زندگی و عصر شکسپير
خـالصـه و تـرجـمه :داکتـر فـريار کـھـزاد

بنيـاد فـرھـنگی کـھـزاد

بسياری از زوايای زندگی »ويليم شکسپير  «William Shakespeareبصورت
مستند وجود دارد .طور مثال فعاليت ھای مالی اش از آن زمان بصورت تحريری
درج است .مگر راجع به طبيعت خودش که يکی از برجسته ترين نويسندگان و
اديبان زبان انگليسی دانسته ميشود ،معلومات کم و ناقص در دست است .رسمی
يا نقاشی ئی از چھره اش در دست نيست ،بنابران ،ما نمی دانيم که چھرهاش
چگونه بوده است.
شکسپير شايد بتاريخ  ٢٣اپريل  ١۵۶۴ميالدی تولد شده باشد ،زيرا بتاريخ ٢۶
اپريل غسل تعميد داده شده و اسمش را گذاشته اند .اما روشن است که در ٢٣
اپريل  ١۶١۶در سن پنجاه سالگی يا تقريبا ً در ھمان سن فوت نموده است.
شکسپير در »استراد فورد  «Stratford-upon-Avonتولد شد و در ھمانجا نمو
کرد .در قرن شانزدھم استرادفورد شھرک تجارتی ئی انگليسی بود که با جنگالت
انبوه و چمنزارھا احاطه شده بود و يک کودک ميتوانست در آنجا تخيالت خود را
بخوبی نمو دھد .امروزه اين شھرک توجه ھزاران سياح را بخود جلب ميکند تا از
تولدگاه شکسپير ديدن نمايند .مکتب ابتدائی و خانه ھمسرش »ان ھئتاوی Anne
 «Hathawayھم برای مردم ديدنی و جالب است.
پدر شکسپير» ،جان شکسپير  «John Shakespeareيک دستکش دوز بود .او بايد
از طرف مردم بسيار مورد احترام بوده باشد زيرا سمت ھای بسيار مھم سياسی
را نيز عھده دار بود .مادر شکسپير »ماری آردن  «Mary Ardenاز يک خانواده
متمول آمده بود که از آنھا برايشان زمين ھای زياد زراعتی بجا مانده بود.
در مکتب ابتدائی ئی که شکسپير شامل شده بود ،توجه بيشتر به دستور زبان
التينی و تا اندازۀ ھم به زبان يونانی صورت ميگرفت .متونی را که وی در آنجا
مطالعه کرده بود عبارت از  Horace ،Virgil, Ovidو  Juvenalبود که تخيالتش
را با قصه ھای رومن ھا و يونانی ھا مھيج ميساخت .او چيزھای زيادی را در
آنجا آموخته بود که بعداً در آثار خود آنھا را منعکس ساخت.

اطالعات کمتر ديگری راجع به کودکی شکسپير وجود دارد .يکی از اسناد در
مورد زندگی اش در باره ازدواجش با »ان ھئتاوی« که در نوامبر  ١۵٨٢صورت
گرفته است ،ميباشد .در آن عصر ازدواج شان شايد بسيار پرمخاطره تلقی شده
باشد ،زيرا »ان ھئتاوی« ھشت سال نسبت به وی بزرگتر بود .طفل اول شان
»سوزانا  «Susannaدر ماه می  ١۵٨٣تولد شد .دو سال بعد »ھامنت «Hament
و »جودت  «Judithبصورت دوگانگی بدنيا آمدند.
راجع به »ان ھئتاوی« بسيار کم ميدانيم و اينکه آيا زندگی اش با شکسپير بخوشی
سپری شده يا خير معلوماتی در دست نيست .اما ميدانيم که شاعر بزرگ بخاطر
وظيفه اش بايد به وقفه ھای طوالنی از خانه دور ميبود.
