مقالة علمي -پژوهشي

دوفصلنامة پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی
سال  ،01شمارة  ،22بهار و تابستان 0911

نقد و بررسی ترجمة «فاطمه جعفری» از رمان اعترافات «ربیع
جابر» براساس نظریة گرایشهای ریخت شكنانة «آنتوان برمن»
1ـ رجاء ابوعلی2ـ بهزاد اسبقیگیگلو



6ر استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
0ر دانشجوي كارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاری دریافت6863/86/66 :؛ تاری پذیرش)6866/81/69 :

چکیده
تر مة متن ادبی ،سختترین نوع تر مه است و با الشهاي ویژهاي روبهرو است كه باعرث دشرواري
بيش از پيش تر مه میشود .این نوع از تر مه ،نيازمنرد بحثهراي نظرري اسرت ترا راهاارهرایی برراي
تر مة بهتر وتوفيق بيشتر متر مان ارائه دهد« .آنتوان برمن» متر م ،نظریهپرداز ،فيلسوف و تراری نگرار
علم تر مه است كه تحت تأثير فلسفه ،نگاهی نو به مطالعات تر مه داشت .بررمن در ایگراه مترر م و
نظریهپرداز ،تو ه ویژهاي به متن اللی دارد و به وفاداري متر م در تر مه معتقد است .پژوهش ااضرر
كه با روش توليفی -تحليلی از نوع انتقادي سامان یافته است ،تر مة «فاطمه عفري» بر رمان اعترافات
«ربيع ابر» را براساس هفت مؤلفه از مؤلفههاي ریختشانانة متن «آنتروان بررمن» شرام منطقریسرازي،
تطوی یا اطناب كالم ،تفاخرگرایی ،غنازدایی كيفی ،غنازدایی كمّی ،تخریب ضرب آهنگهراي مرتن،
تخریب عبارات و الطالاات خاد زبان نقد و بررسی كرده است .برآینرد پرژوهش نشران میدهرد در
بين مؤلفههاي یادشده ،اطناب كالم و تخریب ضرب آهنگ متن از پربسامدترین عوام تحریف متن در
تر مة فاطمه عفري است و این مؤلفهها در تفاخرگرایی نيز تأثير گذاشته و در مواردي شراهد افرزایش
مؤلفة تفاخرگرایی در تر مه او هستيم .از هت انتقال ساختار و محتوا نيز در مجموع ،تر مهاي وفرادار
به متن اللی ارائره كررده و در اوزههراي منطقریسرازي ،غنرازدایی كيفری ،غنرازدایی كمّری و تخریرب
عبارات و الطالاات خاد زبان ،كمترین انحرراف را از مرتن الرلی داشرته اسرت .بسرامد هرر یرز از
مؤلفههاي ریختشانانة مو ود در تر مة رمان اعترافات در قالب یز نمودار ميلهاي نمایش داده شرده
است.

واژگان کلیدی :آنتوان برمن ،رنرنن اعتمافرن ،تمجمر ،فنطمر ،جعفرمی گمایشهرنی
ریختشکننن.،

 E-mail: abualir44@gmail.com
)نویسندب مسئول(  E-mail: esbaki1993@gmail.com
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مقدمه
 .1بیان مسأله
تر مه ،نمونهاى خاد از تالقى زبانى و یاى از فعاليتهاى بشرى است كه قدمتى طوونى
دارد .این فعاليت بشرى ،نشانگر «وساطت بينازبانى» است كه این اماان را مىدهد تا از
طریق تماس وامعى كه به زبانهاى مختلف سخن مىگویند ،اطالعات و دانستهها ميان
كاربران مختلف برره منظور تبادوت سياسى ،اقتصادى ،فرهنگى ،تجارى و ،...انتقال یابد و
همين امر ،ضرورتِ عم ِ تر مه را روشنتر میكند.
تر مه ،همانند هر عم دیگرى ،همواره با نقصهایى همراه است و این نقصها -به
علت طبيعت تر مه -به عنوان یز عم بينازبانی و ارتباطى ،ا تنابناپذیر اسررت و
متر م -به عنوان واسطهاى ميان نویسنده و خواننده -موظف است این نقصها را به
گونهاى بران كند .البته هر متر مى بنا بر شمّى كه دارد -اتى بدون آگاهى با نظریههاى
تر مه -به طور ناخودآگاه و تجربى دست به اقداماتى در هت رفع این نقصها مىزند،
اما به نظر مىرسد امروزه با تو ه به سير و هتگيرى هان به سوى علمى كردن تمام
ارفهها و عرضه ابزارهایى براى رویارویى با مشاالت آن ،تر مه نيز از این امر مستثنا
نبوده و نياز به ابزارهایى دارد .این ابزارها و یا بهتر بگویيم ،نظریهها ،راهى است براى
آشنایى هر ه بهتر با مشاالت تر مه ،طبقهبندى آنها و نيز عرضه راها هایى براى
تصميمگيرى در هت ا مشاالت پيش رو.
قدمت نقد تر مه به تاری تر مه نمیرسد ،اما لدها سال از پيدایش آن میگذرد .اولين
نقدهاي تر مه بيشتر توسط كسانی ارائه شده كه خود مؤلف و متر م بودهاند .نویسنده یا متر م
براي بيان دیدگاههاي خود در باب تر مه ،رویارد خود را الگوي نقد و تحلي قرار میدهد .این
در االی است كه گروهی بر این باورند كه متر م «باید موضعی كامالً شخصی در قبال متن داشته
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باشد و ویژگی ها و مشخصات خاد خود را به متن بيفزاید و در این زمينه ،متر م و هنرمند خالق
هيچ تفاوتی با یادیگر ندارند» (اماد.)048 :0880 ،6
در عرله تر مه و تر مهشناسی« ،آنتوان برمن »0از مله كسانی است كه تحت تأثير فلسفه،
گونه دیگري از نقد تر مه را پيش میكشد؛ «نقد تر مه آنگونه كه «برمن» ارائه میدهد اال
خوانش و تفار و بسيار نزدیز به نقد ادبی است .محور دیدگاه تر مهشناسی «برمن »،ااترام به
متن بيگانه و دیگري است» (اامدي.)0 :6860 ،
آنتوان برمن ،نظریهپردازي مبدأگرا است كه قوممداري ،از آن خود ساختن و بيگانهزدایی را
از مهمترین عوام گرایش به مبدأگرایی و پيدایش نظریه گرایشهاي ریختشانانه میداند .او در
این نظریه ،متر م را به وفاداري به متن مبدأ دعوت میكند .با كاربست نظریة برمن ،میتوان ميزان
وفاداري متر م را مورد سنجش قرار داد« .او مجموعهاي از عوام را كه باعث ایجاد فرآیند
بيگانهزدایی میشود ،برمیشمرد و از متر م میخواهد كه از این تحریفها بپرهيزد و در تر مه،
از هت سبز و محتوا ،به متن مبدأ پایبند باشد» (لفوي.)6 :6876 ،

