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 چکیده
 و ی حضوریمصاحبه ی میدانی،مشاهده هایشیوه از گیریبهره با حاضر، پژوهش
 ادبیات ارانتش کنونی وضعیت از ابعادی بررسی به توصیفی، چارچوبی در نامه،پرسش
 ثرمو عوامل و ترجمه معضالت بر تمرکز با ایران در فارسی به خارجی نوجوان و کودک

 رانناش و مترجمان از منتخبی از منظور، بدین. استپرداخته آثار این نشر و ترجمه در
 صدیک از بیش از و حضوری مصاحبه برای نوجوان و کودک ادبیات شاخص و ایحرفه
 هب پاسخ برای دبستانی، آموزاندانش والدین تعداد، همان به و پسر و دختر آموزدانش

 د،بنیای دادهنظریه شیوه از استفاده با آمدهبه دست هایداده و شد دعوت هانامهپرسش
ی جمهتر انتشار یتوسعه و رونق چند، عواملی رسدمی نظربه. گردید بررسی و تحلیل
: کرد اشاره موارد این به توانمی جمله آن از اند؛شده باعث را ایران در کودک ادبیات

 حذف دلیلبه ترجمه تولید ی ناچیزهزینه و رایتکپی در ایران نداشتنعضویت
 با رجمهت در خوداشتغال و کردهتحصیل نیروی فراوانی تألیف، و تصویرگری هایهزینه
 نویسندگان محدود تعداد کتاب، جهانی بازار تنوع و جذابیت اندک، مزدهایدست

 یرسدست در مترجمان جدی رقابت و جهانی زبردست نویسندگان بزرگ گروه داخلی،
 و کودک ی آثارترجمه و انتخاب معیارهای از برخی. المللیبین یبرگزیده آثار به

 این معضالت برخی و ارزشمند آثار تولید و کودکی یاد نیازسنجی، بر مبتنی نوجوان
 عقد و الزم امکانات به رسیدست عدم مجدد، و ی موازیترجمه به مربوط حوزه

 برای شده ترجمه ادبی آثار بر انتشار مؤثر عوامل از مُدلی پایان، در هاست. قرارداد
 .استگردیده ارئه ایران، در نوجوان و کودک
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 مقدمه .1
شود و در مراحل مختلف رشد، در های آغازین، به زندگی کودک وارد میکتاب از سال

ینی بجهانخانه و مدرسه، در پُرکردن اوقات فراغت، آموزش و هدایت نونهاالن در مسیر 
های سیاسی، ای، حساسیتحاکم بر جامعه، نقشی موثر دارد. مالحظات قومی و منطقه

ی مترجمان و ناشران در ای تأثیرگذار قدرت و سلیقهفرهنگی و اجتماعی، حضور نهاده
ها، انتخاب و نوع ترجمه، تنظیم تصاویر، ویرایش و غیره، حائز اهمیت است. فراتر از این

جا که دارد. از آنو نشر است که در جهت منافع خود، قدم برمی چاپصنعت بزرگ 
ند، خوانساالن را میبزرگکودکان، خوانندگانی فاقد توان انتقاد هستند و محصول ذهن 

 ی منتقدان و اهل فن است.بررسی کیفیت این محصول نیز بر عهده
یای شود و در دنها در ایران از زبان انگلیسی به فارسی انجام میتر ترجمهامروزه بیش

های دیگر در سطح ترجمه، زبان انگلیسی جایگاهی مرکزی دارد. هرچه از زبانی به زبان
تری انجام شود، این زبان در نظام جهانی ترجمه، وضعیت بیش هایجهان ترجمه

 ( 1999، 1برنتری خواهد داشت. )رک. هیلمرکزی
ها و گرفتن از تحلیلسمت فاصلهها به( معتقد است مسیر پژوهش1998) 2«چسترمن»

( نیز بر این باور است 2009) 3یمپآوردن به مطالعات تجربی است. مفاهیم فلسفی و روی
های تجربی باشد، در نهایت به مباحث ناکارآمد اگر تکرار مسایل نظری، فاقد جنبهکه 

 صورت کمّی یا کیفیکند، باید بهچه نظریه بیان میشود؛ از این رو، آننظری منجر می
 آزمایش گردد.

تم شبکه پلی سیس»تئوری پلی سیستم را طرح و چنین توصیف می کند: « ایوان زوهار»
اصلی  های فرعی وهای به هم متصل ادبی و غیرادبی است که تمام شبکهبزرگی از شبکه

( ترجمه در جایگاه بخشی از ادبیات 99، 1998)ولگمات، « گیرد.یک جامعه را دربرمی
کودک، در سیستم ادبی تحت تاثیر هنجارهای اجتماعی، قوانین و فرهنگ... قراردارد؛ از 

ها یا خالهای ادبی زرگ اجتماعی، بحراناین رو، وضعیت حاکم که ناشی از تحوالت ب
 (1978است، برکل پلی سیستم تاثیرگذار است. )رک. زوهار، 
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یابی، انتخاب و تولید آثار ترجمه های کنونی دستدر این پژوهش اکتشافی، روش
 شود. برای کودکان ایرانی، معرفی و معضالت بخش ترجمه، نشر و بازار ایران توصیف می

 زیر است: این پژوهش تالشی برای پاسخ به سؤاالتبه دیگر عبارت، 
 است؟ کدام ایران در نوجوان و کودک آثار یترجمه و انتخاب در مترجمان . معیارهای1
 است؟ کدام ایران در نوجوان و کودک آثار یترجمه و انتخاب . معضالت2
 اننوجو و کودکان برای شدهترجمه آثار یعرضه و تولید انتخاب، در نشر مسایل . اهم3

 است؟ کدام ایران در
 است؟ کدام نوجوان و برای کودکان شدهترجمه آثار انتشار به عالقه . دالیل4
 است؟ کدام نوجوان و کودکان برای شده ترجمه آثار انتخاب در مشتریان . معیارهای5
 

 ی پژوهشیشینهپ .2
 . ادبیات کودک و ترجمه 2-1

ی نقوش باستانی با تصاویری از یاست. سابقهدنهای تمدن در ایران یکی از خاستگاه
سال است.  3000کودکان و ادبیات شفاهی درباره یا برای کودکان در ایران به بیش از 

پیدایش تمدن، همزمان با اختراع خط و نیاز به انتقال دانش میان ملل مختلف و با سفر و 
گیری ادبیات کودک در و ترجمه ابزار انتقالِ دانش شد؛ شکلنویسی آغاز شد سفرنامه

صورت شفاهی، گردآوری و نگارش آثار شفاهی، خلق جهان مراحل آفرینش و انتقال به
 ی کودک و نوجوان را پشت سر گذاشتهادبیات با الهام از آثار شفاهی و آفرینش آثار ویژه

 ( 1379 قائینی، و است. )رک. محمدی
قالل ژانر ادبیات کودک در ایران، طی مراحلی طوالنی به وقوع پیوست؛ توسعه و است 

شمارد؛ زیرا ی عطف در ادبیات کودک ایران میرا نقطه 1340ی ( دهه1385حجازی )
 های تازه در تدریس ظهور کردند.ی جدید آموزشی در مدارس و روشهاکتاب
ان و نوجوانان در و کانون پرورش فکری کودک 1341شورای کتاب کودک در سال  

