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چکیده
مقالة حاظر با بررسـی ترجمـة پـن نمایشنامـة هنریـ

ایبسـ شـام مرغـابی وحشـی،

ج زدگــان ،روسمرســلول  ،وقتــی مــا مردگــان ســربرداری و آیوُل ـ
بلــداد قــادر  ،میکوشــد نقــش «پــژوهش» و «درامــاتور
دهـــد .بـــدی منظور ،پـــ

» را در ای ـ ترجمــهها نشــان

از مـــرور بـــر کـــردار نگارشـــی و پژوهشـــیِ متـــرج ،

تقســی بند مشخصــی در ســه ســط پیرامتنی ـ  ،بینامتنی ـ
مصادیقِ هـر یـ

کوچولــو ،بــه قل ـ

و متنی ـ

صــورت گرفتــه،

ارائـه شـد و بـا تحلیـ تفصـیلی داد هـا منتخـ ،،ایـ دو ویژگـی

در ترجمــهها قــادر کنــدوکاو شــد اســ  .یافتــهها مقالــه مبــی آن اســ
پیرامت را در آثـار ایـ متـرج میتـوان بـه سـه عنصـر مقدمـه ،نقـد و پـانوی
کرد .توسـ متـرج بـه مناسـبات بینـامتنی از یـ

کــه

تقسـی

سـو بـهمنظور تحلیـ ادبـی آثـار و از

ســو دیگــر بــرا معادلیــابیِ مناســ ،صــورت گرفتــه اســ  .ارزیــابی ترجمــهها
قادر در سـط متنیـ

نیـد توفیـق نسـبی او در ضـب ِ محـاور در رسـانة نوشـتار تـومم

بــا رویکــرد متعــادل و متــوازن ،بــازآفرینیِ گونــاگونی بیــان در دو ســط «کــاربر» و
«کاربرد» زبـان و گـرایش بـه ترجمـهها اصـطلاحی را نشـان میدهـد .تأکیـد همیشـگی
بر ارجحیـ

وجـه «اجرایـیِ» متـون نمایشـیِ مقصـد بـر وجـه ادبـیِ آنهـا نیـد از دیگـر

ویژگیها ترجمهها قادر اس .
کلیدواژهها :ایبس  ،بلداد قادر  ،ترجمه ،پژوهش ،دراماتور

____________________________
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شمارة دوم

 .۱مقدمه
مطالعــات ترجمــه در طــول حیــات نــهچنــدان طولــانی خــود همــوار بــرا پــژوهش در
ترجمــه نقش ـی اساســی قائ ـ بــود اس ـ  .در حقیق ـ  ،ضــام اعتب ـار هــر ترجمــه ،میــدان
پژوهشی اس

که برا انجـام آن صـورت میگیـرد؛ بـه بیـان دیگـر ،هرچـه عمـق پژوهشـیِ

ترجمــه بیشــتر باشــد ،واقعیـ

مــت اصــلی  -پیــام ،معنــا و کــارکرد  -بلتــر و بیشــتر جلــو

خواهد کـرد .مترجمـی کـه تنلـا بـرا یـافت معـادلِ مناسـ ،یـ
در منــابگ گونــاگون جس ـ وجو میکنــد ،کــار
ای ـ فــرت مبتنــی اس ـ

تـ وا زمـان زیـاد را

مصــدا عین ـیِ تحقیــق اس ـ  .ترجمــه بــر

کــه مــت اصــلی و ترجمــها

مشــابهاند ،امــا بــه مــدد تحقیــق و

پژوهش ،گا حتـی شـاهدی کـه مـت مقصـد از مـت مبـدم غنیتـر شـد و میتوانـد مسـتق
از مــت اصــلی «عــرت انــدام» کنــد .یارمحمــد در «ســخنی در بــاق تحقیــق و تتبــگ در
ترجمــه» معتقــد اسـ

کــه پــژوهش نــهتنلــا در ترجمــة متــون ادبــی بلکــه در ترجمــة متــون

علمــی ،بــرا نمونــه در ریاضــی نیــد کــه بع ــی آن را ســاد تری و سرراســ تری زبــان
میدانند ،امر مسل اس

( ،6911ص.)5-4 .

در عــی حــال ،ممک ـ اس ـ

مترجمــی نــهتنلــا تحقیــق را ســرلوحة کــارِ خــویش قــرار

دهد ،بلکه گـا نـدد او ،پـژوهش بـر پاشـنة ترجمـه بچرخـد .در ایـ نوشـتار ،بـرآنی تـا بـه
فرآینــد و فــرآوردة ترجمــهها بلــداد قــادر ُســلی از نمایشنامــهها هنریــ
( ،)6311-6181شــاعر و نمایشنام ـهنوی
بینامتنی

نــرو

ایبســ

تبــار ،بپــردازی و از ســه بُعــد پیرامتنی ـ ،

و متنی  6آنها را بررسی کنی .

یــافت ســرخ مشــخم و معینــی از نخســتی ترجمــة نمایشنامـهها ایبس ـ بـهدلی ـ
نبــود روشــی نظاممنــد بــرا نگــار

و پــژوهش در دهــهها گذشــته ،امــر آســانی نیس ـ .

بــرا نمونــه ،امیرحســی آریــانپور ( ،)6911-6919کــه «ترجمــة دشــم مــردم او از ایبس ـ
و نید کتاق تحقیقـی او دربـارة ایـ نمایشنامـهنوی

بـا عنـوان ایبسـ آشـوبگرا در میـان

کارها پیشتاز بر آثار ایـ نویسـند اسـ  ،هـی ابـایی نـدارد کـه بـا نـدادن منبـگ ،خواننـد
(ما) را سردرگ کند» (قادر  ،8115 ،ص)77 .
1. Paratextuality, intertextuality & textuality
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در (باز)ترجمه ...

به اعتقاد ای متـرج  ،تـا سـال  6995بـهجـد ترجمـة مرغـابی وحشـی و مقالـة شـخم
آریانپور دربـارة زنـدگی ایـ نمایشنامـهنوی

هـی اثـر از ایبسـ یـا پژوهشـی دربـارة او

به زبان فارسی منتشر نشـد بـود و ایـ در حـالی اسـ

کـه آریـانپور نـام روزنامـها را کـه

نمایشنامــة مرغــابی وحشــی در آن چــاش شــد اس ـ

قیــد نمیکنــد (قــادر  ،8115 ،ص.

.)77
آریــانپور همچنــی در یادداشــتی بــر چــاش چلــارم دشــم مــردم ( )6958مینویسـد کــه
ترجمــة ایــ نمایشنامــه را مــدیون تشــویقها صــاد چوبــ
داش ـ

اســ

کــه زمــانی قصــد

ای ـ اثــر را ترجمــه کنــد ،امــا بــاز ه ـ آریــانپور تــاری ای ـ رویــداد را بــه روشــنی

مشــخم نمیکنــد (همــان) .بــار  ،قــادر ( )8115خــود در مقالــها بــا عنــوان «ترجمــة
فارســی ایبس ـ در ایــران» بــه ســیر تــاریخی ترجمــهها صــورتگرفتــه از آثــار ایبس ـ در
ایــران از ابتــدا تــا تــاری چــاش مقالــه ،یعنــی ســال  6914 /8115پرداختــه اسـ  .بــر اســا

ایــ مقالــه ،نخســتی ترجمــة ثب شــد از ایبســ بخشهــایی از نمایشنامــة پرگنــ

بــه

ترجمة مجتبی مینو به سال  6999در مجلة «سخ » اس .
پـ

از مینــو  ،مترجمــان دیگــر نیــد آثــار از او را ترجمــه کرد انــد کــه از آنجملــه

میتــوان بــه محمــدعلی جمــالداد  ،محمــود توتونچیــان ،امیرحســی آریــانپور ،ملــد فــرو ،
مینــو مشــیر  ،حفظاللــه بریــر  ،ناصــر ایرانــی ،هوشــنو پــاکروان ،یداللــه آقاعباســی و ...
اشار کـرد .همچنـی  ،میرمجیـد عمرانـی دو نمایشنامـة دشـم مـردم و مرغـابی وحشـی را
از زبــان نــرو

بــه فارســی ترجمــه کــرد اســ  .ســال گذشــته ،انتشــارات بیــدگ در

ابتکــار بــا عنــوان «مجموعــه نمایشنامــهها بیــدگ » تصــمی بــه نشــر و بازنشــر
نمایشنامهها ایبس به قل بلداد قادر گرف .
چــاش آثــار نویســند ا بــهصــورت ی ـ
رویــداد اس ـ

مجموعــه آن ه ـ توس ـ مترجمــی مشــخم

کــه بهنــدرت در ایــران بــا آن مواجــه میشــوی  .قــادر در بازچــاش همــة

آثــار ایبس ـ بــرا بیــدگ از متــون انگلیســی فاصــله گرفتــه و مبنــا کــار او متــون نــرو
بـود اسـ  .انتشـارات بیـدگ ترجمـهها ایبسـ را مجموعهسـاز کـرد و تـا کنـون پـن
نمایشنامــة مرغــابی وحشــی ،ج زدگــان ،روسمرســلول  ،وقتــی مــا مردگــان ســربرداری و
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بــه چــاش رســاند

اس .6
بلـــداد قـــادر ُســـلی (متولـــد  )6996منتقـــد ،نویســـند  ،متـــرج  ،محقـــق و اســـتاد
بازنشستة گرو زبـان و ادبیـات انگلیسـی دانشـگا تلـران ،یکـی از متخصصـان شـناختهشـد
در حــوزة تئــاتر و ادبیــات نمایشــی اس ـ  .8و کــه ســالهــا متمــاد بــه نقــد و ترجمــة
متــون و اجراهــا نمایشــی مشــلول بــود اســ  ،ترجمــة نمایشنامــههایی از هنریــ
ایبس  ،یـوجی اونیـ  ،پرسـی بـیش شـلی ،کَریـ چرچیـ  ،هـاوارد بـارکر ،لـورن هندبـر ،
مکســول اندرســ و  ...را در کارنامــة خــود دارد .همچنــی  ،بــهجــد ترجمــة نمایشنامــه،
سایر مقالات و آثار که قـادر بـه رشـتة تحریـر درآورد یـا ترجمـه کـرد نیـد بـر ادبیـات
نمایشــی و حوز هــا تخصصــیِ آن همچــون درامــاتور

متمرکــد بــود اســ  .از جملــه

آثــار تــألیفی ایشــان کــه عمومــاً در زمــرة کتاقهــا مرجــگ و شــاخم در زمینــة ادبیــات

نمایشــی بــهشــمار میرونــد میتــوان بــه چش ـ انداز ادبیــات نمایشــی :گــذر از ارســطو بــه
پسامدرنیســ و پسااســتعمار ،ایبســ  ،آرمانشــلر و آشــوق و بــا چــرا در آینــهها قنــا
اشــار کــرد .ترجمــة ایشــان از مــرت تــرا د  ،کتــابی جــامگ از جــورا اشــتاینر دربــارة زوال
تــرا د یونــان باســتان ،در ســال  6911جــایدة بخــش پــژوهش و ترجمــة آثــار ادبیــات
نمایشــی را در ایــران بــهخــود اختصــاص داد .بــد نیســ

پــیش از پــرداخت بــه کــردار

ترجمــانیِ ایــ متــرج  ،نظــر کوتــا بــر شــیوة کــار نگارشــی و پژوهشــی و بینــدازی .
قــادر کــار نوشــت را بهصــورت تخصصــی پــ
کــرد اســ

و آثــار

از اتمــام دورة کارشناســی ارشــد آغــاز

پیــرو از خــ ســیر فکــر مشخصــی را آینگــی میکنــد؛ خــ

فکر ا کـه بـهواسـطة پـژوهش ،درامـاتور
 .6اگر بخواهی نمود ســه مولفة تحقیق حاضــر را تنلا در ی

و ترجمـه سـامان یافتـه اسـ  .سرمنشـأ ایـ
اثر بررســی کنی  ،نمایشنامة منظوم «پرگن » حرف اول را

میزند ،زیرا قادر آن را به شـعر سـپید ملایمی برگرداند و جنبهها بازآفرینی در آن بسیار اس  .اما چون ای ترجمه در
نوب

چاش اس  ،اینجا به آثار میپردازی که چاش شد یا به مرحلة صفحهبند نلایی رسید اند.

 .8ایشـان ه اکنون به دعوت وزارت علوم کشـور ترکیه مشـلول به تدری

در یکی از دانشـگا ها ای کشـور اس  .از

اتفاقات مبارک و میمون آنکه سـال گذشته ( )6934برگدارکنندگان جشنوارة تئاتر فجر در اقدامی شایسته از مندل
علمیِ ایشان تجلی و تقدیر کردند.

