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بازتاب و تاثیر ترجمه بر داستانهای کودکان در ایران
ایفان کریم شناوه
مربی  ,دانشگاه بغداد  ,گروه زبان و ادبیات فارسی – عراق
چکیده :
دوران کودکی یکی از مهمترین مراحل در زندگی هر فردی محسوب می شود .در این مرحله کودک ارزشهای فرهنگی و
اجتماعی کسب کرده و هویتشان شکل می گیرد .بنابراین بنظر می رسد که ادبیات کودک و همچنین مطالعه کتاب نقش
بسزایی در شکل گیری چنین ارزشهایی دارد .تمرکز تحقیق حال حاضر بر روی ادبیات کودک و ترجمه کتاب برای آنها می
باشد چرا که ترجمه الگوهای فرهنگی دیگر کشورهای مختلف که تابحال با آنها آشنا نشده اند را معرفی می کند .این مطلب
از جنبه های مختلف در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته تا درک منسجمی از این موضوع کسب شود .پژوهش حاضر
تحقیق ی کتابخانه ای و توصیفی می باشد و قرار است نه تنها به فوایدی که کودکان از خواندن کتابهای ادبی ترجمه شده
کسب می کنند بپردازد بلکه مسا ئل و مشکالتی که ترجمه ادبیات کودک با آن روبه رو است از جمله  :فرهنگ ،سانسور،
ابهام ،کتاب تصویری و غیره را بررسی کند .کلمات کلیدی  :ادبیات کودک ،ترجمه ادبیات کودک ،مسائل مربوط به
ترجمه ادبیات کودک
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مقدمه :
ادبیات کودک یکی از موارد جنجالی و بحث برانگیز در یکی دو دهه اخیر می باشد که از جنبه های گوناگون می تواند
مورد بررسی قرار گیرد .فراتر از درک آکادمیک  ،درک مشترکی از ادبیات کودک وجود دارد  :ادبیات کودک ،ادبیاتی
است که توسط کودکان خوانده می شود .چه در مدرسه و چه در خانه کتابها بخش عمده ای از زندگی کودکان را تشکیل
می دهند .کتابها همچنین تاثیر عمده ای بر شکل گیری و ساختار شخصیت کودکان دارد .می توان گفت که " ادبیات
کودک و نوجوان یکی از بنیادی ترین و مهم ترین مباحث آموزش و پرورش محسوب میشود .همان طور که به ادبیات
بزرگسال توجه می شود ،ادبیات کودک و نوجوان نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و پرورده شود و مورد حمایت
جامعه شناسان ،روانشناسان و ادب دوستان قرار گیرد"(عباسى.)5،1394،
سالمت و بقای فرهنگی و تربیتی هر جامعه ای ،مدیون مدیریت فرهنگی با کفایت و برنامه ریزی اصولی ،برای گروه سنی
کودک و نوجوان است؛ زیرا این گروه سنی در جوانی به عنوان شاخصه هایی جهت ارزیابی ارتقا ،یا عدم توسعه فرهنگی
جامعه به شمار میروند و این همه ،ثمره نوع تربیت و تغذیه فرهنگی در سنین کودکی و نوجوانی آنهاست .از این رو ،ترجمه
آثار داستانی کشورهای دیگر و دسترسی آسان کودکان و نوجوانان به آنها ،یقینا نگرشهای تازه و نوینی برای آنها خواهد
داشت(عباسى..)5،1394،
برخی از مح ققان ترجمه ادبیات کودک را ابزار ارتباطی بین فرهنگی می شمارند که شامل فرهنگ بین بزرگساالن و کودکان
میباشد .این بدین معنا است که بزگساالن از طریق ادبیات با کودکان ارتباط برقرار می کنند (ایتین ،2000 ،ص .)6.از طرف
دیگر کودکان نتنها با ادبیاتی که در نقاط دیگر جهان توسط هم سن و سالهای خود خوانده میشود آشنا میشوند بلکه
اطالعاتی در رابطه با فرهنگهای مختلف  ،نحوه زندگی آنها و چگونگی درک بهتر آنها کسب میکنند.
ترجمه با انتقال داده های گوناگون فرهنگی و اجتماعی ملل مختلف ،این امکان را فراهم می آورد که هر ملتی از طریق
شناخت ارزشهای دیگران بهتر به خودباوری برسد و حتی چنانچه دچار عقب ماندگی هم باشد ،با شناخت آموزه های
دیگران و ارزیابی مجدد راهکارها به خودباوری و باورهای نوینی برسد.
بهرحال ترجمه ادبیات کودک باعث میشود که تفکیک و جدایی مسائل اخالقی ،ایدئولوژی و آداب و رسوم اجتماعی کمتر
شود بخصوص اگر فرهنگ دو منطقه تا حدی به هم شبیه باشند.
ادبیات کودک و تاریخ آن
ادبیات کودک
بحثهای مختلف و متعددی بر سر اینکه ادبیات کودک چیست وجود دارد .دایرة المعاف آموزش ( )2008ادبیات کودک را
اینگونه تعریف می کند:
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" ادبیات کودک ،هر نوع ادبیاتی است که کودکان از آن لذت میبرند .بخصوص ادبیات کودک کتابهای نوشتاری هستند که
برای کودکان و نوجوانان چاپ می شوند ،آنهایی که هنوز به ادبیات بزرگساالن عالقه پیدا نکرده اند و یا هنوز مهارتهای
خواندن و درک عمیق را کسب نکرده اند".
هوک ،1987 ( 1ص ) 5.اشاره می کند که هر متن ادبی نوشتاری برای بچه ها بایستی مناسب سن ،نیازها و عالئق آنها باشد و
همچنین زندگی شخصی و آموزشی آنها را درگیر کند .او همچنین از تاثیر و نقش ادبیات کودک در ارتقاء درک فرهنگها و
ایدئولوژیهای مختلف جهان غفلت نکرده است  .هوک می گوید که ادبیات کودک  ،بچه ها را با ایده ها و آداب و رسوم
هایی که قبال با آن مواجه نشده اند آشنا می کند و آنها را در مناطق و زمانهای مختلف با خود همراه می سازد و روابط آنها را
با مردم و محیط اطراف خود مستحکم تر می کند .او اضافه می کند که ادبیات مربوط به بچه ها همواره نگرشهای متفاوت
جامعه به دوران بچگی و آداب و رسوم ها را انعکاس می دهد که این خود باعث می شود والدین تمایل پیدا می کنند آن را
به بچه های خود انتقال دهند.
ریتا ایتینن ،1943 ( 2ص) 43 -42 .این سوال را مطرح می کند که آیا واقعا نیازی به تعریف ادبیات کودک وجود دارد یا
خیر .او سوال خود را بر اساس مشاهدات اثرهای ادبی و مفاهیم مختلف ژانرهای ادبی و همچین تعریفهای دوباره ای که آن
اثرها به خود گرفته اند بنا می نهد .بنابراین می توان گفت ادبیات بزرگسال امروز  ،ادبیات کودک فردا روز خواهد بود.
تاریخ نشان داده که این احتمال غیر ممکن نیست .کتابهایی که زمانی برای بزرگساالن نوشته شده بود به مرور زمان کتابهای
کودکان محسوب شدند( به عنوان مثال ،کتاب سفرهای گالیور) .البته برعکس این مورد هم وجود دارد کتابهایی که برای
کودکان توسط بزرگساالن نوشته شده بود با گذشت زمان ،کتاب بزرگساالن محسوب شد( به عنوان مثال  ،کتاب ویینی
پوو).
تاریخ ادبیات کودک در جهان
شواهد بدست آمده از مطالب خواندنی کودکان و تصاویر آن ایام نشان دهنده این است که تصاویر دوران کودکی و مفهوم
کودک در طی زمان تغییر کرده است .یکی از این مدارک مریوط میشود به یک نقاشی کشیده شده از کودکان قرن  18که
توسط روتشمن کشیده شده است ( روتشمن ،1996 ،3ص ،10 .اشاره شده در کتاب گابریل تامسون -ولگموس،4
،1998ص . )18.او در آن نقاشی نشان می دهد که کودکان در همه موارد اخالقی از جمله صبور بودن و در زندگی نظم
داشتن از والدین یا بزرگترهای خود آموزش می دیده اند .در قرن  19تصاویر کودکانه رومانتیک همچون بهشت گمشده
شروع به شکوفایی کرد .در همان قرن بزرگترها تالش می کردند تا کودکان را از دنیای واقعی خودشان حفاظت کنند مثال تا
جائیکه ممکن بود آنها را از سختی های زندگی دور نگه داشته و در پناه خود نگه می داشتند.
4. Gabriele Thomson- Wohlgemuth

