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 .۱مقدمه

ننةةز۱ب ةةس نینفةةک آرةةار ادبةةی ،ةةییر و بةةه نةةور کیةةی زبةةان اس ة

(تیسةةگر)200۹ ،2

هةةدا انةةوات م میةةن ننةةز نظیةةر جةةوک ،شةةوخی ،و لطیفةةه سةةرگرمکردن ا ةةراد و خندانةةدن
آنهةةا میباشةةد (ونةةدت )20۱0 ،۳واژه ننةةز ،مفةةاهیمی نظیةةر کمةةدی ،مطالةة
مسةة ره را نیةةز پوشةةس میدهةةد عییةةرغر اهمیةة
اجمةةاعی بةةرای تعریةةن آن در میةةان صةةاه
ایةو مفهةةوم همگةةانی و وابسةةمه بةةه رهنة

خنةةدهدار و

ننةةز در ارتبانةةات زبةةانی روزمةةره،

نظةةران وجةةود نةةدارد (چاومةةه )20۱2 ،4زیةةرا
محةور اسة

(ر ة سةةون-وسة  )۱۹۸۹ ،5بةةه

عبارت دیگر ،تعرین ننةز بسةمگی بةه هةد ی دارد کةه بةدان منظوراصةطالن ننزآمیةز مةورد
اسمفاده ارار گر مه اس

(آتاردو)2002 ،6

چةةون هةةدا از ای ةو پةةژوهس ،بررس ةی ترجمةةه ننةةز در انیمیشةةو میباشةةد ،نزم اس ة
ابمةةدا بةةه تعریةةن دو نةةوت ننةةز دیداریشةةنیداری بسةةردازیر منظةةور از ننةةز شةةنیداری،
دسةةم اری اجةةزای زبةةان گفمةةاری یةةا شةةنیداری شةةام کیمةةات ،عبةةارات ،کیمةةات اصةةار،
هاضةةرجوابی ،تمسةة ر ،تحقیةةر و سةةرکو
اس ة

و نیةةز خودکوچکشةةماری و ه ایةةات بةةامزه

و هةةدا از ب ةهکارگیری آنهةةا ایجةةاد ارةةر ننزآمیةةز روی بیننةةده یةةا شةةنونده اس ة

از

سةةوی دیگةةر ،ننةةز دیةةداری از ایماژهةةای دیةةداری نظیةةر هرکةةات بةةدن و هرکةةات صةةورت
بةةرای خیة ننةةز اسةةمفاده میکنةةد کةةه بةةه خنةةدة بیننةةدگان منجةةر میشةةود (داینة )200۹ ،7
چةةون ترجمةةه دیداریشةةنیداری شةةاخه اصةةیی مطالعةةات ترجمةةه اس ة  ،بررسةی هوزههةةای
چالشی نظیر دوبیه ننز در ایةو نةوت ترجمةه توجةه زیةادی را بةه خةود جیة

نمةوده اسة

(عامری)۱۳۹7 ،

1. Humor
2. Tisgam
3. Vandaele
4. Chaume
5. Raphaelson-West
6. Attardo
7. Dynel

ترجم ننز در دوبی ارسی سریات انیمیشو بچهرئیس

ن م مهر دیگری که ترجمة ننةز را تحة
مقصد اسة

۱2۳

تةیریر اةرار میدهةد با ة

جامعةه یةا محةی

نبة نظةر ونةوتی )20۱7( ۱ترجمة مةمو خةارجی بایةد همسةو بةا ارزشهةای

رهنگی زبان مقصةد باشةد بةه عبةارت دیگةر ،هةر گونةه دخة و تصةرا در ترجمة زبةان
مبدأ باید به نفة م انبةان و نیةز رهنة
زبةةان و رهن ة

زبةان مقصةد صةورت گیةرد هةر چةه ممةرجر بةه

مبةةدأ و مقصةةد بیشةةمر تسةةی داشةةمه باشةةد ،ارتبةةانی منسةةجرتر و نزدی مةةر

ب ةیو م انبةةان و مةةمو ترجمةةه براةةرار میکنةةد بةةه بیةةان دیگةةر شةةناخ
محةةی بةةرای ممةةرجر بسةةیار ضةةروری اسةة

هةةر دو رهن ة

و

(هسةةینی و کمیییدوسةة  )۱۳۸۹ ،چراکةةه

محةةدوی های محیطةةی ،زبةةانی ،اجممةةاعی و رهنگةةی زبةةان مقصةةد ،ترجمةةه را تحة
خةةود اةةرار میدهن ةد (خزاعی ریةةد و ااضةةیزاده )۱۳۹4 ،مش ة

ممرجمةةان ایةةو اس ة

تةةیریر
کةةه

نمیداننةةد چگونةةه ارةةر ننةةز در زبةةان مبةةدأ را در ترجمةةه لحةةا کننةةد و مناس ة تریو روش
را برای انمقات آن بةه زبةان مقصةد برگزیننةد بةه نظةر دومةویم )2004( 2وظیفة ممةرجر تنهةا
ترجم ة مةةمو نیس ة

بی ةةه بایةةد هم ة جنبةةههای رهنگةةی ممعی ة بةةه هةةر دو زبةةان مبةةدأ و

مقصد را در ترجمه لحةا کنةد بةرای این ةه ترجمةه در زبةان مقصةد پفیر مةه شةده و جةا
بیفمد در بعضی از مواا بایسمی ترجمه از اص ارر اصیه بگیرد (تیموژکو)2000 ،۳
همانگونه کةه ککةر شةد ،مقولة ننةز زبةانی ،چالشةی بةزرگ بةر سةر راه ممرجمةان اةرار
میدهةةةد (اسةةةسن ی2007 ، 4؛ ونةةةدت )2002 ،و همةةةواره توجةةةه پژوهشةةةگران ترجمةةة
دیداریشةةةنیداری را بةةةه خةةةود جیةةة

کةةةرده اسةةة

(ونةةةدت )20۱0 ،از سةةةوی دیگةةةر،

پژوهسهای انةدکی در هةوزه ترجمة ننةز در ممةون دیداریشةنیداری کودکةان انجةام شةده
اسةةة

(کةةةوئی20۱2 ،5؛ دنةةةمو و شةةةامسی20۱2 ، 6؛ نچ بیةةةا20۱2 ،7؛ نیمةةةنو2007 ،۸؛

رومةاواتی )20۱۳ ،۹بنةابرایو ،پةرداخمو بةه ایةو هةوزه و بررسةی ترجمة ننةز در ایةو نةوت
1. Venuti
2. De Mooij
3. Tymoczko
4. Spanakaki
5. Cui
6. Denton & Ciampi
7. Nachkebia
8. Nieminen
9. Rahmawati
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ممةون ضةةروری بةةه نظةةر میرسةةد تةةا آنجةةا کةةه نویسةةنده ایةةو جسةةمار انةةالت دارد ،محققةةان
معةةدودی نیةةز در ایةةران بةةه بررسةةی ایةةو موضةةوت در دوبیةةه پرداخمهانةةد کةةه از میةةان آنةةان
میتةةوان بةةه امةةام ( ،)۱۳۹5امةةی ( ،)۱۳۸۸جبةةاری و رویةةزی ( ،)20۱2صةةاداسور (،)20۱۳
دهباشةةی شةةرین و میرا ضةةیی کهنگةةی ( )۱۳۹۸اشةةاره کةةرد بنةةابرایو ،بررسةةی ننةةز در
ترجمةة محصةةونت دیداریشةةنیداری در ایةةران ،بررسةةی بیشةةمری مینیبةةد ن مةةهای کةةه
هةائز اهمیة

اسة

ایةو اسة

کةةه عمومةاً نقةةس محةةی مقصةد در انم ةةا

ترجمةةه در تحقیقةةات ابیةةی مافةةوت مانةةده اسةة

اسةةمراتژیهای

(خدابنةةده و ا ضةةیی )20۱6 ،لةةفا ،ایةةو

پةةژوهس بةةه بررسةةی نقةةس محةةی مقصةةد در دوبی ة انیمیشةةو بچةةه رئةةیس از انگییسةةی بةةه
ارسی در دو کانات تیویزیونی نهات ۱و جر جونیور 2میپردازد
از آنجةةایی کةةه تشة یص اصةةطالهات ننزآمیةةز و درک مفهةةوم آن کةةامالً ش صةةی اسة
و انم ا

اصةطالهات ننزآمیةز بةه شة ص ممةرجر بسةمگی دارد و نیةز همة پژوهشةگرانی

کةةه ترجمةة ننةةز را بررسةةی کردهانةةد ،غیرانگییسةةیزبان بةةوده و نمةةایم آمةةاری مةةرتب بةةا
پایایی و اعمبةار نمونةه بةرداری و تحییة پةژوهس خةود را نیةز گةزارش ن ردهانةد ،پةژوهس
هاضر به یا مو پاسخ به سؤانت زیر پرداخمه اس :
 ۱آیةا ممرجمةةان مةةد نظةر پةةژوهس هاضةةر ،نمونةةههای ننةز زبةةانی موجةةود در انیمیشةةو
بچه رئیس را شناسایی کردهاند؟

 2اسةةمراتژیهای بهکارر مةةه توس ة ممرجمةةان در ترجمةة عبةةارات ننةةز انیمیشةةو بچةةه
رئیس در دو کانات تیویزیونی نهات و جر جونیور چه هسمند؟
 .۲پیشینة پژوهش
 .۱ .۲دوبله در ایران

ترجمةةه دیداریشةةنیداری شةةاخهای جدیةةد در ترجمهاسةة
بیسمر ،با آغةاز هنةر هفةمر و صةنع

کةةه از اوایةة اةةرن

سةینما ظهةور کةرد (خةوش سةییقه ،عةامری ،نةوروزی،

 )۱۳۹۸در کشةةور مةةا ایةةران ،روی ةةرد رسةةمی کشةةور بةةرای ترجمةةه یمیهةةای خةةارجی،
1. Nahal TV
2. Gem Junior
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روی ةةرد دوبیةةهمحور اسةة
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(عةةامری )20۱۸ ،۱ابةة از ورود صةةنع

اواسةة دهةة  ،۱۹40ابةةزار ترجمةة ییرهةةای صةةام

دوبیةةه بةةه ایةةران در

و باصةةدا ،ممرجمةةی بةةود کةةه بةةه او

دییماج میگفمند دییماج هر زمةان بةا پ ةس ةییر ،آن را ترجمةه میکةرد بةرای اولةیو بةار
در ایران ،کمدی رانسةوی پرمیةر رنةدز-ووس بةا دوبیة ارسةی پ ةس شةد دلیة انم ةا
دوبیةةه بةةهجای زیرنةةویس بیسةةوادی عام ة مةةردم ایةةران در آن زمةةان بةةود (عةةامری)20۱۸ ،
از آن به بعةد ،دوبیةه بةهعنوان گزینة رسةمی ترجمة دیداریشةنیداری انم ةا

