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 چکیده

برگردانـده شـد تـا     عربـی هزار و یک شـ  بـه    هایداستانکه  هجرینخست  هایسدهاز 

، هگردیـد  روروبـه مختلف جهـان   ایهزباناز مترجمان به  عظیمی خیلدوران معاصر که با 

آن از میان رفـتن اصـل،    نتیجةکه  ایمبودهکتاب  اینگوناگون در ترجمة  سالیقشاهد ورود 

بـودن نسـخة اسـار ترجمـة     است. یکسان هاترجمه میانو اختالفات عمده  هانسخهتعدد 

نحـوة   بررسـی  بـرای را  مناسبی زمینة)چاپ بوالق مصر(  پورمرعشیو  اقلیدیو  طسوجی

مهم نقد ترجمـه   هایمؤلفهاز  یکیحذف . کندمیفراهم  اصلیسه مترجم با متن  اینتعامل 

. او معتقد رودمی شماربه فرانسویمقصدگرای  پردازنظریه الدمیرالژان رنه  نطریةبر اسار 

 عملیـات در  ینـد ایـن فرآ آورد.  روی متنـی  ایگزارهحذف به  تواندمیاست که مترجم گاه 

. دهـد مـی رخ  غیـره و  سـبکی ، زبـانی ، فرهنگـی الزامات  نظیرابر الزامات فراوانی ترجمه بن

و ، برگردان اشعار عشقیبیان حاالت مقولة  سهحذف را در مؤلفه  کوشدمی روپیشمبحث 

همورد ارزیـابی و سـنجش    و لیلة لیلةألف  فارسی هایترجمهدر  اسالمی-عربی هاینشانه

 .قرار دهد

 فارسی، حذف یا آنتروپی هایترجمه، الدمیرالو یک ش ، ژان رنه : هزار هاواژهکلید 

 ارتپیشگف. 1

بر دو رویکرد مبدأگرا و مقصدگرا استوار است. رویکرد نخسـت از   مطالعات ترجمه عمدتاً

و  پـذیرد مـی  بیگانـه  متنـی که مترجم متن را به عنـوان   زمانی یعنی؛ گیردمیت ئنش گراییبیگانه

سبک، گفتار و سـاختار آن مبـادرت ورزد و از نفـو  و تهـاجم ا ـر       دقیق به انتقال کندمی سعی

 ادبیـات بـه زبـان و    تربیش گرایانبومی یا مقصدگرایانزبان مقصد نهراسد اما  ادبیاتدر  بیگانه
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زبان مقصـد همسـو سـازند.     فرهنگیو  زبانیترجمه را با بافت  کوشندمیمقصد توجه دارند و 

آن را تمامـاً برابـر بـا مـتن      تـوان نمیو زنده است که  پویا رایندیف کر است که ترجمه  شایان

و بـه   طلبـد میمتناس  با زبان مقصد را  فرهنگیو  اندیشهقلمداد کرد و ساختمان، زبان،  اصلی

 پیـدا مترجم در متن ترجمه رسـوخ   فرهنگیو  زبانی، فکریصورت ناخواسته عوامل تأ یرگذار 

مهم  هایحوزهاز  یکیکه  گرددمیمتن مقصد با متن مبدأ  برینابراو  ناهمگونیو باعث  کندمی

 .باشدمی یا آنتروپی حذف قضیةمربوط به  نابرابری این

 تدریجیبه هدر رفتن » معنایمقصدگرا، به  پردازنظریه، 5الدمیرالبه گفتة ژان رنه  این مؤلفه

وجود دارد که در  واردیممعنا که گاه در متن مبدأ  بدیناطالعات در سطح دال و مدلول است؛ 

صـورت   ایـن ، در باشـند مـی آن زبان  2مربوط به ساختار بیشترندارند و  معناییزبان مقصد بار 

 هـا آن، بلکـه ترجمـة   کنـد نمیوارد  ایلطمهمعنا  ایجادبه   معنایی واحدهای اینترجمه نکردن 

 نیـز  بیکـر (. 15 .، ص5935، پـور مهـدی « )سـازد میخارج  خواناییمتن را از قابل فهم بودن و 

راهکاری خوب برای انتقال  رساندنمی آسیبیخاص را که به متن ترجمه  عبارتی یاحذف واژه 

 پـردازان نظریـه کـه   مـواردی (. 19-93 ، ص.5332، بیکـر ) کندمی پیشنهادمفهوم مورد نظر متن 

 ایـ اصـطالحات   یـا  فرهنگـی خاص  مفاهیمآن موافقند مربوط به  آنتروپیمقصدگرا با حذف و 

 آسـیبی نـدارد و بـه بافـت کـالم      معناییاست که در زبان مقصد بار  هاییگزارهآن  کلیطور به

 ندارد.   ضرورتیو انتقال آن به زبان مقصد  رساندنمی

ش  گاه درگاشـت بـه حـذف کامـل یـک قصـه منجـر شـده و          یکهزار و  هایترجمهدر 

 ایافسـانه و  ملیتیچند طبیعت. شودمیکتاب دیده  هایترجمهدر  متنوعیو  زیاد هایدرگاشت

 تغییـرات پردازنـد و بـه   که مترجمان با تسـامح و تسـاهل بـه برگـردان آن ب     کندمیکتاب اقتضا 

مبادرت ورزند.  زیادی تفسیرهایو  هاسازیافزودهمختلف و گسترده و  هایحذفو  ساختاری

و اشعار  جنسی هایداستانو  عشقیمربوط به تصاویر حاالت  بیشتر هاترجمه ایندرگاشت در 

                                                           
1. Jean-Rene Ladmyral 

کنـد؛ در صـورتی کـه سـاختار،     میان ساختار و فرم تفاوت است، فرم خود را بیگانه و در تقابل با موضـو  تعریـف مـی   .  2

عنـوان ویژگـی   گیـرد و ایـن سـازمان بـه    محتوای متفاوتی از خود ندارد و عین محتوا است که در سازمانی منطقی قـرار مـی  

تـوان توسـعه   نظر الدمیرال را می (. بنابراین با توجه به معنی دقیق ساختار525 ، ص.5951)مختاریان، گردد واقعیت تلقی می

 های روساخت متن بسنده نکرد.به ویژگی داد و صرفاً
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 برخـی و نیـز   گیـرد مـی ت کتـاب نشـئ   شـفاهی اسـت کـه از اصـالت     زوایدیو استشهادات و 

 ادبیاتغیر بومی دارد. حذف هر کدام از موارد یاد شده به  بویکه رنگ و  فرهنگی هایویژگی

ممکـن   یعنـی مترجم بسـتگی دارد.   رویکردو  شخصیتو فرهنگ زبان مقصد، زمان ترجمه، و 

دیگـر بنـابر    برخـی انتقـال داده شـود و در    دقیق هازبان برخیدر  عشقیاویر حاالت است تص

ألـف   فارسـی  هایترجمهاین موارد در  شودمیتالش حذف گردد.  دینیو  فرهنگیمالحظات 

ترجمـه   سـه  ایـن را در  آنتا از این رهگذر کارکرد  گیردقرار  ایمقابله بررسی، مورد ولیلة لیلة

 ید.  تبیین و تحلیل نما

ش   یکهزار و  هایترجمهدر  حذفکه را  هاییحوزه ،کاویبر مورد تکیهبخش با  ایندر 

. در نقد نمائیم می تحلیل فارسی هایترجمهو  عربی ةاز نسخ هایینمونهبا  کر  رخ داده است،

را  هـا نمونـه و  بپردازیم هاترجمهبه صحت و سقم  گفتمانی رویکردیبا  شودمی سعی هانمونه

 و لغـوی ارزش کـم  هـای بحـث پـرداختن بـه   » زیـرا ، بکشانیمبه چالش  روایت وسیع دایرةدر 

با مباحث مربوط به گفتمـان اسـت    ناآشناییاز ترجمه نشان از  اللفظیو تحت سطحی برداشتی

بـا   بنابراین(. 3 ، ص.5935جو، )صلح «دارد قوی حضوری شناسیزبان دنیایروزها در  اینکه 

بـا کـل مـتن بـه نقـد و       قیاردر  کلی بستریترجمه را در  شودمی سعی توجه به این رویکرد

 بکشانیم. داوری

پژوهش درخـوری در دسـت   پراکنده  مطالبیش  جز  یکر و هزا هایترجمهنقد  زمینةدر 

نوشـتة آ رتـاش   « ش  یکترجمه تازه هزار و  دربارة»(5951مقاله )موارد  ایناز جمله . نیست

 پرداختـه اسـت   اقلیدیة ترجم کلی بررسیبه  بخشدر چهار  آن آ رنوش است که نویسنده در

 ةاشعار و ترجمـ  پیرامون، عربی هایمتن یامتن  پیرامونمترجم،  ةمقدم پیرامونند از: اکه عبارت

از  هـایی نمونـه سـوم و چهـارم    بخشدر  نویسنده. فارسیبه  عربیترجمه از  پیرامونو  فارسی

شـ    یکهزار و » ( با عنوان5939مقاله ). است قرار داده بررسیرا مورد نقد و  اقلیدی ةترجم

 تاریخچـة از  مختصر گزارشیکه نویسنده در آن  قدرتی حمیدهنوشتة  «نآ فارسی هایترجمهو 

از  برخـی  عالءالـدین از داسـتان   هـایی نمونه تکیه بر و باده نموارائه  اقلیدیو  طسوجی ةترجم

محمد جعفر محجوب نیـز در   .ل قرار داده استتحلیمورد نقد و دو ترجمه را  این هایاختالف

که در آن بـه تفصـیل    نموده تحریرش   یکهزار و  ةدربار ایمقاله« ایران عامیانه ادبیات»کتاب 
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ترجمـة او اشـاره    سـبکی مختصات  برخیسخن گفته و در ضمن آن به  طسوجی نامةزندگیاز 

طسوجی و اقلیـدی از   ةاری در ترجمنقد و تحلیل تعدیالت ساخت» ةمقالهمچنین  نموده است.

