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 چکیده

 ،وحشـی مرغـابیایبسـ  شـام   هنریـ  نامـةنمایش پـن  ترجمـة بررسـی با حاظر مقالة

 قلــ  بــه ،کوچولــو آیوُلــ  و ســربرداری  مردگــان مــا وقتــی ،روسمرســلول  ،زدگــانج 

 نشــان هاترجمــه ایــ  در را «درامــاتور  » و «پــژوهش» نقــش کوشــدمی قــادر ، بلــداد

ـــدی . دهـــد ـــر مـــرور  از پـــ  منظور،ب ـــرج ، پژوهشـــیِ و نگارشـــی کـــردار ب  مت

ــ  پیرامتنیــ ، ســط  ســه در مشخصــی بند تقســی  ــه، صــورت متنیــ  و بینامتنی  گرفت

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

ــه در ــادر  ها ترجم ــدوکاو ق ــد  کن ــ  ش ــه. اس ــه ها یافت ــی  مقال ــ  آن مب ــه اس  ک

 تقسـی  پـانوی  و نقـد ،مقدمـه عنصـر سـه بـه تـوانمی متـرج  ایـ  آثـار در را پیرامت 

 از و آثـار ادبـی تحلیـ  منظوربـه سـو یـ  از بینـامتنی مناسـبات بـه متـرج  توسـ . کرد

ــو  ــر س ــرا  دیگ ــابیِمعادل ب ــ، ی ــورت مناس ــه ص ــ  گرفت ــابی. اس ــه ارزی  ها ترجم

 تـومم نوشـتار رسـانة در محـاور  ضـب ِ در او نسـبی توفیـق نیـد متنیـ  سـط  در قادر 

ــا ــرد  ب ــادل رویک ــوازن، و متع ــازآفرینیِ مت ــاگونی ب ــان گون ــط  دو در بی ــاربر» س  و «ک

 همیشـگی تأکیـد. دهـدمی نشـان را اصـطلاحی ها ترجمـه بـه گـرایش و زبـان «کاربرد»

 دیگـر از نیـد هـاآن ادبـیِ وجـه بـر مقصـد نمایشـیِ متـون «اجرایـیِ» وجـه ارجحیـ  بر

 .س ا قادر  ها ترجمه ها ویژگی

 دراماتور   پژوهش، ترجمه، قادر ، بلداد ایبس ،ها: کلیدواژه
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  مقدمه. ۱

بــرا  پــژوهش در  خــود همــوار  طولــانیچنــدان در طــول حیــات نــهترجمــه مطالعــات 

ــود  قائــ  اساســی ینقشــترجمــه  ــدان ترجمــههــر ار ضــام  اعتبــ ،حقیقــ  در .اســ  ب ، می

 پژوهشـیِعمـق بـه بیـان دیگـر، هرچـه ؛ گیـردمیآن صـورت انجـام برا  پژوهشی اس  که 

جلــو   بلتــر و بیشــتر - و کــارکرد معنــا ،پیــام - بیشــتر باشــد، واقعیــ  مــت  اصــلیترجمــه 

زیـاد  را وا   زمـان مناسـ، یـ  تـ  تنلـا بـرا  یـافت  معـادلِ کـه مترجمـی. خواهد کـرد

ترجمــه بــر اســ .  تحقیــق عینــیِمصــدا  کــار   کنــد،جو میودر منــابگ گونــاگون جســ 

ــه مــدد اندمشــابها  ایــ  فــرت مبتنــی اســ  کــه مــت  اصــلی و ترجمــه تحقیــق و ، امــا ب

 توانـد مسـتق میو شـد   تـرغنی مبـدماز مـت  مقصـد مـت   کـهشـاهدی  حتـی گا   ،پژوهش

ــت  اصــلی ــدام» از م ــرت ان ــد.« ع ــد  در یار کن ــگ در »محم ــق و تتب ــاق تحقی ــخنی در ب س

متــون  ترجمــةبلکــه در متــون ادبــی  ترجمــةتنلــا در پــژوهش نــهکــه  اســ معتقــد  «ترجمــه

ــه در، علمــی ــرا  نمون ــد ریاضــی ب ــه بع ــی آن را نی ــاد  ک ــان تری سرراســ و تری  س  زب

  .(5-4 ، ص.6911) امر  مسل  اس  دانند،می

ش قــرار خــوی کــارِ ســرلوحةرا  تنلــا تحقیــقنــه ممکــ  اســ  مترجمــی ،عــی  حــالدر 

بـرآنی  تـا بـه  ،در ایـ  نوشـتار .بچرخـدترجمـه  پاشـنةبـر  پـژوهشنـدد او،  گـا  بلکه ،دهد

ــد و  ــرآوردةفرآین ــه ف ــُ ترجم ــادر  س ــداد ق ــنمایشلی از ها  بل ــ  ها هنام ــ   هنری ایبس

عــد پیرامتنیــ ، و از ســه بُ بپــردازی  ،تبــارنوی  نــرو  هنامــنمایش(، شــاعر و 6181-6311)

 کنی .  بررسیرا  هاآن 6بینامتنی  و متنی 

دلیــ  هبــایبســ   ها هنامــنمایش ترجمــةنخســتی  از ســرخ  مشــخم و معینــی یــافت   

 .آســانی نیســ  امــر ،ها  گذشــتهدر دهــه و پــژوهش بــرا  نگــار  منــدروشــی نظام نبــود

ــه،  ــانپور )بــرا  نمون  ایبســ  او از دشــم  مــردم ترجمــة»کــه (، 6911-6919امیرحســی  آری

 میـاندر  ایبسـ  آشـوبگرا  نوی  بـا عنـوانهنامـنمایشایـ   دربـارةتحقیقـی او  کتاقنید و 

 خواننـد  ،هـی  ابـایی نـدارد کـه بـا نـدادن منبـگ، اسـ  بر آثار ایـ  نویسـند کارها  پیشتاز 

 (77 ، ص.8115)قادر ،  «را سردرگ  کند )ما(
                                                      
1. Paratextuality, intertextuality & textuality 



 663    ...                       در )باز(ترجمه  نقش پژوهش و دراماتور                            سال پنجاه  

 

 

شـخم  مقالـة ومرغـابی وحشـی  ترجمـة جـدهبـ 6995تـا سـال  ،به اعتقاد ای  متـرج  

او  دربـارة یـا پژوهشـی نوی  هـی  اثـر  از ایبسـ هنامـنمایشایـ  زنـدگی  دربـارة آریانپور

کـه را ا  نـام روزنامـهآریـانپور  و ایـ  در حـالی اسـ  کـهبـود منتشر نشـد   به زبان فارسی

ــةنمایش ــد نمی در آن چــاش شــد  اســ  مرغــابی وحشــی نام ــدقی ــادر ، ) کن ، ص. 8115ق

77)  . 

کــه د نویســ( می6958) دشــم  مــردمچلــارم چــاش  بــر یادداشــتیدر همچنــی   آریــانپور

ــة ــ  ا ترجم ــنمایشی ــدیون تشــویقنام ــ  ها ه را م ــ   صــاد  چوب ــه اس ــانیک قصــد  زم

را بــه روشــنی رویــداد ایــ  تــاری  آریــانپور هــ   امــا بــاز را ترجمــه کنــد،داشــ  ایــ  اثــر 

ــد )همــان(مشــخم نمی ــادر کن ــار ، ق ــه در خــود (8115) . ب ــا ا مقال ــوان ب  ترجمــة» عن

ــران در ایبســ  فارســی ــه «ای ــاریخی ســیر ب ــار از گرفتــهصــورت ها ترجمــه ت  در ایبســ  آث

بــر اســا   .اســ  داختــهپر 6914/ 8115 ســال یعنــی ،مقالــه چــاش تــاری  تــا ابتــدا از ایــران

ــ  ــه ای ــتی  مقال ــة، نخس ــد ثب  ترجم ــ از  ش ــاییبخش ایبس ــةنمایشاز  ه ــ  نام ــه  پرگن ب

 اس .  «سخ » مجلةدر  6999 به سال مجتبی مینو  ترجمة

 جملــهآنکــه از  انــدنیــد آثــار  از او را ترجمــه کرد مترجمــان دیگــر   ،پــ  از مینــو 

ملــد  فــرو ، امیرحســی  آریــانپور، تــوان بــه محمــدعلی جمــالداد ، محمــود توتونچیــان، می

ــو مشــیر ، ــر ،حفظ مین ــه بری ــاکروان الل ــی، هوشــنو پ ــه  ،ناصــر ایران  ...آقاعباســی و یدالل

را مرغـابی وحشـی و  دشـم  مـردم نامـةنمایشمیرمجیـد عمرانـی دو  ،همچنـی  اشار  کـرد.

ــرد  ــه ک ــی ترجم ــه فارس ــرو   ب ــان ن ــا از زب ــ . س ــتهاس ــدگ  ،ل گذش ــارات بی در  انتش

بازنشــر نشــر و تصــمی  بــه « بیــدگ  ها نامــهنمایشمجموعــه » بــا عنــوانابتکــار  

   .گرف  به قل  بلداد قادر  ها  ایبس هنامنمایش

ــار نویســند  چــاش ــهآث صــورت یــ  مجموعــه آن هــ  توســ  مترجمــی مشــخم ا  ب

 همــةقــادر  در بازچــاش شــوی . در ایــران بــا آن مواجــه می نــدرتبهکــه اســ  رویــداد  

آثــار ایبســ  بــرا  بیــدگ  از متــون انگلیســی فاصــله گرفتــه و مبنــا  کــار او متــون نــرو   

پـن   کنـون سـاز  کـرد  و تـامجموعه ها  ایبسـ  رانتشـارات بیـدگ  ترجمـهبـود  اسـ . ا

ــا مردگــان ســربرداری مرغــابی وحشــی، ج  نامــةنمایش  و زدگــان، روسمرســلول ، وقتــی م
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بــه چــاش رســاند  و یکدســ  را در قطعــی یکســان و بــا ظــاهر  مشــابه  کوچولــو آیوُلــ 

 .  6اس 

اســـتاد و  متـــرج ، محقـــق ( منتقـــد، نویســـند ،6996متولـــد )لی قـــادر  ســـُ بلـــداد 

شـد  ن شـناختهیکـی از متخصصـا ،دانشـگا  تلـران   زبـان و ادبیـات انگلیسـیگرو بازنشستة

 ترجمــةنقــد و    متمــاد  بــههــاو  کــه ســال. 8تئــاتر و ادبیــات نمایشــی اســ  حــوزةدر 

ــی ــا  نمایش ــون و اجراه ــلول  مت ــود  مش ــ ، ب ــةاس ــنمایش ترجم ــ   از هاییهنام هنری

هـاوارد بـارکر، لـورن هندبـر ،  ،ریـ  چرچیـ کَشـلی،  بـیشایبس ، یـوجی  اونیـ ، پرسـی 

ــ  ــول اندرس ــةرا در  و ... مکس ــود دارد کارنام ــی . خ ــ ،همچن ــد هب ــةج ــنمایش ترجم  ه،نام

بـر ادبیـات  نیـدتحریـر درآورد  یـا ترجمـه کـرد   رشـتةبـه  که قـادر   مقالات و آثارسایر 

ــا  تخصصــیِنمایشــی و حوز  ــاتور   ه ــد  آن همچــون درام ــود متمرک ــه  از اســ . ب جمل

ــار  ــألیفیآث ــهایشــان  ت ــاً ک ــرةدر  عموم ــا  مرجــگ و شــاخم در تاقک زم ــةه ــات  زمین ادبی

ــه نمایشــی ــدمیشــمار ب ــه می رون ــوان ب ــات نمایشــیچشــ ت ــه انداز ادبی : گــذر از ارســطو ب
ــتعمار ــه و آرمانشــلر و آشــوق ،ایبســ ، پسامدرنیســ  و پسااس ــا چــرا  در آین ــا ب  ها  قن

زوال  دربــارة جــورا اشــتاینرکتــابی جــامگ از ، مــرت تــرا د  از ایشــان ترجمــة .اشــار  کــرد

ــتان ــان باس ــرا د  یون ــال  ،ت ــایدة 6911در س ــژوهش و  ج ــش پ ــةبخ ــات  ترجم ــار ادبی آث

ــی را  ــران نمایش ــهدر ای ــاص ب ــود اختص ــ  . دادخ ــد نیس ــه ب ــرداخت  ب ــیش از پ ــردار پ ک

ــرج ،ترجمــانیِ  ــ  مت ــر  ای ــا  ب ــار نگارشــی و پژوهشــی  شــیوةنظــر  کوت ــدازی . و  ک بین

ــادر   ــت  را بهق ــار نوش ــام ک ــ  از اتم ــاز  دورةصــورت تخصصــی پ ــد آغ ــی ارش کارشناس

ــرد  ــ   ک ــار  اس ــی میو آث ــی را آینگ ــر  مشخص ــیر فک ــ  س ــرو  از خ ــد؛ پی ــ  کن خ

ایـ   سرمنشـأیافتـه اسـ . ، درامـاتور   و ترجمـه سـامان پـژوهش واسـطةا  کـه بـهفکر 

                                                      

را  حرف اول «پرگن » منظوم نامةنمایشکنی ،  بررســی اثر ی  در تنلا را حاضــر تحقیق ةمولف ســه نمود بخواهی  اگر . 6

در  ترجمه ای  چون اما .اس  بسیار آن در بازآفرینی ها جنبه و برگرداند ملایمی  سـپید شـعر به را آن قادر  زند، زیرامی

 .اندرسید  بند  نلاییصفحه مرحلة به یا شد  چاش پردازی  کهمی آثار  اینجا به نوب  چاش اس ،

 از. اس  کشـور ای  ها دانشـگا  از یکی در تدری  به مشـلول ترکیه کشـور علوم وزارت دعوت به اکنون ه  ایشـان .8

 ا جایگ و مندل  از در اقدامی شایسته فجر تئاتر ةجشنوار برگدارکنندگان (6934گذشته ) سـال آنکه میمون و مبارک اتفاقات

