
 
 
 

 پیوستگی روایی و لذت خواندن 
 ادبی ةدر ترجم

 
 فر علی خزاعی

  
انسجام رود.  کار می بهنویسی   داستانیا آموزش داستان توصیف در اصطالح انسجام روایی 

در آن کلمات که بیشتر است داستانی دارای انسجام روایی پذیر است؛ روایی مفهومی درجه
و عمل  است ترکه درک داستان برای خواننده آسان اندنحوی کنار یکدیگر قرارگرفتهبه

متعدد متغیرهای انسجام روایی مفهومی کلی است که از خواندن هم با لذت همراه است. 
از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و برخی از متغیرها تشکیل شده است. بدیهی است این 

 عبارتند از: متغیرها ترند. برخی از این برخی دیگر مهم
 

 ُاستفاده از حروف ربط،  ةرد، که بستگی دارد به نحوانسجام زبانی در سطح خ
غیره  ارتباط بین عبارات اسمی و وصفی و ةحروف اضافه، ضمایر ارجاعی و نحو

 در داخل جمله و بین جمالت

 همسوبودن مضامین فرعی با مضمون یا  ؛تشخیص وجود مضمون یا مضامینی قابل
 در سراسر داستانی و تکرار مضمون مضامین اصل

 تشخیص در داستان حضور راوی قابل 

  داستانتبعیت داستان از قراردادهای ژانر 

  و با  کندنگرش خود را بیان می و ای که نویسنده لحنشیوهنویسنده یا سبک
   آفریند.کلمات و توصیفاتش احساس و فضایی خاص می

 

کار  بهنویسی  آموزش داستاندر مفهوم انسجام روایی برای توصیف داستان و نیز اگر 
ادبی چیست؟ داستانی که  ةآید که ارتباط این مفهوم با ترجماین سوال پیش می ،رودمی

کند از قبل انسجام روایی دارد، پس چرا مفهوم انسجام روایی در ترجمه مترجم ترجمه می
انسجام روایی اهمیت دارد؟ پاسخ به این سوال این است که هرداستان به درجات کم یا زیاد 

شود ی داستان هم با نویسنده است. وقتی داستانی ترجمه میام روایدارد و مسئولیت انسج
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یابد، اما انتقال انسجام روایی به درجات کم یا زیاد به ترجمه انتقال میمتغیرهای برخی از 
شود اللفظی ترجمه می وقتی داستانی تحتدارد. بستگی ترجمه  ةبه شیومتغیرها کامل این 

که در باال ذکر کردیم به متغیرهایی شود چون هریک از انسجام روایی آن مخدوش می
کنیم انسجام بیند. نباید فکر کنیم که وقتی داستانی را ترجمه مینسبت کم یا زیاد آسیب می

شود، بلکه باید اطمینان حاصل کرد که چنین امری خود به ترجمه منتقل می به روایی آن خود
 ةترجمه این است که، بسته به شیوه بحث انسجام روایی بربط افتد. پس دلیل اتفاق می
انسجام روایی در دو متن اصلی و متن ترجمه ممکن است یکسان نباشد. میزان ترجمه، 

انسجام میزان انسجام روایی در آن به میزان ای است که مطلوب ترجمه ةبدیهی است ترجم
 روایی متن اصلی بسیار نزدیک است. 
 شود، چه اتفاقی ممکن است بیفتد:اللفظی ترجمه  حال ببینیم اگر متنی روایی تحت

 
 ُرود.رد، ارتباط معنایی میان اجزای جمله از بین میدر سطح خ 

 ُنادرست از کلمات ربط، ارتباط منطقی میان دو یا  ةرد، به دلیل استفاددر سطح خ
 رود.چند جمله از بین می

 ُی از جمله ممکن است مخدوش شود.زئنویسنده بر جکید أرد، تدر سطح خ 

 در سطح کالن، نگرش (attitude) های آن  نویسنده به موضوع داستان و شخصیت
 ماند.مبهم مییا شود رود یا مخدوش می یا از بین می

 آمیز، شاد، در سطح کالن، لحن نویسنده )رسمی، غیررسمی، جدی، شوخی، طعنه
 رود.غمگین و غیره( از بین می

