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Abstract 

Mahvash Ghavimi, a researcher,  university professor, and one of the famous experts in 

French language and literature, whose main fame in translation is related to the works of 

Christian Bobin, has translated Le Malentendu and Les Justes by Albert Camus. Ashian 

Publishing published both of them in 2010 in a volume, then republished them in 2018. In 

the present article, we have a brief look at the paratextuality, approaches to translating the 

play and its problems, the background of the translation of these two works in Iran and 

reason for retranslation. We also examined these two plays from a textual perspective and 

tried to take an overview to a translation approach in these two works. The discussion of 

the performance, which is the fundamental element of any play, is detailed and does not fit 

into this paper and is left to the experts in this field. In the translation of these two works, 

the content of the original text has been translated and conveyed as far as it is intended, but 

regardless of its performance in terms of text, sometimes the haste and the translation of the 

word to the word are obvious. 
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 چكيده

نام در زبان و ادبیات فرانسه  هی محقق و استاد دانشگاه و از متخصصان بمیقو مهوش دکتر
 هتا   هنامت  شینمتا  ترجمتة و  آثار کریستتی  بتوب  استت    ةترجم شهرتش ةکه عمداست 

Le malentendu  وLes Justes، نشتر آشتیان    .داردختود   را در کارنامة ،کامو آلبر از اثر دو
 بتازار  روانتة  هتا  تفتاه  و عتادل   سوء  با نام مجلد کی در ای  دو بازترجمه را 9831 السدر 
 بته  اجمتال   نگتاه   ،رو پتیش  . در نوشتتار دستان ر دوم چاپ به 9811 سال در ،سپس .کرد

نامه و مشکالت آن، پیشینة ترجمة دو اثر موردبحت    رویکردها  ترجمة نمایشپیرامتنیت، 
 دو هتر  از عینت   هتا   مثتال  طتر   بتا  ،سپسخواهی  داشت، و چرایی بازترجمه  ،در ایران
کوشتی  نگتاهی کلتی بته      متی  و کنی  عد متنی بررسی مینامه را از بُ ، ای  دو نمایشبرگردان

که عنصر بنیتادی  هتر    ،رویکرد ترجمه در ای  دو اثر داشته باشی . بح  درباب اجراپذیر 
گنجد و به خبرگان ایت  وتوزه ستپرده     نامه است، مفصل است و در ای  نوشتار نمی نمایش
ند رستا  جتا کته مقصتود را متی     ، تتا آن  محتوا  مت  اصتلی  ،شود. در برگردان ای  دو اثر می

گتاهی   ،اجراپتذیر  در بعتد متنیتت    ةنظتر از جنبت   امتا صتر    ،شتده  ترجمه و پیام منتقتل 
 است. لفظ مشهود  به زدگی و ترجمة لفظ شتاب
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 . مقدمه1

 از هتد  کته   بدیهی استت ا  از تولیدات علمی به برگردان آثار اختصاص دارد.  بخش عمده
و نیز آگاهی از علوم جدید  ،ناش یمعرف و شناساندن، «اکنون»و « جا ای »به  باتوجه آثار ترجمة

 است  کرده جلب خود به را یرانیا مترجمان توجه وستهیپ فرانسهاست. از ای  میان، آثار ادبی 
 ترجمته  را  فرانستو  اثتر  کیت  ،زمتان  هت   یوت ای ،گوناگون  ها دوره در مترج  چند گاه و

ایت    ةنظر از چرایی بازترجمت  نیز از ای  قاعده مستثنی نیست. صر  ادبیات نمایشی .اند کرده
ها  اصتلی   از بخشو  تئاتر تنظی  و نوشته ةا  اجرا در صحننامه بر ادبی، نمایش دسته از آثار

   نگتارش هتا  اصول و فنتون و شتیوه   ،رو شود، ازای  محسوب میا  هنرها  نمایشی  و پایه
 .است نمایش ةادبیات و صحن ةواسط یشینمات  یادب کردیرو خاص خود را دارد و با

 ،سترگرمی  و افکتار  تهتذیب  برا  ابزار  عنوان به آن گسترش و ایران به غرب تئاتر ورود با
 دارالفنتون،  ستیس أت با که بود زمان همی  در. شد گشوده کشور به نمایشی متون ةترجم باب
 رونتق  کتب، سایر ةترجم کنار در نیز نمایشی آثار ترجمة ایران، در ترجمه پایگاه تری  بزرگ
 (.05: 9818 سلیمانی) ساخت خود ةشیفت را بسیار  عدة و گرفت

متت   »بتاور بسستنت    با ترجمتة ادبتی متفتاوت استت. بته     ودود   تاترجمة ای  نوع متون 
گوییته   .(Bassnett 2002: 128)« شتود  نامه ناتمام است و تنها در صحنة اجرا کامتل متی   نمایش
کنتد کته    ها را به ما هدیته متی   ا  از داستان تئاتر مجموعه» گوید: داستان با اوست و می نیز ه 

(. ایت  نکتته   95: 9813)گوییته  « اند تا نمایشتی باشتند و نمایشتی بنماینتد     اساساً آفریده شده
عنوان مت  ادبی ترجمته   نامه را به : آیا باید نمایشاست ادی  در ترجمة ای  نوع آثارچالشی بنی

  بترا  که نامه شینما ووزة در آثار ترجمة ،کرد یا رویکرد  دیگر در پیش گرفت؟ درهروال
 ریناپتذ  اجتنتاب امر   باشد دیمف  ا ورفه مراکز در یشینما فعال  ها گروه یی واجرا  کارها
 ،ردیت گ یمت  صتورت  زده شتتاب  اریبست  اغلتب  برگردانشتان  کته  ،ها ترجمه از  ا پاره اما. است
مترور  استت    رو پیشِ نوشتار .ستین رانیا هنرمندان و هنر امروز یواقع  ازهاین  گو پاسخ

 ،(9811سال  ،دوم چاپقل  دکتر قویمی ) به ها عادلو  سوءتفاه ها   نامه بر بازترجمة نمایش
رس نبود(، ه  از بعتد متنتی و هت  چرایتی      در دست 9831سال  چاپ اولگفتنی است که )
نامته و   پیرامتنیتت، رویکردهتا  ترجمتة نمتایش     بته  اجمتال   نگتاه   ها. نخستت  ترجمه باز

 انتدازی ،  متی مشکالت آن و نیز پیشینة ترجمة دو اثر موردبح  در ایران و چرایی بازترجمه 
نامته را از بعتد متنتی بررستی      دو نمایش ای  برگردانهر دو  از عین  ها  مثال طر  با ،سپس
 کوشی  نگاهی کلی به رویکرد ترجمه در ای  دو اثر داشته باشی . می و کنی  می
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 رانیا در کامو اثر ها عادل و تفاهموءس یها نامه شینما ةترجم نةيشيپ. 2

 انیت م در او. استت  رانیت ا در گتذار  ریتتأث  و مطتر   ستندگان ینو از( 9105-9198) کتامو  آلبر
 او آثتار  از کیهر مختلف نامترجمو  هداشت رانیا در  اریبس اقبال  فرانسه معاصر گان سندینو
 منتقتد  و ستنده ینو ،(Iris Radisch) شیت راد سیریت آ گفتتة  به. اند   کرده منتشر و ترجمه هاباررا 
 :9810 آبان 91 خیتار به مهر  خبرگزار با وگو گفت در ،یآلمان

 مستتقی   طور به خود ها  نوشته با که است فرد  .نیست ادیب و نویسنده یک تنها کامو
 او. کنتد  متی  کنتدوکاو  را اش چیستتی  و او هستی و رود می آدمی وجود ماهیت سراغ به

 استت   کترده  مانتدگار  را او همی  و است زمینه ای  در عمیقی فلسفیِ ها  سؤال خالق
 (.9810 مهر خبرگزار )

 بتا  نتدارد  یتعجب ،رانیا  فکر روش  کانون در او پررنگ وضور و کامو تیاهم به باتوجه
 از.  یبرختور   مشتهور  و آشتنا   هتا  نام با شده او یشینما و یداستان آثار از که ییها ترجمه
 ةروانت  و دهبرگردانت به فارسی  مکرر طور بهرا  کامو آثار نام هب یمترجمان ،تاکنون شیپ  ها دهه
 ةنامت  شینمتا . رود یم شمار به کامو آثار مترجمان  یتر یمیقد از اومد آلجالل . اند کرده بازار

