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ABSTRACT 
 

The stream of consciousness is a new and complicated writing method which makes 
comprehension difficult for the readers of both the source and the target text. The present study 
aimed to reveal problems related to comprehending and translating stream-of-consciousness 
texts by examining William Faulkner's The Sound and the Fury and its Persian translation 
entitled " هیاهو و خشم ", by Saleh Hosseini. This entailed detecting difficulties in comprehending 
the source text, evaluating how the translator has overcome them, and finding the problems 
which target readers might face. The major issues are time discrepancy in the first chapter and 
comprehension issues in the second chapter of The Sound and the Fury. The narration flow in 
a classic story is linear: A happens then B, namely there is not much to challenge the readers’ 
mind. However, in Benjy’s chapter, the reader encounters lots of new things. Benjy narrates 
the first chapter by associations, which means while walking around, he sees objects and each 
object revives a lot of memories for him. The clever idea is that because he is an imbecile, he 
does not know that his memories are not part of here and now; and this makes the reader 
confused. The beauty of the story is that the reader feels incapacitated by what happens in the 
story. The unique sense of being an imbecile not by saying it but by feeling it happens in the 
steam of consciousness created through the great genius of a writer like Faulkner. 

© 2021 All rights reserved. DOI: 10.22059/jflr.2021.317369.799 
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 مقدمه .1

 آن علل و تحوالت ریس یو بررس اتیادب خیمطالعه تار

 کهنیابه توجه  بااست.  بوده پژوهشگران توجه مورد آغاز از

یم زین اتیادب خیمداوم است، در طول تار رییتغ کی یزندگ

مردم  یبذائقه اد رییرا مشاهده کرد. نکته بارز، تغ راتییتغ توان

 اریکنون بسا. شودیم محسوبتکامل  کی یتا حدود کهاست 

. میکن یابیرا همانطور که هست ارز اتیدشوار است که ادب

د. و متن آشنا بو اتیبا انواع مختلف ادب دیکار با نیا یبرا

معاصر  یها شیداشت و از گرا یلیذهن تحل دیبا ن،یهمچن

 نهیزم در اریبس یهاشرفتیپ وجودداشت. با  یآگاه اتیدر ادب

 نروزافزو یدگیچیو پ ی، فلسفه، علوم اجتماعیروانشناس

 یترجمه انواع خاص یاوقات تالش برا ی، گاهیروابط انسان

، ارشنگ دهیچیپ یاز ژانرها یکی. ستین زیآمتیموفقاز متن 

(، 2003) یر و نیمورفق گفته طباست.  ذهن الیس انیجر

 ییگوتکخاص از  یشکلمعموالً به عنوان  ذهن الیس انیجر

 یهابا جهش و شودیم( در نظر گرفته تی)شخص یدرون

 یریگیکه پ شودیممشخص  یدر نحو و عالئم نگارش یتداع

 تی، و افکار پراکنده و احساسات شخصکندیمنثر را دشوار 

 (.Ray, 2003 Murfin and) کندیم دنبالرا 

 مسأله انیب
 «اهویه وخشم »مشکالت درک و ترجمه  یاصل لیدال

هنگام  ست؟یچ ذهن الیس انیاز متن جر یانمونهبه عنوان 

 در نظر داشت؟ دیرا با یمتون چه نکات نیترجمه ا

 قیتحق ضرورت و تیاهم

یرا دشوار م ذهن الیس انیکه متن جر یدرک عوامل با

ه ب مندعالقمهو ترجمه  اتیو خوانندگان ادب انیکند، دانشجو

 قیتحق نیاز ا ییابتدا سندگانیو نو شوندیمنوع نوشتن  نیا

  .شوندیمند مبهره

که  ییروا بیعج بیترتمطالعه،  نیاز خواندن ا بعد

استفاده شود، خواننده  ذهن الیس انیممکن است در متن جر

تواند با استفاده یم زیقرار نخواهد داد. مترجم ن ریرا تحت تأث

 ینیشده توسط مترجم ماهر صالح حس اقتباس یاز راهکارها

را  مق، اقدامات الزیحقت نیاشده توسط  هیتوص یراهکارها ای

 .کند اتخاذانجام ترجمه بهتر  یبرا

در  کهآنچه  یسخت به اتیترجمه و ادب انیدانشجو

از افراد بارها و  ی. تعداد کمکنندیمدرک  راگذرد یداستان م

 ای یادب نقدممکن است  ی. برخخوانندیم رابارها داستان 

درک داستان انتخاب کنند.  لیتسه یبرارا  یادب یراهنما

 یامطالعه یهاییاهنماو ر «اهویه و خشم» نیب یبزرگ شکاف

 ییجاهمان  قاًیدق نیآن نوشته شده وجود دارد. و ا یکه برا

 یسع قیتحق نیاست. ا کرده تمرکزلعه حاضر است که مطا

 ارساختار و قالب داستان  بلکهداستان ندارد  یسازدر ساده

 یکاربرد یبا بررس ذهن الیس انیجر یمعنا دهد.یمنشان 

 .شودینوع نوشتن، بهتر درک م نیمثال برجسته از ا کی

 هدف مطالعه

خوانندگان با  یآشناسازاز مطالعه حاضر  هدف

هور ظ ریتحت تأث که ستمیقرن ب لیاوا یهانوشته یهایژگیو

 ذهن الیس انیجر کیتکن یریبکارگ آن دنبال به و یروانشناس

گذشته و حال را در  یهااز همه تجربه یبیترکو  انیکه جر

و مهمتر از همه  باشد یمکند، یها مشخص متیذهن شخص

 در ترجمه است. جربهت نینحوه ارائه ا

 االت پژوهشؤس

، چرا درک آن ینحو در فصل بنج یسادگ با وجود

 دشوار است؟

وجود  ییدر فصل اول و دوم کتاب منطق روا ایآ .1

 دارد؟

 کتاب وجود دارد؟ یهافصل نیب یاچه رابطه .2

 یچه کار نیترجمه دو فصل آغاز یمترجم برا .3

 کند؟یرا دنبال م ییدهد و چه راهکارهایانجام م

 قیتحق نهیشیپ ای قیتحق اتیمرور ادب .2
 انیجر»خود بنیادی در کتاب  (1954) یمفرارابرت ه

 یمعتقد است که قلمرو زندگ، «در رمان مدرن هن ذ الیس

 یو معنو ی، تجربه ذهنذهن الیس انیجر اتیمربوط به ادب

 یادستهشامل  تیماهآن.  یو هم چگونگ تیماه هم –است 

، التیاحساسات، خاطرات، تخ مانند یاز تجارب ذهن

یشامل نمادساز ی. چگونگباشدیم میمستق درکتصورات و 

توان یاست. غالباً نم یتداع یندهایو فرا ها، احساسات

 اطرهخ ایآکرد. به عنوان مثال،  کیتفک یرا از چگونگ تیماه

ه است؟ البت یروند ذهن کی ایاست  یذهن یاز محتوا یبخش

ینم قرار سانینومورد توجه رمان فیظر یزهایتما نیچن
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 ، هدفباشند ذهن الیس انیجر. اگر آنها در حال نوشتن ردیگ

حاالت  دنیکش ریبا به تصو یهنر داستان ییآنها بزرگنما

 . باشد یمآن  یهاتیشخص یدرون

 الیس انیجرداستان  یمسئله اصل تیشخص یرسازیتصو

نوع رمان، به  نیا هیتوج نیبزرگ و بهتر تیاست. مز ذهن

 یبستگ تیتر شخصیتر و واقعقیارائه دق یآن برا یهاییتوانا

 .دارد

 یاصل سندگانیکند تا نویتالش م یمفراکتاب ه نیا در

متنوع آنها از  یهایابیکند تا ارز یذهن را بررس الیس انیجر

سؤاالت مهم را در ذهن  نیا یرا کشف کند. و یدرون یآگاه

 یکه از نظر روان همانگونه تیارائه شخصبا »(: 9دارد )ص. 

