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 .۱مقدمه
هر زبانی دارای کلماتی اس که در واژهشناسی آن زبان فاقد معنی اس
عنصر طبیع (خاک آب هوا آتن) حیوانا
واژگان پربسامد اسم صف
ایر صو
ِ

کلماتی که به تللید از صدای چهار

انسان و اشیای ساخته شده و به «نامآوا» معروف هستند

قید و فعل را در بر میگیرند و در ذهر شنونده یا خواننده تصویری از

آن صدا بهوجود میآورند از آنیایی که نام آواها دارای محتوای احساسی و هییانی بسیار رنی هستند شعرا

نوجوان هر زبانی
و نو یسندگان از آنها در انوا متون نظم و نثر استفاده میکنند بهعنوان مثال ادبیا کودک و
ِ
م
برای اللای مفاهیم گوناگون به خوانندگان خردسال خود نیاز مبرمی به ایر دسته از واژگان دارد خصوصا در
م
کمیک استری (واژۀ منتاب فارسی پینما) که تعداد زیاد و تنو آنها از مشاصا بارز ایر سبک نسبتا
جدید اس
خواندن و درک مفهوم ایر نو متون به زبان مادری ارلب امری بدیهی اس
آنها به زبان دیاری در میان اس

ولی هناامی که برگردان

موضو چالن برانایا میشود از ایر روی حاور بسیار پررنگ و متنو

نامآواها در کمیک استری بابا ما را به ف ر معادلیابی برای آنها در زبان فارسی واداش

بدیر ترتیب به

جلد آن پرداخته و در ایر مسیر با مش التی مواجه شدیم در نتییه انیام ایر پژوهن را ضروری
ترجمۀ سه ِ
دیدیم تا پاسای منطلی برای پرسنهای خود بیابیم

 .۱ .۱پرسشها و فرضیههای پژوهش

با توجه به جایااه مهم نامآواها در کمیک استری بابا و پربسامد بودن آنها در ایر داستان ایر سوالها مطرح
اس  :معادل فارسی ایر صو واژگان وجود دارد یا باید برای آنها معادلسازی کرد؟ برای معادلسازی ایر
گروه از کلما به چه روشهای واژهسازی باید متوسل شد؟
از آنیاییکه فارسی زبان شعر و ادبیا اس

تصور میشود که در ارلب موارد معادل نامآواها در ایر

زبان وجود دارد و نسب به موقعی واژهها باید معادل آنها را رصد کنیم همچنیر برای ترجمۀ آنهایی که
در فارسی معادل ندارند سادهتریر روش واژهسازی رونویسی 1و وام گیری 2اس

استفاده از ایر روشها به

حفظ بیاانای متر نیا کمک میکند
 .۲ .۱نگاهی بر پیکرۀ پژوهش

در میان کتابهای پرطرفدار ادبیا کودک و نوجوان میتوان به کمیکاستری (پینما) اشاره نمود ایر نو
کتاب ترکیبی از تصویر و نوشتار اس که نویسنده به وفور از نامآواها یا صو واژهها به منظور ملمو ترشدن
1. Transcription
2. Emprunt
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پویانمایی صام اس که در قالب کتاب یا میله ارائه
داستان استفاده میکند .در واقع کمیک استری نوعی
ِ
میشود .از کمیکاستری های خارجی شناخته شده در ایران میتوان به میموعۀ ماجراهای تن تن
داستانهای ابرقهرمانان کمپانی مارول اشاره نمود .در ایران نیا صفحاتی از هفتهنامۀ کیهان بچهها به ایر سبک
م
داستان اختصاص دارد که در دهۀ پنیاه عمدتا پینماهای خارجی ترجمه شده به فارسی چاپ میشد ولی
امروزه پینماهای ایرانی جایاایر آنها شده اس
کمیک استری بابا اثر برونو شوریه 1فرانسوی مللب به نوب 2داستان پدری اس که با چهار دخترش
زندگی میکند او از چهار همسر سابلن جدا شده و از هر یک صاحب دختری در ردههای سنی ماتلف و
دارای روحیاتی بسیار متفاو اس

پدر خانواده بازیار و کمدیر بی ار به خانهداری و ناهداری از

دخترهاین میپردازد او گه گاه پیشنهادهایی برای بازی در یک س ان کوتاه یا یک آگهی تبلیتاتی دریاف
میکند اما اکثر اوقا وقتن را در خانه میگذراند و تمام تالشن را میکند که دخترها در آساین باشند او
مردی بسیار مهربان اس و زنده بودن کودک درونن باعث شده تا همواره مانند یک کودک رفتار کند داستان
سری کمیکاستری بابا حول محور ایر خانواده و پستی و بلندیهایی اس که در زندگیشان اتفاق میافتد
 .۲پیشینۀ پژوهش
پژوهنهای زیادی پیرامون موضو نامآواها در ادبیا فارسی انیام شده اس

همچنیر در رابطه با ترجمۀ

نامآواها از زبان های دیار نیا ملاالتی وجود دارد تا به امروز دو فرهنگ لتا در ایر زمینه به زبان فارسی
گردآوری شده اس

فرهنگ نامآواهای فارسی ( )1375اثر تلی وحیدیان کامیار اس

ملالهای نیا تح

عنوان « موسیلی حروف و واژهها » از ایشان در  1369در میلۀ نشردانش به چاپ رسیده اس

در اولی به

توصیف و تحلیل نامآواها و همچنیر جمعآوری نامآواهای زبان فارسی پرداخته و در دومی از آهنگ واژگان
تأثیر آنها و جنبۀ صوتی یک اثر سار گفته اس

عالوه بر آن ایشان نامآواهای گوینهای ماتلف زبان

فارسی را نیا جمعآوری کرده اس
دومیر فرهنگ نامآواها متعل به سروش سنهری اس که در آن شاهد تحلیل و بررسی کاملی از نامآواها
و اصوا هستیم همچنیر او نامآواها را به طور جامعی گردآوری کرده و برای هر کدام از آنها مثالی از آثار
فارسی یا ترجمه شده آورده اس
بررسی شده و ایر پژوهن بر اسا

در آوا و القا به ناارش مهوش قویمی نامآواها و موسیلی اللاگر آنها
نظریۀ موری

گرامون 3انیام شده اس

قویمی از زبان گرامون

میگوید« :نه تنها نامآواها و ت رارها بل ه در شرایطی خاص واجها نیا اللاگرند» ()13 :1383
1. Bruno Chevrier
2. Nob
3. Maurice Grammont