و جایگا
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اندیشـــة کلیـــد کـــه برگرفتـــه از پایاننامـــة کارشناســـی ارشـــد و بـــا عنـــوان The

 Confidence-Man in Recent American Fictionاســـ  ،6در دورة دکتـــرا
ادبیــات نمایشــی پیگیــر و در آثــار ترجمــها و نگارشــی و نمایــان شــد اس ـ  .بــرا
او پــژوهش در اولویــ

اول اســ ؛ چراکــه ورا علاقــة ذاتــیِ او بــه هنــر نمــایش ،درد و

دغدغــة عــدم شــناخ

صــحی نمایشنامــه در ایــران را نیــد دارد .او آنگــا کــه بــه ســرا

ایبس ـ مــیرود و او را ترجمــه میکنــد ،نــه از ســر ذو ورز بلکــه بــا هــدف والــاتر در
ایــ کــار پــایمرد میکنــد .و در ترجمــة آثــار و مقالــات تحقیقــی نیــد طــی فرآینــد
پژوهشــی دســ

بــه انتخــاق اصــل میزنــد .بــرا نمونــه ،در نخســتی بخــش از کتــاق

چش ـ انــداز ادبیــات نمایشــی :گــذر از ارســطو بــه پسامدرنیس ـ و پسااســتعمار بــرا درک
بلتر ماهی

تـرا د مقالـة «تعـاری

تـرا د و جـوهرة آن از منظـر ارسـطو» را بـه نگـار

درآورد و در ادامــه ،بــرا تکمیـ هــدف خــود ،گوریـ پشــمالو و نخســتی آدم را ترجمــه
میکند؛ دو اثر که بـهخـوبی وابسـته بـه مفلـوم تقلیـد از تـرا د یونـان باسـتانند .نمونـة
دیگر نمایشنامههایی اس

که در ارتبـا بـا کتـاق بـا چـرا در آینـهها قنـا

 The Confidence Man .6یا همان آدم هدارچلر یا شـخصی
ارشــد

تحلی و در پن اثر از هرمان ملوی  ،رال

طرار موضوعی اس

که قادر در پایاننامة کارشناسی

الیســون ،ســال بلو ،جان بارت ،توما

اسـ  .آدم هدارچلر که معمولاً به صـورتها مختل

بـه فارسـی

پینچ مورد مطالعه قرار داد

و هر لحظه به رنگی درمیآید ،به خوبی میتواند مردم ساد لوح را

گول بدند و به آنها کالا و یا اندیشـها را غال ،کند .پدیدة آدم هدارچلر در برابر اندیشـة رومانتیسـ سر برداشته و قصد
دارد رمـانتیســـ را از خواق غفل ِ خو بینی بیدار کند .ای پدید با مفلوم «رؤیا آمریکایی» نید پیوند دارد و به راحتی
واقعی
جل

انسـانها را بر آنها آشـکار میسـازد .پیگیر ای پدید در ادبیات آمریکا از سـو قادر صرفاً کار بار به هر
برا نی به فار التحصــیلی نبود اســ

بلکه آغازگر تلا

و برا پاســ به ای پرســش بود که چنی پدید ا

چگونه به ما ،جامعة ما و تلقیات سـیاسـی ما مرتب شـد اس ا پایاننامة و که در جریان پیروز انقلاق اسلامی (خرداد
 )57به پایان رســید او را به ای فکر واداشــ

که شــعارها ،فعالی ها و نظریات احداق مختل

اجتمـا درگیرانـد؛ فکر که بر کارها و ترجمهها آتی او نید تأثیرگذار بود اســـ  .ای
ایبسـ نید میبینی  .برا نمونه ،دکتر رلینو در مرغابی وحشـی شـخصـی
میشـود .در روسـمرسـلول  ،برندل اسـ

که حال ها

طرار

اس

تا چه انداز با واقعی ها

پدید را عیناً در نمایشنامهها
که با گرگیر ِ اید آلیس

روبرو

ای پدید را بروز میدهد و روسمر را از خواق اید آلیستی بیدار

میکند .در وقتی ما مردگان ســربرداری  ،اولفلای چنی نقشــی را باز میکند و در برابر روب

و ایرنا قرار میگیرد .قادر

همچنی در فیل ها و نوشـتهها داخلی نید ای مسـاله را پیگیر و به آن پرداخته اس  .بررسی و نقد فیل سینمایی هامون
از داریو

ملرجویی نمونها از آن اس .
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ترجمــه و وارد گــود کــرد اســ

شمارة دوم

کــه همچــون ســیار هایی بــه دور آن طــرح پژوهشــی

میچرخند «به ای امید کـه هـ از ایـ مـت پرتـو بگیرنـد و هـ روشـنگر آن باشـند» (بـا
چرا در آینهها قنا  ،قادر  ،در دس

بازچاش).

اگــر ترجمــه را صــحنها بــدانی کــه مــدام برپاسـ  ،در آثــار قــادر پــژوهش میتوانــد
بهخود ببالـد کـه ح ـور دائـ و جایگـاهی ویـژ دارد .انتشـار ترجمـة متنـی بـهخصـوص
شاید ای پندار را ندد خواننـد دامـ زنـد کـه آن را کـار تمامشـد فـرت کنـد ،امـا بـرا
قادر اتمـامِ ترجمـه (یـا پایـان دادنِ اجبـار بـه آن) معنـایی نـدارد .بـه اعتقـاد و  ،آن کـه
مینویســد« ،میتوانــد بــه ویــرا  /میــرایش و بــازنگر خــود بپــردازد .نویســند دمــادم
کـه [از

میمیرد ،خاصه آنکـه میـرایش را گونـها مـردن و تولـد دوبـار بدانـد؛ همـی اسـ

نگــا او ،هــر ویرایشــی و هــر چــاش دوبــار ا را میتــوان «میــرایش» نیــد نامیــد» (قــادر ،
 ،6931ص .)7 .پــژوهش بیشــتر دربــارة آثــار کــه قصــد ترجمــه و کــار پژوهشــی دربــارة
آنهــا دارد ،دریچــهها بیشــتر را بــرویش میگشــاید و او هــر بــار ایـ افقهــا نــو را در
بازبینیهــا خــود لحــا میکنــد .قــادر در مقــام متــرج خــود را دانــا ک ـ نمیدانــد و
باکی از ای ندارد کـه گذشـتة خـویش را بـه مـدد تحقیـق و تفحـم بیشـتر واکـاو کنـد و
با ویـرایش نوشـتهها پیشـی ِ خـود «بـه جراحـی گذشـتها

بنشـیند» (قـادر  ،6931 ،ص.

.)7
ویژگــی دیگــر کــار قــادر درامــاتور
وا ة درامــاتور

مــورد نظــر ماس ـ

هنگــام ترجمــه اس ـ  .آنچــه در ای ـ مقالــه از

تنلــا بــه اجــرا و عناصــر اجرایــی نمایشنام ـه مــرتب

نمیشود .بـا نگـاهی عمیـقتر بـه مقدمـهها و آثـار قـادر  ،درمییـابی کـه درامـاتور
مونتــا

از مــت بــرا اجــرا بــر رو صــحنه نیس ـ

تنلـا

بلکــه فرآینــدها پردامنــهتر را نیــد

شــام میشــود؛ بــرا نمونــه ،یــافت نســخهها و ترجمــهها متفــاوت از ی ـ

مــت واحــد،

مشــاهدة اجراهــا گونــاگون از آن اثــر ،واکــاو جایگــا نمایشنامــه در بافــ

زنــدگی

نمایشنامــهنوی  ،بررســی دورة خــاص ،مکــان و شــرای نوشــت نمایشنامــه ،تحلیــ
پژوهشها و نقدها مفیـد دربـارة یـ

اثـر ،جسـ وجو آثـار کـه بـا نمایشنامـة مـورد

نظر رابطة بینامتنی دارند و نظـایر آن .همـة ای هـا البتـه درحـالی اسـ

کـه متـرج ِ یـ

اثـر

نقش پژوهش و دراماتور

سال پنجاه
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تئـاتر ایـران نیـد عمـ کنـد و بـا ملاحظـة

بـه انتخـاق اثـر بـرا ترجمـه بدنـد .6در درامـاتور

« ،گـام اول،

ورود سنجیدة دراماتور به دنیـا اثـر اسـ  ،بـهگونـها کـه ،بـهقـول پدیدارشناسـان ،در آن
دنیــا ســاک شــود ،بــا مــت محشــور شــود و بتوانــد امکــانی بــرا «دره ـ آمیخــت دو افــق
فرهنگــی» فــراه آورد» (خــاکی و ابراهیمــی ،6939 ،ص .)61 .ترجمــهها قــادر بــه مــدد
درامــاتور

تلییــر در رونــد ترجمــة آثــار نمایشــی ایبس ـ را ب ـهخــوبی مــنعک

میکنن ـد.

تحلی ادبـی عمیـق نمایشنامـهها ایبسـ تـا تحلیـ اجراهـا نمایشنامـهها مـورد نظـر،
از جملــه مشخصــات مقدمــهها اوس ـ

کــه نشــان از آن دارد کــه و ایبس ـ در ترجمــه و

ایسب در اجرا را توممان مد نظـر داشـته اسـ  .ایـ ویژگیهـا بـر ایـ امـر صـحه میگـذارد
کــه «پــژوهش و پژوهشــگر یکــی از وظــای

و قابلی هــا جــد درامــاتور اســ »

(خاکی و ابراهیمی ،6939 ،ص.)61 .
اگــر بــا وجــود ترجمــهها موجــود بــاز هــ قــادر دغدغــة ترجمــة نمایشنامــهها
ایبسـ را داشــته از آن رو بــود اسـ
میشناختی  .او بـهصـراح

کــه بــهگمــان او ایبسـ آنــی نیسـ

کــه تابـهحــال

میگویـد« :قبـ از انقلـاق ایبسـ را گرو هـایی کـار یـا ترجمـه

کرد اند که بیشـتر هـدف سیاسـی خاصـی را دنبـال میکردنـد؛ ایـ یکـی از دلـایلی بـود کـه
بــه ترجمــه یــا بازترجمــة آثــار او پــرداخت » (قــادر 6935 ،ق ،ص .)31 .مترجمــان بــا
روای هــا بریــد از ایبســ و گــا «بــا اللــام از پلخــان
(قــادر 6935 ،ق ،ص )37 .او را آنارشیســ
اس

که آنهـا نمیتوانسـتند از تـأثیر نگـر

و نقــد مارکسیســ دوآتشــه»

معرفــی کرد انــد و ایــ امــر حــاکی از آن
مبتنـی بـر اهـداف سیاسـی خـود دور بماننـد و

در نتیجــه ایبســ را «مصــادرة بــه مطلــوق» کردنــد .قــادر امــا آرزو دارد «ایبســ یعنــی

را میتوان در انتخاق نمایشنامة روسـمرسلول برا ترجمه به فارسی در دهة

 .6برا نمونه ،نمود ای بُعد از دراماتور
شــصـ

دید؛ نمایشنامها که به اعتقاد قادر  ،در آن «ایبسـ نرمنرم

ناپلئونگر ِ اروپا و در آثار قبلی خود
ایران نگاهی بکنی  ،ی

وجود داشـته اسـ

روش میکند .اگر به باف

نکته را خیلی واضــ میتوانی مشــاهد کنی  :ی

تاوانش را دادند» (قادر  ،6935 ،ص.)37 .

چاشــنی دینامیتی را که در وجه اید آلیسـ دورانِ
فرهنگی و تاریخی آن زمان جامعة

آرمانگرایی عصــاقورتداد که متأســفانه مردم
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شمارة دوم

و تقــدیر مــا اسـ » (قــادر 6935 ،ق ،ص.

 )31ترجمه کند.
آنچـه تـاکنون آمـد ،کلیـ

دو ویژگـی پـژوهش و درامـاتور

پـیش ،حـی

و پـ

از

اتمام ترجمه در ترجمـهها قـادر بـود .همچنـانکـه پیشتـر گفتـه شـد ،نمـود عینـیِ ایـ
دو ویژگــی را بــا ذکــر نمونــههایی در ترجمــهها او از ایبســ در ســه ســط پیرامتنیــ ،
بینامتنی

و متنی

مطالعه و بررسی میکنی .