هنر  هشود؟ چگونیحاصل م ییاه جهیوجود دارد، چه نت

 «شود؟یم یغن یحاالت درون میبا ترس یداستان

 ذهن الیس انیجر کاربرد
ز استفاده ا یمختلف مفسران برا لیدر مورد دال یمفراه

که فاکنر در  دیگویم «اهویخشم و ه»در  ذهن الیس انیجر

 ایرو سمیمکان یدیفرو دهیا کردهتالش  «اهویخشم و ه»رمان 

 تیناخودآگاه فعال ظهوربا  جهیبکشد و در نت ریرا به تصو

باشد، رمان را  حیصح نیکار داشت. مطمئناً اگر اوسر یجنس

اصالً  ایدهد یقرار م ذهن الیس انیبه طور خودکار در ژانر جر

 را یجبن یگرید سندهیکند. نو دیتول یاثر هنر کیتواند یم

 نبهکشی یبنجقسمت  خیتار رایز ردیگیمنظر  در حینماد مس

ممکن است کنار گذاشته شوند  رهایتفس نیپاک است. ا دیع

هر  از شیکه فاکنر ب هستند یرانسانیغ یهاشامل بدعت رایز

 از آنها متنفر باشد.  دیبا یگرید زیچ

 دارندنظر اتفاق یاساس موضوع نیا سربر  انمنتقد بعضی

توان بر اساس افسانه گسترده و  یفاکنر را م آثارکه همه 

است که  نیا ریتفس نیکرد. اصل ا ریمرتبط تفس سمیسمبول

، تعارض یااست، از نظر اسطوره یشیفاکنر نما اثرکل 

 سمیدر اومان یاخالق یهاتیاحساس مسئول نیب یاجتماع

مدرن  ییگراعتیطب یو عدم مراعات اصول اخالق یسنت

 مشهود است.( ییگراوانی)ح

خشم »ان رم ریتفس یبرا ییاصل به عنوان مبنا نیا بااگر 
رمان فصل  نیکه ا دیتوان فهمی، ممیکن شروع «اهویو ه

 نجای،اسیخانواده سارتور سمیاومان یفروپاش خیاز تار یگرید

نماد  اسنوپس است. ییگراوانیاز ح ییایکامپسون، در دن

سوم است  نیکامپسون کوئنت -سیسارتور کد یاصل تیشخص

 کیچهارم) سونیکند. نماد کد اسنوپس جیم یکه خودکش

 سمیباستقبال از اسنو لیکامپسون(است، که به دل-سیسارتور

 نیبه طور نماد گرید یهاتیکند. شخصیکامالً سقوط م

کامپسون را نشان  -سیمراحل انحطاط و فرار از کد سارتور

 یدیقیب با سی، کندیموروث یذهن معلول با یجبن :دهندیم

بات و مشرو یلفاظکامپسون با  یآقا، یو جنس یدر امور اخالق

 یبا مشروبات الکل ی، موریریگنی، خانم کامپسون با زمیالکل

 سونیو ج نیمعطوف به کوئنت یاصل تضاد سپس. یو تنبل

دوم و سوم رمان  یهادر بخش بیکه به ترت یاست، قهرمانان

مرکز امور قرار داده  دررا  یبنج اولنقش دارند. اما بخش 

 حاتیتوض استقادر  یاست که بنج نیامر ا نیا لیاست. دل

از نظر نمادها  و زیانگاصطالحات غم نیترالزم را در ساده

به  و رندیگیسرچشمه م معلولذهن  کیاز  رای، زدهد ارائه

 نیر هستند. همچنیو انعطاف پذ یکل ییاز نظر معنا یراحت

اه ر کیرا بعنوان  یذهن شود که فاکنر معلول یادآوری دیبا

 یریفرار از سختگ یکامپسون برا-سیسارتور یبرا ممکن

 یدانست که به اعمال عقل و اراده بستگیم کد کی یاخالق

از انحطاط  یااست که هم جنبه نیا ینقش بنج سپسدارد. 

با  را تضاد یکامپسون را منعکس کند و هم اصطالحات اصل

 یمعرف یمعلول ذهن کی یموجود برا رومندیساده و ن ینمادها

 کند.

سمت ق نی. بنابرادارد قرار تضاد نیا مرکز در نیکوئنت

ست. ا یاست، قسمت مهم نیرمان، که مربوط به کوئنت یاصل

-سیسارتور ییگراانسان یهامصمم است که سنت نیکوئنت

به  نسبتها حفظ کند. او کامپسون شرافتکامپسون را از نظر 

 میتسل یاست که از نظر جنس وسواس سیخواهرش کند

 او یوباربندیب تیواقع دینبا نیکوئنت اماشده است.  سمیاسنوب

 شرافتاز  ینماد خواهرش شرافتاو  یبرا رای، زردیرا بپذ

کند که یخود را متقاعد مها است. او کامپسون دنحال مر در

 ریتأث یسرانجام ب دهیعق نیاست. ا سیکنداو ناقض عفت 

کند. سرانجام یاو را باور نم یگریکس د چیه رایاست ز

و شناخت شکست  خودمجبور است شکست  نیکوئنت

را تحمل کند، با  نیتوانست ای. او که نمردیکامپسون را بپذ

 کند.یفرار م یخودکش

یمبه کشمکش  را نیکوئنت یروان تضادروش فاکنر 

 یزندگ یگفتار شیپ هیالاو در  یشکست واقع رای، زکشد
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. باشدیم یو شکست عاملاو  یاریهوش و دهدیم رخ یذهن

 بیرود و نجیفرار کند )به هاروارد م زیتواند از همه چیاو م

کند یتالش م ی. او حتقتیاز حق شیآگاهزاده است( به جز 

ها را از فرار کند )عقربه یواقع یایخود از دن یتا از آگاه

خواهرش با دختر  ینیگزیدر جا یدارد، سعیساعت خود برم

کار مرگ است.  نیکند(، اما تنها راه ایم ییایتالیکوچک ا

 است. یو دشمناست که  نیکوئنت یآگاه نیا ،نیبنابرا

خشم و »رمان  یبرا ذهن الیس انیروش جر یایمزا

 حیکند، توضیم یدر آن باز یکه آگاه یاساس یبا نقش «اهویه

 یایما ممکن است مزا نجایحال، در ا نیداده شده است. با ا

 نیگزیذهن در ارائه نمادها به عنوان جا الیس انیجرداستان 

توان یرا م نی. امیده شنهادیپ راشده  نیتدو یمنطق یهادهیا

نشان داد. دو نوع انحراف  نیو کوئنت یدر هر دو بخش بنج

 انیمان یعیو نمادها به طور طب ریاز نظر تصاو شده ارائه یذهن

 شیمرحله از پ کیاز  میورود مستق انگریب آنها رایزشوند. یم

و  کنندهمتقاعد ریتاث حامل وآگاهانه  تیفعال یشده یطراح

ه س که همی، چراگاه و کندبرق و رعد. سه نماد هستند راملتک

مورد استفاده قرار  یبه قدر بخشدیم یمعن یبنج یرا برا زیچ

وانندگان خ یآگاه، بلکه بر یبنج یآگاهکه نه تنها بر  رندیگیم

در مورد آن  یتکرار نیحال، چن نیکنند. با ایم دایتسلط پ زین

رابطه  در. دیآیم یبنج یبه سادگ یاز ذهن رایاست ز یعیطب

 لیهر چند وسواس تما ستیمهم ن یذهن ی، سادگنیئنتبا کو

 چیپ اهیگ یبو ریتصو تیاهم نجایهمان اثر دارد. در ا جادیبه ا

 ریتصو اینقوش نماد  ری، و سایعروس اعالن نمادالدوله، نیام

 یکنند، که تکرار برا یم دایپ تیبا تکرار مکرر اهم یبه سادگ

 است. یعیذهن وسواس کامالً طب

 بارد ف کی فیدر توص ریدرگ یتوجه به مشکل اساس با

اده از ، استفیتینیفرد وسواس با هرگونه ع کی ای معلول ذهن

رمان مناسب است. در  نیدر ا ذهن الیس انیجر یهاکیتکن

 یهانخل» و «هملت»، فاکنر در گرید سندگانینو با سهیمقا
ذهن  الیس انیجر متنکار را خارج از  نیا رهیو غ «یوحش

