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چکیده
مطالعة حاضر بر آن است تا عملکرد دو پارادایم مهم ترجمه را در ادبیات کودک به تصـویر بکشـد
این دو پارادایم عبارتاند از )4 :پارادایم تعادل؛  )2پارادایم اسـکوپو .پـارادایم نخسـت تعـادل را
در متن مبدأ جستجو میکند ،درحالیکه پارادایم دوم بهدنبال آن در متن مقصد است بـدین منظـور
سه ترجمة برجستة داستان شازده کوچولو از محمد قاضی ،احمد شاملو و ابوالحسـن نج ـی مـورد
تحلیل و بررسی قرار گرفت در پایان مشخص شد که ترجمة شـاملو ،بـرالف دو متـرجم دی ـر
ترجمهای مخاطب -مدار و بر پایـة پـارادایم اسـکوپو .اسـت کـه مخـاطبین الـا

الـود،یعنی

کودکان را کامفً در نظر میگیرد دو مترجم دی ر رویکردی متن -مدار در ترجمههـای الـود اراهـه
داده و گاهی از واژگان و عباراتی است اده کردهاند که درک آن برای کودکان پیچیـده اسـت ترجمـة
این دو مترجم را باید ذیل پارادایم تعادل در نظر گرفت پژوهش حاضر به این نتیجه مـیرسـد کـه
پارادایم اسکوپو ،.بهمراتب فراگیرتر از پارادایم تعادل در مسئلة ترجمة ادبیات کودک است
کلیدواژهها :ادبیات کودک ،شازده کوچولو ،ترجمه ،پارادایم اسکوپو ،.پارادایم تعادل

 .1مقدمه
ادبیات کودک بهگونهای از ادبیات اشاره دارد که بهطور الـا

بـرای کودکـان ن اشـته شـود یـا

کودکان آن را بخوانند و در واقع مخاطبین اصلی آن کودکان باشند یکی از وجـوه متمایزکننـدة ادبیـات
____________________________
تاريخ دريافت 9314/7/2 :تاريخ پذيرش9314/99/2 :
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الـود را دارد کـه در

واقع گروه الاصی از کودکان هستند درحالیکـه ایـن ویژگـی در مـورد ادبیـات بـزرگسـاالن صـد
نمیکند و این نوع ادبیات میتواند طیف وسیعی از مخـاطبین را در بـر گیـرد شـویت ( )39 :4391در
مقایسة ادبیات کودک با بزرگساالن اینگونه مینویسد:
«ادبیات کودکان در قیا .با ادبیات بزرگساالن ،بهطور سنتی در نظام ادبی زبانهـای گونـاگون از
جای اهی مرکزی برالوردار نبوده است و دلیل اصلی این مسئله ،سادگی ظـاهری آن اسـت در نتیجـه،
جای اه این ادبیات بهطورکلی در فرهنگ و بهطور الا

در نظام چندگانة ادبی یک جامعـه پـایینتـراز

ادبیات بزرگساالن بوده است؛ تا حدی که قسمت اعظم ادبیات کودکان در میراث فرهن ـی و تـاریخی
جوامع در نظر گرفته نشده است»
ادبیات کودک با توجه به ادبیات بودنش ،با ادبیات در م هوم عام الود شباهت دارد؛ اما بـا در نظـر
گرفتن مخاطبین الا

آن یعنی کودکان ،از ادبیـات بـه م هـوم عـام آن فاصـله مـیگیـرد و در نتیجـه

کارکردهای آن نیز مت اوت میشود در واقع ،محور اصلی و وجه متمایزکنندة ادبیـات کـودک ،کودکـان
بهعنوان مخاطبین الا

آن است که بدون در نظر گرفتن این دسته از مخاطبین ،این نوع ادبیـات پـو

و بیمعناست
بیان م اهیم نو برای کودکان در قالب زبان امری اجتنابناپذیر اسـت بـه همـین ترتیـب ،ترجمـة
ادبیات و انتقال این م اهیم اهمیت ویژهای پیدا میکند ادبیات کودکـان و ترجمـة آن ،مطالعـهای ویـژه
میطلبد تا از این طریق مساهل و مشکفت مربوط به آن بررسی و بهطور علمی به آن پرداالته شود
حجازی در کتاب الود« ،ادبیات کودکان و نوجوانان» ،ادبیات کودک را اینگونه تعریف میکند:
«تعریف ادبیات کودکان و نوجوانان با تعریف کلی ادبیات ت اوت چنـدانی نـدارد؛ امـا ت ـاوت در
نیازها و تواناییهای مخاطبش میباشد که توقعات بیشتری از این ادبیات را میطلبد ازآنجـاییکـه ایـن
ادبیات باید در االتیـار مخاطبـان کـمتجربـه قـرار گیـرد بایـد بسـیار عـالی و سـازنده ن اشـته شـود»
(حجازی)41 :4991،
در فرهنگنامة ادبیات کودکان و نوجوانان از میرهادی در باب ادبیات کودک اینگونه گ تـه شـده
است« :این ادبیات از لحاظ زیباشناالتی با ادبیات بزرگساالن یکسان است و سه ویژگی مهم دارد:
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 )4متناسب با زبان و درک کودک میباشد؛
 )2به رشد شخصیتی آنان کمک میکند؛
 )9دارای تصــاویری اســت کــه بــه مخاطبــان در درک مــتن کمــک شــایان تــوجهی مـیکنــد»
(میرهادی)4939:411،
عفوه بر این ،شعارینـژاد معتقـد اسـت کـه ادبیـات کودکـان و نوجوانـان «مجموعـهای از آثـار
نوشتهشده بهوسیلة متخصصان کودکان و نوجوانان است که به ذو و رشد مخاطبان کمـک مـیکنـد»
(شعارینژاد)23 :4911 ،
هد اصلی ادبیات کودک را میتوان ایجاد پیوندی همهجانبه با کودک دانسـت بـا ایـن فـر،،
این تصور پیش میآید که بر الف ادبیات محض ،که گاه ادعا میشود ،بدون توجه به مخاطـب اللـق
میشود ،ادبیات کودک ذاتاً ادبیاتی مخاطبمحور است
«یکی از اساسیترین ت اوتهای موجود میان نظریة ادبیات کودک و تقریبـاً هـر ادبیـات دی ـری
این است که نظریة ادبیات کودک نمیتواند ،یک نظریة محض باشد اگرچه نظریـة ادبیـات مـیتوانـد،
بهصورت انتزاعی پرداالتی شود اما ادبیات کـودک عمـفً کـودک را در بـر مـیگیـرد فلسـ ة ادبیـات،
سودای جهانی بودن دارد ،درحالیکه فلس ة ادبیات کودک مقید به عملی بودن ،محلی بودن و ملمـو.
بودن است» (هانت.)4331:14 ،
بیشتر پـژوهشهـای مـرتب بـا پدیـدههـای فرهن ـی در ترجمـة ادبیـات کودکـان و همچنـین
پژوهشهای جدید با چارچوبهای توصی ی و کارکردی ،اذعان دارند کـه اگـر پدیـدههـای فرهن ـی
بدون اقتبا .بافت فرهن ی بازتولید شوند درک متن برای کودک دشوار مـیشـود؛ بنـابراین ،مطالعـات
مرتب با عناصر فرهن ی نیاز به اقتبا .بافت فرهن ی را در ترجمه برای کودکان آشـکار مـیکننـد؛ امـا
همانطور که کلین برگ ( )4391:41اشاره میکنـد« ،پیشـینة کشـمکش بـین توجـه بـه مـتن اصـلی و
الوانندگانِ متن مقصد به قدمت الود ترجمه است» اقتبا .و بومیسازی نیز به الودیالـود من ـی یـا
ف اینکـه
مثبت نیست؛ انتخاب راهبرد یا راهبردهای ترجمـه بـه کـل عمـل ترجمـه وابسـته اسـت :مـث ً
الوانشپذیری مهمتر است یا حال و هوای تاریخی و یا الارجی ،بـه مـورد ترجمـه ،بافـت ترجمـه و
برداشت مترجم از کودکان وابسته است (ایتینن)34 :2111،
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بـه منـافع،

