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. مقدمه1  

گرایـی اسـت؛ و    ترین نمایندگان دوره متـأخر جریـان سـنت    ن لینگز یکی از برجستهمارتی
مـدارانی همچـون گنـون و شـوان     تفکر او در بافتار کلی این جریان و در نسبت بـا سـنت  

رو جاي تعجب نیست که مبادي اندیشه لینگز را در توافق بـا   یابد. ازاین تکوین و معنا می
داشـت و در پـی    جهان مدرن را دوست نمی–هایی از زیست  اسالف او ببینیم؛ او نیز جنبه

دوران مـدرن، یعنـی   » مصـیبت مابعـدالطبیعی  «ترین  ، بزرگ»که گر ز دست برآید«آن بود 
؛ ایـن اندیشـه و انگیـزه، تمـامی     »سـر آورد «جاي خداوند را تا حد توان  نشستن انسان به

ایش پیرامون رمز و تمثیـل را معنـا   ترین کاره اي تا نظري هاي زندگینامه پروژه او از نوشته
گرایان، معطوف به هنر اسـت   اي از این کارها، همچون دیگر سنت بخشد؛ بخش عمده می

هاي توجه لینگز به هنرهاي سنتی، پرداختن به نمـایش اسـت؛ او    ترین جنبه و یکی از مهم
 هاي عرفانی را نشان دهد. کوشد عناصر باطنی مستتر در نمایش در این مسیر می

نمایش عرفانی با ایجاد حس معنوي در مخاطـب، از طریـق القـاي مفـاهیم قدسـی بـا       
پردازي، این ظرفیت را داراسـت کـه تـأثیري     گفتار، حرکات بدنی، موسیقی، آواز و صحنه

دیرپاتر از هر گونه هنري دیگري بر جاي بگذارد؛ این در حالی است کـه تنهـا بخشـی از    
گیـرد،   ه ادبیِ متنی که نمـایش بـر اسـاس آن شـکل مـی     این دامنه گسترده تأثیرات به جنب

هـاي ادبـی   گردد؛ و این همان چیزي اسـت کـه ادبیـات نمایشـی را از سـایر گونـه       بازمی
یابـد کـه بـر     یابد و کلیت خود را بازمی سازد؛ یک نمایشنامه تنها وقتی کمال می متمایز می

و کسـی کـه آن را طـرح    روي صحنه اجرا شود؛ همانند نقشه یک ساختمان که کمـال آن  
شود؛ اما جالب اینجاست که لینگـز بـراي بـه     شدن نشان داده می کرده، تنها پس از ساخته 

شود تا بـر اهمیـت تالشـی     دست دادن چنین طرحی به کسی همچون شکسپیر متوسل می
هرمنوتیکی براي فراتر رفتن از ظـاهر عبـارت و اجـرا در یـک اثـر نمایشـی را برجسـته        

تفصیل بیشتري خواهیم گفت، بسیار کمتر از برخـی   سپیر، چنانکه بعدتر بهسازد؛ زیرا شک
دیگر در معرض تفسیرهاي تمثیلی بوده است. ایـن تـالش لینگـز حـاکی از عـدم اقنـاعی       

شناسـی   هاي روایـت  انواع روش –هاي معاصر پیرامون آثار شکسپیر  است که او از تحلیل
چیزي که بیش از هر چیز ضـرورت حرکـت    کند؛ حس می -مبتنی بر نگاه ابژکتیو به متن

سـازد. لینگـز    را براي او و اخالفش برجسـته مـی  » بوطیقاي نمایش عرفانی«به سمت یک 
نمایش عرفانی اسـت و در ایـن مسـیر راهـی جـز پیشـنهاد       » نجات دادن پدیدار«به دنبال 

 شکل خاصی از خوانش یا تماشا، پیش رو ندارد.
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ایط احراز صفت قدسـی یـا عرفـانی بـراي هنرهـاي      در این میان ما به دنبال کشف شر
مثابـه پیشـنهاد چهـارچوب     نمایشی از منظر لینگز هستیم و تحلیل لینگـز از شکسـپیر، بـه   

