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 لوراکس پویانمایی فارسی دوبلة در هاآهنگ آواختنی ترجمة هایروش

 

 (، ایراندانشگاه فردوسی مشهد، مشهدگروه زبان انگلیسی، ) *سلیقهخوش مسعود

 (، ایراندانشگاه فردوسی مشهد، مشهدگروه زبان انگلیسی، ) محمدعلیزاده نظیربی

 

 چکیده

 انددرآمیخته هم با موسیقایی و زبانی بعد دو آن در که است ترجمه از ایگونه آهنگ ترجمة

 ترجمة از ایزیرشاخه عنوانبه آهنگ ترجمة. افزایدمی آن سختی بر آمیختگی این و

 و توجه مورد و است داشته رشدیروبه روند ایران در اخیر هایسال در شنیداریدیداری

 ترجمة از غیر ترجمه، نوع این در. است گرفته قرار هم فیلم دوبالژ هایشرکت استقبال

 آن بر پژوهش این در که گیرند قرار توجه مورد باید نیز موسیقایی ابعاد زبانی، محتویات

 روروبه متعددی هایدشواری با هاپویانمایی هایآهنگ دوبلة در مترجمان. است شده تأکید

 باشد آواختنی ایترجمه نهایی، محصول تا کنند هماهنگ را ترانه و موسیقی باید زیرا هستند،

 از هدف. باشد داشته خوانیهم نیز آهنگ فضای و مبدأ ترانة مضمون با حال عین در و

 در با( 200۸) فرانزون مدل پایة بر آهنگ آواختنی ترجمة هایروش یافتن حاضر، پژوهش

 در. است( 20۱2 بالدا، و قِنو) لوراکس موزیکال پویانمایی دوبلة موسیقایی بُعد گرفتن نظر

 روش یک از( 200۸) فرانزون مدل بر بنا لوراکس شدةدوبله پویانمایی هایآهنگ ترجمة

 قطعه چهار در پویانمایی، این آهنگ قطعه پنج مجموع از. بود نشده استفاده ایترجمه محض

 مبدأ موسیقی با هماهنگی برای هاترانه و بود شده حفظ تغییر بدون مبدأ موسیقی آهنگ،

 در و( 200۸) فرانزون پنجم و سوم روش تلفیق یعنی این بودند؛ شده ترجمه یا بازنویسی

 موسیقی با هماهنگی برای نیز هاترانه و بود شده عوض مبدأ موسیقی آهنگ، قطعه یک

 شده استفاده چهارم و سوم روش تلفیق از یعنی مذکور مدل بنابر که بودند شده بازنویسی

 .اندشده بحث هایافته پژوهشی و آموزشی کاربردهای انتها، در. بود

 ، روش ترجمهآواختنی ترجمة موزیکال، پویانمایی دوبلة آهنگ، :ی اصلیهاواژه
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 . مقدمه1

(. 2005، 2شةةود )لةةوشةةده یةةاد میعنوان هنةةری ناشةةناخته و فراموشبةةه ۱از ترجمةةة آهنةةگ

ها و ، دشةةواریموسةةیقاییدلیل همراهةةی و آمیختگةةی دو بُعةةد زبةةانی و در ترجمةةة آهنةةگ بةةه

های زیةةادی وجةةود دارد و شةةاید بتةةوان گفةةت هةةر مترجمةةی مسةة ولیت ترجمةةة پیچیةةدگی

آهنةگ ترجمةة در میةان انةواع اهةدافی کةه بةرای (. 20۱7گیةرد )لةو، آهنگ را بةه عهةده نمی

 بةةهآهنةةگ ترجمةةة دشةةوارترین و بهتةةرین  ۳شةةود رسةةیدن بةةه ترجمةةة آواختنةةیبرشةةمرده می

الةة ( معتقةةد اسةةت از دیربةةاز  200۳(. لةةو )200۸، 4رانةةزون؛ ف2005آیةةد )لةةو، می حسةةا 

اسةةت.  بةةودهراسةةتا در درامةةا و اُپةةرا هم 5ة آواختننةةی بةةا مفةةاهیمی نظیةةر اجراپةةذیریترجمةة

ی در ایةةران مةةورد اسةةتقبال قةةرار گرفتةةه تازگبةةههةةای موزیکةةال هةةای پویانماییآهنگترجمةةة 

 6هاترانةه ترجمةههةای هایی در این زمینةه انجةام شةده اسةت کةه بةه بررسةی روشو پژوهش

هةةای ترجمةةة آواختنةةی انةةد. هةةدف ایةةن پةةژوهش بررسةةی روشاز ابعةةاد گونةةاگون پرداخته

رانةه سةو بةا تأکیةد بةر بعةد زبةانی تآهنةگ همترجمةة عةد موسةیقایی ها بةا تکیةه بةر بُآهنگ

آهنةةگ ترجمةةة بةةر پایةةة مةةدل  (20۱2 ،۸بالةةدا قِنةةو و) 7لةةوراکس)مةةتن( در دوبلةةة پویانمةةایی 

( 20۱6سةةلیقه و عةةامری )هةةای اخیةةر از جملةةه خوش( اسةةت. در پژوهش200۸فرانةةزون )

الرعایةا و هةا نظیةر امینفرض بةر اابةت مانةدن موسةیقی مبةدأ بةوده اسةت. در دیگةر پژوهش

های ترجمةةة آهنةةگ ( تنهةةا بةةه اسةةتراتژی20۱7یسیسةةا) )( و تکةةین و ا20۱6امیریةةان )

بدون در نظر گةرفتن موسةیقی مبةدأ اشةاره شةده اسةت. نکتةة قابةل توجةه آن اسةت کةه در 

های متعةةددی دلیل وجةةود موسةةیقی مبةةدأ مترجمةةان بةةا محةةدودیتترجمةةة آهنةةگ بةةه

 های مختلفةةی اسةةتفادههای آن از اسةةتراتژیانةةد و بةةرای رفةة  و حةةل محةةدودیتمواجه

کةةه موسةةیقی مبةةدأ را تغییةةر ندهنةةد از شةةگردهای مختلةة  بةةرای کننةةد. گةةاه بةةرای اینمی

                                                           
1. song 

2. Low 

3. singable 

4. Franzon 

5. performability 

6. lyrics 

7. The Lorax 

8. Renaud & Balda 
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کننةد. امةا بةا توجةه بةه مةدل اتخةا  اسةتفاده می مبةدأهماهنگ کردن ترانة مقصد با موسةیقی 

های تةوان بةه ترجمةهتةوان گفةت بةا تغییةر موسةیقی مبةدأ نیةز میشده در ایةن پةژوهش، می

هةای ه از جملةه وجةوه تمةایز ایةن پةژوهش بةا سةایر پژوهشآواختنی دست یافت. این نکتة

روی مترجمةةان آهنةةگ محسةةو  اری عملةةی در پةةیش عنوان راهکةةشةةده اسةةت و بةةهانجام

 شود.می

 . پیشینة پژوهش2

 آهنگترجمة . 1. 2

 نگرفتةةهیطةةة مطالعةةات ترجمةةه مةةورد اسةةتقبال قةةرار حموسةةیقی و ترجمةةه تةةاکنون در 

آهنةةةگ از دو مةلفةةةة ترانةةةه و . (200۸، 2؛ مت ةةةو200۸ ،۱؛ سةةةارایوا200۸اسةةةت )فرانةةةزون، 

ترانةة مبةدأ  یابعةاد زبةان قیةحفةظ و تلف، نکتةه نیةبا توجةه بةه اموسیقی تشکیل شده است. 

(. 200۸)فرانةةزون،  خواهةةد بةةود رممکنیةةغ یامةةر ،و ابعةةاد موسةةیقایی در ترجمةةة آهنةةگ

دانةةد کةةه موسةةیقی را رکنةةی می»( در امةةر بةةا تلفیةةق ترانةةه و موسةةیقی ۱2۳، ص. 2005) ۳گُلُةةم

از موسةیقی و «. بخشةدبه آهنگ وحةدت سةاختاری و ترانةه بعةد مکةانی و زمةانی بةه آن می

و محققةان مطالعةةات  مترجمةان بةرای تنهانةهینةة مناسةبی بةرای پةژوهش زم عنوانبةهترجمةه 

شةةود شناسةةی یةةاد میو موسیقی رسةةانهی، مطالعةةات ترجمةةه، بلکةةه بةةرای مطالعةةات فرهنگةة

 (. 200۸)سارایوا، 

، ترجمةةة 5، ترجمةةة آواختنةةی4هةةای مختلفةةی ماننةةد ترجمةةة صةةوتیآهنةةگ نامترجمةةة بةةه 

و ترجمةةة  ۸ای، ترجمةةة تلفیقةةیبینانشةةانهترجمةةة ، 7، ترجمةةة وابسةةته بةةه موسةةیقی6موسةةیقایی

