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در سددط ها مختلدد
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دیدد ار کلددامی،

دیدد ار غیرکلددامی ،شددنی ار کلددامی و شددنی ار غیرکلددامی شناسددایی شددون  .مقالدد
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بیشددتر از طری د نددو پوش د

خدارجی

و زیورآلددات نشددان داده ش د ه اس د  .نمودهددا مشدداه ه

ش ۀ التقدا در مقولدهها اشدیا و زبدان بد ن هدم از رخد اد فراواندی برخدوردار بودند .
در سددط شددنی ار غیرکلامی ،نمودهددا التقددا از طریدد صدد اها ،موسددیقی ،و آواز
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 .۱مقدمه

ای د مقالدده بدده بررسددی نمودهددا غیرکلددامی التقددا در فیلمهددا دوبلهش د ه میپددردازد.
التقا و دوبله دو پ ید ۀ پیچید ه و رو بده رشد دنیدا امروزند  .پ ید ۀ التقدا  9در ترجمده
از جنبددهها گوندداگون بررسددی ش د ه اس د

(مانن د نیددوبرت2009 ،2؛ شددرنر و اد 2009 ،9؛

اسدددن هورنبدددا 2009 ،4؛ پدددیم2009 ،9؛ زوبرگدددا ،2009 ،1تیموکزکدددو2009 ،7؛ سدددایمون،8
2099؛ ملددان ر و پرهددام .)2001 ،متددون التقدداطی ممکدد اسدد

از فرایندد ترجمدده حاصدد

شددون یددا نسددخهها اصددلیا در فضددا فرهنگددی خاصددی باشددن کدده از فرهن هددا
مختلدد

تشددکی شدد ه اسدد

(شددرنر و اد  .)2009 ،در ایدد پددهوه  ،التقددا حاصدد از

فرایند ترجمدده مد ن ددر اسد  .نمودهددا اید پ ید ه در فرهند

مقصد عجید

و غرید

بددهن ر میآیدد (شددرنر و اد  .)2009 ،بددا گسددترز روزافددزون ترجمدد دی ار شددنی ار ،
فرهن هددا و زبانهددا مختل د

بددی

تعامدد از عوامدد اصددلی پیدد ای

از پددی

وارد تعام د بددا یک د یگر میشددون  .تمددا

ایدد پ ی هاندد (مانندد شددرنر و اد 2009 ،؛ ولدد ،1

 .)2008نمودهدددا التقدددا از طریددد اندددوا مختلددد
فرهنگی به فرهند
کدده موج د

90

(گتلیدد  2009 ،99و  )2098بددا امکانددات پیچیدد ها هسددتن

و گسددترز انددوا گوندداگون نمودهددا التقددا  92در لایددهها مختل د

میشددون  .پ ی د ۀ التقددا در ترجمدده موج د
موجدد

ترجمدددهها دی ار شدددنی ار از

دیگدر و از زبدانی بده زبدان دیگدر منتقد میشدون  .فیلمهدا دوبلهشد ه

دارا فضددا چن نشددانها
پی د ای

و

توسددعه در فرهندد

ت ییددر و دگرگددونی و در نهای د

ممک د اس د

مقصدد شددود (شددرنر و اد 2009 ،؛ ملددان ر2009 ،؛ سددایمون،
1. hybridity
2. Neubert
3. Schäffner & Adab
4. Snell-Hornby
5. Pym
6. Zauberga
7. Tymoczko
8. Simon
9. Wolf
10. polysemiotic
11. Gottlieb
12. manifestations of hybridity
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نمودها دی ار شنی ار التقا در فیلمها بلن انگلیسی ...

 .)2099از سددو دیگددر ،تهیهکنن د گان فددیلم ممک د اس د
التقددا بددهمن ور تخری د
دوبلدده نق د

برخددی از فرهن هددا اسددتراده کنن د  .در پهوهشددی آم د ه اسد

مهمددی در نمددای

مطلددو

کلامی ،بلکه تصدویرها نیدز ممکد

اسد

زدن و رفتارهددا نهادپرسددتانه دارد .نددهتنهددا بع د
بدر بینند گان تدثییر منردی بگداارد و نمیتدوان اید

نسخهها دوبلهش ه را نادی ه گرف

ورود عناصددر خددارجی بدده فرهن د
بی فرهن ها و زبانهدا مختلد
و دگرگددونی در فرهن د
وجددود نقدد

(لئونارد .)2008 ،2

مقص د از طری د ترجمدده ،موج د

میشدود .عناصدر خدارجی نقد

مقصدد دارندد  .در نهایدد

تعدد اد کمددی مری ندد و در فرهندد

کدده

و قاب د تحم د تراوتهددا فرهنگددی و زبددانی یددا

نمودهددا «دیگددر » 9بدده دور از برچس د
خصوصی

بددا اه د ا

خاصددی از نمودهددا

تمددا

و تعام د

مهمدی در ایجداد ت ییدر

از میددان عناصددر خددارجی بسددیار ،فقدد

مقصدد پایرفتدده میشددون (اون-زوهددر .)2009 ،9بددا

مهددم التقددا در ترجمدد دی ار شددنی ار و تددثییر آن در فرهندد

بهن ر میرس پهوه هدا و مطالعدات نسدبتاً کمدی در اید حدوزه انجدام شد ه اسد

مقصدد ،
(مانند

ملددان ر و خلیلددی2092 ،؛ هوئدده2099 ،4؛ ملددان ر و نعمتددی2097 ،؛ مینوتلددا .)2098 ،9ایدد
پددهوه

میکوشدد تصددویر شددرافی از نمودهددا غیرکلددامی التقددا در فیلمهددا انگلیسددی

بلن دوبلهش ه به فارسی ارائه و به دو سؤا زیر پاسخ ده :
 .9کدد ام نمودهددا التقددا در دوبلدده از نددو شددنی ار غیرکلامی1و دیدد ار غیرکلامی

7

هستن ؟
 .2بسددام کدد امیددا از نمودهددا شددنی ار غیرکلامی و دیدد ار غیرکلامی التقدددا
بیشتر اس ؟

1. Otherness
2. Leonardi
3. Even-Zohar
4. Huet
5. Minutella
6. audio-nonverbal
7. visual-nonverbal
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 .2پیشینۀ پژوهش
 .۱ .2التقاط در ترجمه

پ یدد ۀ رو بدده رشدد التقددا ممکدد اسدد
تمدا

از فرایندد ترجمدده حاصدد شددود .در واقدد ،
موجد

بددی عناصدر فرهن هددا و زبانهدا مختلد

التقددا میشدود (شددرنر و اد ،

 .)2009پهوه هددا بسددیار نشددان میدهدد کدده پ یدد ۀ التقددا قابلیدد

بازسدداز و

شددددک دهی بدددده هوی هددددا را دارد (اد

و شددددرنر 2009 ،9117؛ تیموکزکددددو2009 ،؛

سددی یرپولو2009 ،9؛ سددایمون .)2099 ،تمددا

و زبددان

موج

مختل

و تعامدد بددی دو یددا چندد فرهندد

التقا و بالتب  ،دگرگونی هوی ها در فرهن

چون ترجمه حاصد تعامد بدی دو (یدا چند ) فرهند
فرهنگی و زبدانی خدارجی و التقدا در ترجمده اجتندا
منریا نسب
دی مثبد

مدورد بررسدی و مطالعده قدرار گرفتده اسد

ناپدایر میشدود .نگاههدا مثبد

و

موجدد

(سدایمون2099 ،؛ منردرد .)2098 ،2

ت ییددر و دگرگددونی میشددود .چنددی ت ییراتددی ممکدد اسدد

هوی ها ج ید بده وجدود آورد و در نهاید

موجد

شددود (ملددان ر2009 ،؛ سددایمون .)2099 ،ترجم د خددو
و زبان بدومی بده کدار میبدرد و در نتیجده موجد

 .)2009تمددا
حرک

و زبدان اسد  ،پید ای

عناصدر

بده پ ید ۀ التقدا وجدود دارد .امدا بده تد ری اید مرهدوم پیچید ه بیشدتر بدا

تدد اخ مطلددو

فرهن

مقص میشود.

