
 
 

 معرفی کتاب

  شب  زار و یکه جدیدترین ترجمه از
 پور به قلم محمدرضا مرعشی

 سمانه فرهادی

که گفته است به نقل از اعراب  شب هزار و یکشأن  ای در بورخس در سخنرانی
آور است بل  رو که ماللرا تا آخر بخواند؛ نه از این  شب هزار و یکتواند  کس نمی هیچ

هزار و  اجتماعی-ارزش فرهنگی .(161: 1393/1376، )بورخس پایان است چون بی
 قدی است زیرا آئینۀ تمام توان اندازه گرفت را با هیچ متر و معیاری نمی شرقی شب یک

ه ک -عنوان زیبایش. اعصار در خالل گوناگون اقوام و ملل ،اندیشۀ مردماناز زندگانی و 
ها، گسترۀ  تجمع شخصیت ،ها تعدد داستان -شماری دارد و بی ینهایتاز بی حکایت

 هایی ویژگی از جمله پایان بی های قصهو  سرایی تودرتو داستانتکنیک جغرافیایی،  وسیع
 ،حقیقت در .بدل کرده است یک متن به چیزی بیش ازرا  شب هزار و یکست که ا

های  است که از رابطۀ میان متن« 1بینامتنیت»نظریۀ ادبیِ  نمونۀ اعالی» شب  هزار و یک
ترجمۀ تنها یک نیز ترجمۀ چنین اثری . (43: 1387)بهارلو، « ناگون پدید آمده استگو

رو که پژواک  از آن ؛ کاری است بس عظیم و سترگنیست کتاب و یک فرهنگ
به آخرین ترجمۀ  ،در این مقاله .شود های گوناگون در آن شنیده می فرهنگ
پردازیم و  پور می رعشیبه قلم محمدرضا م -1390-شب  هزار و یکگرفته از  صورت
 نیم. راگذ های ممتاز آن را از نظر می ویژگیاز برخی 

آغاز و در قاجار محمدشاه فارسی در زمان زبان به  شب هزار و یک ترجمۀ نخستین
و  تبریزی عبداللطیف تسوجی به قلم در تبریز .ه.ق 1260در سال ناصرالدین شاه زمان 

 چاپدر امتزاجی از نظم و نثر ه.ق.  1280ال آغاز و در س براساس نسخۀ عربی بوالق
الشعرا کار  ب به شمسملق سروش اصفهانی خان محمدعلی .(37: 1377ت، م)حک شد

 تصویرنگار ،شانگروهی از نقا الدوله سرپرستِ عهده گرفت و صنیع را بهترجمۀ اشعار 
به چاپ سنگی  تصویر 3600 صفحه و 2280 شش جلد، در . این ترجمهاین اثر بود

                                                           
1 Intertextuality  
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خان  که ابوالفتح است منظوم کامالً ای ترجمه شب  هزار و یکترجمۀ بعدی درآمد. 
الملک شیرازی،  کنخان ر  تشویق سلیمانه به.ق.  1313 در سال دهقان سامانی اصفهانی

به وزن هفت پیکر نظامی گنجوی و  و خفیف سالم مخبون بحر در ،وزیر اصفهان
 سال و 17در مدت  (415 :1382/1383 ،های سنائی )محجوب حدیقه و دیگر منظومه

است )حکمت،  و هزار دستانش نام نهاده سروده قریب به پنجاه و دو هزار بیتدر 
، انتشارات مختلفی با شب هزار و یک ترجمۀ منثورپس از نخستین  (.42: 1377

ن کتاب را های گوناگون و تنها براساس یگانه ترجمۀ تسوجی ای تصحیح و ویرایش
سال، محمدابراهیم اقلیدی در سال  170گذشت زمانی در حدود  اند. با ر کردهروانۀ بازا

این ترجمه با ترجمۀ پیشین  اصلی تفاوتترجمۀ مجددی از این اثر را ارائه داد.  1387
شب به  ارائۀ جایه یعنی ب هاست؛ داستان تر آن، شکستن ساختار اصلی جز زبان آسانه ب

 بندی موضوعی ارائه داده است. را در یک طبقه شب  هزار و یکاقلیدی ها،  شب قصه
مقالۀ  ازای  با مقدمهپور  لم محمدرضا مرعشیق به -1390-همآخرین ترجمۀ این اثر 

 با ترجمۀ المعارف ایرانیکا دایره در شب  هزار و یک مدخلبرگرفته از « الف لیله و لیله»
 3020در  است که سدیا هایی از محمدعلی بنی ، همراه با تصویرنگاریفرزانه طاهری

ه شد ارائهاز سوی انتشارات نیلوفر نظم و نثر  مرسوم به همان صورتجلد  8صفحه و 
 یاد ابوالحسن نجفی تقدیم کرده است.  اش را به زنده پور ترجمه مرعشیاست. 

