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 چکیده
نوجوانان،    ی ترجمه  و  کودکان  که    ای حوزه ادبیات  است  ترجمه  و    ها ویژگی از 

دارد دشواری  را  خود  خاص  است  بررسی .  های  داده  نشان  اینکه  ها  وجود    تصور با 
آثار حوزه   ، غالب  نوجوان برگردان  ادبیات کودک و  مترجمی ی  به  نیاز    ،  آگاه  زبده و 

ب  که  مترجمی  روان دارد؛  کودک، ه  و    شناسی  سنی  گروه  این  زبانی  رشد  مراحل 
فرهنگِی  ها تفاوت  مقصد،  ها زبان ی  و  مبدأ  شناخت  آگاهی  ی  باشد و  داشته  .  کافی 

و تطبیق  تحلیلی  از روش توصیفی با استفاده    ند ا در این نوشتار سعی کرده نگارندگان  

داستان   اخلضراء مجموعه  النخلة  آن،    ی ترجمه با    حکاایت    ی ها ی دشوار   به فارسی 
با ذکر شواهدی از  و ، از عربی به فارسی پرداخته ادبیات کودکان و نوجوانان  ی ترجمه 

مجموعه،   ب ها داستان   ی ترجمه ی  ها سته ی با این  را  کودکانه  بر  ی  تکیه  های  دیدگاه ا 
تحلیل و بررسی کنند. نتایج این جستار  تینن، کلینبرگ و دال، ی ا  همچون  ی، پردازان نظریه 
با    دهد ی م نشان   مجموعه  این  در  از  ها چالش مترجم  و  ها تفاوت   ل ی قب یی  فرهنگی  ی 

زبانی عربی و فارسی، ارتباط نداشتن متن و تصویر و توجه ناکافی به اهداف آموزشی  
 رو بوده است. ، روبه ها داستان اصل  نهفته در  و تربیتِی  

کلیدیهاواژه چالش  یترجمه:  ی  کودک،  مرهون،  هاادبیات  نجران  النخلة  ،  حکاایت 
 . اخلضراء
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 مقدمه . ۱
حیات فرهنگی و اجتماعی    یتنهایی قادر به ادامه ای بهجامعه امروزه هیچ ملت و  

و   تعامل  هرچهنیست  رویکردهای  مختلف    زیآماز  کشورهای  دستاوردهای  و 
به  ورزد،  میاجتناب  منزوی  تمدن تدریج  و  مدنیت  از  نسبت  همان  به  و  شود 
می  فاصله  بنابراین  جهانی  از  »گیرد؛  میا  هایراه یکی  ارتباط  و  شناخت  ن  ایجاد 

های مناسب و باارزش ملل مختلف است تا از این  کتاب  یترجمه کودکان جهان،  
 های ورسوم و نحوه زندگی، مسائل و مشکالت و مبارزات و تالشطریق، آداب

 . ( 61:  1394)محمدی و سیفی،    «ها بیاموزند ها، خود را بهتر بشناسند و از آن ملت 
 .1: »شماردبرمی  نوجوان  و  کودک  ادبیات  یترجمه  برای   را  هدف  چهار  کلینبرگ

 آوردن   فراهم  .2  بیگانه؛  هایفرهنگ  و   جوامع  از  تروسیع  درک  و  تجربه  کسب 
 های ارزش   مجموعه  گسترش  به  کمک  .3  نوجوانان؛  و  کودکان  تروسیع   ادبیات

 و  قرشی)«  کنند  پر  را  آنان  معرفتی  خأل  که  آنان  برای  آثاری  آوردن  فراهم  .4  آنان؛
 . ( 79: 1391 زاده،امین

آثار کودک و نوجوان در ایران    یترجمهی اهداف مذکور در  همهی آیا  راستبه 
ادبیات کودک در کشور    حوزهدر    شدهترجمهاز آثار    زیادی؟ بخش  افتدی ماتفاق  

از ادبیات کشورهای دیگر کشورهای عربی همچون سوریه،    ازجمله  ،ما برگرفته 
. طبق نظر  اندنشده ، بسیاری از این آثار نقد و بررسی  وجوداین باعراق و... است.  
حوزه  طی    یکارشناسان  نوجوان،  و  کودک  کتب هاسال ادبیات  بسامد  اخیر  ی 

با    .ی تألیفی رو به افزایش بوده است هاکتاببه  به زبان فارسی نسبت   شدهترجمه
این    رودی می، انتظار  اترجمهاطبان کودک و نوجوان به ادبیات  توجه به رغبت مخ

باشد  داشته  ادامه  افزایشی همچنان  افزایش روزافزون    رون یازا  ؛روند  به  توجه  با 
چاپ    شدهترجمه ی  هاکتاب و  ترجمه  احتمال  بعضاً    محتوایبیی  هاکتابو  و 

نقد ترجمه و مخرب و مغایر با فرهنگ مقصد برای این گروه سنی، پرداختن به  
 .است ادبیات کودک، ضروری  یترجمه بیان مشکالت فنی و دیداری مربوط به 

تبیین ضرورت  به  مجموعه  نظر  تطبیق  ضمن  دارد  نظر  در  جستار  این  شده، 
اخلضراء   داستان النخلة  دو بخش    یترجمه با    حکاایت  در  را  اثر مذکور  آن،  فارسی 
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و  هاجنبه فنی  و  هاجنبهی  نقد  دیداری،  نوشته کند  بررسیی  مجموعه  این   ی . 
 بخشی  عراقی و مقیم هلند است که معصومه  ی(، نویسنده2013نجران مرهون )

انتشارات    فارسی برگردانده  آن را به(  1392) البراق»است.  عربی و فارسی   «دار 
شامل و  است  رسانده  چاپ  به  قم  و  نجف  در  را  مجموعه  داستان    هشت   این 

در برابر   هاداستان که عنوان و معادل فارسی    است ی عربی ذیل  هاعنوان کودک با  
الکل .  1»  است:  شده  نوشتهآن   مهربون  :القنفذ صدیق  تیغی  ألعب معک  .2؛  تیغ    : أان 

بادکنک    :رحلة ابلون لولو   .4  ؛خاله موشه  یخونه   :بیت اخلالة فتفت   . 3  ؛دوست خوب
  . 7  ؛تفریح دریایی  :نزهة حبریة ولکن   .6  ؛درخت انگور  : شجرة العنب ملن  .5  ؛بازیگوش

 با هم دوست باشیم«.  :شیٌء واحٌد جیمعنا  .8 ؛ گاری شادی  :عربة لصغار الغابة 
 

 پژوهش  هایسؤال . ۲
توصیفی  روش  به  داستان،  مجموعه  این  بر  تکیه  با  دارد  نظر  در  حاضر   جستار 

 های زیر پاسخ دهد: سؤال فارسی به  یترجمهتحلیلی و تطبیق آن با 
مجموعه  1 برگردان  در  مترجم  اخلضراء .  النخلة  پیام    حکاایت  انتقال  در  حد  چه  تا 

 رواِن متن، موفق بوده است؟   ی ترجمه تربیتی و  ی متن اصلی، عناصر فرهنگی نویسنده 
انتقال  .  2 در  چه  هاجنبه مترجم  اصلی،  متن  دیداری  و    مقداری  متن  ارتباط  به 

 توجه داشته است؟ هارنگ تصویر و بیان 
 

 پیشینه پژوهش . ۳
شد   گونههمان اشاره  تحقیق  ضرورت  تبیین  در  نقد  هاپژوهش  ،که  به  که  یی 

