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 در نورد و شکنج دراماتورژی و ترجمه در ایران؛ هزاران: کلافی سردرگم در دست  

 مردی برای تمام فصولآغازین  ةدرنگی بر ترجمه، دراماتورژی و اجرای پرد
 

 (گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران) ادهمحمدرضا لرز

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران( گروه زبان و ادبیات انگلیسی،) *زادهاحمد معین

 (گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران) عباس اسلامی راسخ

 چکیده

تژلیاا ، تژلیاا  و پساااتژلی  ایاار امایشاای را در  پی فرایناا زیاااد  از  بخاا دراماااتژر   

صار  تاا اماارت بار اجارا  ةامایشانامگیرد و جایی در پیژساتار بایت تنمایت ماتت می بر

یعناای  ؛گیااردعناصاار مخت اار اجرایاای و ماا یریر ادباای  اارار می یلتعاا و تنماایت و 

ه هااا  منقا ااااا  از مهارتگسااترده ةتااژان مااناا  لسااینا دراماااتژر   را مجمژعاامی

  ائاالتژلیاا   باارا  دراماااتژر  -دو شااقیم متناای سااا ر  ما اد راارد یااا مااناا  برشاار، 

و )و تبعاااد دراماااتژر  ( میااان اجاارا  ةرابطاامطالعااات ترجمااه،  ةدر عرصاا ااا  شاا   

پااریر  یااا ترجمااه و اجرا پااریر هااا  اژاا ترجمااه اب اا  بااه مسااائ ی مااناا  دوگاای

 اضار ساعی بار ان اسار تاا باا  ةقالادر مبرا  صحنه یا مطالعه فروراساته شا ه اسار  

ها  رابارت بژلار، ترجماه مارد  بارا  تماام ف اژ  ةامایشاناماو   پاردةبررسی اباز 

یات ایار، ضامت ا ارا ازو طااهر ( و ماتت اجرایای بهمات فرماان رساژ مژجژد از ان )ا 

، اساابر متاارجت بااا دراماااتژر   در رشااژر واراااو  سااااتار و راررردهااا  دراماااتژر  

 شا ةبررسای ایات مجمژعاه پار چایت و شاقت در  الا  الیاژ  تعا یل مشخص شاژد 

شااروص صاارفی باارا   ةاب اا  اقطاا هامایشاانام ةرااژزان دا  باار ان اساار رااه ترجماا

چااه بااا تعریاار ماا یریر ادباای  ،شااژد و در هاار صااژرتدراماااتژر   محسااژ  می

تااژان متاارجت را دراماااتژر  امی ،تژلیاا   برشااتی-دراماااتژر   متناای لسااینیی و چااه

 شاا ن ایاات عرصااه، شااای  بتااژان متاارجت را دراماااتژر  متناایمر و بااا تخ  اایپن اشاا

  دااسرترجماای 

 رژزانالیژ   ،اجراپریر  ه،امایشنام ةترجم ،دراماتژر   ها:کلیدواژه
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 مقدمه. ۱

گسااتردگی  ع ربااه ،دراماااتژر   در مقااام اهاااد  مااتقت و پابرجااا در امااام ت اااتر دایااا

ها  متفااوت و متعارضای باژده هاا و برداشارفااهتدچاار ساژت ت ،ضارور  ان ها مهارت

گر ت انیر»و « ساازامای »معناا  باه ۸یعنای درامااتژرگژ ایات وا ه یژاااای ریشاة اسر  

ا  ااقاه اماروز بار اهال فات روشات اسار راه (،  ا۸ ، ص 48۸2)رومااسقا،  بژده «امای 

   گژااااگژنهاااا  از مهااارتمجمژعااهدراماااتژر    ،بااا ا اا امات بنیااادیت لسااینا و برشاار

تژلیا  ماتت ایسار و  تای باه بطات  فراینا گیرد ره صارفاد  ابال فروراسار باه می بر را در

اهاااد دراماااتژر   ، در مطالعااات ترجمااه ( 4882، لارهرساار) شااژدایااک رشاای ه میاجاارا 

ترجمااه  یااا بااه دوگاااای اجراپااریر  پااریر  بااه اژاا  بیشااتر ،اب اا  اادیاا ه گرفتااه شاا ه

 فرایناا تااه و اب اا  عام یاار متاارجت و پرداا مطالعااهرا  باارا  صااحنه یااا ترجمااه باا

   در ماژارد(۸۳۱۸بسانر، ؛ 488۹)پااو ،  باردن ترجماه اادیا ه گرفتاه شا ه اسارصاحنهبه

ان پژوهشایر، بااز متارجت در تژلیا  مح اژ  اهاایی لحاا  شا هایاک راه عام یار مع ود  

ا مطالعاه ترجماه ت ااتر یاااا  رفته ۹سااز بییااه و 4سااز هاا  ماانا  بژمیدوگاایبه سارا  

    (48۸9)برود  و رژ ، به اژد پژشی ه اسر مطالعات ا تبا  ردا   بیشتر

ها  مرسااژم هااا و ر یشااهاگاار بخااژاهیت از ایاات دوگاایه اساار راا  ااا  سااما  مهاات ان

، دراماااتژر   فرایناا طاای  اجاارادر  اماار بااه منااک  بااردن مااتت  یااااةمدر فاصاا ه بییااریت، 

 فرایناا بخشاای از و  را تااژان ؟ ایااا میرناا ایفااا می چااه اقشاای هامایشاانام متاارجتم

مث اااد اایژاااه رااه برااای )مث اااد  و دراماااتژر  در اماار گرفاار ،دراماااتژر   و بااه احااژ اولاای

اقاا   و ارائااه تع یقااات مترجمااان بااا )باز(ترجمااهایااا  ،اعتقاااد دارااا  (۸۹۳2 ،فرهاااد 

 یاال تح ؟ی ت ااژر امااژدرا در چناایت من اابهااا ان تااژانرنناا  و میدراماااتژر  را باااز  می

هااا فاصاا ه گرفاار و اجاارا  اهااایی را دوگاایان تنهااا از شااژد رااه اااهایاات مساا  ه باعاا  می

بررساای وضااعیر ر اای دراماااتژر   در دایااا و طاای مح ااژ  ایسااتایی فاار، اقاارد، ب قااه 

                                                           
1. Dramatourgos 

2. domestication 

3. foreignization 
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در را اقباای بااه وضااعیر رنااژای دراماااتژر   در ت اااتر ایااران، جاییاااه ترجمااه و متاارجت 

    رردواراو   دراماتژر   فراین 

 . پیشینه و چارچوب نظری پژوهش۲

  جهان تاریخ گسترة در دراماتورژی. ۱. ۲

 مقالااات هدر مجمژعاا ۸لساایناافااریت  گژتهژلاا اولاایت بااار ایاات وا ه را در بیااان ت اااتر  

در مقااام منتقاا  و    رااار بااردبااه( ۸۳24) دراماااتژر   هااامبژر ا عنااژان یاا اااژد منتق ااااة

اصااژلی و « تقنیاا) )یااا بژطیقااا ( هناار دراماتیاا)»راماااتژر   را دمقاایت ت اااتر هااامبژر ، 

لیساانا اااژد را امژزگااار   ( ۸42، ص  ۸۳۳۱)پاااو ، داااا  می هامایشاانام ت اانیر باارا 

عمااژم را بااه    و ذائقااةاااادیاا  رااه بااا معیارهااا  ااااص زیباشاانااتی اااژد بایاا  بیامژزمی

از ااتخااا   ،ررااان اجااراا ولاای اعتقاااد و  باار امااارت باار همااة ،ک دراوردتحریاا) و تحاارا

هاا او را سا  راه باعا  شا  رارگردان ،راارگرداای تای  و اجاراگرفتاه تاا  بازاژیسیو  متت

)مااژین ،  شاا  رد و طااباعاا  هااا ان هااا  ماا اوم بااا، تااا جااایی رااه درگیر ببینناا اااژد 

ایااار شقساابیر بااه الماااای  ةبااا ترجماا ،4ساا ر و ، لژدویااا تیاا)ها بعاا ، سااا   (۸۳۹۹

 افاااکودباااه وفاااایر درامااااتژر  دو راااارررد ترجماااه و ا تباااا  را  ،(۸9۳9-۸۱۹۹)

 بیشااترماا یر ادباای( یااا دراماااتژر  ) ،تااا پاای  از انولاای  ،(۸92، ص  488۸بااراون، )اور ی

 )مث اااد بریتاایااا( در ساانر فرااقژفااژن ویژهبااه، پرداااارها  مژجااژد میررساای ترجمااهبااه ب

در اهایار سافار  ها  مژجاژد یاا هباه ااتخاا  ترجماه از میاان ترجما صرفاد دراماتژر  ره

 ( 22، ص  48۸2)تراجنی،   ازدسر می گرا()لفظ ترجمه

طاار  و پااا از جنااا جهاااای دوم برتژلاار برشاار  بیرمتناای از سااژ درماااتژر   

بنیااان اهاااد  ۹تژلیاا  دراماااتژر   بااا عنااژان الیااژیی ج یاا  باارا  دراماااتژر   و   شاا  

رااه همااه زیاار تیاا  ایساار اااافر  دییاار   دراماااتژررااه طاای ان،  (2، ص  48۸2)پروفتااا، 

راه از بطاات اسار  یهمقااار و همراهاگاروه را ایااه  ع اا باه دساار ره ببیماینا ، ب قاه 

                                                           
1. Gotthold Ephraim Lessing 

2. Ludwig Tieck 

3.production dramaturgy 
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-۸8۳، ص  ۸۳۳۱)پاااو ، رساااا  منااک  بااه منااک  ایشااان را یااار  می گیر  امااای شااقل

 و امااای تعریاار جاییاااه رااه بااه بیاار از اساار   پژوهشاایردراماااتژر  برشاار  ( ۸2۸

ها  صااژر  و زیباشاانااتی ان ایااک امااارت باار جنبااه بناا   مجاا د ان،ربازتعریر باف

درامااااتژر   متنااای :   برشاااتی را شاااامل دو بخااا  دااساااردرامااااتژر تاااژان می  دارد

و تغییاار   امااای ، متاارجت و بیااره و ااجااام هاار گژاااه پااژوه اژیا، هامایشاانامااتخااا  )

هار امار مارتب  )ژر   تژلیا   درامااتو  (ارایی( مطااب  ااتماارات راارگردانفاربادر متت )

  (22-29، ص  ۸۳۳2( )براون، هامایشنامبردن صحنهبا به

هاااا  ا امژز اژیسااای رهامایشنامبخااا  اصااا ی  ۸هااااینر ماااژلر پاااا از برشااار،

( بااا ۸۳94سااا   ااسااامبل باارلیت)در دااساار، البتااه تفاااوتی رااه المااان مااژلر دراماتژر یاا) 

د  باه ااام ما یر ادبای اینا) باه رسامیر اهاابرشر و لساینا داشار ایات باژد راه المان 

اهمیار بسایار   اائکدر ایات برهاه راار ماژلر باه دو دلیال  ( 488۸)ماژلر،  بژدش ه شنااته 

