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 چکیده
، جنس کاغذ، پیرامتن، متنی در آستانۀ متن دیگر است. طرح روی جلد، پیشگفتار، توضیحات پشت جلد، قطع

سازند طور کلی تمامی الحاقاتی که متن را به کتاب بدل میناشر، سرصفحه و به ، نشان تجارینامه، پانوشتتقدیم
کند. آیند. یوسته فریاس، با الهام از مفهوم پیرامتن، اصطالح پیراترجمه را مطرح میپیرامتن به شمار می

ایِ زبان مقصد. سازی آن با سپهر نشانههای کتاب، در راستای متناسبپیراترجمه عبارت است از ترجمۀ پیرامتن
های اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سازهجرایی نامرئی برای نفوذ ایدئولوژی مترجمهای پیرامتنی، مسازه

، اثر شل «درخت بخشنده»های اصلی است. با توجه به کثرت ترجمهای بر تغییر گفتمان غالبِ اثر زبانپیراترجمه
های گوناگون مفسرانش، کتاب مذکور برای موضوع سی و خوانشسیلورستاین، از زبان انگلیسی به زبان فار

در پی  ـ توصیفیرو با روش تحلیلیشناسیِ این مقاله اختیار شده است. در همین راستا، پژوهش پیشِترجمه
ها است. در گسترة ادبیات کودک، های مختلفِ پیرامتنیِ هر یک از این ترجمهکنشِ سازهمقایسۀ چگونگی برهم

پردازانی همچون اسکات و نیکوالیوا بوده است. نوآوری پژوهش کنش متن و تصویر مورد توجه نظریهه برهمهموار
های های مدّنظر ایشان را از سطح رابطۀ متن و تصویر به سطح رابطۀ سازهکنشحاضر این است که برهم

راترجمه به پنج شیوه )تقارنی، کنش متن و پیدهد که برهمدهد. نتیجۀ پژوهش نشان میتعمیم می پیراترجمه
اصلی را از پذیرد و مترجمان و همکاران ایشان خوانش متن زبانتکمیلی، توسیعی، ترکیبی و تناقضی( صورت می

اصلی و کنند. فاصلۀ فرهنگی میان متن زبانهای آن دستخوش تغییر میکنش پیراترجمهطریق تغییر شیوة برهم
هایی همچون طرح جلد، قطع و امثالهم در صنعت نشر کتاب جستۀ پیرامتنشده و نیز جایگاه برمتنِ ترجمه

 نماید.کودک ضرورت پژوهش را ایجاب می
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ABSTRACT 
Paratext is a text on the verge of another text. The cover design, the foreword, the back cover 
description, the book size, the paper type, the dedication, the footnotes, the publisher's logo, the 
title page, and generally all the additional elements that make a text into a book are considered 
paratext. Inspired by the concept of paratext, Yuste Frias coined the term Paratranslation. 
Paratranslation includes the translation of a book's paratexts in order to adapt it to the 
semiosphere of the target language. Paratexts are invisible channels for communicating the 
translator's ideologies. This study aims to investigate the effect of paratranslations on changing 
the dominant discourse in the source language of the original work. Considering the numerous 
English to Persian translations available for "The Giving Tree" by Shell Silverstein and the 
different readings of multiple reviewers of this book, this paper has decided on it as a subject for 
its approach in translation studies. In this regard, this study intends to compare the multiple 
interactions of paratexts in each available translation. The interaction between the text and 
images has always been of interest to children's literature theorists, including Scott and 
Nikolajeva. This paper’s initiative is to extend their discussed interactions from the level of text-
image relationship to the level of paratranslations. The results indicate that the interaction 
between the text and the paratext involves five different types (symmetrical, complementary, 
expanding, counterpointing, and contradictory); additionally, the translators and other relevant 
cooperators influence the reading of the original text in the source language by assuming 
different types of paratranslation interactions. The cultural distance between the text of original 
language and the translated text, besides the prominence of different paratexts including cover 
design, book size, and other elements. in the children's book publishing industry, demands 
thorough research. 
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 . مقدمه1

ترجمه کاری است که بدون » (Genette)از منظر ژرار ژنت 

: 2002ژنت، )« داشتن پیرامتنی بجا و مناسب وجاهتی ندارد

های ، همۀ سازه)paratext(منظور از پیرامتن . (408

د. پیرامونی متن است که در تشکیل معنا مشارکت دارن

هایی است که مشخصا پیرامتن شامل همۀ سازه»درواقع 

متعلق به متن اثر نیست؛ اما از طریق تبدیل اثر به کتاب، در 

: 1988اینتاش، ژنت و مک)« احضار یا ارائۀ متن سهیم است

عنوان کاالیی فیزیکی، (. ژنت با درنظر گرفتن کتاب، به63

و  (epitext)کند: درونی ها را به دو دسته تقسیم میپیرامتن

. تمایز این دو مبتنی بر وضعیت استقرار (peritext)برونی 

به متن است. پیشگفتار، عنوان مکان فیزیکی پیرامتن نسبت

توضیحات کتاب، طرح روی جلد، نماد تجاری انتشارات، 

های درونی کتاب پشت جلد و امثالهم در زمرۀ پیرامتن

ها، و تمام های نویسنده، نقدها و تقریظهستند. مصاحبه

های مرتبط با کتاب که به کتاب پیوست نشده یادداشت

های بیرونی هستند. درواقع، پیرامتن جرگۀ پیرامتناست در 

ه واسطه به متن اصلی پیوست شده است و ببیدرونی 

: 1386نامور مطلق، نزدیکترین شکل آن را احاطه کرده )

(؛ از این رو، مستقیماً دریافت خواننده را 133-134

هایی های بیرونی، آستانهدهد. پیرامتنالشعاع قرار میتحت

ده فقط در بیرون از بستر ناپیوسته به متن هستند که خوانن

تواند با آنها برخورد مستقیم داشته باشد. فیزیکیِ کتاب می

برای اشاره به   ) ,2010Yuste Frias( یوسته فریاس

« پیراترجمه»ر زبان دوم از اصطالح های کتاب دپیرامتن

(paratranslation) گونه که خاستگاه کند. هماناستفاده می

های ها لزوماً مؤلفان نیستند؛ همۀ سازههمۀ پیرامتن

توان به مترجمان نسبت داد. ژنت ای را نیز نمیپیراترجمه

کند: پیرامتن های درونی را به سه دسته تقسیم میپیرامتن

، پیرامتن (editorial)، پیرامتن ناشری (authorial)مؤلفی 

: 1389قبادی و شکریان، ) )third party(شخص ثالث 

جز مؤلف و (. منظور از شخص ثالث، هر شخصی به154

ناشر )و عوامل مستقیم تولید مثل مدیر هنری، ویراستار، 

بندی فوق، ست. اگرچه از منظر تقسیمگرافیست( ا

شمار پیراترجمه حالت خاصی از پیرامتن شخص ثالث به

گانۀ بندی سهتوان تقسیممی گاناعتقاد نگارندآید؛ اما بهمی

ژنت را برای پیراترجمه نیز متصور شد: پیراترجمۀ مترجم، 

 پیراترجمۀ ناشر دوم، پیراترجمۀ شخص ثالث.

های درونی کتاب دامنۀ پژوهش حاضر، صرفاً پیرامتن

های فارسیِ ( و ترجمه2011سیلورستاین، ) درخت بخشنده

خاطر تنها بههای کتاب مذکور نهاست. انتخاب ترجمه آن

 درخت بخشندههای متکثر و شهرت پذیری، خوانشتأویل

در ادبیات کودک جهان است؛ بلکه  (2011سیلورستاین، )

های اثر مذکور در زبان فارسی و خاطر تعدد ترجمهایضاً به

کارگیری شگردهای متعدد پیرامتنیِ ناشران و مترجمان به

سازی اثر با ها یا همخوانمنظور تمایزنماییِ ترجمهبه

های فرهنگی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست

ای بر تغییر یا تقویت گفتمان غالبِ اثر های پیراترجمهازهس

هایی همچون اصلی است. ژنت در مقاالت و کتابزبان

های پیشینی کتاب )مثل طرح ، به پیرامتن(2002) هاآستانه

های پسینی روی جلد، عنوان، پیشگفتار( بیش از پیرامتن

گفتارها، معرفی آثار نویسنده یا ناشر در پایان )مانند پس

های آغازین باعث کتاب( توجه نشان داده است، چراکه سازه

شوند و بر نگاه گیری خوانش متن میبندی و جهتقاب

اندازند. در تری میتر و سریعن لنگر محکممخاطب به مت

های پیشینی همین راستا، در این پژوهش نیز به پیراترجمه

حاضر به بهانۀ بذل توجهی مضاعف شده است. مقالۀ 

( انواع 2011سیلورستاین، ) درخت بخشندههای ترجمه

سازی مترجمان و همکاران ایشان را در های پیرامتنروش

 کند.بندی میفرایند بازتولید متن دسته

کاری مترجمان، مدیرانِ هنری و همکاران ایشان با دست

ایِ وه بر اینکه متن را با سپهر نشانههای پیرامتن، عالقاب

کنند، ایدئولوژی شخصیِ خود را سازی میزبان دوم متناسب

جهت دهند. بینیز خواسته یا ناخواسته به متن انتقال می

http://libgen.rs/book/index.php?md5=989F4969F79CB56BA89CF4D94B15B670
http://libgen.rs/book/index.php?md5=989F4969F79CB56BA89CF4D94B15B670
https://doi.org/10.2307/3685140
https://doi.org/10.2307/3685140
https://www.sid.ir/paper/66764/fa#downloadbottom
https://www.sid.ir/paper/66764/fa#downloadbottom
https://www.researchgate.net/publication/265027274_Au_seuil_de_la_traduction_la_paratraduction
https://clls.sbu.ac.ir/article_99330.html
https://clls.sbu.ac.ir/article_99330.html
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Giving_Tree
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Giving_Tree
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Giving_Tree
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
http://libgen.rs/book/index.php?md5=989F4969F79CB56BA89CF4D94B15B670
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Giving_Tree
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Giving_Tree
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
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Lefevere( (9019 )( و لفوِر )Bassnett(نیست که بَسنت 

و 2010دانند. به قول بیکر )ترجمه را نوعی بازنویسی می

متنی به بندی از طریق ابزارهای پیراقاب، (106: 2006

دهد بدون دخالت آشکار در متن مترجم امکان می

: 1997اصلی، عاملیت خود را اعمال کند. گرچه ژنت )زبان

( پیرامتن را بخش جانبی و کمکی متن تلقی کرده 410

تواند پیرامتن می های تصویری کودک،است؛ اما در کتاب

سر  ی( با آزمایش2007بخش مهمی از متن باشد. سایپ )

های از تحلیل پاسخ خردساالن درخصوص کتاب کالس،

های مهتصویری، دریافت که سه چهارم از چرخش مکال

کودکان حول عناصر پیرامتنی اثر است. در مجامع علمی 

ایران، تمرکز بر وفاداری مترجم به مقوالتی همچون زبان، 

اصلی، باعث تغافل از سایر سبک و لحن نویسندۀ زبان

مجاریِ عاملیت عواملِ ترجمه شده است. جوالن عاملیتِ 

 نامرئیِ مترجمان، مدیران هنری، ناشران و ویراستاران

هایی همچون طرح جلد، خاطر جایگاه برجستۀ پیرامتنبه

قطع و امثالهم در صنعت نشر کتاب کودک و نوجوان بیش 

های های نشر است؛ ولی پژوهشاز سایر حوزه

شناختی در آن، بسیار کمتر. این عدم توازن عرضه و ترجمه

 نماید.نیاز، ضرورت پژوهش را ایجاب می

بندیِ است که این پژوهش رده نوآوری مقالۀ حاضر در این  

طور کلی برای ها )و بهمعناشناختیِ نوینی را برای پیراترجمه

گانه، مبتنی بر بندیِ پنجکند. این ردهها( معرفی میپیرامتن

ها است. یعنی مبتنی بر نحوۀ تعامل کارکرد تعاملیِ پیرامتن

های معناییِ یک سازۀ پیرامتنی با متن )و با سایر سازه

 امتنی( است.پیر

 های پژوهشپرسش

ـ نیکوالیوا گانۀ اسکاتکنش پنجآیا الگوی برهم -1

(1398 )(Scott -Nikolajeva(  درخصوص

تواند کنشِ تصویرـ متن، میبندی انواع برهمدسته

کنشِ بندی انواع برهملگویی برای دستهبه ا

ش ـنـکمـن و نیز برای برهـــ مترامتنـیـپ

 میم یابد؟ـرامتن، تعـیــ پرامتنـیـپ

های مختلف کنش، در ترجمهلحاظ شیوۀ برهمبه -2

 (2011سیلورستاین، ) درخت بخشنده

ها و چه های متناظر چه تفاوتپیراترجمه

 تشابهاتی با یکدیگر دارند؟

 . پیشینه2

تنها پژوهشی که در گسترۀ  2001به ادعای نیکوالیوا تا سال 

زمینۀ پیرامتن انجام شده است، یک فصل ادبیات کودک در 

بازی متن و از کتاب « های تصویریهای کتابپیرامتن»با نام 

( است. در فصل مذکور، 1400نیکوالیوا و اسکات، ) تصویر

، (endpapers)به قطع کتاب، آسترهای استقبال و بدرقه 

پشت جلد کتاب، صفحۀ عنوان و از همه بیشتر به 

کنش عنوان و تصویر روی جلد پرداخته شده است. در برهم

گوئر و مک )Lawrence Sipe(، سایپ 2006سال 

(Caroline McGuire)  های تصویری کودک را بر کتاب

بندی بندی کردند. دستهاساس کاغذهای آستر و بدرقه دسته

مصور بودن یا نبودن  -1آنها مبتنی بر دو جنبه بود: 

