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 چکیده

ــینة در ــة پیش ــنیداریدیداری ترجم ــران از ،ش ــ ای ــوانهب ــوری عن ــه کش ــوردوبل ــاد مح  ی

ــودمی ــالی در. ش ــه ح ــی  در ک ــیو ، هم ــامت ش ــان و دوبلوره ــا رجم ــانه ب ــاینظامنش  ه

 ظــاهر تصــویر روی نوشــتة و زیرنــوی  عنــوان، صــورتبه کــه دارنــد ســروکار معنــایی

ــود می ــو ، در  در وش ــاتمجم ــیل  مطالع ــانه» ف ــد  «گرافیکــی نظامنش ــا .شــودمی نامی  ب

ــه  نظامنشــانه مهــ  نقــ  و شــنیداریدیداری مطالعــات افــزون روز رشــد بــه توج

. اســ  شــد  انجــام حــوز  ایــ  در کمــی نســاتاً مطالعــات فــیل ، بهتــر رکد در گرافیکــی

ــ  از ــندگان رو،ای ــه نویس ــ  مقال ــه ای ــی ب ــ و بررس ــ روش دو ةمقایس ــدای  ةترجم ص

ــادریبرون ــراری و ک ــدن در جایگ ــانه برگردان ــی نظامنش ــ  دو در گرافیک ــة ةنس  دوبل

 82 مجمــو  از دهــدمی نشــان نتــای . نــداهپرداخت شــرلوک اول فصــ  از فارســی رســمی

 هـاآن تمـام سـیبیبی تلویزیـونی ةشـاک، حـرکتم گرافیکـی نظامنشـانه بـه مربوط صحنة

 بــا را صــحنه 5 ی ایــرانســیما و صــدا کــه حــالی در برگردانــد ، جایگــراری روش بــا را

 کیفـی بررسـی بـا. اسـ  گراشـته بـایی ترجمـه بـدون کـادریصدای برون ةترجم روش

 تری عمــد نویســندگان  یکــدیگر، بــه نســا  شرو دو هــایبرتری و هامحــدودی 

ــ  ــه دلی ــدنترجم ــانه نش ــی نظامنش ــة در گرافیک ــدای برون ترجم ــادریص ــ »را  ک  تعام

ــانظامنشــانه ــد «ه ــان در .یافتن ــز، پای ــرای نی ــام ب ــایپژوه  انج ــی ه ــ  در آت ــوز  ای  ح

 .شد  اس  ارائه پیشنهادهایی

ـــة ها:کلیددددوا ه ـــنیداری،دیداری ترجم ـــانه ش ـــی،گ نظامنش ـــه، رافیک ـــدای  دوبل ص

 جایگراری ،کادریبرون
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 مقدمه. 1

ای ســر و کــار دارنــد. ترجمــه یمجــرا، مترجمــان بــا  هــار شــنیداریریدیدا در ترجمــة

در  شــود. هر نــدمتــون نوشــتاری در تصــویر مربــوط می ةترجمــبــه  مجراهــایکــی از ایــ  

 و (8561وماتو، )اوهیگــان و سوســ 6«تلــو »هــای متفــاوتی هم ــون ســروا   و نام ،ادبیــات

( تــرجی  الــ 8552 اومــه ) ،ذکــر شــد  اســ  (8561)فــاک ،  8«هــای یکرار ــهزیرنوی »

 2شناســی فــیل کــه برگرفتــه از مکتــه نشانه 9«نظام گرافیکــینشــانه»از کلــی  طوربــهدهــد می

 مشـتم  بـر لایـهاز  نـد  ییسـینماآثـار ایـ  مکتـه معتقدنـد  طرفـداران استفاد  شود. اس ،

ــانه ــاتی م نظامنش ــز تحقیق ــه نی ــد  و  اوم ــکی  ش ــایی تش ــارةعن ــ  درب ــانه ای ــا نظامنش در ه

ــه(. 8568و  الــ 8552انجــام داد  اســ  ) شــنیداریدیداری ترجمــة نظام نشــانه 66نظــر او ب

بُعــد در نظام نشــانه 1شــنیداری و  بُعــددر نظام نشــانه 5شــنیداری )معنــایی در متــون دیداری

تــوان ســه روش را می. اســ در گــرو  دیــداری گرافیکــی نظام نشــانهدیــداری( وجــود دارد. 

ــه ــرای ترجم ــانه ب ــی نش ــ نظام گرافیک ــر گرف ــه، ) در نظ ــ 8552 اوم صــداگراری  .6: (ال

نامیـد   5کـادریصـدای برونر ش صـی  فـیل  کـه ودوبلـمقصـد توسـ  نظام گرافیکی نشانه

ــود  می ــراری . زیرنوی 8ش ــانهگ ــینش ــراری. 9  نظام گرافیک ــانه 1جایگ ــی نش ــام گرافیک نظ

 اس . أماد نظام گرافیکینشانهنمای نزدیک بر روی که مقصد زمانی

ــد روز  ــه رش ــه ب ــا توج ــات دیداریب ــزون ادبی ــ  اف ــ  مه ــنیداری و نق ــانهش نظام نش

حـوز  انجـام شـد  اسـ . ایـ  محـدودی در نسـاتاً مطالعـات  در درک بهتـر فـیل ،گرافیکی 

ت تجربــی و نظـری تقســی  کـرد. در ب ــ  تـوان ایـ  تحقیقــات را بـه دو ب ــ  مطالعـامی

ــری میتحق ــات نظ ــتیتایق ــه دلاباس ــوان ب ــ6323) ت ــه6332ه )(، گتلی ــ 8552) (،  اوم (، ال

اشــار  کــرد کــه  (8569) گــامایر ( و8566(، اوررو )8553) کیــارو(، 8552) زابالایاســکوا

ـــه ـــی  طورب ـــانهاز کل ـــی نش ـــهنظام گرافیک ـــرای  عنوانب ـــا ب ـــی از مجراه ـــة یک ترجم

                                                           
1. TELOP 

2. integrated subtitles 

3. graphic codes 

4. school of Film Semiotics 

5. voice-off 

6. insertion 
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ــنیدارییدیدار ــام برد  ش ــدن ــتفاد  از ان ــا اس ــتر ب ــوز  بیش ــ  ح ــی در ای ــات تجرب . تحقیق

  اوهیگــان 8565  ردمونــد، ســیتا و وینســز، 8565ابزارهــای ردیــابی حرکــات  شــ  )دوایــر، 

ـــاک ، 8561و سوســـوماتو،  ـــان نظام گرافیکـــی نشـــانه( و ســـنج  فهـــ  8561  ف در می