نیازها ،واکنشها ،دانش ،توانایی الواندن و الوانندگان موردنظر تولید میشـود» ازآنجاکـه زمینـههـای
فرهن ی الوانندگان متون مبدأ و مقصد مت اوت است ،اگر مترجم مـتن کـودک ،مـتن را بـا معیارهـای
الوانندگان مقصد وفق ندهد ،درک متن دشوار یا لذت الوانـدن آن کمتـر مـیشـود همچنـین گـاهی
ترجمة ادبیات کودک به معنای بازنویسی تعبیر شده است ل ویر ترجمة این ادبیات را «بازنویسی متـون
برای مخاطبان مت اوت از لحاظ زمانی ،مکانی و فرهن ی» تعریف میکند (ل ویر)4332:49 ،
در پژوهش حاضر قصد داریم ترجمة ادبیات کودک را از منظر دو پارادایم مهم در ترجمـه مـورد
بررسی قرار دهیم این دو پارادایم عبارتاند از )4 :پـارادایم تعـادل )2 4پـارادایم اسـکوپو 2.پـارادایم
نخست تعادل را در متن مبدأ جستجو میکند ،درحالیکه پارادایم دوم بهدنبال آن در متن مقصـد اسـت
بدین منظور سه ترجمة برجسته از داستان شازده کوچولو برای تحلیل و بررسی انتخـاب گردیـد تـا از
منظر دو پارادایم ذکرشده مورد بررسی قرار گیـرد مطالعـة حاضـر بـهطـور روشـنتـر قصـد دارد بـه
پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 )4ترجمههای مورد نظر در پژوهش حاضر ذیل کدام یک از دو پارادایم قرار میگیرند؟
 )2کدام یک از دو پارادایم تعادل و اسکوپو .میتواند پـارادایمی فراگیرتـر در ترجمـة ادبیـات
کودک بهشمار میرود؟
پارادایم تعادل

پیم بیان میدارد که تعادل در تئوریهای ترجمة زبانشـناالتی -محـور دهـههـای  4311و 4331
واژهای کلیدی بوده است ،اگرچه شاید شکل اصـلی آن بـه نظریـات سیسـرو ( )Ciceroو بعـدها بـه
دوران رنسانس برگردد ( )232 :2113آنچه که در یک زبان بیان میکنیم و ترجمة آن بـه زبـانی دی ـر
میتواند دارای ارزش (نقش یا اعتباری) یکسان باشند پس ایـن رابطـه بـین زبـان اصـلی و ترجمـه را
میتوان رابطهای بر پایه تعادل (ارزش متقابل) دانسـت وی م هـوم ارزش متقابـل و برابـر بـهصـورت
مسلم فر ،میکند که زبانهای مختلف ارزشهای یکسانی را بیان میکنند و یا میتواننـد بیـان کننـد
1 Equivalence paradigm
2 Skopos paradigm
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چنین پتانسیل قدرتمندی میتواند بین یونان باستان و التین امکـانپـذیر باشـد کـه بـه سیسـرو اجـازه
میدهد با تکیه بر هورا ،)Horace( .متنی را به دو روش مختلف ،م هومسـازی و ترجمـه کنـد کـه
لزوماً فر ،میشود ارزش یکسانی دارند وی همچنین معتقد است که این تعـادل مـیتوانـددر سـط
شکل و ساالتار (دو واژه با دو واژه ترجمه میشود)؛ در سط مرجع (جمعه همیشه روز قبـل از شـنبه
است)؛ و در سـط نقـش باشـد (در ان لـیس نقـش بدشانسـی در سـیزدهمین جمعـه ،در اسـنانیا در
سیزدهمین سه شنبه و در ایران در سیزدهمین روز از سال نو میباشد) تعادل به ایـن معنـا نیسـت کـه
زبانها همسان هستند ،بلکه بدین منظور است که ارزشها میتوانند یکی باشند
پیم ( )9 :2113میگوید« :تعادل تعیین نمیکند که کدام ارزش قـرار اسـت در هـر مـورد یکسـان
باشد بلکه تنها میگوید ارزش یکسانی میتواند در یک یا سـطحی دی ـر بـهدسـت آیـد تمـام نظریـه
پردازانی که این پنداشت را دارند ،ذیل پارادایم تعادل قرار میگیرنـد بحـ

