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 چکیده

ای متن مبدأ و متون مقصد کتاب حاضر با هدف بررسی کمی و کیفی تطابق سبکی و گونه مقالۀ
موضوع دلیل انتخاب این . نوشتۀ مارک توین انجام شده است( 1۸۸4) ماجراهای هاکلبری فین

شدة موجود در بازار کتاب های زبانی متون انگلیسی در بسیاری از متون ترجمهنادیده گرفتن گونه
، هم، این است که در داستان چندین گویش، لهجه و لحن مختلف به و دلیل انتخاب این کتاب

و  شناساییا در متن اصلی ابتدهای زبانی را پژوهشگر کوشیده است این گونه و کار گرفته شده
آنگاه با اصول وفاداری در ترجمه  ،کند شده بررسیها را در متون ترجمهتطابق یا عدم تطابق آن
در این . ای میان عملکرد مترجمان و استقبال مخاطبان برقرار کندرابطهتطبیق دهد و سرانجام 

کاررفته تحلیل های بههپژوهش ابتدا متن انگلیسی و سپس متون فارسی از منظر سبک و گون
، (132۸)و ابراهیم گلستان ( 1366)های زبانی در ترجمۀ نجف دریابندری بررسی گونه. شدند

ترجمۀ این است، اما برخالف انتظار، تر بر متن اصلی منطبقگلستان  ترجمۀ دهد کهنشان می
 .ست که بیشتر مورد استقبال قرار گرفته استا دریابندری
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ABSTRACT 
The purpose of this article is to quantitatively and qualitatively examine the stylistic and 
genre compatibility of the source text and the target texts of the book The Adventures 
of Huckleberry Finn (1884) by Mark Twain. The reason for choosing this topic is to 
ignore the linguistic varieties of English texts in many translated texts available in the 
book market and the reason for choosing this book is that several different dialects, 
accents and tones are used in the story and the researcher has tried to find these linguistic 
varieties. first identify them in the original text and examine their compatibility or non-
conformity in the translated texts, then adapt it to the principles of fidelity in translation 
and finally establish a relationship between the performance of the translators and the 
reception of the audience. In this research, first the English text and then the Persian 
texts were analyzed from the point of view of style and genres use The examination of 
linguistic variants in Najaf Daryabandari's translation (1366) and Ibrahim Golestan's 
(1382) shows that Golestan's translation is more consistent with the original text, but 
contrary to expectations, it is Daryabandari's translation that is more popular. 

 

DOI: 10.22059/JFLR.2022.343233.956 

daneshvar kiyan, A., Davari Ardakani, N., & Daneshvar kiyan, A. H. (2022). Language species in the novel of Huckleberry 

Finn in the original text and two translations. Journal of Foreign Language Research, 12 (3), 272-287. 



 

274 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/). Non-

commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited 

 
 

J
O

U
R

N
A

L
 O

F
 F

O
R

E
IG

N
 L

A
N

G
U

A
G

E
 R

E
S

E
A

R
C

H
, V

o
lu

m
e 1

2
, N

u
m

b
er 3

, A
u

tu
m

n
 2
0
2
2

, P
a

g
e 2

7
2

 to
 2
8
7
 

 مقدمه .1

 یاز صد و بیست سال از نگارش ماجراها یشبا گذشت ب

مختلف  یهاشاهد انواع و اقسام نقدها بر جنبه ینف یهاکلبر

هر  یاتادب»: گویدی( م:پیشگفتار1363) یدورد. فرشیمآن هست

بدون  یاتاز ارکان عمدۀ فرهنگ آن قوم است. ادب یکی یقوم

 راه یدو چنان که با کندیالزم را نم یشرفتپ یابینقد و ارز

 .«پویدیتکامل نم

 :یدگوی( م8139:116) یاندانشورک

و  یامنطقه یتهو ی،فرهنگ شامل طبقۀ اجتماع»

اعتقادات و رفتار،  ی،تعامل اجتماع ی،نژاد یهایتاقل

و چرخۀ  یروابط اجتماع یاسی،س یجامعه و نهادها

عنوان و درک آنها به یخیتار یعوقا ی،مل یختار ی،زندگ

به  ینفرهنگ فراز است. یمل یتو هو یمل یایجغراف

پردازد و میغیره و  یقیموس یات،ادب ی،مسائل هنر

 یرفتارهاو  یاجتماع یزبه مسائل ر ینفرهنگ بستر

  «مردمان.

 گوید:( می8139:684همتی )

گاه با  ترجم در ترجمه با دو فرهنگ متفاوتم»

عنوان شود؛ در این شرایط، بهتی روبرو میالمشک

کند  ای عملمیان این دو فرهنگ، باید به گونه ۀواسط

و پیام متن مبدأ را انتقال دهد  مایهکه از یک سو درون

متن و عناصر  ۀترجممراقب باشد  و از سوی دیگر

در تضاد و تقابل با دیدگاه فرهنگی  فرهنگی آن

 «.جامعه مخاطب قرار نگیرد

زبان از خوانندگان فارسی همواره در نگاهادبیات ترجمه 

اند رو همیشه بودهای برخوردار بوده است و ازایناهمیت ویژه

ذوق و هنر خود را در ترجمۀ آثار اند خواستهمیمانی که مترج

 :گویدمی( 136۵:3)نجفی . بیازمایند ،مطرح دنیا

پیش از . ای طوالنی داردترجمه در ایران سابقه»

دهند جا که شواهد و قراین نشان میاسالم تا آن

های و زبانهای بسیاری از زبان سانسکریت کتاب

ساسانیان ترجمه شده که متن  ۀویژه در دوردیگر به

ای که از روی ها از دست رفته، اما ترجمهپهلوی آن

های بعد به زبان عربی صورت گرفته، ها در قرنآن

 «امروز نیز موجود است

ای بیش از یک قرن دارد و های اروپایی سابقهترجمه از زبان

اریان مورد توجه بسیار قرار قاج ۀخصوص از اواخر دوربه

ترجمه،  سیلامکانات چاپ و نشر،  گرفت و با توسعه

به بازار کتاب در ایران  مخصوصاً ترجمۀ آثار داستانی اروپایی 

طوری که ترجمه در یک قرن اخیر ایران، چه سرازیر شد؛ به

 ۀتدریج باالترین درجاز نظر کمی و چه از نظر کیفی، به

 .اهمیت را به دست آورده است

حفظ امانت در ترجمه به  یش،قرن پتا حدود نیم 

به رنگ زبان  یشترهرچه ب یبود که عبارت زبان اصل یمعن ینا

 یقهها را بر حسب سلکتاب ینچنان که عناو یددر آ یفارس

 یرانیا یبه اسام یزرا ن یفرنگ یاسام یو حت دادندیم ییرتغ

سال  زخصوص پس او به یشقرن پنیم . اما ازکردندیمبدل م

کرد، ارزش ترجمه  یداپ یشتریکه ترجمه باز هم رونق ب 1320

 ینو ا سنجیدندیم یآن با متن اصل یشتررا با انطباق هرچه ب

که ترجمۀ کمال مطلوب،  یطوربه نامیدند؛یرا حفظ سبک م

لفظ  یک یبود که بتواند در برابر هر لفظ خارج یاترجمه

  Oustinoffوف ین(. اوستهمان ی،نجفارد )بگذ یفارس

فقط به جمله وفادار بماند، بلکه  یدمترجم نبا گویدیم( 2003)

 ین( از ا1397:43) یندهکند. پا یترا رعا یسندهسبک نو یدبا

اند آن هماهنگ یکند که اجزایم یادمتن ساختارمند  عنوانبه

 آن رفع شده است.  یهاکنند و تنشیم یترا تقو یکدیگرو 

، بررسی کمی و کیفی تطابق سبکی و مقالههدف اصلی        

نوشتۀ  ماجراهای هاکلبری فینای متن انگلیسی کتاب گونه

رغم لیع .شدۀ آن استفارسی ترجمه نمتدو مارک توین با 

آثار  ۀوجود تقاضای روزافزون برای چاپ و مطالع

شناسی در آن، شده، مطالعات ترجمه و کاربرد زبانترجمه

 ۀبا مطالع کوشداین مقاله می. عمری طوالنی در ایران ندارد

 The Adventures of هاکلبری فینماجراهای رمان 

Huckleberry Finn  تویننوشتۀ مارک Mark Twain 

و نجف ( 1328)ابراهیم گلستان  ازشدۀ آن های ترجمهو نمونه

 متنرا با  هاترجمهتطابق این  کیفیت، (1366)دریابندری 

با و  های زبانی و سبکی بررسی کنداصلی به لحاظ گونه

یابی به راهکارهایی علمی تشخیص، تفکیک و استفاده دست

شناسی تری میان دانش زبانهای زبانی، ارتباط محکماز گونه

 ، چرا که به اعتقاد اوستینوفودترجمه برقرار ش ۀو حوز
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شناسی را در ترجمه نادیده توان سهم زباننمی ،(2003)

