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 چکیده
خصود تر مة نثر اتفاقاتی میپرداز اوزب مطالعات تر مه بر آن است كه در تر مه بهآنتوان برمن نظریه
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 مهمقد

زدا است و در سنت تر مة ه اولی غرابتتوان دید كگرایش را میدو نوع  ،در تر مه

زدا است در پی آن فرانسوي و انگليسی قاب  مشاهده است و دومين گرایش كه آشنایی

است كه عنالر بيگانه را در متن تر مه از بين نبرد؛  هره شاخص این سنت كه سنتی 

( كه 63: 9313، 3و پيم 493 -495: 1396، 2است )بيار و سالدینا 1آلمانی است، شالیرماخر

هاي مختلف به آلمانی باید متفاوت خوانده شود؛ یعنی اگر اعتقاد داشت تر مه از زبان

شود، مخاطب باید بتواند زبان اسپانيایی پشت متن متنی از اسپانيایی به آلمانی تر مه می

از آن با عنوان تر مه  5(. مفهومی كه هاوس63: 1392، 4تر مه را ادس بزند )بسنت

ها برخالف سنت (. از ميان فرانسوي46: 1388كند )هاوس، ر مه نهان یاد میآشاار و ت

هاي تر مه نهاد كه از سنت آلمانی پيروي كرد؛ وي فرانسوي شخصی پاي در عرله نظریه

 بود.  6آنتوان برمن

ادبی است در تر مه به متن مبدأ  ةبيشتر روي تر مش هایپژوهش آنتوان برمن كه

دارد كه متر م نباید اثر اللی را با تر مه از رنگ و بو و ویژگی گرایش دارد و اعتقاد

مورد از مشاالتی را  13وي در بررسی خود  ،هاي اللی خود دور كند. در همين راستا

فتد و ة رمان اتفاق بيخصود در تر مهادبی و ب ةكند كه ممان است در تر ممطرح می

منطقی -1مورد عبارتند از:  13نامد. این شانانه در تر مه میهاي ریختها را گرایشآن

 -6، تضعيف كيفی -5، سازيآراسته -4، تطوی  یا اطناب -3 ،سازيواض. -2 ،سازي

 يهاتخریب شباه -9، تخریب ضرباهنگ متن -8، سازيهمگون -7، تضعيف كمی

-تخریب یا غيربومی كردن شباه -11، هاي متنبنديتخریب سيستم -10، دولتی زیرین

                                                                                                                                        
1- Schleiermacher 

2- Baker and saldanha 

3- Pym 

4- Bassnett 

5- House 

6- Antoine Berman 
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هاي نهادگیامحا برهم -13و  هاي زبانگیخاله تخریب عبارات و -12، زبانی بومی هاي

 زبان. 

ی متن تر مه را به نزدایی مزبور در نهایت رواباید این ناته را در نظر داشت كه آشنایی

شود و این فرآیند متن بيگانه را بومی پذیري میروانی كه باعث فرهنگ ؛هم خواهد زد

(. پيم، پژوهشگر تر مه و مطالعات بينافرهنگی این 20: 1390، 1ز و دیگرانسازد )هولممی

داند و اعتقاد دارد كه برمن با برتر آل میدیدگاه اخالقی وي را اخالقی بسيار تصنعی و ایده

كند تا سایر عل  وزم دور و نزدیز بر یز علت اوليه ذهنی تأكيد می»شمردن زبان مبدأ 

اوت بگذارد. نه مشتري، نه كسب و كار، نه خواننده؛ همه  يز به براي و ود تر مه را مس

(؛ البته 92: 1396)پيم، « گونه بافتار واقعی در كار نيستگردد و هيچبرتر شمردن مبدأ برمی

ااتماوً تر مه غيرادبی، وفاداري بيشتري به بافت مقصد و »توان گفت از آن روي كه می

( بررسی این 89: 1397، 2)بوزبائر« دهدفت مبدأ نشان میتر مة ادبی وفاداري بيشتري به با

اائز اهميت خواهد  ،برآورنده این مطلب باشد ناته كه یز تر مة ادبی تا  ه اد توانسته

توان برمن و یافتن مصادیقی در تر مه بين دو زبان عربی و فارسی می ةبود. با بررسی نظری

هاي تر مه  ييرات االله را دریافت.  هانیهر ه بيشتر ميزان  هانی بودن این قواعد و ت

ها را ها آنتوان در تر مهي تارار شدنی، هنجارها و قوانينی هستند كه میهامنديقاعده

 (.113: 1397و هاوس،  429: 1396یافت )بيار و سالدنيا، 

توان با پيادهآیا می -1این پژوهش در پی یافته پاسخی براي این دو سوال است كه 

هاي آن را هر  ه بيشتر  زو  هانی ،رمان از فارسی به عربی ةبرمن روي تر م ةنظری سازي

گونه تحریفی هستند  13این دو تر مه داراي كدام یز از  -2و مطالعات تر مه دانست؟ 

 ها سخن به ميان آورده است؟كه برمن از آن

                                                                                                                                        
1- Holmes 

2- Boase_Beier 
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اموري هستند كه هاي برمن از آن روي كه توان گفت یافتهدر ارتباط با سؤال اول می

-ها ممان است در تر مه از فارسی به عربی نيز مییافتن مصادیق آن در بسياري از زبان

هاي توان بدین شا  هر  ه بيشتر آن را  زو  هانیتوان مصادیقی براي آن یافت و می

كه متن فرضيه آن است كه با تو ه به این مطالعات تر مه دانست و در ارتباط با سؤال دوم

تر مه یز رمان است و نویسنده این نوع از انواع ادبی به دنبال اثبات  ،د بررسیمور

هاي زبانی نيست و خواننده رمان نيز به دنبال  نين مسائلی سازهمهارت خود در ایجاد هنر

سازي متن اللی رمان نخواهد بود؛ در رمان نيست در نتيجه متر م هم به دنبال آراسته

سازي را كه یای از انواع تحریفات مورد اشاره برمن است در همصداق آراست ،بنابراین

 اي نخواهيم یافت. نين تر مه

 

 پیشینه پژوهش. 1

به لورت  هایی لورت گرفته است كه اكثراًدر ایران پژوهشدر رابطه با موضوع پژوهش 

فرانسه به  ها كه البته ناظر به تر مه از زبانترین آناند. شاید مهممقاله به نگارش درآمده

هاي ریختگرایش» ةآنتوان برمن و نظری»( با عنوان 1392اامدي ) ةفارسی است مقال

مقاوت دیگري است. همچنين « معرفی و بررسی قابليت كاربرد آن در نقد تر مه« شانانه

 به شرح زیر نيز انجام شده است: 
ن از نظر آنتوان هاي تر مه و بررسی سيستم تحریف متنظري بر روند پيدایش نظریه» -

 .1389كتاب ماه و ادبيات، سال  ةپور، مجلفاطمه مهدي ةنوشت« برمن

شناختی آنتوان برمن تا هاي تحریفی در گفتمان تر مهاز خود و دیگري و گرایش» -

 .1390مطالعات تر مه،  ةبودي فصلناممهران زتده ةنوشت« ناپذیريتر مه

عربی به فارسی و فارسی به عربی به نگارش  همچنين مقاوتی در نقد تر مه از زبان  

 شود:ها اشاره میدرآمده است كه در زیر به آن
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شانانه هاي ریختگرایش ةاساس نظریالبالغه برشهيدي از نه  ةنقد و بررسی تر م» -

مطالعات تر مه قرآن و ادیث،  ةشهرام دلشاد و همااران، دوفصلنام ةنوشت« آنتوان برمن

 .1394رس، سال دانشگاه تربيت مد

آنتوان برمن )مطالعه موردي  ةاساس نظریة عربی گلستان سعدي برنقد و بررسی تر م» -

پژوهش ،علی افضلی و عطيه یوسفی ةنوشت« كتاب الجلستان الفارسی اثر  برائي  المخلع(

 .1395هاي تر مه در زبان و ادبيات عربی، سال 

براساس نظریه آنتوان برمن سجادیه  صحیفة ةنقد و بررسی اطناب و توضي. در تر م» -

هاي تر مه پژوهش ،محمد فرهادي و همااران ةنوشت« انصاریان( ة)مطالعه موردي: تر م

 .1396در زبان و ادبيات عربی، سال 

اساس سيستم تحریف متن هاي رضوي برهاي پورعبادي از اامتواكاوي تر مه» -

فرهنگ رضوي به ةزار خجسته كه در مجلسيد مهدي مسبوق و ابوذر گل ةنوشت« آنتوان برمن

 به  اپ رسيده است. 1396سال 

البالغه و لحيفه سجادیه یا تر مة متن كهنی این مقاوت بيشتر روي متون دینی مانند نه 

سازي این نظریه روي تر مه یز اند. این پژوهش قصد دارد با پياده ون گلستان متمركز شده

