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بحث ترجمۀ اسامي خاص ،يکي از مباحث چالشبرانگيز مطالعات ترجمه و بهه طريها اولهي ،ترجمهۀ
ادبي محسوب مي شود و از دو حيث اهميت دارد .اول :اسامي خاص از جمله مقوالت فرهنگ مادي و
معنوي هر زبان و فرهنگ ،و مرتبط با هويت و ايدئولوژي آن فرهنگ است .دوم :شگردهاي مترجمان
در ترجمۀ اسامي خاص ممکن است به نوعي از سبك و به طريا اولي ،از حضور و صهداي مترجمهان
هم خبر بدهد .ترجمهگري اسامي خاص را از رهگذر الگوها و رويکردهاي گوناگون بررسي ميكننهد.
اين مقاله ،سبك صالح حسيني را در مقام مترجم ادبي از منظر الگوي لپيهالم در پنج رمان از دو نويسنده
بررسي ميكند :حسيني از رهگذر شگردهاي حفظ صورت و جايگزيني نامههاي خهاص كهه از جملهه
مؤلفه هاي الگوي لپيهالم است ،و به ترتيب با راهبردهاي ترجمۀ غرابتزا و غرابتزدا متناظر اسهت ،از
يكسو ،سبك نويسندگان ،و از ديگر سو ،سبك و حضور خود را نشان داده است .اين مقاله با تأسي به
الگوي لپيهالم و با روش گردآوري گزيدهاي از اسامي خاص در پيکرهاي متشهکل از پهنج رمهان از دو
نويسنده يعني مزرعۀ حيوانهات و ( 1۹۸۴اُرول) ،و خشهم و هيهاهو ،آبشهالوم! آبشهالوم! و برخيهز اي
موسي (فاكنر) نشان ميدهد حسيني در ترجمهگري اسامي خاص اين آثار كوشهيده اسهت ميهان حفهظ
سبك اين نويسندگان و بروز سبك خود هماهنگي برقرار كند و نشان بدهد اگر در متن اصلي« ،سهبك،
خود نويسنده است» ،در ترجمه نيز سبك ،خود مترجم است.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Translating the proper names (PNs) is one of the most challenging topics in translation
studies and, at best, in literary translation studies and it seems to be important in two
ways. First, the PNs, including the categories of material and spiritual items of each
language and culture, are related to the identity and ideology of that culture. Second,
translators' strategies in translating the PNs may indicate the translator’s presence,
voice, and style. Translating the PNs can be investigated through a variety of patterns
and approaches. This paper examines Saleh Hosseini's style, as a literary translator,
based on Leppihalme’s model, in his five translated novels. Hosseini has preserved the
original writers’ style through ‘retention of the name’ and has shown his style through
‘replacing the name by another name,' as two main procedures proposed by
Leppihalme (Leppihalme,1997). This paper used a method of collecting data from the
PNs in a body consisting of five novels by two authors, namely Animal Farm and
1984 by G. Orwell, and The Sound and The Fury, Absalom! Absalom! and Go Down,
Moses by W. Faulkner, shows that Hosseini, in translating the PNs of these works, has
tried to reconcile the preservation of the style of these writers with that of his style,
showing that if in the original text, "style is the man himself," in translation, style is
the translator himself.
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 )1مقدمه
بحث ترجمۀ اسامي خاص ،يکي از مباحهث چهالشبرانگيهز
مطالعات ترجمه و به طريا اولهي ،ترجمهۀ ادبهي محسهوب
مي شود و از دو حيث اهميهت دارد .اول :اسهامي خهاص از
عناوين آثار ادبي گرفته ،تا اسامي شخصهيتهها ،مکهانههاي
جغرافيههايي ،امههاكن تههاريخي ،واژگههان فرهنگههي و مههذهبي،
واژگان معماري ،اسامي گلها و گياهان و جز اينها ،از جمله
مقههوالت فرهنههگ مههادي و معنههوي هههر زبههان و فرهنههگ و
سرزمين محسوب مي شود .حال ،با توجه به اين كه گاه ،اين
اسامي ،در يك فرهنگ ،بار معنايي خاص هم پيدا ميكنند و
به هويت و ايدئولوژي آن فرهنگ گره ميخورند ،توجهه بهه
ترجمه گري اين اسامي دوچندان اهميت مهييابهد .از حيهث

است به نوعي از حضور مترجمان در متون ترجمه شده و به
طريا اولي ،از سبك و صداي مترجمان هم خبهر بدههد .بهه
نظر ميرسد بررسي ترجمه گري اسامي خاص كه از رهگذر
الگوها و رويکردهاي گوناگون صورت ميگيرد ،ميتوانهد از
حضور و سبك و صداي مترجمان نشاني بهه دسهت بدههد.
اين مقاله ،سبك صالح حسهيني در مقهام متهرجم ادبهي را از
رهگذر بررسي شگردهايي كه در ترجمۀ اسامي خاص پهنج
رمان از دو نويسهنده بهه كهار بهرده اسهت ،از منظهر الگهوي
پيشنهادي لپيهالم بررسي و تبيين ميكند.

صاحبنظران و ترجمهپژوهان براي ترجمۀ اسامي خاص
ريشه دارد .در اين ميان ،چند راهکار و الگو زبانزد است .از
آن جمله است :نيومارک ( ،)Newmark, 1988هاروي و
هيگنز ( ،)Hervey & Higgins, 1992بيکر ( Baker,
 ،)1992لپيهالم ( ،)Lippihalme, 1997فرناندز
( ،)Fernandes, 2006و ساركا ()Sarkka, 2007
(بنگريد به حري .)13۹۸ ،در اين ميان ،الگوي كارآمدتر را
لپيهالم ( )1۹۹7براي ترجمۀ اسامي تلميحدار پيشنهاد ميكند.
لپيهالم ( )7۸-۹براي ترجمۀ اسامي خاص سه راهکار كلي
دارد :يا اينکه نام خاص بدون تغيير در زبان مقصد حفظ
شود؛ يا اينکه نام خاص تغيير كند؛ يا اينکه نام خاص در كل
حذف شود (بنگريد به ادامه) .همچنين ،فرناندز ( )2006در
بررسي اسامي خاص در فانتزيهاي كودكان ،به ده راهبرد
براي ترجمۀ اسامي اشاره ميكند :حفظ معنا (،)rendition
كپي ( ،)copyترانويسي ( ،)transliterationنوآفريني
( ،)re-creationجايگزيني ( ،)substitutionحذف
(،)deletion

اضافه

(،)addition

جابجايي

( ،)dispositionجايگزيني آوايي ( phonological
 ،)replacementعرفگرايي ( .)conventionalityالبته،
نيك پيداست كه اين الگوها در برخي مؤلفهها با يکديگر
همپوشاني دارند .در مجموع ،ميتوان مؤلفههاي اين الگوها
را ذيل دو عنوان كلي راهبردهاي ترجمه غرابتزا

 )2پیشینه و چهارچوب نظری بحث

3

(strategies

)foreignizing

و

غرابتزدا
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ديگر ،شگردهاي مترجمان در برگردان اسامي خاص ممکهن

عمدة چهارچوب نظري بحث در الگوهاي پيشنهادي

( )domesticating strategiesجاي داد كه در ادامه

خاص؛ فني و تخصصهي ( )technicalمشهعر بهه واژگهان

جزييتر بررسي ميشوند.