 خواهد باشد. مه به هر زبانی که میگرفت، حال ترج

 William به نقل از اوگرِیدی( 1380)درزی 

O’Grady های زبانی ابزاری گونه: گویدو دیگران می

توانند متن را از می که بنیادین در خلق ادبیات هستند

پردازی نهفته در متن اثر نواختی خارج کنند و شخصیتیک

د نتوانمضاف بر این، می. هرچه بهتر به خواننده انتقال دهندرا 

های داستان، ارتباط فرد برای آدمهایی منحصربهبا ایجاد لحن

های زبانی گونه. دنها و خواننده برقرار کنتری میان آنعمیق

و الحان خاص در آثار بیشتر نویسندگان بنام دنیا نیز مشاهده 

گونه ، ایناین مقالهشده در ارائههای نمونه اشوند، اما بمی

گیرند و با ها را نادیده میشود برخی مترجمان آناستنباط می

های آن انتخاب گونه و لحنی مشخص برای متن، تمام قسمت

ها و تعابیر راوی کنند؛ از توصیفرا به یک شیوه ترجمه می

 .آلود دیگریعبارات خشمو گرفته، تا جمالت عاشقانۀ یکی 

-پژوهشبیشتر در گویند ( می1398:27بامشادی و داوری )

دو « گونۀ زبـانی»و « رمز»رمزگردانی،  ۀگرفته دربارهای انجام

که این برداشت از مفهوم  .اندمفهـوم یکسان پنداشته شده

 تفاوت ارتباطی، ۀبـا معنـای اولیـۀ آن در نظریـ« رمز» گستردۀ

 . آشکار دارد

ترین معتقد است که یکی از جدی( 1964)نایدا 

روست، همسطح کردن دو زبان مشکالتی که مترجم با آن روبه

ها تنها عناصر کوچکی به اعتقاد او، واژه. به لحاظ سبکی است

کاررفته در متن، تأثیر های بهاز گفتمان هستند و لحن و گونه

بندی طبقه .بسیار بیشتری بر مخاطب خواهند گذاشت

او . باشد …تواند شامل سبک، رسمیت وهای زبانی میگونه

های مختلف زبانی، در گوید عوامل ایجاد گونههمچنین می

 .تمامی سطوح آوایی، نحوی، صرفی و سبکی نمایان هستند

 ۀگون آن ،راه درست گوید:هم می (1398:32دانشورکیان )

شناسی است که تبیین کاملی از ساختار زبان دانش زبان و زبان

سطوح ارائه کند. این سطوح عبارت  ۀهم آن در کاربرد و

است از معناشناسی یا انتظام معانی در زبان، دستور یا فرآیندها 

های زیبا مرتب ها را در قالب جملههایی که نشانهو سامانه

 انسجام در و متن ساختار شناسی و آواشناسی،کند، واجیم

روابط مرسوم بین شناخت کاربردشناسی یا  م والک

 .های زبان و کاربران زبان و کاربردهای زبانساخت

 قیتحق نهیشیپ.2

مندان زبان مبدأ عالقه ،یاثر جهان کیگوناگون از  یهاترجمه

 یهاتیآن روا دارد تایو دوستداران زبان مقصد را بر آن م

سبب  یعلم ای یشخص یارهایگوناگون را بخوانند و با مع

: دیگوی( م1389) یدیشوند. رشاثر و مترجم آن  یرستگار

بحث است و موضوع قابل کیترجمه به منزلۀ  تیفیک»

 شتریدارند و ب تیفیاز ک یمتفاوت یهاپژوهان برداشتترجمه

متناسب با نوع متن و اوضاع  دیبا تیفیک فیکنند تعریفکر م

: ارزشیابی ترجمه و دیافزایگوناگون باشد و م یهاو بافت

آورد تا رقابت مثبت در یمناسب فراهم م یانهیمترجم زم

رو، کوشش ازاین. «شود شتریدر ترجمه ب تیفیجهت بهبود ک

 یو بررس یدر متن اصل یزبان یهاگونه ییمقاله در شناسا نیا

 ییآزمایشده و راستها در متون ترجمهعدم تطابق آن ایتطابق 

بر  یرابطۀ متک جادیا تیدر ترجمه و در نها یاصول وفادار

تواند یعملکرد مترجمان و استقبال مخاطبان، م انیاعتماد م

ترجمه در  تیفیک یدر جهت استانداردساز ربخشاث یگام

را در دسترس  یفیک یبایارز یارهایباشد که مع یزبان فارس

 دهد. یمندان قرار معالقه

های گوناگون ترجمه در ایران، روایت باری، در سابقۀ       

 صد سال تنهاییاز تولستوی،  آنا کارنیناآثار جهانی کم نیست، 

از  جنایت و مکافاتاز کوئیلیو،  کیمیاگراز مارکز، 

-، نمونهاز کافکا محاکمه و از ساراماگو کوریداستایوفسکی، 

اند و های چندروایی در زبان فارسیهای بارزی از ترجمه

گونه که بایست به هرچند معیارهای ارزیابی کیفیت ترجمه آن

رسانی روش و نگاه این پژوهش نرسیده است لیکن با هم

 مقاله شاید بتوان بخشی از این کاستی را پوشاند. 

در سال . حال هستندآثار مارک توین غالباً سفرنامه و شرح

 San وهای سان فرانسیسکیکی از روزنامه 186۵

Francisco وبیش گمنام را مأمور این طنزنویس جوان و کم

. برود و گزارشی بنویسد Hawaii کرد که به جزایر هاوایی

 ۀجهند ۀقورباغشهرت واقعی مارک توین با انتشار کتاب 
 The رهای دیگمعروف والیت کاالوراس و طرح

Celebrated Jumping Frog of Calaveras 

County, and Other Sketches این داستان . آغاز شد
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کالسیک طنز غربی و توانایی غریب مارک توین در  ۀنمون

 .ضبط زبان و لهجۀ عامیانه است

و پایان قرن، ماجراهای تام سایر دوران میان انتشار       

او در  هادر این سال. های زندگی مارک توین بودبهترین سال

اوج آفرینش و آسایش در کنار همسر و فرزندانش به سر 

زبان گوی شیرینعنوان سخنبرد و در سراسر جهان او را بهمی

اند آثار مهم او در این دوران عبارت. شناختندمردم آمریکا می

، (1883) سیپیزندگی در میسی، (1881)شاهزاده و گدا از 

آمریکایی در دربار شاه یک ، (1884) ماجراهای هاکلبری فین

خاطرات شخصی و ( 1894) پوکویلسون کله، (1889) آرتور
 خاطرات شخصی ژان دارکمارک توین (. 1896) ژان دارک

دانست، ولی امروز پس از یک قرن ترین اثر خود میرا مهم

ن این است که اوبیش همۀ منتقدبحث و تحقیق، حکم کم

ترین آثار در بزرگبهترین اثر مارک توین و بلکه یکی از 

ست به ونقصیعیبچندان بیسرتاسر ادبیات آمریکا رمان نه

  .ماجراهای هاکلبری فیننام 
چهار ترجمۀ فارسی ماجراهای هاکلبری فین از رمان       

دیگر نیز منتشر شده است؛ به عالوه، انواع روایات کوتاه و 

 نیز یتلویزیونصورت فیلم و کارتون بلند از این داستان به

 .شده است تولید

 های خارجیپژوهشالف.     

Earnest Hemingway (193۵ ) ارنست همیـنگوی  

های ادبیات مدرن آمریکا از یک کتاب گوید همۀ داستانمی

این . است ماجراهای هاکلبری فیناند و آن کتاب نشأت گرفته

داشته است و اصالً نویسندگی [ آمریکا]ست که بهترین کتابی

 .آیدآمریکایی از این کتاب می

 Shelley Fisher Fishkin یشکینشِلـی فیـشر ف      

کند پیشرو آثار توین است ادعا می منتقدانکه از ( 1994)

گوید در خلق هاک از پسری رغم اینکه خود نویسنده میعلی

الهام گرفته  Tom Blankenshipبلَنکِنشیـپ به نام تام 

است، هاکلبری فین در حقیقت بر اساس شخصیت و زندگی 

او اشاره . تبار نوشته شده استپوست و آفریقاییپسری سیاه

با نام  Essayکند که توین برای اولین بار در جستاری می

که در نوامبر ) Sociable Jimmy مشربجیـمـی خوش

به  The New York Timesدر نیویورک تایمز  1874

هایش با او پسری که در یکی از سخنرانی ۀ( دربارچاپ رسید

فیشکین معتقد است این پسر نقش . آشنا شده بود نوشته است

پررنگی در ساخته و پرداخته شدن شخصیت و البته گویش 

 .محلی هاک فین داشته است

 William Dean Howellsز یلیام دیـن هاولو 

 Abrahamمارک توین را آبراهام لینکلن ( 1997)

Lincoln نامدادبیات آمریکا می. 

