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چکیده
با توجه به تفاوتهاي ماهیتی و ساختاري زبان مبدأ با زبان مقصد و سایر عوامـ فرهنیـی
و سبکی ،مترجم ناگزیر به اعمال تغییراتـی در مـتم مبـدأ اسـ ل لـ ا مقصـدگرایانی نيیـر
الدمیرال مترجم را به اعمال تغییرات در حوزههاي مختلـ
سالس

سـاختاري فـرا مـیخواننـد تـا

وخوانایی متم ترجمه افزایش یابد و خصیصـة بـازرفرینی در ترجمـه پدیـد ریـد

پژوهش پیشرو میکوشد تعدیالت ساختاري ترجمة طسـوجی و اللیـدي از هـزار و یـ
شب را از چهار منير تعدی در ساخ

نحوي کالم ،تعدی در شیوة خطاب ،تعدی بالغی

و تعدی روایی مورد نقد و تحلی لرار دهد برریند پژوهش نشان میدهد کـه طسـوجی و
اللیدي رویکردي مقصدگرا در جابهجایی و تعدی ساختار جمله دارند در ترجمة اللیـدي
نمونههاي فراوانی را میتوان یاف

که تعدیالت ساختاري مناسبی در رن صـورت گرفتـه و

در پارهاي از موارد عدم ایجاد تعدیالت ساختاري بهویژه در بخش روایـی موجـب زیبـایی
ترجمة او نسب

به ترجمة طسوجی شده اس

طسـوجی نیـز تعـدیالت عمـدهاي در هـر

چهار الیة یادشده اعمال نموده و ایم رویکرد ،نقش عمـدهاي در خوانـایی ترجمـة او ایفـا
نموده هر چند که لطمهاي سبکی نیز به اص کتاب وارد کـرده اسـ

در نتیجـه طسـوجی

بیش از اللیـدي بـه تعـدیالت سـاختاري روي رورده و ترجمـة او از شـیوایی و جـ اب ّی
بیشتري برخوردار اس
کلیدواژهها :طسوجی ،اللیدي ،تعدیالت ساختاري ،هزار و ی
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مقدمه

ساختار و نحوة چیدمان و طریقة بیان جملهها در کتاب افسانهاي – روایی هزار و ی
اهمی

زیادي برخوردار اس

نویسندة ی

کتاب روایی همواره تالش میکند زبانی خوانا و گیرا

پدید رورد تا مخاطبان و خوانندگان از خواندنش ل ت ببرندل ازایمرو پردازندة هزار و ی
بهگونة مستقیم با گیرنده در ارتباط 4اس

شب که

توجه شایانی به انتقال هر چه بهتر محتوا در ساختاري

شکی و زیبا داشته اس ل اما دالیلی نيیر ترجمة ناشیانه و عجوالنه از لصههاي داراي اصال
هندي در دوران عباسی ،انشاء ضعی

شب از

کتاب که نیارنده رن هنوز گمنام مانده ،اصال

ایرانی و

شفاهی کتاب

که باعث شده با ساختاري عامیانه و داراي مختصّات ادبیات شفاهی بیان گردد و درنهای

جرح و

تعدی نمودن کتاب از سوي نسخهپردازان کمسواد باعث گردیده که شاهد کتابی با ساختاري تقریباً
مغشوش و پر از اغالط دستوري و عبارتهاي عامیانه باشیم در تصحیحی که از طرف ناشران
چاپخانة بوالق مصر در سال  4881میالدي به عم رمد کتاب تا حدود زیادي استحکام و فصاح
خود را بازیاف

وباعث شد ناشران عربی نسخة بوالق را اساس بسیاري از نشرهاي خود لرار دهند و

طسوجی و اللیدي نیز رن را اساس ترجمة خود لرار دادندل اما با ایمحال ،ایم نسخه ،همچنان از
تشویشهاي ساختاري و انشاء متوسط و احیاناً ضعی

رنج میبرد که میتواند توسط مترجمان کتاب

 دس کم در زبان مقصد -به تکام زبانی و ساختاري برسدهمانگونه که بیان شد طسوجی و اللیدي اساس ترجمة خود را نسخة بوالق لرار دادندل ازایمرو
نخستیم پرسشی که به نير میرسد ایم اس
بودهاند؟ رنچه که منطقی مینماید ایم اس
یا احیاناً ضعی

که ریا رن دو از جه

ساختاري مقیّد به متم اصلی

که مترجم فارسیزبان نباید خود را مقیّد به انشاء متوسط

کتاب کند و نثري در همان سطح متوسط پدید رورد بلکه میتواند با تصحیحات و

 4ایم ارتباط را میتوان به دو صورت مشاهده نمود :در وهلة نخس

ارتباط مستقیم شهرزاد و شهریار که بایستی حکایتی

گیرا با ساختاري ج اب بیافریند تا شهریا ر از رن خوشش بیاید و از خونش درگ رد و ایم سب

یعنی ارائة داستانی براي

نجات جان در دییر لصهها هم دیده میشود در وهلة دوم ارتباط مستقیم داستانسراي فولکلور با شنوندگان که به صورت
شفاهی و زنده براي مخاطبان نق میکند از ایم رو خاصیّ
میشود که داستانها از ساختاري گیرا برخوردار شوند

ایمچنینی کتاب (ارتباظ مستقیم میان راوي و گیرنده) باعث

سال چهل و هشتم
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شب همّ

گمارد بخش عمدة ایم ضع ها مربوط به

و مترجم بایستی به تعدیالت ساختاري بهجا و مناسب چه در للمرو نحو و چینش

زبانی و چه در شیوة خطاب و نحوة بیان و گفتمان روای

و چه در حوزة زیباییشناسی متم همّ

گمارد
فرایندهایی نيیر پیراستم زواید و اضافات ،متناسب ساختم ساختارهاي رن با باف

زبان مقصد ،از

بیم بردن رنگ و بوي عربی به منيور بومیسازي فضاي فرهنیی ،از بیم بردن خصایص ساختاري
شفاهی در رن ،ضروري مینماید و مطابق با نيریة مقصدگراي ژان رنه الدمیرال 4ایم اجازه به

روای

مترجم داده میشود که به اعمال تعدیالت و تغییراتی براي بهتر نمودن متم ترجمه بپردازد که از جملة
ایم تغییرات ایجاد تعدیالت ساختاري اس
نيیر :حق انتخاب معادل ،درگاش

الزم به ذکر اس

که الدمیرال عالوه بر رن مؤلفههایی

و افزودهسازي ،تفسیر حداللی ،تکرار و را به مترجم پیشنهاد

میکند
پژوهش حاضر با محوریّ

تعدیالت مربوط به حوزة ساختار از چهار منير :تعدی در ساخ ،

تعدی در شیوة خطاب ،تعدی بالغی و تعدی روایی به بررسی مقابلهاي ترجمة عبداللطی

طسوجی

و ابراهیم اللیدي میپردازد تا از ایم رهی ر میزان تعدیالت ساختاري را در ایم دو ترجمه مورد نقد
و تحلی لرار دهد
پیشینۀ پژوهش

در زمینة نقد ترجمههاي هزار و ی

شب جز مطالبی پراکنده چیز دییري در دس

نیس

ترجمههاي التیم ایم کتاب بارها مورد نقد و تحلی لرار گرفته اس ل اما علیرغم ایمکه نزدی

به

دو لرن از ترجمة طسوجی میگ رد هنوز ایم ترجمه به صورت جدي و روشمند مورد مطالعه لرار
نیرفته اس

برخی از ایم پژوهشها عبارتاند از :مقاله(« )4939هزار و ی

شب و ترجمههاي

فارسی رن» نوشتة حمیده لدرتی نویسنده در ایم مقاله گزارشی خالصهوار از تاریخچة ترجمة
طسوجی و اللیدي ارائه کرده و با ارائة نمونههایی از داستان عالءالدیم برخی از اختالفهاي ایم دو
1 Jean-Rene Ladmyral.
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ترجمه را بررسی نموده اس

همچنیم مقاله(« )4981دربارة ترجمة تازه هزار و ی
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شب» از رذرتاش

رذرنوش که در چهار مقوله به بررسی کلی ترجمة اللیدي پرداخته که عبارتاند از :پیرامون مقدمة
مترجم ،پیرامون متم یا متمهاي عربی ،پیرامون اشعار و ترجمة فارسی و پیرامون ترجمه از عربی به
فارسی نویسنده در ایم مقاله بهویژه در مقولة سوم و چهارم نمونههایی از ترجمة اللیدي را مورد نقد
و بررسی لرار داده اس
هزار و ی

محمدجعفر محجوب نیز در کتاب «ادبیات عامیانه ایران» مقالهاي درباره

شب تحریر نموده که در رن بهتفصی از زندگینامة طسوجی سخم گفته و در ضمم رن

به برخی مختصّات سبکی ترجمة او اشاره نموده اس
نغمه ثمینی و دییر کسانی که درباره هزار و ی

پژوهشیران دییري نيیر جالل ستاري و

شب در ایران مطلب مینویسند نیزکموبیش اشاراتی

به ترجمة طسوجی داشتهاند لیکم هیچکدام از پژوهشهاي یادشده به صورت روشمند و مبتنی بر
نيریات ترجمه به نقد و تحلی ایم ترجمهها نپرداختهاند
ژان رنه الدمیرال و قضیۀ تعديالت ساختاري

ژان رنه الدمیرال فیلسوف ،مترجم و نيریهپرداز فرانسوي در سال 4311م ،براي نخستیم بار واژة
ترجمهشناسی و مطالعات ترجمه را بهکار برد که هدف از رن بررسی و رویارویی با مشکالت ترجمة
مستق از زبانشناسی و ادبیات بود(مهديپرور )18 :4931 ،الدمیرال تعبیر ترجمهشناسی را بهکار
میبرد که در حوزهاي مستق از زبانشناسی و ادبیات به بررسی مشکالت ترجمه میپردازد به اعتقاد
او زبانشناسی براي رفع مشکالت ترجمه ثمربخش نیس  ،چرا که اغلب زبانشناسان عمالً درگیر
کار ترجمه نبودهاند و تنها کسانی شایستیی نيریهپردازي در حوزة ترجمه را دارند که در عم با
مشکالت ایم حرفه دس

و پنجه نرم کردهاند (همان )88 :4983 ،الدمیرال از نيریهپردازان بنام

مقصدگرا در سال 4331م ،کتابی با عنوان "ترجمه کردن ،لضایایی براي ترجمه"منتشر کرد و در رن
به ارائةراهح هایی براي رویارویی با مشکالت ترجمه پرداخ
اگر بخواهیم بهطور ساده یا از نير عملی به بیان نيریة الدمیرال بپردازیم ،باید بیوییم که الدمیرال
معتقد اس

