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 چکیده
 خشم و هیاهو اثر فاکنردر ترجمۀ رمان ادبی در مقام مترجم متون را این مقاله، سبک صالح حسینی 

 ترجمـه،  زمینـۀ چـرا در  شـود   میگفته ابتدا . کند ي ترجمۀ پیشنهادي بیکر بررسی می اه در پرتو همگانی  
آمیز اینجاسـت کـه اگـر        نکتۀ تناقض . ویسنده اهمیت دارد، سبک مترجم اهمیت ندارد      سبک ن که  آنگونه  

 این مقاله، تواند اثر انگشت خود را در ترجمه باقی بگذارد؟ سبک نویسنده مهم است، مترجم چگونه می
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 مقدمه
 ترجمـه   یی حضور مترجم در متن روا     من دربارة ن  یشی پ يها  مل مقاله کن مقاله ادامه و م    یا
).  ب 1389 الف،   1389ب؛  1388 الف،   1388 ب؛   1387 الف،   1387؛  1386حري،  ( است   شده
یکـی،  .  مطـرح اسـت  ،مـرتبط بـا هـم      اما   ، دو دیدگاه کلی   ،حضور مترجم در متن روایی    بارة  در

یکـی از جملـه   . حضور مترجم بواسطۀ عوامل برون متنـی و دوم، بواسـطۀ عوامـل درون متنـی     
هـاي     و همگـانی   گیرد  صورت می ) shifts(ها    واسطۀ تبدیل ه  هاي شنیدنی کردن این صدا ب       شیوه

ی حضور متـرجم    هایند که در زیر عنوان راهکارهاي فردي در بررس           از جملۀ این تبدیل    ،ترجمه
 .کنیم  اشاره میه آنها بخشم و هیاهودر ترجمۀ 

 بیان مسئله
شناسی خالق اولیـۀ اثـر      / آید، مراد سبک   شناسی سخنی به میان می       سبک و سبک   هرگاه از 

یا مترجم که متن اصلی را به زبانی دیگـر  / از سبک ترجمه واغلب است و به هنگام ترجمه نیز     
معمـول فعـالیتی ثانویـه و       به طـور     شاید بدین دلیل که ترجمه را        .شود یادي نمی گرداند،    بر می 

گیرند تا فعالیتی خالقانه که باید به خوبی متن اصلی باشـد و مترجمـانی                 دست دوم در نظر می    
به زبان انتقادي بیکر    . شوند که شفاف و نامریی باشند و از پی سبک خود نروند             موفق فرض می  

باشـد؛ وظیفـۀ     سـبک خـاص خـود را داشـته           -ر واقع، نباید   د -تواند  مترجم نمی «) 2000بیکر(
 از). 241 (»ی را در زبان مقصد بازآفرینی کنـد حد امکان، سبک متن اصلمترجم این است که تا   

شناختی آثـار ترجمـه شـده، تمـام تـالش مصـروف بررسـی سـبک          این رو، در مطالعات سبک    
است، در مـتن ترجمـه شـده        ) other(نویسندة متن اصلی است، و مترجم به دلیل آنکه دیگري           

هرمـانز  ( هرمـانز  ،ولی واقعیت این اسـت   . رسد  حضور ندارد و از او هیچ صدایی به گوش نمی         
 اول  ، کـه خواننـدگان    اند پذیرفتهنیز آن را    ) 2000بیکر  (و بیکر   ) 1996شیاوي  (، شیاوي   )1996

امـا در  . وندش  میبار بواسطۀ مترجم و سبک و صداي اوست که با سبک و صداي نویسنده آشنا      
اگر خواننده بواسطۀ سـبک و صـداي متـرجم بـا صـدا و       : دهد  آمیز رخ می   اي تناقض   اینجا نکته 

شود، پس بر سر سبک و صـداي شـخص نویسـنده         سبک نویسنده و اشخاص داستانی آشنا می      
 در  بنمایانـد؟ تواند سـبک خـود را در ترجمـه             می چگونهآید؟ نکتۀ دیگر اینکه، مترجم        چه می 

از یک سو، تمایل دارد که به سبک و صداي          . شود جا، مترجم در تنگنایی دو سویه گرفتار می       این
از .  به سبک و صداي نویسندة اصلی نیز وفادار بماند         وي باید خود وفادار بماند و از دیگر سو،        

سازش سبک و صداي نویسنده و مترجم در اثـري بـه       : کنیم این مسئله به اجتماع ضدین یاد می      
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 ! تههم تاف

  سبک و ترجمۀ سبک بحثۀپیشین
نه فقط از حضور  و صداي مترجم که از          ) 2000بیکر( بیکر   ، سوم میالدي  ةدر ابتداي هزار  

ـ    . یاد کرد سبک خاص مترجم نیز در برابر سبک نویسنده اصلی،           هـا،    بیکـر، مقالـه  ۀپـس از مقال
هـاي منتشـر      نامـه  ایانپ. پرداختندسبک و صداي مترجم     به طرح   هاي زیادي     نامه ها و پایان   کتاب

هـد  بانک) 2004ال حـریم  (، ال حـریم     )2001مالنظر  (، مالنظر   )2004؛  2000بوسو(نشده بوسو   
، )2005لیچ  (؛ لیچ   )20004مارکو  (، مارکو   )2000وایتفیلد  (فیلد  هاي وایت    و مقاله  )2005بانکهد  (

؛ )2006 لیـنچ    شـیاب و  (؛ شـیاب و لیـنچ       )2006سایروس  (، سایروس   )2005زرانبین   (زرانبین
تـرین کتـاب    در تـازه  ) 2007 پـرز    -کالزاده( پرز   -کالزاده. اند  از این جمله   )2007پکانن  (انن  کپ

ـ         از رهگذر نظام گذرایی، بحث تبدیل     خود   ثیرات بافـت محـور آنهـا       أها را در سطح جملـه و ت
بخش اول کتاب خود را به حضور و سبک متـرجم در            ) 2009ماندي  (کند و ماندي      بررسی می 

در ایران بندرت، مسایل ترجمۀ سبک یـا سـبک متـرجم    . متن ترجمه شده اختصاص داده است     
اي ضمن پاسـخ بـه مصـاحبۀ صـالح حسـینی،       در مقاله) 1370(البته، قادري  . بررسی شده است  

 یـادآوري کـرده     خشم و هیـاهو   هاي سبکی رمان      نکاتی سودمند را در خصوص ترجمۀ ویژگی      
را از  خشـم و هیـاهو      اي مفصل در چهار بخش، رمـان           مقاله در) 1384 و   1383(سرشار  . است

