
 
 

 بهزاد قادری ایبسن به قلم
 

 فرهادی هسمان
 

متولد  کشوری کوچک ای که در نویسنده»: استدر جایی گفته  (1917) گئورگ براندِس
ای با قریحۀ درجۀ سه در نویسندگی  نویسنده برای. به لعنت خدا دچار شده است قاعدتاً شود

د بر پایۀ بخواهاست که مخاطب کسی  ازتر  آسانشدن  شهره ،المللی اما مسلط بر زبانی بین
 ،(1828-1906) ایبسنهنریک ، این جهت از. (539) «دبشناس را او ذهن متعالی ه،ترجم

که  شکسپیر، مولیر و گوتهنویسندگانی چون در مقایسه با  ، نویس نروژی شاعر و نمایشنامه
 سطحی در شدن برای مطرحن بزرگی دیده است. زیا اند، بزرگ نوشتهزبانی  جوامعبه زبان 

 آثارش حاصل کندنویسنده باید اطمینان  ؛تنها نوشتن کتاب خوب کافی نیست ،جهانی
اقبالی  خوش در زمرۀ نویسندگانِایبسن اما . خواهد شدنیز ترجمه  آنگونه که سزاوار است

ی برخبرآنیم تا به  ،در این نوشتار .است ترجمه شدهاز جمله فارسی  دنیا زبان 78است که به 
به و  بپردازیمدر ایران،  ایبسنیکی از مترجمان آثار  ،های بهزاد قادری ترجمه های ویژگی
   .یمکنارزیابی  را ها آناجمال 

روشی  دلیل نبود هبایبسن  های نمایشنامه ۀرجمنخستین تاز سرخط مشخص و معینی یافتن 
 در (2005) قادری .آسانی نیست امر ،های گذشته در دهه و پژوهش برای نگارش مند نظام
 گرفته صورت های ترجمه  تاریخی سیر به «ایران در ایبسن فارسی ترجمۀ» عنوان با ای مقاله

بر  .است داختهپر 2005/1384 سال یعنی مقاله چاپ تاریخ تا ابتدا از ایران در ایبسن آثار از
به ترجمۀ  پرگنتاز نمایشنامۀ  هایی بخش ایبسناز  شده ثبت ، نخستین ترجمۀمقاله اساس این

آثاری نیز مترجمان دیگری  ،پس از مینویاست.  سخندر مجلۀ  1333 به سال مجتبی مینوی
توان به محمدعلی جمالزاده، محمود توتونچیان،  جمله میکه از آن اند از او را ترجمه کرده
ناصر ایرانی، هوشنگ  اهلل بریری، حفظ مینو مشیری،مهدی فروغ، امیرحسین آریانپور، 

در  انتشارات بیدگل ،ل گذشته. سااشاره کرد ...و  ، میرمجید عمرانیآقاعباسییداهلل  ،پاکروان
های  نمایشنامهبازنشر نشر و تصمیم به « های بیدگل مجموعه نمایشنامه» با عنوانابتکاری 

ای به صورت یک مجموعه آن هم  آثار نویسنده چاپ .گرفت به قلم بهزاد قادری ایبسن
قادری در شویم.  در ایران با آن مواجه می که ندرتاًاست رویدادی توسط مترجمی مشخص 
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بازچاپ همۀ آثار ایبسن برای بیدگل از متون انگلیسی فاصله گرفته و مبنای کار او متون 
پنج  سازی کرده و تاکنون های ایبسن را مجموعه نتشارات بیدگل ترجمهاست. ا نروژی بوده
 لفآیُ و زدگان، روسمرسهولم، وقتی ما مردگان سربرداریم مرغابی وحشی، جننمایشنامۀ 

 به چاپ رسانده است. و یکدست را در قطعی یکسان و با ظاهری مشابه  کوچولو
ه گرو ۀاستاد بازنشستو  مترجم، محقق منتقد، نویسنده، ،(1331متولد )هی قادری سُبهزاد 

شده در حوزۀ تئاتر و  ن شناختهیکی از متخصصا ،دانشگاه تهران و ادبیات انگلیسی زبان
 متون و اجراهای نمایشی ۀنقد و ترجم های متمادی به وی که سالادبیات نمایشی است. 