برمن با مطرح كردن مبحث اخالق در تر مه در واقع به تعریف هدف از تر مه
میپردازد .به باور او« ،هدف از تر مه ،تنها برقراري ارتباط ،انتقال پيام و یا یافتن معادل
كلمه به كلمه نيست؛ زیرا تر مه یز فعاليت ادبی و زیباشناختی محض محسوب نمیشود.
تر مه در واقع نوشتن و منتق كردن است ،اما این نوشتن و انتقال تنها در سایة هدف
اخالقی ااكم بر تر مه ،معنا مییابد .اخالق ارفهاي متر م به معناي قبول كردن و
پذیرفتن دیگري به عنوان دیگري است و پذیرفتن آن به اي پس زدن است» (برمان،
 .)74 :0868از این رو ،برمن دیدگاهی امعنگرانه به تر مه دارد و از تعصب افراطی
نسبت به متن مبدأ به دور است .او معتقد نيست كه تر مه باید به طور كلی به متن مبدأ مقيد
باشد؛ زیرا الووً تر مه ،یز عم زایشی و ادبی است و شخصيت و سبز متر م در
1- Ahmed Hammad
2- Antoine Berman
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آن ،خواهناخواه بروز مییابد ،اما آنچه ضروري مینماید ،این است كه او باید بپذیرد كه
لااب متن ،یز بيگانه است و متن از آن او است .از این رو ،طبق نظر برمن كه نظریهاي
الولی است و اماان مقایسه ميان تر مه و متن اللی را فراهم میآورد ،متن باید از عوام
تحریفساز یا ساختشانانه تا اد اماان به دور باشد و متر م با پذیرفتن متن بيگانه سعی
كند آن را بدون خدشه و ت ييري به زبان مقصد منتق كند؛ «از دیرباز تاكنون دو نوع محور
در تر مه شا گرفته است كه عبارتند از :تر مه معنایی و ارتباطی» (نيومارك ،6بیتا:
 .)78پيشينه این دو قطبی شدن تر مه را میتوان «به دو نفر كه نامشان مارر ًا در مبحث
نظریه تر مه ذكر شده است ،نسبت داد :سيسرون ،0اقوقدان و نویسنده رومی و سَنت
روم 8كه در قرن هارم ميالدي ،تورات هفتادگانة یونانی را به زبان وتينی تر مه كرد»
(هتيم و ماندي.)88 :6833 ،4
متر مان در زمان باستان از شيوه تر مة تحتاللفظی براي تر مه از یونانی به وتين
استفاده میكردند «اما سيسرون در تر مههاي خود بر این امر تأكيد داشت كه از شيوه
تحتاللفظی یا همان كلمهبهكلمه استفاده نارده است و به عنوان یز واعظ در پی آن بوده
كه سبز كلّی و تأثير كالم را انتقال دهد .در قرن هارم ميالدي نيز سَنت روم براي
تر مة انجي به اي تر مة كلمهبهكلمه از تر مة معنابهمعنا استفاده كرد» (اوریدة،9
 )61 :0868و به این لورت بود كه دو قطبی تر مه شا گرفت؛ «برمن با این عقيده كه
معناي زیبا زایيدب فُرم و شالی زیباست و متر م تنها با وفادار بودن به فرم میتواند معناي
اللی را انتقال دهد» (مهديپور )93 :6836 ،به طرفداري از تر مة مبدأگرا پرداخت و
نظریة گرایشهاي ریختشانانه را پایهریزي كرد .این در االی بود كه برمن معتقد است
1- Peter Newmark
2- Marcus Tullius Cicero
3- Saint Jerome
4- Basil Hatim and Jeremy Munday
5- Urida Baramaki
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«هر تر مهاي ناگزیر طوونیتر از متن مبدأ است» (برمان )76 : 0868،و بر این اساس
الشهایی در مقاب متر م و خواننده و ود دارد« .بنابراین ،یافتن یز معادل لفظی
مناسب و سازگار با بافت متن زو الشهاي عام پيش روي متر مان بهشمار میرود و
همين امر از عوام دشوارسازي فرآیند عم متر م به ویژه در تر مة متون ادبی بهشمار
میرود؛ راكه ساختار مزا ی ،عاطفی و عقلی انسان از نقطهاي به نقطة دیگر د ار
دگرگونی و تحووت مختلفی میشود» (گنجيان خناري.)0 :6867 ،

 .2سؤاالت پژوهش
در این پژوهش به دنبال پاس براي دو سوال زیر هستيم:

 از ميان مؤلفههاي یادشده ،كدامیز نقش بيشتري در تحریف متن مبدأ رمان اعترافاتربيع ابر داشته است؟
 -ميزان وفاداري متر م به متن اللی قدر است؟

 .3فرضیههای پژوهش
برآیند پژوهش نشان میدهد در بين مؤلفههاي یادشده ،اطناب كالم و تخریب ضرب
آهنگهاي متن از پربسامدترین عوام تحریف متن در تر مة فاطمه عفري است و این
مؤلفه در تفاخرگرایی نيز تأثير گذاشته و در مواردي شاهد افزایش مؤلفه تفاخرگرایی در
تر مه او هستيم .از هت انتقال ساختار و محتوا نيز در مجموع ،تر مهاي وفادار به متن
اللی ارائه كرده و در اوزههاي منطقیسازي ،غنازدایی كيفی ،غنازدایی كمّی و تخریب
عبارات و الطالاات خاد زبان ،كمترین انحراف را از متن اللی داشته است .در ك
ميزان وفاداري متر م به متن اللی با تو ه به آمار بهدست آمده از نمودار ميلهاي36 ،
درلد خوب و قاب اطمينان است ،اما در 66درلد باقيمانده رمان؛ یعنی در  17مورد به
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خاطر ثقي بودن یاسري الطالاات ،مالت و عبارتهاي محلی ،متر م نتوانسته است
ی نویسنده را به خواننده برساند.
مقصود الل ِ

