
 

 

 های ترجمه در زبان و ادبیّات عربی هشپژو دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی

 8317 بهار و تابستان، 88، شمارة 8سال 

  

« شهرزاد»ی آیتی و شریعت از نمایشنامۀ ها ترجمهنقد تطبیقی 
 توفیق الحكیم

 یسرا شادمانـ ،2زاده فاطمه اکبریـ 1

 ایراناستادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه الزهراء، تهران، ر 6
 استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه الزهراء، تهران، ایرانر 0

 (88/81/6867؛ تاریج پذیرش: 08/86/6867)تاریج دریافت: 

 چکیده
ي هرا  تيخصولنمایشنامه از انواع ویژب ادبی است كه ضمن در بر داشتن خصایص یک متن ادبی، 

اثر ماندگار پدر « شهرزاد. »شود یمتمام و كام   دراماتيک منقصر به فردي دارد كه تنها بر لقنة اجرا،
ي فلسفی ابداع ا جامهدر  هزار ویک شبنویسی عربی، یعنی توفيق القکيم، با استناد به داستان  نمایشنامه

است و نه تنها در بُعد اندیشگانی، بلکه از نظر ادبی نيز اائز اهميت اسرت. ایرن اثرر دو برار بره زبران        شده
است. اما از آنجا كه ترجمة نمایشنامه برا افرظ تمرام     ان آیتی و شریعت ترجمه شدهفارسی از سوي آقای

خصایص ویژب آن، كاري بسيار پيچيده و ظریف اسرت، ضرمن رعایرت ترجمرة خروب، پویرا و متعرادل        
ادبی، بایرد خالريت اجراپرذیري و دراماتيرک موقعيرت و كرنش نيرز در آن ترجمره شرود. ایرن جسرتار            

ي سبکی و ادبی و نيرز  ها یژگیواز منظر  تقليلی به بازخوانی این دو ترجمه ر یبا روش توليف كوشد یم
ایرن دو اثرر را    يها نمایشنامه،  الش ةبپردازد تا ضمن بررسی مشکالت ترجمعنالر دراماتيک نمایشی 

 انرد  دهيكوشااكی از آن است كه این دو ترجمه نظر قرار دهد. نتایج  مدّنمایشنامه  ةدر هزار توي ترجم
ي متعادل، پيام و ساختار شکلی اثر را منتی  كنند و سبک نویسنده را براي ایجاد اثري مشرابه  ا ترجمهدر 

ي اجراپرذیري اثرر، اغلرب ترجمرة     ها جنبهدر مخاطبان زبان میصد بازنمایی نمایند. اما در بخش ترجمه، 
دیرالور را رعایرت    است و زیر متن، لقن، ریتم، كنش كالمی و غيركالمی عم  كرده تر موفقشریعت 
 .ي اثر نمایشی ارائه دهدها تيشخصكوشيده تا كالمی متناسب با  است و نموده

 .نقب ترهم ، ترهم  ا بی، نمایشنان ، توف،ق الحک،م، شارزا واژگان کلیدی: 

                                                                                                                                        

 E- mail: f.akbarizadeh@alzahra.ac.ir 


 E- mail: y.shadman@alzahra.ac.ir )نویسندب مسئول(   
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 مهمقد

است كه ضمن داشرتن خصولريات    اي در ميان متون ادبی، نمایشنامه یکی از انواع ویژه
ي اجرایری خالّری دارد. نمایشرنامه در كنرار     هرا  یژگر یومان و داستان، متون ادبی همچون ر

خصوليات سبک ادبی تا وقتی به اجرا درنياید، ناتمام و ناكام  است. بنابراین، در تعریرف  
گفت نمایشرنامه، مرتن ادبری اجررا شردنی اسرت كره برا توجره بره ایرن دو             توان یمنمایشنامه 

كره سروزان بسرنت     نواع متون ادبی دیگر است؛  نران از ا تر دهيچيپویژگی، ترجمة آن بسيار 
(Susan bassenttآن را عملی هزارتو خوانده )    ،(. سروزان  006: 6860اسرت )ر.ك؛ بسرنت

مطالرب انردكی پيرامرون    »بسنت به عنوان متخصص اوزب ترجمة نمایشنامه معتید است كره  
مه اغلرب بره طرور    مشکالت ترجمة متون دراماتيک وجود دارد و بيانرات مترجمران نمایشرنا   

كه متدلوژي مورد استفاده در ترجمة نمایشنامه، مشابه متدلوژي ترجمة  دهد یمضمنی نشان 
ي بسياري ميان متن نمایشنامه و متون منثور وجرود دارد و  ها تفاوترمان است، در االی كه 

ه تفاوت این است كه متن دراماتيک ناتمام است؛ زیرا تنها به هنگرام اجراسرت كر    نیتر مهم
(. بره طرور كلری، بایرد گفرت از      Bassnett, 2002:128) «شرود  یمپتانسي  كام  متن مقیق 

ي هر دو عنصرر، یعنری مرتن و لرقنه را برا هرم دارد، ترجمرة        ها یژگیوآنجا كه نمایشنامه، 
نمایشنامه در عين بازنمایی سبک مرتن، تجسريد انفعراوت و ااساسرات و تصراویر بالغری و       

(، باید برگردانری درسرت از   1م.: 0860، رشيَةیات و تشابيه )ر.ك؛ بيانی از استعارات و كنا
 ي متن در اوزب الول اجراپذیري نمایش داشته باشد.ها نشانه

ي پيش روي آن، ایرن مهرم مطررح اسرت     ها  الشبا توجه به اهميت ترجمة نمایشنامه و 
اسرت.   تره یی لرورت گرف هرا  ترالش كه در ترجمة این نوع ادبی از زبان عربی به فارسی  ره  

(. در 60رر 0: 6879بررسی آثار، از ضعف در این اروزه اکایرت دارنرد )ر.ك؛ بزرگمهرر،     
است، آثرار   ميان آثار برجستة ادبيات عرب كه در ادبيات فارسی نيز مورد استیبال قرار گرفته

اجتماعی تأثيرگذار خود بره عنروان پردر     ر نمایشی توفيق القکيم با موضوعات ژرف فلسفی 
نخستين برار در  « شهرزاد»نویسی عربی جایگاهی ویژه دارد. در این ميان، نمایشنامة  نمایشنامه

از سوي عبدالمقمد آیتری   6833به قلم مقمدلادق شریعت و بار دیگر در سال  6873سال 
است. این جستار در نظر دارد بعد از توضي. مختصري دربارب مضمون نمایشنامة  ترجمه شده
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تقليلری،   ر و برا روش تولريفی   هو مشکالت ترجمة نمایشنام ها  الششهرزاد، ضمن نظر به 
ي ترجمة عنالر دراماتيک نمایشرنامة  ها مؤلفهي ترجمة ادبی پویا و آنگاه ها مؤلفهبه بررسی 

ي سربکی، مضرمونی و اجرایری    هرا  مؤلفره بپردازد تا روشن شود این دو ترجمه  ه  «شهرزاد»
ها به  ه شک  ترجمره   و لقنه ها الورید، ها تيشخصزبان  اند  كردهدراماتيک را رعایت 

 يا لرقنه در پایان، در ترجمة این نوع ادبی ویژه از متن نوشتاري ادبی تا اجراي است   شده
  است  ه نکاتی لقاظ شده

 پژوهش ةپیشین. 1

 اسرت  ي زیادي لورت نگرفتره ها تالشدر ایران  ،عربیباب بررسی ترجمة نمایشنامة  در
ة نامر  انیر پا از جملره  .انرد  پرداخته ها آنسی آثار غربی و ترجمة فارسی و بيشتر میاوت به برر

بررسی تقوّل رویکردهاي ترجمة نمایشرنامه  »( با عنوان 6868راد ) كارشناسی ارشد سليمانی
 ةبدنر  ي بروده كره متخصصران از   ا گونهمعتید است سير ترجمة این نوع ادبی به كه « در ایران

هرا،   بيشرتر نمایشرنامه   ةزبران ترجمر   و اینکره نرد  دي اجرا دست زنمایشنامه برا ةتئاتر، به ترجم
بررسری تطبيیری دو ترجمرة    »ي با عنروان  ا میاله( در 6869یزدي ). اي و شکسته است مقاوره

، معتیرد  «اثر سَم شِرپرد برا تمركرز برر عنالرر دراماتيرک       "غرب ایيیی"فارسی از نمایشنامة 
و در لورت نادیده نگاشرتن ایرن خالريت،     است متن نمایشنامه براي اجرا نوشته شده است

ویرژه توفيرق    در باب بررسی ترجمة نمایشنامة عربری، بره  . میا زدهناپذیري به آن  تبعات جبران
بره طرور كلری     القکيم اثري مشاهده نشد. تنها برخی پژوهشگران بره بررسری آثرار نمایشری    

بررسری  »( برا عنروان   6833ی )و سليم دادخواه ةبه میال توان یند كه به عنوان نمونه ما هپرداخت
اشاره نمود كه خصولريت ایرن آثرار از جملره      «توفيق القکيم يها شنامهینماسبک ادبی در 

 است. را به طور خالله بررسی كرده« شهرزاد»نمایشنامة 

توجه به ضرورت پژوهش در اوزب مطالعات ترجمة نمایشنامه و برا توجره بره    با بنابراین، 
ب ترجمة عربی به فارسی، ایرن جسرتار برا بررسری دو ترجمرة      خالء پژوهشی موجود در اوز

گامی هر ند كو رک،   تواند یمتوفيق القکيم پيشتاز است و « شهرزاد»فارسی از نمایشنامة 
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اما شایستة توجه در این راستا بردارد تا پژوهشگران نسبت به این اروزه از مطالعرات ترجمره    
 بيش از پيش نظر كنند.

