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نقد ترجمة عربی مرزباننامه براساس نظریة آنتوان برمن


1ـ آرزو پوريزدانپناه کرمانی 2 ـ وصال میمندی

6ر استادیار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
0ر دانشيار زبان و ادبيات عربی دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(تاری دریافت6863/68/03 :؛ تاری پذیرش)6866/81/69 :

چکیده
تر مه یای از راههاي ایجاد تعامالت فرهنگی بين ملّتها است .در این ميان ،وظيفة متر م ارائة
تر مهاي لحي .و درست است .نظریهپردازان تر مه الگوها و مدلهاي متفاوتی را براي ارزیابی تر مهها
ارائهكردهاند .ارزیابی و سنجش تر مه براساس مدلها و الگوهاي ارائهشده سط .كيفی متن تر مه شده و
ویژگیهاي مثبت و منفی آن را آشاار میسازد .از این رو ،ميزان مقبوليت تر مة یز اثر ادبی زمانی
مشخص میشود كه طبق این الگوها مورد ارزیابی قرار گيرد .در این ستار ،تر مة عربی مرزباننامه با
عنوان «قصص األمير المرزبان علی لسان الحيوان» براساس  6مورد از موارد نظریة سيستم تحریف متن
«آنتوان برمن» با روش توليفی -تحليلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .یافتههاي تحقيق ااكی از
آن است كه متر م با و ود آشنایی با زبان فارسی گاه در فهم ،دریافت و انتقال مطالب موفق نبوده است و
با و ود تالشهاي متر م ،شااف معنایی و نارسایی در معادلگزینی در تر مة وي به شم میخورد .در
ميان مؤلّفههاي مورد بررسی ،دو مؤلّفة غنازدایی كمّی و كيفی بيشترین بسامد و مؤلّفة تخریب ضرباهنگ
كالم كمترین بسامد را داشته است .علّت اللی این امر و فالله گرفتن متر م از متن اللی را باید در نوع
متن مبدأ و نبة ادبی و فنّی آن و عدم اشراف و تسلّط كام متر م بر زبان فارسی دانست.

واژگان کلیدی :نقد تمجم ،نمزبنن ننن ،قصص األنیرم الممزبرنن علری لسرنن الحیروان
آنتوان بمن ،تحمیف نت.،

(نویسندب مسئول)  E-mail: pooryazdanpanah@yazd.ac.ir
 E-mail: vmeymandi@yazd.ac.ir
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مقدمه
«مرزباننامه» یای از آثار ارزندب نثر فنّی است .ال آن را «مرزبان بن رستم بن شروین» از
شاهزادگان آل باوند در اواخر سدب  4قمري به زبان قدیم طبرستان نوشته است .نخستين بار
«محمّد بن غازي الملطيوي» ،وزیر شاه سليمان بن قل ارسالن ( 188 - 933ق) از سال قة
روم ،تر مة مرزباننامه را به زبان فارسی دري در  963ق به پایان برد و آن را
«روضةالعقول» ناميد (ااكمی .)34 :6814 ،پس از آن «سعدالدین وراوینی» ،نویسنده و
ادیب ایرانی ،بیآناه از كار ملطيوي باخبر باشد ،ميان سالهاي  187تا  100ق آن را به نام
ربيبالدین در  6باب ،یز مقدّمه و یز ذی به فارسی دري برگردانيد (لفا ،ج :6847 ،0
.)6889
مرزبان نامة وراوینی از مله شاهاارهاي ادب فارسی در نثر مصنوع و مزیّن به شمار
میرود (ااكمی .)39 :6814 ،نثر این كتاب آراسته به لنایع لفظی و معنوي و اشعار تازي
و پارسی است و از لحاظ شيوب نثرنویسی پيرو سبز نصراهلل منشی در كليله و دمنه است.
مرزباننامه تاكنون به زبانهاي انگليسی ،تركی و عربی تر مه شده است .نخستين بار« ،ابن
عربشاه» ( 394 - 766هر) در تقليدي از مرزباننامه« ،فاکهة الخلفا و مفاکهة الظرفاء» را به
زبان عربی به رشتة تحریر درآورد (الفاخوري .)189 :6838 ،اما تر مة عربی این اثر با
عنوان «قصص األمير مرزبان علی لسان الحيوان» در سال  0888ميالدي توسّط «یوسف
عبدالفتّاح فرج» ارائه شده است .وي این تر مه را هت مشاركت در «طرح ملّی تر مه»
در مصر ارائهكرد .در سال  6661ميالدي ،طرح ملّی تر مه در مصر با هدف تر مة بهترین
آثار در اوزب علوم انسانی به ویژه ادبيّات و فرهنگ ،هت آشنایی عربزبانان آغاز شد و
تاكنون بالغ بر هزار عنوان از بهترین آثار خلقشده به زبانهاي مختلف به عربی تر مهشده
و به اپ رسيده است« .عبدالفتّاح فرج» عالوه بر تر مة مرزباننامه در تر مة «فيه مافيه»
موونا نيز مشاركت داشته و تر مة رمان «مشتري عشق» را نيز در كارنامة كاري خود دارد.
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ظرفيت بيانی یز زبان بيش از هر يز از خالل تر مة متون ادبی نمود پيدا میكند .در
واقع «متر م متون ادبی با تر مه سعی در آشنا كردن خوانندب امعة زبانی مقصد با
دیدگاهها و هانبينیهاي تازه دارد كه در متن مبدأ بيان شدهاند و به عالوه خأل و ود
آنها در امعة زبانی مقصد ااساس میشود» (اقانی.)681 :6831 ،
تفاوت هاي ساختاري و واژگانی هميشه مانع بزرگی بر سر راه تر مة آثار ادبی بوده و
تر مة آثار ادبی همواره با مواردي از افزایش ،كاهش ،اذف و ت يير همراه بوده است.
هدف غایی از تر مه زمانی محقّق میشود كه تأثير تر مه بر خوانندب زبان مقصد همان
تأثير متن اللی بر خوانندب متن اللی باشد؛ یعنی متن اللی بدون كو زترین افزایش یا
كاهش در لورت و معنی وار د زبان مقصد شود .اما مسأله اینجا است كه هيچ پيامی را
نمیتوان بدون ت يير در لورت و معنی به زبان دیگر منتق كرد (لفوي.)6 :6876 ،
براي ارزیابی كيفيت تر مه ،سنجش آن براساس الگوها و مدلهاي ارائه شده در زمينة
نقد تر مه امري ضروري است .از این رو ،الگوهاي متعددي براي ارزیابی تر مه ارائه
شده و از دیرباز تاكنون مفهوم تر مه و روشهاي انجام آن مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است .سيسرون 6و سنت آگوستين 0از نخستين افرادي هستند كه با ارائة تعاریفی از
تر مه به این مهم پرداختهاند ،اما ارائة الگوهاي ارزیابی تر مه را باید رهاورد علم
زبانشناسی دانست .با ظهور علم زبانشناسی و نيز تأثير آن در

ار وب نظري

ساخت گرایی ،تر مه دستخوش ت يير و تحوّوتی شد و به تبع آن نظریههاي تر مه به
منظور تحلي و ارزیابی تر مهها با روش نوین و علمی پدید آمد.
در اوزب تر مهشناسی دو نگرش اللی مطرح است؛ گروه نخست نظریهپردازان
مقصدگرا هستند كه به عقيدب آنها معنا باید به هر قيمتی منتق شود (لطافتی.)80 :6833 ،