 .۲پیرامتنیت

در ترجمــهها قــادر  ،پیــرامت را میتــوان بــه ســه عنصــر مقدمــه ،نقــد و پــانوی
تقسی کرد .نخستی مؤلفة قابـ ذکـر در بخـش پیـرامت  ،مقدمـهها مفصـ ِ قـادر بـر اثـر
اس

کـه بـه معرفـیِ دقیـق و اهمیـ

ایبسـ  ،تحلیـ ادبـی نمایشنامـة مـورد نظـر و یـافت

جایگــا آن در سلســلهآثــار ایبس ـ ارتبــا مییابــد .مقدمــهها و  ،فرض ـاً برخلــاف مقدمــة
«ایبس ـ آشــوبگرا » آریــانپور بــر نمایشنامــة دشــم مــردم  -مقدمــها کــه تمــام روای ـ
ایبس را زیر سـؤال میبـرد -نقشـی روایتگرانـه ندارنـد .طبـق نظریـة روای شناسـیِ ترجمـة
بیکــر ،گــا مقدمهنویســیِ راویــان (مترجمــان) میتوانــد روایتــی واحــد را از ســو آنــان
بــهشــیو ها بســیار متفــاوت «قاقبنــد » 6کنــد (بیکــر 8117 ،بــهنق ـ از خانجــان،6939 ،
ص .)39 .قـــاق ایـــ مقدمـــهها میتوانـــد برداشـــ
بــهدس ـ

ایـــدئولو یکی متفـــاوتی از روایـــ

دهــد و پــیش چش ـ خواننــد بگــذارد امــا «چلر پــرداز ِ» قــادر از ایبســ در

مقدمهنویســیها او ،بــرعک  ،بــا هــدف تلقــی نــوعی نگــا ایــدئولو یکی بــه اثــر انجــام
نگرفتــه اســ

و صــرفاً خواننــد را بــا وجــو مختلــ

معنــایی ،هنــر و زیباییشــناختیِ

نمایشنامــهها ایبســ آشــنا میکنــد؛ از تجربــة ایبســ در تقلیــد از درام یونــان باســتان
گرفته تا انقلـابی کـه او در تئـاتر مـدرن بـهسـب
کــه میبایس ـ

رئالیسـ ترا یـ

ایجـاد کـرد« ،رئالیسـمی

از مــواد خــام انــوا کمــد در تــاری اروپــا نیــد وام میگرف ـ » (قــادر ،

 ،6934ص .)65 .قــادر گــا بــه همــان شــیوة جــدلی/هگلیِ مــورد نظ ـرِ ایبس ـ شخصــی

1. Framing
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نمایشنامـه را بــا شخصــیتی از نمایشنامــة دیگــر بــه مقابلــه میگــذارد و گــا بــر یـ

ترجمــة واحــد دو پیشــگفتار مینویســد (مثلــاً مت هــایی از مترجمــان یــا ایبس شناســان
شــاخم را ترجمــه و در ابتــدا اثــر میگــذارد و در ادامــه ،در بخــش دوم پیشــگفتار ،خــود
نقــد بــر نظــرات آنــان مینگــارد) .6او در نگــار

مطالــ ،مقدمــه هــر دو نــو «خواننــدة

بــالقو » -خواننــدة عــام ادبیــات نمایشــی و خواننــدة جــد و حرفــها  -را در نظــر میگیــرد
و گــا بــهضــرورت ،خواننــدة نــو دوم را بــه مطالعــة کتاقهــا مســتق خــود در بــاق
نمایشنامه و ایبس نید ارجا میدهد.
دومــی عنصــرِ پیرامتنــی در ترجمــهها قــادر توضــیحات و نقــدهایی اس ـ
ترجمـة خــود و دیگـران نوشــته اسـ  .او در مقــام متـرج ِ آشــنا بـا درامــاتور

کــه بــر

 ،ترجمــه را

عمل ـاً نــوعی «اجــرا» میدانــد ،البتــه «اجرایــی زبــانی» .8و تــا آنجــا کــه توانســته اس ـ

از

فرآیند و مشـکلات اجـرا زبـانی بـر «صـحنة ترجمـه» سـخ گفتـه و راهبردهـا ،راهکارهـا
و تــدابیر گدینش ـیِ خــود را در اختیــار خواننــد گذاشــته اس ـ ؛ ای ـ اطلاعــات ه ـ از بُعــد
پژوهشــی و ه ـ از بُعــد آموزش ـیِ ترجمــه قاب ـ توجــه اس ـ  .در مقدمــة مرغــابی وحشــی،
قــادر در توضــی ِ چگــونگیِ رســیدن بــه معــادلی مناســ ،بــرا جملــها از پــردة
نمایشنامها به تفصـی توضـی میدهـد کـه چگونـه از چـالش بـی چنـد ترجمـه توانسـته
اس

مبنا کار ایبس را تشخیم دهد:
«از میان پـن ترجمـة انگلیسـی کـه مبنـا کـار مـا در چـاش اول بودنـد ،در ایـ بخـش

از ترجمهها تنشی دیدی که نشان مـیداد ،بـه گفتـة اشـتاینر ،غوغـا بـر سـر «وجـو نحـو [یـا
وا آرایــی دســتور » اسـ ؛ بنــابرای  ،کوشــیدی از لابــهلا ایـ شــور و تــنش بــه معنــایی
برسی »( .قادر 6935 ،ال  ،ص)41 .
 .6برا نمونـه ،قادر در آیوُل

کوچولو ابتدا مقالها

از هنر

لوئی

مِنکِ

را بدلی «دید خوق و دقیق او دربارة

شـخصـی پرداز ریتا و آُلمِش و دور جست ایبس از قلرمانپرور » (قادر  ،در دس
ترجمه برگدید اسـ

عنوان «آیوُل

چاش) بهعنوان مقدمه برا ای

اما ازآنجایی که با سـخنان منک دربارة آسـتا و بانو مو ران موافق نیس

کوچولو :نیلوفر آبی و عصـــا زیر بل » دربارة خوانشها نوی آیوُل

در پیشگفتار خود

با

کوچولو مطالبی را افدون بر آن

مقدمه اضافه میکند.
2. Linguistic Performance
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او در مقــام مترجمــی کــارآزمود فریــ ،مــت یــا مت هــا ترجمــها را نمیخــورد.
پیشتر گفتی کـه مبنـا کـار قـادر در بازچـاش آثـار متـون نـرو
بــدان معنــا نیس ـ

بـود اسـ  ،امـا ایـ

کــه و بررســی ترجمــهها انگلیســی از آثــار ایبس ـ را کنــار گذاشــته

باشــد؛ زیــرا بــرا او درک فرآینــد دســ

و پنجــه نــرم کــردن مترجمــان بــا آثــار ایبســ

زمینهســاز بینشهــا جدیــد اســ  .و همچنــی ترجمــهها فارســی و گــا انگلیســی
نمایشنام ـهها ایبس ـ را تحلی ـ و نقــد میکنــد و بــهفراخــور بــه نقــدهایی کــه دیگــران،
مستند و غیرمستند ،بر کار او داشتهاند ،پاس میدهد .6مورد زیر را با ه بخوانی :
نقد ای

«نخستی

ترجمه [مرغابی وحشی شفاهی بود .دوس ِ مشترک ما،

شادروان اکبر راد  ،اولی کسی بود که مت دس نوی
شص

خورشید خواند و پ

ترجمه حرف زدی (و حی
یادم هس

که او میگف

زبان فاخر نددی

از آن در ی

ما را در اواخر دهة

گف وگو تلفنی با او بر سر آن

که آن مکالمة تلفنی دوساعته را ضب نکردی !).
از دید او زبان نمایشنامهها ایبس بیشتر باید به

باشد تا زبانی شکسته ،محاور ا  ،و گا عامیانه .ای

از

ی نقادانه بی ما و او بود.
جدلها شیری ما با راد عدید و سرآغاز دوست ِ
ناگفته نماند که او پ

از خواندن ترجمة مشترک ما ،آن ش ،که تورو زندان

بود ،یادآور کرد که جا

ترجمة تاز ا از مرغابی وحشی در ایران خالی

اس » (قادر 6935 ،ال  ،ص.)91 .
قــادر در ادامــة همــی مطلــ ،،دلایــ ترجمــها

را بــا توجــه بــه زبــان و بافــ

صــحنها نمایشنامـه و نیــد بــا اســتناد بــه ســخنان ایبس ـ دربــارة ترجمــه و وســوا
مــورد ترجمــة مرغــابی وحشــی توضــی میدهــد .گذشــته از ای ـ  ،و پ ـ

او در

از نق ـ ِ قــول

زند یاد راد  ،بهشکلی مبسو به نقد ترجمة عمرانی میپردازد.
 .6تاکنون البته هی نقد مکتوقِ رو مند بر ترجمهها قادر از نمایشنامهها ایبس ـ صــورت نگرفته اس ـ  .تنلا نقد
مکتوق از میرمجید عمرانی اسـ

که بر ترجمة مرغابی وحشی صورت گرفته و در وبلات شخصی او موجود بود و ظاهراً

آن وبلات نید چند پیش از کار افتاد اس .
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کـه ماهیتـاً انـوا گونـاگونی دارد.

ب ـهجــد مــوارد کــه و معــادل اصــلیِ اســامی و اصــطلاحات خــاص را در پــانوی

ذکــر

میکنــد ،گــا بــرا روش ـ تر شــدن موضــو  ،علــاو بــر آنچــه در مقدمــه گفتــه اس ـ  ،از
طریــق تحلی هــا بینــامتنی ،ارجاعــاتی بــه منــابگ بیشــتر و توضــیحاتی تکمیلــی در پــانوی
ارائه میکند ،چون احتمـال میدهـد کـه مخاطـ ،عـام ایرانـی بـهانـدازة مخاطـ ،نـرو

بـه

آن ارجاعــات و مناســبات بینــامتنی دسترســی نداشــته باشــد .بــرا مثــال ،در ترجمــة مقدمــة

مِــنک بــر آیوُلــ

کوچولــو ،قــادر لحظــها از خواننــدة فارســیزبان غافــ نیســ

و

اطلاعات لازم و مفید دربـارة ریشـة افسـانة «فلـوتزن رنگـی جامـة هملـی » و سـایر آثـار
هنر که با ای افسـانه ارتبـا بینـامتنی دارنـد از جملـه شـعر از گوتـه ،اپرایـی از ارنسـ
نســلر و شــعر از رابــرت براونینــو را در اختیــار مخاطــ ،میگــذارد .بــهعنوان نمونــها از
کــاربرد عنصــر پیرامتن ـیِ پــانوی  ،مــورد را از پــردة اول نمایشنامــة ج زدگــان انتخــاق
کرد ای :
« )6رگینــه :نمیخــوام ای ـ جــا وایســت انگــار باهــات «ران ـدِوو» داشــتهم» (ج زدگــان،
ترجمة قادر  ،ص)81 .
توضـی متـرج در پـانوی  rendez vou« :قـرار ملاقـات .در سراسـر ایـ مـت رگینـه
گــاهی وا هــا فرانســو میپرانــد کــه نشــانة امیــد او بــه تلییــر محــی زنــدگی فعلــی و
فرهنو مرتب با آن اس » (همان).
گرچه مقدمـه و پـانوی

هـر دو از مؤلفـهها پیرامتنـیا هسـتند کـه بـه لحـا ماهیـ

به منظور افدودن توضـیحات بـرا اسـتفادة مخاطـ ،بکـار میرونـد ،میتـوان تفـاوت آنهـا
را در ای ـ نکتــه دانس ـ
حالی کـه پـانوی

کــه در مقدمــه نویســند بــه خواننــد دیــدگاهی کلــان میدهــد در

عمومـاً در سـط خُـرد بـا موضـو ارتبـا مییابـد و در بافـ

مـوقعیتیِ

مــورد نظــر همپــا ِ کــردار نمایشــی پــیش مــیرود .در مقدمــه ،حتــی اگــر متــرج مصــادیق
خُرد را ه ارائه دهد ،بایـد بـرا آن بافـ

موقعیـ

را ایجـاد کنـد ،یعنـی بـهاصـطلاح بـه
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«باف ـ آفرینی مجــدد» 6بپــردازد ،امــا در پــانوی
موضــوعی
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مســئلة «موقعی منــد » 8بــهطور مشــخم

مییابــد .بــرا نمونــه ،قــادر در مقدمــة مرغــابی وحشــی آنجــا کــه در مــورد

زبان شخصی ها نمایشنامـه سـخ میگویـد ،بـه «تیدچنگـی زبـان «گینـا» (هرچنـد سـاد
و گــا بــا للد هــا آوایــی و دســتور )» اشــار کــرد اســ
 )91امــا بــا توس ـ بــه پــانوی

(قــادر 6935 ،الــ  ،ص.

