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 چکیده

بکشـد    ریکودک به تصـو  اتیمهم ترجمه را در ادب میحاضر بر آن است تا عملکرد دو پارادا ةمطالع

نخسـت تعـادل را    میاسـکوپو.  پـارادا   می( پارادا2 ؛ادلتع می( پارادا4اند از: عبارت میدو پارادا نیا

منظـور   نیدنبال آن در متن مقصد است  بـد دوم به میاراداپ کهیکند، درحالیجستجو م أدر متن مبد

ی مـورد  ابوالحسـن نج ـ  و و حمد شاملی، امحمد قاضسه ترجمة برجستة داستان شازده کوچولو از 

 بـرالف  دو متـرجم دی ـر    شـاملو، ترجمة خص شد که مش انیدر پاتحلیل و بررسی قرار گرفت  

 یعن،یالـا  الـود   نیمخـاطب کـه   اسـت و بر پایـة پـارادایم اسـکوپو.     مدار -مخاطب یاترجمه

الـود اراهـه    یهـا مدار در ترجمه -متن یکردیرو  ری  دو مترجم دگیردرا کامفً در نظر میکودکان 

 ةاسـت  ترجمـ   دهیـ چیکودکان پ یکه درک آن برااند است اده کرده یاز واژگان و عبارات یداده و گاه

رسـد کـه   یمـ  جهینت نیپژوهش حاضر به ا  تعادل در نظر گرفت میپارادا لیذ دیدو مترجم را با نیا

    کودک است اتیادب ةترجم ةتعادل در مسئل میاز پارادا رتریمراتب فراگاسکوپو.، به میپارادا

    ، پارادایم تعادلاسکوپو. میپارادا، جمهترکوچولو،  شازده ،کودک اتیادب: هاهکلیدواژ

 مقدمه .1

 ایـ کودکـان ن اشـته شـود     یطور الـا  بـرا  اشاره دارد که به اتیاز ادب یاگونهکودک به اتیادب

ـ ادب ةزکننـد یاز وجـوه متما  یکیآن کودکان باشند   یاصل نیکودکان آن را بخوانند و در واقع مخاطب  اتی
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الـا  الـود را دارد کـه در     نیاست کـه مخـاطب   نیساالن ابزرگ اتیادب ژهیوهب اتیادب ریکودک از سا

ـ ا کـه یاز کودکان هستند  درحال یواقع گروه الاص سـاالن صـد    بـزرگ  اتیـ در مـورد ادب  یژگـ یو نی

ـ را در بـر گ  نیاز مخـاطب  یعیوس فیتواند طیم اتینوع ادب نیکند و اینم ( در 39: 4391) تی  شـو ردی

 :سدینویگونه منیا ساالنکودک با بزرگ اتیادب ةسیمقا

گونـاگون از   یهـا زبان یدر نظام ادب یطور سنتساالن، بهبزرگ اتیبا ادب ا.یکودکان در ق اتیادب»

 جـه، یآن اسـت  در نت  یظـاهر  یمسئله، سادگ نیا یاصل لیبرالوردار نبوده است و دل یمرکز ی اهیجا

تـراز  نییپـا  هجامعـ  کی یادب ةندگانطور الا  در نظام چدر فرهنگ و به یطورکلبه اتیادب نیا  اهیجا

 یخیو تـار  یفرهن ـ  راثیکودکان در م اتیکه قسمت اعظم ادب یساالن بوده است؛ تا حدبزرگ اتیادب

  «جوامع در نظر گرفته نشده است

در م هوم عام الود شباهت دارد؛ اما بـا در نظـر    اتیبودنش، با ادب اتیکودک با توجه به ادب اتیادب

 جـه یو در نت ردیـ گیبـه م هـوم عـام آن فاصـله مـ      اتیـ کودکان، از ادب یعنیآن  الا  نیگرفتن مخاطب

ـ ادب ةکنندزیو وجه متما یمحور اصل ،شود  در واقعیمت اوت م زیآن ن یکارکردها کـودک، کودکـان    اتی

ـ نوع ادب نی، ااین دسته از مخاطبینالا  آن است که بدون در نظر گرفتن  نیعنوان مخاطببه پـو    اتی

 ت معناسیو ب

ـ ترت نیاسـت  بـه همـ    ریناپذاجتناب یکودکان در قالب زبان امر ینو برا میم اه انیب  ةترجمـ  ب،ی

 ژهیـ و یاآن، مطالعـه  ةکودکـان و ترجمـ   اتیکند  ادبیم دایپ یاژهیو تیاهم میم اه نیو انتقال ا اتیادب

 آن پرداالته شود به  یعلم طورو به یمساهل و مشکفت مربوط به آن بررس قیطر نیطلبد تا از ایم

 کند:  یم فیگونه تعرنیکودک را ا اتیادب ،«کودکان و نوجوانان اتیادب» ،در کتاب الود یحجاز

نـدارد؛ امـا ت ـاوت در     یت اوت چنـدان  اتیادب یکل فیکودکان و نوجوانان با تعر اتیادب فیتعر»

ـ ا کـه ییطلبد  ازآنجـا یم را اتیادب نیاز ا یشتریباشد که توقعات بیمخاطبش م یهاییو توانا ازهاین  نی

ـ با ردیـ تجربـه قـرار گ  مخاطبـان کـم   اریـ در االت دیبا اتیادب « شـود   اشـته و سـازنده ن  یعـال  اریبسـ  دی

 (   41 :4991،ی)حجاز

گ تـه شـده   گونه نیکودک ا اتیدر باب ادب یرهادیکودکان و نوجوانان از م اتیادب ةنامفرهنگ در

 مهم دارد: یژگیاست و سه و کسانی ساالنبزرگ اتیادب با یباشناالتیاز لحاظ ز اتیادب نیا: »است
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 باشد؛یمتناسب با زبان و درک کودک م (4

 کند؛یآنان کمک م یتیبه رشد شخص (2

« کنــدیمــ یتــوجه انیاســت کــه بــه مخاطبــان در درک مــتن کمــک شــا یریتصــاو یدارا (9

 ( 4939:411،یرهادی)م

ـ نـژاد معتقـد اسـت کـه ادب    یشعار ن،یعفوه بر ا از آثـار   یامجموعـه »کودکـان و نوجوانـان    اتی

«  کنـد یمتخصصان کودکان و نوجوانان است که به ذو  و رشد مخاطبان کمـک مـ   ةلیوسشده بهنوشته

 (   23 :4911نژاد، ی)شعار

فـر،،   نیـ جانبه با کودک دانسـت  بـا ا  همه یوندیپ جادیتوان ایکودک را م اتیادب یاصل هد 

شود، بدون توجه به مخاطـب اللـق   یمحض، که گاه ادعا م اتیالف  ادب که بر دیآیم شیتصور پ نیا

 محور است مخاطب یاتیکودک ذاتاً ادب اتیشود، ادبیم

 ی ـر ید اتیـ هـر ادب  بـاً یکودک و تقر اتیادب ةینظر انیموجود م یهات اوت نیتریاز اساس یکی»

ـ ادب ةیـ رچه نظرمحض باشد  اگ ةینظر کیتواند، یکودک نم اتیادب ةیاست که نظر نیا توانـد،  یمـ  اتی

ـ ادب ة  فلسـ  ردیـ گیکـودک عمـفً کـودک را در بـر مـ      اتیشود اما ادب یپرداالت یصورت انتزاعبه ات، ی

بودن و ملمـو.   یبودن، محل یبه عمل دیکودک مق اتیادب ةفلس  کهیبودن دارد، درحال یجهان یسودا

 .(4331:14 ،)هانت« بودن است

ـ مـرتب  بـا پد   یهـا پـژوهش  شتریب ـ ادب ةدر ترجمـ  یفرهن ـ  یهـا دهی ـ   اتی  نیکودکـان و همچن