 استفاده از کلمات و نوع  ةدر سطح کالن، حس و حال و فضایی که نویسنده با نحو
 رود.کند از بین میتوصیفاتش در خواننده ایجاد می

 
اللفظی  تحت ةدر ترجم، از منظر خواننده، های انسجام روایی کهترین جنبه مهم زی ایک

 ةلداند مسئجایی که نگارنده میبیند پیوستگی روایی و لذت خواندن است. تا آسیب می
هم در دو نوع آسیب توجه واقع شده است. این  انسجام روایی از این منظر کمتر مورد

ای که مترجم روایت. در ترجمه ةدر ترجم، بخصوص، افتد هملیفی اتفاق میتأای ه روایت
را برای ایجاد  اند لفظ نویسندهتونمیخواهد یا نمیداند و مقید میلفظ نویسنده به خود را 

متن « روانی»گی و متنی جدید و دارای انسجام روایی در زبان مقصد بازآفرینی کند، پیوست
بین  در زبان اصلی است در ترجمه ازکلمات شاندن هم ن کنار خاصِ ةاصلی که ناشی از نحو

 برد. یجه خواننده از خواندن متن لذت نمینترود و درمی
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دست  اللفظی ممکن است ازتحت ةکه در اثر ترجممتن روایی یک کارکرد ترتیب،  بدین
برود لذت خواننده در هنگام خواندن داستان است. بدیهی است خواننده از خواندن متنی که 

به دلیل نوع انتخاب کلمه یا برد تا خواندن متنی که بیشتر لذت میمنسجم و مفهوم است 
وقتی مترجم ساخت جمالت نویسنده را و مخدوش است. بریده  بریده ،ترکیبات واژگانی

تعبیر وقتی یا هرطور شده حفظ کند، اصلی را  ةکند نحو جملزند و تالش میبرهم نمی
پیوستگی روایی ندارد فهم باشد اما  او ممکن است قابل ةکند ترجممیترجمه  نویسنده را عیناً

ماند را میانداز ای پردستدر این حالت، ترجمه جادهکند. و حس لذت به خواننده منتقل نمی
نباید فراموش کرد که کارکرد داستان منحصر خورد. که خواننده مدام روی آن سکندری می

نقل روایت هم حظ  ةاز نحو داستان نیست بلکه خوانندگان معموالًی ایا محتوبه نقل پیرنگ 
ترجمه خواننده را نیز، داستان به محتوای برند و لذا مترجم باید تالش کند تا ضمن انتقال می

شود مگر متن اصلی، در لذت خواندن سهیم کند. و این لذت حاصل نمی ةهمچون خوانند
 که انسجام زبانی متن اصلی در ترجمه بازآفریده شود.  این

های ادبی ترجمهاز برخی شود خوانندگان یکی از دالیلی که موجب میه گمان من ب
د همین عدم نبگذارآن را کنار ای چند صفحه از ترجمهیا پس از خواندن روگردان باشند 

در ضمن یا حداقل  ببردخواندن لذت  ی است اگر خواننده ازپیوستگی روایی است. بدیه
واکنش خواند. میبیشتری  ةو عالقمتن را با سرعت انداز برنخورد، مدام به دستخواندن 

ت آنها از اش دارند و نیز انتظارهایی که به لفظ نویسنده گرایمهخوانندگان نسبت به ترج
در که  یکی از علل اینسترده دارد. شاید گموضوعی است که نیاز به پژوهش  ،ترجمه ةشیو

وجود بود از امروز  بیشترمراتب  هاقبال بیشتری به ترجمه بود و تعداد کتابخوان هم بای دوره
زبان فارسی تسلط داشتند کردند بلکه آنقدر به نمی «ترجمه»ترجمانی بود که متن را فقط م

آن را  بان فارسی، نحوی و معنایی زژگانیوا های قابلیت توانستند با استفاده ازمیکه 
 ده لذت بدهد. نبه خوان وبازآفرینی کنند و متنی بنویسند که دارای پیوستگی روایی باشد 

ة استفادکند  مهم انسجام زبانی که در خواننده لذت خواندن ایجاد میمتغیرهای یکی از 
 الق از واژگان و تعبیرات آشناست. کلمات و تعبیرات آشناخ

