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 چکیده

هااام بااا تهجااه بااه پتشااروژ تسنهلااهلم  ااااژ وااتد ،  ااالایه شاااه  تهلتاا  په ایمااا ی

هاا ردة  انی آنو غتاره هتاتت   اه  مباباش بتشاتر  واروزن، دلتار، شرکمتع دم چهن 

هااا، زبااان بنااد مهجااهد در  ااهدک و یهجااهان ا ااژی و ژ اای مهاا  ا اا  په ایمااا ی

آیها ااژی از آیجااا  ااه ایتقااال بنااد )واارم و  ااار رد( در هاار ورهن اای مت اااوت ا ااژ و 

)ادراک(  ستاایی را ا جااد یسنا  تاثیتر در دو زباان مبتدا   یممس  ا اژ پتاام  ستاای

تاار از  مریاا ترجمااف وااتد  هااا در و یتااد از آیجااا  ااه بداای ووااادارم بااه د اااله 

شاهد  اه مترجماان مطار  مای  ااالهاا، صا ا و تیاه ر ا اژ، ا ا  هماهن ی د اله 

 اهدک و یهجاهان ا رایای از  بارامپای رم آن ا رایی بارام ایتقاال بناد و اوادا ر ادراک

هاا هماان د االه  ا متارج  باا ترجمافننا  و آ ا ها و ترون ها ی ا ات اده مایتسنتکچه 

 ناا   ااه مبابااش غترا رایاای آن را بندآمتاادم را در مبابااش ا رایاای ا جاااد ماایتااثیتر 

دوبدااف  اارده ا ااژف هاا ی از ا اا  پااژوهر، برر اای چ ااهی ی ایتقااال بنااد در  درک

وارم بناد در دو زباان م ا   و   اهدک و یهجاهان و تهجاه باه  اه مقهلافهاام ما یپه ای

هااام ادراک بنااد یاادد  ااار رد بنااد در دو زبااان و در یها ااژ برر اای شااتههمقیاا ، 

 2ای تادان شا  ژباه همات  منراهر، باا ایتبااا په ایماا ی  مباباش د اژ دوم ا اژی
 ی در ا اا  رابطااه، ا در ا اا  په ایمااا ی را برر اای  اارده ( چ ااهی ی ایتقااال بنااد21۸۱)

هاام په ایماا ی و چاالر وارد دیتاام چنا وجهیهاام مندیاربهابت ا به معروای و ژ ای

 شنا ای و ناه و داربدناه و یتاد باا تستاهپرداز  ،  پس باا تستاه بار زباانام آن میترجمه

چ ااهی ی  ااااژ،  ااار رد و ادراک بنااد در دو  ،و لِ ِااهربتاانژ ورهن اای  باار یرر ااف

 یمائت ی ش ه را برر ی میو ترجمهیتبف اصدی 

و ل ااهر،  اربردشنا اای بتاانژ ورهن اای  ف په ایمااا ی، بنااد، یرر ااف: ترجمااکلیدددوا ه

  زبان، ادراک
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 مقدمه .1

 ۸هااامبااا تهجااه بااه پتشااروژ تسنهلااهلم  ااااژ وااتد ،  ااالایه شاااه  تهلتاا  په ایما ی

هاا ردة  انی آنو غتاره هتاتت   اه  مباباش بتشاتر  4واروزِن، ۹دلتار، 2شارِکمتع دم چهن 

باارز غتربابااو تیااهرم متااان ا اا  بشاار از هااا بااهیهجااهان ا ااژی ا اا  په ایمااا ی ااهدک و 

در  چناات ه هااا در  شااهر مقیاا  و ی آمااار واارون ا اا  په ایمااا یایاا مد هامباب ااان 

یادد  هد اان و یهجهایاان ا اژی هاا آن شهرهام د  ر حاا ی از مد هبتاژ غترباباو ایساار 

ماا  باارام شاار ژ آ، پاییاا  متدتااهن دلااار در211۸،  ااااژ شاارکباارام ملااال په ایمااا ی 

ا اا  په ایمااا ی  ی(6بااا س آوااتس مهجااه، داشااته ا ااژ )5در اا  وکر ااس ایتمتشاا  ه،  ااازی

تاار   په ایمااا ی را در اوااژ  اارد اول پرواارون فدر ا ااترالتا و بر تایتااا رت اا چناات ه 

( ششیاا  و  اای و 2114) ۸۱ ای تدانشاا  ژ په ایمااا ی  چناات ه ی 7()رویمااا ی ا ااتهد ه

تار   و ژ ای ا ا  (ی مها 21۸۱باا س آواتس مهجاه، ما  داشاته ا اژ )آ ه متدتهن دلار در

هاام د االه  ،هاام جایاا و تماشاا ی، زباان بناد مهجاهد در آیها اژی در وابا په ایما ی

هاام ایتمتشانی هتاتن   اه مباب اان  اهدک و یهجاهان هاام بناد واتد بندآمتد و شبیتژ

 شااین  و  اپس روم ایاهاو لاهازم تدر ار، جاما ادم را مشتابایه به پام تماشاام ااهد مای

  نن یها جا اهن میها و برچتشپشتیو  هله

ی مت ااوت ا اژ و ممسا  حال از آیجا  اه ایتقاال بناد )وارم و  اار رد( در هار ورهن ا

 ستاایی ا جاااد یسناا  )ادراک( و یتااد از تااثیتر ا اژ  ااک پتااام  ستاان در دو زبااان مبتداا  

هاا، تار از همااهن ی د االه هاا  مریا بدی وواادارم باه د االه ترجمف وتد  آیجا  ه در 

تهایاا  ابداتااات م تاا م در ایااه  شاا ه ماایصاا ا و تیااه ر ا ااژ، برر اای آیااار دوبدااه

یااهار و واتد  در ااتتااار مترجمااان  فترجما هااام اتبااد شاا ه در حااهزةنتاکهااا و تستسنتاک

                                                           
1. animation 

2. Shrek 

3. Brave 

4. Frozen 

5. Dream Works Animation 

6. Box Office Mojo.IMDb.com 

7. Studio Briefing, “Shrek Sets All-Time Record in Australia". »شرک ر هرد را در ا ترالتا شستژی« 
8. The Incredibles 

https://en.wikipedia.org/wiki/Box_Office_Mojo
https://en.wikipedia.org/wiki/IMDb
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شانت ارم بناد یتاد د ا ارمهاا از  اا ر آیاار ایتمتشا  فب یاردی تداوه بر ا  ، ترجمه و دوبدا

( 21۸6)مایاا م،  ۹و را ااس 2ورمتاار  ۸م ااراهاا ی برا ااان یرر ااف ااه مت اااوت ا ااژا چرا

 اهدک و یهجاهان ترجماه ردة  انی ام هاا بارام ها ی مشبیای و بارا   بت  از بریاماه

 یبد  میبشر  هدک و یهجهان  ةزبایی یتد، زبان و   تار و ژلداظ بهشهد و می

ر ا  در  شاهر ماا یتاد مد هبتاژ ا ا  آیاار از آیجا  ه ب ق شهاه  مهجهد، باه یرار مای

ی اریا  و باا وار  شا   شانت ارم د اژ  مای از  اا ر  شاهرها ی  اه یاام باردهد ا ارم

ا ااران باا متی شیااژ و چناا   اااله دارد و از پتشاا امان دیتااا در ا اا   صاانعژ دوبداافا نسااه 

با ت تاژ   ا  بااور    اه اولااج ترجماه و دوبداف، بار ا(21۸۱)تاامرم،  آ  ترصه به شمار می

تاژ منا ا ی ترجماه و باا  ت هاا په ایماا ی یایتااج ،یتتاژتاثیتر بایها آنا   آیار در مق هلتژ 

دها  هماایطهر باباش ا رایای اهمتاژ بتاتار ااصای باه مقهلاه میشهی  چرا  ه مدوبده می

 اادتقه اهن ا تااامرم،21۸۱  اادتقه،ایاا  )تااامرم و اهن ااه تدقتقااات پتشاات  یشااان داده

 (ی21۸۱ور  ، و اداتی

هااام ا اا  ورهااته، برر اای تروناا هام مترجمااان ا رایاای باارام ایتقااال پتااام ای ااات باارام

ترتتاش ا اا  ر ا ی با   هاا هارورم باه یرار ماییبندآمتاد مهجاهد در ا ا  یاهو په ایماا 

بندآمتاادم را در تااثیتر هااا همااان د اااله  ف ااه آ ااا مترجمااان بااا ترجماا دغ غااه وجااهد دارد

 اارده ا ااژف در تاات   درک نناا   ااه مبابااش غترا رایاای آن را مبابااش ا رایاای ا جاااد ماای

دی را در مهجاهد در یتابه زباان اصاتاثیتر هاام په ایماا ی هماان حال ا نسه آ اا شبیاتژ

هاام پژوهشای ا اژی بناابرا   باا  ننا   اا اتار یتاد از دغ غاهدوبده به زبان دوم ح ظ مای

هاام بند هیاه  هد اان در یرار دار ا  تاا ب تنات  مترجماان مطالعه  اک یمهیاه از په ایماا ی

هااام هااا ی از دل بندهااا ی  ااه حاااوم  متنااها رایاای چ هیااه و بااا ا اات اده از چااه تسنتااک

 ردایناا ی در آااار را چ هیااه بااه زبااان دوم برماایهااا آن یریاا  و ن  مااییتااد هتاات 4ورهن اای

مل تاای در تاثیتر هاام مااهرد ا ات اده مترجمااان اابریشاان ااهاهت   ااااژ  اه آ ااا تسنتاک

                                                           
1. skopos theory  

2. Vermeer 

3. Reiss 

4. Cultureme 
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ایتقااال بنااد و  اار رم  ااردن مباب ااان زبااان مقیاا  داشااته ا ااژ  ااا اتااری بااه ت ااارتی 

هاا از ر هتاتن  و  ا ام تسنتاکهاام ترجماه بهتار و ماایرتاهاهت  با ایت   ا ام تسنتاکمی

  اهن ی ت تژ ترجمه می

هااام مندیاار بااه واارد دیتااام چناا وجهی باار هماات  ا ااان، ابتاا ا بااه معرواای و ژ اای

هااام پاارداز  ،  ااپس بااا تستااه باار ماا لام آن ماایهااام ترجمااهپه ایمااا ی و چااالر

و لِ ِااهر چ ااهی ی  ااااژ، بتاانژ  اربردشنا اای زبااان و یتااد بااا تستااه یرر ااه ورهن اای 

یمااائت ، در آااار و ترجمااه شاا ه را برر اای مااییتاابف اصاادی ر رد و ادراک بنااد در دو  ااا