                                                           
1. Sarajeva 

2. Mateo 

3. Golomb 

4. vocal 

5. singable 

6. singing 

7. music-linked 

8. hybrid 



 شمارة اول دوره پنجاه و دوم      مطالعات زبان و ترجمه                                                              ۳0 

 

؛ 2005  ؛ گُلُةةةم، 200۳؛ لةةةو، ۱۹۸۸، 2انةةةد )میةةةورال، کلةةةی و گةةةا رادو، داده۱محةةةدود

 (. 20۱2، ۳ماینورش

ترین آهنةةگ از ابتةةداییترجمةةة ( معتقةةد اسةةت اگةةر بخةةواهیم در تعریةة  2005فرانةةزون )

ترجمةةه کنشةةی زبةةانی اسةةت کةةه در »گویةةد تعریةة  ترجمةةة کتفةةورد پیةةروی نمةةاییم کةةه می

( بةةه 20، ص. ۱۹65« )شةةودآن، متنةةی در یةةک زبةةان، جةةایگزین متنةةی در زبةةان دیگةةر می

آهنةگ صةرفاج جةایگزینی ترانةة مقصةد بةا ترانةة مبةدأ نخواهةد بةود. ترجمةة ایم. بیراهه رفتةه

های فةةراوان ایةةن نةةوع ترجمةةه، همةةواره آن ها و محةةدودیتدلیل دشةةواریپردزان بةةهنظریةةه

؛ 2004، 5الةةة ؛ چاومةةةه 200۳؛ لةةةو، ۱۹۹7، 4نامنةةةد )خُرلةةةیای نامتعةةةارف میرا ترجمةةةه

آهنةةگ، حرفةةة نوپةةا و جدیةةدی نیسةةت و از قةةدمت ترجمةةة . (20۱۳؛ لةةو، 200۸فرانةةزون، 

( خواننةةةةدگان، 200۸( و فرانةةةةزون )200۸زیةةةةادی برخةةةةوردار اسةةةةت. سةةةةارایوا )

اُپةةرا را از جملةةه متخصصةةان دخیةةل در ترجمةةة سةةرایان، مترجمةةان و متخصصةةان تصنی 

 کنند. آهنگ قلمداد میترجمة 

کنةةد کةةه موسةةیقی و ترانةةه در ( بیةةان می200۸، بةةه نقةةل از فرانةةزون، ۱۹64) 6رینولةةدز

هةا هةا از یکةدیگر و انتقةال آنانةد کةه متمةایز کةردن آنچنان بةا هةم درآمیختهیک آهنگ آن

( و لةةو ۱۹64از نظةةر رینولةةدز )بةةه زبةةان مقصةةد بةةا مشةةکالت فراوانةةی همةةراه خواهةةد بةةود. 

ن ترانةةة مقصةةد بةةا موسةةیقی مبةةدأ، ترجمةةه نةةوایی و متناسةةد کةةرد( صةةرفاج هم2005)

گةةوییم حفةةظ مضةةمون زبةةانی سةةخن میمةةادامی کةةه از ترجمةةة بینشةةود و محسةةو  نمی

 شود.الزامی است و اگر به حفظ مضمون توجهی نشود، این عمل ترجمه نامیده نمی

  

                                                           
1. constrained translation 

2. Meyoral, Kelly, Gallardo 

3. Minors 

4. Gorlee 

5. Chaume 

6. Reynolds 
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 . ترجمة آواختنی2. 2

سةةیقایی میةةان موآواختنةةی بةةه معنةةای ایجةةاد همةةاهنگی و تناسةةبات  زم متنیترجمةةة 

 مقصةةد بایةةد تةةا حةةد امکةةان بةةاترانةةة و براسةةاا ایةةن تعریةة ، ترانةةه و موسةةیقی اسةةت 

 (.20۱7؛ لو، 200۸؛ فرانزون، 2005)لو، موسیقی مبدأ هماهنگ باشد 

 اسةتشةده ای ایةداال تلقةی میهای قبةل، ترجمةهآواختنةی ترانةه حتةی در سةدهترجمة 

آهنةةگ  کةةر ترجمةةة واع اهةةدافی کةةه بةةرای ( در میةةان انةة2005(. لةةو )۱۹2۱، ۱)اسةةترانگویز

ترجمةة اُپةرا  اسةت. در کةردهمعرفةی  آواختنةی ترانةه را دشةوارترین کةارکردترجمةة کند، می

دارنةةد و  تعامةةلناپةةذیر موسةةیقی، ترانةةه و اجةةرا بةةا هةةم نیةةز سةةه رکةةن جدایی و درامةةا

 هایطور کةةه داشةةتن ترجمةةهاسةةت. همةةان بةةودهمطةةر  « اجراپةةذیری»ای بةةه نةةام ویژگةةی

نحوی کةه قابةل اجةرا باشةد امةری آواختنی دشةوار اسةت در ایةن دو حةوزه نیةز ترجمةه بةه

آهنةةگ، ترجمةةة دشةةوار و پیچیةةده اسةةت. در رابطةةه بةةا متناسةةد کةةردن ترانةةه و موسةةیقی در 

، لةةو 5ایو نشةةانه 4، شةةعری۳، نةةوایی2ة آوایةةیچهارگانةةبندی ( تقسةةیم2005، ۱۹۹7خُرلةةی )

و فرانةةةزون  ۸، قافیةةةه و معنةةةا7بةةةودن، طبیعی6آوازش، وزنگانةةةة ( اصةةةول پنج2005، 200۳)

 اند. شعری و معنایی را ارااه کرده، گانة تطابق نواییبندی سه( نیز تقسیم200۸)

(، ۱۹64طور کلةی در میةان نظریةات متةداول موجةود در زمینةة ترجمةة آهنةگ، نایةدا )به

ا بةةةةا وجةةةةود ( از بةةةةازآفرینی معنةةةة200۸و  2005، 200۳(، لةةةةو )200۸فرانةةةةزون )

شةده اسةت. در نظةر  گفتةهزمینةه سةخن های شةعری در چةارچو  موسةیقی پسمحدودیت

پةةذیر نخواهةةد بةةود. امةةا هیلسةةون ( وفةةاداری کامةةل بةةه آهنةةگ مبةةدأ امکان200۸) ۹یانةةگ

                                                           
1. Strangways 

2. phonetic 

3. prosodic 

4. poetic 

5. semiotic  

6. rhythm 

7. naturalness 

8. sense 

9. Yeung 
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بةدون توجةه بةه معنةای ترانةة مبةدأ، صةداها را در  ۱آواهةمترجمةة ( با روشی بةه نةام 20۱۳)

 است.  کردهترانة مقصد بازآفرینی 

 زمینه. موسیقی پس۳. 2

هةةا و زمینةةه )موسةةیقی مبةةدأ( از  رافتمتناسةةد کةةردن ترانةةة مقصةةد بةةا موسةةیقی پس

آیةد؛ زیةرا موسةیقی مبةدأ بةرای آهنةگ بةه حسةا  میترجمةة فرد های منحصربهخصوصیت

( و ایةةن موسةةیقی 200۳؛ لةةو، ۱۹۹7؛ خُرلةةی، ۱۹64ترانةةة مبةةدأ نواختةةه شةةده اسةةت )نایةةدا، 

 2زمینةةه در تعریةة  ا پتةةر و هةةرمنترانةةة مقصةةد نیةةز متناسةةد باشةةد. موسةةیقی پسبایةةد بةةا 

زمینةةه بةةا دارا بةةودن شةةود. موسةةیقی پسنامیةةده می ۳زمینةةه( چیةةدمان موسةةیقایی پس20۱2)

هةةایی از جملةةه ریةةتم، هةةارمونی، تُةةن، اسةةترا و غیةةره هةةر کةةدام بةةه خةةودی خةةود ویژگی

بنةةابراین، حتةةی بهتةةرین دهنةةد. ار میموانةة  زیةةادی را بةةر سةةر راه مترجمةةان آهنةةگ قةةر

 (. ۱۹50کنند )درینکر، ها برابری نمیها نیز با اصل آن ّهای آهنگترجمه

هةای عمةل متةرجم آهنةگ، انةد کةه بةا وجةود آزادی( بةر ایةن عقیده20۱2ا پتر و هرمن )

 زمینةةه بةةرهای موسةةیقی پسمحةةدودیتعهةةدة شةةمار انةةدکی از مترجمةةان ایةةن حةةوزه از 

شةةهور ترجمةةه ( نیةةز معمةةو ج اجةةرای خواننةةدگان م200۸فرانةةزون ) ةه عقیةةدآینةةد. بةةمی

 شوند. نمی

های ایةن نةوع آهنةگ همةواره بةه دشةواریترجمةة پردازان طور که  کر شةد نظریةههمان

عنوان محةدودیتی اساسةی بةر سةر راه انةد و همةواره از موسةیقی مبةدأ بةهترجمه اشةاره کرده

بةدأ اسةت و مدر ایةن پةژوهش تأکیةد عمةده بةر موسةیقی اند. مترجمان آهنةگ تأکیةد داشةته

