
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  ديگر طالبي نميخورم!

مترجمان «شازده کوچولو» زير ذرهبين نقد  
●  شهرام اقبالزاده (رازآور)  

اشاره  
در حـال افـزايش اسـت، بـر آن کوچولو شازده چند سال پيش، هنگامي که دريافتم شمار ترجمههاي
شدم که به نقد تطبيقي آثار ترجمه شده بپردازم. حاشيههاي زيادي بر ترجمهها زدم و بـه عنـوان نمونـه،
چند مورد را در اين پيش درآمد آوردم و کار را براي بررسي اوليه، به شوراي نظري کانون پرورش فکـري
کودکان و نوجوانان تحويل دادم تا در صورت پذيرش، نقد و بررسي همة ترجمهها به صورت کامل انجام 
گيرد. سرانجام، شوراي نظري پاسخ داد که چنين مواردي خارج از قلمرو کاري آنها قرار ميگيرد و آن را 
کاري آموزشي ـ دانشگاهي به شمار آورد. من هم که تنها تخصصم آغاز کردن کارهاي مختلف و ناتمـام

رها کردن آنهاست، از صرافت انجام کار، افتادم.  
بيگمان، اگر امروز کار را شروع ميکردم، تفاوتهايي در چند و چون انجام کار ديده ميشـد. بـاري،
آنچه را چند سال پيش نگاشتهام، اکنون در معرض نقد و بررسي خوانندگان ارجمند ميگـذارم. باشـد کـه
مرا و ديگران را نيز از خبط و خطاهايم، با انتشار نقد و نظرهايشان آگاه کنند و زنهار دهند تا بـا دقـت و
مسئوليت بيشتري در نقدهاي آتي اگر عمري و تواني و وقتي و حالي و ذوقي باشد- به کـار ادامـه دهـم؛

زيرا که مدتهاست شوق و ذوق کار نقد، از وجود من رخت بربسته است!  
در عين حال، فهرست کامل ترجمههاي ايراني (فارسي و کردي) در پايان نقد آمده، بـراي سـخنراني 

در شهر کتاب روزآمد شده است.   
  

  1
نگاهي به روششناسي و سبکشناسي در ترجمه  

ويگوتسکي، روانشناس و زبانشناس مشهور، ترجمه را نوعي بـازآفريني خـالق بـه شـمار مـيآورد. 
1 و       .« کروچه نيز ميگويد: «ترجمهاي که با قريحه هنري انجام شود، ايجاد يـک کـار هنـري تـازه اسـت
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ميافزايد: «يک ترجمه زيبا به اندازه تأليف اصلي، داراي ابتکار است.»2 اما در ايران، ظـاهراً کـافي اسـت
فرد، کم و بيش با يک زبان خارجي آشنا باشد تا از سر تفنن، ذوق و با طبعآزمايي و يا احياناً دست يـافتن
به نامي و ناني، دست به ترجمه بزند و در اين زمينه، ديوار ادبيات کودک و نوجوان از همه کوتاهتر است.  
جي. سي. کت فورد: استاد کرسي زبانشناس مدرسه زبانشناسي کاربردي دانشگاه ادينبرا، ترجمـه را
«هنري ادبي»3 دانسته و بر آن است که «ترجمه... بدون اسـتعانت از نظريـهاي دربـارة چيسـتي ترجمـه،
ماهيت «معادل ترجمهاي»، تفاوت تعادل ترجمهاي و «تناظر صوري»4 سطوح زبـاني ترجمـه و جـزء آن،

ثمربخش نميتواند بود...»5   
«... ترجمه فيالنفسه فن خطرناکي نيست... و... به خودي خود، مهارت ارزشمندي است...»6  

 « ... هدف اصلي نظرية ترجمه، يافتن معادلهاي ترجمهاي در زبان مقصد است و (به ايـن ترتيـب)
هدف اصلي نظرية ترجمه نيز ماهيت و شرايط (برقراري) تعادل ترجمهاي است.»7  

وي معتقد است: «... غالباً، ترجمه... مقيد «بد» از آب در ميآيد؛ زيرا مستلزم استفاده از معـادلهـايي
در زبان مقصد است که با محل وقوعشان در متن زبان مقصد، تناسب و هماهنگي ندارد.»8  

«به هر حال ميتوان عملي انجام داد تا متن زبان مقصد ... «ارزشهـاي خـاص زبـان مبـدأ» و بـه
عبارتي «معناي» اين زبان را کسب کند اين فرآيند را انتقال مينامند.»9  

«در فرآيند ترجمه، معاني متن زبان مقصد جانشين معاني متن زبان مبدأ ميشوند، نه اين کـه معـاني
«کاشـته زبان مبدأ، به زبان مقصد منتقل گردند. در فرآيند «انتقال» معاني زبان مبدأ در متن زبان مقصـد

ميشوند». اين دو فرآيند، بايد در هر نظريه ترجمه، به وضوح، از يکديگر تفکيک شوند.»10  
درباره سبک و سياق ترجمه نيز ميگويد: «در فرآيند ترجمه غالبـاً انتخـاب سـياق مناسـبي در زبـان
مقصد حائز اهميت است»11 و مسئله ترجمهپذيري سبکها همچون مورد سياق سخن، بـه وجـود سـبک

معادل در زبان مقصد بستگي دارد.  
پژوهشگري ميگويد: «واژة سبکشناسي... به کـاربرد اصـول زبـانشناسـي در زبـان ادبـي اطـالق
ميگردد. «سبک چيزي است که همة ما آن را احساس ميکنيم، خواه بتوانيم دربارة آن سخن بگوييم يـا
بنويسيم، خواه نتوانيم... اين مهم، اين بازشناسي صداي نويسنده (سبک)، چيزي است که در پس هر نقـد

ادبي آشيان دارد.»12  
در ترجمه يک اثر، زبان مقصد بايد به عنوان مجموعه ساختاري منسجم در نظر گرفته شود و مترجم 
براي دستيابي به ترجمهاي روان، شيوا، يکدست و هماهنگ بايد با نهايت دقت و وسواس، سبک و زبـان

ويژه نويسنده خارجي را کشف کند تا تصويري همخوان و زباني منطبق با اصل اثر بيافريند.  
در واقع، مترجم همزمان با کشف سبک نويسنده، بايد دو اصل محـوري را رعايـت کنـد؛ اول محـور
جانشيني، يعني محوري که  به اصطالح زبانشناسان، واژگـان در زنجيـره نوشـتاري جـايگزين يکـديگر
ميشوند، ديگر محور همنشيني، يعني محوري که عناصر واژگاني با نظمي خاص در ايـن زنجيـره، کنـار

يکديگر قرار ميگيرند.  
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مترجم از طريق کشف روابط قياسي و منطقي موجود در متن اصلي و با توجـه بـه سـبک نويسـنده،
ميتواند تصويري زنده، يکدست و هماهنگ با اصل اثر را با به کارگيري شـيوهاي خـالق و زبـاني شـيوا

بيافريند.  
پس سبکشناسي در زمينة ترجمه متون ادبي، کوششي است در راه شـناخت ويژگـيهـاي زيبـايي-
شناختي و شيوة نگارش نويسندة متن اصلي؛ زيرا آثار ادبي، از احکام زيباشـناختي پيـروي مـيکننـد و در
کنار درونمايه و محتواي اثر، زبان نيز ارزش ويژه و مستقل خود را دارد و به جـز سـبک و سـياق خـاص،
نويسنده معموالً از موازين عام همزمان نيز بهره ميگيرد که از آن دست هستند انواع صـورتپـردازيهـا،

هم چون تشبيه، ايهام، کنايه و نيز آهنگ و موسيقي کالم و...  
در هر ترجمه ادبي، مترجم نسبت به تمامي متن مسئوليت دارد؛ هم نسبت به محتوا و درونمايه و هم 
سبک نگارش. فقط با در نظر گرفتن اين مسئوليت است که هم ميتواند محتوا را بازتاب دهـد و هـم بـر

اساس اصول زيباييشناختي فراخور با محتواي متن، کالم خود را بيارايد.  
شناخت زبان هماهنگ با متن اصلي و يافتن سبک و فراخور اثر، نخستين اصل در ترجمه ادبي است. 
در اين راستا، واژهگزيني درست و به جا، به موازات شناخت سبک و طرز بيان، داراي اهميتي شايان است؛ 
زيرا واژهها در کنار بار معنايي خود، بار احساسي ويژه خود را نيز دارند و بارهاي احساسي، هر واژهاي را به 

