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 چكيده:

اند كه اجراي يك اثر كالسيك با رويكرد هاست كارگردانان تئاتر به اين نتيجه رسيدهمدت

د.بلكه منسنتي و وابسته به خود متن براي روزگار كنوني نه تاثيرگذار است و نه ارزش كامال

هاي معاصر هاي متن، اثر را با ديدگاهكارگيري ظرفيتصحيح و به3بايست با دراماتورژيمي

سازگار كرد و اين نه تنها اشتباه نيست، بلكه الزم است.اين رويكرد آزاد و مطلوب نسبت به 

» 4لتهم«ساز اجراهايي چشمگير شود كه از نظر نگارنده، نمايش تواند زمينهيك ميآثار كالس

الملل ي بينيكي از اين اجراهاست؛ نمايشي كه دربخش تئاتر ملل و مسابقه 5توماس اوسترماير

المللي تئاتر فجر حضور داشت. در اين نوشتار به بررسي اجرايي ي بينسي و چهارمين جشنواره

در تاالر وحدت (رودكي) تهران روي صحنه رفت.  1394بهمن  8خت كه در تاريخ خواهيم پردا

هاي كميك كه تمام قواعد ذهني ي متفاوت و نو، صريح و خشن، و پر از موقعيت»هملت«

ي مدرن شده كه حتي به هنر »هملت«ريزد. به هم مي6پيشين مخاطب را از اثر شكسپير

ه و نامزدايي از نمايشنيز نزديك مي شود. كارگردان نمايش سعي كرده است با تقدس 7اجرا

ها ارتباطي ميان اثر و مخاطب برقرار كند كه پويايي را در ذهن مخاطبش چهره

مدرن دانست كه به خوبي توانسته معاصر ما  8اوسترماير را بايد يك تراژدي» هملت«برانگيزد.

 شود.

 تورژي، هملت، توماس اوسترماير، شكسپيردراما واژگان كليدي:

                                                           

 mejavid@du.ac.ir                                                               دامغان دانشگاه هنر، يدانشكده استاديار1 

 saeed.omiddoost@gmail.com                                      دامغان دانشگاه نمايشي،ادبيات كارشناس2 

3 . Dramaturgie 
4 . Hamlet 
5 . Thomas Ostermeier 
6 . William Shakespeare 
7 . Performance Art 
8 . Tragedy 



 

 

 

 

 

 ، جلد پنجمپژوهي ادبيهمايش متن پنجمينمجموعه مقاالت       340

 مقدمه

كننده واساسي وجود دارد؛اين ي اجراي آثار شكسپير در عصر حاضر پرسشي تعييندرباره

ت و نشس –چنان كه شكسپير آن را نوشته  –كه آيا ممكن است امروزه به تماشاي اثري

چنان از اثر شوكه شده و چنان به ساختار و داستان آن واكنش نشان داد، وآيا ما همهم

گيريم؟ اين كه ما به عنوان مخاطب منتظر باشيم تا ببينيم كارگردان تحت تاثيرش قرار مي

تواند كند چه اندازه ميمهم چه مي1گوييهاي مهم نمايش و يا بازيگر با آن تكبا صحنه

ر براي ي شكسپيدانيم كه تراژدي با معيارهاي زمانهمند باشد؟مياز نظر هنري ارزش

تر متعهد است و دچار ي امروزي انسانكمامروزگار ديگر كاربردي ندارد. در زندگي پيچيده

 تواند وجود داشته باشد بلكه تنهاشود، در نتيجه تراژدي مطلق نيز نمياحساس گناه نمي

توان اثري از شكسپير اي تراژيك از سر ناراحتي وجود دارد.در واقع امروزه اساسا نميخنده

نامه اجرا كرد و مدعي شد نمايشي باارزش و تاثيرگذارارائه تنها با اتكا به خود نمايش را

ي يك اجراي مدرن هاي اصيل الزمهشده است.به بيان ديگر رهايي از قيد و بند سنت

-18، صص 1391آفريند (كات، اي ميي قديم، فقط هنر موزهاست؛ وگرنه تكرار رسانه

23.( 

اند. ديگر ه كارگردانان معناهاي جديدي را در آثار شكسپير يافتههاست كها و سدهدهه

ش اهاي شخصيشود آيا كسي حق دارد اثري كالسيك را بر اساس ديدگاهپرسيده نمي

تواند از طريق تفسير خالق تفسير كند يا خير. يك كارگردان يا بازيگر خوب مي

 هاي جديدها تاكيدگذارييتخويش،زمان و مكان را تغيير دهد، بر بعضي روابط و شخص

نامه را دوباره سازمان دهد و در نتيجه مفاهيم جديدي بيافريند كه كند،معناي نمايش

تواند در سازگارشدن زبان قابل عرضه و البته اصيل است.چه بسا جذابيت و ارزش اثر مي

هدايت اي از متن شكسپير براي قرن شانزدهمي و رويكرد امروزي ما باشد و به گونه

 يكنندهي مفهوم جديد و هم تقويتكنندههواي معاصر استفاده شود كه هم تحكيموحال

 اثر كهن باشد(همان).

 

 . مباني تحقيق1

 بيان مسئله و ضرورت تحقيق  1-1

و  اي نيستويليام شكسپير كار ساده» هملت«اجراي يك نمايشِ درخور از اَبرمتني چون 

اي نيز حتي پيش از تماشاي يك اجرا از اين اثر، انتظارات بااليي در سطح مخاطبان حرفه

 توماس» هملت«خود متن از آن دارند.شايد بسياري از مخاطبان ايراني تئاتر كه نمايش 

                                                           
1 . Monologue 
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اوسترماير در تهران را به نظاره نشستند، پس از ديدن آن در سكوتي متفكرانه و همراه با 

هاي كيفي تئاتر معاصر ايران ي تفاوتجداي از مشاهدهكمي افسوس فرو رفتند؛ چرا كه 

يي از هانامه و استخراج چنين قابليتو تئاتر روز اروپا، تصور خلق چنين جهاني از نمايش