رهاات ان یعناای ت اانیر امااای  عجاایت  ةدراماااتژر  را بااا ریشاا ةوا اساار: اخساار ااقااه 

و  یمنتقاا  لسااینیاهاااد دراماااتژر   را عام یاار بالاااتر  اساابر بااه راارد و در  اا م بعاا  

 )رالاا ،  بخشاای  و و  را اااافر باار مااتت و رو  ایاار دااساار یبرشاات  همااراه تژلیاا 

 رمات باا عناژان ما یر ادبای در  امار رنار فراتر بردن ایت اهااد ماتقت از مرزهاا  (  ۸۳۳۱

ایالااات در  ( ۸۹۹، ص  4884)بی ینیهااام،  صااژرت گرفاارت اااتر م اای اای سااتان در  4تینااان

دراماااتژر  را در ت اااتر امریقااا  من اا ، ۹ارک ب ااا ماا ،دار دراماااتژر  ط ایااه متحاا ه ایااک

  باه زعات و ، درامااتژر   ییاااه اهااد  باژد راه در   ا  ان ادبیاات دراماتیا) بنیان اهاد

، 48۸9)لاااا،  تربیار رنا ایاک تژااا  راارگردان  تای میراه ت اتر  جار  اسار  فراین و 

    (۸۸8ص  

ریتاایااا همانااان بااا مقاوماار در بجاا ا از ساانر الماااای،  تااژان گفاار رااه، میا اصااهبااه

،  اا  ااقاه ایالاات متحا ه روز باه روز سارروبرو برابر اط اق درامااتژر  باه یا) شاخص

 در پاایینی بسایار ساهتایاار ترجماه  ،بریتاایااهمانایت در   ه اساردرامااتژر  افاکودشأن بر 

                                                           
1. Heiner Müller 

2. Kenneth Tynan 

3. Mark Bly 
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 ژدمژجا ها ترجماه میاان از ااتخاا  باه دسار صارفاد درامااتژر  وتژلی ات امایشی داشاته 

 و چناا م یتی فضااا  ،مقاباال در  رناا می بازاژیساای را ان گاااه و ااا زماای ان ساافار  یااا

 از بیشااتر بساایار و اساار بااژده مخت اار ایااار ترجمااة پااریرا  متحاا ه ایالااات پااریرمهاجر

)جژاااا ، پروئاال و اوپااا،  رناا می ط اا  را دراماااتژر  ترجماااای هااا مهارت بریتاایااا

ارساااطژیی و ا  ) و گااارر از مناسااابات ساااه پاااردهدراماتیدر دوران پسااارالبتاااه  ( ۸۳۳2

معطاژ  بااه بای  از پای  جااا  اماای ، درامااتژر   اجارا باه وا ةر اانافاکون بار  تأریا 

    (4882)لممان،  اجرا و تماشاگر ش ه اسرتیت مناسبات بیت 

از عماال  منمااژر ،در اینجااا بهتاار ان اساار مشااخص رناایت بااا تمااامی ایاات تفاساایر

 ،(48۸9)و لااااا ( 48۸8)اجرایاای چماارز -تعریاار اماار   مطاااب ؛چیسااردراماااتژر   

پای   : الار(ساراجراساه مر  اة پای  از اجارا،  ایت اجارا و پاا از دراماتژر   شاامل 

 هامایشاانام  تح یاال 4ها(؛   تعریاار پاارو ه )چیسااتی، هاا  ، بایاار و محاا ودیر۸از اجاارا: 

تح یااال  بررسااای زبااااای وها، ، تح یااال شخ ااایرهامایشااانام)سااافار  ااتخا  ترجمه 

باارا  بااازییران، رااارگردان و تاایت اجرایاای و طرا اای مااژاد  ۸اجاارا ةپژشاا سااااتار، تهیااة

  تمااریت )بسااته بااه دراژاساار رااارگردان و تاایت تژلیاا ، ارتبااا  بااا ایشااان و ۹تب یغاااتی(؛ 

 اایت اجاارا: ارتبااا  بااا مخاطاا   (ریک  اجرایاای؛    براامااه۹ساااز  جریااان رااار(؛ و روان

و بررساای روااا   لااابی، تهیااه بروشااژر امااای  و بیااره(در )در  الاا  امااای  ت اااویر 

دهاااا  دریافااار بازاژر :پاااا از اجااارا رایااای اماااای  و پیشااانهاد اصااا ا ات؛  (اج

از  ،عبااارتی  بااهو بررساای تخ  اای اجاارا  ااژ  محژرهااا  ماا امر رااارگردان تماشاااگران

 ،)مااناا  تراجیناایصاار  ها  دیاا ار  اشااااهو  4میکااساات وا ةتق یاال دراماااتژر   بااه 

ها  دیاا ار  بخاا  مهماای از اشااااهرنیت، چرارااه بااا وجااژد ااقااه ( گاارر ماای48۸2

باه ااااه بایا  بار صاحنه »رنا  ولای اگار میکااسات را ت اتربژدگی هار اجرایای را تعیایت می

بخاا   یااا  اا ا لشااای  بتااژان ان را معاااد  دراماااتژر    ،تساار  دهاایت« امااژد و گفاار

ها  دیاا ار  و شاانی ار  باایت اشااااهدر پااژوه   اضاار، ولاای  ،مهماای از ان ت قاای راارد

                                                           
1. casebook 

2. mise-en-scene 
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رااار )و اااه صاارفاد مح ااژ  اهااایی( اااژاهیت  فرایناا اااژاهیت شاا  و بااه ل ئاا اتفقیاا) 

 پرداار 

دایال باه اجارا باردن اماای   فراینا در  عژامالماانا  ساایر  ، درامااتژر عبارت دییربه

و  دراماااتژر هماایت عاا م تح یاا  وفااایر  ؛ی ایساارتااعم اای دفعدراماااتژر   اساار و 

ما یریتی، ادبای، هاا  بالاا  مهارتسار راه اجرا فراینا  جاا م ضاژر و  در جاا  گسترة

تباا ، جاییاااه متاارجت ایااک بایاا  در هماایت و بااه رناا را ط اا  می ۸گاااایو امای تماشاااگاای 

  مژرد بررسی  رار گیرد راستا

 : نظر و عملماتورژی در ایرانادر. ۲. ۲

مژجاژد ایاار امار  شاااص  ابتا ا ،دریافار جاییااه درامااتژر  در عمال و امارایل به 

عماال در هااا ان ااعقااا ادامااه، و در  شااژدمیبررساای ( یرتااأل)ترجمااه و بااازار رشااژر در 

اخساار، عبااا  شااادروان بااا ترجمااة بخشاای از رتااا    اژاهاا  اماا دراماااتژر   

دابااا  تعریاار وا ه و رااارررد بااه (۸۹۱2مااژلر )ایاار  راماااتژر   ت اااتر و امااای  رادیااژیید

داااا ،  ااا  ااقااه گرچااه مااژلر ت ااژیر  ت اااتر می ة ااژلی ان را ایناا ان اساار و بااه 

د و ا ت در عایت رثارت اسار، داباا  ایجاادها  راه باهدییرگژن از شخص یالثی ارائه می

را صاارفاد  ژاعاا  دراماااتژر    مث اااد تناای )گفتااار ( از دراماااتژر   دارد تح یاال م بیشااتر

در دهاا  و رهااایی عم اای ارائااه امیراهقا و داااا میاژیساای پاارداز  و درام ژاعاا  درام

   رس  افی و ادیباایی میلفاواد  پرداز  و  به امریهاهایر، 

مبسااژطی  اااهتاریخایااک  (۸۹۳۹ ،هرساار)لاااک دراماااتژر  ، ااق ااا  در ت اااتررتااا  

هاا  مخت ار دها  چیژااه ایات اهااد باا مقاومرارائاه و اشاان می اژیتدرباره دراماتژر   

دو مفهاژم باه در ایات رتاا  و  شا ه اسار  تژلیا   مژاجاه میها  مخت ر تایت از بخ 

 ةترجماایقاای ها  مخت اار( و تخ  اای )در  یطااه  یقاای تربیاار دراماتژر هااا ،ج یاا 

سراسار وصار  و بیار ان،رنا  میاشااره  ،امژزانمتژن امایشای بارا  اماژز  درامااتژر  

 شژد  امیوارد عمل ره به عرصة گرشته و  ا  دراماتژر   اسر 

                                                           
 اار ش ه اسر  (۸۹۱۹)گاای از رتا  اافرزاده ررماای تماشاگاای و امای  دو اصط ا   ۸
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 لایاار: راهنمااایی مقاا ماتی باارا  دراماااتژر  گژسااریعناای  ،صاارفاد ترجمااه ایاارم ااااریت

ا درامااتژر   باشا  راه باا یناةزمشا ه در شاای  تنهاا رتاا  عم ای ترجمااه ،(۸۹۳2 ،)چمارز

 ،پااردازدمیو عژاماال ماامیر باار ان دراماااتژر  ، بااه تاریخاااه راااربرد  از تعریاار ارائااه 

در  هامایشانام یایچرامهات  مسا  ة دااا  و ایاکیدرامااتژر   م فراینا تح یل ماتت را شاروص 

 تژلیاا  امااای  را رام اااد فرایناا  ضااژر دراماااتژر  در  احااژةو  ااااص در مقااان زمااان

  ده تژضیح می سادهم مژ  و عم ی و 

درامااااتژر   و یعنااای ، یفیتاااألهاااا  قااای از معااا ود رتا یدر از ترجماااه گرشاااته، 
مااای  ویساات) را بااا گروهاای از مهر اااصاار  سااینی ،(۸۹۳۸) یااار  ویساات)اتمااریت

اورد  را ماایامااای  رناا  و شاار  ایاات تمااریت و بااه اجاارا بااردن جژیاااا  تمااریت میداا 

از  اژشااتییخاهتاردراماااتژر   و ذراار مراتاا   بفااار  شاایروان بااا ،رتااا ایاات  در مق مااة

مستن سااز  »دااا  راه باه شا ه در ایات رتاا  را از جانا درامااتژر   می طای فراین  ،ان

ایااار  را پااردازد،  ااا  ااقااه ایاات تمریتمی« ایااار  و یباار مرا اال دراماااتژر  مریتیااا ت

شاا ه در دراماااتژر    مطالاا  گاارداور دااساار تااا امژزشاای  رااارگرداایمتااژان می بیشااتر

اااام  دةماااشااای  بتژاااا   ،ها  رااارگردانایاات رتااا  شااامل شاارای  اجاارا و م ااا به

  شژدژد دراماتژر   محسژ  امیاژد  اولی به دراماتژر   دییر  وا   شژد

پاانج اصااط ا   (۸۹۱۹) شناساایهامایشااناماماا   بااه دردر رتااا  اااافرزاده ررماااای 

  4 ؛  ت اااتر )تماشااااااه(۸: رناا ذراار می)تماشاااگاای(  راررردهااا  امایشاایباارا  بنیااادیت 

  پرفاااژرمنا 2 ؛رار (هامایشااانامشناسی هامایشنام) درامااااتژرجی  ۹ ؛(هامایشااانامدراماااا )