 
 دهند،سرعت خواندن را افزایش می 

 کند،برقرار شوند خواننده ارتباط عاطفی بیشتری با متن باعث می 

 کنند،تر منتقل میمعنی را دقیق 

 کنند،به ایجاد سبکی یکدست کمک می 
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 کنند،تر می نوس است نزدیکأبا آن م لیفی که خوانندهأمتن را به ژانر روایی ت 

 بخشندبه متن ترجمه متنیت می، 

 دهند. و باالخره لذت بیشتری به خواننده می 
 

به آن توجه ندارند این است که متنی  کار معموالًیکی از موضوعاتی که مترجمان تازه
هم باید به تعلق دارد و لذا ترجمه خاص به ژانری هم متنیت دارد و هم کنند که ترجمه می

خواننده بتواند ترجمه را به همان  متنیت داشته باشد و ثانیاً اوالًای صورت بگیرد که شیوه
رد متن یعنی کار آنچنان درگیر یافتن معادل برای سطح خُژانر متعلق بداند. مترجمان تازه

 ،ورزند. در نتیجهسطح واژگان هستند که از سطح کالن متن یعنی سطح ژانری غفلت می
ارز است در سطح کالن یا  آنها اگر هم در سطح واژگان یا جمالت با متن اصلی هم ةترجم

رد در مورد ارزی یا تعادل در سطح خُ ممکن است همارز نیست.  هممعادل یا سطح ژانری 
ارزی  هم ،ولی در مورد غالب متون ،ارزی در سطح کالن تر باشد از هم برخی انواع متون مهم

اگر معنی متن در سطح کالن برای خواننده روشن باشد  .اهمیت بیشتری دارددر سطح کالن 
بفهمد. به عبارت دیگر، وقتی متن در سطح  تک جمالت را کامالً خواننده الزم نیست تک

انسجام نفهمد  ای را به دلیل عدمرد، معنی جملهکالن انسجام دارد، خواننده اگر در سطح خُ
بزند. اما اگر متن در سطح کالن فاقد انسجام باشد اما در سطح تواند معنای آن را حدس می

 زاآید. دست نمی تک جمالت واجد انسجام باشد، در این صورت باز هم معنی به خرد تک
 ربخشیدن به خواننده د ن روایی لذتکه گفته شد، یکی از کارکردهای مت این گذشته، چنان

روایی را با زبانی الکن و فاقد انسجام  یروایتاگر مترجمی بنابراین، حین خواندن متن است. 
 رود. متن روایی در ترجمه از دست میکارکرد از  یمهم ند، بخشتعریف ک

که در مقاالت قبلی اشاره شد، بسیاری از مترجمان ادبی و غیرادبی به  در ایران، چنان
سفانه أاست و متهای پیشین بسیار متفاوت  مترجمان نسل ةکنند که با شیوای ترجمه میشیوه

نظری هم  ةپشتوانکه ترجمه  ةشود. این شیوترجمه در ایران تبدیل می ةدارد به تنها شیو
نکردن   درکبه زبان فارسی و نیز نبودن  مسلطآشنایی با سنت ترجمه، ناندارد ناشی از 

 است. یا متنیت قتضائات متن ا
جمالتی که مترجم به این شیوه  زننده دارد: اوالً ترجمه دو ویژگی گول ةاین شیو

دستوری  ةبه جنبدرستی یک ترجمه که  قبول است. حال آن نویسد از نظر دستوری قابل می
 ییکدستی سبکشامل  رواییانسجام  متنیت و های دیگری مثل آن محدود نیست بلکه ویژگی



 7///// پیوستگی روایی و لذت خواندن در ترجمة ادبی

این  ردیگ ةزنند گیرد. ویژگی گولمی بر عناصر دیگر را نیز درشماری از و ارزی ژانری همو 
 گویند: می کنند و مثالًاز جهت نظری کار خود را توجیه میاست که مترجمان 

 
 یرات نحوی متن را با کمترین تغی من نخواستم سبک نویسنده را عوض کنم؛

 و واژگانی ترجمه کردم.

