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  مقدمه
 اتيـ ادب در قدرت معادالت و روابط نمودي  ها نهنمو نيبارزتر از ريسپكش يها نامهشينما

 يهـا  چهـره  از يكـ ي عنـوان  بـه  ريسپكـ ش تـا  اسـت  دهيگرد سبب ويژگي اين. آيند مي شمار به
 يبررسـ  بـه  همگـان  هكـ ي  فرهنگ سمياليماتر ةگستر منتقدان توجه مورد رنسانس دورة شاخص
 هـاي  ويژگـي  از يكـ ي. رديـ گ قـرار  انـد،  پرداختـه  رنسانس در موجود يها انـگفتم انيم ارتباط

 و قـدرت  سـاختار  ميـان  سـاختاري  رابطـة  وجـود  دوره، نيـ ا در غالـب  فرهنگـي  يها گفتمان
 طـرف  از زنانه زبان مهار براي موجود سازوكارهاي و طرف كي از ياجتماع مهار سازوكارهاي

ـ  يفرهنگـ  زمياليـ ماتر منتقـدان  جانب از )1594 (شكسر زن ردنك رام شنامةينما. است گريد  هب
 بـه  مهنانمايش اين چراكه شود، مي گرفته نظر در مدرن دوران لياوا شاخص متون از يكي مثابة

 و هـا  گفتمان جمله از اروپا، رنسانس فرهنگ در موجود هاي گفتمان و اجتماعي طبقات گاهيجا
  . پردازد مي ت،يجنس به مربوط يها تيروا

 رميشمش با من «عنوان با يا مقاله در (Madelon G. Sprengnether) سپرنگنثر يج مادلون
 هـا  زن شتنكـ  دهد يم نشان) 2004 (»ريسپكش در كيتراژ يها ميپارادا: آمدم تو يخواستگار به

ـ  مثـال  عنـوان  بـه  تـوان  يـمـ . اسـت ي  گـانـزن از رسـت خاطر به ريـكسپش يها يراژدـت در  هـب
 احـساس  رمئو مانند زين يآنتون«. ردك اشاره تيژول و رومئو و لئوپاتراك و يآنتون يها نامهشينما

 زميـ عز آه«. است ردهك جاديا او در زنانه يها يژگيو و گرفته او از را يمردانگ عشق، هك ندك يم
 3 پـردة (» است ردهك رونيب من يدالور قامت از جامه و/ ساخته يزن من از تو، ييبايز!/ تيژول

 14 صـحنة  4 پـردة (» برد غماي به را رميشمش هك /تو زن هيفروما آن از آه«). 115-117 1 صحنة
  ).597 دونالدكم(» )23-22

ـ  «عنوان با يا مقاله در (Joel Fineman) نمنيفا جوول  نيـ ا انيـ ب بـه » شكسـر  زن چشيپ
 خيتـار  يهـا  تيـ روا النك «ييبازگو قيطر از سركش زن كردن رام چگونه هك پردازد يم مسئله

ـ  اثر كي عنوان به را خود» غرب اتـيادب ي ـيـ بازگو). 401 دونالـد  كمـ  (نـد ك يمـ  مطـرح  يادب
 مردسـاالرانة  ركـ تف و فرهنگ هك است قتيحق نيا انگريب غرب فرهنگ در معروف يها داستان

 بـا  انـد،  آمـده  يمـ  شـمار  بـه  ديتهد موجود يها نظام يبرا هك را، قدرتمند يها زن همواره غرب
 نظـام  دسـتاويزهاي  زا ييكـ  نمونـه،  عنـوان  بـه . اسـت  كرده مهار مشابه سازوكارهاي و عناوين

 بـوده  نـوع  نيا از ييها يناهنجار و فحشا با مبارزه ،قدرتمند هاي زن مهار براي غرب مردساالنة
 امةـشنيـ نما بـاب  در مقالـه  نيـ ا موضوع هك قدرتمند، زنان ارـمه ارهايـسازوك از يـكي. است

 مفهـوم  رد هـم  و يستيـ ز مفهوم در هم ،زبان قطع و المك سركوب است، شكسر زن ردنك رام
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  . است اعتراض لةيوس نيبارزتر زبان رايز ،است آن يفرهنگ
 به (Jeanne Addison Roberts)  زرابرت سونياد نيج و (Joan Hartwig) گيهارتو جوان

 خـاص  طـور  بـه  ريسپكش در و عام طور به رنسانس فرهنگ در كه اند پرداخته يگفتمان يبررس
 بـوس ي  ا نـدا يل. نـد ك يم يتداع شكسر اسب همچون يواناتيح با را قدرتمند زن و يافته نمود

