فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی) ،علمی ـ پژوهشی ،شمارة اوّل ،بهار 5931

بررسی مقابلهای فرآیند حذف یا آنتروپی در ترجمههای فارسی هزار و یک شب
شهرام دلشاد (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران ،نویسنده مسؤول)
sh.delshad@vmail.com
سید مهدی مسبوق (دانشیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران)
smm.basu@yahoo.com

چکیده
از سدههای نخست هجری که داستانهای هزار و یک شـ

بـه عربـی برگردانـده شـد تـا

دوران معاصر که با خیل عظیمی از مترجمان به زبانهای مختلف جهـان روبـهرو گردیـده،
شاهد ورود سالیق گوناگون در ترجمة این کتاب بودهایم که نتیجة آن از میان رفـتن اصـل،
تعدد نسخهها و اختالفات عمده میان ترجمهها است .یکسانبـودن نسـخة اسـار ترجمـة
طسوجی و اقلیدی و مرعشیپور (چاپ بوالق مصر) زمینة مناسبی را بـرای بررسـی نحـوة
تعامل این سه مترجم با متن اصلی فراهم میکند .حذف یکی از مؤلفههای مهم نقد ترجمـه
بر اسار نطریة ژان رنه الدمیرال نظریهپرداز مقصدگرای فرانسوی بهشمار میرود .او معتقد
است که مترجم گاه میتواند به حذف گزارهای متنـی روی آورد .ایـن فرآینـد در عملیـات
ترجمه بنابر الزامات فراوانی نظیر الزامات فرهنگـی ،زبـانی ،سـبکی و غیـره رخ مـیدهـد.
مبحث پیشرو میکوشد مؤلفه حذف را در سه مقولة بیان حاالت عشقی ،برگردان اشعار و
نشانههای عربی-اسالمی در ترجمههای فارسی ألف لیلة و لیلة همورد ارزیـابی و سـنجش
قرار دهد.
کلید واژهها :هزار و یک ش  ،ژان رنه الدمیرال ،ترجمههای فارسی ،حذف یا آنتروپی
 .1پیشگفتار

مطالعات ترجمه عمدتاً بر دو رویکرد مبدأگرا و مقصدگرا استوار است .رویکرد نخسـت از
بیگانهگرایی نشئت میگیرد؛ یعنی زمانی که مترجم متن را به عنـوان متنـی بیگانـه مـیپـذیرد و
سعی میکند به انتقال دقیق سبک ،گفتار و سـاختار آن مبـادرت ورزد و از نفـو و تهـاجم ا ـر
بیگانه در ادبیات زبان مقصد نهراسد اما مقصدگرایان یا بومیگرایان بیشتر بـه زبـان و ادبیـات
____________________________
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مقصد توجه دارند و میکوشند ترجمه را با بافت زبانی و فرهنگی زبان مقصـد همسـو سـازند.
شایان کر است که ترجمه فرایندی پویا و زنده است که نمیتـوان آن را تمامـاً برابـر بـا مـتن
اصلی قلمداد کرد و ساختمان ،زبان ،اندیشه و فرهنگی متناس

با زبان مقصد را میطلبـد و بـه

صورت ناخواسته عوامل تأ یرگذار فکری ،زبانی و فرهنگی مترجم در متن ترجمه رسـوخ پیـدا
میکند و باعث ناهمگونی و نابرابری متن مقصد با متن مبدأ میگردد که یکی از حوزههای مهم
این نابرابری مربوط به قضیة حذف یا آنتروپی میباشد.
این مؤلفه به گفتة ژان رنه الدمیرال ،5نظریهپرداز مقصدگرا ،به معنای «به هدر رفتن تدریجی
اطالعات در سطح دال و مدلول است؛ بدین معنا که گاه در متن مبدأ مواردی وجود دارد که در
زبان مقصد بار معنایی ندارند و بیشتر مربوط به ساختار 2آن زبان مـیباشـند ،در ایـن صـورت
ترجمه نکردن این واحدهای معنایی به ایجاد معنا لطمهای وارد نمیکنـد ،بلکـه ترجمـة آنهـا
متن را از قابل فهم بودن و خوانایی خارج میسـازد» (مهـدیپـور ،5935 ،ص .)15 .بیکـر نیـز
حذف واژه یا عبارتی خاص را که به متن ترجمه آسیبی نمیرساند راهکاری خوب برای انتقال
مفهوم مورد نظر متن پیشنهاد میکند (بیکـر ،5332 ،ص .)19-93 .مـواردی کـه نظریـهپـردازان
مقصدگرا با حذف و آنتروپی آن موافقند مربوط به مفاهیم خاص فرهنگـی یـا اصـطالحات یـا
بهطور کلی آن گزارههایی است که در زبان مقصد بار معنایی نـدارد و بـه بافـت کـالم آسـیبی
نمیرساند و انتقال آن به زبان مقصد ضرورتی ندارد.
در ترجمههای هزار و یک ش

گاه درگاشـت بـه حـذف کامـل یـک قصـه منجـر شـده و

درگاشتهای زیاد و متنوعی در ترجمههای کتاب دیده میشود .طبیعت چندملیتی و افسـانهای
کتاب اقتضا میکند که مترجمان با تسـامح و تسـاهل بـه برگـردان آن بپردازنـد و بـه تغییـرات
ساختاری و حذفهای مختلف و گسترده و افزودهسازیها و تفسیرهای زیادی مبادرت ورزند.
درگاشت در این ترجمهها بیشتر مربوط به تصاویر حاالت عشقی و داستانهای جنسی و اشعار
1. Jean-Rene Ladmyral
 .2میان ساختار و فرم تفاوت است ،فرم خود را بیگانه و در تقابل با موضـو تعریـف مـیکنـد؛ در صـورتی کـه سـاختار،
محتوای متفاوتی از خود ندارد و عین محتوا است که در سازمانی منطقی قـرار مـیگیـرد و ایـن سـازمان بـهعنـوان ویژگـی
واقعیت تلقی میگردد (مختاریان ،5951 ،ص .)525 .بنابراین با توجه به معنی دقیق ساختار نظر الدمیرال را میتـوان توسـعه
داد و صرفاً به ویژگیهای روساخت متن بسنده نکرد.
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و استشهادات و زوایدی اسـت کـه از اصـالت شـفاهی کتـاب نشـئت مـیگیـرد و نیـز برخـی
ویژگیهای فرهنگی که رنگ و بوی غیر بومی دارد .حذف هر کدام از موارد یاد شده به ادبیات
و فرهنگ زبان مقصد ،زمان ترجمه ،و شخصیت و رویکرد مترجم بسـتگی دارد .یعنـی ممکـن
است تصاویر حاالت عشقی در برخی زبانها دقیق انتقـال داده شـود و در برخـی دیگـر بنـابر
مالحظات فرهنگی و دینی حذف گردد .تالش میشود این موارد در ترجمههای فارسـی ألـف
لیلة ولیلة ،مورد بررسی مقابلهای قرار گیرد تا از این رهگذر کارکرد آن را در ایـن سـه ترجمـه
تبیین و تحلیل نماید.
در این بخش با تکیه بر موردکاوی ،حوزههایی را که حذف در ترجمههای هزار و یک ش
رخ داده است ،با کر نمونههایی از نسخة عربی و ترجمههای فارسی تحلیل می نمائیم .در نقد
نمونهها سعی میشود با رویکردی گفتمانی به صحت و سقم ترجمهها بپردازیم و نمونـههـا را
در دایرة وسیع روایت به چالش بکشانیم ،زیـرا «پـرداختن بـه بحـثهـای کـمارزش لغـوی و
برداشتی سطحی و تحتاللفظی از ترجمه نشان از ناآشنایی با مباحث مربوط به گفتمـان اسـت
که این روزها در دنیای زبانشناسی حضوری قوی دارد» (صلحجو ،5935 ،ص .)3 .بنابراین بـا
توجه به این رویکرد سعی میشود ترجمه را در بستری کلی در قیار بـا کـل مـتن بـه نقـد و
داوری بکشانیم.
در زمینة نقد ترجمههای هزار و یک ش

جز مطالبی پراکنده پژوهش درخـوری در دسـت

نیست .از جمله این موارد مقاله («)5951دربارة ترجمه تازه هزار و یک ش » نوشـتة آ رتـاش
آ رنوش است که نویسنده در آن در چهار بخش به بررسی کلی ترجمة اقلیدی پرداختـه اسـت
که عبارتاند از :پیرامون مقدمة مترجم ،پیرامون متن یا متنهای عربی ،پیرامون اشعار و ترجمـة
فارسی و پیرامون ترجمه از عربی به فارسی .نویسنده در بخش سـوم و چهـارم نمونـههـایی از
ترجمة اقلیدی را مورد نقد و بررسی قرار داده است .مقاله ( )5939با عنوان «هزار و یک شـ
و ترجمههای فارسی آن» نوشتة حمیده قدرتی که نویسنده در آن گزارشی مختصر از تاریخچـة
ترجمة طسوجی و اقلیدی ارائه نموده و با تکیه بر نمونههـایی از داسـتان عالءالـدین برخـی از
اختالفهای این دو ترجمه را مورد نقد و تحلیل قرار داده است .محمد جعفر محجوب نیـز در
کتاب «ادبیات عامیانه ایران» مقالهای دربارة هزار و یک ش

تحریر نموده که در آن بـه تفصـیل
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از زندگینامة طسوجی سخن گفته و در ضمن آن به برخی مختصات سـبکی ترجمـة او اشـاره
نموده است .همچنین مقالة «نقد و تحلیل تعدیالت ساختاری در ترجمة طسوجی و اقلیـدی از
هزار و یک ش » نشریافته در مجلة زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد .این پـژوهش تنهـا
با بررسی قضیة حذف در سه محور مختلف به بررسی مقابلة ترجمههای فارسـی هـزار و یـک
ش

میپردازد.