از زبان عربی به  ، نویسنده و مترجم آثار داستانی1325متولد  پور حمدرضا مرعشیم
آثاری  بی مشغول است وادمتون سال است که به ترجمۀ  40از  بیش وی است. فارسی

در کارنامۀ  نجیب محفوظ راادبیات مصری و برندۀ جایزۀ نوبل  برجستۀ از نویسندۀ
 )از نجیب محفوظ(،خواب  داستانمجموعۀ  ،جنایت ،راه، کوچۀ مَدَقکاری خود دارد. 

)از جرجی  ابومسلم خراسانی، )از زکریا تامر( تندر (،)از عبداهلل مقفع کلیله و دمنه
تاریخ بیهقی به  های اوست. از جمله ترجمه)از ژول ماری(  در مسلخ عشقزیدان(، 

از سوی او  تر تر و روان ساده نیز کتابی است که به تازگی با تصحیح و نثر روایتی دیگر
 . منتشر شده استانتشارات نیلوفر 

داشته جمۀ تسوجی بر تر نظری خوب است پور مرعشی کار پیش از بررسیاما 
 از نظر زبانی و سبکی ترجمۀ تسوجی. پی ببریمهای این ترجمه  ویژگی به تا بهتر باشیم

فارسی نخستین ترجمۀ کامل  ؛ستبدیل و ارزشمند ا در نوع خود اثری بیبه چند دلیل 
نمونۀ بسیار عالی و فصیح و پختۀ نثر » به اعتقاد محجوب است که شب ار و یکهزاز 
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تر از  تر و محکم تر و فصیح ین دوران نثری پختها اگر بگوییم درن قاجار است که دورا
، محجوب) «اف نگفته باشیمنگاشته نشده است، شاید سخنی به گزنثر عبداللطیف 

که به اقتفای داند  مینویسندگانی  تسوجی را در زمرۀ نیز بهار (.398: 1382/1383
 عصرهای نثر ویژگی و معتقد است (364: 1337ار، )به دارند گام برمی مقام فراهانی قائم
به تقلید از استاد  زیبا هایها، دقت در حسن تلفیق سجع کوتاهی جمله چون مقامقائم

 را مگر گاهی و پارسی شعری از زبان عربیترک استشهادات مکرّر و  ،سعدی ،سخن
 ،رد برشمردهجز مواه ب .(350-349همان: ) یافت شب  هزار و یکترجمۀ در  توانمی

که از قضا موفق  جمه حاصل یک کار گروهی استامتیاز دیگری نیز دارد؛ این تر کتاب
از زنان فاضل عمر خویش بود و در »همسر تسوجی که جمله  آن از ،هم بوده است

با شوهر خویش در ]...[  دورانی که از هزار مرد یکی سواد نوشتن و خواندن نداشت
سروش اصفهانی و  ( و396: 1382)محجوب،  «ارکت داشتمش الف لیله و لیلهترجمۀ 

اشعار کالسیک ادبیات ر مبنای ها را ب گزینی آن که ترجمۀ اشعار و یا به گروه همکار وی
 . فارسی برعهده داشتند
تسوجی از این ترجمۀ  جزه ای ب سال گذشته که ترجمه 170در  پیشتر اشاره کردیم

صورت کامل  هب های گوناگون با تصحیح و ویرایش ارات مختلفانتش اثر انجام نشده بود
 در. ندا هاین کتاب را روانۀ بازار کرد البته بر اساس همان نسخۀ تسوجی برگزیدهو یا 
د. شو تر و ساده روزرسانی به ترجمهتا این است های زیادی صورت گرفته  تالش ،اصل

تنها سال  170ذشت پس از گبسیار زیبا و دلنشین دارد اما  یگرچه ترجمۀ تسوجی نثر
برای  .برد ره میاز آن به فهمد و آن را می زبان است کهو فرهیخته  مخاطب خاص

که نیاز به شود  ، واژگان و ترکیباتی در آن دیده میاین ترجمهبه دلیل کهنگی نثر  ،نمونه
سلخ، اُبُوت، مانند  واژگانی؛ سازد ضروری میهای مجدد کتاب  در چاپنامه را  واژه