www.SID.ir

3. Rutschmann

2. Ritta Oittinen

. Huck

1

Archive of SID

نیکوالس اورم )  ، ( Nicholas Ormeدر مورد قرون وسطی و ادبیات کودک اینگونه اظهارنظر می کند که :ادبیات
کودک هم از نظر محتوا و هم از نظر توانایی خواندن از قرون وسطی شروع شده یعنی حداکثر از سال  1400در صورتیکه با
بازگشت به عقب ،دیگر تحلیلگران در رابطه با توانایی خواندن کودکان اینگونه استدالل می کنند که این توانایی به یونان و
رم کالسیک ،مصر باستان و جالبتر اینکه به اولین تمدنهای شناخته شده سومر باستان ( در حال حاضر کشورهای ایران و
عراق) برمی گردد.) See Seth Lerer, 2008 ( .
همزمان با آغاز جمع آوری کتابهای کودک توسط کتابخانه های سیار  ،بررسی کتابهای کودکان در مجالت اصلی ادبی هم
شروع شد و در سال  1802سارا تریمر مرکز تخصی با نام  Guardian of Educationتاسیس کرد .در اواخر قرن ،این
امکان برای تعداد کمی از مردان و زنان فراهم شد تا نوشتن برای کودکان را به عنوان شغل برای خود درنظر بگیرند .از سوی
دیگر تغییرات جمعیتی و تحوالت اقتصادی از جمله عوامل اساسی بودند که باعث شدند سرمایه گذارها بر روی ادبیات
کودک سرمایه گذاری کنند ،هر دوی آن موارد باعث بروز" انقالب مصرف کننده" شد .سرمایه گذارها کاالهای بیشتری را
به خانه های مردم می آوردند که کتاب کودک و ادبیات یکی از آنها بود .این مورد را در قرن  18بوضوح می توان مشاهده
کرد.
قبل از شروع تجارت کتابهای مربوط به ادبیات کودک ،مادرها خودشان تکنیکهای آموزشی را طراحی می کردند .بسیاری
از شواهد حاکی از استفاده مادران از کاشی های سرامیک طراحی شده برای آموزش الفبا یا کتاب مقدس برای کودکانشان
است .بعضی ها هم با زحمت ابزارهای آموزشی را خودشان تولید می کردند .معروفترین آنها جین جانسون در دهه  1740می
باشد که صدها کارت ،اسباب بازیها ،و کتابهای خانگی را به زیبایی تزئین و طراحی کرد تا به فرزندش نحوه خواندن و
اندیشیدن را بیاموزد .بطور معجزه آسایی این آثار هنوز هم باقی مانده اند ،اگرچه تعداد زیادی هم بدون شک نابود شده اند (
 .) www.dlib.indiana.eduبعدها در قرن  18کتابهای کودک بسیاری طراحی شدند که مادران برای آموزش
فرزندانشان از آن استفاده می کردند.
افرادی که در زمینه تصویرگرایی کتابهای کودک فعالیت می کردند اغلب این رویه طراحی را هم در متن و هم در تصاویر
بکار می بردد بخصوص ،طراحیها در بخش ابتدایی و یا برای نشان دادن فداکاری بکار گرفته می شد تا بتوانند مصرف
کنندگان بویژه والدین را برای خرید کتاب ترغیب کنند  .آنها از تصاویر ،برای کاربردهای ویژه از جمله آموزش مسائل
اخالقی استفاده می کردند ( تصویر  1را ببینید)
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Figure 2 Henry Walton (1746–1813), Sir Robert and Lady Buxton and their daughter
Anne, c.1786 (oil on canvas). © Norwich Castle Museum and Art Gallery/ The
Bridgeman Art Library.
با مشاهده این تصویر می توان این سوال را مطرح کرد که چه نوع کتابهایی در نیمه قرن  18تولید و چاپ می شده است.
احتماال ژانر اصلی کتابها اخالقی بوده و اگرچه از نظر ترغیب و تاثیر گذاری تعداد زیادی وجود نداشته ولی در آن دوران
کتابهای آموزشی و اخالقی از پرفروش ترین کتابها بودند .بسیاری از این داستانهای اخالقی توسط
"  "Impeccable Governesses, Rational Dames, and Moral Mothersنوشته شده که جزو زنهای پیشگام
بودند که میتزی مایرز بطور کلی از آنها نام می برد ( .میتزی مایرز ،1986 ،1ص.) 31 -59 .
صنعت نشر در دهه  1800بطور فزاینده ای محصول جدیدی را توسعه داد تلفیقی از کتابهای سنتی و حکایات اخالقی که
برای کتابهای کودکان استفاده می شد .این نوع کتابها ارزان بودند و اغلب خارج از لندن چاپ می شدند .بهرحال در اواسط
قرن  19طیف گسترده ای از ادبیات کودک در ژانرهای مختلف را می شد در بازار دید .
کتابهای مختلفی برای اقشار متفاوت از جمله :برای ثروتمندان  ،فقیران ،دختران  ،پسران ،برای انگلیسی ها یا مخالفان آنها،
برای خوانندگان کالن شهرها ،ایاالت و مستعمری آنها ،برای نوزادان ،کودکان و بزرگساالن منتشر شد .تکنولوژیهای جدید
بخصوص در زمینه تصویرسازی همراه با ارتقاء استراتژیهای تبلیغاتی و نحوه توزیع پیشرفته تر وارد بازار شد .کتابها بزرگتر،
رنگین تر و ارزانتر شدند و اغلب بطور کسترده قابل دسترس تر همچنین تجملگرایی که قبال بود دیگر دیده نمی شد .این
رشد و ارتقا در چاپ کتابهای کودک در دهه  1950به اوج خود رسید و جزو مشاغل با اهمیت و برجسته بحساب آمد (
هانت ،پیتر (،2ویراستا)  ،1996ص .)481 .در سال  1952روزنامه نگار آمریکایی با اسم ای.بی .وایت " 3سایت شارلوت" را
منتشر کرد یکی از معدود کتابها برای کودک که بطور جدی موضوع مرگ را مطرح کرد ( سیلوی ،آنیتا(4ویراستار) ،2002
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ص .) 467.همچنین موریس سنداک در طول دهه بیش از  24کتاب تصویرگری کرد و اسم خودش را به عنوان مبتکر
تصویرگری کتاب نشان داد ( همان ،ص.)481 .
در سال 1997جی ،کی ،رولینگ 5اولین سری کتابهای هری پاتر را در انگلستان چاپ کرد .عالرغم موفقیت شگفت آور این
کتاب ،بازار کتاب کودک در بریتانیا در اواخر قرن با رکود مواجه بود .اقتصاد بد و دشوار ،رقابت تلوزیون و بازیهای
ویدئویی از یک سوء و افزایش قیمتهای کتابها از سوی دیگر باعث این رکود بودند اگرچه کتابهای تصویری تا حدی خوب
پیش می رفت ( همان ،ص.)682 .

