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براساس « برید اللّیل»واکاوی ترجمۀ حمیدرضا مهاجرانی از رمان 

 «آنتوان برمن»نظریّۀ 

 1محمّدنبی احمدی/ دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 زبان عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران فرزانه چله نیا/ دانشجوی کارشناسی ارشد، رشتۀ مترجمی

 چکیده

باشد که باعث پیچیدگی هایی مواجه میترین انواع ترجمه است که با چالشترجمۀ متون ادبی یکی از سخت

های برتر ترجمه ها و روشپردازان با ارائۀ انواع تکنیکشود. امروزه نظریّهتر آن میو دشواری هرچه تمام

پردازان اند. یکی از نظریّهروی آنها را هموار نمودهاند و تا حدودی مسیر پیشمترجمان کردهکمک شایانی به 

شکنانه، سیزده های ریختفرانسوی است که در نظریّۀ خود با عنوان گرایش« آنتوان برمن»مطرح در این زمینه 

ترجمۀ برمن به واکاوی رمان های شمارد. پژوهش حاضر نیز براساس تکنیکعامل انحراف در ترجمه را بر می

پردازد. در این می« پست شبانه»تألیف هدی برکات و ترجمۀ سیّد حمیدرضا مهاجرانی با عنوان « برید اللّیل»

ترجمه به چند گرایش از نظریّۀ برمن پرداخته شده که بیشترین تکرار را در ترجمۀ مهاجرانی داشته است، این 

سازی، غنازدایی کیفی و غنازدایی سازی، اطناب یا تطویل، آراستهواضح سازی،از: منطقیگرایشات عبارتند 

شود شکنانه در این ترجمه دیده میکمّی؛ البتّه الزم به ذکر است نمونه هایی چند از دیگر گرایشات ریخت

ر که به علّت اندک بودن از ذکر آنها خودداری شده است. در این مقاله با مطالعۀ دقیق، موارد انحراف د

ترجمۀ بریداللیل براساس گرایشات مذکور مطرح شده و در برخی موارد ترجمۀ پیشنهادی هم ارائه شده 

توان گفت بیشترین علّت انحراف در ترجمۀ مهاجرانی مربوط به توضیح و تفسیر مترجم است. به طور کلّی می

این ترجمه بیشتر به متن است که قصد دارد خواننده به وضوح مطلب را درک کند؛ بنابراین پیداست که 

 مقصد گرایش دارد. 
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 واکاوی ترجمه، برید اللّیل، حمیدرضا مهاجرانی، آنتوان برمن واژگان کلیدی:

 مقدّمه

های بشری است که قدمتی طوالنی ای خاص از تالقی زبانی و یکی از فعّالیتترجمه نمونه

ها فرهنگی، تجاری و ... بین ملّتدهد تا تبادالت سیاسی، اقتصادی، دارد و این امکان را می

کند. ناگفته روشنی بیان می های مختلف انجام شود و همین امر، ضرورت ترجمه را بهو زبان

داری، منجر به ایجاد سوء برداشت و ارائۀ معنایی پایبند به اصل امانتپیداست که ترجمۀ غیر

در پی داشته باشد. در زمان تواند مشکالت بزرگی شود که خود مینادرست به خواننده می

-های برتر ترجمه، توسط دانشمندان و نظریّهحاضر نظریّات فراوانی در ارتباط با تکنیک

است. شایسته است مترجمان، آگاهانه و براساس این پردازان بزرگ در سراسر دنیا ارائه شده

 ها به ترجمه بپردازند.تکنیک 

ر ترجمه شکل گرفته که عبارتند از: ترجمۀ معنایی و از دیرباز تا کنون دو نوع محور د»      

توان به سیسرون، پیشینۀ این دوقطبی شدن را می( »70: 1370)نیومارک، « ترجمۀ ارتباطی

جروم که در قرن چهارم میالدی، تورات هفتادگانی  دان و نویسندۀ رومی، و سَنتحقوق

( یکی از برترین 30: 1388م و ماندی، )هتی« یونانی را به زبان التینی ترجمه کرد نسبت داد.

پرداز فرانسوی است مورّخ، فیلسوف و نظریّه« آنتوان برمن»نظریّات در حیطۀ ترجمه، متعلّق به 

برمن »باشد. شکنانه در ترجمه معروف است و دارای سیزده اصل میهای ریختکه به گرایش

تنها با وفادار بودن به فرم و متن مبدأ با این عقیده که معنای زیبا زاییدۀ فرم زیباست و مترجم 

گرا ( به طرفداری از ترجمۀ مبدأ58: 1389پور، )مهدی« تواند معنای اصلی را انتقال دهد.می

 گذاری کرد.شکنانه را پایههای ریختپرداخت و نظریّۀ گرایش

حاضر  پردازان بنام در عرصۀ ترجمه است؛ پس پژوهشاز آنجا که برمن یکی از نظریه      

نظران با توّجه به اصول اساسی برمن به تحلیل برآن است تا از بین نظریّات مختلف صاحب



 

 

هایی از رمان بریداللیل ترجمۀ حمیدرضا مهاجرانی بپردازد و انحرافاتی که در آن بخش

وجود دارد را براساس اصول مطرح شده مورد تحلیل و نقد قرار دهد؛ البتّه الزم به ذکر است 

پردازدکه بیشترین کاربرد و تکرار را در ترجمۀ برید اللّیل اله تنها به بررسی اصولی میاین مق

ترین هدف این پژوهش این است که ترجمۀ مهاجرانی از رمان برید اللّیل داشته اند. مهم

براساس معیار های انتوان برمن بوده و میزان وفاداری مترجم به زبان مبدأ چقدر است. این 

 پردازد.های فوق میوش تحلیلی توصیفی به بررسی معیارپژوهش با ر

 :پیشینۀ پژوهش

است که به برخی از  تاکنون در زمینۀ نظریّۀ آنتوان برمن آثار فراوانی به رشتۀ تحریر درآمده

 شود:آنها اشاره می

مقالۀ نقد و بررسی »( در 1396ـ محمّد فرهادی، سیّدمحمود المیرزایی الحسینی و علی نظری )

اطناب و توضیح در ترجمۀ صحیفۀ سجّادیه براساس نظریّۀ برمن )مطالعۀ موردی ترجمۀ 

-های ریختاند که براساس گرایشبه بررسی و نقد اطناب و توضیحاتی پرداخته« انصاریان(

ای از آن حاصل نشده و در شکنانه، در ترجمۀ انصاریان نابجا بوده و جز اطالۀ کالم فایده

 است.یشنهادی ارائه شدهمواردی هم ترجمۀ پ

مقالۀ بررسی چگونگی کارآمدی »( در 1398ـ شهریار نیازی و انسیه سادات هاشمی )     

سازی( الگوی برمن در ارزیابی ترجمۀ قرآن: مورد پژوهی ترجمۀ رضایی مؤلّفۀ )شفّاف

های انفال، توبه، احزاب و تحریم در ترجمۀ رضایی اصفهانی به بررسی سوره« اصفهانی

اند که در مواردی به دلیل فقدان تأنیث و تثنیه در زبان فارسی پرداخته و به این نتیجه رسیده

و نبود معادل در فارسی برای برخی اصطالحات، شفّاف سازی در ترجمۀ قرآن کریم امری 

 اجتناب ناپذیر است.