رار  را شاااامل هامایشااانامی )باااازییر (  و  درامااااتژرجی یاااا  مااا  پم2و  ؛امایشااایان()

داااا  پژوهی میهامایشاانامها  ت اانیر و اژیساای(، شاایردها و سااب)هامایشنامت اانیر )

گکینی، هامایشااانامپژوهی، هامایشاااناماژیسااای، هامایشنامراااه در یقااای از پااانج  الااا  

 ؛(۹8-4۳)ص  گیاااارد ی )ترجمااااه(  اااارار میبرگردااهامایشاااانامز  و پرداهامایشاااانام

 ائاال اساار و بعاا اد و تاای  دراماااتژر صاارفاد اقاا  دراماااتژر  متناای را باارا  و   ،عبارتیبااه

اعاات از صااحنه و اااژر و بااازییر  و بیااره( ت تمریناای و اجاارا )از امقااااان بااردبااه بهااره

در  ربیشااتایاار و     ا اصاانقه ه ا9۹)ص   ایسااردییاار  رفاای از دراماااتژر   رساا  می
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بااه اجاارا و  باار وا گااان تخ  اایماینقااه بار ااة اااژر  تااا رناا  ساایر می هامایشاانامبژطیقااا  

  بتاباا  «دراماتژرجی»احژ اولی 

دراماااتژر   چیساار؟ رتااا   ∙ترجمااه-لیرتااأتااریت رارهااا  مهت یقاای دییاار از
ها  ی از ترجماااهراااه گ اینااااسااار  (۸۹۳۹ ،براهیمااای و)اااااری  درامااااتژر  ریسااار؟

در ایاات جنااا ااقااه   جالاا  دهاا دساار میبااه  دراماااتژر  دربااارة ر اساای) و ماا رن

 اااا ها  جااار  روز جهانگرایااااه و مطاااب  رویااهوا  شاا ه مطالاا  ترجمااه ،دراماااتژر  

 فراینااا و  (2۸2)ص  )درامااااتژر   گروهااای چیسااار  یفیتاااأل  در دو مط اااولااای 

 الاار چیااک  ( دراماااتژر   در بهتااریت (2۹9)ص   ایااازدراماااتژر   داسااتان محمااژد و 

ایسار و صارفاد راارگردان  اادر مط ا  « ت انیر اماای »اژیسی یاا باه  اژلی هامایشنامجک 

  اجراسر

 وضااعیر ینااةزمگراتریت رتااا  در وا اا  دراماااتژر  در ایااران بااا عنااژانامااا ااااریت ایاار 

رااه اهاات مطالاا  ان  (۸۹۳2 ،طاااهر  و)صاابایی  رنااژای دراماااتژر   در ایااران اساار

ایاات    پن اشااتتضااروربیر، رااارگرداایدر دراماااتژر  جژ دااسااتت ااا  از م اا ااهاعبااارت

تژلیاا  مااتت ج یاا  یااا  یااا هامایشاانامدر  ساارا و  بااه رشاار فروراساار وفااایر من اا ، 

فقاا ان ا  و تح یاال گفتااار مااتت، و گاااه دریافاار ایاار صااحنه مااتت ا تبااا و بازاژیساای 

از بااه ایاادر پایااان عاا م و یقاای  یااا صاافررااار ، باارا  ان مشااخصی صاانفتعریاار و 

  (9۱-۹۳ص  )دراماتژر   ها  ترجماای اب یر

پردازااا  و بااا ی از اماا ، صاارفاد دو ایاار بااه دراماااتژر   عم اای میدر بالااا طژر رااه همااان

ایااران رشاای ه ت اااتر داماات دراماااتژر   بااه و تاای هاات روااا  و اماار  فراتاار امی ورطااة

تاژ  ااطبااق بسایار   ایات وضاعیر منااب  مقگارددبسان ه می هامایشانامبه ت انیر شژد می

ها  یقاای از معاا ود بررساای طاایزیاااد  بااا روااا  عم اای دراماااتژر   در رشااژر دارد  

مااژرد ت ااادفی در ا ااا   428از میااان  رااه شاا  ، مشااخص (۸۹۳۱ ،)لاارزادهمژجااژد 

و از میااان هماایت  اااا دراماااتژر  اسااتفاده ررده ةمااژرد از وا  4۹، صاارفاد ۳9تااا  ۱8 ها سااا 

راه  ریا  باه اتفااق  شا ه اسارمشاخص  ،رتبایهاا   ضاژر  و م ا به طیمژارد ایک، 

ماااتت   هاو شخ ااایرماااتت از ایااات وا ه بااارا  تح یااال  درصااا ( ۱8)دهن گان پاسااا 
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اسااتفاده ها  پرسااژاا و مااتت( راهیشااا  پیایاا گیدر مقااام صاارفاد یغتاای ) امایشاانامه

    یافته بر صحنه ا ارددر متت تحق  یداالت دراماتژر و رنن  می

 ترجمه و دراماتورژی: نظری چوبچار. ۳. ۲

شاا ه و هماناایت دریافاار دراماااتژر   در فضااا  رنااژای بااا تژجااه بااه تعاااریر ذرر

یاا شاژد محساژ  میدرامااتژر   ترجماه ااژعی ایاا گاردد راه ایت ساما  مطار  میت اتر، 

ارتبااا  چناا اای بااا هاات ااا  و دارا  ماهیاار و ااسااتیاهی متفاااوتقژلااه ایاات دو ماینقااه 

اولایت بحثای راه  ،مطالعاات ت ااتر و همانایت مطالعاات ترجماه یار  از منااب در بس  ا ارا 

زعاات بعضاای پااریر  یااا بااهاجراپااریر  )باز  شااژدمطاار  می هامایشاانام در مااژرد ترجمااة

 ة فشااردةع ااار ∙اصااط ا  میکااسااتیااا اینقااه اب اا   و (۸۳۱۸)بساانر،  اساارمیکااساات( 

بااه جنبااه  بیشااتر (۸۳۳۱پاااو  ) ایاات ر یاا وا ه، رهیاارراز  گااردد ت قاای میدراماااتژر   

در ایاات پااژوه ،   بااه ماهیاار متناای ان( ۸۳۳۸)پااردازد و بساانر می هامایشااناماجرایاای 

عبااارتی متاارجت دااناا  تااا مااتت و بااهمعطااژ  بااه اجاارا می بیشااترمیکااساات را  ∙ایارااا گان

طای ترجماه، یعنای  ؛«ااااه بایا  گفتاه شاژد»اسار تاا « شاژدااااه گفتاه می» ایران بیشتر

ایات ساما  مهات در اتیجاه،   گیاردماتت  ارار می ه ااتقاا ریر  در مرتباه دوم اسابر بااجراپ

بایاا  بااه صاارفاد  ،هامایشاانام شاا ةباارا  ساانج  و بررساای هاار مااتت ترجمه اساار رااه ایااا

یاا اینقاه بایا  از ایات متنیار  بررسای شاژدپاریر  متنیر ان تژجه شژد و به  اژلی اژاا 

 رداار پ ایک صر  فراتر رفر و به اجراپریر 

بااه صاارفاد محاا ود بااه دوگاااای بالااا ایساار و  هامایشاانامالبتااه پااژوه  پیرامااژن ترجمااه 

، در پاانج  ااژزه متمررااک اساار: گاارار از مااتت )ترجمااه( (۸۳۱۱سااقریر )زوبرام بیااان

یعناای باار ) متااژن ترجمااه و تژلیاا   در امااام ت اااتر  مق اا  یرتااأیبااه اجاارا،  هامایشاانام

اجاارا و تژلیاا   فرایناا رنناا گان(، مطالعاااتی در مااژرد اژیسااان، منتقاا ان و تژلی همایشناما

هاااا  در امام هامایشااانامدریافااار  تطبیقااای در  یطاااةها، مطالعاااات هامایشااانام ةترجمااا

عام ااان دایاال در تفساایر معنااا  ت اااتر  بااه ایاات پاانج  یطااه،  ةفرهنیاای متفاااوت و مطالعاا
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تر را افااکوده رااه پریر  در ت ااازباااای و دسترساایبیت ۸بالااااژیا دو  ااژزة( 48۸۹)اسباسااا 

در مطالعااات   (4882)رگاااتیت،  اساار  ت اااتر فضااا  فیکیقاای و ارائااةمعطااژ  بااه  بیشااتر

گژایی ترجمااه ) تاای در مقااام اجاارا( بااژدگی و مح ااژ بااه متت بیشااتر ،ترجمااه ت اااتر 

تح یاال   (48۸2بااژده اساار )زوباار،  فرایناا معطااژ  بااه  رمتاار هاااپردااتااه شاا ه و پژوه 

 هامایشاانام  و اجاارا فرایناا سااژ  تح یاال شاا)  ررتاای بااهر بیر  م ترجماااای ایاادراماااتژ

اجرایاای و یقاای  اسااخةجااا  تح یاال متنیاارم صاار م و در اتیجااه، بایاا  بااه اژاهاا  بااژد

ران، و دییاا تریروساا؛ 48۸۸؛ راینااار، 48۸4پن اشااتت ان بااا دراماااتژر   )مااناا  مااژاروای، 

   رار را اشان ده  فراین د ره (، از الیژیی استفاده رر488۱

ح یاال تباارا   (۸۳2۱) رااژزانشاا ه( )تع یل، ماا   فرایناا باارا  تشااریح در اتیجااه، 

هااایی از الیااژ   اضاار بخ  رساا ؛مناساا  بااه اماار میان  ةو ترجماا عناصاار امای )اامااه(

 ،شااژا می ها  زمااان و مقااان( بنااا بااه عاا م ضاارورت در تح یاال  اار مقژلااهر ااان)مث اااد 

تأریا   بیشاترباه ماهیار تح یال،  ا تژجاهو بابه  اژت ااژد باا ی مااا ه ها سایر بخ ولی 

  در ماا    اضاار ساارهاها  انزیرمجمژعااهها  دیاا ار  و شاانی ار  و باار ر یاار اشااااه

ت مقژلااه، مباایا ۸۹ها  شاانی ار  و دیاا ار  امااای ، بااه تفقیاا) ذیاال )جا و  یاا)(، اشااااه

در تح یال تغییاارات شاژد و عناصار مخت فای اسار راه بار رو  صااحنه دیا ه یاا شانی ه می

تغییراتای راه در   ایات عناصار را داباا  اماژد تاژانیمباه ترجماه و اجارا  هامایشنامگرار از 

و  ساارهادیالژ  گیاارد در  یطااةماا   رااژزان صااژرت می شااااص او  )مااتت گفتااار م(

 ها و صحنه اسر چهار شااص دییر شر  شخ یر

 

                                                           
1. surtitling 
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 کوزان ةشدلیتعدی الگو. ۱ جدول

 ر مات

 لحت
 تت گفتار م

 بازییر

 ها  شنی ار اشااه

 پااتژمیت

 ایما و اشارات

  ررر

 بیان ب ن

 ها  دی ار اشااه

 گریت

 ارای  مژ

 لبا 

 فاهر بازییر

 اشیات صحنه

 درژر

 اژر

 فاهر صحنه

 بیربازییر

 مژسیقی

 ها  صژتیج ژه
 ها  شنی ار اشااه ص اها  بیرر امی

 