 .2ترجمههای فارسی هزار و یک شب

تا به امروز سه ترجمة فارسی از متن عربی «ألف لیله و لیله» به عمل آمده که در مقایسه بـا
دیگر زبانها اندک است .ترجمة اول را عبداللطیف طسوجی در دوران قاجار به دسـتور بهمـن
میرزا انجام داد و ترجمة دوم را ابراهیم اقلیدی به درخواست نشر مرکز انجـام داد و ترجمـة او
در سال  5951انتشار یافت .ترجمة سوم نیز از محمدرضا مرعشیپـور اسـت کـه نشـر نیلـوفر
منتشر است .البته مازولف اولریش بر این باور است که نسخة قـدیمیتـری از ترجمـة فارسـی
هزار و یک ش

در کتابخانة برلین موجود است که کامل نیست و آن را میتوان اولین تالشها

برای ترجمة فارسی کتاب هـزار و یـک شـ

قلمـداد کـرد (ر.ک .مـازولف ،5953 ،ص.)31 .

نگارشها و بازنویسیهای مختلفی نیز از هزار و یک ش

صورت گرفتـه کـه براسـار نسـخة

عربی نبوده و بهاصطالح نمیتوان آنها را ترجمه بهشمار آورد که مهمترین آنها نگارش حمید
عاملی است.
نکتة مشترک در ترجمة طسوجی و اقلیدی و مرعشیپور نسخة عربـی مـورد تکیـة ایـن دو
مترجم است که هر دو مبتنی بر نسخة چاپ بوالق مصر است که بیشتر چاپهای عربی کتـاب
نیز از آن گرفته شده و یکی از مطمئنترین نسخهها در ردیف نسخة برسالو و لیدن است .البته
اقلیدی معتقد است که «ترجمة هزار و یک ش

را عالوه بر نسخة عربی با اتکا به ترجمههـای

انگلیسی و فرانسه نیز انجام داده است» (اقلیـدی ،5951 ،ص .)1 .نکتـة دیگـر پیرامـون اشـعار
نسخه عربی است .کتاب الف لیله و لیله عـالوه بـر ن ـر از اشـعار زیـادی بهـرهمنـد اسـت کـه
طسوجی وظیفة برگردانـدن ایـن اشـعار را بـه سـروش اصـفهانی واگـذار کـرده و ایـن شـاعر
چیرهدست جز در برخی موارد اشعار شاعران فارسی را با لحاظ اشـتراک مضـمونی جـایگزین
نمونههای عربی کرده است ،اما اقلیدی بیشتر این اشعار را خود بـه نظـم ترجمـه کـرده اسـت.
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مرعشیپور نیز همانند سروش به جایگزینی اشعار فارسی پرداخته است ،اما ترجمة او از اشعار
نیمایی و سپید بهره گرفته است.
در باب روش و اهمیت این سه ترجمه باید گفت کـه هـر سـه ترجمـه از اهمیـت بـاالیی
برخوردارند .اقلیدی ،ترجمة طسوجی را بهترین نمونة ترجمه به زبان فارسی میداند که ناشران
ایرانــی بارهــا آن را چــاپ کــردهانــد (اقلیــدی ،5951 ،ص .یــازده) .ملــکالشــعرای بهــار در
سبکشناسی یا تاریخ تطور ن ر فارسی ن ر طسوجی را زیرمجموعة ن ر قائممقامی مـیآورد و از
این دوره بهعنوان رستاخیز ادبی یاد میکند و معتقد است که ن ر این دوره دارای ویژگـیهـایی
نظیر کوتاهی جملهها ،دقت در حسن تلفیق سجعهای زیبا ،حذف زواید و القاب و تعریفهای
خستهکننده ،ترک استشهادات مکرّر از تازی و پارسی ،صراحت لهجه و استفادة ظریـف از ن ـر
آهنگدار است (بهار .)935/9 :5955 ،البتـه مینـی ( ،5913ص )515 .ن ـر طسـوجی را ن ـری
دوگانه قلمداد میکند و معتقد است «آنجا که پای توصیفها در میان اسـت ،زبـان بـا سـجع و
تکنیکهای کالمی می آمیزد و آنجا که هدف پیشبرد داستان است ،ن ر ساده و روان مینماید ».با
این همه خالصهبودن و فشردگی ترجمة طسوجی ،زبان نسبتاً کهن این ترجمـه ،ترجمـهنشـدن
نُهدهم از اشعار عربی ،خطاهای فراوان ترجمة فارسی و وجود غلطها و دگرخوانیها در نسخة
عربی مورد استفادة او از موارد نقص و کاستی ترجمـة طسـوجی اسـت (اقلیـدی ،5951 ،ص.
یازده) .در مجمو ترجمة طسوجی را میتوان ترجمهای آزاد و مقصدگرا بهشمار آورد .ترجمـة
اقلیدی دارای ن ری آهنگین است که به دو گونة موضوعی و شـبانهای نشـر یافتـه اسـت« .ا ـر
اقلیدی ،که بر پایة اصول علمی بو ده و بـه اصـل نسـخه وفـادار مانـده اسـت ،زیبـایی ترجمـة
ط سوجی را ندارد .او توانسته چارچوب زبانی ا ر را در انتقال بـه زبـان مقصـد ،روزآمـد کنـد.
ترجمة او روان و البته در بعضی موارد سجعدار میشود» (قـدرتی ،5935 ،ص .)52 .آ رنـوش
نیز در اینباره میگوید:
«ن ر ایشان زیباست و برای داستانهای هزار و یـک شـ  ،ن ـری نسـبتاً شایسـته
است .کاری این چنین گسترده که مدت یازده سال این سو آن سـو سـرگردان بـود،
الجرم از برخی کاستیها در امان نیست .تردیدی نـدارم کـه ن ـر اقلیـدی مـیتوانـد
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سالیان دراز ،بهعنوان تنها ن ر شایستة این داستانهای دلانگیز در میان ایرانیـان بـاقی
بماند» (آ رنوش ،5951 ،ص.)53 .
الزم به کر است که رویکرد لفظ به لفظ اقلیـدی و اسـیر قیـد و بنـدهای لفظـی شـدن از
ارزش ترجمة او کاسته و جذابیت و سالست ترجمة طسوجی را ندارد .ترجمة مرعشی ترجمة
دقیق از هزار و یک ش

بوده و بر خالف ترجمة طسـوجی از حـذفیات و تلخیصـات بـه دور

است اما وفاداری و دقت ترجمة اقلیدی را ندارد.
 .3بررسی و تحلیل
اول :ترجمۀ حاالت عشقی

بیشتر حذفها در ترجمههای هزار و یک ش

مربوط به تصویر حـاالت عشـقی در کتـاب

است ،حتی در برخی نسخههای عربی نیز موارد منافی عفت به دلیل مخالفتهای عمـدهای کـه
از جان

فقیهان و روحانیان صورت گرفته ،حذف شده است .با نگاهی بـه عملکـرد مترجمـان

اروپایی کتاب میبینیم که برخی آن را حذف نموده برخی جادة افراط پیمودهاند ،ماننـد ترجمـه
ریچارد برتن 5که «توجه شدید برتن به عبارات و بندهای هزلی و مستهجن هـزار و یـک شـ
بیش از حد افراطی بود و به آنجا رسیده بود که بینـیاش را تمامـاً بـه هرزگـی فـرو مـیکنـد»
(ایروین ،5959 ،ص .)21 .در این میان مارادور 2نیز با برتن همداستان است .از نظر او هزار و
یک ش

به حد کافی مستهجن نیست .او فکر میکـرد کـه اگـر بـر عنصـر عشـق جسـمانی و

شهوانی آن بیفزاید داستانها بهتر خواهند شد (همان ،ص .)35 .بهتر آن اسـت کـه ایـن مـوارد
عشقی در هزار و یک ش

را مطابق با جایگاه آن در متن داستان بسنجیم تا دربارة درگاشـت و

عدم آن نظر بدهیم؛ زیرا حذف تا آنجا که به بافت کالم آسیبی نرساند مشکلی ایجاد نمـیکنـد.
همچنین توجه به نو مخاط
ترجمههای هزار و یک ش

نیز اهمیت دارد .مؤید این معنا سـخن هنـری ریـو 9در مقایسـة
است که میگویـد «ترجمـة گـاالن بـرای کودکسـتان ،لـین بـرای

کتابخانه ،پاین برای خواندن و برتن برای فاضالب خوب است» (ریو ،5551 ،ص.)513 .
1. Richard Burton.
2. Maradvs
3. Henry Rio
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مترجمان فارسی هر کدام راهی مستقل اما نزدیک بـه هـم برگزیـدهانـد .متـرجم اول یعنـی
طسوجی در برگردان عبارات عشقی معنا و مفهوم را سر بسته بیان کـرده و از انتقـال جزئیـات
پرهیز نموده است .با این وجود علی رمضانی صاح
خود بر اولین چاپ هزار و یک ش

انتشارات کُاللة خاور در دیباچـة مـوجز

میگوید« :متن کتاب موافق ترجمة عبـداللطیف طسـوجی

است مگر در برخی مواقع که با مقابلة نسخ عربی اصالحاتی الزم شد ،خاصه در مورد عبـاراتی
که خالی از رکاکت نبود و تغییر آنها بهطوری که لطمه به اسار حکایات نزند الزم مـینمـود»
(رمضانی ،5951 ،ص .الف) .از ایـن رو رمضـانی «لطمـه وارد نکـردن بـه حکایـات» را شـرط
اصالحات و تغییرات خود دانسته است .با توجه به نسخة اسـار طسـوجی کـه همـان چـاپ
سنگی کتاب است و در این مقاله نیز مورد استناد قرار گرفته منظور رمضانی از عبـارات رکیـک
مشخص نیست؛ زیرا روش ترجمة طسوجی جز در اندک مواردی بر پیراسـتن مـتن از رکاکـت
مبتنی است؛ اما اقلیدی بنا بر رویکرد ترجمة مبدأگرایی که برای هـزار و یـک شـ

