
 

 

 ( 2به عبارت دیگر )

 فینماجراهای هاکلبری

 زهرا ساالری 
 

-اثر مارک تواین می فینماجراهای هاکلبریرمان در این شماره به بررسی سه ترجمه از 

از  فهین ههاکببری پردازیم. از این اثر شش ترجمه به فارسی وجود دارد کهه ببارتدها از    
(، 1334ی )از جهواد مببه   ههاک فهین(  برده فراری )سرگذشه   ( 1328ابراهیم گلستان )

از نجه    فهین سرگذشه  هبلبهری  (، 1339از هوشدگ پیرنظر ) فینماجراهای هاکلبری
ماجراههای  و  (1370پهورانرر ) از شهررا    فهین جراههای ههاکلبری  ، ما(1366دریابداری )

، از اهمی  خهود کتهاد در فرهدهگ مبها      (. جاا1386از مبسن سلیمانی ) فینهاکلبری
راوی داسهتان اسه ، پسهری سهییده یها       رجمه این کتاد اهمی  بخشیاه زبانِآنچه به ت

سواد به نا  هاکلبری )هاک( فین که کل داستان را به انگلیسهی ییرمییهار   ساکه بیراردهچ
سهاد  حهمترجم فارسی چاکشی بهیر  به   ترجمه این زبان باون شک برایکدا. نقل می

یا و شایا یبی از دالیلی که بابث شاه مترجمان مختلری بخواهدا ذوق خود را در آمی
ترجمه این اثر نشان باهدا همین چاکش بیر  ترجمه زبان ییرمییار کتاد بوده اسه .  

ههایی  نمونهه  ترجمه را انتخاد کرده و با ارائة جا از میان شش ترجمه موجود سهدر این
  شماریم.  بر می ها و امتیازات هرکاا  راتراوت

 

It was an awful sight of money when it was piled up. Well, Judge Thatcher, 

he took it and put it out at interest, and it fetched us a dollar a day apiece, all 

the year round— more than a body could tell what to do with. The Widow 

Douglas, she took me for her son, and allowed she would civilize me; but it 

was rough living in the house all the time, considering how dismal regular 

and decent the widow was in all her ways; and so when I couldn’t stand it no 

longer, I lit it out. I got into my old rags and my sugar-hogshead again, and 

was free and satisfied. But Tom Sawyer he hunted me up and said he was 
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going to start a band of robbers, and I might join if I would go back to the 

widow and be respectable. So I went back. 

قاضی تچر اما خود، په کردنا یک باکمه پول بود. ها را یبجا کُوقتی دالر نجف دریابندری:
  دآما. آهمه را برداش  داد به نیول، و در تما  سال هر کاا  ما روزی یک دالر گیرمان می

بیوه دوگالس مرا به فرزنای خودش برداش  و گر  دانس  با این همه پول چبار ببدا. نمی
با او مبافات بود، چون که بیوهه باجوری آبرومدا بود  کدا، اما زناگی کردنکه مرا تربی  می

و تما  کارهایش نظم و ترتیب داش . من هم وقتی دیا  دیگر طاقتش را ناار  گذاشتم رفتم. 
باز همان کباس پاره پوره را پوشیا  و همان کاله حصیری را گذاشتم سر  و خوش و خر  

ک دسته دزدها راه بیدااز ، تو هم اگر حاضری شا . اما تا  سایر آما دنباکم، گر  خیال دار  ی
توانی بیایی توی دسته دزدها. من هم برگردی پیش بیوهه و بچه سر به راه و خوبی باشی می

 برگشتم.
 

. اسه  تهر  تر و مدسهجم در مجموع ترجمه دریابداری از دو ترجمه دیگر بسیار روان
جهای تیبیهرات و نبهو    ب کهاربردنِ ه بدریابداری درک درستی از زبان مباوره داشته و با 

توانها بهاور کدها کهه ایهن      یمتدی نوشته که به گرتگو نیدیبتر اس  وخوانداه م ،مباوره
ای در ایهن  سواد بیرون آماه اس . تیبیهرات مبهاوره  ای بیاز زبان پسربچه ها بیداًحرف

ره هم په کردن، باکمه، پاره پوره، گذاشتم رفتم. و در مورد نبو مباوبخش ببارتدا از  کُ
  فیل بر مریول یا متمم همه جا ربای  شاه  برداش  داد به نیول؛ گذاشهتم سهر ،   تقاّ