، شلی بیشپرسی هنریک ایبسن، یوجین اونیل،  از هایی نمایشنامهترجمۀ است، بوده مشغول 
. را در کارنامۀ خود دارد و ... هاوارد بارکر، لورن هنزبری، مکسول اندرسن ،ریل چرچیلکَ

ۀ ادبیات های مرجع و شاخص در زمین تابک در زمرۀ عموماً کهلیفی ایشان آثار تأاز جمله 
: گذر از ارسطو به پسامدرنیسم انداز ادبیات نمایشی چشم»توان به  میروند به شمار می نمایشی

 .اشاره کرد «های قناس با چراغ در آینه»و  «ایبسن، آرمانشهر و آشوب»، «و پسااستعمار
ارۀ زوال تراژدی یونان درب جورج اشتاینرکتابی جامع از ، مرگ تراژدی از ایشانترجمۀ 
به خود در ایران ۀ آثار ادبیات نمایشی را بخش پژوهش و ترجم ۀجایز 1386در سال  ،باستان

 . داداختصاص 
تواند به خود  در آثار قادری پژوهش می ،ای بدانیم که مدام برپاست صحنهاگر ترجمه را 

از  پس و حین پیش، دراماتورژیپژوهش و  حضوری دائم و جایگاهی ویژه دارد.ببالد که 
از او های  هدر ترجمتوانیم  را می ویژگی دو این اند و اتمام ترجمه در آثار قادری نمایان

  . 1مشاهده کنیممتنیت پیرامتنیت، بینامتنیت و در سه سطح  ایبسن
 براساس بازآفرینی متن اصلی ای قادری نشان از آن دارد کهه به ترجمه ی اجمالینگاه

اشراف ایبسن ر آثامایۀ قادری بر جانزآنجاکه ا. بسیار مهم استبرای او  کلی اثر مایۀ درون
متن کلیت  پسین یعنی درپیشین و گفتمان آن با  ارتباط متنیِبر اساس را  ایهر جمله دارد،
ن آفرض بر در دیدگاه سنتی گرچه . برگردان خود نایل آیددر  اثر متنیتِبه  تا آفریندبازمی

پایبندی اگر این  پایبند باشد، امامتن اصلی جمله یا به تا جای ممکن  بایداست که مترجم 
مفهومی و سبکیِ  یکپارچگیِاشراف بر جامعیت و بدون و  ،مکانیکی ،صوریکاری  صرفاً

ترجمۀ  آنکه ولو ،انجامد نمیمقصد نظام در طراز هممعادل و  متنیبه آفرینش ، باشد اثر
                                                           

زیر مقالۀ فرهادی )رجوع کنید به قادری  هایترجمهدر  تحلیلیۀ این سه زمین بابیشتر آشنایی برای  -1
  (.چاپ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%84_%DA%86%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%84
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به عنوان شاهدی بر این ادعا، بخشی از . نظر برسند ظاهر صحیح به جمالت در روساخت به
. در این کنیمنقل میمرغابی وحشی گیرش را در پردۀ پنجم نمایشنامۀ گفتگوی رلینگ و گرِ

تنی مب« آرمانی های خواسته»»یعنی ، گرِگیرشبیماریِ با یکدیگر بر سر  جدل این دو ،بخش
 ،در متن نروژی(. 48: الف1395)قادری، « رسدبه اوج خود میبر اصول اخالقی خشک 

 گوید:می« رلینگ»
 

(1) Relling: Jaha. De lider af et kompliceret tilfælde. Forst er det nu denne 

brydsomme retskaffenheds feberen; og så det. som værre er, altid går De og 

ørsker i tilbedelses-delirium; altid skal De ha' noget at beundre udenfor Deres 

egne grejer (208). 
 

 :گونه استبدین عمرانی از متن نروژیفارسی ترجمۀ 
 
و  ه،ی یتب دردسرسازِ درستکار نی. اول، انیبر یرنج م یا دهیچیپ یماریآها. شما از برلینگ: ( 2)

 رونیب یزیچ دیاش با . همهنیگ یپال م و و پرت رین می راه همیشه ش،یبعد بدتر از اون، سرسامِ ستا
 .نیستودن داشته باش یخودتون برا یاز زار و زندگ

 

 :اینچنین است و آقاعباسی قادریۀ ترجمو 
 

به  یته که بدجورکرده وجدان آماس شی. اولسین تا دو یکی! دردت هم یآره، پس چ : نگیلر( 3)
 میفتی دوره. جونت به فتهیم یکه هر از گاه هیقهرمان پرست ]ی[. بدتر از اون خورهدهیچیپات پ و پر

مرغابی ) .یرو سرت حلوا حلواش کن یو بذار یکن  دایرو پ یکیکه  یشیم یو نخود هر آش
 (195: 1395، و آقاعباسی قادری، ترجمۀ وحشی

 

