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   یدهچک
 انیرانیاز مترجمان به ا یپس از مشروطه توسط چند یهاسال خالل در ریشکسپنمایشی  آثار

 یاهارائ ،(7327) ریشکسپ امیلیو آثار از تیحکا پنج درحکمت  اصغریعل اماشده بود.  یمعرف
که قالب  مبدأ ساختارکه  بیترت نیبد ؛داد دستبه سینونامهنمایش نیا آثارمتفاوت از 

 کیمتیم زبان و لیتبد تیحکا و قصه ساختار بهحکمت  ۀترجم ندایدر فر ،نامه استشنمای
 یبرقرار دوره، نیا دراهداف ترجمه  از. است شده نیگزیجا ینقال کیجتیدا زبان با یشینما

 نیا در ینقال سالکهن هنر نکهیا به توجه بااما  ؛بود ییاروپا یهانیسرزم یهابا افق ارتباط
 توانیم یروشنبه را یادب قالب نیا یهامؤلفه و عناصر از یاریبس ۀغلب بود، خود جاو در دوره

 نداینامه در فرنمایش نیبر فرم نو یقالب کهن ادب ۀ. سلطکرد مشاهده حکمت تیروا در
ریشه  رانیا اتیادب خیتار از مقطع نیا در نهینهاد یاستبداد ساختار ممکن است درترجمه 

 یتیروا صورتبه نامهنمایش محورمکالمه و یگومندوگفت یفضاترجمه،  در ؛ زیراباشد داشته
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 بر که ییگووگفت از ینشان و افتهی رییتغ کل یدانا یراو یصدا یبرتر با یداستان
داللت کند،  اهیدئولوژیا و هاتیشخص نیب یگفتمان و یکالم ارتباط و یپردازتیشخص

 در موجود ینقال یهامؤلفه یبا بررس تا ستا این حاضر نوشتارهدف . خوردیچشم نمبه
 کیجتیدا به کیمتیم متن لیتبدرا که در  یو فرهنگ یاسیس یگفتمان بافت حکمت، ۀترجم

های نقالی و واکاوی بدین منظور، پس از معرفی مؤلفهاست، مورد مطالعه قرار دهد.  نقشمند
اعی دوران این ترجمه ها در روایت حکمت، نتایج حاصل براساس شرایط اجتماین مؤلفه

 تحلیل و بررسی شده است. 
 اصغر حکمت.، علیریشکسپ ،ینقال ،نامهنمایشترجمه،  :ی کلیدیهاواژه

 . مقدمه1
که از دوران  ییمعناو  ندارد نیرید یاهسابق رانیا دربه مفهوم امروزی آن  نامهنمایش

دارد، رهاورد فرنگ است و رواج  شودیفهم ماز این واژه در انگلستان تاکنون  زابتیال
« مظاهر تجدد یذکر مناقب بعض» عنوان باشاه از آن نیبار در دوران ناصرالد نیو نخست

 یهانمونه از تا قبل از دورة مشروطه، 7(.37: 7333 ،ی)ستارآمده است  انیسخن به م
 هایحوضتخته ۀنانوشت متون. کرد اشارهنقاالن  طوماربه  توانیم نامه فقطنمایش مشابهِ

ها را توان آنیف نمیتعار طبق کهند اهبود انیدر م زین هینسخ تعز تر،یجد همه از و
بر  که یتجددطلب یگفتمان یفضاپس از مشروطه و در  یهاسال درنامه دانست. نمایش

 نوععنوان به نامهنمایش کرد،یم دیکأت شرفتهیپ یهادولت با مؤثر ارتباط یبرقرار لزوم
و پرشتاب  ویاآغاز پ اما باوجود .بود انیرانیا به یمعرف ۀآستان در غرب اتیادب از نوینی
. افتی رییروال تغاین  ،یبه پهلو هیقاجار ۀسلسل لیدر عصر مشروطه، با تبد یسینودرام

از  ییهاجلوه با را خود میمستق تیضداول  یحکومت پهلو موجود، یفرهنگ یفضا در
 ۀسنت ترجم مقابلْ. در، نمایان کرددیگنجیمن یحکومت یدئولوژیا قالب در کههنر 
 که لیدل نیا به سو کی از ؛گرفت رونق شیاز پ شیدوران ب نیدر ا یغرب یهادرام

 ریپذبیآس یزیمم ۀچرخ در یرانیا یهانوشته از کمتر یخارج یها«سیِیپ» اصطالحبه
تر ا سهلهآن ۀترجم گرید یو از سو شدندیمؤلفشان م یریپذبیباعث آس ایبودند 

به  ی،فرهنگ ۀمبادل کی محصول عنوانبه ،زین یغرب یهادرام ها،نیبر او افزون نمودیم
 تئاتر و بود یدموکراس مشروطه یۀداع. (241: 7311 ،ینیثم) شدندیبرگردانده م یفارس
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وگو بود که گفتوابسته به یهم از نظر ماهو زیرا ی؛دموکراس از برخاسته یهنر
ـ  211 همان،) ی بودو گروه یجمع ینشو هم ک رفتیم شماربه یسدموکرا ةدواژیکل

و  ریاز مول ییهانامهنمایش ۀچند اقدام به ترجم یمترجمان در این دوره بود که (.211
و  هاشهیاند ،یمشهور غرب سندگانینو یند تا ضمن معرفبود کرده ریشکسپ ژهیوبه

 یگفتمان فرهنگ یبه فضا ،نمودیو روشن م گشودهکه در آن دوره  را یغرب یهاافق
 اول یپهلو و قاجار مدارانسیاست ر،یشکسپ آثار مترجمان نیوارد کنند. نخست رانیا

به جمع مترجمان هم  یرانیفکران او روشن سندگانینو ،یبعد یهادر دوره .بودند
 مدار برجستۀ قاجار، در(، سیاست7319ـ  7231خان ناصرالملک )ابوالقاسم 2.افزوده شد

پیش روی نهاد که در سال « اتللو»نامۀ اولین ترجمه از شکسپیر را با نمایش 7233سال 
به  7239را به سال  داستان شورانگیز بازرگان وندیکیچاپ رسید. او سپس به 7341

 آثار ۀترجم از نمونه سه دوم، و اول یپهلو حکومت یهاسال درفارسی ترجمه کرد. 
سلطان  ۀ( ترجم7311) ماکبث ت،یژول و رمو هاملت،: شاهکارها: است موجود ریشکسپ

 آثار از تیحکا پنج ار؛یاحمد بهمن ی( انشا7379) یزیون تاجر ؛یمانیسلریام دیحم
 ۀکلم یجابه آخر، مورد دو عنوان لیذاصغر حکمت نگارش علی( 7327) ریشکسپ

 ۀترجم ندایفر یدر بررس که یانکته است؛ رفته کاربه «نگارش» و «انشا» ترجمه،
 تیاهم ة. درباربرانگیز استو تطابق ساختار مبدأ و مقصد تأمل ریشکسپ یهانامهنمایش
 یۀروح ریمردم تحت تأث ،دوره نیدر ا گفت دیرضاشاه با ةدر دور ریآثار شکسپ ۀترجم

 سندگانیبودند و نو یغرور مل ینیگذشته درصدد بازآفر خیبا ارجاع به تار ییگرایمل
را نداشتند، ناچار  یجار طیشرا ةاستبداد موجود، امکان نگارش دربار لیدلکه به یرانیا

 یفرهنگ ۀترجم لهیوس نیو به ا دندید یگریمتوسل شدند، خود را از چشم د یگریبه د
 (.714ـ  713: 7333 ،یشهباز) ارائه دادند ریاز دوران شکسپ یمناسب

 ادیبنیسال و قونکه اتیادب ۀتحت سلط یسینودرامپدیدة نوین دوران،  نیدر ا
و  شیکماب ،بوددرام  مشابهِ یهافرم رانیا در که ینقالو  تیرواکه  امعن نیبود؛ بد رانیا

 ،ی)ستارداشت  تیو اولو یوگو برتربر گفت یمبتن یسازچند، بر درام ییهابا تفاوت

 ،یفارس به ترجمه ندایفر در نامهنمایش متنبود که  یهیبد نیبنابرا(. 19ـ  11: 7333
 بود رونیااز و شود مقصد زبان یفرهنگ گفتمان و فضا با متناسب یراتییتغ دستخوش
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 «آورد شماربه 3ینافرهنگیب یندیفرا ۀمثاببه را هانامهنمایش ۀترجم امر» شدیم که
 با زبانیسیانگل یکشورها در ریشکسپ آثار یمعنا نکهیا به توجه با (.37 :7333 ،یشهباز)