دیدگاه محتوایی و ساختاري بررسی کرده است، اما از آنجا کـه وي مبنـاي بررسـی را ترجمـۀ                    
هاي سـبکی فـاکنر       آید نتوانسته برداشتی نزدیک به واقع از ویژگی         ور قرار داده، به نظر می      شعله

هاي ساختاري، به ویژه کـارکرد مؤلفـۀ زمـان در رمـان،             نیز از ویژگی  ) 1381(سارتر  . ارائه دهد 
هاي سبکی آثار فـاکنر       مند ترجمۀ ویژگی    اما هیچکس به طرزي نظام    . سخن به میان آورده است    

 . را بررسی نکرده استخشم و هیاهوو از جمله 

  کسب لیتحل و تیماهبحث و بررسی 
شناسـی و   مـد زبـان  آ کار وگیـرا اي    رشـته   هـاي میـان     گسترهشناسی از جمله      سبک و سبک  

 برگرفتـه از واژة  ،واژة سبک. اي کهن و درخشان دارد     شود که سابقه    مطالعات ادبی محسوب می   
آن کس که هنرمندانـه  . گلین و مومین بوده استهاي  کنده کاري لوح ابزاري براي   stilusیونانی  

. یسـتۀ تحسـین بـود   زد، شا هـا نقـش مـی     و بـر آن  کرد کاري می  هاي گلی را کنده    لوحو ماهرانه   
ـ     شناسی به علم بالغت یا فن سخنوري برمی    هاي سبک   ریشه  ۀگردد کـه نـوعی کـاربرد هنرمندان
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نـوزدهم،  در قـرن    . زبان در موقعیت زمانی و مکانی خاص و براي القاي مفهومی خاص اسـت             
 رواج داشـت،    )philology (اللغـه   شناسی که آن زمان با عنـوان فقـه         بالغت اندك اندك در زبان    

. شناسی ادبی صرفاً به مطالعه و تفسیر متون ادبی محدود شـد             هاي سبک   مستحیل گشت و گونه   
یابد و به ویژه چندین      شناسی با ظهور جنبش فرمالیسم روسی حیاتی دگرباره می          مطالعات سبک 

و غیـره   » هنجـارگریزي «سـازي،     ، برجسـته  »زدایی  آشنایی«،  »ادبیت«مفهوم ابداعی آنان از جمله      
هـا جـزو شـرایط و         اي کـه ایـن ویژگـی         به گونـه   ،گیرد  شناسان قرار می    رد توجه سبک  بسیار مو 
بنـدي    آیـد و سـبک را بـر اسـاس آنهـا رده              شناسی در مـی      تعاریف سبک و سبک    هاي بایستگی

شناسـی    زبـان شناسی به ویـژه گـذار          زبان هاي تازه در    از دیگر سو، همزمان با پیشرفت     . کنند  می
سیسـتمی هلیـدي،     -شناسـی نقشـی     گرا و بـه ویـژه زبـان         اسی نقش شن  زایشی چامسکی به زبان   

 . یابد شناسی نیز جانی دوباره می سبک

 سبک در ترجمه/ ترجمۀ سبک
. روایـم  شناسی مترجم نیز بـا مسـایل بـاال روبـه     یا سبک/ آید در ترجمۀ سبک و      به نظر می  

 دیگـر سـو،     هـاي سـبکی متـرجم را رعایـت کنـد و از              مترجم از یک سو، ناچار است ویژگـی       
هـاي آگاهانـه و ناآگاهانـۀ او از      از این رو که حاصل گـزینش -دهد اي که از اثر ارائه می    ترجمه

در . هاي سبکی و فردي اوسـت   خواه ناخواه مبین ویژگی-میان گنجینۀ زبان مادري خود اوست  
 که سبک   هاي بیانی است،    هاي ارادي یا غیرارادي مترجم از میان انبوه شیوه          واقع، همین گزینش  

از یـک نظـر، سـبک متـرجم، جلـوة           . شناسـد   او را در ترجمه، از سبک دیگر مترجمان باز مـی          
در اینجا، پرسش اصـلی ایـن اسـت کـه        . شناختی حضور مترجم در متن ترجمه شده است         زبان

آید این جلوة زبانی بـه        به نظر می  . دهد  جلوة زبانی مترجم چه گونه در ترجمۀ اثر رخ نشان می          
 در ترجمـه خـود را نشـان         - همانگونه که در ابتدا گفتـیم      -عامل برون و درون متنی    واسطۀ دو   

دهد و از آنها زیـر عنـوان کلـی            تغییراتی که مترجم آگاهانه در فرایند ترجمه انجام می        . دهد  می
هـا   ایـن تبـدیل  . کنند، از جمله عوامل درون متنی حضور مترجم در مـتن اسـت        ها یاد می   تبدیل

یـا راهکارهـاي فـردي او بـدل     /  به عادات زبانی مترجم و   ،کنند  سامد جلوه می  وقتی در متن پرب   
معمول پیوسته و مکرر در آثار ترجمه شـده، او          به طور   این عادات زبانی مترجم که      از  . شود  می

این عادات و رفتارهاي زبـانی  . کنند کند، به سبک و سیاق مترجم یاد می  ها تبعیت می    خود از آن  
داننـد، از رهگـذر شـگردها و          ناشـدنی مـی     ها را ناآگاهانه و کنترل       هولمز آن  و) 2000(که بیکر   

هـا   دهد این گـزینش  و این خود دلیلی است که نشان می (بندد    راهکارهایی که مترجم به کار می     
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معمول از  به طور   ها    این ویژگی . یابند  ، در متن ترجمه شده بروز می      )چندان هم ناآگاهانه نیست   
هایی کـه   تعداد تبدیل البته،  . دهد  هاي اختیاري مترجم خود را نشان می        تبدیلرهگذر تغییرات و    

   آنهـا را بـا مشـکل   بررسیبندي و  له کار دستهئشمار است و همین مس      دهد، بی   مترجم انجام می  
هـا را از      شمار تبـدیل    بیکر است که از میان سایرین، تعداد بی       . رو کرده است   هشناختی روب   روش

. ، صـص  2000(بیکـر   .  بنیاد، در چهار همگـانی خالصـه کـرده اسـت           -یکرهرهگذر مطالعات پ  
 -رهیکـ ل پ یـ  تحل يرار شونده بر مبنـا    ک ت یشناس   زبان ي الگوها ییمعتقد است شناسا  ) 248-255

 در  1996(بیکـر   . 1 در مـتن ترجمـه شـده اسـت         کهـاي پـرداختن بـه سـب         جمله شیوه  بنیاد، از 
دهـد   مـی را امکان این  بنیاد به ترجمه پژوهان     ةمعتقد است مطالعات پیکر   ) 52-56،  2000بوسو