معنا باید منتق شود به هر لیمتی که شده و راهح هاي ایم مسئله در عم حاص می-

شود عنوان کتاب او در ایم زمینه کامالً گویاس  :ترجمه کردن ،لضایایی براي ترجمه (عم -

سال چهل و هشتم
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راهح  -نيریه) و بدیم ترتیب او در ایم کتاب و همچنیم در مقاالت دییر لضایا و مؤلفههایی براي
ترجمه ارائه میکند که بسیار متنوعاند« :انتخاب ترجمه ،جبران ،معناي غلط حداللی ،ناهمیونسازي،
رنتروپی ،ترجمة مقلّد ،افزودهسازي ،تفسیر حداللی ،خوانا بودن و کمال نسبی» (محسنی)44 :4988 ،
اولیم لضیهاي که الدمیرال مطرح میکند مربوط به تفاوتهاي ساختاري اس

(همان )41 :ایم لضیه

مربوط به ساختار زبان میشود ،ساختار هر زبانی بنابر روحیات و نیرش هر ملتی متفاوت اس
(مهديپرور )13 :4931 ،مطابق با ایم لضیه الدمیرال اعتقاد دارد که مترجم نباید ضرورتاً به ساختار
جمالت متم مبدأ پایبند باشد بلکه با ایجاد فرایندهایی نيیر منطقیسازي ،کالم را رنگونه بچیند که با
باف

زبان مقصد تناسب داشته و از سالس

و خوانایی برخوردار باشد

مترجم هنیام ترجمه تعدیالت ساختاري پرشماري در ترجمه ایجاد میکند پارهاي از ایم تعدی -
ها «به خاطر تفاوتهایی که در زبان مبدأ و مقصد وجود دارد ،به مترجم تحمی میشود و گریزي از
رن نیس » (فرحزاد )138 :4988 ،زبان عربی و فارسی از هنجارها و لواعد متفاوت از هم
برخوردارندل مانند ترتیب کالم در زبان فارسی (فاع  +مفعول +فع ) در زبان عربی به (فع  +فاع +
مفعول) تغییر مییابد و ایم ترتیبها از سر اجبار توسط مترجم چینش میشودل اما لسم
ایم تغییرات اختیاري بوده و مترجم بنابر اهدافی دییر به رن دس
مترجم ایم اس
نيیر سالس

عمدهاي از

میزند شاید مهمتریم هدف

که اثري مأنوس و لاب درک پدید رورد ازایمرو مترجم با در نير گرفتم اهدافی
بخشی به کالم ،افزایش میزان خوانایی متم ،رهایی از لید و بندهاي ترجمة تح -

اللفيی ،انتقال بهتر پیام متم مبدأ به تعدیالت ساختاري دس

میزند صلحجو در تأیید ایم مطلب

میگوید« :پیام در چهارچوبهاي مأنوس درک میشود نه در ساختارهاي کامالً غریبه» (صلحجو،
 )81 :4988بدیمسان بخش عمدهاي از تعدیالت ساختاري براي از بیم بردن غراب

ساختاري یا

بهعبارتیدییر افزایش میزان خوانایی یا روان ساختم متم ترجمه اس
نقد و تحلیل

تعدیالت ساختاري در ترجمههاي فارسی هزار وی
ایم کتاب پر اهمی

اس

مضمون و محتواي رن اس

شب بهکرّات رخ داده اس ل زیر رنچه در
نه ساختارهاي جزئی در جمالتل اما نمیتوان
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تمامی ساختارهاي ایم کتاب را عاري از نکتهسنجیهاي بالغی و هرگونه ارزشی للمداد کردل چنان-

کهدیوید پینال  4در کتاب "شیوههاي داستانپردازي هزار و ی

شب" برخی از خصایص سبکی

کتاب ،نيیر جمله راهنما و تجسّم نمایشی را از خصایص سبکی کتاب برشمرده اس

که در انتقال

پیام متم نقش بهسزایی دارند (پینال )18-18 :4989 ،
تعدیالت ساختاري از مهمتریم مؤلفههاي نيریة الدمیرال اس

و بررسی ایم مؤلفه

و شناخ

بدون توجه و ارتباط با دییر مؤلفهها یا لضایاي ترجمه غیر ممکم اس ل چرا که خوانایی در پی

تعدیالت ساختاري پدید میرید و خوانایی از دییر مؤلفههاي مهم نيریة الدمیرال اس
که در ایم پژوهش مورد توجه لرار میگیرد مقولة چیستی ترجمانی اس

یعنی توجه و رسیب

نرساندن به برخی خصایص سبکی کتاب که درصدد انتقال مفهوم خاصی اس
یکی از مؤلفهها و فروگ اردن سایر مؤلفهها مد نير پژوهش حاضر نیس
روایی -افسانهاي هزار و ی

شب ،رنچه از اهمی

متم و همچنیم صدمه نزدن به ویژگیهاي سب
تعدیالت ساختاري بهجا و نياممند اس

این

باالیی برخوردار اس
روایی کتاب اس

مؤلفة دییري
بنابرایم توجه به

بهطورکلی در ترجمةکتاب
افزایش خوانایی و ج ابیّ

و بیتردید ایم مهم بیشتر مرهون

به بررسی مقابلهاي ترجمة طسوجی و اللیدي در

چهار حوزة ساختاري میپردازیم
تعديل در ساخت

بخش بزرگی از تعدیالت ساختاري مربوط به سازههاي نحوي کالم اس
ساخ

نحوي یعنی تعدی در ساخ

دستوري جملة زبان مبدأ» (سهیلی)11 :4911 ،ل زیرا هر زبانی

از هنجارهاي متفاوت از هم بهرهمند اس
تبدی سازدل و«هنجار در لغ
اصطالح عبارت اس

از «رعای

«ازایمرو تعدی در

و مترجم سعی دارد ،زبان را از هنجاري به هنجار دییر

یعنی :به رییم ،لانونمند و متعارف» (زرکوب)93 :4934 ،ل و در
اصول ،فنون و لواعد زبان متعارف ،مرسوم و معیار» (صفوي،

« )11 :4919به دییر سخم ررایش نحوي زبانها با هم تفاوت دارد و امکان ندارد ترجمة لفظ به لفظ

1 David Pynalt.
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همة بخشهاي ی

متم ،مفهوم و رسا باشد نشان دادن ساختار واژگانی و نحوي زبان مبدأ در زبان

مقصد بهطور لطع به لیم

ال
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نارسایی مفهومی و پیامی رن متم خواهد بود» (ناظمیان)39 :4931 ،

لیله و لیله که به زبان عربی نیارش یافته از سازههاي مربوط به ایم زبان در انتقال مضامیم و

رویدادهاي داستان بهره گرفته اس

و مترجم فارسیزبان به ناچار رن را به ساختار زبان فارسی در

میرورد نکتة مهمی که در پژوهشهاي مربوط به معادلیابی یا تعدیالت فراموش میشود ایم اس
که بسیاري بر ایم باورند که ایم تغییرات نحوي به دلی تفاوتهاي دستوري میان دو زبان اس
فراموش کنیم که عوام دییري نیز در ایم امر دخی اند که صرف از بیم بردن غراب
دستور زبان مقصد دلی ایم تغییرات نیس

نباید

و تناسب با

بهعنوان مثال طسوجی در ترجمة خود به دلی سب

ایجازگونهاش ترکیبات اضافی و وصفی زیادي را به واژگان مفرد تبدی میکند یا ایمکه اللیدي به
دلی سب

اطنابسازي ،ترکیبهاي اضافی و وصفی را به جمله در میروردلدرحالیکه انتقال ترکیب

اضافی و یا وصفی به همان صورت در زبان مقصد ممکم اس
شب بحثی گسترده اس

ترجمة هزار و ی

ازایمرو دایرة تعدیالت نحوي در

که نمیتوان رن را به تعدیالتی که مربوط به هنجارهاي

هر زبان مربوط میشود محدود نمود در ایم بخش سهم هرکدام از مترجمان از ایم حیث سنجیده
میشود در ی

و ترکیب کلمات از لبی

کالم ،منيور از تعدیالت نحوي تعدیالت مربوط به ساخ

اسمیه و فعلیه ،مفرد و جمع ،اسم و فع  ،و غیره اس
الزم به ذکر اس

که هزار وی

شب کتابی افسانهاي و روایی اس

که عمده داستانهاي رن از

اصالتی شفاهی برخوردار بوده و در لاهرة لرن پانزدهم به تحریر عربی در رمده اس ل بنابرایم گاهی
ترکیبات و ساخ هاي روای
کم بهره اس

شفاهی بر رن میچربدل دوم رنکه داراي نیارشی متوسط و از بالغ

ازایمرو ساخ هاي غیر بلیغ و عامیانه در رن وارد شده اس

مترجم فارسی زبان

ضمم بازرفرینی و رفرینش ساخ هاي جدید و بلیغ ،در پارهاي از اولات ناگزیر اس
نحوي کالم را جه

که ساخ

افزایش میزان خوانایی ،هماهنیی با هنجارهاي زبان مقصد ،انتقال بهتر پیام و

درونمایههاي متم تغییر دهد «هزار و ی

شب کتاب مردمی و فولکلور و بیشتر مناسب تاجران و

بازرگانان بود گویند برخی از لصههاي ایم کتاب پس از ترجمه به عربی توسط بازرگانان افزوده شده
که مانند سفرنامهنویسان ،حکایات و ماجراهاي سفر خود را به نیارش در میروردند» (ال

لیله،
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که به نمونه-

 )8 :1118/4چنیم کتابی با شرایطی ایمچنینی مستلزم تغییرات ساختاري پرشماري اس
هایی از رن میپردازیم

تعدیالت زیادي از ساختارهاي ترکیبی ،اضافی و وصفی به ساختارهاي مفرد و برعکس دیده می-
شود ایم نمونه تعدی از ترکیب وصفی به مفرد را در ترجمة طسوجی نشان میدهد « :مُثَّ َخر َج ِمن
جوز ََشطاءم» (ال لیله« )111/1 :1118 ،پسازرن عجوزکی به دررمد» (طسوجی)881 :4934 ،ل
البح ِر َع ٌ
اما اللیدي ساختار وصفی را حفظ کرده اس « :رنیاه پیرزنی با موهاي جوگندمی سر از دریا بررورد»
(اللیدي :4918 ،پریانهها)8 :1
در نمونة فوق طسوجی ترکیب وصفی را به مفرد تعدی نموده اس
به اهمی
وص