ــی ــه فارس ــدگان در دوبل ــدیز بینن ــلیقهشخو ادخانی و)مه ــ .8562، س ــد  اس ــام ش  ( انج

ســــلیقه و ( و خوش8569) اوســــالیوان(، 8566اوررو ) هم ــــونمطالعــــاتی  ،هم نــــی 

ــلی ح  ــا  )فاض ــه6935پن ــی نمون ــه بررس ــانههایی از ( ب ــی نش ــهنظام گرافیک ــد  و ترجم ش

هایی از بــــه بررســــی نمونــــه( 8562) ( و سوســــوماتوالــــ 8569/8562) گــــونزالزپرز

 اند.پرداخته زبان اصلی فیل یکی نظام گرافنشانه

ــی ــه دو ب ــ  را مینظام گرافیکــی نشــانه از طرف ــوان ب ــت ــرد: کل نظام نشــانهی تقســی  ک

ــ گرافیکــی  ــته) ثاب ــه، نوش ــائ های روی روزنام ــ   عل ــه یاب ــه ک ــک از تصــویر و رایان تفکی

ــ ــیل  نااش ــلی ف ــرکو  (داص ــه )م متح ــتاری ک ــون نوش ــورتبهت ــا  آ  ص ــان،  6پ )اوهیگ

ــ8569 ــوند اهر می( ظ ــوان وش ــرد بت ــیل  جــدا ک ــی ) شــرلوک. (از تصــویر اصــلی ف و  گیت

پرطرفــدار اســ  کــه از فنــاوری  های تلویزیــونیمجموعــه یکــی از (8565همکــاران، 

ــانه ــی نش ــرکنظام گرافیک ــان متح ــرای نش ــات دادن پیامکب ــا و حال ــی ه ــتفاد   هاش ص اس

 راتلویزیــونی بــه زبــان فارســی  ای ایــ  مجموعــةرســمی و حرفــه دوبلــهکنــد. ترجمــه و می

ــرانســیماصــدا و  ــدداد ســی فارســی انجــام بیو بی ی ای ــان ــه و ترجم ــی  دوبل صــدا و  ة. ت

ــیما و بی ــدن بیس ــرای برگردان ــی ب ــی فارس ــانهس ــی نش ــنظام گرافیک ــه از دو روش هب ترتی

ــداســتفاد  کرد  جایگــراریو  کــادریصــدای برون ةترجمــ ــه. ان ــا توجــه ب ــ  دو  ب اینکــه ای

ــدها و برتریش ترجمــه، هــر کــدام محــدودی رو ــه یکــدیگر دارن ــ  هــایی نســا  ب ، در ای

الات تحقیـ  مطـر  ؤزیـر کـه برگرفتـه از سـ ال تحقیـ ؤسعی شـد  اسـ  بـه دو سـمطالعه 

، پاســـا داد  نظام گرافیکـــی اســـ نشـــانه ة( در حـــوز675، ص. 8568شـــد  در  اومـــه )

 شود:

                                                           
1. pop-up 
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ــةدر . 6 ــدامیک از دو روش ترجم ــرون ک ــادریصــدای ب ــدن و  ک ــراری در برگردان جایگ

و همکـــاران،  گیتـــی ) شـــرلوکتلویزیـــونی  ةفصـــ  اول مجموعـــ نظام گرافیکـــینشـــانه

 ؟اندبیشتری بدون ترجمه بایی ماند  متحرکنظام گرافیکی نشانه (،8565

ــه. 8 ــ  ترجم ــانهدلای ــدن نش ــی نش ــرکنظام گرافیک ــة متح ــدای  در دو روش ترجم ص

 ند؟و جایگراری کدام کادریبرون

 پژوهش . پیشینة2

 شنیداری. متون دیداری1. 2

کــه ممکــ   کلــامی ســروکار دارنــدکلــامی و ریر شــنیداری بــا اطلاعــاتمترجمــان دیداری

تر ارتااطـات ماننـد ا در شـک  ظریـ هـا بیـان شـود یـکار ماننـد مکالمـهآشـ صورتبهاس  

ـــة ـــ ،  تکی ـــود )پتی ـــرا  ش ـــ   هم ـــا س ـــاری ب ـــات رفت ـــون 8552صـــدا و حرک (. مت

ـــنیداری دیداری ـــد »ش ـــ  پی ی ـــاختاری اس ـــزاس ـــو  اج ـــاد یتر از مجم  و[ ... اش س
)رمایــ ،  «گــرددهــای نشــانه کــه آن را احاطــه کردنــد، تعیــی  میتوســ  نظام] پیکربنــدی آن

ــه(69، ص. 8565 ــون دیداری. ب ــر مت ــارت دیگ ــنیداری حاصــ  عا ــی  »ش ــ  ب ــای دالتعام ه

ـــامی  ـــامی و ریرکل ـــ 686ب، ص. 8562گـــونزالز، )پرز« اســـ کل رو، محصـــولات (. از ای

یــارو کاند کــه از نظــر دیــداری و شــنیداری تشــکی  شــد  هاینظامنشــانهشــنیداری از دیداری

ــانه ند»(، 628، ص. 8553) ــ  )ملال 6«اینش ــی از اس ــای م تلف ــانهه ــنظامنش ــداریای ه  دی

 آمد  اس (.  6در جدول  شنیداریو 
 

 (141، ص. 2002یارو، کشنیداری )دیداری . ماهیت چندمعناشناختی متون1جدول 

 شنیداری دیداری 

 ریر کلامی
حرکات  تصویر صحنه، نور،

 رفتاری، زبان بدن، حال   هر 

های صوتی، صدای گریه، خند  و موسیقی، جلو 

 صدای بدن مانند نف  کشیدن و سرفه کردن

 کلامی
های علائ  خیابان، مغاز ، نوشته

 و رایانهروی تصویر مانند روزنامه 
 مکالمه، ترانه، شعر

                                                           
1. polysemiotic 
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شـــنیداری مجراهـــای م تلـــ  را بـــه ، امکـــان دارد متـــرج  دیداری6 جـــدول بنـــابر

 کنــد، ترجمــةد. بــرای نمونــه، اگــر متــرج  در شــیوة دوبلــه فعالیــ  مییکــدیگر ترجمــه کنــ

و  6«اینشـــانهترجمـــه ه »تریتـــه بـــرای او هدیـــداری بـــشـــنیداری و کلامیمـــوارد کلامی

 (.97، ص. 8555شود )گتلیه، تلقی می« اینشانهنترجمه میا»

تـوان بـا کمـی تغییـرات شـنیداری را میبندی متـون دیداریناگفته نمانـد کـه ایـ  تقسـی 