ت، رفت برداشكه بتوان در اين مسير گامي رو به پيشاين متن را نداشتند.اما براي اين

 ار داشته باشيم و به جاي ماندن در حسرتيبايست نگاهي محققانه و موشكفانه به اين آثمي

نتيجه، به واكاوي چگونگي دراماتورژي صحيح و آفرينش اثر نمايشي بپردازيم. در نوشتار بي

ا تر مورد بررسي قرار گيرد تهاي نوين اين نمايش بيشپيش رو سعي بر آن بوده كه ايده

كار، در انجام يك و تازهتجربه شايد بتواند حداقل براي كارگردانان و اجراگران كم

 كننده باشد.دراماتوژي درست و كاربردي از متون مشابه كمك

 روش تحقيق  2-1

اي و با بررسي آثار مرتبط با موضوع اي و كتابخانهاين تحقيق با گردآوري اطالعات مشاهده

ي ويليام هاي مهم دربارهها و مقالهي كتابپژوهش تهيه شده است. پس از مطالعه

 توماس» هملت«، هنر اجرا، نقدهاي نوشته شده بر اجراي »هملت«ي نامهشكسپير،نمايش

اوسترمايرو نيز ديدن فيلم تئاترهايي از اجراهاي اقتباسي مشابه، سعي شده با استفاده از 

 تحليلي به بررسي نمايش مورد نظر پرداخته شود.-روش توصيفي

 پيشينه تحقيق  3-1

اند كه در باب رويكردهاي غير سنتي به آثار كالسيك سياري بودههاي اخير افراد بدر دهه

-كه به اين موضوع اشاره داشته 2يا مارتين اسلين 1سخن گفته باشند؛ مثل برتولت برشت

ترين و اثرگذارترين ، نويسنده و منتقد بزرگ لهستاني از مهم3اند.اما بي ترديد يان كات

اندازي معاصر از شكسپير بوده است. نظرات افرادي است كه در تالش براي ترسيم چشم

توان در دو كتابي كه به فارسي ترجمه شده است مطالعه كرد: كتاب باره را مياو در اين

 پردازدهاي شكسپير ميها و كمديكه به بررسي تعدادي از تراژدي "4شكسپير معاصر ما"

اي از يان كات احبهكه در آن مص "5ي شكسپيروگوهايي دربارهگفت"و بخشي از كتاب 

ا اي نبوده كه اين مسئله ري شكسپير چاپ شده است.اما تا كنون هيچ اثر پژوهشيدرباره

 با تحليل يك نمايش نمونه مورد بررسي قرار دهد.

 اهداف تحقيق  4-1

                                                           
1 . Bertolt Brecht 
2 . Martin Esslin 
3 . Jan Kott 

 1390. كات، يان. ترجمه رضا سرور، بيدگل، 4
 1391. كات، يان و ماروويتز، چارلز. ترجمه رضا سرور، افراز، 5
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توماس اوسترماير ممكن است سواالتي مطرح شود؛ از جمله » هملت«ي نمايش درباره

ي اي كامل به خود متن ميسر است و آيا نتيجهر كالسيك با تكيهاين كه آيا اجراي يك اث

مطلوب به دست خواهد داد؟ اوسترماير چرا و چگونه به چنين اجراي غيرمعمولي از متن 

شود؟ نزديك مي1شكسپير رسيده است؟ چرا نمايش از تراژدي فاصله گرفته و به كمدي

مستقيم بازيگر با تماشاگر و دليل خشونت موجود در فضاي نمايش چيست؟ ارتباط 

ود االمكان فقط به خكه تالش شده حتيشخصيت با تماشاگر به چه علت است؟ ضمن اين

 ي شكسپير.نامهنمايش مورد نظر پرداخته شود، نه به نمايش

 

 »هملت«ي نامهي شكسپير و نمايش. درباره2

ر استراتفورد انگلستان د 1564سال  انگليسي در نويسنامهويليام شكسپيرشاعر و نمايش

اي شكسپير در دسترس است و ديده به جهان گشود. آثار كمي در رابطه با زندگي حرفه

شواهد موجود حاكي از آن است كه شكسپير .زندگي او تا حد زيادي مبهم باقي مانده است

كرده نويسي در لندن امرار معاش مينامهاز راه بازيگري تئاتر و نمايش 1592در سال 

در سال پس  و» 2ونوس و آدونيس«ي عاشقانه واساطيريهمنظوم 1593در سال ست.او ا

اي به نام ساوتهمپتون كه حامي وي هبه اشراف زادنوشت و ا ر» 3ستاراج الكري« از آن نيز

هايش زودتر از نمايشوي اشعار ، به چاپ رسانددر اين دو سال كه دو اثري با .بود اهداكرد

ا نوشته هسالهمين بايد در شكسپير هاي طور بايد گفت كه بيشتر غزلچاپ شدند. همين

يك  1593.در سپتامبر اندنمايان شده 1594هاي او پس از سال شده باشند و نمايش

ي شكسپير منتشر نقد تند و تيزي درباره 4نويس انگليسي به نام رابرت گريننامهنمايش

دوران بهو به طور علني به او و آثارش توهين كرد و شكسپير را يك موجود تازه نمود

ي رشد آميز، مقدمهرسيده خواند. بسياري از مورخان معتقدند كه همين انتقاد توهين

 نويسان مطرح آننامهشكسپير فراهم كرده و باعث شد او براي رسيدن به سطح نمايش

و يا خود رابرت گرين و مطابقت با آثار آنان  6ماس ناشه، تو5دوران، مثل كريستوفر مارلو

 ).84، 1387تالش بيشتري انجام دهد (خلج، 

ها و كارگيري استعارههاي شكسپير به سبك مرسوم آن دوران و با بهنامهنخستين نمايش

ها و شد كه طبيعتا با طرح داستانعبارات لفظي سنگين و استادانه نوشته مي

                                                           
1 . Comedy 
2 . Venus and Adonis 
3 . The Rape of Lucrese 
4 . Robert Greene 
5 . Christopher Marlowe 
6 . Thomas Nashe 
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الق اي خجايي كه شكسپير نويسندهتراز نبود. اما از آنهايش همنامههاي نمايششخصيت