عنصر وص

در لصههاي هزار و ی

را با اضافاتی ترجمه نموده اس

تعدی یافته اس

که ساختار ترجمه با توجه

شب در انتقال مفهوم نارسا اس ل اما اللیدي ایم

در والع در ترجمه طسوجی ساختار از ترکیب به مفرد

ذکر ایم نکته ضروري اس

که ساختار صرفی واژهها در زبان مبدأ و مقصد منجر

به تعدیالت در سطح نحوي میشود زیرا کلمه «شمطاء» از واژگان ی
مشابهی در زبان مقصد ندارد و مترجم ناگزیر اس

به چند اس

و معادل دلیق و

ترجمهاي تفسیري از رن ارائه دهد همانگونه که

اللیدي کلمة "مو" را افزوده و ترجمهاي تفسیري ارائه نموده اس
ترکیب وصفی «الراکب المُجِدّ» چندیم بار در ال

لیله تکرار شده و ترکیبی شناخته شده در کتاب

و لصههاي پریان اس ل بهگونهاي که هر جا که راه طوالنی پدید رید گفته میشود ایم راه طوالنی
براي الراکب المجد یعنی سواره تیزو ،ی

سال ،دوسال والخ راه اس

حسم بصري به او میگوید که مسیر جزایر هف گانة ولواق ی
«مسريةم تلک السب ِع جزائر سنةٌ کاملةٌ للر ِ
اکب اجملد يف الس ِري» (ال

را مساف
ی

ی

در نمونة زیر عجوزک داستان

سال به طول میانجامد:
لیله)911/1 :1118 ،ل «ایم هف

ساله راه هس » (طسوجی« )383 :4934 ،و راه رن هف

جزیره

جزیره براي سوارة تیزرو،

سال تمام اس » (اللیدي :4981 ،پریانهها )194 :1
طسوجی در نمونة فوق با درگاش

صرفی و نحوي به فارسی بازگردانده اس

مخ ّ ،ترکیب یاد شده را نادیده گرفته و رن را با تعدی
کمارنکه میتوان واژة "مساف " را معادل ایم ترکیب

لحاظ نمود بدیم ترتیب از ترکیب به مفرد تعدی نموده اس

و از جه

صرفی کلمة مساف

را
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جاییزیم کلمة اسم فاع مسافر نموده اس ل اما اللیدي تعدی ننموده و ترجیح داده با وفاداري به
متم مبدأ ترکیب وصفی معادل رن را بیاوردل مانند همیم نمونه را در داستان چشمه جادو مییابیم اما
ٍ
ِ
للمجد املساف ِر» (ال لیله،
به صورت ترکیب وصفی مقلوبَ « :
ابن ملک اجلن :قطعنا مسريَة سنة م
فقال لهم م
« )11 :1118/1پسر مل زاده جنیان گف  :یکساله راه طی کردهایم» (طسوجی« )111 :4934 ،شاهزاده
پریان گف  :به اندازه راه یکساله مسافر باد پاي راه پیمودهایم» (اللیدي :4981 ،پریانهها)491 :4
چنانکه پیداس
نکرده اس

طسوجی به ظراف

ایم ترکیب پی نبرده و ساختار ترکیب وصفی رن را حفظ

و در هر دو نمونه ساختار ترکیبی را به صورت مفرد ترجمه کرده اس

گویی براي او

لیله از روردن کلمه "مجد" بیان حدال زمان طی نمودن مسیر

مهم نبوده که هدف پردازندة ال

اس ل اما اللیدي علیرغم ایمکه ترکیب را از وص

مقلوب به وص

غیر مقلوب تعدی نموده اس

به درستی و با ترکیبی زیبا رن را به فارسی برگردانده اس ل زیرا ترجمة مقلوب رن متناسب با باف
زبان مقصد نبوده و خوانایی متم را از بیم میبرد
پارهاي از اضافات در متم ال

لیله ولیله خاصیّ

مبالغهگونه دارد بهگونهاي که احساس میشود

داستانسرا رنها را بهعمد و با توجه به اصال شفاهی کتاب رورده تا هیجان شخصی ها را به
اهلل هإّنا ضاقت علينا الدُّنيا ِمن ِ
خوانندگان کتاب انتقال دهد مانند« :و ِ
عام والشر ٍ
لتذ بط ٍ
شدة فراقِک ،والنَ ُّ
اب يوماً ِمن

ليل والنَّها ِر ِمن ِ
ِ
وحنن نبکي بالَّ ِ
فرط َشوقِنا إليک»(ال
األيام ،م

لیله« )118/1 :1118 ،به خدا سوگند که از دوري

تو جهان بر ما تنگ بود از خور و خواب بازمانده از بهر تو گریان بودیم» (طسوجی« )881 :4934 ،به
راستی فراق تو جهان را بر ما تنگ کرده بود و روزي نبود که غ اي گوارا و رب خوش از گلوي ما
پاییم رود و شبانه روز از دلتنیی براي تو گریه میکردیم» (اللیدي :4981 ،پریانهها )3 :1
در متم اصلی دو ترکیب اضافی مورد نير «شدة فراقک» و «فرط شوقنا» اس

که در ترجمة طسوجی

به ترتیب به «دوري تو» و «بهر تو» ترجمه شده که مالحيه میشود واژه مضاف در هر دو عبارت
«شدة» و «فرط» ح ف شده اس
اس

در ترجمه اللیدي نیز به ترتیب به «فراق» و «دلتنیی» ترجمه گردیده

در هر دو ترجمه تعدی از ترکیب اضافی به مفرد مشاهده میشود که مبالغه در وص

دلتنیی به متم مقصد منتق نشده اس
هزار وی

دوري و

ایم تعدیالت جزئی همانگونه که پیشتر هم گفتیم در ترجمة

شب فراوان دیده میشود که با توجه به سلیس ساختم متم ضروري اس ل اما گاهی ایم
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تعدی ها ،بیمورد و مخ ّ مفهوم و معناي کالم اس ل زیرا مهمتریم ویژگی متم روایی که همان
دراماتی

بودن و ج ابیّ

نثر داستان اس

و باعث میشود که خواننده تا پایان داستان کتاب را از

خود دور نسازد از بیم میرود و داستانها از هیجان بیرون میرید در نمونة"الراکب المجد" هراس در
دل شخصی

وارد میشود که حتی ی

در متم ترجمه ایم هراس در دل شخصی
نمونةاخیر هم توصی

سوارة تیزرو هم نمیتواند ایم مسیر را ی ساله بپیمایدل اما
نمیافتد و خواننده براي ادامة داستان ترغیب نمیشود در

مبالغهرمیز اما حقیقی برادران و خواهران گلنار دریایی به عباراتی خنثی ترجمه

شده که خوانندة متم فارسی گمان نمیبرد که خویشاوندان گلنار از دوري او در غم و ع اب بودهاند
ازایمرو چنیم تعدیالت ساختاري -نحوي که به معنا و پیرنگ داستان رسیب میرساند لاب لبول
نیس
از دییر نمونههاي تعدی در ساخ

نحوي عدول از مفرد به جمله و برعکس اس

ایم امر

موجب کاهش و افزایش حجم ساختارهاي نحوي میگردد نمونة ذی نشاندهندة تعدی از مفرد به
السفوف والدها ٌن»
شرب أدو ٍية و
ٌ
جمله در ترجمة اللیدي اس «:وقد عجزت فيه األطباءم واحلکماءم ومل يَنفعهم م
منهم م
(ال لیله« )11/4 :1118 ،پزشکان و حکیمان در درمان او ناتوان بودند و هر دارو که به او می-
نوشاندند و هر گردي که میخوراندند و هر مرهمی که میمالیدند افاله نمیکرد» (اللیدي:4981 ،
پریانهها)94 :1
در ایم عبارات که از داستان حکیم رومان و مل

یونان گرفته شده اس

شاه دچار بیماري برص

شده و پزشکان از درمان او درماندهاند در والع ترجمة تح اللفيی عبارت پایانی با حفظ ساختار
مبدأ چنیم میشود :نوشیدن دارو ،گرد ،و مرهم افالهاي نکرد» اما مترجم کلمات مفرد مورد نير را به
جملهواره ترجمه نموده و با توجه به لضیة تفسیر حداللی الدمیرال و در نتیجه ساختار نحوي کالم از
مفرد به جملهواره تغییر یافته اس
مخاطب را به نهای

در والع متم اصلی از ایجازي نامناسب برخوردار اس ل زیرا

عجز حکیمان و عقیم ماندن روشهاي مختل

حکیم رویان در شفاي مل

درمان نمیرساند تا نقش مهم

بهتر درک گرددل اما ترجمة اللیدي ایم نارسایی را با افزودن کلمات و

تفسیر و طوالنی نمودن رنها رشکارتر نموده و خواننده بهتر رن را درمییابد طسوجی از ترجمة ایم
عبارات چشمپوشی نمودهل ل ا بررسی مقابلهاي رن امکانپ یر نیس
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تعدی از ساخ

ع إلی أهلي» (ال
مل و ُّالرجو م
اسمی به فعلی در ایم نمونه دیده میشودَ «:
کيف َ
الع م

لیله« )11/1 :1118 ،مم چیونه به سوي پیوندان و وطم باز خواهم گش ؟» (طسوجی:4934 ،
)111ل «اکنون چه کنم و چه سان به نزد خانواده بازگردم» (اللیدي :4981 ،پریانهها)498 :1
و بازگش

ترجمة بدون تعدی رن میشود :تکلی

به خانوادهام چیونه اس ؟ اما هر دو مترجم

با تبدی ساختار اسمی (العم و الرجوع) به ساختار فعلی (بازخواهم گش )ل (چه کنم ،بازگردم) به
تغییر در ساخ

پرداختهاند ایم جمله از طرف مل زادهاي که با نوشیدن رب جادویی به شمای زنی

در رمده ،بیان شده اس ل در حکای

چشمه جادو ماجرا از ایم لرار اس

که مل زاده که به نیرنگ

وزیر از چشمه جادو مینوشد زن میشود و در رنجا تنها میماند تا ایمکه پريزادي او را به مکانهاي
دور میبرد گرچه لصد پريزاد درمان عل

مل زاده اس

اما او همواره گمان خوف و ترس در دل

داردل بنابرایم از او سؤال فوق را میپرسد ترجمه با تبدی ساختار اسمی به فعلی بهتر توانسته حال
اضطراب و دلهره در شخصی
توجه به وضعی

را بیان کندل زیرا در شک ترجمهاي رن ،نهاد خود مل زاده اس

که با

روحی که دارد خود را نهاد سخم و مدار بحث لرار میدهد

تعديل در شیوۀ خطاب

تعدی در خطاب به معناي رن اس

که مترجم براي رسایی و شیوایی متم ترجمه ،شیوة خطاب

جمله یا زاویة دید نویسنده را تعدی کند(فرخزاد )414 :4988 ،ولتی سخم از شیوة خطاب به میان
میرید وارد حوزة نحوه گفتمان اثر میشویم در والع بایستی «با استفاده از لواعد گفتمان ،جملهها را
طوري بیان کنیم که با هم مرتبط باشند بهطوري که شنونده یا خواننده از جملهاي به جملة دییر روان
و راح