 کردند.  تقدیر و تجلی  ایشان علمیِ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%84_%DA%86%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%84
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ـــوان نامـــةپایانکلیـــد  کـــه برگرفتـــه از  اندیشـــة ـــا عن  Theکارشناســـی ارشـــد و  ب

Man in Recent American Fiction-Confidence  دکتـــرا   دورةدر ، 6اســـ

ا  و نگارشــی و  نمایــان شــد  اســ . بــرا  و در آثــار ترجمــه گیــر پیادبیــات نمایشــی 

ــ  او ــ  اول اس ــژوهش در اولوی ــه ورا   ؛پ ــةچراک ــایش،  علاق ــر نم ــه هن ــیِ او ب درد و ذات

ــة ــدم شــناخ  دغدغ ــنمایشصــحی   ع ــران را نام ــد ه در ای ــرا  نی ــه س ــه ب ــا  ک دارد. او آنگ

ــه از ســر ذ ،کنــدرود و او را ترجمــه میایبســ  مــی ــاورز  بلکــه و ن ــاتر  ب در  هــدف وال

ــایمرد   ــار پ ــ  ک ــدمیای ــةدر و  . کن ــار  ترجم ــی آث ــات تحقیق ــد  و مقال ــی فرآین ــد ط نی

ــه ا ــهنتخــاق اصــل  میپژوهشــی دســ  ب ــرا  نمون ــد. ب ــاق در  ،زن نخســتی  بخــش از کت

ــه پسامدرنیســ  و پسااســتعمارچشــ  ــات نمایشــی: گــذر از ارســطو ب ــداز ادبی ــرا   ان درک ب

را بـه نگـار  « آن از منظـر ارسـطو جـوهرةتعـاری  تـرا د  و » مقالـة بلتر ماهی  تـرا د 

را ترجمــه  نخســتی  آدمو گوریــ  پشــمالو ، بــرا  تکمیــ  هــدف خــود ،در ادامــهو درآورد  

 نمونـة .ندباسـتانخـوبی وابسـته بـه مفلـوم تقلیـد  از تـرا د  یونـان اثر  که بـه؛ دو کندمی

بـه فارسـی ها  قنـا  بـا چـرا  در آینـههایی اس  که در ارتبـا  بـا کتـاق هنامنمایشدیگر 

                                                      

6. Man  The Confidenceکارشناسی  ةنامهمان آدم هدارچلر  یا شـخصی  طرار موضوعی اس  که قادر  در پایان یا

ارشــد  تحلی  و در پن  اثر از هرمان ملوی ، رال  الیســون، ســال بلو، جان بارت، توما  پینچ  مورد مطالعه قرار داد  

لوح را تواند مردم ساد آید، به خوبی میها  مختل  و هر لحظه به رنگی درمیاسـ . آدم هدارچلر  که معمولاً به صـورت

رومانتیســ  سر برداشته و قصد  ةآدم هدارچلر  در برابر اندیشـ ةا  را غال، کند. پدیداندیشـهها کالا و یا گول بدند و به آن

ـــ  را از خواق غفل ِ خو  ی نید پیوند دارد و به راحت «یکاییآمر یا رؤ» بینی بیدار کند. ای  پدید  با مفلومدارد رمـانتیس

  در ادبیات آمریکا از سـو  قادر  صرفاً کار  بار  به هر سـازد. پیگیر  ای  پدیدها آشـکار میها را بر آنواقعی  انسـان

ــش بود  که چنی  پدید جل  برا  نی  به فار  ــ  به ای  پرس ــ  بلکه آغازگر تلا  و  برا  پاس ــیلی نبود  اس ا  التحص

داد امی )خرو  که در جریان پیروز  انقلاق اسل ةنامما و تلقیات سـیاسـی ما مرتب  شـد  اس ا پایان ةچگونه به ما، جامع

ــعارها، فعالی 57 ــید او را به ای  فکر واداشــ  که ش ها  ها و نظریات احداق مختل  تا چه انداز  با واقعی ( به پایان رس

ـــ . ای اجتمـا  درگیرانـد؛ فکر  که بر کارها و ترجمه ها  نامهنمایشپدید  را عیناً در  ها  آتی او نید تأثیرگذار بود  اس

آلیس  روبرو اس  که با گرگیر ِ اید  شـخصـی  طرار  وحشـی مرغابیبرا  نمونه، دکتر رلینو در بینی . ایبسـ  نید می

لیستی بیدار آدهد و روسمر را از خواق اید میای  پدید  را بروز  ها ، برندل اسـ  که حال روسـمرسـلول شـود. در می

. قادر  گیردکند و در برابر روب  و ایرنا قرار میمی، اولفلای  چنی  نقشــی را باز  ســربرداری  مردگان ما وقتیکند. در می

 امونهها  داخلی نید ای  مسـاله را پیگیر  و به آن پرداخته اس . بررسی و نقد فیل  سینمایی ها و نوشـتههمچنی  در فیل 

 ا  از آن اس . از داریو  ملرجویی نمونه
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ــود  ــه و وارد گ ــ  ترجم ــرد  اس ــهک ــیار  ک ــون س ــی  هاییهمچ ــرح پژوهش ــه دور آن ط ب

بـا « )پرتـو  بگیرنـد و هـ  روشـنگر آن باشـند کـه هـ  از ایـ  مـت  امید ای  به»چرخند می
 چاش(. بازقادر ، در دس   ها  قنا ،چرا  در آینه

توانــد در آثــار قــادر  پــژوهش می ،ا  بــدانی  کــه مــدام برپاســ اگــر ترجمــه را صــحنه

 خصـوصهمتنـی بـ ترجمـةانتشـار خود ببالـد کـه ح ـور  دائـ  و جایگـاهی ویـژ  دارد. به

شـد  فـرت کنـد، امـا بـرا  شاید ای  پندار را ندد خواننـد  دامـ  زنـد کـه آن را کـار  تمام

کـه آن  ،( معنـایی نـدارد. بـه اعتقـاد و بـه آن اجبـار  ترجمـه )یـا پایـان دادنِ اتمـامِقادر  

ــدمی ــادم می» ،نویس ــند  دم ــردازد. نویس ــود بپ ــازنگر  خ ــرایش و ب ــرا / می ــه وی ــد ب توان

]از ا  مـردن و تولـد دوبـار  بدانـد؛ همـی  اسـ  کـه میـرایش را گونـه میرد، خاصه آنکـهمی

، )قــادر « نیــد نامیــد« میــرایش»تــوان ا  را میهــر ویرایشــی و هــر چــاش دوبــار نگــا  او،  

ــارة(. پــژوهش بیشــتر 7 ، ص.6931 ــار درب ــارة  کــه قصــد ترجمــه و کــار پژوهشــی آث  درب

نــو را در  هــا افقد و او هــر بــار ایــ  گشــایمیبــرویش بیشــتر  را  ها دریچــه، دارد هــاآن

دانــد و کنــد. قــادر  در مقــام متــرج  خــود را دانــا  کــ  نمیهــا  خــود لحــا  میبازبینی

و  واکـاو  کنـدبیشـتر  تفحـمخـویش را بـه مـدد تحقیـق و  گذشـتةندارد کـه از ای  باکی 

ص.  ،6931قـادر ، « )بنشـیند ا گذشـتهبـه جراحـی »پیشـی ِ خـود  ها نوشـتهبا ویـرایش 

7.) 

ــادر  درامــاتور   هنگــام ترجمــه اســ . ــه از  ویژگــی دیگــر کــار ق آنچــه در ایــ  مقال

ــی  وا ة ــه اجــرا و عناصــر اجرای ــورد نظــر ماســ  تنلــا ب ــنمایشدرامــاتور   م ــرتب  نام ه م

یـابی  کـه درامـاتور   تنلـا میدر ،ها و آثـار قـادر تر بـه مقدمـهشود. بـا نگـاهی عمیـقنمی

را نیــد  تر پردامنــهفرآینــدها  نیســ  بلکــه  بــر رو  صــحنه اجــرامونتــا   از مــت  بــرا  

، واحــد ها  متفــاوت از یــ  مــت ها و ترجمــهیــافت  نســخه ،بــرا  نمونــه ؛شــودشــام  می

ــاهدة ــاگون از  مش ــا  گون ــا  آن اجراه ــاو  جایگ ــر، واک ــنمایشاث ــدگی نام ــ  زن ه در باف

ــان و شــرای  نوشــت   دورةنوی ، بررســی هنامــنمایش ه، تحلیــ  نامــمایشنخــاص، مک

مـورد  نامـةنمایشآثـار  کـه بـا  جو وجسـ یـ  اثـر،  دربـارةها و نقدها  مفیـد پژوهش

یـ  اثـر  درحـالی اسـ  کـه متـرج ِالبتـه  هـاای  همـة نظـایر آن. ودارند  بینامتنی رابطةنظر 
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 ملاحظـةبـا هـا  ملمـو  تئـاتر ایـران نیـد عمـ  کنـد و نمایشی باید در چـارچوق واقعی 

گـام اول، » ،. در درامـاتور  6دسـ  بـه انتخـاق اثـر  بـرا  ترجمـه بدنـد موجـود ها نیاز

قـول پدیدارشناسـان، در آن ا  کـه، بـهگونـهدراماتور  به دنیـا  اثـر اسـ ، بـه سنجیدةورود 

درهــ  آمیخــت  دو افــق »دنیــا ســاک  شــود، بــا مــت  محشــور شــود و بتوانــد امکــانی بــرا  

ها  قــادر  بــه مــدد (. ترجمــه61 ، ص.6939هیمــی، )خــاکی و ابرا« ه  آوردفــرا« فرهنگــی

ــ ترجمــةدرامــاتور   تلییــر در رونــد  ــار نمایشــی ایبســ  را ب  .دنــکنخــوبی مــنعک  میهآث

 ،ها  مـورد نظـرهنامـنمایشها  ایبسـ  تـا تحلیـ  اجراهـا  هنامـنمایشتحلی  ادبـی عمیـق 

  در ترجمــه و و  ایبســکــه ها  اوســ  کــه نشــان از آن دارد از جملــه مشخصــات مقدمــه

گـذارد هـا بـر ایـ  امـر صـحه مینظـر داشـته اسـ . ایـ  ویژگی مدتوممان ایسب  در اجرا را 

ــه  ــای  و قابلی »ک ــی از وظ ــگر  یک ــژوهش و پژوهش ــاتپ ــد  درام ــا  ج ــ ه « ور  اس

 (. 61 ، ص.6939)خاکی و ابراهیمی، 

ــا وجــود ترجمــه ــر ب ــادر  اگ ــ  ق ــاز ه ــةها  موجــود ب ــنمایش ترجمــة دغدغ ا  ههنام

حــال هگمــان او ایبســ  آنــی نیســ  کــه تابــاســ  کــه بــهبــود  از آن رو  داشــته ایبســ  را 

هـایی کـار یـا ترجمـه قبـ  از انقلـاق ایبسـ  را گرو » :گویـدصـراح  میبـه او. شناختی می

کردنـد؛ ایـ  یکـی از دلـایلی بـود کـه اند که بیشـتر هـدف سیاسـی خاصـی را دنبـال میکرد 

ــا  ــه ی ــه ترجم ــةب ــرداخت  بازترجم ــار او پ ــادر ، « آث ــا 31 ، ص.ق6935)ق ــان ب (. مترجم

ــا  روای  ــ  و گ ــد  از ایبس ــا  بری ــه»ه ــ  دوآتش ــد مارکسیس ــان  و نق ــام از پلخ ــا الل « ب

ــادر ،  ــی کرد 37 ، ص.ق6935)ق ــ  معرف ــاکی از آن ( او را آنارشیس ــر ح ــ  ام ــد و ای ان

اسـی خـود دور بماننـد و نگـر  مبتنـی بـر اهـداف سیتـأثیر توانسـتند از نمی هـاآناس  که 

ــ  را  ــه ایبس ــوق مصــادرة»در نتیج ــه مطل ــد« ب ــا آرزو دارد کردن ــادر  ام ــی ». ق ــ  یعن ایبس

                                                      

 ةهد به فارسی در ترجمه برا  روسـمرسلول  نامةنمایش انتخاق در توانمی را دراماتور   از بُعد ای  نمود نمونه، برا  .6

 انِدور آلیســ اید  وجه در که را دینامیتی چاشــنی نرم نرم ایبســ »آن  در قادر ، اعتقاد به که ا نامهنمایش دید؛ شــصــ 

 ةجامع زمان آن تاریخی و فرهنگی باف  به اگر. کندمی روش  اسـ  داشـته وجود خود  قبلی آثار در و اروپا گر ِناپلئون

 ردمم متأســفانه که داد عصــاقورت ی  آرمانگرایی مشــاهد  کنی : توانی می واضــ  خیلی را نکته ی  بکنی ، نگاهی ایران

 (.37 ، ص.6935 قادر ،)« دادند را تاوانش
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 ، ص.ق6935، )قــادر « کــه بــه مفلــوم هگلــی آن سرنوشــ  و تقــدیر مــا اســ ]را  آدمــی 

 ترجمه کند. (31

 از پـ  و حـی  ،پـیش دو ویژگـی پـژوهش و درامـاتور   کلیـ ، آمـدآنچـه تـاکنون 

ایـ  عینـیِ  نمـود گفتـه شـد، تـرپیشکـه همچنـانبـود.  قـادر  ها ترجمـهدر ترجمه  اتمام

ــی ــهرا  دو ویژگ ــر نمون ــا ذک ــهایی ب ــ او ها  هدر ترجم ــط   از ایبس ــه س ــ ، در س پیرامتنی

 کنی . متنی  مطالعه و بررسی میبینامتنی  و 

 پیرامتنیت . ۲

ــه ــادر در ترجم ــرامت  را می ،ها  ق ــوان پی ــرت ــه عنص ــه س ــه ب ــد و مقدم ــانوی ، نق  پ

قـادر  بـر اثـر  ها  مفصـ ِپیـرامت ، مقدمـهبخـش در قابـ  ذکـر  مؤلفةتقسی  کرد. نخستی  

و یـافت  مـورد نظـر  نامـةنمایشدقیـق و اهمیـ  ایبسـ ، تحلیـ  ادبـی  اس  کـه بـه معرفـیِ

 مقدمــةبرخلــاف  فرضــاً ،و ها  مقدمــه .یابــدمیارتبــا  آثــار ایبســ  در سلســله آنجایگــا  

ــر  «ایبســ  آشــوبگرا » ــانپور ب ا  کــه تمــام روایــ  مقدمــه - دشــم  مــردم نامــةنمایشآری

 ترجمـة شناسـیِروای  نظریـةطبـق  .روایتگرانـه ندارنـدی شـنق -بـردمیسـؤال زیر  ایبس  را

ــر ــا   ،بیک ــیِمقدمهگ ــان نویس ــان(  راوی ــو  می)مترجم ــد را از س ــی واح ــد روایت ــان توان آن

ــه ــه 8117کنــد )بیکــر،  6«بنــد ققا»ت بســیار متفــاوها  شــیو ب ، 6939، جــانخاننقــ  از ب

 اشـــ  ایـــدئولو یکی متفـــاوتی از روایـــ بردتوانـــد ها میقـــاق ایـــ  مقدمـــه(. 39 ص.