بددی عناصددر فرهن هددا متردداوت موج د

رشد و توسدعه در فرهند
عناصددر عجی د

مقصد

و غیرعدداد را در

توسدع آنهدا میشدود ( زوبرگدا،
حرک د

و تعام د میشددود .ای د

میتوان مق م رش و نوآور باش .

در مدد

ملددان ر و پرهددام ( )2001براسددا

رویکددرد در بحدد

ن ریددهها اسددتادان ترجمددهپهوه چهددار

التقددا مطددر شدد ه اسدد  .در رویکددرد او  ،التقددا میتواندد حاصدد

فرایندد ترجمدده باشدد  .رویکددرد دوم بدده هوی هددا میددانفرهنگی میپددردازد .در رویکددرد

1. Sidiropoulou
2. Manfredi

نمودها دی ار شنی ار التقا در فیلمها بلن انگلیسی ...

سوم تثییر ندامطلو
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مدت مبد بدر مدت مقصد و در رویکدرد چهدارم التقدا زدایی 9بررسدی

میشود.
زمانی کده متندی پایرفتده میشدود دیگدر ماهید

التقداطی خدود را از دسد

میدهد  ،در

نتیجدده متددون التقدداطی مدداهیتی گددارا 2و تدداریخی دارن د (شددرنر و اد  .)2009 ،اگددر جامع د
مقص د متددون ترجمددهش د ه را بددهعنوان متددون معمددو و عدداد نپددایرد ،متددون ترجمددهش د ه
ممک اس

ماهی

التقاطی خود را حرظ کنن (نیوبرت.)2009 ،

 .2 .2التقاط در ترجمۀ دیداریشنیداری

چهددار نددو نشددان متردداوت شددنی ار کلامی ،9شددنی ار غیرکلامی ،دیدد ار کلامی 4و
دیددددد ار غیرکلامی در متدددددون دی ار شدددددنی ار وجدددددود دارد (دلاباسدددددتیتا9181 ،9؛
زابالبیسدکوا .)2008 ،1هدر کد ام از اید نشدانهها یدا سدط ها دوبلده ممکد اسد

موجد

ظهددور نمودهددا التقددا شددود .دیازسددینتا  )2092( 7میگویدد ترجمدد دی ار شددنی ار
مهمددی در تولیدد مردداهیم فرهنگددی مانندد «دیگددر » دارد .نمودهددا «دیگددر » در

نقدد

فرایندد صدد اگاار مجدد د 8معمولدداً عاد سدداز میشددون تددا از هویدد

خددارجی ایددر

نمان .
انوا مختلری از التقدا بررسدی شد هان  .بدرا مثدا  ،رید  )2094( 1مدیگوید موضدو
فهددم مددت فددیلم در تدداریخ سددینما بدده سددؤالاتی در مددورد زیرنددوی

فددیلم اشدداره دارد کدده

مربو به قبد از انجدام ترجمد بی زبدانی و بخشدی از التقدا بدی کلمدات و تصدویر فدیلم
میشود .در ای پدهوه

آمد ه اسد

کده سدینما صدام  ،التقداطی از کلمده و تصدویر بدود

و ترجمه مقصد محدور آن نیدز روابد بدی تصدویر و مدت نوشدتار را تعیدی میکدرد؛ در
1. dehybridization
2. transitional
3. audio-verbal
4. visual-verbal
5. Delabastita
6. Zabalbeascoa
7. Díaz-Cintas
8. revoicing
9. Raine
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گاشددته سددینما هنددر بددهمن ور حرددظ روایدد
کلمددات و تصددویر میشدد  ،گددر چدده چددرخ
فددیلم و رسددانهها دیجیتددالی موج د
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دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ دوم

تصددویر  ،مددان از پی د ای

التقددا بددی

فرهنگددی ،رشدد و گسددترز جشددنوارهها

ظهددور بینن د گانی بددا علددای فرهنگددی گوندداگون ش د ه

که برایشان خصوصیات فرهن ها خارجی جاا

و سرگرمکنن ه اس .

در پهوهش دی بدده بررسددی التقددا در تولی د مشددتر گروههددا زیرنددوی

آمدداتور چینددی

پرداخته مدیشدود و فرایند تعامد پیچید ها کده اید تولید مشدتر را بدهوجدود مدیآورد
مورد بررسی قرار میگیرد (ران .)2099 ،9
در پددهوه

انگلیسددی محلددی

دیگددر  ،اسددتراده از زبددان ورلددان بددرا زیرنددوی

(آفریقدداییآمریکددایی) بدده فرانسدده بررسددی شدد ه و گرتدده شدد ه اسدد

در حددالی کدده

شددباه ها بددی انگلیسددی محلددی (آفریقدداییآمریکددایی) و فرانسدده بددانلیو (حومدده شددهر )
جدداا

باشدد  ،بدد ون مشددک نیسدد ؛ چددون همیشدده امکددان برقددرار

ممکدد اسدد

تددد اعیها ندددامطلو

میشدددود فیلمهدددا

بدددی دو زبدددان وجدددود دارد کددده باعددد

زیرنوی ش ه به محصولات التقاطی تب ی شون (مو .)2094 ،2
ملددان ر و خلیلددی ( )2092نمودهددا التقددا در زیرنددوی
در پددهوه

آنهددا مانندد پددهوه

را بررسددی کردهاندد  .التقددا

حاضددر حاصدد فرایندد ترجمدده اسدد  .آنهددا از مدد

ملددان ر و پرهددام ( )2001اسددتراده و بددر رویکردهددا او و سددوم در بح د
کددردهاند  .نتددای اید پددهوه

نشددان داد کدده بیشددتر نمودهددا فرهنگیاند  .در اید پددهوه ،

فراوانی انوا گونداگون نمودهدا التقدا بررسدی و در نهاید
فیلمها ،مانن نو پوش

التقددا تمرکددز

بده چند نمدود غیرکلدامی در

و سبا معاشرت و زن گی ،اشاره ش ه اس .

 .3 .2التقاط در دوبله

در دوبلددده از سدددط ها مختلددد

دیددد ار کلامی ،دیددد ار غیرکلامی ،شدددنی ار کلامی،

شددنی ار غیرکلامی (دلاباسددتیتا )9181 ،بددرا تولیدد و انتقددا نشددانهها و معناهددا مختلدد
اسددتراده میشددود .دوبلدده بددهعنوان یکددی از انددوا مرسددوم ترجمددهها دی ار شددنی ار
1. Rong
2. Mevel

نمودها دی ار شنی ار التقا در فیلمها بلن انگلیسی ...

موجدد

909

ظهددور و انتقددا نمودهددا التقددا میشددود .در دوبلدده نشددانهها مختلرددی بددرا

ظهددور نمودهددا التقددا وجددود دارد .بددرا مثددا  ،عک هددا و آهن هددا فیلمهددا
دوبلهش ه ممکد اسد

عجید

هوید

و خدارجی «دیگدر » را نشدان دهند  .پد

چن نشددانها دوبلدده (گتلی د  )2098 ،باع د

افددزای

ماهید

چشددمگیر میددزان التقددا در ای د نددو

محصددو ها میشددود .فضددا دوبلدده پتانسددی زیدداد در تولید نمودهددا التقددا در سددطو
مختلدد

دارد .در فضددا دوبلدده ،هوی هددا فرهن هددا و زبانهددا مختلدد

وارد تعامدد

بددا یکدد یگر میشددون و معنددا ج یدد سددوم( 9چاومدده )2098 ،2یددا محصددو التقدداطی را
تولی میکنن که ممک اس

باع

توسع هوی ها شود (بیکر و هاچ .)2009 ،9

پهوه هدددا در ایددد حدددوزه نشدددان میدهددد کددده از هدددر دو فراینددد بومیسددداز و
بیگانهسدداز  4در دوبلدده اسددتراده ش د ه اس د

(مانن د دنتددون2000 ،9؛ آلددری 2000 ،1؛ هوئدده،

2099؛ مینوتلدددا .)2098 ،ترجمددده در فراینددد بومیسددداز  ،7هویددد
خددارجی خددودز را تددا حد ود از دسد