قرار دهد؛ این ناته از آن روي مهم است كه نظریة موسوم به رمان آن را مورد مداقه و تبيين 

پردازد با نثر شانانه یا روش تحلي  منفی كه به سيستم تحریف در تر مه میهاي ریختگرایش

( بيشتر با نوع 126: 2015دیبري،  –اي كه به تراكم گوناگونی زبان دارد )أوزیایو با اشاره

هاي تر مة ژانر شانیتواند تا اد زیادي ریختاین مقاله می ادبی رمان ارتباط دارد و در نتيجه

یا نوع ادبی رمان را نشان دهد. براي رسيدن به این مقصود دو تر مه از رمان بوف كور به عربی 

و دیگري تر مة عمر عدس در سال  1990كه یای تر مة ابراهيم الدسوقی الشتاء به سال 

انيم اداق  یز نمونه تر مة بيشتر را براي مقایسه و است، همزمان بررسی كردیم تا بتو 1999

 تري از فرآیند تر مه و تحریفات آن داشته باشيم.در نتيجه فهم و درك عميق
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 بخش تطبیقی. 2

 سازی(سازی )عقالنیمنطقی. 2-1

سازي به هم ریختن تركيب  مالت متن اللی یا تبدی  ( از منطقی76، 2010منظور برمن )

هاي  ا كردن و ت يير ماان یا اذف نشانههول و  يزي مانند  ابهفع  معلوم به مج

 :سجاوندي است. به متن زیر و تر مه آن دقت كنيد

 ا كه خارج از فهم و تا آن –از روز ازل تا ابد–ام نشان شوم آن تا زنده»... متن هدایت: 

خواستم ادراك بشر است، زندگی مرا زهرآلود خواهد كرد. زهرآلود نوشتم، ولی می

 (.10: 1383)هدایت، « بگویم داغ آن را هميشه با خودم داشته و خواهم داشت

وآثارها المشئومة ستسمم حیاتي، مادمت حیا، من األزل إلي األبد، إلي »... تر مة الدسوقی:

ولکني کنت أرید أن أقول، انني « تسمم»الحد الذی یخرج من فهم البشر وإدراکهم، قلت 

 (. 78: 1990)الدسوقی،  «ظل مکتویا بها دائمااکتویت بلوعته وسأ

... والتي سیظل نذیرها المشؤوم یسمم حیاتي بشراسة ما دمت حیا، ومنذ »تر مة عدس:

 «تسمم حیاتي»کتبت  –األزل وإلي األبد، وإلي درجة تستعصي علي الفهم واإلدراک. 

 (.6 و 5: 1999س، )عد« رافقني دوما وسوف تظل تفعلولکني أردت القول إن فجیعتها قد

براي واژه زهرآلود از فع  تسمم در تر مه دسوقی استفاده شده و عدس از معادل 

تسمم اياتی استفاده كرده است كه البته با یسمم كه پيش از آن استفاده كرده، متفاوت 

 ه شایان تو ه است، استفاده از فع  است كه این تفاوت خود  اي سؤال دارد. آن

است كه برمن این نوع ت يير را « زهرآلود»ر مه به  اي اسم مفعول تسمم در هر دو ت

بندي متن آورد كه در نتيجه منجر به تخریب سيستمشمار میسازي بهنوعی از عقالیی

 شود: اللی می
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 (.10: 1383)هدایت، « ترسم كه فردا بميرم و هنوز خودم را نشناخته باشمفقط می»متن هدایت: 

 (.80: 1990) «اف أن أموت في الغد قبل أن أکون قدعرفت نفسيأخ»الدسوقی:  ةتر م

 (.6: 1999) «أنني أخشي أن أموت غدا ولما أعرف نفسي»عدس:  ةتر م

قبل أن أکون قدعرفت »عبارت « ز خودم را نشناخته باشمهنو و» ةالدسوقی در تر م

شتن یز امر است را به كار برده است؛ قيد هنوز به معناي ادامه داشتن و  ریان دا« نفسي

با اذف این قيد و تبدی  این قيد  تر مة الدسوقیكه وا د نوعی از اسرت است و در 

شا  ارتباط دو  مله ت يير كرده  ،دهداالت به ظرف زمانی قب  كه توالی را نشان می

توانسته همان ارتباط را در تر مه « لما أعرف نفسي»ما عدس با استفاده از عبارت ااست؛ 

سازي سازي یا عقالنیتر مة الدسوقی را باید نوعی از همان منطقید كند. خود ایجا

 آورد.دانست كه برمن از آن سخن به ميان می

تواند مصداق این نيز میتر مة عدس استفاده از  مله سؤالی به  اي  مله خبري در 

 نوع از تحریف باشد:

 (.79:  1383ده نشده بود )هدایت، شان سابيهاي مرگ هر دقيقه به سر و لورتمتن هدایت: بال

 (.141: 1990« )لم ترفرف أجنحة الموت کل دقیقة علي رؤوسهم ووجوههم»تر مة الدسوقی: 

 (.71: 1999)« لم تحتک أجنحة الموت کل دقیقة برؤوسهم ووجوههم؟»عدس: تر مة 

 

 سازی(. توضیح )شفاف2-2

تر م توضيحی دهد یا  يزي را ( آن است كه م78، 2010سازي نزد برمن )منظور از شفاف

-توان گفت شفافمعين و واض. نماید كه مشخص نيست یا در متن اللی مبهم است و می

 . به عنوان مثال:سازي استسازي نتيجه طبيعی عقالنی
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 (.110:  1383خاك تو سري كردن )هدایت،  : دست خر تو لجن زدن ومتن هدایت

 1990) «مار في الوحل من أجلک، والمضاجعةمثل أن تغوص قوائم الح»الدسوقی: تر مة 

 (.170و 169:

 (.100: 1999« )مثل االصطالحات التي یکني بها عن فعل المواقعة» عدس:تر مة 

شاهد آن هستيم كه وي معناي عبارت اول را متو ه نشده است و  تر مة الدسوقیدر 

لری. آن را آورده اللفظی برگردانده است و عبارت دوم را فهميده و معناي آن را تحت

توضي. داده  ،عدس نيز معناي دو عبارت را با یز واژه كه معناي لری. آن دو است .است

رسد بتوان معادل دقيقی براي تصویر انجام داد به نظر نمی اي كه نگارندهیبا بررس است.

 مو ود در تعبير فارسی مزبور در زبان عربی یافت.  

 

 . اطناب2-3

( از اطناب، آن اطنابی است كه  يزي به لحاظ معنایی یا گفتاري به 79، 2010منظور برمن )

اي كه در متن اللی و ود هاي  مله معترضهنشانهتر مة الدسوقی متن اللی نيفزاید. در 

دارد در نظر گرفته نشده است و به  اي آن خط فالله كه نشانه  مله معترضه است به شبه

هاي سجاوندي و همچنين اضافه این نوع ت يير در نشانه ؛انتقال یافته است« فی یوم ما» مله 

بينيم نيز میتر مة عدس سازي دانست. در توان شالی از عقالنیولفی را می ةكردن  مل

ولفی مبادرت كرده است كه نيازي به و ود آن نيست و  ةكه در قسمتی به توضي. با  مل

 را اطناب ناميد: توان آن و می استپس از برزخ « الذي یفص »آن  مله 

روح كه در  ةاین انعااس سای–اسرار این اتفاقات ماوراي طبيعی  آیا روزي به»متن هدایت: 

)هدایت،  «كسی پی خواهد برد؟ –كنداالت اغما و برزخ بين خواب و بيداري  لوه می

1383 :10.) 
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فاقات أن یقف علي أسرار هذه االت –في یوم ما  –هل یستطیع إنسان : »تر مة الدسوقی

المیتافیزیقیة، هذا االنعکاس لظل الروح الذی یتجلي في حالة اإلغماء والبرزخ بین النوم 

 (.79: 1990) «والیقظة؟

هل یصل أحد في یوم من األیام إلي أسرار هذه المصادفات الغیبیة، هذا : »تر مة عدس

ین النوم االنعکاس لظل الروح الذی یتجلي في حالة اإلغماء عند البرزخ الذی یفصل ب

 (.5 :1999) «والیقظة؟

 

 تر مه عبارت زیر است: ،نمونه دیگر

ولی افسوس كه تأثير این گونه داروها موقت است و به  اي تساين پس از »متن هدایت: 

 (.9: 1383)هدایت،  «افزایدمدتی بر شدت درد می

دال من أن ولکن مما یؤسف له أن تأثیر هذا النوع من األدویة مؤقت وب»تر مة الدسوقی: 

 (.79: 1990)الدسوقی، « یسکن اآلالم یزید من وطأتها بعد فترة

ولکن، لألسف، فإن تأثیر مثل هذه العالقات مؤقت، وبدال من التسکین تعود »تر مة عدس: 

 (.5: 1999)عدس،  «بعد مدة لتزید في األلم وتذکیه

استفاده كرده و « تهایزید من وطأ»از معادل « افزایدبر شدت درد می»الدسوقی در تر مه 

توان آن را نوعی از عدس عالوه بر فع  تزید از فع  تذكيه نيز استفاده كرده است كه می

 اطناب دانست. 