اي را در بود، اهداف خود را با سبك نوشتاري سنتي آن دوران تطبيق داد و جريان تازه

ي ، ديگر آثار اوليه»1رومئو و ژوليت«ي نامهبه غير از نمايش .اندازي كردادبيات راه

» 3هنري ششم«، »2ريچارد دوم«داشتند مانند شكسپير كه اغلب مضموني تاريخي 

، 1597نوشته شدند. تا سال  1590ي در اوايل دهه» 4هنري پنجم«) و 3و 2و 1(قطعات 

-نامهدر همين سال يكي از نخستين نمايش.اثر شكسپير به چاپ رسيدند 37عدد از  15

مورد توجه  در حضور ملكه اجرا شد و "5تالش بيهوده براي عشق"هاي كمدي او به نام 

ي خود را با اش، تماشاخانهويليام شكسپير و شركاي تجاري 1599قرار گرفت. در سال 

اندازي نمودند. محققان و مورخان ي تايمز راهدر جنوب رودخانه 6ي جهاننامتماشاخانه

ها و بهبود اوضاع مالي رفته رفته باعث شد شكسپير گذاريبر اين باورند كه اين سرمايه

در همين دهه شكسپير رهبري .هايش داشته باشدنامهبيشتري براي نوشتن نمايشزمان 

را بر عهده داشت. پس از به تخت نشستن شاه جيمز  7گروه تئاتر مردان لرد چمبرلين

تغيير نام  8، گروه تئاتر مردان لرد چمبرلين به گروه مردان پادشاه1603اول در سال 

ر ميان مردم لندن محبوبيت داشت و طبق اسناد موجود، يافتند. گروه تئاتر مردان پادشاه د

در قرن  رسيد.پسند به فروش ميعنوان ادبيات عامهدر همين دوران آثار شكسپير نيز به

شد با ها و تئاترها مورد قبول افراد رده باالي مملكتي واقع نميشانزدهم، اين گونه نمايش

هاي اين كردند و با هنرپيشهتر حمايت ميزادگان از هنر تئابسياري از اشراف ،اين حال

 Wikipediaي برخط نامه؛ر.ك دانش85، 1387اي داشتند(خلج، ها روابط دوستانهگروه

 ).William Shakespeareذيل مدخل 

 1600ي كمدي نيز نوشت. اما از سال نامهشكسپير در طول زندگي خود چندين نمايش

» 10اتللو«، »9شاه لير«، »هملت«ي تراژيك نمود. هاينامهبه بعد شروع به نوشتن نمايش

و در 1610در حدود سال .از جمله آثار تراژدي مشهور شكسپير هستند» 11مكبث«و

وره كه در اين دگردد شكسپير به استراتفورد براي استراحت برميهاي پاياني عمر، سال

                                                           
1 . Romeo and Juliet 
2 . Richard II 
3 . Henry VI 
4 . Henry V 
5 . Love’s Labour’s Lost 
6 . Globe Theatre 
7 . Lord Chamberlain’s Men 
8 . King’s Men 
9 . King Lear 
10 . Othello 
11 . Macbeth 
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-مي را» 4نزمستاحكايت «و  »3نسيمبالي«،»2مهنري هشت«،»1نطوفا«آثاري چون 

سالگي درگذشت و در كليساي  52و در سن  1616آوريل سال  23نويسد. سرانجام وي در 

 ).90-85، صص 1387مقدس ترينيتي به خاك سپرده شد(خلج، 

او داليل اهميت دانند. از جمله مي 5سرنسان ي عصرترين نويسندهمهمويليام شكسپير را 

ها و متون تاريخي اقتباس از داستانش اشاره كرد كه با وسعت موضوعات آثارتوان به مي

بود  تا جاييبه زبان ي شكسپير تسلط ويژهچنين ها داشته است. همي به آننگاه جديد

به قواعد ادبيات . شكسپير حدود دو هزار لغت به زبان انگليسي اضافه كرده استكه 

ر هايي در آثارش بزند. اكثتو همين امر سبب شد تا دست به بدع بند نبودكالسيك پاي

 ها واشته و اتفاقا قابليت تاويلند مشخصهاي ها و پيامگيريمفاهيم، نتيجهآثار او 

ت كه به اي اسنخستين نويسندهتفسيرهاي بسياري دارند.عالوه بر اين ويليام شكسپير 

آغاز پير سشناختي در انگلستان از شكادبيات روانتوان گفت ميكند و روانانسان توجه مي

 .شودمي

تا  1600هاي ي سالفاصلهست كه در اوتراژيك از جمله آثار  »هملت« ينامهايشنم

هاِي او به طور عام و تراژديهاي شكسپير بهنامهدر ميانِ نمايشاست. نوشته شده 1602

يكي از مشهورترين ت. ين اثر ه برخوردار اسويژاز جايگاهي » هملت«طورِ خاص، 

ترين و و شايد بتوان آن را پيچيده آيدهاي تاريخ ادبيات جهان به شمار مينامهنمايش

گ مرگذشت حدود چهار قرن از پس از ي اين نويسنده دانست. نامهترين نمايشفلسفي

شود كه به محسوب مي معاصردر دوران او ي نامهترين نمايشمحبوب» هملت«شكسپير، 

از آن همواره در گوشه و كنار جهان بر روي  اجراهاييزبان ترجمه شده و  75بيش از 

باشنيدن خبرمرگ است كه ي دانمارك شاهزاده ،هملتت.اين اثر، داستان صحنه اس

ملكه با مادرش، 6كالديوس ،عمويشگردد، در حالي كه بازميپدرش به كاخ پادشاهي 

 وبه سراغ اروح پدر هملت شبي . استنشسته سلطنت برتخت و ازدواج كرده  7گرترود

زند كه برادر را به قتل رسانده است، پس از پسر ي عمويش حرف ميآمده و از توطئه

روح، به همراه  هملت براي اطمينان از درستي سخنانكند.جويي ميجوان درخواست انتقام

كند كه در آن به نوعي گرد نمايشي را در حضور پادشاه اجرا مييه گروه نمايشي دوره

                                                           
1 . The Tempest 
2 . Henry VIII 
3 . Cymbeline 
4 . The Winter’s Tale 
5 . Renaissance 
6 . Claudius 
7 . Gretrude 



 

 

 

 

 