و عناصدددر فرهنگدددی

میده د (ونددوتی)2099 ،8؛ در نتیجدده ،در فراین د

بیگانهسدداز یددا ایجدداد التقددا (دورگددهسدداز ) ،هوی د

خددارجی افددزای

مییاب د  ،ولددی در

فراین د بومیسدداز از میددزان عناصددر خددارجی و نمودهددا التقددا کاسددته میشددود .چاومدده
( )2092میگویدد محصددو خددارجی در دوبلدده بیشددتر بومیسدداز میشددود تددا در ن ددر
بینندد گان واقعددی و بدداورکردنی جلددوه کندد  .عناصددر خددارجی ممکدد اسدد
مقص مری یدا مخدر

در فرهندد

باشدن  .نتدای برخدی پهوه هدا در ایدران نشدان میدهد در فضدا

مدداهبی حدداکم بددر ایددران ،در دوبلدده از روز تصدداح

فرهنگددی 1بددهمن ور حرددظ هویدد

فرهنگدددی اسدددتراده میشدددود (خوزسدددلیقه و عدددامر  .)2091 ،در ایددد روز ،محصدددو

1. a third new meaning
2. Chaume
3. Baker & Hochel
4. foreignization
5. Denton
6. Ulrych
7. domestication
8. Venuti
9. cultural appropriation
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ترجمه رن وبدو ترجمده و خدارجی بدودن خدودز را تدا حد ود از دسد

میدهد  ،در

نتیجه ،از میزان التقا آن کاسته میشود.
بددهن ر میرسدد مدد
سددط ها مختل د

مناسددبی بددرا تشددخیص انددوا گوندداگون نمودهددا التقددا در

دوبلدده معرفددی نش د ه اس د  .هوئدده ( )2099نمودهددا التقددا در دوبلدده

را در هددر دو سددط کلددامی و غیرکلددامی بررسددی میکن د  .یافتددهها هوئدده ( )2099گویددا
ایدد مطلدد

اسدد

کدده دوبلدده در فضددا بینددابینی مدد ن ددر بابددا ( )9114رخ میدهدد  .او

میگویدد گرچدده ممکدد اسدد

از دوبلدده در جهدد

بومیسدداز عناصددر خددارجی اسددتراده

شود ،نتدای او فضدا التقداطی دوبلده و وجدود تعامد بدی فرهن هدا و زبانهدا مختلد
(نریسدی2099 ،؛ عدامر ،

را نشان میدهد  .علدیرغم اینکده ایدران کشدور دوبلدهمحور اسد

 )2098تحقیدد اندد کی در مددورد التقددا در دوبلدده انجددام شدد ه اسدد  .ملددان ر و نعمتددی
( )2097راهکارهدددا بهکاررفتددده در ترجمددد نمودهدددا «دیگدددر » را در انیمیشددد ها
آمریکددایی بررسددی کردهاند  .ای د پددهوه
نشان داد که از میدزان نمودهدا فرهند

براسددا

رویکددرد دوم التقددا اسد

و نتددای آن

«دیگدر » کاسدته شد ه اسد  .در پهوهشدی دیگدر،

مینوتلددا ( )2098بدده بررسددی نمودهددا التقددا در فیلمهددا دوبلدده میپددردازد و نتددای آن
مانن د پددهوه

بل د و )2001( 9نشددان میده د کدده بسددیار از نمودهددا التقددا و دیگددر

که در پیکره اصلی وجود دارن در نسخ دوبله حا
تصدداویر در دوبلدده نقدد

ش هان .

مهمددی در نشددان دادن هویدد

و عناصددر خددارجی دارندد

(دنتدددون2000 ،؛ هوئددده .)2099 ،باقیمانددد ه( 2وندددوتی )2099 ،در سدددط دیددد ار دوبلددده
موج

التقدا در محصدو دوبلده و ایجداد فضدا التقداطی دوبلده میشدود (هوئده.)2099 ،

بدده بیددان دیگددر ،عناصددر خددارجی موجددود در تصدداویر باعدد
فرهن هددا مختل د
پددهوه

تمددا

و تعامدد بددی

در فضددا چن نشددانها دوبلدده و التقدداطی ش د ن محصددو میشددون .

حاضددر بدده بررسددی نمودهددا دیدد ار غیرکلامی و شددنی ار غیرکلامی التقددا در

فیلمها دوبلهش ه میپردازد.
1. Baldo
2. remainder
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 .3طرح تحقیق

ملددان ر و پرهددام ( )2001براسددا
رویکددرد را در بح د

التقددا توضددی میدهن د  .پددهوه

اسدد  .رویکددرد او براسددا
تعرید

ن ریددهها و یافتددهها سددایر ترجمدده پهوهددان چهددار

تعریدد

شددرنر و اد

حاضددر بددر رویکددرد او متمرکددز
( )2009از متددون التقدداطی اسدد  .در

آنهددا ،متددون التقدداطی ممکد اسد

حاصد فرایند ترجمدده باشددن ؛ در اید متددون،

مقصد عجید

و غیرعدداد بددهن ر میآیند  .چنددی نمودهددایی

نمودهددا التقددا در فرهند

حاص ناتوانی متدرجم نیسدتن بلکده از تصدمیم آگاهانده متدرجم حاصد میشدون (شدرنر و
اد  .)2009 ،به بیدان دیگدر ،رویکدرد او یدا رویکدرد توصدیری ،کیرید التقداطی را در ارتبدا
میانفرهنگی بررسی میکن .
رویکرد دوم یدا رویکدرد فرهنگدیاجتمداعی ،التقدا را در ارتبدا بدا هوی هدا میدانفرهنگی
بررسدی میکند  .نمودهدا التقددا در اید رویکدرد فقد در متددون مبد قابد روید
چندی نمودهددایی از طرید ترجمدده بدده فرهند
تثییر نامطلو
موج

مقصد منتقد میشددون  .در رویکددرد سددوم،

مت مب بدر مدت مقصد در فرایند ترجمده موجد

رویکددرد عناصددر التقددا ناش دی از دان د

اسد .

کددم متددرجم اس د

التقدا میشدود .در اید

و ت د اخ و عناصددر نددامطلو

التقا میشدون  .التقدا زدایی 9نیدز در رویکدرد چهدارم بررسدی شد ه اسد

 .)9910برخددی از پهوهشددگران بددر ایدد باورندد کدده فرایندد ترجمدده موجدد

(پرهدام،

التقددا زدایی

میشددود (پدیم2009 ،؛ اسددن هورنبددا  .)2009 ،اسددن هورنبددا بددا رکددر مثددالی میگوی د در
ترجمه از میزان التقدا زبدانی مدت مبد کاسدته میشدود .پدیم معتقد اسد
بدی دو فرهند
فرهن
مد

و زبددان ایجدداد میکند و موجد

ترجمده مدرز

التقددا زدایی و یک سددتی مددت ترجمدده در

مقص میشود.
ملددان ر و پرهددام ( )2001براسددا

فرهنگددی گوندداگونی را براسددا

مدد

پیکددرۀ ترجمدد مکتددو

اسدد  .آنهددا عناصددر

فرهنگددی هافسددت  ،2ن ری د آیسددبر( (کددوه یخددی)

9

1. dehybridization
2. Hofstedes’s Onion
3. Hofstedes’s Onion
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(کاتددان )2094 ،9و عناصددر فرهنگددی تریددوینی )2002( 2ارائدده کردهاندد کدده عبارتاندد از
نشددانهها ،9حرکددات دسدد

و صددورت ،4عک هددا ،9اشددیا ،1موسددیقی ،7هنددر و ادبیددات،8

خوردنیهددا و نوشددی نیها ،1نددو پوشدد

و زیورآلددات ،90معمار هددا ،99نامهددا و تدداریخ،92

قهرمددان ،99مناسددا ،94عر هددا و سددن ها ،99احساسددات و اعتقددادات ،91عناصددر مدداهبی،97
اسددطورهها و افسددانهها ،98عناصددر محیطددی و ج رافیددایی ،91روزهددا و سددباها .20کاتددان
( )2094عناصددر فرهنگددی مختل د
پوش د