که در متن فراوان  نشدۀ عربی ترجمهو جمالت و یا ترکیبات ر سَاَیزَبال،  ،صعوه، اُقحُوان
الیعلم الغیب »و « هلل درکا»، «اید اهلل الخلیفه»و  «المناصب تقلید التخلید»چون  است
 قواعد امروزی اساس بر ترجمۀ تسوجیالخط  سمبازنویسی ر حتی ،عالوه. ب«االاهلل

توان در متن  را میدو کلمۀ مجزا از موارد فراوانی  که جا آن از آید میبه نظر ضروری 
به « به»چسباندن حرف اضافۀ مواردی از  یا اند و که به صورت سرهم آورده شدهیافت 

سازد  که گاه خوانش کلمات را برای خواننده دشوار می ها آن اسم به جای جدانویسی
این موارد نشان از نیاز به «. شد اندر بدهلیزآنگاه خادم، دست قمرالزمان گرفته، » مانند
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پور به درستی بدان  نیازی که مرعشی؛ دهد ترجمۀ دوبارۀ این اثر را به خوبی نشان می
 پاسخ داده است.

، کشد عصر خود را یدک میسبکی و زبانی های  گیویژ حقیقت ترجمۀ تسوجی در
سال تجدید  30ها را بهتر است هر  کارشناسان معتقدند ترجمه»روی است که  از اینو 

ای تازه  کار ترجمهه ن اساس دست بپور نیز بر همی (؛ مرعشی55: 1394جو،  )صلح «کرد
نویسد بر اساس  می «دو کلمه»با عنوان  اش این اثر شده است. وی در مقدمۀ ترجمه از

زبانی در طول زمان، هر سی سال یک بار  تقانونی نانوشته به دلیل تغییر و تحوال
پور،  مرعشی) گونه آثار ارائه شود ای تازه از این بایست ترجمه ( میتر تر یا بیش )کم

اما ورزی است  وقهای مجدد از سر ذ ترجمهدر ایران بیشتر گرچه  .(29: 1390
دارند تا مخاطبانی که تجربۀ خوانشی کمتری  نهد پور روشی را در ترجمه پی می یمرعش

در  وی دهد نشان می پور مرعشی ترجمۀبان انی زیکدستی و رو. اثر بهره برندنیز از این 
با  تعاملی مداومدر  و داشتهدر نظر ا فرضی امروزی رخوانندۀ  همواره حین عمل ترجمه

برق و فاخر فارسی نمود چندانی وواژگان بسیار قدیمی، پرزرق متن ترجمهدر  .است او
به  پور مرعشی طلبد. نمی زورآزمایی با واژگان را از خواننده نتیجه، این اثر ندارند و در

ه ب وتوجه خاص دارد وی خوانشی  و تجربۀ ، نیازها، افق انتظارات2«مخاطب»لۀ ئمس
مخاطبان ساخته و پرداخته جمعیت ممکنِ رسد که کتاب برای استفادۀ بیشترین  نظر می

  شده است.
 زبان و ادبیات فارسی ماترک میراثاز اما  دارد،امروزی  یترجمه زبانمتن  گرچه 

اشارات و لح زبانی همچون کنایات، از مواد و مصا انباری غنی بهره برده و نیز
ی ها ها و ساخت کارگرفتن گونهه با بپور  مرعشی گذارد. ها را در اختیار می المثل ضرب

در  امروز، آمیختگی آن با زبان های صرفی و نحوی و مختلف زبان ادبی از جمله کهنگی
در این ترجمه  است. وی و معاصر و متداول زبانپی ایجاد آشتی بین عناصر قدیمی 

کرده  یتالش فراوانکند،  با عصری که حکایات را تصویر می برای تطبیق زبان ترجمه
 اش افزوده ترجمه انفردی را به زبهای  و خالقیّت هایی از ادبیّات گذشته مایه ؛ اواست

زبانی و  چند ویژگینه برای نموتا یک گام در گذشته و یک گام در اکنون داشته باشد. 
 نیم: گذرا میاز نظر اختصار  هباین ترجمه را  ادبی

                                                           
2 Readership 
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در که گاه با متن ترجمه تنیده شده است،  ای شیوگی کهن :گرایی( آرکائیسم )باستان. 1
 . دو بخش واژگان و نحو صورت گرفته است