همسان بودن یا نبودن آستر  -2آسترهای بدرقه و استقبال؛ 

 )Teresa Duran(، دوران 2011استقبال با بدرقه. در سال 

، آسترهای استقبال و بدرقه را (Emma Bosch)و بوش

های پیشینی و پسینی بررسی کردند و با عنوان پیرامتنبه

« دارطرح»، (plain)« ساده»بندی فرعی طرح سه دسته

(patterned)  مصور»و »(illustrated)  کارکرد معناشناختی

 آسترهای استقبال و بدرقه را مورد توجه قرار دادند. ساندرا

 هایمؤلفه مهم نقشBeckett, Sandra L (2012 ) بکت. ال

 کالمبدون تصویریِ هایکتاب در را عنوان، ویژهبه متنی،

(wordless) داد. وی در تحقیق خود نشان  قرار بحث مورد

گفتارها( در پس و های ناشران )پیشگفتارهاداد که پیرامتن

کالم، نقش راهنمای خواننده را ایفا های تصویریِ بیکتاب

 Bettina)باوئرمی -کمرلینگمشابه، بتینا  طور به. کنندمی

Kümmerling-Meibauer)  چگونه که شریح کردت 

 پاپ تصویری هایکتاب در «تقریظ و گفتارپس پیشگفتار،»

 در را مخاطب استقبال تا کنندمی تالش )Pop Art) آرت

(. سیلویا پانتالئو 106: 2013کنند ) هدایت خاصی هایجهت

(Silvya Pantaleo ) ها در پیرامتن»نیز اخیراً در مقالۀ

https://www.amazon.com/Translation-History-Culture-Susan-Bassnett/dp/0861871006/ref=sr_1_2?crid=Q3MKQP7H6FBZ&keywords=Translation%2C+history+and+culture&qid=1666282728&qu=eyJxc2MiOiIwLjUyIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=translation%2C+history+and+culture%2Cstripbooks%2C673&sr=1-2
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17539153.2010.521639
http://library.lol/main/E0A6131014D99F72E416A099815AFABA
http://library.lol/main/649D5989A71ED8B9411D990BFD4D1308
http://library.lol/main/649D5989A71ED8B9411D990BFD4D1308
https://www.amazon.com/Storytime-Childrens-Literary-Understanding-Classroom/dp/0807748285
https://www.iranketab.ir/book/26488-aesthetic-approaches-to-children-s-literature
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://enmabazar.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF/
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=gse_pubs
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614541.2011.624927?journalCode=rcll20
https://books.google.com/books/about/Crossover_Picturebooks.html?id=imu0a2-I4jAC
https://en.wikipedia.org/wiki/Pop_art
https://en.wikipedia.org/wiki/Pop_art
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/jemms/5/2/jemms050208.xml
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( پیرامتن چند کتاب تصویری 2017« )های تصویریکتاب

آقای ببر وحشی و  ) ,1991Wiesner) شنبهسهکودک مانند 

 را واکاوی نموده است. ) ,2013Brown) شودمی

( با الهام از مفهوم پیرامتنِ ژرار ژنت، 2010یوسه فریاس )

کند. برخالف مجامع را مطرح می« پیراترجمه»اصطالح 

های کی از اولویتلعات پیراترجمه یعلمی داخل ایران، مطا

ی جهان )همچون دانشسرای عالی مترجمان مراکز پژوهش

خاطر ماهیت ادبی در فرانسه( است. مطالعات پیراترجمه به

شناسانی ای خود، عالوه بر ترجمهرشتهفرهنگی و میانمیان

، بیکر (Sardin(( 2007(، ساردین )2010همچون فریاس )

(2006 ))Baker)  همواره مورد توجه پژوهشگران علومی

شناسی و امثالهم شناسی، زبانهمچون علوم سیاسی، شرق

هایی برای جهان: پیامنیز قرار گرفته است. بیکر در کتاب 

های بندیبقا»( از اصطالح 2007) الدنسخنان اسامه بن

جای اصطالح پیراترجمه استفاده کرده و اهداف به« پیرامتنی

ها و های مترجمان غربی )پانوشتنویسیسیاسی پیرامتن

سازی و سفیدسازی مسلمانان های آنها( را تبرئهمقدمه

(. 161: 2007بیکر، الدن دانسته است )بنیادگرایی همچون بن

های های انگلیسی قصههای ترجمه( پیرامتن2014ابوبکر )

ها اصلی همان قصهعامیانۀ فلسطینی را با روایت زبان

ی هویت فلسطینی را در روایت مطابقت داده و بازنمای

 دوگانۀ عربی و انگلیسی مقایسه کرده است.

چهار پژوهش محدود  به تنهادر ایران، مطالعۀ پیراترجمه 

بندیِ ( با رویکرد قاب1400) شود. مزدک و کاوه بلوریمی

ابزارهای پیرامتنی بیکر، توضیحات افزودۀ مترجم کتاب 

ا ( ر، ترجمۀ کشاورز1354پتروشفسکی، ) اسالم در ایران

اند که معتقد بودهایشان . اندبندی اسالم شیعی دانستهقاب

به داخل متن نفوذ کرده  ایدئولوژی مترجم از چهار مجرا

است: به چالش کشیدن دیدگاه نویسنده، تأیید گفتۀ نویسنده 

اما با ارائۀ توجیهی متفاوت، تصحیح اشتباه نویسنده، افزودن 

عدم آشنایی  (1397) زاده و شهپررادحسین توضیحات.

سبات فرهنگی ایران )مثل عدم اطالع از پیشینۀ مترجم با منا

شاهزاده عبدالعظیم، از تلفظ درست شهرهایی مثل مشهد و 

 در نقشۀ ایران( را« دشت کویر»از موقعیت جغرافیایی 

ها و سایر عناصر نوشتعامل توضیحات نادرست پا عنوانبه

معنای وفاداری مترجم را  اند. ایشانپیرامتنی معرفی کرده

؛ بلکه وفاداری به انده متن محدود ندانستهب صرفاً

نیز از ضروریات ترجمه اصلی را های زبانپیرامتن

( سیر تحول پیشگفتار 1396) زادهحسین. اندبرشمرده

لحاظ فرم، را به 1390تا  1330مترجمان در بازۀ زمانی 

های آماری بررسی کرده د با کمک تحلیلمحتوا و کارکر

نخستین پژوهش  (1389)قبادی و شکریان مقالۀ  است. 

آید دانشگاهی ایران درخصوص پیراترجمه است. به نظر می

های که مقالۀ مذکور بیش از اینکه در پی بررسی پیرامتن

باشد، سعی  )Paul Ouster( گانۀ پل استرسهترجمۀ فارسیِ 

های ژنتیِ پیرامتن داشته بندیدر ارائۀ شرح مبسوطی از دسته

 است.

ترجمه در »های جز مقالهدر زمینۀ ادبیات کودک در ایران، به

ژانر وحشت: رمان گورستان اثر نیل گیمن و ترجمۀ فارسی 

بررسی وضعیت »(، 1400حسینی و همکاران، شیخ)« آن

شده و تألیفی برگزیده نهادهای قدرت، ناشران و آثار ترجمه

در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان در ایران: موردپژوهی 

مقدم، هاشمی و یغضنفر)« 1357 -1340های سال

های فارسی کتاب مقایسۀ ترجمه»( و 1400صباغ، قربان

کنش عناصر تصویری درخت بخشنده از منظر برهم

(، شاید نتوان از 1401زنجانبر و فلیحی، )« غیرکالمی

راک مقالۀ شناختی دیگری نام برد. وجه اشتپژوهش ترجمه

اخیر با مقالۀ حاضر در نمونۀ آماریِ مشترک و مبانی نظریِ 

های هر دو پژوهش از مجموعه مشابه است؛ یعنی داده

سیلورستاین، )« درخت بخشنده»های فارسی کتاب ترجمه

اتخاذ شده است و همچنین هر دو با گسترش نظریۀ  (0112

ها کنشبندی جدیدی از برهماسکات به تقسیم -نیکوالیوا

اند. فصل تمایز این دو مقاله در این است که در دست یافته

مقالۀ اخیر نقش تغییر شمارۀ صفحات کتاب در اثر تغییر 

http://library.lol/main/91BF2B13E1F2F7E97745463EAE2BDB6C
https://archive.org/details/tuesday00wies/page/n3/mode/2up
https://aesopsfable.com/products/mr-tiger-goes-wild
https://www.researchgate.net/publication/265027274_Au_seuil_de_la_traduction_la_paratraduction
https://www.researchgate.net/publication/265027274_Au_seuil_de_la_traduction_la_paratraduction
https://journals.openedition.org/palimpsestes/99
http://library.lol/main/E0A6131014D99F72E416A099815AFABA
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10350330701311454
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10350330701311454
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54558206/FULL_TEXT.PDF
https://jlts.um.ac.ir/article_39536.html?lang=fa
https://ketabnak.com/reader/40180
https://jlts.um.ac.ir/article_29590.html?lang=fa
https://jlts.um.ac.ir/article_29343.html
https://clls.sbu.ac.ir/article_99330.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://jflr.ut.ac.ir/article_81943.html
https://jlts.um.ac.ir/article_39242.html?lang=fa
https://jlts.um.ac.ir/article_39242.html?lang=fa
https://doi.org/10.52547/clls.19.28.169
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
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کتاب های داخل بندی تصاویر، ارتباط سطربندی نوشتهفرِیم

ها در دگرخوانش متن و با تصاویر آن، کارکرد ریزنقش

طور کلی تقلیل و تقویت نقش عناصر غیرکالمی متن را به

در فرایند ترجمه مورد مداقه قرار داده است؛ لیکن در مقالۀ 

گفتار مترجم، توضیحات حاضر، عناصری مانند جلد، پیش

نس پشت جلد، صفحۀ شناسنامۀ اثر، نشان تجاری ناشر، ج

 کاغذ و تایپوگرافیِ عنوان کتاب مطمح نظر قرار گرفته است.

 . روش پژوهش3

ـ تطبیقی، نشان ـ توصیفیرو با روش تحلیلیدر مقالۀ پیشِ

اصلیِ کنش بین متنِ زبانشود که پنج نوع رابطۀ برهمداده می

هایش وجود و پیرامتن (2011سیلورستاین، ) درخت بخشنده

شده نیز در ها با متنِ ترجمهدارد و همچنین رابطۀ پیراترجمه

عبارتی دیگر، چهارچوب یکی از این پنج گونه قرار دارد. به

های توان به سازهگانۀ نیکوالیواـ اسکات را مینظریۀ پنج

 ای( تعمیم داد.های پیراترجمهیژه سازهوپیرامتنی )به

( بین متن و تصویر قائل به پنج 1398نیکوالیوا و اسکات )

کنش تقارنی برهم -1کنش معنایی هستند. نوع برهم

(symmetrical)تر از متن را اطالعاتی اضافه : تصویر

 -2گوییِ متن است. کند. در واقع تصویر همانبازنمایی نمی

در متن  (complementary): کنش تکمیلیبرهم

شود و هایی وجود دارد که توسط تصویر پر میشکاف

: تصویر (expanding) کنش توسیعیبرهم -3بالعکس. 