ای که در متن و بطن کتاب لفاظ نژادپرستانها 

اند و هرچند شان بودهاند به اقتضای ادبیات زمانهگنجانده شده

خصوصاً به گوش و م]همیشه کاکاسیاه تعابیری چون 

اند، نقدهای اخیر بیشتر و آمیز بودهتوهین[ پوستانسیاه

به این کتاب ( 2006)اند و راش شدیدتر به این مقوله پرداخته

دانسته ارک توین میم .لقب اثر کالسیک نژادپرستی داده است

ها را اتفاقاً آنآمیز هستند و توهین کاکاسیاههایی چون واژهه ک

 Davidون دیوید اسل. از قصد و با هدفی به کار برده است

Sloane (2014 )باید هایی را یک استفاده از چنین واژه
. گیردآمیز در نظر نمیها را توهینکند و آنقلمداد می تاریخی

هایی، تصورات از نظر او مارک توین با استفاده از چنین کلیشه

 .پوستان به سخره گرفته استسیاه ۀدربارجامعۀ آمریکا را 

 

 های داخلیپژوهشب. 

ن خارجی محدود اآثار و اثرات مارک توین به محقق پیگیری

شود و دانشوران ایرانی بسیاری نیز پیگیر ادبیات و نمی

ای نامه( : مقدمه1328)ابراهیم گلستان  .اندهای او بودهداستان

به توین نقل خطاب   Bernard Shaw را از برنارد شاو 

 ۀنویسان آیندبر من مسلم است که تاریخ» :گویدکند و میمی

همان اندازه نیاز خواهند داشت [ به]های شما آمریکا به نوشته

 Voltaireهای سیاسی ولتر نویسان فرانسه به نوشتهکه تاریخ

 «.اندمحتاج

های توین منحصر گوید حرفمی( همان)گلستان 

به مظاهر فساد زندگی  خندیدنها و به بیان و ستایش خوبی

او برای بیانش نیز نحوۀ بیانی پیش آورد و همچنان که . نبود

توین به زندگی مردم وابسته بود، نحوۀ بیانش نیز از  ۀاندیش

 ۀمارک توین زبان مردم را تا درج. زبان مردم گرفته شده بود

ماجراهای هاکلبری فین . بیان خوشایند هنرمندانه باال برد
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را دارد و روانی  Mississippiسیـپـی روانی رود میـسـی

دگی یادبودهای شیرین، دقت نظر در زن. روح توین را

اجتماعی، نفرت از بدی، شوق به حادثه، دید هنرمندانه، ترس 

گذرند و سیپی میو امید، همه چون سیالن سنگین میسی

 .دهندها نشان میها و جملهبندی کلمهگذرگاه خود را در رده

به نقل از اسمیت ( 08: 1366)نجف دریابندری 

 :گویدمارک توین، می ۀنام، نویسندۀ نخستین زندگی(1963)

ست که در وضع مشخصی ا مشخصی ۀفرآورد[ این نوع طنز»]

جدی : جنگ بسیار سختی بود. به وجود آمد؛ در نبرد با مرز

خندیدند، برای ها میزن. گرفتن همان بود و تسلیم شدن همان

خندیدند که دیگر گریه کنند؛ مردها هم وقتی می آنکه مبادا

این . است طنز غربینتیجه همان . توانستند دشنام بدهندنمی

ترین طنز جهان است، اما در پشت ترین و وحشیباطراوت

 «.آن درد و اندوه نهفته است

ماجراهای (  : پیشگفتار1381)زاده حسینغالم 
رمانی  Bakhtin را بر مبنای نظریات باختین هاکلبری فین

صدایی و تک Dialogicدوگانه شامل چندصدایی 

Monologic  دانسته است که در آن راوی، نویسنده و

های داستان در تعامل با یکدیگر هستند و قهرمان داستان آدم

 . کندها را به هم متصل میعنوان محور اصلی، آرای این آدمبه

مارک توین را آخرین بازمانده از ( 1390)مینی ا 

داند که در نیمۀ پایانی قرن نسل نویسندگان ماجراجو می

نوزدهم زندگی کرد، سفرهای پرماجرایی را پشت سر گذاشت 

ها و زندگی واقعی وبیش از خاطرههایش کمو بیشتر داستان

نیز در تحلیلی از متن ( 1394:161)االری س .او مایه گرفتند

شدۀ آن به و متون ترجمه ماجراهای هاکلبری فینانگلیسی 

، بدأگ مهندر فر ابخود کت تاز اهمی داج گوید:می فارسی

ه زبان راوی داستان دبخشی تاهمی اباین کت ۀآنچه به ترجم

ی فمترجمان مختل هدث شعیلی که باالی از دکی دشای ت ...اس

همین  دنهداین اثر نشان ب ۀد ذوق خود را در ترجمنبخواه

 ه است.بود بیار کتاعیرمغزبان  ۀترجم زرگش بلچا

 روش تحقیق و بحث نظری .3

 ماجراهای هاکلبری فینکتاب اصلی در این پژوهش ابتدا متن 

و  قرار گرفتبررسی مورد های زبانی از منظر سبک و گونه

. در قدم شدتصادفی از متن کتاب انتخاب  هاییسپس برش

ها ها، گونهها توضیح داده شد و گویشبعدی بافت این برش

. گشتمشخص است  کاررفتهها بهو نکات خاصی که در آن

شدۀ فارسی ها از متون ترجمهازای این برشسپس مابه

استخراج شد و درست به همین شیوه مورد بررسی قرار 

. روش شدتن اصلی مطابقت داده های مو با دادهگرفت 

 و مرور ضمن و پژوهش تحلیل کیفی و کمی محتواست

داده حوزه، این با مرتبط هایکتاب و پژوهش پیشینۀ مطالعۀ

 به اصلی کتاب متن از غیرتصادفی و تصادفیصورت به ها

کتاب متون با مقابله طریق از سپس هاداده این. آیندمی دست

 ترجمۀ( 1328) فین هکلبری ماجراهای شدهترجمه های

 ترجمۀ( 1366) فین هکلبری سرگذشت گلستان و ابراهیم

 .شوندمی بررسی و تحلیل دریابندری نجف

 وفاداری در ترجمهالف.  

بر خوانندگان  ماجراهای هاکلبری فینتأثیر متن اصلی رمان 

توانمندی مارک توین . پوشیده نیست کسیزبانش بر انگلیسی

توان حال، نمیبااین. در خلق تعابیر ادبی نیز انکارناپذیر است

انتظار داشت که صرف ترجمۀ دقیق کتاب، به همان تأثیر متن 

اند، پس ها چنین نقشی را ایفا نکردهاگر واژه. مبدأ منجر شود

اند؟ اوستینوف یجاد این تأثیر شدهچه عواملی موجب ا

ترجمه را چیزی جدا از واژگان دانسته و به  ۀمسأل( 2003)

هایی ، اصول ترجمه را همانCicéron نقل از سیـسِرون

واژه به مشهور خود تعیین کرده است؛  ۀداند که او در جملمی

 .، معنا جایگزین معنانهواژه 

های سه سطح دغدغه در توانمیرا وفاداری در ترجمه       

 .در نظر گرفت ،شناسانۀ نویسندهزیبایی و یفرم، معنایی

به نقل از مارک توین در پاسخ به ( 14-13: 1328)لستان گ

خواندند می« سوادانهبی»او را  ۀانتقادهایی که سبک عامیان

شده من هرگز به قصد تربیت کردن طبقات تربیت» :نوشت

من به اینکه  ….امام، مستعد چنین کاری هم نبودهنبوده

نویسد، یا پرطمطراق نویس است یا شاعرانه میبگویند هزل

نهایت و هدف . کنمجور چیزها اعتنا نمینویسد یا از اینمی

 دآرزوی من این است که درست و دقیق بنویسم، و بگوین

 « .نویسددرست و دقیق می

  Lemaistre به نقل از لومتر( 2003)اوستینوف       

به آن دقت  …ای که باید به هنگام ترجمه گوید اولین نکتهیم

اللفظی آن است؛ یعنی کرد رعایت کامل متن و ترجمۀ تحت

ای بیان شود که گویی به گونه[ مبدأ]همۀ نکات زبان 

این دیدگاه . زده استحرف می[ مقصد]به زبان [ نویسنده]