علمي و تخصصي رايج در حِرفهها و پيشهها و كسب و كار

همانگونه كه گفته شد ،اسامي خاص ،انواع و اقسام
گوناگون دارند ،و در متون به ويژه ادبي ،كاركردها و
نقشهاي مختلف نيز ايفا ميكنند .از يك سو ،اسامي خاص
جزو مقوالت فرهنگي قرار ميگيرند .نيومارک ()1۹۸۸
فرهنگ را روش زندگي و تجليات آن ميداند كه مختص
جامعهاي است كه از زباني خاص براي بيان افکار خود
استفاده ميكند .ورمير ( )Vermeer, 2007زبان را فرهنگ
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و فرايند زباني تعريف ميكند .از منظر وي ،زبان ،بخش
خودويژة زبان است و ترجمه ،پديدهاي فرهنگي است كه با
فرهنگهاي خودويژه سر و كار دارد :ترجمه ،فرايند انتقال
فرهنگ است» (ص .)۴0 .وويو ()Wu, 2008: 123
فرهنگ را «روش كلي زندگي يك جامعه» ميداند كه
مشمول همۀ شئون زندگي ميشود .مزماز ( Mezmaz,
 )2010آن را مجموعهاي از نگرشهايي ميداند كه
رفتارهاي گروهي را در اختيار دارد .همۀ اين تعاريف بر
ارتباط ميان زبان و فرهنگ تأكيد ميكنند.

فني؛ و عاميانه و محاورهاي( )slangناظر به كهاربرد اسهامي
در زبان گفتار و محاورات .ميرزاسوزني (همان) به تبعيت از
نيومارک و سايرين كه پيش تر اشاره كرديم ،اسامي خاص را
به اقسامي تقسيم ميكند )1 :اسامي خاص ناظر به اشخاص؛
 )2نام هاي جغرافيايي متأثر از سهه عامهل :مکهاني ،زبهاني و
انساني؛ و  )3نامهاي ناظر به اشهيا  .مهراد از نهام افهراد ،نهام
شخصيتها در آثار ادبي اسهت .بهراي نهامههاي جغرافيهايي
ميتوان به نام مکانها و محلها ،و براي نام اشيا ميتوان به
هر گونه نام ناظر به اشيا اشاره كهرد كهه نمونههههاي آن در
ترجمهگري نام هاي خاص در پنج رماني كه صهالح حسهيني
ترجمه كرده ،به كرات آمده است كه بدانهها اشهاره خواههد
شد .از ميان منابع مختلف مرتبط با بررسي نامههاي خهاص،
هيچ منبعي ،نامهاي خاص را در اين پنج رمان بررسي نکرده
است ،جز اينکه حري ( )13۸۹ترجمهۀ گفتمهان غيرمسهتقيم
آزاد رال در ترجمۀ فارسي به سوي فانوس دريهايي بررسهي
كرده است .چند پژوهشگر نيز نامهاي خاص را در آثار ادبي
مختلف بررسي كردهانهد .از آن جملهه اسهت عنهابي سهراب

در ارتباط با طبقهبندي نهامههاي خهاص ،نيومهارک ()1۹۸۸
مقوالت فرهنگي را از چند قسم ميداند كه فرهنگ مهادي و

( )13۸۸كه ترجمۀ نامهاي خاص را در رمهان ههاي ترجمهه
شدة كودكان و نوجوانان بررسِي كرده است.

اجتماعي از اين مقولهاند .ميرزاسوزني ( )13۸7اسامي خاص
را از حيث معنايي ،از چهار نوع ميداند :مادي يها جسهماني

 )3ترجمه گری اسامی خاا

( )concreteمشتمل بر اسامي مربهوط بهه اشهيا و اجسهام

فارسی از صالح حسینی

در پانت ترجما

محيط اطراف؛ مجازي ( )figurativeعمدتاً ناظر به اسهامي
4

چندين آثار شاخص ادبي جهان را از نويسندگان مختلف بهه

بررسي عادتهاي زباني ( )linguistic habitsنويسندگان

فارسي برگردانده است .براي نمونهه ،حسهيني از ميهان آثهار

تلقي مهي كننهد و در واقهع ،ههر نويسهنده برخهي الگوههاي

مختلف ،رمان هايي از ويرجينا وولف ،جوزف كانراد ،جهر

تکرارشونده در استفاده از زبان دارد كه عمهدتاً بهه صهورت

اُرول ،و ويليام فاكنر را ترجمه كرده است .به نظر مهيرسهد

ناخودآگاه از آنها استفاده ميكند .اين عهادت ههاي زبهاني از

هر يك از اين نويسندگان سبك و سياق خهود را دارنهد .بها

نويسندهاي به نويسندة ديگر فرق ميكند .نحهوهاي كهه مهً ً

اين حال ،حسيني در مقام مترجم ادبي توانسته است با تکرار

وولف از عادتهاي زباني خود استفاده ميكنهد ،از نحهوهاي

برخي الگوهاي تکرارشونده ،ضمن حفظ ويژگي هاي سبکي

كه اُرول ،كانراد و فاكنر از ايهن عهادتههاي زبهاني اسهتفاده

اين نويسندگان واجد سبك هاي منحصربهفرد ،ويژگهي ههاي

مي برند ،يکسان نيست .حتي ،عادت هاي زباني يك نويسنده

سبکي و در واقع ،اثر انگشهت خهود را نيهز پهاي ايهن پهنج

در آثار مختلف خود نيز يکسان نيست .حهال ،وقتهي بحهث

ترجمه بگذارد .در اين مطالعه ،بهه ترجمههگهري حسهيني از

ترجمۀ سبك نويسنده به زباني ديگر به ميهان مهيآيهد ،ايهن

نام هاي خاص در پنج رمان از دو نويسنده اشاره مهي شهود:

عادت هاي زباني دوچندان اهميت مييابنهد .در اينجها ،البتهه

جههر اُرول ( 1۹۸۴و مزرعههۀ حيوانههات) و ويليههام فههاكنر

مسأله و معضلي مهم نيز پيشامد ميكند :اگر سبك نويسنده،

(خشموهياهو ،آبشالوم! ابشالوم! ،و برخيز اي موسي) .به نظر

اثر انگشت نويسنده (بيکر )2000 ،تلقي ميشهود ،آيها ايهن

ميرسد ترجمهگري اسامي خاص يکهي از راهههاي بررسهي

سبك در برگردان به زباني ديگر بايد حفهظ شهود يها تغييهر

حضور گفتماني مترجم و بالنتيجه ،پي بردن به سبك و سياق

كند؟ اگر قرار است حفظ شود ،پس بر سر سهبك و صهداي

مترجم در متون ترجمهشده باشد.

مترجم چه مي آيهد كهه خهود ممکهن اسهت داراي سهبك و

البته ،بحث سبك وسبكشناسي از جمله مسائل دراز دامن و
پيچيدة مطالعات ادبي است و از بدو پيوند مطالعات ادبي بها
مطالعهههات ترجمهههه ،مقولهههۀ سهههبك همهههواره از مباحهههث
چالش برانگيهز و پرچنهدو چهون بهوده اسهت .بهراي سهبك،
تعاريف مختلف ارائه كردهاند و هر دوره و مکتب ادبهي نيهز
سبك را به طرق مختلف تعريف كرده است .اما جملگي بهر
اين باورند كه سبك بها چگهونگي كهاربرد زبهان در ارتبهاط
است .اينکه نويسنده چگونه از زبان براي بيان مقاصهد خهود
5

صداي خاص خود باشد؟ اگر مترجم صاحب سهبك باشهد،
پس بر سر سبك و صداي خود نويسندة اصلي چه ميآيهد؟
در اينجا به نظر مي رسد بحث تعهادل سهبکي (stylistics
 )equivalenceاهميت پيدا ميكند .از اين حيث ،سبك در
ترجمه ،در واقع ،حفظ تعادل سبك نويسنده و سبك مترجم
است .مترجم در عين وفاداري نقشي به سهبك مهتن اصهلي
ميكوشد كه ويژگيهاي سبکي و در واقع ،اثر انگشت خهود
را نيز در متن ترجمه شده ،حفهظ كنهد .روشههاي بسهياري
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صالح حسيني ( )-1325از جمله مترجمان ايراني اسهت كهه

استفاده مهيكنهد .در يهك تعريهف شهناخته شهده ،سهبك را

براي سنجيدن تعادل سبکي ارائه شده است .به نظر ميرسهد

بررسي قرار ميدهد .همانگونه كه پيشتر گفته شد اين

ترجمه گري اسامي خاص از جمله مقولههايي باشد كه بتوان

الگو سه مولفۀ اصلي و چندين زيرشاخه دارد )1 :صورت

بحث تعادل سبکي ميان نويسهنده و متهرجم را در آن دنبهال

نامهاي خاص متون مبدأ در زبان مقصد حفظ ميشود )2

كرد .در واقع ،به نظهر مهيرسهد مترجمهان ممکهن اسهت از

نامهاي خاص با نامهاي ديگر جايگزين ميشوند و )3

رهگههذر شههگردهايي كههه در ترجمههۀ اسههامي خههاص -در

نامهاي خاص حذف ميشوند .به مؤلفههاي فرعي اين الگو

گستردهترين معناي كلمه -به كار مهيبندنهد ،بتواننهد ضهمن

در جدولهاي زير اشاره شده است.

حفظ ويژگيهاي متون اصلي ،ويژگيههاي سهبك و صهداي

گردآوری دادگان

خود را نيز حفظ كنند .از اين منظر ،ترجمهگري شهگردهاي
اسامي خاص ممکن است از جمله راهبردهاي ايجاد تعهادل
سبکي در بين متون اصهلي و متهون ترجمههشهده محسهوب
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شود .در اين مقاله ،شگردهايي كهه صهالح حسهيني در مقهام
مترجم ادبي بهراي ترجمهۀ اسهامي خهاص پهنج رمهان از دو
نويسنده به كهار گرفتهه ،از منظهر الگهوي پيشهنهادي لپيههالم

براي گردآوري دادگان ،نامهاي خاص مشتمل بر نام
شخصيتها ،نام مکانها ،و نام اشيا ابتدا در ترجمۀ فارسي
دو رمان اُرول يعني  1۹۸۴و مزرعۀ حيوانات ،و سپس،
همين نامها در سه ترجمۀ فارسي سه رمان فاكنر يعني
خشموهياهو ،آبشالوم! آبشالوم! و برخيز اي موسي،
جمعآوري و جدولبندي ميشوند.

بررسي ميشود.

یک نویسنده ،دو رمان ،یک مترجم

 )۴روش تحقیق

صالح حسيني از جر
از ميان روششناسيهاي مختلف براي بررسي ترجمهگري
نامهاي خاص كه صاحبنظران ارائه كردهاند ،اين مقاله،
الگوي پيشنهادي لپيهالم ( )1۹۹7را مبنا و چهارچوب عملي

اُرول دو رمان معروف مزرعۀ

حيوانات و  1۹۸۴را ترجمه كرده است .ابتدا ،گزيدهاي از
نامهاي خاص شخصيتها ،مکانها ،و اشيا در اين دو رمان
گردآوري ميشوند.
1984