این پـژوهش تنهـا    زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد. ةنشریافته در مجل « هزار و یک ش 

فارسـی هـزار و یـک     هایترجمه مقابلةحذف در سه محور مختلف به بررسی  با بررسی قضیة

 .پردازدمیش  

 شب یکهزار و  فارسی هایترجمه. 2

بـا   هسیبه عمل آمده که در مقا «لیله و لیلهألف » عربیاز متن  فارسی ترجمة سهز تا به امرو

در دوران قاجار به دسـتور بهمـن    طسوجی عبداللطیفاول را  ةاندک است. ترجم هازبان دیگر

 داد و ترجمـة او خواست نشر مرکز انجـام  در به اقلیدی ابراهیمرا دوم  ةو ترجم انجام داد میرزا

کـه نشـر نیلـوفر     اسـت  پـور مرعشیسوم نیز از محمدرضا  ةترجم .یافتانتشار  5951در سال 

فارسـی  ترجمـة  از  تـری قـدیمی  بر این باور است که نسخة اولریشمازولف  البتهاست.  منتشر

 هاتالش اولین توانمیو آن را  نیستاست که کامل  موجود برلین ةدر کتابخان هزار و یک ش 

 (.31 ، ص.5953مـازولف،   ر.ک.داد کـرد ) قلمـ هـزار و یـک شـ     کتاب فارسی  ةترجم برای

ة ش  صورت گرفتـه کـه براسـار نسـخ     یکاز هزار و  نیز مختلفی هایبازنویسیو  هانگارش

 حمیدنگارش  هاآن ترینمهمآورد که  شماربه هرا ترجم هاآن تواننمیاصطالح نبوده و به عربی

 است. عاملی

دو  ایـن  مـورد تکیـة   عربـی  نسخة پورمرعشیو  اقلیدیو  طسوجی ةمشترک در ترجم ةنکت

کتـاب   عربی هایچاپ بیشترکه است چاپ بوالق مصر  ةمبتنی بر نسخمترجم است که هر دو 

ته . الباست لیدن برسالو و ةنسخ ردیفدر  هانسخه ترینمطمئناز  یکیاز آن گرفته شده و  نیز

 هـای ترجمهبا اتکا به  عربی ةسخش  را عالوه بر ن یکهزار و  مةترج»معتقد است که  اقلیدی

اشـعار   پیرامـون  دیگـر  . نکتـة (1 ، ص.5951، اقلیـدی ) «انجام داده است نیزو فرانسه  انگلیسی

اسـت کـه    منـد بهـره  زیـادی  عـالوه بـر ن ـر از اشـعار     لیله و لیلهاست. کتاب الف  عربینسخه 

عر شـا  ایـن واگـذار کـرده و    اصـفهانی ا بـه سـروش   اشـعار ر  ایـن برگردانـدن   وظیفة طسوجی

 جـایگزین  مضـمونی حاظ اشـتراک  ل بارا  فارسیشاعران اشعار  موارد برخیدست جز در چیره

اسـت.  بـه نظـم ترجمـه کـرده     خود اشعار را  این بیشتر اقلیدیاما  ،کرده است عربی هاینمونه
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او از اشعار  ةاما ترجم ،نیز همانند سروش به جایگزینی اشعار فارسی پرداخته است پورمرعشی

 سپید بهره گرفته است. نیمایی و

 بـاالیی  اهمیـت ترجمـه از   سـه گفت کـه هـر    بایدترجمه  سه این اهمیتباب روش و  در

داند که ناشران ترجمه به زبان فارسی می بهترین نمونة را طسوجی ةاقلیدی، ترجم .برخوردارند

ــی بارهــا آن را چــاپ کــرده ــد ایران ــازده، ص. 5951، اقلیــدی)ان  درالشــعرای بهــار ملــک .(ی

و از  آوردمـی  مقامین ر قائم ةمجموعزیررا  طسوجین ر  فارسیتطور ن ر  تاریخ یا شناسیسبک

 هـایی ویژگـی دوره دارای  اینکه ن ر  و معتقد است کندمی یاد ادبی رستاخیزعنوان ره بهدو این

 هاییبا، حذف زواید و القاب و تعریفز هایسجعها، دقت در حسن تلفیق کوتاهی جمله نظیر

ظریـف از ن ـر    زی و پارسی، صراحت لهجه و استفادةکننده، ترک استشهادات مکرّر از تاخسته

 ن ـری را  طسـوجی ن ـر   (515، ص. 5913)  مینـی . البتـه  (9/935: 5955)بهار،  دار استآهنگ

ها در میان اسـت، زبـان بـا سـجع و     آنجا که پای توصیف» و معتقد است کندمیدوگانه قلمداد 

با  «نماید.آمیزد و آنجا که هدف پیشبرد داستان است، ن ر ساده و روان میمی میهای کالتکنیک

شـدن  ن، زبان نسبتاً کهن این ترجمـه، ترجمـه  طسوجی بودن و فشردگی ترجمةین همه خالصها

ة در نسخ هادگرخوانیها و فارسی و وجود غلط ةدهم از اشعار عربی، خطاهای فراوان ترجمنُه

 ، ص.5951، اقلیـدی ) اسـت  طسـوجی  ةو کاستی ترجمـ  از موارد نقص او ةعربی مورد استفاد

 ترجمـة . شمار آوردگرا بهو مقصدآزاد  ایترجمه توانمیرا  طسوجیترجمة در مجمو   .یازده(

ا ـر  »اسـت.   یافتـه نشـر   ایشـبانه و  موضوعی است که به دو گونة آهنگین ن ری دارای اقلیدی

 ةده و بـه اصـل نسـخه وفـادار مانـده اسـت، زیبـایی ترجمـ        اصول علمی بو ةاقلیدی، که بر پای

سوجی را ندارد. او توانسته چارچوب زبانی ا ر را در انتقال بـه زبـان مقصـد، روزآمـد کنـد.      ط

(. آ رنـوش  52 ، ص.5935، قـدرتی ) «شوددار میاو روان و البته در بعضی موارد سجع ةترجم

 :گویدمی بارهایندر نیز 

 شایسـته نسـبتاً   ن ـری شـ ،   یـک هزار و  هایداستان برای و زیباست ایشانن ر »

رگردان بـود،  آن سـو سـ   سو اینسال  یازدهگسترده که مدت  چنین این کاریاست. 

 توانـد مـی  اقلیـدی نـدارم کـه ن ـر     تردیدی. نیستدر امان  هاکاستی برخیالجرم از 
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 بـاقی  ایرانیـان  میان در انگیزدل هایداستان این شایستةعنوان تنها ن ر دراز، به سالیان

 (.53 ، ص.5951)آ رنوش،  «بماند

از ن شـد  لفظـی  بنـدهای و  قیـد  اسـیر و  اقلیـدی لفظ به لفظ  رویکردالزم به  کر است که  

 ترجمة مرعشی ةترجم را ندارد. طسوجیو سالست ترجمة  جذابیتارزش ترجمة او کاسته و 

 دور بـه  تلخیصـات  و ذفیاتحـ  از طسـوجی  ترجمة خالف بر و بوده ش  یک و هزار از دقیق

 .ندارد را اقلیدی ترجمة دقت و وفاداری اما است

 تحلیلو  بررسی. 3

 عشقیحاالت  ۀترجماول: 

در کتـاب   عشـقی ش  مربوط به تصویر حـاالت   یکهزار و  هایترجمهدر  هاحذف بیشتر

کـه   یاعمـده  هایمخالفت دلیلعفت به  منافیموارد  نیز عربی هاینسخه برخیاست، حتی در 

بـه عملکـرد مترجمـان     نگاهیاست. با  شدهحذف  ،صورت گرفته روحانیاناز جان  فقیهان و 

، ماننـد ترجمـه   اندپیمودهجادة افراط  برخیآن را حذف نموده  برخیکه  بینیممیکتاب  اروپایی

شـ    یـک و مستهجن هـزار و   هزلی بندهایبرتن به عبارات و  شدیدتوجه »که  5ریچارد برتن

« کنـد مـی فـرو   هرزگـی بـه   را تمامـاً  اشبینـی بود که  رسیدهبود و به آنجا  افراطی از حد بیش

داستان است. از نظر او هزار و با برتن هم نیز 2مارادور میاندر این  .(21 ، ص.5959، ایروین)

و  جسـمانی کـه اگـر بـر عنصـر عشـق       کـرد می. او فکر نیستمستهجن  کافیش  به حد  یک

مـوارد   ایـن (. بهتر آن اسـت کـه   35 ، ص.بهتر خواهند شد )همان هاانداست بیفزایدآن  شهوانی

تا دربارة درگاشـت و   بسنجیمآن در متن داستان  جایگاهش  را مطابق با  یکدر هزار و  عشقی

. کنـد نمـی  ایجاد مشکلینرساند  آسیبی؛ زیرا حذف تا آنجا که به بافت کالم بدهیمعدم آن نظر 

 مقایسـة در  9ریـو  هنـری معنا سـخن   این مؤیددارد.  اهمیت زنیتوجه به نو  مخاط   همچنین

 بـرای  لـین کودکسـتان،   بـرای گـاالن   ةترجمـ » گویـد میش  است که  یکهزار و  هایترجمه

 (.513 ، ص.5551، ریو« )فاضالب خوب است برایخواندن و برتن  برای پاینکتابخانه، 

                                                           
1. Richard Burton. 

2. Maradvs 

3. Henry Rio 
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. متـرجم اول یعنـی   انـد یـده برگزبـه هـم    نزدیکمستقل اما  راهیمترجمان فارسی هر کدام 

 جزئیـات کـرده و از انتقـال    بیانمعنا و مفهوم را سر بسته  عشقیدر برگردان  عبارات  طسوجی

مـوجز   دیباچـة صاح  انتشارات کُاللة خاور در  رمضانیوجود علی  ایننموده است. با  پرهیز

 طسـوجی  یفعبـداللط متن کتاب موافق ترجمة : »گویدمیش   یکچاپ هزار و  اولینخود بر 

 عبـاراتی الزم شد، خاصه در مورد  اصالحاتی عربیمواقع که با مقابلة نسخ  برخیاست مگر در 

« نمـود مـی نزند الزم  حکایاتکه لطمه به اسار  طوریبه هاآن تغییراز رکاکت نبود و  خالیکه 

را شـرط   «حکایـات لطمـه وارد نکـردن بـه    » رمضـانی رو  ایـن الف(. از  ، ص.5951رمضانی، )

کـه همـان چـاپ     طسـوجی الحات و تغییرات خود دانسته است. با توجه به نسخة اسـار  اص

 رکیـک از عبـارات   رمضانیکتاب است و در این مقاله نیز مورد استناد قرار گرفته منظور  سنگی