از عربی، بسیار    شدهترجمهآثار    ژهیوبه ،  اندآثار کودک در ایران پرداخته   یترجمه
به محتویات دو نشریه  اندک هستند.   تخصصی مسائل ترجمه در کشور در  نگاهی 

نشان    ، مطالعات ترجمه   ی و فصلنامه   مترجم   ی فصلنامه   ، انقالب  از   بیست سال پس 
ادبیات کودک    ی ترجمه دهد در هریک از این دو نشریه، سهم مقاالت مرتبط با  می 

 . ( 108:  1393امام،  رک.  ) است    ، های ترجمه از سایر زمینه   % 10حدود  ،  بسیار اندک 
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این   از  تعدادی  به  ادامه  آثار    هامقاله در  بررسی  به  انگلیسی    شدهترجمهکه  از 
آلیس  ( سه ترجمه از کتاب 1391زاده )قرشی و امین .1 :شود، اشاره می اندپرداخته 

عجایب  سرزمین  کرده  در  بررسی  متن  خوانایی  منظر  از  منظور،  را  بدین  و  اند 
داده شیوه  ارائه  متفاوتی  خوانایی    ؛اندهای  ارزیابی  برای  را  ترکیبی  مدل  درنهایت 

هایی ( با نقد و بررسی بخش 1392گشمردی و رضانواز )  .2اند.  متن پیشنهاد کرده 
اند که  پرسش بوده   در پی پاسخ به این   شازده کوچولوهای فارسی کتاب  از ترجمه

 است. شدهبافتار متن اصلی در ترجمه توجه به تا چه اندازه 
تا آنجا که نگارندگان مطلع شدند،    در بیان وجه تمایز تحقیق حاضر باید گفت 

از عربی، تحقیقی به این شکل    شدهترجمه ی  هاکتابنقد و تطبیق    نهیدرزمتاکنون  
نشده  جستا  انجام  این  در  این  بر  عالوه  و  است؛  شناسایی  از  بعد  شده،  سعی  ر 

 های ، از نظرحکاایت النخلة اخلضراء   یبرقراری ارتباط با نویسنده و مترجم مجموعه 
 ایشان نیز در نقد و بررسی استفاده شود. 

 
 مترجم  یشناسمخاطب . ۴

به شناسمخاطب  جدید،اده یپدعنوان  ی  و   یحرکت  ی  اجتماعی  فرهنگی، 
که  روان است  حاضر  شناسانه  عصر  شدهدر  توجه  آن  باید  ».  است   به  مترجم 

ای  گونه فرهنگ، سطح خوانایی گروه سنی زبان مبدأ را درک کند و تطبیق باید به
مقصد   زبان  برای  پیام  و  محتوا  متن،  اصالت  حفظ  ضمن  که  گیرد  صورت 

  و  مبدأ  زبان  در  اثر  شناخت   به  باید  اثر  برگردان  در   مترجم  .باشد  شدنیدرک
 و   پایه   دانش  شناخت   و   مقصد  زبان  در  همچنین  او  فرهنگ  و  مبدأ  در  مخاطب 

تا   ( 120  -119:  1385)قرشی،    شود«  واقف  مقصد  و  مبدأ  زبان  در  او  زبانی  دانش
و از هنگی مناسِب فرهنگ بومی را منتقل  از این رهگذر بتواند آگاهانه عناصر فر

 .کندورود برخی عناصر غیر ارزشی جلوگیری 
این است که مترجمان به گروه   ادبیات کودکمترجمان    یعمده   سائلمدیگراز  

  تجربه   به  را  خود  »کودکی  یترجمه اما به هنگام    ؛سنی مخاطبان خود تعلق ندارند
 یک  دیدگاه  از  فقط  اما   ؛اند سال بزرگ  هاآن  بااینکه  افزایندمی  خود  خوانش
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  ای گونه به   و  است   سابق  کودک  یک  یسالبزرگ  هر  کنند،نمی  ترجمهسال  بزرگ
 با  کنند،می  ترجمه  کودکان  برای  هامترجم  کههنگامی.  دارد  خود  درون  در  کودکی

 کودک   خود،  زمان  کودکی  کودکی،  تاریخچه  نشینند،می   وشنودگفت   به  آنان  همه
را  اکنون  کودک  و  گذشته   . (53:  1394  تینن،ای)  آورند«می   یاد  به  درونشان... 

ی ترجمه،  دراثناتینن بر این مطلب، دیده شده که گاه مترجمان  رغم تأکید ایعلی 
شخصیت   خود  سالبزرگ مغلوب  بررسی    شوندیمی  در  مجموعه    یترجمهکه 

. در بررسی مجموعه داستان  شوداین مسئله دیده می  حکاایت النخلة اخلضراء داستان  
سبز  در  نخل  اثر  این  مترجم  که  شد  مشخص  حس  جایجا،  بر  نتوانسته  آن  ی 

از   رونیازاخود غلبه کند؛    یسالبزرگ نویسنده به کودک، استفاده  پیام  انتقال  در 
پایه  با دانش  درک درست عناصر فرهنگی و تربیتی    و  کودک  یواژگان متناسب 

است که در بخش بعدی به نمودهایی از آن  حاضر در متن، از خطا در امان نمانده
 .شودی ماشاره 
 

 های فنی ترجمه جنبه ۵
فنی  هاجنبه کلی    یترجمهی  تقسیم  در  را  کودک  مسائل    توانیمادبیات  به 

تقسیم   ساختاری  و  عناصر    کرد.محتوایی  حذف  یا  بیان  شامل  محتوایی  مسائل 
ساختار دو بخش است:  مسائل ساختاری شامل    است.  فرهنگی، تربیتی و آموزشی

  ، چگونگی آغاز و پایان داستان هات یشخصهمچون عنوان داستان،    ،عناصر داستان 
ی واژگانی و بافتاری ابیمعادلن  همچو  ،مسائل فنی ترجمه  ؛اسلوب بیان داستان  و

 پردازیم.به این مباحث میدر ادامه ؛ و نیز توجه به سطح خوانش کودک
 
 مسائل محتوایی .۱. ۵
 عناصر فرهنگی  .۱. ۱. ۵

کودکان و نوجوانان، تنها قشر پاک و معصومی هستند که غذای روحی و فرهنگی  
خود   را،  بزرگ  توانندینمخود  باب  این  در  و  کنند  ایشان  تعیین  برای  ترها 

همچون تصمیم دالیلی  به  مترجم  شده  دیده  گاه  رهگذر،  این  از  هستند.  گیرنده 
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روان   نداشتن و  ی  سازی بوم  برای  کودکاز  شناسی  درک  به حذف  اقدام  ترجمه، 
آن  ؛  کندیمبرخی عناصر  کردن  اضافه  از حق   رودیمبنابراین ترس  مبادا کودکان 

محروم شوند. البته باید توجه داشت حذف و اضافه برخی عناصر در    شانیعیطب
، خارج از اختیار مترجم است و عواملی همچون ناشر، ویراستار،  شدهترجمهآثار  
ی عمیق فرهنگی بین دو زبان  هاتفاوتی مجوز چاپ و  ، نهادهای اعطانگریتدو

هستند.   دخیل  آن  رسالت حالنیدرعدر  کودک،  ادبیات  مترجمان  گفت  باید   ،
بزرگترمهم  ادبیات  مترجم  از  در ی  مهارت  بر  عالوه  و  دارند  عهده  بر  سال 
نیازهای روحی و   و  شناسی کودک و نوجوانی هنری ترجمه، باید با روان هاجنبه