مزرع حیوانات
برگردان

نام شخصيت

نام شخصيت

برگردان

آقاي جونز

Mr. jones

Winston Smith

وينستون اسميت

آقاي فردريك

Mr. Fredrick

آقاي پيل كينگتون

Mr. Pilkington

Emmanuel
Goldstein
O'Brien

امانوئل گلداشتاين

آقاي وايمپر
چشم صورتي

Mr Whymper
Pinkeye

اوبراين

Mrs Parsons

خانم پارسونز

Tom

تام
6

بلوبل

Bluebell

Tillotson

تي تسون

جسي

Jessie

Withers

ويترز

پينچر

Pincher

Ogilvy

آگيلوي

باكسر

Boxer

Syme

سايم

كلوور

Clover

Rutherford

روتفورد

موريل

Muriel

Shakespeare

شکسپير

ناپلئون

Napoleon

Milton

ميلتون

اسنوبال

Snowball

Byron

بايرون

موزز

Moses

Katharine

كاترين

بنجامين

Benjamin

Mr Charrington

آقاي چارينگتون

گزيدة نام مکانها در دو ترجمۀ رمانهاي اُرول در جدول

جدول  :1گزیدهای از نام شخصیتها در دو رمان اُرول

زير آمده است:
1984

مزرعه حیوانات
مزرعه اربابي

Manor farm

London

لندن

انگليس

England

Oceania

اقيانوسيه

ايرلند

Ireland

crazy garden

باغچه

بركشاير

Berkshire

Africa

آفريقا

كوه پر از شهد و شکر

Sugarcandy mountain

Mongolia

مغولستان

ولينگدون

Willingdon

Mediterranean

مديترانه

شير سرخ

Red lion

Eurasia

اورسيه

مزرعه حيوانات

Animal farm

Eastasia

شرقاسيه

مزرعه فاكس وود

Foxwood farm

Lceland

ايسلند

مزرعه پينچ فيلد

Pinchfield farm

Faroe lslands

جزاير فارو

مينوركا

Minorca

England

انگلستان

Britain

بريتانيا

Saint Pancras
Station
British Isles

ايستگاه سن پانکراس
جزاير آت نتيك

Portugal
جدول  :2گزیدۀ نام مکانها در دو رمان اُرول

پرتغال

گزيدهاي از نام عمومي اشيا و ترجمۀ آنها در جدول زير
آمده است:

مزرعه حیوانات

7

1984

برگردان

نام اشيا

مارس

March

ژوئن

June

نام اشيا

برگردان
وزارت حقيقت

Ministry of Truth

وزارت حقي

Minitrue
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برگردان

نام مکانها

نام مکانها

برگردان

اكتبر

October

وزارت اصل

Minipax

ژانويه

January

وزارت عشا

Miniluv

نوامبر

November

وزارت فراواني

Miniplenty

آگوست

August

اداره بايگاني

Records Department

اداره فيکشن

Fiction Department

گروه جوانان ضد سکس

Junior Anti−Sex League

حزب مركزي

Inner Party

انجمن اخوت

The Brotherhood

( )foreignized translationميگرايد ،به سمت راهبرد

جدول  :۳گزیدۀ نام اشیاء در دو رمان اُرول

دوم (يعني جايگزيني نام با نامي ديگر به همراه
زيرمجموعههاي
تحلیل دادگان نامهای خا

در دو ترجم فارسی
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رمانهای جرج اُرول

آن)

كه

به

ترجمهاي

غرابتزدا

( )domesticated translationسوق مييابد ،نشان
ميدهد تا چه اندازه مترجم كوشيده است از ساختارهاي

براي آنکه بتوان از شيوههاي راهبردي صالح حسيني از

متن اصلي فاصله بگيرد و به ساختارهاي زبان مقصد نزديك

رهگذر ترجمهگري نامهاي خاص در اين سه رمان ،تحليلي

شود.

دقياتر به دست داد ،به الگوي لپيهالم ( )1۹۹7اشاره ميشود

تحلیل کلی دادگان

كه به صورت جزِئيتر ذيل تحليل دادگان به آنها اشاره
خواهد شد .بر اساس مؤلفههاي اين الگوي راهبردي،
حركت از راهبرد اول (يعني انتقال همان نام به همراه
راهبردهاي

فرعي)

كه

به

ترجمهاي

نشانه

غرابتزا

بسامد استفادة صالح حسيني از مؤلفههاي الگوي لپيهالم
( )1۹۹7در ترجمۀ فارسي دو رمان اُرول در جدول زير آمده
است:

نام راهبرد

بسامد در ترجم حسینی

)(I

انتقال همان نام (بدون تغيير و مطابا صورت قراردادي آن در زبان مقصد) ،با سه زيرمجموعه:

-

ia

استفاده از همان نام

-

iaa

حفظ صورت آوايي و نوشتاري نام

55

iab

تغيير صورت آوايي و نوشتاري نام

26

ib

استفاده از همان نام به همراه توضيح اضافي

-

iba

ذكر توضيح و توصيف براي خواننده

-

ibb

ارجاع خواننده به نامي آشنا در فرهنگ مقصد

-

ic

استفاده از همان نام به اضافۀ توضيح جزئيات ،براي نمونه ،در قالب پانوشت

۴

iic

حفط بخشي از نام و ترجمۀ بخش ديگر

5

)(II

( )1جايگزيني نام با نامي ديگر كه دو زيرمجموعه دارد:

8

iia

جايگزيني نام با نامي ديگر در زبان مبدأ

-

iib

جايگزيني نام با نامي ديگر در زبان مقصد

11

iiba

جايگزيني نام به وسيلۀ نام زبان مقصد به همراه مقداري اط عات و راهنمايي

15

iibb

جايگزيني نام با نام زبان مقصد به همراه پانويس

6

iibc

جايگزيني نام بدون ارائۀ توضيح

3

iibd

جايگزيني نام با نامي ديگر در زبان مبدأ

3

)(III

حذف نام كه دو زير مجموعه دارد

-

Iiia

حذف نام اما انتقال مفهوم به كمك نام ديگر

-

iiib

حذف هر دو نام

-

جدول  :4بسامد راهبردهای حسینی بر اساس الگوی لپیهالم

اينكه ،اين ويژگيهاي سبکي ممکن است به مسألهاي

( )1997در دو رمان اُرول

كليتر در سطح ك ن هم منجر شود كه از آن ميتوان به

همانگونه كه از جدول پيداست ،حسيني از راهبردهاي
لپيهالم به نسبتهاي مختلف استفاده برده است .بسامد اين
مؤلفهها نشان ميدهد صالح حسيني كوشيده است به
نسبتهاي مختلف هم از راهبردهاي ترجمۀ غرابتزا

حضور گفتماني ( )discursive presenceو صداي
مترجم ( )translator’s voiceدر زبان و فرهنگ مقصد
ياد كرد كه پرداختن به آن بحًي مستوفا ميطلبد.
یک نویسنده ،سه رمان ،یک مترجم

استفاده ببرد كه وفاداري وي را به ويژگيهاي متن اصلي

نويسندة اصلي است ،و هم از راهبردهاي ترجمۀ غرابتزدا
كه توجه وي را به حفظ ويژگيهاي سبکي زبان فارسي
نشان ميدهد .با اين حال ،نکتۀ مهم اين است كه حسيني
ع وه بر حفظ ويژگيهاي سبکي نويسندگان متون مبدأ،
كوشيده است از رهگذر راهبردهاي غرابتزدايي،
ويژگيهاي سبکي خود را نيز به نمايش بگذارد .طرفه
خشم و هیاهو

۹

خشم و هياهو ،آبشالوم! آبشالوم! و برخيز اي موسي را نيز
از فاكنر ترجمه كرده است .در اينجا ،ابتدا ،به ترجمهگري
حسيني از نام خاص شحصيتها ،سپس ،به برگردان نام
مکانها ،و در نهايت ،به برگردان نام اشيا از منظر الگوي
لپيهالم اشاره ميشود .ابتدا ،نام خاص شخصيتها و ترجمۀ
آنها در سه رمان فهرست ميشود:

آبشالوم! آبشالوم!