خواننــد را از مصــادیق آن اظلارنظرهــا کارشناســانه نیــد

آگا میسازد .دو نمونة زیر را با ه بخوانی :

« )8گینــا :او  ...چیـــه نشســـتی اونجـــا و داریـــ ازم انعقـــاد مـــیکنی ا» (مرغـــابی
وحشی ،ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص)643 .
توضــی متــرج در پــانوی « :گینــا بــهجا انتقــاد ،انعقــاد میگویــد» (مرغــابی وحشــی،
ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص.)643 .
« )9گینا :نباید رفتـه بـود یالمـار ،تـو بـه ایـ کـارا عـادت نـدار ( ».مرغـابی وحشـی،
ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص)616 .
توضــی متــرج در پــانوی « :گینــا فعــ را نادرســ

اســتفاد میکنــد» (مرغــابی

وحشی ،ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص.)616 .
گــاهی نیــد قــادر نظــراتش را در مــورد چــالش ترجمــه و معادلیــابی در پــانوی

ابــراز

داشته اس  .توضی زیر نمونها از ای راهبرد اس :
« )4در مـت نـرو

رلینـو میگویـد ( Å, fan’ tro detترجمـة خطـی :هـا ،شـیطان

باور ای ) .وا آرایـی چنـان اسـ

کـه مترجمـان و بـازیگران را کلافـه کـرد اسـ  .یوبَنـ

ِسـ شـارش در سـال  6361بـرا
به چند انتخـاق از سـو مترجمـان اشـار مـیکنـد .فارک ِ
آن معـادل ( So I should imagineبـه گمـون همـی طـور ) را برگدیـد ،مایکـ مـایر
از خیر ترجمـة آن گذشـ

و بـه جـایش ایـ دسـتور صـحنه را آورد :رلینـو مـیخنـدد و
1. Re-contextualization
2. Situatioality
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فـارل  ،هماننـد یوبَنـ  ،بـرایش معـادل The devil

 it isرا برگدیدنـد ،کـه مـیمـانی «ایـ جـا بابـا آدم دروغگـو» ترجمـه کنـی یـا «کـه
یعنی خود شیطون!» (مرغابی وحشی ،ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص.)863 .
« )5نــام اســتاد معمــار ترجمــة خــوبی بــرا  Byggmester Solnessنیســ  ،چــون
سولنِ

بـرا ایبسـ رکـ معنـایی اسـ

میان میرود» (آیول

امـا در ترجمـة آن بـه اسـتاد معمـار ایـ رکـ از

کوچولو ،ترجمة بلداد قادر  ،6935 ،ص.)91 .

در عی حال ،کاربرد پـانوی

در ترجمـة نمایشنامـه تـا جـایی اسـ

از ه نگسـلد و نظـ فکـر خواننـد آشـفته نشـود .مـوارد نیـد هسـ
پانوی

کـه رشـتة سـخ
کـه قـادر از خیـر

گذشته و بـرا گریـد از ایـ مع ـ خطـر کـرد و نکتـة مـورد نظـر را بـا افـدودن

عبــارتی بــه مــت نمایشنام ـه (یعنــی از طریــق توضــیحاتِ میــانمتنی) بــه مخاطــ ،رســاند
اسـ  6.یادمــان نــرود کــه مــت نمایشنامـه بــرا اجــرا اسـ

و در نتیجــه ،ترجمــة آن بایــد

خودبسند باشد چون از ابدارها پیرامتنی رو صحنه محروم اس .
 .۳بینامتنیت

مجموعــه آثــار ایبســ  ،همچنــانکــه خــود در نامــهها و ســخنرانیهایش تأکیــد کــرد
اس «« ،یـ

کـ ِ پیوسـته و منسـج » میسـازند و بررسـی و تفسـیر هریـ

از آنهـا بـدون

در نظـر گــرفت ایـ «کـ ِ پیوسـته» شــدنی نیسـ » (قــادر بـهنقـ از ایبسـ  ،نامــهها ،ص.
 ،991مقدمــة جــان گابریــ بورکمــان ،در دســ

چــاش) .از ایــ رو ،قــادر در حــی

پــژوهش بــرا رمدگشــایی آثــار ایبســ بــه تحلی هــا بینــامتنی متوســ شــد اســ

تــا

خواننــد را در رســیدن بــه شــناختی صــحی و تــا حــد ممک ـ «دقیــق» از ایبس ـ رهنمــون

 .6نمونها از ای افدودن را میتوانی در ترجمة عبارت «توکا» در نمایشنامة مرغابی وحشـی مشـاهد کنی  .برا اطلاعات
بیشتر در ای زمینه به مقدمة ای نمایشنامه ،صفحات  49-48مراجعه کنید.
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شــود .6و گــاهی بــا بلر گیــر از بینامتنی ـ ِ درونــی ،8نمایشنام ـها را در باف ـ

شمارة دوم

کارهــا

پیشی ایبس بررسی میکند و به پیوند آن با سایر نمایشنامهها او میپردازد.
بررســی ی ـ
برخوردارس

اثــر در بافـ

نمایشنام ـهها دیگــر ایبس ـ نــدد قــادر از چنــان اهمیتــی

که گا کـار را در میانـه ناتمـام میگـذارد و رنـ ترجمـة اثـر دیگـر را بـر

خــود همــوار میکنــد ،صــرفاً بــرا اینکــه زمینــه را بــرا ادامــة آن اثــر نیمــهکار ملیــا
ســازد .بــرا نمونــه ،در جریــان ترجمــة جــان گابریــ بورکمــان ،قــادر نــهتنلــا ایــ
نمایشنامـه را در بافـ

ســه کــار پایــانی دیگــر ،اســتاد معمــار ،آیوُلـ

مردگــان ســربرداری بررســی میکنــد ،بلکــه پـ

کوچولــو و وقتــی مــا

از اتمــام ترجمــة آن مــت و حــی نگــار

مقدمه درمییابد کـه دنبـال کـردن دیـدگا هگلـیِ ایبسـ در بحـ  ،تنلـا در صـورتی میسـر

خواهد بود کـه ترجمـة نمایشنامـة آیوُلـ

کوچولـو هـ موجـود باشـد .در نتیجـه ،نگـار

مقدمــه و چــاش اثــر را نیمــهکار رهــا میکنــد ،آیل ـ

کوچولــو را ترجمــه میکنــد و ســپ

مقدمة خود را بر جان گابریـ بورکمـان بـه پایـان میرسـاند .ایـ سـخ بـدان معناسـ

کـه

او واهمــه دارد مبــادا حلقــها از زنجیــرة بینــامتنیِ نمایشنامــها کــه رو آن کــار میکنــد
از نگا او بیـرون بمانـد و بـر تأویـ مـت یـا پـار ا از آن یـا بـر تحلیـ خـودِ و از مـت
اثر بگـذارد .قـادر همچنـی بـرا روشـ سـاخت زوایـا تاریـ
گــا از بینامتنیــ

و ظرایـ

پنلـان مـت

بیرونــی ســود میجویــد و مــت یــا پــار ا از مــت را در ارتبــا بــا

نوشــتهها ســایر نویســندگان از جملــه آثــار معاصــرانِ ایبســ همچــون اســتریندبرت،
چخــوف و داستایوفســکی تفســیر میکنــد .مثل ـاً در تحلی ـ نمایشنامــة مرغــابی وحش ـی ،از
رابطة بینامتنی مـر دریـایی چخـوف بـا آن بلـر میگیـرد (قـادر 6935 ،الـ  ،ص )85 .یـا
در تحلی ـ بخــش دیگــر از همــان نمایشنام ـه ،از طریــق افــدودن یادداشــتی در مقدمــه از

 .6بینامتنی

سـازوکار اس

برا پرداز

مت که مطابق آن عناصر متنی بهواسطة وابستگی به سایر متونِ مرتب افادة معنا

میکنند (هتی و ماند  ،8114 ،ص .)11 .بهســخ دیگر ،منظور از بینامتنی

آن اســ

که هر متنی ممک اســ

در ی

زنجیرة تاریخی ،برخی از مفاهی  ،معانی و ساختارها را که از متون قبلی مشتق گردید اند ،تکرار کند.
 .8نگارند مناســبات بینامتنیِ بی آثار مختل
دیگران را «بینامتنی

بیرونی» نامید اس .

ایبس ـ را «بینامتنی

درونی» و مناســبات بینامتنیِ آثار ایبس ـ با نوشــتهها

نقش پژوهش و دراماتور
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رابطــة بینــامتنیِ عــدد ســیدد در تعیــی تعــداد میلمانــانِ دور میــد ضــیاف
نخس

شــام در پــردة

و همـی عـدد در داسـتان شـام آخـر مسـی پـرد بـر مـیدارد (قـادر 6935 ،الـ ،

ص.)84 .
نکتــة شــایان ذکــر آن کــه بینامتنیـ

در آثــار قــادر کــارکرد دوگانــه دارد .و از یـ

سو ،در نقد و تحلیـ ادبـی و نیـد توضـی چگـونگی ترجمـه و چرایـیِ برخـی گدینشهـا
ترجمــانیِ خــویش بــه تحلی هــا بینــامتنی متوس ـ میشــود ،از ســو دیگــر ،هیچگــا در
حــی کــنش عملــی ترجمــه نیــد از مناســبات بینــامتنی غافـ نیسـ

و مــدام از آنهــا یــار

میجویــد تــا بتوانــد بــه معادلهــا مناســ ،و تصــمیمات مقت ــی در محصــول نلــاییِ
ترجمــه دسـ

یابــد .ایـ مــورد را ،بــهعنوان مشــتی نمونــة خــروار ،میتــوان در توضــیحات

متــرج در بــاق چرای ـیِ انتخــاق عنــوان نمایشنامــة ج زدگــان مشــاهد کــرد .قــادر در
توضــی چگــونگیِ رســیدن بــه چنــی معــادلی در مقدمــة کتــاق مینویســد« :تــاکنون ای ـ
نمایشنامــه بــا اســتناد بــه  Ghostsدر انگلیســی یــا  Gespensterدر زبــان آلمــانی بــه
اشــباح ترجمــه شــد اس ـ  .ای ـ مفلــوم تمــامی معــانیِ مــورد نظــر ایبس ـ را نمیرســاند»
(قــادر  ،6934 ،ص .)63 .و در ادامــه ،توضــی میدهــد کــه و پــ
وا ة  ،Gjegangereعنــوان اصــلیِ نمایشنامــه در زبــان نــرو

از ریشهشناســی

و نیــد بــا توجــه بــه پیونــد

بینــامتنی و هماننــد ِ خیر کننــدة ایــ اثــر بــا رمــان ج زدگــان داستایوفســکی ،در نلایــ
چنی معادلی را برا عنوان ترجمها

انتخاق کرد اس .

 .۴متنیت

نگــا دقیــقتر بــه ترجمــهها قــادر نشــان از آن دارد کــه بــازآفرینی مــت اصــلی بــر
اسا

درونمایـة کلـی اثـر بـرا او بسـیار ملـ اسـ  .ازآنجاکـه قـادر بـر جانمایـة آثـار

ایبس اشراف دارد ،هـر جملـها را بـر اسـا
یعنی در کلی

ارتبـا متنـیِ آن بـا گفتمـان پیشـی و پسـی

مـت بازمیآفرینـد تـا بـه متنیـ ِ اثـر در برگـردان خـود نائـ آیـد .گرچـه در

دیدگا سنتی فرت بر آن اس

کـه متـرج بایـد تـا جـا ممکـ بـه جملـه یـا مـت اصـلی

پایبنــد باشــد ،امــا اگــر ای ـ پایبنــد صــرفاً کــار صــور  ،مکــانیکی ،و بــدون اشــراف بــر
جامعیـ

و یکپــارچگیِ مفلــومی و ســبکیِ اثــر باشــد ،بــه آفــرینش متنــی معــادل و ه طــراز
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بــهظــاهر صــحی

بـهنظـر برسـند .بـهعنوان شـاهد بــر ایـ ادعـا ،بخشـی از گفتگـو رلینـو و گرِگیــر

را

در پردة پـنج نمایشنامـة مرغـابی وحشـی نقـ مـیکنی  .در ایـ بخـش ،جـدل ایـ دو بـا
یکدیگر بر سـر بیمـار ِ گرِگیـر  ،یعنـی ««خواسـتهها آرمـانی» مبتنـی بـر اصـول اخلـاقی
بــه اوا خــود میرســد» (قــادر 6935 ،ال ـ ِ ص .)41 .در مــت نــرو

خش ـ

« ،رلینــو»

میگوید:
(6) Relling: Jaha. De lider af et kompliceret tilfælde. Forst er
det nu denne brydsomme retskaffenheds feberen; og så det.
;som værre er, altid går De og ørsker i tilbedelses-delirium
altid skal De ha' noget at beundre udenfor Deres egne grejer
(208).

ترجمة انگلیسی فیلد از مت نرو

چنی بود اس :

(7) Relling: oh yes! Your case has complications. First there’s this
virulent moralistic fever; and then something worse- you keep going
off in deliriums of hero worship; you always have to have something to
admire that’s out of yourself.