 و افعال واژگان کاربردتوان به دونوع  را می بخشاین : گرایی واژگانی باستان 1-1
، پسینروادید، دوگانه،  چون «سرهکهن و گاه واژگانی » تقسیم کرد.پیشوندی 

 خواندن(، فرا912: 1390پور،  مرعشی) مانند برگرفتن« افعال پیشوندی»و  رقعه
که در متن  .(840همان: ) بازآوردن، (1024)همان:  برآمدن ،(755همان: )

چنان فراوان نیست که البته و افعال  بسامد این واژگانترجمه نمایان است. 
 کند.  ایجاد آشنا نابرای خوانندۀ خللی در درک معنا 

توان  گرایی نحوی این ترجمه می از نمودهای باستان: نحوی گرایی باستان 1-2
 : موارد زیر را برشمرد

، مانند قفسبچه،  غالم خترک، د نازنینترکیباتی چون وجود : های مقلوب ترکیب -
 . نیکوشمایل..

 

 (.237: 1390پور،  دیگرگون شد )مرعشی دخترک زنیننا رنگ رخسار
 (. 238را خواندم )همان:  ای بچه غالمدر حال 

 
 آوردن ضمایر متّصل همراه با اسم و فعل به شیوة قدما -
 

 (. 328 )همان: رهانَدَم میسی از این دام چه ک
 (. 1049گشود )همان:  ام آفرینشعری خواندم و او زبان به 

 
 فعل الزم به« ان»ساز  جزء متعدی ل با افزودنمتعدّی کردن افعا -
 

 (. 820که شرابم دهی )همان:  اند آموزاندهالبد به تو 
 (. 231)همان:  ازگردانیدمو مکان را به حال نخستین ب گسترانیدمو فرش را 

 (. 213)همان،  نوشاندندحاضران بر من رقت آوردند و جامی شراب گوارا به من 
 
 نهی در فعل« ن»ای به ج« م»کاربرد صامت  -
 

 (. 1015)همان:  مدههیچ ترس به دل راه 
 (. 823)همان:  مدارخاطر خویش را با این گمان موهوم مشغول 
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 در نثر ترجمه  آهنگین و شعرگونه زبان از استفاده .2
 

 (. 978ایم )همان:  ما گنجی از قصیده و شعر و ترانه
 (. 1084)همان:  ! حکم حق جاری کندست بردار ازین در وطن خویش غریب

 
 های بیانی همچون تشخیص  ظرافت .3
 

جا که رسید، تاریکی شب مغلوب قرص خورشید شد و شهرزاد سکوت کرد  و قصه به این
 (. 1085)همان:
 
 در جمالت ترجمهالمثل  کاربرد فراوان ضرب .4
 

 ات سخن بگویی اندازۀ دهانآلوده به وی گفت: بهتر است به  گرگ نپذیرفت و عتاب
 ! (724)همان: 

  .(724: )همان دهد بر باد زبان سرخ سر سبز می»اما بدان ای روباه! 
 

 این ترجمه و ترجمۀ تسوجیاز ای  نمونهبه  پور ترجمۀ مرعشیبا برای آشنایی بیشتر 
 بنگرید. 

 ترجمۀ تسوجی: با « اسب آبنوس»بخش ابتدایی از حکایت 
 

رو و یک  ه دختر آفتابدر روزگار قدیم ملکی بود ذوشوکت و خداوند حشمت و س»
پسر قمر منظر داشت. روزی از روزها ملک بر تخت نشسته بود که سه تن از حکیمان 
به پیش او درآمدند که یکی از ایشان طاووسی داشت زرین و با دیگری بوقی بود 
سیمین و با سیمین، اسبی بود از عاج و آبنوس. ملک بایشان گفت: اینها چیستند و چه 

چند ساعت از  داوند طاوس گفت: خاصیت این طاوس اینست که هرمنفعت دارند؟ خ
دهد.  شب و روز گذرد، این طاوس بشمارۀ آن ساعات، بال و پر بزند و آواز در

خداوند بوق گفت: اگر این بوق بدروازۀ شهر بگذاری، از برای آن شهر بجای پاسبان 
دهد. پس آن دشمن  رخواهد بود. اگر دشمنی خواهد که بشهر درآید، این بوق آواز د

: و خاصیت این اسب اینست که چون را بشناسند و او را بگیرند. و خداوند اسب گفت
، این اسب او را بدان شهر کسی بدین اسب سوار شود، بهر شهری که قصد کند