 

 سازی . آراسته2-4

فزایيم كه ن است كه به متن اللی  يزهایی بيآید آسازي  نان كه از الطالح برمیآراسته

بيشتر متعلق به  (80: 2010تر مه را برمن ) باعث زیباتر شدن متن تر مه شود. این شا  از
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 ،ها تر مه نيستندداند. به نظر او این نوشتهها میخصود رمانتيزمتر مان سنتی فرانسه به

 بلاه نوعی از تمرین یا مشق سبز هستند.

كار بسته شود؛ ها بهامروزي رمان ةسازي تحریفی است كه بعيد است در تر مآراسته

هاي  امعه  ه اي است كه بيشتر با واقعيترمان كه نوع ادبی ة م ون متر مان در تر

فردي و روانی و  ه  معی یا ا تماعی سر و كار دارد و  نين امري را بيشتر در مواردي 

شاهد هستيم كه نویسنده قصد دارد قدرت نویسندگی خود را به رخ باشد یا با مخاطبی سر 

هميت است و مسلم است كه امروزه نه و كار دارد كه  نين اموري برایش داراي ا

خوانندگان رمان و نه متر مان به دنبال آراستن زبان متن تر مه نسبت به متن اللی نيستند. 

 ها  ست. آن ةگونه از تحریف را در آثار كالسيز و تر م، باید اینبنابراین

 

 . تضعیف کیفی2-5

هاي متن نهادها یا عبارت بر( آن است كه برا82: 2010تضعيف كيفی متن از نظر برمن )

تر مه نتواند از پس برگردان بار معنایی، آوایی و تصویري كه در متن اللی و ود دارد، 

 بربياید.

 

 . تضعیف آوایی و تصویری2-5-1

هایی هست كه مث  خوره روح را آهسته در در زندگی زخم»گوید: راوي بوف كور می

تارار ارف خ  نان كه  ،(. در این عبارت9 :1383 ،)هدایت «تراشدخورد و میانزوا می

 كند بر شدت تصور زخم افزوده است. ( به آن اشاره می148: 1376شميسا )

في الحیاة جراح کالجذام... تآکل الروح »الدسوقی بدین شا  آن را تر مه كرده است: 

ابات في الحیاة جروح و عذ»و عدس در تر مه آورده است: « ببطء .. وتبریها في انزواء

 نان كه آشاار  .(5: 1999) «تتأکل الروح مثل الجذام وتبریها شیئا فشیئا بعیدا عن األنظار
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و متن تر مه  شوددیده نمی ،در متن عربی، آوایی كه شدت تصور زخم را برساند است

 از نظر آوایی د ار تضعيف كيفی است.

و « رغبات وأهواء» تر مة الدسوقیدر « هوا و هوس»در متن زیر براي عبارت تركيبی 

نتوانسته، یز از این دو انتخاب شده است كه هيچ« ميولی ورغباتی»در برگردان عدس 

توان تأثير آوایی عبارت تركيبی كه ناشی از تارار هاء و واو است را بازگرداند. این را می

 نوعی از تضعيف كيفی دانست:

ااتيا ات و هوا و هوس مرا  كه ظاهراً تندآیا این مردمی كه شبيه من هس»متن هدایت: 

 (.  11:  1383)هدایت،  «براي گول زدن من نيستند؟ دارند

أ هؤالء الناس یشبهونني، الذین لهم في الظاهر مثل ما لي من احتیاجات »الدسوقی: تر مة 

 (.80: 1990) «هؤالء الناس یخدعونني؟ورغبات وأهواء، أ 

ي والذین یملکون في الظاهر احتیاجاتي ألیس هؤالء الناس الذین یشبهونن»عدس: تر مة 

 (.6: 1999) «ومیولي ورغباتي، ألیسوا موجودین لخداعي؟

توان در این نمونه دیگر این عبارت تركيبی كه داراي نوعی القاي آوایی است را می

  عبارت یافت:

-هایش پيش  شمم مجسم میسوراخ سنبه ةبندم نه فقط هم شمم را كه می»متن هدایت: 

 (.12: 1383)هدایت،  «كنمبلاه فشار آن را روي خودم اس میشود، 

وحین أغمض عیني فإن جوانبه وحنایاه التتجسد امام عیني فحسب، بل »الدسوقی: تر مة 

 (.82 :1990) «أحس بضغطها فوق کتفي

حین أغمض عیني، تتجسد في ذاکرتي کل أجزائه وتفاصیله، و لیس هذا »عدس: تر مة 

 (.8: 1999) «ثقلها علي کاهليفحسب، بل أحس وطأة 
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است؛ سوراخ سنبه به مجاز به معناي گوشه و كنار یا « سوراخ سنبه» عبارت مورد نظر

 ة( كه در تر م4307: 5 ج ،1382 )انوري، افره یا پستویی ناشناخته و دور از دسترس است

بهره « ليلهك  أ زائه و تفا»كار برده است و عدس از را به«  وانبه وانایاه»آن الدسوقی 

سازي هستند كه برمن از آن سخن به ميان آورده نوعی از واض. ،برده است؛ هر دو تر مه

لورت  ،كه لورت مجازي مو ود در عبارت را از بين برده و عالوه بر آن را است؛

توان آوایی ناشی از تارار ارف سين در تركيب این دو كلمه تخریب شده است كه می

 يف كيفی دانست.اي از تضعآن را گونه

 عبارت زیر تو ه كنيد: ةبه تر م

 (.70: 1383)هدایت،  «كند ون هوزوارشن ادبی به دهنم مزه نمی»متن هدایت: 

 (.133 :1990) «ال أجد طعما لهذه التقعرات األدبیة في فمي»الدسوقی: تر مة 

 (.62 :1999) «الأتذوق التوریة األدبیة»تر مة عدس: 

اي همچنين كلمه .اي است كه به قول قدما تنافر اروف داردكلمه« هوزوارشن» بواژ

یعنی ب رنجی یا  ؛اي با مفهوم واژهبسيار غریب و نامأنوس است كه این امر خود تناسب ویژه

اي با توان گفت این تنافر و خشونت تا اندازهمی تر مة الدسوقیدشواري ادبی دارد. در 

به معنی خارج كردن لدا از اعماق –تقعرات  استفاده از لفظ قاف و عين مشدد در واژه

اما غریب و نامأنوس بودن  ،اي رسانده شدهتا اندازه-( 749: 2004، مجمع اللغة العربیةالق )

 بهوزوارشن بگردانده نشده است؛ در عين اال آن معناي پنهان بودن كه در واژ بواژ

نویسد این واژه میبرگردانده نشده است. شميسا در توضي.  ،هوزوارشن و ود دارد

]یا هوزوارشن[، برخی از كلمات آرامی را در كتب پهلوي به الفباي پهلوي  هوزوارش»

نوشتند ملاا می كردند، مثالًاما در موقع خواندن، معادل پهلوي آن را قرائت می ،نوشتندمی

اي پنهانی توریه فقط معن ب(. عدس با استفاده از واژ326: 1376)شميسا،  «خواندنداما شاه می
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یعنی نامأنوس بودن و تنافر و  ؛هوزوارشن ةبودن را رسانده است و دو ویژگی دیگر كلم

توان نوعی از تضعيف شانانه را میخشونت مو ود را در خود ندارد. این تحریف ریخت

 كيفی دانست. 

