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بیگمــان ویلیــام شکســپیر ( )1616 -1564بلندپایهتریــن نمایشنامهنویســی اســت کــه
ادبیــات انگلیســی تاکنــون در دامــان خــود پروردهاســت .شــگفت اینکــه هرچــه از زمانــه او
ـره آثــار درخشــان غنایــی و نمایشــی او
دور میشــویم و هرچــه غبــار روزگار بیشــتر بــر چهـ 
مینشیــند ،توجهــ و رغب�تـ ب��ه آثـ�ارش در جایجـ�ای ایـ�ن جهـ�ان پهنـ�اور فزونـ�ی میگیـ�رد.
ش��گفتتر آنک��ه اصـ�ل قص��ه و داس��تان نمایش��نامههای سیوش�شـگانهاش ،ابــداع خــود
او نیسـ�ت .شکســپیر در پرتــو بارقــه هــوش ،نبــوغ ذاتــی و اکســیر دخــل و تصرفهــای
ش��اعرانه و هنرمندانهــاش ،م��س ای��ن قصههــا و داســتانها را بــه زر نــاب بــدل کردهاســت؛
بــه گفتــه مولــوی« :کاملــی گــر خــاک گیــرد ،زر شــود /ناقــص ار زر بُــرد ،خاکســتر شــود».
یک��ی از آبش�خـورهایی ک��ه ب��ر وس��عت ،تن��وع و غن��ای آثــار نمایشــی او افــزوده ،شــرق،
بهویـ�ژه ای��ران و تاری��خ درازآهنگــ آن اسـ�ت .کتــاب شکســپیر ،ایــران و شــرق )2008( 1اثــر
ســیروس غنــی بــه جســتوجوی ایــن منابــع میپــردازد.
ســیروس غنــی( )۱۳۹۴ -۱۳۰۸حقوقــدان ،تاریخپــژوه و پژوهشــگر برجســته مطالعــات
ایرانــی اســت .او نویســنده کتابهایــی چــون ایــران و غــرب :کتابنامــه انتقــادی ،)1987(2
ایــران برآمــدن رضاخــان :برافتــادن قاجــار و نقــش انگلیســیها )1998( 3و فیلمهــای محبــوب
مــن )2004( 4اســت .غنــی همچنیــن یادداشــتهای پراکنــده پــدرش ،قاســم غنــی را در
چندیــن مجلــد بــا عنــوان مــردی جهانوطــن :یادداشــتهای روزانــه و خاطــرات دکتــر قاســم
غنــی )2006( 5ســامان داد .او زاده ایــران اســت کــه عمــرش را در تهــران ،لسآنجلــس،
لنــدن و نیویــورک ســپری کــرد.
Shakespeare, Persia and the East (Mage Publishers; First edition (August 1, 2008); 208
pages.
2
Iran and the West: A Critical Bibliography
3
Iran and the Rise of Reza Shah
4
My Favorite Films
5
A Man of Many Worlds: The Diaries and Memoirs of Dr. Ghasem Ghani
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کتــاب شکســپیر ،ایــران و شــرق دارای ی��ک مقدّ م��ه ،ضمیمــه (گزیــدهای از ترجمههــای
آث�اـر نمایشـ�ی شکس��پیر ب��ه چن��د زب�اـن ش��رقی :فارسیــ ،ترکیــ ،عرب��ی و هندــی) ،کتابنامــه،
زندگینامــه مختصــر ویلیــام شکســپیر .2 ،خانــدان تئــودر

نامنامــه و پنــج فصــل اســت.1 :
(هنــری هفتــم ،هنــری هشــتم ،ادوارد ششــم ،مــاری و الیزابــت) و خانــدان صفــوی (تاریــخ
مختصــر ایــران ،سلســله صفــوی ،شــاهعباس اول و زوال سلســله صفــوی) .3 ،ســفر ســیّاحان
بــه ایــران و روابــط تجــاری (ونیــز و پرتغــال و تجــارت انگلســتان بــا ایــران) .4 ،شکســپیر
و ســاوتهمپتون؛ اســکس و عزیمــت بــرادران شــرلی بــه ایــران (ار ِل اســکس و بــرادران
شــرلی) و  .5تلمیحــات ایرانــی و شــرقی در نمایشــنامههای شکســپیر.
موضوــع اصل��ی کت��اب ،چگونگــی عالقهمنــدی شکســپیر بــه شــرق ،بهویــژه ایــران زمانــهاش
و کســب شــناختی دربــاره آن اســت .فصــل اول بهاختصــار هرچــه تمامتــر بــه احــوال و آثــار
ویلی��ام شکس��پیر میپ��ردازد .ای�نـ فص��ل در عیــن اختصــار ،انبوهــی از اطالعــات موثــق را
در اختی��ار خواننـ�ده ق�رـار میده��د و ب��ا قطع��های از آخریــن نمایشــنامه او ،طوفــان (پ،5 .