تنها  را در آن نخواهیم یافت. «افتادن دوره» ی معادلعبارت ،اگر به متن نروژی توجه کنیم
 به معنای اللفظی تحتاست که در ترجمۀ  altid går De عبارتنزدیک به آن  متن پاره

این اجازه را به خود  کند، چنین معادلی را جایگزین میچگونه قادری است. « رفتن راه»
را به متن اضافه  «افتادن دوره»عبارت را بالکل نادیده بگیرد و « رفتن راه»واژۀ دهد که  می

ای غیروفادار  گیرد و آن را ترجمه اشکالی که عمرانی بر کار قادری و آقاعباسی می) کند
 دهد میرا به مترجم  یآنچه که چنین اختیاردر پاسخ باید گفت (؟ داند به متن ایبسن می

اتفاقاً  کند کهتصریح می. قادری است متنکلیت و  بافت موقعیتیحال موجود در آن  و حس
های ل و آرماننسبت به اصو« رلینگ»کردن موضع  روشن آگاهانه و با همان هدفِ»
 عبارت یادشده را به متن افزوده« لجوجانه و حتی خودپسندانه به آن و حملۀ« گرِگیرش»
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سیدن به و برای ر های دیگر متن درنظرداشتن بخش با . وی(49 الف:1395ی، است )قادر
رویکرد دربارۀ « رلینگ»پیشینِ  اناز سخن ای رگهکند  انسجام متنی تالش مییکدستی و 

بازآفرینیِ صورت نیست بلکه  و این تکرار الزاماً تکرارِ )همان( ار کندررا تک« گرِگیرش»
 با مردم عادی گفته بود:« گرِگیرش»ارتباط  دربارۀ رلینگ ،سه در پردۀ. است 2«کارکرد»
 «دادبراشون شعار می« های آرمانی خواسته»های کارگرا و از  رفت دور و بر زاغه مدام می»

چون » :نویسد می  ترجمهگزینی در مقدمۀ  توضیح این معادلقادری در . (147 :1394)قادری، 
ایم، ، گفتهدر پردۀ سه «رلینگ»ها است، با اشاره به سخن قبلی آدم ویژگی همۀ« رفتن راه»
سوی ایم ایبسن را اندکی بهچرا؟ چون خواسته. ...«ی شیم یو نخود هر آش یفتیدوره م»

بیتی که شاه .(49: الف1395قادری، « )رنگ نشودبیت این اثر کمبدهیم تا شاه  ̒هُل̕مخاطب  
تالش  آن زماننروژِ است که در  «رمانتیک آلیسم ایده»گوید همان  قادری از آن سخن می

 معنای به« افتادن دوره»اصطالح سی بنشاند. رخود را بر کحرف  یشکلهر به  کرد می
برساختۀ قادری همانا سخن ایبسن  متنِاست و  رفتن کسی هر دیدار به و گشتن شهر گرداگرد

« پایبندیِ صوری»ترجمه به در را « وفاداری»و آگاهی قبلی، قادری با خرسندی . است
شود اماً با پایبندیِ صوری حاصل نمیالزمایۀ سخن ایبسن  داند جان می زیرادهد تقلیل نمی
ظهور  منصۀبه « ناهمخوانیِ صوری»جان کالم از مجرای به نقش و به « وفاداریِ»بلکه گاه 

او نیز بر  زیرااست « خُردگرا»و « نگرکل» همزمانپس قادری در مقام مترجم، . 3رسد می
« یابیم رسیم و توان بازآفرینی می در ترجمه از کل است که به جزء می» این باور است که

 (. 29: 1395)حدادی، 

                                                           
2
 Function  

ریمون وَن دِن بروک در بازتعریف مفهوم تعادل، از همان چند دهۀ قبل، کانون  که آوریم یاد به -3
گنتزلر، تغییر داده بود )رک به « یک به چند»به تطابق « یک به یک»های ترجمه را از مفهوم تطابق  بحث
 ]در کند، ( تصریح می28: 2014به نقل از پیم،  1968طور که کاده ) دیگر، همان سخن (. به126: 1380

مترجم  سبکی گوناگون[ یا شناختیمعرفت فرهنگی، زبانی، نیازهای به بسته متفاوت، ای ترجمه هایموقعیت
 شد خواهد متوسل «هیچ به یک»و «جزء به یک» ،«چند به یک» ،«یک به یک» تناظر از متفاوتی های به صورت

 و هاتعدیل صرف به اتکاء با کس که آن نگارنده، این دید از. است ترجمانی کنش سیال ماهیت ذاتیِ این و
 ناظر که ترجمه اصل ترینبدیهی این با کند، تشکیک قادری کار در خُرد، سطح در صوری اضافات و حذف

  است! بیگانه است، و کمّی صوری( همسانیِ نه تفاوت )و بر
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در   vildandنروژیِبرگردان واژۀ در توان  میرا  در ترجمه قادری ردگراییخُاز  مثالی
مشاهده کرد.  وحشی مرغابینمایشنامۀ در پردۀ دوم  wild duck یا «مرغابی وحشی»معنای 

  گوید: میچنین  یرش در پاسخ به ایکدالگرگِ
 

4) Gregers: Nej, er det virkelig? En vild and? 
    