(Linda E. Boose) ـ  از ترس و رنسانس يمراتب سلسله گفتمان در را زبان مهار ةمسئل  ينظمـ  يب
 در را شهيـ ر (Natasha Korda) رداكـ  ناتاشـا  و (Coppélia Kahn) انك ايپلك. ندك يم يابي شهير

 زن ردنكـ  رام در االكـ  ردنكـ  رام: خانه زن« در رداك. نندك يم جستجو خانواده و اقتصادي مسائل
 به و است پرداخته يقبل يها وهيش با سهيمقا در تيك ردنك رام متفاوت وةيش يبررس به »شكسر

 بـه  يـخانگـ  ديـ تول سـنت  از رييـ تغ (مـدرن  دوران ليـ اوا يادـاقتـص  ياـفض ريـيتغ يازـبازس
 شنامةيـ نما و يزنـانگ  ساختن تابك دادن قرار اساس با رداك واقع، در. پردازد يم) ييگرا مصرف

 بازار در هك ندك يم يياالك به مبدل را او ،زن زبان هك ندك يم ادعا ومنين ارنك يسيانگل رنسانس
  ).115 (ستين فروش قابل ازدواج

 در موجـود  تنـاقض  آثـار  نيا در كالم، و زبان با ارتباط در ويژه به زنانگي، مفهوم بررسي
 ايـن  بـه  پاسخ جهت در است تالشي مقاله نيا. كند مي نمايان وضوح به را مردساالرانه گفتمان
 نظـام  بـه  مربـوط  يهـا  تيـ روا و شكسـر  زن ردنكـ  رام شنامةينما ميان يا رابطه چه: ها پرسش

 اثـر  نيـ ا چگونـه  دارد؟ وجـود  رنـسانس  ةدور در وبكسـر  و سـلطه  سازوكارهاي و اجتماعي
 زن مهـار  موضوع به نامهشينما ردكيرو ند؟ك يم سكمنع را يفرهنگ يالياست و سلطه يابزارها

 بـه  ،بحـث  شتريب ردنك روشن براي نونكا است؟ چگونه مدرن دورة لياوا در غرب فرهنگ در
  . ميپرداز يم رنسانس دورة در ركتف طرز نيا يها نهيزم شيپ از ييها بخش يبازساز

  يبررس و بحث
ـ  زبان اي زن زبان موضوع همان ،بحث مورد ياساس پرسش  يروانـشناخت  مواجهـة  و هزنان

 و زبـان  بـا  مـرد  ييارويـ رو شـيوة  ردنك روشن يبرا. است آن با او مبارزة وةيش جهيدرنت و مرد
 وةيشـ  هـا  آن در هكـ  بكنـيم  اشـاره  يمتـون  از ييها نمونه به است الزم ،رنسانس در زنانه قدرت

 بـا  يا مقالـه  در بـوس . اسـت  شـده  واكاوي ،قدرتمند زنان با رنسانس مردساالر جامعة برخورد
 در رنسانس ركتف به» زن ياغي اندام ردنك رام: شكسر زن ردنكافسار و عروس سرزنش «عنوان

 ابهامـات  يسيـ انگل زبـان  در مقاله عنوان. ندك يم اشاره رنسانس جامعة مراتبي سلسله نظام باب
 هـوم مف دو بـه  Scold. نـد ك يمـ  كمـ ك همسئل نيا كدر به هاآن به اشاره هك دارد يتوجه جالب
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ـ  جنـاس  ينـوع  نيهمچنـ . اسـت  رفته ارك به» شكسر زن «و» سرزنش«  و Bride لمـة ك دو نيب
Bridle يهـا  سكـ ع بـه  زيـ ن نمنيفـا . اوسـت  زبـان  زن در ياغيـ  انـدام  از منظـور . دارد وجود 

 و طبقـات  ردنكـ  لحـاظ  در زيـ ن تيجنس ها آن در هك ندك يم اشاره) Fludd (فالد المعارفةريدا
 نيـ ا يهـا  سكـ ع در). 411 (اسـت  رفته ارك به نندهك نييتع عامل كي وانعن به ياجتماع مراتب

ـ  نيـ ا در بوس. اند شده دهيچ مراتب سلسله صورت به مرد و زن المعارفةريدا ـ ـنگيا ارهـب  هـون
  :هك سدينو يم

 از دتريشـد  و رتـر يفراگ ييجا چيه در يتيجنس كيكتف اصل آندرداون ديويد زعم به
ـ ا هكـ  است معتقد او. است نشده اهدهمش رنسانس دورة در انگلستان ـ كتف سـامانة  ني  ،كي

ـ  سلـسله  بحـران  بطن در هك دارد رنسانس در يتيجنس دةيچيپ روابط در شهير  قـرار  يمراتب
  )184. (گرفت يم