یراسـتن مـتن از رکاکـت    جز در اندک مواردی بر پ طسوجیروش ترجمة  زیرامشخص نیست؛ 

 برگزیـده شـ    یـک هـزار و   برایترجمة مبدأگرایی که  رویکردبر بنا  اقلیدیاما مبتنی است؛  

این حـاالت را   پورمرعشیاست. همچنین  ورزیدهمبادرت  هاصحنه این جزئیاتاست به انتقال 

گونه موارد در ترجمه او انـدک اسـت.   به حفظ امانت داری انتقال داده است و موارد حذف این

از انصـاف اسـت.    خـالی دو ترجمه  میان زمانیصلة از فا نظرصرفموضو   ایندر مجمو  نقد 

 زمـانی و مخلّ معنا و فضا اسـت مربـوط بـه     موردبی هایدرگاشت دارایاگر  طسوجیترجمة 

جامعـه،   فرهنگیشرایط  تغییر، اما با آمدمیشمار حاالت جرم به اینو خواندن  شنیدناست که 

 بیـان جـرأت   هـا آنفضـا   تغییر دلیلبه روانه بازار شد و پورمرعشیو پس از آن  اقلیدیترجمة 

و در چاپ و نشر کتاب خود از این بابت دچار مشکل نشـدند.    دکردن پیداموارد را  این صریح

، زمانـه، اخـالق و مخاطبـان ترجمـه     رویکـرد  آیدمیکه سخن از نقد به میان  زمانیحال  اینبا 

باشـد   عیبنـاک کـه   رگاشـتی دو هـر   شـود نمیموجّه محسوب  دلیلیاما  گردندمیگرچه لحاظ 

 .گرددمیمنسوخ قلمداد 

. مـورد اول  شـود مـی دیـده   عشقیش  چند مورد از حاالت  یکهزار و  بنیادیندر داستان 

فراشِه معانقًة عبداً أسوَد  فیوَدخَل قصَرُه فوجَد زوجَتُه راقدًة »با زن شاه زمان است:  سیاهغالم  آمیزش
متوجـه   شـگفتی  نهایـت به درون قصر رفت و در »(؛ 3 ، ص.2555، لیله و لیله)ألف « العبیندِ من  

که همسرش در بستر بـا   دیدو در آنجا (. »22 ، ص.5935، سوجیط« )گردیدهمسرش  خیانت
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پس بازگشـت و چـون بـه    »(؛ 2 ، ص.5951، اقلیدی« )اندخفتهتنگ در آغوش هم  سیاه غالمی

، پـور مرعشـی « )ر سـرگرم اسـت  قصر درآمد، همسرش را دید که با غالمی سیاه به بور و کنـا 

 یـا إ ا بـممرأة  الملـک، قالـت:    »اسـت:   شـهریار قصـر   سرایآمیزش(. مورد دوم 93 ، ص.5935

 فـی  یزالـوا ، ولم بالجواریفعلوا  العبیدِ باقیمسعودُ، فجاءَها عبدٌ أسودُ، فعانقَها وعانقَته، وکذلک 

کـه صـدها بـار و     دید ایمنظرهپس س»(؛ 3، لیلة)ألف « بورٍ وعناقٍ ونحو  لک حتی ولّی النهارُ

، طسـوجی « )بـود  ترکنندهو  ناراحت  ترننگینبود  دیدهکه در قصر خود  ایمنظرهصدها بار از 

و  درآویخـت آمد و غالم با او  پیش سیاه غالمیصدا زد: مسعود،  شهریارزن »(؛ 22 ، ص.5935

« رسـید د تـا روز بـه سـر    بودن آمیزشو  آویزشسان در  همینبه  کنیزانو غالمان و  درآمیخت

صدای ملکه را شنید که بانـگ زد: مسـعود ، وهمـان دم غالمـی     » (.9 ص. ،الف5951، اقلیدی)

غالمان نیز چنین کردنـد و   دیگربه مغازله مشغول شد و کنیزان و  ویکرد، وبا  اشاجابت سیاه

 هـایی نمونـه  عنوان(. به29، ص. 5935، پورمرعشی« )گذرانیدند آمیزشو  آویزشتمام روز در 

 آمیـزش یـا   شـهریار با شاه زمـان و   عفریتشده در چنگال  اسیردختر  آمیزشبه  توانمیدیگر 

 . شودمیبا شهرزاد اشاره نمود که در اینجا فقط به تحلیل همین دو مورد پرداخته  شهریار

بـر خـالف    پـور مرعشـی و  اقلیـدی ترجمـة   شودمیفوق دیده  هاینمونهکه در  گونههمان

حـاالت جنسـی پرداختـه اسـت.      جزئیـات به متن مبدأ است و بـه  کـر    مقیّد طسوجی ترجمة

بـا شـناخت    ،نظر بـا مـارادور  ، همعشقیدر بیان حالت  پورمرعشیو  اقلیدیوفاداری ترجمة 

شـ  جـدا از هـر     یککتاب مطلوب و روشمندتر است. آشکار است که هزار و  رویةسبک و 

در وهلة اول داستان اسـت   یعنیشبانه است؛  هایافسانه ، کتاب داستان واخالقیگونه مالحظة 

دارد و این داستان  فروانی اهمیت آیندمیآن  پیدر  هامعلولکه  هاعلت بیان ادبینو   اینو در 

اسـت کـه کـنش     حکایـاتی  ریـزی پیکتاب در صدد  هایداستان اصلیبه عنوان عصارة  بنیادین

کـه در   هـایی معلـول و  نتـای   روایتاست  بدیهی. شودمی ناشیجنس زن  خیانتآن از  اصلی

 متـوالی  هـای قصـه شهر توسـط سـلطان و    دوشیزگانکشتن هر شبانة  نظیر شودمیداستان  کر 

نشـود خواننـده را    پشـتیبانی  محکمی، اگر توسط علت گرددمی روایتکه توسط شهرزاد  دیگر

 اقلیـدی . با خواندن ترجمـة  شودمیاو ایجاد  برای پاسخیبی چراهایو  سازدمیو مبهوت  گی 

اسـت کـه    ایگونـه بـه   دقیـق  کشیدن تصویربا به  هاآمیزشو  خیانت نهایت این پورمرعشیو 
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 عشـقی با حذف حاالت  طسوجی؛ اما در ترجمة کندمیرا هضم  رویدادها منطقیخواننده روند 

 رویـدادها  میـان  منطقـی  ایرابطـه بر آن استوار است خواننده  رویدادهاداستان و  اصلی پایةکه 

 ایـن نمـوده و   بیانحاالت را به صورت سربسته  این طسوجیترجمة  دیگر. به عبارت بیندنمی

و شـناعت رخ داده ناکـام مانـده اسـت. در وهلـة دوم       خیانتو انتقال شدت  تبییندر  رویکرد

ه، دارد و در افسـان  طبیعـت بـا   تنگـاتنگی رابطـة   اسـاطیر ماننـد   روایتنو  از  اینافسانه است؛ 

محـ    طبیعـت ؛ در واقع افسانه ایمالحظه هیچبدون  گرددمی بیانکه هست  گونهآن واقعیت

 خاصـیت حـاالت   ایـن با حفظ  پورمرعشیو  اقلیدی. ترجمة اشپیرایگیبیاست با خلوص و 

متـرجم بایـد    سانبدینبه زبان مقصد منتقل کرده است.  درستیرا به  ایافسانهزبان  پیرایگیبی

و نادیـده   رودمیآن به شمار   اتیش  جزو سبک  یکدر هزار و  عشقیبیان حاالت بداند که 

 .نیستقابل قبول  تحقیقیو  علمیترجمة  یکحاالت در  اینانگاشتن و درگاشت 

مجـور، و   ویـژه از عجـم، بـه   بـدگویی که با همـة   «و نورالنّساء بصریحسن » حکایتدر 

آن با جن  درآمیختندر  ویژهاست؛ به ایرانیهند و  ایاسطوره هایمایهاو سرشار از  پرستیآتش

آپسـارها وگنـدروها( اسـت     جایگـاه کـوه مِـرو )   یـادآور کـه   هاییبلندیکه همواره در  پریو 

و آن در  شودمی دیده عشقیاز حالت  دیگری(. در این حکایت نو  219 ، ص.5932، بیضایی)

 هـای نسـخه است. در  نظیربی اییزیبکه در  زادپری دختری. وصف یابدمی تجلیعنصر وصف 

 شده است: بیانوصف به اطناب  ایننسخة بوالق  ویژهبه عربی

ُِاننِ  ا  هنناوقأ فننیکانننأ أَننَل مننا َخُننَ  ا ُ » ّه کانُننه خنناُ   َینن َ وقنند فاقَننأ  هل سننُینا َ البشننِرهل  ننا فنن
 عیننو َ  ُُتنناکی وعیننو ه رمضنناَ هل  دِ عیننالَو نناِ هل وُرننُرةه ک نن ِ   الکئینن ِ الصُّنندوِد عُننی  الُیننلِ وشننعره أسننوُد ِمنن  
ِ هل وأننن ه  اِ  کاشنننا شننقاعُ  ال ُّعننناِ هل وَشننمتاِ  کاشنننا مرجننا ههل وأسنن ا ه   کثنن ُ  أق ننیالغِننِن الَّنعنناِ هل وَخنندَّ
ق عد العقباِ هل وع   کانبیکِة فضنة فنوا قامنة کغصنِ  البناِ هل ویّنُ  ویُناٌن وأرکنا ه  فیکاشا لؤلؤ م ظومه 
الَو نناُ هل وسننرُة أانن  أوقیننة ماننا وینن  اارداِ هل وأفانناکه ِرنن مه ُننا ه کاشننا عوامیننُد یبت ننل فی ننا العاشننُ  

ِِ الُ عناِم  أاِ  ََمشوَّأاِ  ِم  رین ُّ العقبنا هل أو أرنن ه مقّنوُذ ا کا هل   شنی ه  ییَ  نناُرخاٌمهل أو خمدَّ کاننه أعظن
ُِانِ  ا وقند ها عُنی ُرصنوِ  البنا الصبیةِ ولُه سّوحه وأرکاُ  هذه  )الن   .«اخلیننرا ِ  قضنی ِ ِ  وعُنی فاقنأ 

 (999 هل ص.151هل ولیُه لیُه
و  دلربـایی و  نیکـویی پس از آن چشـم بـه محاسـن دختـرک دوختـه کـه او در حسـن و        »