 (۸۳۳۸) دهاا  رااه چاارا بایاا  بااا بساانرن میاااژبی اشااابااه الیااژ  شااماتی) رااژزان

بااه سااه دلیاال تعاا ی ات اجرایاای،  ،پااریر رأ  شاا  رااه معیااار اجراپریر  اژاا هاات

شا ه و یا) میاان ماتت اژشاتهباهخت اات هار اجارا و عا م تناافر ی)فرد باژدن ممنح ربه

،   ماا اد شااژد هامایشاانام بررساای ترجمااةباارا  بااایی معیااار تژاااا  امی ،مااتت اجرایاای

ماااتژر  را از وا ه ااباشاا  و دساار در  ترجمههامایشاانامنقااه اگاار رااارگردان مرعااژ  ایچااه

یا)  هار ویشانهاد  بارا  اجارا باشا  صارفاد پ هامایشانامبیشاای ، شاای  گفتمان به سا ر 

   ارار گیارد شانااتی راژزان در تقابال، تاژاز  یاا راساتا  ماتتگاااه اشااهها  پنجاز بخ 

هااا  از زبانرااه  هاجراشاا ة امایشاانام 98ی  از رساای بااایااک در بر (۸۹۳۱)لاارزاده اااااه 

ایات اسار  ی هرساباه ان ترجماه شا ه باژد، اای یسای، المااای و فرااساه(  مخت ر )عما تاد

باه افتا  و ممقات اسار ایات تغییارات اتفااق می هااشار  صاحنه و هات دیالژ هات در ره 

امل  ار ، اضاافه، هاا شا  ایات تبایت  یابا تسارا هامایشانامرال و یاا  تای صحنه تا پرده 

لارا در ا  در درامااتژر   ایار دارد  شا) عقباهگاردد راه هار یا) بیو جابجایی میتب یل 
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ها  صااحنهدراماااتژر   ها در ایاات مملفااهبررساای ، بااه روپاای  مقالااةهااا  بعاا   بخ 

و سابا ایات پانج شاااص ااژاهیت پردااار  مارد  بارا  تماام ف اژ  ةامایشناماخسر 

متاارجت در اقاا  تااا در اهایاار بااه بررساای اااژاهیت راارد  اصاا یمااتت و ترجمااه را در 

 دراماتژر   برسیت 

  ۸: شاژدمیان در ساه ساطح بررسای  ةشا ة چاا و ترجما هامایشانام اضار،  ةدر مقال

هاااا  متنااای )شاااامل   ویژگی4هاااا  رالبااا   بیروای )شاااامل ج ااا  و ساااااتار(؛ ویژگی

هااا  بیرمتنی دیاا ار  یژگی  و۹هااا(؛ ها و دیالژ هااا و صااحنهها، پردهتژضاایح شخ اایر

بخا  یا) و ساه  و بیاره(  هامایشانام)شامل اجراهاا  پیشایت، ت ااویر مرباژ  باه بافار 

ارتبااا  بساایار مسااتقیمی بااا دراماااتژر   بیرمتناای ایاار دارد و بخاا  دوم وفاا  دراماااتژر   

بنااابرایت صاارفاد  ؛متناای اساار  در ماا   رااژزان، بخاا  او  و سااژم هااید جاییاااهی ااا ارد

شااژد و بخاا  او  و سااژم )فاارامتت(  ساامر دوم از ماا   و  اسااتفاده می باارا  تح یاال

و لااااا  (۸۹۳2)ج اگااااه و بااا اسااتفاده از الیژهااا  ر اای پیشاانهاد  چماارز  ترصااژبه

   ( تبییت اژاه  ش48۸9)

 پژوهش روش. ۳

ایاا از رهیارر ترجماه باه اجارا، از ااجاره ها   پاژوه   اضار ان اسار راه ببینایت 

  را تااژان وها  دیاا ار  و شاانی ار  مااتت ماامیر بااژده اساار و میلفااهمتاارجت در ااتقااا  مم

، ترجمااه و مااتت هامایشااناممااتت  سااه سااطحمدر ، لااازم اساار یااا ایاار دااسااردراماااتژر  

دلیال ااتخاا  ایات ایار بارا    ایال باه ایات منماژر، اخسار صاژرت گیاردبررسی اجرایی 

رجمااه و اجاارا، ، تهامایشاانام ۸ضاامت تژصاایر بافاار ایااار گااردد و تح یاال ذراار می

تح یاال و در اجاارا هااا ان و اسااتفاده ازضاامایت دراماتژر یاا) ترجمااه  ،هااا  رالباا  ویژگی

 چرارااه، شاا اژاهاا  بررساای ( ۸۹۱2و طاااهر  ) (۸۹2۳رسااژ  )ا  ةتفاااوت دو ترجماا

ساابا   اساار پیشاایت )ها (ترجمااه داشااتت اماار در و مقایسااه دراماااتژر  وفااایر از یقاای

متشااقل از دوزبااااه و مااژاز  ا  پیقاارهبااا تهیااه  ،باارا  تح یاال اجاارا و دراماااتژر  

                                                           
 ااطر ااقه ایت بافر بسیار در دراماتژر   دارا  اهمیر اسر به  ۸
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بااا و تح یاال سااه مااتت  مقایسااه و ها  ابااازیتصااحنه اجرایاایم ، ترجمااه و اسااخةهامایشاانام

 ،هامایشاانامسااه مااتتم ها  دیاا ار  و شاانی ار  تغییاارات اشااااه اسااتفاده از الیااژ  رااژزان،

و  هایشااناماممااتت لااازم بااه ذراار اساار رااه   گاارددماایمشااخص  اسااخة اجرایاایترجمااه و 

 رو  از اسااخة اجرایاایولاای مقتااژ  مژجااژد اساار،  صااژرتبه ترجمااة طاااهر هماناایت 

پااژوه   اضاار تح یاال   شاا ه اساار بازساااز و  پیاااده متناای صااژرتبه ۸ت ااژیر  اسااخه

  بیان اژاه  ش تژصیفی  صژرتبهاتایج  اصل از تح یل و بژده ریفی 

 نتایج و بحث .۴

 برای تمام فصولمردی  ةنمایشنامچرایی انتخاب . ۱. ۴

لاارزاده  بااا تژجااه بااه پااژوه از چرایاای ااتخااا  ایاات ایاار باارا  تح یاال، اخساار ااقااه 

اشااان دراماااتژر   ایااار امایشاای )اعاات از ترجمااه و فارساای( ان اساار صااژرت بی ،(۸۹۳۱)

بااا ایاار ذراار اشااژد: معمژلاااد رااارگردان ایاار ایاات وفیفااه را ) ةرااه اااام دراماااتژر  در شناساانام

هاااا  شاااژد و در معااا ود ماااژارد از عنژانمیدار عهااا هرامااااتژر ( د-راااارگردانعناااژان 

و در ماااژارد  بسااایار رمتااار از عناااژان « گر اقااا تح یااال»بیرشااافا  و گنیااای ماانااا  

عاا م امااارت طاای سااالیان گرشااته باار  ااطربااهشااژد  دوم اینقااه اسااتفاده می« دراماااتژر »

ضاایر رتبای از متارجت اار رشا ه و صارفاد بسان ه راردن باه اترجمه ها هامایشناماجرا  

گاااهی شاااه یت رااه  ،(۸۹۳۱)راهنمااا  دریافاار مجااژز اجاارا  امااای ، شاا ه ایااار چااا 

چنااان  مژجااژد یااا در برااای مااژارد مااتت ترجمااهاااا  متااژن اجرایاای فا اا  مااتت ترجمه

مجاا د ا تبا    ماا اد راارد تااا ایاااز  بااه اااار  شااژد رااه بتااژان ان را ترجمااةژیساای میبازا

گژاااه تح یاال متناای و دراماتژر یاا) و ان ذراار اساار رااه هرتاارجت اباشاا   شااایرضااایر م

ر اسار راه هات ماتت اصا ی مشخ ای تطاب  متت اصا ی و ترجماه صارفاد در ماژارد  میساا 

مقتاژ  منتشار شا ه باشا  و هات  صاژرتبهوجژد داشاته باشا ، هات ایات ماتت ترجماه و 

یات مساا  ه را رارگردان درامااتژر  ایاار در  الا  بروشااژر، پژساتر و سااایر وساایل تب یغاااتی ا

-۱8ها  اجارا طای ساا  428هاا  فاژق، طای بررسای    باا مجماژص فر،بیان رارده باشا

                                                           
1. DVD version 
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مژجاژد  شا ةها  ترجمه، م ا به باا تژلی رننا گان ایات ایاار امایشای و بررسای اساخه۳9

  بارا  تح یال ااتخاا  شا  ۸گکینشای صاژرتبه مرد  بارا  تماام ف اژ ، (۸۹۳۱)لرزاده، 

   وضعیر رنژای دراماتژر   ایران اسر   زیاد  گژیاایت ایر تا  

 اثر ةو بازترجمترجمه  . بافت نگارش و۲. ۴

را رابارت بژلار در باا  زاا گاای سار تژماا  ماژر  مرد  برا  تماام ف اژ  امایشنام

بااا باااز  ت ژیکیااژای ان  اسااخةساابا  وساای اژشاار بیباارا  رادیااژ بی ۸۳22در سااا  

ایاار دییاار اژیساان ه یعناای  ز مژفقیاارمتژلیاا  شاا   بعاا  ا ۸۳29در سااا  براااارد هبتااژن 

را باارا  اجاارا  صااحنه ماارد  باارا  تمااام ف ااژ  بااژد رااه و   4هااا  شااقژفن هگی ا 

( بااه گی یاااد ت اااتر رنااژایت اااتر لناا ن )اخساار در گ ااژ  ایاار  ایااتبازاژیساای راارد  

ارااران ی بااا جهاااا را در سااطحان مطاار  شاا ن   بااه صااحنه رفااررااارگرداای اژئاال وی ماات 

فای ت ت ژیکیاژای پخا  و سابا ( ۸۳22)مان فارد زیناهر باا همایت ااام ایار اسقا ةفی ت برا 

    اتفاق افتاد( ۸۳۱۱به رارگرداای چارلتژن هستژن )ان 

مان )باه فای ت فارد زیناهو اراران دوب اه  از طریا باار اولایتاشنایی ایراایاان باا ایات ایار 

سااتع ایی، بافاار افاااهراد و صااژرت گرفاار ( ۸۹22، ماا یر دوب ااا   منااژچهر اسااماعی ی

سیاساار باعاا  شاا  در ایااران  عرصااةط بی و  فااظ هژیاار و درسااتی و راسااتی در رمااا 

  هماایت مقبژلیاار عااام و ااااص بااژد رااه باعاا  شاا  (۸۹۳۹ ،ارا)فرمااان بیفتاا مقبااژ  

 ةباه ترجما «مااناتر ز ات»از ساژ  ااتشاارات  ۸۹2۳ ساا  اص ی رابارت بژلار در ةامایشنام