ای از شورای ، در قالب شعبه1347آمدند. شورای کتاب کودِک ایران از  وجودبه 1344
ی ی جهان و توسعهو با هدف معرفی آثار ادبی برگزیده 1المللی کتاب کودکبین

( ادبیات 1370نژاد )خوانی در میان کودکان ایرانی، در حال فعالیت است. شعاریکتاب
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شمارد و نقطه ضعف با مفاهیم امروزی را کامالً جوان و جدید می کودک و نوجوان
ی ساالن تلقی بزرگشدهداند که کودکان کوچکهای آموزشی گذشته را در این میدیدگاه

ها به ی توجهشده و همهشدند و در ادبیات، زمان حالِ کودک، مورد غفلت واقع میمی
 است.ی او معطوف بودهآینده
های ملل مختلف را برای ، افسانه«مهری آهی»و « نقی وزیریعلی»ن مترجمانی چو 

ی شدهاولین بار برای کودکان و نوجوانان ایرانی به فارسی برگرداندند. از اولین آثار ترجمه
، 1320ی مهری آهی در سال، ترجمه«هانس کریستین اندرسن»ی بزرگ کودکان، نویسنده

 (22: 1371است. )رک. هاشمی نصب،  دیگر حکایت سه و وحشی قوهایتحت عنوان 
 یترجمه مختلف، هایفرهنگ و هابینیجهان با کودکان آشناسازی اهمیت به دلیل

 یگرد بینیجهان و تاریخ فرهنگ، ادبیات، و داشته خاص رونقی همیشه کودک، ادبیات
 یرجمهت که است ُپرواضح بنابراین، است؛شدهمی معرفی کودکان به ترجمه قالب در ملل،

 ختلف،م هایزبان و اقوام میان بستانبده و تعامل در خود، جایگاه نسبتبه کودک، ادبیات
. شودنمی مشاهده بستانبده این در توازنی هرچند است؛داشته تأثیرگذار و مهم نقشی
 میزان ماا شود؛می انجام فارسی به انگلیسی از ترجمه میزان باالترین ایران در مثال، برای

 .است ناچیز بسیار ترجمه، طریق از انگلیسی ادبیات دنیای به ما ادبی صادرات
 
 . ادبیات کودک و ترجمه به انگلیسی2-2

ل شک بهرا  انجیلهای مذهبی مثل ی انواع کتابها ترجمه، قرنزبانکودکان انگلیسی
ر ای منتشها و اشعار افسانهخواندند؛ سپس داستانآهنگین در مدرسه، کلیسا و خانه می

شدند و ترجمه، نیازهای قرون وسطی و عهد نوین را برآورد و کودکان توانستند عالوه 
 شب کی هزار وهای ها را به انگلیسی بخوانند. اولین جلد از داستانسپردن، قصهبر گوش

، به انگلیسی ترجمه و چاپ شد. این اثر، همه را مسحور کرد؛ بر ادبیات انگلیسی 1706در 
و « نزدیک»، «هوگو» ازجملهی الهام بسیاری از نویسندگان برجسته تأثیر گذاشت و مایه

های ی زیادی وارد ادبیات انگلیسی شد. داستانهاداستاناندرسن شد. از زبان فرانسه نیز 
از آلمان، عنصر تأثیرگذار دیگری در ادبیات کودک به زبان انگلیسی است.  گریم برادران

 (2010، 1)رک. لتی
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ی ی طبقهشدن حضور کودکان در مدارس، انقالب خواندن، عالقهچهار عامل اجباری
ی عنوان نسلو پذیرش کودکان به« دوران کودکی»متوسط به آموزش و نیز ظهور مفهوم 

سنی، دالیل اصلی توسعه و استقالل ژانر ادبیات کودک شد. )رک. های جدا از سایر گروه
 ( 1998، 1ولگمات-تامسون

ی سنی میان کودک و مترجم یا دلیل فاصلهمحصوالت تولیدشده برای کودکان به
، های نویسنده، مترجم، ناشرهایی هستند؛ زیرا تصمیمسال، دارای ضعفی بزرگنویسنده

ی کودک در کشف دنیای اطراف، متفاوت ی شاد و جسورانهمعلمان و والدین، با ذائقه
ی مطالب آموزشیِ دارای ها را به مطالعهشده بچهریزیساالن آگاهانه و برنامهاست. بزرگ

ی طنز دور از وگوهاگفتکنند و از خشونت و های فرهنگی و اخالقی تشویق میارزش
 (2006کنند. )رک. لتی ت پرهیز میی کودکان است، به دقکاوی و عالقهادب که مورد کنج

-ایوان»پردازان شاخص ترجمه مانند در دنیای مطالعات ترجمه، برخی از نظریه
ی کودکان برا( ترجمه 1984) 4«رایس»و « ورمیر»(، 1981) 3«شاویت»(، 1978) 2«زوهار
 اند.هایشان  مطرح کردهیهنظررا در 
 

 های کودکان و ترجمه برای کودکان. ویژگی2-3
شود، آسان نیست؛ مطالب باید مختصر و مفید گونه که تصور میآن کودکانبرای  ترجمه

ی زمان توجه و تمرکز کودکان، کوتاه است و متون طوالنی از حوصلهباشند؛ زیرا مدت
 ها خارج است. آن

داند: زبان ( چهار ویژگی کودکان را مبنای تولید آثار کودکانه می1991) 5«اُسالیوان»
اند؛ درک کاملی از ساختارهای ادبی ندارند؛ دانش مرجع طور کامل فرانگرفتهرا به مادری

 -ها در درک متون خارجی محدود است. )رک. تامسونمحدودی دارند و توانایی آن
، آثار کودکان باید توصیفی با سَبکی پویا، جمالت  6«پیورتینن»( از نظر 1998ولگمات، 

( 1944تر شود. )رک. پیورتینن، د تا درک و خواندن آسانساده و افعال معلوم، تولید شو
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وشتار، تر از نلتی معتقد است که بخشی مهم از گویایی متن در ادبیات کودک، حتی مهم
کند. ی تصاویر است؛ زیرا به ایجاد ذهنیت الزم و درک سریع متن کمک میبر عهده

و  یی کودک با فرهنگآشنام دلیل محدودیت واژگان و عداقتباس در ترجمه و تصاویر به
های خارجی، موجب جلب توجه جغرافیای سایر ملل است. اگرچه وجود اسامی و مکان

های خارجی در آغاز اثر، موجب حس بیگانگی مندی کودکان است، تعدد نامو عالقه
شود؛ از این رو، استفاده از چنین عباراتی به شکل محدود، توصیه کودک با متن می

 (2006. لتی، شود. )رکمی
گرایانه است؛ یعنی زمانی محتوای ( معتقد است ادبیات کودک ارتباط1994) 1کارالتی  

شود که ارتباط میان اثر و کودک برقرار شود. ذهن خالق اثر به کودک مخاطب منتقل می
کودک، متن گویا و جذاب را دریافت و با کمک نیروی تخیل بازسازی و در آن زندگی 