معمول داً اولددی نشددان هوی د

طرید نددو پوشد
هوی د
فرهن د

در محددی اطددرا

را معرفددی میکن د و میگوی د سددبا

اس د  .هددر فرهنگددی در مددورد هوی د

نمایددان میشددود باورهددا قددو ا دارد .بددرا بسددیار  ،پوشد

شماس د  .نددو پوش د  ،زبددان و حرکددات ب د ن و ...ممک د اس د
دیگددر متردداوت باش د  .براسددا

بودن معیار شناخ

افددراد کدده از

عناصدر التقدا و علد

تعری د
عجید

شددرنر و اد
و غرید

شددما،

از فرهنگددی بدده

( ،)2009عجی د

و غری د

بدودن هدم مربدو بده ترداوت

فرهن ها و زبانها اس .
در پددهوه

حاضددر ،رویکددرد او مدد

ملددان ر و پرهددام ( )2001انتخددا

و بددهمن ور

بررسددی نمودهددا التقددا در دو سددط دیدد ار غیرکلامی و شددنی ار غیرکلامی براسددا
1. Katan
2. Thriveni
3. semiotic signs
4. gestures
5. pictures
6. objects
7. music
8. art and literature
9. food and drink
10. dress code and ornaments
11. architecture
12. names and dates
13. heroes
)14. rituals (including communication strategies
15. customs and traditions
16. beliefs and feelings
17. religious elements
18. myths and legends
19. geographical and environmental elements
20. ways and styles
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مد

دلاباسددتیتا ( )9181سددازگار ش د  .م د

ترجمدد مکتددو

909

ملددان ر و پرهددام براسددا

توسددعه پیدد ا کددرده اسدد  .چددون متددون دی ار شددنی ار از نشددانهها

مختلری تشدکی شد هان کده بدهطور همزمدان در تولید معندا نقد
مدد

بررسددی التقددا در

آنهددا براسددا

تقسددیمبن

مدد

دارند (چاومده،)2004 ،

دلاباسددتیتا ( )9181سددازگار شدد تددا سددط ها

شددنی ار غیرکلامی و دی د ار غیرکلامی را پوش د

ده د  .م د

دلاباسددتیتا شددام مددوارد زیددر

میشود:
 .9دی ار کلامی؛  .2دی ار غیرکلامی؛  .9شنی ار کلامی؛  .4شنی ار غیرکلامی.
سط شنی ار کلامی شدام نشدانهها زبدانی میشدود کده قابد شدنی ن هسدتن و سدایر
آهن هددا و ص د اها در سددط شددنی ار غیرکلامی قددرار میگیرن د  .در سددط دیدد ار کلامی،
تصاویر بدا نوشدتهها و نشدانهها زبدانی وجدود دارد و سدایر تصداویر کده نشدانهها زبدانی
ن ارن در دست آخدر یعندی دسدت دید ار غیرکلامی قدرار میگیرند  .بدا مد

سدازگار شد ه

نمودهددا فرهنگددی و زبددانی التقددا در چهددار لایدد شددنی ار کلامی ،شددنی ار غیرکلامی،
دیدد ار کلامی ،و دیدد ار غیرکلامی قابدد تشددخیص اسدد  .در ایدد پددهوه

فقدد جنبدد

غیرکلامی م ن ر اس .
 .۱ .3پیکره و روش پژوهش

پیکددرۀ ایدد پددهوه

از هشدد

فددیلم بلندد انگلیسددی و نسددخهها دوبلددهشدد ۀ آنهددا

تشددکی شدد ه اسدد  .بددهدلی گددارا بددودن ماهیدد
فیلمهددا انگلیسددی محصددو هرد

التقدداطی (ترکددون -کاندد ی ،)2009 ،9

سددا اخیددر انتخددا

شد هان  .نسددخهها دوبلدده توسد

ص ا و سیما جمهدور اسدلامی ایدران بده زبدان فارسدی دوبلده شد هان  .لیسد

فیلمهدا در

ج و  9آم ه اس :

1. tirkkonen-condit
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جدول  .۱ویژگیهای هشت فیلم بلند انگلیسی و نسخۀ دوبلۀ آنها
سال تولید

زمان پخش نسخۀ

نسخۀ اصلی

دوبله

عنوان فارسی

زمان پخش نسخۀ

عنوان انگلیسی

اصلی

2091

 909دقیقه

ورود

 998دقیقه

Arrival

2092

 927دقیقه

جانگو آزاد ش ه

 919دقیقه

Django Unchained

2094

 999دقیقه

 911دقیقه

Interstellar

2094

 80دقیقه

 17دقیقه

Night at the Museum:
Secret of the Tomb

میانستارها
ش

در موزه :راز
مقبره

2094

 89دقیقه

صن وقچ می ا

 900دقیقه

2099

 907دقیقه

رکود بزر(

 990دقیقه

2094

 71دقیقه

2099

 77دقیقه

هت بزر(
بوداپس
کارآموز

The Adventurer: The
Curse of the Midas
Box
The Big Short

 900دقیقه

The Grand Budapest
Hotel

 929دقیقه

The Intern

فیلمها اصلی و نسخهها دوبلهشد ه چند ی بدار بده دقد

بررسدی شد ن  .ابتد ا تمدام

نسخهها دوبلهشد ه بده فارسدی چند ی بدار بررسدی شد ن تدا نمودهدا غیرکلدامی التقدا
در لایددهها دیدد ار و شددنی ار شناسددایی و اسددتخرا شددون  .ایدد نمودهددا در فرهندد
مقصدد عجیدد

و غیرعدداد بددهن ر میآیندد (شددرنر و اد  .)2009 ،سددپ  ،نمودهددا

التقا در نسدخهها

دوبلهشد ه بدا متناظرشدان در فیلمهدا اصدلی مقایسده و تحلید شد ن

و نو نمودها التقا براسا

م

ملان ر و پرهام ( )2001مشخص ش .

 .4یافتهها
 .۱ .4نمودهای دیداریغیرکلامی التقاط

انددوا گوندداگونی از نمودهددا دیدد ار غیرکلامی التقددا در پیکددرۀ پددهوه

مشدداه ه و

تحلیدد شدد  .چددون متددون دی ار شددنی ار چن نشددانها هسددتن  ،چندد ی نمددود التقددا
ممکدد اسدد

بددهطور همزمددان وجددود داشددته باشدد  .تحلیدد چندد نموندده از نمودهددا
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دیدد ار غیرکلامی التقددا کدده از نسددخهها دوبلهشدد ه اسددتخرا شدد ن در ایدد قسددم
آم ه اس .

تصویر  .۱نمودهای دیداریغیرکلامی التقاط از مقولههای نوع پوشش و زبان بدن در فیلم شب در
موزه :راز مقبره

تصددویر  9نمودهددا دیدد ار غیرکلامی التقددا و تقابدد عناصددر فرهنگددی را نشددان
میده  .در تصویر سدم

راسد

کلداه وسدترن ،پداپیون ،عمامده ،و عبدا و در تصدویر سدم

چپ هدم کدراوات ،عمامده ،و عبدا از نمودهدا غیرکلدامی التقدا و تقابد فرهنگدی بهشدمار
میآیندد  .ایدد نمودهددا در مدد

التقددا در مقولدد نددو پوشدد

و زیورآلددات طبقددهبندد

شدد هان  .بددهدلی تردداوت بددی فرهن هددا چنددی نمودهددایی در فرهندد
غیرعدداد بددهن ر میآین د  .تردداوت فرهن د
اس  .مرد عدر

غددر

دس

در نددو پوش د

کامل داً نمایددان

عبدا و عمامده میپوشد  ،در حدالی کده مدرد آمریکدایی پداپیون یدا کدراوات

اسدتراده میکند  .اید نددو پوشد ها در فرهند
خود جل

و عددر

مقصدد عجیدد

و

میکن  .در تصویر سدم

دارد ،فرد جلدویی بدا حالد

ایدران عدداد نیسد

و توجدده مددردم را بدده

کده بدا حالد

بده

راسد  ،مدرد عدر

تهداجمی چدو

متشخصدانه بدا پداپیون و کد شدلوار و کدابو هدر کد ام

زبان بد ن مترداوت دارند  .اید نمودهدا غیرکلدامی التقدا نیدز تقابد فرهنگدی را نمدای
میدهند و در مقولد زبددان بد ن 9طبقهبن د
تصددویر ممک د اس د