 رکیبیکنش تبرهم -4دهد. معنای متن را گسترش می

(counterpointing) تصویر و متن دو روایت متفاوت را :

کنند و از ترکیب این دو روایت به موازات یکدیگر بیان می

کنش برهم -5آید. موازی، معنای جدیدی حاصل می

: تصویر معنای متن را نقض  (contradictory)تناقضی

 کند.می

اند. دهای گردآوری شهای این مقاله به روش کتابخانهداده

 درخت بخشندهاصلیِ پیکرۀ مطالعاتی مقاله از کتاب زبان

و چهارده ترجمۀ فارسی آن تشکیل  (2011سیلورستاین، )

(، 1400)سیلورستاین،  کروبیهایی از شده است، ترجمه

)سیلورستاین،  قناعتی(، 1399)سیلورستاین،  بزرگمند

 پوراقبالالف(،  1397)سیلورستاین،  حسینی(، 1398

ج(،  1397)سیلورستاین،  عباسلوب(،  1397)سیلورستاین، 

ن، )سیلورستای مرادی(، 1393)سیلورستاین،  زادهمهدی

 ایلکا(، 1390)سیلورستاین،  مجیدزاده(، 1392

 آراد (، 1384)سیلورستاین،  ریاحی (،1385)سیلورستاین، 

الف(  1378)سیلورستاین،  جعفرزاده(، 1383)سیلورستاین، 

 ب(. 1378)سیلورستاین،  هیرمندیو 

اند؛ شمار انتخاب شدهتمامصورت های مذکور، بهترجمه

که تا کنون « درخت بخشنده»های فارسی یعنی تمام ترجمه

صورت کتاب راهی بازار نشر شده )به استثنای اندک به

ترجماتی که شاید از چشم نگارندگان دور مانده باشد(، 

عنوان نمونۀ و هم بهعنوان جامعۀ آماری زمان هم بههم

 .اندآماری مورد بررسی قرار گرفته

های متنی، نشان داده در همین راستا، با استفاده از نشانه 

های های هر یک از ترجمهبین پیرامتن همواره شود کهمی

مذکور )بین عنوان کتاب و طرح روی جلد، بین جای درج 

نام نویسنده و طرح روی جلد، بین پیشگفتار مترجم و 

های پشت جلد، مایۀ داستان، بین جنس کاغذ و نوشتهدرون

کنشِ بین رنگ فونت و نام انتشارات( یکی از روابط برهم

یعی، ترکیبی و یا تناقضی برقرار است. تقارنی، تکمیلی، توس

کنش پیراترجمه شود که نوع برهماز طرفی نشان داده می

اصلی همسان کنش پیرامتنِ کتاب زبانتواند با نوع برهممی

کنش باعث تغییر معنا نباشد. در این صورت، تغییر نوع برهم

ـ نیکوالیوا ماهیتا گانۀ اسکاتبندی پنجشود. چراکه دستهمی

کنش معناییِ متن عناشناختی است و بر پایۀ چگونگی برهمم

کنش و تصویر شکل گرفته است. بنابراین مغایرت نوع برهم

اصلی، معادل تغییر کنش پیرامتنِ زبانپیراترجمه با نوع برهم

های هر یک از نسخِ پژوهش پیراترجمه در این معناست.

عالوه بر  (2011سیلورستاین، ) درخت بخشندهشدۀ ترجمه

 نیز مقایسه اصلیبا پیرامتن نسخۀ زبان یگر،مقایسه با همد

های زبانی )مانند د. الزم به ذکر است که سازهنشومی

ناصر ها و میزان وفاداری مترجم به متن اصلی(، عیابیمعادل

آهنگ و )مانند لحن، ضرب (paralanguage)پیرازبانی 

آرایی( در دامنۀ این سبک مترجم، نوع فونت و صفحه

 گیرد. تفحص قرار نمی
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https://www.gisoom.com/book/11591679/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
https://dimorin.ir/product/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://dimorin.ir/product/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
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https://www.ketabcity.com/bookview.aspx?bookid=2242783
https://www.ketabcity.com/bookview.aspx?bookid=2242783
https://www.gisoom.com/book/1988473/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1988473/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1988473/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1887448/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1887448/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1384770/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1384770/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/book/47856
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/book/47856
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http://library.lol/main/603FF12AD1D5591D494E801DD304BDEF
https://aftamat.com/document/820/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://aftamat.com/document/820/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
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 نتایج و بحث و بررسی -4

روزی »با  جملۀ  (2011رستاین، سیلو) درخت بخشنده

 شود.آغاز می« روزگاری درختی بود

درخت پسر کوچولویی را دوست داشت. پسرک هر روز 

خورد؛ از کرد؛ سیب میباشک بازی میآمد با درخت قایممی

کرد و بر هایش تاج درست میرفت؛ با برگاش باال میتنه

از قبل  کم بزرگ شد و هر روز کمترگذاشت. پسر کمسر می

زد. تا اینکه یک روز وقتی به سراغ درخت به درخت سر می

السابق به بازی و به خوردن آمد و درخت او را کمافی

هایش دعوت کرد، پسرک این رفتارها را کودکانه خواند میوه

هایش و از درخت درخواست پول کرد. درخت به پسر سیب

از اینکه را داد که ببرد بفروشد و پولش را بردارد. درخت 

توانست کمکی به پسرک کند خوشحال بود. پسر تا می

بازنیامد تا اینکه یک روز دوباره برگشت. این بار از  هامدت

ای جز جنگل خانه بودن شکایت کرد. درخت که خانهبی

ای ها خانهنداشت، به پسرک پیشنهاد داد که با بریدن شاخه

توانست به پسرک کمک کند بسازد. درخت از اینکه می

ها دوباره پسرک بازگشت و خوشحال بود. پس از مدت

یدن پسرک خوشحال شد. پسرک از درخت درخت از د

تمنای قایق کرد. درخت تنۀ خود را در اختیارش گذاشت تا 

قایقی بسازد و به سفری که آرزویش را دارد نائل شود. 

درخت باز هم خوشحال بود اما نه واقعاً از ته دل. در پایان 

داستان، باز هم پسرک بازگشت. کندۀ درخت، برخالف 

بازی کردن و میوه خوردن و باال رفتن همیشه که پسر را به 

ینکه هیچ چیزی برای بار از اکرد، ایناز تنۀ خود دعوت می

بار چیزی ندارد، ابراز شرمندگی کرد. پسرک این بخشیدن

خواست، جز جایی برای نشستن. کندۀ درخت، نمی

وجودش را زیر پای پسرک گذاشت و بار دیگر خوشحال 

 بود.

نه فقط یک کتابِ  (2011سیلورستاین، ) درخت بخشنده

تصویری کودک، که کتابی با مخاطبان چندگانه است. این 

برای هر  )Roschach test( آزمون رورشاخکتاب مانند 

 . مخاطب خوانشی متفاوت دارد

درست است که این کتاب را به راحتی مثل یک تمثیل 

خوانند لیکن در دربارۀ خشنودی حاصل از بخشندگی می

ای را چونان قطعه درخت بخشندهتوان همین حال می

و رضای زنانه در برابر ضدفمنیستی یا مضمون تسلیم 

توان قضاوتی های جنس مذکر خواند و نیز میخواست

تحقیرآمیز دربارۀ سرشت نامتوازن روابط انسانی و وسوسۀ 

 (.57: 1380دونالد، مکعشق از آن برداشت کرد )

 کنش تقارنیبرهم

در این حالت، سازۀ پیرامتن همان اطالعات متن را بازنمایی 

نمایی از متن است. مثال طرح کند. یعنی پیرامتن آیینۀ تماممی

 سیلورستاین،) درخت بخشندهاصلی روی جلد کتاب زبان

(. 1شکل دهد )بخشندگی درخت را نمایش می ،(2011

ترین اصلی، پایینچراکه در تصویر روی جلد کتاب زبان

شاخۀ درخت حالت دستی را دارد که دراز شده است تا با 

باز کردن مشتش، سیبی را به پسرکی که زیر آن ایستاده 

گانۀ های پنجببخشد. سر این شاخه، شبیه ردیف انگشت

های انسان و با همان ترتیب قدّی )انگشت وسط از انگشت

تر( طراحی تر، انگشت کوچک از همه کوچکدیگر بزرگ

شده است. سر پسر به سمت باال است و درحالی که چشم 

به سیب دارد، با هر دو دست آمادۀ گرفتن سیب است. از 

اصلی )پیرامتن(، همین رو طرح روی جلد کتاب زبان

نعل بهمایۀ غالب کتاب( را نعلخشندگی درخت )درونب

های بزرگمند کند. تصویر روی جلد ترجمهبازنمایی می

الف(،  1397(، حسینی )سیلورستاین، 1399)سیلورستاین، 

ج(، ریاحی )سیلورستاین،  1397عباسلو )سیلورستاین، 

ب( که دقیقاً  1378( و هیرمندی )سیلورستاین 1384

اصلی هستند، ر روی جلد کتاب زبانرونوشتی از تصوی

اند. بنابراین اصلی به ارث بردهرابطۀ  تقارنی را از نسخۀ زبان

های مذکور(، دقیقاً پیراترجمۀ آنها )طرح جلد ترجمه

 کند.بخشندگی درخت )عنوان کتاب( را بازنمایی می

https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AE
http://ensani.ir/fa/article/69423/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
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 (1شکل )
 ترجمۀ بزرگمند اصلیزبان

  
 کنش تقارنی پیرامتن )طرح روی جلد( با عنوان کتاببرهم

ها لزوماً از همان تصویر روی جلد کتاب در همۀ ترجمه

شود. برهمین اساس، تحقق رابطۀ اصلی استفاده نمیزبان

شده( کنش تقارنی )رابطۀ بین پیراترجمه و متن ترجمهبرهم

نعلِ پیرامتن کتابِ بهدر انتقال نعل مستلزم وفاداری مترجم

بسا پیراترجمه با پیرامتن کتاب اصلی نیست. چهزبان

اش با متنِ اصلی متفاوت باشد اما باز هم، رابطهزبان

ای تقارنی باشد. مثالً در تصویرهای روی شده رابطهترجمه

ب( سیبی که  1397پور )سیلورستاین، جلد ترجمۀ اقبال

تر است تا ده است، به دامن پسر نزدیکسوی پسر رها شبه

 . (2)شکل  به شاخۀ درخت

 (2شکل )

 
کنش تقارنی پیرامتن )طرح روی جلد( با عنوان کتاب و با برهم

 مایۀ متندرون

از طرفی عنوان کتاب و نوشتارهای تبلیغاتی، بین دستِ 

درخت )شاخۀ درخت( و سیب فاصله انداخته است. این 

 برگزیدۀ سومین »های تبلیغاتی )مثل درج عبارت شلوغیِ پیام

 

و نامناسبیِ جای عنوان کتاب و دور بودن «( جشنوارۀ...

شود که بازنماییِ سیب از دست درخت )از شاخه( باعث می

اعطای »گری درخت )که در قالب یژگی بخشندگی و کنشو

به تصویر کشیده شده است( کمتر به چشم بیاید. « سیب

خاطر فاصلۀ سیب های مذکور )بهبنابراین اگرچه پیراترجمه

از شاخۀ درخت و شلوغی نوشتارها( با پیرامتن )تصویر و 

اصلی( دقیقاً همسان نیست؛ اما طرح روی جلد کتاب زبان

مایۀ متنِ کنش طرح روی جلد با درونن رابطۀ برهمهمچنا

 داستان از نوع تقارنی است.

مثابۀ زبان بدنِ های درخت بهدر اکثر طرح جلدها، شاخه

(body language) ها برای اند. کارکرد شاخهدرخت

ها برای انسان الل است. درخت درخت، مانند کارکرد دست

های مانند و سرشاخههای دستبا کمک شاخه

کند. با مانندش، حاالت عاطفی خود را بیان میانگشت

( 10و  5شکل کند )مانندش آغوش باز میهای دستشاخه

مانندش پسرک را به نزد های انگشتو با اشارۀ سرشاخه

سوی دستان مانندش را بههای دستخواند. شاخهخود فرامی

کند و سیب داخل مشتش گیرد و مشتش را باز میسرک میپ

بخشد. در طرح جلد ترجمۀ قناعتی را به او می

ها )که زبان بدن (، دیگر اثری از شاخه1398)سیلورستاین، 

(. در طرح جلدی که 3شکل شود )درخت بود( دیده نمی

تنۀ درخت و  فر برای ترجمۀ مذکور زده است،آقای ایمانی

شده بر تنه برجسته شده است. داخل قلب عبارت قلبِ حک

M.E & T  مخفف(Me and Tree .نوشته شده است )
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روی تنۀ درخت ایستاده است و دستانش را پسرک روبه

ایستد، مانند کسی که در برابر بزرگی به احترام و تسلیم می

روی هم گذاشته و با لبخند رضایت و نگاهی عاشقانه محو 

 است.M.E & T شده بر عبارت تماشای قلبِ محاط

، تماماً گویای مکنونات قلبی بنابراین طرح جلد مذکور

نه گویای ویژگی بخشندگی یا سایر عواطف  پسرک است،

اصلی، خبری از درخت. از همین رو برخالف کتاب زبان

کنش تقارنی بین عنوان کتاب و تصویرِ روی جلد برهم

 (.3شکل نیست )

 (3شکل )

 
کنش نامتقارن پیرامتن )طرح روی جلد( با عنوان کتاب و با برهم

 مایۀ متندرون

 کنش تکمیلیرهمب

های همدیگر را تکمیل در این حالت، پیرامتن و متن، شکاف

( برای عنوان کتاب 1384کنند. ریاحی )سیلورستاین، می

استفاده « خانم درخت بخشنده»، از «درخت بخشنده»جای به

اصلی )نه در عنوان( برای کرده است. در داخل متن زبان

استفاده شده  she/ herاشاره به درخت از ضمیر مؤنث 

است. اما از آنجا که در زبان فارسی ضمیرها جنسیت را 

یا « او»شده، ضمیر کنند؛ در داخل متنِ ترجمهبازنمایی نمی

دهد. مثال هیچ جنسیتی را به درخت نسبت نمی« شَ-»