در مورد زندگی شکسپير بين سالھای  ١۵٨۵تا  ١۵٩٢معلومات کمی در دست
است .دانشمندان اين دوره زندگی اش را بنام »سالھای مفقود« نام نھاده اند .قصه
ھا و داستان ھائی که چند سالی به حيث معلم در اطراف و اکناف انگلستان کار
ميکرد و ھم سری به ايتاليا زده بود ،به گوش ميرسد ،ولی اينھا ھيچ کدام مورد
تجسس تاريخی قرار نگرفته اند .بھر حال اينھا ھمه آب و ھوای رومانتيک به
دانستنی ھای ما راجع به شکسپير ميدھند.
شکسپير در  ١۵٩٢به لندن رفت .اينرا از تبصره نمايشنامه نويس ھمکارش
»رابرت گرين  «Robert Greeneکه راجع به پيشرفت کارھای شکسپير و اينکه
برای اولين بار به شھرت رسيد ،ميدانيم .وی بار اول با پارچه شعرھای طوالنی
اش بنام ھای » «Venus and Adonisو» «The Rape of Lucreceکه در دھه
 ١۵٩٠انتشار يافت ،شھرت و محبوبيت حاصل کرد .با وصف اين موفقيت از
سال  ١۵٩۴خامه شکسپير بيشتر به نمايشنامه نويسی مصروف شد .در شانزده
سال تا زمان تقاعدی اش يعنی تا سال  ١۶١٠نوشتن شانزده درامه را به پايان
رساند .وی ھمچنان عضو گروه معروف ھنرمندان تياتر بود که بنام »مردان الرد
چمبرلين  «The Lord Chamberlain's Menياد ميشد .وی نه تنھا برای اين گروه
نمايشنامه مينوشت و تمثيل ميکرد بلکه در اداره آن نيز دخيل بود .قسميکه ديده
ميشود از اين کار صاحب تمول شد تا اينکه قسما ً مالک »تياتر گلوب Globe
 «Theatreنيز گرديد که از مفاد آن جايداد ھائی در استرادفورد خريداری نمود.
شکسپير در سال  ١۶١٠متقاعد )باز نشسته( شد و به استرادفورد مراجعت کرد و
باقی عمر خود را در آنجا سپری نمود .وی در سال  ١۶١۶وفات نمود و در صدر
مقدس کليسای ترينيتی » «Holy Trinity Churchدفن شد که پارچه شعری بر
لوحه سنگ آن نقر است .خانمش »انه« در سال  ١۶٢٣وفات نمود.
خوشبختانه دو دوست ھنرمندش تمام نمايشنامه ھايش را جمع نموده و در سال
 ١۶٢٣انتشار دادند .از برکت کارھای آنھاست که آثار شکسپير به نسل ھای بعدی
رسيده است و ما با آنھا آشنا ھستيم.

عصر شکسپير نسبت به امروز بسيار فرق داشت .شواھدی که از آن زمان بجا
مانده است ،معلومات زيادی راجع به وضع زندگی و اجتماعی آن عصر برای ما
ميدھد .طور مثال ما ميدانيم که در آن زمان سفر نمودن يا با پای پياده و يا با
عراده ئی که با اسپ کش ميشد ،صورت ميگرفت .بدين ترتيب سفرھای شکسپير
از استرادفورد تا لندن که  ١۶٠کيلومتر فاصله دارد ،سه روز را در بر ميگرفت
در حاليکه ھمين فاصله امروز کمتر از سه ساعت طول ميکشد.
برای اينکه به درستی نمايشنامه ھايش را درک کنيم ،بايد بدانيم که مردم عصر
شکسپير چگونه به زندگی نگاه ميکردند و رول خود را در آن زمان با تحوالت
چگونه بازی می نمودند.
لندن با بزرگی ساحه و داشتن روشنفکران و فرھنگيان خود جلو تحوالت را در
دست داشت .باوجوديکه يک جای دلچسپ و جالب بود ولی مشکالت خود را از
قبيل افزايش سرسام آور نفوس ،زيادی نرخ تورم ،فقر و امراض داشت.
