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 محدثه امیرخانی 
 کارشناس ارشد مترجمی، دانشگاه اصفهان 

 1مسئول(   ۀاکرم آیتی)نویسند

بان و ادبیات فرانسه، دانشگاه اصفهان   دانشیار گروه ز

 زاده مهدوی مژگان  
 استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه اصفهان 

 چکیده
 و نظرهانقطههه همزمههان بههه حاههور صههداییبنههابر نظریههه میاائیههل بههاختین، گفترومنههدی یهها چند

یهک از صهداها ای کهه هیچگهردد بهه گونههاطهالق می یهسهان تهوان و قهدر    بها  متنهو   و  متعدد  صداهای
های بهازنمود بر دیرری تسّلط یها تقهّدم نداشهته باشهد  گفتمهان ریرمسهتقیم آزاد بهه عنهوان یههی از شهیوه 

ترین ههههای ادبهههی، از اصهههلیآمیزترین تهنیکها و نیهههز یههههی از ابههههامگفتهههار و اندیشهههه شاصهههیت
الههۀ حاضههر بههرآنیم تهها اهمیههت و چرههونری ترجمههۀ باشههد  در مقصههدایی میهای ایجههاد چندشههیوه 

ترین نمونهۀ اثهر گوسهتاو فلهوبر، بهه عنهوان عهالی ماادا  باواریهای آن را در رمهان چندصدایی و شهاخن
کاربسههت ایههن تهنیههک نوشههتاری، مطالعههه کنههیم و بههه ایههن پرسههن پاسههخ دهههیم کههه چرونههه تهنیههک 

ابتههدا بههه  انن اثههر دارد  بههر ایههن اسهها ،گههردد و چههه تههثثیری در خههوچندصههدایی در ترجمههه نمایههان می
های گفتمههان صههدایی پرداختههه و در ادامههه ضههمن معرفههی و توضههیح شههاخنتوضههیح مفهههوم چند

بهه زبهان  ماادا  باواریههایی از دو ترجمهۀ مطهرح انجهام شهده از رمهان ریرمستقیم آزاد، با بررسهی بان
ی، تههثثیر گفتمههان فارسههی، توسههط محمههد قاضههی  بهها همهههاری رضهها عقیلههی( و مهههدی سههحاب

صهههدایی را توضهههیح داده و نحهههوۀ عملههههرد مترجمهههان گیری ویژگهههی چندریرمسهههتقیم آزاد در شههههل
ههها ایم تها میههزان آگهاهی و شههناخت آنهای ایههن گفتمهان بررسههی کههردهمهذکور را در بههازگردانی شهاخن

 را از این مبحث تامین بزنیم  
گفتمان ریرمس : چند ها کلیدواژه  گفترومندی،  آزاد، باختین،  صدایی،  بواری، تقیم   مهدی سحابی، محمد قاضی   مادا  
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 مقدمه
های ترجمه فرآیندی است ارتباطی برای انتقال پیام از زبان مبدأ به زبان مقصد، با حفظ و در نظر داشتن تفاو  
زبان فرهنری و بومی میان دو زبان و مترجم به عنوان مجری این امر، رسالت عظیِم انتقال مفاهیم میان دو  

رود که عالوه بر انتقال صحیح مفاهیم، به حفظ مبدأ و مقصد را برعهده دارد و در نتیجه، از وی انتظار می
اهتمام ورزد  مطالعۀ لتوی، ساختار دستور زبان، موقعیت مهالمه،  ساختارهای زبان نیز  شناسی متن مبدأ 

از الروهایی صحیح و  جنبه به انتااب علمی در ترجمه، میهای فرهنری زبان و متن مبدأ و تبعیت  تواند 
ای مفهوم و بهترین تفسیر و معنا، متناسب با ساختار لتوی و دستوری زبان مقصد، کاهن انتقاال  سلیقه

شناختی متن مبدأ کمک کند  نتیجۀ افزاین آگاهی و تسلط مترجم بر ساختارهای زبانی، معناشناختی و زبان 
جایی که در حوزۀ ترجمه و اداری هرچه بیشتر به متن مبدأ است از آننهایی این آگاهی و افزاین تسلط، وف

گیرد، مقصود تبادال  بین دو زبان، همیشه تنشی میان دو دستراه آوایی، صرفی و نحوی متفاو  شهل می
ای که ساختارهای زبان مبدأ دستاوش کمترین حذف از وفاداری به متن مبدأ مدیریت این تنن است، به گونه

 یر شوند  یا تتی
های انتقال پیام در متون ادبی  ترین شیوه نقل قول یهی از پرکاربردترین انوا  ساختارهای نوشتاری و رایج

است که ضمن آن، عین سان گوینده، بدون هیچ   1ترین نو  گفتمان، گفتمان مستقیم و روایی است  ساده
نیز دو شهل دیرر    3فتمان مستقیم آزاد و گ  2شود  گفتمان ریرمستقیمدخل و تصرفی، به مااطب منتقل می

است که تنها در بعای    4ترین نو  گفتمان، گفتمان ریرمستقیم آزاد ترین و پیچیده گفتمان هستند  اما خاص
های  ، نشانه5های آرازین هایی تحت عنوان نشانهمتون ادبی کاربرد دارد  شناسایی این گفتمان به واسطۀ نشانه

پذیرد  تشاین اینهه عبارا  تشهیل دهندۀ این  و در قالب متن صور  می   7ای پایانی هو نشانه   6متنیمیان 
گفتمان سانان روایت شده توسط راوی هستند یا افهار شاصیت چندان ساده ناواهد بود و همین موضو  

جاد های ایشود و در واقع، این نو  گفتمان را به یهی از شاخن صدایی در متن می باعث ایجاد ویژگی چند
 کند  گفترومندی یا چندصدایی در متن تبدیل می

 
1. Direct Speech 

2. Indirect Speech 
3. Free direct speech 
4. Free indirect speech 
5. Opening indices 
6. Internal indices 
7. External indices 
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، به معنای حاور همزمان  2های میاائیل باختین ترین نظریهیا پولیفونی به منزلۀ یهی از مهم   1صدایی چند
نقطه هیچچندین  اینهه  بدون  است  داشتهنظر  تقدم  یا  تسلط  دیرری  بر  اصلِی یک  ویژگِی  این  باشد  

شود، چرا که با خارج کردن متن از حالت سطحی،  تر شدن متن میشدن و رنی  ترگفترومندی، موجب عمی 
برای شناسایی صاحب صدا وامی به تفهر  باختین، رمان عالی خواننده را  نو  ادبی دارای دارد  از نظر  ترین 

چند است   ویژگی  بواری صدایی  فلوبر3مادا   گوستاو  اثر  برجسته4،  نمونۀ  رمان ،  از  ویژگی های  ای  دارای 
های تهنیک نقل صدایی است که این ویژگی، حاصل توجه خاص نویسنده به سبک و استفاده از قابلیتچند

 قول ریرمستقیم آزاد است  
گفتمان  از  کلی  تعریفی  ارائۀ  از  پ   پژوهن  این  عنوان  در  به  آزاد  ریرمستقیم  گفتمان  توضیح  به  ها، 

،  5پردازیم و با استناد بر نظریا  کاترین سورنِسن متون ادبی می صدایی در ترین عامل پدیدآورندۀ چنداصلی
نقل قول در متن را معرفی میشاخن کوشیم تا ضمن ذکر کنیم  همچنین میهای گوناگون تشاین این 

عناصر مربوط  :پاسای به این سواال  بدهیم مادا  بواریهایی از گفتمان ریرمستقیم آزاد از متن کتاب مثال
ایبه چند بازسازی  در  اثر،  در این رمان کدامند؟ مترجمان مذکور این  در زبان صدایی  ن تهنیک نوشتاری 

کرده عمل  چرونه  کالم فارسی  و  راوی  کالم  میان  موجود  مرز  شناساندن  در  مترجمان  میزان  چه  تا  اند؟ 
بر در این رمان تا چه اندازه حفظ شدهپرداز به خواننده موف  بودهگفته  است؟ اند؟ سبک و تهنیک نوشتاری فلو

بوده است اما بررسی این نظریه در حوزه ترجمه و  چندصدایی و گفترومندی موضو  تحقیقا  بسیاری
 آن در رمان مورد مطالعۀ این پژوهن، تاکنون، مورد مداقه قرار نررفته است   چرونری برگردان

 پیشینه تحقیق -۱

باختین و گسترش آراء و نظریا  وی، پژوهشرران بسیاری در حوزۀ ادبیا ، آراء وی را  آثار  پ  از ترجمۀ 
خو مطالعا   چندمرجع  از  دادند و  قرار  پیشبرد د  راستای  در  او،  توسط  گفترومندی مطرح شده  و  صدایی 

حوزه  در  خود  مطالعاتی  از شناخت اهداف  پ   پژوهشرران،  از  دیرر  برخی  کردند   استفاده  متنوعی  های 
اری صدایی، اقدام به بررسی و مطالعۀ این تهنیک نوشترئو  نظریا  باختین و فاکتورهای نشانرر وجود چند

ها و مقاال  متعددی است که در باب بررسی این مورد در آثار ادبی گوناگون نمودند؛ گواه این ادعا پژوهن
، نیز با توجه مادا  بواریزبان و ریر از آن، موجود است  رمان مورد مطالعۀ ما، های ماتلف فارسیدر رمان 

 
1. Polyphony 
2. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
3. Madame Bovary 

4. Gustave Flaubert 

5. Kathrine Sorensen Ravn Jorgensen 
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چند تهنیک  از  استفاده  در  بودن  پیشتاز  و  آن  ادبی  برجستری  توسط به  سورنِسن،  کاترین  جز  به  صدایی، 

نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته به ها می است که از جمله آن پژوهشرران ریرفارسی زبان دیرری  توان 
ای سبک ریرمستقیم آزاد در های کره ها تحت عنوان »ارزیابی ترجمهو مقالۀ فرانسوی زبان آن  2و جون  1پارک 

بواری«  در آن    3مادام  ای این کتاب  های کره مستقیم آزاد و چندصدایی در ترجمهبه بررسی گفتمان ریرکه 
با عنوان »چندصدایی و تک  4اند، اشاره کرد  همچنین میشل اولسن پرداخته پژوهشی  در قرون  در  صدایی 

آزاد«  ریرمستقیم  باب سبک  در  چند  5وسطی،  مطالعۀ  به  بواری  تنها  مادام  رمان  در  است   پرداختهصدایی 
نوآوری پژوهن حاضر در این است که تحلیل و بررسی این موضو  تاکنون در ترجمه فارسی این رمان و نیز 

 های شناخته شده انجام نررفته است  بندی شاخنبر اسا  دسته

تعریف و پیشینه چند  - 2  صدایی: 

حوزه چند در  کلیدی  مفاهیم  از  یهی  پولیفونی  یا  علوم  صدایی  ماتلف  فلسفه،  های  جمله  از  انسانی 
 phonèmaبه معنای متعدد و    polusشناسی، زبانشناسی و ادبیا  است  این واژه ترکیب  روانشناسی، جامعه

صدایی به عنوان به معنای آهنگ صدا است  اصول و رئو  نظریا  مهتب فرمالیسم بی ارتباط به خل  چند
از باختین به عنوان یهی از تثثیرگذارترین   70در دهه   6باشد  تزوتان تودوروف یهی از فنون نوشتار ادبی نمی 

های های انتزاعی و فرمالیستی نحلهکند چراکه باختین منتقد تحلیلروسی یاد می   7نظریه پردازان فرمالیسم
های گویی معال تمام نظریه(  از نظر باختین، تک7:  1377است  تودوروف،  نظریۀ ادبی زمان خود بوده 

 صدایی را مطرح کرد  ی بود و به همین دلیل، او نظریۀ آرازگر چندادبی معاصر و
میاائیل میاائیلویچ باختین، فیلسوف و متاصن ادبیا ، خال  آثار تثثیرگذاری در حوزه نقد و نظریۀ  

نظریه ناستین  از  و  بوده  بالری  چندادبی و  الهام پردازان مفهوم  آثارش  که  است  اندیشمندان صدایی  بان 
قرا گرفتهمتعددی  راهر  وی  آراء  کریستوااست   ژولیا  واضع  8گشای  و  فرانسوی  مطرح  نویسنده  و  فیلسوف   ،

چند  9بینامتنیت و  گفترومندی  خصوص  در  ویژه  به  باختین،  نظریا   و  گشت   کریستوا  توسط  صدایی، 
گفتار موجب   تودوروف در فرانسه منتشر شد و توسط متفهران بزرگی مورد استفاده قرار گرفت  توجه باختین به

 
1. Sunheui Park 

2. Sung-Gi Jon 

3.  "L’évaluation des traductions coréennes du style indirect libre dans Madame Bovary " 

4. Michel Olsen 

5. "Polyphonie et monophonie au Moyen Âge. A propos du style indirect libre" 

6. Tzvetan Todorov 

7. Formalism 
8. Julia Kristev 
9. Intertextuality 
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 ها به روابط فرازبانی شد  عبور پژوهشرران از مطالعا  صرفام زبانی و جلب توجه آن 

 گفتگومندی   های گونه   انواع  - 1- 2

شوند: متون با وجه براسا  نظریا  باختین، متون از لحاظ گفترومندی به دو گونه/ فراگونه کلی تقسیم می 
با وجه چندگویی رالب که رمان نمونۀ عالی آن گویی رالب همچون شعر، حماسه و نماین و متک تون 

گیرد و بحث بر سر میزان گفترومندی است  نامورمطل ،  است  البته هیچ متنی تنها در یک گونه قرار نمی
گردد تر شدن آن می کند که این چندزبانری موجود در رمان موجب عمی  (  باختین اظهار می 400:  1387

با متون دیرر را مالک گونه 11:  1975 باختین،   میزان تعامل متن  نیز  نامورمطل   باختین می (   داند شناسی 
شود که در نظریا  باختین نهته اساسی (  تودوروف در این خصوص متذکر می 402:  1387 نامورمطل ،  

،  1ژینیو ( و همانطور که ان کلر  117:  1979دیررپذیری و تثثیرپذیری صداها از یهدیرر است  تودوروف،  
کند: »تعابیر »ناهمرون« و »دیرری« در نظر شناسی، رمان نو و بینامتنیت، یادآوری می محق  حوزۀ سبک

(  10: 2005کند «  ژینیو،  باختین بسیار اساسی است  گفترومندی داللت بر دیرری  نسبت به مالف( می
چند  2مهاریک باختین،  نظریا   بر  تهیه  ویژگی با  از  را  می صدایی  ادبی  گفتمان  نوین  موجب های  که  داند 

مانع تسلط دیدگاهی بر کند که این »همشود و تثکید می ها می افزایی آزادانه افهار شاصیتهم افزایِی آزاد 
دیدگاه می دیرر  تیفن ساموئل 101:  2009شود«  مهاریک،  ها  بر  3(   تاکید  هم  ضمن  این  این  در  افزایی، 

می  اظهار  می خصوص  گفترومندی  موجب  ادبی  متون  در  صداها  مساوی  »بازتاب  که  گردد« کند 
فوکو 11:  5200 ساموئل،  میشل  نظریا   لوینا  4(   امانوئل  ریهور 5،  پل  ایوان  6،  میریام  خصوص    7و  در 

 باشد میمفاهیم »دیرری« و »گفتمان« در ادامه مباحث مطرح شده توسط باختین 
داند  از  های گوناگون ادبی می از طرف دیرر، باختین رمان را گونۀ خاص گفترومندی و شهل جامع نظام

کند  سویه میهایی چندها را وارد مهالمهپرداز، رمان با کنار هم قرار دادن صداهای متهثر، آننظر این نظریه
با گرایشی یک سویه  همچنین »راوِی رماِن چند به قااو   و قاطع دربارۀ وقایع و شاصیتصدا هرگز  ها 

 ( 46: 1975پردازد«  باختین، نمی 

 
1. Anne-Claire Gignoux 

2. Irena Rima Makaryk 
3. Tiphaine Samoyault 
4. Paul Michel Foucault 
5. Emmanuel Levinas 
6. Paul Ricœur 
7. Myriam Yvonne Jehenson 
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های این نویسنده  دارد و ویژگی اصلی رمان  1نویسان، باختین توجه خاصی به داستایوفسهی از میان رمان 

چند  در  آن را  بودن  میصدایی  اول  ها  باختین در فصل  داستایوفسکی داند   را  بوطیقای  داستایوفسهی  بانی ، 
می چند جدیدی  رمان   خال   و  گفترومندی  و  موجبا  شهست 35:  1970خواند  باختین، صدایی  که   )

 کند  صدایی در ادبیا  اروپا را فراهم می حرکت تک
اگرچه برخی پژوهشرران معتقدند که در کالمی که ظاهرام متعل  به راوی است، در واقع چندین آوا به سان 

باعث ویژگی سبک در ه به فاصلۀ ناگزیر میان آواهای گوناگون بیان می آید، اما باختین با اشارمی  کند که »آنچه 
 ( 152:  1978کند«  باختین، ست که نقل قول می شود، فاصلۀ بین کالم راوی و افهاری نویسی می رمان 

لیچ با عنوان    3و مایک شر    2جفری  آثار  در اثر خود  بر  داستانی  سبک در داستان، مقدمۀ زبانشناختی 
شیوه 4انگلیسی انوا   از  پیوستاری  کرده ،  تنظیم  شاصیت  گفتمان  بازنمود  گفتمان  های  نو   دو  به  که  اند 

(  اگر این پیوستار را مبنای 344:  1981کنند  لیچ و شر ،  ریرمستقیم و گفتمان ریرمستقیم آزاد اشاره می 
رسیم که در گفتمان ریرمستقیم،  ه میتشاین فاصله شاصیت و راوی در گفتمان قرار دهیم، به این نتیج

رسد، به راوی و شاصیت بیشترین فاصله را با هم دارند و در گفتمان مستقیم آزاد این فاصله به حداقل می
معتقد است که گفتمان ریرمستقیم آزاد   5ای که صدای هرکدام به سهولت قابل تشاین است  مک هیل گونه

به اقتاای روایت و سلیقه شاصی، فاصلۀ خود با شاصیت و راوی را دهد که  این امهان را به نویسنده می 
به همدلی شود و یا به قدری زیاد کند که ح  وجود نراهی کنایه  آمیز از سوی به قدری کم کند که منجر 

 ( 99: 1390به نقل از: نجومیان،  437: 2009نویسنده به شاصیت را در خواننده برانریزد   مک هیل، 

گفت  - 2- 2  مان انواع 

های حسی وی ها و ادراک به طور کلی چهار روش برای بیان گفتمان شاصیت یعنی مجمو  گفتار، اندیشه
 وجود دارد:

رود که در آن راوی  ترین روش انتقال پیام به مااطب به شمار می : این نو  روایت سادهمستقیم گفتمان -
ای است که  نقل قول عالمت گیومه کند  نشانۀ دستوری اینعین گفتۀ شاصیت را مستقیمام بیان می 