را نیز از هم بازشناسـند؛  ) universal features of translation (»ترجمه هاي همگانی ویژگی«که 
چهـار  خـود  بیکـر  .  متون اصـلی بینیم نه در می متون ترجمه شده   آنها را تنها در   هایی که     ویژگی

سـازي    ، متـوازن  )explicitation(تصـریح   : ناسـد ش  ویژگی متمایز ترجمه را از یکدیگر بـاز مـی         
)levelling out(ســازي  ، ســاده)simplification (ســازي  و طبیعــی)normalisation .( ــن در ای

هـاي ترجمـه بـه منزلـۀ         گیـري اتفـاقی، همگـانی       جستار سعی برآن بـوده کـه بـه روش نمونـه           
از آنجـا کـه   .  شوند، بررسی خشم و هیاهو  شناختی مترجم در ترجمۀ فارسی       هاي سبک   شاخص

اند، بدیهی است که      ریزي نشده    بنیاد هنوز براي زبان فارسی برنامه      ةنرم افزارهاي مطالعات پیکر   
 .نداند، ناکامل ا هایی که به طور اتفاقی از ترجمۀ رمان انتخاب شده پایایی و روایی داده

 سازي ساده
بیکـر  . اسـت  در ترجمـه      رفتـه  سازي، عبارت از گرایش به ساده کردن زبان بـه کـار             ساده

ضـرورتی   اما ،شود تر می تر و ساده سازي، مطالب براي خواننده آسان     نویسد در ساده   می) 1996(
با گزینش یک تعبیر، راه      سازي،  همچنین در ساده  . ري داشته باشد   صراحت و روشنی بیشت    ندارد

زوده صـراحت مـتن افـ      زدایی، بـه   ابهامبا  است که    در این حالت     ،شود  بسته می بر دیگر تعبیرها    
واژگانی، نحوي و   : داند   می گونهسازي را سه     ساده) 1998( بریت ویت    -لویوسا). 182 (شود می

فرایند یا  : اند داده کولکا و لونستون پیشنهاد      -سازي واژگانی را در اصل بلوم       ساده. شناختی سبک
                                                           

الزمۀ آن این است که این نرم افزارهـا بـراي    گیرد و افزارهاي مختلف انجام می این روش در اصل به کمک نرم   -1
انـد و امیـد اسـت     زبان فارسی تعریف نشده رها هنوز درافزا این نرم. هر دو زبان مطالعه شونده، تعریف شده باشند  

روي، از جمله مزایاي این روش، قدرت آماري دقیق آن است که در نشـان       به هر . این کار به زودي صورت پذیرد     
 .تواند مفید فایده افتد دادن الگوهاي تکرارشوندة سبکی نویسنده و مترجم می
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 پیچیـدة مـتن مبـدأ در        سازي نحوي، نحو    در ساده ). 119: 1983(تر    نتیجۀ استفاده از واژگان کم    
هـاي طـوالنی شکسـته        سـازي سـبکی، جمـالت و تـوالی          در ساده . شود  تر می   زبان مقصد ساده  

شود؛ عبارات تکراري یـا حـذف     تر می   تر جایگزین عبارات پیچیده     هاي کوتاه   شوند؛ همنشین   می
عبـارات  شوند؛    شود؛ اطالعات اضافی نیز اغلب حذف می        یا از تکرر آنها کاسته می     / شوند و   می

شـده بـه کـار     تر در جمـالت ترجمـه   ها کم  شوند؛ کاماها و کروشه     و واژگان توصیفی حذف می    
هـاي نامتعـارف را    هاي مـتن اصـلی را نادیـده گرفتـه و سـبک      قاعدگی ها، بی   روند و ترجمه    می

 : نمونهیک. ندنک یکدست می
hunched over upon itself like that of one long immured in  striving with the 

implacable earth, (134) 

 )328 ینیحس(رحم شده باشد ین بیش با زمکشمک ي بنديعمره کرده کقوز 

 »عمري بندي«خذف و خالصه شدن در : سازي واژگانی ساده

 تصریح
بیکـر،  (سـازي     سازي بـه جـاي ابهـام       تصریح عبارت است از گرایش همه جانبه به شفاف        

ح، شاخ و برگ دادن به پیام متن مبدأ در زبان مقصد است از        به دیگر سخن، تصری   ). 1986:180
رهگذر ارایه اطالعاتی که در متن مستتر شده یا فرض بر این است کـه خواننـده مـتن مبـدأ از                      

هاي تصریح عبارت است از گنجاندن عبارات توضـیحی           به هر جهت، نمونه   . ها با خبر است     آن
هامات و افزودن حروف ربط براي آنکه خوانش مکمل، آشکار کردن تلویحات، برطرف کردن اب      

 :یک نمونه. پذیري متن افزایش یابد
"Got it at the getting place." Luster said "Plenty more where that one come ftom. 

Only I got to find that one. Is you all found it yet."  
گـه  ی دیلـ ی اومـده خ یکـی ه اون   کاون جا   . مآورد  ر  یارم گ یرش ب ید گ یه با کاون جا   : الستر گفت 

 )25 ینیحس.) (يردکداش نیه پکهنو .  رو بجورمیکید اون یمنتهاش با. هس

 یتصریح وازگان
 سازي طبیعی

هـاي زبـان مقصـد و     سازي عبارت است از گرایش به پررنـگ نشـان دادن ویژگـی      طبیعی
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نیـز در سـه سـطح واژگـانی،     سـازي   طبیعی). 183: 1996 بیکر،(تبعیت از الگوهاي متعارف آن    
 و عبارات ناآشناي زبـان مبـدأ جـاي خـود را بـه               ها نامواژگان،  . گیرد  نحوي و سبکی انجام می    

از دیگر سو، عبـارات بـه روزتـر زبـان           . دهد  عبارات، واژگان و ترکیبات آشناي زبان مقصد می       
اي  رف مبدأ به گونهشوند؛ زبان نامتعا  جایگزین عبارات مهجور و نامتعارف زبان مبدأ می      ،مقصد

سبکی، سبک و وزن نامتعـارف مـتن        سازي در سطح      طبیعی. شود   بازنویسی می  ،متعارف و آشنا  
 : نمونهدو. کند اصلی را در متن ترجمه شده یکدست می

I'm going to tell on you." Jason said. 

