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مقدمٔهمترجم

 اولین بار این الکساندر دوما بود که گفت: »پس از خداوند، شکسپیر بیش از 
همــه آفریـده اسـت«، جیمــز جویـس ایـن جملــه را در رمـان اولیــس خــود 
آورد و بورخـس، ایـن اسـتاد بی همتـای بازگویـی روایـات، آن را دوبـاره نقـل 
 کـرده اسـت. ایـن جملـه اشـاره ای ضمنی به تنوع بی شـمار شـخصیت های 
کـه در زندگـی واقعـی همتایانـی بـا  ابداعـی شکسـپیر دارد، شـخصیت هایی 
 این فصاحت و ظرافت ندارند و در میان آنها هملت سرآمد همگان است. 
کـه پیـش از او هیچ کـس  گونـۀ جدیـدی از انسـان بـه شـمار می آیـد  هملـت 
 هماننـدش نبـوده اسـت. تنـوع و غنـای شـگرف هملت همـان خصیصه ای 
کارگردانان، بازیگران،  کولریـج تا به امـروز  کـه از روزگار دکتـر جانسـون و  اسـت 
گران را بـه تأمـل در  بـاب ایـن نمایشـنامه و   نویسـندگان، منتقـدان و تماشـا
شـخصیت بـزرگ واداشـته اسـت و هـر تفسـیری از آن بـه تفسـیر دیگـری راه 
 گشـوده تا بدین سـان، پس از چهار قرن، معماری هملت: شـعر بی کران بنا 

گشود.  که به نوبۀ خود به تفاسیر جدیدتری راه خواهد  گردد، اثری 
 در هـر تفسـیر خالقـه ای ، یافته  هـای مفسـر  به طـور توأمـان هـم جدیـد و 
کسی به آنها  کنون  که تا هم قدیمی هستند، جدید  بودنشان از آن روست 
گاهی بشر  امکان بیان این تفسیر  میسر  گویی تنها با توسعۀ آ اشاره نکرده و 
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 بوده است )چنانکه مثاًل تفاسیر فروید، ارنست جونز و لکان از هملت تنها 
 با پیدایش علم روان کاوی میسر بوده( و از دیگر سو این تفاسیر می توانند 
قدیمی به شـمار آیند زیرا جوهرۀ آنها پیشـاپیش در خود متن نهفته بوده 
کید   و اینک صرفًا با اشـارۀ مفسـر در   برابر دیدگان ما احضار شـده اسـت. تأ
گذشـته گرایی   مفسـر بـر ایـن تقـدم و تأخـر می توانـد نقشـی تعیین کننـده در 
که ویلسون نایت در   یا آینده گرایی تفسیرش داشته باشد، اما همان گونه 
کتــاب گـردونــۀ آتـــش( می گویــد  اصــول تفســـیر آثـار شکســـپیر )فصلــی در 
که تعادلی میان این دو   ماندگارترین تفاسیر آثار شکسپیر آنهایی بوده اند 
وجه برقرار ساخته اند. تفسیر بلوم از هملت چنین توازنی را بنا نهاده است، 
 برخی از یافته های او تنها به  مدد نظریات نوین در ادبیات و علوم انسانی 
کـه بدیـن خاطـر یکســره   )از جملــه نظریـۀ اضطـراب تأثیـر( میســر بوده انـد 
گمانه زنـی هــایــی هســـتند در  بـاب انتســـاب  جدیـدنــد و بـرخــی دیگـــر نیــز 
گمشـدۀ هملـت پیشــین بـه شکســپیر و اینکـه شــبح آن متـن   نمایشــنامۀ 
پیشـاپیش در هملـت نهفتـه اسـت، بلـوم مکانیسـم بازنگـری شکسـپیر در 
 هملت پیشـین را در وجه متقدم تفسـیر خویش به تفصیل شـرح می دهد. 
بلوم با مهارتی مثال زدنی خصلت ژانوسـی تفسـیر خویش را تا پایان حفظ 
 می کنــد و در این میـان البتــه ظرفیـت تفســیر پذیـری نمایشــنامۀ هملــت 
گذشــته و  نیــز دســت او را باز گذاشــته اســت تـا ایـن حرکـــت دوســویه بـه 
کتـاب مقدس تا نمایشـنامۀ   آینـده آزادانـه انجـام پذیـرد و دامنـۀ تفسـیر او از 

گیرد. دست  آخر بکت را در بر 
کتاب هملت: شــعر بی کران )2003( و شکســپیر: ابداع انســان  در هردو 
 )199۸( تفسیر بلوم از نمایشنامۀ هملت نمونه ای عملی است از نظریه ای 
کتاب های اضطراب تأثیر )19۷3( و نقشۀ بدخوانی )19۷۵(  که پیش تر در 
کرده آن  کتاب هــا مطرح  کــه بلــوم در این  کــرده بــود. یکــی از مســائلی  ارائــه 
که هر شاعری به طور توأمان هم تحت تأثیر شاعران متقدم )پدران   است 
ادبــی( خویــش اســت و هــم بــر شــاعران متأخــر )فرزنــدان ادبــی اش( تأثیــر 