 با این بازیِ کند و ادا می بین دو بخش این کلمهرا با مکثی  vildandواژۀ  گرگیرش
در زبان نروژی  ånd به کلمۀضمنی  ای رهشااخواهد  می مونولوگی که با خود دارددر  کالمی

مفهوم دیگر جا در این vild and واژۀ دیگر، سخن بهداشته باشد. نیز « روح»به معنای 
یا « روح وحشی» ی ازتصویرتا درصدد است  با این ترفند ایبسن .را ندارد« مرغابی وحشی»
معنا به مخاطب واژۀ  وجه از اینانتقال  قادری برای. القاء کند به مخاطبرا « بند در روحِ»
بوده « جان»یا « روح»کالسیک فارسی نیز اغلب نماد که در ادبیات  گزیندرمیرا ب« مرغ»

 چه خوش»یا « ... مرنجان دلم را که این مرغ وحشی» هایی همچون)مثالً در نمونه است
تا  («مرغ اسیر این همه بهر وطن است ۀنال»یا در و « کس نبیندست مرغ وحشی که جفای ا

دیالوگ . تعادلی نسبی برقرار سازد ،واژه در سطح خُردِ ایبسنشاعرانۀ  به تأسی از بیان بتواند
  :چنین است متن نروژیاین بخش در 

 

5) Ekdal: Nej, herr – Werle; det er ikke nogen tyrkisk and; for det er en vildand. 

Gregers: Nej, er det virkelig? En vild and?  

Ekdal: Jaha, det er det. Den „fuglen“, som De sa’, – det er vildanden, det. Det er 

vor vildand, far.  

Hedvig: Min vildand. For jeg ejer den. 
 

 : است صورتبدین فیلده انگلیسی ترجمۀ
 

6) Ekdal: No, Mr. – Werle, it's not any exotic breed-because it's a wild duck. 

Gregers: No, is it really? A wild duck? 

Ekdal: Oh yes, that's what it is. That "bird" as you said -that's a wild duck. 

That's our wild duck, boy. 
 

 : است اینچنین آقاعباسی و قادری ترجمۀ نهایت، در و
 

 .وحشیه مرغابی یه نیست، اونا از ورله، ... آقای نه: ایکدال( 7
 !؟وحشی مرغ یه گین؟می جدی: گرگیرش
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 ن.جا پدر ما وحشی مرغابی. وحشیه مرغابی یه ... مرغ گفتین بهش که اونی. چی پس آره،: ایکدال
 (114: 1395، ترجمۀ قادری و آقاعباسی، مرغابی وحشی)

 

های قادری مالکِ ارزیابی موفق کار او تلقی  در ترجمه را یک ویژگی اگر بخواهیم تنها
ژانر در . اشاره کرد تا سر حد توان 4«سازی تنوع زبانی عدم خنثی» باید به اصلکنیم، 

آشکار نوشتار ارتباطیِ رسانۀ « واسطۀ به»یا محاوره گفتار  یِزبانگونۀ نمایشنامه تجلی 
در ترجمه به تمامی را  این دو رسانهکه تمایز  در زمرۀ مترجمانی استقادری  .شود می

بر تأکید » ، به گفتۀ خودش،او در ترجمۀ آثار ایبسنرهیافتِ آنجاکه  از .کند منعکس می
 «شد(فکر و دانا را نکُ )تاجایی که توان بازیگر خوش ترجمۀ متن برای میزانسن و اجرا

به زندگی )به حکم زمان  از موزۀ ادبیات»کشیدن اثر  و بیرون( 41الف:1395ی، )قادر
های ایبسن نمایشنامهاجرای درصورت  رسد کهنظر می به ،درنتیجه ،)همان(است  «خودمان(

در از این تمایز را  نمودی. 5برسد ممکن حداقلِ هدراماتورژی ب ، نیاز بهقادری مۀترجبا 
 :گذرانیممی نظر از ،وقتی ما مردگان سر برداریمنمایشنامۀ دان ربرگ

 

 دارد( چیه مایا؟ چته؟  روبک: )نگاه از روزنامه برمی( 8
 مایا: خوب به سکوت گوش بده! 