به نقل از ( 2008)عنوان مثال ونـوتی مخالفانی نیز دارد و به
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گوید متن ترجمه باید متنی باشد که انگار نه انگار شاپیرو می

Nabokov ( 1992 ) از سوی دیگر نابوکوف. ترجمه است

 A Hero of Our Timeما  ۀکتاب قهرمان زمان ۀدر مقدم

گوید یک کند و میشدیداً با چنین طرز فکری مخالفت می

بار برای همیشه باید خود را از قید اینکه ترجمه به سهولت 

خوانده شود یا خواننده هنگام مطالعه حس نکند ترجمه 

باید بداند که نثر [ متن مقصد] ۀخوانند. خواند رها کنیممی

 ظرافت ندارد.[ متن مبدأ]

 های زبانیب. گونه 

 William به نقل از اوگرِیدی( 1380)درزی        

O’Grady گوید گونۀ زبانی و دیگران میLanguage 

Variety از گفتار اطالق  گونه به هر شکل متمایزییا زبان

کار  هبگویان گو یا جمعی از سخنشود که یک سخنمی

یک گونه ممکن است واجی، واژگانی،  هایجداکننده. برندمی

 .صرفی یا نحوی باشند

Hatim & Mason (1990 ) سونهتیـم و مِی 

 د:کننبرای هر زبان، به این شکل پنج گونۀ زبانی تعریف می

 گونۀ زمانی، Geographical Dialect گونۀ جغرافیایی

Temporal Dialect ،گونۀ اجتماعی Sociolect ، گونۀ

. Idiolect گونۀ شخصیو   Standard Languageمعیار

های زبانی موجود رای تسهیل مقابله و بررسی تطابق گونهب

 ماجراهای هاکلبری فیندر متن انگلیسی و متون فارسی 

 :گرددارائه می مقاله صرفاً مختص این تعاریفی

 متناز هایی بعضاً تصادفی ابتدا برش مقالهدر این 

 از منظر انتخاب و ماجراهای هاکلبری فینکتاب  اصلی

 ۀکه با توجه به شرایطی مانند طبق معیار ةگون) های زبانیگونه گویش،

نشر نیز به کار کند و عموماً در مطبوعات و اجتماعی مقبولیت همگانی پیدا می

و پیرو زبان  برندکار میبه که مردم در زندگی روزمره  ایمحاوره ةگون .رودمی

الزاماً ارتباطی با سطح سواد یا موقعیت اجتماعی ندارد و  و کتاب و رسانه نیست

 Halliday یلـیده) سبک و سیاق ( ودشونوشته می 1الخط شکستهبا رسم

های مختلف ر موقعیتهایی نحوی، صرفی، واژگانی گوینده دتفاوت بهسیاق را 

مواردی مانند همنشینی خاص ) بافت آنگاه، ررسی شدهب( کندتعریف می

ها توضیح برش( این شودهایی تأثیرگذار منجر میاستنباط به کلمات که

که ساختاری متناقض  است جمله یا عبارتی) غلط دستوریداده شده و 

 غلط امالیی ،(کند داشته باشدبیان می( 2012)موند مِرفـی چه رِیبا آن

 ،(دآمده داشته باش بسـتِـرنگ لغت وِچه در فرهای که امالیی متناقض با آنواژه)

ی ئیا عبارتی که با توجه به فرهنگ لغت جز واژه) و تعبیرهای ویژه نکات

آمیز، نژادپرستانه، قومی، محلی و تحت تأثیر گویش از زبان معیار نیست یا توهین

بافتی که در آن چندگانگی ) عدم انسجام گونه(، ستا بخصوصی ۀیا لهج

مواردی ) ناهمخوانی متن(، استفاده مشاهده شود های زبانی مورددر گونه

و ( .سازدشده را با متن اصلی متفاوت میکه متن ترجمه …ضمایر ومانند تغییر 

مواردی که مترجم مفهومی را از متن اصلی ) افزایش یا کاهش معنایی

ازای مابه آنگاه دشومشخص می آن( نمایدکاهد یا بدان اضافه میمی

شدۀ فارسی استخراج شده و ترجمهدو متن ها از این برش

 .گیردمورد بررسی قرار میدرست به همین شیوه 

 .روش پژوهش تحلیل کیفی و کمی محتواست 

 

 کتاب داستانج. 

 ماجراهای تام سایردرست از انتهای  ماجراهای هاکلبری فین

اند و داشتهرهای آن راهزن را بپول متاهاک و . شودآغاز می

اند و به های کالنشان را در بانک گذاشتهاکنون دارایی

بیوه داگالس هاک را به فرزندی . دهندمی شان ادامهزندگی

. ستا ناراضی خودپذیرفته و هاک از زندگی منظم و مرتب 

 ۀسوی رودخانآن ۀدزدد و در کلباو را می( پدر هاک)پپ 

باری در کند هاک زندگی فالکتسینت پیترزبورگ زندانی می

سازی مرگ از کلبه فرار با صحنه و سرانجام کنار پدرش دارد

آشنا  جیمو با  شودجکسون مستقر می ۀکند و در جزیرمی

 .شودمی

جیم و هاک دو نفر را از دست چند راهزن نجات 

شان یکی. وضوح کالهبردار هستنددهند؛ دو نفری که بهمی

کند دوک انگلیس است و دیگری خود را دوفن وانمود می

  نامد.میفرانسه 

کی دوک و دوفن در ادامه دست به اقدام اسفنا

فهمد جیم هاک می. فروشندزنند و جیم را به کشاورزی میمی

 . گیرد او را نجات بدهداند و تصمیم میرا کجا نگه داشته

مبادا سروکلۀ پدرش  ستجیم به هاک که نگران ا

ای که در جزیره دیدند گوید که جنازهدوباره پیدا شود می

 لیوسخاله . کندمتعلق به پدر او بود و خیالش را راحت می

 کند هاک را به سرپرستی قبول کند، اما هاکتام پیشنهاد میبه 

شدت از این زندگی متمدنانه خسته شده است، این به که

گوید که تصمیم دارد به غرب سفر کند و میپیشنهاد را رد می
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 هاکلبری فین .رسدکتاب اینجا به پایان می. کند

