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Abstract
The present article draws on Ghomi and Farahzad’s (2020) model of renarration in
audiovisual translation to explore different types of reframings effected in the
interlingual dubbing of animated films broadcast on Islamic Republic of Iran
Broadcasting. Given that audiovisual narratives are of multimodal nature and involve
nonverbal sites as well as verbal sites, they provide audiovisual translators and
audiovisual translation institutes with more opportunities to reframe the target
narrative. Therefore, Ghomi and Farahzad’s (2020) Multimodal Narrative Analysis
is used to compare and contrast original and dubbed animations at the micro-level of
verbal and nonverbal sites. The results of the study revealed 15 types of reframings
that participated in the construction of reality in the target animations. They were
categorized under 3 groups of reframing through selective appropriation, reframing
through labelling and reframing through repositioning characters. Temporal and
spatial reframing was found to be underlying all types of reframing. The study
concludes that Islamic Republic of Iran Broadcasting has an active role in
constructing reality in the target language and uses translation as a tool for
accentuating or undermining certain narratives in the target animated films.
Keywords: Animated Films, Audiovisual Translation, Interlingual Dubbing, Islamic
Republic of Iran Broadcasting, Multimodal Narrative Analysis, Narrative Theory,
Reframing
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چکیده
مقالۀ حاضر باا اتّکاا باه مال بازرواتاد در ترجماۀ دتالار -شانیلار قما و ررحاداد
(الاا

 )0101بااه برر اا ا اازاا بازقااا بناال در دوبلااۀ بینازبااا

پزتا مااات هااا

پخششاااله از صلاو ااایما جمهااازر ا ااالام اتاااران مااا پاااردازد .ازآ جات کاااه
رواتدها دتالار -شانیلار ماهیّاد چنالوجه دار ال ،علااوهبار ملا هاا کلاام ،
مل ها غیرکلاام ها در رراتنال بازرواتاد د اتخز

تیییار ما شاز ل کاه اتام امار

زمینااۀ بیشااتر را جهااد بازقااا بناال در ایتیااار متاارج و مز سااۀ ترجمااه قاارار
م ا دهاال .باالتم منراازر از برر ا رواتااد چناالوجه قم ا و ررحااداد (ال ا

)0101

باارا تللیا و مقاتسااۀ پزتا مااات هااا اصاال و دوبلهشااله در ااطخ یاارد ملا هااا
کلااام و غیرکلااام بهااره فررتااه شااله ا ااد .تاااتپ پ ا وهش حاااک از آن ا ااد کااه
پاا دده ازا مختلا

بازقاا بنال در ااید واقعیاد در دوبلاۀ پزتا ماات هاا شارکد

ما کنناال کااه بااه ااه د ااتۀ بازقاا بناال از یرتاار تگاارش فدتنشا  ،بازقااا بناال از
یرتاار برچساان زدن و بازقااا بناال از یرتاار جابجااات جات اااه شخگاایدها تقساای
ماا شااز ل .علاااوبراتم ،بازقااا بناال زما کمکااا

ا اازاا دت اار بازقااا بناال را

تلدالشااعاا قاارار م ا دهاال .باار ا ااان اتاام مطالعااه ،صلاو ایما جمهاازر ا االام
اتااران قشاا رعّااا در اااید واقعیااد در زبااان مقگاال ات ااا ماا کناال و از ترجمااه
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* نویسنده مسئول parina.ghomi@gmail.com
تاریخ پذیرش0911/00/10 :
تاریخ دریافت0911/10/10 :

DOI: 10.22067/jlts.2021.61410.0
مقالۀ پژوهشی
DOI: 10.22067/lts.v54i4.72183

بازقاببندی روایت چندوجهی:

46

مطالعات زبان و ترجمه

بااهعنزان اباادار باارا اشاااعه و تااا اارکز

دورۀ پنجاه و چهارم ،شمارۀ چهارم

رواتدهااا یاااد در پزتا مااات هااا

مقگل بهره م فیرد.
کلیدددوا ههددا :بازقااا بناال  ،برر اا رواتااد چناالوجه  ،پزتا مااات  ،ترجمااۀ
دتاالار -شاانیلار  ،صلاو اایما جمهاازر ا االام اتااران ،دوبلااۀ بینازبااا  ،ررتّااۀ
رواتد
 -1مقدّمه