Le malentendu  تفتاه   ستوء  و بتا عنتوان   اومد آل ترجمة با نا بی نشر 9803 سال بار اولرا 
 همتان  بتا را  کتتاب   یت ا یمیقتو  مهوش جملهاز  گرید مترجمانازآن،  پس. دکر بازار روانة
 .منتشتر کترد  ، 9811و سپس در سال  9831 سالدر یک بار  ،انیآش نشردر  تفاه  سوء عنوان
 د.کر بازار ةروان و ترجمه 9815 سالدر  یماه نشربا نیز ای  کتاب را  یمیهید اریخشا

Les Justes از  اریبست  موردتوجته  کته  استت  کتامو   هتا  نامته  شینمتا  از گتر ید یکی زین 
  یت ا. استت   شتده  شناستانده  انیت رانیا بته  متفاوت ییها نام با امروز به تا و شد واقع مترجمان

 توست   هتا  عتادل  عنتوان  با 9819 سال در سپانلو یمحمدعل ترجمة با بار  ینخست نامه شینما
 بتا  راستتان  نتام  بتا  را اثتر   یت ا لیت ن نشر 9811 سالدر . شد کتاب بازار یراه  یمت انتشارات
 ستال در  اثتر   یت ا بیترت به ،آن از پس. داد قرار خوانندگان اریاخت در یقاض ابوالفضل برگردان
 دهیستپ  برگردان با 9839 سال ،ها عادل نام با نا یب نشر  سو  از  مهدو خرم برگردان با 9800
 نتام  بتا  یمیقتو  مهتوش  برگردان با 9831 سالدر  لوفر،ین نشر  سو از راستان نام با  نوروز
 از صتالحان  نتام  بتا  یمت یهید اریخشتا  برگردان با 9811 سالدر  ان،یآش نشر  سو از ها عادل
 از دادگستترها  نتام  بتا   شتهد  زیت پرو برگتردان  با 9810 سالدر  سرانجام و یماه نشر  سو
که نشتان   نظر از آن صر  ،بازنشر همه  یا. گرفت قرار مخاطبان اریاخت در سخ  به نشر  سو

 کرد.  یخواه کوتاه  ا اشاره آن به که ی استبحث ،از ناهماهنگی میان ناشران در کشور دارد
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 ليتحل و نقد ها؟ ترجمه باز. 3

 و لفتظ  ا  ترجمته  هتی   در و استت  محال  امر ترجمه که باورند  یا بر یبرخ که آن رغ به
 وستته یپ ترجمته  باز و ترجمه شود، ینم منعکس مقصد زبان در کامل طور به اصلی مت  معنا 
 سراستر  یستخن  کته  آثار ترجمة ضرورت از نظر صر . برپاست مدام صحنه  یا و دارد ادامه
 و آثتار  بازترجمتة ای  است که علت یتا علتل    است مطر  جا  یا که یپرسش است،  تکرار
 ،کوتتاه   ا مقدمه در وتی ،آن پاسخ همواره که یپرسش چیست؟ بازترجمه از مترج  نشیگز
 رود، یمت  شتمار  بته  تهیمدرن  ها موهبت از بازترجمه گفت توان ینم. وجود ندارد آثار اکثر در
 یکستان  ازجملته ...  و ،هیت گامب رال،یت الدم بترم ، . دارد ترجمته  اندازة به یقدمت دهیپد  یا رایز

 ،(9119-9110) بترم   آنتتوان . اند کرده مطر  ینظرات باره  یا در ریاخ  ها دهه در که هستند
 عنتوان  با  گفتار در را بازترجمه گفتمان باب 9115 سالدر  مترج ، و شناس زبان فیلسو ،

 (La retraduction comme espace de la traduction) «ترجمتته  فضتتا مثابتتة بتته بازترجمتته»

 :است معتقد برم . دیگشا یم

 ت  ترجمته  برگتردان  ای  رو ای  از و مقصد زبان به مبدأ مت  معرفی اثر یک برگردان نخستی 
 بازگشتت  ایت   در. استت  مبتدأ  مت  سو  به ورکت آن برخال  اما بازترجمه است، معرفی

 نمایتان  استت  رنتگ  کت   نخست ترجمة در که (étrangeté) بیگانگی و (altérité) دگربودگی
 .(Berman 1990: 4)  شود می

 نقت   و بیت ع بازترجمته  و ستت ین نقت   و بیت ع بدون  ا ترجمه  یه» برم  نگاه از
 پرستش   یت ا بته  پاسخ در. (ibid.) «است بازترجمه خوب، ترجمة. کند یم برطر  راترجمه 

 ترجمته  چتون  و شتوند  یمت  کهنه ها ترجمه» :است معتقد برم  «؟ستیچ بازترجمه لیدل» که
 ستخ    یت ا بتا . (ibid.: 1) «است برخوردار خود خاص  مند زمان از است زمان تابع یتیفعال
 بتا  متترج   کته  است ممک  یزمان تنها  یا و شود  گشوده نو یافق بازترجمه  با رود یم انتظار

 ،رو  یازا. کند  خلق نو  ا نوشته و  واکاو را  یشیپ  ها نوشته نو یخوانش و تر شیب پژوهش
  آرا دییت تأ بتا  هیگامب. باشد داشته دائ   وضور دیبا ریمس  یا در که است  عنصر پژوهش
 خالصته  (retour et detour) «رییت تغ و بازگشت» ةواژ دو در بازترجمه در را او ها نظر ،برم 
 بته  بازترجمته  و استت ( رییت تغ)  ساز گون ه  ینوع نخست ترجمة» :است معتقد او. کند یم

 مختصتر   یهمت  از. (Gambier 1994: 414) «پتردازد  یمت ( بازگشتت ) مبتدأ  متت   اتیخصوص
 دشتوارتر  اثتر  بازترجمتة  در متترج   نقش که  یا نخست: کرد برداشت مه  نکتة دو توان یم

 لیت دل به اکنون مترج  و است  نبوده بخش یترضا قبل  ها ترجمه که فرض شیپ  یا با. است
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 از مخاطبتان  استتقبال  لیت دل بته  زیت ن و دارد اریت اخت در کته  یمنتابع  و ابتزار  و  فنتاور  توسعة
 دستت  متت   افتیدر و ادراک از  دیجد ندیفرا به دوباره یخوانش با اثر صاوب  ها شهیاند
  هتا  ترجمته  بهبتود  و اصتال  با هتد    یتحول یورکت ترجمه باز با دارد قصدو  است افتهی
 متت   بته  تعهتد  ینوع خود بازترجمه ،ای  بنابر. کند  یرسان روز هب را یاصل مت  و جادیا  یشیپ

کته بازترجمتة اثتر     بتر آن  مبنتی  موجتود   هتا  ازیت ن بته  توجه با و نگاه  یا با. شود یم محسوب
 اوستاس  را بازترجمته  دغدغتة  متترج   ،امروز جامعة ما دارنتد  مسائلموردنظر جوابی برا  

 بتا  یوتت  و اثتر  جتوهر  شتناخت  و پتژوهش  بتا  بتار   یا که است یکوششبازترجمه . کند یم
 بتا  کته  آن دوم. استت  آن اعتبتار  ضتام   پژوهش زانیم و ردیگ یم صورت منتقدانه  کردیرو

جایگتاه متترج     ها با سودجست  از نتام و عنتوان و   بازترجمه، نازل یسطح به هد  سقوط
 زیت گر و آثتار  انحطتاط  و مترگ  جتز  آن مدآ یپ که سوداگر  در بازار نشر نیستند جزچیز  
 بتا  و نوشتتار   یت ا بحت   متورد  بازترجمة دو یبررس با. باشد تواند ینم  گرید زیچ مخاطب
 خطتور  ذهت   بته  یپرسش ،قبل  ها برگردان با اثر دو  یا  قیتطب و مکتوب  ها مثال به استناد

