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 . مقدمه۱
معنی است، کلماتی که به تقلید از صدای چهار شناسی آن زبان فاقد  هر زبانی دارای کلماتی است که در واژه 

آوا« معروف هستند  عنصر طبیعت  خاک، آب، هوا، آتن(، حیوانا ، انسان و اشیای ساخته شده و به »نام
گیرند و در ذهن شنونده یا خواننده تصویری از واژگاِن پربسامد اسم، صفت، قید و فعل را در بر می این صو  
د  از آنجایی که نام آواها دارای محتوای احساسی و هیجانی بسیار رنی هستند، شعرا آورن وجود می آن صدا به 

عنوان مثال ادبیا  کودک و نوجواِن هر زبانی کنند  بهها در انوا  متون نظم و نثر استفاده می و نویسندگان از آن
از واژگان دارد، خصوصام در   برای القای مفاهیم گوناگون به خوانندگان خردسال خود نیاز مبرمی به این دسته

ها از مشاصا  بارز این سبک نسبتام ( که تعداد زیاد و تنو  آن نماپیمنتاب فارسی،  ژۀ  کمیک استریپ  وا 
 جدید است  

خواندن و درک مفهوم این نو  متون به زبان مادری ارلب امری بدیهی است، ولی هنرامی که برگردان 
شود  از این روی حاور بسیار پررنگ و متنو  وضو  چالن برانریز می ها به زبان دیرری در میان است، مآن 
به فهر معادل   باباآواها در کمیک استریپ  نام  برای آن ما را  در زبان فارسی واداشت  بدین ترتیبیابی  به   ها 

ری سه جلِد آن پرداخته و در این مسیر با مشهالتی مواجه شدیم  در نتیجه انجام این پژوهن را ضرومۀ ترج
 های خود بیابیم  دیدیم تا پاسای منطقی برای پرسن

پژوهش ها و فرضیه . پرسش ۱.  ۱  های 

ها مطرح ها در این داستان، این سوالو پربسامد بودن آن   باباآواها در کمیک استریپ  با توجه به جایراه مهم نام 
سازی این زی کرد؟ برای معادل ساها معادلواژگان وجود دارد یا باید برای آناست: معادل فارسی این صو  

 سازی باید متوسل شد؟ های واژه گروه از کلما  به چه روش 
آواها در این  شود که در ارلب موارد معادل نام که فارسی زبان شعر و ادبیا  است، تصور میاز آنجایی

هایی که همچنین برای ترجمۀ آن ها را رصد کنیم   ها باید معادل آن زبان وجود دارد و نسبت به موقعیت واژه 
به  هااست  استفاده از این روش  2و وام گیری  1سازی، رونویسیترین روش واژه در فارسی معادل ندارند، ساده 

 کند  حفظ بیرانری متن نیز کمک می 

پژوهش 2.  ۱  . نگاهی بر پیکرۀ 
این نو   نما( اشاره نمود یپ  پیاسترتوان به کمیکهای پرطرفدار ادبیا  کودک و نوجوان می در میان کتاب

ترشدن ها به منظور ملمو  واژه آواها یا صو  کتاب ترکیبی از تصویر و نوشتار است که نویسنده به وفور از نام
 

1. Transcription 

2. Emprunt 
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در واقع کمیک استریپ نوعی پویانمایِی صامت است که در قالب کتاب یا مجله ارائه   .کندداستان استفاده می

کمیک  .شودمی  میهاستریپاز  ایران  در  شده  شناخته  خارجی  مجموای  به  تن عۀ  توان  تن  ،  ماجراهای 
به این سبک   هاکیهان بچه   نامۀدر ایران نیز صفحاتی از هفته  .اشاره نمود  های ابرقهرمانان کمپانی مارولداستان

ولی شد، نماهای خارجی ترجمه شده به فارسی چاپ میداستان اختصاص دارد که در دهۀ پنجاه عمدتام پی
 ها شده است  نماهای ایرانی جایرزین آن امروزه پی 

، داستان پدری است که با چهار دخترش  2فرانسوی ملقب به نوب 1، اثر برونو شوریه باباکمیک استریپ 
های سنی ماتلف و کند  او از چهار همسر سابقن جدا شده و از هر یک صاحب دختری در ردهزندگی می 

بسیار   روحیاتی  است دارای  خانه  متفاو   به  بیهار،  کمدین  و  بازیرر  خانواده،  از پدر  نرهداری  و  داری 
گاه پیشنهادهایی برای بازی در یک سهان  کوتاه یا یک آگهی تبلیتاتی دریافت پردازد  او گهدخترهاین می

ساین باشند  او کند که دخترها در آگذراند و تمام تالشن را می کند، اما اکثر اوقا  وقتن را در خانه می می 
مردی بسیار مهربان است و زنده بودن کودک درونن باعث شده تا همواره مانند یک کودک رفتار کند  داستان 

 افتد  شان اتفاق میهایی است که در زندگیحول محور این خانواده و پستی و بلندی  بابااستریپ  سری کمیک

 . پیشینۀ پژوهش2
آواها در ادبیا  فارسی انجام شده است  همچنین در رابطه با ترجمۀ م های زیادی پیرامون موضو  ناپژوهن

های دیرر نیز مقاالتی وجود دارد  تا به امروز دو فرهنگ لتا  در این زمینه به زبان فارسی آواها از زباننام 
نا گردآوری شده است    نیز ت( اثر تقی وحیدیان کامیار است  مقاله 1375   آواهای فارسیفرهن   حت ای 

در اولی به   به چاپ رسیده است    نشردانشلۀ  در مج  1369ها« از ایشان در  عنوان »موسیقی حروف و واژه 
آواهای زبان فارسی پرداخته و در دومی از آهنگ واژگان،  آوری نام آواها و همچنین جمعتوصیف و تحلیل نام 

های ماتلف زبان آواهای گویننام  ها و جنبۀ صوتی یک اثر سان گفته است  عالوه بر آن، ایشانتثثیر آن 
 آوری کرده است  فارسی را نیز جمع 

آواها آواها متعل  به سروش سپهری است که در آن شاهد تحلیل و بررسی کاملی از نام دومین فرهنگ نام
ار ها مثالی از آثآواها را به طور جامعی گردآوری کرده و برای هر کدام از آنو اصوا  هستیم  همچنین او نام

نام  آوا و القا  فارسی یا ترجمه شده آورده است  در ها آواها و موسیقی القاگر آنبه نرارش مهوش قویمی، 
گرامون موری   نظریۀ  اسا   بر  پژوهن  این  و  شده  گرامون    3بررسی  زبان  از  قویمی  است   شده  انجام 

 
1. Bruno Chevrier 

2. Nob 
3. Maurice Grammont 
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 (  13: 1383نیز القاگرند«  ها آواها و تهرارها بلهه در شرایطی خاص واجگوید: »نه تنها ناممی 

آواها در زبان فارسی به نرارش در آمده که به معرفی چند نمونه  همچنین مقاال  زیادی روی موضو  نام 
آواها نام  آواها در رزلیا  موالنا«احمد ابومحبوب در مقالۀ خود تحت عنوان »کارکرد نام  پردازیم ها میاز آن