 توان شاهد تضعيف كيفی از نوع آوایی و تصویري آن بود:متن زیر می ةدر تر م

 (.93: 1383)هدایت،  ...«اللهم، اللللهم »كرد بلند بلند تالوت میت : متن هدای

 (.154: 1990« « )اللهم .. اال ا ا ا هم ...»وهي تصیح بصوت عال: »الدسوقی: تر مة 

 (.84: 1999« )«اللهم .. اللهم»وهي تتلو بصوت عال جدا »عدس: تر مة 

توان دید و الدسوقی با عدس میتضعيف كيفی در شيوب نوشتار متن اللی را در تر مة 

در اللهم سعی كرده است ومی كه به لورت مارر نوشته شده است را در تر مه « ا»تارار 

در نوشته هدایت دولت بر تأكيد و فشار بر وم است و تارار « ل » خود بازگرداند، اما تارار 

. اال كه الدسوقی در تر مة الدسوقی بر كشيدن بيشتر آواي ممدود الف دولت دارد« ا»

 را. « ا»كرد و نه را تارار می«  ل»سعی در بازنمایی این امر داشته است، بهتر بود همان 

 

 . تضعیف معنایی 2-5-2

براي تر مة الدسوقی هدایت به معنی  يزي است كه نشانگر امري باشد در  ةنشان در نوشت

استفاده از  مع در این آن از معادل آثار استفاده شده است كه  مع ماسر أثر است؛ 

اما  ،كندكند و تر مه را د ار تضعيف معنایی میتر مه بر شدت و كثرت دولت می

از  استكار بردن كلمه نذیر كه یز نشانگر منفی نسبت به زمان اال یا آینده عدس با به

مفهوم نشان كه مفهومی عام است تخطی كرده و به آن  نبه منفی داده است؛ بهتر بود از 

 شد. اژه أثر به لورت مفرد در تر مه استفاده میو
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یای سوزان بودن و  ؛دهددو مفهوم را به خواننده انتقال می نوشتة لادق هدایتداغ در 

 ةخود با به كار بردن كلم ةپابر است. الدسوقی در تر م ماند ودیگري نشانی كه باقی می

توانسته است مفهوم داغ را  وزاندن قسمتی از بدن تا اد زیاديس یعنی همان ؛اكتواء

این دو مفهوم را تا اد زیادي ت يير داده « فجیعة» باما عدس با استفاده از واژ ،برگرداند

-منفی بودن و ناخوشاید بودن آن را باقی گذاشته است كه این را هم می ةاست و فقط  نب

ن واژه در این كه تصویر داغ نهادن كه با شنيدن این نوعی از تضعيف كيفی دانست؛  راتوا

توان آن را نوعی از تخریب همچنين می .بردگيرد را ازبين میسياق در ذهن شا  می

 عبارات و الطالاات در تر مه داستان دانست:

 ا كه خارج از فهم و تا آن -از روز ازل تا ابد-ام نشان شوم آن تا زنده»...  متن هدایت:

خواستم كرد. زهرآلود نوشتم، ولی میادراك بشر است، زندگی مرا زهرآلود خواهد 

 (.10: 1383)هدایت، « بگویم داغ آن را هميشه با خودم داشته و خواهم داشت

... وآثارها المشئومة ستسمم حیاتي، مادمت حیا، من األزل إلي األبد، »تر مة الدسوقی: 

قول، انني ولکني کنت أرید أن أ« تسمم»إلي الحد الذی یخرج من فهم البشر وإدراکهم، قلت 

 (. 78: 1990)الدسوقی،  «اکتویت بلوعته وسأظل مکتویا بها دائما

... والتي سیظل نذیرها المشؤوم یسمم حیاتي بشراسة ما دمت حیا، ومنذ »تر مة عدس: 

 «تسمم حیاتي»کتبت  –األزل وإلي األبد، وإلي درجة تستعصي علي الفهم واإلدراک. 

 (.6 و 5: 1999)عدس، « قني دوما وسوف تظل تفعلرافولکني أردت القول إن فجیعتها قد

اي كه پس از خوردن آن آب دهان ویژگی ميوه، خوراكی، یا نوشيدنی»گس بودن 

: 1382، 6 )انوري، ج« كند مانند خرمالوي نارسشود و بزاق دیرتر ترش. می مع می

 ،بی برگرداننداند آن را به زبان عریز از متر مان نتوانسته( است. مفهومی كه هيچ6178

( 167: 2004یعنی خوراكی كه تند باشد مانند پياز تند )الوسيط،  ؛الدسوقی آن را به اریف
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برگردانده و  عدس نيز از معادل اامض استفاده كرده است كه به معناي ترش است. 

ترین معادل براي واژه گس در زبان عربی  نان كه در فرهنگ فرزان )طبيبيان، نزدیز

عفص الطعام عفصا، عفوصة: عفص است و در الوسيط آمده است  ،آمده است (848:  1384

تضعيف كيفی معنا رخ  ،(. در این دو تر مه611 :2004 ،)الوسيط کان فیه مرارة وتقبض

( استفاده شده است كه معناي امساك و 97: 1999)تر مة عدس داده است.  قابض نيز در 

 ضم را با خود دارد ولی تلخی را خير:

 (.76:  1383)هدایت، « تل  مزه و گس بود»هدایت:  متن

 (.138: 1990« )کان مر الطعم حریفا»الدسوقی: تر مة 

 ( .68: 1999) «طعم عقب الخیار، مر و حامض»عدس: تر مة 

براي  بردن  يزي  امد و غذا است در االی كه یتجرع معمووً براي فرو بلعيدن معمووً

رود. الدسوقی براي بلعيدن از تجرع كار میآهسته به خوردن آب و  يزي شبيه آن آهسته

تري است. دقيق ةكار برده كه تر معدس فعلی از همان ریشه را به اما ،استفاده كرده است

 اي از تضعيف كيفی متن اللی دانست:توان گونهاین نوع از ت يير معنا را می

نویسم، با اشتهاي كه هر  ه میاي كه روي دیوار خميده و مث  این است سایه» متن هدایت:

 (. 10: 1383)هدایت،  «بلعدتر میهر  ه تمام

أعرف نفسي لظلي .. الظل المنحني علي الحائط وکأنه یتجرع کل ما أکتب »الدسوقی: تر مة 

 (.80: 1990) «ولنر ... -فمن أجله أرید أن أقوم بتجربة-هاء بالغ باشت

نحني علي الجدار، والذی یبدو وکأنه یبتلع ذلک الظل الم-أعرف ظلي بي »عدس: تر مة 

 (.6: 1999« )... -کل ما أکتبه بشغف شدید
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 . تضعیف کمی متن2-6

اي را كه در آن در برابر  ند كلمه در متن اللی به یز كلمه ( تر مه83 :2010برمن )

 كاهد،ر متن اللی میاكتفا شده باشد از آن  هت كه از كميت واژگان به كار برده شده د

متر م  1داند. مثال برمن براي این منظور تر مة روبرتو آرلتتضعيف كمی متن می

كه معناي « Semblante»و « Cara» ،«Rostro»آرژانتينی است كه براي سه واژه اسپانيولی 

. دیدگاه برمن  را به كار برده است« Visage»نهاد فرانسوي  ها  هره است، یز برابرآن

ریختن تدریجی ریخت و بافت متن همگانی به تدری  باعث بهاهش واژآن است كه این ك

 شود. اللی می

هدایت در بوف كور شخصيتی را مورد تو ه قرار داده است كه راوي گاهی وي را 

این دو نامی كه هدایت براي یز  ةالدسوقی در تر م .نامددایه و گاهی وي را ننجون می

 .كنداستفاده می «مربيتی»كند و از واژه كتفا مینفر در نظر گرفته است تنها به یز معادل ا

استفاده  «مرضعتی»كند و در برابر دایه از این واژه از دو واژه استفاده میة عدس در تر م

دایه تنها  بكه بهتر بود در برابر واژ كنداستفاده می «أمي العزیزة»كند و در برابر ننجون از می

یابی  نان كه عدس معادل «أمي العزیزة»بر واژه ننجون از شد و در برااستفاده می «مربیة»از 

 انوري و همااران، جدهنده و شيردهنده را دارد )كه دایه معناي پرورش؛  ه آنكرده است

تواند در عين اال كه می مربیة( و پرورش دادن و ه غالب آن است و 3005: 1382، 4

و ه شير دادن است و  تنها ناظر به مرضعة، اما شيردهنده نيز باشد ،دهنده باشدپرورش

ماهيتی فراتر از  ا ، دایه در اینآیدگيرد و  نان كه از سياق رمان برمینمی برپرورش را در