شد هان  .اسددتراده از چنددی نمودهددایی در یددا

فرهنگددی را بدده حاشددیه بکش دان یددا باع د

خددو

و برتددر جلددوهدادن
1. body language
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فیلمسدازان ممکد اسد

بدهدلاید مختلردی از نمودهدا

التقا در فیلمها استراده کنن .
یکددی از نمودهددا پرتکددرار التقددا در سددط دیدد ار غیرکلامی نددو پوشدد
(در مقولدد نددو پوشدد
پوشد

و زیورآلددات) اسدد  .خانمهددا بدد ون حجددا

غربیاند  .اید نددو پوشد

م ددایر بددا فرهند

خانمهددا

و بیشددتر بددا نددو

اسددلامی ایددران اسد  .تهیدهکنند گان

فیلم ممکد اسد

در برخدی مدوارد پوشد

مانن د فددیلم ش د

در مددوزه :راز مقبددره ( )2094کدده پیددراه خددانمی را پوشددی هتر کردهان د .

ای د مددوارد در نهای د

بددهدلی نددو پوش د

خانمهدا را بده فرهند
م ددایر بددا فرهن د

اسددلامی ایددران جددزو نمددود

غیرکلددامی التقددا بهشددمار میآیندد و در مقولدد نددو پوشدد
شدد هان  .همددانطور کدده کاتددان ( )2094میگویدد نددو پوشدد
نشددانهها هویدد

ایدران نزدیداتر کنند ؛

و زیورآلددات طبقهبندد
معمولدداً جددزو اولددی

اسدد  ،بررسددی نسددخهها دوبلهشدد ه نشددان داد کدده نددو پوشدد

زیورآلددات اولددی نشددان هویدد
نددهتنها فرهن هددا مختل د

و

خددارجی در سددط دیدد ار غیرکلامی اسدد  .در فیلمهددا

را بددا نددو پوش شددان نشددان میدهن د  ،بلکدده حتددی طبقددهها

اجتمدداعی متردداوت را هددم از طرید نددو پوشد

و زیورآلددات از یکد یگر متمددایز میکنند .

البتدده در فیلمهددا متردداوت بددا انددر و سددباها متردداوت ممک د اس د
نمودها التقا جزو اولی نشانهها هوی

خارجی باشن .

تصویر  .2نمودهای دیداریغیرکلامی التقاط از فیلم رکود بزرگ

انددوا دیگددر از

نمودها دی ار شنی ار التقا در فیلمها بلن انگلیسی ...

راسدد

تصددویر سددم

کددازینویی را در لددا

901

وگددا

دیدد ار غیرکلامی التقددا جددزو مقولدد مکانهددا 9طبقهبندد
ممک د اس د

نشددان میدهدد  .ایدد نمددود
شدد ه اسدد  .کدداربر مکددانی

در فرهنگددی وجددود داشددته باش د  ،امددا در فرهن د

باشدد  .در فددیلم جددانگو آزاد شدد ه ( ،)2092کافددهها مختلدد
اس

و ممنددو

دیگددر عجی د

وسددترن نشددان داده شدد ه

کده در آنهدا مشدروبات الکلدی سدرو میشدود .اید مدوارد نمدود غیرکلدامی التقدا در

سددط دی د ار غیرکلامی و مثددالی از مقول د مکددان هسددتن  .بددهدلی تردداوت فرهن د

اسددلامی

آمریکدایی چندی مکانهدایی مانند کدازینو و کافدهها غربدی در فرهند

ایدران و

و فرهن

بددرا بینن د گان ایرانددی عجی ان د  .کدداربر چنددی مکانهددایی در ایددران ممنددو اس د  ،در
حددالی کدده کازینوهددا در فرهند

غربددی و در آمریکددا فراواناند و سددرو مشددروبات الکددی در

آنجا عاد و قانونی اس .
همچنددی دسددتگاه قمددار نیددز نمددود از التقددا در سددط دیدد ار غیرکلامی و جددزو
(تصددویر  .)2چنددی نمودهددایی در فرهن د

مقول د اشددیاا اس د

ایددران عجی د

و غیرعدداد

بددهن ر میرسددن  .یکددی دیگددر از نمودهددا پرتکددرار التقددا در سددط دیدد ار غیرکلامی
موارد مربو به مشروبات الکی اسد  .البتده فراواندی اید نمودهدا همدانطور کده گرتده شد
بدده سددبا فیلمهددا بسددتگی دارد .در بعضددی از نسددخهها دوبلهشدد ه ،مصددر
الکددی ،بطر هددا تزئینددی آنهددا یددا دسددتگاه مخصددو
در تصدویرها مختلد

ریخددت مشددروبات الکلددی در کافدده

شناسدایی و نمددود غیرکلدامی التقدا در ن ددر گرفتده شد ن  .اسددتراده

از دسددتگاهها قمددار و مشددروبات الکددی در فرهن د
کدده در فرهندد

مشددروبات

اسددلامی ایددران ممنددو اسد

در حددالی

غربددی روا دارد و معمددو اسدد  ،در نتیجدده چنددی نمودهددایی بددرا

بینن گان ایرانی غیرعاد و نشاندهن ۀ فرهن

غربی اس .

1. places
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تصویر  .3نمودهای دیداریغیرکلامی التقاط از مقولۀ حیوانات خانگی

در تصددویر  ،9نگهدد ار از حیوانددات در خاندده نمددود دیدد ار غیرکلامی التقددا اسدد .
نگهدد ار از تمسددا در اسددتخر خاندده نیددز نمددود غیرکلددامی التقددا اسدد  .در فرهندد
اسددلامی ایددران ،نگهدد ار حیوانددات نجدد
غربددی اسدد ؛ لدداا عجیدد
نمودهددا در مدد
مدد

و غریدد

و وحشددی در خاندده ممنددو و جددزو فرهندد

محسددو

میشددود .چددون مقولددها مددرتب بدده ایدد

ملددان ر و پرهددام ( )2001وجددود ن اشدد  ،مقولدد حیوانددات خددانگی 9بدده

اضددافه شدد  .در نتیجدده نمودهددا التقددا در تصددویر  9جددزو مقولدد حیوانددات

خانگیان .

1. pets
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تصویر  .4نمود دیداریغیرکلامی التقاط از مقولۀ سبک زندگی در فیلم رکود بزرگ

تصددویر  ،4مایکدد بددر  9در فددیلم رکددود بددزر( ( )2099را نشددان میدهدد  .بددر در
دفتددرز بددا شددلوار و پابرهندده کددار میکن د  .2ایدد نمددود دیدد ار غیرکلامی التقددا جددزو
مقولد سددبا زند گی 9اسد  .همچنددی او در مواقد بسددیار بددا چو هدا موسددیقی جدداز،
حالد

جدداز زدن بدده خددود میگیددرد؛ بددهعنوان نموندده ،رو پددای

یددا در هددوا جدداز میزند .

ای نمونه هم سدبا زند گی خدارجی را نشدان میدهد  .جداز زدن در فرهند
دارد و در فرهن د
سدبا و فرهند
ای د شخصددی

غربدی ریشده

اسددلامی ایددران معمددو نیس د  .بینن د گان ایرانددی بددا دی د ن جدداز زدن بدده
غربدی متوجده فرهند

غیرخدود و بیگانده میشدون  .برخدی رفتارهدا کده

فددیلم هنگددام جدداز زدن از خددودز نشددان میده د  ،مانن د فریادهددا بلن د

که میکش  ،نیز در فرهن

اسلامی ایران معمو نیس .