   1۳    مقدمه  مترجم   

کنشــی است به شاعران  می گذارد، بدین ســان شــعر هر شــاعر اصیلی هم وا
کارســاز بر شــاعران خلف دارد، الجرم هر شــاعری برای   ســلف و هم تأثیری 
سرایش اثر خویش باید از زیر استیالی پدران ادبی خارج شود )پدرکشی( 
و از دیگر ســو بر آثار هنوز نانوشــتۀ نویســندگان آتی حمله برد )پسرکشــی( و 
 ایــن جــدال بی پایــان ادیپــی در بطــن هر آفرینش ادبی مســتتر اســت. بلوم 
که چگونه شکسپیر  در تفسیر خویش از نمایشنامۀ هملت نشان می دهد 
کریســتوفر مارلو بیرون می آید و  از زیر تأثیر اوید، چاوســر، و مهم تر از آنان، 
گوتــه، بکت، جویس، اســتوپارد، و بســیاری دیگر از نویســندگان   چگونــه بــر 
ــر خویــش  ــی خالقــی از اث ــه بدخوان ــذارد و آنهــا را ب پــس از خــود تأثیــر می گ
کــه بلــوم در تفســیر خویــش بــر ایــن ایــده می افزایــد  وامــی دارد. امــا نکتــه ای 
کثــر  کــه هملــت پیشــین، به رغــم نظــر ا گمانه پــردازی اســت   برآمــده از ایــن 
شکسپیر شناسان، نوشتۀ تامس کید نیست و خود شکسپیر آن را در آغاز 
کار نمایشنامه نویسی اش نوشته و دوازده سال بعد با بازنگری در آن، خود 
 را از اضطــراب تأثیــر آن رهانــده و مهم تریــن اثــر نمایشــی عالــم تئاتــر را خلــق 
کتــاب خواهیــد دیــد، بلــوم به طور شــگفت انگیزی  کــرده اســت. چنانکــه در 
نشــانگان ایــن بازنگــری در متــن و بازتــاب آن در نقــش روح )کــه به شــکلی 
 استعاری می تواند شبح نسخۀ اولیۀ هملت، شبح شکسپیر جوان، شبح 

پدر و جز اینها باشد( را تفسیر می کند. 
 از آنجایی  که هملت: شــعر بی کران همچون ضمیمه ای بر تفســیر اولیۀ 
کتاب شکســپیر: ابداع انســان( اســت دریغم آمد  ج در  بلوم از هملت )مندر
کاری به تکرار  گاه بودم چنین  گرچه آ کتاب نیاورم   که آن را به پیوست این 
گاهی به نتایجی  برخــی از مطالــب خواهــد انجامیــد، اما چون این تکرارهــا 
کردم و، در تناســب   متفاوت منجر می شــوند عاقبت با تردید آن را ترجمه 
با مضمون و عنوان اصلی مأخذ آن، با نام هملت: ابداع انسان به پیوست 
کــه نثــر معمــول او  گفــت   آورده ام. در خصــوص ســبک نگارشــی بلــوم بایــد 
کــه بســیاری  گاهــی چنــدان پیچیــده، غامــض و سرشــار از تلمیــح می شــود 
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گالیــه وا مــی دارد، در هملــت: شــعر بی کران،   از متخصصــان فرهیختــه را بــه 
شــاعرانگی نثــر بلــوم بــر شــدت ایــن پیچیدگی هــا می افزایــد امــا به گمانــم، 
 تفکر زایندۀ بلوم جز از طریق همین زبان پیچیده و چندوجهی امکان بروز 
نمی یابــد. عالوه بــر ایــن نثــر پیچیــده، بلــوم به رغــم آنکــه تمامــی عمــرش را 
کتابش هیچ ارجاع یا پانویسی نیاورده  گذرانده در   به تدریس در دانشگاه 
ــه بســیاری از مراجــع  ــه ب ک ــی  ــرای خواننــدۀ ایران ــد ب ــه ایــن می توان ک اســت 
 شکسپیرشناســی دسترســی ندارد موجب ابهامات بیشــتری شود، بنابراین 
کــه بنا بــه نیــاز می تــوان  گزیــر شــدم پی نوشــت هایی را بــر متــن بیفزایــم  نا
گزنــدۀ بلــوم بــه  کنایــات  کنــده از   آنهــا را خوانــد یــا نخوانــد. همچنیــن متــن آ
که در اینجا تی .اس. الیوت به خاطر مقالۀ »هملت و  اصحاب نقد نو است 
 مشکالتش« )1919( بیش از دیگران آماج حمله قرار می گیرد، از آنجایی که 
کفایت در باب اختالف دیدگاهش با الیوت  کتاب به حد  خود بلوم در متن 
گفتــه اســت نیــازی بــه توضیحــات بیشــتر در پی نوشــت ها ندیــدم،   ســخن 
ــک  ــو )فران ــاب بعــد از نقــد ن کت ــه ترجمــۀ  ــد ب ــا خواننــدۀ مشــتاق می توان ام
که فصلی از آن به آثار بلوم و مواجهۀ او با اصحاب نقد نو   لنتریچیا: 1393( 