جنسیت « خوابیداش میدر سایه»در عبارت « شَ-»ضمیر 

 her، واژۀ اصلیکند؛ اما در متن زباندرخت را مشخص نمی

عالوه بر کارکرد ارجاع، جنسیت مؤنث درخت را نیز نشان 

دهد. بر همین اساس ریاحی این نقص و شکافی که در می

« خانم»شده ایجاد شده است را با افزودن واژۀ متنِ ترجمه

در ترجمۀ عنوان کتاب پر کرده است. از همین رو رابطۀ 

ی تکمیلی است اشده رابطهپیراترجمۀ عنوان با متنِ ترجمه

پیرامتنِ عنوان را به  (77: 1988و کرامپ ) (. ژنت4شکل )

مستقیم دربردارندۀ چکیدۀ داستان شکلی استعاری یا 

 نند.دامی

 (4شکل )

 
 مایۀ متنکنش تکمیلیِ پیرامتن )عنوان کتاب( با درونبرهم

عنوان از آنجا که در حوزۀ ادبیات کودک انتشارات نردبان به

شود؛ درج زیست شناخته میناشر تخصصی کتب محیط

صورت برآمدگی و به که با« نردبان»نشان تجاری انتشارات 

برجسته بر روی جلد ترجمۀ کروبی )سیلورستاین، نقش

مایۀ مثابۀ اعالم درون(، به8شکل ( حک شده است )1400

محیطی اثر است. بنابراین در کتاب مذکور نشان زیست

 دارد.کنش تکمیلی مایۀ اثر رابطۀ برهمتجاری ناشر با درون

 سیعیکنش توبرهم

دهد و در این حالت، پیرامتن معنای متن را گسترش می

افزاید. برخالف های جدیدی از معنا را به متن میالیه

صورت کنش تکمیلی که ارتباط متن و پیرامتن در آن بهبرهم

کنش توسیعی معنای حاصل شود، در برهمخودکار درک می

گاهانه های پیرامتن و متن با دقّت و تأمل آاز تعامل سازه

https://www.semanticscholar.org/paper/Structure-and-Functions-of-the-Title-in-Literature-Genette-Cramp%C3%A9/03aa4217a5675aaf64a9ff6c529687dc075b40fb
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( 1393زاده )سیلورستاین، شود. در ترجمۀ مهدیدریافت می

اگر پشت و روی جلد کتاب، هر دو با هم در یک قابِ 

روی در دوصفحۀ روبه- doublespread)ای )دوگستره

مایۀ متن، الیۀ خاصی از دیده شوند؛ در راستای درون -هم

(. 5شکل شود )معنا به واسطۀ قابِ این پیرامتن دریافت می

اش دهد که بر تنهطرح روی جلد، درختی را نشان می

«. دو  من»تصویر قلبی حک شده است و داخل قلب عبارت 

است. در تصاویر « درخت»همان حرف اول واژۀ « د»حرف 

از « د»جای اصلی )نه در روی جلدش( بهداخل متن زبان

است.  treeاستفاده شده است که حرف اول کلمۀ  tحرف 

« دو  من»درخت که بر عبارت  شده بر تنۀاین قلبِ حک

محاط شده است، نشان از آن دارد که پسرک یک زمانی 

هایش را عاشق درخت بوده است. درخت دو تا از شاخه

هایی شبیه آغوش گشوده و سر هر دو شاخه شبیه انگشت

پسرک با دماغی «. یا!بیا! ب»کند: یاست که به پسرک اشاره م

دستی در جیب و تاجی بر سر، متکبرانه به  رو به باال،

درخت پشت کرده است و به آغوش باز درخت که او را 

به  محلیبینهد. نمی وقعیخواند، هیچ سوی خود میبه

است که در آن، دست  درخت، در تقابل با طرح جلدهایی

است  سوی درخت درازبه باشبه حالت آماده تمنای پسرک

تا سیب را بگیرد. در  طرح جلد مذکور آغوش باز درخت، 

نشانگر این است که درخت هنوز به عشقش پایبند است؛ اما 

پسر )که نماد انسان بماهو انسان است( عشق خود را 

سوی پشت جلد دارد فراموش کرده و به مسیری که رو به

کند؛ پسر می هایش را ارزانیدرخت سیب در حرکت است.

)با  داردهای درخت را به سر اما پسر با اینکه تاجی از برگ

اینکه بشر از موهبت درخت جایگاه برتر یافته است(، ادعای 

ها )از بخشندگی درخت و طبیعت( را دارد نیازی از سیببی

رود. انتهای سوی پشت جلد همچنان پیش میو متکبرانه به

هایی در دهد و برگمیپشت جلد، کندۀ درختی را نشان 

حال افتادن را. پشت جلد، زندگی در شرایط فقدان درخت 

را به تصویر کشیده است. در این شرایط اثری از انسان هم 

نیست، فقط کالهی از او باقی مانده است که آن را نیز باد به 

همین  (. بر5شکل برد )های درخت با خود میهمراه برگ

اساس، پیراترجمۀ طرح روی جلد، معنای متن را گسترش 

داده است. طرح روی جلد نمایشگر دوران حضور درخت و 

غرور جوانیِ پسر است؛ طرح پشت جلد نمایشگر زمانی 

گردد و دوران فقدان درخت و متعاقباً است که ورق بر می

گردد. وفق طرح پشت جلد، بر باد رفتن انسان آغاز می

دهد که اگر طبیعت بمیرد، انسان هم پاسخ میطبیعت »

 (. ,2020Aslan and Bas :712)« میردمی

(5شکل)

 (1393)سیلورستاین،  زادهروی جلد ترجمۀ مهدی پشت جلد

  
 متن )طرح پشت و روی جلد( با متنکنش توسیعیِ پیرابرهم

( 1393سیلورستاین، زاده )طرح روی جلد ترجمۀ مهدی

 کهاست  هایی از چهار تصویر مختلفِ داخل متنکالژِ بخش

 

با هم ترکیب شده تا معنای خاصی را درخصوص نحوۀ 

 .(6شکل ) کندن و طبیعت بازنمایی تعامل انسا

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1280235.pdf
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 (6شکل )

    
 هاآغوش باز شاخه هابذل سیب شدهقلب حک سر مغروربهپسرک تاج

چسبانی(، طرح مجموعه تصاویر داخل متن با شگرد کالژ )تکه

 اند.روی جلد را شکل داده

ای از تکهترجمۀ مذکور نیز چهل ح پشت جلدطر 

هایی از سه تصویر دیگری است که از داخل متن بخش

انتخاب شده است. آخرین تصویر در پشت جلد، کندۀ 

داستان  یاپیسود انتهایگذارد که از ه نمایش میدرختی را ب

 اقتباس و به بقیۀ تصاویر پشت جلد کالژ شده است.

ای تأثیرگذار در فرایند معنادهی متن هاز دیگر پیرامتن   

ژنت و چگونگی چاپ و چینش عنوان روی جلد است )

اصلی، عنوان (. در روی جلد کتاب زبان262: 1991لین، مک

اند. کتاب و نام نویسنده هر دو بر روی تنۀ درخت درج شده

( سایر ب 1378ورستاین، سیلجز ترجمۀ هیرمندی )به

ت را جای مناسبی برای ها فضای باریک تنۀ درخترجمه

اند و برای فونتِ درشتِ عنوان کتاب و نام نویسنده ندانسته

اینکه نام کتاب بهتر دیده شود، آن را خارج از تنۀ درخت 

اصلی و در اند. در طرح روی جلد کتاب زباندرج کرده

ج دو یا سه اسمِ نسبتاً طرح روی جلد ترجمۀ هیرمندی در

جم( بر روی فضای طوالنی )نام کتاب، نام نویسنده و نام متر

زمینۀ همه پسا کردن اینو خالی رهباریک تنۀ درخت 

(. وقتی عبارت 7شکل آید )به نظر عامدانه می بیرون درخت

شود، گویی بر روی تنۀ درخت درج می« درخت بخشنده»

 درختی که تصویرش بر روی جلد قرار گرفته با برچسبِ 

 

معرفی شده است؛ اما وقتی عبارت « درخت بخشنده»

زمینۀ درخت )خارج از بدنۀ بر روی پس« درخت بخشنده»

شود؛ صرفاً بر درختِ روی جلد(، با فونتی درشت درج می

ام کتاب داللت دارد. به همین ترتیب، وقتی نام نویسنده بر ن

زمینه )خارج از بدنۀ درختِ روی جلد( درج روی پس

و هیچ  شود، نام صرفاً کارکرد معرفی مؤلف را داردمی

؛ اما وقتی نویسنده نام کندمعنای مازاد دیگری را القا نمی

کرد کند؛ آنگاه نامش کارخود را بر روی تنۀ درخت درج می

« سیلورستاین»کنش نام کند. چراکه از برهممضاعفی پیدا می

اش اشاره اش به بخشندگیو تصویر درخت )که روی تنه

شود که گویی سیلورستاین و شده( چنین برداشت می

درخت بخشنده، هر دو، بر مدلولِ خودِ درخت داللت 

و نام « درخت بخشنده»دارند؛ یعنی از اینکه عبارت 

اند، هر دو روی تنۀ درخت نوشته شده« سیلورستاین»

ای از خودِ شود که درخت بخشنده استعارهاستنباط می

بر همین اساس سیلورستاین نقشی را که  سیلورستاین است.

شخصیتِ درخت بخشنده در متن دارد، از طریق پیرامتن )از 

طریق درج اسم خود بر روی تنۀ درخت( به خویشتن 

در داستان مذکور عشقی  دهد. شخصیت درختنسبت می

کند. چراکه تا سویه را تجربه میجانبه و سخاوتی یکیک

آخرین لحظات عمرش، تمام وجودش را در راه دیگران 

https://doi.org/10.2307/469037
https://doi.org/10.2307/469037
https://doi.org/10.2307/469037
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جای درک این عشق، دهد تا آنها رشد کنند؛ اما دیگران بهمی

آورند. این در های بیشتری از او رو میهر بار به سوءاستفاده

ه آنها را دوست دارد، حتی اگر حالی است که درخت هموار

بنابراین ای فرسوده از او باقی نمانده باشد. چیزی جز کنده

طرح روی جلد، با تشبیه ضمنی نویسنده به درخت 

با وجود قدرنشناسی  دهد که سیلورستاینبخشنده، نشان می

دیگران، همچنان از مهربانی و بخشندگی خویش خوشحال 

)نه   but not reallyبا قید است، مگر در انتهای داستان که

مندانه از خوشحالی خود سخن به راستی( کمی گله

در ترجمۀ هیرمندی، مترجم نیز نام خود را در کنار  گوید.می

نام نویسنده، دقیقاً بر روی تنۀ درخت درج کرده است 

( و بدین شیوه، او نیز مانند سیلورستاین تلویحاً 7 شکل)

ش شخصیت درخت بخشندۀ داستان را به نفع خودش نق

عالوه بر این، توضیحات پشت جلد  .مصادره کرده است

مایۀ داستان را در همین نیز درون ایشانشدۀ کتابِ ترجمه

ایِ پشت قاب قرار داده است. یعنی توضیحاتِ پیراترجمه

محیطی )مانند زیستعنوان داستانی جلد، متن را نه به

عنوان داستانی اکوفمنیستی )مانند ( و نه بهترجمۀ کروبی

ـ تمثیلی عنوان داستانی اجتماعیترجمۀ ریاحی(؛ بلکه به

شد، تر میبه تدریج پسرک که بزرگ»کند: معرفی می

کرد و درخت چیزهای باز هم بیشتری از درخت طلب می

بخشید. نویسنده تمثیلی بخشید و میبخشید و میمی

بر «. نندگان سنین مختلف آفریدهانگیز برای خواهیجان

آید که، درخت تلویحاً الذکر به نظر میاساس توضیح فوق

جانبه )از عنوان نماد هر انسانی با صفت بخشندگیِ یکبه

جمله نمادِ خودِ سیلورستاین و خودِ هیرمندی( و پسرک 

گری عنوان نماد هر انسان قدرنشناس و سوءاستفادهبه

امۀ توضیحات پشت جلد چنین آمده شود. در ادبازنمایی می

انگیز برای خوانندگان سنین نویسنده تمثیلی هیجان»است: 