شةد و همة

شةةب ههای تیویزیةةون میةةی و نیةةز ویةةدئوهای پ ةةس خةةانگی موجةةود در بةةازار ،ایةةو نةةوت
ترجمه را بةهکار میبردنةد در دوبیةه صةدای زبةان اصةیی بةا نسة

جدیةد در زبةان مقصةد

جةةایگزیو میشةةود و از آنجةةایی کةةه صةةدای اصةةیی هةةفا میشةةود ،محمةةوای ییرهةةای در
معرض سانسور و دسةم اری اسة

سانسةور همچنةیو مم ةو اسة

بةهعی

سة

بةودن

نوت ترجمه یةا تاییةرات رهنگةی بةیو زبةان اوت و خةارجی باشةد (خوشسةییقه و عةامری،
 )20۱6راینةةد دوبةةالژ در ایةةران از چنةةد مرهیةةه تشةة ی میشةةود :ابمةةدا ،دیالوگهةةای
برنامةة مةةدنظر ترجمةةه میشةةوند سةةسس ،ایةةو دیالوگهةةا در اخمیةةار مةةدیر دوبةةالژ اةةرار
میگیةةرد تةةا از لحةةا همگةةاهی آغازیپایةةانی ،2ل همگةةاهی ۳و همگةةاهی هرکمةةی 4بررسةةی
میشةةود (چاومةةه )20۱2 ،بةةرای همگاهسةةازی در تصةةویر ،هرکةة
مم و اس

لةة

و هرکةةات بةةدن،

ممو ترجمهشده بارها بازنویسی و اصالن شود

پةةس از اتمةةام همگاهسةةازی ،مةةدیر دوبةةالژ ،دیالوگهةةای مربةةوب بةةه ش صةةی های
م میةةن ةةییر را روی صةةفحات جداگانةةه چةةا
صداپیشةةگان مناسةة

میکنةةد پةةس از آن ،نوبةة

بةةه انم ةةا

میرسةةد .هنگةةام ضةةب صةةدا ،نسةة های از دیةةالوگ در اخمیةةار

دوبیورهةةا اةةرار میگیةةرد تةةا بةةا کمةةک و راهنمةةایی مةةدیر دوبةةالژ نقةةس خةةود را در
صةةداگفاری ایفةةا نماینةةد مم صةةص صةةداگفاری ،دیالوگهةةا را ضةةب نمةةوده و آنهةةا را بةةا
صداهای مناس

و جیوههای صوتی تیفی میکند (تهامی)20۱۱ ،5
1. Ameri
2. synchronizing – isochrony
3. lip synchrony
4. kinetic synchrony
5. Tahami
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 .۲ .۲طنز

ترجمةةة ننةةةز را میتةةةوان ی ةةةی از پیچیةةةدهتریو انةةةوات ترجمةةةه دانسةةة
دیةةدگاههای م میةةن بةةه انةةوات گونةةاگونی نبقهبنةةدی شةةده اس ة

ننةةةز از

بةةرای مثةةات ،اسةةسن ی

( )2007ننةةز را بةةه سةةه دسةةمه تقسةةیر میکنةةد :ننةةز زبةةانی  ،ننةةز جهةةانی و ننةةز رهنگةی
ننز زبانی که مربوب بةه شة

آوایةی یةا نوشةماری اسة

بةةهخانر این ةةه بةةه سةةاخمار زبةةان مبةةدأ وابسةةطه اسة

شةام بةازی بةا کیمةات اسة

در بیشةةمر مةةوارد ،غیةةر اابة ترجمةةه

اس ؛ ولةی در ننةز جهةانی ،انمقةات معنةا و مفهةوم ننةز ام انپةفیر اسة
هیچ رهن

و زبان و م ةان خاصةی نیسة

توجه به رهن

و

چةون وابسةمه بةه

ننةز رهنگةی نیةز نةوعی از ننةز اسة

کةه بةا

هر کشةور ممفةاوت میباشةد هرچةه تفةاوت رهنگةی بةیو دو میة

کممةر

باشد ،انمقات معنا و مفهوم ننةز از زبةان و رهنة

مبةدأ بةه زبةان و رهنة

مقصةد آسةانتر

صةةورت میگیةةرد (اسةةسن ی )2007 ،بةةه نظةةر برگةةر ( )20۱0هةةدا از بیةةان ننةةز ،غةةا یگیر
کردن م ان

اس

بةهعبارت دیگةر ،آنچةه م انة

بةا آن روبةرو میشةود ،چیةزی نیسة

که انمظارش را داشمه باشد
او ننةز را چهةار گةروه تقسةیر میکنةد :ننةز کالمةی (مثة مبالاةه ،نعنةه ،هاضةرجوابی،
مس ة رهکردن) ،ننةةز منطقةةی (مث ة پةةرتوپال گفةةمو) ،ننةةز مةةاهوی (مث ة نقةةس دیگةةری را
بازی کةردن ،کاری ةاتور) و ننةز کنشةی (مثة نمةایس خنةدهدار همةراه بةا شةوخی و سةر و
صةةدا) داینةة ( )200۹ننةةز را بةةه انةةوات م میفةةی شةةام جةةوک ،معمةةا ،۱ننةةز واژگةةانی،2
کیمةةات اصةةار ،۳ادات سةةب ی ،4بةةازی بةةا کیمةةات ،5تحریةةن ،6دسةة انداخمو ،7تحقیةةر ۸و
نیز خودکوچکشماری ۹نبقهبندی میکند

1. riddles
2. lexemes
3. witticisms
4. stylistic figures
5. word plays
6. distortions
7. teasing
8. putdowns
9. self‐denigrating humor

۱27
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 .۳ .۲ترجمة طنز

در وااة  ،ترجمة عبةةارات ننزآمیةةز همةةواره بةةرای ممرجمةةان دشةةوار بةةوده اسة

(گارسةةیا

بةةاروس )20۱5 ،۱بةةه نظةةر اسةةسن ی ،)2007( 2ننةةز مقولةةهای ش صةةی اسةة

و تعیةةیو

محرکهةةا و انگیزههةةای آن کةةار سةةادهای نیس ة
اوربةةانو ،)20۱5( ۳آرمةة  ،آرمةة

بسةةیاری از پژوهشةةگران از جمیةةه آل ةةرز

و گوگةةوت ،)20۱2( 4کیةةارو ،)20۱0( 5دنةةمو و شةةامسی
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( ،)20۱2نوی ینةةا و سةةبی ینمةةو )20۱2( 7بةةهدلی چالسهةةای بسةةیاری کةةه ممرجمةةان در
رونةةد ترجمة اصةةطالهات ننزآمیةةز از زبةةان مبةةدأ بةةه زبةةان مقصةةد بةةا آن روبةةرو میشةةوند،
ترجمةة ننةةز را راینةةد بسةةیار دشةةواری دانسةةمهاند در همةةیو راسةةما ،نو ةةوس)20۱4( ۸
معمقد اس

انمقات ننةز از زبةانی بةه زبةان دیگةر کةار سةادهای نیسة

و بیشةمر ممرجمةان از

انمقةةات تةةیریر ننةةز عاجزنةةد صةةاد پور و عمةةار ( )20۱5نیةةز معمقدنةةد اصةةطالهات ننزآمیةةز
منع سکننةةدة آدا

و رسةةوم ،ر مارهةةا و عقایةةد خا

زبةةان مقصةةد وجةةود نةةدارد ن مةة مهرتةةر ایةةو اسةة
میبایسةة

انةةد و معةةادت دایقةةی بةةرای آنهةةا در
کةةه ابةة از ترجمةة ننةةز ،ممةةرجر

ابمةةدا عنصةةر ننزآمیةةز را شناسةةایی و درک کةةرده و سةةسس معنةةا و تةةیریر آن را

منمق کند (گارسیا باروس )20۱5 ،بةا توجةه بةه ابعةاد م میةن ننةز ،دیةدگاههای ممفةاوتی دربةارة
ترجمهپةةفیری آن ارائةةه گردیةةده اسةة

بةةرای مثةةات ،کیةةارو ( )20۱4بةةر ایةةو بةةاور اسةة

کةةه

جمةةالت ننةةز اساس ةاً ترجمهناپفیرنةةد چةةون دسةةمیابی بةةه معةةادت ااب ة ابةةوت کةةه تةةیریری
همسةةان از مطی ة

ننزآمیةةز بةةیو زبةةان مبةةدأ و مقصةةد ایجةةاد کنةةد ،دشةةوار اس ة

او چهةةار

اسةةةمراتژی م میةةةن را بةةةرای ترجمةةة ننةةةز معر ةةةی میکنةةةد :ترجمةةة تحةةة الیفظی،۹

1. García Barros
2. Spanakaki
3. Alcaraz Urbano
4. Armat, Armat & Googol
5. Chiaro
6. Denton & Ciampi
7. Lutviana & Subiyanto
8. Nufus
9. lteral translation

۱2۸
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جانشةةینی ،۱جةةایگزینی 2و هةةفا ۳از نظةةر هةةری ( )۱۳۸5ننةةز مربةةوب بةةه مقةةونت
رهنگةةی اسةة

و کیمةةاتی ماننةةد جنةةاس و کنایةةه ترجمهناپفیرنةةد در مواجهةةه بةةا ترجمةة

ننةةةز رهنگةةةی ،اسةةةسن ی(  )2006سةةةه روش را پیشةةةنهاد میدهةةةد :بومیسةةةازی،4
بیگانهسةةازی 5و خنثیسةةازی 6بومیسةةازی در وااةة  ،ترجمةة زبةةان مبةةدأ بةةه زبةةان مقصةةد
میباشةةد بةةهنوری کةةه تفاوتهةةای رهنگةةی و زبةةانی بةةرای م ان ة
بیگانهسةةازی ،ترجمةة ارةةر بهسةةم
رهن

زبةةان مبةةدأ ر مةةه و هویةة

ااب ة

هةةر باشةةد در

رهنگةةی زبةةان مبةةدأ در
تةا

زبان مقصةد هفة میشةود در روش خنثیسةازی تةالش ممةرجر بةر ایةو اسة

بموانةةد از یةةک سةةو عناصةةر رهنگةةی زبةةان مبةةدأ را هف ة کنةةد و از سةةوی دیگةةر نیازهةةا و
عالی م ان

را نیز در رهن

و زبان مقصد برآورده سازد

بسةةیاری از محققةةان بةةه بررسةةی ترجمهپةةفیری یةةا ترجمهناپةةفیری ننةةز پرداخمهانةةد
بةةرای مثةةات ،در سةةات  ،200۹جن وس ة ا 7چگةةونی ترجم ة عناصةةر ننزآمیةةز ةةییر انیمیشةةو
آمری ةةایی شةةرک ۸از انگییسةةی بةةه لهسةةمانی و اسةةسانیایی را بررسةةی کةةرد او دریا ةة

کةةه

بیشةةمر عبةةارات و اصةةطالهات ننزآمیةةز ترجمهناپفیرنةةد در همةةیو راسةةما ،دنةةمو و شةةامسی

