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Abstract 

Translation criticism, based on the patterns of cognitive translations, is a criterion to 

describe the translation function in the target language by preserving literature and 

understanding the meaning of the source language. The validity of the translation of the 

novel will also be measured and represented with meticulous awareness of the 

shortcomings and its positive features according to the principles of translation evaluation 

models. Antone Breman, whose basis of his translational viewpoint is based on the source 

text, explains the twelve deforming tendencies between the source, target language named 

“deconstructive method” or “distortion factors”. According to this theory, when the number 

of changing trends in the translation process is more significant, the translator has distorted 

the original text more. In this study, we want to consider the perspective of Bremen’s 

deconstructive tendencies with respect to the alien text and foreign, Arabic translation 

called “Aynaha” by Ahmad Musa of “Her Eyes” written by Bozorg Alavi. The main focus 

of this research is to review the dominant trends in text change by translator mentioning to 

citing the evidence and proposed translation. Findings of the study confirm six trends of 

twelve Bremen deconstructive tendencies, and it claims that the translator, according to his 

own taste, has made changes in translation, and he was not loyal to the source text. 
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 برمن ۀشکنان طبق الگوی ریخت عيناهاعربی  ۀترجمبررسی 

*طيبهاميریان

 چکيده
زبیا    کارکردترجمـهدرشناختی معیاری برای توصیی    رجمهارزیابی ترجمه براساس الگوهای ت

یی  اریر هیا بیا ی یاهی       ۀدریافت معنای زبا  مبدأ اسیت  اتتبیار ترجمی    و تاادبیمقصد با حفظ 
 های مثبت ی  طبق اصیو  الگوهیای ارزییابی ترجمیه سینوید  و      ویژ ی ها و موشکافانه از کاستی

 از ،اسیتوار اسیت   مبیدأ  بیر میتن   وی شناسیی  ترجمه نظر ا  ینتوا  برمن که مدار شود  بازنمایی می
امی   تو»ییا   شیکنانه  ریخیت  هیای   یرای   با نام زبا  مقصد و مبدأ میا  محور کژکارکردیدوازد  

 در تغییردهنید   هیای   یرای   تعیداد  هرچه ،نظریه این یورد  طبق میا  می سخن به« تغییر تحری  و
در ایین    اسیت  کیرد   تحریی   را اصییی  میتن  متیرجا  میزا  هما  به ،باشد تر بی  ترجمه فرایند

دیگری، بر یردا    احترام به متن بیگانه و بر مبنیبرمن  ۀشکنان های ریخت  رای با دید ا   ،پژوه 
از احمد موسی بررسی شد  اسیت  تمرکیز    تیناهابزرگ تیوی را با تنوا   ی ها چشاتربی رما  

 ۀترجمی  واهد ومتیرجا بیا رکیر شی     قییا  بههای غالب تغییر متن  این پژوه  بررسی  رای  ۀتمد
 تأییید بیرمن را   ۀشیکنان  ریخیت  ۀ  ش   رای  از دوازد  مؤلفی های پژوه ی است  یافتهنهاد پی 
 هیا در زبیا    اطالق واژ  ۀدامن ی بانایشنای حسب روق خوی  وبرمترجا که دهد  نشا  می کند و می

 به متن مبدأ وفادار نبود  است  و کرد فارسی در ترجمه تصرفاتی 

    ی ها چشاشکنانه، برمن، بزرگ تیوی،  های ریخت  رای  :ها کليدواژه
 

 مقدمه. 1

تالقیی   ابزارهای ترین هنری وترین  ای حرفه از «بینازبانی»ترجمه که تنوا  ی  تم  ارتباطی 
وبی  یموزنید    کا پیوسته بحثی مح  مناقشه و ،شد   شناخته فرهنگی میا  دو زبا  فکری و
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ی  میت به مییت دیگیر در تمیام     ۀترجمه، مترجا باهدف انتقا  اندیش فراینددر   بود  است
میزومیات   ۀبازیفرینی تولیدات فکری با همی  یافته به سنو  و صورت ساما  به سطوح زبانی

ترجمیه   ۀپردازا   سیتر   کند  با وص  این کارکرد، نظریه  هویتی زبا  مبدأ اقدام به ترجمه می
بیازی تولیید فرهنگیی کیه      ۀترصی »( ییا  Breman 1999: 72متن ) «بازنویسی» و «پردازش»را 
 ،(  بنیابراین Haddadian 2014: 18انید )  دانسیته « نگیارش نخسیت اسیت   ارتر از مراتب دشو به

 و ،معنیایی  ۀمتن ترجمه اندیشه، ساختار هنیری، سیاز   متن اصیی و  ۀمترجا هرانداز  در حوز
سینخی   مییزم بیه هیا    امیین و ای  تواند ترجمیه  میهویت زبانی را رتایت کند به هما  انداز  

وبیویی از یفیرین      فیت ترجمیه رنی    تیوا    میه جاست ک زبانی متن اصیی ارائه دهد  این
ایین را   امیا مأوا  زینید    تواند در ادبیات زبا  مبدأ چو  فرزندی خودی  می ارر دارد و ۀدوبار

  نیسیت   ریزناپیذیر  نقی   و تییب  از ها زبا تالقی  فرایند ۀمثاب پذیرفت که ترجمه به ها باید
 ۀهای مبدأ را که بیه مطالعی    نظریه»( با translatology) شناسی  نقد ترجمه یا ترجمه روی، ازاین
تیرین   اصییی ( »Guidere 2008: 12« )پیردازد   های بازیفرینی زبا  مبدأ در تمام سطوح میی   جنبه
(  نقید  791: 9927)نیومیار   « رود میشمار  تم  ترجمه به ترجمه و ۀاتصا  میا  نظری ۀحیق

 بنیدی  طبقه های ترجمه و  رجما  با کژکارکردیمت تر بی راهی برای یشنایی  چنین هاترجمه 
رییزش   پرهیز از هیر نیوت تغیییر و    های مؤرر در ح  مشکالت ترجمه و دید ا   ۀارائ و ها ی 

طیور   بیه  در دورا  معاصر نقد ترجمیه و  ،معنایی از زبا  مبدأ است  در همین ارتباط زبانی و
شیمار   بیی هیای معنیایی     سیویه  کالمی وهای   دلی  داشتن هسته یرار ادبی به ۀخاص نقد ترجم

دریافییت  ،وصی   دار اسیت  بیااین    ادامیه  و ،برانگییز، تأریر یذار، یموزنید     موضیوتی مناقشیه  
زبیا  مقصید بیدو     از زبیا  مبیدأ بیه     ها ی   ۀترجم های معانی موجود در یرار ادبی و داللت
هریی    ،روی همیین معنای زبانی ارر کاری موشکافانه است  از صورت و  واردکرد  به خدشه

    پردازند میاز روند ترجمه در یرار ادبی هایی  جنبهنقد ترجمه به کندوکاو های  نظر ا از 
ییا   «هیای ناسیاز ار     یرای  »ییا   (deforming tendencies) شیکنانه   ترجمیه ریخیت    ۀنظری

یریار ادبیی در    ۀترجمی  فراینید در رابطه با  (9119-9197ینتوا  برمن ) «سیستا تحری  متن»
رتاییت   بیر  مبتنیی کارکرد ادبی متن به خواننید    شک  و معنا و انتقا  لذت و ۀانتقا  دو مقول

ای  ترجمیه شود  سالمت از این نظر که اریر    دوازد  اص  است که موجب سالمت ترجمه می
ن اتتقیاد بیرم   زیرا بیه  ؛کند میسب  نویسند  مواجه  تحری  در شک  و ین تغییر وتر کارا با 

 دقیت را رتاییت کنید و نیه     ترجمه ی  بعد اخالقی است که مترجا بایستی روح امانت و»
قاطعانیه از برتیری   تیوا    نمیی (  البتیه  Berman 2010: 12« )شناسیی  زیبیایی  و ادبیی  شور ی 

بیاالتر بیرای   ای  تیوا  مرتبیه   میی اما »انوات متو  ادبی سخن  فت، شناسی  ترجمهای در  نظریه
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کیه پیای شیک  و      جهیت   ی  از ،نظر داشت مبدأ را مانند نظر ا  ینتوا  برمن درهای  نظر ا 
 ۀهیای تحریی  میتن بیه فاصیی       سیستا ۀبرمن با ارائ  (992: 9917 )لطافتی« معنا درمیا  است
بیرمن،  ای  ترجمیه دیگرسیخن، در نظر یا  انتقیادی     رسد  بیه  متن ترجمه می میا  متن مبدأ و

ا  معناست، و انتقا  واقعی معنا فقط از دید ا  اخالقیی سینوید    ترجمه نوتی نوشتار و انتق»
 بیرای برمن دلی  اصیی انتخاب نویسیند    ۀاین رویکرد نظری ( وBerman 1994: 17« )شود می

 مقصود در جستار حاضر است  ۀرجمتطبیق ت
 از یرار ادبی مدرنیسیت فارسیی ازجمییه رمیا  و    ها  ترجمهدر تاریخ ادبیات معاصر شمار 

سب  معنایی و زبیانی   چو  هاهایی  ویژ ی دالی  و  بیگانه بنابههای  زبا کوتا  به های  داستا 
 نویسی برای خییق فایاهای ادبیی فیردی و     خاص، تصویرپردازی، پیروی از الزامات داستا 