 345     ي هملت ....نامههاي اجرايي نمايشبليتبررسي قا

ا اين شود و به مينمايش آشفت هنگامتماشاي شاه بهكند. ازي ميجنايت كالديوس را بازس

وگو تا با او گفتمادرش مي رود نزد .هملت شودت ميباثاوبراي هملت ا جرم ،العملعكس

نهان پشاه درپشت پرده به تصور اين كه بيند و ي اتاق ميپردهپشت اي را سايهكند، اما 

غافل از اين كه صدراعظم  برد.را در پرده فرو مي ششمشيرهايشان را بشنود، شده تا حرف

 پسرپولونيوس2بود به اشتباه كشته است. الئرتيس را كه درپشتپردهپنهانشده1پولونيوس

ي هملت نيز ، دختر پولونيوس و معشوقه3فلياواو براي انتقام پدر به دنبال هملت است 

خود را در آب  وه شده ازشدت غم و اندوه ديوانهملت كه ازكشته شدن پدرش به دست 

ي آشتي دادن هملت و الئرتيس، آن دو به بهانهافكند و غرق مي شود.كالديوس ميرود 

-ميس شمشيري آغشته به زهر ياما به الئرتكند، دعوت ميي نمادين مبارزهرا به يك 

كالديوس جامي زهرآلود به هملت مي دهد،ولي گرترود اين دو، ي .درطول مبارزهدهد

شود،اما پيش ازمرگ زخمي سپس هملت زخمي مي. ميردمي و كشدم راسرميخبرجابي

ه سوي كالديوس حمله ب داند مرگش حتمي استكه ميزند.هملت س مييالئرت بركشنده 

 آورد.و او را از پاي در ميكرده 

 

 ي توماس اوسترماير. درباره3

ي آموختهاست. او كه دانش آلمان تاولوسدر 1968سپتامبر  3 توماس اوسترماير متولد

فعاليت خود در تئاتر برلين است،  4رنست بوشكارگرداني از آكادمي هنرهاي دراماتيك ا

ميالدي  1991كارگرداني تئاتر را در سال و سپس  را ابتدا با بازيگري و دستياري آغاز كرد

در ابتداي كار خود به عنوان كارگردان، يكي اوسترماير كرد. يف شروعتحت نظر آينر اِشل

 .ه اين جريان به نوعي طغيان كرداز مشكالت تئاتر آلمان را دكور زياد از حد دانست و علي

شناختي و توجه به نوعي خشونت كه در آثار برخي ي روانگرايانهاو با تمركز بر تئاتر واقع

هور كرده بود، به اجراي ظ 6مارك رونهيل 5د سارا كيننويسان بريتانيايي همانننامهنمايش

به واكاوي نظام  سانهشناصورت روانبه نوع از تئاتراين با اوسترماير  .نمايش پرداخت

كند كه نظام مخاطبانش را به سوي اين فكر هدايت ميپرداخته و داري سرمايه

 از نوعي به عبارتي او است. ي خشونت مضاعفِ موجودآورندهوجودداري مسبب و بهسرمايه

هاي واقعيتبه تماشاي كند كه تماشاگران را وادار استفاده مي ششناختي در آثارزيبايي

                                                           
1 . Polonius 
2 . Laertes 
3 . Ophelia 
4 . Ernest Busch Academy of Dramatic Arts 
5 . Sarah Kane 
6 . Mark Ravenhill 
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وجود آمده ه داري برحم سرمايهكه توسط يك سيستم بيكند ميمهابايي بيو شن خ
خود را از طريق طرح مسئله در مخاطب كند اين كارگردان مطرح تالش مي.است

داري هاي جوامع مدرن آلمان و اروپا به چالش بكشد تا از اين طريق نظام سرمايهارزش
ذيل مدخل  Wikipediaي برخط نامهر.ك دانش( ي مدرن اروپا را نقد كندغرب و جامعه

Thomas Ostermeier.( 
را ش هايفعاليت يعمدهاروپاست و ترين كارگردانان تئاتر يكي از مطرحامروزه اوسترماير 

هاي مختلفي را در آلمان و ديگر تاكنون نمايشاو  انجام دادهاست.1هبا گروه هنري شاُبن
 2009در سال . كسب كرده استنيز متعددي را صحنه برده و جوايز روي كشورها به 
مور در هنر و ادبيات لقب انظر و متوسط وزارت فرهنگ فرانسه به عنوان صاحباوسترماير 

 2010چنين در سال او هم.به مقامي باالتر ترقي يافت 2015گرفت كه اين عنوان در سال 
شير ي جايزه 2011ل به عنوان عضو آلماني شوراي فرهنگ فرانسه برگزيده شد و در سا

هاي موفق . از جمله نمايشكسب كرداش براي تمام آثار هنري ونيز را هم2لطاليي بينا
)، 4ي فريدريش لوفت، دريافت جايزه1997» (3هاچاقو در مرغ«توان به اين كارگردان مي

، 2006» (7هدا گابلر«)، 6ي هرالد انجلي ويژه، جايزه2002» (5دختري روي مبل«
جان گابريل «برلين)،  Theatergemeindeي ي برتر تماشاگران جشنوارهجايزه

ي مشترك بهترين و جايزه 2009آوريل  9ي منتقدان فرانسهي ويژه(جايزه» 8بوركمن
ي كانتكت ي برتر منتقدان جشنواره(جايزه» 10برش«)، 2009-2008المللي توليد بين

» هملت«) و 2015» (13ومريچارد س«)،2012»(12دشمن مردم«)، 2010 11لهستان
ي برتر منتقدان ، جايزه2009-2008المللي ي مشترك بهترين توليد بين(جايزه

لي ي شيالمللي جشنوارهي برتر منتقدان و برترين توليد بين، جايزه142009بارسلونا

                                                           
1 . Schaubühne 
2 . Biennale 
3 . Knives in Hens 
4 . Friedrich-Luft Prize 
5 . The Girl on the Sofa 
6 . Herald Angel Award 
7 . Hedda Gabler 
8 . John Gabriel Borkmann 
9 . Grand Prix de la Critique of France 
10 . Cut 
11 . KONTAKT International Theatre Festival 
12 . An Enemy of the People 
13 . Richard III 
14 . Barcelona Critics Prize 
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ي و جايزه 2012 1ي تئاتر استامبولي جشنوارهي هجدهمين دورهي ويژه، جايزه2011
)اشاره كرد. ضمن اين كه الرس 2016ي تئاتر فجر الملل جشنوارهينبزرگ بخش ب