Huckleberry Finn ،جیم Jim ،تام سایر Tom 

Sawyer ،دوک و دوفن Duke and Dauphin ،پَـپ 

Pap ،بیوه داگالس و خانوم واتسون Widow Douglas 

and Miss Watson ،قاضی تچر Judge Thatcher ،

خانوادۀ ، The Grangerfords خانوادۀ گرِینجرفورد

 لیوخاله پو  سیالس و سلی فلپس، Wilks The ویـلک

 .هستندهای داستان در این بخش ترین آدممحوری

 ی کتابهانگارش و گویشد. روایت، 

 بار است که سرتاسر یک رمان به زبان عامیانهین نخستینا

Vernacular این مسأله از سویی باعث . شودوشته مین

شود، اما از سوی صمیمیت و خودمانی شدن متن داستان می

. باشد شود خواندنش نیازمند دقت بیشتریدیگر باعث می

لوحانه دارد و راوی داستان، هاک، لحنی دوستانه اما ساده

هاک تا . بردکار میالمثل بهبازاری و ضرباصطالحات کوچه

 راوی ناموثق)  های راویان ناموثقحدی نیز ویژگی

unreliable narrator سندیت  ست که حرفش چندانا گریروایت

این نوع از روایان بنا . ستا ده و راویندارد و در واقع بیانگر اختالف نظر نویسن

گاهی غیرقابل اعتماد بودن راوی از همان ابتدا . به رسم معموالً اول شخص هستند

شود، مشخص می …با یک ادعای غلط و یا اذعان او به داشتن بیماری روانی و

داستان به  ۀهای داستان باشد و خواننده با مطالعگاهی نیز ممکن است یکی از آدم

. هایش سومندانه یا نامعتبر هستندهای او شک کند و گمان ببرد که حرفحرف

شود بعضاً برای تأثیر دراماتیک ناموثق بودن راوی در انتهای داستان مشخص می

کند و در های او را پذیرفته دچار تردید میهاست حرفای را که مدتو خواننده

ها که مشخص نیست راوی تا چه میزان وقتبعضی . کندداستان پیچش ایجاد می

های رایج بندییکی از دسته. شودناموثق است فضا برای تفسیرهای مختلف باز می

 فین ماجراهای هاکلبریآن را در  ۀکه نمون لوح استراوی ناموثق راوی ساده

درک و برداشت هاک از وقایع داستان بعضاً محدود و کودکانه است و . بینیممی

ای با مسائل گانهکند و برخورد نسبتاً بچهزیاد می سوزیدلخاطر بچه بودنش به

 .را دارد( .دارد

حاضر  مقالۀای مهم در متن کتاب که موضوع اصلی نکته      

نیز هست، این که مارک توین چند گویش خیلی خاص را 

های فرهنگی، تحصیلی و از همه برای نشان دادن تفاوت

داستانش انتخاب Characters  هایآدمتر جغرافیایی مهم

بخشی به ها و عمقاو برای تمایز هرچه بیشتر آدم .کرده است

ای برای وارد نویسی شیوهشکسته) نویسیهایشان، شکستهشخصیت

گونه که صحبت کردن زبان گفتار به زبان نوشتار است، به این معنی که همان

کنیم. طبیعتاً به گفتار نزدیکشان می شکنیم وها را مینویسیم؛ واژهکنیم میمی

 کرده (نویسی نیستقاعدهنویسی الزاماً به معنی ورود اغالط امالیی و بیشکسته

 پوستان میزوریگویش سیاهاز در کنار زبان معیار، و 

Negro Missouri ،های جنوب غربنشینگویش حاشیه 

Backwoods Southwestern ،گویش پایک  Pike 

County پایک ۀتغییریافت گویشو Modified Pike 

County  است.سود برده 

گرایی و شفافیت ها به واقعستفاده از این گویشا 

هرکدام  گفتارشیوۀ . روایی داستان کمک شایانی کرده است

در  آنهاهای داستان تا حد بسیاری متکی به جایگاه از آدم

از بدو عنوان مثال، هاکلبری فینی که به. جامعۀ داستان است

طور که باید و شاید تولد در فقر زندگی کرده و هرگز آن

سوادتر از تامی صحبت وضوح بیعضوی از جامعه نبوده به

 . خوان استکند که یک نوجوان سفیدپوست کتابمی

های متفاوتی که ها و واژهنویسیرغم شکستهلیع 

شود، کلمات او تا حد در کالم هاکلبری فین مشاهده می

قابل تشخیص و خواندن هستند و لهجۀ چندان غلیظی  زیادی

هاک،  گفتاربا طرز  مقایسهدر . خوردها به گوش نمیدر آن

-فهماند و گاهی برای شدت درهم و پیچیدهجمالت جیم به

واژگان او با انگلیسی . متن کتاب را بلند خواند باید حتماً شان

با این . تشناسیم متفاوت اسای که میمعیار و حتی عامیانه

درک و  شودجیم آشنا می سخن شیوۀبا به مرور خواننده همه، 

کند که نویسنده کاری می. است ترهای او برایش آسانحرف

خواننده هم درست مثل خود هاکلبری فین آشنایی با جیم را 

تجربه کند؛ در ابتدا عجیب و بیگانه، در ادامه آشنا و 

 .درگیرکننده

ای بسیاری های دیکتهغلط وین همچنین عمداً ازت 

های کتاب در راستای متمایزکردن این گویش از دیگر گویش

سطح پایین سواد و  ،ین گویش خاصا. استفاده کرده است

ها در زمانی که برده. گذاردها را به نمایش میمعیشت برده

سوادند و توین با استفاده شود بیاتفاقات داستان روایت می

گاهی جایی کلمات و جابهبا فاحش، های گرامری از غلط

ستفاده از گویش ا .دهدحذفشان این نکته را نشان می

تر نمایان پوستان میزوری عامدانه و در جهت هرچه دقیقسیاه

کردن وضعیت جنوب آمریکا در زمان روایت اتفاقات داستان 

 .است

از گویش  ماجراهای هاکلبری فینوین در روایت ت 

این . غرب نیز استفاده کرده است های جنوبنشینحاشیه

کند های اهل جنوب غرب را از دیگران متمایز میگویش آدم

. و بسته به اینکه دقیقاً اهل کجا هستند کمی متفاوت است
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ترین گویشوران این گویش خانوادۀ گرینجرفورد اصلی

 .هستند

نیز  Arkansas ین گویش از زبان اهالی آرکنساا 

لهجۀ جنوبی غلیظی نیز دارند، اما سطح ها آن. شودشنیده می

خانوادۀ متمول گرینجرفورد نیست؛ به این  ۀسوادشان به انداز

های گرینجرفوردها های صحبتهایشان مؤلفهترتیب، صحبت

های هایی چون غلطرا داراست، اما توین با آوردن نشانه

 .کندها نیز اشاره میتر آنامالیی، به سطح سواد پایین

ماجراهای ترین گویش در یک رایجویش پاگ 

توین با استفاده از این گویش، قصد دارد . است هاکلبری فین

چندین . سفیدپوستان جنوب را نشان بدهد گفتار بیشترطرز 

لی وآدم از جمله خود هاکلبری فین، تام سایر و خاله پ

توین با استفاده از این گویش، . گویشور آن هستند

رامری کوچک، هاکلبری فین را های گنویسی و غلطشکسته

سوادی به خوانندگانش عنوان نوجوان سفیدپوست بیبه

اش را در کتاب با دستوری هاک نخستین جمله. کندمعرفی می

 .کندغلط آغاز می

 سخنش درهمواره ام سایر نیز مانند هاک اشتباهاتی دارد اما ت

کنیم و به سطح باالتر صنعت ادبی تلمیح را مشاهده می

 .بریمسوادش پی می

لیِ تام را یک زن وارک توین همچنین خاله پم 

کند، جمالت او را با دستور کردۀ جنوبی معرفی میتحصیل

نویسد و با استفاده از واژگان رایج در لهجۀ جنوبی صحیح می

 . دهدآن زمان، لهجۀ او را نیز به خواننده نشان می

یک همین گویش پا ۀگونۀ تغییریافت دیگر گویش 

لی، عمو سیالس و ودوک، دوفن، خاله س. است

توین با این تغییرات . شان گویشوران آن هستندیهاهمسایه

گروه دیگری از سفیدپوستان جنوبی را  سخن خواهد طرزمی

کنند خود را برای مثال، دوک و دوفن تالش می. نشان بدهد

های ادبی استفاده زاده نشان بدهند و دائماً از واژهاشراف

ها اشتباه است، عمالً شان از این واژهکنند، اما چون استفادهیم

دهند که چیزی جز نشان می[ کتاب ۀو البته خوانند]به هاک 

گویش خانوادۀ فلپس نیز بسیار  .سواد نیستنددو شارالتان بی

ها تر آنخاطر سطح سواد پایینشبیه گویش پایک است، اما به

 .کمی متفاوت است

 

  بررسی و بحث.نتایج و 4

از سر آگاهی و برخی هایی مونهمبنای آنچه گفته شد، ن بر

( 1884) ماجراهای هاکلبری فیناز متن کتاب  ناخودآگاه

و  (1328)هلکبری فین  ازایشان در اند و با مابهانتخاب شده

از منظر گویش، گونه، غلط ( 1366) سرگذشت هکلبری فین

 :اندمطابقت داده شده ویژه اتتعبیردستوری، غلط امالیی و 

 

 لکیکالهبرداری از خانوادۀ و نیدوک در حگزارش نخست: 

هستند و خدمتکار  یاهل دزد پوستاناهیهمۀ س کندیادعا م

که متناقض  یحرف دزدد؛یها را مآن ندیها را ببقطعاً اگر پول

 دزد - پوست اهسیخدمتکار  آن نه و -است، چرا که خودش 

 .ستواقعی

 :توین

“Because Mary Jane ‘ll be in mourning from 

this out; and first you know the nigger that 

does up the rooms will get an order to box 

these duds up and put ‘em away; and do you 

reckon a nigger can run across money and not 

borrow some of it?” 