۹

( )20۱2بةةه بررسةةی ایةةو ن مةةه پرداخمنةةد کةةه آیةةا م انبةةان کةةودک ایمالیةةایی اةةادر بةةه درک
عناصر وابسمه به رهنة

در ةییر کمةدی پسةران تةاریخ ۱0هسةمند یةا خیةر نمةایم پةژوهس

آنهةةا نشةةان داد کةةه تنهةةا  50درصةةد کودکةةان اةةادر بةةه همیةةدن ن ةةات وابسةةمه بةةه رهنة
بودند آنچه از نمایم ایو دو پةژوهس بةر میآیةد ایةو اسة

کةه مسةائ وابسةمه بةه رهنة

را نمیتةةوان بةةهنور کامة از زبةةان مبةةدأ بةةه زبةةان مقصةةد منمقة کةةرد در پژوهشةةی مشةةابه،
آل ةةرز اوربةةانو )20۱5( ۱۱مشةة التی را کةةه ممرجمةةان هنگةةام ترجمةةه ن ةةات وابسةةمه بةةه
1. substitution
2. replacement
3. omission
4. naturalization
5. exotization
6. neutralization
7. Jankowska
8. Shrek
9. Denton & Ciampi
10. The History Boys
11. Alcaraz Urbano
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رهن

۱2۹

پیس رو داشةمند ،در سةه ةییر آمری ةایی بررسةی کردنةد و خةانر نشةان کردنةد کةه

ترجمةة عبةةارات و اصةةطالهات ننةةز ی ةةی از دشةةوارتریو اسةةم های ترجمةةه اسةة
بسیاری از جوکها را نمیتةوان بةه زبةان مقصةد برگردانةد ایةو در هةالی اسة
از پژوهسهةةای پیشةةیو ه ایةة

و

کةه برخةی

از ترجمةة اابةة ابةةوت عبةةارات ننزآمیةةز داشةةمند بةةرای

نمونةةه ،مةةارتینز سةةیرا )200۹( ۱بةةه شناسةةایی و بررسةةی راهبردهةةای ترجم ة ننةةز در دوبی ة
انیمیشو سیمسسونها 2از زبةان انگییسةی بةه اسةسانیایی پرداخة
به خوبی توانسمه اس

و نمیجةه گر ة

کةه ممةرجر

مفهةوم ننةز را از زبةان مبةدأ بةه زبةان مقصةد انمقةات دهةد در همةیو

راسةةما ،امیریةةان و دامنةةه )20۱4( ۳بةةه شناسةةایی اسةةمراتژیهای بهکارر مةةه توس ة ممرجمةةان
ایرانةةی در ترجمةة انیمیشةةو ننةةز آمری ةةایی »سیمسسةةونها» پرداخمنةةد و دریا منةةد کةةه
عبةةارات ننزآمیةةز بةةهنور کامةة توسةة ممرجمةةان ایرانةةی درک شةةده و بةةه زبةةان ارسةةی
برگردانةةده شةةده اسةة

نفةةس )20۱4( 4نیةةةز ترجمهپةةفیری عبةةارات ننةةز را از زبةةةان

انگییسی به زبان انةدونزیایی بررسةی کةرده و نشةان داده اسة
هةةد اابةة ابةةولی ،ام انپةةفیر اسةة

کةه ترجمة عبةارات ننةز تةا

جبةةاری و رویةةزی )20۱2( 5تعةةدادی از عبةةارات

ننزآمیز را در ده انیمیشو آمری ةایی کةه بةه زبةان ارسةی دوبیةه شةده بةود ،بررسةی کردنةد
نمایم نشان داد نةهتنها عبةارات ننةز زبةانی و رهنگةی از زبةان انگییسةی بةه ارسةی ترجمةه
شده بودند بی ةه تعةداد عبةارات ننةز در زبةان مقصةد بیشةمر هةر شةده بةود انةدرس گیةر
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( )20۱5نیةةز پةةارهای از مشةة التی را کةةه ممرجمةةان در ترجمةة عبةةارات ننزآمیةةز ةةییر
خةةانوادة مةةدرن 7پةةیس رو داشةةمند ،شناسةةایی نمةةوده و نمیجةةه گر ة

کةةه ترجم ة ننةةز در

ترجمة دیداریشةنیداری هرگةةز نمیتوانةد بةه انةةدازة عبةارات ننةز در زبةةان مبةدأ خنةةدهدار
باشد

1. Martínez-Sierra
2. The Simpsons
3. Amirian & Dameneh
4. Nufus
5. Jabbari & Ravizi
6. Andrés Galar
7. Modern Family Sitcom

۱۳0
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عمةةدة پژوهسهةةای ایةةو هةةوزه بةةه شناسةةایی اسةةمراتژیهای ممرجمةةان بةةرای ترجمةة
ننةةز اخمصةةا

نیمةةنو )2007( ۱بةةه بررسةةی اسةةمراتژیهای دوبیةة عبةةارات

یا مةةه اسةة

ننزآمیز زبانی انیمیشةو شةرک پرداخة

ایةو اسةمراتژیها شةام بةازی بةا کیمةات ،تیمةی ،

نعنةةه و کنایةةه بودنةةد نچ بیةةا )20۱2( 2نیةةز مةةمو انگییسةةی انیمیشةةو ماداگاسةة ار ۳را بةةا
ترجم گرجی آن مقایسةه کةرد و دریا ة
انطبةةا  4ترجمةةه شةةده اسة

کةه ایةو کةارتون بیشةمر بةا اسةمفاده از اسةمراتژی

و ارجاعةةات رهنگةةی ننةةز در رهنة

مقصةةد تاییةةر کردهانةةد

رومةةاواتی )20۱۳( 5نیةةز بةةه بررسةةی نحةةوة ترجمة ننةةز زبةةانی در ترجمة انیمیشةةو ریةةو 6از
انگییسةةی بةةه انةةدونزیایی پرداخم ةه و نشةةان داده اس ة
مقصةةد اابةة ابةةوت اسةة

کةةه برگةةردان ننةةز زبةةانی بةةه زبةةان

و اسةةمراتژیهای غالةة  ،شةةام بةةازی بةةا کیمةةات ،تیةةوی و

کنایهاند امی ( )۱۳۸۸نیةز عبةارات ننةز شةس کةارتون انگییسةی را بةا دوبیة ارسةی آنهةا
تطبیةة داده و هفةة

اسةةمراتژی بسةة  ،بازنویسةةی ،انمقةةات ،جابجةةایی ،کةةاهس ،ت ةةرار و

هةةفا را شناسةةایی کةةرده اس ة

همچنةةیو ،کیانب ة

( )20۱5بةةه بررسةةی اسةةمراتژیهای

بهکارر مةةه در ترجمةة زیرنةةویس عبةةارات ننزآمیةةز ةةییر وودی آلةةو 7پرداخمةةه و دریا مةةه
اس ة

کةةه ممرجمةةان ایرانةةی مةةمو اصةةیی را دسةةم اری نمةةوده و تةةا هةةد ام ةةان ترجمةةه را

بومیسةةازی میکننةةد تةةا آن را بةةه رهنةة

ایرانةةی نزدیةةک نماینةةد صةةاداسور ( )20۱۳نیةةز

اسةةمراتژیهای ترجمةة ارسةةی عبةةارات ننزآمیةةز را در پةةنم انیمیشةةو عصةةر ی بنةةدان،۸
شةةرک  ،4بعةةد از همیشةةه ،۹ریةةو ،پانةةدای کونگفوکةةار ،و شیرشةةاه ۱0بررسةةی کةةرده اسة
دریا مه اس

او

کةه ممرجمةان ایرانةی در ترجمة عبةارات اصةطالهی و محةاورهای بةه ترجمة

آزاد مموسة میشةةوند تةةا م انب ةان کةةودک را ب نداننةةد عةةامری ( )۱۳۹7نیةةز نمونةةههایی از
1. Nieminen
2. Nachkebia
3. Madagascar
4. Adaptation
5. Rahmawati
6. Rio
7. Woody Allen
8. Ice age
9. Forever After
10. The Lion King

۱۳۱
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ترجم ننز در دوبیةههای هر ةهای ارسةی را بررسةی کةرده و بةه ایةو نمیجةه رسةیده اسة
بهصةورت تصةویری  ،لطیفةه ،بةازی بةا کیمةات ،و کالمةی

که در ییرها ،ننةز مم ةو اسة

بیةةان شةةود در همةةیو راسةةما ،دهباشةةی شةةرین و میرا ضةةیی کهنگةةی ( )۱۳۹۸بةةه بررسةةی
اسةةمراتژیهای ترجمةة ننةةز در دوبیةة انیمیشةةو زوتوپیةةا ۱پرداخمهانةةد و پةةی بردهانةةد کةةه
ممرجر در انمقات ننز مو

بوده اس

در عیو هات ،آنچه که بیشمر پژوهشگران (نظیر کیارو20۱0 ،؛ ونمس لوکه20۱0 ،2؛ چاومه،
 ) 20۱2بر آن اتفا نظر دارند ایو اس

که هدا اصیی ترجمه ننز هف نقشی اس

که ننز در

زبان مبدأ ایفا میکند که ایو در واا همان ترجمه نقس-گرا ۳میباشد در ایو رایند ،گام ن س ،
تش یص عنصر ننزآمیز در زبان مبدأ و درک آن و سسس انمقات آن به زبان مقصد اس
باروس )20۱5 ،همانطور که ابال گفمه شد ،شناسایی عبارتهای ننز کار سادهای نیس
مقولهای ش صی و منحصر به رد اس
شود از رهنگی به رهن

رود ،دیگر لزوما ننزآمیز نیس
در ممو اصیی خندهدار نیس

چون

(اسسن ی )2007 ،و برداشمی که از عناصر ننزآمیز می

دیگر و نیز بیو ا راد م مین ممفاوت اس

راسما ،کاررا ) 200۹( 4بر ایو باور اس

(گارسیا

(نفس  )20۱4در ایو

که عبارت ننزآمیز یک ممو ،اگر در ممو دیگری به کار

ترجمه ننز در ترجمه دیداریشنیداری نیز هرگز به اندازه ننز
(آندرس-گییر )20۱5 ،5به منظور خی همان نقشی که عبارت ننز

در ممو مبدأ ایجاد نموده اس  ،ممرجر باید از عنصر خالای

در دوبیه کارتونها اسمفاده کند

(کوئی )20۱2 ،6چون ارزشها ،اخالایات ،و ایدئولوژی رهن های م مین ممفاوت از ی دیگر
هسمند بنابرایو ،ممرجمان باید در هنگام مواجه با ترجمه ننز عبارات رهنگی از زبان مبدا به
مقصد خالاانه عم کرده و عوام ممعددی را در نظر بگیرند (کیارو)20۱0 ،

1. Zootopia
2. Fuentes Luque
3. skopos
4. Carra
5. Andrés Galar
6. Cui
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 .۴ .۲بافت جامعه و دوبلة طنز