برگزیـده

است به انتقال جزئیات این صحنهها مبادرت ورزیده است .همچنین مرعشیپور این حـاالت را
به حفظ امانت داری انتقال داده است و موارد حذف اینگونه موارد در ترجمه او انـدک اسـت.
در مجمو نقد این موضو صرفنظر از فاصلة زمانی میان دو ترجمه خـالی از انصـاف اسـت.
ترجمة طسوجی اگر دارای درگاشتهای بیمورد و مخلّ معنا و فضا اسـت مربـوط بـه زمـانی
است که شنیدن و خواندن این حاالت جرم بهشمار میآمد ،اما با تغییر شرایط فرهنگی جامعـه،
ترجمة اقلیدی و پس از آن مرعشیپور روانه بازار شد و بهدلیل تغییر فضـا آنهـا جـرأت بیـان
صریح این موارد را پیدا کردند و در چاپ و نشر کتاب خود از این بابت دچار مشکل نشـدند.
با این حال زمانی که سخن از نقد به میان میآید رویکـرد ،زمانـه ،اخـالق و مخاطبـان ترجمـه
گرچه لحاظ میگردند اما دلیلی موجّه محسوب نمیشـود و هـر درگاشـتی کـه عیبنـاک باشـد
منسوخ قلمداد میگردد.
در داستان بنیادین هزار و یک ش

چند مورد از حاالت عشقی دیـده مـیشـود .مـورد اول

ِ
أسود
قصرهُ َ
فوجد زوجتَهُ راقد ًة فی فراشه معانقةً عبداً َ
آمیزش غالم سیاه با زن شاه زمان استَ « :
خل َ
ود َ
من العبی ِند» (ألف لیله و لیله ،2555 ،ص)3 .؛ «به درون قصر رفت و در نهایـت شـگفتی متوجـه
خیانت همسرش گردید» (طسوجی ،5935 ،ص« .)22 .و در آنجا دید که همسرش در بستر بـا
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غالمی سیاه تنگ در آغوش هم خفتهاند» (اقلیدی ،5951 ،ص)2 .؛ «پس بازگشـت و چـون بـه
قصر درآمد ،همسرش را دید که با غالمی سیاه به بور و کنـار سـرگرم اسـت» (مرعشـیپـور،
 ،5935ص .)93 .مورد دوم آمیزشسرای قصـر شـهریار اسـت« :إ ا بـممرأة الملـک ،قالـت :یـا
مسعودُ ،فجاءَها عبدٌ أسودُ ،فعانقَها وعانقَته ،وکذلک باقی العبیدِ فعلوا بالجواری ،ولم یزالـوا فـی
بورٍ وعناقٍ ونحو لک حتی ولّی النهارُ» (ألف لیلة)3 ،؛ «سپس منظرهای دید کـه صـدها بـار و
صدها بار از منظرهای که در قصر خود دیده بود ننگینتر و ناراحت کنندهتر بـود» (طسـوجی،
 ،5935ص)22 .؛ «زن شهریار صدا زد :مسعود ،غالمی سیاه پیش آمد و غالم با او درآویخـت و
درآمیخت و غالمان و کنیزان به همین سان در آویزش و آمیزش بودند تـا روز بـه سـر رسـید»
(اقلیدی5951 ،الف ،ص« .)9 .صدای ملکه را شنید که بانـگ زد :مسـعود  ،وهمـان دم غالمـی
سیاه اجابتاش کرد ،وبا وی به مغازله مشغول شد و کنیزان و دیگر غالمان نیز چنین کردنـد و
تمام روز در آویزش و آمیزش گذرانیدند» (مرعشیپور ،5935 ،ص .)29 .بهعنوان نمونـههـایی
دیگر میتوان به آمیزش دختر اسیر شده در چنگال عفریت با شاه زمـان و شـهریار یـا آمیـزش
شهریار با شهرزاد اشاره نمود که در اینجا فقط به تحلیل همین دو مورد پرداخته میشود.
همانگونه که در نمونههای فوق دیده میشود ترجمـة اقلیـدی و مرعشـیپـور بـر خـالف
ترجمة طسوجی مقیّد به متن مبدأ است و بـه کـر جزئیـات حـاالت جنسـی پرداختـه اسـت.
وفاداری ترجمة اقلیدی و مرعشیپور در بیان حالت عشقی ،همنظر بـا مـارادور ،بـا شـناخت
سبک و رویة کتاب مطلوب و روشمندتر است .آشکار است که هزار و یک شـ

جـدا از هـر

گونه مالحظة اخالقی ،کتاب داستان و افسانههای شبانه است؛ یعنی در وهلة اول داستان اسـت
و در این نو ادبی بیان علتها که معلولها در پی آن میآیند اهمیت فروانی دارد و این داستان
بنیادین به عنوان عصارة اصلی داستانهای کتاب در صدد پیریـزی حکایـاتی اسـت کـه کـنش
اصلی آن از خیانت جنس زن ناشی میشود .بدیهی است روایت نتـای و معلـولهـایی کـه در
داستان کر میشود نظیر کشتن هر شبانة دوشیزگان شهر توسـط سـلطان و قصـههـای متـوالی
دیگر که توسط شهرزاد روایت میگردد ،اگر توسط علت محکمی پشـتیبانی نشـود خواننـده را
گی و مبهوت میسازد و چراهای بیپاسخی برای او ایجاد میشود .با خواندن ترجمـة اقلیـدی
و مرعشیپور این نهایت خیانت و آمیزشها با به تصویر کشیدن دقیـق بـه گونـهای اسـت کـه
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خواننده روند منطقی رویدادها را هضم میکند؛ اما در ترجمة طسوجی با حذف حاالت عشـقی
که پایة اصلی داستان و رویدادها بر آن استوار است خواننده رابطـهای منطقـی میـان رویـدادها
نمیبیند .به عبارت دیگر ترجمة طسوجی این حاالت را به صورت سربسته بیان نمـوده و ایـن
رویکرد در تبیین و انتقال شدت خیانت و شـناعت رخ داده ناکـام مانـده اسـت .در وهلـة دوم
افسانه است؛ این نو از روایت ماننـد اسـاطیر رابطـة تنگـاتنگی بـا طبیعـت دارد و در افسـانه،
واقعیت آن گونه که هست بیان می گردد بدون هیچ مالحظهای؛ در واقع افسانه طبیعـت محـ
است با خلوص و بیپیرایگیاش .ترجمة اقلیدی و مرعشیپور با حفظ ایـن حـاالت خاصـیت
بیپیرایگی زبان افسانهای را به درستی به زبان مقصد منتقل کرده است .بدینسان متـرجم بایـد
بداند که بیان حاالت عشقی در هزار و یک ش

جزو سبک اتی آن به شمار میرود و نادیـده

انگاشتن و درگاشت این حاالت در یک ترجمة علمی و تحقیقی قابل قبول نیست.
در حکایت «حسن بصری و نورالنّساء» که با همـة بـدگویی از عجـم ،بـهویـژه مجـور ،و
آتشپرستی او سرشار از مایههای اسطورهای هند و ایرانی است؛ بهویژه در درآمیختن آن با جن
و پری که همواره در بلندیهایی کـه یـادآور کـوه مِـرو (جایگـاه آپسـارها وگنـدروها) اسـت
(بیضایی ،5932 ،ص .)219 .در این حکایت نو دیگری از حالت عشقی دیده میشود و آن در
عنصر وصف تجلی مییابد .وصف دختری پریزاد که در زیبایی بینظیر است .در نسـخههـای
عربی بهویژه نسخة بوالق این وصف به اطناب بیان شده است:
«کانننأ أَن َنل مننا َخُن َ ا ُ فننی وقأهننا وقنند فاقَننأ ُِانِ ا َین َ البشن ِرهل ننا فن هنّ کانُننه خننا ُ سننُینا َ هل
وشننعر أسننود ِمن الُین ِنل ُّ ِ
ِ
الو ننا ِ هل ورُن ُنرةه ک ن ِ عین ِد رمضننا َ هل وعیننو ه ُُتنناکی عیننو َ
ه ُ
الصنندود عُننی الکئین َ
ِ
ِ ِ
وشننمتا ِ کاشنننا مرجننا ه هل وأس ن ا ه
وخنندَّا ِ کاشنننا شننقاع ُ الُّعنننا ِ هل َ
الغنننِ هل وأن ن ه أق ننی کث ن ُ الَُّنعننا هل َ
نبیکة فضنة فنوا قامنة کغصن ِ البنا ِ هل ویّن وی ٌ
کاشا لؤلؤ م ظوم فی ق عد العقبا ِ هل وع کا ِ
نان وأرکنا ه
ه
ُ ُ
ِ
ِ
الو ننا ُ هل وسننرةُ أان أوقیننة ماننا وین ااردا هل وأفانناکه رن هم ُننا ه کاشننا عوامین ُند
یبت ننل فی ننا العاشن ُ َ
شوأا ِ ِم ری ِ ِ
ر ٌ
نوذ ا کا هل
خامهل أو خمدَّأا ِ ََم َّ
نِ الُعنام ییَ ننا شنی ه کاننه أعظ ُنّ العقبنا هل أو أرنن ه مقّ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سّوح وأرکا ُ هذه الصبیة فاقنأ ُِان ا وقندها عُنی رُصنو البنا وعُنی قضنی اخلیننرا »( .الن
ولهُ
ه
لیُه ولیُههل 151هل ص)999 .
« پس از آن چشـم بـه محاسـن دختـرک دوختـه کـه او در حسـن و نیکـویی و دلربـایی و
خوبرویی بینظیر است» (طسوجی ،5935 ،ص« .)393 .او همچان به خوبرویی آن دختر خیـره
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شده بود و میدید که زیباترین آفریدة خداوند در آن زمانه بود و از نظر زیبایی از همـه آدمیـان
برتر بود و ابرویی چون هالل ماه رمضان و چشمانی چـون دیـده غـزاالن و بینـیای نـورانی و
تابان و گونههایی بهسان شقایق نعمان ،و ل ها به سرخی ارغوان ،و دنـدانهـا بـه سـفیدی در
غلتان که در گردنبندی از طالی درخشان به رشته کشیده باشـند و گردنـی داشـت بـه سـپیدی
شاخهای نقرهگون بر سرو پریشان به گاه نیایش به درگاه یزدان ،و نافش نه م قال مشـک و آرام
دل و جان بود ،باری روی زیبا و قد و باالی دلآرایش سـرو بسـتان و نهـال خیـزران از جلـوه
افکنده بود» (اقلیدی5951 ،ب ،ص« .)515 .در نگاه وی زیبـاترین آفـرینش مـینمـود .دهـانی
چون انگشتر سلیمان داشت و موههای شبقگوناش به سان شـ