 يبرا يديتهد عنوان به زن هك بود نيا در شد يم وارد زنان به هك يگوناگون اتهامات شةير
 انيـ م در زن زبـان  از هـراس  ينوع تا شد سبب همسئل نيا. شد يم گرفته نظر دري  اعاجتم نظام

 و» شيكـ سر «همچـون  يميمفاه با زن زبان هك كه آنجايي تا آيد، وجود به رنسانس دورة مردان
 اش يفرهنگـ  مفهـوم  در چـه  و زيـستي  مفهوم در چه زن زبان ،يريتعب به. دش تداعي» شرارت«

 در زن گـاه يجا چنانچـه  رايـ ز شد، يم محسوب رنسانس ياجتماع ساختار يبرا بزرگ يديتهد
 گـاه يجا ايـ  و گـشت  يمـ  وارونـه  مردساالر نظام لك رد،ك يم رييتغ رنسانس يمراتب سلسله نظام
 بـا  رنـسانس  يمراتبـ  سلسله نظام صورت دو هر در. دآم يم فراهم نظام نيا در زني  برا يبهتر

  . شد يم مواجه خود انةجويسلطه گاهيجا دادن دست از خطر
 يابزارهـا  و هـا  وهيش يمعرف به گسترده يپژوهش در (T. N. Brushfield) لديراشفب. ان.يت

 يبـرا  هاآن ژةيو يطراح نشانگر هك است پرداخته اروپا در هفدهم و شانزدهم يها سده يهيتنب
» ،يصـندل  «همچـون  ييابزارهـا  از اسـتفاده  دوران، آن در). 185 بـوس  (است زن زبان با مبارزه

 هكـ بل ،هيـ تنب يبـرا  تنها نه هك) Cucking Scold, Cart and Scold's Bridle(» افسار، «و» يگار«
) 186 (بـود  رايـج  زن زبـان  مهـار  جهت در رفتند، يم ارك به زين افراد ردنك ريحق و خوار يبرا
 شكسـر  زن ردنك رام در وضوح به توان يم را يهيتنب ابزار گونه نيا به اشاره). 2 و 1 ريتصاو(

 اريبـس  او م،ينـ ك مهار يگار با را او ديبا«: ديگو يم ويهورتنس به ويگرم كه جا نآ د،يد نامهشينما
  ). i, I ,55(» ... است ادب يب و ناسوده
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  )233 لديبراشف از نقل 188 بوس (1 ريتصو
 

  )208 لديبراشف از نقل 188 بوس (2 ريتصو

 و پهن قسمت دو زا هك بود آن» چپان دهان «اي» بند دهان «لهيوس نيا توجه جالب قسمت
 ايـ  خيم عدد نه با گرفت، يم قرار دهان داخل در هك وسيله، اين گرد انتهاي. شد يم ليكتش گرد

 خيم سه و ريز در خيم سه ،ييباال سطح يرو خيم سه: شد يم پوشانده يگريد زيت كنو زيچ هر
 غيـرممكن  زبـان  بـه  رسـاندن  بيآس بدون دستگاه اين از استفاده وصف، نيا با. عقب در گريد

 لـوصـ  افـسار  ايـن  ييجلـو  بخش به متر يسانت هفتاد يبيتقر طول به يريزنج هكنيا بدتر. بود
 بخـش  كـه  اسـت  پرواضـح . شد يم استفاده معابر در فرد گرداندن و شاندنك يبرا هـك دـش مي

  ).4 و 3 ريتصاو) (209 بوس (رساند يم بيآس زبان به شدت به بنددهان

 
  )42 لديبراشف از نقل 210 بوس (3 ريتصو

  
  )80 لديبراشف از نقل 210 بوس (4 ريتصو

 رشيـ تحق تا گرداندند يم شهر در را» شيكسر «به متهم زن افسار، نيا از استفاده با ،يگاه
: سديـ نو يمـ  بـاره  نيا در» شكسر زن و جامعه فرد، «در (Gary Schneider) دريشنا يگر. نندك
 و تيجنـس  بـا  مرتبط ياجتماع گاهيجا از استفاده با او رمها يمعن به مردم انيم در زن گرداندن«

 و ياقتـصاد  ،ياجتمـاع  ملزومـات  بـا  يمردسـاالر  هك ياجتماع يگاهيجا است، ياجتماع طبقة
 يا وهيشـ  ،جمـع  انيـ م در گردانـدن  گـر، يد عبـارت  بـه  .)236(» نـد ك يم نييتع را آن اش ياسـ يس
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 رفتـه  رفتـه  يبيتاد و يهيتنب وةيش نيا). انهم (بود رنسانس در هنجارنا زنان مهار يبرا ياربردك
 يارنـاوال ك بـه  بعـدها  برنامـه  نيـ ا. آمد مي عمل به يقيموس ياجرا ضمن هك شد ليتبد يسنت به