سدددباها زنددد گی مترددداوتی از فرهن هدددا مختلددد

ممکددد اسددد

در فیلمهدددا

دوبلهش ه وجود داشدته باشدن  .بدرا مثدا  ،در فدیلم کدارآموز ( )2099خدانمی کده صداح
شرک

اسد

 .2در فرهن
محسو

در داخد دفتدرز بدا دوچرخده رفد وآمد میکند و داخد دفتدرز ،هنگدام

1. Michael Burry
ایران ،پوشی ن شلوار و پابرهنه بودن در مح کار و محی ها رسمی ،معمو و طب هنجارها مقبو

نمیشود.
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کددار دوچرخدده سددوار میشددود تددا از جددایی بدده جددا دیگددر بددرود .اید نموندده نیددز نمددود
دیگددر از پ ی د ۀ التقددا در سددط دی د ار غیرکلامی از مقول د سددبا زن د گی اس د  .ای د
سبا زن گی در فرهن

ایران غیرعاد اس

و طب هنجارها مقبو نیس .

تصویر  .5تصویر اتاق اعتراف به گناه در کلیسا از فیلم هتل بزرگ بوداپست

تصددویر  9از فددیلم هت د بددزر( بوداپس د
اعتددرا

( )2094اس د  .در ای د قسددم

فددیلم ،اتددا

بدده گندداه در کلیسددا نشددان داده میشددود .عناصددر مدداهبی مسددیحیان در فرهندد

اسددلامی ایددران معمددو نیسدد  ،در نتیجدده نمددود التقددا بهحسددا
دیدد ار غیرکلامی التقددا جددزو عناصددر مدداهبی طبقهبندد
بددرا بینندد گان در فرهندد
هستن و در فرهن

ایددران عجیدد

اسلامی ایران ممکد اسد

میآیندد  .ایدد نمددود

شدد ه اسدد  .چنددی عناصددر

اسدد  .بسددیار از بینندد گان ایرانددی مسددلمان
تدا بده حدا حتدی اتدا اعتدرا

بده گنداه در

کلیسدا را از نزدیدا ن ید ه باشدن  ،در نتیجده چندی عناصدر بدرا بینند گان ایراندی عدداد
نیسدد

و نشدداندهن ۀ فرهندد

«دیگددر » اسدد  .میددزان نمودهددا التقددا از نددو عناصددر

ماهبی در فیلمهدا مختلد  ،مترداوت اسد  .در بعضدی فیلمهدا ممکد اسد
نمود پی ا نشود.

اصدلاً چندی
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تصویر  .6بازی بیسبال در فیلم میانستارهای

غربدی دارد و در ایدران معمدو نیسد  ،در نتیجده نمدود

باز بیسدبا ریشده در فرهند

دیدد ار غیرکلامی التقددا در ن ددر گرفتدده شدد ه و در مقولدد ورزز و بدداز ( 9سددرگرمی)
طبقهبندد

(تصددویر  .)1ایدد بدداز بددرا بینندد گان ایرانددی عجیدد

شدد ه اسدد

تددازگی دارد .افددراد بسددیار زیدداد در ایددران ممکدد اس د

اسدد

و

حتددی از قددوانی و نحددوۀ بدداز

بیسددبا اطلدداعی ن اشددته باشددن  .امددا بیسددبا در بسددیار از کشددورها دیگددر بددا فرهندد
متردداوت ،معمددو اسدد

و مسددابقات آن را مانندد بدداز فوتبددا در ایددران دنبددا میکنندد .

همچنددی دو پسددر بچدده از خوشددحالی بدده بالددا میپرن د و سینههایشددان را بدده هددم میزنن د .
ایدد نمددود دیدد ار غیرکلامی التقددا در مقولدد زبددان بدد ن طبقهبندد
فرهن هددا مختلد

ممک د اسد

کنن  .مثلاً در ایدران ممکد اسد
در تصددویر نشددان داده ش د ه اس د

شدد ه اسدد  .در

از زبددان ب د ن متردداوتی بددرا ابددراز خوشددحالی اسددتراده
کد

دس هایشدان را بده هدم بزنند  .ولدی اید مدورد کده

بددرا بینن د گان ایرانددی غیرعدداد اس د  .در فددیلم رکددود

بزر( ( )2099نیز برا ابدراز خوشدحالی از همدی زبدان بد ن اسدتراده شد ه اسد  .دو مدرد

1. sports and games
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چدددون از انجدددام کدددار نتیجددد خدددوبی گرفتنددد سینههایشدددان را بددده هدددم میزننددد و
خوشحالیشان را نشان میدهن .
انددوا مختلرددی از ورزز ،بدداز و سددرگرمی از فرهنگددی بدده فرهن د

دیگ در متراوتان د

و نمددود التقددا بهشددمار میروندد  .همچنددی زبددان بدد ن و حرکددات دسدد
فرهن هددا مختل د

ممک د اس د

و صددورت در

معنددا متردداوتی داشددته باشددن  .زبددان ب د ن در بعضددی

موارد معنا دیگر بده آنچده ،بدرا مثدا  ،در سدط شدنی ار کلدامی گرتده میشدود اضدافه

میکندد  .در فددیلم شدد
انگشد

در مددوزه :راز مقبددره ( ،)2094خددانم نگهبددان در حددی صددحب ،

اشداره و میددانی خددود را در هددوا خددم میکند  .ای د حرکد

بهکار میرود که فدرد میخواهد بده مخاطد

نشدان دهد بدرعک

دس د

آنچده میگوید حقیقد

دارد .در نتیجدده اید نشددان دید ار غیرکلامی ،یددا لاید معنددایی از فرهند
مت فدیلم اضدافه میکند  .اید ندو حرکد
زبددان بد ن در ن ددر گرفتدده ش د  .ای د حرک د
عجیدد
حرک

معمولداً زمددانی
«دیگددر » را بدده

دسد  ،نمدود دید ار غیرکلامی التقدا از ندو
دس د

خددانم نگهبددان بددرا بینند گان ایرانددی

و غیرعدداد اسدد  .بسددیار از بینندد گان ایرانددی ممکدد اسدد

از معنددا ایدد

فرهنگدی اطلداعی ن اشدته باشدن  ،امدا بدا کمدا نشدانهها دیگدر متوجده معندا آن

بشون .
در فرهندد

اسددلامی ایددران ،رو قددرآن دسدد

فددیلم رکددود بددزر( ( ،)2099مددرد دسددت

میگاارندد و قسددم میخورندد  ،امددا در

را بددرا قسددم خددوردن بالددا میبددرد .چنددی

نشددانها بددرا بینندد گان ایرانددی غیرمعمددو و نشدداندهن ۀ فرهندد
نمود دی ار غیرکلامی التقا مثالی از مقول زبان ب ن اس .

خددارجی اسدد  .ایدد
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تصویر  .7نمودهای دیداریغیرکلامی التقاط از دو فیلم رکود بزرگ و کارآموز

در تصددویر  ،7طر هددا معمددار لاندد پرندد ه در جلددو خاندد ویلددایی و دفتددر ادار
شیشددها در ایددران رایدد نیسددتن  ،در نتیجدده نمددود دیدد ار غیرکلامی التقددا در مقولدد
معمار در ن ر گرفته شد ن  .بدهمدرور زمدان ممکد اسد
در فرهن

اسدتراده از چندی عناصدر هدم

مقص معمو شود.

نمودهددا متردداوتی در سددط دیدد ار غیرکلامی تحلیدد شدد  .ایدد نمودهددا موجدد
هوی

التقداطی محصدو دوبلده میشدون  .نمدودار  9فراواندی نمودهدا التقدا را در سدط

دی ار غیرکلامی نشان میده :
40
35
30
25
20
15
10
5
0

سبا زن گی

زبان ب ن

عر
و سن

عناصر محیطی و ج رافیایی

عناصر ماهبی

اسطوره و افسانه

مناسا

معمار

واح ها پو یا ارز

اشیاا

مکان ها

حیوانات خانگی

ورزز و باز

و زیورآالت

خوردنی و نوشی نی

نو پوش

قهرمان

نشانه ها

نمودار  .۱فراوانی نمودهای دیداریغیرکلامی التقاط
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و زیورآلددات بیشددتری نمددود التقددا را در سددط دی د ار غیرکلامی
بددهترتی

مقولددهها اشددیا ،زبددان بد ن ،عناصددر محیطددی و ج رافیددایی،

ورزز و بدداز  ،خددوردنی و نوشددی نی ،حیوانددات خددانگی ،مکددان ،نشددانهها ،سددبا زن د گی،
معمددار  ،قهرمددان ،عناصددر مدداهبی ،واحد ها پددو یددا ارز ،9مناسددا (روزهددا برقددرار
ارتبا ) ،اسطوره و افسانه ،عر

دارا بیشتری رخ اد هستن .