عاشـقان بـیدل سـیاه بـود و

بلند ،گردی صورتاش به ماه تمام ،چشماناش به چشم آهوان ،گونههایاش به شقایق نعمـان،
ل هایاش به مرجان و بینی درخشندهاش به بینی عقاب میمانسـت ،ودنـدانهـایش بـه رشـته
مروارید شباهت داشتند ،و چون جامة سبز را بر اندام بلوریناش پوشـانید ،بـه شـاخه نورسـی
پهلو زد که گردن نقره فاماش بر آن روییده باشد» (مرعشیپور ،5935 ،ص.)2995 .
این قطعه که حاوی مجموعهای از توصیفات ظـاهری و جسـمی از یـک زن پـریزاد زیبـا
است با همة دقت و مبالغت و بیان مسجّع آن ،در ترجمة طسوجی دیده نمیشود؛ در حالی کـه
ترجمة اقلیدی از هر نظر مقیّد به آن است .مرعشیپور مانند اقلیدی کامالً به آن مقیـد نیسـت و
برخی از گزارههای وصفی خواه جنسی و خواه غیر آن را حذف نموده است .اما دربارة حـذف
صورت گرفته در این داستان باید گفت که داستان بلند حسن بصری که ش های زیـادی را در
بر میگیرد یک گره عظیم دارد و آن حضور زنی پریزاد در داستان اسـت .خـواهران ناخوانـدة
حسن بصری او را در قصر رها میکنند و به دیدار پدر میروند و او را از رفتن بر بام قصـر بـر
حذر میدارند .بعد از اینکه حوصلة حسن سر میرود در را باز میکنـد و در بـاالی قصـر بـه
تفرّج میپردازد .ناگهان با پریزادگانی زیبا روبهرو میشود که یکی از آنهـا در نهایـت زیبـایی
است که وصفش در نمونة یاد شده آمده است .ایـن شخصـیت تـازه نقـش زیـادی در پیشـبرد
روایت دارد ،حسن به واسطة او دیوانه میشود و خـواهران حسـن بـرای بـه چنـگ آوردنـش
ریسک بزرگی میکنند و به حسن پیشـنهاد مـیکننـد پـر جامـة او را بدزدنـد کـه در صـورت
شکست ،به بهای جان خواهران پریزاد و از بین رفتن کشورداری پدرشان میانجامد .زمانی که
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حسن او را به بغداد میآورد در غیاب حسن به حمام میرود و شگفتی اهالی را برمیانگیزد که
زن هارونالرشید زبیده نیز در کار او در حیرت میماند و نقشة او برای فرار از بغـداد بـه وطـن
یعنی جزیرة واق عملی میشود و سرانجام حسـن بـه خـاطر او از جزایـر هفـتگانـه بـا همـة
خطراتش میگذرد تا به او دست یابد .این نقش دختر پریزاد باعث شده که پردازندة الف لیلـه
و لیله هر جا سخن از آن میشود آن را با توصیفات زیادی همراه سازد و مقدّمترین وصـف او
وصف جسمانی و زیباییهای اوست که آغازگر گرههای پرتنش داسـتان اسـت .و همـواره بـه
خواننده و شنونده گوشزد کند که عامل تـنش و کـنش شخصـیتهـا و حـواد

نمونـه واالی

زیبایی و جمال است .بنابراین این وصفهای دراز و بهظاهر قابل حذف راهنمـای خواننـده در
فهم روایت است و جذابیت آن است و حذف و تلخیص آن به هیچ وجه جایز نیست.
طسوجی با بیتوجهی به ایـن کـارکرد اطنـابآور توصـیفات جسـمانی کـه در پـی القـای
تدریجی مضمونی خاص به خواننده است ،وصف دختر پریزاد را با عباراتی کلیشهای ترجمـه
نموده است؛ روش طسوجی یادآور روش بنداری در ترجمـة شـاهنامه اسـت .روش طسـوجی
اینگونه است که شاخ و برگها را میزداید و به اصل داستان میپـردازد ،ایـن روش گرچـه از
نظر بسیاری درست است که وصفها و صـحنهپـردازیهـا را دارای اهمیتـی سـازنده در بدنـه
روایت قلمداد نمیکنند و آن را همانند حشو قابل حذف میداند ،باید دانست که نقش وصـف
گرچه جز بخشهای فرعی داستان بهشمار میآید و حذف آن لطمـهای بـه طـرح داسـتان وارد
نمیکند ،اما همانند روایت در داستان مهم است و اصوالً یکی از اهداف وصف کارکرد روایتـی
است و لطمهنزدن حذف به طرح داستان عدم لطمه به کلیـت و سـاختار داسـتان نیسـت .زیـرا
روایت فقط کر زمانی حواد

نیست بلکه «یک شیوة استدالل و هم یک شیوة بازنمایی در پی

تبیین روابط میان رخدادهاست» (طلوعی وخـالقیپنـاه ،5951 ،ص .)31 .و ایـن تبیـین توسـط
وصفها و صحنهپردازیها عملی میشود .کما آنکـه دیـدیم کـارکردی مـؤ ر در شـکلگیـری
روایت هم بهشمار میآید .روش مرعشیپور بـه روشـی وفـادار در مقابـل وصـفهـا هسـت.
همانطور که مدام کر میکنیم مرعشیپور حد وسط میان ترجمـة طسـوجی و اقلیـدی اسـت؛
اینکه نه غیر وفاداری مفرط و اعمال حـذفهـای فـراوان طسـوجی را دارد و نـه اینکـه ماننـد
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اقلیدی دقت و تالش زیادی در انتقال جزئیات وصفها و صحنهها مـیکنـد .بنـابراین ترجمـة
روان مرعشیپور از آنجایی که با تلخیص همراه است از اهمیت آن کاسته است.
اما اقلیدی با ارائة ترجمهای زیبا از آن و چه بسا زیباتر از متن اصلی ،خواننده را علیرغـم
اینکه در دقایقی هرچند کوتاه محو وصفهای بینظیر و زیبا میکند ،منتظـر وقـو یـک اتفـاق
عجی

میکند .خوانندة متن اقلیدی هنگام رسیدن به این نقطه از داستان احسار میکند که در

روایت مسیر دیگـری گشـوده مـیشـود امـا خواننـدة مـتن طسـوجی و تـا حـدودی ترجمـة
مرعشیپور ،به این گمان نمیرسد و حواد

بعدی برای او بیمنطق و بیارتباط جلوه میکنـد؛

زیرا خواننده که اوصاف زیبای آن پریزاد را در متن نمییابـد عبـور حسـن بصـری از جزایـر
هفتگانه و تندادن به خطرات بیشـمار بـرای رسـیدن بـه جزیـرة واق نـزد پـریزاد را پیـرو
حکایتهای ساختارمند افسانهای می داند که حواد

خود به خـود بـهسـوی مسـیر مشخصـی

حرکت میکنند و در جریان است؛ در حالی که پردازدة الف لیله این اوصاف را هدفمنـد آورده
و بهواسطة آن بر جذابیت داستان افزوده و فرآیند شخصیتپردازی پریزاد را تکمیـل نمـوده و
کوشیده تا از این رهگذر عملکرد حسن بصری را تبیین و روشن نماید .وصف در هزار و یـک
ش

یکی از ارکان مهم کتاب است که انتقال آن از در ترجمه ضروری است دارد «اگر توصیف

نباشد تا یکسری توضحیاتی دربار سؤاالت هنی خواننده در مورد اشیاء بدهد روایـت بـر بـاد
میرود» (مرتاض ،بیتا ،ص.)295 .
در پارهای از موراد مترجمان در برگردان حاالت عشقی ،رویکردی متفاوت از سبک اصـلی
خود در پیش میگیرند؛ بهگونهای که طسوجی آن صحنهها را به تفصیل بیان میکند و اقلیـدی
آنها را نادیده میگیرد .در حکایت «بدر باسم و جوهره» در برخورد ملک شـهرمان بـا کنیـزک