 .)38 ینیحس. (نمک یات را م یچغل: سن گفت یج

 یطبیعی سازي واژگان
 هاي ترجمه قادي به همگانینگاهی انت

 فقط به چنـد مـورد خـاص محـدود     ها  همگانی:نکتۀ اول. در اینجا چند نکته گفتنی است 
هاي جدیدتري پیـدا کـرده و    شوند و تحقیقات تجربی جدید مطالعات ترجمه، هم همگانی        نمی

 واژة :دوم. تـر را برطـرف کـرده اسـت       هـاي قـدیمی     هم اینکـه ایـرادات و اشـکاالت همگـانی         
بـرعکس، عمـدة   . کنـد  ند، اشـاره نمـی  ا نی قطعی که بدون استثناء درست   به قوانی  تنهاها    مگانیه

اند که میزان وقـوع   اند یا احتماالتی    قوانین -هایی همگانی یا شبه     هاي پیشنهادي، گرایش    همگانی
م بـا هـ  » هـا  همگانی«در عین حال، بسیاري از پژوهشگران نیز بر سر کاربرد واژة  . ها باالست   آن

؛ قواعد،  )توري(قانون  / قاعده: برند   واژه را با تعابیر گوناگون به کار می         اتفاق نظر ندارند و این    
ها نیـز     توان گفت که بر سر کاربرد انواع همگانی         حتی می ). الوهان و سایرین  (ها    الگوها، ویژگی 

پیکره یافت  ها جملگی در یک        این امکان است که این همگانی      :سوم. شود  اجماع نظر دیده نمی   
 ماهیـت برخـی   :چهـارم  .نشوند و فقط یـک یـا دو همگـانی در آن پیکـره وجـه غالـب باشـد                   

 مبهم است و نیاز به بررسـی        -دارد   چنانچه بیکر نیز اذعان می     ،سازي ها از جمله متوازن     همگانی
ي هـا  هاي مطالعه شونده و بـه ویـژه پیکـره    پنجم، از آنجا که پیکره . تر دارند   و غور و تأمل بیش    

ها بـا     رابطۀ همگانی الزم است به    ها و انواع خاص ادبی متعلق باشند،         گونهادبی ممکن است به     
. انـد  تر توصـیفی     بیش ها  ، همگانی روش بیکر بنابر   -ها  ، همگانی ششم. نیز توجه شود   ادبی   گونۀ

تـه   نیز به کار گرف    ها  تواند در انتقاد از خود همگانی       حال پرسش اینجاست که آیا روش بیکر می       
بـه دیگـر سـخن، راهبـرد      آید این راهبردها با یکدیگر همپوشانی دارند؛     به نظر می   :هفتمشود؟  

. کس نیز قـرار گیـرد  رعسازي و ب یا طبیعی/ سازي و تواند در زمرة ساده    عین حال می   تصریح در 
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هاي نظـري،     در عمدة رویکردها و گرایش    . ها است   واحد بررسی و تعیین همگانی    تعیین   :هشتم
گیرنـد و در واقـع رویکـرد بـه            هـا در نظـر مـی        نظران، جمله را مالك تعیـین همگـانی        صاحب
 ادبـی و بـه    هـاي  گونـه حال آنکه واحد جمله دست کم در        . ها، جمله محور بوده است      همگانی

ها نوعی   روش همگانی:نهم. دنده هاي مدرن قرن بیستم، کیفیات خود را از دست می           ویژه رمان 
پرسـش  . هاي نامشخص اسـت     ستن شگردها به چند گونۀ کلی با مرزبندي       کا گرایی و فرو    تقلیل

 مترجم را به چند قاعدة کلـی فـرو  / یا ضرورت دارد شگردهاي ترجمه/ توان و   آیا می  اینجاست
ز با روش توصیفی نیبنا به اتفاق، گرایی تجویز چند روش کلی نیست که         کاست و آیا این تقلیل    

ا جـزو اصـول     هـ   تر اینکه آیا دستورالعمل همگانی     پرسش مهم  آیند؟  از در ناسازگاري بیرون می    
 که حک و اصالح شوند؟ توان و یا ضرورت دارد موضوعه است یا نه، و آیا می

 دهد؟  چه رخ میخشم و هیاهودر رمان 
رمان چهار فصل دارد و هر فصل از دیدگاه یکـی از اعضـاي خـانواده، زوال و فروپاشـی             

مختلف سه برادر با خواهر سـرکش آنهـا را    روابط   رمان در اصل،  . کند  ها را روایت می     کامپسون
کـه عقـب   کنـد، بنجـی     خانه را ترك می- خواهر آن سه   -که کدي س از آن   پ .کشد  به تصویر می  

که بفهمد چه بالیی بر سر خواهر آمده، گذشتۀ بـا           ماندة ذهنی و سی و سه ساله است، بدون آن         
را کند که گذار او و کدي   ونتین، اما، تجربیاتی را بیان می     ک. دارد  او را به خاطر آورده و عزیز می       
نگرانی کونتین دربارة وضع خواهرش چنان عبـوس و    . گیرد  میاز خردسالی به بزرگسالی در بر       

افتـد و بـا       تیره و تار است که با پایان اولین سال اقامت در هاروارد، به صرافت خودکشـی مـی                 
در فصـل   . دهـد   هاي خود پایان می      به نگرانی  1910ال  غرق کردن خود در رودخانه چارلز به س       

پـریش خـود کـونتین، گـزارش           بنجـی یـا نسـبت بـه بـرادر روان           یسن نسبت بـه   سوم رمان، ج  
 بنجـی   ،رمان با فصل آخر که دیلسی     . دهد  تري از روابطش با کدي ارایه می        تر و جامع    سرراست

 . آید ن میبرد، به پایا را در یکشنبه عید پاك به کلیساي سیاهان می

 خشم و هیاهوشناختی  هاي سبک ویژگی
هاي مدرن ابتداي قرن بیسـتم در آمریکـا در نظـر               را جزو اولین رمان    خشم و هیاهو  رمان  

گـویی گاهشـمارانۀ    تکه و گسست آن از سیر داسـتان      ، ساختار تکه  ها یکی از این دلیل   . گیرند  می
 کامپسون این فرصـت را بـراي فـاکنر    در واقع، زوال و گسست خانوادة . آثار قرن نوزدهم است   

در ایـن سـاختار، روابـط،    . کند که از ساختاري تکه تکه و از هم گسیخته استفاده کند             فراهم می 
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شـوند؛   سیر منطقی ندارند و رخدادها بر اساس حرکت گاهشمارانه پشت سر هـم ردیـف نمـی     
شمارانه، جاي خـود را      به تداعی آزاد و سیر گاه      هعمدبه طور   بلکه روابط منطقی جاي خود را       

از این ساختار مبتنی بر تداعی      . دهد  به سیر غیرگاهشمارانه و مبتنی بر زمان پریشی رخدادها می         
برنـد کـه    یا سیالن ذهن نام می/  عنوان جریان سیال ذهن و     به به طور عمده  آزاد و زمان پریشی     