 دست خواهد بود.  شناسانه ممکنی براي ارزیابی آثاري از این روش

هـاي   صورت مقدمه آمد، در بخـش نخسـت بـه پژوهشـی در اندیشـه      پس از آنچه به
ازآن  گرایی متقدم خواهیم پرداخـت و پـس    ن هنر و نسبت آن با جریان سنتلینگز پیرامو

 بر موضوع هنر نمایش تمرکز خواهیم کرد.

. مارتین لینگز و هنر قدسی2  

به دنبـال یـافتن نسـبتی میـان طریقـت (هـاي)       » عرفان اسالمی چیست؟«مارتین لینگز در 
فرد... و یـادآور مـن متعـال    بیداري تدریجی ...در جهت ریشه وجودي «باطنی موقوف به 

 ).1379:12(لینگز، » نهایت فراتر است یا نفس برین است که از خود یا نفس بی
این من متعال یا من برین حاصل وحدتی است که به معناي فناي فی اهللا و تـرك مـن   

 »سـوزاند حقیقـت همچـون آتشـی اسـت کـه تمـامی اعـراض را مـی        «طبیعی است؛ زیرا 
)Schuon, 1984: 10 (اسـت؛ ایـن   » هـو «یا » همان من برین«گذارید  آنچه از خود باقی می و

اي اسـت کـه    و علـم بـه آزادي  » آگـاهی الهـی  «زمان به معناي اشتراك در  فرآیند نفسی هم
بیـان  » هنـر قدسـی  «روي قابل سلب نیست. بخشـی مهـم از ایـن آگـاهی در قالـب       هیچ به

شـود؛   ز هر دین کـاملی تبـدیل مـی   ناپذیر ا شود و چنین است که هنر به بخشی جدایی می
فریتیـوف شـوان   «کند:  لینگز براي نشان دادن اهمیت پیوستگی دین و هنر از شوان یاد می

الوصولی که از اجزاي مقوم دین کرده، وجـود هنـر    حال صعب در تعریف موجز و درعین
 ).1377:13(لینگز، » قدسی را جزء معیارهاي اصالت دین شمرده است

گرایـان یکـی از مظـاهر دیـن      (سنتی) براي لینگز همانند دیگر سـنت  بدین ترتیب هنر
است و اصوالً هر تالشی براي ترسیم تمایز میان وجـه هنـري و وجـه دینـی یـک تمـدن       

حـال    معنا خواهد بود. چنین است که هنر سنتی به بهترین وجه بازنما و در عـین  سنتی بی
کنـد:   هـاي فهـم دیـن را کـم مـی      تر یک تمدن دینی است و دشـواري  پاسدار وجوه نظري

هاسـت و وظیفـه آن آمـاده     عنوان یک لطف الهی آسان کننـده همـه سـختی    هنر مقدس به«
بر این مبناسـت کـه    ).21-1378:20(لینگز، » ساختن روح و پیروزي در نیل به قداست است

هنر مقدس همزاد و همبود با دین است و هر جا یک سـنت کامـل وجـود داشـته باشـد،      
 ار چیز هستیم:شاهد چه

 الف) منبع وحی و الهام.
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 یابد. ب) تأثیرات و الهامات دائمی و فیوضی که از این منبع سریان می
ج) راهی براي راستی آزمایی سنت؛ راهی که اگر درست دنبال شـود، حقـایقی کـه از    

 بخشد. طریق وحی آورده شده است را تحقق می
 &Nasr) .ون هنـر و علـم  هـایی همچـ   د) تنـاوري و تجسـد صـوري دیـن در عرصـه     

Schuon, 2007: 7) 
دهـد و اسـتعال    زمـان صـورت و مـاده خـود را شـکل مـی       این تناوري و تجسد، هـم  
بخشد؛ در این فرآیند شکل خاصی از صورت در تناظر و هماهنگی با مـاده مشخصـی    می