 يهـا  يمـد ك بـه  را) Shrew(» شكسـر  زن «نـام  بـه  كيـ مك تيشخص ينوع يپا هك شد ليتبد
 يبـرا  بعـدها  هيـ بتن وةيشـ  نيـ ا هكـ  اسـت  نيا توجه جالب تةكن). 190 بوس (ردكباز رنسانس

بـه عنـوان نمونـه،       . شـد  بـرده  اركـ  به گرفتند يم دهيناد را ياجتماع مراتب سلسله هك ييمردها
 نيهمـ  بـه  ،بودند ردهك تكشر) Skimmington Riots (نگتونيميكس اميق در هك هم رايي مردها

  . ردندك مجازات وهيش
 بر باور ،)1603-1558 (ولا زابتيال هكمل عصر مردمان انيم در ژهيو به ،رنسانس دورة در

 آن در اخـتالل  گونـه  هر هك ندك يم تكحر خاص يدمانيچ و نظم اساس بر ائناتك هك بود نيا
 در (Tillyard) ارديـ ليت. شـود  يمـ  يهانيك نظم در يختگير هم به و يسامان يب ينوع جاديا سبب

  :دسينو يم باره نيا در يزابتيال جهان ريتصو عنوان با معروفش و كيالسك اثر

ـ از هاو ] زابـت يمردمـان عـصر ال     [هاآن ـ  ) Chaos (1هي  از.  هـراس داشـتند   يثبـات  يو ب
ـ ز اريبـس  همسئل نيا از هاآن هراس داشتند، يهانيك نظم به يقيعم باور هك ييآنجا . بـود  ادي

 و يكيتار مصداق زمان آن مردمان يبرا اما است مرج و هرج يمعن به chaos واژة ما يبرا
  ) 24. (است هيهاو آن يبرا معادل نيبهتر هك است شنيآفر از قبل يستين

 هـا آن نظـر  از زن. داشـت  ارتباط ركتف طرز نيهم به زن از رنسانس دورة يمردها هراس
 و زبـان  بـا  را نظـام  نيا توانست يم زن. رفت يم شمار به يمراتب سلسله نظام نيا يبرا يديتهد

 از يشـمار  بـروز  موجـب  هكـ  داشـت  را انكام نيا هاآن نظر از زن تن. شدكب چالش به بدنش
 يهـا  افكشـ  و يحواشـ  بـا  يموجـود  عنـوان  بـه  زن «بـوس  نظـر  به. شود ياجتماع انحرافات

). 195(» نـد ك يمـ  ريپذ بيآس را ياسيس ركيپ و شاندهك اضطراب و تنش به را فرهنگ ر،ينفوذپذ
 يگـر  حـشه فا ماننـد  ياجتمـاع  انحرافـات  بـا  زن زبان تا شد سبب زن جسم و بدن تيقابل نيا

  :سدينو يم ادامه در بوس. شود يتداع
 دسـترس  در همـواره  يجنس لحاظ از هك است يزن همانند ركتف طرز نيا در پرحرف زن

 و ايـ ح با بود برابر زن در وتكس نيبنابرا. او يجنس يآمادگ با است مترادف او باز دهان. است
 آور شـرم  يجنس روابط به هك يفرهنگ يها يژگيو با بود يرفتار جمع انيم در زن ردنك صحبت

                                                           
 . است آسمان و زمين پيدايش از پيش وضعيت و نخستين نظميبي يوناني، اساطير طبق: هاويه -1
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  )196. (ردك يم دايپ ارتباط
 استفاده زن دهان بستن يبرا ،رفت هاآن ركذ باال در هك ييها وهيش از هاآن هك بود گونهنيا

 نـشده  پرداخـت  شكسـر  زن ردنكـ  رام شنامةيـ نما در صراحت به هئلمس نيا اگرچه. ردندك يم
» اسـب  «و» افـسار  «نظيـر  لمـاتي ك از استفاده با رتفك طرز اين ،شينما چهارم ةپرد در اما ،است

 بـه  تكحر حال در (Katherine) ناياترك و (Petrochio) ويپتروچ هك يهنگام. است هشد تداعي
  :ديگو يم نگونهيا ويگروم هستند، ويپتروچ يروستا

ـ ز او و افتـاد  نـا ياترك اسـب  چگونه يديد يم ديبا... بگو را داستان تو  قـرار  اسـب  ري
 ثافـت ك و گل يتو اسب ريز ناياترك يباتالق منطقة آن در چگونه يديد يم ديبا تو. گرفت