 ق الحکیم و نمایشنامة شهرزاد. مختصری دربارة توفی2

 در مريالدي 6363 اكتبرر  نُهرم  عررب،  معالر اندیشمند و نویس نمایشنامه «القکيم توفيق»
 ابتردایی  تقصريالت . یافرت  پررورش  ادب و علم اه  يا خانواده در و متولّد مصر اسکندریة

 و معاشررت . كررد  سرپري  مختلرف  مردارس  در پردر،  شر لی  يهرا  مسرافرت  سبب به را خود
 سرال  از ترا  سراخت  عالقمنرد  را او تيمرور  مقمرود  ویرژه  بره  نویسران،  نمایشرنامه  برا  بتمصاا
 دانشرگاه  از مريالدي 6600 سرال  در القکريم  توفيق. بپردازد نویسی نمایشنامه به ميالدي6600
 ایروق  علرم  پاریس در اما. شد فرانسه عازم تقصيالت تکمي  براي و التقصي ، فارغ ایوق

 سررال در. كرررد سررپري اروپررا ادبيررات مطالعررة برره را سررال هررار  برره قریررب و نهرراد كنررار را
مريالدي، بره   6608 سرال  در و شرد  دولتی منالب دار عهده و بازگشت مصر به ميالدي6603

 01 در سررانجام، . پرداخرت  هنري كارهاي به تنها و كرد يريگ كناره دولتی كار از طور كلّی
 وي (.860رر 868: م.6631 وري،ر.ك؛ الفراخ ) فروبست جهان از دیده ميالدي6637 جووي
 يهرا  افق به را آن عربی، نمایشنامة الالت افظ با اروپایی، يها شنامهینما از الهام با توانست
 نروع  یرک  عنروان  بره  نمایشرنامه  از بار نخستين براي و سازد رهنمون عاطفی و اسی فکري،
 .آورد ميان به سخن عربی ادبيات در مستی  ادبی

تگر ايرانی ملک شهریار است كه شريفتة شرهرزاد و میهرور ارادب    نمایشنامة شهرزاد روای
اوست. بعد از اینکه در لب. اولين روز ازدواج، همسر اول خود را به جرم خيانت به دسرت  

و با دیدن درایرت شرهرزاد، برراي یرافتن ایيیرت ترالش        شود یمجالد سپرد، شيفتة شهرزاد 
، بره جرادو و سرقر    كشرد  یمر زگان شرهر را  . اینجا شهریار براي یافتن معرفت، دوشري كند یم

تا ایيیت را دریابد. داستان بعد از روایت خيانرت   رود یمو سرانجام به سفر  شود یممتوس  
یابد، به طوري كه شهرزاد به عنوان نیطرة   شهرزاد و ايرانی شهریار، بُعد عرفانی و فلسفی می

اه، وزیر و غالم سرياه  عزیمت شناخت در داستان مطرح است و هر سه شخصيت اللی پادش
ي بره دنبرال اتصرال بره او )منبرع معرفرت(       ا وهيشر به نوعی دل در گرو او دارند و هر یک بره  
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هستند؛ یکی با عی ، دومی با قلب و دیگري با جسم و همه در رابطره برا شرهرزاد بره نروعی      
م لوب او هستند. پادشاه كه با عیر  مقرض بره معرفرت نرسريده، زاهرد و شکسرته و ناكرام،         

و در پایان، با ناكامی به همان نیطه و به لرقنة خيانرت ملکره     كند یمسرانجام منفعالنه عم  
، امرا ایرن برار دسرتور بره قتر        شود یم ها آنو متوجه خيانت  گردد یبرمشهرزاد با غالم سياه 

 .شود یموتسليم و ايران از لقنه خارج  دهد ینم

 ترجمة نمایشنامه یها مؤلفه. 3

نامه ویژگی متون ادبی و نيز اجراپذیري دارد، برخی بره دیردب ادبری بره     نمایشاز آنجا كه 
و برخری   كننرد  یمر ي متون ادبری روایری آن را ترجمره    ها فرض و با همان پيش نگرند یمآن 

. هرر  آورنرد  یمر دیگر به دلي  ماهيت اجرایی آن از زبان دراماتيک و اجرایی سخن به ميران  
. شرود  یمر از سراختارها و زبرانی خراد در ترجمره      یک از این دو دیدگاه منجر بره اسرتفاده  

فررد بایرد در نظرر گرفتره شرود كره از لقراظ         نمایشنامه به عنروان یرک مرتن ادبری منقصرربه     

، رشةيَة )ر.ك؛  شرود  یمر ي و  ندمعنایی، بر پایة گفتگرو نوشرته   گذارتأثيرپردازي،  عبارت
ک ترجمرة خروب و   ادبی آن، باید در یر  ر (. همچنين، بر اساس خصایص سبکی69م.: 0860
خوبی برگردان شود تا همان تأثير اوليه در زبان مبدأ را در زبان میصد نيز داشته باشد  پویا، به
ي متعادل با رعایت الول ترجمة ادبی با افظ اهميت و اولویتِ رسراندن پيرام   ا ترجمهو در 

شرود )ر.ك؛   خروبی بازنمرایی   ي اثر بهها ییبایزمتن، شک  و فرم ادبی آن نيز ترجمه شود تا 
وجه تمایز نمایشنامه برا دیگرر انرواع ادبری ایرن       نیتر مهم(. از دیگر سو، 01م.: 0889جمال، 

. ایرن خصيصره باعرث خواهرد شرد كره در كنرار        شود یماست كه تنها در لقنة اجرا كام  
ي اجراپذیري نيز مرورد نظرر قرارگيررد و ایرن همران      ها مؤلفهترجمة ادبی نمایشنامه، ترجمة 

؛ یعنری ترجمره جنبرة اجراپرذیر     رود یمر ت كه در ترجمة نمایشرنامه از آن سرخن   مشکلی اس
(Performative)        و نیش بنيرادین دیرالور در آن. ماهيرت اجرایری نمایشرنامه در بردارنردب

ي معطوف به اجراست. بنابراین، دیالور نمایشی، ریتم، لقن، اطروار و در  ها نشانهنظامی از 
يسرتند )ر.ك؛  نی برا خوانردن لررف بالفالرله مشرهود      ي غيركالمری و كالمر  ها كنشكُ ، 
(. نکتة شایستة ذكر اینکره آنچره در ایرن جسرتار از ترجمرة مرورد نظرر        78ر16: 6869یزدي، 
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و  باشرد  یمر ي اوليره در مخاطرب   گرذار تأثيراست، برگردان از زبان مبدأ به میصرد برا همران    
یا كسری كره خرود     ترجمیک ادیب منيست كه  یخالق و یا ابداع اي هترجممیصود از آن، 

آن را متناسب با ایده و فرهنگ خویش بازنویسی، ابرداع   ي است،گروه تئاتر عوام یکی از 
 راكه ترجمة خالق، ایجاد یک متن متمایز از متن الرلی از نظرر هنرري     ؛است و اجرا كرده

 ( و این امر مدّ نظر نگارندگان نيست.98م.: 0888است )ر.ك؛ بيوض، 

 یشنامة شهرزاد. نقد ترجمة نما4

 (سبکی و ادبی یها یژگیو . ترجمة متعادل و پویا )برگردان1ـ4

یرک   ةخروب، ارائر   ة، گرام اول در ترجمر  يا شرنامه ینماتوجه به خصایص ادبری مترون   با 
ترجمة متعادل است، به طوري كه تا ادّ امکان تمام خصرایص تركيبری، دولری، اسرلوبی و     

ترجمرة پویرا نيرز در میابر  ترجمرة      دانرده شرود.   پراگماتيک متن اللی به زبان میصرد برگر 
و لرورت لررفاً در خردمت پيرام اسرت و       زنرد  یملوري است كه ارف آخر را پيام متن 

با استناد به ال  ت يير، به پيام مطلوب دست یابد؛ یعنری در اردّ    تواند یم نانچه وزم باشد، 
اري در آن، رسراندن پيرام   ادبی و رعایت فرم و آنگاه با دسرتک  ر امکان با افظ الول سبکی

كرار   (، تدبير و تمهيردي اسرت كره نویسرنده در نوشرتن بره      Styleبک ادبی )ساولویت دارد. 
؛ بدین معنا كه انتخاب واژگان، ساختمان دستوري، زبان مجازي، تجرانس ارروف   رديگ یم

