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چکیده
در پیشــینة ترجمــة دیداریشــنیداری ،از ایــران بــهعنــوان کشــوری دوبلــهمحــور یــاد
میشــود .در حــالی کــه در همــی شــیو  ،مترجمــان و دوبلورهــا بــا نشــانهنظامهــای
معنــایی ســروکار دارنــد کــه بهصــورت عنــوان ،زیرنــوی

و نوشــتة روی تصــویر ظــاهر

میشــود و در مجمــو  ،در مطالعــات فــیل «نشــانهنظام گرافیکــی» نامیــد میشــود .بــا
توجــه بــه رشــد روز افــزون مطالعــات دیداریشــنیداری و نقــ

مهــ نشــانهنظام

گرافیکــی در درک بهتــر فــیل  ،مطالعــات نســاتاً کمــی در ایـ حــوز انجــام شــد اسـ .
از ایــ رو ،نویســندگان ایــ مقالــه بــه بررســی و مقایســة دو روش ترجمــة صــدای
برونکــادری و جایگــراری در برگردانــدن نشــانهنظام گرافیکــی در دو نســ ة دوبلــة
رســمی فارســی از فصـ اول شــرلوک پرداختهانــد .نتــای نشــان میدهــد از مجمــو 82
صحنة مربوط بـه نشـانهنظام گرافیکـی متحـرک ،شـاکة تلویزیـونی بیبیسـی تمـام آنهـا
را بــا روش جایگــراری برگردانــد  ،در حــالی کــه صــدا و ســیمای ایــران  5صــحنه را بــا
روش ترجمة صدای برونکـادری بـدون ترجمـه بـایی گراشـته اسـ  .بـا بررسـی کیفـی
محــدودی ها و برتریهــای دو روش نســا

بــه یکــدیگر ،نویســندگان عمــد تری

دلیــ ترجمــهنشــدن نشــانهنظام گرافیکــی در ترجمــة صــدای برونکــادری را «تعامــ
نشــانهنظامهــا» یافتنــد .در پایــان نیــز ،بــرای انجــام پژوه هــای آتــی در ایــ حــوز
پیشنهادهایی ارائه شد اس .
کلیددددوا هها :ترجمـــة دیداریشـــنیداری ،نشـــانهنظام گرافیکـــی ،دوبلـــه ،صـــدای
برونکادری ،جایگراری
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 .1مقدمه

در ترجمــة دیداریشــنیداری ،مترجمــان بــا هــار مجــرای ترجمــهای ســر و کــار دارنــد.
یکــی از ای ـ مجراهــا بــه ترجم ـة متــون نوشــتاری در تصــویر مربــوط میشــود .هر نــد در
ادبیــات ،ســروا و نامهــای متفــاوتی هم ــون «تلــو »( 6اوهیگــان و سوس ـوماتو )8561 ،و
«زیرنوی هــای یکرار ــه»( 8فــاک  )8561 ،ذکــر شــد اس ـ  ،اومــه (8552ال ـ ) تــرجی
میدهــد بــهطور کلــی از «نشــانهنظام گرافیکــی» 9کــه برگرفتــه از مکتــه نشانهشناســی فــیل

2

اس  ،استفاد شود .طرفـداران ایـ مکتـه معتقدنـد آثـار سـینمایی از نـد لایـه مشـتم بـر
نشــانهنظام معنــایی تشــکی شــد و اومــه نیــز تحقیقــاتی دربــارة ایــ نشــانهنظامهــا در
ترجمــة دیداریشــنیداری انجــام داد اس ـ

(8552ال ـ

و  .)8568بــهنظــر او  66نشــانهنظام

معنــایی در متــون دیداریشــنیداری ( 5نشــانهنظام در بُعــد شــنیداری و  1نشــانهنظام در بُعــد
دیــداری) وجــود دارد .نشــانهنظام گرافیکــی در گــرو دیــداری اسـ  .ســه روش را میتــوان
بــرای ترجمــه نشــانهنظام گرافیکــی در نظــر گرفــ

( اومــه8552 ،الــ ) .6 :صــداگراری

نشانهنظام گرافیکی مقصـد توسـ دوبلـور ش صـی

فـیل کـه صـدای برونکـادری 5نامیـد

میشــود  .8زیرنوی گــراری نشــانهنظام گرافیکــی  .9جایگــراری 1نشــانهنظــام گرافیکــی
مقصد زمانیکه نمای نزدیک بر روی نشانهنظام گرافیکی مادأ اس .
بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون ادبیــات دیداریشــنیداری و نقــ

مهــ نشــانهنظام

گرافیکی در درک بهتـر فـیل  ،مطالعـات نسـاتاً محـدودی در ایـ حـوز انجـام شـد اسـ .
میتـوان ایـ تحقیقــات را بـه دو ب ـ

مطالعـات تجربــی و نظـری تقســی کـرد .در ب ـ

تحقیقــات نظــری میتــوان بــه دلاباســتیتا ( ،)6323گتلیــه ( ،)6332اومــه (8552الــ )،
زابالایاســکوا ( ،)8552کیــارو ( ،)8553اوررو ( )8566و گــامایر ( )8569اشــار کــرد کــه
بـــهطور کلـــی از نشـــانهنظام گرافیکـــی بـــهعنوان یکـــی از مجراهـــا بـــرای ترجمـــة
1. TELOP
2. integrated subtitles
3. graphic codes
4. school of Film Semiotics
5. voice-off
6. insertion
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دیداریشــنیداری نــام برد انــد .تحقیقــات تجربــی در ایــ حــوز بیشــتر بــا اســتفاد از
ابزارهــای ردیــابی حرکــات شـ (دوایــر 8565 ،ردمونــد ،ســیتا و وینســز 8565 ،اوهیگــان
و سوســـوماتو 8561 ،فـــاک  )8561 ،و ســـنج