مختلف آفریده و در آن قدرت بخشندگی را از سویی و 

استعداد دوست داشتن متقابل را از جانب دیگر تصویر کرده 

آید که از فحوای متن پشت جلد چنین برمی«. است

دوست داشتن متقابل و ضرورت هیرمندی پیام داستان را 

های یکجانبه مایۀ داستان را سوءاستفاده از دوستیدرون

ای انگارد. چراکه درخت را تمثیلی از هر انسان بخشندهمی

ورزد اما دیگری استعداد داند که به دیگری عشق میمی

چنینیِ ناشر و مترجم دوست داشتن متقابل را ندارد. نگاه این

، در شناسنامۀ فیپای کتاب نیز «درخت بخشنده»به داستان 

انعکاس یافته است. طبق مشخصات شناسنامۀ فیپای ترجمۀ 

« های اجتماعیداستان»هیرمندی، اثر مذکور در جرگۀ 

اثر  بنابراین شناسنامۀ ترجمۀ هیرمندی، شمار آمده است.به

ی از روابط اجتماعی سودجویانه تمثیل عنوانرا به مذکور

این در حالی است که در شناسنامۀ فیپای  .کندمعرفی می

عنوان پور، و بزرگمند ژانر اثر بههای کروبی، اقبالترجمه

ثبت شده است؛ فیپای ترجمۀ مرادی « داستانی تخیلی»

داستان معاصر »عنوان (، اثر را به1392سیلورستاین، )

سیلورستاین، و شناسنامۀ فیپای ترجمۀ قناعتی )« آمریکایی

 معرفی کرده است.« 14شعر قرن »عنوان به( آن را 1398

 (7شکل )

 
کنش توسیعیِ پیرامتن )نام نویسنده، نام مترجم، نام کتاب( با برهم

 متن )با شخصیت داستان(

تصویرِ درخت روی جلد کتاب ترجمۀ کروبی )از انتشارات 

محیطی کودک(، به های زیستنردبان، ناشر تخصصی داستان

های مشابه، طرح جلد تمام ترجمهآمیزی، از نحو مبالغه

 (.8شکل تر و سرسبزتر است )پربرگ



 

320 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/). Non-

commercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited 

 
 

J
O

U
R

N
A

L
 O

F
 F

O
R

E
IG

N
 L

A
N

G
U

A
G

E
 R

E
S

E
A

R
C

H
, V

o
lu

m
e 1

2
, N

u
m

b
er 2

, S
u

m
m

er 2
0
2
2
, P

a
g

e 1
1
1

 to
 1
3
0
 

  

 

 

 (8شکل )

شاخۀ نشر دیموند بلوریندرخت کم  درخت سرسبز نشر نردبان  

 

 

 
کنش توسیعی برهم لحاظمقایسۀ جلد دو ترجمه از یک کتاب، به

زمینۀ جلد، تصویر روی جلد، پیرامتن )نام ناشر، رنگ پس

 های حروف کلمات مندرج بر روی جلد(تایپوگرافی نقطه

توجهی بندی عنوان معموالً مورد بیدر فرایند ترجمه، طرح

بینیم که نسخۀ این مسئله را زمانی آشکار می»شود. واقع می

ک کتاب مقایسه کنیم. در های خارجی یاصلی را با ترجمه

ها اغلب از فونت متفاوتی برای عنوان استفاده این ترجمه

(. مثال عنوان 383: 1400نیکوالیوا و اسکات، )« شودمی

صورت (، به1989براون، ) تونلبر روی کتابی به نام « تونل»

راستا با سقف شکل تایپوگرافی شده است و همکمانی

(؛ اما در ترجمۀ ایتالیایی آن 9شکل شکل تونل )کمانی

 شکل در عنوان(، دیگر اثری از تایپوگرافی کمانی2021)

 شود.کتاب دیده نمی

 (9شکل )

 
کنش تقارنی تایپوگرافی عنوان و تصویر روی جلد در کتاب برهم

 (1989تونل )براون، 

 

سیلورستاین، ) درخت بخشندهاصلی در طرح جلد کتاب زبان

ای که از شاخۀ درخت به سمت پسرک ه، اولین هِبّ(2011

شود، سیب است؛ اما در تصویر روی جلد ترجمۀ رها می

« خ»ه، برگی است که در قالب نقطۀ حرف کروبی، اولین هِبّ

درخت »از دست درخت رها شده است و بر روی عبارت 

ین راستا، (. در هم8شکل فرود آمده است )« بخشنده

ای مؤرّب تعمدا به گونه« درخت بخشنده»حروفِ عنوانِ 

اند تا روی جلد و درست ذیل شاخۀ درخت درج شده

با « درخت بخشنده»های حروفِ عبارتِ شباهت نقطه

های درخت برجسته شود و ایهام تصویر )ایهام با برگ

شکل بگیرد. بر  «هاـ برگنقطه»شبه دوگانه( از طریق وجه

توان گفت: پیش از اینکه درخت به این طرح جلد میاساس 

اش را ببخشد، برگ خود )هوای پاک و سرسبزی انسان میوه

بیند و دستش بخشد؛ اما انسان فقط میوه را میخود( را می

کند، نه برای گرفتن برگ. را تنها برای دریافت میوه بلند می

در طرح روی جلد ترجمۀ کروبی، عالوه بر پربرگی و 

آمیز درخت، سفیدی رنگِ زمینه نیز بازنمود سبزی مبالغهسر

سرسبزی درخت را بیشتر نمایان کرده است. از سویی دیگر، 

جنس کاغذ در کتاب ترجمۀ کروبی ـ برخالف سایر 

ـ از جنس کاغذِ کاهی « درخت بخشنده»های ترجمه

 FSC )بازیافتی( است. پشت جلد کتاب نیز مزیّن به نشان

https://enmabazar.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF/
https://www.abebooks.com/first-edition/TUNNEL-Anthony-Browne-Julia-MacRae-Books/30164020283/bd
https://www.camelozampa.com/shop/il-tunnel/
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
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ر جنگل( است و صریحاً به این نکته )شورای نظارت ب

های صنعتی کاغذ این کتاب از جنگل»اشاره شده است که 

ها و بنابراین پیرامتنِ نشان«. شده تهیه شده استمدیریت

مایۀ توضیحات پشت جلد و نیز جنس کاغذ، مقوّم درون

محیطی متن است. این درحالی است که بر روی جلد زیست

برگزیدۀ سومین جشنوارۀ »تبلیغیِ پور عبارت ترجمۀ اقبال

کشوری دانایی، توانایی: معاونت فرهنگی وزارت آموزش و 

( و همچنین در صفحۀ 2شکل درج شده است )« پرورش

آسترِ استقبال )یک صفحه قبل از آغاز داستان(، عبارتِ 

به چشم « درخت بخشنده، معنایی ژرف در حکایتی ساده»

عنوان پیرامتن با عبارت تبلیغیِ . عبارت فوق بهخوردمی

کنند و وجه کنش میمندرج در روی جلد ایجاد برهم

 تعلیمی و حکیمانۀ اثر را برجسته.

 کنش ترکیبیبرهم

، پیرامتن و متن هر کدام «کنش ترکیبیبرهم»در وضعیت 

کنش آنها معنایی تازه خلق روایت متفاوتی دارند و از برهم

بدون هر یک از آنها رمزگشایی از پیام محقق شود و می

سیلورستاین، شود. ریاحی در بخش پیشگفتار مترجم )نمی

( مکرراً وجه استعاری درخت را برجسته و تلویحاً 1384

مثابۀ مادری بازنمایی کرده است که با بذل شیر درخت را به

خورد بچۀ آدم که شیر می»بخشد: )سیب( آرامش را به او می

درخت را «. مست خوابیدهخوابد، حاال سیبست میو شیرم

دهد تا مادری دانسته است که کودکش را در آغوش تاب می

 سیرِ ،های سبزدر آغوشش الی برگ»به خواب شیرین برود: 

دهد و به خواب شیرین و شادی سیر مادرانه تاب می

پیرامتنِ پیشگفتار مترجم، بر روی خوانش مخاطب «. بردمی

اندازد و به قول بیکر آید لنگر میدر ادامه می از متنی که

های پیرامتنی، ایدئولوژیِ مطرح بندیاز طریق قاب( 2006)

عنوان کند. وقتی درخت بهدر متنِ مبدأ را بازآفرینی می

ه شود؛ تفسیر متن از خوانش ای از مادر در نظر گرفتاستعاره

شود. ـ فمنیست بدل میگرایانۀ محض، به خوانشی بومبوم

گاهی پیرامتن شامل عناصری است که در متن بنا به دالیلی 

صورت مکنون و مانند فنون ادبی یا معذورات فرهنگی به

اختصار مورد اشاره قرار گرفته است تا خواننده، با تأمّل و به

(. در 41 -40: 2007آرمسترانگ: ه آن ببرد )مداقّه پی به کُن

ـ های خوانش بومنشانه« درخت بخشنده»متن داستان 

ها در لفّافه و ضمنی فمنیست وجود دارد؛ اما این نشانه

هستند. پیشگفتار ریاحی این خوانش ضمنی را پررنگ کرده 

ی است که مثابۀ مادراست. در این خوانش، درخت به

ورزد و شیرۀ داشتی به کودک خود عشق میهیچ چشمبی

وجود خود )سیب، برگ، شاخه و تنه( را به فرزندش 

هایش تاج بسازد و دهد تا با سیبش سیر شود، با برگمی

انگاریِ خود جویی کودکانۀ خود را با پادشاهغریزۀ سلطه

را هایش بازی کند؛ سیباش نامزدارضا کند، حتی در سایه

هایش را ببرد بفروشد تا بدین طریق تأمین مالی شود؛ شاخه

اش را قایق کند تا سیاحت کند. با اینکه تا مسکنی بسازد؛ تنه

تر ها عمر درخت کوتاه و کوتاهدر طی این بذل و بخشش

از متن، مدام تأکید  بخششود؛ اما همچنان در پایانِ هر می

ر متن، در سراس«. درخت خوشحال بود»شود که می

کند و هر بار با رغم اینکه پسر فرایند رشد را طی میعلی

سنّی متفاوت )حتی وقتی با کهولت سن( به درخت مراجعه 

به او اشاره  The boy« پسرک»کند، باز هم متن با واژۀ می

به  The boy اش بچهکند. چراکه برای مادر همیشه بچهمی

انم درخت خ». با توجه به اینکه عنوانِ آیدحساب می

مۀ ـرجـراتـیـت است، ریاحی پـیـسـنـحائز ج« بخشنده

فمنیستیِ( عنوان کتاب را با پیراترجمۀ ـ فمنیستیِ )آنتیبوم

پیشگفتار تقویت کرده است و از این طریق متن را در قابی 

ـ فمنیست قرار داده است. نقطۀ مقابل این پیراترجمه، بوم

( 1400سیلورستاین، کروبی )گرایانۀ های کامالً بومپیراترجمه

های کروبی )از طریق عبارتی دیگر، پیراترجمهاست. به

محیطی کنش توسیعی( متن را در قابی کامالً زیستبرهم

نماید. رنگ میدهد و وجه مادرانگی درخت را کمقرار می

طور کلی پیراترجمۀ کروبی شخصیت درخت را در قابی به

کل( بازنمایی جزءبه مجازی )مجاز از طبیعت، با عالقۀ

کند و پیراترجمۀ ریاحی شخصیت درخت را در قابی می

استعاری )استعاره از الهۀ مادر(. عالوه بر اینکه ریاحی در 

ای از مادر پیشگفتار مترجم، تلویحاً درخت را استعاره

خواند؛ تفسیر دیگری را نیز برای متن از طریق دادن می

http://library.lol/main/E0A6131014D99F72E416A099815AFABA
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کند. طب بازنمایی میبرای مخا« سیب»معنای استعاری به 

ازآنجا که پیشگفتار مترجم، درخت سیب را استعاره از مادر 

خواند، درخت سیب را با سیبی که عامل طرد مادر همۀ می

دهد و پسرک ای میها از بهشت شد پیوندی اسطورهانسان

داند. خورده( میخورده )فریب)فرزندان حوا( را سیب

ن بار بر کُندۀ سیب گردد. ایکودک اما پیرسال بازمی»

خورده بوده است و دیگر سیب و نشیند و باز هم فریبمی

با این تعبیری که «. دندان و شاخسار پربرگی نیست

کند، معنای متن بار دیگر بندی میپیراترجمۀ پیشگفتار قاب

شود. ای( میدستخوش خوانشی متفاوت )خوانشی اسطوره

د که درخت را غلتاین خوانش روبه منتقدین مذهبی درمی

دانند و پسرک را ای از خداوند بخشنده میاستعاره

ای از انسان ناسپاس. پسرک )انسان بماهو انسان( استعاره

خاطر سوءاستفاده از بخشندگی درخت سیب )خداوند به

ترین خسرانی رود و این بزرگبخشنده( از بهشت بیرون می

وا و امل نامحدود حخاطر فریب است که انسان به

شود. نتیجۀ چیدن سیب اولیه )سیبی که در گیرش میگریبان

آغاز داستان، در تصویر روی جلد کتاب و در دوران کودکی 

شود( سرانجام به نابودی و هیچ انجامیده بشر چیده می

است. وقتی برای آخرین بار پسرک، خسته به پیش درخت 

 گردد، اگرچه ظاهراً درخت برگ و شاخه و میوه و تنهبازمی

و  1ای سبز داردندارد؛ اما واقعیت این است که درخت ریشه

بنا به اذعان صحنۀ پایانیِ متن، درخت همچنان مانند ابتدای 

دهد که داستان، شاد است. درحالی که تصویر نشان می

پسرکِ شادِ ابتدای داستان، در پایان مغموم است و جز 

رد. ریاحی پیشگفتارش را با این حسرت و ناتوانی چیزی ندا

خورم، خورد، من سیب میشِل سیب می»کند: جمله آغاز می

خوری. مادر آدم، فریب خورده و سیب خورده تو سیب می

شل نام کوچک نویسندۀ کتاب «. و از بهشت رانده شده

است. ریاحی با این عبارت خواسته نشان بدهد که نه فقط 

خورد و سرانجام فریب( میپسرکِ داخل این داستان سیب )