تاریخ ادبیات کودک در ایران
برحسب گفته های محمدی و قائینی در جلد یک کتاب تاریخ ادبیات کودکان در ایران  ،ادبیات کودک در ایران تاریخی
بسیار کهن دارد و قدمت آن به بیش از  3000سال می رسد زمانیکه که خانواده های فارسی ،ادبیات را شفاهی روایت می
کردند و کودکان از آن لذت می بردند داستانهای مکتوب هم به دوره ساسانیان برمی گردد.
الالیی ها ،مثل ها ،ترانه های کودکان ،افسانه های خردساالن ،داستانهای ماجرایی و حماسی و عاشقانه و اسطوره ها که
زاییده تخیل و تفکر مردم اعصار مختلف هستند بنیاد و اساس ادبیات کودکان و نوجوانان را تشکیل می دهند .بنابراین اگر
بگویی م که ادبیات کودکان سرچشمه در فرهنگ عامه دارد و به کهنسالی زندگی بشر بر روی زمین است خالف نگفته ایم
(ملکیان ،1385 ،ص.)139 .
از روزگاران پیش از اسالم آثار مکتوب زیادی جز تعداد کمی سنگ نوشته و چند کتاب انگشت شمار چیز دیگری برای
قضاوت درباره وضع زندگی مردم آن زمان ها در اختیار امروز ما نیست .با مراجعه به تاریخ ،آثاری را می توانیم نام ببریم که
کودکان و نوجوانان را مورد خطاب قرار می داده اند .در ایران باستان برپایه کاوش های باستان شناسان ،آموزش رسمی به
هزاره سوم قبل از میالد مسیح باز می گردد ( همان .)137
ابوبکربن محمد جعفر نرشخی در سال  332ه.ق در کتاب تاریخ بخارا سابقه نقالی قصۀ سیاوش را در ایران به  3000سال قبل
از خود می رساند .آثاری از ایران باستان مثل ":کارنامه اردشیر بابکان ،اندرز خسرو گواتان  ،یادگار زریران" که شرح جنگ
ها و دالوری های برادر گشتاسب ،زریر  ،همچنین هزار افسانه که شکل اولیه قصه های " هزار و یک شب" و " درخت
آسوریک" که به مناظره نخل و بز اختصاص دارد را می توان نام برد اما باید توجه داشت که استفاده کودکان از این آثار در
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گرو در دسترس بودن این آثار برای مردم و نیاز به داشتن سواد در بین بزرگساالن بوده است که در هر دو مورد جای تردید
است.
پس از فروپاشایی حکومت ساسانی و ورود اسالم به ایران سرنوشت بسیاری از آثار ارزشمند دینی ،ادبی ،تاریخی ،فلسفی در
هاله ای از ابهام قرار گرفت و ایرانیان در شرایط گسست فرهنگی واقع شدند و زمینه های فرهنگ و ادب خصوصا آموزش و
پرورش یکسره به فراموشی سپرده شد .اما با شناخته شدن قصه های گوناگون قرآن برای عموم مسلمانان  ،قصه هایی با
اثرپذیری از قرآن با درون مایه های اخالقی ،فلسفی و عرفانی آفریده شد و قصه های عامیانه با درون مایه های گوناگون سینه
به سینه نقل و نوشته شد و تعداد زیادی به پهنه ادبیات کودک ونوجوان پیوست ( .همان .)142
در قرن چهارم ه.ق کتابهایی نوشته شد و همچنین حدود  500قصه و افسانه عامیانه که دهان به دهان میگشت توسط ابوعبداهلل
جمشیدی یا جهشیاری ج مع آوری شد .در قرن پنجم هم کتابهایی به نگارش درآمد از جمله  :پندهای عنصرالمعالی،
کیکاوس بن و شکمیر ،شاهزاده خاندان زیار ،که خطاب به فرزندش گیالنشاه بود .عنصرالمعالی با آگاهی از اینکه اندرز و
پند تنها به مالل کودکان می انجامد در هر باب حکایتی مناسب و نمونه ای در درستی آن پند نقل می کند تا آنها را به
خواندن دلگرم کند ( .محمدی و قائینی ،13381 ،ج ،2.ص . )35 .این کتاب را کارشناسان با توجه به نثر ساده و روان و
دورنمایه مرتبط با زندگی کودکان ،کتاب کودک می خوانند ( قزل ایاغ ،1383 ،ص.)103 .
در قرن ششم می توان به کتاب " کلیله و دمنه" اشاره کرده که از زبان سانسکریت به زبان پهلوی و بعد از سالم به زبان عربی
ترجمه شد اشاره کرد .در اوایل قرن هفتم هم با حمله مغول دستاوردهای علمی و ادبی و فرهنگی را که ایرانیان با دشواری
فرآوان در عرصه فرهنگ به شکوفایی رسانده بودند به تاراج برد و ویرانی کتابخانه ها و مدارس و مساجد برجای ماند .از
آثار این قرن می توان به مرزبان نامه اثر رستم بن شروین  ،که سعد الدین ورامینی به نثر فنی آراسته است را نام برد.
در عصر قاجار و قبل از انقالب مشروطیت رفت و آمد تجار و بازرگانان به کشورهای دیگر و مشاهده تالش ملت ها برای
رهایی از حکومت های خود کامه و آزادی طلب ،سبب بیداری ایرانیان شد .تأسیس دارالفنون توسط امیر کبیر نقطه عطفی
در آغاز جنبش بیداری ایرانیان محسوب می شود و سبب بوجود آمدن آثاری از جمله " مثنوی االطفال" از محمود مفتاح
الملک گزیده ای است از داستانهای مثنوی همراه با تصویر ،همچنین دو جلد " اخالق مصور" اثر صنیع السلطنه که بیشتر
شخصیتهای آنها را حیوانات و عوامل طبیعی تشکیل می دهند که نماد و تمثیلی از انسانند و رویدادهای زندگی آنها به گونه
ای است که راهنمای انسان واقع می شوند و در آخر پندی مستقیم را ارائه می دهند ( قزل ایاغ ،1383 ،ص.)132 .
سال  1300شمسی را باید در تاریخ ادبیات کودکان نقطه عطفی دانست ،چرا که جبار عسگرزاده معلمی از اهالی آذربایجان
که کودکستانی به نام " باغچه کودکان" در تبریز تأسیس کرده بود آثاری را برای کودکان بازنویسی و تألیف کرد .می توان
گفت دوره مشروطه و سالهای پس از  ، 1300نخستین آشنایی کودکان با ادبیات از راه کتابهای درسی انجام می شده است و
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از آنجا که نویسندگان ک تابهای درسی بیشتر آموزگار بودند و ادبیات را تنها ابزاری برای انتقال پندها و آگاهی ها می
دانستند ،بخش بزرگی از ادبیات کتابهای درسی را " ادبیات تعلیمی" تشکیل می داد ( .موسوی ،هادی پور ،سمندری،1387 ،
ص.)132 .
در آغاز دهۀ چهل قرن معاصر با گسترش شهرنشینی و رشد طبقه متوسط ،ایران وارد مرحلۀ جدیدی از حیات اجتماعی شد
که یکی از نشانه های آن تغییر در نظام آموزشی و کتابهای درسی و پرورشی بود .در سال  1341شورای کتاب با همت
جمعی از فرهنگیان ،کتابداران ،نویسندگان و تصویرگران به قصد اشاعۀ آثار ادبی و کمک به گسترش کتابخانه های
کودکان تأسیس شد و در سال  1345کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پا به عرصه وجود گذاشت .دهۀ پنجاه
 ،حضور کارشناسان ادبیات کودکان در مجامع بین الملل بود ،شورای کتاب کوک به عضویت دفتر بین المللی کتاب برای
نسل جوان درآمد و در سال  55برگزار کننده روز جهانی کتاب کودک شد( .همان .ص.)136-135 .