  )IV, I, 64-70... (شد پاره افسارش و ردك فرار سرانجام اسب چگونه و بود ردهك ريگ

 ردنكـ  رام. ديـ د ريسپكـ ش المكـ  در را اسب با زن هوشمندانة يتداع توان يم گفته نيا در
 نگـاه  در زن ريتـصو  همـان  اسـب  بخـش  نيـ ا در هك رود يم ارك به اسب مانند يواناتيح يبرا

 زن ردنكـ  رام در اسـب  و زن« عنـوان  بـا  يپژوهـش  در. اسـت  ويگروم و ويپتروچ مانند يسانك
 ريسپكـ ش آثار ريسا در اسب با زن يتداع از يگريد يها نمونه ركذ به گيهارتو جوان »شكسر

 نـد ك يمـ  اشـاره  يسيانگل فرهنگ در باس با زن يتداع قدمت به و پردازد يم پنجم يهنر مانند
 از مــورد ده ،يا رســاله در 1534 ســال در (Anthony Fitzherbert) تزربــرتيف يآنتــون). 285(

 منتقـدان  انيـ م از). 63-65 تيكس از نقل ؛286 همان (است كرده ذكر را اسب و زن يها تشابه
 نـام  را رابرتـز  سونياد نيج توان يم ،اند ردهك اشاره واسب زن نيب ارتباط يبررس به هك يگريد

 با زن يتداع. است پرداخته ريسپكش در وانيح و انسان نيب رابطة يبررس به يلك طور به هك برد
 زنـان  رمـان  در. ديـ د زيـ ن يسيانگل اتيادب از يگريد يها نمونه در توان يم را شكبار واناتيح

 (Ursula) واليارس يها نام به خواهر دو (D. H. Lawrence) لورنس. اچ.يد اثر) 1921 (دلباخته
  :شوند يم روبرو است سوار يقاطر بر هك (Gerald Grich) چيگر جرالد با (Gudrun) گادران و

 رنگـش . ديـد  وضوح به قاطر بدن سمت دو در را خون يها قطره و ردك نگاه گادران
 ايدن .آمدند يم فرود قاطر يها زخم يرو بر رحمانهيب چه جرالد يزهايمهم هك ديد يم. پريد

ـ ه و نيمارت از نقل. (ردك ينم احساس يزيچ گريد و شد يمعن يب و تار چشمانش شيپ  لي
  )محقق از ترجمه) (63

 ،نـد ك يم يهمزادپندار است، شده رام و نترلك هك قاطر، با گادران رمان، از قسمت نيا در
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  .است همراه جهيسرگ و تهوع احساس ينوع با او احساس نيا اما
 ميمـستق  صـورت  به هك است نيا در افسار مانند ييابزارها از استفاده تياهم هكنيا جهينت

 در ركـ تف طـرز  نيا شةير شد، اشاره آن به مقدمه در هك همانگونه. اند ارتباط در دهان و زبان با
 تيحيمـس  دگاهيـ د از هبـوط  تيـ روا هـا آن نيبارزتر هك يغرب يها تيروا در توان يم را غرب
 درخـت  وةيم از هك ردك وسوسه را آدم خود زبان با حوا ،1هبوط از غرب تيروا در. ديد است،

 تـا  اسـت  شده سبب نيا. است حوا زبان همان بشر رنج ليدل ركتف طرز نيا در. بخورد ممنوعه
 مينـ يب يمـ  آدم هبوط از ياسالم تيروا در اما. شود نترلك زن زبان شود تالش همواره غرب در

 گـاه يجا انگريـ ب خـود  نيـ ا هك) طانيالش فازالهما (فتيرف هم با را حوا هم و آدم هم طانيش هك
  .است ياسالم فرهنگ در زن يمتعال و متفاوت

  شكسر زن ردنك رام
 و نمادهـا  قالب در را مرد و زن ميان نبرد توان يم ،شكسر زن ردنك رام از هاييبخش در

. اسـت  ستادهيـ ا اكانيب نارك در دست در شالق هك مينيب يم را ناياترك دوم پردة در. ديد هاتصوير
» نكـ م جفـا  خـود  به و من به «ندك يم هيتوص رشـخواه به است، شده رام يزن نمود هك ا،كانيب
)1 ,i ,II .(،؛ اسـت  نـا ياترك دسـت  در اسـت،  وبكسر يبرا اي وسيله و مردانه يابزار هك شالق

). i ,II, 24(» ستيـ چ در يگـستاخ  نيا شةير«: پرسد يم و ندك يم وهكش ناياترك رفتار از پدرش
 لحـاظ  از هكـ  نـد ك يم استفاده) Devilish(» يطانيش «واژة از دخترش فيتوص يبرا ناياترك پدر
 نمـود  هكـ  شـالق  نيا سرانجام اما).  .OED P (است) Shrew(» شكسر زن «شةير همان يلغو