فهـــ نشـــانهنظام گرافیکـــی در میـــان

بیننــدگان در دوبلــه فارســی (مهــدیزادخانی و خوشســلیقه )8562 ،انجــام شــد اســ .
هم نــــی  ،مطالعــــاتی هم ــــون اوررو ( ،)8566اوســــالیوان ( )8569و خوشســــلیقه و
فاضــلی ح پنــا ( )6935بــه بررســی نمونــههایی از نشــانهنظام گرافیکــی ترجمــهشــد و
پرزگــــونزالز (8562/8569الــــ ) و سوســــوماتو ( )8562بــــه بررســــی نمونــــههایی از
نشانهنظام گرافیکی زبان اصلی فیل پرداختهاند.
از طرفــی نشــانهنظام گرافیکــی را میتــوان بــه دو ب ـ
گرافیکــی ثابــ

کل ـی تقســی کــرد :نشــانهنظام

(نوشــتههای روی روزنامــه ،علــائ و رایانــه کــه یابــ تفکیــک از تصــویر

اصــلی فــیل نااشــد) و متحــرک (متــون نوشــتاری کــه بهصــورت پــا

آ ( 6اوهیگــان،

 )8569ظــاهر میشــوند و بتــوان از تصــویر اصــلی فــیل جــدا کــرد) .شــرلوک (گیتــی
همکــاران )8565 ،یکــی از مجموعــههای تلویزیــونی پرطرفــدار اســ

و

کــه از فنــاوری

نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک بــرای نشــاندادن پیامکهــا و حالــات ش صــی ها اســتفاد
میکنــد .ترجمــه و دوبلــه رســمی و حرفــهای ای ـ مجموعــة تلویزیــونی بــه زبــان فارســی را
صــدا و ســیمای ایــران و بیبیســی فارســی انجــام داد انــد .تــی دوبلــه و ترجمــة صــدا و
ســیما و بیبیســی فارســی بــرای برگردانــدن نشــانهنظام گرافیکــی بــهترتیــه از دو روش
ترجم ـة صــدای برونکــادری و جایگــراری اســتفاد کرد انــد .بــا توجــه بــه اینکــه ای ـ دو
روش ترجمــه ،هــر کــدام محــدودی ها و برتریهــایی نســا
مطالعه سعی شـد اسـ

بــه یکــدیگر دارنــد ،در ای ـ

بـه دو سـؤال تحقیـ زیـر کـه برگرفتـه از سـؤالات تحقیـ مطـر

شـــد در اومـــه ( ،8568ص )675 .در حـــوزة نشـــانهنظام گرافیکـــی اســـ  ،پاســـا داد
شود:

1. pop-up
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 .6در کــدامیک از دو روش ترجمــة صــدای بــرونکــادری و جایگــراری در برگردانــدن
نشـــانهنظام گرافیکـــی فصـــ اول مجموعـــة تلویزیـــونی شـــرلوک (گیتـــی

و همکـــاران،

 ،)8565نشانهنظام گرافیکی متحرک بیشتری بدون ترجمه بایی ماند اند؟
 .8دلایــ ترجمــهنشــدن نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک در دو روش ترجمــة صــدای
برونکادری و جایگراری کدامند؟
 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2متون دیداریشنیداری

مترجمــان دیداریشــنیداری بــا اطلاعــات کلــامی و ریرکلــامی ســروکار دارنــد کــه ممکـ
اس

بهصورت آشـکار ماننـد مکالمـههـا بیـان شـود یـا در شـک ظریـ تر ارتااطـات ماننـد

تکیـــة صـــدا و حرکـــات رفتـــاری بـــا ســـ
دیداریشـــنیداری «ســـاختاری اســـ

همـــرا شـــود (پتیـــ  .)8552 ،متـــون

پی یـــد تر از مجمـــو اجـــزای ســـاد اش ] ...و

پیکربنــدی آن[ توسـ نظامهــای نشــانه کــه آن را احاطــه کردنــد ،تعیــی میگــردد» (رمایـ ،
 ،8565ص .)69 .بــهعاــارت دیگــر متــون دیداریشــنیداری حاصــ «تعامــ بــی دالهــای
کلـــامی و ریرکلـــامی اســـ » (پرزگـــونزالز8562 ،ب ،ص .)686 .از ایـــ رو ،محصـــولات
دیداریشــنیداری از نشــانهنظامهای دیــداری و شــنیداری تشــکی شــد اند کــه از نظــر کیــارو
( ،8553ص « ،)628 .ندنشــانهای» 6اســ

(ملالهــای م تلفــی از نشــانهنظامهــای دیــداری

و شنیداری در جدول  6آمد اس ).
جدول  .1ماهیت چندمعناشناختی متون دیداریشنیداری (کیارو ،2002 ،ص)141 .

ریر کلامی
کلامی

دیداری

شنیداری

تصویر صحنه ،نور ،حرکات

موسیقی ،جلو های صوتی ،صدای گریه ،خند و

رفتاری ،زبان بدن ،حال

هر

علائ خیابان ،مغاز  ،نوشتههای
روی تصویر مانند روزنامه و رایانه

صدای بدن مانند نف

کشیدن و سرفه کردن

مکالمه ،ترانه ،شعر

1. polysemiotic
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بنـــابر جـــدول  ،6امکـــان دارد متـــرج دیداریشـــنیداری مجراهـــای م تلـــ
یکــدیگر ترجمــه کنـد .بــرای نمونــه ،اگــر متــرج در شــیوة دوبلــه فعالیـ

را بـــه

میکنــد ،ترجمــة

مـــوارد کلامیشـــنیداری و کلامیدیـــداری بـــهتریتـــه بـــرای او «ترجمـــه ه نشـــانهای» 6و
«ترجمه میاننشانهای» تلقی میشود (گتلیه ،8555 ،ص.)97 .
ناگفته نمانـد کـه ایـ تقسـی بندی متـون دیداریشـنیداری را میتـوان بـا کمـی تغییـرات
در جزییــات ،در مطالعــات دیگــری هم ــون دلاباســتیتا ( ،)6323گتلیــه ( ،)6332اومــه
(8552ال ) ،زابالایاسکوا ( )8552و گامایر ( )8569پیدا کرد.
 .2. 2نشانهنظام گرافیکی در تحقیقات ترجمة دیداریشنیداری