ـ اذعان دارند کـه اگـر پد   ،یو کارکرد ی یتوص یهابا چارچوب دیجد یهاپژوهش  یفرهن ـ  یهـا دهی

مطالعـات   ،نیشـود؛ بنـابرا  یکودک دشوار مـ  یشوند درک متن برا دیبازتول یبدون اقتبا. بافت فرهن 

کننـد؛ امـا   یکودکان آشـکار مـ   یرا در ترجمه برا یفت فرهن به اقتبا. با ازین یفرهن  صرمرتب  با عنا

ـ   ةنیشـ یپ»کنـد،  ی( اشاره م4391:41) ن برگیطور که کلهمان و  یتوجـه بـه مـتن اصـل     نیکشـمکش ب

ـ  یمن ـ  الـود یالود به زین یسازیاقتبا. و بوم«  الوانندگانِ متن مقصد  به قدمت الود ترجمه است  ای

 نکـه یا ترجمـه بـه کـل عمـل ترجمـه وابسـته اسـت: مـثًف         یردهاراهب ایانتخاب راهبرد  ست؛یمثبت ن

بـه مـورد ترجمـه، بافـت ترجمـه و       ،یالارج ای و یخیتار یحال و هوا ایتر است مهم یریپذالوانش

 ( 34 :2111نن،یتیبرداشت مترجم از کودکان وابسته است )ا
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الـا  بـه منـافع،     بـا توجـه  »کودکـان معمـوالً    اتیکند که ادبی( استدالل م4391:44) ن برگیکل

 یهـا نـه یازآنجاکـه زم «  شـود یم دیالواندن و    الوانندگان موردنظر تول ییها، دانش، تواناواکنش ازها،ین

ـ     أالوانندگان متون مبد یفرهن   یارهـا یمع او مقصد مت اوت است، اگر مترجم مـتن کـودک، مـتن را ب

 یگـاه  نیشـود  همچنـ  یمـ  لذت الوانـدن آن کمتـر   ایالوانندگان مقصد وفق ندهد، درک متن دشوار 

متـون   یسیبازنو»را  اتیادب نیا ةترجم ریشده است  ل و ریتعب یسیبازنو یکودک به معنا اتیادب ةترجم

 (   4332:49 ر،یکند )ل ویم فیتعر «یو فرهن  یمکان ،یمخاطبان مت اوت از لحاظ زمان یبرا

مـورد  مهم در ترجمـه   میداکودک را از منظر دو پارا اتیادب ةترجم میپژوهش حاضر قصد دار در

 می  پـارادا 2اسـکوپو.  می( پـارادا 2 4تعـادل  می( پـارادا 4اند از: عبارت میدو پارادا نی  امیقرار ده یبررس

متن مقصـد اسـت     دردنبال آن دوم به میپارادا کهیکند، درحالیجستجو م أنخست تعادل را در متن مبد

ـ انتخـاب گرد  یو بررس لیتحل یوچولو برابرجسته از داستان شازده ک ةمنظور سه ترجم نیبد تـا از   دی

ـ قرار گ یذکرشده مورد بررس میمنظر دو پارادا تـر قصـد دارد بـه    روشـن طـور  حاضـر بـه   ة  مطالعـ ردی

 پاسخ دهد: ریز یهاپرسش

 رند؟یگیقرار م میاز دو پارادا کیکدام  لیمورد نظر در پژوهش حاضر ذ یهاترجمه (4

ـ ادب ةدر ترجمـ  رتـر یفراگ یمیتواند پـارادا یتعادل و اسکوپو. م میاز دو پارادا کیکدام  (2  اتی

 رود؟یشمار مکودک به

 

 پارادایم تعادل

 4331و  4311 یهـا محـور دهـه   -التیشـنا زبان ةترجم یهایدارد که تعادل در تئوریم انیب میپ

دها بـه  و بعـ ( Cicero) سـرو یس نظریـات آن بـه   یشکل اصـل  دیاگرچه شا است، بوده یدیکل یاواژه

  ـر ید یآن بـه زبـان   ةو ترجم میکنیم انیزبان ب کی(  آنچه که در 232 :2113رنسانس برگردد )دوران 

ـ باشند  پس ا کسانی( یاعتبار ایارزش )نقش  یاد دارنتوایم ـ   نی و ترجمـه را   یزبـان اصـل   نیرابطـه ب

صـورت  بـل و برابـر بـه   م هـوم ارزش متقا  یتعادل )ارزش متقابل( دانسـت  و  هیبر پا یاتوان رابطهیم

ـ تواننـد ب یم ایکنند و یم انیرا ب یکسانی یهامختلف ارزش یهاکند که زبانیمسلم فر، م ـ  انی   دکنن

                                                           
1 Equivalence paradigm  

2 Skopos paradigm 
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اجـازه   سـرو یباشـد کـه بـه س    ریپـذ امکـان  نیباستان و الت نونای نیتواند بیم یقدرتمند لیپتانس نیچن

و ترجمـه کنـد کـه     یسـاز م هوم ،تلفرا  به دو روش مخ ی، متن(Horace) بر هورا. هیدهد با تکیم

سـط    درتوانـد مـی  تعـادل  نیمعتقد است که ا نیهمچن یدارند  و یکسانی ارزششود یلزوماً فر، م

روز قبـل از شـنبه    شهیشود(؛ در سط  مرجع )جمعه همیشکل و ساالتار )دو واژه با دو واژه ترجمه م

در  ایجمعـه، در اسـنان   نیزدهمیدر سـ  ینقـش بدشانسـ   سیدر سـط  نقـش باشـد )در ان لـ     واست(؛ 

ـ باشد(  تعادل به ایروز از سال نو م نیزدهمیدر س رانیسه شنبه و در ا نیزدهمیس کـه   سـت یمعنـا ن  نی

 باشند  یکیتوانند یها ممنظور است که ارزش نیها همسان هستند، بلکه بدزبان

 کسـان یدر هـر مـورد   کند که کدام ارزش قـرار اسـت   ینم نییتعادل تع: »دیگوی( م9 :2113) میپ

ـ   تمـام نظر دیـ دسـت آ بـه   ـر ید یسـطح  ای کیتواند در یم یکسانیارزش  دیگویباشد بلکه تنها م هی

ـ ا درترجمـه   ة  بحـ  در رابطـ  رنـد یگیتعادل قرار م میپارادا لیپنداشت را دارند، ذ نیکه ا یپردازان  نی

 یهـا تر بحـ  شیشود که بیمتذکر م یو«  باشدیدر نظر گرفتن انواع مختلف تعادل م یبه معنا میپارادا

زبـان  یسـ یان ل یدر فرهنـگ کشـورها   ،عنوان مثـال شوند  بهیمربوط م نادرست یهاتعادل به برداشت

سـال نـو روز    وزر نیزدهمیسـ  رانیـ شـنبه و در در ا سـه  نیزدهمیسـ  ایسال، در اسنان ةجمع نیزدهمیس

الزم  یچـه نـوع اطفعـات    میبـدان  دیبا  رید ینروز به زبا نیا ةدر هن ام ترجم ،نیاست؛ بنابرا یبدشانس

ـ   میبه تقـو  میاست  اگر تنها بخواه ـ با میرجـوع کن ـ   «جمعـه » دی در مـورد   می  اگـر بخـواه  میترجمـه کن

 یادیـ ز یهـا الواهد بود  نمونه یبهتر ةدر ترجمهبزدهیس ایشنبه سه نیزدهمیس ،میصحبت کن یبدشانس

 یمشـک  رانیـ عنوان مثال رنگ عزا در غـرب و ا ود دارد  بهمختلف وج یهازبان نیها در بت اوت نیاز ا

ـ  یاروپـا  یاست  تکان دادن سر به چپ و راست در کشـورها  دیو در شر  س  موافقـت   ةنشـان  یغرب