 .4پیشینه پژوهش
دربارب نظریة آنتوان برمن ،پژوهشهایی لورت گرفته است از مله پژوهش زندهبودي ( )6868با
عنوان «از خود و دیگري و گرایشهاي تحریفی در گفتمان تر مهشناختی آنتوان برمن تا
تر مهناپذیري» كه در این پژوهش ،مفاهيم خود و دیگري را با تايه بر نظریة آنتوان برمن واكاوي
كرده است.
مقالة «نقد و بررسی تر مة شهيدي از نه البالغه براساس نظریة گرایشهاي ریختشانانه
آنتوان برمن» نوشتة دلشاد و همااران ( ،)6864تر مه سيد عفر شهيدي از نه البالغه را با تايه بر
هار مؤلفه منطقیسازي ،شفافسازي ،تطوی و اطناب كالم و آراستهسازي (تفاخرگرایی) نقد و
بررسی كرده است.
لميمی ( )6866در مقالة «بررسی تر مة داستان تپههایی ون في هاي سفيد براساس سيستم
تحریف متن آنتوان برمن» داستان اشاره شده را از هار منظر منطقیسازي ،تطوی و اطناب كالم،
تفاخرگرایی و تخریب شباة معنایی مستتر ،بررسی انتقادي كرده است.
افضلی و یوسفی ( )6869در مقالة «نقد و بررسی تر مة عربی گلستان سعدي براساس نظریة
آنتوان برمن (مطالعة موردي كتاب الجُلّسان الفارسی اثر برائي المخلّع)» و مسبوق و گلزارخجسته
( )6861در مقالة «واكاوي تر مه پورعبادي از اامتهاي رضوي براساس سيستم تحریف متن
آنتوان برمن» به بررسی هفت مؤلفه از سري مؤلفههاي نظریة تر مه آنتوان برمن پرداختهاند.
فرهادي ،ميرزاییالحسينی و نظري ( )6861در مقالة «نقد و بررسی اطناب و توضي .در تر مة
لحيفة سجادیه براساس نظریة آنتوان برمن (مطالعه موردي تر مة انصاریان)» دو مؤلفه اطناب و
توضي .را از سري مؤلفههاي گرایشهاي ریختشانانه آنتوان برمن مورد بررسی قرار داده اند.
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برمای اوریدة ( )0868در پایاننامه خود با عنوان «الحرفیة في الترجمة األدبیة لدی أنطوان
برمان،دراسة نقدیة تحلیلیة للنزعات التشویهیّة في ترجمة روایة فوضي الحواس ألحالم مستغانمي
إلي الفرنسیة» كه به دانشگاه قسنطينة الجزائر ارائه كرده است به  68مورد از گرایشهاي تحریفی
مو ود در تر مة فرانسوي این رمان براساس نظریه برمن اشاره و براي هر یز ند نمونه ذكر
كرده است.
با تو ه به بررسی انجام شده در مطالعات لورت گرفته ،هيچ پژوهشی در رابطه با تر مة
فاطمه عفري بر رمان اعترافات ربيع ابر تاكنون لورت نگرفته است؛ از این رو ،پژوهش ااضر
كامالً نو بهشمار میرود.

پژوهش ااضر با روش توليفی-تحليلی از نوع انتقادي سامان یافته است و تر مه
«فاطمه عفري» بر رمان اعترافات ربيع ابر را براساس مؤلفههاي ریختشانانة متن
«آنتوان برمن» شام منطقیسازي ،تطوی یا اطناب كالم ،تفاخرگرایی ،غنازدایی كيفی،
غنازدایی كمی ،تخریب ضرب آهنگهاي متن ،تخریب عبارات و الطالاات خاد
زبان ،نقد و بررسی میكند.

 .5ربیع جابر و رمان اعترافات
ربيع ابر یای از نویسندگان وان لبنان و از مطرحترین نویسندگان نس امروز هان
عرب است .او در سال 6670ميالدي در بيروت متولد شد و در رشتة فيزیز از دانشگاه
آمریاایی بيروت مدرك كارشناسی خود را دریافت كرد .وي سردبير هفته نامه «آفاق»،
پيوست فرهنگی روزنامة «الحیاة» است كه در لندن به اپ میرسد .بر ستهترین آثار
داستانی ربيع ابر به زبانهاي متعددي تر مه شده است .ربيع ابر در سال  0860به خاطر
نوشتن رمان «دروز بل راد» برندب ایزب دورب پنجم بوكر عربی در كشور امارات شد.
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رمان اعترافاتِ ربيع ابر ،نویسندب لبنانی كه نامزد ایزب بوكر عربی در سال  0886و
برندب ایزب ادبی پن 6آمریاا در سال  0867در بخش تر مه شده است؛ ««اعترافات»
روایتی از یز زندگی سرگشته است .یز زندگی در بستر نگهاي داخلی كشور لبنان
است كه سرگذشت یز انسان را از مسيري كه به طور طبيعی قرار بر طی آن بوده است به
سویی نامختوم ت يير میدهد .كودكی به اسم «مارون» از دل یز نزاع خونين خيابانی در
ریان نگهاي داخلی لبنان زنده بيرون میآید و در خانوادب قات ِ پدر و مادرش بزرگ
میشود بیآنكه نه آنها بدانند را او را نجات داده و بزرگ كردهاند و نه خود او از این
راز سر در میآورد ،اما یز يز براي او مشخص است؛ او دیگر نمیتواند به همان شالی
زندگی كند كه اگر در ميان نين معركهاي نمیبود ،میخواست .مارون زادب نگ است
و بزرگ شده با كينه و نفرت ناشی از آن؛ به هر دري میزند تا بتواند از خود انسانی دا
شده از نگ بسازد ،موفق نمیشود .او نمیتواند عاشق شود ،نمی تواند درس بخواند،
نمیتواند محبت پدري و مادري را لمس كند و اتی نمیتواند واقعيت گذشته خود را
كشف كند .نگ از او یز انسان بیاس شده ساخته ،نگی كه نمیداند براي ه بوده
و هرگز نيز راز بودنش در بسترش را كشف نمیكند .مارون در پایان خود را انسانی سترون
شده مییابد كه گر ه زندگی كموبيش معمولی و شاید رااتی را براي خود تدارك دیده
است؛ همچون دول كلمات متقاطعی كه خانههاي خالی بسياري دارد و البته ينش
كلمات در سایر خانهها ،ا ازه پر شدن به سایر خانهها را نمیدهد و روایتی تل  ،اما
خواندنی است از نگ؛ نگی كه ااضران در آن تنها نگجویانی هستند كه از همان
ابتدا میدانند سرنوشتی ز سياهی و تباهی در انتظار آنها نيست؛ خواه آن را بپذیرند و یا
خواه با سربه هوایی روي خود را از آن برگردانده و سعی كنند به افقهاي دیگري در
زندگی خيره شوند» (خبرگزاري مهر.)6867 ،
1- Pen
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 .6نگاهی به نظریۀ آنتوان برمن
آنتوان برمن ( )6646-6666متر م ،نظریهپرداز ،فيلسوف و تاری نگار علم تر مه است .او
تحت تأثير فلسفة رمانتيز آلمانیها و كسانی ون والتر بنيامين 6و هانري مشرونيز،0گونرة
دیگري از نقد را در تر مه پيش میكشد .نقد تر مره ،آنگونره كره بررمن ارائره مریدهرد،
اال خوانش و تفار و بسيار نزدیز به نقد ادبری اسرت .محرور دیردگاه تر مرهشرناختی
برمن ،ااتررام بره مرتن بيگانره و دیگرري اسرت و از ایرن نظرر برا ارائرة نظریرة «گرایشهراي
ریختشانانه »،دیدگاههاي قومگرایانه و معطوف به زبران مقصرد را در كرار تر مره مرورد
بررسی قرار میدهد« .وي هرگونه ت يير در سبز نویسنده ،سراختار زبران ،اطنراب كرالم یرا
اتی ت يير در نقطهگذاري و پاراگرافبندي را از مله عوام تحریرف مرتن برمریشرمارد.
این رویارد از  68مؤلفه تشاي شده كه عبارتند از :منطقیسازي ،شفاف سازي ،تطویر یرا
اطنراب كررالم ،تفراخرگرایی ،غنررازدایی كيفرری ،غنرازدایی كمّری ،همگرونسررازي ،تخریررب
ضربآهنگهاي متن ،تخریب شباههاي معنایی مستتر در مرتن ،تخریرب سيسرتمبنرديهاي
متن ،تخریب یا غيربومی كرردن شرباههراي زبرانی برومی ،تخریرب عبرارات و الرطالاات
خاد زبان ،امحاء و بر هم نهادگیهاي زبانها» (برمن.)98-94 :6668 ،
««برمن» بر رویارد غيروفادارانه تاخته و از ملره نظریرهپرردازان مبردأگرایی اسرت كره برا
گرایش متداول بومیسازي و تقبي .بيگانهسازي در فرآیند تر مره بره شردت مخالفرت كررده
است» (مانردي« .)804 :6836 ،8بره عقيرده او مترون تر مره شرده در طرول فرآینرد تر مره بره
گونهاي ت يير شا مییابد كه اثري از بيگانگی در آن یافت نمیشود» (بيار.)037 :0888 ،4