 آورد؛ بدین ترتیـب در  شود و تناسب خاصی را به وجود می گیرد و نشان داده می قرار می
یک کار هنري سنتی آنچه بیش از هـر چیـز اهمیـت دارد، تناسـب و تنـاظري اسـت کـه        

معنـا، مبنـاي    - دهـد؛ ایـن دوگانـه صـورت     گیرد و انتقال می خالق اثر هنري آن را وام می
ورود  1اي کـه عناصـر صـوري    عـالوه بـر ایـن در هـر عرصـه     «؛ »تمامی هنر سنتی است«

زمـان منطقـی و متعـالی اسـت، نشـان داده       مصوري در یـک امـر کـه هـ    کنند، امر فوق می
 .)(Schuon, 2007: 23»شود می

هاي مختلفی است که تـابعی از ماهیـت    بدین ترتیب، هنر قدسی داراي سطوح و الیه 
هـا یـا سـطوح     اي به رساترین شکل ممکـن از الیـه   اي دین هستند؛ لینگز در قطعه الیه الیه

هـا   دهد که ایـن الیـه   خوبی نشان می ؛ و بهدارد قدسی پرده برمی» درست«مختلف هر هنر 
 بخشند: و سطوح چگونه یک اثر هنري قدسی را سامان و جان می

زمان در سطوح مختلف یک اثر، براي مـا عجیـب    صورت هم فرض معانی مختلف به«
وسـطی و حتـی بعـد ازآن، امـري آشـنا بـوده ... بـر اسـاس          است، اما براي فرزانگان قرون

دیگر، معناي ادبی پوششـی   عبارت ک اثر چهار معنا باید فرض کرد یا بهاندیشه دانته، در ی
براي سه معناي دیگر یعنی مفهوم تمثیلی، مفهوم اخالقی و مفهـوم عرفـانی اسـت. همـین     
اصل در هنرهاي دیگر نیز وجود داشت... براي نمونه یک کلیساي جامع، غیـر از معنـاي   

از تمـام جهـان نیـز هسـت و نسـبتی      اي  ظاهري خود که مکان عبـادت خداسـت، نشـانه   
 .)Lings, 1966: 21(» کند همچون جسم و روح انسان را تداعی می

 . مارتین لینگز و هنر نمایش3

هـاي گنـون، شـوان، کوماراسـوامی و      هاي زیادي از مراجعه به متون ادبی در نوشته نمونه
هـاي   حلیـل هـاي ت  تـرین زمینـه   گرایـان وجـود دارد؛ و ادبیـات یکـی از مهـم      دیگر سـنت 

گرایـان قـرار داده اسـت؛ زیـرا ادبیـات       هاي تاریخی را در اختیار سنت اي و تطبیق مقایسه
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هـاي قدسـی یـافتنی     ترین حقایقی اسـت کـه درون سـنت    گرایان، بازنماي عالی براي سنت
سـازد، تـالش او بـراي نشـان دادن      هستند. لیکن آنچه کـار مـارتین لینگـز را متمـایز مـی     

مایش عرفانی در چهـارچوب هنـر عرفـانی اسـت؛ بـر اسـاس ایـن        گیري ن چگونگی جاي
اي همچـون هملـت شکســپیر،    طـرح، یـک اجـراي اصـیل، کامـل و موفـق از نمایشـنامه       

تواند همان احساسی را در مخاطب خود ایجاد کنـد کـه مشـاهده یـک کلیسـاي دوره       می
عرفـانی هنرهـاي    اي براي تحلیل دیگر اهمیت کار لینگز در ارائه نمونه  عبارت گوتیک؛ به

تـوان تـا سـایر هنرهـاي اجرایـی       هاي آن را می اي که احکام و داللت نمایشی است. نمونه
 گسترد.