ــه ــد  بگــذارددســب ــیش چشــ  خوانن ــا    دهــد و پ ــرداز ِچلر »ام ــادر  «پ از ایبســ  در  ق

ــوعی  ها نویســیمقدمه ــا هــدف تلقــی  ن ــرعک ، ب ــر او، ب ــه اث ــدئولو یکی ب انجــام نگــا  ای

ــ   ــه اس ــرفاً و نگرفت ــ  ص ــو  مختل ــا وج ــد  را ب ــر  و خوانن ــایی، هن ــناختیِزیباییمعن  ش

ــهنمایش ــ  ها نام ــنا می ایبس ــدآش ــةاز ؛ کن ــتان  تجرب ــان باس ــد از درام یون ــ  در تقلی ایبس

رئالیسـمی »، سـب  رئالیسـ  ترا یـ  ایجـاد کـردانقلـابی کـه او در تئـاتر مـدرن بـه گرفته تا

ــه می ــد وام میک ــا نی ــاری  اروپ ــوا  کمــد  در ت ــواد خــام ان ــ بایســ  از م ــادر ، « گرف )ق

ــه همــان 65 ، ص.6934 ایبســ  شخصــی   مــورد نظــرِ جــدلی/هگلیِ شــیوة(. قــادر  گــا  ب

                                                      
1. Framing 
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یــ  بــر گــا   و گــذاردمیبــه مقابلــه دیگــر  نامــةنمایششخصــیتی از  بــاه را نامــنمایشیــ  

ــة ــد ترجم ــگفتار  واح ــدیمدو پیش ــاً  نویس ــا ایبس مت )مثل ــان ی ــایی از مترجم ــان ه شناس

خــود در بخــش دوم پیشــگفتار،  ،گــذارد و در ادامــهشــاخم را ترجمــه و در ابتــدا  اثــر می

ــان می ــر نظــرات آن  خواننــدة»هــر دو نــو  در نگــار  مطالــ، مقدمــه . او 6(نگــاردنقــد  ب

 گیــردمیرا در نظــر  -ا حرفــهجــد  و  خواننــدةعــام ادبیــات نمایشــی و  خواننــدة -«بــالقو 

ــا  و  ــهگ ــرورتب ــدة ،ض ــو  دوم خوانن ــه را  ن ــةب ــاق کتاق مطالع ــود در ب ــتق  خ ــا  مس ه

 دهد.ارجا  مینید ه و ایبس  نامنمایش

ــی   ــ عنصــرِدوم ــر در ترجمــه یپیرامتن ــه ب ــدهایی اســ  ک ــادر  توضــیحات و نق ها  ق

ترجمــه را  ، درامــاتور بـا آشــنا . او در مقــام متـرج ِ نوشــته اسـ خــود و دیگـران  ترجمـة

ــاً  ــوعی عمل ــدمی« اجــرا»ن ــه  ،دان ــانی»البت ــی زب ــا8«اجرای از  اســ  کــه توانســتهجــا آن . و  ت

راهبردهـا، راهکارهـا سـخ  گفتـه و « ترجمـه صـحنة»د و مشـکلات اجـرا  زبـانی بـر فرآین

اطلاعــات هــ  از بُعــد ایــ   گذاشــته اســ ؛د را در اختیــار خواننــد  خــو و تــدابیر گدینشــیِ

 ،مرغــابی وحشــی مقدمــةعــد آموزشــیِ ترجمــه قابــ  توجــه اســ . در پژوهشــی و هــ  از بُ

 پــردةا  از رســیدن بــه معــادلی مناســ، بــرا  جملــه چگــونگیِ قــادر  در توضــی ِ

کـه چگونـه از چـالش بـی  چنـد ترجمـه توانسـته  دهـدمیبه تفصـی  توضـی   ا هنامنمایش

 مبنا  کار ایبس  را تشخیم دهد: اس  

در ایـ  بخـش در چـاش اول بودنـد،  مـا کـار  مبنـا کـه یسـیانگل ترجمـة پـن  انیم از»

وجـو  نحـو ]یـا »اشـتاینر، غوغـا بـر سـر  گفتـة، بـه دادمـینشان  کهتنشی دیدی   هاترجمهاز 

ایــ  شــور و تــنش بــه معنــایی  لا لابــهاســ ؛ بنــابرای ، کوشــیدی  از « دســتور   آرایــیوا  

 (41، ص. ال 6935، )قادر  .«برسی 

                                                      

 ةدربار او دقیق و خوق دید» بدلی  را مِنکِ  لوئی  هنر  از ا مقاله ابتدا کوچولو آیوُل  در قادر  نمونـه، برا  .6

  ای برا  مقدمه عنوانبه( چاش دس  در قادر ،) «پرور قلرمان از ایبس  جست  دور  و آُلمِش و ریتا پرداز شـخصـی 

 با ود خ پیشگفتار در نیس  موافق رانمو  بانو  و آسـتا ةدربار منک  سـخنان با که ازآنجایی اسـ  اما برگدید  ترجمه

مطالبی را افدون بر آن  کوچولو آیوُل  نوی  ها خوانش ةدربار «بل  زیر عصـــا  و آبی نیلوفر: کوچولو آیوُل » عنوان

 .  کندمقدمه اضافه می
2. Linguistic Performance  
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ــ ــام مترجم ــا مت  یاو در مق ــت  ی ــ، م ــارآزمود  فری ــهک ــا  ترجم ــورد. ا  را نمیه خ

امـا ایـ   ،ون نـرو   بـود  اسـ متـ بازچـاش آثـار مبنـا  کـار قـادر  درگفتی  کـه  ترپیش

ــدان ــا ب ــار گذاشــته بررســی ترجمــهو  نیســ  کــه  معن ــار ایبســ  را کن ها  انگلیســی از آث

ــرا  او درک فر ؛باشــد ــرا ب ــار ایبســ  آزی ــا آث ــان ب ــردن مترجم ــرم ک ــد دســ  و پنجــه ن ین

ــاززمینه ــا بینش س ــ . ه ــد اس ــهو   جدی ــی  ترجم ــی همچن ــا  انگلیس ــی و گ ها  فارس

ــنمایش ــد میهنام ــ  و نق ــد و ها  ایبســ  را تحلی ــهکن ــه دیگــران، فراخــور ب ــدهایی ک ــه نق ب

 با ه  بخوانی :  زیر را مورد. 6دهدپاس  می ،اندبر کار او داشته مستند و غیرمستند،
 

 ما، مشترک دوس ِ. بود شفاهی]مرغابی وحشی   ترجمه ای  نقد نخستی »

 دهة اواخر در را ما نوی دس  مت  که بود کسی اولی  راد ، اکبر شادروان

 آن رس بر او با تلفنی وگو گف  ی  در آن از پ  و خواند خورشید  شص 

(. !نکردی  ضب  را دوساعته تلفنی مکالمة آن که حی  و) زدی  حرف ترجمه

 به دبای بیشتر ایبس  ها نامهنمایش زبان او دید از گف می او که هس  یادم

 از ای . عامیانه گا  و ،ا محاور  شکسته، زبانی تا باشد نددی  فاخر زبان

. بود او و ما بی  نقادانه دوستیِ  سرآغاز و عدید راد  با ما شیری  ها جدل

 زندان تورو که ش، آن ما، مشترک ترجمة خواندن از پ  او که نماند ناگفته
 خالی ایران در وحشی مرغابی از ا تاز  ترجمة جا  که کرد یادآور  بود،

 (.91 ال ، ص.6935 قادر ،) «اس 
 

ــادر  در  ــةق ــه ادام ــ  ترجم ــ،، دلای ــی  مطل ــ  هم ــان و باف ــه زب ــه ب ــا توج ا  را ب

ترجمــه و وســوا  او در  دربــارةه و نیــد بــا اســتناد بــه ســخنان ایبســ  نامــنمایشا  صــحنه

ــورد  ــ ،دهــد. توضــی  می مرغــابی وحشــی ترجمــةم ــ  از  گذشــته از ای ــول و  پ ــ ِ ق نق

 .  پردازدمیعمرانی  ترجمة شکلی مبسو  به نقدراد ، به یادزند 

                                                      

 نقد نلات. اســ  نگرفته صــورت ایبســ  ها نامهنمایش از قادر  ها ترجمه مند  برمکتوقِ رو  نقد البته هی  . تاکنون6

 اهراًظ و بود  موجود او شخصی وبلات در و گرفته صورت وحشی مرغابی ترجمة بر که اسـ  عمرانی میرمجید از مکتوق

 اس .  افتاد  کار از پیش چند  نید وبلات آن



 687    ...                       در )باز(ترجمه  نقش پژوهش و دراماتور                            سال پنجاه  

 

 

د. اگونی دارگونـ انـوا  ماهیتـاً اسـ  کـه در آثـار قـادر  یرامتنـیپ مولفـةسومی   پانوی 

ــ ــوارد  کــه و  هب ــانوی  ذکــر  اســامی و اصــطلاحات خــاص معــادل اصــلیِجــد م را در پ

ــد، گــا می ــرا  روشــ  کن ــر آن ،تر شــدن موضــو ب ــاو  ب ــهعل ــه اســ ، از  چــه در مقدم گفت

در پــانوی   توضــیحاتی تکمیلــی و بــه منــابگ بیشــتر بینــامتنی، ارجاعــاتی هــا تحلی طریــق 

بـه مخاطـ، نـرو    انـدازةمخاطـ، عـام ایرانـی بـه کـه دهـدمی چون احتمـال ،کندمی ارائه

 مقدمــة ترجمــةدر  ،بــرا  مثــال .نداشــته باشــدآن ارجاعــات و مناســبات بینــامتنی دسترســی 

ــ ــر  نک مِ ــ ب ــو آیوُل ــادر  ،کوچول ــه ق ــدةاز  ا لحظ ــی خوانن ــ  وفارس ــ  نیس  زبان غاف

و سـایر آثـار  «هملـی  جامـةزن رنگـی  فلـوت» افسـانة ریشـة دربـارة و مفید  اطلاعات لازم

اپرایـی از ارنسـ  ه ارتبـا  بینـامتنی دارنـد از جملـه شـعر  از گوتـه، نبا ای  افسـاهنر  که 

از  ا نمونــه عنوانبــه .گــذاردمیمخاطــ،  در اختیــاررا نینــو ونســلر و شــعر  از رابــرت برا

ــورد  را  ــانوی ، م ــیِ پ ــاربرد عنصــر پیرامتن ــردة ازک ــةنمایشاول  پ ــانج  نام انتخــاق  زدگ

 : ای کرد 
 

ــه»( 6 ــ  خــوامنمی: رگین ــدِوو» باهــات انگــار وایســت  جــا ای ، زدگــانج ) «مداشــته «ران

 (81 قادر ، ص. ترجمة

قـرار ملاقـات. در سراسـر ایـ  مـت  رگینـه  rendez vou» توضـی  متـرج  در پـانوی :

ــه تلییــر محــی  زنــدگی فعلــی و  نشــانةکــه  پرانــدمیفرانســو   هــا وا  گــاهی  امیــد او ب

  . )همان(« فرهنو مرتب  با آن اس 
 

بـه لحـا  ماهیـ  هسـتند کـه  ا پیرامتنـیها  مؤلفـهدو از  هـر مقدمـه و پـانوی گرچه 

 هـاآنتفـاوت تـوان می ،رونـدمیبکـار مخاطـ،  اسـتفادةبـرا  به منظور افدودن توضـیحات 

ــه خواننــد  مقدمــهدر دانســ  کــه نکتــه در ایــ  را  در  دهــدکلــان می گاهیدیــد نویســند  ب

 در بافـ  مـوقعیتیِو  یابـدمیارتبـا   بـا موضـو عمومـاً در سـط  خُـرد  پـانوی حالی کـه 

حتــی اگــر متــرج  مصــادیق  ،در مقدمــه رود.پــیش مــینمایشــی کــردار  همپــا ِ مــورد نظــر

بـه اصـطلاح بـهیعنـی  ،ایجـاد کنـد را موقعیـ  بایـد بـرا  آن بافـ  ،ارائه دهده  رد  را خُ
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ــردازد 6«مجــدد آفرینیبافــ » ــانوی  ،بپ ــه 8«منــد موقعی » مســئلة امــا در پ مشــخم  طورب

ــه. یابــدمیموضــوعی   ــرا  نمون در مــورد آنجــا کــه  مرغــابی وحشــی مقدمــةدر قــادر   ،ب

)هرچنـد سـاد  « گینـا»تیدچنگـی زبـان »بـه ، گویـدمیسـخ  ه نامـنمایشها  زبان شخصی 

ــا  ــا  ب ــا للد و گ ــتور ( ه ــی و دس ــار  « آوای ــرد  اســ اش ــادر ک ــ 6935 ، )ق  ، ص.ال

ــا  (91 ــهام ــا توســ  ب ــانوی   ب ــد  را ازپ ــد  آن اظلارنظرهــا  کارشناســانه مصــادیق خوانن نی