1- Walter Bendix Schonflies Benjamin
2- Henry Meschonnic
3- Jeremy Munday
4- Baker
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«برمن معتقد است كه عدهاي تمای دارند ،ریخت و شا زبان را ت يير دهند .هردف از
این كار كه به زعم او نوعی نابودي متن الرلی و خردمت بره معنرا و لرورت زیبرا در زبران
مقصد و خواننده است؛ یعنی در تر مة خود ،آنقدر در بازنویسی و آفرینش مجردد معنرا و
فرم ،غرق میشوند كه متن اللی را به كلی به فراموشی میسپارند .او این ت ييرر شرا ها را
ناشرری از عوام ر قرروممدارانرره مرریدانررد كرره بررر هررتگيررري متررر م تررأثير مرریگررذارد»
(لميمی.)44 :6866 ،
بيگانهزدایی و فرآیند از آن خود ساختن از دیرباز مورد تو ه متر مران بروده اسرت .در
دوران نهضت تر مه در عصر عبّاسی ،آثار پرشماري از پهلوي ،یونانی و سناریتی به عربی
برگردانده شد كه بيشتر ،تر مههایی نابرابر از متن اللی بود .تر مههاي هزارویز شرب و
كليله و دمنه ،نمونههاي بارزي از این دست تر مههاي غيروفادارانه است .ایرن رویاررد در
دوران معالر نيز ادامه یافت و عمدب این تر مرهها برا تر مرة پسااسرتعماري رونرق گرفرت.
آن ا كه متر مان كشورهاي استعمارشده براي رهایی از پدیدب استعمار فرهنگی دسرت بره
تر مة آثاري با رنگ و بوي بومی و محلی زدنرد (انوشريروانی .)08 :6866 ،دیردگاه بررمن
عليه نين رویاردهاي غيروفادارانهاي است كه كمر به نابودي و كمرنگ كردن متن مبردأ
بستهاند« .مسلماً دیگر نمی توان نين تر مهاي را در مقایسه با متن اللی در مرتبة نازلتري
قرار داد .در نين تر مهاي ،متر م با افظ ایگاه متن اللی ،متنری میآفرینرد كره خرالق
آن متر م است ،نه نویسنده متن مبدأ .متر م این متن ،دیگر بررده و اسرير نویسرنده نيسرت؛
بلاه آزاد است تا متنی را از بافتی به بافت فرهنگی دیگر منتقر كنرد و از آن خرود ،سرازد»
(انوشيروانی .)06 :6866 ،آنتوان برمن بر این رویارد غيروفادارانه تاخرت .البتره بایرد گفرت
كه با تو ه به تفاوتهاي فرهنگی -ا تماعی و گفتمرانی ،پایبنرد برودن بره عقيرده بررمن در
تمامی موارد بسريار دشروار مینمایرد (مهرديپرور .)18 :6836 ،از ایرن رو ،نظریره بررمن در
پارهاي از مؤلفهها،كاربردي و عملی نيست و نمیتوان بر آن امه عم پوشاند.
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 .7نقد و بررسی مؤلفههای ریختشکنانه آنتوان برمن در رمان اعترافات
 .1-7منطقیسازی
«منطقیسازي به ایجاد ت يير در ساختار نحوي و شيوب عالمتگذاري متن مبدأ مربوط
میشود .در این مؤلفه ،متر م با تو ه به نظم گفتمان مقصد ،مالت و زنجيرب مالت را
بازتوليد و مرتّب میكند و به نظم درمیآورد .برمن معتقد است كه نثر از قبي رمان ،رساله
و ...به دلي برخورداري از تارار ،تعدد مالت مولولی و معترضه ،مالت بلند و
مالت بدون فع  ،ساختاري شاخهشاخه دارد و متر م با منطقیسازي ،این ساختار
شاخهشاخه را به ساختار خطی تبدی میكند .به عنوان مثال ،متر م براي مالتی كه در
متن مبدأ بدون فع هستند ،فع میآورد .مالت بلند را كوتاه میكند و به الطالح،
مالت را میشاند یا مالت معترضه را ابه ا و یا اضافه و كم میكند .در اقيقت،
برمن فرآیند منطقیسازي را تحریفی در متن اللی قلمداد و آن را رد میكند» (مهديپور،
.)8 :6836
منطقیسازي تا زمانی كه به بافت اللی كالم آسيبی نرساند ،نادرست تلقی نمیشود.
بنابراین ،منطقیسازي به دو نوع تقسيم میشود؛ در نوع اول متر م به دلي متداول نبودن
تركيب زبان مبدأ دست به ت ييراتی میزند .به عنوان مثال ،متر م فاطمه عفري در تر مة
نمونة زیر در فرآیند تر مة ملة معترضه ،ساختار اللی این مله را نسبت به متن اللی به
هم ریخته و اي ملة معترضه را ت يير داده است در االی كه ملة معترضه ،بيگانه از
كالم بوده و عبارت است از ملة زائدي كه در بين ا زاي اللی مله واقع میشود و
زء ملههایی است كه محلی از اعراب ندارد .مانند« :أخي الصغیر لم أعرفه ،أعرف
صورته ،أعرف وجهه ،یشبهني في الصور -کان یشبهني -أکثر ممّا یشبه أخي الکبیر»
( ابر.)6 :0883 ،
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تر مة « :برادر كو ام را ندیدهام ،عاسش را دیدهام ،قيافهاش را میشناسم ،در عاسها
بيشتر شبيه من است تا برادر بزرگترم ر شبيهام بودر » ( عفري.)6 : 6867 ،
مالت معترضه ،یای دیگر از مالت پيچيدب مركبی هستند كه از دو ساختار املی
بهره میبرند .ساختار اللی ام در این مله شام (یشبهني في الصور أکثر ممّا یشبه أخي
الکبیر؛ در عاسها بيشتر شبيه من است ،تا ایناه بخواهد شبيه برادر بزرگ ترم باشد) است
كه ساختار ام فرعی(6كان یشبهنی) پایين ا زاي این ساختار اي گرفته است؛ راكه
گوینده در اثناي كالم ،اس كرده ضریب اطمينان خبرش لددرلد نيست .از این رو ،با
آوردن ملة معترضه (كان یشبهنی؛ البته بيشتر شبيه من بود) االت ظن و گمان خود را
ابراز كرده است و ون گوینده به این شا از موضوع خبر داده ،ت يير دادن و عوض
كردن ماان ملة معترضه باعث ت يير مفهوم و تحریف معناي اللی در تر مه شده است.