   (.479: 1377)تسوجی،  «برساند
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 : از این بخش پور ترجمۀ مرعشیو 
 

رو داشت و پسری  حشمت و جاه. سه دختر ماه های دور پادشاهی بود دارای در گذشته
ی از روزها بر اورنگ پادشاهی تکیه زده بود که سه زدرخشید. رو که مثل آفتاب می

ناب با خود داشت، دیگری  زرحکیم بر او وارد شدند. یکی از ایشان طاووسی از 
گفت: ها را دید،  شیپوری مسین، و سومی اسبی ساخته از عاج و آبنوس. پادشاه که آن

ها نیز اشاره کنید.  اید سخن بگویید و به فایدۀ آن چه با خود آورده دربارۀ ماهیت آن
و به تعداد ساعتی که گفت: امتیاز این طاووس در آن است که هر بار، صاحب طاووس 

شیپور گفت: اگر آن دهد. صاحب  زند و آواز سر می روز بگذرد، بال بر هم می از شبانه
آید و آگاهی  گاه دشمنی وارد شود، به صدا در می ذارند، هرشهر بگ ۀرا بر درواز

کجا  این اسب برآید، او را هر دهد. و صاحب اسب گفت: سرور من! هرکس بر می
 (. 1221: 1390پور،  اراده کند خواهد برد )مرعشی

 
و آن را  3پردازیم می پور مرعشی ترجمۀ نمونه از متن تر به ذکر یک جزئی حال،

 شب هزار و یک جلد سوم از  «روباه و گرگ» حکایت از ها نمونه. کنیم تحلیل می
 اند. شدهانتخاب 

 
 متن بوالق: جملۀ عربی 

وانظر لی حیله اتخلص بها و کن فیها غیاثی و ان کان علیک فی ذلک مشقه فقد یحتمل 
 صدیق لصدیقه اشد النصب. 

 
 پور:  ترجمۀ مرعشی

دوست آن اند، اما  ای بساز و از این دام رهایم کن. در عروسی همه رقاصه در هر حال چاره
 .(728: 1390پور،  )مرعشی حالی و درماندگی باشد که گیرد دست دوست، در پریشان

 

                                                           
 آقای جناب از ،نبود فراهم نگارنده برای فارسی و عربی جمالت دقیق تطبیقی بررسی امکان که جا آن زا -3

 را جمالت اللفظی تحت ترجمۀزحمت  شخصاً در صورت امکان تا تقاضا شد ،اثر ارجمند مترجم ،پور مرعشی

 های پرسش تمام به تلفنی تماس چند طیبا شکیبایی بسیار  و لطف نهایت در همچنین ایشان. تقبل فرمایند

 . از ایشان بسیار سپاسگزار است که این نگارنده بدینوسیله دادند پاسخ ترجمه این دربارۀ اینجانب



 نهم/ شماره پنجاه و پنجم//////فصلنامه مترجم/ سال بیست و 136

برگردان جملۀ مذکور در  در پور مرعشی این است که ۀ باالنکتۀ قابل تأمل در ترجم
های فارسی به دلیل تفاوت ممکن است جملۀ .ده استقیدِ ترجمۀ لفظ به لفظ نبو

عربی تلقی نگردد اما تردیدی نیست که فرآیند ترجمه همواره  معادل جملۀ صوری
و از همین روست که مطالعات ترجمه دیگر در قید نیل به مالزم تغییرات صوری است 

ها  ح و تعدیلتغییرات و جر» ،4پوپویچ تعادل صوری )یا تعادل مطلق( نیست. به اعتقاد
شود، بلکه  سوادی مترجم ایجاد نمی اطالعی و بی دقتی، بی در ترجمۀ ادبی در نتیجۀ بی

ترِ متن اصلی در  حاصل تالش آگاهانۀ مترجم است برای بازآفرینیِ هرچه وفادارانه
 حالی است که مترجم این در(. 48: 1392/1382فر،  )به نقل از خزاعی« کلیت آن

دان جمله به خوبی رعایت کرده است. وفاداری به متن عربی نه به وفاداری را در برگر
کالمی است در زبان  های منفرد بلکه به معنای تولید پارهمعنای انتقال لفظ به لفظ واژه

فارسی که از نظر روانی، زیبایی و وضوح با جملۀ عربی کامالً قابل قیاس است 
کالم اللفظی پاره ل تلقی کنیم. معنای تحتمتنی مستقتوانیم آن را پاره ای که می گونه به