در رابطـة ترجمـه در ایـن

پارادایم به معنای در نظر گرفتن انواع مختلف تعادل میباشد» وی متذکر میشود که بیشتر بحـ هـای
تعادل به برداشتهای نادرست مربوط میشوند بهعنوان مثـال ،در فرهنـگ کشـورهای ان لیسـیزبـان
سیزدهمین جمعة سال ،در اسنانیا سـیزدهمین سـهشـنبه و در در ایـران سـیزدهمین روز سـال نـو روز
بدشانسی است؛ بنابراین ،در هن ام ترجمة این روز به زبانی دی ر باید بـدانیم چـه نـوع اطفعـاتی الزم
است اگر تنها بخواهیم به تقـویم رجـوع کنـیم بایـد «جمعـه» ترجمـه کنـیم اگـر بخـواهیم در مـورد
بدشانسی صحبت کنیم ،سیزدهمین سهشنبه یا سیزدهبهدر ترجمة بهتری الواهد بود نمونههـای زیـادی
از این ت اوتها در بین زبانهای مختلف وجود دارد بهعنوان مثال رنگ عزا در غـرب و ایـران مشـکی
و در شر س ید است تکان دادن سر به چپ و راست در کشـورهای اروپـای غربـی نشـانة موافقـت
است ولی در ایران و ترکیه نشانة مخال ت است
این پارادایم ،همانگونه که از نام آن بر میآید ،بـهدنبـال یـافتن تعـادل در مـتن مبـدأ اسـت و در
حقیقت کامفً مبدأ مدار است نظریهپردازان زیادی مبنـای کـار الـود را بـر پایـة پـارادایم تعـادل قـرار
دادهاند از این جمله میتوان به وینی و داربلنت ( ،)4319نایدا و تیبر ( ،)4313والکـوهز آیـورا (،)4333
مالبانک ( ،)4311/4319شویستر ( )4339/4339و مالون ( )4399اشاره کـرد پـارادایم تعـادل در واقـع
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جنبشی در برابر ساالتارگرایی است این پارادایم شامل دو زیرمجموعه میشود )4 :تعادل متعـار )2 4
تعادل سویدار 2تعادل متعار بهطورکلی وظی ة انتقال عناصر مـتن مبـدأ بـه مقصـد را بـر عهـده دارد
چسترمن ( ،)4331/2111این نوع از تعـادل را «مانسـت ی هم ـرا» 9مـینامـد وی تعـادل متعـار را
جادهای دوطرفه میبیند که در آن یک عنصر از زبان مبدأ میتواند جـای زین عنصـری در زبـان مقصـد
شود؛ یعنی در واقع تقارن یکبهیک در ترجمه:
A
B
ذکر این نکته نیز حاهز اهمیت است که تعادل متعار پیش از عمل ترجمه وجود دارد یعنی
مهم نیست که شما از زبان  Aبه زبان  Bترجمه کنید یا بالعکس در هر صورت ،ارزشهای متقابل یا
تعادل بهدست میآید از سوی دی ر ،تعادل سویدار بیان میدارد که عمفً این مترجم است که تعادل
را بهوجود میآورد تعادل متعار به این موضوع میپردازد که زبانها قبل از ترجمه چه کارهایی را
بهنحوی مطلوب و بهصورتی ایدهآل انجام میدهند ،حال آنکه تعادل سویدار به این مسئله میپردازد
که زبانها قادر به انجام چه کارهایی هستند نظریههای تعادل متعار

از جهتی در پاسخ دیدگاههای

ساالتارگرایان بهوجود آمدند و از جهتی دی رفهرستهایی بر پایه تعادل ایجاد کردند تا بتوانند
عملکرد مترجمین را توصیف کنند (پیم)4 :2113 ،
 .2پارادایم اسکوپوس

در آغاز دهة هشتاد ،نظریة هد مندی ترجمه ،الواستار گزینش رویکردی نقشمدارتر به ترجمـه
شد (لمبرت )441 :2111 ،نظریة هـد منـدی ترجمـه مثـل نظریـههـای نظـام چندگانـه و مطالعـات
توصی ی ترجمه رویکـردی اجتمـاعی -فرهن ـی نسـبت بـه ترجمـه دارد (هانـگ )9 :2111 ،بسـنت
( )2112نیزنظریة هد مندی ترجمه را -در کنار نظریة نظامهای چندگانـه  -یکـی از تحـوالت عمـدة
مطالعـات ترجمـه در دهـة هشـتاد مـیداند ( )2اسـکوپو .یـک واژهی یونـانی بـه معنـای «هـد »
است که در واقع در اینجا منظور هد از متن مقصد است هد ترجمه ،برآوردن نیازها و انتظــارات
الواننـدگان فرهنـگ مقصد است ورمیر این نیازها و انتظارات را اسکوپو .مینامد (اسـنل -هـورنبی،
1 Natural equivalence
2 Directional equivalence
3 Convergent similarity
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 )14 :2111اثر اصلی دربارة نظریة اسکوپو .کتـابی تحـت عنـوان «شـالودهای بـرای نظریـة عمـومی
ترجمه» است که توس ورمیر و رایس در سال  4391به رشتة تحریر درآمده است همـانطـور کـه از
عنوان کتاب پیداست ،هد رایس و ورمیر ( )4391دستیابی به نظریهای عمومی و جامع بـرای ترجمـة
انواع مختلف متون است این کتاب دو بخش دارد که بخش اول آن توضی کامل نظریة اسـکوپو .را
در بر میگیرد و بخش دوم آن ال وی نقشگرای نوع متن رایس را به آن پیوند میزنـد اگرچـه نظریـة
اسکوپو .از نظر زمانی پیشتر از نظریة عملِ ترجمهای ژوستا هولتز مانتـاری اسـت ،مـیتـوان آن را
بخشی از همان نظریه دانست ،چون با عمل ترجمهای بر اسا .یک متن مبدأ سر و کـار دارد – یعنـی
آن عمل ترجمهای باید مورد گ ت و قرار ب یرد و آن اه انجام شـود کـه بـدین ترتیـب دارای مقصـود و
نتیجه است (ورمیر )229 :4393/2111 ،ترجمه کنشی انسانی است کـه بـرای رســیدن بــه هــدفی
الا

انجام میشود به باور ورمیـر ،نیازهـای مـتن مقصـد ،اهـدا و راهبردهـای ترجمـه را تعیـین