 ي بهترين بازيگر مرد را از، بازيگر نقش هملت در اين نمايش نيز توانست جايزه2ايدينگر
ذيل  www.schaubuehne.deي تئاتر فجر دريافت كند(ر.ك پايگاه برخط جشنواره

 ).Thomas Ostermeierمدخل

 

 توماس اوسترماير» هملت«. بررسي نمايش 4

 پاره كردن كتاب قانون  1-4

اگر ما به تفسيري سنتي از آثار شكسپير معتقد باشيم و يا قواعد تئاتري ثابتي براي اجراي 
د را باي» هملت«ي نامهاين آثار متصور باشيم، اجراي توماس اوسترماير آلماني از نمايش

-ي بينكه در سي و چهارمين جشنوارهدر حكم پاره كردن كتاب قانون دانست.نمايشي 

كند كه شاهد المللي تئاتر فجر اجرا شد، از همان لحظات آغازين به مخاطب اعالم مي
امه ني متفاوت خواهند بود.دراماتورژ و كارگردان اثر با نگاهي خاص به اين نمايش»هملت«

ونه بسيار ديگرگ شكسپير را» هملت«هاي متن، دنياي مندانه از قابليتمندي هوشو بهره
كشف  ها وهاي رايج، شكستن قالباند. نمايش به دنبال كنار زدن سنتبه تصوير كشيده

 جهاني تازه از دل اثر است.
اي با اي آميخته با كمدي، و كمدياوسترماير يك تراژدي مدرن است؛ تراژدي» هملت«

-مسخره و خنده آميز، تاريك، و خشن نمايشبا اتفاقات.فضاي جنون3رويكرد گروتسكي

بار و از ي احتماال فاجعهشود.مخاطب از يك سو با وضعيت تلخ و آيندهآوري همراه مي
هاي كمدي رو به روست كه همين وضعيت دوگانهيك گروتسك سوي ديگر با موقعيت
رسد. اوسترماير دهد.همه چيزِاجرا احمقانه و غيرواقعي به نظر ميتمام عيار را شكل مي

-ي مبارزهدهد هيچ چيز در مورد اين نمايش مقدس نيست. براي مثال صحنهاطمينان مي

ه ي نبرد تراژيك!او اين ايدتر كمدي است تا يك صحنهي پاياني هملت و الئرتيس بيش
كند؛جمالت مشهور هملت به شكلي نيز دريغ نمي "بودن يا نبودن"گوييرا حتي از تك

ن ترين شكل ممكسپير و البته به مضحكي شكنامهغيرمنتظره خيلي زودتر از نمايش
هاي كميك تنها براي تماشاگر وجود دارد و براي خود شود. اما اين جنبهتوسط او ادا مي

راجع به اين  "ارتباط با تماشاگر"وار است (در بخش هاي نمايش همه چيز تراژديچهره
 تر خواهيم گفت.)موضوع بيش

                                                           
1 . Istanbul Theatre Festival 
2 . Lars Eidinger 
3 . Grotesque 
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 هاچهره  2-4

جاست چرا؟ آيا شود؛ اما سوال اينتوسط يك بازيگر اجرا مي هاي اوفليا و گرترودنقش
نامه مشاهده كرده، و اگر پاسخ كارگردان وجه اشتراكي ميان اين دو شخصيت نمايش

مثبت است اوسترماير قصد داشته به چه چيزي اشاره كند؟قانونا، در قتل شاه هملت 
ن بالفاصله بعد از بيوه شدن ت گناهي به گردن ملكه گرترود نيست. اما اين واقعيت كه او

به ازدواج با برادر همسرش داده گرترود را با تصوير زني بوالهوس و زناكار در رديف متهمان 
چنان جايگاه خود را بهعنوان دهد. او با چنين عملي ديگر زني بيوه نيست و نيز همقرار مي

با كالديوس به معناي توان منكر شد كه ازدواج او ي دانمارك حفظ كرده است.نميملكه
فراموش كردن شوهر سابقش است و اين فراموشي كم از كشتن نيست. به همين دليل 

 كند.كار دانسته و به كشتن پدر متهم مياست كه هملت او را گناه
اش برابر شاهزاده و از سوي ديگر اوفليا را نيز به رغم وقارش در دربار و رفتار محتاطانه

ي او و مقاصدش وجود كامال منزه دانست و كماكان چيزي مخفي دربارهتوان ديگران، نمي
اي هگيدارد. الئرتيس، برادري كه خود عياش قهاري است و پولونيوس نيز آشكارا از هرزه

كند كه گوهر پاكدامني را در برابر اصرارهاي گويد، به خواهرش توصيه ميوي سخن مي
ن عشقي ي ايدارد فريفتهيز اوفليا را بر حذر ميهملت حفظ كند. از سوي ديگر پولونيوس ن

شود كه در اين كند نشود. به او دائما توصيه ميكه ايمان و پرهيزكاري را تهديد مي
جاست كه ي ديگر اينبندوباري، پاكدامن و عفيف باشد. نكتهي سرشار از بيجامعه

، يعني ي اوسلطنت شيفتهتمايالت شخصي او با امور سياسي در هم آميخته ووارث قانونيِ 
دختر صدراعظم شده است.يقينا اوفليا پيش از شروع نمايش، خود را تسليم هملت كرده 

فهمد شانس ازدواجش با پادشاه آينده به خاطر اختالل است و به همين دليل وقتي مي
 توان بهجاست كه ميبيند.اينترين زنان ميرواني هملت از بين رفته، خود را بدبخت

ي نمايش رسيد؛ دو چهره كه به هر قيمتي براي حفظ ي اشتراك ميان اين دو چهرههنقط
كنند، هر چند كه به نظر هيچ يك توان و يابي به جايگاهي از قدرت تالش مييا دست

 تدبير الزم براي برطرف كردن مصائب پيش رويشان ندارند.
اثير را چه در پيشبرد ترين تي نمايش طبيعتا خود هملت است و بيشترين چهرهمهم