( و بره  981: 6871و دیگر الگوهاي لوتی در ایجراد آن دخالرت دارد )ر.ك؛ ميرلرادقی،    
دیگر، سبک ادبری هرر نویسرنده، روش خراد ادراك و بيران افکرار وي بره وسريلة          عبارت

، توفيرق القکريم برا    «شرهرزاد »(. در نمایشرنامة  60: 6838تركيب كلمات است )ر.ك؛ بهار، 
نثري ساده و روان و نيز انتخاب واژگانی دقيق و متناسب با معنا، به شکلی جرذاب و دلنشرين   

است. غلبة روح شعري، استفاده از زبان رمرزي   ی پرداختهبه طرح موضوعات فلسفی و عرفان
، آميرزش زبران   هرا  اسرطوره و  هرا  افسانهي از ريگ بهرهو نمادین، كاربست عنالر زیباشناختی، 

 است.« شهرزاد»ي برجستة سبک ادبی نمایشنامة ها یژگیوجدي با طنز و...، از جمله 
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 . طرح موضوعات فلسفی و عرفانی1ـ1ـ4

، كنرد  یمر توفيق القکريم خودنمرایی   « شهرزاد» يز در سبک نمایشنامة  آنچه بيش از هر
ي نمایشری  هرا  تيشخصر ي است كه ميان ا مآبانه وجه فلسفی نمایشنامه و گفتگوهاي فيلسوف

ي رمرزي و ذهنری تبردی     ا شرنامه ینماكه این اثر نمایشری بره    شود یمو باعث  ردیپذ یمانجام 
 هرزار و یرک شرب   « شرهریار »نسربت بره   « ریارشره »گردد. در این نمایشنامه، شخصيت ملک 

ي هرا  مونولورو  ها الوریدو زندگی فکري و اکومتی او در قالب  است كامالً ت يير كرده
. این در االی است كه ترجمرة آیتری   شود یمفلسفی پيچيده براي مخاطب به تصویر كشيده 

ي دیگرر  هرا  تيشخصر ، یا بره  كند یمي موارد جمالت فيلسوفانة شهریار را یا اذف ا پارهدر 
 01؛ به عنوان مثال، لفقات دهد یمنسبت « شهرزاد»یا ملکه « قمر»نمایشنامه، همچون وزیر 

توفيق القکريم كره گفتگوهراي فلسرفی و عرفرانی ميران شرهریار و        « شهرزاد»نمایشنامة  07و 
است و یرا در جراي دیگرر، سرخنان      شهرزاد است، در ترجمة آیتی به طور كام  اذف شده

 .شود یمو فيلسوفانة شهریار در ترجمة آیتی از قول شهرزاد آورده  عارفانه

 «...(680م.: 6678)القکيم، « شهریار: نعم، ما أنا إوّ ماء. 

 « (.37: 6833)آیتی، « و نيستم... ام نبودهشهرزاد: آري...! من هم جز آب 

 آهنگ کالم . نثر مسجع و آهنگین و ضرب2ـ1ـ4

ي ممترراز نمایشررنامة هررا یژگرریوي آهنگررين از جملرره هررا الوریرردكاربسررت جمررالت و 
در متن، باعث ایجراد نثرري   « جناس»توفيق القکيم است. استفاده از لنعت بالغی « شهرزاد»

برازد و   . اما این آرایة ادبی غالبراً در ترجمره رنرگ مری    شود یمموزون و آهنگين در عبارات 
 .دهد یمزیبایی و كارآیی خود را از دست 

 «  (.79م.: 6678)القکيم، « جسا داجلي 

 «(.18: 6833)آیتی، « شبی تاریک است 

 «(.19: 6873)شریعت، « شبی بسيار تاریک 
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 « (.06م.: 6678)القکيم، ...« طويلة هائلة خافتةاأل ة الغريبة 

 «(.09: 6833)آیتی، « آهی عجيب و آهسته، ولی ترسناك و طوونی 

 «(.03: 6873)شریعت، « تدو مم آور رعبي غریب، آرام، ا ناله 

 « :م.: 6678)القکريم،  «  !أ كان ك ّ هذا منکِ اسراباً  ! أ كان ك ّ هذا منکِ تدبيراًالوزیر
83.) 

 «(.80: 6833)آیتی، « است  وزیر: یعنی همة این كارها از روي اساب بوده 

 « (.89: 6873)شریعت، « نیشه و از روي اساب بوده  ها نیاوزیر: یعنی تمام 

، وزن مسرجع و آهنگرين نثرر توفيرق القکريم در هرر دو ترجمره        شود یمانچه مالاظه  ن
هراي   با استفاده از وزن یدبادر االی است كه مترجم اثر نمایشی  ایناست.  نادیده گرفته شده

تنها دیرالور نيسرت و    نمایشنامه زبان. ، زبان نمایش را غنی سازدمتنبيرونی زبان در خالل 
ي هرا  هیسرو آهنگ و موسيیی كالم و ها و  ترین نکته جزئی بکوشد تا ایدب مترجم اثر نمایشی

(. 010: 6860)ر.ك؛ بسررنت،  بيرراوردترجمرره در  األمکرران اترری راالقررانی، زبررانی و آوایرری 
دارد، متررجم   یااساسر  یعراطف د عر ، بُكرالم  موسريیی  و كلمات يلدابنابراین، از آنجا كه 

آهنرگ در   ي ایجراد موسريیی درونری و ضررب    است. یکری از ابزارهرا   آن به دقتاز ناگزیر 
 :كالم، استفاده از تکرار واژگان و عبارات است

 « :(.81م.: 6678)القکيم، « ی لست أخدع، لست أخدع، لست أخدعإنّالوزیر 

 « (.80: 6833)آیتی، « دهم ینممن كسی را فریب 

 « (.88: 6873)شریعت، !« خورم ینم، گول خورم ینم، گول خورم ینممن گول 

. تکرار واژگان و جمالت با ایجاد ریتم شود یمانجام تکرار  به وسيلة آرایةتصویرسازي 
هرر لرقنه از   . كنرد  یمر پرردازي كمرک    آهنرگ، بره تصویرسرازي و لرقنه     كالم و ضررب 

آهنگ خرادّ خرود را    شده، ریتم، ضرب نمایشنامه با توجه به موقعيت نمایشی و فضاي خلق
ي متنری اسرت )ر.ك؛   هرا  نشرانه ي گفتراري از  هرا  تمیر ردن با دارد و وظيفة مترجم، درگير ش
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آرایة تکرار در ترجمة آیتی با توجه به رویکرد متررجم  (، در االی كه به 018: 6860بسنت، 
ي لرقيقی  گذار معادلاما شریعت عالوه بر افظ ریتم تکرار در ترجمه،  .است توجه نشده

 است. را نيز انجام داده

 . عناصر زیباشناختی3ـ1ـ4

عنالرر  برراي خلرق    يا گسرترده ي یکی از انرواع ادبری اسرت كره در آن فضرا      نمایشنامه
ترا   داردرا  امکران است و نویسرنده ایرن    فراهم زیباشناختی و كاربست لنایع مختلف بالغی

توفيرق القکريم در بسرياري از میراطع      عرلة ظهور برسراند. به اثر نمایشی هنر خویش را در 
ع بالغرری مختلفرری همچررون تشرربيه، اسررتعاره، مجرراز، كنایرره،  ، از لررنای«شررهرزاد»نمایشررنامة 

است. شرریعت در ترجمرة    المث  و... براي بيان مضمون اثر نمایشی خود استفاده نموده ضرب
زیبایی بره زبران میصرد منتیر       ي ادبی متن مبدأ را بهها هیآرااست تا اد امکان  خود كوشيده

الی كره آیتری بره بسرياري از عنالرر      اسرت، در ار   كند و ترا اردود زیرادي نيرز موفرق بروده      
زیباشناختی متن مبدأ ملتزم نيست و در بسياري موارد، شاهد اذف لرنایع ادبری در ترجمرة    

 جمله: ایشان هستيم؛ از

 استعاره: 

 « (.61م.: 6678)القکيم، « ی جوف هذا اللي  البهيمف یقم  أن امها النّسيم بعيَةموسيیی 

 «شبی تاریرک و سرهمناك اسرت   رسد یمسيم به گوش نواي موسيیی از دور با وزش ن . »
 (.67: 6833)آیتی، 

 « كه نسيم، آهنگ آن را در دل این شب تاریرک برا خرود     شود یمموسيیی دوري شنيده
 (.67: 6873)شریعت، « آورد یم

و  اسرت  نادیده گرفته شده« یقم  أن امها النسيم»در ترجمة آیتی، استعارب تبعيه در جملة 
 است. جمه شدهبه ایيیت تر
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 تشبیه: 

 «(.80م.: 6678)القکيم، « ي كالهمسسقری لوت ف 

 « (.06: 6833)آیتی، « كند یمپ   با لدایی مسقوركننده پ 

 «(.88: 6873)شریعت، « آهسته و با لدایی جادویی 

، بيرانگر تشربيه و هماننردي    «جرادویی »ي نسربت در واژب  «یرا »در ترجمه، تشبيه كاربسرت  
 «.یی همچون )مث ( جادوبا لدا»است: 

