
 
 

  1شب هزار و یکانگلیسی های ل ترجمهسیر تحوّ

 مراشدیوید دَ
 2ترجمه مصطفی حسینی

همواره با  هاي خيلی دور هم نيستاثري خارجی كه مربوط به سال ةدر ترجممترجمان 
ها مخصوصاً زمانی كه اثر از حيث . اين چالشگريبانند به دستاي مشكالت عديده

 شود. به راستی ترجمه تا چه حدچندان میدو نی و فرهنگی دور و متفاوت استزما
با هنجارهاي ادبی كشور ميزبان همخوانی داشته و  ابت اثر اصلی را منتقل كندبايد غر

آورد كه مخاطبان متنی را به وجود می ،بيش از حد غرابتباشد؟ بديهی است كه 
ز كه قرابت بيش از اندازه ني گيج يا خسته خواهد كرد، در صورتیرا  جديدش

رد. اين مسائل فراتر از بكرد از بين میترجمه می شايستة ،هايی كه اثر را از آغاز تفاوت
د دو تصميم اساسی بگيرد: گزينی است. مترجم بايد در اين موارت در معادلموضوع دق

، و ارتباط آن اثركه، بايد دربارۀ ماهيت اثر اصلی يعنی لحن ، سطح و شيوۀ بيان  ل آناو
معنیِ كه، مترجم بعد از درك و در واقع، تفسير  م اينافش تصميم بگيرد. دواي اطربا دني

 اش، بايد شگردهايی را به كار ببرد كه كم و كيف اثراثر و اهميّت آن در خاستگاه اصلی
و مكانی را براي  هاي زبانی، زمانی را به خوانندگان جديد منتقل كند و تفاوت

 خوانندگان جديد تعديل كند.

هزار و يک اثر سترگ كالسيک ادبيّات عرب كه در زبان انگليسی به  و ليله الف ليله
عمر نسبتاً  مشهور است در طول ،4هاي عربیشبيا با ترجمة آزادتري به  ،3شب

در  الف ليله و ليلهداشته است.  ،متن اصلی و هم در ترجمههم در  ،تغييرات شگرفی
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 ،هزار افسانموعه داستان فارسی به اسم بر اساس يک مج ،ق..ه.ابتدا در قرن نهم 
 ،طبق قصة مدخل ه است.ها را حفظ كردقصّهتأليف شد. متن عربی چارچوب ايرانی 

اي را به گذراند و هر شب باكرهشهريار همسرش را كه بدو خيانت كرده از دم تيغ می
به ستوه كُشد. مردم شهر كه از اين ماجرا می و بامداد عروس جوان را آوردمیزنی در

گذرد روند. سه سال بدين منوال میشان را برداشته هر يک به سويی میاند، دختران آمده
يابد، دختر وزير، شهرزاد، از پدر كند دختري نمیمی كه وزير هرچه جست و جوينتا ا
آورد، تا او نيز كُشته شود يا زنده بماند و بال از خواهد كه او را به كابين مَلک درمی

مردم بگرداند. در شب زفاف، پس از كامجويی پادشاه، شهرزاد به اصرار دختران 
اي قصّهخواهرش و بنا بر قرار قبلی براي پادشاه و خواهرش، دنيازاد، شروع به روايت 

كند. دنيازاد اصرار را ناتمام رها می قصّهزند و او كه سپيده سر می كند، تا ايناب میجذّ
دهد، و او می شهريار به شهرزاد تا شب بعد اماند و را بشنو قصّهكند كه باقی می

ن دوّم و گويد و داستان سوّم را در ميان داستاداستان دوّم را در درون داستان اوّل باز می
كه  كند، تا اينگذارد. و اين شيوه تا هزار و يک شب ادامه پيدا میمی آن را نيز ناتمام

كند و از او صاحب سه فرزند می ازدواجبرده، با شهرزاد شهريار به اشتباهش پی 
 شود. می