ترجمة فارسی عمرانی از مت نرو

بدی گونه اس :

( )1رلینــو :آهــا .شــما از بیمــار پیچیـد ا رنـ مـیبــری  .اول ،ایـ تــ ،دردسرســازِ
درســتکار یـه ،و بعــد بــدتر از اون ،سرســامِ ســتایش ،همیشههه راه مههیریههن و پــرت و پلــا
مــیگــی  .همــها

بایــد چیــد بیــرون از زار و زنــدگی خودتــون بــرا ســتودن داشــته

باشی .
و در نلای  ،ترجمة قادر و آقاعباسی ای چنی اس :
( )3رلینــو :آر  ،پــ

چــی! دردت هــ یکــی دو تــا نــی  .اولــیش وجــدان آمــا

کرد ته که بدجور بـه پـر و پـات پیچیـد  .بـدتر از اون خـورة قلرمـان پرسـتیه کـه هـر از
گـاهی میفتـه بــه جونـ  .دور میفتــی و نخـود هــر آشـی میشـی کـه یکـی رو پیـدا کنـی و
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کنــی( .مرغــابی وحشــی ،ترجمــة قــادر و آقاعباســی،

 ،6935ص)635 .
اگــر بــه مــت نــرو

توجــه کنــی  ،عبــارتی معــادل «دور افتــادن» را در آن نخــواهی

یافــ  .تنلــا پــار مت نددیــ

بــه آن عبــارت  altid går Deاســ

کــه در ترجمــة

تحــ اللفظی بــه معنــا «را رفــت » اســ  .قــادر چگونــه چنــی معــادلی را جــایگدی
میکند ،ای اجاز را بـهخـود میدهـد کـه وا ة «را رفـت » را بالکـ نادیـد بگیـرد و عبـارت
«دور افتــادن» را بــه مــت اضــافه کنــد (اشــکالی کــه عمرانــی بــر کــار قــادر و آقاعباســی
میگیرد و آن را ترجمها غیروفـادار بـه مـت ایبسـ میدانـد)ا در پاسـ بایـد گفـ
کــه چنــی اختیــار را بــه متــرج میدهــد ح ـ
کلیـ

و حــال موجــود در آن باف ـ

آنچـه

مــوقعیتی و

مــت اسـ  .قــادر تصــری میکنــد کــه اتفاقـاً «آگاهان ـه و بــا همــان هــدف روش ـ

کــردن موضــگ ’رلینــو‘ نســب

بــه اصــول و آرمانهــا ’گرِگیــر ‘ و حملــة لجوجانــه و

حتــی خودپســندانه بــه آن» عبــارت یادشــد را بــه مــت افــدود اس ـ

(قــادر 6935 ،ال ـ ،

ص .)43 .و بــا در نظــر داشــت بخشهــا دیگــر مــت و بــرا رســیدن بــه یکدســتی و
انســجام متنــی تلــا

میکنــد رگــها از ســخنان پیشــی ِ «رلینــو» دربــارة رویکــرد

«گرِگیــر » را تکــرار کنــد (قــادر 6935 ،الــ  ،ص )43 .و ایــ تکــرار الدامــاً تکــرارِ
صــورت نیس ـ  ،بلکــه بــازآفرینیِ «کــارکرد» 6اس ـ  .در پــردة ســه ،رلینــو دربــارة ارتبــا
«گرِگیــر » بــا مــردم عــاد گفتــه بــود« :مــدام میرف ـ

دور و بــر زاغــهها ک ـارگرا و از

’خواســتهها آرمـــانی‘ براشــون شـــعار مــیداد» (قـــادر  ،6934 ،ص .)647 .قـــادر در
توضــی ای ـ معــادلگدینی در مقدمــة ترجمــه مینویســد« :چــون ’را رفــت ‘ ویژگــی همــة
آدمهــا اس ـ  ،بــا اشــار بــه ســخ قبلــی ’رلینــو‘ در پــردة ســه ،گفتــهای ’ ،دور میفت ـی و
نخود هر آشی میشـی  .‘...چـراا چـون خواسـتهای ایبسـ را انـدکی بهسـو مخاطـ̕ ،هُـ ̒
بــدهی تــا شــا بی

ای ـ اثــر ک رنــو نشــود» (قــادر 6935 ،ال ـ  ،ص .)43 .شــا بیتی کــه

قــادر از آن ســخ میگویــد همــان «اید آلیســ رمانتیــ » اســ
تلــا

کــه در نــرو ِ آن زمــان

میکــرد بــه هــر شــکلی حــرف خــود را بــر کرســی بنشــاند .اصــطلاح «دور افتــادن»
1. Function
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بهمعنا گرداگرد شـلر گشـت و بـه دیـدار هـر کسـی رفـت اسـ

شمارة دوم

و مـت ِ برسـاختة قـادر

همانـا سـخ ایبسـ اسـ  .قـادر بــا خرسـند و آگـاهی قبلــی« ،وفـادار » را در ترجمــه
بــه «پایبنــد ِ صــور » تقلیــ نمیدهــد؛ زیــرا میدانــد جانمایــة ســخ ایبســ الدامــاً بــا
پایبنــد ِ صــور حاصــ نمیشــود ،بلکــه گــا «وفــادار ِ» بــه نقــش و بــه جــان کلــام از
مجرا «نـاهمخوانیِ صـور » بـه منصـة ظلـور میرسـد 6.ایـ داد نشـان میدهـد کـه نگـا
قــادر بــه ترجمــه اساسـاً یـ

نگــا «انتقــالی» (بــه مفلــوم پایبنــد ِ صــور ) نیسـ

نگاهی «کـارکرد » اسـ  .بـهسـخ دیگـر ،چیـد کـه بـرا او اولویـ
پار مت مقصـد همـان (یـا نددیـ

بلکــه

دارد آن اسـ

کـه

بـه همـان) کـار را در نظـام مقصـد بکنـد کـه پـار مت

مبدم در نظـام مبـدم کـرد اسـ  .از ایـ رو ،واحـد ترجمـه بـرا او وا  ،عبـارت یـا جملـه
نیســ  ،بلکــه مــت در کلیــ

آن (یــا دســ ک پار هــا متنــیِ مســتقلی اســ

باف هــا مــوقعیتیِ گونــاگونِ مــت موضــوعی

مییابنــد) .پ ـ

قــادر در مقــام متــرج ،

همدمــان «کـ نگر» و «خُردگــرا» اسـ ؛ زیــرا او نیــد بــر ای ـ بــاور اسـ
ک اس

کــه در

کــه «در ترجمــه از

که به جدء میرسی و توان بازآفرینی مییابی » (حداد  ،6935 ،ص.)83 .

مثــالی از خُردگرایــی قــادر در ترجمــه را میتــوان در برگــردان وا ة نــرو

ِ vildand

در معنــا «مرغــابی وحشــی» یــا  wild duckدر پــردة دوم نمایشنامــة مرغــابی وحشــی
مشاهد کرد .گرگِیر

در پاس به ایکدال چنی میگوید:
?10) Gregers: Nej, er det virkelig? En vild and

گرگیــر

وا ة  vildandرا بــا مکثــی بــی دو بخــش ایــ کلمــه ادا میکنــد و بــا ایــ

باز ِ کلـامی در مونولـوگی کـه بـا خـود دارد میخواهـد اشـار ا ضـمنی بـه کلمـة  åndدر
 .6بـه یاد آوری که ریمون وَن دِن بروک در بازتعری
مفلوم تطابق «ی

مفلوم تعادل ،از همان چند دهة قب  ،کانون بح ها ترجمه را از

به ی » به تطابق «چند به ی » تلییر داد بود (رک به گنتدلر ،6911 ،ص .)681 .بهسخ دیگر ،همانطور

که کاد ( 6311بهنق از پی  ،8164 ،ص )81 .تصــری میکند[ ،در موقعی ها ترجمها متفاوت ،بســته به نیازها زبانی،
فرهنگی ،معرف شـناختی یا سـبکی گوناگون مترج به صورتها متفاوتی از تناظر «ی
جدء» و«ی

به هی » متوسـ خواهد شـد و ای ذاتیِ ماهی

به ی »« ،ی

به چند»« ،ی

سـیال کنش ترجمانی اس  .از دید ای نگارند  ،آن ک

اتکاء صـرف به تعدی ها و حذف و اضـافات صـور در سـط خُرد ،در کار قادر تشـکی
ترجمه که ناظر بر تفاوت (و نه همسانیِ) صور و کمّی اس  ،بیگانه اس !

به
که با

کند ،با ای بدیلیتری اص
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زبان نـرو

نقش پژوهش و دراماتور

695

در (باز)ترجمه ...

بـه معنـا «روح» نیـد داشـته باشـد .بـه سـخ دیگـر ،وا ة  vild andدر اینجـا

دیگر مفلوم «مرغـابی وحشـی» را نـدارد .ایبسـ بـا ایـ ترفنـد درصـدد اسـ

تـا تصـویر

از «روح وحشی» یا «روحِ در بنـد» را بـه مخاطـ ،القـا کنـد .قـادر بـرا انتقـال ایـ وجـه
از معنا به مخاطـ ،وا ة «مـر » را بـر میگدینـد کـه در ادبیـات کلاسـی
نماد «روح» یـا «جـان» بـود اسـ
مر وحشی  »...یـا «چـه خـو

فارسـی نیـد اغلـ،

(مثلـاً در نمونـههایی همچـون «مرنجـان دلـ را کـه ایـ
اسـ

مـر وحشـی کـه جفـا کـ

نبینـد» و یـا در «نالـة

مر اسیر ای همه بلر وطـ اسـ ») تـا بتوانـد بـه تأسـی از بیـان شـاعرانة ایبسـ در سـط
خُردِ وا  ،تعادلی نسبی بر قرار سازد .دیالوت ای بخش در مت نرو

چنی اس :

11) Ekdal: Nej, herr – Werle; det er ikke nogen tyrkisk and; for
det er en vildand.
?Gregers: Nej, er det virkelig? En vild and
Ekdal: Jaha, det er det. Den „fuglen“, som De sa’, – det er
vildanden, det. Det er vor vildand, far.
Hedvig: Min vildand. For jeg ejer den.

ترجمة انگلیسی فیلد بدی صورت اس :
12) Ekdal: No, Mr. – Werle, it's not any exotic breed-because
it's a wild duck.
?Gregers: No, is it really? A wild duck
Ekdal: Oh yes, that's what it is. That "bird" as you said
-that's a wild duck. That's our wild duck, boy.

و در نلای  ،ترجمة قادر و آقاعباسی اینچنی اس :
 )69ایکدال :نه آقا

 ...ورله ،از اونا نیس  ،یه مرغابی وحشیه.

گرگیر  :جد میگی ا یه مرغ وحشیا!
ایکــدال :آر  ،پ ـ

چــی .اونــی کــه بلــش گفتــی مــر  ...یــه مرغــابی وحشــیه .مرغــابی

وحشی ما پدر جان( .مرغابی وحشی ،ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص)664 .
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اگـر بخـواهی تنلـا یـ

شمارة دوم

ویژگـی را در ترجمـهها قـادر ملـاکِ ارزیـابی موفـق کـار او

تلقی کنی  ،باید به اص «عـدم خنثیسـاز تنـو زبـانی» 6تـا سـر حـد تـوان اشـار کـرد .او
تنلــا بــه برســاخ

معنــا وا گــانی و توصــیفی و ملاحظــة صــنایگ ادبــی و ظرایــ

زیباییشــناختیِ مــت بســند نمیکنــد ،بلکــه بــازآفرینیِ گوناگونیهــا زبــانی در ســطوح
مختلـ

همــوار مـدّ نظــر او بــود اسـ  .بــرا واکــاو ِ نحــوة واکــنش قــادر بــه مســئلة

بسیار ملـ تنـو زبـان در آثـار ایبسـ کـه از ق ـا یکـی از وجـو سـبکی متمـاید و ممتـازِ
آثار او و ملـازمِ نـو رئالیسـ منحصـربهفـرد اسـ

کـه ایبسـ در انعکـا

زنـدگی طبقـة

متوس ـ م ـدّ نظــر داشــته اس ـ  ،موضــو را در دو ســط کلــان و خُ ـرد بررســی مــیکنی .
«شیوة سـخ » 8در انـر نمایشنامـه شـاید بسـی بیشـتر از دیگـر گونـهها ادبـی مثلـاً رمـان
یا داستان کوتا اهمی

داشـته باشـد و ایـ بیتردیـد ناشـی از ایـ واقعیـ

نمــایش در وهلــة نخس ـ

هنــر بازســاز ِ بیواســطة زنــدگی اس ـ

اسـ

کـه هنـرِ

و زنــدگی ملــازم تنــو

زبانی اسـ  .آدمهـا نمـایش دقیقـاً ماننـد آدمهـا واقعـی ،بـه اقت ـا کـردار نمـایش ،در
موقعی هــا ارتبــاطیِ گونــاگون قــرار میگیرنــد ،اقشــار مختلــ