قلمروي خاص از زبان ميکشاند و زندگي تازهاي به آنها ميبخشد.   
خانم سوزان بسنت13، استاد دانشگاه وارويـک14 انگلسـتان، در حاشـية يـک سـمينار بـينالمللـي در
 «Translation as a Form of Negotiation» مصاحبهاي با عنوان «ترجمه شـکلي از گفـتوگـو
ميگويد: «ترجمه سر به سر گفتوگو است ميان دنياي اصلي نويسنده و دنياي خواننده»15 و مـيافزايـد:
«قواعد گوناگوني براي ترجمه وجود دارد که در هر فرهنگ و هر زمان، به گونهاي به کار ميآيد. متـرجم
بايد بکوشد با توجه به آزمونها و تجربههاي ساير فرهنـگهـا (در زمينـه ترجمـه)، تجربـهاي و الگـويي
طبيعي بيافريند.»16 آشکار است منظور خانم بسنت، از طبيعي بودن ترجمه، طبيعي به نظر آمـدن زبـان و
بيان در فرهنگ مقصد است؛ امري که شايد بديهي و روشن به نظر برسد، اما در عمل چنـين نيسـت؛ بـه
17 و اشـتباه مهلکـي   .« ويژه در ترجمة ادبي. زيرا که «ترجمه همواره بينهايت دشوار و طاقـتسـوز اسـت
است چنان چه بپنداريم که ترجمه نوعي فعاليت بردهوار و کورکورانه است و مترجم فقط به يک واژهنامـه
و حداقلي از دانش زبان براي بازتوليد چيزي (به نام متن) نياز دارد. بايد تأکيد کـنم، ترجمـه قطعـاً نـوعي
بازآفريني خالق است»18 (تأکيد از مترجم است – رازآور) و دربارة اهميت ترجمة ادبي ميگويد: «ترجمـه
ميتواند به عنوان نيروي عظيم و قاطع در شکل دادن ادبيات، ايفاي نقش کند... اگر ترجمه نبود، شما بـه
غزلهاي زيباي شکسپير دسترسي نداشتيد.»19 و در مورد مبناي نظري آن چه طـرح کـرده، مـيافزايـد:
«رويکرد (نظري) ما در (دانشگاه) وارويک، ترکيب ترجمه و فرهنگ است... ترجمه نيازمند آن است که در 
بافت فرهنگي مورد توجه قرار گيرد، در حالي که برخي از صاحب نظران و يا دانشـگاههـا مايلنـد کـه بـه

ترجمه از منظر زباني بنگرند.»  
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در حالي که «ما بايد در ترجمه به سنتهاي (فرهنگي) خود توجه داشته باشيم.» 20  
پروفسور پيوتر کوهيچاک21 استاد دانشگاه وارويک نيز در مقالهاي با عنوان «يک ترجمة خوب، يـک
(A Good Translation is A Good Literary Text)، بـر آن اسـت کـه: متن ادبي خوب اسـت
«ترجمهاي خوب، متني است که فرآيند بومي کردن را از سر گذرانده و مورد پذيرش (جامعه مقصد) قـرار
گرفته باشد... اين متن را ديگر نميتـوان متنـي بيگانـه بـه شـمار آورد. زيـرا وارد چـارچوب عـرفهـاي

(فرهنگي) جامعه شده و در مدار فرهنگ مقصد قرار گرفته است.»22 
  

  2
شـازده با توجه به آنچه گفته آمد، نگارنده کوشيده اسـت نقـدي تطبيقـي از ترجمـههـاي گونـاگون

دراندازد.   کوچولو
در سال 1333، حدود 52 (پنجاه و دو) سال ميگـذرد و ترجمـة کوچولو شازده اکنون از اولين ترجمه
مترجم پيشکسوت و نامدار «محمد قاضي» به چاپ هفدهم رسـيده اسـت. زنـدهيـاد محمـد قاضـي، در
ديگـر تمـام آخرين ويرايش ترجمه خويش چنين، نوشته است: «براي چاپ هشتم الزم دانستم يـک بـار
ترجمه را با متن فرانسة آن تطبيق کنم و تا آن جا که امکان دارد، آن را از هر عيـب  و نقصـي بپيـرايم و
ضمناً هر چه ممکن است، نثر ترجمه را سادهتر و به سبک متن اصلي نزديکترکنم، اميدوارم کـه در ايـن

راه توفيق يافته باشم.»23  
بيگمان بهترين داور زمانه، قضاوت خوانندگان و استقبال آنها از يـک اثـر اسـت. گذشـته از حسـن
شهرت مترجم چيرهدستي چون قاضي، چاپ هفدهم يک اثر، خود نشانه کامگاري مترجم آن اسـت. ايـن
توفيق هنگامي بيشتر مشخص خواهد شد که بدانيم نامآوراني چند، به ترجمه همين اثر همت گماشتهاند؛ 

از زمرة آنان شاعر زبانآور و غزال تيز تک پهنة شعر و ادب ايران، زندهياد احمد شاملوست.   
اما ترجمة اين اثر گرانسنگ توسط اين بزرگ مردان، مانع از آن نشد که کساني ديگر در اين زمينـه
1342 و ايـن بـار از زبـان دست به ذوق آزمايي نزنند. فريدون کار نيـز پـيش از احمـد شـاملو، در سـال
انگليسي، ترجمهاي نسبتاَ روان و يکدست را به سامان رسانده بود، اما خود به صراحت نوشته است: «ايـن
Antoine de saint –  24اثـر ،The Little Prince داستان ترجمـة آزادي اسـت بـراي کودکـان از

«.Exypery  به همين دليل، به نقد و بررسي اين ترجمه آزاد نپرداختهايم.  

 وجود ترجمههايي از چنان نامآوراني، باعث ميشود يکي از شاعران، نويسندگان و مترجمـان ادبيـات
کودک و نوجوان، مصطفي رحماندوست با بهجا آوردن حق پيشکسوتي آن بزرگان، چنين بنويسد: «نبايد 
اين کتاب را ترجمه ميکردم. زيرا پيش از من مترجمان توانمند و نامدار کشور، اين کتـاب را بـه فارسـي
برگرداندهاند»25 اما ميافزايد: «در پايان تصميم گرفتم در عين وفاداري به متن اصلي ترجمة سادهتـري...

فراهم آورم. اميدوارم بيراهه نرفته باشم.»26 
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چنـين آورده کوچولو شازده ـ دربارة علت در انداختن ترجمهاي ديگر از ـ اصغر رستگار مترجمي ديگر
است: «من اين کتاب را دوست داشتم و دوست داشتم يـک بـار هـم مـن آن را ترجمـه کـنم. داعيـهاي 
نداشتم...»27، اما در يکي از بندهاي «يادداشت مترجم»، نکتة قابل تأملي آمده: «... عـدهاي از بچـههـاي
فارسيزبان هم هستند که با علم و اطالع از اين که ترجمههاي ديگري هـم از ايـن کتـاب هسـت و بـا
تحقيق و تفحص در اين که کدام ترجمه قابل قبول است يا  کدامها را بايد خواند و کدامها را نبايد خواند، 

به خواندن اين کتاب پرداختهاند. اين دسته از بچههـا، بـه احتمـال زيـاد، بـا آدم بـزرگهـا حشـر و نشـر  
شبانهروزي داشتهاند.»28    

«تحقيـق و تفحـص»، پـرس و به نظر ميرسد منظور مترجم محترم از «علم و اطـالع» بچـههـا و
جوهاي کنجکاوانه روزمرة بچهها باشد؛ وگرنه در پهنة «علم» و «تحقيق و تفحص» کميـت بزرگسـاالن
اهل «علم و اطالع» و دانشگاهيان ما نيز هنوز لنگ است تا چه رسد به بچهها و آن بزرگساالني هم کـه
را بشناسند احتماالً آن را پيش از همه با ترجمة قاضـي و سـپس عمـدتاً از طريـق شـاملو کوچولو شازده
شناختهاند و چه نيکو و سودمند بود اگر مترجم محترم که ظاهراَ بر اين باورند کـه برخـي از ترجمـههـا را

«نبايد خواند»، نام مترجم و علت آن را نيز روشن ميکردند.   
آشکار است ترجمة هر اثري، به هر علتي و با هر توجيه و يا ادعايي، حق هـر يـک از افـراد اسـت و
هيچ کسي را نميتوان از اين کار بازداشت، اما به نظر ميرسد آن چه تـب ترجمـة چنـد بـاره شـاهکاري 
کوچولو- اثر برگزيده قرن بيستم فرانسه- را هنوز داغ نگاه داشـته اسـت- گذشـته از شازده ماندگار چون
آوازه نويسنده آن و زيباييها و گيراييهاي اثر، بازار تشنة ادبيات خالقـه اسـت کـه باعـث شـده تمـامي
«علـم و اطـالع» و  ترجمههاي اين اثر در بازار نشر، هنوز خريدار داشته باشد و اين موضـوع چنـدان بـه

«تحقيق و تفحص» بچهها ارتباطي نداشته است!   
   