هیای ادبییات داسیتانی جهیا       را   ر با ورود به شیا   خوداشارت نیز خیق جهانی به و ،جمعی
درسیتی   به هما  میزا  ها انتقادهیا درخصیوص کیفییت دقیت و     ی یافته ور ی چشافزونی 
 ۀنوشیت ی  هیا  چشاهای مختی  ترجمه  سترش یافته است  رما    ارر براساس نظریه  ۀترجم
منتقید   و ،متیرجا   ادبییات فارسیی،   نگار، استاد زبیا  و   (، روزنامه9921-9727) تیوی بزرگ

 در ر ادبییات داسیتانی اییرا  اسیت کیه     دتأریر یذار   وسیاز   های جریا  داستا  ۀجمی ادبی، از
 چیو   مترجمانی تاکنو  و است کرد  جیب خود به را خارجی مترجما  توجه اخیر های سا 

 و تربییی، زبییا  بییه لبنییا  در( 7792) حیییدری احمیید ،مغییرب در( 7799) 9موسییی احمیید
 ی  انگییسیی  زبیا   به یمریکا در یارشاطر احسا  زیرنظر( 9121) (John O’kane) اوکا  جا 

    توانسته است خوانند انی را در فراسوی مرزهای ایرا  بیابد اند و کرد  ترجمه را
 
پژوهشۀوفرضي،اهميت،روش0.0

 ۀحاص  از تطبییق کامی  ترجمی   های  داد کیفی به تحیی   نگارند  با تکیه بر دو روش کمی و
در پیژوه  حاضیر   اسیاس،    ایین    بیر پیردازد  میی احمد موسی با متن فارسیی رمیا     تربی

هیای   مؤلفیه صیورت تقریبیی، طبیق     صورت یماری پربسامدترین موارد انحرافی مترجا بیه  به
ینتوا  برمن، برای مقابیه متن ترجمه با متن رما  بیا  خواهند شد  پی    ۀنظری ۀشکنان ریخت

ایین انحرافیات    ساختاری تأریر معنایی و انحرافی مترجا وهای  شیو ، ها نمونهاز تحیی  کیفی 
:روی این استپی  جستار ساز  سبب ۀیئدر ترجمه بیا  خواهد شد  بنابراین مس

یا انحرافیی ینتیوا  بیرمن، احمید موسیی در       شکنانه ریخت  ۀنظریهای  مؤلفهییا مطابق   9
بیا تمیام میزومیات      ی هیا  چشاهویت زبانی رما   ترجمه وفادار به ساختار هنری و فرایند

 بود  است؟  
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 ی هیا  چشاتربی احمد موسی از رما   ۀکه اتتبارسنوی کیفیت ترجمنماید  میین چن
سینو  و   قابی  اش  ترجمیه رویکرد مبیدأ رای  بیرمن در وفیاداری    های  مؤلفهبا نظریوری 

 است  تطبیق
 

پژوهشۀپيشين2.0
 میتن بایید اصیالت و    ۀترجم فرایندای ینتوا  برمن بر این باور است که در  نقد ترجمه ۀنظری

متیرجا از هر ونیه تغیییر چیو  حیذف، اضیافه،        اش را در زبا  مقصد حفظ کند و غریبگی
های این نظرییه   ها و زمینه متن اصیی پرهیز کند  مؤلفه ۀتغییر ساختار زبا  در ترجم و اطناب،

  رفته است  داخیی موردبررسی و موشکافی قرار ا  خارجی و ر پژوه  در یرای ناقدا  و 
 The Experience of the Foreign: Culture and بیار در کتیاب    برای نخسیتین ینتوا  برمن 

Translation in Romantic Germany وری ترجمیه در رمانتیسیا یلمیانی    معتبیر تئی   تحییی   به
و دیگیرا  اهمییت    ،منظا از هیدر،  وتیه، شییگ ، شیالیرماخر     ۀی  مطالع او در پردازد  می

وی بیه  یزین  لفیظ     دهید   میی  یلمیانی نشیا    ۀشقانترجمه را برای در  فرهن  تا ۀنظری
  (Berman 1992) کنید  میی  اشیار   ،اریر هنیری   ۀجیوهر  ،معیین  فرهنی  دیگری به  مناسب از

 Antoine Berman’s Way-Making to Translation as a Creative» ۀفارنچسیکو کنیی در مقالی   

and Critical Act » ۀتفکیر وی را درمیورد ترجمی   از یرار بیرمن  ای   با استفاد  از طی   سترد 
میورد  رکنید  وی پی  از بحی  د    میی  بررسیی  ، ادامر هاید ر و ۀویژ  فیسف مدر ، به ۀفیسف
هایی کیه ایین سینت     و روش ،شعر ،های رمانتی  یلمانی از زبا  برمن به برداشت ۀاولی ۀتالق

ی بیرای  برمن از تعبیر هرمنیوتیک  ۀبه مفهوم وی در ترجمه کم  کرد  است به تحیی  استفاد
یی   تنیوا    بیه دوبیار  توسیط متیرجا     تنوا  ی  انتقاد سازند  و تعبییر  نقد ترجمه به ۀزمین

 (   Massardier-Kenny 2010پردازد ) می موضوت
هیای   نظری بر روند پیدای  نظرییه »ستار پور ها در ج مهدی ،ا  ایرانی ر پژوه  از میا  

هیایی اجمیالی بیه     با یورد  نمونه« برمنبررسی سیستا تحری  متن، از نظر ینتوا   ترجمه و
ای     های نقید ترجمیه   رسد که مؤلفه می برمن به این نتیوه  نظری ۀبررسی رویکردهای چند ان

 (   9921پور  مهدی) ترجمه چندا  کاربردی ندارند و درتم  ندا  رایانه برمن کما 
هیای تحریفیی    رای دیگری و  ی  از خود و» ۀدر مقال ،بودی مهرا  زند  ،دیگر ر  پژوه 

هیای   بررسیی  یرای    بیر  تیالو   «ناپیذیری  شناسی ینتوا  برمن تا ترجمیه  در  فتما  ترجمه
بیه   «یگیر ید» و «خیود »رسد کیه دو مفهیوم    می تحریفی ترجمه طبق نظر برمن به این نتیوه
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 ۀ(  محمیدرحیا احمیدی در مقالی   9917 بیودی  زنید  ) شود می نمو  ر   ناپذیری     مفهوم ترجمه
ی  در نقید   بررسی قابییت کاربرد معرفی و‘ شکنانه ریختهای   رای ’ۀ نظری ینتوا  برمن و»

موانی    چنیین  هیا و هیا   یرار فرانسوی به زبا  فارسی بیه کاربسیت   ۀبا بررسی ترجم« ترجمه
 ( 9917احمدی ) پردازد می احتمالی کاربرد این نظریه در نقد ترجمه در ایرا 

شناسییی  نظییر رویکردهییای  ونییا و  نقیید روایییت  تییاکنو  از م ی هییا چشییارمییا  
بررسیی  » تیوا  بیه پیژوه     میی  جمییه   ی  های فراوانی واق  شد  است کیه از  موردپژوه 

(  رییزی زد  9919) پاشیایی  محمد ۀنوشت« از دید ا  ژرار ژنت ی ها چشاروایت در رما  
 جسیته  بهیر   داسیتانی  حوادث ترتیب و وایتیر خط ی یتح در ژنت ژار دید ا  ازکه محقق 

 ۀترجمی  ارزییابی  نقید و  ۀکنو  دربیار تا ،پژوه  اطالت دارد ینا ۀکه نویسند اما تاجایی ،است
 پژوهشیی  ،چه در داخ  و چه در خیار  از کشیور   ،شناسی تربی رما  طبق الگوهای ترجمه

 الگیوی  طبیق  ی هیا  چشیا  تربیی  ۀترجمی  اساس، بررسیی   این انوام نشد  است  بر خاص
  یید میشمار  برمن در نوت خود جدید به ۀشکنان   ریخت

 

 یشها چشمرمان  ۀخالص. 2

نیام   بیه  منید  ریروت   مرفیه و   ۀازخود ذشیتگی زنیی زیبیا از طبقی     حکاییت  ی  ها چشا رما 
است که هر یز از فیداکاری    «ماکا » استادنام  درحق ی  هنرمند متعهد و مبارز به «فرنگی »

سیاسی است کیه   و مبارز ،فعا  ،نقاش نامی شود  استاد ماکا   ی  ز  درحق خوی  ی ا  نمی
یی    ،میا  یریار اسیتاد  کند  در  عالیت میف دیکتاتوری حکومت رضاشا  تییه صورت پنهانی به

خیط خیودش زییر ی  نوشیته بیود        نقاشی متعیق به زما  تبعیدش بود که استاد با دست ۀپرد
  نها  کرد  است خود در را ازیر که غریب زنی است تصویر ر چشما  «ی ها چشا»

 اسیت  نیاظا   ماکا  پی  از میر     استاد یرار مدیر نمایشگا  و مدرسه ناظا رما  راوی
 هیا  او سیا   ،بنیابراین   دریابید  اسیتاد را  ۀی ایین پیرد  هیا  چشیا  کیه راز  بسیار مشیتاق اسیت  

و شیناخته   میی کیه اسیتاد ی  را    بیابد تابیوی نقاشی را یها چشاتا ز  صاحب  کند می تالش
نیاظا   ،هیا  سیا   از پی    ی ا  شیود  ماکا  استاد با او چگونگی ارتباط از و نقاشی کرد  است