 دیت جد لیت تأو بته  تتا  گرفتته  صورت متفاوت یخوانش ها بازترجمه  یا ندیفرا در ایآ: کند یم
 تتا   نداشته یتوجه  یشیپ  ها نوشته  واکاو به انیآش نشر رسد یم نظر به گفت دبای نجامد؟یب
 ،آن  ریپتذ  اجترا  منظتور  بته  کت   دستت  ،ترجمته  بهبتود  و اصال  تعهد تحقق در یکوشش به
 و تفتاه   ستوء  از یمت یهید و اومتد  آل  هتا  برگتردان  بته  زیت ن ی گذرانگاه نگارنده .نجامدیب

  هتا  یزدگ شتاب یبرخ. است داشته ها عادل از  شهد زیپرو و یقاض ابوالفضل  ها برگردان
باید خاطرنشان کترد   .است مشهود زین ها بازترجمه  یا در نامه یشنما دو  یا برگردان در آنان
اما در ترجمة دکتر قویمی اصتل   ،در برگردان آل اومد اصل وفادار  به مت  رعایت نشدهکه 

 ست.او دار  کامالً مشهود است که ای  از نقاط قوت برگردان  توفادار  و امان
 

 (paratextualité)پيرامتنيت  .4

تتر   لحاظ ماهیت و توضیحاتی بترا  فهت  بتیش    ها  پیرامتنی است که به مقدمه یکی از مؤلفه
 مؤلفتة نخستتی    ،هتا  قتویمی   دهد. در ترجمته  میخواننده، دیدگاهی کلی در اختیار او قرار 

 چتاپ  هیت توج  برا  ابزار» ناشر مقدمة. است ناشر مقدمة ابیغ بح  در بخش پیرامت  قابل
 ناشتر  تیت ن از تا (931: 9810 یمنیمه« )است موجود  فکر ،یادب  فضا در آن گاهیجا و اثر
 چتاپ   بترا  یهیتوج ک  دست ای دهد  خبر شده ترجمه بارها که  اثر نشرباز و چاپ بر یمبن
ارچوب هت گرفته از ایت  آثتار در چ   ها  صورت شایسته بود از سیر تاریخی ترجمه. باشد دوم

ها  ملموس تئاتر ایران و با مالوظة نیازهتا  موجتود بته انتختاب ایت  آثتار بترا          واقعیت
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  هتا  ترجمته  بتاوجود  تا شد ی گفته میسخن مقصد فرهنگ در ها آن گفتمان ریتأث وبازترجمه 
دکتتر  . باشتد  ترجمته  روش رییت تغ ای آثار  یا بازترجمة از نشر آشیان دغدغة از نشان موجود

ها، واکاو  جایگاهشان در بافت  نامه قویمی در مقدمة خود به معرفی آثار، تحلیل ادبی نمایش
به وتد  ها و کالم ای  دو اثر  نامه نویس، بررسی زمان و مکان نوشت  نمایش نامه زندگی نمایش

گرچه بته تتدابیر گزینشتی     است، کفایت پرداخته و خواننده را با فضا  ای  دو اثر آشنا کرده
بردها و  نامه راه که ترجمة نمایش ن  به آ توجه است. با  خود در روش و زبان ترجمه اشاره نکرده

ردان را توجه است. دو برگ کارها  خود را دارد، ای  اطالعات از بعد پژوهشی ترجمه قابل راه
در یک مجلد  9811 سال ،گرید بارو 9831بار سال  اول ،سان نشر آشیان با شکل و شمایل ه 

 را آن کته  یانتشتارات  و کتتاب   فرانسو عنوان از  اثر مشخصات صفحة در. رساند چاپ به
 لحتاظ  بته  و استت   فرانستو  نستخة  کدام به مربوط ترجمه علوم نیستم. ستین کرده چاپ
 ترجمه یچاپ قطع مسلماً. دهی  نظر جلد طر  درمورد ی بتوان تا دارد یشکل چه قاًیدق یشکل
 از تتر  کت   شده ترجمه  ها نامه شینما صفحات ،لیدل  یهم به. است متفاوت  فرانسو نسخة با
یکی دیگر از موارد مربوط (. معتبر  ها تیسا به بنگریدتر،  برا  آگاهی بیش) است یاصل اثر

بح  تصاویر  است که انتها  کتاب ترجمه گنجانده شده که نه منبع آن  به مادیت آثار مورد
ها  الکترونیک( ای  تصاویر دیتده   دلیل الصاقشان. در متون اصلی )نسخهنه  ،است ذکر شده 

در مت  . شود ا  جداگانه اختصاص داده می در هر کتاب صفحه نامه شود. عموماً به تقدیر نمی
ای  بخش در پایی  صفحة مربوط  سوءتفاه اما در برگردان  ،ای  موضوع رعایت شده ،اصلی

ها وذ  شتده و نته ناشتر     ابتدا  عادل« برمت »است. ترجمة   ها گنجانده شده به توزیع نقش
 است. جا  فهرست نیز خالی است.  که اوتماالً سهو  بوده ،توجهی به آن داشته نه مترج 

 
 ها . متون نمایشی و چگونگی ترجمة آن5

نیتز  مت  ویژگی خود را دارد و ترجمة آن  هر .شود ینم انجام وهیش کی به متون تمام ترجمة
 متت   نوع خصوص به و مخاطب به ترجمه روشِ انتخاب .دارد نیاز به دانش و مهارت خاص

 نتوع  با روش ای باشد دیمف خواننده  برا ترجمه که است درست یوقت انتخاب». دارد یبستگ
 غالتب  داستت یپ شتواهد  از چته  آن امتا (. 15 :9813 دیت فر یخزاع)« باشد داشته تناسب مت 

 از ایت  ؛کننتد  یمت  ترجمته  ستان  کی  ا وهیش به را متون تمام مت ، نوع به توجه بدون ،مترجمان
درمتورد ترجمتة ادبتی و ترجمتة شتعر بستیار ستخ         . مت  نوع از ای ندا غافل مناسب روش
منظتور   نامه به اما درباب ترجمة متون نمایشی هنوز نظر  قطعی وجود ندارد. نمایش ،اند گفته

 کیت درامات کتنش  ه و  است برخوردار یادب مت  یژگیو از ه شود،  اجرا بر صحنه خلق می
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ترجمة ایت  نتوع ادبتی کتار      ،رو . ازای است و ای  چالشی بزرگ در ترجمة ای  دسته از آثار
بتاب نظریتات درمتورد ترجمتة متتون نمایشتی بتا         ،به ای  سو 9805دشوار  است. از دهة 
، ستوزان بستنت   (Zuber-Skerritt) استکریت  زابر، (Georges Mounin) کسانی چون ژرژ مون 

(Susan Bassnett)، ااِلم  گشوده شتد. روگتات  بتر مبنتا  تمتایز  کته کتر        ... و(Keir Elam)، 
 (texte spectaculaire) و مت ِ اجرایتی  (texte dramatique)نمایشی   شناس تئاتر، میان مت ِ نشانه

کارها  ترجمة متون نمایشی را در چهار مقولتة   قائل است براساس ارتباط میان مت / اجرا راه
مبنتا  متت  نمایشتی،     اصتول ادبتی، اصتولی بتر    »دهد:  رو  مترجمان قرار می متفاوت پیش
 یوقتت  ، یا بنابر .(Regattin 2004: 157)مبنا  مت  اجرایی و سرانجام اصول نئوادبی  اصولی بر
: باشتد  رو شیپ است ممک  متفاوت تیوضع سه ،است مطر  یشینما متون ةترجم از سخ 
 انیت م ییهتا  تفتاوت  نتدارد؛ دیگتر   یادبت  متتون  بتا  یتفتاوت  ترجمته   یو از نامه شینما مت 
  یت ا تیت درنها و دارد؛ وجتود  (textual) یمتنت  سطو  در رمان انندم متون دیگر و نامه شینما

 :روگات  اعتقاد به. ندا ارتباط در مربوطه متون کارکرد با ها تفاوت

 و شتود  متی  شتنیده  اجرا هنگام نامه نمایش مت  ،شوند می بازخوانی که شعر یا رمان برخال 
 قابلیتت  بایتد  نامته  نمتایش  متت   ،ور  ای از. باشد انداز طنی  تماشاگر بر باید درنگ بی بنابرای 
 ترجمتة  در. نمایتد  برقترار  ارتباط دارد قرار زمان ت مکان در که اجرا با تا باشد داشته اجرایی
 .(.ibid)است  یانسخ  از سطح زبان و سبک در م ،نمایشی بُعد از نظر صر  نامه نمایش