گیرد، عالمت دو نقطه »:« و در اکثر موارد یهی از افعال بیانی نیز در این روایت وجود  آن را دربرمی 
 دارد  این نو  گفتار هم در نوشتار و هم در محاوره کاربرد دارد:

 
1. Fyodor Dostoevsky 
2. Geoffrey Neil Leech 
3. Michael Henry Short 
4. Style in Fiction, A Linguistic Introduction to English Fictional Prose 
5. Brian McHale 
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Oh! vous vous calomniez, dit Emma. (Flaubert, 1929: 164) 
: در این روایت سان روایت شده شهل ساختاری و بیانی اولیۀ خود را از دست ستقیمغیرم  گفتمان  -

کند   دهد و راوی به جای نقل عین سان گویندۀ کالم، محتوای پیام وی را با کلما  خود ادا می می 
های این  وجود فعل بیانی، وجود حرف ربط، تتییر ضمایر، حذف عالئم گیومه و دو نقطه؛ از نشانه 

تر است  این نو  گفتار هم در نوشتار  باشند  در این سبک از روایت حاور راوی پررنگمی  گفتمان
 گیرد: و هم در محاوره جای می 

Emma savait que de toute façon, personne n'habitait pas aux environs; […] Binet , 
donc, avait deviné d'où elle venait. (Flaubert, 1929: 153) 

باشد و برای ایجاد  : این نو  گفتمان ترکیبی از نقل قول مستقیم و ریرمستقیم می مستقیم آزاد   گفتمان  -
شود و عین گفتۀ شاصیت، بدون هیچ  آن عالمت گیومه، فعل بیانی و حرف ربط »که« حذف می

 باشد  شود  این نو  روایت منحصر به متون کامالم ادبی می توضیح و عالمتی، مطرح می 
-Tu n'oublies rien? 
-Non. 
-Tu en es sûr? 
-Certainement. (Flaubert, 1929: 235) 

هاست که جز در بعای : این نو  گفتمان نو  خاص و متفاوتی از دیرر گونهغیرمستقیم آزاد گفتمان -
نمی  کار  به  روایی  ادبی و  حرکتی  متون  واسطۀ  به  دید  زاویۀ  زیرکانۀ  تتییر  روایت،  نو   این  در  رود  

شمندانه از گفتمان مستقیم به گفتمان ریرمستقیم را شاهد هستیم  بدین صور  که عبار  گزارشی هو
 راوی حذف شده و ترکیبی از گفتۀ مستقیم شاصیت و گفتمان ریرمستقیم راوی را پین رو داریم: 

Et, aussitôt, racontant l'histoire de la saisie, elle lui imposa sa détresse; car Charles 
ignorait tout, sa belle-mère la détestait, le père Rouault ne pouvait rien; mais lui, 
Léon, il allait se mettre en course pour trouver cette indispensable somme. (Flaubert, 
1929: 178) 

ترکیب ریرمستقیمی    کند که گفتمان ریرمستقیم آزاد »حاصلدر این خصوص اظهار می  1مایهل تولن 
گفتمان شاصیت است«  تولن،   مستقیمی  و  راوی  از شیوه 131:  2001گفتمان  یهی  گفتمان  این  های (  

توان دقیقام مشان کرد که عبار  مورد نظر، گفتار شاصیت است نماین سیالن ذهن است که در آن نمی 
شود و خواننده را جب ابهام نوشته میهای این روایت مویا اندیشه و یا ادراک حسی او  همین ترکیب گفتمان

کند؛ هرچه بیشتر سان راوی و شاصیت به هم آمیزند، تشاین ملزم به کشف سان راوی هر سان می 
 

1. Michael Toolan 
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توان مدعی شد که گفتمان ریرمستقیم آزاد عبارتی ریردستوری شود  میکالم راوی از شاصیت دشوارتر می 

این نو  نقل قول با افعال پ  و پین خود هماهنری است چرا که در متن اصلی، زمان جمال  مربوط به  
گینزبورک  پلد  میاال  و 1ندارد   پرداخته  آزاد  ریرمستقیم  گفتمان  به مبحث  محققانی که  از  یهی  عنوان  به   ،

آشنایی مهفی با آثار فلوبر دارد، معتقد است که »گفتمان ریرمستقیم آزاد موجب گسستری میان خودآگاه و 
می  فرد 23:  1977گینزبورک،  شود«  ناخوداگاه  گویی  آزاد،  ریرمستقیم  در گفتمان  که  است  وی معتقد    )

 گیرد و با نوعی آوارگی فردیت مواجه هستیم  همان( بیرون از گفتمان خود قرار می 
صدایی و شیوۀ روایتی گفتمان ریرمستقیم آزاد بیان  با اشاره به ارتباط تهنیک چند 2کنان -شلومیت ریمون

حامی  که  چندکند  را  آن  که  متفاو   صداهای  همزمان  نامیده ور  آزاد صدایی  ریرمستقیم  گفتمان  در  اند، 
ضمن مقایسۀ   3درای-(  هلن آریستار511:  2008کنان،  -کند«  ریمون»افزاین عم  معنایی متن را ایجاد می 

فتمان ریرمستقیم کند که گبه عنوان دو گونۀ متفاو  از روایت، اظهار می   4این گفتمان و جریان سیال ذهن
های عینی شاصیت در دهد که چه مقدار و با چه دقتی از واژه آزاد به نویسنده یا راوی این ح  انتااب را می 

(؛ با این توضیح که برخالف جریان سیال ذهن که نویسنده 99:  2002روایت استفاده کند  آریستار درای،  
تواند به طور در گفتمان ریرمستقیم آزاد نویسنده می گذرد است، ملزم به بیان همۀ آنچه از ذهن شاصیت می 

اندیشه از  آنچه  میخالصه هر  که الزم  را  شاصیت  توصیف های  به  و  دهد  قرار  مااطب  اختیار  در  داند 
 وضعیت روایت ادامه دهد  

می  آزاد در متن  ریرمستقیم  تثثیرا  سان  جمله  با دیدگاه  از  راوی  دیدگاه  دادن  قرار  ردیف  به هم  توان 
ها در گفتمان ریرمستقیم آزاد، معنا میان ها و زبان صیت اشاره کرد  در نتیجۀ درهم آمیاتری شاصیت شا

دو دنیا در نوسان است  برخالف انوا  پیشین و همانطور که پین از این مطرح شد، این نقل قول خارج از 
قطعی و ثابت برای های  توان شاخنباشد و به همین خاطر نمی چارچوب متن، قابل تشاین قطعی نمی 

نمونه بر  استناد  با  حوزه،  این  پژوهشرران  وجود،  این  با  داد   ارائه  متن  در  آن  بررسی شده،  تشاین  های 
داده شاخن برای شناسایی این نو  گفتمان در متن ارائه  این شاخنهایی عام  از اند  برخی از  ها عبارتند 

( افعال وجه نما؛ 3گرهای زمانی و مهانی؛ ر  ( اشا2تتییر ضمایر از اول/ دوم شان به سوم شان؛   (1
( حذف »که« 7( حذف ویرگول و عالمت نقل قول؛ 6( نبود بند ضمیمه؛ 5ها و ادا  تثکید؛ جمله پرکن (4

 گردد( ( تتییر افعال روایی متن  یک زمان به عقب برمی 9جایی نحوی فاعل و فعل؛ ( جابه 8موصولی؛ 

 
1. Michal Peled Ginsburg 

2. Shlomith Rimmon-Kenan 

3. Helen Aristar-Dry 

4. Stream of consciousness 



 169 در …  ییچندصدا  کیبرگردان تهن یبررس 

 

 

 در زبان فرانسه  آزاد  غیرمستقیم گفتمان هایشاخص -۳
های صدایی، گفترومندی و انوا  گفتمان، در ادامه به معرفی و توضیح انوا  شاخنپ  از معرفی مفهوم چند

به عنوان یهی  مادا  بواریهایی از ترجمۀ این گفتمان در رمان  گفتمان ریرمستقیم آزاد در متن و بررسی نمونه
این   به ذکر است که نظریهتهنیک میاز متون مناسب جهت کاربست  َالن پردازیم  الزم  پردازانی همچون 

سبوک 1راباتل دوریسا  پالسیال 2،  کلر  مونگ3،  دو  جئون  میلسک  کریستف  تامپسون   4،  کنت  حیطۀ    5و  در 
 اند  هایی داشتهصدایی فعالیتچند

سعی  7ای با عنوان »افعال ادراکی، اتصاال  و گفتمان ریرمستقیم آزاد اولیه« در مقاله  6کاترین سورنِسن 
دانیم پین از مستقیم آزاد در زبان فرانسه دارد؛ ما نیز الزم می های درون متنی گفتمان ریردر معرفی شاخن

اد را با استناد به پژوهن های گفتمان ریرمستقیم آزها، انوا  شاخنها و بررسی ترجمه ورود به مبحث نمونه 
های درونی های آرازگر، شاخن ها شامل شاخنوار معرفی نماییم  این شاخنسورنِسن به طور فهرست

 های پایانی است و شاخن

 آغازگر   ی ها شاخص  - 1- 3
بررسی شاخن براسا   بر  شده  انجام  می های  نظر  به  اینرونه  شده،  معرفی  دستههای  در  که  بندی رسد 