24

دورۀ سوم ،شمارۀ نخست

پژوهشهاي زبان و ترجمۀ فرانسه

همچنیر ملاال زیادی روی موضو نامآواها در زبان فارسی به ناارش در آمده که به معرفی چند نمونه
از آنها میپردازیم احمد ابومحبوب در ملالۀ خود تح عنوان «کارکرد نامآواها در رالیا موالنا» نامآواها
را در رالیا موالنا بررسی کرده اس

به اعتلاد وی موالنا با استفاده از نامآواها در اشعارش به زبان ناستیر

بشر نادیک شده و ایر امر به نوعی نشانار روح طبیع گرای اوس

از طرفی چون بعای حاال عرفانی

با واژگان قابل وصف نیستند شاعر به استفاده از نامآواها و اصوا روی آورده اس

در ملالۀ دیاری با عنوان

«بررسی کارکرد نامآواها در هش کتاب سنهری» نویسندگان توصیف جامعی از نامآوا ارائه نموده و معتلدند
که سهراب سنهری به دلیل پیوند عمیلی که با طبیع داشته به منظور انتلال احسا در اشعارش از نامآواها
ُ
استفادۀ زیادی کرده اس ملالۀ دیاری با عنوان «بررسی نامآواها در زبان کردی» به رشتۀ ناارش در آمده
که به ع لیدۀ نویسندگان آن معتلدند هرچه انسان رابطۀ بیشتری با طبیع داشته باشد نامآواهای موجود در
زبان او فراوانتر اس

به همیر دلیل در زبانهای اصیل ایرانی نامآواها از پر بسامدتریر کلما هستند

با بررسی های به عمل آمده روی سای نشریا ماتلف پژوهشی روی نامآواها در کمیک استری
یاف نشد و ایر در حالی اس که در زبانهای دیار مانند فرانسه از جنبههای ماتلف به ایر موضو پرداخته
شده اس
 .۳روش پژوهش
یابی نامآواها روبرو کرد
برگردان سه جلد از میموعۀ کمیک استری بابا به زبان فارسی ما را با مش ل معادل ِ

صو واژگانی که حاوری بسیار پررنگ در ایر اثر دارند بدیر ترتیب مثالهای چالن برانایا در ایر سه
کتاب را گردآوری و دستهبندی کرده سن به تحلیل آنها پرداختهایم در رابطه با روش ترجمۀ آنها و یافتر
ُ
معادل مناسب برای هر نامآوا در موقعی خاص از روی رد امبرتو اکو 1و همچنیر از دو دیدگاه وی در زمینۀ
«مترادفهای آلتاویستا» 2و «برگش پذیری و تاثیرگذاری» 3استفاده کردهایم
 .۴یافتهها و بحث
 .۱ .۴نگاهی به تعار یف نامآواها

از آنیایی که هدف ما در ایر ملاله مطالعۀ نامآواها در زبان فرانسه و چاونای برگردان آنها به فارسی اس
لذا قبل از پرداختر به تحلیل ایر واژگان در پی رۀ پژوهن الزم میدانیم نااهی گذرا به تعاریف ایر گروه از
لتا در فارسی و فرانسه بیاندازیم
1. Umberto Eco
2. Les synonymes d’Altavista
3. Réversibilité et effet
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در فرهنگ نامآواها در زبان فارسی نامآوا واژهای اس طبیعی و واقعی نه قراردادی و مصنوعی در کتاب
کراتیلوس 1افالطون که طبیع گرا بود باور داش که همۀ واژهها با مفاهیم خود رابطهای طبیعی دارند
ُ ُ
در بعای واژهها ایر رابطه آش ار اس و افراد عادی هم آن را درمییابند مانند کوکو میومیو شرشر جرینگ
که بر صدای فاخته گربه ریاش آب و ش ستر شیشه دالل دارند در بعای دیار رابطۀ طبیعی واضح
نیس و تنها فالسفه به آن پی میبرند ایر نو واژگان نامآوا هستند واژهشناسان نامآوا را محدود به کلماتی
میکنند که با تللید صدا ساختهشدهاند اما زبانشناسان و اهل شعر و ادب آن را در مفهومی گستردهتر به کار
میبرند یعنی شامل هر واژهای میدانند که میان لفظ و معنای آن نوعی رابطۀ طبیعی یا ذاتی باشد مانند:
واژههایی که پژواک صدا هستند همچون جیکجیک که صدای گنیشک اس و کوکو که هم صدای فاخته
ی
رخر آن یا واژههایی
اس و هم نام دیار آن در واژۀ «زنییر» صدای جرینگجرینگ نهفته و در واژۀ «اره» ِخ ِ
مانند مورمور و ِگ ِاگا که گرچه مدلول آنها صدای مسمو ندارد اما وقتی ایر عارضهها پیدا شود در
استاوانها و عاال احسا مورمور و ِگ ِاگا میکنیم

به نظر زبانشناسان نامآوا شامل صو های عاطفی 2نیا میشود زیرا میان اصوا عاطفی و مفاهیم

آنها نیا رابطهای طبیعی وجود دارد به عنوان مثال «آه» که به طور طبیعی و ریر ارادی بر زبان اندوهاینی
جاری میشود و یا «هر» که از دهان هیامش نی خسته در کاری سنایر بیاختیار و طبیعی خارج میگردد
در تعیب بیاختیار لفظ « ِا» و در بد آمدن از چیای لفظ «آه» بر زبان میآید

فرق ایر دسته از اصوا با دیار نامآواها در ایر اس که صو های عاطفی در اثر حاال شدید روانی

چون اندوه شادی تعیب تحسیر تحلیر و ریره بهطور ریر ارادی تولید میشوند و درحلیل واکنن
طبیعی ایر حاال اس

اما دیار نامآواها بر اسا همانندی و شباه استوار هستند اعم ازاین ه همانندی

لفظی باشد شبه لفظی ت راری و ریره از آنیاییکه اصوا عاطفی بهطور طبیعی از نهاد انسان بر میآیند
م
لذا بعای از آنها در زبانهای ماتلف به هم شبیهاند مثال کلمۀ «آخ یا آه» فارسی و در انالیسی و فرانسه
ترکی عربی «« »ahاصوا ندایی مانند «آی ِای آهای» نیا جاو اصوا
میآیند (وحیدیان کامیار )14-9 :1375

عاطفی به شمار

قویمی در کتاب آوا و القا نامآوا را ایرگونه تعریف میکند « :نامآواها در واقع کلماتی هستند که ما به
برخی جانوران و اشیاء نسب میدهیم و از طری واجهای خود صداهایی را که در طبیع وجود دارند کم
و بین تللید میکنند یا ایر اصوا را به نوعی یادآور میشوند برخی نامآواها ارادیاند به ایر معنی که در