هرگونـه متـون نوشـتاری بـر روی تصــویر اصـلی فـیل هم ـون عنـاوی و زیرنوی هــا،
در مطالعــات فــیل « ،نشــانهنظام گرافیکــی» نامیــد میشــود ( اومــه  ،8568 ،ص.)667 .
هم نــی  ،نشــانهنظام گرافیکــی را میتــوان نــوعی زیرنوی هــای بینازبــانی 8یــا بــهنظــر
لماــرت ( ،6339بــهنقــ از تیلــور ،8555 ،ص« )967 .مــت کمکــی» 9نامیــد .اوهیگــان
( ،8565ص )78 .معتقــد اســ
افزای

ایــ گونــه زیرنوی هــا «تــداعیب ــ

اســ

و منجــر بــه

شوخطاعی» در برنامههای تلویزیونی میشود (شک .)6

شکل  .1نمونهای از نقش نشانهنظام گرافیکی بهعنوان زیرنویسهای بینازبانی (برگرفته شده از سوسوماتو
( ،2012ص)2 .

1. isosemiotic
2. intralingual
3. support text
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از طرفــی ،پرزگــونزالز (8562/8569الــ ) در ــار وب نظــری فــیل ســازی معتقــد
نشـانهنظام گرافیکـی «عنـاوینی اسـ

اس

کـه نقـ

ترجمـهای نـدارد  ...و رونـد شـناخ

متقاب ـ بــی بیننــد و کــارگردان را تســهی میکن ـد» .در ــار وب نظــری ترجمــه ،اومــه
(8552الــ ) بــه ســه روش بــهکار رفتــه در اســرانیا بــرای برگردانــدن آنهــا در دو روش
ترجمة دیداریشنیداری دوبله و زیرنوی

اشار می کند (جدول .)8

جدول  .2روشهای بهکار رفته در برگرداندن نشانهنظام گرافیکی در شیوههای مختلف (چاومه 2004الف،
ص)21 .
روش ترجمه

دوبله

زیرنوی

عنوانها

متون نوشتاری

 )6صدای

 )6صدای

برونکادری

برونکادری

 )8جایگراری

 )8جایگراری

 )9زیرنوی

 )9زیرنوی

زیرنوی

زیرنوی

زیرنویسها

زیرنوی

زیرنوی

هم نـــی اوســـالیوان ( )8569در پژوهشـــی در زمینـــة بررســـی نشـــانهنظام گرافیکـــی
ترجمــهشــد  ،تــاریا «کلمــات ناگفتــه» را ،یعنــی نشــانهنظام گرافیکــی ایــ مقالــه ،دورة
صــام  6فــیل میدانــد دور ای کــه از متــون نوشــتاری بــر روی تصــویر ،بــرای گفتگــوی
بازیگران یا توضـی در مـورد فـیل اسـتفاد میشـد .علـاو بـر ایـ  ،نویسـند بـه بررسـی و
مقایسة روش ترجمـه جایگـراری نشـانهنظام گرافیکـی ثابـ
پرس ـ

اصــال

میپـردازد .در پایـان مقالـه نیـز

اثــر در روش ترجمــة جایگــراری را مطــر میکنــد و معتقــد اس ـ

بایــد

مطالعـــات بیشـــتری در ایـــ حـــوز صـــورت گیـــرد (ص .)625 .در حـــوزة نشـــانهنظام
گرافیکــی ثابــ

نیــز ،اوررو ( )8566بــا تقســی بندی آنهــا بــه نــد گــرو هم ــون

نوشتههای روی تلفـ همـرا و رایانـه ،دس نوشـتهها ،نـام سـاختمان و مغاز هـا و ریـر بـه

1. silent period

سال پنجاه
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شــفاهی 6میپــردازد و ماننــد اوســالیوان ( )8569پیشــنهاد

میدهد که باید مطالعات بیشتری در ای زمینه صورت گیرد.
خوشســـلیقه و فاضـــلی ح پنـــا ( )6935در پژوهشـــی بـــهمنظور مطالعـــة فرآینـــد و
ویژگیهــای زیرنــوی

ریرحرفــهای در ایــران ،بــا نمونــههایی بــه بررســی ترجمــة نشــانهنظام

گرافیکــی در ایــ حــوز میپردازنــد .هم نــی مهــدیزادخانی و خوشســلیقه ( )8562در
مطالعــهای تلفیقــی ،بــه بررســی نشــانهنظام گرافیکــی ترجمــهشــد در دوبلــة فارســی
میپردازند .در ب ـ

تجربـی پـژوه  ،نتیجـه میگیرنـد کـه بیننـدگان ،نشـانهنظام گرافیکـی

ترجمــهشــد بــه زبــان فارســی را در روش جایگــراری بهتــر از روش صــدای برونکــادری
درک میکننــد .علــاو بــر ایــ  ،پــژوه
جایگــراری در یســم

آنهــا نشــان میدهــد کــه ایــ برتــری روش

بــه یــاد آوردن نشــانهنظام گرافیکــی نیــز وجــود دارد .در ب ــ

کیفی پـژوه  ،بـا بررسـی نظـرات بیننـدگان در مـورد دو روش ترجمـه از طریـ مصـاحاه،
ب ـه ای ـ نتیجــه میرســند کــه روش ترجمــة جایگــراری علــاو بــر تســهی رونــد شــناخ
متقاب بـی بیننـد و کـارگردان (مطـر شـد در پرزگونـالز ( ))8569شـناخ

متقـابلی بـی

بیننــد و تــی دوبلــه و ترجمــه ایجــاد میکنــد بــهطوری کــه بیننــد در مییابــد کــه او را در
جریان داستان فیل یرار میدهند.
شــک  8نمونــهای از ترجمــه بــه روش جایگــراریرا بــرای برگردانــدن نشــانهنظام
گرافیکــی در زبــان فارســی نشــان میدهــد .همــانطور کــه در ایــ شــک میتــوان دیــد،
نشــانهنظام گرافیکــی ترجمــهشــد بــا روش ترجمــة جایگــراری ،جــایگزی نشــانهنظام
گرافیکی زبان اصلی فیل شد اس .