شکسـپیر در  «توان در آن چیزهایی دربـاره نمـایش یافـت، یعنـی      تنها اثر لینگز که می 
هـایی همچـون هملـت، شـاه لیـر و       به تحلیل ابعاد تمثیلی نمایشـنامه  2،»پرتو هنر عرفانی

یابد؛ البته کار لینگز در وهله نخست بیشـتر تحلیـل آثـار     گر آثار شکسپیر اختصاص میدی
هـایی از کتـاب    عنوان متونی ادبی است، اما او در خـالل مباحـث و در بخـش    شکسپیر به

 مطرح کرده است. 3مثابه هنري اجرایی صورت مجزا، مباحثی را پیرامون نمایش به به
هاي نظري و عملی خوانش و اجـراي آثـار    ارچوبکند چه او در این عرصه تالش می

هـاي عرفـانی آنهـا پدیـدار شـود؛ البتـه لینگـز         مایه شکسپیر را به نحوي عرضه کند که بن
هاي شکسپیر به معناي دقیـق کلمـه هنـر قدسـی محسـوب       نمایشنامه«کند که  تصریح می

را دارنـد، بسـط آن   ها و عملکـرد آن   توان به لحاظ اینکه ویژگی شوند بلکه آنها را می نمی
بـاره مصـادره    یک چیز را به بدین ترتیب لینگز قصد ندارد همه؛ (Lings,1966: 27)»دانست

به مطلوب کند و هدف او تنها نشان دادن مسیري براي خـوانش و اجـراي صـحیح آثـار     
 شکسپیر است.  

 تر اشاره کردیم، ایـن تلقـی عرفـانی از آثـار شکسـپیر چنـدان فراگیـر        اما چنانکه پیش
در اثـر کالسـیک خـود بـا      4»اسـپورجِن «طور مثال منتقد مشهور انگلیسی خانم  نیست؛ به

زیربناي اندیشه بسـیاري  «عنوان  به» عرفان«با معرفی  5،»عرفان در ادبیات انگلیسی«عنوان 
اما شکسپیر را باید از این قاعده مستثنا کـرد؛ زیـرا   «نویسد:  می» از شاعران بزرگ انگلیسی

شـود و در   صورت دراماتیک کارهاي او مانع بروز احساس عرفـانی مـی   در وهله نخست
شـود و بیشــتر شـاهد یــک    نـدرت یافـت مــی   وهلـه دوم عرفـان واقعــی در اشـعار او بــه   

گرایـی هســتیم. بـدین ترتیــب اندیشـه شکســپیر بـیش از آنکــه عرفـانی باشــد        افالطـون 
دن و عـارف بـودن در ایـن    تفاوت میان متافیزیسین بو«دهد  ؛ او ادامه می»متافیزیکی است
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کـه عـارف از    است کـه متافیزیسـین بـه دنبـال سـرآغازها یـا علـل چیزهاسـت درحـالی          
ــرات ســرانجام بــه یــک   شــان مــی فرجــام » رســند مــی» وحــدت«پرســد؛ اینکــه همــه کث

, 2010:8)Spurgeon(. 
هایی که پیرامون او وجـود دارد، غالـب اسـت، امـا      این نوع نگاه به شکسپیر در نوشته

بـراي اکثـر منتقـدین شکسـپیر، او      6سابقه نیـز نیسـت؛   کرد عرفانی به آثار شکسپیر بیروی
شاعري است که بیش از آنکه بخواهد سرگذشت عرفانی روح را بیان کند بـه دنبـال روح   

هـاي شکسـپیر گـامی در مسـیر تکامـل       دیگر نوشـته  عبارت  بخشی به کالم خود است؛ به
گویـد،   ه مـارتین لینگـز دربـاره شکسـپیر مـی     شـوند و آنچـ   فرهنگ عرفانی محسوب نمی

رو بخشـی از تـالش و تـوان لینگـز بـه       مانند است؛ ازاین فرد اما کم هرچند نه منحصر به 
 یابد.   اي مادي از او، اختصاص می مبرا ساختن شکسپیر از خوانده

