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 مقدمه -1-1

 

نیاز به یادگیری وآگاهي و سایر نیازهای بشر به همدیگر پدیده   ها، ضرورت ارتباط اندیشه ها و فرهنگ    

ازسوی دیگر، ترجمه خوب با ساختاری مناسب وباتاثیرگذاری عمیق  .ترجمه را اجتناب ناپذیر کرده است

او  آموزش فنون زندگاني برای تواند پنجره ای جدیدرا فراروی کودک بازکند تا روند اجتماعي شدن و مي

.کتاب های ترجمه شده باعث مي شود کنجکاوی های کودک در زمینه های مختلف سریعتر باشد آسانتر و

 .(99:5975شعاری نژاد،)ن وسیع تری آشنا شوندبا جها ارضا شده و

در میان کتب مختلف، داستان ابزاری مناسب و قالبي درست برای انتقال مفاهیم است و در خالل آن     

شاید در نگاه اولیه آسان  و نوجوان ترجمه آثار داستاني کودک آموزش و فرهنگ سازی صورت مي گیرد.

آشنا باشد، چون گاه در  و مقصد کودک  باید با ساختار زبان مبداء به نظر آید ولي یک مترجم خوب آثار

صرف آنها مخاطب را سردرگم مي کند. به طور  مي شوند که ترجمهای نوشته زبان جمالت به گونههر دو 

های زباني زیاد است و مترجم نمي تواند ترجمه همان واژه های متن اصلي مثال در ادبیات کودکان، بازی

تنها . اده کرده و بازی زباني جدیدی بیافریندواژگان مقصد استف، بلکه مي تواند از گنجینه لغات را بنویسد

 (59:5975نسب،  هاشمي) در این شرایط است که مترجم، مخاطب کتاب را از دست نمي دهد.

باشد ای مي رود تا هم انگیزه شماره ترجمه ادبیات کودک ملل مختلف از نیازهای ادبي هر ملتي ب    

هم  و سیراب کنند نوجوان را پراهمیت  کودک و برای نویسندگان و  مترجمان تا حوزه مهجور و

 زمینه ادبیات کودک  پژوهش ها و در های ادبي ملت هاچه بیشتر اندیشه پژوهشگران برای نزدیکي هر

ر کودک انجام حوزه ترجمه آثا پژوهش در این، راستای همین نیاز در تحقیق های بیشتری انجام دهند.

الحلم "و"یحکي أن"های عنوان مجموعه داستان کوتاه با ه است. این پژوهش ترجمه دوتپذیرف

مجموعه های فوق شامل داستان هایي است که مخاطب آن ها دو  نوشته لینا کیالني است. "والمستقبل

وانند از نکات و سال مي ت 51تا  1طیف کودک ونوجوان مي باشد به طوری که افراد با رده های سني 

 آموزه های گنجانده شده در داستان ها بهره مند شوند.

 فرضیات و مسأله،بیان درفصل اول به کلیات پژوهش که شامل این پژوهش شامل چهارفصل است.    

فصل دوم به مباني  در پرداخته شده است. ضرورت پژوهش مي شود، همچنین اهمیت و اهداف آن و
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 و زندگي نامه و اسلوب نگارش لیناکیالنيجزئیات آن  ترجمه آثارکودک و معیارهاینظری پژوهش و 

چهارم نیز  را شامل مي شود. فصل ترجمه دو مجموعه داستاندر دو بخش،  فصل سوم،د. معطوف مي شو

ازد.به نتایج پژوهش مي پرد
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 بیان مسأله:-1-2

این نوع ادبیات هم  شود. ادبیات کودک و نوجوان به نوشته ها وسروده های ویژه کودکان اطالق مي    

 مانند هم شامل مکتوباتي افسانه ها است و قصه ها , مثل ها , ;شامل بخشي از فرهنگ شفاهي عامه مانند

سرگرمي  علم, )داستان ها ونمایشنامه هاواشعار(است که در زمینه های دانش اجتماعي و اسلوب زندگي,

 (99 :5975نسب،  هنر توسط نویسندگان این حوزه نگاشته شده است. )هاشمي و

 توان در مراحل تقسیم بندی کرد: سیر تحول وتاریخ ادبیات کودک را مي

 به صورت شفاهي.اول: آفرینش و انتقال آثار ادبي 

 دوم: گردآوردن و و نوشتن آثار ادبي شفاهي.

 سوم: پدید آوردن آثار ادبي با الهام از آثار شفاهي.

 (59:5929)قاسمي،ی کودک و نوجوان.چهارم: آفرینش آثار ادبي ویژه

 

نیست تاریخ ادبیات نویسان اذعان دارند که آغاز وپیدایش ادبیات کودک مشخص  همه پژوهشگران و    

وسرچشمه آن را باید نزد همه تمدن ها و ادبیات شفاهي و فرهنگ عامه وفولکلور جست اما بطور کلي 

به این درک رسیدند که کودکان  ادبي  هادبیات کودک از جایي شروع شد که بزرگساالن و صاحبان اندیش

 بیاتي همسو با تفکر ونیاز به اد به دلیل ظرفیت های شناختي قادربه پذیرش متن های سنگین نیستند و

 کشورهای غربي در این زمینه پیشرو بودندو به کیفیت محسوسي رسیده اند اما رشدعقلي خوددارند.

در چند دهه اخیر ادیبان  توان در قرن نوزده مشاهده کرد. مي نوع ادبي را در شکل امروزی آن ردپای این

وده اندو آثار ارزشمندی دراین گونه ادبي پدید و ناقدان در پي جبران کمبودها وکم کاری ها دراین حوزه ب

 .(56:5975نسب،  آورده اند )هاشمي

های عربي را باید در تحوالت ادبي و فرهنگي  ریشه های ادبیات نوین داستاني کودک در سرزمین     

ا که واقع بیشتر مورخان و پژوهشگران آغاز دوره ی بیداری اعراب راز آشنایي با غرب جستجو کرد. در پس

ـ  حمله ناپلئون به مصر مي دانند. این حمله باعث برخورد و فعل و انفعاالت سیاسي ، از مصر شروع شد

که همواره از پیشگامان ادبیات  سوریه ، مصرفرهنگي غرب و شرق در مقابل یکدیگر شد. بر همین مبنا 

شعر و داستان کودک در کسوتي عرب بوده اند ، از فرهنگ و هنر و ادبیات غرب تأثیر گرفته و رفته رفته 

جدید در این ممالک نضج گرفت. اما این روند سیری سریع و همه جانبه نداشت. فرهنگ و ادبیات اعراب 

سالهای متمادی تحت تأثیر غرب بود. هواداران آن مبلغان و مکاتب آنها بودند که نسل جوان را تحت نفوذ 
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غرب و خاصه آثار فرانسوی را بین آنها اشاعه دادند. این تفکر اروپایي درآورده و بررسي و مطالعه آثار 

اش, از نظر غربگرایي توسعه زیادی یافت و نوعي تعادل سست را ایجاد کرد. اماموج  نهضت در مراحل اولیه

، ابتکار عمل را از نویسندگان نوپای سوری و مصری در حوزه ی های غربي اعم از شعر وداستان جمهتر

 در مصر درسال محمد علي پاشا ین جریان مخصوصاَ دردوره ی روی کار آمدنادبیات کودک گرفت.ا

به تحصیل بپردازند، شتاب  که دسته ای از محصالن را به اروپا فرستاد تا در رشته های مختلف 5111

                                                                      .(114  :تا ) الفاخوری ،بيگرفتبیشتری 

های الزم را لحاظ  ، در آغاز تکنیکدر حوزه ی ادبیات داستاني کودکاننویسان عرب  داستان   