 :شيردهنده دارد

                                                                                                                                        
1- Roberto Arlt 
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ام روي یز آینة دق ام  اشت مرا آورد، مث  این بود كه لورت دایهدایه متن هدایت:

 (.79و  78: 1383نظرم  لوه كرد )هدایت، ( آن قدر كشيده و وغر به 78منعاس شده باشد )

وأحضرت مربیتي أفطاری، وظهر وجهها لي مسحوبا و نحیفا و کأنه یبدو »الدسوقی: تر مة 

 (.141: 1990) «من خالل مرآة منحرفة

أحضرت مرضعتي فطوری، کان وجهها وکأنه انعکاس صورة علي مرآة » عدس:تر مة 

 (.70: 1999« )مهشمة

ام غليان دانست دود غليان برایم بد است باز هم در اجرهكه ننجون مینبا ای»متن هدایت: 

 (.71: 1383)هدایت، « آمدكشيد سر دماغ نمیتا غليان نمی كشيد. الالًمی

وبالرغم من أن مربیتي تعلم أن التدخین مضر لي إال أنها کانت تدخن في »الدسوقی: تر مة 

 (.141: 1990« )دخنت حجرتي، إذ الیمکن أن تکون نشیطة إال إذا

رغم أن )أمي العزیزة( کانت تعلم أن دخان الغلیون یضرني إال أنها کانت »عدس: تر مة 

 (. 71: 1999) «تدخن في غرفتي. وهي الیروق مزاجها أصال إذا دخنت الغلیون

گيرد براي واژه كار میاي را كه براي دایه بهگاهی نيز عدس  ون الدسوقی همان واژه

 برد: كار میننجون به 

هاي من ام همه، سایهگویا پيرمرد خنزرپنزري، مرد قصاب، ننجون و زن لااتهمتن هدایت: 

: 1383ها محبوس بودم )هدایت، هایی كه من ميان آناند، سایههایی من بودهاند، سایهبوده

115 .) 

کانوا العجوز صاحب الخردوات، والجزار، ومرضعتي وزوجتي الفاجرة  کأن»عدس: تر مة 

 (. 105: 1999) «جمیعا ظاللي، ظالال کنت محبوسا بینها
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)دبيرمقدم و  هاي سبای قاب  تو ه در رمان بوف كور استتارار، یای از ویژگی

كند و (. راوي بوف كور در روایت خود كنش خندیدن را بسيار توليف می1397ملای، 

( یا 119و  114، 102، 60، 39، 33، 18در بسياري از موارد از لفاتی  ون خشز و زننده )

كند به خصود لفت (  استفاده می60و 58، 57، 36انگيز یا  ندشناك )خنده  ندش

این تارار نشانگر اهميت این كنش با  .شودخشز و زننده بسيار در این روایت تارار می

به طور  .اند نين لفتی است. متر مان در برگردان این تارار در مواردي كوتاهی كرده

ر تركيب خشز و زننده كه هفت بار تارار شده است یز بار از بالدسوقی در برا ،ثالم

و  (178و 173، 162، 125، 106، 101) جافة کریهة و در موارد دیگر   (87) الخشنة المؤثرة

جاف ( و موارد دیگر از 109) خشن منفر( یز بار از 34) جشاء منفرةعدس یز بار از 

 ةكند. با رعایت ناردن این تارار در تر م( استفاده می104و  93، 53، 30، 28، 13) منفر

كند، تضعيف شده است. تصویري كه نویسنده براي رسوخ آن در ذهن مخاطب تالش می

سازي و بازنمایی تارار در تر مه، همان تأثير را ایجاد میبهتر بود كه متر مان با یاسان

شد و ت ييري براي خشز و زننده تارار می جافة کریهةهمان معادل  ،كردند. به طور مثال

 گرفت.در آن لورت نمی

 

 سازی. همگون2-7

. این گرایش كند سازي آن است كه متر م سطوح مختلف زبان را یاسانهمگون

هایش در سرشت متر م است و میهاي تحریف است و ریشهاكثر گرایش بدربردارند

سازي كه ممان د داشته باشد.  نين یاسانتواند در ناخودآگاه و به لورت غيرارادي و و

هاي معنایی نهان و ضمنی متن اللی را از بين شباه ،بگيرد است ریتم عبارت را نيز دربر

 (. 84، 2010برد )برمن: می



 191 علي بشیری / ...یفارس از رمان ۀترجم در برمن آنتوان شکنانهختير هایشيگرا يۀنظر سازیادهیپ 

 

لباس او از تار و پود پشم و پنبه »تارار ارف پ و دال در این مقطع از نوشته هدایت: 

( 19: 1383)هدایت، « هاي آدمی آن را ندوخته بودهاي مادي، دستمعمولی نبوده و دست

 رود:. امري كه در تر مه از بين میكندمینوعی آهنگ را در گوش خواننده ایجاد 

کما أن ثوبها لم یکن من خیوط الصوف والقطن العادیة، ولم تکن قد »الدسوقی: تر مة 

 (.88: 1990« )خاطته أید عادیة، أید بشریة

لم یکن من خیوط الصوف والقطن العادیة، ولم تخطه أید مادیة  ولباسها»عدس: تر مة 

 (.15: 1999) «آدمیة

توان این موضوع را ناشی از این امر دانست كه هر متر م نحوه و سبز گفتاري یا می

 به تعبيري كنش زبانی خاد خود را دارد.

 

 های متن. تخریب ضرباهنگ2-8

متن اللی است كه بيشتر در نتيجه ردن ریتم هاي متن از بين بمنظور از تخریب ضرباهنگ

 (:85، 2010)برمن:  شودگذاري و عالئم سجاوندي ایجاد میهاي نقطهت يير در ماان

شاید بتوانم را ع به آن، یز قضاوت كلی بانم؛ نه، فقط اطمينان اال  »متن هدایت: 

رد كه دیگران باور بانم و یا الال خودم بتوانم باور كنم،  ون براي من هيچ اهميتی ندا

كند. ... بعد این بانند یا نانند؛... افاار پوچ! باشد، ولی از هر اقيقتی بيشتر مرا شانجه می

پرتو در گرداب تاریای كه باید ناپدید بشود، دوباره ناپدید شد. نه، نتوانستم این پرتو 

د كه پی او را گم دارم. ... سه ماه، نه، دو ماه و  هار روز بو گذرنده را براي خودم نگه

كرده بودم... نه، اسم او را هرگز نخواهم برد؛  ون دیگر او با آن اندام اثيري  باریز و مه

كه پشت آن، زندگی من آهسته و -آلود، با آن دو  شم درشت متعجب و درخشان 
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او دیگر متعلق به این دنياي پست درنده نيست. نه، اسم –گداخت سوخت و میدردناك می

 (.12-10: 1383)هدایت،  «باید آلوده به  يزهاي زمينی بانماو را ن

ربما أستطیع أن أحکم علیها حکما نهائیا، ال بل من أجل أن أطمئن فقط، »تر مة الدسوقی: 

أو علي أساس أن أتمکن من تصدیقه، ألنه بالنسبة لي الیهمني أن یصدق اآلخرون أو 

ني أکثر من أیة حقیقة، ... ثم اختفي هذا ولکنها تعذب –الیصدقون، ... أفکار فارغة! لکن 

 الومض مرة ثانیة في دوامة الظالم حیث یجب أن یختفي

 ال، لم استطع أن احتفظ بهذا الشعاع العابر لنفسي. -

ال، شهران وأربعة أیام، منذ أن فقدت أثرها، ... ال لن أذکر اسمها أبدا، وذلک  –ثالثة أشهر 

ق المحاط بالضباب، و بهاتین العینین الواسعتین الدهشتین ألنها بهذا القوام األثیری الدقی

البراقتین التي کانت حیاتي تحترق و تنهصر ببطء وألم، لم تعد تنسب إلي هذه الدنیا الوضیعة 

 (.81و 80: 1990)الدسوقی، « ال، ینبغي أال ألوث اسمها باألشیاء األرضیة –الوحشیة 

کال، بل أن أصل إلي شيء تقر  "شامل علیها لعلي أستطیع أن أصل إلي حکم»تر مة عدس: 

ألنه الیهمني علي اإلطالق أن یصدق اآلخرون أو  –نفسي  –له نفسي، أو أن أصدق أنا 

 –لیکن، ولکن ما یعذبني أکثر من أیة حقیقة أخری  –الیصدقوا ... أفکار ال طائل تحتها ! 