 

 

نامه مرزبان نقد ترجمۀ عربی»( در مقالۀ 1399پناه و وصال میمندی )ـ آرزو پوریزدان      

اند و به این به بررسی نظریّۀ برمن پرداخته« براساس نظریّه برمن، با روش تحلیلی ـ توصیفی

های مورد بررسی، دو مورد غنازدایی کمّی و کیفی، بیشترین اند که در میان مؤلّفهنتیجه رسیده

 اند.آهنگ کالم، کمترین بسامد را داشتهبسامد و مؤلّفۀ تخریب ضرب

شکنانه در ترجمۀ های ریختسازی نظریّۀ گرایشپیاده»( در مقالۀ 1399ـ علی بشیری )      

به بررسی دو ترجمه از « کور(رمان از فارسی به عربی )بررسی موردی دو ترجمه از بوف

اند. بررسی رمان بوف کور صادق هدایت پرداخته که توسط الدسوقی و عدس ترجمه شده

سازی ت که تمامی این سیزده مورد در ترجمۀ این رمان، جز آراستهها بیانگر آن اساین ترجمه

 قابل تطبیق است.

با وجود اینکه در ارتباط با نظریّۀ برمن مقاالت فراوانی نوشته شده است، تاکنون پژوهشی       

نظران، پژوهشی روی رمان برید اللّیل هدی برکات چه از زاویۀ نظریّۀ برمن چه دیگر صاحب

 ته است.صورت نگرف

توصیفی،  به واکاوی ترجمۀ رمان برید اللّیل  -پژوهش حاضر برآن است تا با روش تحلیلی

از سیّدحمیدرضا مهاجرانی براساس نظریّۀ آنتوان برمن بپردازد و انحرافات پربسامد این 

 های این پژوهش عبارتند از:ترجمه از اصول برمن را مورد تحلیل و نقد قرار دهد. پرسش

گانۀ برمن، کدام یک نقش بیشتری در تحریف متن مبدأ رمان برید های سیزدهمیان مؤلّفهـ از 

 اند؟اللّیل داشته

 ـ  مترجم چه اندازه به متن اصلی وفادار بوده است؟

 هدی برکات و رمان برید اللّیل:



 

 

نگاری م. در بیروت به دنیا آمد، بعدها به تدریس و روزنامه1952هدی برکات در سال 

نامه، یک مجموعۀ کند. شش رمان، دو نمایشاکنون در پاریس زندگی میاخت، او همپرد

های مختلف ترجمه ناست. کارهایش به زباداستان و یک خودنگاره تاکنون از او منتشر شده

که در آن زمان، هر دو  1های جایزۀ جهانی من بوکرم. به لیست نامزد2015و در سال  شده

شد راه یافت.کتاب بریداللیل او در آثار یک نویسنده داده می سال یکبار به مجموعۀ

م. طی مراسمی که در سالن تئاتر ملّی عروسکی فلسطین برپا شد برندۀ جایزۀ من 2019سال

 شد. 2بوکر عربی

بریداللّیل با دیدی عمیق در ارتباط با اوضاع مهاجران نوشته شده که روایتگر داستانی       

کند هایی حکایت میای است و طی آن از نامهبرخوردهای غیرمنتظره خواندنی از زندگی و

 همکشند و گویی در های دیگر را به میان میکه نویسندگان غریبه و تنهای آنها، پای نامه

ها و یتیمان وطنی که زمانه کمرشان خانمانها، مطرودها، بیشوند؛ همان تبعیدشدهتنیده می

گوناگون از پستچی گرفته تا نانوا را در هیاهوی زندگی، تصویر را شکسته است. اشخاص 

گویند های غربت سخن میها از سختینویسند که در آنهایی میکند؛ این اشخاص نامهمی

رسد. کتاب برید اللّیل هایشان هرگز به مقصد نمیدانند بیشتر نامهو این در حالی است که می

، آقای سیّد حمیدرضا 1398رای اوّلین بار در سال های مختلف ترجمه شده و ببه زبان

 مهاجرانی آن را به فارسی ترجمه کرد و انتشارات ثالث، آن را چاپ نمود.

 :نگاهی به نظریّۀ آنتوان برمن

پرداز علم ترجمه است. او نگار و نظریّه( مترجم، فیلسوف، تاریخ1941-1991آنتوان برمن )

ها و کسانی چون والتر بنیامین و هانری مشوینک، گونۀ تحت تأثیر فلسفۀ رمانتیک آلمانی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ترین جوایز ادبی دنیاست که هر سال به بهترین رمان جدید انگلیسی زبان اعطاء جایزۀ ادبی من بوکر یکی از مهم 1

-شود و تأثیر فراوانی روی فروش کتاب میبرندۀ این جایزه به طور وسیعی در مطبوعات آورده میشود. نام می

 گذارد. 

به هّمت هیئت گردشگری و فرهنگ أبوظبی و با پشتیبانی جایزۀ بوکر بریتانیا  2007جایزۀ عربی بوکر در سال  

  2پایه گذاری شد.



 

 

شناسی برمن، احترام به متن کشد. محور دیدگاه ترجمهدیگری از نقد را در ترجمه پیش می

گرایانه و های قومدیدگاه« شکنانههای ریخت گرایش»مبدأ است و از این نظر با ارائۀ نظریّۀ 

دهد. این رویکرد از سیزده مؤّلفه ررسی قرار میمعطوف به زبان مقصد را در ترجمه مورد ب

تشکیل شده است که عبارتند از: منطقی سازی، شفّاف سازی، تطویل یا اطناب، تفاخرگرایی، 

های متن، تخریب آهنگغنازدایی کیفی، غنازدایی کمّی، همگون سازی، تخریب ضرب

ریب یا غیر بومی کردن های متن، تخبندیهای معنایی مستتر در متن، تخریب سیستمشبکه

نهادگی  های زبانی بومی، تخریب عبارات و اصطالحات خاصّ زبان، امحاء و برهمشبکه

 ها.زبان

ای تمایل دارند ریخت و شکل زبان را تغییر دهند؛ هدف از برمن معتقد است که عدّه»      

زبان مقصد و خواننده این کار به زعم او نابودی متن اصلی و خدمت به معنا و صورت زیبا در 

شوند قدر در بازنویسی و آفرینش مجدّد معنا و فرم غرق میاست؛ یعنی در ترجمۀ خود، آن

-ها را ناشی از عوامل فرمسپارند. او این تغییر شکلکه متن اصلی را به کلی به فراموشی می

آنتوان برمن  (44: 1391)صمیمی،« گذارد.گیری مترجم تأثیر میداند که بر جهتمدارانه می

اجتماعی  -های فرهنگیالبتّه باید گفت: با توّجه به تفاوت»بر این عقیدۀ غیروفادارانه تاخت. 