زم را ال ینیهرگز نتوانسته است فاصله ع اماانجام داده است، 

کند  تیرعا بیو غر بیعارضه عج کیاز  یریجلوگ یبرا

 ذهن او. الیس انیجر یهابه جز در رمان

که فاکنر به دست آورد، تضاد در عدم  یاثر اضاف کی

در دو قسمت آخر  ذهن الیس انیجر یهاکیاستفاده از تکن

 نیشود. ایارائه م سونیکه داستان ج ییرمان است جا

 تی( و روانفس ثی)حد درون ینجواصورت به هاکیتکن

ارائه افکار  یتالش برا یکل است با اندک یمتعارف دانا

 سونیج شریاست که پذ نیا کیتکن رییتغ نیا یناگفته. معنا

 یکل زندگ نیا -کامل است  یاسنوپس یراخالقیاز جهان غ

 یروان یدر سطح زندگرو  نیاو را فرا گرفته است. از ا یذهن

 سونیج یبرا یتعارض چیکه رمان با آن سروکار داشته است، ه

امور و اعمال  یماد یایوجود ندارد. تعارضات او کامالً در دن

 آل افکار.دهیاست، نه در ا

 ذهن خودآگاه

 نذه الیس انیمعتقد است که جر یمفرا، هنهیزم نیا در

، دارد ازین یادیز یاست و به منابع فن "یشاهکار فن" کی

اشد. روش ب یبررس کی دیژانر اساساً با نیمطالعه ا نیبنابرا

کند یم هیرا توج یشگیرا که همه ذوق هنرپ یاگر دستاورد

 کی. تکنشودیمها و شکل مهم وهیش، مطالعه میدرک کن

ر است که د یدرام یرویبر تحقق ن یمبتن ذهن الیس انیجر

 افتد. یها اتفاق مذهن انسان

از جنبه یکیفاکنر »که  معتقد است یمفراه نیچنهم

آن را  گرید یهاو در جنبه دیدیمخون  یدرام را تراژد یها

 دی. ممکن است فاکنر بگونییپا، هم باال و هم دیدیم یکمد

اضافه کند که انسان معموالً  دیو او با «ذهن، ذهن کوه دارد»

 هآگا یکند. تراژدیسقوط م یرانیناب به و یاز صخره ها

 جهینت یب یهاو تالش یدر حال مرگ زندگ وهیبودن از ش

 زوال حال در طالباز م یریگفرد به کناره تیهدا یذهن برا

در رمان نهایاخود را به فاکنر داده است.  نی، مضامتیواقع

 اتفاقخواننده  یرابه زور ب سندهینو ذهن الیس انیجر یها

باشد که  یاتواند همان صحنهیکه صحنه م ییجا، افتدیم

 دهد.یفاجعه در آن رخ م

ذهن  لایس انیجر سندگانی، سهم نویمفرابه گفته ه بنا

است : آنها حوزه  زیچ کی یبه طور کل یسیداستان نو در

و  یاند و عملکرد ذهنآن باز کرده یرا برا یاز زندگ یدیجد

هو عمل افزود زهیشده انگ جادیابه دامنه از قبل  را یوجود روان

 تجربه یاصل تیبا محور یسیواقع داستان نو دراند. آنها 

 سندگانیکه نو یزیچ نیمهمتر دیاند. شاکرده جادیا یانسان

 ریاند به صورت غذهن در مورد ذهن نشان داده الیس انیجر

خود ثابت کرده یهاانجام شده است. آنها با مشارکت میمستق

 هدیچیاز حد پ شیذهن هنرمند، ب ژهیاند که ذهن انسان، به و
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 یتواند به الگوهایاست که نم کنترل و ینیب شیپ قابل ریغو 

 متعارف منتقل شود. 

 لایس انیدهنده جر لیتشک یادیبن یهاوهیش یمفراه

 ییگواز تک عبارتندکه  کندیم میتقس دسته چهار به راذهن 

 یدانا فی، توصمیرمستقیغ یدرون ییگو، تکمیمستق یدرون

 (.نفس ثی)حد درون ینجواکل، و 

ه ک است یتیروا سبک یدرون ییگوتک ایمونولوگ 

 کیو احساسات زودگذر تجربه شده توسط  یافکار ذهن

 یرونکند. مونولوگ دیمخواننده آشکار  یرا برا تیشخص

و مشاهده  ریاست که در آن تفس ذهن الیس انیجر ینوع

 گفتمان قی، معموالً از طرتیشخص کی روان شهیهمو  یذهن

و روان که توسط  روح انیشود. جر یارائه م آزاد میمستق ریغ

 ای یزبان شیبه طور معمول در سطح پ که، یدرونمونولوگ 

 یدرون یزندگ نیا انیبشود. یوجود دارد، آشکار م یرزبانیز

، قدرتمندتر زندیانگیکه آنها برم یمیو مفاه ریتصاو قیطر از

 یدرون. مونولوگ باشدیم یساده و عالمت گذار تیاز روا

 ریکند، که به تفسیدر درام عمل م درون ینجواهمانند 

 . پردازدیمنشده در گفتگوها  انیب یتفکر فرد یندهایفرآ

باشد.  میمستق ریغ ای میتواند مستقیم یرونمونولوگ د

 ، افکار و احساساتمیمستق یرونمونولوگ د کیدر  سندهینو

 ماًیو مستق مستمرشفاف و  یها را به شکلتیشخص یدرون

 ییگودهد. تکیارائه م تیشخص یاز ذهن درون برگرفته

 و ندهسینو زیبا دخالت ناچ ماًیمستقرا  یآگاه میمستق یدرون

. دهدیمخواننده ارائه  بهبا استفاده از زاویة دید اول شخص 

ون چ یبا ارائة توضیحات مختصر سندهیمعنا که نو نیبه ا

از باًیرتق ای ملکا بطور« اینگونه گفت، با خود اندیشید و... »

 .شود یم دیصفحه ناپد

 طولدر  سندهیگویی درونی غیر مستقیم نوتک در

در ذهن شخصیت  کهدارد و آنچه را  مستمرداستان حضور 

 یکند. که این خود باعث به کارگیریگذرد بیان میم یداستان

یم یگویدر ارائة تک یو تحلیل یتوصیف یهاروش هگسترد

 کل، محتویات یدانا»غیر مستقیم،  یدرون یگویتک درشود. 

کند که یپیش از گفتار شخصیت را چنان ارائه م یهاالیه

« شوندیاین مطالب مستقیما از ذهن شخصیت نقل م یگوی

 هیزاومطالب را از زبان خود و با  سندهینو(. 79:  1378بیات، )

 در هم یحاتیتوض یگاه و کندیم تیسوم شخص روا دید

همچنین در این شیوه،  .دیافزایم تیشخص اتیذهن مورد

در انتخاب موضوعات  یبیشتر یو ظاهر یوحدت شکل

حاالت و احساسات  یو تصویرساز یگویموجود در تک

  (.1387، یجواد اصغر) وجود دارد

 گرید نسندگایذهن و نو الیس انیجر سندهینو نیتفاوت ب

، مانند همه یآگاه انیجر یهاداستان سندهینو

 هب هاارزش از یبرخ میتسه خواستار، یجد سندگانینو

، او گرید سندگانیحال، برخالف نو نیخواننده است. با ا

 نیدرآوردن ا شیبه نما یبرارا  یروان تیفعال یدرون یایدن

 یخصوص یامر یروان تیکند. اما فعالیها انتخاب مارزش

 ندهسیشود تا نو ییبازنما یبصورت خصوص دیاست و با

 اعتماد خواننده را به دست آورد.

