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به سوي  ترجمة گفتمان غيرمستقيم آزاد در سه ترجمة فارسي رمان
 فانوس دريايي

  ∗حري ابوالفضل
  رانيا ،كدانشگاه ارا يدة علوم انسانكانشد يمرب

  )18/2/89: ، تاريخ تصويب29/1/88 :تاريخ دريافت(

  دهكيچ
 بـه سـوي فـانوس دريـايي    ترجمة فارسي رمان  رجمة گفتمان غيرمستقيم آزاد را در سهاين مقاله، ت

مباحـث نظـري   غيرمسـتقيم آزاد و   ان روايي و انواع آن و بعـد از گفتمـان  از گفتم ابتدا. كند بررسي مي
كردهـاي آن مـوجزوار سـخن بـه ميـان      شناختي و تأثيرات و كار هاي زبان وط به آن از جمله ويژگيمرب
اشاره شده  به سوي فانوس درياييترجمة رمان  ه ترجمة گفتمان غيرمستقيم آزاد در سهسپس، ب. آيد مي

نما؛ جملـه   ني، افعال وجهشناختي مهم آن از قبيل ضماير، اشارتگرهاي زماني و مكا هاي زبان و شاخص
در پايان گفتـه  . شوند و كيهان تحليل و بررسي مي بجانيان هاي حسيني، ها و ادات تأكيد در ترجمه پركن

هاي سخن غيرمستقيم آزاد  اند ويژگي يا نتوانسته/ و وانستهتبه چه ميزان مترجم  شود كه هر يك از سه مي
  .يني كننددر زبان فارسي بازآفرهاي متغيير  با نسبترا 

  .به سوي فانوس دريايي شناختي، هاي زبان ، ترجمه، شاخصغيرمستقيم آزاد گفتمان: ي كليديها واژه
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  درآمد
، از )26، 2000در بوسو، 1924( »بنت و خانم براون يآقا«در مقالة ) 1947-1882( وولف

ايـن   كـه ستي قرن نوزده شكوه كـرده و معتقـد اسـت    يرئال يها ت موضوع در نوشتهيعدم جذاب
رامـون خـود   يپ يايـ تر به ثبت و ضبط دقيق و مو به موي جزييـات بيرونـي دن   نويسندگان بيش

بـر  . دهند و چندان توجهي به حاالت دروني و افكار و احساسـت اشـخاص ندارنـد    اهميت مي
ات آنهـا و در  يـ ، وولف برآن است كه ذهنيت اشخاص داستاني را بـر حسـب درون  اينان خالف

اي  گونـه به نياز به اين باور رسيد كه از اين رو، وولف . آگاهي ارايه دهد از يمه شفافيپوشش ن
 new( »رمـان تـازه  «آن را  وياي كـه   ؛ گونـه شـود  احسـاس مـي  از نثر و سبك نويسندگي   تازه

novel ( هاي شعر را داراسـت؛   از ويژگي ياريه بسك يرماني مركب از نثر و شعر؛ اما نثر. دينام
از ). 27همـان  (ه هنوز اجرا نشده اسـت  ك يا شنامهيو نمايشنامه و البته نماتركيبي از نثر و شعر 

 اين حيث، پرداختن به عملكرد ذهن و نمايشي كردن ايـن عملكـرد، شـگردهايي را در اختيـار    
دهد تا حاالت دروني، احساسات و عملكرد اذهان اشخاص را بـه نيكـويي    نويس قرار مي رمان

در خيل نويسندگان، و فاكنر  و يات قرن بيستم كه وولف، جويساز اين رو، در ادب. نمايش دهد
 stream of(يا سيالن ذهـن  / شوند؛ شگرد جريان سيال ذهن و پيشگامان آن محسوب مي زمرة

consciousness (وجـوه  : انـد  از آن جملـه . اند و واژگان مشابه و گاه مترادف، شگردهايي غالب
تـا  ) نقـل مسـتقيم  (تـرين صـورت    بازي از محاكاتيرنگارنگ بازنمايي گفتار و افكار اشخاص 

غيرمسـتقيم   گفتمـان گويي دروني و انـواع آن،   جريان سيال ذهن، تك(ترين حالت  غيرمحاكاتي
تـا   ،كنند هاي سبكي استفاده مي نويسندگان مدرن از اين شگردها به منزلة شاخص). آزاد و غيره

را و آفرينـي، او نيـز تـ    كس را كه تو مي د آنمرز ميان خيال واقعيت را بر هم زنند؛ تا نشان دهن
  .آفريند مي

 اشـكال هـاي داسـتاني مـدرن، بازنمـايي      شـگردهاي روايـت   يكي ازبنابراين، از يك سو، 
گاهي، راوي سخنان و افكار اشـخاص را  . داستاني است هاي يتمختلف گفتار و انديشة شخص

گفتمــان (اهي، غيرمســتقيم ؛ گــ)گفتمــان مســتقيم(گــذارد  سرراســت در اختيــار خواننــده مــي
تلفيق هنرمندانة صدا و افكار راوي با صدا . و گاهي تركيبي از مستقيم و غيرمستقيم) غيرمستقيم

ديگر سو،  از. نامند مي free indirect discourse)(غير مستقيم آزاد  گفتمانو افكار شخصيت را 
در واقـع،  . شـود  محسوب مـي  ذهن نيزهاي نمايش سيالن  شيوهگفتمان غيرمستقيم آزاد يكي از 

در ذهن شخصيت در جريان است، به طور غيرمسـتقيم گـزارش   كه راوي از زبان خود آنچه را 
/ و) indirect interior monologue(گويي دروني غيرمسـتقيم   نوعي تكاين روايت، دهد كه  مي
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الن ذهـن  سـي  ،به تعبيري، راوي. است) narrated monologue( شده گويي روايت يا نوعي تك
و در واژگان (كند  بيند و ادراك مي كه شخصيت مي گونه آگاه و نه ناخودآگاه شخصيت را همان

بـاري،  . 1كنـد  يعني به شيوة غيرمستقيم نقل مـي  ،، از زبان خود)كند شناختي، كانوني مي روايت
 اما. سبك و صداي راوي با لحن و بيان شخصيت است در هم آميختگفتمان غيرمستقيم آزاد، 

 روايـت  در ابهـام  نـوعي  به شخصيت، بيان و لحن و راوي صداي همنشينيمسأله اينجاست كه 
 را كسـي  چـه  صـداي  خواننده كه زد حدس سرعت به را آن توان نمي كه جايي تا زند مي دامن

 هـاي  نگـرش  و منويات از تر سرراست گزارشي هم FID كاربرد از حاصله مبهم متون. شنود مي
 در شـهود  و كشـف  نـوعي  بـه  را خواننـده  طريـق  ايـن  از و داده ارايـه  تانداس اصلي گر كانوني

 دو كـم،  دسـت ( صـدايي  چنـد  رمـان  حيطـة  به را متن هم دهند؛ مي سوق شخصيت خصوص
  . گذارند مي جاي بر) ironic( كنايي ثيرتأ نوعي كه اين هم و دهند مي ارتقا) صدايي

 اي مـدرن بـر آن اسـت كـه     يسـنده وولـف در مقـام نو   ،گونه كه گفتيم از ديگر سو، همان
وولف بـا ابـداع   . بيان كندهايي تازه و بكر  شيوهانسان را به  يو حاالت درون يذهن يها تيواقع

هرگـاه الزم اسـت، تكـه تكـه كـرده و       ،برآن است كه گذشته را ،)tunneling(روش نقب زدن 
ـ بـه منزلـة پا   يذهنـ  يهـا  گويي كاربرد تكآن را با  يها يختة ذهن و تداعيساختار از هم گس ة ي

بـراي  ) 1927(به سوي فانوس دريايي از اين رو، وولف در رمان . ت نشان دهدينش شخصيآفر
لـي بريسـكوي    يعنـي خـانم رمـزي و لـي     ،نشان دادن منويات و احساسات دو شخصيت اصلي

ايـن  بـا  . به ويژه گفتمان غيرمستقيم آزاد بهرة فراوان برده است ،نقاش، از وجوه گفتار و انديشه
، صالح حسيني )1370(يعني سيلويا بجانيان  ،آيد كه سه مترجم فارسي اين رمان حال به نظر مي