 ش؟  تونی بشنوی روبک: )با لبخندی از سر اغماض( تو می
 مایا: چی رو؟ 

 روبک: سکوت رو! 
 ( 24: 1395، ترجمۀ قادری، وقتی ما مردگان سربرداریم) تونم! مایا: معلومه که می

 

 ، با تأسی به هلیدی،ردح خُوتنوع زبانی در سط قادری به در تحلیل واکنشو اما 
)هلیدی،  7«کاربرد زبان»های مرتبط با از گونهرا  6«کاربران زبان»های زبانیِ مرتبط با  گونه
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مربوط و نیز تنوع زبانی  سخن« سیاق» گوناگونیِکنیم تا  و تالش می جدا کرده (110: 1978
 نشان دهیم.صورت عینی  هب های قادری ترجمهرا در زبان )اشخاص نمایش(  کاربرانبه 

در ترجمۀ ایبسن که تنوع زبانیِ حساسیت زیادی دارد مخصوصاً نسبت به این موضوع قادری 
گینا در نمایشنامۀ شخصیت  از زبانرا  زیرنمونۀ های اوست. اشخاص وجه غالبِ نمایشنامه

 ترجمۀ قادریرا در  او و اجتماعیبازتاب سطح تحصیلی  ایم تا نتخاب کردها مرغابی وحشی
: ترجمۀ این نمایشامه گفته استهای ها و پیچیدگیبا دشواریدر ارتباط ایبسن نشان دهیم. 

ز دستور زبان کند، آدم باید فوراً بتواند حدس بزند که او هرگگینا صحبت می وقتی... »
تر  ادری با هشیاری هرچه تمامق(. 60: 1998)یوبنک،  «فرودست است نیاموخته، و از طبقۀ

ای  گونه هها را ب شخصیتهر یک از  زبانیِکند و کردار جزئیاتی از این دست را لحاظ می
 :ملموس باشدزنده، باورپذیر و برای مخاطب زند که  میرقم 
 

ییه دستشو آب ره لگنیکنه، م خاموشش یهبخار خواستهیبعدش م کن! گوش شهیهبقال حا :گینا( 9
 ۀ، ترجمیوحش یمرغاب) یچ کهزنه به کف اتاق می گندی یه. یتو بخار یزهریداره و میورم
 (.124: 1395 ،و آقاعباسی یقادر
و  ، ترجمۀ قادریمرغابی وحشی) ن.م برا فرسته یم پوله همیشه گرُبرگ. مُنکنه غیرا: گین( 10

 (96: 1395، آقاعباسی
 

های زبانیِ مربوط به کاربر ترکیب گونهآمیختگی و آنکه قادری مسئلۀ درهمنکتۀ دیگر 
وقتی ما در نمایشنامۀ  ،برای نمونهو کاربرد زبان را نیز در ترجمه مدّ نظر داشته است. 

استاد روبک و  -از سوی دو شخصیت این نمایشنامه« بنشینیم»فعل  ،مردگان سر برداریم
رسمیتِ زبانیِ بیشتر د تا شو فعل ادا میدر « ن» صامتِ برتأکید بدون شکستگی و با  -ایرِنا

د. این کندر ترجمه ایجاد را این دو شخصیت  8شاعرانۀ -ای حضور اسطورهامکان بازآفرینی 
و به واژه از ستاک « ن»با حذف صامت را  فعلهمین « مایا» شخصیتست که ا حالی در

 های زیر توجه کنید:  کند. به نمونه تلفظ می« بشینیم»شکستۀ صورت 
 

کشد، گویی از زیر باری  کند.( آروم باش، آروم! )نفس عمیقی می )او را از خود دور می( ایرنا: 11
ها با  و مثل گذشته نشینیمبتونیم  . حاال میفعالً -سنگین رهیده است.( آهان! حاال دیگه راحت شدم

قادری، ، ترجمۀ برداریم سر مردگان ما وقتی) ها که من زنده بودم. وقت  هم حرف بزنیم. مثل اون
 (75ج:  1395
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 ، ترجمۀوقتی ما مردگان سر برداریم)و ...  بنشینیممجبور نیستیم مدام بر دل هم  ...( روبک: 12
 (26: 1395قادری، 

وقتی ما ) ها؟ مثل قدیم ... بشینمگذاری روی زانوت  وقت می خیز شده است.( اون ( مایا: )نیم13
 (61 :1395قادری،  ، ترجمۀمردگان سر برداریم