میکنـد (شافنر )291-299 :2114 ،این پارادایم مجموعهای از نظریات را در بر میگیـرد کـه در تقابـل
با پارادایم تعادل هستند این نظریات جمل ی بر این باورند که ترجمه بـرای دسـتیابی بـه یـک هـد
انجام میشود اسکوپو .که پایهگذار آن هانس ورمیر است ،با ارجحیت دادن به هـد مـتن مبـدأ راه
الود را از پارادایم تعادل جدا میکند ورمیر ادعا میکند که متن مبدأ را از پادشاهی کردن اللـع کـرده و
پا را فراتر از تعادل گذاشته است نظریة اسکوپو .بر هد ترجمه که تعیـین کننـدة شـیوة ترجمـه و
راهبردهای کاربردی مربوط به آن است ،متمرکز میشود
این نظریه بر شش اصل استوار است این شش اصـل بـه عقیـدة رایـس و ورمیـر)443 :4391( ،
عبارتاند از:
 )4یک متن ترجمهشده (متن مقصد) بهواسطة اسکوپو.اش (هدفش) تعیین میشود
 )2یک متن مقصد ،اراهة اطفعـات در یـک فرهنـگ و زبـان مقصـد اسـت باتوجـه بـه اراهـة
اطفعات در یک فرهنگ و زبان مبدأ
 )9یک متن مقصد اطفعدهی را به شیوهای کامفً قابل برگشت ،آغاز نمیکند
 )1یک متن مقصد باید دارای انسجام درونی باشد
 )1یک متن مقصد باید به متن مبدأ پیوسته باشد
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 )1پنچ قاعدة باال ،دارای ترتیب سلسهمراتبی هستند که قاعدة اسکوپو .بر آنها تسل دارد
از دی ر نقشگرایانی که در ذیل این پارادایم نظریهپردازی میکننـد مـیتـوان بـه کریسـتیان نـورد
اشاره کرد وی ضمن تأکید بر نقشگرایی بهعنوان «مهمترین مفک برای یـک ترجمـه» ،معتقـد اسـت
این امر به مترجم االتیار تام نمیدهد ،بلکه باید ارتباطی بین متن مبدأ و متن مقصد باشد و ماهیـت ایـن
ارتباط توس هد یا اسکوپو .تعیین میشود (نورد )94-92 :2111،نـورد ضـمن پیـروی از نظریـة
اسکوپو .اصل «نقشگرایی  +امانتداری» 4را به آن میافزاید
با وجود انتقاداتی که از نظریة اسکوپو .میشود ،این نظریه این امکان را بـهوجـود مـیآورد کـه
متن واحدی را به روشهای مختلف بسته به هد و مقصود متن مقصد و بسته بـه س ارشـی کـه بـه
مترجم داده میشود ،ترجمه کرد ورمیر ( )291 :4393/2111الود در مورد اسکوپو .میگوید:
«آنچه اسکوپو .میگوید اینست که فرد باید آگاهانه و یکدست ،و بر حسب اصلی که بـه مـتن
مقصد احترام میگذارد ،ترجمه کند این نظریه قید نمیکند که ایـن اصـل چیسـت :بلکـه ایـن را بایـد
جداگانه در هر مورد الا

مشخص کرد»

به باور ورمیر ،ترجمه کنشی است در جهت دست یافتن بـه یـک هـد الـا

ایــن هــد

همیشـه یکسان نیست هد ترجمه الزاماً برقراری تعادل میان متن اصلی و متن ترجمه نیست هـد
ترجمه ازطریق مذاکره و گ توگو میان کنش ران گوناگون درگیر در فرآیند ترجمـه تعیـین مـیشــود
ورمیـر ،س ارش اراههشده از سوی مشتری را عاملی کلیدی میداند (آرمسترانگ)11 :2111 ،
پیم ( )1 :2141نیز بر این باور است که «هد در نظریهمندی ترجمه ،تنهـا متـرجم در رویـارویی
با مـتن اصـلی نیست او یکی از طر های درگیـر در یـک کـنش ارتبـاطی پیچیـده اســت در ایــن
کـنش ارتبـاطی ،الواستههای مشتریان مهمتر از متن اصلی است
بحث و بررسی

شازده کوچولو داستانی است اثر آنتوان دوسنت اگزوپری که برای اولین بار در سال  4319منتشـر
شد سنت اگزوپری در سال  4319تفش کرد رکـورد پـرواز بـین پـاریس و سـای ون را بشـکند ،امـا
1 Functionality plus loyalty principle
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هواپیمایش در صحرای بزرگ آفریقا دچار نقص فنی شد و بهناچـار در آنجـا فـرود آمـد ایـن سـانحة
الهامبخش سنت اگزوپری برای نوشتن داستان شازده کوچولو شد در این داسـتان ،کـودکی ،پرسشـ ر
سؤاالت بسیاری از آدمها و کارهایشان است داستان شازده کوچولو از این قـرار اسـت کـه شخصـیت
قهرمان این داستان اللبانی است که پس از فرود در بیابانی با پسر کوچکی آشـنا مـیشـود پسـرک بـا
اللبان در مورد زندگیاش در سیارهای دوردست و گل سرالی که آن را دوست میدارد و روباهی کـه
آن را بر روی زمین دیده است ،حر میزند سرانجام پسرک بـه اللبـان مـیگویدکـه قصـد دارد بـه
سیارة الودش برگردد این کتاب به بیش از  211زبان و گویش از جمله به زبان فارسـی ترجمـه شـده
است از کسانی که این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کردهانـد مـیتـوان بـه محمـد قاضـی (،)4999
احمد شاملو ( ،)4919محمدتقی بهرامـی حـران ( ،)4932ابوالحسـن نج ـی ( ،)4933و رضـا طـاهری
( )4939اشاره کرد در مطالعة حاضر به بررسی سه ترجمة برجستة این داستان ذیل پارادایمهای تعـادل
و اسکوپو .میپردازیم این سه ترجمه از ابوالحسن نج ی ،محمد قاضی و احمـد شـاملو مـیباشـند
قسمتهایی از داستان ابتدا به زبان ان لیسی آورده شده و سنس سـه ترجمةیادشـده را بـا مـتن مبـدأ و
همچنین با یکدی ر از منظر پارادایم اسکوپو .و تعادل مورد تحلیل و بررسیقرار میدهیم
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