  . شود يم گرفته او از اوست زبان
 تـنش  انيبي  برا اثر نيا در ريكسپش كه استي  ا وهيشي  عيطب اليخ صور و عتيطب زبان از استفاده

ـ  و وهـكـ  رهايـتصوي از استفاده با را نايكاتر با اش ييارويرو ويپتروچ. برد يم كار به مرد و زن انيم  ادـب
» نيافتـد  وزش از بـاد  اگرچه لرزد، نمي اهـچگيه و / ستديا يم باد مقابل در كوه كه آنگونه«؛  كند يم بازگو

)140-1 ,i ,II .(واژة از ويپتروچ؛ شود يم ارائه زبان ريتصو نيتر غالب ،صحنه نيهم در waspish  ـ ي راـب
ـ » دار نـيش «ي  فارس در آني  الفظ تحت معادل كه كند يم استفاده نايكاتر فيوصـت . اسـت » زنبورماننـد  «اي
 در كـه  را وگـويي گفـت  ازي  بخش. رود يم كار به سركش و بدخو زني  براي  سيانگل زبان در صفت نيا

  . ميكن يم نقل ريز در موضوع تياهم دادن نشاني برا شود، يم بدل و رد واژه نيا آن
                                                           

 بهشت از آدم آمدن فرود و شدن رانده: آدم هبوط. عروج مقابل. فراز از آمدن فرود: هبوط -1
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  .يهست يعصبان اريبس هك سوگند. زنبور يا تو ايب! ايب: ويپتروچ
  .باش حذر بر شمين از پس ام،) تندخو (يزنبور من اگر: ناياترك

 معنـا  دو هـر  هك است نيا ترجمه در يالفظ تحت و يمجاز يمعنا دو هر از استفاده ليدل(
 رديـ برگ در را معنـا  دو هـر  هكـ  يفارسـ  در يمعـادل  هكآن حال اند شده اراده يسيانگل معادل در

  .)ستين موجود

  .نمكبر خيب از را آن هك است نيا من چارة پس: ويپتروچ
  .ابديب را آن يجا تو چون ياحمق اگر. يآر: ناياترك

  .شدم در: كند يم پنهان كجا را ششين زنبور نداند هك است يسك چه: ويپتروچ
  .زبانش در ريخ: ناياترك

  ؟يسك چه زبان: ويپتروچ
  )i ,II, 17-209! (بدرود. ييگو يم ها قصه از اگر تو زبان: ناياترك

ـ  اسـت  رفته ارك به يجناس الوگيد نيا در( . »قـصه « و »دم« واژة دو يسيـ انگل معـادل  نيب
Tail و دم يمعنا به tale دارند يسانكي تلفظ يسيانگل زبان در قصه يمعنا به(.  

 هكـ  مينـ يب يمـ  رد،يـ گ يم ريشخند باد به را ويپتروچ لماتك يباز با ناياترك هكنيا بر عالوه
 سـاحت  همـان  زبـان . اسـت  يجنـس  ينمادهـا  به مربوط ريتصاو از سرشار وگوگفت نيا زبان

 يابـر  يمثـال  توان يم وگوگفت نيا در. كند مي تهديد ويپتروچ يمردانگ هك است ناياترك قدرت
 يرويـ ن جـه ينت در و زبان نمود ناياترك و است وتكس تجسم اكانيب هك افتي نمنيفا يادعا نيا

 و يشكـ سر ان،يـ طغ لةيوسـ  مرد نظر از زنانه زبان هك است نيا ركذ انيشا ةتكن). 406 (يزنانگ
 عبـارت  بـه ؛  رود يمـ  اركـ  به دفاع براي تنها و تينس نگونهيا زن نظر از هكآن حال ،است جنگ

 مـرد  نيـ ا رايـ ز ،رديپـذ  يم صورت آگاهانه صورت به مرد در تنها مبارزه و كنشيهم نيا ،گريد
 نـة يآ: شكسـر  زن ردنكـ  رام «در انك اياپلك. زن نه ،دارد را يزيچ دادن دست از هراس هك است

 در). 92( اوسـت  بقـاي  بـراي  اساسي ضرورتي ناياترك زبان هك ندك يم ادعا» ازدواج از ريسپكش
  :ندك يم فاش را خود راز گونه نيا ناياترك نامه،شينما چهارم پردة

  .دارد يبرم پرده قلبم در نهفته خشم از من زبان
  ديگشا يم لب قلبم ،نه اي و
  .شد خواهم آزاد من ،گونه نيا و
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  )iii IV 80-77. (ها واژه در بخواهم، هك گونه آن ان،كام سرحد تا