 

غلط  /  -: غلط دستوری ایمحاوره: گونه  پایک: گویش

 ll - will/ ‘em - them‘   2 :امالیی

 .نژادپرستانه است ’nigger‘ ۀواژ 2: تعبیر ویژه

 

 :دریابندری

پوشه، یه دیگه لباس سیاه میجین از حاال به بعد چون ماری»

کنه گفت این وقت دیدی به این سیاهه که اتاقا رو مرتب می

پیراهنا رو بچین تو صندوق بذار کنار؛ اون وقت تو خیال 

 «زنه؟کنی سیاهه اگر این پوال رو ببینه ناخونک نمیمی

 :غلط امالیی/  -:غلط دستوری /ایمحاوره: گونه /- :گویش

 .نژادپرستانه است« سیاه» ۀواژ 1: تعبیر ویژه /-

نقل قول از مری جین مستقیم است، در صورتی که در نکته: 

 .متن اصلی غیرمستقیم آورده شده است

 

  :نگلستا

های عزاش را چون مری جین همین چند روزه لباس»

فرسه باال لباس دیگه براش آره و کاکاسیاهش را میدرمی
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اینجا و پول را دید یه کنی اگر کاکا اومد ورداره. فکر می

 «ش را برای خودش کش نمیره؟خرده

: غلط امالیی : / غلط دستوری  /ایمحاوره: گونه  /-: گویش

و « کاکا»های واژه2: تعبیر ویژه/  فرستهمی :فرسهمی1

 .نژادپرستانه هستند« کاکاسیاه»

 کاهش «رفتن کش». دزنمی هم بر را ایگونه انسجام «را»: نکته

 . کندمی ایجاد معنایی

 

گذارد هاک چپق بکشد که از داگالس نمی ۀبیوگزارش دوم: 

 .اش استخاطر باورهای مذهبینظر هاک به

 :توین

That is just the way with some people. They 

get down on a thing when they don’t know 

nothing about it. 
غلط /  سوادی(بیای )با سیاق گونه: محاوره/  گویش: پایک

  -: غلط امالیی/  نفی دوگانه 1: دستوری

  -: تعبیر ویژه /

 :یابندریدر

 دانندیکه اصالً نم یزیبا چ ند؛یجور نیاز آدمها ا یبعض 

 .شوندیبد م یخودیب ستیچ

 -: غلط امالیی/  -غلط دستوری: /  معیار: گونه/  -: شیگو

  - :تعبیر ویژه /

 : گلستان

با  آوردندیسر درنم یزیاز چ ی. وقتاندیجورنیا یهایبعض

 .کنندیآن لج م

 -: غلط امالیی/  -غلط دستوری: /  معیار: گونه/  -: شیگو

  - :تعبیر ویژه /

 

از  یاتیدادن آ حیداگالس در حال توض وهیبگزارش سوم: 

 یداستان نقش مهم ۀهاک است که در ادام یکتاب مقدس برا

کمک  داندیهاک م کند؛یم فایهاک ا یاخالق یهایدر دوراه

 یباعث ناراحت یاما از طرف ستی افرار کار درست یبرا میبه ج

 خانم واتسون خواهد شد.

 

 :نیتو

I went and told the widow about it, and she 

said the thing a body could get by praying for 

it was ‘spiritual gifts.’ This was too many for 

me, but she told me what she meant - I must 

help other people, and look out for them all 

the time, and never think about myself.

  

 / غلط (یسوادیب اقی)با س یاگونه: محاوره/  کی: پاشیگو

 many – much «حرف»شمارش بودن  رقابلیغ 1: دستوری

  -: امالیی غلط/  -: تعبیر ویژه /

که  ددهمی نشان ومهیدر گ  spiritual gifts  آوردننکته: 

 است. دهیآن را نفهم ایهاک مسأله را باور نکرده 

 

 ی:ابندریدر

 آوردیم ریکه آدم با دعا گ یزیهم گفتم. گفت چ وههیبه ب رفتم

 وههیب یول آورم،یسر در نم چیه دمیاست. د «یاجر معنو»

به مردم کمک  دیمن با یعنی .ستیگفت که منظورش چ میبرا

وقت هم به فکر خودم  چیمواظب مردم باشم، ه شهیکنم و هم

 نباشم.

 2: ییغلط امال/  - :یدستورغلط /  ارمعی: گونه/  - :شیگو

 :گلستان   - :تعبیر ویژه/  (2) ههوهبی — وههیب

کردم. به من گفت با دعا و  فیتعر شیو برا وهیب یپهلو رفتم

ها حرف نیبه دست آورد. سر از ا یاجر روحان شودینماز م

 یعنیکرد  فیتعر میبرا وهیبود اما ب ادیدرآوردن از سر ما ز

کمک کنم و هرچه از  گرید یهابه آدم دیبا نکهیا یعنی ،چه

مواظب  شهیهم وبکنم  گرید یهاآدم یبرا دیآیدستم برم

  به فکر خود نباشم. وقتچیها باشم و هآن

 - :ییغلط امال/  - :دستوری / غلط ارمعی: / گونه - :شیگو

 ست.مختص مسلمانان ا «نماز» 2: تعبیر ویژه /

 ییمعنا شیو افزا ستین یدر متن اصل «نماز»نکتۀ نخست: 

 کرده است. جادیا

و کاهش  امدهین ومهیدر گ «یاجر روحان» عبارتنکتۀ دوم: 

 کرده است. جادیا ییمعنا

---------------------------------------- 

کرده شرمنده  میکه با ج یخاطر کارهاک بهگزارش چهارم: 

جالب توجه  نکتۀکند.  یاز او عذرخواه خواهدیاست و م

که دارد، بازهم  یخوب تین رغمیاوست که عل انیطرز ب

 .داندیم زیرآمیرا تحق پوستاهیس کیاز  یعذرخواه

 :نیتو 

It was fifteen minutes before I could work 

myself up to go and humble myself to a 

nigger; but I done it, and I warn’t ever sorry 



 

282 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/). Non-

commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited 

 
 

J
O

U
R

N
A

L
 O

F
 F

O
R

E
IG

N
 L

A
N

G
U

A
G

E
 R

E
S

E
A

R
C

H
, V

o
lu

m
e 1

2
, N

u
m

b
er 3

, A
u

tu
m

n
 2
0
2
2

, P
a

g
e 2

7
2

 to
 2
8
7
 

for it afterward, neither. I didn’t do him no 

more mean tricks, and I wouldn’t done that 

one if I’d ‘a’ knowed it would make him feel 

that way.  

 

 غلط /(یسوادیب اقی)با س یاگونه: محاوره /کی: پاشیگو

 did - done do - done (2دوگانه یف)ن 4 :دستوری

 - warn’t - weren’t , afterward  4: امالیی غلط

afterwards a - have, , knowed – known  

 نژادپرستانه است.  nigger ۀواژ  1: ویژه ریتعب

 ی:ابندریدر

کنم که  یتا توانستم خودم را راض دیطول کش یاقهیدق پانزده

کار را  نیا یکنم. ول یپوست عذرخواه اهیس کیبروم از 

 گرینشدم. د مانیکارم پش نیکردم، و بعد از آن هم هرگز از ا

همان  رنجدیقدر مآن دانستمیم نکردم، و اگر تیرا اذ میج

  .کردمیبار آخر هم نم

 - :ییالام / غلط - :دستوری / غلط ارمعی: / گونه - :شیگو

   - خاص: راتیتعب /

دارد؛ اما بافت جمله  ییکاهش معنا« کردن یعذرخواه»نکته: 

 جبرانش کرده است. یتا حد

 :گلستان

کردم که بروم و  یتا خودم را راض دیطول کش قهیدق پانزده

 از و کردم و رفتم اماخودم را کوچک کنم   اهیس کی شیپ

هم سر او کاله نگذاشتم  گرینشدم. د مانیکار هم هرگز پش نای

بار را هم  کیهمان  شودیهمه پکر م نیا دانستمیو اگر م

  .کردمینم

 - :ییالام / غلط - :دستوری / غلط ارمعی: / گونه - :شیگو

 نژادپرستانه است. «اهیس» ۀواژ 1 :تعبیر ویژه /

 

جیم از آزادی خوشحال است و حس : گزارش پنجم

کند، اما به داری بیان میاش را با همان مفهوم بردهخوشحالی

 زیادی ندارد. ۀکند که آزادی بدون پول فایداین هم فکر می

  :توین

“Well, it’s all right anyway, Jim, long as 

you’re going to be rich again some time or 

other.” 

“Yes; en I’s rich now, come to look at it. I 

owns mysef, en I’s wuth eight hund’d dollars. 

I wisht I had de money, I wouldn’t want no 

mo’." 