کال، لم  –ینبغي أن یختفي  ألیس هؤالء ... ثم اختفت هذه الومضة في لجة الظالم حیث کان

 أستطع أن أحتفظ بهذه الومضة العابرة لنفسي. 

 کال، بل شهران و أربعة أیام منذ فقدت أثرها، ...  –لقد انقضت ثالثة شهور 

کال، لن أذکر اسمها أبدا، بذلک القد األثیری، الضامر الضبابي، وبتینک العینین الواسعتین 

خلفهما تحترق حیاتي وتنهصر بألم وعلي مهل، لم تعد تنتمي المتألقتین الحائرتین اللتین من 

)عدس،  «أن ألوث اسمها باألشیاء األرضیة کال، الینبغي –إلي هذه الدنیا المفترسة الوضیعة 

 (.7 و 6: 1999
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با این كنيد دقت  ،شوندهایی كه در متن اللی و ود دارند و تارار می«نه» به و ود 

برگشت از یز فار و رفتن به سوي یز فار یا اندیشه م ایر تارارها نوعی از ایستادن و 

در متن اللی از ویرگول استفاده شده كه « نه»شود پس از هر براي خواننده تداعی می

شود الدسوقی در  ندین  ا از به كار كند و  نان كه مالاظه میهایی را ایجاد میماث

شود ریتم متن اللی در ث میخودداري كرده است كه باع« و»بردن ویرگول به  اي 

تر مه بازتابيده نشود. كاري كه عدس آن را به خوبی انجام داده است. ناته دیگر استفاده 

خصود ها با تو ه به ت يير  مالت در متن تر مه بهاز عالئم سجاوندي و ت يير  ایگاه آن

كه در متن  هاي تيره متعددي است كه عدس از آن استفاده كرده است در االیایجاد خط

تواند نوعی خبري نيست؛ این امر نيز می ،معترضه است ة مل ةها كه نشاناللی از این خط

 شم »گردان تارار ارف شين در  عبارت از به هم زدن ریتم متن اللی باشد؛ عدم بر

هر دو متر م كه خارج از اماانات  ةدر تر م...«  درشت متعجب و درخشان كه پشت آن

 نماید نيز ریتم متن اللی را از بين برده است.ر دسترس متر مان میهاي دو توانایی

 

 داللتی زیرین متن ۀ. تخریب شبک2-9

ساخت و شباه دولتی زیرین است كه باعث توان گفت هر اثري داراي یز ژرفمی

( تخریب این نوع از 87 و 86: 2010شود. برمن )ایجاد ضرباهنگ و معنا یافتن آن اثر می

هاي داند. به متن زیر و تر مههاي دولتی زیرین متن مین متنی را تخریب شباهزیری شبزّ

 آن دقت كنيد:

 ه را كه از ارتباط وقایع در  ه را یادم هست، آنمن سعی خواهم كرد آنمتن هدایت: 

 (.10: 1383)هدایت،  نظرم مانده بنویسم، شاید بتوانم را ع به آن، یز قضاوت كلی بانم
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أحاول اآلن أن أکتب ما أذکره، اکتب ما تبقي في خاطری من تسلسل »قی: الدسوتجرمة 

 (. 80: 1990) «األحداث، ربما أستطیع أن أحکم علیها حکما نهاییا

لسوف أحاول أن أکتب ما أتذکره، ما بقي في ذاکرتي من عالقات األحداث، »عدس: تر مة 

  (.6: 1999) «لعلي أستطیع أن أصل إلي حکم شامل علیها...

ه استفاد نهائیالفت كلی در تركيب قضاوت كلی، الدسوقی از لفت  ةبراي تر م

كار برده است. نهائی لفتی است كه به پایانی و كرده است و عدس لفت شام  را به

گيرنده و فراگير بودن دارد  دربررد و شام ، لفتی است كه دولت بر قطعی بودن اشاره دا

معناي تقریبی و در مقاب  قضاوتی همراه با  زئيات قرار در االی كه كلی در متن اللی به 

هيچ یز از این دو لفت را  ،گيرد كه داراي تفالي  و دقت در قضاوت است؛ بنابراینمی

توان معادل خوبی براي لفت كلی دانست. از  هتی باید گفت كه استفاده از این واژه نمی

هاي آن است كه داستانی كه از نشانهكه نشانگر تقریبی بودن است و تا ادي ابهام دارد 

ی سورئاليستی دارد و  نان كه شميسا یفضا ،شنو روایت كندراوي، قرار است براي روایت

توان این رمان را رمانی روانشناختی می ،( به این قضيه اشاره دارد99 و 98، 22: 1376)

ستفاده شده است؛ ا ،دانست كه در آن از ادوات و الفاظی كه نشانگر شز و ابهام هستند

توان این واژه كلی را تمهيدي یا نشانی براي آغاز یز  ریان مستمر ابهام، می ،بنابراین

توان گفت كه این خطا در تر مه نه تنها خطایی با این تفالي  می. شز و سؤال دانست

هاي دولتی زیرین متن دانست. بهتر توان آن را نوعی از تخریب شباه زئی است؛ بلاه می

 براي قضاوت كلی استفاده كنند.« اام غير دقيق»هایی  ون بود متر مان از معادل

راغ نام شهر باستانی است كه ماان آن همان ري بوده است در تر مه از ميان رفته 

از لفت در تركيب « گلدان راغه»إليه در تركيب تر مة الدسوقی به  اي مضافاست. در 

تواند شا  غریب و كهن راغ را در ه شده است كه نمیاستفاد« زهریة رازیة»نهاد  برابر
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تر مه بازگرداند و عدس در تر مه خود به كلی آن را اذف كرده است. در عين اال 

كه یای از مضامين اساسی رمان بوف كور قدمت زمان و توان گفت با تو ه به اینمی

این نوع از تر مه  ،(45: 1376ماان و یای شدن با عالم اساطيري و نخستين است )شميسا، 

دولتی زیرین متن مبدأ شده است. بهتر بود متر مان همان  تا ادي باعث تخریب شبزّ

 كردند:واژه راغ را در تر مه وارد می

 (. 39: 1383)هدایت،  دونی گلدون راغه، مال شهر قدیم ري، هان؟میمتن هدایت: 

 (.107: 1990لدسوقی،)ا الری القدیمة! أتعلم؟ أنها زهریة رازیة، صناعة مدینةتر مة الدسوقی: 

 ( .34: 1999)عدس،  لي مدینة )ری( القدیمةإأتعرف؟ إنه أصیص قدیم، یعود تر مة عدس: 

 

 بندی متن. تخریب سیستم2-10

تواند شام  ت يير شود و میاین گرایش تحریفی باعث تخریب نظام دستوري متن اللی می

سازي و اطناب سازي، شفافن آن را نتيجه منطقیتواهمچنين می .زمان دستوري فع  باشد

 (.87،  2010دانست )برمن: 

كند كه پيش از فع  ماضی بعيد است و بر اتفاقی دولت می «نزدیز غروب شده بود»

این قسمت از فع  ماضی  ةرخداد یا كنش دیگري اتفاق افتاده باشد. الدسوقی در تر م

ست كه بر زمان ماضی استمراري یا ماضی مستمر كان به همراه فع  مضارع استفاده كرده ا

كند هنوز در اال اتفاق افتادن است و كام  كند و  بر فرآیند یا كنشی دولت میدولت می

به تحریف  تر مة الدسوقیتوان گفت می ،بنابراین .نشده است یا به سرانجام نرسيده است

فع  ماضی كان به همراه ارف زمان فع  انجاميده است در االی كه عدس با استفاده از 

تحقيق قد و فع  ماضی توانسته این زمان مو ود را در متن اللی به درستی به زبان عربی 
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-توان نوعی از تخریب سيستممی تر مة الدسوقیبرگرداند. این نادیده گرفتن زمان را در 

 بندي متن دانست: 

 (.76: 1383نزدیز غروب شده بود )هدایت، متن هدایت:

 (.138: 1990« )كان الوقت یقترب من ال روب» :الدسوقیة تر م

 (.68: 1999« )كان ال روب قد دنا» :عدستر مة 

توان به آن اشاره كرد برگردان فعلی به زمان ماضی بعيد در رمان مورد دیگري كه می

است. امري كه عدس  تر مة الدسوقیبوف كور به فعلی به زمان ماضی مطلق یا ساده در 

 درستی رعایت كرده است: آن را به

 (.18: 1383)هدایت،  «در این وقت از خود بيخود شده بودم»متن هدایت: 

