
 مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز پژوهشی  علمی ی مجله 

 78-49 ، صص(22 )پياپی  99 پایيز و زمستان، دومی ، شمارهدهمیاز سال 
DOI: 10.22099/jcls.2019.30202.1622 

 

 
 

و  « ب»های سنی كودكان گروه های مصوری كتابپویش مدلی برای ترجمه 
 ایبينانشانه با رویکرد  «ج»
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 چکيده 
بینارشته کیفیِ  پژوهش  یک  رو  پیشِ  به پژوهش  که  است  بررسی چگونگی   منظورای 

برای گروه  آثار مصور  پیام  انتقال  در  تصاویر  و »ج« صورت  های سنی  همراهی  »ب« 
گرفته است. این تحقیق بر آن بوده است تا دریابد آیا مترجمان طی فرایند ترجمه به  

. بدین  گزینند، چه راهبردهایی را برمی ورت توجهص  کنند یا خیر و در تصاویر توجه می 
ی اصلی های سنی »ب« و »ج« ) هرکدام در دو نسخه منظور سه کتاب مصور برای گروه 

ترجمه  شیوهو  با  و  شده  انتخاب  محتواشده(  تحلیل  رویکرد  ی  ترجمه   با  ی مدل 
کییِرُز  بینانشانه و  آگیار  شدهای  مصاحبهبررسی  و  اند.  متخصصان  با  هم  هایی 

ویرگر، مترجم، ناشر، ...( صورت گرفت. براساس  اندرکاران تولید کتاب مصور )تصدست
صورت  های متفاوتی را به ها، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که مترجمان راهبرد یافته

اند و همگی به یک اندازه  هایشان برگزیده و به کار برده ای در ترجمه شخصی و سلیقه
نداشته  توجه  تصاویر  به به  عااند.  تنها  مترجم  تعیینعالوه گرچه  و  اصلی  در  مل  کننده 

ترجمه  می کارهای  نظر  به  که  شده  دارند  وجود  هم  دیگری  تأثیرگذار  عوامل  رسد، 
ها، مدلی  شدت روی کار مترجم اثرگذارند. در پایان براساس یافتهصورت ضمنی اما به به

 ی کتاب کودک مفید واقع شود. اندرکاران حوزه تواند برای دست ارائه شد که می 

   .مصورکودکان کتاب تصویرگری، ای،بینانشانه یترجمه ترجمه،كليدی:   هایه واژ

 
  مترجمی زبان انگلیسیاستادیار a_ameri@azad.ac.ir 
 مترجمی زبان انگلیسیارشد  یکارشناس nastaran.habibian1@gmail.com 

 19/7/98تاریخ پذیرش مقاله:       17/6/97تاریخ دریافت مقاله:  



 ( 22)پياپی  1399، پایيز و زمستان 2ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                 50

 

 . مقدمه 1

ای برخوردار است؛  تصویری از اهمیت ویژه های داستانی ویژه کتاب ی ادبیات کودک به ترجمه 

تصاویر    ها کنند و در دنیای آن های مختلف دریافت می زیرا کودکان معانی و مفاهیم را از راه 

گشاید  ای رو به رؤیاهایشان می دیگر تصاویر دریچه عبارت کند. به نقش تأثیرگذاری را ایفا می 

آن  به  می و  بسیارآسان ها کمک  را  گوناگون  ناآشنای  مفاهیم  تا  ازاین کند  کنند.  درک  رو  تر 

 شود اغلب با تصاویر همراهند.  هایی که برای کودکان نوشته می کتاب 

ای است که  های تصویری خلق رابطه های کتاب گوید: یکی از قابلیت ( می 2007) 1سایپ 

تواند بازتابی  ی میان کلمات و تصاویر می کند. رابطه بین متن و تصویر ایجاد می   خواننده/ بیننده 

ی دو ساختار )هرچند وابسته(، به دو  ی درک آگاهانه از فرایند تفکر باشد؛ بنابراین فرضیه 

ظور دریافت اطالعات کالمی )به زبان گفتاری یا نوشتاری( و دیگری  من صورت است: یکی به 

های بصری(. هنگامی که توجه ما در یک کتاب  برای دریافت اطالعات غیرکالمی )مثل محرک 

تغییر می  به تصاویر  با ساختارهای  مصور از کلمات  یابد، اطالعات کالمی و غیرکالمی را 

امه از طریق ارتباط ارجاعی که بین این دو ساختار  دهیم. پس در اد شناختی متفاوت نشان می 

یابیم )رک. فردحصاری، به نقل از  شناختی وجود دارد به معنای کامل و هماهنگ دست می 

 (. 128:  1388سایپ،  

ی  آیا مترجمان هنگام ترجمه   در این مسئله کنکاش کند   هدف پژوهش حاضر آن بود تا 

کنند یا خیر؛  ها نیز توجه می مصور به موازات متن مبدأ، به تصاویر و رمزگشایی آن   های کتاب 

گیرند یا خیر.  ی یک متن کامل در نظر می ها کتاب مصور را به منزله دیگر، آیا آن عبارت به 

، ابزاری  ( غیرکالمی   )کالمی و   در نگرش نوین، هر نشانه   ، یک متن های پیشین ریف برخالف تع 

ها حامل معنا هستند و قادرند  قال پیام و برقراری ارتباط. بدیهی است این نشانه است برای انت 

 (. 53:  1392خواه،  های مطلوب انتقال دهند )رک. کیانی پیام را در حالت 

  نیزبخشی از متن کلی    هاآن  حال کهدرعینِتصاویر را    شده،با توجه به اشارات گفته

های  . این نشانهای از متن مبدأ در نظر گرفتانهش بینان  یعنوان ترجمهتوان بهمی،  هستند

زیرا به باور پریرا    توانند در فرایند ترجمه و درنهایت متن مقصد اثر بگذارند؛معنادار می

 (. Pereira, 2008: 106) بازآفرینی بصری متن است« تصویرگری اصواًل»
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گیری از علم سمیوتیک است  بهرهصورت علمی نیازمند  ها بهبررسی و تحلیل نشانه

سوسور  ای است.  های نشانهها و نظامکه طبق تعریف؛ علم جامع ارتباطات از طریق نشانه

زان  پردانظریه  از وی،  و پس  کردمعرفی     را  این حوزهبرای نخستین بار    (1857-1913)

اما آنچه بیشتر    اند؛تعاریف متفاوتی از آن ارائه داده  بنام دیگری چون پرس، اکو و دیگران،

  یاکوبسن   نظر  براساس  که  است  صامت  یا  ایبینانشانه  یترجمهمقصود این مقاله است،  

 و  اشاری  هاینظام  هاینشانه  کمک  به  کالمی  هاینشانه  از  تفسیری(  1996-1982)

 (. Munday, 2012: 9)رک.  است غیرکالمی

تصویرگری شباهت و  تیموزکو ترجمه  دارند.  اس1999)  1هایی  معتقد  ترجمه(  ها  ت 

روش به  می  بدیع  یهمیشه  این  پذیرند؛صورت  متنبرای  متنی، که  ارزش  دارای  ها 

بازآفرینی در متن مقصد   یتطور کامل قابلیک، تاریخی و فرهنگی هستند که بهشناسزبان

تصویرگری نیز صادق    یشود. این مسئله دربارهجم ناگزیر به انتخاب میو متر  را ندارند

و  همچنین  .است ترجمه  مطالعات  شباهتنشانه  بین  نیز  به شناسی  دارد.  وجود  هایی 

ها( یا معانی را  د، انتقال، تبادل و تفسیرِ )پیامتولی  ،شناسی»نشانه(  1994)  2گارلی   یعقیده

یزی است که  کند که در یک یا چند نشانه نهفته است و تا حدودی شبیه به چمطالعه می

ترجمه مطالعات  میشومیبررسی    در  را  ترجمه  بنابراین  نش د؛  فعالیت  یا  ا انهتوان  ی 

 . (30:1392: همکاران، به نقل از فرحزاد و 1994گارلی، میوسیس دانست« )سِ
 

 مترجمان ادبيات كودك .  1. 1

اندازهایشان را به کودک و کودکی گره  ن در جایگاه خالق ادبیات کودک، چشم ساال بزرگ 

هایمان در  ( بر این باور است که »مفاهیم کودکی ما در تمام فعالیت 2000)   3زنند. اویتینن می 

شود. هنگامی که  شود، منعکس می ی آثاری که برای کودکان خلق می ی و در همه سال بزرگ 

ترجمه می برای کودکان می  یا  براساس نویسیم، تصویرگری  از کودکی  ر تصاوی   کنیم،  ی که 

بنابراین،    (. Oittinen, 2000: 53) کل جامعه از کودکی«    کنیم، براساس تصویر داریم عمل می 

 عامل مهم دیگر در ترجمه برای کودکان مانند سایر انواع ترجمه، تفکر و دیدگاه مترجم است.  
 