این تالش لینگز مستلزم فرا رفتن از ظواهر عبارت و به جان خریدن خطـرات حتمـی   
کنـد، غلبـه ظـاهرگرایی     ري است؛ و چیزي که دشواري کار لینگز را دوچندان میچنین کا

شناسی و مطالعات ادبـی عصـر اوسـت؛ وضـعیتی کـه مـتهم اصـلی ایجـاد آن،          در روایت
 ,Lings( 9»بـر عقـل قدسـی    8شورش عقل تجربـی «عنوان نتیجه ناگزیر  به 7»گرایی انسان«

نـام  » مصیبت مابعدالطبیعی«عنوان  آن به کربن در جایی ازوضعیتی که  10است؛) 16 :1966
  ).38: 1392(کربن،برده است 

لینگز اما عزم خود را براي عبور از این شرایط جزم کرده است. او پیش گفتـار چـاپ   
کتابی که عمده مباحث بعـدي ایـن مقالـه بـر      -»شکسپیر در پرتو هنر عرفانی«دوم کتاب 

 کند: ز میها آغا را با این جمله -آن متمرکز شده است
جانبـه   اي کلـی و همـه   هاي شکسپیر، ضربه به هنگام نمایش اجراي بهترین نمایشنامه«

شود. همانا عظمت شکسپیر بیش از هر چیز در این ضربه نهفته، امـا ازآنجـا    به ما وارد می
آید ... موضوع این کتـاب   آسانی به کالم درنمی که این ضربه چندوجهی و مرکب است به

 ).13: 1365(لینگز، » یان تحقیق آن ضربه کلی استاز آغاز تا پا
آنچـه دربـاره   «کند، چیـزي نیسـت کـه در     این ضربه کلی چنانکه لینگز خاطرنشان می

در عمیـق جـان   » تـأثیر «یـا  » ضـربه «، یـافتنی باشـد. ایـن    »شـود  نمایش گفته یا نوشته می
نـر عرفـانی در   ه«گذارد؛ چیزي که برآمده از ماهیت هنـر عرفـانی اسـت:     مخاطب اثر می

هـاي   شـود. دایـره   واسطه خود بر ما، مانند سنگی است که در نهر آبی پرتـاب مـی   تأثیر بی
دائماً رو به گسترش امواج همچون اثرات نامحدودي است که مفاهیم مختلـف بـر نفـس    
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سـوي مفهـوم    ایـم هـر مفهـوم بـه     تواند بگـذارد؛ و چنانچـه مشـاهده کـرده     گذارده، یا می
 .)Lings, 1966: 27(» شت مفهوم ادبی قرار دارد، رهسپار استتري که در پ عمیق

پایـه  «هاي دینی، هنرمند دانسته یا نادانسته بـر   این تأثیر برآمده از آن بود که در تمدن
گرایانـه   هـاي انسـان   هاي هنري ازآنجاك ه درگیر نگرش کرد؛ این سامان عمل می» معرفت

بت با نظام کلـی و زنجیـره آفـرینش تصـویر     دوران نوزایی نشده بودند، هر چیز را در نس
 کردند. می

وقتـی در مقابـل کلیسـایی بـه سـبک      «کند کـه   او این عبارت معروف شوان را نقل می
کنـیم در مرکـز دنیـا هسـتیم، امـا وقتـی در مقابـل         ایستیم، حـس مـی   رومی یا گوتیک می

خـود در اروپـا    ایستیم، بـه حضـور   کلیسایی متعلق به دوره نوزایی، باروك یا روکوکو می
 .)Lings,1966:12( »کامالً واقفیم

کند آنها را نشـان دهـد؛    ها را در آثار شکسپیر یافته است و تالش می لینگز این ویژگی
 اما این کار چندان نیز آسان نیست:

 بینی مرگ در سخنان هملت به هوراشیو چنین بیان شده: اطمینان به فیروزي و پیش«
 ».لرزد دانی چه دلم سخت می اما تو نمیبه یاري بخت خواهم برد؛ «

این گفتار که ترکیبی است از خبر پیـروزي و مـرگ، معـادل اسـت بـا سـخن هـانري        
بایـد آیـا ایـن     رو مـی  و ازچـه «شـنود:   که خبر پیـروزي بـر یاغیـان را مـی     چهارم، هنگامی

 »خبرهاي خوش بیمارم کنند؟
در ایـن لحظـه درسـت مثـل      اند؛ هانري چهارم از نظر تمثیلی این دو وضعیت همسان

هملت قبل از شمشیربازي است. در هر دو موقعیت، تنها چیـزي کـه مانـده و بایـد بـدان      
وسـیله   نائل شد، رهایی کامل وجه دیگر روح است کـه در نمایشـنامه هـانري چهـارم بـه     

 و 72 -71: 1365(لینگـز،  » وسیله ملکه مجسم شده اسـت  شاهزاده و در نمایشنامه هملت به

Lings,1966: 40(. 
راحتی پذیراي تفسـیري عـادي اسـت     ها و موقعیتی که به چنانکه دیدیم، لینگز عبارت

کند؛ اساس این تفسیر بر این مبنا اسـتوار اسـت کـه هـر      را با زبان رمزي درون آن فهم می
دیگـر   عبـارت   شود؛ بـه  پذیر می اي قدسی یا حقیقتی الهی فهم وجهی از داستان تنها با واقعه

هاي مختلف شکسپیر بـه وجـوهی    هایی بنیادین سروکار داریم که در نمایشنامه نشما با ک
شوند و فهـم شکسـپیرِ واقعـی و دنیـاي تمثیلـی او،       حال یکسان تکرار می متنوع و در عین
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هاي بنیادین است؛ با این رویکرد، مسـأله اصـلی شکسـپیر، نشـان دادن راه      فهم این کنش
 ست:هاي این راه ا رهایی روح و چالش

انـد. دزدمونـا هـم ماننـد کوردلیـا       در اتلو، مغربی سیاه و بانوي سپیدش نفـس و روح «
 .)Lings,1966: 40(» انگاري گم شده است است که با سهل» بها مرواریدي گران«

از  11تماشـاي اجرایـی موفـق   «توان گفـت،   بر مبناي این رویکرد تفسیري است که می
لکه شهادت رازآلودي بـر تمـامی تـاریخ انسـان     نه صرف تماشاي یک نمایش، ب» لیر شاه«

 .)Lings,1966: 13(» است
شهادتی رازآلـود بـر تمـامی    «گوید خواندن کارهاي شکسپیر حامل  لینگز در اینجا نمی

آن را » اجـراي موفـق  «، بلکـه تماشـاي   -کند البته آن را نفی نیز نمی –است » تاریخ انسان
چگونـه اجرایـی   » اجـراي موفـق  «امـا ایـن    دانـد؛  فردي می داراي چنین ویژگی منحصربه

تـر   توانند نسبت به مفهـوم ژرف  چگونه بازیگران و کارگردانان می«دیگر  عبارت  است؟ به
 (Lings,1966:115). »هاي شکسپیر وفادار بمانند؟ نمایشنامه

را آغـاز  » هـایی بـراي اجـرا و تولیـد     یادداشـت «لینگز با این پرسش فصلی بـا عنـوان   
پذیرفتن چالشی جدي از طریق طـرح چنـین پرسشـی، بـه دنبـال بـه دسـت         کند؛ او با می

کـه بـه   » بازیگران و کارگردانانی«دادن اصول و ضوابطی است که جنبه تجویزي دارند و 
توانـد   صیانت از اصالت اثر متعهـد هسـتند، بایـد آنهـا را رعایـت کننـد؛ چیـزي کـه مـی         

باشـد و مـا در ادامـه    » یش عرفانیسوي بوطیقاي نما به«روشنگر سهم او در مسیر حرکت 
 در فقراتی خواهیم آورد.