کاری انجام بده تا من خالص شوم و اگر برای تو سختی هم »گونه است:  عربی بدین
ای بساز  در هر حال چاره»پور:  و ترجمۀ مرعشی« دهنده باش داشته باشد برای من یاری

ه گیرد دست اشد کاند، اما دوست آن ب و از این دام رهایم کن. در عروسی همه رقاصه
جمله و سایر این  .(728: 1390پور،  )مرعشی «حالی و درماندگی دوست، در پریشان

« انتقالی»پور به ترجمه  مرعشیدهد که اساساً نگاه نشان می ی موجود در ترجمهها نمونه
  پور: دیگر از ترجمۀ مرعشی ای ست. نمونها« 5کارکردی»نیست بلکه 

 
 عندک حِیَل، فتخیل لنفسک فی الخالص من هذا االمر. جملۀ عربی متن بوالق: فان کان 

 
 ای برای رهایی از این امر داری، فکری برای خود کن.  اگر تو چارهفظی: لال ترجمۀ تحت

 
 (729: 1390پور،  )مرعشی« خود دوا نمودی طبیب بود، سرکل اگر »پور:  مرعشی ترجمۀ

 
و هر  انداختهکار ه گی را بصافی فرهنها  المثل پور در ترجمۀ ضرب همچنین مرعشی

 که این امر در زبان فارسی جایگزین کرده المثلی معادل عربی را با ضربالمثل  ربض

                                                           
4 Anton Popovic  
5 Functional  
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های زیر دقت  المثل ببه ضر ،برای نمونهنیل به تعادل نقشی را محقق ساخته است. 
 کنید: 
 

 جملۀ عربی متن بوالق: فالذی شق االشداق الیترکه بال ارزاق. 
 

 گذارد. فظی: هر که آرواره را باز کرد، آن را بدون غذا نمیالل ترجمۀ تحت
 

  .«آنکس که دندان دهد نان دهد هر»پور:  ترجمۀ مرعشی
 .(741: 1390پور،  مگس هرگز نماند عنکبوت )مرعشی بی /دهد رزق را روزی رسان پُر می

 
 و یا:

 
 جملۀ عربی متن بوالق: خیر البر عاجله.  

 
 ن نیکی آن است که زود انجام شود. اللفظی: بهتری ترجمۀ تحت

 
  .(761: 1390پور،  )مرعشی در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیستپور:  ترجمۀ مرعشی

 
اشعار  -که پیشتر نیز اشاره شد همچنان -شب  هزار و یکیکی از وجوه غالب در 

. سازد خصوصیتی که کار ترجمۀ این اثر عظیم را دشوارتر می ؛موزون آن است
متعدد است و تلفیق آن با نثر از سنخ ترکیب نظم  شب  هزار و یکای شعر در کاربرده

، شعر در دل نثر تنیده شده است و شب  هزار و یکدر »، نیست سعدی گلستاننثر و 
تقویت و ر برای اشعا(. زمانی 166: 1379)ثمینی،  «شود نثر، پود شعر محسوب می

 که سهم اشعار در حکایت آن استگاه  ورده شده است؛های اخالقی آتشدید مضمون
تان یا روایت کلی منثور را پیش پیرنگ داس دهند، وفقط بافت بالفصل خود را زینت 

تر موضوعی آن کمک  گ داستان و اهداف بزرگبه بسط پیرناشعار  نای اما گاه ؛برند مین
 واردالاقل در برخی م گرفتن ترجمۀ اشعارامکان نادیده  ،درنتیجۀ این موارد. کنند می

 دشوار بوده است و در این بین به زبان دیگر همواره شعر از زبانی ترجمۀمیسر نیست. 
اما ها دشوارتر.  آن و قافیۀ فراوان بازی واژگانی، جناسشعار عربی به واسطۀ ا برگردان

ظی و فنون ، ایهام و بسیاری دیگر از صنایع لفتوان وزن، کنایه آیا می ،پور به قول مرعشی
چنین »ادیده انگاشت و تنها به مضمون پرداخت؟ های زبانی را ن یچیدگیعروضی و پ
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« زند؟ بخشد و چه گلی بر سر متن می یال و دمی چه لذتی به مخاطب می شیر بی
گیرانه در گنجینۀ شعر  با کاوشی سختسرانجام پور  مرعشی. (33: 1391پور،  )مرعشی

از سعدی، اشعاری ایی ندارد، ایران که به اعتقاد وی در جهان همتنوین کالسیک و 
اقبال الهوری، رهی ای،  اوحدی مراغه دقیقی طوسی، موالنا، حافظ، صائب تبریزی،