آواها در اشعارش به زبان ناستین ت  به اعتقاد وی، موالنا با استفاده از نام را در رزلیا  موالنا بررسی کرده اس
گرای اوست  از طرفی چون بعای حاال  عرفانی بشر نزدیک شده و این امر به نوعی نشانرر روح طبیعت 

با عنوان   آواها و اصوا  روی آورده است  در مقالۀ دیرری با واژگان قابل وصف نیستند، شاعر به استفاده از نام
آوا ارائه نموده و معتقدند آواها در هشت کتاب سپهری«، نویسندگان توصیف جامعی از نام »بررسی کارکرد نام 

آواها که سهراب سپهری به دلیل پیوند عمیقی که با طبیعت داشته به منظور انتقال احسا  در اشعارش از نام
آواها در زبان ُکردی« به رشتۀ نرارش در آمده سی نام دیرری با عنوان »بررلۀ  زیادی کرده است  مقادۀ  استفا

آواهای موجود در که به عقیدۀ نویسندگان آن معتقدند هرچه انسان رابطۀ بیشتری با طبیعت داشته باشد نام
 آواها از پر بسامدترین کلما  هستند  های اصیل ایرانی نامتر است، به همین دلیل در زبان زبان او فراوان
نامهبا بررسی پژوهشی روی  به عمل آمده روی سایت نشریا  ماتلف،  آواها در کمیک استریپ  ای 

های ماتلف به این موضو  پرداخته های دیرر مانند فرانسه از جنبهیافت نشد، و این در حالی است که در زبان 
 شده است  

 . روش پژوهش۳
آواها روبرو کرد،  یابِی نام به زبان فارسی ما را با مشهل معادل  باباکمیک استریپ  عۀ  برگردان سه جلد از مجمو

های چالن برانریز در این سه واژگانی که حاوری بسیار پررنگ در این اثر دارند  بدین ترتیب مثالصو  
ن ها و یافت ایم  در رابطه با روش ترجمۀ آنها پرداختهکرده، سپ  به تحلیل آن بندیدستهکتاب را گردآوری و 

نۀ و همچنین از دو دیدگاه وی در زمی  1آوا در موقعیت خاص از رویهرد ُامبرتو اکو معادل مناسب برای هر نام 
 ایم  استفاده کرده 3پذیری و تاثیرگذاری«و »برگشت 2آلتاویستا« های»مترادف

 ها و بحث. یافته۴

 آواها یف نام . نگاهی به تعار ۱.  ۴

ها به فارسی است،  آواها در زبان فرانسه و چرونری برگردان آن از آنجایی که هدف ما در این مقاله مطالعۀ نام 
دانیم نراهی گذرا به تعاریف این گروه از لذا قبل از پرداختن به تحلیل این واژگان در پیهرۀ پژوهن، الزم می 

 
1. Umberto Eco 

2. Les synonymes d’Altavista 

3. Réversibilité et effet 
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 لتا  در فارسی و فرانسه بیاندازیم  

  در کتاب ای است طبیعی و واقعی، نه قراردادی و مصنوعی آوا واژه نام  در زبان فارسی آواهافرهن  نا   در
ای طبیعی دارند  ها با مفاهیم خود رابطه، افالطون، که طبیعت گرا بود، باور داشت که همۀ واژه 1کراتیلوس

وکو، میومیو، ُشرُشر، جرینگ یابند مانند کها این رابطه آشهار است و افراد عادی هم آن را درمی در بعای واژه 
دارند  در بعای دیرر رابطۀ طبیعی واضح  که بر صدای فاخته، گربه، ریزش آب و شهستن شیشه داللت 

آوا را محدود به کلماتی شناسان نامآوا هستند  واژه برند  این نو  واژگان نام نیست و تنها فالسفه به آن پی می 
تر به کار شناسان و اهل شعر و ادب آن را در مفهومی گسترده ند  اما زبان اشدهکنند که با تقلید صدا ساختهمی 
واژه می  یعنی شامل هر  می برند  مانند: ای  باشد  ذاتی  یا  طبیعی  رابطۀ  نوعی  آن  لفظ و معنای  میان  که  دانند 
جیک که صدای گنجشک است و کوکو که هم صدای فاخته هایی که پژواک صدا هستند همچون جیکواژه 

هایی جرینگ نهفته و در واژۀ »اّره« ِخرِخر آن، یا واژه و هم نام دیرر آن  در واژۀ »زنجیر« صدای جرینگاست  
آن  مدلول  گرچه  که  ِگزِگز  و  مورمور  عارضه مانند  این  وقتی  اما  ندارد،  مسمو   صدای  در ها  شود،  پیدا  ها 

 کنیم ها و عاال  احسا  مورمور و ِگزِگز میاستاوان
نامشبه نظر زبان میان اصوا  عاطفی و مفاهیم  نیز می   2های عاطفیآوا شامل صو  ناسان،  شود، زیرا 

نیز رابطهآن  به ها  دارد   بر زبان اندوهرینی ای طبیعی وجود  به طور طبیعی و ریر ارادی  مثال »آه« که  عنوان 
گردد  بیعی خارج میاختیار و طشهنی خسته، در کاری سنرین بیکه از دهان هیزم   هن«»   شود و یا جاری می 

  آیدبر زبان می  ِا« و در بد آمدن از چیزی، لفظ »آه«» اختیار، لفظدر تعجب بی 
نام  های عاطفی در اثر حاال  شدید روانی  آواها در این است که صو  فرق این دسته از اصوا  با دیرر 

شوند و درحقیقت واکنن طبیعی  می طور ریر ارادی تولید  تحقیر و ریره به  تحسین،  تعجب،  شادی،  چون اندوه، 
آواها بر اسا  همانندی و شباهت استوار هستند، اعم ازاینهه همانندی لفظی  این حاال  است  اما دیرر نام 

آیند، لذا بعای  طور طبیعی از نهاد انسان بر می که اصوا  عاطفی به باشد، شبه لفظی، تهراری و ریره  از آنجایی 
فارسی، و در انرلیسی و فرانسه، ترکی، عربی   »آخ یا آه«مۀ اند مثالم کل ف به هم شبیه های ماتلها در زبان از آن 

«ah   »« به شمار می اصوا  عاطفی  نیز جزو  ِای، آهای«  مانند »آی،  ندایی  کامیار  آیند اصوا   ،   وحیدیان 
1375 :9-14) 

به   آواهاکند: »نامگونه تعریف میآوا را ایننام   آوا و القاقویمی در کتاب   ما  در واقع کلماتی هستند که 
های خود، صداهایی را که در طبیعت وجود دارند کم دهیم و از طری  واجبرخی جانوران و اشیاء نسبت می

 
1. Cratylus 

2. Interjection 
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اند  به این معنی که در آواها ارادی شوند  برخی نام کنند یا این اصوا  را به نوعی یادآور می و بین تقلید می 

رسند، ندارند  برخی تر صداهایی که در طبیعت به گوش میهرچه دقی اصل هدفی جز بازسازی مجدد و  
ها ارزش و اند؛ یعنی تحول آواشناختی کلمه سبب شده است که اصوا  آنآوا شدهدیرر برحسب اتفاق نام 

 ( 9: 1383ماهیت تقلیدی پیدا کنند«  
آوا پرداخته است  او معتقد است »آوایی ابتدا به تعریف و بررسی انوا  نام  آوا فرهن  نا  سپهری در کتاب 