نجفی :من همینجور تکوتنها و بدون همزبانی که با او بتوانم حقیقتاً حر بزنم زندگی کردم تـا
شش سال پیش که هواپیمایم الراب شد و ناچار در صحرای کبیر آفریقا بـه زمـین نشسـتم چیـزی در
مورد موتور هواپیما شکسته بود و چون نه تعمیرکاری همـراهم بـود و نـه مسـافری داشـتم ،الـودم را
آماده کردم تا دستتنها تعمیر دشواری انجام بدهم مسئله مرگ و زندگی بود آب آشـامیدنی فقـ بـه
اندازةیک ه ته داشتم ،آن هم بهزور ()3 :4932
قاضی :به این ترتیب ،من تنها و بی آنکه کسی را داشته باشم که حر حسابی با او بـزنم زنـدگی
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کردم ،تا شش سال پیش که در صحرای آفریقـا هواپیمـایم الـراب شـد یکـی از اسـبابهـای موتـور
هواپیما شکسته بود ،و چون نه مکانیسین همراه داشتم و نه مسافر ،آماده شدم تا م ر بتوانم بهتنهـایی از
عهده این تعمیر دشوار برآیم این الود برای من مسئلة مرگ و زنـدگی بـود بـهزحمـت آب الـوردن
برای هشت روز داشتم ()1-1 :4991
شاملو :این جوری بود که روزگارم تو تنهایی میگذشت بی این که راستیراسـتی یکـی را داشـته
باشم که باش دو کلمه حر بزنم ،تا این که زد و شش سـال پـیش در کـویر صـحرا حادثـهای بـرایم
ات ا افتاد؛ یک چیز موتور هواپیمایم شکسته بود و چون نه تعمیرکـاری همـراهم بـود و نـه مسـافری
یکه و تنها دستبهکار شدم تا از پس چنان تعمیر مشکلی برآیم مسالة مـرگ و زنـدگی بـود آبـی کـه
داشتم زورکی هشت روز را ک ا میداد ()1 :4932
در این بخش از داستان شازده کوچولو سه متـرجم روشهـای مت ـاوتی را بـرای ترجمـه اتخـاذ
کردهاند در این قسمت نج ی و قاضی به ترتیبت معادلهای فارسی «بـدون همزبـانی کـه بـا او بتـوانم
حقیقتاً حر بزنم» و «بی آنکه کسی را داشته باشم که حر حسـابی بـا او بـزنم» را بـرای without
 anyone that I could really talk toانتخـاب کـردهانـد؛ در واقـع ،آنهـا در ترجمـة الـود سـعی
کردهاند تعادل را برقرار و برای هر واژة ان لیسی یک معادل فارسی قرار دهند؛ ولـی شـاملو بـرای ایـن
قسمت معادل «بی این که راستیراستی یکی را داشته باشم که باش دو کلمـه حـر بـزنم» را انتخـاب
کرده است ازآنجاکه مخاطبان اصلی کتـاب شـازده کوچولـو کودکـان و نوجوانـان هسـتند ،شـاملو بـا
انتخاب کلماتی مانند «راستیراستی» بهجای «حقیقتاً» و «دو کلمه حر بـزنم» بـهجـای «حـر بـزنم»
سعی کرده است مخاطبین این کتاب را در نظر ب یرد و به زبان آنها سخن ب وید عفوه بر این ،بـرای
عبارت  ،the Desert of Saharaنج ی و قاضی معادلهای «صحرای کبیر آفریقا» و «صـحرای آفریقـا»
را برگزیدهاند ،ولی شاملو معادل «کویر صحرا» را انتخاب کرده و از کاربرد واژة «کبیر» کـه شـاید بـرای
مخــاطبین کــودک و نوجــوان واژةســن ینی باشــد پرهیــز کــرده اســت همچن ـین نج ــی و قاضــی
برای drinking waterمعادل «آب آشامیدنی» و «آب الوردن» را انتخاب کردهاند ،درحـالیکـه شـاملو
معادل «آب» را بکار برده است؛ در واقع ،دو مترجم نخست قصد داشتهاند برای هـر واژه معـادلی قـرار
دهند ،درحالیکه واژة «آب» الود بـهتنهـایی نقشـی کـه مـیبایسـت ای ـا کـرده و بنـابراین نیـازی بـه
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ترجمة  drinkingنیست پس شاملو از معادلسازی کلمهبهکلمه الـودداری و ترجمـة روان و سلیسـی
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

نجفی :مدت بسیار گذشت تا پی بردم که او از کجا آمده است شازده کوچولو سـؤالهـای بسـیار
از من میکرد ،اما الودش ان ار سؤالهای مرا هیچ نمیشنید فق کلماتی که جستهگریختـه از دهـانش
میپرید کمکم همه چیز را برایم روشن کرد
مثفً وقتی که اولبار هواپیمای مرا دید (من تصویر هواپیما را نمـیکشـم ،ایـن کـار بـرایم الیلـی
سخت است) پرسید:
 این دی ر چهجور چیزی استاین که چیز نیست این پرواز میکند هواپیماست هواپیمای من است ()44 :4932قاضی :مدتها طول کشید تا فهمیدم که او از کجا آمده اســت شــازده کوچولــو کــه از مــن
زیـاد چیـز میپرسید ،الودش مثل اینکه هیچوقت پرسشهای مرا نمـیشـنید فقــ از کلمــاتی کــه
جسـتهگریخته از دهانش میپرید ،کمکم همـه چیـز بــر مــن آشــکار شــد بــاری همـین کــه او
اولبـار هواپیمای مرا دید (من اینجا شکل هواپیمای الود را نمیکشم ،چـون کشـیدن آن بــرای مــن
بسیار دشوار است) پرسید:
 این دی ر چهجور چیزی است؟ این چیز نیست ،هواپیما است پرواز میکند هواپیمای من است ()9 :4991شاملو :الیلی طول کشید تا توانستم ب همم از کجا آمده شهریار کوچولو که مـدام مـرا سـؤالپـیچ
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میکرد الودش ان ار هیچوقت سؤالهای مرا نمیشنید فق چیزهـایی کـه جسـتهگریختـه از دهـنش
میپرید کمکم همه چیز را به من آشکار کرد مثفً اولبار که هواپیمای مـرا دیـد (راسـتی مـن هواپیمـا
نقاشی نمیکنم ،سختم است ) ازم پرسید:
این چیز چیه؟این «چیز» نیست :این پرواز میکند هواپیماست هواپیمای من است ()9 :4932در این قسـمت ،نج ـی و قاضـی بـرای « ،who asked me so many questionsسـؤالهـای
بسیار از من میکرد» و «از مـن زیـاد چیـز میپرسید» را انتخاب و تـفش کـردهانـد بـین مـتن مبـدأ و
مقصد تعادل بهوجود آورند و در مقابل هر واژة ان لیسـی یـک واژة فارسـی قـرار دهنـد ،درحـالیکـه
شاملو همین عبارت را «مدام مرا سؤالپیچ میکرد» ترجمه کرده که اصطفحی عامیانهتر اسـت در ایـن
قسمت همچنین شاملو گ ت وی بین شازده کوچولو و اللبان را بهصـورت گ تـاری و عامیانـه ترجمـه
کرده است ،بـهعنـوان مثـال ،عبـارت «? »What is that objectرا «ایـن چیـز چیـه؟» ترجمـه کـرده
درحالیکه دو مترجم دی ر این قسمت را بهصورت رسـمی و نوشـتاری ترجمـه کـردهانـد در واقـع،
شاملو قصد داشته بهصورتی ترجمه کند که متن برای مخاطبین کارآیی داشته باشـد؛ بـه بیـان دی ـر ،او
مخاطبین و هد متن را در نظر گرفته است
قسمت سوم:
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