ه نیز . ترجمۀ متون کودکاناستعنی انتقال محتوا انجام شده و ارتباط برقرار کند؛ این یمی
ای مناسب باشد. )رک. باید این ویژگی ارتباطی را در متن مقصد ایجاد کند تا ترجمه

های ( ادبیات کودک باید پویا، خالقانه، تعاملی و با حفظ ویژگی1998ولگمات، -تامسون
 (2006رک. لتی، خاص متون کودکانه ترجمه شود. )

 
  جهانی و جهانی از ادبیات کودک کودک .2-4
غاتی و های تبلیتواند نوعی سپر محافظ در برابر دروغاست ادبیات می معتقد  2«پاترسون»

باید به کودکانمان دوستانی از ایران، کره، آفریقای جنوبی، . استثمار نژادی و فرهنگی باشد
تانی در زیرا زمانی که دوس ؛فی کنیمعرم کشورها دیگر و صربستان، کلمبیا، شیلی و عراق

 ها آرزوی بدی در دل بپرورانید.توانید برای ملت آن سرزمیننمی ،دیگر دارید یکشورها
 (1999)رک. پاترسون، 

ای طوالنی از ادبیات کودک در اروپا تاریخچه 3«زگینی»و « فوردهال»ی به عقیده
أسفانه سنت تبادل ادبیات در انگلستان وجود ندارد. ی آثار کالسیک دارد؛ ولی متترجمه

شده از های کتاب کودک در اروپا، آثار ترجمهبیست و سه درصد از محتوای قفسه
اند. )رک. هالفورد و زگینی، از آثار کودکان ترجمه %3انگلیسی است؛ اما در انگلستان فقط 
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های یل ارتباط غنی و ارزشی ادبی و صادرات کتاب، همیشه به دل( ترجمه22-23: 2005
ادبیِ قوی نیست؛ بلکه تسلط فرهنگی و جنگ قدرت در سطح ناشران نیز مطرح است. 

نداشتن ناشران انگلیسی به ترجمه را سه وجه حاکم عالقه( دلیل 2005من، )رک. پول
یعنی کیفیت باالی ادبیات بومی انگلیسی، موقعیت و قدرتمندی زبان انگلیسی و 

 (2010داند. )رک. ساس، ترجمه در انگلستان می بودنپرهزینه
 ی ادبیات کودکان، جوایز متعددیدر بعضی کشورها برای توسعه و تشویق به ترجمه

ی ناشران آمریکایی و به ویژه 1966از  1«میلدرد بچلدِر»ی ی ساالانهشود. جایزهاعطا می
از  2«مارش»ی تان، جایزهشود. در انگلسبهترین ترجمه از بهترین آثار خارجی اهدا می

های مختلف، ی ادبیات کودک در میان فرهنگبار با هدف توسعه، هر دو سال یک1996
شود. به بهترین ترجمه از زبان خارجی به انگلیسی، تعلق گرفته و به مترجم اثر اهدا می

ی ابر ی ترجمهبه آثار برگزیده« پشت پرندهالک»ی ، هرساله جایزه2010در ایران نیز از 
 یابد.کودکان به زبان فارسی اختصاص می

                  
 روش تحقیق .3

این پژوهش کیفی با رویکرد اکتشافی و توصیفی انجام شد. در این پژوهش، از مشاهدات 
ی حضوری و تلفنی با ناشران، مترجمان و عوامل هامصاحبهو  هانامهپرسشو مستندات، 

 بنیاد )رک. گالسر وی دادهی نظریهها از شیوهبرای تحلیل دادهتولید استفاده گردید. 
ها، مفاهیم و یاد، ویژگیبندادهی ( استفاده شد. سه جزو اصلی نظریه1967 3،اِستراس

برگ و ها است که مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل، به این شیوه هستند. )رک. النندسته
 (. 2008، 4ایربی
زدیک ی ندک در نظام ادبی، موضوعی است که در گذشتهبررسی وضعیت ادبیات کو 

ی سنی دبستان و ی ردهی ادبیات کودک، ویژهتا حدودی به آن پرداخته شده؛ اما ترجمه
ن، ی پژوهشی بکر است؛ بنابر ایکنندگان در ایران حوزهمعیارهای تولیدکنندگان و مصرف

مندیِ ناشران ایرانی به چاپ القهترجمه و چاپ آثار کودکان به فارسی و همچنین دلیلِ ع
آثار تألیفی یا ترجمه و اهداف و معیارهای مشتریان در انتخاب آثار ترجمه برای کودکان 

                                                           
1 Mildred Batchelder Award 
2 Marsh 
3 Glaser & Strauss 
4 Lunenburg & Irby 



 ( 17)پياپی  1397، بهار و تابستان 1ي ، شماره9ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  98

 

کنندگان پژوهش، مترجمان، ناشران، کودکان و پدران و را بررسی خواهیم کرد. شرکت
ها، ابخانهها، کتمادران کودکان دبستانی هستند. از طریق مشاهده و بازدید از مدرسه

یز ن« شورای کتاب کودک»وگو با و گفت« سعدآباد»ی ی کتابخانهها و موزهنمایشگاه
تن از پدران و مادران دارای فرزند دبستانی  120اطالعاتی سودمند حاصل شد. نظرات 

آموز دانش 60سؤالی بررسی شد.  8ای نامهبه مثابه گروه مخاطبِ واسطه، از طریق پرسش
سؤالی پاسخ دادند. تعدادی از  6ای نامهآموز پسر دبستانی، به پرسشنشدا 60دختر و 

ی شفاهی یا ی کشور، مورد مصاحبه( برگزیده2( و ناشران )جدول 1مترجمان )جدول 
برای ساختارمند برگزار شدند )صورت نیمهها نیز بهپرسش کتبی قرارگرفتند. مصاحبه

 جعه شود(. مشاهده سواالت استفاده شده به پیوست مرا

 

 کننده در پژوهشمترجمان شرکت .1 جدول
تعداد  حرفه تحصیالت افتخارات نام

 آثار
ه شداوّلین اثر ترجمه
 برای کودکان

پروین 
 پورعلی

مترجم 
ی هبرگزید
سال  20دوران

 پس از انقالب

کارشناسی ارشد 
شناسی روان

 کودک

مترجم/ و 
 مؤلف

 عزیز هنشاو آقای  120
 2( برنده 1370)

 جایزه

رضی 
 هیرمندی

 )خدادادی(

مترجم 
ی برگزیده

سال  20دوران
 پس از انقالب

کارشناسی ارشد 
شناسی زبان

 همگانی

مترجم/ و 
 مؤلف

 بخشنده درخت  85
(1355) 

 محبوبه
 خوانینجف

ی حداقل برنده
جایزه،  8

تقدیرنامه و 
 کتاب سال

کارشناسی 
مترجمی زبان 

 انگلیسی

مترجم/ و 
مشاور 

 کتاب

 زالزالک درخت  130
(1378) 

شهال 
 انتظاریان

جایزه  6حداقل 
 و تقدیرنامه

کارشناسی 
مترجمی زبان 

 انگلیسی

مترجم/ 
 ویراستار

 قورباغهبچه قول  60
(1384) 