اخص سبکی مهم   دیگر ش . شود  از جمله شگردهاي غالب روایتگري در قرن بیستم محسوب می         
اگر بپـذیریم کـه سـه     .  زاویۀ دید روایت داستان است     ،گویی نیز در ارتباط است      فاکنر که با تک   

توان گفـت کـه زاویـۀ      آنگاه می،گویی این اشخاص است    صل بنجی، کونتین و جیسن سه تک      ف
 در واقـع، راوي از دیـدگاه و زبـان         .  نیز مبتنی بر روایتگري اول شخص اسـت        ها دید این فصل    

یز خود، اختیـار روایـت   کند و در فصل آخر ن هریک از سه برادر سه فصل ابتدایی را روایت می   
هاي متمایز زبـانی      ، ویژگی خشم و هیاهو  هاي سبکی     دیگر از ویژگی     یکی. گیرد  را در دست می   

است که فاکنر در هر فصل متناسب با فضا و لحن داستان و همگام بـا دنیـاي ذهنـی اشـخاص                   
یـک لحـن و      به دیگر سخن، بنجی، کونتین، جیسـن و دیلسـی هـر           . یار کرده است  داستانی اخت 

 ره دست بر قضا الزم است در فرایند ترجمه مورد لحـاظ قـرا     کضرباهنگ خاص خود را دارند      
در مجموع، هنر فاکنر در ایـن اسـت کـه سـبک خـود را متناسـب بـا هـر شخصـیت و                  . گیرند

هـاي کودکانـه و حجمـی          سبک ساده و تصویرسازي    از: دهد  رخدادهاي مربوط به او، تغییر می     
 به ذهن مشوش و نگران کونتین و از کونتین به ذهن خشک و مکانیکی جیسن و از آنجا         ،بنجی

هـا در ترجمـۀ     طرفه اینکه، عمـدة ایـن ویژگـی   .به گزارش سرراست رخدادها در فصل دیلسی  
 .اند فارسی رمان، لحاظ شده

 هیاهوخشم و هاي فارسی  نگاهی به ترجمه
نخسـتین بـار بهمـن      .  دو بار به فارسی ترجمـه شـده اسـت          خشم و هیاهو  نون رمان   ـتا ک 

، چهـار بـار تجدیـد    1353 به فارسی ترجمه کرد و تا سـال         1338ور این رمان را در سال        شعله
هوشنگ گلشـیري آن  ترجمه و باز  1369 این رمان را در سال تا اینکه صالح حسینی  . چاپ شد 

 همـین رمـان را خـود      1381ینی در سال    حس. تشارات نیلوفر آن را چاپ کرد     ن و ا  را ویراستاري 
 یـا   خشم و هیـاهو   : کند  گري را نیز براي رمان پیشنهاد می       و در زیر عنوان آن، نام دی       ویراستاري

حسـینی  . شـود  ور در انتشارات نگاه تجدید چاپ می ترجمۀ شعله  1383در سال   . غوغا و خشم  
 سعی کرده که با افزودن چنـد مقالـه در پایـان ترجمـه و نیـز                  ،مانهاي خود از این ر     در ترجمه 

تـر نشـان     پر رنگ،ها، حضور خود را از حیث عوامل برون متنی حضور مترجم      افزودن پانوشت 
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 .ور جز مقدمه، افزودة دیگري ندارد  ترجمۀ شعله.بدهد

 خشم و هیاهو ها در ترجمۀ راهکارهاي فردي صالح حسینی بواسطۀ همگانی
 را از چهار زاویۀ دید مختلف    خشم و هیاهو   فاکنر چهار فصل     ،تر گفتیم   گونه که پیش  همان

در را هاي زبانی و سبکی متناسـب بـا راوي آن فصـل            روایت کرده و براي هر فصل نیز ویژگی       
به دیگر سخن، زبان و سبکی که فاکنر در بنجی اختیار کرده با زبـان و سـبکی   . نظر گرفته است  

از ایـن رو، بـه   .  داردبه طور کامـل تفـاوت   ، جیسن و دیلسی به کار گرفته،        که در فصل کونتین   
آید حسینی نیز در مقام مترجم از این تفاوت سـبکی آگـاه بـوده و سـعی کـرده ایـن                        یــنظر م 
که حسـینی  ) هایی(آید راهکار  از این رو، به نظر می .به کار بنددها را در ترجمۀ خود نیز     تفاوت

 ه در فصول بعـدي اختیـار کـرده،    کار گرفته با راهکارها و شگردهایی کدر ترجمۀ فصل اول به  
 . فرق دارد

 ها گردآوري داده
هاي متمـایز زبـانی و سـبکی هـر            عی کرده با اتخاذ راهکارهاي مناسب، ویژگی      سحسینی  

از این رو، براي پی بردن به راهکارهاي فردي حسینی و           . فصل را در زبان فارسی نوآفرینی کند      
ترجمـۀ حسـینی در     . هاي ترجمه، الزم است هر فصل را جداگانه بررسی کـرد             همگانی به ویژه 

 که بخشی از آن بـه توضـیحات و اضـافات متـرجم در قالـب مقالـه              است صفحه   430مجموع  
 بـه پایـان     355شـود و در صـفحۀ         ی شـروع مـ    13متن اصلی ترجمه از صفحۀ      . اختصاص دارد 

؛ جیسـن،   205 تـا    91؛ فصـل کـونتین،      89 تا   13ت  از این میان، فصل بنجی در صفحا      . رسد می
 صـفحه؛  77به دیگر سخن، بنجـی،  .  آمده است355 تا 297 و دیلسی در صفحات      296 تا   207

در . انـد  ود کـرده  ن خ  صفحۀ رمان را از آ     68 صفحه و دیلسی،     89 صفحه؛ جیسن،    104کونتین،  
است و فصل دیلسـی از      تر    حجیم ها نگاهی گذرا، مشخص است که فصل کونتین از سایر فصل         

از هـر یـک از چهـار فصـل غیرمسـاوي رمـان، جملـۀ آغـازین را         . تر اسـت   کم حجم  سایرین،
هـاي    هاي همگـانی    سپس، این جمالت را در مقوله     . دهیم  گزینیم و با متن اصلی تطبیق می        برمی

 تعیین  اه ها را در هر فصل و بعد در مقایسه با سایر فصل             ترجمه قرار داده و بسامد این همگانی      
ها بتوان راهکارهاي فردي حسینی را در مقـام       از طریق همگانی   رود  در واقع، انتظار می   . کنیم  می