ممایةةر دیگةةری کةةه ترجم ة ننةةز را تح ة
محةةی مقصةةد ترجمةةه اس ة

جامعةةه یةةا

تةةیریر خةةود اةةرار میدهةةد با ة

کةةه پژوهسهةةای مربةةوب بةةه آن از سةةات  ۱۹۹0شةةروت شةةد

(عةةامری و خوشسةةةییقه )20۱۸ ،بةةرای مثةةةات ،ةةةونمس لوکةةه ( )200۳سةةةط پةةةفیرش
ترجم ننز ییر داک سة  ۱را بررسةی نمةوده و نشةان داده اسة
زیرنةةویس ،م انبةةان را تحة

کةه دوبیة ةییر بیشةمر از

تةةیریر اةةرار داده و م انبةةان جمةةالت ننةةز از زبةةان انگییسةةی

بةةه زبةةان اسةةسانیایی را درک میکننةةد امةةا نمةةایم تحقی ة مشةةابهی کةةه توس ة

ةةونمس لوکةةه

( )20۱0نقةةس محةةی مقصةةد را بةةر دوبیةةه ةةییر ننةةز بررسةةی کةةرده ،نشةةان داده اس ة

کةةه

بیشةةمر تماشةةاگران ایمالیةةایی مموجةةه جمةةالت ننةةز نمیشةةوند در همةةیو راسةةما ،تحقیقةةات
بوکاریةةا )2007( 2نشةةان میدهةةد کةةه تماشةةاگران ایمالیةةایی اةةادر بةةه درک مسةةائ

رهنگةةی

زبان خةارجی ترجمهشةده بةه ایمالیةایی نیسةمند هماننةد پژوهشةگران پیشةیو ،گةات)200۸( ۳
کةةارتون انگییسةی ةةرار مرغهةةا 4را بةةا ترجمة رومانیةةایی و مجارسةةمانی ارزیةةابی کةةرده و بةةه
ایو نمیجه رسیده اس

که ممرجر در ترجم ننزهای کالمی مو

کةةوئی ( )20۱2معمقةةد اسة

نبوده اس

بةةهدلی تفةةاوت در ارزشهةةا ،اخالایةةات و ایةةدئولوژی بةةیو

رهن هةا ،ممرجمةان بایةد از خالایة

خةود در ترجمة کارتونهةا بهةره ببرنةد چةون نگةةاه

بةةه کودکةةان از جامعةةهای بةةه جامعة دیگةةر و از رهنگةةی بةةه رهنة

دیگةةر بسةةیار ممفةةاوت

اس ة  ،ممرجمةةان انیمیشةةوهای کودکانةةه بایةةد از ویژگیهةةای با ة

جامعةةهای کةةه بةةرای آن

ترجمه میکنند ،آگاهی داشةمه باشةند ،چةون ایةو با ة  ،ترجمة آنهةا را تحة

تةیریر خةود

اةةرار میدهةةد (شةةوی  )۱۹۸۱ ،5خدابنةةده و ا ضةةیی ( )20۱6نیةةز پةةس از بررسةةی تةةیریر

جامعةة مقصةةد بةةر دوبیةة ارسةةی انیمیشةةو آمری ةةایی بةةا

اسةةفنجی 6دریا مهانةةد بةةهدلی

وجةةود معیارهةةای رهنگةةی و مةةفهبی ایرانةةی ،دوبیةةه ایةةو انیمیشةةو در کانةةات تیویزیةةونی
1. Duck Soap
2. Bucaria
3. Gall
4. Chicken Run
5. Shavit
6. Sponge Bob Square Pants
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ایرانةةی مقصةةدمدار اسةة

۱۳۳

امةةام ( )۱۳۹5بةةه بررسةةی ترجمةة ارسةةی ییرهةةای کةةارتونی

رئیس مزرعةه ،شةن ارمزی ،و پانةدای کونگفوکةار پرداخة

و بةه ایةو نمیجةه رسةیده اسة

که ترجم ییرهةای خةارجی بةه گونةهای صةورت میگیرنةد کةه م انة

مموجةه خةارجی

بةةودن ةةییر نمیشةةود و ترجم ة بیشةةمر ییرهةةا از نةةوت ترجم ة آزاد بةةوده و هةةدا آنهةةا
س ةرگرم کةةردن م ان ة

برزینسةةک )20۱2( ۱و سةةان  )20۱2( 2ترجم ة چنةةد ةةییر

اس ة

کةةارتونی را بررسةةی کةةرده و بةةه ایةةو نمیجةةه رسةةیدهاند کةةه ترجمةةه انیمیشةةوها بایسةةمی
ممناس

با سو و هوی

رهنگی کودکان زبان م ان

باشد

وجةةه تمةةایز پةةژوهس هاضةةر بةةا پژوهسهةةای ابیةةی ایةةو اسة

کةةه ایةةو پةةژوهس ابمةةدا

همةةاهنگی بةةیو پةةنم ممةةرجر در شناسةةایی عبةةارات ننةةز زبةةانی موجةةود در انیمیشةةو
بچةةهرئیس را ارزیةةابی کةةرده اس ة

ن م ة دیگةةر این ةةه پژوهسهةةای پیشةةیو اسةةمراتژیهای

دوبی ننز را ق در یةک کانةات تیویزیةونی بررسةی کردهانةد و تةوجهی بةه مقایسة ترجمة
کارتونهةةای ننةةز توسةة ممرجمةةان م میةةن نداشةةمه و نیةةز نقةةس محةةی مقصةةد را در
ترجم دیداریشةنیداری نادیةده گر مهانةد بنةابرایو ،پةژوهس هاضةر درصةدد اسة

بعةد از

شناسةةایی عبةةارات ننةةز سةةریات انیمیشةةو بچةةهرئیس ،اسةةمراتژیهای بهکارر مةةه در ترجمةة
انیمیشةو را در دو کانةةات تیویزیةةونی نهةةات و جةةر جونیةور شناسةةایی کةةرده و در ایةةو راسةةما،
نقس محی مفصد را نیز بررسی نماید
 .۳روش پژوهش

سةریات انیمیشةو بچةهرئیس دارای دو صة میباشةد کةه چهةارده اسةم
آن بررسی شةد دلیة انم ةا

از صة اوت

ایةو انیمیشةو ایةو بةود کةه بچةهرئیس نةامزد جةایزة بهمةریو

انیمیشو آکةادمی اواردز ۳و گیةدن گیةوبز 4بةوده و نیةز پةر از عبةارات ننزآمیةز زبةانی اسة
در ایةةو انیمیشةةو ،نةةوزادی عجیةة

و غریةة  ،خوشپةةوش و دارای کیةةن سامسةةون

1. Burczynska
2. Song
3. Academy Awards
4. Golden Globes
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بهعنوان برادر تازهممولدشةدة «تةیر تمسیمةون» ۱بةه خانةه وارد میشةود .هةر اسةم
دایقه اسة
هر اسم

تقریبةاً 27

کةه در مجمةوت ،نمونةهای  ۳7۸دایقةهای بةرای ایةو پةژوهس ةراهر شةد مةمو
نیز از اینمرن

اسم راج شد

2

نسةة ههای دوبیهشةةدة ایةةو انیمیشةةو نیةةز از دو کانةةات تیویزیةةونی و مةةاهوارهای گر مةةه
شةةدند :کانةةات تیویزیةةونی نهةةات کةةه از سةةیمای جمهةةوری اسةةالمی ایةةران پ ةةس میشةةود و
جةةر جونیةةور کةةه از مةةاهواره توسةة گةةروه جةةر ( )GEMپ ةةس میشةةود تمةةامی
گفمگوهةةای دو ش صةةی
اسةةم

اصةةیی ایةةو انیمیشةةو یعنةةی «تةةیر تمسیمةةون» و «بچةةهرئیس» در ۱4

صة اوت بةةهعنوان دادههةةای اصةةیی ایةةو پةةژوهس انم ةةا

گردیةةد ،چةةون بررسةةی

آزمایشی ابة از تحییة اصةیی نشةان داد کةه گفمگةوی سةایر ش صةی ها در نسة

دوبیةه

در هر دو کانات تیویزیونی دسم اری شدهاند
 .۱ .۳روش کار

ممرجمان ننز بایةد خصوصةیات نزم بةرای ترجمة ننةز از جمیةه تجربةه کةا ی ،آگةاهی
از نةةةون ترجمةةةه و انم ةةةا

روشهةةةای مناسةةة

در ترجمةةة ننةةةز ،داشةةةمو پیشةةةین

اجممةةاعی رهنگی مشةةمرک داشةةمه و از هةةس شةةو نبعی برخةةوردار باشةةند (پةةاریس،۳
 )20۱0به نظر کیةارو ( )20۱0ممرجمةانی کةه عالاةه بةه ترجمة ننةز دارنةد بایسةمی عةالوه
بر آشنایی بةا زبةان و رهنة

زبةان مبةدأ و مقصةد ،هةس شةو نبعی نیةز داشةمه باشةند تةا

مموجه جمةالت ننةز بشةوند در غیةر ایةو صةورت مم ةو اسة

مموجةه ننةز بشةوند ولةی

جمالت ننز به نظرشان بیمزه باشد
بةةرای پاسةةخ بةةه اولةةیو سةةؤات پةةژوهس ،پرسةةسنام سةةنجس شةةو نبعی)SHQ( 4
خشةةوعی ،عریضةةی سةةامانی و آاةةایی ( )۱۳۸۸تهیةةه شةةده و بةةیو پةةانزده ممةةرجر در هش ة
دارالمرجمة م میةةن اصةةفهان داده شةةد تةةا ت میة کننةةد .ایةةو پرسةةسنامه شةةام  25سةةؤات
اسة

کةةه ممرجمةةان جةةوا

خةةود را بهصةةورت کةةامالً مةةوا قر ،مةةوا قر ،تةةا هةةدی مةةوا قر،

1. Tim Templeton
2. https://www.springfieldspringfield.co.uk/tv_show_episode_scripts.php.
3. Paris
)4. Sense of Humor Questionnaire (SHQ
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نظةةری نةةدارم ،م ةةالفر ،تةةا هةةدی م ةةالفر ،کةةامالً م ةةالفر انم ةةا

کردنةةد در ایةةو

پرسسنامه هر شةرک کننده بةرای کة پرسةسنامه یةک نمةرة نهةایی کسة

میکنةد و نمةرة

بةةان در ایةةو پرسةةسنامه نشةةاندهندة شةةو نبعی بیشةةمر اسةة

پةةس از انجةةام مرهیةة

جمة آوری ،دادههةا بةه نرما ةزار  SPSSوارد شةده و پةس از تحییة  ،از پةنم ممةرجر بةرای
شةةرک

در ایةةو پةةژوهس دعةةوت بةةه عمة آمةةد ممرجمةةان ( ۳مةةرد و  2زن) ارغالمحصةةی

رشةم ممرجمةی زبةةان انگییسةی بةةا میةانگیو سةنی هةةدود  ۳4بودنةد و سةةابق عالیة

آنهةةا

در دارالمرجمه بیو  ۳تا  5سات بود
پةةس از این ةةه ایةةو پةةنم ممةةرجر کةةه دارای خصوصةةیات نزم بةةرای ترجمة ننةةز بودنةةد،
رضای