ص ،1 .س ،)57-54 .پای��ان میاب��د کــه آن را بــه منزلــه وصیتنامــه ادبــی او دانســتهاند:
«عصایــم را خواهــم شکســت /و آن را چندیــن گــز در دل زمیــن خواهــم نشــاند /و کتابــم
را در چنــان ژرفایــی غرقــه خواهــم کــرد /کــه هیــچ لنگــری تــا کنــون بــدان نرسیدهاســت»
(.)11
ـله صفــوی بــا خانــدان تئــودر و عصــر ویلیــام شکســپیر مصــادف بــود .از ایــن رو،
سلسـ 
فصــل دوم بــه خانــدان تئــودر ( )1603-1485و دودمــان صفــوی ( )1148 -907میپــردازد
کــه بــا جدیــت کوشــیدند انگلســتان و ایــران را در عصــری متالطــم و پرآشــوب شــکل دهنــد.
سلســلۀ صفــوی ،ماننــد خانــدان تئــودر ،بــرای کشورشــان اتحــاد و ثبــات بــه ارمغــان آوردنــد.
آنــان همچنیــن مســئول رواج آییــنِ مذهبــی جدیــدی بودنــد .امــا تفــاوت ایــن بــود کــه بــر
ـخ درازآهنگــش آمــاج
خــاف انگلســتان دریایــی از ایــران حمایــت نمیکــرد و ایــران در تاریـ ِ
یورشهــای بســیار بــود .انگلســتان عصــر الیزابــت ( )1603 -1558مســحور ایــران بــود؛ ایرانــی
کــه فرهنــگ دیرینــه آن در دوران خانــدان صفــوی در حــال شــکوفایی بــود .نخســتینبار
فــردی انگلیســی در  ،1562دو ســال قبــل از تولــد شکســپیر ،از ایــران دیــدار کــرد .مــراودات
و روابــط بیشــتر بیــن انگلســتان و ایــران تــداوم یافــت و باعــث امیــدواری نســبت بــه روابــط
تجــاری ســودآور و اتحــاد نظامــی محتمــل علیــه تــرکان عثمانــی شــد .ســپس دو ماجراجــوی
انگلیســی ،آنتونــی و رابــرت شــرلی ،ســالها وقــت و ه ّمــت خویــش را صــرف ایجــاد ایــن
روابــط کردنــد و داســتان آنــان بــرای بزرگتریــن نمایشــنامهنویس انگلســتان شناختهشــده
بـ�ود و از ایــن طریــق بــود کــه آوازه شــاهعباس کبیــر؛ بــه تعبیــر آنــان "صوفــی اعظــم" ،بــه
لنــدن هــم رســید (.)43
ـفرنامه او در دوران رنســانس

فصــل ســوم بــا ســفر مارکــو پولــو بــه ایــران آغــاز میشــود .سـ
منبــع اطالعاتــی اصلــی دربــاره بیشــتر نقــاط آســیای مرکــزی ،در غــرب بــود و بهعنــوان اولیــن
گــزارش از ایــران از زمــان حملــه اعــراب بــه بعــد ،اهمیــت فــراوان داشــت .ایــران پــس از
فترتــی ششصدســاله دوبــاره بــرای اروپاییــان اهمیــت مییافــت ( .)51در ایــن فصــل همچنیــن
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از نخســتین ســیاحان انگلیســی ماننــد ریچــارد چانســلر 1و آنتونــی جنکینســون 2ســخن مــیرود
کــه علیرغــم تمــام خطرهــا و دشــواریها کوشــیدند بــه ایــران ســفر کننــد.بخــش پایانــی
ـاره تأســیس و نفــوذ "کمپانــی هنــد شــرقی ،"3شــرکتی تجــاریـ اکتشــافی ،در
ایــن فصــل دربـ 
بــازار ایــران اســت.
نویســنده در فصــل چهــارم میکوشــد تــا شــناخت و آگاهــی شکســپیر از ایــران را در
زمینــه تاریخــیاش قــرار دهــد؛ پــس بــه ســراغ ار ِل اســکس 4و بــرادران شــرلی 5و همچنیــن
ار ِل ســاوتهمپتون ،6ممــدوح شکســپیر و مریــد ار ِل اســکس ،مــیرود کــه در ایــن داســتان
گفتــه نویســنده« ،شکســپیر بــه ســفرهای هموطنانــش

نقــش عمــدهای بــازی کردهانــد .بــه
عالقهمندــ ب��ود .او در چن�دـ فق��ره از نمایش��نامههایشـ کمــدی اشــتباهات ،رنــج بیهــوده
عشــق ،تاجــر ونیــزی ،اتللــو و طوفــانـ بهتفصیــل یــا اختصــار بــه تجــارت و معاملــه خارجــی
اشــاره میکنــد .شکســپیر میبایســت کتابهــا و کتابچههایــی دربــاره ســفرهای بــرادران
ش��رلی ب�هـ ای��ران بهطوــر خــاص خوان��ده باش��د .جــای انــکار نیســت کــه بــرادران شــرلی
دوبــاره ایــران بــه انگلیســیها در عصــر الیزابــت نقشــی مهــم داشــتند» ( )89و

در معرفــی
اینگونــه بــود کــه ایــران و شــاه صفــوی وارد ادبیــات انگلیســی شــد.