اي متفاوت گفتمـان غيرمسـتقيم آزاد رمـان را     هريك به گونه) 1387(و خجسته كيهان ) 1383(
اي ديگـر پيـدا    اند و اين امر سبب شده است كه اين شگرد در زبان فارسـي جلـوه   ترجمه كرده

 رمـان  آزاد غيرمستقيم گفتمان زباني هاي ويژگي كه است اين اصلي پرسش اوصاف، اين با. كند
  اند؟ نشده يا شده برگردانده فارسي به ترتيب چه به دريايي فانوس سوي به

 FIDپيشينة مرتبط با بحث ترجمة 

 چند هر. است نكرده بررسي را غيرمستقيم گفتمان ترجمة زباني، فارسي مقالة هيچ تاكنون

                                                           

وجوه رنگارنگ بازنمايي گفتار و انديشه و از جملـه جريـان سـيال ذهـن، انـواع       ،اي جداگانه نگارنده در مقاله -1
 .ها و ساير موارد را در دست بررسي دارد گويي تك
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را بررسـي  ) modality(نماهـا   مانند ضماير، افعال گزارشي و برخي وجه آن زباني وجوه ،برخي
 غيرمستقيم گفتمان ترجمة) 2000( روحيانين. كند مي فرق اندكي وضع ها زبان ساير در. اند كرده
 از و كـرده  بررسي الرنس. اچ .دي اثر) 1920( عاشق زنان رمان فنالندي هاي ترجمه در را آزاد

 فنالنـدي  در. داند مي شخص سوم ضماير كاربرد در را فنالندي به انگليسي از ترجمه شكالتم
 شـباهت  فارسـي  زبـان  بـه  نظر اين از كه دارد وجود han ضمير فقط ،she و he ضمير دو براي
 بـراي  روحيانين،. دارد وجود» او« ضمير يك فقط ضمير، دو اين براي نيز فارسي زبان در. دارد
 استفاده و خاص اسامي كاربرد: است جمله آن از. دهد مي ارايه راهكار چندين ،كلمش اين رفع

 روايي ديدگاه است ممكن ضماير ساير يا اسامي كاربرد كه اينجاست مشكل اما. ضماير ساير از
 درسـت  ابهـام  ايـن  و ببرد ميان از را كالم در موجود ابهام و داده تغيير راوي به شخصيت از را

 نتيجـه  روحيـانين . آيـد  مي شمار به آزاد غيرمستقيم گفتمان اصلي كاركرد كه تاس چيزي همان
 كاز سـب  هـاي خـود   در ترجمـه  ،گاهانهآبيش و كم  اًظاهر ،رمان فنالندي مترجمان كه گيرد مي

. انـد  برگردانـده  يشـتر بـه صـورت نوشـتار    يرده و آن را بكن يرويپ يدر متن اصل FID يگفتار
 بازنمـايي  گونـاگون  وجـوه  ،فـراوان  جزييـات  با و تفصيل به خود كتاب در) 1993( فلودرنيك

 شـاخص  نيـز ) 2003( سـربان  آدريانـا  و ميسـون  ايـان . اسـت  كـرده  بررسي را انديشه و گفتار
 هـا  ترجمـه  اين در اند دريافته و كرده بررسي انگليسي به رومانيايي هاي ترجمه در را اشارتگرها

 از بخشـي  در نيز) 2004( بوسو. است بوده دور به يكنزد اشارتگرهاي تبديل در تمايل تر بيش
 فانوس سوي به رمان فرانسوي ترجمة سه در را آزاد غيرمستقيم گفتمان ترجمة ،خود نامة پايان

  .داند مي آن وامدار الگوها و نكات برخي در را خود مقاله اين كه كرده بررسي دريايي

  بحث و بررسي گفتمان غيرمستقيم آزاد
 بازنمـايي  وجوه متداول گونة دو غيرمستقيم، و مستقيم انديشة/ گفتار گفتيم هك گونه همان

 و سخن ،مستقيم انديشة/ گفتار كه متفاوتند هم با رو آن از دو اين. است روايي متن در گفتمان
 مستقيم و سرراست ،شده جاري او انديشة و زبان بر اصل در كه گونه همان را اشخاص انديشة

 و كـالم  ،اسـت  راوي معمـوالً  كـه  ديگـر  شخصي غيرمستقيم، گونة در كه، آن حال كند؛ مي نقل
 ايـن  از را ضميمه بند توان مي گاهي. كند مي نقل غيرمستقيم و خود زبان از را شخصيت انديشة

 انديشـه / گفتـار  و آزاد مسـتقيم  انديشـة / گفتـار  آيـد؛  مـي  حاصل كه آنچه كرد؛ حذف گونه دو
 ،)آزاد غيرمسـتقيم  گفتمـان  ،پـس  ايـن  از( آزاد غيرمستقيم انديشة/ گفتار. است آزاد غيرمستقيم

 را آن) 91 ،2004 بوسـو،  در 1977( پاسـكال  كه است شخصيت و راوي صداي از تركيبي اًغالب
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 صـورت  آسـان  هميشـه  دوگانـه  صـداي  ايـن  تشـخيص . دنام مي) dual voice( دوگانه صدايي
 زبـان  مثَـل  بـه  خواننـدگان  بيفـزاييم . كند مي سردرگم را خوانندگان موارد اغلب در و گيرد نمي

 فارسـي،  زبـان  معنايي و نحوي مقتضيات بنابر كه چرا شد؛ خواهند سردرگم چندان دو فارسي،
 ديريـاب  سـخت  امـا  نـاممكن  نـه  اگر آزاد غيرمستقيم گفتمان زباني هاي ويژگي تمام شناسايي

  .دارد را شخصيت ندها طعم و بو و رنگ راوي، گزارش ،FID در كالم، يك در. است

  غيرمستقيم آزاد در نظريه و عمل گفتمانجايگاه مطالعاتي 
 گفتمـان  از كـه  بـود  -سويسي شناس زبان -)2004 بوسو، در ،1912( بالي شارل بار اولين
 شـگردي  يا شكل«: دكر تعبير) style indirect libre(» آزاد غيرمستقيم سبك« به آزاد غيرمستقيم

 افكـار  يـا  گفتـار  نمـايش  بـالي ). 91 همان(» رمان اشخاص منويات نمايش براي ناختيش سبك
  :كند مي ذكر نمونه با را نوع سه اين) همان( بوسو. داند مي نوع سه بر را داستاني اشخاص

a. direct speech: She stopped and said to herself, ‘Is that the car I saw here 

yesterday?’ 

b. indirect speech: She stopped and asked herself if that was the car she had seen 

there the day before. 

c. style indirect libre: She stopped. Was that the car she had seen here yesterday? 

(ibid.) 
 زمـان  بـه  مرجـع،  بند و است گذشته زمان به ضميمه بند: است مستقيم سخن اول، نمونة

 هـر  افعـال : است غيرمستقيم سخن دوم، جملة. قول نقل عالمت يا/ و گيومه داخل هالبت و حال
 رفتـه  عقـب  به زمان يك شخصي ضمير نيز و دوم گذشتة فعل و( است گذشته زمان به بند دو

 بـدل » قبـل  روز آنجـا « به» ديروز اينجا« مكان و زمان قيد و است؛ محذوف نقل، عالمت است؛
 نقـل  خودش زبان از را شخصيت گفتار غيرمستقيم، سخن در يراو سخن، ديگر به است؛ شده
 حضور راوي غيرمستقيم، سخن در و شخصيت مستقيم، سخن در ديگر، تعبيري به. است كرده

 سـخن  افعـال  بـا  جملـه  افعـال  شـده؛  تـر  كوتاه ضميمه بند سوم، جملة در اما. دارند تر رنگ پر
 متنـاظر  مستقيم سخن پرسشي شكل و قيد با جمله پرسشي شكل نيز و جمله قيد و غيرمستقيم

 و دارد را شخصـيت  كـالم  آهنگ و لحن هاي ويژگي هم آزاد، غيرمستقيم سبك واقع، در. است
  ايـن « :كنـد  تصريح مي) 1978(چتمن . را راوي گزارشي كالم بوي و رنگ نحوي، لحاظ به هم