و سن

 .2 .4نمودهای شنیداریغیرکلامی التقاط

آهن هددا مختلرددی از فرهن هددا متردداوت اجددرا

در طددو فیلمهددا ممکدد اسدد

شددون  .ای د نمودهددا التقددا در مقول د ص د اها و موسددیقی 2در سددط شددنی ار غیرکلددامی
طبقهبندد

شدد هان  .نمونددههایی از نمددود شددنی ار غیرکلددامی التقددا در جدد و  2آمدد ه و

به مثا هایی از موسیقی مت فیلمها توس آهنگسازان خارجی اشاره ش ه اس .
جدول  .2نمودهای شنیداریغیرکلامی التقاط :موسیقی متن فیلم
نام فیلم

آهنگساز

الکسان ر دسپلات
هان

زیمر

9

هت بزر( بوداپس

4

میانستارها

یوهان یوهانسون

9

ورود

آل سیلوستر

1

فرنان و ولازکز

7

صن وقچ می ا

8

رکود بزر(

نیکولا

بریت

ش

در موزه :راز مقبره

1. currency
2. sounds and music
3. Alexandre Desplat
4. Hans Zimmer
5. Jóhann Jóhannsson
6. Alan Silvestri
7. Fernando Velazquez
8. Nicholas Britell
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انددوا گوندداگونی از آهن هددا وسددترن در فددیلم جددانگو آزاد شدد ه ( )2092نمددود
دیگددر از التقددا در سددط شددنی ار غیرکلددامی اسدد  .در فددیلم کددارآموز ( )2099نیددز
موسددیقیها خددارجی متردداوتی از آهنگسددازان مختل د
نیز ممکد اسد

پخ د

میشددود .ص د اها مختل د

نمدود التقدا باشدن  .صد ا سدگی کده از داخد خانده شدنی ه میشدود و

صد ا سددوت آهنگددی وسددترن نیددز نمددود التقددا هسددتن کدده در مقولد صد اها و موسددیقی
طبقهبن د
سد

ش د هان  .ص د ا س د

از داخ د خاندده نشدداندهن ۀ ای د اس د

نگهد ار میکنند  .همددانطور کدده گرتده شد نگهد ار از سد

ایددران معمددو نیسد  .صد ا سددوت آهنگددی وسددترن نیددز در فرهند

کدده در خاندده از

در خاندده در فرهند
ایددران غیرمعمددو و

نمود از التقا اس .
تعدد اد زیدداد از موسددیقیهایی کدده در فیلمهددا اصددلی اجددرا شدد ه از نسددخهها
دوبلهشدد ه حددا

شدد هان  .در فددیلم کددارآموز ( )2099موسددیقی رپددی اجددرا شدد کدده در

نسخ دوبلدهشد ه ،آواز آن را بده فارسدی اجدرا کردند  .اسدتراده از آواز فارسدی بدر موسدیقی
مب را خوزسدلیقه و محمد علیزاده ( )9918بررسدی کردهاند  .بدا وجدود اید مدوارد کده از
میددزان نمودهددا کاسدد  ،انددوا گوندداگونی از نمودهددا التقددا از نسددخهها دوبلهشدد ه
استخرا ش ن .

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
آواز

موسیقی

ص اها

نمودار  .2فراوانی نمودهای شنیداریغیرکلامی التقاط
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نمددودار  2فراوانددی نمودهددا شددنی ار غیرکلددامی را نشددان میده د  .موسددیقی بیشددتری
رخدد اد را دارد .آواز دو جنبدد کلددامی و غیرکلددامی دارد کدده جنبدد غیرکلددامی آن در ایدد
پهوه

م ن ر اس .

 .3 .4نمودهای غیرکلامی التقاط

در نمددودار  9میددزان رخدد اد نمودهددا دیدد ار غیرکلامی و شددنی ار غیرکلددامی نشددان
داده ش ه اس .
نمودها شنی ار -
غیرکالمی

نمودها دی ار -غیرکالمی

نمودار  .3فراوانی نمودهای شنیداریغیرکلامی و دیداریغیرکلامی

همددانطددور کدده در نمددودار  9نشددان داده شدد ه اسدد  ،میددزان رخدد اد نمودهدددا
دیدد ار غیرکلامی حدد ود  %10و نمودهددا شددنی ار غیرکلامی حدد ود  %90اسدد  .رخدد اد
ای نمودهدا در فیلمهدا مختلد  ،مترداوت اسد  .همچندی میدزان رخد اد نمودهدا در اید
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تصددویر ضددرورتاً نشدداندهن ۀ میددزان تثییرگدداار آنهددا نیس د ؛ چددون ،بددرا مثددا  ،طددو
م ت اجرا موسیقی مت فیلم ممک اس

بسیار طولانی و تثییرگاار باش .

عناصددر خددارجی و نمودهددا التقددا در دوبلدده ممکدد اسدد

ایجدداد ،منتقدد  ،حددا ،

بومیسدداز یددا جددایگزی شددون  .بددهعنوان نموندده در فددیلم جددانگو آزاد شدد ه (،)2092
موسددیقی خددارجی از نسددخ دوبلدده شدد ه را حددا

و بددهجددا آن آهندد

کردهان د  .هددر دو نددو موسددیقی نمددود التقددا اس د

و هوی د

و فرهن د

محصددو دوبلدده میکن د  .در مددوارد دیگددر نیددز سددعی کردهان د آهن د
کنن تا از میزان خارجی بدودن آن کاسدته شدود و بدا فرهند

وسددترن پخ د
خددارجی را وارد

خددارجی را ترجمدده

ایراندی سدازگار شدود .کاتدان و

اسددترنیرو-سددرجیو )2094( 9میگوین د عناصددر خددارجی یددا نمودهددا التقددا ممک د اس د
برا بینن ه جاا

باش  ،امدا میدزان اسدتراده از آن باید مناسد

باشد تدا موجد

نارضدایتی

بینندد ه نشددود .در مددوارد بسددیار  ،همددانطور کدده در مثا هددا آمدد ه ،عناصددر خددارجی از
فیلمها اصلی به نسخهها دوبلهش ه منتق ش هان .
در بررسددی نسددخهها دوبلهشدد ه ،هددی نمددود التقدداطی در سددط دیدد ار غیرکلامی
مشاه ه نشد کده در نسدخ دوبلدهشد ه باشد و در فدیلم اصدلی نباشد  .امدا ،همدانطور کده
توضددی داده ش د  ،نمددود التقدداطی در سددط شددنی ار غیرکلددامی از نددو موسددیقی در فددیلم
جددانگو آزاد شدد ه ( )2092ایجدداد شدد ه اسدد  .البتدده ایدد موسددیقی خددارجی جددایگزی
موسیقی خارجی فیلم اصلی ش ه تا احتمالاً از میزان التقا آن کاسته شود.
جدد و  9حال هددا مختلرددی را نشددان میدهدد کدده نمددود التقددا یددا غیرالتقددا  2در
محص دو مب د از طری د روزهددا مختل د

ترجمدده بدده نمددود التقددا یددا غیرالتقدداطی در

محصددو مقصدد تبدد ی میشددود .در مددوارد التقددا زدایی صددورت میگیددرد و از میددزان
التقا محصو مقص کاسته میشود.