آنان در سنین خاص، آشنا باشند و هرگونه دخل و تصرف در ترجمه را با  روانی  
در متن ترجمه صورت    ی چنانچه افزایشمثالً »  ؛مطالعه و آگاهی پیشین انجام دهند

معنایی نسبت به    ازنظربایستی تنها در جهت درک اطالعات باشد و  می  ،ردیپذیم
تر با سبک  ر ندهد و از همه مهم متن زبان مبدأ خنثی نماید، بار عاطفی متن را تغیی

 . ( 67: 1371)صفوی،  «کاررفته در متن مبدأ انطباق داشته باشد به 
زبان   طورهمان دوری  شد  اشاره  فرهنگکه  و  عناصر   ،هاها  حذف  عوامل  از 

و   هستند   و  فارسی  مثل  ،باشند  دور   دو  هر  زبان،  و  فرهنگ  یوقتفرهنگی 
رک. )  شودیمتر  سنگین  بسیار  مترجم  یوظیفه  و  برابر  چندین  اشکال  انگلیسی،
فارسی    یترجمه با    حکاایت النخلة اخلضراءدر تطبیق مجموعه    . ( 53:  1384  یعقوبی،

فارسی،  و  عربی  زبان  دو  مذهبی  و  فرهنگی  قرابت  به  نظر  شد،  مشخص  آن 
از   مسائل    های ناهنجارشاهدی  به  راخالقیغو  مجبور  مترجم  که  نشد  مشاهده  ی 

 ی آن شود. سازی بومحذف یا 
در بسیاری   بساچهاین اثر و    یترجمهکه جای آن در    درخور توجهی  ینکته 
آثار   است،    یشده ترجمهاز  تبیین جایگاه   یمقدمه   نبودندیگر خالی  مترجم، در 

آن    توانیممترجم در ادبیات کودک و نوجوان که    یمخاطب است. فقدان مقدمه 
از   این حوزه  هاچالش را  فرهنگی  که    دانست،ی  است  باید   کهچنانآن موضوعی 

است.   نشده  توجه    تشویق   باعث   کتاب  جلد  روی  تصاویر  کهگونه  همانبدان 
 یادداشت   ،شودی م  آن   خواندن  به  کودکان   رغبت   کتاب و  خرید  برای ساالن  رگبز
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آن، گزینش   تبعبهبه درک بهتر موضوع و محتوای کتاب و    نیز  مترجم  یمقدمه   و
مترجم    یبسا درج مقدمه چه  . کندکتاب مناسب برای کودک و نوجوان کمک می

 ؛داشته باشد   سالبزرگکتاب  به  نسبت   بیشتریدر کتاب کودک و نوجوان اهمیت  
می  ندرتبه اما   مترجم  دیده  قادر امقدمه شود  مترجم  بنگارد.  خود  ترجمه  بر  ی 

بزداید و در معرفی   اشژه یواست با درج مقدمه، ابهامات احتمالی را از مخاطب  
 کتابی مناسب به او کمک کند.

مجمو اخلضراء عه  مترجم  النخلة  بر  امقدمه ،  حکاایت  ننوشته  یترجمهی   خود 
از تدوین آن را آموزش   صورتبهو تنها روی جلد و    است  بسیار کوتاه، هدف 

خود ذکر کرده    ساالنهمی اجتماعی کودک در تعامل با  هامهارت روابط و تقویت  
این   در  که  به   زمینهاست  ی هامهارت ی  خوببه   است   نتوانسته  رسدی منظر    نیز 

دوست  : أان ألعب معک در تطبیق داستان »  برای نمونه،نویسنده را منتقل کند؛  مدنظر
کودک با    یعنصر مواجهه   مترجمفارسی آن مشخص شد که    یترجمه خوب« با  

نویسنده در    .از داستان حذف کرده است   ،مؤلف بوده  مدنظرموقعیت ترس را که  
با گرفتار آمدن خرگوش   دام خرس  داستان،  انتقال موقعیت    درصددی،  اقهوهدر 

اما مترجم   ؛( 8:  د  2013  ، مرهون   رک.)  ترس از فضای داستان به کودک بوده است 
اظهار    گونهآن  خود  به کندیم که  و  عمداً  فرهنگ ،  با  داستان  تناسب  دلیل 

که  هاخانواده  ایرانی  موقعیت ترس    ازحدش یبحمایت    درصددی  از  کودک خود 
 این در حالی است که   .(4:  ز1392  ،بخشیرک.  )  آن را حذف کرده است   ،هستند

آور محافظت کنیم،  برابر احساسات رنج در  کوشیم کودکانمان را  که ما میهنگامی »
کامالً حق    هاکنیم، چیزی که آنکردن چیزهای مفید محروم میها را از تجربهآن 

 . (92: 1394تینن، ی )ا  «دارند را هاآن کردن تجربه 
فرهنگی    ینه یدرزم عناصر  اغلب  ن  ورتینپ  ،بیگانهبرگردان  است  معتقد 

این باورند که کودکان عناصر را چه در متون و چه در   بر  مترجمان ژانر کودک 
هایی چون تصریح و اقتباس،  کنند با شیوه تابند به همین دلیل تالش میفیلم برنمی 

اثر را تا حد امکان با هنجارها و الگوهای فرهنگ مقصد مطابقت دهند. به اعتقاد  
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م   وی  تصور  مترجمان  کودکان  ی این  برای  را  فیلم  فرهنگی،  عناصر  زدودن  با  کنند 
که با این استراتژی  درحالی   ؛ کنند ها خدمت می به آن   ترتیب این به و    اند کرده   پذیر درک 

 . ( 155:  1396شکوهمند،  رک.  )   دهند در حقیقت وسعت دیدشان را کاهش می 
 تربیتیعناصر  .۲. ۱. ۵

متأسفانه در برگردان بعضی آثار، برخی از عناصر تربیتی، خواسته یا ناخواسته، حذف  
کودکان   . شوند ی م  ادبیات  به  مترجمان  حاشیه به   ت، شوی   باور ،  جایگاه  این  لحاظ  ای 

ادبیات بزرگ   ، ادبیات  آزادی عمل    ، متن مبدأ   ی ترجمه در    ، ساالن برخالف مترجمان 
به   کنند ی م احساس  ای  گسترده  را مجاز  کردن،  دادن، خالصه تغییردادن، بسط   و خود 

 ( 157:  1390معاذاللهی،  رک.  )   دانند ی حذف یا افزودن متن مبدأ م 
مجموعه   اخلضراء در  النخلة  مرهون    ، حکاایت  است    درصددنجران  بوده 

در  هامهارت  مشارکت  همچون  کارهای    حلراهیی  در  مشارکت  مشکالت، 
  ساالنهمبودن به سهم خود، کمک به ، راضی هایریگمیتصمگروهی، مشارکت در 

کرده داستان مطرح  در فضای  برای کودک،  را  غیره  را    ،و  به وی   میرمستقیغآن 
از این  کندمنتقل   اما مترجم  با    نکته؛  متن به شکلی دیگر    یترجمهغافل شده و 

 یترجمه که در    هامهارت تعدادی از این    .است   کردهاین عناصر را از متن حذف  
 . ذکر شده است  انعکاس نیافته، در جدول زیر 