 زیر را با ه  بخوانی :  نمونةدو  .سازدمیآگا  
 

مرغـــابی ) «اکنی جـــا و داریـــ  ازم انعقـــاد مـــینچیـــه نشســـتی  او ... او گینــا: »(  8

 (643 ، ص.6935، و آقاعباسی قادر  ترجمة، وحشی

، مرغــابی وحشــی« )گویــدجا  انتقــاد، انعقــاد میگینــا بــه»توضــی  متــرج  در پــانوی : 

 .  (643، ص. 6935ترجمة قادر  و آقاعباسی، 
 

، مرغـابی وحشـی« ).لمـار، تـو بـه ایـ  کـارا عـادت نـدار گینا: نباید رفتـه بـود  یا»( 9

 (616 ، ص.6935 ،و آقاعباسی قادر  ترجمة

مرغــابی « )کنــدگینــا فعــ  را نادرســ  اســتفاد  می»توضــی  متــرج  در پــانوی : 
  (.  616، ص. 6935، ترجمة قادر  و آقاعباسی، وحشی

 

در پــانوی  ابــراز  یــابیمعادلترجمــه و  چــالش مــوردظــراتش را در نقــادر  گــاهی نیــد 

 اس : ای  راهبرد ا  از یر نمونهز. توضی  داشته اس 
 

 شـیطان هـا، خطـی: ترجمـة)Å, fan’ tro det  گویـدمی رلینـو نـرو   مـت  در»( 4

 یوبَنـ اسـ .  کـرد  کلافـه را بـازیگران و مترجمـان کـه اسـ  چنـان آرایـیوا  ای (.  باور

 بـرا  6361 سـال در شـارش فارکِسـِ . کنـدمـی اشـار  مترجمـان سـو  از انتخـاق چند به

 مـایر مایکـ  برگدیـد، را  (طـور همـی  گمـون  ه)بـ  So I should imagineمعـادل آن

 و خنـددمـی ینـوآورد: رل را صـحنه دسـتور ایـ  جـایش بـه و گذشـ  آن ترجمـة خیر از

                                                      
1. Re-contextualization  

2. Situatioality  
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 The devil معـادل بـرایش یوبَنـ ، هماننـد فـارل ، مـ  و آرچـر انـدازد؛می زمی  بر ت 

it is  کـه» یـا کنـی  ترجمـه «ودروغگـ آدم بابـا  جـا  ایـ » مـانی مـی کـه برگدیدنـد، را 

 (.  863 ، ص.6935، و آقاعباسی قادر  ترجمة، مرغابی وحشی« )!شیطون خود یعنی
 

ــام »( 5 ــار ن ــتاد معم ــةاس ــرا   ترجم ــوبی ب ــون  Byggmester Solnessخ ــ ، چ نیس

ایـ  رکـ  از اسـتاد معمـار آن بـه  ترجمـةسولنِ  بـرا  ایبسـ  رکـ  معنـایی اسـ  امـا در 

 (.  91، ص. 6935، بلداد قادر  ترجمة، آیول  کوچولو« )رودمیمیان 
 

سـخ   رشـتةاسـ  کـه  جـایی ه تـانامـنمایش ترجمـةدر  پـانوی در عی  حال، کاربرد  

از خیـر قـادر  . مـوارد  نیـد هسـ  کـه نشـود آشـفتهخواننـد  نگسـلد و نظـ  فکـر از ه  

مـورد نظـر را بـا افـدودن  نکتـةبـرا  گریـد از ایـ  مع ـ  خطـر کـرد  و  و گذشتهپانوی  

بــه مخاطــ، رســاند   (متنیمیــان توضــیحاتِ طریــق از یعنــی)ه نامــنمایشعبــارتی بــه مــت  

آن بایــد  ترجمــة ،نتیجــه درســ  و ا ه بــرا  اجــرانامــنمایشمــت   یادمــان نــرود کــه 6.اســ 

 خودبسند  باشد چون از ابدارها  پیرامتنی رو  صحنه محروم اس . 

 بینامتنیت. ۳

ــه م ــ جموع ــار ایبس ــان ،آث ــه همچن ــهک ــود در نام ــخنرانیخ ــرد  أهایش تها و س ــد ک کی

بـدون  هـاآنو بررسـی و تفسـیر هریـ  از  سـازندمی« یـ  کـ ِ پیوسـته و منسـج »»، اس 

 ، ص.هانامــه ایبسـ ، از نقــ بـه قــادر « )شــدنی نیسـ « کــ ِ پیوسـته»در نظـر گــرفت  ایـ  

ــة ،991 ــان مقدم ــ  ج ــان گابری ــ  در ،بورکم ــاش دس ــ  . از(چ ــی   ،رو ای ــادر  در ح ق

ــه  ــار ایبســ  ب ــرا  رمدگشــایی آث ــژوهش ب ــا تحلی پ ــامتنی متوســ  شــد  ه ــا اســ   بین ت

از ایبســ  رهنمــون « دقیــق»حــد ممکــ   خواننــد  را در رســیدن بــه شــناختی صــحی  و تــا

                                                      

 اطلاعات برا . کنی  مشـاهد  وحشـی مرغابی نامةنمایش در «توکا» عبارت ترجمة در توانی می را افدودن ای  از ا نمونه .6

 .  کنید مراجعه 49-48 صفحات ،نامهنمایش ای  مقدمة به زمینه ای  در بیشتر
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ا  را در بافــ  کارهــا  هنامــنمایش ،8درونــی گیــر  از بینامتنیــ ِبــا بلر گــاهی . و  6دشــو

 .  پردازدها  او میهنامنمایشکند و به پیوند آن با سایر پیشی  ایبس  بررسی می

ها  دیگــر ایبســ  نــدد قــادر  از چنــان اهمیتــی هنامــنمایشبررســی یــ  اثــر در بافــ  

اثـر دیگـر  را بـر  ترجمـةرنـ  گـذارد و میناتمـام در میانـه کـار  را  گا  برخوردارس  که

ــود  ــوار هخ ــدمیم ــرا   ،کن ــه را ب ــه زمین ــرا  اینک ــرفاً ب ــةص ــرآن  ادام ــه اث ــا  کار نیم ملی

ــازد ــه .س ــرا  نمون ــان  در ،ب ــةجری ــان ترجم ــ  بورکم ــان گابری ــادر ، ج ــه ق ــ  ن ــا ای تنل

وقتــی مــا  و کوچولــو آیوُلــ ، اســتاد معمــار ه را در بافــ  ســه کــار پایــانی دیگــر،نامــنمایش

و حــی  نگــار  مــت   آن ترجمــة، بلکــه پــ  از اتمــام کنــدمیبررســی  مردگــان ســربرداری 

میسـر در صـورتی تنلـا ایبسـ  در بحـ ،  یابد کـه دنبـال کـردن دیـدگا  هگلـیِدرمی مقدمه

نگـار   ،نتیجـه هـ  موجـود باشـد. در کوچولـو آیوُلـ  نامـةنمایش ترجمـةکـه  خواهد بود

و ســپ  کنــد می را ترجمــه آیلــ  کوچولــو ،کنــدمیرهــا  کار نیمــهمقدمــه و چــاش اثــر را 

ایـ  سـخ  بـدان معناسـ  کـه  .رسـاندبـه پایـان می جان گابریـ  بورکمـان خود را بر مقدمة

ــادا او  ــهواهمــه دارد مب ــرةاز  ا حلق ــامتنیِ  زنجی ــهنمایشبین ــار  ا نام ــه رو  آن ک ــدمیک  کن

یـا بـر تحلیـ  خـودِ و  از مـت   از آن ا پـار و بـر تأویـ  مـت  یـا از نگا  او بیـرون بمانـد 

سـاخت  زوایـا  تاریـ  و ظرایـ  پنلـان مـت   قـادر  همچنـی  بـرا  روشـ اثر بگـذارد. 

ــا   ــ  بگ ــود مییاز بینامتنی ــی س ــد و رون ــا جوی ــت  ی ــار م ــت  ا پ ــا  از م ــا  ب را در ارتب

ــته ــندگان  ها نوش ــایر نویس ــه  ازس ــرجمل ــار معاص ــ   نِاآث ــتریندبرت، همایبس ــون اس چ

ــد. ستایوفســکی تفســیر میچخــوف و دا ــاً در تحلیــ  کن  از ی،مرغــابی وحشــ نامــةنمایشمثل
( یـا 85 ، ص.الـ 6935 ،قـادر ) گیـردمیبلـر   بـا آن چخـوف دریـایی مـر بینامتنی  رابطة

ــ  بخــش دیگــر  از همــان  ــنمایشدر تحلی ــدونام ــق اف ــهن ده، از طری از  یادداشــتی در مقدم

                                                      

 معنا افادة رتب م متونِ سایر به وابستگی واسطةبه متنی عناصر آن مطابق که مت  پرداز  برا  اس  سـازوکار  بینامتنی . 6

ــخ به(. 11 ، ص.8114 ماند ، و هتی ) کنندمی ــ  آن بینامتنی  از منظور دیگر، س ــ  ممک  متنی هر که اس  ی  در اس

 .کند تکرار اند،گردید  مشتق قبلی متون از که را ساختارها و معانی مفاهی ، از برخی تاریخی، زنجیرة

 ها نوشــته با بســ ای آثار بینامتنیِ مناســبات و «درونی بینامتنی » را مختل  ایبســ  آثار بی  بینامتنیِ نگارند  مناســبات .8

 .نامید  اس  «بیرونی بینامتنی » را دیگران
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ــة ــام رابط ــیاف  ش ــد ض ــانِ دور می ــداد میلمان ــی  تع ــیدد  در تعی ــدد س ــامتنیِ ع ــردةدر  بین  پ

، الـ 6935 ،قـادر ) داردمـی بـر نخس  و همـی  عـدد در داسـتان شـام آخـر مسـی  پـرد 

 (.  84 ص.

. و  از یــ  دارددوگانــه   آن کــه بینامتنیــ  در آثــار قــادر  کــارکردشــایان ذکــر  نکتــة

 هـا گدینشد توضـی  چگـونگی ترجمـه و چرایـیِ برخـی و نیـ ادبـیو تحلیـ  نقد  سو، در

ــه  ترجمــانیِ ــامتنی متوســ   هــا تحلی خــویش ب در هیچگــا   از ســو  دیگــر، ،شــودمیبین

 یــار  هــاآناز  مــداممناســبات بینــامتنی غافــ  نیســ  و ترجمــه نیــد از حــی  کــنش عملــی 

ــدمی ــه  جوی ــد ب ــا بتوان ــا معادلت ــ،  ه ــی مناس ــمیمات مقت  ــول در و تص ــاییِ محص نل

توضــیحات تــوان در میخــروار،  نمونــةمشــتی  عنوانبــه، . ایــ  مــورد راترجمــه دســ  یابــد

ــیِ انتخــاق ــاق چرای ــوان  متــرج  در ب ــةنمایشعن ــادر  در  زدگــانج  نام مشــاهد  کــرد. ق

ــی  معــادلی در چگــونگیِ توضــی   ــه چن ــةرســیدن ب ــاق مقدم ــ  » :نویســدمی کت ــاکنون ای ت

 در زبــان آلمــانی بــه Gespenster در انگلیســی یــا Ghosts ه بــا اســتناد بــهنامــنمایش

« رســاندمــورد نظــر ایبســ  را نمی ترجمــه شــد  اســ . ایــ  مفلــوم تمــامی معــانیِ اشــباح

شناســی و  پــ  از ریشهکــه  دهــدمیتوضــی   ،و در ادامــه(. 63 ، ص.6934)قــادر ، 

ــوان اصــلیِ، Gjegangere وا ة ــنمایش عن ــرو   نام ــان ن ــا توجــه و ه در زب ــد ب ــد نی ــه پیون ب

ــد ِ ــامتنی و همانن ــدةخیر  بین ــا کنن ــر ب ــ  اث ــان ای ــانج  رم ــ   ،داستایوفســکی زدگ در نلای

 کرد  اس .ا  انتخاق چنی  معادلی را برا  عنوان ترجمه

  متنیت. ۴

ــق ــه ترجمــهنگــا  دقی ــههتر ب ــادر  نشــان از آن دارد ک ــت  اصــلی ا  ق ــازآفرینی م ــر ب  ب

ر آثـا مایـةجانقـادر  بـر زآنجاکـه ا. بسـیار ملـ  اسـ بـرا  او  کلـی اثـر مایـةدرون اسا 

پسـی  پیشـی  و گفتمـان آن بـا  ارتبـا  متنـیِبـر اسـا  را  ا جملـههـر  اشراف دارد،ایبس  

در گرچـه . آیـد نائـ برگـردان خـود در  اثـر متنیـ ِبـه  تـا آفرینـدبازمیمـت  کلی   یعنی در

مـت  اصـلی جملـه یـا بـه تـا جـا  ممکـ   بایـدن اس  کـه متـرج  آفرت بر دیدگا  سنتی 

اشــراف بــر بــدون و  ،مکــانیکی ،صــور کــار   صــرفاًپایبنــد  اگــر ایــ   پایبنــد باشــد، امــا

 طــرازه معــادل و  متنــیبــه آفــرینش ، باشــد اثــرمفلــومی و ســبکیِ  جامعیــ  و یکپــارچگیِ
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ــام در  ــد نظ ــدنمیمقص ــه ،انجام ــة ولوآنک ــه ترجم ــاخ  ب ــات در روس ــحی  جمل ــاهر ص ظ

گیــر  را شـاهد  بــر ایـ  ادعـا، بخشـی از گفتگـو  رلینـو و گرِ عنوانبـه. نظـر برسـندبـه

بـا  جـدل ایـ  دو ،. در ایـ  بخـشکنی مـینقـ  مرغـابی وحشـی  نامـةنمایشپـنج   پردةدر 

تنـی بـر اصـول اخلـاقی مب« یآرمـان  هاخواسـته»»، یعنـی گرِگیـر بیمـار ِ یکدیگر بر سـر 

ــه اوا خــود خشــ   ــادر ، « رســدمیب ــ 6935ِ)ق ــرو  (. 41 ص. ال ــت  ن ــو» ،در م « رلین

 :گویدمی

 

(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). 
 