کرده مبدأ جایگزین اشعار متن  را شاعران دیگربسیاری معیری، فریدون مشیری و 
ته و یاف راز در زبان فارسیتشعری با کارکردِ همبرگردان شعر عربی جای ه او باست. 
نمونۀ خوبی از ترجمۀ  آن را توان می ای که ترجمه ،6ن اشعار متن کرده استجایگزی

کار ترجمۀ اشعار برده ه پور خود دست ب در موارد نادری نیز مرعشیدانست. مقصدمدار 
شده توسط  و اشعار سروده ناموالابیاتی از  –ه کارگیری این اشعارنمونه از ب دواست. 

چگونه  استان با چاشنی شعرتا دریابید که د گذارنیم نظر میاز  را -مترجمشخص 
 : تر شده است شیرین
اندیشید که  می ....و به تحقیریرش سخت به خشم آمد براداز سخنان  الدیننور

اندیشید که باید به جایی بروم که مرا قدر  برادرش در حق وی روا داشته بود و نیز می
 نند و در صدر بنشانند....و این شعر را خواند: بدا

 
 های تر دارد دال نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد/  به زیر آن درختی رو که او گل

 به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد/ کاران در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی
جوشد درون چیزی  جوشد میاور کاسه و منشین/ که هر دیگی که می به هر دیگی که می

 دگر دارد

 نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد/ ی شکر دارد نه هر زیری زبر داردنه هر کلک
 (. 1390پور،  )مرعشی

 

 : هزار و یک شبدر متن  مترجم شدۀ اشعار سرودهای از  نمونهو نیز 
 

 آید، این ترانه را خواند:  و آن زیبا صنم با صدایی که گویی از بهشت می

                                                           
6
 ویور ویلیام ،نمونه برای. شود می دیده نیز ها زبان سایر برجستۀ مترجمان بین در روشی چنین از گیری بهره -  

 در اکو که ایتالیایی لئوپاردی جاکومو «کرانگی بی» شعر جایه ب اکو، اومبرتو یفوکو آونگ رمان انگلیسی مترجم

 (.53-52: 1394 جو، صلح) گذارد می را انگلیسی شاعر کیتس جان غزل از ای قطعه ،است گنجاندهخود  متن
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ی آب  / قصه ی بال کبوترها را قصه/ این طاق بلند ی آبی قصه من برای تو روایت کردم:
گفتم از سبزی اش را/  های ی سرخی گل قصه/ ی سبزی باغ قصهی پاکی دریاها را/   زالل/ قصه

قصه از من برای تو روایت کردم: / ها را گفتم. لهراز عاشق شدن چلچ/ خاموش درختان ستبر
ی پرچین و شکن/ که  ات/ به خم طره لبین ی شیر گفتم از قصهها/ قصه از مروارید/  آینه

  (. 308-307: 1390پور،  )مرعشیرسیدم، گفتی: عاشقم!...عاشق پرواز بلند! 
 

را خواندن  یک شبهزار و برخی کارشناسان بهترین شیوه برای مطالعۀ آثاری چون 
. توضیحی ندارد پور نیز بر همین سیاق پاورقیِ رعشیترجمۀ م. دندان می آن بدون توقف

متن  ی است که از شعرشان دراشاره به نام شاعرانهای موجود در کتاب تنها  اورقیپ
سیار جغرافیایی و توضیحی بهای  برخی مکاناسامی ای موارد  و یا در پاره استفاده شده

پر است از تلیمحات  شب  هزار و یکاثری همچون  البته .ستها کوتاه دربارۀ آن
 ضروری است. حکایاتو بهتر تر  فهم صحیح ایبر اه که آشنایی با آنتاریخی و مذهبی 

ای توضیحاتی را در دل حکایت  گونه به ،الزم دانسته که هرجایی مترجم ،درنتیجه
پور در  مرعشیدر ضمن،  روشن شود.بهتر حکایت برای خواننده تا است گنجانده 

تر برای پژوهش و درک به را به زبان فارسیهرستی از منابع موجود فکتاب ۀ مقدم
  ارائه داده است. خواننده به مفاهیم اثر 

از حیث قدری ه ب شب  هزار و یکدنیای ، گفته شدهایی که  جز ویژگیه ب
مصورسازی این اثر ترغیب  را به یبصری غنی است که هر تصویرگرتأثیرگذاریِ 