شناسان، گسترۀ آن را از صداهای نامند  اگرچه برخی زبان آوا« می را که بشر اولیه شنید و تقلید کرد، امروزه »نام 
شنود کرۀ زمین، وقتی آن را می در هر نقطۀ ، آوا، این است که انسانترین ویژگی نام مهم  .دانندطبیعی فراتر می 

تواند، چه ناقن چه تقریبام کامل، به تقلید آن بپردازد  منظور از »ناقن و تقریبام کامل« این است که مثالم می 
دارد و آدمی همان گونه »کوکو« نمی  با انسان تفاو   گوید  گوید که فاخته میدستراه تولید صدای فاخته 

ید به سبب نبود بعای آواها، متفاو  است  ایرانیان صدای به هم خوردن گرز ها نیز این تقلحتی بین انسان
های هایی که واجشاپ«؛ زبان شنوند و آوای پرتاب تیر را »شپ« می …چاک، چقاچ  وو شمشیر را »چک

گونه  به  را  آن  که  است  آشهار  عربی،  زبان  مانند  ندارند،  را  »پ«  و  می »چ«  دیرر  زبان ای  بر  و  شنوند 
 ( 19 :1389  نند«رامی 

آواها در زبان کردی« نویسندگان از زبان محمود نشاط چنین ای با عنوان »تحلیل و بررسی نام در مقاله 
شامل می  را  مهانیهی، هر سه  حاال   و  اشیاء  برخورد  و  حیوان  انسان،  صدای  تقلید  صو ،  اسِم  گویند: 
یز« در مورد ترساندن کودک از آتن و »پیف« شود  وی صوِ  خواندن و راندن حیوانا  و کلماتی نظیر »جمی 

 ها را جزء اصوا  دانسته است  داند و آن را اسِم صو  نمی
ها به تقلید از صدا  این  آوا عبار  است از شهل بندی و به کار بردن واژه صفوی نیز معتقد است: »نام

ماالم این شهل از بیان ناستین دهد  احتای در زبان انسانی است که در آن صدا، احسا  را بازتاب میشیوه 
 (  16 :1360های زبان تبدیل شده است«  بشر بوده است که بعدها در اثر تهامل و دگرگونی، به واژه 

نودیه فرانسوی  1شارل  نویسندۀ  نام   1808(، در سال  1780-4418،  آواهای در یک فرهنگ تاصصی 
،  2ام را بیان کرده است  نودیه به نقل از دومارسهزبان فرانسه را گردآوری نموده، سپ  معنا و کاربرد هر کد

آوا صوتی است که یک کلمه کند: »نامگونه تعریف میآوا را اینفیلسوف و متاصن دستور زبان فرانسه، نام
می  تقلید  را  آن  معنای  طبیعی  خالصهصدای  صور   این  ایجاد کند   صدا  تقلید  که  کلماتی  از  ایست 

گوید: »نام اشیاء به طور شفاهی، تقلیدی  آواها چنین مینودیه دربارۀ نام   3( 8، پیشرفتار:  1808  کند«می 

 
1. Charles Nodier 

2. Dumarsais 

3. Nodier.1808. préface. VIII 
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آن  صدای  آن از  صور   از  تقلیدی  نوشتاری،  طور  به  و  نامهاست  و هاست   است،  ملفوظ  زباِن  نوعی  آوا 

هیروگلیف نوِ  نوشتاری زبان  ساختارهایی که نه شهل خاصی دارند و نه صدای ماصوصی و فقط بر اسا  
 1(  12-11 :اند، خواه در زبان باشند خواه در نوشتار«  همانقیا  ایجاد شده

 . رابطۀ لفظ و معنا 2.  ۴

ای از دانشمندان معتقدند بین لفظ و معنا رابطۀ دربارۀ رابطۀ لفظ و معنا دو دیدگاه متفاو  وجود دارد  عده 
رابطۀ لفظ و معنا قراردادی و مصنوعی است  در یونان اند که  ای دیرربر این عقیدهذاتی وجود دارد  اما عده 

ای طبیعی دارند  ها با معنای خود رابطهگرا بود اعتقاد به این داشت که همۀ واژه باستان افالطون که طبیعت
های هر زبان را دلیل بر قراردادی ای وجود ندارد و تفاو  واژه اما ارسطو این نظر را رد کرد و گفت چنین رابطه 

بودند از جمله دن این رابطه می بو بودن رابطۀ لفظ و معنی معتقد  به ذاتی  در ایران هم دانشمندانی  دانست  
سازد  ابوعلی خلیل ابن احمد فراهیدی و سیبویه که باور داشتند که عرب لفظ را به شهل و هیئت معنی می 

 وحیدیان کامیار،   دانستندطبیعی می   فارسی و شاگردش ابن جنی و سیوطی و میرداماد نیز رابطۀ لفظ و معنی را
1375 :9-10 ) 

های ( داللت مستقیم الفاظ به پدیده 1913-7518شنا  مشهور فرانسوی  زبان   2اما فردینان دوسوسور
اختیاری  کامالم  امری  معنا  برای یک  لفظ  انتااب یک  که  است  معتقد  و  رد کرده  را  خارج  و   3جهان  است 

دنبالۀ حروف با  نام محتوای کلما   ندارند  اما دربارۀ  به شان هیچ نسبتی  آواها موضو  کمی متفاو  است  
حال او انتااب لفظ آواها از اجزای اساسی زبان نیستند و تعدادشان نیز محدود است  با اینعقیدۀ سوسور نام

نام  اختیاری می برای  نوعی  به  نیز  را  نام آواها  لفظ  تفاو   به  اثبا   برای  و  یهسانداند  زبان   آواهای  های در 
اند اما شناسان قراردادی بودن لفظ و معنی را به اثبا  رساندهکند  در زمان ما گرچه زبان ماتلف اشاره می

زبان مۀ  ه تمام  در  که  باورند  این  بر  واژه آنان  از  گروهی  دنیا،  آن های  لفظ  داللت  که  معنی ها هستند  بر  ها 
(  در این پژوهن ما 10نامند  همان: صو  میآوا یا اسمنام ها راگونه واژه کمابین طبیعی و ذاتی است  این

 پردازیم طور مستقیم و ریر مستقیم به رابطۀ لفظ و معنی این گروه از واژگان می همچنین به

نام ۳.  ۴  آوا . انواع 
دستهزبان نامبندیشناسان  از  ماتلفی  داده های  آن آواها  که  کامیار  وحیدیان  جمله  از  پاند  به  را  دسته ها  نج 

 تقسیم و بدین ترتیب معرفی کرده است: 

 
1. Nodier.1808 .préface .XI-XII 
2. Ferdinand de Saussure 

3. Arbitraire 
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شود ها بر صدا داللت ندارد بلهه بر حرکت و عمل همراه با صدا تثکید می آواهایی که لفظ آن نام

دارد نه خود صدا  نام ماچ که بر عمل داللت  اما آواهایی که مدلول آنمانند بو ،  ها صدا ندارد 
آواهایی که بر صو  ویلی  نامُزق، مورمور، ِگزِگز، قیلی کنیم دارای صداست مانند ُزقاحسا  می