پلتلۀ «رواتاد» 0از دتربااز از دتالفاههاا مختلا
ا ااد و ررتّااهپااردازان هاار رشااته تعرت ا

مازرد بلاو و برر ا قارار فررتاه

مت اااوت از آن ارائااه دادها اال .اتاام پ ا وهش باار

روتکرد روات «بر اایدفارا» 0ا اتزار ا اد .روتکارد رواتا بر اایدفارا کاه رتشاه در
ررتّااۀ اجتماااع  ،روانشنا اا و ررتّااۀ ارتباااد دارد ،خسااتیم بااار تز اا مز ااا بیکاار

( )0114در کتااا ترجمااه و تعااار

3

 :شاارح رواتا  0در مطالعااات ترجمااه مطاارش شاال .از

رر و  ،واحل تللی ترجماه ،رواتاد ا اد کاه «دا اتا

باا شاروا و پاتاا

مشاخص و

دارا ال ز پ ر گ 6ا اد کاه امکاان رها روتالادها باه تگازتر کشایله را بارا راو
و مخایاان رااراه ما کناال» (بیکاار ،0102 ،د .)071 .از راار بیکاار ( ،)0102دا ااتانهااات
که دربارۀ جها

که در آن ز الف ما کنای بارا یازد تاا دت اران باازفز ما کنای اهتنها

واقعید را ماتان م کنال بلکاه در ااید آن اهی ا اد .رواتدهاا دا اتانهاات هساتنل
کااه جهااان مااا را ماا

اااز ل (هاردتنااگ .)0100 ،4اازمرز و فیبساازن ,0110( 7د)00 .

معتقل ل که «هر آ چاه ما دا ای بر اایتۀ یطازد دا اتانهاا متعالّد ا اد کاه عاملاان
اجتماااع یاازد را در آن جااا ماا دهناال» .از راار اازمرز ،)0110( 2درک مااا از د یااا
پیرامز مااان تنهااا از یرتاار رواتااد صاازرت م فیاارد .بااهعبارتدت ر ،رواتدهااا واقعیااد
1. narrative
2. constructive
3. Mona Baker
4. Translation and conflict: A narrative account
5. employment
6. Harding
7. Somers & Gibson
8. Somers
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د یااا ایااراش مااا را شااک ماا دهناال .از منراار رواتاادِ بر ااایدفاارا ،ترجمااه بهمثابااۀ
«بازرواتااد »0ا ااد کااه «روتاالادها و شخگاایدهااات را کااه در زبااان دت اار بازرواتااد
ماتااان کااردن ،برماا

ااازد» (بیکاار ،0100 ،د .)062 .بااراتم ا ااان،

ماا کناال بااهجا

ترجمااه تنهااا اازع ا تقااا معنااا از زبااا

بااه زبااان دت اار یسااد ،بلکااه در زبااان مقگاال

رواتد از ما کنال .بیکار م هازم «بازقاا بنال  »0را باهعنزان راهکاار رعّاا در رراتنال
بازرواتد معرّرا ما کنال کاه بهوا اطۀ آن متارج آفاها اه باه واقعیاد در رواتاد مقگال
ش اک م ا دهاال ( ،0114د .)014 .ازاتاامرو ،مترجمااان و مؤ سااات ترجمااه قش ا رعّااا
در اااید و اتجاااد رواتدهااا فز ااافزن در زبااان مقگاال دار اال .مؤ سااات ترجمااۀ
دتاالار -شاانیلار از جملااه صلاو اایما جمهاازر ا االام اتااران از اتاام اماار مسااتثن
یسااتنل .مؤ سااات ترجماۀ دتاالار -شاانیلار  ،بااهوت ه مؤ سااات دوبلااه ،از ا اازاا مختلا
بازقا بنال جهاد تقزتاد ،تضاعی
بهااره ماا فیر اال (قماا و ررحااداد،

و جرشوتعالت رواتدهاا یااد در رایل مقگال
 .)0101حضاازر رواتدهااا مختلاا

در راایل در

بری مزارد از رار مز ساۀ دوبلاه امنا ان و اشاتساد تلقا ما شازد و مز ساۀ دوبلاه
بسته به جات اه روات ا  3رواتاد اصال را بازقاا بنال ما کنال کاه باه ااید واقعیاد
در ریل مقگل منته م شزد (قم و ررحداد،