 مخال ت است    ةنشان هیو ترک رانیدر ا یاست ول

ـ دنبـال  ، بـه آیدبر میگونه که از نام آن همان ،میپارادا نیا اسـت و در   تعـادل در مـتن مبـدأ    نافتی

تعـادل قـرار    میپـارادا  یـة کـار الـود را بـر پا    یمبنـا  یادیپردازان زهیمدار است  نظر کامفً مبدأ قتیحق

ـ آ والکـوهز (، 4313) بریو ت دای(، نا4319و داربلنت ) ینیتوان به ویجمله م نیاند  از اداده (، 4333) ورای

تعـادل در واقـع    میاشاره کـرد  پـارادا   (4399( و مالون )4339/4339) ستری(، شو4319/4311مالبانک )
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( 2 4( تعادل متعـار  4شود: یم رمجموعهیشامل دو ز میپارادا نیاست  ا ییدر برابر ساالتارگرا یجنبش

بـه مقصـد را بـر عهـده دارد       أمـتن مبـد   صرانتقال عنا ة یوظ یطورکل  تعادل متعار  به2داریتعادل سو

تعـادل متعـار  را    ینامـد  و یمـ  9«هم ـرا  یمانسـت  » نوع از تعـادل را  نی(، ا2111/4331چسترمن )

در زبـان مقصـد    یعنصـر  نی زیتواند جـا یعنصر از زبان مبدأ م کیکه در آن  ندیبیدوطرفه م یاجاده

 در ترجمه: کیبهکیدر واقع تقارن  یعنیشود؛ 
A                B 

 یعنیترجمه وجود دارد   از عمل شیاست که تعادل متعار  پ تیحاهز اهم زینکته ن نیذکر ا

 ایمتقابل  یهاارزش ،بالعکس  در هر صورت ای دیترجمه کن Bبه زبان  Aکه شما از زبان  مهم نیست

که تعادل  استمترجم  نیدارد که عمفً  ایم انیب داریتعادل سو ، رید ی  از سودیآیدست مهتعادل ب

را  ییها قبل از ترجمه چه کارهادازد که زبانپریموضوع م نیآورد  تعادل متعار  به ایوجود مرا به

پردازد یله مئمس نیبه ا داریدهند، حال آنکه تعادل سویآل انجام مدهیا یصورتمطلوب و به ینحوبه

 یهادگاهیدر پاسخ د یمتعار  از جهت ادلتع یهاهیهستند  نظر ییها قادر به انجام چه کارهاکه زبان

کردند تا بتوانند  جادیتعادل ا هیبر پا ییهافهرست رید یو از جهتوجود آمدند هب انیساالتارگرا

 ( 4 :2113 م،یکنند )پ فیرا توص نیعملکرد مترجم
 

 پارادایم اسکوپوس .2

مدارتر به ترجمـه  نقش یکردیرو نشیترجمه، الواستار گز یمندهد  یةهشتاد، نظر ةدر آغاز ده

ـ نظر ترجمـه مثـل   یمنـد هـد   یة(  نظر441 :2111شد )لمبرت،  نظـام چندگانـه و مطالعـات     یهـا هی

(  بسـنت  9 :2111نسـبت بـه ترجمـه دارد )هانـگ،      یفرهن ـ  -یاجتمـاع  یکـرد یترجمه رو ی یتوص

 ةاز تحـوالت عمـد   یکـ ی - چندگانـه  یهانظام یةدر کنار نظر -مندی ترجمه راهد  یةزنظری( ن2112)

ـ (  اسـکوپو.  2داند )یهشـتاد مـ ةمطالعـات ترجمـه در دهـ « هـد  » یبـه معنـا   یونـان ی یاژهو کی

و انتظــارات   ازهایمنظور هد  از متن مقصد است  هد  ترجمه، برآوردن ن نجایاست که در واقع در ا

 ،یهـورنب  -نامد )اسـنل یو انتظارات را اسکوپو. م ازهاین نیا ریفرهنـگ مقصد است  ورم دگانالواننـ

                                                           
1 Natural equivalence 

2 Directional equivalence  

3 Convergent similarity 
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 یعمـوم  یـة نظر یبـرا  یاشـالوده »ت عنـوان  تحـ  یاسکوپو. کتـاب  یةنظر ةدربار ی(  اثر اصل14: 2111

از  هطـور کـ  درآمده است  همـان  ریتحر ةبه رشت 4391در سال  سیو را ریاست که توس  ورم«  ترجمه

 ةترجمـ  یو جامع بـرا  یعموم یاهیبه نظر یابی( دست4391) ریو ورم سیهد  را داست،یعنوان کتاب پ

اسـکوپو. را   یةکامل نظر  یخش اول آن توضکتاب دو بخش دارد که ب نیانواع مختلف متون است  ا

 یـة زنـد  اگرچـه نظر  یم وندیرا به آن پ سینوع متن را یگرانقش یو بخش دوم آن ال و ردیگیدر بر م

تـوان آن را  یاسـت، مـ   یژوستا هولتز مانتـار   یاترجمه عملِ یةتر از نظرشیپ یاسکوپو. از نظر زمان

ـ ی –متن مبدأ سر و کـار دارد   کیبر اسا.  یاترجمهدانست، چون با عمل  هیاز همان نظر یبخش  یعن

مقصـود و   یدارا کـه بـدین ترتیـب   و آن اه انجام شـود   ردیمورد گ ت و قرار ب  دیبا یاآن عمل ترجمه

 یبــه هــدف   دنیاست کـه بـرای رســ    یانسان ی(  ترجمه کنش229 :2111/4393 ر،یاست )ورم جهینت

 نیـی مـتن مقصـد، اهـدا  و راهبردهـای ترجمـه را تع      ازهـای ین ر،یـ شود  به باور ورمیانجام م الا 

کـه در تقابـل    ردیـ گیرا در بر م اتیاز نظر یامجموعه میپارادا نی(  ا291-299 :2114، کنـد )شافنریم

ـ بـه   یابیدسـت  یباورند که ترجمه بـرا  نیبر ا یجمل  اتینظر نیتعادل هستند  ا میبا پارادا هـد    کی

راه  أدادن به هـد  مـتن مبـد    تیاست، با ارجح ریگذار آن هانس ورمهیپا  اسکوپو. که شودیانجام م

کردن اللـع کـرده و    یرا از پادشاه أمبد نکند که متیادعا م ریکند  ورمیتعادل جدا م میالود را از پارادا

ترجمـه و   ةویشـ  ةکننـد  نیـی اسکوپو. بر هد  ترجمه که تع یةپا را فراتر از تعادل گذاشته است  نظر

 شود   یمربوط به آن است، متمرکز م یکاربرد یاراهبرده

ـ بـه عق  شش اصـل  نیبر شش اصل استوار است  ا این نظریه ـ را ةدی ( 443: 4391) ر،یـ و ورم سی

 اند از:عبارت

 شود   یم نییاش )هدفش( تعاسکوپو. ةواسطشده )متن مقصد( بهمتن ترجمه کی (4

ـ اطفعـات  در   ةمتن مقصد، اراه کی (2 ـ      فرهنـگ و ز  کی  ةبـان مقصـد اسـت باتوجـه بـه اراه

 فرهنگ و زبان مبدأ    کیاطفعات در 

 کند   یکامفً قابل برگشت، آغاز نم یاوهیرا به ش یدهمتن مقصد اطفع کی (9

 باشد    یانسجام درون یدارا دیمتن مقصد با کی (1

 باشد    وستهیبه متن مبدأ پ دیمتن مقصد با کی (1
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  ها تسل  دارداسکوپو. بر آن ةهستند که قاعد یمراتبسلسه بیرتت یباال، دارا ةپنچ قاعد (1

نـورد   انیسـت یتـوان بـه کر  یکننـد مـ  یم یپردازهینظر میپارادا نیا لیکه در ذ یانیگرانقش  ریاز د