های آرازگر که در متن عینی و قابل رؤیت هستند در دستۀ شاخن  ]رالبام فعلی[سورنِسن، تبدیال  و تتییرا   
های این ترین شاخنن واضحها به عنواگذاری این باشد که این شاخنگیرند؛ شاید دلیل این نامقرار می

 کنند، مانند: گفتمان فرآیند تشاین آن را آراز می 
کند در زمان گذشتۀ ساده  ادراکی یا فعل حرکتی که مفهوم یک ح  را القا می -تبدیل یک فعل حسی  -

 به فعلی به زمان ماضی استمراری

 زمان ماضی استمراری ادراکی بیرونی در زمان گذشتۀ استمراری به فعلی به-تبدیل یک فعل حسی -

 ادراکی درونی در زمان گذشتۀ ساده به فعلی به زمان ماضی استمراری-تبدیل یک فعل حسی -
 ادراکی درونی به زمان ماضی استمراری به فعلی در زمان ماضی استمراری-تبدیل یک فعل حسی -

 ه فعلی در زمان ماضی استمراریکنندۀ نوعی قااو  در شرایط خاص به زمان ماضی استمراری بتبدیل فعلی بیان  -

 
1. Alain Rabatel 

2. Dorisa Cebuc 
3. Claire Placial 

4. Geon de Meung 

5. Kent Thompson 
6. Kathrine sørensen Ravn Jørgensen 

7. Les verbes de perception, les connecteurs et le discours indirect libre embryonnaire 
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 کنندۀ یک تمایل در شرایطی خاص به زمان ماضی استمراری به فعلی در زمان ماضی استمراری تبدیل فعلی بیان  -

رسد؛ به همین دلیل در ها، خارج از ظرفیت این پژوهن به نظر میذکر مثال برای تمامی این شاخن
 گذشته  به  ساده  گذشته  از  زمان  الذکر  تتییریهی از موارد فوقهایی از  بان تحلیلی مقاله، به توضیح مثال 

 کنیم  استمراری( بسنده می

 های درونی شاخص  - 2- 3

برای معرفی شاخنبه نظر می  ندارند از رسد سورنِسن  هایی که در نراه اول جلوۀ عینی و ظاهری در متن 
های این توان اظهار کرد که شاخنمیاست  بر این اسا   های درون متنی استفاده کردهاصطالح شاخن

 شوند، مانند: دسته به طور ضمنی و از ورای مفاهیم ذهنی موجود در متن تشاین داده می 
 ای و ذهنیواژگان کلیشه -
 نقاط ذهنی مشترک یک باور و یک تفهر  -

همچون    - ذهنی  ویژگی  با  زمان    «figurer»و    «trouver»  ،«sembler»  ،«paraȋtre»افعالی  به 
 ماضی استمراری

 ای ذهنی نررش استعاره  -

 انعهاسیتصاویر ذهنی پین -

 دهنده به ضمیر یک شاصیتعالئم اشاره ارجا  -
 « car»و  «donc» ،«mais»حروف ربطی همچون:  -

 « et même»قیدهایی همچون  -

 سبک شفاهی  -

 نظری ذهنی هدایت کنند افعال به زمان گذشتۀ ساده مشروط بر اینهه عناصر پیرامتنی ما را به سمت نقطه  -
می  پیرامتنی  عناصر  زاویه این  ورای  از  باید  که  اشاره  عالمت  وجود یک  باشند:  بدین شرح  دید یتوانند 

دید شود،  یاد یک زوایهتواند موجب ایجکه می   maisکننده تفسیر شود؛ وجود حرف ربط  شاصیت/ بیان
دید ی که موجب ایجاد یک زاویه  etو    alorsباشد؛ وجود  حتی اگر با فعلی به زمان گذشتۀ ساده هماهنگ شده

باشد مشروط بر اینهه بین ترتیب وقایع یا ترتیب  شود، حتی اگر با فعلی به زمان گذشتۀ ساده هماهنگ شده
 ود داشته باشد  زمانی وقایع و شرایط بیان رابطۀ سببیت وج

 شده به واژگان ذهنی مزین شده باشد   افعال به زمان گذشتۀ ساده مشروط بر اینهه مطلب بیان -

شود،  ای که شاصیت متوجه آن می افعال به زمان گذشتۀ ساده مشروط بر اینهه عمل در همان لحظه  -
 انجام گرفته باشد  
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پایانی: شاخص  - 3- 3  های 

 مستقیم آزاد ریر گفتمان  -

 گفتمان مستقیم  -

 داستان 1بازگیری  -

 بواری  مادام  رمان ترجمۀ فارسی  دو از  هاییمثال  در آزاد   مستقیمغیر بررسی گفتمان -۴

ها پرداختیم  در این های متنی آنها و شاخنمستقیم آزاد و نشانهبه توضیح و تبیین گفتمان ریر پین از این 
می  تهیه  بان  با  تا  بیان بر شاخن کوشیم  ریر های  گفتمان  وجود  توسط سورنِسن،  در شده  را  آزاد  مستقیم 

صور     2به همراه دو ترجمۀ فارسی آن که توسط محّمد قاضی و مهدی سحابی   مادا  بواریهایی از رمان  مثال
نماییم  قاعدتام در کتب ترجمه شده، مترجم نقشی اساسی را در تصویر گرفته سازی و انتقال است، بررسی 

چه را که کند و مااطب بر این باور است که همۀ آنصحیح دیدگاه و نظریا  نویسنده به مااطب ایفا می
رو، هدف دریافت خواهد کرد  از این  است توسط مترجم و از خالل ترجمۀ اونویسنده اثر در کتاب خود آورده

ترین عنصر مستقیم آزاد به عنوان اصلی ریراز این بررسی سنجن میزان شناخت مترجمان مذکور از گفتمان 
چند مثالایجاد  بررسی  در  است   فلوبر  گوستاو  سبک  و همچنین  متون  در  بانصدایی  نظر ها،  در  های 

های تشاین این گفتمان را با خط و شاخن اندرنگ شدهزاد، پرشده به عنوان گفتمان ریر مستقیم آگرفته
 ایم  زیرین معین کرده 

شخصّیت   - 1- 4  شاخص بیان درونیات 

مستقیم آزاد در متن است  در  های گفتمان ریر راوی یهی از نشانه   زبان   از   آن  بیان و شاصیت  تفهرا    به  ورود 
بیان مطلب از زاویۀ دمثال  های تشاین  تر از سایر شاخن رنگید شاصیت پر های مرتبط با این شاخن، 

خورد  در این گروه، هرچه از صفا  صدایی به وضوح به چشم می مستقیم آزاد است و در نتیجه چند گفتمان ریر 
های پین یابد  در مثال ذهنی بیشتری برای توضیح درونیا  شان استفاده شود، میزان ابهام در متن افزاین می 

 مستقیم آزاد هستیم:شاخن و نحوۀ معناسازی آن در حیطۀ گفتمان ریر  رو، شاهد وجود این
- L’officier de santé, chemin faisant, comprit aux discours de son guide que M. 
Rouault devait être un cultivateur des plus aisés. […] Il [Rouault] n’avait avec lui que 
sa demoiselle, qui l’aidait à tenir la maison. (Flaubert, 1929: 17) 

 
1. Reprise 

عقیلی  منتشر شد  ترجمۀ قاضی و   1395و چاپ پانزدهم آن در سال  1386ترجمۀ سحابی از انتشارا  نشر مرکز، چاپ اول آن در سال   2
 است  بوده 1369از انتشارا  بهار و پنجمین نوبت چاپ آن در بهار 
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از حرفهای اضیق در بین راه  از   1: پزشک مجاز  راهنمای خود پی برد که آقای روئو بایستی یهی 

اش  داری کسی به جز صبیهو اکنون برای کمک در کار خانه  […]ترین کشاورزان باشد   مرفه
  (15: 1990 فلوبر،  پین او نبود 

های راهنماین چنین فهمید که آقای روئو دهقان بسیار مرفهی : در طول راه پزشک از گفته حابیس
 ( 17: 2016 فلوبر،  رسیدو دخترخانمن با او بود که به کارهای خانه می   ]…[است  

قسم این  اندیشهدر  به  ورود  گفتمان  ت،  وجود  شاخن  شارل،  یعنی  شاصیت،  درونی  تفهرا   و  ها 
می ریر قرار  آزاد  آنمستقیم  میگیرد   سوق  شاخن  و  نشانه  این  تشاین  به  را  ما  واژۀ چه  دهد 

«demoiselle»   دهد که این عبار  از ورای زاویۀ دید شارل است  این واژه به طور محسوسی به ما نشان می
آن را به راوی نسبت دهد  برای   «Fille»توانست با استفاده از واژۀ  است که اگر ریر از این بود می دهبیان ش

اند که خانمن« را برگزیده اش« و سحابی معادل »دخترقاضی معادل »صبیه   «demoiselle»ترجمۀ واژۀ  
عبار    یعنی  بان  این  از  دیرری  عبار   ترجمۀ  در  اما  است   مناسب  و  صحیح  معادل  دو   .M»هر 

Rouault devait être un cultivateur des plus aisés»  « آقای روئو بایستی یهی قاضی معادل
است که « را قرار دادهآقای روئو دهقان بسیار مرفهی است« و سحابی معادل »شدترین کشاورزان بااز مرفه

نماید؛ چرا که نظر نویسنده و وفاداری به متن اصلی صحیح میترجمۀ قاضی از لحاظ رعایت محتوای مد
بی باشد« عدم قطعیت موجود را به خو  ]…[و بیان معادل »بایستی    «devait être»نظر گرفتن واژۀ وی با در 