 بيشـتر   ،ضـميمه  و نبـود  زند مي  موج  آن در  انديشه  ابهام دارد، زياد (autonomy)  بسندگي ، شيوه
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  ).201(» را  راوي  گزارش تا بخشد مي را  شخصيت  انديشه و گفتار  بوي و  رنگ بدان

  شناختي گفتمان غيرمستقيم آزاد هاي زبان ويژگي
 شـناختي  زبـان  وپـژه  به و ادبي هاي ويژگي دربارة ،روايت گسترة پردازان نظريه از بسياري

FID كنـان  -ريمـون  و) 2001( تـوالن  ،)1993( فلودرنيـك  ميـان،  ايـن  از. انـد  كرده نظر اظهار 
 را آن شـناختي  زبـان  هـاي  ويژگـي  و كـرده  بررسـي  را آزاد غيرمسـتقيم  گفتمان اندكي) 2002(

ضـميمه  / كننـده  نبود بنـد گـزارش   )1: از عبارتند FID اصلي هاي ويژگي از برخي. اند برشمرده
)tag (حذف كاما و عالمت نقـل   )2 چشد؛ خصيت را ميراوي؛ خواننده سرراست طعم دهان ش

؛ از ايـن  »كـه موصـولي  «حـذف   )3به سخن غيرمسـتقيم شـباهت دارد؛    FIDاز اين نظر، . قول
يا دوم شخص به ضماير سـوم  / تغيير ضماير از اول و )4 .حيث، به سخن مستقيم شباهت دارد

ه و بيـان و انديشـة   از اين حيث، بند گزارشي به سخن غيرمستقيم شـباهت پيـدا كـرد   . شخص
 )5. كند، يعني كسي كه خود گويندة اصـلي بنـد گزارشـي اسـت     مستتر شخصيت را آشكار مي

، بـه روايـت   FIDدر اين حالـت،  . گردند افعال يك زمان به عقب بر مي. تغيير افعال روايي متن
بنـد و   جابجـايي نحـوي فاعـل     )6 .شود محض در زمان گذشته و سخن غيرمستقيم نزديك مي

تر  استفادة برجسته )7. شود به شكل پرسشي سخن مستقيم نزديك مي FIDدر اين حالت، . لفع
 گفتمـان در . دانيم تا راوي كه آنها را بيشتر از آنِ شخصيت مي modal verbs)(نما  از افعال وجه

كـاربرد فـراوان دارنـد؛    ) would, might, could, had to, must(نما  غيرمستقيم آزاد، افعال وجه
گوينده، دربارة افعال يا عمل انجام شـده  / قضاوت، نگرش ورويكرد شخصيت بيانگرين افعال ا

كـاربرد   )8). به سوي فانوس دريـايي به نمونة . ك. ر(رخ داده است  در واقعيا حالتي است كه 
، »ايـن «، »اكنون«، »اينجا«(در قالب ضماير، افعال و عبارات زماني و مكاني  deixis)( اشارتگرها

 )9. يا به كالم شخصيت شـباهت دارد / به سخن مستقيم و FIDاز اين حيث، ). و غيره» مروزا«
، )»البته«، »راستي«، »خب«(ها  پركن ، جمله)»عزيز«، »طفلكي«مثل (كاربرد كلمات ندايي، ارزشي 

اي و  ، اصـوات و مختصـات لهجـه   )كننـد  عناصري كه چيزي به معناي جمله اضافه نمـي (  حشو
تـوالن و  (دانيم تـا راوي   طور كلي زبان احساسي كه ما آنها را از آنِ شخصيت مي گويشي، و به

 ايـن  كه است معتقد و قاعده تا داند مي الگو -توالن كم دست -را ها ويژگي اين البته،). ديگران
 پـاي  كـه  آنگـاه  بپـذيريم،  را تـوالن  حرف اين اگر. شوند مي تغيير دستخوش سهولت به الگوها
 بـه  يسـخت  بـه  و دارند گريز در پاي تر سريع الگوها اين ،آيد مي نظر به آيد، مي ميان به ترجمه
 جانـب  از انـدازه  چـه  تـا  تـأثيرات  اين اوالً كه اينجاست پرسش مجموع، در! سپارند مي ترجمه
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 اسـت  قـادر  مترجم اندازه چه تا ثاني در و است شدني ادراك و پذير مشاهده اصلي متن ةخوانند
  درآورد؟ مقصد متن خوانندة ةمعاين به را ها ويژگي اين

  ترجمة گفتمان غيرمستقيم آزاد در عمل
تـأثيرات كنـايي و    اوالً. چند نكته گفتنـي اسـت   ،غيرمستقيم آزاد گفتمانترجمة زمينة  در

شـوند و چنـدان مطمـئن نيسـتيم كـه حتـي        آميز اين گونة گفتمان در متون اصلي ديده مي ابهام
آگـاه باشـد و بتوانـد ايـن      بـه طـور كامـل   ي نيز از سـاز و كـار آن   خوانندة همزبان با متن اصل

هاي آخر ادبيات انگليسي به  در آزموني كه از پنجاه دانشجوي ترم. ها را تشخيص دهد شاخص
 بـه را در متنـي از رمـان    FIDهـاي   يك از دانشجويان نتوانستند شـاخص  هيچ اًعمل آمد، تقريب

داند، تشخيص دهند  مي FIDآن را مثَل عالي كاربرد  )314(كه فلودرنيك  سوي فانوس دريايي
البته . توجه ماندند ها بي ها پي نبردند، در حين ترجمه هم به اين شاخص و چون به اين شاخص

ماننـد اشـارتگر    FIDهـاي   شـاخص ، برخي رجمه كردند و دست برقضات يتمامبه آنان متن را 
Now د كـه  ايـن امـر نشـان دا   . كردنداسب ترجمه به طرزي من اًنما را تقريب و برخي افعال وجه

گان بـومي زبـان انگليسـي    اگر بـه خواننـد  . دندارن FIDهاي  خوانندگان چندان اطالعي از جلوه
در ثـاني،  . ارايـه داد  FIDتري از تأثيرات كنـايي   شد قضاوت سنجيده ايد ميبود، ش دسترسي مي

ي كـه متـرجم در فراينـد ترجمـه انجـام      به دليل تغيير و تبديالت خوانندة متن مقصد نيز احتماالً
در واقع، ممكن و گاهي ضروري . ها پي ببرد دهد، چندان قادر نخواهد بود كه به اين ويژگي مي

هـا   از آنها زير عنـوان تبـديل   اًاست كه مترجم دست به تغيير و تبديالتي در متن بزند كه عموم
)shifts (نمونه، گفتمان غيرمسـتقيم آزاد مجـال   هاي خاص براي  كنند؛ از اين رو، ويژگي ياد مي

بـه لحـاظ    ،از جمله زبان فارسـي  ،ها كه، برخي از زبان اين ديگر . بروز در متن مقصد پيدا نكنند
آيـد كـه    به ديگـر سـخن، بـه نظـر مـي     . ها از جمله انگليسي، فرق دارند ساختاري با ساير زبان

هاي خـود را   فتمان روايي است كه شاخصاي فرّار و ناپايدار از گ گفتمان غيرمستقيم آزاد، گونه
از آنجـا كـه گفتمـان غيرمسـتقيم آزاد، تركيبـي از      . دهـد  در زباني ديگر به سهولت از دست مي

هـاي زبـاني    يا شاخص/ ها و توان ميان ويژگي گفتمان مستقيم و غيرمستقيم است، به سختي مي
هـاي   توان ويژگـي  تطبيقي، مي اما براي سهولت كار بررسي. قايل شدي را خط تمايز پر رنگ ،آن

شـناختي پـيش گفتـه را در چنـد شـاخص بـارز زبـاني معـرف گفتمـان غيرمسـتقيم آزاد،            زبان
وجـود دارد  ها از هم متمايز نبوده و اين امكان  البته گفتني است كه اين شاخص. بندي كرد دسته