 بوی متن  و الحلقوم کند؛ زدودن رنگ مترجم نباید متن را برای خواننده راحت
 نه ممکن.  است واصلی نه الزم 

 گفت.طوری می طوری بگوید خوب این نخواست اینویسنده اگر می 

 خواند، پس باید به خود زحمت بدهد و  داند که دارد ترجمه میخواننده می
 گونه که او نوشته بخواند. متن نویسنده را همان

 

آمده و خوانندگان  مترجماخیر  ةتر در این زمینه در چند شماربحث نظری مبسوط
مصداقی از ، نمونهیک خواهم با ذکر دهم. در اینجا میها ارجاع میمند را به آن شماره عالقه

 تر شود. تا موضوع بحث برای خوانندگان ملموسنشان بدهم را این بحث نظری 
به چاپ رسیده است. در این مقاله من فقط سه  ای است که اخیراًنظر ترجمه مورد ةنمون

ضعیفی نیست و از  ةوجه نمون هیچ کنم. این نمونه بهپاراگراف اول این ترجمه را نقل می
فردی در بازار اگر بهتر نباشد بدتر نیست. مترجم آن  موجودهای ادبی بسیاری از ترجمه

ی مه است. این کتاب را ناشراش مطالعات ترجتحصیلی ةرشت مسلط به زبان انگلیسی است و
هیچ ایرادی به  چاپ رسانده و بسیاری از خوانندگان ممکن است اصالً همعتبر با تیراژ باال ب

است که این سبک ترجمه در این خواهم نشان بدهم میدر اینجا آن نگیرند. آنچه  ةترجم
زرگ شده و نسل ایران مقبولیت یافته است. انگار نسل جدید کتابخوان با این سبک ترجمه ب

گراف را اشان از ترجمه همین است. اجازه بدهید نخست این سه پارجدید مترجمان هم تلقی
کنم من از آن صحبت میای که مترجم و شیوه ةترجم ةشیوتفاوت میان  ةبیاورم و بعد دربار

 بدهم.   ی اجمالی توضیح
  

I had just come to accept that my life would be ordinary when extraordinary 

things began to happen. The first of these came as a terrible shock and, like 

anything that changes you forever, split my life into two halves: Before and 

After. Like many of the extraordinary things to come, it involved my 

grandfather, Abraham Portman.    
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ام عادی خواهد بود، اتفاقاتی پذیرفتم زندگیزمان که تازه داشتم می همان شده: چاپ ةترجم
روحی وحشتناک بود، شبیه چیزی که آدم را برای  ةشان مانند یک ضربغیرعادی رخ داد. اولین

ام را به دو نیم کرد: قبل از آن اتفاق و بعد از آن اتفاق. مانند همیشه تغییر خواهد داد؛ و زندگی
ای که در راه بود، این اتفاق هم به پدربزرگم، ایبراهام پورتمن، بسیاری از اتفاقات غیرعادی

 شد. مربوط می
 

که چندین اتفاق شود میعادی ام دارد زندگیکه تازه باورم شده بود  پیشنهادی: ةترجم
که قبل و بعد از آن  طوری غیرعادی رخ داد. اولین اتفاق حسابی تکانم داد و زیر و رویم کرد به

یکسان نبود. در این اتفاق هم مثل بسیاری از اتفاقات غیرعادی برایم گاه  دیگر هیچزندگی اتفاق 
 رگم آبراهام پورتمن در میان بود. پای پدربز ،بعدی

  
Growing up, Grandpa Portman was the most fascinating person I knew. He 

had lived in an orphanage, fought in wars, crossed oceans by steamship and 

deserts on horseback, performed in circuses, knew everything about guns 

and self-defense and surviving in the wilderness, and spoken at least three 

languages that were not English. It all seemed unfathomably exotic to a kid 

who had never left Florida, and I begged him to regale me with stories 

whenever I saw him. He always obliged, retelling them like secrets that 

could be entrusted only to me. 
  

شناختم. ترین آدمی بود که می، بابابزرگ پورتمن جالبشومتا وقتی بزرگ  شده: چاپ ةترجم
ها ها جنگیده بود، از اقیانوس با کشتی بخار و از بیابانخانه زندگی کرده بود، در جنگدر یتیم

شخصی  ها نمایش اجرا کرده بود، در مورد تفنگ و دفاعکرده بود، در سیرک رسوار بر اسب عبو
کم به سه زبان دانست، و غیر از انگلیسی دستِماندن در برهوت هرچه بود و نبود می و زنده