جایزه  5حداقل  فرزاد فربد
و تقدیرنامه و 

 مترجم سال

کارشناسی 
مترجمی زبان 

 انگلیسی

مترجم/ 
 ناشر

 مسافران راهنمای  56
 کهکشان مجّانی

(1386) 
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 پژوهش درکننده ناشران شرکت .2 جدول

تعداد آثار  محل ناشر
 کودک/نوجوان

سال 
 تأسیس

 افتخارات

 هایبنیاد پژوهش
 آستان قدس رضوی

مقام برتر  15 1363 100بیش از  مشهد
 هاجشنواره

 دوره ناشر برگزیده 8 1376 520 مشهد نشر )پروانه(به
 دوره ناشر برگزیده 6 1376 300 مشهد اندیشهعروج 

 - 1379 92 تهران قلم سبز
پشت ی الکجایزه 1390 16 تهران پریان

 پرنده و کتاب سال
 دوره ناشر برگزیده 5 1368 1000 تهران افق )فندق(

 
 هایافته .4

ی ی مترجمان، ناشران، کودکان و پدران و مادران و نیز مشاهدههاپاسخپس از بررسی 
های غیردولتی مثل شورای کتاب کودک ایران، نتایجی مفید تعامل با سازمان ها وکتابخانه

ی آن درون سیستم ادبی کشور و بخشی جا که ادبیات کودک و ترجمهحاصل شد. از آن
از پلی سیستم ادبی ایران است، میان برخی معضالت ترجمه و نشر در بخش آثار ادبی 

اگرچه فرایند تولید و مصرف آثار کودکان در ساالن، تشابه وجود دارد. کودکان و بزرگ
 اند.دهکننهای متعددی ظاهر شدند که در این روند تعیینایران ظاهراً پیچیده نیست، حلقه

 
 ی آثار کودک و نوجوان. معیارهای مترجمان در انتخاب و ترجمه4-1
 . یاد کودکی4-1-1

شوند، مترجمان که بالقوه یا بالفعل بخشی از گروه والدین در جوامع مختلف محسوب می
یز و ن کودکانههای های شخصی دوران کودکی و نیازهای آن دوران و خوشیبنابر تجربه

ی کودکان و توجه به اهمیت با توجه به آگاهی از نیازهای امروز برای رشد و توسعه
 گزینند. شی آن، آثاری متناسب را برای ترجمه برمیبخادبیات کودک و بُعد لذت

 . تولید آثار ارزشمند4-1-2
رسی به آثار ارزشمند، از طریق دوستان و های دستبرای مترجمان ایرانی، یکی از راه

-1377های بستگان ساکن و یا مسافر در خارج از کشور بوده و هست؛ لیکن، در سال
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ی همترجم برگزید 4شاد ابراهیمی الوند )یکی از نبه همت روا« ی ترجمهخانه»، 1384
اندازی شد که بنابر اظهارات ی وزارت ارشاد، راهسال پس از انقالب( و با بودجه 20

ده شی ادبیات ترجمهکننده در این پژوهش، در رشد و توسعهمترجمان و ناشران شرکت
ر جمان کشور را به آثارسی متربرای کودکان و نوجوانان، تاثیری شگرف داشت و دست

 ی جهانی در آن مقطع خاص زمانی، موجب شد.ارزنده
ی مترجمان برای نیازهای خود، به سلیقه، 1384ی ترجمه در سال با تعطیلی خانه

ر های معتبناشران وابسته شدند. تعدادی از طریق سفرهای شخصی، مراجعه به سایت
فایده؛ به دلیل ممیزی یا گاهی بی های ارزی و پستی )وکتاب و مجالت و صرف هزینه

، ضمن شدندی نقدهایی که بر آثار جدید نوشته میمحتوای غیرقابل عرضه( یا با مطالعه
هایی هکردند و با تکیه بر تجربهایی مهیا میدنبال کردن اخبار جوایز جهانی کتاب، فهرست

آثاری  بودند، کسب کرده که از ارتباط با کودکان در جایگاه معلم، مشاور، کتابدار و غیره
ی خدادادی گزیدند که جذاب، ناب، متفاوت و هنجارشکن باشند. این قریحهرا برمی

باعث ورود آثار ادبی پرطرفدار و حتی موجب تنوع در سبک مؤلفان و تولید آثار بومی 
 با سبکی نو و تأثیرگذار شد.

 . نیازسنجی4-1-3
ها، مطالعات شخصی، عضویت در  ا، آموزِش آنهدلیل تعامل با بچهای بهمترجمان حرفه

اری از بانجمن نویسندگان و شورای کتاب کودک و تولید آثار متنوعِ کودکان و با کوله
لفی های مختشناسانه، ادبیات کودک و نوجوان را نیازسنجی و جنبهتجربه و نگاهی جامعه

از به لذت و شادمانی، کسب کنند؛ از جمله، نیاز نیاِز امروزِ ادبیات کودک را مطرح می
داشتنِ خود، احترام به حقوق دیگران و صلح. از های زندگی، پذیرش و دوستمهارت

بین ممیزی قرار دارند، آثار ادبی متناسب دیگر نیازهایی که مطرح شده، اما با دقت زیر ذره
اطف، وهای پایانی دبستان و حتی دبیرستان است که احساسات و عبا دوران بلوغ در سال

 شود.ها مطرح میدر آن
 

 ی آثار کودک و نوجوان. معضالت انتخاب و ترجمه4-2
 ی موازی. ترجمه4-2-1

کنند و تا هنگام طور همزمان ترجمه میگاه چند مترجم یک اثر خاص را بدون اطالع و به
 شوند؛ی دیگری نمیی ملی یا حتی بعد از چاپ اثر، متوجه ترجمهثبت اثر در کتابخانه
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زیرا منابع و راهکارهای مشخصی جهت شناسایی آثار ترجمه مشابه به سادگی موجود 
هانی ی جای، اغلب به دنبال شناسایی آثار برگزیدهباشد و همچنین مترجمان حرفهنمی

کنند و ای را رعایت میای، مترجمان و ناشران، اخالق حرفههستند. گاه در دنیای حرفه
دلیل حجم کم، کنند. آثار کودکان بهگذاری نمیسرمایه اقدام، دردستِ روی کارهای 

ی مجدد، وجود حلی کامالً مطمئن برای معضل ترجمهشوند و راهکرّات ترجمه میبه
رسد حضور تشکیالتی منسجم برای نظر میندارد. از نتایج به دست آمده، چنین به

نظور ثبت آثار در دست مای و آماتور، ایجاد بانک اطالعاتی بهعضویت مترجمان حرفه
ی رفع چنین ای در زمینهرایت، اقدامات ارزندهاقدام و البته عضویت ایران در کپی

 مشکالتی در دنیای ترجمه هستند.
 . امکانات الزم4-2-2

توان به موارد زیر اشاره کرد: از جمله ابزارهای ضروری و مورد نیاز مترجمان کشور، می
ی یژه انگلیسی به فارسی، برای ترجمهبه وی خارجی هازبانروز های بهنامهفرهنگ