 کیه   ویید  میی  او به ز   کنند می و و  فت ها با او ۀخان در و یابد می را موردنظر مدرسه ز 
بیه  راحتیی   مردا  بسیاری بیه  شا ییزیبا سبب به و  بود  است مند رروت   خاندانی از دختری او

را هیا بیه بازیچیه     هیا  ی  اکیرد  یی   نمیی  هیا  ی  اند و ز  هیچ توجهی به تشق بسته او د  می
 تیوجهی  کیه  تنها کسی بود که توانست قیب او را تسخیر کند  کسی اما استاد ،است   رفته می
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و شیود   میی شخصییت اسیتاد     ۀشیفت ز   موقعیت خانواد ی ز  نداشت و ،زیبایی، رروت به
 نیه  اسیتاد  امیا  ،کند می همکاری او زیرنظر سیاسی مخفی تشکیالت با استاد توجه جیب برای

    یابد به خود درمی را او تشق و احساسات نه و  یرد می جدی را او های فداکاری

 سیرهن  یرام، رئیی    ازدوا  درخواسیت  بیه  ز  و شیود  میی   ییر  دست استاد سرانوام
مرگ و تبعیدش بیه   از استاد نوات شرط به است،  بود  او قدیمی خواستگارا  از شهربانی که

 ز  فیداکاری  از هر یز  و رود میی  تبعیید  بیه  اسیتاد   دهد می مثبت پاسخ روستایی دوردست
ی هیا  چشیا  کیه تصیویر ر   کشد می را «ی ها چشا» ۀپرد تبعید شود و در نمی درحق  ی ا 

 را او هر یز  اسیتاد  کیه  دانید  میی  ز   کنید  میی  نماییا   را خطرنا  و باز هوس اما مرموز زنی
 نیست  او ی  از ها چشا این و است نشناخته

 ی هیا  چشاشناسی ادبیات، در رما   توا   فت که از نظر تاریخی و جامعه می اختصار با
دهید   میی  تصویر سنتی و ترفی ز  در ادبیات فارسی جای خود را به تصویر موقعیتی زنیانی 

ایین رمیا  از   ندارند   کالسی  فارسیادبیات های  که هیچ شباهتی با معشوق یرمانی تاشقانه
 رفته که طبیق راوییت رمیا  ی      تمایز اما پیرامو  هدفی مشخ  شک دو بخ  کمابی  م

دیگرسیخن، معرفیی خیود حقیقیی ز       هدف توصی  یا شناختن ی  ز  ناشناس است یا به
ی یی  تیابیوی نقاشیی اسیت      هیا  چشای صاحب وجو جست  ها در  به مردی است که سا 

 دسیت  یی   و ،به هما  انداز  که از نظیر سیب  نوشیتاری سیاد ، سییی       ی ها چشا رما 
ترکیب نحوی و معنایی در سطح بیاالتری قیرار    از نظر زبانی دارای ساختار زبانی و ،نماید می

ی بیر اتتبیار ترجمیه    تأییدارر مهر  ۀسب  نویسند  در ترجم حفظ لحن متن و دارد که فها و
 برای خوانند  در زبا  مقصد است ا  منظور فها و در  محتوای رم به

 تربی رما  است و این امیر دلیی     ۀترجم نخستین ی ها چشا رما  از موسی احمد  ۀترجم
منظور جسیتن خطاهیای    رما  نه به اصیی متن با ی  تطبیق و ارزیابی برای انتخاب ترجمه اصیی

در  هیا  ی  اقتایای سرشیت   لغوی، بیکه یافتن طنین معنایی و فرهنگی واژ ا  زبا  متن مبدأ بیه 
تطبییق ی  بیا میتن فارسیی رمیا  معییوم        احمید موسیی و    ۀبا بررسی ترجم  است زبا  مقصد

ادبی رمیا    های زبانی و وتاب از پیچکه  خوبی توانسته است اش به  که مترجا در ترجمهشود  می
نظیر   بیه  نیسیت   خیالی  ها ناساز اری ز کژکارکردها وتعبیر برمن ا او به ۀتبور کند،  رچه ترجم

 ،نبیود  اسیت  بنیابراین   اما   رما  در ۀمترجا از برخی از توام  تغییر متن در ترجم ،رسد  می
رمیا    بیا  تیناهیا احمید موسیی بیا تنیوا       تربی ترجمه ۀمقابی به برمن، ینتوا  نظر ا  به باتوجه
 انحرافیات  چگونیه  ببینییا  تیا  پیردازیا  میی بیرمن    ۀشیکنان  ریخیت  الگوهای مطابق ی ها چشا

  شود می برمن  نواند   ۀنظری های مؤلفه و کیمات ارچوبهچ در مترجا ای ترجمه
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از  و متییرجا فرانسییوی، ،دا  فییسییوف، منتقیید ادبیییات و فیسییفه، تییاریخ ،ینتییوا  بییرمن
مترجما  یرار کالسیی  و   ۀترجمه است که با نقد ترجم  ۀپردازا  مبدأ را در  ستر نظریه

« یزمیو  دیگیری   ترجمیه و »  ۀمعاصر یلمانی و اسپانیایی مبانی نظیری خیود را در مقالی   
(“Translation and the Trials of the Foreign” دربیار )دوازد  الگیو ارائیه    بیر  مبتنیی  ۀترجمی  ۀ

 دهنید   ک مترجا هر یز از توامی  تغییرشی   »  برمن در این مقاله بر این باور است که دهد می
 یچنیین رویکیرد   ۀسینت دیرینی   چیو   هافرهن  و زبا   زیرا ساختار قومی هر ؛مبرا نیست

 ( Breman 2000: 284« )است  کرد ای   را راتی هر ترجمه ها ی 
حذف، اضافه، تغییر در سب  نویسند ، تغییر ساختار زبا  را تحری  میتن  »برمن هر ونه 

 ؛(12: 9921 پیور  )مهیدی « کنید  میی سیستا تحری  متن یاد تنوا   بهشمرد و از ی   اصیی می
یی    ۀمثابی  کیه میتن بیه    معنیا   حرف، بدین  ۀترجمه تبارت است از ترجم»اتتقاد وی  زیرا به

شیود   میی (   فته 919: 7792 یودی)م« حرف است و حرف جوهر یگانه و نهایی ترجمه است
 (دوم خیالق )مترجا  و (او  لقخا)برمن ارزشی فیسفی برای انتخاب کیمات هر دو نویسند  

 ۀشمو  اسیت و قابیییت کیاربرد در همی        وی معتقد است نظر اه  جها یورد میارمغا   به
دریافیت میتن ترجمیه    »روی، بین  وی به ترجمه بر این مبناسیت کیه    ها را دارد  ازاین زبا 

تولییدی   ( و ارر ترجمه کنشی ادبی از مترجا و979 :9921 )ماندی« متن بیگانه استتنوا   به
و بیه غرابیت ی     ،یید و احترام به بیگانه، متن بیگانه  شمار می نوشتاری در ادبیات زبا  مبدأ به

 نقید  باهیدف  بیرمن  ۀترجم نقد  ۀحیاتی است  به همین منظور است که نظری متن ضروری و
 میتن  در و زبیا  دیگیری   زجمیه فرهنی  ا «دیگری» انگاری نادید  در مترجا غیط های روش
 ( 97: 9917 احمیدی ) دارند خوانند  به و معطوف محور  قوم های ترجمه ۀارائ در سعی بیگانه

داستا  و رما  درواق  یعنی تدم توانایی ارتباط بیا زبیا     ۀخیانت در ترجم» ،از دید ا  برمن
تغییر ریخیت و شیک     ( و9 )هما :«  ر ی  است بیگانه و زبانی که ی  صورت )داستا ( بیا 

 نوتی نابودی و تحری  متن اصیی است    زیرا این امر به ؛زبا  ارر توسط مترجا است

شیوند   میدوازد  تامیی که سبب تحری  در ترجمه  ،برمن ۀنظری در سیستا تحری  متن 
 ،«تفیاخر رایی »، «کیالم  تطویی  ییا اطنیاب   »، «سیازی  واضیح »، «سیازی  منطقیی »از  اند تبارت

تخرییب  »، «یهنی   تخریب ضیرب »، «سازی متن  و  ها»، «غنازادیی کمی»، «کیفی غنازدایی»
 و ،«زبیا  بیومی  هیای   شیبکه تخرییب  »، «تخریب سیسیتا زبیانی  »، «داللتی زیرینهای  شبکه

 « زبا های  خاصگی تخریب تبارات و»
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 ۀباشید ترجمی  مطیق مبیدأ را ییا مقصید را    طور  بهتواند  ای نمی ترجمههیچ که  جایی ازی 
طبیعیی حیاوی   طیور   بیه نیز از ایین اصی  جیدا نیسیت و      ی ها چشااحمد موسی از رما  

است که این انحرافات را طبق سیستا تحریفیی میتن ینتیوا  بیرمن     ای  ترجمهکژکارکردهای 
 تربی در ش   رای  بررسی خواهیا کرد  ۀروی ترجم

 

(la rationalization, rationalization/سازیسازی)عقالییمنطقی0.3

 معنیا  در خیاص  تغیییرات  بیه  کیه  خیاص  نظا ی  در جمالت تغییر»سازی را  برمن منطقی 
کیه متیرجا بیا ایویاد تغیییر در        ترتییب   بیدین  ( Breman 1999: 54) داند می 7«شود می منور