 خیـره آن دختر  خوبروییاو همچان به (. »393 ، ص.5935، طسوجی« )است نظیربی خوبرویی
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 آدمیـان از همـه   زیباییه بود و از نظر خداوند در آن زمان آفریدة زیباترینکه  دیدمیشده بود و 

و  نـورانی  ایبینـی غـزاالن و   دیـده چـون   چشمانیچون هالل ماه رمضان و  ابروییبرتر بود و 

در  سـفیدی بـه   هـا دنـدان ارغوان، و  سرخیبه  هال شقایق نعمان، و  سانبه هاییگونهتابان و 

 سـپیدی داشـت بـه    گردنـی د و باشـن  کشیدهدرخشان به رشته  طالیاز  گردنبندیغلتان که در 

، و نافش نه م قال مشـک و آرام  یزدانبه درگاه  نیایشبه گاه  پریشانبر سرو  گوننقره ایشاخه

از جلـوه   خیـزران سـرو بسـتان و نهـال     آرایشدل باالیو قد و  زیبا روی باریدل و جان بود، 

. دهـانی  نمـود مـی  شآفـرین  زیبـاترین در نگاه وی (. »515 ص. ،ب5951، اقلیدی« )افکنده بود

بـود و   سـیاه  دلبـی سان شـ  عاشـقان   به  اشگونشبق هایموهون انگشتر سلیمان داشت و چ

به شقایق نعمـان،   اشهایگونهبه چشم آهوان،  اشچشمانبه ماه تمام،  اشصورتبلند، گردی 

ه بـه رشـت   هـایش ودنـدان ، مانسـت میبه بینی عقاب  اشدرخشنده بینیبه مرجان و  اشهایل 

، بـه شـاخه نورسـی    پوشـانید  اشبلورینسبز را بر اندام  جامةشباهت داشتند، و چون  مروارید

 (.2995 ، ص.5935، پورمرعشی« )باشد روییدهبر آن  اشفامپهلو زد که گردن نقره 

 زیبـا  زادپـری زن  یـک از  جسـمی و  ظـاهری  توصیفاتاز  ایمجموعهقطعه که حاوی  این

کـه   حالی؛ در شودنمی دیده طسوجیمسجّع آن، در ترجمة  بیانو است با همة دقت و مبالغت 

و  نیسـت  مقیـد مانند اقلیدی کامالً به آن  پورمرعشی به آن است. مقیّداز هر نظر  اقلیدیترجمة 

اما دربارة حـذف   آن را حذف نموده است. غیروصفی خواه جنسی و خواه  هایگزارهبرخی از 

را در  زیـادی  هایش فت که داستان بلند حسن بصری که گ بایدصورت گرفته در این داستان 

در داستان اسـت. خـواهران ناخوانـدة      زادپریدارد و آن حضور زنی  عظیمگره  یک گیردمیبر 

و او را از رفتن بر بام قصـر بـر    روندمیپدر  دیدارو به  کنندمیاو را در قصر رها  بصریحسن 

قصـر بـه    بـاالی و در  کنـد میدر را باز  رودمیسر  حوصلة حسن کهاین. بعد از دارندمیحذر 

 زیبـایی  نهایـت در  هـا آناز  یکیکه  شودمی روروبه زیبا زادگانیپری. ناگهان با پردازدمیتفرّج 

 پیشـبرد در  زیـادی تـازه نقـش    شخصـیت  ایـن است که وصفش در نمونة یاد شده آمده است. 

بـه چنـگ آوردنـش     بـرای واهران حسـن  و خـ  شودمی دیوانهدارد، حسن به واسطة او  روایت

پـر جامـة او را بدزدنـد کـه در صـورت       کننـد مـی  پیشـنهاد و به حسن  کنندمی بزرگی ریسک

که  زمانی. انجامدمیپدرشان  کشورداریرفتن  بینو از  زادپریجان خواهران  بهایشکست، به 



 11                                       .... آنتروپی یا حذف فرآیند ایمقابله بررسی                                نهمسال چهل و  

 

که  انگیزدبرمیرا  یاهال شگفتیو  رودمیحسن به حمام  غیابدر  آوردمیحسن او را به بغداد 

فرار از بغـداد بـه وطـن     برایو نقشة او  ماندمی حیرتدر کار او در  نیز زبیده الرشیدزن هارون

بـا همـة    گانـه هفـت  جزایـر و سرانجام حسـن بـه خـاطر او از     شودمی عملیواق  جزیرة یعنی

 لیلـه زندة الف باعث شده که پردا زادپری. این نقش دختر یابدتا به او دست  گذردمیخطراتش 

وصـف او   ترینمقدّمزیادی همراه سازد و  توصیفاتآن را با  شودمیهر جا سخن از آن  لیلهو 

پرتنش داسـتان اسـت. و همـواره بـه      هایگرهاوست که آغازگر  هایزیباییو  جسمانیوصف 

و حـواد  نمونـه واالی    هـا شخصـیت خواننده و شنونده گوشزد کند که عامل تـنش و کـنش   

خواننـده در   راهنمـای ظاهر قابل حذف دراز و به هایوصف این بنابراینو جمال است. زیبایی 

 .نیست جایزوجه  هیچاست و جذابیت آن است و حذف و تلخیص آن به  روایتفهم 

القـای   پـی کـه در   جسـمانی  توصـیفات  آوراطنـاب کـارکرد   ایـن به  توجهیبیبا  طسوجی

ترجمـه   ایکلیشه عباراتیرا با  زادپریختر خاص به خواننده است، وصف د مضمونی تدریجی

 طسـوجی شـاهنامه اسـت. روش    ةروش بنداری در ترجمـ  یادآور طسوجینموده است؛ روش 

، ایـن روش گرچـه از   پـردازد میو به اصل داستان  زدایدمیرا  هابرگگونه است که شاخ و این

تـی سـازنده در بدنـه    را دارای اهمی هـا پـردازی صـحنه و  هاوصفکه  استنظر بسیاری درست 

باید دانست که نقش وصـف   ،داندمیو آن را همانند حشو قابل حذف  کنندنمیروایت قلمداد 

بـه طـرح داسـتان وارد     ایلطمـه و حذف آن  آیدمیشمار فرعی داستان به هایبخشگرچه جز 

وایتـی  همانند روایت در داستان مهم است و اصوالً یکی از اهداف وصف کارکرد ر ، اماکندنمی

. زیـرا  نیسـت و سـاختار داسـتان    کلیـت نزدن حذف به طرح داستان عدم لطمه به و لطمه است

بازنمایی در پی  ة استدالل و هم یک شیوةشیو یک»روایت فقط  کر زمانی حواد  نیست بلکه 

(. و ایـن تبیـین توسـط    31 ، ص.5951پنـاه،  )طلوعی وخـالقی « ادهاستتبیین روابط میان رخد

 گیـری شـکل  ر در ؤنکـه دیـدیم کـارکردی مـ    آ . کماشودمیعملی  هاپردازیهصحنو  هاوصف

 .هسـت  هـا وصـف بـه روشـی وفـادار در مقابـل      پورمرعشی. روش آیدمیشمار هم به روایت

 و اقلیـدی اسـت؛   طسـوجی ة وسط میان ترجمـ  حد پورمرعشی کنیممیطور که مدام  کر همان

را دارد و نـه اینکـه ماننـد     طسـوجی فـراوان   ایهـ حـذف اینکه نه غیر وفاداری مفرط و اعمال 



 اوّلشمارة                     (         دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                                  15 

  

 ة. بنـابراین ترجمـ  کنـد مـی  هاصحنهو  هاوصفاقلیدی دقت و تالش زیادی در انتقال جزئیات 

 از آنجایی که با تلخیص همراه است از اهمیت آن کاسته است. پورمرعشیروان 

رغـم  علیرا ، خواننده اصلیاز متن  زیباترزیبا از آن و چه بسا  ایترجمهبا ارائة  اقلیدیاما  

اتفـاق   یـک منتظـر وقـو     ،کندمینظیر و زیبا بی هایوصفه در دقایقی هرچند کوتاه محو اینک

که در  کندمینقطه از داستان احسار  اینبه  رسیدنهنگام  اقلیدی. خوانندة متن کندمی عجی 

 ةترجمـ و تـا حـدودی    طسـوجی امـا خواننـدة مـتن     شـود مـی گشـوده   دیگـری  مسیر روایت

؛ کنـد میجلوه  ارتباطبیو  منطقبیاو  برای بعدیو حواد   رسدنمیگمان  این، به پورمرعشی

 جزایـر از  بصـری عبـور حسـن    یابـد نمیرا در متن  زادپریآن  زیبایخواننده که اوصاف  زیرا

 پیـرو را  زادپـری واق نـزد   جزیـرة بـه   رسـیدن بـرای   شـمار بیدادن به خطرات و تن گانههفت

 مشخصـی  مسـیر سـوی  که حواد  خود به خـود بـه   داندمی ایافسانهساختارمند  هایتحکای

این اوصاف را هدفمنـد آورده   لیلهکه پردازدة الف  حالیاست؛ در  جریانو در  کنندمیحرکت 

را تکمیـل نمـوده و    زادپری پردازیشخصیتیند و فرآواسطة آن بر جذابیت داستان افزوده و به

را تبیین و روشن نماید. وصف در هزار و یـک   بصریرهگذر عملکرد حسن  کوشیده تا از این

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

االت  هنی خواننده در مورد اشیاء بدهد روایـت بـر بـاد    ؤس بارنباشد تا یکسری توضحیاتی در

 (.295 ، ص.تا)مرتاض، بی «رودمی

 اصـلی ، رویکردی متفاوت از سبک عشقیاز موراد مترجمان در برگردان حاالت  ایپارهدر 

 اقلیـدی و   کندمیرا به تفصیل بیان  هاصحنهآن  طسوجیکه  ایگونهبه؛ گیرندمیخود در پیش 

 کنیـزک در برخورد ملک شـهرمان بـا    «بدر باسم و جوهره» حکایت. در گیردمی نادیدهرا  هاآن

ََ صنغرِها فوجندُه : »خوانیمیم زیبارو َجَُس جبانِب ا وَضنَّ ا إلی صدرِه وأجَُا ا عُی فاِذِه ومصَّ ُرضنا
ُه کانُننه  هاینند أحُننی منن  الشنن ِد.... نظننَر إلننی  هل مث قننام اکُننُا وأزاَ  عظینننةً فضننٌة فاحُب ننا َمبننًة  سننبیکةُ فننُر