از آثار شکسپیر را در » اجراي موفق«. لینگز نخستین شرط تجربه یک 1
توان گفت این  طورکلی می  چیزي که به«داند:  وفاداري تام به متن او می

است که آنان باید نسبت به معناي ادبی نمایش متعهد باشند و از آن 
خود  خودي تر به و اگر چنین اتفاقی رخ دهد معناي ژرف محافظت کنند

 .(Ibid)» حفظ خواهد شد
داند چنین تعهدي چندان ساده نیز  دهد که می . البته لینگز نشان می2

آثار » نیافتنی کمال مطلق و دست «نیست؛ و دشواري زیادي براي دریافت 
و  شکسپیر وجود دارد. چنین است که لینگز بازیگران» تر کامل«

دارد. البته باید  کارگردانان را از هرگونه دست بردن در متن بر حذر می
آهنگی که نمایشنامه دارد  توجه داشت که بخشی از بار معنایی در ضرب
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دهد که چگونه با غفلت از  هایی نشان می نهفته است؛ لینگز با ذکر نمونه
 شود: این مسأله، قصه تحریف می

ود که کمدي تلخ حق براي حق، تا یکی دو سال پیش رسم ب. «3
کامانه باشد. این رویکرد برآمده از این واقعیت بود که نگاه  سرانجامی تلخ

کند. آشکار است که  سطحی و اولیه چنین برداشتی را به کارگردان القا می
اي  که وسوسه ها به لحاظ نمایشی تأثیرگذارترند در حالی  کدامین بخش

ها وجود  دو بخش، همچون دیگر تراژديچیز ذیل   براي قرار دادن همه
دارد، گو اینکه نمایش آنجلو و ایزابال نام داشته باشد، لیکن اگر چنین 
نظري در اجرا غلبه پیدا کند و به تماشاگر تنها این اندیشه القا شود که 
اساس این نمایش در درگیري این دو شخصیت است، آنگاه تعادل یکی 

 .)Lings, 1966: 48(» برهم خواهد خورد از شاهکارهاي شکسپیر، از آغاز
آرایی و لباس بازیگران از اهمیت  . نوع موسیقی براي لینگز، صحنه4

رو مثالً اگر بر تن  ازاین (see: ibid: 114-120) زیادي برخوردار است؛
بازیگران لباسی مدرن بپوشانیم، بخشی از معنایی که شکسپیر مدنظر 

اخراي رعایت اصل   این رویه عبارت ایم. داشته است را نادیده گرفته
در نمایش » طراحی لباس زیبا«در کار است. چه اینکه شکوه » دستی یک«

از میان برد » روح پردازي شبه سورئالیستی بی صحنه«توان با یک  را می
(ibid: 120). 

اي که مـتن در آن نوشـته    لینگز در طرح خود بر وفاداري به متن موجود و فضاي کلی
کند و این تأکید بـارزترین وجـه روش شناسـانه اندیشـه او پیرامـون       تأکید می شده است

هـایی کـه بـر     هاي خالقانه بازیگري و کارگردانی نمـایش  نمایش است؛ از این منظر جنبه
آینـد، بـه حـداقل     اساس یک متن عرفانی استوار، همچون متون شکسپیر بـه اجـرا درمـی   

نمایش عرفانی تنها به کالبد اجراکننـدگان نیـاز    شود؛ بنابراین متن یک ممکن فروکاسته می
دارد تا زنده شود و کالبدي بهترین اسـت کـه بـه بهتـرین نحـو ایـن اقتضـاء را دریابـد و         

نمـایش عرفـانی در مقـام اجـرا،     » بوطیقـاي «تـرین اصـل    رعایت کند. بدین ترتیـب مهـم  
ی دارد، جـاري  وفاداري به متنی است که از خامه کسی که از اصول و رموز قدسـی آگـاه  

