
 
 

 
 شکسپیر در ایران

 پرویز پرتوی  
 ترجمۀ مصطفی حسینی

 
با  آثارش آشنا شوند ( خیلی زودتر از آنکه ایرانیان با او و1564-1616ویلیام شکسپیر )

فابیان  شب دوازدهم. در نمایشنامۀ ه است( آشنا شد995-1038عباس صفوی )ایران و شاه
ای از این تفنن را با هزاران مستمری من پاره»گوید: دهد و میِسر توبی را خطاب قرار می

های کارگزاراِن انگلیسی از ایران به شاید گزارش« شاِه صفوی معاوضه نخواهم کرد
در سرآغاِز قرن بیستم ایرانیان به  انگلستان منبِع شکسپیر برای اشاره به صوفی بوده باشد.

های شکسپیر توجه خاصی کردند، اگرچه آنان پیشتر با تئاتر و ج به نمایشنامهتدری
 کم در اواخر قرن نوزده آشنا شده بودند. نویسان غرب دستنمایشنامه
ش. آغاز شد، هیچ مدرکی 1230رغم رواِج ترجمه که با تأسیس دارالفنون در علی

ود ندارد. بعد از آنکه ش. وج1278دربارۀ ترجمه آثار شکسپیر به فارسی پیش از 
در ود، ش.( اقدام به سفرهای مکرر به اروپا نم1275 -1210شاه قاجار )ح. ناصرالّدین

ای تأسیس کرد. اّما، ازآنجاکه ایرانیان با سبک تئاتر و ش. در تهران تماشاخانه1247
های نمایشنامهای به فارسی شبیه هیچ نمایشنامه»نویسی غرب آشنا نبودند و نمایشنامه

های شاه دستور داد نمایشنامه( ناصرالّدین32، 1378)بزرگمهر، « اروپایی وجود نداشت
غربی را برای اجرا در این تماشاخانه ترجمه کنند. بنابراین، به گفتۀ محمدجعفر یاحقی 

)یاحقی، « بدین روش موج ترجمۀ نمایش در ایران در دوران سلسلۀ قاجاریۀ آغاز شد»
ویژه آثار مولیر، را اقتباس به های فرانسوی،(. در آغاز، ایرانیان غالبًا نمایشنامه122، 1384

و « ایرانی»ها را ها و فضای فرانسوی نمایشنامهکردند. مترجمان شخصّیتمی
رام کردن زن ترجمۀ با کردند. ها میهای بومی را وارد نمایشنامهها و داستانالمثلضرب
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، ایرانیان برای نخستین بار 1قلی سالور )عمادالسلطنه(حسینتوسط ش.  1278در  سرکش
 ، وانده بودـسه درس خـدند. اّما ازآنجاکه سالور در فرانـهای شکسپیر آشنا شهـنامـبا نمایش

 نه اصل انگلیسی آن صورت گرفت.و ترجمۀ او از روی ترجمۀ فرانسوی این اثر  
ها ها و انجمنبه افزایش تعداد روزنامه (ش.1285تا1283)انقالب مشروطه در ایران 

ــ مانند  نویسان غربیترجمۀ آثار نمایشنامهبا انجامید. در این دوره، روشنفکران کوشیدند 
 الکساندر دوما، فریدریش شیللر، نیکالی گوگول، اوژن البیش، ویکتور هوگو و شکسپیر

فرهنگ عمومی را ارتقاء بخشند. به گفتۀ  ــ اجتماعی و اخالقی داشتندکه مضامین 
ابوالقاسم قراگوزلو، ملّقب به ناصرالملک دوم »شیرین بزرگمهر، در آن زمان 

، 1378. ترجمه کرد )بزرگمهر، ش1293تا1289را بین  2تاجر ونیزیو  اتللو( 1927تا1863)
 ز عربی ترجمه کرد.را ا تاجر ونیزیش. احمد بهمنیار 1315(. در 40