اجاازه و  ممناژص شاژدایات ایار ام ان باژد راه فرجاولای  ،چاا  شاژد  رسژعب الحسیت ا 

شاا ، منتشاار  ۸۹22 سااا  در پاااییک ایاات ایاارچااا  دوم  ایاباا  مجاا د امقااان ااتشااار  واجاارا 

)در شااباهتی میااان محم رضاشاااه  ،اخساار در وه ااة ،(۸۹۳۹)ارا فرمااانزعاات چرارااه بااه

و هنار  هشاتت وجاژد داشار ازدواج باا یریاا( و  طایشا ن تژفی  در صا   فرزاا  ع م 

   قژمر ابژدایت با  طب  

                                                           
1. eclective 

2. The Flowering Cherry 
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زدایی از ساافی هایی اساار رااه سااعی تمااام در هژیااراز جم ااه رتا  رسااژ ترجمااة ا 

ااتشاارات  و در چاا  بعا  از ااق اا  هات راه سامر راسار( ۸ت اژیر ) دارد ماهیر اژد

  پ(چاسامر  ۸ت اژیر )رفتاه اسار سامر ااتاکاص  فضاا باه ،  داشاتهبیشتر زمان فرا  با 

در ااجااام شاا ه و  راماال صااژرتبه (۸۳28) اصاا ی چااا  هاااینمت خةاساااز ترجمااه ایاات 

 در جامعاااة»راااه اورد مااای ۸از ا   ار  ووداژشاااتی رژته رساااژ ا ترجماااه،  ساااراباز

، چیاک  راه م اا اق «رننا شاخص را بااه او تحمیال می ةیشاهاا مسایر اا اساتب اد ، دولر

ارتجاااص و  رااهراباارت بژلاار اماا ه  ةمق ماا ،ب اف اال ع اار په ااژ  اساار  در بخاا  بعاا  

داااا  و در اااار ایااک از لیتر میهااا  تژتاااهااا   قژمربراژردهااا  ساا بی را از ویژگی

و پرهیاک  هامایشانامرئالیساتی باژدن رال  ،گرار  برشاتیتقنیا) فاصا ه رار بردن عالماااةبه

  گژی می از ااتژرالیست

 از اسااخة (4۸، ص  ۸۹۱2)هر  ساافار  داده طاااارا بااه ا  رااه فرمااانمااا ترجمااها

 (4ت ااژیر )اااژد عقااا تژمااا  مااژر را دارد  ج اا باار برگرداااا ه شاا ه و  (۸۳24) ینااتجو

هااا  اصاا ی و هااژیتی ایاات ویژگی دربااارة هامایشاانامقااه باار اااااژد گااژاهی اساار ایاات و 

باارت بژلاار را مف اال را طاااهر  مق مااة  تاااری  اساار ازبرگرفتااه و برسااااته  یرمشخ اا

در ایاات   اساار ت ترجمااه اژشااتهباارا  ایااا  صاافحه اار  راارده و اااژد مق مااة شااااکده

از دوران تژمااا  مااژر، تاااریخی بااا تژصاایر شاارای  و   ،یباچااهدمق مااه و بااه  ااژلی 

اقاااتی رااه  ،گژیاا می ی هااامهارت و راتیاأو تاا یرتااأی، ماارام و ماان  شخ اای و شخ اایر

در ایاات مطالاا   ةالبتااه هماا  اااا اهمیر  ااائکهمااه در دراماااتژر   شخ اایر و  بساایار 

ایات جاک بیاان ااییاکه ترجماه، ااا  و مشاخص ایسار احاژ  ام هباه ة اژد بژلر هاتمق م

  داردچه مکیتی بر مق مه اژد بژلر بخ  

                                                           
1. E. R. Wood 
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 رسولآل ةترجم انقلاب از پس و شیپ یجلدها .۱ تصویر

 
 یطاهر فرزانه ةترجم جلد .۲ تصویر

 

  مساا قی مااژر اساارو مره  بژدگیشاااعر  رناارااه طاااهر  ذراار می مهاات دییاار  اقتااة

احااژ اولاای ر و هاات در ت ااژیر رااردن شاامایل و بااهگفتااا رااه هاار دو هاات در ترجمااة

 ،تح یاال مضاامژایپااا از و   ،در بخاا  اااار مق مااه  اژاهاا  بااژددراماااتژر   ایاار ماامیر 

ااماه باا ارجااص باه فی ت هامایشاناممان، ساعی در تح یال ذرار م اادیقی از فای ت زیناهضمت 

 ةارائا ایا   فاراوان میدرامااتژر باه راار بخشای راه ج ا از ارجاص مستقیت باه فای ت،   دارد

 اسار راه اقطاة هامایشانامبرداشتی اوماایستی از ماژر و تژجیاه اورپیا   و ر اسای) باژدن 

  اااار ایاات مق مااه، در بنااتژاااا  باشاا   می هامایشاانامهاار اجرایاای از ایاات  تشااابهتبااایت یااا 

بارا   ارافرماان ه و اینقاه ایات ترجماه سفارشای باژده از ساژ  ترجماه اما بیاایه و ااییاکة

از ایاار در ایناا ه و اینقاه ترجمااه در  قیقاار وارنشاای اسار بااه ترجمااه اخساار « ا تباسای»
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راباارت بژلاار ایااک  ةبااا ان از جم ااه  اار  مق ماا« هاااییتفاوت»رسااژ  رااه دارا  از ا 

    (۸۸-۳ص  ) هسر

تقاا یا باار اصااط ا ات  تأریاا  سااژ را  ترجمااة برجسااتة اقتااةشااایان ذراار اساار رااه 

و ت ااا   مأبااهها  ساا طنرگرار ، فاصاا ه«عااالت  ب ااة»اارسااار  مااناا   ساا طنر و افهااار

در ایات سایاق سااخت اسار، گرچااه  )دیاالژ  و شاار ( سااز  ر ااام و بیااندر جهار بژمی

هات باه چشات  (زعات راژزان، لحات)و باهر ای گفتماان  طژربهو ع م یق ستی در ایت سیاق 

 عه شااقتپااا ماات »ایاا  رااه   در میاو  شاااه هناار پااردة، چااه اینقااه مث اااد در داااژرمی

اب اا  فقاار  رنت   شااژای ماای ااااجژررنت، ماای شااژایمااژر.   اااه، اااه، اااه،  جنااا هسااتت، 

و از دارا  تبااایت  مااتترااه رماای بااا بیااان عامیااااه  ۸«اشاانی هسااتت    ادمرااه ماات  رنتماای

ترجماة ،   اباازیتهاادر دیالژ ر ای،  رطژباه  تر  بهاره گرفتاه شا ه اساروا گان رسمی

 ا  در گفتااار و رااردار( )ماارد  میااااهبااه بافاار ر ااان گفتماااای ماارد عااام  رسااژ ا 

سااخت گفااتت  احااژةبااه بافاار ب اف اال ر ااامی یعناای  ترجمااة طاااهر تر اساار و اکدیاا)

ها  ها  گفتااار  ببااردازیت، اشااااهاگاار بااه اشااااه  ماارد  عااام در  ضااژر پادشاااهان

، تر اساارباه گقتمااان و لحاات )بیررسامی و عامیااااه( ماارد عاام اکدیاا) رسااژ ا  ةبازترجما

را دگرگاژن و  تای اسابر باه ماتت ترجماه  ،ارا دریافتاه و در ماتت اجرایایره فرماانامر  

 رن  می ترب یظ رسژ ا 

تااریت رارهااا  دراماااتژر  هااا  پاای  ذراار شاا ، یقاای از مهتبخ در طژر رااه همااان

هاساار و در  قیقاار ااتخااا  ها و گاااهی بازاژیساای دیالژ یرپااردااتت بااه لحاات شخ اا

 ترجمااةشااژد  شااروص دراماااتژر   متناای محسااژ  می ترجمااه گاااهی اقطااةبازترجمااه یااا 

ا  « یاژ »زیار از  ماژاردرنا  در بسایار  از و ساعی می ااژبی ایفاافه را باهت وفیایطاهر  

اصاا ی بااا ماتت  بیشاترگکینی همیشااه باه معنااا  تطااب  ایات جا اییهرچناا  ، درایا رساژ  

ها( ها و شخ اایردر شاار  صااحنه ویژهبااه) مااژاردولاای در بساایار  از  ؛ابااژده اساار

                                                           
1. Ha! So I break my word, Master More! No no, I’m joking … I joke roughly… I often 

think I’m a rough fellow… 
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 ةماتت دو ترجما ةا اصاه و باا مقایسا طژرباه ۸ته اسار چشامی باه ان داشا ةگژشا   ا ل

 اسر:شایان ذرر مژارد زیر  هامایشنام

 رالباا  طاااهر  اسااخةشااقل و ت ااژیر ج اا  رااه  ،سااااتار، تفاااوت در هی اار ارائااه  ۸

 ؛اسرتر شقارتر و صریحا

روز ان  مأبااةبااا بافاار و اصااط ا ات ساا طنر رسااژ ا  ترجمااة بیشااترگرایی بااژمی  4

در اخساار دارد و  ةاز ترجماا گکینیجاا اییساار  ترجمااة طاااهر ی دارد و هماااهنی

ساار احااژ  گااژیی بااهگیاارد و هماایت راسااتا گاااهی از مااتت اصاا ی ایااک فاصاا ه می

 ؛ا ارد (۸۳۳8)برمت مه بازترج فرضیةسازگار  با 

تر و بااه اصااط ا ات رایااج طاااهر  ت اااتر  در ترجمااة ها  صااحنهشاار  و تژصاایر  ۹

 ؛ فا   ایت اصط ا ات اسر رسژ ا  ةترجمامایشی برگرداا ه ش ه ولی 

از تژمااا  مااژر و سااااتمان و تکئینااات طاااهر  دارا  ضاامایت ت ااژیر   ترجمااة  2

ترجمااه بااا  عبارتیبااه)و  افااکوده تو دارا   ژاشاای و ضاامای قااژمتی ان دوران 

اااژعی بااه بااه (488-۸۳8)ص  و از لحااا   ژاشاای و تع یقااات  اساار (4تع یقااات

بهااره از ان بیرسااژ  رام اااد ا  ترجمااةچیااک  رااه  ،هر دارددراماااتژر   شاابا پژشااة

 اسر 

دراماااتژر   سااژ  بهها  اولیااه  اا م رراار و تااژان ایاار طاااهر  را در اتیجااه می

ان  شاا ةایی راه از پیشاانهاد ماتت ترجماه و  ژاشاای و تع یقاات چا همحساژ  رارد،  اا م

پااریر  )یااا شااای  رفایاار( ان،  یعناای در اینجااا بررساای ترجمااه، عاا م ؛رودفراتاار اماای

لساینیی بخشای از  ةسابق هتاژان بابشاای  اجارا را  مفیا م مجا د و افاکودن تع یقااتم ترجمة

دور از اجارا باه چاا   اصا ةراه هماه در ف دااسارمرباژ  م یریر ادبی )رمبااای( اماای  

ریا  ایات درامااتژر   متنای را از ط فراینا ؛ یاا باه روایار برشاتی، و  بخشای از اا رسی ه