مجمـوع، از   در. يا يك عبارت، دو يا چند شاخص در كنار هم جمع شـود / كه در يك جمله و
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نمايـد،   پـذير مـي   ترجمه و بر اساس مقتضيات زبان فارسي، آنچه سخت FIDهاي  ميان شاخص
نماها؛ تكرارهـا، كلمـات نـدايي و ارزشـي؛ جملـه       عبارت از ترجمة ضماير؛ افعال روايي، وجه

هـا،   ايـن ويژگـي  . ستها ها و درنگ اي و گويشي شخصيت، مكث ها؛ اصطالحات محاوره پركن
فارسي معادل دو ضمير سوم شخص در زبـان   زبان در» او« هبراي نمون(زباني دارند  گاه، ريشة

ماننـد كلمـات ارزشـي، نـدايي،     (شـوند   و گاه، هنجاري فرهنگي محسوب مـي ) انگليسي است
را در سه  FIDتر  هاي مهم به قدر مجال، ترجمة برخي از شاخص ،در زير). اصطالحات و غيره

تصـويري   FIDكه از فرايند ترجمـة   براي آن .گيريم پي مي رياييبه سوي فانوس دترجمة رمان 
) ترجمه سه هر در( كلي نمونة دو يكي دررا ها  تر ارايه دهيم، ابتدا برخي از اين شاخص روشن
  :اول نمونة. كنيم مي تحليل ها نمونه ذكر با را ها شاخص برخي سپس و كنيم مي    بررسي

She {I} would paint that {this} picture now. It had been knocking about in her 

mind all these years. Where were her paints, she wondered? Her {my} paints, yes. 

She had left them in the hall last night. She {I} would start at once. She got up 

quickly, before Mr. Ramsay turned (Woolf, 2004 {1927}, 102, my emphasis). 

 در سال همه اين. }كند نقاشي را آن حاال خواست مي دلش{ كرد مي نقاشي را آن حاال) 1
 وسـايل  آري،. بـود  گذاشـته  كجـا  را اش نقاشـي  وسـايل  دانسـت  نمـي . كـرده  مي دوران ذهنش

 شـد  مـي  كـار  بـه  دست درنگ بي. بود گذاشته جاي بر سرسرا توي ديشب را آنها. را اش اشيقن
 سـرعت  به گردد، بر رمزي آقاي كه آن از پيش. }شود كار به دست درنگ بي خواست مي دلش{
  ).است من از اضافات ،169 حسيني( برخاست جا از

 را رنـگ  بلـه،  بودند؟ كجا او هاي رنگ. برساند انجام به را پرده بود گرفته تصميم حاال) 2
 آقـاي  هآنك از پيش. گرفت مي سر از را خود نقاشي درنگ بي. بود گذاشته راهرو در پيش، شب

  ).260 بجانيان( شد بلند جاي از شتاب با برسد، راه از رامسي
 بلـه،  هـا،  رنگ هستند؟ كجا هايم رنگ گفت خود با. كند نقاشي را آن توانست مي حاال) 3
 بـه  رمـزي  آقـاي  كـه  اين از پيش زود،. كرد مي شروع اًفور. بود گذاشته سرسرا در را آن ديشب

  ).190 كيهان( شد بلند بچرخد، طرف اين
 ايـن  در: اسـت  آمده ،دريايي فانوس سوي به بخش يعني سوم بخش در ،رمان از پاره اين

 جنگ در پسران از يكي مرده، رمزي خانم كرده؛ تغيير چيز همه و گذشته سال ده ،زمان بخش،
 آن در زمـاني  كـه  اي خانـه  و باختـه  جـان  حمل، وضع هنگام نيز دختران از يكي و شده، كشته

 لـي  لـي  خـانم  اسـت؛  شـده  بـدل  نمـور  و گرفتـه  خـزه  اي متروكه به اينك اشته،د رواج زندگي
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 اتمام به را خود تمام نيمه نقاشي تا است برگشته حاال و شده پيرتر سال ده نيز نقاش بريسكوي
 بـه » الهـام  لحظـة  در« كه زماني افتد؛ مي پيش سال ده ياد به لي لي صحنه، اين در اكنون. برساند

 جابجـايي  برخـي  خـاطر  به بعد و بود كرده نگاه» سفره روي برگي ةنقشين با كوچك هاي شاخ«
 را آن تـا   بود برگشته سال، ده گذشت از پس اكنون. »بود نكرده تمام را تابلو آن« تابلو، اجزاي

 آزاد غيرمسـتقيم  گفتمان ترجمة بحث تمام .»كند نقاشي را آن حاال خواست مي دلش« :كند تمام
  :آمده اصلي متن در. است شده پررنگ متن در كه است بعدي جملة ود و جمله همين سر بر

She would paint that picture now. 

 زمـان  بـه  افعال تمام. كند مي توصيف الهام لحظة در را لي لي گذشتة راوي صحنه، اين در
 كنـد؛  مـي  بـازگو  گذشـته  سـال  ده در را لي لي الهام لحظة ،راوي است؛ كامل يا/ و ساده گذشتة
 ميانـة  در. ببـرد  پايان به را آن بود نتوانسته تابلو، اجزاي جابجايي برخي سبب به او كه اي لحظه

 قيـد  و دسـتوري  فعل از استفاده لحاظ به كه آيد مي اي جمله ناگاه به گذشته، زمان يادآوري اين
 تمايـل  و خواسـت  نـوعي  بـه  بلكه ندارد، هماهنگي فقط نه خود پيش و پس جمالت با زماني

 ،نيست شخصيت انديشة يا كالم عين جمله اين اما. دهد مي نشان» اكنون« زمان در را صيتشخ
 آنِ از جملـه  ايـن . برگـردد  شـخص  اول بـه  شخص سوم ضمير بايست مي صورت، آن در چه

 واقـع،  در. ندارد هماهنگي پيش و پس جمالت با رفته كار به قيد و فعل چون نيست، نيز راوي
 نه تمايل اين اما كند؛ تمام را ناتمام نقاشي كه دارد تمايل روايت، اكنون زمان در كه است لي لي
 انديشـه  تركيب گونه اين. است شده گزارش راوي زبان از و غيرمستقيم بلكه مستقيم صورت به

 امـر  همـين . نـاميم  مي آزاد غيرمستقيم گفتمان گفتيم، كه همانگونه را راوي گزارش با شخصيت
 گـزارش  راوي زبـان  از را لـي  لـي  انديشة جمالت اين: دارد مصداق يزن بعدي جملة دو بارةدر
 ده گذشـت  از پس و» اكنون« در تمام نيمه نقاشي اتمام براي لي لي انگيزة مجموع، در. دهند مي

 را لـي  لـي  تمايـل  اكنـون  و حاال در نيز خواننده و كند مي پيدا واقع صورت خواننده براي سال،
 پيونـد  در و اكنون در را لي لي آزاد، غيرمستقيم گفتمان تعبيري، به. بديا مي در نقاشي اتمام براي

  .دهد مي قرار كند، تمام را نقاشي است قرار كه اي آينده به گذشته
 ترجمـه  مناسـب  طـرزي  بـه  را شـخص  سـوم  ضماير -سه هر -كيهان و بجانيان حسيني،

 در» اش« متصـل  يرضـم  نيـز  و گذشـته  افعـال  در را she شـخص  سوم ضمير حسيني اند؛ كرده
 سـاير  در و كـرده  اسـتفاده » او« منفصـل  ضمير از بار يك نيز بجانيان و كرده مستتر» اش نقاشي«

 فعـل  در را او ضـمير  نيـز  كيهـان . است كرده مستتر گذشته زمان افعال در را she ضمير موارد،
 نكتة. است ندهبرگردا» ها رنگ« به her paint در را her ملكي صفت و كرده مستتر» كند نقاشي«



  1389 بهار, 57رة شما , هاي خارجي پژوهش زبان 28

 ايـن  زمـان  كـه  اسـت  آشـكار  اصلي متن در. گردد مي بر would نماي وجه فعل ترجمة به مهم
 غيرمسـتقيم  گفتمـان  حيـث،  ايـن  از واقـع،  در. ندارد هماهنگي خود پيش و پس افعال با جمله
 ايـن  كـه  اين اول. است مطرح نكته دو جا اين در). 106 بوسو( است غيردستوري اي جمله آزاد،