ـ  یمفک برا نیترمهم»عنوان به ییگرابر نقش دیضمن تأک یاشاره کرد  و  اسـت  ، معتقـد «ترجمـه  کی

ـ ا تیـ متن مبدأ و متن مقصد باشد و ماه نیب یارتباط دیدهد، بلکه بایتام نم اریامر به مترجم االت نیا  نی

ـ نـورد ضـمن پ  (  94-92 :2111شود )نورد،یم نییاسکوپو. تع ایارتباط توس  هد    یـة از نظر یروی

 د افزاییرا به آن م 4«یدار+ امانت ییگرانقش»اسکوپو. اصل 

آورد کـه  یوجـود مـ  امکان را بـه  نیا هینظر نیشود، ایماسکوپو.  یةکه از نظر یوجود انتقادات با

کـه بـه    یمختلف بسته به هد  و مقصود متن مقصد و بسته بـه س ارشـ   یهارا به روش یمتن واحد

 :  دیگویالود در مورد اسکوپو. م (291: 2111/4393) ریشود، ترجمه کرد  ورمیمترجم داده م

که بـه مـتن    یو بر حسب اصل کدست،یگاهانه و آ دیکه فرد با نستیا دیگویاسکوپو. م آنچه»

ـ : بلکـه ا سـت یاصـل چ  نیـ کند که اینم دیق هینظر نیگذارد، ترجمه کند  ایمقصد احترام م ـ را با نی  دی

  «جداگانه در هر مورد الا  مشخص کرد

ـ بـه   افتنیاست در جهت دست  یترجمه کنش ر،یباور ورم به هــد    ـنیـ هـد  الـا   ا   کی

  هـد   ستیو متن ترجمه ن یمتن اصل انی  ترجمه الزاماً برقراری تعادل م  هدستین کسانی شـهیهم

  شــود یمـ نیـیترجمـه تع ندآیدر فر ریکنش ران گوناگون درگ انیوگو ممذاکره و گ ت قیترجمه ازطر

 ( 11: 2111داند )آرمسترانگ، یم دییکل یشده از سوی مشتری را عاملس ارش اراهه ـر،یورم

ـ مندی ترجمه، تنهـا متـرجم در رو هیهد  در نظر»باور است که  نیبر ا زی( ن1 :2141) میپ  ییاروی

ـ اســت  در ا  ـدهیچیپ یکـنش ارتبـاط ـکیدر  ـریهای درگاز طر  یکی  او ستین یبا مـتن اصـل  ـنی

 است  یتر از متن اصلمهم انیهای مشترهالواست ،یکـنش ارتبـاط
 

 بحث و بررسی

منتشـر   4319بار در سال  نیاول یکه برا یثر آنتوان دوسنت اگزوپراست ا یشازده کوچولو داستان

ـ    4319در سال  یشد  سنت اگزوپر را بشـکند، امـا     ونیو سـا  سیپـار  نیتفش کرد رکـورد پـرواز ب

                                                           
1 Functionality plus loyalty principle  
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ـ ناچـار در آنجـا فـرود آمـد  ا    شد و به یدچار نقص فن قایبزرگ آفر یدر صحرا شیمایهواپ  ةسـانح  نی

پرسشـ ر   ی،کـودک  ،داسـتان  نیوشتن داستان شازده کوچولو شد  در ان یبرا یبخش سنت اگزوپرهامال

 تیقـرار اسـت کـه شخصـ     نیاست  داستان شازده کوچولو از ا شانیها و کارهااز آدم یاریسؤاالت بس

شـود  پسـرک بـا    یآشـنا مـ   یبا پسر کوچک یابانیاست که پس از فرود در ب یداستان اللبان نیقهرمان ا

کـه   یدارد و روباهیکه آن را دوست م یدوردست و گل سرال یاارهیر ساش دیاللبان در مورد زندگ

بـه   کـه قصـد دارد  دیگویزند  سرانجام پسرک بـه اللبـان مـ   یاست، حر  م دهید نیزم یآن را بر رو

ترجمـه شـده    یاز جمله به زبان فارسـ  شیزبان و گو 211از  شیکتاب به ب نیالودش برگردد  ا ةاریس

(، 4999) یتـوان بـه محمـد قاضـ    یانـد مـ  هترجمه کرد یب را به زبان فارسکتا نیکه ا ی  از کسانستا

 یرضـا طـاهر  و (، 4933) ی(، ابوالحسـن نج ـ  4932حـران )  یبهرامـ  ی(، محمدتق4919احمد شاملو )

تعـادل   یهامیپارادا لیداستان ذ نیا ةبرجست ةسه ترجم یحاضر به بررس ة( اشاره کرد  در مطالع4939)

باشـند   یو احمـد شـاملو مـ    یمحمد قاض ،یسه ترجمه از ابوالحسن نج  نی  امیپردازیو اسکوپو. م

شـده را بـا مـتن مبـدأ و     ادةیآورده شده و سنس سـه ترجم  یسیاز داستان ابتدا به زبان ان ل ییهاقسمت

  میهدیم قراریو بررس لیاسکوپو. و تعادل مورد تحل میاز منظر پارادا  ریکدیبا  نیهمچن

 قسمت اول:
So I lived my life alone, without anyone that I could really talk to, until I had 

an accident with my plane in the Desert of Sahara, six years ago. Something was 

broken in my engine. And as I had with me neither a mechanic nor any 

passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question 

of life or death for me: I had scarcely enough drinking water to last a week  
(1943, p.6)  

تـا   کردم یحر  بزنم زندگ قتاًیکه با او بتوانم حق ینها و بدون همزبانتوجور تکنیمن هم :ینجف

در  یزیـ نشسـتم  چ  نیبـه زمـ   قایآفر ریکب یالراب شد و ناچار در صحرا میمایکه هواپ شیشش سال پ

را داشـتم، الـودم    یهمـراهم بـود و نـه مسـافر     یرکاریشکسته بود و چون نه تعم مایمورد موتور هواپ

فقـ  بـه    یدنیبود  آب آشـام  یانجام بدهم  مسئله مرگ و زندگ یدشوار ریتنها تعمآماده کردم تا دست

 (3: 4932  )زوره ته داشتم، آن هم به کةیانداز

 یبا او بـزنم زنـدگ   یرا داشته باشم که حر  حساب یآنکه کس یمن تنها و ب ب،یترت نیبه ا :یقاض
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موتـور   یهـا از اسـباب  یکـ یالـراب شـد     میمـا یهواپ قـا یآفر یکه در صحرا شیکردم، تا شش سال پ

 زا ییتنهـا همراه داشتم و نه مسافر، آماده شدم تا م ر بتوانم به نیسیشکسته بود، و چون نه مکان مایهواپ

زحمـت آب الـوردن   بـود  بـه   یمرگ و زنـدگ  ةمن مسئل یالود برا نی  امیدشوار برآ ریتعم نیعهده ا

 (1-1 :4991)هشت روز داشتم   یبرا

را داشـته   یکـ ی یراسـت یکه راست نیا یگذشت بیم ییبود که روزگارم تو تنها یجور نیا :شاملو

ـ   نیباشم که باش دو کلمه حر  بزنم، تا ا  میبـرا  یاصـحرا حادثـه   ریدر کـو  شیکه زد و شش سـال پ

ی مسـافر همـراهم بـود و نـه     یرکـار یشکسته بود و چون نه تعم میمایموتور هواپ زیچ کیات ا  افتاد؛ 

ـ   یمـرگ و زنـدگ   ة  مسالمیبرآ یمشکل ریکار شدم تا از پس چنان تعمبهکه و تنها دستی کـه   یبـود  آب

 (1: 4932) داد یهشت روز را ک ا  م یداشتم زورک

ترجمـه اتخـاذ    یرا بـرا  یمت ـاوت  یهـا بخش از داستان شازده کوچولو سه متـرجم روش  نیا در