حذف پیام 
 داستان 

 عنـوان کتاب  متـن عربی  فارسی  یترجمه  پیشنهادی  یترجمه 

مشارکت در 
کارهای  
 گروهی 

به کار شروع  سه نفری
 کردند 

 بدأ الثالثة ابلعمل...  حذف 
 

»عربة لصغار 
الغابة«  
   ،)مرهون 

 ( 7: ز 2013
آموزش ایمنی  

 به کودک 
و   استحکاماز اطمینان   برای

 گاری  امنیت
والتأّکد من قوهتا  حذف 

)العربة( ومن 
 تها سالم

»عربة لصغار 
الغابة«  
 ،)مرهون 

 ( 7: ز 2013
و   سؤالطرح 

مشارکت در 
کیف سنرکب فی   حذف  سوار قایق بشیم؟  چطوری

 الزورق؟
»نزهة حبریة و  

 لکن«
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حل  و   حلراه
 مشکل 

   ،)مرهون 
 (9: و 2013

تفکر و  
مشارکت در 

 ی ریگ میتصم

فکر به موضوع   یسه نفر
 کردند 

»نزهة حبریة و   فّکر الثالثُة...  حذف 
  ،لکن« مرهون 

:  و 2013
10) 

آموزش حس 
بخشندگی و  

 قدردانی 

سنجاب و آقا ماره یه کمی 
رو   انگور چیدن، بعد اونا

تویِ سبدی گذاشتن و به 
، خاله  هدیه دادندخاله موشه 

 تشکر کرد موشه هم از اونا 

 تغییر کلی 
 ( 8: ه1392،)بخشی

قطف سنجوب و  
فوفو کمّیًة ... و 

فی سّلة إلی   قّدمها
اخلالة فتفت، 

 شکرهتما 

»شجرة العنب 
ملن؟«  

  2013،)مرهون 
 (8: ه

به   قناعت
  و  سهم خود

 ی محور عدالت

 :تغییر انگورشو چید  سهم
 انگور چید مقداری
 ( 11:ه1392،)بخشی

 حّصَتهفقد قطَف 
 من العنب 

»شجرة العنب 
ملن؟«  

  2013،)مرهون 
 (11: ه

برآیند کلی در این بخش، این است که نظر به قرابت دینی دو زبان عربی و 
مترجم  که    وجود نداشته  اثرفارسی، موضوعی مخالف با هنجارهای اجتماعی در  

را   آن  کند،  سازیبومبخواهد  یا حذف  همچون  جزبهی  کردن تجربه  موضوعاتی 
ی فرهنگی بین دو زبان است. فرایند »حذف«  هاتفاوتترس که آن نیز مربوط به  

تربیتی   مسائل  مذکور)در  به   ( جدول  که  دارد  نمود  از    رسدی منظر  بیشتر  ناشی 
 آگاهی مترجم از این مسائل بوده و عامدانه حذف نشده است.نا

 
 مسائل ساختاری  .۲. ۵
 ساختار داستان  .۱. ۲. ۵

شدکه    گونههمان تطبیق    گفته  در  مهم  مسائل  کودکان    یترجمهاز  داستانی  آثار 
و   هات یشخصانتخاب عنوان مناسب، چگونگی شروع و پایان داستان، انتخاب نام  

 چوناما  ؛  طلبدیم، مجال دیگری  هاپرداختن به این موضوع  .زبان بیان و... است 
به همه  این جستار  تطبیق  یبناست در  ی شود، در ااشاره   ،هرچند گذرا،  جوانب 
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و نوع    هات یشخص، چگونگی انتخاب نام  هاداستان   عنوان   یترجمهاین بخش به  
 .میافکنیمزبان داستان نگاهی 

باید    شودیمگفته   داستان  منظر   یه کنندان یبعنوان  از  باشد و  داستان  محتوای 
ی مجموعه  هاداستان عنوان    یترجمه ی، محتوا را الهام کند. در بررسی  شناسنشانه 

النخلة اخلضراء  با درنظر  میابیی درمفارسی،    به  حکاایت    گرفتن محتوا و نمترجم گاه 
  ؛ به خطا رفته است   هاداستان عنوان    یترجمهاحساس آزادی عمل، در  با    همچنین

، مترجم عنوان داستان  شوددیده می  1که در تصویر شماره    طورهمان برای نمونه،  
معک »  ألعب  خوب«  أان  »دوست  را  است،    ترجمه«  تصویر  اترجمهکرده  با  که  ی 

منظور نویسنده اصلی از انتخاب این   رسدی منظر  به   . روی جلد نیز همساز نیست 
 چون محتوای داستان بر زیرکی خرگوش  ؛عنوان چیزی غیر از دوستی بوده است 

 در برابر خرس خشمگین و فرار وی از چنگال خرس داللت دارد.

 
 1 تصویر

« را »تیغ تیغی مهربون« ترجمه  القنفذ صدیق الکل در مثالی دیگر او عنوان داستان » 
بیانگر محتوای داستان نیست. نویسنده با انتخاب این عنوان و    وجه چ ی ه به که    کند ی م 

انتقال   دیگر حیوانات، درصدد  به  به  ی کمک آموزه کمک خارپشت    نوعان هم کردن 
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داللت   پیام  این  بر  عربی،  عنوان  حدودی  تا  و  انتخاب  کند ی م است  با  مترجم  اما  ؛ 
 دهد. عنوان »تیغ تیغی مهربون« نتوانسته محتوای داستان را نشان  

نکات  از   توجه دیگر  با    درخور  این مجموعه  تطبیق  آن،    یترجمهدر  فارسی 
غالب   پایان  و  شروع    درصدد مترجم    رسدیمنظر    به   .است   هاداستان چگونگی 

پایان   و  آغاز  محسوس  تغییر  با  آن هاداستان بوده  ایرانی    ها،  کودک  برای  را 
الغابة داستان »   برای نمونه،  ؛ ی کند سازی بومو    ترمأنوس  آغاز    گونهن یا «  عربة لصغار 

  ، )مرهون   «جلست األرنوبُة الصغریُة علی شجرٍة و طلبت من والدها أن یسحبها... : » شودیم
را    .(3:  ز  2013 آن  و  رفته  فراتر  متن  حد  از  اضافات  برخی  افزودن  با  مترجم 

»  گونهنیا است:  کرده  تابستونترجمه  روزهای  از  یکی  خرگوش صبح   ،
درختی  ما  یهقصکوچولوی   تنه  روی  بود  ،  افتاده  زمین  و  که  با نشست 
 « “و تنه درخت رو بکشی؟  میشه با من بازی کنی”به پدرش گفت:  خوشحالی  

آن در زبان فارسی   یترجمهدر تطبیق شروع این داستان با    .( 3:  ز  1392،  )بخشی
است؛    داستان شروع    میابییدرم متفاوت  کهتا چه حد  پایان    همچنان  آغاز و  در 

 شود.دیده می، نداشتن نیز این ناهماهنگی و مطابقت  هاداستان دیگر 
فارسی آن، نام    یترجمهساختار این مجموعه با    ی ه سی مقادر باب    بعدینکته  

ی حیوانی بهره  هات یشخصاز    هاداستان نجران مرهون در این    .هستند  هات یشخص
از   هرکدام  برای  و  است   هاآن برده  کرده  انتخاب  نمونه  ؛نامی  رِیری،  :  برای  األرنب 

القرد   بُنُدش،  السنجوب  َونّوس،  القنفذ  زینة،  البلبل  فوفو،  األفعی  لولو،  القّط  ُدنُفش،  الدّب 
هستند. مؤلف کتاب در   مسمایب  هانام البته برخی از این  .    و...قُبُقب، الضفدع دیُدو  