است  این در حالی است که مترجم دیرر این عدم قطعیت ناشی از تفهر ذهنی شارل را از بین متبادر کرده
 است که گویی شارل از این موضو  اطمینان کامل دارد ای ترجمه کردهبرده و به گونه 

- Avant qu’elle se mariât, elle avait cru avoir de l’amour  ; mais le bonheur qui aurait 
dû résulter de cet amour n’étant pas venu, il fallait qu’elle se fût trompée, songeait-
elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l’on entendait au juste dans la vie par les 
mots de félicité, de passion et d’ivresse, qui lui avait paru si beaux dans les livres. 
(Flaubert, 1929: 43) 

کرده  :اضیق گمان  کند  شوهر  اینهه  از  که   پین  را  سعادتی  ولی چون  دارد  دل  در  عش   که  بود 
نتیجمی می  ۀبایست  فهر  پین خود  نداشت  پی  در  باشد  عش   اشتباه این  که حتمام  کرد 

است  و »اما« درصدد تحقی  برآمد تا بداند مفهوم واقعی کلما  سعاد  و عش  و  کرده
کتاب  در  که  کردهمستی  زیبا جلوه  همه  آن  نظرش  به  زندگی چیستها  در     فلوبر،  بود، 

1990 :37 ) 
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است؛ اّما از آنجا که به آن خوشباتی که  بود که به عش  رسیده  ِاما پین از ازدواج پنداشته :حابیس
 گفت که پ  باید اشتباه کرده بود پین خود می   شد دست نیافتهباید از این عش  حاصل می

می  و  واژه باشد  مفهوم  زندگی  در  که  بفهمد  در  کوشید  که  سرمستی  شور،  سعاد ،  های 
 (  40: 2016   فلوبر، بود دقیقام چیست بسیار زیبا آمده ها به نظرشکتاب

و توضیحی که   «il songeait»عبارا  ابتدایی این مثال افهار شاصیت هستند اما به دلیل ذکر عبار   
می  قبلی  جمال   به  عبار   ریر این  گفتمان  حیطۀ  از  آزاد  افزاید،  گفتمان مستقیم  و  آزاد خارج شده  مستقیم 

 Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste»عبار     شود  امامحسوب می 

dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse, qui lui avait paru si 

beaux dans les livres »   که این عبار  به  ورد؛ چرا مستقیم آزاد به شمار آ توان جزئی از گفتمان ریر را می
چه  پردازد  در این بان راوی از زاویۀ دید ِاما به بیان آن ها و افهار ِاما و تفهر وی راجع به عش  می ه بیان دردر

 Emma cherchait»پردازد  در ترجمۀ این عبار  قاضی که او در ذهن خوین در جستجوی آن است، می 

à savoir » ور  عالوه بر تبدیل مفهوم عبار  و بدین ص بداند« ترجمه کرده  تا  برآمد  تحقی  درصدد  را به »ِاما
از فرآیندی ذهنی به فرآیندی عملی و داشتن اشتباهی جزئی در متبادر کردن مفهوم مدنظر، تشاین گفتمان  

بفهمد« مفهوم فرآیند ذهنی را   کوشیداست  سحابی با انتااب معادل »می مستقیم آزاد را بسیار دشوار نموده ریر 
 مستقیم آزاد را به خوبی نشان داده است  ست و گفتمان ریر اتر از قاضی انتقال داده روشن 

های قبلی است؛ چرا که در این مورد تلفی  تر از نمونهای پیچیده مثالی که در ادامه پین رو داریم نمونه 
گفتمان نشانه و  صدا  صاحب  تشاین  شاصیت،  افهار  با  مستقیم  قول  نقل  به  مربوط  نرارشی  های 

 گرداند  برای مااطب دشوار می مستقیم آزاد را ریر
»Dans vingt-quatre heures pour tout délai.« –Quoi donc? »Payer la somme totale 
de huit mille francs.« Et même il y avait plus bas: »Elle y sera contrainte par toute 
voie de droit, et notamment par la saisie exécutoire de ses meubles et effets.« 
Que faire? … C’était dans vingt-quatre heures; demain! Lheureux, pensa-t-elle, 
voulait sans doute l’effrayer encore ; car elle devina du coup toutes ses manœuvres, le 
but de ses complaisances. Ce qui la rassurait, c’était l’exagération même de la 
somme. (Flaubert, 1929: 333) 

دارد   …»  :اضیق ساعت مهلت  جمعام هشت هزار    …که چه بشود؟ » - «…فقط بیست و چهار 
 « …فرانک بپردازد 

»چنانچه در رأ  موعد نپردازد با کلیۀ وسایل قانونی از جمله توقیف   …بود:  تر نوشتهو پایین 
 شد «  و ضبط اموال، ملزم به پرداخت خواهد
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شد! فهر کرد  بهند؟ اکنون در آن بیست و چهار ساعت مهلت بود که فردا منقای میچه  

خواسته لورو  باز  حتما  همه   که  آن  از  را  او  منظور  فورام  چون  بترساند؛  را  او  است 
 فلوبر،   باشید گزافی مبلغ بودحد  زد  آنچه بیشتر به او قو  قلب می  1خدمتیخوش 
1990 :306  ) 

چه؟ »ملزم به پرداخت مبلغ هشت هزار فرانک  -»در پایان مهلت بیست و چهار ساعته «  :حابیس
 «…الاصوص ضبط اموال منقول تر: »قهرام از طرق قانونی، علیباشد « و پایینمی

ساعت دیرر، یعنی همان فردا! فهر کرد که لورو حتمام خواسته بیست و چهار    …چه کند؟
یهباره مفهوم همۀ دسیسه  او را بترساند؛ چون  این کار  او  خدمتیها و هدِف خوش با  های 

آمیز  داد این بود که رقِم حهم به نظرش ارراقبراین روشن شد  چیزی که به ِاما دلررمی می
 ( 319: 2016 فلوبر،  آمدمی

است! دو عبار  مستقیم اول  هم آمیاته شدهال، زاویۀ دید شاصیت یعنی ِاما با روایت راوی دردر این مث
با عالمت گیومه مشان شده  نامه که  بر نشان دادن متن  اکنون ، نشان می اند، عالوه  دهند که این عبارا  

ریر  گفتمان  نتیجه  در  و  نیز هستند  ِاما  در سر  مافهاری  پنداشته  نیز  آزاد  دو یمستقیم  این  خالف  بر  شوند  
، عبار  مستقیم بعدی که «Et même il y avait plus bas» عبار ، به دلیل وجود عبار  توضیحی 

مستقیم آزاد پنداشت  توان آن را گفتمان ریرشود و نمیدر گیومه قرار گرفته، تنها گفتمان مستقیم محسوب می
عبارا    ادامه،  بر   «Que faire? … C’était dans vingt-quatre heures; demain»در  نیز 

دهندۀ تعل  این دو عبار  به هر گفتمان دیرری باشد،  اسا  مفهوم و به پشتوانۀ عدم وجود شاخصی که نشان 
هر دو مترجم در ترجمۀ این  مستقیم آزاد به حساب آید تواند جزئی از افهار ِاما و در نتیجه گفتمان ریرمی 

نوی  با حفظ فرم نوشتاری  با سنده و رعایت اصول نرارشی موجود در متن، موف  عمل کرده بان،  اند، اما 
واژۀ   برای  فردا«  معادل »همان  انتااب  به  می   «demain»استناد  این توسط سحابی،  که  مدعی شد  توان 

بیان مطلب از نراه و زبان  به ترجمۀ خوین، خود را در لحظه و موقعیت  با افزودن واژۀ »همان«  مترجم، 
 است  ای بهتر ارائه دادهاست و از این رو ترجمهشاصیت قرار داده

زمان از گذشته ساده به گذشته استمراری   - 2- 4  شاخص تغییر 

 که گذشتۀ ساده از  فعل صدایی تتییر زمانمستقیم آزاد و چندهای برجستۀ گفتمان ریرشاخنیهی دیرر از 
باشد  پژوهشررانی همچون اولِسن در این خصوص،  می  استمراری ماضی زمان  به است روایی عمدتام  زمانی 

تییر زمان افعال در بر این باورند که بین گذشتۀ ساده و گفتمان ریرمستقیم آزاد سازگاری وجود ندارد و این ت
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نمی  البته  است؛  آزاد  ریرمستقیم  گفتمان  موارد الزمۀ  به اکثر  گذشتۀ ساده  زمان  تتییر  کرد که هر  ادعا  توان 
صدایی صدایی است و گاه هیچ تثثیری در ایجاد چند گذشتۀ استمراری دلیلی بر وجود این نو  گفتمان و چند

 مستقیم آزاد به کمک این اصل را بررسی خواهیم کرد  ریر  گیری گفتمانندارد  در دو مثال بعد نحوۀ شهل
Charles l’interrompit: il avait mille inquiétudes, en effet; les oppressions de sa 
femme recommençaient. Alors Rodolphe demanda si l’exercice du cheval ne serait 
pas bon. (Flaubert, 1929: 180) 

 1های   ناراحتی داشت  به راستی که از بابت او هزار جور نررانی  قطع کرد : شارل حرف او را  اضیق
سواری برای اعادۀ  آیا اسب پرسید که  آنراه رودولف  بود شرو  شدهدوباره  شروحی همسر

 ( 164: 1990 فلوبر،  سالمت خانم مفید است یا نه
را    :حابیس واقع    قطع کرد و گفت کهشارل حرفن  افسردگی  بیدر  نهایت نرران است؛ چون که 