کـه بـا او بتـوانم     یبـدون همزبـان  » یفارس یهامعادل به ترتیبتی و قاض یقسمت نج  نیاند  در اکرده

 withoutیبـرا را  «بـا او بـزنم   یرا داشته باشم که حر  حسـاب  یآنکه کس یب»و  «حر  بزنم قتاًیحق

anyone that I could really talk to    ـ  انتخـاب کـرده  یالـود سـع   ةهـا در ترجمـ  آن ،عانـد؛ در واق

ـ  یمعادل فارس کی یسیان ل ةهر واژ یرااند تعادل را برقرار و بکرده ـ ا یشـاملو بـرا   یقرار دهند؛ ول  نی

را انتخـاب  « را داشته باشم که باش دو کلمـه حـر  بـزنم    یکی یراستیکه راست نیا یب»قسمت معادل 

شـاملو بـا    هسـتند، کتـاب شـازده کوچولـو کودکـان و نوجوانـان       یکرده است  ازآنجاکه مخاطبان اصل

« حـر  بـزنم  » یجـا بـه « دو کلمه حر  بـزنم »و  «قتاًیحق» یجابه «یراستیاستر»مانند  یانتخاب کلمات

 یبـرا  ،نی  عفوه بر ادیها سخن ب وو به زبان آن ردیکتاب را در نظر ب  نیا نیکرده است مخاطب یسع

 «قـا یآفر یصـحرا »و  «قایآفر ریکب یصحرا» هایمعادل یو قاض ینج ، the Desert of Saharaعبارت 

 یبـرا  دیکـه شـا   «ریکب» ةرا انتخاب کرده و از کاربرد واژ« صحرا ریکو»شاملو معادل  یاند، ولدهبرگزیرا 

ــودک و نوجــوان واژ نیمخــاطب ــباشــد پره ةســن ینیک ــ زی ــرده اســت  همچن ــ نیک  یو قاضــ ینج 

شـاملو   کـه یاند، درحـال کرده نتخابرا ا «آب الوردن»و  «یدنیآب آشام»معادل  drinking waterیبرا

قـرار   یهـر واژه معـادل   یاند برادو مترجم نخست قصد داشته ،را بکار برده است؛ در واقع« آب»معادل 

ـ نبنـابراین  کـرده و    ـا یا سـت یبایکـه مـ   ینقشـ  ییتنهـا الود بـه « آب» ةواژ کهیدهند، درحال بـه   یازی
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 یسـ یروان و سل ةو ترجمـ  یالـوددار  کلمهبهکلمه یسازپس شاملو از معادل ستین  drinkingةترجم

 اراهه کرده است 

 قسمت دوم:
It took me a long time to learn where he came from. The little prince, who 

asked me so many questions, never seemed to hear the ones I asked him. It was 

from words dropped by chance that, little by little, everything was revealed to me  

The first time he saw my airplane, for instance (I shall not draw my airplane; 

that would be much too complicated for me), he asked me: 
"What is that object"? 

"That is not an object. It flies. It is an airplane. It is my airplane  "  (1943, p.9) 

 اریبسـ  یهـا الؤبردم که او از کجا آمده است  شازده کوچولو سـ  یگذشت تا پ اریمدت بس :ینجف

از دهـانش   ختـه یگرکه جسته ی  فق  کلماتدیشنینم چیمرا ه یهاالؤکرد، اما الودش ان ار سیاز من م

 روشن کرد    میرا برا زیکم همه چکم دیپریم

 یلـ یال میکـار بـرا   نیـ کشـم، ا یرا نمـ  مایهواپ ریصو)من ت دیمرا د یمایبار هواپکه اول یوقت مثفً

 :  دیسخت است( پرس

 است یزیجور چچه  رید نیا -

 (44: 4932) من است  یمای  هواپماستیکند  هواپیپرواز م نی  استین زیکه چ نیا-

ها طول کشید تا فهمیدم که او از کجا آمده اســت  شــازده کوچولــو کــه از مــن      مدت: یقاض

شـنید  فقــ  از کلمــاتی کــه     های مرا نمـی وقت پرسشپرسید، الودش مثل اینکه هیچزیـاد چیـز می

کــه او   کم همـه چیـز بــر مــن آشــکار شــد  بــاری همـین      پرید، کمگریخته از دهانش میجسـته

ار اول کشم، چـون کشـیدن آن بــرای مــن     مرا دید )من اینجا شکل هواپیمای الود را نمی یمایهواپـب

 بسیار دشوار است( پرسید:

 جور چیزی است؟این دی ر چه -

 (9: 4991)کند  هواپیمای من است  این چیز نیست، هواپیما است  پرواز می -

ـ الؤکوچولو که مـدام مـرا سـ    اریتا توانستم ب همم از کجا آمده  شهر دیطول کش یلیال :شاملو  چیپ
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از دهـنش   ختـه یگرکـه جسـته   ییزهـا ی  فق  چدیشنیمرا نم یهاالؤوقت سچیکرد الودش ان ار هیم

ـ مـرا د  یمایبار که هواپرا به من آشکار کرد  مثفً اول زیکم همه چکم دیپریم  مـا یهواپمـن   ی)راسـت  دی

 :دیکنم، سختم است ( ازم پرسینم ینقاش

 ه؟یچ زیچ نیا-

 (9: 4932) من است  یمای  هواپماستیکند  هواپیپرواز م نی: استین «زیچ» نیا-

 یهـا الؤسـ »،  who asked me so many questionsیبـرا  یو قاضـ  یقسـمت، نج ـ   نیا در

ـ  کـرده  تـفش را انتخاب و « پرسیداز مـن زیـاد چیـز می»و « کردیاز من م اریبس مـتن مبـدأ و    نیانـد ب

 کـه یقـرار دهنـد، درحـال    یفارسـ  ةواژ کیـ  یسـ یان ل ةآورند و در مقابل هر واژوجود مقصد تعادل به

ـ تر اسـت  در ا انهیعام یترجمه کرده که اصطفح« کردیم چیپالؤمدام مرا س»عبارت را  نیشاملو هم  نی

ترجمـه   انـه یو عام یصـورت گ تـار  شازده کوچولو و اللبان را به نیب یشاملو گ ت و نیقسمت همچن

ـ ا»را  «What is that object?» عبـارت  ،عنـوان مثـال  بـه  ،کرده است ترجمـه کـرده    «ه؟یـ چ زیـ چ نی

 ،انـد  در واقـع  ترجمـه کـرده   یو نوشـتار  یصورت رسـم قسمت را به نیا  ریدو مترجم د کهیدرحال

او  ، ـر ید انیـ داشته باشـد؛ بـه ب   ییارآک نیمخاطب یترجمه کند که متن برا یصورتشاملو قصد داشته به

  ت  متن را در نظر گرفته اسو هد نیمخاطب

 سوم: قسمت
I had thus learned a second fact of great importance: this was that the planet 

the little prince came from was scarcely any larger than a house! 