ی ادبیات کودک و نوجوان؛ رفع معضل سرعت پایینِ اینترنت برای اصطالحات روز در حیطه
ی معرفی آثار کودک و نوجوان؛ ایجاد فرصت تعامل مترجمان های ویژهرسی به سایتدست

داخل  هایفروشیبی خارجی در کتای آثار برگزیدهبا نویسندگان متون اصلی؛ امکان عرضه
کشور؛ حذف اعمال سلیقه و تجدید نظر در نگاه ممیزی کتاب؛ اعتماد به اهالی فرهنگ و 
ادب؛ ایجاد بانک منسجم اطالعاتی برای ثبت آثار در دستِ ترجمه؛ معرفی آثار جدید 

 های ملی، از دیگر ضروریات هستند.خوانی در رسانهیدشده و تبلیغ کتاب و کتابتول
 ی مجددجمه. تر4-2-3

نونی لحاظ قای مجدد را بهرایت، ترجمهنداشتن ایران در کنوانسیون جهانی کپیعضویت
ای، گاه دانسته یا نادانسته از بعضی آثار، سازد و مترجمان حرفهسادگی ممکن می به

ر سازی تصاویر یا ناشذوق با بهینهاند. گاه تصویرگری صاحبی مجدد انجام دادهترجمه
ه های جدیدی بدر زبان مبدأ، دیدگاه قدمه یا نقدی جانانه در ابتدا یا انتهای اثربا چاپ م
عالقگی ناشر به تجدید چاپ شود. بیی مجدد اثر، ارزشمند میآورند که ترجمهوجود می

اه ی دیگران است. گی مجدد آن اثر به وسیلهآثار ارزشمند قدیمی نیز دلیل دیگر ترجمه
نواختی در شود ناشر برای یکامل از آثار یک نویسنده، موجب میی کای مجموعهارائه

 ی قبلی را دوباره ترجمه کند. شدههای ترجمهسبک ترجمه و نگارش، حتی داستان
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برای حفظ مخاطبان خود، آثار « انتشارات دانشگاه آکسفورد»ناشران بزرگی چون 
موفق  هایین امر از استراتژیی لتی اکنند. به گفتهروز ترجمه میکالسیک جهانی را به

( تغییر نوع سفارش 2010تر آثارِ محبوب و قدیمی است. )رک. لتی، برای فروِش بیش
کننده ها عموماً سرگرمی مجدد است؛ مثالً افسانهدر ترجمه، از دیگر دالیل مهم ترجمه

ه دشوند؛ ولی ممکن است بنابر سفارش، در قالب منابع آموزشی ادبی استفامحسوب می
دهد که تغییر دیدگاه مترجم در رابطه با بعضی آثار، های این پژوهش نشان میشوند. یافته

است ی مجدد است. در ایران، ترجمه با تغییر حکومت، تغییر کردهاز دیگر عوامل ترجمه
ونه گاست. اینی مجدد شدهها و به تبع آن، مترجمان، باعث ترجمهو نوع دیدگاه حکومت

وران قاجار، متون مملو از واژگان عربی است و در دوران پهلوی، واژگان است که در د
 اند و در زمان حاضر نیز وضعیت متفاوت از زمان پهلوی است.عربی همگی حذف شده

 . عقد قرارداد4-2-4
ای است. گاه کند و سلیقهروی نمیمترجمان معتقدند عقد قرارداد از قانونی خاص، پی

پردازد و گاه ناشر اثر شت جلد را در چند چاپ، به مترجم میناشر درصدی از قیمت پ
ی ترجمه را دریافت الزحمهخرد و مترجم فقط حقکامل، می طوربهو امتیازات آن را 

های دخیل در عرضه اجتماعی به حلقه-ی اقتصادیکند. جایگاه مترجم در این شبکهمی
 است.و تقاضا وابسته

 کنندگان؛ ب( قیمت کتابمصرف ثروت و الف( درآمدتقاضای کتاب، تابعی است از: 
کننده؛ د( تبلیغات )مؤثر در جلب مشتری(. ی مصرفو کاالهای جانشین کتاب؛ ج( سلیقه

 نشر هایبنگاه سود باشد، باالتر قیمت اگر) ی کتاب، تابعی است از: الف( قیمتعرضه
؛ ج( یدتول هایینههز؛ ب( (بود خواهد تربیش عرضه مقدار نتیجه، در و باالتر ترجمه و

؛ د( تکنولوژی تولید )هرچه (کودک کتاب جز)به ناشران محصوالت سایر قیمت
 تر و کیفیت محصول، باالتر خواهد بود(. های تولید، پایینتر باشد، هزینهرفتهپیش

(. قیمت 2001، 1 فیلدیک و روبنداپنو عرضه و تقاضا در بازار باهم تعامل دارند )
کند. محصول که در این پژوهش، کتاب کودک است، میزان عرضه و تقاضا را تعیین می

شده با مترجمان و ناشران ی انجامهامصاحبهتوجه کنید. بر اساس  1به نمودار شماره 
 های حاصل از این پژوهش، مشکل اساسی، در بُعد تقاضای کتاب است.ای و دادهحرفه

                                                           
1 Pindyck & Rubinfeld 
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 (289: 2001فیلد، و روبن دایک)پن ل در بازاردتعا ،تقاضا ،عرضه: 1نمودار 

 
 شده برای کودکان و نوجوان. مسایل نشر در انتخاب، تولید و عرضۀ آثار ترجمه4-3
 . سودآوری4-3-1

و  تر باشد، فروشبخش خصوصی و دولتی هر دو معتقدند هرچه قیمت آثار کودکان کم
ولید آثار تری خواهد داشت. تبالطبع، تولیدکننده سود بیشتر خواهد شد و استقبال، بیش

ارزشمند برای کودکان موجب کسب اعتبار است؛ اما به تخصص نیاز دارد و بسیار 
اشران زند. نپرزحمت است. فعالیت ناشران دولتی و خصوصی را قانون تنازع بقا رقم می

ولید، نشر، توزیع های موجود در تخصوصی خواهان حمایت دولت، اصالح زیرساخت
 و فروش و نیز توقف تولید در بخش دولتی هستند.

 . استقبال مخاطبان4-3-2
ی اول، آثاری مورد استقبال پدران های پرشده در این پژوهش، در درجهنامهبر اساس پرسش

های های رفتاری دارند و بعد از آن، داستانشناسی و آموزهو مادران هستند که اساس روان
انگیز و مذهبی و کتبی که با محوریت آموزش و بازی هستند. آثار تخیلی و هیجاناخالقی 

مندان زیادی دارند. بنابر اظهارات تولیدکنندگان ادبیات کودک اند نیز عالقهکه عموماً ترجمه
در این پژوهش، امروزه وسایل الکترونیکی و فضاهای مجازی در زمانی کوتاه، اطالعات 

لی در ی تخیشود تصاویر آمادهکنند. گفته میی خود میان را شیفتهزیادی منتقل و کودک
برد. زندگی نیز در جهت سهولت دنیای مجازی، پویایی و خالقیت ذهن کودکان را از بین می

ریزی جدی و تبلیغات هدفمند در گیرد؛ بنابراین ضرورت دارد با برنامهدر کارها شتاب می
 ولوژی و جایگاه کتاب، هماهنگی ایجاد شود.سطح جامعه، میان استفاده از تکن