ها بعد از تأليف كه همگی قرن ،هزار و يک شببازماندۀ  خطیهاي مطابق نسخه
در آغاز متن عربی عمالً مشتمل بر هزار و يک شب  ،انداوّليه اين مجموعه مكتوب شده

هايی كه قصّهد، هاي متعددي بدان افزودنقصّهنبود. طولی نكشيد كه راويان به تدريج 
. بودهاي دوردست مانند هند و چين عمدتاً خاستگاه آنان بغداد و قاهره و حتّی سرزمين

كه در برخی از  چنان اي حجيم تبديل شد؛ آنجموعهرفته به مرفتههزار و يک شب 
نثر  صرفاً در قالب هااست. به عالوه، همة اين داستان قصّهششصد  ها بالغ برنسخه

فرهنگ و ادب كالسيک عرب ترين گونة ادبی در م، مهدانيد شعركه می نيست. چنان
اشعاري نيز بدان اضافه  ،هادر خالل داستان هزار و يک شبخستين مترجمان بوده و ن

، به ويژه در را ابونواس ماننداي ند. گاه مترجمان اشعار غنايی شعراي برجستها هكرد
كردند و گاه خودشان ، به متن اصلی اضافه میپردازندمی هايی كه به باده و ساده قصّه

گنجاندند. از اين جاي متن اصلی میسرودند و در جاياشعاري متناسب با موضوع می
 اي است از شعر، نثر و نثر آهنگين.آميزه هزار و يک شبرو،  
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بیِ خاورميانه را به خود احان غراندك توجّه سيّاندك هزار و يک شبسرانجام 
هزار و فرانسوي با همانِ عنوان  1نخستين ترجمة آن توسط آنتوان گاالنو  جلب كرد
منتشر شد. اين ترجمه با  1717تا  1704هاي در دوازده مجلّد بين سال ،2يک شب

به كه  قرار گرفت هاي بعديو اساس بسياري از ترجمه رو به رو شدنظيري استقبال بی
هاي  با هدف غنی ساختن متن اصلی، قصه ،. گاالنشد نگاشته می هاي اروپايی ساير زبان

ين و چراغ جادو، گوي سوري شنيده بود. عالءالدّقصّهاز يک ديگري نيز به آن افزود كه 
و  فرانسوي گاالن مجال بروز يافتند و علی بابا و چهل دزد براي اوّلين بار در ترجمة

صرفاً ترجمة هايی كه هاي متأخر عربی قرار گرفتند، نسخهمبناي نسخهخيلی زود 
عربی بودند. در واقع، اثر دوازده مجلّدي زبان هاي افزودۀ گاالن به قصّهمجددي از 

ترجمه ناميدن آن خالی  و است هزار و يک شبگاالن مرحلة جديدي در سير تكاملی 
 از تسامح نيست.

صورت همه بر اساس ترجمة گاالن  هزار و يک شبهاي انگليسی ترجمه نخستين
در قرن نوزده بود كه مترجمان انگليسی بر آن شدند تا اين اثر را  باراولين ؛ گرفت

مستقيماً از روي متن عربی ترجمه كنند. از آن زمان به بعد، مترجمان دائماً با اين سؤال 
هاي اند كه كدام نسخة اين اثر را مبناي كار قرار دهند: يكی از نسخهرو به رو بوده

هاي اضافه شده هاي جديد كه شامل داستانچاپی از هاي ميانه يا يكمتعدد سده خطی
ها گنجانده شده تكليف هزاران بيت شعري كه در مطاوي اين داستان . تازه،است

هاي شعري اين قالب ،ترجمه كرد، در اين صورت نيزچيست؟ آيا بايد اين اشعار را 
قدر  يد؟ چههاي اروپايی برگردانناآشنا براي مخاطب غربی را چگونه بايد به زبان

اطالعات فرهنگی بايد به متن اضافه شود تا به فهم خوانندگان اروپايی اين اثر كمک 
هاي مبتذل و د يا در پاورقی آورد؟ با صحنهين اطالعات را بايد در متن گنجانكند؟ ا