But that did not really surprise me much. I knew very well that in addition to 

the great planets--such as the Earth, Jupiter, Mars, Venus--to which we have 

given names, there are also hundreds of others, some of which are so small that 

one has a hard time seeing them through the telescope. When an astronomer 

discovers one of these he does not give it a name, but only a number. He might 

call it, for example, "Asteroid 325  "  (1943, p.11) 

مـوطن او   ةاریکـه سـ   اورمیـ دسـت ب را به  ریمهم د اریاطفع بس نیبود که توانستم ا نیچن :ینجف

 الانه است!   کیتر از بزرگ یاندک

و  نیماننـد زمـ   یدرشـت  یهـا ارهیکـه عـفوه بـر سـ     دانستمیم نکته مرا چندان متعجب نکرد  نیا
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ـ ن  ـر ید ةاریدارنـد، صـدها سـ    یو زهره که هر کدام نام خیو مر یمشتر از بـس   یهسـتند کـه گـاه    زی

هـا را کشـف کنـد    از آن یکـ ی یشوند  هرگاه منجمـ یم دهیزور دبه ینجوم نیبا دورب یاند حتکوچک

 (49: 4932) « 9214 ةاریردسالُ: »دیگویم مثفًدهد  یبه آن م یانام، شماره یجابه

به همین شیوه مطلب دومی را که بسیار مهـم بـود فهمیـدم، و آن اینکـه سـتارة وطـن        من :یقاض

 تر است!شازده کوچولو از یک الانة معمولی کمی بزرگ

دانستم که غیر از سیارات بزرگـی ماننـد   این موضوع چندان مایة تعجب من نشد، چون الوب می

اند، صدها ستارة دی ر نیـز هسـتند، و ایـن    نامی داده هاآنین، مشتری، مریخ و زهره که به هر یک از زم

هـا را حتـی بـا تلسـکود دیـد  وقتـی       تـوان آن زحمـت مـی  کـه بـه   انـد کوچکها گاهی آنقدر ستاره

ة اریردسـ الُ»ا دهد، مـثفً آن ر ای به آن میجای اسم شمارهکند بهرا کشف می هاآنشناسی یکی از ستاره

 (44: 4991نامد  )می« 9214

از  یاو کمـ  ةاریکـه سـ  نیهم سـر در آوردم: ا   ریمهم د یلیموضوع ال کیاز  بیترت نیبه ا :شاملو

 تر بود   بزرگ یمعمول ةالان کی

 وانیـ و ک نیمثـل زمـ   یبزرگ یهاارهیدانستم گذشته از سی  منداالتین رتمیقدرها به حنکته آن نیا

شـان از  یهم هست کـه بع ـ    رید ةاریدارند، صدها س یالودشان اسم یهر کدام برا که دیو ناه ریو ت

را  نشـا یکـ ی یشوند و هرگاه االترشناسیم دهیهزار زحمت د هم به ینجوم نیاند با دورببس کوچک

 (44: 4932) « 9214االترک »گذارد یاسمش را م دهد  مثفًیاش مبه یااسم شماره یجاکشف کند به

 I had thus learned a second factةجملـ  یبـرا  یو قاضـ  یسمت از داسـتان، نج ـ  ق نیا در

من به همین شـیوه مطلـب دومـی    »و  «اورمیدست برا به  ریمهم د اریاطفع بس نیا» یفارس هایمعادل

ـ از »جملـه را   نیشـاملو همـ   کهیاند، درحالرا انتخاب کرده «را که بسیار مهم بود فهمیدم موضـوع   کی

مخاطبـان الـا  الـود     ةقیمطابق بـا سـل   یدلترجمه و در واقع معا« هم سر در آوردم  ریدمهم  یلیال

 the planet theعبـارت   یبـرا  یو قاض ینج  نیکودکان و نوجوانان انتخاب کرده است  همچن یعنی

little prince came from  را انتخـاب   «سـتارة وطـن شـازده کوچولـو    »و  «مـوطن او  ةاریسـ »معادل

در حالـت   رنـد کـه دا  یاند متن مبدأ و مقصـد از لحـاظ نقشـ   دو مترجم الواسته نیا ،واقعاند؛ در کرده

نکـرده   جـاد یا یترجمه کرده و تعادل« او ةاریس»صورت عبارت را به نیشاملو هم یول رند،یتعادل قرار گ
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ـ او با حداقل کلمات حداکثر معنا را رسـانده و از ز  ،است  در واقع صـحبت کـردن    لیـ و ثق ییگـو ادهی

فهـم باشـد(    قابلریو غ لیثق تابک نیالا  ا نیمخاطب یموطن برا ةکرده است )ممکن است واژ زیپره

 یانـد کـه نـام علمـ    را بکـار بـرده   «ارهیردسـ الُ»معـادل   Asteroid ةواژ یبـرا  یو قاض ینج  نیهمچن

 یل علمـ معـاد  نیواژه انتخاب کرده تا ب نیا یرا برا« االترک»، اما شاملو معادل استکوچک  یهاارهیس

رسـد شـاملو   ینظر مـ به ،نی  عفوه بر اکندتر همفقابل نیمخاطب یبراآن را و  جادیا زیآن تما یعلمریو غ

زبـان را در  یفارس نیمخاطب ،«االترشنا.»و ، «االترک» ،«دیناه» ،«ریت» ،«وانیک»مانند  ییهابا انتخاب واژه

 است اده کند  یعربغیرو  یفارس یهاکه امکان دارد از معادل ییتا جا کوشیدهنظر گرفته و 

 چهارم: قسمت
I soon learned to know this flower better. On the little prince's planet the 

flowers had always been very simple. They had only one ring of petals; they took 

up no room at all; they were a trouble to nobody. One morning they would 

appear in the grass, and by night they would have faded peacefully away. But one 

day, from a seed blown from no one knew where, a new flower had come up; and 

the little prince had watched very closely over this small sprout which was not 

like any other small sprouts on his planet. It might, you see, have been a new 

kind of baobab  (1943, p.19) 

 اریبسـ  یهـا گل شهیشازده کوچولو هم ةاریزود توانستم آن گل را بهتر بشناسم  در س یلیال :ینجف

 یانـد و نـه مـزاحم کسـ    گرفتـه یمـ  یچنـدان  یگلبرگ، کـه نـه جـا    فیرد کیبودند، فق  با  یاساده

ـ  پژمـرده یاند و شب همان روز مآمدهیم دیها پدعلف انیروز در م کیاند  صب  شدهیم ـ ا یانـد  ول  نی

کـه   یکه معلوم نبود از کجا آمده است، جوانه زده بود و شازده کوچولو از نهـال  یاروز، از دانه کیگل 

ـ بـود  بع مراقبـت کـرده    یشباهت نداشت با دلسوز  رینهال د چیبه ه از  یانبـود کـه آن نـوع تـازه     دی

 (21: 4932) باهوباب باشد 

شـازده کوچولــو    ةالیلی زود راهش را پیدا کردم کـه آن گـل را بهتـر بشناسـم  در سـیار      :یقاض

گرفتــه و  ای بودند که تنها یـک صـف گلبـرگ داشــته، جــایی را نمــی      های الیلی سادههمیشـه گل

انـد  امــا گــل    پژمردههن ام میشده و شبها سبز میا صب  الی علفهاند  این گلمـزاحم کسی نبوده

ای روییده بود که معلوم نشـد از کجـا آورده بودنـد، و شـازده کوچولـو از آن نهـال       از دانه روزاو یک 
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های دی ر شبیه نبود، با دلسـوزی تمـام مواظبـت کـرده بود  بعید نبـود کـه   یک از نهاللطیف که به هیچ

اب باشـد  آن نهال وع جدیـدی از باهوـب  (29: 4991) ـن

 کردم: دایزود پ یلیراه شناالتن آن گل را ال :شاملو

ـ بـا   ییهـا آمده  گـل یساده در م یلیال یهامشت گل کی شهیکوچولو هم اریاالترک شهر تو  کی

هـا  علـف  انیـ شـان م سروکله یشده  صبحینم ریوپاگگرفته، دستینم یچندان یگلبرگ که جا فیرد

 انسـت دیجوانه زده بود که الدا مـ  یاروز از دانه کی یکی نیاند؛ اما ارفتهیم انیشده شب از میم ادیپ

 یهـا کـدام از شـاالک  چیکه به ه یشاالک نازک نیکوچولو با جان و دل از ا اریاز کجا آمده بود و شهر

 (29: 4932) اشد از باهوباب ب یاهم نوع تازه نینبود که ا دیرفت مواظبت کرده بود  بعینم  رید

 they took up no room at all; they were a trouble toةدو جملـ  یبـرا  یو قاضـ  ینج  

nobody جــایی را  »و « انـد شـده یمـ  یاند و نه مـزاحم کسـ  گرفتهیم یچندان یکه نه جا» یهامعادل