دهۀ  60که حدود  7سال جنگ تحمیلی بود بسیاری از مدارس در مناطق جنگی تعطیل و مهاجرت های ناخواسته سبب
دگرگونی در زندگی مردم شد .کتابخانه های کانون پرورش فکری به حالت تعطیل درآمد و باالخره بعد از آن تحت پوشش
وزارت آموزش و پرورش به مجموعۀ دولتی تبدیل شد .در دهه  70بعد از پایان جنگ  ،ترجمه انواع کتابها آغاز شد حتی
هوشنگ مرادی کرمانی ،محمدرضا یوسفی برای جایزه اندرسن نامزد شدند و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در پاییز
 77تأسیس شد ( .همان ،ص.)138-137 .
ترجمه
بشر بنا به روحیه جستجوگر خود ،همواره در پی یافتن راهی برای برقراری ارتباط و آشنایی با سایر اقوام و گشودن باب گفت
و گو با آنها بوده است .در این راستا ،آثار مکتوب بخصوص متون ادبی و فلسفی و مذهبی به دلیل نقش مهم و تأثیر گذار
خود در انعکاس آراء ،افکار و به طور کلی فرهنگ و جهان بینی جوامع مختلف زبانی ،زمینه مناسبی را برای درک و شناخت
بیشتر و عمیق تر جوامع بشری نسبت به یکدیگر فراهم کرده اند .از سوی دیگر ،عامل زبان ،همواره به عنوان مانعی در این
مورد عمل کرده است؛ به گونه ای که شناخت جوامع دیگر ،بدون آشنایی با زبان اهل آن جامعه امکان پذیر نیست .وجود
مانع زبانی از یک سو و عدم امکان یادگیری زبان برای تمام اقشار جامعه از سوی دیگر ،ترجمه را در طول تاریخ به عنوان
مناسب ترین راه برای دستیابی به محتوای تولیدات جوامع زبانی دیگر مورد توجه بشر قرار داده است .به همین منظور آثار
ادبی ،فلسفی و دینی فراوانی توسط مترجمان که غالب آنها در بدو امر راهبان ،ادبا و فالسفه تشکیل می داده اند ،به زبان های
مختلف ترجمه شد(عباسى.)6،1394،
از جمله نیازهای گوناگونی که ترجمه به آنها پاسخ میدهد موارد زیر است:
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 -1نیاز به شناخت بیشتر :اگر دنیا یک دهکدة جهانی است ،پس روا نیست افراد آن همدیگر را نشناسند .ضمنا از یاد نبریم
که هرگونه عارضه ای در این دهکده جهانی بر روی زندگی همه مردم آن تأثیر میگذارد .ترجمه در بخشهای ادبی و هنری و
آشنایی با آثار نویسندگان خارجی ،زمینه را برای گزینش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی فراهم میآورد.
 -2تولید فرهنگ و توسعه هنر :فرهنگ بومی به تنهایی جوابگوی فرهنگ جهانی نیست و برای آنکه دانسته ها به روز شوند،
نیاز مبرمی به تغذیه فرهنگی است .وقتی جامعه دچار رکود فرهنگی و علمی است ،تنها راه برونشد از تنگنای بحران ،توسل به
ترجمه است .البته اگر بده بستانهای فرهنگی و هنری با شیوه های صحیح مانند ترجمه ،تحقق نیابد ،در آن صورت "
فرهنگهای کالن" غیر بومی به شکل مهار نشده ای  ،از طریق ماهواره ای " فرهنگهای خرد" آسیب پذیر را نابود کرده و
سبب هویت – زدایی از آنان می شود.
 -3ارتقا توانمندیها و قابلیتهای زبان :در امر ترجمه نیاز به تحقیق در مورد الگوهای نحوی" زبان تألیف" و " زبان ترجمه"
برای مترجم اجتناب ناپذیر است و همواره او را به تحقیق و پژوهش وا میدارد .مترجم برای یک ترجمه خوب همواره به زبان
و زبانشناسی توجه کافی مبذول میدارد و در این رابطه مترصد دستیابی به اطالعات و دانسته های روز است.
 -4حس کنجکاوی در مورد ملل دیگر :بدون شک حس کنجکاوی انسان سهم معینی در شناخت موقعیتها و دغدغه های
فرهنگی ،هنری و اجتماعی ملل دیگر دارد .شرط الزم برای تقویت و تشدید چنین مقوله ای نیز آن است که آنچه توسط
مترجم گزینش و ترجمه میشود ،جوابگوی این کنجکاوی ها باشد .سالمت و بقای فرهنگی و تربیتی هر جامعه ای مدیون
مدیریت فرهنگی با کفایت و برنامه ریزی اصولی برای گروه های سنی کودک و نوجوان است.
 -5نیاز به " باززایی" فرهنگی و رسیدن به خودباوری :ترجمه شدن آثار مهمی چون اشعار خیام ،فردوسی ،سعدی ،حافظ و
مولوی نشان می دهد که ما در مقاطعی تولیدات فرهنگی خود را به کمک نوع نگرش دیگران ارزیابی کرده ایم .تأثیرات
استقبالی که در جوامع غربی از آثار ابن سینا و دیگران شده ،سبب می شود با " باز اندیشی" دوباره سری به ذخائر فرهنگی و
هنری خود بزنیم و در نتیجه میزان اعتماد بنفس ما در رابطه با حفظ و توسعه خالقانه این ارزشها فزونی یابد.
 -6نیاز به آسیب شناسی خود در همه زمینه ها :ترجمه ،جامعه فرهنگی و علمی را به یک " قیاس نسبی" می رساند و این
سبب می شود بنیان های فکری ،اجتماعی ،فرهنگی ،تربیتی ،اخالقی و حتی دانسته های علمی آسیب شناسی شوند .از طریق
ترجمه ،ملتهای دیگر و دنیایشان را می توان دید و معیار و شاخصی جامع تر ،برای درک و مشاهده نارسایی ها و چگونگی
ارزشهای خود دریافت.
 -7پاسخ گویی به نیازهای گروههای سنی کودک و نوجوان :ترجمه آثار باستانی ،هنری ،آموزشی و تربیتی کشورهای دیگر
و دسترس ی آسان و برنامه ریزی شده کودکان و نوجوانان به آنها و نیز برگزاری جلسات نقد و بررسی این آثار با حضور
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گروههای سنی مذکور و حتی در مواردی دعوت از نویسندگان خارجی و مترجمان کتابها ،یقینا فرازها و نگرشهای تازه و
نوینی را برای این دو گروه سنی به همراه خواهد داشت ( .پارسایی ،1387 ،ص.)25.
تاریخ ترجمه در ایران
در ایران در طول تاریخ زبان های مختلف بزرگی مانند سغدی ،برخی زبان های کوچک محلی ،فارسی باستان ،پهلوی
اشکانی و ساسانی ،عربی و فارسی دری رایج بوده که با خط های مختلف میخی ،اوستایی ،پهلوی و عربی نگاشته می شده
است .طبیعی است که تحول و تغییر در این حوزه گسترده زبانی نیازمند مترجمان توانا بوده که قابلیت برگرداندن آثار
مکتوب را به زبان های دوران بعد داشته باشد .از این رو همواره بزرگانی در حوزه ترجمه در قلمرو جغرافیایی ایران بزرگ
ظهور کرده اند که استعداد برگرداندن آثار دینی و ادبی را به زبان غالب دارا بوده اند .در این میان موبدان و در دوران بعد
دانشمندان و محققین نقش بسزایی داشته اند .به منظور پرهیز از اختالط مباحث ،ترجمه در ایران ،در دو حوزه ایران پیش از
اسالم و ایران پس از اسالم قابل دسته بندی است(عباسى:)55،1394،