نجفی :چنین بود که توانستم این اطفع بسیار مهم دی ر را بهدسـت بیـاورم کـه سـیارة مـوطن او
اندکی بزرگتر از یک الانه است!
این نکته مرا چندان متعجب نکرد میدانستم کـه عـفوه بـر سـیارههـای درشـتی ماننـد زمـین و
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مشتری و مریخ و زهره که هر کدام نامی دارنـد ،صـدها سـیارة دی ـر نیـز هسـتند کـه گـاهی از بـس
کوچکاند حتی با دوربین نجومی بهزور دیده میشوند هرگاه منجمـی یکـی از آنهـا را کشـف کنـد
بهجای نام ،شمارهای به آن میدهد مثفً میگوید« :الُردسیارة )49 :4932( »9214
قاضی :من به همین شیوه مطلب دومی را که بسیار مهـم بـود فهمیـدم ،و آن اینکـه سـتارة وطـن
شازده کوچولو از یک الانة معمولی کمی بزرگتر است!
این موضوع چندان مایة تعجب من نشد ،چون الوب میدانستم که غیر از سیارات بزرگـی ماننـد
زمین ،مشتری ،مریخ و زهره که به هر یک از آنها نامی دادهاند ،صدها ستارة دی ر نیـز هسـتند ،و ایـن
ستارهها گاهی آنقدر کوچکانـد کـه بـهزحمـت مـیتـوان آنهـا را حتـی بـا تلسـکود دیـد وقتـی
ستارهشناسی یکی از آنها را کشف میکند بهجای اسم شمارهای به آن میدهد ،مـثفً آن را «الُردسـیارة
 »9214مینامد ()44 :4991
شاملو :به این ترتیب از یک موضوع الیلی مهم دی ر هم سـر در آوردم :اینکـه سـیارة او کمـی از
یک الانة معمولی بزرگتر بود
این نکته آنقدرها به حیرتم نینداالت میدانستم گذشته از سیارههای بزرگی مثـل زمـین و کیـوان
و تیر و ناهید که هر کدام برای الودشان اسمی دارند ،صدها سیارة دی ر هم هست کـه بع ـیشـان از
بس کوچکاند با دوربین نجومی هم به هزار زحمت دیده میشوند و هرگاه االترشناسی یکـیشـان را
کشف کند بهجای اسم شمارهای بهاش میدهد مثفً اسمش را میگذارد «االترک )44 :4932( »9214
در این قسمت از داسـتان ،نج ـی و قاضـی بـرای جملـة I had thus learned a second fact

معادلهای فارسی «این اطفع بسیار مهم دی ر را بهدست بیاورم» و «من به همین شـیوه مطلـب دومـی
را که بسیار مهم بود فهمیدم» را انتخاب کردهاند ،درحالیکه شـاملو همـین جملـه را «از یـک موضـوع
الیلی مهم دی ر هم سر در آوردم» ترجمه و در واقع معادلی مطابق بـا سـلیقة مخاطبـان الـا

الـود

یعنی کودکان و نوجوانان انتخاب کرده است همچنین نج ی و قاضی بـرای عبـارت the planet the

 little prince came fromمعادل «سـیارة مـوطن او» و «سـتارة وطـن شـازده کوچولـو» را انتخـاب
کردهاند؛ در واقع ،این دو مترجم الواستهاند متن مبدأ و مقصـد از لحـاظ نقشـی کـه دارنـد در حالـت
تعادل قرار گیرند ،ولی شاملو همین عبارت را بهصورت «سیارة او» ترجمه کرده و تعادلی ایجـاد نکـرده
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است در واقع ،او با حداقل کلمات حداکثر معنا را رسـانده و از زیـادهگـویی و ثقیـل صـحبت کـردن
پرهیز کرده است (ممکن است واژة موطن برای مخاطبین الا

این کتاب ثقیل و غیرقابلفهـم باشـد)

همچنین نج ی و قاضی بـرای واژة  Asteroidمعـادل «الُردسـیاره» را بکـار بـردهانـد کـه نـام علمـی
سیارههای کوچک است ،اما شاملو معادل «االترک» را برای این واژه انتخاب کرده تا بین معـادل علمـی
و غیرعلمی آن تمایز ایجاد و آن را برای مخاطبین قابلفهمتر کند عفوه بر این ،بهنظر مـیرسـد شـاملو
با انتخاب واژههایی مانند «کیوان»« ،تیر»« ،ناهید»« ،االترک» ،و «االترشنا ،».مخاطبین فارسیزبـان را در
نظر گرفته و کوشیده تا جایی که امکان دارد از معادلهای فارسی و غیرعربی است اده کند
قسمت چهارم:
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

نجفی :الیلی زود توانستم آن گل را بهتر بشناسم در سیارة شازده کوچولو همیشه گلهـای بسـیار
سادهای بودند ،فق با یک ردیف گلبرگ ،کـه نـه جـای چنـدانی مـیگرفتـهانـد و نـه مـزاحم کسـی
میشدهاند صب یک روز در میان علفها پدید میآمدهاند و شب همان روز میپژمـردهانـد ولـی ایـن
گل یک روز ،از دانهای که معلوم نبود از کجا آمده است ،جوانه زده بود و شازده کوچولو از نهـالی کـه
به هیچ نهال دی ر شباهت نداشت با دلسوزی مراقبـت کـرده بـود بعیـد نبـود کـه آن نـوع تـازهای از
باهوباب باشد ()21 :4932
قاضی :الیلی زود راهش را پیدا کردم کـه آن گـل را بهتـر بشناسـم در سـیارة شـازده کوچولــو
همیشـه گلهای الیلی سادهای بودند که تنها یـک صـف گلبـرگ داشــته ،جــایی را نمــیگرفتــه و
مـزاحم کسی نبودهاند این گلها صب الی علفها سبز میشده و شبهن ام میپژمردهانـد امــا گــل
او یک روز از دانهای روییده بود که معلوم نشـد از کجـا آورده بودنـد ،و شـازده کوچولـو از آن نهـال
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لطیف که به هیچیک از نهالهای دی ر شبیه نبود ،با دلسـوزی تمـام مواظبـت کـرده بود بعید نبـود کـه
آن نهال نـوع جدیـدی از باهوبـاب باشـد ()29 :4991
شاملو :راه شناالتن آن گل را الیلی زود پیدا کردم:
تو االترک شهریار کوچولو همیشه یک مشت گلهای الیلی ساده در میآمده گـلهـایی بـا یـک
ردیف گلبرگ که جای چندانی نمیگرفته ،دستوپاگیر نمیشده صبحی سروکلهشـان میـان علـفهـا
پیدا میشده شب از میان میرفتهاند؛ اما این یکی یک روز از دانهای جوانه زده بود که الدا مـیدانسـت
از کجا آمده بود و شهریار کوچولو با جان و دل از این شاالک نازکی که به هیچکـدام از شـاالکهـای
دی ر نمیرفت مواظبت کرده بود بعید نبود که این هم نوع تازهای از باهوباب باشد ()29 :4932
نج ی و قاضـی بـرای دو جملـة they took up no room at all; they were a trouble to