  3
اما آن چه جسارت و شوق نقد تطبيقي ترجمهها را در نگارنده برانگيخت، شمار دمافزون ترجمههـاي
در چند ساله اخير بوده و بررسي اين نکته که به راستي، برتري و يـا چيرگـي ترجمـههـاي کوچولو شازده

جديد نسبت به ترجمههاي پيشين چه بوده و يا چه ميتواند باشد؟  
کوچولو، هنوز هم «فضل تقدّم» و هم «در تقدّم فضل» بـا شازده بايد آشکارا بگويم در زمينة ترجمه
محمد قاضي است و اگر اين جا و يا آن جا، چه به ترجمة ايشـان و يـا ترجمـه سـاير اسـتادان بزرگـوار و
پيشکسوت، خرده و يا اشکالي وارد شده باشد، به منزلـه نفـي توانمنـديهـا و يـا شايسـتگيهـاي ايـن
پيشگامان پهنه هنر و ادب و نفي کليت ارزشمند ترجمهها نيست و نقد نگارنده خود نيز قابل نقد است. به 
گفته کارل رايموند پوپر، فيلسوف معاصر: «منتقد با ارائه نقد خويش، خود را در معرض نقد ديگـران قـرار
ميدهد» (نقل به معني). از طرفي عرصه نقد و انتقاد، امروزه جوالنگاه گفتوگوهاي انتقـادي مبتنـي بـر 
خردورزي نقادانه است تا شايد هر نقدي ما را گامي به سوي حقيقت نزديکتر کنـد و در جسـت و جـوي
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چنين حقيقتي است که گاه شاگردان به نقد استادان خويش ميپردازند؛ آنچنان که ارسطو در اعتـذار بـه
پيشگاه استاد گفت؛ «افالطون را دوست دارم، اما حقيقت را بيشتر»!  

آيد، اگر امروز ما ميتوانيم و ضروري ميدانيم که به نقد استادان خويش بپردازيم، به منزلة  بايد گفته
آن نيست که جايگاه و منزلت منتقد، رفيعتر و استوارتر از پيشينيان است، بلکه نشانة آن است کـه مـا بـر
قامت رشيد آنان ايستادهايم و همواره گذشته از ضرورت پاسداشت حريم حرمت آن بزرگواران، بايد بدين 
نکته خطير آگاه باشيم که آنان در زمانة خويش، چه کار سترگي پيافکندهاند و چنـين نقـدهايي ناشـي از

انباشت تجربة نسلها و برخورداري از پشتوانة خرد جمعي است.   
بايد گفته آيد که بيشتر ترجمههاي پيشين، در کليت گفتماني و يـک پـارچگي متنـي خـويش، هنـوز
خواندني و مقبولند و چنانچه در زير ذرهبين نقد تطبيقي گذاشته نشوند، کمتـر ايـراد آشـکاري حتـي بـه
چشمان تيزبين منتقدان ميآيد. شل سيلور استاين، شاعر آمريکايي و طنزپـرداز بـزرگ ادبيـات کـودک و

نوجوان، شعري دارد با عنوان «نه».  
يک تکه طالبي را  

زير ميکروسکوپ گذاشتم.  
يک ميليون چيز عجيب خوابيده بودند،  

هزار ميليون چيز غريب ميخزيدند،  
چندين هزار چيز سبز رنگ وول ميخوردند،  

از اين به بعد ديگر طالبي نميخورم.29  
آري، اگر ذرهبين را بر طالبي شهد شکر هم بگذاريم، ديگر رغبتي به خوردن آن نخواهيم داشت، امـا
کوچولو، پس از آن که در زير ذره بين نقد هم قـرار گرفتـهانـد، شازده طرفه آن که متنهاي بازبيني شده

هنوز هم خواستني و شيرين هستند!  
        

  4
 همانگونه که پيشتر گفته آمد، به علت آن که نگارنده زبان فرانسه نميداند و زبان اصـلي نگـارش
«شازده کوچولو» فرانسه است، دوست بزرگوار و فاضلي زحمت تطبيق برخي قسمتها با متن اصلي را به 

دوش گرفته و چنين افاده مطلب کردهاند:  
چهگونه بايد ترجمه شود؟   کوچولو شازده

کوچولو، متن سادهاي است. جملهها نسبتاً کوتاهند و معني کامالً روشن و واضـحي شازده متن اصلي
دارند، دامنه لغاتي که در متن اثر به کار رفته، در حدي است که کودک ده ساله فرانسوي، تقريباً بـا همـه
آنها آشناست و خيلي راحت ميتواند معني آنها را بفهمد. جملهها همگي نحو عادي دارند، به طور کلي، 
ف يـا ذوق زبان اثر طوري است که نه به زبان اديبانه گرايش دارد، نه به زبان عاميانـه و هـيچ نـوع تکلـّ
آزمايي تجربي زبان در آن ديده نميشود امـا شـعر لطيـف و عميقـي در سراسـر اثـر جـاري اسـت، ايـن
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شعرگونگي عمدتاً به معنا و انديشه و احساس مربوط ميشود. اگر معناي جملههـا دقيـق ترجمـه شـود و
سالست و شيوايي و يکدستي آنها در ترجمه از بين نرود، اين شعر لطيف و عميق هم بـه راحتـي حفـظ
ترجمهپـذير هسـتند و الزم نيسـت متـرجم در سـاختار کوچولو شازده خواهد شد. تقريباً تمامي جملههاي

جملههاي اصلي تغيير زيادي بدهد.  
يک اثر عادي داستاني نيست که فقط براي سرگرمي بچهها نوشـته کوچولو شازده با توجه به اين که
شده باشد، بلکه يک شاهکار کالسيک جهاني است، ترجمة آن بايد طوري باشد که اصالت اثر حفظ شود. 
ف يـا انحـراف از زبـان معيـار فارسـي و افـراط در اسـتفاده از کلمـات و استفاده از زبان اديبانـه و پرتکلـّ
اصطالحات عاميانه، در ترجمه اين اثر هيچ توجيهي ندارد. ديگر اين که چون مـتن اصـلي اثـر بـه زبـان
فرانسه است و مترجمان تواناي زيادي در کشور هستند که از اين زبان ترجمه ميکنند، ترجمة آن از روي 
کـه ترجمه انگليسي اثر که تا حاال چندين بار صورت گرفته است، توجيه منطقي چنداني ندارد؛ مگر ايـن
کسي اين کار را بکند که واقعاً فارسي خوبي مينويسد و زباني براي ترجمـهاش پيـدا کنـد کـه بـه طـرز
محسوسي از زبان ترجمههاي قبلي بهتر باشد و همين جا بايد بگويم که نه تنهـا تـاکنون چنـين اتفـاقي
نيفتاده است، بلکه زبان هيچ کدام از ترجمههاي شازده کوچولوهايي که از روي ترجمـة انگليسـي آن بـه

فارسي ترجمه شدهاند، نه به پاي زبان قاضي ميرسد، نه شاملو و نه ابوالحسن نجفي.   
صورت گرفته است، سه ترجمه فوق بهترين  کوچولو شازده از ميان ترجمههاي متعددي که تا حاال از
ترجمهها هستند، اما هيچ يک از سه ترجمه فوق را هم نميتوان به عنوان ترجمه definitive يا نهـايي
در نظر گرفت، واقعاً جملههايي در هر سه تاي اين ترجمهها هست کـه مـيشـود آنهـا را کوچولو شازده
طوري نوشت که به متن اصلي بيشتر شباهت پيدا کند يا بعضي جملهها را سادهتر و روانتر نوشت. هنوز 

در فارسي نداريم که شاهکار محسوب شود.   کوچولو شازده ترجمهاي از
در بازار کتاب موجود اسـت (در زمـان نگـارش نقـد-  کوچولو شازده اکنون پنج ترجمه از ترجمههاي
رازآور). در اين مقاله، ميکوشيم مقايسهاي بين اين ترجمهها انجام دهيم. سه ترجمه از اين ترجمـههـا از
زبان اصلي اثر ترجمه شدهاند؛ يعني از فرانسه، صورت گرفته است. ترجمـة رسـتگار هـم آنگونـه کـه در
شناسنامه آمده، ظـاهراً بايـد از روي نسـخه فرانسـه صـورت گرفتـه باشـد. رحماندوسـت در شناسـنامه،
مشخصات متن انگليسي را ذکر کرده است. به نظر ميرسد کـه رسـتگار و رحماندوسـت از ترجمـههـاي

قاضي و  شاملو و (شايد نجفي) استفاده کردهاند.  
همانطور که گفته شد، درک معناي هيچ يک از جملههاي شازده کوچولو کار سختي نيسـت؛ آن چـه
شايد سخت باشد، پيدا کردن زبان ترجمه است که بايد زبان بسيار ساده و بي پيرايه و در عين حال بسيار 

فصيح و شيوا و منسجم باشد. با توجه به اين موضوع است که اين مقايسه صورت خواهد گرفت.   
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صفحه اول متن اصلي:  

 A Léon werth
Je demand pardon aux enfants d’avoir dedié ce livere á une grande 

personne.j’�ai une excuse sérieuse: cette grande personne est le meil - leur 
ami que j’�ai au monde. J’�ai une autre excuse: cette grande personne peut 
tout comprendre, même les livres pour enfents. J’�ai une troisieme excuse: 
cette grande personne habite la france ou elle a faim et froid. Elle a bien 
besoin d’être consolé. Si toutes ces excuse ne suffisent pas, jˆe veux bien 
dėdier ce liver a L’�enfent qu’�a été autrefois cette grande personne. 
Toutes les grandes personnes ont  

d’abord été des enfents. (Mais peu d’�entre elles s’�en souviennent.) Je 
corrige donc ma  dédicace: 

A Léon werth  
Quand il était petit garcon. 