 یک و هزار های قصه معموالً» ،استخاطرنشان ساخته  که مارزلف همچنان. کند می
 فضاهای عجیب وغریب، که مخلوقات چرا هستند؛ تصویرسازی ناسبِم هایی متن ،شب 

لف، )مارز« شود ها دیده می این حکایت در فوره وب آمیز مخاطره ماجراهای و مجلل
، حتی هنرمندان و نقاشان مستقل شب  هزار و یکهای مصور  چاپ غیر از (.177: 1393

 هزار و یککتاب  ،در این میان اند. فتهدر آثار خود از حکایات این کتاب الهام گرنیز 
های خطی فارسی  تصویر، بیشترین تصویر را در کتاب 655با سه هزار و  تسوجی شب 

و  الملک ابوالحسن غفاری ملقب به صنیع. یک رکورد جهانی استدر نوع خود دارد که 
ی ها ها و نقش نگبه جادوی رتسوجی را  شب  هزار و یکز شاگردانش نسخۀ نفر ا 34

تلفیق حاصل  یی کهها نقاشی اند؛ های این اثر را دوچندان کرده و جلوه هدرآوردخود 
از این . هستند اروپایی گرایی هوشمندانۀ سنت تجریدگرایی نگارگری ایرانی و طبیعت
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آید و  تاریخی به شمار می-مانند کتاب جامعه شناختی شب  هزار و یکتصاویر » ،نظر
)بوذری، « دهد ن آن دوران را پیش چشم ما قرار میترین آداب و رسوم ایرا جزئی
اسدى  بنىمحمدعلی پور،  مرعشی شب  هزار و یکدر نسخۀ (. و اما 49: 1384

بخش برندۀ  اسدی که برعهده داشته است. بنیتصویر  100در متن را  رنگاریصویت
از تری  بصری تازه روایت ،است شدهجایزۀ جهانی هانس کریستن اندرسن تصویری 

فرد از  هو بیننده را با ژانری خاص و منحصرب ارائه داده یا بخشی از آن را نمت
 ذهنى، وطخط از کالژ تصاویر، در آثارش معموالًوی کند.  تصویرسازی مواجه می

 ش معموالًهای هاى شخصیت ، چهرهکند استفاده مى خاموشهای تیره و  بندى رنگ
تصویرهای او در  د.دهرت نمیهاى جدید صوشخصیتاند و تالشی برای خلق  ثابت

های دیگر  چنان که در نسخه معماری آن حرکت اندام است، فاقد» شب  هزار و یک
ارائۀ تصویر، مکاشفۀ  های بسته گاه به جای وجود دارد حضور ندارد و کمپوزیسیون

توان آن را بیانگر  سبکی که به نوعی می(؛ 13: 1391)کیارس، « دکن تخیل می
 ونی دانست. اکسپرسیونیسم در

برجستۀ ترجمۀ و  زممتاهای  ویژگیتالش شد تا نوشتار در این طور خالصه،  هب
های  اما معنای این سخن آن نیست که متن نشان دهیمرا  شب  هزار و یکپور از  مرعشی

 مزایایهنوز ترجمۀ تسوجی  کنار گذاشت. ها برداشت و کتابخانه باید از قفسۀدیگر را 
های نثر عصر قاجار شیوهکه به سبک ادبی و د دار کسانی ادی برای تقدیم بهزی

فراوانی توضیحی های  و پانوشتجانبی به دلیل مطالب  جمۀ اقلیدیو یا ترند مند عالقه
پژوهشگر و یا را برای تحقیق دربارۀ این اثر  زمینۀخوبی ه اش گنجانده، ب ترجمه که در

 ،اثر اقلیدی از موضوعیماندهیِ سانیز فراهم کرده است. و جدی مند  هخوانندۀ عالق
 (.3: 1387)آذرنوش،  ساخته استشیوۀ کار را برای خوانندگان غیرمتخصص آسان 

بر  خاصی مرجح مرتبۀ شب  هزار و یک های ی از ترجمهنباید برای یک ،بنابراین
ای  هر ترجمه و هر تحریری. تلقی کردامری قطعی  های دیگر قائل شد و آن را ترجمه
 و یک هزار ؛نستو پردازش دیگری از یک قصۀ مفروض داتعریف  به مثابۀ توان را می

خواننده ای جدید  هر بار با ترجمه هزار و یک بار ورد که را دانظیر بی این ظرفیتشب  
 د. نمایزده را شگفت
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