کند، مانند ریز، فسقلی، باریک، نزدیک،  داللت ندارند اما ظاهِر کلمه احساسی را در ما ایجاد می 
ها طبیعی و ذاتی است گونه واژهدرشت، بزرگ، گنده، کلفت، دور و ریره  رابطۀ لفظ و معنی در این 

مصو   و    i  ،e  ،aهای  زیرا  دارند  داللت  کوچهی  بر  و  به چپ(  راست  از  ترتیب  هستند  به  زیر 
رساند  نام آواهایی مانند  بم هستند  به ترتیب از راست به چپ( و بزرگی را می  o  ،u،âمصوتهای  

کنند   شل، تلیت، لیته، ِگل، لجن، الی، زالل، لیز بدون صدا هستند، اما صدای آب را تداعی می
رساند و حرف »ل« رل و ریره صدای آب را میشلپ، رلهای تلپ، تالپ، قلپ، شلپ یعنی واژه 

اول میان  لۀ به عبار  دیرر ذهن انسان در وه […] ها جهت داللت بر آب دارد ر آننقن اصلی را د
کند  گروه  ای طبیعی برقرار میصدای آب و مایعا  که دارای حرف »ل« هستند و خود مایعا  رابطه

ای یابد یعنی واژه ای دورتر نیز دست می ها ذهن حتی به کشف رابطهآواهایی که با شنیدن آنآخر نام
تر است از رعب، مثل هول را که دارای حرف »ل« است برای تر  مناط  رطوبتی و جنرلی مناسب

بیند  زیرا حرف  بیند  برعه  خوف را با تر  در مناط  خشک کویری سازگار میتر ، خوف می
خشک  پوست  روی  بر  ریری  مثالم  کشیدن  از  که  است  صدایی  و  است  خشهی  »خ«رسانندۀ 

تنبرمی نه  لذا  واژه خیزد   نام ها  خزان  خار،  خ ،  خشک،  ارزش  های  هم  خوف  بلهه  هستند  آوا 
 (  30- 29آوایی دارد: هول رالب همه چیزی متلوب  همان: نام

کرده    بندیدستهها به ده گروه  آواها را بر اسا  منشاء آن »نظریۀ منشاء زبان« نام لۀ  نیهوبات نیز در مقا 
 و اشیاء است   که تلفیقی از عناصر طبیعت، حیوانا ، انسان

کلی  بندی  تقسیم  سپهری  ناماما  از  آنتری  و  داده  انجام  میآواها  معرفی  دسته  دو  در  را  کند:  ها 
توانند  آواهایی که نمیو ریره  نام   آه، آخ، وایتوانند در جایراه صو  قرار گیرند:  آواهایی که مینام

آواها، ین دلیل باید بین اصوا  و نامو ریره  به هم شرشر، عوعو، هوهومفهوم صو  را داشته باشند: 
تری از لحاظ منبع تولید نیز ارائه کرده و معتقد  فاصله معینی ایجاد کرد « اما او تقسیم بندی جزیی

آواها دارای منابع تولید متفاوتی هستند مانند پرنده، حیوانا  وحشی، آب و هوا، اجسام  است که نام 
، خواندن و راندن حیوانا ، تلفظ کودکانه، صداهای سات، جنگ، صنعتی، اندام آدمی، موسیقی

 (  25-24: 1389  …عاطفی و

آواها  توان نادیده گرفت که نامشوند اما این نهته را نمیآواها در نظر گرفته میاز آنجا که اصوا  جزو نام
شبه اصوا   و  اسم  دستوری  نظر  آن جملهاز  نزدیهی  دلیل  به  اما  صو  اند   یک  اینهه  تشاین  کجا   ها 

رود و به نماید  شاید بتوان گفت وقتی یک صو  به تنهایی به کار می جمله دشوار میآواست و کجا شبهنام 
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آوا در نقن اسم آواست  همچنین از نامجمله است و در باقی موارد نام جملۀ دیرری تعل  ندارد در آنجا شبه

اسممی  گاهی  و  قید  و  صفت  فعل،  موارد  اکثر  در  دیرتوان  به های  ساخت  مثال  ر  غرولند،  عنوان  غرغر، 
   به این نهتۀ مهم در قسمت دیرری از این مقاله اشاره خواهیم کرد غرغرکردن، غرغرو

نام ۴.۴ و نقش دستوری   آواها . ساختار 

شد  گیرد و در گذشته »اسِم صو « نامیده می دستوری است و در مجموعۀ اسم قرار میلۀ  آوا یک مقو»نام
برای  »نام   1323مصطفی مقربی درسال   بیشتر از این برگزید که در سال   onomatopéeآوا« را  های اخیر، 

 ( 24: 1389 سپهری،   شود«عنوان استفاده می 
نام  مانند دیرر کلما  مسپهری معتقد است که  مانند توانند انوا  نقنی آواها  بپذیرند  های دستوری را 

 کند: تر میرا برای ما روشن بندیدستههایی این   او با آوردن مثال  …نهاد، مفعول، متمم و
اختیار پقی زدم زیر خنده « »به جای اینهه بترسم بی :   مثال…فر  وکنان، فر تل قید: تاپی، تل »

 (9  های شهسته، طاهره ایبد، ص شیشه
   مثال: »آی دریتا که خردمند را / باشد فرزند و خردمند نی«  رودکی( …صو : آخ، آه، آوه و

و ررررو  جیتو،  پاک    …صفت:  تریبون  پشت  زده   / جیتو  رند  آن  الواعظین  »ضیاء  مثال:    
 (452 کلیا  میرزاده عشقی، ص   وارو«

قلید، موج کوتاه و مالیمی از    مثال: »آب که بر می   …مصدر جعلی: ترنریدن، قلیدن، چاویدن و
 ( 669خواست«  کلیدر، محمود دولت آبادی، ص  آن بر می

  مثال: »بپیچید از آن پ  یهی آه کرد / ز نیک و بد اندیشه   … پچ کردن ومصدر مرکب: آه کردن، پچ 
 کوتاه کرد«  فردوسی( 

و آهای  آی،  بی  … ندا:  »ای  مثال:  صاحب     بهوش  راهبر خبر  کی  نباشی  راهرو  تا   / شوی  خبر 
 (24: 1389 حافظ(«  سپهری،  شوی«

این   می  بندیدستهدر  ناممشاهده  که  مرکب،  کنیم  اسم ساده،  مانند  دارند  گوناگونی  آواها ساختارهای 
  بع بع(، نامهرر  تاالپ تولوپ(، مشت   شاالپی(   مهرر

نام . ویژگی ۴.۵ فارسی های   آواهای 

 کند: گونه بیان می آواهای فارسی را اینویژگی نامآواها فرهن  نا وحیدیان کامیار در 
آواهای دوتایی گاه جزء در نام …و تاپخرخر، تاپآواهای فارسی اکثرام به صور  دوتایی است: نام

آواها  امگونه ندوم دقیقام تهرار جزء اول نیست بلهه در یک حرف یا بیشتر اختالف دارند  تعداد این 
  تلق و تلوق، جلز و ولز، جغور بغورهای یهسان کم است: نسبت به تهراری

 روند و بر سه گونه هستند:آواها به صور  تهی به کار می بعای نام
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 الف  تک هجایی: رژ، ن ، وینگ، دامپ  