  
ترجمه قاضي:  

تقديم به لئون ورت  
از بچهها عذر ميخواهم که اين کتاب را به يک آدم بزرگ هديه کردهام. عذر من موجه اسـت چـون
اين آدم بزرگ بهترين دوستي است که در دنيا دارم. عذر ديگري دارم: اين آدم بزرگ ميتواند همـه چيـز
هم دارم: اين آدم بزرگ ساکن فرانسه است و در آن جـا سـرما و حتي کتاب بچهها را بفهمد. عذر سومي
گرسنگي ميخورد و نياز بسيار به دلجويي دارد. اگر همه اين عذرها کافي نباشد، ميخواهم ايـن کتـاب را
به بچگي آن آدم بزرگ تقديم کنم. تمام آدم بزرگها اول بچه بودهانـد (گرچـه کمـي از ايشـان بـه يـاد

ميآورد.) بنابراين عنوان هدية خود را چنين تصحيح ميکنم:  
تقديم به لئون ورت  

آن وقت که پسرکي بود  
  

ترجمة شاملو:  
به لئون ورث  

از بچهها عذر ميخواهم که اين کتاب را به يکي از بزرگترها هديه کردهام. بـراي ايـن کـار يـک
دليل حسابي دارم: اين بزرگتر بهترين دوست من تو همة دنياست. يک دليـل ديگـرم هـم آن کـه ايـن
بزرگتر همه چيز را ميتواند بفهمد؛ حتي کتابهايي را که براي بچهها نوشـته باشـند. عـذر سـومم ايـن
است که اين بزرگتر تو فرانسه زندگي ميکند و آنجا گشنگي و تشـنگي مـيکشـد و سـخت محتـاج
دلجويي است. اگر همة اين عذرها کافي نباشد، اجازه ميخواهم اين کتاب را تقديم آن بچهاي کنم کـه
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اين آدم بزرگ يک روزي بچهاي بوده. آخر هر آدم بزرگي هم روزي روزگاري بچهاي بوده (گيرم کمتر 

کسي از آنها اين را به ياد ميآورد.) پس من هم اهدا نامچهام را به اين شکل تصحيح ميکنم:  
به لئون ورث  

موقعي که پسر بچه بود  
آنتوان دو سن تگزوپري  

  
ترجمة نجفي:  

تقديم به لئون ورث  
از بچهها پوزش ميخواهم که اين کتاب را به يکي از آدم بزرگها تقديم کردهام. دليل خـوبي بـراي
اين کار دارم: اين آدم بزرگ بهترين دوست من در جهان است. دليل ديگـري هـم دارم: ايـن آدم بـزرگ
ميتواند همه چيز را، حتي کتابهايي را که براي بچههاست، بفهمد. دليل سومي هم دارم: آن آدم بـزرگ
ساکن فرانسه است و آن جا از گرسنگي و سرما رنج ميبرد و نياز به دلجويي دارد. اگر همه اين دليلها 
باز هم کافي نباشد، اين کتاب را به او در زماني که بچه بوده است، تقديم ميکنم آخر همه آدم بزرگهـا
اول بچه بودهاند (ولي کمتر آدم بزرگي اين را به ياد ميآورد). پس سخن خود را چنين اصالح ميکنم:  

تقديم به لئون ورت  
هنگامي که پسر بچه بود  

  
ترجمة رستگار:  

اهدا کردهام، جا دارد که از بچهها عذرخواهي کنم. البتـه از اين که کتابم را به يک آدم بزرگ
من براي اين کار دليل موجهي دارم: اين شخص بهترين دوست من است. دليـل ديگـري هـم دارم:
اين آدم بزرگ خيلي چيزها را ميفهمد، حتي کتابهايي را که براي بچهها نوشتهانـد. دليـل سـومي
هم دارم: او در فرانسه زندگي ميکند و سرما و گرسنگي ميکشد. پس بايد به چيزي دلخـوش باشـد.
باز هم اگر هيچ کدام از اين داليل کافي نباشد، کتاب را به کودکي اين آدم بزرگ اهـدا مـيکـنم. چـون
باالخره هر آدم بزرگي يک وقتي بچه بوده، هر چند که اين حقيقت را انگشتشماري از آنان بـه خـاطر

دارند. پس تقديم نامهام را به اين شرح اصالح ميکنم:  
به لئون ورت  

آن وقتها که پسرکي کوچولو بود.  
  

ترجمه رحماندوست:  
تقديم به لئون ورت  
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بايد از بچهها عذرخواهي کنم که اين کتابم را به يک آدم بزرگ هديه کردهام. البته من براي ايـن
کار داليل قابل توجهي دارم:  

او بهترين دوستي است که من در تمام دنيا داشتهام.   
دليل ديگري هم دارم: اين آدم بزرگ هر چيزي را ميفهمد، حتي کتـابهـاي کودکانـه را. 
دليل سومي هم دارم: او در فرانسه زندگي ميکند و از سرما و گرسنگي رنج ميکشد. او بايـد بـه چيـزي
دلگرم شود. اگر هيچ يک از اين داليل کافي نباشد، من اين کتـاب را بـه کـودکي آن آدم بـزرگ هديـه
خواهم کرد. زيرا هر آدم بزرگي هم زماني يک بچه بوده است؛ هر چند که فقط برخـي از آدم بـزرگهـا

اين را به ياد ميآورند. با اين حساب، تقديم نامهام را اين جور اصالح ميکنم:  
به لئون ورت  

آن وقتها که يک پسر کوچولو بود.  
در متنهاي فوق، غلطهاي دستوري و نگارشي را با حروف تيـره مشـخص کـردهام. مـوارد فـوق را

بررسي ميکنيم:  
  
  

ترجمه قاضي:  
1. عذر من موجه است.  

.J’a une excuse Serieuse  
 ترجمه قاضي فخيمتر از سخن نويسنده است، گذشته از اين که فهم آن براي کودکـان هـم راحـت
نيست. ترجمهاي که شاملو و نجفي از اين جمله کردهاند، هم سبک نويسنده را بهتر منتقـل کـرده و هـم

براي کودکان قابل فهمتر است.    
2. در آنجا سرما و گرسنگي ميخورد.  

.Ou elle a faim et froid… 

اصطالح سرما خوردن در فارسي، به گروهي از بيماريهاي ويروسي اطالق مـيشـود. در حـالي کـه
متن فرانسه، به هيچ وجه چنين معنايي نميدهد. اصالً برعکس آن چه ممکن است بعضيها تصور کننـد،
انسان هميشه هم بر اثر سرما نيست که «سرما ميخورد». سرما خوردن بيمارياي است که گاهي بر اثـر

سرما به وجود ميآيد، گاهي هم نه.   
شـازده و مخصوصـاً در ترجمـه همين طور «گرسنگي خـوردن» هـم در فارسـي مصـطلح نيسـت

کوچولو به هيچ وجه مناسب نيست به کار برود.   
3. کمي از ايشان به ياد ميآورد.   

عبارت «کمي از ايشان» در واقع جمع است و جاندار هم هست. در حـالي کـه فعـل آن مفـرد آمـده
است.  
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«دلجـويي» اسـت. دلجـويي البته يک مورد هم هست که در ترجمه هر سه استاد آمـده و آن کلمـه
«رنجيـده» و غمگـين شـده اسـت و بخـواهيم از وي معموالً موقعي به کار ميرود که کسـي از چيـزي
«دلجويي» کنيم. در حالي که در متن فرانسه چنين معنايي نيست. اگر فعل consoler چنين معنايي هم 

بدهد، در جمله فوق در اين معنا به کار نرفته، بلکه براي دلگرمي و دادن روحيه به کار رفته است.  
  