و موا قة

خةود را بةرای شةرک

در ایةو پةژوهس اعةالم نمودنةد ،روش و هةدا

مطالعةةه بةةرای آنهةةا توضةةی داده شةةد پژوهشةةگر هاضةةر ،در نةةی جیسةة آموزشةةی
دوسةةاعمه ،انةةوات م میةةن ننةةز زبةةانی را براسةةاس نبقهبنةةدی داینةة ( )200۹بةةرای آنهةةا
توضةةی داد ایةةو مةةدت ،ننةةز را بةةه انةةوات م میفةةی شةةام جةةوک ،معمةةا ،ننةةز واژگةةانی،
کیمات اصةار ،ادات سةب ی ،بةازی بةا کیمةات ،تحریةن یةا ایة  ،دسة انداخمو ،تحقیةر و
نیةز خودکوچکشةةماری نبقهبنةةدی میکنةةد از ایةةو پةنم ممةةرجر خواسةةمه شةةد هةةر چهةةارده
اسةةم

از ایةةو انیمیشةةو را بةةه زبةةان اصةةیی (انگییسةةی) تماشةةا کننةةد ،مةةمو انگییسةةی آن را

ب وانند و تمامی عبارات ننز آن را شناسایی نمایند
در مرهیةة دوم پةةژوهس کةةه هةةدا آن شناسةةایی اسةةمراتژیهای ممرجمةةان ایرانةةی در
ترجمةة عبةةارات ننةةز و یةةا مو تفاوتهةةای بةةیو آنهةةا بةةود ،عبةةارات ننزآمیةةزی را کةةه
ممرجمةةان شناسةةایی کةةرده بودنةةد ،بةةا ترجم ة ممرجمةةان ایرانةةی در دو کانةةات نهةةات و جةةر
جونیةةور بهصةةورت جداگانةةه مقایسةةه شةةد بةةدیوترتی  ،اسةةمراتژیهای ممرجمةةان در ایةةو
دو کانةةات شناسةةایی شةةد تةةا مش ة ص گةةردد آیةةا نب ة مةةدت کیةةارو ( ،)20۱0اسةةمراتژیهای
ی سةانی توسة ممرجمةةان دو کانةات بةه کةار بةرده شةده یةةا خیةر کیةةارو (،20۱0

)7-6

چهار اسمراتژی م مین را برای ترجم ننز معر ی مینماید:
 ۱ترجمة تحة الیفظی کةةه در آن عبةةارات ننةةز بةةدون تاییةةر بةةه زبةةان مقصةةد برگةةردان
میشوند
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مةةثالً جمیةةهای نظیةةر ? Weird kid, creepy, pants-lessدر کانةةات جةةر جونیةةور
بهصورت «یةه بچة عجیة

کةه قة پوشةک پةاش بةوده» ترجمةه شةده اسة

بةه عبةارت

دیگر ،در ایو اسمراتژی ،ممو مبدأ بهصورت واژهبهواژه ترجمه شده اس
 2جانشةةینی کةةه در آن ننةةز زبةةانی مةةمو مبةةدأ بةةا عبةةارتی تقریبةةاً معةةادت جةةایگزیو
میشةةود مةةثالً جمیةة ? Weird kid, creepy, pants-lessدر کانةةات نهةةات ،بهصةةورت
همانگونةةه کةةه

«یةةه بچة مرمةةوز ،یةةه خةةورده کثیةةن تةةو ایةةو مایةةهها» ترجمةةه شةةده اسة
مشاهده میشود ،بهجای کیم  pants-lessعبارت جایگزیو بهکار برده شده اس

 ۳جةةایگزینی کةةه در آن ننةةز زبةةانی مةةمو مبةةدأ بةةا عبةةارتی اصةةطالهی در زبةةان مقصةةد
جةةایگزیو میشةةود مةةثالً Stump the chimp, The Two Dollar Double Date

در کانةةات نهةةات بهصةةورت «ماةةز بةةا  5۳هةةزار تةةومو» جةةایگزیو شةةده اس ة

(ماةةز گةةاو 5۳

هزار تومو میارزد)
 4هفا که در آن ننةز زبةانی مةمو مبةدأ بةهنور کامة در دوبیةه هةفا میشةود مةثالً
جمیةةة curse these German engineers and their impeccable baby-

! proofingدر جةةر جونیةةور بهصةةورت «لعن ة
شده اس

(لعن

بةةه ایةةو نةةرن صةةندلی کودکانةةه» ترجمةةه

به نرن ایةو صةندلی بچةه) همةاننور کةه مشةاهده میشةود ،بةرای سةاده

کردن دیةالوگ و اابة

هةر کةردن آن بةرای کودکةان ،عبةارت «مهندسةیو آلمةانی» در دوبیةه

هفا شده اس
به منظور بررسةی تةاریر محةی مقصةد بةر انم ةا
ننزآمیةةز گفمگوهةةای ایةةو دو ش صةةی

اسةمراتژی ترجمةه  ،ترجمة عبةارات

اصةةیی در دو کانةةات نهةةات و جةةر جونیةةور بةةا

ی دیگر مقایسةه شةدند پةس از آن ،دنیة اسةمفاده از هةر اسةمراتژی براسةاس مةدت چاومةه
(،20۱2

 )۱۸-۱5شناسةةةایی گردیةةةد چاومةةةه پةةةنم معیةةةار را بةةةرای مفهةةةوم «مقصةةةد

ایدئات» ۱تعرین میکند که عبارت اس

از:

1. ideal receiver
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 ۱کةةد یةةا رمةةز زبةةانی :۱بایةةد بةةیو مةةمو نوشمهشةةده و ةةرم گفمةةاری آن کةةه بایةةد روان و
ی نواخ

باشد ،تعادت وجود داشمه باشد

 2تطاب زمانی اابة ابةوت :2آنچةه دوبیةه شةده بایةد بةا هرکةات لة

و دهةان بةازیگران

روی صةةفح تیویزیةةون بةةهلحا زمةةانی تطةةاب داشةةمه و نیةةز بةةا هرکةةات بةةدن بةةازیگران
تطاب داشمه باشد و با آنچه بازیگر مبدأ میگوید نیز هماهن

باشد

 ۳تعةةداد معقةةوت و اابةة ابةةوت دیالوگهةةا :۳تعةةداد کیمةةات مةةمو ترجمهشةةده بایةةد
تناس

نزم را با تعداد کیمات ممو اصیی داشمه باشد

 4انسجام بیو تصاویر و واژگةان :4بةرای و ةادار مانةدن بةه مةمو مبةدأ ،بایةد بةیو پةالت
و دیالوگها انسجام و هماهنگی وجود داشمه باشد
 5ترجمة و ةةادار :5مةةمو دوبیةةه بایةةد و ةةاداری خةةود بةةه مةةمو مبةةدأ را از لحةةا محمةةوا،
رم و نقس هف نماید
 .۴نتایج و بحث

بةةهدلی ماهیةة

ش صةةی تشةة یص عبةةارات ننةةز ،میةةزان همةةاهنگی پةةنم ممةةرجر در

شناسایی عبارات ننةز محاسةبه شةد بةا اسةمفاده از رمةوت یةیس کاپةا 6کةه در وااة پایةایی
بةةیو چنةةد ارزیةةا

را در تحقیقةةات کمةةی محاسةةبه میکنةةد (بیةةرت و پةة  ،)20۱۱ ،7میةةزان

همةةاهنگی بةةیو ممرجمةةان پةةژوهس هاضةةر محاسةةبه شةةد نب ة
ممرجمان نظر موا

رمةةوت یةةیس کاپةةا ،اگةةر

برای تعییو کةد در ترجمة مةورد نظةر داشةمه باشةند ،نمةرة کاپةا معةادت

یک میشود و اگر تةوا قی بةیو ممرجمةان نباشةد نمةرة کاپةا صةفر میشةود هرچةه نمةره بةه
یک نزدی مر باشد ،توا

بیو ممرجمان بیشمر اس

(اُبرایو و سالدنا)20۱4 ،۸

1. the linguistic code
2. acceptable synchrony
3. credible and realistic dialogue lines
4. coherence between images and words
5. loyal translation
6. Fleiss Kappa
7. Bayerl and Paul
8. O'Brien & Saldanha

مطالعات زبان و ترجمه

۱۳۸

براسةةاس ضةةری

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

پایةةایی کاپةةا ،عبةةارات ننزآمیةةزی کةةه از سةةط بةةانیی از پایةةایی یةةا

همةةاهنگی بةةیو پةةنم ممةةرجر برخةةوردار بودنةةد عبارتانةةد از :جةةوک ( ،)0/6۱معمةةا(،)0/6۳
ننةةز واژگةةانی ( ،)0/6۱کیمةةات اصةةار ( ،)0/54ادات سةةب ی ( ،)0/65بةةازی بةةا کیمةةات
( ،)0/4۸تحریةةةةةن یةةةةةا ایةةةةة

( ،)0/4۸دسةةةةة انداخمو ( ،)0/۸۹تحقیةةةةةر ( )0/۸0و

خودکوچکشةةةماری ( )0/۸0بودنةةةد مقةةةادیر کممةةةر از  0/60هةةةاکی از عةةةدم وجةةةود
هماهنگی اوی بیو ارزیابان اسة

ضةری

کاپةا و تحییة آمةاری مبمنةی بةر آن عةددی بةیو

 -۱تا  +۱اس  ،که هرچةه بةه  +۱نزدیةکتر باشةد بیةانگر وجةود توا ة ممناسة
اس

و مسةمقیر

انةدازههای نزدیةک بةه  -۱نشةاندهندة وجةود توا ة ع ةس و انةدازههای نزدیةک بةه

صفر عدم توا ة را نشةان میدهةد (لنةدیس و کةو  )۱۹77 ،۱براسةاس ایةو یا مةه ،میتةوان
چنةةیو نمیجةةه گر ة

کةةه هةةر پةةنم ممةةرجر در زمینة شناسةةایی جوکهةةا ،معماهةةا ،ننزهةةای

زبةةانی ،ادات سةةب ی ،دسةة انداخمو ،تحقیةةر و تمسةة ر و نیةةز خودکوچکشةةماری اتفةةا
نظر داشمهاند جدوت  ۱بسامد عبارات ننز را در ممو مبدأ ایو انیمیشو نشان میدهد
جدول  .۱بسامد عبارات طنزآمیز در متن مبدأ انیمیشن بچهرئیس
نوع طنز

بسامد

درصد

جوک

6۸0

26/۱۳

معما

۳0

۱/۱5

ننز واژگانی

۱7۸

6/۸4

ادات سب ی

۸7

۳/۳4

دس انداخمو

۱020

۳۹/2

تحقیر

5۹7

22/۹4

خودکوچکشماری

۱0

0/۳۸

مجموت
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در مجمةةوت 2602 ،عبةةارت ننةةز (بةةا در نظةةر گةةر مو همةةاهنگی بةةیو  5ممةةرجر در
شناسةةایی آنهةةا) از مةةمو مبةةدأ ایةةو انیمیشةةو بةةر گر مةةه شةةدند کةةه از میةةان آنهةةا جةةوک
1. Landis & Koch

۱۳۹

ترجم ننز در دوبی ارسی سریات انیمیشو بچهرئیس

( ،)26/۱۳دسةةةة انداخمو ( )۳۹/2و تحقیةةةةر ( )22/۹4بیشةةةةمریو بسةةةةامد را بةةةةه خةةةةود
اخمصةةا

داده بودنةةد در ایةةو اسةةم  ،براسةةاس مةةدت داینةة ( )200۹از هةةر نةةوت ننةةز

مثالی میآوریر:
جوک واهد کالمةی شةام روایة

یةا دیةالوگی اسة

کةه بةه تعجة

خةمر و منجةر بةه

منا ات یا تنااض میشةود مةثالً در م المة زیةر بةیو بچةهرئیس و ی ةی از کارکنةانی اسة
کةةه میخواهةةد در اتةةا خةةودش اجابةة
میدهد که مواعی

مةةزاج کنةةد جمیةةه آخةةر انالعةةاتی را بهدسةة

را روشوتر مینماید:

ترجمه

دیالوگ

قسمت

زمان

بچهرئیس :ایو چه کاریه تو د مر مو؟

The Boss Baby: What in
?the corporate world
Amal: «Can I get a little
”?privacy
The Boss Baby: «Amal,
are you going corner in
”?my office
Amal: «You're the one
”working in the restroom.