 .مترجم ادبی در این ترجمه شناسایی کرد
ه کـ ل از چهار بخـش      ک است متش  یه رمان ک بل ،ستیپارچه ن یک یتیلکن رمان،   یه ا کاز آنجا   
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رسـد هـر بخـش       یند، به نظـر مـ     ک یت م یامپسون روا ک ة خانواد ي از اعضا  یکیهر بخش آن را     
ز ی ترجمه ن  ی است در بررس   ين رو ضرور  ی و لحن خاص خود را دارد و از ا         کی سب يها  یژگیو

سـن و  ین، جیونتکـ ، ین رو، رمان را ابتدا به چهار بخـش بنجـ     یاز ا . مینک توجه   ها تیفکین  یبه ا 
 را ی و بسـامد همگـان  ، انـواع  ی آن بررس  یس فار ۀم و هر بخش را جداگانه با ترجم       ی تقس یلسید
 . مینک ین مییتع

 ی ترجمه در بنجيها یهمگان) الف
  از زمـان،   ی درسـت  كچ در ین مغـز هـ    یری معصوم شـ   کیودکسه ساله در مقام       و ی س یبنج

انه خـود  کودکق حواس یز را از طری دور و بر خود ندارد و همه چ   ییایان و مختصات جغراف   کم
 و  ی زبـان  يهـا   یژگـ یرده و کـ  ی خـود سـع    ۀر ترجم ز د ی ن ینیرسد حس   یبه نظر م  . ندک ی م كادرا
ن بخش از رمـان  ی در اینی حسایم آیابیه درک آنيحال برا. ن پاره از رمان را انتقال دهدی ا کیسب
 چگونه بـروز داده اسـت، ابتـدا جمـالت           ،نرک فا يها یژگینار و ک خود را در     کی سب يها  یژگیو

 . مینک ی می ترجمه بررسيها یگان در پرتو همین هر صفحه از ترجمه را با متن اصلیآغاز

 ها ل دادهیتحل
 مـورد   2( سـازي      مـورد طبیعـی    10 در   ینی، حسـ  ی جمله و متن بخش بنج     77از مجموع   

 2و در   ) ي نحـو   مـورد،  1 و   ی واژگان  مورد، 3(  مورد تصریح    4؛ در   )ی واژگان  مورد، 8 و   ينحو
 .ام نداده است انجیلیچ تبدی مورد ه61ار برده و در کسازي نحوي به  مورد ساده

 ایـن   کـه  مورد هیچ تبدیلی را اعمال نکـرده اسـت           61همان گونه که پیداست حسینی در       
شود، تغییـري نـداده و        دهد حسینی در برگرداندن جمالتی که از دید بنجی روایت می           نشان می 

. سعی کرده همان جمالت و زاویۀ دید کودکانۀ بنجی را نیـز در زبـان فارسـی بـازآفرینی کنـد                    
 مورد به تصریح دسـت زده       4سازي و در       مورد به طبیعی   10از این جمالت، حسینی در      جداي  
به دیگر سخن، متـرجم بـا انتخـاب واژگـان           . ها از نوع واژگانی است      سازي  عمدة طبیعی . است

 .سازي کرده است متناسب با زبان فارسی، واژگان بنجی را طبیعی

 نیونتک:  ترجمه در فصل دوميها یهمگان
در ایـن  . ندک یت مین روایونتکن بخش رمان را از ذهن  ی ا ،ی درون ییگو  ک ت کمک نر با کفا

 بلکه واژگـان و بـه همـین ترتیـب           ،فصل، دیگر از مختصات زبانی بنجی خبري در میان نیست         
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در اینجا کونتین نیز از ارجاعات در قالـب ضـمایر    . تر شده است    ساختار و نحو جمالت پیچیده    
 اما رفته رفته این ارجاعات در کالم او رنـگ           ،کند  نی نیز استفاده می   و اشارتگرهاي زمانی و مکا    

بنجی . شود در برخی از گفتارهاي او حتی عالیم سجاوندي نیز دیده نمی  که  اي     به گونه  ،بازد  می
کند و از آنجا که درك درستی از محیط و زمان  از تصویري حسی و ابتدایی توصیف را آغاز می      

کند  کونتین اما، از تصویري محسوس آغاز می  . گردد  تصویر ابتدایی بر می    دوباره به همان     ،ندارد
بنجی از گذر زمان    . دهد  گویی خود را ادامه می      و با تصویري انتزاعی و نامحسوس از زمان، تک        

 ،کـونتین امـا دغدغـۀ زمـان را دارد         . تصوري درخور ندارد؛ به تعبیري، بنجی رها از زمان است         
 از همین روسـت     .برهاندآن  ی برآن است تا خود را از قید پایبندي به           اسیر زمان است و به نوع     

در پایان نیـز  .  از زمان و متعلقات آن فراوان سخن به میان می آورد     ،که در همین دو بند آغازین     
ه کـ نجاسـت   یطرفـه ا   !شـود  چونان مکبث مغلوب زمان شده و به دست زمان در آب غرق مـی             

نر را در زبـان  ک فـا کی سـب يهـا  یژگـ یادي وی تا به حد ز    ردهک یود سع  خ ۀز در ترجم  ی ن ینیحس
ـ ا   گرفتـه   یق پ ین تحق یه در ا  ک یاما پرسش . ندک ینی بازآفر یفارس دا یـ ز مصـداق پ یـ نجـا ن ی و ا  ،می

 کی سـب  یژگـ یز و یـ ن پاره از رمان ن    ی، در ا  ی در مقام مترجم ادب    ینیا حس یه آ کن است   ی ا ،ندک یم
 .مینک یها اشاره م ا نگرفته است؟ ابتدا به دادهیه  گرفتی ترجمه پيها یخود را در پرتو همگان

 ها تحلیل داده
 مـورد، 17،   نحوي مورد،10(سازي     طبیعی 44 جملۀ انتخابی بخش کونتین،      114از مجموع   

 5 و   )نحـوي مـورد،    8 سـبکی و      مورد 4،   واژگانی  مورد 7( تصریح   19؛  ) سبکی ،17 و   واژگانی
بـه  ) عدم تبـدیل  مورد،   46و  (،  ) سبکی مورد،1ي و   نحو مورد،   3،   واژگانی  مورد، 1(سازي   ساده

 جالب اینکه مترجم براي بازآفرینی جمالت درهم و سیال ذهن کـونتین از              نکتۀ. کار رفته است  
 . هاي سبکی استفاده کرده است سازي طبیعی

دهـد    سـازي در ایـن بخـش از رمـان نشـان مـی               در مجموع، باال بودن بسامد انواع طبیعی      
رجم تمایل داشته که با ارایۀ واژگان، نحو و سبک طبیعی، حال و هواي کلـی  حسینی در مقام مت   