منتق شود»(صلحجو )1 :4934 ،ازایمرو مبحث گستردهاي پیش روي ما باز میشود که

ترجمهپژوه بایستی بکوشد که از ایم منير ،میزان تعدیالت ساختاري را که در متم ترجمه در مقایسه
با متم اصلی رخ داده بررسی نماید

همانگونه که در ال

لیله ولیله میبینیم گفتمان در ی

اثر روایی به چیونیی و نحوة روای گري

پردازنده مربوط میشود و ایمکه او از چه سازوکارهایی براي پیشبرد حوادث و ایجاد پیوند میان رنها
بهره برده اس

از مياهر گفتمان در ی

اثر روایی میتوان از شیوة کاربرد و سیطرة داناي ک  ،جریان
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سیّال ذهم و ت گویی یا کاربرد و سیطرة جمالت خبري یا انشایی ،گفتیوي بیرونی ،یا درونی یا
سیطرة روای  ،کاربرد صیغة معلوم یا مجهول و از ایم لبی کاربردهاي ساختاري نام برد که به حوزة
گفتمان و خطاب روایی مربوط میشود این

ترجمة ال

به تحلی نمونههایی از تعدیالت ساختاري گفتمانی در

لیله ولیله و بررسی مقابلهاي ترجمة طسوجی و اللیدي میپردازیم

طسوجی بیشتر و اللیدي کمتر ،با هدف کمرنگ کردن حضور شخصی

در داستان ،ایجاز یا

فشردهسازي و یکنواخ سازي روایتبه تعدی گفتههاي شخصی ها میپردازند که ایم رویکرد به
چندیم روش صورت میگیردل یا از طریق تعدی از گفتة مستقیم به غیر مستقیم که «درایم شیوه
سیطرة روای گر بیشتر میشود و خود به نمایندگی از شخصی
روای

کالم او را به شک غیر مستقیم

میکند» (الکردي« )111 :1111 ،ایم گفتار به صورت نق لول غیر مستقیم ساده بیان میشود

و در ایم حال  ،فقط مضمون کالم منتق میشود» (یقطیم )481 :4331 ،یا از طریق تعدی از
مستقیم به شیوة گزارش روایتی گفتهها صورت میگیرد «در ایمجا روای گر عم گفتم شخصی ها
را گزارش میکند و حتی مضمون سخم شخصی هاي داستانی ،جزئی از تجربة روای گر بهشمار
میرود»(الکردي)118 :1111 ،
در داستان سی الملوک و بدیعالجمال هنیامیکه فارِس ،وزیر عاصم شاه پدر سی الملوک به نزد
بالض ِ
القادمي،
يوف
سلیمان نبی میرید ،وزیر سلیمان به استقبال او میرود« :وقال هلم أهالً وسهالً ومرحباً ُّ
َ
ِ
بقضاء حاجتِکم»(ال لیله« )131/1118:1 ،سالم داد و ایشان را به رواگشتم حاج بشارت
فابشروا
فرمود» (طسوجی« )311 :4934 ،گف  :خوش رمدید و صفا روردید ،اي میهمانان ارجمند ،مژده باد
شما را که کامتان بررمد» (اللیدي :4981 ،پریانهها)14 :1
در متم مبدأ جملة"فابشروا بقضاء حاجتکم" گفتةوزیر سلیمان نبـی اسـ کـه بـه صـورت گفتـة
مستقیم رورده شده اس
گفتة شخصی

یعنی" :خرسند شوید به بررورده شـدن حاجتتـان" امـا در ترجمـة طسـوجی

توسط خود طسوجی روای

شده و صیغة سخم از مخاطـب بـه غایـب تغییـر نمـوده

اس ل بهگونهاي که ترجمة طسوجی معادل عبارت عربـی «فبشّـرهم بقضـاء الحاجـات» مـیباشـد در
ترجمة اللیدي نیز اگرچه تغییرات دییـري صـورت گرفتـه امـا شـیوة خطـاب روایـ
اس

تغییـر نکـرده
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از جمله تعدیالت در شیوة خطاب ،تغییر از حال

استفهامی به خبري اس

طسوجی مطابق با

باید در نير داش

که گاهی تعدد ایم

دالی پیشگفته ،معموالً از تعداد سؤاالت در متم کاسته اس

سؤاالت باعث میشود که گف وگویی نمایشگونه در روای پدید رید و داستان از خط روایی فاصله
ِ
اإلحسان
بییرد نمونههایی از رن را در داستان بدرباسم و جوهره میبینیم« :فقالت له يا سيدي ،هل جراءم
إال اإلحسا من؟» (ال لیله« )118/1118:1 ،جلنار گف  :اي مل  ،احسان را جز احسان پاداشی نیس »
(طسوجی« )888 :4934 ،گلنار گف  ،اي سرورم ،میر سزاي نیکی جز نیکی اس ؟» (اللیدي،4981 ،
پریانهها)41 :1ل
در والع ایمگونه سؤال کردن که جواب مشخصی دارد و لصد پرسشگر صرفاً طلب جواب
نیس

بلکه هدف نفی یا تقریر موضوع در ذهم مخاطب اس

تعدی رن از ساختار سؤالی به خبري

چندان عیبناک به نير نمیرسد
در تعدیالت ساختاري الدمیرال جابهجایی اجزاي جمله نیز مطرح میشود ایم جابهجایی موجب
تغییر در نحوة گفتمان میشود او معتقد اس

که اجزاي ی

جمله از لبی نهاد و گزاره ،فع وفاع ،

مبتدا و خبر و مضاف و مضافالیه را میتوان جابهجا نمود چنانچه ایم تغییرات ،تعدیلی در شیوة
گفتمان پدید نیاورد رن را در بخش تعدی در ساخ

بررسی میکنیملاما گاهی جابهجایی اجزاي

جمله موجب تعدی در شیوة خطاب میشود براي تحلی ایم موضوع نمونة ذی را از داستان
ون و ِ
ِ
الوجه واآلن قد مرَّد إليک لونمک،
ب من ذلک وقال :يا أخي م
رغازیم کتاب میروریم« :فتَ ه
کنت أراک ممص َفَّر اللَّ َ
عج َ
أخربين حبالِک»(ال لیله« )41/1118:4 ،درنهای تعجب شاه زمان را دید و از او پرسید :چه شده اس
که گونة زردت به سرخی گرائیده و رثار شادمانی و شع
« )11ماجرا چیس

بر چهرهات میبینیم؟ (طسوجی:4934 ،

که پیش از ایم تو را زرد و رنگ پریده و ناخوش میدیدم و این

رنگ به

چهرهات بازگشته اس ؟» (اللیدي :4181 ،پریانهها)1 :1
چنانکه پیداس

ترجمة عبارت "أخبرنی بحال " که در پایان کالم رمده اس

توسط طسوجی و

اللیدي به رغاز کالم رمده اس ازایمرو اجزاي جمله جابهجا شدهاند و ایم امر موجب تعدی در
نحوة گفتة شخصی

شده اس

در والع شهریار سخنش را با سؤال رغاز نکرده اس ل ابتدا مطلبی

رورده سپس از دل رن مطلب سؤالی پرسیده اس لاما در ترجمههاي فارسی ،سؤال در رغاز کالم و
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در متم اصلی که سؤال در پایان عبارت رمده تعجب و

شیفتی شهریار را نمیرساند همانگونه که خود متم میگوید« :فتعجب مم ذل
بیم بردن شیفتی ،سؤال و طلب جواب سریع ،مدّ نير اس
والعترجمههاي فارسی با مقدم نمودن سؤال با باف

» ازایمرو براي از

تا مخاطب از شیفتی در بیاید در

گفتمانی تعجبرور متم هماهنیی بیشتري دارند

نمونة دییري از جابهجایی ارکان جمله در جابهجایی جمالت پیرو متم دیده میشود در داستان
بالعدل بي العِ ِ
باد» (ال لیله:1118 ،
أفرس ِمن الصغ ِري وقد َمل َ
ک َ
کم ِ َ َ
البالد َ
رغازیم میخوانیم«:کان م
وح َ
الکبري َ
« )3/4شهریار که بزرگتر بود با تکیه بر دلیري و عدل و عدال لسم وسیعی بیرف و به
پرداخ » (طسوجی)11 :4934 ،ل «پسر بزرگ که سلحشورتر بود و بر کشور خویش

حکوم

فرمانروایی و بر رعی

به عدل و داد پادشاهی میکرد» (اللیدي ،پریانهها)4 :4

در متم اصلی سه جمله داریم که یکی پایه و دو تاي دییر پیرو هستند حکوم داري مل

پیش

از موضوع عدال گستري او رمده اس ل اما در متم طسوجی ایمگونه وانمود میشود که تعام
عادالنه با مردم باعث بقا و گسترش حکوم

او گردیدل از ایمرو جاي دو جملة پیرو در متم با

زیرکی که از جانب طسوجی صورت گفته تغییر پیدا کرده اس ضمنا ایم جابهجایی در ترجمة
طسوجی صرفا در فرم بالی نمانده و همانگونه که دیده میشود اوایم جابهجایی ساختاري را با دلی
بیان کرده و جملة پیرو دومی را بهمثابة دلیلی براي جملة پیرو نخس

رورده و رابطة سببی میان رن دو

برلرار نموده اس لاما چیدمان جمالت پیرو در متم اصلی و در ترجمة اللیدي مخ ّ معناي کالم
نیس

و میتوان رن را داراي ترتیبی منطقی دانس ل زیرا فرمانروایی مقدمة عدال گستري اس

در ترجمة طسوجی ایم جابهجایی با خوانش دییري همراه اس
فرمانروایی مقدمة عدال

اس

لیکم

از ترجمة او میشود فهمید که

و سرزمیمهاي وسیعی را گرفتم نتیجة عدال

اس

نکتة دییري که در ترجمة اللیدي دیده میشود و نمونههاي زیادي از ایم لبی در ترجمة او می-
تواندید بلند کردن جمالت اس ل بهگونهاي که چند جملة کوتاه را در ی
لیله ولیله به گونهاي اس

جملة مستق میرورد الزم

به ذکر اس

که ساختار گفتمانی ال

پرداخته اس

و جملههاي کوتاه در رن بسیار دیده میشود و ایم جمالت کوتاه معموال نيمی همپایه

در متم ایجاد میکنند «همپاییی رابطهاي اس

که داستانسرا به تقطیع جمالت

که بیم دو یا چند عنصر دستوري همنوع با ادات

سال چهل و هشتم
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همپیایهساز به وجود میرید و رن عناصر را از نير نحوي همپایه و همنقش میسازد به عبارت دییر
همپاییی عاملی اس