 .2-7تطویل یا اطناب کالم
«هدف از شفافسازي ،ابهامزدایی از معناست ،اما اطناب ،مفص كردن كالم و اضافاتی
است كه يزي به متن نمیافزاید و تنها اجم خام متن را افزایش میدهد ،بیآنكه به بار
معنایی و گفتاري متن بيفزاید .هر تر مهاي به این گرایش دارد كه از متن اللی طوونیتر
باشد و این نتيجه دو گرایش اول است» (معایش .)14 :0883-6 ،منظور از اطناب ،آن اضافاتی
از متن است كه بار معنایی را دربر نداشته باشد؛ به عبارت دیگر ،در بالغت قدیم به این
گرایش (اشو زائد) گفته میشود و باري اطناب اداي مقصود با عباراتی بيشتر از عبارات
مألوف است« .گفتنی است كه اطناب مو ود در متن اللی ،بسته به نظر نویسندب متن اللی
 -6از نگاه اامد متوك  « ،مالت مركب ،مالتی هستند كه عالوه بر ساختار ام  ،مشتم بر یز نقش بيرونی نيز
باشند ،نقشی مانند مبتدا ،دامنه یا منادا .وي مالتی را كه در بردارنده ي دو ساختار املی(اللی و فرعی) باشد در
دستة دیگري تحت عنوان مالت پيچيده اي میدهد» (المتوك .)89 :6633 ،
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است و از ايطة كار ما خارج است ،اما هنگامی كه بحث از تر مه و اطناب میشود باید به
این موضوع دقت كرد كه آیا متر م میتواند بدون تو ه به متن اللی ،تر مه را د ار
اطناب كند یا خير؟» (فرهادي .)1 :6861 ،مانند ملة «یُطعمها و تضحک و تقول «أنا أمّک یا
بال أدب» و تبوس رأسه .هي تبوس رأسه و هو یبوس رأسها» ( ابر.)19 :0883 ،
تر مه« :غذا را در دهان مادرم میگذاشت و او هم با خنده میگفت «اي پسر بیادب ،من
مادرت هستم» و سرش را میبوسيد .مادرم سر او را میبوسيد و او سر مادرم را بوسه باران
میكرد» ( عفري.)93 :6867 ،
نان كه از تر مه پيداست ،متر م با آوردن شماري از كلمات باعث طوونی و اجيم
شدن متن و به الطالح سبب تحریف متن شده است .كلماتی اضافی مانند دهان و باران از
مواردي است كه زو اطناب كالم بهشمار میرود و متر م میتوانست با تر مهاي
كوتاهتر ،متن عربی را تر مه كند .متر م عفري در تر مة ملة «یُطعمها؛ به مادرم غذا
میداد» و«و هو یبوس رأسها؛ و او سر مادرم را میبوسيد» از اطناب استفاده كرده است در
االی كه در كنار فع «یطعم» هيچ اشارهاي به كلمة دهان نشده است .همچنين هيچ لفت
خالی همراه فع یبوس بهكار نرفته است ،اما متر م فع را با لفت خالی (بوسه باران
میكرد) بهكار برده است و در واقع مله را طوونی كرده است و این زیباییسازي
براساس نظریة ریختشانانة آنتوان برمن درست نيست.