تهوتاااق  اااا تااا م تهوتاااق متااارج  در ایتقاااال ارجاتاااات بندآمتاااد در دوبداااه وار ااای 

 را برر ی اهاهت  یمهدی 2 ای تدانش  ژ

 . پیشینة پژوهش2

را معروای  دار ا هاا آندر ا   بتمژ، وال اان  دتا م و تعاار   و تعاابترم  اه ماا از 

 اک   تماان  فاهاهت  یماهدی ابتا ا باه تعر ا  بناد در معناام تاام، تعر ا  بناد باه ملابا

مااه، پاارداز  ی در ادابناا م آن مااید ااته یرااام ارت ااابی و ارائااف فچناا آوا ی و بنااد بااه مندلاا

ترجمااف داشااژی از بااری د  اار  بنااد اااهاهت  هااام ترجماافی اااهی  اایرا بااه شااتهه

هااام آن ببشاای از وال ااان  دتاا م و دوبدااه و معرواای مداا ود ژو ژه بااهشاانت ارم د  ارم

 ها اهاهت  پردااژی به آنادبتات تدقتق ما ژ  ه در ادامه 

 طنز و انواع آن. 1. 1. 2

هااام دار پ  اا هحسا ااات اناا ه ، شااهای، جااهک، لطت ااه  ااا«بنااد»در تعر اا   داای 

(، ۸۳۱4) ۸زیات ی دو ارومایل بنا   اا بهقهاه هاا آن ه با د  ن، اهای ن  اا شانت ن  ای زبایی

بارار  ۹«شا ه داام   تاه»و  2«پاردازم  تاه»صا ام روا تای و در بالاش  فبند را ز ر مجمهتا

 4پارداز هیاه رویا م ا اژ  اه  اب ام بندشاتهه  ات  باه  اب »ترتتاش، ده ی با   می

                                                           
1. Ducrot 

2. Le dire 

3. Le dit 

4. locuteur 
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(L) ۸پارداز  تارم   تاه ن  تا مهها را وادار می(E)  را باه مباباش معروای  نا ا مههاعی

، آن را پااهو و چناات ه  تاارد و پاارداز متااتهلتژ آن را باار تهاا ه یماایدایاات   ااب ماای  ااه

در بالاش  اک ا رچاه  اژ از صا اها ی  اه امبناد آمتاده»ترتتاش، ب   «ی ای اردبتههده می

پااردازان متعاا دم تعدااق داریاا   ااه  ساای متااتهلتژ ایاا ، امااا بااه  ااب  ااب   ِاارد آماا ه

پاارداز( و د  اارم از ب ااهل متااتهلتژ آن  اار دارد )  تااهمدتااهام آشااسار  دااام را بااه تهاا ه 

  تمااان »(ی در ا اا  حالااژ بنااد در بالااش ۸۹۳4)لوو، « پاارداز(زیاا  ) ااب باااز ماای

دایا  و آن را در ارت اابی مای ییراام ( بناد را۸۳۳1هاامهن )شاهدی برر ای مای 2«چن آوا ی

ا ااژ در تمااو  یما اا ی او معتقاا ارت اااب بااا  ااک یرااام هنجااارم و ا ااتای ارد تعر اا  ماای

   تارم بند هیه، یهتی واصده  ا  شر وجهد دارد: 

پاارداز در   تااه ام  ااه ناا ، واصاادهام بااا  ااداره د  اار ا جاااد ماایام  ااه  اادارهواصااده»

ام  ااه  ااک  ااداره از باوااژ آورد، واصاادهوجااهد ماایایااه   ااب   ااا   تااف اااه ر بااه

ون  ااک  ااداره،  عناای مهجااهد در در  تاارد و در یها ااژ، واصاادفتی اااهد ماایحقتقاای ارجااا

 «یای وجهد آوردهمدبهر را به ةمتان دو تنیر ج ا از ه   ه مجمهتاج  دار

بنا م  ارده ا اژی وم بناد هاام مبتدا  ب قاه( بناد را از د ا  اه2117) ۹ا پایا ا ی 

و بناد  5، بناد ورهن ای4 نا : بناد زبااییشنا ی باه  اه د اته تقتات  مایرا از د   اه زبان

دلتاو وابتات ی شا    باه  اااتار هتاتن  و باه« بناد زباایی»و  دامی جد هامبازم ی6جهایی

 (ی۸۹۱5شهی  )حرّم، یاپی ر تدقی میزبان، در بتشتر مهارد ترجمه

باه یاهتی از بناد   تاه مای شاهد  اه باا تهجاه باه ورهنا  هار  شاهر « بند ورهن ای»

ر ااق ت اااوت ورهن اای در دو مدااژ  متاار باشاا ، ایتقااال آن از بهرچااه مت اااوت ا ااژی 

( دو تامااو را در ۸۹۱5(ی حاارّم )2117 تاارد )ا ااپایا ا ی،تاار صااهرت ماایترجمااه آ ااان

دایا : آشانا ی  اا یاآشانا ی مترج ناهاینا ه باا مههاهو بناد بند ورهن ای ماایر مای فترجم

                                                           
1. enonciateur 

2. polyphonie discursive 

3. Spanakaki 

4. linguistic joke 

5. cultural joke 

6. universal joke 
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باارام  ااک غترا رایاای  ،و آشاانا ی  ااا یاآشاانا ی مبابااش در ادراک تنیاار بناادی باارام ملااال

از د ااا  اه  (ی۸۹۱5ناااام واهااادی ی اریااا  )حااارّم، اهاجاااه مداییااارال    و بهداااهل مع

بااه هااته ورهن اای وابتااته یتتااژ و باارام هماات  تقر  اااج « بنااد جهااایی( »2117ا ااپایا ا ی )

 تا ح ود ز ادم در هر زمان و مسایی بابو درک ا ژی

 ترجمة طنزهای شیوه. 2. 1. 2

ی ۸  نا : داامی معروای مای ترجماف بناد(، چهاار رو سارد غالاش را بارام 21۸1 تاارو )

ممسا  ا اژ ببشای از بناد ملاو باازم ) شاهدمای ند  دامی ب ون تغتتر به ترجماه منتقاوب

اصااطداحی ی ۹هدی شااماای بنااد مت اااوتی جااا  د   بنااد م اا   -2(ی بااا  دمااه از باات  باارود

 یشهدبند حیی میی 4ی شهدمی جا  د   بند م   

پاو و نااه و لان لانهاام شانان باه یاااممنا  ترجماه دو زبااانهاام یرااام، رونچنات ه 

 اااربردم،  بتااب بااه ایااهاو ترجمااه اتاا  از ترجمااف ادباای، ترجمااف ( بابااو۸۳5۱) ۸داربدنااه

 ایاا  از: ترجماافهااا ت ارتباشاان ی ا اا  تسنتااکو غتااره ماایشاانت ارم ترجمااف د  ارم

و  7 ااابی، معااادل6، تغتتاار بتااان5، تغتتاار صااهرت4بااردارم،  رتااه۹ تاارم، وام2الد راایتدااژ

 ی۱هماین  ازم

 اه از تناهان آن  ارا، چناانالد رای  اا ل اظترجماف تداژالد ری: در رون تدژ فترجم

را بااه صااهرت هااا ی از زبااان م اا   تهایاا  ت ااارتی  ااا ت ااارتپت ا ااژ، متاارج  ماای

 دمااه باه زبااان مقیاا  بر ردایا ، مشااروب بار آیسااه هاار دو زباان از یراار  ااااتارم باه دمه

تاا حا  امساان در ترجماه هاا آناتا  د اتهرم مطابق ها  و دارام براباژ ز ااد باشان  و به

 (ی۸2ی ،  ۸۹۳2رتا ژ شهد ) مالی، 

                                                           
1. Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet 

2. literal translation 

3. borrowing 

4. calque 

5. transposition 

6. modulation 

7. equivalence 

8. adaptation 
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در مااهاردم ممساا  ا ااژ در زبااان م اا    دمااه  ااا اصااطداحی وجااهد داشااته   تاارم:وام

باشاا   ااه در زبااان مقیاا  بااه دلااا دی هنااهز معااادل دبتقاای باارام آن وهاا  یشاا ه باشاا ی 

 ااا بااه تار ااه  ااروت  تاات  آن   تاارم  عناای باار   ااردنمتاارج  در چناات  مااهاردم بااا وام

 (ی2۳ی )  اهد رو  یتاز  ن  ف دمه در ترجم

 تارم، د  ار تات   دماه را از زباان باردارم، بار اداای رون وامبردارم: در  رتاه رته

ان  تریاا ، بدسااه صااهرت تر ت اای  دمااات  ااا اصااطداحات را بااه اجاادام  ااازی هم اا   یماای

ا معاادلی را  اه از پاتر در زباان مقیا  جاام هار  ا ام از ا ا  اجاد ننا  و باهتجد ه مای

 (ی۹2 ی یاری  ) می ،ا ژ

صاهرت روشای ا اژ  اه بای آن متارج  مدتاهام ت اارت زباان  تغتتار تغتتر صهرت:

 نا ی در ماهاردم  اه یداهم د  ارم در زباان مقیا  بتاان مای ر باا صاهرتم    را  مابت

آن( در زبااان رغاا  بابااو درک بااهدن رتی بااا ح ااظ صااهرت زبااان م اا   )و بااهترجمااه ت ااا

هااام ت اااوتدلتو بااهمقیاا  ب تعاای و روان جدااهه یسناا   ااا صااهرت یدااهم زبااان م اا   

باا ته او باه ا ا   تهایا  ااتارم در زبان مقی  معادل  ستاایی ی اشاته باشا ، متارج  مای

ترجماه  تار صاهرت در بتاتارم از ماهارد لازمافترجماه برآ ا ی تغت ةراحتای از تها رون به

ه بهن ااام از آن ی ا اا  باتاای ی رایاای متاارج  و در یاادد او یااهتی ا ااژ و از ا اا  رو ا اات اد

 (ی۹4-۹۹ یاطا  ا ایدرای از مت  اصدی تع تر شهد ) 

بهر بااهدر رون تغتتاار بتااان متاارج  ماای تهایاا  برحتااش هاارورت  ااا  تغتتاار بتااان:

آن، بااا اتسااا بااه شاا  زبااایی و ابداتااات  فدلبااهاه در بر ردایاا ن ببشاای از ت ااارت  ااا هماا

ام در شاسو بتاان ا جااد جربتاات ااهد تغتتارات  ا  و باتر تمتاق و  تاتردهورهن ی و ت

ام د  اار  عناای بااا ا اات اده از شااسو بتااایی مت اااوت  ناا  و مقیااهد یه تاان ه را بااه  هیااه

 (ی66ی منعسس  ن  ) 

تغتتاار  فرا در ز رمجمهتاا 2و تعاا  و ۸یاا  از وااریه تاایادو رون د  اار  ااه ت ارت