 اریبس تفاوت یشرق یاروپا و فرانسه ،یناویاسکاند یکشورها ن،آلما در آن یمعنا
 یمل یخودآگاه آن یدرپ و یمل اتیادب ،یشرق یاروپا یکشورها در مثالرای ب و داشت

 ،(71: 7333ی، شهباز از نقل به ن،یاسل) شدیم جلیمت ریشکسپ آثار از شانیهاترجمه رامونیپ
 یافراد از یکی ایرانی، فکرروشن و مدارسیاست (،7313ـ  7217) حکمت اصغریعل

 /ترجمه ۀمقدم دراو  .بود گمارده همت ریشکسپ یهانامهنمایش ۀترجم به که بود
 و کندیم اشاره یرانیا اتیحکا و قصص و ،خیتار از ریشکسپ یریپذاثر به خود تیروا

 نینچنیا ،اندبوده اشیشینما آثار نگارش در ریشکسپ یاحتمال منابع که را یموارد
 : شماردیبرم

 لیقب نیا از یموارده ب هرجا م،یانموده او اتیحکا از که هاترجمه نیا در ما و
 از «یزیون تاجر» تیحکا در کهچنان. میاکرده اشاره آن یفارس منابعه ب ،برخورده

 هرمز و نهیچوب بهرام داستان از «مکبث ۀغمنام» در و «بلخ وانید» میقد ۀافسان
 شاعر مسلماً. شده ادی آن منابع ذکر با گوبیغ یزن با او تصادف و یساسان پادشاه

ه ب زین و ییایالیتا زبانه ب یشرق اتیادب یهاترجمه و آثاره ب را یسیانگل
 مسافرت رانیاه ب که بعدهب پانزدهم قرن از ،ییاروپا احانیس یهاسفرنامه

 ایالیتا و ایاسپان یسفرا و یزیون تجار که زمان آن در چه ؛است بوده نظر اندکردهیم
 ةآواز ،اندکردهیم وشدآمد جانیآذربا ۀتراکم و یصفو و یموریت نیسالط درباره ب

 یسهم آن از زین را یسیانگل شاعر و دهیرسیم اروپا مردم گوشه ب رانیا کشور
)حکمت،  است انینما یخط او اشعار و کلمات در معلومات گونهنیا از. است بوده

 ـ ز(. : مقدمه 7332

 قیتحق: تیژول و رومئو کتابِ انتشار و نگارش به ،7371 سال در نیهمچن حکمت
 را ریشکسپ «تیژول و رومئو» ۀنامشینما و زندیم دست مجنونو  یلیل با سهیمقا و یادب
: حکمت رهاورد کتاب در و کندیم سهیمقا یگنجو ینظام مجنون و یلیل ۀمنظوم با
 بیان (7313) یرازیش تمکح انرخغاصیلع رزایم یاههامنرفس و اهرتافسم رحش
 ۀخالص درواقع و منثور شکلِ ۀترجم بلکه ؛ستندین نامهنمایش ۀترجم هاینا که کندیم

 به... تیژولو  رومئو در او(. 127: 7313 حکمت،) هستند ریشکسپ یهانامهنمایش عیوقا
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 هانامهنمایش ۀخالص نویسدمی و کندمی اشاره ریکسپش آثار از خود یفارس ۀترجم منبع
 .است کرده ارائه اند،نوشته 1ماری خواهرش و 4لمب چارلز که ییهاقصه از یرویپ به را

( برآن بودند تا تعدادی از 7111) 9ریشکسپ از ییهاقصهچارلز و ماری لمب در کتاب 
ن، به زبان ساده خالصه کنند های شکسپیر را برای فهم و درک راحت کودکانامهنمایش

ای دوردست و های جذاب دربارة سرزمینهتا کودکان ضمن سرگرمی با داستان
ها در آینده نامهماجراهای عجیب و غریب، برای مطالعۀ دقیق و مفصل اصل نمایش

 با خود ابتکار باهم  را شدهساده متون نیاحکمت  امادست آورند. آمادگی الزم را به
 شیپ ریشکسپ از متفاوت روایتی و ختهیدرآماشعار شاعران کالسیک فارسی  از یقطعات

  .است نهاده یرو
 لحاظبه 7327 ـ 7311 یهاسال در ریشکسپ یهانامهنمایش ۀترجم ةویش در آنچه
 ۀترجم ندایفر ضمن مبدأ، زبان در نامهنمایش فرم که است نیا ،دارد یتاهم یساختار

پرسش این مقاله آن است که . است شده بدل قصه و تیحکا فرم به مترجم، سه هر
توان چنین فرض کرد چرا چنین تبدیلی در فرایند ترجمۀ این متون رخ داده است. می

« دیالوگ»که با توجه به شرایط اجتماعی ایران در روزگار ترجمۀ این آثار، هنوز الگوی 
ستبداد ویژة آن دوران صدایی ایران آن روز جای خود را نیافته بود و ادر جامعۀ تک

 ینقال فرم که آنجا ازطلبید. صدایی و دایجتیک )داستانی( نقالی را میهنوز گفتمان تک
 ۀغلب و بازتاب ،یادب انواع و آثار از یاریبس در بوده، رانیا در ییگوقصه یرپاید سنت

و نقالی گویی غلبۀ عناصر داستان. است یابیرد قابلفرم آشکارا  نیا یهاعناصر و مؤلفه
ای صورت گرفته باشد که منشأ گفتمانی بر فن میمتیک و نمایشی، باید براساس اندیشه

کاربرد  زانیم یبرآن است تا ضمن بررس نوشتار نیاشناختی داشته است. و جامعه
 آن بر حاکم یگفتمان و یفرهنگ ساختار ر،یشکسپ یشیآثار نما ۀدر ترجم یعناصر نقال

   .کند مطالعه ،بوده ترجمه به یکردیرو نینچ ةدآورندیپد که را دوره

 های شکسپیر نامهاصغر حکمت از نمایش. روایت علی1 -1
نامه به ساختار قصه و روایت عنصر بارز در روایت حکمت تبدیل ساختار نمایش

گویی جای های اصلی درام به عناصر نقالی و قصهداستانی است؛ بدین ترتیب که مؤلفه
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 ساختار  در نیادیبن یعنصر ،هاتیشخص نیب مؤثر الوگید یربرقرا سپرده است.
عامه  برای به زبان محاوره و قابل فهم باید نزدیک همواره درام زباناست و نامه نمایش

 ةریدر دا» باید نامهنمایشزبان  نیز، آخوندزاده طبق تعریف .(19: 7333 ،ی)ستار باشد
 آغاز در نامهنمایش زبان .(97: 7343 ت،ی)آدم« انشا اقیس ةریو نه در دابگنجد تکلم  اقیس

 با ه؛ ولیشدیم سنجیده شعری موازین براساس بیشتر آن ارزش و هبود شعر سراسر
 مسائل از نمایش وقایع شدن دور اجتماعی، روابط روزافزون یافتناهمیت  و زمان گذر

 ظاهری کلش از نامهنمایش زبان ،یعاد مردمان زندگی به آن آوردن یرو و اساطیری

 نثری ؛یافت گرایش نثر به کالم، جوهر حفظ با و گرفت فاصله متعارفش معنایبه شعر

 بازی اشخاص زبان و افتییم شباهت بیشتر زمان مردمِ محاورات به روزروزبه که

 وشنودگفت ،داتیتمه نیا با (.17: 7334 ،یاریبخت یمحمود) شدیم ترعیواق تماشاگر برای

 ؛کرد منتقل و ثبت قولنقل قالب دررا بتوان آن  که نبوده عادی ایهلممکا صرفاً نمایشی
 مهم یکارکردها و وظایف با دارجهت و فشرده ییوگوگفت نامهنمایش در الوگید زیرا

 که بودیم مکالماتی به شبیه درست باید یشینما وشنودگفت اینکه برعالوه .بوده است

 ردازند،پیم خویش عقاید و اطالعات ۀادلمب به آن براساس بازار و کوچه مردم

 به .(729: 7399 ،یمک) نمودیبازم زین را دیگر کیفیتی با و آن ورای یامر درحقیقت

 ناظرزاده) «سبک دارای و تپنده پیراسته، پالوده، زبانی نامهنمایش زبان» دیگر، عبارت

 جامعه بستر در را متفاوت یصداها از گوناگون انواع که است (291: 7313کرمانی، 
 ـ قولنقل ةویشبه نامهنمایش یهاالوگید برگرداندن ۀمسئل رونیازا. ردگذایم شینمابه
 ،یحیتلو یمعان از یاریبس ـ شودیم مشاهده حکمت ۀترجم در یاعمده طوربه که