به  اتللو شدند، اّما تنها اجرای تمامًا مستند اجرایآثار شکسپیر برای اجرا ترجمه می 
شمارۀ  اختراز روزنامۀ سندی جلد اّول تئاتر نامۀ ش. بود. در فصل1266ترکی در تبریز در 

                                                           
 .ش. به چاپ سنگی رسید1278در  به تربیت آوردن دختر تندخویاین نمایشنامه با عنوان  1
انگیز اتللو مغربی در داستان غمها را با عناوین ناصرالملک این نمایشنامه امکردهتحقیق تاآنجاکه  2

 ش. ترجمه کرد. 1296و  1293به ترتیب در  داستان شورانگیز بازرگان وندیکیو  وندیک
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که دربارۀ اجرای نقل شده ، 1888دسامبر26برابر با  1306االخرربیع23در  15، جلد 16
 (. 89، 1390شهری و پیشکار، )جلیلی کهنه ندکدر تبریز بحث می اتللو نمایشنامۀ

ق.( 1343تا1119های زوال سلسلۀ قاجار )اّولین اجراهای آثار شکسپیر در تهران در سال
به کارگردانی رضا آذرخشی بین هیاهو بسیار برای هیچ  و تاجر ونیزیاّتفاق افتاد. 

را تأسیس و  «شرکت تئاتر دولتی مّلی»ش. رضاشاه 1311ش. اجرا شد. در 1299تا1281
 اش معروف بود،های شکسپیریخاطر نقشاز واهرام پاپازیان، هنرپیشۀ ارمنی که به

آفرینی نقش هملتو  اتللوهای شکسپیر از جمله دعوت کرد تا در تعدادی از نمایشنامه
پاپازیان و گروهش قبل زد. تئاتر مدرن را  ۀپاپازیان و گروهش در ایران جرق کند. حضور

 در گرجستان، آذربایجان و ترکیه نیز متحّول کرده بودند.  را تئاتر ،از دیدارشان از ایران
ت تئاتر به شکل غربی در اوج فّعالیّ ( »1357تا1320حکومت محمدرضا شاه )دوران 

 های بیشترساختن تماشاخانه با»شاه زیرا  ؛(334، 1378)بزرگمهر، « شودایران تلّقی می
نمایشنامۀ خارجی  پانصدر ایران کرد، تا حدی که بالغ بر تئاتر دکمک شایانی به محبوبّیت 

(. در این دوره 91، 1390شهری و پیشکار، در این دوره ترجمه و اجرا شد )جلیلی کهنه
های شکسپیر را در دو جلد منتشر کرد که هایش از نمایشنامهعالءالّدین پازارگادی ترجمه

اینجانب کلیۀ »گوید که شد. پازارگادی میهای او میها و تراژدیشامل تمام کمدی
 های تاریخی شکسپیرها را ترجمه کرده بودم ولی در مورد نمایشنامهها و کمدیژدیترا

محّلی آنهاست  اقدامی نکردم، چون صرفًا مربوط به سلطنت شاهان انگلیس و شرح وقایع
(. اّما در 10، 1380)پازارگادی، « ایرانی نخواهد بود ۀو احتمااًل چندان مورد توّجه خوانند

ای ، نمایشنامهریچارد سومه و منتقد نامدار معاصر، رضا براهنی، این دوران، نویسند
ش. ترجمه کرد که برای چندین اجرا در تهران از آن استفاده شد. 1343تاریخی، را در 

همچنین عبدالحسین نوشین، معروف به پدر نمایشنامۀ مدرن ایران، و نیما یوشیج، 
را ترجمه  هیاهوی بسیار بر سر هیچش. مشترکًا 1329بنیانگذار شعر مدرن فارسی، در 

نتیجۀ این همکاری متن دقیقی مناسب اجرا بود. اگرچه این دوره از لحاظ ترجمۀ  .کردند
 ،مئو و ژولیتور ترجمه از  هشت، هملتترجمه از  دههای شکسپیر پربار بود )نمایشنامه