 مجاز: 

 «(.78م.: 6678)القکيم، « ی الرمال عند األفق البعيدف ت ود الشمس 

 « (.97: 6833)آیتی، « كند یمغروب قرد خورشيد در افق دوردست، در ميان ریگزار 

 « (.16: 6873)شریعت، « رود یمفرو ها شنخورشيد در افق دور در 

 اسرت.  انده، اما شریعت، مجاز را به مجراز ترجمره نمروده   آیتی مجاز را به ایيیت برگرد

هاي ادبی مانند تشبيه، استعاره و... در نمایشنامه بسريار   استفاده از آرایهباید یادآوري كرد كه 
پراهميت است، اما آیتی كه بيشتر به پيام اثر از نگاه خود توجه نموده، برخالف شریعت كره  

شدنی و مطابق با روح و ال  متن مبدأ است، رویکرردي  ي خواندنی و اجراا ترجمهبه دنبال 
 .است كردهمتفاوت در ترجمه اتخاذ 

 . ترکیب زبان جدی و طنز4ـ1ـ4

از تلفيق موضوعات جدي در سراختاري غيرجردي   « شهرزاد»توفيق القکيم در نمایشنامة 
گویانره   ي بذلره هرا  یسرنج  . وي مسائ  واقعی و جدي را از خاستگاه طنز و نکتهرديگ یمبهره 

. شرراید ایررن گریررز از مضررمون جرردي در اسررلوب و سرراختاري كميررک و  كنررد یمررمطرررح 
مآب، فیط براي خندب ظاهري به مسائ  نباشد، بلکه هدف وي ایجاد تفکرري عميرق    شوخی

(. هرر دو  688: 6833، سرليمی نسبت به مسائ  مهم زندگی انسران اسرت )ر.ك؛ دادخرواه و    
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للی ملتزم هستند و زبان طنرز را در ترجمرة خرود در    ترجمه به این بخش از سبک نویسندب ا
 .اند داشتهنظر 

 « ی منی  ماذا ترید منشهریار: )ضيق الصدر( ماذا ترید 

 (.76م.: 6678)القکيم، « قمر: كم أنت راب الصّدر اليوم

 « ی... خواه یمی( از من  ه اوللگ یبشهریار: )با 

 (.97: 6833)آیتی، !« دیا شدهقمر: امروز  ه با اولله 

 «[ :از جان من  ه اولله یبشهریار ]ی خواه یمی  از جان من  ه خواه یم 

 (.10: 6873)شریعت، « قمر: تو امروز  یدر پُراولله هستی!

 «ی بشیء أامر...قدثنالجالد: إن واياً ی 

 (.66م.: 6678)القکيم، « العبد: )مازااً( ب  هو أسود، وايک أخطأ اللون

 «دیگو یمم با من از  يز سرخی سخن جالد: آري، ضمير. 

اسرت! گراهی    غالم: )به مزاح( شاید هم  يزي سرياه، ضرمير ترو د رار كروررنگی شرده      
 (.66: 6833)آیتی، « كند یمرا اشتباه  ها رنگ

 « زند یمجالد:  را! الهامم با من از  يزي سرخ ارف... 

)شرریعت،  « كنرد  یم غالم: ]با تمسخر[ شاید هم سياه. ادس تو در تشخيص رنگ اشتباه
6873 :66.) 

 ها اسطورهو  ها افسانهی از ریگ بهره. 5ـ1ـ4

 ها اسطورهو  ها افسانهاز جمله آثار نمایشی توفيق القکيم است كه از « شهرزاد»نمایشنامة 
نمایشنامه، دو اسطورب معرروف یونران    36و  33است. توفيق القکيم در لفقات  الهام گرفته

ي ا افسانهنمایشنامه نيز به پرندب  39. در لفقة كند یمرا مطرح  0بيدباو  6باستان، یعنی ایزیس
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نيز دقيیاً با همان نرام   هزار و یک شب 0«واق الواق»ي ا افسانهشود و سرزمين  اشاره می 8«رخ»
است. پس از بررسری دو ترجمرة آیتری و شرریعت از نمایشرنامة       در این اثر نمایشی ذكر شده

ي وارده در نمایشرنامه بره طرور كامر  از     ها اسطورهو  ها افسانهتمام كه  ميابی یم، در«شهرزاد»
است. تنها تفراوت در ایرن ميران، اخرتالف در      سوي مترجمان به زبان فارسی برگردانده شده

ذكرر نمروده )ر.ك؛   « رخ»است كه آیتی این كلمه را با همان نرام یعنری   « رخ»برگردان واژه 
اسرت   قررار داده « رخ»را در برابرر  « سريمرغ »عرادل  (، در االی كه شریعت م78: 6833آیتی، 

ي مختلف پرندگان، به نظر ها گونه( كه با توجه به نوع و تفاوت 70: 6873)ر.ك؛ شریعت، 
 ي باشد.تر قيدقمعادل « رخ»كاربست خود واژب  رسد یم

 . واژگان، اصطالحات و جمالت6ـ1ـ4

تیسريم كررد: واژگران     دسرته سه  به توان یمي این اثر را ها الوریدبه طور كلی، واژگان 
عالی و فاخر، كلمات پَست و سخيف، و كلمات ساده و روزمرره. بنرابراین، انتظراري كره از     

، این است كه با افظ سبک و سرياق مرتن الرلی، تعرابير و جمرالت را بره       رود یممترجمان 
 نقوي جذاب و پذیرفتنی براي خوانندب زبان میصرد ترجمره كننرد. ترجمرة آیتری خيلری بره       

ي از ا پراره سبک توفيرق القکريم پایبنرد نيسرت و در مروارد متعرددي شراهد نادیرده گررفتن          
ي در ترجمره  ا كلمره جمالت هستيم. از سوي دیگر، در ترجمة شریعت هري  جملره و اتری    

و ایشان به ترجمة تمام واژگان و جمالت،  ه سرخيف و ركيرک و    است نادیده گرفته نشده
 .ندا بوده ه ساده و روزمره ملتزم 

 « )(.06م.:6678)القکيم، « ألمرأةی لم أخضع إنّ! خسئتشهریار: )یبتعد عنها 

 « (.81: 6833)آیتی، « ام! نبوده( من هرگز در برابر هي  زنی فروتن شود یمشهریار: )دور 

 « مررن هرري  وقررت در برابررر یررک زن تسررليم گررم شررو( رديررگ یمررشررهریار: )از او فالررله !
 (.83: 6873)شریعت، !« شوم ینم

 « (.60م.: 6678)القکيم، !« القةرةقمر: أیتها الکالب 
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 «!(.73: 6833)آیتی، « اي مکاران كثيف 

 « (.36: 6873)شریعت، « ي كثيف!ها سگاي 

ي هر دو ترجمه از شهرزاد، برخی اشرتباهات در معنراي   ها ییبایزو  ها تقوّوجود تمام با 
و انتیرال   زنرد  یمر رجمة متعادل و پویرا لطمره   كه به ت خورد یمواژگان و عبارات نيز به  شم 
 ؛ مانند:كند یمپيام را د ار اختالل و نیصان 

 « (.08م.: 6678)القکيم، « المصباح  تطفئلماذا 

 «! (.06: 6833)آیتی، «  را  راغ خاموش شد 

 « (.00: 6873)شریعت، « یكن یم را  راغ را خاموش 

باشد و نره فاعر  یرا    « تطفئ»مفعول براي فع   ندتوا یمي مفرد است وتنها ا واژه« مصباح»
است، در االی كه این جمله بره فاعر  و    نائب فاع  كه در ترجمة آیتی به اشتباه ترجمه شده

گزینری بره سربب     مفعول معرفة خود اشاره دارد. متأسفانه در ترجمة آیتی موارد اشتباه معادل
هراجر:  »بره معنراي   « هجر»؛ براي نمونه، خورد یماشتباه در معناي واژگان مشابه زیاد به  شم 

« هرزء: مسرخره كررد   »به « : تکان دادهزّ»( و یا واژب  17: 6833)ر.ك؛ آیتی، « مهاجرت كرد
اسرت؛   ( و یا ضمير مؤنث غایب به مخاطب ترجمره شرده  11است )ر.ك؛ همان:  ترجمه شده

 مانند:

 «(.600: م.6678)القکيم، « ی تتیدم علی مث  هذا هأهی تستطيع هذا  أ 

 « (.38: 6833)آیتی، « ي ...ریپذ یمآیا تو تقملش را داري  ...تو این سخنان را 

 . ساختار زبانی اثر7ـ1ـ4

یکری از نکرات    ،رود یمر بره شرمار   اي در نمایشنامه  زبان از عنالر مهم و پایهاز آنجا كه 
ترالش   ار نمایشیمترجم آث و اینکهاست  در ترجمه توجه به ساختار زبانی ،مهم در این زمينه