1 Tymoczko 
2 Gorlee 
3 Oittinen 
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نهمترجمان   کودک  واسطهادبیات  موقعیتتنها  ناهای  اجتماعی  و  فرهنگی  آشنا  های 

رمزگذاری شده نیز    مبدأو انتظارات کودکی که در متن    هاهای ارزشبلکه واسطه  ،هستند

افزونگوید:  می  1گارنر   .(,Lathy 196 :2010)رک.    ندهست آنچه  گمانم  به »به  بر 

خواهی  طبعی، عشرتی مترجم است: خردمندی، نازکبر گرده  هاانآوری ژرف زبچنگ

ملزومات  ویزیآگاهی، حسامندی و حسآبا متن )حس از  بازی هم  و  ( است؛ شوخی 

 . (204 همان،) «ی هر خالقیتی است مترجمی است، اما عناصر باال الزمه

برگردان ساده در نظر گرفته    ی ممکن است مترجم گاه یک نشانه»  2نظر لپیهام   براساس

های  بین محیط  ایعنوان واسطههای فراوان که بهو گاه متخصصی متعهد با توانمندی  شود

می ترجمه  شناختی عمل  امر  در  و  تصمیمکند  به  است«قادر  انتخاب  و  )پکانن،    گیری 

دهد که جایگاه مترجم و این امر نشان می  .(29:  1393روی،  زنده، به نقل از دل 9:  2010

بستگی به دانش جنبی او نیز دارد. جالب  شناختی  قش تأثیرگذارش در کنار دانش زبانن

اس ترجمهتوجه  در  ایران  در  چه  و  در غرب  مترجمان چه  که  کودکان  ت  ادبی  آثار  ی 

ساختن اسامی خاص،  کنند. »تغییر بافت فرهنگی و بومیهای مشابهی را انتخاب میروش

بهتر کودکان از    هایی است که مترجمان برای فهمو حتی مراسم مذهبی از روش  هامکان

 .(32: 1393روی، زندهنقل از دل  ، به118 : 2010)لتی،  برند«آن بهره می

های مصور به  مترجم باید در اعمال این تغییرات در کتاب  ،با توجه به آنچه گفته شد  

ای داشته باشد تا متن و تصویر دچار تناقض نشده و خواننده را گمراه  تصاویر توجه ویژه

لیندگرن  آسترید  حیرت»گوید:  می  3نسازند.  توانایی  باورم کودکان  آروین به  در  انگیزی 

اگر بنا باشد که مترجم    ،ها را دارندترین و مهجورترین چیزها و موقعیتی بیگانهدوباره 

که  درحالی  ؛دهدبه پردازش ادامه می  هاآنقابلی برای مدد آنجا باشد و معتقدم که تخیل  

 (.Lathy, 2010: 204) تواند پا فراتر نهد«مترجم نمی

گر بصری پیام کتاب را  مصور کودکان، تصاویر در کنار متن، نقش ارائه  هایبادر کت 

انجامد. در اینجا مسئله، تعیین  برعهده دارند و حذفشان ممکن است به نقص در کتاب بی

 
1 Garner 
2 Leppihalme 
3 Astrid Lindgren 
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آن    ر فرایند ترجمه و بررسی چگونگی تأثیرد  ای بینانشانهعنوان یک عنصر  نقش تصویر به

تصمیم استبر  مترجم  عالوهگیری  ترجمه  بر.  در  تصاویر  نقش  بررسی  آثار    یاهمیت 

مصور کودکان، فضای ایدئولوژیکی و فرهنگی خاص هر کشور از جمله ایران ایجاب  

 ترجمه بیشتر متمرکز شوند.    ایبینانشانههای کند که پژوهشگران بر جنبهمی

  یک مفهوم، حس   یکنندهشود، تداعیز در ذهن انسان ثبت میچیتصاویری که از هر

معتقد است که زبان تصویر و ارتباط بصری چه    1خاص است. گورگی کپس   ییا تجربه

یکی از معتبرترین    ،دادن انسان با خود و چه برای بخشیدن هویتی یکپارچه به اوبرای آشتی

میا  هارسانه انسان  به  را  امکان  این  زبان  شکل  ست.  به  را  تجاربش  که  درخور دهد 

ی ارتباطی دیگری  بیش از هر وسیله  مستندسازی کند. زبان تصویری تقریباً  ایمشاهده

با    شاید تصویرگر  .(32:  1380به نقل از صفیاری،    رک. کپس،قادر به نشر دانش است )

کند. در  انتقال پیام را تسهیل می  فرایند   ،اصلی  ی سمت ایدههدایت تفکر و تجسم بیننده به

های  تفاوت  اما  ،بین تصویرگری و نقاشی دشوار باشد  شدن، شاید تمایزقائلنگاه نخست

وجود دارد. مهردادفر تصویرگری را پیوندی میان هنر نقاشی و   هاآنبین  درخور توجهی 

شناسی نقاشی در تدوین عناصر دیداری  سو از معیارهای زیبایی؛ زیرا از یکداندادبیات می

قراردادهایی است که متن کتاب  و  ل  کند و از دیگرسو، تابع اصوو مفهوم هنری پیروی می

تصویرگری متکی به متن یا متکی به  »  ی اوبه عقیده انتظار دارد. و رویکرد نویسنده از او

آن است. در تصویرسازی معموالً  دارد؛نوعی رو  کاربرد  ترین  بنابراین، مهم  ایت وجود 

  یرسازی است«ی روایتگری تصود، جنبهکنعاملی که نقاشی را از تصویرسازی تفکیک می

 . (11:  1390 )مهردادفر،

 

            های مصوركتاب.  2. 1

بر تعریف    های مصور متفاوت است. بنا کتاب  یان مختلف دربارهدستانظر کارشناسان و ا

تصویری آثاری هستند که تصویرهای فراوان   های و همکاران، کتاب  2براون-کارول لینچ

اند. در کتاب تصویری  ها و هم تصاویر در معنای داستان سهیمهم واژه  هاآندارند و در  

 
1 Georgy Kepes 
2 Carole Lynch-Brown 
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تصویر، بدون  داستان  میگیج  واقعی،  حیف  یا  در  کننده  که  گفت  باید  بنابراین  شود. 

،  همکارانراون و  ب  -لینچرک.  )  یا تمامیت داستانندهای تصویری تصویرها بدایت  کتاب

 . (211:  1394، به نقل از خسرونژاد،  2008

های تصویری کودکان  های تصویری آمده است که کتاباز کتاب  1در تعریف گرنبی 

گرفته تا    ،اندین شدههایی که فقط با تصاویر تزیآناز    ؛های متفاوتی وجود دارندبه شکل

متن و تصویر    ها آنهای تصویری که در  دارند یا کتاب  های وزینییی که تصویرسازیهاآن 

های دیجیتالی و  ی گرافیکی، کتابها انامروزه رم  همچنین  )و  اند با هم یکی شدهکامالً

 (. Grenby, 2014: 223)های جدید( دیگر شکل

ستقل نیست و جزئی از کل محسوب  ب مصور یک موجودیت مابنابراین تصویر در کت 

تصومی و  متن  معنی که گرچه هرکدام میناپذیریر جداییشود.  بدین  هند؛  ویت  توانند 

پیچند، به زایشی تازه  پیوندند یا به هم میگاه که به هم میمستقل خود را داشته باشند، »آن 

 .(216: 1394)خسرونژاد،   انجامند«می

«  های مصور، از تعبیر »نگین بر انگشتری خسرونژاد در اشاره به اهمیت تصویر در کتاب 

ای  ها و تصویرها هر دو وسیله (. واژه 217: 1394کتاب استفاده کرده است )رک. خسرونژاد، 

های تصویری،  ها از طریق نوشتن و تصویرگری هستند. در کتاب برای انتقال افکار و اندیشه 

ی تصاویر و واژگان بر هم  کنند و این تأثیر دوسویه همراه متن، داستان را روایت می تصاویر به 

ای متفاوت  های مصور از دو سیستم نشانه کند. کتاب یتی به نام کتاب مصور را خلق می کل 

های  ها از راه کنند و بدون شک محصول آن ای متفاوت عمل می گونه اند که به ساخته شده 

می  دریافت  کتاب متفاوتی  در  متفاوت  سیستم  دو  این  همراهی  کودکان،  شود.  مصور  های 

کند که در عیِن جذابیت، پیچیده  ای ماجراجویانه بدل می تجربه   خواندن را برای مخاطب به 

ها پررنگ است، زیرا مترجم در ابتدا یک  است. طبیعتًا، نقش مترجم در برگردان این کتاب 

 گذارد. ی او اثر می ای ضمنی که خوانش و دریافت او بر ترجمه مخاطب است؛ خواننده 

می  می  ییهاانداست»  :گویدنودلمن  نقل  واژگان  خطی،  که  متمرکز،  شکل  به  کنند 

دارند و تصاویر گرایش به    زنجیروار و سببی هستند. همچنین واژگان تمایل به صراحت 

 
1 Grenby 
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رود؛ درک ما از  سوی کلیات میشود و بهبان با جزئیاتی آغاز مییافتن. درک ما از زانتشار

 (.91: 1389نودلمن، ) شود«شود و به جزئیات بخش میوع میتصاویر با کلیات شر

واحدی هستند و آن حرکت است. با    منشأ نوشتار و نقاشی دارای    1از نظر بارت 

به  اندیشه  قلم،  و  دست  نشانه حرکت  درمی صورت  دیدنی  اندیشه  ای  این  حال  آید. 

ها،  را. این تصویر یا ترکیب واژه   ها ای از واژه تواند تصویری را ارائه کند یا زنجیره می 

کند که از نظمی با آهنگی موزون پیروی کند که خود بارت آن  زمانی مفهوم پیدا می 

تصویر  ریتم  می را  دو  یافتن  هر  متن  یک  و  نقاشی  تابلوی  یک  بارت  نظر  از  نامد. 