دوباره    شهمسر می دارد  رودولف  شودشرو   که    اسب   پرسید  مفید آیا  براین  سواری 
 ( 170: 2016 فلوبر،  بود؟ناواهد

است؛ سپ  از گذشتۀ ساده به   («interrompit» در عبار  اصلی، اولین فعل به زمان گذشتۀ ساده  
و  («avait»  ،«recommençaient» ماضی استمراری   به مفهوم  با توجه  با تتییر زمان فعل مواجهیم  

باشد  بدین صور  جملۀ اول از زبان ای از تتییر صاحب سان میمحتوای عبار ، این تتییر زمان نشانه 
 il avait mille inquiétudes, en effet; les oppressions de sa»راوی و عبارا  بعدی شامل  

femme recommençaient »  روایت شده راوی  زبان  از  که  است  در  افهار شاصیت  و  نتیجه   است 
مستقیم را های گفتار ریر ها و نشانه باشیم  در عبار  آخر شاخن مستقیم آزاد می شاهد وجود گفتمان ریر 

با بررسی ترجمه  به نظر می شدهای انجام شاهد هستیم  اما  رسد که قاضی در رعایت نو  گفتمان ه اینرونه 
که همان موف  نویسنده  نرارشی  حفظ سبک  حیث  از  این قسمت  ترجمۀ  در  کرده است  سحابی  عمل  تر 

است، چراکه وی با افزودن واژۀ »گفت که« فرم عبار   مستقیم آزاد است، چندان موف  عمل نهردهگفتمان ریر
چه سحابی است  همچنین آن  مستقیم نموده و وفاداری به سبک نویسنده را نادیده گرفتهرا تبدیل به گفتمان ریر

 همه راوی صدای و را نداشته باشیم است که در ترجمۀ وی صدای شاصیتبه متن اضافه کرده موجب شده
ویژگی چندآوایی متن   و  است  مشان  شاصیت  صدای  ترجمۀ قاضی  در  حالیهه  در   کند  بیان  ها راگفته
   است ظ شدهحف

Enfin Charles, ayant fermé la porte, le [Léon] pria de voir lui-même à Rouen quels 
pouvaient être les prix d’un beau daguerréotype; c’était une surprise sentimentale 
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qu’il réservait à sa femme, une attention fine, son portrait en habit noir 
(Flaubert, 1929: 137). 

رود تحقی  که وقتی به روان می خواهن کرد باالخره شارل پ  از اینهه در را بست از لئون  :اضیق
خواست  که شوهر می  بودای کند که قیمت عه  گرفتن چقدر است؟ منظور هدیۀ عاشقانه

زبی او  اطال   به  با بدهدنن  عه  همسرش  هدیه  این  بود   او  به  توجهی ظریف  نشانۀ   ،
 (  125: 1990 فلوبر،  پیراهن سیاه بود

که در »روآن« هزینۀ یک عه  داگروتیپ    خواهن کرد سرانجام شارل پ  از بستن در از او    :حابیس
ش کند،  به همسرش بدهد و رافلریر  خواستمی که    بودای احساساتی  خوب را بپرسد؛ هدیه

 فلوبر،   آمدای از او در لبا  سیاه، که به نظرش خیلی ظریف و خوش سلیقه میتهچهره 
2016 :128  ) 

باشد  اولین تتییر  دهندۀ روایت ماجرا توسط راوی می با زمان گذشتۀ ساده نشان   « pria»جا نیز، فعل در این 
فعل   با  استمراری  ماضی  به  می   « pouvaient»زمان  شاخن انجام  جزء  فعل  این  اما  گفتمان  پذیرد  های 

بار  است  با عگیرد و همچنان جزئی از روایت ماجراست که توسط راوی صور  گرفته مستقیم آزاد قرار نمی ریر 
«c’était une surprise sentimentale qu’il réservait à sa femme, une attention fine, 

son portrait en habit noir کنیم  باشد، مشاهده می مستقیم آزاد می « تتییر زمانی را که نشانۀ گفتمان ریر
لریر کردن همسرش به وسیلۀ  کند که قصد راف در واقع این عبارا  افهار شاصیت یعنی شارل را متبادر می 

مستقیم آزاد هستیم  شود به همین دلیل مدعی وجود گفتمان ریر ای را دارد؛ این افهار از زبان راوی بیان می پرتره 
تر از قاضی عمل رسد که سحابی موف  مستقیم آزاد، به نظر می در ترجمۀ این عبار ، از حیث وجود گفتمان ریر 

بدهد   او  به  زنن  اطال بی   خواستمی   شوهر  […]از واژه »شوهر« در عبار  »است  قاضی با استفاده  کرده 
»این[…] انتقال مفهوم می   سیاه  پیراهن  با   همسرش  عه    هدیه  « و عبار   به  گویی  بود«، چنان  که  پردازد 

ست که به روایت ماجرا مشتول است و تشاین صدای راوی از شاصیت در این ترجمه دشوار  همچنان راوی 
بین دو جمله با عالمت نرارشی »،« و  نظر می به   با حذف فاعل در ترجمه، ایجاد ارتباط  رسد  اما سحابی 

  از  ایتهچهره   کند،   رافلریرش   و   بدهد   همسرش   به  خواستمی  که بود احساساتی  ایاستفاده از عبار  »هدیه 
 تر نموده است خواننده راحت ها افهار شارل هستند را برای « درک این موضو  که این [ …]سیاه،  لبا   در او

متن از ورای واژگان ذهنی   - 3- 4  1شاخص مفهومی 

های تشاین گفتمان ای که پین از این نام بردیم، واژگان استعاری ذهنی را یهی از شاخن سورنِسن در مقاله 

 
1. Lexique subjectif 
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تشاین های این شاخن نشانۀ نرارشی برای  (  در مثال157:  2002داند  سورنِسن،  ریرمستقیم آزاد می 
های ادبی قبلی خود به وجود این مستقیم آزاد وجود ندارد و مااطب تنها از ورای واژگان و دانستهگفتمان ریر

کنیم نیز همچون شاخن واژگان استعاری جا عنوان می برد  شاخن مفهومی متن که ما در اینگفتمان پی می 
کنیم که شاخصی ، اذعان می ه این شاخنهای مربوط بشود، چراکه در تحلیل مثالذهنی تشاین داده می 

برای بیان گفتمان ریر  ندارد و شاهد تتییر زاویۀ دید و صاحب صدا، بدون عینی  مستقیم آزاد در متن وجود 
وجود شاخن نرارشی عینی و مشان و تنها از ورای مفاهیم موجود در متن خواهیم بود  بنابراین در این 

توان صدای راوی و صدای شاصیت را اامین و مفاهیم موجود در متن می ها، تنها به وسیلۀ مدسته از مثال
 از یهدیرر تشاین داد 

- Alors il [Charles] écrivit à sa mère pour la prier de venir, et ils eurent ensemble de 
longues conférences au sujet d’Emma. 
À quoi se résoudre? Que faire, puisqu’elle se refusait à tout traitement? 
- Sais-tu ce qu’il faudrait à ta femme? Reprenait la mère Bovary. (Flaubert, 1929 : 147) 

ها مادر و  و از او خواهن کرد که فورام به ایونویل بیاید  مد   نوشتآنراه شرحی به مادرش  :اضیق
صمیمی بایستی گرفت    چه تصحبت کردندپسر طی جلساتی طوالنی در خصوص »اما«  

 :گفتمی   ننه بواری دادنمیبه هیچ مداوایی  تنو چه بایستی کرد؟ چون »اما« 
 (134: 1990 فلوبر،  دانم برای زنت چه الزم است؟نمی -

های طوالنی  بحثو از او خواهن کرد بیاید، و با هم دربارۀ ِاما  نوشتای برای مادرش نامه :حابیس
  کردند

 چاره چه بود؟  پذیرفتنمیای را کردند؟ از آنجا که ِاما هیچ معالجهچهار باید می
 (138: 6201 فلوبر،  دانی زنت چه الزم دارد؟می  -: گفتمادر شارل 

باشیم  اما باید دید که در این  در مثال باال نیز شاهد تتییر زمان از گذشتۀ ساده به ماضی استمراری می
پذیرد  در قسمت ابتدایی عبار  و با کاربرد مستقیم آزاد به چه صور  توجیه می عبار  وجود گفتمان ریر

ماضی استمراری و در فرم پرسشی   افعال گذشتۀ ساده شاهد روایت راوی هستیم  جمال  میانی که دارای فعل
شود، از این رو این دو عبار   های شاصیت است که از زبان راوی روایت می هستند در واقع افهار و اندیشه

«À quoi se résoudre? Que faire, puisqu’elle se refusait à tout traitement  » گفتمان
می ریر محسوب  آزاد  ماضی مستقیم  زمان  با  فعل  وجود  با  مثال،  این  در  ذکرشده  پایانی  عبار   اما  شوند  

مستقیم آزاد نیست  عالمت خط تیرۀ پین از عبار  آخر نشان دهندۀ گفتمان مستقیم استمراری، گفتمان ریر
راوی و برای مشان کردن  از زبان «Reprenait la mère Bovary» بودن این عبار  است و عبار  
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تر از مترجم دیرر رسد که در ترجمۀ این مثال سحابی موف باشد  به نظر می گویندۀ این گفتمان مستقیم می 

ترجمۀ قاضی از لحاظ رعایت زمان افعال صحیح می  به گفتمان عمل کرده است   نماید اما بان مربوط 
ای بسیار مبهم به گونه  «puisqu’elle se refusait à tout traitement»مستقیم آزاد یعنی عبار  ریر