ِ
زیبارو میخوانیم« :جُس جبانبِ ا وض َّن ا إلی صدرهِ وأجُا ا عُی ِ
فاذهِ َّ
َ
ناَ صنغرها فوجندهُ
ومص ُرض َ
َ
َ َ
ٌ
ا وأزا َ
أحُننی من الشن ِد ....نظن َنر إلننی ینند ها فننرُهُ کاننُنه سننبیکةُ فضننة فاحبُ ننا َمبنةً عظیننةًهل مث قننام اکُن ُ
یکارنها» (ألف لیلة و لیلة ،2555 ،ص« .)211 .در پهلوی کنیزک بنشست و او را به سینة خـود
برکشید و لبان او بمکید؛  ....دید که چون نفرة خام است ،محبتش بر وی افزون شد و شهوتش
بجنبید ،برخاسته پردة بکارت از او برداشت» (طسوجی ،5935 ،ص)551 .؛ «در کنار او بنشست
و او را در برگرفته به سینه خویش چسباند و بر زانوی خود نشـاند ...آنگـاه دیـد تـن او چـون
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ستونی از نقرة خام است و سـخت شـیفته و دلباختـة او گردیـد ،و بـا وی درآمیخـت ،و او را
دختری ،مرد به خود ندیده یافـت» (اقلیـدی5951 ،ب ،ص« .)3 .جامـه از تـن برگرفـت و بـه
انداماش نگریست که انگار از نقرة خام بود .میلی شدید چون آتشی سـوزان در جـاناش پدیـد
آمد و با کنیزک جفت شد و چون باکرهاش یافت با خـود گفـت( »...مرعشـیپـور ،5935 ،ص.
)2515
در این نمونه ترجمة اقلیدی و مرعشیپور بـرخالف رویکـرد غالـ

آنهـا تـا حـدودی از

رکاکت متن اصلی کاسته اما تعامل طسوجی در انتقال دقیق جزئیات حاد ه جال

توجه است.

دوم :ترجمۀ اشعار

ترجمة اشعار یکی دیگر از مهمترین مواردی است که از سوی بیشتر مترجمان هزار و یـک
ش

با درگاشت روبهرو شده است .اگر بخواهیم تمامی مترجمان هزار و یـک شـ

را از ایـن

حیث مقایسه کنیم بیشترین کوشش ازآن اقلیدی بوده است که ترجمة منظوم و نسبتاً مـوفّقی از
آن ارائه نموده داد« .از میان مترجمان غربی ریچارد برتن چنـین کـرد و حاصـلش آن شـد کـه
بسیاری از بندهای ترجمهاش زشت و نادلچس

از کار درآمد» (ایروین ،5959 ،ص.)59 .

آ رنوش در مقالهای ضمن بیان موفقیّت اقلیدی در ترجمة اشـعار ،کـار او را مـردود و غیـر
ضروری دانسته است .او این کار را با طرح سؤاالتی از این قبیل انجام داداه« :آیا در ترجمههای
دیگر به زبانهای مختلف جهان نیز این کار را کردهاند؟ چرا طسوجی چنین نکرد؟ چـرا شـاعر
زبر دستی چون سروش که به ترجمة اشعار از عربی به شعر فارسی مکلّف شده بود به ترجمـة
تعداد اندکی بسنده کرد؟» (آ رنوش ،5951 ،ص .)1 .گرچه دالیل آ رنوش تاحدودی غیرعلمی
است و در مطالعات ترجمه مورد قبول واقع نمیشود ،اما قابل تأمل اسـت .در مجمـو قیـد و
بندهای عاطفی و استعاری شعر باعث شده پژوهشگران بـه ترجمـة اشـعار هـزار و یـک شـ
بهصورت لفظ به لفظ روی خوش نشان ندهند و به آن با دیدة تردید بنگرند و همـان کـاری را
که طسوجی با همکاری سروش یـا مرعشـیپـور انجـام داد برگزیننـد یـا اینکـه از ترجمـة آن
درگذرند و به درگاشت روی آورند .سختی ترجمة شعر آن هم بهصورت منظـوم و بـه تکلّـف
کشیده شدن ترجمه ،عدم تأ یر اشعار در نظم روایت ن ری کتاب و دالیل دیگر باعث مـیشـود
که ترجمه نکردن را بر ترجمه کردن ترجیح دهند .در یک کالم «همة ترجمهشناسان قبول دارند
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که ترجمة شعر مشکلترین ترجمههاست .علت اصلی آن اسـتعاری و عـاطفی و بـهطـور کلـی
مجازی بودن زبان شعر است» (صلحجو ،5935 ،ص.)91 .
کارکرد شعر در نثر

دربارة نقد ترجمة اشعار ألف لیله ولیله باید گفت از آنجا که اشـعار هـزار و یـک شـ

در

مجمو عنصری فعال در پیشبرد روایت و پیرنگ داستان بهشمار نمیآید ،حذف آن مشکلی در
فرآیند ترجمه ایجاد نمیکند .اما این نظر بر کل کتـاب قابـل تطبیـق و تعمـیم نیسـت؛ زیـرا در
پارهای از اوقات شعر کارکردی مهم و مؤ ر در تکوین روایت دارد .کما آنکه پینالت 5در کتـاب

شیوههای داستانپردازی در هزار و یک ش

نمونههایی از شعرهای هزار و یک ش

آورده کـه

در پیشبرد داستان مؤ رند و حذف آنها مخلّ مفهوم و معنای کالم اسـت (پینالـت ،5959 ،ص.
 .)515اقلیدی ضمن رعایت نظر پینالت از حذف شعر سرباز زده است .اما باید توجه کـرد کـه
منظور پینالت همة اشعار کتاب نیست بلکه تعداد اندکی از آنهاست .همچنـین اقلیـدی معتقـد
است که حذف شعر بهدلیل لطمهزدن به ساختار کتاب و شـیوایی آن درسـت نیسـت (اقلیـدی،
 ،5935ص .)93 .طسوجی شعرها را بهکلی وانهاده و آنچه از شعر در ترجمة او دیده مـیشـود
از آن سروش اصفهانی همکار شاعر در ترجمه بوده است .شایان کر است که سروش شـعرها
را جز در موارد اندکی ،خود ترجمه نکرده بلکه شعرهایی از شاعران پارسی با رعایـت اشـتراک
مضمونی جایگزین اشعار عربی نموده است .اما اقلیدی جز در چند مورد کـه از ترجمـة دیگـر
شاعران بهره جسته حدود نود درصد از شعرهای موجود را با ترجمهای منظوم و لفظبهلفظ بـه
فارسی برگردانده است .مرعشیپور کاری همانند طسوجی اما دشوارتر از او انجـام داده اسـت.
در حالی که طسوجی کار ترجمه و جایگزین کردن اشـعار را بـه عهـدة سـروش نهـاده اسـت،
مرعشیپور خود به این کار دست یازیده است .ناگفته نماند که عملکرد مرعشیپـور در قیـار
با سروش ظرافت و دقت او را ندارد و بسیاری از اشعار او متناس

با روایت نیست.

در مجمو روش درست دربارة ترجمة اشعار ،درگاشت یا تقلیل شعرهای موجود در کتاب
است جز شعرهایی که در پیشبرد روایت تأ یر دارند .هر سه ترجمة فارسی این کتاب به ترجمه
1. Pynalt
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یا جایگزینی اشعار مقیّد بودهاند و درگاشتهای عمدهای در ایـن خصـوص رخ نـداده اسـت،
فقط تقلیلهایی جزئی آن هم در ترجمة طسوجی مشاهده میشود .در حکایت «حسن بصری و
نورالنّسا» هنگامی که حسن با کمک خواهرانش موافقت پریزاد را جل

مـیکنـد و بـه ازدواج

هم در میآیند ،غرق در شادی میشود و به سرایش اشعاری مبادرت مـیورزد .در مـتن چـاپ
بوالق مصر تعداد این اشعار شش بیت است که در ترجمة اقلیدی ایـن تعـداد رعایـت شـده و
چیزی حذف نشده است (اقلیدی5951 ،ب ،ص ،)511 .امـا در ترجمـة طسـوجی نصـف ایـن
ابیات حذف شده است (طسوجی ،5951 ،ج  ،1ص .)91 .مرعشـیپـور بـا باجـایگزینی غزلـی
هشتبیتی از سعدی مضمون را به اتمام رسانده است (مرعشیپـور ،5935 ،ص .)2931 .یـا در
همین حکایت در ش

هفتصـد و نـود و هفـتم (ألـف لیلـة ،2555 ،ج ،2ص .)933-935 .کـه

خواهران حسن و او به شعرخوانی میپردازند اشعار زیادی فضای روایت را در برگرفتـه اسـت
که به  22بیت میرسد .علیرغم اینکه این اشعار عنصری ساختارمند در بدنة روایت بـه شـمار
نمیآیند هیچیک از مترجمان آنها را حذف نکرده است .با این حال سـروش اشـعار را تقلیـل
داده بهطوری که تعداد اشعار در ترجمة او به هفده بیت میرسد امـا اقلیـدی بـه همـان نسـبت
ترجمة فارسی اشعار را در ترجمة خود گنجانده است .ترجمة مرعشیپور نیز تنها یک بیـت از
کمیت ابیات کاسته است و  25بیت در خود جای داده است( .مرعشیپور ،5935 ،ص.)2911 .
یا اینکه در داستان «سیفالملوک و بدیعالجمال» صـفحات آغـازین بـه شـکلی ن رگونـه ادامـه
مییابد تا اینکه شخصیت عاشق داستان سیفالملوک دیدهاش به بدیعالجمال روشن میشود و
از این حالت واله و حیران میگردد و اشعاری چند پی در پی بـازگو مـیکنـد کـه در هـر سـه
ترجمه با تفاوتهای اندکی آمده است .یا در داستان بنیادین هزار و یک ش

هنگامی که دختر

ربوده شده از دستان عفریت سر از صندوق بر میآورد مـتن بـوالق چهـار بیـت در وصـف آن
دخترک زیبارو دارد:
أشرقـــت فی الــــدُّجی فـالح النـــهارُ

واستــارت به نورها األشـــــــجارُ

مــن سنـــاها الشـمُـــــــور تشـــــرق

لمّا تتـدی و تنجلی األقمـــــــــارُ

تسجد الکائنــــــــــات بیـن یـدی هـا

حین تبدو و تهتــــــک األستـــارُ

وإ ا أومضــــت بــــــروق حـــــماها

هطلت بالمـــــدامع األمطــــــارُ
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شمارة اوّل

در ترجمة طسوجی در مقابل این ابیات فقط یک بیت از سروش گنجانده شده است:
ای پـــــری روی و آدمــــی پیـــــــکر

رنـــ نقـــــــاش و آفـــــــت بتگـــر
(طسوجی ،5951 ،ص)3 .