. اسـت  شخصـيت  قضاوتي يا ارزشي ديدگاه بيانگر -گفت خواهيم كه گونه همان -نما وجه علف
 رو، ايـن  از. كنند مي ترجمه استمراري گاه، و حال زمان به گاه فارسي در را نما وجه افعال دوم،

 حـاال « بـه  بجانيـان  ؛)اسـتمراري  گذشـتة (» كـرد  مـي  نقاشي را آن حاال« به را جمله اين حسيني
 نقاشـي  را آن توانسـت  مـي  حـاال « به را آن كيهان و ؛»برساند انجام به را پرده بود رفتهگ تصميم

 اسـتمراري  گذشـتة  فعـل  بـا » حاال« زماني قيد تركيب حسيني، ترجمة در. اند كرده ترجمه» كند
 ايـن  سو، ديگر از اما است؛ شده حفظ FID ويژگي نظر اين از و آيد مي نظر به ناآشنا ،»كرد مي«

 ايـن  از. دهـد  مـي  نشـان  اكنون زمان در نقاشي كردن تكميل براي را بريسكو لي لي ايلتم جمله
 و بدهـد  نشان را تمايل اين نتواند) فارسي زبان در كم دست( استمراري فعل آيد مي نظر به رو،

 تصـريح  را ترجمه شخصيت، تمايل و خواست اين بر دال واژگاني افزودن با است بهتر مترجم
 تصـميم « فعلـي  تركيـب  كه بپذيريم اگر بجانيان، ترجمة در. بدهد بروز را FID ويژگي و كرده

 لحـاظ  FID ويژگي دهد، مي نشان را شخصيت تمايل و قصد بودن، گذشته عين در» بود گرفته
 االن در لـي  لـي  كه كند مي تصريح را نكته اين نيز اصلي متن و است اين واقعيت اما. است شده

 ديگـر  بـه . برسـاند  سـرانجام  به را نقاشي گيرد مي تصميم گذشته، رييادآو با و روايت اكنون و
 فعـل  نيز كيهان. افتد مي اتفاق حال لحظة در بلكه است نبوده پيش از گيري تصميم عمل سخن،

 حسـيني،  همچنـين . اسـت  بـرده  كـار  به» بودن قادر و توانستن« معناي در را would نماي وجه
 بـه  را نمـا  وجـه  فعل -»شد مي كار به دست درنگ بي« -يبعد جمله ترجمة در كيهان و بجانيان

 را -»اش نقاشـي  وسايل آري،« -مياني جملة حسيني، كه است گفتني. اند كرده ترجمه استمراري
 ويژگـي  ،»اش« متصـل  ضمير و ،»آري« مانند تأكيدي واژگان به توجه ضمن و كرده ترجمه اًعين
FID بـا  را عبـارات  ايـن  هـا،  ويژگـي  اين به توجهي بي ضمن بجانيان ليكن،. است برگردانده را 

 كـه  است گفتني. است برگردانده» ها رنگ« به را آن نيز كيهان. است كرده تركيب بعدي، عبارت
 از تحقيقـي  در نگارنـده . انـد  كرده ترجمه» حاال« به را now زماني اشارتگر كلمة مترجم سه هر
 ترجمـه  را جمـالت  ايـن  كـه  كـرد  ستدرخوا ادبيات و مترجمي رشته هفتم ترم دانشجوي 30

 طـرق  بـه  را نمـا  وجه فعل ويژه به و ها ويژگي اين دانشجويان جملگي كه داد نشان نتيجه. كنند
 FID هـاي  ويژگي كه آنند نشانگر نيز گفته پيش ترجمة سه و امر اين. اند كرده ترجمه گوناگون

  .كنند مي پيدا نمود فارسي در گوناگون طرق به
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  ترجمهشاخص ضماير در 
ارجاعـات شخصـي   : اند است كه خود بر سه دسته) reference(ضماير از جملة ارجاعات 

)personal(، اي  اشــاره)demonstrative( اي  و مقايســه)comparative .( ارجاعــات شخصــي و
شـوند كـه ترجمـة ضـمير او و اشـارتگرهاي       محسوب مي FIDهاي  اي از جمله شاخص اشاره

  .گيريم پي مي ترجمهزماني و مكاني را در سه 

  )مذكر(و او ) مؤنث(ضماير او ) 1
در هفـت  (در متن اصلي رمـان بـه كـار رفتـه اسـت      به ميزان نامحدود ) نثمؤ(ضمير او 

و اين البتـه  ) صفحة متن فارسي بيش از چهل بار هصفحة متن اصلي بيش از شصت بار و در د
از  ،دهـد  نم رمـزي گـزارش مـي   دث را از ديد خاحوا وراوي است  ، زيرا اوامري طبيعي است

اما صداي روايت كننده به راوي سوم شخص  ،همين روست كه انديشه از آنِ خانم رمزي است
نكتة اصلي در اينجا چگونگي برگردان ايـن ضـماير   . ر استبسياضمير مذكر او نيز . تعلق دارد

غيرمسـتقيم  و ) شخصـيت (تركيبي از دو سخن مستقيم  FIDدر واقع، از آنجاكه . است FIDدر 
فكار و منويات اشـخاص را  ا ،است و به تعبيري راوي با استفاده از ضمير سوم شخص) راوي(

به ويـژه اگـر پـر بسـامد      -عكسر؛ بديهي است تغيير ضماير از اول به سوم يا بدهد  گزارش مي
ترجمة زمينة بنابراين، در . گذارد بر روند كلي كالن ساختار داستان و متن روايي تأثير مي -باشد

 ،كه، بسامد ضماير سوم شخص در مـتن اصـلي رمـان    اول اين. وجود داردضماير دو نكته مهم 
. توان بسامد آنها و ميزان صراحت و پوشيدگي آنهـا را تعيـين كـرد    از اين نظر مي است و بسيار
 FIDشناختي در ترجمة ضماير به منزلـة ويژگـي سـبكي     اي كه به لحاظ روايت ترين مسأله مهم

هاي زماني و مكاني زاوية ديـد محسـوب    شود، اين است كه ضماير از جمله شاخص ميمطرح 
بلكـه ممكـن    ،شوند و تغيير در آنها اگر آگاهانه و با تدبير انجام نشود، نه فقـط زاويـة ديـد    مي

ظـر  بـراي نمونـه، در ن  . تر جهان داستاني را تغيير دهد است جهان ذهني اشخاص و از همه مهم
گـويي و حـديث    كـه تـك  (ديد اول شـخص   ي رخ خواهد اگر داستان با زاويةبگيريد چه اتفاق

، به زاوية ديد سوم شخص بدل شود يـا بـالعكس؟ محـض نمونـه، در     )نفس از انواع آن است
از ديـدگاه  ) دسـت كـم در بخـش اول رمـان    (كه حـوادث   به سوي فانوس درياييهمين رمان 

اننـده از زبـان خـانم رمـزي اطالعـاتي      شود، خو شخصيت اصلي يعني خانم رمزي  كانوني مي
  :آورد دربارة آقاي رمزي به دست مي

1) They must find a way out of it all. There might be some simpler way, some less 
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laborious way, she sighed. When she looked in the glass and saw her hair grey, her 

cheek sunk, at fifty, she thought, possibly she might have managed things better—

her husband; money; his books.  

م كـ ، راه يتـر  د هـم راه سـاده  يشـا : شان گفتك آه يخانم رمز. نديبجو يبودند مفرناچار 
اش را  دهكيت ةو گون يستركخا يسويرد و گكنه نگاه يبه آ يوقت. وجود داشته باشد يتر زحمت

شـوهرم،   -ارهـا را بگـردانم  كن يـ توانستم بهتر از ا يد ميشا: با خود گفتد، يد يسالگ در پنجاه
  ). 19حسيني . (شوهرم يها تابكپول، 

شوهرش را، اوضاع مـالي را،  : توانست همه چيز را بهتر اداره كند فكر مي كرد شايد مي... 
  ).23كيهان ( هاي او را كتاب

هـا و   بهتـر از اينهـا پـول   . تر از اين بوده باشـد  رنگتوانست ز با خود انديشيد، شايد مي... 
  ).26بجانيان ( هاي شوهرش را اداره كند كتاب

در متن اصلي، ضماير سوم شخص است اما حسيني بر خالف كيهـان، ضـماير را بـه اول    
در متن اصلي، راوي است كه افكار . شخص برگردانده و بجانيان نيز جمله را تفسير كرده است

) بر خالف مـتن اصـلي  (دهد؛ در ترجمة حسيني، شخصيت است كه  ا گزارش ميخانم رمزي ر
). انـد  ، آورده»با خود انديشيد«و » كرد فكر مي«كيهان و بجانيان به درستي (ند ز با خود حرف مي

  :دوم نمونة
2) …she would go back and look for it. 