براي ایجاد ساختی که حدال داراي دو سازه یا دو عنصر همپایه اس

را که در اثر همپاییی ایجاد میشود ساخ
در عربی همان حروف عط

ساختی

همپایه مینامند» (فال  )913 :4911 ،ادوات همپایهساز

هستند که در مثال مزبور "واو" میباشد نثر طسوجی از ایم جه

مطابق متم اصلی اس ل چرا که او از پیروان نثر لائم مقام بوده و از خصایص ایم نثر کوتاهی و تقطیع
البالد وحکم ِ
بي
جمالت بوده اس (بهار )911/4984:9 ،در نمونة پیشیم دو جملة پیرو «قد مل َ
بالعدل َ
ک َ َ َ
العِ ِ
باد» که خاصیّ همپایه هم دارند در متم طسوجی به همان شک انتقال یافته اما در ترجمة اللیدي
هر دو جمله به ی

جملة بلند تعدی یافتهاند و ساختار همپاییی نیز از بیم رفته اس

نمونة زیر از

فلما رأوها َعَرفموها َوَد َخلموا
داستان گلنار دریایی نیز به همیم صورت اس «:قامت هلم و قابلَتهم بالفرِح و ُّ
السروِر ،ه

عندها وعانَ مقوها وبَکوا بکاءً شديداً» (ال
َ

لیله« )118/1 :1118 ،از بهر ایشان به پاي خاس  ،و با فرح و

سرور به سوي ایشان شتاف  ،چون ایشان جلنار را بدیدند ،بشناختند ،و او را در رغوش کشیدند و
سخ

بیریستند» (طسوجی« )881 :4934 ،ازجابرخاسته باشادي و سرور به پیشباز رنان رف

چون رنان گلنار را دیدند شناختند وبه جارورند ،وبه نزدی

و

او رفته در رغوشش گرفتند» (اللیدي،

 ،4981پریانهها)3 :1
همانگونه که میبینیم اللیدي سعی میکند از تعدد ایم جمالت کوتاه بکاهد و بیم رنها پیوند
برلرار نماید از ایم رو فع «لام

لهم» را به صورت جملة مستق ترجمه نکرده و رن را به صورت

جملهواره به جملة بعدي وص کرده اس لاما طسوجی با ایمکه با سب
جمالت را ح ف نموده اس

ایجازگونة خود برخی

لیکم مانند اللیدي از تلخیص و زدون همپاییی و کوتاهسازي جمالت

بهره نبرده اس
اس

از دییر مواردي که جا دارد بهطور ویژه از رن بحث کنیم مقولة اطنابگویی در هزار و ی

شب

کلی اطناب سخم بیوییم بایستی جاییاه رن را در هزار و ی

شب

پیش از رنکه دربارة ماهیّ

به درستی بشناسیم پردازندة ال
و جزئینیر و گاه بهواسطة روای

لیله گاه بهواسطة توصیفات تکراري و گاه بهواسطة وص هاي دلیق
نمایشی از حادثهاي ،به اطناب روي رورده و به طول و تفصی
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میپردازد ایمکه مترجمان فارسی ایمگونه موارد گفتمانی را چیونه به زبان مقصد انتقال داده اند نکتة
مهم ایم مبحث اس
در داستان "بازرگان و عفری  "4نمونة بارزي از اطنابسازي را میبینیم که باعث ایجاد فرایند
ِ
تجسّم نمایشی شده اس « :فرجع إلی ِ
بلده وقَضی ََج ُّ ِ
الده مبا
أوصل
َ
َ
احلقوق إلی أهلها ،وأعلم زوجتَه وأو َ
َ
َ َ
يع تعلقاته ،و َ
ِِ ِِ ِ ِ
توجه وأخ َذ کفنَه حتت ِ
متام ِ
عندهم إلی ِ
إبطه،
السنةُ ،ثه َّ
وقعد َ
أوصی َ
َ
َجيع أهله ونسائه وأوالده ،و َ
جری له ،فب َکوا وکذلک م
ِ
اخ» (ال لیله« )41/4 :1118 ،بازرگان به خانه
َّ
وخر َج رغماً عن أنفه فأمقي َم عليه العيا مط و ُّ
الصر م
وودع أهلَ مهوجريانَه َ
و داستان را براي فرزندان بیان نمود ،چون رن سال به پایان رسید » (طسوجی)11 :4934 ،

بازگش

«مرد به شهر خود بازگش  ،دارایی خویش وارسیده ،حق و حقوق دییران بداد و سرگ ش
فرزندان بیف
وی

نوش
گف

بازن و

اه خانه ،خویشاوندان و زن و فرزندانش گریه و زاري رغاز کردند ،پس وصی
سال نزد رنها بود رنگاه کفم زیر بغ نهاد و با خانواده و خویشاوند و همسایه بدرود

و راه سفر ناخواستة خویش در پیش گرف

و با رفتم او فریاد شیون و زاري بلند شد»(اللیدي،

 :4981پریانهها )41 :4
پردازنده سرنوش

غمانییزي را که براي بازرگان بینوا در انتيار اس

اس ل بهگونهاي که انیار دیرتر میخواهد او را به سرنوش
اطناب باعث شده که خواننده با شخصی

با طول و تفصی بیان نموده

محتوم به مرگ خویش برساند ایم

تاجر مأنوس گردد و با او همذات پنداري نماید نیاه

دلسوزانة راوي با نشان دادن فغان و ناله در پی ماجراي تاجر بیان میگردد تا خواننده منتيرراهحلی
براي نجات جان بازرگان شود ایمگونه تمهیدگري و کاستم از سرع
باعث میشود که خواننده منتير ی

حادثة غیر مترلبه براي تغیر مسیر روای

روای

و طول و تفصی

شود و در فرجام کار با

ادامة روند نومیدانة بازرگان و نشستم غمیینانة او در زیر درخ  ،پ یرش حضور پیرمردان ناجی
براي خواننده رسانتر میشود
 4بازرگانی هنیام رسودن در مسیري نان و خرمایی میخورد و هستةخرما بر زمیم میکوبید که در نتیجه عفریتی سربر می-
رورد و لصد دارد بازرگان را به جرم کشتم فرزند خویش بر اثر هسته خرما بکشد بازرگان از او میخواهد که ی
او فرص
پ یرد و

دهد تا نزد خانواده بازگردد و حساب هاي خویش بکند و بعداً نزد او براي اجراي حکم بازگردد عفری

سال به
می-
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ترجمة طسوجی به ایم جنبه از تجسّم نمایشی و نقش رن در پیشبرد داستان توجه ننموده و به
4

فشردهسازي نابهجا روي رورده اس

بهگونهاي که در رن احساس میشود که بازرگان با خواس

للبی و بدون اکراه و بدون ایمکه ایم حادثه او و خانواده و خویشاوندانش را ناراح
باز میگردد گویی از دس

مح عفری

دادن جان براي او مهم نبوده ازایمرو حضور پیرمردان براي

نجات جان او انیار از سر ضرورت و نیاز نبوده اس
پیرمردان را فراهم نکرده اس
شده اس

1

کند دوباره به

و روای

در ترجمة طسوجی زمینة حضور

همچنیم در ترجمة طسوجی غلبة فرم بر محتوا ملموستر نشان داده

در حالیکه ترجمة اللیدي مطابق با متم اصلی ایم تنش را به درستی انتقال داده و حضور

فرمهاي روایی،فرمالیته نیس

بلکه هنري و زیبا ایجاد شدهاند

تعديل بالغي

تعدی بالغی به معناي تالش براي بازرفرینی وفادارانة متم اصلی در زبان مقصد با استفاده از
ررایههاي متفاوت اس

تا تأثیري مشابه تأثیر متم اصلی را در خوانندة ترجمه ایجاد کند ایجاد ایم

تعدی نه تنها در فرایند ارائة پیام و معنا خل وارد نمیکند ،بلکه میتواند باعث برجستیی و نمود
بیشتر معنا شود تعدی بالغی را بیشتر در ترجمه امثال و تعابیر و کنایات و عبارات رمیخته با تصویر
میتوان دید (لطفیپور ساعدي )411-414 :4911 ،بحث بالغ

در مواردي نيیر مجاز ،استعارهو

دییر تصاویر بیانی و رمزي جلوهگري میکند و دشوارتریم مرحله براي مترجم بهشمار میریدل زیرا
 4اللیدي ایم فشردگی ترجمه او را یکی از اسبابی میداند که ترجمة دوم را ضروري مینماید ایم فشردگی را اللیدي یا
به خاطر نسخههاي مغلوط عربی میداند یا ایم که ایم موارد را خود طسوجی به جهاتی پیراسته یا کسانی به هنیام چاپ
نیاوردهاند (ر ک :اللیدي :4981 ،پریانهها )41 :4
 1با ایمکه در داستانهاي پریان فرم ارجحیّ

دارد و محتوا و مضامیم گوناگون اهمیتی ندارد بلکه فرم اس

پ یرش هر محتوایی را دارد و ایم باعث میشود که خواننده با ی
شودل اما در برخی حکای هاي هزار و ی
مل

شب فرم خاصیّ

سري فرمهاي روایی تکراري در همة داستانها روبهرو

تکرار شونده ندارد (همانگونه که در حکای

یونان فرم تکرار شوندةلصه سرایی براي نجات جان بیفایده اس

هیجانی روای

که توانایی

حکیم رویان و

) یا ایمکه پردازنده بهگونهاي حوادث را پرتنش و

میکند که حضور فرم در رن رنگ میبازد در داستان مزبور حضور ناجی (مفهومی تکرار شونده در داستان-

هاي لدیمی) از سر نیاز و نشان دادن سرنوش
فرمالیته و بدون احساس نیازي ظهور مییابد

مصیب بار بازرگان رورده شده اس ل اما در ترجمة طسوجی به شکلی
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در بیشتر موارد ایمگونه موارد بالغی در متم مقصد رنگ میبازد و همان نقشی را که در متم اصلی
بازي میکرد ایفا نمیکند ازایمرو مترجم باید نهای
هایی مانند رنچه در متم مبدأ بوده اس

تالش خود را بهکار گیرد تا عبارات و معادل-

بیاورد در مجموع بیشتر موارد تالش مترجم در ترجمة

زیباییهاي بالغی ناکام میماند (عبود)439 :4333 ،
اثر ادبی معموالً از زیباییها و ررایههایی براي افزایش میزان ادبیّ

نویسندة ی

میکند که معموال از مجادله انییزتریم مباحث در مطالعات ترجمه میباشد متم ال
دالی زیادي از زیباییهاي بالغی کم بهره اس
بالغی برخوردار اس
بالغ