گر  طلبند و در این تعامل، همان اندازه که تصویر تماشاگر یا خواننده را به تعامل می 

یا نویسنده با جسم و روح خود حاضر است، تماشاگر و خواننده نیز با تمام افکار و  

کهنموئی اندیشه  )رک.  دارد  اندیشه 127:  1386پور،  اش حضور  و  افکار  طبیعتاً  ی  (. 

کتاب  به مترجم  مصور  خواننده های  و  عنوان  کتاب  با  رویارویی  در  ضمنی  ای 

 و تأثیرگذار خواهد بود.    اش در فرایند ترجمه، حاضر گیری تصمیم 
 

  راهبردهای رایج .3. 1
ای که بر روی پنج ترجمه از  پژوهشگران در راستای تحقیق با بررسی پژوهشی مقایسه 

ترجمه  «Wimpy Kid»  کتاب  رایج  راهبردهای  از  برخی  با  بود،  شده  میان    انجام  در 

 از راست به چپدلیل  محل تصاویر به  جاییه . از جمله جابرو شدندهمترجمان ایرانی روب

ثر از پیشرفت تکنولوژی و گسترش متأ  اده از گویش رایجِ، استفالخط فارسیبودن رسم 

نوجوانان  اینترنت بین  از مدر  یا بخشی  تصاویر  تغییر  یا  به، حذف  های  تفاوت  دلیل تن 

سان یا کودک  های ابداعیاستفاده از خالقیت در برگردان واژه  فرهنگی و ایدئولوژیکی و

 کند.ها که گاه مترجم را دچار مشکل میآوای نامو ترجمه

رود، مصور کودکان در ایران به کار می  هاکتاب  یهای معمول که در ترجمهراهبرد

آن تناقض ایجاد کند و درنهایت    گاهی اوقات ممکن است که بین متن و تصویر مربوط به

پس وجود تصاویر و نوع برخورد مترجم با   شود.  منجر  تفاهم برای خوانندگانبه سوءِ

  گذار باشد. تأثیرتواند بر کار ترجمه می  هاآن 
 

1 Barthes 
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 عناصر دیداری  . 4. 1

از  طورهمان گفتاری  زبان  به  که  کلمات  و  حروف  نشانهترکیب  قراردادیعنوان    ، هایی 

عنوان یک  ی از عناصر بصری است. تصویرگر بهساخته شده است، زبان دیداری نیز ترکیب

اثرش را با استفاده از عناصر بصری از قبیل؛ خط، رنگ، شکل، نور و بافت خلق    ،هنرمند

توانند معنا و حس خاصی را  تنهایی میینی این عناصر هرکدام بهقایی  عقیده. بهکندمی

نیز به وجود گیرند، معناهاهنگامی که در کنار هم قرار می  ند ومنتقل کن  ی متفاوتی را 

یی مترجم با  آید که آشنابنابراین چنین به نظر می  .(368:    2017قایینی،  آورند )رک.  می

 ترجمه حائز اهمیت است.   فراینددر  هاآنگرفتن این عناصر بصری و درنظر

را منتقل    هاییداوریها و پیشقراردادها، ممنوعیت  ها و »رنگگوید که  می  1سیمونه  

کنیم و معانی گوناگونی دارند که محیط  ها پیروی میکنند که بدون اینکه بدانیم، از آن می

پاستورو، به نقل  )  دهند«ورمان را تحت تأثیر قرار میی گفتار و تصزندگی، رفتار، شیوه

توانند روی خواننده و اول از همه روی  پس تمام عناصر بصری می  .(7:  1393،  سیمونهاز  

این عناصر صورت گیرد،  ترجمه روی    فرایندبگذارند و هر تغییری که طی    تأثیر رجم  مت

   باشد. درخور توجهثر و تواند مؤمی

براساس آنچه تاکنون گفته شد، پژوهشگران در این تحقیق، کتاب مصور کودک را کلیتی  

نشانه  سیستم  دو  از  گرفته متشکل  نظر  در  می ای  و  ترجمه اند  از خواهند  را  آن  منظری    ی 

ی  شناسی و پیشینه ی نشانه ای درباره ی مقدمه شناختی بررسی کنند. بدین منظور با ارائه نشانه 

 شود. آن صورت گرفته است، پرداخته می   آن به معرفی مدلی که پژوهش براساس 
 

   شناسی. نشانه5. 1

های فلسفی و منطقی  اندیشهعنوان روش بررسی پدیدارها به رشد  شناسی بهی نشانهپیشینه

باستان می شناسی همچون روش پژوهش  ، نشانه1950ی  رسد. از دههدر یونان و هند 

 رک. )  ها به کار رفته استارتباط ها و ادراک سازوکارِدر دو قلمرو شناخت داللت  ویژهبه

 . (7-6:  1393احمدی، 

 
1 Simmonet 
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معتقد است    1. سوسور انددادهارائه  شناسی  پردازان تعاریف گوناگونی از نشانهنظریه 

شود و این ارتباط است که معنا را  ها فهم می ها تنها در نسبت با سایر نشانه که »معنای واژه 

و    ی بین دال و مدلول درون یک نشانه کند. داللت معنایی عبارت است از رابطه ایجاد می 

 (.  15- 14:  1394،  های دیگر است« )نجومیان ی یک نشانه با نشانه حال، حاصل رابطه درعیِن

 نشانه را در»شناسی آمریکایی معروف است،  ، که به پدر نشانه2چارلز ساندرز پرس  

این نظام سه وجهی از دیدگاه او شامل  .  (16  همان،)  یک نظام سه وجهی الگوسازی کرد«

 نشانه، مفسر و موضوع است.  

 نشانه 

 

 موضوع  مفسر 

 1ی شکل شماره

چیزی است  ، هراست. موضوع  پذیرتفسیر   بازنمایی را بر عهده دارد و  ینشانه وظیفه

ی آن وجود دارد )شیء، رویداد، رابطه، کیفیت و غیره(.  که امکان تفکر یا بحث درباره

نشانه به چه   که که ذهن متوجه شود. برای آنی معنای نشانه استمفسر کمابیش به منزله

ای داشته  انهموضوع نشانه یا نظام نش  ی ، الزم است تجربیاتی دربارهکندیچیزی داللت م

مصور کودکان الزم است که    هاکتابی  بنابراین در ترجمه  ؛(8:  1393  اکو،رک.  )  باشد

ی که همان تصویر است را داشته  ا انهی سیستم نشی کافی دربارهمترجم دانش و تجربه

ترجمه    فرایندتواند در  ش از کودکان زمانه میباشد. همچنین تجارب او از کودکی و شناخت 

 به او کمک کند. 

سیستم تمایزات    بازسازی  شناس ی بارز یک نشانهده است که وظیفهبر این عقی  3کالر 

ای اعضای یک فرهنگ معنادار  ها را بری پدیدهای که مجموعهگونهو توافقات است به

 (. Culler, 2011: 99)رک.  سازد

 
1 Saussure 
2 Charles Sanders Peirce 
3 Culler 
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مانند    هاشناسیک نشانهین واقعیت است که رمزگشایی نشانهگفته شد حاکی از ا  آنچه 

حیطهفرایند  ترجمه، در  در  ی  است.  فرهنگ  دانش    فرایند ی  کنار  در  مترجم  ترجمه، 

استاش  شناختیزبان اندازه  الزم  فرهنگ  به  با  کافی  باشد.    مبدأ ی  آشنا  نیز  مقصد  و 

ا در عالم دارای معنای ماهوی و ذاتی نیستند، بلکه  چیزه» شناسان بر این باورند که  نشانه

 . (17: 1394 )نجومیان، سازد«ن چیزهاست که از آن معنی میاین رابطه و نسبت میا

ترین تمایزی  دهد که نخستین و مهمی دو سیستم گفتاری و دیداری نشان میمقایسه 

ذهن مخاطب را    ،واژه  شناسیک و دال تصویری وجود دارد این است کهکه میان دال زبان

  ،کندشود یا همان مدلول راهنمایی میآفریده می  تجریدی که در ذهن ویبه آن تصور  

ای مشخص یا انضمامی  سویهو به آن    کشاندهتصویر، آن تصور را به سوی خود    حال آنکه

 . (32: 1393احمدی،   رک.) بخشدمی

پردازان مختلف  رویکردهای متفاوتی از سوی نظریه  در تعریف ترجمه نیز تعاریف و

ی  کردی هرمنوتیکی را مطرح کرد. بنا بر عقیده ارائه شده است. استاینر در قرن بیستم روی

سخن شفاهی یا مکتوب و نیز تالش برای   او ترجمه »تفحص در آنچه به معنای »ادراک«

(. Munday, 2012: 244)ست«  در چارچوب مدلی کلی از معنا ا  فرایندتشخیص این  

شناختی و فکری ذهن مترجم  تمرکز استاینر در ابتدا بر عملکرد روانگوید که »ماندی می

فرایند ترجمه را مورد بحث قرار می دهد«  معنایی و ادراکی نهفته در    فراینداست و سپس  

 . (244)همان، 

  ها آنیکی از    رگری هر دو اثر هنری هستند؛ زیراترجمه و تصوی  ،از نظر پژوهشگران

حاصل ترکیب واژگانی است و دیگری با ترکیب عناصر بصری و تصاویر خلق می شود.  