 (.86: 1990)الدسوقی، « في هذا الوقت غبت عن نفسي»تر مة الدسوقی: 

 (.13: 1999)عدس، « في هذا الوقت کنت قد ذهلت عن نفسي»تر مة عدس: 

 

 . تخریب شبکه بومی2-11

هاي بومی را هاي بزرگ با زباننوع از بين بردن رابطة اناارناپذیر بين نثر ( این88: 2010برمن )

 برد.داند كه متنيت نثر را از بين میهاي زبانی بومی میتخریب یا غيربومی كردن شباه

گی این خواستی شهر بري، راهو گم كردي هان؟ وبد با خودت میاتما تو می»متن هدایت: 

هاس، ش لم گوركنيس، كار دارم! اما نترس، سر و كار من با مردهوقت شب من تو قبرسون  ه 

هاي این  ا رو بلدم؛ مثال امروز رفتم یه قبر بانم، این بد كاري نيس، هان؟ من تمام راه و  اه

دونی گلدون راغه، مال شهر قدیم ري، هان؟ الال قابلی نداره گلدون از زیر خاك درامد؛ می

 (.39: 1383)هدایت، « م، به یادگار من داشته باشدمن این كوزه رو به تو می
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البد أنک کنت ترید أن تذهب إلي المدینة، هل ضللت طریقک؟ ألیس : »تر مة الدسوقی

 کذلک!؟

البد أنک تقول في نفسک ماذا أفعل أنا في هذا الوقت من اللیل داخل المقابر، ولکن 

عمال سیئا، ألیس کذلک!؟ أنا التخف، فکل شغلي هو الموتي. إن عملي حفار قبور، ولیس 

أعلم کل طرق هذا المکان وحفره، مثال ذهبت الیوم ألحفر قبرا و عثرت علي هذه الزهریة 

تحت التراب، أتعلم؟ أنها زهریة رازیة، صناعة مدینة الری القدیمة! إنها التقدر بمال أصال، 

 (.  107:  1990) «أنا أعطیک هذه اآلنیة خذها، ذکری مني

البد أنک تود الذهاب إلي المدینة، فلقد ضللت الطریق، ها؟ البد أنک  -» :تر مة عدس

لکن، التخف، ان اشتغالي بالموتي،  -تتساءل ماذا أفعل في المقبرة في هذه الساعة من اللیل

وعملي هو حفر القبور، لیس عمال سیئا، ألیس کذلک؟ إنني أعرف کل شبر في هذه 

ا فخرج هذا األصیص من تحت التراب، أتعرف؟ إنه الیوم مثال، رحت أحفر قبر -ئاألنحا

 «لي مدینة )ری( القدیمة. و أنا أبذله لک، وأعطیک ایاه ذکری منيإأصیص قدیم، یعود 

(1999 :34.) 

بسياري  ،شودتهرانی بازنمایی می ةشخصی به لهج ةدر این قسمت از متن مبدأ كه گفت

گفتار خود ااوي بار معنایی و  شود؛ این شا  ازشاسته می ،از كلمات طبق آن لهجه

كه راوي در اال روایت است است هایی گفتار با قسمت بفرهنگی متفاوتی به لحاظ شيو

اما در تر مه، این هویت و این  ،دهداي هویت شخصيت داستانی را نشان میكه تا اندازه

تفاوت در متن  شد براي ایجاد اینهایی كه میتفاوت قاب  بازنمایی نيست؛ البته یای از راه

تر مه این گفتار به لهجه كشوري كه متر م، مخاطبانش را از آن  ،تر مه انجام داد

شامی یا مصري كه البته این شا  از تر مه هم  ةلهج ،بود؛ به طور مثال ،كندانتخاب می
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گفتار مردم عادي در زندگی  باما تا ادي آن شيو ،كردهویت تهرانی را بازنمایی نمی

 اند. یز از متر مان به این كار دست نزدهاما هيچ ،دادنشان میروزمره را 

: 8 ، ج1382)انوري،  ردكه اسم لوتی است دولت بر تأكيد در پرسش دا« هان» بواژ

اند: نامند و در تعریف آن آوردهالبته برخی دیگر  نين واژگانی را لوت می .(8035

هاي معمول زبان ساخته نمیا با واژهام ،دارد لوت سخنی است كه مفهوم  مله را دربر»

عهده گيرد. لوت فقط براي  مله این یا آن نقش دستوري را برتواند در نمی شود و نوعاً

(. الدسوقی در برابر 331: 1395)طباطبایی،  «رودهاي روای و عاطفی به كار میبيان االت

ما عدس بار اول از لفظ ا ،كنداستفاده می« أ ليس كذلز؟»این واژه هر دو بار از عبارت 

شود و  نين كند كه در زبان عربی أدات تنبيه است و بر ضمير وارد میاستفاده می« ها»

نيز « أ ليس كذلز»همخوانی ندارد. عبارت  ،استعمالی با معنایی كه هان در فارسی دارد

ی نوع ،اي  زء استفاده از آن در تر مه خود نداشته استتوان گفت متر م  ارهكه می

 آید.شمار میسازي  بهواض.

 

 های زبان. تخریب عبارات و ویژگی2-12

ها از الطالاات سنتی فرانسه استفاده آن ةمدار بودن تر م( با اشاره به قوم90 :2010برمن )

هاي ها و عبارتالمث هاي فرانسوي در برابر الطالاات، ضربها و معادلالمث و ضرب

داند. الطالاات هاي زبان متن اللی میعبارات و ویژگیخاد زبان بيگانه را تخریب 

هاي عاطفی، اللفظی، ویژگیمعناي مجازي، معناي تحت :هاي مختلفی دارند از  مله نبه

 (:50 :1394 ،)ميرزاسوزنی خصوليات سبای، رنگ و بوي ملی و قومی

دانم نمی: »توان در تر مة عدس از این عبارت دیدالمث  را میتخریب الطالاات و ضرب

 (.12: 1383)هدایت، « سليقه در عهد دقيانوس ساختهاین خانه را كدام مجنون یا ك 
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 «ال أدری أی مجنون أو فاسد الذوق بني هذا البیت في الزمن الغابر...»عدس: تر مة 

(1999 :8.) 

عهد دقيانوس در زبان فارسی مثلی است كه اشاره دارد به زمانی بسيار دور گذشته كه 

سازي آن محور عم  كرده و با واض.آن تر ي. داده است كه خواننده ةعدس در تر مدر 

( در 82: 1990) اما الدسوقی ،براي مخاطب خود بار استعاري متن اللی را از بين برده است

آورده و در پاورقی به این موضوع اشاره كرده كه  برگردان خود عهد دقيانوس را عيناً

ها پنهان شدند و در زبان در زمان وي اه  الاهف از دیده دقيانوس پادشاهی است كه

زنند. وي با این كار هم آنمث  می ،فارسی به آن در  يزي كه بسيار قدیمی و كهن باشد

 .انجام داده است ، ه را برمن از متر م انتظار دارد و آن پاس داشتن متن مبدأ است

خواننده را  ،با توضي. مطلب در پاورقیهمچنين خواننده را به اال خود رها نارده است و 

كند و اما این شيوه نيز مشالی را ایجاد می ،متن مبدأ آگاه ساخته است باز منظور نویسند

 آن توقف خواننده در روند  ریان خوانش متن است. 

اند و برخی نویسی در تر مه را اعتراف به شاست دانستهبرخی از منتقدان نيز یادداشت

نویسی ادبی بيشتر به یادداشت ةهاي محققاناي. تر مهلداقت و و دان ارفهآن را عالمت 

شود و اگر نيازي به هاي آثار عاميانه از آن خودداري میكنند و در تر مهمیمبادرت 

 1شود تا از روانی تر مه كاسته نشود )همبلیتوضي. باشد در همان متن اللی گنجانده می

 ( 126 :1385 ،و دیگران

 

 های زباننهادگیامحاء برهم .2-13

خود در زمانی كه راوي در اال روایت است از زبان  ةرمان بوف كور در نوشت بنویسند

اي است كه نه تنها در كند كه در موارد بسياري تحت تأثير زبان محاورهمعياري استفاده می

                                                                                                                                        
1- Hombley 
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اي ن عاميانهمانند و ود واژگا ؛انتخاب واژگان كه در نحوِ گفتار وي هم تأثيرگذار است

یا آوردن ب   ون كنفت، دزدكی و  اروادار یا اذف را مفعولی تحت تأثير زبان محاوره

و مابعد( كه هيچ 90: 1376بر سر فع  مضارع كه از مختصات زبان محاوره است )شميسا، 

هایشان نشان دهند. اند در تر مهزبانی را متر مان نتوانسته-هاي سباییز از این ویژگی

هاي زبان یا از بين بردن تركيب نهادگیهمء برمان  يزي است كه برمن آن را امحااین ه

 زبانی كه در متن اللی رمان و ود دارد نام نهاده است. 