 و یاجتماع بافت دربارة چند ینکات بر و بردیم نیازب را یزبان یهایدگیچیپ و ریتصاو
 تیاهم حکمت ۀترجم درخصوص آنچه اما .کندیم داللت مربوط ةدور مسلط گفتمان

  . است ینقال متون با او ۀترجم و قرابت شباهت دارد،

 . پیشینۀ پژوهش2 -1
های دربارة تمایز زبان دایجتیک )داستانی( و زبان میمتیک )نمایشی( در حوزة پژوهش

گیری نمایش ایرانی از شکل»لۀ ادبیات نمایشی، مطالعاتی چند انجام شده است. مقا
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شناسی، کند که در حوزة روایت( بیان می7331)قهرمانی و دیگران، « جهانی دایجتیک
هرچند مباحث دایجتیک و میمتیک واژگانی کلیدی برای تمایز و تفکیک دادن روایت 
کالمی از درام است، در درام ایران، راهکارهای نقلی به زبان درام وارد شده و 

 اند. با همدیگر پیوند یافته  1سیمسیو م 1سیجسیدا
 «ییضایب از یمنتخب یهانامهنمایش در یشینما زمان درمقابل یداستان زمان» ۀمقال

 تکیه بر با که است یشینما اتیادب یشناستیروا در یامطالعه( 7334 گران،یو د ی)محب
و  پردازدیم یشینما زمان و یداستان زمان تقابل یبررس به ژنت، یشناستیروا یۀنظر

 یراهکارهاچگونه  ،یداستان یهاکیتکن کاربردبر عالوه ییضایببرآن است تا نشان دهد 
. ردیگیم کاربهخود  یآرا انیمنظور ببه یشیپرزمان جادیا یبرا را یریتصو و یشینما

 یمهم اریبس( از عوامل یشی)نما کیمتیم تی( با روای)داستان کیجتیدا تیتقابل روا
نشان  هایبررس مجموعخصوص،  نیا در. دیآیم شیپترجمه  ندایفر در گاه که است

 یپژوهش ریشکسپ یهانامهاز نمایش یفارس یهاترجمه یشناستیروا ةدربار دهدیم
 اصغریعل روایتدوره،  نیدر ا ریشکسپ آثار مترجم سه نیب ازصورت نگرفته است. 

 ی شده است.  بررس نوشتار نیا در ریشکسپ اثر ده ازحکمت 

 ی داستان تیروا و یشینما تیروا. چارچوب نظری: 3 -1
 ۀمقول به یشناستیروا ةدر حوز ،یشینما یهادربرابر جنبه ییروا یهایژگیو ۀمطالع

باور  نیبر ا شناسانتیگروه از روا نیاختصاص دارد. نخست سیمسیو م سیجسیدا
 یهاتیو دربرابر آن، روااست  یشیو نما کیمتیدراصل م درام ساختاربودند که 

 مطالعات در سیمسیم و سیجسیدا ۀمقولدارند.  کیجتیدا یکردیرو یداستان

 داستان ۀارائ در شىینما هاىهجنب دربرابر ىیروا هاىیژگیو بررسى به شناسىیتروا
 و سیجسیدا دهند نشان که اندنآ درپى اما متأخر شناسانیتروا از برخى .پردازدیم
 ۀارائ نحوة لیتحل براى ابزارى کهبل ،تیروا از درام زیتما براى اىهلمقو نه سیمسیم

 .(79: 7331 گران،ید و یقهرمان) باشد واندتیم هردو در محتوا

و دو  پردازدیداستان م ۀارائ یهاوهیش یبررس به ،یجمهور از سوم کتاب در افالطون
 کی آن، در که استساده  یتیروا سیجسیدا: کندیم کیرا ازهم تفک تینوع از روا
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 را سیمسیم ن،یا دربرابر او. دیگویم سخن مخاطب با میمستق طوربه( سندهی)نو یراو
 قیطر از و میرمستقیغ طوربه مؤلف و است یدیتقل ییبازنما که دهدیم قرار

 سیمسیم گر،ید انیب به (.721ـ  721: 7313 افالطون،) دیگویم سخن اثر یهاتیشخص
 یابزار سیجسیدا کهی الحدر ؛است یراو وساطت بدون ادثحو میمستق ییبازنما

. (Ekstein, 1986: 6) است یراو کی وجود مستلزم رونیازا و ارائه یبرا میرمستقیغ
 درنظر الوگید بدون و ساده یتیروا یمعنا در را سیجسیدا (18 - 17 :1988) ژنت

 شینما و درام جهان به اشاره یبرا اما سیمسیم. پردازدیم داستان نقل به که ردیگیم
 دیتقل تگریروا عامل بدون و میمستق طوربه هاکنش و گفتار ،آن در و رودیم کاربه

 تیروا را درام و کیجتیدا تیروا را داستان شناسانتیروا. آوردو به اجرا درمی کندمی
تقابل روایت دایجتیک و میمتیک  (.Richardson, 2007: 151) خوانندمی کیمتیم

نامد. هرچند می« اجرا»و « روایتگری» (363 :2008) 3صل تقابلی است که فلودرنیکدرا
های روایتگرانۀ تئاتر کرد با بازآفرینی فرمخود سعی می 71برشت در تئاتر روایی

کالسیک، تقابل روایت و تقلید را برهم زند، دراصل قصد نداشت از ساختار درام و 
 . های دراماتیک تخطی کندرعایت مؤلفه
 است کیدرامات و یاصحنه عناصر از یاریبس فاقد و نفرهتک ییاجرا ینقالبنابراین 

 شده گرفته درنظر آن کیکالس مفهوم در ،یشینما یاگونه عنوانبه کمتر لیدل ه اینب و
 تواندیم گرید یسو از و است یشفاه ییگوداستان از یاوهیش سو کی از ینقال. است

داستان متوسل به کنش و حرکات  ۀارائ یکه برا یگریااجری ـ سبب حضور راوبه
 در ییروا و سیجسیدا عناصر. اما دیشمار آنفره بهتک یدر حکم اجرا شود،یم یبدن
 آنکه از شیب حوادث درواقع. است یشینما و سیمسیم عناصر از تربرجسته آن،
و  یقهرمان) داردبه غل« دادن شینما»به « گفتن»و در آن  شوندینقل م ند،یدرآ شینمابه

 یمعنا در ران،یا یو ادب یفرهنگ ۀدر گذشت ینقالاصوالً  و (؛73ـ  71 :7331 گران،ید
 نه ،(39: 7311 دنلو،ی)آ است رفتهیم کاربه داستان هرگونه بازگفتن و خواندن ةگسترد

 .یشینما یاجرا
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 ی نقال. 2
 (،211: 7311)آژند،  77رسدیم اسالم از شیپ به رانیا درآن  ۀنیشیپگویی که ی و قصهنقال

 انینثر، با حرکات و حاالت و ب ایقصه، به شعر  ایواقعه  یک از نقل ستا عبارت
 ستینخاص با توسل به استدالل  یاشهیاند یالقا یاز نقال مقصودمناسب دربرابر جمع. 

 ۀاسطوبه او و عواطف هاجانیه ختنیو برانگ مخاطب سرگرم کردن شهدف نیترمهمو 
 بودند بازار و کوچه مردم نقاالن مخاطبانِ ةعمد (.91: 7331 ،ییضای)باست  جذاب تیاحک
 قرار زین تیو ترب میمورد تعل ،سرگرم شدن برعالوه هاییگوداستان و هایخوانقصه با که
 ةدور در» بود، تئاتر و شینما با متفاوت یفرم یچند نقالهر (.219: 7311 آژند،) گرفتندیم

« کرد دایپ یشینما ةچهر قتاًیحق گرفت،یکه صورت م ییهایپردازصحنهقاجار، با 
 تِیروا دراساسنقالی  ؛ زیراصرف خارج شد ییگوو از شکل داستان (211، همان)

 فی)تماشاگران( تعر گرانید ی)نقال( برا فرد کیکه  هدر قالب داستان بود یدادیرو
باشد.  رگذاریها تأثآن در یتگریهنر روا قیطر از کردن، سرگرم ضمن تا کردیم

زمانه در اثر بود،  یو اخالق یفلسف یهاشهیاند یبازتاب منطق ینقال یآموزش یهاجنبه
و  تیو نقاالن از شعر بر جذاب انیگوقصه یریگبهرهو  (27 :7331 )نجم، از آن شینه ب

 طول در نقال» که بیترت نیبد (؛91 همان،) افزودیم نامخاطب نیب درکار آنان  تیمحبوب
 کوتاه یداستان خواند،یم لحظه آن مناسب یاشعار و کردیم متوقف را داستان نقل اجرا،