ی اولاای وااار یهشاات  مات  مقیاا   ااا یا  ااه در تدااد بااا  س   ر   تاار  بتاان در یراار مای

                                                           
1. anoblissement  

2. abaissement 
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یه تاای و ت ااارتی ا اات اده از وال ااان  اان ت  و پربمطاارام ا ااژ و دوماای شستااتهبااه

 ا ت اده از وال ان اتابایی در ترجمه ا ژی

در رون معاادل  اابی با ا  ههشامن ایه تار تماو  ارد و بارام آن د اته از   اابی:معادل

هااام د  اار بابااو الد راای  ااا بااه رونان م اا   بااه صااهرت تدااژهااا ی  ااه در زباات ااارت

هاا ی در زباان مقیا  جتاژ  اه در مااهر ممسا  ا اژ یاه ترجمه و م ههم یتتتن ، معادل

هاا ی اشاته باشان ، ولای از لداظ صهرم و یه از لداظ معناا ی وجاه مشاتر ی باا آن ت اارت

مهبعتاژ در باواژ  داام  شاهد، بار حتاشدر هار دو زباان ا ات اده مایهاا آنم ههمی  ه از 

 (ی75  ستان و مشابه ا ژ ) یتقر  اج 

 ااابی تقر  اای متااان مداامهیی در هماین  ااازم  ااا ابت ااان  عناای معااادل هماین  ااازم:

زبان م    و مدمهیی مشاابه  اا یدد اک باه آن در زباان مقیا   اه تاثیترم مشاابه در دها  

اهمتااژ بتشااترم بائااو  اهایناا ه داردی در ا اا  رون، متاارج  باارام ورهناا  و زبااان اااهد

جاا لاازم باشا  آزادایاه در مات  اصادی دااو و دها   اه هرشهد و باه ااهد اجاازه مایمی 

مات  اصادی را مطاابق  ۸ اازمزدا ای  اا باهمیغراباژ ةتیری یما   و باا تمتاک باه شاته

ا اات اده از وال ااان و  ااااتارها و حتاای جام بااهاااهد پالااا ر  ناا  و  فدوم و  اادتق

ز ماهارد مشاابه در ورهنا  ااهدم،  اه بارام اهاینا ه آشاناتر ا اژ، هاام بت ایاه، اای  شه

 (ی۱۸ هد جه   ) ی

ترجمااف هااام ( یتااد رون211۳)2و نااه و داربدنااه، پایااک هااام ترجماافتداااوه باار رون

، 5، حاایی4 ااازم،  هتاااه۹ ااازم: وشااردهه ا ااژبناا م  اارد هیااه ب قااهرا ا اا  بنااد

الد رای ترجماف تداژو  ۱ان، جایشاتنی، تغتتار صاهرت، تغتتار بتا7 اازم، یهواله6د ریه تی

                                                           
1. domestication 

2. Panek 

3. condensation 

4. decimation 

5. deletion 

6. paraphrasing 

7. neologism 

8. substitution 
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د بنا م پایاک یتا نتا  ب قاه اه مشااه ه مایبهر هماان(ی ۸۹۳1)حتتنی معیهم و مارادم، 

 و نه و داربدنه مشترک ا ژی هام ترجمفدر برای مهارد با رون

 شنیداریدیداری ةترجم. ۳. 1. 2

 ت اای و شاا اهی  ااه بااه آن  وعااالتتی ا ااژ در مقابااو ترجماافشاانت ارم ترجمااف د  ارم

 ه ناا ی  اارآغاز ترجمااف د ماایام یتااترجمااف وااتد ، ترجمااف ر ااایه و ترجمااف چن ر ااایه

هااا باار یااه سهااام صااامژ و ا اات اده از متااانشاانت ارم بااه دوران مهااهر وااتد د اا ارم

شانت ارم باتر از پاتر در صانعژ  اتنما رمیتااز باه ترجماف د ا ا ۸۳21 رددی در دهف می

باه د  ار  شاهرها، هاا آنهاام صا ادار و اوادا ر صاادرات با او واتد احتان شا  و باا ا

  اادتقه،یاپاای ر صاانعژ  ااتنما شاا  )اااهنجاادج جاا ا یشاانت ارم د  ارمیتاااز بااه ترجمااف 

 (ی۸۹۳7، تامرم و یهروزم

، شاانت ارمد  ارم(، در متااان ایااهاو مبتداا  ترجمااه 2114 ِااه )بااه اتتقاااد  ااام ی

هااا، ام هتااتن ی در ز ریااه سهااام ترجمااهوعالتااژ  ااازم و دوبدااه پربتااام تر  ز ریااه س

پاردازم  اا پاس از ها ب واتد   اا متاتن  بار پاا ت   اا هام ش اهی مت  در زمان   تاه داره

ایا   اا  اا زیا ه ایا   اا ااتتاارم،هاا  اا اج اارمه سشاهی ی ز ریابالام تیه ر ز ریه س می

هااا ی باارام ا ااژ ز ریااه سشاا هی در یه ااپارمایاا   ااا ای ااهههنجارشااسنایه  ااا ،شاا ههاا ب

اااهرد )یااکی شاانها ان بااه چشاا  ماایم و اا ئه ی و باارام یاشاانها ان و  اا هااابااازم

 (۸۹۳7 دتقه و همساران، اهن

شااهی  و  ااپس بااا در یراار  ههااام وااتد   ااا  اار ال ترجمااه ماایدر دوبدااه ابتاا ا   تامااا 

 تاردی در هاام لاازم ایجاام مای اازمر )ماینا  حر اات دهاان و با ن( هم ااه روت  تیاو 

یها اژ بااا  مااک  روهاای از  ه ناا  ان تدااژ یرااارت ماا  ر دوبدااال، ا اا  ترجمااه بااا بقتااف 

 اارددی بقتاف تناصاار واتد  مایناا  تیاااو ر، شااهد و باه وااتد  اهاااوه مایاجادا تط تااق داده مای

تاهان باه دوبداف از ایاهاو دوبداه مای ماینا ییباهرده باابی مایهام و ژه د ژمه تقی و جدهه

مجا د و دوبداه بارام  هد اان  ام، دوبداف یاابص، دوبدافحروهشا ه وبدافاارج از تیاه ر، د

هااام  ااهدک و یهجااهان در دوبدااه، شااتهة را ااة ترجمااف په ایمااا ی چناات ه اشاااره  ااردی 

 (ی۸۹۳7 دتقه و همساران، )یکی اهنبتتارم از  شهرهام جهان ا ژ 
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 دوبله یهادیتمحدو .۴. 1. 2

دوبدااه،   ااا  ریااهناتاا  از زشاانت ارم د  ارمآیااار  آآشااسار در ترجماا مداا ود ژ

 نا : شانت ارم از ا ا  باایهن پتاروم ماید  ارمآیاار  بناد در دوبداف زمان ا ژی  ژمد ود

تاار   تمااان هااا  هتاااههرچااه  (ی21۸4، ۸پتتاارودم )ان یاا   متاار ب ااه ی، بتشااتر ماایهرچااه 

 فدوبدا مبارا(ی 2111شاهد ) تاارو، تار مایاز زباایی باه زباان د  ار آ اانها آنباشن  ایتقال 

هااا تژشبیاا مرو ت  اارده و دورباا تتاارصاادنه تغ تااهممساا  ا ااژ مااری چناا  یای تد واا

 فدر ترجماا تاادهااا و باااز و بتااته شاا ن دهااان یحر ااات لااش ا اا جابجااا شااهدی تداااوه باار 

 ااه تنیاار  باات  هماااهن یداردی وجااهد  بتاادا یتااثیتر دوبدااه، و ژه بااه، شاانت ارمد  ارم

  ت تاژباشا ،  بتشاتر اه تنیار  ا ا  بات  همااهن یهرچاه ا اژی  د اله و  تیه رص ا، 

 بالاتر اهاه  بهدی وتد دوبده 

باار چ هیااه  شاانت ارمد اا ارمدوبدااف آیااار زمااان در  مداا ود ژشااک وجااهد  باا ون

 یایا   با تاژیمتارج  ما  نجاا ایاردی در امایتاثیتر هاا  االه ترجمه  اردن ت اارات و د

ت اارات و جمداات و  بدنا مو   هتااهی روتاه و  یاد ا هرا  یباه مات  اصاد مبدی وواادار

را  جمداااتی با تااژماای یتتجااهی در ب تااردایاار را در یراار  هااامشبیااتژحر ااات دهااان 

  ااا تد واا هااامیااتژبااا جمدااات اداشاا ه ته ااب شب بتشااترمایتباااا  ناا   ااه تطااابق 

 هماین  ااازم)مایناا    ااازمهمدمااان هنجارهااام ورا ناا ، ا اا را داشااته باشاا ی در   ایمااا یپه

  ااازمو همتااان  نشاای  ااازمهمدمااانحر ااات لااش،   ااازم ستااانحر ااات لااش، 

چاومااه،  ناا  )یماا   اااا  یمتاارج  و دوبدااهر یقاار بتاادا هااام تاارمتیاامت ( در شبیااتتی

 (ی21۸2

رو اژی اما یا  ته یمای   ه دوبداه در مقا تاه باا ز ریاه س باا مدا ود ژ  متارم روباه

تده د ااهیی آمر سااا ی  فویااو از  مجمهتاا ااه روم چهااار ( 21۸4) 2یتااا ة پااژوهر  ااتتِرا

ا اا   اار ال بنااد بااه زبااان  م شاا ه حااا ی از آن ا ااژ  ااه در دوبداافایجااا ۹هااا تمپتااهن

 ۳6شاا ه آن ف ز ریااه سیسااات بندآمتااد وااتد  و در یتاابدرصاا   ۳۳ا ااپایتا ی بااتر از 

                                                           
1. Di Pietro 

2. Sierra 

3. The Simpsons 



 ۸6۳      ییی                  ایما یپه یایتقال بند در دوبدف وار  یچ هی  

 

یتااا ة ا اا  پااژوهر حااا ی از آن ا ااژ  ااه در واباا  ی ایاا ا اا  یسااات ترجمااه شاا هدرصاا  

 زبااایی از را م اااهت  تهایناا می دو هااروهااعتژ مشااابهی داریاا  و تقر  اااج دوبدااه و ز ریااه س 

  یدهن  ایتقال د  رم زبان به

 های پیشینپژوهش. 2. 2

 فیهشااتارم، ترجماا از ترجماافام اتاا  چ ااهی ی ایتقااال بنااد در هاار یااهو ترجمااه

رو باهده ههاا ی روباو غتاره هماهاره باا چاالرشانت ارم جماف د  ارمترام میهر، هدا تان