رد، تنقيح و ها را دقيقاً ترجمه كآيا بايد آن؟ چه بايد كرد هزار و يک شبمستهجن 
 شان نمود؟حذفبه كلی تلطيف كرد يا 

ر هاي متفاوتی اختياپيشتر در سدۀ نوزده، مترجمان در مواجهه با اين سؤاالت شيوه
هزار و اي از ترجمه 3دانی به نام ادوارد ويليام لينعربی فرد 1839. در سال كردند می
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عرضه كرد كه تبديل به ترجمة معيار عصر ويكتوريا  هاي عربیشببا عنوان  يک شب
، لين و تنها شامل دويست قصّه بودعربی  به زبان( شد. نسخة مبناي او 1901 –1837)

بود « زشت و زننده»ها را حذف كرد و كوشيد از هر چيزي كه قصّهتقريباً نيمی از اين 
در خالل اين  برخی از اشعار موجود اوداد بپرهيزد. می« ركاكت و سخافت»يا بوي 
و نثر آهنگين متن اصلی را به نثر  را به نثر برگردانيد هاها را حذف نكرد بلكه آنداستان

تبديل كرد. نسخة استادانه و منقّح او در طی ساليان بارها  روح انگليسیخشک و بی
آثار چاپ شد، به عنوان مثال اين ترجمه در قرن بيستم براي بازچاپ در مجموعة 

 برگزيده شد. چاپ دانشگاه هاروارد كالسيک
 پرطمطراق سر ريچارد فرنسيس برتنِ ترجمة ،بل ترجمة ليندرست در نقطة مقا

در ده مجلّد  1885مترجم در سال  با سرماية شخصیِ كه قرار دارد ماجراجو وكاشف 
گفتار رسيد. برتن در پيششر شد و متعاقباً شش مجلّد تكميلی آن نيز به چاپ تمن

ت غيرانگليسیِ من عندي اكلم»لين را تحقير كرد، زيرا از « فمتكلّ»ش، نثر انگيزجدال
 زمانی ــروح نيم قرن پيش بود اش مانند سبک و سياق خشک و بیو سبک آكنده بود

همچنين در مقالة بلند  برتن «.شدكه نثر انگليسی، شايد، در اروپا بدترين محسوب می
گيرد دوباره انتقاداتش در اين باب میدهم كه بخش اعظم آن جلد را در برپايانی مجلّد 

اللّفظی ترجمة تحت»را  هزار و يک شبمنثور لين از اشعار  و ترجمة گيردسر میا از ر
ها، افزون بر اين«. اندف برگردان شدهداند كه به نثري واقعاً متكلّاز اشعاري می

رسد. برتن در نظر می چيز مضحک به نظرمقدسی لين براي برتن بيش از هر  هخشك
با همة ايجاز  ،«گونه كه هست به تصوير بكشداً آنرا واقع هزار و يک شب»داشت كه 

 اش، و استهجانِ لحنش.اش، شُكوه و جالل شرقیشاعرانه
مشهود است،  هزار و يک شبة مدخل تفاوت بين اين دو ترجمه به آسانی در قصّ

ها در به آن شاناي كه شهريار و شاه زمان را به خاطر خيانت همسرانقصّههمان 
 آورد. به اين صحنه در ترجمة منقّح برتن بنگريد. میشان به خشم  غياب

به باغ  ،كه به همراه غالمان و كنيزكان ،بيندشاه زمان بر حسب تصادف زن برادرش را می
روي از آن خارج دري از قصر باز شد، و بيست غالم سياه و بيست كنيزك ماهشود. داخل می

ن را تا او را از ديگران متمايز كرده بود، آنا اشالعادهو خاتون، كه زيبايی و متانت فوق شدند
ها بكندند. سپس خاتون آواز داد جا جملگی كمرها گشوده جامه كنار حوض همراهی كرد، آن
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آغوش گشت. و هر يكی از هم آمد و با خاتونكه: يا مسعود! و فوراً غالمكی زنگی به نزد او 
 ان روز به خوشگذرانی با هم ادامه دادند.آن غالمان نيز با كنيزي بياميختند؛ و همگی تا پاي