 ا  امات طی ررده، هرچن  اه اجرا  وا عی ره اجرایی مفرو، را اشااه رفته اسر 

 

                                                           
 اجرایی اژاه  ام   اسخةها و ان ترجمةها و مبسژطی از شر  صحنه و دیالژ  ها مثا در بخ  بع    ۸

2. thick translation 
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 و اجرا دراماتورژی. ۳. ۴

در رناار پژساتر فای ت ا ، بهتار اسار پژساتر اجارارافرماان یایپی  از ورود باه ماتت اجرا

  :(۹)ت ژیر  شژدتح یل مان زینه
 

 
 پوستر فیلم و نمایش .۳ تصویر

 

 شااژدمیاباااز مااژاد تب یغاااتی اجاارا  از هماایت یقااادد  )سااطح سااه( دراماااتژر  تح یاال 

فاای ت بااژده و  یرتااأیارا مشخ اااد تحاار اخساار ااقااه فرمااان :(48۸9؛ لااااا، 48۸8)چماارز، 

تژماا   ؛رارده اسار پیاادههاایی تفاوتباا البتاه فای ت را پژساتر از گرا نهیرمی سااتار   ت

هااای  گامدارد و ماای زماایت صااا   اا م باار بااررااه ااسااژتی مان ماارد  اساار زینااه مااژرم

ه وجاژد ،  اا  ااقا اا  و اساتع ا  و  اساتع ا  رفتاار  اسار و ااه الکاماادهمسطح زمیت

  را شاای  ااژر بالاا  سار و گارارد و هالاةو بالااتر می لااارا  ا م باه بافرماان تژما  ماژرم

  شااقل ردا  ( دااساارو ااسااژتی یعناای اسااتع ا  وجااژد )ا  بااه عااروج  بتااژان طعنااه

گرا باژدن او   اسار بار اصاژ تأریا مژر ایک راه باه شاقل مساتطیل طرا ای شا ه فااهراد 

مان زرد اساار زینااهسااتر پژ زمینااةاااا پامان  روار زینااهبیضاایاساابتاد ا  بااا طرا اای در  یا

رااا   ات ارا سافی  اسار باا پژساتر فرماان یناةزمپاو  وسژساه و تع یا  و واهماههمه و 
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ها  از اشااااه ۸ رناا راه را تاا اعی میدر  ةفاجعااو مااژر اااژن ریخااتت محتااژم  رمااک رااه 

را  اشاا ه را بااه دساار فرمااانترجمااه ةامایشاانامدیاا یت رااه طاااهر  پژسااتر گرشااته، 

باارا  را تنمایت و تا ویت راارده اسار   اساخة اجرایاایااژد  ارامااانفردرامااتژر  رسااا ه و 

هااا  و دیالژ شاار  صااحنه از  یهااایمثا ، اسااخة اجرایاایبااا ترجمااه و  هامایشاانام یااا  

ترجماه و سابا  باه عیناه از ماتتم (در پیژسار)باه ع ار مف ال باژدن را اخسر پرده او  

بااه اقاا  تح یاال رارده و راژزان اسااتفاده از ماا   را باا هااا ان اوریت ومای 4از ماتت اجرایاای

تغییاارات  چااارچژ اساار رااه لااازم بااه تژضاایح   تاارجت و دراماااتژر  باااز اااژاهیت گشاارم

 اار ، اضااافه، تعاا یل، تباا یل و شااامل ) اسااخة اجرایاایترجمااه و  یقاارةپدر  ایجاااد شاا ه

  ش ه اسرگرفته  (۸۹۳۱) لرزادهاز تح یل  ۹جابجایی(
 

 
 سرسرا شدن روشن .5 تصویر  صحنه انهیم در امع مرد .۴ تصویر

 

 
 تعظیم مرد عام .7 تصویر   معرفی مرد عام .6 تصویر

                                                           
 48۸۱؛ ارهیبژا، 48۸۱ر ک  رژردیا و رژستژپژلژ، ها، برا  تح یل پژستر و راا ۸

 ةش ة اص ی دراماتژر  اسخش) ت ژیر  اجرا تماماد بازساز  ش ه اسر؛ بی ةاسخاجرا با استفاده از  ةسخا  4

  اضر اارج اسر  تر  داشر ره از  ژص ة مقالةتع یقات بی رارگردان بازییران  ژاشی و 

3. Addition, deletion, modification, modulation and relocation 
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هااا  زیاااد  میااان مااتت ترجمااه و مااتت تفاوت ،ماارد عااام هااا دیالژ او  پاارده و در 

 اژرد:به چشت می هامایشنام

 دوسااا تی شاار  صااحنة  فااظو ضاامت دارد  اتاایتغییر لبااا و  صااحنهشاار    ۸

چیان  اشایا و رااا لباا  باازییر و بیاره بناا باه ا تضاا   احاژة، )اا رون و سرسرا(

و  انفاااهر بااازییر ررااات و تغییاار هااا و بضاااعر فناای تغییاار یافتااه اساار )دیالژ 

 صحنه(؛درژر و اشیا  

ی و عامیااااه تغییاار یافتااه و بااه محاااوره مااتت از  الاار رساامی بااه  الاار بیررساام  4

 اکدی) ش ه اسر )تغییر لحت(؛

اضاافه باه ماتت اشایت هاا  متاراد  و هتوا ه ،فهت باژدن انبرا  درک بهتار و سااده  ۹

« دساار ایاات از مقاماااتی و لاارد و دوک و راردینااا  و شاااه از پاار»شاا ه اساار: مث اااد 

 ؛(متت ر امیاضافه رردن به )

 (رفتاهجاایی راه زعات دیرفهمای میدر )گااهی و ا اصاه    ماژاردها در اب ادیالژ   2

 یا) باه را امااره افاا ایات سایاه پارچاةتقاه یا) باا» ار   مث ااد ر  ش ه اسر، 

   ) ر  متت ر امی(؛ «اا .عام فروراسته مرد

ااتخا  شاا ه اساار ت اانیر مااار   ،مژساایقی بااا الهااام از مژ عیاار زماااای و مقاااای  2

 می( رردن ص ا  بیرر ا)اضافه

ساعی رارده اسار تاا تماامی رسامی باه رسامی( طاهر  جک در مژرد لحت )تبا یل ایمه

و تااا  اا   ۸ها  شاانی ار  و دیاا ار  راباارت بژلاار را در ترجمااه بازتژلیاا  امایاا مملفااه

ایاک باه ایات مهات دسار یافتاه ( اساتفاده از تقنیا) بسا ا ب در شر  صحنه ویژهبه)مط ژبی 

را ام اباژده راه هایدراژزان دچاار تغییار شا ه اسار و  مملفاةهر پانج ولی در متت اجرایی 

شاانی ار  در ها  دیاا ار  و ، تمااامی اشااااهعبارتیبااه بااه مااتت ترجمااه یاباار بماااا   اساابر

ه امایشاانامگاژیی  ،عباارتی بااهدچااار تغییار شا ه و  اساخة اجرایای درامااتژر   ایار و تهیااة

رااارگردان یعناای -اتژر دراماایااا مااارتی بااژده در دسااتان دراماااتژر  )و در اینجااا  اقشااه

                                                           
تر شژد اژانتر در متت ااجام گرفته تا به اصط ا  متت اهایی اژ ر برا  ایجاد روایی و ااسجام بی ا تمالاد ایت ام  ۸

 (، هرچن  ایت امر در بسیار  مژارد به تغییر اشاایان متت مق   منجر ش ه اسر ۸۹۳9راد، س یقه و س یماایاژ  )ر ک 
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را  دایار مط اژ  ااژ ،ساینمایی اساخةاز پیارو  باا و ایات اقشاه با اساتفاده از تا ارا( فرمان

ایاک هاا  معا ود  تبایت رنا  اجرایای ا ا  ایای و برونها  فنای، اجربا تمامی محا ودیر

شااااکدهت و ابتاار ماااا ن ان در  ةجااا اااژردن از ریفیاار شاارا   اایت ت فااظ ر ماا)مااناا  

در ماتت ر اامی طااهر  اسابر باه ماتت بژلار باه  او  و گفتت ش  به جا  شاااکده( ةمرتب

 اجرایی ایک ایت  ر  و تع ی ات عیناد منتقل ش ه اسر  اسخةره در  اژردچشت می

تبااایت لحناای مااژرد اشاااره گرچااه در رواباا  بینااافرد  و البتااه بایاا  تژجااه داشاار رااه 

 یرتااأیردن اژشاای ن شاارا ( هماناایت تمهیاا ات دیاا ار  اجرایاای )مااناا  دو بخاا  راا

ولاای شااای  بتااژان ایاات مااژارد را بااه ساافار  ترجمااه یااا همااان  قاات  گااراردمی

ااار را در ایات ماژارد ایاک درامااتژر   ار   ،عبارتیباه  متارجت اسابر داد «اماییمتفاوت»

ها    اشااااهر اا  بااژده اساارمااژارد  )مااناا   اار ( پیاارو متاارجت  اااا کو در  زده

 ةاینقااه مقاب اا ، میاارایااراردار  شااای  راه بازگشااتی در اجاارا شاانی  ویژهبااهدیاا ار  و 

یت چیااک  )یعناای ویراسااتار  و مقاب ااة ترجماااای( مجاا د  صااژرت گیاارد رااه چناا

 ∙ترجماه ،، چاه برسا  باه اینقاه مثال اینجااایاران رایاج ایسار ةوجه در باازار ترجماهیدبه

 ااام ااقااه مخ ااص ر شاا ه و مااژرد ویااژق رااارگردان سفارشاای باشاا  بااه مترجماای شاانااته

مطاار  در  یمتح یاال ااتقاااد  لسااینیمااناا  هاات  ،گرفتااه رو  مااتتدراماااتژر   صااژرت

 ا ترجمااه ارائااة ع ربااهو هاات  اساار )ها ( گرشااتهااتقاااد از ترجمااه بااه دابااا  ،بریتاایااا

ساانر ها در اجاارا، بااه و بااازتعریر اب اا  اشااااهمژجااژد  اسااخةبساان ه اقااردن بااه  ،ج یاا 

 سر ا یزا  و اهاد  بینابینیدراماتژر   امریقایی طعنه م

 گیرینتیجه. 5

هااا  هناار ت اااتر اساار رااه فنااژن و تریت بخ ا رشااتهدراماااتژر   یقاای از میان

عناصار دیا ار  و شانی ار  اجراسار   هماةط با  و ااژد گرااییااه ها  زیااد  میمهارت

ر در جاییااه منتقا  و ما ی لسایناهاا  ایت من   ما رن راه زادگااه  باه الماان و ت ا 

، در ایاات هامایشاانامچاارا ایاات » گااردد هناار پاسااخیژیی بااه سااما  بساایار مهااتادباای باااز می

 ساارهاار اجرادر سااما  اسااا  ایاات شاهراه بر اقشااةو ترساایت  «؟در ایاات مقااانو  زمااان