مخصوصا ً مرض وبا که در قرن ھای شانزده و ھفده به دفعات به سراغ آن شھر
آمده بود .سالھای بين  ١۵۵٨و  ١۶٠٣در تاريخ انگلستان بنام »دوره اليزابت
 «Elizabethan Periodياد ميگردد که منظور از آن دوره حکمروائی ملکه اليزابت
اول ميباشد.
در زمان شکسپير دين مردم انگليس پروتستانت بود .در قرن شانزده ساحه نفوذ
کليسای کاتوليک که در طی قرون متمادی بدون رقيب بود با جنبشی مواجه شد که
بنام »اصالحات  «Reformationياد ميگرديد .اين جنبش توسط »ھنری ھشتم« به
ميان آمد که به اثر آن »کليسای انگلستان  «Church of Englandبه حيث دين ملی
در  ١۵٣۴ايجاد شد .با به ميان آمدن دين جديد تبعيض بر عليه مذھب کاتوليک
شروع شد .شکسپير اين مسئله را در درامه »تاجر ونيس The Merchant of
 «Veniceنمايش ميدھد .تا سال  ١۵٣٨کتاب مقدس انجيل به انگليسی ترجمه شد و
بدين ترتيب مردم عوام برای اولين بار به آن دسترسی پيدا نمودند.
در قرن شانزده مردم فکر ميکردند که پادشاه و ملکه از طرف خداوند مقرر
ميشوند و بدين ترتيب تصور ميشد که پادشاه از عاليترين نوع بشر بوده و دارای
حقوق الھی ميباشد .بعد از پادشاه و خاندان سلطنتی طبقه روحانيون و به ھمين
ترتيب پايانتر از آن طبقه اشراف بود که قدرت سياسی و اقتصادی در دست شان
بود .طبقات پائين جامعه فقرا و بيکار ھا بودند .شکسپير اين اوضاع و احوال را
در اثرش بنام »مکبيت  «Macbetنشان داده است.
قرن شانزده و اوايل قرن ھفده از نقطه نظر اختراعات علمی نيز بسيار مھيج بود.
در » ١۵٨٠فرانسس درئيک  «Francis Drakeبه دور دنيا کشتی رانی نمود و
عمالً ثابت ساخت که بلی زمين کروی ميباشد .در » ١۶٠٩گاليله «Galileo

تلسکوپ ستاره شناسی اش را انکشاف داد که توسط آن کائنات را مورد مطالعه
قرار داده و نظريات »کوپرنيکس  «Copernicusرا که زمين و ديگر سيارات
بدور آفتاب ميچرخند و نه برعکس آن ،ثابت ساخت .اين نوع اختراعات به بشر
زمينه آنرا برابر ساخت تا در مقابل افکار کھنه تجديد نظر نموده و رول بھتری
در سرنوشت شان بازی نمايند.
سفرھای »فرانسس درئيک  «Francis Drakeو »والتر راليح «Walter Raleigh
به اطراف و اکناف جھان ،انگليس ھا را نزد مردم جھان جالب معرفی کرد و آنھا
خود را مردم متمدن و با فرھنگ گيتی تصور کردند که باعث به حقارت نگاه
کردن به ديگر مردمان جھان شد .اين شيوه تفکر و طرز تلقی تنگ نظرانه تبعيض
را باال برد که شکسپير آنرا در درامه »تاجر ونيس« نمايان ساخته است.
اصطالح »رنيسانس  «Renaissanceاز زبان فرانسوی گرفته شده و به صورت
لغوی تولد دوباره معنی ميدھد .مؤرخين اين اصطالح را در مورد احيای مجدد
علم و ھنر که در طی قرون چھارده ،پانزده و شانزده صورت گرفته است ،بکار
ميبرند .دوره رنيسانس راه را از قرون وسطی به عصر جديد ھموار ساخت .در
اين دوره انسانھا به تمدن پيشين روم و يونان عالقه نشان دادند و احساس نمودند
که از آن ھا برای درک زندگی شان چيزھای زيادی ميتوانند بياموزند .شکسپير
اينرا در نمايشنامه »ژول سيزار  «Julius Caesarمنعکس ساخته است که
نشاندھنده قوانين )نظم( ملل و رول افراد بزرگ ميباشد.