پیش از ظهور اسالم در ایران ،آثار مختلفی از زبان های مختلف هندی ،قبطی ،سریانی ،آرامی و موارد دیگر به زبان پهلوی
برگردانده شده که برخی ادبی بودند ،که از جمله آنها می توان به کلیله و دمنه و طوطی نامه اشاره کرد  ،برخی دیگر از متون
ترجمه شده در این دوران ،ترجمه اوستا کتاب مقدس زرتشتیان است که از اوستایی به پهلوی برگردانده شد .این اتفاق در
دوران اشکانی و به طریق اولی در زمان ساسانیان رخ داد .در هر دو دوره ،زبان اوستایی که زبان مرده ای به حساب می آمد و
تنها موبدان آن را می آموختند ،رفته رفته منسوخ گردید .نیاز به مطالعه و تفسیر اوستا ،سبب ترجمه این متن بزرگ دینی به
زبانی پهلوی اشکانی و سپس پهلوی ساسانی گردید( .عباسى.)56،1394،
پس از ورود اسالم به ایران ،برای مدت زمانی بسیار طوالنی (حدود چهار قرن) ،زبان ایرانیان از پهلوی به عربی برگردانده
شد .این کار به دست یکی از کاتبان ایرانی به نام صالح بن عبدالرحمن انجام شد .در قلمرو گسترده ایران بزرگ ،گرچه مردم
عادی اغلب به زبان های پهلوی یا بومی خود سخن می راندند ،زبان دستگاه سیاست و علم و آموزش عربی بود .نخستین کار
بزرگ ایرانیان پس از اسالم شکل گیری حوزه جدید علمی جمع آوری دانشمندان و بزرگان علمی در شهرهای بزرگ
تحت نفوذ خلفای مسلمان ترجمه و نقل علوم به زبان عربی و درآوردن زبان غیر رسمی عربی به زبان علمی بود.
با تداخل زبان عربی در زبان فارسی ،زبان دری ( فارسی کنونی)  ،زبان رسمی کشور ایران شد .اندیشمندان ایرانی با احاطه ی
کاملی که به هردو زبان داشتند ،به ترجمه کتب مختلف مبادرت کردند .تا ظهور پادشاهان قاجار ( یعنی به مدت  9تا  8قرن)
ترجمه کتب عربی به فارسی و بالعکس ،رواج زیادی پیدا کرد .تحت تأثیر این ترجمه ها ،صنایع شعری تغییر کرد و کلمات
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بسیاری از عربی به فارسی راه یافت و آداب و رسوم و سنن و قواعد دو کشور در فرهنگ دیگری ،جایی برای خود باز کرد.
(عباسى.)57،1394،
ترجمه آثار کودکان به طور مشخص ،از سال های  1300ه .ش قابل بررسی است .از سال های  1300تا  1320ه.ش ،داستان
های هانس کریستین اندرسن توسط علینقی وزیری  ،روحی ارباب و مهری آهی وارد بازار نشر کتاب کودک شدند که
مصادف با ترجمه اولین رمانهای قرن  18و  19م اروپاست .همچنین در همین دوره آثار کوتاه داستانی کودکان ترجمه و در
مطبوعات آن ایام چاپ می شد .مجله نو نهاالن ،کیهان بچه ها ،سری مجالت پیک و مجله اطالعات دختران و پسران در این
روند ،نقش بسزایی داشتند .ترجمه در سالهای پس از انقالب اسالمی ،به مجموعه شرایطی برخورد کرد که یکباره از میدان
بازار نشر به عقب رانده شد و در دوران پس از آن نیز دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است ( .حجازی ،1385 ،ص.
.)184
به گفته صفار زاده کار ترجمه در کشور ایران بخصوص ایران مدرن ،با کتابهای درسی دار الفنون آغاز شد و بر اثر احیای
صنعت چاپ و اعزام محصلین به خارج گسترش یافت .از آنجا که هدف تأسیس این مؤسسه تربیتی در زمان عباس میرزا و به
پیشنهاد روشنفکران و آزادیخواهان ،اخذ تمدن و علوم و معارف مغرب زمین عنوان شده بود ،لذا به استخدام معلمین خارجی
نیز اقدام گردید .همچنین کتب درسی خارجی در زمینۀ علوم ،ادبیات ،تاریخ ،پزشکی و  ...با کمک همین معلمین به فارسی
برگردانده شد .پس از چندی به توصیۀ عباس میرزا به ترجمه آثار ادبی نیز پرداختند.
از آن جا که محصلین بیشتر به فرانسه اعزام میشدند ،زبان فرانسه در مملکت رایج شده و با گستردگی آن ،نه تنها آثار
نویسندگان فرانسوی ،بلکه آثار ادبی دیگر زبانهای اروپایی مثل آلمانی ،روسی ،لهستانی ،مجاری ،اسپانیایی و پرتغالی نیز به
زبان فارسی برگردانده شد .نخستین نمایشنامه ای که اثر مولیر است " مردم گریز " از فرانسه به فارسی ترجمه شد ،نمایشنامه
پس از جنگ جهانی دوم ،زبان انگلیسی جای فرانسه را به عنوان زبان دوم گرفت و گسترش روز افزون یافت .اما با وجود
اینکه انگلیسی زبان دوم امروز اکثریت محصلین ایرانی بشمار میرود ،در قلمرو ادبیات هنوز هم بهترین مترجمان ما اغلب
کسانی هستند که از زبان فرانسه ترجمه کرده اند( .صفارزاده ،1370 ،صص.)12-11.
اما دهه  1340ه.ش ،آغاز دوره تازه ای در ادبیات کودکان و نوجوانان است .در این ایام اهمیت ادبیات کودکان بیشتر شناخته
میشود و تأسیس سازمانهایی چون شورای کتاب کودک ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،مرکز انتشارات
آموزشی در این سالها ،موجب رشد و اعتالی ادبیات کودکان شد ( .قرشی ،1385 ،ص.)63 .
اتفاقات دیگر این دهه ،یکی تدریس درس آشنایی با ادبیات کودکان در گروه کتابداری دانشگاه تهران و دومی انتشار سری
مجالت پیک بود که با همکاری مؤسسه فرانکلین و آموزش و پرورش انتشار یافت و چهره های سرشناسی چون ایرج
جهانشاهی و پروین دولت آبادی و فردوس وزیری با آن همکاری داشتند ( .قزل ایاغ  ،1388 ،ص.)112.
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منافع اقتصادی ترجمه موجب شد که ناشران و بنگاه ترجمه و نشر کتاب به ترجمه و انتشار بسیاری از کتابهای کودک و
نوجوان اقدام نمایند .از جمله کتابهای ترجمه شده  ،آلیس در سرزمین عجایب ،افسانهها و قصههای شارل پرو ،برادران گریم،
داستانهای اندرسن و ژول ورن است  (.میرهادی ،1373 ،ص.)178 .
با وقوع انقالب اسالمی در ایران در سال  1357ترجمه کتب کودکان با توجه به شرایطی که به وجود آمده بود ،یکباره از
میدان نشر ادبیات کودکان به عقب رانده شد و نویسندگان به منابع ملی و اسالمی روی آوردند و داستانهای واقعی درباره
زندگی کودک و نوجوان به نگارش درآمد(عباسى.)95،1394،
با توجه به گزارش شورای کتاب کودک از سال  ، 64مجددا ترجمه کتاب کودکان رشد یافت .در این سال تعدادی از آثار
برندگان جایزه جهانی اندرسن مثل ماجراهای فسقلی اثر اریش کستنر ،کیک آسمانی اثر جانی روداری و سلطان عجیب زیر
زمین اثر کریستین نوستلینگر به فارسی ترجمه شد .از مجموع  159اثر منتشره 83 ،اثر ترجمه بود .درسال  69نیز ،از  244کتاب
انتشار یافته  128اثر ترجمه و  166اثر تألیف است (.قرشی به نقل ازگزارش شورای کتاب ،1385 ،ص.)65 .
ترجمه ادبیات کودک
.1