ای عمل کند که پیوند متن و  گونههای مصور کودکان، مترجم باید بهی کتابدر ترجمه

شناسانه است. تصاویر حفظ شود. بدون شک چنین کاری نیازمند نگاهی هنری و زیبایی

فرایند ترجمه پررنگ  استاینر به ترجمه که در آن نقش و نگاه مترجم در  بنابراین رویکرد  

   عنوان چارچوب این پژوهش در نظرگرفته شود.تواند بهاست، می

ترجمه که در آن    فرایندی کالمی در نظر بگیریم،  ا انهعنوان نظام نشنانچه زبان را بهچ

شناختی  فرایندی نشانهشود،  میرمزگشایی و متن مقصد با زبان مقصد رمزگذاری    مبدأمتن  
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تأیید رابطه   1توان به توصیف ویکتوریا ولبی شناسی و ترجمه میی بین نشانهاست. در 

انی  های ترجمفرایندبا توجه به اینکه    ترجمه روشی است برای تفسیر و درک.»  اشاره کرد:

ها تولید  ی نشانهو معنا در رابطه گیرندشناختی صورت مینوعمند و هایی نظامدر محدوه

  ه هم متصلند«ی نشانه و معنا بی ترجمه و نظریهشود، از دیدگاهی مفهومی، نظریهمی

(Petrilli, 2009: 518 .) 

 

 . مبانی نظری 2

پرس یک    ی نظریه  براساس  3و کییِرُز  2های آگیار دو استاد اسپانیایی به نام  2013در سال  

 ای ارائه کردند. این مدل شامل دو قسمت است:بینانشانهی مدل ترجمه

نشانه  .1 مرجع  ترجمهنشانه،  )اثر  است  موضوعشناختی  ترجمهنشانه  ،شده(؛  شده، ی 

  شناختی است.شناختی است و مفسر )اثر ایجادشده(، هدف نشانهنشانه منشأ ،موضوع

شناختی )اثر  شانه نشانه، مرجع ن   ی مترجم(؛ موضوع شناختی است )نشانه . نشانه، هدف نشانه 2

است ترجمه  ایجاد   شده(  اثر  مفسر،  است  و  تفسیرکننده  روی   & Aguiar)رک.  شده 

Quieroz, 2013  .) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Welby 
2 Aguiar 
3 Quieroz 
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عنوان  به  مترجم نشانه در نظر گرفته شود،   منشأعنوان  بهشده  كتاب مصور ترجمهاگر  

  موضوعِ کار ترجمه شده است؛ (  نشده)ترجمه  كتاب اصلیشناختی و  مفسر، هدف نشانه

سازگار است. پژوهشگران این    ایبینانشانهی  ین پژوهش حاضر با این مدل ترجمهبنابرا

که  م هرمنوتیکی  رویکرد  با  را  و  استاینردل  داد  به  گفته  نیز  ترپیش  ارائه  عنوان شد، 

عنوان جنبش هرمنوتیکی    نظر گرفتند. استاینر مدلش را با   چارچوب نظری پژوهش در

   ی تعریف یاکوبسن است.این مدل بر پایه .ارائه دادکه شامل چهار حرکت است،  

 

 

 

 

 

 
 

 های پژوهش . پرسش2

 های زیر صورت گرفته است:این پژوهش در راستای پاسخ به پرسش

در    توانند، تصاویر چگونه می«ج»و    «ب» های سنی  های مصور کودکان گرهدر کتاب  .1

 انتقال پیام مددرسان باشند؟ 

 کنند؟ اگر بلی، چگونه؟ ترجمه به تصاویر توجه می  فرایندآیا مترجمان در  . 2

 های خاصی در رابطه با تصاویر وجود دارد؟ های مصور کودکان راهبرد ی کتاب آیا در ترجمه .  3
 

 . روش پژوهش 3

 طرح پژوهش و روش انجام آن  . 1. 3

کاررفته در این تحقیق  ههای کیفی، مصاحبه و تحلیل محتوا دو ابزار بعرف پژوهش  بنا بر

شده است  شنودی ترسیم  و واقعیتی گفت جهان بشر به مثابه» 1ی برینکمن هستند. به گفته

به آن  در  دارد«  عنوانکه مصاحبه  مرکزیت  تحقیق   (. Lathy, 2014: 277)  یک روش 
 

1 Brinkmann 
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داده 1954) 1تعریف قدیمی مصاحبه که مکابی و مکابی  گوید: »مصاحبه یک  اند، می ( ارائه 

کشیدن  کننده، سعی در بیرون عنوان مصاحبه ی کالمی رودررو است که در آن یک نفر به مبادله 

 (. 278اشخاص دیگر دارد« )همان،    اطالعات یا اظهار نظر یا ابراز عقیده از شخص یا 

عهده    بر  سنگینی  »مسوولیت  تعاریف،  و  اظهارات  این  وضوح  و  سادگی  وجود  ی  با 

که    برند ی دنیایی به کار می ها گفتگوها را برای مطالعه کنندگان کیفی است چرا که آن مصاحبه 

شده  اشباع  مکالمات  )همان،    با  مصاحبه 278است«  نوع  به (  تحقیق  ی  این  در  کاررفته 

است.  ا  ترین نوع آن است. دیگر ابزار این پژوهش تحلیل محتو ساختمند است که متداول نیمه 

بابی عقیده به  »مطالعه   2ی  محتوا  ارتباطات ضبط تحلیل  انسان شده ی  میان  )همان،  ی  هاست« 

ای است برای  ی گسترده واژه   گوید: »تحلیل محتوای کیفی دانش ( می 2007)   3یی (. ُدرِن360

نظریه«   تکوین  و  تفسیرها  الگو،  یابش  شناسایی مضمون،  شامل  تحلیلی  اقدامات  توصیف 

 (Saldanha,  & O' Brein, 2013: 190 .) 
  

 ی پژوهش هانمونه  .2. 3

»ب« و »ج« تحلیل  داستانی مصور برای کودکان گروه سنی    در این پژوهش محتوای سه اثر

عبارتشد آثار  این  نسخهند  ا .  کتاب  از:  انگلیسی  جادوییی  به    انگشت  دال  رولد  اثر 

اثر    دانه کوچولوی متفاوت از آن، کتاب  ار ترجمهتصویرگری کونتین بلک به همراه چه 

کارل و کتاب   ماهاریک  آلموند  کِیت، گربه و  دیوید  قالب  یک  ره)  اثر  و  در دو  اصلی 

که هم نویسنده  این بود    انگشت جادوییشده(. گفتنی است که علت انتخاب کتاب  ترجمه

های زمانی مختلف حاکی  های متعدد آن در بازه و تصویرگر بنامی داشت و هم وجود ترجمه 

دوم و سوم به این دلیل صورت گرفت    های بودن اثر بوده است. انتخاب کتاب از پرمخاطب 

ورزیدند؛  نشده( کتاب امتناع می ی اصلی )ترجمه که بیشتر ناشران از دراختیارگذاشتن نسخه 

بنابرین با مراجعه به شورای کتاب کودک که مرجع معتبر و درخور اعتمادی است، این دو  

 شان هم موجود بود انتخاب شدند. های اصلی کتاب که نسخه 
  

 
1 Maccoby and Maccoby 
2 Babbie 
3 Dornyei 
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 شوندگان صاحبهم.  3. 3

تا با  که این پژوهش یک پژوهش بینارشتهآنجاییاز ای است، پژوهشگران الزم دانستند 

 ای خود  ی حرفهی کافی در زمینهچندتن از متخصصان ترجمه و تصویرگری که به اندازه

مصاحبه    هاهایی از آنافرادی که طی نشست، مصاحبه کنند.  نظر ومجرب هستندصاحب

از: بودند  آمد، عبارت  آثار د  به عمل  ادبیات کودک، یک مترجم و مدیر نشر  و مترجم 

  کودکان، یک مدیر نشر و منتقد تصویرگری، سه تصویرگر و یک مترجم، تصویرگر و

 ی فرانسویِ مقیم ایران. نویسنده

  

 . مراحل انجام پژوهش 4. 3

رو شدند که  ههایی روبکاستیمرتبط با    هایها و مقالهی کتابپس از مطالعه  پژوهشگران

  های مصاحبه را مطابقپرسش  هاآنبنابراین    ساخت؛تر  را در انجام این تحقیق مصمم   هاآن 

انتخاب و با    صاحبه در فواصل زمانی متفاوت االت تحقیق طرح کردند. جلسات مبا سؤ 

ان تصویرگران و  از می  شوندگان عمدتاً شوندگان برگزار شد. مصاحبهمصاحبه هماهنگی با

مصاحبه برخی  شدند.  انتخاب  پست  مترجمان  طریق  از  دیگر  برخی  و  رودررو  ها 

ترانویسی،    متن مصاحبه را  پژوهشگران   ،. پس از تکمیل هر مصاحبهانجام شدالکترونیکی  

اثر رولد دال از    انگشت جادوییتحلیل و کدگذاری کردند. در گام بعدی محتوای کتاب  

.  تحلیل شدی فارسی آن  ی کتاب اصلی به زبان انگلیسی با چهار ترجمهمقایسهطریق  

هم بررسی شدند.    کیت، گربه و ماهو    دانه کوچولوهای  همچنین دو کتاب دیگر به نام

به   هااز تحلیل محتوا و مصاحبه  آمدهدستهای بهرمزینه بازبینی نهایی شدند. سرانجام 

ی آثار مصور کودکان که شامل  و مدلی برای ترجمهشد    های پژوهش پاسخ دادهپرسش

   ارائه شد. ،های کودکان استی کتابترجمه  فرایندگذار در تأثیرعوامل 

 

 . تحليل محتوا4

آورده ادامه  صورت تصادفی انتخاب و در  محتوا به  نمونه چندین قسمت از تحلیل  برای

 شده است.  
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 انگشت جادویی  كتاب. تحليل محتوای  1. 4

 .  1مثال 

 

 
 انگشت جادویی. از کتاب  1ی تصویر شماره

“One day we were in class, and she was teaching us spelling. 'Stand 
up,' she said to me, 'and spell cat'” (dahl, 1995: 4-5). 