نمایي، ایجاز و  شدند و از وحدت، فوریت، کلیت، واقع انگارانه پرداخته مي ها ساده و اغلب داستانکردند نمي

نویسي در جوامع عرب نیز چهره ی  اینکه بعدها با تحول و تطور ادبیات، داستانتا .... برخوردار نبودند

      گرایي، نشان داد.                              هنری و نوین خود را از پس نقاب سنت

بیـان کـودک و   سخن از ادبیات کودک به عنـوان شـاخه ای از ادبیـات در بـین مر    «  5291»از سال       

این در حالي بود که تا قبل از آن کتابهای کودکان عمدتاَ دارای اهداف  ها افتاد و مجالت عربي بر سر زبان

آموزشي بوده و فقط به عنوان مواد درسي در مدارس به کار گرفته مي شده و حاوی اصول و مباني تربیتي 

حتي در سوریه که از پیشگامان ادبیات داسـتاني  همچون دعوت به اخالق ، دین و ... بوده است. برای مثال 

داسـتان  ن شاهد آن هستیم که شعر بیشـتر از ها بعد از ایجاد مدارس نوی کودکان به شمار مي رود تا مدت

موردتوجه دست اندر کاران امرآموزش کودک بوده است. چرا که سابقه ی درخشان شعری عـرب حتـي در   

» در زمینه ی تعلیم و تربیت کودکان مي داد.  اما بعـد از سـالهای   امر آموزش کمتر مجال بروز داستان را 

نظراتي شنیده مي شد که به ضرورت توجه و اهمیت ادبیات کودک ، در مرزهایي فراتـر از شـعر    «  5291

کسـاني چـون رفاعـه    « 5291»البته پیشـتر و قبـل از سـال     و فراتر ازمسائل صرف آموزشي تأکید داشت.

ه نهـاده  گـام در ایـن را  « شـوقیات الصـغیر    »ی خوب خود و احمد شوقي با کتـاب  طهطاوی با ترجمه ها

رویکرد های فرهنگي اعراب تکاني اساسي خـورد و   ،اما بعد از شکست حزیران .(99:5971ابراهیمي،)بودند

با درک کمبود ها وکاستي های خود سمت وسوی ادبي خودرا تغییردادند که ادبیات کودک نیز بـالطبع از  

دگرگوني ها دور نبود.از این روست که مي بینیم در عمده  آثار داستاني کودک در این دهه هـا و بعـد   این 

، « انتفاضـه » وشکل گیری جریاني خاص در مقاومت بـا نـام  « 5219»از آن با شروع اشغال لبنان در سال 

 ه ، مسأله ی دفاعرگه هایي از گرایش به مساله ی مقاومت )در سرزمینهای اشغال شده( مسأله ی انتفاض

از وطن وشهادت در اثار داستاني حوزه کودکان و نوجوانـان وجـود داشـته و آثـار داسـتاني کودکـان بـا          

)نظام سـت رویکردی حماسي پیگیری شده که ایـن جریـان اکنـون بعـد از سـه دهـه بـه قـوت خـود باقی         

 .(94:5921،دوست
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های  ترجمه کتاب درواقع  .است ترجمه ،کودکان جهانهای ایجاد شناخت و ارتباط میان  یکي از راه      

دیگر آشنا شده و با مناسب و باارزش ملل مختلف موجب مي شود تا از این طریق کودکان با فرهنگ یک

خود را بهتر  های ملتها ، آداب و رسوم و نحوه زندگي ، مسائل و مشکالت و مبارزات و تالش  ،مطالعه تاریخ

دیدگاهي نو برای تواند  باتاثیرگذاری عمیق مي خوب با ساختاری مناسب و ارائه یک ترجمه بشناسد.

به طور کلي  .تا روند اجتماعي شدن وآموزش فنون زندگاني برایش آسانتر وسریعتر باشد کودک پدیدآورد

 ارندآثار ترجمه شده در ادبیات کودکان با همه ی معایبش)مشکالت و کاستي های موجود( این حسن را د

باعث مي شوندکه  ،دهنقرار مي د مخاطبان خاص خودکه عالوه بر آنکه مطالب خواندني را دسترس 

باعنایت به درک اهمیت  زند.مربیان و نویسندگان جوان نیز به خلق آثار مناسب برای بچه ها  بپردا

از  ترجمه ادبیات کودک ملل مختلف آموزش وپرورش این گروه سني درآینده جوامع مي توان گفت؛

شمارمي رود تا هم انگیزه ای باشد برای نویسندگان و  مترجمان تا حوزه پر ه نیازهای ادبي هر ملتي ب

اهمیت  کودک ونوجوان راسیراب کنندوهم پژوهشگران برای نزدیکي هرچه بیشتر اندیشه های ادبي ملت 

دو  همین نیاز, درراستای هادرزمینه ادبیات کودک  پژوهش ها وتحقیق های بیشتری انجام دهند.

مجموعه داستان کوتاهي که برای پایان نامه اینجانب انتخاب شده است مجموعه داستان های کوتاه 

ني از مشهورترین نویسندگان لیناکیال .نوشته لینا کیالني نام دارد"الحلم والمستقبل "و  "یحکي أن"

 "نحوأدب مستقبلي للطفل"درزمینه نقدادبیات کودک نیزصاحب آثاری چون او اثارکودک است. سوری

کارهای کیالني اغلب به زبان های چیني، روسي، اسپانیایي، انگلیسي است."دراسات في أدب الطفل"و

  "عیدمیالد سعید" "األحالم الخضراء"مهم ترین داستان های او عبارتند از وفارسي برگردانده شده است.

به سبک مجموعه قصه های کودک  حکي أن  کهو.... اما کتاب ی"العصافیر التحب الزجاج"  "رحلة أمل"

با گرایشي  نیز به همین سبک و "الحلم والمستقبل"مجموعه و  قصه کوتاه است 51شامل  نگاشته شده ,

داستان کوتاه 55این کتاب دارای  به ادبیات مقاومت وبرپایه دو محور امید وآرزو نگاشته شده است.

 ونویسنده آن خواهیم پرداخت.است.در فصل دوم به معرفي این دو مجموعه 

 

 : پژوهش هدف -1-3

عناصرمحتوایي آن بانگاه به این دومجموعه ویژگیها و  ،آشنایي پژوهشگران با ادبیات کودک سوریه   

همچنین ارائه کتابي برای کودکان در راستای اشنایي آن ها با اصول اخالقي واجتماعي بطور  داستان.

وترغیب مترجمان برای ترجمه آثار بیشتری در حوزه کودک با توجه به  غیرمستقیم در قالب یک اثر ادبي

 .جمعیت گسترده مخاطبان
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 ضرورت و اهمّیت پژوهش: -1-4

غنایي  تواند کمک شایاني به غني تر شدن حوزه ادبیات کودک ونوجوان بکند. ترجمه آثار کودک مي   

به مخاطب بدان نیاز  مفاهیم انتقال وشو ر قدرت تنوع موضوعات و،سبک، که این حوزه از حیث محتوا

باتوجه به قدمت افسانه ها وتمدن ادبیات عرب و بخصوص نزدیکي فرهنگي و اجتماعي که با فرهنگ  دارد.

فارسي دارد مي تواند شریک ادبي خوبي برای حوزه کودک فارسي باشد.ترجمه این اثر هم گامي درسوی 

 یرشوپذ وآموزش عربي–گسترش دید ادبي و آشنایي بیشتر نوجوانان وکودکان با فرهنگ غني شرقي 

 و توجهي کم و ترجمه کمبودآثار بخاطر که است وضرورتي است وانساني اجتماعي و اخالقي های آموزه

ه هایي سطحي مبني بر سهل بودن ترجمه برای ودیدگا کودک ادبیات عرصه و فراموشي توجهي بي گاهي

 کودک  بایدبدان توجه شود.