 : چنی  بود  اس  انگلیسی فیلد  از مت  نرو   ترجمة

 

(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.  

 

 :اس  گونهبدی  از مت  نرو  عمرانی فارسی  ترجمة

تــ، دردسرســازِ   یــ. اول، ا یبــریرنــ  مــ  اد یــچیپ  مــاریآهــا. شــما از برلینــو: ( 1)

و پــرت و پلــا  ریههنمههی راه همیشههه ش،یو بعــد بــدتر از اون، سرســامِ ســتا ه،یــ  ارکدرســت

ــ ــیم ــه یگ ــا  با. هم ــچ دی ــب  دی ــدگ رونی ــرا یاز زار و زن ــون ب ــته   خودت ــتودن داش س

 . یباش

 :چنی  اس ای  و آقاعباسی قادر  ترجمةو در نلای ، 

ــویلر( 3) ــ : ن ــ  چ ــ  یآر ، پ ــی! دردت ه ــا دو یک ــ ت ــ ین ــا   شی. اول ــدان آم وج

کـه هـر از  هیقلرمـان پرسـت  خـورة. بـدتر از اون د یـچیبـه پـر و پـات پ  که بدجور تهکرد 

و  یکنــ  دایـرو پ یکــیکـه  یشــیم یو نخـود هــر آشـ میفتــی دور . جونـ  بــه فتـهیم یگـاه
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ــذار ــ  ب ــوا  کن ــوا حل ــرت حل ــی) .یرو س ــابی وحش ــة، مرغ ــادر  ترجم ــی ق ، و آقاعباس

 (635 ، ص.6935

ــی  ــه کن ــرو   توج ــت  ن ــه م ــر ب ــارت ،اگ ــادلعب ــادندور » ی مع ــواهی   «افت را در آن نخ

ــ . ــار  یاف ــا پ ــه آن  مت تنل ــ  ب ــارتنددی ــه در   altid går De عب ــ  ک ــةاس  ترجم

ــ  ــا  اللفظیتح ــه معن ــت را » ب ــ .« رف ــادر   اس ــه ق ــایگدی  چگون ــادلی را ج ــی  مع چن

عبـارت را بالکـ  نادیـد  بگیـرد و « رفـت را » وا ةدهـد کـه خـود میای  اجاز  را بـه کند،می

ــادندور » ــد «افت ــت  اضــافه کن ــه م ــادر  و آقاعباســی ) را ب ــر کــار ق ــی ب اشــکالی کــه عمران

آنچـه در پاسـ  بایـد گفـ  (ا دانـدمیا  غیروفـادار بـه مـت  ایبسـ  گیرد و آن را ترجمهمی

و  بافــ  مــوقعیتیحــ  و حــال موجــود در آن  دهــدمیرا بــه متــرج    کــه چنــی  اختیــار

ه و بــا همــان هــدف روشــ  آگاهانــ»اتفاقــاً  کــه کنــدمیتصــری  . قــادر  اســ  مــت کلیــ  

ــردن موضــگ  ــور’ک ــه اصــول و  ‘لین ــا آرماننســب  ب ــر ’ ه ــةو  ‘گرِگی ــه و  حمل لجوجان

، الــ 6935 ، اســ  )قــادر عبــارت یادشــد  را بــه مــت  افــدود « حتــی خودپســندانه بــه آن

ــا . و (43 ص. ــت داشــت  بخش نظــر در ب ــا  دیگــر م ــرا  ر ه ــه و ب ــتی و ســیدن ب یکدس

رویکــرد  دربــارة« رلینــو»پیشــی ِ  اناز ســخن ا رگــهکنــد انســجام متنــی تلــا  می

ــر » ــ« گرِگی ــدررا تک ــادر ، ) ار کن ــ ، ص. 6935ق ــرارِ (43ال ــاً تک ــرار الدام ــ  تک  و ای

ــازآفرینیِ بلکــه  ،صــورت نیســ  ــردةدر . اســ  6«کــارکرد»ب ــارة رلینــو ،ســه پ ــا   درب ارتب

ــود:« گرِگیــر » ــه ب ــردم عــاد  گفت ــا م ــدام م» ب ــر زاغــهیم ارگرا و از کــ  هارفــ  دور و ب

قـــادر  در . (647 ، ص.6934)قـــادر ،  «دادمــیبراشــون شـــعار  ‘یآرمـــان  هاخواســته’

ــت ’چــون » :نویســدمی ترجمــه مقدمــةگدینی در توضــی  ایــ  معــادل  همــةویژگــی  ‘را  رف

ــه ســخ  قبلــی  هــاآدم ــا اشــار  ب ــیدور  م’، ای گفتــه، ســه پــردةدر  ‘رلینــو’اســ ، ب و  یفت

 ̒ هُـ ̕مخاطـ،   سـو بهایبسـ  را انـدکی  ای خواسـتهچـراا چـون . ‘ی ...شـیم ینخود هر آش

ــا  ــر  بی شــا بــدهی  ت کــه  بیتیشــا  .(43 ، ص.الــ 6935قــادر ، « )نشــود رنــوک ایــ  اث

ــادر  از آن ســخ  می ــان ق ــد هم ــه در  «رمانتیــ  آلیســ اید »گوی ــرو ِ اســ  ک ــانن  آن زم

ــه  کــردتلــا  می ــر کحــرف  یشــکلهــر ب ــادندور »اصــطلاح ســی بنشــاند. رخــود را ب « افت

                                                      
1. Function  
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قـادر   برسـاختة مـت ِاسـ  و  بـه دیـدار هـر کسـی رفـت  و گرداگرد شـلر گشـت  معنا به

ترجمــه در را « وفـادار »و آگـاهی قبلــی، قـادر  بــا خرسـند  . همانـا سـخ  ایبســ  اسـ 

ــ ــد ِ صــور »ه ب ــ  « پایبن ــدنمیتقلی ــرا ؛ده ــد می زی ــةجاندان ــا الدســخ  ایبســ   مای ــاً ب ام

ــد ِ صــور  حاصــ   ــا   ،شــودنمیپایبن ــادار ِ»بلکــه گ ــه « وف ــش و ب ــه نق ــام از ب جــان کل

کـه نگـا   دهـدمینشـان ایـ  داد   6.رسـدظلـور می منصـةبـه « نـاهمخوانیِ صـور »مجرا  

)بــه مفلــوم پایبنــد ِ صــور ( نیســ  بلکــه « انتقــالی»قــادر  بــه ترجمــه اساســاً یــ  نگــا  

اولویـ  دارد آن اسـ  کـه  چیـد  کـه بـرا  اوسـخ  دیگـر، بـهاسـ . « کـارکرد »نگاهی 

 مت پـار نددیـ  بـه همـان( کـار  را در نظـام مقصـد بکنـد کـه  مقصـد همـان )یـا مت پار 

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

ــ ،  ــنیس ــه م ــا ت  بلک ــ  آن )ی ــ در کلی ــا پار  ک دس ــیِ ه ــتقلی متن ــ  مس ــه اس  در ک

ــوقعیتیِ هــا باف  ــاگونِ م ــت  موضــوعی   گون ــدمیم ــرج ،  .(یابن ــام مت ــادر  در مق ــ  ق پ

در ترجمــه از » او نیــد بــر ایــ  بــاور اســ  کــه زیــرا ؛اســ « خُردگــرا»و « نگرکــ » همدمــان

 (.  83 ، ص.6935)حداد ، « یابی رسی  و توان بازآفرینی میک  اس  که به جدء می

ــالی ــیخُاز  مث ــادر  ردگرای ــه ق ــوان میرا  در ترجم ــردان در ت ــرو  ِ وا ةبرگ   vildandن

ــا   ــی»در معن ــابی وحش ــا «مرغ ــردةدر  wild duck ی ــةنمایشدوم  پ ــابی نام ــی مرغ  وحش

  گوید:میچنی   یر  در پاس  به ایکدالگرگِمشاهد  کرد. 
 

10) Gregers: Nej, er det virkelig? En vild and?    
ــر  ــی  vildand وا ة گرگی ــا مکث ــهرا ب ــ  کلم ــی  دو بخــش ای ــد وادا می ب ــ   کن ــا ای ب

در  ånd کلمـةبـه ضـمنی  ا ر شـااخواهـد می مونولـوگی کـه بـا خـود دارددر  کلـامی باز ِ

                                                      

ها  ترجمه را از ریمون وَن دِن بروک در بازتعری  مفلوم تعادل، از همان چند دهة قب ، کانون بح  که آوری  یاد بـه .6

طور سخ  دیگر، همان(. به681، ص. 6911)رک به گنتدلر،  تلییر داد  بود« چند به ی »به تطابق « ی  به ی »مفلوم تطابق 

 زبانی، نیازها  به بســته متفاوت، ا ترجمه ها موقعی  ]در کند،( تصــری  می81 ، ص.8164نق  از پی ، به 6311که کاد  )

به  ی » ،«دچن به ی » ،«ی  به ی » تناظر از متفاوتی ها مترج  به صورت سـبکی گوناگون  یا شـناختیمعرف  فرهنگی،

 اب ک  که آن نگارند ، ای  دید از. اس  ترجمانی کنش سـیال ماهی  ذاتیِ ای  و شـد خواهد متوسـ  «ی  به هی »و «جدء

  اص تری بدیلی ای  با کند، تشـکی  قادر  کار در خُرد، سـط  در صـور  اضـافات و حذف و هاتعدی  صـرف به اتکاء

 اس !  بیگانه و کمّی اس ، صور ( همسانیِ نه تفاوت )و بر ناظر که ترجمه
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جـا در این vild and وا ة بـه سـخ  دیگـر،داشـته باشـد. نیـد « روح»بـه معنـا  زبان نـرو   

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

وجـه  ایـ انتقـال  قـادر  بـرا . کنـد القـا بـه مخاطـ،را « بنـد در روحِ»یا « روح وحشی» از

کلاسـی  فارسـی نیـد اغلـ، کـه در ادبیـات  گدینـدمی بـررا « مـر » وا ةمعنا به مخاطـ،  از

مرنجـان دلـ  را کـه ایـ  » همچـون هایینمونـه)مثلـاً در  اسـ بـود  « جـان»یـا « روح»نماد 

 نالـة»یـا در و « کـ  نبینـدسـ  مـر  وحشـی کـه جفـا  ا چـه خـو »یـا « ... مر  وحشی

در سـط   ایبسـ  شـاعرانة بـه تأسـی از بیـان تـا بتوانـد («  همه بلر وطـ  اسـ یر ایمر  اس

   :چنی  اس  مت  نرو  دیالوت ای  بخش در . قرار سازد تعادلی نسبی بر ،وا   خُردِ
 

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. 
 

 :  اس  صورت بدی  فیلد  انگلیسی ترجمة
 

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. 
 

 :  اس  اینچنی  آقاعباسی و قادر  ترجمة نلای ، در و
 

 .وحشیه مرغابی یه نیس ، اونا از ورله، ... آقا  نه: ایکدال( 69

 !اوحشی مرغ یه اگی می جد : گرگیر 

 مرغــابی. وحشــیه مرغــابی یــه ... مــر  گفتــی  بلــش کــه اونــی. چــی پــ  آر ،: ایکــدال

 (664 ، ص.6935قادر  و آقاعباسی،  ترجمة، مرغابی وحشی) ن.جا پدر ما وحشی
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ها  قـادر  ملـاکِ ارزیـابی موفـق کـار او در ترجمـه را ویژگـییـ   اگـر بخـواهی  تنلـا

او . اشـار  کـرد تـا سـر حـد تـوان 6«سـاز  تنـو  زبـانیعـدم خنثی» باید به اص تلقی کنی ، 

ظرایــ  صــنایگ ادبــی و  ملاحظــةو    وا گــانی و توصــیفیبرســاخ  معنــابــه تنلــا 

ــناختیِزیبایی ــت   ش ــند  م ــدنمیبس ــه ،کن ــازآفرینیِ بلک ــانییگوناگون ب ــا  زب ــطوح در  ه س

 مســئلةواکــنش قــادر  بــه  نحــوةواکــاو ِ بــرا  . نظــر او بــود  اســ  مــدّ همــوار مختلــ  

و ممتـازِ سـبکی متمـاید  وجـو آثـار ایبسـ  کـه از ق ـا یکـی از در  تنـو  زبـانبسیار ملـ  

 طبقـةفـرد  اسـ  کـه ایبسـ  در انعکـا  زنـدگی هآثار او و ملـازمِ نـو  رئالیسـ  منحصـرب

ــدّ متوســ   ــرا  نظــر داشــته اســ ، موضــو م ــان و خُ ــی بررســیرد در دو ســط  کل . کنی م

رمـان مثلـاً  یادبـ ها گونـهدیگـر شـاید بسـی بیشـتر از  هنامـنمایشدر  انـر  8«سـخ  شیوة»

ناشـی از ایـ  واقعیـ  اسـ  کـه هنـرِ  تردیـدبیو ایـ   شـته باشـداهمی  دا تان کوتا سدایا 

ملــازم تنــو  زنــدگی زنــدگی اســ  و  واســطةبینخســ  هنــر بازســاز ِ  وهلــةنمــایش در 

، در واقعـی، بـه اقت ـا  کـردار نمـایش هـا آدمنمـایش دقیقـاً ماننـد  هـا آدماسـ .  یزبان

ــا موقعی  ــرار  ه ــاگون ق ــاطیِ گون ــدمیارتب ــار، گیرن ــ   اقش ــه مختل ــدگی جامع را نماین

ــدمی ــاعی کنن ــا  اجتم ــیلی،  و متلیره ــط  تحص ــی ، س ــ ، جنس ــون س ــاگونی همچ گون

 .  گذاردمیاثر  هاآناستگا  جلرافیایی و حتی خلق و خو  فرد  در نو  بیان خ

 نوشـتار گونـةیعنـی مجـرا  ارتبـاطی  در بالاتری  سط  باید از تمـاید دو نـو ِ رسـانه یـا