در اغداش ماهارد، بناد تاه م باا یساات ورهن ای،  تا ای و اتتقاادم ورهنا  چرا اه  ،ا ژ

رو مطالعااه و  ااازدی از ا اا آن را دشااهار ماای ها ااژ و هماات  مههااهو،  اااه ترجماافمدژ

(، د اااز 2114) ۸اٌرِرو  ااژیپااژوهر در ا اا  زمتنااه همااهاره مااهرد یراار پژوهشاا ران بااهده ا

هااام م یاادی  اا ام پااژوهر( هر21۸۸) 4( و پاارز  ندالااد211۳) ۹(،  تااارو211۱) 2 ااتنتان

 ای یداشتهشنت ارم ترجمف د  ارم در حهزة

 2117تااا  2111پااردازدی  تااارو از  ااال د اااز  ااتنتان بااه ماهتااژ ورهن اای بنااد ماای

زبااایی داشااته ا ااژی برااای بنااد و ژه بااهچناا    ایاار حااهل مههااهو ایتقااال بنااد و 

ا اات اده از بنااد  ااار ردم تااثیتر  ة( دربااار2114) 6و هریااادز 5پژوهشاا ران مایناا  مناا  سهل

 ای ی تدقتق یمهده 7هاورار مرغ در مهوقتژ و ورون چشم تر په ایما ی

پاردازدی ز ریاه س بناد باه زباان لهتاتایی مای بهر  تاترده باه مقهلاف( باه211۳پایک )

 ردایاای، تد تااق، یااهواله و ، جایشااتنی، ارجاااو، ایتقااال، ت ااارتتااو حااییاو ونااهن بنااد از ب 

 پردازدیمیها آن ن  و به متدان  اربردم بهدن غتره را برر ی می

(، بااه برر اای 211۳) ۱ایتقااال بنااد از بر ااق دوبدااه،  ایسهوتااسا فمقا تاا در مقهلااف

رغا  باه زباان وندایا م و ا اپایتا ی پردااتاه ا اژی وم معتقا  ا اژ تدای شرِکپه ایما ی 

                                                           
1. Orero 

2. Diaz Cintas 

3. Chiaro 

4. Perez Gonzalez 

5. Mendicule 

6. Hernadez 

7. Chicken Run 

8. Jankowska 
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هاا ی را بارام از بات  تاهان راهپای ر یتتاژ، مای ااد ی ایتقاالوجهد ا   تقت ه  ه بناد باه

بردن   هام ایتقال آن پتا ا  ارد و م هاهم بناد را در تات  وجاهد مهایا  ورهن ای و زباایی 

مراتااش دشااهارتر از تقااال بنااد در ز ریااه س بااهمنتقااو یمااهدی  ایسهوتااسا معتقاا  ا ااژ ای

 ایتقال آن از بر ق دوبده ا ژی

شانت ارم را دوبدااه د اا ارم فهااام ترجماتاار   شاتههپاس از آیسااه را اة (21۸4) ۸پر اه

 ااه    اااودایماا( ۸۳64ا )هااام یا اا شاامارد، بااا تستااه باار پااژوهرماای و ز ریااه س باار

هااام مت اااوت بااهده در شااسو 2ج ااران تسنتااکا اات اده از  ،ایتقااال بنااد رون   پر اااربردتر

هاام ماهرد ا ات اده هار زباان بارام ایتقاال بناد پر ه معتق  ا اژ  اه رون چنت ه ا ژی 

شاهدی هاا  اک چاالر جا م مدتاها مایبتتار  تاترده باهده و برر ای هماه ا ا  رون

  نا ، بتننا هاودا    رچاه متارج  در ایتقاال بناد یقار مر ادم و اصادی را ا  اا مایوم می

یتد با   برام در اوژ مطداش تداان  نا  و باا متارج  هم اام شاهدی در وابا  در  اام آاار 

 وتد  را برام اهد از یه ت تتر  ن ی   ش ه در دوبدفا   مبابش ا ژ  ه با   مطدش ادا

( بااه برر اای بتشااتر   راهسااار مااهرد ا اات اده مترجمااان بنااد 21۸1دمتاارم و احماا م )

 ااه مترجمااان ا رایاای  ااا بااا  ا اا  دو حااا ی از آن ا ااژ ایاا ی یتااا ة تدقتااقا ااران پردااتااه

هام و را شی و  ا ترجماه ادبای  اعی در ایتقاال بناد زباان م ا   باه زباان ا ت اده از تسنتک

ایاا ی دمتاارم و احماا م معتق یاا   ااه مترجمااان باارام ت ااارات ب اات  تاارجت  مقیاا  داشااته

 ه یما ن یای   ه  ا از حیی  ا از بر ردان بند به غتربند ا ت ادداده

هاام  اارتهیی وار ای واتد  ف اازم در ترجما( باه برر ای ترونا هام باهمی۸۹۳5امام )

  اارتهیی مهااتد وا ف اه ترجماه و دوبدا دها یشاان میپاژوهر   ا ا  ةیتاای ه ا ژپرداات

یهشاته شا ه ا اژی  یهاا در اصاو باه وار ایاماهتد وا  یصهرت  روتاه  اه  اه امبه  هیه

باه زباان و  یتتاای دم هاایاماهتد مهجاهد در وا یزبااییورهن ا ت م ااه م اااز کروی  یدد

 یایط اام   تماای یتاا باه یاهت شا هایجاام  تارمبا دبژ و مراواژ بتا  راییا یورهن  وار 

ت اان اماام  چنات ه  .پ  ا  آ ا هاا تد و متاائو وا ت ایتقاال م ااه مبرا مروره یزبایتانم

                                                           
1. Perego 

2. compensation 
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 ةرا باا ا ات اد تتایای د مهاایاماهتد   واماتبر ا   باور ا ژ  ه مترجمان تما او داریا   اه 

و  وار ااای هااااممباااازارو  هچاااه هااااتایاااهتام ی،اصاااطداح تاااراتاز تع  محااا ا لر

 یماا ییباهم ییاهت اازی  و باه باورپای رتر ا رایاییهجاهان  بارام ا رایای هاامالملاوهرا

    نن ی

میاااد قی ( یتااد بااا د اار چناا  یمهیااه از   ت ههااام بند هیااه و برر اای ۸۹۳7تااامرم )

 تدف ترجماافاز بنااد تیااه رم، لطت ااه، بااازم بااا  دمااات و  ااا ر وجااهه بنااد  دااامی بااه متاا

( معتقا  ا اژ  اه ۸۳۳4زابال تتاسه ) هماینا پاردازدی وم یتاد   ت ههام بناد در واتد  مای

 ا  ت ههااام بند هیااه اوله ااژ متاارج  با اا  ا جاااد تعااادل در   تمااان باشاا  فدر ترجماا

زباان م ا  ی پارداات  باه تات  ت اارات جام باهابار شاهای،  عنی ا ات اده از شاهای در بر

راحتاای تاا  بااه ترجمااه ی هاا ، متاارج  با اا  از تسنتااک ج ااران حتاای ا اار بنااد  دااامی بااه

تغتتار در لدا  ا ت اده  ن  و ا ر ا   مها  یتاد متتار یشا ، هارورم ا اژ  اه دوبداهر باا 

 (ی  ۸۹۳7را ج ران  ن  )تامرم،   دام و ص ا ا   یقص

و  ااترا  مااارتتند( بااا ا اات اده از ماا ل ۸۹۳۱در یها ااژ، ده اشاای شاار   و متراوداادی )

ام دلابا ااتتتا آ اات  بندآمتااد را در بالااش بنااد  دااامی و بنااد د اا ارم در ال ههااام ترجمااه

دهاا   ااه هاا  در ماات  یشااان ماای هاااآنبرر اای یمهدیاا ی یتااا ة تدقتااق زوتهپتااا په ایمااا ی 

ترتتاش از بناد  داامی، بناد تمدای و بناد مااههم ا ی باهپه ایمااصدی و ه  در ترجمه ا   

ام معتق یاا   ااه در متااان راه ردهااام ترجمااههااا آنا اات اده شاا ه ا ااژی در تاات  حااال 

بناا م مااارتتند  ااتِرا و راه اارد حاایی و اهاااوه از شاانااتی از د ااتهراه اارد د اا ارم و زبان

 بن م دلابا تتتا بتشتر    اربرد را داشته ا ژید ته

 اه باه جاد چنا  مقالاه و  دها هاام ی اریا  ان در ا ا  زمتناه یشاان مایر ایبر ا ر 

دوبدااف ایتقااال بنااد در  ةشاامار، پااژوهر چناا ایی در ا ااران در حااهزای شااژ یاماافپا ااان

 اژ  اه اماروزه باا پتشاروژ تسنهلاهلم حاالی ا ها صهرت ی روته ا اژی ا ا  درما یپه ای

هاام  ارتژ باه زباانها هتاتت   اه باهدر دیتا هر  اله شاه  تهلتا  چنا  په ایماا ی مد ا

مباب اان از آیجاا  اه  چنات ه شاهی ی د  ر ترجمه ش ه و وارد ورهنا   شاهر مقیا  مای

اغدااش  هد ااان و یهجهایااان هتااتن ، تدقتااق و پااژوهر در شاانت ارم د  ارما ا  یااهو آیااار 
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ز تار  اهمی ابهتار و با ت تاژهرچاه تهای  مترجماان جاهان را  اارم دها  تاا ا   حهزه می

مباب اان داشاته باشان ی باه بتاان د  ار، از آیجاا  اه   در  نار ا جااد  ار رمی ایتقال ورهن

 تااژ از یراار مدتااهام ورهن اای، آمهزشاای، باااماای ایاا ا اا  آیااار بشاار  ااهدک و یهجهان

 اه در مق ماه یتاد   تاه شا ، بهر هماان ر رمی و غتره بتشتر مهرد برر ای بارار ب تریا ی 

ی لاایا ایترااار ز ااادم براهرداریاا   شااهر مااا یتااد از مد هبتااژهااا در ا اا  د ااژ په ایمااا ی

هااام ترجمااه منا اا ی براااهردار باشاان ی برر اای تسنتااک از ترجمااه و دوبدااژرود ماای

مترجمااان و ژه بااههااا، باا ون شااک ابداتااات م تاا م را در ااتتااار مترجمااان، په ایمااا ی

 جهان اهاه   یاشژی

ماا ی دوبداف په ایترجماه ز ریاه س و  فد  ارم  اه باا مقا تا بر ا ا  ا اان، پاژوهر

تهایا  مههاهو پژوهشای هاام ج  ا  هماراه باشا ، مای اا  اا ر په ایماا ی2 ای تدانش  ژ

، بااا تهجااه بااه ورا تاار شاا ن آمااهزن چناات ه مطالعااات ترجمااه باشاا ی  یااه نی در ترصااف