داد، او به من را یاد میطرز ادای کلمات    : یک روز سر کالس داشت به ما1  یرجمهت 

 ه!«ک.ر.ب.که چیزی نیست، من گفتم: »این ن«بلند شو و گربه رو هجی کگفت: »

 ی کودنی هستی!«خانم وینتر گفت: »تو دختربچه

 . ( 10:  1355نیستم، خیلی هم خوب و باهوشم!« )دال،    کودنی ی  : »من دختربچه داد کشیدم من  
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داد. به من  کردن را یاد میکالس بودیم و او داشت به ما هجی  : یک روز در2  یترجمه

 کن.«بلند شو. گربه رو هجی  گفت: »

   گفتم: »این که ساده است. گ.و.ر.ب.ه.«

 هستی!« احمقی تو دختر کوچولویخانم وینتر گفت: »

«  خیلی خوبی هستم  من دختر کوچولویمن دختر کوچولوی احمقی نیستم.  : »فریاد زدم

 .(12-13: 1378)دال، 

بلند  داد. به من گفت: »لمات را یاد می: یک روز او در کالس به ما هجی ک 3  یترجمه

 ی گربه رو هجی کن.«شو، بایست و کلمه

   ح.«گفتم: »این که خیلی راحت است. گ.ر.ب.

 هستی!«خنگی  تو دختر کوچولویخانم وینتر گفت: »

  «من دختر کوچولوی خنگی نیستم. من دختر کوچولوی خیلی خوبی هستم!: »فریاد زدم

 .(14-15: 1386)دال، 

. یک روز که توی  اگر دل و دماغ دارید ماجرای خانم وینتر را تعریف کنم:  4  ی ترجمه

داد، به من اشاره کرد و گفت:  میکردن یاد  ته بودیم و خانم وینتر به ما هجیکالس نشس

 به« رو هجی کن.«»بلند شو و لغت »گر

 ه.«.ب.ر.گفتم: »این که مثل آب خوردنه: ک

 هستی!«خنگی سواد و تو دختر فسقلیِ بیخانم وینتر گفت: »

 . ( 17- 16:  1395غوره گرفتم: »من یه دختر کوچولوی خوبم« )دال،  گفتم من خنگ نیستم و آب 

نکته دو  اینجا  مهمدر  به    ی  باید  که  دارد  معادل   هاآنوجود  کرد. گرچه  های  توجه 

  «Stupid»  یواژه  ی دوم برایهستند، در ترجمه  شدهکاررفته در هر چهار ترجمه پذیرفتهبه

ویژه در رسد و کاربرد آن بهمی آمیزتر از بقیه به نظربه کار رفته که توهین معادل »احمق«

نکته نیست.  پسندیده  ترجمهمدرسه  دیگر  واژهی  است  cried»  یی  کتاب  «  در سه  که 

ی آخر اصطالح »آبغوره  است ولی در ترجمه  ترجمه شده  و »فریاد زدم«  نخست »داد زدم«

  «زدن»دادپژوهشگران    جایگزین آن شده است. از نظر  ،کردن استاز گریه  که کنایه  گرفتم«

وزشی  تواند بار آمکالس در فرهنگ ایرانی غیرمعمول و ناپسند است و می  معلمِ  دربرابر

نیز هیچ    در تصویر مربوطعالوه  هترجمه شود. ب  داشته باشد؛ بهتر است »گریه کردم«  منفی
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به  کار برده،ردی را که مترجم به زدن وجود ندارد. پژوهشگران این راهب ای از فریادانهنش

 اند.کدگذاری کرده (Local colorنام »رنگ و جالی محلی« )

 . 2 مثال 

 
 

 

 انگشت جادویی . از کتاب 2 یتصویر شماره
“Then the tip of the forefinger of my right hand begins to tingle most terribly… 
And suddenly a sort of flash comes out of me, a quick flash, like something 
electric. 
It jumps out and touches the person who has made me cross… 
And after that the Magic Finger is upon him or her, and things begin to 

happen” (dahl, 1995: 8-9). 

   کند...شدت شروع به سوزش میو نوک انگشت اشاره دست راستم به :1  یرجمهت 
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ه مرا عصبانی کرده  جهد و به کسی کیک شیئ الکتریکی، برقی از من می  و ناگهان مثل

 کند...است برخورد می

کم آنچه که  گیرند و کمتأثیر انگشت سحرآمیز من قرار میاز آن پس آن مرد یا زن تحت  

 . (12:  1355« )دال، شود...باید بشود، می

 کند...شدت شروع به سوختن میعد نوک انگشت اشاره دست راستم بهب :2  یترجمه

 ای سریع، چیزی مثل برق.د، جرقهجهوجودم بیرون میهان نوعی جرقه از و ناگ

 کند...سی که مرا عصبانی کرده برخورد میجهد و با ک آن جرقه بیرون می

 ...افتدحوادثی اتفاق می  و بعد از آنکه نیروی انگشت جادویی با شخصی برخورد کرد،

 .(16: 1378)دال، 

 ...کندیمگز گزشدت شروع به عد نوک انگشت اشاره دست راستم بهب :3  یترجمه

 الکتریسیته.  مثل  یزیچ ع،ی سریک برق ، پردیم رونیبمن از  جور برق یک دفعه، یک و

 ... کندیبرخورد م ،کرده ی امکه عصبان یکس  هد و بپریم رونیباین برق 

  اتی اتفاقکند و  اثر می  ، چه مرد و چه زن،شخص  یی روی آنانگشت جادو  ،بعد از آن  و

 .(18: 1386)دال،  ...افتدیم

  کند به خارش...می بعد نوک انگشت اشاره دست راستم شروع: 4  یترجمه

ور یا جریان سریع الکتریسیته،  زند. چیزی شبیه نخارد که انرژی از من بیرون میطوری می

   ...خوردرده، میپرد بیرون و به آدمی که مرا عصبانی ک هو مییک

س انگشت  اینکه  از  اتفاقبعد  رفت،  نشانه  سمتش  به  یکیحرآمیز  تازه  راه  ها  از  یکی 

 . (20:  1395)دال،  ...رسندمی

طور  مبدأ بهست که اگرچه در متن  ا   ی این بخش اینترین نکتهتوجه  ترین و درخورمهم

(  the forefinger of my right hand)  ی دست راست اشاره شدهبه انگشت سبابه  مستقیم

تصویر    ر مربوطه تناقض وجود دارد؛ زیرادوم، سوم و چهارم بین متن و تصوی  یدر ترجمه

قالب نوشتاری    دلیلشده در ایران معکوس شده )بهروش متداول نشر آثار ترجمه  براساس

عنوان انگشت  ی دست چپ دختر را بهانگشت اشارهفارسی که از راست به چپ است( و  

برانگیز  اند برای ذهن کنجکاو کودکان پرسشتو دهد. این مسئله میجادویی او نشان می

 است.   کدگذاری شده( Re-localization)سازی باشد. این راهبرد با نام بازمحلی
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 كيت، گربه و ماهكتاب  . تحليل محتوای  2. 4
 : 1مثال 

   

 
 

 کیت، گربه و ماه . از کتاب 3  یتصویر شماره
” pawsagainst the floor. She licked her  claws“She scratched her 

(Almond, 2004: 12). 
 . ( 12:  1390،  آلموند ) ایش را لیس زد«  ه پنجه یش را روی زمین کشید.  ها پنجه » 

نیت    رسد. اول، ها« صحیح به نظر نمی ه « به »پنج claws« و » pawsی » ی هر دو واژه ترجمه   

از واژه  او  انگاشته شده است، زیرا مسلمًا  نادیده    اش منظوری داشته و دوم، پردازی نویسنده 

  ی ها« در دو جمله ی »پنجه گزینی از جانب مترجم این است که واژه حداقل اثر نامطلوب این واژه 

ه کند،  « استفاد clawsها« برای » توانست از معادل »چنگال مترجم می   تکرار شده است. متوالی  

آید  ها( می )ناخن   «nailsها( و » « )چنگال claws»   با کلماتی مثل   معمواًل«  scratchedعالوه فعل » به 

که تیز و خراشنده هستند. ممکن است که سوِءتعبیر نویسنده حاصل توجه او به تصویر باشد،  

با    های زیرا چنگال  اگر تصویرگر تصویر را  داده نشده است. چنانچه  گربه در تصویر نشان 
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توانست به مترجم کمک کند تا بین این دو واژه تمایز قایل شود.  بود، می جزئیات ترسیم کرده  

 است. نمایی واژه و تصویر« کدگذاری شده  کاررفته با نام »وارونه این راهبرد به 

 . 2مثال  

 
 کیت، گربه و ماه کتاب  . از4  یشمارهتصویر  

 “And I danced all night long with Grandpa at the Roxy!” (Almond, 
2004: 27).         