خـود   سینةست و او را به بنش کنیزک پهلویدر (. »211 ، ص.2555، لیلة و لیلة)ألف « هایکارن

افزون شد و شهوتش  ویکه چون نفرة خام است، محبتش بر  دید؛ .... بمکیدو لبان او  برکشید

در کنار او بنشست »(؛ 551 ، ص.5935، طسوجی« )، برخاسته پردة بکارت از او برداشتبجنبید

تـن او چـون    دیـد  خود نشـاند... آنگـاه   زانویچسباند و بر  خویش سینهو او را در برگرفته به 
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، و او را درآمیخـت  وی، و بـا  گردیـد و دلباختـة او   شـیفته از نقرة خام است و سـخت   ستونی

از تـن برگرفـت و بـه     جامـه (. »3 ، ص.ب5951، اقلیـدی « )یافـت  ندیده، مرد به خود دختری

 پدیـد  اشجـان چون آتشی سـوزان در   شدید میلیخام بود.  نقرةنگریست که انگار از  اشاندام

 ، ص.5935، پـور مرعشـی « )با خـود گفـت...   یافت اشباکرهجفت شد و چون  کنیزکو با  آمد

2515) 

از  حـدودی تـا   هـا آنغالـ    رویکـرد بـرخالف   پورمرعشیو  اقلیدی در این نمونه ترجمة

 حاد ه جال  توجه است. جزئیات دقیقدر انتقال  طسوجیرکاکت متن اصلی کاسته اما تعامل 

 اشعار ترجمۀدوم: 

 یـک مترجمان هزار و  بیشتراست که از سوی  مواردی ترینمهماز  دیگرمة اشعار یکی ترج

 ایـن شـ  را از   یـک مترجمان هزار و  تمامی بخواهیمشده است. اگر  روروبهش  با درگاشت 

از  مـوفّقی بوده است که ترجمة منظوم و نسبتاً  اقلیدیکوشش ازآن  بیشترین کنیم مقایسه حیث

کـرد و حاصـلش آن شـد کـه      چنـین برتن  ریچارد غربیمترجمان  میاناز . »آن ارائه نموده داد

 (.  59، ص. 5959، ایروین« )زشت و نادلچس  از کار درآمد اشترجمه بندهایاز  بسیاری

 غیـر در ترجمة اشـعار، کـار او را مـردود و     اقلیدی موفقیّت بیانضمن  ایمقالهآ رنوش در 

 هایترجمهدر  آیا: »این قبیل انجام داداهاز  سؤاالتیطرح کار را با  ایندانسته است. او  ضروری

نکرد؟ چـرا شـاعر    چنین طسوجی؟ چرا اندکردهکار را  این نیزمختلف جهان  هایزبانبه  دیگر

مکلّف شده بود به ترجمـة   فارسیبه شعر  عربیچون سروش که به ترجمة اشعار از  دستیزبر 

 غیرعلمی تاحدودیآ رنوش  دالیل(. گرچه 1 ص. ،5951)آ رنوش، « بسنده کرد؟ اندکیتعداد 

و  قیـد ، اما قابل تأمل اسـت. در مجمـو    شودنمیو در مطالعات ترجمه مورد قبول واقع است 

شـ    یـک شعر باعث شده پژوهشگران بـه ترجمـة اشـعار هـزار و      استعاریو  عاطفی بندهای

را  کـاری تردید بنگرند و همـان   دیدةصورت لفظ به لفظ روی خوش نشان ندهند و به آن با به

از ترجمـة آن   کـه این یـا انجـام داد برگزیننـد    پـور مرعشـی  یـا  سروش همکاریبا  طسوجیکه 

صورت منظـوم و بـه تکلّـف    شعر آن هم بهترجمة  سختیآورند.  رویدرگذرند و به درگاشت 

 شـود مـی  باعث دیگر دالیلو  کتاب ن ری روایتاشعار در نظم  تأ یرشدن ترجمه، عدم  کشیده

قبول دارند  شناسانترجمههمة »کالم  یکدهند. در  ترجیحکه ترجمه نکردن را بر ترجمه کردن 
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 کلـی طـور  و بـه  عـاطفی و  اسـتعاری آن  اصلی. علت هاستترجمه ترینمشکلکه ترجمة شعر 

 (.  91 ، ص.5935، جوصلح« )بودن زبان شعر است مجازی

 کارکرد شعر در نثر

در  شـ   یـک هـزار و  گفت از آنجا که اشـعار   باید ولیله لیلهألف ر دربارة نقد ترجمة اشعا

در  مشکلیحذف آن  ،آیدنمیشمار داستان به پیرنگو  روایت پیشبردفعال در  عنصریمجمو  

نظر بر کل کتـاب قابـل تطبیـق و تعمـیم نیسـت؛ زیـرا در        این. اما کندنمی ایجادترجمه  یندآفر

در کتـاب   5پینالت آنکهدارد. کما  روایت تکوینو مؤ ر در  مهم کارکردیاز اوقات شعر  ایپاره

ش  آورده کـه   یکهزار و  شعرهایاز  هایینمونه ش  یکدر هزار و  پردازیداستان هایشیوه

 ، ص.5959، پینالـت کالم اسـت )  معنایمخلّ مفهوم و  هاآنداستان مؤ رند و حذف  پیشبرددر 

توجه کـرد کـه    بایدذف شعر سرباز زده است. اما از ح پینالتنظر  رعایتضمن  اقلیدی(. 515

اقلیـدی معتقـد    همچنـین . هاستآناز  اندکیبلکه تعداد  نیستهمة اشعار کتاب  پینالتمنظور 

، اقلیـدی ) نیسـت آن درسـت   شـیوایی زدن به ساختار کتاب و لطمه دلیلاست که حذف شعر به

 شـود مـی  دیدهشعر در ترجمة او  وانهاده و آنچه از کلیشعرها را به طسوجی(. 93 ، ص.5935

 کر است که سروش شـعرها   شایانهمکار شاعر در ترجمه بوده است.  اصفهانیاز آن سروش 

با رعایـت اشـتراک    پارسیاز شاعران  شعرهاییخود ترجمه نکرده بلکه  ،اندکیجز در موارد را 

 دیگـر ز ترجمـة  نموده است. اما اقلیدی جز در چند مورد کـه ا  عربیاشعار  جایگزین مضمونی

لفظ بـه  بهمنظوم و لفظ ایترجمهموجود را با  شعرهایشاعران بهره جسته حدود نود درصد از 

اما دشوارتر از او انجـام داده اسـت.    طسوجیکاری همانند  پورمرعشیبرگردانده است.  فارسی

 ،سـروش نهـاده اسـت    و جایگزین کردن اشـعار را بـه عهـدة    کار ترجمه طسوجیدر حالی که 

در قیـار   پـور مرعشیاست. ناگفته نماند که عملکرد  یازیدهخود به این کار دست  پوررعشیم

 با سروش ظرافت و دقت او را ندارد و بسیاری از اشعار او متناس  با روایت نیست.

موجود در کتاب  شعرهای تقلیل یااشعار، درگاشت  در مجمو  روش درست دربارة ترجمة

کتاب به ترجمه  این فارسیدارند. هر سه ترجمة  تأ یر روایترد که در پیشب شعرهاییاست جز 

                                                           
1. Pynalt 



 15                                       .... آنتروپی یا حذف فرآیند ایمقابله بررسی                                نهمسال چهل و  

 

 ،خصـوص رخ نـداده اسـت    ایـن در  ایعمده هایدرگاشتو  اندبودهاشعار مقیّد  جایگزینی یا

و  بصریحسن » حکایت. در شودمیمشاهده  طسوجیآن هم در ترجمة  جزئی هاییتقلیلفقط 

و بـه ازدواج   کنـد مـی را جل   زادپریموافقت که حسن با کمک خواهرانش  هنگامی «نورالنّسا

. در مـتن چـاپ   ورزدمـی مبادرت  اشعاری سرایشو به  شودمی شادی، غرق در آیندمیهم در 

شـده و   رعایـت تعـداد   ایـن  اقلیدیاست که در ترجمة  بیتاشعار شش  اینبوالق مصر تعداد 

 ایـن نصـف   وجیطسـ امـا در ترجمـة    (،511 ص. ب،5951)اقلیدی،  نشده استحذف  چیزی

غزلـی   باجـایگزینی بـا   پـور مرعشـی (. 91 ، ص.1 ج ،5951)طسوجی،  حذف شده است ابیات

در  یـا (. 2931 ، ص.5935، پـور مرعشی) از سعدی مضمون را به اتمام رسانده است بیتیهشت

(. کـه  933-935 ، ص.2، ج2555، لیلـة )ألـف   هفـتم  در ش  هفتصـد و نـود و   حکایت همین

را در برگرفتـه اسـت    روایت فضای زیادیاشعار  پردازندمی شعرخوانیبه خواهران حسن و او 

بـه شـمار    روایتساختارمند در بدنة  عنصریاین اشعار  هاینک رغمعلی.  رسدمی بیت 22که به 

 تقلیـل حال سـروش اشـعار را    اینرا حذف نکرده است. با  هاآنیک از مترجمان هیچ آیندنمی

بـه همـان نسـبت     اقلیـدی امـا   رسدمی بیتر در ترجمة او به هفده که تعداد اشعا طوریداده به

نیز تنها یک بیـت از   پورمرعشی ةاشعار را در ترجمة خود گنجانده است. ترجم فارسیترجمة 

(. 2911 ، ص.5935، پورمرعشیبیت در خود جای داده است. ) 25ابیات کاسته است و  کمیت

ن رگونـه ادامـه    شـکلی بـه   آغـازین صـفحات   «الجمالبدیعو  الملوکسیف»در داستان  کهاین یا

و  شودمیروشن  الجمالبدیعبه  اشدیده الملوکسیفعاشق داستان  شخصیت کهاینتا  یابدمی

کـه در هـر سـه     کنـد مـی بـازگو   پیدر  پیچند  اشعاریو  گرددمی حیرانحالت واله و  ایناز 

که دختر  هنگامیش   یکهزار و  نیادینبدر داستان  یاآمده است.  اندکی هایتفاوتترجمه با 

در وصـف آن   بیـت مـتن بـوالق چهـار     آوردمیسر از صندوق بر  عفریتربوده شده از دستان 