ست و یا افهار مستقیم آزاد بودن آن و اینهه این عبار  جزئی از روایت راویترجمه شده است و تشاین ریر
رو شده است  به بهاست، در ترجمۀ فارسی با دشواری زیادی رو شاصیت است که از زبان راوی بیان شده 

برای   به عنوان گفتمان مستقیم معرفی شد، ترجمۀ صحیح و وفادارانه عالوه، این مترجم  ای عبار  آخر که 
گزینی ارائه نداده است؛ هرچند که نو  گفتمان در آن به درستی رعایت شده است  در ترجمۀ سحابی نحوۀ واژه 

کند و ر می مستقیم آزاد را متبادو کاربرد افعال شاصی به زمان ماضی استمراری به خوبی وجود گفتمان ریر 
است  در این ترجمه، فعل عبار  آخر به جای ماضی ابهام ناشی از وجود این نو  گفتمان را به حداقل رسانده

توان آن را یهی از مقتایا  ( که میگفتreprenait←استمراری به زمان گذشتۀ ساده ترجمه شده است  
 باشد  باشی از روایت راوی می دهد که این عبار  ترجمۀ روان در نظر گرفت و به خوبی نشان می 

ها مستقیم آزاد وجود ندارد و افهار شاصیتدر مثال بعد نیز، شاخن نرارشی برای وجود گفتمان ریر 
 کند  از ورای مفهوم متن ما را به سمت تشاین این گفتمان هدایت می

- La mère de Charles venait les voir de temps à autre; mais, au bout de quelques jours, 
la bru semblait l’aiguiser à son fils; et alors, comme deux couteaux, elles étaient à le 
sacrifier par leurs réflexions et leurs observations. Il avait tort de tant manger! 
Pourquoi toujours offrir la goutte au premier venu? Quel entêtement que de ne 
pas vouloir porter de la flanelle! (Flaubert, 1929: 24) 

آمد، ولی پ  از چند روز معلوم شد که عروسن او  ن ایشان می دمادر شارل گاهراهی به دی  :اضیق
است  آن وقت هر دو زن، مثل دو دشنۀ تیز، با اعتراضا  و ایرادا   را با خود همدست کرده

خورد، چرا با هرکه از راه نرسیده هم  چرا انقدر پرمی   د که مثالم افتادنخود به جان شارل می
: 1990 فلوبر،  خواهد لبا  فالنل بپوشد؟شود؟ یا این چه لجاجتی است که نمیپیاله می 

21 ) 
رسید که عرو  آمد؛ اّما بعد از چند روزی به نظر میمادِر شارل گاه به گاهی به دیدنشان می  :حابیس

ا هم با خود همداستان کند؛ در نتیجه هر دو زن مثل دو دشنه به جانن باشد او ر موف  شده
با نین می و  ایرادهایشان شهنجهافتادند  و  اشتباه می اش میها  کرد که این همه رذا  دادند  
کرد؟ این چه سماجتی بود که  رسید شراب تعارف می خورد! چرا به هر کسی که از راه می می

 (23: 2016 فلوبر،  د؟ خواست لبا  کتان تنن کننمی
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اند، ایراداتی که به رفتار شارل وارد  رنگ شدهمستقیم آزاد پرعباراتی که در مثال فوق به عنوان گفتمان ریر
شدند و در ذهن ها هستند، نهاتی که مادر و همسرش دائمام به وی متذکر میشود همان تفهرا  شاصیتمی 

بهانه به عنوان  دارد  از آندهندۀ آنهای آزارشارل  یی که این قسمت، بدون هیچ شاخصی که جاها جریان 
ها باشی شویم که ایناست؛ تنها از روی مفهوم عبارا  متوجه میدهندۀ گویندۀ کالم باشد، آورده شدهنشان 

به دلیل تبدیل ها و افهار شاصیتاز گفته هاست و ابهام در تشاین گفتمان شاصیت یا روایت راوی، 
رسد که قاضی با اضافه کردن »که مثالم چرا« و اتصال این عبارا  می است  به نظربه وجود آمده  Ilضمیر به 

است  ترجمۀ مستقیم و شهل ساختاری آن را در متن از بین برده به عبارا  پیشین ابهام ناشی از گفتمان ریر 
است و به همین دلیل وجود گفتمان سحابی طب  الروی متن اصلی و بدون افزودن هیچ توضیحی انجام شده 

 است  مستقیم آزاد را بهتر متبادر کرده ریر

از افعال خاص )افعال حسی و فرآیند ذهنی   - 4- 4  ( 1شاخص استفاده 

نشان افعال  حسی،  افعال  ذهنی،  افعال  همچون  افعال  از  نشانگروهی  افعال  و  تمایل  نوعی دهندۀ  دهندۀ 
ریر گفتمان  شاخن  عنوان  به  میقااو   پنداشته  آزاد  بمستقیم  این  در  تحلیل شوند   و  بررسی  به  ان 

دهندۀ ادراک و تمایال  درونی هایی خواهیم پرداخت که دارای این افعال هستند و با تهیه بر افعال نشانمثال
 کنیم مستقیم آزاد را اثبا  می شاصیت وجود گفتمان ریر 

- Elle aurait voulu que Charles la battît, pour pouvoir plus justement le détester, 
s’en venger. Elle s’étonnait parfois des conjectures atroces qui lui arrivaient à la 
pensée; et il fallait continuer à sourire, s’entendre répéter qu’elle était 
heureuse, faire semblant de l’être, le laisser croire! (Flaubert, 1929: 129) 

شارل کتهن بزند تا تنفرش از او به ح  زیادتر شود و انتقام بریرد  گاهی از  خواست میدلن  :اضیق
بایست همچنان باندد تا مردم   آیا میشدمتعجب میزد  که به سرش می  2این فهرهای بیرحمانه 

برویند که او در زندگی خوشبات است، یا تظاهر به خوشباتی کند و برذارد که شارل هم به  
 (116: 1990 فلوبر،  اشد؟این خیال ب

 توانست با توجیه بیشتری از او نفر  داشته زد و در نتیجه می که شارل کتهن می خواست  دلن می   :حابیس
شرفت زده های دهشتناکی که در ذهنن مجسم کرد  باشد و انتقام بریرد  گاهی خودش از وضعیت 

کرد که در زندگی خوشبات خودش تهرار می زد، پین  ؛ و با این همه باید همچنان لباند می شدمی 
 (  119  :2016 فلوبر،    باورانیدآورد و به دیرران هم می است، ادای خوشباتی را در می 

 
1. Les verbes de perception ou de procès mental 

 کتاب است    نرارش بر اسا  متن 2
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دهندۀ خواست و  ست نشانکه فعلی   («vouloir  «aurait vouluدر این مثال با تهیه بر وجود افعال 

دهندۀ ادراک درونی شاصیت، به ست نشان که فعلی  ( «étonner  «s’éonnaitاراده در شرایطی خاص و  
باشیم  مستقیم آزاد می مستقیم آزاد، مدعی وجود گفتمان ریرهای درونی گفتمان ریر عنوان یهی از شاخن

دهند! گفتمان را به ضمیر، احساسا  و تفهرا  شاصیت ارجا  می گونه که اشاره شد این افعال ماهمان
ست یا باشی از ها باشی از روایت راوی اکند که اینبهام را ایجاد میمستقیم آزاد در این بان این اریر

این شاخن و  راهتفهرا  شاصیت  میها  قرار  بین گشای تشاین  از  زیادی  حد  تا  را  ابهام  این  و  گیرند 
به دلیل وجود حرف ربط  می  نیز  با عبار  قبل   etبرند  عبار  آخر را  بین دو عبار  و ارتباط مفهومی  در 

آوریم  در خصوص ترجمۀ این مثال باید گفت که قاضی در مستقیم آزاد به حساب می از گفتمان ریر جزئی  
خواست« های شاخن صحیح عمل کرده است و با انتااب واژگان »دلن می ترجمۀ عبارا  ابتدایی و فعل

متبادر نموده ام شد/ متعجب میمی   و »در شرفت  به درستی  ا در عبار   شد« نو  گفتمان در این بان را 
ربط   حرف  حذف  با  گفتمان   etآخر،  شاخن  قبلی،  عبارا   با  عبار   این  معنایی  ارتباط  بردن  بین  از  و 

اند  این مترجم مستقیم آزاد را از بین برده است و تشاین این نو  گفتمان را با ابهام و ساتی مواجه کردهریر
اد، وفاداری مستقیم آزاین عبار  را با فرم پرسشی ترجمه کرده و عالوه بر ایجاد ابهام در بحث گفتمان ریر 

می  »دلن  واژگان  انتااب  با  نیز  سحابی  است   نداده  نشان  بان  این  ترجمۀ  در  و چندانی  خواست« 
است و در عبار  نهایی نیز با حفظ مستقیم آزاد موف  عمل کرده شد« در انتقال گفتمان ریرزده می »شرفت

بار  را با عبارا  پیشین برقرار کرده و ترجمۀ آن به صور  »و با این همه«، رابطۀ معنایی این ع etحرف ربط  
 شود مستقیم آزاد محسوب میو در نتیجه به خوبی نشان داده که این عبار  نیز جزئی از گفتمان ریر 

  فعل   و البته «  alors»  و«  et même»  ربط   ِاما، حروف   بویایی  و  بینایی  حوا    بر  تهیه  بعد با  مثال  در
«se rappeler  »شویممی   آزاد مستقیمریر گفتمان  وجود راک درونی، مدعیبه عنوان فعلی مبنی بر اد   