1. Cratylus
2. Interjection
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اصل هدفی جا بازسازی میدد و هرچه دقی تر صداهایی که در طبیع به گوش میرسند ندارند برخی
دیار برحسب اتفاق نامآوا شدهاند؛ یعنی تحول آواشناختی کلمه سبب شده اس که اصوا آنها ارزش و
ماهی تللیدی پیدا کنند» ()9 :1383
سنهری در کتاب فرهنگ نامآوا ابتدا به تعریف و بررسی انوا نامآوا پرداخته اس

او معتلد اس «آوایی

را که بشر اولیه شنید و تللید کرد امروزه «نامآوا» مینامند اگرچه برخی زبانشناسان گسترۀ آن را از صداهای
طبیعی فراتر میدانند .مهمتریر ویژگی نامآوا ایر اس که انسان در هر نلطۀ کرۀ زمیر وقتی آن را میشنود
م
م
م
میتواند چه ناقن چه تلریبا کامل به تللید آن بنردازد منظور از «ناقن و تلریبا کامل» ایر اس که مثال
دستااه تولید صدای فاخته با انسان تفاو دارد و آدمی همان گونه «کوکو» نمیگوید که فاخته میگوید
حتی بیر انسان ها نیا ایر تللید به سبب نبود بعای آواها متفاو اس

ایرانیان صدای به هم خوردن گرز

و شمشیر را «چکچاک چلاچ و…» میشنوند و آوای پرتاب تیر را «ش شاپ»؛ زبانهایی که واجهای
«چ» و «پ» را ندارند مانند زبان عربی آش ار اس

که آن را به گونهای دیار میشنوند و بر زبان

میرانند» ()19 : 1389
در ملالهای با عنوان «تحلیل و بررسی نامآواها در زبان کردی» نویسندگان از زبان محمود نشاط چنیر
اسم صو
میگویندِ :

تل لید صدای انسان حیوان و برخورد اشیاء و حاال م انی ی هر سه را شامل

میشود وی صو ِ خواندن و راندن حیوانا و کلماتی نظیر «جیا» در مورد ترساندن کودک از آتن و «پیف»
اسم صو نمیداند و آنها را جاء اصوا دانسته اس
را ِ

صفوی نیا معتلد اس « :نامآوا عبار اس از ش ل بندی و به کار بردن واژهها به تللید از صدا ایر
م
شیوهای در زبان انسانی اس که در آن صدا احسا را بازتاب میدهد احتماال ایر ش ل از بیان ناستیر
بشر بوده اس که بعدها در اثر ت امل و دگرگونی به واژههای زبان تبدیل شده اس » ()16 : 1360
شارل نودیه 1نویسندۀ فرانسوی ( )1844-1780در سال  1808در یک فرهنگ تاصصی نامآواهای
زبان فرانسه را گردآوری نموده سن

معنا و کاربرد هر کدام را بیان کرده اس

نودیه به نلل از دومارسه

2

فیلسوف و متاصن دستور زبان فرانسه نامآوا را ایرگونه تعریف میکند« :نامآوا صوتی اس که یک کلمه
صدای طبیعی معنای آن را تللید میکند ایر صور

خالصهایس

از کلماتی که تللید صدا اییاد

میکند» ( 1808پیشافتار 3 )8 :نودیه دربارۀ نامآواها چنیر میگوید« :نام اشیاء به طور شفاهی تللیدی
از صدای آنهاس و به طور نوشتاری تللیدی از صور آنهاس

زبان ملفوظ اس
نامآوا نوعی ِ

و

1. Charles Nodier
2. Dumarsais
3. Nodier.1808. préface. VIII
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هیروگلیف نو نوشتاری زبان ساختارهایی که نه ش ل خاصی دارند و نه صدای ماصوصی و فلط بر اسا
ِ
1
قیا اییاد شدهاند خواه در زبان باشند خواه در نوشتار» (همان )12-11 :
 .۲ .۴رابطۀ لفظ و معنا

دربارۀ رابطۀ لفظ و معنا دو دیدگاه متفاو وجود دارد عدهای از دانشمندان معتلدند بیر لفظ و معنا رابطۀ
ذاتی وجود دارد اما عدهای دیاربر ایر علیدهاند که رابطۀ لفظ و معنا قراردادی و مصنوعی اس

در یونان

باستان افالطون که طبیع گرا بود اعتلاد به ایر داش که همۀ واژهها با معنای خود رابطهای طبیعی دارند
اما ارسطو ایر نظر را رد کرد و گف چنیر رابطهای وجود ندارد و تفاو واژههای هر زبان را دلیل بر قراردادی
بودن ایر رابطه میدانس

در ایران هم دانشمندانی به ذاتی بودن رابطۀ لفظ و معنی معتلد بودند از جمله

خلیل ابر احمد فراهیدی و سیبویه که باور داشتند که عرب لفظ را به ش ل و هیئ معنی میسازد ابوعلی
فارسی و شاگردش ابر جنی و سیوطی و میرداماد نیا رابطۀ لفظ و معنی را طبیعی میدانستند (وحیدیان کامیار
)10-9 :1375
اما فردینان دوسوسور 2زبانشنا مشهور فرانسوی ( )1913-1857دالل مستلیم الفاظ به پدیدههای
م
جهان خارج را رد کرده و معتلد اس که انتااب یک لفظ برای یک معنا امری کامال اختیاری 3اس و
محتوای کلما با دنبالۀ حروفشان هیچ نسبتی ندارند اما دربارۀ نامآواها موضو کمی متفاو اس
علیدۀ سوسور نامآواها از اجاای اساسی زبان نیستند و تعدادشان نیا محدود اس

به

با ایرحال او انتااب لفظ

برای نامآواها را نیا به نوعی اختیاری میداند و برای اثبا به تفاو لفظ نامآواهای ی سان در زبانهای
ماتلف اشاره میکند در زمان ما گرچه زبانشناسان قراردادی بودن لفظ و معنی را به اثبا رساندهاند اما
همۀ آنان بر ایر باورند که در تمام زبانهای دنیا گروهی از واژهها هستند که دالل لفظ آنها بر معنی
کمابین طبیعی و ذاتی اس

ایرگونه واژهها را نامآوا یا اسمصو مینامند (همان )10 :در ایر پژوهن ما

همچنیر بهطور مستلیم و ریر مستلیم به رابطۀ لفظ و معنی ایر گروه از واژگان میپردازیم
 .۳ .۴انواع نامآوا

زبانشناسان دستهبندیهای ماتلفی از نامآواها دادهاند از جمله وحیدیان کامیار که آنها را به پنج دسته
تلسیم و بدیر ترتیب معرفی کرده اس :