 و،يـ پتروچ تـصور  بـرخالف  هـدفش،  هك شود يم يگفتمان به ليتبد ناياترك انيطغ نيبنابرا
  . اوست يبرا ساز تيهو تيموقع كي جاديا هكبل ،ستين مرد از قدرت گرفتن

 از جنبه نيا هك دهد يم نشان نامهشينما نيا بارة در موجود يپوسترها از يتعداد يبررس
ـ  مهـار  و زبان يها جنبه ريز يغاتيتبل يپوسترها در. است تياهم حائز اريبس اثر  بـه  زنانـه  انزب

  . اند شده برجسته يخوب

  
  1 پوستر

  
  2 پوستر

  
 3 وسترپ

  
 4 پوستر

  Austin Live Theater; The Taming of the Shrew; austinlivetheater.blogspot.com  1 پوستر
  Darryl Brown Design and Illustration; Taming of the Shrewdarryldesigns.blogspot.com  2 پوستر

  Rowland Book Collections; The Taming of the Shrew; rowlandbookscollections.blogspot.com  3 سترپو
  ASC – The Taming of the Shrew, americanshakespearecenter.com  4 پوستر
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 و مردانـه  چنـدان  نـه ي  ليسـب  كه است زنانه دهان ك ي است شدهيي  بزرگنما آنچه 1 پوستر در
 ريتـصو . دارد تمركـز  دهـان ي  رو فقـط  ريتـصو  كه نيا جالب. است گرفته قرار آني  باال در ابهت يب

 در. دارد سـركش  زن كـردن  رام دري  سع كه باشد مردي كيكم ريتصو همان تواند يم ابهت يب ليسب
ـ د او در تـوان  ينم راي  سركش آثار وجه چيه به كه بينيم مي راي  زن چهرة دوم پوستر  آنكـه  حـال  د،ي

 سـوم  پوسـتر  در. اسـت  شـده  پوشـانده  نامـه شينما عنوان با است معنادار نگاهش هك زن نيا دهان
ـ گو ريتصو نيا در زن نگاه. است شده او زدن حرف از مانع و پوشانده را زن دهان مردانهي  دست ي اي
  . ديد ريتصو نيا در توان ينم را بودن سركشي ها هاي نشانه. است كردن صحبتي برا او تالش

 را يشكـ سر اصـطالح  بـه  زن اسـت،  متفاوت ديگر رهايـتصوي با كه مارـچه ريوـتص در
 زن نيـ ا. اسـت  همراه نامه شينما متن از معنادار يعبارت با ريتصو. است باز دهانش هك مينيب يم
 كنـار  در هكـ  گونـه  همان است، افتهي زبانش در را خود يآزاد ،زدير يم جواهرات دهانش از هك

 نيـ ا يبـرا  لماتك واقع در. )iii IV (»ميجو يم لماتك در را ميآزاد من «هك بسته نقش تصوير،
 توجـه  با مرد نظر از هك ،يزنانگ؛  ندك يم فايا زن يبرا را ورآالتيز و جواهرات مكح همان زن

 عنـوان  بـا  زمينـه  نيهم در يا نامهشينما در) Susan Glaspell (گالسپل سوزان هك يزيچ آن به
 اسـت  يراركت و روزمره يارهاك از يتعداد با مترادف است، دهآور )Trifles(» ها افتاده پا شيپ«
 و اتيـ جزئ نيـ ا هكـ آن حـال  ،است زن ينگر ساده انگريب و ندك يم جلوه يمعن يب مرد نظر از هك

ـ  زنـان  ردنكـ  دل درد. است ساز تيهو زن يبرا افتاده پا شيپ مسائل  بـارة  در و گريدكـ ي شيپ
 راتيثأتـ  زنانـه  زبـان  آن در هك است موارد نيا نيتر مهم از ردنك صحبت يزندگ ييجز مسائل

 مـرد  تـالش  هكـ  مينيب يم» ها افتاده پا شيپ «شنامةينما در. ندك يم فايا را يا مالحظه قابل يدرمان
 بـا  مـرد  قتيحق در. است بوده نيآفر مرگ مرد يبرا ،زنانه عواطف انگاشتن دهيناد و مهار يبرا

 بـارة  در ركـ ذ شـايان  تـة كن. اسـت  ردهك جفا اجتماع تمام و خود به هكبل ،زن به تنها نه ارك نيا
 هكـ  اسـت  يروشـ  هماننمايانگر ،زن نيا دهان از سرريز جواهرات كه است نيا چهارم ريتصو

. ننـد ك يمـ  اسـتفاده  آن از زن فتنيفـر  يبـرا  گـر يد يشـمار  و ردنكـ  رام يبرا مردان از يشمار
  .ديجو يم سود خويش استيالي داومت يبرا آن از مرد هك است زن ليآش پاشنة همان جواهرات