ترجمة شاملو:  
شاملو نثري محکم و آهنگين و شاعرانه دارد، اما سبک خودش را در ترجمه به کار برده است. به طور 
کلي ترجمههاي شاملو، ترجمههاي آزاد محسوب ميشوند و ترجمه آزاد را هم فقط امثـال او بايـد انجـام
دهند به هرحال، ميتوان گفت شاملو، نه تنها به سبک اگزوپري وفادار نبوده، بلکه گه گاه واژگاني اختيـار
کرده که دور از معناي اصلي آن است. شاملو با تسلطي که بر فرهنگ عامه داشته، زبان ترجمـه را بسـيار
به زبان عامه نزديک کرده است. مثالً در همين «اهدا نامچهاش» عبارت «گشنگي و تشـنگي کشـيدن» 
نمونهاي بارز از زبان روزمره عاميانه است که نه تنها از سـبک و زبـان مـتن اصـلي بـه دور اسـت، بلکـه
اگزوپري به هيچ وجه از «تشنگي کشيدن» سخني به ميان نياورده و اصوالً در اروپا که مهـد بارنـدگي و
از ايـن ـ اگـر از اسـتثناها بگـذريم ـ فراواني آب است، «تشنگي کشيدن» چندان معنا و مصـداقي نـدارد
گذشته «گيرم که» يعني «فرض کنيم». در حالي که معناي دقيق Although «گرچه، هر چنـد، ولـي» 
«دلجـويي» نيـز معمـوالً معنـاي اسـتمالت دارد. در حـالي کـه چـه واژه  است. همانگونه که گفتـه شـد
consolor فرانسه و چه cheering up انگليسي در اينجا به مفهوم دلگرمي بخشـيدن و شـاد کـردن 

«بـزرگ دل کسي است و نه «دلجويي کردن» از او! نکته ديگر در ترجمه شـاملو، آورن صـفت تفضـيلي
ترها» به جاي صفت مطلق  «آدم بزرگ  grand personne» فرانسه و يا «a grown up» انگليسي 

است.  
  

ترجمه نجفي:  
به نظر ميرسد که زبان استاد نجفي در ترجمه اين اثر، کمي فخيمتر از زبان اصلي اثر باشد. با توجـه
هستند، شايد اين موضوع در ترجمه ايـن اثـر قابـل توجـه کوچولو شازده به اين که کودکان هم مخاطب
باشد. در هر حال، مترجم سعي کرده است نوعي تعادل را در ترجمهاش حفظ کند. گفته آمد که ايشان نيز 

در ترجمه خويش همان «دلجويي» را آوردهاند.  
  

ترجمه رستگار:  
1. «اهدا کردن» غلط است و درست آن هديه کردن است. خود «اهدا» يعني هديـه کـردن و دو بـار

آوردن «کردن» براي اين فعل «حشو» است!  
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2. مترجم با افزودن اصطالح «جا دارد»، لحن کالم نويسـنده را تغييـر داده و آن را فخـيمتـر کـرده
است، فهم اين اصطالح هم براي بعضي از کودکان دشوار خواهد بود. 

3. عذر خواهي کردن فصيح نيست. عبارت فرانسه خيلي ساده و خيلـي فصـيح بـه کـار رفتـه اسـت:
  je demand pardon

«دليل موجهي دارم»، هم مثل «عذر من موجه است»، هم از معني عبارت اصلي دور شده است، هم 
تکلف و فخامتي در آن هست که در عبارت اصلي نيست.  

 4. «خيلي چيزها را مي فهمد». با متن اصلي تفاوت دارد. در متن اصلي آمده: «اين آدم بزرگ همـه
چيز را ميفهمد». 

5. عبارت «سرما کشيدن» در فارسي مصطلح نيست و غلط است.  
6. عبارت «انگشتشماري» قيد تحديد است و بايد همراه تعداد به کار رود، در حالي که به تنهايي به 

کار رفته است، قيد نميتواند جانشين اسم شود. 
7. پسرک يعني پسر کوچولو: از اين رو پسرک کوچولو درست نيست. حتي اگر کاف پسـرک را کـاف

تحبيب هم بگيريم، حشو عبارت باز هم باقي ميماند. در خود کوچولو هم حالت تحبيب هست.  
  

ترجمه رحماندوست:  
1. داليل قابل توجهي دارم.   

با آوردن عبارت فوق، ديگر هيچ نيازي به عبارتهاي «دليل ديگري هم دارم» و «دليـل سـوم هـم
دارم» نيست. يا بايد عبارت اول را به اين صورت مينوشتند: «دليل قابل تـوجهي دارم» و يـا دو عبـارت

ديگر را نمينوشتند.  
در کتـابهـاي 2. کتابهاي کودکانه غلط است و معني آن با معني عبـارت توصـيفي مـتن فرانسـه
کودکان، فرق ميکند. در واقع، معني کتابهاي کودکانه بار ارزشـي منفـي دارد و مـيشـود کتـابهـاي

سادهلوحانه.  
البته رحماندوست سعي کرده تا آنجا که ممکن است، ترجمهاش سادهتر باشد و واقعاً هم زبان ترجمه 

وي سادهتر از چهار ترجمه ديگر است.   
کوچولـو، شـايد شـازده با بررسي کل متن هر يک از ترجمههاي فوق و مقايسة آنها با مـتن اصـلي
بتوان گفت با در نظر گرفتن جميع جهات، ترجمههاي قاضي و شاملو و نجفـي، امتيـاز بيشـتري خواهنـد

آورد.   
گاه برخي از جملههايي که در ترجمه شاملو هست، عيناً يا با تغييرات اندکي، در ترجمه رسـتگار هـم 

تکرار شده است. در اين مورد بد نيست نمونهاي بررسي شود.  
در فصل 21 روباه ميگويد:   
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Et puis regarde! Tu vois‚la- bas‚ les champs de ble? Je ne mange pas de 
pain. Le ble pour moi est inutiI. Les champs de ble ne me rappellent rien. Et 
ca, c’est triste! 
متن فوق، متني است بسيار ساده و بسيار روان و عاري از هر تکلفّ و با زبـان کـامالً معيـار فرانسـه

نوشته شده است. حاال به ترجمههاي فارسي دقت شود:  
  

قاضي:  
به عالوه، خوب نگاه کن! آن گندمزار را در آن پايين ميبيني؟ من نان نمـيخـورم و گنـدم در نظـرم

چيز بيفايدهاي است. گندمزارها مرا به ياد هيچ چيز نمياندازند و اين جاي تأسف است.   
  

شاملو:  
تازه، نگاه کن آن جا گندمزار را ميبيني؟ براي من که نان بخور نيستم، گنـدم چيـز بـيفايـدهاي 

است. پس گندمزار هم مرا به ياد چيزي نمياندازد. اسباب تأسف است.  
  

نجفي:  
عالوه بر اين، نگاه کن! آن گندمزارها را ميبيني؟ من نان نميخورم. گندم براي من بيفايـده اسـت.

پس گندمزارها چيزي به ياد نميآورند. و اين البته غمانگيز است!  
  

رستگار:  
و گنـدم بـه دردم مـن نـان بخـور نيسـتم تازه، نگاه کن: آن گندمزارها را ميبيني آن پـايين؟

نميخورد. کاري هم با گندمزارها ندارم و اين اسباب تأسف است.  
  

رحماندوست:  
يک چيز ديگر؛ نگاه کن! آن گندمزار را ميبيني؟ من نان نميخورم؛ به همـين دليـل گنـدم 
براي من چيز بيفايدهاي است و گندم مرا به ياد چيزي نمياندازد. و البته اين موضوع جـاي تأسـف

دارد!  
هم چنان که مالحظه ميشود. در ترجمة شاملو از اصطالح «نان بخور» استفاده شده است کـه عينـاً 
در ترجمة رستگار هم تکرار ميشود. جمله «من نان بخور نيستم»، ترجمة درستي در اينجا نيسـت. مـن
نان بخور نيستم، يعني اين که من تحت هيچ شرايطي زير بار نان خوردن نخواهم رفت و يعني ميتـوانم
نان بخورم و نان ميخورم، اما قصد ندارم. اين اصطالح و اصطالحهـاي شـبيه آن در فارسـي، در همـين
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معني به کار ميرود، اما منظور روباه اين نيست. روباه اصالً نان نميخورد و در متن فرانسه هـم همـين را
ميگويد: «من نان نميخورم» يعني نان غذاي من نيست. من «نان خوار» نيستم.  