 

مثالً گوید و  اینگونه سخن نمی یموقعیت هایهمۀ بافتاستاد روبک در ل، اح این با
 -«ن»با حذف صامتِ  -شکستهصورت  هبرا « بنشینیم»فعل که او بینیم می نیزی را های نمونه

 عدم یکدستیِبه را نگر این گوناگونی خوانندۀ سطحی ،کند. شاید در نگاه نخست ادا می
چرخش »دست به  ،به این شیوهاتفاقاً آن است که قادری نکته در اما  ،نسبت دهد ترجمه
است. « اولفهایم»با روبک دربارۀ گو و گفتمایا در حال  ،در پردۀ دوم .زده است 9«سیاق

اما  ،دهدنمی و اظهارنظر در مورد او اهمیتی بخصوص آن آدمِ به کند که روبک وانمود می
در دعوت کند. مترجم برای آنکه بتواند  خودشکنار در خواهد مایا را به نشستن  می دلش

نشان  را مقابل طرفبه  برای القاء صمیمت و تحبیب شخصیت تالش کالمیِخاص آن لحظۀ 
بینافردی  مؤلفۀ تا کند تبدیل می« بشین»زوج غیررسمیِ را به « بنشین» رسمیواژۀ  ،دهد

. به این بخش از دیالوگ توجه دبازآفرینسخن در آن بافت موقعیتی متناظر با سیاق معنا را 
 کنید: 

 

  ها؟ مثل قدیم ... بشینمگذاری روی زانوت  وقت می خیز شده است.( اون مایا: )نیم( 14
تونی  شود.( ولی می بینند. )کمی جابجا میمیمردم از هتل ما رو  ... روبک: نه نباید این کارو بکنی

 (61: 1395قادری، ترجمۀ ، مردگان سر برداریموقتی ما ) بشینیاینجا روی سکو کنار من 
 

ملموس  ۀنمون که 10«اصطالحات» گرداندر بر قادری را عملکرد ،به عنوان آخرین بخش
یکی  .رسانیممی سرانجامو بحث را به  بررسی ،آیندمیبه شمار  وابسته فرهنگ زبانیِصر اعن

از جمله  عناصر فرهنگی نظرغنای آثار او از  های ایبسن نمایشنامه فردِ همنحصربوجوه از 
تر از  غنیرا  مرغابی وحشیشاید بتوان نمایشنامۀ  ،در این زمینهاست.  یاصطالحکاربرد بیان 

 .گوی شخصی(و )قادری، گفتاو دانست « الماس رئالیسم شاعرانۀ»و ایبسن  ایر آثارس
به  حد توان سر تازبان متن مقصد و متن مبدأ قادری در تالش برای ایجاد تعادل بین زبان 

  است کهمبین آن  او های ترجمهارزیابی همت گماشته است. اصطالحی  بیانبازآفرینی این 
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دّ نظر م پذیر و خوانش، ، مقبولای اصطالحی رسیدن به ترجمه رایبرا متمایز رویکرد دو 
تعابیر و برگردان برای  «یابیمعادل»( کاربرد صافی فرهنگی از طریق راهکار 1: است داشته
 تعابیر وبرگردان  (2 و 11«اند شدهواژگانی»به صورت اصطالح نروژی متن در ی که ممفاهی

 «ی معادلاصطالحات» صورت بهند ااصطالحی ۀمبدأ فاقد صورت یا کلیشی که در متن مفاهیم
هایی است که مترجم  مثال زیر از جمله نمونه .و به همان تعبیر همان معنادر  زبان فارسیدر 
  :از آن بهره برده است اتخاذ راهکار نخستاز 

 

15) Gregers: Ja, det er det rigtignok. Nå, hvorledes har du det så? Du ser godt 

ud. Du er næsten ble’t fyldig og svær. 
 

 پوستت زیر آبی نیست، بد که ظاهرتقدر. خب با زندگی چطوری؟  همین آره، دقیقاً: گرگیرش
 (66 :1395 ،و آقاعباسی قادری، ترجمۀ مرغابی وحشی) !آوردی شکم نفهمی بفهمی ،دویده

 

قادری اما اند  نیامدهدر حاصطالنروژی به  در زبانتوان یافت که  را هم می تعابیریو اما 
بافت و متناسب با برگردانده است؛ اصطالحی با همان معنا و به اصطالح فارسی در را  ها آن

( 1 متمایز نسبت داد: دو دلیلِ توان بهرا می راهکاریبکارگیری چنین گو. و گفت موضوعِ
 (2 وآشنا و  ، موجزگویا بیانبه  یابیاز نظر دست محاورهزبان بیشتر با  ایجاد همخوانیِ