میایسة دو ترجمره از   سازد.به مخاطب منتی   در قالب ساختار درست، را لقي. مفهوم كند
هراي   از قالرب مکالمرات عاميانره و مقراوره     ترجمة آیتیزبان در كه  دهد یمنشان « شهرزاد»
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یکری از كاركردهراي زبران     .ردير گ یمبه خود شود و رنگ و بویی خاد  روزمره خارج می
كم وزم اسرت   زبان مناسب نمایش قدیمی دست  راكه ؛زمان تاریخی است ال اسّانتی ،او
قردیم  اال و هواي  نيز غریب با رنگ و بو و يها واژه در این بين آیتی .ی از عصر بدهداسّ
بره   تروان  یمر به طور مثرال   ؛كه مخاطب بتواند پيام را دریافت كند رديگ یمكار  تا جایی به را

از ایرن دسرت واژگران در جایگراهی از      يو ترجمة ایشان اشاره نمود.در « تر گن شوخ»واژب 
بره اردس و    ،را ندانرد  هرا  آنكه مخاطب اتی اگرر معنری    كند یمساختارهاي خود استفاده 

 و در انتخراب  آیتری  . در واقرع، ابرد ی یمر دست  ها ساختاي  گمان به مفهوم استعاري و كنایه
كره عرالوه برر     كنرد  یمر عمر    يا گونهبه  ينش واژگان در مقورهاي جانشينی و همنشينی 

 .سازد یمبرقرار ارتبا  با مخاطب را نيز  ،ایجاد فضاي باستانی

 زیادي ادّ است. ترجمة ایشان تا روان بسيار ترجمة شریعت زبان و از سوي دیگر، لقن
ي فکرري و  هرا  شره یاندوفادار است. شریعت با زبانی ساده و غيرتصرنعی   اللی متن به سبک
 وجود جمالت نيب كه یانسجام وجود . در ترجمة ایشان، باكند یمیشنامه را بيان فلسفی نما

 ؛ مانند:خورد یمبه  شم  زين انهيعام الطالاات و راتيتعبدارد، 

 « ی الظررالم، وااررذر أن یرردركک الصررباح!فررفرراهرب  الحيةةاةالصرروت: إذا كنررت تریررد »
 (.00م.: 6678)القکيم، 

 «اري، در تاریکی فرار كرن، ترا لرب. نشرده بجنرب!     لدا: اگر جان خودت را دوست د »
 (.08: 6873)شریعت، 

كاربسرت زبران بينرابين فصري. و عاميانره       گفت شریعت ترا اردودي بره    توان یمبنابراین، 
گرایش دارد. با میایسة دو ترجمره از نثرري سراده و روان، تفراوت زبران دو ترجمره روشرن        

 :شود یم

 « ،ی غنی عن فی أتقسبنی ميسور. أبمعاً إلی خان ی نذهب كالجالد: رجعت أبقث عنک
 (.03م.: 6678)القکيم، « لقبتک 

 « .ي كه از دوستی برا ترو   پندار یمبازگشتم تا تو را بيابم و با هم به ميکدب ابوميسور برویم
 (.00: 6833)آیتی، «  ازمين یب
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 «ز همراهی با ترو سرير   ی اكن یمخانة ابوميسور برویم. خيال  دنبال تو آمدم تا با هم به قهوه
 (.07: 6873)شریعت، «  شوم یم

مرتن   تراریخی در  ةكره فالرل  ، قصد آیتی، كاربست زبانی است شود یمكه مالاظه   نان
بره   كره زبران نمایشرنامه را    رديگ یمبا این اال، این نکته را نيز در نظر  .معلوم باشد نمایشنامه

وضروح بفهمرد و مضرمون را     بره  ی را، اثرر نمایشر  تماشاگر امروزي ي انتخاب كند كها گونه
؛  راكه در غير این لورت، زبان منتخب مترجم، پيچيدگی درونری و مقتروایی   درك كند

 را به دنبال دارد.

 . ترجمة عناصر دراماتیک نمایشنامه2ـ4

براي ترجمان جنبة دراماتيک و اجرایی نمایشنامه، توجه به عنالر كالمی و غيركالمری،  
ارتی، ساختارهاي اجراپذیر ساختن نمایشرنامه اهميرت بسرزایی دارد و    بافت، موقعيت و به عب

به زبان لرقنه   ها آنوظيفة مترجم در مرالة نخست، تشخيص این ساختارها و آنگاه ترجمة 
 است.

 زبانی و موقعیتیبافت . 1ـ2ـ4

وضعی است كه از روي قصد ميان افرراد بشرر    يها دولتها یا  اي از نشانه مجموعه ،بانز
خرانلري،  د )ر.ك؛ رو كار مری  اندیشه یا فرمان یا خبري، از ذهنی به ذهن دیگر به يالیا براي
ارتبا  كالمی )زبران( وسرعت و ترأثير نردارد و هري        باندازهي  رفتار ارتباطی به . (9: 6830
بررسی . (09: 6838ساسانی، ر.ك؛ ) با زندگی انسان عجين نيست اندازهارتباطی این  بدیپد

 گرونگی ترأثير آن بافرت برر      نيرز تفسير منظور افراد را در یک بافت خاد و  زبان، ساختار
گيرد و مستلزم توجه به این نکته است كه  گونه سخنگویان كالم  گفت را نيز در بر می پاره

ر.ك؛ كننرد )  خود را با در نظر گرفتن مخاطب، مکان، زمان و شرایط ااكم سازماندهی می
ي كوتاه و ها عبارتبا كاربست واژگان ساده و روشن و نيز  . توفيق القکيم(66 :6839یول، 

. مهرارت توفيرق القکريم در ایرن     كنرد  یمرسا، معناي مورد نظر خود را به خوانندگان منتی  
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و معناي مورد نظر خود را در یک یرا دو   كند یماست كه پيام را به شکلی كوتاه و رسا بيان 
اعري كررده كره در یرک بيرت از شرعر خرود،       . این ویژگی وي را همانند شر رساند یم جمله

(. امرا وظيفرة متررجم ایرن اسرت كره برر        039:م. 6668، هَارة)ر.ك؛  كند یمجهانی را معنا 
اساس بافت و منظور مورد نظر، از ميان  ندمعناي واژگان، معنراي مناسرب را انتخراب و در    

 لفظ مناسب بازنمایی كند.

، هرا  پررده نام پرده است كه در هر یک از این  موقعيت به نمایشنامه متشک  از  ندین پاره
و در واقع، كنش دراماتيک متناسرب برا خرود را دارد     رديگ یمفضا و موقعيت خالّی شک  

(. لذا جمالت و عبارات باید متناسب با آن پرده تردوین شرود؛   71ر79: 6869)ر.ك؛ یزدي، 
و برا   گرردد  یبرمر بره قصرر    نمونه، در پردب آخر، شهریار بعد از سفر فلسفی، با آرامرش براي 

 :شود یمكالم  همسر مضطرب خود هم

 «:القکريم،  « بلی إنک اآلن مخيف. شهریار: أنا اآلن أهدأ نفساً من قب . أو ترین  شهرزاد(
 (.698م.: 6678

 «   ترر  آسروده ي! شرهریار: مرن اینرک بسری     ا شرده  ترسرناك شهرزاد: آري، ... ولری اینرک 
 (.31: 6833)آیتی، « ی !نيب ینم... ام گذشتهاز  تر وآرام

 « ی !نر يب ینمر . ام گذشرته از  تر آسوده . شهریار: من اآلن دلهراسانیشهرزاد:  را. تو اآلن »
 (.33: 6873)شریعت، 

اسرت. در نرجمرة   « هراسران »و « ترسرناك »بره معنراي   « مخيرف »از نظر معناي واژگرانی،  
ان اسرت. برا توجره بره بافرت      نگرر  و در ترجمة دوم، خود دل ترسند یمنخست، دیگران از او 

و تیاب   دهد یمموقعيتی و فضاي پردب هفتم، شهرزاد هراس درونی خود را به شهریار نسبت 
نشان از لرفت درونری هراسران دارد كره شرریعت در نظرر       « أهدأ»واژگانی در كالم شهریار 

 است. گرفته
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 حن و موقعیت دراماتیک. ل2ـ2ـ4

ي باشرد كره برا لقرن شخصريت در اجرراي       ا نره گونوع ترجمه عبارات و جمالت باید به 
دیالور یا خوانش آن از سوي خواننده متناسرب باشرد. ارال و هرواي درونری فررد كره در        

یرد از سروي متررجم درك و برگردانرده     با ، ابرد ی یمر عبارات و  ينش واژگان نمود بيرونری  
و لقنری   جوست از واژگان، عبارات شود؛ براي نمونه، شهریار كه فردي پرسشگر و ایيیت

است )براي نمونره، ر.ك؛   خوبی در هر دو ترجمه بازنمایی شده كه به كند یمفلسفی استفاده 
كه نوع عبارات متناسرب   شود یم(. اما گاهی مشاهده 00: 6873و شریعت،  08: 6833آیتی، 

است  زده واشتبا لقن فرد یا اال و هواي او نيست؛ براي مثال، آنجا كه غالم مضطرب و 
 :كند یمعبارات كوتاه و سریع استفاده از  ،لقنه را ترك كند اًفور هدخوا یمو 

 «(.603 م.:6678)القکيم، « ینهض سریعاً(: هذا هو. اان القين) العبد 

 «آیتری،  « خيزد(: خود اوست... زمران مررر مرن فرارسريده اسرت      غالم )تند از جا برمی(
6833 :30.) 