1. Straniero-Sergio
2. non-hybrid
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جدول  .3حالتهای مختلف ایجاد التقاط (دورگهسازی) و التقاطزدایی

شماره

مثالهای نمودهای

مثالهای نمودهای

التقاط در محصول

غیرالتقاطی در

مبدأ

محصول مبدأ

کراوات ،پاپیون،

9
2

دستگاه قمار
لبا

هن

و

موسیقی

9
لبا

1

وسترن

خانمها ،موسیقی
رواب نامشرو

9

بی شخصی ها
حمام عربی

7

روشهای ترجمه

التقاط در محصول
مقصد

انتقا 9

غیرالتقاطی یا
التقاطزدایی در
محصول مقصد

9

انتقا 9

عربی ،سوشی

4

مثالهای نمودهای

مثالهای نمودهای

جایگزینی با عنصر
خارجی
بومیساز (تا
ح ود )
بومیساز
انتقا 2

موسیقی ،کازینو

روزها ترجمه در حال ها مختل

2

حا

پیوستار زیر را تشکی میدهن :

انتقدددا  ---9جدددایگزینی بدددا عنصدددر خدددارجی ---بومیسددداز تدددا حددد ود ---
بومیساز ---انتقا ---2حا
 .5بحث و نتیجهگیری

در ای د پددهوه  ،علددیرغم اینکدده تصدداویر و موسددیقیها مختل د
نسددخهها دوبلهش د ه حددا

فیلمهددا اصددلی از

ش د ه بودن د و نیددز علددیرغم نتددای پددهوه

خوزسددلیقه و

عددامر ( )2091کدده در فضددا مدداهبی حدداکم بددر ایددران ،در دوبلدده از روز تصدداح
فرهنگددی بددهمن ور حرددظ هوی د

فرهنگددی اسددتراده میشددود ،نمودهددا دی د ار غیرکلامی و

 .9انتقالی که موج

تب ی عنصر التقاطی یا غیرالتقاطی موجود در مب به عنصر التقاطی در مقص میشود.

 .2انتقالی که موج

تب ی عنصر التقاطی موجود در مب به عنصر غیرالتقاطی در مقص میشود.
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شددنی ار غیرکلددامی بسددیار از پیکددره اسددتخرا شدد ن  .مقولددهها ج یدد حیوانددات
خانگی ،مکانها ،ورزز و بداز (سدرگرمی) بده مد

اضدافه شد ن  .در بعضدی مدوارد هدم
دهن د ؛ ای د مقولددهها

مقولددهها قبلددی بس د یافتند تددا نمودهددا مددرتب ج ی د را پوشد
عبارتان از زبان ب ن ،ص اها و موسیقی.

همددانطور کدده در نمددودار  9نشددان داده شدد ه اسدد  ،نمددود نددو پوش د

و زیورآلددات

دارا بیشددتری رخ د اد در سددط دی د ار غیرکلامی اس د  .سددپ

نمودهددا اشددیاا و زبددان

بدد ن دارا رخدد اد فراوانددی در ایدد سددط هسددتن  .نددو پوشدد

بددهعنوان اولددی نشددان

هویدد

و فرهندد

خددارجی محسددو

مقولددههایی مانندد نددو پوشدد

میشددود .در نهایدد

بددا توجدده بدده تحلی هددا،

و زیورآلددات و زبددان بدد ن بددهن ر میرسدد در سددط

دی ار غیرکلامی حر ها بسیار برا گرت دارن .
در سدددط شدددنی ار غیرکلدددامی ،موسدددیقیها ،آواز و صددد اها مختلددد

از نمودهدددا

فرهنگددی التقددا بودندد  .همددانطور کدده در نمددودار  9نشددان داده شدد ه ،گرچدده فراوانددی
رخدد اد ایدد نمودهددا کمتددر از میددزان رخدد اد نمودهددا دیدد ار غیرکلامی اسدد  ،بددهن ر
میرسدد میددزان تثییرگدداار نمودهددا شددنی ار غیرکلددامی بددهدلی طددو مدد ت اجددرا
آهن هددا خددارجی چشددمگیر اسدد  .در نتیجدده رخدد اد کددم ایدد نمودهددا ضددرورتاً
نشاندهن ۀ میزان تثییر آنهدا بدر مخاطد
و شنی ار غیرکلامی نق

یدا بینند ه نیسد  .هدر دو سدط دید ار غیرکلامی

مهمی در افزای

میزان التقا در دوبله دارن .

تمددام نمودهددا اسددتخرا شدد ه در ایدد پددهوه
موج د

از نشددانهها هویدد

خارجیاندد و

التقدداطی ش د ن محصددو دوبلدده میشددون  .عناصددر خددارجی موجددود در فیلمهددا

دوبلهش ه شای برا بینند گان عجید

یدا حتدی جداا

خدارجی در فددیلمهددا دوبلهشد ه ممکد اسد
توجدده بینندد گان را جلدد

باشد  .نمودهدا التقدا یدا عناصدر

بددهمن ور ایجدداد جداابی

بددهکددار بروند تددا

کنندد (کاتددان و اسددترنیرو-سددرجیو .)2094 ،در مددوارد نیددز

امکان دارد بینن گان از چنی سباهایی الگوبردار کنن .
مد

سددازگار ش د ه در ای د پددهوه

فیلمهدا و انیمیشد ها دوبلددهشد ه مناسد

بددرا تشددخیص نمودهددا غیرکلددامی التقددا در
بددود .اید مد

میتواند پاید تحقیقددات بیشددتر
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در ای حوزه باشد  .چدون فراواندی رخد اد نمودهدا ممکد اسد
ت ییر کن  ،تکدرار پدهوه
و مد

بدا فیلمهدا مترداوت ممکد اسد

از فیلمدی بده فدیلم دیگدر
نتدای مترداوتی داشدته باشد

سددازگار ش د ه را از جنبددهها مختل د

توسددعه ده د  .بددرا مثددا  ،شددای نمودهددا

مترداوت دیگدر شدناخته و مقولدهها ج ید

اضدافه شدود .چدون التقدا نقد

بدده مد

مهمددی در شددک گیر هوی هددا دارد ،نحددوه و میددزان اسددتراده از آن بسددیار حددائز اهمیدد
التقدا  ،بدرا

اس  .شناسایی نمودهدا مختلد

مثدا  ،بده مترجمدان و پهوهشدگران کمدا

میکند تددا آگاهانددهتر و ن اممند تر از چنددی نمودهددایی در ترجمدده اسددتراده کنند و موجد
رش و توسعه در فرهن
در ای پهوه

مقص بشون .

عدواملی چدون طدو مد ت 9و تکدرار 2نمودهدا التقدا در ن در گرفتده

نشددد هان  .تحقیددد در مدددورد ایددد عوامددد ممکددد اسددد

در زمینددد  ،بدددهعنوان نمونددده،

خصوصددیات مربددو بدده میددزان التقددا  9در ترجمدده مرید باشد  .در ای د پددهوه  ،رویکددرد
او در بحدد

التقددا انتخددا

سدایر رویکردهددا بحد

و در فیلمهددا دوبلهشدد ه بررسددی شدد  .تحقیدد در مددورد

التقددا (رویکددرد دوم ،سدوم ،و چهددارم) در دوبلدده یدا سددایر انددوا

ترجمددهها دی ار شددنی ار ممکدد اسدد
موج

نتددای بسددیار مریدد

در بددر داشددته باشدد و

آشکار ش ن زوایدا پنهدان و رشد و ترقدی در اید حدوزه شدود .همچندی بررسدی

التقددا در ترجمدد متددون متردداوتی از قبیدد وبسددای ها و باز هددا ویدد ئویی نیددز ممکدد
نتای مری

اس

داشته باش .
کتابنامه

پرهام،

 .)9910( .دایاسپورا حقیقی و دایاسپورا مجاز متون دورگه در تثلی

و ترجمه .مطالعات

زبان و ترجمه.991-997 ،)9(44 ،
خوزسدددلیقه ،م .و محم علیزاده،

 .)9918( .روزها ترجم آواختنی آهن ها در دوبل فارسدددی

پویانمایی لوراک  .مطالعات زبان و ترجمه.99-27 ،)9(92 ،

1. duration of a foreign element
2. repeated occurrences and uses of a manifestation of hybridity
3. degree of hybridity
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