ای که رسید آن هم برای بچهالعاده به نظر میبروبرگرد خارقها بیزد. تمام ایندیگر حرف می
کردم تا با دیدمش التماس میبار میفلوریدا بیرون نگذاشته بود، هر زهرگز پایش را ا

ها را طوری داد، و داستانام تن میهایش سرگرمم کند. پدربزرگ همیشه به خواسته داستان
 شد.کرد انگار اسراری بود که فقط با من در میان گذاشته میتعریف می

 
در شناختم.  ی بود که میترین آدمجذابپدربزرگ  در دوران کودکی،پیشنهادی:  ةترجم
ها گذشته بود، با  خانه بزرگ شده بود، در چندین نبرد جنگیده بود، با کشتی بخار از اقیانوس یتیم

انواع اسلحه و  ةکرده بود، بازیگر سیرک شده بود، اطالعات زیادی دربار اسب از صحراها عبور
در برد و به سه  توان از بیابان جان سالم بهدانست چطور می شخصی داشت و می فن دفاع و فوت
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ای که پایش را از فلوریدا کرد. این چیزها برای پسر بچهزبان غیر از زبان انگلیسی صحبت می
دیدمش به التماس ازش  وقت مید خیلی خیلی عجیب و جالب بود. هربیرون نگذاشته بو

که انگار رازهایی  کرد، جورییف میهایش را برایم تعرخواستم برایم قصه بگوید. او هم قصه می
 تواند در میان بگذارد.  است که فقط با من می

 
When I was six, I decided that my only chance of having a life half as 

exciting as Grandpa Portman’s was to become an explorer. He encouraged 

my by spending afternoons at my side hunched over maps of the world, 

plotting imaginary expeditions with trails of red pushpins and telling me 

about fantastic places I would discover one day. At home, I made may 

ambitions known by parading around with a cardboard tube held to my eye, 

shouting, “Land ho!”, and “Prepare a landing party,” until my parents 

shooed me outside. I think they worried that my grandfather would infect me 

with some incurable dreaminess from which I would never recover—that 

these fantasies were somehow inoculating me against more practical 

ambitions—so one day my mother sat me down and explained that I could 

not become an explorer because everything in the world had already been 

discovered. I had been born in the wrong century and I felt cheated.    
 

ای که وقتی شش سالم بود به این نتیجه رسیدم که تنها شانسم برای زندگی شده: چاپ ةترجم
الاقل نصفِ هیجانِ زندگیِ بابابزرگ پورتمن را داشته باشد این است که جهانگرد شوم. او 

کردیم، سفرهای ها قوز میکرد، روی نقشهظهرها را کنار من سپری می از تشویقم کرد، بعد
کردیم و او برایم از جاهای گرد قرمز مشخص میهایی از سوزنِ تهاکتشافی خیالی را با مسیر

گفت که قرار بود روزی کشف کنم. در خانه آرزوهای دور و درازم بر انگیزی میشگفت
زدم رفتم، و فریاد میچشم توی خانه رژه می به مقوایی استوانه کسی پوشیده نبود، آن هم وقتی

که پدر و مادرم کالفه تا این« ی آماده کنید!خشک سسیک گروه تج»و « آهای خشکی!»
بافی کنم نگران بودند پدربزرگم من را به خیالفرستادند بیرون. فکر میشدند و من را می می

ای جای گونهکه این تخیالت به –ناپذیری مبتال کند که هرگز بهبود پیدا نکنمدرمان
بنابراین یک روز مادرم من را نشاند و توضیح داد   –تر را در ذهنم بگیردهای عملیبلندپروازی

توانم جهانگرد و کاشف شوم چون هرچه توی دنیا بوده تا به حال کشف شده است. من که نمی
 کردم سرم کاله رفته است.در قرنی اشتباه زاده شده بودم، و احساس می
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ی زندگی هیجان بزرگ توکه شدم دیدم اگر بخواهم نصف پدر شش ساله پیشنهادی: ةترجم
ظهرها کنارم  از بزرگ بود. بعدشف بشوم. مشوق من در این کار پدرداشته باشم باید کا

کرد ها فرو میقرمزی که توی نقشه های ته شد و با سوزنهای دنیا خم مینشست و روی نقشه می
ای صحبت العادهکرد و در مورد جاهای خارقمسیر سفرهای اکتشافی خیالی را مشخص می

هایم خبردار شده کرد که قرار بود روزی کشفشان کنم. توی خانه همه از این خواب و خیال یم
رفتم و فریاد گرفتم و از این سو به آن سوی خانه رژه میای مقوایی مقابل چشمم میلوله  بودند.