ــتیتا ) ــون دلاباس ــری هم  ــات دیگ ــات، در مطالع ــه )6323در جزیی ــه 6332(، گتلی (،  اوم

 ( پیدا کرد. 8569) ر( و گامای8552یاسکوا )(، زابالاال 8552)

 شنیداریترجمة دیداریدر تحقیقات نظام گرافیکی نشانه. 2. 2

هــا، و زیرنوی  عنـاوی هرگونـه متـون نوشـتاری بـر روی تصــویر اصـلی فـیل  هم ـون 

ــیل ،  ــات ف ــانه»در مطالع ــینش ــد  می «نظام گرافیک ــه ، نامی ــود ) اوم (. 667، ص. 8568ش

ــی ،  ــانههم ن ــینش ــوعی زیرنوی را می نظام گرافیک ــوان ن ــای ت ــانیه ــه 8بینازب ــا ب ــری  نظ

نامیــد. اوهیگــان  9«مــت  کمکــی» (967، ص. 8555نقــ  از تیلــور، ، بــه6339لماــرت )

ــ 78، ص. 8565) ــد اســ  ای ــه زیرنوی  ( معتق ــا گون ــداعی»ه ــه اســ  ب ــ  ت و منجــر ب

 .(6شود )شک  های تلویزیونی میدر برنامه« طاعیافزای  شوخ
 

 
 سوسوماتو از شده برگرفته) ینازبانیب یهاسیرنویز عنوانبه رافیکینظام گنشانه نقش از یانمونه. 1 شکل

 (2 .ص ،2012)

                                                           
1. isosemiotic 

2. intralingual 

3. support text 
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ــی ــونزالز )، پرزاز طرف ــ 8569/8562گ ــیل ( ال ــری ف ــار وب نظ ــازی در   ــد س معتق

ای نـدارد ... و رونـد شـناخ  کـه نقـ  ترجمـهاسـ   عنـاوینی» نظام گرافیکـینشـانهاس  

،  اومــه در  ــار وب نظــری ترجمــه«. دکنــ  میبیننــد  و کــارگردان را تســهیمتقابــ  بــی  

ــ 8552) ــه ( ال ــهب ــه روش ب ــهس ــدن آن کار رفت ــرای برگردان ــرانیا ب ــا در دو روش در اس ه

 (. 8دوبله و زیرنوی  اشار  می کند )جدول  شنیداریترجمة دیداری
 

، الف2004ومه )چامختلف  هایشیوهدر نظام گرافیکی نشانهدر برگرداندن  کار رفتهبههای . روش2جدول 

 (21ص. 

 هازیرنویس متون نوشتاری هاعنوان روش ترجمه

 دوبله

صدای ( 6

 کادریبرون

 جایگراری( 8

 زیرنوی  (9

صدای ( 6

 کادریبرون

 جایگراری( 8

 زیرنوی  (9

 زیرنوی 

 زیرنوی  زیرنوی  زیرنوی  زیرنوی 

 

 گرافیکـــی نظامنشـــانهبررســـی  در زمینـــة پژوهشـــیدر  (8569اوســـالیوان ) هم نـــی 

ــه ــد ،ترجم ــاریا  ش ــه»ت ــات ناگفت ــی  ،را «کلم ــانهیعن ــینش ــه، نظام گرافیک ــ  مقال  دورة ای

ــیل   6صــام  ــد میف ــر روی تصــویردور  دان ــون نوشــتاری ب ــه از مت ــرای ،ای ک  گفتگــوی ب

ر ایـ ، نویسـند  بـه بررسـی و شـد. علـاو  بـبازیگران یا توضـی  در مـورد فـیل  اسـتفاد  می

پـردازد. در پایـان مقالـه نیـز ثابـ  می نظام گرافیکـینشـانهیگـراری روش ترجمـه جا مقایسة

ــر در روش ترجمــة ــد اســ  مطــر  میرا جایگــراری  پرســ  اصــال  اث ــد و معتق ــد کن بای

نظام نشـــانه در حـــوزة . (625مطالعـــات بیشـــتری در ایـــ  حـــوز  صـــورت گیـــرد )ص. 

رو  هم ــون هــا بــه  نــد گــبندی آن( بــا تقســی 8566گرافیکــی ثابــ  نیــز، اوررو )

هـا و ریـر  بـه و مغاز  ها، نـام سـاختماننوشـتههای روی تلفـ  همـرا  و رایانـه، دس نوشته

                                                           
1. silent period 
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( پیشــنهاد 8569پــردازد و ماننــد اوســالیوان )می 6توصــی  شــفاهی هــا در حــوزةبررســی آن

 دهد که باید مطالعات بیشتری در ای  زمینه صورت گیرد.می

فرآینـــد و  منظور مطالعـــةدر پژوهشـــی بـــه( 6935پنـــا  )ســـلیقه و فاضـــلی ح خوش

نظام نشــانه ررســی ترجمــةهایی بــه بای در ایــران، بــا نمونــههــای زیرنــوی  ریرحرفــهویژگی

ــی ــوز  می گرافیک ــ  ح ــی  در ای ــد. هم ن ــدیزادخانی و پردازن ــلیقهخوشمه ( در 8562) س

رســی فا در دوبلــةشــد  ترجمــه نظام گرافیکــینشــانهای تلفیقــی، بــه بررســی مطالعــه

 نظام گرافیکـینشـانه ،بیننـدگانگیرنـد کـه ، نتیجـه میپـژوه . در ب ـ  تجربـی پردازندمی

ــان فارســی را ترجمــه ــه زب ــر از روش جایگــراری روش  درشــد  ب ــادریصــدای برونبهت  ک

ــ ، درک می ــر ای ــاو  ب ــد. عل ــژوه کنن ــان میآن پ ــا نش ــری روش ه ــ  برت ــه ای ــد ک ده

ــراری  ــاد آوردن جایگ ــه ی ــم  ب ــاندر یس ــیهنش ــ   نظام گرافیک ــود دارد. در ب  ــز وج نی

، بـا بررسـی نظـرات بیننـدگان در مـورد دو روش ترجمـه از طریـ  مصـاحاه، پـژوه کیفی 

ــ ــر تســهی  رونــد شــناجایگــراری  رســند کــه روش ترجمــةه ایــ  نتیجــه میب خ  علــاو  ب

 شـناخ  متقـابلی بـی  ((8569)مطـر  شـد  در پرزگونـالز ) متقاب  بـی  بیننـد  و کـارگردان

 یابــد کــه او را درمی ی کــه بیننــد  درطوربــهکنــد بیننــد  و تــی  دوبلــه و ترجمــه ایجــاد می