پور، )مهدی« نماید.و گفتمانی، پایبند بودن به عقیدۀ برمن در تمامی موارد بسیار دشوار می

توان لی نیست و نمیها، کاربردی و عمای از مؤلّفهرو نظریّۀ برمن در پاره( از این63: 1389

 بر آن جامۀ عمل پوشاند.

 شکنانۀ برمن در ترجمۀ مهاجرانیهای ریختنقدو بررسی مؤلّفه

 سازیمنطقی

-گذاری متن مبدأ مربوط میسازی به ایجاد تغییر در ساختار نحوی و شیوۀ عالمتمنطقی»

رۀ جمالت را شود. در این مؤلّفه، مترجم با توجّه به نظم گفتمان مقصد، جمالت و زنجی

کند. به عنوان مثال، مترجم برای جمالتی که در متن مبدأ بدون فعل بازتولید و مرتّب می



 

 

جا و یا اضافه و کم آورد. جمالت بلند را کوتاه یا جمالت معترضه را جابههستند، فعل می

« نماید.سازی را تحریفی در متن اصلی قلمداد و آن را رد میکند. برمن فرایند منطقیمی

شکنی دیده هایی از این نوع ریخت ( در ترجمۀ رمان برید اللّیل نمونه3: 1389پور، )مهدی

 گردد. شود که به مواردی از آن اشاره میمی

براساس نظریّۀ برمن دربارۀ منطقی سازی، هر گونه تغییر در ساختار نحوی کالم که        

رجم صورت پذیرد به عنوان مثال در جملۀ زیر باعث تحوّل متن مبدأ شود نباید از سوی مت

فی حیاتی کلّها لم أکتُب رسالۀً واحدۀً. هناک »شکنی قابل تأمّل است:  ای از این ریختنمونه

( ولی 9: 2018)هدی برکات، « رسالۀٌ وهمّیۀٌ بقیتُ اُقَلِّبُها سنوات طویلۀ فی رأسی ولم أکُتبها

الی که هرگز ننوشتمش و همواره در ذهنم جمالتش من در سراسر زندگی غیراز همان نامۀ خی

( در این 9: 1398ام. )مهاجرانی، کردم یک نامه هم ننوشتهرا باال و پایین و پس و پیش می

جایی ارکان جمله در ترجمه تر شدن جمله به جابهمتن مترجم برای شیواتر شدن و منطقی

مند بی شکلی هدف»گرفت. یپرداخته که براساس نظریۀ برمن نباید این کار صورت م

سازی تمام رود و منطقیها و چندگانگی زبان فرو مینمایانگر آن است که نثر در ژرفا، الیه

( اگر بخواهیم این جمله را بدون تغییر 288: 2004)برمن، « کند.ها را ویران میاین ویژگی

ام. یک نامه هم ننوشتهام در ساختار نحوی آن ترجمه کنیم باید گفته شود: در سراسر زندگی

کردم و هرگز های طوالنی آن را در سرم پس و پیش میجز یک نامۀ خیالی که سال

 ننوشتمش.

قالت: إنّ عمّی یَنتَظِرُنی فی »بینیم: سازی را در این عبارت مینمونۀ دیگری از منطقی      

( گفت: عمو جان در 9: 2018)هدی برکات، « العاصمۀ وإنّ عَلَیَّ أن أتعلّمَ لِأنّی أذکی اخوتی

تر و پایتخت، منتظرت است باید بروی درست را بخوانی؛ چون از همۀ برادرهایت باهوش

بینیم در متن عربی، ضمایر متکلّم گونه که می( همان10: 1398بااستعدادتری. )مهاجرانی، 

اید این اند. این جمله در اصل بوحده هستند؛ امّا در ترجمه به صورت للمخاطب ذکر شده



 

 

شود ترجمه گردد. گفت: عمویم در پایتخت منتظرم است و من گونه که در ادامه آورده می

توان گفت: مترجم برای ترم. میباید بروم درسم را بخوانم چون از همۀ برادرهایم باهوش

تر شدن جمله و برقراری ارتباط بیشتر با خواننده، آن را از نقل قول تر و منطقیواضح

 م به مستقیم ترجمه کرده است. غیرمستقی

 سازیواضح

-سازی بیانواضح»داند. سازی را یکی از عوامل تحریف متن اصلی میآنتوان برمن، واضح

کنندۀ مسائلی است که در متن مبدأ واضح نبوده یا به تعبیر دیگر، پنهان و سربسته بیان شده 

( در 124: 1390)کریمیان و اصالنی، « ها را نداشته است.و نویسنده قصد آشکار کردن آن

( در ادامه نمونه 59: 1389پور،سازی، روشنگری در سطح معنایی است. )مهدیحقیقت واضح

 گذرانیم.هایی از این مقوله را در ترجمۀ مهاجرانی از نظر می

در برخی موارد به کار بردن یکی از انواع گرایشات، باعث بروز گرایش دیگری از نظریّۀ       

سازی، اطناب هم در آن نمایان است: شود؛ مانند جملۀ زیر که عالوه بر داشتن واضحبرمن می

)هدی « وال أسکُتُ لِأّنی ال اُریدُ أن أتُرکَ لکَ نافذۀ مفتوحۀ علی الحمیمیّه فالحمیمیّه ورطۀ»

ای به شوم، زیرا قصد ندارم با این سکوت به روی تو پنجره( ساکت نمی11: 2018برکات، 

سمت عشق و عاشقی باز کنم، دختر! صمیمیّت دردسرهای بسیاری در پی دارد انگار که 

( در این جمله جهت رفع ابهام و واضح سازی معنای 13: 1398ای باشد. )مهاجرانی، ورطه

نامۀ دهخدا ورطه از عبارت )دردسرهای بسیاری در پی دارد( استفاده شده است. در لغت

ورطه بیان شده است از جمله: هالکت و هر امر دشوار که راه رهایی معانی متعدّدی برای واژۀ 

: ذیل 1377راه و نشان و ... )دهخدا، از آن نباشد، چاه، هر چیز ترسناک و هولناک، بیابان بی

توانسته به واژۀ ورطه( این نوع واضح سازی باعث اطناب در کالم شده است و مترجم می

 ، یکی از معانی فارسی آن را ذکر کند.جای آوردن دوبارۀ ورطه در ترجمه



 

 

إنّه ُیشبِه قلیالً ذلک الرجل ثقیل »بینیم: سازی را در این عبارت مینمونۀ دیگری از واضح      

( این مرد که 21: 2018)هدی برکات، « الظِّل الذی التقیناهُ یوماً فی سوبرمارکت وسط البلدِ

ای است که آن روز در یکی چاق و گنده در مقابلم توی قطار نشسته درست مثل همان مرد

( در متن عربی، عبارت )در 28: 1398های مرکز شهر دیدیمش. )مهاجرانی، از سوپرمارکت

مقابلم توی قطار نشسته( ذکر نشده و مترجم برای واضح کردن معنا و همراه کردن هر چه 

ت ذکر عبارت )در را در ترجمه بیان کرده است؛ البتّه باید گفبیشتر مخاطب آن عبارت 

مقابلم توی قطار نشسته( در ترجمه کامالً نادرست است چرا که اگر به متن اصلی کتاب و 

شویم این جریان در قطار صورت جمالت قبل و بعد این عبارت نگاهی بیاندازیم متوّجه می

 مردی است که در بالکن یک خانه ایستاده و نویسنده به او -این مرد-نگرفته و منظور از 

لکن کیف یقوی هذا الرجل »کند. شاهد مثال آن هم در این عبارت آشکار است: اشاره می

و یغلق باب شرفته حین أتواری عن نظره؟ علی الوقوف فی البرد هذا الوقت کلّه؟ ام أنّه یدخل