برخیز ای موسی

برگردان

نام شخصيت

برگردان

نام شخصيت

نام شخصيت

برگردان

الستر

Luster

ميس كولدفيلد

Miss coldfield

اسحاق مکازلين

كدي

Caddie

كونتين كامپسن

ورش

Versh

هاروارد

Quentin
compson
Harward

عمو اسو

ISAAC
McCASLIN
Uncle Ike

دايي باک

Uncle Buck

دائي موري

Uncle Maury

ساتپن

Sutpen

تاميزترل

Tomy´s
Turl
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نشان ميدهد كه از جمله شاخصهاي سبکي متن و

صالح حسيني ع وه بر دو رمان از جر اُرول ،سه رمان،

بنجامين

Benjamin

الن

Ellen

كاس

Cass

كارولين

Caroline

ميس رزا كولدفيلد

ديلسي

Dilsey

جوديت

Miss Rosa
Coldfield
Judith

هوبرت بوچام

راسکوس

Roskus

هنري

Henry

Hubert
Beauchamp
Miss
Sophonsiba
Tennie

كاولين

Cahline

تامس

Thomas

كويني

Queenie

تي.پي

T.P

فنسي

Fancy

خانم پاترسن

Mrs Patterson

كونتين

Quentin

جيسون

Jason

ميس سوفونسيبا
تني

گزيدة اسامي مکانها در سه ترجمۀ رمان فاكنر در جدول

جدول  :۵گزیدهای از نام شخصیتها در سه رمان فاکنر

زير آمده است:
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خشم و هیاهو

برخیز ای موسی

آبشالوم! آبشالوم!

نام مکانها

برگردان

نام مکانها

برگردان

نام مکانها

برگردان

هاروارد

Harvard

ياكناپاتاوپا

Yaknapatawpha

جفرسن

Jefferson

جفرسن

Jefferson

ويرجينيا

Virginia

واريك

Warwick

مي سي سي پي

Mississippi

تنسي

Tennessee

سرسرا

Hall

خيابان ساوت

Avenue South Bend
Indiana

ميسي سيپي

Mississippi

هشتي

Gallery

بندايند يانا
امريکا

America

نيو اورلئان

New Orleans

كمبريج

Cambridge

كارولينا

Carolina

نمکزار

salt lick

جفرسن

Jefferson

فرنچ ليك

French Lick

ايوان

Gallery

كانادا

Canada

هاوانا

Havana

بوستون

Boston

ماساچوست

Massachusetts

نيو انگلند

New England

پنسيلوانيا

Pennsylvania

ادي

Eddy

جدول  :۶گزیدۀ نام مکانها در سه رمان فاکنر

ميسي سيپي

Missippi

گزيدهاي از اسامي عمومي و ترجمۀ آنها در سه ترجمۀ رمان
فاكنر در جدول زير آمده است:

خشم و هیاهو

آبشالوم! آبشالوم!

برخیز ای موسی
10

برگردان

نام اشيا

برگردان

نام اشيا

نام اشيا

برگردان

كريسمس

Christmas

آفتابگير

Blinds

زين

Saddle

بابا نوئل

Santy Claus

داربست چوبي

Wooden trellis

مهميز

rein

اهل قبور

Cemetery

صندلي فلزي

Hard chair

افسار

Saddle

اوت

August

آب رنگ

Water color

ق ده

Leash

وادي مرگ

valley

كلنگ

Pick

ش ق

Whip

خيماير

Chimaera

تبر

Axe

قمقمه شير

عدن

Eden

سجاف

Lace

پاپيون

Jug of
buttermilk
Necktie

كليساي موحدين

steepleUnitarian

شيپور شام

Dinner horn

تادي

Pony

ساساپاريا

Sassprilluh

درياي جليل

Galilee

عيد پاک

Easter

روز يادبود

Decoration Day

ينگه اي

Yankees

Gate-post

ديرک دروازه

Lamp

آباژور

Floor-board

تخته پوش

در جدول  ،۸بسامد نام شخصيتها در اين سه رمان فاكنر

جدول  :7گزیدۀ نام اشیاء در سه رمان فاکنر

از منظر الگوي لپيهالم ( )1۹۹7آمده است:

نام راهبرد

نشانه

خشموهياهو

آبشالوم!

برخيز اي موسي

بسامد در سه ترجمه

Iaa

حفظ صورت آوايي و نوشتاري نام

12

۸

۴

2۴

iab

تغيير صورت آوايي و نوشتاري نام

2

1

2

5

iic

حفط بخشي از نام و ترجمۀ بخش ديگر

۴

0

2

6

iib

جايگزيني نام با نامي ديگر در زبان مقصد

-

-

-

-

Ib

استفاده از همان نام به همراه توضيح اضافي

-

-

-

-

جدول  :8گزیدۀ نام شخصیتها در سه رمان فاکنر از منظر
لپیهالم

خشموهياهو

آبشالوم!آبشابوم!

برخيز اي موسي

بسامد ر سه ترجمه

Iaa

حفظ صورت آوايي و نوشتاري نام

15

6

2

23

Iab

تغيير صورت آوايي و نوشتاري نام

2

0

3

Iic

حفط بخشي از نام و ترجمۀ بخش ديگر

۴

0

0

۴

Iib

جايگزيني نام با نامي ديگر در زبان مقصد

-

-

-

-

Ib

استفاده از همان نام به همراه توضيح اضافي

-

-

-

-

نام راهبرد

نشانه

1

جدول  :9گزیدۀ نام مکانها در سه رمان فاکنر از منظر
لپیهالم ()1997
نشانه
11

نام راهبرد

خشموهياهو

آبشالوم!آبشابوم!

برخيز اي موسي

بسامد در سه
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آبشابوم!