 

 اقی)با س یامحاورهگونه:  / یزوریم پوستاناهیس کی: پاشیگو

  / (یسوادیب

 ,the’ Is — are (2)‘و ’ as‘حذف  ۵: غلط دستوری

Owns — own,  / 

 en - and (2), Mysef - myself wuth 8 :غلط امالیی

- worth,  hund'd - hundred, wisht - wish,  

De - the Mo - more,   
 -تعبیر ویژه: 

 :دریابندری

زود پولدار  ای ریکه باالخره د. تو مینداره، ج یبیخوب، ع

 ی.شیم

. حاال کنمیحاالشم پولدارم، خوب که فکرشو م نی. همبله»

دارم.  متیصاحب خودم هستم، خودم هم هشتصد دالر ق

 «.خواستمینم نمیاز ا شتریکاش پولش تو دستم بود؛ اگه بود ب

 :ییغلط امال/  - :دستوری محاوره / غلط: / گونه - :شیگو

 -/ تعبیر ویژه:  خب -خوب  1

 :گلستان

زود پولدار  ای ری. تو که باالخره دمینداره، ج یبیخوب، ع»

 «یشیم

. حاال کنمیحاالشم پولدارم، خوب که فکرشو م نی. همبله»

دارم.  متیصاحب خودم هستم، خودم هم هشتصد دالر ق

 «.خواستمینم نمیاز ا شتریکاش پولش تو دستم بود؛ اگه بود ب

های )نشانه 1 :دستوری محاوره / غلط: / گونه - :شیگو

 -/ تعبیر ویژه:  خب -خوب  1 :ییغلط امالنگارشی( / 

---------------------------------------- 

گوید خشک بودن و آرامش جیم به هاک می گزارش ششم:

های باران است. االنش را مدیون توانایی او در خواندن نشانه

اند باران ها گفتهفصل گفته بود که پرندهجیم در اوایل این 

هایش را به رخ گیرد و اکنون با این جمله ارزش خرافهمی

عنوان همراه سفر کشد و همچنین بر ارزش خودش بهمی

 .گذاردصحه می

 

 :توین
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“Well, you wouldn’t ‘a’ been here ‘f it hadn’t 

‘a’ ben for Jim. You’d ‘a’ ben down dah in de 

woods widout any dinner, en gittin’ mos’ 

drownded, too; dat you would, honey. 

Chickens knows when it’s gwyne to rain, en 

so do de birds, chile.” 

 

با سیاق )ای محاوره: گونه/  پوستان میزوریسیاه: گویش

 /  (سوادیبی

 - Drownded- drowned Knows/  2 :غلط دستوری

know, /  

 ,A - have (3), ‘f - if Ben - been 1۵ :غلط امالیی

,under -dah  ,without -widout  ),2( and -en   

Gittin’ - getting, chile - child,  Mos’ - most, 
,that -dat  ,going -gwyne  ,the -De  

 -تعبیر ویژه: 

 :دریابندری

پائین تو جنگل خوب، اگه جیم نبود که این جا نبودی. همون »

بودی، نه ناهاری داشتی نه چیزی، اآلن تو آب غرق شده 

ها گیره، پرندهدونن کی بارون میبودی؛ آره جانم، مرغا می

 «جان.بچه هم همین طور،

 :ییغلط امال/  - :دستوری محاوره / غلط: / گونه - :شیگو

 -/ تعبیر ویژه:  خب -خوب  1

 :گلستان

کجا؟ االن  نجایو ا یبود تو کجا بود میاگه نه به خاطر ج»

 ،یهم شده بود سیخسیو خ یو شام نداشت یبود شهیب یتو

 جورنیهم آد،یوقت بارون مچه دوننیها م. مرغزجونیعز

 «جون.ها، بچههم پرنده

غلط /  - :دستوری محاوره / غلط: جنوبی/ گونه :شیگو

 -/ تعبیر ویژه:   - :ییامال

-------------------------------------- 

گوید. اینجا دارد پپ باز هم از دولت بد می گزارش هفتم:

اش را به جا نیاورده و شهروندی ۀدهد چرا وظیفتوضیح می

کند حق رأی از او سلب شده، اما دهد. او فکر میرأی نمی

کند که چون نظر منطقش یک مشکل بزرگ دارد. او فکر می

شود )و نباید( کاری دولت به نظرش نزدیک نیست دیگر نمی

جالب این است که او با رأی ندادن در واقع رأیش  نکتۀکرد. 

دهد که از پوستان( قرار میین کسانی )سیاهرا در اختیار هم

ها نفرت دارد. این منطق در واقع برای نشان دادن تناقض آن

موجود در اساس نژادپرستی مطرح شده است و نه انتقاد از 

 دولت.

 :توین

Why, they said he couldn’t be sold till he’d 

been in the state six months, and he hadn’t 

been there that long yet. There, now — that’s 

a specimen. They call that a govment that 

can’t sell a free nigger till he’s been in the 

state six months…” 
غلط /  سوادی(ای )با سیاق بیگونه: محاوره/  پایک: گویش

 govment 1غلط امالیی: /  ’for‘ار حذف دو ب 2: دستوری

-  government/  

 .نژادپرستانه است ’nigger‘ ۀواژ :ویژه تعبیر

 :دریابندری

شه گفتن تا شش ماه تو این ایالت نمونده باشه نمی…»

خریدش. هنوزم شیش ماهش تموم نشده. بفرما، این هم از 

ذارن دولت، که اوضاع این مملکت. اون وقت اسم اینو می

اینکه شیش ماه تو این  تونه یه سیاه آزاد رو بفروشه، الّانمی

 (63-6۵: 1366)دریابندری،  …ایالت مونده باشه

 :ییغلط امال/  - :دستوری محاوره / غلط: / گونه - :شیگو

 -/ تعبیر ویژه:  -

 زنند.ای را برهم میانسجام گونه« شیش»و « شش»: نکته

 :گلستان

 گلستان نیست. این بند در ترجمۀ 

 

ایر به های تام سپردازیخیالهاکلبری فین از  گزارش هشتم:

کند. تام مخالفت هاک را به پای آید و با او بحث میستوه می

تر بود خوانگوید اگر کتابگذارد و میاش میسوادیبی

شود و دائماً به انداخت. هاک قانع نمیبحث راه نمی

کند های مذهبی فکر میهای بین منطق تام و استداللشباهت

های تام گوید بعضی از حرفداستان نیز می ۀو حتی در ادام

 اندازند.ها ]در کلیسا[ میشنبههای یکاو را یاد آموزه

 :توین

“I didn’t see no di’monds, and I told Tom 

Sawyer so. He said there was loads of them 

there, anyway; and he said there was A-rabs 

there, too, and elephants and things. I said, 

why couldn’t we see them, then? He said if I 

warn’t so ignorant, but had read a book called 

Don Quixote, I would know without asking.” 
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غلط /  سوادی(ای )با سیاق بیگونه: محاوره/  پایک: گویش

ایتالیک ، عدم تطابق ضمیر و فعل، نفی دوگانه 3: دستوری

 di’mond - diamond 3: امالییغلط /  نبودن نام کتاب

A-rab - Arab, warn’t - weren’t,   
 .نژادپرستانه است’ a-rab‘ ۀواژ 1: ویژه تعبیر  

 :دریابندری

سایر گفتم پس کو الماس، من نه الماسی دیدم نه چیزی. به تام

گفت خیالت راحت باشد چندین بار شتر الماس هست. گفت 

عرب و فیل و چیزهای دیگر هم هست. گفتم پس چرا ما 

قدر بیسواد نبودی و کتابی به اسم بینیم؟ گفت تو اگر ایننمی

دانستی و بیخود را خوانده بودی خودت می« کیشوتدون»

 (48-49: 1366)دریابندری،  کردیسؤال نمی

عالئم نگارشی   2 :دستوری غلطمحاوره / : / گونه - :شیگو

 /  - :ییغلط امال /(؛( )؟)

تحت تأثیر لهجۀ « کو الماس»رسد نظر میبه 1تعبیر ویژه: 

  .بندی شده باشدمترجم جمله

 یتعبیر ویژهبار « عرب»و « فیل»رده کردن هم :1نکته 

 .کتاب را جبران کرده است ۀنژادپرستان

 .برهم زده استای را انسجام گونه« باشد»: 2نکته 

  .تغییر کرده است« تو»به « من»ضمیر : 3نکته 

 

 گلستان:

هرحال ام گفت بهت من الماسی ندیدم و به تام سایر گفتم.»

ها هم بودند و حتی الماس ریخته بود، و عرب بار بارآنجا 

توانستیم ببینیمشان. فیل و شتر هم بود. من گفتم پس چرا نمی

سوادی واال اگر کتاب جوابم داد عیب کار اینجاست که تو بی

دانستی و سئوال دون کیشوت را خوانده بودی خودت می

 (32-33: 3281گلستان، ) کردینمی

 :دستوری سوادی / غلطمعیار، به سیاق بی: / گونه - :شیگو

غلط  / ایتالیک نبودن نام کتاب، (؛( )؟)عالئم نگارشی   2

نظر به 1/ تعبیر ویژه:  سؤال -سئوال ، والّا -واال   2 :ییامال

بندی شده تحت تأثیر لهجۀ مترجم جمله« جوابم داد»رسد می

 افزایش معنایی دارد.« شتر»نکته:  باشد.