اکثر آثار شکسپير نمايشنامه ميباشد که برای تياتر ھائيکه در آن زمان تازه بميان
آمده بودند ،نوشته شده اند و انعکاس دھنده اوضاع اجتماعی عصرش ميباشند.
درزمان ملکه اليزابت اول تياتر از جمله سرگرمی ھای دلخواه مردم بود و ھمه
طبقات مردم برای تماشای نمايشانامه ھا به تياتر ميرفتند .سرگرمی ھای مختلف
جھت جلب توجه بيشتر مردم در نمايشات گنجانيده ميشد که شامل اوضاع
اجتماعی ،سياسی وغيره امور بشری بود.
قبل از دھه  ١۵۶٠عنعنه تياتير و نمايش بصورت رسمی وجود نداشت .صرف
يکنوع ھنرمندان دوره گرد وجود داشتند که از يکجا به جای ديگر در حرکت
بودند و فعاليت ھای شان شکل سيار داشت .ھنرمندان بعد از نمايشات شان از
مردم پول جمع می نمودند و بدين ترتيب زندگی خود را تأمين ميکردند.
آھسته آھسته ھنر نمايش به دربار ھا راه پيدا نمود و در محافل پادشاھان يکی از
سرگرمی ھا شد .بدين ترتيب تقاضا برای ھنر نمايش بيشتر شد طوريکه حتی
ملکه اليزابت ھم خيلی به آن عالقه گرفت و ھنرمندانی چند برای خود استخدام
نمود .بدين ترتيب به اثر عالقه ملکه اليزابت تياتر ھای دايمی در لندن ايجاد شد و
زمينه ساعت تيری و انتقال نظريات ،مفکوره ھا و نقد و انتقاد و ھمچنان تجديد
واقعات تاريخی ،اسطوره ئی و افسانوی به ميان آمد .اين زمانی است که نمايشنامه

ھا در دانشگاه ھای آکسفورد و کيمبريج نيز راه يافت .البته بايد اضافه نمود که در
دانشگاه ھای مذکور قبالً ھم يکنوع تياتر در اتاق ھای مدور درسی که به شکل
امفی تياتر رومن ھا ساخته شده بود ،اجرا ميشد.
بين سالھای  ١۵۶٧تا  ١۶٢٩چھارده تياتر در لندن باز شد که مشھور ترين آنھا
بنامھای »شيرسرخ » ،«The Red Lineتياتر  «The Theatreو »صحنه جھان
 «The Globeکه در  ١۵٩٩ساخته شده بود ،ياد ميشدند .مالکين صحنه جھان خود
ھنرمندان تياتر بودند ،قسميکه قبالً ھم ذکر شد آنھا را بنام مردان چمبرلين می
ناميدند و زمانيکه جيمز اول آنرا از خود ساخت ،اسمش را به »مردان پادشاه
 «King's Menتغيير داد .بدين ترتيب اکثر تياترھا بخاطر پشتيبانی خانواده شاھی
به پيشرفتھای زيادی نايل شدند.
بھر حال ھمه مردم طرفدار پيشرفت و ترقی تياتر نبودند .طور مثال مقامات
شھرداری لندن اعمار تياتر ھای جديد را محدود ساخته و از توانائی خود برای
بسته نمودن تياترھای فعال مجدانه کار گرفتند .اين مقامات اکثراً بسيار محافظه
کار و سنتی بودند و فعاليت ھای ھنرمندان را فاسد کننده ذھنيت انسانھا ميدانستند.
آنھا در پھلوی فاسد شدن اخالق مردم شيوع مرض وبا را نيز از بابت ازدياد تياتر
ھا ميدانستند.