 .3-7تفاخرگرایی
««برمن» این گرایش را ،گرایشی افالطونی میخواند و آن را نتيجه كار متر مانی میداند
كه متن مقصد را از لحاظ فرم و شا  ،زیباتر از متن اللی میآورند» (لميمی:6866،
 .)43او معتقد است این گرایش مربوط به اس زیباییشناختی افرادي میشود كه معتقدند
هر گفتمانی باید گفتمانی زیبا باشد« .برمن تفاخرگرایی را در نظم ،شاعرانه كردن و در
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اوزه نثر ،بليغ كردن می خواند و آن را شام توليد مالت فاخر با بهره گرفتن از متن
اللی ،به عنوان ماده اوليه ،تعریف میكند .در واقع ،برمن كار این متر مان را بر هم زدن
سبز و فرم متن اللی می داند كه بدون در نظر داشتن ند و ون متن اللی ،لرفاً براي
خوانا ،بر سته و فاخر كردن متن مقصد به متن اللی تو هی نمیكنند و دست به بازنویسی
و تمرین سبای از متن اللی میزنند» (افضلی.)74 :6869 ،
عفري به ندرت از مقولة تفاخرگرایی بهره سته و به فرم عربی پایبند بوده و در اد
توان از تعابير و عبارات ادبی و پر طمطراق دوري كرده است .مانند «کنّا ال نری إلي ماوراء
البنایات المحطّمة :بدت البنایات مثل سلسلة جبال من الباطون الرمادی و الثقوب
السوداء،سلسلة تنخفض ثمّ تعلو (بعض البنایات مقصوص الروؤس) ،و نحن لم نکن نستطیع
أن نری ما یوجد وراء تلک الجبال» ( ابر.)10 :0883 ،
تر مه« :اما آنچه را پشت آن ساختمانهاي ویران بود ،نمیدیدیم :آن ساخمانها مث یز
ی خاكستري رنگ و پر از سوراخهاي سياه به نظر میرسيد ،رشته كوهی پر
رشته كوه بتون ِ
از پستی و بلندي (سرِ بعضی ساختمانها رفته بود) و ما نمیتوانستيم يزهاي پشت آن رشته
كوه را ببينيم» ( عفري.)91 :6867 ،
در تر مة عبارت مزبور تفاخرگرایی لورت گرفته است و متر م به اي عبارات
«دیده میشد ،باو و پایين میشد» از «به نظر میرسيد ،پر از پستیها و بلنديها» استفاده
كرده است و از این طریق زیبایی ادبی به تر مة خود بخشيده است« .در گرایش
تفاخرگرایی یا آراستهسازي متر م بر آن است تا متنی هر ه زیباتر به مخاطب ارائه كند و
این امر باعث غرابتزدایی از متن مبداء میشود» (بيار .)068 :0888 ،آنچه برمن در نظر
دارد افظ بيگانگی مو ود در زبان است تا رابطه و شناخت بيشتري بين مخاطب متن مبدأ
و مقصد ایجاد شود .به عبارت دیگر ،این مدل تر مه براساس نظریة برمن تحریف متن
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بهشمار میآید و متر م در این الگو باید تر مهاي نزدیز به متن اللی و دور از
تفاخرگرایی ارائه دهد.
در نمونه اي دیگر ،عفري در معادل دقيق كلمة «الموقف» با استفاده از تفاخرگرایی به
تر مهاش زیبایی بخشيده است و به اي عبارت «پاركينگ» از عبارت «كنار خيایان»
استفاده كرده است .متر م در معناي كلمه «الموقف»كه در فرهنگهاي ل ت در معناي
«پاركينگ ،توفقگاه ،مح استراات ،ایستگاه ،مح نزول ،مح  ،ماان» (آذرنوش:6860 ،
 )6089آمده است ،میتوانست با استفاده از این معانی از معادلهاي بهتري استفاده كند؛
«نرکن السیارة في الموقف و بإنتظار موعد الفیلم نتکلّم» ( ابر.)680 :0883 ،
تر مه« :ماشين را كنار خيابان پارك میكردیم و تا زمان شروع فيلم ،ارف میزدیم».
( عفري.)68 :6867 ،

 .4-7غنازدایی کیفی
«در الگوي برمن ،این نوع تحریف ،ایگزین كردن كلمات ،الطالاات و پيچوخم
مالت با كلمات و الطالااتی است كه از لحاظ غناي معنایی ،آوایی و طنين كلمات در
سط .واژه مبدأ نيستند .تحریفی كه برمن از آن سخن میگوید ،شاید 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 ،كلمات و بازيهاي كالمی ویژهاي با
بار معنایی و تصویرسازي خاد خود دارد و برگرداندن آنها غالباً بسيار دشوار است .شاید
گاهی بتوان با شباهتهاي آوایی آنها مانور داد ،اما همواره نين شانسی و ود ندارد»
(بيار.)066 :0888 ،
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از مله مواردي كه میتوان از آن در تر مة عفري با عنوان غنازدایی كيفی یاد كرد،
این عبارت است« :أذکر الوجوه الخائفة و أذکر بناتاً کثیراتٍ في«المریول» األزرق و أذکر
وجهاً ینظر إليَّ من بین الوجوه:اسمها هیلدا،اسمها الحقیقي غیر مهمّ» ( ابر.)81 :0883 ،
تر مه « :هرههاي واشتزده را به خاطر دارم و دخترهاي زیادي كه «لباس فرم» آبی
رنگ تنشان بود ،از بين آن قيافهها یای را یادم است كه به من زل میزد :اسمش هيلدا بود،
اسم واقعیاش مهم نيست» ( عفري.)88 :6867 ،
در این مله ،متر م فع ِ «ینظر إلیَّ» را «به من زل میزد» تر مه كرده است .به اعتقاد
برمن ،ایگزین كردن عبارات و كلمات با الطالاات و كلماتی كه از لحاظ غناي معنایی
در خور متن مبدأ نيست ،تحریف بهشمار میآید و باعث ارائة تصویري غيردقيق از متن
اللی میشود .در معنی نظر إلی گفته شده« :نگاه كردن به ،مشاهده كردن كسی یا يزي،
نظر افاندن ،تو ه داشتن به ،منظور داشتن يزي را» (آذرنوش )6868 :6860 ،و تفاوت
عمدهاي با زل زدن دارد؛ راكه در اتوبوس و یا هر مسير دیگر نگاه كردن به لورت
ناگهانی و غافلگيرانه لورت میگيرد ،اما زل زدن با تو ه به عالقه و تو هها و يزهاي
دیگر لورت میگيرد .همچنين فع هایی كه در زبان عربی براي زل زدن بهكار میرود
این افعال هستند« :حدَّقَ إليَّ ،تَمَحلَقَ فيَّ ،تَفَرَّسَ فيَّ» (فاتحینژاد)488 :6861 ،؛ پس متر م
در تر مه باید به این ناته تو ه داشته باشد.
نمونه دیگر در باب غنازدایی كيفی« :لکن بعد ذلک ،عندما صرت أخرج معهما و تذهب إلي
السینما أو إلي المطعم أو إلي الحدیقة (جُنَینَة السیوفي) أو إلي الکسلیک» ( ابر.)81 :0883 ،
تر مه« :اما پس از دیدارهاي بيرونمان در سينما و رستوران یا پارك (پارك سيوفی) و
روستاي كسليز به هم نزدیز تر شدیم» ( عفري.)88 :6867 ،
كلمة «جُنَینَة» در ال از ریشة جَنّة به معناي «باغ ،بهشت ،بستان» و تص ير شدب آن بر
وزن فُعیلة و به معناي باغچه است ،اما متر م در اینجا آن را در معناي پارك آورده است
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در االی كه نویسنده رمان كلمه پارك را ذكر كرده بود و ذكر دوباره آن در درك متن
خللی را ایجاد میكرد .بنابراین معناي اللی عبارت «جُنَینَة السیوفي» باغچة سيوفی است.
نمونهاي دیگر« :أبي کان یشرب قهوة ماری وهو یدخّن سکائره علي الشرفة ساعة الصباح.
عندما ینتهي یدخل إلي الحمّام .بعد وقت قصیر یخرج من البیت» ( ابر.)84 :0883 ،
تر مه« :پدرم ،لب.ها در بالان سيگار میكشيد و قهوهاي را كه ماري دم كرده بود،
مینوشيد .وقتی كارش تمام میشد ،سري به سرویس بهداشتی میزد و كمی بعد ،از خانه
بيرون میرفت» ( عفري.)86 :6867 ،
متر م معادل دقيق كلمه «الحمّام» را بنابر ساختار متن اشتباه تر مه كرده است .به
عبارت دیگر ،در فرهنگهاي ل ت به هيچ و ه كلمة الحمّام به معناي سرویس بهداشتی
آورده نشده است ،بلاه در معانی «امام ،گرمابه ،استخر شنا ،شمة آب معدنی»
(آذرنوش )008 :6860 ،آمده است .كلمه سرویس بهداشتی در زبان عربی به معناي دورب
المياه ،مرااض و ...بهكار برده شده است.