ترجمة رستگار در واقع ترجمهاي دلبخواه است؛ زيرا نويسنده در متن فرانسه ننوشته «کـاري هـم بـا
گندمزارها ندارم». بلکه نويسنده گفته است «گندمزارها مرا به ياد هيچ چيز نمياندازنـد»، همـين. چنـين
تغييري در ترجمه توجيه منطقي ندارد. اتفاقاً جمله «گندمزارها مرا به ياد چيزي نمياندازند»، معني ظريف 
و شعر لطيفي در خود دارد که در اين ترجمه زيبايي و لطافت خود را از دست داده است. اين معني را فقط 
قاضي کمابيش درست ترجمه کرده است. روباه در واقع ميگويد که نه تنها گندم فايدة مادي بـراي مـن
ندارد، چون نان نميخورم، بلکه گندمزار هم برايم فايدة معنوي و بار عاطفي ندارد؛ چون مرا به ياد چيزي 
نمياندازد و دليلش هم اين است که اهلي نشدهام و دوستي ندارم که مثالً رنگ زرد گندمزار مـرا بـه يـاد
موهاي بور آن دوست بيندازد و اين، همان درد نداشتن دوست است که روباه ميگويد «بد دردي اسـت». 
بايد هم همين نداشتن دوست بد دردي باشد؛ وگرنه نان  نخوردن روباه که نبايـد بـرايش بـد دردي و يـا
غمانگيز باشد. شاملو و رحماندوست با اضافه کردن «به همين دليل»، رستگار به عوض کردن کل معنـي
جمله، فايده معنوي گندمزار و بار عاطفي عبارت را که منظور اصلي روباه بوده است، از بين بردهانـد و آن

را به همان فايدة مادي گندم تبديل کردهاند.  
شاملو: براي من که نان بخور نيستم، گندم چيز بيفايدهاي است، پس گندمزار هم مرا به يـاد چيـزي

نمياندازد.  
نجفي: من نان نميخورم. گندم براي من بيفايده است. پس گندمزارها چيزي به ياد من نميآورند.  

رستگار: من نان بخور نيستم و گندم به درد من نميخورد. کاري هم با گندمزارها ندارم.  
رحماندوست: من نان نميخورم؛ به همين دليل گندم براي من چيز بيفايدهاي است و گندم مـرا بـه

ياد چيزي نمياندازد.   
قاضي: من نان نميخورم و گندم براي من چيز بـيفايـدهاي اسـت. گنـدمزارها مـرا بـه يـاد چيـزي

نمياندازند و اين جاي تأسف است.  
بد نيست در مورد جملههاي فوق، به يک نکته هم اشاره شود. در متن اصلي اين جملـههـا نـه هـيچ
تکلفيّ هست، نه هيچ فخامتي، بلکه يک نوع سادگي و صميمت هست کـه لطـف و زيبـايي خاصـي بـه

سخن روباه ميبخشد.   
تقريباً هر پنج ترجمه از اين سادگي و صميميت دور شدهاند.   

ترجمة درست جملههاي فوق اين است:  
يا آن جا را نگاه کن! آن گندمزارها را ميبيني؟ من نان نميخورم. گندم بـراي مـن
چيز بيمصرفي است. مزرعههاي گندم مرا ياد هيچ چيز نمياندازنـد و ايـن بـد دردي

است!  
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بايد توجه کرد که جمله فرانسه «Et ca, c’est triste» اصالً جمله فخيمي نيست و در هيچ يـک
از ترجمهها به اين موضوع توجه نشده است. همينطور معني آن را هم هيچ يک دقيق ننوشتهاند. همان-
  Et puis» طور که گفته شد، روباه در واقع از نداشتن دوست شکوه ميکند. در مـورد جملـة اول، يعنـي

regard» هم، لحن و سالمت بيان در هيچ يک از پنج ترجمه حفظ نشده است.  

حال، با توجه به ويژگيهايي که در مقابله با متن فرانسه مالحظه شد، به بررسـي بيشـتر چنـد مـتن
ترجمه شده قابل دسترسي ميپردازيم. در واقع اين نقد تطبيقي، از اين به بعد در مقابله با ترجمه انگليسي 
«شازده کوچولو The LittIe prince»، ترجمة کاترين وودز Katherine woods انجام گرفته است.  
1. از همان آغاز ترجمه بخش اول، تفاوت سبکي و زبان ترجمه و نگارش مترجمان محترم به چشـم
ميآيد که به هر حال تا حدودي جنبة ذوقي و فردي دارد، اما در همان بند اول، برخي واژگان که در متن 
انگليسي داراي معنايي کامالً روشن هستند، متفاوت ترجمه شده و گاه عباراتي حـذف و يـا اضـافه شـده
است: مثالً قاضي از «جنگل طبيعي» سخن ميگويد که معمـوالً در برابـر جنگـلهـاي دسـتنشـان يـا
مصنوعي ميآيد. در حالي که منظور از primeval forest «جنگل کهن» است، نه آنگونه که زندهيـاد
شاملو آورده «جنگل بکر»- که در اين صورت «intact forest» ميآمد- و به پيروي از نامبرده رستگار 
نيز چنين اشتباهي را مرتکب شده و رحماندوست نيز آن را به اشتباه به صورت جمع «جنگلهاي دسـت-
نخورده» ترجمه کرده، اما نجفي به درستي آن را «جنگلهاي کهن» ترجمه کرده؛ هر چند که جنگـل در

متن انگليسي، به صورت مفرد آمده است.  
2. نکتة جالب آن است که به جز قاضي که True Stories را کمابيش به درستي «سرگذشتهـاي
واقعي» ترجمه کرده، بقية مترجمان «داستانهاي واقعي» يا «قصههاي واقعي» ترجمه کردهاند. در حـالي
که هيچگونه تخيلي در مورد آن چه دربارة مار بوآ گفته شده، وجود نـدارد و آن چـه در مـتن آمـده، عـين
True Stories «ماجراهـاي واقعيت است و جنبة توصيف واقعيت را دارد. بنابراين، در اينجـا منظـور از
ـ و نـه داسـتان و يـا قصـه کـه در ـ همانگونه که در ترجمه انگليسي نيز آمده واقعي در طبيعت» است
کليت تخيلي خود ادبيات داستاني يا Fiction به شمار ميآيند. به عبارت ديگر Story در اينجا دقيقاً به 

مفهوم «ماجرا» آمده است و نه روايت و داستان. 
3. در همان بند اول، آنگونه که راوي ـ  قهرمان مـيگويـد، در کنـار توضـيح نگاشـته شـده دربـارة
ماجراي واقعي «قورت دادن يک حيوان» توسط مار بوآ، گزارشگران و خبرنگاران عکسي از اين عمل نيـز 
بـا درج کردهاند و دست کم در اين بند Picture به مفهوم «عکـس» اسـت و اکثـر مترجمـان محتـرم،
ذکاوت با ترجمة آن به «تصوير»، به رفع مغايرت احتمالي پرداختهاند؛ چون در بندهاي بعـدي صـحبت از
انگليسـي نقاشي است که به هر حال هم «عکس» و هم «نقاشي» هر دو تصويرند. در حالي که در مـتن
براي نقاشي drawing آمده. در اين مورد تنها ترجمة رسـتگار درسـت بـوده و رحماندوسـت بـا ترجمـه
picture به «نقاشي» دچار اشتباه شده است. معلوم نيست چرا استاد گرانمايهاي چون ابوالحسـن نجفـي
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«طرح» را به جاي نقاشي آوردهاند؟ آشکار است بچة شش ساله از طراحي هيچ سررشتهاي ندارد، بلکه در 
پي نقاشي خود است. 

4. در بند بعدي در توضيح «ماجراهاي واقعي» مار بوآ، از «قـورت دادن شـکار بـه صـورت درسـته» 
صحبت ميشود و ميدانيم که مار بوآ، هيچگاه شکار خود را نميجود و اين امر به هيچ وجه تنها اين بار و 

«مارهـاي بـوآ شکارشـان را درسـته   از سر اتفاق يا تنبلي و بيحالي رخ نداده اسـت کـه چنـين بيـاوريم:
ميبلعند، بيآنکه زحمت جويدن به خودشان بدهند» (ترجمـة اصـغر رسـتگار، صـفحه9). گـويي
مترجم محترم دست به نوعي انسانانگاري anthropomorphism نسبت بـه مـار بـوآ زده اسـت. (در
اصل چنين اشتباهي را مترجم انگليسي مرتکب شده است)! ميدانيم که اين امر براي مار بوآ امري کامالً 
غريزي و طبيعي است که يکجا ميتواند غذاي شش ماهش را ببلعد. (جالب اين جاست کـه رسـتگار در

شناسنامه متن فرانسه را ثبت کرده است و در متن فارسي چنين عبارتي وجود ندارد!!) 
(context) ترجمـه پس عبارات و جمالت را بايد هم با توجه به متن (Text) و هم بافت يا زمينـه
کرد که هم رعايت دقت و امانت نسبت به متن مبدأ شده باشد و هم معنا و ويژگي و سبک و زبان اثـر در

متن مقصد حفظ شود. 
5. در يکي از بندهاي بخش اول داستان، راوي نقاشي خود را به بزرگساالن نشان ميدهد و به گفتـة
«مگـر کـاله خودش از «آدم بزرگها» ميپرسد از ديدن آن نميترسند و همة آنها در پاسخ ميگوينـد:
هم ترس دارد؟» و راوي ما توضيح مي دهد: «نقاشي من که کاله نبود، يک مار بوآ بود که داشت يک 
فيل را هضم ميکرد.» ترجمة همه مترجمان، هم با متن فرانسه و هم انگليسي همخوان است؛ به جز 
ترجمة رستگار که بدون هيچگونه ضرورتي «داشت يک فيل را هضم ميکرد» را حـذف کـرده، در حـالي

که در متن انگليسي آمده است: 
It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. 