 .دهندجریان داستان فیل  یرار می

نظام نشــانهن بــرای برگردانــد راجایگــراریای از ترجمــه بــه روش نمونــه 8شــک   

ــی ــان می گرافیک ــی نش ــان فارس ــد.در زب ــان ده ــک  میهم ــ  ش ــه در ای ــدطور ک ــوان دی ، ت

ــ ــیانهنش ــه نظام گرافیک ــترجم ــا روش ترجم ــد  ب ــایگزی   ةش ــراری، ج ــانهجایگ نظام نش

 زبان اصلی فیل  شد  اس .  گرافیکی

                                                           
1. audio description 



 سوم شمارة    (                  دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                        51 

 

 
(، 2010گیتیس، ) شرلوکاز فصل اول، قسمت اول گرافیکی  نظامنشانه جایگذاریای از . نمونه2 شکل

 سی فارسیبیبی شده توسطدوبله
 

گیـرد کـه ردیـابی  شـ  در ایـ  حـوز ، نتیجـه می کـارگیری ابـزاره( بـا بـ8561فاک  )

شـود تـا بیننـدگان ویـ  بیشـتری را صـری بررسـی علـائ  و باعـ  می نظام گرافیکـینشانه

ــته ــهنوش ــی  در مطالع ــد. هم ن ــاویر کنن ــوماتو های روی تص ــان و سوس ــو، اوهیگ ای همس

نظام نشـانه بیشـتری بـرای خوانـدن 6تلایـ دهنـد کـه بیننـدگان تلویزیـونی ( نشان می8561)

افـراد.  تصـویری دیگـری ماننـد تصـویر صـحنه و  هـرةهـای نظامنشـانهدارنـد تـا  گرافیکی

حــوز  بــا اســتفاد  از ابــزار ایــ  ( محققــان را بــه انجــام تحقیقــات در 62، ص. 8565دوایــر )

ــابی  ــات ردی ــه میحرک ــ  ترری ــد ش ــه .کن ــی  ب ــاوتی ب ــر او، تف ــانهنظ ــینش  نظام گرافیک

ــیل دارد و  و ثابــ  وجــود متحــرک ای کــه یابــ  اســ . نکتــه 8«پی یــدگی  نــدوجهی» دل

شـد  در ایـ  حـوز  )ردمونـد هـای انجـامپژوه و دیگـر  پـژوه م  در مـورد ایـ  سـه أت

( ایـ  اسـ  کـه نقـ  حرکـات  شـ  8561  بتی، دایـر، پرکینـز و سـیتا، 8565و همکاران، 

پژوهشــی عاــارت دیگــر، هنــوز انــد. بــهاصــلی فــیل  بررســی کرد  نظام گرافیکــینشــانهرا در 

 اس .  نررداختهشد  و اصلی فیل  ترجمه نظام گرافیکینشانه به بررسی و مقایسة

 پژوهشروش  . 1

 جایگــراری و کــادریصــدای برون ةترجمــ روش دو ةمقایســ و بــه بررســی ایــ  جســتار

مجموعــه از  فارســی رســمی ةدوبلــ نســ ة دو در نظام گرافیکــینشــانه برگردانــدن در

                                                           
1. fixation 

2. multimodal complexity 
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نــد. بــه ســه دلیــ  ایــ  مجموعــه اهپرداخت( 8565و همکــاران،  گیتــی ) شــرلوکونی تلویزیــ

 تلویزیونی انت اب شد: 

  ــتفاد  از فنــاوری دادن متــون بــرای نشــان متحــرکنظام گرافیکــی نشــانهاس

ــــهنوشــــتاری روی تصــــویر   ــــ  62، ص. 8569پرزگــــونزالز )نظر ب ( در ای

ــ ــ  مه« هــای دیجیتــالیفناوری»تلویزیــونی ةمجموع مــی دارد. هم نــی  نق

ــان )مک ــرلوک ( از 8562میل ــی )ش ــاران،  گیت ــه( 8565و همک ــی از  عنوانب یک

بــه بهتــری  نحــو نظام گرافیکــی نشــانهکنــد کــه از مجموعــه تلویزیــونی یــاد می

  ممک  استفاد  کرد  اس 

  تلویزیــونی  دو شــاکةهــر ای و رســمی  حرفــه ة دوبلــةموجــود بــودن دو نســ

ــیما و بی ــدا و س ــی فبیص ــی از تی س ــایارس ــ ه ــه و دوبل ــهترجم ای و ة حرف

 رسمی برخورداند 

 ـــادریصـــدای برون ةکـــارگیری دو روش ترجمـــهبـــ و جایگـــراری در  ک

 .نظام گرافیکینشانهبرگرداندن 

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

، فصــ  اولزبــان اصــلی  ةنســ در  حــرکمتنظام گرافیکــی نشــانه پــ  از یــافت  ایــ  مقالــه

ــدانت ــاب را صــحنه  82 ــی . کردن ــه هم ن ها منظور تســهی  در بررســی و مقایســة صــحنهب

ــة ــراری و  در دو روش ترجم ــدای برونجایگ ــادریص ــانه، ک ــی نش ــرکنظام گرافیک را  متح

هــا، جســتجوهای اینترتــی و حالــات و افکــار بــازیگران تقســی  بــه ســه گــرو  اصــلی پیامک

 کردند.

  هایافته. 4

 ها. پیامک1. 4

ــای کارگردان  ــه ــونی  ةمجموع ــرلوکتلویزی ــی ) ش ــاران،  گیت ــه8565و همک ــور ( ب منظ

جـای اینکـه از نماهـای نزدیـک ها، بـهی رد و بـدل شـد  بـی  ش صـی هان پیامکدنشان دا

بهــر   متحــرکنظام گرافیکــی نشــانههــا اســتفاد  کننــد، از دوربــی  بــر روی تلفــ  همــرا  آن
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ــی ــک  م ــد. ش ــه 9برن ــان می را اییهنمون ــ  نش ــ  ب  ــد.از ای ــتفاد  از  ده ــانهاس نظام نش

ــرای نشــان متحــرکگرافیکــی  های ســاخ  جــوبی در هرینــههــا باعــ  صــرفهن پیامکددا ب

روی تلفــ  همــرا  مکــرر ی کــه نیــازی بــه نماهــای نزدیــک طوربــه ،شــودفــیل  می

هــا تواننــد از محتــوای پیامکمیهــ  ها نیســ . هم نــی  بــا ایــ  روش، بیینــدگان ش صــی 

 مطلع شوند و ه   هر  بازیگران را مشاهد  کنند.
 