سه و ابستان شب ترویای نیمه ترجمه از سه، مکبثترجمه از  شش، و اتللو ترجمه از هفت
رژیم پهلوی با »ها اجرا نشد زیرا ها در تماشاخانه(، اّما این ترجمهژولیوس سزارترجمه از 

« کردرسیدند مخالفت میهایی که در آنها پادشاهان به قتل میاجرای نمایشنامه
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شکسپیر های (. بنابراین در این دوره، تنها دو یا سه عنوان از نمایشنامه62، 1362پور، )ملک
 اجازۀ اجرا بر صحنه را گرفت.

فرهنگ انقالبیون مخالف حضور عناصر غربی در که  نجا، از آ1357پس  از انقالب 
کردن کشاّما با گذشت زمان و فرو اتفاق افتاد. تئاتر زمینۀ ای ده ساله در جامعه بودند، وقفه

از هیجان انقالب و تثبیت موقعیت آن تئاتر این مجال را یافت که دگرباره رشد کند و 
های بریتانیایی های ایرانی برخی از گروهدر کنار گروهصحنه ببرد. شکسپیر را به جمله آثار 

)گروه بازیگران نمایش  قّصۀ زمستانش. و 1355)ِسر درک جاکوبی( را در  هملتنیز 
 ش. اجرا کردند.1383ر کوتاِه راندی( را د

توّجه  تاجر ونیزیو  هملت شدۀ شکسپیر به فارسیضمنًا در میان تمام آثار ترجمه
رنگ مرهوِن پی هملتاند. پیداست که شهرت زیادی در ایران مدرن به خود جلب کرده

ت جاری در ایران و ماهیت سیال آن است که یای مناسب برای موقعآن به منزلۀ استعاره
های زمان در سازد تا خودش را با شرایط مختلف سازگار کند )پژواکقادر میآن را 
آمیزی است که بسیاری از دیدگاه احتیاط»اش را مدیون جذبه تاجر ونیزی( ولی هملت

 (.77، 1381)حری، « اندایرانیان به سالیان نسبت به یهودیان داشته
 هایاقتباس های ادبین و ارزشمضامیداشتن آثار نمایشی شکسپیر به عّلت همچنین از 

اتللو ( اکبر رادی، 1366) هاملت با ساالد فصلِ صورت گرفته است؛ از جمله، متعددی 
( آتیال پسیانی، و 1386) قهوۀ قجری( غالمحسین ساعدی، 1384)در سرزمین عجایِب 

  . توسط واروژ کریم مسیحیهملت ( اقتباسی سینمایی از 1387) تردید
 آثار شکسپیر و اجرای آنهارجمۀ فارسی ت

 اجرا/کارگردان مترجم/سال عنوان ترجمۀ فارسی  ردیف
 ______ 1378 فریده مهدوی دامغانی، ورنایی زادۀدو نجیب 1
 1278 ،قلیسالور، حسین به تربیت آوردن دختر تندخوی  2

 1376 فریده مهدوی دامغانی،
_______ 

 1342براهنی، رضا  ریچارد سوم 3
 1378 ادیب سلطانی

 1384حیدری، امیرعباس  
 1398کوثری، عبدالله 

 1377  داوود رشیدی،
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 1355پازارگادی، عالءالدین  رنج بیهودۀ عشق 4
 1377مهدوی دامغانی، فریده 

 

  1366خزاعی، احمد  ریچارد دوم 5
 1316سامان، عزیزالله  رمئو و ژولیت 6

 1358پازارگادی، عالءالدین 
 1374فواد نظیری، 

 1378ور، هوشنگ آزادی
 1389رسولی، مریم 

 1390اکبری، مصطفی 
 1390فیروزمند، کاظم 

 1392-1388دادویی، رضا 

 1383فروغی، حسین 
 1384مرادی، کیومرث 

 1377کریمی حکاک،  رؤیای شب نیمۀ تابستان  7
 1379نظیری، فواد 

 1381فرزاد، مسعود 

 