 ( 31:  1390،  آلموند یم«.) کرد   ی من هم تمام شب کنار پدربزرگ بودم و شاد » 
باشد، اما نام محل  «  danceای برای » نسبت پذیرفته ی به تواند ترجمه کردن« می گرچه »شادی 

هم در متن اصلی ذکر شده که در ترجمه حذف شده است. علت حذف نام محل، اقتضای  

دلیل  ی معروف است و به « نام یک کلوب شبانه Roxyسیاسی و فرهنگی بوده است؛ چون » 

مالحظات فرهنگی در فرهنگ ایرانی پذیرفته نیست. بنابراین مترجم تصمیم گرفته که نام آن  

ند تا مانع از سردرگمی مخاطب شود؛ اما با دیدن تصویری که مادربزرگ را در  را حذف ک 

دهد، ممکن است این پرسش را در ذهن کودکان بنشاند که او در حال  حالت رقص نشان می 

ای از متن اصلی به هنگام ترجمه باعث ایجاد  انجام چه کاری است؟ به عبارتی حذف واژه 
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کاررفته در این ترجمه را  گردد. پژوهشگران راهبرد به می  ابهام در دریافت مخاطب از تصویر 

 اند.  ( کدگذاری کرده Cultural expedienceبا نام »مقتضیات فرهنگی« ) 
 آمده از تحلیل محتوا دست های بهرمزینه .1 جدول

تحليل 

 محتوا

 رمزینه نمونه 

 
 

1 

Gregg told me to go home and mind my own P’s 
and Q’s. 

ی  آقای گرِگ گفت: »برو خونه و سرت به کار خودت باشه، دختره

 «. مثلًا مؤدب

 سازی زبانبومی

(Vernacularization ) 

 
 
 

1 

. ‘I am a very cried‘I am not a stupid little girl!’ I 
nice little girl!’ 

: »من یه دختر کوچولوی  غوره گرفتم آب   گفتم من خنگ نیستم و 

 خوبم«. 

I will break them into tiny bits. 

 خرد و خاکشیرشان می کنم! 

 
 

 رنگ و جالی محلی 
(Local color) 

 

 

 

1 

walking in a lineThe ducks were . 

 . تاگوش ایستاده بودندگوشها اردک
.’your mouths‘Then use  

 . استفاده کنید نوکتانخوب از 
beautiful flowers. placingWas  

 . کاشتمیهای بسیار زیبا گل
stood Philip and In the middle of the yard 

 best barleyfather’s  William, with a sack of their
.beside them 

روی  های پرنده بهترین خوراکی  فیلیپ و ویلیام یک گونی پر از

 انداخته بودند.  شانه

 

نمایِی واژه و وارونه 

 تصویر
(Distorting the 

word and image) 

 
 

3 

.friendA boy has picked a flower to give to a  

 . بدهد  خواهرش پسری گل را چیده تا به

 جوری به خواهرش بگوید که چقدر دوستش دارد. خواهد ایناو می

 

مقتضيات سياسی و 

فرهنگی/ بازآفرینِی  

 تصویر مفهومِی  

(Cultural and 
political 

expedience/ Re-
conceptualizing the 

image) 
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 آمده از مصاحبه دست های بهرمزینه .2 جدول 

 رمزینه مضمون مصاحبه

قانون   اندتاکنون در ایران معدود ناشرانی بوده 1 با رعایت  که آثار را 

 حق نشر به چاپ رسانده باشند.  
 حق نشر 

(Copyright) 
 

1 
متعادل و  موجود  تناقض  جبران  برای  و  مترجم  متن  ریتم  ساختن 

 کند. تصویر، تغییری در متن یا تصویر ایجاد می

 

 ارتباط متقابل

 متن -نشانه
(Sign-Text 

interconnection) 

 

2 
مصاحبه نظر  امضای  شوندهبراساس  باید  تصویرسازی  هر  دوم،  ی 

 تصویرگر خود را داشته باشد. 
 از آنِ خود سازی 

(Appropriation) 

 

2 
پردازی و سایر  هنرمندان نگاشتاری کسانی هستند که درنهایت حروف

 کنند. دلخواه خود تنظیم میهای بصری کتاب را بهجنبه

 پردازیِ همراهحروف
(Complementatio
nal typography) 

 

6 
های تصویری برای کودکان نوآموز پدیدآمده، مسئولیت  که کتاب ازآنجایی 

 ی تصویرگر است. ای از پیام کتاب بر عهده انتقال بخش عمده 

 تصویرگرانگی
(Illustratorship) 

 
 
 
 

4 

سازی  تصاویر مربوط به متن، به محلی   برخی مترجمان، بدون درنظرگرفتن 

کنند؛ بنابراین ترجمه با تصویر مرتبط نخواهد بود و گاهی هم  متن اقدام می 

شود؛ حال آنکه تصاویر برای کودکان  متن با توجه به تصاویر ترجمه می 

دهد شرایطی وجود دارد که ترجمه در  ایرانی نامأنوس هستند. این نشان می 

 
 

سازی/ بومی 

 بازتصویرسازی 
(Domestication/ 
Re-illustration) 

3 .went outThe stars  

 . درآمدندها ستاره
 

نمایِی واژه و وارونه 

 تصویر
(Distorting the 

word and image) 
 
 

3 

And I danced all night long with Grandpa at the 
Roxy! 

 . پدربزرگ بودم و شادی کردیممن هم تمام شب کنار  

مقتضيات سياسی و 

 فرهنگی
(Political/ 
Cultural 

expedience) 

1، 

2، 

3 

در هر سه تحلیل پژوهشگران دریافتند که اولین ضرورت در برگردان 

جوار  ی همجایی محل تصاویر در دو صفحههای تصویری جابهکتاب

به از    موجباست که  انگلیسی،  برعکس  فارسی که  نوشتاری  قالب 

 ناپذیر است.       راست به چپ است، اجتناب

 

 سازی بازمحلی 
(Re-localization) 
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گیرد، اما تصاویر با فرهنگ و محیط  ویر صورت می آن با درنظرگرفتن تصا 

 سازی شوند. ی مقصد ارتباطی ندارند و باید محلی جامعه 

 

4 
منظور  همکاری و گردهمایی ناشر، نویسنده، تصویرگر و مترجم به

 ی آفرینش یک اثر است. فکری، الزمههم

 بع مفهومیمر
(Conceptual 
quadrangle) 

 

 

5 

کلمه  تلفظ  با  شخصیت  یک  نام  تلفظ  که  موقعیتی  مغایر  در  که  ای 

مقصد است یکی باشد، مترجمان یا    ی های اخالقی و عرِف جامعه ارزش 

 باید برخی از حروف آن نام را تغییر دهند یا نام دیگری را جایگزین کنند.                            

كاریِ دست

 پرداختی واژه
(Diction 

manipulation) 

 توان حذفشان کرد. ینی ضعیف باشند، مییاگر تصاویر تز 5
  

 تصویرزدایی
(De-illustration) 

 

5 

 

قصه بهبرخی  قصهها  این ویژه  کهن،  ادبیات  و  عامه  فرهنگ  های 

های  دریافت  ها را براساسظرفیت را دارند که تصویرگران مختلف آن

های معروف  عنوان مثال داستانخاص خودشان تصویرسازی کنند. به

 برادران گریم.  

بازتصویرسازی/  

الگوهای قومی/  کهن

 اخالقی های ارزش
(Re-illustration/ 

Archetype/Ethnic 
value) 

 

6 
ی  ازای هر ساعت کار هزینهای صنعتی است و بهسیستم نشر، حرفه

  شود.اضافی به ناشر تحمیل می

 مقتضيات اقتصادی 
(Economic 
expedience) 

 

6 
نمی  کتاب  انتشار  به  اقدام  نشر  بدون خرید حق  ازاینما  و  رو  کنیم 

تغییری مطلع  از هرگونه  را  نویسنده  ناشر، تصویرگر و  موظفیم که 

  سازیم.

ناشر/تصویرگر  

 ی اصلیاصلی/نویسنده
(Publisher/ Source 

illustrator/ 
Original writer) 

 

6 
ها را به خوانش  تصاویر در نگاه نخست کودکان را جذب کرده و آن 

 ها را باید والدین بخوانند. صورت کتاب  کنند؛ در غیر اینمند میعالقه

 خواننده محوری 

 ها، والدین( ) بچه
(Reader-oriented 
(kids/parents)) 

 

6 
در نتیجه    ، دهنددر برخی شرایط، ناشران تعداد صفحات را کاهش می

 شوند.  برخی تصاویر حذف یا در یک صفحه ترکیب می

 فراتصویرسازی 
(Hyper 

Illustration) 

 

7 
دیگر رویکرد موجود آن است که تصویر باید متفاوت از متن بوده و  

دربرگیرندهبه ضمنی  نشانهطور  برخی    هایی  در  حتی  باشد،  متنی 

 مواقع از متن پیشی بگیرد و تخیل کودکان را برانگیزد. 