« خهود »کدا کلمه برگردی پیش بیوهه. آما دنباکم. تدرا کلماتی که از انسجا  متن کم می
ای کلمه در متن انگلیسی آورده که ظاهراً wellدر جمله دو  اس  که دریابداری میادل 

-شود و تهااو  روایه  را مهی   در جریان نقل روای  بیان می صرفاً که« باری»اس  مثل 

رسانا و میدایی دیگر ناارد. حذف این کلمه شایا برتر بهود. همچدهین شهدیان ببهارت     
 .فین کمی باورنبردنی اس تیبیری ادبی اس  از زبان هاکلبریشا  که « خوش و خر »
 

قاضی تچر ریختیم راستی تماشا داش . اما ها را روی هم میوقتی که پول ابراهیم گلستان:
ها را گرف  و به تدییل داد که در تما  سال روزی یک دالر گیر هر کااممان بیایا. و این پول

یک دالر از سر ما هم زیاد بود. زن دوگالس که شوهرش مرده بود مرا به پسری برداش  و 
دانیا این بیوه زن خ  بود چون نمیکدا. اما همیشه توی خانه بیوه مانان سگر  که تربیتم می

در همه کارهایش چه جور مرتب و میقول بود. و برای همین وقتی که دیا  دیگر طاق  ناار  
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اما تا  سایر دنبال من خود  را پوشیا  و آزاد و سرحال شا . های پورهزد  زیرش، دوباره پاره
اره پیش بیوه برگرد  و بچه خواها یک دسته راه بیداازد و اگر من هم دوبآما و گر  می

 توانم توی دسته او برو . من هم برگشتم.میقوکی بشو ، می
 

ای اس . جملهه اول ایهن   گلستان در مجموع زبانش کمتر کودکانه و مباورهترجمه 
تهوان  متن به زمان گذشته بیان شاه، وکی چدین جمالتی ابرا  ساختاری دارنا چهون مهی  

ها بار در گذشته انجا  شاه )پول کرد، هم به بملی که یکها را به دو صورت ترسیر آن
هها را روی  شاه )پهول را روی هم ریختیم( و هم به بملی که مبرر در گذشته انجا  می

به صهورت دو    اریختیم(. دریابداری آن را به شیوه اول و گلستان و پیرنظر آن رهم می
« به پسهری برداشهتن  »تیبیر  انا. جاکب اس  که هم گلستان و هم دریابداریترسیر کرده

انا، ترکیبی کهه شهایا در گذشهته متهااول     را ببار برده« به فرزنای قبول کردن»به جای 
ههای ترجمهه گلسهتان همهین کثهرت      یبی از ویژگی درآوردی اس . اتراقاًبوده و یا من

های کغ  نایا . برخی از این تیبیرات ببارتدا ها را در فرهدگتیبیراتی اس  که من آن
شها، زنهاگی خهوش و      مهی اما فایاه نبرد، تا  به من اشاره داد، وقتی خیلی خسته از 

 بدا.تدبلی بود، ما راهین هستیم، گردنه
 

حذف شاه که « دسته دزدها»از ترکیب « دزدها»در ضمن در ترجمه گلستان کلمه 
پاره »مرجع « های خود  را پوشیا پورهدوباره پاره»اهمی  میدایی دارد. وکی در جمله 

ثیر جمله انگلیسی أتب  ت احتماالًو این ها باشا حذف شاه ها و کرشکه کباس« هاپوره
در فارسی صر   «پاره پوره»در انگلیسی اسم اس  وکی کلمه   ragsاس . کلمه بوده

اس  و نیاز به اسم دارد. به ببارت دیگر مترجم گاهی زیادی دق  کرده و گاهی دق  
 ای را حذف کرده اس . الز  را نااشته و کلمه

  
برد. شا، هوش از سر آد  میکردیم خیلی میها را روهم جمع میوقتی پول  هوشنگ پیرنظر

داد. تما  سال روزی یک قاضی ساجر همه را به میامله گذاش ، روزی یک دالر مدری  می
دوگالس مرا  دانس  با آن چه ببدا. بیوهداد و این پول آنقار بود که آد  نمیدالر مدری  می