 nobodyمعادلهای «که نه جای چندانی میگرفتهاند و نه مـزاحم کسـی مـیشـدهانـد» و «جــایی را
نمـیگرفتـه و مـزاحم کسی نبودهاند» را انتخـاب کـردهانـد ،امـا شـاملو بـا در نظـر گـرفتن مخـاطبین
تازهباسوادشدة الود معادل «جای چندانی نمیگرفته ،دستوپاگیر نمیشده» را انتخاب کـرده اسـت کـه
در مقایسه با دی ر ترجمهها به زبـان گ تـار و عامیانـه نزدیکـی بیشـتری دارد و ازآنجاکـه رمزگشـایی
پیامهای ش اهی برای این قشر مخاطب آسانتر است ،این ترجمـه برایشـان بیشـتر قابـل درک الواهـد
بود همچنین در این قسـمت ،نج ـی و قاضـی بـرای one morning they would appear in the

 grassمعادلهای «صب یک روز در میان علفها پدید میآمدهاند» و «این گلهـا صـب الی علـفهـا
سبز میشده» را انتخاب کردهاند اما شاملو معادل «صبحی سروکلهشان میان علفهـا پیـدا مـیشـده» را
انتخاب کرده است در این قسمت نیز شاملو با انتخاب این معادل سعی کرده است مخاطبین کـودک و
نوجوان داستان را در نظر ب یرد و به زبان آنها و زبان گ تار سخن ب وید تا برای مخاطبین کـه تـازه بـا
سواد شدهاند رمزگشایی پیام متن آسانتر باشد
قسمت پنجم:
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

نجفی :گمان میکنم که شازده کوچولو ،برای گریختن از آنجـا ،از مهـاجرت دسـتهای از پرنـدگان
صحرایی است اده کرد صب روز حرکت ،سیارهاش را الوب تمیز کرد تنورة آتش شـانهـای روشـن را
بهدقت پاکیزه کرد دو آتش شان شعلهور داشت که صبحانهاش را بهآسانی با آنها گـرم مـیکـرد یـک
آتش شان الاموش هم داشت ،ولی بهقول الودش« :آدم از کجا بداندکه همیشه این جور میمانـد » پـس
تنورة آتش شان الاموش را هم پاکیزه کرد آتش شانها اگر الوب پاک بشوند آرام و مرتـب مـیسـوزند
و گر نمیگیرند شعلة آتش شان هم مثل شعلة آتش بخاری است ()23 :4932
قاضی :به گمانم شازده کوچولو برای فرارش ،از مهاجرت پرنـدگان کـوهی اسـت اده کـرد صـب
روز حرکت ،سیارهاش را الوب مرتـب کـرد آتـش شـانهای روشــنش را بــهدقــت پـاک کـرد دو
آتش شان روشن داشت که اسـت اده از آنهـا بـرای گـرم کـردن صـبحانهاش بسیار راحـت بـود یـک
آتش شان الاموش هم داشت ولـی بـهقــول الــودش« :کســی چــه مـیدانـد؟» بـه همـین جهـت
آتش شان الاموشش را هم پاک کرد آتـش شـانها اگــر الــوب پــاک شــوند ،مفیــم و مرتــب و
بـدون فـوران مــیسـوزند فورانهـای آتـش شـانی مثـل گُرگرفتن آتش بخاری است ()29 :4991
شاملو :گمان کنم شهریار کوچولو برای فرارش از مهاجرت پرندههای وحشی است اده کـرد صـب
روز حرکت ،االترکش را آنجور کـه بایـد مرتـب کـرد ،آتش شـانهـای فعـالش را بـا دقـت پـاک و
دودهگیری کرد دو تا آتش فشان فعال داشت که برای گـرم کـردن ناشـتایی الیلـی الـوب بـود یـک
آتش شان الاموش هم داشت منتها بهقول الودش «آدم کف دسـتش را کـه بـو نکـرده!» ایـن بـود کـه
آتش شان الاموش را هم پاک کرد آتش شان که پاک باشد مرتـب و یـکهـوا مـیسـوزد و یکهـو گـر
نمیزند آتش شان هم عینهو بخاری یکه الو میزند ()23 :4932
در این قسمت از داستان ،نج ی و قاضی عبارت  one never knowsرا به «آدم از کجـا بداندکـه
همیشه این جور میماند» و «کسـی چـه میداند؟» برگرداندهاند ،اما شاملو معـادل «آدم کـف دسـتش را
که بو نکرده» را برگزیده است در ترجمة این قسمت نیز شاملو سعی کرده با ترجمه بـهصـورت زبـان
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گ تار ،فهم متن را برای مخاطب الا

الود یعنی کودکان آسانتـر کنـد و الـود را ملـزم بـه رعایـت

تعادل بین متن مبدأ و مقصد نکرده است و تنها مخاطب الود را در نظر گرفته است در قسمت دی ـر،
نج ی و قاضی برای جملة volcanic eruptions are like fires in a chimneyمعـادلهـای «شـعلة
آتش شان هم مثل شعلة آتش بخاری است» و «فورانهـای آتـش شـانی مثـل گُرگـرفتن آتـش بخـاری
است» را انتخاب کردهاند اما ترجمة شاملو یعنی «آتش شان هم عینهو بخاری یکه الو میزنـد» بـه زبـان
گ تار و عامیانه نزدیکتر و در نتیجه برای مخاطبین الا

این داستان بیشتر قابل فهم است

با توجه به تحلیل سه ترجمة باال از داستان شازده کوچولو ،میتوان به این نتیجه رسید که ترجمـة
ادبیات کودک و میزان موفقیتآمیز بودن آن تا حد زیادی به مخاطبین الا

آن یعنی کودکـان وابسـته

است این زبان باید ساده و قابلفهم و عاری از هرگونه پیچیدگی باشد در همین راسـتا ،نایـدا بـر ایـن
باور است که ت اوتهای میان ترجمهها را معموالً میتوان به سه عامل اساسی نسبت داد:
 )4ماهیت پیام
 )2هد یا اهدا نویسنده و نمایندهاش ،یعنی مترجم
 )9نوع مخاطب (هتیم و ماندی)411 :2111 ،
در ادبیات کودک ماهیت پیام ،هد نویسنده (مترجم) و مخاطـب کـامفً مشـخص اسـت نـوع
مخاطب در ادبیات کودک نقش کلیدی دارد و ترجمههایی که در این نـوع الـا
میپذیرند باید توجه ویژهای نسبت به مخاطب الا