 كند:امّا برتن از اين صحنه تصوير خيلی متفاوتی عرضه می

انگيز مربوط به خيانت همسرش بود و غم از اين رو، شاه زمان دائماً ذهنش مشغول افكار
 اي غيرمنتظرهحادثه كشيد. و در اين احواالت بود كه در قصرهاي سوزناك میاز ته دل ناله

باز شد و بيست  ،داشتندمی كه آن را از اغيار مخفی نگه ،خصوصی قصر روي داد و هان! درِ
 ،خراميدكه خيلی زيبا، متين، موزن و موقر بود و چون غزاالن می ،دورِ زن برادرشكه كنيزك 

را  اوحلقه زده بودند از آن خارج شدند. شاه زمان خودش را از پشت پنجره به كناري كشيد و 
خرامان وارد خرامان زد، آناننظر گرفت، و به طور نامحسوسی زاغ سياه آنان را چوب میزير 

باغ شدند و به نزديک حوض رسيدند؛ كنيزكان جامه از تن برگرفتند، و بنگر! ده تن از آنان زن 
هاي پادشاه، و ده تن ديگر غالمان. آنان دو به دو با يكديگر زوج شدند؛ امّا بودند، همخوابه

چرده با سيه و سپس غالمی« جا، سرورم!بيا اين»با صداي بلند فرياد زد  ه كه تنها مانده بود،ملك
نرمک از باالي درخت پايين پريد. غالم شق و رق به سوي ملكه رفت و  چشمانی نافذ نرم

دستانش را دورِ گردن او حلقه كرد، و ملكه او را تنگ در آغوش فشرد؛ غالم او را بوسيد و آن 
هم آميختند. غالمان و كنيزكان نيز با هم درآميختند و از همديگر كام گرفتند، و آنان تا دو در

 غروبِ آفتاب از بوسه و كنار، مغازله و معاشقه دست بر نداشتند.

كند؛ و در كه مالحظه كرديد برتن جزئياتی را كه لين كتمان كرده بود افشاء می چنان
افزايد و نافذ غالم را او از خود به متن میكند مثالً چشمان متن دخل و تصرّف می

درايدن، جان ، به وام از اوهاي ذهنی اوست. ترجمة نرمک از تراوشظاهراً استعارۀ نرم
بنا داشت فضاي  برتناللّفظی؛ اي تحتبيشتر به اقتباسی آزاد شبيه است تا ترجمه

دگان انگليسی منتقل كند. ن شنيده بود به خوانننقّاالدراماتيكی را كه در قاهره از زبان 
وجه يک متن ادبی محض نيست،  به هيچ هزار و يک شب كتابترجمة برتن با عنوان 

 كننده است.ی مسحورنقّالآميزي از يک سلسله لبلكه بازآفرينی تخيّ
گاهی به  نقّال»آورد: ن خاورميانه را به ياد مینقّاالی نقّالهاي برتن مشتاقانه شيوه

ا آهنگ و اشعار را با هاي مسجع را بكرد، قسمتمی ايی را دكلمههسبک محاوره بخش
بالد:  می به ويژه در بازآفرينی نثر آهنگينهايش برتن به توانايی«. خواندمیضربِ رَباب 

اين سجع در زبان عربی وظايفی بر عهده دارد. »كند كه پيشگفتار كتابش اظهار می او در
وها و كلمات قصار و گ و بخشد و به گفتسجع به توصيفات شور و حال می
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در صحنة باغ كه نقل شد ترجمة برتن از  «. دهدمی ها ظرافت و حالوتالمثل ضرب
به « و آنان تا غروبِ آفتاب از بوسه و كنار، مغازله و معاشقه دست بر نداشتند»عبارت 