  ).91 ينيحس(نم كش بيدايگردم پ ير مگفت ب) 1
  ).139ان يبجان(ندكدا يرا پ گردد و آنخواست بر) 2
  ).108هان كي( گشت ين و دنبالش مييت پارف يد ميبا)  3
و بـه   يه از زبان راوكنتا است يم ين پاره از رمان كه در بخش اول آمده، در واقع صدايا

م در يرمسـتق يت را بـه طـور غ  يل شخصيتما يدر واقع، راو. ان شده استيم بيرمستقيصورت غ
 »گـردم  يبرمـ «در ) م -(ر منفصـل  يرا به صورت ضمshe ري، ضمينيحس. ندك يان مين جمله بيا

جملـه را بـه    ،هـان كيان و ياما بجان. رده و جملة راوي را به شخصيت نسبت داده استكترجمه 
رده و فعـل  كان جمله را به زمان حال ترجمه يبجان. اند ردهكهمان صورت سوم شخص ترجمه 

هـان جملـه را بـه صـورت گذشـتة      كيامـا  . برگردانده اسـت  »ستخوا«را به  would يوجه نما
  .برگردانده است »ديبا«رده و فعل وجه نما را به كترجمه  ياستمرار

آمـد، مشـخص شـد كـه     به دسـت  هاي اتفاقي كه از كل رمان  گيري در مجموع، در نمونه
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ول ضـماير سـوم شـخص راوي را بـه ا     ،FIDو به ويـژه در جمـالت    ،حسيني در عمدة موارد
سـويگي  همبـودگي و دو بـه ديگـر سـخن،     .شخص بدل كرده و به اشخاص نسبت داده اسـت 

صداي اشخاص و راوي را به يك صدا فرو كاسته كه همان صداي اشـخاص اسـت و تـأثيري    
ده كه خواننده تصور كند اشخاص منويات شسبب  ،كلي كه بر كالن ساختار رمان برجا گذاشته

حـال   ،انـد  رانند و در عمدة موارد با يكديگر در حال مكالمه مي و افكار خود را مستقيم بر زبان
سـوم شـخص و غيرمسـتقيم     ةهاي اشخاص را به شيو راوي است كه افكار و انديشهاين كه  آن

به طور كيهان حد اعتدال را رعايت كرده و بجانيان بر خالف حسيني و كيهان، . دهد گزارش مي
  .جمالت را تفسير كرده است هعمد

  ارتگرهاي زمانياش) 2
 گفتـه  پـاره  اداي بـه  گفتگـو  مكـان  در گوينـده  كـه  انـد  زماني به ناظر زماني، اشارتگرهاي

 -فضـايي  هـاي  همپايـه  از نمونه بارزترين كلمات اين است معتقد) 53 ،2004( بوسو. پردازد مي
 رتفسـي  اشـارتگري،  بافـت  در هـا  شخصـيت  مكان به توجه با و اند گفته پاره كلي موقعيت زماني

 كه زماني يا كند، مي اشاره بدان كه موقعيتي يا مكان در اًشخص گوينده وقتي واقع، در. شوند مي
 this ،hereاز  then، و that، there جـاي  به پندارد، مي يكي مخاطب نگرش يا ديدگاه با را خود

حـايز   ،ايياز اين رو، اگر بپذيريم كه نظام اشارتگري در متن رو). همان(كند  استفاده مي nowو 
از آنجا كه رمـان  . آيد در ترجمة متون روايي نيز مهم تلقي شوند كمال اهميت است؛ به نظر مي

آيد و از آنجا كه افكـار و منويـات    ، رمان سيالن ذهن نيز به حساب ميبه سوي فانوس دريايي
ه اشخاص داستاني بواسطة اين سيالن ذهن در اختيار خواننده قرار مي گيـرد؛ بـديهي اسـت كـ    

اشارتگرهاي زماني در پيوند دادن گذشته به حال اشخاص و در حـي و حاضـر كـردن جريـان     
از ديگر سو، پرداختن به زمان و گذر زمـان و  . الينقطع ذهن اشخاص نقشي مهم بر عهده دارند
از جمله مضامين اصلي رمان اسـت و طبيعـي    ،نيز جاودانه كردن زمان در هم اكنون و هم اينجا

 Nowبـار اشـارتگر    156در مجموع، . گرهاي زماني در اين رمان پر بسامد باشنداست كه اشارت
يا جمالت / از اين ميزان، تعدادي با فعل گذشته و. به كار رفته است ييايفانوس در يبه سودر 

 اسـت؛  راوي و شخصـيت  صـداي  تركيـب  FID كـه  آنجا ازدر واقع، . شرطي به كار رفته است
) كامـل  اسـتمراري،  ساده،( گذشتة فعل و شخصيت به  Now انيزم اشارتگر كلمة است بديهي
بـا افعـال     Now، به همنشـيني اشـارتگر   رمان متن در. دارد تعلق كننده گزارش راوي به ،روايي

بـار بـا فعـل     Now ،15از ايـن حيـث،   . شود ي و افعال وجه نما زياد اشاره ميگذشته، استمرار
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بـار   2گيرد؛  قرار مي was now/now wasر تركيب بار د 7شود؛  همنشين مي hadكمكي گذشتة 
بـار هـم بـا افعـال      12و نزديك به  Felt nowبار هم در تركيب  2؛  now wouldنيز در تركيب 

هـان  در مجمـوع، هـر سـه متـرجم و البتـه حسـيني و كي      . ديده شده اسـت  edگذشته همراه به 
دليل مجال اندك، در زير بـه برخـي   به . اند ها توجه نشان داده تر، به ترجمة اين شاخص مناسب
  .كنيم با افعال گذشته اشاره مي Nowهاي  نمونه

  now+ past tense or conditionalشاخص ) 1-2
 اسـت  بـديهي  اسـت؛  راوي و شخصيت صداي تركيب آزاد غيرمستقيم گفتمان كه آنجا از

 به متعلق ،وايير) كامل استمراري، ساده،( گذشتة فعل و شخصيت به now زماني اشارتگر كلمة
 بـه  دريـايي  فـانوس  سـوي  به رمان اصلي متن در تركيبي عبارت اين. است كننده گزارش راوي
  .شود مي يافت وفور

A) She now remembered what she had been going to say about Mrs. Ramsay.  

  ).95بجانيان ( آورد ياد ميبه  يخانم رامس ةنظر خود را دربارحاال ) 1
  ).62حسيني (د يخواسته بگو يچه م يخانم رمز ةه درباركادش آمد ي يل يل) 2
  ).74هان كي( به خاطر آوردد يبگو يخانم رمز ةال داشت درباريه خكرا  يزيچ حاال )3

B) She was now beginning to feel annoyed with them for being so late;  

بجانيـان  ( شـد  ير ميداشت دلگ رده بودنـد كر ين حد ديه آنها تا اك نياز ا يخانم رامس) 1
144.(  

  ).94 حسيني( شد يدلخور مر آنها يخأهمه ت نياز ا گر داشتيد يخانم رمز) 2
  ).111هان كي(شد  ير ميردنشان دلگكر يم داشت از دكم ك) 3
 

 را گذشـته  فعـل  تأثير گذشته، روايي فعل با تركيب در now زماني اشارتگر آيد مي نظر به
 كنـد؛  مـي  ترسـيم  خواننـده  چشـمان  برابـر  در حال لحظة در را شخصيت كنش و هكرد رنگ كم

 كه است شاهد اكنون هم در خواننده اول، نمونة در. است كنش شاهد نزديك از خواننده گويي
 تركيب از اما ،نكرده ترجمه را اشارتگر حسيني. بگويد رمزي خانم دربارة خواسته مي چه لي لي
. دهـد  انجـام  را كار اين خواهد مي اكنون هم لي لي كه كرد استنباط وانت مي» بگويد خواسته مي«