1- Ciceron
2- Saint Augustin
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هرب شاخص و بر ستة این گروه ودميرال 6است .وي بر این باور است كه محدود كردن
تر مه به رمزگردانی ساده ،نادرست است و تر مه باید با بازنویسی همراه باشد و متر م در
آن به توليد معنا یا آفرینش مجدّد بپردازد (ودميرال .)09 :6664 ،گروه دیگر نظریهپردازان
مبدأگرا هستند كه معناي زیبا را زادب فرمی زیبا میدانند و بر این باورند متر م فقط با وفادار
بودن به فرم میتواند معنا را انتقال دهد .در رأس این گروه آنتوان برمن 0قرار دارد .به عقيدب
وي در تر مة هر متن بيگانه باید االت غریبگیاش را در زبان مقصد افظ كرد و نباید در
تر مه ت ييراتی به نفع زبان مقصد ایجاد كرد؛ زیرا معنا از طریق لورت انتقال مییابد (برمن،
 .)49 :6666از دیگر نظریههاي پرطرفدار در قرن بيستم میتوان به نظریة نایدا 8اشاره كرد كه
براساس زبانشناسی گشتاري شا گرفت .به عقيدب نایدا «تأثير متن تر مهشده بر مخاطب
همانند تأثير متن اللی بر خوانندب مبدأ باید باشد» ( .)Nida, 1969: 130از این رو ،نایدا
در فرآیند تر مه به پيام ،مخاطبين ،نبهها و مؤلّفههاي فرهنگی تو ه فراوانی دارد .نایدا
نظریة خود را با هدف رفع مشاالت تر مة كتاب مقدّس به زبانهاي مختلف مطرح نمود و
مفاهيم دیدي را در ار وب تر مة متون وای به كاربرد.
دیگر نظریة پرطرفدار این عصر ،نظریة پيتر نيومارك 4است .نيومارك در الگوي
پيشنهادي خود تاية فراوانی بر تر مة عنالر فرهنگی در متن دارد (نيومارك.)16 :6878 ،
همچنين پُ گرایس 9الولی را براي دستيابی به گفتوگوي مطلوب معرّفی كرد كه طرفين
كالم باید آنها را رعایتكنند .الول گرایس كه در ال به منظور دستيابی به یز
گفتوگوي موفّق طرحریزي شده بود ،ذی مبحث تعادل تر مهاي وارد علم مطالعات
تر مه شد (لل .و .) 98 :6871 ،برخی از پژوهندگان این عرله نيز به ارائة الگوهایی
1- Ladmiral
2- Antoine Berman
3- Nida
4- Peter Newmark
5- Paul Grice
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تركيبی روي آوردند كه مهمترین آنها گارسس 6است .وي در الگوي خود به نظریات
زبانشناسان و نظریهپردازان تر مه همچون پيتر نيومارك نظر داشته است .گارسس براي
مقایسة شباهتهاي بين متن مبدأ و متن مقصد هار سط .پيشنهاد میكند كه به گفتة خود
او ،گاهی این سطوح تداخ دارند (گارسس.)76 :6664 ،
عالوه بر موارد یادشده الگوهاي دیگري نيز و ود دارد كه به علّت تنگی مجال در این
پژوهش پرداختن به همة آنها اماانپذیر نيست .هر ند كه نمیتوان با قاطعيت از برتري
نظریهاي در تر مة ادبی سخن گفت ،اما از آنجا كه بيشتر نظریههاي تر مه به نوعی
نظریهپردازي در هت از بين بردن لفظ براي افظ معنا هستند ،میتوان مرتبهاي باوتر براي
نظریههاي مبدأگرا در نظر گرفت؛ از آن هت كه پاي شا در ميان است .با تو ه به ایناه
«برمن» نظریهپردازي مبدأگرا است و بر متن مبدأ بيشتر تأكيد دارد و متن منتخب متر م؛ یعنی
مرزباننامه ،متنی ادبی است در پژوهش ااضر با بهرهگيري از الگوي پيشنهادي «برمن» به عنوان
الگو و مدلی امع كه میتواند نتيجة دقيقتري ارائهدهد به نقد تر مه و بررسی كيفيت و
مقبوليت آن و نيز بررسی نحوب عملارد متر م و امانتداري وي پرداخته شده است.

 .1روش پژوهش و بیان مسأله
مرزبان نامه زء متون بسيار مهم كهن فارسی است و پس از كليله و دمنه از بر ستهترین
آثار انشاشده در نثر فنّی بهشمار میآید .نثري كه در آن مفردات و تركيبات دشوار عربی به
وفور دیده میشود؛ «وراوینی» در مرزباننامه كوشيده است تا خواننده را از طوونیترین راه
به مقصد برساند .هر ند انب معنی را هم از نظر دور نداشته است .او به گونهاي كلمات
را كنار هم می يند كه اگر كلمه یا تركيبی از مح خاد خود برداشته یا مترادفی به اي
آن آورده شود ،افزون بر لفظ ،رشتة پيوستة معانی از هم میگسلد .با تو ه به آنچه بيان شد
1- Garces
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برگرداندن مرزبان نامه به زبان عربی كاري سه و همچنين دشوار است .وفور ل ات عربی
در نثر این كتاب ،متر م را در بيشتر موارد از معادلیابی بینياز كرده ،اما بُعد ادبی ،ينش
كلمات ،انسجام و پيوستگی آنها در خلق معنی در پارهاي از موارد ،كار را بر متر م
دشوار و غيرممان ساخته است .همان طور كه پيش از این بيان شد در نقد متون ادبی
تر مه شده نظریههاي متعددي و ود دارد و از آنجا كه كاربست نظریة گرایشهاي
ریختشانانة «آنتوان برمن» در نقد نين متونی ،ااایت از قابليت استعمال آن در
تر مههاي ادبی دارد ،این نظریه به عنوان ار وب نظري تحقيق انتخاب شده است.
در این پژوهش سعی بر آن است كه تر مة «یوسف عبدالفتّاح فرج» از مرزباننامه
براساس عوام تحریف متن «آنتوان برمن» مورد نقد و تحلي قرار گيرد .از آنجا كه نظریة
«آنتوان برمن» در ال براي بررسی تر مههاي فرانسه و انگليسی نگاشته شده و برخی از
مؤلّفه هاي آن براي تحلي ميان دو زبان دیگر ناكارآمد است ،از این رو ،در این پژوهش
مؤلّفههایی كه قابليت انطباق بيشتري روي تر مة «عبدالفتاح فرج» داشته با روش
تحليلی -توليفی مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از انجام این پژوهش یافتن پاسخی
درخور براي سؤالهاي زیر است:
 -6بنا به نظریة گرایشهاي ساختارشانانة «آنتوان برمن»« ،یوسف عبدالفتّاح فرج» تا ه
اندازه در تر مة خود به متن مرزباننامه وفادار بوده است؟
 -0مؤلّفههاي نظریة گرایشهاي ریختشانانة «آنتوان برمن» تا ه اندازه در تر مة
«عبدالفتّاح فرج» نمود پيدا كرده است؟