کار ساز، مشاوران و افراد مسلط را بهدر ایران معدودی از ناشرانِ مطلع و جریان
نام، آثار پیشنهادی ایشان را ی مترجمانِ خوشگیرند و با اعتماد به نام و سلیقهمی
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نای ارند تا بر مبسپنظر میای متشکل از افراد صاحبپذیرند یا به هیئت تحریریهمی
ثار را ی دولتی، آهای نشر بنگاه مربوط، بررسی شوند. ناشران بزرگ، با سرمایهسیاست

 ی آثار در وزارتسپارند. اگر همههای متخصص میپیش از چاپ برای بررسی به ارزیاب
شناختی، شناختی، زیباییارشاد اسالمی و تحت حمایت دولت، از نظر مسایل روان

ای و حساسیت بر واژگان، فراتر ی ارزیابی شوند، ممیزی از حالت سلیقهفرهنگی و مل
 کند.رود و ارزش علمی پیدا میمی
 آور. مترجمان نام4-3-3

های خبری سایتی جهانی را از طریق وبای، اخبار آثار برگزیدهامروزه مترجمان حرفه
ران نیز از انتخاب ایشان های الزم را دارند. ناشکنند و در انتخاب اثر، دقتدنبال می

سلیقه این آثار را، در سطح جهانی، برترین اعالم کنند؛ زیرا گروهی صاحباستقبال می
 هایکرده و در کشور مبدأ نیز شاخص هستند. این معیارها و همخوانی اثر با سیاست

 شود.ناشر و نشر در ایران، موجب انتخاب سریع و انتشار اثر می
اند یات کودک، فقط در دنیای نشر و برای ناشران شناخته شدهای ادبمترجمان حرفه

آور، مالک شناسند. ناشران نامو بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، مردم ایشان را نمی
دانند و معتقدند مترجمان و نویسندگان توانا، کار مشتری برای انتخاب اثر را نام ناشر می
کار در التحصیالن تازهدانند. تعداد فارغر میی آثابا ایشان را فرصت بهتری برای عرضه

ی ایشان ها در زبان فارسی، کم و گاه ترجمهی ترجمه، زیاد است؛ اما دانش آنرشته
 ای جذابیتی ندارد.نیازمند بازنگری کامل است؛ بنابراین، برای ناشران حرفه

 . سودآوری در چاپ مجدد و موازی4-3-4
ران تر ناشی موفقیت اثر و موجب سود بیشنشانه در صنعت نشر، تجدید چاپ آثار،

نداشتن ایران در دلیل عضویتهای موازی از آثار ارزنده، تنها بهاست؛ اما ترجمه و چاپ
ا رسد ناشران از این موضوع ناراضی نیستند؛ زیرنظر میافتد. بهرایت اتفاق میقانون کپی

ی یا همزمان با دیگر ناشران، به آثار تنهایرایت، خودشان بهی کپیبدون پرداخت هزینه
 برند.رسی دارند  و از آن سود میی جهانی، دستارزنده

 های کتاب. توزیع و نمایشگاه4-3-5
های کننده در پژوهش معتقدند سود اصلی حاصل از تولید کتاب، نصیب شرکتناشران شرکت

ها فروشیا کتابر %20از قیمت اثر را بخش توزیع و  %20شود؛ زیرا گاهیپخش می
ان تعداد ی میی کتاب، کافی نیست. مقایسهعالوه، ویترین برای عرضهکنند؛ بهدرخواست می
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دهد. خوبی نشان میبود ویترین را بهها و معامالت امالک در هر محله، مفهوم کمفروشیکتاب
ار کودکان آث وضعیت اقتصادی بر قیمت مواد اولیه مثل رنگ، کاغذ، فیلم و غیره که در تولید

 .استحائز اهمیت است، مؤثر و موجب کاهش کیفیت در تولید شده
های داخلی، محل عرضه و فروش کتاب هستند و نقش همان ناشران معتقدند نمایشگاه

اجعه ها مرهای دور و نزدیک برای تأمین نیازشان به این نمایشگاهویترین را دارند. افراد از راه
ها، یت گردشگری نیز دارند. از نظر بعضی ناشران، تعداد زیاد غرفهکنند؛ زیرا نوعی وضعمی

ل کرده بازار تبدیها را به چهارشنبههای ویژه، نمایشگاهکیفیت پایین محصوالت و تخفیف
گذاری، هنوز با استانداردهای جهانی المللی تهران نیز با وجود سرمایهاست. نمایشگاه بین
رایت، از عوامل مهم دوری و ناآگاهی نکردن کپید رعایتها نشان دافاصله دارد. بررسی

 است.شدهصنعت نشرِ ایران از وقایع روز در بازار جهانی کتاب 
 

 شده. ترجیح ناشران به انتشار آثار ترجمه4-4
 رایت و تصویر. کپی4-4-1

؛ زیرا دانندناشران خصوصی و دولتی، آثار ترجمه را در مقایسه با تألیف، سودآورتر می
خش شود. ضمناً تصاویر آماده، برایت، مبلغی به مالک اثر پرداخت نمیدر ایران، برای کپی

دند قدر ارزشمندهد. تصاویر با کیفیت آنهای تولید کتاب را کاهش میینههزبزرگی از 
کننده در این پژوهش، اگر متن کتاب اصلی ی یکی از ناشران شرکتکه حتی به گفته

گیرد و متن مناسبی برای انتظارات ناشر را برآورده نکند، ناشر از متن خارجی ایده می
 کند.تصاویر مربوط به آن، تولید می

 مزد ترجمه. دست4-4-2
مزد تألیف و کار در مقایسه با دستویژه برای مترجمان تازهمزد ترجمه بهدست

هستند؛  ی جهانیدنبال چاپ آثار برگزیدهتصویرگری، بسیار ناچیز است. ناشران نیز به
زیرا معتقدند این آثار را افرادی صاحب نبوغ، تولید و گروهی خبره در ادبیات کودک و 

اند. به عبارتی، این آثار دو بار ی جهانی معرفی کردهها را شناسایی و برگزیدهنوجوان، آن
استقبال شود. بعضی ناشران، ترجمه ها آنغربال شده و طبیعی است که در ایران هم از 

دانند و بعضی به دلیل تعلق خاطر ملی، مذهبی و فرهنگی، حمایت از را مُسکن بازار می
دانند. با این حال، تولید در بخش ترجمه ی فرهنگی و ملّی خود میآثار تألیفی را وظیفه

 لیف است.بسیار فراتر از تأ
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 ها در تولید آثار تألیفی و ترجمه. محدودیت4-4-3
تنوع در بازار جهانی، بسیار فراتر از تنوع در بازار تولید داخلی است؛ زیرا تعداد نویسندگان 

تر از تعداد نویسندگان کودک در ایران است. از خوب کودک در سطح جهان، بسیار بیش
 های اقتصادی و فرهنگی،تألیفی، محدودیت آثار تولید ساز دردیگر عوامل مؤثر محدودیت