امتا معتقتد    ،نامه قائل استت  یا نمایش ،آنتوان ویتز تفاوت فاوشی میان ترجمة رمان، شعر
شتود و ماهیتت کتنش     تر به کاربرد هریک از ای  متتون مربتوط متی    ای  تفاوت بیش» :است

 رد  (Vitz 1982: 67).«واقتع ادبتی استت    سان است، زیرا ترجمه اقدامی بته  ترجمه پیوسته یک
 ستنده ینوو روایتت   اوساسات و عواطف ،است اتیادب و هنر از  ا زهیآم که ،یشینما اتیادب
جتا  دیگتر    تتز یو .ابدی یم تحقق اجرا با آن مت  و شود یم منتقلبه مخاطب  تئاتر ةصحندر 
و هد  از ترجمة متتون نمایشتی    دارد اشاره زین آن  اجرا بهبلکه  ،ترجمه ضرورت به تنها نه

 کند: را چنی  ابراز می

اجترا   آن را بته  ظفی ومت ایت    شده بته متا تعلتق دارد و بنتابر     هر متنی )نمایشی( که نوشته
گویشان باشتی . وتتی    هایی هستند که پیوسته باید پاسخ مثابة چیستان آثار بهبگذاری . ای  

انتد کته قتبالً     گو  ستؤاالتی بتوده   ها پیش با کارگردانی و اجرا پاسخ موارد  که از مدت
امتا مخاطبتان و تماشتاگران عتوض      ،میرنتد  شوند و متی  است. مردم پیر می  مطر  شده

 .(Vitz 1991: 293)شوند  می
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اگر مت  ما فق  مثل یک کتاب وتر  بزنتد و اجرایتی را طلتب     » :معتقد است گوییه نیز
چته از ایت  توضتیحات استتنباط      (. آن981: 9813)گوییه « نکند هی  تئاتر  نخواهی  داشت

تتوان خوانتد    شود ای  اصل بدیهی است که گرچه مت  نمایشی را مثل داستان یا رمان می می
 (destinataire)کننتدة   تر نوشته شده و مخاطب و دریافتشک با هد  اجرا بر صحنة تئا اما بی

 نهایی آن تماشاگر است.
مترور  بتر ستنت غالتب در ترجمتة      . است متفاوت نامه نمایش به ایرانی مترجمان نگاه
رأ   نامه در ایران واکی از آن است که مترجمان درمورد زبان گفتار  یا نوشتار  هت   نمایش
 متتون  هتا   فرض پیش همان با راها  نامه نمایش و دارند نامه نمایش به ادبی نگاه برخینیستند. 
 ستخ   دیگتر  برخی نامه، نمایش اجرایی ماهیت دلیل به ،طرفی از. کنند می ترجمه روایی ادبی
 در را اجترا  عالئت   که است زبانی اینان مقصود». آورند می میان به اجرایی و دراماتیک زبان از

 ادا کته  ایت   محت   بته  یعنتی . کند می فرق رمان و داستان زبان با که مفهوم ای  به دارد، خود
کنشتی  »(. 953 :9830 علیتزاد ) «آیتد  می در عمل به کنشی آید، می در اجرا به ه  چیز  شود می

اجترا جتزء    ،ستخ   دیگتر  است باید توس  اجرا واضر گردد. بته   که در عال  واقع رو  نداده
 هتا  زبتان  ایت   از هرکتدام  بترا   گفت باید اما(. 98: 9813)گوییه « الینفک هنر نمایش است

گتذار  بته فضتا  عینتی      چته مهت  استت ارزش    آن .استت   نشتده  مطر  دقیقی معیار هنوز
 در مثابة پل ارتباط میان مت  و صحنه با هر رویکترد   ترجمة ای  متون به نامه است و نمایش
نامته   در بازخوانی ای  دو نمتایش . شود یم گفته یاصل مت  دربارة که باشد  زیچباید  تینها
مثابتة متت  ادبتی بته ترجمته       رسد مترج  جنبة اجراپذیر  را متدننظر نداشتته و بته    نظر می به

 پرداخته است.
 

 ها متنيت و بازترجمه .6

 انتد  شتده  مطتر   ترجمته  درمورد تاکنون دیرباز از کهرا  هایی نگره تر شبیان دیگرمحمد  و 
 ایت   براستاس » :داننتد و معتقدنتد   متی  معنتا  و واژه میتان  تقابتل  و دوگتانگی  نتوعی  بر مبتنی

 بتا  هتردو  تواننتد  نمی اغلب که دیگرند یک مخالف قطب دو اثر، یک معنا  و واژه دوگانگی،
هرچنتد   ،(98: 9818 راندیگت  و  محمتد )« یابنتد  انتقتال  مقصتد  زبان به و شوند ترجمه ه 
زیترا ممکت  استت نظتر       ،گفت سخ  ادبی ترجمة در نظر  برتر  از قاطعیت با توان نمی

 ،. درهرصتورت مانتد ب بتاقی  نظریه ود در و باشد داشته عملکرد آثار برخی در نتواند خاص
 کتاربرد   یتر مه  که بر ای  اصل مبتنی هستند شانیها تقابل و ها تفاوت باوجود ها هینظر تمام
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متترج  نیتز بتا     ،تمام مت  اصلی از زبان مبدأ به زبان مقصتد استت و بنتابرای    انتقال  ترجمه
بترم  در کتتاب    .دهنتده برختوردار استت    انتقتال  ت  کننتده  وفادار  به مت  از کارکرد دریافت

ازجمله کسانی است کته بترخال  دیگتران بتر      ا  در دوردست خانه ترجمه و واژه یا مهمان
کته   گونته  واژه آن ةمنظتور از ترجمت  . »(Berman 1999: 41)رزد و تأکید می« رابطة واژه و معنا»

 هتا  تحریفتی   کند ترجمة همتة آن چیزهتایی استت کته توست  گترایش       برم  از آن یاد می
(tendances deformantes) هنگتام   ،بنتابرای   (.998: 9818دیگتران   و  محمد)« یابند یم ییرتغ

ا   واصتل کتار ترجمته   »ها  تحریفی اجتنتاب شتود،    چه از کاربرد ای  گرایش ترجمه چنان
و « دیگتر  » بتر  یشناست  جمته برم  در تر)همان(. « است که واژه و معنا  مت  را با ه  دارد

به موضوع بیگانگی اشتاره دارد و   ترجمه و واژهکند. او بار دیگر در کتاب  تأکید می« اخالق»
  گتر ید رفت یپتذ  و مقصتد  متت   در مبدأ مت  یگانگیب شناخت  تیرسم به را ترجمه خالقا»
 بتا  گانته یب اثتر  کتردن  یراه ه » بر دیتأک با . او(Berman 1999: 74) «داند می هست که چنان آن
  یت ا نگترة  رستد  یمت  نظتر  بته  .(ibid.45 :) «دانتد  یم واژه بر تمرکز را ترجمه اش یگانگیب تمام
 رویکترد  ایت   از ظتاهراً  مترجمتان  و استت   بتوده  مواجه  تر شیب اقبال با مبدأگرا پرداز یهنظر
تأکیتد  »اما در نظریة بترم    ،برند می بهرهبدون تأمل در ژرفا  آن  گرا واژه ترجمة توجیه برا 

)محمتد  و  « معنی نیستتند  لفظ تفاوت دارد و ای  دو هرگز با ه  ه  به بر واژه با ترجمة لفظ
 لفتظ را ناشتی از   بته  لفتظ  جمتة تراست کته   انهانگار سادهبرداشت ای   .(998: 9818 همکاران

گرایش به زبان و فرهنگ دیگر  و تأثیرپذیر از آن بپنداری  و چش  بر ایت  واقعیتت ببنتدی     
. بتا ایت    استت  استتوار  یزبان  ها دال انتخاب برفکران او  از نگاه برم  و ه  الفاظ ةترجمکه 

چه ای  پایبند  بدون اواطه و تستل    اما چنان ،شدمترج  باید به مت  اصلی پایبند با ،دیدگاه
طتراز متت  مبتدأ     آفرینش متت  در نظتام مقصتد هت      ،پارچگی مفهوم و سبک اثر باشد بر یک