 .2پیشینۀ پژوهش
برخی از پژوهشهایی كه در آنها با تايه بر نظریة «آنتوان بررمن» بره نقرد تر مره پرداختره
شده است ،عبارتند از :مقالة «نقد و بررسری تر مرة عربری گلسرتان سرعدي براسراس نظریرة
آنتوان بررمن» ( )6869از علری افضرلی و عطيّره یوسرفی .در ایرن پرژوهش كتراب الجُلسرتان
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الفارسی اثر برائي المخلّع براساس هفت مؤلّفه از مؤلّفههاي تحریف متن از دیدگاه بررمن
بررسی شده است .همچنين مقالة «نقد و بررسی تر مة شهيدي از نه البالغه براساس نظریة
گرایشهاي ریختشانانة آنتوان برمن» نوشتة شهرام دلشاد و همااران ( )6864كه تر مرة
سيّد عفر شهيدي از نه البالغه را با تايه برر هرار مؤلّفرة عقالیریسرازي ،اطنراب كرالم و
آراستهسازي نقد و بررسیكرده است .محمّدرضا لميمی در مقالة «بررسی تر مرة داسرتان
تپّههایی ون في هاي سفيد براسراس سيسرتم تحریرف مرتن آنتروان بررمن» ( )6866داسرتان
یادشده را از هار منظر عقالییسازي ،اطناب كالم ،تفاخرگرایی و تخریرب شرباة معنرایی
مستتر مورد تحلير قررار داده اسرت .همچنرين مقالرة «نقرش وفراداري بره یرز نویسرنده در
تر مه» (بررسی مقابلهاي تر مة قاسرم روبرين از آثرار مارگریرت دوراس) ( )6868بره قلرم
مریم كریميان و منصوره الالنی به تطبيق هفت مورد از عوام تحریف متن آنتوان برمن بر
تر مة قاسم روبين از رمانهاي دوراس پرداخته و ميزان وفاداري و عدم وفاداري متر م را
مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است.
غالمرضا افراسيابی در مقالة «مرزباننامه ناتههایی تازه پيرامون تأليف ،تر مره و تحریرر
روضة العقول محمّدغازي ملطيوي و مرزبراننامرة سرعدالدین وراوینری» ( )6830بره بحرث و
انتقاد دربارب دو تحریر فارسری دري مرزبراننامره و مرتن عربری آن؛ یعنری فاكهرة الخلفراء و
مفاكهة الظرفاء پرداخته و با آوردن نمونههایی از آنها ،فاكهة الخلفاء را از نظر لفرظ و معنرا
بر روضة العقول و مرزباننامه تر ي .داده است .براساس ستو وي انجام شرده ،تراكنون
هيچگونه پژوهش مستقلّی به زبانهاي عربی و فارسی در مورد معرّفی تر مة عربی «یوسف
عبدالفتاح فرج» از مرزباننامه با عنوان «قصص األمير المرزبان علی لسان الحيروان» یرا نقرد و
بررسی آن انجام نشده است.
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 .3بحث
«آنتوان برمن» ( )6640 - 6666از نظریهپردازان مبدأگرایی در تر مره اسرت كره برا و رود
تأليفات اندك ،تأثير فراوانی بر نقد و مطالعات تر مه داشته اسرت .او در ایگراه مترر م و
نظریهپرداز ،تو ه ویژهاي به متن اللی دارد و به وفاداري مترر م در تر مره معتقرد اسرت.
نظریة «گرایشهاي ریختشانانه» وي رهاورد عوام گرایش به سمت مبدأگرایی از مله
قوممداري از آن خود ساختن و بيگانهزدایی است (ماندي .)804 :6836 ،او در ایرن نظریره،
متر م را به وفاداري دعوت میكند و نين نظر دارد كه بایرد از هرگونره «مقردّسشرماري
زبان مادري» خودداريكرد .وي مجموعه عواملی را كه باعث ایجراد فرآینرد بيگانرهزدایری
میشود ،برمیشمرد و از متر م میخواهد كره از ایرن تحریرفهرا بپرهيرزد و در تر مره از
هت سبز و محتوا به متن مبدأ پایبند باشد (برمن.)74 :6666 ،
«آنتوان برمن» معتقد نيست كه تر مه باید به طور كلّی بره مرتن مبردأ مقيّرد باشرد؛ زیررا
الووً تر مه ،یز عم زایشی و ادبری اسرت و شخصريّت و سربز مترر م در آن ،خرواه
ناخواه بروز مییابد ،اما آن ه ضروري مینماید ،این است كه او باید بنا بره الرول اخالقری
به متن وفادار باشد .از این رو ،طبق نظر «برمن» كه نظریهاي الرولی اسرت و اماران مقایسره
ميان تر مه و متن اللی را فراهم میآورد ،متن باید از عوام تحریفساز یا ساختشانانه
تا ادّ اماان به دور باشد و متر م با پذیرفتن مرتن بيگانره سرعیكنرد آن را بردون خدشره و
ت ييري به زبان مقصد منتق كند.
«برمن» هرگونه اذف ،افزایش ،ت يير در سربز نویسرنده ،ت ييرر سراختار زبران ،اطنراب
كالم و اتی ت يير در نقطهگذاري و پاراگرافبندي را تحریف مرتن الرلی شرمرده و از آن
به عنوان سيستم تحریف متن یاد میكند .ایرن سيسرتم از  60مؤلّفره تشراي شرده اسرت كره
عبارتند از :عقالییسازي ،شفّافسازي ،اطناب كرالم ،غنرازدایری كمّری ،غنرازدایی كيفری،
تفاخرگرایی ،همگونسازي متن ،تخریب ضرباهنگ ،تخریب شباههراي معنرایی مسرتتر در
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متن ،تخریب یا بومیسازي شباههاي زبانی زبانهاي محلّی ،تخریب سيستم زبانی ،تخریرب
الطالاات (اامدي .)6 :6860 ،پرهيز از مؤلّفههاي یادشده مو ب سالمت فرآیند تر مره
میشود؛ سالمت از این نظر كه اثرر تر مرهاي را برا كمتررین ریرزشهراي فرهنگری موا ره
میكند.
نقد تر مه آنگونه كه «بِرمن» ارائه میدهد ،اال خروانش و تفاّرر و بسريار نزدیرز
به نقد ادبی است« .برمن» معتقد است كه «نظریة وي هانشرمول بروده و قابليرت كراربرد در
همة زبانها را دارد» (اامدي )6 :6860 ،و با كاربست نظریة وي میتوان به ميزان وفراداري
متر م دست یافت .همچنين نظریة «برمن» ،یای از كاربرديتررین نظریرههرا برراي سرنجش
متون ادبی است .البته باید گفت كه با تو ه به تفاوتهاي فرهنگری -ا تمراعی و گفتمرانی،
پایبند بودن به عقيدب «برمن» در تمامی موارد بسريار دشروار مرینمایرد (مهرديپررور:6836 ،
 .)18از این رو ،پارهاي از مؤلّفههاي نظریة «برمن» در تر مه به برخری زبرانهرا كراربردي و
عملی نيست .در ادامه به بررسی  6مؤلّفه از نظریة مذكور پرداخته خواهد شد كه به گونرهاي
بارز در متن تحليلی نمایان بودهاند.

 .1-3عقالییسازی
عقالییسازي به ایجاد ت يير در سراختار نحروي و شريوب عالمرتگرذاري مرتن مبردأ مربروط
میشود .در این لورت ،متر م با تو ه به نظم گفتمان مقصد ،مالت و زنجيررب مرالت
را بازتوليد و مرتّب میكند و به نظم درمیآورد« .برمن» معتقد است كره نثرر از قبير رمران،
رساله و ...به دلي برخورداري از تارار ،تعدّد مالت مولولی و معترضه ،مرالت بلنرد و
مالت بدون فع  ،سراختاري شراخهشراخه دارد و مترر م برا عقالیریسرازي ،ایرن سراختار
شاخهشاخه را به ساختار خطّی تبدی میكند؛ به عنوان مثال ،مترر م برراي مالتری كره در
متن مبدأ بدون فع اند ،فع میآورد .مالت بلند را كوتاه میكند و به الطالح ،مرالت

211

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،01شمارة  ،22بهار وتابستان 0911

را میشاند و یا مالت معترضه را ابه ا و یا اضافه و كم مریكنرد .در اقيقرت« ،بررمن»
فرآیند عقالییسازي را تحریفری در مرتن الرلی قلمرداد و آن را رد مریكنرد (مهرديپرور،
 .)96 :6836عقالییسازي زمانی نادرست خواهد بود كه به متن اللی آسيب بزند.
در تر مة عربی مرزباننامه ،موارد اندكی از عقالییسازي به شم میخورد؛ به عنروان
مثال ،در متن مرزباننامه نين میخوانيم« :هر دو به مزید قربت از دیگر خوادّ خدم مرتبرة
تقدّم یافته و مشير و محرم اسرار مملارت گشرته» (وراوینری )036 :6831 ،كره مترر م مرتن
فوق را اینگونه به عربی برگرداندهاست« :و قد نال کالهما ة دون سائر خواص الملک مةن
الخدم ة مرتبة التقدم ،وصارا مستشارین له ومحرمي أسرار المملکة» (فرج .)670 :0888 ،در
این عبارت ،متر م ساختار ملة نخسرت را درهرم شاسرته اسرت .در ایرن ملره دو مرتمم
قيدي و ود دارد كه متر م «به مزید قربت» را كه بيانكنندب علّت وقوع فع است ،ارذف
و «از دیگر خواد خدم» را به یز تركيب معترضه تبدی كردهاست.
تر مة پيشنهادي« :وقد نال کالهما مرتبة التقدم بفضل التقرب دون سائر الخدم الخواص،
وأصبحا له مستشارین و ألسرار المملکة ولیجَتین».
در بخش دیگري از مرزباننامه آمده است« :هر وارد كه آن منبع لذّات رواانی و مرتع
آمال و امانی بيند و در آن مسرح نظرِ راات و مطرحِ مفرارشِ فراغرت رسرد ،نسريئة موعرو ِد
بهشت را در دنيا نقدِ وقت یابد» (وراوینی .)496 :6831 ،در عبرارت یادشرده ،واژب «مَسررَح»
اسم ماان است از سرح و به معناي راگاه و گردشگاه است (ل تنامة دهخردا ،ذیر واژه)
و نظر راات استعارب مانيه و به معناي دیدب آسایش است .همچنين مَطرَح اسرم ماران و بره
معناي ایگاه گستردن بوده (فرهنگ فارسی معرين ،ذیر واژه) و مفرارش مرع مفررش بره
معناي بستر كه با اضافه شدن فراغت به آن اضافهاي تشبيهی در كالم به و ود آمده است.
«یوسف عبدالفتاح فرج» عبارت یادشده را ایرنگونره تر مره كرردهاسرت« :فکةل وارد
یراها منبعاً للذات الروحانیة و مرتعاً لآلمال واألماني ،ویسةرح فیهةا نظةر الراحةة ،ویطةرح
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مفارش الفراغ ،وینقد فیها في الحال نسیئة الجنة الموعودة» (فرج .)071 :0888 ،نرانكره از
متن مرزباننامه برمیآید ملة نخست عبارت یادشده در توليف آن ماان آمدهاسرت ،امرا
در تر مة «یوسف عبدالفتاح» (فا وارد یراها منبعاً) ،عبارت به گونهاي آمده كه گویرا آن
ماان این ویژگی را نردارد و واردشرونده بایرد آن را نرين ببينرد .در ایرن عبرارت ،مترر م
«مسرح نظرِ راات» و «مطرح مفرارش فراغرت» را بره لرورت دو ملرة داگانره درآورده
است .این در االی است كه نویسنده از این دو عبارت به عنوان تولريفی برراي آن ایگراه
استفاده كرده و سجع بين كلمات مسرح و مطرح ،راات و فراغت بر آهنگ كرالم افرزوده
است ،اما متر م با عقالییسازي هم معناي كالم را دگرگون ساخته و هرم از آهنرگ كرالم
كاسته است.
تر مة پيشنهادي« :کل وارد یةری ذلةک المنبةع للةذات الروحانیةة و المرتةع لآلمةال و
األمان ي ،ونال فیه مسةرحَ نظةر الراحةة ومطةرح فةراش الفراغةة ،وجةد فةي الةدنیا الجنةة
الموعودة نقداً»
نمونة دیگر عقالییسازي را میتوان در تر مة عبرارت «هميشره اندیشرة آن كرردي كره
این دو یار مختصرشا كه ر وع معظمات امور با ایشان اسرت ،روزي بره تعررّض منصرب
من متصدّي شوند و كار وزارت بر من بشوليده كنند» (وراوینی )036 :6831 ،مشاهدهكررد.
در تر مة عبارت یادشده آمده اسرت« :کان في فکر دائم من هذین الرفیقین الضئیلین اللذین
صار إلیهما مرجع حسم االمور ،خشیة أن یتصدیا یوماً له ولمنصبه ،ویفسدا أمر الوزارة علیه»
(فرج .)670 :0888 ،در عبارت فارسی یادشده ،وراوینری از لرنعت التفرات اسرتفاده كررده
است .التفات یای از شرگردها و آرایرههراي ادبری اسرت كره برا بر سرتهسرازي و شاسرتن
هنجارهاي معمول زبان ،مو ب آشناییزدایی ،تعجّب و شگفتی خواننده و درنهایرت الترذاذ
هنري میشود و نقش بسيار مؤثّري در بيداري و ذب مخاطب دارد .این لرنعت در بيشرتر
كتابهاي بالغی عربی و فارسی برا عنروان انتقرال گوینرده از خطراب بره غيبرت و بررعاس
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تعریف شده است (همایی .)068 :6834 ،در تر مة عربی ،متر م از عقالییسرازي اسرتفاده
كرده و كالم را كامالً به لورت غایب و سوم شخص تر مه كرده است و با این كار سبب
شده تا لنعت التفات از بين رود.
تر مة پيشرنهادي :کان یتفکّر دائماً من هذین الةرفیقین الضةئیلین اللةذین صةارا مرجةع
معظمات األمور في أنهما یتعرضان یوماً لمنصبي و یفسدان أمر الوزاره عليّ.