1. audio description
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شکل  .2نمونهای از جایگذاری نشانهنظام گرافیکی از فصل اول ،قسمت اول شرلوک (گیتیس،)2010 ،
دوبلهشده توسط بیبیسی فارسی

فاک

( )8561بـا بـهکـارگیری ابـزار ردیـابی شـ در ایـ حـوز  ،نتیجـه میگیـرد کـه

نشانهنظام گرافیکـی باعـ

میشـود تـا بیننـدگان ویـ

بیشـتری را صـری بررسـی علـائ و

نوشــتههای روی تصــاویر کننــد .هم نــی در مطالعــهای همســو ،اوهیگــان و سوســوماتو
( )8561نشان میدهنـد کـه بیننـدگان تلویزیـونی تلایـ  6بیشـتری بـرای خوانـدن نشـانهنظام
گرافیکی دارنـد تـا نشـانهنظامهـای تصـویری دیگـری ماننـد تصـویر صـحنه و هـرة افـراد.
دوایــر ( ،8565ص )62 .محققــان را بــه انجــام تحقیقــات در ای ـ حــوز بــا اســتفاد از ابــزار
ردیــابی حرکــات شــ ترریــه میکنــد .بــهنظــر او ،تفــاوتی بــی نشــانهنظام گرافیکــی
متحــرک و ثاب ـ

وجــود دارد و دلــیل

تأم در مـورد ایـ سـه پـژوه

«پی یــدگی نــدوجهی» 8اس ـ  .نکتــهای کــه یاب ـ

و دیگـر پژوه هـای انجـامشـد در ایـ حـوز (ردمونـد

و همکاران 8565 ،بتی ،دایـر ،پرکینـز و سـیتا )8561 ،ایـ اسـ

کـه نقـ

حرکـات شـ

را در نشــانهنظام گرافیکــی اصــلی فــیل بررســی کرد انــد .بــهعاــارت دیگــر ،هنــوز پژوهشــی
به بررسی و مقایسة نشانهنظام گرافیکی ترجمهشد و اصلی فیل نررداخته اس .
 . 1روش پژوهش

ای ـ جســتار بــه بررســی و مقایس ـة دو روش ترجم ـة صــدای برونکــادری و جایگــراری
در برگردانــدن نشــانهنظام گرافیکــی در دو نســ ة دوبلــة رســمی فارســی از مجموعــه
1. fixation
2. multimodal complexity

ترجمة نشانهنظام گرافیکی :مطالعة موردی دو نس ة دوبلة حرفهای
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تلویزی ـونی شــرلوک (گیتــی
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و همکــاران )8565 ،پرداختهانــد .بــه ســه دلی ـ ای ـ مجموعــه

تلویزیونی انت اب شد:
 اســتفاد از فنــاوری نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک بــرای نشــاندادن متــون
نوشــــتاری روی تصــــویر بــــهنظر پرزگــــونزالز ( ،8569ص )62 .در ایــــ
مجموعــة تلویزیــونی«فناوریهــای دیجیتــالی» نقــ
مکمیلــان ( )8562از شــرلوک (گیتــی

مهمــی دارد .هم نــی

و همکــاران )8565 ،بــهعنوان یکــی از

مجموعــه تلویزیــونی یــاد میکنــد کــه از نشــانهنظام گرافیکــی بــه بهتــری نحــو
ممک استفاد کرد اس


موجــود بــودن دو نس ـ ة دوبلــة حرفــهای و رســمی هــر دو شــاکة تلویزیــونی
صــدا و ســیما و بیبیســی فارســی از تی هــای ترجمــه و دوبلــة حرفــهای و
رسمی برخورداند



بـــهکـــارگیری دو روش ترجمـــة صـــدای برونکـــادری و جایگـــراری در
برگرداندن نشانهنظام گرافیکی.

از آنجایی کـه صـدا و سـیما فقـ فصـ اول ایـ مجموعـه را دوبلـه کـرد  ،نگارنـدگان
ای ـ مقالــه پ ـ

از یــافت نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک در نس ـ ة زبــان اصــلی فص ـ اول،

 82صــحنه را انت ــاب کردنــد .هم نــی بــهمنظور تســهی در بررســی و مقایســة صــحنهها
در دو روش ترجمــة جایگــراری و صــدای برونکــادری ،نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک را
بــه ســه گــرو اصــلی پیامکهــا ،جســتجوهای اینترتــی و حالــات و افکــار بــازیگران تقســی
کردند.
 .4یافتهها
 .1 .4پیامکها

کارگردانهــای مجموعــة تلویزیــونی شــرلوک (گیتــی

و همکــاران )8565 ،بــهمنظــور

نشان دادن پیامکهای رد و بـدل شـد بـی ش صـی ها ،بـهجـای اینکـه از نماهـای نزدیـک
دوربــی بــر روی تلف ـ همــرا آنهــا اســتفاد کننــد ،از نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک بهــر
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مــیبرنــد .شــک  9نمونــههایی را از ایــ ب ــ
گرافیکــی متحــرک بــرای نشــان دادن پیامکهــا باع ـ
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نشــان میدهــد .اســتفاد از نشــانهنظام
صــرفهجــوبی در هرینــههای ســاخ

فــیل میشــود ،بــهطوری کــه نیــازی بــه نماهــای نزدیــک مکــرر روی تلفــ همــرا
ش صــی ها نیسـ  .هم نــی بــا ایـ روش ،بیینــدگان هـ میتواننــد از محتــوای پیامکهــا
مطلع شوند و ه

هر بازیگران را مشاهد کنند.

شکل  .1نمونههایی از نشانهنظام گرافیکی متحرک بهصورت پیامک ،فصل اول شرلوک (گیتیس)2010،

در مجمــو  1 ،صــحنه مربــوط بــه نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک یاف ـ
پیامکهــا میشــود .جــدول  9وضــعی

شــد کــه شــام

ترجمــة ایــ نشــانهنظام گرافیکــی را همــرا بــا دو

روش جایگراری و صدای برونکـادری نشـان میدهـد .ایـ جـدول نشـان میدهـد کـه هـ
بیبیســی و ه ـ صــدا و ســیما بــرای ترجمــة  1نشــانهنظام گرافیکــی بــهترتیه روشهــای
ترجمة صدای برونکادری و جایگراری را بهکار گرفتهاند.