در ترجمة اقلیدی این ابیات با یک بیت بیشتر به فارسی برگردانده شده است:
تاریـــــک بامدادان شــــــــد

روی بنمـــود و ســـــرزد از ظلمت

شــــ

پرتــــو روی او به بـــــاغ افتــــاد

شـــــاخه در شاخه نـــــــور باران شـد

از فــروغ رخش دو صــــد خورشید

سر زد و مهر و ماه پنهـــــــان شــــــد

جمله هســـتی به دیـــدن رویـــش

سرنهادند و عـــرش خنـــــدان شـــــد

چون فروچیـــد پرتـــــو رویــــش

دیده شان زین غیــــــــــاب گریان شـد
(اقلیدی5951 ،الف ،ص)1 .

و یا در ترجمة مرعشیپور در مقابل این ابیات سه بیت از سعدی گنجانده شده است:
زلف او بر رخ چـــــو جوالن می کند

مشـــــــک را در شــهر ارزان مــیکنــد

آفتاب حسن او تا شعــــــــــــله زد

مــاه رخ در پـــــــــرده پنهــان مــیکنــد

تیر مژگان و کمـــــــــان ابـروی اش

عاشــقان را عیـــــــــد قربــان مــیکنــد
(مرعشیپور ،5935 ،ص.)91 .

با توجه به نمونههای مزبور میتوان سهم هر سه ترجمه از درگاشت را ناچیز شمرد .کاربرد
کلیشهای و قراردادی اشعار در هزار و یک ش

که هرگاه پـای توصـیفی مـیآیـد ،بـروز پیـدا

میکند ،درگاشتهای بیشتری را میطلبد و میتواند خوانایی روایتهای بلنـد کتـاب را افـزون
سازد؛ اما مترجمان به این قضیه وقعی ننهادهاند و کتابی مزیّن به ن ـر و شـعر هماننـد اصـل آن
پدید آوردهاند .از این رو عملکرد هر سه مترجم در باب ترجمة اشعار چندان مطلـوب نیسـت.
این گرایش در ترجمه و انتقال اشعار از متن اصلی به ترجمه از عدم شناخت ماهیـت کتـاب و
وفاداری به آن نشأت میگیرد .شعر در ن ر کارکردهای ها زیاد و مهمی دارد ،بهعنـوان م ـال در
کتابی نظیر گلستان و تاریخ بیهقی.

بررسی مقابلهای فرآیند حذف یا آنتروپی ....

سال چهل و نهم

شایان کر است که هزار و یک ش
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از ا ری شفاهی به ا ر مکتوب در آمده است و ویژگـی

و خصیصة یک ا ر شفاهی بهکار بردن اشعار زیاد است تا مخاطبان را به وجـد آورد و آنهـا را
به شنیدن مستمر ترغی

کند .در انتقال کتاب از شفاهی به مکتـوب ایـن خصیصـه وارد کتـاب

شده و بهنظر میرسد اشعار زیادی از آن حذف گردیده است؛ بهگونهای که برخی پژوهشـگران
معتقدند که شعرهای هزار و یک ش

بیش از آن بود که اکنون در دست است« .شـمار شـعرها

به گفتة برتون ،یکی از مترجمان انگلیسی آن ،در نسخههای معتبر بـه ده هـزار بیـت مـیرسـد»
(اقلیدی ،5951 ،ص .)55 .با این حال یک کتـاب روایـی و داسـتانی کـه از حالـت شـفاهی و
روایت به شکل سنتی در آمده بایستی از شعرهای زاید و ضعیف پیراسته شود .بنابراین متـرجم
هزار و یک ش

بایستی طبق مؤلفة درگاشت بـا مـتن ایـن کتـاب روبـهرو شـود ماننـد بیشـتر

مترجمان اروپایی .اما مترجمان فارسی از ایـن نظـر از قاعـدة منطقـی روایـت مکتـوب پیـروی
نکردهاند و با وارد کردن بیرویة اشعار مطابق با متن اصلی از جذابیت ن ر کتاب کاستهاند .اگـر
نسخهپردازادن چاپ بوالق شعرهای زیادی را حذف نمودهانـد و نسـخة تصـحیح شـده آنهـا
بسیاری از اشعار را فروگذاشته است ،مترجمان فارسیزبان نیـز بایسـتی بـه ایـن سـیر تکـاملی
حذف و زدودن اشعار کمک میکردند .خوانندگان معموالً هنگام رسیدن به این اشـعار آنهـا را
وا میگذراند و پاراگراف بعدی را از سر میگیرند؛ زیرا آمیختهشدن ن ـر بـا شـعر در یـک ا ـر
روایی به این اندازه که در هزار و یک ش

دیده میشـود بایسـته نیسـت و کتـابهـایی نظیـر

گلستان و برخی کتابها که از امتزاج میان شعر و ن ر خلق شدهاند ن ر روایـی ماننـد الـف لیلـه
نیستند بلکه حکایتهایی هستند که شعر جزء الینفک و ضروری آن است که در بیشـتر مـوارد
مضمون و دورنمایة اصلی آن حکایتهای کوتاه در دل شعر و م لی آورده میشـود آن هـم در
پایان حکایت .یعنی شعر در آن بیشتر کارکدی استنادی و استداللی دارد اما در باب هزار و یک
ش

چنین نیست و شعر در آن جدا از یک عادت شفاهی کارکرد زیباشناسیک و صرفاً آرایهای

دارد و در بسیاری از موارد جزء حشو و زواید بهشـمار مـیآیـد و حـذف آنهـا نـه از جهـت
محتوایی و نه ساختاری ،لطمهای به متن وارد نمیکند.
این کاربرد کلیشهای و قراردادی اشعار در کتاب گاه جنبة روایی به خود میگیرد و نبـود آن
باعث خالی شـدن فضـا در روایـت مـیشـود .الزم بـه کـر اسـت کـه شـعر در 35درصـد از
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حکایتهای هزار و یک ش

نقشی فعال دارد و حـواد

شمارة اوّل

داسـتانی را بـه پـیش مـیبـرد و در

13درصد از حکایتها ،در خطّ سیر روایی داستان نقشی ندارد و صرفاً جهت آرایـش و زینـت
کالم بهکار رفته است» (دهقانیان و دیگران ،5935 ،ص )95 .و شعر در بسیاری از موارد «ابـزار
مهارت فرد در هنر نویسندگی و نشان دادن وسعت دایراه معلومات و قـدرت حافظـه و پرمایـه
ساختن سخن و تأکید موضو و معنـی اسـت» (خطیبـی ،5911 ،ص .)15 .بـهعنـوان م ـال در
داستان حسن بصری هنگامی که خواهران حسن او را در حال نـزاری مـییابنـد علـت را از او
جویا میشوند او در پاسخ دو بیت شعر میخواند که درگاشت این اشعار باعث ایجاد خلـل در

تکمیل معنا مـیشـود.أخربننی ینا أخنی حتنی أُتینل لنا فنی کشن ضنرو و أکنو فندا و فبکنی یکنا ً
شدیداً وأنشد یقو :
محــــ ٌ إ ا مــــا بـه ان عنـه حبیبـه

فلیــــــس له إال الکـــــــــآبه والضرـ

فباطنه سقــــم وظاهــــره جــــوی

وأوّله کــــــرٌ و آخـــــرُهُ فکـــــرُ
(الف لیله ولیله ،2555 ،ص.)991 .

« ای برادر خبر خود با من بگو تا از بهر تو چاره کنم و اندوه از تو بردارم و خـود را فـدای
تو کنم ،در حال حسن بگریست و این دو بیت بخواند:
همی زنـــــم نفس سرد بر امید کسـی

که یـــــاد نیــــاورد از من سالها بسی

بچشم رحــــم برویم نظر همی نکند

بدسـت جور و جفا گوشمال داده بسی»
(طسوجی ،5951 ،ج ،1ص.)21 .

«برادر جان بگو درد تو چیست تا چاره و درمانی پیدا کنم و حتی از ن ار جـان خـود دریـ
ندارم ،حسن زار گریست و در پاسخ این شعرها بخواند:
چون فتــــــد عاشق ز یار خود جـدا

نیســـت او را جـــــــز غم و رن و بال

در درون ریش است ودر بیرون پریش

اولش نقــــــل است و آخر ماجـــــرا»
(اقلیدی5951 ،ب ،ص.)513 .

«ای برادر از دردت آگاهم کن تا خود را فـدایات کـنم و چـارهای بسـازم و از ایـن رنـ
برهانمات .و حسن زار زار گریست و نالهکنان این دو بیت خواند:
تنم ضعیف ودلم تنگ وجان غمیـن باشد

سزای آنکه دهد دل به عشــق همین باشد

سال چهل و نهم

بررسی مقابلهای فرآیند حذف یا آنتروپی ....

به داد شمع ،که از گریه آب شد،که رسید
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از این چه سود که اشکام در آستیـن باشد
(مرعشیپور ،5935 ،ص.)2991 .