ن یگـرفتن مخـاطب  انـد، امـا شـاملو بـا در نظـر      را انتخـاب کـرده  « اندگرفتـه و مـزاحم کسی نبودهنمـی

را انتخاب کـرده اسـت کـه    « شدهینم ریوپاگگرفته، دستینم یچندان یجا»الود معادل  ةباسوادشدتازه

 ییدارد و ازآنجاکـه رمزگشـا   یترشـ یب یکـ ینزد انـه یها به زبـان گ تـار و عام  ترجمه  ریبا د سهیدر مقا

الواهـد   درک قابـل بیشـتر   انشـ یترجمـه برا  نیتر است، اقشر مخاطب آسان نیا یبرا یش اه یهاامیپ

 one morning they would appear in theیبـرا  یو قاضـ  ینج ـ  ،قسـمت  نیدر ا نی  همچنبود

grass هـا  هـا صـب  الی علـف   این گل»و « اندآمدهیم دیها پدعلف انیروز در م کیصب  » یهامعادل

را « شـده یمـ  دایـ هـا پ علف انیمشان سروکله یصبح»اند اما شاملو معادل را انتخاب کرده« شدهسبز می

کـودک و   نیکرده است مخاطب یمعادل سع نیشاملو با انتخاب ا زیقسمت ن نیانتخاب کرده است  در ا

کـه تـازه بـا     نیمخاطب یتا برا دیها و زبان گ تار سخن ب وو به زبان آن ردینوجوان داستان را در نظر ب 

 تر باشد متن آسان امیپ ییاند رمزگشاسواد شده

 پنجم: قسمت
I believe that for his escape he took advantage of the migration of a flock of 

wild birds. On the morning of his departure he put his planet in perfect order. He 

carefully cleaned out his active volcanoes. He possessed two active volcanoes; 

and they were very convenient for heating his breakfast in the morning. He also 

had one volcano that was extinct. But, as he said, "One never knows!" So he 
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cleaned out the extinct volcano, too. If they are well cleaned out, volcanoes burn 

slowly and steadily, without any eruptions. Volcanic eruptions are like fires in a 

chimney  (1943, p.22) 

از پرنـدگان   یااز آنجـا، از مهـاجرت دسـته    ختنیگر یکنم که شازده کوچولو، برایگمان م :ینجف

روشـن را   یهـا آتش شـان  ةکرد  تنور زیاش را الوب تمارهیاست اده کرد  صب  روز حرکت، س ییصحرا

ـ   کـرد یها گـرم مـ  با آن یآساناش را بهور داشت که صبحانهکرد  دو آتش شان شعله زهیدقت پاکبه  کی

پـس  « مانـد  یجور م نیا شهیآدم از کجا بداندکه هم»قول الودش: به یآتش شان الاموش هم داشت، ول

سـوزند  یب مـ ها اگر الوب پاک بشوند آرام و مرتـ کرد  آتش شان زهیآتش شان الاموش را هم پاک ةتنور

 (23: 4932)است   یآتش بخار ةآتش شان هم مثل شعل ة  شعلرندیگیو گر نم

به گمانم شازده کوچولو برای فرارش، از مهاجرت پرنـدگان کـوهی اسـت اده کـرد  صـب        :یقاض

دقــت پـاک کـرد  دو    های روشــنش را بــه  اش را الوب مرتـب کـرد  آتـش شـانروز حرکت، سیاره

رای گـرم کـردن صـبحانهشت که اسـت اده از آنآتش شان روشن دا اش بسیار راحـت بـود  یـک    هـا ـب

ه موشآتش شان الا ی ـب بـه همـین جهـت    « دانـد؟ کســی چــه مـی   »قــول الــودش:   هم داشت  وـل

ها اگــر الــوب پــاک شــوند، مفیــم و مرتــب و       آتش شان الاموشش را هم پاک کرد  آتـش شـان

دون فـوران مــی  (29: 4991)رگرفتن آتش بخاری است  هـای آتـش شـانی مثـل گُفورانسـوزند  ـب

است اده کـرد  صـب     یوحش یهافرارش از مهاجرت پرنده یکوچولو برا اریگمان کنم شهر :شاملو

فعـالش را بـا دقـت پـاک و      یهـا مرتـب کـرد، آتش شـان    دیـ جور کـه با روز حرکت، االترکش را آن

 کیـ الـوب بـود     یلـ یال ییگـرم کـردن ناشـتا    یال داشت که براکرد  دو تا آتش فشان فع یریگدوده

ـ ا« آدم کف دسـتش را کـه بـو نکـرده!    »قول الودش هم داشت  منتها به موشآتش شان الا بـود کـه    نی

ـ آتش شان الاموش را هم پاک کرد  آتش شان که پاک باشد مرتـب و   هـو گـر   کیسـوزد و  یهـوا مـ  کی

 (23: 4932)زند  یلو ماه کی یهو بخارنیزند  آتش شان هم عینم

آدم از کجـا بداندکـه   »را به  one never knowsعبارت  یو قاض ینج  ،قسمت از داستان نیا در

آدم کـف دسـتش را   »اند، اما شاملو معـادل  برگردانده« داند؟کسـی چـه می»و « ماندیجور م نیا شهیهم

زبـان   رتصـو با ترجمه بـه  کرده یشاملو سع زیقسمت ن نیا ةاست  در ترجم دهیرا برگز« که بو نکرده
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ـ تـر کنـد و الـود را ملـزم بـه رعا     کودکان آسان یعنیمخاطب الا  الود  یگ تار، فهم متن را برا  تی

 ، ـر یمتن مبدأ و مقصد نکرده است و تنها مخاطب الود را در نظر گرفته است  در قسمت د نیتعادل ب

 ةشـعل » یهـا معـادل  volcanic eruptions are like fires in a chimneyةجمل یبرا یو قاض ینج 

رگـرفتن آتـش بخـاری    هـای آتـش شـانی مثـل گُفوران»و « است یآتش بخار ةآتش شان هم مثل شعل

بـه زبـان   « زنـد یلو ما هکی یهو بخارنیآتش شان هم ع» یعنیشاملو  ةاند اما ترجمرا انتخاب کرده« است

 قابل فهم است تر بیشداستان  نیالا  ا نیمخاطب یبرا جهیو در نت ترکینزد انهیگ تار و عام

 ةکه ترجمـ  دیرس جهینت نیتوان به ایم ،باال از داستان شازده کوچولو ةسه ترجم لیتوجه به تحل با

کودکـان وابسـته    یعنیالا  آن  نیبه مخاطب یادیبودن آن تا حد ز زیآمتیموفق زانیکودک و م اتیادب

ـ نا ،راسـتا  نیباشد  در هم یدگیچیونه پاز هرگ یفهم و عارساده و قابل دیزبان با نیاست  ا بـر ایـن    دای

 :دادنسبت  یتوان به سه عامل اساسیها را معموالً مترجمه انیم یهات اوتباور است که 

 امیپ تیماه (4

 مترجم یعنیاش، ندهیو نما سندهینو اهدا  ایهد   (2

 (411 :2111 ،یو ماند مینوع مخاطب )هت (9

)مترجم( و مخاطـب کـامفً مشـخص اسـت  نـوع       سندهیهد  نو ام،یپ تیکودک ماه اتیادب در

ـ نـوع الـا  از ادب   نیکه در ا ییهادارد و ترجمه یدیکودک نقش کل اتیمخاطب در ادب صـورت   اتی

 نسبت به مخاطب الا  الود داشته باشند    یاژهیو هتوج دیبا رندیپذیم

 یچهـار سـط  کلـ    شـامل  ییقـدرت رمزگشـا   ،یمعتقد است در هر زبـان همچنین  داینا نیوجی