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

28

پژوهشهاي زبان و ترجمۀ فرانسه

دورۀ سوم ،شمارۀ نخست

نامآواهایی که لفظ آنها بر صدا دالل ندارد بل ه بر حرک و عمل همراه با صدا تأکید میشود
مانند بو ماچ که بر عمل دالل دارد نه خود صدا نامآواهایی که مدلول آنها صدا ندارد اما
احسا میکنیم دارای صداس مانند ُزق ُزق مورمور ِگ ِاگا قیلیویلی نامآواهایی که بر صو
ظاهر کلمه احساسی را در ما اییاد میکند مانند ریا فسللی باریک نادیک
دالل ندارند اما ِ
درش

دور و ریره رابطۀ لفظ و معنی در ایرگونه واژهها طبیعی و ذاتی اس

بارگ گنده کلف

زیرا مصو های  a e iزیر هستند ( به ترتیب از راس به چ ) و بر کوچ ی دالل دارند و
مصوتهای  â u oبم هستند (به ترتیب از راس به چ ) و بارگی را میرساند نام آواهایی مانند
شل تلی لیته ِگل لیر الی زالل لیا بدون صدا هستند اما صدای آب را تداعی میکنند
یعنی واژههای تل تالپ قل شل شل رلرل و ریره صدای آب را میرساند و حرف «ل»
نلن اصلی را در آنها جه دالل بر آب دارد ]…[ به عبار دیار ذهر انسان در وهلۀ اول میان
صدای آب و مایعا که دارای حرف «ل» هستند و خود مایعا رابطهای طبیعی برقرار میکند گروه
آخر نامآواهایی که با شنیدن آنها ذهر حتی به کشف رابطهای دورتر نیا دس مییابد یعنی واژهای
مثل هول را که دارای حرف «ل» اس برای تر مناط رطوبتی و جنالی مناسبتر اس از رعب
تر

خوف میبیند برع

«خ»رسانندۀ خش ی اس

خوف را با تر در مناط خشک کویری سازگار میبیند زیرا حرف
م
و صدایی اس که از کشیدن مثال ریای بر روی پوس خشک

برمیخیاد لذا نه تنها واژههای خشک خ

خار خاان نامآوا هستند بل ه خوف هم ارزش

نامآوایی دارد :هول رالب همه چیای متلوب (همان)30-29 :

نی وبا نیا در ملالۀ «نظریۀ منشاء زبان» نامآواها را بر اسا منشاء آنها به ده گروه دستهبندی کرده
که تلفیلی از عناصر طبیع

حیوانا

انسان و اشیاء اس

اما سنهری تلسیم بندی کلیتری از نامآواها انیام داده و آنها را در دو دسته معرفی میکند:
نامآواهایی که میتوانند در جایااه صو قرار گیرند :آه ،آخ ،وای و ریره نامآواهایی که نمیتوانند
مفهوم صو را داشته باشند :شرشر ،عوعو ،هوهو و ریره به همیر دلیل باید بیر اصوا و نامآواها
فاصله معینی اییاد کرد » اما او تلسیم بندی جاییتری از لحاظ منبع تولید نیا ارائه کرده و معتلد
اس که نامآواها دارای منابع تولید متفاوتی هستند مانند پرنده حیوانا وحشی آب و هوا اجسام
سا

جنگ صنعتی اندام آدمی موسیلی خواندن و راندن حیوانا

تلفظ کودکانه صداهای

عاطفی و… ()25-24 :1389

از آنیا که اصوا جاو نامآواها در نظر گرفته میشوند اما ایر ن ته را نمیتوان نادیده گرف که نامآواها
از نظر دستوری اسم و اصوا شبهجملهاند اما به دلیل نادی ی آنها تشاین این ه یک صو کیا
نامآواس و کیا شبهجمله دشوار مینماید شاید بتوان گف وقتی یک صو به تنهایی به کار میرود و به
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جملۀ دیاری تعل ندارد در آنیا شبهجمله اس و در باقی موارد نامآواس
میتوان در اکثر موارد فعل صف

و قید و گاهی اسمهای دیار ساخ

همچنیر از نامآوا در نلن اسم
بهعنوان مثال غرغر ،غرولند،

غرغرکردن ،غرغرو به ایر ن تۀ مهم در قسم دیاری از ایر ملاله اشاره خواهیم کرد
 .۴ .۴سااتار و نقش دستوری نامآواها

«اسم صو » نامیده میشد
«نامآوا یک ملولۀ دستوری اس و در میموعۀ اسم قرار میگیرد و در گذشته ِ
مصطفی ملربی درسال « 1323نامآوا» را برای  onomatopéeبرگاید که در سالهای اخیر بیشتر از ایر
عنوان استفاده میشود» (سنهری )24 :1389
سنهری معتلد اس که نامآواها مانند دیار کلما میتوانند انوا نلنهای دستوری را بنذیرند مانند
نهاد مفعول متمم و… او با آوردن مثالهایی ایر دستهبندی را برای ما روشرتر میکند:
« قید :تاپی تل تل کنان فر فر و … مثال  « :به جای این ه بترسم بیاختیار پلی زدم زیر
خنده » (شیشههای ش سته طاهره ایبد ص )9
صو  :آخ آه آوه و … مثال« :آی دریتا که خردمند را  /باشد فرزند و خردمند نی » (رودکی)
صف  :جیتو ررررو و … مثال « :ضیاء الواعظیر آن رند جیتو  /زده پش

تریبون پاک

وارو» (کلیا میرزاده عشلی ص )452
مصدر جعلی :ترنایدن قلیدن چاویدن و … مثال « :آب که بر میقلید موج کوتاه و مالیمی از
آن بر میخواس » (کلیدر محمود دول آبادی ص )669
مصدر مرکب :آه کردن پچپچ کردن و … مثال« :بنیچید از آن پ ی ی آه کرد  /ز نیک و بد اندیشه
کوتاه کرد» (فردوسی)
ندا :آی آهای و … مثال« :ای بی خبر ب وش صاحب خبر شوی  /تا راهرو نباشی کی راهبر
شوی» (حافظ)» (سنهری )24 :1389

در ایر دستهبندی مشاهده میکنیم که نامآواها ساختارهای گوناگونی دارند مانند اسم ساده مرکب
م رر (بع بع) نام رر (تاالپ تولوپ) مشت (شاالپی)
 .۵ .۴ویژگیهای نامآواهای فارسی

وحیدیان کامیار در فرهنگ نامآواها ویژگی نامآواهای فارسی را ایرگونه بیان میکند:

م
نامآواهای فارسی اکثرا به صور دوتایی اس  :خرخر ،تاپتاپ و … در نامآواهای دوتایی گاه جاء
م
دوم دقیلا ت رار جاء اول نیس بل ه در یک حرف یا بیشتر اختالف دارند تعداد ایرگونه نامآواها
نسب به ت راریهای ی سان کم اس  :تلق و تلوق ،جلز و ولز ،جغور بغور
بعای نامآواها به صور ت ی به کار میروند و بر سه گونه هستند:
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الف تک هیایی :رژ ن وینگ دام
ب دوهیایی :جرینگ گروم تل تل خرنا
م
ناگفته نماند که نامآواهای تک هیایی و دوهیایی معموال به صور ت راری نیا کاربرد دارند از
مثالهای فوق فلط خرنا ت راری نیس
قوقولی قوقو

ج سه هیایی و بیشتر مانند گرومباس (گرومبس ) ترناس
م
بعای از نامآواهای ت راری معموال به صور ت ی کاربرد ندارند مانند خرخر()xorxor
نامآواهای دوتایی از نظر میانوند به چند دسته تلسیم میشوند
الف میانوند ندارند مانند :عوعو ،فشفش ،قارقار
م
ب با میانوند «و» مانند :فشوفش ،تالپوتلوپ ،دامبولو دیمبول ،اخوتف ،خروپف(معموال حرف
قبل از «و» نیا مشدد میشود)
ج با میانوند «ا» مانند ترنگاترنگ ،چکاچک تعداد ایرگونه نامآواها بسیار کم اس
از بعای از نامآواها مشتلا فعلی و ریرفعلی ساخته میشود:
الف فعلی :ترکیدن ترنایدن رریدن خراشیدن و …
ب اسمی :فشفشه قرقره هافهافو قلک و …
ج صفتی :ی
رران رلتلی
از بعای نامآواها واژۀ مرکب ساخته شده اس  :آبشار ،دلهره ،آسمان غرنبه ،چشم غره.
نامآواها همانند دیار اسمها با فعل به کار میروند و به اصطالح فعل مرکب میسازند مانند
قرقرکردن قرقرزدن جرجرشدن …» ()44- 43 :1375

 .۶ .۴تحلیل نامآواها در کمیک استریپ بابا

برای برگرداندن نامآواهای کمیکاستری

ُ
بابا از دو دیدگاه امبرتو اکو استفاده شده اس

اکو در فصل

مترادفهای آلتاویستا1دربارۀ کلما مترادف صحب میکند یعنی کلماتی که در فرهنگ لت یاف میشود
و در ایر راستا به ترجمۀ ماشینی اشاره میکند ماشینی به نام آلتاویستا که اسا
ادف هر واژه اس
متر ِ

کارش ترجمۀ مبتنی بر

اکو با دادن مترهایی به آلتاویستا و دریاف ترجمۀ آنها متوجه میشود که ماشیر

نمیتواند همیشه ترجمۀ درستی از متر به ما بدهد او در پژوهنهاین نشان میدهد که اگر فرض کنیم
معادل لت ِ «معنا» همانطور که در فرهنگ لتا آمده «مترادف» باشد به ایر نتییه میرسیم که استفاده
ِ
از مترادف برای ترجمه مش ل اییاد میکند او برای مثال کلما ( fatherبه انالیسی یعنی پدر) ( pèreبه
فرانسوی یعنی پدر) ( daddyبه انالیسی یعنی بابا) و ( papaبه فرانسوی یعنی بابا) را کلماتی مترادف در
1. Altavista
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م
نظر میگیرد اما در بعای از مواقع ایر کلما مترادف نیستند مثال در جمله  God is our fatherنمیتوان
گف  God is our daddyپ در همیر کلمۀ ساده میبینیم که استفاده از کلمۀ مترادف به معنای اصلی
ادف محض وجود ندارد و ترجمه بر اسا
جمله آسیب میزند بنابرایر تر ِ
موقعی یک کلمه در متر خود تعییرکنندۀ معنای آن اس

آن اشتباه اس

عالوه بر ایر

گاهی یک کلمه در دو موقعی ماتلف یک

برای معادلیابی هر کلمه باید توجه کنیم که آن واژه در آن موقعی خاص چه معنایی

معنا را نمیدهد پ
م
میدهد و صرفا با استفاده از کلمۀ پیشنهادی فرهنگ لت یا مترادف نمیتوان ترجمۀ درستی انیام داد
دیدگاه بعدی که برای تحلیل ترجمۀ خود انتااب کردهایم «برگشتپذیری و تاثیرگذاری» اس

اکو

معتلد اس که اگر متنی به زبان الف را به زبان ب ترجمه کنیم ودوباره از زبان ب به زبان الف متر اول و
آخر باید به نوعی از لحاظ ایدۀ اصلی مشابه باشند و در ایر موقع ترجمۀ ایدهآل اس

ایر یعنی

برگش پذیری به علیدۀ وی اگر ماشیر آلتاویستا بتواند ترجمهای برگش پذیر ارائه دهد کارش قابل قبول
البته آلتاویستا با ترجمۀ عبار به عبار یا ساختار به ساختار تا حدی با بررسی کلما موجود در

اس

متر مترادفهای صحیح را انتااب میکند اما در ترجمههای متوالی ایر روش معنا را خدشهدار میکند
برگش پذیری کامل فلط به معنا محدود نمیشود بل ه ظاهر کار نیا باید با متر اصلی مطابل داشته باشد؛
مانند عالئم سیاوندی و … اکو چنیر ادامه میدهد که اگر متنی با ریتم خاصی نوشته شده باشد بهتر اس
مترجم ریتم را در ترجمه حفظ کند او همچنیر در رابطه با تأثیرگذاری بر اسا نظریۀ اس وپو  1میگوید:
«یک متر ترجمه شده در زبان ملصد باید همان تأثیری را داشته باشد که متر در زبان اصلی دارد» (:2003
 2)99بنابرایر باید از قید و بند واژگان و ترجمۀ کلمه به کلمه رها شد و ایدۀ اصلی متر مبداء را به صورتی
برگش پذیر ترجمه کرد
ُ
ادف محض وجود ندارد و نمیتوان یک متر را
با مرور دو دیدگاه امبرتو اکو به ایر نتییه میرسیم که تر ِ
فلط با استفاده از فرهنگ لت ترجمه کرد بل ه مترجم باید به موضو متر و موقعی هر کلمه در آن اشراف