در این نمونه حذف شعر بهدلیل لطمه زدن به پیوستگی و انسجام متن شایسته نیست؛ زیـرا
عالوه بر ارتباط مضمونی این ابیات با ن ر پیش از خود این دو بیت ارتباطی روایی و سـاختاری
با متن دارند و بهگونهای در هم تنیدهاند .خواهر حسن دلیل نزاری را از او مـیپرسـد و حسـن
پاسخ را در شعری بیان میدارد؛ در واقع رابطة سببی که در این فقره از روایت است از پیوند و
ارتباط شعر و ن ر بهدست آمده و حذف هیچیک از آنها جایز نیست .در این نمونه گرچـه هـر
سه مترجم به درگاشت روی نیاوردند اما ترجمة اقلیدی برخالف علمکرد جایگزینی دو مترجم
دیگر سب

شده تا علت از زبان حسن به وضوح مشـخص شـود .در مـتن اصـلی حسـن بـه

وضوح بیان میدارد که علت نزاری و جدایی از یار است در حـالی کـه در دو ترجمـه تفسـیر
حالت حسن به روشنی مشخص نیست.
سوم :نشانههای عربی -اسالمی

معروف است زمانی که نظامی به نظـم یـا برگردانـدن روایـتهـای عربـی لیلـی و مجنـون
پرداخت بسیاری از مواردی که رنگ و بوی محیط عربی میداد و برای خواننده ایرانی نامأنور
بود حذف نمود .اگر به ترجمة بنداری اصفهانی از شاهنامه نظر افکنیم خواهیم دید که بنـداری
بسیاری از حواد

و ابیات را حذف نموده و متنی کوتاهتر از مـتن اصـلی پدیـد آورده اسـت.

عمده دلیل این گونه درگاشتها به تفـاوت ویژگـیهـای فرهنگـی بـین زبـان مبـدأ و مقصـد
برمیگردد .در دوران معاصر بسیاری از ترجمهشناسان با عَلمکردن مقولـة وفـاداری ایـن گونـه
حذفها را مردود دانسته و مترجمانی را که به چنین کاری دست میزنند خائن به متن بهشـمار
میآورند .در این میان نظریهپردازان مقصدگرا که الدمیرال یکی از آنهاست با اندکی تسـامح بـا
این قضیه یعنی حذف ناشی از اختالفات فرهنگی برخورد کردهاند .مترجمـان مقصـدگرا بـرای
جلوگیری از استعمار فرهنگی ،متن مبدأ را با همان شکل و محتـوا انتقـال نمـیدادنـد و سـعی
میکردند با ایجاد تغییراتی از طریق افزودهسازی و اضافهکردن گزارههای معنایی جدید بر مـتن
اصلی یا حـذفکـردن و درگذشـتن از ترجمـة برخـی واحـدهای معنـایی از تهـاجم فرهنگـی
جلوگیری کنند.

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

11

شمارة اوّل

«در چنین ترجمهای مترجم با حفظ جایگاه متن اصلی ،متنی میآفریند کـه خـالقش متـرجم
است نه نویسندة زبان مبدأ ،مترجم این متن دیگر برده و اسیر نویسنده نیست ،بلکـه آزاد اسـت
تا متنی را از بافتی به بافت فرهنگی دیگری منتقل کند و از آن خود سازد» (انوشیروانی،5935 ،
ص.)25 .
مؤید این رویکرد ترجمة عربها از هزار افسان و یا حتی برخی ترجمههای اروپـایی هـزار
و یک ش

است که شاید برجستهترین آنها همان ترجمة گاالن 5باشد .امـا بررسـی مقابلـهای

ترجمةهای فارسی از این حیث ما را به نتیجهای خوشایند نمیرساند؛ زیـرا وفـاداری بـیمـورد
این مترجمان باعث شده تا خلفای عباسی که در هزار افسان بهجای شاهان ساسـانی و اشـکانی
و هخامنشی نشستهاند بر جای خود باقی بمانند .زرتشتیان که در هزار افسـان اصـلی مسـلماً از
جایگاه واالیی برخوردار بودند در هزار و یک ش

امروزی به صفاتی زشـت و نـاروا متصـف

گردیدند و همچنان با کارکرد مبدلّ خود حفظ شوند .شاید از این حیث نیاز به ترجمة دیگر از
ألف لیلة و لیلة ضروری نماید تا ا ری با لباسی ایرانی پدید آید .جستار حاضر نشان میدهد که
طسوجی بیش از اقلیدی و مرعشیپور و مرعشیپور بیش از اقلیـدی بـه درگاشـتهـایی روی
آورده که ناشی از ویژگیهای فرهنگی بوده و او در برخی موارد کوشیده غلبة عنصـر محـیط و
آداب عربی را که همچون وصلهای بر کتاب افزوده شده کاهش دهد .مهمترین این درگاشتهـا
مربوط به ناسزاهایی است که علیه ایرانیها در کتاب گنجانده شـده اسـت .در حکایـت حسـن
بصری که بدگویی از عجم به اوج خود میرسد و فقرههای بسیاری از روایت را در بر میگیرد
طسوجی با حذف برخی از این صفات که در پی زشتنمـایی هرچـه بیشـتر ایرانیـان اسـت از
شدت وصف کاسته است:

ندو اکانُننهل ینا کُن ُ هل ینا رن ُد ُارهل ینا
ندو ا وع َّ
«مث أق ُد َم إلینه وقنا لنه :إمانا ی َندو ینا مُعنو ُ هل ینا ع َّ
ا ورین ِ ال ُم َّجننا ِر أ أعبن ُند الَّننار والُّننور وأُ ِ
نأ اکجوسن ُّنی و»...
قان ُنّ یالظننل واتننروِر فالتمن
عاین َند ال ننار یننا سننال َ
َ
ُ
َ َ
َ
(الف لیله ولیله ،2555 ،ص« .)995 .حسن بانگ بر مجور زد و گفت ای پلیدک ،دسـت نگـه

دار ،مجور روی به او کرده ( »...طسوجی« .)5955 :5935 ،بهسوی او رفت و گفت :دست باز
دار ،ای نابکار ،ای دشمن خدا و مسلمانان ،ای سگ ،ای جادوگر پست ،ای آتشپرست و پیـرو
1. Galland
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ناپاکان آلودهدست ،آیا آتش و روشنا را بندگی میکنی و به سایه و گرما سوگند یـاد مـیکنـی؟
بهرام گبر روی برگرداند» (اقلیدی5951 ،ب ،ص« .)519 .پیش رفت و بر سرش فریـاد کشـید:
ای نفرین شده ،ای دشمن خدا و دشمن مسلمانان ،ای سگ نیرنگباز ،ای آتشپرست ،ای پیـرو
بدکاران روشنایی و آتش را میپرستی و به سایه و آفتاب سوگند یاد مـیکنـی» (مرعشـیپـور،
 ،5935ص.)2921 .
ترجمة اقلیدی و مرعشیپور با بافت روایت که همانا تقویت عنصر ضد ایرانی است همسو
است .در این داستان خواننده این ضدیت را آشـکارا در کـالم شخصـیتهـای داسـتان ،نقـش
منفیای که به ایرانیها واگذرا شده و همچنین در لحن داستان در مییابد از این جهت ترجمـة
این دو وفادار و متناس

با فضای کتاب است .لیکن در اینجا بایـد مخاطـ

نظر بگیریم .هزار و یک ش

ایرانـی را هـم در

کتاب تاریخی مستند یا ا ر باستانی نیست که از دقـت و سـندیت

برخوردار باشد پس در اینجا باید پرسید وفاداری به چه؟ بـه دروغ و بهتـان؟ ایـن مطالـ

تـا

حدودی از سالیق شخصی نسخهپردازان و مترجمان اولیة آن نشئت میگیرد و کتاب را آنطور
که عدهای آیینة تمامنمای شرق در دوران میانه مـیداننـد نمـیتـوان قلمـداد کـرد بلکـه کتـابی
چندملیتی بوده است که دستخوش جرح و تعدیل فراوانی شده اسـت .از جملـه اینکـه برخـی
اعراب قصههای ضد ایرانی را بدان افزودهاند و مترجمان اولیه آن شاید داستانی افسانهای را کـه
از دو عنصر اصلی خیر و شر تشکیل شده بود ،انتخاب کرده و با تغییر اسم و رسمها ،ایرانیهـا
را جای اهریمنان (عنصر شر) نشاندهاند؛ حال آنکه ایرانیها در تاریخ به جادوگری و کیمیاگری
و سایر زشتیهایی که در داستان حسن بصری نمایان میشوند شهره نیستند .حال یـک متـرجم

مقصدگرا و پیرو فرآیند فرهنگی و پیشگیری از پیشروی استعمار فرهنگی موجود در ألف لیلـة
و لیلة امروزی که خوبیها را از آن اعراب دانسته و ایرانیها را نیرنگباز و دغل جلوه داده باید
ترجمهای متفاوت از آن ارائه دهد و از تغییر شخصیتها و تم داستان نهراسد و شخصیتهـای
اهریمنصفت چه افسانهای و چه تاریخی دیگری را جای ایرانیهـای مبـدل در کتـاب بنشـاند.
روش اقلیدی در اضافهکردن برخـی پـانویسهـا و یادداشـتهـا سـتودنی اسـت؛ دقیقـاً همـان
رویکردی که مترجمان پسااستعماری انجام میدهند؛ اما بهدلیل وفاداری بیش از حدی کـه دارد
تمامی صفات بدی که به ایرانیها نسبت داده شده به زبان مقصد انتقال داده حتی کلمه «غـدار»
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را به جادوگر پست ترجمه کرده که نهتنها حذف نکرده بلکه در افزودن صفات بد بـا عـربهـا
همدستی کرده است .درست است شخصیت ایرانـی در کـنش روایـی ،شخصـیتی منفـی تلقـی
میشود مانند بیشتر داستانهای افسانهای که از دو عنصر خیـر و شـر تشـکیل شـدهانـد ،لـیکن
نسبت دادن برخی صفات مانند آتشپرست و سوگند خوردن به سرما و گرما از ایرانـیسـتیزی
پردازندة داستان حکایت دارد و ربطی به بافت روایی داستان ندارد و درگاشت و تعـدیل آنهـا
روایت را وارونه جلوه نمیدهد .طسوجی در پیروی از درگاشت این تعابیر را حـذف نمـوده و
تنها صفت «نابکار» را آورده که به بافت کالم آسیبی هم نرسیده؛ زیرا در ترجمة طسـوجی هـم
همچنان جای شخصیتهای خوب و بد عوض نشده است .اما اقلیدی و مرعشیپور تمـام ایـن
صفات بد منتس