و  ،تالئا سیواوندی میتن مبیدأ     ۀشیو و ،معترضه ساختار نحوی، ترتیب جمالت موصولی و
رات کیمات متن مقصید تبیا    ۀو زنویر ،به نظا  فتما ، چیدما  تنها باتوجه منظور نویسند  و

  کند میو جمالت را بازتولید 
دلیی  برخیورداری از تکیرار، تعیدد جمیالت       قبی  رما ، به برمن معتقد است نثر، از

جا بیا    مترداردشاخه   بدو  فع  ساختاری شاخه جمالت بیند و و موصولی و معترضه،
 ،  بنیابراین کنید  میی شاخه را بیه سیاختار خطیی تبیدی        سازی این ساختار شاخه تقالنی

شیود   میی تغیییر در ی  تحریی  محسیوب     از ساختار متن اصیی و یری  فاصیههر ونه 
هیا   (  البته  ا  مترجا ایین تغیییرات را از سیر روق و یزادانیه، ی     11: 9921 پور )مهدی

امییا کنیید؛  میییایوییاد  ،رمییا  و رهنیییات نویسییند  بییدو  درنظر ییرفتن ماهیییت اصیییی
تالئیا نگارشیی میتن مبیدأ      درهرصورت ایین کیار بیه تغییراتیی در سیاختار نحیوی و      

سازی یافیت شید     منطقی  ۀنمونه از مؤلف سی در بر ردا  احمد موسی تقریباً  انوامد می
نداد  و متیرجا   که ارکا  جمیه در متن مبدأ را به هما  صورت انتقا    ونه این  به؛ است

تغییراتیی در   نحیوی رمیا  ندانسیته اسیت و     سیاختار  خود را میزم به مراتات قواتد و
نظر بیرمن متیرجا سیعی در      ذاری ایواد کرد  است که از تالمت ۀاجزای کالم و شیو

 دارد   ها ی  سازی  منطقی
ام  خیاطر  که تنها صورت او را در  وقتیحتی ، کنا نمیت ئمن جر»در تبارت:  ،مثا  رایب
أَنا ال الأَراؤ عاللی اَالأَأَالأََّها   یالالالالال»: ۀترجمی (  22: 9919 )تیوی« زبا  بیاورم ، بدی از او بهبینا می

  ۀ(  جمیی 971: 7799 )موسیی  «حتَّالحینَم الأَک أ الویحیدةًالویالأَستَحضِؤ الورهیهُحیقّهِ،الالَبِکَ مةٍالسییّئةٍالفِ
است که بیا تالمیت   معترضه   ۀ متن اصیی جمی در« حینَم الأَک أ الویحیدةاًلویالأَستَحضِؤ الورهیهُالحتَّ»

« تئی شدت ترس و کمیی جر »ویر و  ابتدا و انتهای ی  معین شد  است  این جمیه کنایه از 
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جمییه در انتهیا    قب  یمد  است  ا یر ایین   ۀای جمیتأکید معن و تر بی است که برای توضیح 
که معنیای تأکیید   شود  میابتدائیه ای  جمیهبیکه  ،اتتراضیه نیست ۀدیگر ی  جمی ،یورد  شود

  مترجا بدو  توجه به تمیکرد معنایی جمیه و قصید نویسیند  ی  را   شود نمیاز ی  دریافت 
در انتها یورد  است  این درحالی است که مترجا با رتایت ساختار زبانی و نحوی و معنیایی  

بق بیا سیاختار و   سییی  و مطیا  ای  جمییه  تواند کرد  تبارات می وپی  متن مبدأ و بدو  پ 
 ارکا  رما  به مخاطب ارائه دهد   

الفِاَالبا يَِ،الالالحینَم الأَک أ الویحیدةًالویالأَستَحضِاؤ الورهیاهالالالحتَّال،أَن ال الأَرؤ ع ی:نهاد پی  ۀترجم ـ
    لی َالأَأَالأََّه   یالبِکَ مةٍالسییّئةاٍلفَِالحیقّهِ

روی پیرد  را  ی هیا  چشیا خودم بروم و این  به هر قیمتی شد می  کردم »ای دیگر:   نمونه
میهما الکَ ّا یالمرماؤ الالالالالَهسِاالبیالبِنَهیاالأذَالتُالأَأَدْأَری»: ۀترجمی   (91: 9919 )تیوی« ببینا، تسییا شدم

در هیا   تبیارت (، ترتییب تیوالی   12: 7799 )موسیال«تُمْس َ حةاِلمستَمي َالَینیناِلمي تینالفِویأش هدیالميعی
 ۀمعترضی  ۀبدو  توجه بیه نقی  جایگیا  جمیی     ،شد  رتایت نشد  است  مترجا متن ترجمه

جیاکرد    ه  اسیت  ایین جابی   دانتهیا یور ی  را در  ۀدر متن، ترجم« قیمتی شد  به هر»تأکیدی 
بیه هیدف و منظیور     یتیوجه  بیی توسط مترجا سبب تخریب ساختار زبا  در میتن مبیدأ و   

    شود میمعنایی نویسند  
، مي  حاةِالالَمي تینالفِاالالميعینینِالدیأش هِویالَنهسبیالبِهیأذَالأأَالنٍمیثَاليِّأبِالردتُأَی: نهیاد  پی  ۀترجم ـ

    سیمتُستَإ

 هبیه زبیا  مقصید ازجمیی     از زبا  مبیدأ  ها ی  و مرج  ،تدد، جنسیت ضمایر ۀترجم
 ییری از   تصریح برای پی  ،روی ینازا  »شوند میاست که مترجما  دچار ی   انحرافاتی

« رسیاند  میی وجودیمد  ابهام برارر اختالف در کاربرد ضمایر بسییار بیه متیرجا سیود      به
(Baker 1996: 180ازاین  ) نحوی هر دو زبا  فارسی های  ساخت روی، تصریح در ضمایر در
 خودشیا  همیه از  » ۀ  در نمونشود میزدایی معنایی متن منور  سازی و ابهام تربی به شفاف و

متیرجا   ،(9: 7799 )موسیی  «هُنهسیاالَالخشَاالییالمیا ُالميجی»: ۀ(، ترجم1: 9919 )تیوی« ترسیدند می
 است در میتن ترجمیه هیر    «همه»که مرج  ی   «خودشا »بدو  درنظر رفتن ضمیر مشتر  

 صورت مفرد و نه جم  ترجمه کرد  است    دو ضمیر را به
  مهُسینه َالأَخشَییالمی ُميجی:  ینهاد پی  ۀترجم ـ

 نکییرد  تیییشییک  انحییراف در رتا هبییسییازی  منطقیییشییماری از مییوارد  9 در جییدو 
 ضمیر یورد  شد  است  ۀترجم ی ونگارش تالئا
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هاییازتغييرساختارنحویوعالئمنگارشینمونه.0جدول

مترجمعربیبرگردانفارسیشرح

ال!َيالَ ي،الق جیبٌلی !«یدیبگو د »:  فتا

الکَ أاَلميه ست أ المرخَضؤ المُؤمَّی اًليَه .  یمدیبه او م داشت تن بر که سبزی پیراهن

البِهالیُؤیدُ،الغَیؤالقَ صداٍلأَأاَلیُهِینَ  بکند توهین من به خواست می نادانسته  وئی الکَأَن

الإِنَّهمالسُک ریي،الوییتَسبّب أاَليَن البِ رذَي  کنند می فراها مرا اریت اسباب هستند و مست هااین

المی زمي  م،الإيََالمآلأ،الییسق ط  أاَلفَالحِب لاِلغِؤممَِ  بازند می د  من به ها هنوز

 

 (larificationc clarification,a l/سازی)شفافسازیواضح2.3

توضییح اصیطالحات   »ینتوا  برمن چنین تعریی  شید  اسیت:     ۀسازی در نظری واضح ۀمؤلف
  چیه  ی  کیرد   کیرد  ییا معیین     ( یا  یرای  بیه تعریی    Breman 1999: 55) 9«مبها متو  منب 

چه میبها اسیت  هیدف متیرجا      نه ی  ( و1: 9917 خواهد نامعین بماند )احمدی  نویسند  می
زداییی در   سیازی بیا ابهیام    واضیح زداییی  تفیاوت    د  کالم نویسند  است و نه ابهامکر واضح

 زدایی از ی   فتار دارای ابهام و معانی متعدد است    است که ابهام این
در  این،تکیی  اسیت  بیاوجود    سیاد  و بیی   ی هیا  چشا سب  نوشتاری تیوی در رما 

کیه حیاکی از   خیوریا   برمیی بیه میواردی   اش  تربیی  ۀمتن فارسی این رما  با ترجمی  ۀمقایس
اسییت کیه نویسییند  خواسییته اسییت   سییازی و توضیییح نیامعین متییرجا در مییواردی  واضیح 
بدو  درنظر یرفتن فایای روایتیی رمیا  و قصید نویسیند  در        ،موسی نباشد  احمد واضح
 غیرضروری دست زد  است   های  سازی واضحبه  ،تربی ۀترجم

