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  چكيده

يكي : در حوزه ترجمه نمايشنامه و تئاتر، دو رويكرد كلي مطرح است
هاي متون ادبي و  تلقي نمايشنامه بعنوان يك اثر ادبي و ترجمه آن با پيش فرض

 به استفاده از هر كدام از اين رويكردها منجر. ديگري ترجمه براي اجرا
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زباني كه به دو دسته اجرايي و غير . ساختارها و زبان خاصي در ترجمه مي شود
تحقيق حاضر به بررسي تفاوت زبانِ نخستين . اجرايي تقسيم شده است

هاي ترجمه شده در ايران و نمايشنامه هاي ترجمه شده در دوره  نمايشنامه
 هدفمند، سه نمايشنامه از هر بدين منظور طبق نمونه گيري. پردازد معاصر مي

دوره انتخاب و از منظر زبان محاوره و زبان معيار مورد تجزيه و تحليل قرار 
نتايج نشان مي دهد، عليرغم اينكه نخستين ترجمه ها اقتباسي از اصل . گرفته اند

با وجود انسجامي كه . اثر هستند، زبان ترجمهء آنها بين محاوره و رسمي است
د دارد تعبيرات و اصطالحات عاميانه نيز در ترجمه ها ديده بين جمالت وجو

بررسي . در واقع مي توان زبانِ اين نمايشنامه ها را شبه محاوره دانست. شود مي
نمايشنامه هاي معاصر نيز نشان مي دهد، رويكرد مترجمان معاصر به ترجمه 

 .نمايشنامه، رويكرد شكسته نويسي و استفاده از زبان محاوره است

   نمايشنامه، ترجمه نمايشنامه، زبان محاوره، زبان معيار:كلمات كليدي
 

 مقدمه
هنر تئاتر به عنوان يكي از شاخص هاي مهم فرهنگي هر كشور، نقـش مهمـي در ارتقـاء                   

تئاتر به معناي امروزي آن را مي توان يك هنر وارداتي دانـست و در               . فرهنگ يك جامعه دارد   

ن با مضمون اجتماعي، برگرفته شده از متون نمايـشنامه نويـسان    واقع نخستين تئاترها در ايرا    

اروپايي و آمريكايي بوده است و تا به امروز با توجه به رونق هنر نمايشنامه نويـسي در ايـران،                    

متون خارجي هنوز هم به عنوان نمايشنامه هاي شاخص و مرجع در تئاتر ايران به شمار مـي                   

  ).1، ص 1391محب عليان، (مه نمايشنامه مي افزايد كه اين مساله بر اهميت ترج. آيند

موضوع ترجمه نمايشنامه موضوعي است كه در بين منتقدان و مترجمان و علمـاي تئـاتر        

براي . در ايران يا خارج از ايران، آنچنان به طور دقيق مورد بحث و موشكافي قرار نگرفته است                

 از چه شيوه هايي استفاده مي كنند يـا          مثال در مورد اينكه مترجمان هنگام ترجمه اين متون        

با توجه به ماهيت اجرايي نمايشنامه، چه زباني را براي ترجمه ايـن نـوع متـون مناسـب مـي                     

گويا هركسي در اين باب، نظري دارد و هـركس بـه          . دانند، اطالعات زياد و دقيقي وجود ندارد      

 در جريان ترجمه هويـت      بيشتر سليقه فردي است كه    ) 1386(راهي مي رود و به قول قادري        

 ءاما آنچه كه همه منتقدان بر سر آن توافق دارند اين اسـت كـه در ميـان همـه                   . پيدا مي كند  
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و اين مشكل به دليل ماهيـت اجرايـي         .  نمايشنامه از همه مشكل تر است      ءمتون ادبي، ترجمه  

  ).20، ص 1385عليزاد، (نمايشنامه و نقش بنيادين ديالوگ است 

برخي نگاه ادبي بـه نمايـشنامه دارنـد و        . اني به نمايشنامه متفاوت است    نگاه مترجمان اير  

از طرفي به دليل ماهيـت      . آنها را با همان پيش فرض هاي متون ادبي روايي ترجمه مي كنند            

مقـصود  . اجرايي نمايشنامه، برخي ديگر سخن از زبان دراماتيك و اجرايي به ميان مـي آورنـد             

ا را در خود دارد، به اين مفهوم كه با زبان داستان و رمان فـرق                اينان زباني است كه عالئم اجر     

يعني به محض اينكه ادا مي شود چيزي هم به اجرا در مي آيد، كنشي بـه عمـل در                    . مي كند 

برخي هم زبان شكسته محاوره را زبـانِ مناسـب بـراي ترجمـه            ). ، ص   1386عليزاد،  (مي آيد   

هركدام از اين زبان ها هنوز معيار دقيقي مطرح نشده          اما بايد گفت براي     . نمايشنامه مي دانند  

  . است

هدف از تاليف مقاله حاضر بررسي زبانِ نخستين نمايشنامه هاي ترجمه شده در ايـران و                

در واقع تالش   . نمايشنامه هاي ترجمه شده در دوره معاصر و نشان دادن تفاوت زباني آنهاست            

 نمايـشنامه در دو دوره مختلـف و بـا           ء ترجمـه  بر اين است كه به توصيف رويكرد مترجمان به        

بدين منظور، سه نمايشنامه از دهه هاي نخستين ترجمه آثـار     . فاصله زماني صد سال بپردازيم    

زبـان  (نمايشي در ايران و سه نمايشنامه ترجمه شده از دوره معاصر انتخـاب و از منظـر زبـان         

اهميت موضـوع زبـان نمايـشنامه از    . اندمورد تحليل و بررسي قرار گرفته ) معيار، زبان محاوره  

آنجاست كه زبانِ نمايشي از شكوه بيشتري نسبت به زبان نثر برخوردار است زيرا تـاثيري كـه     

تحليـل و بررسـي   بنـابراين،  . بر مخاطب مي گذارد بسيار بيشتر از گفتگوهاي يك رمان اسـت           

ه نخـستين تحقيـق در ايـن         نمايشنامه در ايران، كه بـه نظـر نگارنـد          ءروند تحول زبانِ ترجمه   

نمايشنامه ها  از طرفي،   . زمينه مي باشد، نگاهي نو در پژوهش هاي اين حوزه به شمار مي رود             

به ندرت تحقيقي را مي تـوان يافـت   . در پژوهش هاي مختلف كمتر مورد توجه قرار گرفته اند     

راين، نتـايج آن مـي   بناب. كه ترجمه اين آثار را از مناظر مختلف به نقد يا بررسي گذاشته باشد          

بـدين ترتيـب، در تحقيـق    . تواند ديدي نو به پژوهشگران حوزه مطالعات ترجمه و تئاتر  بدهد     

  :حاضر تالش شده است كه به سوال زير پاسخ داده شود

 نخستين نمايشنامه هاي ترجمه شده در تاريخ نمايش ايران چه تفاوتي از منظـر زبـانِ                 -

  شده در دوره معاصر دارند؟ترجمه، با نمايشنامه هاي ترجمه 
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 پيشينه تحقيق

گذري بر تاريخچه ترجمه
ء

   نمايشنامه در ايران

ورود تئاتر فرنگي به ايران و گسترش آن بعنوان ابزاري بـراي تهـذيب افكـار و سـرگرمي                   

نيازمند مقدماتي بود كه از طريق نخـستين يادداشـتها، گـزارش هـا و مـشاهدات ايرانيـان از                    