 .2-3شفّافسازی
«آنترروان برررمن» ش رفّافسررازي را یارری از عوام ر تحریررف مررتن الررلی قلمررداد مرریكنررد.
شفّافسازي بيانكنندب مسائلی است كه در متن مبدأ واض .نبوده یا به تعبير دیگرر ،پنهران و
سربسته بيانشده و نویسنده قصد آشاارساختن آنها را نداشته اسرت .در اقيقرت ،شرفّاف-
سازي «روشنگري در سط .معنایی است؛ در االیكه عقالیریسرازي روشرنگري در سرط.
ساختار نحوي برود» (مهرديپررور .)96 :6836 ،از ایرن رو ،مترر م فطرتراً بره واضر.سرازي
گرایش دارد و دوست دارد ویههاي پنهانی معنا را بازگشاییكند.
دربررارب اینكرره ش رفّافسررازي خرروب اسررت یررا بررد« ،برررمن» معتقررد اسررت «بهتررر اسررت
خصوليات ،الالت و غرابرت مرتن الرلی افرظ شرود .وي برا ردّ هرگونره توضري .اضرافه
(شفّافسازي) بر این عقيده است كه خالّقيت در تر مه بایستی در خردمت بازنویسری مرتن
اللی به زبان دیگر قرار گيرد ،نه ارائرة تر مرهاي واضر .و شرفّاف» (كریميران و الرالنی،
.)609 :6868
دو نوع از شفّافسازي در تر مة عربی مرزبان نامه به شم میخرورد؛ در اكثرر مروارد،
متر م هت رفع ابهام متن توضيحاتی را در پاورقی ارائه داده است كه میتروان ایرن عمر
متر م را از محاسن این تر مه به شمار آورد؛ راكه شفّافسازي او در متن اللی تر مره
نيست تا خواننده را از متن الرلی دور كررده و سربب عردم رعایرت امانرتداري در تر مره
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شود؛ مانند تر مة این بخش از متن « :ناناه لدرِ سعيد مرال الردین خجنرديَ ،سرقی اهللُ
عَهدَهُ ،در واب نامة تازي كره قاضي القضاة افضل الدین احمد بن عبد اللطیف النیریةزی و
هو البحرُ الغَزیرُ اَدَباً وَ الحِبرُ النِحریرُ کَالماً وَ مَذهباً فَضالً عَن سائِرِ العلومِ بِمَرند به خدمت او
فرستاد در ابداء عذر خویش به تعریض ذكر او میكند و به ورود نتای ِ فار او كه وقتری بره
الفهان به خدمت لدر سعيد لدر الدین خجندي فرستاده بود و او سه هزار دینرار ضرميمة
واب آن گردانيده ،افتخار مینماید ( »...وراوینی .)66-60 :6831 ،متر م عبارات یادشده
را بدین لورت تر مه كرده است« :مثلما قال الصدر سعید جمال الدین خجندی ة سقي اهلل
عهد في جواب رسالته العربیة إن قاضي القضاة أفضل الدین أحمد بن عبد اللطیف التبریةزی
و هو البحر الغزیر أدباً و الحبر النحریر کالماً و مذهباً فضالً عةن سةائر العلةوم ،أرسةله إلةي
()3

«مرند»( )0للخدمة ،و کان یعرض بذکره

أثناء إبداء عذره( ،)2و بورودِ نتائج فکةره ( )4و قةد

ضمنها ثالثة آالف دینار لیظهر االفتخار به ة في الوقت الذی کان قد أرسل إلي خدمة صةدر
سعید الدین خجندی ( »...فرج .)66 :0888 ،وي در پاورقی توضيحاتی دربارب مرند و مر رع
ضميرهاي غایب ذكر كرده است .متر م در پاورقی توضي .میدهرد كره مرنرد نرام شرهري
بين تبریز و نهر ارس است .همچنين براي رفع ابهام ضرمایر توضري .مریدهرد كره در كلمرة
بذكره مقصود ذكر زین الدین ،در عذره ضرمير «ه» بره قاضری القضراب و در فارره بره زیرن-
العابدین برمیگردد .اما ناتة قاب تو ه در این تر مه شفّافسازي یا عدم شفّافسرازي آن
نيست؛ بلاه اشااوتی در گزینش برابرنهادها و ساختار تر مه و ود دارد.
تر مة پيشنهادي :کما أرسل الصدر سعید جمال الدین خجندی سقي اهلل عهدَه في جواب
رسالةٍ باللغة العربیة کان قد أرسلها إلیه قاضي القضاة افضل الدین احمةد بةن عبةد اللطیةف
النیری زی و هو البحرُ الغَزیرُ اَدَباً وَ الحِبرُ النِحریرُ کَالماً وَ مَذهباً فَضالً عَن سائِرِ العلةومِ بِمَرنةد
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في إبداء عذره ،أنَّه یعرض بذکره و یفتخر بنتائج فکره عندما زار سعید صدر الدین خجنةدی
بأصبهان؛ وقد ضمنها ثالثة آالف دینار...
در آثار مصنوع و ف ّنی ،دیبا ة اثر نسبت به سایر قسمتهاي كتاب از پيچيدگی و ابهام
بيشتري برخوردار است .مرزبان نامه نيز از این قاعده مستثنا نيست و دیبا ة آن نسبت به 6
باب متن كتاب دشوارتر و دیریابتر است .از این رو ،در تر مة عربی مرزباننامه ،بيشترین
شفّافسازي از سوي متر م در تر مة دیبا ه لورت گرفته است؛ مثالً وي در تر مة
عبارت «یز دو زء از این ا زاء در مطالعة این طایفه میآوردم» (وراوینی-86 :6831 ،
 )88مینویسد« :و کنت أعرض علي أسماع هذه الطائفة جزءاً أو جزأین من هذه األجزاء (»)3
(فرج ،)66 :0888 ،سپس براي روشنتر شدن معنا در پاورقی ضمن توضيحی بيان میكند
كه منظور از هذه األ زاء ،ا زاء كتاب است.
تر مة پيشنهادي :کنت أعرض جزءاً أو جزئین من هذه األجزاء في تعریف هذه الطائفة.
از اوای قرن ششم هجري و در ادامة مراا كمال نثر فنّی ،درج و تضمين شعر در آثار
منثور فارسی به تقليد از نثر عربی رواج یافت« .شيوب متداول در این مورد آن بود كه
نویسنده ،مصاریع و ابيات شعري را براي بيان قسمتی از معنی كه میبایست به نثر نوشته
شود به رشتة عبارت میكشيد و در آن نان با مهارت ايمیداد كه تفايز این دو ،نه
تنها در زیبایی ظاهري كالم اثر میگذاشت؛ بلاه تسلس و توالی معانی را نيز از هم
میگسيخت» (خطيبی« .)066 :6868 ،وراوینی» نيز براي بيان مطلب و آراستگی كالم از
شواهد شعري مدد سته است« .یوسف عبدالفتاح فرج» شواهد شعري را به نثر برگردانده و
در پاورقی ،گاه شعر فارسی را نق كرده و گاه با ذكر نام شاعر و مطلع شعر ،خواننده را به
ال شعر ار اع داده است؛ از این نمونه است« :نه پيش من دواوین بود و دفتر /نه عيسی را
عقاقيرست و هاون» (وراوینی )04 :6831 ،در تر مة این شعر آمدهاست« :لَم یَکُن أمَامِي
دَفتر أو دَواوین مِثل عیسي العَقاقیر و ال هاون (( »)0فرج .)67 :0888 ،متر م در پاورقی
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توضي .میدهد كه این عبارت تر مة شعري از خاقانی و برگرفتهشده از قصيدب
«درشاایت و عزلت و تخلّص به مدح پي مبر اكرم» است و مخاطب را به دیوان خاقانی
تصحي .ضياء الدین سجادي لفحة  867ار اع داده كه این عم متر م در راستاي تبيين
مطلب عملی نيز است ،اما متر م در تر مة این بيت شعر به گونهاي رفتار كرده كه دو
مصرع را در قالب یز مله آورده در االی كه این دو مصرع دو ملة داگانه هستند
كه تر مة مصرع اوّل آن نين است:
لم یان عندي (لديَّ) دفترٌ و دواوینُ