کامل داشته باشد در برگش پذیری نیا وظیفۀ یک مترجم عالوه بر برگرداندن متر حفظ ایدۀ اصلی و آهنگ
آن سار اس تا بتواند در زبان ملصد نیا تاثیرگذار باشد در برگردان نامآواهای ایر میموعه سعی کردهایم
تا حد ام ان به ایر دو دیدگاه وفادار باشیم راه ارهایی که برای ترجمۀ بهتر استفاده کردهایم به شرح زیر
اس :
 1نامآواهایی که در فارسی معادل دارند در ترجمه از آنها استفاده شده اس
 2نامآواهایی که در متر فارسی برای درک بهتر فاای داستان به صور واژه در فارسی ترجمه شدهاند
1. Skopos
)2. Eco (2003: 99
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 3نامآواهایی که معادل فارسی نداشتند و به همان صور که تلفظ میشوند بازنویسی شدهاند
جایااه مهم نامآواها در ایر سه جلد کتاب از لحاظ پربسامد بودن ما را بر آن داش تا آنها را بر اسا
منشاء تولیدشان طبلهبندی کنیم:آواها (صداهای عاطفی) نامآواهای انسانی نامآواهای مربوط به اشیا
صداهای نوزاد و زبان کودکانه صدای حیوانا

صدای سازهای موسیلی و ریره درپایان به نامآواهایی

پرداختهایم که در موقعی های ماتلف معانی متفاوتی دارند و با استفاده از دیدگاه اول اکو در هر موقعی
ترجمهای متفاو برایشان ارائه شده اس

جه روشرتر نمودن مطلب برای هر دسته از نام آواها به

ذکرچند مثال میپردازیم سن از راه اری سار میگوییم که برای ترجمه به آن متوسل شدهایم
دستۀ اول :آواها

مثال :1صدای فو کردن ناشی از کالفای
پففف… دخترها! (شوریه ج)4 :1394 1

)Pfff… Les filles! (Chevrier, T1, 2015: 4

در ایر مثال  pfffآوایی اس که از دهان پدر خارج میشود و بیانار کالفای او از نامرتب بودن خانه
اس

برای آوای فو کردن در فارسی معادلهای پف و پوف و فوت وجود دارند که در ایر قسم از اولیر

معادل استفاده شده اس

حرف «ف» به جای « »fدر فرانسه به صور م رر آمده تا به حفظ آهنگ در زبان

ملصد کمک کند همچنیر تلفظ ایر معادل فارسی بسیار به نامآوای فرانسوی نادیک اس و در ترجمۀ دوبارۀ
متر فارسی به فرانسه ایدۀ اصلی متر محفوظ میماند انتاابی که با روی رد برگش پذیری و تأثیر گذاری
ُ
امبرتو اکو مطابل دارد
مثال  :2صدا برای دعو به س و
هیسسس …اجازه بدید از ایر آرامن بازگشتهام لذ ببرم
(شوریه ج)36 : 1395 3

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

برای آوای دعو به س و  Tsssبا مراجعه به فرهنگ نامآواهای فارسی سروش سنهری ()1389
معادلهای هیس ،شش و سس و … را یافتیم که در ایر مثال از اولیر معادل استفاده شده زیرا در ادبیا
داستانی رایجتر اس

اگر به جای ایر معادل سس را قرار میدادیم شاید از لحاظ آوایی به زبان فرانسه

نادیکتر بود و آهنگ متر مبدأ حفظ میشد اما ایر معادل در فارسی در موقعی های دیاری نیا استفاده
م
میشود بنابرایر هیس را برگایدهایم که دقیلا برای درخواس س و اس و ایرکار با روی رد برگش پذیری
اکو مطابل دارد
مثال  :3صدای آژیر آمبوالن
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بی بوو بی بووو
دارید با مر شوخی میکنید درسته؟ (شوریه ج:1394 1

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

)6

در ایر مثال دخترها برای بردن پدر به بیمارستان صدای آژیر آمبوالن را تللید میکنند در زبان فارسی
برای صدای بوق یا آژیر از بوق یا بیب استفاده میشود و ما نیا در ایر مثال با ترکیب تلفظ فرانسوی و نامآوای
فارسی سعی کردهایم تا ترجمه را به متر اصلی نادیکتر کنیم از طرفی ت رار مصو «و» در نامآوای فارسی
به جای « »oدر معادل فرانسوی با حفظ آهنگ متر مبدأ و دیدگاه تأثیرگذاری اکو مطابل دارد
دستۀ دوم :نامآواهایی با منشأ انسان

مثال  :1صدای خنده
صبر کنید! میتونید دوباره برید باوابید… ی شنبه ا ! ها ها

Attendez ! Vous pouvez vous recoucher… C'est

ها! ایر هم بااطر همه روزهایی که میخواستم با خیال

dimanche ! Ha ha ha! C'est pour toutes les

راح باوابم و شما خرابن کردید! هو هو هووو! (شوریه

! grasses matinées que vous m’avez gâchées

ج)3 : 1394 1

)Hû hû hûûû ! (Chevrier, T1, 2015: 3

برای صدای خنده در زبان فارسی نمونههای متعددی وجود دارد از جمله  :هاها ،هههه ،قاهقاه ،پخپخ
م
ُ
و … اما در ایر مثال با ت یه بر روی رد امبرتو اکو به منظور حفظ آهنگ متر اصلی در زبان ملصد ترجیحا
معادلی را برگایدیم که از نظر آوایی به نامآوای زبان فرانسه نادیکتر اس
مثال  :2نامآوا برای سرع باشیدن به کار
ُبینب زود! (شوریه ج)26 : 1394 2

در ایر مثال کلمهای که انتااب شده نامآوا نیس

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

بل ه یک قید اس

در زبان فرانسه کلمۀ  Ousteبرای

تشوی به تسریع انیام عملی به کار میرود و در دستۀ نامآواها قراردارد اما در فارسی برای روشر کردن
موقعی

ایر نامآوا را با کلمۀ زود جایاایر کردیم البته میتوانستیم از معادل یاال نیا استفاده کنیم اما اولی

را ترجیح دادیم زیرا هم برای خوانندگان جوان ملمو تر اس و هم از لحاظ آوایی و تلفظ به نامآوای فرانسوی
شباه بیشتری دارد بدیر ترتیب در متر ملصد همان تاثیرگذاری متر اصلی را حفظ کردهایم
مثال  :3صدای سرفه کردن
حیف شد… دوس داشتم که به شما میسنردمن هه هه!