ــویی  ــار ســخ  بگ ــ  گفت ــر . در مقاب ــنمایشدر  ان ــتور نام ــایش، دس ــی اشــخاص نم ه، معرف

ــحنه،  ــ ص ــ و پی هاپانوش ــرنوش ــانةا  ها از مج ــاطیِ  رس ــی ِ»ارتب ــول  «بس ــتارِ معم نوش

اشــخاص  مونولــوتِو حتــی  هــادیالوت هــا  ســر صــحنه،گفتگو کــهدرحالی کننــدمیعبــور 

ــاً ــاطیِ عموم ــرا  ارتب ــ،  از مج ــرا »مرک ــتار  ب ــت نوش ــروز «  گف ــدمیب ــه  ،کنن ــو آنک ول

و در مقـام نگـار ِ اثـر بـر رو  کاغـذ بـه ثبـ   آینـدمی سل  نوشـتار درظاهر هر دو در به

ــندمی ــر .رس ــان دیگ ــه بی ــر در  ،ب ــنمایش ان ــینام ــةه تجل ــان گون ــار  یِزب ــاور  گفت ــا مح ی

مطالعـات ترجمـه، موضـو   حـوزةدر  .شـودمیآشـکار نوشـتار ارتبـاطیِ  رسـانة« واسـطةبـه»

                                                      
1. Language variety neutralization  

2. Mode of discourse 



 697    ...                       در )باز(ترجمه  نقش پژوهش و دراماتور                            سال پنجاه  

 

 

ــاطی  ــ  دو مجــرا  ارتب ــایدِ ای ــود  اســ . هتم ــدّ نظــر ب ــوار  م ــهم ــه،  عنوانب ــاو  نمون ه

ــاید دو 613 ، ص.6337) ــرورت تم ــه ض ــ  ب ــه قائ ــم ِ اینک ــانة(، ض ــار  رس ــتار از گفت نوش

آن در ترجمـه نیـد صـحه  ملاحظـةو  مجـرا  ارتبـا  تـرِجدئی بند ِتقسـی ، بر نیـاز بـه اس 

ــرا  نوشــت»)یعنــی « بســی » مجــرا  ارتبــاطیِتمــاید  و  از. گــذاردمی ــدار  ب در  (6«نخوان

ــ  ــرا  مقاب ــاطیِارت مج ــ،» ب ــی  «مرک ــت»)یعن ــرا  نوش ــتار  ب ــخ   (8« گف ــدمیس  گوی

ــاو ،  ــواهی   .9(613 ، ص. 3763)ه ــر بخ ــا اگ ــیتنل ــ  ویژگ ــ، ی ــایدِ غال ــه تم  را وج

 مقابــ  در «نوشــتار (نســبی)ثبــات »کنــی ، بایــد از  تلقــیگفتــار از زبــانیِ نوشــتار  ها گونــه

و   سـندر عـی  حـال، مـرور  بـر گـویی . بسـخ  « گفتـار (نسـبیِ) و تلییرپذیر ِ سیالی »

ــر  ــ، ب ــا  غال ــةهنجاره ــنمایش ترجم ــرانام ــ  ن ه در ای ــان دارد از آن حکای ــه مترجم ک

تمـاید  ایجـاد درگـا  ول نیسـتند و القـمتفق طـرز محـاور نویسـی بـه دیالوتمـورد  درایرانی 

امــا در قــادر   .4دهنــدمیبــه خــرا  کار محافظــهاز خــود  گفتــارو نوشــتار  ها گونــهبــی  

 .کنـددر ترجمـه مـنعک  میبـه تمـامی را  ایـ  دو رسـانهکـه تمـاید  مترجمـانی اسـ  زمرة

مــت   ترجمــةبــر تأکیــد » خــود ، گفتــة، بــه آثــار ایبســ  ترجمــةاو در رهیافــ ِ از آنجاکــه 

                                                      
1. Written to be read  

2. Written to be spoken  
  مرک ارتباطیِ از مجرای تر کرد وبندی را حتی جزئیتوان این تقسههه  می نام نمایش ةنگارش و ترجم در نگارنده، نظر به  .3

 مترج ِ )و نویسنام نمایش. سهههگن   ت (written to be performed) «اجرا برای  اینوشهههت » ن ز تحت عنوان دیگری

 چگون  صحن  جمل  روی یا عبارت واژه، هر ک  دائماً باید ب  این ب اندیشد آفرینش )یا بازآفرینیِ( متن ح ن نا زیر در (نام نمایش

آن با نوع حرکت، وزن طب عیِ   تار و لحنِ بازیگر ب  تناس ِ حالت روحی او در  ةلقوخواهد شهد و نسهبت با چگون  شهن ده و ادا

 از   تار زنج رةبر  مؤثر (supra-segmental elements)های مربوط ب  عناصهههر زبرزنج ریِ و ویژ ی موقع هتِ خل  کلا 

رسد ب  نظر میخواهد بود.  چگون  هاآن یرو نظا هاصامت و هامصوت کشش ،آهنگ جمل ، مکث   ،کلا ، تک یسرعت ادا قب ل

، 9191کندی،  از نقلب  ،9911) ب  خاطر آوری  ک  پ راندِلّو. ک  ایبسن خود همواره ب  این مجرای ارتباطیِ مرک  نظر داشت  است

ال اظ »؛ «نندکای ک  حرکت میهای زندهواژه» وید: ( در آثار ایبسن سگن میspoken action« )کردار ادا شهده»از  (99 ص.

ا ب  عباراتی بدیل ها رتوان آنای ک  نمیعبارات یک  و یگان »و « ناپذیرندبلافصههلی ک  از کنش ابازیگر بر روی صههحن ک ت ک  

 «.  مع ن تعل  دارندک ارتباطیِاتغ  ر داد چراک  اصرفاًک ب  ی  کاراکتر مشگص در ی  موقع ت 

 با کگان عروس ةترجم بر انور منوچهر ةمقدم ن ز و وحشی مرغابی ةترجم بر رادی اکبر شادروان نقد ب  کن د رجوع نمون ، برای .4

جو، ب  صلح .کمثلاً ر)رویکرد  این ب  نویسهند ان و مترجمان برخی واکنش و نمایشهی متون ةترجم در   تار الگوهای بر تأک د

9391.) 
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 ، )قــادر «شــد(فکر و دانــا را نکُ)تاجــایی کــه تــوان بــازیگر خــو  بــرا  میدانســ  و اجــرا

ــ 6935 ــر و بیرون( 46، ص. ال ــوزةاز »کشــیدن اث ــان  م ــه حکــ  زم ــدگی )ب ــه زن ــات ب ادبی

صـورت  در کـه رسـدمینظـر بـه ،درنتیجـه ،(46الـ ، ص. 6935قـادر ، )اسـ   «خودمان(

 ممکــ  حـداق ِ هدرامـاتور   بــ ، نیـاز بــهقـادر  ترجمــةایبســ  بـا  ها نامـهنمایشاجـرا  

 از ،وقتـی مـا مردگـان سـر بـرداری  نامـةنمایشدان ردر برگـاز ایـ  تمـاید را  نمـود . 6برسد

 :گذرانی می نظر
 

 دارد( چیه مایاا چتها روب : )نگا  از روزنامه برمی( 64

 مایا: خوق به سکوت گو  بد ! 

  ا تونی بشنو روب : )با لبخند  از سر اغمات( تو می

 مایا: چی روا 

 روب : سکوت رو! 

 ، ص.6935قــادر ،  ترجمــة، ســربرداری وقتــی مــا مردگــان ) تــون !مایــا: معلومــه کــه می

84  ) 
 

دیــالوت در ادبیــات  ترجمــةاگــر بخــواهی ، عملکــرد مترجمــان ایرانــی را در واکــنش بــه 

ــی  ــتانی و نمایش ــد طبقهداس ــی ، در  بن ــةکن ــه نخســ   وهل ــانی را ک ــاق مترجم ــد حس بای

ــاید  ــهتم ــان  ها گون ــار را از می ــتار و گفت ــدمینوش ــ برن ــاق زب ــه انتخ ــانی ک ان از مترجم

ــرف و  ــتار ِ ص ــ  نوش ــاز ِخنثییکنواخ ــانه را  س ــ  دو رس ــاید ای ــدبرنمیتم ــ  تابن ، از ه

صـرفاً بـه کـه بـا مترجمـانی سـر و کـار داریـ   نیـد از یـ  سـو،. در ای  گرو  دوم سوا کنی 

و حاصـ   کننـدمینوشـتار و گفتـار بسـند   ها گونـهایجاد تمـاید  نسـبی و حـداقلی بـی  

                                                      

 د،کرد  باشــ انتخاق انوا  متون نمایشــی ةهم ةترجم برا  پیش از را محاور  زبان قادر  که نیســ  معنا بدان البته ای  .6

 به یندازیدب نگاهی نمونه، برا  بگذارد. و  رو  پیش را انتخابی حس، نیاز ممک  اس  چنی  که اسـ  مت  بلکه، برعک 

 خاندان نامةنمایشاو از  ةترجم یا و (6911قادر ،  )لرد بایرن ســارداناپول  نامةنمایشاو از  ةترجم در بایرن فخی  زبان

ــی اثر چیچ  ــلی بیش پرس  خبر  نامهنمایش دو ای  ها دیالوت ةترجم در محاور  زبانیِ ةگون از که (6911قادر ، ) ش

 .نیس 
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ــد  اســ  کارشــان  ــه آن چی ــر و خو خداعی، رادلیمانیســک ــا  (47 ، ص.6939)ســلیقه ف ب

و از ســو  دیگـر، بــا مترجمــانی ســر و کــار داریــ   انــدکرد از آن یــاد « محاور شــبه»عنـوان 

ــه  ــان را ک ــب ِعدمش ــ  در ض ــورت ترِکام ــتار  ها ص ــاور  در نوش ــطلاحاً درمح ــا اص  )ی

ق دارد امـا ایــ  لـگـرو  آخـر تعبــه ایـ   قـادر  ،گمـانبی. انـدکرد جـدم «( نویسـیشکسته»

 نویسـیمحاور نوظلـورِ ناآشـنا بـا هنجـار  خواننـدةسخ  هرگد به ایـ  معنـا نیسـ  کـه و  

ــرعک ،  ــد. ب ــرد  باش ــاد ب ــب  در  و را از ی ــةض ــار گون ــةدر  گفت ــالوت ترجم ــم  ، دی ض

ــد از افــرا  در  ــوعی نویســیشکستهپرهی ــه کــار  الخ رســ ، ن ــابینی ب ــردمیبین کــه امکــان  ب

. مثلـاً در ضـب  صـورت دهـدمیرا از سـو  خواننـد  کـاهش  خـوانیغل برداشـ  یـا  سوء

ــا ــی فعــ ، ب ــ »حــذف حــرف  ماضــیِ نقل ــی )اَم، ا ، اَد، و ...( شناســةاز « ال صــورت  ،فعل

ــد  ــ  را تولی ــار ِ فع ــدمیگفت ــی  حــال، کن ــد از حــذف حــرف  و در ع ــا پرهی از اســ  «  »ب

فعــ ِ مــورد نظــر کــه  کنــدمیالقــاء مخاطــ،  بــهافراطــی(  نویســانِمحاور )برخلــاف  مفعــول

بـه جملـات تـا امکـان خـوانش نادرسـ  را بـه حـداق  برسـاند.  اسـ  6«کامـ  نمود»دارا  

 توجه کنید:  روسمرسلول  نامةنمایشزیر از 
 

ــا: بلــه، ولــی فکــر ( 65  یههدکرده تلههافی  بــه همــون انــداز  کــن  شــما هــربک

   (.81 ، ص.6935قادر ،  ترجمة، روسمرسلول )
 

کـه  نهدفهمیدهکن  ایـ  چنـد سـال اخیـر، مـردم ولـی راسـتش فکـر مـی...  روسمر:( 61

 (. 91 ، ص.6935، قادر  ترجمة، روسمرسلول بیشتر به خودشون فکر کنند )
 

ــرولروســمر: نمی( 67 ــون  ک ــار ســاخته ت ــ  ک ــرا  ای ــ  ب ــلول ) منشههده، م ، روسمرس

 (.97 ، ص.6935قادر ،  ترجمة

  

                                                      
1. Perfect Aspect  
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 ، بـا تأسـی بـه هلیـد ،ردح خُـوتنـو  زبـانی در سـط واکـنش قـادر  بـهدر تحلی  و اما 

ــه ــان ها گون ــا  یزب ــرتب  ب ــ»م ــانک ــهاز را  6«اربران زب ــا  ها گون ــرتب  ب ــ»م ــانک  8«اربرد زب

ــ)هل ــرد  (661 ، ص.6371،  دی ــی جــدا ک ــا  م ــا و تل ــاگونیِکنی  ت و  ســخ « ا یســ» گون

ــانی  ــو  زب ــد تن ــه نی ــو  ب ــان )اشــخاص نمــایش(  کــاربرانمرب ــادر ترجمــهرا در زب  ها  ق

در داســتان یــا  پرداز شخصــی  در جریــاننویســند   نشــان دهــی . ینــیع صــورتبه

ــنمایش ــدتاً  ،هنام ــهقاع ــانیِ ها گون ــی  زب ــرا   رامشخص ــی ب ــدة ها شخص ــود  آفری خ

مناســ، بــه او مایــه  دانــد هویــ  هــر شخصــی  از تخصــیم زبــانِمیچراکــه گدینــد برمی

ــرد. می ــا گی ــوارد درام ــ، م ــ  ،غال ــه دلای ــ  ب ــار مختل ــا  گفت ــرد الگوه ــه ط و   از جمل

ــار در  ــتارِغیرمعی ــی نوش ــا  ادب ــاتوانیِ و ی ــهن ــه گون ــانی ب ــو  زب ــردان تن ــرج  در برگ ها  مت

ــانیِ ــاظر  زب ــام در متن ــاهد خنثی ،مقصــدنظ ــاز  ش ــانس ــاگونی زب ــةدر  یگون ــات  ترجم ادبی

ــ  موضــو  هســتی .  یشــیداســتانی و نما ــه ای ــا نســب  ب ــادر  ام ــاد  دارد ق حساســی  زی

ــاً  ــةدر مخصوص ــ،ِ  ترجم ــه غال ــخاص وج ــانیِ اش ــو  زب ــه تن ــ  ک ــهنمایشایبس  ها نام

ا کـاربران زبـان مـرتب  بـ ها  زبـانیِها  زیر تفـاوت زبـانی را در سـط  گونـهنمونهاوس . 