بیرونم  شدند و از خانهپدر و مادرم کالفه می« انداختن. آماده برای لنگر»و «  خشکی!»زدم: می
کردند. نگران بودند مبادا پدربزرگ چنان آدم خیالبافی از من بسازد که دیگر راه عالجی می

تر بشود. این بود که یک های معقولبه هدفمن ها مانع رسیدن نداشته باشم و این خواب وخیال
 توانی کاشف بشوی چون دیگر جایی در جهان روز مادرم مرا کنار خود نشاند و گفت تو نمی

  اند. کردم حقم را خوردهمی بودم. فکر آمده دنیا قرن دیر به یک باشد. ظاهراً نشده نمانده که کشف
 

من و  ةای که در همین آغاز باید یادآوری کنم این است که تفاوت میان ترجمنکته
ها ناشی از  شود، بلکه این تفاوتهای ذوقی مربوط نمی به تفاوت مترجم محترم صرفاً ةترجم

  متفاوت در ترجمه است. ةشیودو 
 منجر نشده« متنی ادبی»ترجمه این است که اولی به  ةمیان این دو شیوترین تفاوت  مهم
متون در  یمنتواندوم هدف این بوده که متنی ادبی نوشته شود. شاید  ةکه در ترجم حال آن
فارسی متنی پیدا کنیم که از جهت واژگان و ترکیبات واژگانی و تعابیر و یکدستی روایی 

شباهتی به متن مترجم داشته باشد. به نظر من متن مترجم در ژانر متن سبک و انسجام روایی 
صورت موردی و حسبِ  گنجد و فاقد سبک است زیرا کلمات در آن بهروایی فارسی نمی

اند و مترجم تالش خاصی نکرده ثیرپذیری از متن اصلی کنار هم آمدهأجمله و با تنیاز هر
تشخیص ایجاد کند، چون ایجاد چنین سبکی مستلزم انجام برخی  که سبکی واحد و قابل

این نبوده  تواند بگوید که هدفش اصالًبیان نویسنده است. البته مترجم می ةتغییرات در شیو
سد یا شبیه متون روایی فارسی باشد. مترجم همچنین نظر بر لیفی بهأکه تکه متنی بنویسد 

متن  ،تواند بگوید که ترجمه درنهایت ترجمه است و فاقد سبک است و خوانندهمی
ها. برخی از خواند و از این دست استدالللیفی میأشده را با انتظاراتی متفاوت از متن ت ترجمه

توان آزمود. برای مثال این ادعا که یای است ولی برخی دیگر را ماین ادعاها البته سلیقه
وت از متن شده انتظاراتی متفا گوید خواننده در مورد سبک و ژانر و متنیت متن ترجمهمی

از دو  ، برای مثال، پرسید کهکتابخوان  ةتوان از یک جامعآزمودن است. می دارد قابللیفی أت
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 بینید.تر می ادبی مناسب ةرای ترجمای که در اینجا آورده شده کدام را بترجمه ةشیو
 تواند کارگشا باشد.ای در این زمینه هم میاظهارنظر مترجمان حرفه

طبعی نویسنده  بوی ترجمه تا حد امکان زدوده شده، شوخ و پیشنهادی من رنگ ةدر ترجم
و متمایل به زبان کیدها به ترجمه منتقل شده، از تعابیر آشنا أتا حد امکان بازسازی شده، ت

قبول است )مثل  استفاده شده، یا طوری تعبیر نویسنده بیان شده که در فارسی قابلمحاوره 
مضمون آن به بیانی دیگر نوشته شده تعبیر تقسیم زندگی به دو بخش قبل و بعد از واقعه که 

نویسنده طرحی فارسی ریخته شده و  ةمتن فوق برای هرجمل ةاست(. درواقع در ترجم
ام تا حد  که تالش کرده رایش اغلب کلمات و ساختار جمالت تغییر کرده است ضمن اینآ

   دلیل اجتناب کنم.  های بیامکان خود را به زبان نویسنده نزدیک کنم و از افزودن و کاستن
***** 