ترجمه
Iaa

حفظ صورت آوايي و نوشتاري نام

-

Iab

تغيير صورت آوايي و نوشتاري نام

-

Iic

حفط بخشي از نام و ترجمۀ بخش ديگر

-

-

Iib

جايگزيني نام با نامي ديگر در زبان مقصد

15

1۴

16

Ib

استفاده از همان نام به همراه توضيح اضافي

1

1

0

جدول  :10گزیدۀ نام اشیاء در سه رمان فاکنر از منظر لپیهالم
()1997

-

-

-

-

-

-

۴5
2

به بسامد كلي اقسام نامهاي خاص در سه رمان فاكنر با
ترجمۀ صالح حسيني اشاره ميشود:

نام راهبرد

خشموهياهو

انتقال همان نام (بدون تغيير و مطابا صورت قراردادي

-

نشانه
)(I

آبشالوم!

برخيز اي

بسامد در سه

آبشابوم!

موسي

ترجمه

-

-

-
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آن در زبان مقصد) ،با سه زيرمجموعه:
ia

استفاده از همان نام

-

iaa

حفظ صورت آوايي و نوشتاري نام

27

1۴

7

۴6

iab

تغيير صورت آوايي و نوشتاري نام

۴

2

2

۸

ib

استفاده از همان نام به همراه توضيح اضافي

1

1

0

2

iba

ذكر توضيح و توصيف براي خواننده

0

0

0

-

ibb

ارجاع خواننده به نامي آشنا در فرهنگ مقصد

0

0

0

-

ic

استفاده از همان نام به همراه توضيح جزئيات ،براي

-

-

-

-

نمونه ،در قالب پانوشت
iic

حفط بخشي از نام و ترجمۀ بخش ديگر

۸

0

2

10

)(II

جايگزيني نام با نامي ديگر كه دو زيرمجموعه دارد:

-

-

-

-

iia

جايگزيني نام با نامي ديگر در زبان مبدا

0

0

0

0

iib

جايگزيني نام با نامي ديگر در زبان مقصد

15

1۴

16

۴5

iiba

جايگزيني نام به وسيلۀ نام زبان مقصد به همراه مقداري

0

0

0

0

اط عات و راهنمايي
iibb

جايگزيني نام با نام زبان مقصد به همراه پانويس

-

-

-

-

iibc

جايگزيني نام بدون ارائۀ توضيح

0

0

0

0

iibd

جايگزيني نام با نامي ديگر در زبان مبدأ

-

-

-

-

)(III

حذف نام كه دو زيرمجموعه دارد:

-

-

-

-

iiia

حذف نام اما انتقال مفهوم به كمك نام ديگر

-

-

-

-

iiib

حذف هر دو نام

-

-

-

-

iiic

حذف بخشي از نام بدون توضيح

-

-

-

-

جدول  :11بسامد کلی نامهای خا

در سه رمان فاکنر با

ترجم حسینی بر اساس لپیهالم ()1997
12

همانگونه كه پيداست ،صالح حسيني در  ۴6نمونه ،راهبرد

 )5نتایت و بحث و بررسی

صورت آوايي و نوشتاري نام را در زبان مقصد حفظ كرده
است؛ در  ۴5نمونه ،شگرد نام خاص را با نامي ديگر در

دو نویسنده ،پنت رمان ،یک مترجم

را حفظ ،و بخشي ديگر را ترجمه كرده است؛ در  ۸نمونه،

مترجمان ادبي ضمن حفظ ويژگيهاي سبکي و فرهنگي

صورت آوايي و نوشتاري نام را تغيير داده است؛ و در 2

نويسندگان ،گفتماني و به همين ترتيب ،سبك و صداي

نمونه ،شگرد همان نام مبدأ را در ترجمه استفاده كرده ،اما

خود را نيز در ترجمهها نشان بدهند .براي اين منظور،

در پانويس ،توضيحاتي آورده است .در نگاهي كلي ميتوان

كوشش شد ترجمهگري صالح حسيني در مقام مترجم ادبي

گفت كه حسيني در ترجمۀ نامهاي خاص سه رمان فاكنر

در ترجمۀ نامهاي خاص به مًابۀ مقوالت سبکي و فرهنگي

هم كوشيده است از رهگذر كاربست راهبردهاي

نويسندگان بر اساس راهبردهاي غرابتزايي/زدايي بررسي

غرابتزايي ( )foreignizing strategiesبه ويژگيهاي

شود .اين مقاله ،از ميان الگوهاي مختلف ،الگوي لپيهالم

اصلي متون و به همين ترتيب ،به ويژگيهاي سبکي ويليام

( )1۹۹7را به مًابۀ چهارچوب نظري و عملي خود انتخاب

فاكنر وفادار بماند و از همين طريا ،بخشي از ويژگيهاي

كرد .دادگان نيز از پنج رمان دو نويسنده يعني جر اُرول و

فرهنگي زبان مبدأ را از طريا حفظ الگوهاي آن ،در زبان

ويليام فاكنر جمعآوري شدند .به نظر ميرسد بررسي آثار

مقصد حفظ كند .از سوي ديگر ،حسيني در مقام مترجم

يك نويسنده كه مترجم يکسان دارند نيز از منظر

صاحبسبك ،كوشيده است از رهگذر كاربست راهبردهاي

ترجمهگري نامهاي خاص جالب باشد .در واقع ،ممکن

به

است بتوان از منظر الگوي لپيهالم ( ،)1۹۹7به الگو و يا

ويژگيهاي زباني و فرهنگي زبان مقصد كه زبان فارسي

الگوهايي تکرارشونده در كار يك مترجم دست يافت .اگر

است ،وفادار بماند و از همين طريا ،ويژگيهاي فرهنگي

حصول به اين الگوهاي تکرارشونده ممکن باشد ،آنگاه

زبان فارسي را از طريا حفظ الگوهاي آن حفظ كند .در

ممکن است اين فرضيه را مطرح كرد كه ترجمهگري

عين حال ،حسيني از رهگذر وفاداري به ويژگيهاي سبکي

نامهاي خاص از منظر الگوهاي رايج در مطالعات ترجمه و

و فرهنگي زبان فارسي ،كوشيده است ويژگيهاي سبکي

از جمله الگوي لپيهالم ،ميتواند راه بررسي ويژگيهاي

خود را حفظ كند و مسير را براي اع ن حضور گفتماني و

سبكشناختي مترجم در مقام نويسندة دوم را در زبان مقصد

به طريا اولي ،صداي خود در مقام مترجم ادبي ،هموار كند.