، بـا واژگـان و نحـو       به ویژه  عموم و فضاي فکري و اندیشگانی کونتین را       به طور   این بخش را    
 خواننـدة فارسـی سـوق       ويهمخوان با طبیعت زبان فارسی، طبیعی جلوه داده و فاکنر را به سـ             

هـایی از     هاي سبکی در پـاره      سازي  شود که عمدة طبیعی     ص می با نگاهی به جمالت مشخ    . دهد
بخش دوم اتفاق افتاده که روایـت اول شـخص کـونتین از جریـان سـیال ذهـن کـونتین بـراي               

هـا بـه صـورت ایرانیـک آمـده و             در متن اصلی رمان، این پاره     . شود   فارسی روایت می   ةخوانند
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طع در طی یک تا دو صفحه بـدون عالیـم           ها، ذهنیت کونتین یکسر و الینق       گاهی در برخی پاره   
هاي نحوي و بـه ویـژه    سازي از این رو، حسینی سعی کرده با طبیعی       . سجاوندي نقل شده است   

از . دکنها را براي خوانندگان خوانش پذیرتر         هاي نحوي و سبکی، این پاره       سبکی و نیز تصریح   
سـازي و انـواع      ي رمان، طبیعی  ها   مانند سایر بخش   رسد که در این بخش نیز       این رو، به نظر می    

هـاي سـبک       از جملـه شـاخص     -دهنـد    همانگونه که جمالت و آمار و ارقام نیز نشان مـی           -آن
 مبنـی   ،آید و بنابراین در پاسخ به پرسشی که در ابتدا طرح کـردیم              شناختی حسینی به شمار می    
ـ   هـم اینـک   توان     چه سبکی دارد؟ می    خشم و هیاهو  بر اینکه حسینی در ترجمۀ       ا توجـه بـه      و ب

کـم در ایـن فصـل     سازي شاخص سبکی غالـب حسـینی دسـت    فصل دوم اشاره کرد که طبیعی 
 .پاسخ کامل به این پرسش اساسی را پس از بررسی سه فصل دیگر ارایه خواهیم کرد. است

 سنیج: هاي ترجمه در بخش سوم همگانی
ـ       1912م داستان است کـه در سـال         وجیسن، راوي بخش س    ر عهـده    کفالـت خـانواده را ب

 ین بخش زبان و لحن    ی ا يز برا ینر ن کفا. توان گفت جیسن نقطۀ  مقابل کوننین است         می. گیرد  می
این ویژگی زبانی در بخش جیسن خـود را بـه طریقـی دیگـر نشـان      .  رده است کار  یز اخت یمتما
 از   توجـۀ بـیش    .کند  میهایی که او اینجا و آنجا مطرح          کاربرد زبان عامیانه و امر و نهی      : دهد  می

اندازة جیسن به زمان حال و اینکه او با مسایل پیچیدة زندگی و تأثیرات و تأثرات آن بر خالف        
ز در  یـ  ن ینیحسـ . کنـد    مـی  سریعکونتین، چندان سرو کار ندارد؛ ضرباهنگ فصل سوم را تند و            

 .ندک ینی بازآفریها را در زبان فارس یژگین ویرده اک ی سع خودۀترجم

 ها تحلیل داده
  و انـواع آن    سازي  طبیعی 43 حمله و متن انتخابی از فصل سوم یعنی جیسن،           79د  ار تعدا 

 مـورد،   5 (تصریح و انـواع آن    مورد،   9؛  ) سبکی  مورد، 3 مورد، نحوي و     4 مورد، واژگانی،    36(
. عـدم تبـدیل اسـت     مـورد،    26و  )  سـبکی  (سازي   سادهمورد،   1و  )  نحوي  مورد، 4واژگانی و   
، سازي و انواع آن از میان جمـالت داراي تبـدیل      ن بخش نیز طبیعی    که پیداست در ای    همانگونه

دهنـد   ارقـام نشـان مـی   . نـد امد را دارسـ تـرین ب  سـازي کـم   باالترین بسـامد و تصـریح و سـاده       
 هـر چنـد  . شـود  دي حسینی محسـوب مـی  سازي در این پاره از رمان همچنان راهکار فر   طبیعی

 تفاوت فاحش دارد که در پایـان بـدان اشـاره          ها سازي در این فصل با سایر فصل        یعیماهیت طب 
 . کنیم می
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 یلسید: هاي ترجمه در بخش چهارم همگانی
طـرف،   زبان دیلسی، با لحنی گزارشـی و بـی        فاکنر، با شیوة روایتی توصیف داناي کل، از         

ربـارة رخـدادها و    راوي در این فصل هیچ نقد و نظري د        در واقع،   . کند  روایت می این بخش را    
د، از ساختارهاي نحوي ساده     طرفانۀ خو  اي بی  هد و در ارایۀ دیدگاه تا اندازه      د یه نمی حوادث ارا 
 .گیرد کمک می

 ها تحلیل داده
 8(سازي     جمله طبیعی  34 جملۀ انتخابی صفحات آغازین بخش چهارم، در         61از مجموع   

 واژگـانی  مورد،   4(سازي    جمله ساده  5؛ در   ) سبکی  مورد، 22 نحوي و    مورد، 4،  مورد، واژگانی 
 جملـه   10و در   )  مورد، نحوي  5 مورد واژگانی و     7( جمله تصریح    12 و در    ) نحوي مورد، 1و  

ها از نوع سبکی است که کاربرد زبان محاوره          سازي  عمدة طبیعی  . عدم تبدیل به کار رفته است     
پوسـت    خـدمتکار سـیاه    کـه ایـن فصـل دربـارة دیلسـی         از آنجـا    . گیرد  یانه را در بر می    ـامـو ع 
کند، حسینی سعی کرده با استفاده از ترکیبات و           به گویش محلی صحبت می    که   ستها پسونکام

. سـازي کنـد     یاي زبان فارسی، این نوع گـویش را در زبـان فارسـی طبیعـ                اصطالحات محاوره 
تـرین   سازي نیز کم   و ساده . هاي این بخش نیز از نوع تصریح نحوي بوده است          بیشترین تصریح 

 .دده بسامد را نشان می
 خشم و هیاهومقایسۀ نمودارها در چهار بخش رمان 

 
  سازي طبیعی 
 دیلسی جیسن کونتین بنجی
10 44 40 34 
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  تصریح 

 دیلسی جیسن کونتین بنجی

4 19 6 12 

 
 
 

  سازي ساده 

 دیلسی جیسن کونتین بنجی
2 5 1 5 
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  عدم تبدیل 