 
 (2010گیتیس،پیامک، فصل اول شرلوک ) صورتبه متحرکنظام گرافیکی نشانههایی از . نمونه1شکل 

 

یافــ  شــد کــه شــام   متحــرکنظام گرافیکــی نشــانهصــحنه مربــوط بــه  1در مجمــو ، 

ــا میپیامک ــ 9شــود. جــدول ه ــ   ةوضــعی  ترجم ــا دو نظام گرافیکــی نشــانهای ــرا  ب را هم

 هـ  دهـد کـهایـ  جـدول نشـان میدهـد. نشـان می کـادریصدای برونروش جایگراری و 

ــرای ترجمــة صــدا و ســیما هــ  ســی و بیبی ــهنشــانه 1ب  هــایروشترتیه نظام گرافیکــی ب

 .  اندکار گرفتهرا بهو جایگراری  کادریصدای برون ترجمة
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 صورت پیامکبه متحرکنظام گرافیکی . نشانه1ل جدو
 روش ترجمه

 شماره زبان اصلی
 جایگذاری کادریصدای برون

 میدونی کجا پیدام کنی
میدونی م  رو کجا پیدا 

 You know where to find me 6 کنی

اگه داداشه نردبون سازرنگ 
 دار  دستگیرش ک 

اگه برادر  نردبان ساز دار  
 دستگیرش ک 

If brother has green ladder 
arrest brother 

8 

 همی  الان بیا خیابون بیکر
الان اگر میتونی بیا خیابون 

 بیکر
Baker street. Come at once if 

convenient. 
9 

 If inconvenient, come anyway 2 اگه نمیتونی ه  بیا اگه میتونی زود بیا

 My patience wearing thin 5  نمیتون  دیگه صار کن صارم دار  تموم میشه

 Vauxhall Arches 1 منطقه ووکسال محله  واکسهال
 

 . جستجوهای اینترنتی2. 4

مربــوط بــه جســتجوهای  متحــرک نظام گرافیکــینشــانههــای یکــی دیگــر از گرو 

 ة  نقــ  اول ایــ  مجموعــش صــیهــای شــرلوک، در فعالی شــود کــه بیشــتر اینترنتــی می

 دهد.هایی از ای  ب   را نشان مینمونه 2. شک  ودشدید  می تلویزیونی،
 

 
جستجوهای اینترنتی، فصل اول شرلوک  صورتبه متحرک نظام گرافیکینشانههایی از . نمونه4شکل 

 (2010گیتیس،)
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یافــ  شــد کــه شــام   متحــرک نظام گرافیکــینشــانهمربــوط بــه  صــحنة 66در مجمــو  

ــی می ــتجوهای اینترنت ــدول جس ــود. ج ــعی  2ش ــ وض ــ   ةترجم ــانهای ــی نش را نظام گرافیک

ــا دو روش جایگــراری و  طور کــه ایــ  دهــد. همــاننشــان می کــادریصــدای برونهمــرا  ب

 نظام گرافیکـینشـانه 65سـی بـا روش جایگـراری تمـام بیبی دهـد، شـاکةجدول نشـان می

صـحنه را  5 کـادریصـدای برون ةامـا صـدا و سـیما بـا روش ترجمـ ،را ترجمه کـرد  اسـ 

 ن ترجمه بایی گراشته اس .بدو
 

 اینترنتی جستجوهای صورتبه متحرک گرافیکی نظامنشانه. 4 جدول
 روش ترجمه

 شماره زبان اصلی
 جایگذاری کادریصدای برون

-- 
جستجو: تیمز، جزر و مد بلند، ریور 

 ساید
Search: Thames, High 

Tide, Riverside 
7 

 Tide times 2 مد های جزر وزمان میدونی کجا پیدام کنی

 London bridge 3 پ  لندن پ  لندن

خارهای محلی در مورد 
 گرینویچ، واترلو

خارهای محلی، گرینویچ، واترلو، 
 بترسی

Local News: Greenwich, 
Waterloo, Battersea 

65 

 Battersea: No New جدیدی وجود ندارد بترسی: گزارش بترسی
reports 

66 

 Thames Police reports 68 های پلی  تیمززارشگ گزارشات پلی  تیمز

 No report 69 گزارشی وجود ندارد ا  هی ی نیس 

-- 
المل : خیانتکاران تح  پلی  بی 

های جنایی، تعقیه، سازمان
 ایهای منطقهفعالی 

Interpol: Most Wanted, 
Criminal Organization, 

Regional Activities 

62 

-- 
مو ورمیر، تحلی   بوم نقاشی، یل 

 رنگدانه
Canvas degrade, Vermeer 

brush strokes, Pigment 
analysis 

65 

-- 
یو وی، اف   تأثیر ورمیر، آسیه اشعة

 6155مرئی دلف  
Vermeer influence, UV 

light damage, Delft 
Skyline, 1600 

61 

-- 

 آب و هوای بریتانیا
 82ها، هشدارهای داخلی، نقشه

روز  7بینی در  ، پی ساع  آیند
 آیند 

UK weather 
Maps local warnings, 

Next 24 hrs, 7 day 
forecast 

67 
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ــارتدر  ــمار عا ــی 7 ةش ــتجوی اینترنت ــال جس ــرلوک در ح ــارة، ش و  High Tide درب

Riverside ــه ــه مکالم ــ  ک ــدل میاس ــون رد و ب ــر واتس ــی  او و دکت ــا روش ای ب ــود. ب ش

ــ ــدای برون ةترجم ــادریص ــک ــه و ترجم ــی  دوبل ــ   ة، ت ــ  الوی ــار اس ــیما نا  ــدا و س ص

 صــری نظام گرافیکــینشــانه و ش صــی  بدهــد و از ترجمــةترجمــه را بــه گفتگــوی میــان د

(، شـرلوک پـ  از اینکـه دریافـ  مقتـول احتمـال 67 ةای دیگـر )شـماردر صـحنه. نظر کند

 . در حـالی کـه دارد از شهر نزدیکی بـه لنـدن آمـد  باشـد، بـه جسـتجوی اینترنتـی پرداخـ

اســ ، گفتگــویی بــی  بــازر   ’…,UK weather: Maps‘ عاــارتنمــای نزدیــک بــر روی 

 کــادریصــدای برون ةشــود روش ترجمــگیــرد کــه باعــ  میلســترید و شــرلوک شــک  می

ــا  ــز در اینج ــهنی ــدودی  ترجم ــا مح ــ ب ــود.هروب ــمار   رو ش ــوارد ش ــز  61و  65، 62در م نی

ــی پوشــانی مکالمــةهمــی  موضــو  ه  نظام گرافیکــی باعــ  شــد  ل  و نشــان دادن نشــانهف

ــ ــرج  و دوبل ــیما ر ومت ــد آنصــدا و س ــا را نتوانن ــةه ــه روش ترجم ــدای برون ب ــادریص  ک