تاا)  ررااات و سااقنات  شااا ژلی بااه اساات مااتت   دراماااتژر  در تاا)(48۸8)چماارز، 
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عبااارتی بااه رناا  ت اااتر را بااا ان تااراز می عژاماال و عناصاار همااةاجرایاای در ااتیااار دارد رااه 

ر    در سااااساار مااتت اجرایاای ،دراماااتژر   شااار ةدراماااتژر   و  ،ماا رنت اااتر  شااار ة

عباارتی منتقا  و درامااتژر   لساینیی راه باه :اساردراماتژر   دو روا  معارو  و بالا  

هااا یرمبااالبتااه  رااهداااا  تااا همااراه ان اااافر اجاارا می بیشااترو اااژد را اساار ماا یر ادباای 

دباای اجااازه تااژان بااه ماا یر اا، دییاار امیلسااین اااا  رااه همااناا  تجربااة اااامژف پریرفته

  جا  همراهی دلسژزااه داد مأبااه بهداالتی رییا

دراماااتژر   برشااتی دارا  دو سااا ر متفاااوت متناای و اجرایاای اساار  ،ز سااژ  دییاارا

 هامایشاانام مااتت اولیااةچرارااه  ،تژلیاا  ایاار داردو سااا ر اجرایاای اهمیتاای دوچناا ان در 

ااامی اسار راه طای تماریت و گارر از مراتا  و مرا ال مخت ار تهیاه و گاهی صرفاد ماده

جاییاااه ماا رن دراماااتژر   البتااه   گیاارداااژد میلیاا  ایاار امایشاای، شااق ی دییرگااژن بااهتژ

شااغل دراماااتژر   ایاات اوصااا ،  ةهااایی از هاار دو دسااته در د  اااژد دارد  بااا همااویژگی

ه جاک چنا  رشاژر( چنا ان جاییااه مساتحقمی اا ارد و گااهی وفاایر ان در رل دایاا )با

دااناا  و بااه هاار رو  از اسااتفاده از رااارگردان( می ویژهبااهر سااایر عژاماال )یرا مخاال وفااا

ها  هااا( و تماشااااااه  بررساای وضااعیر ت اترهااا )امای رنناا میچناایت عنااژاای ا تااراز 

اسار و  تای بکرگاان ایات عرصاه ایاک  ایران دا  بر ان اسر ره در ایاران  سات اایار رایاج

در  ویژهبااهدراماااتژر    وا ة دییاار، عبااارتبااهبااا دارااا   ااز اسااتفاده از ایاات عنااژان گاااه 

اسار ولای ایات من ا  اااص بیار از ماژارد معا ود شا ه بسایار مطار  سا  اایر  پااکده

وز و شااغ ی بااه اااام دراماااتژر  در ا ت اااد ت اااتر اماارا اشااته چناا ان جاییاااه و برجسااتیی 

 و)صابایی در  باا  ایشاان اا ارد  یمسا ژلیتو هاید صانفی ایاک  تژان مت اژر شا ایران امی

  (۸۹۳۱ ،لرزاده ؛۸۹۳2 ،طاهر 

اهمیاار   ااائکبساایار  هامایشاانامترجمااة مربااژ  بااه بحاا  دراماااتژر   در مطالعااات 

پااریر  و اجراپااریر  مااتت پردااتااه یااا اینقااه بااه اژاا هااا پژوه اب اا   اساار 

هااایی چااژن ترجمااه باارا  اجاارا یااا ترجمااه باارا  مطالعااه ساارا  دوگاایان بااه پژوهشاایر

اه ا  راااه باااا تژجاااه باااه درک جاییااامسااا  ه ،(48۸4؛ بااارود ، ۸۳۳۸)بسااانر،  ااااا رفته

تاژان متارجت را ایاا می  اا  اعارا  اا ارد از  یدراماتژر  در تژلیا  ایار اهاایی اب ا  مح ا
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تااژان طباا  ماا   ایااا می بارتیعبااهدراماااتژر  و در تژلیاا  مااتت اجرایاای دایاال دااساار؟ 

؟ دااسااره هااا  دیاا ار  و شاانی ار  ایاار رو  صااحنو  را اااال  اشااااه (،۸۳2۱) رااژزان

 پاردةتمرراک بار ژر  و متارجت در تژلیا  ایار اهاایی و همانایت جاییاه درامااتضمت بررسی 

ژر شاغ ی در صاژرت ت اراه اتیجاه گرفار تاژان می مرد  بارا  تماام ف اژ او  امای  

 تای در  ،۸شا ن مجماژص ا اایص ان در  الا  یا) شاخصاتژر   و جما به ااام دراما

ا  مرجا  از ترجماه ، ارائاةدر اینجاا فرزاااه طااهر () متارجت ناام باژدنصژرت  ااذق و ب

اجاارا، جااک در معاا ود  ةرتابااا ة اصاا ی، ارائااة اضااافات و تع یقااات و تهیااةامایشااناممااتت 

ا  و باهاعل و اا باهاجارا  اعلو برواای و اجبااراد  ها  درواایوجاژد محا ودیر مژاردم

 هامایشاناممتارجت  ،ماتت، چاه در تعریار لساینیی و چاه در تعریار برشاتی صحنةبهصحنه

بارا  تژلیا  ماتت اجرایای  اولیاهماتت  ر    ما اد شاژد و صارفاد تژلی رننا ةتژاا  دراماتژامی

    اسر

 مث اااد و باا اایتمخت اار مشااابل  مساات کم وجااژددراماااتژر   را  البتااه در صااژرتی رااه

را ااتخااا  رناا  یااا هااا ان ها  مژجااژد را بررساای و بهتااریتترجمااه ،ترجماااای دراماااتژر م

دسار باه (اها ا  اجارا یاا تمناا  درون یاا هار ع ار دییار )در راستا  ا  ج ی  ترجمه

راارد  دراماااتژر     ماا ادافکایاای هااا  هتمهارت ةرا بخشاای از زاجیاارو  تااژان دهاا ، می

پارداز  اماای  اسار و  ∙درامااتژر   اینقاه  ا ا لمچاه ،ژر و باز هت ااه شاخص دراماات

بااه تفساایر و  شاا) از واد  ترجمااهپرداز  را رااار اااژد ب اااا ، بیمتاارجت اگاار امااای 

ها  دیاا ار  و اخساار بایاا   ااافظ اشااااهچرارااه متاارجت  ،شااژدا تبااا  رشاای ه می

اژاساار  و دراماااتژر  اساار رااه بااه ،هاااان اصاا ی باشاا ، اااه واضاا  ةامایشاانامشاانی ار  

تژاااا  متاارجت باشاا  و یعناای دراماااتژر  می ؛زااا ایاات تغییاار و تعاا یل را ر اات میرااارگردان 

یقاای از  رنناا ةیتتأمصاارفاد متاارجت ایااک گاااه   اااه باارعقا متاارجت اساار ازدراماااتژر  اعاات 

تر باشاا ، ر پیمااانداد پ اادراماااتژر   اساار و البتااه هاار  اا ر ایاات درون فرایناا  دادهااا درون

و هار  ا ر دچاار رنا  تر  رامال ةدرامااتژر  اساتفاد ،دداشار راه از ایات ماژاتژان امی  می

  اژاه  گراشر یرتأیداد دراماتژر   ، در برونشژدو  ر  ان  اق
                                                           

 داایت اام رارگردان می ماان  اینقه مث اد رارگرداای را متا ر به شخص وا    به  ۸
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 نقش مترجم در دراماتورژی .۱ نمودار

 

  تااا اجاارا مقااررادها  دراماااتژر   فرایناا اخساار ااقااه بساایار  از  ،۸امااژدار در 

و گیاارد ترجماه در ابتاا ا صاژرت مییابناا ،  اا  ااقااه اهاایی و  تای فراتاار از ان اداماه می

 پژیاایی ااژد را تاا اااریت اجارا  فاظ اژاها  ∙اجرایای ایساتا و ماتتممتنای اسار  ةترجم

هار  ضامناد  اسار تغییاراجارا  ابال باازبینی و تا) عناصار دیا ار  و شانی ار  تا) ررد و

اینفا) ل تجاک شاژد هامایشانام ة ماتت اجارا اسابر باه ترجماةعم ی ره باع  تغییر یا تژسع

 ح یاال مااتت اجرایاای در  یااا  بااا ترجمااةت ،عبارتیبااه ؛دراماااتژر   محسااژ  اژاهاا  شاا 

 را مشاخص اژاها  راردداد درامااتژر   اتیجاه و بارون چنا  و چاژنتاا  ا  زیااد  متت 

  ها متت اجرایی را شقل اژاه  داد در تمریتدراماتژر  و  ضژر 

رااژزان بااه دراماااتژر   اجاارا در ی اتشاانااشااهالیااژ  پااژوه   اضاار، از منماار ر د

)مااناا   براایزعات باهمط باای راه شاای  بتاژان ان را  ؛پردااتاه شا  یاا  باا ماتت ترجماه 

 ۸بااژدگیگکینی از متتفروراساار مااتت امایشاای بااه اشااااه و جاا ایی( 48۸2تراجناای، 

هااا  مطالعااات اجاارا در مطالعااات یراسااتفاده از فرف ،  ماا اد راارد  از ااجااا رااه منمااژر

تااژان بااه سااا ر هااا  اتاای میدر پژوه   ایاات رویقاارد اتخاااذ شاا  ،ترجمااه بااژد

شناسااای و رویقردهاااا  ج یااا تر  ماانااا  درامااااتژر   از منمرهاااایی ماانااا  گفتمان

                                                           
1. textuality 
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اااالی ت اااتر  ا  رااه جااا  ان در مطالعااات ترجمااه مساا  ه ،پرداااار ۸چناا معیاربژدگی

 اسر 

رارگردااااان و بااازییران )مااناا  پااژوه   ةشاا دراماااتژر   متناای هماناایت اسااخة

ت ااژیر   اسااخة اضاار( اب اا  در دسااتر  پژوهشاایران  اارار ااا ارد و صاارفاد از رو  

دراماتژر یاا) رااه هاات بساایار  فرایناا اااژعی بازساااز   ،گاارددمژجااژد، تح یاال ارائااه می

یار  ر  دارد )و در بساات ااژی اسااخةفریاار و  سااا  بااژده و ایاااز بااه بااازبینی مقاارر 

اینقاه شاژد( و هات اادرسار دوربایت باعا  از دسار رفاتت بخشای از ایار می مژارد زاویاة

ها  شاا ه ایاار اخژاهاا  بااژد و اق ااانجااام م دراماااتژر    اسااخة دهن ةاشااان طژر راماالبااه

 ةرتابااتاژان ساعی در دسترسای باه هاا  بعا   میفراوان اژاها  داشار؛ لارا در پژوه 

بررساای تب  اشاار تااا در تح یاال دراماااتژر   و بااالد یاای ااااصجااام  دراماااتژر  م اجرا

  شژیتتر ش ه اکدی)طی فراین به  ،ان اق  ترجمه و مترجت در

 کتابنامه

 تهران: زمان   رسژ ص  ا ترجمة  ها مرد  برا  تمام ف ل(  ۸۹2۳بالر، ر  )