 )هدی برکات،.............« کأنّه یظهر بسحر ساحر حین اُضیء النور أو أفتح السّتاره. انّه یشبه 

2018 :21) 

 اطناب و تطویل

افزاید و تنها حجم اطناب، مفصّل کردن کالم و اضافاتی است که چیزی به متن اصلی نمی

: 2008-9دهد، بی آنکه به بار معنایی و گفتاری متن بیافزاید. )معایش، خام متن را افزایش می

گفتند و اطناب ادای مقصود با عباراتی ( در بالغت قدیم به این نوع گرایش، حشو زائد می64

گفتنی است که اطناب موجود در متن اصلی، بسته به نظر »بیش از عبارات مألوف است. 

نویسندۀ متن اصلی است و از حیطۀ کار ما خارج است؛ امّا هنگامی که بحث از ترجمه و 

توجه به متن اصلی،  تواند بدونشود باید به این موضوع دقّت کرد که آیا مترجم میاطناب می

( در ترجمۀ مهاجرانی موارد زیادی 6: 1396)فرهادی، « ترجمه را دچار اطناب کند یا خیر؟

 گردد.شود که به مواردی از آن اشاره میشکنی دیده می از این ریخت



 

 

یکی از مواردی که در ترجمۀ مهاجرانی وجود دارد، بحث اطناب در ترجمۀ واژگان       

ترادف در اصطالح اهل لغت صفت دو یا »گیرد. ر حیطۀ ترادف جای میاست که بیشتر د

چند واژه است که در عین تفاوت حروف اصلی و ساخت صرفی، معنایی یکسان داشته 

های دیگری ( عالوه بر اطناب ناشی از ترادف نمونه89: 1393)رئیسیان و کردلویی، « باشند.

مّا بیشترین مورد اطناب مربوط به ترادف شود؛ ااز اطناب در ترجمۀ مهاجرانی دیده می

: 2018)هدی برکات،« مألت خیاشیمی رائحۀ الروث الموحل»واژگانی است به طور مثال: 

های به گل تپیده( )مهاجرانی، شود از بوی گند و نفرت انگیز سرگین( دماغم پر می14

یسنده برای اینکه ( در این شاهد مثال، روث الموحل یعنی سرگین به گل تپیده، نو1398:17

بوی ناپسند آن را نشان دهد از دو واژۀ گند و نفرت انگیز استفاده کرده که هیچ کدام در 

شد برای نشان دادن بوی متن نیز نیامده است. و این باعث اطناب در ترجمه شده است و می

 شد.انگیز استعمال میبد سرگین یکی از دو واژۀ گند یا نفرت

شود نوعی از اطناب به کار رفته که در واقع ناشی از در ادامه ذکر میدر عبارتی که       

أطلِقُ رغباتی مِن »مفهومی بین دو جمله است. ترادف واژگانی نیست بلکه ناشی از نوعی هم

( همیشه افسار تمایالتم را به دست خودشان 9: 2018)هدی برکات، « دونِ استِعمال عقلی

در ( 10: 1398م عقلم در این مورد دخالتی بکند. )مهاجرانی، دهسپارم و ابداً اجازه نمیمی

ای شود و فایدهاین عبارت، کلمه ابداً اصال ذکر نشده و آوردن آن در ترجمه باعث اطناب می

 هم ندارد.

شود که هم شامل اطناب شود نوعی از اطناب دیده میدر عبارتی که در ادامه آورده می      

هدف از توضیح، آشکار کردن »ان آن را در حیطۀ توضیح جای داد. توترادفی است و هم می

تَضحَکیَن مَعی عابثًۀ بال ( »285: 1391)ماندی، « چیزی است که در متن اصلی نیامده است.

( لبخندی از سر تمسخر 13: 2018)هدی برکات، « غضبِ أو حتّی زعل خفیف ثمّ تخرجینَ 

ای عصبانی شوی یا رگ غیرتت گل کند عاقل هآوری و بی آنکه ذرّمباالتی به لب میو بی



 

 

( ذکر یکی از دو 16: 1398روی. )مهاجرانی، کنی و از در بیرون میاندر سفیه نگاهم می

مباالتی در این جمله کافی است و آوردن هر دو واژه باعث ایجاد اطناب واژۀ تمسخر و بی

در فرهنگ لغت )زعل( به معنی شده است، بدون اینکه چیزی بر بار معنایی کالم بیافزاید. 

ای با مضمون رگ غیرت گل ناراحتی ذکر شده است. و نکتۀ دیگر اینکه در متن عربی جمله

کردن یا عاقل اندر سفیه نگاه کردن نیامده است و آوردن این عبارات در ترجمه باعث اطالۀ 

هم یعنی  کالم شده است. ضمن اینکه ضحک به معنی خندیدن است نه لبخند زدن و عابثه

شد: بیهوده و بی انگیزه با بیهوده و بی انگیزه؛ بنابراین این جمله باید بدین صورت ترجمه می

 روی.ای عصبانی یا ناراحت شوی از در بیرون میخندی و بی آنکه ذرهمن می

توان در ترجمۀ مهاجرانی نمونه های دیگری از اطناب ناشی از ترادف واژگانی را می     

-( و می20: 2018)هدی برکات، « وتُریدیَن أن أسقَُط فی االمتحانِ »د. از جمله: مشاهده کر

( در ترجمه فعل أسقَُط 26: 1398خواستی که در امتحان مردود و سرشکسته شوم. )مهاجرانی، 

کند و آوردن دو واژه در مقابل به کار بردن یکی از دو لفظ مردود و یا سرشکسته کفایت می

باعث اطالۀ کالم شده است. نکتۀ دیگری که در این مثال قابل تأمّل یک واژۀ متن اصلی 

است اینکه فعل مضارع تریدین چرا به صورت ماضی معنا شده است؟ در جواب باید گفت: 

از آنجا که فعل اصلی و قبلی این جمله به صورت ماضی است یعنی سیاق جمله ماضی است؛ 

 ده است.پس فعل تریدین هم به قرینه آن ماضی معنا ش

( عصبانّیت و خشمم هم مزید بر آن 22: 2018)هدی برکات، « یَرتَدُّ غضبی عَلَیَّ مضاعفاً»      

نامۀ دهخدا، برای غضب معانی متفاوتی آورده ( در لغت28: 1398شده است. )مهاجرانی، 

: ذیل واژۀ غضب( در ترجمۀ این جمله ذکر یک واژه کفایت 1377شده است )دهخدا، 

آوردن دو واژۀ خشم و عصبانیّت در مقابل یک واژۀ غضب باعث اطالۀ کالم شده  کند ومی

افزایند و جز است. براساس نظریۀ برمن آوردن واژگانی که هیچ ارزش معنایی به متن نمی

شود. نکتۀ دیگر اینکه این عبارت شکنی محسوب میای ندارند نوعی ساختاراطالۀ کالم نتیجه



 

 

شد:  خشمم ؛ بنابراین بهتر بود این جمله بدین گونه ترجمه میبه نوعی یک اصطالح است

کرد خللی به متن وارد نیز مزید برعلّت شده است. اگر مترجم از یک واژه هم استفاده می

های ارتباطی هر قوم، نباید انتظار داشت های فرهنگی و نیازچراکه به علّت ویژگی»شد. نمی

های دقیقاً یکسانی داشته د دارد در زبان مبدأ معادلتمام واژگانی که در زبان مقصد وجو

 (85: 1383پور ساعدی، )لطفی« باشد.