 ضمیمه  مثابهتصویر به
(Picture as 

supplement) 
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 راهبردهای کاربردی معمول   .3  جدول

 رمزینه مضمون و مثال

کرد.  می « استفاده  Bubbyی » از واژه  « Brotherی » پسر در دوران کودکی به جای واژه 

اند؛ اما سایر  « را »دادادی« و »دش« ترجمه کرده Bubbyی » در دو ترجمه مترجمان واژه 

« اشتباه گرفته و در متن نهایی »بابی« ترجمه  Bobbyمترجمان آن را با اسم خاص » 

 اند.  کرده 

 سازی زبان سانکودک
(Infantilizing the 

language) 

عالقه  ورزش  به  بناب پسربچه  نداشت،  بی ای  ابراز  برای  واژه عالقگی راین  ی  اش 

 «PhysEd ی »تربیدنی« را  « را ابداع کرده بود. مترجم که متوجه این نکته شده و نوواژه

 ی ابداعی به کار برده است.          ی آن واژه عنوان ترجمه به 

 

 سازی واژه
(Coining) 

ها از  مهم دیگری است که مترجمان مختلف در برگردان آن   ی آواها نمونه برگردان نام 

ها گاهی با اسم خاص یا مصدر، جایگزین  کنند. این واژه های متنوعی استفاده می ترجمه 

  شوند؛ برای مثال: »جیغ« می 

 آواها زدایی نامالتین
(De-latinizing the 

words and 
onomatopoeic 

utterances) 
« را »یه  the girlsظر نویسنده، مدارس مختلط هستند، مترجمان » که مدارس مدن ازآنجایی 

 اند. های خوب کالس« ترجمه کرده »بچه   ی باحال« یا در بعضی جاها عبارت مشت بچه 
 گردانی انگاره جنسيت

(Transexualizing 
the image) 

ی انگلیسی  فارسی جایگزین روزهای آخر هفته   ی در سه ترجمه، روزهای تعطیل آخر هفته 

سبب  اند. به شدن خوانندگان برگزیده اند. مترجمان این راهبرد را برای پیشگیری از گیج شده 

 رسد که نیازی به این کار نباشد.                              های جمعی، به نظر می گسترش رسانه 

 

 زداییابهام

(Disambiguation) 

ی اینترنت و دنیای الکترونیکی، سبک جدیدی از نوشتار پدیدار  های اخیر با توسعه سال طی  

قالب محاوره  نوشتن در  آن، همان  و  مسئله شد  این  است.  و  به   ، ای  کودکان  برای  ویژه 

ای دارند و از بدو تولد با تعامالت الکترونیکی آشنا  نوجوانان که گرایش به زبان محاوره 

هایشان به این مسئله  ت. براساس تحقیق، مترجمان گاهی در ترجمه تر اس شوند، مهم می 

 اند.            شده هایی که داخل تصاویر نوشته  ی متن خصوص برای ترجمه ؛ به کنند توجه می 

 رایانگردانی

 ( زبان كردن)دیجيتالی 
(Digitalizing the 

language) 

های کودکان ایرانی به اسم »نمکدان« اشاره  ، مترجم به یکی از بازی ها در یکی از ترجمه 

شده نیست. اسم بازی در متن مبدأ  قدرها شناخته کرده است که این بازی در ایران هم آن 

 شده وارد کرده است.           دلخواه نام آن را در متن ترجمه ذکر نشده، اما مترجم به 

 

 سازی درج
(Incorporation) 
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 شده در پژوهش حاضر . مدل نهایی ارائه6ی تصویر شماره

 
 گيری ها و نتيجه. یافته5

  را  هاان آنپژوهشگر  که  وجود داشت یمشابه ی هانهیآمده، رمزدستبه یها افتهی ان یدر م

  ی ا نانشانهیمدل ترجمه ب  شده براساسییمنتجِ نها  یها نهی. رمزاندکرده  یبندو دسته  ینیبازب

با رو2013)  رُزییو ک  اریآگ با    ابطهدر ر  یبه دست آمدند که بخش   یک یهرمنوت   کردی( و 

  ی هابود که در کتاب  نیبودند. پرسش نخست ا   یرگریمربوط به تصو   یترجمه و برخ

گر کودکان  تصاو  ی سن  یهاهومصور  »ج«،  و  م  ری»ب«  پ  توانندیچگونه  انتقال    ام ی در 

در انتقال    ر ینقش اثرگذار تصو  د أییدر مصاحبه در ت   کنندگانتمام شرکت  مددرسان باشند؟
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  ادی   ییهاطبق تجاربشان از نمونه  ،تأثیر  نیا  یبودند و در پاسخ به چگونگ  یأ رهم  امیپ

اثبات شده    یعنوان متن بصر به  ری تصو  تیاهم  نکهیا  رغمیدهد که عل ینشان م  نیکردند. ا

و  چ یه  ، است رو  یا ژهیراهبرد  ا  ییارویدر  اتخاذ    ن یبا  استموضوع  انشده  له  ئ مس  ن ی. 

ند، به گذاشت  اریدهندگان در اختکه پاسخ  ییهاآن داشت تا مطابق سرنخ  پژوهشگران را بر

  جه ینت  نیترجمه بپردازند. محققان به ا  یصحنهدر پشت  یگریعوامل اثرگذار د  یبررس

رسد، عوامل  یبه نظر م  شدهترجمه  آثارعنوان تنها عامل در  که گرچه مترجم به  دندیرس

به  یگر ید  گذارتأثیر که  هستند  ضمنهم  به  یطور  مت  ، شدتاما  را  مترجم  ثر  أراهبرد 

و سسازندیم اقتصاد  س  ،نشر  است ی .  و  مهم  یکل   یهااستیفرهنگ  از    ن یا  ن یترکشور 

است. در   تیحائز اهم  ،کند  یدار ی را خر  یناشر حق نشر کتاب  کی  نکهیعوامل هستند. ا

ب  تی لئومس  د،ی خر  صورت ا  ،شودیم  شتریمترجم  با  لیدل  نیبه  او  حفظ    نیع  در  دیکه 

  ری گرفتن تصاودهیباشد. ناد  یاصل  رگری و تصو  سندهیناشر، نو  یکتاب پاسخگو   یهماهنگ

خواهد بود. مخاطب    گذاراثر  زی مخاطب ن  افتیبلکه بر در  ،اثر  یتنها رونه  امی در انتقال پ

  یی نواتا هم  کنندیم  یرا کنجکاوانه موشکاف ریکه تصاو ندهست ی کودکان نوآموز  ر،یتصاو

بآن  متن  با  را  مابندیها  بهئومترجم مس  کی گرفت که    جهینت  توانی.    ی ا عنوان خوانندهل 

.  داشته باشدرا مدنظر    هاآن  یو کنجکاو  ندیها ببکتاب را از چشم بچه  ستیبایم  یضمن

به تصاو  شک،یب تر  مطلوب  یا ترجمه  یترجمه، مترجمان را در ارائه  نیدر ح  ریتوجه 

بنابرا  یاری رساند.  نخستبه  نیخواهد  پرسش  پاسخ  عوامل    توانیم  ، عنوان  که  گفت 

مصور    یها کتاب  ام ی به انتقال پ  ر یچگونه تصاو  کنندیم  نییهستند که تع  یمتعدد  گذارتأثیر

م کمک  اکنندیکودکان  عبارت  نی.  مقتض  نداعوامل  ناشر،  نشر،  حق    ، یاقتصاد  اتی از: 

 .  ارائه شد ییشده درمدل نها  یبندصورت طبقهو... که به یفرهنگ ،یاس یس

توجه    ریمترجمان در فرایند ترجمه به تصاو  ایپژوهش آن بود که آ  نیپرسش دوم ا 

بل   کنند؟یم طبق    ،یاگر  مصاحبهدستبه  ی هاافتهیچگونه؟  از  تحلآمده  و  محتوا،    لیها 

همه برجستهپاسخ  یگرچه  نقش  بر  کتاب  ریتصاو  یدهندگان  کودکان  یهادر    ، مصور 

توجه    ریبه تصاو  ترجمه  اوقات در فرایند  یاظهار داشتند که تنها گاه  اام   ؛صحه گذاشتند

  ی له تا حدودئمس  نیکه ا  افتندیحاصل از مصاحبه در  یها افتهی. پژوهشگران از  کنندیم

کودکان    یها کتاب  یبر عوامل تأثیرگذار در ترجمهعالوه  ،دیگرعبارتبهاست.    ی شخص
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.  دکن یمدار  کار وا  ط یشرا  نشیرا به گز  شان یا  ،مترجمان  یشخص  دگاهید  شد،  بیان که در باال  

  ، به کار بردند  قیتحق  نیا  ی مورد   یدر مطالعه  یی که مترجمان مختلفراهبردها  یبررس

راهبردها    نیاز ا  یبرخ  ؛دهدیمن  را در فرایند ترجمه نشا  ریبرخورد آنان با تصاو  یچگونگ

 .  گرفت قرارشده ارائه  ییمحتوا به دست آمد و در مدل نها ل یتحل قی از طر

  ی ها مصور کودکان راهبرد  یها کتاب  یدر ترجمه  ای بود که آ  نیپرسش پژوهش ا  ن یسوم  

گفت که    توانیشده ماستخراج  ی هاافتهی بر    وجود دارد؟ بنا   ر یدررابطه با تصاو  یخاص

شرا   ی اژهیو  ی راهبردها به  بسته  مترجم  هر  و  ندارد  به  طیوجود  گزو    ی نش یصورت 

م   ایویژه  یراهبردها کار  به  راهبردها   ؛بردیرا  دسته  یینها  یهرچند  از  یبندو  که  شده 

  ار یمعمول در اخت  یکاربرد  یاز راهبردها  یفهرست  ،اندشده  یپژوهش گردآور  نیا  قیطر

آثار   یدر بررس  ر،ی مربوط به تصو  یاز راهبردها  ژهیو  یعنوان مدلبه  تواندیکه م  نهندیم