 :  شودمی

 دارند  یمحدود یفرهن  ةکودکان، که واژگان و تجرب ییتوانا (4

ـ تواننـد پ یافـراد مـ   نیاند  اکه تازه باسواد شده یافراد ریپذءاستثنا ییتوانا (2 را  یشـ اه  یهـا امی

 محدود است    یکتب یهاامیپ ییها در رمزگشاآن ییکنند، اما توانا ییرمزگشا یراحتبه

ـ تواننـد نسـبتاً بـه   یکه سواد متوسـ  دارنـد و مـ    یساالنبزرگ ییتوانا (9 درک  ةاز عهـد  یراحت

    ندیبرآ یکتب زیو ن یش اه یهاامیپ

ـ دانشمندان، و از ا لسوفان،یف هان،یو نامعمول متخصصان )پزشکان، فق اریبس ییتوانا (1 ـ قب نی ( لی



 ومس شمارة                          ( انساني علوم و ادبيّات دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                    934 

کودکـان   یکـه بـرا   یاود  مسلماً ترجمهشیشان مربوط میتخصص ةکه به حوز ییهاامیپ ییدر رمزگشا

شـده   رفتـه ساالن نوسـواد در نظـر گ  بزرگ ایمتخصصان  یکه برا یاتواند با ترجمهیشود نمیمنظور م

 (411: 2111 ،یو ماند میباشد  )هت کسانی

؛ کودکان، به عقیدة نایدا کمترین توانایی را در رمزگشایی پیام نسـبت بـه سـه گـروه دی ـر دارنـد      

شـده در  در ترجمه برای کودکان باید به این نکتة اساسی توجـه کـرد  در سـه ترجمـة بررسـی      بنابراین

پژوهش حاضر مشاهده شد که ترجمة احمد شاملو بیش از دو مترجم دی ر مخاطـب کـودک الـود را    

تکلـف و  ای بـی مورد توجه قرار داده است  وی با است اده از واژگان ساده، زبانی پویـا و روان، ترجمـه  

امـا دو ترجمـة دی ـر از نج ـی و     ؛ تر استی از پیچیدگی اراهه داده که فهم آن برای کودکان راحتعار

قاضی رویکردی مت اوت اتخاذ کرده و در مقایسه بـا ترجمـة شـاملو زبـانی دشـوارتر دارنـد و گـاهی        

ترجمـة شـاملو   نماید  با توجه به آنچه گ ته شد اند که فهم آن برای کودکان دشوار میواژگانی بکار برده

محـور  -دو ترجمة دی ر رویکردی تعـادل  کهیدرحالتوان ذیل پارادایم اسکوپو. در نظر گرفت، را می

 شوند   بندی میدارند و در پارادایم تعادل دسته
  

 نتیجه

تعـادل و   یهـا میپـارا  لیـ سـه ترجمـه از داسـتان شـازده کوچولـو ذ      یحاضر به بررس ةدر مطالع

سـه ترجمـة آن از   کتـاب انتخـاب و    اصـلی از مـتن   ییهامنظور قسمت نی  بده شداسکوپو. پرداالت

ـ   در پاقرار گرفت یبررس مورد تحلیل و شاملو احمد و یمحمدقاض ،ینج  ابوالحسن شـد   روشـن  انی

، «االتـرک »ماننـد   یبا است اده از کلمات یو  است مدار -و مخاطب ترسیسل ایشاملو، ترجمه ةکه ترجم

ـ   یعنیالا  الود  نیخاطبم یبرا رهیو غ رصحرایکو  یفرهن ـ  ةکودکان و نوجوانان که واژگـان و تجرب

صـورت  مـتن را بـه   کوشـیده تـا   نیهمچنـ  ویاراهه کرده اسـت    ترفهمقابل ایدارند ترجمه یمحدود

دارای سط  سـواد پـایین   کودکان  یبرا ایمحاوره یهاامیپ ییرمزگشا رایز،ترجمه کند یو گ تار انهیعام

ـ     یعن،یالـا  الـود   نیملو با در نظر گرفتن مخـاطب است  پس شا ساده  ةکودکـان کـه واژگـان و تجرب

 یتـر سیتـر و سـل  روان ةترجمـ  ،تعادل میاسکوپو. در مقابل پارادا میپارادا ذیلدارند و  یکم یفرهن 

هـای الـود اراهـه داده و گـاهی از     مـدار در ترجمـه  -دو مترجم دی ر رویکـردی مـتن   اراهه کرده است 
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اند که درک آن برای کودکان پیچیـده اسـت  ترجمـة ایـن دو متـرجم را      ی است اده کردهواژگان و عبارات

 باید ذیل پارادایم تعادل در نظر گرفت    

 داریسـو  یتعـادل  جـاد یکـه بـا ا  اینایکنـد   جادیمتعار  ا یاست تا تعادل نیدنبال اتعادل به میپارادا

دارد کـه متـرجم در   یمـ  انیـ اسکوپو. ب میراداپا ، رید یبه متن مبدأ داشته باشد  از سو یشتریتوجه ب

از  یکـ ی رهیـ مخاطـب و غ  ،یافـراد مثـل مشـتر     ـر یو او هـم ماننـد د   سـت یمتن تنها ن ةهن ام ترجم

هـر  که دیگویمو کند ینم نییصورت مشخص تعاسکوپو. هد  را به ریةاست  نظ ریدرگ یهاطر 

 یبـه هـد  مشـتر    بایـد و متـرجم   ستین کسانیها و هد  ی،هدف یدارد و هر مشتر یایمشتر یمتن

 ینظـر بـرا   ردشود کـه مـتن مـو    بایدروشنکند که قبل از شروع ترجمه یم انیب میپارادا نیتوجه کند  ا

سـمت مـتن   توجـه آن بـه   نیترشیو ب ردیو کجا قرار است مورد است اده قرار گ یچه منظور ،یچه کس

 یترجمـه کندکـه بـرا    یاگونـه تن را بـه کنـد تـا مـ   یمترجم تفش مـ  ،است  در واقع و مخاطب مقصد

تـفش کنـد تـا     دیبا مترجمکاربرد داشته باشد   ردیکه قرار است مورد است اده قرار گ یو افراد تیموقع

 نیو با الوانندگان مـتن ارتبـاط برقـرار کنـد؛ بنـابرا      ابدیآن دست  یهد  تعامل یعنیترجمه،  تیبه غا

را فـراهم   نوع مخاطـب مختلف بسته به هد  و  یهامتن به روش کی ةاسکوپو. امکان ترجم ظریةن

شـمار  تر بـه ةادبیات کودک، پارادایم اسکوپو. نسبت به پارادایم تعادل جامعترجمپس در کرده است  

شـود و  یکودکـان ن اشـته مـ    یطور الا  بـرا است که به اتیاز ادب یکودک نوع اتیادبرود، زیرا می

ـ ز ،برالـوردار اسـت   یالاص تیاز اهمنیز کودکان  اتیادب ةد  ترجمنآن کودکان یاصل نیمخاطب اگـر   رای

و بـر اسـا. پـارادایم اسـکوپو. عمـل       الوانندگان متن مقصد وفق ندهـد  یارهایمترجم متن را با مع

 ؛برنـد یاز الواندن متن لـذت نمـ   ایو  مانندباز میاز درک آن آنکه همان کودکان هستند  مخاطبان نکند،

بنـابراین،  ؛ دیـ آیدسـت نمـ  مخاطبان بـه  یآگاه شیافزا باکودکان  اتیادباهدا  از  برالی بر این، عفوه

طـور کـه اسـنل    همـان تواند مناسـب باشـد   ای که بر پایة تعادل برای کودکان صورت گیرد نمیترجمه

هـا  زبـان  نیاز تقارن ب یمبهم ریتعادل تصو»شودکه میو متذکر  کندمی( تعادل را رد 22: 4399) یهورنب

 « مبهم وجود دارد یهاندرت فراتر از سط  شباهتد که بهدهیاراهه م
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