سال پنجاه
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جدول  .1نشانهنظام گرافیکی متحرک بهصورت پیامک
شماره

زبان اصلی

6

You know where to find me

8

If brother has green ladder
arrest brother

9

Baker street. Come at once if
convenient.

روش ترجمه
صدای برونکادری

جایگذاری

میدونی م رو کجا پیدا

میدونی کجا پیدام کنی

کنی
اگه برادر نردبان ساز دار

اگه داداشه نردبون سازرنگ

دستگیرش ک

دار دستگیرش ک

الان اگر میتونی بیا خیابون
بیکر

همی الان بیا خیابون بیکر

2

If inconvenient, come anyway

اگه نمیتونی ه بیا

اگه میتونی زود بیا

5

My patience wearing thin

نمیتون دیگه صار کن

صارم دار تموم میشه

1

Vauxhall Arches

منطقه ووکسال

محله واکسهال

 .2 .4جستجوهای اینترنتی

یکــی دیگــر از گرو هــای نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک مربــوط بــه جســتجوهای
اینترنتــی میشــود کــه بیشــتر در فعالی هــای شــرلوک ،ش صــی
تلویزیونی ،دید میشود .شک  2نمونههایی از ای ب

نق ـ

اول ای ـ مجموع ـة

را نشان میدهد.

شکل  .4نمونههایی از نشانهنظام گرافیکی متحرک بهصورت جستجوهای اینترنتی ،فصل اول شرلوک
(گیتیس)2010،

15
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فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

در مجمــو  66صــحنة مربــوط بــه نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک یاف ـ
جســتجوهای اینترنتــی میشــود .جــدول  2وضــعی

شــد کــه شــام

ترجمــة ایــ نشــانهنظام گرافیکــی را

همــرا بــا دو روش جایگــراری و صــدای برونکــادری نشــان میدهــد .همــانطور کــه ای ـ
جدول نشـان میدهـد ،شـاکة بیبیسـی بـا روش جایگـراری تمـام  65نشـانهنظام گرافیکـی
را ترجمه کـرد اسـ  ،امـا صـدا و سـیما بـا روش ترجمـة صـدای برونکـادری  5صـحنه را
بدون ترجمه بایی گراشته اس .
جدول  .4نشانهنظام گرافیکی متحرک بهصورت جستجوهای اینترنتی
شماره

زبان اصلی

7

Search: Thames, High
Tide, Riverside

روش ترجمه
صدای برونکادری

جایگذاری

جستجو :تیمز ،جزر و مد بلند ،ریور
ساید

--

2

Tide times

زمانهای جزر و مد

میدونی کجا پیدام کنی

3

London bridge

پ لندن

پ لندن

65

Local News: Greenwich,
Waterloo, Battersea

خارهای محلی ،گرینویچ ،واترلو،

خارهای محلی در مورد

بترسی

گرینویچ ،واترلو

66

Battersea: No New
reports
Thames Police reports

بترسی :گزارش جدیدی وجود ندارد

بترسی

69

No report

62

Interpol: Most Wanted,
Criminal Organization,
Regional Activities

68

65
61

67

Canvas degrade, Vermeer
brush strokes, Pigment
analysis
Vermeer influence, UV
light damage, Delft
Skyline, 1600
UK weather
Maps local warnings,
Next 24 hrs, 7 day
forecast

گزارشهای پلی

تیمز

گزارشی وجود ندارد
پلی بی المل  :خیانتکاران تح
تعقیه ،سازمانهای جنایی،

گزارشات پلی
ا هی ی نیس
--

فعالی های منطقهای
بوم نقاشی ،یل مو ورمیر ،تحلی
رنگدانه
تأثیر ورمیر ،آسیه اشعة یو وی ،اف
مرئی دلف

6155

آب و هوای بریتانیا
نقشهها ،هشدارهای داخلی82 ،
ساع

آیند  ،پی بینی در  7روز
آیند

---

--

تیمز

سال پنجاه
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ترجمة نشانهنظام گرافیکی :مطالعة موردی دو نس ة دوبلة حرفهای

در عاــارت شــمارة  ،7شــرلوک در حــال جســتجوی اینترنتــی دربــارة  High Tideو
 Riversideاســ

کــه مکالمــهای بــی او و دکتــر واتســون رد و بــدل میشــود .بــا روش

ترجمــة صــدای برونکــادری ،تــی دوبلــه و ترجمــة صــدا و ســیما نا ــار اســ
ترجمــه را بــه گفتگــوی میــان دو ش صــی

الویــ

بدهــد و از ترجمــة نشــانهنظام گرافیکــی صــری

نظر کند .در صـحنهای دیگـر (شـمارة  ،)67شـرلوک پـ

از اینکـه دریافـ

مقتـول احتمـال

دارد از شهر نزدیکی بـه لنـدن آمـد باشـد ،بـه جسـتجوی اینترنتـی پرداخـ  .در حـالی کـه
نمــای نزدیــک بــر روی عاــارت ’… ‘UK weather: Maps,اسـ  ،گفتگــویی بــی بــازر
لســترید و شــرلوک شــک میگیــرد کــه باع ـ
در اینجــا نیــز بــا محــدودی

میشــود روش ترجم ـة صــدای برونکــادری

ترجمــه روبــهرو شــود .در مــوارد شــمار  65 ،62و  61نیــز

همــی موضــو ه پوشــانی مکالمــة فــیل و نشــان دادن نشــانهنظام گرافیکــی باع ـ

شــد

متــرج و دوبلــور صــدا و ســیما نتواننــد آنهــا را بــه روش ترجمــة صــدای برونکــادری
برگرداننــد .از طرفــی ،ــون روش جایگــراری را میتــوان نــوعی ترجمــة نشــانهنظام بــه
نشــانهنظام بهحســاب آورد ،بــدیهی اســ