مدیل خیلی سخته، به فرزنای قبول کرد و گر  که مرا آد  خواها کرد وکی زناگی توی 
مخصوصاً که این زن بیوه ایدقار در کارهایش مرتب و مدظم و خااپرس  بود که حوصله آد  

ا  را تن کرد  های شداره پدارهرف . وقتی کارد به استخوانم رسیا زد  به چاک. کباسسر می
ن آما . اما این تا  سایر توی جلا  وا  را سر  گذاشتم و آزاد و خوشبال بیراله حصیریو ک
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توانم دسته دزدها راه بیداازد و اگر من برگرد  و آد  حسابی بشم میرف  و گر  خیال دارد 
 ها بشم. این بود که برگشتم.داخل دسته آن

 
برای مثال، تری داشته باشا. جا  زبانی کمدیگر انسترجمه پیرنظر شایا از دو ترجمه 

نهه  « داد.قاضی ساجر همه را به میامله گذاش ، روزی یک دالر مدریه  مهی  »در جمله 
روزی یک »و « به میامله گذاشتن»ربط بین درس  اس  و نه  «به میامله گذاشتن»تیبیر 

گر  کهه  » بجای جمله« گر  که مرا آد  خواها کرد»بیان شاه اس . جمله « دالر دادن
ای رسمی اس  و خوانداه انتظار ناارد آن را از زبان هاک بشهدود.  جمله« کدهمدو آد  می

اگهر مهن برگهرد  و آد     »شود. در جملهه  استی در شبستن کلمات هم دیاه میبا  یب
ه نشهاه  تشبسه « توانممی»و « اگر»دو کلمه  «ها بشمتوانم داخل دسته آنحسابی بشم می

ای بودن زبان بیشتر از پیرنظر برای رسانان مباوره ه شاه اس .شبست« بشم»وکی کلمه 
مباوره استراده کرده اس   هوش از سهر آد  رفهتن، زد  بهه چهاک، کهارد بهه        تیبیرات

    های شداره پداره، رف  توی جلا .  استخوان رسیان، کباس
 

 ‘But how can we do it if we don’t know what it is?’ 

‘Why blame it all, we’ve got to do it. Don’t I tell you it’s in the books? 

Do you want to go to doing different from what’s in the books, and get 

things all muddled up?’ 

‘Oh, that’s all very fine to say, Tom Sawyer, but how in the nation are 

these fellows going to be ransomed if we don’t know how to do it to them? 

that’s the thing I want to get at. Now what do you reckon it is?’ 

‘Well, I don’t know. But per’aps if we keep them till they’re ransomed, it 

means that we keep them till they’re dead.’ 

 «برا چیه چه جوری بگیریم؟دونیم جانوقتی ما نمی آخه» ترجمه نجف دریابندری:
خوای به حرف کتاد گوش نای گم تو کتاد نوشته. میچه جوری نااره. بایا بگیریم. می»

  «بینی کارو خراد کدی؟
-ما که اصالً نمی -برا بگیریمآخه تا  سایر، ایدا گرتدش آسونه، چه جوری از اون آدما جان»

برا چیه، گیرن. مدظور من ایده. حاال تو خودت به نظرت جانجوری میبرا رو چه دونیم جان
 «گیرن؟چه جوری می
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برا بگیریم مدظور ایده که داریم تا جانگن نگرشون میدونم. شایا وقتی میواال درس  نمی»
 «داریم تا جونشون درآد.نگرشون می

 
 «تونیم ببدیم؟ه، چه جوری میاما اگر ناونیم این کار چه جوریه، ییدی چ» ابراهیم گلستان:

ارهایی ببدین که با خواین کگم تو کتاد نوشته؟ میشدوین میمیخرف نگین. بایا ببدیم نمی»
 «اونجور که توی کتاد نوشته فرق داشته باشه و آن وق  همه چیی در هم بر هم بشه؟

سرمون نمیشه فایه  ها فایه گرف  وقتیناوه، تا ، گرتدش آسونه. اما آخر چه جور بایا از او»
 «گیرن؟ به من حاکی کن. حاال بگو به فبر تو ییدی چه؟چه جوری می چیه و

دونم. اما شایا مقصود از ایدبه بایا نگرشون داش  تا ازشون فایه گرف  این گرتم که نمی»
 «باشه که بایا نگرشون داش  تا جونشون را ازشون گرف ، تا بمیرن.