ــد.  ــون روبرگردانن ــی،   ــراری را میاز طرف ــةش جایگ ــوعی ترجم ــوان ن ــانه ت ــه  نظامنش ب

ــانه ــاب آوردبه نظامنش ــدیهی ،حس ــه  ب ــ  ک ــاریاس ــاد نمی ک ــکایج ــدون مش ــود و ب   ش

ــ ــانه ةترجم ــینش ــرد. صــورت می نظام گرافیک ــانهگی ــماردر نش ــی ش ، 61و  65 ةنظام گرافیک

در د  ثانیـه نشـان دهـد کـه  ـرا تصـویر نقاشـی بایـد شرلوک بـرای نجـات جـان کـودکی، 

خـود  سـرع  ریـت  فـیل  بـه بالـاتری  نقطـة مورد نظـر تقلاـی اسـ . در همـی  صـحنه کـه

بــوم نقاشــی، ورمیــر و افــ  »موضــوعاتی هم ــون دناــال رســد، شــرلوک در اینترنــ  بــهمی

های فــیل  در ایــ  صــحنه گــردد. همزمــان گفتگوهــایی بــی  او و دیگــر ش صــی می« مرئــی

شـود و بـدیهی اسـ  نظام گرافیکـی میدر نشـانه معنـاییگیرد کـه منجـر بـه کـن  شک  می

 مانــد.بــدون ترجمــه بــایی مــی نظام گرافیکــیایــ  نشــانه کــادریصــدای برونکــه در روش 

ــر  ــی  اگ ــاملیهم ن ــانه تع ــی در نش ــک  نمینظام گرافیک ــ ش ــهگرف ــای ، ب ــت  بال عل  ری

ــر روی نشــانهفــیل ، مــدت صــحنة یــدر کــ  اســ  نظام گرافیکــی آنزمــان نمــای نزدیــک ب

پـی   کـادریصـدای برونه بـه روش ثانیـه( کـه فرصـتی بـرای ترجمـه و دوبلـ)کمتر از نـی 

کنــد هـای پلــی  تیمــز پیــدا نمی یــزی در گزارش ، شــرلوک69 در صــحنة شــمارة د.آیـنمی

ــارتو  ــان می No report عا ــویر نمای ــروی تص ــود. روش ترجم ــا روش ش ــراری ب ة جایگ



 سوم شمارة    (                  دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                        18 

 

ترجمــه کــرد  اســ . « وجــود نــداردگزارشــی »، آن را بــه نظامنشــانهبــه  نظامنشــانه ترجمــة

ا بـه اسـ  کـه در زبـان فارسـی آن ر ایـ  کـادریصـدای برون ةجاله در روش ترجمـ نکتة

تــوان مزیــ  را می از طرفــی، ایــ  نکتــه دوبلــه کــرد  اســ .ترجمــه و «  ، هی ــی نیســ اَ»

ــادریصــدای برون روش ترجمــة ــه جایگــراری دانســ  ک ــ ،نســا  ب ــرا ب ــرج  و  رایزی مت

متناسـه بـا  ةنظام گرافیکـی را بـا آهنـگ و تکیـنشـانه کنـد تـاای  امکان را فراه  می دوبلور

 فیل  برگردانند.  

 های فیلمالات و افکار شخصیت. ح1. 4

دادن حالـات و افکـار بــازیگران بـه نشــان متحـرکنظام گرافیکــی نشـانهاز  یگـرو  دیگـر

ــوط می ــک  مرب ــود. ش ــه 5ش ــیهانمون ــ  ب ــ  را در مجموع ــونی  ةی از ای ــرلوک تلویزی ش
ها )یســم  اول از فصــ  اول(، دهــد. در ایــ  نمونــه( نشــان می8565و همکــاران،  گیتــی )

بــرای بازرســی جســد زنــی بــه او  خواهــدمیلســترید از شــرلوک و دکتــر واتســون بــازر  

ــه ــد. ب ــک کنن ــ ، کارگردانکم ــههمی  دلی ــیل  ب ــای ف ــک ه ــتفاد  از تکنی ــای اس ــدای ج ص

ــادریبرون ــان ک ــرای نش ــرلوک از ب ــار ش ــات و افک ــانهدادن حال ــی نش ــرکنظام گرافیک  متح

 اند.استفاد  کرد 
 

 
 شرلوکحالات و افکار، فصل اول،  صورتبه متحرک نظام گرافیکیهنشانهایی از . نمونه5شکل 

 (2010گیتیس،)
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ــو   ــه  66در مجم ــوط ب ــینشــانهصــحنه مرب ــه  متحــرک نظام گرافیک ــ  شــد ک یاف

ــان ــ .  دهندةنش ــیل  اس ــی  ف ــار ش ص ــات و افک ــدول حال ــة 5ج ــعی  ترجم ــ   وض ای

ــانه ــینش ــهرا  نظام گرافیک ــراری و  ب ــدای بروندو روش جایگ ــادرص ــان می یک ــد. نش ده

تلویزیــونی بــا دو روش ترجمــه  ةدهــد، هــر دو شــاکایــ  جــدول نشــان می طور کــههمــان

 اند.را ترجمه کرد  نظام گرافیکینشانه 66تمام 
 

 بازیگران افکار و حالات صورتبه متحرک گرافیکی نظامنشانه. 5 جدول

 روش ترجمه
 شماره زبان اصلی

 جایگذاری کادریصدای برون

 Left handed 62  پ دس  س  پ د

 Rache Rache: Germanوا   آلمانی)اس (، انتقام راخه به آلمانی به معنای انتقام

(n.) revenge 
63 

 Rachel 85 ری   ری  

 wet 86 نمناک خیسه

 dry 88 خشک خشکه

 clean 89 تمیز تمیز

 dirty 82 کلی  کلی 

 Unhappily married دواج ناموف سال از 65متاه   سال زندگی مشترک ناراضی 65

+10 years 
85 

 Clean, dirty 81 تمیز، کلی  داخ  تمیز، بیرون کلی 

 Regularly removed 87 آورد مرته آن را در می کرد دائ  از دست  خارج می طوربه

 Serial adulterer 82 های زیادی داشتهمعشویه ارتااط آشفته

 

نظام نشـانهو  5بررسـی انگشـتر )شـک   تـوان بـه صـحنةها میری  ایـ  نمونـهتاز خلایانه

نشــان دادن  وجــه، یعنــیتوســ  شــرلوک اشــار  کــرد کــه بــه بهتــری   (81 ةشــمارگرافیکــی 

اگفتــه نمانــد کــه نمایــان شــد  اســ . ن در خــارج از انگشــتر، dirty در داخــ  و clean ةوا 