( که بدین صورت ترجمه شده 20: 20118)هدی برکات، « أنتِ من أنقصَها»در عبارت       

( مترجم در عوض واژۀ 26: 1398است: تو بودی که آن را ناقص و ابتر گذاشتی )مهاجرانی، 

ۀ ناقص و ابتر را آورده است که جز اطالۀ کالم نتیجه دیگری ندارد. چه بسا أنقصَ، دو واژ

کرد؛ چرا که )ناقص( عربی است و از بهتر بود به جای هردو کلمه، کلمۀ ناتمام را ذکر می

توانند باشند ممکن است معنای )ابتر( هم برای برخی آنجا که مخاطب این متن عامّۀ مردم می

ای ای ذکر شود که هم برای همۀ مخاطبان آشنا باشد و هم واژهبود واژهناآشنا باشد پس بهتر 

 : ذیل واژۀ ابتر(1377فارسی باشد. )دهخدا، 

)هدی « کان یشبه الطفل العمالق»بینیم: نمونۀ دیگری از اطناب را در این عبارت می      

: 1398ی، ( درست مثل کودکی درشت اندام و قوی هیکل بود )مهاجران26: 2018برکات، 

( در فرهنگ لغات معانی مختلفی برای واژۀ العمالق ذکر شده از جمله: درشت هیکل، 34

پیکر و ... که همگی در بردارندۀ مفهومی واحد هستند و بر عظیم الجثه، درشت اندام، غول

کند و نباید معنای العمالق داللت دارند و آوردن یکی از این معانی در ترجمه کفایت می

 جهت طوالنی کرد.بی کالم را

شود که برخی موارد فراوان دیگری از این گونه تطویل در ترجمۀ بریداللیل دیده می       

باعث ساختار شکنی شده است؛ امّا برخی دیگر سبب زیبایی و شیوایی متن ترجمه شده 

 گیرد.شود و مترجم برای اینکه مخاطب، بهتر مفهوم را استنباط کند از این روش بهره میمی



 

 

 سازیآراسته

داند که خواند و آن را نتیجۀ کار مترجمانی میبرمن این گرایش را، گرایش افالطونی می»

( او 48: 1391)صمیمی، « آورند.متن مقصد را از لحاظ فرم و شکل، زیباتر از متن اصلی می

 شود که معتقدند هرشناختی افرادی میمعتقد است این گرایش مربوط به حّس زیبایی

گفتمانی باید گفتمانی زیبا باشد. برمن آراسته سازی را در نظم، شاعرانه کردن و در حوزۀ 

درواقع، برمن این کار مترجمان را بر هم زدن سبک و فرم متن »خواند. نثر، بلیغ کردن می

داند که بدون در نظر داشتن چند و چون متن اصلی، صرفاً برای خوانا، برجسته و اصلی می

نویسی از متن اصلی کنند و دست به بازمتن مقصد به متن اصلی توّجهی نمی فاخر کردن

( مهاجرانی در مواردی از این مقوله بهره گرفته و از واژگانی 74: 1395)افضلی، « زنند.می

 شود. زیبا و فاخر در ترجمۀ بریداللیل استفاده کرده است که به مواردی از آن اشاره می

مذ تحرّکَ ذلک القطار »سازی را دید: ای از آراستهتوان نمونۀ برجستهدر این عبارت می      

( وقتی 10: 2018)هدی برکات، « ولم ابکِ  وهبطت علیّ ظلمه تشبه مغیب الشتاءات، لم اخفْ

کردم. ترسیدم و نه گریه میقطار راه افتاد و آسمان شوالی سیاه شب بر تن کرد، دیگر نه می

ر ترجمۀ عبارت مزبور آراسته سازی صورت گرفته است و مترجم ( د10: 1398)مهاجرانی، 

به جای عبارت )تاریکی شبیه به غروب آفتاب زمستان فرود آمد( از عبارت زیبایی استفاده 

کرده که در آن از تشبیه که جزء صنایع بدیعی کالم است استفاده کرده است یعنی آسمان 

سازی، مترجم بر در گرایش آراسته»ه است. به سان انسانی است که شوالی سیاه بر تن کرد

آن است که متنی هر چه زیباتر به مخاطب ارائه دهد و این امر باعث غرابت زدایی از متن 

( آنچه برمن در نظر دارد، حفظ بیگانگی موجود در زبان 290: 2000)بیکر، « شودمبدأ می

 جاد شود. است تا رابطه و شناخت بیشتری بین مخاطب متن مبدأ و مقصد ای

ای دیگر مهاجرانی در ترجمۀ غروب خورشید از عبارت )افتادن سر سرخ فام در نمونه      

هو نفسه المغیب الّذی تختفی فیه الشمس »خورشید در تشت خونین افق( استفاده کرده است. 



 

 

فام خورشید ای که سر سرخ( درست مثل همان لحظه10: 2018)هدی برکات، « عند األفق

( معنای نزدیک به 11: 1398نهد. )مهاجرانی،افتد و رو به غروب میونین افق میدر تشت خ

این عبارت بدین صورت است: درست مثل لحظۀ غروب آفتاب که در آن خورشید در افق 

که این ترجمه، زیبایی ترجمۀ مهاجرانی را ندارد ولی به هر حال شود. با وجود اینپنهان می

و این درست همان چیزی است که برمن معتقد است مترجم باید تر است به متن مبدأ نزدیک

های سبکی به آن پایبند باشد. البّته الزم به ذکر است که این سبک ترجمه، جزء ویژگی

شود. نکتۀ دیگر این که ترجمۀ رمان با ترجمۀ متون مهاجرانی است و باعث زیبایی ترجمه می

آزادی عمل بیشتری برخوردار است و این دیگر متفاوت است. در ترجمۀ رمان مترجم از 

شود؛ امّا از آنجایی که این پژوهش، ترجمه را براساس سبک ترجمه ایراد محسوب نمی

کند و ایشان طرفدار پایبندی به متن مبدأ است؛ لذا به بررسی این نظریّات برمن بررسی می

 موارد پرداخته شده است.