 ب  دوهجایی: جرینگ، گرومپ، تل ، تلپ، خرنا   
هجایی معموالم به صور  تهراری نیز کاربرد دارند  از  آواهای تک هجایی و دوناگفته نماند که نام

 های فوق فقط خرنا  تهراری نیست  مثال 
 ج  سه هجایی و بیشتر مانند گرومباست گرومبست(، ترنرست، قوقولی قوقو  

  (xorxorخرخر)آواهای تهراری معموالم به صور  تهی کاربرد ندارند مانند بعای از نام 
 شوند میانوند به چند دسته تقسیم می  آواهای دوتایی از نظرنام

   فش، قارقارعوعو، فش میانوند ندارند مانند:  الف 
 معموالم حرف وتف، خروپفو دیمبول، اخ وتلوپ، دامبول وفش، تالپ فش ب  با میانوند »و« مانند:  
 شود( قبل از »و« نیز مشدد می

 آواها بسیار کم است ه نامگون ، تعداد این ترنگاترن ، چکاچکج  با میانوند »ا« مانند 
 شود:آواها مشتقا  فعلی و ریرفعلی ساخته میاز بعای از نام

 … الف  فعلی: ترکیدن، ترنریدن، رریدن، خراشیدن و
 … ب  اسمی: فشفشه، قرقره، هافهافو، قلک و

 ج  صفتی: رّران، رلتلی 
 آبشار، دلهره، آسمان غرنبه، چشم غره.  مرکب ساخته شده است:ژۀ آواها وا از بعای نام 

اسمنام دیرر  همانند  میآواها  کار  به  فعل  با  میها  مرکب  فعل  اصطالح  به  و  مانند روند  سازند 
 (  44- 43: 1375«  …قرقرکردن، قرقرزدن، جرجرشدن 

نام ۴.۶ در کمیک استریپ . تحلیل   بابا   آواها 
نام  برگرداندن  کمیکبرای  فصل   بابااستریپ  آواهای  در  اکو  است   شده  استفاده  اکو  ُامبرتو  دیدگاه  دو  از 

شود کند، یعنی کلماتی که در فرهنگ لتت یافت می دربارۀ کلما  مترادف صحبت می 1های آلتاویستا مترادف
به ترجمۀ ماشینی اشاره می در این راستا  بر و  مبتنی  ترجمۀ  آلتاویستا که اسا  کارش  نام  به  کند، ماشینی 

با دادن متن  مترادِف هر اکو  آلتاویستا و دریافت ترجمۀ آنواژه است   به  شود که ماشین ها متوجه می هایی 
پژوهننمی  ما بدهد  او در  به  دهد که اگر فرض کنیم هاین نشان میتواند همیشه ترجمۀ درستی از متن 

رسیم که استفاده ه میطور که در فرهنگ لتا  آمده »مترادف« باشد، به این نتیجمعادِل لتِت »معنا« همان 
 به  père به انرلیسی یعنی پدر(،   fatherکند  او برای مثال کلما  از مترادف برای ترجمه مشهل ایجاد می 

 به فرانسوی یعنی بابا( را کلماتی مترادف در   papa به انرلیسی یعنی بابا( و   daddyفرانسوی یعنی پدر(،  

 
1. Altavista 
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توان نمی   God is our fatherلما  مترادف نیستند مثالم در جمله گیرد  اما در بعای از مواقع این کنظر می 

بینیم که استفاده از کلمۀ مترادف به معنای اصلی   پ  در همین کلمۀ ساده می God is our daddyگفت  
بر این،  جمله آسیب می  بر اسا  آن اشتباه است  عالوه  ندارد و ترجمه  بنابراین ترادِف محض وجود  زند  

کنندۀ معنای آن است  گاهی یک کلمه در دو موقعیت ماتلف یک کلمه در متن، خود تعیینموقعیت یک  
یابی هر کلمه باید توجه کنیم که آن واژه در آن موقعیت خاص چه معنایی دهد  پ  برای معادل معنا را نمی 

 تی انجام داد  توان ترجمۀ درسدهد و صرفام با استفاده از کلمۀ پیشنهادی فرهنگ لتت یا مترادف نمی می 
کرده انتااب  خود  ترجمۀ  تحلیل  برای  که  بعدی  »دیدگاه  تاثیرگذاری«برگشتایم  و  اکو    پذیری  است  

معتقد است که اگر متنی به زبان الف را به زبان ب ترجمه کنیم ودوباره از زبان ب به زبان الف، متن اول و 
این  در  و  باشند  مشابه  اصلی  ایدۀ  لحاظ  از  نوعی  به  باید  ایده  آخر  ترجمۀ  یعنی موقع  این  است،  آل 

پذیر ارائه دهد، کارش قابل قبول ای برگشتپذیری  به عقیدۀ وی اگر ماشین آلتاویستا بتواند ترجمهبرگشت
است  البته آلتاویستا با ترجمۀ عبار  به عبار  یا ساختار به ساختار تا حدی با بررسی کلما  موجود در 

متوالی این روش معنا را خدشهکند اما در ترجمهب میهای صحیح را انتاا متن مترادف کند  دار میهای 
شود، بلهه ظاهر کار نیز باید با متن اصلی مطابقت داشته باشد؛ پذیری کامل فقط به معنا محدود نمی برگشت

است دهد که اگر متنی با ریتم خاصی نوشته شده باشد بهتر   اکو چنین ادامه می  …مانند عالئم سجاوندی و
پو   مترجم ریتم را در ترجمه حفظ کند  گوید:  می   1او همچنین در رابطه با تثثیرگذاری، بر اسا  نظریۀ اسهو

: 2003»یک متن ترجمه شده در زبان مقصد باید همان تثثیری را داشته باشد که متن در زبان اصلی دارد«  
  بنابراین باید از قید و بند واژگان و ترجمۀ کلمه به کلمه رها شد و ایدۀ اصلی متن مبداء را به صورتی  2( 99

 پذیر ترجمه کرد  برگشت
توان یک متن را  رسیم که ترادِف محض وجود ندارد و نمی اکو به این نتیجه میبا مرور دو دیدگاه ُامبرتو  

فقط با استفاده از فرهنگ لتت ترجمه کرد، بلهه مترجم باید به موضو  متن و موقعیت هر کلمه در آن اشراف 
و آهنگ  پذیری نیز وظیفۀ یک مترجم عالوه بر برگرداندن متن، حفظ ایدۀ اصلیکامل داشته باشد  در برگشت

ایم سعی کرده  آواهای این مجموعهآن سان است تا بتواند در زبان مقصد نیز تاثیرگذار باشد  در برگردان نام
بهتر استفاده کرده  باشیم  راههارهایی که برای ترجمۀ  به این دو دیدگاه وفادار  به شرح زیر تا حد امهان  ایم 

 است: 
 ها استفاده شده است  ترجمه از آن  آواهایی که در فارسی معادل دارند، در  نام 1

 
1. Skopos 

2. Eco (2003: 99) 
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 اند  آواهایی که در متن فارسی برای درک بهتر فاای داستان به صور  واژه در فارسی ترجمه شده  نام 2
 اند  شوند بازنویسی شدهآواهایی که معادل فارسی نداشتند و به همان صور  که تلفظ می  نام 3