ــیما و بی ــدا و س ــة ص ــه و ترجم ــی  دوبل ــی بیت ــای جادر روشس ــراری و ه ــدای یگ ص

ــه کــادریبرون  اــارت دیگــر، در روش جایگــراری، وا ةعاند. بــهدرســتی مفهــوم را رســاند ب

ــز» ــ »و « تمی ــه« کلی ــی  در  ترتیهب ــد و هم ن ــرار دارن ــتر ی ــارج از انگش ــ  و خ در داخ
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« داخــ  تمیــز»هــای ش صــی  شــرلوک عاارت دوبلــور ،کــادریصــدای برون ةروش ترجمــ

ــرا « بیــرون کلیــ »و  ــرای ترجمــکــاهب ــی  در ایــ  روش ب ــرد  اســ . هم ن  Rache‘ ةر ب

German(n.), Revenge’،  کـار را بـه« ه بـه آلمـانی بـه معنـای انتقـامراخـ»تی  دوبله عاـارت

 کـادریصـدای برون ةروش ترجمـ ،تـوان گفـ  کـه در ایـ   نـد نمونـهبرد  اس . پ  می

در مطالعـات  6«تصـری »ة یـا همـان مقولـ برای رساندن مفهـوم بهتـر نیازمنـد توضـی  بیشـتر

ــه،  ــی و داربلن ــه )وین ــه6335ترجم ــ  نمون ــ . در ای ــر ( اس ــانی ب ــک طول ــای نزدی ها، نماه

امـــا در   کنـــدفرصـــ  کـــافی را بـــرای تصـــری  فـــراه  مینظام گرافیکـــی نشـــانهروی 

توانــد در برگردانــدن هایی کــه فرصـ  بــرای تـی  دوبلــه کــ  اسـ ، ایــ  موضـو  مینمونـه

ــوم  ــ  مفه ــدظام گرافیکــی ننشــانهکام ــان مقصــد مشــک  ایجــاد کن ــه زب ــه ب ــ   ب  8. 2)ب

  .مراجعه شود(

 مــورد بررســی یــرار گرفتــه شــام  جناــة هایی کــه در ایــ  مقالــه تــا ایــ  ب ــ نمونــه

ای دیــد  نکتــه 63 ةشــمار شــود. در حــالی کــه در صــحنةافیکــی مینظام گرنشــانه شــنیداری

ــمی ــه جنا ــود ک ــداری ةش ــانه دی ــی رانش ــکار می نظام گرافیک ــحنه، آش ــ  ص ــد. در ای کن

ــانه ــی نش ــان ’Rache German (n) revenge‘نظام گرافیک ــه نش ــرلوک از ک ــر ش دهند  فک

شـود تـا بـه بیننـد  نشـان دهـد شـرلوک دیگـر معتقـد می محواز تصویر آگاهانه جسد اس ، 

شــود و فــر  نمایــان می Rachel، بلکــه پــ  از  نــد ثانیــه، باشــدRache  نیســ  آن وا  

شــود. همــی  رونــد در روش ترجمــة د میداشــت  جســد بــا ملیــ  آلمــانی ر رابطــه

، کــادریصــدای برون دلی  محــدودی  فنــی روش ترجمــةجایگــراری رعایــ  شــد ، امــا بــه

 بدون ترجمه بایی ماند  اس .نظام گرافیکی ناپدید شدن نشانه

 گیرینتیجهبحث و . 5

 کــادریصــدای برون ترجمــةدر ایــ  مقالــه بــه بررســی و مقایســة دو روش نویســندگان 

ــانه ــدن نش ــراری در برگردان ــی در دو و جایگ ــ نظام گرافیک ــة ةنس ــمی  دوبل ــی رس از فارس

ـــی )شـــرلوک فصـــ  اول  ـــد. از مجمـــو  صـــحنه8565و همکـــاران،  گیت های ( پرداختن
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ــوط  ــه نشــانهمرب ــاکةمتحــرکنظام گرافیکــی ب ــونی بی ، ش ــام آنبیتلویزی ــا ســی تم ــا را ب ه

 نـد صـحنه را بـا  ی ایـرانبرگردانـد ، در حـالی کـه صـدا و سـیما جایگراری ةروش ترجم

ــدودی  ــه مح ــه ب ــدتوج ــر ش ــ .  ةهای ذک ــته اس ــایی گراش ــه ب ــدون ترجم ــ  روش، ب ای

ـــ  ترجمـــهعمـــد  ـــو  نشـــانهتری  دلی ـــ  ن صـــدای نظام گرافیکـــی در روش نشـــدن ای

( 576، ص. 8568اســ  کــه توســ   اومــه ) 6«هــانظامنشــانه تعامــ »، موضــو  کــادریبرون

معنـایی ایجـاد شـود، امکـان هـای نظامنشـانهبـی   تعـاملینظـر او، ویتـی مطر  شد  اس . به

حـ  مناسـه باشـد شـنیداری د ـار مشـکلاتی شـود و بایـد بـه فکـر را دارد مترج  دیداری

گیــرد کــه نمــای نزدیــک ویتــی شــک  می تعامــ نظام گرافیکــی، ایــ  (. در نشــانه657)ص. 

ــون نوشــتاری اســ  ــر روی مت ــد  می ،ب ــه بینن ــد در حــالی ک ــازیگران را  مکالمــةتوان ــی  ب ب

 همزمان بشنود.  صورتبه

نظام گرافیکــی موضــوعی دیگــری بــود کــه در مــدت زمــان نماهــای نزدیــک روی نشــانه

جایگـراری  ةزمـان اگـر کـافی باشـد بـرای روش ترجمـها به آن اشار  شـد. ایـ  مـدتافتهی

تواننــد دگان مینــند و آن ایــ  اســ  کــه بیدار کــادریصــدای برونمزیتــی نســا  بــه روش 

ــدی  ــاراتبار  ن ــریت  ک،  را عا ــریت  ای، ک ــکا، ک ــه شارکوس ــود ب ــه ش ــد )مراجع ب وانن

ــکی،  ــ 8569دوکوس ــدیزادخانی و (. از ای ــلیقهخوشرو، مه ــ  8562) س ــه ای ــد ک ( معتقدن

ــ  دوبار  ــةفرص ــدن در روش ترجم ــراری می خوان ــانهجایگ ــر نش ــد در درک بهت نظام توان

 ثر داشته باشد.ؤ، نقشی مکادریصدای برون رجمةرافیکی نسا  به روش تگ

بـا شـیو  دوبلـه، تفـاوتی بـی   کـادریصـدای برون رر  تشـابه نسـای روش ترجمـةعلی

صـــدای  ةها دیــد  شـــد و آن ایــ  اســـ  کــه در روش ترجمـــایــ  دو روش در یافتـــه