 غنازدایی کیفی

وخم  تحریف، جایگزین کردن کلمات، اصطالحات و پیچدر الگوی برمن، این نوع »

جمالت با کلمات و اصطالحاتی است که از لحاظ غنای معنایی، آوایی و طنین کلمات در 

ترین گوید، شاید یکی از سختسطح واژۀ مبدأ نیستند. تحریفی که برمن از آن سخن می

م باشد. هر زبانی با توّجه مسائل موجود در عمل ترجمه و یکی از دشوارترین کارهای مترج

ای با بار معنایی های کالمی ویژهبه ساختار و کلمات و آواهای موجود در آن، کلمات و بازی

ها غالبًا دشوار است. شاید گاهی بتوان با سازی خاص خود را دارد و برگرداندن آنو تصویر

( 291: 2000)بیکر، « ندارد.ها مانور داد، امّا همواره چنین شانسی وجود های آوایی آنشباهت

استناد به صاحب نظران دیگر غیر از آنتوان برمن، صرفاً جهت باالبردن مستندات علمی و 

 دقیق در پژوهش است.



 

 

توان از آن در ترجمۀ مهاجرانی با عنوان غنازدایی کیفی یاد کرد، از جمله مواردی که می      

)هدی برکات، « الّتی للبولیمیا او کاالدمانحاجه الی ملء فراغات غامضه ک»این عبارت است: 

( نیاز دارم به اینکه آن فضاهای خالی و پیچیده را که به بولیمیا یا کودپاشی زمین 11: 2018

های مختلف، )ادمان( به معنی پیوسته و نامه( در لغت13: 1398ماند پر کنم. )مهاجرانی، می

ها از نامهنا شده و در هیچ کدام از لغتهمیشه کاری کردن، دائم الخمر بودن و اعتیاد مع

: ذیل واژۀ ادمان( بنابراین 1377ادمان به عنوان کودپاشی زمین یاد نشده است.)دهخدا، 

آوردن آن بدین معنا در ترجمۀ مهاجرانی نوعی غنازدایی کیفی متن است که از موارد 

 رود.تحریفی برمن به شمار می

و بِأیّ أعنی کیف»یفی در این عبارت قابل مشاهده است: ای دیگر از غنازدایی کنمونه      

( منظورم این است چگونه و 17: 2018)هدی برکات، « سرعۀ نسیتُ المرأۀ التی وضعتنی فیه

: 1398با چه سرعتی توانستم زنی را فراموش کنم که مرا گرفتار خودش کرد. )مهاجرانی، 

شویم که منظور نویسنده از فراموش می ( با دقّت در متن عربی کتاب برید اللیل متوجه22

که در عبارت )وضعتنی کردن یک زن، همان مادرش است و نه کس دیگر و نکتۀ دیگر این

گردد؛ ولی مترجم به جای )وضعتنی فیه( از عبارت )مرا گرفتار فیه( ضمیر )ه( به قطار بر می

تحریف در کیفیّت متن خودش کرد( استفاده کرده است که کامالً نا به جاست و این نوعی 

است. مترجم با آوردن این ترجمه، مفهومی را که مدّ نظر نویسنده بوده، دگرگون کرده 

براساس نظریّۀ برمن مترجم همواره باید به متن مبدأ گرایش داشته باشد. از این رو هر »است. 

شود می گونه تغییر، حذف، اضافه و... که در خدمت متن اصلی نباشد، خیانت به آن محسوب

( بنابراین بهتر است این عبارت بدین 75: 2010)برمان، « گردد.و مایۀ گمراهی خواننده می

شد: با چه سرعتی توانستم زنی را فراموش کنم که مرا در آن قطار افکند. صورت ترجمه می

در ترجمۀ این عبارت، مترجم با اشتباه متوّجه شدن آن و تعبیر غیر صحیح از آن، باعث شده 

 کیفیّت ترجمه پایین بیاید.



 

 

« رحت أتساءَلُ لماذا إتّصلوا بی»پردازیم: ای دیگر از غنازدایی کیفی میبه ذکر نمونه     

( از خودم پرسیدم چرا این خبر را به من داده است. )مهاجرانی، 18: 2018)هدی برکات، 

که مترجم آن آن( إتّصَلَ در فرهنگ لغت به معنی )تماس گرفت( معنا شده حال 22: 1398

چنین این : ذیل واژۀ إّتصَلَ( هم1392را به صورت )خبر داد( معنا کرده است. )آذرنوش، 

فعل در عبارت ذکر شده صیغۀ جمع است که در ترجمه مفرد معنا شده است. در واقع ترجمۀ 

دقیق این جمله بدین صورت است: از خود پرسیدم چرا با من تماس گرفتند. با دّقت در متن 

شد همانطور که جملۀ بعدی این شویم فعل إتّصلوا باید جمع معنا میاصلی رمان متوّجه می

-در واقع نویسنده می« و هم لم یَتَّصلوا مرّۀ من قبل»عبارت، گواهی دقیق بر این مدّعاست: 

خواسته این مفهوم را انتقال دهد که چرا برادرانش با او تماس گرفتند در حالیکه قبالً هرگز 

است مبنی بر اینکه )إتّصلوا(  اند. عبارت دوّم که ذکر شد شاهدی دقیقاو تماس نگرفتهبا 

شد چون این فعل در جملۀ دوّم به معنی تماس گرفتند نباید به صورت خبر کردند معنا می

گفت: چرا این خبر را به شد باید مترجم میمعنا شده است و اگر بر سیاق جملۀ اوّل معنا می

رحالیکه قبالً هرگز این خبر را به من ندادند. که کامالً نادرست است؛ چون خبر من دادند د

توانستند برادرانش، خبر فوت مادرشان بوده و مادرشان اکنون فوت شده و از قبل چگونه می

باشد در هر دو جمله به معنی تماس گرفتن می« إتّصل، َیتّصِلُ »این خبر را به او بدهند. بنابراین 

 آید.آن در جملۀ اوّل به صورت خبر کردن، تحریف متن به حساب میو ترجمۀ 

فی دماغی المُمَیّز »خورد: ای از غنازدایی کیفی متن به چشم میدر این جمله نیز نمونه      

)هدی برکات، « عن أدمغۀ إخوتی، مناطقَ لو صَوّرناها لَوجدناها مطفأۀ ال تَصِلُ الیها الکهرباء

ن هم برخالف مغز دیگر برادرانم، مناطقی وجود دارد که اگر کالبد ( در مغز م18: 2018

شویم خالی و سرد است و هیچ کهربایی قادر به جذب آن نیست. اش کنیم، متوّجه میشکافی

( در این عبارت )صوَّرَ( به معنای کالبد شکافی معنا شده. براساس 23: 1398)مهاجرانی، 



 

 

-)تشریح الجّثه( را برای کالبد شکافی به کار میفرهنگ لغات و اصطالحات معروف، لفظ 

( الزم به ذکر است با این که معنای دقیق صوّرَ در ترجمه نیامده؛ 310: 1386برند. )معروف، 