- Il se tenait les bras croisés sur ses genoux, et, ainsi levant la figure vers Emma, il la 
regardait de près, fixement. Elle distinguait dans ses yeux des petits rayons d’or 
s’irradiant tout autour de ses pupilles noires, et même elle sentait le parfum de 
la pommade qui lustrait sa chevelure. Alors une mollesse la saisit, elle se rappela 
ce vicomte qui l’avait fait valser à la Vaubyessard, et dont la barbe exhalait, 
comme ces cheveux-là, cette odeur de vanille et de citron; et, machinalement, elle 
entreferma les paupières pour la mieux respire. Mais, dans ce geste qu’elle fit en 
se cambrant sur sa chaise, elle aperçut au loin, tout au fond de l’horizon, la vieille 
diligence l’Hirondelle, qui descendait lentement la côte des Leux, en traȋnant 
après soi un long panache de poussière. (Flaubert, 1929: 168) 
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وار روی زانوهاین گذاشته بود و بدین طری  در حالیهه صورتن را صلیب  1رودلف دستها   قاضی:
شد  »اما« برق اشعۀ کوچک و  برد از نزدیک در چهره او خیره میرا به طرف »اما« باال می 

شد و  کرد که به دور مردمک سیاه دیدگانن پان می زرینی در چشمان رودلف مشاهده می 
کرد  آنراه رخوتی  بود ح  می  او را برق انداخته حتی بوی رورن معطری را که موهای سر

بر او عارض شد و ویهنتی را به یاد آورد که در قصر وبیسار با او وال  رقصیده بود و رین 
را بر هم نهاد تا آن بو را   2هاینداد؛ و فورام پلکاو هم مثل این موها بوی وانیل و لیمو می

ین حرکت که به ناچار روی صندلین خم شد، از بهتر استنشاق کند  لیهن در حین انجام ا
شد دور و در انتهای اف  چشمن به چلچله، دلیجان کهنه افتاد که آهسته از تپۀ لو سرازیر می

 (  154: 1990بود  فلوبر، و از پی خود گرد و رباری به هوا بلند کرده
کرد و از نزدیک به ِاما  د می دو بازوین را روی زانوهاین انداخته بود و در این حالت سر بلن سحابی:

دید و  تابید به خوبی می شد  ِاما پرتوهای طالیی را که در نی نی سیاه چشمانن میخیره می
یاد حتی بوی رورنی را که به موهای سرش زده بود می او چیره شد، به  شنید  ضعفی بر 

او نیز همین بوی    ویهنتی افتاد که در »ووبیسار« او را به رقن وال  واداشته بود و از رین 
هاین را بست تا بهتر نف  بهشد  اّما با  رسید؛ و بی اختیار پلک وانیل و لیمو به مشام می 

، دلیجان  چلچلهدسِت اف  به  این حرکتی که کرد و روی صندلی خم شد چشمن در دور
نبال  آمد و ابر درازی از گرد و خاک را به دکهنه افتاد که آهسته از سراشیب »ِدلو« پایین می 

 ( 159: 2016کشید  فلوبر، می
 Elle distinguait dans ses yeux des petits rayons d’or» ابتدا با تهیه بر ح  بینایی 

s’irradiant tout autour de ses pupilles noires» )کنیم که این عبار  از ورای زاویۀ اثبا  می
میان این عبار  و عبار    «et même»است  در ادامه نویسنده با استفاده از حرف ربط  دید ِاما مطرح شده

برقرار می  ما میبعدی ارتباطی  به  داریم نیز از زاویۀ دید ِاما رخ دهد که آنکند و این سرنخ را  پین رو  چه 
 et même elle sentait le parfum de la pommade»ن اسا  عبار   خواهد داد؛ پ  بر ای 

qui lustrait sa chevelure  » چه در ادامه به عنوان رلبۀ ضعف شود  آننیز از ضمیر و ادراک ِاما بیان می
شود، حسی درونی ست که مسلمام جز توسط خود شاصیت یعنی ِاما درک ناواهد شد پ  بر ِاما مطرح می 

نیز از جمله ادراکا  درونی ِاماست که توسط راوی تنها   «Alors une mollesse la saisit»عبار   
ست و اصطالح که مبنی بر ادراک درونی   se rappelerاست  در عبار  بعد نیز با تهیه بر فعل  بیان شده 

 
   نرارش بر اسا  متن کتاب است  1
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«ces cheveux-là»  نظر نریریم،  که اصطالحی عامیانه و لفظی است و اگر آن را از ورای زاویۀ دید ِاما در

کنیم  مستقیم آزاد را اثبا  می نماید، وجود گفتمان ریر به دلیل لفظی بودن آن استفادۀ آن در متن نادرست می 
شود جزئی از گفتمان چه از چشم ِاما و به عنوان خاطرا  وی مطرح می به همین صور  در ادامه نیز هر آن 

ر ترجمۀ عبارا  حاکی از حوا  بویایی هر دو م رجم د  این مثیل  شود  در ترجمۀمستقیم آزاد محسوب می ریر
این شاخن   «et même»اند  هر دو با انتااب معادل »و حتی« برای  و بینایی شاصیت موف  عمل کرده 

کرده  ترجمه  درست  نیز  واژۀ  را  برای  »آنراه«  معادل  انتااب  با  قاضی  حفظ سبک   «alors»اند   در  سعی 
ا حذف این حرف ربط، شاخن مربوط به سبک نویسنده را از میان برداشته،  است اما سحابی بنویسنده داشته

رسد که در القای زاویۀ دید ِاما نقصی به وجود نیامده و تنها ارتباط نرارشی این عبار   هرچند که به نظر می
شده منقطع  قبلی  عبارا   فعل  با  ترجمۀ  از  پ   مترجمان  همچنین  انتااب se rappelerاست   با   ،

بودن و در نتیجه زاویۀ دید ِاما را در این معادل  های »این موها«  قاضی( و »همین بوی«  سحابی( لفظی 
رود که ترجمۀ ارائه شده توسط این دو مترجم، تا حد زیادی اند  در مجمو ، گمان می شاخن نیز عیان کرده 

 باشد  وفادار به سبک نرارشی نویسنده و از این حیث صحیح می

 نتیجه گیری -۵
ژوهن حاضر به منظور تحلیل و تشاین میزان شناخت دو تن از مترجمان مطرح ایرانی، محّمد قاضی و پ

های ادبی در ترجمه انجام آمیزترین تهنیکمهدی سحابی، از چندصدایی و رعایت آن به عنوان یهی از ابهام
شاخصه تفاو   گفتمانگرفت   میهای  نشان  گفتمان  ها  نو   چهارمین  چرونه  که  ایجاد میدهد  تواند 

باشد که تشاین صاحب صدا را آمیز می ای ابهام تواند به گونه چندصدایی کند و گفتمان ریرمستقیم آزاد می 
های ابتدایی تشاین این گفتمان در متن شامل استفاده از فعل عمل کند  نشانهدر متن دچار پیچیدگی می 

عالمت تتییر شهل  بیانی،  فعل  جای  جمالبه  انتهایی  از های  استفاده  ضمیر سوم شان،  از  استفاده   ، 
باشد  البته تشاین این نو  گفتمان تنها در چهارچوب  ها به جای جمال  پایه و پیروی مجزا می گذارینقطه

 باشد متن امهان پذیر می
اسا  می برای انجام ترجمهبر این  به کار  توان اذعان کرد که سحابی دانن و توانایی خود را  ای روان 

توان متثثر از معاصر بودن ترجمۀ است  نتیجۀ مثبت تالش وی در جهت انتااب واژگان مناسب را میبسته
به ایجاد تتییر و تبدیل گفتم به ترجمۀ دیرر دانست  اما گاه اقدام  به نظر ها کردهانوی نسبت  است؛ گرچه 

نیز تالشی در جهت ارائۀ ترجمهرسد که این تبدیلمی  بودهای روانها  بردن تر  به زیر سوال  است اما منجر 
ای از توانست ترجمهاست  اگر چنین نبود، ترجمۀ سحابی می وفاداری این مترجم به تهنیک نوشتاری شده

تر بودن ساختاری متفاو  و دور از دستور زبان امروز الم به دلیل کهن آل باشد  ترجمۀ قاضی احتماهر نظر ایده
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مثال  از  بسیاری  در  مترجم  این  شاخن دارد   برخی  حذف  به  اقدام  آن ها  جایرزینی  و  تبدیل  یا  و  ها ها 
است و احتماالم تر صور  گرفتهای روان رسد این اقداما  تنها در راستای ارائۀ ترجمهاست؛ به نظر می کرده

 است  وی به وجود گفتمان ریرمستقیم آزاد به عنوان سبک اصلی نویسنده اثر بی توجه بوده 
ها و عالئم عینی نرارشی عملهرد نسبتام ها، ترجمه و تتییرا  زمانی فعلهر دو مترجم در بازگردانی واژه 

اند این ذهنیت ام داده شان انجاند اما تبدیال  گفتمانی که احتماالم در جهت رساتر کردن ترجمه خوبی داشته
اند چه انجام دادهاند و آنآورد که مترجمان شناخت چندانی از گفتمان ریرمستقیم آزاد نداشتهرا به وجود می

های نرارشی موجود در متن و تالشی در جهت روان ساختن هر چه بیشتر ترجمه بوده تنها به تبعیت از نشانه 
علمی بیشتر برای ایجاد شرایطی مناسب جهت شناخت هرچه های  است  این ادعا ضرور  انجام پژوهن

 کند  بیشتر مترجمان از این تهنیک نوشتاری را اثبا  می
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