ملك پـور،  ( عهد قاجار و در زمان حكومت ناصرالدين شاه صورت گرفت نمايش هاي فرنگي در 

در همين زمان بود كه بـا تاسـيس دارالفنـون، بزرگتـرين پايگـاه ترجمـه در         ). 53، ص   1362

 آثار نمايشي نيز در كنار ترجمه سـاير كتـب، رونـق گرفـت و عـده بـسياري را                     ءايران، ترجمه 

  ).9، ص 1379بزرگمهر، (شيفته خود ساخت 

نخستين نمايشنامه اي كه در ايران ترجمه شد، نمايشنامه ميزانتـروپ يـا گـزراش مـردم         

گريز اثر مولير فرانسوي بود كه به وسيله ميرزا حبيب اصفهاني از يك زبان واسطه، تركـي بـه                   

در اين نمايشنامه تالش ميرزا بر اين بـود كـه آن را بـا نثـري مـوزون بـه                     . فارسي ترجمه شد  

مترجم در ترجمه اثر، تغييرات بسياري وارد كرده است،         ). 83،  1360گوران،  (فارسي برگرداند   

ازجمله اينكه اخالق و ويژگي ها و حتي اسامي اشخاص را ايراني كرده و در بعضي قسمت ها،                  

ازآنجا كه موضـوع هـا و   ). 227، ص 1370آرين پور،  (امثال و اشعار فارسي را وارد كرده است         

 و گاه متضاد با انديشه هاي شرقي بود، مترجمان آنها را تعديل مي              مضمون هاي غربي، بيگانه   

نقل براين است كه نخستين     ). 324، ص   1363ملك پور،   (كردند تا به خوانندگان تفهيم شود       

بـود كـه گروهـي از       » گزارش مـردم گريـز    «نمايشنامه اي هم كه در دارالفنون به اجرا درآمد          

  . دنداروپاييانِ ساكن تهران آنرا اجرا كر

پذيرش كمدي هاي مولير در ايران به سادگي صورت پذيرفت شايد به دليل اينكه بـسيار                

با ايجـاد خنـده و فـضاي شـاد، امكـان انتقـاد از دسـتگاههاي دولتـي و                    . سرگرم كننده بودند  

مـولير نيـز در لبـاس    . اشخاصي كه در عمل انتقاد از آنها امكان پذير نبود را فراهم مي ساخت             

به همين خاطر بود كه   . ، خصلت ها و عادات ناشايست را به باد انتقاد مي گرفت           خنده و شادي  

چـرا كـه بـا روحيـه مـردم ايـران            . تنها نمايشنامه هاي وي در دارالفنون امكان اجرا مي يافت         

ازاينرو نمايشنامه هاي مولير يكي پس از ديگري ترجمه و اجرا مـي             . سازگاري بيشتري داشت  

گـزارش مـردم گريـز، نمايـشنامه طبيـب اجبـاريِ مـولير توسـط         هجده سـال پـس از       . شدند

در اين ترجمه نيز تغييرات بسياري اعمال شـده بـود تـا             . اعتمادالسلطنه ترجمه و اقتباس شد    

بعدها نيز، ديگر نمايشنامه هاي مـولير از        . آنجا كه آن را به يك كمدي ايراني تبديل كرده بود          



�١       بررسي تفاوت زبانِ نخستين نمايشنامه هاي ترجمه شده با نمايشنامه هاي ترجمه شده معاصر در ايران

ير نمايشنامه نويسان خارجي، توسط مزين الدولـه،        جمله عروسي اجباري و نمايشنامه هاي سا      
و بـدين ترتيـب،     . اعتمادالسلطنه، ميرزا جعفرقراچه داغي و طاهرميرزا ترجمه و اقتباس شدند         

گـوران،  (نهضت ترجمه و اقتباس نمايشنامه در ايران شكل كم و بيش مستقلي به خود گرفت                
  ).84، ص 1360
  

  عات ترجمهنمايشنامه و نظريه پردازان حوزه مطال

 در حوزه مطالعات ترجمه و تئاتر دو رويكرد به ترجمـه نمايـشنامه مطـرح                1970از سال   
ايـن دو رويكـرد،   . يكي موضوع اجراپذيري نمايشنامه و ديگـري ترجمـه وفـادار بـه مـتن       . شد

. ترجمه نمايشنامه را به دو دسته ترجمه براي اجرا و ترجمه براي خوانـدن تقـسيم مـي كـرد                   
شاخـصه  .  برداشته شد1980ر جهت توصيف مشخصه هاي نمايشنامه در سال      نخستين گام د  

نمايـشنامه از دو مولفـه مجـزا    . هايي مطرح شد كه نمايشنامه را از متـون ادبـي متمـايز كـرد       
و منظور از ترجمه براي صحنه همـين        . دستورات صحنه و ديالوگ نمايشي    : تشكيل شده است  

 ).107، ص 2007هورنبي، -اسنل(ديالوگ نمايشي است 

 ارائه زباني روان و در واقع متني روان دارد كه بـازيگران       " اشاره به    "اجراپذيري"اصطالح  
 اجراپذير، ترجمه اي است كه براي   ءبنابراين ترجمه . "مقصد بتوانند به راحتي آن را بيان كنند       

ان را بـه    بازيگران مفهوم و به راحتي  قابل بيان باشد و زباني داشته باشـد كـه نظـر تماشـاگر                   
 اسـت امـا متـرادف آن    اجراپـذيري  بخشي از مفهوم قابل بيان بودن درواقع  . نمايش جلب كند  

قابل بيان بودن يعني متني كه بازيگران بيان مي كنند اما اجراپـذيري مفهـومي اسـت        . نيست
كه از متنِ تنها بدست نمي آيد بلكه با مشاركت بازيگران و تماشاگران و سـاير عوامـل شـكل                    

بنابراين مترجم براي دستيابي به زبان صحنه، بايد بـا گـروه تئـاتر مـشاركت فعـال                  . ردمي گي 
  ).122، ص 2010بالدينو، (داشته باشد 
نيز معتقد است قابل بيان بودن ضرروتا به        ) 17، ص 2007نقل شده در خميس،      (4آلتونن

ي بكـار رفتـه    معناي توانايي فرد در شيوه صحيح صحبت نيست، اين توانايي در مفهـوم تئـاتر              
وي مي افزايد، نمايشنامه گونه اي از زبان گفتاري است كه مجموعه اي از قواعد تئاتري                . است

ازاينرو زبان نمايشنامه رابطه مهمي بين گوينده، شـنونده هـا و هنجارهـاي        . بر آن حاكم است   
ان و مفهوم   زبان گفتاري برقرار مي كند و معيار ارزيابي ترجمه نمايشنامه نيز همين قابليت بي             

                                                 
4. Aaltonen 
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يعني گفته نمايشي، كوتاه باشد، از كلمات آشنا در آن استفاده شده باشـد و از                . بودن آن است  
   .تركيبات مشكل و مبهم اجتناب شود

متون ادبي تميـز   نيز نمايشنامه را از ساير) 2، ص1990نقل شده در ماركوس،  (5پفيستر
ه و در آن قوانين ديـداري شـنيداري   مي دهد و آن را متني مي داند كه براي اجرا طراحي شد      