جامعــه را نماینــدگی

میکننــد و متلیرهــا اجتمــاعی گونــاگونی همچــون ســ  ،جنســی  ،ســط تحصــیلی،
خاستگا جلرافیایی و حتی خلق و خو فرد در نو بیان آنها اثر میگذارد.
در بالاتری سط باید از تمـاید دو نـو ِ رسـانه یـا مجـرا ارتبـاطی یعنـی گونـة نوشـتار
در مقابــ گفتــار ســخ بگــویی  .در انــر نمایشنامــه ،معرفــی اشــخاص نمــایش ،دســتور
صــحنه ،پانوشــ ها و پینوشــ ها از مجــرا رســانة ارتبــاطیِ «بســی ِ» نوشــتارِ معمــول
عبــور میکننــد درحالیکــه گفتگوهــا ســر صــحنه ،دیالوتهــا و حتــی مونولــوتِ اشــخاص
عمومــاً از مجــرا ارتبــاطیِ مرکــ« ،نوشــتار بــرا گفــت » بــروز میکننــد ،ولــو آنکــه
بهظاهر هر دو در سل

نوشـتار در میآینـد و در مقـام نگـار ِ اثـر بـر رو کاغـذ بـه ثبـ

میرســند .بــه بیــان دیگــر ،در انــر نمایشنامــه تجلــیگونــة زبــانیِ گفتــار یــا محــاور
«بـهواسـطة» رسـانة ارتبـاطیِ نوشـتار آشـکار میشـود .در حـوزة مطالعـات ترجمـه ،موضـو
1. Language variety neutralization
2. Mode of discourse
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تمــایدِ ایــ دو مجــرا ارتبــاطی همــوار مــدّ نظــر بــود اســ  .بــهعنوان نمونــه ،هــاو
( ،6337ص ،)613 .ضــم ِ اینکــه قائــ بــه ضــرورت تمــاید دو رســانة نوشــتار از گفتــار
اس  ،بر نیـاز بـه تقسـی بند ِ جدئیتـرِ مجـرا ارتبـا و ملاحظـة آن در ترجمـه نیـد صـحه
میگــذارد .و از تمــاید مجــرا ارتبــاطیِ «بســی » (یعنــی «نوشــتار بــرا خوانــدن» )6در
مقابــ مجــرا ارتبــاطیِ «مرکــ( »،یعنــی «نوشــتار بــرا گفــت » )8ســخ میگویــد
(هــاو  ،6337 ،ص .9)613 .اگــر بخــواهی تنلــا یــ

ویژگــی را وجــه تمــایدِ غالــ،

گونــهها زبــانیِ نوشــتار از گفتــار تلقــی کنــی  ،بایــد از «ثبــات (نســبی) نوشــتار» در مقاب ـ
«سیالی

و تلییرپذیر ِ (نسـبیِ) گفتـار» سـخ بگـویی  .در عـی حـال ،مـرور بـر سـن

هنجارهــا غالــ ،بــر ترجمــة نمایشنامــه در ایــران حکایــ

و

از آن دارد کــه مترجمــان

ایرانی در مـورد دیالوتنویسـی بـه طـرز محـاور متفقالقـول نیسـتند و گـا در ایجـاد تمـاید
بــی گونــهها نوشــتار و گفتــار از خــود محافظــهکار بــه خــرا میدهنــد .4قــادر امــا در
زمرة مترجمـانی اسـ

کـه تمـاید ایـ دو رسـانه را بـه تمـامی در ترجمـه مـنعک

میکنـد.

از آنجاکــه رهیافـ ِ او در ترجمــة آثــار ایبس ـ  ،بــه گفتــة خــود « ،تأکیــد بــر ترجمــة مــت
1. Written to be read
2. Written to be spoken
 .3به نظر نگارنده ،در نگارش و ترجمة نمایشنام میتوان این تقسههه بندی را حتی جزئیتر کرد و از مجرای ارتباطیِ مرک
دیگری ن ز تحت عنوان «نوشهههت ای برای اجرا» ( )written to be performedسهههگن

ت .نمایشنام نویس (و مترج ِ

نمایشنام ) نا زیر در ح ن آفرینش (یا بازآفرینیِ) متن دائماً باید ب این ب اندیشد ک هر واژه ،عبارت یا جمل روی صحن چگون
ادا و چگون شهن ده خواهد شهد و نسهبت بالقوة آن با نوع حرکت ،وزن طب عیِ تار و لحنِ بازیگر ب تناس ِ حالت روحی او در
موقع هتِ خل کلا و ویژ یهای مربوط ب عناصهههر زبرزنج ریِ ( )supra-segmental elementsمؤثر بر زنج رة

تار از

قب ل سرعت ادای کلا  ،تک  ،آهنگ جمل  ،مکث ،کشش مصوتها و صامتها و نظایر آنها چگون خواهد بود .ب نظر میرسد
ک ایبسن خود همواره ب این مجرای ارتباطیِ مرک نظر داشت است .ب خاطر آوری ک پ راندِلّو ( ،9911ب نقل از کندی،9191 ،
ص )99 .از «کردار ادا شهده» ( )spoken actionدر آثار ایبسن سگن می وید« :واژههای زندهای ک حرکت میکنند»؛ «ال اظ
بلافصههلی ک از کنش ابازیگر بر روی صههحن ک ت ک
تغ ر داد چراک اصرفاًک ب ی

کاراکتر مشگص در ی

ناپذیرند» و «عبارات یک و یگان ای ک نمیتوان آنها را ب عباراتی بدیل
موقع ت اارتباطیِک مع ن تعل دارند».

 .4برای نمون  ،رجوع کن د ب نقد شادروان اکبر رادی بر ترجمة مرغابی وحشی و ن ز مقدمة منوچهر انور بر ترجمة عروسکگان با
تأک د بر الگوهای
.)9391

تار در ترجمة متون نمایشهی و واکنش برخی مترجمان و نویسهند ان ب این رویکرد (مثلاً رک .ب صلحجو،
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بــرا میدانس ـ و اجــرا (تاجــایی کــه تــوان بــازیگر خــو فکر و دانــا را نکُشــد)» (قــادر ،
6935الــ  ،ص )46 .و بیرونکشــیدن اثــر «از مــوزة ادبیــات بــه زنــدگی (بــه حکــ زمــان
خودمان)» اسـ

(قـادر 6935 ،الـ  ،ص ،)46 .درنتیجـه ،بـهنظـر میرسـد کـه در صـورت

اجـرا نمایشنامـهها ایبسـ بـا ترجمــة قـادر  ،نیـاز بــه درامـاتور

بـه حـداق ِ ممکـ

برسد .6نمـود از ایـ تمـاید را در برگـردان نمایشنامـة وقتـی مـا مردگـان سـر بـرداری  ،از
نظر میگذرانی :
 )64روب ( :نگا از روزنامه برمیدارد) چیه مایاا چتها
مایا :خوق به سکوت گو

بد !

روب ( :با لبخند از سر اغمات) تو میتونی بشنو

ا

مایا :چی روا
روب  :سکوت رو!
مایــا :معلومــه کــه میتــون ! (وقتــی مــا مردگــان ســربرداری  ،ترجمــة قــادر  ،6935 ،ص.
)84
اگــر بخــواهی  ،عملکــرد مترجمــان ایرانــی را در واکــنش بــه ترجمــة دیــالوت در ادبیــات
داســتانی و نمایشــی طبقهبنــد کنــی  ،در وهلــة نخســ

بایــد حســاق مترجمــانی را کــه

تمــاید گونــهها نوشــتار و گفتــار را از میــان میبرنــد از مترجمــانی کــه انتخــاق زبــان
یکنواخــ

نوشــتار ِ صــرف و خنثیســاز ِ تمــاید ایــ دو رســانه را برنمیتابنــد ،از هــ

سوا کنی  .در ای گرو دوم نیـد از یـ

سـو ،بـا مترجمـانی سـر و کـار داریـ کـه صـرفاً بـه

ایجاد تمـاید نسـبی و حـداقلی بـی گونـهها نوشـتار و گفتـار بسـند میکننـد و حاصـ
 .6ای البته بدان معنا نیس ـ
بلکه ،برعک

مت اسـ

که قادر زبان محاور را از پیش برا ترجمة همة انوا متون نمایشــی انتخاق کرد باش ـد،

که حس ،نیاز ممک اس

چنی انتخابی را پیش رو و بگذارد .برا نمونه ،نگاهی بیندازید به

زبان فخی بایرن در ترجمة او از نمایشنامة ســارداناپول

لرد بایرن( قادر  )6911 ،و یا ترجمة او از نمایشنامة خاندان

چ چی اثر پرســی بیش شــلی (قادر  )6911 ،که از گونة زبانیِ محاور در ترجمة دیالوتها ای دو نمایشنامه خبر
نیس .
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کارشــان آن چیــد اس ـ

کــه س ـلیمانیراد ،خداعیفــر و خو ســلیقه ( ،6939ص )47 .بــا

عنـوان «شــبهمحاور » از آن یــاد کرد انــد و از ســو دیگـر ،بــا مترجمــانی ســر و کــار داریـ
کــه عدمشــان را در ضــب ِ کامــ ترِ صــورتها محــاور در نوشــتار (یــا اصــطلاحاً در
«شکستهنویسـی») جـدم کرد انـد .بیگمـان ،قـادر بــه ایـ گـرو آخـر تعلـق دارد امـا ایـ
سخ هرگد به ایـ معنـا نیسـ

کـه و خواننـدة ناآشـنا بـا هنجـار نوظلـورِ محاور نویسـی

را از یــاد بــرد باشــد .بــرعک  ،و در ضــب گونــة گفتــار در ترجمــة دیــالوت ،ضــم
پرهیــد از افــرا در شکستهنویســی ،نــوعی رس ـ الخ بینــابینی بــه کــار میبــرد کــه امکــان
سوء برداشـ

یـا غل خـوانی را از سـو خواننـد کـاهش میدهـد .مثلـاً در ضـب صـورت

ماض ـیِ نقلــی فع ـ  ،بــا حــذف حــرف «ال ـ » از شناســة فعلــی (اَم ،ا  ،اَد ،و  ،)...صــورت
گفتــار ِ فعــ را تولیــد میکنــد و در عــی حــال ،بــا پرهیــد از حــذف حــرف « » از اســ
مفعــول (برخلــاف محاور نویســانِ افراطــی) بــه مخاطــ ،القــاء میکنــد کــه فعـ ِ مــورد نظــر
دارا «نمود کامـ » 6اسـ

تـا امکـان خـوانش نادرسـ

را بـه حـداق برسـاند .بـه جملـات

زیر از نمایشنامة روسمرسلول توجه کنید:
 )65ربکــا :بلــه ،ولــی فکــر کــن شــما هــ بــه همــون انــداز تلههافی کردهیههد
(روسمرسلول  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص.)81 .
 )61روسمر ... :ولـی راسـتش فکـر مـیکن ایـ چنـد سـال اخیـر ،مـردم فهمیدهنهد کـه
بیشتر به خودشون فکر کنند (روسمرسلول  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص.)91 .
 )67روســمر :نمیتــون کــرول ،مــ بــرا ایــ کــار ســاخته نشههدهم (روسمرســلول ،
ترجمة قادر  ،6935 ،ص.)97 .
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و اما در تحلی واکـنش قـادر بـه تنـو زبـانی در سـطوح خُـرد ،بـا تأسـی بـه هلیـد ،
گونــهها زبــانی مــرتب بــا «کــاربران زبــان» 6را از گونــهها مــرتب بــا «کــاربرد زبــان»
(هلی ـد  ،6371 ،ص )661 .جــدا کــرد و تلــا

8

مــیکنی تــا گونــاگونیِ «س ـیا » ســخ و

نیــد تنــو زبــانی مربــو بــه کــاربران زبــان (اشــخاص نمــایش) را در ترجمــهها قــادر
بهصــورت عینــی نشــان دهــی  .نویســند در جریــان شخصــی پرداز در داســتان یــا
نمایشنامــه ،قاعــدتاً گونــهها زبــانیِ مشخصــی را بــرا شخصــی ها آفریــدة خــود
برمیگدینــد چراکــه میدانــد هوی ـ

از تخصــیم زبــانِ مناســ ،بــه او مایــه

هــر شخصــی

میگیــرد .امــا در غالــ ،مــوارد ،بــه دلایــ مختلــ

از جملــه طــرد الگوهــا گفتــار و

غیرمعیــار در نوشــتارِ ادبــی و یــا نــاتوانیِ متــرج در برگــردان تنــو زبــانی بــه گونــهها
زبــانیِ متنــاظر در نظــام مقصــد ،شــاهد خنثیســاز گونــاگونی زبــانی در ترجمــة ادبیــات
داســتانی و نمایشــی هســتی  .قــادر امــا نســب

بــه ای ـ موضــو حساســی

زیــاد دارد

مخصوصــاً در ترجمــة ایبســ کــه تنــو زبــانیِ اشــخاص وجــه غالــ ِ،نمایشنامــهها
اوس  .نمونهها زیر تفـاوت زبـانی را در سـط گونـهها زبـانیِ مـرتب بـا کـاربران زبـان
در ترجمـهها قـادر نشـان میدهـد .مخاطـ ،در همــان نگـا نخسـ