 گةةروه ملکةةردع ،لةةوراکسهةةای پویانمةةایی در تمةةامی مراحةةل تحلیةةل و بررسةةی آهنگ

 .است شده یبررس مبدأ یقیموس با ویاروییر در ترجمه

 

 

                                                           
1. homophonic 

2. Apter & Herman 

3. pre-existing musical setting 
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 شنیداری. موسیقی و ترجمة دیداری۴. 2

هةةا بةةرای بةةرانگیختن احساسةةات و عواطةة  و بةةه تأمةةل واداشةةتن مخاطبةةان بةةرای آهنگ

آینةةد. شةةنیداری بةةه شةةمار میزمةةانی حتةةی کوتةةاه، عناصةةر کلیةةدی محصةةو ت دیداری

گذارنةةد. گةةاهی نیةةز نمةةایش می بةةههای فةةیلم را هةةا احساسةةات و افکةةار شخصةةیتآهنگ

ها قابةل اسةتنباا اسةت. مضةمون ترانةهراحتی از شةود بةهمفاهیمی کةه از فةیلم برداشةت نمی

، بةةا مضةةمون فةةیلم ارتبةةاا تنگةةاتنگی دارنةةد و در موسةةیقاییهةةای هةةا در فیلمبرخةةی آهنگ

هةا حفةظ رونةد؛ بنةابراین در ترجمةة ایةن قبیةل آهنگراستای سةیر روایةی داسةتان پةیش می

د بةود معنای ترانةة مبةدأ از اهمیةت بیشةتری برخةوردار خواهةمحتوا و ضرورت وفةاداری بةه

( بیةةةان داشةةةته اسةةةت کةةةه 200۸، ۳نقل از بوسةةةو، بةةةه2006) 2(. گةةةاروود200۸، ۱)دیجةةةوانی

پردازی و هسةةتند کةةه در شخصةةیت 4گرهةةا ابزارهةةایی روایةةتهةةا هماننةةد دیالو)آهنگ

 کنند. رنگ فیلم ایفای نقش میشر  و توصی  پی

عنوان بةةه های موزیکةةالهةةا و سةةریالیلمفمحصةةو ت موزیکةةال از جملةةه ترجمةةة 

؛ 200۸شةةوند )سةةارایوا، شةةنیداری محسةةو  میترجمةةة دیداریحةةوزة ای از زیرشةةاخه

سةةةه روش کلةةةی  (200۸(. از نظةةةر دیجةةةوانی )20۱۳؛ لةةةو، 20۱2 ؛ بوسةةةو،20۱2چاومةةةه، 

ترجمةةه نکةةردن، دوبلةةه و زیرنةةویس اسةةت کةةه ترتید ها بةةهموسةةیقاییهةةای ترجمةةه در فیلم

ای رایةةج در های ترجمةةهمخاطبةةان مقصةةد و شةةیوهیکةةی از ایةةن سةةه روش براسةةاا نیةةاز 

هةةای . انسةجام تصةةویری، صةوتی و معنةةایی در دوبلةة آهنگشةةوندزبةان مقصةةد، انتخةا  می

های موزیکةال ضةروری اسةت؛ زیةرا تمةامی ایةن عوامةل کنةار هةم، در انتقةال مفةاهیم، فیلم

هةةا اییهةةا بةةه تماشةةای پویانمبةةرانگیختن احساسةةات مخاطبةةان و در نهایةةت ترغیةةد آن

جةةایی هاینةةد و از آنکودکةةان مخاطبةةان اصةةلی پویانمایی (. معمةةو ج20۱2مةارنةةد )چاومةةه، 

که این قشر از مخاطبان قةادر بةه خوانةدن و دنبةال کةردن زیرنةویس نیسةتند، دوبلةه بهتةرین 

                                                           
1. Di Giovanni 

2. Grawood 

3. Bosseauxa 

4. narrative 
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؛ 200۹، ۳ویةةةةت؛ تی200۳، 2؛ اوکانةةةةل۱۹۹5، ۱هاسةةةةت )درایةةةةزروش ترجمةةةةة پویانمایی

 (.20۱2؛ چاومه، 20۱0، 5و اُریرو؛ سینتاز 20۱0، 4پدرسن

 (2۰۰۸آهنگ فرانزون )ترجمة . مدل ۵. 2

مةةة ترج( بةةازآفرینی سةةه مةلفةةة ترانةةه، موسةةیقی و اجةةرا در 200۸از نظةةر فرانةةزون )

شةةوند. پةةذیر نیسةةت؛ بنةةابراین تنهةةا یکةةی از ارکةةان  کرشةةده بةةازآفرینی میآهنةةگ امکان

ر آواختنةةی منجةةترانةةة ة مقصةةد بةةه تناسةةد و تجةةانس مناسةةد میةةان موسةةیقی مبةةدأ و ترانةة

 شود.می

آهنةةگ را معرفةةی کةةرده اسةةت. از نظةةر او ایةةن ترجمةةة ( پةةنج روش 200۸فرانةةزون )

شةةده و مشخصةةی دارنةةد. در ترجمةةة هةةا صةةرفاج در نظریةةات ترجمةةه، مةةرز تفکیکروش

هةةا بةةا یکةةدیگر تلفیةةق عملةةی بةةا توجةةه بةةه هةةدف ترجمةةه ممکةةن اسةةت هةةر کةةدام از روش

 مذکور را بازآفرینی کنند. مةلفةشوند و سه 

شةةود و مخاطبةةان در روش اول: آهنةةگ متشةةکل از موسةةیقی و ترانةةة مبةةدأ، حفةةظ می

ن، شةنوند. از نظةر فرانةزون عةواملی نظیةر کمبةود زمةادوبله یا زیرنةویس آهنةگ مبةدأ را می

های توزیةة ، شةةهرت خواننةةدة مبةةدأ و نداشةةتن ارتبةةاا توافقةةات میةةان متةةرجم و شةةرکت

هةةا، از جملةةه عوامةةل ترجمةةه نکةةردن ها بةةا خةةر سةةیر روایةةی و دیالو)معنةةایی ترانةةه

 های مبدأ هستند.آهنگ

ها بةةدون در نظةةر ی آهنةةگ مبةةدأ، ترانةةهمعنةةاروش دوم: گةةاه بةةرای آشةةنایی مخاطةةد بةةا 

دلیل عةدم شةوند. بنةابراین بةههةا بةا موسةیقی مبةدأ، ترجمةه میگرفتن و هماهنةگ کةردن آن

 ها آواختنی نیستند.با موسیقی مبدأ این قبیل ترجمههای ترجمه شده تجانس ترانه

عنوان الگةةویی بةةرای بازنویسةةی روش سةةوم: در ایةةن روش متةةرجم از ترانةةة مبةةدأ بةةه

ها فقةةر بةةرای سةةراید. ترانةةههای جدیةةدی را مینمایةةد و ترانةةهمقصةةد اسةةتفاده میترانةةة 

                                                           
1. Dries 

2. Oconnell 

3. Tveit 

4. Pedersen 

5. Cintas & Orero 
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اژگةةان و عبةةارات هةةا از وشةةوند و بةةرای سةةرودن آنهمةةاهنگی بةةا موسةةیقی مبةةدأ سةةروده می

شةةود. بنةةابراین در ایةةن روش حفةةظ موسةةیقی مبةةدأ حةةااز مقصةةد الگةةوبرداری میترانةةة 

 اهمیت است.

در ایةةةن روش بةةةرخالف روش قبةةةل، موسةةةیقی مبةةةدأ رکةةةن اصةةةلی  :روش چهةةةارم

شةةوند و ها ترجمةةه میشةةوند. بنةةابراین ترانةةهها مهةةم تلقةةی میشةةود و ترانةةهمحسةةو  نمی

شةةده هماهنةةگ های ترجمهاختنةةی، موسةةیقی مبةةدأ بةةا ترانةةههای آوبةةرای داشةةتن ترانةةه

هةای جدیةد یةا ایجةاد تغییراتةةی در شةود. در نتیجةه در ایةن روش نیازمنةد نةةواختن آهنگمی

های چیةةدمان موسةةیقی مبةةدأ هسةةتیم. در ایةةن روش بةةرای تنظةةیم موسةةیقی بةةا ترانةةه

 ایةکةردن  میتقسة و نةتاضةافه کةردن  ایة، ادغةام میتقسةشده، راهکارهةایی از جملةه ترجمه

 برای تغییر نکردن ملودی موسیقی معرفی شده است  ۱مالیزم جادیا

آهنةةگ شةةناخته شةةده اسةةت. ترجمةةة تةةرین روش عنوان رایجروش پةةنجم: ایةةن روش بةةه

شةةده بةةا آن هماهنةةگ های ترجمهشةةود و ترانةةهزمینةةه حفةةظ میجةةا موسةةیقی پسدر این

در چیةةدمان موسةةیقایی مبةةدأ یةةا توافةةق شةةواری تغییةةر شةةوند. گةةاهی د یلةةی از جملةةه دمی

شةةود در موسةةیقی تغییةةری های توزیةة  باعةةث میگرفته میةةان متةةرجم و شةةرکتصةةورت

 ایجاد نشود.