وي اشـاره مـي كنـد اگـر         . اسـت » synesthetic«به عقيده وي، نمايشنامه متني      . وجود دارد 
متون نمايشي و متون روايي را باهم مقايسه كنيم درمي يابيم كه گفتار روايي به شـيوه هـاي                   

امال مـشخص اسـت     مختلف بيان نمي شود بلكه داستان تنها از طريق يك راوي كه در متن ك              
روايت مي شود كه در واقع راوي، واسط بين نويسنده و خواننده اي است كه مورد خطاب قرار               

اما در متون نمايشي، گفتارها يا به صورت تـك گـويي هـستند يـا ديـالوگ بـين             . گرفته است 
گفتگوي نمايشي كاركرد هاي گونـاگوني دارد بنـابراين نبايـد خنثـي             . شخصيت هاي نمايشي  

گفتگـوي نمايـشي    .  بايد در تماشاگر ايجادِ حس كند و او را وادار به عكس العمـل كنـد                باشد،
عـالوه بـراين،    . ويژگي اجرا را هم درخود دارد يعني با هر گفتگو كنشي بـه اجـرا درمـي آيـد                  

گفته اي كـه دريـك موقعيـت بيـان مـي            . گفتگوي نمايشي وابسته به شرايط و موقعيت است       
  . گفته هاي ديگري را نيز بدنبال داردشود، موقعيت هاي ديگر و 

در بـاب شـيوه نگـارش       ) 3، ص   1389نقل شده در پـدرام،       (6در اينجا مطلبي از پيراندلو    
ديالوگ خطاب به نمايشنامه نويس نقل مي شود كه مي توان آن را به مترجم نمايشنامه هـم                  

  :تعميم داد
 بايـد  رند، نمايشنامه نويسمتن را به حركت درآو و بگيرند جان شخصيتها اينكه  براي«

 اجـرا  در عبـارتي كـه   كلمه اي كـه جـان دارد،   مي شود، گفته اجرا در كه كند پيدا اي كلمه

 آن بـراي  كـه  اصـطالحي  يافـت،  نتـوان  آن كـه جـز   به فـردي  منحصر عبارت است، طبيعي

بـه   زمـاني  عبارتهاي مناسـب،  و كلمه ها مناسب باشد؛ معين موقعيت در آن معين شخصيت
 همانند را خود احساس كه شده باشد آشنا مخلوقش با آن حد نويسنده تا كه مي آيند وجود

  » بيان كند مخلوق
  

  روش تحقيق

تحليل محتـواي كيفـي   .  بر پايه روش تحليل محتواي كيفي استتحقيق حاضر، پژوهشي 

                                                 
5. Pfister 
6. Pirandello 
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روشي تحقيقي براي تفـسير محتـوايي داده هـاي متنـي از طريـق فراينـدهاي طبقـه بنـدي                     
از نوع تحليل محتـواي قـراردادي    اين روش. د و يا طراحي الگوهاي شناخته شده است     من  نظام
هاي موجـود يـا ادبيـات تحقيـق دربـارة             اين نوع روش، هنگامي مناسب است كه نظريه       . است

در اين تحقيق سـعي بـر ايـن اسـت كـه بـا          ). 1390ايمان،  (پديدة مورد مطالعه محدود باشد      
 چنـد نمايـشنامه از منظـر زبـان معيـار و محـاوره، در دو دوره                  ءبررسي و مقابله زبانِ ترجمـه     

تلقـي و نگـاه مترجمـان دو دوره بـه     ) نخستين دوره ترجمه نمايشنامه و دوره معاصر   (مختلف  
  .ترجمه نمايشنامه مشخص شود

سـه نمايـشنامه از دهـه نخـست         (براي اين منظور، شش نمايـشنامه از دو دوره مختلـف            
با فاصله زماني صـد سـال انتخـاب    ) ن و سه نمايشنامه از دوره معاصرترجمه نمايشنامه در ايرا   

نظر يك تحقيق كيفي است، ابزار گردآوري اطالعـات،           كه تحقيق مورد    با توجه به اين   . شده اند 
 .هاي اينترنتي است اي و پايگاه منابع كتابخانه

براي ارزيـابي   و   اي است   شيوه گردآوري داده ها در تحقيق حاضر بر اساس شيوه كتابخانه          
داده ها، دو مفهوم زبان معيار و زبان محاوره را مالك قرار داده و براسـاس آن، نمايـشنامه هـا                

بدين ترتيب، ابتدا گزيده ايي از متن ترجمـه هـا ارائـه و              . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند      
از منظـر زبـان،     در پايان نتيجه تحليل داده ها را        . سپس تجزيه و تحليل متن انجام شده است       

در بخش زيـر، منظـور از       . مقايسه و تلقي و نگاه مترجان در دو دوره مختلف مشخص شده اند            
زبان معيار و زبان محاوره كه معيارهاي ارزيابي اين تحقيق هستند، تعريـف و مـشخص شـده                  

 :اند

گونه اي معتبر از يك زبان است كه بيـشتر بـه وسـيله گوينـدگان تحـصيل                  : زبان معيار 

ايـن  .  اي كه در مراكز فرهنگي و سياسي يك كشور زندگي مي كننـد، بـه كـار مـي رود             كرده
گونه غالبا زبان رسمي در آموزش، رسانه هاي گروهي، نوشتار و سـاير موقعيـت هـاي مـشابه                   

  ).21، ص 1383مدرس، نقل شده در والي رضايي، (است 
  .  ساختار منطقي دارد-
  .ا نمي شوند اركان جمله  تغيير نمي كنند و جابج-
  . شكسته نويسي وجود ندارد-

گونه اي از زبان غير رسمي و غيرمعيار و با واژگـان، اصـطالحات و قواعـد                 : زبان محاوره 

در زبـان   . دستوري متفاوت است كه همواره مورد استفاده گويشوارن معاصـر قـرار مـي گيـرد               
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تيم كه به نوعي منجر     محاوره شاهد حشو، حذف، ايجاز، جانشيني و جابجايي عناصر زباني هس          
به كوتاه شدگي، ساده شدن تلفظ، فشردگي معنا در لفظ و جانشيني عناصـر بـا يكـديگر مـي          

برخي ويژگي هاي دستوري زبان عاميانه را برمي شمارد كه در اينجا            ) 1342(وحيديان  . گردد
  :به اختصار به برخي موارد اشاره مي شود

  . معرفه و تحقير است پسوند كه و يكه در لهجه عاميانه پسوند-
   استفاده از تعبيرات و اصطالحات عاميانه-
   شكستن كلمات-
 در زبان محاوره گاهي افعال براي رعايت اختصار، بدون قرينه حذف مي شوند و اين امر                -

  .در ماضي نقلي فراوان اتفاق مي افتد
ش مكثهـايي    در زبان محاوره، از آنجا كه گوينده في البداهه حرف ميزند درميان سـخن              -

...  يعنـي  - ااااا -هـوم : دارد كه آنها را با اصوات يا الفاظي كه گاه بي معني نيز هستند پرميكنـد               
  .مي دوني خب

اون، اونـا، اوناهـا،     : ضماير مفرد براي اشاره به دور در زبان محاوره بدين شكل مي آينـد              -
  . اوناهاش، همون

، ضميرهاي متصل فـاعلي     )رمشتركضمي ("خود" در زبان محاوره براي تاكيد و تقويت         -
  ...خودم، خودش، خودتان: به آن مي چسبد