 ،یسنت نقال در (.237 همان،) «دادیم جا انیپا در یعبرت و پند و نقل انیم یافهیلط ای
 که صورت نیبد دهند؛یم قرار شیخو مطلب انیب یبرا یزیدستاو را متن خوانانقصه
 مسائل ریسا و روزانه عیوقاداد و هم به می اندرز و پند  هم ش،یخو گفتار انیم در نقال
رو برای نقالی کارکردی اجتماعی و گفتمانی ایناز (.7131: 7311 محجوب،) پرداختمی
توان قائل شد که از طریق تعلیم و آموزش عدة کثیری از عامۀ مردم، مبتنی بر تثبیت می

 ی است. اایدئولوژی و قالب فکری ویژه
 داشتن سبببه ینقال که است باور نیا بر ییضایب ش،یبا نما یباب شباهت نقالدراما 
 شباهتیب ،یتگریروا نیح درنقال  یِشینما یهاحرکت چونهم یکیدرامات یهامؤلفه

را  داستان نقالآن،  در که نداهآمدیم گرد یاصحنه دورِتماشاگران  ؛هنبود یبه تئاتر غرب
 یاتجربه که بود گونهنیا و کرد؛یم تیو شعر روا یقیآواز، موس ،یشیابا حرکات نم
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 فرهنگ در است معتقد یستار (.17: 7331 ،ییضای)ب داشتند یتئاترروندگان غرب مشابهِ
 ۀسلط در شته است.ندا یاسابقه آن در یسیونمدرا و دهیبال درام یجابه ینقال ،یرانیا

چشمگیری برای اجرای نمایش و تئاتر فراهم  ی هم، فرصت و فضایس ۀاستبداد ده
شده سازی همواره احساس میاصوالً در گفتمان حاکم ایران، فقدان عنصر درام نبود و

)ستاری، باشد  رانیا در یخودکامگ نهاد وماتد یاحتمال اسباباز  یککه ممکن است ی

 اتیح ییهاتیشخص به گووبا گفت سینودرام: »دیافزایم نیاو چن 72.(31: 7333
 از تواندینم وجهچیهبه کیدرامات تیخالقو  ]...[ دارند حضور صحنه بر که بخشدیم
آن  یاجرا و شینما نیگزیجا تواندینم کتابو  متن(. 4 ،همان) «بپوشد چشم الزام نیا

 یهاگروه در که ردیگیجان م یهنگام فقطتئاتر  در یارتباطعنصر  رایز ؛شودبر صحنه 
 رونیااز (.23 همان، به نقل از ،ویندوو ژان) شود یمتجل تماشاگران جمع و یاجتماع

را که عنصر  با تماشاگر ینامه به داستان، ارتباط اجتماعدگرگون کردن ساختار نمایش
بستر در  یتماشاگر گری. مخاطب دکندیاز آن سلب م ،نامه استنمایش یاساس

اشاخانه به قوام یافتن و پایندگی که با حضور فیزیکی خود در تم ستیناجتماعی تئاتر 
را  تیروا یینهاتهبدر خلوت خود است که  یداستان خوانندة بلکه تئاتر یاری رساند؛

  .بردیم شپیبه
 زبان از نقل انیب .7: شودیم اشاره لیقب نیاز ا یبه موارد نقال یهایژگیو انیب در

دادن نظم  وندیو پ ختنیآم. توانایی 3 شعر و آواز؛ . کاربرد2 شخص؛سوم و شخصاول
 ،هافهیها، انواع شعر و لطالمثلها، ضربمانند قصه یاطالعات جنب افتیدر. 4 ؛و نثر

 یبرگ دادن و چاشنوشاخ قدرت. 1 موقع آن در اجرا؛ها در ذهن و کاربرد بهضبط آن
نقل  در قیتعل به آن لیتبد و ،انتظار و زهیانگ جان،یه جادیا ییتوانا. 9 زدن به قصه؛

 و یمردم یهنر ینقالکه  دنکنیاصل داللت م نیعناصر بر ااین (. 334: 7331 نجم،)
 خیتار یکل طوربه و هایسرگرم فنون، موضوع در دلیل، نیاست و درست به هم یشفاه

درواقع مکتب  ینقال(. 34 :7337 دنلو،یآ)  شودیم یبررس رانیا مردم ۀانیعام فرهنگ ای
 ینقال یتماشابه  یکسان شتریبهر شهر است و  سوادیمردم ب گارِآموز نقالهاست و توده

 یسوادیب و سوادکم یهاتودهاغلب  و دارند یاکنندهخسته ۀشیو پ شغلکه  روندیم
 :7331 نجم، از نقل به، 7319 ،یرازیش یانجو) هاستخانهقهوه هاآن تجمع مرکز که هستند
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را  یرانیا یهابارز قصه یتمز ،یرانیا یهاقصه ۀدر مقدم یرازیش یانجو(. 411ـ  413
 هرچه قصه مضمون و نوع»: دیافزایم و شماردیم هاآن یتیتربو  یسازانسان ۀجنب

 کهچنان ؛است یانسان کمال به یو دادن سوق و یآدم تیترب آن یاصل هدف باشد،
متن  درور، به همین منظ .(21/ 7: 7312) «ارشادکننده یعنی ذکر شده؛‘ مرشد’ گوقصه لقب

 ؛ندارد وجود آنکه در مأخذ هست  های بسیاریافزوده کند،یم تیکه نقال روا یداستان
 اصل در نِفمص که دادهایرو از یاریبس بسط و شرح واز قهرمانان،  یاریبس نامجمله از

 نه را یداستان یهاافزوده و بسط و شرح نقاالن است. گذشته آن از اختصاربه کتاب
 7131: 7311 ،ی)ذوالفقار کردندیم نقل «طومار» نامبه یثابت ۀنسخ یرو از لکهب ،البداههیف

 ،یاما نقال با افزودن حواش ؛ماندیاصل داستان محفوظ م در روایت طومار، (.31ـ 
 زیمتما طومارها ریساو  یاصل متنجذاب، آن را از  یهاشعرها و صحنه ،هاقولنقل

را  او ییگوقصه یبنااز چند مؤلفه که سنگ نقال یکل ورطبه (.21: 7314 پور،بیغر) دنکیم
  :از نداعبارت عناصر نیا. کندیم مکرر ةاستفاد دهد،یم لیتشک

 ؛شنوندگان و زمانه ش،یخو پسند با مطابق اتیروا کردن دگرگون .7

 یبرا یخیتار منابع و یپهلوان یهامنظومه ،شاهنامه یهاداستان از یالگوبردار .2
 ؛دیدج اتیروا ساختن

 ی؛پهلوان ادب یداستان مبهمات کردن روشن و نواقص رفع .3

 در یاسالم و یسام عناصر ورود و داستان، یهاتیشخص نام دادن رییتغ .4
 ؛(هاتیروا در تصرف و رییتغ)جزو  هاداستان

 ی؛نقال داستان در شیخو دوران یهانییآ و اصطالحات از یاپاره ورود .1

 ؛هاداستان ییروا نظم و بیترت یآشفتگ .9

 ؛هاداستان و اشخاص ییجاجابه .1

 ی؛داستان تناقض و ینادرست ،یدقتکم .1

 ؛هاتیشخص نام تفاوت و رییتغ .3

 ؛نوظهور یهاتیشخص .71

 ؛تیشخص یپراکندگ /کسر .77

 ؛گوناگون اتیروا در هیمابن کی تکرار .72
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 .(7337 دنلو،یآ) هانام یبرا یتراششهیر و یسازهیتسموجه .73

 ر،یشکسپ یهانامهنمایش از حکمت روایت در ینقال یهامؤلفه قبیل نیابازتاب 
 شباهتیب او ۀترجم ندایفر در نامهنمایش قالب و صورت که ینحوبه ؛دارد غالب شکل

  .شودگر نمیجلوه ینقال متن به

 های شکسپیرنامهروایت حکمت از نمایش در ینقال یهامؤلفه بازتاب. 3
 شنوندگان و زمانه ش،یخو پسند با مطابق اتیروا کردن دگرگون. 1 -3

 تا است برآن ،یاصل اتیروا در رییتغ جادیا و افزودن کردن، مختصر کاستن، باراوی 
 یهاپرده بدین منظور، حکمت. کند ترسهل مخاطب یبرا را داستان افتیدر

 مربوط فصل در عیناً زین را پرده هر اتیمحتو اما؛ کرده تبدیل فصل به را هانامهنمایش
 شروع اول ۀصحن چهارم، ةپرد ۀانیم از ،یزیون تاجر از پنجم فصل. تاس نگنجانده