 

 :ی پژوهشپیشینه -1-9

ی انجام شده است حدودکیالني و همچنین تحلیل آن آثار پژوهش های مدر خصوص ترجمه آثار لینا     

 ه آثار ترجمه شده او عبارتند از: ل.ازجمکه در زیر به برخي از آن ها اشاره مي شود

 چاپ شده است.سوره مهر که توسط نشر طاهره کیاني پور ( ترجمه ی 5911،سفر آرزو)السفر الرغبات، -

به بررسي ادبیات 512,صص5929،92ت ادبیات تطبیقي ,سال هشتم,شمارهامید مجد در فصلنامه مطالعا-

 .کودک در آثار نادرابراهیمي و لیناکالني پرداخته است

در تحقیقي به بررسي نظریه 5969دکترحسین کیایي،سعید حسام پور وبشری سادات میرقادری درسال-

با بررسي میداني وکتابخانه ای به این نتیجه  د.پرداخته ان "انفوالنزا.......یافائز "خواننده پنهان در داستان 

 .ه فارسي برگردانده نشده استب تاکنون  "الحلم والمستقبل"و "یحکي أن"دومجموعه داستانرسیدیم که 

 

 ها( و روش پژوهش: مواد )داده-1-6

مبناقرارداده شده است. ترجمه معنایي بیشتر با ترجمه )  معنایي-ارتباطيدر ترجمه این اثر روش     

 را مبدا متن مفهوم تنها نه مترجم د که در آنرفورد شباهت دا الفظي کت کلمه به کلمه( و یا شاید تحت

زیرا  کند مي حفظ نیز را نحوی ساختار و آرایش یعني اصلي نویسنده بیان نحوه بلکه دهد مي نشان

تاثیر هرچه بیشتر مشابه با تاثیر وارده بر ت و مي کوشد تا بر خوانندگان خودمخاطب محور هس

خوانندگان متن اصلي بگذارد و این نوع از ترجمه ،  به زبان مقصد ، نزدیک تر و تاحد زیادی آسان، روشن 

ها،  ست و غالب ترجمهباتوجه به اینکه ترجمة معنایي یا اصطالحي، یک هدف عالي ا و مستقیم است .

آنجاکه التزام دائم به ترجمة اصطالحي کاری بس دشوار است , زهای درهم آمیخته هستند؛ وا ترجمه
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 البته سعي شده است که سبک وتلفیقي از ترجمه ارتباطي ومعنایي به کار بسته شده است.  این اثر نیزدر

، استفاده از فعل های حرکتي ،  لحن ساده مؤلف رعایت شود.عدم استعمال واژگان سخت وپیچیده

استفاده از جمله های تشویقي کوتاه و صریح و...از جمله مشخصات این مجموعه است که تالش شده در 

ترجمه آن آورده شود.برای ترجمه این اثر مجموعه های داستاني متفاوتي از عربي تا فارسي مطالعه شده 

زه را در نگارش وترجمه یافت و بدان سبک عمل است تا بتوان لحن مورد تأیید کارشناسان این حو

های درست ترجمه است که  روش روان وامتناع از ترجمه لغت به لغت از کرد.ترجمه امانتدار ,سلیس و

دراین ترجمه درحد توان رعایت مي شود.



 



 

 فصل دوم  

 

 

 مبانی نظری پژوهش            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بخش اول:مبانی نظری ترجمه-2-1

 تعریف ترجمه: -2-1-1

ترجمه در تعریفي ساده عبارت است از: برگرداندن متني اززباني به زبان دیگر یا از زبان مبدأ به زبان    

(. کت 9155دراین انتقال حفظ شود)بوغیری، مقصد.به نحوی که تاحد امکان صورت پیام ومحتوی متن

وحرفه ای مي داند که طي آن سعي مي شود یک پیام نوشتاری درزباني را با همان فن "فورد ترجمه را

دریک ترجمه خوب دردرجه اول مترجم  .موریس نادو مي گوید:"پیام درزبان دیگرجایگزین کنند

بایدسالست ،رواني وکیفیت متن اصلي را حفظ کندو برای رساندن مفهوم ومحتوی به دنبال یافتن بهترین 

مي گوید:ترجمه عبارت است انتقال معنای متني از زباني به زباني دیگر برای  نیز کنیومار. معادل باشد

 (.66:5975لطفي پورساعدی، )جهمخاطبي دیگر و به دقیق ترین و دلنشین ترین و

 تاریخچه ترجمه:-2-1-2

میالد و به دوران سال قبل از  9111به  اولین آثار ترجمه شده د.تاریخچه نسبتاً پر سابقه ای دار ترجمه  

سال قبل از میالد حضرت مسیح )ع( هنگامي که  911امپراطوری قدیم مصر تعلق دارد و در غرب حدود 

در  د.کار ترجمه اهمیت و رونق پیدا کر رومیان قسمت اعظم فرهنگ یوناني را زیر سلطه خود در آوردند،

ایط حاکم از جمله تفاوت های موجود قرن دوازدهم غرب در اسپانیا با اسالم تماس پیدا مي کند که شر

بین دو فرهنگ و تماس مداوم میان دو زبان، انجام ترجمه در سطح وسیعي را ایجاب مي کند و پس از 

سقوط امپراطوری مغرب )مور( عده ای از مترجمان به ترجمه عربي آثار کالسیک علمي و فلسفي یوناني 

 (491:5911)محمدی،قاییني د.مي پردازن

رجمه انجیل تا ت ابزاری کاربردی مؤثر در جهت تبلیغ و گسترش آموزه های مسیحیت بود و ترجمه    

قرن هفدهم از مسائل و معضالت عمده به شمار مي رفت و این مساله با پیدایش اندیشه فرهنگ های 

در قرون ن زبان های مختلف ابعاد جدیدی پیدا کرد.ملي و تأثیر آنها در زبان و تفهیم و تفاهم بین متکلمی

ضرورت های سیاسي، نیازهای اجتماعي، فرهنگي و علمي و رقابت  اخیر و بویژه پس از انقالب صنعتي،

های تجاری و اقتصادی قرن حاضر ایجاب مي کند که کلیه مدارک، مقاالت، کتاب ها و اسناد به اکثر زبان 

کیل مؤسسات و نهادهای سیاسي تش .های زنده دنیا و یا حداقل به زبان های طرفین معامله ترجمه بشوند

و اجتماعي بین المللي نظیر یونسکو و سازمان ملل و غیره، ترقیات روزافزون علوم در اختراعات و 



 

 

اکتشافات جدید و نیاز متکلمین زبان های مختلف به آگاهي از آن ها، همه و همه شأن و مقام و میزان 

اولین کتاب تاریخ چندان پرسابقه ای ندارد. از جمله  ترجمه در ایراناما  .ضرورت ترجمه را باال برده است

است که توسط  کتاب پطر کبیر و شارل دوازدهمدر قرن سیزدهم هجری،  های ترجمه شده به فارسي

میرزا رضا مهندس در زمان و به دستور عباس میرزا از زبان فرانسه ترجمه شده اند. با تأسیس دارالفنون و 

رو به فزوني نهاد و باالخره در سال های بعد به لحاظ  ترجمه در ایران کاراعزام محصلین ایراني به خارج، 

گي رونق بیشتری پیدا کرد تا اینکه در حال حاضر ازدیاد تماس های بین المللي و نیازهای علمي و فرهن

در اکثر زمینه های علمي و ادبي کتاب ها و مقاالت بسیاری از زبان های زنده دنیا به فارسي ترجمه مي 

 (69:5975)لطفي پورساعدی،: شود.