اما رستگار آورده: «نقاشي... يک مار بوآ بود که يک فيل را بلعيده بود.» ميبينيم که نه در جملـة
انگليسي و نه متن فرانسه، عبارت «بلعيده بود» وجود دارد، بلکه صحبت از «هضم» بعد از «بلـع» اسـت.
البته رحماندوست نيز «بلعيدن» را در ترجمه اضافه کرده و نوشته است: «نقاشي من عکس يک مار بـوآ

بود که فيلي را بلعيده بود و داشت کم کم آن را هضم ميکرد.»  
مالحظه ميشود که رحماندوست- شايد با خواندن ترجمة رستگار- عبارت «فيلي را بلعيـده بـود»، را 
به متن فارسي اضافه کرده است. از اين گذشته، «عکس» در ترجمه اضافي است و اين «عکس» بايد در 

بند اول «ماجراهايي واقعي از طبيعت» ميآمد، که در آن جا به نقاشي برگردانده شده است.  
6. گاه وفاداري اکيداً واژگاني، باعث سردرگمي برخي از مترجمان شده؛ به عنـوان مثـال کوشـيدهانـد
عيناً واژگان inside, outside را دربارة نقاشي مار بوآ ترجمـه کننـد. در حـالي کـه قاضـي بـه راحتـي
«مـار بـوآ از inside را «توي شکم مار بوآ» آورده و اين خيلي روانتر و گوياتر از معـادلهـايي چـون

درون» و يا «اندرون مار بوآ» است. (استاد نجفي).  
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7. جملة انگليسي: 
I gave up what might have been a magnificent career as a painter. 

 که آرزوي شيرين راوي ما براي نقاش شدن حکايت دارد، به گونههايي گوناگون ترجمه شده است:  
 الف: اين بود که در شش سالگي از کار زيباي نقاشي دست کشيدم. (محمد قاضي)  

 ب: اين جوري شد که تو شش سالگي دور کار ظريف نقاشي را قلم گرفتم. (احمد شاملو)  
ج: اين شد که در شش سالگي مجبور شدم نقاشي و رؤياي شـيرين نقـاش شـدن را بـراي

هميشه ببوسم و کنار بگذارم. (اصغر رستگار)   
شغل شريف نقاشـي را کنـار گذاشـتم. (ابوالحسـن د: اين جور شد که من در شش سـالگي

نجفي)  
هـ : اين جوري شد که در سن شش سالگي، از کار جالب نقاشي دسـت کشـيدم. (مصـطفي

رحماندوست)  
راوي – قهرمـان چنانچه به جمالت پيشين  و پسين، عبارات ياد شده توجه شود، روشن اسـت کـه
«آدم  عشق سوزاني نسبت به نقاشي داشته و آرزو داشـته کـه نقـاش شـود، امـا بـه علـت برخـورد سـرد
«مجبـور شـده بزرگها» از اين کار دلسرد ميشود و نه آنگونه که رستگار در ترجمـه اضـافه کـرده
باشد». اين اجبار بيشتر بار معنوي و عاطفي داشته و نه الزام عملي و جبر فيزيکـي؛ يعنـي شـيوه برخـورد
«شـغل شـريفي» دلسـرد و نادرست بزرگساالن، ذوق راوي را در کودکي کـور و او را نسـبت بـه چنـين
سرخورده کرده است. عبارات کشدار رستگار، نوعي شرح و تفسير در ترجمه است؛ هر چند که اثر فرهنگ 
ايراني نيز کمابيش بر آن نقش بسته، به هر حال از متن اصلي دور شده و تنها به بافـت فرهنگـي کشـور

مقصد توجه کرده است. در حالي که بايد حد تعادل را در ترجمه رعايت کرد.  
ميتوان گفت که نجفي با آوردن عبارت «شغل شريف نقاشي»، هم به متن وفادار بوده و هـم حـس
فرهنگ بومي ايرانيان را در ترجمه به صورتي مؤثر به خواننده فارسيزبان منتقل ميکند، اما ايراد آن نيـز
در وفاداري اکيداً جملهاي بوده است؛ زيرا آن را نه به عنوان «آرزوي شغلي» پسرک شش سالة مـا، بلکـه
به عنوان حرفة او مطرح کرده است و گويا «شغل شريف نقاشي» را کنار گذاشته، در حالي کـه بحـث آن
است که به قول رستگار، راوي در بچگي «روياي شيرين نقاش شدن را براي هميشـه مـيبوسـد و کنـار 
ميگذارد.» در واقع تفسير رستگار درست است، اما ترجمهاش نه! بهتر آن بود جمله بدين ترتيـب ترجمـه

ميشد: «در شش سالگي از آرزوي شکوهمند نقاش شدن دست شستم».  
8. کاترين وودز، سپس در ترجمه انگليسي خود درباره فراگيري حرفة جديد راوي، آورده است: 

So then I chose another profession, and Iearned to pilot airplanes.    
 قاضي به راحتـي و روانـي″I… learned to pilot airplanes″ را «ايـن بـود کـه خلبـاني يـاد
گرفتم.» ترجمه کرده. شاملو نيز کما بيش همان را آورده «رفتم خلباني ياد گرفتم»، اما رستگار در ترجمة 
خود نوشته است: «رفتم و فوت و فن هدايت هواپيما را ياد گـرفتم». کـه بـه نظـر مـيرسـد بـراي
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استفاده از جمله يا عبارتي متفاوت اين کار را کرده و «هدايت هواپيما» نيز همان معناي انگليسي خلبـاني
را ميرساند، يعني pilot = conduct the airplane البته ترجمه درستي است، اما باز هم کشـدارتر از

جمله قاضي و شاملوست.  
 بايد گفته آيد که ترجمههاي نجفي و رحماندوست، يعني «هواپيما رانـي يـاد گـرفتم» و «رانـدن
هواپيما را ياد گرفتم»، به هيچ وجه نه در فارسي رايج است و نه در ايران راننـدة هواپيمـا داريـم و نـه در
 to drive «رانـدن» و «راننـدگي» از فعـل انگليسي و (نه در زبان فرانسه)، زيرا در زبان انگليسي بـراي
استفاده ميشود و در فارسي نيز براي هواپيما از «هدايت هواپيما» سخن ميگـوييم و نـه رانـدن آن و در

انگليسي نيز از فعل  conduct يا  pilot استفاده ميشود.  
خيلي نزديـک 9. قاضي در ترجمه خود آورده است: «پيش آدم بزرگها زياد ماندهام و ايشـان را از
«آنهـا را از خيلـي نزديـک ديدهام» و همين باعث شده شاملو نيـز اشـتباه او را تکـرار کنـد و بنويسـد:

ديدهام» در حالي که منظور از جمله انگليسي: 
I have seen them intimately, close at hand. 