(، 27: 9919 )تییوی « ، اما ته دلشا  از مین بیزارنید  خندند میها همه به من  ی » ۀدر نمون
 ،(979: 7799)موسیی  ال«نَّ بِهُ  االلما ِاِلق المِانالأَالالَج تٌالمنّاالمُنزَلِال،رمیعُهنّالَننَؤَحتقِییالهنَّإنَّ» ۀترجم

معنای کنایی تحقیر و تمسخرکرد  اسیت، امیا    ۀاراد «خندید »هدف نویسند  از یورد  فع  
در ترجمه یورد  اسیت و بیا ایین کیار بیه فهیا        «یننَرْق حتَیَ»مترجا ی  را شفاف با رکر فع  

ایین  کیه بیدو    رسید   میی نظیر     چنیین بیه  کنید  میی راحت خوانند  در معنای تبارت کم  
جیو یری از کژکارکردی و تحری  و تغییر ترجمه، خوانند  خیود بیا    بر تالو  سازی، شفاف

طبیعیی  طیور   بیه زییرا   ؛بیرد  میی از خواند  تر بی برد  معنای کنایی کالم نویسند  لذت  پی
زیبیایی معنیای    بیه توانید   میی و   یرد میرما  در جریا  حوادث قبیی قرار  ۀخوانند  با مطالع

 ا تبعیت از متن اصیی ترجمه کند مالت را تشخی  دهد و مترجا تنها بج



 01   (طيبه اميریان) شکنانۀ برمن طبق الگوی ریخت عيناهابررسی ترجمۀ عربی 

هییا از نگییاری و امییور پییسییی حقییوقی   اسییا انگشییت حییا  بییه درتییین» ۀدر نمونیی
القا  یاليِالةِنالميدويَاالب ًالمِرمَِّالذ أخ ییالهِسِهَنَالقتِویالفَِالمي ی»ال:ۀ(، ترجم927: 9919 )تیوی«  رفت می دولت

 کیه ترکییب   بیراین  (، متیرجا تیالو   712: 7799 )موسیی ال«ؤمَّیةِخ بِميمُویالیسیةَ يِميبُاله میميمُالهِزمويتِمُ
ای تفسییری و توضییحی    شییو   بیه  را ترجمه نکرد  است، وی کیامالً  «نگاری اسا انگشت به»

بر ردانید  اسیت  ایین    ال«ؤمَّیاةَالخ بِميمُویالیسایةَال يِميبُالميمها میال»را بیه   «امور پییسی حقیوقی »ترکیب 
 «جاسوسیی »معنای  صورت ضمنی و نه مستقیا به نویسند  خواسته است بهدرحالی است که 

 اشار  کند 
یسایةاِلالها ماِلميبُ يِالميمُویمإلصب اِلالبِ سماِلبّصمةِالرمَِّب ًالسِه،ک أاَلیأخ ذ قتاِلنهَمي یالَفِی: نهاد پی  ۀترجم ـ

   .دويَةِمِنالمي

کیه   اسیت  مورد داشیته  72امدی برابر رما  بس ۀترجم سازی در  رای  مترجا به شفاف
 دهد  های دیگری را نشا  می نمونه 7 جدو 

سازیهاییازواضحنمونه.2جدول

مترجمعربیبرگردانفارسیشرح

 .بِأحدٍاللمیةٌاللیالقةٌالََّؤبط نَال   نیستا محرم ک هیچ با من

 شد  ناندانی بسیاری برای استاد یزند ان شرح نوشتن
  بود

مرست ذاِلمج  اًليِکَسباِلميؤِّزِاِلب تیالَّأيی اُلک ت باٍللیناَلسیؤةاِل
الییطؤ ق هالميکَثیؤ وأَ.

ال.کأنم الإمؤأةاٌلل َهِؤةاٌلَّق  ماُلبِتق یداِلإمؤأةاٍلأخؤي  دریورد تقیید خواهد می ییهرجا ز  ی  کهاین مث 

 هرته؟ شهر مگه باشن؟ کی س 
ميکالباُلمینالییک  ن  أَ؟الهیلالییحسبُ أاَلأأَّالميمدینةاَلميهَ ضَالوی ال

الفِیه ؟نِظ میال

الک نَتاُلأَََّ ذذ البِتَعذِیبهِمالویإِث ریةاِلغَضَبِهِم. را بچزانا  ها ی  کردم می کی 

 

(xpansione ,’allongementl/تطویل)اطنابکالم3.3

تیر از   هیای طیوالنی   تولیید میتن  »در نظر یاه  چنیین اسیت:    اطناب  ۀتعری  برمن از مؤلف
  (Breman 1999: 56) «‘یساز واضح ’و‘ سازی منطقی ’ۀهایی که اصیی هستند درنتیو متن

سیازی   ا رچه برمن اطناب در ترجمه را حاص  دو  رای  منطقی که است این  فته بنابر
خیود بیه    ۀنابیه سیییق  بیند، غرض وی از اطناب اضافاتی است که مترجا ب سازی می و شفاف

 فتمیانی   ایی وخشید و بیه بیار معنی    که جا  متن را غنیایی بب  بدو  ی  ،افزاید متن ترجمه می
 «حشیو »ی  را نوتی توا   میکه شود  میتنها سبب انباشتن حوا کیمات  ،رو بیفزاید  ازاین ی 
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رمییا    ۀاطنییاب در ترجمیی ۀمییورد از مؤلفیی 91یمیید  تعییداد  تمیی  بییههییای  بررسیییدانسییت  
باوجود تمام انتظیاری  »  ازجمیه دهد مینشا    ا  توضیح و ،ییی باهاهای مترادف،  صورت به
« ي ديَاالالکا أَالاليميذالبِؤق ميتَّالویالظ رِمإلنتِاللِّک النَمِالغمِ َالميؤ لی»: ۀ(  ترجم99: 9919 )تیوی« داشتا که

قیرار  « انتظیار » ۀواژ را در بر ردا  ت « مإلنتظ رالویالميتَّؤق ب» ۀواژ(  مترجا دو 11: 7799 )موسی
کیه   دهید  می «داشت چشا»با دیگر واژ ا   جمیه معنای  نشینی هادر  «انتظار» ۀداد  است  واژ
متشک  از دو کیمه درقالب نظام تطی   نوانید    « مإلنتظ رالویالميتَّؤق ب»ی  را به  ۀمترجا ترجم

بگیرد  ایین درحیالی اسیت     انتظار را دربر ۀنایی موجود در کیمنحو وجو  مع  این  است تا به
را  بیا  انتظار هامطیوب معنای تعییق و  ۀانتظار برای رسید  به نتیو بر تالو  «بؤق ميتَّ» ۀکه واژ
 دهد  ها می را ترس
    ي ديَالک أَاليميذالظ رِتِمإلنَاللِّک النَمِالغمَِالميؤ  َلیی: نهاد پی  ۀترجم ـ

سیأبصُق الفِاَالال» ۀ(، ترجم91: 9919 )تیوی« یورد! ت  به روی کسی که ادا درمی» ۀدر نمون
تصن  حیالتی   به»یعنی  «ادادریورد »( 27: 7799 )موسی« ومرِؤ الویییق  مُالبِتَمثیلِالمردْویرهِالمینَالییتَظ هی
تمسیخر تقییید    دریورد  و به معنای شکی  و ها به« ی  نمود  کراهت و مانند چو  خشا و

توجیه،    ایین  (  بیا «ادادریورد »، ریی  میدخ    9  : 9922 نامیه  لغت) کسی را دریورد  است
صییورت معطییوف بییرای فعیی    را بییه« ومرِثیاالاِلمردْمْییتَظاا هیؤ الویییق اا ماُلبِتَ» ۀمتییرجا دو ترجمیی

بیه فایای    باتوجیه  ،در میتن « ادادریورد »یورد  است  این درحالی اسیت کیه   « ادادریورد »
جهیت پدیید     ی  است  این اطناب در ترجمیه از  «وانمودکرد  و تظاهرکرد »معنای  ،داستا 

در  «ادادریورد »ابیر  معطیوف بر  صیورت متیرادف و   که مترجا دو وجه معنایی به است یمد 
 نمود    می که تنها یورد  یکی از ی  دو کافی زبا  تربی را رکر کرد  است، درحالی

    رُه  مَنْ یَتَظاهَصُقُ ف ی وَجْسَأبْی: نهاد پی  ۀترجم ـ

واژ یا  متیرادف اسیت     نشینی هاو ییی  باهاموسی درقالب  احمد ۀ ا  اطناب در ترجم
نباید تصور کرد که رجیا  دورا   » ۀ  در نمونشود میموزو  در کالم را سبب های  ترکیبکه 

یینبیغِاَالأيّا النَتَصا  ریالأأَّالرِرا لاَلميعیهاداِلالالالالال» ۀ(، ترجمی 77: 9919 )تیوی« بودند هنرپروردیکتاتوری 
را ال«أهی یه الفَین وَ  »الۀمترجا دو کیم ،(92: 7799 )موسی «مُحبِّینَاليِ هَنِّالویالأه ِهِک ن  مالال ريميدِیکت َّ 

هیایی   ترکییب نخست باید  فیت در زبیا  فارسیی       برد  است کار به« هنرپرور» ۀدربرابر واژ
 طیور طبیعیی بیرای هریی  از     و بهشمارند  بی «و    ،هنرپرور، هنردوست، هنرمندپرور»چو  