لیله ولیله بنابر

و نثر کمتر از نيم از ررایههاي

بهویژه نثر روایی که هدف روای گري نزد پردازندة کتاب مهمتر از زیباسازي

ظاهري و ررایهپردازي بوده اس
اس

ایم کتاب نثر اس

متم خود استفاده

کما ایمکه انشاء متوسط دلی دییري بر عدم بهرهمندي کتاب از

«ایم کتاب در للمرو ادبیات عامیانه لرار می گیرد» (محجوب)914 :4981 ،لودر اسلوب

نیارش رن اثر لهجههاي مختل

بومی و محلی نمایان اس

و کاتبان و محرّران و نسخهنویسان،

لهجههاي محلی خود را به هنیام استنساخ و رونویس کردن کتاب ،بهکار بردهاند (ستاري:4918 ،
 )31ایم اثر داراي شاخصههاي مهم بالغ
بهگونهاي اس

که رن را روای

و فصاح

زبانی نیس ل گرچه از نير تکنی هاي روای

جادوگونه للمداد میکنند(الشویلی)44 :1111 ،

بدیمسان زمانیکه سخم از تعدی ساختار بالغی ال

لیله ولیله در ترجمههاي فارسی طسوجی

و اللیدي به میان میرید منيور رن موراد اندکی اس که داستانسرا به صورت مطبوع و بدون تکل
ِ
فأخربتا حبکايِة حس ٍن من أوِهلا إلی ِ
کالقضبة
تعد
بهکار برده اس مث ایم نمونه در داستان حسم «:م
خخرها هي تر م
َ
يح ِ
ِ
العاصف»(ال لیله« )911/1 :1118 ،عجوز حکای حسم را از رغاز تا انجام به او حدیث
يوم
يف ر ِ
کرد ولی اندامش از بیم همی لرزید» (طسوجی« )314 :4934 ،پیرزن سرگ ش
پایان براي او گف

حسم از رغاز تا

و در حال چون بیدي در تندباد بر خویش میلرزید» (اللیدي:4931 ،پریانهها :1

)114
در ترجمة طسوجی تصویر بالغی به تصویري ساده تعدی یافته اس ل درحالیکه در ترجمة
اللیدي تصویر بالغی بدون تعدی به زبان مقصد انتقال یافته اس
میکند و تعابیر ساده و تهی از بالغ

گاهی ایم لضیه برعکس نمود پیدا

کتاب به تصاویري بالغی تعدی مییابدل چنانکه در داستان
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چشمه جادو میبینیم« :فلما علم ابن عمها َّأّنا تزوجت ِ
بغريه ،أخذتهم الغريةم» (ال
هَ
ه ََ م

لیله« )19/1 :1118 ،پس

چون پسر عم دختر شنید که او را به دییري تزویج کردهاند ،رتش غیرت در دلش شرر انداخ »
(طسوجی« )114 :4934 ،رن پسر عمو چون دانس
رش

که دختر عمو به همسري مردي دییر رفته،

و غیرتش بجنبید» (اللیدي :4981 ،پریانهها )499 :1
چنانکه پیداس

طسوجی برخالف اللیدي تصویري بالغی ایجاد نموده اس

بالغی اندک ،در ترجمة طسوجی بدون تکل
بالغی چندان تاثیري در شک گیري روای

اتقاق افتاده اس

لیکم بایستی در نير داش

که نکات

ندارد و تعدی رن نیز خللی در معنا و مقصود روای

ایجاد نمیکند ازایمرو اگرچه وفادراي اللیدي در ایم موارد نکوهیده نیس
نیس

ایم افزودههاي

اما لاب تحسیم هم

و عدم وفاداري طسوجی نیز در ایم موارد اگر لاب تحسیم نباشد نکوهیده هم نیس

پارهاي از تصویرپردازيها در ال

لیله متکلفانه و عامدانه صورت گرفته اس

بخش عمدة ایم

تصویرها در وص ها بروز پیدا کردهو پردازنده از تشبیهات و استعارات و کنایات و دییر
سازوکارهاي هنري و بالغی بهره جسته و رن رابراي وص
مل زادهاي خوشسیما اس
در کنشهاي بعدي روای
به بهتریم شک توصی

بهکار برده اس

موصوف خود که غالباً دختري پريزاد یا

از رنجا که ایم عوام در داستان نقش بهسزایی دارد و

تأثیرگ ار والع میشوند ،پردازنده تالش میکند موصوف مد نير خود را
کند و براي تکمی ایم فرایند از تصویرهاي بالغی هم استفاده میکند مهم

در اینجا نحوة تعام مترجمان در چیونیی انتقال ساختارهاي بالغی به زبان مقصد اس
در داستان "بدرباسم و جوهره" که عشقورزي به صورت موازي در رن تکرار میشود توصیفات
زیبا و وتأثیرگ اري از معشولهها توسط داستانسرا ارائه شده تا تنش شخصی ها منطقی جلوه کند
هنیامیکه صالح نزد خواهر خود گلنار به توصی

دختر شاه سمندل میپردازد تا گلنار ،او را به ازدواج

پسرش بدرباسم دررورد ،سخم او با زیباییهاي بالغی همراه میشود« :يا أخيت مايَصلم مح البنک إالامللکةم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ألطف والأحلَی
وج مد يف البح ِر وال يف الرب َ
جوهرةم م
بنت امللک السمندل ،وهي مثلمهم يف احلمس ِن واجلَمال والبَهاء وال َکمال ،واليم َ
رف أمحر ،وِر ٍ
ي أزهر ،کأنهه اجلوهروطَ ٍ
قيل ِ
ٍ
ذات حس ٍن َ ٍ
وخ ٍّد أمحر َ ٍ
َشائل منها َّ
دف ثَ ٍ
وخص ٍر َحن ٍيل
ألّنا م م
َ
وجب َ م م
وَجال ،وقَ ٍّد واعتدالَ َ ،
َ
ِ
و ٍ
ِ
ٍ
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ت
و
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و
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اشف ولينةم امل ِ
نَظرَ ،عذبةم املر ِ
عاطف» (ال لیله« )119/1 :1118 ،شایستة پسر تو جز ملکه جوهره ،دختر مل
َ
َ
َ
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سمندل کس نیس که او در حسم و جمال و ادب و کمال به پسر تو همی ماند و در بحر و بر خوب-
تر از او دختري نیس » (طسوجی« )831 :4934 ،اي خواهر براي همسري پسر تو جز ملکه جوهر
دختر شاه سمندل کسی شایسته نیس ل زیرا او در زیبایی و دلربایی و طروات و نازک ررایی مث و مانند
ندارد و در دریا و خشکی لطی تر و شیریم سخمتر از او یاف
بسیار اس

نمیشودل چرا که او بهرهمند از زیبایی

و باال بلند و سرو رفتار و چهرهاش به سرخی گ انار و پیشانیاش به تابندگی خورشید و

دوار و گیسوانش چون شب تار و چشمانش سرمهسا و خمار اس

و سرینی سنییم و میانی باری

وموییم و رخسارهاي به زیبایی ماه و پرویم دارد که چون بنیرد رهو و غزال از شرم سر فرو دارد و
چون بخرامد سرو رش

ررد و رنیاه که پرده از رخ برگیرد خورشید و ماه به خجل

را که بنیرد شیفتة خود سازد که شیریم دهان اس و باری
وص هاي کلیشهاي و لراردادي در هزار وی

وا دارد و هرکس

میان» (اللیدي:4981 ،پریانهها )14 :1

شب چندیم کارکرد دارندل کارکرد بالغی ،کارکرد

روایی ،کارکرد روایی وغیره رنچه در نمونة پیشیم مشاهده میشود مجموعهاي ار ایم کارکردها اس
طسوجی پیروسب

ایجازگونة خود کارکردهاي موجود در ایم اوصاف را از بیم برده اس ل اما

اللیدي توانسته ترجمهاي برابر و وفادار حتی پرطمطراقتر از متم مبدأارائه نماید رنچه در ایم مبحث
مهم اس

کارکرد بالغی اس

و چنانکه پیداس

شخصی

صالح به وص

دخترکی با صیغة غایب

میپردازد ایم وص هاي کلیشهاي در پی ایجاد کنشی تکرار شونده در روای هاي هزار و ی
اس

شب

 -و رن ایمکه مل زادهاي ،عاشق زیبارخی میشود و براي وصال او مخاطرات زیادي به جان

میخرد - 4پس نقطة جریان و پیشبرد حوادث پسیم همیم وص هاي کلیشهاي اس
 4ایم کنش یا بهواسطة رویارویی مختصر دو شخصی

که میخواهد

با هم پدید میرید رنگونه که در داستان لمرالزمان میبینیم که رویارویی میان

لمرالزمان و ملکه بدور توسط عفریتکان صورت میگیرد و لمرالزمان براي رسیدن به او به تکاپو میافتد یا در داستان حسم بصري
ایم رویارویی در کنار نهري روان بهگونهاي کوتاه میسّر میشود و شخصی

را به تالش وا میدارد یا ایمکه در داستان سی الملوک و

بدیعالجمال که مل زاده بهواسطة نقشی ،رخ بدیعالجمال را میبیند و عاشق میشود و براي وصال او به دشواريهاي پرشماري گرفتار
میشود در داستان بدرباسم و جوهره نیز شخصی مرد (بدرباسم یا ماه خندان) با شنیدن توصیفات او و از طریق گوش عاشق میشود
و سختیهاي فراوانی در ادامه متحمّ میگردد همانگونه که میبینیم فرم یکسان اما مضامیم متفاوت هستند و رنچه اهمی دارد ارتباط
میان وص

با کنشهاي شخصی اس که اگر یکی از رنها را برداریم فرم نالص میشود
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ارتباط سببی میان حوادث را منطقی جلوه دهد در ایم داستان بدرباسم با شنیدن داستان عاشق جوهره
میشود و تالشهاي زیادي براي به دس

روردن او میکند حال اگر ایم توصیفات کمرنگ شود یا

از داستان ح ف گردد دییر تالشهاي بدرباسم با دلیلی نیرومند پشتیبانی نمیشود در حقیق
پردازنده از سازوکارهاي بالغی و ادبی بهره میگیرد که بارزتریم رنها در ایم داستان ،تجسّم نمایشی
اس

و «رن به منزلة ارائه ی

ها ،حرک ها و گفتیوها اس

چیز یا شخص با توصی

فراوان جزئیات یا برگرداندن مقلّدانة حال -

که به طریقی به صحنة معیّنی جنبة دیداري میدهد یا رن را در چشم

خیال مخاطب نمایان میسازد» (پینال  )93 :4989 ،پردازنده با ایم شیوة بالغی سعی میکند که
موصوف مد نير خود را در ذهم مخاطب مجسّم نماید با استفاده از ابزارهاي تجسمرور ،دییر براي
خواننده،کنش شخصی