 دارد: زیبارودخترک 

 جی فـالح النـــهارُ  الــــدُّ فیأشرقـــت 

ـــرق   ـــور تشــ ـــاها الشـمُــــ ــن سن  م

 هـا یـدی  بیـنتسجد الکائنــــــــــات  

 بــــــروق حـــــماهاوإ ا أومضــــت 

 األشـــــــجارُ نورها بهواستــارت  

 األقمـــــــــارُ تنجلیلمّا تتـدی و 

 تبدو و تهتــــــک األستـــارُ حین

 هطلت بالمـــــدامع  األمطــــــارُ
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 از سروش گنجانده شده است: بیتفقط یک  ابیات ایندر مقابل  طسوجیدر ترجمة 

 یـــــــکرپ آدمــــیو  روی پـــــریای 
 

ــر     ـــت بتگـ ـــاش و آفــــ ــ  نقــــ  رنـ
 

     (3 ، ص.5951، طسوجی)                                                                       

 برگردانده شده است: فارسیبه  بیشتر بیت یکبا  ابیات این اقلیدی در ترجمة

 بنمـــود و ســـــرزد از ظلمت روی

 ـــاغ افتــــاداو به بــ رویپرتــــو  

 خورشیداز فــروغ رخش دو صــــد 

 رویـــش دیـــدنجمله هســـتی به 

 رویــــشپرتـــــو  فروچیـــدچون 
 

 بامدادان شــــــــد تاریـــــکشــــ   

 شـــــاخه در شاخه نـــــــور باران شـد 

 سر زد و مهر و ماه پنهـــــــان شــــــد

 ن شـــــد ـرش خنـــــداسرنهادند و عــ

 شـد  گریان غیــــــــــاب زین شاندیده
 

 (1 الف، ص.5951)اقلیدی، 

 در مقابل این ابیات سه بیت از سعدی گنجانده شده است: پورمرعشی و یا در ترجمة

 کندمیـو جوالن زلف او بر رخ چــــ

 ـــــله زد آفتاب حسن او تا شعـــــــ

 اشابـروی ان مژگان و کمـــــــــ  تیر
 

ـــمشـــ  ــهر ارزان ـ ــیک را در ش ــدم  کن

ــان   ـــرده پنه ــاه رخ در پــــــ ــیم ــدم  کن

ــقان را  ـــدعاش ــان  عیــــــ ــیقرب ــدم  کن
 

 (.91 ، ص.5935، پورمرعشی)

شمرد. کاربرد  ناچیزسهم هر سه ترجمه از درگاشت را  توانمیمزبور  هاینمونهبا توجه به 

 پیـدا بـروز   ،آیـد مـی  توصـیفی  پـای  ش  که هرگاه یکاشعار در هزار و  قراردادیو  ایکلیشه

بلنـد کتـاب را افـزون     هایروایت خوانایی تواندمیو  طلبدمیرا  بیشتری هایدرگاشت، کندمی

به ن ـر و شـعر هماننـد اصـل آن      مزیّن کتابیو  اندننهاده وقعی قضیه اینسازد؛ اما مترجمان به 

. نیسـت جمة اشعار چندان مطلـوب  رو عملکرد هر سه مترجم در باب تر این. از اندآورده پدید

کتـاب و   ماهیـت به ترجمه از عدم شناخت  اصلیدر ترجمه و انتقال اشعار از متن  گرایش این

عنـوان م ـال در   رکردهای ها زیاد و مهمی دارد، به. شعر در ن ر کاگیردمیبه آن نشأت  وفاداری

 .کتابی نظیر گلستان و تاریخ بیهقی
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 ویژگـی به ا ر مکتوب در آمده است و  شفاهی ا ریش  از  یک کر است که هزار و  شایان

را  هـا آناست تا مخاطبان را به وجـد آورد و   زیادکار بردن اشعار به شفاهیا ر  یک خصیصةو 

وارد کتـاب   خصیصـه  ایـن به مکتـوب   شفاهیمستمر ترغی  کند. در انتقال کتاب از  شنیدنبه 

پژوهشـگران   برخیکه  ایگونهبهاست؛  گردیدهاز آن حذف  زیادیاشعار  رسدمینظر به و شده

شـمار شـعرها   »از آن بود که اکنون در دست است.  بیشش   یکهزار و  شعرهایمعتقدند که 

« رسـد های معتبر بـه ده هـزار بیـت مـی    به گفتة برتون، یکی از مترجمان انگلیسی آن، در نسخه

و  شـفاهی کـه از حالـت    انیداسـت و  روایـی کتـاب   یکحال  این(. با 55 ، ص.5951، اقلیدی)

متـرجم   بنابراینشود.  پیراسته ضعیفزاید و  شعرهایاز  بایستیدر آمده  سنتیبه شکل  روایت

 بیشـتر شـود ماننـد    روروبـه طبق مؤلفة درگاشت بـا مـتن ایـن کتـاب      بایستیش   یکهزار و 

 پیـروی مکتـوب   روایـت  منطقـی نظـر از قاعـدة    ایـن . اما مترجمان فارسی از اروپاییمترجمان 

. اگـر  اندکاستهن ر کتاب  جذابیتاز  اصلیاشعار مطابق با متن  رویةبیو با وارد کردن  اندنکرده

 هـا آنشـده   تصـحیح و نسـخة   انـد نمودهرا حذف  زیادی شعرهایبوالق  چاپ پردازادننسخه

 تکـاملی  سـیر  ایـن بـه   بایسـتی  نیـز زبان فارسیاز اشعار را فروگذاشته است، مترجمان  بسیاری

را  هـا آناشـعار   اینبه  رسیدن. خوانندگان معموالً هنگام کردندمیحذف و زدودن اشعار کمک 

ا ـر   یـک شدن ن ـر بـا شـعر در    آمیخته زیرا؛ گیرندمیرا از سر  بعدیو پاراگراف  گذراندمیوا 

 نظیـر  هـایی کتـاب و  نیسـت  بایسـته  شـود می دیدهش   یکاندازه که در هزار و  اینبه  روایی

 لیلـه ماننـد الـف    روایـی ن ر  اندشدهشعر و ن ر خلق  میانکه از امتزاج  هاکتاب برخیو گلستان 

مـوارد   بیشـتر آن است که در  ضروریو  الینفک ءهستند که شعر جز هاییحکایتبلکه  نیستند

آن هـم در   شـود میآورده  م لیکوتاه در دل شعر و  هایحکایتآن  اصلی مایةدورنمضمون و 

 یککارکدی استنادی و استداللی دارد اما در باب هزار و  بیشترنی شعر در آن . یعحکایت پایان

 ایآرایهو صرفاً  زیباشناسیکو شعر در آن جدا از یک عادت شفاهی کارکرد  نیست چنینش  

نـه از جهـت    هـا آنو حـذف   آیـد مـی شـمار  اری از موارد جزء حشو و زواید بهدارد و در بسی

 .کندنمیبه متن وارد  ایهلطم ،محتوایی و نه ساختاری

و نبـود آن   گیردمیبه خود  رواییاشعار در کتاب گاه جنبة  قراردادیو  ایکلیشهکاربرد  این

درصـد از  35. الزم بـه  کـر اسـت کـه شـعر در      شـود مـی  روایـت شـدن فضـا در    خالیباعث 
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ر و د بـرد مـی  پـیش هزار و یک ش  نقشی فعال دارد و حـواد  داسـتانی را بـه     هایحکایت

 زینـت و  آرایـش داستان نقشی ندارد و صرفاً جهت  روایی سیر، در خطّ هاحکایتدرصد از 13

ابـزار  »و شعر در بسیاری از موارد ( 95، ص. 5935)دهقانیان و دیگران، « ه استرفت کارکالم به

مهارت فرد در هنر نویسندگی و نشان دادن وسعت دایراه معلومات و قـدرت حافظـه و پرمایـه    

عنـوان م ـال در   (. بـه 15، ص. 5911)خطیبـی،  « موضو  و معنـی اسـت   تأکیدخن و ساختن س

علـت را از او   یابنـد مـی  نـزاری خواهران حسن او را در حال  که هنگامی بصریداستان حسن 

خلـل در   ایجاداشعار باعث  اینکه درگاشت  خواندمیشعر  بیتاو در پاسخ دو  شوندمی جویا

کشن  ضنرو و أکنو  فندا و فبکنی یکناً    فنیلنا  أُتینلحتنی  أخنی این أخربننی.شـود مـی معنا  یلمکت
 : یقو وأنشد  شدیداً 

 حبیبـه عنـه   ان بـه محــــ ٌ إ ا مــــا 

 فباطنه سقــــم وظاهــــره جــــوی   

 له إال الکـــــــــآبه والضرـ فلیــــــس 

 وأوّله  کــــــرٌ و آخـــــرُهُ فکـــــرُ

 (.991 .، ص2555، ولیله لیله)الف 

 فـدای ای برادر خبر خود با من بگو تا از بهر تو چاره کنم و اندوه از تو بردارم و خـود را  »

 بخواند: بیتدو  اینو  بگریستتو کنم، در حال حسن 

 کسـی  امیدهمی زنـــــم نفس سرد بر 

 نکند   همینظر  برویمبچشم رحــــم 

 بسی هاسالاز من  نیــــاورد یـــــادکه  

 «بسیو جفا گوشمال داده  ت جوربدسـ

 (.21 ، ص.1، ج5951، سوجیط) 

 دریـ  کنم و حتی از ن ار جـان خـود    پیدا درمانیتا چاره و  چیستبرادر جان بگو درد تو »

 شعرها بخواند: اینو در پاسخ  گریستندارم، حسن زار 

 خود جـدا   یارد عاشق ز چون فتــــــ

   پریش بیروناست ودر  ریشدر درون 

 او را جـــــــز غم و رن  و بال نیســـت 

 «ـراولش نقــــــل است و آخر ماجــــا

 (.513 ، ص.ب5951، اقلیدی) 

بسـازم و از ایـن رنـ      ایچـاره کـنم و   اتفـدای ای برادر  از دردت آگاهم کن تا خود را »

 این دو بیت خواند: کنانناله. و حسن زار زار گریست و اتبرهانم

 که دهد دل به عشــق همین باشدآن سزای  ن غمیـن باشدجاودلم تنگ و ضعیفتنم 
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 ن باشدتیـدر آس اماشکچه سود که  ایناز  رسیدکه آب شد، گریهبه داد شمع، که از 

 (.2991 ، ص.5935، پورمرعشی)   

؛ زیـرا  نیست شایستهو انسجام متن  پیوستگیلطمه زدن به  دلیلنمونه حذف شعر به ایندر 

 سـاختاری و  روایی ارتباطی بیتاین ابیات با ن ر پیش از خود این دو  مونیمضعالوه بر ارتباط 

و حسـن   پرسـد مـی را از او  نزاری دلیل. خواهر حسن اندتنیدهدر هم  ایگونهبهبا متن دارند و 

است از پیوند و  روایتفقره از  اینکه در  سببی؛ در واقع رابطة داردمی بیان شعریپاسخ را در 

. در این نمونه گرچـه هـر   نیست جایز هاآنیک از هیچدست آمده و حذف ن ر بهارتباط شعر و 

اقلیدی برخالف علمکرد جایگزینی دو مترجم  ةاما ترجم نیاوردند رویسه مترجم به درگاشت 

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

ایی از یار است در حـالی کـه در دو ترجمـه تفسـیر     که علت نزاری و جد داردمیوضوح بیان 

 حالت حسن به روشنی مشخص نیست.