 ار یآگاه یبافت واقع دیبا ذهن الیس انیجر سندهینو

. دکن ریتقط خواننده یبرا را آن از ییمعنا دیو با دهد نشان

امل ش یآگاه تیماه رایمعضل است، ز کی سندهینو یبرا نیا

و روابط  اتیتداعاز ارزشها،  یاحساس خصوص کی

 یراب آن نیاست. بنابرا یآن آگاه ختصاست که م یخصوص

 مبهم است. یرونیب یآگاه

وهیشاز همان  ذهن الیس انیجر یاصل سندگانیهمه نو

 نیاند. مهمترتحقق اهداف خود استفاده کرده یبرا یاصل یها

 نیمطابق با قوان یذهن یمحتوا قیها عبارتند از تعلوهیش نیا

توسط  یسازو فشرده یوستگیناپ شی، نمایروانشناس یتداع

انه چندگ ییمعنا یهاهیال شنهادیو پ یاستاندارد بالغ یهاچهره

ده مکرر استفا قیاز طر فاکنر و نمادها. ریتوسط تصاو یافراطو 

 ییارو یمانند صداها یستیمدرن یداستان کیتکن نیاز چند

 انیو جر یروننظم، مونولوگ د یب یزمان یهایچندگانه، توال

، خواننده خود را به مشارکت در روند داستان و ذهن الیس

 .کشاندیم قتیکشف حق

خود در مورد  «گفتمان»در کتاب  (1990کوک )

 یمختلف انسجام، ساختار گفتمان، و عملکردها یهاقسمت

 لیاز تحل یکتاب شرح مفصل نیکند. در ایزبان صحبت م

ها مانند گرفتن نوبت، ساختار رتبهجنبه یاریگفتمان از بس

 نیچن هم یو. است شده ارائه رهی، دانش در گفتمان و غیبند

 دیگویمشدن به زبان صحبت  کیدر مورد دو روش نزد

، ری، افراد درگتیخارج از زبان عبارتند از وضع یهایژگیو

 نی(. ایمتن یهایژگیدهند )ویدانند و آنچه انجام میآنچه م

از زبان را به  یمختلف یهاسازد که بخشیما را قادر م قیحقا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 یمعنا و وحدت برا یداراکه  یبطور میعنوان گفتمان بساز

 هک یمتن یکیوجود دارد  یژگیراستا دو و نیا درما باشد. 

 اشاره که یرسم یگریخارج از زبان دارد و د قیاشاره به حقا

از قبل در ذهن  یمتن یهایژگیو .درون زبان دارد قیبه حقا

 یرسم یهایژگیشرکت کنندگان در مکالمه وجود دارد. و

 یهایژگیو نیبندها هستند. ا نیبجمالت و  نیب یوندهایپ

 یشوند. ویمنسجم شناخته م یهاوهیشبه عنوان  یمرس

، گفتمان حیتوض یبرا یمتناست که جدا از عوامل  معتقد

 وجود دارد. جمالت نیب زین یرسم یوندهایپ

انسجام  به «متن و گفتمان لیتحل»در  (2015) یسالک

 اتیتکرار کلمات با استفاده از مترادف و کل و یواژگان

انسجام مانند  گریبه اشکال د نی. او همچناست پرداخته

خشم و »کند. در یحذف، و کلمات ارجاع اشاره م ن،یگزیجا

نکردن عناصر منسجم  تیاز رعا یشمار یب یهانمونه« اهویه

 وجود دارد.

 لیو روش تحل هیبر نظر یمقدمه ا»در  (2005) یپاول گ

و  عواق ی، معانیاجتماع یگفتمان و زبانها شرح به «گفتمان

 .پردازدیزبان م یپردازش و سازمانده و، یفرهنگ یهامدل

خانواده ای یگفتمان، خطوط داستان یهامدل نیچن هم یو

 نیبمشترک  یررسمیغ «یها هینظر» ایمتصل،  ریتصاو یها

 راخاص  یفرهنگ ای یاجتماع یافراد متعلق به گروه ها

وجود  تیچهار شخص« اهویخشم و ه»کند. در یم یبررس

 نیواقع ا درکنند. یم تیفصل را روا کی کدامدارد که هر 

 یدارا تیدهد. هر شخصیم لیرا تشک ابچهار فصل کل کت

ز ا اتشانمتفاوت است که مربوط به تصور ییمدل روا کی

 اتفاقات داستان است.

درباره  «گفتمان لیتحل»در فصل اول  (1989براون )

 بهکند. در فصل دوم یصحبت م یزبان یاشکال و کارکردها

جام در انس به. فصل آخر است شدهاشاره  ریدر تفس متننقش 

ناصر ع« اهویخشم و ه» رمان. در است پرداختهگفتمان  ریتفس

 کنند.ینم یرویپاز شکل متعارف  یهمبستگانسجام و 

به عنوان  (2002) هاسپلمات از «ساخت واژه درک»

خشم و »شود. در یمطالعه استفاده م نیا یکیمرجع مورفولوژ

خود  یهاتیمتناسب با شخص یاز واژگان سندهینو« اهویه

نکته در  نیا ایکه آ کندیم یبررس قیتحق نیاکند. یاستفاده م

فاده است وه. نحریخ ایشده است  تیرعا ینیترجمه صالح حس

نحوه ترجمه  قیتحق نیابرخوردار است.  تیاز کلمات از اهم

 کند.  یواژگان موجود در انواع ترجمه را بررس

 یوالیو فب ژهسو «یشناس سبک»در  (2005بردفورد )

 یانزم یو توال تیبه واقع والیکند. فبیم انیرا ب یچوکوفسک

 ،بیترت به ژهسواشاره دارد و  تیدهنده روا لیتشک عیوقا

نحوه، و سبک ارائه آنها در رمان مورد بحث اشاره دارد. 

 خاص خود را دارد. یوالیفب و وژهس« اهویخشم و ه»

درباره  یحاتیتوض «درک نحو» کتاب در (2014)تالرمن

 ارائه رهیو غ ینسب ی، بندهادهیچیساختار در جمالت ساده و پ

با نحو متنوع و  ذهن الیس انیجربر این اساس  .دهدیم

 یونح یساختارها نیاوقات از دشوارتر یساختار جمله، بعض

درک و ترجمه  یتوانند برایساختارها م نیبرخوردار است و ا

 مبهم باشند.

 ندیفرا فیبه توص (1391و همکارانش ) یسارا سار

 یروهگ توسط یفارس به یسیانگل از یحیتوض یمتن ترجمه

 ج،یاند. بر اساس نتاپرداخته یرانیکار اتازه مترجمان از

 ندیکار شرکت کننده، در فراتازه مترجمان که شد مشخص

 یانزب سطح به را توجه نیشتریب مرحله چهـار هر در ترجمه

مترجمـان تازه کار شرکت کننده  نیهمچن .دادند اختصاص

و  یمفهوم ،یتمام سطوح ) بالغ یبه نوع ،یبررس نیدر ا

درک، انتقال و کنترل( ارائه  ،یزی( و مراحـل )برنامه ریزبان

 کمتر توجـه ـلیدل به اما ندینمایم یرا ط قیتحق نیشده در ا

 یبانز مسائل به شتریب توجه و درک و یزیر برنامه مراحل به

 و اضطراب با را ترجمه ریمس مختلـف، سـطوح و مراحل در

دربند متن  یکنند. آنها خود را به نوعیم یط یادیز ینگران

توانند پا را فراتر از حد واژگان گذارند و یمبـدأ دانسته و نم

یم یط یخط کـامالً وهیشـ بـه را ترجمه روند جهیدر نت

 .ندینما

در  (1396و همکارانش ) یفراهان یاکرم خوشدون

 «ندهیدر دامنه آ یتطابق زمان دستور»تحت عنوان  یامطالعه

روابـط  نیـیالـف( بـه تب 1991دکلرک ) یدر چارچوب نظر

دهند یپرداخته و نشان م یدر جمالت فارس یزمـان دسـتور

 مانز ـای ینـسب یدستور زمان رو،یجمله پ یکه زمان دستور

که در درک صحیح متن کمک بسزایی  است مطلق یدستور

 دارد.