تحریف مزبور از لنف همان تخریب شباة بومی است كه باعث از بين رفتن 

رمان  تواند همچنان  ایگاه و طبقه اشخاد را درها است و میها و گویشلهجه

(. بين این نوع از تحریف و تحریفی كه از آن با عنوان 91: 2010 ،مشخص كند )برمن

توان تفاوت ها یا غيربومی كردن این شباه یاد شد، نمیتخریب شباه بومی زبان

توان گفت نگاهی است دو سویه؛ یز سویة آن، سخن از معناداري یافت، بلاه می

كه برمن آن را  استمه شده یا مخاطبان آن نسبت ميان زبان متن اللی و متن تر 

ها یا ها یا گویشهاي بومی زبان نام نهاده و سویة دیگر، ارتباط بين زبانتخریب شباه

ساز آن  يزي است كه سبت به یادیگر است و زمينهلهجات مختلف در یز رمان ن

( كه 65: 1395، 2)هولاویيست آن را  ندلدایی یا  ند آوایی نام نهاده است 1باختين

  شوند.به نظر برمن در تر مه د ار تخریب و تحریف می

 

 گیرینتیجه

 توان گفت: ه گذشت میبا تو ه به آن

شانانه كه برمن از آن سخن به ميان آورده است هاي ریختبا یافتن مصادیق تحریف -1

                                                                                                                                        
1- Bakhtin 

2- Holquist 
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ي هاتوان نظریة برمن را بيشتر و بيشتر  زو  هانیمی -در تر مة دو متر م عربی-

 تر مه دانست.

سازي یافته نشد. بنابراین، هاي رمان موردنظر، مصداقی از آراستهبا بررسی تر مه -2

سازي، تحریفی نيست كه در تر مة نوع ادبی رمان بتوان به توان گفت آراستهمی

رااتی بدان دست یافت و این از آن روي است كه نویسندب و خوانندب رمان در روند 

هاي زبانی  نان كه در شعر  نينی به دنبال آفرینش هنرسازهتن ایننوشتن و خواندن م

اند و با توان گفت هر دو مشاالتی در تر مه داشتهو ود دارند، نيستند. در نهایت می

هاي مورد بررسی در مجموع با معيارهاي موردنظر برمن، برگردان عدس تو ه به نمونه

 نماید. برتر از الدسوقی می

 

 منابع

شانانه؛ معرفی و هاي ریختآنتوان برمن و نظریه گرایش»(. 1392. )، محمد رايماامدي

. 6س  .دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی .«بررسی قابليت آن در نقد تر مه

 . 1-19. لص 10ش 

عربی گلستان سعدي بر اساس  ةنقد و بررسی تر م»(. 1395. )افضلی، علی و عطيه یوسفی

 .«موردي كتاب الجلستان الفارسی اثر  برائي  المخلع ةمطالعنظریه آنتوان برمن، 

لص  .14 . ش6. س های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهش ةدوفصلنام

84-61. 

 تهران: سخن. .8و  6، 5، 4 ج .فرهنگ بزرگ سخن(. 1382. )انوري، اسن و همااران

الصادق  ةتر م .األدبیة نظریات و تطبیقات في الترجمة(. 2015. )دبيري، إیناس -أوزیای

 تونس: دارسيناترا. .قسومة



 1399بهار و تابستان ، 22 شمارة، 10 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش             202

 

المنظمة العربیة للترجمة، بيروت:  .الترجمة والحرف أو مقام البعد(. 2010. )، أنطوانبرمان

 .مرکز دراسات الوحدة العربیة

تر مه  .شوندها چگونه ساخته میفرهنگ(. 1392). بسنت، سوزان و آندره لفور

 ان: قطره.تهر .1 چ .نصراله مرادیانی

اسين داوري و  ةتر م .درآمدی انتقادی بر مطالعات ترجمه(. 1397. )بوزبائر، ژان

 تهران: نشر نویسه پارسی. .1 چ .ابوطالب ایرانمهر

اميد  ةتر م .دایره المعارف مطالعات ترجمه(. 1396. )بيار، مونا و گابریئال سالدینا

 تهران: نشر نو. .1 چ .كاشانيان

زهرا فالح شاهرودي و فرزانه  ةتر م .اصول اخالقی مترجم(. 1396. )پيم، آنتونی

 تهران: مركز. .1 چ .معمار

نصراله  ةتر م .مطالعات ترجمه: یك میان رشته(. 1393. )پيم، آنتونی و همااران

 تهران: رخداد نو. .1 چ .مرادیانی و همااران

ارار كام  در رمان هاي سبای تبررسی ویژگی»(. 1397. )دبيرمقدم، محمد و سيما ملای

 . 85 -105. لص 26 . ش10 . س پژوهیزبان ةفصنام .«سووشون و بوف كور

نقد و بررسی تر مه شهيدي از نه  البالغه بر اساس »(. 1394. )دلشاد، شهرام و همااران

مطالعات ترجمه قرآن  ةدوفصلنام .«شانانه آنتوان برمنهاي ریختنظریه گرایش

 . 99-120. لص 4. ش 2 د .و حدیث

هاي تحریفی در گفتمان تر مهاز خود و دیگري و گرایش»(. 1390. )بودي، مهرانزتده

. 34. ش 9. د فصلنامة مطالعات ترجمه .«ناپذیريشناختی آنتوان برمن تا تر مه

 .23-37 لص

داستان یك روح )شرح و متن بوف کور صادق (. 1376. )شميسا، سيروس

 تهران: فردوس. .(هدایت
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تهران: فرهنگ  .1 چ .فرهنگ توصیفی دستور زبان(. 1395. )، عالءالدینطباطبایی

 معالر.

نقد و بررسی اطناب و توضي. در تر مه لحيفه »(. 1396. )فرهادي، محمد و همااران

های پژوهش .«سجادیه بر اساس نظریه آنتوان برمن، مطالعه موردي: تر مه انصاریان

 . 31-53. لص 17. ش 7. س ترجمه در زبان و ادبیات عربی

 .مکتیة الشروق الدولیةمصر:  .المعجم الوسیط(. 2004). مجمع اللغة العربیة

هاي پورعبادي از (. واكاوي تر مه1396. )مسبوق، سيد مهدي و ابوذر گلزار خجسته

. س فرهنگ رضوی .«هاي رضوي بر اساس سيستم تحریف متن آنتوان برمناامت

 .19 . ش5

هاي تر مه و بررسی سيستم نظري بر روند پيدایش نظریه»(. 1389. )پور، فاطمهمهدي

 .57-63 . لص41 . شکتاب ماه و ادبیات .«تحریف متن از نظر آنتوان برمن

 تهران: سمت. .8 چ ،ترجمه متون ساده(. 1394. )ميرزاسوزنی، لمد

 .علی بهرامی ةتر م .ای بر مطالعات زبان و ترجمهمقدمه(. 1388. )هاوس،  وليان

 ان: رهنما.تهر

تهران: نشر  .ابوطالب ایرانمهر و همااران ةتر م .مبانی ترجمه(. 1397رررررررررررررررررر . )

 نویسه پارسی.

 الفهان: انتشارات لادق هدایت. .1 چ .بوف کور(. 1383. )هدایت، لادق

، مصر: 1إبراهيم الدسوقی الشتاء، ط .البومة العمیاء و قطص أخری (.1990ررررررررررررررررر . )

 .مکتبة مدبولي

 ألمانيا: منشورات الجم .. 1ط .تر مة عمر عدس .لبومة العمیاءا (.1999ررررررررررررررررر . )

و تر مه  .فرهنگ اصطالحات ترجمه به پنج زبان(. 1385. )همبلی،  ان و همااران

 تهران: ویستار. تحقيق محمد علی مختاري اردكانی
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 .1 چ .گرایی؛ میخاییل باختین و جهانشهمكالم (.1395. )اویيست، مایا لهو

 تهران: نيلوفر.

مزدك بلوري و كاوه  ةتر م .بازاندیشی ترجمه (.1393. )ز،  يمز و هماارانهولم

 تهران: قطره. .بلوري
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