غیر منطقی نیس

و خود خواننده نیز با استفاده از ایم تکنی

موصوف ترغیب میشود و خود را در فرایند حکای

لرار میدهد چه برسد به شخصی

در رویدادها حضور دارد طسوجی با از بیم بردن سازوکارهاي تجسمرور ایم تکنی

به دیدن
بدرباسم که

را از بیم برده

اس لاما اللیدي با افزایش سازوکارهاي تجسمرور همچون افزودن تشبیه ،میزان تجسم را افزایش داده
اس

کما رنکه در عبارات «وخد أمحر وجبي أزهر ،کأنه اجلوهر ووطرف أحور» عبارت «چهرهاش به سرخی

گ انار و پیشانیاش به تابندگی خورشید و دوار و گیسوانش چون شب تار و چشمانش سرمهسا و
خمار اس » را در برابر رن میرورد که از جه

تصویرگري واطنابسازي بر متم اصلی برتري دارد و

در نتیجه لدرت تجسّم رن بیشتر اس
تعديل آوايي

ساختار روایی متم ال

لیله ولیله جز در اندک مواردي داراي رهنیی ررام و روان اس

لصة مادر بزرگها از روایی یکنواخ

برخوردار اس

و مانند

برخالف رنچه در رثار حماسی نيیر شاهنامه

میبینیم که از ضربرهنگ و رواهاي متنوّع و مهیّج بهره میگیرد بدیمسان بهرهمندي ایم نثراز فراز و
فرودها حتی هنیام ربستم حوادث و دراماتیزه شدن رن بسیار ناچیز اس

«و رنجا که هدف پیشبرد

داستان اس  ،نثر ساده و روان مینماید» (ثمینی)414 :4913 ،لو معموالً رهنگ متناسب با باف
مضمونی روای

نیس

و در پی ایجاد فرایند مضمونسازي نمیباشد لاما همیشه هم ایمگونه نیس
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و در پارهاي از اولات ساختار روایی داستانها در مضمونسازي پراهمی میشود در داستان بازرگان
فلما فَر َغ ِمن ِ
أکل التَّمرِة َرمی النَّوا َة ،وإذا هو
ایمگونه شرح داده میشودَّ « :

و عفری نحوة پدید رمدن عفری
ِ ِ
بعفر ٍ
سيف» (ال لیله« )49/4 :1118 ،چون هستة خرما بر زمیم بینداخ ناگهان
يت طو ِيل القامة وبيده ٌ
عفریتی با تیغ برکشیده پیش چشمش عیان دید» (طسوجی)11 :4934 ،ل «خرما بخورد و هسته بدور
با شمشیر کشیده پدیدار شد» (اللیدي4981 ،ل پریانهها )49 :4

افکند ناگهان دیوي بلند لام

ایم نمونه را مقایسه میکنیم با نمونة مشابه رن در داستان صیاد و عفری که باز دربارة نحوة پدید
الس ِ
ماء ،وم َشی علی ِ
عد إلی ِع ِ
وجه ِ
بعد ذلک
نان َّ
األرض ،و َ
صَ
َ َ
رمدن عفری اس َ « :خر َج من ذلک القمق ِم مدخا ٌنَ ،
الُّت ِ
انتفض فصار ِعفريتاً رأسهم يف َّ ِ
اب» (ال لیله)43/4 :1118 ،
جاله يف ُّ
اجتمع ُثه
َ
السحاب وِر م
م
کامل الدُّخا من ،و َ
تَ َ
«ناگهان دودي از خمره بیرون رمد و به رسمان رف  ،تا رن که رن دود ی جا جمع گش

و از میان

دود عفریتی به دررمد غولرسا که سرش بر ابرها میسائید» (طسوجی« )91 :4934 ،از رن دودي
بیرون رمده به رسمان رف
خود گرف

و سپس به زمیم بازگش  ،دود غلیظتر شد و ی جا گرد رمد و شکلی به

و دیوي پدیدار شد که پاهایش بر زمیم و سرش در ابرها بود» (اللیدي :4981 ،پریانهها

)11 :4
یکی از ابزارهاي روایی پردازندة ال

لیله ولیله تقطیع و کوتاهسازي جمالت اس

رهنیی پر تب وتاب و هارمونی خاصی در روای
زودهنیام حوادث نمود پیدا میکند در نمونة نخس

میشود و دالل

که باعث ایجاد

روایی ایم روش بر شک گیري

پدید رمدن عفری

با روایی متناسب با رن همراه

نیس ل گویی ایم پدیده با بیبهره بودن از روایی متناسب ،هول و والیی در شخصی

و حادثة داستان

و پیرو رن در خواننده ایجاد نمیکندل در حالیکه شایسته بود پردازنده با بهرهگیري از روایی ملهم
ترس و نیرانی تغییر حادثه را نشان دهدلاما در نمونة دوم ایم هول و وال و دراماتی

شدن حادثه با

رواي ناشی از تقطیع حوادث همراه اس ل کما رنکه شاهد تعدّد افعال در رن هستیم ایم تعدّد افعال و
رمدن پرشتاب کنشها ،حادثهاي غیر مترلّبه و ناگهانی اما پرسرع
ایمباره کمتر با تغییر همراه اس

در نمونة نخس

را میرساند روش مترجمان در

تعدیلی دیده نمیشود و اگر ایجاد میشد خوب

بود در نمونة دوم اللیدي برخالف طسوجی به انتقال ایم خاصیّ

روایی به زبان مقصد مبادرت

نموده اس در والع اللیدي با مستق ساختم جمالت پایه و پیرو و عدم بهکارگیري جمالت کوتاه
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در ترجمه به کارکرد جمالت کوتاه و برریند روایی رن پی برده و در برگردان ماجراي پدید رمدن
عفری

به بهکارگیري جمالت کوتاه مبادرت نموده اس

یکی دییر از عواملی که باعث بروز ساختار رهنییم در متم میشود مربوط به شیوههاي داستان-
پردازي کتاب اس
اصلی کتاب اس

که از اصال

شفاهی رن متأثر اس

که هر دو ترجمه به انتقال ایم سب

در ایم میان وفادار به نوع روا ،کمیّ

و کیفی

یکی از ایم شیوهها وجود اشعار در متم
روایی مبادرت نمودهاندل هرچند ترجمة اللیدي

رن اس

الصباح،
ک شهرز ماد
که در جملهاي کلیشهاي پایان شبها ذکر میشود« :فأدر َ
َ

از دییر شیوهها رن اس
فسکتَت َعن ِ
باح» :طسوجی« :چون لصه بدیمجارسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو
الکالم امل ِ
َ
م
بس » اللیدي« :داستان که به اینجا رسید شهرزاد سپیده دم را نزدی دید و لب از داستانِ روا
فروچید» در مثال مزبور اللیدي رهنگ و رواي جملة پایانی شبها را به درستی انتقال داده اس ل اما
طسوجی چنیم نکرده و تعدی روایی در ترجمه او از مسجّع به ساده گراییده اس

ایمگونه عبارت-

هاي مسجّع در رغاز و پایان لصههاي مادر بزرگها و ادبیات شفاهی دیده میشود مث عبارت« :یکی
بود یکی نبود ،غیر از خدا هیچ کس نبود» یا عبارت« :لصه ما به سر رسید ،کالغه به خونش نرسید»
که همواره با سجع و نوعی روا همراه بوده اس
خویش رعای

کرده اس

ازایمرو اللیدي اینسن

لصههایشفاهی را در ترجمة

مشابه رندر رغاز داستانها هم دیده میشود زمانیکه کالم میخواهد شک

بییرد داستان با اندکی روا و رهنگ ناشی از کاربرد سجع همراه اس ل چنانکه در داستان بنیادیم می-
ِ
ضي وتقدَّم ِمن ِ
ِ
ک ِمن
الزمان
أحکم و َّ
وسالف العص ِر واألو ِانَ ،مل ٌ
أکرم ،إنه کان يف ما َم َ
َ
أعز و َ
أعلم و َ
بینیم«:وقد َح َکی واهلل َ
ي صاحب ج ٍ
دم وحش ٍم ،وکان له و ِ
ملو ِ
ند وأعو ٍان َ ٍ
هند والص ِ
لدان» (ال لیله)3/1118:4 ،
ک ساسا َن ،جبزائ ِر َ
وخ َ
م م
م
مَ
«حکای

کنند که یکی از ملوک رل ساسان ،سلطان جزایر هند و چیم ،دو پسر دلیر و دانشمند داش »

(طسوجی« )11 :4934 ،چنیم حکای

کنند – وخدا رگاهتریم ،داناتریم ،برتریم ،وواالتریم اس

–

که در گ شتههاي از یاد رفته و روز و روزگاران سپري شده ،در ایام دیریم و دورههاي پیشیم ،شاهی
از شاهنشاهان ساسانی صاحب سپاه ولشکر و کرّ و فرّ و غالم و نوکر و مهتر در جزایر هندوستان و
چیم حکوم

میکرد که دو پسر داش » (اللیدي ،4981 ،پریانهها)4 :4
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که نثر اللیدي مطابق با رن عم کردهل در حالیکه طسوجی

در رغاز مجموعه داستانهاي هزار و ی

شب پردازنده الزم دیده تا تمهیدات

داستانی خود را با سجعی دلنشیم که با "انِ" ختم میشودبیاراید ایم شیوه عالوه بر ویژگی تمهید
براي ج ب مخاطبان به ادامه شنیدن داستان و همراه شدن با رن نیز ضروري مینماید تا مخاطب به
شنیدن ادامةداستان ترغیب شود همچنیم میتوان عنصر مهم روایی را در ایم بخش رغازیم دید و رن
معرفی شخصی ها و زمان و دییر عناصر داستان اس ل زیرا وظیفة داستانسرا ایم اس
روای

حوادث ،عناصر تشکی دهندة رن را براي مخاطب بازگو کنند با توجه به توضیحات ارائه

شده و اهمی
اس

که لب از

روایی ایم عبارتها ،تعدی روایی طسوجی همسو با هدف روایی نیس

که اللیدي نیز تعدی روایی انجام داده اس

الزم به ذکر

اما به نحوي دییر درحالیکه متم اصلی از عباراتی

مسجّع در لالب پایان پ یرفتم عبارتها با "انِ" صورت گرفته متم اللیدي داراي وزنهاي مختلفی
براي ایجاد سجع اس

از لبی "دیریم"و "پیشیم" که به همیم سیاق ادامه نمییابد و به شک

"کرّ"و"فرّ"و"نوکرومهتر" جلوه مینماید
بیشتریم جلوة روایی کتاب در هنیام توصیفات دیده میشود ایم وص هاي کلیشهاي و
لراردادي هنیامیکه پاي زیبارویی به میان میرید با عباراتی مسجّع بیان میشود و ساختاري رهنییم
به کالم هزار و ی