 یآگاه دنیکش ریتصو به

تان در داس یآگاه دنیکش ریبه تصو در یمشکالت اساس
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از مشکالت  بیترتمعتقد است که دو  یمفراه ست؟یچ

 یناش یآگاه تیماههر دو از  کهوجود دارد  یآگاه میترس

 یخصوص یخاص امر یآگاه میکنیشوند. اول، تصور میم

 در حال شهیبلکه هم ستیهرگز ساکن ن یاست. و دوم، آگاه

 نیاست، بنابرا محرکت است. مورد اول وابسته به مورد دو

 .میبپرداز یآگاه النیس مسئله به دیاکنون با

و  مزیج امیلیکه دنبال رو و یبه نسل متعلق سندگانینو

 قرار یزمان میمفاه قیطر از را، یآگاه بودندبرگسون  یهنر

لزوماً  «لایس». کردند یم یتلق دیمق ریغو  الیس ی، جنبشیداد

 ی، در سطوحیآگاه انی. جرستیروان ن انیجر یبه معنا

شود، اما همانطور که یم افتی یبه حالت آگاه کینزد

داستان رشتیسطح، موضوع ب یکیدر نزد گفتار شیپ یهاهیال

 انیجر به تها و تداخالیذهن است، بررس الیس انیجر یها

 . ردیگیممورد توجه قرار  یرونیجهان ب از

 یفیکامالً توص «الیس انیجر»به طور خالصه، اصطالح 

تا  اضافه شود النیسبه مفهوم  دیبا بیترک. مفهوم ستین

 پس از قطع تجذب تداخال ییبودن، توانا داریپا تیفیک

به  یسطح آگاه کیو امکان عبور آزادانه از  انیجر یالحظه

، یآگاهحرکت  گریمهم د یژگیرا نشان دهد. و گریسطح د

 یاآن بر شیگرا یعنیحرکت آزادانه آن در زمان است  ییتوانا

است که  نیفرض ا شیخاص خود. پ یحس زمان افتنی

 اهداف یبرا یطور منطق به نکهی، قبل از ایروان یندهایفرا

 کنند.ینم یرویپ یمیتقو استمرار کیکنترل شوند، از  یارتباط

وجود  «یلحظه فعل»در  ودشیم یهر آنچه وارد آگاه

که چقدر زمان  ستی، مهم ن«لحظه» نیا دادیدارد. بعالوه، رو

 به کردن کیتفککند، ممکن است با یساعت را اشغال م

ممکن است به  ای، شود یطوالن تینها یآن، ب یهاقسمت

 شدت فشرده شود. به صیفالش تشخ صورت

 انیکنترل حرکت جر یاصل کیتکن یمفرابه گفته ه

آزاد  یتداعدر داستان، استفاده از اصول  ذهن الیس

 می انیبروان  مورد در یو نیهمچنبوده است.  یروانشناخت

ر د یبه طور مداوم فعال است، حت باًیکه تقر روانکه  کند

 یمدت طوالن یتواند برای، نمشود اراده داًیشدکه  یموارد

رکز تم یبرا یتالش کم یخود متمرکز شود. وقت ندیدر فرآ

هر  یرو یابه صورت لحظه فقطآن انجام شود، تمرکز آن 

 دیبا یآگاه تیوجود فعال نیماند. با ایم یباق یزیچ کی

 یبرا زیچ کیقدرت  قیاز طر نیمحتوا باشد و ا یدارا

در  ایمشترک  یهاتیفیک یبواسطه تداع یگرید زیچ شنهادیپ

 شود. یم نیتأم یجزئ ایتقابل، به طور کامل 

را به  یاست که انسان با آن موضوع ی، فرایندیتداع

میان دو  یدهد. به دلیل ارتباط ذهنیموضوع دیگر ارتباط م

موضوع  یتواند باعث یادآوریموضوع، حضور هر کدام م

است که با آن  یعمل یواقع، تداع دیگر در ذهن شود. در

 نپیشی یها، خاطرات و تجربهیارتباط میان تصاویر ذهن

 و یمحمود یمحمدعل)شودیشخص برایش امکانپذیر م

   .(1388 ،یهاشم صادق

آزاد، که خود  یل ذهن، تداعایسدر داستان جریان 

ا دارد و ت یاست، کاربرد چشمگیر یمعان یمتشکل از تداع

های استحکام روایت داستان بویژه در الیه یزیاد حد

دارد.  یها بستگبه صحت و قوام این تداعی یپیشگفتار

کاربرد تداعی آزاد در داستان، حاصل تفکر دقیق نویسنده »

 .(59: 1377میرصادقی،)« است

به هم پیوسته از  یهامتشکّل از زنجیرهتداعی آزاد 

ارتباط تصورات،  ییعن یمعان یتداع»است.  یمعان یتداع

« یو استقالل علّ یادراکات و غیره، طبق تشابه، همزیست

ما را یاد  ی(؛ مثالً دیدن عکس کس406  1370:یونگ،)

یا شنیدن  اندازدیاو م یصاحب عکس، افکار، رفتار و زندگ

شود که یم یخاطرات یو یادآور ینت موسیقی باعث فراخوان

دوباره وقایع و  یاین خاطرات نیز به نوبه خود باعث یادآور

گردد و بدین ترتیب سیالن یمربوط به آن وقایع م یهاتجربه

هد. بدین ترتیب دیدر وقایع و خاطرات گذشته رخ م یذهن

در پهنه ضمیر انسان  یارادامور مشابه و مجاور به صورت غیر 

 .پردازدییکدیگر م یشود و به فراخوانیم یبا هم یک

حافظه  زا عبارتند بیترت به یتداع کننده کنترلسه عامل 

 الید و خنکنیم تیآن را هدا کهکه اساس آن است، حواس 

کند. ظرافت یم نییآن را تع یارتجاع تیکه خاص یپرداز

عوامل از مشکالت  نیا یولوژیزی، درجه تقدم و فشینما

 روانشناسان است. نیاختالف ب

 متن یدشوار

یاز آثار فاکنر را ارائه م هاییمثال یمفراه، راستا نیا در

شوند. یمربوط م یاز سطح آگاه یدهد که هرکدام به برخ

یم نییمتن را تع یدشوار یدر آگاه تیروا یریدرگعمق 

 .کند
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 ذهن الیس انیاز داستان جر یتردهیچیپ عبارتما  یوقت

تر دهیچیپ تیشخص نکهیا لیتر به دلدهیچی، پمیریدر نظر بگ را

 میتر است، شواهد مربوط به حرنییپا یآگاهاست و سطح 

 نی. امیابییمتر کنندهجیتر و معما را گمشخص را یخصوص

کامپسون در قسمت دوم  نیاز مونولوگ کوئنت یبخش متن

شدن به ساعت  کیاست. او در حال نزد «اهویخشم و ه»

از راهرو  یشده خود است. او به تازگ یزیربرنامه یخودکش

به سمت حمام رفته است و در حال بازگشت به اتاق خود 

ا ب انقطه از شلوار خود ر کیقبل از آن  یکه کم ییاست، جا

 کرده بود: زیتم نیبنز

از دست رفته را در  یپاها و برگشتم راهرو به …
کردم و  داری، بنیدر سکوت، درون بنز زمزمه لیخ

 کیتار زیم یخود را رو نیخشمگساعت دروغ 
 یرو یکیاز تار رونیبها گفت. سپس پردهیم

صورتم  یرو راکشند و نفس یصورت من نفس م
ربع ساعت. و بعد من  کیکنند. هنوز یرها م

 نیزتری. صلح آماتکلم نیزتریآمنخواهم بود. صلح
. مستی. من رفتم. من نهستم من. من نرفتم. اتکلم

 .دمیها را شنزنگ یصدامرتبه  کی
 انیرج سندگانیکه چگونه نو میابییم درمثال، ما  نیاز ا