 اهمیت ترجمه :  -2-1-3

از این جهت اهمیت دارد که هر کس جز با یک یا دو زبان غیر مادری آشنایي سطحي یا کاملي  ترجمه   

اغلب به زبان هایي  بلکه ندارند. اما متون علمي، ادبي، آموزشي الزاما همیشه به زبان مادری ما نیستند

ن بیگانه هنوز به نگاشته مي شوند که اشرافي بر آن نداریم، وانگهي حتي معلومات گسترده ما از یک زبا

معنای آن نیست که این معلومات برای درک تمامي متون آن زبان کافي باشد. زیرا معیار خواندن و درک 

موثر نیز وجود دارد و شرط است. آدمي متون زبان مادری خود را سریع تر، بهتر و عمیق تر از متون زبان 

ون ناشناخته وپیشرفت های جامعه بشری عشق به آگاهي ودستیابي به علوم وفنبیگانه درک مي کند. 

ضرورت دیني،علمي وسیاسي شده  ،انسان هارا به تحقیق وتفحص واداشته است به طوری که ترجمه یک

ترجمه مولود برخورد زبان هااست وبرخورد زبان ها نیز حاصل برخورد فرهنگ ها   .(1:5916)معروف،است

این خود نشان از اهمیت موضوع داردچرا که امروزه وارتباطات تنگاتنگ جوامع بشری با هم است که 

قسمتي ازمسأله تأثیرپذیری فرهنگي واجتماعي جوامع  از هم به واسطه زبان و ترجمه انجام مي شود و از 

طرفي یکي از عوامل پیشرفت و ترقي علوم وفنون نیز همین ارتباطات است که ناگزیری واهمیت 

 (5911)بیدج،دهد. تأثیرزبان ها بر یکدیگر را نشان مي

 

 

 انواع ترجمه ونظریه های مختلف:-2-1-4    



 

 

ق( به نقل از صفدی مي گوید ترجمه دو روش دارد: یکي 5195شیخ محمد بهاء الدین عاملي)متوفي      

روش یوحنا بن بطریق و ابن ناعمه حمصي، و آن این که هر کلمه ای از کلمات متن اصلي در نظر گرفته 

که مرادف آن است آورده شود، سپس به کلمه دیگر به همین نحو پرداخته شود تا  شود تا لفظي دیگر

 جمله ای که ترجمه مي شود به پایان برسد. این روش، روش ناپسندی است؛ به دو دلیل:

گاه در زبان دوم، لفظي که کامالً معادل لفظ موجود در متن اصلي باشد پیدا نمي شود؛ از این رو    

شود که همان لفظِ زبان اصلي در ترجمه آورده شود بدون آن که امکان تغییر آن وجود احتیاج سبب مي 

داشته باشد. خواص ترکیب و نسبت های کالمي در اسناد خبری و سایر انشاءها و مجاز و استعاره و مانند 

ه تحت اللفظي آنها در زبان های گوناگون، با یکدیگر اختالف دارند و در تعبیر یکي نیستند؛ بنابراین ترجم

 و است، جوهری و اسحاق بن حنین روش دوم، روشگاهي در رساندن اصل مراد خلل به وجود مي آورد.

 گاه آن سازد، مشخص خود ذهن در را آن معنای و بگیرد نظر در را جمله تمام مترجم، که است این آن

ای بسازد که در رساندن آن معني همانند جمله متن اصلي باشد، خواه الفاظ مساوی  جمله دوم زبان در

 .(99:5916)معروف،باشند یا نه؛ و این روش بهتر است. 

ه را به طور ترجمه را بسط دهد و معنای جمل ترجمه ای است که مترجم، ،دیگر از ترجمهنوعي        

 نیست صطالحيدوم است و ترجمه خالص ا روش نوعي تفسیر در زبان این.کند مشروح بیان

ترجمه درون زباني که -5(. رومان یاکوبسن ترجمه را به سه روش تقسیم مي کند:11:5961)پورجوادی،

ترجمه بین زباني که همان ترجمه به -9برگرداندن یک متن به متني دیگر درون یک زبان واحداست.

ترجمه بین نشانه ای که -9ه زباني دیگر است.معنای معمول کلمه ،یعني انتقال مطلب از یک زبان ب

عبارت است از ریختن عناصر یک کددرکدی دیگرنظیر ترجمه زبان اشاره کروالل ها به زبان صوتي 

 (.91: 5912معمولي یا برعکس)ناظمیان،

 

 

 

 

 انواع ترجمه ازنظر کتفورد: -2-1-4-1



 

 

ست. ا ( زبانشناس اسکاتلندی9112ششم اکتبر  -5257)بیست و ششم مارس  5جان کانیسن کتفورد   

با عنوان یک نظریه ترجمه از دیدگاه زبانشناسي را، اولین کتاب نظریه ترجمه در اروپا 5261در دهه او

ب و سطوح انتقال میان استفاده از دستور سیستمیک هلیدی بر نظریه ترجمه، مرات درآن باکه کردمنتشر 

طبقه بندی مي کند. نظریه او در مقایسه با نظریه های دیگر، محدودیت های بیشتری برای را دو زبان

اصطالحات و  ترجمه قائل مي شود. او به توصیف انواع و سطوح گوناگون ترجمه پرداخت و در این راه از

د. وضع کر سیستمیک مطرح شده بود یاری جست و در مواردی نیز اصطالحاتيمفاهیمي که در دستور

ترجمه رابه موارد زیر کتفورد چندان به معني توجهي نشان نمي دهد و بیشتر به فرم توجه دارد. نظریه او 

  .تقسیم بندی مي کند.

(:معیار تقسیم Partial Translation)در مقابل ترجمه ناقص ( Full Translationترجمه کامل )-1    

 متن یک تمامي کامل ترجمه درترجمه مي شود.بندی میزان و مقدار عناصری از زبان مبدا است که 

 .گردد مي منتقل مقصد متن به عینا مبدا زبان متن قسمتهای بعضي ناقص ترجمه شوداما در مي ترجمه

است. (:Restricted Translation( در مقابل ترجمه محدود )Total Translationرجمه کلي )ت-9  

 در.است( غیره و تکواژشناسي آرایي، واج شناسي، واج مانند)  زبان ساختماني سطوح بندی، تقسیم معیار

 سطوح همه در مقصد زبان متني عناصر توسط مبدا زبان متني عناصر جایگزیني محدود ترجمه

 شناسي نگاره از سطوح کلیه در متني عناصر جایگزیني عمل کلي ترجمه درتماني صورت نمي گیرد.ساخ

 مقصد زبان به سطحي هیچ در مبدا زبان عناصر و گیرد مي انجام کاربردی و معنایي سطوح تا گرفته

 Rank-Bound)در مقابل ترجمه وابسته  (Free Translation)ترجمه آزاد .9 .شود نمي منتقل

Translation) معیار تقسیم بندی واحد ساختماني زبان )کلمه، عبارت، جمله ساده، جمله غیر ساده و

ترجمه، فرایند جایگزیني عناصر متني زبان مبدا با توجه به کل محتوا و گر در جریان ا متن( مي باشد.