هـاي   جـاي اینکـه از اجراهـاي متعـدد نمایشـنامه      شده است. بر این مبناست که لینگـز بـه  
عنوان نمونه اصیل برگزیند و درباره اجزا و عناصـر آن توضـیح دهـد     شکسپیر، یکی را به
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و آنها را تفسیر کند تا خواننده با حدود و ثغور این بوطیقا بیشتر آشنا شود، تنها بـه ارائـه   
کند؛ البته این واقعیت تـا حـد زیـادي ناشـی از ایـن مسـأله        هایی کلی بسنده می هنماییرا

عنـوان یـک    است که محور اصلی کار لینگز در تنها اثر او پیرامون نمایش، بـر نمـایش بـه   
یک از اجراهـاي زمـان خـود     متن ادبی قرار گرفته است؛ از سوي دیگر احتماالً لینگز هیچ

 دید. ملی که اصل متون داراي آن هستند، نمیرا داري صالبت تام و کا

 بندي . جمع4

الیـه بـه    براي لینگز همانند هر هنر قدسی دیگري، بر اساس نگـاه الیـه   » درست«نمایش  
» مند از موهبـت فهـم امـر قدسـی    بهره«رو افراد  شود؛ از این  مفاهیم مندرج در آن، فهم می

بیننـد کـه در یـک     چیـزي را مـی  اي درسـت همـان    در یک اجـراي درسـت از نمایشـنامه   
اي بـر هـر خـوانش و     توان مشاهده کرد. کار لینگز از این وجـه مقدمـه   کلیساي جامع می

هـاي اصـلی و زیـرین     کنـد بـا نشـان دادن الیـه     اجراي آینده شکسپیر است؛ او تالش می
هاي مادي از آثار او ایجاد کند؛ شکسپیر بـراي  هاي شکسپیر سدي در برابر خوانش نوشته

هاي نسلی است کـه در فضـاي افالطـون و مسـیح زیسـت       ینگز، یکی از آخرین بازماندهل
چنینـی نداشـته باشـند، جـاي تعجـب       هاي این اند و اینکه نگاه غالب به آثار او صبغه کرده

دوران رنسانس راهی به کل ندارد و در زمان خـود زنـدانی   «طورکلی  نخواهد بود؛ زیرا به
گرایی طغیـان عقـل تجربـی بـر عقـل قدسـی        ه است و انسانشده است زیرا انسان گرایان

طـور مثـال    کنـد. بـه   است؛ این رویکرد انسان و دیگـر موجـودات را مسـتقل فـرض مـی     
کشـد؛ او   عنوان یک نماد بلکه همچون واقعیتی مستقل به تصویر مـی  آنژ آدم را نه به میکل

 ,Lings»(بخشـد  مـی  کشد بلکه خداوند را تصـویري انسـانی   صورت خدا نمی انسان را به

1966: 12-13.( 
طور ضمنی پذیرفته است که یک اجراي موفـق از متـونی بـاطنی همچـون      اما لینگز به

تواند از عهده انتقال جان کـالم نویسـنده برآیـد؛ ایـن مسـأله       هاي شکسپیر می نامه نمایش
ثـري  توانـد ا  هاي نقاشی سنتی، می همانند آن است که بگوییم یک نقاش با رعایت اسلوب

هاي روحانی ماقبل رنسانسـی باشـد؛ چیـزي کـه سـرآغازي بـر        خلق کند که همپاي نگاره
 خواهد بود.» سوي بوطیقاي نمایش عرفانی به«حرکت 
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 ها نوشت پی
 

1. Formal 

. این اثر که توسط خانم سودابه فضائلی و توسط نشر نقـره بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت، گـاه        2
 ر به مطابقت ترجمه با متن اصلی کرده است.هایی دارد که نویسنده این گفتار را وادا لغزش

3. Performance art 
4. Caroline F. E. Spurgeon(1869-1942) 
5. Mysticism in English Literature 
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