هااا ی حااهل مدهر ااژ هااام اااارجی یاادد  هد ااان و یهجهایااان ا رایاای، پااژوهرزبااان

هااام دارام ز ریااه س باارام مباب ااان ن ای دتتاای هن ااام تماشااام په ایمااا یآمهزشاای زبااا

تهایا  مههاهو پاژوهر یاه   و م تا م باا ها ی  تاترن د اتاوردهام یهجهان یتاد مای

 مطالعات ترجمه باش ی

 چارچوب نظری .۳. 2

 شااهدیدر مطالعااات ترجمااه مدتااها ماا رو ساارد ورهن اای، تغتتاارم یراارم و راه ااردم

از  ترترجمااه را باا فرشاات تااژشاا  و اهم ام ااژهد بااه آن تهجااه ودهااه یااه  ااو ااه در اوا

 فترجماا»مبتداا  ملااو  مهااادر رشااته  اا آماا ن مههااهتات ج   اا ی پ یشااان داد یشااته 

 ااهاه آن ا ااژ  ااه  تط تقاای، ادبتاااتدر  2«جهااان ادبتااات»و  یشنا ااجامعااه در ۸«ورهن اای

در ر ن  با تااژماایایسااار بااهده و ترجمااه  غتربابااوهااا رشااته  ااا رترجمااه در  اهمتااژ

 اه  مطالعااتی زمتناه ا ا ی ب تاردبارار  ،باا ورهنا  در تعاماو هتاتن  یهتی ه به  ها یرشته

                                                           
1. cultural translation 

2. world literature 
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تااو شاا ، بااا چناا    تسم 2یو  ااپس ته ااب لااهریس ویااهت ۸و ل ااهربتاانژ ابتاا ا ته ااب 

بااه مطالعااات  تااهانمااییرر ااه و رو ساارد د  اار در ارت اااب ا ااژ از جمدااه ا اا  رو سردهااا 

مقیاا  رام  ا اا  رو ساارد در تعامااو بااا یرر ااف چناات ه یمااهدی  اشاااره ۹ترجمااه تهصاات ی

ی  رچاه مطالعاات رو سارد  مای  تاردبارار  6تاهرم 5امو هنجارهاام ترجماه 4یرام چن  ایاه

متااهن ادباای وراتاار  ةورهن اای ابتاا ا از ترجمااه متااهن ادباای آغاااز شاا ، امااا  ااپس از مداا ود

ورهن ای در  فیرر ا چنات ه ی شا همنی باباو بتاب باه ایاهاو متاهن ترجماه بهر بهروته و 

را از متاان ب اردی یتاا ة ماهارد  7 اازم()باهمی متاان ترجماه و ابت اان فص د ا ژ تاا واصاد

 اه  سای ترجماه  تااا بارام  هد اان و د  ارم  (۸۳۱۱) ۱بنتاتمهن فشا ه در مقالامطالعه

روتاه باارام  ااار دها   ااه رون باهه   بااهده، یشاان ماایهااام یا تاابی در مااهرد تسنهلاهلم

صااهرت تسنتساای منا ااش و هماهناا  و  تاااا ابت ااان بااهده و ا اا  رون بااها اا  د ترجماف

 با مت  اصدی درآم ه ا ژی

شنا اای  اان  بنااام رو ساارد ورهن اای در مطالعااات ترجمااه، ایتقاااد بااه رو ساارد زبااان

شنا ای شاسو  رواژی در ا ژی به ت ارت د  ر رو سارد ورهن ای در تدااد باا یرر اه زباان

و بتانژ باه تناهان یقطاه بنتاادم  اک یرر اه ترجماه باشا  بارام معادل زباایی واب ، ا نسه 

ل ااهر بابااو پاای رن ی ااهدی بااه تقتاا ه ا اا  دو پژوهشاا ر، ترجمااه در وهدااه اول بتنااامتنی 

رو باباو برر ای در ا ژی حقتقتای از تاار و و مدیاهلی در ورهنا  مقیا  ا اژ، از ا ا 

 ااا یادر ااتی آن را بااا تااهان در ااتی یتتااژ و یماایهااا نامقتااان ایتقااال وال ااایی باات  زب

 فا ااتای اردهام جهااایی بداااوت  ااردی شااا   بااا دایتاات  ا اا  مطالااش بتااهان تدااژ مطالعاا

را هااام مبتداا  و مدااژهااا نادر باات  زب« هااام دهناای و م هااهمشاا سه»لِ ِااهر روم مههااهو 

 دایتژی
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پااردازان مطالعااات ترجمااه و  ارشاانان و آیاا ره لِ ِااهر، هاار دو از یرر ااهبتاانژ  ااهزان 

ترجمااه، ورهناا  و ترجمااه را در  تاااا   تقاای، یتااا ة مطالعااات اااهد در زمتناافتطادبتااات 

ترجماه « شانااتیماهتاژ ورازباان» ا ا  دوهاام ایا ی پاژوهربازتااا داده تار و و ورهنا 

 ة اازدی باه بتاان د  ار، باه تقتا ترجماه را روشا  مای« ماهتژ ورهن ای» ا به ت ارت بهتر 

، هاام زباایی از زباان م ا   باه زباان مقیا  یتتاژعاادلایتقاال مپرداز، ترجمه ا   دو یرر ه

تااار بی و بدسااه ارت ااابی باات  ورهناا  م اا   بااا ورهناا  مقیاا ، ایتقااال م اااهت  اجتماااتی

پاارداات  بااه جام بااها اا  دو  ی(۸۳۳1و لِ ِااهر، بتاانژ ) هااام ورهن اای ا ااژحتاای شااهک

ورهن ای شنا ای مدا ، باه برر ای  ار ردهاام معتارهاام زباان برا ااندر تی ترجمه، 

و ل اهر بتانژ پردازیا ی شا ه در  شاهر مقیا  مای  م    در  شهر م ا   و مات  ترجماهمت

، بااا د اار تناصاار متعاا دم باا رت ورهناا  را در ترجمااه و هناار تااار وترجمااه، در  تاااا 

تماا اج ماات  را تغتتاار ب هناا  تااا  یاا  ااازی ا از جمدااه ا نسااه مترجمااان بادراابریشااان ماای

هامنی باه هنجارهاام حاا   در جامعاه اشااره بهر باهنا ،  اا ا  ئهلهلم اهد را وارد آن  ن

 ام اهد در ورهن  م    ابمتنان حاصو  نن ی نن  تا از مق هلتژ ایر ترجمه

 ااه  چتاادمایاا ، شاا ه تعر اا  اارده ا ااژی اباادار مطالعااات از یااه  تغتتاارا نااهن متااتده 

از  امشا سه یت اارتباه  تریا ،مای اه مات  را در بار ا اژ م امت  و شا سه ،شهدمیمطالعه 

 رو سااردمطالعااات ترجمااه از  ترتتااش ا اا تناصاار ورهناا  م اا   و مقیاا  ا ااژی بااه 

 (۸۳۳1بتنژ و لِ ِهر، ) یرودمیبهره برده و وراتر از آن  نا یشزبان

یشاان  ارتژ بدای همتشا ی وواادارم باه مات  م ا   را باه اابرچنت  رو ساردم باه

ردم را  اه مات  اصادی بارام مباب اان شا ه هماان  اار  ن : وار   نات  مات  ترجماهمی

 فدباشا ی آ اا در ا ا  صاهرت بااز ها  متاتزبان اول دارد، برام مباب اان زباان دوم داشاته 

و ل اهر باه ترجماه باه شااسو بتانژ  وواادارم مات  ترجماه باه مات  اصادی مطار  ا اژف

یتااا ة  نناا ی ام ورهن اای تدقاای ماای نناا ، بدسااه آن را  اارما هایتقااال داده ی اااه یماای

ل ابداتاات یتتاژ ترجماه ت ااد»پارداز حاا ی از آن ا اژ  اه هاام ا ا  دو یرر اههرپژو

تاهان   اژ و ل اهر مایبتانژ رو، ب اق یرر اه  از ا ا ورهن ای ا اژی  بدسه ت ادل  ارما ف

 (ی۸۳۳1و لِ ِهر، بتنژ ) یتتژ، بدسه واح  ترجمه ورهن  ا ژواح  ترجمه مت  
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 . روش پژوهش۳

باه هماراه دوبداه  2 تادانای شا  ژ  ایماا یپهپتسره ا ا  پاژوهر شاامو یتابه اصادی 

تهایاا  ر اامی وار اای آن بااهدی دلتااو ایتباااا ا اا  ایتمتشاا  ماهتااژ بنااد آن ا ااژ  ااه می

 21۸۱ا اا  په ایمااا ی در  ااال پتسااره منا اا ی باارام اهاا ای پژوهشاای ا اا  جتااتار باشاا ی 

یتمشاا  در ا الااات متداا ه تهلتاا  شاا  ته اب دو شاار ژ معااروی والااژ د دیاای و پتستاار ا

هاام  اه بارام تجد اه و تددتاو دادهو ورون بتاتار بالاا ی در  رتا ار دیتاا داشاته ا اژی 

مااهرد از  75رو بااهد  ی ابتاا ا مااهرد بنااد رو بااه ۸27از پتسااره اااهد برداشااتت ، بااا بااتر از 

   برای تااد بااهد و بااا ت ااارات بندآمتااد م اات ااارات بندآلااهد را  ااه ترجمااه آن چااالر

ملااال در  75اااهایی ی اشااژ جاا ا  اارد  ی از آیجااا  ااه برر اای بر ااردان وار اای هاار هاا 

ملااال از په ایمااا ی  25بالااش ا اا  پااژوهر متتاار ی ااهد، تنهااا بااه برر اای  مّاای و  ت اای 

هرد هاام ترجماه و ناه و داربدناه مابتان ه  ارده و آیهاا را بار م ناام رون 2 ای تدانش  ژ

مااهرد را  ااردآورم  اارده و ت ااارات بندآلااهد  25  ا اا ۸برر اای باارار داد اا ی در جاا ول 

ام  ااه در متنااامر بااا آن را بااا تسنتااک بااه  ااار روتااه متاارج  بازتاااا داد اا ی یمااهدار دا ااره

هااام بااه  ااار روتااه در  تاارم  ااهچسی از درصاا  تسنتااکایتهااام مقالااه تر اات  شاا ه یمهیااه

ام باه دار دا ارها اژی اماا پاتر از پارداات  باه جا اول و یماه 2شا  ژ ای تادان پهیما ی 

 نات ی د ر چن  یمهیه از ترجماه واحا هام ورهن ای بندآلاهد در ا ا  په ایماا ی اشااره مای