گردد؛ بلکه سوی نقطۀ آغاز )خداوند( باز میدست خالی به

نویسندۀ کتاب، شخصیت داستان، من، تو و همۀ مردم سیب 

خورند و هیچ گریزی از این فریب نیست چراکه )فریب( می

ها است( فریب خورده و مادرِ آدم )که خاستگاه بقیۀ انسان

الوه بر این، ریاحی در این از بهشت رانده شده است. ع

برد، نه نام خانوادگی کار میپیشگفتار اسم کوچک شل را به

او را. چراکه ذکر نام خانوادگی شخص، بزرگسال بودنِ 

کارگیری اسم کوچک، خردسال کند و بهمسمّا را تداعی می

بودن را. بنابراین ریاحی، در پیشگفتارش نویسندۀ داستان 

داستان در یک کاسه قرار  )شل( را با شخصیت پسرک

دهد. برخالف هیرمندی که با استفاده از درج نام می

خانوادگیِ نویسنده بر روی تنۀ درخت، سعی دارد با احترام، 

نمای شخصیت بزرگسال داستان )درخت( را آیینۀ تمام

کارگیری نام (، ریاحی با به7شکل اش بداند )نویسنده

سنده و با تأکید بر سیب خوردنِ شل، سعی دارد: کوچک نوی

آمیز و با لحنی انتقادی، شخصیت چندان احترامبا نگاهی نه

نمای نویسنده عنوان آینۀ تماممنفی داستان )پسرک( را به

المجموع، حیث)شل( و همۀ ابنای بشر معرفی کند. من

ـ ای و بومپیشگفتار ریاحی ترکیبی از دو خوانش اسطوره

نیستی را که یکی مبتنی بر جایگاه مادرانگی درخت و فم

دیگری مبتنی بر جایگاه الوهیت آن است، با هم ترکیب 

کند و از تالقی این دو خوانش، الیۀ معناییِ جدیدی به می

مادر و »ای از تشابهات را بین شود که زنجیرهمتن افزوده می

شیرخواری در بهشت »، «فرزند و ابنای بشر»، «خداوند

خوابِ ناشی از »، «خواری در بهشت ازلیکودکی و سیب

« مستی انسانشیرمستی کودک و غفلت ناشی از سیب

کند. پیش از اینکه خواننده داستان را بخواند، بازنمایی می

زبان استعاریِ پیشگفتارِ مترجم قابل درک نیست )حتی پس 

آید(، از خواندن داستان نیز همچنان دریافت آن ثقیل می

عنوان پیرامتنی راین یادداشت ریاحی بهتر بود که بهبناب

عنوان پیرامتنی گرفت، نه بهپسینی، در مؤخرۀ کتاب قرار می

گاهی مخاطب پیشینی. چراکه الزمۀ فهم پیشگفتار ایشان، آ

 از پیرنگ داستان است.



323  

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
12، 

ره
ما

ش
 3، 

ز 
ایی

پ
 

14
01

 از ،
حه

صف
 

30
8

 تا  
32

7
 

پیشگفتار آراد خوانش مسیحی متن را تقویت کرده است: 

و، داستانی عمیق و درخت بخشنده همچون بابانوئل ن»

اگرچه « بابانوئل نو(. »5: 1383)سیلورستاین، « انسانی است

های سیلورستاین است؛ اما نماد عنوان یکی دیگر از کتاب

میالد حضرت مسیح است. مقایسۀ درخت بخشنده با 

بابانوئل تلویحا مقایسۀ رفتار درخت بخشنده و حضرت 

دگی خود خاطر بقای انسان از زنمسیح است. هر دو به

داشتی اند و با وجود ناسپاسی انسان، بدون هیچ چشمگذشته

دهند. به بخشندگی خود ادامه می شانهمچنان تا پایان جان

خورد با سرافکندگی انسان ناسپاس هرگاه که کارش گره می

« درختی که قلبی از جنس فرشتگان دارد»سوی به

حل  آید و هنگامی که مشکلش( می5: 1383)سیلورستاین، 

سپارد. سرانجام روزی شود؛ باز درخت را به فراموشی میمی

سوی درختی که خودش عامل نابودی او با دستی خالی به

گردد. اگرچه تنۀ بلند درخت )مسیح( دیگر شده بازمی

ای سبز، حضور فیزیکی ندارد، اما همچنان در قالب کنده

(، نیز از 1381« )بابانوئل نو»قابلیت رستاخیز دارد. ازآنجا که 

های خودِ سینا آراد است؛ بنابراین مترجم با یک دیگر ترجمه

خود را تیر دو نشان زده است. یعنی هم تبلیغ ترجمۀ دیگر 

به بهانۀ این مقایسه انجام داده و هم اینکه خوانش 

 ایدئولوژیک متن را تقویت کرده است.

« سخاوتمند»در زبان انگلیسی به معنای  giving صفت

است. همۀ مترجمان برای ترجمۀ عنوان کتاب، از واژۀ 

در دو « بخشنده»اند. در زبان فارسی استفاده کرده« بخشنده»

)کسی که از « عطاکننده»شود: یکی به معنای معنا استفاده می

 «2عفوکننده»گذرد( و دیگری در معنای اموال خودش می

گذرد(. بر همین اساس، اتخاذ )کسی که از قصور دیگران می

بندیِ دار، شخصیت درخت را با دو قاباین عنوانِ ایهام

وه بر اشاره به عال« بخشنده»کند. متفاوت بازنمایی می

ها درخت، مبین این است که درخت کوتاهی« سخاوتمندی»

تواند بارها و بارها ببخشاید. در همین ها را میو نامهربانی

( 1385سیلورستاین، راستا، طرح روی جلد ترجمۀ ایلکا )

را به نمایش « بخشندگی»ترکیبی از هر دو بازنماییِ 

(. از آنجا که سیب از سوی درخت 10شکل گذارد )می

بخشندگی و »سوی پسرک گسیل شده است، پس صفت به

به تصویر درآمده است و از آنجا که « سخاوتمندی درخت

های درخت، شبیه به دستانی است که مانند حالت شاخه

آغوش به استقبال پسرک گشوده شده است، پس ویژگیِ 

 نمایی شده است.باز« صد بار اگر توبه شکستی باز آی»

 (10شکل )

 
کنش ترکیبی بین پیرامتن )طرح روی جلد( و عنوان رابطۀ برهم

 دار کتابایهام

 کنش تناقضی برهم

در این حالت، تنش بین پیرامتن و متن بسیار شدید است و 

این تنش باعث پیچیدگی درک ارتباط پیرامتن با متن 

)سیلورستاین، رح جلد کتاب ترجمۀ مجیدزاده شود. در طمی

ای (، بین عنوان کتاب با تصویر روی جلد ظاهراً رابطه1390

مایۀ کتاب مدّعی بخشندگی شود. عنوان و دروندیده نمی

تنها ویژگی بخشندگی درخت را درخت است اما تصویر نه

کند؛ بلکه مبیّن عدم توان بخشندگی درخت بازنمایی نمی

و آخرین  اثرن است. تصویر روی جلد با پلی که بین عنوا

زند، معنای صفحۀ متن )آخرین صحنۀ بازگشتِ پسرک( می

(. اگرچه از 11شکل کند )را وارونه بازنمایی می اثر عنوان

باشک و برکت درخت اسباب خوراک )سیب(، بازی )قایم

ها(، رفاه )تفرج کاردستی تاج با برگ(، ثروت )فروش سیب

ها(، ر سایۀ درخت، ساختن خانه با شاخهبا معشوق در زی

سازی با تنۀ درخت( برای انسان فراهم وسیلۀ نقلیه )قایق

آمده است؛ اما سرانجام )وقتی پسرک برای آخرین بار به نزد 

گردد( دستش از همۀ اینها خالی است و درخت باز می

https://www.gisoom.com/book/1225252/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%86%D9%88/
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حساب و کتاب درخت جز ناتوانی و زوال بخشندگی بی

اده است. بنابراین طرح روی جلد چیزی به او هدیه ند

مایۀ متن، قابی مذکور با به چالش کشیدن عنوان و درون

تند و با خوانشی انتقادی و فلسفی در دور متن می

اگزیستانسیالیست، داستان را در ژانر ادبیات پوچی 

absurd) )دهد. شاید طرح جلد مذکور به واقعیتِ قرار می

چراکه سیلورستاین از  تر باشد.اش نزدیکنویسنده فکری

 .3پایان خوش در داستان بیزار بود

 (11شکل )

 
 کنش تناقضیِ پیرامتن )طرح روی جلد( با نام کتاببرهم

برخالف تمام طرح جلدهای پیشین که پسرک سر رو به باال 

و  1شکل داشت و منتظر بخشندگی درخت )خداوند( بود )

(، در تصویر روی جلد ترجمۀ مجیدزاده، انسان سر 2

سوی آسمان )منجی ماورایی( ندارد، بلکه به زمین و به به

نگرد که )بدون سیب، برگ، شاخه و تنه( کندۀ درختی می

 M.E & Tعبارت  مانند سنگ قبری، عکس قلب و

ده است ( روی آن حک شMe and Tree)مخفف 

گویی دست پیرمرد برای خواندن فاتحه (. 11شکل )

شود. در هیچ یک از آرام به کندۀ درخت نزدیک میآرام

های درخت، طرح جلدها، لباس پسرک با رنگ تنه و برگ

همرنگ نیست؛ اما در طرح روی جلد ترجمۀ مجیدزاده، 

روز آن دو اشاره  همرنگی پسر با درخت، بر همسانی حال و

سال و کندۀ درخت آینۀ دارد. در تصویر مذکور، مرد کهن

گیری همدیگرند که تکرار ورویی و زمینرنگناتوانی، بی

نمایند. چرخۀ پوچ مراحل یک عمر زندگی را ترسیم می

در ابتدای داستان، حاکی از رابطۀ « من و درخت»عبارت 

روی جلد عاشقانۀ درخت و پسرک است؛ اما در تصویر 

ترجمۀ مجیدزاده )که برگرفته از پایان داستان است( عبارت 

من و »دهد. درواقع، عبارت مذکور معنای دیگری می

که بر کندۀ درخت باقی مانده است، بر همسانی « درخت

کند. و درخت داللت می پسرکبار حال و روز اسف

زمینۀ این تصویر، سبز برخالف سایر طرح جلدها، نه پس

زمینه کرم استخوانی درخت. بلکه رنگ پس نه خودِاست و 

 و بیشتر یادآور بیابان است.

شناسنامۀ فیپای کتاب ترجمۀ مجیدزاده، کتاب را مناسب 

دانسته است. این درحالی است که « ج»برای گروه سنی 

های دیگر، حضور برخالف تمام طرح جلدهای ترجمه

شخصیت پیرمرد بر روی جلد کتابِ ترجمۀ ایشان و پیام 

ساالنه داستان را بزرگ گونۀگرایانه و ناشاد طرح جلد، پوچ

از طرفی مفهوم فلسفیِ طرح روی جلد نیز در  کرده است.

مایۀ داستان است. عالوه راستای بازنمایی بزرگساالنۀ درون

بر این، ژانری که در شناسنامۀ فیپای ابتدای کتاب مشخص 

ای را برای مایۀ بزرگساالنهشده است نیز تا حدودی درون

نماید. در شناسنامۀ فیپای اغلب بندی میداستان قاب

پور، بزرگمند و...( ها )مانند ترجمۀ کروبی، اقبالترجمه

مایۀ داستان، از گونۀ تخیلی قلمداد شده است؛ اما درون

شناسنامۀ فیپای ترجمۀ مجیدزاده اثر را نه یک داستان 

ـ اخالقی دانسته است. عالوه تخیلی، بلکه داستانی اجتماعی

 های کروبی وهای قطع خشتیِ ترجمهبر این، برخالف کتاب

پور، قطع کتاب مجیدزاده جیبی و طبیعتاً با این قطع، اقبال

ناخواه کوچک است. لذا هم قطع ها نیز خواهاندازۀ فونت

ها برای کودک مقبول نیست. کتاب و هم کوچکی فونت

بودن، « ج»همۀ این عناصر پیرامتنیِ بزرگساالنه با گروه سنی 

 در تناقض است.