 دیلسی جیسن کونتین بنجی

61 46 32 10 

 

 خشم و هیاهو در ترجمۀ فارسی صالح حسینیکلی به سبک نگاهی 
سـازي و انـواع    سـازي، تصـریح و سـاده    شامل طبیعی(هاي ترجمه   در این تحقیق همگانی   

خشـم و   ها را در ترجمـۀ        هاي بررسی سبک مترجم معرفی و همین ویژگی         را از جمله راه   ) آنها
هـاي    انی، انـواع مختلـف همگـ      حسینیادند که   ها نشان د    یافته.  اثر حسینی بررسی کردیم    هیاهو

سازي و انواع آن شگرد غالب حسینی به منزلۀ شـاخص         و همگانی طبیعی   ترجمه را به کار برده    
سازي شگرد سبکی و غالـب   طبیعیکه نکته اینجاست درست است . شود سبکی او محسوب می   
متمـایز سـبکی   هـاي   شود اما او این شگرد را با توجه به و در پرتو ویژگی              حسینی محسوب می  
 کـه هـر فصـل آن    خشم و هیـاهو توان گفت که ترجمۀ رمان      و حتی می  . فاکنر انجام داده است   

سـینی  در مجمـوع، ح .  نیز از این قاعده مستثنا نیسـت  ، دارد يفرده  هاي سبکی منحصر ب     ویژگی
شـناختی،    هـاي ترجمـه بـه منزلـۀ معیارهـاي سـبک              انواع همگـانی   توانسته از رهگذر کاربست   

تـوان گفـت      کـه مـی     اي سـبکی خـود را در ترجمـه ظهـور و بـروز دهـد بـه طـوري                   ه  ویژگی
سـازي و انـواع آنهـا بـه ترتیـب بـاالترین بسـامد را بـه منزلـۀ             سـازي، تصـریح و سـاده        طبیعی

سبک صالح حسینی در مقام مترجم ادبی وقتی نمود       . دهند  هاي سبکی حسینی نشان می      شاخص
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 بهمن شعله ور که این رمان را نیز ترجمه کرده، بررسی         یابد که براي نمونه با سبک       بارزتري می 
کـه شـامل    (تـر از ترجمـۀ سـبک          اندازهایی کامـل    بررسی تطبیقی سبک دو مترجم، چشم     . شود

شناسی متـرجم     یا سبک / و) مواردي از جمله ترجمۀ زاویۀ دید و جریان سیال ذهن خواهد بود           
 .1برآفتاب خواهد کرد

 ها یافتهنتایج و 
 :آید رسی سبک مترجم در متون روایی، چند نکتۀ تأمل برانگیز به چشم میدر بررسی بر

؛ این نتیجه حاصـل آمـد کـه         خشم و هیاهو  هاي ترجمه در ترجمۀ       در بررسی همگانی  ) 1
از میـان سـایر     (سـازي     سـازي، تصـریح و سـاده         به ویژه طبیعی   ،هاي ترجمه   حسینی از همگانی  

 .ترین بسامد را به کار برده است رتیب باالترین و پایینبه منزلۀ راهکارهاي فردي به ت) ها تبدیل
سازي به منزلۀ   نکتۀ دیگر اینکه، درست است که حسینی در مقام مترجم ادبی از طبیعی            ) 2

راهکار فردي و سبکی بـه بـاالترین میـزان اسـتفاده کـرده اسـت، ماهیـت و نحـوة اسـتفاده از                        
ــی ــان   طبیع ــار فصــل رم ــازي در چه ــاهوس ــم و هی ــناختنی، از خش ــم بازش ــد ه ــع، . ان در واق
ت شـدت و حـد  . گیـرد   بندي مختلف قرار می     هاي حسینی روي پیوستاري با طیف       سازي  طبیعی

هاي سبکی نویسندة متن اصلی و نیز متون اولیـه بسـتگی تـام و تمـام       بندي به ویژگی    این طیف 
 .دارد

سـازي نیـز     و سـاده ها و به ویژه تصریح نکتۀ مهم دیگر اینکه، حسینی از سایر همگانی  ) 3
. تر است که البتـه امـري طبیعـی اسـت      سازي پایین    اما بسامد آنها نسبت به طبیعی      ،استفاده کرده 

هاي ظریف و پیچیـدة دو رمـان را در زبـان فارسـی صـراحت            چرا که حسینی نخواسته ویژگی    
 هـاي خـود   سـازي  در واقـع، حسـینی از رهگـذر طبیعـی    . یا ساده جلوه دهد   / تر بخشیده و    بیش
 . سازي یا ساده/ دست زده است تا به تصریح و) implicitation(تر به تلویح  بیش

 از هـیچ  ي ترجمـه بـه میـزان چشـمگیر    کر دیگر این است که حسینی در  نکتۀ شایان ذ  ) 4
 در ترجمۀ این دو رمان جاي چند و         »عدم تبدیل « در واقع، عبارت     ،تبدیلی استفاده نکرده است   

توانـد    چشمگیر عدم تبدیل، خـود مـی    به تقریب  عنوان کرد که میزان       اما شاید بتوان   ،چون دارد 
هـاي مـتن اصـلی را در زبـان مقصـد بـا                گویاي این نکته باشد که مترجم تمایل داشته ویژگـی         

 .ترین تغییر نشان بدهد کم

                                                           
 .قدام داردنگارنده این بررسی تطبیقی را در دست ا -1
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هاي بررسی    تواند راه   هاي ترجمه به منزلۀ راهکارهاي فردي مترجم می         بررسی همگانی ) 5
 . هموار کندنیز در مقام نویسنده در زبان مادري مترجم سبک مترجم را 

 چند پیشنهاد براي انجام دادن تحقیقات آتی در زمینۀ بررسی سبک مترجم
 ترجمۀ بررسـی و تحلیـل کـرده         را فقط در یک   ) حسینیصالح  (این تحقیق سبک مترجم     

هـاي     کـه ترجمـه    تر از سبک مترجم ارایه داد، الزم است         براي آنکه بتوان تصویري جامع    . است
پـس از بررسـی و      . اي بررسی و تحلیـل شـوند        دیگر این مترجم نیز به صورت مطالعات پیکره       

لیفی همین مترجم به زبان آهاي سبکی او را در آثار ت توان ویژگی    می ،هاي حسینی   تحلیل ترجمه 
اي  کـره هـاي مطالعـات پی   توان نتایج یافته    همچنین در مطالعات آتی می     . فارسی نیز بررسی کرد   

  .دیسندگان دیگر نیز بررسی تطبیقی کربررسی سبک حسینی را با مترجمان و نو
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