آزاد نامیده  پیام و بدون در نظر گرفتن مراتب مختلف واحد های ساختماني زبان مبدا انجام گیرد، ترجمه

بدون تغییر به زبان مقصد منتقل کند، یعني  ااگر مترجم سعي کند مراتب مختلف زبان مبدا ر ومي شود

را به جمله، عبارت را به عبارت، کلمه را به کلمه و ... ترجمه کند، چنین ترجمه ای ترجمه وابسته  جمله

 نامیده مي شود

1. John Cunnison( Ian) Catford                                                                                         

 

 نظرنیومارک:انواع ترجمه از -2-1-4-2



 

 

از  زبان انگلیسيدر  مطالعات ترجمههای شاخص در بنیان گذاری  یکي از چهره(5215) 5پیترنیومارک   

                       ستاسیو در بسیار تاثیر گذار است زبان اسپانیایيباشد. او همچنین در دنیای  به بعد مي 5211سال 

 وی مدیر مسئول . شت( حضوری مهم داSurrey)و توسعه مرکز مطالعات ترجمه در دانشگاه ساری

 The)برای   "حاال ترجمه "هیئت ترجمه روزنامه تخصصي نرجمه و همچنین ستوني را با عنوان 

Linguistنوشت و عضو هیئت رییسه موسسه زبانشناسي انگلیس بود. ( مي 

 Semanticکند؛ ترجمه معنایي) نیومارک در بحث از انواع ترجمه ، به دو نوع ترجمه اشاره مي     

translation ترجمه ( و (پیاميCommunicative که مي ،)  توان آنها را تا حدودی به ترتیب با ترجمه

 مبدا متن مفهوم تنها نه مترجم مطابقت دادکه در آنفورد  کت« ترجمه آزاد« و « کلمه به کلمه»

 در. کند مي حفظ نیز را نحوی ساختار و آرایش یعني ،اصلي نویسنده بیان نحوه بلکه دهد مي نشان را

 مي درک اصلي متن از خودش که را آنچه دهد مي قرار نظر مد را اصلي پیام تنها مترجم ، پیامي ترجمه

ترجمه معنایي ترجمه ای  .و به شیوه بیان متن اصلي توجه ندارد کند مي عرضه مقصد متن قالب کند، در

است که به متن وفادار است وویژگي های ترجمه تحت اللفظي را دارد وترجمه ارتباطي به خواننده توجه 

دارد واززبان روان وطبیعي برخوردار بوده و مایل به ربان مقصد است.ترجمه پیامي، ترجمه ایست که پیام 

 (62:5975)لطفي پورساعدی،: ان مقصد بر مي گرداند.متن مبدأ را با متداول ترین کلمات وعبارات به زب

 نظریه کومیساروف-2-1-4-3

شناس روسي است. وی طي  ایران زبان شناس و (v..h.komissarvo) ، 9دانیل سمیونویچ کمیساروف   

در موضوعات زباني و بویژه شرق کتاب منوگرافي، مقاله و شرح  911از  بیش خود های زیاد فعالیت سال

انتقال  اواعتقاد دارد که نظریه ترجمه باید بر سه مبنا استوار باشد:انتقال اطالع، .منتشر کرده است شناسي

بخش اول شامل محتوی وبخش های دوم وسوم دربرگیرنده صورت  معنا،انتقال ساخت نحوی مناسب.

ی است.نظریه معادل یابي کومیساروف ،معادل هارا در پنج سطح طبقه بندی مي کند.:واحد ها

واژگاني،ترکیبات همنشین،اطالع ،موقعیت وهدف ارتباطي.زماني انتقال کامل و تقریبا بي نقص صورت مي 

 (66:5961گیرد که معادل ها دقیقا در این سطوح رعایت شوند.)پورجوادی،

1.Peter newmark 

2.V.H.komissa                                                                                                                        

 ادبیات کودک ونوجوان:-2-2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 

 

 ادبیات کودک: تعریف-2-2-1

آن است فلسفه ادبیات کودک  ادبیات کودک زیرشاخه ای ازادبیات است که تعریفي جدا از آن ندارد.    

امادرست ترین تعریف ادبیات کودک  که خاص مخاطب خود باشد، بدون در نظر گرفتن ارکان دیگر ادبي.

را مي توان چنین عنوان کردکه متني مي تواند جزء ادبیات کودک باشد که پیش از هر چیز ادبي بودن 

ی بگیرد.پس متن کودک شعر وداستان جا خود را اثبات کند و بتواند در یکي از شاخه های نمایشنامه،

 ((.95:5911باید در ابتدا ادبیات باشد و یکي ار عناصر تخیل و ادبي بودن را داشته باشد)حجازی،

های ماهوی اند که میان ادبیات کودکان و نوجوانان و ادبیات بزرگساالن تفاوتگروهي بر این عقیده    

توان با معیارهای ادبیات بزرگساالن سني را نميهای وجوددارد. لذا حتي بهترین آثار ادبي خاص این گروه

سنجید. گروهي دیگر هر گونه مرزبندی میان ادبیات کودکان و نوجوانان و ادبیات بزرگساالن را تصنعي 

رخي متخصصان نیز دانند. ب ميیک کشور را نیز بخشي از ادبیات  این رده سنيکنند و ادبیات تلقي مي

ادبیات کودکان انگلیس، نماینده آنهاست، برای سروسامان دادن به  که پیترهانت، پژوهشگر سرشناس

های مداومي که در دید بزرگساالن کنند که بهتر است با توجه به دگرگونيمناقشات جاری، پیشنهاد مي

دهد، ادبیات آنها را برحسب خوانندگانشان تعریف کنیم و ارزش کتاب را نسبت به دوران کودکي روی مي

 (.99.)همان.گیری از آن وابسته سازیمرهبه شرایط به

دبیات کودک نقش بنیادین و سازنده ای در تکوین بخشي از میراث و هویت فرهنگي و ادبي هر ا    

و نوجوان هنگامي پدید آمد که بزرگساالن متوجه شدند کودکان و نوجوانان به ک جامعه دارد. ادبیات کود

ی خود آمادگي پذیرش متن های سنگین را ندارند و به سبب گنجایش های شناختي و ویژگي های رشد

 متن 

هایي نیاز دارند که پاسخگوی رشد آنها باشد. ویژگي ادبیات کودک و نوجوان در این است که با سطح 

های ساده را بخواند و بفهمد. هرچه سواد او  تواند متن سواد کودکان پیوند دارد. کودک نوآموز تنها مي

کند. کودکاني که به مرز نوجواني و  مي درک را تر گسترده واژگاني ی هایي با دایره متنشود،  بیشتر مي

ها اغلب  های متناسب با نیازهای خود را مطالعه کنند. امروزه این رمان توانند رمان رسند مي پس از آن مي

گرایي که  اقعهای و شود. البته داستان های علمي و تخیلي منتشر مي ها یا داستان در قالب فانتزی

نوجوانان در موضوعاتي مانند جدایي پدر و  اجتماعي و زیستي های درگیری و احساسات ی دهنده بازتاب

 شود) مي منتشر فراواني نیزبه است نوجوانيی  های دوره ها و عشق مادر، مرگ نزدیکان، بیماری

 ن پدید آمد و آهنگ رشد آن تا ادبیات کودکان و نوجوانان بسیار دیرتر از ادبیات بزرگساال (.44حجواني،

ای که به حدودی کندتر از روند رشد ادبیات بزرگساالن بود، اماپس از جنگ جهاني دوم با توجه ویژه

زندگي کودکان مبذول گردید و نشأت گرفته از اعالمیه جهاني حقوق بشر بود، تحوالت چشمگیری در 



 

 

گرایانه س از جنگ، مفاهیم جدی واقعپوجود آمد. های کودکان بهساختار و محتوای متن و تصویر کتاب

ها بخشي از درونمایه ادبیات بزرگساالن را نظیر نژاد، طبقه اجتماعي، جنسیت، تبعیض، و جز آن، که مدت