ا هم به خوشگذرانی بو همگی تا پايان روز »روح لين مراتب از ترجمة خشک و بی
كند به تأثيرگذارتر است. يا در ترجمة صحنة خروپف جن لين اكتفا می «ادامه دادند

كه جن خوابيد و شروع كرد »گويد ، امّا برتن می«كردجن در خواب خروپف می»كه  اين
برتن دريافته بود كه او فقط از رهگذر «. خروشيدبه خروپف كردن و مثل رعد می

اند ظرايف و طرايف نثر آهنگين را به خواننده منتقل كند، توواژگان و نحو انگليسی می
اين نثر آهنگين »كند: متن اصلی تأكيد می« غرابت»بر رسالتش در انتقال  گفتارو در پيش

خراش زبان گوشباشد و شايد براي فرد انگليسی« غيرانگليسی»چه بسا ناخوشايند و 
 «.دانممل آهنگ متن اصلی میجلوه كند؛ امّا من آن را تنها ابزار بازتوليد كا

ترين نقل پُرطمطراقدوست داشتند كه با  هزار و يک شبمترجمان بعدي 
هاي خودشان خودشان را سرگرم كنند و زمينه را براي ترجمه ،هاي ترجمة برتن صحنه

 حسين هادوي هزار و يک شبفراهم كنند و سبک او را به تعبير مترجم متأخر 
ريگ برتن براي ملّتش مرده»گويد كه با ناخرسندي می هادوي. بنامند« مبهم»و « تصنعی»

(. ترجمة او به قصر تابستانی پر زرق و ، هفتهادوي« )چيزي جز تفاضلِ ادبی نبود
ماند كه به دستور پادشاه آتی جُرج چهارم در اوايل قرن نوزده به سبک شرقی برقی می

ساية دقّتش به دست آورده بود در چه كه برتن در  آن» داوودساخته شد. به نظر ن. ج. 
ش قربانی شد. تالش مذبوحانة او براي يافتن واژگان و نحو آركائيک، ابداع اپاي سبک

 كه به ميزان وفاداريش به آنبی، الفاظ و عبارات و سبک نامتعارفی كه به خدمت گرفت
مراتب  هايش به. به گُمان من يادداشتكاستاش از ظرافت ادبی ترجمه ،متن بيفزايد

به برتن  بيش از حد هادويو  داوود(. 10 ،داوود« )تر از خود ترجمه استابجذّ
االصل را تازند. بدون ترديد، استهجانِ لحن برتن است كه اين پژوهشگران بغدادي می

اند كه بسياري از غربيان زندگی خشمگين كرده است، آنان از نزديک شاهد بوده
هاي برتن زياد است: مثالً اند. حتّی حجم پاورقیا كردهشان را به خاورميانه الق خيالی

هاي مربوط به آميزش جنسی مصريان يا شكل نارهاي زنان بدوي بيش از حدّ پاورقی
 كه انتظار چنان آن ،هادويو  داوودهاي دقيق و داراي حاشيه طوالنی است. ترجمه ،لزوم
متأخر ترجمة لين و برتن را از هاي انگليسی ترين نسخهبه عنوان پُرخواننده ،رودمی

توان گفت كه اين دو مترجم متأخر بهتر از برتن نمی اند. با اين همه،ميدان به در كرده
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صراحت لحن برتن در  بر خالفاند. كردهادا  هزار و يک شب مطلب را در باب حقِّ
اند. اگر هتري عرضه كردها تقريباً متون منقّحمسائل جنسی مترجمان اخير در ساير زمينه

پيمايد، اخالف متأخرش به منظور مهار برتن در زمينة مسائل جنسی راه افراط را می
 روند.به راه تفريط می ،متن

توسط انتشارات پنگوئن چاپ شد، وي در سال  1954در سال  داوودن. ج.  ترجمة
 رفت میها را در قالب رئاليسمی كه در رمان به كار قصّهآن را بازبينی كرد و  1974