.)0101

از ااا  0114بااه بعاال رواتااد بر ااایدفاارا بیکاار از جنبااهها فز ااافز
ردهشنا

چاازن

رواتد ،0وت فا هاا رواتاد 6و بازقاا بنال مازرد مطالعاه قارار فررتاه ا اد

(ما ناال باازئر 0112 ،4؛ پاارز-فااز دالد0100 ،7؛ هاردتنااگ .)0100 ،بااا وجاازد قااش مهاا
بازقا بنل در ترجمه و تاثییر آن در ااید واقعیاد مقگال ،باه رار ما ر ال مطالعاات
کم در اتام حاززه ا جاام شاله ا اد .در اتام میاان ،مطالعاات سابتاً کمتار باه برر ا
ا ازاا بازقااا بناال در ترجمااه رواتااد پردایتااه ا ااد .پ ا وهش حاضاار بااا بهارهفیاار از
1. renarration
2. reframing
3. narrative location
4. narrative typology
5. narrative features
6. Boéri
7. Pérez-González
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ماال بازرواتااد در ترجمااۀ دتاالار -شاانیلار قم ا و ررحااداد (ال ا

 )0101بااه برر ا

ا اازاا بازقااا بناال ِ پزتا مااات هااا پخششااله از صلاو ایما جمهاازر ا االام اتااران
م پردازد و اع ما کنال تاا تگازتر شا ار از ا ازاا بازقاا بنال باا تثکیال بار ماهیّاد
چنلوجه متزن دتالار -شانیلار ارائاه دهال .در اتام را اتا ،اتام پا وهش ما کزشال تاا
به دو ؤا زتر پا خ دهل:
 .0ا اازاا بازقااا بناال در پزتا مااات هااا دوبلهشااله از ا لیساا بااه رار اا و
پخششله از صلاو یما جمهزر ا لام اتران کلما ل؟
 .0کاالام بازقااا بناال هااا در دوبلااۀ پزتا مااات هااا پخششااله از صلاو اایما
جمهزر ا لام اتران از بسامل بیشتر بریزردار ل؟
 -2پیشینۀ پژوهش
 -1-2روایت در مطالعات ترجمه

از منرر رواتد بر اایدفارا ،ترجماه بهمثاباۀ بازرواتاد ا اد کاه رواتادهاات را کاه
در زباان مقگاال باازفز ما کنال ،در حقیقااد ما
برر
تعااار

ااازد .بیکار ( )0114ماالل تللیلا باارا

قاش ترجماه در ااید رواتاد ارائاه ما دهال .و عمالتاً باه قاش متارج در
هااا

یا اا ماا پااردازد و شااان ماا دهاال کااه چ ز ااه عاملااان اجتماااع از

رواتدهااا ترجمااهشااله ا اات اده م ا کنناال تااا رواتااد اااز کنناال .ماال رواتااد بیکاار
( )0114از دو اباادار «ردهشنا اا رواتااد» و «وت فاا هااا رواتاا » بهااره ماا فیاارد .بیکاار
چهااار اازا رواتااد شااام «رواتااد راارد »« ،0رواتااد عماازم »« ،0رواتااد م هاازم » 3و
«ررارواتااد» 0را در ردهبناال رواتااد قاارار ماا دهاال .رواتدهااا راارد رواتاادهااات
هستنل که ررد دربارۀ هزتّد و ازا ارتبااد یازد باا جهاان پیرامازن بارا یازد تاا دت اران
ق م کنل .رواتدهاا عمازم رواتادهاات هساتنل کاه از فاروههاا اجتمااع مختلا
ما نل یا زاده ،ملر ه ،دا شا اه ،ملا کاار و غیاره شاثت ما فیر ال .رواتدهاا م هازم
1. personal narrative
2. public narrative
3. conceptual narrative
4. meta-narrative
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دا تانهاا و تزضایلات هساتنل کاه متخگگاان رشاتههاا مختلا
مطالعااهشااان باارا یاازد و دت ااران تعرتاا