پرسمار بچه

00:0۱:02

آمات :میشه ی ر تنها باشر؟
بچهرئیس :آمات! آخه ت ییه تو د مر مو؟

آمات :خو تو آمدی تو دسمشویی کار
میکنی!

معما یا چیسمان ،سؤالی اس

که با پاسخ پیس بینینشده و اهمقانه دنبات میشود:

ترجمه

دیالوگ

قسمت

زمان

تمسیمون :چی شده بد اخال ؟

Templton: What's wrong,
?widdle grump-grump
Tummy gurgles? Izzums
sweepy? Doodles in the
?didee
The Boss Baby: Baby talk
is hate speech,
Templeton.
 !Templton: I got itWhat? See that bump on
his gums? He's getting his
first tooth. No wonder
poor baby is so cranky.
The Boss Baby: Staci,
what do we have for tooth
?pain

اس وتر باس ی

00:۱۱:۳۱

ش م

درد می نه؟ مامان را

می ای؟ ن نه جات سرده؟
بچهرئیس :بچهگونه هرا زدن
توهینه تمسیمون!
تمسیمون :مموجهام ،آن برآمدگی
را میبینی؟ داره دندونس در
میاد به خانر همیو بداخال
شده

بچهرئیس :اسمیسی برای دندون
درد چی داریر؟

۱40
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مطالعات زبان و ترجمه
ترجمه

دیالوگ

اسمیسی :پسمونک یخزده

Staci: Frozen pacifier.

قسمت

ننز واژگانی در واا نةوعی واژهسةازی اسة

زمان

مةثالً کیمة کةوکی-کةوپمر کةه بچةهرئیس

بهجای کیم هییکوپمر از آن اسمفاده میکند:
ترجمه

دیالوگ

قسمت

زمان

بچهرئیس :می ای خفه شر تمسیمون؟

The Boss Baby: What? Are
you trying to choke me, you
homicidal maniac? Gotta
 !mash those mammajammas][Mom.
Mother: Ready for me to clear
– ?plates
!Templton: One more minute
Mother: I bought cookies if
you're done! The Boss Baby:
Mashed, Templeton! I want it
pureed so fine, it'll be in my
diaper by sundown.
][Dad.
Father: Okay, here comes the
!cookie-copter

اس وتر باس ی

00:۱۱:۳۱

باید ایو خوشمزهها را پوره کنی
مادر :بچهها بشقاباتون را تموم
کردید؟ اگر غفاتون را خوردید
براتون کیوچه بیارم؟
تمسیمون :تا یه دایقه دیگه
بچهرئیس :لهس کو تمسیمون،
میخام اینقدر نرم بشه که بمونر
کیس را یه لقمه کنر

پدر :خییی خو  ،کولوچهها دارند
میاند

کیمات اصار ،پاسخهای زیرکانه به سؤانت اس

مثالً:

ترجمه

دیالوگ

قسمت

زمان

بچهرئیس :مو میمونر لوبیات را

The Boss Baby: I'm happy to
?eat the beans, but for free
[gasps.]. Was there a fire that
burned down the rules of
?business
Templton: This isn't a
 business. We're a family.?We're supposed to
The Boss Baby: I don't live in
«supposed-ta, Templeton." I
live in the free market. It's all
business

اس وتر باس ی

00:0۱:55

ب ورم ،منمهی مجانی؟ مو کاسبر،
ن نه ش صیمر آتس گر مه و از بیو
ر مه؟

تمسیمون :این ه کاسبی نیس ! ما یه
خانوادهایر ناسالممی؟
بچهرئیس :مو ناسالممی-مالممی
هالیر نیس

تمسیمون ،مو ق

معامیه میکنر ،زندگی را کاسبی
میبینر

ترجم ننز در دوبی ارسی سریات انیمیشو بچهرئیس

ادات سب ی شام تشةبیه و مقایسةه اسة

۱4۱

کةه بةه منظةور مقایسة چیةزی بةا چیةز دیگةر

با اسمفاده از کیماتی نظیر «شبیه» یا «مث » بهکار میرود:
ترجمه

دیالوگ

قسمت

بچهرئیس :می ای خفه شر

The Boss Baby: What? Are
you trying to choke me, you
homicidal maniac? Gotta
!mash those mammajammas
- Mashed, Templeton! I
want it pureed so fine, it'll
be in my diaper by sundown.
«Come on, beat it like it
”!owes you money

اس وتر باس ی

تمسیمون؟ باید ایو خوشمزهها را
پوره کنی ،لهس کو تمسیمون ،می ام
اینقدر نرم بشه که بمونر کیس را یه

لقمه کنر یه جوری بزن انگار پول
را خورده

زمان

00:02:۳۳

بةةازی بةةا کیمةةات (شةةام هماینةةدها ،اصةةطالهات ،هرنامهةةا ،کیمةةات چنةةدمعناییها و
هرآواها) معمونً بةه جةوکی بةر میگةردد کةه معنةای دیگةری از یةک کیمةه را خطةا

اةرار

میدهد یا به کیماتی بر میگردد که در تیف ی سان و در معنا ممفاوتند:
دیالوگ

ترجمه

اسمیسی :آن باألخره آمد

بچهرئیس :هم را بر میگیره ما را
چراغ نفمی! داغون! صبر کو! چه اتفاای
ا ماده؟

رئیس بزرگ جنا مگا توپوله :بدب
شدیر ،بدب

شدیر ،بدب

خطر بزرگ شرک

شدیر ،یه

را تهدید می نه،

بچهرئیس باید مش

را ه کنه،

رسیدگی به ایو جور کارها با انه

تحریةةن یةةا ایة

]elevator bell rings.
]- [alarm blaring.
][scoffs.
!He's finally here
The Boss Baby: Snitches
get stitches, Peg.
][blaring continues.
The Boss Baby: Wait, what
?happened
Mega Fat CEO Baby:
Whee-oo-whee-oo! Drama,
drama, drama! There's a
critical threat to our
company. Boss Baby is our
man in the field. He's
supposed to catch these
things.

قسمت

گربه در
گهواره

زمان

00:۳:20

بةةر پایة جةةایگزینی ،هةةفا یةةا اضةةا ه بةةه ةةرم و معنةةای اصةةیی مةةمو

صورت میگیرد که منجر به خی ضد ضر المث ها میشود:

مطالعات زبان و ترجمه

۱42

دیالوگ

ترجمه

پدر :چرا کاری میکنیر که بچهها رای

هر

بشند؟
مادر :ما خییی بدیر ایو اصالً مسابقه نیس !

مجری :هان مو با اخمیاراتی که بهعنوان
مجری مسابقات دارم اعالم میکنر که ایو
مسابقه برای همیشه جم شد هم بچهها
برنده هسمند هداا بیشمرشون

Why did we ever make babies
?compete against each other
We're awful! This pageant is
!awful
By the power vested in me as a
celebrity with a microphone, I
hereby declare this pageant
canceled forever. All babies are
winners. Or, at least, most.

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم
قسمت

ماشیو
غوت

دس ة انداخمو کةةه در واا ة خنةةدهدار و در عةةیو هةةات همةةراه بةةا عصةةبانی

زمان

00:2۱:50

یةةا انمقةةاد

اس  ،نقسهای معنایی ممعددی نظیر تمس ر ،تهدید یا ادا درآوردن را ایفا میکند:
ترجمه

رئیس بزرگ جنا

دیالوگ

مگا توپوله :تو چقدر

سادهای پسر جون!
بچهرئیس :مو همیو انن میرم و درسمس
میکنر

رئیس بزرگ جنا مگا توپوله :پس چی؟ و
گرنه سری به رئیسام انالت میدم ،یعنی هییت
مدیره ،بعد هر میمونر اخراج

کنر ،گفمر که

بدونی ،دیگه خودت میدونی باشه بچهرئیس

Mega Fat CEO Baby: «Oh,
aren't you just a peach, high?tops
The Boss Baby: I'll take care
of this Scooter Buskie.
Mega Fat CEO Baby: «Uh,
"yeah, or else.” «The «else
means I take this matter to my
bosses. The Board of
Directors. And then I get to
”fire you, so's we clear.