یییی   هیا کیه ایین اطنیاب برخاسیته از        دوم ی شود مییافت هایی  معاد در زبا  تربی  ها ی 
دانید   سازی میی  یراسته  ۀزمر کیمات است  البته هرچند برمن این موارد از اطناب را در معنایی
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اخرتر و واالتیری از نظیر ادبیی    شیک  فی   بهکه در ی  متن برای خدمت به معنا و فرمی زیباتر 
 (   99: 9912 دیگرا  )فرهادی وشود  میمقاب  متن مبدأ بر ردا  در

    ک ن  مالمُحبِّیناَليِ هَنِّال  ریالأأَّالرِر لَالميعیهدِالميدِیکت َّ ريتَصیبیغَِالأيّ النَیینَی: نهاد پی  ۀترجم ـ

« کشییدند  میی رخ مین   و شور و شر زند انی را بهزدند  میبوق  حیا بیها  اتومبی » در مثا  
بِهَا رةاِلالال،الویالَّ عیّؤنَِدُوأاَلحیی  اٍلأَوالخَجِلٍميس ی رمتاُلَّ ط ِق الميعِن أاَليِأَب مقِه ال»: ۀ(، ترجم12: 9919 )تیوی

بیه   باتوجیه  «أَو خَو ی    ییا   دُو َ حَ» ۀاسیتفاد  از دو واژ  ،(29: 7799 )موسیی  «ميحیی ةِالویالغَ َی نِه 
کیرد  اسیت، امیا     تیر  خیالق معنایی نزدیکیی کیه دارنید میتن ترجمیه را       نشینی هاترادف و 

اش را زیبیاتر و    الزم نیسیت متیرجا ترجمیه    ،رمیا  اسیت    ۀجاکه میتن حاضیر از  ونی    ازی 
زیبیایی   بهتر است مترجا سیعی در انتقیا  معیانی و    ،از متن اصیی کند  بنابراینانگیزتر  خیا 

   میوارد انحرافیی و  موجود در متن داشته باشد تا ترجمه با اطنابی که ینتوا  برمن ی  را جیز 
« حییا  بی» ۀواژ نشینی هادیگر، با بررسی  دچار اختال  نشود  ازسویی ،داند می تغییر در ترجمه

متیرجا   اسیت و  «تفیاوتی  بینکرد  و  مالحظه»معنای  که ی  بهشود  میدر متن فارسی معیوم 
 معنا را مدنظر قرار نداد  است این  اصالً
َّ عیّؤنِاَالبِهَا رةِالميحییا ةِالویالالالالال،الویمُب  ةٍ مقِه الدُوأَال ِق الميعِن أَاليِأَبْميس ی رمتُالَّ طَ: ینهاد پی  ۀترجم ـ

    غَ َی نِه 

هاییازاطنابنمونه.3جدول

مترجمعربیبرگردانفارسیشرح

  رود یدرم دارد من ک  از اختیار دیگر که بگویا او به و
الَفالدرةَميق الدُقِأفَالَنإنَّ َاّلویلیالؤَعسیتَإأاّلمرمؤاَلمسْالهُ ل اليَأَق وی

ال.َسهََالنَ َلیالةِؤَیطَميسیّ

 او به من احترام افتد می تر بی  هازبا  از او اسا هرچه
  شود می تر بی 

الیّزدمدُالبِذِکَؤِ ِالََّ هیجُالویالب سمِهِالََّتَ هّظ المريسن الکَ نتْالک  ّم 
ال.يّهالإحْتِؤممَ

 حسابی حرف خر باأل اما  ندارم کاری ها ی  ۀتقید به
  کنند نمی چرانیتی   وسفند مث  و شود می سرشا 

اليمْالویالميصّحیحی،الميمنطِقَالیُدرِک أَاليکنَّهُمالقن لت همْ،الال ََّهُمْنَ
ال.ميع  یالميخؤف أ الََّجتؤ الکم الميکالمیالییجْتؤ وأَالییک  ن  م

 .کنتاُلأَّ َذذ البِتعذیبِهماْلویالإث ریةاِلغَضبِهمْ  را بچزانا ها ی  کردممی کی 

 

(nnoblissemente, ’ennoblissementl/سازی)آراستهتفاخرگرایی0.3

ی  را تولیید   ونامید   میی  «سیازی  بییی  »و در نثر  «سازی شاترانه»برمن تفاخر رایی را در نظا 
 ،وی ۀ فتی    بیه کنید  میی تعریی   « خام ۀماد» مثابۀ  بهاز متن اصیی  رفتن  بهر جمالت فاخر با 
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سب  نویسیند  بیرای مقاصید زیباشناسیی اسیت و ایین        ایواد تغییر در»دلی   تفاخر رایی به
  ( Breman 1999: 56) 9«دهد می دست افالطونی بهای  ترجمهترجمه  ۀ رای  در قی

کیار مترجمیانی اسیت کیه      ۀکه ی  نتیوداند  می« افالطونی»برمن تفاخر رایی را  رایشی 
یورنید  در تفیاخر رایی،    یی درمیی ساختار و زبیا  زیبیاتر از میتن اصی      ۀمتن مقصد را از جنب

 اصییی نفی  میتن    کیه بیه  کند  میو خیق ریزد و سبکی ن فرم اصیی را برها می مترجا سب  و
 (   2: 9917 نیست )احمدی

خوردیا که متیرجا بیرای    میشد  به مواردی بر با متن ترجمه ی ها چشارما   ۀدر مقابی
و ا  به سطحی بهتر از متن اصییی  تر  پایینداد  ترجمه از لحاظ زبانی به سطحی  زیباتر نشا 

میوارد   ؛شیود  میی هرچند این کار سبب تغییر در فرم و سب  داسیتا  و معنیا     یابد میدست 
 ۀدر ترجمی  ، ییرد   ت میی ئنشی سازی  یراستهکه از سر روق و تمای  مترجا به  ای تفاخر رایی

 نام برد   توا   میتوام  تغییر در متن ترجمه   به ها ی  که ازشود  میموسی دید   احمد
 «حیرف خواهید یمید    بیه ‘ ی هیا  چشیا ’ۀ مسیا بود این ز  برای خیاطر پیرد  » ۀدر جمی

ال«‘ لیین ها ال ’بِسبباِليَ حیةِالسیتَهتَحاُلق هلاَليِس نِه کَ أاَلویمضِح اًلأأَّالهیذِ اِلميمیؤأة ال» ۀ(، ترجم99: 9919 )تیوی
ای  محیاور   معیاد  تامیانیه و  « حرف خواهد یمد به»(، مترجا برای تبارت 22: 7799 )موسی
اسیت؛    کیرد   اسیتفاد  را که انتخابی زیباتر از میتن فارسیی اسیت    ال«هاسان ل   َفْقُ تحُفْتَسَ»تربی 

 بیر  تیالو   چیو   ؛کیرد  میی اسیتفاد   « سَیتتحدثثُ »که بهتر بود مترجا از معاد  رسد  مینظر  به
    شد نمینویسی  تربود  به متن فارسی، ترجمه  رفتار تامیانه نزدی 
بخشیید  بیه معنیا     جهیت زیبیایی   بیه کیه  ای  ترجمیه زیر، مترجا سیب  زبیانی    ۀنموندر 

  باالتر از سطح متن اصیی است ،است  برد  کار به
 ۀ(، ترجمی 72: 9919 )تییوی « شیود  میی فراموش کا دارد   فت که استاد کاتوا   می»در 

 یزین    ،(92: 7799 )موسیی « أِخ ل اللا يَمیالمينِسای الالییادْالکِن الميقَ ل الإِأَّالمر سات ذاَلبیادأاَلََّادریجیّ اًلالالالیُمْ»
از لحیاظ زبیانی و زیباشناسیی    « شیود  میی فرامیوش  »جیای   هبی « خ ل الل يَمیالمينِسی أِییدْ»بر ردا  

  کند میرا در رهن خوانند  تداتی تر  ادبیو ساختاری  است فارسیاز متن تر  یراسته
  یُنَسَیالکِن الميقَ ل الإِأَّالمر ست ذَالبیدأاَلََّدریجیّ ًیُمْی: نهاد پی  ۀترجم ـ

حی فَظاتاُلال» ۀ(، ترجمی 97: 9919 )تییوی « خودم را نگه داشتازور  به» ۀکه در جمی ی  دیگر
میتن اصییی اسیتفاد      ازمترجا معادلی زیبیاتر    (،19: 7799)موسیال«بِصُعُ بیةٍالَالرِب طَةاِلریأشَِلی ّ

 کرد  است   
التُاللی اَالرِب طَاةِالریأَالالحی فَظَ»موسی اصطالح  احمد  داری و را کیه کناییه از خویشیتن    «شِا

فارسیی را کیه تیاری از هر ونیه      ۀورزید  اسیت بیه میتن افیزود  اسیت و میتن سیاد        صبر
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کیه   طیوری  بیانی زیباتر به زبا  تربی ترجمه کرد  اسیت، بیه   به ،المث  و اصطالح است ضرب
وبوی زبا  تربی بخشید  است  بیرای پرهییز    رن اش  ترجمهمترجا با  زین  معاد  باال به 

 باشد تر  مناسباز تفاخر رایی شاید انتخاب ی  معاد  در سطح معمو   فتار 
    تُاللی ََالنَهسَِالبِصُعُ بیةٍحی فَظَ ی:نهاد پی  ۀترجم ـ