از ادبیـات صـورت

الود داشته باشند

یوجین نایدا همچنین معتقد است در هر زبـانی ،قـدرت رمزگشـایی شـامل چهـار سـط کلـی
میشود:
 )4توانایی کودکان ،که واژگان و تجربة فرهن ی محدودی دارند
 )2توانایی استثناءپذیر افرادی که تازه باسواد شدهاند این افـراد مـیتواننـد پیـامهـای شـ اهی را
بهراحتی رمزگشایی کنند ،اما توانایی آنها در رمزگشایی پیامهای کتبی محدود است
 )9توانایی بزرگساالنی که سواد متوسـ دارنـد و مـیتواننـد نسـبتاً بـهراحتـی از عهـدة درک
پیامهای ش اهی و نیز کتبی برآیند
 )1توانایی بسیار و نامعمول متخصصان (پزشکان ،فقیهان ،فیلسوفان ،دانشمندان ،و از ایـن قبیـل)
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در رمزگشایی پیامهایی که به حوزة تخصصیشان مربوط میشود مسلماً ترجمهای کـه بـرای کودکـان
منظور میشود نمیتواند با ترجمهای که برای متخصصان یا بزرگساالن نوسـواد در نظـر گرفتـه شـده
یکسان باشد (هتیم و ماندی)411 :2111 ،
کودکان ،به عقیدة نایدا کمترین توانایی را در رمزگشایی پیام نسـبت بـه سـه گـروه دی ـر دارنـد؛
بنابراین در ترجمه برای کودکان باید به این نکتة اساسی توجـه کـرد در سـه ترجمـة بررسـیشـده در
پژوهش حاضر مشاهده شد که ترجمة احمد شاملو بیش از دو مترجم دی ر مخاطـب کـودک الـود را
مورد توجه قرار داده است وی با است اده از واژگان ساده ،زبانی پویـا و روان ،ترجمـهای بـیتکلـف و
عاری از پیچیدگی اراهه داده که فهم آن برای کودکان راحتتر است؛ امـا دو ترجمـة دی ـر از نج ـی و
قاضی رویکردی مت اوت اتخاذ کرده و در مقایسه بـا ترجمـة شـاملو زبـانی دشـوارتر دارنـد و گـاهی
واژگانی بکار بردهاند که فهم آن برای کودکان دشوار مینماید با توجه به آنچه گ ته شد ترجمـة شـاملو
را میتوان ذیل پارادایم اسکوپو .در نظر گرفت ،درحالیکه دو ترجمة دی ر رویکردی تعـادل-محـور
دارند و در پارادایم تعادل دستهبندی میشوند
نتیجه

در مطالعة حاضر به بررسی سـه ترجمـه از داسـتان شـازده کوچولـو ذیـل پـارایمهـای تعـادل و
اسکوپو .پرداالته شد بدین منظور قسمتهایی از مـتن اصـلی کتـاب انتخـاب و سـه ترجمـة آن از
ابوالحسن نج ی ،محمدقاضی و احمد شاملو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت در پایـان روشـن شـد
که ترجمة شاملو ،ترجمهای سلیستر و مخاطب -مدار است وی با است اده از کلماتی ماننـد «االتـرک»،
کویرصحرا و غیره برای مخاطبین الا

الود یعنی کودکان و نوجوانان که واژگـان و تجربـة فرهن ـی

محدودی دارند ترجمهای قابلفهمتر اراهه کرده اسـت وی همچنـین کوشـیده تـا مـتن را بـهصـورت
عامیانه و گ تاری ترجمه کند،زیرا رمزگشایی پیامهای محاورهای برای کودکان دارای سط سـواد پـایین
ساده است پس شاملو با در نظر گرفتن مخـاطبین الـا

الـود،یعنی کودکـان کـه واژگـان و تجربـة

فرهن ی کمی دارند و ذیل پارادایم اسکوپو .در مقابل پارادایم تعادل ،ترجمـة روانتـر و سـلیستـری
اراهه کرده است دو مترجم دی ر رویکـردی مـتن-مـدار در ترجمـههـای الـود اراهـه داده و گـاهی از
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واژگان و عباراتی است اده کردهاند که درک آن برای کودکان پیچیـده اسـت ترجمـة ایـن دو متـرجم را
باید ذیل پارادایم تعادل در نظر گرفت
پارادایم تعادل بهدنبال این است تا تعادلی متعار ایجاد کنـد یااینکـه بـا ایجـاد تعـادلی سـویدار
توجه بیشتری به متن مبدأ داشته باشد از سوی دی ر ،پارادایم اسکوپو .بیـان مـیدارد کـه متـرجم در
هن ام ترجمة متن تنها نیسـت و او هـم ماننـد دی ـر افـراد مثـل مشـتری ،مخاطـب و غیـره یکـی از
طر های درگیر است نظریة اسکوپو .هد را بهصورت مشخص تعیین نمیکند و میگویدکه هـر
متنی مشتریای دارد و هر مشتری هدفی ،و هد ها یکسان نیست و متـرجم بایـد بـه هـد مشـتری
توجه کند این پارادایم بیان میکند که قبل از شروع ترجمه بایدروشن شود کـه مـتن مـورد نظـر بـرای
چه کسی ،چه منظوری و کجا قرار است مورد است اده قرار گیرد و بیشترین توجـه آن بـهسـمت مـتن
مقصد و مخاطب است در واقع ،مترجم تفش مـیکنـد تـا مـتن را بـهگونـهای ترجمـه کندکـه بـرای
موقعیت و افرادی که قرار است مورد است اده قرار گیرد کاربرد داشته باشد مترجم باید تـفش کنـد تـا
به غایت ترجمه ،یعنی هد تعاملی آن دست یابد و با الوانندگان مـتن ارتبـاط برقـرار کنـد؛ بنـابراین
نظریة اسکوپو .امکان ترجمة یک متن به روشهای مختلف بسته به هد و نوع مخاطـب را فـراهم
کرده است پس در ترجمةادبیات کودک ،پارادایم اسکوپو .نسبت به پارادایم تعادل جامعتر بـهشـمار
میرود ،زیرا ادبیات کودک نوعی از ادبیات است که بهطور الا

بـرای کودکـان ن اشـته مـیشـود و

مخاطبین اصلی آن کودکانند ترجمة ادبیات کودکان نیز از اهمیت الاصی برالـوردار اسـت ،زیـرا اگـر
مترجم متن را با معیارهای الوانندگان متن مقصد وفق ندهـد و بـر اسـا .پـارادایم اسـکوپو .عمـل
نکند ،مخاطبان آنکه همان کودکان هستند از درک آن باز میمانند و یا از الواندن متن لـذت نمـیبرنـد؛
عفوه بر این ،برالی از اهدا ادبیات کودکان با افزایش آگاهی مخاطبان بـهدسـت نمـیآیـد؛ بنـابراین،
ترجمهای که بر پایة تعادل برای کودکان صورت گیرد نمیتواند مناسـب باشـد همـانطـور کـه اسـنل
هورنبی ( )22 :4399تعادل را رد میکند و متذکر میشودکه «تعادل تصویر مبهمی از تقارن بین زبـانهـا
اراهه میدهد که بهندرت فراتر از سط شباهتهای مبهم وجود دارد»
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