ي دانماركي يك ديوانه،يك دلقك و يك كودك داستان و چه در روند اجرا دارد.اما شاهزاده
كه از  بيندلجوج است كه قادر به درك واقعيت نيست. هملت،قاتل پدرش را برمنصبي مي

بود. از سوي ديگر او دريافته كه در نظر قانوني خود او ميبايست صاحب اين قدرت مي
اي انجام دهد و چه ندهد، به هر حال خرابي مندانهدنيايي فاسد و ناپاك، چه عمل شرافت

به بار خواهد آمد و فساد رشد خواهد كرد و دانستن همين مسئله كمر او را خم كرده 
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د دهتر جنون را فريب ميكند، اما هر چه بيشاست. پس به ناچار تظاهر به ديوانگي مي
ثبات، سركش و وجوي جهان هملتي بي. اوسترماير ما را به جستشودتر ديوانه ميبيش

انگيز گرفتار شده برد كه خواه ناخواه در جنوني دردناك و غمغيرقابل تحسين مي
شود و مخاطب را به است.رفتارهاي اواحمقانه است و گاهي با كمدي فيزيكي همراه مي

ماست؛ مانند وقتي كه حين اجرا دارد.اين هملتي است كه خواستار توجه خنديدن وامي
خواهد به او توجه كنند و يا در واكنش به خروج يكي از مستقيما از تماشاگران مي

تماشاگران از سالن تئاتر، بالفاصله شمشير به دست از صحنه پايين آمده و با عصبانيت 
 جا را ترك كند.كند كه كسي حق ندارد ايناعالم مي

تواند اعتماد بد كه نه به دوستانش و نه حتي به مادرش نمييااو خود را آدمي تنها مي
ي شكسپير نامهنيز آن دوست معتمدي كه در نمايش 1جا حتي هوراشيوكند. در اين

شناختيم نيست. او حتي در اوج ناراحتي هملت در مراسم عروسي، وقتي كه هملت مي
به  نشيند و با ولعمي تفاوت به وي پشت ميز شامتنها و غمگين روي زمين نشسته، بي

تواند به كسي اعتماد كند ديوانه شود.وقتي هملت نميخوردن و آشاميدن مشغول مي
خنديم.هملت به دنبال شود و ما به عنوان مخاطباني شاد به جنون و بدبختي او ميمي

كند و در نهايت راني ميصداقت و حقيقت در جهاني است كه دروغ و رياكاري بر آن حكم
 كشاند.اش از عمل او را به سمت مرگ مينيناتوا

امه نهاي نمايشاي نيز سفرتاثيرگذاري كه او و ديگر چهرهشدهاما با چنين هملت دگرگون
رود. اتفاقا اين عريانيِ غيرمنتظره به عنوان يك قالب براي كنند از بين نميطي مي

هايي چون ماهيهمهاي نمايش كند، به طوري كه در نهايت، چهرهمخاطبان عمل مي
هاي اسير اند و صياد (مخاطب) به تماشاي ماهيشوند كه نمرده، اما گرفتار طعمه شدهمي

 آوري نيست وزند؛در حالي كه اين اصال چيز خندهي شناور خود نشسته و لبخند ميشده
 گيرد.كار قرار ميكار و حتي جنايتبدين ترتيب مخاطب به نوعي در رديف گناه

 و لباسصحنه 3-4

-ي تاريخي مربوط به نمايشاي كه نمايانگر دورهنه در صحنه و نه در لباس بازيگران نشانه

ي شكسپير باشد، وجود ندارد؛ بلكه و يا زمانه–اگر آن را اسطوره ندانيم  -» هملت«ي نامه
هاي نمايش را در كت و شلوار هاي امروزي از آثار كالسيك، چهرهتر اقتباسبه مانند بيش

ن برداري، شيلنگ آب، ميكروفوبينيم.به عالوه با وجود دوربين فيلمهاي امروزي ميو لباس
هايي از اين دست نخستين گام براي نزديك شدن به مخاطب و پذيرفته شدن و ايده

                                                           
1 . Horatio 
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شود كه در حين ن گفته ميودر ميكروف 1هااز ديالوگشود. بسياري توسط او برداشته مي
ي شود. گويمي اي در برابر تماشاگرحال تبديل به خطابهدر عين ،كاركرد درون نمايشي

ا اند تبينيم كه ميكروفون به دست گرفتهما(ي تماشاگر) متهماني را روي صحنه مي
 اند وهاي تيره در بر گرفتهشان بهتر شنيده شود.فضاي صحنه را عموما رنگدفاعيات

هارا بايد نشانگر عواطف رنگبينيم. ترين رنگي است كه در صحنه ميمشكي بيش
ها دانست. اما ميان اين فضاي تاريك و خشن يك عنصر رنگي كامال متمايز ديده شخصيت

ترود ها در نقش گرشود؛ لباس سفيدي كه بازيگر زن در نقش اوفليا و در بعضي صحنهمي
ند. به كگري ميي صحنه ايجاد كرده و بسيار جلوهبر تن داردتضاد زيادي با تم رنگي تيره

ترين عنصر رنگي صحنه است.با نگاهي به ويژه شال قرمزي كه اوفليا بر سر دارد برجسته
ار تواند مفاهيمي بسيبينيم كه قرمز در فضاهاي مختلف ميشناسي اين رنگ مينشانه

ي عشق، هيجان و احساسات قوي، خشم و تنفر يا تمايل متضاد داشته باشد. قرمز نشانه
جنگ، قدرت، تحرك و برانگيختگي، ميل شديد و هواي نفس است. اما شديد و اشتياق، 

 تواند معنياي از جذابيت و جلب توجه است و ميغالبا رنگ قرمز در لباس يك زن نشانه
گياو داشته باشد. در اين اثر، پوشش متفاوت بازيگر بيانگر همان شهوت يا حتي فاحشه

ي نمايش گفته شد: زن در نقش يك رهي اين دو چهتر دربارهاي است كه پيشنكته
 خودفروخته براي كسب جايگاه و توجه.