به ایرانیها را چه صفاتی که برای شناسـاندن شخصـیت منفـی داسـتان الزم

است و چه صفاتی که الزم نیست ،عیناً آورده است.
در «حکایت سیفالملوک و بدیعالجمال» این حکایـت بـا توجـه بـه نقـش پریـان و دیگـر
نشانههای موجود در آن ،اصلی هندیایرانی دارد ،اما نشانههای عربیاسـالمی در آن بـهوضـوح
دیده میشود:

ُّ
القنرهل َرزقَ ا ا ُ أعالی اإلمینا َ وأنقن َذنا ِمن الظُُننان إلنی الُّنوِر
َّنس و َ
«فقا ّ أنُا وأنتّ کُ ا نعبُ ُد الش َ
وهندانا ا ُ سنبنانَه وأعنالی إلننی دین اإلسن م» (الــف لیلــه و لیلــه ،2555 ،ص« .)231 .مــن و شــما
همگی پرستش آتش میکردیم ،خـدای تعـالی ایمـان را روی مـا گردانیـد و مـا را از تـاریکی
ضاللت به روشنی هدایت برسانید» (طسوجی ،5935 ،ص« .)353 .من و همه شما آفتاب و ماه
را میپرستیدیم و خداوند بزرگ ما را از ایمان بهرهمند کرد و ما را از تـاریکیهـا بـه روشـنایی
رهایی داد و خدای پاکیزه و واال به دین اسالم ما را ره نمود» (اقلیدی5951 ،ب ،ص« .)15 .من
و شما ماه و خورشید را میپرستیدیم اما خداوند ایمان را به ما ارزانی داشـت و از تـاریکی بـه
نور و روشنایی رهنمونمان شد .و از اسالم بهرمندمان کرد» (مرعشیپور ،5935 ،ص.)2231 .
عاصمشاه در حکایت مزبور توسط حضرت سلیمان از آتشپرستی و مـاهپرسـتی بـه اسـالم
دعوت میشود .وجود نشانههای متناق

در روایت ما را به این نکته رهنمود میکنـد کـه ایـن

قصه مولود محیط اسالمی نیست بلکه عربها به آن صبغة اسالمی بخشیدهاند .اگر عاصمشاه را
شاه ایرانی آتشپرست بگیریم ،ماهپرستبودن او قابل توجیه نیست .اگر ایرانیها به آتشپرستی
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متهم بودهاند پس ماهپرستی چیست؟ در واقع راوی عاصمشاه را عنصری بیدیـن و مـاهپرسـت
میداند و برای تطبیق با محیط عربی که در نظر آنها بیدینـی در آتـشپرسـتی جلـوه مـیکنـد
صفت آتشپرست را افزوده تا ایرانیها را که همواره با آنها در نزا بودهاند در هـن مخاطـ
مجسّم نماید و سعی دارد این داستان کهن را با حواد

آن به حاد ههای پـس از اسـالم تشـبیه

نماید و بهجای تعبیر یکتاپرستی از اسالم استفاده میکند؛ پر واضح اسـت کـه سـلیمان ،پیـامبر
اسالم نیسـت؛ در ایـن قصـه حضـرت سـلیمان در جایگـاه افسـانهای خـود بـاقی مـیمانـد و
داستانسرای عرب از خوف فقها جای آن را به پیامبر اسالم(ص) نمـیدهـد؛ زیـرا کارکردهـای
حضرت سلیمان اسالمی نیست .این دستکاریهای ناشیانه در تحلیلی که گذشت کـامالً آشـکار
است .حال طسوجی میآید و نشانههای عربی قصه یعنـی همـان دعـوت بـه اسـالم را حـذف
میکند و حکایت را با همان بال بلند افسانهای برمیگرداند و خواننده با شخصیتهـایی کـه در
دل هیچ تاریخ معیّنی نمیگنجد روبهرو میشود؛ اما اقلیدی و مرعشیپور ایـن عنصـر فرهنگـی
عربی و اسالمی را حذف نکـرده و بـا ابقـای آن بـه بافـت و گسـترة افسـانهای کتـاب آسـی
رساندهاند.
«بی گمان نخستین نسخهبرداران و رونویسکنندگان هزار و یک ش

بـرای نیـازردن خـاطر

مسلمانان کوشیدهاند با کنار زدن خدایان و دخالتشان در رویدادها ا رات معتقدات چند خـدایی
را از کتاب بزدایند اما نیمهخدایان و دیوان و پریان را نگاه داشتهاند؛ زیرا کار و کوشـش ایشـان
سرچشمة سحر و افسون و مایة غرابت کتاب است ،پس اقتبار کننـدگان عـرب داسـتانهـای
اصلی را با معتقدات خود تطبیق داده ،نام کسان و جاهای ناشناخته را به جای نامهـای شـناخته
نهادهاند» (ستاری ،5915 ،ص.)53 .
از این رو این کار توسط مترجمان فارسی صورت نگرفت جز در اندک مواردی که آن هـم
به حذف برخی استشهادات و ضربالم لهای عربی و واژههایی که رنگ قومیت عربی داشـت
محدود ماند .در مجمو همانگونه که پیشتر کر شـد فرهنـگزدایـی عربـی از الـف لیلـه در
ترجمههای فارسی آن هم از طریق درگاشت بهندرت رخ داده است .مکانها و نـامهـا و سـایر
نشانههای عربی از قبیل عناصر فرهنگی ،نحوة معیشت و آداب و رسـوم در جـای خـود بـاقی
مانده است.
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 .4نتیجهگیری

پژوهش حاضر رهیافتی بود برای برشمردن محورهایی که حـذف در ترجمـههـای فارسـی

هزار و یک ش

رخ داده است .این محورها بههمراه نمونهها صرفاً ساختاری و زبانی نبودهانـد

بلکه گاهی ماهیّت محتوایی و فرهنگی دارند که کمتر در مطالعـات ترجمـه مـورد توجـه قـرار
میگیرند .بنابراین پژوهش حاضر نشان داد که فرآیند حـذف و آنتروپـی در ترجمـه صـرفاً بـه
تفاوتهای ساختاری میان زبان مبدأ و مقصد محدود نمیشود بلکه بافت معنایی و فرهنگی نیز
در پدید آمدن درگاشت در ترجمه دخیل است.
این پژوهش به مباحث کمارزش حذفها و درگاشتهـای لغـوی و زبـانی جزئـی ،توجـه
نداشت و بیشتر محورهایی را مورد بحث قرار داد که جنبة معنایی و فرهنگـی داشـت ،از قبیـل
درگاشت مربوط به تصویر حاالت عشقی ،نشانههـای فرهنگـی و در کنـار آن از ویژگـیهـای
سبکی کتاب همچون اشعار نیز غافل نماند.
یافتة دیگر پژوهش مربوط به رویکرد آزاد و مقصدگرای طسوجی و مرعشیپور در ترجمـه
است ،برخالف اقلیدی که به متن اصلی مقیّد بوده و کمتر دچار درگاشت شده است .طسـوجی
توانسته است با پیشکشیدن حذف در ترجمه ،از زواید ،استشـهادات و تکرارهـای مـاللآور و
خسته کننده بکاهد و متنی فشردهتر از متن اصلی ارائـه دهـد و همـین مسـئله باعـث جـذابیّت
ترجمة او شده است .همچنین تقلیل و کاستن از حجم اشعار باعث شـده کـه کتـاب از اشـعار
زیادی که باعث کند شدن عنصر روایت میگردد و خستگی و دور شـدن خواننـدگان از اصـل
داستان را در پی دارد پیراسته شود .البته گاه عدم شناخت درست زواید در ترجمة طسوجی بـه
شیوة داستانپردازی کتاب و سبک آن لطمه زده اسـت .اقلیـدی بـا وفـاداری بـه مـتن اصـلی،
تکرارها و زوایدی که از اغالط نسخهنویسان و سـبک شـفاهی کتـاب نشـئت مـیگیـرد ،وارد
ترجمة خود کرده و در مسیر آراستهسازی متن برنیامده اسـت .همچنـین انتقـال صـد درصـدی
اشعار به زبان مقصد و عدم حذف یا حتی تقلیل آنها توسط اقلیدی باعث شده که ایـن اشـعار
که گاه سخیف و آزار دهنده است از زیبایی و خوانایی ترجمة او بکاهد .مرعشیپور با انتخـاب
زبانی روا ن و سلیس چندان در بند انتقال دقیق عبارات و واژگان نبوده است گرچه جـذابیت و
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زیبایی زبان طسوجی را ندارد ،همچنین او در حذف حد وسط طسوجی و اقلیـدی اسـت و در
حذف موارد سبکی و تأ یرگذار بسان طسوجی جاده افراط را نبپیموده است.
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