تتر   بتیش  در بعتد متنیتت در   غل  برداشت و ضعف  یاتوان گفت  ت میئجر نخواهد بود. به
 وجود دارد. تر( ی )وتی بیشفارس زبان به یشینما آثار ةترجمها و در  ترجمه
متون نمایشی مربوط بته نتوع ایت  آثتار و انتختاب       بارةتأمل در نکتة قابل ،غیر از متنیت به

منظتور چتاپ    شود: ای  نوع متتون بته   ست. پرسشی مطر  میها آن شیوة مناسب در برگردان
 دربتاب  (Jean Villar)منظور اجرا بر صحنه؟ ژُن  با ارجاع به ژان ویتالر   شوند یا به ترجمه می

 ،وتال  کنتد، درعتی    وفادار  به مت  اصلی نثر ترجمه را ثقیتل متی  » :تئاتر معتقد است ةترجم
تناسبی متتون   . ویالر بر نق  و بی(Genin 2016: 4)« عدم رعایت اصل وفادار  نیز خطاست

 هتا    ]تری  ویژگی از مه  هنگآ ضربریت  یا همان »گوید:  ورزد و می شده تأکید می ترجمه
ایتت  ریتتت  در  ،بنتتابرای  .نتتدا متتتون نمایشتتی استتت کتته مترجمتتان از بازیتتافت  آن نتتاتوان 
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عتد  باید ایت  مفهتوم را استتخرار کترد کته بُ      ،بنابرای . (.ibid)« هایشان ملموس نیست ترجمه
شرط الزم در ترجمتة ایت  نتوع متتون      معنا وفظ هد  باشده  آوایی مت  مبدأ و مت  ترجمه

 هنتگ آ ضربمثابة گوش مت  پیوسته  گزیند به وشی که در ترجمه برمیاست و مترج  با هر ر
گتذارد و معتقتد    ا  سخت بر دوش مترج  می مت  را باید در نظر داشته باشد. روگات  وظیفه

مترج  باید با گروه نمایش همکار  کند، در تمرینات واضر باشد و آمتاده باشتد تتا    » :است
هتا   . از تمام ایت  گفتته  (Regattin 2004: 162)« ییر دهدمت  خود را مطابق با الزامات صحنه تغ

ها  آن کتار  پیییتده    نامه با وفظ تمام ویژگی توان چنی  استنباط کرد که ترجمة نمایش می
 و ظریف است.

بایتد  نخستت   ،با مرور ای  دو بازترجمه ه  از بعد متنیت و ه  بعد نمایشتی و اجرایتی  
ترجمتة متتون نمایشتی     بتارة تر در با توضیحاتی که پیشیادآور شوی  در برگردان ای  دو اثر 

وفظ عناصر متنی و زبان مبتدأ  او رسد گزینش مترج  زبان ادبی و هد   نظر می به ،گفته شد
نامته میتان    متترج  نمتایش  »ا  است.  تر سلیقه است. نیز گفتی  انتخاب ای  دو زبان بیش  بوده

ایت  موضتوع    .(Maurin 2013: 94)« است وفادار  به مت  و الزامات صحنة نمایش در نوسان
ستازد.   شود و مترج  را با دشوار  مواجته متی   چالشی در برگردان ای  نوع آثار محسوب می

  ضترور  متت   آهنتگ  وفتظ  ،شتود  ترجمه یادب صورت به یشینما مت  اگر یوت ،وال  یباا
 کته  یزمتان  شتود  یمت  باعت   ترجمه در امر  یا به توجه .کند وس جادیا خواننده در تا است

 و ردیبگ نظر در یخاص لح  تیشخص هر  برا ذهنش در کند اثر دنخوان به شروع خواننده
تتر بایتد بته دریافتت      مترج  آثار نمایشی بتیش » ،رو ای  از. شود غرق اجرا در ،خواندن  یو

کاررفتته در   هتا  بته   زیترا واژه »، (ibid.: 95)« باشد تا دریافتت دیتدار     شنیدار  توجه داشته
در کنتار ترجمتة ادبتی     ،. بنتابرای  (ibid.: 20)« تتوجهی برخوردارنتد   نامه از تأثیر قابتل  نمایش
ها  اجراپذیر  ه  باید موردتوجه قرار گیرد و ای  همتان مشتکلی    نامه، ترجمة مؤلفه نمایش

از موضتوع اجراپتذیر  یتا     ،رود. در ای  نوشتار نامه از آن سخ  می است که در ترجمة نمایش
بتا نگتاهی کلتی بته      فق دارد. نیاز شود که خود به بحثی طوالنی  نظر می ماتیک صر کنش درا

بر مقابلتة واوتدها     تعبیر  با همان شیوة مرسوم نقد ترجمه در کشور، مبتنی هر دو برگردان، به
عتد متنیتت نکتات مشتترک و ویژگتی هتر دو       زبانی در دو مت  مبدأ و مقصد، سعی شتده از بُ 

قبتولی برختوردار استت.     . برگردان ای  دو اثر در بعد متنی از سطح قابتل برگردان شناسایی شود
زدگتی   کنتد گتاهی شتتاب    متی  توجته  جلبا  که بیش از هرچیز در ای  دو ترجمه  تنها ویژگی

ازود مترج  به واژگان مت  مبدأ که ای  امر به زیبتایی متت  مبتدأ     است، گاهی نیز وفادار  بیش
 هایی که از هر دو اثر آورده شده مصداق ای  ویژگی است. المث ،آسیب رسانده است. درادامه
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MARTHA 

Nous recommencerons, en effet. Mais nous serons payées de notre peine.  

Un silence. Martha regarde sa mère.  

Mère, vous êtes singulière. Je vous reconnais mal depuis quelque temps.  

LA MÈRE 

Je suis fatiguée, ma fille, rien de plus. Je voudrais me reposer.  

MARTHA 

Je puis prendre sur moi ce qui vous reste encore à faire dans la maison. Vous 

aurez ainsi toutes vos journées.  

LA MÈRE 

Ce n'est pas exactement de ce repos que je parle. Non, c'est un rêve de vieille 

femme. J'aspire seulement à la paix, à un peu d'abandon. (Elle rit faiblement.) Cela 

est stupide à dire, Martha, mais il y a des soirs où je me sentirais presque des goûts 

de religion.  
MARTHA 

Vous n'êtes pas si vieille, ma mère, qu'il faille en venir là. Vous avez mieux à 

faire (Camus 1944: 14-15). 

 .گیری  ان را میماما اجر زومت ،کنی  مارتا: البته که شروع می
رسید. از مدتی پتیش   کند( مادر، شما عجیب به نظر می )سکوت، به مادرش نگاه می

 اید. کامالً عوض شده
 استراوت کن . خواهد ام، دخترم. همی  و بس. دل  می مادر: خسته
کارها  خانه را به عهده بگیرم، بته ایت  ترتیتب تمتام      ةتوان  انجام بقی مارتا: م  می

 روز آزاد خواهید بود.
هاستت. فقت     ایت  رییتا  پیترزن    .مادر: منظورم دقیقاً ای  نوع استراوت نیست، نه

ا   خندد( ایت  وتر  ابلهانته    زومت می کن . )به آرامش و کمی آسودگی خاطر آرزو می
 کن . نوعی گرایش معنو  وس میها  بشاست مارتا، اما تقریباً بعضی 

تتر    کارهتا  مهت    .مارتا: مادر، شما زیاد پیر نیستید. نباید به ای  مطالب فکتر کنیتد  
 (.95-1: 9811دارید )کامو 

استت. گرچته در     هنتگ تغییتر کترده   آ )وجه شرطی( ضرب« se sentir»با تغییر وجه فعل 
وکایتت از ستلیقة متترج       ترجمه شود و درواقع هر   ایراد اساسی مشاهده نمیبرگردان فوق 

وتال بته اجترا هت       تر ترجمة ای  بند را انجام داد تا درعتی   توان با ووصلة بیش اما می ،دارد
 نزدیک شود:
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 گیری . شوی . درعوض مزد سختی و رنجمان را می کار  هب مارتا: پس دوباره دست

 کند. نگاه می سکوت. مارتا به مادر

 عجیب شد  مادر. مدتی است انگار ناخوشی.