 « (.31: 6873)شریعت، « ت. وقتش رسيد(: خود اوسزديخ یم)فوراً به پا غالم 

، برخالف آیتی، شریعت ساختار جمالت كوتاه را برراي  نرين   شود یمكه مالاظه   نان
 است. خوبی انتخاب كرده لقن مضطربی به

 « یطراح   الليلةة ی أن بر ی أتشراءم مرن لونره! شرئ یهترف      إن)ینظر إلی الستار ویجف (: العبد
 (.603م.: 6678)القکيم، « الرأس!

 « (: سرياهی و ظلمرت برر همره جرا اراكم       لررزد  یمر و بر خرود   كند یم)به پرده نگاه غالم
)آیتری،  !« شرود  یمر : امشب سرت از تنت جدا گفت یماست. از بامداد ندایی در گوشم  شده
6833 :30.) 

 «رمير گ یمر (: من رنگ این پررده را بره فرال برد     ترسد یمو  كند یمبه پرده نگاهی ) غالم !
 (.31: 6873)شریعت، !« شود یمكه امشب سري قطع  زند یمب  يزي به من نهي
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ترجمره  « أتشراءم »ترجمة آیتی عباراتی بيش از متن مبدأ دارد و برخی واژگان، از جملره  
معلوم ترجمه شده، در االی كره غرالم از   « یطاح الرأس»است. همچنين، جملة مجهول  نشده

ایرن    ه اتفاقی رخ خواهد داد. داند ینم كهاست  شدت هراسان همين مجهول بودن ماجرا به
مقور ترجمة شریعت، به گونة بهترري رعایرت، و ضرمن ارائرة      نکات با توجه به رویکرد متن

 است. ترجمة متعادل ادبی، لقن موقعيت نيز در ترجمه لقاظ شده

 متنزیر. 3ـ2ـ4

( Sub-textراه دیگر براي ترجمة خاليت اجرایی نمایشنامه، توس  به مفهروم زیررمتن )  
. زیررمتن در مترون   شرود  یمر است. مفهوم زیرمتن در توليف ماهيت اجرایی دیرالور بيران   

كه در پس هر دیالور وجرود   دارداهدافی اشاره  ،ها، عواطف و در ك  كنشدراماتيک به 
كنندب تمرام اعمرال بيرونری برازیگر برر لرقنه و در عرين         و بيان زیرمتن تضميندارد. كشف 

: 6838)ر.ك؛ عليرزاد،   ابدی یمیی است كه در اجرا نمود ها قرائتاال، ضامن لقت نسبی 
در موارد فوق، در ترجمان عبارات، واژگان و جمالت متناسب با لقن و اال و هرواي   (.87

شخصيت نيز مشاهده كردیم كه نوع االت فرد و موقعيرت نمایشری  ره ميرزان در انتخراب      
مطلروب و   ةترجم تواند یم یدر  ( و89ترجمة مناسب و متعادل اهميت دارد )ر.ك؛ همان: 

شردت بره بيران خصيصرة هرر لرقنه و        ر متن اللی، توفيق القکريم بره  پویاتري ارائه دهد. د
خروبی االرت افرراد و نروع موقعيرت دراماتيرک        زیرمتن مرتبط با گفتگوها پایبند است و بره 

قيیری از  ترجمرة د  انرد  كررده خوبی ترالش   است. مترجمان این اثر نيز به لقنه را ترسيم كرده
زیرمتن بيان شده در هر دیالور ارائه دهند كه البته در بخرش لقرن نيرز اشراره كرردیم كره       

 هرا  آنمستیيماً بيان نشده، بلکره نروع عبرارات و جمرالت بره بازنمرایی        ها متنهميشه این زیر 
 .كند یمكمک 

كه نسربت بره ترجمرة زیررمتن كره اغلرب در پرانترز         شود یمدر برخی موارد نيز مشاهده 
جرالد  »است؛ مرثالً   است؛ براي نمونه، مواردي الالً ترجمه نشده تصری. آمده، اهمال شده به
ي هرا  نمونره اسرت )برراي    در ترجمة آیتی نيامرده  (،80م.: 6678)القکيم، « ( برة مرتجلة یف)

 و...(. 33، 37، 7: 6833بيشتر، ر.ك؛ آیتی، 
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 ی و زبانپرداز تیشخص. 4ـ2ـ4

. زبران  ندهسرت   یشر ینماي مهرم مترون   هرا  جنبره یرالور از  پرردازي و زبران در د   شخصيت
و  بره خواننرده دارد   ها نیش مهمی در معرفی آن ،ابدی یكه در گفتارشان تجلی م ها تيشخص

هر فرد باید گفتاري متناسب با نوع بينش، تفکر و شخصيت خود داشته باشد تا در اجررا نيرز   
در متن نمایشرنامه لررفاً    ها تيشخصرد. ي مختلفی از افراد را به روي لقنه آوها  يتبتوان 

ي هرا  كرنش و  شروند  یمر ، بازنمرایی  هاسرت  آناز طریق دیالور كه در واقع، كنش كالمری  
 ,Abrams) شرود  یمر شناخته  ها آني اخالقی و عاطفی ها یژگیودر تفسير  ها آنغيركالمی 

مبرذول دارد؛   مترجم باید در ترجمة دیالور افراد به ایرن جنبره توجره وزم را    .(42 : 2009
 ,Smiley) سرازد  یعمرق آن را آشرکار مر    ي،پررداز  تيشخصر زیرا نویسنده از طریق فراینرد  

2005: 123). 

ي مقردودي تشرکي  شرده كره هرر یرک برا        هرا  تيشخصر ، از تعداد «شهرزاد»نمایشنامة 
هرر دو ترجمره برا لقنری تراریخی بره       . ابنرد ی یمنمود  ها الوریدي خاد خود در ها یژگیو

ضرورتاً باید  ها آندر نوع مکالمة  ها تيشخصي ها یژگیوتمایز اما . اند پرداختهبرگردان اثر 
عواملی است كه بره مخاطرب    نیتر مهمي شخصيتی یکی از ها یژگیو راكه  ؛بازنمایی شود

به طور كلی،  (.Thomas, 2009:168) كند یدر داشتن درك لقي. از شخصيت كمک م
ي هرا  تيشخصر به سره دسرته تیسريم نمرود. نخسرت،       توان یمي این نمایشنامه را ها تيشخص

اللی مربو  به طبیرة اشررافی متعلرق بره قصرر؛ ماننرد شرهریار، شرهرزاد و وزیرر قمرر. دوم،           
شخصيت غالم كه در ارتبا  برا ملکره نیرش نسربتاً مهمری در كر ّ اثرر نمایشری دارد. سروم،          

كه باید در این بخش  يا نکته نیتر سادهي؛ مانند ساار، جالد و دختر. ا هيااشي ها تيشخص
مراتب اجتماعی است. وزیر هرقدر كه به پادشاه و ملکره نزدیرک    رعایت شود، افظ سلسله

، البتره ملرک و   كند یمبراي خطاب استفاده « شما»باشد، اتماً با افظ میام و رعایت ادب از 
اسرتفاده كننرد. ایرن موضروع اغلرب در ترجمرة       « ترو »از  تواننرد  یمر ملکه به سبب لرميميت  

 «ترو »و گاهی از  است است، اما آیتی یک روند وااد را در پيش نگرفته ریعت رعایت شدهش
(. در لرقبت از  88: 6833اسرت )برراي نمونره، ر.ك؛ آیتری،      استفاده نموده« شما»و گاه از 
بره غيرر از شخصريت     و برازنمود آن در مکالمرات سرخن بسريار اسرت و      ها تيشخصتفاوت 
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شهرزاد، شخصريت غرالم بره عنروان برردب سرياه شایسرتة         فلسفی شهریار و شخصيت  ندویة
باز از طبیة پایين جامعره كره بره خواسرت شرهرزاد مرورد توجره         توجه است. شخصيتی هوس

كه بازیچة دست شرهرزاد   شود یمظاهر جایگاهی دارد، ولی سرانجام متوجه  ملکه است و به
ي گفتراري مشرابه برراي    اهر  تمیر راستفاده از زبان مشابه، كلمات یکسران و   اوست. و شهوات
ي جدّي است كه باید مترجم با تکيه برر الر  ثبرات در    ها بيآسي متفاوت، از ها تيشخص

ترجمة ادبی، با نظرر بره آن، ضرمن مراعرات سربک نویسرنده، برراي هرر شخصريت سرطوح           
 گفتاري متناسب را طراای كند؛ براي نمونه:

 « :(.668م.:6678، )القکيم« یقدثنی بأنّک تنصبين لی شركاضمير غالم 

 « (.10: 6833)آیتی، « ي!ا نهادهكه تو براي من دامی  كنم یماس 

 «(.11: 6873)شریعت، « ي!ا گذاشتهكه تو دامی براي من  دیگو یممن  به منوجدا 

براي غالم باید متناسب برا شخصريت او در كالمرش تجلّری یابرد.  نرين       « ضمير»ترجمة 
كه خود ادعایی براي داشتن شخصيت متعرالی   ؛  ناناز وجدان سخن بگوید تواند ینمفردي 

 تروان  یمر باشد. همچنان كه  تر کینزدترجمة آیتی به لواب  رسد یمندارد. بنابراین، به نظر 
؛ زیررا او شخصريتی اسرير دل و    ....«گفرت  یمر دلرم بره مرن    »جمله را اینگونره ترجمره نمرود:    

دب پرنجم، وقتری در رابطره برا     در پرر  ،. همچنرين ردير گ یمر ي آن است و از آن الهرام  ها هوس
، مضطرب از سرنوشت خود و اینکه ااتمرال كشرته شردنش    نديب یمشهرزاد، خود را بازیچه 

 :دیگو یم ،رود یم

 « كمرا ییتر  ضروء    ال ةهوة تیت  فيرک   العال ية! الجهر و المرأةفهمت بئس غرامک أیتها ،
 (.660م.: 6678)القکيم، « الشمس بعض الجراثيم!