 1295خان ابوالقاسمقراگوزلو،  تاجر ونیزی 8
 1315بهمنیار، احمد 

 1349پازارگادی، عالءالدین 

 1299-1281رضا  آذرخشی،
 1307ناشناخته، 

 1310ناشناخته، گراند هتل 
 1322عبدالحسین   نوشین،

 1322رفیع حالتی، 
 1333ناشناخته،  1366، احمد خزاعی قسمت اول هنری چهارم 9

  1366احمد ، خزاعی قسمت دوم هنری چهارم 10
  1328نوشین، عبدالحسین  هیاهوی بسیار برای هیچ 11

  1377مهدوی دامغانی، فریده 
 1299-1281رضا   آذرخشی،

 1329عبدالحسین   نوشین،
  1370خزاعی، احمد  هنری پنجم  12
 1333شادمان، فرنگیس  ژولیوس سزار  13

 1384فیروزمند، کاظم 
 1392-1388  دادویی، رضا

 1383کیومرث   مرادی،
 1384محمد   حاتمی،
 1384مسعود  ، دلخواه
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 1377دستغیب، عبدالعلی  هرطور که بخواهید  14
 1387مهدوی دامغانی، فریده 

 

 1335فرزداد، مسعود  هملت  15
 1343شاهین، داریوش 

 1343اعتمادزاده، محمود 
 1370رحیمی، مصطفی 

 1374پازارگادی، عالءالدین 
 1375اسماعیل فصیح، 

 1384سلطانی، ادیب
 1388خیرآبادی، آرش 
 1388پورعلم، مهرداد 

  1390دادویی، رضا 

 1311پاپازیان، واهرام 
 1349توبی   رابرتسون،

 1365گادز، عسکر 
 1378میکائیل  شهرستانی،

 1380مجید   جعفری،

 1353وثوقی، افضل  شب دوازدهم  16
  1353پازارگادی عالءالدین 

 1367الیاسی، حمید 

 

 1292خان قراگوزلو، ابوالقاسم (1604-1603اتللو ) 17
 1335فارسی، محسن 

 1342 اعتمادزاده، محمود
 1343شاهین، داریوش 

 1356نوشین، عبدالحسین 
 1389رحمتی، فهیمه 

 1392-1388دادویی، رضا 

 1266ناشناس، 
  1309ناشناس، 

 1310پاپازیان، واهرام 
 1311واهرام  پاپازیان،

 1315 قسطانیان، آسیا
 1321قسطانیان، آسیا 

 1336مصطفی   اسکویی،
 1353محمد  ، کوثر

 1369هوشنگ   توکلی،
 1318عبدالحسین   نوشین،   1377مهدوی دامغانی، فریده  شاهنامه آخرش خوش است  18
 شاه لیر  19

 
 1338پیمان، جواد 

 1373پوربهروز، نسرین 
 1378اعتمادزاده، محمود 

 1370تاجبخش  فناییان،
 1383سید   آقایی،
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 1392-1388دادویی، رضا 
  1391نظیری، فواد  تیمون آتنی  20
 مکبث  21

 
 1339شادمان، فرنگیس 

 1345احمدی، عبدالرحیم 
 1363شایسته، خسرو 

 1370آشوری، داریوش 
 1392-1388دادویی، رضا 

 1392شریعتی، محمدصادق 

 1361جمشید  ، پورملک
 1370ناشناس، 

 1378پور، فرهاد  مهندس
 1381حسین  ، فرخی

 1382فرخی، حسین 
 1383دادگر، آرش 

  1343پازارگادی، عالءالدین  آنتونی و کلئوپاترا  22
 1390علی   پویان، 1346پازارگادی، عالءالدین  کوریوالنوس  23
 1310  قصه زمستان 24
 1350یونسی، ابراهیم  طوفان  25

 1373دولتشاهی، اسماعیل 
 1380رحمانیان، محمد 
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