گیری از عبارت کالبد شکافی برای آن براساس قاموس اصطالحات، ولی باید گفت بهره

کند. به عقیدۀ برمن ب ایجاد میقابل استفاده است و معنایی نزدیک به ذهن را برای مخاط

جایگزین کردن عبارات وکلمات با اصطالحات و کلماتی که از لحاظ غنای معنایی، در خور 

-آید و باعث ارائۀ تصویری غیر دقیق از متن اصلی میمتن مبدأ نیست، تحریف به شمار می

 (2004شود. )برمن، 

لم ینزل علّی »انی این عبارت است: نمونۀ دیگری از غنازدایی کیفی در ترجمۀ مهاجر      

ذلک النعاسُ الذی کنت الاقدرُ علی رفعه من رأسی و أعضایی مع أنّی فی هذه الغرفه ال أجِدُ 

( گرچه در این اتاق چیزی که باعث آرامش من شود 31: 2018)هدی برکات، « ما أتسلّی به

ش فرو برده، طوری وجود ندارد ولی این چرتی که مغز و اعضای بدنم را یکسر در خود

( عبارت عربی به درستی معنا 41: 1398توانم آن را از سرم بپرانم. )مهاجرانی، است که نمی

شد: آن چرتی که مغز و اعضای بدنم را در خود فرو نشده است و باید این گونه ترجمه می

در این اتاق  توانم از سرم بیرون کنم به سراغم نیامده است؛ ولی با این وجودبرد و من نمیمی

چیزی نیست که بتوانم سر خودم را با آن گرم کنم. در این عبارت لم ینزل... یعنی چرت، 

مرا در نگرفته ولی مهاجرانی به صورت مثبت آن را ترجمه کرده که باعث تحریف متن شده 

 است.

 غنازدایی کمّی

گاهی برای  در این نوع تحریف، سخن از هدر رفتن واژگانی است. برمن معتقد است که»

« شود.یک مدلول، چندین دال وجود دارد و انتخاب یک دال به غنازدایی کمّی منجر می

أری أمامی فی المقهی رجالً جالساً علی کرسیٍ خشبٍی »( مانند: 291-292: 2000)بیکر، 

)هدی برکات، « الفرق بین انواع األخشاب واستعماالِتهاوفأسترسُِل فی تاریخ صناعۀ الخشبِ



 

 

بینم ام و روبرویم مردی نشسته روی صندلی چوبی میشاپ نشسته( اآلن توی کافی11 :2018

و همین چوبی بودن صندلی ذهن مرا به عالم چوب و تاریخ صنایع چوب بری برده است. 

( در این جمله، عبارتی که مشخص شده ترجمه نشده است و این 12: 1398)مهاجرانی، 

نازدایی کمّی شده است که براساس نظریّۀ برمن تحریف کاهش واژگانی در ترجمه منجر به غ

 در متن اصلی است.

فاُمّی ال تحسن القراءۀ »شود: شکنی دیده میای از این نوع ریختدر این جمله هم نمونه      

( مادرم سواد 9: 2018)هدی برکات، « وقد تحملها الی احد المتعلّمین فی القریۀ لِیقرأها لها

رسید آن را پیش یکی از اهالی ده که خواندن ای به دستش میوقت نامه خواندن نداشت. هر

( مترجم، عبارت )لِیقرأها لها( را معنا نکرده که باعث 9: 1398برد. )مهاجرانی، دانست میمی

 بروز غنازدایی کمّی در متن شده است.

تصلّی لِلنعجِۀ »م: پردازیای دیگر از این نوع ساختار شکنی در این عبارات میبه نمونه      

الّتی تتعَسّر والدتها، تبقی قربها تمسّد علی رقبتها، تغنّی لها، ثّم تزغرد حین تری الحمل 

که میش زایمان راحتی داشته ( برای این18: 2018)هدی برکات، « یتحرّک فی مشیمتها....

کنارش نشست، آورد و تا وقت زایمان کرد و نذر و نیاز به جا میباشد مدام برایش دعا می

( در این جمله 23: 1398گردنش را نوازش کرد و توی گوشش آواز خواند.... )مهاجرانی، 

گفت: سپس مترجم عبارت مشخص شده را ترجمه نکرده است؛ یعنی در ادامۀ ترجمه باید می

آورد. ترجمه کند از خوشحالی فریاد بر میدان حرکت میدید بّچه میش در بچّهوقتی می

ن عبارت نشانۀ کاهش و ضعف واژگانی است که براساس نظریّۀ برمن، در ترجمۀ نکردن ای

 متن تحریف یا غنازدایی کّمی صورت رفته است. 

 نتیجه گیری



 

 

های انجام شده در این پژوهش، کاماًل پیداست که ترجمۀ مهاجرانی از رمان براساس بررسی

معطوف به متن مقصد و خواننده است؛ چرا برید اللّیل بیش از آن که پایبند به متن مبدأ باشد، 

که با مطالعۀ دقیق متن اصلی و مقایسۀ آن با ترجمه، گرایش مقصدگرای مترجم آشکار 

شود. به طور کّلی، ترجمۀ مهاجرانی از رمان برید اللّیل، بسیار روان و قابل فهم است که می

است. در این ترجمه که از نشان دهندۀ تسلّط و آگاهی مترجم بر هر دو زبان مبدأ و مقصد 

شکنانۀ برمن مورد مطالعه و واکاوی قرار گرفته است، متوّجه به کار های ریختمنظر گرایش

شویم. شش شمارد میرفتن موارد زیادی از تحریفاتی که برمن آن را در ترجمه ناپسند می

ورد که در مورد از گرایشات برمن در این ترجمه نمود بیشتری دارد؛ عالوه بر این شش م

گانۀ برمن نیز در ترجمۀ مهاجرانی به شود موارد دیگری از تحریفات سیزدهادامه ذکر می

خورد؛ امّا به عّلت اندک بودن از ذکر آنها خودداری شده است. در این مقاله، سعی چشم می

شکنانه بوده است هایی از ترجمۀ برید اللّیل که تحت تأثیر گرایشات ریختشده تا بخش

د نقد قرار گیرد و با استناد به نظریّات بزرگان عرصۀ ترجمه نقد وارد شده مستدل و مستند مور

گردد و در نهایت ترجمۀ پیشنهادی ارائه شود. در پاسخ به دو سؤال اصلی این پژوهش اوّالً: 

-سازی، آراستهسازی، واضحشکنانه باید گفت: منطقیهای ریختدر مورد کاربرد گرایش

، غنازدایی کیفی و غنازدایی کمّی شش موردی هستند که بیشترین بسامد را سازی، اطناب

اند. ثانیاً: در خصوص پایبندی مترجم به متن اصلی باید گفت: با در ترجمۀ مهاجرانی داشته

ای روان و قابل فهم است؛ ولی کاربرد وجود اینکه ترجمۀ مهاجرانی از رمان برید اللّیل ترجمه

ای که در خورد به گونهکند، فراوان به چشم میا از متن مبدأ دور میهایی که آن رگرایش

هر صفحه از ترجمه بدون شک موردی از گرایشات برمن پیداست که باعث فاصله گرفتن 

شود. نا گفته نماند ترجمۀ رمان با ترجمۀ متون علمی، دینی، متن ترجمه از متن اصلی می

ای از متن اصلی فاصله ن ذکر شده مترجم نباید ذرهحقوقی و.... تفاوت دارد. در ترجمۀ متو

تواند برای هر چه زیباتر بگیرد؛ امّا در ترجمۀ رمان مترجم از آزادی عمل برخوردار بوده و می

کردن متن رمان و جذب بیشتر مخاطب تغییراتی را نیز ایجاد کند؛ البّته این آزادی عمل در 



 

 

ای و مفهوم متن ترجمه شده با متن اصلی فاصلهترجمۀ رمان نباید تا حدّی باشد که معنا 

 فاحش داشته باشد.