های کنةةد کةةه تناسةةبی کةةه در راسةةتای همةةاهنگی ترانةةه( بیةةان می200۸فرانةةزون )

های مقصةةد گیةةرد سةةبد تغییةةرات معنةةایی ترانةةهشةةده بةةا موسةةیقی مبةةدأ صةةورت میترجمه

ان آهنةةگ، وفةةاداری بةةه مضةةمون ترانةةة مبةةدأ همةةراه بةةا حفةةظ چیةةدمترجمةةة شةةود و در می

 پذیر نیست و وفاداری محض به مضمون ترانة مبدأ وجود ندارد.موسیقایی مبدأ امکان

انةةد و هایی آواختنیهای روش سةةوم، چهةةارم و پةةنجم، ترجمةةهمحصةةول نهةةایی ترجمةةه

همچةةون اجةةرا و همةةاهنگی بةةافتی  آهنةةگ براسةةاا عةةواملیترجمةةة معیةةار وفةةاداری در 

ای آواختنةی اسةت کةه بةا موسةیقی و مةوقعیتی کةه در آن اجةرا و شةود و ترجمةهارزیابی می

 شود متناسد باشد.خوانده می

 

                                                           
1. Melisma  
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 های پیشین. مروری بر پژوهش۶. 2

محةةدود بةةوده اند شةةنیداری کةةه در بافةةت ایةةران انجةةام شةةدههةةای حةةوزة دیداریپژوهش

د یةةل  وانگیةةزه  االی ماننةةدسةةهةةا بةةه مشةةود. ایةةن پژوهشمی و بةةه چنةةد پةةژوهش خالصةةه

 ترجمةةةو  (۱۳۹7 ،سةةلیقهخوشپنةةاه و فاضةةلی حق) ایهةةای کةةرهطرفدارزیرنویسةةی فیلم

( ۱۳۹6سةةةةلیقه، ای )مهةةةةدیزادخانی و خوشحرفةةةةه در دوبلةةةةة گرافیکةةةةی نظامنشةةةةانه

و  قهیسةةلخوش انةةد.هةةا در دوبلةةه نخرداختهکةةدام بةةه مسةة لة آهنگولةةی هی  انةةدپرداخته

 یدر زبةةان فارسةة آهنةةگآوازش  یررسةةب کةةه بةةه یپژوهشةة نیاولةةدر ( 20۱6) یعةةامر

( و فرانةةزون 200۸و  2005، 200۳لةةو ) آهنةةگدو مةةدل ترجمةةة  دیةةبةةا ترک ،انةةدپرداخته

را ( 20۱۱ ،2برژاةةون) ۱سیپةةار در ییو یةةهدر دوبلةةة پویانمةةایی  هةةاآهنگترجمةةة  (200۸)

 لیةةو تحل یبررسةة یحاصةةل بةةرا یابةةداع یبةةیترک مةةدل هةةاآن نظةةر از. انةةدکرده یبررسةة

بةةرای بررسةةی  وپةةژوهش  نیهمةة یشةةده مناسةةد اسةةت. در راسةةتادوبله یهةةاآوازش آهنگ

 (۱۳۹6دعلیزاده سةةامانی )حمةة، مبزرگتةةر یاکةةرهیپبةةا  تةةر سةةه  یةةة آوازشتر و عمقیدقیةةق

هةةا در یةةازده نمونةةه پویانمةةایی ترانةةه و آهنگ های ترجمةةه و آوازشبةةه بررسةةی شةةیوه

هةةا از بةةرای بررسةةی آوازش آهنگ پةةژوهششةةده بةةه فارسةةی پرداختةةه اسةةت. در ایةةن دوبله

، 2005، 200۳لةةو ) آهنةةگترجمةةة مةةدل  ( و200۸ترجمةةة آهنةةگ فرانةةزون ) مةةدل ترکیبةةی

( اسةةت. 20۱6سةةلیقه و عةةامری )اعی خوشاسةةتفاده شةةده کةةه برگرفتةةه از مةةدل ابةةد( 200۸

، ۳زمینةةه، تطةةابق نةةواییهایی ماننةةد موسةةیقی پسشةةامل مةلفةةهمةةدل ترکیبةةی ابةةداعی مةةذکور 

اسةةتفاده  6یههمگةةالدبةةودن و ، معنةةا، طبیعی5بةةازخوردی، تطةةابق معنایی4تطةةابق شةةعری

اده اند. نتةةایج پةةژوهش نشةةان ده اسةةت. و تمةةامی مةةوارد مةةذکور بررسةةی و تحلیةةل شةةدهشةةد

های آوازش از بةةوده اسةةت.  یةةهگةةروه ترجمةةه کةةه اابةةت مانةةدن موسةةیقی مبةةدأ در اولویةةت 

                                                           
1. A Monster in Paris 

2 . Bergeron 

3. prosodic match 

4. poetic match 

5. semantic- reflexive match 

6. lip-synchronization 
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زمینةةه و بةةا وجةةود موسةةیقی پس معنةةایی جملةةه تطةةابق نةةوایی، شةةعری و بةةازخوردی

 اند.شدهاابت مانده و در مواردی هم بازآفرینی در دوبله  همگاهیلدهای محدودیت

ها را بةةدون در نظةةر گةةرفتن های ترجمةةه ترانةةهراتژی( اسةةت20۱6الرعایةةا و امیریةةان )امین

انةةد. ایةةن دو پژوهشةةگر شةةده بةةه فارسةةی، بررسةةی کردهبعةةد موسةةیقایی در پویانمةةایی دوبله

زمینةةه و های موسةةیقی پسدلیل وجةةود مشةةکالت ترجمةةة ترانةةه، محةةدودیتمعتقدنةةد بةةه

 شود. ده میای در دوبله استفاهای مختل  ترجمهاز روش همگاهیلد

( در پژوهشةةی کیفةةی بةةر پایةةة مةةدل ترجمةةة آهنةةگ لةةو 20۱7) ۱تکةةین و ایسیسةةا)

ترجمةةة ( بةةه توصةةی  راهبردهةةای 20۱6الرعاعایةةا و امیریةةان )( نیةةز هماننةةد امین20۱۳)

انةةد. ایةةن دو محقةةق بةةا هةةای شةةرکت والةةت دیزنةةی بةةه ترکةةی پرداختهیانماییپوها در ترانةةه

، ۳)کلمنةةتس و ماسةةکر 2هرکةةولوسةةیقایی انتخةةا  چهةةار قطعةةه آهنةةگ از دو پویانمةةایی م

و ترجمةةةه را  6ترتید جةةةایگزینی( بةةةه20۱۳، 5)لةةةی و بةةةا  4سةةةرمای خفتةةةه( و ۱۹۹7

انةةد و علةةت متفةةاوت های ایةةن دو پویانمةةایی معرفةةی کردهتةةرین روش بةةازگردانی ترانةةهرایج

شةةده در دو پویانمةةایی مةةذکور را عةةواملی نظیةةر نةةوع ای استفادههةةای ترجمةةهبةةودن روش

هةةا و نیةةاز هةةا و فرهنگرانةةه، خالقیةةت متةةرجم، ملةةودی موسةةیقی مبةةدأ، تفةةاوت میةةان زبانت

کارگیری مةدل ترجمةة آهنةگ کننةد. گرچةه تمةایز ایةن دو محقةق در بةهمخاطبان عنةوان می

 است. 

 هةا بةةه فارسةةی بررسةةیترجمةةة آهنةةگ در دوبلةةة آهنگ ییموسةیقادر ایةن پةةژوهش بعةةد 

بةةدأ در نظةةر گرفتةةه ممطالعةةات پیشةةین، موسةةیقی  طور کةةه  کةةر شةةد درشةةده اسةةت. همةةان

شةةد. امةةا ایةةن پةةژوهش هةةای ترجمةةة ترانةةه اکتفةةا میشةةد و تنهةةا بةةه بررسةةی روشنمی

 زیر پاسخ دهد: سةالکوشد به می

                                                           
1. Tekin & Isisag 

2. Hercules 

5. Clements & Musker  

4. Frozen 

5. Lee & Buck  

6. replacement 
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هةایی هةا از چةه روشرا ترجمةه کةرده در مواجهةه بةا آهنگ لةوراکسگروه ترجمةه کةه 

 ؟دانکردههای آواختنی استفاده برای ایجاد ترجمه

 . روش پژوهش۳

شةده بةه فارسةی، یی دوبلهانمةایپوهةای هةای ترجمةة آواختنةی آهنگبرای بررسةی روش

انتخةةا   2هدفمنةةد ۱تةةون شةةده توسةةر شةةرکت گلوریدوبله لةةوراکس، پویانمةةایی موزیکةةال

شةده در انتخةا  ایةن پویانمةایی بةه شةر  زیةر (. اهةداف در نظةر گرفته2007، ۳شد )دورنیةه