ها را بر اسا   لحاظ پربسامد بودن، ما را بر آن داشت تا آن  آواها در این سه جلد کتاب ازجایراه مهم نام 
طبقه تولیدشان  کنیم:منشاء  عاطفی(بندی  نامنام  آواها  صداهای  انسانی،  اشیا،  آواهای  به  مربوط  آواهای 

نام  به  درپایان  ریره   و  موسیقی  سازهای  صدای  حیوانا ،  صدای  کودکانه،  زبان  و  نوزاد  آواهایی صداهای 
های ماتلف معانی متفاوتی دارند و با استفاده از دیدگاه اول اکو در هر موقعیت ایم که در موقعیتپرداخته
روشنترجمه جهت  است   شده  ارائه  برایشان  متفاو   به ای  آواها  نام  از  دسته  برای هر  مطلب،  نمودن  تر 

 ایم توسل شدهگوییم که برای ترجمه به آن مپردازیم، سپ  از راههاری سان میذکرچند مثال می 

 اول: آواها تۀ  دس 

 : صدای فو  کردن ناشی از کالفری 1مثال
 Pfff… Les filles! (Chevrier, T1, 2015: 4) ( 4: 4139، 1ج  شوریه،  !دخترها …پففف

شود و بیانرر کالفری او از نامرتب بودن خانه  آوایی است که از دهان پدر خارج می  pfffدر این مثال،  
وجود دارند که در این قسمت از اولین  پف و پوف و فوت های است  برای آوای فو  کردن در فارسی معادل

ر زبان « در فرانسه به صور  مهرر آمده تا به حفظ آهنگ دfمعادل استفاده شده است  حرف »ف« به جای »
آوای فرانسوی نزدیک است و در ترجمۀ دوبارۀ مقصد کمک کند  همچنین تلفظ این معادل فارسی بسیار به نام 

ماند، انتاابی که با رویهرد برگشت پذیری و تثثیر گذاری متن فارسی به فرانسه ایدۀ اصلی متن محفوظ می 
 ُامبرتو اکو مطابقت دارد  

 : صدا برای دعو  به سهو 2مثال 
ام لذ  ببرم   اجازه بدید از این آرامن بازگشته …سسس هی

 ( 36 : 1395، 3ج  شوریه، 
Tssss… qu’on me laisse profiter de ma tranquillité 
retrouvée. (Chevrier, T3, 2016: 36) 

سهو    به  دعو   آوای  به    Tsssبرای  مراجعه  نا  با  فارسیفرهن   سپهری    آواهای  ( 1389سروش 
وهای  معادل  و سس  ادبیا    …هیس، شش  در  زیرا  استفاده شده  معادل  اولین  از  مثال  این  در  که  یافتیم  را 

رایج معادل  داستانی  این  جای  به  اگر  است   می   سستر  قرار  فرانسه را  زبان  به  آوایی  لحاظ  از  دادیم، شاید 
های دیرری نیز استفاده معادل در فارسی در موقعیت  شد، اما این تر بود و آهنگ متن مبدأ حفظ مینزدیک

پذیری  کار با رویهرد برگشتایم که دقیقام برای درخواست سهو  است و اینرا برگزیده  هیسشود  بنابراین می 
 اکو مطابقت دارد 

 : صدای آژیر آمبوالن 3مثال 
 Pin poon pin pooon بی بوو بی بووو
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:  1394،  1ج شوریه،  کنید، درسته؟دارید با من شوخی می 

6) 
Vous vous fichez de moi, c'est ça? (Chevrier, 
T1, 2015: 6) 

کنند  در زبان فارسی در این مثال دخترها برای بردن پدر به بیمارستان صدای آژیر آمبوالن  را تقلید می
آوای شود و ما نیز در این مثال با ترکیب تلفظ فرانسوی و نام استفاده می  بیبیا  بوقبرای صدای بوق یا آژیر از  

آوای فارسی تر کنیم  از طرفی تهرار مصو  »و« در نام ایم تا ترجمه را به متن اصلی نزدیکفارسی، سعی کرده
 « در معادل فرانسوی با حفظ آهنگ متن مبدأ و دیدگاه تثثیرگذاری اکو مطابقت دارد oبه جای »

نام تۀ  دس  انسان دوم:  با منشأ   آواهایی 

 : صدای خنده 1مثال 
یهشنبه ا ! ها ها    … تونید دوباره برید باوابیدصبر کنید! می 

می  که  روزهایی  همه  بااطر  هم  این  خیال  ها!  با  خواستم 
شما خرابن کردید! هو هو هووو   شوریه،    !راحت باوابم و 

 ( 3 :1394، 1ج

Attendez  ! Vous pouvez vous recoucher … C'est 
dimanche  ! Ha ha ha! C'est pour toutes les 
grasses matinées que vous m’avez gâchées  ! Hû 
hû hûûû ! (Chevrier, T1, 2015: 3)  

 

 … و  پخقاه، پخهه، قاههاها، هه  :های متعددی وجود دارد از جملهبرای صدای خنده در زبان فارسی نمونه
اما در این مثال با تهیه بر رویهرد ُامبرتو اکو به منظور حفظ آهنگ متن اصلی در زبان مقصد ترجیحام معادلی 

 تر است  آوای زبان فرانسه نزدیکرا برگزیدیم که از نظر آوایی به نام 
 آوا برای سرعت باشیدن به کار: نام 2مثال 

Allez ouste! 
(Chevrier, T2, 2015: 26) 

 ! زودبُجنب 
 ( 26 :1394، 2ج  شوریه، 

 

برای  Ouste کلمۀدر زبان فرانسه  آوا نیست، بلهه یک قید است ای که انتااب شده نامدر این مثال کلمه
به کار می  به تسریع انجام عملی  نامتشوی   برای روشن کردن رود و در دستۀ  در فارسی  آواها قراردارد، اما 

نیز استفاده کنیم، اما اولی  یاالتوانستیم از معادل جایرزین کردیم  البته می  زودمۀ آوا را با کلموقعیت، این نام
آوای فرانسوی تر است و هم از لحاظ آوایی و تلفظ به نام ملمو  را ترجیح دادیم زیرا هم برای خوانندگان جوان  

 ایم  شباهت بیشتری دارد  بدین ترتیب در متن مقصد همان تاثیرگذاری متن اصلی را حفظ کرده
 : صدای سرفه کردن3مثال 

  سپردمن، هه هه!دوست داشتم که به شما می  …  حیف شد
 !کهوهو کوهو 

 ( 7: 1394، 1ج  شوریه، 

Dommage… …J'aurais aimé devoir vous le 
confier, hé hé! Treuh reuh! 
(Chevrier, T1, 2015: 7) 

 



 نخست   ۀ شمار   سوم،   ۀ دور  فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش  34

 
گیری از دیدگاه را یافتیم  در این مثال با بهره  کوهه و  وکهکهبرای سرفه کردن فارسی  هایآوا فرهن  نا  در

تاثیرگذاری ُامبرتو اکو سعی در حفظ آهنگ متن مبدأ داشتیم  بنابراین اولین معادل را انتااب و واج »و« را 
هایی در تلفظ اضافه کردیم، تعداد حروف را نیز در زبان فارسی با فرانسه تطبی  دادیم با این حال شاهد تفاو  