Dommage… …J'aurais aimé devoir vous le

ک وهو کوهو! (شوریه ج)7 :1394 1

confier, hé hé! Treuh reuh! (Chevrier, T1,
)2015: 7
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در فرهنگ نامآواهای فارسی برای سرفه کردن کهوکه و کوهه را یافتیم در ایر مثال با بهرهگیری از دیدگاه
ُ
تاثیرگذاری امبرتو اکو سعی در حفظ آهنگ متر مبدأ داشتیم بنابرایر اولیر معادل را انتااب و واج «و» را
اضافه کردیم تعداد حروف را نیا در زبان فارسی با فرانسه تطبی دادیم با ایر حال شاهد تفاو هایی در تلفظ
فارسی و فرانسه هستیم که از دو ن ته ناشی میشود :الف تفاو الفبای دو زبان؛ ب تفاو نحوۀ شنیدن
صدای سرفه در دو زبان ایر ن ا در تمامی زبانها وجود دارد
دستۀ سوم :نامآواهای مربوط به اشیا

مثال :1صدای تلویایون گوشی همراه و بازی کامنیوتری
بی بی بی

Bip bip bip

خرچ پونگ ویاز راتاتاا

Crash pounk wizz ratatak

عش مر🎵🎵🎶 ! (شوریه ج)9 :1394 1

)Mon amour! (Chevrier, T1, 2015: 9

در ایر مثال نامآواها به صدای تلویایون مربوط اس و به صور گنگ شنیده میشوند اعاای خانواده
هر یک فیلمی را جداگانه تماشا میکنند بنابرایر ساختار نامآوا را به همان صور گذاشتهایم یعنی همانند
تلفظشان در فرانسه بازنویسی شدهاند
مثال :2صدای بسته شدن در و خاراندن سر و صور هناام ف ر کردن
ترق! خار خار
همم… باید نیمۀ پر لیوان رو دید( .شوریه ج)3 : 1394 2

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

برای صدای بسته شدن در از معادل فارسی استفاده شده اس

برای صدای خاراندن معادلهای متعددی

در فرهنگ نامآواهای فارسی یافتیم از جمله خارتخارت ،خاشخاش ،خارت و خورت و … که از میان
آنها اولی را برگایدیم زیرا به ساختار هیایی نامآوای فرانسوی نادیکتر اس
مثال  :3صدای زنگ َدر
دینگ دینگ! سالم پسرم میتونم بابا رو ببینم؟ (شوریه
ج)38 :1395 3

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

برای صدای زنگ َدر در فارسی نامآواهای دینگدنگدونگ درینگدرینگ رینگرینگ و … وجود
دارد برای ترجمه از معادلی ساده یعنی دینگدینگ استفاده کردیم که برای نسل نوجوان آشناتر باشد ایر
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م
معادل با نامآوای فرانسوی تفاو دارد اما در زبان فارسی کامال شناخته شده و قابلفهم اس
ُ
نیا طب دیدگاه برگش پذیری و تاثیرگذاری امبرتو اکو در ترجمۀ دوبارۀ متر از فارسی به فرانسه منظور
در ایر مثال

نویسندۀ متر محفوظ میماند
دستۀ چهارم :صدای نوزاد و زبان کودکانه

مثال :1صدای م یدن پستانک
ف ر میکنم که ببرنی

میخواد «خرگوشی و هویجهای

جادویی» رو ببینه…ملچ ملوچ! (شوریه ج)9 : 1394 1

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

در ایر مثال از نامآوای ملچملوچ برای صدای م یدن پستانک استفاده شده اس

اما در فرهنگ

نامآواهای فارسی معادلهای دیاری مانند مچمچ و ملچملچ وجود دارند که برای بیان صدای خوردن و
نوشیدن به کار میروند با توجه به این ه در صو واژۀ فرانسوی آوای « »ouوجود دارد ما نیا در هیای دوم
فارسی انتاابی یعنی ملوچ از حرف «و» جه حفظ آهنگ متر مبداء استفاده کردهایم
معادل
ِ
مثال :2خواب به زبان کودکانه
گی طال جیتی کشید و با تمام سرع فرار کرد سه خر

Boucle d'or poussa un cri et s'enfuit à toutes

که گیج شده بودند دیار هرگا دوباره او را ندیدند حاال

jambes, les trois ours stupéfait ne la revirent

الال عایادلم! (شوریه ج)15 :1394 1

!plus jamais. Dodo maintenant, mon bébé
)(Chevrier, T1, 2015 : 15

برای  Dodoکه یک نامآوای فرانسوی در زبان کودکانه اس و به معنای خواب ب ار میرود نامآوای الال
م
را انتااب کردهایم که دقیلا معادل فارسی آن اس با ایر کار ایدۀ اصلی متر مبداء حفظ شده و با روی رد
تاثیرگذاری امبرتو اکو مطابل دارد
دستۀ پنجم :صدای حیوانات

مثال :1صدای اسب آبی
مر عاش اسب آبیام! اونک اونک! (شوریه ج: 1394 2

J’adore les otaries ! Onk onk ! (Chevrier, T2,

)37

)2015 : 3

در ایر مثال معادلی برای صدای اسب آبی در زبان فارسی نیافتیم بنابرایر به راه ار رونویسی نامآوای
فرانسوی رو آورده و در عیر حال سعی در حفظ آهنگ زبان مبداء داشتهایم
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مثال :2صدای کبوتر
ب بلوو! ب بلووو! ب بلووو!

! Iiik ! Iiiik ! Iiiik

قللاننر!

!Vraoumm

قاقان! دوبایه دوبایه!

! Vavoum! Aco’e aco’e

دوباره؟ قللان!

! Encore? Vraoum

ب بلوو! (شوریه ج)31 :1395 3

)Iiik! (Chevrier, T3, 2016 : 31

در ایر مثال نامآوای بقبقو بهعنوان معادل فارسی برای  Iiikصدای کبوتر استفاده شده اس

همچنیر

برای حفظ آهنگ متر اصلی هر جا که حرفی به صور م رر آمده در ترجمه نیا رعای شده و یک حرف
م
را ت رار کردهایم همانطور که مشاهده میشود نامآوای فارسی و فرانسوی اصال به هم شباه ندارند در
عیر حال میتوانستیم از جیکجیک که در فارسی برای صدای پرنده به کار میرود در ترجمه استفاده کنیم
که از نظر تلفظ به متر مبدأ نیا نادیکتر باشد اما با ت یه بر دیدگاه مترادفهای آلتاویستای اکو از معادلی
م
استفاده کردیم که در فارسی دقیلا برای صدای کبوتر اس و با وجود تفاو های آوایی پیام اصلی متر به
درستی منتلل میشود
مثال  :3صدای ُسم اسب
باشه باشه… پ آخریر باره اوپ! عوو دادا! ایهییییی