 است:

 انتخا  شده حتماج موزیکال باشد.یانمایی پو.۱

و در  شةةده بةةدون تغییةةر نباشةةدهةةای دوبلهزمینةةه در تمةةامی آهنگ. موسةةیقی پس2

 شده حداقل در یک آهنگ موسیقی مبدأ عوض شده باشد.موزیکال دوبله

 پةةنج قطعةةه آهنةةگ دارد. ایةةن پةةنج قطعةةه آهنةةگ از هةةر دوجنبةةة لةةوراکسپویانمةةایی 

 .موسیقایی و زبانی بررسی شدند
 

 لوراکس های پویانمایی. مشخصات آهنگ1جدول 

 زمان نمایش آهنگ در دوبلهمدت نام آهنگ 

۱ Thneedville 00:02: 25- 00:04:35 

2 This Is The Place 00:19:27- 00:20:35 

۳ Everybody Needs A Thneed 00:45:00- 00:00:45:50 

4 How Bad Can I Be? 00:54: 09- 00:56:55 

5 Let It Grow 01:16:34- 01:19:42 

 

محسةةو   4سةةویة دوزبانةةهای مةةوازی تکمةةتن فارسةةی و انگلیسةةی دو ترانةةه کةةه پیکةةره

های فارسةةی و انگلیسةةی مصةةراع بةةه (. ترانةةه20۱0، 5شةةود گةةردآوری شةةد ) ویُسةةامی

                                                           
1. http://glorytoon.com/ 

2. purposeful sampling 

3. Dornyei 

4. bilingual unidirectional parallel corpus 

5. Laviosa 

http://glorytoon.com/
http://glorytoon.com/
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هةةا براسةةاا مةةدل آهنگترجمةةة هةةای سةةو بةةا موسةةیقی مقایسةةه شةةدند تةةا روشمصةةراع هم

های فارسةةی و ( بررسةةی شةةوند. بةةه  کةةر اسةةت کةةه ترانةةه200۸آهنةةگ فرانةةزون )ترجمةةة 

بودنةد بررسةی شةدند  شةدهها بةر روی آن خوانةده ی کةه ترانةهموسةیقاانگلیسی با توجه بةه 

( 20۱6الرعایةةا و امیریةةان )و تمرکةةز ایةةن پةةژوهش بةةرخالف مطالعةةات پیشةةین ماننةةد امین

هةا نبةوده اسةت بلکةه از ا و بُعةد زبةانی آنهترانةهترجمةة هةای صرفاج بر روی بررسةی روش

عنوان عةاملی کلیةدی و محدودکننةده ابتدای تحلیةل و بررسةی بةه بُعةد موسةیقایی آن نیةز بةه

در تعیةةین روش ترجمةةه توجةةه شةةده اسةةت. بةةه ایةةن منظةةور بةةرای رسةةیدن بةةه چیةةدمان 

 هةةای موسةةیقی و هجاهةةای ترانةةة انگلیسةةی و فارسةةی بةةاملةةودی موسةةیقی بایةةد تعةةداد نت

یکدیگر مساوی باشند چرا که بایةد بةه مخاطةد حسةی القةا شةود کةه موسةیقی بةرای ترانةة 

مقصةةد نواختةةه شةةده یةةا ترانةةة مقصةةد بةةرای موسةةیقی سةةروده شةةده اسةةت؛ بنةةابراین بةةرای 

موسةیقی پةی ببةریم تعةداد هجاهةای هةر مصةراع ترانةة انگلیسةی  یهةانتکه بةه تعةداد این

هةةای روی نتترانةةة مقصةةد ی ایةةن اسةةت کةةه شةةمارش شةةدند. از الزامةةات ترانةةة آواختنةة

در چهةار قطعةه آهنةگ پویانمةایی مبةدأ خوانةده شةوند. از آنجةا کةه موسةیقی  مبةدأموسیقی 

)موسةةیقی  های فارسةةی روی موسةةیقی مبةةدأبةةوده اسةةت و ترانةةه بةةدون تغییةةر لةةوراکس

اند، بةةدین منظةةور تعةةداد هجاهةةای ترانةةة فارسةةی نیةةز مصةةراع بةةه انگلیسةةی( خوانةةده شةةده

هةةای دوبلةةة پویانمةةایی آهنگترجمةةة هةةای راع شةةمارش و بررسةةی شةةدند. روشمصةة

( از انگلیسةةی بةةه فارسةةی بررسةةی 200۸براسةةاا پةةنج شةةیوة ترجمةةة فرانةةزون ) لةةوراکس

 شدند. 

 . نتایج و بحث ۴

شةةود پویانمةةایی لةةوراکس پةةنج قطعةةه آهنةةگ طور کةةه در جةةدول بةةا  مشةةاهده میهمةةان

هةةا اند کةةه در زیةةر بةةه تحلیةةل یةةک بةةه یةةک آنه شةةدهدارد و تمةةامی ایةةن پةةنج آهنةةگ دوبلةة

پةردازیم. نکتةة قابةل توجةه ( می200۸آهنةگ فرانةزون )ترجمةة براساا مةدل نظةری روش 

بنةةابراین رعایةةت  ت؛هةةای دوبلةةة آهنةةگ اسةةتمرکةةز پةةژوهش بةةر روی روشآن اسةةت کةةه 

 ها تاایرگذار بوده است.همگای نیز در روش ترجمة ترانة آهنگفاکتور لد
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هاسةةةت کةةةه در ایةةةن نکردن آهنگ( ترجمةةةه200۸اول مةةةدل نظةةةری فرانةةةزون )روش 

ی را بةةه زبةةان انگلیسةةی آهنگةةاند و مخاطبةةان، دوبلةةه شةةده هةةاآهنگپویانمةةایی تمةةامی 

جةةایی کةةه بةةه گةةروه دوبةةالژ دسترسةةی نبةةود، بنةةابراین از توافةةق میةةان شةةنوند. از آننمی

کةةه تمةامی ایةةن  دهةدد نشةةان میواهشةکننةده اطالعةةی نیسةت، امةةا متةرجم و شةةرکت توزی 

هةةا باعةةث نکردن آنانةةد و ترجمةةههةةا کةةامالج بةةه سةةیر روایةةی داسةةتان متصةةل بودهآهنگ

 شده است. مفهوم شدن روند داستان میبی

زمینةةه ها بةةدون در نظةةر گةةرفتن موسةةیقی پس( ترانةةه200۸در روش دوم فرانةةزون )

بةةا مضةةمون ترانةةة مبةةدأ رای آشةةنایی مخاطةةد بةةشةةوند و ایةةن روش صةةرفاج ترجمةةه می

آواختنةةی ترجمةةة نةةزون، محصةةول نهةةایی ایةةن روش، گیةةرد و از نظةةر فراصةةورت می

هةةا از روش دوم کةةدام از آهنگدهنةةد کةةه در ترجمةةة هی هةةا نشةةان مینخواهةةد بةةود. داده

 ( استفاده نشده بود. 200۸فرانزون )

کنةةد کةةه بةةا نحوی بازنویسةةی میها را بةةه( متةةرجم ترانةةه200۸در روش سةةوم فرانةةزون )

های فارسةی بةر روی موسةیقی انگلیسةی خوانةده موسیقی متجةانس شةوند و در اصةل ترانةه

های جدیةةدی را کننةةد و ترانةةهسةةرایی میشةةوند. در ایةةن روش گةةروه ترجمةةه صةةرفاج ترانه

ترجمةةة ر وی ایةةن روش آزادتةةرین روش ا بةةر نظةةسةةرایند. بنةةزمینةةه میبةةرای موسةةیقی پس

و  سةةرایی از واژگةةان و عبةةارات ترانةةة مبةةدأ الهةةامآهنةةگ اسةةت و در ایةةن بازنویسةةی و ترانه

تر شةةود. در ایةةن روش، در تلفیةةق موسةةیقی و آهنةةگ، موسةةیقی بااهمیةةتالگةةوبرداری می

رده بةةرای حفةةظ موسةةیقی مبةةدأ از ایةةن روش اسةةتفاده کةة لةةوراکساسةةت و گةةروه ترجمةةة 

 بودند. 
 