 « عجيبی است. با آشکار شدن خورشيد عشق، تو نابود خرواهی شرد و مرن    عشق تو عشق
 (.11: 6833)آیتی، « رديم یمهم همان گونه كه با طلوع خورشيد سياهی 

 «؛ مثر  نرور خورشريد كره     كشرد  یمر ...  ه عشق شومی! روشنایی عشق را در ترو  فهميدم
 (.13: 6873)شریعت، !« برد یمرا از بين  ها کروبيم
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خوبی متجلری نيسرت. گویرا ایرن فررد اررف فلسرفی         ی، شخصيت غالم بهدر ترجمة آیت
برين   كالم از جانب او باید برآمرده از نگراه سرطقی و كوتره     نیتر قيعم، در االی كه زند یم

ترجمة شریعت، برگردان بهتري است. همچنين، به دلير    رسد یموي به دنيا باشد كه به نظر 
شمند و از مرر گریرزان اسرت، در كرالم او    شخصيت مقتا  غالم كه زندگی براي او ارز

است و از بين رفتن خود به مقرض طلروع خورشريد را بره از      نوعی تشبيه ضمنی استفاده شده
است. آیتی از ترجمة این تشربيه عردول    بين رفتن ميکروب یا ریشة هر  يز فاسد تشبيه كرده

عت برا شخصريت   كره ترجمره شرری    رسرد  یماست. پس به نظر  آورده« من»لراات  كرده، به
 جمله:غالم تناسب بيشتري داشته باشد؛ از آن 

 « (.669م.: 6678)القکيم، « یقاتلی و أنک أجلأاس قرب إنی 

 «آیتی، « نميب یمو قات  خود را در برابرم  كنم یمسنگين مرر را بر سَرِ خود اس  ةسای(
6833 :11.) 

 « (.13: 6873، )شریعت« كه اجلم رسيده و تو قات  منی! كنم یمااساس 

كه موقعيت ترس و اضرطراب و نروع سرخن گفرتن غرالم برا        رسد یمدر اینجا نيز به نظر 
شخصيت نمایشی در كالم خرود مسرتیيماً نیرش     .بيشتري داشته باشد تناسبترجمة شریعت 

و شيوب گفتار هر شخصيت، اطالعاتی دربرارب   آورد یمخود را به عنوان گوینده به نمایش در
مضررطرب و غررالم . آنجررا كرره شخصرريت (669: 6837)ر.ك؛ پریرردم،  ي اوسررتهررا یژگرریو

 :ميخوان یمدستپا ه است و دوست ندارد عيش روزش به هم بخورد، 

 ...«أین  لست أري بوما. و تمأل الدنيا شؤما أیهرا الجرالد   ليوملوت كنعيب البوم. العبد: ا !
 (.67م.: 6678)القکيم، « العاط 

 « ... :ترو  نمير ب ینمر كجاسرت  مرن ج ردي     ج د. غرالم: ج رد!   مث  لدايلدایی جالد .
 (.66: 6833)آیتی، « یكن یمبيهوده جهان را پُر از شومی و شوربختی 

 « اي جالد بيکار! دنيا را از نميب ینممث  نالة ج د. غالم: امروز! كجا  من ج دي لدایی .
 (.08: 6873)شریعت، « نقوست پُر نکن
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و این برآمده از نگاه دنيابين غالم اسرت كره بردون    لداي ج د، كنایه از نقوست است 
و كاربست لفت عاط  برراي جرالد    رديگ یمپشتوانة فکري، هر  يزي را به فال بد یا نيک 

اسرت. نروع جملره     نيز بدین جهت است كه وي مدتی است كسی را به دستور شهریار نکشته
ترجمة شرریعت رعایرت    ، نهی است نه خبري، كه این معانی درشود یمهمچنان كه مالاظه 

 است. شده

 . کنش کالمی5ـ2ـ4

دیالور دراماتيک كه شالودب بنيادین نمایشنامه است، نوعی كنش كالمی است كره بره   
(. دیرالور در بطرن   89: 6838)ر.ك؛ عليزاد، شود یممنجر  (Speech actionعم  بيرونی )

مقض در لقنه نباشرد و  گویندب  دهد یمخود  يزي مستتر دارد كه به بازیگر این امکان را 
كالم را با رفتار و ژست بيرونی میتضی همرراه سرازد. غيرر از آنچره در براب زیررمتن بره آن        

زد، برخی نکات در كالم است كه با عم  بيرونری  سا یماشاره شد كه نوع كنش را مشخص 
 تا لقنه در ذهن خواننده یا در برابر دیدگان مخاطب در تئاتر شرک  بگيررد.   شود یمهمراه 

و دیرالور را از مرتن ادبری     كنرد  یماین همان كنش است كه در گفتار و عم  بيرونی بروز 
 (؛ براي نمونه:81خنثی و مرده به متنی قاب  اجرا و قاب  بازي تبدی  كند )ر.ك؛ همان: 

 «أي انسان أنت ! شهریار )یشير إلری جسرمه(: انسران هررب ِمرن هرذا... قمرر: هرراء.         قمر :
م.: 6678)القکريم،  « ی لم أعد من فصيلتک قمر: هراء أیضرا ألنك  شئ، شهریار: أغتفر لک 

680.) 

 «قمرر:  زدیر گر یمر  اش فرسوده: تو  گونه انسانی هستی ... شهریار: انسانی كه از تن قمر .
 (.71: 6833)آیتی، « سخنی بيهوده!

 «یختره  گر ایرن (: آدمری كره از   كند یم: تو  ه آدمی هستی!! شهریار )به بدنش اشاره قمر
نروع   ،  ون هنروز هرم  پوشم یماست... . قمر:  رند!... شهریار: من براي تو از همه  يز  شم 

 (.73: 6873)شریعت، « باز هم  رند! قمر:تو هستم. 

 «(.600م.: 6678)القکيم، « یشير إلی جسم قمر(: ب  هذا الّذي یقبها) شهریار 
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 « (.38: 6833)آیتی، « دارد یمشهریار: بلکه این تن توست كه او را دوست 

 « اسرت آن كره شرهرزاد را دوسرت دارد     ایرن (: بلکره  كنرد  یمشهریار )به بدن قمر اشاره »
 (.30: 6873)شریعت، 

، كنرد  یمر در این دو مورد، نویسنده با استفاده از توليف گوینده و اینکه به جسم اشاره 
تنهرا در جمرالت، بلکره     گرایی را نره  به دنبال خلق فضا و كنش كالمی است تا اندیشة مادّي

در كنش بيرونی شخصيت نشان دهد. بنابراین، شریعت نيز با رعایت ترجمه بره اسرم اشراره،    
 .سازد یماز كالم خارج شده، دیدگان مخاطب را با خود همراه 

. شرود  یها ساخته م مونولورو  ها الوریكالمی، د يها كنشي دراماتيک در ها تيموقع
خاطب را در متن و روي لقنه، در ميران تصراویر ایجادشرده    م ،فضاسازي بيرونیهمچنين، 

؛ زیرا كنش دراماتيک عبارت است از انتیال یک موقعيت به موقعيت آورد یم به اركت در
 دیگر.