درباارۀ مزضازا مازرد

ماا کنناال .ررارواتاادهااا درواقاا همااان

رواتدهااا عماازم هسااتنل کااه از قاالرت بیشااتر بریزردار اال و ازاتاامرو ماالّتزمان
یزلااا تاار باایم مااردم باااق ماا ما ناال و در ااطخ و اای تر باار ز االف آ هااا تااثییر
م فذار ل.
در یگاازد وت فاا هااا رواتااد ،بیکاار چهااار وت فاا اصاال بااه هاا وابسااتۀ
زمانکمکانمنل  ،0ارتبادمنل  ،0تگارش فدتنشا  3و پا ر اگ ااز عِلّا  0را اام ما بارد.
وت ف ا هااا روات ا «مقزلااههااات هسااتنل کااه چ ااز

اااید رواتدهااا و قششااان را

تزضیخ ما دهنال» (بیکار ،0100 ،د .)044 .وت فا زمانکمکاانمنال

شاان ما دهال کاه

«رواتدها در زماان و مکاان جاا فررتاها ال و بخاش بدرفا از معناا یازد را از زماان و
مکااان ریدتکاا ِ رواتااد ماا فیر اال» (بیکاار ،0117 ،د066 .؛ بیکاار ،0101 ،د.)360 .
وت ف ا ارتبااادمناال رواب ا متقاب ا درون رواتت ا و بینااارواتت را درباار م ا فیاارد (بیکاار،
 .)0104بااهعبارتدت ر ،عناصاار درون هاار رواتااد بااهتنهات و باالون قاارار فااررتم در شاابکۀ
عناصاار آن رواتااد کااه درمجماازا بااه اااید رواتااد منته ا م ا شاازد ،معنااادار یسااتنل.
رواتدهااا در اااید واقعیااد بااه ه ا وابسااته هسااتنل .وت ف ا تگاارش فدتنش ا بااه اتاام
معنا د که «هیچ رواتاد منساجم

ما تزا ال هماۀ جدئیاات را کاه راو تجرباه ما کنال

تااا در ایتیااار دارد دربرفیاارد» (بیکاار ،0100 ،د .)047 .وت ف ا پ ا ر ااگ اااز عِلّ ا بااه
اتاام معنا ااد کااه در هاار رواتااد روتاالادها صاارراً بهصاازرت تگااادر در کنااار ه ا قاارار
م فیر ال ،بلکاه پا ر اگ ااز علّا ا اد کاه تعیایم ما کنال علّاد چیساد و معلاز
کاالام ا ااد (بیکاار .)0100 ،بااهعبارتدت ر ،پ ا ر ااگ اااز علّ ا «تعن ا اتاام کااه دو اار
ممکم ا د در مازرد مجمزعاها از واقعیادهاا تاا روتالادها بااه مزارار باشانل؛ ولا در
مزرد چ ز

ت سیر آ ها باه ایتلاش رر داشته باشنل» (بیکر ،0114 ،د.)47 .
1. temporality
2. relationality
3. selective appropriation
4. causal emplotment
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 -1-1-2بازقاببندی در ترجمه

بیکاار ( )0114همچناایم م هاازم بازقااا بناال را بااهعنزان اباادار تللیلاا معرّراا
م کنال و شاان ما دهال چ ز اه رواتتا یاباد ممکام ا اد در قاا هاا مت ااوت قارار
فیاارد .از منراار رواتااد بر ااایدفاارا ،متاارج بااهعنزان کنش ا ر رعّااا هماازاره از یرتاار
بازقا بنل در رواتد از در زباان مقگال شارکد ما کنال .بازقاا بنال بخاش مهما
از بازرواتااد ا ااد کااه «اقاالامات آفاها ااه و ا ااتللال متاارج جهااد پاایشبینا و هاالاتد
درک و اار

دت ااران ساابد بااه مجمزعااها از روتاالادها را در برم فیاارد» (بیکاار،

 ،0117د .)064 .قااا بناال در ررتّااههااا اجتماااع بهمثابااۀ «رراتناال دلااالت ِ رعّااا »
قلملاد م شزد و قا هاا « اایتارها پایشبینا و اقالامات راهبارد هساتنل کاه آفاها اه
پیش فررتاه ما شاز ل تاا جنبشا یااد و تاا جات ااه یااد را از دتالفاه مشاخص
ارائااه کنناال» (بیکاار ،0114 ،د .)014 .بازقااا بناال بااه ف تااۀ بیکاار ( ،0117د،)060 .
ممکام ا ااد در «ملا هااا تااا قااای درون تااا پیراماازن مااتم صاازرت فیاارد» .بیکاار(،0114
د )016.معتقاال ا ااد «مترجمااان و مترجمااان ش ا اه -بااا همکااار