 
 «یم چیه چطور بگیریم؟دوناگر نمی»  هوشنگ پیرنظر

فرمی؟ میگم خود  تو کتاد دیا . فرمی؟ میگم باس بگیریم. مگه نمینمی -خره شی بچه -هاَ»
 «خواهی بینی زیر حرف کتاد و کاری ببدی که اونجا ندوشته!حاال تو می

ری جییه کدی چه گُ موردقتی ناونی چطوری مَدرس  وکی وفرمایش شما  -آقای تا  خان»
 «حرف من ایده. حاال بگو ببیدم جییه چیه. خوای بخوری.می
داریم داریم تا جییه بان ییدی ایدقار نگرشون میدونم واال، البا وقتی نگرشون میخود نمی»

 «تا بمیرن.
 

همین نمونه فوق کافیس  که نشان باها دریابداری در ترجمه گرتگوهای کتاد هم 
روان نشیدا، بانی دارد که به دل میتر اس . ترجمه دریابداری زاز دو مترجم دیگر موفق

پهذیر اسه  و ترکیبهات و تیبیهرات     طبیانه اسه ، باور و مدسجم اس ، کودکانه و شوخ
که بین بچه ها رد و بال جمالتی تر ایدبه فارسی را درس  ببار برده اس . از همه مرم

کهه  « برها جهان »جواد دیگهری اسه . اصهطال      یبی مدطقاً ییدی ،شود مدطقی اس می
بهه زیبهایی   « جان»دریابداری ببار برده این امبان را به او داده که در جمله آخر با کلمه 

برا بگیریم مدظهور ایدهه   داریم تا جانگن نگرشون میشایا وقتی می»بازی کدا و بگویا  
 «داریم تا جونشون درآد.که نگرشون می
که ابراهیم گلستان کتاد را در سال مداسب  نیس  و آن اینر یک نبته بیدرپایان ذک

 38) 1366)یازده سال بیا( و دریابداری در سال  1339، هوشدگ پیرنظر در سال 1328
انا. طبییی اس  که سال بیا از پیرنظر( ترجمه کرده 27سال بیا از ابراهیم گلستان و 
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دیگر باشا چون هم اشتباهات دو مترجم قبلی اش برتر از دو ترجمه دریابداری ترجمه
نویسی گرایش پیاا نویسی و مباورهده و هم زبان ترجمه به سوی فارسیرا تبرار نبر

   کرده و تبول یافته اس . به یک نمونه دیگر از گرتگوهای کتاد توجه کدیا    
 
Then Ben Rogers says: ‘Here’s Huck Finn, he hain’t got no family— 

what you going to do bout him?’  

‘Well, hain’t he got a father?’ says Tom Sawyer.  

‘Yes, he’s got a father, but you can’t never find him, these days. He used 

to lay drunk with the hogs in the tanyard, but he hain’t been seen in these 

parts for a year or more.’ 

 
 «فین که خانواده ناارد، ایدو چبارش کدیم؟هک»آن وق  بن راجرز گر    نجف دریابندری:
 «خود پار که داره.»تا  سایر گر   

-آره پار داره، اما پارش که این روزا پیااش نیس . سابق تو دبایخونه مس  بغل خوکا می»

 «خوابیا، اما حاال یبسال بیشتره این طرفا پیااش نیس .
 

فین خانواده ناارد. با او فین. هکنه، نشا. مثالً این هک»   بیا بن راجرز گر  ابراهیم گلستان
 «کدین؟چبار می
 «مگر پار نااره؟»تا  گر   

و خراد میون  ها همیشه مس را پیاا کده؟ اون وق تونه پارش آره، داره. اما حاال کی می»
 «کسی او را نایاه. ها افتاده بود اما حاال یه ساکی میشه کهخوک

 
خواین فین که هیچ خانواده نااره میپس با این هاک» بیا بن راجرز گر   هوشنگ پیرنظر:

 «چه کدین؟
 «پس باباشو چی میگی؟»تا  ساویر جواد داد  

-یقل تو زباکهها مس  الیَتونه این روزها پیااش کده؟ اون وق درسه که بابا داره اما کی می»

 «افتاد وکی حاال یک ساکی هس  که پیااش نیس .ها میخوک دونی دبایخونه قاطی
***** 