ریزی منسجم دولت در تربیت مؤلفان و حتی مترجمان جوان و حمایت ممیزی و نبود برنامه
ی زبان انگلیسی و مترجمی و خوداشتغالی التحصیالن در رشتههاست. تعداد انبوه فارغاز آن

مزد و اُفت کیفیت ده، کاهش دستشی فراوان آثار ترجمهمترجمان در ایران، موجب عرضه
یمت المللی را با قی آثار پرفروش بینای که گاهی ناشران سودجو، ترجمهگونهکار است؛ به

های ابی کتسپارند. ترجمهای میکارها و بعد اثر را به ویراستاران حرفهبسیار اندک به تازه
 های بارز این روش است.در ایران از نمونه پاترهری
 

 کودکان برای شده ترجمه آثار انتخاب در مشتریان معیارهای .4-5
 های کودکان و انتخاب کتابمندی. عالقه4-5-1

آموز دبستانی دانش 120ای شش سؤالی بود که نامهمندی کودکان موضوع پرسشعالقه
به  %37مندی در دختران با ترین عالقهپسر( به آن پاسخ گفتند. بیش 60دختر و  60)

، جایگاه دوم را دارند؛ %23ی کتاب داستان اختصاص دارد. پسران در این زمینه با مطالعه
به بازی، ورزش و گردش اختصاص دارد.  %42ی در پسران با منداما باالترین عالقه

تماشای  %12.5کودکان، بازی کامپیوتری و  %18ها نشان داد در حال حاضر، بررسی
یفیت های دیجیتالی در ارتقای کی تولید کتابهدهند؛ بنابراین، ایدتلویزیون را ترجیح می

انی دهد کودکان هم به آثار ایرشان میرسد. نتایج ننظر میاوقات فراغت، حرکت مثبتی به
ویژه تر به آثار علمی، بهو هم به ترجمه عالقه دارند و از میان انواع موضوعات، بیش

اب نامه، دو کتمندند. کودکان در پاسخ به آخرین سؤالِ پرسشهای چندجلدی، عالقهکتاب
، پاترهریو  تنتن ی خود را نام بردند و صراحتاً با ذکر نام آثاری مثلمورد عالقه

و  دارها باید خندهشده نشان دادند؛ آنان معتقدند کتابمندی خود را به آثار ترجمهعالقه
 انگیز باشند.هیجان

 . معیارهای پدران و مادران در انتخاب کتاب کودک4-5-2
 120سؤالی طراحی شد و پدران و مادران  8ای نامهبرای بررسی این موضوع، پرسش

مختلف  هایدهد این گروه به مناسبتها نشان میانی به آن پاسخ دادند. یافتهکودک دبست
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مند به خرید خرند. گاهی کودک عالقهیا به درخواست معلم، برای کودکان کتاب می
کنند تا خرید کند. پدران و مادران است؛ بنابراین او را راهنمایی و حمایت می

بضاعت مالی متوسط یا خوبی برخوردار بودند؛  شونده از مدارس غیرانتفاعی و ازمصاحبه
 های برتر )مثل مراجعههای شناسایی کتابای از آگاهی از شیوههایشان نشانهاما در پاسخ

شورای  ی فصل و سال از طریق سایتبه سایت ناشران برگزیده یا شناسایی کتاب برگزیده
 کتاب کودک یا شهر کتاب و غیره( مشاهده نشد. 

آمیزی روی جلد، عنوان جذاب توجه پدران و مادران به طراحی و رنگ هنگام خرید
و سنجیده، ذکر نام یا آرم ناشر و گروه سنی روی جلد است. ترجمه و تألیف، هردو مورد 
توجه آنان است. گرایش فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی پدران و مادران به متون فارسی و 

قبال از آثار تألیفی است. ترجمه، دیدگاهی ی ایرانی، موجب استنگارش روان نویسنده
کند و این تغییر نگاه، جذابیت خاصی برای متفاوت با روال معمول جامعه مطرح می

مخاطب دارد. صادرات عظیم آثار انگلیسی به جهان و تکنولوژی برتر چاپ و نشر این 
 کند.تر میافزاید و رقابت با آن را سختآثار نیز به جذابیت بازار ترجمه می

دهد که میزان شناخت پدران و مادران از مترجمان و مؤلفان ادبیات کودک نشان می
اند و تنها در محافل تخصصی ادبی، مترجمان آثار کودک و نوجوان در جامعه ناشناخته

هایی آشنا هستند؛ اما سهم بزرگی در تولید ادبیات ترجمه و آن هم ادبیات کودک، نام
اخت اند. میزان شنسبک به جامعه و نویسندگان ایرانی داشتهمعرفی نویسندگان صاحب

یب ی آنان به ترتمندعالقهپدران و مادران از ناشران ادبیات کودک نیز بسیار محدود است. 
هایی که عالوه بر سرگرمی، حاوی های علمی و کتب داستانی است؛ کتاببه کتاب

 اطالعات و آموزش ادب، فرهنگ و خصایل نیکو باشند.
 

 گیرینتیجه .5
بنابراین بسیار بجاست اگر ؛ امروز با کودک جهانی و جهانی از ادبیات مواجه هستیم

ای که نمایانگر گونهبه ؛المللی بدانیمویژه ترجمه را بینبه جایگاه ادبیات کودک
ولید ت. در نگاه اول، ها باشدکودکان و ادبیات آنفرهنگی نژادی، کثرت و تنوع بودنجهانی

مخاطب و  یهگویی بر پای ؛رسدنظر نمیمصرف آثار کودکان چندان پیچیده بهو 
در روند  های متعددی ظاهر شدند کهحلقه در این پژوهشاما  ؛استوار است هتولیدکنند

 مؤثرند. تولید و مصرف ادبیات کودک در کشور
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نی یع د. ادبیات کودکنرسنظر میجدا از هم به یهدو مقول ،سیاست و ادبیات کودک
یعنی نظم و دولت. نگاه  ؛کارگیری قدرت و کنترلهیعنی ب ؛آزادی خیال و سیاست
گر جلوه ،ها در تولید ادبیات کودکهای سیاسی و ایدئولوژیک آنتولیدکنندگان و گرایش

منتقدانه آثار کودکان را  غیره، پذیر، معلمان ولیتوومس اما پدران و مادران ؛شودمی
ی ایهپباید بر دفاع کنند؛ زیرا ادبیات کودک، ها یای پاک و تخیالت آنخوانند تا از دنمی

 . استوار باشد هائالایده های ادبی، هنری، تناسب اخالقی وجنبه
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 و نوجوان کودک ادبیات نتشارمؤثر در ا عوامل مُدل :2 نمودار
های مختلف کتاب کودک تأثیر گذاشته و گاه های موجود بر جنبهبا این همه، حساسیت

ها ی کودکان و نشاط ادبی نیست؛ بلکه در تقابل با آنمحصوالت، نه تنها در مسیر عالقه
دانند و دار را جالب و خواندنی میانگیز و خندههای هیجاناست. کودکان کتاب

یژگی را مد نظر داشته باشند. ضروری است پدران و مادران نیز تولیدکنندگان باید این دو و
، «دکشورای کتاب کو»های کتاب و آثار برگزیده را از طریق سایت های شناسایی تازهشیوه