( 8569ب و 8552، )رجــو  شــود بــه  اومــه 8همگــاهیبــا  ــال  له دوبلــور، کــادریبرون

نظام تواننــد نشــانهرو نیســ . بنــابرای ، تــی  دوبلــه و ترجمــه در ایــ  روش میهروبــ

تــوان گرافیکــی را بــا تکیــه و آهنــگ مناســه بــا فــیل  ترجمــه کننــد. ایــ  مزیــ  را کــه می

                                                           
1. code interaction 

2. lip-synchronization 
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ــری ــی زبرزنجی ــة 6ویژگ ــادریصــدای برون روش ترجم ــد بدانســ ، می ک ــه توان ــد  را ب اینن

 (.8561،  سلیقهخوش)مهدیزادخانی و زگرداند موضو  اصلی فیل  با

ثیر نقــ  تصــویر در زیرنــوی  و أمطالعــاتی بــه تــ شــنیداریترجمــة دیداریدر ادبیــات  

(. 8566ورا،   گــونزالز8558شــد  اســ  )ماننــد کولســترا، پیتــرز و اســرینهای، دوبلــه پرداخته

ــانه ــون نش ــی،   ــوعی از طرف ــی ن ــانهاز نظام گرافیک ــای نظامنش ــنیداریریدیداه نیــز  ش

معنـایی، بـه پیـام  ة(، مترجمـان بایـد علـاو  بـر ترجمـالـ 8552شود ) اومـه، مسحوب می

نظام گرافیکــی بــه بیننــد  برســاند، نشــانه ری کــه کــارگردان فــیل  یصــد دارد از طریــ تصــوی

ــه ــد. ب ــه )توجــه کن ــ ،  اوم ــه تصــویرها665، ص. 8568همــی  دلی ــد اســ  ک ــز معتق ، ( نی

 د.ننق  مهمتری نسا  به کلمات دار ویژ  در دوبله،به

ــران شــنیداری ةدر ادبیــات ترجمــهم نــی   ــهدیداری از ای محــور کشــوری دوبلــه عنوانب

کــه در ایــ  مقالــه  طورهمــان (.8561ســلیقه و عــامری،   خوش8566)نفیســی،  شــودیــاد می

رنـد کـه معنـایی سـروکار داهـای نظامنشـانهمترجمـان یـا  نیـزدوبلـه  ةشیودر  نشان داد  شد،

ــورتبه ــوی ص ــوان، زیرن ــتةعن ــاهر می   و نوش ــویر ظ ــود.روی تص ــون  ش ــی،   از طرف

ــانه ــینش ــرک نظام گرافیک ــ متح ــ  مجموع ــونی ةدر ای ــی در درک تلویزی ــ  مهم ــر، نق  بهت

ـــان،   مک8569د )پرزگـــونزالز، فـــیل  دار شـــود ویتـــی مترجمـــان ( پیشـــنهاد می8562میل

ــا داریدی ــیما ب ــدا و س ــنیداری ص ــ »ش ــ تعام ــانظامانهنش ــه، « ه ( در 657، ص. 8568) اوم

 جایگراری استفاد  کنند. ةش ترجمشوند از رورو میهای  حوز  روب

ــودن موضــو  نشــانه ــه گســترد  ب ــه متحــرکنظام گرافیکــی بــا توجــه ب ، در ایــ  مقالــه ب

نظام گرافیکـی ثابـ  پرداختـه نشـد  اسـ . تـا جـایی کـه نویسـندگان نشـانه بررسی ترجمـة

ــه ــ  مقال ــوزا ای ــی در ح ــد، پژوهش ــا  دارن ــة دیداری ةطل ــنیداریترجم ــ   ش ــا ای ــرتا  ب م

ــ . ــد  اس ــام نش ــران انج ــو  در ای ــی میپژوه  موض ــای آت ــی و ه ــة بررس ــد در زمین توان

ـــة بـــا اســـتفاد  از نظلام گرافیکـــی ثابـــ  شـــدة نشـــانههای ترجمهاســـتراتژی مقایس

 و رمایــ (، دیــا  ســینتا  611، ص. 6338هــای نظــری ه ــون گتلیــه ) ار و 

ــیو8552( و بوگوتســکی )8562) ــی   ة( در ش ــرد. هم ن ــام گی ــوی  انج ــه زیرن ــ  مقال در ای

                                                           
1. Suprasegmental  
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ة بررســی نشــد  اســ . هر نــد هــر دو نســ نظام گرافیکــی نشــانه موضــو  کیفیــ  ترجمــة

ــة ــی )شــرلوک فارســی از  دوبل ــة( توســ  تی 8565و همکــاران،  گیت ــای دوبل رســمی و  ه

ــه ــرد دو حرف ــ ، رویک ــد  اس ــه ش ــاکای ترجم ــةش ــور و ترجم ــه سانس ــونی ب  ة تلویزی

پژوهشـی بـه در شـود رو، پیشـنهاد میتوانـد متفـاوت باشـد. از ایـ می 6های فرهنگـیارجا 

 ةویــژ  مــرتا  بــا ترجمــهبــ ،شــد ه و بررســی ایــ  موضــوعات در دو نســ ة ترجمــهمقایســ

 پرداخته شود. ،نظام گرافیکینشانه

در ایـ  مقالـه بـه سـه  متحـرکم گرافیکـی نظابندی و بررسـی نشـانهبا توجـه بـه تقسـی 

شــود گــرو  زبــان پیامــک، جســتجوهای اینترنتــی و حالــات و افکــار بــازیگران، پیشــنهاد می

نظام انههــای متــرج  توصــی  شــفاهی بــرای برگردانــدن ایــ  نــو  نشــپژوهشــی بــه  ال 

مترجمــان توصــی  شــفاهی در هنگــام گرافیکــی برــردازد و بــه ســؤالاتی پاســا دهــد نظیــر 

ــا  انــد؟کار گرفتهای را بــهههای ترجمــ ــه شــیو  متحــرکنظام گرافیکــی ابلــه بــا نشــانهمق آی

نظام گرافیکــی یکســان   نشــانهانــوا  م تلــ ةشــد  در ترجمــگرفتــه کــارههای بــایــ  شــیو 

 نظام گرافیکـینشـانهجایگـراری  بـا توجـه بـه تشـابه نسـای روش ترجمـةهم نـی ،  اس ؟

ــفیل  گــراریزیرنوی  و شــیوة ــه بررســی و مقایســا، پیشــنهاد میه ــد  ةشــود ب عــواملی مانن

 .  پرداخته شودزمان خواندن، نحو  و پریرش دریاف  در ای  دو روش 
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