مندانه و كاربردي است.در طول نمايش دو ي كار به طور كلي بسيار هوشطراحي صحنه
) زميني پوشيده از خاك و ِگل كه گاهي 1بينيم: چيدمان و دو تصوير را بر روي صحنه مي

خوري كه مقابلش زمين خاكي و گل آلود وجود ) ميز غذا2شود تبديل به قبرستان مي
هاي زنجيري وجود دارند كه از سقف ي هر دو نيز همواره رشتهدارد. در پس زمينه

ا هها بيابيم.ميز غذاخوري جايي است كه آدمبايست دليلي براي اين ايدهآويزانند.ابتدا مي
توانند با هم معاشرت و مينشينند يك يا چند بار در طول روز براي غذا خوردن دور آن مي

داشته باشند، ولي هدف اصلي تنها همان ارضاي گرسنگي است. خوردن و آشاميدن هم 
صرفا يك امر جسماني است و هيچ تاثيري بر تعالي و رشد غيرجسماني انسان ندارد.با 

هاي نمايش شود كه چهرهگونه تعبير ميتماشاي اين ميز وزنجيرهاي پس زمينه اين
 .نوشندبلعند و ميهاي حريصي كه مدام ميآدماند.اسارت امر تناول در آمده به»هملت«

سپاري شاه هملت ي به خاككه بالفاصله پس از صحنه -ي مراسم عروسي در صحنه
ناپذيري وقتي كه همگي دور ميز نشسته و با حرص و ولع سيري -شاهدش هستيم 

از پيوند ناميمون مادر و عمويش  مشغول خوردن و آشاميدن هستند، هملت در حالي كه

                                                           
1 . Dialogue 
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آميز گرترود هاي اغراقگيرد. لبخند زدنها و غذاهاي روي ميز فيلم ميكند از آنشكوه مي
سازد كه اي ميچون جانوران درندهها تصويري همو كالديوس به دوربين نيز از آن

حنه در همين ص اند و از اين بابت مسرورند.ي شكار خود نشستهپيروزمندانه بر سر سفره
ها روي ميز غذا و مقابل كالديوس قرار دارد حتي تاج پادشاهي هم در كنار ديگر خوراكي

اني يابد انساي مستقيم به شهوتِ رسيدن به قدرت است.به عبارتي مخاطب درميكه اشاره
ه ها بكه چنين در بند تمايالت غيرمعنوي باشد،مرگ در انتظارش خواهد بود و اين چهره

دي كشيده خواهند شد، چون گوري همواره در جلوي صحنه حاضر است تا هر يك از نابو
ها را در آغوش بكشد.خاك، نيمي از صحنه را پوشش داده است و شايد بتوان آن را آن

ها به خاك ها دانست. در مقاطع مختلف شخصيتبازتابي از واقعيت دروني شخصيت
لت مقدار زيادي از آن رادر دهانش گذاشته و غلتند، و حتي در جايي همافتاده،در آن مي

 .كندشروع به خوردن مي
اين نكته درست است كه حاالت ذهنيِ اشخاص نمايش پيوسته در حال تغيير است و اين 

ي بازيگر است كه تغييرات دروني شخصيت را از طريق هنرش ارائه دهد. اما آيا بر عهده
تر از نشان دادن يك مكان داشته باشد و امكان آن نيست كه طراحي صحنه كاركردي فرا

اش بيانگر حال و هواي رواني اشخاص نمايش باشند؟ واضح است كه در يك عناصر بصري
نتيجه و مردود باشد اما براي تئاتري كه از توانست بيچنين ديدگاهي مي1تئاتر رئاليستي

صحنه  ي طراحياه الزمهكننده است. از نظر نگارنده اتفاقا اين نگرئاليسم فاصله دارد كمك
ند كاست كه جايي درون ذهن بازيگر و تماشاگر زيست مي» هملت«چون براي نمايشي هم

يابد. در واقع ما(ي نامه جريان ميهاي نمايشاش وابسته به ذهنيات چهرهو زندگي
هاي نمايش بپردازيم، ناچاريم راهي مخاطب) بيش از اين كه به تحليل رويدادها و كنش

 ها قضايا را ببينيم و تفسير كنيم.درون ذهن اشخاص پيدا كرده و از پشت عينك آنبه 

 دوربين به مثابه سالح4-4

كارگيري ويدئو آرت است؛ هاي بسيار مهم توماس اوسترماير در اين نمايش،بهيكي از ايده
 دهد،يعني آميخته شدن هنرهاي مختلف باكاري كه هنر اجرا يا پرفورمنس هم انجام مي

اي هيكديگر.هملت از همان آغاز دوربين به دست در حال ثبت تصاوير است. تصاوير چهره
بينيم، با آن مونتاژ همزمان، هاي زنجير مياي تشكيل شده از رشتهمختلف كه روي پرده

هاي زنجير نيز بنا بر مفاهيم كليدي اثر، آيند. رشتهتر به نمايش در ميتر و مهيبآشفته

                                                           
1 . Realistic theatre 
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-كند.تصاوير بستههاي نمايش را در اسارت جهان آن معرفي ميدارد و آدمنقشي استعاري 

ديك قدر نزبينيمدر واقع بازتابي از ذهن هملت است و گاه آنبازيگرانكه روي پرده مي 1ي
برد.به عبارتي دو ساحت درون و ها ميشود كه تماشاگر را با خود به درون شخصيتمي

هاي شود تا مخاطبان هم به مانند هملت، آدمب ميبيرون را در هم ادغام كرده و موج
شان تكرار شود كه نمايش را مورد قضاوت خود قرار دهند و اين پرسش مداوم در ذهن

 "كار كيست؟گناه"
 برانگيزتر است؛ اينكه كلباره وجود دارد كه تأملتر نيز در ايني بسيار مهماما يك جنبه

طور كه شود. همانتبديل مي» تله موش«ي به بازتوليدي از صحنه» هملت«نمايش 
ان گناهي آندر مقابل متهمان اجرا شد تا اثباتي بر مجرم بودن يا بي» تله موش«نمايش 

ار كتله موشي است كه براي تماشاگر به مثابه جنايت» هملت«باشد، حاال كل نمايش
يده قتا بايد اين اي نمايش ببيند.حقيشود تا روح پليد خود را روي صفحهنمايش داده مي