 اازم یاهو تسنتاک هام د او تنهاا ایعساان رو اه ترجماه و شا ایب  هی ا ژ  ه در ملال

 به  ار روته در ترجمه ت ارات بندآلهد م  یرر بهده ا ژی

 . نتایج و بحث۴

 ی دااام تام اا  ایمااا ی،په  اا بندآلااهد در ا ی دااام مهاااره اادا تااوو تدد  ااهدر تجد

اماار متاارج  را مج ااهر   اا ا ااژی ا تارتنااهو و ت اااوت بتاا مدارا یدا ااتای هااامتژشبیاا

ی تاردمت ااوت ترجماه بهاره   هاامتههاز شا تام ا یشا    س  اژاز  تدپره متا برا  ن یم

،  ااه ر ۸ی تداشاا  ژهااام اصاادی وااتد ، آبااام ملااال، باارام  ساای از شبیااتژ باارام

                                                           
1. MR. Incredible 
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باهم هتساو باهدن و دلتو باهآ ا  ا ا  ایتبااا بازارم ایتباا ش ه ا ژی باه یرار مای هچه

 اژ  اه در تژ  اارتهیی باهده ا اژی ا ا  در حاالی اب رت و یتاروم ااا  ا ا  شبیا

باازارم هاام  هچاهاصادی، لهجاه و  اه ر ا ا  شبیاتژ ا اتای ارد باهده و از واله فیتب

تاهان برداشاژ  ارد  اه باهر مای ده یشا ه ا اژی لایا ا ا هام او ا ت اای دتتی در د اله 

هاام ا ا  شبیاتژ باهده بتشاتر باه تماام د االه  و دوبدهر اهاوه  اردن بنادبی  مترج  

 ا ژی به ملال ز ر تهجه  نت :

 پ ر یپتچت ه!بان زودتر  ه  ارم بسنت  تا ا   آی ِر مای ِرِ بی
I can’t steer it or stop itUnderminer’s escaped. 

 هتاااهی و لداظ بااهماات  اصادی دارد امااا  ترجماف ا اا  ت ااارت ت اااوت ز اادم بااا جمدااف

براباار ا ااژی بتاامژ اول یتاابف اصاادی بدناا م جمدااه و زمااان ادام ت ااارت در دوبدااه بااا 

ای دتتاای  امداااج تغتتاار داده شاا ه و بتاامژ دوم بااا ا اات اده از وال ااان  ااه ر  جمدااف

 «پتچتاا ه»و  Underminerجام بااه «پاا ربیآیاا ر مایاا ر »اتابااایی ترجمااه شاا ه ا ااژی از 

ا اات اده شاا ه ا ااژی در یتتجااه در ا اا  بتاامژ از ترجمااه، ماات  وار اای  escapedجام بااه

تارم برااهردار باهده و ورا نا  تعا  و در آن یت ژ به مات  اصادی از وال اان  اط  پاا ت 

ژ هاام شبیات اار روتاه در د االه ه ار روتاه ا اژی شاا ان د ار ا اژ  اه تسنتاک باهب

 ای تد باتی بندآمتدتر ش ن ا   شبیتژ در په ایما ی ش ه ا ژیآبام ش  ژ

 باه یتابف« لاا ردار» نتا  در ملاال ز ار یتاد اهااوه  اردن واله  هیه  ه مشاه ه میهمان

تاار از مراتش بندآمتدای تااد، آن را بااهوار اای، هاام  اتابااایی  ااردن  ااه ر آبااام شاا  ژ

ی بناابرا   ا ا  ترجماه یتاد پاتر از آیساه ا اژ ارد ا اتای زباانجمده ای دتتی یمهده  ه باه 

 ام ورهن ی ا ژ:شنااتی باش ، ترجمهام زبایی و   کترجمه
It’s headed for City Hall. 

 داره متره  مژ شهردارم لا ردار!

منطقااه  هااام اصاادی، لهجااف ساای د  اار از شبیااتژدر دوبدااه ا اا  په ایمااا ی باارام 

اماار باارام شاابص بدر تااالی  ااه وااتد  را تماشااا جنااها ا ااران ایتباااا شاا ه ا ااژی ا اا  

په ااژ هم اای واباا  هتااتت  شبیااتژ  ااتاهچرا ااه  ،دار ا ااژ ناا  بتااتار اناا هماای

ف مااردم جنااها ا ااران صااد ژ  ااااژ آمر سااا بااا لهجاا په ایمااا یآمر سااا ی در  ااک 
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یا  ته یمایا   اه همات  تغتتار لهجاه یتاد باه ماینا  تغتتار  اه ر شبیاتژ آباام   ن ییمی

په ااژ ا ااژ و را  ااه مااردم  ااتاه ۸ای تااد، مدتااهام وااتد  و شبیااتژ وااروزونشاا  ژ

در جنااها ا ااران یتتااژ، بندآمتدتاار  اارده ا ااژی جالااش آیجا ااژ  برااایشاا اهژ بااه باای

ر ساا ی مت ااوت ا اژ و باا رد آما اتای ا ف واروزن باا لهجافیتاد لهجایتابف اصادی در   ه 

و ل اهر بتانژ ام ا اژ  اه  نا ی ا ا  هماان یستاهپه تان آمر سا ی صاد ژ مایلهجف  تاه

تاادات روتاارم و  ه شای ما اژ و اارده بر آن تستاه داریا   اه واحا  ترجماه ورهنا  و

 شنااتیییه واح هام صری زبایی و زبان

 به ملال ز ر تهجه  نت :

 هدکم بِرکم!ز اد وکدشک  یِ  نا! مج هر ب
Don’t be mad! Because I know when to leave apart. 

هجاه په اتان آمر ساا ی باه لتغتتر لهجه شبیاتژ واروزون از ای دتتای را اة بات   اتاه

ی متاارج  و دوبدهرهااام وااتد   تااردجااام ماای«  ااازمبااهمی»بناا م جنااها ا ااران را در ب قه

هرچااه هان و دلپتاان   ااردن باارام باورپاای ر  اااات  وااتد  باارام مبابااش  ااهدک و یهجاا

 ای یبتشتر آن، از ا   تسنتک بهره برده

 ااازم( بااه غتاار از لهجااه شبیااتژ وااروزون، در  ااا ر  ااازم )شاا تهتسنتااک بااهمی

ام شبیاای بااه شااهدی باارام ملااال در صاادنههااام وااتد  هاا  بااه ووااهر د اا ه ماایبتاامژ

ی ا اا  بتاامژ وار اا فاهایناا ی در دوبدااهمراهاای وااروزون آوازم را بااه زبااان ای دتتاای ماای

اااهایی بااه  اا ک و  ااتام شاابص اهایاا ه ماای شااهدی آواز آوازم جنااهبی ته ااب ا اا  دو

ورهن اای ا ااژ  ااه در آن تناصاار زبااان و ورهناا   فام از ترجمااجنااهبی ملااال برجتااته

شاهی ی  اازم ماییاهتی باهمیاصدی باه تناصار زباان و ورهن ای مقیا  ت ا  و شا ه و باه

 یامن ی دام می و نه و داربدنه ا   تسنتک را ابت ان در

 حال به ملال ز ر تهجه  نت :

 ت ان معیهمتهف!
Oh! What did we do? 

 

                                                           
1. Frozen 
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زبااان اصاادی و جمدااه دوبدااه شاا ه بتااتار   نتاا  جمدااف ااه مشاااه ه ماایبهر همااان

باا باازم  باباا پنجعدایهاام شبیاتژ  داامی در واب  جمده وار ای  سای از تستاهای مت اوت

نجاا واحا  ا اژی در ا  پا تباژتده د اهیی مد اها و ا رایای  فتدترها امتاه در مجمهتا

هاام ا رایای ( بارار ا اژ شبیاتژ  سای از  نشا ران  ار الورهن ی )ت اان معیاهمتهف

ا اا  په ایمااا ی بازتاااا دهاا ، تااا په ایمااا ی   هیااه در دوبداافام بتنااامت ش رابطااهرا در بالاا

تار شاهد و ها  یدد اکورهن ای ها  باه ورهنا  مباباش ارجاتاات درون فوا اطمدبهر به

 تر  ردن په ایما ی  مک  ن یبه یمست 

وار اای ا اا   فهااام من اای په ایمااا ی و ترجمااد اااله  آیاا رما نر،  ساای از شبیااتژ

 ا ژ: تهجه ای تد یتد بابود اله  در  سایس ی رد با آبام ش  ژ
Bye-bye! 

 بن م مترم!بار ا   درو مدس  می هر

متاارج  و دوبدااهر مداا ود تی در  هتاااهی و ا اا  صاادنه بااه صااهرت  دااهزا  ی ااهده و 

ای تاد ا اژ، هام  ایا ا آیا رما نر  اه در حاال وارار از آباام شا  ژبدن م جمده ی اشاته

تهایتاژ معاادلی  دماه باه  دماه باشا ا اماا  ه ا ی ترجماه مایبتت  درا جمده وهم را می

جام بااههااام ا رایاای مد ااها امااروزم ا اات اده از بتاامتی از شااعر معااروی  ساای از آهناا 

بااه بااار بندآمتااد ا اا   ااسایس اواادوده و آن را بتااتار  «ااا احاوظ» ااا « بااام بااام»واله 

 یمهده ا ژییتبف اصدی تر از همت   سایس در یمست 

 ملال ز ر یتد ایعسان جال ی از ترجمه ورهن ی ا ژ:

 دارمف تهبعیچه  !د  ه  َتار ه  م هییاٌش 
Well…It’s Mozart! Can you blame him? 