این   انتخاب  کردن حیوان برای ی داشتندوست   آن را، دلیل  هااسمپاسخ به چرایی 
اما مترجم در  کرده است کودک در فرهنگ عربی بیان   برای   هاداستان   یترجمه؛ 

به کوچکی یا رنگ    هاآناز حیوانات، نامی انتخاب نکرده و در توصیف    کیچیه 
یا خ  مثالً) اکتفا  اقهوهرس  گربه کوچولو  گویای   آنعلت    بساچه  .است   کردهی( 

 تفاوت فرهنگی بین ایران و عرب باشد.
با    آخر  ینکته  آن  تطبیق  و  مجموعه  این  عناصر  بررسی  فارسی   یترجمهدر 

 .در بیان داستان است   ،یامحاوره فصیح و  ،  آن، استفاده راوی از دو زبان متفاوت 
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استفاده  هاداستان راوی   فصیح  زبان  از  مرهون  نجران  است،    کندیمی  معتقد  و 
باید به زبان فصیح باشند تا وقتی در اختیار کودکان دیگر کشورهای    شیهاداستان 

قرار   زبان  کنندردیگیمعربی  استفاده  آن  از  بتوانند  همگان  در    ؛،  مترجم  اما 
نظر    کهیطوربه   ،است ی و شکسته بهره جسته  امحاورهفارسی، از زبان    یترجمه

زبان  ناتوانبه   به  داستان  خواندن  در  کودک  باید  امحاوره ی    مثالً   ،یسالبزرگ ی 
بخواند.    ،مادر برایش  را  به زبان  » آن  داستان  بیان  باب مزیت  ی، امحاوره البته در 

داده است که رعایت خوببه تجربه   نشان  مناسب   نکردنی    حوزه   در  ژهیوبه   ،زبان 
ی این مخاطبان به کتاب  توجهیبباعث    ،تمرکز بر زبان مکتوبو    کودک  ادبیات

این    ؛شودیم وجود    و  یحوصلگکم   دلیلبه  سنی  گروهزیرا  ی  هارسانه همچنین 
  ر نجفی و جهانگیرک.  )  «کنندی نظر مصرف   کتاب  خواندن  از  گوناگون و جذاب، 

نباید از یاد برد که برخالف فرهنگ فارسی که در آن   ؛( 40:  1396  صفری، ولی 
به زبان  هاداستان غالب   یا  امحاوره ی کودک و نوجوان  ،  شودی م  فیتألی ترجمه 

 . شودیمی کودک، به زبان فصیح نوشته هاداستاندر فرهنگ عربی بیشتر 
 واژگان و جمالت  .۲. ۲. ۵

را مختل    کودک با متن   تنها ارتباط نه ،  کاربرد واژگان نامأنوس و دشوار در متن گاهی  
اشتیاق  می  است  ممکن  بلکه  را  به  کند،  وی    نیز خواندن    دالیلی   به .  کند سلب  از 

  از   کودکان   ی همه   داشت   انتظار   توان نمی   فرهنگی   و   شناختی   های تفاوت   همچون 
  برای   که   دارند   وجود   واژه   تعدادی   همواره   اما   باشند؛   برخوردار   ثابتی   واژگانی   ی دایره 

  تعداد   این   به .  هستند   فهمیدنی   معنایی ازنظر    و   مأنوس   سنی،   یک گروه   در   ودکان ک 
  توصیه   کودکانه   متون   در   ها آن   از   استفاده   و   اطالق   « پایه   واژگان »   اصطالح   واژه، 
خیرآبادی،  رک.  )   شود می  و  مقدم  اساس    . ( 140:  1393علوی  این  از  بر  برخی 

واژگان پایه و اهمیت آن در برقراری    ی متخصصان ادبیات کودک مستقیمًا به مسئله 
 . ( 81:  1380مندان،  عالقه رک.  )   اند کرده   ارتباط سازنده با کودک اشاره 

واژه کودک  روزمره،  زندگی  می در  را  بسیاری  آن های  معنی  که  را شنود  ها 
ولی  نمی می  اغلب فهمد  قانع  را  واژهخود  این  که  مجموعه   ،هاکند  از مانند   ای 

 ی کتابی که ویژه   یدربارهو ربطی به او ندارد، اما    ترهاست بزرگ مربوط به    ، اعمال
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نوشته کتاب  ،شده  کودک  نیست،  شکل  این  به  و    یمسئله  او  به  متعلق  که  است 
اوست    [شدهترجمه]یا  نوشته   اوبرای  برای  ست، چه  اتهیه و خریداری شده    و 

کسی هم نباشد که به او    هایی از آن را نفهمد ودلیلی دارد که آن کتاب یا قسمت 
 . ( 42: 1364ابراهیمی، رک. بفهماند )

داستان  امطالعه در   مجموعه  واژگان  بر  که  اخلضراءی  با    النخلة  آن  تطبیق  و 
شد فارسی    یترجمه شد  انجام  مشخص  در   رغمی عل،  مرهون  نجران  اشاره 
توسعه   یمقدمه  به  واژگانی    یکتاب  این   یمنزلهبه دایره  در  اهداف وی  از  یکی 

ی به آن نکرده است. مترجم در  ااشارهفارسی هیچ    یترجمهمترجم در    مجموعه،
کاربرد برخی از واژگان فصیح نیز گاه از سطح واژگان پایه کودک فراتر رفته و از  

که اگر برای کودک خوانده شود ممکن است معنای  است    کردهواژگانی استفاده  
وا  نکند؛  را درک  » آن  مثل  » جا به «  ابتدا ژگانی  »اول«،  » جا به کرد«    جستجو ی    دنبال ی 

» گشت  »جمع جا به هویج«    برداشتِ «،  یا  ی  فهمیدن    د ی ترد ی ب هویج«.    چیدن کردن 
 تر است. گشتن یا جمع، از جستجو و برداشت برای کودک راحت واژگانی مثل دنبال 

واژگان  ترگسترده ی  ارهیدادر   جمله  ،از  توجه  ،یعنی  باید  ویژگی  »  کرد  نیز 
جمله  میاصلی  نوشته  کودکان  برای  که  آنهایی  سادگی  و  کوتاهی  هاست، شود 

احساسات   و  مفاهیم  پذیرش  قدرت  جمله  کودک،  یک  در  را  مرکب  و  مختلف 
درست مانند لبخند کوتاه و   ،ندارد. یک مفهوم ساده و بسته در یک جمله کوتاه

درهم]تبسم[   است...  مادر  یک  جملهمحبانه  وسعت  و  برشریختگی  و  های  ها 
آن  مانعمتعدد در  کنند  ها  ماجرا را احساس  بتوانند کل    «از آن است که کودکان 

 . ( 59: 1364)ابراهیمی، 
آگاهی   برای  کتاب کودک  که شورای  تحقیقی  نوجوان    نظرهای   از در  و  کودک 

مشخص شد کودکان و نوجوانان زبان    داد، شرایط اصلی کتاب خوب انجام    ی درباره 
شرط   اولین  را  پیچیدگی  از  عاری  و  می   هر ساده  خوب  دیانی،  رک.  )   دانند کتاب 

ی ادبیات کودک نیز باید در ترکیب واژگان و  . در این زمینه مترجم حوزه ( 7:  1379
دیده   اصلی  متن  در  نقص  این  چنانچه  و  کند  کافی  دقت  جمله  در  ساخت  شود، 
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 « چراکه  سازد؛  برطرف  را  نقیصه  این  جمله برگردان  مفهوم  چند  درک  از  که  هایی 
برای    ، درون خود دارد های فرعی و تابع در  شده و نیم جمله و جمله عبارت تشکیل 