 Thneedville. بند اول آهنگ 2جدول 

 ترانة فارسی تعداد هجاها ترانة انگلیسی 

۱ In Thneedville it’s a brand 

new dawn 
 شه پیداتو این شهر هر چی می ۹ ۸

2 With brand new cars 4 4 پس یکصدا 

۳ And houses and lawns 4 4 بخون با ما 

4 Here in got-all-that-we-

need-ville 
 زندگی خیلی خوبه اینجا ۹ ۹



 4۱                                                         ها در دوبلة فارسی...        های ترجمة آواختنی آهنگروش 

 

 ترانة فارسی تعداد هجاها ترانة انگلیسی 

5 In Thneedville we 

manufacture out trees 
 سازیم درخت دونه دونهمی ۹ ۱0

6 Each one is made in 

factories 
 همشونو تو کارخونه ۹ ۸

7 And uses 96 batteries ۸ ۹ مونهبا باطری اون روشن می 

۸ In Thneedville the airs not 

so clean 
 نداریم ما هوای آبی ۹ ۸

 

 ۸و  7، 6، 5های های ایةةن بنةةد بجةةز مصةةراعدر تمةةامی مصةةراع 2بةةا توجةةه بةةه جةةدول 

مطةةةابق روش سةةةوم فرانةةةزون  4و  ۳، 2، ۱های اند و در مصةةةراعها ترجمةةةه شةةةدهترانةةةه

 کنیم.مشةاهده مةیهای فارسةی را بةدون تغییةر موسةیقی مبةدأ سرایی و بازنویسةی ترانةهترانه

هةای طور که اشاره شد هةدف ایةن تحقیةق تمرکةز بةر بعةد موسةیقایی در دوبلةة آهنگهمان

ع مشةخص این پویانمایی است؛ بنةابراین در گةام اول بةا مقایسةة تعةداد هجاهةای هةر مصةرا

جةایی کةه شد که در این قطعه آهنةگ، موسةیقی مبةدأ بةدون تغییةر حفةظ شةده اسةت. از آن

بةریم، هةای موسةیقی پةی میهجاهةای هةر مصةراع از ترانةه بةه تعةداد نتبا شةمردن تعةداد 

ر ان برابةتعداد هجاهای ترانةة فارسةی بایةد بةا تعةداد هجاهةای ترانةة انگلیسةی تةا حةد امکة

ض باشد تةا بةر روی موسةیقی مبةدأ خوانةده شةوند. در یةک بنةد ترانةه نیةز یةک روش محة

ها بةةرای متجةةانس ن بنةةد ترانةةهر چهةةار مصةةراع اول ایةةای اسةةتفاده نشةةده اسةةت. دترجمةةه

مةه شدن با الگةوی ملةودی موسةیقی، بازنویسةی شةده بودنةد و در چهةار مصةراع آخةر ترج

یگر با موسیقی متجةانس شةده و در ترجمةة ایةن بنةد روش سةوم و پةنجم فرانةزون بةا یکةد

 اند. تلفیق شده
 

 Let It Grow. بند اول آهنگ ۳جدول 

  انگلیسیترانة  تعداد هجاها ترانة فارسی

 You don’t know me ۱ 4 4 من سای هستم

 But my name's Cy 2 4 4 از من بشنو

 I'm just the O’Hare delivery ۱0 ۹ روزا میارم هوای نو

guy 
۳ 
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  انگلیسیترانة  تعداد هجاها ترانة فارسی

 But it seems like trees might ۱0 ۱0 آره هستم اینجا همراه تو

be worth a try 
4 

 So, I say let it grow 5 6 6 زود بکار دونه رو

 

ای کةةه کنةةد کةةه سةةاختار موسةةیقایی ملةةودی در شةةمارگان هجةةای ترانةةهفرانةةزون بیةةان می

هةای ملةودی را کةه یابةد یةا شةمارگان هجاهةای ترانةه، نتبرای آن سةروده شةده تجلةی می

سةة یمقادر ایةن بنةد نیةز بةا  ۳ مطةابق جةدول کننةد.شةوند مشةخص میبرای آن نواختةه می

مشةةخص شةةد کةةه ایةةن گةةروه ترجمةةه در بازنویسةةی یةةا ترجمةةة شةةمارگان هجةةایی دو مةةتن 

انةةد. در ایةةن بنةةد از های ایةةن آهنةةگ کةةامالج بةةه سةةاختار موسةةیقی مبةةدأ وفةةادار بودهمصةةراع

ها مصةةراعة یةةبقاند و تنهةةا دو مصةةراع سةةه و پةةنج ترجمةةه شةةده Let It Grow آهنةةگ

سةتفاده نشةده اسةت اند. بنةابراین در ایةن ملةال نیةز از یةک روش یکدسةت ابازنویسی شةده

لةةد  grow در مصةراع پةنجم در بیةان کلمةه و تلفیقةی از روش سةه و پةنج فرانةزون اسةت.

آن از  خواننةةده در نمةةای نزدیةةک دوربةةین بةةوده و در ترانةةة فارسةةی بةةرای ادای مصةةوت بةةاز

همگةاهی رعایةت استفاه شده کةه هةم مفهةوم بةه مخاطةد منتقةل شةده و هةم لد هدونکلمه 

 شده است.
 

 Thneedvilleبندی از آهنگ . ۴جدول 

 ترانة فارسی تعداد هجاها ترانة انگلیسی 

۱ Including this brand-new 

parking lot! 
 مله پارکینگ تازه شهر ما ۱۱ ۹

2 Parking lot! Parking lot! 6 ۱2 
اون اینجاست، پارکینگ تازه 

 شهر ماست

۳ Ooh look it’s Aloysius 

O’Hare 
 میشی  اهراونجارو. ا ن  ۹ ۹

4 The man who found a way 

to sell air 
 هوافروش تو شهر خنزر ۱0 ۹
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کنیم در مصةراع دوم ایةن بنةد اخةتالف هجةایی مشةاهده مةی 4طور کةه در جةدول همان

تةةر از فارسةةی شةةش هجةةا بیشترانةةة زیةةادی میةةان دو ترانةةه وجةةود دارد و در مصةةراع دوم 

آهنةةگ  ی موسةةیقی مبةةدأ خوانةةده شةةده بةةود. درهةةانتترانةةه انگلیسةةی دارد امةةا بةةر روی 

کشةیده ادا شةده بةود بنةابراین  صةورتبه lotعنوان مصةوت بةاز کلمةه بةه oانگلیسی حةرف 

ه کةبودنةد  گروه دوبالژ با  رافت ایةن امتةداد و کشةیدگی را بةا هجاهةای بیشةتری ادا کةرده

یقی نةةام دارد؛ یعنةةی دو یةةا چنةةد هجةةای ترانةةه بةةر روی یةةک نةةت موسةة« ملیزمةةا»ایةةن روش 

؛ لةةو، 200۸شةةوند و بةةه تغییةةر در چیةةدمان موسةةیقی نیةةازی نیسةةت )فرانةةزون، خوانةةده می

20۱7 .) 
 

 This Is The Place. بندی از آهنگ ۵جدول 

 ترانة فارسی تعداد هجاها ترانة انگلیسی 

۱ So now our friendship 

can begin 
 می   یحا  من با شما دوست ۹ ۸

2 Hand in hand, and wing 

and fin 
 می توی دستای شماست دستی ۱0 7

۳ There’s nothing you and 

I can't do 
 می یتوی هر کاری من خبر ۹ ۸

4 So, let’s all make my 

dreams come true 
 می م، نمره بیستیی من خودی ۱0 ۸

 

شةةود. گةةروه اخةةتالف هجةةایی دیةةده می 4و  2های در مصةةراع 5بةةا توجةةه بةةه جةةدول 

شةتر بةر ترجمه در ایةن بنةد نیةز مجةدداج از روش ملیزمةا بةرای خوانةدن هجاهةای فارسةی بی

های موسةیقی اصةلی اسةتفاده کةرده اسةت بةدون اینکةه ملةودی موسةیقی انگلیسةی روی نت

هةای انگلیسةی و فارسةی از بةه مصةراع آهنگتغییر کنةد. بنةابراین در ایةن پةژوهش، مصةراع 

ها بررسةی شةدند تةا بةه ملةودی موسةیقی دسةت یةابیم. از پةنج نظر شمارگان هجةایی ترانةه

دأ ها بةا موسةیقی مبةقطعه آهنگ، در چهار قطعه، موسةیقی مبةدأ تغییةر نکةرده اسةت و ترانةه

 اند. چه از طریق ترجمه و چه از طریق بازنویسی، متجانس و هماهنگ شده

شةةةده متجةةةانس های ترجمه( موسةةةیقی بةةةا ترانةةةه200۸در روش چهةةةارم فرانةةةزون )

کنةةد. گةةاهی ایةةن تغییةةرات جزاةةی و گةةاهی تةةا معنا کةةه موسةةیقی تغییةةر میشةةود، بةةدینمی
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ای بةةرای شةةود و موسةةیقی تةةازهحةةدی اسةةت کةةه چیةةدمان موسةةیقایی کةةامالج عةةوض می

را از جزاةةی تةةا  راتییةةتغایةةن  (200۸شةةود. فرانةةزون )شةةده نواختةةه میهای ترجمهترانةةه

هةةای پویانمةةایی مةةذکور در آهنگدوبلةةة تغییةةر کامةةل موسةةیقی مبةةدأ بةةر شةةمرده اسةةت. در 

موسةةیقی مبةةدأ اابةةت بةةوده و در  Be I Can Bad How?آهنةةگ  جزبةةههةةا تمةةامی آهنگ

شةود کةه در ادامةه بةا  کةر ملةال جةدول دی تغییرات جزاةی ملةودی موسةیقی دیةده میموار