:  در زبان محاوره گاهي ضمير سوم شخص مفرد متصل، مرجع معـين و روشـني نـدارد                 -
  االنش مردم بيچاره ن

  

  ارائه و تحليل داده ها

  :1تحليل داده ها ي جدول شماره 

ز سـاختار و ويژگـي هـاي متـون          نشاني ا . منظوم است » گزارش مردم گريز  «زبان ترجمه   
افـشار  . تنها مضمون اصلي متن به شكل نظم روايت شده است         . نمايشي در آن ديده نمي شود     

 اين اثر اشاره مي كند كه ميرزا حبيب آگاهانه برداشتي ايراني            ءنيز در بررسي ترجمه   ) 1388(
ايـشنامه عـالوه بـر نثـر        از اينرو براي ايجاد حال و هواي ايراني در نم         . از نمايشنامه كرده است   

سراسر مـتن پـر اسـت از        . مسجع، از اشعار حافظ و ديگر شعراي فارسي زبان، بهره برده است           
 كـه بـسياري از ايـن    "جوش آمدن صـفرا  " و   "آب از سر گذشتن   "تعابير عاميانه فارسي مانند     
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همچنـين اشـاره مـي كنـد زبـان          ) 1363(ملـك پـور     . تعابير از اشعار حافظ گرفته شده است      
زيـرا در آن موقـع سـابقه        . از زبان تعزيه گرفتـه شـده اسـت        » گزارش مردم گريز   «ءنمايشنامه

از طرفـي، مـتن اصـلي بـه زبـان شـعر اسـت          . نمايشنامه نويسي در ايران وجود نداشته اسـت       
بنابراين ميرزا حبيب نوع آداپتاسيوني كه در مورد زبان به كار مي گيـرد زبـان شـعر و تعزيـه                     

  .ه به مجلس تغيير كرده است كه مجلس، مخصوص تعزيه استحتي نام پرد. است

  :2تحليل داده هاي جدول شماره 

  .  در زبان محاوره پسوند معرفه و تحقير استكه و يكه پسوند -

  ... در عوض اينكه روزي هزاردفعه شكركنيمردكهخوب : ... مثال
  ... بيدين فرش پرده لباس مس ديگ همه را بردي فروختيمردكه

   احمق اگر اينكار را نكنم از غصه ميميرمهزنكاي 

   استفاده از تعبيرات و اصطالحات عاميانه-

خوب مردكه در عوض اينكه روزي هزاردفعه شـكركني كـه خـدا مثـل مـن زنـي           : ...مثال
  ...شكايت ميكنيدوقورت و نيمت هم باقي است نصيب تو كرده است 

  مردشو سر خر ترا ببردبگو به بينم چه ميگفتي 
بخـاك  ست ميگويي دارو ندارم را خوردي هرچه از خانه پـدرم اورده بـودم فروختـي                 تورا

  سياهم نشاندي
  پوستت را هم ميكنمبروگم شو خوب كردم خوردم نه همين مالت را خوردم 

 در زبان محاوره گاهي افعال براي رعايت اختصار، بدون قرينه حذف مي شوند              -

  . افتدو اين امر در ماضي نقلي فراوان اتفاق مي

...  باخود حـرف ميزنـد    كرده هق هق    انداخته صدا را بگلو     كردهچشمها را پر ازاشك     : مثال
  )"است"حذف فعل (

...  بـاخود حـرف ميزنـد و ميگويـد         كرده اشك از چشمهايش جاري      زدهدودستي توسرش   
  )"است"حذف فعل (

 بارز ترين ويژگي زبان محاوره شكستن كلمات است كه در متن مشاهده نمـي           -

  .ودش

  هستندچه قدر پرگو و پرمدعا مردها : مثال
پدرم آورده بـودم فروختـي بخـاك        خانه   خوردي هرچه از     را دار و ندارم     ميگوييتوراست  
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   را تو نزني پس كي بزند اينحرفها حاال نشانديسياهم
الي      برويم ديگر جاي   بخواهيم خانه از اين     اگر چه بهتر از اين    اسبابي نداريم كه پـول حمـ 

  بدهيم

  :3تحليل داده هاي جدول شماره

جمالت كامل است و هيچگونه حذف يا       .  زبان ترجمه زبان معيار و رسمي است       -

  .كلمات شكسته نيز در متن وجود ندارد. جابجايي در عناصر جمالت ديده نمي شود

  . غريبي اهل اينجا نيستيمعلوم ميشود: مثال
   كه يواش حرف بزنم؟چه شده است چه خبر است مگر
 خانـه  كه تـازه آمـده بخـانم ايـن           محله مان  كه من از طرف بزرگ اين        اين است تش  راس

   فهميدي يا باز ميپرسيشودپيغام آورده بودم حرف خلوتي بود كه نبايد كسي ازين باخبر 

 با اينكه مترجم از زبان رسمي براي ترجمه ديالوگ هـا اسـتفاده كـرده، امـا                  -

ين ايجاز كه يكـي از ويژگـي هـاي زبـان            همچن. تعبيرات عاميانه نيز ديده مي شود     

  .محاوره است و در قالب ضرب المثل نمود دارد در ترجمه وجود دارد

شود كه بشنوند بفهمند خوبي   نه تو بپرس نه من بگويم مي       گوش شيطان كر  نه نه   : مثال
  ندارد

   براي چه بگو ببينم چه هست مگرتيرا مياندازي كمانش را قايم ميكنيآ جانم 
م كه شماهم مثل من سرّنگهدار باشي راز مرا فاش نكني و ازينجا بيـرون آمـدن                 توقع دار 

مرا بكسي نگوئي همچوكه من خودم دوست ميدارم كارهام پنهان بماند كسي ندانـد كـه چـه                  
  شتر ديدي نديدي ها دهن لقّي نكنيدميكنم شما هم 

  

  هاي دوره اوليافته

كه نخستين تجربه آشنايي ايرانيـان بـا    نشان مي دهد 3 و  2،  1يافته هاي جداول شماره     
آداپتسيون نوعي ترجمـه و     . متون نمايشي غرب، از طريق آداپتاسيون متون انجام گرفته است         

برداشت آزاد از متون نمايشي است كه در آن عنوان نمايشنامه ها، نـام شخـصيت هـا، مكـان،         
ش مي شوند اما در مـضمون       فضاي نمايشي، واژه ها و عبارات به دلخواه كم يا زياد و پس و پي              

هدف مترجمـان از آداپتـه كـردن متـون، ايجـاد سـازگاري و        . كلي، تغييري صورت نمي گيرد    
ازاينرو مي توان ). 15، ص   1381خبري و خاكي،    (انطباق با فرهنگ اجتماعي ايران بوده است        
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 كـامال » تمثيل عـروس و دامـاد     «و  » طبيب اجباري «،  »گزارش مردم گريز  «به وضوح ديد كه     
ايراني شده اند مترجمان نـام اشـخاص، مكـان و فـضا را تغييـر داده انـد و بـراي درك بهتـر                         

گـزارش   «ءزبان ترجمـه  . مخاطب، از الفاظ و عباراتي كه بين مردم رايج بوده استفاده كرده اند            
از روي مـتن    » طبيـب اجبـاري   «. زبان شعر و تعزيه و فاقد ساختار نمايشي است        » مردم گريز 