کــه کــاری ایجــاد نمیشــود و بــدون مشــک

ترجمــة نشــانهنظام گرافیکــی صــورت میگیــرد .در نشــانهنظام گرافیکــی شــمارة  65و ،61
شرلوک بـرای نجـات جـان کـودکی ،بایـد در د ثانیـه نشـان دهـد کـه ـرا تصـویر نقاشـی
مورد نظـر تقلاـی اسـ  .در همـی صـحنه کـه سـرع
میرســد ،شــرلوک در اینترن ـ

ریـت فـیل بـه بالـاتری نقطـة خـود

بــهدناــال موضــوعاتی هم ــون «بــوم نقاشــی ،ورمیــر و اف ـ

مرئــی» میگــردد .همزمــان گفتگوهــایی بــی او و دیگــر ش صــی های فــیل در ایـ صــحنه
شک میگیرد کـه منجـر بـه کـن

معنـایی در نشـانهنظام گرافیکـی میشـود و بـدیهی اسـ

کــه در روش صــدای برونکــادری ای ـ نشــانهنظام گرافیکــی بــدون ترجمــه بــایی مــیمانــد.
هم نــی اگــر تعــاملی در نشــانهنظام گرافیکــی شــک نمیگرفــ  ،بــهعل

ریــت بالــای

صــحنة فــیل  ،مــدتزمــان نمــای نزدیــک بــر روی نشــانهنظام گرافیکــی آنیــدر ک ـ اس ـ
(کمتر از نـی ثانیـه) کـه فرصـتی بـرای ترجمـه و دوبلـه بـه روش صـدای برونکـادری پـی
نمیآیـد .در صــحنة شــمارة  ،69شــرلوک یــزی در گزارشهـای پلــی

تیمــز پیــدا نمیکنــد

و عاــارت  No reportروی تصــویر نمایــان میشــود .روش ترجمــة جایگــراری بــا روش

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)
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شمارة سوم

ترجمــة نشــانهنظام بــه نشــانهنظام ،آن را بــه «گزارشــی وجــود نــدارد» ترجمــه کــرد اس ـ .
نکتة جاله در روش ترجمـة صـدای برونکـادری ایـ اسـ

کـه در زبـان فارسـی آن را بـه

«اَ  ،هی ــی نیس ـ » ترجمــه و دوبلــه کــرد اس ـ  .از طرفــی ،ای ـ نکتــه را میتــوان مزی ـ
روش ترجمــة صــدای برونکــادری نســا

بــه جایگــراری دانســ  ،زیــرا ب ـرای متــرج و

دوبلور ای امکان را فراه میکنـد تـا نشـانهنظام گرافیکـی را بـا آهنـگ و تکیـة متناسـه بـا
فیل برگردانند.
 .1 .4حالات و افکار شخصیتهای فیلم

گـرو دیگـری از نشـانهنظام گرافیکــی متحـرک بـه نشــاندادن حالـات و افکـار بــازیگران
مربــوط میشــود .شــک  5نمونــههایی از ایــ ب ــ

را در مجموعــة تلویزیــونی شــرلوک
اول از فص ـ اول)،

(گیتــی

و همکــاران )8565 ،نشــان میدهــد .در ای ـ نمونــهها (یســم

بــازر

لســترید از شــرلوک و دکتــر واتســون میخواهــد بــرای بازرســی جســد زنــی بــه او

کمــک کننــد .بــههمی دلیــ  ،کارگردانهــای فــیل بــهجــای اســتفاد از تکنیــک صــدای
برونکــادری بــرای نشــاندادن حالــات و افکــار شــرلوک از نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک
استفاد کرد اند.

شکل  .5نمونههایی از نشانهنظام گرافیکی متحرک بهصورت حالات و افکار ،فصل اول ،شرلوک
(گیتیس)2010،

سال پنجاه
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ترجمة نشانهنظام گرافیکی :مطالعة موردی دو نس ة دوبلة حرفهای

در مجمــو  66صــحنه مربــوط بــه نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک یافــ
نشــاندهندة حالــات و افکــار ش صــی

فــیل اســ  .جــدول  5وضــعی

شــد کــه

ترجمــة ایــ

نشــانهنظام گرافیکــی را بــه دو روش جایگــراری و صــدای برونکــادری نشــان میدهــد.
همــانطور کــه ای ـ جــدول نشــان میدهــد ،هــر دو شــاکة تلویزیــونی بــا دو روش ترجمــه
تمام  66نشانهنظام گرافیکی را ترجمه کرد اند.
جدول  .5نشانهنظام گرافیکی متحرک بهصورت حالات و افکار بازیگران
روش ترجمه

شماره

زبان اصلی

62

Left handed

پ دس

63

Rache: German
(n.) revenge

وا آلمانی(اس ) ،انتقامRache

85

Rachel

جایگذاری

صدای برونکادری

پ دس
راخه به آلمانی به معنای انتقام

ری

ری

86

wet

نمناک

خیسه

88

dry

خشک

خشکه

89

clean

تمیز

تمیز

82

dirty

کلی

کلی

85

Unhappily married
+10 years

متاه  65سال ازدواج ناموف

81

Clean, dirty

تمیز ،کلی

87

Regularly removed

مرته آن را در میآورد

82

Serial adulterer

معشویههای زیادی داشته

 65سال زندگی مشترک ناراضی
داخ تمیز ،بیرون کلی
بهطور دائ از دست

خارج میکرد

ارتااط آشفته

از خلایانهتری ایـ نمونـهها میتـوان بـه صـحنة بررسـی انگشـتر (شـک  5و نشـانهنظام
گرافیکــی شــمارة  )81توسـ شــرلوک اشــار کــرد کــه بــه بهتــری وجــه ،یعنــی نشــان دادن
وا ة  cleanدر داخ ـ و  dirtyدر خــارج از انگشــتر ،نمایــان شــد اس ـ  .ناگفتــه نمانــد کــه
تــی دوبلــه و ترجمــة صــدا و ســیما و بیبیســی در روشهــای جایگــراری و صــدای
برونکــادری بــهدرســتی مفهــوم را رســاند اند .بــهعاــارت دیگــر ،در روش جایگــراری ،وا ة
«تمیــز» و «کلیــ » بــهترتیه در داخــ و خــارج از انگشــتر یــرار دارنــد و هم نــی در