کار ادبیات کودکان و نوجوانان را درهم شکست و به این مقوله راه داد، حصار طبیعت محافظهتشکیل مي

تدریج جای خود را باز کرد، و در عین حال، توجه پدید آورندگان به ني نیز بههای غیرداستایافت. کتاب

المللي از قبیل دفتر بینهای بینکیفیت ادبي و هنری این آثار فزوني گرفت. در این راه، تشکیل سازمان

نمایشگاه دو المللي جوانان مونیخ، و ، بازار مکاره کتاب بلونیا، کتابخانه بیننالمللي کتاب برای نسل جوا

میالدی بحث کیفي کردن  5261و  5211های ساالنه تصویرگران کتاب کودک در براتیسالو در دهه

 (5929،ت)قاسميادبیات کودکان و نوجوانان را به نهضتي جهاني مبدل ساخ

های های درسي دانشگاهي و در رشتهمقوله ادبیات کودکان و نوجوانان در برنامه درحال حاضر،   

های هنری جای خود را باز ای رشتهگوناگوني چون کتابداری، تعلیم و تربیت و روانشناسي، ادبیات، و پاره

های علمي را به خود اختصاص داده است؛ نقد ادبیات کودکان و نوجوانان وارد کرده و بخشي از پژوهش

مجالت نقد ادبي به تری شده است و مجالت مخصوص نقد و بررسي این آثار همپای سایر مرحله جدی

های زیادی درباره ادبیات کودکان و نوجوانان نشانه ارزش اند؛ و انتشار کتابفعالیت چشمگیری دست زده

 و اعتباری است که این حوزه توانسته است در پهنه ادبیات برای خود کسب کند.

ادبیات ناگزیر از درنگاه کلي ادبیات کودک دارای شاخص ها و ویژگي های است که نویسنده این نوع 

 وفاداری به این ویژگي هاست.

 

 :مهم ترین اهداف ادبیات کودک-2-2-2

 این موارد اشاره کرد: به توان مي  ازمهم ترین اهداف ادبیات کودک  

 الف( آماده کردن کودک برای شناختن، دوست داشتن و ساختن محیط.

 ایجاد احترام به اصالت انساني و میل به اعتالی مدام. خویشتن، به کودک شناساندنب(

 .بودن بخشلذت و کردن سرگرمج(

 مند کردن کودک به مطالعه و ایجاد عادت به آن.د( عالقه

 (.44:5972حجواني، )ه( ایجاد و تقویت صلح در جهان

 

 



 

 

 :انواع ادبیات کودک و نوجوان-2-2-3

در یک نگاه اولیه ادبیات کودک ونوجوان را با توجه به قالب ها ومحتوای ان ها به موارد زیر تقسیم مي     

 کنند:

 ها.های واقعي و افسانهالف( داستان: داستان

ی اختراعات هایي دربارههای مربوط به اجتماع و محیط، کتابب( غیر داستان: شامل مطالب علمي، کتاب

 نامه و شرح حال و... گيو اکتشافات، زند

سر و ته، قصه و حکایات منظوم آمیز بيمعني و پوچ، اشعار شوخيها، اشعار بيج( شعر: شامل الالیي 

 (91:5975)هاشمي نسب،است

 

 :محتوای ادبیات کودکان و نوجوانان-2-2-4

مخاطبان ضعف ی داستان های کودک را تشکیل مي دهد که بنابر استقبال اموضوعات مختلفي محتو  

وقوت داشته است. داستان های حیوانات واغلب قهرمان محور همیشه مورد اقبال بوده است.اما افسانه ، 

فراگیرترین گونه ادبیات داستاني بوده است. بااینکه درتعریف این گونه ادبي گفته شد که دردرجه اول 

ناصر آن رجحان دارد. باتوجه به طیف ادبیات بایدباشد ولي در اغلب اوقات جنبه تعلیمي اثر بر دیگر ع

مخاطبان ادبیات کودک ونوجوان باید این نکته را درنظر گرفت که انتقال مفاهیم آموزشي و تربیتي مهم 

 (.99:5972)قاسمي،ترین هدف ادبیات کودک است

 :اهمیت ادبیات کودک-2-2-9

 دالیل اهمیت ادبیات کودک عبارتند از:  

  نقّادی  اند. اصوالً ذهن و ساده  ، ظاهربین خود، احساساتي  سنّي  مقتضیّات  به  پذیرند. اغلب آسیبها  . بچّه الف

  فرهنگي  های در برابر فراورده  آنان  پذیری آسیب  رو میزان . از این است  بیشتر حسّي  ندارند و قضاوتهایشان

 . باالست

  تر از تأثیرپذیری پردامنه  تر و ماندگارتر و هم عمیق  هم  تأثیرپذیری  و اینها تأثیرپذیرند . بچّه ب

  الحَجَر. الصِّغَر کالنَّقْشِ في : اَلْعِلْمُ في است  نیز آمده  نبوی  در حدیث  که ؛ چنان ترهاست بزرگ

  ادبیّات  در کشور ما که  خصوص  دارند، به  بیشتری  فراغت  اوقات  و آنان  بیشتر است  کودکان  . جمعیّت ج

 (.99:5916)بهداد،را دارد  یا بالفعل  بالقوّه  طبمخا  بیشترین  و نوجوان  ودکک



 

 

 ثارادبی کودک ونوجوان درایران:آترجمه -2-3

جدای از تالش نویسندگان و پژوهشگران در خلق و گردآوری آثار داستاني در زمینه کودکان و      

این مساله پدیده  ،کودکان نقش بسزایي داشتل ادبیات نوجوانان ، مساله مهم دیگری نیز در روند تحو

های مربوط به کودکان اتفاق افتاد.  تر کردن کتاب جدیدی بودکه به صورت ترجمه آثار خارجي برای غني

های کودکان در زمینه های مختلف ارضا شده ، به  های ترجمه شده باعث مي شوند کنجکاوی کتاب

های مختلف آشنا  های سرزمین و با فرهنگهای مناسبتری داده شود  پرسشهای آنها پاسخ

 (. 54:5971،ابراهیميشوند)

گرچه درتقسیم بندی رده های مختلف سني کتب برای کودکان شاخص های متنوعي دخیل است اما     

 سال جدی ترین مخاطبان ادبیات کودک هستند که به دلیل اهمیت وحساسیت سن و51تا1رده سني 

،ظاهراثرو حتي نوع واژگان مي  اقت نظر وسنجش زیادی را در انتخاب محتونیز قدرت تأثیرپذیری باال ،د

بعداز طرح دهکده جهاني توسط مک لوهان این پرسش ایجاد شد که کودکي که در معرض این  طلبد.

حجم از اطالعات و افکارو عقاید گوناگون است ، ازچه منابعي باید تغذیه شود تا سردرگم و بي هویت 

مي پرسد و از این پرسش ها خسته نمي شود، به منبعي نیاز دارد که جواب سئوال  مسلسل وارنشود. 