 خواهد استراوت کن . همی . دل  می ،ام دخترم مادر: خسته

 ده  تا تمام روز استراوت کنی. مارتا: هرکار  دار  انجام می

زن . افکار و خیاالت دوران پیتر  استت.    مادر: راستش از ای  استراوت ور  نمی
خندد(. گفتنش اومقانه است مارتا، امتا   زومت می خیالی )به بی تنها به فکر آرامش ، کمی

 ترس . کن  از خدا می نفهمی وس می ها انگار بفهمی بعضی شب

 جا برسید. اوساسات بهتر  ه  هست. قدرها پیر نشدید مادر که به ای  مارتا: ای 

 قطعة پایی  را نگاه کنی :

LA MÈRE 

Tu sais bien que je plaisante. Mais quoi! À la fin d'une vie, on peut bien se 

laisser aller. On ne peut pas toujours se raidir et se durcir comme tu le fais, Martha. 

Ce n'est pas de ton âge non plus. Et je connais bien des filles, nées la même année 

que toi, qui ne songent qu'à des folies (Camus 1944: 15). 

MARTHA 

Leurs folies ne sont rien auprès des nôtres, vous le savez.  

LA MÈRE 

Laissons cela.  

. باشتد  تتر  الیت خ یبت  توانتد  یم  عمر آخر آدم خوب یول. کن  یم یشوخ یدان یم: ادرم
 خوب ه  تو س  در کار  یا. شود تر سنگدل و تر سخت مارتا، تو مثل تواند ینم شهیهم
 و انتد  آمتده  ایدن به تو تولد سال همان در که شناس  یم را  ادیز  دخترها م  و. ستین

   .دهستن  باز وانهید فکر به فق 

 .ها در مقابل کارها  ما هی  است باز  آن دانید که دیوانه مارتا: خودتان خوب می

 (.95: همانمادر: ورفش را نزنی  )

 و« se laisser aller»برگردان نخستی  دیالوگ مادر در ای  قطعته روان نیستت. افعتال    
«se raidir »و «se durcir » تبدیل  «تر سنگدل» و ،«تر سخت» ،«تر الیخ یب» یلیتفص صفتبه

را  برگتردان شتد   متی  ،واژگان انتخاب در یراتییتغ بااند.  اند و برگردان را ثقیل کرده شده
 :کرد تر روان
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بته وتال ختودش     کامالً وتق دارد  آدم  عمر آخر ،هروال هب اما ،مزا  گفت  که یدان یم
 هت   تتو  ستال  و ست   درختور . مارتتا  باش  اوساس و بی خشک تو مثلتوان  مدام  نمی. باشد
 .اند هیجان و شاد  سال تولد تو تنها فکر   ه دخترها یلیخ. ستین

 در عبتارات  و واژگتان   معنتا  در اشتباهات یبرخداشت.  ی پاسخ مارتا را خواه ،درادامه
 :انجامد یم ریز ترجمة به ها واژه به مترج  ازود شیب  وفادار ه وترجم

MARTHA, lentement. 

On dirait qu'il est maintenant des mots qui vous brûlent la bouche (Camus 1944: 16).  

 ستوزاند  یمت  را دهانتتان  کته  دارنتد  وجتود  یکلمتات  وتاال  نظترم  به( یآرام به: )مارتا
 .(95: 9811 کامو)

  فرانستو  جملتة  واژة بته  واژه برگتردان  و است  نگرفته صورت کلمات بر تأمل با ترجمه
متو بته متت      مفهوم فدا  وفادار  موبه. شود یم رو هروب مأنوس  ناا ترجمه با خواننده. است

پتذیر   میان اجزا  دو زبتان امکتان  یک  به است. در ترجمه گاهی برقرار  تناظر یک  مبدأ شده
توان تمام اجزا  یک زبان را در زبان دیگتر بتازآفرینی کترد     نیست و در برخی جمالت نمی

 درانتد(.   صتورت برگتردان کترده    همتی   )گفتنی است مترجمان دیگر نیز ای  جمله را عیناً به
  بترا  درنتگ  یبت  گتر، ید  برابرهتا  دنیکاو و دقت بدون جمله  یا در واژگان  برابر کنش

« brûler» جتا   یت ا. است  شده انتخاب سوزاندن یعنی آن  معنا  یخستن« brûler» فعل برگردان
 «irriter» و نیتتز بتته مفهتتوم( آزاردادن و دادن، عتتذاب کتتردن، ناروتتت)« dévorer» مفهتتوم بتته

شتکل   توانتد بته   برگتردان متی   ،ایت   شدن( است. بنابر و عصبانی ،شدن شدن، تحریک )ناراوت
 باشد: زیر

 .شو  ها ناراوت می زدن انگار واال از ای  ور ( یآرام به: )مارتا

 ا  دیگر که ادامة دیالوگ قبلی است: و نمونه

LA MÈRE 

Qu'est-ce que cela peut te faire, si je ne recule pas devant les actes? Mais 

qu'importe! Je voulais seulement dire que j'aimerais quelquefois te voir sourire 

(Camus 1944: 16). 

 فقت  ! ستت ین مه  کند؟ یم یفرق چه تو  برا پس کن ، ینم یخال شانه که کارها انجام از
 (.95: همانی )زن یم لبخند که ن یبب یگاه دارم دوست که  یبگو خواست  یم
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  شتمار  آوردن. در جمتالت پایتانی   ستا  بوده متعهدبه تمام واژگان و جمالت  مترج 
منظور اجترا ترجمته    که به فرض آن هو ه  ب کند یم کننده خسته را آن ه  خواندن یاپیپ افعال
کردن برگردان بتا   کرد. کوتاه  سپار  آن را نیز برا  بازیگران دشوار خواهد خاطر به ،باشد  شده

 شکل زیر ممک  است: هرعایت ساختار مت  مبدأ ب
 فق  گاهی دوست دارم لبخندت را ببین .

بته رعایتت    وست و الزام اها واژه به مترج  ازود شیب  وفادارواکی از  ه  باز ریز قطعة
 دهد: صورت مت  مبدأ را نشان می

Mais il faut beaucoup d'argent pour vivre libre devant la mer. C'est pour cela qu'il 

ne faut pas avoir peur des mots. C'est pour cela qu'il faut s'occuper de celui qui 

doit venir (Camus 1944: 18). 

زندگی کردن در کنار دریا پول زیاد  الزم است، بته همتی  دلیتل نبایتد از       اما برا  آزاد
گتردد رستیدگی کنتی      می کلمات بترسی ، به همی  دلیل باید به مرد جوانی که اوتماالً بر

 (.99: همان)

زیبتایی   است کته بته    استفاده کرده« به همی  دلیل»عبارت از بار  مترج  دودر ای  دیالوگ 
شتده و  ترجمته   ،مطابق با مت  اصلی ،لفظ به جا نیز جمالت لفظ است. ای   مت  آسیب رسانده

تتوان ترجمتة    تتر متی   است. با توجته بتیش    شدهمنجر مت  فارسی  ةترجمبه ضعف ای  کار 
 بهتر  ارائه داد:

ها تترس   خواهد. پس نباید از ای  ور  ا پول زیاد  میاما زندگی آزاد و راوت کنار دری
 آید باشد. باید وواسمان به مرد  که می .و واهمه داشت

ضترور    یشت ینما تیت ماه بهتوجه  ،مناسب ةواژ انتخاب بر عالوه ،نامه در ترجمة نمایش
هتا    شوند. مت  ای  دو اثتر دور از پیییتدگی   انتخابها  زنده و اجراپذیر  است و باید واژه

ه  کار متترج  و هت  فهت  آن را بترا  خواننتده       ،ها  زبانی است. بنابرای  وخ  ادبی و پی 
امتا گتاهی متت      ،نامته را انتقتال داده   مترج  محتوا  نمتایش  که  باوجود است.   آسان کرده

ا  کته متادر    زیتر در صتحنه  استت. در قطعتة     آفریتده  زده ووصلگی و شتاب مقصد را با بی
مت  علیتل نیستت . ببینیتد،      :گوید ند )صحنة قبل مادر به ژان میز می ور تنهاست و با خود 

 در یضتعف ی  چنتواند پاها  مرد  را بلند کند( ه  شاهد  های  هنوز نیرومند است، می دست
 مترج  هستی : کار
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SCÈNE VII 

La mère est seule. Elle se rassied, pose ses mains sur la table, et les contemple.  