فصــل پایانــی ،بلندتریــن فصــل کتــاب ،بهاختصــار بــه برخــی از نمایشــنامههای شکســپیر
میپــردازد و تلمیحــات مکــرر آنهــا بــه شــرق ،از جملــه ایــران ،را برمیشــمرد .بهطــور
کلـ�ی ،تلمیح��ات شکس�پـیر ب��ه ای��ران را میت��وان در دو دس�تـه طبقهبن��دی کــرد :تلمیحــات
بــه ایــران پیــش از اســام (آنتونــی و کلئوپاتــرا ،ســیمبالین و ) ...و تلمیحــات بــه ایــران پــس
از اســام (شــب دوازدهــم ،تاجــر ونیــزی و .) ...میتــوان فصــول پیشــین را مقدمــه مبســوط و
الزمــی بهشــمار آورد کــه زمینــه را بــرای مباحــث فصــل آخــر فراهــم مــیآورد .ناگفتــه نمانــد
کــه پیــش از ســیروس غنــی کســانی ماننــد ســاموئل چــو( 7هــال مــاه و گل ســرخ :اســام
و انگلســتان در عصــر نوزایــی ،)1937 ،جــان ویلیــام دراپــر( 8شکســپیر و شــاهعباس کبیــر،
1951؛ شکســپیر و هنــد1953 ،؛ شکســپیر و شــرکت مســکووی1954 ،؛ شکســپیر و ترکهــا،
 )1956و الرنــس الکهــارت( 9ایــرا ِن شکســپیر )1952 ،بــه اختصــار بــه ایــن موضــوع پرداختــه
بودنــد؛ امــا کار او بهمراتــب جامعتــر و مفصلتــر اســت.
ـه محاســن و جامعیتــی کــه کتــاب مذکــور دارد ،نواقــص و اشــکاالتی جزئــی در
بــا همـ 
آن بهچشــم میخــورد کــه بــه هیــچ وجــه از اهمیــت و ارزش ایــن اثــر مختصــر و مفیــد
نمیکاهــد؛ نخســتآنکــه در بخــش تلمیحــات شکســپیر بــه ایــران ،یــک مــورد از چشــم
Richard Chancellor
Anthony Jenkinson
3
the East India Company
4
Robert Devereux, 2nd Earl of Essex
5
)Shirley Brothers (Anthony & Robert
6
Henry Wriothesley, 3rd Earl of Southampton
7
Samuel Chew
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John W. Draper
9
Laurence Lockhart
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نویســنده فاضــل دور مانــده اســت؛ اشــاره بــه پــارت ( )Parthiaدر نمایشــنامه ژولیــوس
ســزار« :کاســیوس (بــه پینــداروس) :پاییــن بیــا ،بیــش از ایــن نــگاه مکــن /.آه! چقــدر ترســویام
کــه چنــدان زنــده بمانــم /کــه ببینــم بهتریــن دوســتم را در برابــر چشــمانم بــه اســارت
گرفتهانــد( /.پینــداروس پاییــن میآیــد) مــردک بیــا اینجــا :مــن تــو را در پــارت بــه اســیری
گرفت��م( » ...پ ،3 .ص ،5 .س.)38-34 .