، آهن تااز معاروی ماهتدارت اازم ا ات اده شا ه و یاام در ملال واهم از تسنتاک باهمی

تنهاا پاس از پبار تتار  اوتاه ا اژی ا ا  تغتتار یاام یاهام ا رایای تغاتر شی، به یام اهاینا ه

ا اژ، بدساه از باار آمهزشای بارام  تعجاش آوربتمتی از  ام هیی ماهتدارت در واتد  بتاتار 

باا وواادار باهدن باه مات  اصادی و آوردن یاام چرا اه ه ا اژا  هدک  ا یهجهان ا رایی  ا ات

 ةشا ی باه تقتا آهن تاز اتر شی، مبابش ا رایی یتد با یاام ا ا  آهن تااز پارآوازه آشانا مای

  اهاا اماایمباب ااان ی اریاا  ان، تغتتاارات ا اا  چنتناای از بااار آمهزشاای په ایمااا ی باارام 
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مای جر اان ورهن ای جهاایی  متارج  از ا ا  رون ماای  پته ات  مباباش باه  اک ةا ت اد

 ده ید   او را تا برد مدی و بهمی تقدتو می ةو  تتر شهد

شنا اان  و ممساا  بااهد بااا شااک بتااتارم از  هد ااان ا رایاای مااهتدارت را یماایباا ون 

شاانت ی ی آن د ااته از یهجهایااان ا رایاای یتااد  ااه یااام او را ماای په ایمااا یتماشااام ا اا  

و  ااپس   َتااارمشنا اان ، بااا شاانت ن یااام هااام مد ااها وم را ماایمااهتدارت و  اام هیی

ر ا  ا ا  ترونا  یتاد باه یرار مایا رچاه اهاهنا  شا ی  شا  ژ زدهشنت ن بطعه ماهتدارت، 

 فهاام مدمه ای از ترجما اازم آن  اه میا ام اردن په ایماا ی و باهمی یمست  تاربا ه ی 

 ا ت اده ش ه باش ی ای ،ورهن ی

 اه  ااهردباه چشا  مای ۸«اهااوه  اردن»، در جاام جاام ا ا  په ایماا ی رون تداوهبه

ام از وااتد ، دزدم در صاادنه ،هااام و نااه و داربدنااه وجااهد یاا اردی باارام ملااالدر تسنتااک

 ه اا : بتناا  و بااا اناا ه و هتجااان ماایوارد مباادن بایااک شاا ه و مقاا ار ز ااادم پااهل ماای

 اه پاهل چارک  ا  د اژ ا اژی  دار ا هاا در ملاو ا رایایما «ی چق ر چرکِ    د ژ!»

ها ااژ وارد ا رایاای ورهن اای هااام تمنااهاز  ببشاایملااو را  ااه  ا اا ه، متاارج  در دوبداا

ام بااا ا اا  مداامهن وجااهد زبااان اصاادی جمدااه در صااهرتی  ااه در یتاابفترجمااه  اارده، 

ایا  ا ا  ا اژ  اه  ات اده از ا ا  تسنتاک باا آن مهاجهی اردی مد ود تی  اه دوبدهرهاا در ا

هاا حر اژ مشابص یشاهد  اه لاش هاا رو باه دوربات  ی اشا  تااشبیتژ با تژ چهرةمی

صااهرت، چنایچااه  ااسایس   نناا  و در واباا  د اااله ی ادا یشاا ه ا ااژی در غتاار ا اا یماای

باا صا ا ی  شبیاتژ په ایماا یصهرت  داهزآ   روتاه شا ه باشا ، تا م تغتتار چهاره به

 نا  در تدااد بتشاتر بارار اهاها   رواژ و باه ت اارتی د اژ  ه دوبدهر برام او اجرا مای

 اهاه  ش ی ار برام بتنن ه رمترج  و دوبده

ی ا اژ« بتاان تغتتار» ا ات اده شا ه ا اژ، تسنتاک مرتاشهاا ی  اه  سی د  ر از تسنتک

تهایاا  در رون تغتتاار بتااان متاارج  ماای تاار یتااد بااه آن اشاااره  اارد   هیااه  ااه پااترهمااان

دلبااهاه در بر ردایاا ن ببشاای از ت ااارت  ااا همااه آن، بااا بهر بااهبرحتااش هاارورت  ااا 

به شا  زباایی و ابداتاات ورهن ای و تجربتاات ااهد تغتتارات  ا  و باتر تمتاق و  ماتسا

                                                           
1. adding 
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ام د  اار  عناای بااا ام در شااسو بتااان ا جاااد  ناا  و مقیااهد یه تاان ه را بااه  هیااه تااترده

 هام ز ر تهجه ورما ت :به ملال  ا ت اده از شسو بتایی مت اوت منعسس  ن ی

 جای ! چه آبی متاد!
Well…Check out the water features! 

 دِ ی!  اه از اهدت یتتژ،  اه ون  ه از اهدته!
No sugar bombs on my watch! 

در ملااال دوم، تداااوه باار تغتتاار بتااان، تسنتااک تعاا  و یتااد وجااهد داردی ا اات اده از  ااط  

 ف نتاا  ترجماا ااه مداحرااه ماایبهر همااانی ا ااژ  ت ااهم اتابااایی در ا اا  ملااال مشااههد 

  ژیتر از جمدف زبان اصدی او یمست تر وار ی اتباد ش ه بندآمتد

داده  ۸ امداااج تغتتاارهااا آنهااا و م هااهم باار مااهارد ماای هر، بتااتارم از د اااله  تداااوه

هاا  اردن بتشاتر شبیاتژبندآمتاد رود ا ا  تغتتارات، اغداش باه منراهر ای ی  مان مایش ه

مات   تا م رتا اژ وواادارم در فدتهام آیاان صاهرت  روتاه باشا ی وای های، متاو د اله 

ای تادة بالاام دلتو باهر ا  ا ا  تا م وواادارم شا ه یتاد مطار  ا اژا باه یرار مایترجمه

 باش ی یتبف اصدی تر از تر و بامدهام به مراتش بندآمتدمترج  در ارائف یتبه

 ی :اهام ز ر بابو تهجهورهن ی ملال فاتباد ش ه در ترجم تسنتکبرام درک بهتر 
Better than me? 

 ال منه مت یفدِ ی! بتن  تت
Normally she doesn’t ever drink like that! 

  ر اهیه و زی  تر بره از ا    ارا د  ه یمتسنه!
Do it so I can do it better! 

 !حری  هن   !  ِنتد اهبی بان

در بتاامژ چااارچها یراارم   تاه شاا ، ب ااق یرر ااه ورهن اای  تارپااتر هیااه  ااه هماان

جمداات ای دتتای واهم زبااییی  هااممعاادلو ل هر، واح  ترجماه ورهنا  ا اژ و یاه بتنژ 

یااهتی مایناا  ، معااادل  ساا   ر یتتااتن ا بدسااه بااهشاا ه، از لداااظ ترجمااهو جمدااات دوبدااه

 نتا  ورهناا  و ی اااه  ااه مشااه ه ماایبهر هماانایاا ی واحا  ورهن اای در یرار  روتااه شا ه

هااام ایاا   ااه در رونبازتاااا داده شاا ه اانتی ا رایاای بااه زن و زیاا  ی در ا اا  جمدااات 
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ی در بباار چااارچها ماای  تریاا  ااا ابت ااان جااام   ااازمبااهمیو نااه و داربدنااه در تسنتااک 

و ل اهر اشااره  ارد    اه متارج   ااهی بارام بتانژ یررم، با اتساا باه رو سارد ورهن ای 

مقیاا  از تغتتراتاای تماا م بهااره  فمااهرد ب ااهل واباا  شاا ن ایاار اااهد در ورهناا  و جامعاا

ی در وابا  متارج  در ا ا  ببار بارام مای  نا  مقیا  یدد اکرد و آن را باه ورهنا   تمی

ای تاد بهاره بارده ا اژ و شبیاتژ آباام شا  ژ ۸اودا ر بند از تسنتسی  امدااج مقیا  را

ای تااد شبیااتتی را بااه شبیااتتی ا رایاای  ااا شااربی تغتتاار داده ا ااژا  ااه ی آبااام شاا  ژ

هاا د ا    باه  اه ر اتاباایی صاد ژ ل اه در ملاابهر هماانمانر ا اژ  اه اولااج لهبی

از یراار مدتااها ی یتااد جمداااتی همچااهن مااردان  اانتی ا رایاای از زبااان او   ناا  و یایتاااج ماای

اااارج ماای شااهدی ا اا  ورهناا  و د اا  اه در جامعااه غاارا وجااهد ی اشااته و ال تااه  ااه در 

دار شرم یتد منتاه  شا ه ا اژی مقیاهد متارج  و دوبداهر از تغتتار جمداات صارواج انا ه

هااا بااهده ا ااژی تسنتااک اتبادشاا ه، هرچناا  اصااو ووااادارم را ز اار پااا ردن د اااله  اا

 په ایما ی اودوده ا ژی بند یاشته، به 

 ارا باه ا ا  متاتده ی ااه  نات ، مقیاهد  ار رم  اردن و ها ی د   یرر افحال ا ر از 

ان ایاا ن مباب ااان ) ااهدک و یهجااهان( ا ااژی آ ااا تغتتاار جمدااات، متاادان یمساات  بااهدن 

په ایمااا ی را اواادا ر داده ا ااژف آ ااا در بتشااتر  اار رم  ااردن مباب ااان یقاار بتاادا ی 

یدد ااک  پااس متاارج  و دوبدااهر بااه مقیااهد په ایمااا یداشااته ا ااژف ا اار چناات  ا ااژ 

 اازم در ا ا  باهمی تسنتاکباردن از   اه ی اریا  ان، ا ارادم باه بهارهایا ی لایا از د اش ه

 بتمژ وارد یتتژی

د االه  تیاادوی ا اتبراج شا ه از په ایماا ی  25بنا م تماام مطالاش واهم جما  برام

 یشهدد ر میدر هر ت ارت ترجمه  روته اربه تسنتکو  آوردهرا در ج ول ز ر 
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 انگیزانشگفتشده در نمونة پیکرة های ترجمة طنز دوبلهنیک. تک1جدول 

زمان در 

 فیلم
 شدهعبارت ترجمه یعبارت زبان اصل

 تکنیک

 ترجمه

 +تأثیر 

 − یا
 شخصیت

ره
ما
ش

 

11:1۹:1۱ 

I wish 
 forget could I

I ever saw her. 
You will kid, 

you will! 

  جهرمش   م ان -
بره  ه ته اون   ادم

 ییید  مرل ان 
 ن  می  ارم  هالان -

 !بره  ادت ه تهل ت  

 + بتان تغتتر

 همسدا ی
 و هلژ

 و
 ر ک

۸ 

11:14:12 - 
 چق ر چرک   

 د ژ!
 2 آی رما نر + اهاوه  ردن

11:14:51 Bye-bye! 
درو مدس   ا  هر بار 
 !مترم بن ممی

 ۹ آی رما نر +  ازم بهمی

11:15:2۱ 

I can’t steer it 
or stop it and 

the 
Underminer’s 

escaped. 

  ارم  هبان زودتر 
 آی ر مای ر ا  تا  بسنت 

 ییپتچت هپ ر  بی

 + بتان تغتتر

 آبام
ش  ژ 

 *ای تد

4 

11:1۱:2۱ Oh! What did 
we do?! 

 !معیهمتهفت ان 
ن ازمبهمی

 تغتتر
 5 آین +

11:۸1:41 Good luck!   6 آین + بتان تغتتر !ر کاابراهات 

11:۸۹:5۳ 
Don’t be bad 
cause I had to 

leave a party! 

! یِ  ناوکدشک   ز اد
 مج هر بهدّم برکم!

 نبتان تغتتر
  ازمبهمی

 7 وروزن +

11:۸4:12 

Oh, where'd 
you go today? 
I noticed you 
missed all the 

fun. 