زاده  در پژوهشی که قرشی و امین .  ( 64-63:  1364)ابراهیمی،    « کودکان مشکل است 
انجام    آلیس در سرزمین عجایب فارسی کتاب    ی ترجمه ( بر ارزیابی خوانایی  1391) 

ها و  واره های معلوم، جمله که هر متن ترجمه که جمله   ، به این نکته رسیدند اند داده 
 از امکان خوانابودن بیشتری برخوردار است.   ، باشد داشته  های روشن  انواع عبارت 

در   مترجم  که  جمالتی  ساختار  بررسی  داستان    یترجمهدر  النخلة  مجموعه 
از    تریطوالنو جمالت    شودیمکار برده است، گاه این نارسایی مشاهده  ه ب  اخلضراء

زبان   .1:  گرددیمبه دو نکته بر  آن  دلیل    رسدیمبه نظر    .شودی ممعادل عربی آن  
بیان  واژگان  کمترین  با  را  مفاهیم  بیشترین  است  قادر  و  است  ایجاز  زبان  عربی 

فارسی  ترجمهدر    رون یازا  کند؛ به  عربی  دیگر   ،از  زبان  هر  ناچار    ،بلکه  مترجم 
در نتیجه ممکن است   کندان معانی، واژگان بیشتری استفاده  است برای ادای هم

فارسی ناشی از    یترجمهشدن جمالت در  طوالنیگاهی    .2شود.    تری طوالنجمله  
نمونه    ازحدش یبی  هاافزوده است؛  و   ذکرشدهمترجم  آغاز  چگونگی  بخش  در 

 بدان اشاره شد.  نیازاش یپ که پایان داستان »گاری شادی« از این قبیل است 
 

 های دیداری ترجمه جنبه. ۶
به  بخش  این  اهمیت  در  ادبیات    زیاددلیل  در  آن  متن  و  کودک  کتاب  ظاهر 

موضوع  کودکان،  و    هاییمخصوص  تصویر  با  متن  ارتباط  تصویرگری،  همچون 
 : شودمی بررسی و مطالعه  حکاایت النخلة اخلضراء  یمجموعه در  هارنگ

 
 گری کتاب کودکتصویر .۱. ۶

ویژگی  کودک  دارد   خاص   های ادبیات  را  کتاب  . خود  مصور  اغلب  کودکان  های 
می  نوشته  بلندخوانی  برای  بیشتر  و  کودک   . شوند هستند  ادبیات  در  به   ، در  ویژه 

.  زیادی دارند شوند، تصویرها اهمیت  سواد نوشته می هایی که برای کودکان بی کتاب
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کتاب واژه در  از  حتی  تصاویر  تصویری،  مهم های  اغلب  هستند ها  تینن،  ی ا رک.  )   تر 
به   ، مطالعات ترجمه   ی متأسفانه در عرصه   . ( 201:  1394 عنوان نوعی  به تصویرگری 
که توجه    ، ترجمه  است  حالی  در  این  است.  تصویرنگاری  ا  پریر   نشده  است  معتقد 

کتاب، خود نوعی ترجمه است. وی ماهیت ترجمه را با تصویرگری مقایسه کرده و بر  
ها،  نوشته، داستان یا کتاب و عناصر نوشتاری آن   هر این باور است که در تصویرگری  

به  اثر مبدأ و اصلی عمل می اعم از جمالت و کلمات  کنند و متقاباًل تصویرها  عنوان 
 . ( 49:  1393زاهدی و جاذب،  رک.  )   کنند می نهایی و مقصد را ایفا    نقش محصول 

دارد  ،تصویر کودک  برای  زیادی  تصویریکتاب  .مزایای  با    ،های  را  کودک 
نفسش را د، اعتمادبه نکند، دید کودک از اطراف خود را باز می نکنواقعیت آشنا می 

را توسعه می نده افزایش می  اظهارنظر کودک  او د،  نده د، دقت  به ذهن  را  معانی 
در هر    .( 42:  2015،  یالحاج رک.  )  دنده مهارتش را افزایش می  و  دننکنزدیک می 

می  نوشته  کودکان  برای  که  نقش  برای  ویژه  به   ،شودکتابی  تصویر  خردساالن، 
چراکه کودک خردسال هنوز قادر به    ؛ها بر عهده داردکردن آناساسی در جذب

فکرکردن   حتی  و  نوشتن  و  نقیصه  خواندن  این  از  بخشی  نیست.  وقتی  کامل 
میبزرگ کودک  برای  را  داستان  میسال  رفع  که    شود؛خواند،  دیگر  بخش  اما 

گیری فرایندهای منجر به فکرکردن را در کودک پرورش تخیل و کمک به شکل
عهده  هستندبر  کتاب  تصویرهای  المع،  رک.  )  دارند،    . ( 45:  1389ابراهیمی 

  این   و  شودمی   ادبیات  و  کتاب  به  کودک  شدنمندعالقه  باعث   داستان،  تصویرگری
 خو  و  ها عالقه داردکه به آن   یهایداستان   پیداکردن  و  جستجو  برای  است   شروعی
 . (162 :1393 گاتانو، دیرک. ) ادبیات و داستان جهان با او گرفتن

زیبا و شاد هارنگاز    النخلة اخلضراء نجران مرهون در تصویرگری مجموعه    ی 
ی زیبا و فضایی دلپذیر  های نقاشاین مجموعه از  استفاده کرده و به قول خودِ وی  

مناظر   باعث    بهره  نوازچشمو  و  کودک  گرالهامبرده  به  متن  نکته گرددیمی   .
ی این اثر نیز از همان تصاویر متن  فارس  یترجمهاینکه، مترجم در    درخور توجه

  « دار البراق» دو مجموعه را انتشارات    اصلی استفاده کرده است و نظر به اینکه هر
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است؛   بوده  منعمی  فرشته  مجموعه  دو  هر  در  تصویرگر  رسانده،  چاپ  به 
، گاه ارتباط کودک با متن  شدهترجمه، استفاده یکسان از تصاویر در اثر  وجوداینبا

 . میپردازی مبدان  لیتفصبه را دچار مشکل کرده است که در ادامه 
 متن ارتباط تصویر و . ۲. ۶

هم    متن و تصویر باید با  ،ککوئنتین بلی  یه به گفتدر ارتباط بین تصویر و متن،  
نامد. تصاویر باید مسائلی را او این دو را »دوقلوهای ناهمسان« می   .متوازن باشند

به  متن  که  کند  اسروشن  عاجز  آن  انجام  عهده  از  : 1394)میربابائیان،    ت تنهایی 
در    . ( 157-158 تصویر  و  متن  ضرورتی هاکتاب  یترجمهارتباط  تصویری،  ی 

نباید بی از آن گذشت است که  به  توجهیبچراکه    ؛تفاوت  این موضوع، باعث ی 
رشته  این  ابهام    یگسیختگی  در  را  کودک  شده،  یجه  درنت  ؛بردیفرومارتباطی 

 دنبال خواهد داشت.سردرگمی او در شناخت اشیای پیرامونش را به 
از همان تصاویر متن اصلی استفاده    النخلة اخلضراء نظر به اینکه مترجم در مجموعه  

با  در  نقدی  هرگونه  زمینه،  این  در  تصاویر  کرده،  کیفیت  متوج شده نش ی گز ب  نه    ه ، 
جا  در فرایند ترجمه، گاه متن فارسی جابه   ازآنجاکه مترجم، بلکه نویسنده است؛ اما  