 ع،یوقا از هرآنچههمچنین . ردیگیم قرار چهارم فصل در مپنج ةپرد از یبخش و شودیم
 یپ هابدان هاالوگید یط در بوده قرار مخاطب که هاآن احوال و افکار ،هاتیشخص
، «طوفان»مثالً در آغاز فصل پنجم از  .شودیم بیان یراو یخبر یهاجمله در ببرد،

القصه دامنۀ سخن بین آن دو »شود: ها در یک جملۀ خبری راوی خالصه میدیالوگ
 در اورالندو ییگوتک در نمونۀ دیگر،(. 771: 7319)حکمت، « عاشق و معشوق دراز بود

 شکل نیا به روایت حکمت در ـ است ظالم برادر از او تیشکا که ـ نامهنمایش آغاز
 نام اریشهر یکی بود پسر دو را یپادشاه ن،یشیپ ۀازمن در که کنند تیحکا»: درآمده
: چنین آمده است «مکبث ۀغمنام» ۀباچید در. (31)همان،  «اریبخت یگرید و داشت

 با و درآورد افسانه و قصه اسلوبه ب خالصه طورهب نامه[]نمایش را آن ]مترجم[»
 حکمت که هم یگرید ریچشمگ رییتغ (.13 همان،)« نمود ریتحر مترسالن ةویشهب یعبارات

 ،یشینما تیروا در معموالً. است «یراو» دید کاربست زاویۀ کرده، جادیا هاتیروا در
 است یشینما تیروا صیخصا از نیا و شودیم مشاهده یراو دخالت زانیم نیکمتر

 (. 19: 7311 کنان،مونیر) شود محو ینسب طوربه یراو که
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  هاداستان ییروا نظم و بیترت یآشفتگ .2 -3
است که  ییهااز نمونه هاالوگیدتوالی  و هاتیشخص ورود زمان ها،صحنه ییجاجابه
ها از زبان راوی داستان .خوردیچشم مطور مکرر بهبه روایت دایجتیک حکمتدر 

 شود و همین عنصر از دالیلی است که نظمشخص روایت میدانای کل و راوی سوم
ها آشفته است. مثالً ترتیب صحنه ،«یزیون تاجر»زند. در ها را برهم مینامهروایی نمایش

کند؛ اما در داستان حکمت، نامه را با مونولوگ آنتونی آغاز میشکسپیر نمایش
شوند و های ارزشی معرفی میهای اصلی داستان شایالک و انتانی با صفتشخصیت

نامه، تغییر زمان برد. نمونۀ دیگر از همین نمایشپی میها مخاطب به زندگی و پیشۀ آن
 ها به صحنه است:ورود شخصیت
 رادمرد آن ةچهر بر یماللت آثار ،بودند آمده جمع یانتان گرد همه ارانی که یروز

 در! یگرام ۀخواج یا»: گفت و داشت مخاطب رای و آنان از یکی بود نمودار
 اریبس متیق و قدر زیناچ جهان نیا بر هراًظا است، نمودار یاندوه نقش تو یمایس
 هیسرما نقد اندجهان نیا یکاال داریخر گران اندوه و غم یبها به که آنان ،ینهیم
 کهچنان جهان نیا بر من! زیعز اری یا»: گفت پاسخ در یانتان .!«کنندیم انیز را

 بازدیم یلعب آن در هرکس که است گرخانهیباز ایدن ،من چشمه ب نگرم،یم هست
 از یبسان که بودند گووگفت نیا در .«است زیانگغم ینقش انیم آن در من سهم و

 (.4 :7319 )حکمت، شد گشوده یانتان ةچهر او ورود از و درآمد در

 73.بود شده وارد انویگرات و ویآنتون ۀمکالم نیا از قبل ویبسان که است یدرحال نیا
 یخبر ۀجمل از ترجمه در ،«یزیون تاجر» لاو ةپرد از دوم ۀصحن آغاز ه درصحن شرح

 لیتبد یفیتوص پاراگراف به «شودیم وارد ساینر اشمهیند همراهبه ایپورش ]بلمونت[»
 :شودیم

 جاکی در مکنت و مال با را صباحت و جمال که یبیزطاوس صورتکیمال آن
 بلکه کرده، دیص را یبسان دل تنهانه داده، نتیز معرفت کمال طرازه ب و آورده، گرد

 در زیون شهر کینزد بودند، باخته او عشق قمار در را قلب نقد یعام و عارف
 چهره از. شدیم برده نام «ایپرش» اسمه ب و داشت، منزل «بلمونت» به موسوم یمکان
 گرفتیم خداوند بر خرده دانش در زد،یم آفتاب بر طعنه

 بستینم صورت دنشید از بعد که
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 ی بیشک را انیپارسا وجود
 خود قصر در ،داشت منادمت و یهمدم سمت او نزد که نامساینر یدخترک با یروز

 وستهیپ را یآدم ریحق و خرد بدن که یمیعظ محنت و رنج از سخن و نشسته
 . (3 ،همان) بود وستهیدرپ دارد، احاطه

 جمالت صورتبه هاالوگید تمام و شده حذف نامهنمایش یهاصحنه و هاپرده
را  هاصحنه بیترتاست. مترجم  شده نقل شخصسوم یراو زبان از یخبر و یفیتوص

 طوربه را رخدادها فهم، سهولت یبرا و داده رییغت نامهنمایش سوم و دوم ةپرد دو در
 تیروا. است «هملت» از گرید ۀنمون. کرده است نقل( دوم) فصل کی در خالصه
 گوهاوگفت خالل در سپس و شودیم آغاز صحنه به دیفق شاه شبح ورود با ریشکسپ

. بردیم یپ شاه برادر با گرترود ملکه ازدواج و شاه مرگ ن،یشیپ یرخدادها به مخاطب
 پدر) نخست شاه که کندیم آغاز یزمان از و شاهنامه از تیب دو با را داستان حکمتاما 

 : است اتیح دیق در( هملت
ــون ــخنگو یا کن ــب یس  دارمغزی

 

ــی  ــتان یک ــب یداس ــزن یارای  غ

 

 خـرد  بـا  شـود  برابـر  چون سخن

 

 بـــرد رامـــش ندهیســـرا روان 

 

ه ب داشت یجا دانمارک کشور سلطنت ریسر بر نیشیپ روزگار در که کنند تیحکا
همان، ) درگذشت نامعلوم یمرگ به ،را قضا [...] راستهیپ لیرذا از و آراسته لیفضا

773). 

 توجه نقال که است یقالن یاجراها همانند درست زین« هملت» داستان آغاز ةویش
 .کندیم جلب خود به رسا یلحن با را ناحاضر

 داستان در یاسالم و یسام عناصر ورودو  ها،یتشخص نام دادن رییتغ. 3 -3
 حکمت ها،تیشخص و کلمات یبرا یابیشهیر و یتراشهیتسموجه ۀمؤلف درخصوص

 گوید: می« ریدلپذ ۀافسان» ۀمقدم در
 کینزد آخره ب تیحکا که نیهم یول ؛ستین طبع مطابق رهاکا آغاز داستان نیا در
 کهچنان» را آن مؤلف که روستنیااز و گرددیم خواهدل مطابق شودیم
 نیا گرانیباز و اشخاص چون که اندگفته گرید یبعض. است نهاده نام «یخواهیم

 ةچهر بر خواهندیم که صورت هره ب و کنندیم دارند لیم هرچه کیهر تماشانامه
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 که است چنان داستان نیا سراسر در شانیا عمالاَ انعکاس و اندازندیم نظر اتیح
 و یسرخوشه ب یهمگ ود،یق حدود از آزاد و مشکالت از فارغ «بخواهد دل» آنچه

 که را جامع نام نیا شاعر رونیااز ،کنندیم یباز خود تصور نقش مطابق یشاددل
 (.43: 7319، حکمت) است فرموده رایاخت ،است یمعان آن تمام از یحاک

  :سدینویم نیهمچن او
 درست یفارس عبارت اقیس با نامه[]نمایش آن یسیانگل اسم چون مترجم

 از. نهاد نام «ریدلپذ ۀافسان» را آن آنکه تا جستیم گرید ینام آن یبرا ،مدآیدرنم
 آن در خیتار قتیحق از ایهشم که یاختراع است یاافسانه سراپا دراما نیا که آنجا

 را آن همه که است یسیانگل شاعر یهانامهیشاد نیبهتر از یکی و شود،ینم افتی
 یبرا لحاظ نیهم از و نمود مناسب نظرهب نام نیا اند،رفتهیپذ سرور و طربه ب

  .(42 همان،) دیبرگز یپارس یاسام مقال فراخور زین تیحکا آن اشخاص

 به وریاول. است افتهی رییتغ هاتیشخص یهانام نامه،نمایش نیا ۀترجم در
 به دیمیگان ،«زادیپر» به ایسل ،«چهریپر» به ندیرزال ،«رزادیش» به رالندووا ،«چهرکین»
 و «اریشهر»( دیتبع در ریام) بزرگ ریام ترجمه شده و «روزیف» به نایال و «روزهیف»

گذاری برای مخاطب عام ماین شیوة نا .اندگرفته نام «اریبخت» ،او غاصب برادر ک،یفردر
تر، بلکه دلپذیرتر نیز شده تنها قابل فهمکه با زبان و فرهنگ زبان مبدأ آشنا نیست، نه

 است.