لم یان لعيسی عقاقير و هواوین

گاهی متر م در متن تر مه بدینگونه شفافسازي كرده كره در الر مرتن را تر مرة
آزاد و غير امانتدار كرده و آنگاه در پاورقی تر مة تحرتاللفظی و كلمره بره كلمرة آن را
میآورد .در عبارت «روز دیگر كه شاه سيّارات عَلَم بر بام این طارم هرارم زد» (وراوینری،
)48 :6831؛ شراه سريّارات اسرتعاره از خورشرريد اسرت و متررر م در تر مره ،واژب شررمس را
ایگزین آن كرده اسرت« :و في الیوم التالي الذی خرجت فیه الشمس ( )0األعةالم الخفاقةة
علي سقف السماء الرابعه» (فرج ،)06 :0888 ،اما در پاورقی توضي .میدهد كه تر مة لفرظ
به لفظ عبارت فارسی «ملز النجوم السيارب» است و آن كنایه از خورشيد است.
تر مة پيشرنهادي :و في الیوم التالي الذی نصةبت ملةک السةیّارات علمةه علةي سةطح
السماء الرابعة.
شيوب دیگري كه متر م براي شرفافسرازي پريش گرفتره و كمترر از آن اسرتفاده كررده
است ،توضي .در متن و داخ پرانتز است مانند« :و روي ارم كه از دیدب نامحرمان در نقراب
تواریست معاینه مشاهدت كند» (وراوینی .)496 :6831 ،متر م در تر مة خود هرم معرادل
انتخابی خود و هم تر مة لفظ به لفظ را میآورد« :ویعاین فیها وجه إرم التي هي في نقةاب
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الخفاء من نظر األجانب (غیر محارم)» (فرج .)071 :0888 ،همچنرين تر مرة ملرة «ترا شراه
بداند كه از دانشوران كدام پایه دارد» (وراوینی )48 :6831 ،كه مترر م برراي زدودن ابهرام
مله مر ع ضمير را نيز در داخ پرانتز ذكر میكنرد« :حتي یعلم الملک أین موقعه (األمیر)
بین العلماء» (فرج)03 :0888 ،؛ براساس نظریة بررمن ایرن عمر مترر م شایسرته نيسرت و از
عيوب تر مه به شمار میآید.

 .3-3اطناب
شفافسازي توضيحاتی خارج از متن است كه با هدف ابهامزدایی از معنا انجرام مریگيررد،
اما اطناب «اضافاتی است كه يزي به مرتن نمریافزایرد و تنهرا اجرم خرام مرتن را افرزایش
میدهد ،بیآناه به بار معنایی و گفتاري متن بيفزاید .هر تر مهاي به این گررایش دارد كره
از متن اللی طوونیتر باشد و این نتيجرة دو گررایش اوّل [عقالیریسرازي و شفافسرازي]
است» (اامدي« .)7 :6868 ،بِرمن» نيز بر این ناتره واقرف اسرت كره هرر تر مرهاي از مرتن
اللی خود طروونیترر اسرت .او ایرن اطنراب كرالم را االر دو فرآینرد عقالیریسرازي و
شفّافسازي میداند و معتقد است كه متر م ایدب «فشردب» متن مبدأ را براز مریكنرد و ایرن
كار را «تهیشدگی» مینامد كه تأثيري در غنا بخشيدن به ان كرالم نردارد .از ایرن رو ،برر
آن ملة معروف خود كه «افزوده هيچ نمیافزاید» تأكيد میكنرد و افرزوده را لرتنهارفاً در
راستاي انباشته كردن اجم متن و بریثمرر مریدانرد .بره اعتقراد «بِررمن» ،اطنراب كرالم پایرة
زبانشناختی ندارد و گرایشی وینفز از تر مه شده است (مهديپور.)8-4 :6836 ،
در تر مة عربی مرزباننامه ،موارد بسيار اندكی از اطنراب را از سروي مترر م مریتروان
مشاهده كرد و گاه متر م به اي اطناب به كاهش متن روي آورده اسرت؛ راكره اطنراب
یای از اركان اللی و مهمترین ویژگیهاي نثر فنّری و مصرنوع برهشرمارمیآیرد و آن را از

نقد ترجمۀ عربی مرزباننامه براساس نظريۀ آنتوان برمن  /آرزو پوريزدانپناه کرماني و وصال میمندی

211

انواع دیگر نثر متمایز میسازد و به آن اماان میدهد تا دیگر ویژگیهاي نثرر فنّری را پرذیرا
باشد .در نثر فنّی ،اطناب به گونهاي است كه نویسنده میتواند مو ز بنویسد و نمینویسد.
برخالف نثر ساده در نثر مصنوع ملهها در عرض یادیگر قرار دارند به نحروي كره در
بسياري از مواقع میتوان بخشی از مطلب را اذفكرد ،بریآناره بره الر موضروع خللری
وارد شود .با همة این توضريحات ،مروارد انردكی از اطنراب در تر مرة «یوسرف عبردالفتاح
فرج» مشاهده میشود؛ مانند« :مرغان بر پنجرب اغصانش ون نسرر» (وراوینری)073 :6831 ،
كه در تر مة آن آمده است« :وقد سکنت الطیور علي أطراف أغصانها هادئة البال کالنسةر»
(فرج)676 :0888 ،؛ متر م واژههاي «سانت» و «هادئة البال» را به تر مة خود افزوده و برا
این كار هم به عقالییسازي و هم به اطناب روي آورده است.
تر مة پيشنهادي :الطیور علي نافذة أغصانها کالنسر.
همانطور كه پيش از این بيان شد در نثر فنّی نویسنده براي بيان معنی ،كوتاهتررین راه را
انتخاب نمیكند ،بلاه خواننده را همراه خود از راهی طوی پيش میبررد ترا در ایرن مسرير،
مجال آن داشته باشد كه او را با مناظر گوناگون و زیبایی آشناسازد؛ یعنی برا آوردن الفراظ،
ل ات ،تركيبات و تعبيرات بسيار در پی بيان مفاهيم و معانی اندك اسرت .آوردن مترادفرات
پی درپی از ویژگیهاي نثر فنّی است ،اما گاه نویسنده در نثر فنّی ،كالم را بدون اطالره بيران
میكند؛ مانند« :شراهِ پريالن را از شرنيدنِ ایرن ااایرت سلسرلة بریلربري در درون بجنبيرد»
(وراوینی .)418 :6831 ،متر م در تر مة این عبارت به یاسرانسرازي رويآورده و برراي
یز دست كردن متن به ذكر مترافات پرداخته است« :فتحرکت بواعث عدم الصةبر و القلةق
في دواخل ملک الفیلة مةن سةماع هةذه الحکایةة» (فررج .)071 :0888 ،هر نرد متر مران
معمووً گرایش به تفسير بيشتر از زبران مبردأ دارنرد ،امرا بایرد تو ره داشرت ایرن امرر باعرث
تحریف متن اللی نشود؛ راكه مترر م برا ایرن اطنراب از ترأثير بالغرت ایجازگونرة كرالم
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كاسته است .این قبي اضافات ،تنها اجرم خرام مرتن را مریافزایرد ،بریآناره برار معنرایی و
گفتاري به متن ببخشد.
تر مة پيشنهادي :تحرکت سلسلة الفزع في نفس ملک الفیلة من سماع هذه الحکایة.