نوعی  ش ی وپ پس )  باعث  است،  نگرفته  قرار  صفحه  یک  در  تصویر  با  و  شده   )
ی تصویر بر متن شده است؛ برای نمونه، مترجم بدون  گر داللت ناهماهنگی و نداشتن  

  توان ی م توجه به تصویر، متن را به نوع دیگری ترجمه کرده است. نمونه بارزش را  
( دید. در متن عربی  2اره  خونه خاله موشه« )تصویر شم   : بیت اخلالة فتفت در داستان » 

«  شجرة البلوط الکبریة ی آن رسم شده و در متن نیز عبارت » تصویر درخت بلوط و میوه 
ترجمه کرده،   بزرگ«  »درخت گردوی  به  را  آن  مترجم    که ی درحال آمده است؛ ولی 

این ناهماهنگی تصویر    د ی ترد ی ب اش است.  تصویر همان تصویر درخت بلوط و میوه 
از   نادرست وی  شناخت  باعث  کرده،  مشوش  را  کودک  ذهن  است  ممکن  متن  و 

 شود.   ها ده ی پد 
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 2تصویر  

 در ترجمه  هارنگ اهمیت توجه به  .۳. ۶
اهمیت   نیز  در تصویر  آن  انتخاب  و  رنگ  »داردی  اژهیونوع  کامل .   یکنندهرنگ 

ای که رنگ شناسی خط و فرم در آفرینش تصویر است، افزون بر امکانات زیبایی 
کند، پیدایش احساس و عاطفه در نمایش رنگ، هدفی است  در تصویر ایجاد می 

می  نشان  توجه  آن  به  تصویرگر  تصویرکه  در  رنگ  حضور  باورپذیری    ،دهد. 
می  افزایش  را  تصویریکودکان  عناصر  با  را  او  ارتباط  و    «کندمی  ترنزدیک   دهد 

رنگ   .( 78:  1389)اکرمی،   به  یکدست  گرایش  و  درخشان  خالص،  و  تند  های 
 . (81 )همان: اول دبستان است  هایسال بیشتر مناسب کودکان خردسال و 

اثر،   یترجمهرا در    هارنگ به تصویر، نام    یتوجهبیدلیل  مترجم، گاه به  چون
کرده دیگر ترجمه  رنگی  به  و  داده  و  است   تغییر  نقد  باب  برای    ؛است   باز  نظر، 

در    نمونه، »   ی ترجمهمترجم  فتفت داستان  اخلالة  شماره  بیت  )تصویر  در  3«   ،)
 « جمله  البنفسجیّ برگردان  ابللون  والباب  األمحر،  ابللون  السقف  بصبغ  از  بدأوا  جدای   ،»

به »دیوار »السقف« را  »اینکه کلمه  رنگ    :اللون األمحر« ترجمه کرده است، عبارت 
 « و  سفید«  »رنگ  به  را  البنفسجیّ قرمز«  صورتی«    : للون  »رنگ  به  را  بنفش«  رنگ 

  .دهدی مرا به کودک نشان  هارنگ تصویر همان  کهی درحالبرگردانده است، 
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 3تصویر 

« را به  ثالثة خملوقات صغریة «، جمله » شیٌء واحٌد جیمعنا داستان »   ی ترجمه در    همچنان که      
»سه حیوون کوچولوی سبزرنگ« ترجمه کرده و »رنگ سبز« را بدون دلیل به ترجمه  

است،   نیستند.   که ی درحال افزوده  سبز  رنگ  به  همه  کوچک،  موجود  سه   این 

 
 4تصویر  

ارتباط بین تصویر و متن    ،برآیند کلی در این بخش این است که تصویرگری
 رون یازا  دارد؛ی  اژهیو، در ادبیات کودک جایگاه  شودیمو نوع رنگی که انتخاب  

در   باید  دقت    گونهنیا  یترجمه مترجم  کند آثار  ارتباط    یگاه   هرچند.  کافی 
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تصویرگر   و  قطع  هاکتابمترجم  چاپ  فرایند  در  کودک  بروز    شودی می  به  و 
 .گرددیممنجر چنین مشکالتی 

 
 یریگجهینت. ۷

ادبیات کودک گذشت، نتایج    یترجمهی فنی و دیداری  هاجنبه در بررسی    ازآنچه
 : شودیمزیر حاصل 

کودک از جوامع و    ترعی وسادبیات کودک باید به درک    یمعتقدیم که ترجمه .  1
ی کودک و نوجوان کمک کند؛ اما به نظر  هاارزشی بیگانه و گسترش  هافرهنگ

محقق    عمالًاین هدف    که   شودی می شدید  قدربهی  ساز یبومگاه فرایند    رسدیم
النخلة اخلضراءدر بررسی مجموعه داستان    شود.نمی مشخص شد مترجم    حکاایت 

فرهنگی عناصر  تقویت مواجه   مثل  ،تربیتیبرخی  ترس،  موقعیت  با  کودک  کردن 
حل مشکالت، رضایت به حق و سهم خویش و... را از    ،رهاحس مشارکت در کا

اصل متن عربی حذف کرده است. در بررسی واژگان و جمالت نیز مشخص شد  
موضوع سطح خوانایی کودک را از یاد برده و از واژگان و جمالتی    یمترجم گاه 

 استفاده کرده که فراتر از دانش پایه کودک است. 
نوجوان  هاکتاب.  2 و  کودک  هستندهاکتابی  تصویر  و  متن  از  متشکل    ؛ یی 

ترجمه    رون یازا نیز  را  تصویر  ترجمه،  فرایند  در  کند  دقت  باید  یا   کندمترجم 
است  قرار  اثر   ،چنانکه  معنوی  حقوق  حفظ  مبدأ   ،با  متن  تصویرهای  همان  از 

و   ه مربوط به آن خارجاستفاده کند، توجه نماید که متن مرتبط با تصویر، از صفح 
  حکاایت النخلة اخلضراء . در تطبیق مجموعه  نشودالزم به هر دلیلی مختل    هماهنگی

است   شدهعلت قطع ارتباط مترجم و تصویرگر، این ارتباط مختل  مشخص شد به 
 نیستند.  گرداللت و تصویرها گاهی گویای متن و 

نظر  .  3 آثار    رسدی مبه  برخی  نوجوان،    حوزهدر    شدهچاپ در  و  کودک  ادبیات 
بعد   کنار    یترجمه از  مترجم  اثر  تکمیل  فرایند  از  با    رودیممتن،  او  ارتباط  و 

کتاب ترجمه  یمرحله )  تصویرگر  از  پیشنهاد  شودی مقطع    ( بعد  ناشران   شودمی . 
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آماده  از  بعد  و محترم  مترجم  به  آن  ارسال  با  چاپ،  برای  کودک  کتاب  شدن 
 .کنندایشان را از هماهنگی متن با تصویر دریافت  دیی تأتصویرگر، 

 
 منابع 

»نقد و بررسی: علی کوچولوی اکنون یا گذشته؟    .( 1389)  .ابراهیمی المع، مهدی
بر داستان:    مروری  کوچولومجموعه  علی  و    .«ماجراهای  کودک  ماه  کتاب 

 . 45-43 ص ، ص12 یمارهش، 13الس ، نوجوان
 تهران: آگاه. . نویسی برای کودکانای بر فارسیمقدمه  .( 1364) .ابراهیمی، نادر
 تهران: سروش. .2کودک و تصویر  . ( 1389) .نیالداکرمی، جمال 

مطالعات زبان    .ها به فارسی: چالش لحن«کودکانه   یترجمه»  .( 1393)  .امام، عباس
 . 122- 105 ص ، ص1 یماره ش، 47 الس ،و ترجمه

ریتایا برای کودکان  .( 1394)  .تینن،  اب  یترجمه   .ترجمه  )الوند( و حسین  راهیمی 
 تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.دیگران، 

:  قم . تیغ تیغی مهربون. 1سبز؛   نخل   ی ها قصه  مجموعه   الف(. 1392) بخشی، معصومه. 
 براق. 