 گیری نتیجه

ي دراماتيرک خالری دارد و ترا زمرانی     ها یژگیونمایشنامه از جمله متون ادبی است كه 
تمرام وكامر  نيسرت. ایرن در ارالی اسرت كره         كه روي لقنة نمرایش بره اجررا درنيامرده،    

رغرم   ، بره متدلوژي مترجمان در ترجمة نمایشنامه تیریباً مشابه متدلوژي ترجمة داستان اسرت 
اینکه تفاوت بسياري ميان متن اثر نمایشی و دیگر متون ادبی وجود دارد و رسرالت متررجم،   

گرر اسرت. نمایشرنامه برر پایرة      برگردان بنيادین متن با تمام نشانگانش به یک نظرام زبرانی دی  
است، اما لرفاً مبتنی بر مقتواي موضوعی نيسرت، بلکره همرين مکالمرات،      دیالور بنا شده

مشقون از نکات زبانی ادبی و اجرایی است كه باید در ترجمه لقاظ شود. توفيق القکيم به 
 سبک، نمایشنامة شهرزاد خود را مبتنری برر الرول سربکی خالری      عنوان یک ادیب لااب

مترجمران اثرر او )آیتری و شرریعت( در تالشری موفرق        رسرد  یمر است كره بره نظرر     قرار داده
خوب، متعرادل و پویرا، مقترواي نمایشرنامه را در سراختار زبرانی        ةدر یک ترجم اند دهيكوش

بازنمایی كنند و اال و هواي متن اللی را به مخاطرب زبران میصرد منتیر  سرازند و تیریبراً       



 8317 بهار و تابستان، 88، شمارة 8سال  ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربی پژوهش   68

 

مایند. اما از آنجا كه نمایشنامه نباید به عنوان متنی لررفاً ادبری و خنثری    همان تأثير را ایجاد ن
یررد بررا توجرره برره ماهيررت اجرایرری آن، اتمسررفر و فضررا،    با ترجمرره شررود، بلکرره برررعکس،  

پردازي، خلق موقعيت و كنش كالمی و غيركالمی در اثر كشف و ترجمه گرردد،   شخصيت
اسرت و   عمر  نمروده   ترر  موفرق اتر را دارد، ترجمة شریعت به عنوان كسی كه بيشتر دغدغة تئ

جرا و یرا    دید مترجم، بسياري از موارد را از متن اللی اذف، جابره  ترجمة آیتی بنا به لالح
 است. الالً ترجمه نکرده

 . بنرابراین، پيامی اسرت  ةترجمة آیتی یک ترجمرویکرد دو مترجم با هم متفاوت است. 
شرریعت بيشرتر    ةامرا ترجمر   ،اسرت  ادبی مفهوم بودهو آزادانه در پی بيان  يستمتکی به متن ن

ایرن تفراوت رویکررد منجرر بره تفراوت در       . رسد یوابسته به متن به نظر ممدار و  ، پياممعنایی
كررده كره مخاطرب     ترجمره برراي خوانردن   ادبری  آیتی نمایشنامه را متنری   است. ترجمه شده

ک خاد خود در بوه و سيش با توجه به و طلبد یخاد خود را براي قرائت یک متن ادبی م
و  متفراوت  يا ترجمره  ي بسريار از مرتن مبردأ،   ها اذفو با  متن اللی از دور شدن ، باترجمه
مرتن الرلی و زبران     شرناختی  زبران در مرزهاي را  میصد اما شریعت متن است دادهارائه  آزاد
 دهرد؛  ي اجراپرذیرتر ارائره  ا ترجمهاست و كوشيده با افظ پيام متن مبدأ،  دهافظ كرعادي 

گفرت   توان یمبه هر روي، . است نمایشنامه را متنی براي اجرا و نمایش در نظر گرفته راكه 
هر دو ترجمه، با توجه به رویکرد مترجمران، برگرردان نسربتاً مطلروب، روان و پرذیرفتنی بره       

 .اند دادهزبان میصد در ادود زبان معيار ارائه 

 ها نوشت پی

 جهان باستان است كه ریشره در مصرر دارد   بير پرآوازیکی از اساط «ایزیس» باسطور»ر 6
مررد و دوبراره در بهرار، بره      هر سال به هنگام خشک شدن كشتزاران و مرر گياهان میكه 

 شد. هنگام جوانه زدن غالت، زاده می

 است. كليله و دمنههاي  اي در یکی از داستان نام بانویی اسطوره« بيدپا»ر 0
ي قررار دارد.  ا در لف مرغان افسرانه  بعد از سيمرغ است كهاي  اي افسانه پرنده« رخ»ر 8
 است. نظامی آمده هفت پيکرو آنگاه در  و یک شب هزار كتاب بار در يناین مرغ نخستنام 
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هرزار و یرک   جزایري خيالی در دریاي  ين یا دریاي هند كه در كتراب  « واق الواق»ر 0
 است. از آن نام برده شده شب

 و مآخذ منابع

 . تهران: پژواك كيوان.شهرزاد(. 6833دالمقمد. )آیتی، عب
 . تهران: رهنما.ها ها و کاربست نقد ترجمۀ ادبی نظریه (.6869اامدي، مقمدرايم. )
هراي   . تهرران: مركرز پرژوهش   تأثیر متون نمایشی بر تئاتر ایـران (. 6879بزرگمهر، شيرین. )

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.
شوند؟ مقاالتی پیرامـون   ها ساخته می چگونه فرهنگ (.6860بسنت، سوزان و آندره لفور. )

 . ترجمة نصرالّه مرادیانی. تهران: نشر قطره.ترجمۀ ادبی
 . تهران: توس.شناسی سبك(. 6838بهار، مقمدتیی. )
 . بيروت: دار الفارابی.مشاکل و حلول الترجمة االدبية م.(.0888بيوض، انعام. )

زاده و هنگامره واعظری.    ترجمرة پروانره خسرروي    .زبـان گفتگـو  (. 6837پریدم، فرانچسکا. )
 تهران: پردیس دانش.

 . بيروت: دار الکتاب اللبنانی.شهرزادم.(. 6678القکيم، توفيق. )
. إمارات متقده: والتطبیق النظريةاظدبیه بین  الترجمة منهجيةم.(. 0889جمال، مقمدجابر. )

 دار الکتب الجامعی.
 .. تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایرانشعر فارسی وزن(. 6809) .پرویز ،خانلرينات  

هاي توفيرق   بررسی سبک ادبی در نمایشنامه(. »6833ی. )سيده فاطمه سليمدادخواه، اسن و 
. دانشرکدب ادبيرات و علروم انسرانی دانشرگاه شرهيد براهنر        ادب و زبان فارسـی «. القکيم

 .688ر661. لص 08كرمان. ش 
 للثقافةة . الکویرت: المجلرس الروطنی    فی الـوطن العربـی   المسرح م.(.6666الراعی، علری. ) 
 والفنون.

پرور. تهرران:    . ترجمرة ابوالیاسرم اسرماعي    اسطورة ایزیس و ازیریس(. 6836رزنبرر، دنا. )
 اسطوره.
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 دراسةة  الدینامیكیو التكافؤ  الشكلیبین التكافؤ  األدبية الترجمةم.(. 0860، بوبریت. )رشيَة

 رسةالة . البعلبکیمنير  ترجمة .شارلوت برونتی للکاتبة "آییر جان" رواية لترجمة تحليلة

 .الترجمةاآلداب و الل ات قسم  کلية ر،الجزائ جامعةالجزائر:  ماجيستر.

 .. تهران: فرهنگستان هنرمعناشناسی گفتمانی(. 6838فرهاد. ) ،ساسانی
. ایـران  بررسـی تحـول رویكردهـای ترجمـۀ نمایشـنامه در      (.6868سليمانی راد، الميررا. ) 

 نامة كارشناسی ارشد. مشهد: دانشگاه فردوسی. پایان

 . تهران: نشر شاب.شهرزاد(. 6873شریعت، مقمدلادق. )
. لرص  07. ش نمـایش «. یادداشرتی پيرامرون ترجمرة نمایشرنامه    (. »6838اكبر. ) عليزاد، علی

 .08ر80
 الجي . دار يروت:. ب6.  چ0. ج العربی اظدب تاریخ فی الجامع م.(.6631انا. ) الفاخوري،

 . تهران: یلدا.شناسی اندیشی ترجمه مقاالت هم مجموعه(. 6838فرازاد، فرزانه. )
مجلــه «. نامرردار مصررري و آثررار او بنویسررند ،توفيررق القکرريم(. »6896. )غالمعلرری، كریمرری

 .663ر676. لص 3. ش6دانشگاه الفهان. د  .دانشكده ادبیات و علوم انسانی
 . تهران: نشر اسالمی.ـ فارسی هنگ ابجدی عربیفر(. 6878مهيار، رضا. )

 . تهران: سخن.عناصر داستان(. 6871ميرلادقی، جمال. )
. ترجمة منصور فهريم و سرعيد سربزیان.    دورة آموزش فنون ترجمه(. 6831نيومارك، پيتر. )
 تهران: رهنما.

العلروم  . بيرروت: دار  دراسات فی اظدب العربی الحدیثم.(. 6668، مقمد مصطفی. )هَارة

 .العربية
اثر سَرم   "غرب ایيیی"بررسی تطبيیی ترجمة فارسی از نمایشنامة (. »6869یزدي. نرگس. )

. 8. ش6. سادبیـات نمایشـی و هنرهـای تجسـمی    «. شِپرد با تمركز بر عنالر دراماتيک
 .73ر16لص 

: مقمد عموزاده و منو هر توانگر. تهران ة. ترجمکاربردشناسی زبان (.6839) جورج. ،یول
 .سمت
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