اهداف

کلینبرگ  ،1986( 1ص 10.به نقل از گابریل تامسون – ووهلگموث  ،1998 ، 2ص )29.برای ترجمه ادبیات کودک چهار
هدف مشخص کرده و در دو مجموعه از دو گروه به شرح زیر قرار داده است:
.1

برای پیشبرد چشم انداز بین المللی ،درک و تجربه عاطفی /احساسی از محیطهای بیرون و فرهنگهای خارجی

راحتتر و دسترس تر کردن ادبیات برای کودکان
.2

همراهی و تالش برای ارتقاء ارزش خوانندگان

تهیه متنهایی برای خوانندگانی که بتوانند برحسب میزان دانش خود از آن درک کنند

3

مجموعه اول تا حدی مقابل مجموعه دوم است چراکه مجموعه اول پایبندی نزدیکی به متن منبع /مبدأ دارد در حالیکه
مجموعه دوم تمرکز بیشتری به متن مقصد دارد  ،تغییرات بیشتری در متن مبدأ می دهد.
جوب ،1996 (1ص ) 519 .معتقد است که کتابهای ترجمه شده همانند پنجره ای هستند که به خوانندگان این امکان را می
دهد که با توجه به عملکرد شخصیتهایی مانند خودشان در داستانها درکی از دنیای واقعی بدست آورند .خوانندگان می
فهمند که افرادی از دیگر فرهنگها مشکالت و استرسهای یکسانی با آنها را تجربه می کنند و این مطلب خود به تنهایی منجر
می شود که خوانندگان کتاب حس کنند تنها نیستند.
2. Gabriele Thomson- Wohlgemuth
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در میان پژوهشگران ترجمه ادبیات کودک می توان به این محققان اشاره کردBirgit Stolt, Gideon Toury, :
Katharina Reiss, Zohar Shavit, Ritta Oittinen, Cay Dollerup, Emer O’Sullivan and Tina
 Puurtinenاین محققان موضوعات مربوط به هنجارهای ترجمه و عملکرد آن را بررسی کرده و بر روی درک و تعامل
کودک با متن متمرکز شدند .از سوی دیگر خوانش کودک یعنی ترجمه بمنظور خواندن با صدای بلند و مطالعات مقایسه ای
ادبیات کودک را بررسی کردنده اند.
جنبه فرهنگی و تاثیر آن بر شکل ترجمه را نمی توان بیش از حد ارزیابی کرد .ولی می توان به برخی از بررسیهای محققان
اشاره کرد .دانوتا اوربانک

2

(  ،)200بدنبالش جکوموند  )1992( ( 3نشان دادند که شیوه ترجمه آثار ادبی نشانگر روابط

قدرت بین فرهنگ متن مبدا و فرهنگ متن هدف است :یک فرهنگ ضعیف تر ( زیرمجموعه) بیشتر از یک فرهنگ قوی
تر( هژمونیک) تأ ثیر پذیرفته و ترجمه می کند  .بنظر می رسد مترجمان با انتخاب استراتژیک خود ( عمدی یا غیر عمدی) با
تصویرسازی زبان مبدأ باعث شکل دادن فرهنگ زبان هدف در بین خوانندگان ترجمه می شوند.

4

 .2عوامل موثر بر ترجمه ادبیات کودک
از تقاضا برای خواندن ادبیات و کتابهای کشورهای دیگر جهان  ،عالقه به ترجمه ادبیات کودک بوجود آمد که نتیجه آن
ترجمه ادبیات کودک که خوانندگان آن کودک بودند شکل گرفت  .این موضوع مسیرهای جدیدی را برای مطالعات
ادبیات کودک و مطالعات ترجمه گشود و سهم ترجمه ادبیات کودک را بخاطر نقش چند جانبه خود برجسته کرد.
این جنبه ها همانطور که در تاریخ ترجمه ادبیات کودک هم ذکر شده است با انتقاداتی رو به رو شد که در ادامه به برخی از
آنها اشاره می شود.
2.1

مترجم

طرح نظرها و مباحث مختلف در خصوص روش ها ،مشکالت و از همه مهمتر توانمندی افراد در سنت ترجمه سبب شد،
برای مترجم شروط و توانایی هایی در نظر گرفته شود و بحث مترجم خوب بودن ،مطرح گردد:
"مترجم خوب " بودن ،ارتباطی تنگاتنگ با هوشمندی و پژوهشگری مترجم دارد .هوشمندی یک مترجم ،او را به کشف
نقاط ضعف خود و تشخیص آنچه باید برای ترجمۀ متن خود بیاموزد ،سوق میدهد .پژوهشگری مترجم ،نیز او را به رفع نقاط
ضعف و جستجو برای فراگیری تازههای مورد نیاز ترجمه ،موظف میکند و او را به نتیجه میرساند .برای نمونه نشانه های
هوشمندی و پژوهشگری یک مترجم زبان خارجی به فارسی را در رفتارهای زیر میتوان دید(عباسى:)21،1394،

3. Jacquemond
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-1

اگر در متن خود به واژه یا اصطالحی برخورد که معنی آن را در منابع در دسترس نمی یابد ،به سراغ منابع دورتر

میرود ،حتی اگر الزم شد ،با دیگران تماس میگیرد و از این و آن ،در داخل و خارج کشور میپرسد.
-2

اگر در متن خود ،به واژهای برخورد که معنی آن را متناسب با متن نمی بیند ،پیش از هر کار به فرهنگ لغات

مراجعه میکند تا معنای دیگری را که برای آن واژه نمیداند ،فرا بگیرد ( .رفیعی ،1392 ،ص.)21 .
-3

اگر در متن به واژه یا اصطالحی تخصصی برخورد ،آن را با مراجعه به فرهنگ تخصصی آن حوزه ترجمه میکند.

اگر فرهنگی تخصصی در آن حوزه نیافت یا در فرهنگ تخصصی ،معادلی نیافت یا چند معادل یافت ،با مراجعه به متخصصان
آن حوزه معادل مناسب را مییابد.
-4

اگر بخشی از متنی ،ترجمه متنی یا شعری یا سخنی فارسی به زبان بیگانه بود ،آن را از زبان خارجی به قلم خود

ترجمه نمیکند ،بلکه در جستجوی اصل فارسی آن بر میآید و اصل فارسی را در ترجمه قرار میدهد.
-5

برای تلفظ درست اسامی خاص انسانها ،شهرها ،روستاها و اشیائی که متعلق به فرهنگهای غیرمرتبط با زبان مبدأ بوده

و به زبان مبدأ نوشته شده اند ،در جستجوی تلفظ درست نام آنها از منابع بومی خود بر میآید.
-6

اگر موضوع مورد ترجمه را درک نمیکند ،خود را با مطالعه و پژوهش ،به درک مورد نیاز برای فهم متن میرساند.