 اسالمی -عربی هاینشانه: سوم

 و مجنـون  لیلـی  عربـی  هـای روایـت برگردانـدن   یـا به نظـم   نظامیکه  زمانیمعروف است 

ر نامأنو ایرانیخواننده  برایو  دادمی عربی محیط بویکه رنگ و  مواردیاز  بسیاریپرداخت 

 بنـداری که  دید خواهیماز شاهنامه نظر افکنیم  اصفهانی بنداریبود حذف نمود. اگر به ترجمة 

آورده اسـت.   پدیـد  اصـلی از مـتن   ترکوتاه متنیرا حذف نموده و  ابیاتاز حواد  و  بسیاری

زبـان مبـدأ و مقصـد     بـین  فرهنگـی  هـای ویژگـی به تفـاوت   هادرگاشتگونه  این دلیلعمده 

گونـه   ایـن  وفـاداری کردن مقولـة  با عَلم شناسانترجمهاز  بسیاریر دوران معاصر . دگرددبرمی

شـمار  خائن به متن به زنندمیرا مردود دانسته و مترجمانی را که به چنین کاری دست  هاحذف

تسـامح بـا    اندکیبا  هاستآناز  یکی الدمیرالمقصدگرا که  پردازاننظریه میان این. در آورندمی

 بـرای . مترجمـان مقصـدگرا   اندکردهبرخورد  فرهنگیاز اختالفات  ناشیحذف  یعنی قضیه این

 سـعی و  دادنـد نمـی ، متن مبدأ را با همان شکل و محتـوا انتقـال   فرهنگیاز استعمار  جلوگیری

بر مـتن   جدید معنایی هایگزاره کردنو اضافه سازیافزوده طریقاز  تغییراتی ایجادبا  کردندمی

 فرهنگـی از تهـاجم   معنـایی  واحـدهای  برخـی و درگذشـتن از ترجمـة    دنکـر حـذف  یا اصلی

 کنند. جلوگیری
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کـه خـالقش متـرجم     آفریندمی متنی، اصلیمتن  جایگاهمترجم با حفظ  ایترجمه چنیندر »

، بلکـه آزاد اسـت   نیست نویسنده اسیربرده و  دیگرمتن  اینزبان مبدأ، مترجم  نویسندةاست نه 

، 5935، انوشیروانی« )منتقل کند و از آن خود سازد دیگری فرهنگیه بافت ب بافتیرا از  متنیتا 

 (.  25 ص.

هـزار   اروپـایی  هایترجمه برخیحتی  یااز هزار افسان و  هاعربترجمة  رویکرد این مؤید

 ایمقابلـه  بررسـی باشد. امـا   5همان ترجمة گاالن هاآن ترینبرجسته شایدش  است که  یکو 

 مـورد بـی  وفـاداری ؛ زیـرا  رساندنمی خوشایند اینتیجهما را به  حیث این فارسی از هایترجمة

 اشـکانی و  ساسـانی شاهان  جایکه در هزار افسان به عباسی خلفایمترجمان باعث شده تا  این

مسـلماً از   اصـلی که در هزار افسـان   زرتشتیانبمانند.  باقیخود  جایبر  اندنشسته هخامنشیو 

زشـت و نـاروا متصـف     صفاتیبه  امروزیش   یکبودند در هزار و  برخوردار واالیی جایگاه

از  دیگربه ترجمة  نیاز حیث ایناز  شایدهمچنان با کارکرد مبدلّ خود حفظ شوند. و  گردیدند

که  دهدمیآید. جستار حاضر نشان  پدید ایرانی لباسیضروری نماید تا ا ری با  لیلة و لیلةألف 

 روی هـایی درگاشـت از اقلیـدی بـه    بیش پورمرعشیو  پورمرعشیو  اقلیدیاز  بیش طسوجی

و  محـیط موارد کوشیده غلبة عنصـر   برخیبوده و او در  فرهنگی هایویژگیاز  ناشیآورده که 

 هـا درگاشت این ترینمهمبر کتاب افزوده شده کاهش دهد.  ایوصلهرا که همچون  عربیآداب 

حسـن   حکایـت ر کتاب گنجانده شـده اسـت. در   د هاایرانی علیهمربوط به ناسزاهایی است که 

 گیردمیرا در بر  روایتاز  بسیاری هایفقرهو  رسدمیاز عجم به اوج خود  بدگوییکه  بصری

اسـت از   ایرانیـان  بیشـتر چـه  هر نمـایی زشت پیصفات که در  ایناز  برخیبا حذف  طسوجی

 شدت وصف کاسته است:  

 ینارنُداُرهل  یناکُنُ هل   یناهل اکانُننعندوَّ ا  وعندوَّ  یناُعنوُ هل م ینا ینَدووقنا  لنه: إمانا  إلینهمث أقُدَم »
ُّ یالظننل  واتننروِر  فالتمننَأ  ورینن ِ سننالَا  ینناعایننَد ال ننار  نناِر أ أُعبننُد ال َّنناَر وال ُّننوَر وأُقِانن َجوسننیُّ الُمجَّ

« و... اک
، دسـت نگـه   پلیدک ایحسن بانگ بر مجور زد و گفت » (.995 ، ص.2555ولیله،  لیله)الف 

او رفت و گفت: دست باز  سویبه» (.5955: 5935، طسوجی...« )به او کرده  رویدار، مجور 

 پیـرو پرست و آتش ایجادوگر پست،  ایسگ،  ایدشمن خدا و مسلمانان،  اینابکار،  ایدار، 

                                                           
1. Galland 
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؟ کنـی مـی  یـاد و گرما سوگند  سایهو به  کنیمی بندگیآتش و روشنا را  آیادست، ناپاکان آلوده

پیش رفت و بر سرش فریـاد کشـید:   » (.519 ، ص.ب5951 ،اقلیدی« )برگرداند رویر بهرام گب

 پیـرو  ایپرست، آتش ای، نیرنگبازدشمن خدا و دشمن مسلمانان، ای سگ  ایشده،  نفرینی ا

، پـور مرعشـی « )کنـی مـی  یادو به سایه و آفتاب سوگند  پرستیمیو آتش را  روشناییبدکاران  

 (.2921 ، ص.5935

است همسو  ایرانیعنصر ضد  تقویتکه همانا  روایتبا بافت  پورمرعشیو  اقلیدیترجمة 

داسـتان، نقـش    هـای شخصـیت را آشـکارا در کـالم    ضدیت اینداستان خواننده  ایناست. در 

جهت ترجمـة   ایناز  یابدمیدر لحن داستان در  همچنینواگذرا شده و  هاایرانیکه به  ایمنفی

را هـم در   ایرانـی مخاطـ    بایـد  اینجاکتاب است. لیکن در  فضای  با متناس این دو  وفادار و

 سـندیت که از دقـت و   نیست باستانیا ر  یامستند  تاریخیکتاب  ش  یکهزار و . بگیریمنظر 

به چه؟ بـه دروغ و بهتـان؟  ایـن مطالـ  تـا       وفاداریبرخوردار باشد پس در اینجا باید پرسید 

 طورآنو کتاب را  گیردمیت ئآن نش اولیةو مترجمان  نپردازانسخه شخصی سالیقحدودی از 

 کتـابی قلمـداد کـرد بلکـه     تـوان نمـی  داننـد مـی  میانهشرق در دوران  نمایتمام آیینة ایعدهکه 

 برخـی  کـه نایشده اسـت. از جملـه    فراوانی تعدیلبوده است که دستخوش جرح و  ملیتیچند

را کـه   ایافسانه داستانی شایدآن  اولیهمترجمان  و اندافزودهرا بدان  ایرانیضد  هایقصهاعراب 

 هـا ایرانی، هارسماسم و  تغییرانتخاب کرده و با  شده بود، تشکیلو شر  خیر اصلیاز دو عنصر 

 کیمیاگریو  جادوگریبه  تاریخدر  هاایرانی آنکه؛ حال اندنشانده)عنصر شر(  اهریمنان جایرا 

متـرجم   یـک شهره نیستند. حال  شوندمی نمایان بصریکه در داستان حسن  هاییزشتیو سایر 

 لیلـة ألف موجود در  فرهنگیاستعمار  پیشرویاز  پیشگیریو  فرهنگی یندآفر پیرومقصدگرا و 

 بایدو دغل جلوه داده  بازنیرنگرا  هاایرانیرا از آن اعراب دانسته و  هاخوبیامروزی که  لیلة و

 هـای شخصیتو تم داستان نهراسد و  هاشخصیت تغییرز متفاوت از آن ارائه دهد و ا ایترجمه

مبـدل در کتـاب بنشـاند.     هـای ایرانی جایدیگری را  تاریخیو چه  ایافسانهصفت چه اهریمن

همـان   دقیقـاً  ؛اسـت  سـتودنی  هـا یادداشـت و  هـا پـانویس  برخـی  کردندر اضافه اقلیدیروش 

کـه دارد   حدیاز  بیش وفاداریدلیل به؛ اما دهندمیانجام  استعماریکه مترجمان پسا رویکردی

 «غـدار »زبان مقصد انتقال داده حتی کلمه نسبت داده شده به  هاایرانیکه به  بدیصفات  تمامی
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 هـا عـرب تنها حذف نکرده بلکه در افزودن صفات بد بـا  را به جادوگر پست ترجمه کرده که نه

 تلقـی  منفـی  شخصـیتی ، روایـی در کـنش   ایرانـی  شخصیتکرده است. درست است  همدستی

لـیکن   ،انـد شـده  تشـکیل و شـر   خیـر که از دو عنصر  ایافسانه هایداستان بیشترمانند  شودمی