رنگ ادبیات گیری کنند. جایگاه کمهای معتبر، شناسایی و پیو نشریه« کتابک»، «شهر کتاب»
گاهی پدران و مادران، نقشی اساسی دارد و کودک در مطبوعات و تلویزیون، در ناآ

 .ر استهای تولید و مصرف کتاب کودک تأثیرگذاجنبه یهمهدر ، های موجودحساسیت
 و ممیزی دلیلبه، ناشران و کندبه ناشر رجوع میر، مترجم یا نویسنده برای چاپ آثا

فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی

نمایشگاه های بین المللی کتاب

ممیزی، نشر، توزیع، فروش

( واردکننده)مترجم 

(تولیدکننده)مؤلف 

نمعلمان، کتابداران و سایر بزرگساال

والدین

کودک
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. این امر، در ممیزی دارندقواعد سعی در کاهش هزینه و رعایت  ،های اقتصادیمحدودیت
 دهد.و عرضه را تحت تأثیر قرار میکیفیت ظاهری و محتوایی کتاب کودک نهایت، 
. هستند رایت و ممیزیمزد ترجمه، کپیدستایرانی،  مترجمانی الت عمدهمشک

مدافع حقوق  سازمانی ایراندر . مشخصی ندارد یهقانون و برنام ،مزد مترجماندست
ای برخورد سلیقه ی ترجمه،الزحمهدر رابطه با حقاشران نن نیست؛ از این رو، مترجما

موجب کاهش مزدهای ناچیز، دلیل دستو تعجیل مترجم در انجام ترجمه به کنندمی
 مترجمی یهدر رشت یالنالتحصفارغ و سودجویی بعضی ناشران است. انبوه ترجمهکیفیت 

موجب  لب مترجمان،اغ خوداشتغالیِ نامناسب و وضعیت  های ترجمهو نبود بنگاه
کارگیری بههای اندک است؛ هرچند با پرداخت دانشجویان و کارهاکارگیری تازهبه

 .، ارزشمند استایاخالق حرفهشرط رعایت به نیروهای جوان و ایجاد فرصت کار
 موجب ،به بهترین آثار ادبی جهان نداشتنرسیدسترایت و کپیدر  نداشتنعضویت

ویر دلیل نیاز به تصتولید آثار بومی بهی جا که هزینهاز آن. شودمی آثار های موازیترجمه
، روی دهماآو تصاویر شده آثار ترجمهناشران به  ،استی ترجمه هزینه از رتبیش ،و تألیف

 .لیه خواهد بودومزد ناچیز مترجم و مواد ادست تنها شامل ،تولید یههزین آورند؛ زیرامی
های و موفقیت در فروش به زبان استقبال دارای ضمانتِ ،جهاندر آثار ادبی برتر عالوه، به

المللی و . ناشران ایرانی با آگاهی از این امر، به دنبال شناسایی آثار برتر بیندیگر است
ر هایی با دیگها در کشورند و از مشارکت در سود حاصل از تولید چنین ترجمهی آنعرضه

 طور همزمان ابایی ندارند.ور بهناشران در داخل کش
لحاظ احتمال ترجمه، بعضی را به برایای هنگام بررسی آثار حرفهترجمان م

. ای باشندحاوی مطالب ارزندهحتی اگر  ؛گذارندکنار می ،های ممیزیحساسیت
ی که در عرصه ایدئولوژیک داردی هعموماً جنب، ممیزی ها درها و معذوریتمحدودیت
با  .دنشومی اجرایی حذف بعضی واژگان یا اصالحاتی در تصاویر ک گاه باادبیات کود

 و گاه محدود ،ادبیات کودکی هو هنجارشکن در عرص مایزحضور آثار متاعمال ممیزی، 
شود در نظام گفته میشود. نواخت و خالی از نوآوری مییک ،سبک آثار تولیدی

د توانمیدارد و  ، نقشی مهمادبی کودکانآثار  حفظ جایگاهترجمه در  ی ادبی،چندگانه
را بازی کند؛ زیرا ک مؤثری رمحو نقش  ادبیات کودک شود جایگاه یموجب ارتقا

هایی جدید ها و روزنهموجب ایجاد افق ،هاهای سایر سرزمینبهترین معرفیبا تواند می
 .کنددار، وارا به تولید ادبی به زبان ملیو نویسندگان  بومی شود اندر ذهن مؤلف
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برخوردار  دولت تیاحم، پُرهزینه است و از توزیع و فروش ،در بازار نشر ایران
کنند. طلب می نیمی از سود ناشر را از هر چاپنیست. گاه عامالن توزیع و فروش، 

ای بکهش، هاشهرستان وتوزیع آثار خود در پایتخت برای  ،تهران معدودی از ناشران بزرگِ
آثار تولیدشده  یهعرض . برایراه ندارند آنناشران کوچک در و  اندخصوصی ایجاد کرده

بود ، کماقتصادینامناسب های باال، وضعیت . هزینهدر سطح کشور، ویترین کافی نیست
ولت نیز د کند.را برایشان غیرممکن میتبلیغات کتاب  ،ناشران اندک بضاعت ویترین و

اً ی داخلی عمومهاندارد. نمایشگاهی منسجمی ی، برنامهخوانکتابی فرهنگ برای توسعه
ابهی المللی تهران نیز وضعیت مشحتی نمایشگاه بینیا ویترین را دارند؛ محل فروش  نقش
 افتد.و خرید و فروش امتیاز آثار میان ناشران داخلی و خارجی در آن اتفاق نمی دارد

هم  المللیهای بینانی در نمایشگاهحضور ناشران ایر ،رایتکپینکردن رعایتدلیل به
 حقوق آثار خارجی را مدار ایرانی،قاخالو  ثروتمند ناشرانِمعناست. تعداد اندکی از بی

اتفاق تجاری در بازار جهانی کتاب  ینتربزرگ ها نیز از؛ اما حتی آنکنندخریداری می
یش از پ المللیبین هایآشنایی با آثار موجود در نمایشگاه یهیعنی نشر مشترک و نحو

 . ندهست خبربی ،هاآغاز این نمایشگاه
های آب در اقیانوس جهان رسد فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی مثل جریاننظر میبه 

 ؛ندکانسانیت را القا می و احساسی را زنده کتاب کودک نوعی حس ملّ .کنندحرکت می
م ه ،. کشورهاکندتمرین می هاگذارد و صلح و دوستی را در قصهمرزها را پشت سر می

 است. شمارطریق ترجمه، بی زبان و فرهنگ از مبادالت اند وکنندهدریافتدهنده و هم 
 ،یاتانتقال این ادبو نقل  های ناپیدا و افراد تأثیرگذار درحلقه ،مشکل بزرگ دنیای امروز

 باالترین میزانکه مثل آمریکا و انگلیس کشورهایی بر اساس آمار، ست. میان کشورها
های خاص دیدگاههستند؛ زیرا  وارداتمیزان ترین کمدارای  ،دارندرا ادبی  صادرات
رجمه ت خوردن تعادل دربرهم موجب ،مللادبیات سایر  به ، سیاسی و ایدئولوژیکفرهنگی

 است.شده میان کشورهای دنیا
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