قسمت

اس وتر
باس ی

زمان

00:07:۱۹

منظةةور از تحقیةةر اسةةمفاده از عبةةارات خشةةو و تةةوهیوآمیز بةةرای تحقیةةر یةةا انمقةةاد از
دیگران اس :
ترجمه

دیالوگ

قسمت

زمان

بچهرئیس :خییی خو  ،خییی خو ،
تو دانشگاه آزاد درس خوندی،
درسمه؟
نمیدونر!
بچهرئیس :هان هر جرأت پیدا کردی
از مو رشوه بگیری ،درسمه؟

The Boss Baby: all right, all
right. So, you went to a
community college, is it? I don't
know! And you the guts to ask
!me for a bonus, now? Ha! see

بازگش
بچهرئیس

00:07:۱۹

۱4۳
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ننةةز خودکوچکشةةماری زمةةانی اسةةمفاده میشةةود کةةه شةة ص از خةةودش انمقةةاد یةةا
گالیه میکند:
ترجمه

تمسیمون :میدونی ،ان ش س

دیالوگ

ناپفیره،

دسممون را خونده ،آنقدرها هر بد نیس
بهعنوان پرسمار منظورمه ،بهمره
بیخیالشیر
بچهرئیس :تسییر نمیشیر ،اینجا خونه و
زندگی ماس

قسمت

زمان

اگر نمونیر ش سمس بدیر

نمیتونیر سرمون را بان بگیریر (در هات
خودزنی) مو کیر ،مو رئیس کوچی ر،

You know, she's not that
bad. I mean, for a babysitter.
– - Maybe we let this happen
The Boss Baby: No
surrender! This is our house.
If I can't beat a teenage girl,
]who am I anymore? [grunts
I'm a little boss! I'm a little
!boss

پرسمار بچه

00:0۹:4۱

مو رئیس کوچی ر

در مرهیة بعةةد ،بةةرای پاسةةخ بةةه سةةؤات دوم ،اسةةمراتژیهایی بررسةةی شةةد کةةه ممرجمةةان
در دوبی ة عبةةارات ننزآمیةةز دو ش صةةی

اصةةیی ایةةو انیمیشةةو در دو کانةةات نهةةات و جةةر

جونیور بةهکار گر مةه بودنةد جةدوت  2بسةامد و درصةد هةر اسةمراتژی و دنیة اسةمفاده از
آنها را در کانات جر جونیور براساس مدت چاومه ( )20۱2نشان میدهد:
جدول  .۲دالیل استفاده از استراتژیهای انطباق در کانال جم جونیور
بسامد

درصد

دلیل

استراتژی

۱5۸0

60/72

همگاهسازی ،ننز

جانشینی

۳00

۱۱/52

ننز

جایگزینی

576

22/۱۳

هفا

۱46

5/6۱
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ترجمه تح

الفظی

ننز ،ابهام در ممو ،صحنههای نامناس
ابهام در ممو مبدأ ،مسائ

رهنگی مربوب به زبان

مقصد

۱44

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

جدوت  2نشةان میدهةد کةه ترجمة تحة الیفظی اسةمراتژی غالة

کانةات جةر جونیةور

مةثالً جمالتةی نظیةر ? Weird kid, creepy, pants-lessو Uh, little bit

بةوده اسة

 of baby acne on my tushدر کانةةات جةةر جونیةةور بةةهترتی  ،بهصةةورت «یةةه بچةةه
عجی

که ق پوشک پةاش بةوده» و «نشةیمنگاهر چنةد تةا جةوش ریةز زده» ترجمةه شةده

بودند
اسةةمراتژی دیگةةری کةةه در کانةةات جةةر جونیةةور اسةةمفاده شةةده اسة  ،جةةایگزینی عبةةارت
ننز ممو مبدأ با عبارت اصطالهی در دوبیه بود ( 22/۱۳درصد) برای مثات ،جمالت
!you shout your lying mouth
Mashed, Templeton! I want it pureed so fine, it'll be in my diaper by
sundown

بهصةةورت «لطف ةاً در آن غةةار عیةةی صةةدر را ببنةةد بچةةه» و «لهةةس کةةو می ةةام ةةردا تةةو
پوش ر یه ارر هنری تحوی بدم» ترجمه شده اس
کربسةةامدتریو اسةةمراتژی نیةةز هةةفا عبةةارات ننزآمیةةز در ایةةو کانةةات اس ة

بةةهعنوان

مثات ،عبارات
Why does your brother look like Halloween just threw up on his
?face
!Curse these German engineers and their impeccable baby-proofing

بهصةةورت «چةةرا داداشةة

مسةة رهبازی در میةةاره؟» و «لعنةة

بةةه ایةةو نةةرن صةةندلی

کودکانه» ترجمه شدند
جدول  .۳دالیل استفاده از استراتژیهای انطباق در کانال نهال
استراتژی

بسامد

درصد

دلیل

ترجمه تح الفظی

۱۳0

4/۹۹

همگاهسازی

جانشینی

۱0۹0

4۱/۸۹

جایگزینی

504

۱۹/۳6

هفا

۸7۸

۳۳/74

مجموت

2602

مسائ
مسائ

رهنگی مربوب به زبان مقصد ،ننز

رهنگی مربوب به زبان مقصد ،ننز ،ابهام در
ممو مبدأ
مسائ

رهنگی مربوب به زبان مقصد
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جةةدوت ۳نشةةان میدهةةد ،جةةایگزینی بةةا  4۱/۸۹درصةةد ،هةةفا بةةا  ۳۳/74درصةةد و
جةةایگزینی بةةا  ۱۹/۳6درصةةد پربسةةامدتریو اسةةمراتژیهای بةةهکار ر مةةه در کانةةات نهةةات
بودنةةد کربسةةامدتریو اسةةمراتژی نیةةز ترجم ة تح ة الیفظی بةةا  4/۹۹درصةةد راوانةةی بةةوده
اس

مثالً جمالتی نظیر
?Weird kid, creepy, pants-less
Uh, little bit of baby acne on my tush.

به ترتی

بهصورت «یةه بچةه مرمةوز یةه خةورده کثیةن تةو ایةو مایةهها» و «یةه جةوش

کوچولةةو تةةو کمةةرم» ترجمةةه شةةده اسةة

بةةهعبارت دیگةةر ،واژة کمةةر جةةایگزیو کیمةة

نشیمنگاه شده و بهجای  pant-lessنیز عبارتی کامالً ممفاوت جایگزیو شده اس
برخی از جمةالت نیةز بةرای این ةه مناسة

شةرای

رهنگةی و مةواعیمی جامعة ایرانةی

شوند و کودکان با آنها آشنا باشند ،در دوبی کانات نهات بازنویسی شدهاند مثالً
Stump the chimp, The Two Dollar Double Date or front row tickets
to Patty Feltmonster's Wiggling Jug Band, and we'll throw in
Jimbo's personal stuffed companion

کةةه بةةه «ماةةز بةةا  5۳هةةزار تةةومو» (ماةةز گةةاو  5۳هةةزار تومةةان مةةیارزد) و «جایگةةاه اوت
کنسةةرت نیمةةا ،جهةةنر و ضةةرر» ترجمةةه شةةده اسة

در جمیة ابیةةی ،ترجمةةه and we'll

 throw in Jimbo's personal stuffed companionهةةةفا شةةةده و «جهةةةنر و
ضةةرر» ترجمةةه شةةده اس ة
هرکات ل

)! (what the hellتةةا همةةاهنگی بةةیو تصةةویر و مةةمو و نیةةز

ش صی ها هف شود

در کانات نهةات نیةز در  ۱۹/۳6درصةد از مةوارد ،از جةایگزینی اسةمفاده شةده اسة

مةثالً

جمیةة خنةةدهداری مثةة ! Ugh, it’s a human car alarmبةةهمنظور بومیسةةازی و
این ةةه گفمگوهةةای ش صةةی ها مقصةةدمدار باشةةند ،بةةه «مثةة صةةدای جیرجیةةرک 60
سالهاس» ترجمه شده اس
دومةةیو اسةةمراتژی بةةهکار ر مةةه در کانةةات نهةةات ،هةةفا ( ۳۳/74درصةةد) بةةود مةةثالً
عبةةارت ? you homicidal maniacدر کانةةات جةةر جونیةةور بةةه «بةةرادر کةةس ارمزی ة ؟»
و در کانات نهات به «تمسیمون» برگردان شده بود
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مطالعات زبان و ترجمه

بةا توجةه بةه ایةو نمةایم ،دلیة بةهکارگیری اسةمراتژیهای ککرشةده ،مسةائ مربةوب بةةه
زبةان مقصةد ( ارسةی) اسة

رهن

تةا بمةوان از نریة ایةو اسةمراتژی ،دیالوگهةای مةمو

مبدأ را از لحا اجمماعی و رهنگی مناس

م انبان زبان مقصد کرد

یا مةةههای مربةةوب بةةه سةةؤات اوت ایةةو تحقیةة کةةه هةةدا آن بررسةةی میةةزان درک
ممرجمان از مفهوم ننةز در مةمو مبةدأ انیمیشةو بچةهرئیس بةود ،هةاکی از وجةود همةاهنگی
در دریا

عبارات ننةز توسة هةر پةنم ممةرجر بةود براسةاس ایةو یا مةه ،میتةوان چنةیو

نمیجةةه گر ة

کةةه بةةیو هةةر پةةنم ممةةرجر در زمین ة شناسةةایی جوکهةةا ،معماهةةا ،ننزهةةای

زبانی ،ادات سةب ی ،دسة انداخمو ،تحقیةر و تمسة ر و نیةز خةود کوچةک شةماری توا ة
بةه عبةارت دیگةر ،براسةاس ایةو نمةایم میتةوان گفة

وجود داشمه اس

شناسةةایی پیامهةةای ننزآمیةةز مةةمو انیمیشةةو بررسیشةةده ،مشة

کةه ممرجمةان در

چنةةدانی نداشةةمند از سةةوی

دیگر ،هیچگونةه همةاهنگی بةیو آنهةا در درک کیمةات اصةار ،بةازی بةا کیمةات و تحریةن
یا ای

ایةو یا مةه بدیومعناسة

وجةود نداشة

کةه درک انةوات ننةز ککرشةده از ممرجمةی

به ممرجر دیگر ممفةاوت بةود کةه ایةو مسةاله ،خةود مؤیةد ایةو وااعیة
ننةةز کةةامالً ش صةةی اسة
به رهن

اسة

کةه دریا ة

(کیةةارو20۱4 ،؛ اسةةسن ی  )2007 ،و مفهةةوم آن نیةةز از رهنگةةی

دیگةر ةر میکنةد (کةاررا )200۹ ،درک برخةی از گونةههای ننةز نظیةر جةوک،

معمةةا ،ننزهةةای واژگةةانی ،ادات سةةب ی ،تمس ة ر ،تحقیةةر و خودکوچکشةةماری بةةه دانةةس
وابسةةمه بةةه رهن ة

و زبةةان نیةةازی نةةدارد ،ولةةی درک کیمةةات اصةةار ،بةةازی بةةا کیمةةات و

تحرین نیازمنةد داشةمو تةوانس زبةانی (آتةاردو )2002 ،و دانةس کامة
اسةة

رهنة

زبةان مبةدأ

(جبةةاری و رویةةزی20۱2 ،؛ سةةینمس )2007 ،بنةةابرایو درک آنهةةا کةةاری دشةةوار و

مسةةمیزم داةة

بسةةیار اسةة ؛ چةةون در با ةة

رهنگةةی زبةةان مةةورد نظةةر جةةای گر مهانةةد

(اندرس-گانر)20۱5 ،
بةةرای شناسةةایی اسةةمراتژیهای بهکارر مةةه در دوبیةةه عبةةارات ننزآمیةةز انیمیشةةو انگییسةةی
بچةةهرئیس بةةه زبةةان ارسةةی در دو کانةةات جةةر جونیةةور و نهةةات ،مةةدت پیشةةنهادی کیةةارو
( )20۱2بةةهکار گر مةةه شةةد نمةةایم بررسةةی چهةةارده اسةةم

از ایةةو انیمیشةةو نشةةان داد

پربسةةامدتریو اسةةمراتژی ب ارر مةةه در کانةةات جةةر جونیةةور ترجمةة تحةة الیفظی (60/72
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درصةةد) و در کانةةات نهةةات جانشةةینی ( 4۱/۸۹درصةةد) اس ة