ۀ ایلکا کامالً کودکانه در نقطۀ مقابل، طرح جلد ترجم   

است. این کودکانگی از طریق انتخاب شخصیت کودکی 

شاداب که درجا پرش کرده است تا سیبی را در هوا بقاپد و 



325  

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
12، 

ره
ما

ش
 3، 

ز 
ایی

پ
 

14
01

 از ،
حه

صف
 

30
8

 تا  
32

7
 

زمینۀ هاشورمانندِ جلد )که ایجاد فضایی به کمک رنگِ پس

تخیلی و فانتزی کرده است( شکل گرفته است. برخالف 

( که کودک را 1تصویر شمارۀ اصلی )طرح جلد کتاب زبان

منفعل و منتظر افتادن سیب نشان داده است، در طرح جلد 

، درجا پرشی(، کودک با 10تصویر شمارۀ ترجمۀ ایلکا )

آوردن سیب از خود نشان دست تری را برای بهنقش فعال

کنش فاقد برهمپیرامتن ترجمۀ ایلکا کودکانه و داده است. 

تناقضی است و پیرامتن ترجمۀ مجیدزاده با گروه سنّی 

 کنش تناقضی دارد.ادعاشده در شناسنامۀ کتاب، رابطۀ برهم

 گیرینتیجه .5

شود، متناسب با های پیرامتنیِ هر کتابی که ترجمه میسازه

ایِ زبان مقصد، دستخوش تغییر فرهنگ و سپهر نشانه

ییریافته )که یوسته فریاس از آن با شود. این پیرامتنِ تغمی

مثابۀ قابی نامرئی، دور متن کند( بهیاد می« پیراترجمه»عنوان 

شود و خوانش متن را در چهارچوب ایدئولوژیکِ تنیده می

کند. مترجم، ناشر، مدیرهنری و سایر همکاران محصور می

اصلی، ممکن از همین رو، یک سازۀ پیرامتنیِ کتابِ زبان

های یکسانی نداشته باشد. درواقع یک یراترجمهاست که پ

های مختلف تواند به تعداد ترجمهسازۀ پیرامتنیِ واحد می

گونه که در این اثر، پیراترجمۀ مختلف داشته باشد. همان

های مترجمان مختلفِ پژوهش نشان داده شد، پیراترجمه

های مختلف ، متن را در قابکتاب مورد پژوهش

ـ اجتماعی و غیره قرار ـ فمنیستی، تمثیلیمحیطی، بومزیست

های این پژوهش، هر سازۀ پیراترجمه اند. بر اساس یافتهداده

تواند وارد تعاملِ معنایی با متن یا با سایر به پنج روش می

ای شود: تقارنی، تکمیلی، توسیعی، های پیراترجمهسازه

گانۀ جندیِ پنبعبارتی دیگر، الگوی ردهترکیبی و تناقضی. به

کنشِ بندی انواع برهمدرخصوص دستهـ نیکوالیوا اسکات

العموم برای های کودک، علیتصویرـ متن در داستان

ـ پیرامتن قابل ـ متن و نیز پیرامتنکنش پیرامتنبندی برهمرده

الخصوص، اگر پیرامتن، پیرامتنِ ترجمۀ تعمیم است. علی

ترجمه از کتاب ده چهاریک اثر باشد. این پژوهش با بررسی 

مذکور، نشان داده است که مترجمان و همکاران ایشان 

اصلی را از طریق تغییر شیوۀ توانند خوانش متن زبانمی

های آن دستخوش تغییر کنند. از همین کنش پیراترجمهبرهم

 ها ابزاری فرازبانی برای دگرخوانشِ متن هستند.رو، پیرامتن

پردازانی های نظریهتفاوت دستاورد این پژوهش با پژوهش

بندی مانند نیکوالیوا و اسکات در این است که ایشان، دسته

 .اندها تعمیم ندادهگانۀ خود را به پیرامتنپنج

گونه که آنچه نباید از نظر دور بماند این است که همان   

کنشِ اند: این پنج برهمنیکوالیوا و اسکات نیز تصریح کرده

کمان( بر روی پیوستاری قرار نگینهای رمعنایی )مانند طیف

تشکیل « تناقضی»و « تقارنی»دارند که دو سر آن را دو قطبِ 

توان یک سازۀ پیرامتنی )یا معموالً نمی بنابراین دهد؛می

های فوق قرار داد. ای( را کامالً ذیل یکی از گونهپیراترجمه

که، هیچ اثری عمالً در دو قطبِ این پیوستار دیگر این

تواند ای نمیواند واقع شود؛ چراکه هیچ پیراترجمهتنمی

متناقض  دقیقاً آنچه را متن گفته انعکاس دهد یا کامالً با آن

کنش پیراترجمه و متن در باشد. نکتۀ آخر این است که برهم

افتد. مثال ممکن است که طرح روی جلد یک الیه اتفاق نمی

ته باشد؛ اما کنش متناقض داشبا پیشگفتار مترجم رابطۀ برهم

کنش تقارنی. در پایان، پیشنهاد با عنوان اثر، رابطۀ برهم

ِرو برای کنش مقالۀ پیشگانۀ برهمشود که الگوی پنجمی

درخت های های پیرازبانیِ ترجمهکنش سازهمقایسۀ برهم

 نیز به کار گرفته شود. بخشنده

 هانوشتپی .6
ه دلیل زنده بودن کندۀ درخت، همین کافی است ک -1

درخت بخشنده )سیلورستاین، با اقتباس از 
« نقیضۀ درخت بخشنده»هایی مانند ، کتاب(2011

اند که در آن، ( تولید شده2012 جامکراکر،)

شود و از دخترکی متوجه سبزی کندۀ درخت می

کند. سیبی را تکثیر میآن درخت خردشده، باغ 

قادهای آنا هالمس ـعالوه بر این، یکی از انت

)Anna Holmes)  از نیویورک تایمزدر مجلۀ 

بندی کتاب این است که چرا نویسنده کندۀ پایان

 سبز را به حال خود رها کرده است.

به معنای « بخشنده»در ادبیات کهن فارسی  -2

به « بخشاینده»بوده است و  (giving)« عطاکننده»

؛ اما در زبان حال (forgiving)« عفوکننده»معنای 

https://www.ebay.co.uk/itm/165539629875#rpdCntId
https://www.nytimes.com/2014/10/05/books/review/the-giving-tree-tender-story-of-unconditional-love-or-disturbing-tale-of-selfishness.html
https://www.nytimes.com/2014/10/05/books/review/the-giving-tree-tender-story-of-unconditional-love-or-disturbing-tale-of-selfishness.html
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هر دو معنای « بخشیدن»حاضر فارسی، از مصدر 

 شود.مستفاد می« اعطا»و « عفو»

(  Rivka Galchen( ریوکا گالچنبه گفتۀ  -3

ر بندی تلخ داستان، زیر باخاطر پایانناشرها به

ها طول رفتند؛ سالانتشار اثری برای کودکان نمی

کشید تا ناشری با پایان تلخ درخت بخشنده کنار 

 آمد و انتشار آن را بر عهده گرفت.

 منابع 

بازروایت از طریق (. »1400بلوری، مزدک و کاوه )

مطالعات زبان «. اسالم در ایرانترجمه: موردپژوهی کتاب 

  :4.63486i54lts.v/10.22067doi .162-184(.4)54 .و ترجمه

. اسالم در ایران (.1354پطروشفسکی، ایلیا پاولوویچ )

 کشاورز. تهران: پیام.ترجمۀ کریم 

از پیرامتن (. »1397زاده، آذین و شهپرراد، کتایون )حسین

آبادی به های دولتتا پیراترجمه: دریافت ترجمۀ داستان

مطالعات زبان و «. زبان فرانسه براساس نظریات ژرار ژنت

  :1.66239i51lts.v/10.22067doi .116 -93(. 1)51 ترجمه.

شناختی مقدمۀ بررسی روایت(. »1396زاده، مریم )حسین

زبان و مطالعات «. شده در ایرانمترجمان بر آثار ترجمه

  :4.67972i50lts.v/10.22067doi .167 -140(.4)50 ترجمه.

(. 1401زنجانبر، امیرحسین و نعیمه عامری فلیحی )

اب تصویری درخت های فارسی کتمقایسۀ ترجمه»

نقد زبان و  «.کنش عناصر غیرکالمیبخشنده: از منظر برهم

 .198 -169(. صص 28)19. ادبیات خارجی
19.28.169clls./10.52547https://doi.org/ 

ترجمۀ هایده  .درخت بخشنده(. 1400سیلورستاین، شل )

  . تهران: نردبان.کروبی

ترجمۀ ثمین . درخت بخشنده(. 1399سیلورستاین، شل )

  . تهران: ثالث.بزرگمند

ترجمۀ زهرا . درخت بخشنده(. 1398سیلورستاین، شل )

 : کتاب هرمز.اهواز قناعتی.

ترجمۀ . درخت بخشنده(. الف 1397سیلورستاین، شل )

 . تهران: دیموند بلورین.پریا حسینی

ترجمۀ  درخت بخشنده.(. ب 1397سیلورستاین، شل )

 . تهران: آبرنگ.پورامیرهوشنگ اقبال

ترجمۀ  .درخت بخشنده(. ج 1397سیلورستاین، شل )

  . تهران: نون.احسان عباسلو

ترجمۀ  درخت بخشنده.(. 1393سیلورستاین، شل )

 . تهران: نشر نو.زادهامیرحسین مهدی

ترجمۀ کمال . درخت بخشنده(. 1392سیلورستاین، شل )

 ک.تهران: پل .مرادی

ترجمۀ سیما . درخت بخشنده(. 1390سیلورستاین، شل )

 آفتاب.. مشهد: گلمجیدزاده

ترجمۀ مهدی  .خشندهدرخت ب (.1385سیلورستاین، شل )

  تهران: پلک. ایلکا.

ترجمۀ  خانم درخت بخشنده.(. 1384سیلورستاین، شل )

 . تهران: کتابسرای تندیس.هرمز ریاحی

ترجمۀ سینا  .درخت بخشنده(. 1383سیلورستاین، شل )

 . تهران: پژوهه.آراد

 ترجمۀ سینا آراد.. بابانوئل نو(. 1381شل )سیلورستاین، 

 تهران: پژوهه.

ترجمۀ . درخت بخشنده(. الف 1378سیلورستاین، شل )

 . تهران: نمایشگاه کتاب کودک.اکبر جعفرزادهعلی

ترجمۀ  .درخت بخشنده(. ب 3781سیلورستاین، شل )

 تهران: آروین. رضی هیرمندی.

حسینی، زینب؛ زند، فاطمه و نظری رباطی، شیخ

ترجمه در ژانر وحشت: رمان (. »1400زهرا )فاطمه

های پژوهش«. گورستان اثر نیل گیمن و ترجمۀ فارسی آن

 .114 -97(.1)11.های خارجیشناختی در زبانزبان

2021.320651.821jflr./10.22059doi:  

صباغ، مقدم، نادیا؛ هاشمی، محمدرضا و قربانغضنفری

بررسی وضعیت نهادهای قدرت، (. »1400محمودرضا )

شده و تألیفی برگزیده در حوزۀ ناشران و آثار ترجمه

های ادبیات کودک و نوجوان در ایران: موردپژوهی سال

 .1-22(.1)54. مطالعات زبان و ترجمه«. 1357 -1340

1.73661i54lts.v/10.22067doi:  
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https://jlts.um.ac.ir/article_29590.html
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https://jlts.um.ac.ir/article_29590.html
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https://jlts.um.ac.ir/article_29343.html
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https://doi.org/10.52547/clls.19.28.169
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https://www.gisoom.com/book/11591679/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11591679/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
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https://www.irna.ir/news/83074134/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A
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https://www.irna.ir/news/83074134/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A
https://www.irna.ir/news/83074134/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A
https://www.ketabcity.com/bookview.aspx?bookid=2242783
https://www.ketabcity.com/bookview.aspx?bookid=2242783
https://www.gisoom.com/book/1988473/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1988473/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1988473/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1988473/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1887448/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1887448/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1887448/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1384770/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1384770/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1384770/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/book/47856
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/book/47856
https://www.adinehbook.com/gp/product/9645757967
https://www.adinehbook.com/gp/product/9645757967
https://www.adinehbook.com/gp/product/9645757967
http://library.lol/main/603FF12AD1D5591D494E801DD304BDEF
http://library.lol/main/603FF12AD1D5591D494E801DD304BDEF
https://www.gisoom.com/book/1225252/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%86%D9%88/
https://www.gisoom.com/book/1225252/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%86%D9%88/
https://aftamat.com/document/820/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://aftamat.com/document/820/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://aftamat.com/document/820/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://aftamat.com/document/820/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://aftamat.com/document/820/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://www.gisoom.com/book/1147346/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1147346/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87/
https://jlts.um.ac.ir/article_39242.html


327  

ش
وه

پژ
ای

ه
 

ان
زب

تی
اخ

شن
 

 در
ان

زب
ای

ه
 

ی،
رج

خا
 

ره
دو

 
12، 

ره
ما

ش
 3، 

ز 
ایی

پ
 

14
01

 از ،
حه

صف
 

30
8

 تا  
32

7
 

بررسی (. »1389قبادی، مطهره و شکریان، محمدجواد )

های گانۀ نیویورکی و ترجمهموضوع پیرامتن با تکیه بر سه

 -151(. 1)3. نقد زبان و ادبیات خارجی«. ارسی و فرانسهف

165.  