 سـتیزی ایرانـی پرست و سوگند خوردن به سرما و گرما از صفات مانند آتش برخینسبت دادن 

 هـا آن لتعـدی داستان ندارد و درگاشت و  رواییبه بافت  ربطیدارد و  حکایتپردازندة داستان 

تعابیر را حـذف نمـوده و    ایناز درگاشت  پیرویدر  طسوجی. دهدنمیرا وارونه جلوه  روایت

هـم   طسـوجی  ةدر ترجم زیرا؛ نرسیدههم  آسیبیرا آورده که به بافت کالم  «نابکار»تنها صفت 

 ایـن تمـام   پورمرعشیو  اقلیدیخوب و بد عوض نشده است. اما  هایشخصیت جایهمچنان 

داسـتان الزم   منفـی  شخصـیت شناسـاندن   برایکه  صفاتیرا چه  هاایرانیمنتس  به صفات بد 

 آورده است. است و چه صفاتی که الزم نیست، عیناً

 دیگـر و  پریـان بـا توجـه بـه نقـش      حکایـت  این «الجمالبدیعو  الملوکسیف حکایت»در 

 وضـوح بـه در آن  اسـالمی عربی هاینشانهاما  ،دارد ایرانیهندی اصلیموجود در آن،  هاینشانه

 :شودمی دیده

وأنقنَذنا ِمن  الُظُُننان إلنی ال ُّنوِر  اإلمینا َ فقا   ّ أنُا وأنتّ کُّ ا نعُبُد الشَّنَس والقنَرهل َرزقَ ا ا ُ أعالی »
مــن و شــما (. »231 ، ص.2555لیلــه،  و لیلــه)الــف « اإلسن م دین وهندانا ا ُ سنبنانَه وأعنالی إلننی 

 تـاریکی و مـا را از   گردانیـد مـا   رویرا  ایمـان تعـالی   خـدای ، کردیمیمپرستش آتش  همگی

من و همه شما آفتاب و ماه (. »353 ، ص.5935، سوجیط« )برسانید هدایت روشنیضاللت به 

 روشـنایی بـه   هـا تـاریکی کرد و ما را از  مندبهره ایمانو خداوند بزرگ ما را از  پرستیدیممیرا 

من (. »15 ص. ،ب5951، اقلیدی« )اسالم ما را ره نمود دینواال به و  پاکیزه خدایداد و  رهایی

اما خداوند ایمان را به ما ارزانی داشـت و از تـاریکی بـه     پرستیدیممیو شما ماه و خورشید را 

 (.2231 ، ص.5935، پورمرعشی« )شد. و از اسالم بهرمندمان کرد رهنمونماننور و روشنایی 

بـه اسـالم    پرسـتی مـاه و  پرستیآتشاز  سلیمانسط حضرت مزبور تو حکایتشاه در عاصم

کـه ایـن    کنـد میما را به این نکته رهنمود  روایتمتناق  در  هاینشانه. وجود شودمیدعوت 

شاه را . اگر عاصماندبخشیده اسالمیبه آن صبغة  هاعرببلکه  نیست اسالمی محیطقصه مولود 

پرستی به آتش هاایرانی. اگر نیست توجیهدن او قابل بوپرست، ماهبگیریمپرست آتش ایرانیشاه 
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 پرسـت مـاه و  دیـن بیشاه را عنصری پرستی چیست؟ در واقع راوی عاصمماهپس  اندبودهمتهم 

 کنـد مـی جلـوه   پرسـتی در آتـش  دینـی بی هاآنکه در نظر  عربی محیطبا  تطبیق برایو  داندمی

در  هـن مخاطـ     اندبودهدر نزا   هاآنهمواره با  را که هاایرانیپرست را افزوده تا صفت آتش

 تشـبیه پـس از اسـالم    هایحاد هداستان کهن را با حواد  آن به  ایندارد  سعیمجسّم نماید و 

، پیـامبر  سـلیمان ؛ پر واضح اسـت کـه   کندمیاز اسالم استفاده  یکتاپرستیتعبیر  جاینماید و به

و  مانـد مـی  بـاقی خـود   ایافسـانه  ایگـاه جدر  سـلیمان قصـه حضـرت    ایـن ؛ در نیسـت اسالم 

 کارکردهـای  زیـرا ؛ دهـد نمـی آن را به پیامبر اسالم)ص(  جایعرب از خوف فقها  سرایداستان

آشـکار   که گذشت کـامالً  تحلیلیدر  ناشیانه هایدستکاری این. نیست اسالمی سلیمانحضرت 

اسـالم را حـذف    همـان دعـوت بـه    یعنـی قصه  عربی هاینشانهو  آیدمی سوجیطاست. حال 

کـه در   هـایی شخصیتو خواننده با  گرداندبرمی ایافسانهرا با همان بال بلند  حکایتو  کندمی

 فرهنگـی عنصـر   ایـن  روپمرعشیو  اقلیدیاما  ؛شودمی روروبه گنجدنمی معیّنی تاریخ هیچدل 

آسـی    کتـاب  ایافسـانه را حذف نکـرده و بـا ابقـای آن بـه بافـت و گسـترة        اسالمیو  عربی

 .اندرسانده

خـاطر   نیـازردن  بـرای ش   یکهزار و  کنندگانرونویسو  برداراننسخه نخستین گمانبی»

 خـدایی ا رات معتقدات چند  رویدادهاو دخالتشان در  خدایانبا کنار زدن  اندکوشیدهمسلمانان 

 ایشـان کار و کوشـش   زیرا؛ اندداشتهرا نگاه  پریانو  دیوانو  خدایاننیمهاما  بزدایندرا از کتاب 

 هـای داسـتان غرابت کتاب است، پس اقتبار کننـدگان عـرب    مایةسرچشمة سحر و افسون و 

شـناخته   هـای نام جایناشناخته را به  جاهایاصلی را با معتقدات خود تطبیق داده، نام کسان و 

 (. 53 ، ص.5915، ستاری« )اندنهاده

رفت جز در اندک مواردی که آن هـم  صورت نگ فارسیکار توسط مترجمان  اینرو  ایناز 

داشـت   عربی قومیتکه رنگ  هاییواژهو  عربی هایالم لضرباستشهادات و  برخیبه حذف 

در  لیلـه از الـف   عربـی  زدایـی فرهنـگ  کر شـد   ترپیشکه  گونههمانمحدود ماند. در مجمو  

و سـایر   هـا نـام  و هامکانرخ داده است.  ندرتبهدرگاشت  طریقآن هم از  فارسی هایترجمه

 بـاقی خـود   جـای و آداب و رسـوم در   معیشت، نحوة فرهنگیعناصر  قبیلاز  عربی هاینشانه

 مانده است.



 اوّلشمارة                     (         دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                                  55 

  

 گیرینتیجه. 4

 فارسـی  هـای ترجمـه در  حـذف که  محورهاییبرشمردن  برایبود  رهیافتیحاضر  پژوهش

 انـد نبوده زبانیو  یساختار صرفاً هانمونههمراه محورها به اینرخ داده است.  ش  یکهزار و 

که کمتر در مطالعـات ترجمـه مـورد توجـه قـرار       دارند فرهنگیو  محتوایی ماهیّت گاهیبلکه 

در ترجمـه صـرفاً بـه     یند حـذف و آنتروپـی  آفرحاضر نشان داد که  پژوهش بنابراین .گیرندمی

 نیز هنگیفرو  معناییبلکه بافت  شودنمیمحدود زبان مبدأ و مقصد  میان ساختاری هایتفاوت

 .است دخیلآمدن درگاشت در ترجمه  پدیددر 

توجـه  ، جزئـی  زبـانی و  لغـوی  هـای درگاشتو  هاحذفارزش پژوهش به مباحث کماین 

 قبیـل از  ،اشـت د فرهنگـی و  معنایی را مورد بحث قرار داد که جنبة محورهایی بیشتر و نداشت

 هـای ویژگـی کنـار آن از   درو  فرهنگـی  هـای نشانه، عشقیحاالت  درگاشت مربوط به تصویر

 .نیز غافل نماند اشعار کتاب همچون سبکی

 در ترجمـه  پورمرعشیو  طسوجی مقصدگرایآزاد و  رویکردوهش مربوط به پژ دیگر یافتة

 طسـوجی بوده و کمتر دچار درگاشت شده است.  مقیّد اصلیکه به متن  اقلیدیبرخالف  ،است

و  آورمـالل  تکرارهـای ، استشـهادات و  زواید از ،در ترجمه حذف کشیدنپیشتوانسته است با 

ت جـذابیّ  باعـث  لهئاز متن اصلی ارائـه دهـد و همـین مسـ     ترفشرده متنیبکاهد و  کنندهخسته

کـه کتـاب از اشـعار    شـده   باعث از حجم اشعارو کاستن  تقلیل همچنین. ه استشد ترجمة او

ن خواننـدگان از اصـل   خستگی و دور شـد  و گرددمی روایتر عنص شدن کند که باعث زیادی

بـه   طسوجیدر ترجمة  زوایدگاه عدم شناخت درست  البته .داستان را در پی دارد پیراسته شود

 ،اصـلی بـه مـتن    وفـاداری بـا   اقلیـدی کتاب و سبک آن لطمه زده اسـت.    پردازیداستان شیوة

د وار ،گیـرد مـی ت ئکتـاب نشـ   شـفاهی و سـبک   نویساننسخهکه از اغالط  زوایدیتکرارها و 

 درصـدی انتقـال صـد    همچنـین . اسـت  برنیامدهمتن  سازیآراسته مسیرکرده و در  ترجمة خود

اشـعار   ایـن توسط اقلیدی باعث شده که  هاآن تقلیلحتی  یااشعار به زبان مقصد و عدم حذف 

با انتخـاب   پورمرعشی و آزار دهنده است از زیبایی و خوانایی ترجمة او بکاهد. سخیفکه گاه 

گرچه جـذابیت و  ن و سلیس چندان در بند انتقال دقیق عبارات و واژگان نبوده است زبانی روا



 55                                       .... آنتروپی یا حذف فرآیند ایمقابله بررسی                                نهمسال چهل و  

 

سوجی و اقلیـدی اسـت و در   ندارد، همچنین او در حذف حد وسط طسوجی را طزیبایی زبان 

 سوجی جاده افراط را نبپیموده است.گذار بسان طحذف موارد سبکی و تأ یر
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