 شر  داده خواهد شد. 6
 

 ?How Bad Can I Be. بندی از آهنگ ۶جدول 

  ترانة انگلیسی تعداد هجاها ترانة فارسی

 How bad can I be? ۱ 5 4 ی مدوستیمن 

 I’m just doing what comes ۱0 ۹ می یدستبر میاد از  کاریهر 

naturally 
2 

 How bad can I be? ۳ 5 4 ی مدوستی من

 I’m just following my destiny 4 ۹ ۱0 می فقر به سرنوشت پیوستی

 How bad can I be? 5 5 ۳ می دوستی

 I’m just doing what comes ۱0 ۱0 می یدستهر کاری بر میاد از 

naturally 
6 

 How bad can I be? 7 5 ۳ می دوستی

 How bad can I possibly be? ۸ ۸ ۱۱ ؟می چرا عصبانین از دستی

 

 طوربةةهزمینةةه موسةةیقی پس Be I Can Bad How? در آهنةةگ 6بةةا توجةةه بةةه جةةدول 

آهنگ موسةیقی عةوض شةده امةا بةا توجةه رسةد ضةر نظر میمشهود عوض شةده بةود. بةه

ی هابةةةه روش چهةةةارم فرانةةةزون، تغییةةةر موسةةةیقی در راسةةةتای همةةةاهنگی آن بةةةا ترانةةةه

 شود. شده نیز از مواردی است که منجر به ترجمة آواختنی میترجمه

در ایةةن آهنةةگ بةةا مقایسةةة دو ترانةةه فارسةةی و انگلیسةةی دریةةافتیم کةةه بةةا وجةةود تغییةةر 

های انةةد بلکةةه ترانةةهانجةةام نداده یاترجمةةهموسةةیقی مبةةدأ امةةا همچنةةان گةةروه ترجمةةه، 

بةا مقایسةه دو ترانةة فارسةی  6جةدول جدیدی را سروده و بازنویسةی کردنةد. بةا توجةه بةه 

هاسةت و و انگلیسی ایةن آهنةگ مشةحص شةد، مةتن مقصةد کةامالج حاصةل بازنویسةی ترانه

https://www.stlyrics.com/lyrics/drseussthelorax/howbadcanibe.htm
https://www.stlyrics.com/lyrics/drseussthelorax/howbadcanibe.htm
https://www.stlyrics.com/lyrics/drseussthelorax/howbadcanibe.htm
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نةةه ترجمةةه و در عةةین حةةال موسةةیقی نیةةز تغییةةر کةةرده اسةةت. یعنةةی هةةر دو مةلفةةة آهنةةگ 

( روش 200۸هةای فرانةزون )انةد؛ بنةابراین بةا توجةه بةه روش)موسیقی و ترانةه( تغییةر کرده

 .استجمة این آهنگ ترکیبی از دو روش سوم و چهارم فرانزون تر

 همچنین با مقایسةة دو مةتن مشةخص شةد کةه اخةتالف تعةداد هجةایی زیةادی میةان دو

مةتن وجةةود نةةدارد و بةةا توجةةه بةةه نمةةود هجاهةای دو مةةتن مشةةخص شةةد بةةا وجةةود تغییةةر 

ار أ وفةةادضةةرباهنگ موسةةیقی مبةةدأ، امةةا گةةروه ترجمةةه و دوبةةالژ بةةه سةةاختار ملةةودی مبةةد

 .اندبوده

نةةه اابةةت بةةود دیةةده شةةد کةةه میةةان هجاهةةای دو ترا در مةةواردی نیةةز کةةه موسةةیقی مبةةدأ

هةةای موسةةیقی اختالفةةات هجةةایی وجةةود دارد؛ یعنةةی تعةةداد هجاهةةای ترانةةة فارسةةی از نت

قی بةدون اینکةه موسةی اندشةدهمبدأ کمتر یا بیشتر بةوده امةا بةر روی موسةیقی مبةدأ خوانةده 

 های پیشین به علت این امر اشاره شد.باشد. در ملال کامالج عوض شده

بةةا گةةویش خاصةةی خوانةةده شةةده بةةود و در  Be I Can Bad How?همچنةةین آهنةةگ 

در  کةةه آنجةةا از رسةةداسةةتفاده شةةده بةةود. بةةه نظةةر می« ای ی ةةم»پایةةان هةةر کلمةةه از پسةةوند 

، نقةش اصةلی فةیلم بةرای یةافتن پاسةخ پرسشةی بةه سةرزمین لةوراکس بخشی از پویانمةایی

کنةةد و در پویانمةةایی نیةةز در سةةفر می بةةودهدیگةةری کةةه در حقیقةةت سةةرزمین اجةةداد او 

نوعی تقابةل هایی و حتی یک آهنگ نیز بةا ایةن نةوع گفتةار خوانةده شةده بةود کةه بةهصحنه

رسةد ایةن نحةوة بیةان همین دلیةل بةه نظةر مینحوة گفتةار زمةان جدیةد و قةدیم اسةت. بةه

وة نحةانگلیسةی چنةین تمةایزی در نسةخة داسةتان اسةت. البتةه در گذشةتة مربةوا بةه زمةان 

اداکردن خواننةده وجةود نةدارد و ایةن گةویش فقةر در دوبلةه بةه تصةویر کشةیده شةده کةه 

 دهد.خالقیت گروه ترجمه را نشان می

 گیرینتیجه. ۵

خوانةةده و بةةا آن  مبةةدأموسةةیقی  یهةةانتآواختنةةی بایةةد بةةر روی ترجمةةة هجاهةةای 

ود بنةةابراین رسةةیدن بةةه برابةةری هجةةایی بةةا وجةة (؛200۸هماهنةةگ شةةوند )فرانةةزون، 

دانان دانان و موسةةیقیشةةده بسةةیار دشةةوار اسةةت. کةةار گروهةةی فارسةةیهای بیانمحةةدودیت

شةةود. بةةه همةةین های ترجمةةه میدر کنةةار گةةروه ترجمةةه و دوبةةالژ سةةبد تسةةهیل پیچیةةدگی

https://www.stlyrics.com/lyrics/drseussthelorax/howbadcanibe.htm
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سةةازی نیةةز هةةای موزیکةةال، فةةردی بةةا مسةة ولیت آهنگدلیةةل در دوبلةةة تمةةامی پویانمایی

بةةا تغییراتةةی نظیةةر کنةةد. ژ و متةةرجم فعالیةةت میحضةةور دارد و در کنةةار نةةام مةةدیر دوبةةال

در موسةیقی، ترانةة مقصةد بةا  زمةایمل جةادیا ایة میو تقسة هةانتاضةافه کةردن  ایة، ادغام میتقس

؛ لةةو، 20۱2؛ ا پتةةر و هةةرمن، 200۸؛ لةةو، 200۸شةةود )فرانةةزون، موسةةیقی مبةةدأ متناسةةد می

همةةاهنگی میةةان  (. در پةةژوهش حاضةةر بةةا تکیةةه بةةر ایةةن اصةةول چگةةونگی برقةةراری20۱7

راسةةتا و مةیةةد ایةةن نظریةةات ها همهای فارسةةی و موسةةیقی مبةةدأ بررسةةی شةةد و یافتةةهترانةةه

 بودند.

آسةةانی های فارسةةی بههآهنةةگ بایةةد ترانةةترجمةةة های آواختنةةی در بةةرای داشةةتن ترجمةةه

طور کةةه از مقایسةةة شةةمارگان هجاهةةای دو بةةر روی موسةةیقی مبةةدأ خوانةةده شةةوند. همةةان

رار ، تةةا حةةد امکةةان برابةةری هجةةایی میةةان دو ترانةةة مبةةدأ و مقصةةد برقةةترانةةه مشةةخص شةةد

ی ار آسةانشده بود. شایان  کر است که ایجةاد برابةری هجةایی میةان ترانةة مبةدأ و مقصةد کة

ترجمةةة باشةند؛ زیةةرا در  در عةةین حةال معنةةادار نیةةز ها بایةةد روان ونیسةت چةةرا کةةه ترجمةه

 ژهیوبةةةهشةةةوند اده میانتقةةةال دزمان کوتةةةاهی بةةةه مخاطةةةد آهنةةةگ، مفةةةاهیم در مةةةدت

انةةد و اگةةر معنةةا بةةه درسةةتی بةةه هةةایی کةةه در در  سةةیر روایةةی داسةةتان بةةا اهمیتآهنگ

آهنةةگ، حفةةظ ترجمةةة عالوه در شةةود. بةةهدر  مخاطبةةان مختةةل می ،نشةةودمخاطةةد منتقةةل 

هةای شةعری موضةوع دیگةری اسةت هةا و آفرینشآراییها، واجابعاد شةعری همچةون قافیةه

 پوشی نیست.وجه قابل چشمهی  که به

تةوان نتیجةه گرفةت کةه گةروه دوبةالژ بةرای ها میدر پژوهش حاضر بةا توجةه بةه یافتةه