شب میبخشد همانگونه که پیشتر دربارة کارکرد بالغی رن سخم رف

در اینجا

دربارة کارکرد روایی رن و نحوة انتقال رن توسط مترجمان بحث خواهیم کرد بهعنوانمثال در داستان
حسم بصري ،زمانیکه جنیهاي به نام شواهی از حسم میخواهد زنش را براي او وص
عباراتی مسجّع و رهنییم زن پريزاد خویش را توصی میکند« :إ هن زوجيت صاحبةم و ٍ
جيج،
ليح وقَدٍَّر ٍ
جه َم ٍ
َ َ
َ
ِ
األسنان حلوةم ِ
ِ
ضخمةم َّ ِ
العين ِ
اللسان ،ظَريفةم الش ِ
مائل،
َّمائل ه
ي َ
أسيلةم اخلَد قائمةم النَّهدَ ،دعجاءم َ
کأّنا مغ ٌ
م
الساقي ،بَيضاءم
صن ٌ
ِ
ِ
الصفةَ ،محراء الش ِ
بديعةم ِ
ٍ
َّفة ٍ
بعيون ٍ
کحال
َ
وشفايف ِرقاق ،علی َخدها األمي ِن شافةٌ وعلی بَطنها من حتت مسَّرتا َعالمةٌ ممنريٌ
َ
م
ِ
ِ
ٍ
ٍ
سلسبيل» (ال لیله:1118 ،
ل
ا
أو
ثر
و
الک
ه
ن
کأ
،
ليل
الع
شفي
ي
ها
ق
ي
ر
و
،
قيل
ث
ها
ف
د
ر
و
،
يل
حن
ها
صر
وخ
،
ر
ستدي
م
ر
کقم
َ َ هم م َ
م َ ٌ م َ ٌ م َ
م
م
« )911/1زن مم خداوند روي ملیح وباالي بلند و ابروان پیوسته ،وزلفکان برشکسته ،و چشمان
کند او با

مکحول ،ورخان چون زهره و مشتري ،و میان حلقه انیشتري ،و سریم فربه و ساقهاي بلوریم اس
و در لطاف

چنان اس » (طسوجی« )311 :4934 ،زن مم روي زیبا ،لامتی دالرا ،گونههایی به نرمی
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گ ها ،پستانهایی سرباال ،دیدگانی شیریم ،رخساره و شمایلی نازک ررا ،چون شاخه گلی رعنا،
خوش نوا با لبانی به سرخی گ ها ،چشمانی سرمهسا و مردمکانی به شفافی
سیاه ،و بر شکم نشانی اس

راستش خالی اس

صبحیاه دارد و بر گونة

زیبا ،رویش چون ماه تابان و کمرش باری

و

سرینش سنییم و رب دهانش درمان علی هم چون رب کوثر و سلسبی » (اللیدي :4981 ،پریانهها :1
)198
پر واضح اس

که طسوجی علیرغم برخی سجعپردازيها چندان تمایلی به رراستهسازي کالم
نبوده ودر انتقال ساختار

خود ندارد و رن اندازه هم (ابروان پیوسته وزلفکان برشکسته) از سر تکل

روایی متم ،پایبند به نوع روا و محتواي متم اصلی نبوده اس در مجموع طسوجی «رنجا که پاي
زبان او با سجع و تکنی هاي کالمی میرمیزد» (ثمینی)414 :4913 ،لاما به-

توصی ها در میان اس
گونهاي نادر و بدون تکل

الزم به ذکر اس

با ایمکه مترجم و ادیب توانمندي چون او به خوبی

میتوانسته از پس ایم مهم بررید اما چندان رغبتی به رن نشان نداده اس

بر خالف او اللیدي تالش

نموده در برگردان عبارات مسجّع ،ساختار روایی متم مبدأ را حفظ کند البته نباید فراموش کرد که ایم
در نثر اللیدي باعث ناهمیونیها و اشکاالت دییري شده اس

تکلّ

که از رن جمله تکرار کلمات

سجعساز برخالف متم اصلی اس ل چنانکه واژة «زیبا» و «گ ها» دوبار افادة سجع نموده اس ل حال
رنکه ایم دو کلمه در متم اصلی تکرار نشدهاند
چنیم مینماید که طسوجی با توجه به سب

ایجازگونه به ویژه در وص  ،رهنگ کالم را از بیم

برده و بهجاي رن توصیفاتی ساده رورده اس لاما ترجمة اللیدي با توجه به رویکرد وفادارانهاش سعی
در انتقال روایی کالم داشته که ایم امر مستلزم توانایی باالي مترجم اس
مجموع بسیار دشوار اس
را که پردازنده از دالل
مسئولی

که اللیدي در ایم امر موفق بوده اس
روایی بهره جسته رعای

و انتقال ساختار روایی در

مترجم بایستی حتیاالمکان مواردي

کند لیکم باید مرالب باشد که ایم وفاداري و حس

مهمتریم شاخصة کتاب را که همان خوانایی اس

به حاشیه نراند

نتیجهگیري

 4ال

لیله و لیله داراي دو وجه متفاوت اس

بر کتاب حاکم اس

گاه ساختاري کلیشهاي ،نامتناسب و غیر موزون

و گاه داراي سبکی محکم و استوار اس

اللیدي با وفاداري به متم مبدأ از

52

جه

شمارة سوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشكدة ادبيّات و علوم انساني)

ساختاري کتابی شبیه به اص پدید رورده اس ل اما طسوجی با تعام غیر وفادارانه ساختاري

متفاوت از اص خلق نموده اس
 1طسوجی که رویکردي رزاد در ترجمة کتاب برگزیده اس
جسته که به تکام و خوانایی متم او کم

تا رنجا از تعدیالت ساختاري بهره

کرده اس ل ل ا ترجمة او از متم اصلی زیباتر و ج ابتر

و داراي ساختار و چیدمانی روانتر و خواناتر اس

البته تعدیالت ساختاري او در پارهاي از اولات

افراطرمیز بوده و ویژگیهاي سبکی کتاب نيیر کارکرد بالغی و روایی وص ها را نادیده گرفته اس
 9اللیدي با پیش کشیدن ترجمة وفادار از تعدیالت ساختاري کمتري بهره برده و ایم امر باعث
ورود سب

نامأنوس و ساختار دستوري زبان عربی به زبان مقصد گشته اس

که عالوه بر عدم انتقال

دلیق مضمون از خوانایی و شیوایی کمتري برخوردار اس
 1ساختارهاي کلیشهاي و بدون کارکرد در برخی لصهها که باعث ایجاد حشوهایی معنایی و
روایی شده اس  ،توسط اللیدي به متم مقصد منتق شده اس
موارد ناخوشایند به بهبود سب
 8رنجا که وارد تعدی

متم اصلی کم

در حالیکه طسوجی با تعدی ایم

کرده اس

بالغی و روایی کتاب میشویم ترجمة طسوجی معموالً به ایجاز و ح ف

روي رورده که ایم روش با توجه به نقش و کارکرد سازوکارهاي بالغی و روایی در تولید معنا باعث
ایجاد ارتباطات غیر منطقی در متم ترجمه شده اس

اما وفاداري اللیدي به ویژگیهاي سبکی متم

اصلی صرفنير از برخی ضع ها و کاستیهاباعث انتقال شیردهاي موجود در متم اصلی و رعای
منطق روای

شده اس
کتابنامه

اللیدي ،ابراهیم ( )4981هزار وی
بدون مؤل

( )1118أل

شب :پریانهها 4و 1تهران :مرکز

لیله ولیله بیروت :دار صادر

بهار ،محمد تقی ( )4911سب شناسی چاپ نهم تهران :مجید
بیضایی ،بهرام ( )4931هزار افسان کجاس

تهران :روشنیران و مطالعات زنان

ثمینی ،نغمه ( )4913کتاب عشق و شعبده پژوهشی در هزار و ی
دیوید ،پینال

( )4983شیوههاي داستانپردازي در هزار و ی

شب تهران :مرکز

شب مترجم :فریدون بدرهاي تهران :هرمس

سال چهل و هشتم

59

نقد و تحلی تعدیالت ساختاري

زرکوب ،منصورهل صدیقی ،عاطفه ( )4931تعدی و تغییر در ترجمهل چالشها و راهکارها با تکیه بر ترجمة
کتاب "الترجمه وأدواتها" دوفصلنامه پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی شماره  8سال  9صص
81 -98
ستاري ،جالل ( )4918افسون شهرزاد ،پژوهشی در هزار و ی

شب تهران :مرکز

سهیلی ،ابوالقاسم ( )4911افزایش و کاهش در ترجمه فصلنامه ترجمه شماره 9و1
الشویلی ،داود سلیمان ( )1111أل

لیله ولیله وسحر السردیه العربیه دمشق :اتحاد الکتاب العرب

صلحجو ،علی ( )4934گفتمان و ترجمه چاپ ششم تهران :مرکز
عبّود ،عبده ( )4333األدب المقارن ،مشکالت و رفاق دمشق :اتحاد الکتاب العرب
فال  ،جولیا ( )4911زبانشناسی و زبان مترجم :خسرو غالمعلیزاده چاپ پنجم مشهد :رستان لدس
رضوي
فرحزاد ،فرزانه و دییران ( )4988فرهنگ توصیفی اصطالحات مطالعات ترجمه چاپ اول تهران :یلدا للم
طسوجی ،عبداللطی

( )4934هزار وی

شب تهران :اشارات طالیی

لطفیپور ساعدي ،کاظم ( )4911دررمدي به اصول و روش ترجمه تهران :مرکز دانشیاهی
الکردي ،عبدالرحیم ( )1111السرد فی الروایه المعاصره الطبعه األولی القاهره :مکتبه اآلداب
محجوب ،محمد جعفر ( )4989ادبیات عامیانه ایران چاپ اول تهران :چشمه
محسنی ،صابر ( )4981ترجمه مقدمه و فص چهارم کتاب :لضایایی براي ترجمه اثر ژان رنه الدمیرال پایان-
نامة کارشناسی ارشد دانشیاه شهید بهشتی
مهديپرور ،فاطمه ( )4983نيري بر روند پیدایش نيریههاي ترجمه و بررسی سیستم تحری

متم از نير

رنتوان برمم کتاب ماه ادبیات شماره 14
 )4931( ------------لضایایی براي رویارویی با مشکالت ترجمه کتاب ماه ادبیات شماره 84ناظمیان ،رضا و دییران ( )4931از تعدی تا معادلیابی مجلّه پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبیات عربی
سال  9شماره  3صص411-88 :
یقطیم ،سعید ( )4331تحلی الخطاب الروائی الطبعه الثالثه بیروت :المرکز الثقافی العربی للطباعه و النشر