کند.  اختصاص دارد مراجعه 
گرچه در مورد ترجیحم در اسـتفاده از ترجمه های فارسـی نمایشـنامۀ  ا
گفته ام و اولویت های آنها را برای اجرا، مطالعات   هملت جایی دیگر سخن 
که  ادبی، و بررسـی شـبکۀ اسـتعارات متن برشـمرده ام اما ذکر آن الزم است 
کرده ام، مگر در  در اینجا برای نقل قول ها بیشتر از ترجمۀ به آذین استفاده 
کید لغوی بلوم مرا به تدقیق یا تغییر واژه های ترجمۀ به آذین  که تأ  مواردی 
کتاب ، بلکه همواره مرهون  واداشـته اسـت. به هرحال، من نه فقط در این 
که به آذین فقید در ترجمۀ متون نمایشـی )هملت، لیرشـاه،  زحماتی هسـتم 
گرایش های سیاسی اش،  که شاید به خاطر   اتللو و فاوست( به خرج داد، همو 

کرد قدر ندید و البته دم برنیاورد. کوشش  که برای تئاتر  به آن اندازه 

ر.س



کتاب دیگرم، شکسپیر: ابداع انسان  کوچک مؤخره ای است بر  کتاب   این 
کتــاب جامــع دربــارۀ تمامــی نمایشــنامه های  )199۸(؛ هنــگام نــگارش آن 
 شکســپیر، خــود را دل مشــغول رابطــۀ هملــت بــا نمایشــنامه ای قدیمی تــر و 
گمشــده موســوم به هملت پیشــین1 یافتم. بســیاری از متخصصان، بدون 
کیــد، مؤلــف تــراژدی  گمشــده را بــه تامــس   دالیــل مکفــی، ایــن نمایشــنامۀ 
اســپانیایی، نســبت می دهنــد. امــا مــن بــه پیــروی از پیتــر الکســاندِر2 فقیــد 
که شکســپیر هردو هملت  را خودش نوشــته و بدین ترتیب ، در   بر این باورم 
کــرده اســت. ســال 1۶00 میــالدی شــخصًا در نمایشــنامۀ بزرگــش تجدیدنظــر 
کتاب من چندان درگیر مســائل مربوط به مأخذ این   متأســفانه در آن 
که بخش زیادی از یک فصل طوالنی را بدان اختصاص  نمایشــنامه شــدم 
کــه بیشــتِر اندیشــه ها و احساســاتم  کمــال انــدوه، دریافتــم  ، در 

ً
 دادم و بعــدا

کتــاب هملت: شــعر بی کران تحقق  گفتــه باقــی مانده اند.  در  بــاب هملــت نا
کنون آن را همچون   آرزوی من برای جبران آن دل مشغولی پیشین است و ا

همدمی برای شکسپیر: ابداع انسان ارائه می کنم.
کتـاب بیان می کنـم چیزی بیش از   به هرحـال، امیـدوارم آنچـه در ایـن 
کتـاب حجیـم قبلـی باشـد. شکسـپیر الگـو و خـدای میـرای  ضمیمـه ای بـر 

پیشگفتارمؤلف
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مـن اسـت، و بنابراین هملت: شـعر بی کران رابطـه ای تجدیدنظرطلبانه با 
کـه در مواجهـه با نمایشـنامه های   شکسـپیر: ابـداع انسـان دارد. معمایـی 
شکسپیر نهفته است چیزی نیست جز همان مسئلۀ خود شکسپیر، اینکه 
کجـا ایســتاده اسـت؟   به طـور تلویحــی، شکســپیر در نســبت بـا اثـر خویـش 
گذشـِت چهـار قـرن اینـک خواننـدگان و اهالـی تئاتـر را بدیـن اعتقـاد راسـخ 
که آنچه شکسپیر در هملت به ودیعه نهاده بسی شخصی تر و ذاتًا   کشانده 
روشن گرانه تر از هر نمایشنامۀ دیگر او، حتی طوفان، است. بخش زیادی از 
گمانه زنی هایـی تأمل برانگیز در  باب نقش   کتـاب هملـت: شــعر بی کران بـه 
خود شکسپیر در رازآمیز  بودن نسخۀ نهایی هملت اختصاص یافته است.

پینوشتها:
1. Ur-Hamlet

کـــه از او  Peter Alexander )19۶9-1۸93( شکسپیرشـــناس برجســـتۀ اســـکاتلندی   .2 
کتاب های هنر و زندگی شکســـپیر )1939( و هملت: پدر و پســـر )19۵۵( شـــهرت بســـزایی 
 دارد. الکســـاندر نظریـــۀ نـــگارش هملـــت پیشـــین توســـط شکســـپیر را ابتـــدا در تصحیـــح 

کرده است. خود از مجموعه آثار شکسپیر )معروف به متن الکساندر( بیان 