 .5-7غنازدایی کمّی
«در این نوع تحریف ،سخن از هدر رفتن واژگانی است .برمن معتقد است كه گاهی براي
یز مدلول ،ندین دال و ود دارد و انتخاب یز دال به غنازدایی كمی منجر میشود»
(بيار .)066-060 :0888 ،مانند« :تحت سقوف األرز تعلّمت أن ترمي قذائف صاروخیة:
تدرّبت علي األر  .بي  .جي .و علي ال ب  ( »7ابر.)79 :0883 ،
تر مه« :زیر سقف شاخههاي سدر ،پرتاب موشز را یاد گرفت :آر .پی .ی زدن و
پرتاب ب  7را آموزش دید» ( عفري.)17 :6867 ،
متر م در این مله در برابر واژب «سقوف األرز» معادل «سقف شاخههاي سدر» را
آورده و تركيب معنایی واژگان را به هم ریخته و به كاهش مؤلفههاي معنایی واژگان
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دست زده است .واژب سقف داراي معانیِ «پوشش ،سر پناه ،سقف و پشت بام» است كه
متر م تنها معادلی ضعيف از آن را آورده كه خود نشانة كاهش و ضعف واژگانی است و
براساس نظریة برمن در تر مة متن تحریف یا همان غنازدایی كمی لورت گرفته است.
همچنين در ملة فوق از «سقف شاخههاي سدر» براي تفاخرگرایی و توضي .بيشتر استفاده
كرده است .در االی كه نویسنده هيچ اشارهاي به «األغصان؛ شاخهها» نداشته است ،بلاه به
«پوششها یا سقف ها» اشاره كرده است.

 .6-7تخریب ضرب آهنگهای متن
«این گرایش [تخریب ضرب آهنگهاي متن] عبارت است از ت يير نواختهاي متنی .این
نوع ت يير ،مثالً با هدف قرار دادن عالئم نقطهگذاري ،میتواند به نحو قاب تو هی بر
ضرب آهنگهاي مله تأثير بگذارد» (اامدي)6 :6860 ،؛ مانند« :أنا قلت شیئاً عن الرائحة
قبل أن یری أنطوان المرأة الملقاة بین صنادیق ذخیرة محطّمة األخشاب» ( ابر.)18 :0883 ،
تر مه« :قب از ایناه آنتوان ،آن زن را بين عبههاي وبی و درهم شاستة مهمات ببيند،
من يزي را ع به آن بو گفتم» ( عفري .)91 :6867 ،در این مله ،رعایت ناردن عالئم
سجاوندي به آهنگ مله آسيب رسانده است .به عبارت دیگر ،ملة باو هيچ ویرگولی
ندارد« .به نوعی ویرگول نشانة درنگ كوتاه است و براي مجزا كردن گروهها و كلمات و
پرهيز از خلط مفاهيم ،براي دا كردن ملههاي پایه و پيرو ،براي دا كردن ساختهاي
دستوري مشابهی كه به توالی آمده باشند و براي مجزا كردن گروهها در مواردي كه
خواننده درنگی كوتاه میكند ،استفاده میشود» (سمائی ،)3 :6830 ،اما در تر مة عفري
برخالف متن اللی ویرگول آورده شده است .براساس نظریة برمن ،زمانی كه متر م با
اختيار عالئم سجاوندي را كم یا زیاد میكند ،تر مه د ار خل میشود .در ال  ،كاربرد
اللی نشانهها دا كردن كلمهها و گروهها و ملهها از یادیگر و مشخص كردن رابطة
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آنها با هم است .مشخص كردن ااوت عاطفی نویسنده و آهنگ كالم و هممعنایی و
تعيين ساختار داخلی كلمات از دیگر كاربردهاي نشانهها هستند.
عفري در نمونهاي دیگر اي ویرگول را ت يير داده است بهطوري كه وقفه ایجاد شده
در متن رمان را به تأخير انداخته است؛ مانند« :الحفرة فیها سائلٌ کثیفٌ غریب اللّون ،والغیمة
الصغیرة القاسیة تطنّ و تئزّ فوق الحفرة» ( ابر.)18 :0883 ،
تر مه « :اله پر از مایع غليظی بود كه رنگ عجيبی داشت و تودب بد منظر كو ای ،باوي
اله بِزبِز و وِز وِز میكرد» ( عفري.)91 :6867 ،