روی ھمرفته اين نمايشات تعداد عظيم مردم را بطرف خود جلب ميکرد .صحنه
جھان گنجايش در حدود سه ھزار نفر را داشت و اين گردھمائی ھا بعد از
گردھمائی ھای کليسا بزرگترين تجمع مردم را در لندن تشکيل ميداد.
شايد يکی از عوامل بزرگ مخالفت با تياتر ھا ساختمانھای چوبی آنھا بوده باشد
که احتمال زياد آتش سوزی و حريق را داشت و سراسر لندن را گرفته بودند.
ترس شان با آتش سوزی چند تياتر به واقعيت پيوست و صحنه جھان نيز يکی از
تياتر ھائی بود که در سال  ١۶١٣با آتش سوخت و خاکستر شد .بدين ترتيب تياتر
ھا از داخل شھر دورتر برده شدند و بيشتر در جنوب در کنار رودخانه »تيمس«
جای گرفتند .باوجود مخالفت ھا نمايشات تياتر به پيشرفت ھای خود ادامه داد و
ازدحام مردم برای تماشای آن ھر روز بيشتر شد.
يکی از خصوصيات ھنرمندان موفق داشتن صدای بلند بود تا به گوش ھمه
تماشاچيان برسد .نمايشنامه ھا نه مانند امروز دايرکت ميشد و نه اينکه مورد مشق
و تمرين قرار ميگرفت و ھر ھنرمند صرف متن مربوطۀ خود را حفظ ميکرد و
از کل نمايشنامه اطالعی نداشت زيرا چاپ و کاپی کل متن و توزيع آن برای ھمه
بسيار گران تمام ميشد.
ھنرمندان را با روغن رنگ شده خوک آرايش ميکردند .رول زنھا را پسران
شاگرد بازی مينمودند زيرا بازی در نمايشنامه ھا کار مناسب برای زنھا پنداشته
نمی شد و بدين صورت در نمايشنامه ھا رول کمتر برای زنھا مدنظر گرفته ميشد

و نوشته ميشد .شکسپير برای اينکه اين مشکل را رفع کند گاھگاه زنھا را قيافه
مردانه و رول مردانه داده و مرد ھا را قيافه و رول زنانه ميداد تا مردم را متقاعد
سازد و زمينه را برای بازی زنھا در رول زنانه آماده سازد.
شکسپير يک نمايشنامه نويس سياسی بود ،ذايقه و توقع مردم را خوب درک
ميکرد .اگر نمايشنامه ھايش انتقادی نميبود ،پول بدست آورده نمی توانست  .بدين
ترتيب حد اقل قسمتی از نمايشنامه ھايش مردم را قانع ميساخت و کوشش بعمل
می آمد تا توجه طبقات باال بيشتر جلب گردد در غير آن پشتيبانی خود را از دست
ميداد .ملکه اليزابت خود نظريات استواری مبنی بر نمايان ساختن سلطنت ،نجبا و
قدرت انسانی در نمايشنامه ھا بود .شکسپير از نمايشنامه ھای انتقادی خود
ميترسيد و از بعضی نمايشنامه ھايش ھويدا ست که کوشش ميکرد تا رولی
مخالف موقعيت ملکه اش نباشد.
بعضی از نمايشنامه ھای شکسپير بصورت بسيار مختصر اينک مرور ميگردد:
نمايشنامه »ژول سيزار  «Ceasar Juliusکه قتل ژول سيزار را تمثيل ميکند به
اساس نوشته »پلوتارک  «Plutarchکه راجع به زندگی يونانی ھا و رومن ھا در
سالھای تقريبا ً  ١٠۵تا  ١١۵قبل از ميالد نوشته شده و در سال  ١۵٧٩توسط »سر
توماس نارث  «Sir Thomas Northبه انگليسی برگردانيده شده بود ،ميباشد .البته
شکسپير تغييرات زيادی به آن وارد کرد تا مطابق ھنر خودش گردد .تماشاچيان
اين نمايشنامه با قصه آن آشنا بودند .قصه ھای نمايشنامه ژول سيزار از جنگ
ھايکه بين »سيزار«» ،پامپيئی  «Pompeyو »کراسوس  «Crassusصورت
گرفته ،صحبت ميکند .اين جنگھا در حدود سال  ۵٠قبل از ميالد در اطراف روم
صورت گرفته است .ھدف اصلی در اين نمايشنامه قدرت سياسی ،استفاده از آن و
مھمتر از ھمه بدست آوردن آن ميباشد.