را نشان دهند و  یآگاه میحر ریتوانند تأث یم ذهن الیس

 دار کنند.یخواننده معن یتوانند همه را برایچگونه م

 یوستگیناپ
 یتداع یبر روش اساس عالوه که است معتقد یمفراه

 به لحن و یابیدست یرا برا یگرید یهاوهیش سندگانیآزاد، نو

توان  یرا م نهای. ارندیگیبه کار م یخصوص یساختار آگاه

 د.کر یطبقه بند «یبالغ یها وهیش» یتحت اصطالح عموم

در  یکه عمالً هر متن نوشتار میبخاطر داشته باش دیبا

 زین نیا واست  یبالغ یهاشکل یبه وفور دارا یهر ژانر

، هشد استفادهاز آنها  یوهانب ،نجایاست. در ا یو عاد یعیطب

که منحصر به فرد است و چون  شیاز حد از افزا شیاستفاده ب

 تنمبه  ییمعما یاست و لحن قیبه خواندن دق ازیدهنده ننشان

یم بکار مطالب یخصوص میاثر حر بردن باال یبرا ودهد، یم

 .رود

 «هوایخشم و ه» رماندر  نیمراجعه به مونولوگ کوئنت با

، استفاده متن نی. امینیبیم نهیزم نیا در یشتریب یهاروش

 یاصل یهاوهیشکند. یم نییلحن را تع یوستگیگسترده از ناپ

هستند مانند  یوستگیپهستند که نشانگر عدم یموارد یبالغ

آنافورا، آناکولوتون، پرانتز جابجا شده، و  حذف،لف و نشر، 

. ستندیمتداول ن یموارد در نثر معمول نیا شتری. بیلوژیبراک

ت که اس یذات یدر عملکرد روان ی، به اندازه کافیوستگیناپ

م عدم انسجا عاملرا به  تیاز واقع یشتریبتواند عالمت  یم

 یا مبناهوهیش نیشده ارائه دهد. بعالوه، ا جادیاز قبل ا متن

 یمبنا بستگ نیدهند. ایارائه م متن ریتفس یبرا یشتریب یمنطق

 ییهاصرفاً برچسب یبالغ یهاشکلشناخت دارد که  نیبه ا

مختلف  یهامطالبهدر  یذات جیرا یفکر یالگوها یبرا یرسم

  هستند. یاارتباط کلمه ژهیو

 یبالغ یهاوهیشو  یاز زبان مجاز یاستفاده افراط

از  یذهن است. وقت الیس انیداستان جر یژگیاز و کیکالس

 نجایشود که فاکنر در ایآن به همان اندازه آگاهانه استفاده م

تفاده اس یآراستن بالغ وکند، به عنوان تصنع  یاز آن استفاده م

 میدر حر یوستگیاحساس ناپ شیشود. عملکرد افزاینم

 آن وجود دارد.  یبرا یروان یندهایفرا

که  کندیم انیبدر مورد نمادها  یمفرا، هنیا بر عالوه

 یخاص و خصوص یاستفاده از نمادها ییاساس نمادگرا

 دیگویخود م ییدر مطالعه مهم نمادگرا لسونیاست. ادموند و

معموالً توسط شاعر دلخواهانه  ییمکتب نمادگرا یکه نمادها

آنها به  خاص خود دفاع کنند، یهادهیشوند تا از ایانتخاب م

 میاست استنباط کن مکنها هستند. ما مدهیا نیمبدل ا ینوع

معموالً توسط  ذهن الیس انیجر سندگانینو یکه نمادها

شوند تا خواننده را نسبت به یانتخاب م عمدا سندگانینو

شود، متقاعد یم انیکه نما یذهن تیو واقع یخصوص میحر

 دفاع کنند.خاص آن ذهن  یهادهیا از نیکنند و همچن

 انیجر سینورمان یبرا شکل، مسئله یمفراه گفته به بنا

 یاست. او برا ینظم ی، مسئله نحوه اعمال نظم بر بذهن الیس

 تازهانسان در سطح  یمرج )آگاهوهرج دنیکش ریبه تصو

 کیساختن  یکند و موظف است برای( تالش مآمده بوجود

دور نگه دارد. اگر  یخود را از آشفتگ ریتصو یاثر هنر

به خواننده،  تیشخص کیبخواهد با ارائه ذهن  یاسندهینو

نفسه  یشود فیکه در آن انجام م یکند، کار جادیا یتیشخص

به موقع  وقوعزمان  ییگو .است تیشخص ذهنکننده  میتنظ

؛ هرجا که استها  تیشخص االتیاز خاطرات و خ یفیط

 شیپ یتصور ایحافظه  کیها بخواهند در تیذهن شخص
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 تیشخص که یاتفاقمحل عمل آن است و هر  ییگو، بروند

یمتمرکز برا آن رخ  یتصور کند برا ایآورد، درک  ادیبه 

کند که یخود را متعهد م سندهی. به طور خالصه، نودهد

 کیمرج و تصادف وکند هرجیآنچه که تصور م اصادقانه ب

برخورد  -و نامشخص  نظم یببدون الگو،  -است  یآگاه

 کند.

 یرسم یالگوها
 یرسم یدر مورد الگوها یمفراه حاتیاساس توض بر

هنر داستان و هنر الزمه، الگو، نظم و وضوح ذهن الیس انیجر

 یگاهتا بتواند آ آنهاست ازمندین. خواننده داستان است یسینو

، هجیکند. در نت ریخودش را متمرکز، درک و تفس منظ یب

 لیخود تحم را بر مطالب  شکل ایالگو  یبه نوع دیبا سندهینو

کار در داستان  نیمرسوم انجام ا یهاروش نیتریکند. اصل

 کی توسط تیوحدت عمل و شخص کی، استفاده از یسینو

 طرح است. 