آن است که «من ارتباط تنگاتنگ و بسيار نزديکي با آنها (آدم بزرگها) داشـتهام و خـوب آنهـا را
ميشناسم» و عبارت "Close at hand" شناخت بسيار ملموس راوي از آدم بزرگها را ميرساند و نـه
«از نزديک ديدن» که کامالً لغو و بيمعناست؛ چون همه فرزندان بنيآدم «آدم بـزرگهـا» را از نزديـک
ديدهاند و خواهند ديد و هيچ کدام آنها از کرة ديگري نيامدهاند تا بروند و براي والدينشان تعريف کننـد
«آدم  که من «آدم بزرگها (ي زميني) را از نزديک ديدهام» و شگفتا که استاد نجفـي همـان را آوردهانـد
«آدم بـزرگهـا را عـين بزرگها را ... از خيلي نزديک ديدهام». حال آن که راوي ميخواهد بگويـد:

کف دستم ميشناسم».   
بايد تصريح کرد که رستگار کل اين بند را از سايرين بهتر ترجمه کرده و به ويژه عبارت «از نزديـک
ديدهام» را به درستي به «آنها را از نزديک شناختهام»، ترجمه کرده است. به عبارتي روانتر، منظـور آن
«خيلـي است که از «آدم بزرگها شناخت بسيار نزديک يا دقيقي دارم» و نه مشاهده يـا ديـدن آنهـا از
نزديک» که تنها يک پديدة حسي است و نه شناخت منطقـي. ايـن جـا بحـث بـر سـر شـناخت عميـق
انسانهاست و نه بحث از يکي از حسهاي پنجگانه آدمي! رحماندوسـت نيـز اشـتباه قاضـي، و شـاملو و

نجفي را تکرار کرده است.  
کوچولو، يعني قاضي  شازده 10. نکتة طرفه و شگفت آن است که جملهاي ساده را که مترجمان اولية
ـ  و شاملو و مترجمان متأخر نيز خيلي روشن و به قول امروزيها «شفاف» ترجمه کردهاند، اسـتاد نجفـي
ـ به جملهاي مبهم ترجمه کرده است و گويا خواسته جملـة خـارج از  شايد براي رعايت احترام بزرگساالن
ـ و ميتوان گفت شـناخت بچـههـا نزاکت يک بچه را که ظاهراً در داستان بيشتر از بزرگساالن ميفهمد
ـ اصالح کرده و از اين که يک کودک ادعا کرده است براي آن که  حسيتر و به طور کلي طبيعيتر است
بچهاي در معاشرت با «آدم بزرگها» وادار ميشود سطح شعور خـويش را پـايين بيـاورد تـا بزرگسـاالن
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حرفش را بفهمند و حرفهايي قابل فهم براي آنان بزند، به نحوي کوشيده بر گستاخي «بچه» نسبت بـه
«خـودم را هـم «آدم بزرگها» سرپوش بگذارد و مسأله را رفع و رجوع کند. در حالي که ترجمـة ايشـان
سطح او ميکردم»، هم بار معنايي و هم عاطفي جمله را دگرگون کرده و طنز و زيبايي آن را از بين بـرده

است.   
ـ يا آزاد خويش، گاه به دلخواه بـه اصـالح 11. ناگفته نبايد گذاشت که رستگار در ترجمة تفسيرگونه
متن اصلي پرداخته است؛ مثالً در متن آغازين خطاب به «لئـون ورت» کـه بـه تصـريح مـتن فرانسـه و
انگليسي، اگزوپري گفته است: «او همه چيز را ميفهمد» را به «خيلي چيزها مـيفهمـد» بـدل
کرده است. در واقع به ويرايش مضموني پرداخته؛ زيرا ايشان به يقين ميداند که «هيچ آدم بزرگي نيست 
که همه چيز را بفهمد، بلکه فرزانگان نيز حداکثر «خيلي چيزها را ميفهمند»، اما چون اگزوپـري

زنده نيست، اين اصالح مضموني نيز مجاز و روا نيست! «چون زنده نيست ايشان معذور دار ما را»! 
12. نکته آخر درباره بخش آغازين؛ استاد نجفي و ويراسـتار، متـرجم  و منتقـد جـوان و خـوشفکـر،
آن جـا از  «ايـن آدم بـزرگ در فرانسـه اسـت و شهرام رجبزاده، در توضيح ايـن عبـارت اگزوپـري
گرسنگي و سرما رنج ميبرد»، به درستي نوشتهاند: «در آن زمان، بحبوحة جنگ جهـاني دوم، کشـور
فرانسه تحت تسلط آلمان بود و فرانسويان از تنگي آذوقه و سوخت رنج ميکشيدند.» اما بحث بر سـر آن
ـ به سـر مـيبردنـد و حتـي است که در همان فرانسه زمان جنگ نيز ثروتمندان در رفاه دست کم نسبي
عدهاي از قبل جنگ نيز ثروتمندتر شدند، اما کساني چون دوست فرزانه و صميمي اگزوپري، يعني «لئون 
ورت» در همان فرانسه، از «گرسنگي رنج ميبردهاند»؛ و گرنه ذکر يک موضوع کمابيش فراگيـر کـه

گفتن ندارد و انسان نکتهسنج و ريزبيني چون وي در پيشاني کتابش، آن را تصريح نميکرد.  
با اين همه مته به خشخاش گذاشتن، بايد بگويم هيچ کدام از ترجمهها بـه گونـهاي نيسـت کـه بـه
خوانندگان توصيه کرد آن را نخوانند، شايد از خالل همين نقد تطبيقي کوتاه نيز دريافته باشيم که بهترين 

ترجمهها کدام يک هستند؛ بحث دقيقتر و تفصيلي را به فرصت ديگري وا ميگذارم.   
اما بايد آن چه را که آکادميسيني انگليسي درباره اهميت ترجمه گفته بود که اگر هنـر ترجمـه نبـود،
چگونه مردمان ديگر ميتوانستند از غزلهاي زيباي شکسپير لذت ببرند، تکـرار کـنم کـه اگـر مترجمـان
چنـين مـتن ـ ميتوانسـتيم بـا بزرگوار و پيشکسوت نبودند، چگونه ما ـ چه «آدم بزرگها» و چه بچهها

زيبايي آشنا شويم واز زيباييهاي آن لذت ببريم؟  
پس سپاس و درود بر آنان باد که به گفتة موالنا «شعاع آفتاب سخن» را بر دل ما تاباندند!  

  *  *  * 
در پايان، فهرست ترجمههاي «شازده کوچولو» را مالحظه کنيد:  

1.  ترجمة محمد قاضي، کتابخانه ايران، 1333.  
2. ترجمة ک. آواکيان، نشر آليک، 1340. 

3. ترجمة فريدن کار، ابنسينا، 1342. 
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4. ترجمة احمد شاملو، کتاب جمعه، 1358. 
5. ترجمة مصطفي ايلخانيزاده، 1369 (کردي، متن را نيافتم). 

6. ترجمة محمدتقي بهرامي حرّان، جامي، 1372. 
7. ترجمة شاهين فوالدي، درنا، 1375. 

8. ترجمة فائزه سرمدي، شرکت مؤسسه کتابهاي ايران، 1378. 
9. ترجمة اصغر رستگار، نقش خورشيد، 1378. 

10. ترجمة ابوالحسن نجفي، نيلوفر 1379 
11. ترجمة  مصطفي رحماندوست، قدياني، 1380. 

12. ترجمة بابک انديشه، هنر پارينه، 1384. 
13. ترجمة رضا خاکياني، نشر کارنامه، (در دست انتشار). 
14. ترجمه عباس پژمان، نشر علمي، (در دست انتشار). 

15. ترجمة آرش امجدي، انتشارات ديد، 1384، (به زبان کردي). 
16. ترجمة و نگارش حسين فتاحي، انتشارات قدياني، 1381، (متن کوتاه شده مصوّر براي کودکان).  

 
 

پينوشتها  
زيباييشناسي؛ بند تو کروچه؛ ترجمه فؤاد روحاني؛ ص,116   1.  کليات

2.  همان، ص 119. 
 ،85 ،43 ،10-11 زبانشناسي؛ جي. سي. کت فورد؛ ترجمه احمد صدارتي؛ صـفحات ديدگاه از ترجمه نظريه 3. تا 9. يک

  137,-8
10 و 11. همان منبع.  

همگاني؛ دکتر سيدمحمدضياء حسيني؛ ص ,199   زبانشناسي بر 12. درآمدري
13. Susan Bassnet. 
14. Warwick. 
15-20. Literature and Culture, p. 181-184. 
21. Pioter Kuhiwezak. 
22. Ibid, p215-214. 

آنتوان دو سنت اگزوپري؛ ترجمه محمد قاضي؛ تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ هفدهم، ص10، سال  کوچولو؛ 23. شازده
  1381,

ترجمه فريدونکار؛ تهران: انتشارات ابن سينا، چاپ اول، ص1، سال ,1341   کوچولو؛ 24. شازده
کوچولو، ترجمه مصطفي رحماندوست، تهران: انتشارات قدياني، چاپ اول، ص 3، سال 1381 (از سرکار  25 و 26. شازده

خانم يعقوبي بابت در اختيار گذاشتن متن انگليسي سپاسگزارم.)  
کوچولو؛ ترجمه اصغر رستگار، انتشارات نقش جهان، چاپ سوم، صفحات 6-5، سال ,1379   شازده 27 و 28.

جادويي؛ شل سيلور استاين، ترجمه احمدپوري؛ ص 8.   29. پاککن
 

 