-7

وجدان ترجمه به او اجازه نمیدهد که هر ترجمه ای را بپذیرد ،مگر اینکه به آنها عالقه داشته باشد و آنها را بفهمد و

درک کند.
-8

همواره خود را روزآمد نگاه میدارد و بازنگری در کار خود و پذیرش نقدهای ارزشمند دیگران نسبت به خود را به

عنوان یک ارزش تلقی میکند ( .رفیعی ،1392 ،ص.)22 .
جالب توجه است که مترجمان چه در غرب و چه در ایران ،در ترجمه آثار ادبی کودکان روش هایی مشابه را انتخاب می
کنند؛ تغییر بافت فرهنگی و بومی ساختن اسامی خاص ،مکان ها و حتی مراسم مذهبی از روش هایی است که مترجمان برای
فهم بهتر کودکان از آنها بهره می برند .معموال مترجمان سرگرم کردن کودکان و درگیر نکردن آنها را با ترجمه تحت
اللفظی ،دلیل دور شدن خود از متن مبدأ می دانند .) Lathy, 2010, p. 118 ( .از این رو می کوشند ترجمه هایی روان
ارائه دهند و از بیگانه سازی متن بپرهیزند .چنین رویکردی به بازنویسی متن اصلی می انجامد.
2.2

جایگاه مترجم ومؤلف

همه می دانند که هر نویسندهای سبکی خاص دارد .آنچه سبکی را ازسبکی دیگر متمایز می کند ،تفاوت نویسنده ها در
انتخاب ساختارها و کلمات و ترکیبات و واژگان است .گاه سبک نویسنده ای را به دلیل ویژگی های بارز زبانی آن می توان
به سادگی تشخیص داد ،ولی گاه تشخیص سبک به سادگی ممکن نیست .در هر حال هیچ گاه دو نویسنده ،کامال شبیه هم
نمی نویسند ،چون سبک انعکاسی از مجموعه ای از عادات ،اعتقادات ،سلیقه ،دانش و توانایی ها و تجربیات زبانی نویسنده
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است .این مجموعه را که برخی عناصر آن شخصی و برخی دیگر از محیط اجتماعی و فرهنگی و حرفه ای نویسنده ،نشأت
می گیرد ،جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو ) ( habitusنامیده است .مشکل از آنجا پیدا می شود که مترجم می خواهد،
سبک متن اصلی را که جزیی تفکیک ناپذیر از متن اصلی است ،به زبانی دیگر "ترجمه" کند( .عباسى .)23،1394،به عبارت
دیگر ،مترجم هم در انتخاب کلمات و ساختارهای نوشته اش ،سلیقه ،دانش ،عادات و معیارها و تجربه های شخصی و حرفه
ای ویژه ای دارد که ممکن است با ) ( habitusنویسنده همخوانی نداشته باشد ( .جفری ،1984 ،ص .)58 .هنگامیکه
مترجم ،خود نویسنده باشد ،به طور کلی در آثار ترجمه شده تأثیری بیشتری خواهد داشت.
2.3

انطباق و اقتباس در ترجمه

کلینگبرگ (  1986م) از این اصطالح برای اشاره به تغییراتی استفاده میکند که با هدف تطبیق متن با معیارهای خوانندگان
اعمال میشود؛ تغییراتی در ارجاعات ادبی ،کاربرد زبانهای بیگانه ،پیشینه تاریخی ،گیاهان و جانوران ،اسامی خاص ،اوزان و
مقیاسها و دیگر پدیده های فرهنگی .وی استدالل می کند که ادبیات کودکان ،معموال " با توجه خاص به منافع ،نیازها،
واکنش ها ،دانش و توانایی خواندن خوانندگان مورد نظر تولید می شود" ( کلینبرگ به نقل از الوستد ،1392 ،ص .)23 .از
آنجا که زمینه های فرهنگی خوانندگان متون مبدأ و مقصد متفاوت است ،اگر مترجم متن کودک ،متن را با معیارهای
خوانندگان مقصد وفق ندهد ،درک متن دشوار یا لذت خواندن آن کمتر میشود .از دیگرسو ،پژوهشگر مذکور تأکید میکند
که یکی از اهداف تربیتی ادبیات ترجمه ای کودکان این است که آگاهی و نگرش بین المللی خوانندگان جوان خود را
تقویت کند .اگر مترجمان همه عناصر فرهنگی را تغییر دهند ،چنین هدفی برآورده نخواهد شد(عباسى)1394،35،
اقتباس در ترجمه ادبیات کودکان به علل ایدئولوژیک نیز صورت میگیرد .دستکاری ایدئولوژیک ،که کلینگبرگ آن را "
پاالیش" می نامد ،تغییر متن برای انطباق آن با ارزشهای بزرگساالن ( والدین ،معلمان ،و  )....است ( .همان .)36-35
2.4

سانسور

بحث سانسور در ادبیات کودکان به طور عمده درباره کتابهای جنجال برانگیزی است که ورود آنها به کتابخانه ها باید ممنوع
شود .اما شرح چنین تالشهایی بازگو کننده تنها بخشی از یک مقوله بسیار وسیعتر است .کتابهای کودکان به ویژه کتابهایی
که قرار است برای کودکان ترجمه شود می توانند به اشکال مختلفی سانسور شوند .حتی قبل از انتشار می توانند زیر فشار
سانسور قرار گیرند .یک وی راستار یا یک مترجم محتاط ممکن است قبل از نشر کتاب تمام قسمتهای بالقوه بحث برانگیز آن
را حذف کند .بخصوص اگر بازار فروش آن  ،مدارس باشند .همچنین زمانیکه کتاب چاپ می شود ،ممکن است اقداماتی
در جهت محدود ساختن راههای دستیابی کودکان به آن انجام گیرد .دالیل بزرگساالن برای سانسور متعدد می باشد .در
بسیاری از موارد اعتقادات مذهبی افراد ،آنها را به سانسور کتابهای کودکان فرا می خواند .به اعتقاد آنها مطالب غیر اخالقی یا
مغایر با اصول مذهبی باید سانسور شوند .درمواردی انگیزه سانسور ،مالحظات سیاسی است .برخی محافظه کاران نیز خواهان
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سانسور کتابهایی هستند که مغایر با برداشت آنان از " ارزشهای خانوادگی" است .همچنین برخی آزادیخواهان حامی سانسور
کتابهایی هستند که بنظر آنه ا تبعیض نژادی یا تبعیض جنسی را تبلیغ می کنند .در کل سانسور اغلب از سوی بزرگساالنی
اعمال می شود که به موضوعی اعتقاد راسخ دارند.
2.5

تأثیر فرهنگ

بطور کلی "فرهنگ" پدیده پیچیده ای است ،آمیخته ای از آداب و رسوم ،اندیشه ،هنر ،و شیوه زندگی که طی تجربۀ
تاریخی اقوام شکل می گیرد و قابل انتقال به نسل های بعدی است .مجموعه ای از آگاهی های فرد ی درباره هنر ،ادبیات،
علم ،سیاست ،و مانند آن ها که کسی برای ارتقای فکری و پرورشی خود می آموزد .به منظور رسیدن به ترجمه ای خوب،
دانستن زمینه های متعددی از فرهنگ از جمله آداب و رسوم ،اندیشه ،شیوه زندگی ،هنر ،ادبیات ،علم ،سیاست ،و مانند آن
ها ...برای مترجم ضروری است .شاخه های گوناگونی دارد که یک مترجم خوب باید کم وبیش با آن ها آشنا باشد .
ناآشنایی وناآگاهی از زمینه های گوناگون فرهنگ مبدا و نداشتن اطالعات عمومی کافی موجب می شود که مترجم گرفتار
خطاهای فاحش شود.
همچنین می توان گفت که یکی از شاخه های مهم فرهنگ تاریخ است  .تاریخ و شناخت بستر تاریخی یک اثر ادبی ،نقش
بسزایی در ترجمۀ درست آن اثر دارد .درباره بسیاری از کتابها که درونمایه های تاریخی دارند ،شناخت و آگاهی از بستر
تاریخی شان ،رویکرد نویسندگان آن ها به تاریخ ،و سهم آن ها در تاریخ قاره شان ،برای خوانندگان این کتابها امری الزم
است (صابونچی.)335 , 1394,
2.6