معموالً به دنبال طرح عمل  ذهن الیس انیجر سندهیاما نو

نه  است و یروان یندهای. او نگران فراستین متداول یبه معنا

واند نت ذهن الیس انیجر سندهی، اگر نونی. بنابرایاعمال جسم

 کینزدوحدت الزم  ارائه یاستفاده متعارف از طرح برا به

ار ک نیدر انجام ا وکند. ا هیرا تعب یگرید یهاروش دی، باشود

ه ب رمعمولیاعتماد غ نیعمل کرده است. ا مبتکرانه اریبس

 سندگانیکه در آثار نو کندیم هیتوج را یرسم یالگوها

یالگوها را م نیشود. ایم افتی ذهن الیس انیجر یهاداستان

 :کرد یطبقه بند یتوان بر اساس انواع مختلف

 و عمل( تیها )زمان، مکان، شخصوحدت .1

تکرارشونده که  فیموت ایتِم  کی) فیموت تیال .2

 (رودیکار مبه تیذهن ای تیشخص کیتجسم  یبرا

/  ییزداشده )ابهام جادیاقبالً  یادب یالگوها .3

 (بورلسک

 نینماد یساختارها .4

 یرسم یشینما یهادمانیچ .5

مد و و)فصول، جزر یعیطب یاچرخه یهاطرح .6

 (رهیغ

، یقیموس ی)ساختارها ینظر یاچرخه یهاطرح .7

 (رهیو غ خیتار یچرخه ها

 یشناسروش .3

روایت  یهااز مهمترین روش یذهن یک الیس انیجر

 الیس انیجر هاست. در شیو یروانشناخت یهاها و رمانداستان

ند رو یعیطب انیتوصیف وقایع، جر ی، نویسنده به جاذهن

و خواننده را  دهدینشان م راها تیاحساسات شخص و یفکر

ها و فرایند آفرینش داستان سهیم شخصیت یات ذهنیدر تجرب

و  یزمان خطّ یذهن به جا الیس انیجرکند. در داستان یم

از خاطره شود که هر لحظهیأکید مت یبر زمان ذهن یتقویم

لغزد. یبه تصویر دیگر م یبه خاطره دیگر و از تصویر یا

کند که می استفاده یاصل وهیش چند از غالباً ذهن الیس انیجر

اند از ها عبارتوهیش نیا است آن یخط ریمعرف سبک غ

  رمعمول،یو دستور زبان غ یبندجمله ،یتداعاستفاده از 

 باطارت نکهیبه ا . با توجهداستان رنگیتکرار و ساختار پ

یم برقرار یتداع با ذهن یگفتار شیپ یهاهیال در خاطرات

ها تیشخص اتیذهن شیکه در نما ییهاوهیش از یکیشود، 

 است یاستفاده از تداع رد،یگیم قرار سندگانیمورد استفاده نو

 تهایخصش یو جهان ذهن ینیجهان ع نیآن بتوانند ب لهیتا به وس

 به یتیذهن و خاطره از ذهن مداوم النیس و برقرار، ارتباط

 میترس ار گرید ریتصو به یریتصو از و گرید یتیذهن و خاطره

و  یزندگ یهاترین جنبهی. این تداعیها اساسکنند هیتوج و

گیرد و به یشخصیت را دربرم یفکر یمهمترین درگیریها

دهد تا همراه یگذارد و به خواننده این امکان را مینمایش م

تفکّر شخصیت به گردش در افکار و خاطرات او جریان 

 او برسد.  یذهن یهاتجربه یبپردازد و به ژرفترین زوایا

 و زبان دستور یعاد نیقوان از معموالً ذهن الیس انیجر

یافکار بطور کامل شکل نمرایزکند. ینم یرویپ یبندجمله

 رگید فکر کی توسط ایدهند، یم ریمس رییتغ انهیم در ای رند،یگ

 یندب جمله و زبان دستور از استفاده نیشوند. بنابرایم قطع

 رسدب بنظر حیصح حال نیع در کهیبطور اما اشتباه بصورت

. عالوه بر باشد ندیفرآ نیا یسازهیشب یبرا یاوهیتواند شیم

ا ر یذهن، اغلب عالئم نگارش الیس انیجر سندگانینو ن،یا

نشان دادن  یمثالً برابرند، یمتعارف بکار مریغ یهابه روش

 مورب سبک از تیشخص یفکر ریمس در رییمکث و تغ

یم دهاستفا خط شکستن و فاصله خط نقطه، سه(، کیتالی)ا

 .کنند

 تا نندک استفاده تکرار از سندگانیممکن است نو نیهمچن
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یمرب خاص حسی تصور ای فکر کی به تیشخص دهند نشان

یم یتکرار عبارات و کلمات. دارد تمرکز آن یرو ایگردد و 

 متس به را خوانندگان و کنند عمل نشانه کیتوانند به عنوان 

 از یاریبس .مهم و برجسته داستان سوق دهند یهاهیدرونما

 ساختار رند،یگیم کار به را ذهن الیس انیجر که یسندگانینو

 یراو چند مانند یعناصر از و ندیآزمایم زین را داستان طرح

 یعنی کنندیم استفاده یرخطیغ ساختار کی ای اعتماد رقابلیغ

 رود.یم ندهیآ و گذشته به زمان، در داستان

 یهادگاهید نیبه سرعت ب سندگانیاز نو یبعض

 نیشوند و به خوانندگان ایجا مجابه مختلف یهاتیشخص

افراد مختلف را  «ذهن الیس انیجر»دهند که یم را امکان

که  رندیبگ میممکن است تصم دیگر یبرخ تجربه کنند.

ذشته گ اتیجزئ اینکنند  میتنظ یزمان بیحوادث را با ترت

خاطرات او به خوانندگان نشان دهند.  قیرا از طر تیشخص

 مهم اتیحوادث و جزئ فاکنر امیلیو، «اهویخشم و ه»در 

 یاهنایجر از یبخش عنوان به که یخاطرات قیطر از را یاریبس

 کند.یم منتقل د،یآیم دیمختلف پد یهاتیشخص ذهن الیس

به خاطر استفاده استادانه از روش  «اهویخشم و ه»رمان 

 یزمان یهاجهش یر دارانفاک امیلیذهن توسط و الیس انیجر

عقب که دچار یفراوان در فصل اول نقل شده توسط بنج

بدون داشتن  ییهاپر از فلش بک واست  یذهن یماندگ

 که یخط شکل به تیر زمان رواییدهنده تغنشان که یمیعال

دهنده نشان میباشد. تنها عالیم دارد وجود یعاد متون در

 یاست که باعث تداع ییهاتیموقع و ایاش ،یحرکت زمان

، یذهن یماندگشود که بخاطر عقبیم یبنج یبرا یخاطرات

کند که انگار در زمان حال یم نقل یبصورت را عیوقا نیاو ا

بار خواندن متوجه حرکت کیافتند. خواننده رمان با یاتفاق م

بخش اول کتاب به  درکشود. یدر رمان نم یخطریغ یها

 یزمان یهادارد. نشان دادن حرکت اجیاحت دنبار خوان نیچند

 یز اسامتوانسته ایم او چون بوده راحت یامر سندهینو یبرا

ادن نشان د یخطوط برا کیتالیاستفاده ا ش،یافراد، نوع گو

 یمترجم اسام یاستفاده کند. اما برا تیروا یخط ریحرکت غ

دادن  نشان یبوده و برانساده  کیتالیافراد و استفاده از خط ا

 یهاشکل نیشده ایم ییهایسخت دچار داستان شیسه گو

 یماندگعقب لیدل بهکه  یبنج تیقرار است: روا نیاز ا یروان

را موقع نقل داستان به  یادیز یگرامرریغ یهااشکال یذهن

 با یفارس ترجمه در یشکل به دیبا امر نیورده است. اآزبان 

 که نیکونت ییوگشانی. پرشود نیجانش مشابه اشکال

 واست  شده انیب یمخصوصا در لحظات قبل از خودکش

خاص  شیمشکالت مخصوص خود است. نوع گو یدارا

سواد داستان که به نوبه خود یب پوست اهیس یهاتیشخص

 .دارد قیو کار دق یسازمشابه به اجیاحت

این تحقیق عالوه بر بررسی ویژگی های متن سیال ذهن 

و ترجمه آن توسط صالح  «اهویخشم و ه»رمان  قصد دارد

 انیکند و مشکالت درک و ترجمه متن جر لیرا تحل ینیحس

 ینیعلت ترجمه موفق صالح حسکند.  یذهن را بررس الیس

مورد استفاده توسط  یهاشکلبه  کیاستفاده از اشکال نزد

ت. اس یسیانگل یاو به متن اصل یفاکتر و وفادر امیلیو

فصل اول و دوم را  ژهیرمان را به و دیمتن هدف با خواننده

مدتا ع سندهیاز آن داشته باشد. نو یدرک کامل بارها بخواند تا

ذهن استفاده کرده است و  الیس انیدو فصل از جر نیا یبرا

و  تیروا بیترت نجایا درکند. یدرک متن را دشوار م نیا

 آمده است: اهویخالصه داستان خشم و ه

دهد و به یرخ م «وکناپاتاوفای» یالیخ شهررمان در  نیا

سون، کامپ یبنج دگاهیاز د یشده است. اول میچهار بخش تقس

. باشدیم یذهن یماندگ سه ساله با عقبویس یمرد که

ده ش میتنظ گریقسمت دوم هجده سال زودتر از سه بخش د

در  یاکامپسون، دانش آموخته نیکوئنت دگاهیاست و از د

اتفاقات مربوط به  یسر کیدانشگاه هاروارد که پس از 

سوم  قسمتشود. یکند، گفته میم ی، خودکشیخواهرش کد

 قسمتو  باشدیم سونی، تلخ و تند آنها جنیاز نظر برادر بدب

کل  یدانا- محدود –سوم شخص  تیروا دگاهیچهارم از د

پسون کام وادهپوست خان اهیس خدمتکار، یکه بر دلس باشدیم

تمرکز کرده است، که به خواننده  یطرفانه ویب دگاهیو د

 یهاتیخودش را از عملکرد شخص اتیفرضدهد یاجازه م

یبخش مورد توجه قرار م نیدر ا زین سونی. جسازدب گرید

به افکار و اعمال همه افراد  یاجمال ی، اما فاکنر نگاهردیگ

افراد خانواده  یزندگ یخانواده دارد. داستان به طور کل

شده است.  رانیکند که اکنون ویکامپسون را خالصه م

. استنوشته شده  ذهن الیس انیجر بارهها دراز متن یاریبس

ماد اعت رقابلیغ یراو کیتکناز  کیکالس یرمان نمونه ا نیا

 نیهمه ا ای، نحو، واژگان تیروا بیترت مانند یمسائل است.