اين نمايشنامه ھمچنان نشان دھنده آنست که انسانھا از زمان ژول سيزار و عصر
شکسپير تا امروز تغيير نکرده اند و ھنوز ھم ھزاران نفر در سراسر جھان
بخاطر بقدرت رسيدن عده معدودی جانھای شيرين خود را از دست ميدھند.
نمايشنامه ھای شکسپير اکثراً کميدی و يا تراژيدی ميباشند ولی نمايشنامه ژول
سيزار از ھيچ نوع آن نمی باشد.
مفکوره نمايشنامه »تاجر ونيس« مثل اکثر نمايشنامه ھای ديگرش از خودش
نيست بلکه آنرا از يک ناول ايتالوی گرفته است .اما چيزھائی به آن اضافه کرده
و آنرا تغيير داده است .محل نمايشنامه شھر ونيس در شمال شرق ايتاليا ميباشد که
با کانال ھای خود شھرت دارد .اين شھر در قرن شانزده يعنی در زمان شکسپير
يک بندر مھم بود و از آنرو جای خوبی برای فعاليت تجارتی دانسته ميشد،

بنابرين جای مناسبی برای ھمچو يک نمايشنامه بود .گرچه ونيس يک شھر واقعی
بود مگر جاھای ديگری که در نمايشنامه آمده اند ،ھمه خيالی ميباشند.
باوجوديکه موضوعات متنوع در ين نمايشنامه وجود دارد اما قصه اصلی آن
راجع به تبعيض در مورد يھوديھا ميباشد که در آن زمان خيلی زياد بود .يھودی
ھای زمان ملکه اليزابت اول دارای حقوق بسيار کم بودند .ماليات بر سر شان
بسيار زياد بود و تبعيض ھم بی اندازه جاری بود .يھودی ھا مانند امروز در آن
زمان نيز داد و ستد و معامله پول را در دست داشتند.
در نمايشنامه »رويای نيمه شب تابستان «A Midsummer Night's Dream
پریھا رول عمده را بازی ميکنند و بدين ترتيب اين نمايشنامه در عصر ما بی
رابطه جلوه ميکند .اين نمايشنامه در عين زمان در مورد عشق ،ازدواج ،روابط
کودکان ،محافل عروسی و خوشی و مسرت ميباشد .فرق اين نمايشنامه با ديگر
نمايشنامه ھای شکسپير آنست که جنبه ساعت تيری و خوشی آن بسيار بيشتر
است.
در قرون وسطی و تا قرن شانزده مردم به پری ھا اعتقاد داشتند و فکر می نمودند
که آنھا بر زندگی شان تأثير زياد دارد .آنھا به ويژه فکر ميکردند که پری ھا
کودکان مقبول شان را از گواره ھا ميبرند و در عوض اطفال بدقيافه و مريض را
برايشان ميآورند.
مفکوره ايجاد نمايشنامه »رويای نيمه شب تابستان« تا اندازه ئی از آثار »چوسر
 «Chaucerو »پلوتارک« گرفته شده ولی تخيالت شکسپير آنرا انکشاف خيلی
مزيد داده است .قصه اين نمايشنامه از سه قسمت تشکيل شده است .قسمت اول
سرگذشت عشق و دوستی چھار جوان ميباشد ،قسمت دوم مشاجره يک پادشاه پری
ھا را با ملکه اش نشان ميدھد و قسمت سوم داستان ھنرمندی را نشان ميدھد که
نمايشنامه ئی را تمرين ميکند .نمايشنامه رويای نيمه شب تابستان شکل کميدی
دارد .عشق در اين نمايشنامه معانی و مفاھيم مختلف دارد و عشق به خداوند نيز
در آن گنجانيده شده است.