هموار كند و همچنين ،زمينه را براي بررسي حضور مترجم

غرابتزدايي

13

(strategies

)domesticating
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زبان مقصد جايگزين كرده است؛ در ده نمونه ،بخشي از نام

اين مقاله قصد داشت نشان بدهد چگونه ممکن است

از رهگذر حالتها ،سبك ،و صداي مترجم در متون ترجمه

سبکي حسيني در مقام مترجم و به طريا اولي ،نشانههاي

شده فراهم آورد.

حضور گفتماني و صدا و موقعيت وي در مقام كارگزار

حال ،پرسش اينجاست كه قرار است مطالعات ترجمۀ متون
ادبي از بررسي ترجمهگري نامهاي خاص كه مترجمان
انجام ميدهند ،چه نصيب ببرد؟ البته ،در خ ل بحث به اين
پرسش ،پاسخهايي داده شده است .در كل ،با بررسي
ترجمهگري نامهاي خاص در ترجمههاي صالح حسيني،
ميتوان گفت حسيني در مقام مترجم ادبي ،در عمدة كنش
هاي ترجمهگري و در بيشتر رمانهايي كه ترجمه كرده،
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گرايش نشان داده است كه در وهلۀ نخست با حفظ صورت
آوايي و نوشتاري نام ،ويژگيهاي سبکي متون مبدأ را تا حد
امکان در زبان و فرهنگ مقصد نشان بدهد .در عين حال،
حسيني با جايگزيني نامهاي خاص به ويژه نام گلها،
گياهان يا مواد غذايي با نامهاي مشابه در زبان مقصد
كوشيده است دستكم در سطح واژگان ،وفاداري خود را به
ويژگيهاي سبکي و فرهنگي زبان مقصد نشان بدهد .اگر
بتوان سبك را عادتهاي زباني نويسنده/مترجم در نظر
گرفت كه بخش عمدة آن ،ناخودآگاه در آثار مختلف تکرار
ميشود ،ممکن است بتوان اين ادعا را مطرح كرد كه گرايش
حسيني به حفظ ويژگيهاي زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد از
رهگذر راهبردهاي غرابتزايي و غرابتزدايي از جمله
حفظ صورت آوايي و نوشتاري (راهبردهاي غرابتزايي) از
يك سو ،و جايگزيني نام با نامي مشابه از سوي ديگر
(راهبردهاي غرابتزايي) ،ممکن و محتمل است كه ويژگي

فعال در متوني به شمار آيد كه ترجمه كرده است .از اين
حضور و به رخ كشيدن عادتهاي زباني مترجم از رهگذر
عوامل درونزباني -گيريم در سطح اق م واژگاني -به سبك
شناسي مترجم ياد ميكنند كه با سبك شناسي نويسنده هم
ارز و از يك طريا يکسان بررسيشدني هستند .در يك
ك م ،اگر نويسندگاني كه حسيني آثارشان را ترجمه كرده،
صاحب سبكاند كه هستند ،خود حسيني نيز در مقام مترجم
ادبي ،صاحب سبك است و در ترجمههايش حضور دارد.
در كل ،همۀ بحث سبكشناسي مترجم اين است كه مترجم
براي انتقال سبكشناسي نويسنده مجبور به انجام پارهاي
تغييرات ،حك و اص حات ،و دستکاريهاي اجباري
( )obligatory shiftsو اختياري ()optional shifts
است كه ماحصل آنها ،ممکن است به بخشي از
سبكشناسي مترجم منجر شود .در واقع ،مترجم براي آنکه
سبك نويسنده را در زبان مقصد بازآفريني كند ،خود بايد
صاحب سبك باشد .با اين وصف ،سبك نويسنده با سبك
مترجم يکسان است ،گو اينکه عامل انتقال اين سبك ،يعني
زبان ،از متن مبدأ به مقصد فرق ميكند كه كام ً طبيعي
است .وانگهي ،نگرة اصلي پس پشت سبكشناسي مترجم به
بود يا نبود مترجم در متون ترجمهشده بازميگردد كه خود
بحًي مستوفا ميطلبد .با اين حال ،كليات آن اين است كه
ايدئولوژي و به ويژه هژموني غالب كه عمدتاً در جوامع
14