 از يـك  هـيچ . آيد مي تر مناسب نظر به كه كرده استفاده» آورد خاطر به... حاال« تركيب از كيهان
 فعـل  بـا  را» حـاال « سـوم  جملـة  در بجانيان. اند نكرده ترجمه دوم جملة در را» حاال« مترجمان
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 موفـق  هـم « بـا  كيهان و» رسانيده انجام« با حسيني است؛ آورده ،»بود مدهآ فراهم« ملكا گذشتة
 در را خواننـده  و كاسـته  گذشـته  زمـان  افعال نيروي از ،now اشارتگر كالم، يك در. »بود شده

 ورد برنامـه  بـا  كه جستجويي در. دهد مي قرار راوي يا/ و اشخاص كنش جريان در »اكنون هم«
)Word( راشارتگ آمد؛ عمل به now از. انـد  رفتـه  كـار  به رمان در نيز ديگر تركيبي هاي گونه به 

 اول جملـة  بـه . ك.ر( ed now/ now ed ؛now felt ؛now would/ would now: است جمله آن
 فراينـد  در انـد  كـرده  سـعي  متـرجم  سه هر كه شد مشخص اتفاقي هاي گيري نمونه در). باال در

  .دهند نشان توجه شاخص اين به ،ترجمه

  Thereو  Hereاشارتگر مكاني ) 3
بـه  در  hereنمونه از اشارتگر مكـاني   Word (82(افزار ورد  نرم »آيتم جستجوي«با كمك 

. آمده است here and thereب كيمورد در تر 8ن تعداد، يه از اكيافت شد  ييايفانوس در يسو
مـورد را كيهـان    2. اند ردهكترجمه » نجا و آنجايا«مورد را حسيني و كيهان به  3مورد،  8از اين 

رده كـ ترجمه » ختهيجسته و گر«مورد را به  2رار شده، هر كبار ت 2ه كبند  يكو در » گهگاه«به 
  .بجانيان نيز تا حدودي در ترجمه به اين شاخص توجه نشان داده است. است

 ، فقط آن مواردي از ايـن اشـارتگر مـورد لحـاظ    Hereمورد اشارتگر  82اما از ميان تعداد 
غيرمستقيم آزاد، سخن راوي را به انديشـة شخصـيت پيونـد     گفتماناست كه به منزلة شاخص 

در مجمـوع، نزديـك   . كند عمل مي Nowاز اين حيث، اين اشارتگر چونان اشارتگر زماني . زند
با گذشتة افعـال   hereبه كار رفته است كه تركيب  FIDمورد از اين اشارتگر در جمالت  40به 

to be تركيبات . ن بسامد را داردبيشتريhere  با افعال گذشتة كامل و حسي و نيزhere   بـاbut  و
  .گيرند هاي بعدي قرار مي در رده surely ،suddenlyنيز قيدهاي تأكيدي مانند 

» خـودش «و » بفرمـا بـاز  «از جمله ( را به طرق گوناگون ترجمه كردهحسيني اين اشارتگر 
چند  هر ،توجه نبوده است به اين شاخص در فرايند ترجمه بي ؛ اما به هر حال)در دو نمونة زير

ني و حجمي خود را از مندي مكا مانند دو نمونة زير، اشارتگر ويژگي سويه ،اي از مواقع در پاره
  :ترجمه نكرده استاو و يك مورد را هم  دست داده

1) here he was, close upon her again, greedy, distraught 

  ).172 ينيحس(حواس شان يآزمند و پر: ستاده بوديسرش ا يم باالبفرما باز ه
  ).193هان كي(شد، پرتوقع و آشفته حال بود  يم يكگر به او نزديبار د

بجانيـان  (آمد، بار ديگر با حالتي منقلب و حريص به لـي لـي حملـه بـرد      حاال داشت مي
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264(.  
2) But here he was asking himself that sort of question,  

  .)105 ينيحس(رد ك يرا از خود م ييها الؤن سيه داشت چنكخودش  يول
  ).122كيهان (پرسيد  ها را از خود مي اما حاال اينجا بود و اين قبيل سؤال
  ).158بجانيان (كرد  اما در اين لحظه با خود جدال مي

  نما شاخص افعال وجه) 4
نده را نسبت به وقـايع بيـان   يگودگاه يد اند كه نگرش و ، افعالي)modality(نما  افعال وجه

هـا و نيـز    شخصـيت ل، ارزش و اجبـار  يـ اق، تماي، احتمال، اشتيدرست اين افعال دربارة. كند مي
؛ could؛ should؛ mustنماها عبارتند از افعـال   ترين وجه مهم. آورند گويندگان سخن به ميان مي

might بسامد باال دارند، از جمله  ي فانوس درياييبه سواين افعال كه در رمان . از ميان سايرين
و  could؛ mustنماهـاي   ، وجـه براي نمونه. شوند محسوب مي FIDترين شاخص جمالت  مهم

might  ،انـد كـه از ايـن تعـداد، برخـي در       مرتبه در رمان تكرار شده 90و  300، 137به ترتيب
  :براي نمونه. آمده است FIDجمالت 

All she could do now was to admire the refrigerator, and turn the pages of the Stores 

list in the hope that she might come upon something like a rake, or a mowing-

machine, which, with its prongs and its handles, would need the greatest skill and 

care in cutting out.  

هـا   نامه فروشـگاه  يند و آگهكف يخچال تعريه از كن بود يا آمد يدستش برم ازآنچه حاال 
 يهـا كدن چنگيه برك يزن ن چمنيا ماشيش ك مانند شن ابديب يزيه چكد ين اميرا ورق بزند به ا

  ).28 ينيحس(الزم دارد  يادين، مهارت و دقت زيا يها آن و دسته
چيزي از قبيل تصوير شن كش يـا ماشـين    شايدتا .... توانست بكند حاال تنها كاري كه مي

  ).34كيهان ... (پيدا كندچمن زني 
 بتوانـد اميـد داشـت درون آن   ... آميزي بـود  هاي تحسين نگاه آمد تنها كاري كه از او بر مي

  ).42بجانيان ... (بيابدتصوير چند داس يا شن كش را 
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  عاليم تعجب/ ها شاخص جمله پركن) 5
 Ahو  oh) الف -5

 در. كننـد  مي برمال را شخصيت ذهني و دروني احساسات و تعجب ،اصوات و عاليم اين
 جمـالت  در همـد ع طـور  بـه ع كـه  اسـت  رفتـه  كار به Ah مورد 10 و oh مورد 15 اصلي متن

. گردانند برمي» اَه« ،»آه« به را عاليم اين ،معمول طور به فارسي در. است آمده راوي غيرمستقيم
 ؛»نـه  واي« ؛»نكنـد « ؛)بار پنج(» خدا به را تو« مانند ،است داده يهارا نيز ديگر برابرهايي حسيني

 كـرده  اسـتفاده » آه« از مـوارد  ساير در و كرده ترجمه) بار پنج( »جانم خدا« ؛)بار يك(» بابا اي«
 را اشـخاص  حاالت و افكار پرمعناتر، و بهتر حسيني پيشنهادي هاي معادل آيد مي نظر به. است
  . دهند مي نشان

A) Oh, but nonsense, she thought; William must marry Lily.  

  ). 130بجانيان (ند كازدواج  يل يز با لكام بانيليو ديباهوده است يب !آه«) 1
ـ   ديباام يليمهمل نگو؛ و تو را خدا: با خود گفت) ... 2 ـ  يبـا ل  حسـيني (نـد  ك يعروسـ  يل

121.(  
  ).140هان كي(ند كازدواج  يليل د باياست، او با يمعن ين بيا يبا خود گفت ول) 3

B) Ah, but was that not Lily Briscoe strolling along with William Bankes?  