بـه همـين دليـل نـه        .  و بطور حتم بعد از تجربه صحنه ائي به چاپ رسيده است            اصلي فرانسه 
تنها اقتباس و برگردان آزادي از اصل اثر است، بلكه نـشانه هـايي از نمـايش تقليـد را نيـز در            
خود دارد چنانكه زبان به كار گرفته شده زبان محاوره اي و كميـك خـاص نمايـشهاي تقليـد                

 و ديگر كلمات همه از زبان عاميانه تقليـد          "اف" "واهللا"اظي چون   استعمال كلمات و الف   . است
از طرفي توصيف صحنه ها، رفتار و حركات بازيگران در متن اصلي بـه              . وارد ترجمه شده است   

ندرت و يا بسيار به اختصار اشاره شده اما در ترجمه، مترجم شرح دقيقي به خواننـده فارسـي                
بطور كل ايـن  ). 342، ص 1363ملك پور، (جرايي اثر دارد زبان داده است كه نشان از تجربه ا    

نمايشنامه فاقد ساختار نمايشي است اما زبـان آن بـين معيـار و محـاوره اسـت يعنـي هـم از                      
اصطالحات و عبارات عاميانه استفاده شده، برخي افعـال بـه اختـصار حـذف شـده اسـت هـم               

» طبيب اجبـاري  «البته  . نمي شود ويژگي بارز زبان محاوره يعني شكستن كلمات در آن ديده           
به دليل داشتن مضمون و استعمال زباني ساده و شـبه محـاوره اي و عاميانـه و غيـر منظـوم                      

، از شهرت بيشتري در ادبيات نمايـشي ايـران برخـوردار اسـت     »گزارش مردم گريز«نسبت به  
زيـرا  نيـز رسـمي اسـت       » تمثيل عروس و دامـاد     «ءزبان ترجمه ). 345، ص   1363ملك پور،   (

تنهـا نكتـه   . ويژگي هاي زبان رسمي، كه جمالت كامل و بدون شكسته شدن مي باشد را دارد   
بارز، استفاده از عبارات عاميانه در ترجمه است كه آنهم به خاطر درك بهتر مخاطـب صـورت                  

بطور كل زبان ترجمه اين نمايشنامه ها فاقد معيارهاي نمايـشي اسـت، زيـرا               . مي گرفته است  
تنهـا نكتـه قابـل    . ك صحيحي از ساختار نمايشنامه و زبان نمايـشي نداشـته انـد   مترجمان در 

توجه براي مترجمان ارتباط برقرار كردن با مخاطـب آن هـم از طريـق اسـتفاده از عبـارات و                     
 .الفاظ عاميانه رايج بوده است

  

  :4تحليل داده هاي جدول شماره

مترجم بيشتر كلمات را    .  مهم ترين ويژگي زبان محاوره، شكستن كلمات است        -

  . شكسته تا نمايشنامه را به زبان محاوره نزديك كند
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 زمـان  يونيفورم دار سربازاي خارج، مثل رن مي شونو كه مرخصي معلمايي: لي لي: مثال

  .جنگن
 شـوخياي  خـاطر  بـه  ارانگ زني مي حرف طوري: لوراتنهايي ببرمش سفر مي خوام : لورا

  .بگيره زن شد مجبور شما

 در زبان محاوره، از آنجا كه گوينده في البداهه حرف ميزند درميـان سـخنش                -

: كنـد  مكثهايي دارد كه آنها را با اصوات يا الفاظي كه گاه بي معني نيز هستند پرمي               

   .مي دوني خب...  يعني- ااااا-هوم

  ! خب، به هر حال به هري نگو:لي لي  . برم بايد ديگه خب، من: لي لي: مثال

 زبان محاوره از اصطالحات و تعبيراتي برخوردار است كه از خـصوصيات ايـن               -

متـرجم  . زبان به شمار مي رود و به تدريج وارد زبان نوشتار و كتابت نيز شده اسـت            

  .همچنين در ترجمه خود، از اصطالحات و تعبيرات عاميانه نيز استفاده كرده است

توي اين مدرسه توتنها كسي هـستي كـه         ! سخت نگير ببين عزيزم، اين قدر به من        :مثال
   جيگرعوض ! جيگرپس عوض نشو . درد و دل كنممن ميتونم باهاش 

  .برگرده متأهل نداشتيم انتظار  وليگذاشتيم سرش به سر خيلي كه اين با

 اون، اونا،   : ضماير مفرد براي اشاره به دور در زبان محاوره بدين شكل مي آيند             -

  . اوناها، اوناهاش، همون

  گذشت خوش خيلي بهمون جا اون گذشته تابستون: مثال
  كنه ازدواج به وادار اونو تونه نمي خوب دختر يه فقط و فقط ميدونستم كه من ولي

در زبان محاوره گاهي ضمير سوم شخص مفرد متصل، مرجع معين و روشـني               -

   مردم بيچاره ناالنش. حاال باسواداش بيكارن: ندارد

   .خوبه من نظر به االنشم بيل: مثال
  كردي ازدواج باهاش تحصيلي مرخصي خارج بود رفته بيل وقتي پارسال تو اولندش

  :5تحليل داده هاي جدول شماره 

  . كلمات شكسته شده اند-

] مي خنـدد . [ مي ريزم به همرو در عرض دو ثانيه دك و پوزت    اگه بخوام بعله، من   : مثال
  . اهميت پيدا مي كنمبراتقت اون و

 بهتـره  دوسـتم داري  اگـه  دوست داري، و     منو كه تو    اينه اونم مي دونم    چيزو يهمن فقط   
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  . فكر نمي كنمبشيبدوني كه من اصال و ابدا به اين كه زن بنولنسكي 

اون، اونا،  :  ضماير مفرد براي اشاره به دور در زبان محاوره بدين شكل مي آيند             -

  .اوناهاش، همون

  ! شال و كاله مي كني  خجالت هم نمي كشياونابا اشراف زاده ها مي شيني، مثل : مثال
  . ديگه همه با اين كاراش مي شناسناونوچيه به حرفش گوش مي دين، 

  . در زبان محاوره براي سهولت در گفتار اركان جمله جابجا مي شوند-

  سرت رو كردي تو برف : مثال
  و ثانيه دك و پوزت رو مي ريزم به همبعله، من اگه بخوام در عرض د

) e(بـه   » اسـت « در زبان محاوره، تخفيف كلمات تابع قاعده نيست مثال كلمه            -

  .تخفيف مي يابد كه در زبان نوشتار و رسمي اين اتفاق نمي افتد

 كه تو منو دوسـت داري، و اگـه دوسـتم داري        اينهمن فقط يه چيزو مي دونم اونم        : مثال
  ن اصال و ابدا به اين كه زن بنولنسكي بشي فكر نمي كنم بدوني كه مبهتره

در زبان محاوره براي نمودِ ناتمام و استمرار و فعـلِ در جريـان              » داشتن« فعل   -

  . بكار مي رود

  .پياده خيابونارو گز مي كردداشت همين طور : مثال

، ضـميرهاي   )ضميرمـشترك  ("خـود " در زبان محاوره براي تاكيد و تقويـت          -

  .علي به آن مي چسبدمتصل فا

  !نكنه خيلي باادبيخودت تو ..ها، ها، ها، ها،: مثال
  ! كه هرچي به دهنت مي آد مي گيخودتمفكر كردي مثل 