 گوناگون اتیروا در هیمابن کی تکرار .1 -3
 در پرتکرار یهامؤلفه ازجمله داستان یهاتیشخص یبختکین و امور اصالح یۀمابن

قرار  نقال یاخالق یهاآموزهتحت تعلیم  است قرار هک ینقال مخاطب. است ینقال متون
 یراو. شود آگاه هاتیشخص یهاکنش پاداش و فریک از تیروا انیپا در دیبا ،گیرد

 سراسر چنانچه و»: کندیم نقل چنین انیپا در را «تاجر ونیزی» داستان یاصل یۀمابن
: 7319 ،حکمت) «برساند دل مراده ب را دوستان ۀکاف یتعال زدیا افتند،ی دل مراد شانیا

همگی با »]...[ شود: گونه تکرار میهم این« افسانۀ دلپذیر»مایه در پایان این بن. (37
دلی و مسرت روی به وطن نهادند. یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد/ که از خوش

اندرز است و  مایۀ داستان بیم وگاه بن (.19)همان، « آن کار به کام آمد و معشوقه به کام
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اگر سر »آمده است: « هملت»که در پایان  شاهنامهکرداری؛ مثل بیتی از دعوت به راست
 (.734)همان، « بگردانی از راستی/ فراز آید از هر سویی کاستی

 دیتأک منظوربه شعر کاربرد .1 -3
دهد. کاربرد شعر در خالل خود نثر و نظم را در کنار هم قرار می حکمت در روایت

ای است که به نثر نقل بر سرگرم کردن مخاطب، برای تأکید بر نکتهگویی عالوهاستاند
 حکمت کند.گو بر روایت را نیز روشن میبر این، توانایی و تسلط داستانشده. عالوه

 : کندیم بیان نیچن «تاجر ونیزی»دیباچۀ  در
 ینظر نو از تهافی نگارش متقدمان ةویشهب که آن ریتحر اسلوب و عبارت سبک بر

 یفارس انیسراسخن خیش زیانگطرب وانید از چند یاتیاب با را آن جاهجاب و نموده
 نتیز نمودیم متناسب نامهعشق نیچن با که «یرازیش یسعد» اجل استاد یعنی

 آن بر و ترجمه ناًیع یقطعات زین یسیانگل بزرگ شاعر کلمات اصل از و. بخشودم
 (.2/ 7: 7332)حکمت،  آمد دگر مختصر نیا تا کردم دیمز

 غزل با (IV, II: 422 - 426) ویآنتون با گووگفت در ویبسان نوبت ۀترجمبرای مثال 
 :شده همراه یسعد اتیغزل از 133 ةشمار

 :گفت یوه ب و شد روان یقاض یدرپ یبسان
  یشـاد  یرویمـ  خـوش  ،یبامـداد  باد یا

 

 !یداد دوست غامیپ ،یکرد روح وندیپ 

 

 یبـود  یبهـار  بـاد  یگذشـت  بوستان بر

 

 یبـاد  بختفرخنده خرم و یآمد شاد 

 

 ییرها مرگ چنگال از امروز تو دانش برکت از یانتان زمیعز دوست و من
 . (29همان، ) یمافتی

 :است «طوفان» در گرید ۀنمون
 پادشاه فرزند بود، ناندیفرد افتاد، ایدره ب نشستگانیکشت از که یکس نینخست گاهآن 

 یبازو با رعنا، است یجوان نکیا ]...[ دیبد غرقه را او خود چشم با درشپ که ناپل
 بایز هست/ زادهپادشه و بزرگان از»: راستهیپ بیع هر از و آراسته بهتر یقامت توانا،
 چه و گور چه او ریشمش دیص/ ریدل و خوب و زورمند و رکیز/ آزاده یجوان

 (. 713)همان، !« ریش
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 داستان از چند یاتیاب با دوم، ةپرد از اول ۀصحن در روپراسپ و لیآر یهاالوگید
 کریپ هفت از ،«چهارم میاقل پادشاه دختر گفتن افسانه و سرخ گنبد در بهرام نشستن»

 مکرر هم «ریدلپذ ۀافسان» در یفارس کیکالس اشعار کاربرد. است شده نیگزیجا ینظام
 همراه حافظ 219 غزل از یتیب با زاد،یپر با یهمدل هنگامبه چهریپر کالم مثالً است؛

 از زلفش بند اندر دل یا [...] سازد رنجه را نازکت خاطر الم و غم که مبادا»: شودیم
 (.41همان، ) «دشیبا تحمل افتد دام به چون رکیز مرغ/ منال یشانیپر

 یزآمعبرت یهاآموزه کاربرد .1 -3
 دیتأک یاخالق میتعال لزوم بر آورده، هاتیحکا از کیهر یبرا که یاباچهید در حکمت

 :مثالًکرده است؛ 
 یۀعال یهادرس شامل سرتاسر هم و است یخیتار نکات یدارا هم «مکبث» ۀغمنام
 ماهر ینگارگر مانند را یویدن شهوات و آرزوها شاعر. است مانهیحک یاندرزها و یاخالق
 است انسان جبلت مفطور که جاه حب ةزیغر چگونه که داده نشان و کرده میترس و نقش

 و نشود یریجلوگ آن از میسل عقل لگام با اگر که دارد یبلندپرواز و یسرکش یقدرهب
 یواده ب را انیآدم افراد نیترشجاع نهیهرآ د،یننما افسار را آن نیمت خرد محکم دست
 ناپسند ۀلیرذ هزاران او از که است یالفسادامّ مانند آن و کشاند،یم یبدبخت و هالک

 دانشمند آن یهاموعظت و پندها برکت از زبانیپارس خوانندگان که دیام [...] دیزایم
 و یبختکین قیطر ،افتهی نجات یطلبجاه و یخودخواه یۀهاو از و ند،یجو یرستگار گوهر

 حکمت،) باشد یبینص و بهره زین را ریحق ةسندینو نیا برکت و ریخ آن از. ندیپو سعادت

7319 :13) . 

 در شعر قالب در طور مستقیمی بهاریبس یمیتعل یهاگزارهیجتیک، های دادر روایت
های اخالقی که شکسپیر آموزهحالی شده؛ در گنجانده هاتیشخص کالم و تیروا انیم

های پردازی، ایجاد کنایهشخصیت همچون های ادبیطور غیرمستقیم و با شیوهرا به
در روایت  مثالرای ب کند.قل میهای زبانی به مخاطب منتموقعیتی و از طریق بازی

 از را برادرش کچهرین کهنی زما ،«ریدلپذ ۀافسان» از پنجم فصل انیپا درحکمت، 
 323 ةشمار غزل از یتیب با کالمش کند،یم مطلع روزهیف به خود یدادگدل یماجرا

 یشاه چتر آنکه از به/ ییماهروه ب ینظر یزمان دل فراغ به»: شودیم همراه حافظ وانید
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 اگر: »دهدیم پاسخ 311 ةشمار غزل از یتیب آوردن با زین رزادیش .!«ییهویها روز همه
 سعادت گوهر او محبت ةریذخ با [...] است آفات ریتأخ در که ،مکن درنگ است نیچن
 دیخورش خلوتگه به تا /بورز مهر مشو پست اینِه ذره از کمتر: آورد یتوان دستهب را

 را یآموزعبرت و یمیتعل عنصر شعر، کاربرد با(. 97: 7319حکمت، ) «زنانچرخ یرس
 .دهدمی انتقال تیحکا ةخوانند به سهولتبه

 یتقابل جادیا ضمن کهن، اتیحکا اقیس به مترجم ،«یزیون تاجر» تیروا آغاز در
. شایالک کندیم منسوب ریخ و شرّمتقابل  قطب دو به را یآنتون و الکیشا دوگانه،