LA MÈRE 

Pourquoi lui avoir parlé de mes mains? Si, pourtant, il les avait regardées, peut-

être aurait-il compris ce que lui disait Martha.  

Il aurait compris, il serait parti. Mais il ne comprend pas. Mais il veut mourir. 

Et moi je voudrais seulement qu'il s'en aille pour que je puisse, encore ce soir, me 

coucher et dormir. Trop vieille! Je suis trop vieille pour refermer à nouveau mes 

mains autour de ses chevilles et contenir le balancement de son corps, tout le long 

du chemin qui mène à la rivière. Je suis trop vieille pour ce dernier effort qui le 

jettera dans l'eau et qui me laissera les bras ballants, la respiration coupée et les 

muscles noués, sans force pour essuyer sur ma [47] figure l'eau qui aura rejailli 

sous le poids du dormeur. Je suis trop vieille! Allons, allons! la victime est 

parfaite. Je dois lui donner le sommeil que je souhaitais pour ma propre nuit. Et 

c'est ... (Camus 1944: 62). 

کترد شتاید    های  نگاه می اگر به دست ،همه های  با او ور  زدم؟ باای  مادر: چرا از دست
 فهمید. مارتا را می ها  صحبتمنظور از 

خواهد بترود   خواهد بمیرد. و م  فق  دل  می فهمد. می  رفت. اما نمی فهمید و می می
هتای    که بتا دستت   تا بتوان  امشب ه  سر به بالی  بگذارم و بخواب . چقدر پیرم! برا  آن

رستد نوستان    اهی کته بته رودخانته متی    قوزک پایش را محک  بگیرم و در تمام طول ر
انتدازد و مترا    بدنش را تحمل کن ، بسیار پیرم. برا  آخری  کوشش که او را به آب متی 

کته قتوت    آن گتذارد، بتی   ها  منقتب  بتاقی متی    افتاده و با ماهییه دست خالی، از نفس
 ،ن باش  آبی را که در اثر افتادن بدنش در رودخانه رو  صورت  پاشیده خشک کت   داشته

بگذری ! قربتانی از هتر جهتت عتالی استت. بایتد        ،بسیار پیرم. بیش از ود پیرم! خوب
 (.80: همان... ) ها  خودم آرزو دارم. و ای  خوابی را تقدیمش کن  که برا  شب

اند و روان نیستند. وجه جملة نخست پتاراگرا  دوم شترطی    اما طوالنی ،جمالت مفهوم
امتا معنتا  گذشتته     ،ان جملتة دوم وتال ستاده استت    است. زم  است و توجهی به آن نشده

 «کتردن  تحمتل »اشتتباه   کتردن( بته   شدن، جلتوگیر   مهارکردن، مانع ) «contenir» دهد. فعل می
تتر    شاید بتوان با کمی دقت و ووصله بته ترجمتة نستبتاً روان    ،است. بنابرای   ترجمه شده
 دست یافت:

کترد شتاید منظتور     های  نگتاه متی   به دست های  را به او نشان دادم؟ اگر مادر: چرا دست
 فهمید. مارتا را می
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رفتت و   کتاش فقت  متی    خواهتد بمیترد. ا    اما نفهمید. دلش متی  ،رفت فهمید می اگر می
قدر پیر شدم! پیرتر از آن کته بتتوان  بتاز     هخوابیدم. چ کشیدم و می امشب ه  آسوده دراز می

انه تکان بدنش را مهار کن . خیلی پیترم! تتا   م  پایی را محک  بگیرم و در راه منتهی به رودخ
زنان، با ای  بازوها  آویزان و عضتالت کتر ،    با قدرت تمام او را به آب بیندازم و م  نفس

  پاشتد. ختب! قربتانی از هرجهتت آمتاده      وتی توان ندارم آبی را پاک کن  که به صورت  متی 
 .است. باید به خوابی برود که خودم در آرزو  آن . و ای  ..

 ا  دیگر: نمونه و

LA MÈRE 

Tu as raison. Il y a longtemps de cela et j'ai très vite oublié de te tendre les bras. 

Mais je n'ai pas cessé de t'aimer. (Elle écarte doucement Martha qui lui cède peu à 

peu le passage.) Je le sais maintenant puisque mon coeur parle; je vis à nouveau, au 

moment où je ne puis plus supporter de vivre (Camus 1944: 110).  

امتا بتاز    ،سرعت فراموش کردم دخترم را ببوست   ها پیش بود و به مادر: وق دار . مدت
انتدک راه را بترایش بتاز     زند و دختتر انتدک   نرمی مارتا را کنار می ه  دوستت داشت  )به

ا  کته دیگتر    استت؛ در لحظته    دان ، چون قلب  به سخ  درآمده ای  را واال میکند.(  می
 .(01-08: همان)ام  توان  زندگی را تحمل کن ، دوباره زنده شده نمی

 دارد:نیاز جملة آخر به اندکی تغییر  فق جمالت واضح است.  ،درمجموع
آغوشت بگیترم )مارتتا   ام در  ها قبل بود و خیلی زود فراموش کرده وق دار . مدت: مادر
 واال. ما هداشت دوستت شهیهم یولکند(.  نرمی دور می رود به ک  از سرراهش کنار می را که ک 

 فهم  که دیگر طاقتش را ندارم. آمده؛ مفهوم زندگی را واال می ور  به دل  چون فهم ، یم

 LE GRAND» همتان صتورت استت. القتاب     نیز کمابیش به ها عادلنامة  برگردان نمایش

DUC »دوک اعظ  یا دوک بزرگ( و( «LA GRANDE DUCHESSE »    بته )دوشتس بتزرگ(
 بنتد    پتا است. در ای  برگتردان نیتز گتاهی بتا       برگردان شده «زاده شاههمسر »و  «زاده شاه»

 صور  در ترجمه مواجهی . به نمونة زیر توجه کنی :

Nous t'attendions. Le temps passait et mon coeur se serrait de plus en plus. Nous 

n'osions plus nous regarder (Camus 1949: 14). 

 تئت جر گتر ید. شتد  یمت  تتر  نگتران  لحظته  هر دل  و گذشت یم زمان.  یبود منتظرت ما
  (.11: همانی  )کن نگاه ه  به  ینداشت



 813   (مهدی محمدبيگیو  زواریانمعصومه ) نامۀ کامو های دکتر مهوش قویمی از دو نمایش مروری بر بازترجمه

 در جملة

 Le temps passait et mon coeur se serrait de plus en plus.  
 .شد تر می ام بیش گذشت دلشوره می زمان که

استت. و    صور  به واژگان مشهود است و به برگردان بتاال منجتر شتده   بند   پا  ه  باز
  ا  دیگر: نمونه

DORA 

Et là-bas, Stepan? 

STEPAN 

Là-bas? 

DORA 

Le bagne? 

STEPAN 

On s'en évade (Camus 1949: 15)  

 استپان؟ بود، طور هچ جا آن: دورا

 کجا؟: استپان
 .زندان: دورا
 (.35: همانت )هس فرار امکان: استپان

 «از زنتدان فترار کتردم   » .استت   شتده دقیق برگتردان ن  «امکان فرار هست»پاسخ آخر 
 تر است. صحیح

 و دیالوگی از دوشس بزرگ:

LA GRANDE-DUCHESSE 

Les connais-tu? Ma nièce a un mauvais coeur. Elle refuse de porter elle-même 

ses aumônes aux pauvres. Elle a peur de les toucher. N'est-elle pas injuste? Elle est 

injuste. Lui du moins aimait les paysans. Il buvait avec eux. Et tu l'as tué. 
Certainement, tu es injuste aussi. La terre est déserte (Camus 1949: 154). 