 .4-3غنازدایی کیفی
در این گرایش تر مهاي ،اي الطالاات ،بيانها و عبرارات مرتن الرلی را الرطالاات،
بيانها و عباراتی میگيرند كه فاقد غناي آوایی و معنایی و اتّی «تصویري» ایرن عنالرر در
متن اللی هستند (اامدي .)3 :6860 ،تحریفی كره «بِررمن» از آن سرخن مریگویرد ،شراید
یای از سختترین مسائ مو ود در عم تر مه و یای از دشوارترین كارهاي هر متر م
باشد .هر زبانی با تو ه به ساختار و كلمات و آواهاي مو ود در آن ،كلمرات و برازيهراي
كالمی ویژهاي با بار معنایی و تصویرسازي خاد خود دارد و برگرداندن آنها غالبراً بسريار
دشوار است .شاید گاهی بتوان با شرباهتهراي آوایری آنهرا مرانور داد ،امرا همرواره نرين
شانسی و ود ندارد (مهديپور.)4 :6836 ،
در تر مة عربی مرزباننامه عبارات فراوانی را میتوان یافت كه بر اساس این مؤلّفه قاب
نقد و بررسی است؛ مانند« :و اگر دیگر باره گرفتارآیم و رخِ نبري بارِ دیگر این رسن را
به نبر گردن من برآرد ،همين االت باشد كه اكنرون هسرت» (وراوینری )890 :6831 ،كره
متر م آن را به لرورت «ولو صرت أسیراً مرة أخری و شُنقت فهذه الحالة هي الکائنة اآلن»
(فرج )061 :0888 ،تر مه كرده است .متر م عبارت رخ نبري بار دیگر این رسن را به
نبر گردن من برآرد را در كلمة شنقت خالله كرده و برا ایرن كرار سربب شرده ترا ررخ
نبري كه استعاره از آسمان است و نبر گردن كه اضافة تشربيهی اسرت در تر مره منتقر
نشوند و به تبع آن واجآرایی عبارت كه متن اللی را آهنگرين سراخته و تصویرسرازيهراي
لورتگرفته -كه از ویژگیهاي نثر فنّی است -در تر مه از بين برود.
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تر مة پيشنهادي :وَ إن اُوسَر مَرَّةً اُخرَی ،وَتَجعَلِ السَّماءُ نِیرَ االسةارةِ فِةي ( /عَلةي) عُنُقِةي؛
تَکُنِ الحَالَةُ کَمَا هِيَ اآلنَ.
همانطور كه در ابتداي این بحث آمد بره اعتقراد «بررمن» ،رایگزین كرردن عبرارات و
كلمات برا الرطالاات و كلمراتی كره از لحراظ غنراي معنرایی در خرور مرتن مبردأ نيسرت،
تحریف متن به شمار میآید كه باعرث ارائره نردادن تصویرسرازي دقيرق از مرتن زبران مبردأ
میشود .از مله این عبارت« :همان زمران ميران طلرب دربسرتم و ننشسرتم ترا آن گن خانرة
دولت را بدست آوردم» (وراوینی )06 :6831 ،كه در تر مة آن آمده اسرت« :و قرنت بةین
الزمن و بلوغ الهدف ،و لم استرح حتي أتیت ببیت کنز الثروة إلي یةدی» (فررج)61 :0888 ،؛
ميان طلب دربردارندب اضافهاي استعاري است و دربستن ميان طلب عبارتی كنایی اسرت كره
به همراه گن خانة دولت كه اضافة تشبيهی است در تر مه ارذف شرده اسرت .مترر م بره
اي واژب دولت كه به معناي اقبال و سعادت است از تعبير كنز الثروب اسرتفاده كررده اسرت.
كلمات انتخاب شده بار معنایی عبارات متن اللی را ندارند و آهنگ كالم بره خراطر سرجع
مو ود بين دربستم ،ننشستم و آوردم نيز در تر مه از بين رفته است.
َصةلتُ عَلَةي
تر مة پيشنهادي :فِي ذَلِکَ الوَقتِ شَدَدتُ حِزَامَ الطَلَبِ ،وَلَةم أسةتَرِح حَتَّةي ح َ
خَزانةِ الدولَةِ.

 .5-3غنازدایی کمّی
غنازدایی كمّی عبارت است از تخریب (كاهش) واژگانی تدریجی كه به بافت واژگانی اثر
آسيب میرساند .متر م براي ند واژه فقط یز معادل ارائه میدهد .این تخریب تدریجی
اتی میتواند با افرزایش كمّيرت یرا اجرم خرام مرتن یرا برا تطویر همزیسرتی داشرته باشرد
(اامدي« .)6 :6860 ،بِرمن» معتقد است كه گاهی برراي یرز مردلول ،نردین دال و رود
دارد و انتخاب یز دال به «غنازدایی كمّی» منجر میشود (مهرديپرور .)4 :6836 ،در واقرع
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در این نوع تحریف ،سخن از هدر رفتن واژگرانی اسرت .نمونرههرایی از غنرازدایی كمّری را
میتوان در عبارات زیر مشاهدهكرد:
در عبارت «به هزار فریاد و عوی لقمهاي بستانی» (وراوینی )891 :6831 ،فریراد و عویر بره
عنوان دو مترادف و عوی بره معنراي فریراد و آواز بلنرد ذكرر شرده اسرت كره مترر م واژب
لرخات را به عنوان معادل هر دو واژه ذكر كررده اسرت؛ «وتأخةذ لقمةة مصةحوبة بةآالف
الصرخات» (فرج )063 :0888 ،در این معادلیابی عالوه بر آناره بره راي دو واژب فریراد و
عوی یز واژه آورده شده ،متر م در آوردن همين یز واژه هم د ار اشتباه شده و كلمة
الصرخات را به عنوان تمييز آوف آورده كه باید مفرد باشد.
تر مة پيشنهادي :و تکسبُ (أنتَ) لقمةً بآالف صرخةٍ و عَواءٍ.
گاهی متر م در انتخاب معادل براي لفظ اللی به بيراهره رفتره و برا ایرن كرار بره بافرت
واژگانی اثر آسيب رسانده است؛ مانند تر مة عبارت «اميرخاقانی كره خاقران اكبرر برود برر
خي فصحاء زمانه و در آن ميدان كه او سه طفر بنران را برر نری پراره سرواركردي ،قصرب
السبق براعت از همه بربودي» (وراوینی .)61 :6831 ،در این عبارت ،نویسنده انگشتانی كره
قلم با آنها گرفته میشود به سه طف تشبيه كرده كه سوار بر نی شردهانرد ،امرا مترر م ایرن
اضافة تشبيهی را درنيافته و به اشتباه آن را اینگونه تر مه كرده است« :األمیر خاقاني ،الذی
کان الخاقان األکبر علي خیل فصحاء أهل زمانةه و کةان فةي ذلةک المیةدان ثالثةة أطفةال
یمسکون ببنانهم قطعة من الغاب و یرکبونها فخطف منهم جمیعاً» (فررج)68 :0888 ،؛ از ایرن
تر مه كامالً برمیآید كه متر م با ساختار زبان فارسی و شريوههراي تصرویرپردازي در آن
آشنایی كافی نداشته تا بتواند آن را در تر مة خود بازتاب دهد.
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تر مة پيشنهادي :کان األمیر خاقاني ة الذی کان الخاقان األکبر علةي خیةل الفصةحاء فةي
زمانه ة وفي تلک الساحة (ساحة الفصاحة) قد سَبَقَهم علي قصب السبق في البراعة برکةوب
أطفال أصابعه الثالث علي قطعةٍ من النای.