هاییازتفاخرگرایینمونه.0جدول

مترجمعربیبرگردانفارسیشرح

ال.بةٍک ذِالةٍس میبتِإِیه ال َلیالمیسیری  کرد یدروغ ۀخند

ال.يَقَداْلأَخَذَتاُللی َالحِینالغؤّةٍ  شدم  یرغاف  من

ال.أيّ الیُدْرِکیالميثَّ رةاَلميتَالمستَعیؤتاْلفَِالرُوحَِویال  نکند ادرا  مرا روحی انقالب

ال.فَ ق ت َِالمي ُحُ شیالميتَالََّجث ماُللی َالق    باِلمينَّ ساِلفَِالمیؤمأَ  بک  ایرا  مردم اجتماتی زند ی در را اژدها و بیا

 .کَ أاَلویرهُه القَداْللیال اُلمإلصهِؤَمرُ  بود پرید  رنگ 

 

 qualificatif,’appauvrissement l /غنــازداییکيفــی)ت ــعي کيفــی3.3

amelioration qualitative )
 تبیارات  پییداکرد   توانیایی  تیدم »کنید:   را چنین تعری  می شکنانه ریخت برمن این  رای 

 1( Berman 1999: 57) «ادبی یا غریزی غنای لحاظ از مقصد زبا  در معاد 
وخا جمالت با کیمیات   و پیچ ،کرد  کیمات، اصطالحات   زین جایاین نوت تحری  از 

مبیدأ نیسیتند    ۀو طنین کیمات در سیطح واژ  ،و اصطالحاتی که از لحاظ غنای معنایی، یوایی
رد  اصیطالحات معیاد  زبیا  مقصید     کی   زین جای(  با 27: 9921 پور مهدی) یرد  میشک  

 ایین  نظر منتقیدا   روی، به ازاین ( 27 )هما :شود  میک  سبب تخریب  فتما  متن اصیی در
رد ترجمیه و در بسییاری از میوا   هیای   جنبیه برمن یکی از دشوارترین  ۀ رای  تحریفی نظری

 شمار یید  به ناپذیر اجتناب 
« ویالأَلْبُؤ الميما  یالدُونَما المیعبیاؤٍالالال» ۀ(، ترجم991: 9919 )تیوی« زدم می دار به یب  بی» در مثا  

معیاد  مناسیبی   « زد  یب بیه   یدار  بیی »المث   احمد موسی برای ضرب ،(771: 7799 )موسی
د  اسیت  البتیه پرهییز از ایین     کیر  زین  نکرد  است و از لحاظ معنیایی میتن را تحریی     

به  ونا ونی فرهنگی دو زبا  فارسی و تربی، امری دشیوار   باتوجه ،جانب تحری  متن ازی 
معنییایی خییاص خییود را دارد و  دیگییر هییر زبییانی اصییطالحات زبییانی و اسییت و ازجانییب

 در فرهن  مقصد امری پذیرفته نشد  است  ها ی  نکرد  ازیس  معاد 
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    ک نَتاُلأَََّصؤَّفُالبِتَهی ُّرٍی: نهاد پی  ۀترجم ـ

الالال» ۀترجمی (، 22: 9919 )تیوی« دماغ مرا سوزاند» ۀدر جمی  )موسیی  «يَقَادْالأَثا ریالغَضَابِ
ست از کسیی را قیرین شکسیت و    کنایه ا« دماغ کسی را سوزاند »المث   ضرب (،12: 7799
(  احمد موسیی در  «دماغ کسی را سوزاند  »، ری  مدخ  9   :9922 نامه لغتکرد  ) ناکامی
خشییا کسییی را »نخسییت معنییای کنییایی ی  را متوجییه نشیید  اسییت و از ی  معنییای  ۀوهییی

 ی  دچار اشتبا  و انحراف شد  است    ۀدر ترجم ،برداشت کرد  است  درنتیوه «برانگیختن
    مُض یِقَتَالبیدیأاّلفَِ ی:نهاد پی  ۀترجم ـ

 پنویا   از  با متن رمیا  بیی   احمد موسی  ۀبسامد  رای  غنازدایی کیفی در تطبیق ترجم
 مورد است 

هایغنازداییکيفینمونه.3جدول

مترجمعربیبرگردانفارسیشرح

ال.کَ أاَلمیؤَسیمُهاُلر مِع اًليِک لِّالمينَّ سِ  بود پریشا  جم  او کار ا 

ال.أَأَّالميعیقیدیالآرممالمِناَلأويئِکیالميغَؤبییناّلميذیناَلییجِباُلميتَّکی اُلمیعهُمْ  ساخت باش باید و ناتوهاست ی  از یرام سرهن 

ال.مُت َعْثِمةًالأَرِبْتُ  دادم جواب قرص

الأالَّثؤثؤین؟ ؟بافی می یسما من یسما  ر برای

ال.ََّتَدیخَّل الفَِالک لِّالشَّ ٍ  شد میدماغ من  موی

ال.فهمتاُلذخیؤمالأأالرأسالميخیطالبیديالأن   هست من دست در ای سررشتهکه  یدفهم باألخر 

 

 quantitative, ’appauvrissement l/زداییکمــی)ت ــعي کمــیغنــا3.3

quantitative impoverishment)
یا هدررفتن واژ انی تدریوی که به بافت لغوی ارر یسییب   تبارت است از تخریب )کاه (

 در واژ یانی  ضیایعات  ایواد»از برمن تام  غنازدایی کمی موجب  ،تر تعبیر دقیق رساند  به می
 2( Breman 1999: 57) «شود  می هدف متن

 دا  یی   انتخیاب  و دارد وجود دا  چندین مدلو  ی  برای  اهی که است معتقد برمن
 روی است که مترجا بیرای چنید    این زا(  9: 9921 پور مهدی)شود  منور می کمی غنازدایی به

تخرییب لغتیی یی  میتن      که این امر سرانوام به رییزش و دهد  میواژ  تنها ی  معاد  ارائه 
نکرد  بخشی از میتن مبیدأ    ترجمهتواند  می اهی تخریب تدریوی  ،چنین ها  شود میمنتهی 
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 و بیه تحریی  و  رود  میی بخشی از  ویایی متن از دست  ،صورت در متن مقصد باشد  دراین
  شود می منور تاعی  متن
کَ نَاتاْلال»: ۀ(، ترجمی 29: 9919 )تییوی « روی زمین دوخته بود ی  را بهها چشا» ۀدر جمی

الغِط  ِالميط وِيَةِ معیاد   « زمیین » ۀ(، مترجا دربرابیر واژ 977: 7799 )موسیال«لیین ه المُحیدِقَتینِالإَِي
اسیت کیه   غیر از معنای اصیی واژ  متن مبدأ یورد  ای  ترجمه را یورد  است و «غِط  اِلميط وِيَةِ»

 متن تحری  یا هما  غنازدایی کمی صورت  رفته است  ۀبرمن در ترجمۀ براساس نظری
« زنی  معطی  نشید و  فیت: بفرماییید تیو      » ۀدیگر از غنازدایی کمیی در جمیی  ای  نمونه

الميادّمخلِال» ۀ(، ترجم12: 9919 )تیوی  (21: 7799 )موسیی ال«يَمْالََّتَأَخَّؤَالميمیؤأة الویالق يَتْ:الََّهَضَّلَالإَي
« و تعظییا  ،سوزی، تفخیا = ز  +   تحقیر و توهین، تحبیب، ترحا و د  زن » ۀ  واژتاس

تنهیا   «ميماؤأة ال» ۀاسیت و واژ « ز  پست، ز  مظیوم، ز  کوچ »دارای معانی مختیفی ازجمیه 
را یورد  اسیت و   «ز »این واژ  تنها یی  معنیای    ۀاست  مترجا برای ترجم« خانا»معنای  به

هیای غنیازدایی     ذاشته است  شمار  رای  فرو را در ترجمه اساساً «  ترحا + ز » ۀترجم
 مورد بود  است  هفتاداحمد موسی بی  از  ۀکمی در ترجم

هایغنازداییکمینمونه.3جدول

مترجمعربیبرگردانفارسیشرح

ال.ةٌس میتِبْإِه السُعکِه الََّ ُّک الهُت  يَتالحینَ َکَ  زند یم پرپر او لبا  دور که ستلبخندی در حالت تمام

 رفته لو دیگر  بودم باخته را خود  دانست می دیگر را این
  دارد تسیط من بر او حاال  بودم

الیُسییطِؤ المینَالهُ الویالمآلأَالأمؤِي،المنَکَشَ یَاليَقَدْالهیذم،الییعْ َمُالکَ أَ
ال.لی ََّ

ال.رمقَبْتاُلحیؤَک َِّه   بودم او حرکات تمام متوجه زیرچشا از

ال.يماْلََّک ناَليِهذمالميؤَّرلاِلریغبیةاٌلفَالميتَّدریساِلفَالمرس سِ  داشت ی مرد تالقه به تدر ینا اساساً

ال.إنَّه الأَرْضاٌلصیخؤیّةٌ  ستپرخطری سنگالخ ی  این یخر
 احساس را یناما ا ی  بروم تصابهدست بودم موبور من و

  داشتا که
  است نکرد  ترجمه را جمیه این مترجا
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گانههایانحرافیششبسامدگرایش.0نمودار
 