  .کارآمد باشد ندهیشده در آترجمه

درصد میان پژوهشگران و دو    90بیش از اعتبارسنجی این پژوهش از طریق همگراییِ   

ها  سازی کدها در شکل تکواژهسازی مضمونی و یکسانانجام شد و به همسان  ارزیابهم

شده به دو زبان فارسی و انگلیسی انجامید که بعضاً نوواژگانی هستند  یا همایندهای نهایی

شوند و درواقع بخش نغز این تحقیق هستند. همچنین  که لزوماً در فرهنگ لغت یافت نمی

پژوهشگران برای افزایش قابلیت اعتبار پژوهش    ،هادادهآوری و تحلیل  طی فرایند جمع

از    یکیعالوه ازآنجاکه مصاحبه  هبهره جستند. ب  (self-monitoring)   از روش خودبازبینی

شوندگان که  دلیل آشنایی با مصاحبهبهشده در این پژوهش بود، محققان استفاده ی ابزارها

در طی انجام پژوهش از    ،تنگ با ایشاناز متخصصان امر بودند و برقراری ارتباط تنگا

موازی  روش دقیق  که  (peer debriefing)   اطالعات  معنی  بدین  کردند؛  استفاده  هم 

دادهتحلیل تأییدو    ایهای  با کسب  و  داده  قرار  متخصصان  اختیار  در  را  آن    ی یهنتایج 

 . ها اطمینان حاصل کردند، از صحت و اعتبار یافتهایشان

کودکان است از جمله ناشران،   یها در ارتباط با کتاب  تشانیکه فعال  یمختلف  یهاگروه

  ن یا  یهاافتهیاز    توانندیخوانندگان م  یو حت  رگرانیمترجمان، منتقدان کتاب کودک، تصو

به  برایپژوهش   بهره  ینهیانجام  م کارشان  ناشران  برا  نیا  توانندیمند شوند.  را    ی مدل 

عنوان  مدل به  ن یاز ا  توانندیمترجمان م  نی. همچنرندیها به کار گکتاب  یبندو رتبه  یابیارز



 ( 22)پياپی  1399، پایيز و زمستان 2ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                 76

 

ک  یبرا  یدستورالعمل منتقد  تی فیبهبود  کنند.  استفاده  ن  یها کتاب  ناآثارشان    ز ی کودکان 

پ  توانندیم مدل  ارائه  برای  یشنهادیاز  و  آثار  بهره    یداور  یسنجش  .  رندیگمستدل 

مدل عوامل مربوط به متن را بهتر بشناسند و   نیاز ا  استفادهبا    توانندیهم م  رگرانیتصو

  افت یرا در در  یرگرینقش تصو  توانندیم  گریند. پژوهشگران دکن توجه  ها  بداندر کارشان  

نامه  چون پرسش  ی گریشده با ابزار دمصور ترجمه  ی هاعنوان مخاطب کتابکودکان به

همچن   یبررس   و  مشاهده است  توانند یم  نیکنند.  آ  فادهبا    ی«شیبلنداند»  ی پژوهش  نِییاز 

 توان پیشنهاددر پایان میکنند.  یبررس آثار مصور یفرایند ترجمه یعملکرد مترجم را ط

                    بررسی شود. زین  یشناسچون معرفت ی گرید یها کردیرو با قیتحق  نید که ادا
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Introduction 

This is an interdisciplinary qualitative research which investigates how 

illustration and text join together in conveying the message of 

illustrated works for the age groups of B and C. The researchers have 

considered children’s illustrated books as comprised of two sign 

systems, and they want to investigate the translation of these books 

from a semiotic perspective.  

Different theorists have presented different definitions of 

semiotics. Charles Sanders Peirce, known as the father of American 

Semiology, “designed the sign in a triadic system” (Nojoomian, 2015: 

16). From his viewpoint, this triadic system includes the sign, object 

and interpretant. If we consider language as a verbal sign system, the 

process of translation in which the source text is decoded and the target 

text is encoded in target language is a semiotic process. Victoria Welby 

emphasizes the relationship between semiotics and translation when she 

describes translation as “a method of interpretation and understanding. 
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And given that translative processes as they develop across systemic 

and typological boundaries, and that meaning is generated in the 

relation among signs, from a significal perspective, theory of translation 

and theory of sign and meaning are interconnected (quoted in Petrilli, 

2009: 518). 

  

Methodology, Literature Review and Purpose 

Based on the tradition of qualitative research, the two utilized 

instruments in this study were interview and content analysis. The type 

of interview employed in this research is semi-structured which is the 

most common type of interviews. In this research, the content of three 

children’s illustrated story books for B and C age groups were analyzed: 

The Magic Finger, written by Roald Dahl and illustrated by Quentin 

Blake along with its four translations into Persian, The Tiny Seed by 

Eric Carle, Kate, The Cat and The Moon by David Almond and Stephen 

Lambert (in two formats of the original book and their translations). 

The model of inter-semiotic translation suggested by Quieroz and 

Aguiar in 2013 based on Pierce’s theory is used as the framework of the 

study.  

If the translated illustrated book is considered as a sign 

(semiotic-source), then the translator as an interpreter (semiotic-target) 

is the interpretant and the main book (the untranslated one) is the object 

of the semiotic-source.  Therefore, this research accords to the model 

of inter-semiotic rendition. The researchers considered this model 

alongside the hermeneutic approach proposed by Steiner as the 

theoretical framework of the research. Since the study is an 
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interdisciplinary one, the researchers found it necessary to interview a 

number of experts in illustration and translation as well. 

The purpose of this study is to specify the role of illustration 

as an inter-semiotic element in the process of translation, and to explore 

its impact on the translator’s decisions. In addition to the significance 

of investigating the impact of illustrations in the translation of 

children’s illustrated works, the specific cultural and ideological 

atmosphere in every country, including Iran, necessitates that 

researchers concentrate more on inter-semiotic aspects of translation. 

 

Discussion 

After conducting each interview, it was transcribed, analyzed and coded 

by the researchers. In the next step, contents of the books were 

analyzed. There were similar codes among the findings from the content 

analysis and the interviews. A sample of the content analysis is 

mentioned below:  

Pages 8 and 9 of the book The Magic Finger and their second translated 

version: 
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Original text: 

Then the tip of the forefinger of my right hand begins to tingle most 

terribly… 

And suddenly a sort of flash comes out of me, a quick flash, like 

something electric. 

It jumps out and touches the person who has made me cross… 

  

Translation 1: 

 و نوک انگشت اشاره دست راستم به شدت شروع به سوزش می کند...

ست  صبانی کرده ا سی که مرا ع شیئ الکتریکی، برقی از من می جهد و به ک و ناگهان مثل یک 

 کند...برخورد می 

  

Translation 2: 

 بعد نوک انگشت اشاره دست راستم به شدت شروع به سوختن می کند.....

 و ناگهان نوعی جرقه از وجودم بیرون می جهد، جرقه ای سریع، چیزی مثل برق.

 آن جرقه بیرون می جهد و با کسی که مرا عصبانی کرده برخورد می کند.....
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Translation 3: 

 اشاره دست راستم به شدت شروع به گز گز می کند...بعد نوک انگشت 

 و یک دفعه، یک جور برق از من بیرون می پرد، یک برق سریع، چیزی مثل الکتریسیته.

 این برق بیرون می پرد و به کسی که عصبانی ام کرده، برخورد می کند...

  

Translation 4: 

 ..بعد نوک انگشت اشاره دست راستم شروع می کند به خارش.

طوری می خارد که انرژی از من بیرون می زند. چیزی شبببیه نور یا جریان سببریع الکتریسببیته، 

 یک هو میپرد بیرون و به آدمی که مرا عصبانی کرده، می خورد...

  

The most important and noticeable point in this part is that 

although the source text clearly mentions “the forefinger of my right 

hand”, there is a contradiction between the text and its intended 

illustration in translations 2, 3 and 4, since the illustration demonstrates 

the forefinger of her left hand as the magic finger. This is because the 

pictures have been reversed (like a mirror image of the source 

illustration) according to the common publication method of translated 

works in Iran. This can create questions in children’s inquisitive minds. 

This strategy has been coded as re-localization.  

Some of the resulting codes from content analysis are related 

to translation, and some of them are in regard to illustration. These 

codes alongside the codes taken from interviews were revised and 

categorized according to the chosen theoretical framework and 

represented as the outcome of the research. 
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Conclusion 

Based on the findings of the study, the researchers came to the 

conclusion that translators have utilized different strategies based on 

their personal preferences in their translations, and they have not paid 

equal attention to illustrations. In addition, although translators seem to 

be the only determining factors in translation, there are other influential 

factors that implicitly but intensely affect the translators’ works, which 

include the copyright law, the publisher and the economic, political and 

cultural considerations. These factors have been classified in the final 

model.  

Different groups whose activities are in regard to children’s 

books, including publishers, translators, children’s books critics, 

illustrators and even readers can benefit from the findings of this 

research. Publishers can utilize the model as a pattern for evaluating and 

ranking books. Since multilateral familiarity with any issue and work 

leads to achieving better results, the model can be applied by translators 

as an instruction for the improvement of their works. Critics of 

children’s books can also benefit from the model in assessing the 

quality of woks and passing more reasonable judgments on them. This 

model can also assist illustrators to better relate with textual factors. 

 

Keywords: Children’s illustrated books, illustration, inter-semiotic 

translation, rendition 
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