ذهن را با  الیس انیجرتوانند درک و ترجمه متن  یعوامل م

  .مشکل روبرو کنند

https://fasleyek.com/blog/post/زاویه-دید-در-داستان-نویسی-چیست
https://fasleyek.com/blog/post/زاویه-دید-در-داستان-نویسی-چیست
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 جینتا .4

کامالً  یجهان را در پرتو دنیامکان د ذهن الیس انیجر

فراهم کرده است. هزاران سال است که مردم با افراد  دیجد

 یاز مردم افکار خودکش یاریکنند و بسیم یعقب مانده زندگ

را  ایدن نستندمردم توا ذهن الیس انیدارند اما تنها با ابداع جر

ا ب «اهویه وخشم » سندهی. نونندینوع افراد بب نیاز چشم ا

 اریرا بس متفاوت نانهیبداستان واقع کیخود  قیمشاهده دق

 یامقدمهجمع کردن حوادث داستان  دهیکرد. ا زیانگ جانیه

توان در نوع داستان شرلوک یرا م ذهن الیس انیجر یبرا

 یهاداستان سندگانیمشاهده کرد. نو یژانر کارآگاه ایهولمز 

 یادیز یمجبورند کارها برجستهداستان  کیارائه  یبرا یعلم

که با ما  یزیدر مورد چ ذهن الیس انیرا انجام دهند. اما جر

 یرخطیغ یی. فاکنر از شکل روادیگویاست به ما م ودهب

کردن  زیانگ جانیه یبرا گرید یهادهیاز ا یاریبا بس ختهیآم

روزها تعداد  نیکند. ایاستفاده م «اهویخشم و ه»فصل اول 

درک فصل  یدارند. اما برا یها ارزش بازخواناز رمان یکم

دهد و یکار را انجام م نیا اقیکتاب، خواننده با اشت نیاول ا

. مترجم خواندیم را گرید یهافصل یشتریبا دقت ب یحت

 یکند. و یرویالگو پ نیمجبور شده از ا زین ینیصالح حس

درباره رمان و در  یرا فراهم کرده است تا اطالعات یامقدمه

خواننده قرار دهد. او از  اریدر اخت یصورت لزوم پاورق

کند تا یاستاندارد استفاده مریغ یو فارس انهیاصطالحات عام

 نیهمچن یشود. و کیزدن یسیانگل یبه متن اصل شتریهرچه ب

در فصل  یعادریغ یسیو بزرگ نو یدر مورد عالئم نگارش

 کرده است.  اطینقل شده، احت نیدوم که توسط کوئنت

یآماده شود تا اگر م دیبا ذهن الیس انیمترجم متن جر

را  یادیز مطالعات، ردیبگ بهرهها نوع کتاب نیخواهد از ا

 یبراترجمه  جهیو در نت نگارش .پشت سر بگذاردالزم است 

 .باشد عیبد دیاز خوانندگان با یعیوس فیط جلب

 ترجمهتواند یم یاسهیمقا تیتر از ماهقیدق قیتحق کی

 ینیصالح حس .کند حیتصر را ینیصالح حس زیآم تیموفق

انجام  یوجه برا نیرا به بهتر یکرده است که زبان فارس یسع

فصل دوم و  یروانشناخت تیماهکار ترجمه استفاده کند. 

رمان است که  یهااز جنبه یکی زین یدرونمونولوگ  کیتکن

 نیشود. وسواس کوئنتیم دهید «اهویخشم و ه»در فصل دوم 

بودن ارزش ینسبت به زمان و عشق او به خواهرش و ناکاف

 انیوجه در قالب جر نیتوان به بهتریرا م یخانوادگ یها

 .ارائه داد ذهن الیس

  «اهویه و خشم» رمان ترجمه

 ترجمه فصل اول 

 ینیتوسط صالح حس «اهویه و خشم» رمانترجمه 

 ینیمنتشر شده است. ترجمه دکتر حس یترجمه فارس نیدوم

ها استفاده روش یاز برخ نهیزم نیا درو  بودخوب  اریبس

. تاس کرده یبررس رامشکالت درک مطلب  قیتحق نیکرد. ا

 زیها، و نی، استراتژایمزا یتمرکز بر ترجمه فارس با و

 .ترجمه را نشان دهد نیمشکالت ا

ترجمه در نظر داشته است  نیا یکه مترجم برا ینکات

 :است ریبه شرح ز

 رمان. یعالوه بر متن اصل یمطالب اضاف هیته 

 یروشن شدن برخ یدر داستان برا یدادن پاورق 

 نکات.

 لیمتن هدف به دل یامنطقه شیاستفاده از گو 

 مختلف در متن مبدا. یهاشیگو

 و عالئم  یاز سبک نوشتار یرویپ یتالش برا

 متن مبدا. ی/ نقطه گذارینگارش

 یواژگان و سبک گفتار. 

 امدهایو پ یریگجهینت

 کیدر مورد ترجمه  یمهم یفاکتورها قیتحق نیا

 نشان داد. ذهن الیس انیجر

با  دی، مترجم باذهن الیس انیجر متن ترجمه یبرا

 «اهویخشم و ه»آشنا باشد. در  سندهینو دگاهیو د روانشناسی

نوشتن نوع نگاه او به زمان است. چهار فصل با  ینکته اصل

 زمان شکل گرفته است. به تیتوجه به نوع نگاه چهار شخص

 نجایمهم را درک کند. در ا یهاشیبتواند گو دیمترجم با

عامل  نیشود. ایم ادهاستف دیو سف اهیتوسط مردم س یسیانگل

کند. در قسمتیم لیآن را تسه یدرک داستان و گفتگوها

یبدون ذکر نام صحبت م هاتیمختلف داستان شخص یها

باشد که توسط  یسیانگل تواند نوعیم زیکنند. عامل تما

است که متن  نیمترجم ا فهیشود. وظیها استفاده متیشخص

شیوگ نیتفاوت ب تواندترجمه کند که خواننده ب یارا به گونه

 یهنگام ترجمه متن گفتار ژهی.انتخاب واژگان، به وندیها را بب
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اشد، داشته ب یهمپوشان شتریب یمهم است. هرچه معن اریبس

، یاد بود. هنگام انتخاب کلمات محاورهترجمه بهتر خواه

دگان اکثر خوانن یاستفاده کند که برا یاز کلمات دیمترجم با

 یترجمه برا تصور نیا ریآشنا باشد، در غ هدفمخاطب  در

 دیبا زیرسد. ساختار جمله نیبه نظر م یعیرطبیخوانندگان غ

 یرویخوانندگان متن هدف آشنا است پ یکه برا ییاز الگو

و استفاده از قالب  یاو محاوره یرسم یکند. سبک گفتار

ت. اس دیمف اریبس زیمتن هدف در درک مکالمات ن درمشابه 

توانند درک یهستند که م یها نکات مهمیها و پاورقوستیپ

ش نق یمذهب رجاعاتکنند. نمادها و ا لیرا تسه داستانمطلب 

د کن فیتوص را ینکات دیها دارند. مترجم بادر داستان یمهم

 یدرک برخ یشود. نمادها براینم افتی هدفکه در متن 

 نیمترجم از ا یآگاهها مهم هستند. به عنوان مثال، قسمت

 اریدرک متن بس رایز است مهمدرک فصل دوم  ینکته برا

 دشوار است.

این مقاله بیشتر به مشکالت درک متن  سیال ذهن و 

الزم است تا مشکالت ترجمه پرداخته  و مقال دیگری 

 هایی از متن انگلیسی و شیوه ترجمه آنها بپردازد.مثال
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 سیبلق رقدار،یب یمهد هیراض ،یدرز یعل ،یفراهان یاکرم خوشدون

پژوهش  نده،یدر دامنه آ ی(. تطابق زمان دستور1396.)روشن

، 2، شماره 7دوره  ،یخارج یدر زبان ها یزبان شناخت یها

 404تا  377از صفحه 

نامه (. واژه1377.)ی، جمال و میمنت)ذوالقدر ( میرصادقیمیرصادق

ادبیات  یهااصطالح ی)فرهنگ تفصیلینویسهنر داستان

 (؛ تهران: کتاب مهنازیداستان

 سیالن»تحلیلی به تکنیک روایی نگاهی (. 1387جواد اصغری )

 21 شماره، 5. فصلنامه پژوهشهای ادبی، سال«ذهن

(. تداعی و روایت 1388هاشم صادقی. ) و یمحمدعلی محمود

، 6، سال یادب یداستان جریان سیال ذهن. فصلنامه پژوهشها

 24 شماره