شود: الف  تفاو  الفبای دو زبان؛ ب  تفاو  نحوۀ شنیدن فرانسه هستیم که از دو نهته ناشی می  فارسی و
 ها وجود دارد صدای سرفه در دو زبان  این نها  در تمامی زبان 

نام تۀ  دس  به اشیا سوم:  مربوط   آواهای 

 : صدای تلویزیون، گوشی همراه و بازی کامپیوتری 1مثال
 بیپ بیپ بیپ

 ویزز راتاتاا خرچ پونگ 
 ( 9: 1394، 1ج شوریه،  �🎵🎶� !عش  من

Bip bip bip 
Crash pounk wizz ratatak 
Mon amour! (Chevrier, T1, 2015: 9)  

شوند  اعاای خانواده  آواها به صدای تلویزیون مربوط است و به صور  گنگ شنیده می در این مثال، نام
ایم، یعنی همانند آوا را به همان صور  گذاشتهکنند  بنابراین ساختار ناممیهر یک فیلمی را جداگانه تماشا 

 اند  تلفظشان در فرانسه بازنویسی شده
 : صدای بسته شدن در و خاراندن سر و صور  هنرام فهر کردن2مثال

 ترق! خار  خار  
   پر لیوان رو دیدمۀ باید نی … همم

 ( 3 :1394، 2ج  شوریه، 

Vlam! Grat grat Mmh 
Faut voir le bon côté des choses. 
(Chevrier, T2, 2015: 3) 

های متعددی برای صدای بسته شدن در از معادل فارسی استفاده شده است  برای صدای خاراندن معادل 
ها که از میان آن   …خاش، خارت و خورت وخارت، خاشخارت یافتیم از جمله   آواهای فارسیفرهن  نا در  

 تر است  آوای فرانسوی نزدیکاولی را برگزیدیم، زیرا به ساختار هجایی نام
 : صدای زنگ َدر3مثال 

 تونم بابا  رو ببینم؟ ! سالم پسرم  می دینگ دینگ
 ( 38: 1395، 3ج  شوریه، 

Bidi bip! Bonjour, mon garçon. Je peux voir ton 
papa? (Chevrier, T3, 2016: 38) 

وجود دارد     …و  رین رین ،  درین درین ،  دون دن دین آواهای  برای صدای زنگ َدر، در فارسی نام 
استفاده کردیم که برای نسل نوجوان آشناتر باشد  این معادل با  دین دین برای ترجمه از معادلی ساده یعنی 

فهم است  در این مثال نیز طب  آوای فرانسوی تفاو  دارد، اما در زبان فارسی کامالم شناخته شده و قابلنام 
متن دۀ پذیری و تاثیرگذاری ُامبرتو اکو در ترجمۀ دوبارۀ متن از فارسی به فرانسه، منظور نویسندیدگاه برگشت

 ماند محفوظ می 
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نوزاد و زبان کودکانه تۀ  دس   چهارم: صدای 

 : صدای مهیدن پستانک1مثال
های خواد »خرگوشی و هویج کنم که ببرنی  میفهر می 

 ! ملچ ملوچ … جادویی« رو ببینه 
 ( 9 :1394، 1ج  شوریه، 

Je crois que Bébérenice veut voir «Lapinot et 
les carottes magiques” Smoutch smoutch! 
(Chevrier, T1, 2015: 9) 

نام از  مثال،  این  در    ملوچملچآوای  در  اما  است،  شده  استفاده  پستانک  مهیدن  صدای  فرهن   برای 
فارسی  نا   مانند  معادلآواهای  دیرری  ملچمچهای  و  و   ملچمچ  خوردن  صدای  بیان  برای  که  دارند  وجود 

« وجود دارد، ما نیز در هجای دوم ouواژۀ فرانسوی آوای »روند  با توجه به اینهه در صو  نوشیدن به کار می 
 م  ایاز حرف »و« جهت حفظ آهنگ متن مبداء استفاده کرده ملوچ معادل فارسِی انتاابی، یعنی 

 : خواب به زبان کودکانه 2مثال
طال جیتی کشید و با تمام سرعت فرار کرد، سه خر   گی  

که گیج شده بودند دیرر هرگز دوباره او را ندیدند  حاال  
 ! ، عزیزدلمالال

 ( 15:  1394، 1ج  شوریه، 

Boucle d'or poussa un cri et s'enfuit à toutes 
jambes, les trois ours stupéfait ne la revirent 
plus jamais. Dodo maintenant, mon bébé! 
(Chevrier, T1, 2015: 15) 

 الال آوای رود، نام آوای فرانسوی در زبان کودکانه است و به معنای خواب بهار می که یک نام Dodoبرای 
ایم که دقیقام معادل فارسی آن است  با این کار، ایدۀ اصلی متن مبداء حفظ شده و با رویهرد را انتااب کرده

 تاثیرگذاری امبرتو اکو مطابقت دارد  

حیوانات تۀ  دس   پنجم: صدای 

 ای اسب آبی : صد1مثال
 ! اونک اونکام! من عاش  اسب آبی

 ( 37 :1394، 2ج  شوریه، 
J’adore les otaries! Onk onk! 
(Chevrier, T2, 2015: 3) 

آوای در این مثال، معادلی برای صدای اسب آبی در زبان فارسی نیافتیم، بنابراین به راههار رونویسی نام
 ایم  حفظ آهنگ زبان مبداء داشتهفرانسوی رو آورده و در عین حال سعی در 

 : صدای کبوتر 2مثال
 ب  بقوو! ب  بقووو! ب  بقووو! 

 قققاننن! 
 قاقان! دوبایه دوبایه! 

 دوباره؟ قققان! 
 ( 31: 1395، 3ج  شوریه،   ب  بقوو!

Iiik ! Iiiik  ! Iiiik  ! 
Vraoumm! 
Vavoum! Aco’e aco’e ! 
Encore? Vraoum  ! 
Iiik! (Chevrier, T3, 2016: 31) 
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صدای کبوتر استفاده شده است  همچنین    Iiikمعادل فارسی برای    عنوانبقو بهبقآوای  در این مثال، نام

برای حفظ آهنگ متن اصلی هر جا که حرفی به صور  مهرر آمده، در ترجمه نیز رعایت شده و یک حرف  
آوای فارسی و فرانسوی اصالم به هم شباهت ندارند، در شود، نامطور که مشاهده می ایم  همانرا تهرار کرده
رود در ترجمه استفاده کنیم ه در فارسی برای صدای پرنده به کار می ک  جیکجیکتوانستیم از  عین حال می 

های آلتاویستای اکو، از معادلی تر باشد، اما با تهیه بر دیدگاه مترادف که از نظر تلفظ به متن مبدأ نیز نزدیک
ی متن به های آوایی، پیام اصلاستفاده کردیم که در فارسی دقیقام برای صدای کبوتر است و با وجود تفاو  

 شود  درستی منتقل می
 : صدای ُسم اسب 3مثال 

  ایهییییی!  دادا  عوو!  اوپ پ  آخرین باره   …باشه، باشه
 … پففف! پتیهو پتیهو 

 ( 40 :1394، 1ج  شوریه، 

Ok, ok… Une dernière fois, alors. Hop ! Hue 
dada! Hiiiii pfff! Tagada tagada… 
(Chevrier, T1, 2015: 40) 