، ضـميرهاي   )ضميرمـشترك  ("خـود " در زبان محاوره براي تاكيد و تقويـت          -

  ...خودم، خودش، خودتان: متصل فاعلي به آن مي چسبد

  . گرم كنيمخودمونوي داشتيم، مي تونستيم كاش حداقل پارويي چيز: ...مثال

  :6تحليل داده هاي جدول شماره 

 نكته بارز ترجمه، فراواني كلمات شكسته و گفتـاري اسـت زيـرا بـه عقيـده                  -

مترجم، اگر عبارات را در لفظ قلم و بصورت نشكسته روي كاغـذ بيـاوريم، جمـع و                  

 در بـسياري مـوارد،      جوري و رسايي و نمك و شيريني خود را از دست مي دهنـد و              
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  ).1385انور، (حتي لوس و شل و ول از آب درمي آيند 

به اسـم  هس  ديگه ام  چيز   يه. "نزول سه ماهه  " به اسمِ    هس چيزي   يه؟ تو تجارت    : مثال
   .مي شه كنده پوست رفع و رجوع كني درس بخواي رو اينكارا. بازپرداختِ قسطي"

  . ناخونك بزنماونجا من مجبور بوده م، تا مي شده هي اينجا و

 سعي مترجم همه آن بوده كه جمله ها و اصطالحات را حتي المكان به همـان                 -

صورتي كه در محاورات روزمره بر زبان جاري مي شود بدون هيچ دخالتي روي كاغذ               

  .در نمايشنامه هاي ترجمه شده چنين نمونه اي، به ندرت ديده مي شود. بياورد

  .رس رفع و رجوع كني پوست كنده مي شهاينكارا رو بخواي د:  مثال
امـا بيـشتر   .  بـو نبـرده  هيچ وخاينه كه توروالد .  ميادبه م تنم كنم هر چي اَم  خدارو شكر   

   سختم بوده كريستين،وختا
اينجـا بـه    نشـسه م     اون وخ ] لبخنـد مـي زنـد     . [ ديگه عرصه بهم تنگ شده     وختامخيلي  

  ...خيالبافي
عالم كارِ رونويسي سفارش گرفتم؛ هـر شـب درو رو خـودم              شانسم زد يه     زمسونپارسال  

....  مي شدم  خسه خيلي    وختا اين بود كه بعضي   . ، دِ بنويس  ديروخقفل مي كردم، مي شسم تا       
  !خيلي

در زبان محاوره براي نمودِ ناتمام و استمرار و فعـلِ در جريـان              » داشتن« فعل   -

  . بكار مي رود

  . چرند مي گمدارم: مثال

، ضـميرهاي   )ضميرمـشترك  ("خـود "ن محاوره براي تاكيد و تقويـت         در زبا  -

  ...خودم، خودش، خودتان: متصل فاعلي به آن مي چسبد

   طفلكي نورا-بودهخودت پس هرچي داده ي رفته، همه ش از پول توجيبي : مثال
  . بوده مخودم معلومه؛ خب مسئول كار، ! يه پا مرد باشهخودشدرس مثِ اينكه 

ي آن حذف مي شـود و مـيم آن    »ها«ان محاوره به لهجه تهراني،       در زب  "هم" -

  .  تغييريافته است"منم با تو ميام"من هم با تو مي آيم به : به من مي چسبد

  .بازپرداختِ قسطي" هس به اسم ديگه اميه چيز : مثال
نمي شده بـذارم كهنـه پـاره تنـشون          بچه هامم    از خرج خونه زياد بزنم،       نمي تونسه م ام   

  كنن
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 ... ديگه عرصه بهم تنگ شدهوختام خيلي .تنم كنم به م مياد هرچي اَمخدارو شكر 

  

  يافته هاي دوره معاصر

 نشان مي دهد كه رويكرد مترجمان در ترجمه نمايـشنامه در     6 و   5،  4يافته هاي جداول    
مترجمـان اسـتفاده از عبـارت هـاي     . دهه هاي اخير به سمت استفاده از زبـان محـاوره اسـت       

تا آنجا كـه    . ه گفتاري را مناسب ترين راه براي ترجمه ديالوگ هاي نمايشنامه مي دانند            روزمر
كلمات را مي شكنند، از عبارات و اصطالحات عاميانه استفاده مي كنند و گفتارهاي روزمـره را    

البته بايد اشاره كرد كه درجه تاكيـد و اسـتفاده از      . بدون هيچ دخالتي به روي كاغذ مي آورند       
 5 و 4برخـي ماننـد مترجمـان جـدول     .  محاوره اي بين مترجمان متفاوت است ءشكستهزبان  

و . شكست كلمات و عبارات را تا آنجا كه خوانش متن را دشوار و نامفهوم نكند جايز مي دانند                 
نيز معتقدند كلمات را بايد همانطور كه از دهان جاري مي شود بـه              ) 1385(كساني چون انور    

يد گذاشت بازيگران روي صحنه ساختارها و شكل هاي كتابتي را در ذهـن       روي كاغذ آورد، نبا   
  .و در دهان خود از نو بشكنند و به هيئت گفتار برگردانند

  

  نتيجه

همانطور كـه پيـشتر اشـاره شـد هـدف از ايـن پـژوهش، بررسـي تفـاوت زبـان ترجمـه                        
) در دوره معاصـر  دوره نخست ترجمه نمايـشنامه و ترجمـه         (ها در دو دوره مختلف       نمايشنامه

درحقيقت سعي براين بود كه نگاه و تلقي مترجمان به ترجمه نمايـشنامه در دو               . در ايران بود  
براي اين منظور سه نمايشنامه از هـر دوره انتخـاب و از   . دوره مختلف مورد ارزيابي قرار بگيرد     

  . مورد تحليل قرار گرفتند) محاوره و معيار(منظر زبان ترجمه 
ر ترجمه نمايشنامه، مسئله اي است كه پس از گذشت يك قـرن از ترجمـه        مسئله زبان د  

نگـاه برخـي مترجمـان بـه ترجمـه          . نمايشنامه در ايران، هنوز بر سر آن توافـق وجـود نـدارد            
شـايد ايـن نگـاه برخاسـته از فهـم نكـردن ماهيـت اجرايـي         . نمايشنامه نگاه ادبي روايي است   

را همچون ديگر انواع متون ادبـي در نظـر گرفتـه و بـا     اينان نمايشنامه   . ديالوگ نمايشي باشد  
و درواقـع مـتن     . همان پيش فرض هاي متون ادبي، دست بـه ترجمـه نمايـشنامه مـي زننـد                

برخي اين نگاه را مخرب مي داننـد و نمايـشنامه      . نمايشي را به متن خواندني تقليل مي دهند       
ايشنامه متني اسـت كـه اساسـا بـراي          در نظر اينان نم   . را از ساير متون ادبي متمايز مي كنند       
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و ديـالوگ  . بنابراين دربردارنده نظامي از نشانه هاي معطوف به اجراسـت      . اجرا نوشته مي شود   
و . نمايشي نماينگر ضرباهنگ، لحن و اطوار است، عناصري كه با خواندن صرف مشهود نيـست      

بـر ايـن    . سـت وظيفه مترجم تشخيص اين ويژگي ها و سپس ترجمه آنهـا بـه زبـان صـحنه ا                 
اساس، هر كدام از اين رويكردها منجـر بـه اسـتفاده از سـاختارها و زبـان خاصـي در ترجمـه              