مــورد  یزبـان گونـة همــان نگـا  نخسـ  در، مخاطـدهـد. نشـان میقـادر   ها ترجمـهدر 

بـی  گفتـار از صـرفِ ایجـاد تمـاید بـه تنلـا قـادر  کند امـا تلقی میمحاور   گونةرا  استفاد 

 ،وا گــانی و نحــو  دقیــق و هدفمنــد هــا گدینشاز طریــقِ بلکــه  ،کنــدنمیبســند   نوشــتار

ــللی وویژگی ــیلی، ش ــاعی، تحص ــا  اجتم ــیتی ه ــر شخصــی  را جنس ــ،  ه ــانِ مناس در زب

ــاربر ِ او ــازآفرینی می ک ــد.ب ــر کن ــات زی ــردان جمل ــه برگ ــدر   ها گفت ــیش مان  درکش

ــةنمایش ــانج  نام ــه  زدگ ــ  ک ــ،، اس ــه تناس ــانیِب ــاق زب ــذهبی در  بازت ــان م ــةگفتم  گون

 :  اس مسیحی ی  روحانی  9شللی
 

                                                      
1. Language users 

2. Language use 

3. Jargon  
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 ی کنـ و قبـول یمتوکه  کنه یـدبا کن مـیفکـر  به علاو ، مـ  قطعـاً: کشیش ماندر ( 61

ــ ا ــا ی ــی هطههاش ش سهه د بن ــ ... یعن ــ یههرخ یتمشهه ی بگ ــظ  یو خاص ــهمیاون رو حف  کن

 (.43 ، ص.6934  ،قادر ترجمة، زدگانج )
 

 ترجمـة، زدگـانج ) گهینمهی کفهرح ـرت علیـه، دیگـه داریـ  : کشیش ماندر ( 63

 .(73 ، ص.6934قادر ، 
 

ــدر ( 81 ــترب :کشــیش مان ــ یش ــه هم ــ دل ی ب ــه، ی ــدکن خههدا رو شههکر. بل ــ   ی ــه م ک

ــدت نفــ  اون ــ  و ع ــت  متان ــی ... رو داش ــما یعن ــت  ش  تونشههینانیمقاصههد  رو از تونس

 یفتونو انجـام وظـاراه راسهت  بههکـه شـما رو  عنها شهد بـه مـ  یرویـیمنصرف کن ؛ و ن

ــ کههنم یتهههدا ــون پ ــوهر یشو برگردونمت ــانج ) مشههروعتون ش ــة، زدگ ــادر ترجم   ،ق

 (.18 ، ص.6934
 

ــة ــد   نمون ــانرا بع ــی   از زب ــا در شخص ــةنمایشگین ــی نام ــابی وحش ــاق ا مرغ نتخ

بــه نشــان دهــی .  قــادر  ترجمــةرا در  او بازتــاق ســط  تحصــیلی و اجتمــاعی ای  تــاکــرد 

ــاد  ــیی ــه  آوری م ــود ک ــا  ایبســ  خ ــا در ارتب ــوار ب ــدگیو  هادش ــة ها پیچی ــ   ترجم ای

وانـد حـد  بدنــد ، آدم بایـد فـوراً بتکنـدمیوقتـی گینـا صـحب  ... »: نمایشـامه گفتـه اسـ 

ــه، و از  ــان نیاموخت ــتور زب ــد دس ــه او هرگ ــةک ــ  طبق ــ  اس ــ ،  «فرودس  ، ص.6331)یوبن

و کــردار  کنــدمیجدئیــاتی از ایــ  دســ  را لحــا  تر ادر  بــا هشــیار  هرچــه تمــامقــ(. 11

زنـد ، باورپـذیر بـرا  مخاطـ، زنـد کـه میرقـ  ا  ها را بگونـهشخصـی هر یـ  از  زبانیِ

 :ملمو  باشدو 
 

ــا( 86 ــا: گین ــی، کنهخاموشــش یهههبخار خواســتهمی! بعــد  ک گــو  شهههبقیه حال  ر م

بــه کــ  اتــا   زنــهمی گنــد  یــه.  تــو بخــار ریــد میو  دار ورمــی ییهدستشههو لگــ  آق

 (.684، ص. 9356 ،و آقاعباسی  قادر ترجمة، یوحش یمرغاب) یچ که
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، مرغـابی وحشـی)  .مـ بهرا فرسـتهیمـ پوشهه همیشـه گرُبـرت. مُنکنهه غیـرا: گینـ( 88

 (31 ، ص.6935، و آقاعباسی قادر  ترجمة
 

. بــا شــهمی یــادز جههوریهمی یههه( کنــدمی یادداشــ را هــ   یــ . )ا، هههاآ ( گینــا: 89

 ،و آقاعباسـی  قـادر ترجمـة، یوحشـ یمرغـاب) شههنمی گهررونمونه  کـه  ینشکمتر از ا

 (.39: 935، ص.
 

زبــانیِ مربــو  بــه  ها گونــهو ترکیــ،  آمیختگــیدره  مســئلةآنکــه قــادر  دیگــر  نکتــة

کاربر و کاربرد زبان را نید در ترجمه مـدّ نظـر داشـته اسـ . ایـ  سـخ  بـدان معناسـ  کـه 

ــتان  ــخاص داس ــهدر اش ــادر  ها ترجم ــوردار  از ق ــم ِ برخ ــة، ض ــ،ِ گون ــانی مناس  زب

ــا تحصــیلیِ ــاطی  هــا موقعی خــود، در  وضــعی  اجتمــاعی، طبقــاتی، ســنی، شــللی ی ارتب

متنــوعی را، بــه تناســ،ِ بافــ ،  ها ســیا و  گوینــدمی ، بــه اَشــکال متفــاوتی ســخ  مختلــ

فعــ   ،وقتــی مــا مردگــان ســر بــرداری  نامــةنمایشدر  ،بــرا  نمونــه. گیرنــدمیبــه خــدم  

بـــدون  -اســـتاد روبـــ  و ایرِنـــا -هنامـــنمایشاز ســـو  دو شخصـــی  ایـــ  « بنشـــینی »

امکـان رسـمی ِ زبـانیِ بیشـتر شـود تـا می فعـ  ادادر « ن» صـام ِ بـرتأکیـد شکستگی و بـا 

د. ایــ  کنـدر ترجمـه ایجـاد را ایـ  دو شخصـی   6شـاعرانة -ا بـازآفرینی ح ـور اسـطور 

و وا   از سـتاک « ن»بـا حـذف صـام  را  فعـ همـی  « مایـا» شخصـی سـ  کـه ا در حالی

 ها  زیر توجه کنید: کند. به نمونهتلفظ می« بشینی » شکستة صورتبه
 

ــا: )او را از خــود دور می( 89 ــ  عمیقــی میایرن ــا ، آروم! )نف کشــد، کنــد.( آروم ب

. حالــا فعلــاً -گــویی از زیــر بــار  ســنگی  رهیــد  اســ .( آهــان! حالــا دیگــه راحــ  شــدم

کــه مــ  زنــد   هــاوق  ها بــا هــ  حــرف بــدنی . مثــ  اونو مثــ  گذشــته نشههینیمبتــونی  می

 (75 ا، ص. 6935قادر ،  ترجمة، برداری  سر مردگان ما وقتی) بودم.

 

                                                      
1. Mythopoetic  
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 ترجمــة، وقتــی مــا مردگــان ســر بــرداری ). بنشههین( ایرنــا: همــون جــایی کــه بــود  84

 (75 ، ص.6935قادر ، 
 

وقتــی مــا مردگــان ســر )و ...  بنشههینیممجبــور نیســتی  مــدام بــر دل هــ   ...( روبــ : 85

 (81 ، ص.6935قادر ،  ترجمة، برداری 
 

ــا: )نی 81 ــ .( اون( مای ــد  اس ــد ش ــ  میخی ــوت وق ــذار  رو  زان ــ   ... بشههینمگ مث

 (16 ، ص.6935قادر ،  ترجمة، وقتی ما مردگان سر برداری ) هااقدی 
 

ــا ایــ  ــه ســخ  نمی یمــوقعیت هــا باف  همــةاســتاد روبــ  در ل، احــ ب گویــد و اینگون

بــا حــذف  - شکســتهصــورت هبــرا « بنشــینی »فعــ  کــه او  بینی مــی نیــدرا  هایینمونــهمثلــاً 

ــد. شــاید در نگــا  نخســ ادا می -«ن»صــام ِ  ــدة ،کن ــاگونی  نگرســطحی خوانن ــ  گون را ای

بــه ایــ  اتفاقــاً آن اســ  کــه قــادر  نکتــه در امــا  ،نســب  دهــد ترجمــه عــدم یکدســتیِبــه 

ــه  ،شــیو  ــ .زد  اســ  6«ســیا چــرخش »دســ  ب ــه میاز ســ یوقت ان یــا  ســخ  صــحب  ب

  زبـانِ مـورد یـاسـ  از قبمعـی   هـا موقعی اربرد زبـان در کـد ما بر نحـوة کی، تأآوری می

زبـانِ مـورد ، خطـاق بـه فرودسـ مـورد اسـتفاد  در  ، زبـانِگفتگـو بـا فرادسـ استفاد  در 

لفظــی یــا درگیــر  فیدیکــی، زبــان مــورد اســتفاد  در حالــ  تحبیــ، و  مجادلــةاســتفاد  در 

اسـ . روبـ  « اولفلـای » دربـارةبـا روبـ  گفتگـو مایـا در حـال  ،مدو پـردةدر . هاآننظایر 

امــا  ،دهــدنمی نظــر در مــورد او اهمیتــی و اظلــار بخصــوص آن آدمِ بــه کنــد کــهوانمــود می

ــه نشســت  می دلــش ــا را ب ــار در خواهــد مای ــرا  آنکــه  خــود کن ــد. متــرج  ب دعــوت کن

ــد  ــامیِخــاص  لحظــةدر آن بتوان ــاء صــمیم  و تحبیــ، شخصــی  تلــا  کل ــرا  الق ــه  ب ب

ــ  طــرف ــه « بنشــی » رســمی وا ة ،نشــان دهــد را مقاب تبــدی  « بشــی »زوا غیررســمیِ را ب

. دبازآفرینـسـخ  در آن بافـ  مـوقعیتی متنـاظر بـا سـیا  معنـا را بینـافرد   مؤلفـة تا کندمی

 به ای  بخش از دیالوت توجه کنید: 

 

                                                      
1. Register shift 
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ــا: )نی ( 87 ــ .( اونمای ــد  اس ــد ش ــ  میخی ــوت وق ــذار  رو  زان ــ   ... بشههینمگ مث

   هااقدی 

ــی ــارو بکن ــ  ک ــد ای ــه نبای ــ : ن ــا رو  ... روب ــ  م ــردم از هت ــدمیم ــا بینن ــی جابج . )کم

، وقتـی مـا مردگـان سـر بـرداری ) بشهینیتونی اینجا رو  سـکو کنـار مـ  شود.( ولی میمی

 (16، ص. 6935قادر ،  ترجمة
 

ــالی ــر مث ــی  از دیگ ــنمایش هم ــی هنام ــد در .آوری م ــه فرآین ــ   ،ترجم ــه  شخصــیی  ب

 اسـ  دیـالوگی نخسـ  بخـش .کنـدمی نقـش  فـایا متفـاوت ها ا یسـ بـه موقعی   کح

 مــدیر بــا ورود  بــدو در ،هنامــنمایش اول پــردة درحاضــر  لــاکمَشخصــی   ،اولفلــای  کــه

بــه دنبــال  گوینــد  کـه هــاییموقعی  در معمولــاً سـیا  ســخ  ایــ . کنــدمیرد و بــدل  هتـ 

 :دارد کاربرد اس ، طبقاتی یا و اجتماعی برتر القاء 
 

تا! چـرا ، وایسـتـومما بـا  ...  : )از بیـرون( صـبر کـ  ببیـن ! آهـا  کجـا دار اولفلای( 81

 ر ا بینی درمیهمیشه تا م  رو می

ــ : )می ــدیر هت ــیم ــ  درنم ــتد.( م ــای ! ایس ــاق اولفل ــی )رفت  ارب ــر وقت ــان س ــا مردگ م

 (.  91 ، ص.6935قادر ،  ترجمة، برداری 
 

ــون،  ــوقعیتی اکن ــر م ــری میرا در نظ ــه گی ــورد  ک ــای  در برخ ــ اولفل ــتاد روب ــا اس ، ب

کـه دلالـ  بـر اسـتفاد  از فعـ  شـمارِ جمـگ ِ کـاربردبـا سـعی دارد ، شلر ساز مشلورِمجسمه

در برگــردان  ،بینیــدمیچنانکــه  ادق، احتــرام و نداکــ  را رعایــ  کنــد. ،ســب  رســمی دارد

بــه منظــور را  6«بیــان ادق در تو/شــما ضــمایر میــان تمــاید» اصــ ایــ  دیــالوت، متــرج  

 :  کار گرفته اس هب مقصد کلامپار در  اجتماعی فاصلةیا نشان دادن  نداک رعای  
 

ــای ( 83 ــهاولفل ــته و مودبان ــ ، مجسمه: )آهس ــتاد روب ــود اس ــما خ ــروفتر( ش ــاز مع  س

 ا نیستید

                                                      
1. T/V distinction 
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ــرتکان می ــ : )س ــد روب ــه رو دی ــ  همدیگ ــو محاف ــار ت ــی دوب ــد.( یک ــری  ده ی ؛ آخ

 پایید  که تو ای  مملک  بودم. 