 گیری:بندی و نتیجه.جمع5

 یفضا ن،یاز مارک تو یحالابتدا شرح دو بخش پایانیدر  

آن، شیوۀ نگارش و سبک  یهاآدم یحاکم بر داستان، معرف

و بعضاً  یبعضاً تصادف ۀنمون نیشد. سپس چند یکتاب معرف

-پیش یهابه مؤلفهانتخاب و باتوجه یاز متن اصل یرتصادفیغ

ها در متون نمونه نیا یازاشد. سپس مابه یبررس گفته

 یبررس ۀجیشد. نت یبرس بیبه همان ترت یشدۀ فارسترجمه

  .شودمی لیارائه و تحل پیوست در جدول

 مونتسکیو از نقل به( 2003) اوستینوف 

Montesquieu که ستمسی ا سکۀ مانند ترجمه نویسدمی 

 ترکیفیتبی و ترضعیف همیشه ولی دارد را طال سکۀ ارزش

 انگلیسی متن تطبیقی بررسی در عیناً مسأله این. است اصل از

 آن فارسی شدۀترجمه متون و فین هاکلبری ماجراهای

 استفادۀ و کاربرد لحاظ به متن دو از یکهیچ شد؛ مشاهده

 جامعۀ در اما نیستند، نزدیک اصلی متن به زبانی هایگونه

 و موارد این توجه با. اندکرده پیدا مشابه ارزشی ایران ادبی

 زیر صورتبه پژوهش هایفرضیه به پاسخ آمدهدستبه نتایج

 :شوندمی ارائه

 نخستپرسش و فرضیة 

 هایگونه کدام فین هاکلبری ماجراهای کتاب در: رسشپ

 اند؟کاررفتهبه اهدافی چه با زبانی

ای نوشته شده است محاوره گونۀ به کتاب کل تقریباً: فرضیه

 جامعۀ تردقیق هرچه کشیدن تصویر به و توصیف هدف با

 از استفاده بر نویسنده اصرار توانمی دیگر، سوی از. داستان

 هایآدم توصیف در دقتش پای به را مختلف زبانی هایگونه

سیاه خواستهمی توین. نوشت شانپردازیشخصیت و داستان

بی مثل هاسوادبی بزنند، حرف هاپوستسیاه مانند هاپوست

 نتیجۀ و شدهحساب کامالً زبانی هایگونه این …و سوادها

 .اندایی شخصی و تحقیقات نویسندهآشن

 خود اظهارات طبق و شدهانجام هایبررسی اساس بر: محک

 موجود کتاب متن در ذکرشده هایگویش و هاگونه نویسنده،
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 تأیید نخست فرضیۀ ترتیب، این به. بودند کاررفتهبه و بوده

 .شودمی

 پرسش و فرضیة دوم

 ترمنطبق اصلی متن با شدهترجمه متن دو از یککدام: پرسش

 است؟

 فاصله معیار فارسی از اندکوشیده مترجم دو هر تقریباً: فرضیه

 رسدمی نظربه طوراین. کنند ارائه گفتار به شبیه متنی و بگیرند

وسیع درک و کرده عمل ترموفق تصمیم این در دریابندری که

 است، داشته فارسی زبان ایمحاوره گونۀ از تریعمیق و تر

به معیار فارسی به ترنزدیک و تررسمی گلستان ترجمۀ زیرا

 .آیدمی نظر

 هایتحلیل بر اساس شد، مشاهدهطور که همان: محک

طابق ت مترجم دو از یکهیچ متن ها،گزارشگرفته در صورت

 ترجمۀ نسبی، صورتبه اما دارد،چندانی با متن انگلیسی ن

 اصلی متن به ترنزدیک حدی تا و وفادارتر گلستان ابراهیم

 .شودمی دیده

 شود.می رد دوم فرضیۀ اساسبراین: محک

 پرسش و فرضیة سوم

 استقبال بر تأثیری چه تطابق عدم یا تطابق این: پرسش

 است؟ داشته مخاطبان

موفق عملکرد دریابندری ترجمۀ شمارگان، منظر از: فرضیه

 ادبی محافل در همچنین و است داشته کتاب بازار در تری

 .است گرفته قرار ترجمه حوزۀ متخصصان تحسین مورد نیز،

می مشاهده ها،گزارش در شدهارائه وتحلیلتجزیه اب: محک

 متن با بیشتر تطابق رغمعلی گلستان ابراهیم ترجمۀ که شود

 مواجه کمتری استقبال با دریابندری ترجمۀ به نسبت اصلی،

 .شودمی رد سوم فرضیۀ ترتیب، این به. است شده

ینمارک تو روایت  

 

 23 کیپا شیگو

 1 افتهیرییتغ کیپا شیگو

 1 (یادب اقی)با س اریمع ۀگون

 (یسوادیب اقی)با س اریمع ۀگون

 6 یزوریم پوستاناهیس شیگو

 اریمع ۀگون

 9 یامحاوره ۀگون

 22 (یسوادیب اقی)با س یامحاوره ۀگون

 63 یدستور غلط

 128 ییامال غلط

 10 خاص راتیتعب

 

 یابندرینجف در ۀترجم

 

 11 اریمع ۀگون

 2 (یسوادیب اقی)با س اریمع ۀگون

 19 یامحاوره ۀگون

 12 یاانسجام گونه مشکل

 ۵ یدستور غلط

 17 ییامال غلط

 12 خاص راتیتعب

 3ی دستور راتییتغ

 3 ییمعنا شیافزا

 7 ییمعنا کاهش

 1 ییمعنا مشکل

 3 معادل مشکل

 

 گلستان میابراه ۀترجم

 

 1 یجنوب شیگو

 12 اریمع ۀگون

  3 (یادب اقی)با س اریمع ۀگون

  1  (یسوادیب اقی)با س اریمع ۀگون

  13 یامحاوره ۀگون

 2 (یسوادیب اقی)با س یامحاوره ۀگون

 14 یاانسجام گونه مشکل

 14 یدستور غلط

 7 ییامال غلط

 1۵ خاص راتیتعب

 3 ییمعنا شیافزا

 ۵ ییمعنا کاهش
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 1 ییمعنا مشکل

 ۵ معادل مشکل

 2ده نشترجمه

 

 

برآورد  و هایی که صورت گرفتبررسی به باتوجه            

کدام از دو رسد که هیچنظر میبهگونه این، جدولاز کلی 

مترجم به لحاظ وفاداری به متن حتی نزدیک به متن مارک 

حال، ابراهیم گلستان در موارد بیشتری به بااین. توین نیستند

از  های ذکرشدهبه مؤلفهتوین نزدیک شده است و باتوجه

غلط دستوری، تعبیرات خاص و ... ، های معیارجمله گونه

 .داشته استعملکرد بهتری 

که مارک توین چند گویش خیلی پیش از این گفته شد         

های فرهنگی، تحصیلی و از خاص را برای نشان دادن تفاوت

 داستانش انتخاب کرده است. هایتر جغرافیایی آدمهمه مهم

بخشی به ها و عمقاو برای تمایز هرچه بیشتر آدم

ر گویش نویسی کرده و از چهاهایشان، شکستهشخصیت

 گراییها به واقعستفاده از این گویشا .است بهره بردهمتفاوت 

 شیوۀ. است کرده شایانی کمک داستان روایی شفافیت و

 او جایگاه به متکی بسیاری حد تا هاآدم از هرکدام صحبت

 و ثروت جامعه، کوشدمی توین. است داستان جامعۀ در

 و شخصی تمایالت با تقابل در را افراد زندگی شرایط

 . دهد قرار هاآن نژادی هایویژگی

پیامد این پژوهش،  تریندرخشان گفت توانمی اینجا در

زبان به هنجارهای دادن نویسندگان و مترجمان فارسیتوجه

نویسندگی است و هدایت ایشان به درک درست از نقشی که 

شناسی در پیدایش شاهکارهای زبانی ادبی دانش زبان و زبان

  دارد.بشر 

 گفتکه می (1328ان )باری، سخن ابراهیم گلست

ای به فارسی ش از ترجمۀ چنین کتابی صرفاً نقل قصهقصد

کوشیده که درک و نحوۀ بیان مارک توین را با  و است نبوده

خلوص و دقت و نیز آهنگ و سیالنی مناسب به فارسی در 

 تواناز سوی دیگر نمی. در آمده استآورد، صحیح از آب 

 را نیز نادیده شدهترجمه ۀزمانی انتشار این دو نسخ ۀفاصل

خوب است در نظر داشته باشیم که دریابندری . گرفت

وهشت سال پس از گلستان و سی 1366اش را در سال ترجمه

تر طبیعیو  انجام داده است به چاپ رسانده 1328که در سال 

د که اشتباهات گلستان را شناسایی و اصالح رسینظر میبه

 .کرده باشد
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