زاده بتدجنس و بتدخواه استت.     شناسی. دختر بترادر شتاه   ها را نمی زاده خان : تو آن شاه
 .ترستد  ها متی  شدن به آن هایش را خودش پیش فقرا ببرد. از نزدیک واضر نیست صدقه

ا هتا را دوستت داشتت. بت     ک  دهقتان  زاده دست آیا او ظال  نیست؟ چرا، ظال  است. شاه
شد، و تو او را کشتی. مسلماً تو ه  ظالمی. در دنیا عدالتی وجود نتدارد   پیاله می ها ه  ن   آ
 (.910: همان)
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 (.نقطته ) بته   (؟) نشانة پرستش در جملة نخست  فق  .برگردان صحیح است ،درمجموع
استت.    هنگ تغییتر کترده  آ و جمله از والت سؤالی به اخبار  تبدیل شده و ضرب دهبرگردان
برگردان شتده استت کته عبتارت     « دختر برادر شاهزاده»در جملة دوم به « ma niece» عبارت

 ،تتر  ثقیلی است. جمالت پایانی از برگتردان متعتادلی برخوردارنتد. بتا کمتی ووصتلة بتیش       
 توان ترجمة بهتر  ارائه داد:   می

دهتد.   نمیعاطفه است. خودش به فقرا صدقه  زادة دوک بی شناسی؟ برادر ها را می مگر آن
 و ظال  نیست؟ هست.اترسد نزدیکشان شود.  می

 ا  دیگر: و نمونه

DORA 

Nous savons ce qu'il a dit devant le Tribunal et ce qu'il nous a écrit. Yanek a-

t-il dit qu'il regrettait de ne pouvoir disposer que d'une seule [184] vie pour la jeter 

comme un défi à l'autocratie? L'homme qui a dit cela peut-il mendier sa grâce, 

peut-il se repentir? Non, il voulait, il veut mourir. Ce qu'il a fait ne se renie pas 

(Camus 1949: 169). 

است. مگر نگفت کته متأستف     دانی  که در دادگاه چه گفته و برا  ما چه نوشته دورا: می
تواند زندگیش را ایثار کند. آیتا چنتی     برا  مبارزه با استبداد فق  یک بار میاست چون 
تواند اظهار ندامت کنتد؟ نته، یانتک     عجز و البه تقاضا  عفو کند؟ می تواند با مرد  می

 (.911: هماننیست ) انکار خواهد بمیرد. کار  که کرده قابل خواست و هنوز ه  می می

  یشتو  یمت  متوجته  نامته،  شینمتا  یاصتل  متت   به مراجعه با. است روش  جمالت  معنا
تنهتا   ،ایت   بنتابر  .است نامه شینما  ها تیشخص از یکی انک،ی انکار عدم ای انکار از صحبت

 دارد.نیاز جملة آخر به اندکی تغییر 
 از شیبت  که فیو نگفت انکی مگر. نوشت چه ما به و گفت چه دادگاه در  یدان یم: دورا

 ییگتدا  را عفتوش  گفتت   یچنت  کته   مترد  ؟کند فدا استبداد با مبارزه در تا ندارد جان کی
 کته   کتار . کنتد  فتدا  را جانش خواهد یم و خواست یم او. هرگز شود؟ یم مانیپش کند؟ یم

 .کند ینم انکار کرده
 یابی برا  واژگان روان نیست: ه  برابر در برش زیر باز

LA GRANDE-DUCHESSE 

Pourquoi te raidir ainsi? N'as-tu jamais pitié de toi-même? (Camus 1949: 152). 

زاده: چرا ای  طور سخت و منقب  هستی؟ دلت به وتال ختودت نستوخته     همسر شاه
 (.919: همان) است؟
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درنگ همان معنا  اول آن انتختاب شتده، گرچته     بی« te raidir» برا  فعل ،در ای  نمونه
دان روان و مصتطلح نیستت، از معتادل بهتتر آن     اما در فارسی چن ،شوی  متوجه مفهوم آن می

 است.  کردن( غفلت شده )مقابله
هتر دو بازترجمته و    در شیوة غالب ها کافی باشد تا به ذکر همی  نمونه که رسد نظر می به
ترجمتة  در ا  خالی از خطا نیستت.   دانی  هی  ترجمه برده باشی . می  ها  مشترک پی کاستی
 ، خاصته اگتر متت  اصتلی     دستوروجه  و ها واژه  معنا در اشتباهاتگرا، گاهی وجود  واژه

زدگی است. مترج  مفهتوم جمتالت و ستاختار     هنر  باشد، معلول شتابت  نوع خاص ادبی
ها  زبتان فارستی بترا  زیباستاز  متت        اما گاهی از همة ظرفیت ،شکلی اثر را منتقل کرده

. گفتنتی استت   استت   لفتظ شتده   بته  لفتظ ا   خود بهره نبرده و واصل کار در موارد  ترجمه
 .نداردیی  بایز یوت ای صحت و دقت  ادعا هرگز  نهاد شیپها   ترجمه
 

 گيری . نتيجه7

بترا   بتر دالیتل    مترج  در فراینتد بازترجمته عتالوه    ، اماا  خالی از خطا نیست هی  ترجمه
ها  پیشی  را پوشتش دهتد. در دو بازترجمتة     ها  ترجمه کوشد ضعف می ،متعدد بازترجمه

چنتان مشتهود استت و     ها  پیشی  ه  موجود در ترجمهها   زدگی شتاب برخی ،موردبح 
مت  آسیب رستانده   یگاهی برگردان گرفتار الفاظ مت  اصلی است و ای  امر به زیبایی و روان

ها  پیشتی  داشتته    ازترجمه تفاوت ماهو  با ترجمهرسد ای  دو ب نظر نمی به ،ای  است. بنابر
 هاست. تنها تفاوت در میزان کاستی و دنباش

از غیتاب کتالم نمایشتی، متترج  محتترم بتا        نظتر  صر در بازخوانی ای  دو بازترجمه، 
مت  اصلی تتالش کترده پیتام و     به نسبتدار   انتخاب زبان ادبی و نوشتار  و رعایت امانت

کند که ای  موضوع از نقاط قوت ای  دو بازترجمه است، امتا چتون واوتد    را منتقل   امحتو
لفتظ استت. گرچته     بته  خوانی  متنی خنثی و لفتظ  چه می است، گاهی آن  ترجمه واژه و جمله

انتظتار   متذکور،  به پیشینة متترج   قبول است، باتوجه قابلً  نسبتابرگردان ای  دو اثر  ،درمجموع
 گرفت. صورت می تر  بیشو وسواس  ،با دقت، ووصله ترجمه رفت می

 

 نامه کتاب

 «:  با آیریس رادیش گوو گفتدیدار و » ،(9810آبان  91خبرگزار  مهر )
<https://mehrnews.com/news/3811017.> 
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 .03، ش نامة فرهنگستان، «نظریة ترجمه، دیروز، امروز» ،(9831) علی ،یدفر خزاعی

 .8 ش، 95 ةدور ،فرهنگستان ةنام ،«ترجمه  ها یهنظر ةسرچشم»(، 9831) یعل ید،فر یخزاع
 بتا  شتده  ترجمته  هتا   نامته  نمتایش  نخستتی   زبتانِ  تفتاوت  بررستی » ،(9818سلیمانی، المیرا و دیگران )

 دانشتگاه  ،فارستی  ادب و زبان پژوهشی علمی ةنام فصل، «ایران در معاصر ةشد ترجمه ها  نامه نمایش
 .05 ش ،سنندر واود اسالمی آزاد

 .، مهوش قویمی، تهران: آشیانها عادلو  سوءتفاه  ،(9811کامو، آلبر )
 .نا ، جالل آل اومد، تهران: بیتفاه  سوء ،(9819کامو، آلبر )

 .مهیمنی، تهران: بوکا، مازیار تئاتر و وجود ،(9813گوییه، هانر  )
، فرهنگستتان  ة نامت  فصتل  ،«نمایشی متون ةترجم درباب مالتیأت اجرا تا مت  از» ،(9830) اکبر علی علیزاد،
 .0ش 
« دیگتر در ترجمته   واژه و معنتا در تقابتل یتا در تعامتل بتا یتک      » ،(9818کریمیان )فرزانه الهام،  ،محمد 
 .1، ش مطالعات زبان و ترجمه نامة فصل

 و متتون  انتقتاد   نامتة  پتژوهش ، «پرونتده  یتک  درآمد، دو بارت و پسامدرنیس » ،(9810) مهیمنی، مازیار
 .9 ش ،90 س فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،یانسان علوم ها  برنامه
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