ترين تاريخ ترين و صميمیرا به عنوان جامع هزار و يک شباش و در مقدّمهاريخت. 
تمايل دارد بُعد بالغی و شاعرانه تخيل موجود  داوودتوصيف كرد، هاي ميانه اسالم سده

آميزي كه ها، به رغم دنياي تخيلی و افسانهقصّهها را كاهش دهد. از ديد او،  قصّهدر 
ها قصّهاند. اين اي عصري هستند كه در آن زاده شدهنمتمام ، آينةكنندتصوير می

نثري شفاف و  داوود(. براي نيل بدين مقصود، 7هاي آزادند )محصول ابداعات ذهن
به سبک ساده و سرراست لين است.  گزيند كه خيلی شبيهبرمی اشروشن براي ترجمه

نند بوسه و كنار، مغازله و معاشقه ملكه و كنيزكانش هرگز در اموري ما داووددر ترجمة 
گويد كه آنان تا پايان روز به خوشگذرانی با فقط به ما می داوودكنند؛ روي نمی زياده

 دقيقاً همان عبارتی كه لين يک قرن پيش نيز به كار برده بود.  ،هم ادامه دادند
     او را بر آن  كه درئاليستی اذهان آزادنهاي به منزلة فراورده داوودها از منظر قصّهاين 

كه مجالی براي تأمل  ،راها قصّهالي اين  دارد كه بسياري از اشعار موجود در البهمی
 داوود. به طريق اولی، حذف كند ،دهنداخالقی و تلذذ ادبی در اختيار خواننده قرار می

و  هاي انفرادي را قطع كند، تصوير مكرر مربوط به معاشقهقصّهكه روند  به جاي اين
دم و اصرار دنيازاد براي از سر گرفتن يعنی سكوت شهرزاد در سپيده ،گويی شبانهقصّه

كه  ،مانند پيچيدگی شعر ،. پيچيدگی قصة مدخلكندمی را حذف بعد آن در شب
 لوحانةروي محصول ساده گيري مطالب داستان است، به هيچكنندۀ روند شكلمنعكس

 ،داوودها باعث شده كه قصّهري محض به ساختار اي نيست. وفاداگويان غيرحرفهقصّه
 ماهيت دراماتيک روايت شهرزاد در مواجهه با مرگ را حذف كند.

 1990كه در سال  هاي عربیشبتحت عنوان  ،اشدر مقدّمة ترجمه هادويحسين 
ها مورد انتقاد قرار قصّه را به خاطر حذف اشعار موجود در خالل داوود، منتشر شده

اش برخی از اشعار را در ترجمه هادويورزد. بر اهميّت نقش اشعار تأكيد میدهد و می
  گذارد، زيرا ترجمة اوگنجاند، امّا خيلی از اشعار موجود در ترجمة برتن را كنار میمی
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نويس ناتمام اوّليه صورت گرفته است. اگر گاالن و برتن دستهاي بر اساس نسخه
 اصلی است،هاي نسخهبازگشت به  هادويير بودند، غرض التغيمتأثر از لذّات سنّت دائم

نوشته هاي دستاو تماماً بر متن شوند.محسوب میها ترين نسخهقديمی كه احتماالً
منحصراً از اين چند متن  هادويكند. نسخة ديگر تكيه می و چندق. هشتم سوري قرن 
و  نج قصة كامل هستندط داراي سی و پكه اين متون فق كند، و جالب ايناستفاده می

بسياري از  هادويشود. در نتيجه، ناگاه در اواسط قصة سی و شش قطع می ،روايت
ة مدخل را نيز كه او حتّی پايان قصّ رفه اينو طُ گذاردهاي معروف را كنار میقصّه

آيد و به ازدواج با خره سر عقل میي كه در آن پادشاه باالاقصّهكند، همان حذف می
 پذيرد.هايش را به فرزندي میدهد و بچهتن در میشهرزاد 

 است،« بدلی»اش پذيرد كه منبع مورد استفادهكه می اش، حتّی با ايندر مقدّمه هادوي
هاي نوشتهكوشد كه دستمی ، و به جدگيردمی امّا اين محدوديت را به فال نيک