کند و در پایان هم های داستان را او ایجاد مین است که گرهشخصیت شریر داستا
شود. این درحالی است که سختی تنبیه میاش، بههای شریرانهافکنیدلیل این گرهبه

ها شناختی آنهای روانها و رانههای متقابل را با توجه به انگیزهشکسپیر شخصیت
شرّ ایشان را نه در سرشت و  دهد و ریشۀ رفتارهای نیک ودربرابر هم قرار می

ها محصول آن هستند. شیوة جوید که شخصیتای میبلکه در بافت جامعه شان،هستی
تواند درجهت های نیک و شرّ میناپذیر دوگانه بین قطبحکمت در ایجاد تقابل آشتی

تثبیت ایدئولوژی حاکم قرار داشته باشد. امکان بخشودگی و اصالح برای فردی که از 
 :شود، وجود نداردر گفتمان حاکم، شریر تلقی میمنظ

 و یرباخوار حرفتش نام،الکیشا بود یهودی یتاجر زیون شهر در که کنند تیحکا
 یمکنت بود داده وام یحیمس بازرگانانه ب گزاف ربحه ب کهبس. یآزارمردم رتشیس
ه ب تهوسیپ که چون. رفتیم شمارهب شهر آن مرداندولت از و ساخته گرد اریبس

 یبدقلب و قساوته ب و ینمود ربح طلب خود دارانوام از یدلسنگ و خشونت
 شهر مردانجوان انیم در [...] داشتندیم مکروهش شهر آزادمردان یکرد رفتار

 یرادمرد و سخاوته ب و شهره کرم و فتوت به بود یبازرگان نامیانتان ز،یون
 را دردمندان خوار،غم را زدگانغم و یبود ادی را چارگانیب وستهیپ یو. نامکین

 نظر در الکیشا ۀلیرذ اخالق که هیپا همانه ب. ریدستگ را افتادگانیازپا و درمان
 آن اوصاف و لیفضا داشتینم خوش را ستشیناشا رتیس و بود ناپسند یو

 دراز یزمان رونیازا بود، دشمن را او و داشتیم مکروه الکیشا زین را مردجوان
 از او که گشت دیپد ینهان یعداوت مردجوان تاجر آن و بدسرشت یهودی آن نیماب

 . (3 ،همان) زاریب آن از نیا و بود منفور نیا



 بختیاری و همکار محمودی بهروز                                 ...:ریشکسپ امیلیو هاینامهایشنم از حکمت اصغریعل تیروا

 

133 

 نامهنمایش نیا از که دیبایم را ما»: سدینویم نیچن زین «مکبث» ۀباچید در حکمت
 از و میبخوان عبرت درس اسکاتلند پادشاه مکبث سرگذشت از و میریگ اندرز و پند

همان، )« میبر پناه خداه ب است کرده مقدور ما یبرا سرنوشت دست که بالها و شرها
13.)  

ای اخالقی را ، مترجم از زبان راوی دانای کل، نکته«هملت» در روایت داستانی
گرچه فرزندان را نسزد که با والدین خود به گستاخی و عتاب سخن »شود: متذکر می

 (. 732)همان، « نمودها میکرد و مالمتها میدر[ را شماتتکنند ]...[ لیکن پیاپی او ]ما

 طور کههمان ؛هم نبود سببیبدر روایت حکمت  یاخالق یهاآموزه کاربرد
 و خوانندگان عبرت واخالق مردم  بیتهذرا  تئاتر به شیگرا عللهم  آخوندزاده
مین راستا، رسالت گو( نیز در هو نقال )قصه (271: 7393 پور،ملک) دانستیم مستمعان

 تعلیم و تهذیب مخاطب عام را برعهده داشت.

 تیروا متن در ریتصاو کاربرد .1 -3
 ختهیآم ینقاش با را خود ییگوداستان یهند ای ینیچ نقاالن ریتأث تحت یرانیا نقاالن
 ینقال نوع از تیتبع به که یآثار از دسته آن در عنصر نیا و (21: 7314، پوربیغر) بودند
 که استفاده کرده زین ریتصاو ازروایت خود  در حکمت. است افتهی جلوه شد،یم هنوشت

 و ایپورش ریتصو ،«یزیون تاجر» در مثال یبرا. اندبوده ینقال یهاپرده از یمهم بخش
 در ،(72همان، ) یسرب ۀجعب انتخاب هنگامبه ویبسان ریتصو و ،(71: 7319حکمت، ) ساینر
 «مکبث» در (،11 )همان، گووگفت هنگامبه وفادار و رزادیش ریتصو ،«ریدلپذ ۀافسان»

یا  (12)همان، « و سه کالبد دوزخی را مشاهده نمود»با جملۀ  «یدوزخ کالبد سه» ریتصاو
 برپا کرد کامل ریتأث مکبث در زن وساوس» ذیل آن آمده: که مکبث بانو و مکبث ریتصو

 و ناندیفرد دارید اویری مانندتصو  (31 همان،) «گرفت دستهب برنده یخنجر و خاست
 ةخوانند حیتفر و یسرگرم یبرا اند کهاز این نمونه (732همان، ) «طوفان» در راندایم

های مهم و کلیدی را نمودار تصاویر معموالً صحنه. اندشده مضموم فن راهلیغ و یعاد
 دهند. ش میای عاشقانه را نمایگویی، صحنهایجاد تنوع در داستان سببکنند یا بهمی
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 یداستان تناقض و ینادرست ،یدقتکم .1 -3
نامه نمایش یهاگووگفت ای رخدادها ها،نشکاز  یمترجم بخش ها،نمونه از یاریبس در

 صورت هاهپرد نیب ۀفاصل در معموالً یشینما تیروا در حذفرا حذف کرده است. 
به  هایتشخص یوگوگفت خالل در اختصار، تیرعا یبرا کهی زمان ای ردیپذیم

که  یبا حضور غالب و برتر راو ،یداستان تیدر روا اما. شودمی اشاره خاص یرخداد
مورد جرح و حذف  نهیداشتن قر بدون ت،یروا عناصر از یکل ماجراست، برخ یدانا

 یراو و دراصل این دهدیم اریبس شتاب تیروا ردبُشیپ به عمل نیا. ردیگیقرار م
 ینیبازآفررا  تیروا ،ییگونداستا ش ازه به مخاطب و اهدافبا توجاست که داستان 

 یهابدر آ یکشت کیکه  کندیم آغاز یدرحالرا  «طوفان» ۀنامشینما ریشکسپ. کندیم
. است اریبسافراد  و یکشت شدن غرق میب و شده سهمناک یطوفان گرفتار آرام انوسیاق
 که شودیم روشن رد،یگیم صورت هاآن نیکه ب ییگوهاوو گفت هاتیورود شخص با

 یو نادرست یدقتکم(. The Tempest, I, i)راند و... می یبه خشک ی راکشت طوفان خشنی
 وحشت فیتوص و ،با طوفان شینما ،یدر متن اصل :است ریچشمگ حکمت تیروادر 

پیش  متفاوت کامالً یاوهیشبه را تیروا حکمتاما  ؛شودیم آغاز نانیشنیکشت ترس و
« شدن نعمان دایصفت خورنق و ناپ»از داستان  یاتیاب یرسازیتصو یو برا نهدروی می

 :کندیرا همراه آن م ینظام کریپ هفتاز 
انواع درختان باردار و انهار ه نزه و دلکش بود، ب ةریجزبحار،  یکنند که در اقصا تیحکا

 :آراسته فیظر و گشادل یمنظر و فیلط وخرم  ییهواه و ب ن،یگوار مزخوش
ــر ــر بـ ــهیهم او سـ ــاد شـ   وزان بـ

 

ــاد، آن از دور  ــاد کوســت ب  خــزان ب

 

   بهشـــت رواق آن گـــرد بـــر گـــرد

 

 کشــت یســبز و دیــد اللــه یســرخ 

 

   یشوشـــتر بســـاط صـــحرا همـــه

 

ــاهیجا  ــذرو گــ ــک و تــ  یدر کبــ

 

 (771: 7319حکمت، ) 

 نغز یعتیطب با روشن، ییفضا به نامهنمایش میپرب و رهیت یفضا که شودیم مالحظه
 .است شده بدل دلکش و
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 یداستان مبهمات کردن روشن و نواقصرفع  .1 -3
 اونظر به که را یموارد دهد،یارائه م کل یدانا یراو که یحیتشر و حیتوض با مترجم

از  یاریداده است. چه بسا بس لیداشته، طول و تفص نیاز شتریب حیبه تشر ایمبهم بوده 
. شودینم اشاره هابدان که دارد ارجاع گرید ییهاتنم ایبه متن  هاگونه بسط و شرحنیا