كارگيري ويدئو آرت در تئاتر دانست؛ جايي كه باعث نظير از بهاي درست و كمرا نمونه
ي اشود مرز ميان اثر و مخاطب شكسته شودو حقيقت به شكلي عريان، به مانند آينهمي

-آيد. هملت اوسترماير اين چنين معاصر ما ميمقابل چشمان تماشاگر به نمايش در مي

 با نشان دادن اين كه هر كدام از ما يك كالديوس و يك گرترود هستيم.شود؛ 

 ارتباط با تماشاگر5-4

سش كند، پربازيگر نقش هملت در طول اجرا مدام با تماشاگرانارتباط مستقيم برقرار مي
كند.اين ارتباط ميان شخصيت، بازيگر و تماشاگر ها شوخي ميو پاسخ كرده و گاه با آن

ي اصلي اثر جدا نيست.اوسترماير به ار از عنصر بداهه است، ليكن از تنههر چند برخورد
ي واكنش نشان دادن، پاسخ دادن و مقابله با مخاطب خود طور مداوم به هملت اجازه

دهد تا نمايش بيش از تبديل شدن به يك ارائه، به يك مشاركت تبديل شودو در اين مي
كنش كند،برانگيزي كه مطرح ميا سواالت چالشكند.او حتي براه بسيار هم موفق عمل مي

برد.در نمايش لحظات بسياري وجود دارد كه را نيز از روي صحنه به ميان تماشاگران مي
هاي هاي آن در صحنهترينترين و نابكند اما يكي از برجستهمي 2گذاريايجاد فاصله

شود؛جايي كه بازيگر نقش هملت ي هملت و الئرتيس انجام ميانتهايي و پيش از مبارزه
س به نظرت هملت در حق الئرتي"پرسد: با ميكروفون به سراغ يكي از تماشاگران رفته و مي

داني، چون تو خودت بهتر از من مي"دهد: و وقتي تماشاگر پاسخ مي "ظلم كرده است؟
اين . "پرسيدماگر من هملت بودم از تو نمي"گويد:بازيگر در جواب مي "هملت هستي
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طلبد كه برتولت برشت از آن سخن يعني اوسترماير آلماني همان تماشاگر متفكري را مي
 گفت.مي

ي محتوايي قابل اهميت يك سويه» هملت«ها ارتباط با تماشاگر در نمايش عالوه بر اين
دارد. تماشاگران براي هملت چيز آشنايي هستند، چون تماشاگران خيال او را راحت 

شود و در تالش براي جلب توجه ها رام، صميمي و شوخ ميت در برابر آنكنند و هملمي
هاست. اما هاست. اين يعني هملت نزديك به تماشاگران و به عبارتي يكي از خود آنآن

تر گفتيم، تماشاگر اين نمايش كسي است كه به ناتواني هملت، طور كه پيشهمان
خندد. تنها كساني كه به نظر اش ميزيكيي فياستيصال او و رفتارهاي همراه با تخليه

هايي هستند كه در واكنش به رفتارهاي احمقانه ها اعتماد كند همانتواند به آنهملت مي
دهند. گويي با اين كار سعي در آميزشبا خنديدن او را مورد سوءاستفاده قرار ميو جنون

نابودي او و ديگران را به نظاره اش دارند و در نهايت ي جنون متظاهرانهتشويق او به ادامه
عضي خنديم و به بكاريم، چون اين تنها ما هستيم كه ميي تماشاگر گناه»ما«مي نشينند.

هاي نمايش هيچ كننده داريم، در حالي كه از نظر چهرهچيزها نگاهي كميك و سرگرم
 دارد.بار و تراژيك ي فاجعهي رخدادها جنبهآوري وجود ندارد و همهچيز خنده

 

 گيري. نتيجه5

به كارگرداني توماس اوسترماير آلماني را بايد اجرايي موفق » هملت«در كل نمايش 
دانسته چگونه بايد با اثر فاخر ويليام شكسپير مواجه شود و با دانست. كارگرداني كه مي

 يجانبه و دراماتورژي صحيح، از امكانات موجود امروزبيني و تحليلي درست و همهباريك
اي هنامهترين نمايشبهرهگيرد، اسير قيد و بندها نشده و اجرايي درخور از يكي از بزرگ

تاريخ جهان به روي صحنه ببرد.اثري ديدني و پرهيجان كه با خالقيت گروه اجرايي، 
تاثيرات دراماتيك توليد را افزايش داده است و پس از اجرا بارها و بارها در اذهان تكرار 

اي كه به سرعت خنداند، اما خندهكند و ميي كه مخاطبش را تهييج ميشود. نمايشمي
دارد. اين نمايش، توانست سواي از داستان شكسپير، احساسي تلخ شده و او را به فكر وامي

ي نفس انساني دارد. اين همان مشترك به نمايش گذارد، احساسي كه سعي در تزكيه
 .ي زنده و در حال تنفس از تئاترهچيزي است كه مخاطبان نياز دارند:يك قطع
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 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بازيابي شده از:

https://www.isna.ir/news/94110905463 

ترجمه سودابه فضايلي، چاپ سوم، تهران:  .راز شكسپير). 1394لينگز، مارتين ( ·

 قطره

ي هملت اوسترماير. نقد ارائه شده به پايگاه ). درباره1394ناصربخت، محمدحسين ( ·

 جمن هنرهاي نمايشي ايران، بازيابي شده از:برخط ان

fitf.theater.ir/fa/59223 

نقد ارائه شده به ». كاري يا وانمودن، مسئله اين استپنهان). «1394نصرتي، رفيق ( ·

 پايگاه برخط انجمن هنرهاي نمايشي ايران، بازيابي شده از:

fitf.ir/fa/59242 

. پرفرمنس (مجموعه مقاالت)آفرينش در ). گردآورنده. 1390نصيري، مهدي ( ·

 چاپ اول، تهران: نمايش

ترجمه  .راهبردهاي آفرينش در پرفورمنس آرت). 1394هاشمي، سيد اميد ( ·

 كامنوش خسرواني، چاپ دوم، تهران: قطره

· https://www.schaubuehne.de/en/people/thomas-

ostermeier.html/ID_Taetigkeit=13 

· https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Ostermeier 

· https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare 

 

 