ــا مشــلور  انــدازةها قبلــه. تــاز  اون روزهــا بــه اولفلــای : البتــه، ولــی اون مــال ســال حال

 (  41 ، ص.6935 ،قادر  ترجمة، وقتی ما مردگان سر برداری ) نبودید
 

ابعــاد بــا  مــرتب  ،مطــرح شــداز آثــار ایبســ   ها  قــادر رجمــهبــاق تتــاکنون در آنچــه 

 مــراودةکــه ترجمــه چیــد  جــد بــر ایــ  بــاوری   اساســاً گرچــه بــوداو  کــارِمحــور فرهنــو

 گــرداندر بر قــادر  را عملکــرد ،آخــری  بخــش عنوانبــه نیســ . در عــی  حــال، هــافرهنو

 بررســی ،آینـدمیشـمار بـه وابسـتهفرهنو زبــانیِصـر اعنملمـو   نمونـة کـه 6«اصـطلاحات»

ــه  ــرانجامو بحــ  را ب ــانی می س ــی از  .رس ــو  یک ــنمایش منحصــربفردِوج ــ هنام  ها  ایبس

ــار او از  ــا  آث ــان  عناصــر فرهنگــی نظــرغن ــاربرد بی ــه ک ــ  اســ .  یاصــطلاحاز جمل در ای

المــا  »و ایبســ   ایر آثــارتــر از ســغنیرا  مرغــابی وحشــی نامــةنمایششــاید بتــوان  ،زمینــه

ــ   ــاعرانةرئالیس ــ  « ش ــی(او دانس ــو  شخص ــادر ، گفتگ ــار  .)ق ــکو  ک ــ  ش ــانی ایبس زم

ه نامــنمایشدر سرتاســر  ی رااصــطلاحبیــان متــوازن توزیــگ کــه  نمایــدبازمیبیشــتر خــود را 

ــه تــا خــدمتکار  «پترســ ِ»و  «نســ یِ»ها  ایــ  اثــر از شخصــی  مشــاهد  کنــی . گرفت

ـــر ِ» ـــامی اصـــطلاحی جملگـــی  زاد اشـــراف «گرگی ـــد.کل ـــأثر از  رمانتیســـ ِدر  دارن مت

همگــون زبــان خــود بــا را ها  اثــر شخصــی بیــان  نحــوة نویســند گــا   ،زبــانی لیســ ِآاید 

ز ایـ  هـ  ا؛ را خلـق کننـد خـود زبـانی  شناسـنامةتـا دهـد نمیآنـان اجـاز  و به  سازدمی

ــه رو ــ  ک ــلیوس ــهدل امی ــام 6191-6771)  ی ــر  بن ــان روح( در اث ــ: زم ــاو ای  از  ریتص

ــا چلر  ــر  ه ــراد  هم (6185)معاص ــون واف ــلیچ ــاموئ وردزورث،  امی ــریت س ــولر ل و   یک

 هاپدیـد  و نـدیایب رونیـب خودشـان لـاک از نبودنـد حاضـر کـه کنـدمیرا مـتل   ت یـک جان

ــندد از را ــد لمــ   ی ــار ایبســ . (6399 وردزورث،) کنن ــا در آث ــایشهاشخصــی  ام    نم

ــان  شــیوة ــه را بی ــهنمایشب ــه نوی نام ــدمی دیکت ــ   کنن ــاً و ای ســ  کــه ا همــان جــاییدقیق

قـادر  در تلـا  بـرا  ایجـاد تعـادل بـی   گیـرد.فاصـله می «رمانتیـ  آلیسـ ِاید »از  ایبس 
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اصـطلاحی  بیـانبـه بـازآفرینی ایـ   حـد تـوان سـر تـازبـان مـت  مقصـد و مـت  مبـدم زبان 

ــابی همــ  گماشــته اســ .  ــی  آن  او ها ترجمــهارزی را متمــاید رویکــرد دو   اســ  کــهمب

( 6: اســ  داشــتهدّ نظــر مــ پــذیرو خوانش، ، مقبــولا  اصــطلاحیرســیدن بــه ترجمــه را بــ

ی متعــابیر و مفــاهیبرگــردان بــرا   «یــابیمعادل»کــاربرد صــافی فرهنگــی از طریــق راهکــار 

 تعـــابیر وبرگـــردان  (8 و 6«اندشـــد وا گانی»اصـــطلاح  صـــورتبهنـــرو   مـــت  در کـــه 

ی اصــطلاحات» صــورتبه انداصــطلاحی کلیشــةمبــدم فاقــد صــورت یــا ی کــه در مــت  مفــاهیم

اتخـاذ چنـد نمونـه از بـه ذکـر ابتـدا  .و بـه همـان تعبیـر همان معنادر  زبان فارسیدر  «معادل

  :پردازی می زدگانج و  مرغابی وحشی نامةنمایشدو  ترجمةراهکار نخس  در 
 

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. 

 نیسـ ، بـد کـه همـی  قـدر. خـ، بـا زنـدگی چطـور ا ظـاهرت آر ، دقیقـاً: گرگیر 

 قـادر  ترجمـة، مرغـابی وحشـی) !آوردی شهکم نفلمـی بفلمـی ،دویهده پوستت زیر آبی

 (11 ص. ،6935 ،و آقاعباسی
 

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. 

کـه  بسهتن بههش هـ  وقتـی یـه .چیـدا جـور ایـ  و اشهوار تجهار  به افتاد بعد  ولی

، مرغـابی وحشـی)گ  ، البتـه مـیکنهه سهوار حسهابی حقهةپیـر یـه  ورلـةخواسته برا  می

 .(19 ، ص.6935، قادر  و آقاعباسی ترجمة
 

ــانتــوان یافــ  کــه را هــ  می تعــابیر امــا  ــد نیامد در حاصــطلانــرو   بــه  در زب امــا ان

ــادر   ــاآنق ــی در را  ه ــطلاح فارس ــه اص ــا و ب ــان معن ــا هم ــ ؛ اصــطلاحی ب ــد  اس برگردان

 دو دلیــ ِ بــه تـوانمیرا  راهکــار چنــی   کارگیر بـهگفتگــو.  موضــو ِبافـ  و متناسـ، بــا 

 بیـانبـه  یابیدسـ از نظـر  محـاور زبـان بیشـتر بـا  ایجـاد همخـوانیِ( 6 متماید نسـب  داد:

در احیانــاً اگــر کــه  ا بگونــه «یجبرانــ»توســ  بــه نــوعی راهبـرد  (8 وآشــنا و  ، مــوجدگویـا
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 در ، بــاودنشــ «اصــطلاحدر مقابــ   اصــطلاح» ایجــاد تنــاظر یــ  بــه یــ ِموفــق بــه شــرایطی 

 راکاســتی آن  ،هنامــنمایش مــورد نظــر در شخصــی موقعیــ  شــرای  حــاک  بــر  نظرگــرفت ِ

ترجمــه از »کــرد  باشــد. قــادر  در هــر صــورت بــر ایــ  بــاور اســ  کــه جبــران نــوعی بــه

ــة ــ  مقول ــ  هس ــند  ه ــا نویس ــتد ب ــادر ، « دادوس ــ  6935)ق ــمناً  .(58 ، ص.ال  و ض

نجامـد بیمشـابه  ایجـاد نقشـی بـهاخیـر راهکـار  انتخـاقِ زنو بود  اسـ  تـابه هموار  گو

 :  انددس از ای   هاییمثالها  زیر نمونه. کندی محقق نسب طوربهرا تعادل نقشی  و

 

32) Engstrand: Ligger han og sover nu? Midt på lyse dagen?  

 روز روش ا   : خوابها تویفظلالتح  ترجمة

 (81 ، ص.6934 قادر ، ترجمة ،زدگانج ) اظهر صلا  خوابها :قادر  ترجمة
 

33) Regine: (hånsk). Aldrig i evighed får du mig med dig hjem.  
 خودت ببر .  خانةتا ابد ه  نتوانی مرا به هرگد فظی: لالتح  ترجمة

ــة ــادر : ترجم ــا) ق ــد ب ــانج ) خیههره دیههدی خههوا  (پوزخن ــة، زدگ ــادر ،  ترجم ق

 .(91 ، ص.6934
 

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.  

 رانی()کنایه از شلوتگند  بود . میگ  اون زمان شک فظی: لالتح  ترجمة

ــیگ  جوونی ــا  م ــی) .جنبیههدهمی سروگوشههشه ــابی وحش ــة، مرغ ــادر  ترجم و  ق

 (. 18 ، ص.6935، آقاعباسی

 بندیجمع. ۵

کـه آثـار  انـدبود و مترجمـانی اسـ   اله داشـتهسـایبسـ  در ایـران ح ـور  صدبا آنکه 

ــرد او  ــدرا ترجمــه ک ــا  ،ان ــه نظــر ام ــه  رســدمیب ــ  ایبســ  ک ــات دیالکتی ــا حی ــران ب در ای

 گــدینش ترجمــه، پــیش از فرآینــد در سرتاســرو  اســ .  قــوت گرفتــهقــادر   ها ترجمــه

و دســ  از پــژوهش  ،و حتــی پـ  از اتمــام و چــاش ترجمــهکــار ، حــی  اثـر بــرا  ترجمــه

ــابی  ــیارزی ــهبرنم ــرپیش دارد. همچنانک ــار   ت ــد، اش ــهش ــانی، پانومقدم ــای ها  طول و  ه
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هـا  قـادر  از ایبسـ  ترجمـه ،در یـ  کلـام ایـ  ادعاسـ . ی بـراو گواه مطالعات بینامتنیِ

ــد  را ــه»بای ــه هاییترجم ــد: « بنیادتجرب ــةنامی ــاق  تجرب ــق او در ب ــیگ و عمی ــات وس مطالع

تحقـق ه نکـه بـهـا  و  پـیش از آهنریـ  ایبسـ . ترجمـه ،اخـم طوربهادبیات نمایشی و 

، مراحـ  نقـد محتـوایی، ادبـی و سـبکی را پشـ  سـر و  کاغذ ثبـ  شـوندرو  دبرسن یعین

شـناخ  تحقیـق و از سـر  ترجمـةاز سـر تفـن  بـا  ترجمـةکـه  تردیـد  نیسـ انـد. گذاشته

 از مترجمـی منعطـ  اسـ  وقـادر  دارد. دیگـر آنکـه تفـاوت زمـی  تـا آسـمان  اثر جوهرِ

 امـروز مناسـبات کـوران در کـه ا پاکبـاز  ؛نـدارد بـاکی دخـو کارنامـة در مسـتمر بازنگر 

ــه ــران در ترجم ــر ای ــاهد کمت ــود  آن ش ــه .ای ب ــابی ترجم ــادر  ها  ارزی ــت  درق ــط  م ، س

ــق او را در  ــدم خنثی»توفی ــانیع ــو  زب ــاز  تن ــر دو در « س ــانه ــط  کل ــ و س ــان خُ رد نش

ــد. می ــ  ضــب ِ ده ــیش کام ــ  و ب ــتار  ها صــورتک ــامحــاور  در نوش ــومم ب ــرد   ت رویک

ناآشـــنا بـــا هنجـــار نوظلـــورِ  خواننـــدةحـــال بـــه منظـــور رعایـــ  و متـــوازن متعـــادل 

ــیمحاور  ــازآفرینیِ گوناگونی، نویس ــط  ب ــانی در دو س ــا  زب ــاربر»ه ــاربرد»و  «ک ــان« ک  ،زب

مقصـد  نمایشـیِ نومتـ اجرایـیِارجحیـ  وجـه کیـد بـر أو ت اصـطلاحی ها ترجمـهبـه  نی 

 ها  اوس . رجمهت ها ویژگیاز  هاآنبر وجه ادبیِ 

ــة  ــانی نکت ــادر  آنکــه پای ــر ایــ  ســخ  و دل در گــرو ادبیــات نمایشــی دارد  ق ــاور ب ب

ــ  آزادِ ــردم بح ــه م ــ  ک ــی می اس ــات نمایش ــویه را از ادبی ــنو و دوس ــدهمس او  .آموزن

یکـی از ارکـان اساسـی در »و  هاندیشـاصـلیِ هـا  ادبیات نمایشی و تئـاتر را یکـی از کـانون

ــک  ــا جنبش گیر ش ــاملی  ه ــاعی، ع ــد تعیی اجتم ــیر  کنن ــد و مس ــا دگرگونیدر رون  ه

ــ   ــاخید حاصــ  از ای ــداره ــرا  ، و اب ــد  وگوگفــ   ب ــ  همــةو نق ــ  عوام ــدمی «ای  دان

بایـد آثـار نمایشـی نیـد  ترجمـة. چـاش(باز، در دسـ  ها  قنـا بـا چـرا  در آینـه)قادر ، 

بـرا  ترجمـه  مـت سـ  انتخـاق حُدر ایـ  بـی ، . پـیش بـرودایـ  هـدف  به مـوازاتبتواند 

 نائــ تنلــا کســی در ایــ  انتخــاق بــه موفقیــ  فرهنگــی و بــ  دشــوار اســ  و ا  مســئله

ــه  ــد ک ــد ش ــر»خواه ــه زی ــوف ب ــال و روز  وق ــه ح ــ  ب ــران و معرف ــو دیگ و رو  فرهن

ــان ــد « خودم ــته باش ــتار ، داش ــان(. 81 ، ص.6936)س ــه گم ــادر  ب ــر ف ــا   ،ق ــاک  ب ح

از  جدئــی عنوانبــه ایــرانامــروز  جامعــةا  شــباه  بــه ف ــایبســ  بیعصــر  نــرو ِ جامعــة
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ســ  نفــرت بــه جــان مــردم  در آنبرانــداز خانمان گرایــیِکــه افرا نیســ   خاورمیانــه منطقــة

« اینجـا»و « اکنـون»بایـد بـرا   مرغـابی وحشـیچـون هماثـر   ترجمـةپـ   .دکنـتدریق می

 ، ص.الــ  6935مــوز  )قــادر ، در  بایگــانیســداوارِ وگرنــه کــار  اســ  صــورت بگیــرد 
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