چنانکــه در بــاال آمــد پــارهای از اطالعــات شکســپیر دربــاره شــرق ،بهویــژه ایــران پــس
از اســام ،از طریــق خواندههــا (ســفرنامههای جهانگــردان هــمروزگارش) یــا شــنیدههای
اوســت؛ اماــ نویســنده مشـ�خص نکرــده ک��ه او ای��ن آگاهیه��ا را از ک��دام ســفرنامه(ها)
گرفتهاســت .بــرای نمونــه اشــاره بــه "کشــتی ببــر" در نمایشــنامه مکبــث کــه برگرفتــه از
ســفرنامه آنتونــی جنکینســون اســت« :جــادوی یکــم :زن دریانــوردی دامنــی پُــر داشــت از
دانــه /و میلمبانــد و میلمبانــد و میلمبانــد /.بــه او گفتــم :بــه مــن! پتیــاره /جیغــی زد
کــه ،گــم شــو ،زال جادوگــر! /مــن امــا نیــک میدانــم کــه شــویش ناخــدای کشــتی ببــر
اس��ت /و رو س�وـی حل��ب کردهاس��ت» (پ ،1 .ص ،3 .س .1)7 -4 .عبــارت «کشــتی ببــر»
یــادآورِ رالــف فیــچ ،یکــی از تاجــر ـ ســیاحان معــروف عهــد الیزابــت اســت کــه بــه اتفــاق
جــان نیوبــری و چنــد نفــر دیگــر در  1583م .در یــک کشــتی موســوم بــه ببــر ( )Tigerاز
انگلســتان بــه سـ ِ
ـمت طرابلــس بادبــان کشــیدند .گفتنــی اســت کــه شکســپیر ایــن مطلــب را
2
از کت�اـب رالــف فیــچ ــــ گــزارش ســفر رالــف فیــچ ،تاجــر لندنــی ( )1598ــــ اقتبــاس کــرده
اســت.
افـ�زون برــ اینــ ،در بخ��ش ضمیمـ�هـ ترجمهه��ای فارسـ�یـ نیــز اشــتباهاتی بهچشــم
میخــورد؛ مث ـ ً
ا نویســنده در بخــش مربــوط بــه ناصرالملــک قراگوزلــو چنیــن آوردهاســت:
«او احتمــاالً تاجــر ونیــزی را نیــز ترجمــه کردهاســت؛ امــا نســخه شناختهشــدهای از آن
وجــود نــدارد» ،کــه بایــد گفــت ناصرالملــک قراگوزلــو ایــن نمایشــنامه را در  1296هـــ .ش .بــا
عنــوان داســتان شــورانگیز بــازرگان وندیکــی ،ترجمــه و انتشــارات نیلوفــر بــرای نخســتینبار
آن را در  1387منتشــر کــرد .بهعــاوه ،مؤلــف بهاشــتباه ،ترجمــه ریچــارد دوم را بــه رضــا
براهنــی ،هملــت را بــه ابراهیــم یونســی و هنــری چهــارم؛ قســمت اول را بــه بهمــن محصــص
منسوــب کردهاس��ت ک�هـ در ایـ�ن مـ�ورد نی��ز بایــد گفــت براهنــی و یونســی فقــط یــک اثــر از
شکســپیرـ بهترتیــب ریچــارد ســوم و طوفــانـ را ترجمــه کردهانــد و هانــری چهــارم ترجمــه
بهمــن محصــص ،اثــر لوئیجــی پیراندلــو اســت نــه ویلیــام شکســپیر.
زمینــه ادبیــات تطبیقــی اســت

کتــاب شکســپیر ،ایــران ،و شــرق تحقیقــی ارزشــمند در
کــه مطالعــه آن بــرای اســتادان و دانشــجویان ادبیــات انگلیســی ،ادبیــات تطبیقــی و عمــوم
خواننــدگان ســودمند ،لذتبخــش و نکتهآمــوز اســت .ایــن کتابگــزاری بــر نســخۀ انگلیســی
کتــاب نوشــته شــده اســت .گفتنــی اســت کــه ترجمــهای از ایــن کتــاب بــه فارســی بــه قلــم
دکتــر مســعود فرهمندفــر و بــه اهتمــام انتشــارات مرواریــد روانــۀ بــازار نشــر شــده اســت.
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برگرفته از :داریوش آشوری .)1380( .مکبث .تهران :آگه ،ص.21 .
Account of the Voyage of Ralph Fitch, Merchant of London
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ـرقیات شکســپیر بــه
افــرون بــر اینهــا ،نویســندۀ ایــن ســطور کتــاب حاضــر را ــــ بــا عنــوان شـ
همــراه انبوهــی افــزوده و پانوشــت ــــ ترجمــه کــرده کــه بــه زودی توســط انتشــارات نیلوفــر
بــه روشـ ِ
ـنای نشــر خواهــد رســید.
مصطفی حسینی؛
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ايران
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Abstract
Shakespeare, Persia and the East is a slim book of Comparative Literature. Its main
emphasis is on English and Persian literatures and cultures. Without doubt this is the
most comprehensive book which is written in this area so far. Shakespeare, Persia
and the East, as the title signifies, is about Shakespeare’s knowledge and interest in
Persia and the East. The book has an introduction, an index (a selection of translations
of the works of Shakespeare in several Eastern languages), a bibliography, and an
index of authors. It consists of five chapters: 1) a brief biography of Shakespeare,
2) the Tudors and the Safavids,3) Travelers to Persia and Commercial Relations, 4)
Shakespeare and the Earl of Southampton and 5) Persian and other Eastern references
in Shakespeare’s plays. The first four initial chapters serve as an introduction to the
last chapter which is the most important and somehow innovative part of the book.
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