 .6-3تخریب ضرباهنگ کالم
این گرایش عبارت است از ت يير نواختهاي متنی .این نوع ت يير «مثالً برا هردف قررار دادن
عالئم نقطهگذاري ،میتواند به نحرو قابر ترو هی برر ضررباهنگهراي ملره اثرر بگرذارد»
(اامدي« .)68 :6860 ،برمن» معتقد است كه رمان و مقاوت ادبری بره نروعی هماننرد شرعر،
داراي ضربآهنگ است .وي در این خصود بيشترین تو ه را به نشانهگرذاري 6معطروف
میدارد و بر این باور است كه نادیده گرفتن نشانهگذاري ،باعث ت ييرر در ضرربآهنرگ و
تحریف متن میشود ،اما از آنجا كه نشانهگذاري در زبان فارسی و بهویژه در متون قردیمی،
متداول نبوده و به پيروي از نوشتههراي غربری برهویرژه زبران انگليسری و فرانسره ،وارد زبران
فارسی شده است ،موارد معدودي از تخریب ضرباهنگ كالم در تر مة مرزبان نامره دیرده
میشود.
«وراوینی» در عبارت «شير را دو شگال زیركطبرعِ نياومحضررِ پسرندیده منظرر نردیم و
انيس بود» (وراوینی )038 :6831 ،با اضافهكردن لفات مركّب بره یاردیگر و ایجراد تترابع
اضافات نوعی ضرباهنگ بره كرالم بخشريده و آن را آهنگرين سراخته اسرت ،امرا «فررج» برا
گذاشتن ویرگول در تر مه این ضرباهنگ را از بين برده اسرت« :و کةان لألسةد نةدیمان و
أنیسان من بني آوی ،ذکیا الطبع ،خیِّرا المحضر ،بهیَّا المنظر» (فرج .)670 :0888 ،اگر بره ایرن
بخش از تر مره نگراهی منصرفانه داشرته باشريم ،شراید بتروان كرار مترر م را در اسرتفاده از
1- Puncuation
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ویرگول در بين لفتهاي مركّب متن اللی كه به هم اضافه شدهاند ،نين تو يه كرد كره
این امر بره اخرتالف سراختاري دو زبران مبردأ (زبران فارسری) و زبران مقصرد (زبران عربری)
برمیگردد ،اما تر مة «فرج» از ملة فوق از نبههاي دیگر قاب نقد است .به عنوان مثرال،
در لرف عربی اسمهاي مركّبی كه زء اوّل آنها «ابن» و یا «ذو» هستند هنگام مرع بسرته
شدن ،مع سالم مؤنّث بسته میشوند؛ بنابراین ،كاربرد «بنی آوي» كامالً اشتباه است.
تر مة پيشنهادي :وکان ابناآوی داهیا الطبع ،حسنا المحضر ،جمیال المنظةر نةدیمَي األسةدِ و
أنیسَیه.
گاهی غنازدایی كيفی و تخریب ضرباهنگ كالم در تر مه هر دو با هم لورت گرفتره
است .نمونهاي از آن را میتوان در تر مة «هرر دو بره مزیرد قربرت از دیگرر خروادّ خردم
مرتبة تقدّم یافته و مشير و محرم اسرار مملات گشته» (وراوینی )036 :6831 ،مشاهده كرد.
در تر مة این عبارت آمده است« :و قد نال کالهما ة دون سائر خواص الملک مةن الخةدم
مرتبة التقدم ،وصارا مستشارین له ومحرمي أسرار المملکة» (فررج .)670 :0888 ،مترر م برا
گذاشتن ویرگول و داكردن دو مله از هم و انتخراب واژههراي تقردم و مملارة سرجع و
ارتباط موسيقایی بين دو مله را در تر مه منتق نارده است .ضمن آناه عبارت به «مزیرد
قربت» هم در متن متر َم آورده نشده است.
تر مة پيشنهادي :قد سبق کالهما بفضل التقرّب إلي مرتبة التقدم ،دون سائر الخدم المقرّبین،
وصارا له مستشارَین و ألسرار المملکة کاتِمَین.

 .7-3تخریب سیستم زبانی
رویارد تخریب سيستم زبانی بيشتر نبة دستوري دارد و نوع مالت ،تركيبات بهكار رفته
و زمان افعال را دربرمیگيرد« .برمن» معتقد است «عقالییسازي»« ،شفّافسازي» و «اطنراب
كالم» سيستم زبانی را به هم میریزد و باعث میشود كه مرتنِ تر مره شرده ،همگرونترر از
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متن اللی و در عين اال« ،نامنسجمتر ،بیثباتتر و ناهمگونتر» از آن باشرد (مهرديپررور،
.)10 :6836
یای از شاخصههاي نثر مصنوع و فنّی استفاده از شرواهد شرعري در ميران نثرر اسرت .در
اكثر موارد متر م این شواهد شعري را به نثر درآورده و گاهی در پراورقی شرعر فارسری را
ذكر كرده و توضي .داده است كه این بخش از متن تر مة این شعر اسرت .تبردی شرعر بره
نثر ت يير مالت و تركيبات را در پیدارد؛ مانند «اندرین بحر بیكرانه و غوك /دسرت و
پایی بزن ه دانی ،بوك» (وراوینی )898 :6831 ،كه در تر مرة آن آمرده اسرت« :اضةرب
بیدک و قدمک کالضفدعة في هذا البحر الذی الساحل له فأی علةم لةک بةالقفز؟» (فررج،
)061 :0888؛ «بوك» در متن اللی مخفف «بود كه» است و معناي شرعر ایرن اسرت كره در
این دریاي ناپيدا كرانه ون وزغ سخت به تااپو باش ،باشد كه نجاتی دست دهرد .مترر م
ضمن ایناه شعر را به نثر درآورده و این امر غنازدایی كيفی را درپیدارد در تر مرة دسرت
و پایی بزن كه فعلی است ،مركّب و كنایه از ترالش و كوشرش كرردن اسرت ،د رار اشرتباه
شده و نان كه در ادامه خواهد آمد در این بخش از تر مه تخریب الرطالح نيرز لرورت
گرفته است.
تر مة پيشنهادي :في هذا البحر الذی ال ساحلَ له شمِّر یدیک و رجلیةک کالضةفدعة ،ومةا
یُدریک لعله یُمکن.