 

Analysis of Hamidreza Mohajerani's translation of the 

novel "Bridalil" based on the theory of "Antoine 

Berman" 

Abstract 

Translation of literary texts is one of the most difficult types of translation, 

which faces challenges that make it as complex and difficult as possible. 

Today, theorists have greatly helped translators by providing a variety of 

superior translation techniques and methods, and to some extent have paved 

the way for their advancement. One of the leading theorists in this field is the 

Frenchman Antoine Berman, who in his theory entitled Morphological 

Tendencies, enumerates thirteen factors of deviation in translation. The 

present study, based on Berman translation techniques, analyzes the novel 

"Bridalil" by Hoda Barakat and translated by Seyyed Hamidreza Mohajerani 

entitled "Night Post". This translation addresses several trends in Berman's 

theory that have had the most repetition in immigrant translation, including: 

rationalization, clarification, addition or extension, embellishment, qualitative 

enrichment, and quantitative enrichment; Of course, it should be mentioned 

that some examples of other morphological tendencies can be seen in this 

translation, which have been omitted due to their small size. In this article, 

with a careful study, the cases of deviation in the translation of Bridalil based 

on the mentioned tendencies have been raised and in some cases, the proposed 

translation has also been presented. In general, it can be said that the most 

common cause of deviation in immigrant translation is related to the 

translator's explanation and interpretation, which the reader intends to 

understand clearly; Therefore, it is obvious that this translation is more 

inclined to the target text. 

Keywords: Translation Analysis, Bridalil, Hamidreza Mohajerani, Antoine 

Berman 

 



 

 

 

 منابع و مآخذ 

 ( .1399ابوعلی، رجاء و بهزاد اسبقی گیگلو). «مان نقد و بررسی ترجمۀ فاطمه جعفری از ر

های ترجمه در زبان ، دو فصلنامۀ پژوهش«اعترافات ربیع جابر براساس نظریّۀ آنتوان برمن

 .33-9، صص 22، ش 8و ادبیّات عربی، س 

 ( .1392احمدی، محمّد رحیم). «دو «شکنانههای ریختآنتوان برمن و نظریّۀ گرایش ،

 .19-1، صص 68. پیاپی 10، ش 6فصلنامۀ نقد زبان و ادبیات خارجی، س 

 ( .1395افضلی، علی و عطیه یوسفی« .) نقد و بررسی ترجمۀ عربی گلستان سعدی براساس

. 14. ش6های ترجمه در زبان و ادبیّات عربی. سدو فصلنامۀ پژوهش«. نظریّۀ آنتوان برمن

 .84-61صص 

 ( .فرهنگ معاصر عربی فارسی آذرتاش آذرنوش. چ 1392آذرنوش، آذرتاش .)15 .

 تهران: نشر نی

 ( .بریداللیل. لبنان: داراآلداب بیروت2018برکات، هدی .) 

 ( .الترجمه و الحرف او مقام البعد. ترجمه و تحقیق عزّالدین الخطابی. 2010برمان، انطوان .)

 . بیروت: المنظّمۀ العربیۀ للترجمۀ.1ط

 ( .لغت1377دهخدا، علی اکبر .)نامه. تهران: مؤسّسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران 

 ترادف در واژگان قرآن و مشکالت ترجمۀ (. »1393ئیسیان، غالمرضا و ملیکا کردلویی. )ر

 . 106-85. صص 55. ش20دو فصلنامۀ علمی پژوهشی صحیفۀ مبین. س«. آن

 ( .1391صمیمی، محمّدرضا« .)های سفید براساس هایی چون فیلبررسی ترجمۀ داستان تپّه

 .49-44. صص 65ات. ش کتاب ماه ادبیّ«. سیستم تحریف متن برمن

 ( .1396فرهادی، محمّد و سیّد محمود میرزایی الحسینی و علی نظری« .) نقد و بررسی

اطناب و توضیح در ترجمۀ صحیفۀ سجّادیه براساس نظریّۀ آنتوان برمن: مطالعۀ موردی 



 

 

های ترجمه در زبان و ادبیّات عرب. پژوهشی پژوهش دو فصلنامۀ علمی«. ترجمۀ انصاریان

 .53-31. صص 17ش  .7س 

 ( .1390کریمیان، فرزانه و منصوره اصالنی« .)نقش وفاداری به یک نویسنده در ترجمه .»

 .138-120. صص 1زبان و ترجمه. ش  فصلنامۀ مطالعات

 ( .1397گنجیان خناری، علی). «های ترجمۀ ادبی: بررسی تحلیلی نوع متن، واکاوی چالش

های ترجمه در زبان و فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشدو «. اجزای متن و چالش خواننده

 .114-95. صص 18. ش 8ادبیّات عرب. س 

 ( .1383لطفی پور ساعدی، کاظم و ژیال بهمن« .)های ارتباط نقش بین زبانی و گزینش

)پیاپی 1. ش 21مجلّۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. س «. زبانی در متنون انگلیسی

 .14-1(. صص 40

 ها و کاربردها. ترجمۀ الهه (. درآمدی بر مطالعات ترجمه، نظریّه1389اندی، جرمی. )م

 بین. تهران: نشر علم.ستوده نما و فریده حق

 ( .اشکالیۀ ترجمۀ االیحاءات الی اللغۀ العربیۀ روایۀ الحلزون 2008-2009معایش، اسامۀ .)

. مذکرۀ بحث لنیل شهادۀ العنید )لرشید بوجدرۀ أنموذجاً(. جامعۀ منتوری قسطنتنیۀ

 الماجستیر فی الترجمۀ. الجمهوریۀ الجزائریۀ الدیمقراطیۀ الشعبیۀ.

 ( .فرهنگ لغات و اصطالحات فارسی به عربی. تهران: مؤسّسۀ 1386معروف، یحیی .)

 چاپ و انتشارات یادوارۀ کتاب.

 ( .فنّ ترجمه. تهران: انتشارات سمت.1395معروف، یحیی .) 

 (. پست شبانه. تهران: نشر ثالث.1398ا. )مهاجرانی، حمیدرض 

 های ترجمه و بررسی سیستم نظری بر روند پیدایش نظریّه(. »1389پور، فاطمه. )مهدی

 .63-57(. صص155)پیاپی  41ش کتاب ماه ادبیّات.«. تحریف متن از نظر آنتوان برمن

 ( .1370نیومارک، پیتر« .)وش. مجلّۀ ترجمۀ نرگس سر«. تاریخ اجمالی ترجمه در غرب

 .70-69. صص 3ش .علمی فرهنگی مترجم

 ( .مرجعی پیشرفته برای ترجمه.1388هتیم، بزیل و جرمی ماندی .)  ترجمۀ مریم 1چ .

 جابری. تهران: سمت.
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