اشااران ،وترا ااتاران

و عاملان دت ر د ادا الرکار در تعاما  -جنباههاات از رواتاد(ااها ) ماتم و ف تاار مبال
را تقزتااد ،تضااعی

تااا جرشوتعاالت م ا کنناال» .بنااابراتم ،مترجمااان و مؤ سااات ترجمااه

از بازقا بنل برا اعماا عاملیاد بهاره ما فیر ال «تاا باه رواتاد یزدشاان از روتالادها
مشاااروعیّد ببخشااانل» (بیکااار ،0114 ،د .)0 .بیکااار ( )0114همچنااایم بریااا از ا ااازاا
بازقااا بناال در ترجمااه را تلااد عناازان قااا بناال زما کمکااا  ،0قااا بناال از یرتاار
تگاارش فدتنشاا  ،0قااا بناال از یرتاار برچساان زدن 3و قااا بناال از یرتاار جابجااا
کردن شرکدکننلههاا 0معرّرا ما کنال ،ولا آن را لیساد جاامع از ا ازاا (باز)قاا بنال
ما دا اال و معتقاال ا ااد بااه مطالعااات بیشااتر در اتاام زمینااه یاااز دارتا  .در قااا بناال
یاصا ا تخااا
ّ
زما کمکااا  ،مااتم

ما شاازد و در بارااد زما کمکااا

جلتاال قاارار داده

1. temporal and spatial framing
2. framing through selective appropriation
3. framing by labelling
4. framing through repositioning of participants
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م شزد کاه اتام امار باعاو باه وجازد آمالن روابا معناات بایم آن ماتم و قاا
مکااان جلتاال م ا شاازد ،هرچناال ممکاام ا ااد آن مااتم در ااایتار زمااا

و مکااا

زماان و
کامل ااً

مت ااااوت را داده باشااال (بیکااار .)0114 ،قاااا بنااال از یرتااار تگااارش فدتنشااا
«دربرفیر االۀ ال زهااا حااذش و اضاااره ا ااد کااه بااهمنرزر اارکز  ،تقزتااد و تااا تعاالت
جنبهها یاصّ از رواتاد در ماتم تاا ف تاار مبال و تاا جنباههاا رواتدهاا بدرگتار
که در آن تنیله شله ا اد باه کاار ما رود» (بیکار ،0114 ،د .)000 .اتام ازا قاا بنال
در طزش بالااتر ما تزا ال باه حاذش تاا باه حاشایه را الن متازن ،زتسانلفان ،زبانهاا تاا
ررهنگهااا یاااد منجاار شاازد .قااا بناال از یرتاار برچساان زدن رو اال ا ااد کااه
بهوا طۀ آن «واژه ،اصاطلاش تاا عباارت بارا تشاخیص شاخص ،مکاان ،فاروه ،روتالاد تاا
هاار مقزلااه کلیاال دت اار در تاار رواتااد بااه کااار ماا رود» (بیکاار ،0114 ،د.)000 .
قا بنل از یرتر جابجا کردن شارکدکننالههاا باه تیییار جات ااه شارکدکننالههاا در هار
تعامل اشاره م کنل کاه بهوا اطۀ آن ممکام ا اد جات ااه رارد سابد باه دت ار اراراد در
تاار رواتااد و تااا حتّ ا

ساابد بااه ارااراد دت اار در رواتدهااا دت اار تیییاار کناال (بیکاار،

.)0114
همانیازر کاه قبلااً اشااره شال ،عمالۀ مطالعاات در زمیناه بازقاا بنال در ترجماه باه
تعااار

هااا

یا ا م ا پرداز اال .از آن جملااه م ا تاازان بااه مطالعااۀ بیکاار ( )0117اشاااره

کاارد کااه در آن بااه برر ا ترجمااههااا ا جامشااله تز ا «مماار »( 0مؤ سااۀ تلقیقااات
ر ا ها یاورمیا ه) م پردازد و شاان ما دهال کاه چ ز اه اتام اازمان از یرتار ا تخاا
باالترتم مثا هااا ممکاام از ف تمااان عاار  ،د یااا عاار

را تناالرو و یطر اااک جلاازه

م دهل.
پ وهش در زمینۀ بازقا بنال در ترجماه باه تعاار

هاا

یا ا ملالود ما شازد.