نمايشنامه »رومئيو و ژوليت  «Romeo and Julietاز مشھورترين نمايشنامه ھای
شکسپير ميباشد که داستان عشق و دوستی دو دلداده قرن سوم قبل از ميالد را
تمثيل ميکند .بعضی ھا ابراز عقيده ميکنند که شکسپير اين داستان را بر اساس
دشمنی دو خانواده ايتالوی که در قرن سيزده با ھم مشاجره داشتند ،نوشته است.
اما جای شک نيست که حکايت تاريخ تراژيدی رومئيو و ژوليت نوشته »آرتر
بروک  «Arthur Brookدر آن تأثير زيادی داشته است .بھر صورت تغييرات
زيادی در آن وجود دارد و شکسپير ميدانست که تماشاچيان خوش طبعی ،مزاح و
خنده ميخواھند .در ضمن شمشير بازی  ،قھر و جنگ نيز در صحنه ھای آن ديده
ميشود .نمايشنامه رومئيو و ژوليت مانند اکثر نمايشنامه ھای شکسپير تراژيدی
ميباشد و بدين ترتيب ھر دو عاشق دلداده با مرگ از بين ميروند.

نمايشنامه ديگر شکسپير بنام »مکبيت  «Macbethھم از نقطه نظر ادبی و ھم از
نظر سمبوليک يک نمايشنامه تاريک است .اين نمايشنامه در زمان »جيمز اول
 «James Iپادشاه انگلستان که تازه از پادشاھی اش سه سال ميشد ،نوشته شده بود.
وی قبل از آن بنام »جيمز پنجم سکاتلند« ياد ميشد و شخصيتی است که در تاريخ
انگلستان بنام متحد کننده انگلند و اسکاتلند ياد ميگردد ،اتحادی که شکسپير در اين
درامه از آن ياد ميکند .معروف بود که پادشاه جديد به جادوگری عالقه و دلچسپی
داشت  .از اين جھت جادوگری نيز در آن بکار رفته است .اين نمايشنامه بر
واقعيات استوار بوده و خانه جنگی ھای اسکاتلندی ھا را نشان ميدھد.
از سال  ٩۴٣تا  ١٠٩٧ميالدی چھارده پادشاه در اسکاتلند به قدرت رسيدند که از
آن جمله ده آن بقتل رسيدند .مکبيت که نام نمايشنامه ميباشد در اصل نام يکی از
پادشاھان اسکاتلندی بود که ماقبل خود را کشته بود و پادشاه مابعدش او را به قتل
رسانيد .مکبيت پادشاه عاقلی بود و در زمان حکمروائی او بود که شمال و جنوب
اسکاتلند برای اولين بار متحد شده بود .در جنگی که در نزديکی »اباردين
 «Aberdeenواقع شد» ،ملکولم سوم  «Malcolm IIIپسر»دنکن  «Duncanکه به
کمک »ادوارد روحانی  «Edward the Confessorپادشاه انگلند به اسکاتلند
تجاوز نموده بود ،مکبيت را شکست داده و خودش و تمام اعضای خانواده اش را
به قتل رساند تا پادشاھی خويش را مستقر سازد.
شکسپير نميگذارد حقايق تاريخی مانع بوجود آمدن يک قصه خوب گردد و
بدينصورت تغييراتی در اصل واقعات ايجاد ميکند تا از يکطرف درامه را جدی
نشان دھد و از طرف ديگر تأثير سياسی ھمچو واقعات بر مردم محسوستر گردد.
عنوان کامل اين نمايشنامه اصالً »تراژيدی مکبيت «The Tragedy of Macbeth
ميباشد .منتقدين اين نمايشنامه را يکی از چھار تراژيدی بزرگ شکسپير بشمار
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