ایجاد تناظر موفق به شرایطی در احیاناً اگر ای که گونه هب «یجبران»توسل به نوعی راهبرد 
موقعیت شرایط حاکم بر  درنظرگرفتنِ ، باودنش «اصطالحدر مقابل  اصطالح» یکِ به یک

های زیر  نمونه .کرده باشدجبران نوعی  به راکاستی آن  ،نمایشنامه نظر در مورد شخصیت
  ند:ا دستهایی از این مثال
 

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

 روز روشن؟  ی: خوابه؟ تویفظلال تحت ترجمۀ

 (28: 1394 قادری، ترجمۀ ،زدگان جن) ؟ظهر صالت خوابه؟ :قادری ترجمۀ
 

17) Regine: (hånsk). Aldrig i evighed får du mig med dig hjem.  
 

 تا ابد هم نتوانی مرا به خانۀ خودت ببری. هرگز فظی: لال ترجمۀ تحت
 .(30: 1394قادری، ترجمۀ ، زدگان جن) خیره دیدی خواب (پوزخند با) جمۀ قادری:تر
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را اند که آثار او  ه و مترجمانی بوداست  اله داشتهسایبسن در ایران حضوری صدبا آنکه 
های قادری در ایران با ترجمهحیات دیالکتیک ایبسن رسد که به نظر میاما  ،اند ترجمه کرده
، حین اثر برای ترجمه گزینش ترجمه، پیش از در سرتاسر فرآیندوی است.  قوت گرفته

در یک دارد.  برنمیارزیابی و دست از پژوهش   ،و حتی پس از اتمام و چاپ ترجمهکار 
تجربۀ مطالعات نامید: « بنیادتجربهی هایترجمه»های قادری از ایبسن را باید  ترجمه ،کالم

های وی  هنریک ایبسن. ترجمه ،طور اخص هباب ادبیات نمایشی و بوسیع و عمیق او در 
، مراحل نقد محتوایی، ادبی و وی کاغذ ثبت شوندرو  دبرسن یعینتحقق ه نکه بپیش از آ

عدم »توفیق او را در ، در سطح متنقادری های  ارزیابی ترجمهاند.  سبکی را پشت سر گذاشته
کم و بیش کامل ضبطِ دهد.  رد نشان میخُ و سطح کالنهر دو در « سازی تنوع زبانی خنثی

حال به منظور رعایت و متوازن رویکردی متعادل  توأم باهای محاوره در نوشتار صورت
های زبانی در دو سطح  بازآفرینیِ گوناگونی، نویسیخوانندۀ ناآشنا با هنجار نوظهورِ محاوره

 اجراییِارجحیت وجه کید بر أو ت ای اصطالحیهبه ترجمه نیل ،زبان« کاربرد»و  «کاربر»
 های اوست.  رجمهت هایویژگیاز  ها مقصد بر وجه ادبیِ آن نمایشیِ نومت

باور است که بر این سخت و دل در گرو ادبیات نمایشی دارد  قادری آنکه نکتۀ پایانی 
او ادبیات نمایشی و  .آموزند همسنگ و دوسویه را از ادبیات نمایشی می مردم بحث آزادِ

های گیری جنبشیکی از ارکان اساسی در شکل»و  هاندیشاصلیِ های  تئاتر را یکی از کانون
و  ها،های حاصل از این خیزشکننده در روند و مسیر دگرگونیاجتماعی، عاملی تعیین

، های قناس با چراغ در آینه)قادری، داند می «این عوامل وگو و نقد همۀابزاری برای گفت
در . پیش بروداین هدف  به موازاتباید بتواند ترجمۀ آثار نمایشی نیز . چاپ(بازدر دست 
تنها کسی فرهنگی و بس دشوار است و ای  مسئلهبرای ترجمه  متنسن انتخاب حُاین بین، 

و روی فرهنگ دیگران و  وقوف به زیر»در این انتخاب به موفقیت نایل خواهد شد که 
فضای  ،قادری به گمان(. 28: 1391)ستاری، داشته باشد « معرفت به حال و روز خودمان

از  جزئی به عنوان ایرانامروز جامعۀ ای شباهت به فض ایبسن بیعصر  نروژِحاکم بر جامعۀ 
سم نفرت به جان مردم تزریق  در آنبرانداز  خانمان گراییِ که افراطنیست  خاورمیانهمنطقۀ 