Ok, ok… Une dernière fois, alors. Hop ! Hue

پففف! پتی و پتی و… (شوریه ج)40 : 1394 1

dada! Hiiiii pfff! Tagada tagada… (Chevrier,
)T1, 2015: 40

نامآوای فارسی پیتیکو برای صدای ُسم اسب هناام دویدن به کار میرود که در متر فرانسه Tagada

استفاده شده اس

در ایر مثال نامآوای فارسی و فرانسه از لحاظ تعداد هیاها و تلفظ بسیار به هم شبیه

هستند همچنیر آهنگ متر اصلی حفظ شده و با دیدگاه برگش پذیری و تاثیرگذاری اکو مطابل دارد
دستۀ ششم :صدای سازهای موسیقی

در مثالهای زیر از معادلهای فارسی برای ترجمه استفاده کردهایم با نااهی به فرهنگ نامآواهای فارسی درمییابیم
که برای اصوا موسیلی نامآواهای متعددی در فارسی وجود دارد مثل داخداختاراختاراخ ،رامدرمررم ،ریمبامبامبام،
ترنگاترنگ و ترلال ،غیره .اما ایر صداها برای سازهای ایرانی هستند و در ایر زمینه نامآواهای فارسی و فرانسه به هم
موسیلی دو زبان بعای سازها متفاوتند بنابرایر سعی ما بر آن بوده تا از معادلهای
شباهتی ندارند زیرا در دنیای
ِ

فارسی سادهتر و رایج در ادبیا کودک و نوجوان استفاده کنیم در ایر مثالها برای صدای شینور از بوق و برای صدای
ویولونی که کودک مینوازد و گوشاراش اس

از قژژژژ استفاده کردهایم
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مثال  :1صدای شینور
همم…

…Mmh

بووووق!

!Pouêêt

آها آفریر! عیب اقتدار پدرانهای! (شوریه ج: 1394 2

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

)21

مثال  :2صدای ویولر
قژژژژ! (شوریه ج)21 :1394 2

)Crîîîîî ! (Chevrier, T2, 2015: 21

نامآواهایی که در موقعیتهای مختلف معانی متفاوتی دارند:

در ایر مثال نامآوای  Tatataرا بررسی میکنیم که در دو موقعی ماتلف معنای متفاوتی گرفته اس

صدای

اول ناشی از پیدا کردن شیء مورد نظر اس که به صور دی دی دیرین آمده و دومی نشانۀ ماالف با حرف
مااطب اس که معادل آن را نچنچنچ انتااب کردهایم در ایر مثال به موقعی های ماتلف نامآواها در
متر و آهنگ آنها توجه شده اس ؛ بدیر ترتیب تعداد هیاها در هر دو زبان مطابل دارد
دی دی دیریر! میدونم که همۀ خانواده از چی خوششون میآد!
… «جویندگان طال»ی چاپلیر! (شوریه ج)9 :1394 1
ُ ُ ُ
نچ نچ نچ! هیچ چیا از سالمتی مهمتر نیس ! (شوریه ج2
)39 : 1394

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

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

در ایر مثال  Zutرا بررسی میکنیم که در دو موقعی معنای متفاوتی دارد در اولی نشانۀ حسر و تأسف
ظاهری اس که با عبار آخ چقدر حیف و در دومی نشانۀ کالفه شدن از توضیح بین از حد برای مااطب
ا
هس که به صور ولش کن اصال آمده اس ایر دو عبار فارسی میتوانند منظور نویسنده را منتلل کنند
و همان تأثیر را در خوانندۀ زبان ملصد باذارند
آخ چلدر حیف چلدر ازش لذ میبردیم! (شوریه ج1
)39 : 1394
م
اوه و بعدش ولن کر اصال! (شوریه ج)19 :1394 2

! Zut alors, on se réjouissait tellement
)(Chevrier, T1, 2015 : 39
)Oh, et puis zut ! (Chevrier, T2, 2015 : 19

 .۴نتیجهگیری
نامآواها در کمیک استری حاور پررنای دارند وبرگردان آنها به زبانهای دیار مسئلهای چالن برانایا
اس

با بررسی پی رۀ پژوهن دریافتیم که منشاء تولید ایر صو واژگان بسیار متنو اس و در ایر میموعۀ

داستان آنها را به شن گروه تلسیم کردیم هناام ترجمۀ کمیک استری بابا از ابتدا در پی یافتر معادل
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دورۀ سوم ،شمارۀ نخست

مناسب فارسی برای هرکدام از نام آواها بودیم و ایر دردره را داشتیم که آیا برای همۀ آنها ام ان معادلیابی
وجود دارد طبعأ هر چه پینتر میرفتیم در برخی موارد به مانع برمیخوردیم و میبور به معادلسازی
بودیم ولی همواره ایر ساال برایمان مطرح بود که برای ایر کار به چه روشهای واژهسازی باید توسل جس ؟
در وهلۀ اول رنای زبان فارسی ام ان یافتر معادل برای تعداد زیادی از نامآواها را فراهم کرد و در ایر
راستا عالوه بر معلوما عمومی خود در زمینۀ صو واژگان از فرهنگ نامآواهای فارسی ( )1389بهعنوان
منبع موثلی استفاده شد در ایر فرهنگ حتی برای بعای از ایر کلما چندیر معادل فارسی ارائه شده
برای آن دسته از نامآواهایی که موف به یافتر معادل فارسی نشدیم از وامگیری و رونویسی استفاده

اس

کردیم البته بعای مثالها در زبان فارسی معادل دارند ولی به دلیل ملمو

نبودن آنها برای ردۀ سنی

خوانندگان ایر میموعه اقدام به رونویسی نموده و سعی کردیم با ت رار حرفها و هیاها آهنگ کلما و
تأثیرگذاری متر را نیا حفظ کنیم با ایر روش نامآواهای امروزیتر و آشناتر به گوش کودکان و نوجوانان در
برگردان داستان انتااب شده اس
در خاتمه شایان ذکر اس که زبان فارسی از نظر آوایی و الفبایی رنی و پویاس و توانایی پذیرش
نامآواهای جدید را دارد بدیر ترتیب اگر ایر سبک ادبی بیشتر در کشور ما رایج شود زمینۀ برای رشد و
ترویج آن فراهم اس چه برای خل کمیک استری

چه برای ترجمۀ آن که در ایر صور نامآواهای

جدیدی وارد زبان فارسی میشوند اما ایر ساال برایمان مطرح اس که با چه روشی میتوان نامآواهای
زبانهای دیار را با زبان فارسی هماهنگ ساخ

سئوالی که پاسخ آن را میتوان در چهارچوب پژوهنهای
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