 حیتوض نیچننیا پراسپرو یزندگ و شهیپ ةدربار ،«طوفان» ۀحکمت در ترجم مثالً
 :دهدیم

را در  و آن موختند،آیجد مهسحر را ب علمو دانشور  شهیآن زمان مردمان خردپ در
کار هبود، ب و مصلحت ریخکه متضمن  دهیو مطالب پسند فیراه مقاصد شر

 یزندگان آرامش ۀلیوس و آلتفن شگفت را  نیا زیجمله پراسپرو ن . از آنبردندیم
 و سعادته ب یامیا انزواه ب رهیجز آن ۀگوش در علم نیا یاره یب و داده قرار خود
 .جا(همان) دیگذرانیم شیآسا

معرفی  زمانی که است کوراسیس ساحره به اشاره نامه،نمایش نیهم در گرید ۀنمون
 که است یراو نیا ترجمه در اما. دهدآریل را از او بیم می ،پراسپرو شود کهمی

 رهیجز آن در یعجوز گذارد، قدم خاک آن بر ی ]پراسپرو[و آنکه از شیپ: »دیگویم
 همان،« )بود نابکار یساحر و بدکردار ییجادو که راکوسیس به موسوم داشت مکان
 با گذارد،یم خواننده اریدراخت را ازین مورد طالعاتا تمام یراو ب،یترت نیبد(. 771

 یکنشگر یژگیو درواقع و کندیم قضاوت هاتیشخص ةدربار یارزش یهاصفت کاربرد
 آنان از را کیهر یشناختروان یهاجنبه نیهمچن و داستان ردبُشیپ در هاتیشخص
 تیروا در یفیتوص یهابخش نوع نیا که گرفت جهینت نیچن توانیم. کندیم سلب
 .داردیبرم انیازم را هاکنش ییایپو ،یداستان

نزد چون هاملت به»آید: هم توضیح راوی به یاری مخاطب می« هملت»در داستان 
ها نمود که چرا با این رفتار خشن پدر را همواره ملکه درآمد ]...[ مادر را مؤاخذت

جای پدر وی که اینک به او را مقصود داشت‘ عم’همانا ‘ پدر’رنجاند. از کلمۀ می
 (.731)همان، « نشسته بود
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 جهینت. 1
باز شدن  و یتجددطلب انیجرمشروطه،  یبرقرار یمبارزه برا و تالش دوران در
را  انیرانیا داشتند، تجدد و فرهنگ یۀداع که یگرید یهاینسرزم با ارتباط یهاهچیدر

 نینو یهاقاف ،یفارس بانزغرب به  کیآثار فاخر و کالس ۀبرآن داشت تا با ترجم
 ریشکسپ یهانامه. نمایشندیبگشا خود دوران ةگفتمان استبدادزد بهرا  نشیو ب شهیاند
 انی. در مگرفت قرار ترجمه رونددورة تجددطلبی در  در که بود یمهم اریبس آثار از

 از حکمت اصغریعل ۀترجم گرفت،یم صورت غرب یادب آثار از که ییهاهترجم
 یادیبن راتییتغ ؛ زیرابود نامهنمایش ۀترجممتفاوت از  یاگونه ر،یشکسپ یهاهنامنمایش

 نیداد و با ا رییتغ یداستان تیروا به را یشینما تیروا او. کرد جادیا مبدأ ساختار در
و حذف عامل  ییصداتکرا به  یشینما تیروا یگومندوو گفت ییچندصداعمل، 

 نو و تجدد یبرا تالشباوجود کرد.  لیتبد گوست،وو گفت الوگیکه د شینما یاساس
 رانیدر ا نینو ایگونهکه  نامهنمایش یادبفرم  ،یفکر و یفرهنگ یهانهیدر زم شدن

فرم متجدد  حکمت نی. بنابرایافتنو اجرا  یتجل یبرامناسب  یبستر شد،یمحسوب م
 یمعرفو  ترجمه یرانیا ییگوقصه نیریسال و درا در قالب کهن یغرب تئاتر و شینما
شده در یداستان متن نیب نیقرا و هاتشباه ۀو مطالع یبه بررس حاضر نوشتار. کرد

 ی را ـنقال در غالب یهامؤلفه و عناصررداخته و پ ینقال نیریحکمت و فرم د ۀترجم
ی کرده است: بندهدست قرار نیاز ا ـ شودیم مشاهده فراوان حکمت ۀترجم در که
 و بیترت است؛ شده دگرگون مخاطب و زمانه مترجم، ندپس با مطابق یشینما تیروا
 تیخاص در روا یایهمانب شده؛ رییتغ و یآشفتگ دستخوش هاداستان ییروا نظم

ترجمه  یو به فارس کرده یاساس یرییتغ هایتشخص یهامنا شود؛یممترجم تکرار 
 و زیآمتعبر یهاآموزه شود؛یم مالحظه اریبس دیتأک منظوربه شعر کاربرد ؛شده
 ییهاینقاش و ریتصاودارد؛ در خالل صفحات متن،  اریکاربرد بس یمیتعل یهاهگزار

 از یاریبس در تناقض و ینادرست ،یدقتکم گرفته؛ قرار خواننده حیتفر و یسرگرم یبرا
 ةدربار کند ورفع می را مبهمات و نواقص یراو شود؛یم مالحظه هاهصحن و موارد

 روایت دربابنکته  نیترممه. دهدیم حیتوض ،یرانیا مخاطب با ناآشنا موارد یاریبس
 یهاارزش از که است یگومندوگفت یفضا و الوگیدمهم  عنصر حذف حکمت،
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 ،حکمت کیجتیدا تیروا. آمدیم شماربه یدموکراس و یخواهیآزاد مشروطه، گفتمان
 تیبه روا و آوردمیکل در یدانا یراو ۀتحت سلط را کیمتیم یایپو یفضا و شینما

استبداد و شکست  با ارتباطیب امر نیا و دهدیم لیتقلگو واز گفت یعار یداستان
 .باشد تواندیآن دوره نمگوی تکگفتمان تحت سلطۀ  یگومندوگفت

 هانوشتپی
است  رانیا خیتار یفرهنگ ةدیپد نیتربا اسالم، مهم رانیبا تمدن غرب، پس از برخورد ا رانیامواجهۀ  .7

با  رانیا یارتباط رسم یآغاز برقرار ۀنقط توانیم را در عهد قاجار هیو روس رانیا یهاجنگ انیاو پ
( و ق7234 ـ 7271 یهاسال ۀ)در فاصل هیاز روس رانیا یاپیپ یهاشمار آورد. شکستغرب به

 رجخا یبه کشورها ریرکبیو سپس ام یمقام فراهانقائم رزا،یچون عباس م مردانیسیاست وآمدرفت
 یبرا تینهاامر بپردازند و در نیا یشناسبیبه آس ،ببرند یپ رانیا یماندگبه عقب نانیباعث شد تا ا

مجهز شدن به فنون  ص،ینقا نیرفع ا یبرا نانیا یعمل شنهادیکنند. پ ییجوچاره هایکاست نیرفع ا
 (.211: 7334، پارسانسب :ک.)ر شدیآموخته م یغرب یاز کشورها ستیبایبود که م ییهاو دانش

 ریشکسپ یمغرب یاتللو ۀترجم به ه،یقاجار دوران یادب یدستاوردها نیتربرجسته انیم در یامام میکر. 2
 رجل ناصرالملک» :کندیم اشاره( ناصرالملک) قراگزلو خانابوالقاسم قلم به یسیانگل اصل از
 تفنن، لیسب بر را ریسپکش ۀنامشینما نیا یو. نبود یاحرفه مترجم هیقاجار دوران اواخر یاسیس

 (.19: 7311 ،امامی« )برگرداند یفارس به روز چهار سه ظرف ،یبندشرط کی دنبالبه ایگو
3. intercultural 
4. Charles Lamb (1775 - 1834)  
5. Mary Lamb (1764 - 1847) 
6. Tales of Shakespeare (1807)  
7. digesis 
8. mimesis 
9. Fludernik 
10.  epic theatre 

 است یمل یاش با موضوعاتآن و رابطه یسبب خاستگاه مردمو به است هیصفو ةدور در ینقال رونق. 77
اوج آن به یهاانهیتا م یپهلو ةدور لیدر عصر قاجار و اوا نکهیا تا ابدییممردم ادامه  انیدر م که
 (.23ـ  21 : 7337 دنلو،یآ) رسدیم

 .با تئاتر اشتباه گرفت دیرا نبا یشینما یهانییآ. 72

13. Merchant of Venice, (I: 1. 60) 
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