پ وهشا ران مختل ا روتکاارد رواتااد بر ااایدفاارا را در حااززههااا فز ااافز

بااه کااار

فررتااها اال و آن را بساا دادها اال (هاردتنااگ .)0100 ،از آن جملااه ماا تاازان بااه پاا وهش

)1. MEMRI (The Middle East Media Research Institute

مطالعات زبان و ترجمه
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بالاالو )0112( 0اشاااره کاارد کااه بااا روتکاارد پسا ااایتارفراتا ه باار برر اا ترجمااۀ
ا لیس ا رمانهااا

ااهفا ه زتساانله اتتالیااات -کا ااادات

ینااز رتچ ا  0تمرکااد م ا کناال و

شان م دهل کاه رمدفردا ا  3تاا تیییار از تار زباان تاا فازتش باه تار زباان تاا فازتش
دت ر به هن ام خم ف اتم تاا زشاتم باه رواتاد ااز در زباان مقگال منجار ما شازد و
تیییراتا را در جات اااه زماا

و مکااا

هزتّااد شخگایدها رواتااد باه وجاازد ما آورد.

ررحداد و بلزر ( )0107باه مطالعاۀ بازقاا بنال در ملا هاا دایا و پیرامازن ماتم در
ترجمااه رار ا رمانهااا هاار پاااتر م پرداز اال تااا مشااخص شاازد کااه متاارج ایزا ااته
رواتد متم مبل را تیییر داده و آن را در قاب مذهب قرار داده ا د.
 -2-2روایت در مطالعات ترجمۀ دیداری-شنیداری

بااا تزجّااه بااه عماار کزتاااه روتکاارد رواتا بر ااایدفاارا در مطالعااات ترجمااه (از ااا
 0114باااه بعااال) ،باااه رااار مااا ر ااال پااا وهش قابااا تااازجّه در زمیناااۀ ترجماااۀ
دتلار -شانیلار از اتام منرار صازرت ررتاه ا اد .رواتاد بر اایدفارا در مطالعاات
ترجمااۀ دتاالار -شاانیلار تز ا قم ا و ررحااداد (ال ا

 )0101در پ وهش ا برفررتااه از

ر الۀ دکتر مطرش شل .حاص کاار آ هاا ارائاۀ مالل تللیلا بارا برر ا

قاش ترجماۀ

دتاالار -شاانیلار در اااید رواتااد در راایل مقگاال ا ااد .تیجااۀ پاا وهش شااان
م دهل که «ترجماۀ دتالار -شانیلار بهمثاباۀ بازرواتاد ا اد کاه روتالادها و اراراد را
که در زبان دت ر باازفز ما کنال ،از یرتار کا ا هاا کلاام و غیرکلاام ما
و ررحداد ال

اازد» (قما

 ،010101د.)02 .

مااااتم دتاااالار شاااانیلار از چهااااار کا ااااا ارتبااااای ِ «شاااانیلار -کلااااام »،0
«شاانیلار -غیرکلااام »« ،6دتاالار -کلااام »4و «دتاالار -غیرکلااام » 7شااک فررتااه ا ااد
1. Baldo
2. Nino Ricci
3. codeswitching
4. audio-verbal
5. audio-nonverbal
6. visual-verbal
7. visual-nonverbal
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(دلابا ااتیتا0121 ،0؛ رمائاا 0110 ،0؛ زابالبسااکزا0112 ،3؛ فاتلیاان .)0112 ،0وت فاا بااارز
مااتم دتاالار -شاانیلار کااه آن را از متاازن دت اار تمیااد م ا دهاال ،ماهیّااد چناالوجه  6آن
ا اااد (چزماااه0110 ،4؛ زابالبساااکزا0112 ،؛ قمااا 0111 ،؛ فاتلیااان0107 ،؛ فمبیااار،7
 .)0114تیلاار0103( 2؛  )0104معتقاال ا ااد کااه بااا وجاازد ادبیّ اات حجاای در ماازرد م هاازم
چناالوجه باازدن ما ناال دائرهالمعااارش برر اا چناالوجه جزوتااد ،)0111( 1مطالعااات
ساابتاً کم ا بااه برر ا اتاام م هاازم در ترجمااه پردایتااه ا ااد .کاارن و لاازون