مةةثالً جمالتةةی نظیةةر Weird

?kid, creepy, pants-lessو Uh, little bit of baby acne on my tushدر
کانةةات جةةر جونیةةور بةةه ترتیةة

کةةه قةة پوشةةک پةةاش بةةوده» و

بةةه «یةةه بچةة عجیةة

«نشةةیمنگاهر چنةةد تةةا جةةوش ریةةز زده» ترجمةةه شةةده بودنةةد روشةةو اسةة

در دوبیةةه

بةةهمنظور هفةة همةةاهنگی بةةیو تصةةویر و کةةالم ش صةةی ها کةةه ی ةةی از اسةةمانداردهای
کیفیةة

مةةدت چاومةةه ( )20۱2اسةة  ،مةةمو مبةةدأ بهصةةورت تحةة الیفظی یةةا کیمهبهکیمةةه
همیو جمةالت در کانةات نهةات بةهترتی

ترجمه شده اس

بةه «یةه بچة مرمةوز یةه خةورده

کثیةةن تةةو ایةةو مایةةهها» و «یةةه جةةوش کوچولةةو تةةو کمةةرم» ترجمةةه شةةده اسة

بةهعبارت

دیگةةر ،واژهةة کمةةر جةةایگزیو کیمةة نشةةیمنگاه شةةده و بةةهجای  pant-lessنیةةز عبةةارتی
کةةامالً ممفةةاوت جةةایگزیو شةةده اس ة

دلی ة ایةةو اس ة

کةةه کیمةةات تةةابو بایةةد در دوبی ة

ارسةةی هةةفا شةةوند؛ چةةون شةةنیدن ایةةو گونةةه کیمةةات از لحةةا
ایرانی نامناس

رهنگةةی بةةرای کودکةةان

اس

اسةةمراتژی دیگةةری کةةه در کانةةات جةةر جونیةةور اسةةمفاده شةةده ،جةةایگزینی عبةةارت
ننزآمیةةز مةةمو مبةةدأ بةةا عبةةارت اصةةطالهی در دوبیةةه بةةود ( 22/۱۳درصةةد) در کانةةات نهةةات
نیةةز در  ۱۹/۳6درصةةد از مةةوارد ،از جةةایگزینی اسةةمفاده شةةده اسة
نمةةةایم تحقیةةة خدابنةةةده و ا ضةةةیی ( )20۱6اسةةة

ایةةو نمةةایم هرراسةةما بةةا

کةةةه خانرنشةةةان کردنةةةد کاناتهةةةای

تیویزیةةونی کةةه در داخةة ایةةران پ ةةس میشةةوند ،معیارهةةای رهنگةةی و مةةفهبی جامعةة
ایرانةةی را رعایةة

نمةةوده و ترجمةةهای مقصةةدمدار ارائةةه میدهنةةد دومةةیو اسةةمراتژی

بهکارر مةةةه در کانةةةات نهةةةات ،هةةةفا ( ۳۳/74درصةةةد) بةةةود در ایةةةو کانةةةات ،برخةةةی از
اصةةطالهات ننزآمیةةز بةةهدلی این ةةه از لحةةا

رهنگةةی مناسةة

کودکةةان ایرانةةی نبودنةةد،

ترجمه نشده بودنةد بةرای مثةات ،تمةامی کیمةاتی کةه مفهةوم حةس را منمقة میکردنةد ،در
کانات نهات هفا شةدند در هةالی کةه در کانةات جةر جونیةور ترجمةه شةده بودنةد البمةه در
کانةةات جةةر جونیةةور نیةةز بةةهدلی ناآشةةنایی کودکةةان ایرانةةی بةةا اصةةطالهاتی کةةه ریشةةه در
رهنةة

انگییسةةی دارنةةد نظیةةر اصةةطالهات مربةةوب بةةه ورزش ،غةةفا ،جشةةوها ،ا ةةراد

مطالعات زبان و ترجمه
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مشةةهور و و نیةةز بةةرای سةةادهکردن دیالوگهةةا و آسانسةةازی هةةر آنهةةا بةةرای کودکةةان ،از
اسمراتژی هفا ( 5/6۱درصد) اسمفاده شده اس
نمةةایم پةةژوهس هاضةةر نشةةان داد کةةه محةةی مقصةةد منجةةر بةةه تفةةاوت معنةةیداری در
ترجم عبةارات ننزآمیةز در دو کانةات نهةات و جةر جونیةور شةده اسة

دوبیة کانةات جةر

جونیور بهوضةون نشةان میدهةد کةه ممرجمةان شةیوهای بةیو بومیسةازی و بیگانهسةازی را
بةةر میگزیننةةد آنهةةا برخةةی از جمةةالت بهکارر مةةه در انیمیشةةو خةةارجی را بومیسةةازی
میکننةةد تةةا ممناس ة

بةةا ارزشهةةای رهنگةةی ایرانةةی گةةردد در هةةالی کةةه عمةةداً برخةةی از

اسم های انیمیشةو آمری ةایی را نیةز دسةم اری میکننةد تةا پةارهای از عناصةر رهنگةی را
بیگانه و ناآشنا نشان دهند
 .۵نتیجهگیری

نمةةایم پةةژوهس هاضةةر نشةةان داد کةةه درک برخةةی از عبةةارات ننزآمیةةز نظیةةر کیمةةات
اصار ،بازی بةا کیمةات و تحرین/ایة
دیگر ممفاوت اس

کةامالً بسةمگی بةه ممةرجر دارد و از ةردی بةه ةرد

در هةالی کةه تشة یص سةایر گونةههای ننةز نظیةر جةوک ،معمةا ،ننةز

واژگانی ،ادات سب ی ،تمس ر ،تحقیر و خودکوچکشماری برای ممرجمان آسان بود
اسةةمراتژیهای غالةة

بهکارر مةةه در ترجمةة عبةةارات ننزآمیةةز انیمیشةةو آمری ةةایی

بچةةهرئیس بةةه زبةةان ارسةةی در کانةةات جةةر جونیةةور ،ترجمةة تحةة الیفظی ،جةةایگزینی و
جانشةةینی و در کانةةات نهةةات ،جانشةةینی ،هةةفا و جةةایگزینی بةةود جانشةةینی و هةةفا
بةةهعنوان ت نیکهةةای بومیسةةازی در نظةةر گر مةةه میشةةوند (ونةةوتی )20۱7 ،بنةةابرایو
میتةةوان گفة

کةةه ترجمةةه در کانةةات نهةةات بیشةةمر مقصةةدمدار اسة  ،چةةون در ایةةو کانةةات،

صةةحنهها و م المةةات نامناس ة  ،هةةفا و بةةا صةةحنهها و دیالوگهةةایی کةةه مناس ة
ایرانی و زمین رهنگی کودکان ایرانی اس

جامع ة

جایگزیو شده بودند

همچنةةیو ،ایةةو پةةژوهس نشةةان میدهةةد ترجمة ایةةو انیمیشةةو در هةةر دو کانةةات نهةةات و
جةةر جونیةةور از اسةةمانداردهای کیفةةی مةةدت چاومةةه ( )20۱2برخةةوردار اسة

هرکةةات لة

و بةةةدن و نیةةةز گفمگوهةةةای ش صةةةی های اصةةةیی ایةةةو انیمیشةةةو در دوبیةةةه ،کةةةامالً
همگاهسةةازی شةةده اسة

از لحةةا ااب ة اعممةةاد بةةودن ترجم ة دیالوگهةةا ،میتةةوان گف ة
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کةةه مةةمو ترجمهشةةده در کانةةات جةةر جونیةةور مناسة تر از مةةمو ترجمهشةةده در کانةةات نهةةات
ایةةو امةةر بةةدیودلی اس ة

اسةة

تح الیفظی اس

کةةه اسةةمراتژی غالةة

در کانةةات جةةر جونیةةور ،ترجمةة

که ایةو بةه و ةاداری ممةرجر بةه مةمو مبةدأ منجةر شةده اسة

که در کانةات نهةات ،جانشةینی و هةفا اسةمراتژیهای غالة

بودنةد و لةفا مةمو ترجمهشةده

از لحا محموای دیالوگهةا ،و ةاداری بةه مةمو مبةدأ را هفة ن ةرده اسة
نمیجةةه گر ة

در هةالی

میتةوان چنةیو

کةةه کانةةات نهةةات کةةه از سةةیمای جمهةةوری اسةةالمی ایةةران پ ةةس میشةةود،

دیالوگها را مطةاب بةا اسةمانداردها و رهنة

کودکةان ایرانةی ترجمةه نمةوده و بةه عبةارت

دیگر ،ترجمة مقصةدمدار ارائةه نمةوده اسة ؛ ایةو در هةالی اسة

کةه ترجمة کانةات جةر

جونیةةور بیشةةمر مبدأمةةدار بةةوده و شةةیوهای مةةابیو بومیسةةازی و بیگانهسةةازی را انم ةةا
کرده اس
بةةا وجةةود ایةةو ،ی ةةی از اصةةییتریو محةةدودی های موجةةود بةةر سةةر راه ایةةو پةةژوهس،
عدم تمایة ممرجمةان بةه هم ةاری بةود زمةان زیةادی صةرا شةد تةا بمةوان ممرجمةانی را
پیدا کرد کةه رصة

و تمایة بةرای شةرک

و تحییةة چهةةارده اسةةم

در ایةو پةژوهس داشةمه و عالامنةد بةه تماشةا

از مةةمو اصةةیی سةةریات انیمیشةةو بچةةهرئیس باشةةند بنةةابرایو،

شناسایی ویژگیهای ش صةیمی و میةزان شةو نبعی آنهةا بسةیار محةدود بةود لةفا مم ةو
اس

تحیی هایی که توس ایو ا راد صورت گر مه تا هدودی خطا داشمه باشد
در نهای  ،نظر بةه این ةه هةدا نهةایی انیمیشةوهای ننزآمیةز ،خندانةدن کودکةان اسة ،

در تحقیقةةات آتةةی بةةه تحییةة نظةةری منظرتةةری بةةرای مقایسةة دوبیةةه در دو کانةةات جةةر
جونیةةور و نهةةات نیةةاز اسة

تةةا بمةةوان دریا ة

کةةدام کانةةات در انمقةةات مفهةةوم ننةةز مو ة تر

عمةة میکنةةد همچنةةیو پژوهسهةةایی نزم اسةة

تةةا از نریةة مقایسةة دیالوگهةةای

ترجمهشةده در دو کانةةات ،نشةةان دهةةد کةةدام کانةةات م المةههای وااعةةی روزمةةره در رهن ة
ایرانةةی را بةةهنور نبیعةةی مةةنع س میکنةةد پیشةةنهاد میشةةود پژوهشةةگران بةةه بررسةةی ایةةو
ن مه نیز بسردازنةد کةه کةدام کانةات بةه خالایة
لهجههای خوشایند اسمفاده میکند

در ترجمة ننةز توجةه بیشةمری داشةمه و از
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