  . نمايشنامه مي شود
يافته ها نشان مي دهد كه آغازگر سنت ترجمه نمايشنامه در ايران ادبايي بـوده انـد كـه                   

مي، مكان ها و فـضاي  مترجمان با تغيير اسا  . نگاه ادبي و روايي به ترجمه نمايشنامه داشته اند        
نمايشنامه و تغيير ساختار نمايشي، آثار نمايشي را تبديل به متوني خنثي و غير اجرايي كـرده   

كـه البتـه تحـت تـاثير     . زبان ترجمه اين متون طبق تعاريف ارائه شده، زبان رسمي اسـت        . اند
بطـور كـل    . وردنمايش هاي تقليد، الفاظ و عبارات عاميانه روزمره نيز در آنها به چشم مي خـ               

بايد گفت اين ترجمه ها به دليل اينكه تنها مضمونِ اصـلي نمايـشنامه را حفـظ كـرده انـد و                      
. قواعد درام نويسي نيز در آنها به چشم نمي خورد، ترجمه هايي كم ارزش محسوب مي شوند                
ه البته الزم به ذكر است كه اين مترجمان در زماني دست به ترجمه نمايشنامه زدند كه ديدگا                

 ءبنابراين رويكـرد آنهـا بـه ترجمـه    .  اين نوع متون وجود نداشته است      ءمشخصي درباره ترجمه  
  .نمايشنامه قابل پذيرش است

با بررسي نمونه هاي ترجمه شده در دهـه هـاي اخيـر، بـه نظـر مـي رسـد كـه رويكـرد                    
بـر بعـد   امروزه به دليل اهميت و تاكيدي كه . مترجمان به ترجمه نمايشنامه تغيير يافته است     

اجرايي نمايشنامه گذاشته مـي شـود، مترجمـان رو بـه روش شكـسته نويـسي و اسـتفاده از                     
احتماال اين امر به شكاف ميان زبـان گفتـار و نوشـتار در              . ساختار هاي زبان محاوره آورده اند     

البته ميزان استفاده از اين روش در ترجمه        ). 20، ص   1385عليزاد،  (دوره معاصر بر مي گردد      
برخي مانند انور تا آنجا پيش رفته اند كه معتقدند الفاظ و عبارات             . مختلف متفاوت است  هاي  

گفتاري را بايد همانطور كه از زبان جاري مي شـوند، بـدون هـيچ دخـالتي روي كاغـذ آورد و        
، ص  1386(برخي هم مانند مودبيـان      . نگذاشت كه بازيگران روي صحنه، آنها را از نو بشكنند         

ر ترجمه، برخي كلمات را نبايد طوري نوشت كـه اگـر يـك خـارجي بخواهـد                  معتقدند د ) 74
 درسـت  "مثـل " نيـست  "مـث "بخواند به لغت نامه رجوع كند، اين الفاظ در لغت نامه نيست      

بايـد گذاشـت بـازيگران روي صـحنه از          . نبايد به شكسته نويسي افراطي اصـرار داشـت        . است
نيـز معتقـد اسـت تاكيـد بـيش از حـد بـر               ) ان، هم 1385(عليزاد  . دريافت كلمات لذت ببرند   
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شكسته نويـسي در ترجمـه نمايـشنامه، زبـان را از برخـي كاركردهـاي مهـم خـود از جملـه                       
شخصيت پردازي، تهي مي كند و پيامد آن اين است كه همه شخصيت هـا بـا لهجـه تهرانـي                  

  . غليظ سخن مي گويند
واره بعنوان متني ادبـي درنظـر        متون ادبي نشان مي دهد كه نمايشنامه هم        ءتاريخ ترجمه 

گرفته شده است و تصور بر اين بوده شيوه اي كه براي ترجمه متون ادبي مانند داستان، رمان                 
اما امروزه بـا بررسـي هـايي كـه انجـام        . و شعر به كار مي رود براي نمايشنامه نيز كارگشاست         

ظـام گـسترده تئـاتر    شده، نمايشنامه در حوزه متون ادبـي قـرار نمـي گيـرد بلكـه جزئـي از ن         
بنابراين نمايشنامه به دليل دارا بودن پـيش فـرض          ). 196، ص   2011تتو،  (محسوب مي شود    

از اينـرو كـار     . اجرايي با ساير متون ادبي كه براي خواندن صرف نوشته مي شوند تفـاوت دارد              
ايـشنامه  وي بايد ساختار اجرايي نم    . مترجمِ نمايشنامه نيز با مترجمان متون ادبي تفاوت دارد        

تاكيد بـر بعـد   ). 18، ص 2005خميس، (را تشخيص بدهد و آن را به زبان مقصد ترجمه كند   
 نمايشنامه  ءاجرايي نمايشنامه منجر به آن شده كه دو نوع رويكرد و يا دو نوع ترجمه در حوزه                

هـر كـدام از ايـن    . يكي ترجمه براي اجرا و ديگري ترجمه بـراي خوانـدن         : و تئاتر مطرح شود   
زمـاني كـه    . ردها منجر به استفاده از زبان و استراتژي هاي خاصي در ترجمـه مـي شـود                رويك

ترجمه براي اجرا صورت مي گيرد و بعبارتي اجرامدار است مي توان گفت كه مـتن جزيـي از                   
يك نظام چندگانه بزرگ است كه نه تنها عناصر زباني بلكه عناصر غيرزباني را هم شـامل مـي     

انتخاب و تصميم گيري متـرجم در فراينـد ترجمـه، تاثيرگـذار هـستند      شود كه همه اينها در      
اين عناصر غير زباني شامل ريـتم و ضـرباهنگ كـالم، حركـات              ). 121، ص   2007براگا ريرا،   (

 در سـال    7خمـيس . بازيگران، فضا و محدوديت هاي اجرا، تماشاگر و فرهنگ مقصد مي شـود            
اجراي آنها انجـام داده، كـه در پايـان طبـق      نمايشنامه و ء تحقيقي بر روي چند ترجمه    2005

استراتژي هاي بكار رفته در متن، ترجمه ها را به دو دسته ترجمه براي صفحه و ترجمه بـراي        
وي نشان داد كه ترجمه هـايي كـه بـراي اجـرا صـورت گرفتـه بـا                   . صحنه تقسيم كرده است   

شايد بتوان اين امـر  . ستتغييرات بسياري از جمله حذف، كاهش، افزايش و غيره همراه بوده ا          
مترجمان براي درك بهتـر     . را به نخستين نمايشنامه هاي ترجمه شده در ايران نيز تعميم داد           

آشنايي برخي مترجمان با تماشاخانه و ويژگي       . مخاطبان از نمايشنامه، متون را تغيير داده اند       
ب، صـحنه،  هاي صحنه نيز، موجب شده بود بـراي اجرايـي كـردن مـتن و درك بهتـر مخاطـ        

                                                 
7. Khamis 
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همچنين از الفاظ و عبارات عاميانه روزمره كه        . اسامي و مكان ها را تغيير بدهند و ايراني كنند         
، ص  1381خبـري و خـاكي،      ( براي مخاطب ايراني آسان تر و راحت تر بوده اسـتفاده كننـد              

نيـز اشـاره مـي كنـد ايـن نمايـشنامه هـا در               ) 341، ص   1363(همانطور كه ملك پـور      ). 16
انه دارالفنون اجرا شده اند اما با اصل اثر و ترجمـه اي كـه از آنهـا انجـام شـده كـامال                   تماشاخ