هایش را با زبان خودش بدهد.از میان منابع دیداری و شنیداری و نوشتاری موجود، کتاب به عنوان یک 

ه از اطالعات از را رسانه ارتباطي دیرپا بخش عظیمي از اطالعات مورد نیاز کودک را دربردارد و قسمتي

کودکان جهان در اختیارش قرار مي گیرد. حجم بزرگي از ادبیات کودکان را آثار ترجمه ترجمه ادبیات 

شده داستاني تشکیل مي دهدکه از منابع مورد عالقه کودکان در همه ادوار بوده است. اما ترجمه کتاب 

( واز 46:5915ی،ه.ش قابل پیگیری است)حجاز5911کودکان درایران به طور شاخص از سالهای بعداز 

این سال به بعد آثار خواندني کودک و نوجوان افزایش یافت.نخستین آثار ترجمه شده ادبیات کودکان در 

ایران برگردان حکایتهای از وپ و الفونتن بودند که در کتاب های آموزشي منتشر شدند )محمدی و 

  (.497:5914قاییني،

این  ،ک وترجمه آن در ایران نگاشته استادبیات کوددرمقاله ای که نوشین قاسمي درباب دوره های  

ه دوره ها به این صورت تقسیم بندی شده است: مي توان گفت که ادبیات جدید کودکان ایران از س

 دیدگاه وامدار جنبش ترجمه است:

ترجمه های دوره مشروطه مهمترین عامل ساده شدن زبان فارسي نوشتاری بودند که در جای خود  -5  

 دایش ادبیات جدید کودکان یاری رساند.به پی



 

 

ترجمه اندیشه ها و باورهای روان شناسي و آموزش و پرورش کودک ، زمینه توجه به شخصیت  -9  

کودک را به عنوان موجودی مستقل از بزرگسالي و با ویژگي های رواني خود فراهم کرد و این پیش در 

 آمد پیدایش ادبیات جدید کودکان بود.

هایي که نخست در شمار اندک و برخي با مخاطب همگاني و در دوره های بعد با مخاطب ترجمه -9  

 کودک از آثار نوشته شده برای کودکان غربي انجام گرفت ، ادبیات کودکان ایران را غنا بخشید و باعث

 .(199 :5919قاییني،)محمدی ورشد کیفي آثار گردید

در بافت فرهنگي جامعه  گرایش مترجمان به ترجمه افسانه های ملل و استقبال خوانندگان از این گونه،  

ایران ریشه داشت. مترجمان در جهت یافتن زبان و واژگان مناسب به مشکل کمتری داشتند و کودکان و 

سانه ها در قالب کتاب، از نوجوانان به سبب سادگي زبان از این گونه بیشتر استقبال مي کردند. انتشار اف

مخاطبان بیشتر  به جریان آهسته و کند خود ادامه داد. 91شروع شد و تا نیمه های دهه  91آغاز دهه 

ساله بودند. بنگاه ترجمه و نشر ،کتاب کودکان و نوجوانان  51تا  59کتابهای ترجمه در این دهه نوجوانان 

های مناسب آنان بیشتر افسانه های  د و در فهرست کتابساله در رده سني نوجوانان قرار مي دا 59تا  1

های که  . کتابه یا قهرمانان کودک را مي گنجاندعامیانه، فانتزی ، داستان های اخالقي و اجتماعي ساد

ناشران مستقل، با عنوان کتابهای کودکان، جدا از کتابهای دیگر چاپ مي کردند بیشتر برای این رده 

ا جلدهای رنگین و تصویرهای پرشمار حروف کمي بزرگتر ، اشاره ای به مخاطبان سني بود. این کتابها ب

(. رسوخ فرهنگ غرب در جامعه 119کودک داشتند و از کتاب های بزرگساالن جدا مي شدند. )همان:

انجام پذیرفته است. ایران، یش از هر عامل دیگر از راه ترجمه متن ها در حوزه های گوناگون فکرواندیشه 

ایرانیان همچون همه مردم در کشورهای درحال توسعه ، تنها از راه ترجمان فکر و اندیشه   ،بان دیگربه ز

 غربي ها راه دشوار ونوگرایي را پیش برده اند.

سال های اول دبستان،  های ویژه کودکان پیش دبستاني و با مقایسه گروه های سني دیگر، کتاب    

های ویژه خردساالن  در انتشار کتابهای تصویری و مصور ،انتشار کتابامکانات اندک ناشران  .کمتر بودند

برخي ناشران این امکان را  های چاپ پیشرفته تر در پایان این دهه ، را دشوار مي کرد. با ورود دستگاه

های مصور رنگي برای خردساالن منتشر کنند. در کتابهای ترجمه برای این گروه سني،  یافتند که کتاب

ترجمان بر این باور بودند که برای قابل درک کردن داستان باید نام ها و یا فضای داستان ها بیشتر م

زبان ترجمه فرانسه بود و بیشترین رمان هایي که ترجمه مي شدند  5999دگرگون شود. تا بیش از سال 

ه ادبیات به نیز سهم داستان های فرانسوی در گستر 91از آثار نویسندگان فرانسوی بودند.حتي در دهه 

های دیگر کشورها بود. انس وآشنایي مردم با  ویژه ترجمه برای کودکان و نوجوانان بیشتر از داستان



 

 

نخست به منابع فرانسوی مراجعه کنند   ،ي شد که مترجمان برای گزینش کتابسبب م  ادبیات فرانسه،

بزرگساالن برای نوجوانان و یا آثار بیشتر آثاری که از این زبان ترجمه مي شدند گزیده هایي از ادبیات 

نزدیک به نیمي از کتابهای ترجمه از زبان فرانسوی را آثار ژول ورن را تشکیل مي  ویژه نوجوانان بودند.

دادند. نویسندگاني مانند کنتس دوسگور و گي دوموپاسان نویسنده کودک نبودند ولي چون در آن زمان 

د استقبال کودکان قرار گرفت به طور مثال کنتس دو سگور آثار منحصر به کودکان موجودنبود ، مور

نویسنده اخالق گرای فرانسوی که چندین داستان ویژه کودک منتشر کرده است ، باانتشار کتاب 

در این دوره   ر جایگاه نویسنده ای برای کودکان.در ایران شناخته شد. اما نه د "سرگذشت یک خر"

بنگاه ترجمه و نشر کتاب که یکي از دو موسسه بزرگ نشر کتابهای   عالوه بر ناشران مستقل خصوصي ،

 ها همانند دیگر کتاب این کتاب .فرانسوی منتشر کرد کودکان به شمار میرفت ، کتاب هایي از منابع

بیشتر چکیده آثار شناخته شده ادبیات بزرگساالن و نیز کودکان و نوجوانان از جمله آثار  ،های این بنگاه

مسافرت به مرکز زمین ترجمه  (،5996ودند. هشتادروز دور دنیا ترجمه حبیب اهلل صحیحي) ژول ورن ب

های بنگاه  (. از دیگر کتاب5996فرسنگ زیر دیرا اردشیر نیکپور ) (، بیست هزار 5991همن ) فریدن و

ای دوره بودند. پس از فرانسه بیشترین حجم ادبیات داستاني ترجمه بر ترجمه و نشر کتاب در این

بررسي آماری کتابهای کودکان  کودکان این دوره را آثار نویسندگان انگلیسي زبان تشکیل مي دادند.

انگلستان و  ترجمه شده در این دوره نشان مي دهد که بیشترین شمار ترجمه های از ادبیات فرانسه ،

های نخست قرن  الگرچه زبان فرانسه به دلیل گسترش ونفوذ درس(. 655-612امریکا بوده اند. )همان،

جدیدشمسي و زبان انگلیسي به علت زبان مشترک شدن دنیای کنوني بیشترین گستره زباني را درمیان 

آثار ترجمه شده دارد ولي زبان عربي به عنوان مهم ترین زبان درتعامل با فارسي نقش وسهم مهمي را 

ترجمه کتب کودکان با  5917در سال دراین گونه ادبي بر عهده دارد. با وقوع انقالب اسالمي در ایران 

توجه به شرایطي به وجود آمده بود یکباره از میدان نشر ادبیات کودکان به عقب رانده شد و نویسندگان 

به منابع ملي و اسالمي روی آوردند . داستانهای واقعي درباره زندگي کودک و نوجوان به نگارش در 

 (699آمد.)همان،

اثر مربوط به ترجمه مي باشد که بین ترجمه و تالیف  511اثر منتشره  992از مجموع  69در سال     

مجددا ترجمه کتاب کودکان  64با توجه به گزارش شورای کتاب کودک از سال  تعادل نسبي برقرار است.