ابهام

زبانی که در زندگی روزانه برای ایجاد ارتباط با دیگران به کار میبریم ،پیچیدگیهای فراوانی دارد .آنچه ابهامهای موجود را
بین سخنگویان بومی مرتفع میسازد ،توانش زبانی آنها ،اطالعات آنها در خصوص جهان پیرامون ،طرح پرسش مجدد در
صورت وجود یا احساس ابهام و به طور کلی مجموعه ای از اطالعات زبانی و غیر زبانی است که سخنگویان بومی به آن
مجهزند .مسلما در مکالمات بین سخنگویان بومی و افرادی که آن زبان را به عنوان زبان دوم یا خارجی یاد میگیرند ،موارد
ابهام زای بیشتری به وجود می آید .این نکته نشان میدهد استفاده درست از زبان به اطالعات متنوعی نیاز دارد.
ابهام از جمله مختصات زبانی است که مشکالت فراوانی را در ترجمه ایجاد میکند و سبب نامفهوم شدن یا نامرتبط شدن آن
میشود .بطور کلی می توا گفت که رفع ابهام ،به مطالعه در حیطه های معناشناسی ،واژه سازی و نحو نیازمند است.
موقع ترجمه مترجم با انواع ابهامات مواجه است که برای رفع آنها راه حلهای مختلفی پیشنهاد می شود:
•

استفاده از اطالعات مربوط به مؤلفه های معنایی و دانش زبانی·

•

استفاده از کلیدهای بافتی·
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•

استفاده از دانش غیر زبانی (اطالعات مربوط به جهان پیرامون)·

•

مشورت با افراد متخصص·

•

استفاده از سیاست گمانه زنی یا بهترین حدس·

•

چشم پوشی کردن از موارد ابهام زا (فومنی.)38-21 ,1385,

2.7

کتاب تصویری

شاید در نگاه نخست بنظر برسد که کتاب تصویری در دایره ی قالب های ادبی نمی گنجد ،ولی با کمی پژوهش می توان
دریافت که در منابع بسیار موثق حوزه ی ادبیات کودک صراحتا از کتاب تصویری به عنوان یک قالب ادبی تاثیرگذار یاد
شده است  .به گونه ای که می توان گفت یکی از گسترده ترین انواع ادبیات کودک "کتاب تصویری " است  .بخش عمده
ی کتابهایی که برای گروه سنی پیش دبستان و سال های نخست دبس تان منتشر می شود ،مرتبط با این نوع ادبی است  .کتاب
تصویری کتابی است که از پیوند اندام وار نوشته و تصویر درست شده است  .کتاب تصویری در شکل مطلوبش یک زبان
هنری خاص است ،کتابی است که در آن تصویر و نوشته چنان با یکدیگر پیوند یافته اند که از آمیزش آنها زبان هنری تازه
ای پیدا شده است ( پوالدی.)1348 ،
در نتیجه  ،می توان کتاب تصویری را کتابی دانست که بیش تر بار معنایی مورد نظر را از راه تصاویر به خواننده منتقل می
کند و از این رو  ،بهره گیری از این نوع کتاب ها برای خواننده ی خردسال بسیار شیرین و تاثیرگذار است .
از آنجا که کتابهای تصویری ،متونی تصویری هستند و موجودیتی متشکل از واژگان و تصاویر دارند ،مترجم باید هم به جنبه
بصری و هم کالمی آنها توجه کند .تصاویر این کتابها تشکیل شده از مجموعۀ طرحهایی هستند که برای متن ،پی ریزی شده
و رابطۀ این تصاویر با متن است که مترجم باید قادر به تفسیر و بیان آن باشد.
مترجم باید از بسیاری از نشانه های تصویری و فرهنگی مانند ،جهت خواندن و نماد پردازی رنگها آگاهی داشته باشد .به
عنوان مثال رنگهای سیاه و سفید در اروپا و آسیا ،نماد چیزهایی کامال متفاوت به شمار میآیند .برای نمونه برای کودک
فنالندی مسأله آفرین خواهد بود اگر تصویر خانمی را ببیند که لباس سفید بر تن دارد و سوگواری میکند .زیرا ما در مراسم
سوگواری لزوما سیاه به تن می کنیم .در این حالت است که مترجم بنابر انتخاب خود میتواند آن مسأله را توضیح دهد یا
بگذارد کودک و یا خوانندگان بزرگ سال خود از پس حل آن برآیند.
2.8

امکانات الزم

از جمله ابزارهای ضروری و مورد نیاز مترجمان کشور ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد :فرهنگنامه های به روز زبانهای
خارجی به ویژه انگلیسی به فارسی ،برای ترجمه ی اصطالحات روز در حیطه ی ادبیات کودک و نوجوان؛ رفع معضل
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ن اینترنت برای دسترسی به سایتهای ویژه ی معرفی آثار کودک و نوجوان؛ ایجاد فرصت تعامل مترجمان با
سرعت پایی ِ
نویسندگان متون اصلی؛ امکان عرضه ی آثار برگزیده ی خارجی در کتابفروشی های داخل کشور؛ حذف اعمال سلیقه و
ت
تجدید نظر در نگاه ممیزی کتاب؛ اعتماد به اهالی فرهنگ و ادب؛ ایجاد بانک منسجم اطالعاتی برای ثبت آثار در دس ِ
ترجمه؛ معرفی آثار جدید تولید شده و تبلیغ کتاب و کتابخوانی در رسانه های ملی ،از دیگر ضروریات هستند(تربتی,1397,
.)101
نتیجه گیری:
با توضیحاتی که در این مقاله ارائه شد می توان نتیجه گرفت که:
.1

ادبیات کودک ( داستانها و سرودها) ارزش ادبی و هنری دارند و مترجم نتنها باید به ارزش ادبی و هنری آن توجه

کند بلکه متن اصلی را به نحوی که از لحاظ فرهنگی ،اجتماعی  ،روحی و زبانی قابل درک برای کودک باشد ترجمه کند.
.2

ادبیات کودک و ترجمه آن میتواند فرهنگهای جهان را به همدیگر نزدیکتر کند بنایراین مترجم باید اطالعات

فرهنگی و هنری کافی از هر دو فرهنگ را داشته باشد.
.3

کودکان و نوجوانان از طریق خواندن داستانهای ترجمه شده از نویسندگان

سراسر جهان می توانند بی هیچ واسطه ای حوادثی را که در جهان ،در گذشته رخ داده است یا هم اکنون در حال وقوع
هستند بهتر لمس کرده و به مفاهیم پیچیده تری از زندگی پی ببرند  .این مطلب باعث می شود تا تعامل بهتری با یکدیگر پیدا
کنند.
.4

هماهنگی بین متن و تصویر و بازسازی خالقیت کالمی و خالصه تمام آنچه

باعث میشود که خواننده متن ترجمه شده ،همانند خواننده متن اصلی لذت ببرد ،ایجاب میکند که مترجم یک متخصص
باشد.
.5

ترجمه برای کودکان  ،برخالف آنچه برخی تصور می کنند دشوارتر

وحساس تر از ترجمه برای بزرک ساالن می باشد.
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