از آنجـا كـه     . در واقع بازيگران روي صحنه به بداهـه پـردازي مـي پرداختـه انـد               . تفاوت دارند 
مترجمان درك صحيحي از ساختار نمايشنامه و زبان نمايش و ويژگي هاي آن نداشـتند، ايـن      

بعبارتي مضمون كلـي نمايـشنامه بـه صـورت غيرنمايـشي            . نمايشي هستند متون فاقد ارزش    
  .روايت مي شود

صرف نظر از اينكه نمايشنامه با چه هدفي ترجمه مي شود؛ سرگرمي، تحقيق و پـژوهش،            
خواندن و يا اجراي آن، تاكيد براين است كه مترجم هدف اصلي را اجراي روي صحنه بگـذارد      

در اين صورت، نمايـشنامه جزئـي از نظـام بـزرگ            . شنامه بپردازد و با اين هدف به ترجمه نماي      
تئاتر محسوب مي شود كه اهميت به عناصر ديگري چون ديـالوگ، دسـتورات صـحنه، زبـان                  

 نمايـشنامه،   ءبدن، موسيقي، بازيگران و تماشاگر كه زمينه اجرا را فراهم مي كننـد در ترجمـه               
  . در اولويت قرار مي گيرند

ــاب ترجمــه بايــد گفــت، مهمتــري  نمايــشنامه مطــرح اســت ءن بحثــي كــه امــروزه در ب
 نمايشنامه متني اسـت كـه       اساسا.  و بعبارتي ماهيت اجرايي اين نوع متون است        "اجراپذيري"

براي اجرا نوشته مي شود، بنابراين اهميتِ ويژگي هاي اجرايي و بعد مهـم آن يعنـي ديـالوگ        
در واقع دربردارنـده    . شي نوعي عمل يا اجراست    ديالوگ نماي . در نمايشنامه چند برابر مي شود     

بسنت، (مجموعه اي از كنش ها، عواطف و اهداف است كه آنرا از گفتار روايي متمايز مي كند                  
 مترجم نمايشنامه، كشف مفاهيم و معاني پنهان ديالوگ و          ءدر واقع، وظيفه  ). 125، ص   2002

لحن همراه است كه در موقعيـت هـاي       ديالوگ با ضرباهنگ، تن و      . انتقال آنها به ترجمه است    
، ص 2007براگـا ريـرا،   (مختلف تغيير مي كند و اين ويژگي در خواندن صرف مشهود نيـست    

لنـدرس، نقـل   (بنابراين ديالوگ بايد روان، طبيعي و براي تماشـاگر قابـل درك باشـد         ). 128
ـ   ). 24 ص 2007شده در خميس،     الوگ شـود  زيرا تماشاگر بدون وقفه بايد متوجـه مفهـوم دي

از طرفي ديالوگ نمايشي بايد توصيف كننده گوينده خـود باشـد،            ). 134، ص   2002بسنت،  (
واقعي به نظر برسد، گوياي زمان و مكان و طبقه اجتماعي گوينـده باشـد، همچنـين شـفاف،                   

، نقـل شـده در سـوه،    1969همبـرگ،  (طبيعي و عاري از هرگونه عبارات قلنبه سـلنبه باشـد      
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 واقع ديالوگ بهتر است به گفتار روزمره نزديك و به گوش تماشاگر آشـنا               در). 45، ص   2005
كه اين نكته بر اهميت زبان محاوره       ) 46، ص   2005، نقل شده در سوه،      1981والوارث،  (باشد  

نيز در بررسي سـه ترجمـه از نمايـشنامه مـرگ فروشـنده              ) 41، ص   1389(پدرام  . مي افزايد 
 ديـالوگ،  ءمترجم در ترجمه. ايشنامه و اجرا  ديالوگ است  اشاره مي كند، مهم ترين ويژگي نم      

 مناسب براي اجرا را ترجمه      ءوي ترجمه . بايد به زبان محاوره و واژگان و ساختار آن آشنا باشد          
ديالوگ هـا بايـد كوتـاه و مـوجز باشـند تـا              . اي مي داند كه به زبان محاوره نوشته شده باشد         

  .باشدبخاطرسپاري آنها براي بازيگران راحت 
مترجمان معاصر به خـوبي اهميـت ديـالوگ را درك كـرده و تاكيـد خـود را در ترجمـه                      
نمايشنامه بر استفاده از زبان محاوره گذاشته اند و استفاده از زبان روايي و معيـار را كـه فاقـد              

اما بايـد   . ويژگي هاي اجرايي است و در ترجمه هاي پيشين مشاهده مي شود جايز نمي دانند              
ت كه اگر بخواهيم ترجمه اي اجراپذير داشته باشيم، عالوه بر بعد مهم آن، ديالوگ،               توجه داش 

عواملي چون فرهنـگِ  . بايد به عوامل ديگر كه در اجراي يك نمايشنامه تاثير دارند توجه كنيم    
بنابراين همانطور كه نمايشنامه جزئي از نظـام        . مقصد، مخاطب و ديدگاهِ كارگردان و بازيگران      

سوب مي شود، مترجم نمايشنامه نيز جزئي از گروه تئاتر به حساب مي آيد كه بـراي             تئاتر مح 
  .ارائه ترجمه اي اجرايي، نيازمند همكاري با اين گروه است

 ء پس از بررسي ترجمه هـا و جمـع بنـدي مطالـب، ذكـر نكـاتي چنـد در بـاب ترجمـه                       
  :نمايشنامه ضروري به نظر مي رسد

 .  نمايشنامه و نقش ديالوگ در آن توجه داشته باشندمترجمان بايد به ماهيت اجرايي �

ديالوگ بايد روان، طبيعي، موجز و حتي االمكان بـه گفتـار روزمـره نزديـك باشـد بـه                  �
 .طوري كه در اداي آن بازيگران با مشكل مواجه نشوند و تماشاگران هم به راحتي درك كنند

اده از زبـان محـاوره و   به نظر مي رسد مترجمـان، ترجمـه اجرايـي را منـوط بـه اسـتف          �
شكسته مي دانند اما بايد توجه داشت كـه ديـالوگ نـشان دهنـده موقعيـت، مكـان و طبقـه                      
اجتماعيِ كاراكتري است كه آن را بيان مي كند، بنابراين اصرار بر استفاده از يـك نـوع زبـان                     

ـ  ءمثال زبان رسمي يا شكسته نويسيِ افراطي، مانند ترجمه   ردازي  عروسكخانه انور، شخـصيت پ
 . را از بين مي برد و نتيجه اين مي شود كه همه كاراكترها با يك نوع زبان سخن مي گويند

بدين ترتيب با توجه به اهميت زبـان در ترجمـه نمايـشنامه، مـي تـوان ترجمـه هـاي               �
 .مجددي از نمايشنامه هاي پيشين ارائه كرد
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مه بـه عـواملي از جملـه     اجراپذيري نمايشنا . متن تنها يكي از اجزاي نظام تئاتري است        �
كارگردان، بازيگران، وسايل صحنه، تماشاگران، ايدئولوژي حـاكم بـر فرهنـگ مقـصد و غيـره                 

 .بنابراين الزم است كه مترجم با گروه تئاتر مشاركت فعال داشته باشد. بستگي دارد
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