 تهران:  طره   طاهر  فرزااه ترجمة مرد  برا  تمام ف ژ  (  ۸۹۱2لر، ر  )ژب

   تهران: سمر  گژسر لایر: راهنما  مق ماتی برا  دراماتژر   (  ۸۹۳2م  م  ) چمرز،

 تهران: افراز  گار  ویست) دراماتژر   و تمریت(  ۸۹۳۸مهر، ن  ) سینی

تهاران:  دراماتژر   چیسر؟ درامااتژر  ریسار؟ (  ۸۹۳۹براهیمی، م  )ت ویت رنن گان(  )و  ااری، م 

 بی گل 

شا ه (  بررسی هت این ها در شافافیر و روااای ماتت ترجماه۸۹۳9راد، ا  )اایس یقه، م ، و س یماژ 

مطالعاات زباان و )مژردپژوهی رتا  بیسر داستان از بیسر اژیسن ه برا ة جایکة اژبال ادبیاات(  

  ۳4-22(، ۸)2۸ترجمه، 

 مشه : ارسا  دراماتژر  در ایران (  ۸۹۳2طاهر ،    )و  صبایی،   

 ]ت ژیر متحرک[  مرد  برا  تمام ف ژ   (۸۹۳۹ارا،    )فرمان

                                                           
1. multimodality 
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- ت ااترhttps://banifilm.ir  بازیاابی از  ت اتر راابژ  مات اسار(  ۸2، ابان ۸۹۳۹ارا،    )فرمان

 اسر -مت-رابژ 

(  اق  پژوه  و دراماتژر   در )باز(ترجمه: ایاهی به ویرای  و بازترجمة ایار ۸۹۳2فرهاد ،    )

  ۸28-۸۸9(، 4)28، طالعات زبان و ترجمهمایبست به   ت بهکاد  ادر   

 تهران: افراز  دراماتژر   ااق ا  در ت اتر (  ۸۹۳۹لارهرسر، م  )

 رساالة دراماتژر   و ترجمه: ترجمه، دراماتژر   و اجارا در عرصاة ت ااتر ایاران (  ۸۹۳۱لرزاده، م  )

 دااشیاه اصفهان   منتشراش ه درتر 

 تهران:  طره   شادروان با عترجمة  و امای  رادیژیی دراماتژ   ت اتر (  ۸۹۱2مژلر،    )

 تهران: سمر  شناسی در ام   به امایشنامه(  ۸۹۱۹اافرزاده ررماای،    )

    بازیابی ازراهنما  دریافر مجژز اجرا  امای (  ۸۹۳۱)  ا و ارشاد اس امینوزارت فره
 https://khz.farhang.gov.ir/fa/help/namayesh 
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 پیوست

 ، ترجمه و متن اجراییهنمایشنام ةمقایس .۲ جدول

 ترجمة طاهری هنمایشنام

تغییرات 

ترجمه 

نسبت به 

 هنمایشنام

 نسخه اجراشده

تغییرات 

نسخه اجرا 

شده نسبت 

 به ترجمه

نوع 

 گفتارپاره
 تحلیل

(When the 

curtain rises, 

the set is in 
darkness but 

for a single 

spot which 
descends 

vertically 

upon the 
Common 

Man, who 

stands in front 
of a big 

property 

basket.) 

 بالا پرده و تی)

 صحنه رودمی

 جک به اسر تاری)

 بر تابی ه اژرافقت

 ی) بر ره عام مرد

   یر  صن وق

 اشسته بکر 

  (اسر

 ررر، 

درژر، 

اژر، 

اجکا  

صحنه 

 )تب یل(

 مژسیقی)

 امامی مار 

 دوردسر، در

 روشت، هاچرا 

 مسطح زمینی

 سرسرا در

 شژد،می روشت

 در پیشقار

 صحنه وس 

 و ایستاده

 در و یصن 

 راسر سمر

 ( دارد  رار

 [2 ت ژیر]

مژسیقی، 

اژر، 

 ررات، 

اجکا  

صحنه 

 )اضافه(

 شر 

در ترجمه صن وق 

وسایل به صن وق 

  یر  تب یل ش ه 

و احژه تاب  اژر و 

 ررات بازییر 

اا ری تغییر ررده 

اسر  در اسخه 

اجرا، مژسیقی و 

طرا ی مقاای 

صحنه، چین  

 بازییران و  ررات

ر ی  طژربهها ان

 افکوده ش ه اسر 

- 
 صن وق رو  از)

 (شژدمی ب ن 

 ررر 

 )اضافه(
 شر  - -

 ع ربهدر ترجمه، 

تغییر مژ عیر 

بازییر،  ررتی 

افکوده ش ه ره 

رامل تغییر  ع ربه

رو  جاییاه و  

صحنه، در 

دراماتژر    ر  

 ش ه اسر 

- - - 
    ها   ها   ها

    ها

ر مات 

 )اضافه(
 دیالژ 

 ، طی دراماتژر 

ر ماتی به دیالژ  

اضافه ش ه اسر تا 
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 ترجمة طاهری هنمایشنام

تغییرات 

ترجمه 

نسبت به 

 هنمایشنام

 نسخه اجراشده

تغییرات 

نسخه اجرا 

شده نسبت 

 به ترجمه

نوع 

 گفتارپاره
 تحلیل

اسخة بار روایی 

 را بالا ببرد  اجرایی

It is perverse! 
 در به    از دییر

 .اسر ش ه

ر مات 

)اضافه( 

لحت 

 )تب یل(

 شژرشژ دییه

  دراوردن

ر مات، 

لحت 

 )تب یل(

 دیالژ 

در ترجمه، لحت 

تر متت رمی رسمی

و به تع اد ر مات 

ایک افکوده ش ه 

اسخة ر اسر  د

، هت ر مات اجرایی

اسبر به ترجمه 

رمتر ش ه و هت 

لحت بیررسمی 

 ش ه اسر 

And an 

intellectual 

would have 

shown enough 

majestic 
meanings, 

coloured 

propositions, 
and closely 

woven 

liturgical stuff 
to dress the 

House of 

Lords! 

 بژد فرهیخته اگر و

 و باشقژه معاای

 و طمطراق مطال 

 چنان هاییاطبه

 تحژیل بافراژ 

 ش می ره دادمی

 با را اعیان مج ا

 .ررد فر  ان

ر مات 

 ) ر (
- 

ر مات 

 ) ر (
 دیالژ 

در ترجمه، ضمت 

 فظ لحت، از 

ر مات دیالژ  

راسته ش ه، ولی در 

، اسخة اجرایی

ر ی ایت  طژربه

بخ   ر  ش ه 

 اسر 

  بیرریت  الا - - -
ر مات 

 فه()اضا
 دیالژ 

ر مات افکوده ش ه 

به اجرا، بنا به 

ا تضا  سایر 

ها  متت بخ 

، بار روایی ییاجرا

را بالا برده و به متت 

تر  الر بیررسمی

تر  و صمیمااه

بخشی ه اسر، 
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 ترجمة طاهری هنمایشنام

تغییرات 

ترجمه 

نسبت به 

 هنمایشنام

 نسخه اجراشده

تغییرات 

نسخه اجرا 

شده نسبت 

 به ترجمه

نوع 

 گفتارپاره
 تحلیل

ت میماتی ره همه 

در دراماتژر   

 گرفته ش ه اسر 

(Lights come 

up swiftly on 
set. He takes 

from the 

basket five 
silver goblets, 

one larger 

than the 
others, and a 

jug with a lid, 

with which he 
furnishes the 

table. A burst 

of 

conversational 

merriment 

off; he pauses 
and indicates 

head of 

stairs.) 

 سرعر به اژر)

 روشت را صحنه

 صن وق از  رن می

 ره اقره جام پنج

 هاان از یقی

 بقیه از تربکر 

 دردار تنیی و اسر

 اورد،می بیرون را

 میک رو  راها ان

 ص ا   چین می

 وگژ گفر ب ن 

 شنی ه بیرون از شاد

 مق   شژدمی

 بالا  و رن می

 اشان را هاپ ه

  (ده می

- 

 اااه سرا  به)

 سر  پشر

 و رن می اشاره

 تماشاگران روبه

  (ده می ادامه

 ررر، 

اجکا  

صحنه، 

ژر، اژر در

 ) ر (

 شر 

ترجمه   م به   م 

را دابا   هامایشنام

ررده اسر ولی در 

اسخه اجرا، بنا به 

ها  مح ودیر

ا  و ت میت صحنه

دراماتژر ، شر  

مخت ر ش ه اسر 

و در  ررات 

بازییران، اجکا  

صحنه و درژر 

 ایت راه  داشته

- - - 

 در سرا)

 و بالاتر ا طبقه

 سرسرا پشر

 شژد؛می روشت

 دو ایت ائل 

 پ ه چن  بخ 

  اسر رژتاه

 بسیار سرا

 از ترتجم اتی

  سرسراسر

اشیات 

صحنه، 

درژر، اژر 

 )اضافه(

 شر 

با تژجه به تغییراتی 

ره دراماتژر  در 

ها به سایر بخ 

وجژد اورده در ایت 

بخ  مجبژر ش ه 

اسر رمکگان 

ت ژیر  ج ی  به 

اشیا  صحنه، درژر 

و اژر بیفکای  تا 

ها  پیشیت راه 
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 ترجمة طاهری هنمایشنام

تغییرات 

ترجمه 

نسبت به 

 هنمایشنام

 نسخه اجراشده

تغییرات 

نسخه اجرا 

شده نسبت 

 به ترجمه

نوع 

 گفتارپاره
 تحلیل

 دو ایت میان

 از بیر بخ 

 پاگرد پ ه

 وجژد بکرگی

 ت ژیر ( ]دارد

2] 

 را جبران امای  

(Puts down 
the jug.) 

 میک رو  را تنا)

  (گراردمی
- 

 ا متقاران)

 از دییر 

 با چپ سمر

 وارد اشربه

(  شژا می

 [2 ت ژیر]

 ررر، 

اجکا  

صحنه 

)تب یل، 

 اضافه(

 شر 

ا تضائات 

دراماتژر ی) و 

ات پیشیت تغییر

باع  ش ه اسر ره 

اجکا  صحنه تب یل 

و به  ررات ایک 

 اضافه شژد 

(During the 

last part of the 

speech, voices 
off. Now, 

enter, at head 

of stairs, Sir 
Thomas 

More.) 

 بخ  ااریت در

 ص اهایی او، گفتار

 صحنه بیرون از

  ا   شژدمی شنی ه

 سمر هاپ ه بالا  در

 وارد مژر تژما 

  (شژدمی

- 

 بالا، طبقه در)

 با تژما  سر

 از رید، مهمان،

 چپ سمر

 شژد؛می وارد

 هاپیشخ مر

 در همانان

 چی ن  ا 

 ( هستن  صحنه

 [9 ت ژیر]

 ررر، 

درژر 

 )اضافه(

 شر 

ترجمه تغییر  

 هامایشناماسبر به 

ا ارد ولی در اجرا، 

برا  ت اوم تغییرات 

پیشیت و  ررات 

سایر  افکودة

ییران صحنه، باز

 ررات و اجکا  

صحنه افکوده ش ه 

 اسر 

 

 