 براق. :  قم .دوست خوب.  2سبز؛   نخل   ی ها قصه   مجموعه   ب(. 1392) . ــــــــــــــــ 
 قم: براق.   موشه. خونه خاله . 3ی نخل سبز؛  ها قصه مجموعه  ج(.  1392) . ــــــــــــــــ 
 براق. :  قم   دریایی. . تفریح  8سبز؛    نخل   ی ها قصه   مجموعه   ح(. 1392) . ــــــــــــــــ 
 براق. :  قم   .بادکنک بازیگوش. 4سبز؛    نخل   ی ها قصه   مجموعه د(. 1392) ــــــــــــــــ. 
 براق. :  قم . گاری شادی.  7سبز؛    نخل   ی ها قصه   مجموعه   ز(. 1392)   ــــــــــــــــ. 
سبز؛  ها قصه مجموعه  و(. 1392) ــــــــــــــــ.  نخل  باشیم.  با   . 6ی  دوست  قم:  هم 

 براق. 
 براق. :  قم . درخت انگور.  5سبز؛    نخل   ی ها قصه   مجموعه   ه(. 1392) ــــــــــــــــ. 

مریمال ترج   .( 2015)  .حاجی،  الطفل  أدب  ترجمة  کیالنی    یمهالتصرف فی  کامل 
«Le Petit Chperon Rounge  »  و«La Barbe Bleue»   للکاتب  Charles 

Perrault.  ابتنة.  -احلاج خلضر دانشگاه الجزایر: دانشکده زبان و ادبیات 
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 فروغ   یترجمه  .رسانه  عصر  در  پروری  فرزند  . ( 1393)  .گلوریا  گاتانو،دی
 . همشهری: تهران ادریسی،

مشهد: کتابخانه  .  های فارسیسنجش خوانایی نوشته   . ( 1379)  .دیانی، محمدحسین
 ای.رایانه 

صابر نشانه   یترجمه»  .( 1393)  .محسن  ،جاذب  و  زاهدی،  تحریف  بین  و  ای 
در   تصویرگری  موردی  بررسی  خیام«  یترجمهفرهنگی:    . رباعیات 

 . 61-47 ص ص، 1 یماره ش ،6 الس، شناسی های زبان پژوهش
بررسی دو ترجمه    ؛ های کودکان در فیلم   ترجمه »اهمیت    . ( 1396)   . شکوهمند، فرزانه 

 . 157  -149  ص ص ،  61  ماره ش   ، 26  ال س   ، م ی مترج   . « سرآشپز از انیمیشن موش  
 تهران: مرکز.  .کتاب ماد ،گفتار درباره ترجمه هفت   .( 1371) .صفوی، کورش

ریزی ادبیات کودک و برنامه »واژگان پایه در خدمت    .( 1380)  .مندان، جعفرعالقه
 . 84- 80 ص ص ،47 یشماره  ،کتاب ماه کودک و نوجوان .درسی«
مق  سیدعلوی  در    .( 1393)  .معصومه  ،خیرآبادی   و  بهنامدم،  پایه  واژگان  »بررسی 

 2 یماره ، شجستارهای زبانی .«نوآموز رشد  های داستانی و شعرهای مجله متن
 .160-139ص ص(، 18)پیاپی 

تهران:   .ادبیات کودکان  یترجمهبررسی مشکالت    .( 1385)  .قُرَشی، محمدحسین
 صنم.

 یترجمه »مفهوم خوانایی در    .( 1391)  .سیروان  ،زادهن امی  و  شی، محمدحسینقر
شیوه  و  نوجوانان  و  کودکان  آن«  یادبیات  کودک    .ارزیابی  ادبیات  مطالعات 

 . 90-75ص ص(، 6)پیاپی  2 یمارهش،  3 السدانشگاه شیراز،  
های کتاب  »نقد بافتاری ترجمه  .( 1392)  .المیرا  ، رضانواز  و  گشمردی، محمودرضا

با   کوچولو  برشازده  متن«زبان   تکیه  الزهراء،  پژوهی  زبان   .شناسی  دانشگاه 
 . 197 -174 ص ص، 9 یماره ش،  5الس

مهدی داستان   . ( 1394)  .فریده  ،سیفی  و  محمدی،  آیینه  در  اخالقی  های »مفاهیم 
 ص ص،  209  یمارهش ،24  الس ،  معرفت   .شده برای کودکان و نوجوانان«جمهتر
59-72 . 
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نجران )مرهون،  اخلضراء  الف(.  2013.  النخلة  الکل1؛حکاایت  صدیق  القنفذ   ، .  
 . دارالرباق لثقافة األطفالنجف: 

نجف:    .، أان ألعب معک2؛  اخلضراءحکاایت النخلة    ب(. 2013. )ـــــــــــــــ
 دارالرباق لثقافة األطفال. 

اخلضراء؛    ج(.  2013)ـــــــــــــــ.   النخلة  فتفت3حکاایت  اخلالة  بیت   ، .  
 دارالرباق لثقافة األطفال. نجف: 

اخلضراء؛    ح(.  2013)  ـــــــــــــــ. النخلة  جیمعنا8حکاایت  واحٌد  شیءٌ   ، .  
 دارالرباق لثقافة األطفال. نجف: 

نجف:   .، رحلة ابلون لولو 4اخلضراء؛  حکاایت النخلة    د(.  2013)ـــــــــــــــ.  
 دارالرباق لثقافة األطفال. 

اخلضراء؛    ز(.  2013)  ـــــــــــــــ. النخلة  الغابة 7حکاایت  لصغار  عربة   ، . 
 دارالرباق لثقافة األطفال. نجف: 

اخلضراء؛    و(.  2013)ـــــــــــــــ.   النخلة  لکن 6حکاایت  و  حبریة  نزهة   ، .  
 دارالرباق لثقافة األطفال. نجف: 

نجف:   .شجرة العنب ملن  5حکاایت النخلة اخلضراء؛    ه(.  2013)  ـــــــــــــــ.
 دارالرباق لثقافة األطفال. 

پروانهم بررسی    یترجمه»  .( 1390)  .عاذاللهی،  کودکان:  اسامی    یترجمهادبیات 
، 2  یماره ش،  2  الس،  مطالعات ادبیات کودک     .طور ویژه«ها به خاص شخصیت 

 . 168-153 ص ص
بداند  .( 1394)  .ساداتالهه   ،میربابائیان باید  کودک  کتاب  تصویرگر  یک  .  آنچه 

 ساری: روجین مهر. 
مایه و »بررسی و تحلیل درون  . ( 1396)  ، جهانگیر.صفری  و  ، سجادبهزادی  جفین

  ال س،  های ادبی و بالغیپژوهش  .رولد دال«  یهای کودکانه تصویر در داستان 
 . 44-28 ص ص(، 18)پیاپی  2 یماره ش ،5

 .مرکز: تهران .هافرهنگ ارتباط و ترجمه زبان، .( 1384) .حسین یعقوبی،