نامرئي باشد تا بتواند حضور ب فصل نويسندة اصلي را

نويسنده نباشد ،دانيتر نيست ،چه مترجم ،نويسندة ثانويۀ

پررنگ نشان بدهد .در واقع ،بر اساس اين ايدئولوژي ،آنچه

متن است و اگر خواننده با نويسندهاي در فرهنگ مقصد

اصالت دارد ،نويسنده در مقام خالا متن و آفرينندة آن گوهر

آشنا ميشود ،شك نکنيم كه از رهگذر سبك و صداي

وجودي و مکنون اثر است كه معنا نام دارد؛ وظيفۀ مترجم

مترجم آن اثر است .چگونه ميشود خوانندگان يك اثر،

فقط انتقال و بازآفريني متن اصلي و آن گوهر مکنون در

متني ترجمه شده را بخوانند و لذت ببرند ،اگر پاي مترجم

زبان مقصد است .در واقع ،بر اساس اين ايدئولوژي،

در ميان نباشد؟ در واقع ،خوانندگان از اثر نويسندة اصلي

مترجم« ،خدمتکاري» بيش نيست كه در خدمت متن اصلي

لذت ميبرند ،اما بواسطه و از زبان و ذهن چه كسي؟

و در واقع ،مسئول انتقال آن معناي مکنون به زبان مقصد

پيداست كه خوانندگان اثر ،از رهگذر زبان و ذهن و بهتر

است .از اين حيث ،اين باور ترجمه را در اصل ،فعاليتي

است بگوييم ،سبك و سياق مترجم است كه از اثر اصلي

ثانويه ،اشتقاقي ،مکانيکي ،و غيرخ قانه در نظر ميگيرد .با

لذت ميبرند ،اما چنان هم نيست كه مترجمان بخواهند

اين حال ،بحث اين است كه مترجم در فرايند ترجمهگري

نويسندگان و ويژگيهاي اثر اصلي را به كل در اثر

نميتواند در متن مداخله نکند و در واقع ،مجبور به مداخله،

ترجمهشده ،مستحيل و ناپيدا كنند .به نظر ميرسد ترجمۀ

و گاه شرح و تفسير متن است .مترجم اولين مفسر و معبّر

كارآمد ،حاصل دو نواخت نويسنده و مترجم است :ترجمه

متن و اولين خوانندة متن است .مترجم ناگزير به مداخله

نه نواخت نويسنده است و نه نواخت مترجم ،چنانکه

است هم بواسطۀ اجبارها و استلزامات زباني ،و هم به سبب

اركستر مً ً پيانو و ويولون ،نواخت پيانيست و ويولونيست

اينکه ،خود واجد سبك و صداست و نميتواند در ترجمه

است و خواننده اين دو نواخت را در كنار هم ميبيند و

مداخله نکند .حال ،اگر چنانچه بوفون ميگويد« :سبك،

لذت ميبرد ،چنانكه اگر يکي ،نواختي ناكوک بزند و

خود انسان/نويسنده است ،ميتوان گفت كه در ترجمهگري

باصط ح« ،خار بزند» ،نتيجه به گوش شنونده خوشايند

هم سبك ،خود مترجم است .اگر نويسنده در كار خ قانۀ

نميرسد .اركستر كارآمد ،همنوازي دو نواخت است ،و

خود صاحب سبك است ،مترجم نيز در كار خ قانۀ خود

ترجمه كه اثري بديع و سنتزي از دو نواخت است ،به تعبير

كه همان ترجمه است ،صاحب سبك است .اما ،ايدئولوژي

هليکا پکانن (« ،)2010دونوازي ( )duetنويسنده و مترجم»

غالب ميخواهد كه مترجم از متن غايب باشد؛ كه مترجم

است :هم ويژگيهاي سبکي نواخت نويسنده را دارد و هم

در ترجمه نامريي شود؛ و در يك ك م ،مترجم در متن

ويژگيهاي زباني و انتخابها و گزينشهاي سبکي نواخت

حضور نداشته باشد .اما واقعيت اين است كه مترجم در متن

مترجم را دارد كه مترجم از ميان هزاران گزينش از گنجينۀ

15
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مقتدر روا دارد ،از مترجم ميخواهد كه در متن ناپيدا و

حضور دارد و فعاليتي كه انجام ميدهد ،اگر عاليتر از كار

زبان مادري خود اختيار كرده است .در اينجا ،ميتوان اين

طریق اولی ،از این عادت های زبانی و الگوهای

فرضيه را مطرح كرد كه ترجمۀ هماهنگ ،حاصل نواخت

تکرارشونده سراغ گرفت.

مترجمان با نواخت نويسندگان است كه اين نويسنده در
جايي ديگر مفصل بدان پرداخته است (حري ،در دست
چاپ).

 )2اگاار ایاان عااادتهااای زبااانی و الگوهااای
تکرارشونده را بتوان ذیل سبکشناسی نویسانده
جااای داد ،ماایتااوان در فراینااد ترجمااه هاام

نتیجهگیری

سبکشناسی مترجم را بررسی کرد.
 )۳همان گونه که سبک شناسای نویسانده از منظار

در مجموع ،ممکن است بتوان اين ادعها را مطهرح كهرد كهه
گرايش حسيني در مقام مترجم ادبي به حفهظ ويژگهي ههاي
زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد از رهگذر كاربست راهبردهاي
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به ترتيب ،غرابت زايي و غرابتزدايي ممکن و محتمل است
ويژگي سبکي حسيني در مقهام متهرجم و بهه طريها اولهي،
نشانههاي حضور گفتماني وي در متون ترجمهشده درشهمار
آيد كه بهر اسهاس الگهوي لپيههالم ( )1۹۹7در قالهب حفهظ
صورت آوايي و نوشتاري از يك سهو ،و جهايگزيني نهام بها
نامي مشابه از سوي ديگر خهود را نشهان مهيدههد .از ايهن

الگوهااای مختلااي ردیااابپااریر هساات،
سبک شناسی مترجم نیاز از منظرهاای مختلاي
ردیابپریر میشود.
 )4الگااوی لپیهااالم ( )1997یکاای از الگوهااای
ردیاب شونده است که به سبب مؤلفههاایی کاه
دارد می تواند راهبردهای خا

مترجماان و از

جمله راهبردهای غرابت زایی/زدایی مترجمان را
نشان بدهد.

حضور به سبكشناسي مترجم ياد ميكنند كه با سبكشناسي

 )۵حسینی در ترجمه های مختلاي از نویساندگان

نويسنده قياس شدني خواهد بود .در مجمهوع ،مهيتهوان بهه

مختلااي نشااان داده کااه از برخاای الگوهااا و

چند يافتۀ مشخصتر اشاره كرد:
 )1اگر سبک را عادتهاای زباانی نویساندگان در
نظر بگیریم که از طریق الگوهای تکرارشونده به
صورت آگاهانه یاا ناآگاهاناه در متاون تکارار
می شوند ،در متون ترجمه شده هم می تاوان باه

عادتهای زبانی خا

استفاده برده است.

 )۶حسینی در عمدۀ ترجمهها و باه ویاژه در پانت
ترجماه از دو نویساانده کااه در اینجااا بررساای
شاادند ،نشااان داد کااه هاام از راهبردهااای
غرابتزایی بهره گرفته است و هم از راهبردهای
غرابتزایی.
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 )7حسینی با کاربست این راهبردها هم باه حفا
ویژگی های زبانی و فرهنگی نویساندگان متاون
اصاالی وفاااداری نشااان داده و هاام بااه حف ا
ویژگیهای زبانی و فرهنگی زبان مقصد.
 )8ترجمه گری نام های خا

از جمله شایوه هاای

بررسی ویژگیهای زبانی و سابکی نویساندگان

عنابي سراب ،محمدرضا ( .)13۸۸بررسي ترجمۀ اسامي
خاص در رمانهاي ترجمهشده از انگليسي به فارسي براي
نوجوانان .مطالعات ترجمه.۹-30 ،)2۸( 7 ،
فاكنر ،ويليام ( .)13۸۸خشم و هياهو .ترجمۀ صالح حسيني.
نيلوفر.
فاكنر ،ويليام ( .)13۹۸برخيز اي موسي .ترجمۀ صالح
حسيني .نيلوفر.
فاكنر ،ويليام ( .)13۹7آبشالوم! آبشالوم! ترجمۀ صالح

است که ممکن اسات مسایر را بارای بررسای

حسيني .نيلوفر.

ویژگیهای زبانی و سبکی مترجمان هموار کند.

ميرزاسوزني ،صمد ( .)13۸7ترجمۀ اسامي خاص ،مشک ت

 )9اگر بنا به قولی مشهور ،سابک ،خاود نویسانده
است ،میتوان گفت کاه در ترجماهگاری هام
سبک ،خود مترجم است.
 )10سبک شناسی ترجمه ،حاصل همنوازی نویسانده
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