  ).130بجانيان (رد؟ ك يز گردش مكام بانيليه با وكو نبود كسيبر يل ين لياما ا! آه )1
يني حسـ (رود؟  يس راه مـ كام بـن يـ ليه دارد با وكو باشد كسيبر يل يآن شخص ل ندكن) 2

86.(  
  .)101هان كي(زد؟  يس قدم مكام بنيليه همراه وكو نبود كسيبر يلين لياما ا آه،) 3

 در نيـز  كيهان. است كرده يابي دلمعا آنها براي حسيني اما ،ترانويسي را عاليم اين بجانيان
 را اولـي  صوت حسيني. است كرده ترانويسي را دومي و نكرده ترجمه را صوت اين اول نمونة

 فارسـي  زبـان  طبيعـت  بـا  قضـا  بـر  دست كه كرده ترجمه» نكند« به را دومي و» خدا را وت« به
 بـاز  بـدان  خود جاي در كه است must نماي وجه فعل ديگر شاخص. دارند تري بيش سازگاري

 بـه  را) she thought( آزاد مسـتقيم  انديشـة  حسـيني  و بجانيـان  كه، اين ديگر نكتة. آمد خواهيم
 به انديشة: دارد فرق اندكي اصلي متن با كه اند برگردانده) »:...گفت خود با«( آزاد مستقيم گفتار
 داسـتاني  جهـان  و ساختار كالن بر دهند، رخ زياد اگر تغييرات اين البته. است يافته تغيير گفتار

 كـرده  ترجمـه  آزاد گزارشـي،  فعـل  بـه  توجه بي را جمله اين نيز بجانيانيان. بود نخواهد تأثير بي
 ).باال در ضماير بخش به ك. ر( است
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   Of course) ب-5
 گفتمـان  در آن مـورد  بيسـت  كـه  شـده  تكـرار  بـار  دو و بيسـت  عبارت اين رمان كل در

 :اند برگردانده» البته« به را آن مترجم دو موارد عمدة در. است رفته كار به آزاد غيرمستقيم
1) Of course it was French. What passes for cookery in England is an abomination 

(they agreed). 

تعلـق   يگـر يشـور د كشور فرانسه، به كوانست جز به ت ين دستورالعمل نميه اكواقعاً  )1
  ).174بجانيان (داشته باشد 

  ).117حسيني ( است يفرانسو هكمعلوم بود  )2
ور اسـت  آ دارد واقعـاً شـرم   يآنچه در انگلستان عنـوان آشـپز  . است يفرانسو هكالبته  )3

  .)136هان كي) (موافق بودند يهمگ(
2) She could have done it differently of course; (34) 

  ).95 بجانيان( كند انتخاب ديگري طور توانست مي او البته )1
  ).62 حسيني( درآورد ارك از را آن يگريد طور هك آمد يم بر دستش از) 2
  .)73ان هكي( ديشك يگريد طور را آن شد يم البته )3

، »اًحتم«، »معلوم بود«، »همه با اين«، »البته«در ترجمة خود از برابرهاي  ينيدر مجموع، حس
  .را مفهومي ترجمه كرده است Of courseاستفاده كرده و در يكي دو نمونه، 

  Yes) ج-5
اين واژه يا جمله پركن بيش از پنجاه و شش بار در كل رمان اصلي تكرار شده كه از ايـن  

ـ ن Yes. غيرمستقيم آزاد آمده اسـت  گفتمانچهل و دو مورد در تركيبات مختلف و در  تعداد ز ي
ـ   يه شـگفت كـ باشـد   يها م نكگر از شاخص جمله پريد يا نمونه  يو ذهنـ  يو احساسـات درون
 .دهد يت را نشان ميشخص

1) Yes, indeed it was. Did that not mean that they would marry? Yes, it must! What 

an admirable idea! They must marry! 
 البتـه، ننـد؟  كه آنها قصد داشتند ازدواج كداد  ين نشان نميا ايآ. نطور بوديهم بله، بله،) 1
  )130بجانيان ! (نندكد با هم ازدواج يآنها با! ير خوبكچه ف! كبدون ش
ـ ننـد؟  ك يمـ  يه با هم عروسكن نبود يش ايا معنايو آ. ، خودشان بودنديبل) 2  ، حتمـاً يبل

  ).86حسيني ( !نندك يد عروسيبا! يركر بكچه ف! ن طور استيهم
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ن طـور  يـ حتماً ا چرا،ه قصد ازدواج داشتند؟ كن نبود ياش ا يمعن. خودشان بودند بله، )3
  .)101 هانكي( !ردندك يد ازدواج ميبا! ير خوبكچه ف. بود

2) He was an awful prig – oh! yes, an insufferable bore. 

  .)25 ينيحس(شد  يآدم از دستش زله م، بله آه، –سخت خودنما بود 
  .)31هان كي(ر يناپذ ننده و تحملك آدم خسته يكبود،  كيوحشتنا يزاهد نما يتنسل

ر حوصـله سـر   يناپـذ  تحمـل  يد، به نحـو يترد يبله، ب. فضل فروش بود كر وحشتنابه طو
  .)36ان يبجان(برنده و مزاحم بود 

  .اند برگردانده »بلي«و  »بله«را به  Yesمترجمان  در اين دو نمونه،

  شاخص قيدهاي تأكيد) 6
 از. دهند مي نشان را شخصيت قضاوت و نگرش شدت و ميزان كه اند واژگاني قيدها، اين

 شـش  و پنجـاه  ترتيب به قيدها اين نمونه، براي. Surely; Certainly; Perhaps: است جمله آن
 در perhaps ويـژه  به و قيدها اين همة البته. اند رفته كار به رمان كل در بار پنج و بار سيزده بار،

  .اند نرفته كار به غيرمستقيم سخن داراي جمالت
Mrs Ramsay had planned it. Perhaps, had she lived, she would have compelled. 

ل يـ آن را تحمماند  يچنانچه زنده م ديشا، خته بودير ن ازدواج رايطرح ا يخانم رامس -1
  .)304ان يبجان(رد ك يم

رد كـ  يمـ  يماند آن را عمل ين ازدواج را بدهد و اگر زنده ميب ايال داشت ترتيخ يخانم رمز -2
  .)222هان كي(

بـه ازدواج وادارشـان    ديشـا مانـد،   ياگر زنـده مـ  . خته بودينقشة آن را ر يخانم رمز -3
  .)197 ينيحس(رد ك يم

ت است، به طـرزي متفـاوت ترجمـه    يه مبين نگرش شخصكرا  Certainlyد يقسه مترجم 
  .اند كرده

  نتيجه
 كيهـان  و بجانيـان  حسـيني،  ترجمة سه در آزاد غيرمستقيم گفتمان ترجمة بررسي از آنچه

 از فـرّار  اي گونـه  آزاد غيرمسـتقيم  گفتمـان  نخسـت،  وهلة در كه است اين شود، مي گيري نتيجه
 تـوان  نمـي  كـه  اي گونـه  بـه  ،دارد متعـدد  يمتنـ  و زبـاني  هـاي  شاخص كه است روايي گفتمان
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 تعيـين  آن بـراي  دارنـد؛  غيرمستقيم و مستقيم گفتمان انواع كه گونه بدان مشخص دستورالعملي
 زبـان  ويـژه  بـه  و ديگر زباني به را آن ترجمة ها شاخص تعدد و دستورالعمل نبود همين و كرد

 دشـواري  با است، متفاوت انگليسي، زبان جمله از ها زبان ساير با ساختاري لحاظ به كه فارسي
 مـتن  خواننـدة  بـراي  آزاد غيرمستقيم گفتمان هاي ويژگي تشخيص ثاني، در. است كرده رو هروب

 ترجمـة  سـه  شـدة  ترجمه زباني هاي شاخص بررسي در باري،. همراست دشواري با نيز مقصد
 بـاخبر  ها شاخص اين از كيهان نيز و حسيني آيد مي نظر به دريايي فانوس سوي به رمان فارسي

 در مناسـب  معادلي يا/ و برگردانند اًعين را ها يژگيو اين يزياد ميزان به تا اند كرده سعي و بوده
 گفتمـان  هـاي  شـاخص  و فراينـد  از چنـدان  بجانيـان  بـرعكس، . نـد بياي آنهـا  براي فارسي زبان

 عمـل  كارآمد چندان اه شاخص اين برگرداندن در رو همين از و نداشته آگاهي آزاد غيرمستقيم
  .است نكرده
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