صورت « اینجا»و « اکنون»باید برای  مرغابی وحشیچون همپس ترجمۀ اثری  .دکن می
، به رامقاله (. 53الف:  1395موزه )قادری، در  بایگانیسزاوارِ وگرنه کاری است بگیرد 

آن روی که  ازنویسنده »: رسانم ه پایان میبخودِ قادری از  کالمیبا اقتضای آنچه گفته شد، 
ترین موجود  خوشبخت ، اما،رجممت ؛است یبدبختموجود  گذارد بر کارش نقطۀ پایان می
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است و  «شدن»ترجمه نوعی جشن  ،بنابراینداند.  نمی یافته کاری را پایان هیچ زیرا ،دنیاست
 . گوی شخصی(و )قادری، گفت بود متصور «ها شدن»پایانی برای توان  نمی

 

 کتابنامه 
 (، تهران: بیدگل. 1394، ترجمۀ بهزاد قادری )زدگان جن(، 1881ایبسن، هنریک )

 (، تهران: بیدگل. 1395یداهلل آقاعباسی )بهزاد قادری و ، ترجمۀ مرغابی وحشی(، 1884) ایبسن، هنریک
 (، تهران: بیدگل.1395ترجمۀ بهزاد قادری ) روسمرسهولم،(، 1886) ایبسن، هنریک
 ، ترجمۀ بهزاد قادری )در دست چاپ(، تهران: بیدگل. لف کوچولوآیُ(، 1894)ایبسن، هنریک 
 ان: بیدگل. (، تهر1395ترجمۀ بهزاد قادری ) وقتی ما مردگان سربرداریم،(، 1899) ایبسن، هنریک

 .30-23: 60پنجم، شمارۀ  و ، سال بیستمترجم، فصلنامۀ «داری امانتاز وفاداری به »(، 1395حدادی، محمود )
 تهران: توس. .نماد و نمایش(، 1391ستاری، جالل )

نقش پژوهش و دراماتورژی در )باز(ترجمه: نگاهی به ویرایش و بازترجمۀ »فرهادی، سمانه )زیر چاپ(، 
 . ، دانشگاه فردوسی مشهدزبان مطالعات ترجمه ودر فصلنامۀ « آثار ایبسن به قلم بهزاد قادری

)مقدمۀ مترجم(، در « ی ایبسن برای فرود در رئالیسم تراژیک: تجربهگانزدجن» ،(1394) قادری، بهزاد
 تهران: بیدگل.  ،20-7، صص ترجمۀ بهزاد قادری، زدگان جن
، مرغابی وحشی)مقدمۀ مترجم(، در « و شاعرانگی اییسنمرغابی وحشی  رئالیسم» الف(،1395) قادری، بهزاد

 تهران: بیدگل. ،20-7صص ترجمۀ بهزاد قادری،
، شهر کتاب، (مصاحبه با حامد اصغرزاده)« هنوز تصویر کاملی از ایبسن نداریم»(، ب1395)قادری، بهزاد 

 .100-92: 95سال سیزدهم، آبان و آذر 
 . قناسهای  با چراغ در آینهچاپ(، بازقادری، بهزاد )در دست 

 هرمس. : تهران جو،صلح علی ترجمۀ. حاضر عصر در ترجمه هاینظریه. (1380گنتزلر، ادوین )
 .6-3: 35، سال دهم، شمارۀ مترجمفصلنامۀ  ،«اهلل یارمحمدی ای از دکتر لطف نامه»(، 1380اهلل ) یارمحمدی، لطف
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Pp.77-91, Laksevåg: Alvheim & Eide. 

Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic; the Social Interpretation of 

Language and Meaning. London: Edward Arnold.  

Hatim, Basil & Jeremy Munday (2004). Translation: An Advanced Resource Book, 

Oxon & New York: Routledge. 

http://www.ibsensocietyofamerica.org/annotatedbibliography/publication/42/Tijdschrift_voor_Skandinavistiek
http://www.ibsensocietyofamerica.org/annotatedbibliography/publication/42/Tijdschrift_voor_Skandinavistiek


 یکم و شصت ه/ شمارمشش و //////فصلنامه مترجم/ سال بیست116

House, Juliane (1997). Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Tübingen: 

Niemeyer. 

Kade, Otto (1968), Zufall und Gesetzmässigkeit in der Übersetzung, Leipzig: VEB 

Verlag Enzyklopadie. 

Kennedy, Andrew (1975). Six Dramatists in Search of a Language: Studies in Dramatic 

Language. London: Cambridge university press.  

Pym, Anthony (2010). Exploring Translation Theories. Newyork: Routledge. 

***** 