  جهينت
 تـا  نـد ك يمـ  يمعرفـ  دوره آن هنر و اتيادب به را يتيشخص ،رنسانس دورة در يمردساالر

 آگـاه  همـسئل  نيـ ا به هك ر،يسپكش. بزند ش مهار و وبكسر به دست آن استهزاي قيطر از بتواند
 يتالشـ  بـا  هك ندك يم نسرنسا دورة در ييمردها متوجه را اش طنزگونه و كيمك ردكيرو است،
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 هكـ  اسـت  نيـ ا توجـه  جالـب  تةكن. نندك مهار را زن يصدا نندك يم يسع لوحانه ساده و هودهيب
 نيـ ا در باشـد  قـرار  اگـر  ،واقـع  در. ندارد وجود اهدافش به دنيرس براي مرد در غالب يمنطق

 يهـا  تيشخـص  هكـ بل ،ستيـ ن شكسر زن نيا ،باشد داشته وجود يكيمك تيشخص نامهشينما
  .دهد يم قرار سرزنش و طنز مورد را هاآن ريسپكش هك هستند ويپتروچ امثال مرد

 از اهدافش به يابيدست يبرا هك است يكودك ريتصو همان در واقع تصوير شكسپير از مرد     
 در هنرمندانه يا وهيش به يبرتر يايرؤ نيا. ندك يم استفاده ييدورو و دروغ جمله من يروش هر

 به وي باور. ستين شيب يتوهم ابتدا در يسال ستوفريرك يبرتر. است شده ارائه شينما يابتدا
 دسـت  چـة يباز او واقـع،  در اسـت؛  يمست حالت از متأثر كه است آميز توهم باوري اش سروري

 از يخـوارگ  يمـ  جرم به را او زنش هك است يشخص همان مرد نيا يوانگه. است شده گرانيد
  .است انداخته رونيب خانه

 در موجـود ي  هـ يتنب گفتمان همان ازي  متعالي  صورت م،ينيب يم متن نيا در ما كه آنچه ن،يبنابرا
 بـه  ريشكسپ ،گريدي  ريتعب به است؛ پرداخته آن نقد وي  بازساز به ريشكسپ كه است رنسانس دورة
 دوران آغـاز  مثابـة  بـه  كـه،  اي دوره پـردازد،  يم رنسانسي ها گفتمان در موجودي ها تناقضي  معرف

 و افـسار  دادن نـشان ي  جـا  به او. آيد مي حساب به غرب تاريخ در فرهنگي گذار دورة يك مدرن،
 نيـ ا. اسـت  پرداختـه ي  اسـتعار ي  زبـان  قالـب  در هـا آن نينماديي  بازنما به ،يهيتنبي  ها وهيش ريسا

 هـم  در ويـي   رواي  هـا  وهيشـ  از اسـتفاده  با ابتدا: است گرفته انجام صورت دو به نينمادي  بازساز
ي تجلـ  هاميا صورت به شتريب كهي  استعاري  زبان كاربرد با سرانجام و گوناگوني  ها تيارو ختنيآم

ـ  زن تـالش  انگريـ ب نامه،شينما متن در زبان از استفاده گونة  نيا. است افتهي  رـتفكـ  از فـرار ي  راـب
 ،يلگـر يتحلروان در الكـان ي  هـا  هيـ نظر اساس بر كه، ميدان يم. است رنسانس مردساالرانة وي  قالب

 بـه  منجـر  آن رييـ تغي  بـرا  تـالش  هرگونه و رديگ يم نشات است پدر همان كهي  متعال دال از زبان
 تيـ واقع محـصول  همچنـين  و موجـد  زبان نمادين نظم. است زني  برا نو تييهو نييتع و فيتعر

 برابـر  دري  ستادگيـ ا زبـان،  از استفادهي  برا زن تالش و است مردساالرانه نظام و موجود اجتماعي
   .شود يم مواجه مردي جد واكنش با زباني كنش اين و است، نينماد تيقعوا نيا

 متون در نمودش صرف اما شود، يم وبكسر و مغلوب يزنانگ نامه نمايش اين در اگرچه
 معنايِ و شود مي شدنش شنيده موجب سركوب، و استهزا هدف با لو و مردساالرانه، فرهنگي

 ردك يريگ جهينت گونه نيا توان يم. ستين غالب فتمانگ مهار تحت و ارياخت در بكلي اش نهايي
 نيز را ها آن تناقضات هم و ندك يم يمعرف را مردساالرانه ركتف يها وهيش هم نامهشينما نيا هك

 . كند مي آشكار
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