گونـة زبـانی مــورد

استفاد را گونة محاور تلقی میکند امـا قـادر تنلـا بـه ایجـاد تمـاید صـرفِ بـی گفتـار از
نوشــتار بســند نمیکنــد ،بلکــه از طری ـقِ گدینشهــا دقیــق و هدفمنــد وا گــانی و نحــو ،
ویژگیهــا اجتمــاعی ،تحصــیلی ،شــللی و جنســیتی هــر شخصــی

را در زبــانِ مناســ،

کــاربر ِ او بــازآفرینی میکنــد .جملــات زیــر برگــردان گفتــهها کشــیش مانــدر
نمایشنامــة ج زدگــان اســ
شللی 9ی

در

کــه بــه تناســ ،،بازتــاق زبــانیِ گفتمــان مــذهبی در گونــة

روحانی مسیحی اس :

1. Language users
2. Language use
3. Jargon
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 )61کشیش ماندر  :به علاو  ،مـ قطعـاً فکـر مـیکن بایـد توکه کنهیم و قبـول کنـی
ایــ بنــا طههاش ش سهه ده  ...یعنــی بگــی مشههیت خیههر و خاصــی اون رو حفــظ میکنــه
(ج زدگان ،ترجمة قادر  ،6934 ،ص.)43 .
 )63کشیش ماندر  :ح ـرت علیـه ،دیگـه داریـ کفهر مهیگهین (ج زدگـان ،ترجمـة
قادر  ،6934 ،ص.)73 .
 )81کشــیش مانــدر  :بیشــتر بــه همــی دلیــ  .بلــه ،خههدا رو شههکر کنیــد کــه مــ
و عــدت نفــ

اون متانــ

رو داشــت  ...یعنــی تونســت شــما رو از مقاصههد شههینانیتون

منصرف کن ؛ و نیرویـی بـه مـ عنها شهد کـه شـما رو بهه راه راسهت و انجـام وظـایفتون
هههدایت کههنم و برگردونمتــون پــیش شــوهر مشههروعتون (ج زدگــان ،ترجمــة قــادر ،
 ،6934ص.)18 .
نمونــة بعــد را از زبــان شخصــی

گینــا در نمایشنامــة مرغــابی وحشــی انتخــاق

کــرد ای تــا بازتــاق ســط تحصــیلی و اجتمــاعی او را در ترجمــة قــادر نشــان دهــی  .بــه
یــاد مــیآوری کــه ایبســ خــود در ارتبــا بــا دشــوار ها و پیچیــدگیها ترجمــة ایــ
نمایشـامه گفتـه اسـ  ...« :وقتـی گینـا صـحب

میکنـد ،آدم بایـد فـوراً بتوانـد حـد

کــه او هرگــد دســتور زبــان نیاموختــه ،و از طبقــة فرودســ
 .)11قـادر بــا هشــیار هرچــه تمــامتر جدئیــاتی از ایـ دسـ
زبانیِ هر یـ
و ملمو

بدنــد

اســ » (یوبنــ  ،6331 ،ص.
را لحــا میکنــد و کــردار

از شخصـی ها را بگونـها رقـ میزنـد کـه بـرا مخاطـ ،زنـد  ،باورپـذیر

باشد:

 )86گینــا :حالــا بقیهشههه گــو ک ! بعــد

میخواســته بخاریههه خاموشــشکنه ،مــیر

لگ ـ آق دستشههوییه ورمــیدار و میریــد تــو بخــار  .یــه گنــد میزنــه بــه ک ـ
که چی (مرغابی وحشی ،ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص.)684 .

اتــا
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 )88گینـا :غیـر مُنکنهه .گرُبـرت همیشـه پوشهه مـیفرسـته بهرا مـ ( .مرغـابی وحشـی،
ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص)31 .
 )89گینــا :آ ،ههها( .ای ـ را ه ـ یادداش ـ

میکنــد) ه هی همیجههوری زیــاد میشــه .بــا

کمتر از اینش ه کـه گهررونمون نمیشهه (مرغـابی وحشـی ،ترجمـة قـادر و آقاعباسـی،
 ،ص.)39 :935.
نکتــة دیگــر آنکــه قــادر مســئلة دره آمیختگــی و ترکیــ ،گونــهها زبــانیِ مربــو بــه
کاربر و کاربرد زبان را نید در ترجمه مـدّ نظـر داشـته اسـ  .ایـ سـخ بـدان معناسـ

کـه

اشــخاص داســتان در ترجمــهها قــادر  ،ضــم ِ برخــوردار از گونــة زبــانی مناســِ،
وضــعی

اجتمــاعی ،طبقــاتی ،ســنی ،شــللی یــا تحصــیلیِ خــود ،در موقعی هــا ارتبــاطی

مختلـ  ،بــه اَشــکال متفــاوتی ســخ میگوینــد و ســیا ها متنــوعی را ،بــه تناسـ ِ،بافـ ،
بــه خــدم

میگیرنــد .بــرا نمونــه ،در نمایشنامــة وقتــی مــا مردگــان ســر بــرداری  ،فع ـ

«بنشـــینی » از ســـو دو شخصـــی

ایـــ نمایشنامـــه -اســـتاد روبـــ

و ایرِنـــا -بـــدون

شکستگی و بـا تأکیـد بـر صـام ِ «ن» در فعـ ادا میشـود تـا رسـمی ِ زبـانیِ بیشـتر امکـان
بـازآفرینی ح ـور اسـطور ا  -شـاعرانة 6ایـ دو شخصـی
در حالی اسـ

کـه شخصـی

را در ترجمـه ایجـاد کنـد .ایـ

«مایـا» همـی فعـ را بـا حـذف صـام

«ن» از سـتاک وا و

بهصورت شکستة «بشینی » تلفظ میکند .به نمونهها زیر توجه کنید:
 )89ایرنــا( :او را از خــود دور میکنــد ).آروم بــا  ،آروم! (نفــ

عمیقــی میکشــد،

گــویی از زیــر بــار ســنگی رهیــد اسـ  ).آهــان! حالــا دیگــه راحـ

شــدم -فعلـاً .حالــا

میتــونی بنشههینیم و مثـ گذشــتهها بــا هـ حــرف بــدنی  .مثـ اون وق هــا کــه مـ زنــد
بودم( .وقتی ما مردگان سر برداری  ،ترجمة قادر  6935 ،ا ،ص)75 .
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 )84ایرنــا :همــون جــایی کــه بــود بنشههین( .وقتــی مــا مردگــان ســر بــرداری  ،ترجمــة
قادر  ،6935 ،ص)75 .

 )85روب ـ  ... :مجبــور نیســتی مــدام بــر دل ه ـ بنشههینیم و ( ...وقتــی مــا مردگــان ســر
برداری  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص)81 .
 )81مایــا( :نی خیــد شــد اســ  ).اونوقــ

میگــذار رو زانــوت بشههینم  ...مثــ

قدی هاا (وقتی ما مردگان سر برداری  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص)16 .
بــا ای ـ ح ـال ،اســتاد روب ـ

در همــة باف هــا مــوقعیتی اینگونــه ســخ نمیگویــد و

مثلـاً نمونــههایی را نیــد مــیبینی کــه او فعـ «بنشــینی » را بـهصــورت شکســته  -بــا حــذف
صــام ِ «ن» -ادا میکنــد .شــاید در نگــا نخس ـ  ،خواننــدة ســطحینگر ای ـ گونــاگونی را
بــه عــدم یکدســتیِ ترجمــه نســب
شــیو  ،دس ـ

دهــد ،امــا نکتــه در آن اسـ

کــه قــادر اتفاقـاً بــه ای ـ

بــه «چــرخش ســیا » 6زد اس ـ  .وقت ـی از س ـیا ســخ صــحب

میآوری  ،تأکید ما بر نحـوة کـاربرد زبـان در موقعی هـا معـی اسـ

بــه می ـان

از قبیـ زبـانِ مـورد

استفاد در گفتگـو بـا فرادسـ  ،زبـانِ مـورد اسـتفاد در خطـاق بـه فرودسـ  ،زبـانِ مـورد
اســتفاد در مجادلــة لفظــی یــا درگیــر فیدیکــی ،زبــان مــورد اســتفاد در حال ـ
نظایر آنها .در پـردة دوم ،مایـا در حـال گفتگـو بـا روبـ

تحبیــ ،و

دربـارة «اولفلـای » اسـ  .روبـ

وانمــود میکنــد کــه بــه آن آدمِ بخصــوص و اظلــار نظــر در مــورد او اهمیتــی نمیدهــد ،امــا
دلــش میخواهــد مایــا را بــه نشســت در کنــار خــود
بتوانــد در آن لحظــة خــاص تلــا

کلــامیِ شخصــی

دعــوت کنــد .متــرج بــرا آنکــه
بــرا القــاء صــمیم

و تحبیــ ،بــه

طــرف مقاب ـ را نشــان دهــد ،وا ة رســمی «بنشــی » را بــه زوا غیررســمیِ «بشــی » تبــدی
میکند تا مؤلفـة بینـافرد معنـا را متنـاظر بـا سـیا سـخ در آن بافـ

مـوقعیتی بازآفرینـد.

به ای بخش از دیالوت توجه کنید:
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 )87مایــا( :نی خیــد شــد اســ  ).اونوقــ

شمارة دوم

میگــذار رو زانــوت بشههینم  ...مثــ

قدی هاا
روبــ  :نــه نبایــد ایــ کــارو بکنــی  ...مــردم از هتــ مــا رو میبیننــد( .کمــی جابجــا
میشود ).ولی میتونی اینجا رو سـکو کنـار مـ بشهینی (وقتـی مـا مردگـان سـر بـرداری ،
ترجمة قادر  ،6935 ،ص)16 .
مثــالی دیگــر از همــی نمایشنامــه مــیآوری  .در فرآینــد ترجمــه ،یــ
حک موقعی

شخصــی

بـه سـیا ها متفـاوت ایفـا نقـش میکنـد .بخـش نخسـ

کــه اولفلــای  ،شخصــی

بــه

دیـالوگی اسـ

مَلــاک حاضــر در پــردة اول نمایشنامـه ،در بــدو ورود

بــا مــدیر

هتـ رد و بــدل میکنــد .ایـ سـیا ســخ معمولـاً در موقعی هــایی کـه گوینــد بــه دنبــال
القاء برتر اجتماعی و یا طبقاتی اس  ،کاربرد دارد:
 )81اولفلای ( :از بیـرون) صـبر کـ ببیـن ! آهـا کجـا دار  ...ا بـا تـومم ،وایسـتا! چـرا
همیشه تا م رو میبینی درمیر ا

مــدیر هتــ ( :میایســتد ).مــ درنمــیرفت اربــاق اولفلــای ! (وقتــی مــا مردگــان ســر
برداری  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص.)91 .
اکنــون ،مــوقعیتی را در نظــر میگیــری کــه اولفلــای در برخــورد بــا اســتاد روبــ ،
مجسمهساز مشلورِ شلر ،سـعی دارد بـا کـاربرد شـمارِ جمـگ ِفعـ کـه دلالـ
رســمی دارد ،ادق ،احتــرام و نداک ـ

ســب

را رعای ـ

بـر اسـتفاد از

کنــد .چنانکــه میبینیــد ،در برگــردان

ای ـ دیــالوت ،متــرج اص ـ «تمــاید میــان ضــمایر تو/شــما در بیــان ادق» 6را بــه منظــور
رعای

نداک

یا نشان دادن فاصلة اجتماعی در پار کلام مقصد بهکار گرفته اس :

 )83اولفلــای ( :آهســته و مودبانــهتر) شــما خــود اســتاد روبــ  ،مجسمهســاز معــروف
نیستیدا
1. T/V distinction
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روبــ ( :ســرتکان میدهــد ).یکــی دوبــار تــو محافــ همدیگــه رو دیــد ی ؛ آخــری
پایید که تو ای مملک

بودم.