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

12

روش ترجم ـة صــدای برونکــادری ،دوبلــور ش صــی

شمارة سوم

شــرلوک عاارتهــای «داخ ـ تمیــز»

و «بیــرون کلی ـ » را ب ـهکــار بــرد اس ـ  .هم نــی در ای ـ

روش بــرای ترجم ـة ‘Rache

’ ،German(n.), Revengeتی دوبله عاـارت «راخـه بـه آلمـانی بـه معنـای انتقـام» را بـهکـار
برد اس  .پ

میتـوان گفـ

کـه در ایـ

نـد نمونـه ،روش ترجمـة صـدای برونکـادری

برای رساندن مفهـوم بهتـر نیازمنـد توضـی بیشـتر یـا همـان مقولـة «تصـری » 6در مطالعـات
ترجمــه (وینــی و داربلنــه )6335 ،اســ  .در ایــ نمونــهها ،نماهــای نزدیــک طولــانی بــر
روی نشـــانهنظام گرافیکـــی فرصـــ
نمونـههایی کــه فرصـ

کـــافی را بـــرای تصـــری فـــراه میکنـــد امـــا در

بــرای تـی دوبلــه کـ اسـ  ،ایـ موضـو میتوانــد در برگردانــدن

کامــ مفهــوم نشــانهنظام گرافیکــی بــه زبــان مقصــد مشــک ایجــاد کنــد (بــه ب ــ

8 .2

مراجعه شود).
نمونــههایی کــه در ای ـ مقالــه تــا ای ـ ب ـ

مــورد بررســی یــرار گرفتــه شــام جناــة

شــنیداری نشــانهنظام گرافیکــی میشــود .در حــالی کــه در صــحنة شــمارة  63نکتــهای دیــد
میشــود کــه جناــة دیــداری نشــانهنظام گرافیکــی را آشــکار میکنــد .در ایــ صــحنه،
نشــانهنظام گرافیکــی ’ ‘Rache German (n) revengeکــه نشــاندهند فکــر شــرلوک از
جسد اس  ،آگاهانه از تصویر محو میشـود تـا بـه بیننـد نشـان دهـد شـرلوک دیگـر معتقـد
نیس ـ

آن وا  Racheباشــد ،بلکــه پ ـ

رابطــه داشــت جســد بــا ملیــ
جایگــراری رعایـ

از نــد ثانیــه Rachel ،نمایــان میشــود و فــر

آلمــانی رد میشــود .همــی رونــد در روش ترجمــة

شــد  ،امــا بــهدلی محــدودی

فنــی روش ترجمــة صــدای برونکــادری،

ناپدید شدن نشانهنظام گرافیکی بدون ترجمه بایی ماند اس .
 .5بحث و نتیجهگیری

نویســندگان در ای ـ مقالــه بــه بررســی و مقایســة دو روش ترجمــة صــدای برونکــادری
و جایگــراری در برگردانــدن نشــانهنظام گرافیکــی در دو نســ ة دوبلــة رســمی فارســی از
فصـــ اول شـــرلوک (گیتـــی

و همکـــاران )8565 ،پرداختنـــد .از مجمـــو صـــحنههای

1. explicitation
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مربــوط بــه نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک ،شــاکة تلویزیــونی بیبیســی تمــام آنهــا را بــا
روش ترجمة جایگراری برگردانـد  ،در حـالی کـه صـدا و سـیمای ایـران نـد صـحنه را بـا
توجــه بــه محــدودی های ذکــر شــدة ایــ روش ،بــدون ترجمــه بــایی گراشــته اســ .
عمـــد تری دلیـــ ترجمـــهنشـــدن ایـــ نـــو نشـــانهنظام گرافیکـــی در روش صـــدای
برونکــادری ،موضــو «تعام ـ نشــانهنظامهــا» 6اس ـ

کــه توس ـ

اومــه ( ،8568ص)657 .

مطر شد اس  .بهنظـر او ،ویتـی تعـاملی بـی نشـانهنظامهـای معنـایی ایجـاد شـود ،امکـان
دارد مترج دیداریشـنیداری د ـار مشـکلاتی شـود و بایـد بـه فکـر را حـ مناسـه باشـد
(ص .)657 .در نشــانهنظام گرافیکــی ،ای ـ تعام ـ ویتــی شــک میگیــرد کــه نمــای نزدیــک
بــر روی متــون نوشــتاری اس ـ  ،در حــالی کــه بیننــد میتوانــد مکالمــة بــی بــازیگران را
بهصورت همزمان بشنود.
مــدت زمــان نماهــای نزدیــک روی نشــانهنظام گرافیکــی موضــوعی دیگــری بــود کــه در
یافتهها به آن اشار شـد .ایـ مـدتزمـان اگـر کـافی باشـد بـرای روش ترجمـة جایگـراری
مزیتــی نســا

بــه روش صــدای برونکــادری دارد و آن ای ـ اس ـ

کــه بینن ـدگان میتواننــد

نــدی بار عاــارات را ب واننــد (مراجعــه شــود بــه شارکوســکا ،کــریت

ای ،کــریت

ک،

دوکوســکی .)8569 ،از ایــ رو ،مهــدیزادخانی و خوشســلیقه ( )8562معتقدنــد کــه ایــ
فرصــ

دوبار خوانــدن در روش ترجمــة جایگــراری میتوانــد در درک بهتــر نشــانهنظام

گرافیکی نسا

به روش ترجمة صدای برونکادری ،نقشی مؤثر داشته باشد.