 .7 .7تخریب عبارات و اصطالحات خاص زبان
«از نظر برمن در نثر ،الطالاات ،لنایع لفظی ،عبارات ،ضربالمث ها و ...كه در واقع
اتخاذ شده از زبان بومی و محلی هستند در زبانهاي دیگري نيز عنالر و نمونهاي متناظر
خود را مییابند» (سماك.)78 :0886-0868 ،
مانند« :ماری هي الطبّاخة في عائلتنا ،بعد أمّي .أمّي علّمت البنات کلّهن لکن ماری عندها
نفس .أبي کان ال یشرب القهوة إلّا من ید أمّي أومن ید ماری» ( ابر.)88 :0883 ،
تر مه« :ماري بعد از مامانم ،آشپز خانوادهمان بود .مادرم به همة دخترها آشپزي یاد داده
بود ،اما ماري نَفَسش بود .پدرم فقط قهوب مادرم و ماري را میخورد» ( عفري.)86 :6867 ،
در معادلگزینی الطالح «ماري عندها نفس» متر م از تر مة تحتاللفظی ،ساده و
ابتدایی استفاده كرده است كه از نظر برمن نوعی تحریف متن به شمار میرود و مو ب
پایين آمدن سط .متن مبدأ میشود .به عبارت دیگر ،معادل دقيق ملة فوق « گر گوشة
مامانش بود ،عزیز دردانة مامانش بود ،نزد مادرش از محبت خالی برخوردار بود» است.
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ي
نمونه دیگري در باب تخریب عبارات و الطالاات خاد زبان« :نجوی األقرب إل َّ
مع أنّها األبعد مسافة اآلن .وهي األقرب إليَّ مع أنّها عموماً ال تنظر إلي األشیاء کما أنظر
إلیها» ( ابر.)88 :0883 ،
تر مه« :نجوي با من لميمیتر است ،با و ودي كه از من دور است و دیدگاهش به امور
با من متفاوت است» ( عفري.)88 :6867 ،
تر مة متر م در عبارت باو هم داراي نقص بوده و هم در معادل دقيق عبارت «أنّها
عموماً ال تنظر إلي األشیاء کما أنظر إلیها» كه به معناي «ولی در بيشتر موارد و عالیق هم
سليقه نيستيم» است ،دقت كافی نداشته است.
مثالی دیگر« :کان الجرس الصغیر في غرفتي یطنّ و شریکي في الغرفة یقول هذا لک و
لیس لي» ( ابر.)669 :0883 ،
تر مه« :زنگ كو ز اتاقم كه به لدا درمیآمد ،هم اتاقیام میگفت براي توست نه
براي من» ( عفري.)688 :6867 ،
در عبارت باو بنابر سياق مله ایناه بگویيم زنگ كو ز اتاقم معنا را نمیرساند،
بلاه باید گفت« :لداي زنگ كوتاهی از اتاقم به گوش میرسيد»؛ راكه تحتاللفظی
است .همچنين دوست مارون زمانی كه زنگ به لدا در مياد در اتاق اضور داشته ،پس
میتوانسته زنگ را قطع باند؛ یعنی فضاي داستان به این سو بيشتر گرایش دارد تا تر مهاي
كه متر م آورده است .متر م در این عبارت آنطور كه باید نتوانسته است در تر مه
عبارت شفافسازي كرده و معادل دقيق كلمات را مث این معادل؛ «دوستم از داخ اتاق
میگفت :با تو كار دارند ،با من نيستند» بهكار ببرد .به عبارت دیگر ،این ویژگی بنابر
گرایشهاي ریختشانانة برمن «تخریب عبارت و الطالاات خاد زبان» مو ب
تحریف متن مبدأ به مقصد میشود.
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 .8مؤلفههای ریختشکنانه در ترجمه رمان اعترافات براساس نمودار
نمودار ( )6بيانگر بسامد مؤلفههاي ریخت شانانة آنتوان برمن در تر مة فاطمه عفري بر
رمان اعترافات ربيع ابر است كه در  17مورد و نمونه ذكر شده و گویاي این است كه
تر مة فاطمه عفري د ار تحریف متن شده است .در بين مؤلفههاي یاد شده ،مؤلفههاي
تطوی یا اطناب كالم و تخریب ضرب آهنگهاي متن از پربسامدترین عوام تحریف متن
در تر مة فاطمه عفري است و این مؤلفهها در تفاخرگرایی نيز تأثير گذاشته و در
مواردي شاهد افزایش مؤلفة تفاخرگرایی در تر مه او هستيم .دیگر مؤلفهها نيز داراي
كمترین تحریف هستند.
نمودار ( :)1بسامد مولفههای ریختشکنانۀ در رمان اعترافات
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نتیجهگیری
نظریة «آنتوان برمن» در اوزب نقد تر مه یای از كارآمدترین نظریهها براي نقد تر مة رمان
و متونهاي دیگر است؛ راكه این نظریه ظرفيت قاب تو هی براي انطباق با تر مة عربی به
فارسی دارد و بر پایة آن میتوان نحوب عملارد متر مان را به لورت روشمند مورد ارزیابی
و سنجش قرار داد تا به نقاط ضعف و قوت و تمامی محورهایی را كه متر م با آن در ارتباط
است ،مورد نقد و تحلي قرار داد .نظریة «برمن» تو ه زیادي به زبان مبدأ دارد و با رونق
نقدهایی كه با روش او لورت میگيرد ،تعم هاي غيروفادارانه متر مان و ميزان وفاداري
آن به متن مبدأ ،تبيين میشود؛ راكه متر م باید اتیاوماان به متن مبدأ وفادار باشد و در
ممانعت از وارد شدن متن بيگانه در متن به انتقال لحي .زبان مبادرت ورزد.
براساس گرایشهاي ریختشانانة «آنتوان برمن» تر مة فاطمه عفري از رمان
اعترافات ربيع ابر ،تر مه اي وفادار به متن اللی است و با تطبيق هفت مورد از عوام
تحریف متن بر تر مة ایشان شاهد كم شماري اینگونه تحریفها در تر مة ایشان بودیم.
در ك ميزان وفاداري متر م به متن اللی با تو ه به آمار بهدست آمده از نمودار ميلهاي
 36درلد خوب و قاب اطمينان است ،اما در  66درلد باقيمانده رمان؛ یعنی در  17مورد
بهخاطر ثقي بودن یاسري الطالاات و مالت و عبارتهاي محلی ،متر م نتوانسته
است مقصود اللیِ نویسنده را به خواننده برساند.
در مجموع در بين هفت مؤلفه ذكر شده از «برمن» در این پژوهش ،اطناب كالم و
تخریب ضرب آهنگ متن از پر بسامدترین عوام تحریف متن در تر مة عفري است.
این مؤلفهها در تفاخرگرایی نيز تأثير گذاشته و در مواردي شاهد افزایش مؤلفة
تفاخرگرایی (آراستهسازي) در تر مة ایشان هستيم .در اوزههاي منطقیسازي ،غنازدایی
كيفی ،غنازدایی كمی و تخریب عبارات و الطالاات خاد زبان ،كمترین انحراف را از
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متن داشته و تر مة ایشان با نظریة آنتوان برمن همسو است .بنابراین ،متر م توانسته
تر مهاي روان و وفادار ارائه كند.
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