ها نع گسترش نسخههاي سوري مادرست است كه نسخه: »تر مصري را تحقير كند جامع
هاي مصري منجر به بر عكس، نسخهكند، امّا شوند كه به حفظ متن اصلی كمک میمی

كند كه تقريباً براي متن اصلی شود كه انبوهی ميوۀ سمی توليد میها میتكثير نسخه
 (. ، هفتويهاداند )كُشنده

را  زار و يک شبهكه او واقعاً  مبنی بر اينپنج سال بعد، در پی اعتراضاتی  هادوي
ة و چند قصّ ين، سندبادمُثْله كرده، مجلّد دوّمی منتشر كرد كه شامل قصة عالءالدّ

گويی و  قصّهة مدخل را حذف كرد و از پايان قصّ نيزبود. امّا حتّی در اين مجلّد « متأخر»
قد او فا رفاً به اين دليل كه نسخة برگزيدۀشهرزاد ذكري به ميان نياورد، ص معاشقة شبانة
سراسر كتاب، خواننده دلش براي  در»گويد رآميز میتحسّ. او با لحنی بوداين مطالب 
، 2ج  ،عربی هايشب« )شودمی ، امّا من هم دلم براي او تنگشودمی شهرزاد تنگ

 (.هفده
در انتخاب الفاظ و عبارات و به طور كلی فنون و شگردها جانب  هادويداوود و 

-ترجمة نويسنده كوشند كه از شيوۀ مختلطِنمی كدام هيچ كنند؛احتياط را رعايت می
ام كه كوشيده»كند كه اش ابراز میدر مقدّمة ترجمه داوودمحور برتن استفاده كنند. 

وفاداري به روح متن اصلی را با وفاداري كاربرد انگليسی مدرن آشتی دهم. گهگاه 
صوصاً در مواردي كه منطق مخ ،مرتيب عبارات و جمالت را برهم بزنمجبور بودم كه ت

(. در عمل، در ترجمة روان و استادانة 10« )نگليسی با منطق نثر عربی فرق داشتنثر ا
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اش در ترجمه هادويچه بر منطق نثر عربی غلبه دارد. اگرمنطق نثر انگليسی  ،داوود
ن از م»كند كه برد، امّا با اين همه او صراحتاً اظهار میسطوح مختلف سبک را به كار می

بيش از اندازه  ،زباننثر آهنگين متن اصلی پرهيز كردم زيرا براي خوانندگان انگليسی
 (. بيست و هفت« )رسدخراش به نظر میتصنعی و گوش

هزار و يک مترجمان »با عنوان  1935اي در سال در مقاله ،خورخه لوئيس بورخس
. ش. ژ ،روزگارشوي هممترجم فرانس ،برتن و« خالقانه امّا ناوفادار»ترجمة  ،«شب

گاالن و لين « وفادارانه امّا مفتضح»ها را به ترجمة ستايد و اين ترجمهرا می 1ماردروس
در برخورد با مسائل جنسی مانند برتن جسورانه عمل  هادويو  داووددهد. ترجيح می

آنان  هايزيباشناسانه دارند. ترجمهشناختی در واقع برخوردي كنند، امّا از حيث زبانمی
هايی است كه حاوي ويژگی ،است، امّا ترجمة تصنعی برتن و روان كامالً خوشخوان

اش در دو يا سه در تغييرات استثنايی هزار و يک شبكنند. اخالفش آن را تكذيب می
مانند خود  ،تر است تا فقط در يک نسخه. چه بسا بهتر باشد ما نيزنسخه جذّاب

يا فقط يک  ،قصّهيم، زيرا اگر ما خودمان را به يک اندكی تسامح به خرج ده ،شهرزاد
 اي از آثار است ارتباط برقرار كنيم.توانيم با اين اثر كه آميزهمحدود كنيم نمی ،ترجمه
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