ای درخت معنای ریشه(. »1380دونالد، روت. کی. )مک

پژوهشنامه ادبیات کودک جمۀ رضی هیرمندی. تر«. بخشنده

 .68 -57. 24. شو نوجوان

ترامتنیت مطالعۀ روابط یک (. »1386مطلق، بهمن ) نامور

 -83. 56. شنامۀ علوم انسانیپژوهش«. هامتن با دیگر متن

98. 

بازی متن و (. 1400ا و کارول، اسکات )نیکوالیوا، ماری

. ترجمۀ فریبا خوشبخت و محبوبه البرزی. تهران: تصویر

 مدرسه.

درآمدی بر رویکردهای (. 1398نیکوالیوا، ماریا. )

حجوانی  ترجمۀ مهدی .شناختی به ادبیات کودکزیبایی

زمانی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و  اطمهو ف

 نوجوانان.
Abou-Bakr, F. (2014). The folktale as a site of 

framing Palestinian memory and identity in 

‘Speak, Bird, Speak again, Qul Ya Tayr’. 

(Unpublished doctoral dissertation), University 

of Manchester, Manchester, England. 

Armstrong, G. (2007). "Paratexts and Their 

Functions in Seventeenth- 

Century English ‘Decamerons’". The Modern 

Language Review.102(1). Pp. 40-57. 

Aslan, E.U. and Bas, B. (2020). Ecocritical 

approach to children’s literature: Example of “I 

am a Hornbeam Branch”. Educational Research 

and Reviews. 15(12). Pp 711-720. 

Baker, M. (2006). Translation and conflict: A 

narrative account. New York, NY: Routledge. 

Baker, M. (2007). Reframing conflict in 

translation. Social Semiotics, 17(2), 151–169. 

Baker, M. (2010). Narratives of terrorism and 

security: Accurate translations, suspicious 

frames. Critical Studies on Terrorism, 3(2), 

347-36. 

https://doi.org/10.1080/17539153.2010.521639 

Bassnett, S., & Lefevere, A. (1990). 

Translation, history and culture. London: 

Printer Publishers. ISBN, 0861871006. 
Beckett, S. L. (2012) Crossover Picturebooks: A 

Genre for All Ages, New York: Routledge. 
Browne, A. (1986). The Tunnel. London: Julia 

MacRae Books. ISBN: 9780862033743 

Brown, P. (2013) Mr. Tiger Goes Wild, New 

York: Little, Brown. ISBN: 978-0316200639. 

Browne, A. (2021). II Tunnel. Monselice: 

Camelozampa. ISBN:9791280014108. 

Duran, T. and Bosch, E. (2011) “Before and 

After the Picturebook Frame: A Typology of 

Endpapers,” New Review of Children’s 

Literature and Librarianship. 17.2: 122–143. 

https://doi.org/10.1080/13614541.2011.624927 

Genette, G. & Crampe, B. (1988). "Structure and 

Function of the Title in the Literature". Critical 

Inquiry. 14(4). The University of Chicago Press. 

pp. 692-720. https://doi.org/10.1086/448462. 

Genette, G. & McIntosh, Amy G.  (1988). "The 

Proustian Paratext". SubStance. 17(2). 

University of Wisconsin Press. Pp. 63-77. 

https://doi.org/10.2307/3685140. 

Genette, G. (1997). Paratexts: Thresholds of 

Interpretation, trans. J. Lewin, New York: 

Cambridge Press (Original French ed. published 

1987). 

Genette, G. (2002). Seuils. Paris, France: Seuil. 

Jamcracker, C. (2012). The giving tree parody. 

South Carolina, USA: Createspace Independent 

Publishing Platform. ISBN: 9781475234770. 

Kummerling-Meibauer, B. (2013) “Paratexts in 

Children’s Films and the Concept of Meta-

Filmic Awareness,”Journal of Educational 

Media, Memory, and Society .5(2).Pp 108–123. 

https://doi.org/10.3167/jemms.2013.050208 

Pantaleo, S. (2017). "Paratexts in picturebooks" 

In The Routledge Companion to Picyurebooks, 

(Kummerling-Meibauer, B., Eds.). New York: 

Routledge. ISBN: 9781138853188 

Sardin, P. (2007). De la note du traducteur 

comme commentaire: Entre texte, paratexte et 

prétexte. Palimpsestes, 20, 121-136. 

https://doi.org/10.4000/palimpsestes.99. 
Sipe, L. R. and McGuire, C. (2006) 

“Picturebook Endpapers: Resources for Literary 

and Aesthetic Interpretation,” Children’s 

Literature in Education 37.4: 291–304. 

Sipe, L. R. (2007) Storytime: Young Children’s 

Literary Understanding in the Classroom, New 

York: Teachers College Press. ISBN: 

0807748285. 

Silverstein, Sh. ( 2011). The giving tree. London 

& UK: Penguin Books Ltd. 

Wiesner, D. (1991) Tuesday, New York: 

Clarion Books. 

Yuste Frias, J. (2010). Au Seuilde la traduction: 

La paratraduction. In (T. Naaijkens, Ed.). 

Evénement ou incident. Du rôle des 

traductions dans les processus d’échanges 

culturels (Pp. 287-316). New York, USA: Peter 

Lang. 

https://clls.sbu.ac.ir/article_99330.html
https://clls.sbu.ac.ir/article_99330.html
https://clls.sbu.ac.ir/article_99330.html
https://clls.sbu.ac.ir/article_99330.html
http://ensani.ir/fa/article/69423/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-
http://ensani.ir/fa/article/69423/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-
https://www.sid.ir/paper/66764/fa#downloadbottom
https://www.sid.ir/paper/66764/fa#downloadbottom
https://www.sid.ir/paper/66764/fa#downloadbottom
https://www.sid.ir/paper/66764/fa#downloadbottom
https://www.sid.ir/paper/66764/fa#downloadbottom
https://enmabazar.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF/
https://enmabazar.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF/
https://enmabazar.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF/
https://lib.kpf.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=suj6v3q97
https://lib.kpf.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=suj6v3q97
https://lib.kpf.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=suj6v3q97
https://lib.kpf.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=suj6v3q97
https://lib.kpf.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=suj6v3q97
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54558206/FULL_TEXT.PDF
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54558206/FULL_TEXT.PDF
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54558206/FULL_TEXT.PDF
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54558206/FULL_TEXT.PDF
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54558206/FULL_TEXT.PDF
https://www.jstor.org/stable/20467151
https://www.jstor.org/stable/20467151
https://www.jstor.org/stable/20467151
https://www.jstor.org/stable/20467151
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1280235.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1280235.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1280235.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1280235.pdf
http://library.lol/main/E0A6131014D99F72E416A099815AFABA
http://library.lol/main/E0A6131014D99F72E416A099815AFABA
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10350330701311454
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10350330701311454
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17539153.2010.521639
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17539153.2010.521639
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17539153.2010.521639
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17539153.2010.521639
https://www.amazon.com/Translation-History-Culture-Susan-Bassnett/dp/0861871006/ref=sr_1_2?crid=Q3MKQP7H6FBZ&keywords=Translation%2C+history+and+culture&qid=1666282728&qu=eyJxc2MiOiIwLjUyIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=translation%2C+history+and+culture%2Cstripbooks%2C673&sr=1-2
https://www.amazon.com/Translation-History-Culture-Susan-Bassnett/dp/0861871006/ref=sr_1_2?crid=Q3MKQP7H6FBZ&keywords=Translation%2C+history+and+culture&qid=1666282728&qu=eyJxc2MiOiIwLjUyIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=translation%2C+history+and+culture%2Cstripbooks%2C673&sr=1-2
https://books.google.com/books/about/Crossover_Picturebooks.html?id=imu0a2-I4jAC
https://books.google.com/books/about/Crossover_Picturebooks.html?id=imu0a2-I4jAC
https://www.abebooks.com/first-edition/TUNNEL-Anthony-Browne-Julia-MacRae-Books/30164020283/bd
https://www.abebooks.com/first-edition/TUNNEL-Anthony-Browne-Julia-MacRae-Books/30164020283/bd
https://www.abebooks.com/products/isbn/9780862033743?cm_sp=bdp-_-ISBN13-_-PLP
https://aesopsfable.com/products/mr-tiger-goes-wild
https://aesopsfable.com/products/mr-tiger-goes-wild
https://www.camelozampa.com/shop/il-tunnel/
https://www.camelozampa.com/shop/il-tunnel/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614541.2011.624927?journalCode=rcll20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614541.2011.624927?journalCode=rcll20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614541.2011.624927?journalCode=rcll20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614541.2011.624927?journalCode=rcll20
https://doi.org/10.1080/13614541.2011.624927
https://www.semanticscholar.org/paper/Structure-and-Functions-of-the-Title-in-Literature-Genette-Cramp%C3%A9/03aa4217a5675aaf64a9ff6c529687dc075b40fb
https://www.semanticscholar.org/paper/Structure-and-Functions-of-the-Title-in-Literature-Genette-Cramp%C3%A9/03aa4217a5675aaf64a9ff6c529687dc075b40fb
https://www.semanticscholar.org/paper/Structure-and-Functions-of-the-Title-in-Literature-Genette-Cramp%C3%A9/03aa4217a5675aaf64a9ff6c529687dc075b40fb
https://www.semanticscholar.org/paper/Structure-and-Functions-of-the-Title-in-Literature-Genette-Cramp%C3%A9/03aa4217a5675aaf64a9ff6c529687dc075b40fb
https://doi.org/10.1086/448462
https://www.jstor.org/stable/3685140
https://www.jstor.org/stable/3685140
https://www.jstor.org/stable/3685140
https://doi.org/10.2307/3685140
http://library.lol/main/649D5989A71ED8B9411D990BFD4D1308
http://library.lol/main/649D5989A71ED8B9411D990BFD4D1308
http://library.lol/main/649D5989A71ED8B9411D990BFD4D1308
http://library.lol/main/649D5989A71ED8B9411D990BFD4D1308
http://libgen.rs/book/index.php?md5=989F4969F79CB56BA89CF4D94B15B670
https://www.ebay.co.uk/itm/165539629875#rpdCntId
https://www.ebay.co.uk/itm/165539629875#rpdCntId
https://www.ebay.co.uk/itm/165539629875#rpdCntId
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/jemms/5/2/jemms050208.xml
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/jemms/5/2/jemms050208.xml
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/jemms/5/2/jemms050208.xml
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/jemms/5/2/jemms050208.xml
https://doi.org/10.3167/jemms.2013.050208
http://library.lol/main/91BF2B13E1F2F7E97745463EAE2BDB6C
http://library.lol/main/91BF2B13E1F2F7E97745463EAE2BDB6C
http://library.lol/main/91BF2B13E1F2F7E97745463EAE2BDB6C
http://library.lol/main/91BF2B13E1F2F7E97745463EAE2BDB6C
https://journals.openedition.org/palimpsestes/99
https://journals.openedition.org/palimpsestes/99
https://journals.openedition.org/palimpsestes/99
https://doi.org/10.4000/palimpsestes.99
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=gse_pubs
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=gse_pubs
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=gse_pubs
https://www.amazon.com/Storytime-Childrens-Literary-Understanding-Classroom-ebook/dp/B06Y251NWZ
https://www.amazon.com/Storytime-Childrens-Literary-Understanding-Classroom-ebook/dp/B06Y251NWZ
https://www.amazon.com/Storytime-Childrens-Literary-Understanding-Classroom-ebook/dp/B06Y251NWZ
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://walnutumc.org/wp-content/uploads/2018/07/239064999-The-Giving-Tree.pdf
https://archive.org/details/tuesday00wies/page/n3/mode/2up
https://archive.org/details/tuesday00wies/page/n3/mode/2up
https://www.researchgate.net/publication/265027274_Au_seuil_de_la_traduction_la_paratraduction
https://www.researchgate.net/publication/265027274_Au_seuil_de_la_traduction_la_paratraduction
https://www.researchgate.net/publication/265027274_Au_seuil_de_la_traduction_la_paratraduction
https://www.researchgate.net/publication/265027274_Au_seuil_de_la_traduction_la_paratraduction
https://www.researchgate.net/publication/265027274_Au_seuil_de_la_traduction_la_paratraduction
https://www.researchgate.net/publication/265027274_Au_seuil_de_la_traduction_la_paratraduction