 .8-3تخریب اصطالحات
از آنجا كه «برمن» همواره بر ا تناب از مقدّسشرماري زبران مقصرد (زبران مرادري) تأكيرد
دارد و معتقد است كه باید فرهنگ مقصد را به سوي فرهنگ مبدأ برد و نيز بر عقيدب «شريلر
مارشه »6تأكيد دارد كه باید «خواننده را بره سروي نویسرنده» بررد نره بررعاس برا رایگزین
1- Schleier Marcher
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كردن الطالاات متن مبدأ با معادل آن در زبان مقصد مخالفت مریكنرد و آن را ضرربهاي
بر غنا و ان كالم اثر میداند« .برمن میگوید هر نثري «آكنرده از ایماژهرا ،الرطالاات و
ضربالمث ها و ...است» و تر مة آنها به معناي یرافتنِ معرادوتی در زبران مقصرد نيسرت و
معادل الطالاات و ضربالمث ها را ایگزین مناسبی براي آنها نمیداند .البته باید گفت
با تو ه به تفاوتهاي فرهنگی -ا تماعی و گفتمرانی زبرانهرا ،پایبنرد برودن بره ایرن عقيردب
«برمن» بسيار دشوار مینماید» (مهديپور.)18 :6836 ،
نمونهاي از تخریب الطالاات را میتوان در تر مرة «غرالم گفرت :ره خواهيردكرد؟
گفتند :بر درِ پادشاهی خواهيم زد كره ایرن شرهر را از دیروان قِردَم نرو بره اقطراع او دادهانرد»
(وراوینی )687 :6831 ،مشاهدهكرد .در این بخش از متن اللی متر م مراد از « ه خواهيد
كرد» را درنيافته و به اشتباه معادل آن را فع «مریخواهيرد» (تریردون) آورده اسرت .بخرش
اللی تخریب الطالاات در این قسمت مربوط بره عبرارت «برر در پادشراهی خرواهيم زد»
است كه این عبارت به معناي پن نوبت بر درگاه شاهی میزنيم؛ در قدیم رسرم بروده اسرت
كه به نشان پادشاهی بر درگاه شاه در پن گاه نماز نقراره مریزدنرد .ایرن الرطالح در مترون
كهن فارسی به طور مارّر بهكار رفته است .مترر م برا ایرن الرطالح آشرنایی نداشرته و در
تر مة عبارت یادشده میآورد« :فقال الغالم :ماذا تریدون؟ قالوا :نرید أن نقیم علةي عةرش
المملکة السلطان الذی اُقطع هذه المدینة من دیوان قدَم البرکة» (فررج .)16 :0888 ،همچنرين
نو در متن فارسی قيد زمان و به معناي تازگی است كه متر م با اذف آن باعرث غنرازدایی
كيفی متن شده و عالوه بر اینها «فرج» واژب «قِدَم» كره بره معنراي قردیم اسرت را بره اشرتباه
«قَدَم» خوانده است.
تر مة پيشنهادي :قال الغالم :ماذا ستفعلون؟ قالوا :نطبلُ و ننفخ فةي النةاقور خمةس مةرّاتٍ
علي باب هذا السلطان الذی أقطعوه هذه المدینة من دیوان القدم جدیداً.
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 .9-3خطاهای ترجمه
با بررسی «قصص األمير مرزبان علری لسران الحيروان» مرواردي از خطرا و اشرتباه نيرز در ایرن
تر مه مشاهده شد كه در هيچیز از بخشهاي نظریة «برمن» نمیگنجد و برا هريچكردام از
مؤلّفههراي نظریرة او هرمخروانی و انطبراق نردارد .در ادامره بره برخری از ایرن خطاهرا اشراره
خواهد شد.
نخستين نمونة نين اشتباهاتی در بيت «بنشست و هزارگونه باد انردر سرر /سروداي هرزار
كيقباد اندر سر» (وراوینی )668 :6831 ،است .در این بيت« ،باد» استعاره از نخروت و غررور
و خودبينی است و مصراع نخست؛ یعنی با غرور و نخوت بسيار بر تخت برآمد ،امرا مترر م
این معناي استعاري را درنيافته و آن را اینگونه تر مه كرده است« :فجلس و في رأسه ألف
فکرة مختلفة و آالف أحالم لکیقباد في عقله» (فرج.)76 :0888 ،
تر مة پيشرنهادي :جلس [علي العرش] وفي رأسه ألف ریحٍ من الکبر و الخیالء /وفي دماغه
أحالم ألف سلطان (کیقباد).
همچنين در تر مة عبارت « ندان بخور عود و عنبر بسروختند كره بخرارش ازیرن هفرت
مجمرب گردون بيرون شد» (وراوینی )668 :6831 ،متر م طبقات الفلز السبعه را ایگزین
هفت مجمرب گردون كرده است« :و أشعلوا عدداً من عیدان البخور و العنبر التةي تجةاوزت
رائحتها طبقات الفلک السبعة» (فرج)76 :0888 ،؛ واژب مجمره در ل ت به معنراي عودسروز و
آتشدان آمده و شاعر در این بيت هفرت مجمررب گرردون را اسرتعاره از هفرت سريّاره آورده
است كه متر م به اشتباه آن را هفت طبقة آسمان فرض كرده است.
تر مة پيشرنهادي :ربما أشعلوا /أحرقوا البخور و العنبر حتي تجاوز الشةذی مجمةر کواکةب
السماء السبعة.
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بيشترین اشتباهات در تر مة عبارات كنایی و استعاري لورت گرفتره اسرت؛ ماننرد« :و
اگر مانی به نگارخانة او رسد ،از رشز انگشت را قلمكند و سرشز معصفري بر سرفيداب
و و ورد او ریختن گيرد» (وراوینی .)686 :6831 ،در عبارت یادشده قلرم كرردن كنایره از
بریدن و يدن است و سفيداب به معناي كربنات سرب یا مادّب مركّبی است كره در نقّاشری
به كار میرود و گيرد به معناي آغاز كند به كار رفتره اسرت .در ملرة پایرانی ایرن عبرارت
یعنی« :بر نقشهاي رنگين آن اشز سرخ باریدن آغاز كند» بره نظرر مریرسرد كره مترر م
معناي این عبارت را به درستی درنيافته و بخشری از آن را ارذف و آن را اینگونره تر مره
كرده اسرت« :إن وصل ماني إلي معرضه لعةض علةي بنةان قلمةه غیظةاً وانسةابت الةدموع
المعصفرة علي وجهه الشاحب» (فرج.)78 :0888 ،
تر مة پيشنهادي :وإن جاء ماني بیته المنقّش ،قطةع إصةبعه حسةداً ،وبةدأ یةذرف العبةرات
المعصفرة علي بیاضها وسوادها.
یای از ویژگیهاي متون كهن و پيشين كاربرد واژهها در این متون ،در معنایی خاد و
متفاوت با زمان كنونی است« .مگر» یای از این واژهها است كه در گذشته قيد تأكيرد بروده
و به معناي همانا به كار میرفته است« :مگر دانست كه ابنراء روزگرار همره در لبراس تلروینِ
نفاق لفتِ دورنگی دارند» (وراوینی )686 :6831 ،كه عدم آگاهی متر م از این موضروع
سبب شده تا این عبارت را به لورت «ولعله کان یعلم أن أبناء الزمان جمیعاً قد اتخذوا صفة
اللونین في لباس تلوین النفاق» (فرج )11 :0888 ،تر مهكند و لعر را بره عنروان رایگزین
«مگر» بياورد.
تر مة پيشنهادي :قد علم أنَّ أبناء الدهر لهم جمیعاً صفةُ المُداجاة في لباس الختل الملون.
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نتیجهگیری
تر مة متون ادبی ،سختترین نوع تر مه است؛ زیرا در متون ادبری بررخالف دیگرر مترون
تنها محتوا از اهميت برخوردار نيست ،بلاه قالب متن نسبت به محتوا در اولویت قررار دارد.
از این رو ،متر م یز متن ادبی باید به برار معنرایی ل رات و زمينرة فرهنگری و خصولريات
دیگر متن اللی تو ه زیادي داشته باشد تا بتواند تر مة قابر قبرولی در زبران مقصرد ارائره
كند .نظریة گرایشهاي ریختشانانة «آنتوان برمن» ظرفيت قاب تو هی در بررسی تر مة
متون ادبی دارد و بر پایة آن میتوان نحوب عملارد متر مان را به لرورت روشمنرد مرورد
ارزیابی و سنجش قرار داد تا از این رهگذر به نقاط قوت و ضعف یز تر مه دست یافرت
و با تو ه به ظرفيتی كه این نظریه دارد در پرتو آن میتوان بيشترِ محورهایی را كره مترر م
با آن در ارتباط است ،مورد نقد و تحلي قرار داد.
از آنجا كه «برمن» نظریه پردازي مبدأگرا است با استفاده از نظریة او در نقد تر مه
میتوان ميزان وفاداري متر م را به متن مبدأ مورد بررسی قرار داد .به ویژه متر مان متون
ادبی كه اتی اوماان باید به متن مبدأ وفادار باشند و با پذیرش متن بيگانه به انتقال لحي.
زبان ،سبز و محتواي آن مبادرت ورزند.
در این ستار «قصص األمير المرزبان علی لسان الحيوان» تر مة عربی مرزباننامه بر
پایة نظریة ریختشانانة «برمن» كه كارآمدترین مؤلّفهها را براي نقد تر مة متون ادبی
دارد ،مورد بررسی قرار گرفت .از ميان  60مؤلّفة این نظریه 6 ،مؤلّفه قابليت انطباق بر متن
مذكور را داشت .با تو ه به ایناه مرزباننامه یای از بر ستهترین آثار نثر فنّی بهشمار
میآید و آراسته به لنایع لفظی و معنوي و اشعار تازي و پارسی است از ميان عوام
تحریف متن دو مؤلّفة غنازدایی كمّی و كيفی در تر مة عربی آن از بسامد بيشتري
برخوردار است و تخریب ضرباهنگ كالم ندان به شم نمیخورد؛ زیرا نشانهگذاري در
متون كهن فارسی ندان مرسوم و متداول نبوده است.
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ناگفته نماند كه موارد فراوانی از خطاها و اشتباهات نيز در تر مة «عبدالفتاح فرج»
دیده میشود كه درخصود این اشتباهات «برمن» بر این باور است كه متر م در نين
مواردي مجاز به خطا و اشتباه نيست و باید پايبند به سبز و محتواي متن مبدأ باشد .علّت
اللی انحر اف متر م از متن اللی را باید در نوع متن مبدأ؛ یعنی مرزباننامه دانست .بُعد
ادبی متن ،بيان معنا از طوونیترین راه ،ينش كلمات ،انسجام و پيوستگی آنها در خلق
معنی و وفور لنایع لفظی و معنوي كالم ،تر مة مرزباننامه را براي «فرج» كه تسلّط كام
بر زبان فارسی ندارد ،دشوار ساخته است و خطاها و انحرافهاي لورت گرفته بيشتر در
قسمتهایی است كه ویژگیهاي نثر فنّی در آنها بر ستهتر است؛ بهویژه در دیبا ة كتاب
و شروع هر باب .بر این اساس میتوان گفت تر مة متون كهنی ون مرزباننامه تسلّط
هر ه بيشتر متر م بر زبان فارسی و لزوم مرا عة متر م را به شرحهاي نوشته شده بر اثر و
دریافت و درك عميق هر ه بيشتر متن مبدأ را میطلبد.
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