علیرر تشـابه نسـای روش ترجمـة صـدای برونکـادری بـا شـیو دوبلـه ،تفـاوتی بـی
ایــ دو روش در یافتـــهها دیــد شـــد و آن ایــ اســـ
برونکــادری ،دوبلــور بــا ــال

کــه در روش ترجمـــة صـــدای

لههمگــاهی( 8رجــو شــود بــه اومــه8552 ،ب و )8569

روبــهرو نیســ  .بنــابرای  ،تــی دوبلــه و ترجمــه در ایــ روش میتواننــد نشــانهنظام
گرافیکــی را بــا تکیــه و آهنــگ مناســه بــا فــیل ترجمــه کننــد .ای ـ مزیـ

را کــه میتــوان

1. code interaction
2. lip-synchronization
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ویژگــی زبرزنجیــری 6روش ترجمــة صــدای برونکــادری دانســ  ،میتوانــد بایننــد را بــه
موضو اصلی فیل بازگرداند (مهدیزادخانی و خوشسلیقه .)8561 ،
در ادبیــات ترجمــة دیداریشــنیداری مطالعــاتی بــه ت ـأثیر نق ـ
دوبلــه پرداختهشــد اس ـ

تصــویر در زیرنــوی

و

(ماننــد کولســترا ،پیتــرز و اســرینهای 8558 ،گــونزالزورا.)8566 ،

از طرفــی ،ــون نشــانهنظام گرافیکــی نــوعی از نشــانهنظامهــای دیداریشــنیداری نیــز
مسحوب میشود ( اومـه8552 ،الـ ) ،مترجمـان بایـد علـاو بـر ترجمـة معنـایی ،بـه پیـام
تصــویری کــه کــارگردان فــیل یصــد دارد از طریـ نشــانهنظام گرافیکــی بــه بیننــد برســاند،
توجــه کنــد .بــههمــی دلی ـ  ،اومــه ( ،8568ص )665 .نیــز معتقــد اس ـ
بهویژ در دوبله ،نق

مهمتری نسا

کــه تصــویرها،

به کلمات دارند.

هم نــی در ادبیــات ترجم ـة شــنیداریدیداری از ایــران بــهعنوان کشــوری دوبلــهمحــور
یــاد میشــود (نفیســی 8566 ،خوشســلیقه و عــامری .)8561 ،همــانطور کــه در ای ـ مقالــه
نشان داد شد ،در شیوة دوبلـه نیـز مترجمـان یـا نشـانهنظامهـای معنـایی سـروکار دارنـد کـه
بهصــورت عنــوان ،زیرنــوی

و نوشــتة روی تصــویر ظــاهر میشــود .از طرفــی ،ــون

نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک در ایــ مجموعــة تلویزیــونی ،نقــ

مهمــی در درک بهتــر

فـــیل دارد (پرزگـــونزالز 8569 ،مکمیلـــان )8562 ،پیشـــنهاد میشـــود ویتـــی مترجمـــان
دیداریشــنیداری صــدا و ســیما بــا «تعامــ نشــانهنظامهــا» ( اومــه ،8568 ،ص )657 .در
ای حوز روبهرو میشوند از روش ترجمة جایگراری استفاد کنند.
بــا توجــه بــه گســترد بــودن موضــو نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک ،در ای ـ مقالــه بــه
بررسی ترجمـة نشـانهنظام گرافیکـی ثابـ

پرداختـه نشـد اسـ  .تـا جـایی کـه نویسـندگان

ایــ مقالــه اطلــا دارنــد ،پژوهشــی در حــوزة ترجمــة دیداریشــنیداری مــرتا بــا ایــ
موضــو در ایــران انجــام نشــد اســ  .پژوه هــای آتــی میتوانــد در زمینــة بررســی و
مقایســـة اســـتراتژیهای ترجمهشـــدة نشـــانهنظلام گرافیکـــی ثابـــ
ار و هــای نظــری ه ــون گتلیــه ( ،6338ص ،)611 .دیــا
( )8562و بوگوتســکی ( )8552در شــیوة زیرنــوی

بـــا اســـتفاد از

ســینتا

و رمایــ

انجــام گیــرد .هم نــی در ایــ مقالــه
1. Suprasegmental
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ترجمــة نشــانهنظام گرافیکــی بررســی نشــد اسـ  .هر نــد هــر دو نسـ ة

دوبلــة فارســی از شــرلوک (گیتــی

و همکــاران )8565 ،توســ تی هــای دوبلــة رســمی و

حرفــهای ترجمــه شــد اســ  ،رویکــرد دو شــاکة تلویزیــونی بــه سانســور و ترجمــة
ارجا های فرهنگـی 6میتوانـد متفـاوت باشـد .از ایـ رو ،پیشـنهاد میشـود در پژوهشـی بـه
مقایسـه و بررســی ای ـ موضــوعات در دو نسـ ة ترجمــهشــد  ،بـهویــژ مــرتا بــا ترجمـة
نشانهنظام گرافیکی ،پرداخته شود.
با توجـه بـه تقسـی بندی و بررسـی نشـانهنظام گرافیکـی متحـرک در ایـ مقالـه بـه سـه
گــرو زبــان پیامــک ،جســتجوهای اینترنتــی و حالــات و افکــار بــازیگران ،پیشــنهاد میشــود
پژوهشــی بــه ال هــای متــرج توصــی

شــفاهی بــرای برگردانــدن ای ـ نــو نش ـانهنظام

گرافیکــی برــردازد و بــه ســؤالاتی پاســا دهــد نظیــر مترجمــان توصــی

شــفاهی در هنگــام

مقابلــه بــا نشــانهنظام گرافیکــی متحــرک ــه شــیو های ترجم ـهای را بــهکار گرفتهانــد؟ آیــا
ای ـ شــیو های ب ـهکــار گرفتــهشــد در ترجم ـة انــوا م تل ـ

نشــانهنظام گرافیکــی یکســان

اس ؟ هم نـی  ،بـا توجـه بـه تشـابه نسـای روش ترجمـة جایگـراری نشـانهنظام گرافیکـی
و شــیوة زیرنوی گــراری فیل ه ـا ،پیشــنهاد میشــود بــه بررســی و مقایس ـة عــواملی ماننــد
زمان خواندن ،نحو و پریرش دریاف

در ای دو روش پرداخته شود.
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