هةا دوبلةه و هةا تصةمیم واحةدی اتخةا  کةرده و در ایةن پویانمةایی همةة آهنگآهنگترجمة 

های کلةةی ( در خصةةوص اسةةتراتژی200۸راسةةتا بةةا نظةةر دیجیةةوانی )اند. همبةةازاجرا شةةده

شةةوند و شةةوند، ترجمةةه نمیهةةای موزیکةةال، بةةازاجرا میهةةا در دوبلةةة فیلمنگآه ه،ترجمةة

شةةود. وی از دو روش نخسةةت صةةورت زیرنةةویس بةةه مخاطبةةان ارااةةه میهةةا بهمةةتن آن

هةةا بسةةیار هةةای یکدسةةت نةةام بةةرده اسةةت. از سةةوی دیگةةر دوبلةةة آهنگعنوان روشبةةه

هاسةت؛ زیةرا مخاطةد مةدام آنکرن هةای دیگةر ترجمةه مةلالج زیةر نةویستر از روشپیچیده

های مصةةوتخواننةةده مواجةةه اسةةت. خواننةةده در ادای فةةراز و فرودهةةای ترانةةه و چهةةرة بةةا 
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ترجمةةة همگةةاهی دوبلةةه بةةر دشةةواری بلنةةد در مرکةةز توجةةه مخاطبةةان اسةةت و رعایةةت لد

طور کةةه بةةا  کةةر ملةةال، بیةةان شةةد گةةروه ترجمةةه در مةةوارد زیةةادی افزایةةد. همةةانآهنةةگ می

بازنویسةةةی کةةةرده بودنةةةد و از طریةةةق بازنویسةةةی در مةةةواردی کةةةه رعایةةةت  ها راترانةةةه

هةةةای همگةةاهی ضةةةروری بةةةوده آن را ادا کةةةرده بودنةةةد. ایةةةن نتیجةةةه مةیةةةد پژوهشلد

سةةلیقه و عةةامری هةةا از جملةةه خوشآهنةةگ در پویانماییترجمةةة شةةدة اخیةةر در حةةوزة انجام

همگةةاهی دوبلةةه را از د( اسةةت کةةه محةةدودیت ل20۱6( و امةةین الرعیةةا، امیریةةان )20۱6)

 اند.آهنگ برشمردهترجمة های عوامل تاایرگذار بر روش

کار بةةرده شةةده های بةةه( بةةا توجةةه بةةه مةةدل20۱6سةةلیقه و عةةامری )در پةةژوهش خوش

کار گرفتةه زمینةه بةوده اسةت در حةالی کةه در مةدل بةهفرض بر اابةت مانةدن موسةیقی پس

زمینةةه وجةةود بةةر تغییةةر موسةةیقی پس یتیمحةةدود( 200۸شةةده در ایةةن تحقیةةق )فرانةةزون، 

 سةازی موسةیقی بةا ترانةه اولویةت داشةته و ایةن تجةانسندارد و صرفاج همةاهنگی و متناسد

هةةایی کةةه اخیةةراج انجةةام شةةده، از جملةةه شةةود. در پژوهشای آواختنةةی منجةةر میبةةه ترجمةةه

ییةةر هةةای تغ(، روش20۱7( و همچنةةین تکةةین و ایسیسةةا) )20۱6الرعایةةا و امیریةةان )امین

های مقصةةد در نظةةر گرفتةةه بعةةد موسةةیقایی در جهةةت متجةةانس کةةردن موسةةیقی بةةا ترانةةه

حاضةر از  های پةژوهشها بةوده اسةت. یافتةهاند و صرفاج تمرکةز بةر بعةد زبةانی ترجمةهنشده

سةةلیقه و عةةامری اخیةةر خوش پةةژوهشهةةا بةةا هةةا در پویانماییآهنگترجمةةة جهةةت روش 

وهش تنهةةا بةةه یةةک روش ترجمةةة خةةاص اشةةاره ( تفةةاوت دارد چراکةةه در ایةةن پةةژ20۱6)

هةةای زمینةةه اسةةت و از ترکیةةد روشها بةةا موسةةیقی پسسةةازی ترانةةهشةةده و آن متناسد

تةوان د یةل آن را عةواملی همچةون نةوع ترانةه و ای سةخنی بةه میةان نیامةده کةه میترجمه

هةای در ترجمةة ترانةه هةدف ترجمةه دانسةت. ایةن پةژوهش در مسة لة تأییةد ترکیةد روش

 ( است.20۱7های تکین و ایسیسا) )راستا با یافتهمه

پةةذیر ( وفةةاداری کامةةل بةةه آهنةةگ مبةةدأ امکان200۸( و فرانةةزون )200۸از نظةةر ی ونةةگ )

طور کةه لةو های ایةن پةژوهش تأییةدی بةر صةحت ایةن نظریةات اسةت. همةاننیست. یافتةه

ترجمةةةة ترین ترجمةةةة آواختنةةةی را دشةةةوارترین و ایةةةداال( 200۸( و فرانةةةزون )2005)

کننةةد، دشةةواری ایةةن عمةةل در بررسةةی تمةةامی ابعةةاد زبةةانی و موسةةیقایی آهنةةگ تلقةةی می
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سةو نیازمنةد آهنةگ از یکترجمةة توان گفةت بةه همةین دلیةل اسةت کةه مشخص شد و می

رجمةةة تدانان اسةةت و از سةةوی دیگةةر در دانةةان و موسةةیقیکةةار گروهةةی مترجمةةان، زبان

طور کةةه فرانةةزون شةةود و همةةانای واحةةد اکتفةةا نمیآهنةةگ فقةةر بةةه یةةک روش ترجمةةه

آهنةةگ صةةرفاج در نظریةةات ترجمةةه ترجمةةة اسةةت پةةنج روش  کةةردهنیةةز اشةةاره  (200۸)

اند و در عمةةل ترجمةةه، بةةا توجةةه بةةه نةةوع ترانةةه و هةةدف اجةةرا ممکةةن اسةةت تفکیةةک شةةده

از  لةةوراکسهةةای پویانمةةایی آهنگ ترجمةةةدر  هةةای مةةذکور بةةا یکةةدیگر تلفیةةق شةةوند.روش

تلفیةةق روش سةةوم و پةةنجم و در یةةک آهنةةگ از تلفیةةق روش سةةوم و چهةةارم فرانةةزون 

هةةای ( اسةةت کةةه روش200۸راسةةتا بةةا نظریةةة فرانةةزون )اسةةتفاده شةةده بةةود. ایةةن نتیجةةه هم

های گةةروه ترجمةةه بةةا وجةةود محةةدودیتتواننةةد بةةا همةةدیگر تلفیةةق شةةوند. می یاترجمةةه

همگاهی در چهةار قطعةه آهنةگ تةا حةد زیةادی بةه سةاختار موسةیقایی موسةیقی معنایی و لد

بودنةةد و در یةةک قطعةةه آهنةةگ بةةا تغییةةر موسةةیقایی مواجةةه بةةودیم. رسةةیدن بةةه  وفةةادارمبةةدأ 

کةه ریطوهای آواختنی بةرای گةروه دوبةالژ ایةن پویانمةایی در اولویةت بةوده اسةت، بهترجمه

تغییةر یافتةه  مبةدأاکتفةا نکةرده و در یةک قطعةه آهنةگ، موسةیقی  مبةدأبه اابت ماندن موسیقی 

روشةنی بررسةی نشةده و تنهةا بةه عوامةل زبةانی هةای پیشةین بهای کةه در پژوهشاست؛ نکتةه

 یا عدم تغییر موسیقی مبدأ پرداخته شده است. 

جةةایی کةةه ن اسةةت کةةه از آناز جملةةه محةةدودیت مهةةم و غیرقابةةل انکةةار ایةةن مطالعةةه ایةة

شةةوند یةةا در صةةورت هةا یةةا دوبلةةه نمیهةةا بسةةیار پیچیةةده اسةةت و معمةةو ج آهنگآهنگدوبلةة 

ای کةه موسةیقی مبةدأ در آن شةود، یةافتن پویانمةاییترجمة آهنةگ، موسةیقی مبةدأ عةوض نمی

 تغییر کرده باشد آسان نیست. 

اختنةةةی در زیرنةةةویس آوترجمةةةة های د در مطالعةةةات آینةةةده شةةةیوهشةةةوپیشةةةنهاد می

هایی از جملةةه دلیل وجةةود محةةدودیتهةةای موزیکةةال بررسةةی شةةوند. بةةههةةا یةةا فیلمپویانمایی

هةای دوبةالژ و هةای آتةی بةا گروهشةود در پژوهشعدم دسترسی به گةروه دوبةالژ توصةیه می

درسةةتی و از نزدیةةک در جریةةان هةةا مصةةاحبه شةةود تةةا محققةةان ایةةن حةةوزه بهترجمةةة موزیکال

 های ترجمة آهنگ قرار گیرند. محدودیت
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