 گيری نتيجه. 4

بیرای نقید ترجمیه اسیت      هیا   ترین نظریه فعا ینتوا  برمن در یکی از ای   منظر ا  نقد ترجمه
احمید موسیی از رمیا      ۀترجمی  در تحریفی بیرمن  ۀبا بررسی ش  مورد از شبک ،روی ازاین
شد  در نگیا  نخسیت    تبارات ترجمهوفادار به متن اصیی بود  است  بسیاری از  ی ها چشا

 مییزا  انحرافیات و   تیر  بیی  بیرمن و کیاوش    ۀلکن با اتمیا  نظریی   ،رسد می نظر درست به
 د شکژکاردهای مترجا از متن مبدأ مشخ  

 وموسیی   تربیی احمید   ۀدر ترجمی ای  ترجمیه انحرافی  های با بررسی بسامد فراوانی  رای 
  فت:توا   مییمد   دست  ها و نمودار از اطالتات به جدو  ۀبا ارائ چنین ها

 فراوانیی  غنیازدایی کیفیی   ترتییب غنیازدایی کمیی و    کیاربردی بیه   ۀهفت مؤلف دربین  9
 داشیتند  ایین   ی ها چشا رما  ۀاحمدموسی از ترجم ۀدر ترجم ها  رای  سایر از یتر بی 

 ؛دهد می نشا  وضوح  به را ترجمه و اصیی متن بین معنایی ۀفاصی امر حدی از

 نحوی به بیازیفرینی   اما  نماند  است  این  رای  به مترجا از  رای  تفاخر رایی در  7
 صیورتی   به یابی دست درپی مترجا و حاکی از ی  است که  ردد برمی مترجا شناختی  زیبایی

و اطنیاب   تفیاخر رایی  فراینید   اسیت  بیود   خوانند ا  مقصد  ۀسییق  و تسییا ترجمه در زیبا
دو مؤلفیه در   ند  اینا موسی احمد ۀفی در ترجمسا  جز  موارد انحرا ی طور  به هردو تقریباً

 ؛ ذاشته است سازی متن مبدأ نیز تأریر شفاف

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Series 1

Series 2

Series 3



 10   (طيبه اميریان) شکنانۀ برمن طبق الگوی ریخت عيناهابررسی ترجمۀ عربی 

جمیالت نیا زیر از    تربیی در  ساختاری دو زبا  فارسیی و های  تفاوتدلی   مترجا به  9
سیازی میتن    غیرضروری دست به شفافبود  است  مترجا در مواردی سازی  منطقیتمیکرد 

 از ی  پرهیز کند بود  میمقصد در ترجمه زد  است که بهتر 

 

 ها نوشت پی
 

های شیرقی در دانشیگا     ( استاد زبا  و ادب فارسی و تاو  رو  تیمی زبا 9129) احمد موسی  9
 نویسند ا  و مترجمیا  تیرب اسیت کیه در ترجمیه و     شعیب الدکالی مغرب است  او از معدود 

ادبیات معاصر ایرانیی قییا زد  اسیت  موسیی      ۀحیط در تألی  کتاب که در ترجمه و تألی  کتاب
ادبییات   زبیا  و  ۀاش را در دانشگا  تهرا  در رشت دکتری تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و

هیای ادبیی    کتیاب  هیای ایرانیی و   هیا و رمیا    پایا  رساند  وی تاکنو  تعدادی از داستا  فارسی به
تبیاس معروفیی،    مرد یا   سمفونیشرف درویشیا ، ا تیی شورا  یبهای  داستا  ازجمیه موموته

ای  و نییز  زیید    ،خرم مهدی یزدانی فارسی معاصر کوتا  داستا   اما  پی بهرام صادقی،  میکوت
 بهتیرین  از  یچینیی  ۀاسیت  ترجمی  های سهراب سپهری را بیه زبیا  تربیی بر ردانید       از سرود 

 هیدایت،  زاد ، صیادق  جمیا   چو  ها ایرانی نویسا  داستا  ایرانی از مشهورترین کوتا  های داستا 
 اقدام احمد موسی است    از دیگر کارهای دردست صادقی بهرام و احمد، ی  جال 

2. »rationalisation déforme l’original en inversant sa tendance de base (la concrétude) et 

enlinéarisation ses arborescences syntactiques«. 
3. » ‘clair’ ce qui n’est pas clair ou ce que le texte dans l’original a calculé en sous entendu«. 
4. »C’est le sommet de la traduction platonicienne, L’esthétique vient icicompléter la logique de 

la rationalisation: rendre le discours tout beau«. Berman considère quechez les classiques 

français, cet ordre était très courant«. 
5. »Il renvoie au remplacement des termes, expressions,tournures, etc. de l’original par des 

termes, expressions, tournures qui n’ont ni leur richessesonore, ni leur richesse signifiante ou 

iconique comme les mots allusifs ou les métaphoriques«. 
6. »Il s’agit de la déperdition lexicale. Dans la prose existe la prolifération de signifiants et de 

chaînes (syntaxique) de signifiants. Si la traduction ne rend pas l’image des signifiants non 

fixés, le texte traduit en quantité sera reconnu pauvre«. 
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  97ش  ،یخارج یاتنقد زبا  و ادب ۀ، موی«کاربرد ی  در نقد ترجمه



 0411 یبهشتشمارة دوم، ارد یکم، و سال بيست ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   11

، کتا رةالجیر    مؤمرعاةال ،یالخطیاب  نیتزالید  ۀ، ترجموالحرف أو مقام البعد ميتؤرمة(، 7797ینتوا  ) برمن،
  ي تؤرمةالیةميمنظمةالميعؤب: روتیب
زبیا  و   ۀ، مویی «ژرار ژنیت  د ا یی از د ی هیا  چشیا در رمیا    تیی روا یبررس»(، 9919محمد ) ،ییپاشا

    799 ، مسیس 22 (، سزیدانشگا  تبر اتیادب ۀسابق دانشکد یۀ)نشر یفارس ادب
شیناختی ینتیوا     از خود و دیگری و  رای  های تحریفی در  فتما  ترجمیه »(، 9917) مهرا  ،یبود زند 

  99 ، ش1 ۀ، دورمطالعات ترجمه ۀ، موی«ناپذیری برمن تا ترجمه
 تهرا : نگا   ،ی ها چشا(، 9919بزرگ ) ،یتیو

 حیاطنیاب و توضی   یبررسی  نقد و»(، 9912) ینظر یو تی ی،نیالحس ییرزایمحمود مدیس، محمد ،یفرهاد
، («ا یانصیار  ۀ: ترجمی یمیورد  ۀینتیوا  بیرمن )مطالعی    ییۀ براسیاس نظر  یهسیواد  یفۀصیح  ۀدر ترجم
  92 ، ش2 س ،یترب یاتترجمه در زبا  وادب های پژوه  ۀنام دوفص 

  9 ، ش92ۀ ، دورمعاصرجها  یاتپژوه  ادب ۀموی، «سوگریترجمه، مرکب سفر به د»(، 9917) ایرؤ ،یلطافت
 ، تهرا : دانشگا  تهرا  9و  9   ، دهخدا اکبر کوش  تیی ، به(9922) هنام لغت
 تیا    تهرا : نشر ن،یبحق د یالهه ستود  و فر ۀ، ترجمبر مطالعات ترجمه یدریمد(، 9921)ی جرم ،یماند

    9 ،  2ش ، یفاق لیعیوم، مویۀ «نقد الترجمات تند أنطوا  برما »(، 7792بوخا  )  ود،یمی
 ةمؤسساالالةمکتباالالمغرب:  ،یأشکنان ةدیزبالةمؤمرع ،ی ها چشا یةرومالةَّؤرم ،یناهات(، 7799احمد ) ،یموس

    یتبدالواحد القادر

میتن، از    یی تحر ستایس یترجمه و بررس های هینظر  یدایبر روند پ ینظر»(، 9921فاطمه ) پور، یمهد
  99 ش ،یاتکتاب ما  ادب، «نظر ینتوا  برمن

 نما    ر  تهرا : ا ،یسبز دیسع و ایمنصور فه ۀ، ترجمیموزش فنو  ترجمه ۀدور(، 9927) تریپ ومار ،ین
 

Baker, Mona (1996), Corpuse-Based Translation Studies, The Challenges that Lie Ahead, 

Harold Somers (ed.), LSP and Translation, Amsterdam: John Benjamins  
Berman, Antoine (1992), “The Experience of the Foreign: Culture and Translation in Romantic 

Germany”, S. Heyvaert (trans.), United States: State University of NewYork Press  
Berman, Antoine (1994), L’Épreuve de L’Étranger: Culture et Traduction dans L’Allemagne 

Romantique, Gallimard: Paris   
Berman, Antoin (1999), La Traduction et la Lettre ou L’auberge du Lointain, Les tours de 

Babel, Seuil: Paris  
Berman, Antoine (2000), “Translation and the Trials of the Foreign, translated by Lawrence 

Venuti”, The Translation Studies Reader, London: Routledge  
Guidère, Mathieu (2008), Introduction a la Traductologie, Bruxelles: De Boeck.  
Haddadian-Moghaddam, Esmaeil (2014), Literary Translation in Modern Iran: A Sociological 

Study, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

Massardier-Kenny, Francoise (2010), “Antoine Berman’s Way-Making to Translation as a 

Creative and Critical Act”, Journal Translation Studies, vol. 3, no. 3. 