به کار می پیتیکوآوای فارسی  نام  ُسم اسب هنرام دویدن  برای صدای    Tagadaرود که در متن فرانسه  ، 
نام مثال،  در این  به هم شبیه استفاده شده است   آوای فارسی و فرانسه از لحاظ تعداد هجاها و تلفظ بسیار 

 گذاری اکو مطابقت دارد  هستند  همچنین آهنگ متن اصلی حفظ شده و با دیدگاه برگشت پذیری و تاثیر

سازهای موسیقی تۀ  دس   ششم: صدای 
یابیم  آواهای فارسی درمی ایم  با نراهی به فرهنگ نام های فارسی برای ترجمه استفاده کرده های زیر از معادل در مثال 

با ،  با  با  رر ، ریم در  تاراخ، را  تاراخ داخ داخ آواهای متعددی در فارسی وجود دارد مثل که برای اصوا  موسیقی نام 
آواهای فارسی و فرانسه به هم  اما این صداها برای سازهای ایرانی هستند و در این زمینه نام ترنگاترن  و ترلال، غیره. 

های  تا از معادل شباهتی ندارند، زیرا در دنیای موسیقِی دو زبان بعای سازها متفاوتند، بنابراین، سعی ما بر آن بوده  
و برای صدای  بوق  ها برای صدای شیپور از  تر و رایج در ادبیا  کودک و نوجوان استفاده کنیم  در این مثال فارسی ساده 

 ایم  استفاده کرده   قژژژژنوازد و گوشاراش است، از ویولونی که کودک می 
 : صدای شیپور 1 مثال

 … همم
 ! بووووق 

 ای! آفرین! عجب اقتدار پدرانه  آها
 ( 21 :1394، 2ج  شوریه، 

Mmh… 
Pouêêt! 
Ah bravo! Elle est belle, l’autorité parentale. 
(Chevrier, T2, 2015: 21) 

 

 : صدای ویولن 2 مثال
 Crîîîîî ! (Chevrier, T2, 2015: 21) ( 21:  4139،  2ج شوریه،!   قژژژژ
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که در موقعیت نام  دارند آواهایی  معانی متفاوتی  مختلف   :های 

کنیم که در دو موقعیت ماتلف معنای متفاوتی گرفته است  صدای را بررسی می   Tatataآوای  در این مثال نام 
آمده و دومی نشانۀ ماالفت با حرف    دی دی دیریناول ناشی از پیدا کردن شیء مورد نظر است که به صور   

مثالانتااب کرده  نُچنُچنُچ مااطب است که معادل آن را   در این  نام به موقعیت  ایم   آواها در های ماتلف 
 ها توجه شده است؛ بدین ترتیب تعداد هجاها در هر دو زبان مطابقت دارد  متن و آهنگ آن

Tatata! Je sais ce qui plaire à toute la famille! …”La 
ruée vers l'or” de Chaplin! (Chevrier, T1, 2015: 9) 

دیرین  دی  می دی  ه!  که  خوششون  مۀ  دونم  چی  از  خانواده 
 (9:  1394،  1ج  شوریه،    !»جویندگان طال«ی چاپلین   …آد!می 

 
Tatata! Rien n’est plus important que la santé! 
(Chevrier, T2, 2015: 39) 

،  2ج شوریه،  ! هیچ چیز از سالمتی مهمتر نیست! ُنچ ُنچ ُنچ
1394:  39 ) 

کنیم که در دو موقعیت معنای متفاوتی دارد  در اولی نشانۀ حسر  و تثسف را بررسی می  Zutدر این مثال  
و در دومی نشانۀ کالفه شدن از توضیح بین از حد برای مااطب   آخ چقدر حیفظاهری است که با عبار   

تقل کنند توانند منظور نویسنده را منآمده است  این دو عبار  فارسی می  ولش کن اصالا هست که به صور  
 و همان تثثیر را در خوانندۀ زبان مقصد برذارند 

Zut alors, on se réjouissait tellement ! 
(Chevrier, T1, 2015: 39)  

 ! بردیم، چقدر ازش لذ  می آخ چقدر حیف
 ( 39 :1394، 1ج  شوریه، 

 

Oh, et puis zut ! (Chevrier, T2, 2015: 19)  19:  4139، 2ج !  شوریه، اصالم   کن ولن، و بعدش اوه ) 

 گیری. نتیجه۴
ای چالن برانریز های دیرر مسئلهها به زبانآواها در کمیک استریپ حاور پررنری دارند وبرگردان آننام 

عۀ است  با بررسی پیهرۀ پژوهن دریافتیم که منشاء تولید این صو  واژگان بسیار متنو  است و در این مجمو
به شن  داستان آن پی یافتن معادل بابا    گروه تقسیم کردیم  هنرام ترجمۀ کمیک استریپ ها را  از ابتدا در 

یابی ها امهان معادل مناسب فارسی برای هرکدام از نام آواها بودیم و این دردره را داشتیم که آیا برای همۀ آن 
پین  چه  طبعث هر  دارد   میوجود  برمی تر  مانع  به  در برخی موارد  مجبرفتیم،  و  به معادل خوردیم  سازی ور 

 سازی باید توسل جست؟ های واژه بودیم، ولی همواره این ساال برایمان مطرح بود که برای این کار به چه روش 
آواها را فراهم کرد و در این اول، رنای زبان فارسی امهان یافتن معادل برای تعداد زیادی از نام لۀ  هدر و

عنوان ( به1389  آواهای فارسیفرهن  نا واژگان، از صو  ۀ نزمی راستا، عالوه بر معلوما  عمومی خود در
برای بعای از این کلما  چندین معادل فارسی ارائه شده  این فرهنگ حتی  در  منبع موثقی استفاده شد  

گیری و رونویسی استفاده آواهایی که موف  به یافتن معادل فارسی نشدیم، از واماست  برای آن دسته از نام
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الب مثال کردیم   بعای  آن ته  نبودن  به دلیل ملمو   ولی  دارند،  فارسی معادل  زبان  در  ردۀ سنی ها  برای  ها 

ها و هجاها، آهنگ کلما  و خوانندگان این مجموعه اقدام به رونویسی نموده و سعی کردیم با تهرار حرف 
گوش کودکان و نوجوانان در  تر و آشناتر بهآواهای امروزیتثثیرگذاری متن را نیز حفظ کنیم  با این روش، نام

 برگردان داستان انتااب شده است  
پذیرش   توانایی  و  پویاست  و  رنی  الفبایی  و  آوایی  نظر  از  فارسی  زبان  که  است  ذکر  خاتمه شایان  در 

ما رایج شود، زمینام  بیشتر در کشور  اگر این سبک ادبی  دارد  بدین ترتیب  و نۀ  آواهای جدید را  برای رشد 
آن   نامترویج  صور   این  در  که  آن،  ترجمۀ  برای  چه  استریپ،  کمیک  خل   برای  چه  آواهای فراهم است 

با چه روشی میجدیدی وارد زبان فارسی می است که  برایمان مطرح  نامشوند، اما این ساال  آواهای توان 
های پژوهن  توان در چهارچوب های دیرر را با زبان فارسی هماهنگ ساخت، سئوالی که پاسخ آن را میزبان
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