اولفلــای  :البتــه ،ولــی اون مــال ســالها قبلــه .تــاز اون روزهــا بــه انــدازة حالــا مشــلور
نبودید (وقتی ما مردگان سر برداری  ،ترجمة قادر  ،6935 ،ص)41 .
آنچــه تــاکنون در بــاق ترجمــهها قــادر از آثــار ایبسـ مطــرح شــد ،مــرتب بــا ابعــاد
فرهنــومحــور کــارِ او بــود گرچــه اساسـاً بــر ای ـ بــاوری کــه ترجمــه چیــد جــد مــراودة
فرهنوهــا نیسـ  .در عــی حــال ،بــهعنوان آخــری بخــش ،عملکــرد قــادر را در برگــردان
«اصـطلاحات» 6کـه نمونـة ملمـو
و بحــ

عناصـر زبــانیِ فرهنووابسـته بـهشـمار میآینـد ،بررســی

را بــه ســرانجام میرســانی  .یکــی از وجــو منحصــربفردِ نمایشنامــهها ایبســ

غنــا آثــار او از نظــر عناصــر فرهنگــی از جملــه کــاربرد بیــان اصــطلاحی اســ  .در ایــ
زمینــه ،شــاید بتــوان نمایشنامــة مرغــابی وحشــی را غنیتــر از سـایر آثــار ایبسـ و «المــا
رئالیســ شــاعرانة» او دانســ

(قــادر  ،گفتگــو شخصــی) .شــکو کــار ایبســ زمــانی

بیشــتر خــود را بازمینمایــد کــه توزیــگ متــوازن بیــان اصــطلاحی را در سرتاســر نمایشنام ـه
مشــاهد کنــی  .شخصــی ها ایــ اثــر از «یِنســ » و «پترســ ِ» خــدمتکار گرفتــه تــا
«گرگیـــر ِ» اشـــرافزاد جملگـــی کلـــامی اصـــطلاحی دارنـــد .در رمانتیســـ ِ متـــأثر از
اید آلیس ـ ِ زبــانی ،گــا نویســند نحــوة بیــان شخصــی ها اثــر را بــا زبــان خــود همگــون
میسازد و به آنـان اجـاز نمیدهـد تـا شناسـنامة زبـانی خـود
روســ

کــه ویلیــام هدلیــ

( )6191-6771در اثــر

را خلـق کننـد؛ هـ از ایـ

بنــام روح زمــان :یــا تصــاویر از

چلر هــا معاصــر ( )6185افــراد همچــون ویلیــام وردزورث ،ســاموئ تیلــر کــولری و
جان کیـت
را از نددیــ

را مـتل میکنـد کـه حاضـر نبودنـد از لـاک خودشـان بیـرون بیاینـد و پدیـد ها
لمــ

کننــد (وردزورث .)6399 ،در آثــار ایبســ امــا شخصــی ها نمــایش

شــیوة بیــان را بــه نمایشنامــهنوی

دیکتــه میکننــد و ای ـ دقیق ـاً همــان جــایی اس ـ

ایبس از «اید آلیسـ ِ رمانتیـ » فاصـله میگیـرد .قـادر در تلـا

کــه

بـرا ایجـاد تعـادل بـی
1. Idioms
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زبان مـت مبـدم و زبـان مـت مقصـد تـا سـر حـد تـوان بـه بـازآفرینی ایـ بیـان اصـطلاحی
هم ـ

گماشــته اس ـ  .ارزیــابی ترجمــهها او مبــی آن اس ـ

کــه دو رویکــرد متمــاید را

بـرا رســیدن بــه ترجمــها اصــطلاحی ،مقبــول ،و خوانشپــذیر مـدّ نظــر داشــته اس ـ )6 :
کــاربرد صــافی فرهنگــی از طریــق راهکــار «معادلیــابی» بــرا برگــردان تعــابیر و مفــاهیمی
کـــه در مـــت نـــرو

بهصـــورت اصـــطلاح «وا گانیشـــد اند» 6و  )8برگـــردان تعـــابیر و

مفــاهیمی کــه در مــت مبــدم فاقــد صــورت یــا کلیشــة اصــطلاحیاند بهصــورت «اصــطلاحاتی
معادل» در زبان فارسی در همان معنا و بـه همـان تعبیـر .ابتـدا بـه ذکـر چنـد نمونـه از اتخـاذ
راهکار نخس

در ترجمة دو نمایشنامة مرغابی وحشی و ج زدگان میپردازی :

30) Gregers: Ja, det er det rigtignok. Nå, hvorledes har du det
så? Du ser godt ud. Du er næsten ble’t fyldig og svær.

گرگیر  :آر  ،دقیقـاً همـی قـدر .خـ ،بـا زنـدگی چطـور ا ظـاهرت کـه بـد نیسـ ،
آبی زیر پوستت دویهده ،بفلمـی نفلمـی شهکم آوردی! (مرغـابی وحشـی ،ترجمـة قـادر
و آقاعباسی ،6935 ،ص)11 .
31) Petersen: ... Men så slog han sig nok på skoghandel eller
hvad det var. De siger, at han skal ha’ gjort grossereren et
fælt stygt puds engang.
ولی بعد افتاد به تجهار اشهوار و ایـ جـور چیـدا .یـه وقتـی هـ بههش بسهتن کـه

میخواسته برا ورلـة پیـر یـه حقهة حسهابی سهوار کنهه ،البتـه مـیگ (مرغـابی وحشـی،
ترجمة قادر و آقاعباسی ،6935 ،ص.)19 .
امــا تعــابیر را ه ـ میتــوان یاف ـ

کــه در زبــان نــرو

بــه اصــطلاح درنیامد انــد امــا

قــادر آنهــا را در فارســی بــه اصــطلاح برگردانــد اســ ؛ اصــطلاحی بــا همــان معنــا و
متناسـ ،بــا بافـ
متماید نسـب

و موضــو ِ گفتگــو .بـهکارگیر چنــی راهکــار را میتـوان بــه دو دلیـ ِ

داد )6 :ایجـاد همخـوانیِ بیشـتر بـا زبـان محـاور از نظـر دسـ یابی بـه بیـان

گویـا ،مــوجد و آشــنا و  )8توسـ بــه نــوعی راهبـرد «جبرانـی» بگونــها کــه اگــر احیانـاً در
1. Lexicalized

نقش پژوهش و دراماتور

سال پنجاه

شــرایطی موفــق بــه ایجــاد تنــاظر یـ
نظرگــرفت ِ شــرای حــاک بــر موقعی ـ
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بــه یـ ِ «اصــطلاح در مقابـ اصــطلاح» نشـود ،بــا در
شخصــی

مــورد نظــر در نمایشنام ـه ،آن کاســتی را

بــهنــوعی جبــران کــرد باشــد .قــادر در هــر صــورت بــر ای ـ بــاور اسـ

کــه «ترجمــه از

مقولــة دادوســتد بــا نویســند هــ هســ » (قــادر  6935 ،الــ  ،ص .)58 .ضــمناً و
هموار گو بهزنو بود اسـ

تـا انتخـاقِ راهکـار اخیـر بـه ایجـاد نقشـی مشـابه بینجامـد

و تعادل نقشی را بهطور نسبی محقق کند .نمونهها زیر مثالهایی از ای دس اند:
?32) Engstrand: Ligger han og sover nu? Midt på lyse dagen

ترجمة تح اللفظی :خوابها تو روز روش ا
ترجمة قادر  :خوابها صلا

ظهرا (ج زدگان ،ترجمة قادر  ،6934 ،ص)81 .

33) Regine: (hånsk). Aldrig i evighed får du mig med dig hjem.

ترجمة تح اللفظی :هرگد تا ابد ه نتوانی مرا به خانة خودت ببر .
ترجمــة قــادر ( :بــا پوزخنــد) خههوا

دیههدی خیههره (ج زدگــان ،ترجمــة قــادر ،

 ،6934ص.)91 .
34) Jensen: For han har nok vær’t en svær buk i sine
dage. Du ser godt ud. Du er næsten ble’t fyldig og svær.

ترجمة تح اللفظی :میگ اون زمان شک گند بود ( .کنایه از شلوترانی)
مــیگ جوونیهــا

سروگوشههش میجنبیههده( .مرغــابی وحشــی ،ترجمــة قــادر و

آقاعباسی ،6935 ،ص.)18 .
 .۵جمعبندی

با آنکه ایبسـ در ایـران ح ـور صدسـاله داشـته اسـ

و مترجمـانی بود انـد کـه آثـار

او را ترجمــه کــرد انــد ،امــا بــه نظــر میرســد کــه حیــات دیالکتیــ

ایبس ـ در ایــران بــا

ترجمــهها قــادر قــوت گرفتــه اس ـ  .و در سرتاســر فرآینــد ترجمــه ،پــیش از گــدینش
اثـر بــرا ترجمــه ،حــی کــار و حتــی پـ

از اتمــام و چــاش ترجمــه ،دسـ

از پــژوهش و

ارزیــابی برنمــیدارد .همچنانکــه پیشتــر اشــار شــد ،مقدمــهها طولــانی ،پانوی هــا و
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کلـام ،ترجمـههـا قـادر از ایبسـ

را بایــد «ترجمــههایی تجربــهبنیاد» نامیــد :تجربــة مطالعــات وســیگ و عمیــق او در بــاق
ادبیات نمایشی و بهطور اخـم ،هنریـ
عینی برسند و رو کاغذ ثبـ
گذاشتهانـد .تردیـد نیسـ

ایبسـ  .ترجمـههـا و پـیش از آنکـه بـه تحقـق

شـوند ،مراحـ نقـد محتـوایی ،ادبـی و سـبکی را پشـ

سـر

کـه ترجمـة از سـر تفـن بـا ترجمـة از سـر تحقیـق و شـناخ

جوهرِ اثر زمـی تـا آسـمان تفـاوت دارد .دیگـر آنکـه قـادر مترجمـی منعطـ

اسـ

و از

بازنگر مسـتمر در کارنامـة خـود بـاکی نـدارد؛ پاکبـاز ا کـه در کـوران مناسـبات امـروز
ترجمــه در ایــران کمتــر شــاهد آن بــود ای  .ارزیــابی ترجمــهها قــادر در ســط مــت ،
توفیــق او را در «عــدم خنثیســاز تنــو زبــانی» در هــر دو ســط کلــان و خُــرد نشــان
میدهــد .ضــب ِ کــ و بــیش کامــ صــورتها محــاور در نوشــتار تــومم بــا رویکــرد
متعـــادل و متـــوازن بـــه منظـــور رعایـــ

حـــال خواننـــدة ناآشـــنا بـــا هنجـــار نوظلـــورِ

محاور نویســی ،بــازآفرینیِ گوناگونیهــا زبــانی در دو ســط «کــاربر» و «کــاربرد» زبــان،
نی بـه ترجمـهها اصـطلاحی و تأکیـد بـر ارجحیـ

وجـه اجرایـیِ متـون نمایشـیِ مقصـد

بر وجه ادبیِ آنها از ویژگیها ترجمهها اوس .
نکتــة پایــانی آنکــه قــادر دل در گــرو ادبیــات نمایشــی دارد و ســخ
اســ

کــه مــردم بحــ

بــر ای ـ بــاور

آزادِ همســنو و دوســویه را از ادبیــات نمایشــی میآموزنــد .او

ادبیات نمایشی و تئـاتر را یکـی از کـانونهـا اصـلیِ اندیشـه و «یکـی از ارکـان اساسـی در
شــک گیر جنبشهــا اجتمــاعی ،عــاملی تعیی کننــد در رونــد و مســیر دگرگونیهــا
حاصــ از ایــ خید هــا ،و ابــدار بــرا گفــ وگو و نقــد همــة ایــ عوامــ » میدانــد
(قادر  ،بـا چـرا در آینـهها قنـا  ،در دسـ

بازچـاش) .ترجمـة آثـار نمایشـی نیـد بایـد

بتواند به مـوازات ایـ هـدف پـیش بـرود .در ایـ بـی  ،حُسـ انتخـاق مـت بـرا ترجمـه
مســئلها فرهنگــی و ب ـ

دشــوار اس ـ

و تنلــا کســی در ای ـ انتخــاق بــه موفقی ـ

خواهــد شــد کــه «وقــوف بــه زیــر و رو فرهنــو دیگــران و معرفــ

نائ ـ

بــه حــال و روز

خودمــان» داشــته باشــد (ســتار  ،6936 ،ص .)81 .بــه گمــان قــادر  ،ف ــا حــاک بــر
جامعــة نــرو ِ عصــر ایبس ـ بیشــباه

بــه ف ـا جامعــة امــروز ایــران بــهعنوان جدئــی از

نقش پژوهش و دراماتور

سال پنجاه

منطقــة خاورمیانــه نیسـ
تدریق میکنـد .پـ
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کــه افرا گرایـیِ خانمانبرانــداز در آن سـ نفــرت بــه جــان مــردم

ترجمـة اثـر همچـون مرغـابی وحشـی بایـد بـرا «اکنـون» و «اینجـا»
ســداوارِ بایگــانی در مــوز (قــادر  6935 ،ال ـ  ،ص.

صــورت بگیــرد وگرنــه کــار اس ـ

 .)59مقالـه را ،بــهاقت ـا آنچــه گفتــه شـد ،بــا کلـامی از خــودِ قــادر بـه پایــان میرســان :
«نویسند از آن رو کـه بـر کـار

نقطـة پایـان میگـذارد موجـود بـدبختی اسـ ؛ متـرج ،

امــا ،خوشــبخ تری موجــود دنیاسـ  ،زیــرا هــی کــار را پایــانیافتــه نمیدانــد .بنــابرای ،
ترجمــه نــوعی جشــ «شــدن» اســ

و نمیتــوان پایــانی بــرا «شــدنها» متصــور بــود

(قادر  ،گفتگو شخصی).
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