رشد یافت در این سال تعدادی از آثار برندگان جایزه جهاني اندرسن مثل ماجراهای فسقلي اثر اریش .

کیک آسماني اثر جاني روداری و سلطان عجیب زیر زمین اثر کریستین نوستلینگر به فارسي   کستنر،

 591کتاب انتشار یافته  944از  62در سال  اثر ترجمه بود. 19اثر منتشره  512ترجمه شد. از مجموع 

آثاری را اگر چه نویسندگان ومولفان تالش کردند  11تا  71اثر تالیف ا ست. در دهه  566اثر ترجمه و 



 

 

یژه از برپایه فرهنگ بومي و نیازهای کودکان خلق کنند اما همچنان نهضت ترجمه ، به و برای کودکان،

در بین آثار ترجمه شده این دوره آثار ارزشمند فراواني وجود دارد .)ایمن،  متون انگلیسي ادامه داشت.

92:5911.) 

 

 معیارهای ترجمه آثارادبی کودکان ونوجوانان:-2-3-1

ست که عدم رعایت ترجمه آثار کودک گرچه در نگاه اول ساده مي نماید اما دارای ظرافت ها ونکاتي ا   

مترجم آثار کودکان و نوجوانان نیز مانند  اثری الکن و غیر قابل فهم پدید خواهد آورد. آنها توسط مترجم،

کند اما در ترجمه کتاب های  مترجم آثار بزرگساالن، باید دو اصل امانتداری و رواني ترجمه را رعایت

کودک و نوجوان اصل روان بودن ترجمه مهم تر است. چون کودکان و نوجوانان نمي توانند مانند 

بزرگساالن با هدف خاصي کتاب را انتخاب کرده و منظور نویسنده و مترجم را با زحمت متوجه شوند. آنها 

یار نداشته باشند؛ از تلویزیون و کامپیوتر کم حوصله هستند و اگر کتاب خوب با ترجمه سلیس در اخت

پرجاذبه، برای خواندن هر کتابي نمي گذرند. بنابراین کار مترجم در انتخاب کتاب و ترجمه آن برای 

 (.5921مخاطب کودک و نوجوان دشوارتر از ترجمه یک اثر برای بزرگساالن است.)فرادوست،

امعه مقصد، کتابي را برای ترجمه انتخاب کند. مي مترجم باید با توجه به فرهنگ و مسائل عرفي ج   

توان گفت انتخاب درست کتاب از ترجمه آن مهم تر است. بعد از انتخاب کتاب، شناخت زبان مطرح مي 

شود. مترجم باید محدودیت های واژگاني کودکان و نوجوانان را بداند و بتواند با استفاده از همین واژگان 

به خوبي منتقل کند. حتي گاه الزم است مترجم با تغییراتي در جمالت اصلي،  محدود، منظور نویسنده را

روند ترجمه برای کودکان و نوجوانان هرچه قدر هم که از  منظور نویسنده را شفاف تر به مخاطب برساند.

توان متوقف ساخت و تنها راه  نظر اعتقادی با باورهای اجتماعي کشوری سنخیت نداشته باشد را نمي

ت و تبلور و تحول در ادبیات کودک و نوجوان در گرایش به ادبیات سایر ملل هست چراکه این گونه نجا

 (51:5912نگي است)موسوی تبار،:هادبي بیشتر از هر گونه دیگر نیازمند پویایي ودادوستدهای فر

 

 

 



 

 

 

 

 

 سیرادبیات کودک درسرزمین های عربی:-2-4

های عربي  و سرزمین کشورهای خاورمیانهداستاني کودک دریک نگاه کلي روند و سیر ادبیات  در    

با اما مي باشد و از نظر تاریخي نیز سیری مقارن و موازی هم را پیموده است.  یکساندارای داستاني 

به این نتیجه  ی غربيبادیگر کشورها های عربي مقایسه سیر ادبیات داستاني کودکان در ایران و سرزمین

های کلیله و دمنه  علي رغم تجربه ی بعضي آثار کهن مشترک از جمله داستان نزبامي رسیم که هر دو 

و داستانهای هزار و یک شب قدمت چنداني در حوزه ی آنچه که ما اکنون ادبیات داستاني کودک مي 

نامیم نداشته اند. بدون شک آشنایي با غرب وترجمه و انتشار آثار داستاني غربي از مهمترین دالئل شکل 

با توجه به شرایط  شورادبیات نوین داستاني کودک در سرزمینهای عربي مي باشد که هر ک گیری

اجتماعي، سیاسي و فرهنگي خود ، با آن برخورد و تعامل داشته اند. از این میان به نظر مي رسد آثار 

ادبیات داستاني کودک فرانسه بیشترین و بنیادی ترین نقش را در شکل دهي به ساختار نظام ادبیات 

 (.91:5921)نظام دوست،:ها داشته است نوین داستاني در این سرزمین

ترین داستان مکتوب قصه ی  شاید قدیمي های عربي دارای قدمتي طوالني است. داستان در سرزمین    

پیش از میالد مسیح بر پاپیروس نوشته شده است. از سوی دیگر  99باشد که در قرن  «راددو بر»یمصر

آن ریشه در یک داستان ها و سُوَر  داستان و قصه از آغاز در قرآن شریف تجلي یافته است و بیشتر آیه

اما آنچه . اشاره کرد« یوسف و زلیخا» توان به احسن القصص یعني قصه ی  هدفدار دارد . از آن جمله مي

به عبارتي دیگر ریشه های ادبیات نوین  گیرد عمری کوتاه دارد. که در حوزه ی ادبیات داستاني قرار مي

پس از آشنایي با غرب جستجو    تحوالت ادبي و فرهنگيرا باید در داستاني کودک در سرزمینهای عربي 

  کرد. در واقع بیشتر مورخان و پژوهشگران آغاز دوره ی بیداری اعراب را که از مصر شروع شد، حمله ی

 (44:همان)  به مصر دانسته اند«امپراطور فرانسه  «ناپلئون بناپارت

ین گونه ادبي را رعایت نمي کردند واغلب نویسندگان کودک عربي اوایل ریزه کاری های مخصوص ا    

اما با گسترش  کلیت، ایجاز وجذابیت های سمعي وبصری مي نوشتند. داستان هایي فاقد وحدت،

 ارتباطات فرهنگي با غرب وترجمه آثار کودک نشان هایي از داستان های خوب درمیان کتاب عرب هویدا 
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Abstract: 

Translate a means of communication between the children of the world. Translation 

convenient and valuable books makes the children Be informed with the history, Customs 

and way of life، issues, culture of other nations. 

Translations done in different ways. In terms Newmark, According to the text type and 

target  translation is divided into two kinds of communication and meaningThe translation 

that both have It introduces proper  translation. In fiction, and especially children's 

literature     Translation will not be absolute  of meanings and communication Because the 

purpose of transferring the image with meaning. This research is done   According to the 

basic needs in the translation of books for children and adolescents.    Selected Stories 

DividedThe ageschildren and teenagers . The story has a different narrative methods and   

the writer tries  Indirect transfer messages and training  . 

In the tranlation of "yohka an"and  “al-Mustaqbal Al-Helm” two Short story collection 

written by Lina kilaniThis type of process is :The text is read to To be informed  writing 

style and The words are translated using the dictionaries Then be matched with the target 

language Then re-read the translated text and reforms carried out again. 
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