ته امروز  جا  بتن 
 االیجات تچت مفپ

بهمهن حال  اتدی
 دادن!

 ۱ آینی + بتان تغتتر

11:۸4:۸6 
How much 

longer you’re 
in this motel? 

لهیه مرغ  ا  ته   یتا 
  نت فمی زی  ی

 ۳ وروزن + بتان تغتتر

11:۸4:46 

- When? 
- Tonight. I’m 

going there 
now. 

  ِیف -
! امشش ییوبژ  و  -

 ! تسه مترکم! دارکم د  ه

 نبتان تغتتر
  ازمبهمی

+ 

 آین
 و

 وروزن

۸1 

https://www.definitions.net/definition/forget
https://www.definitions.net/definition/could
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زمان در 

 فیلم
 شدهعبارت ترجمه یعبارت زبان اصل

 تکنیک

 ترجمه

 +تأثیر 

 − یا
 شخصیت

ره
ما
ش

 

11:۸4:52 

Honey! Let’s 
just hear what 

he has to 
say… 

 ب ببژ ا  ! بیا جت رم
 یچ ب تنت حروشه بدیه 

 !مشسی مت ه

 ۸۸ آین + بتان تغتتر

11:۸5:۹2 
Hey!Listen! 
You’re my 
biggest fan. 

 بشنا یوک  کنک  منه 
 م  بچه اههازکم!

 ! تهنهمشهر

 نتغتتر
  ازمبهمی

+ 
 ی ه ان

  تاهپه ژ
۸2 

11:۸6:۹4 English song 

لش  ارون چه  و 
 ه  وبتی متشهبارون 

 دل اروم! متشتن 
 +  ازمبهمی

د ر  آبام
 و وروزن

۸۹ 

11:۸6:41 English song 
مه  کبت  مه بِرِشتک   ه 

 یهشتک  د شهیهمه
 +  ازمیمبه

د ر  آبام
 و وروزن

۸4 

11:۸۱:1۸ 

-The robbers 
discovered 
him on the 
phone and 
shot him. 

-so… 

 ه داره  وهمت ندزدا 
 ترتو اویه با  متدیهزی  

 زدیهییی
 ی ر شت رحمته  ر غ -

 + اهاوه  ردن
د ر  آبام

 و آین
۸5 

11:۸۳:57 
What’s my 

first 
assignment? 

 لتتژته   ی بتن 
 ااروی یهف

 ۸6 آین + بتان تغتتر

11:21:۸1 

But for -
move first our

, 
well,Elastigirl 

is our best 
play 

-Better than 
me? 

 یب م اول وسر م برام
 تسی ن  داتر الا ت
 بهتر باشهی

 مت یفمنه  تتال تن ب

 ۸7 آین + بتان تغتتر

11:21:۸4 

I mean she’s 
good. She’s, 

really, a credit 
to her but… 

you 
know…you 

know… 

دویه   ه ا شهی ال ته 
 ه  بت اش  ولیباشنا 

  ته هعت ه  همرد و 
اش  متسنیفایتباا 

 !د  همعدهمه منه 

 ۸۱ آین + بتان تغتتر

https://www.definitions.net/definition/first
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زمان در 

 فیلم
 شدهعبارت ترجمه یعبارت زبان اصل

 تکنیک

 ترجمه

 +تأثیر 

 − یا
 شخصیت

ره
ما
ش

 

11:27:۸5 
No sugar 

bombs on my 
watch! 

ده!  اه از اهدت 
 اه ون  ه از  یتتژ

 اهدته!

 ۸۳ آین + بتان تغتتر

11:55:4۹ 
Normally she 
doesn’t ever 
drip like this! 

 زی  تر ر اهیه و 
 !یمتسنه ارا  ا  بره از 

ن تغتتر
  ازمبهمی

 21 آین +

۸:15:۹4 I get it Bob! I 
get it! 

ما  متدییحری   جا ی
 !یمت همک ف

ن تغتتر
 م ازبهمی

 2۸ آین +

۸:1۱:۸۱ 

You also wish 
a suit for the 

baby?! I 
would hardly 
classify, this 

isn’t 
emergency! 

 ه  ده  ته]ییی[ مهرچه چ
 باشهف! یپاچه ان چ

ن بتان تغتتر
  ازمبهمی

 22 اِدیا +

۸:۸6:2۸ 
Well it’s 
Mozart 
Robert! 

  تار ه  م هییاش 
 !د  ه

 2۹ اِدیا +  ازمبهمی

۸:۸7:۹6 

Babysitting 
this one, I do 

for free 
darling! 

  سی ا   براحی
بدارو وقب به   ه هلی

اابر اهدم و اهدن 
 ایجام دادم!

اهاوه  ردنن 
 بتان تغتتر

 24 اِدیا +

۸:45:۸۳ 

-But I have a 
good feeling 
about all of 

you! 
-Good 

feeling? 
Should we be 

worried? 

 []ییی-
  یبا  ا  ف مت ه چی -

  ار دارهف
 + تغتتر

د ر  آبام
 و وروزن

25 

 ای تد: آین* آبام ش  ژ

 گیرینتیجه .۵

هاااام تسنتسااای و برر ااای ام از مراواااژهااا ی ا ااا  پاااژوهر یشاااان دادن  هشاااه

دوبدااف در و ژه شاانت ارم بااهد  ارم ایتقااال بنااد در ر ااایفمترجمااان باارام تروناا هام 

هااام ایتمتشاانی در هااام وااتد مااا ی بااهدی د اا     ااه بااا تهجااه بااه مداا ود ژپه ای
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هااام  داهزا  و اصااو رتا ااژ  هتااهی و بدناا م جمدااات و حر اات باااز و بتااته  اسایس

ی  ناا روهشاا ن دهااان، متاارج  و دوبدهرهااا تااا چااه ایاا ازه بااا  ااارم مر اا  و تسنتساای روباا

واار  ا اا   هااا بااهدیمقیااهدمان از ا اا  پااژوهر  شاا  و برر اای ا اا  تروناا ها و تسنتااک

بااهد  ااه بااا تهجااه بااه مد هبتااژ آیااار په ایمااا ی یاادد  هد ااان و یهجهایااان ا رایاای،  ت تااژ 

ملااال از ا اا   25ام متشااسو از بااا تددتااو پتسااره ا اا  آیااار منا ااش ا ااژی فترجمااه و دوبداا

روتااه در ا اا  ایاار، تسنتااک  ارام بهتااام تر   تروناا  ترجمااهه پربپه ایمااا ی، در اااوتت   اا

دلبااهاه در بر ردایاا ن برحتااش هاارورت  ااا بااهبااهدا تسنتساای  ااه متاارج  « تغتتاار بتااان»

آن، باا اتساا باه شا  زباایی و ابداتاات ورهن ای و تجربتاات ااهد  فببشی از ت ارت  ا هم

و مقیاهد یه تان ه   نا مایام در شاسو بتاان ا جااد تغتترات  ا  و باتر تمتاق و  تاترده

باا  چنات ه ی  مای  نا ام د  ر  عنی باا ا ات اده از شاسو بتاایی مت ااوت مانعسس  هیهرا به

وار اای په ایمااا ی از آن بهااره باارده بااهد، مایناا   فهااا ی  ااه متاارج  در یتاابد  اار تسنتااک

تغتتاار  ااه ر  چناات ه هااام ا رایاای و بااا لهجااه بااهم هاشبیااتژهااام  ااازم لهجااهبااهمی

یتابف اصادی تار از مراتاش بندآمتدتار و یمسات شا ه باهها، ایتمتشا  دوبداهیتژشببعدی 

مااهرد تسنتااک  6مااهرد تسنتااک تغتتاار بتااان،  ۸2 درمااهرد ایتبااابی،  25لاایا، از آن بااهدی 

شاا ه بااهدی  ا اات ادهمااهرد تسنتااک تغتتاار  ۹مااهرد تسنتااک اهاااوه  ااردن و  4 ااازم، بااهمی

 نتا  بتاام  تسنتاک تغتتار بتاان از ایاهاو  ه مایام یتاد مشااه ه در یمهدار دا ارهبهر همان

 ها بتشتر ا ژیتسنتکد  ر 
 

 
 2انگیزان های انتقال طنز در دوبله فارسی شگفت. تکنیک1نمودار 

16%

12%

24%

48%
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ای تاد بارام هاام آباام شا  ژلازم به د ر ا اژ تسنتاک تعا  و  اه در تماام د االه 

امااا در  ،ام داشااته تااتردهاتابااایی  ااردن  ااه ر ا اا  شبیااتژ ا اات اده شاا ه، بازتاااا 

در آن صااهرت بابااو بتااب بااه تمااام چرا ااه ام جااام ی روتااه ا ااژا یمااهدار دا ااره

 دادیها ارائه یمیای از صدتدی از بتام  تسنتکهام ا   شبیتژ بهد و چش د اله 

 ااازم بااا وااروزن از تسنتااک بااهمیهااام شبیااتژ متاارج  در تمااام د اااله  چناات ه 

داات ده ا اژی بازتااا ا ا  تسنتاک یتاد باباو بتاب باه تماام جمجنها ا ران بهره بر لهجف

هاام او در یماهدار حتااا  اردن تماام د االه  اماا شبیتژ واروزن در په ایماا ی ا اژا

هاام ورهن ای ر ا  راهسارهاام متارج  در ایتقاال  متناهبناابرا   باه یرار مای ممس  ی هدی

 ةا اات اد فوا ااطش بااهزبااان وار اای مااهیر بااهده و مباباااز زبااان ای دتتاای بااه بندآمتااد 

پی روتاه  اازم منا اش صاهرتن، تعا  و و لهجاه ازم  اه باا تغتتار بتااح ا لرم از بهمی

هاام متا ایی و تهایتته ایر یارم منا ا ی بار مباباش وار ای زباان داشاته باشا ی پاژوهر

دو  ام  ااه از مقتااان لتساارت ا اات اده  اارده و مقا تاافیامهپر اارتاار )تهز اا   مّاای پردامنااه

باباو تار و هاام بطعایتهایا  پا اووار ای( در ا ا  زمتناه مای ةشا و دوبداهدی یتبف اصا

هااام آ ناا ه همچناات  با اا  بااه متااتده بنااد در تاارم را وااراه  آوردی پژوهرابمتنااان

 اادتقه، هااام آماااتهر و ا نتریتاای هاا  بااه پااردازد چاارا  ااه همااایطهر  ااه اهنز ریه س

( تقتاا ه داریاا  ا اا  21۸۳ه ) اادتق( تااامرم و اهن21۸۱تااامرم و مهاا  دادم اااایی )

  نن ی ها اصهل و هنجارم  امدا مت اوتی را دی ال میز ریه س
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