01

(،0110

د )01 .از منرار شااا هشنا ا اجتماااع باه ماهیّااد چنالوجه متاازن دتالار -شاانیلار
م ا پرداز ال و آن را «کاااربرد چناالتم وجااه شااا ها در یراح ا تاار ملگااز شااا ها »
ماا دا ناال .در پ وهشاا  ،تساانگ

00

( ،0103د )063 .بااا روتکاارد شاابیه بااه روتکاارد

رواتااد بر ااایدفاارا ،بااه پلتاالۀ ا سااجام 00در راایل ماا پااردازد و معتقاال ا ااد «درک
مخاین از رواتد رایل بار ال زهاات معناات ا اتزار ا اد کاه رارد در جاات دت ار ،چاه
از یرتاار مشاااهلۀ راایل و چااه بهوا ااطۀ تجربیااات دت اار ز االف
روتیاارز ،0101( 03د )041 .بااه برر اا چ ااز

ااایته ا ااد» .رمائا و

ترکیاان ،ادغااام و عملکاارد وجاازه

00

چنلفا ااۀ شااا ها در راایل هااا م ا پرداز اال و م ا کزشاانل تااا از یرتاار م هاازم ا سااجام در
متزن دتلار -شنیلار رابطۀ بایم اتام وجازه را تزجیاه کننال .آ هاا باراتم باور ال کاه ماتم
چنالوجه از یرتار ازع «ا ساجام چنالوجه  »06عما ما کنال .قما و ررحاداد (الا

1. Delabastita
2. Remael
3. Zabalbeascoa
4. Gottlieb
5. multimodality
6. Chaume
7. Gambier
8. Taylor
9. Jewitt
10. Kress & Leeuwen
11. Tseng
12. cohesion
13. Reviers
14. modes
15. multimodal cohesion
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 )0101از یرتاار م هاازم رواتااد و وت ف ا هااا آن رواب ا باایم وجاازه مختل ا

در متاازن

دتاالار -شاانیلار را تزجیااه ماا کنناال .آ هااا مااتم دتاالار -شاانیلار را اازع رواتااد
چناالوجه ماا دا ناال کااه تمااام وت فاا هااا رواتااد اعاا از زمانکمکااانمناال ،
ارتبااادمناال  ،تگاارش فدتنشاا و پاا ر ااگ اااز علّاا را دارا ااد و از چهااار کا ااا
ارتبای متجلّ ما شازد (قما و ررحاداد ،الا

 .)0101اتام کا ا هاا از عناصار کزچارتر

تا به ف تۀ بیکار ( )0117ملا هاات تشاکی شالها ال کاه ارتبااد تن ااتن
در اید معناا اهی هساتنل .رواتاد چنالوجه «باه دا اتا
از ریل باا شاروا و پاتاا

بااه دار ال و

برفررتاه از صلنه(ااهات )

مشاخص ف تاه ما شازد کاه از کا ا هاا چنالوجه ارتباای

متجلّ ا م ا شاازد» (قم ا و ررحااداد ،ال ا

 ،0101د .)02 .قم ا و ررحااداد (ال ا

,0101

د )01 .ترجمااۀ دتاالار -شاانیلار را بهمثابااۀ بازرواتااد در راار ماا فیر اال و معتقل اال
«ترجمااۀ دتاالار -شاانیلار در اااید واقعیااد در زبااان مقگاال از ااطخ کا ااا کلااام
رراتر م رود و واقعیاد کاه از تعاما بایم کا ا هاا و ملا هاا باه د اد ما آتال در رایل
مقگل بازرواتد ما شازد» .بار ا اان اتام مال  ،رو ال بازرواتاد از ریلتار جات ااه رواتا
متاارج و مز سااۀ ترجمااۀ دتاالار شاانیلار عباازر ما کناال .رواتدهااا راارد  ،عماازم ،
م هاازم و ررارواتاادهااات کااه ارااراد تااا ااازمانهااا در معاار

آنهااا قاارار ما فیر اال بااه

جات اه روات شان شک م هل.
 -1-2-2بازقاببندی در ترجمۀ دیداری-شنیداری

بیکر براتم باور ا د کاه «رراتنالها (بااز)قاا بنال در عما ما تزا نال از هار منبا
زبا

و تاا غیرزباا

بارا راراه آوردن باراد ت سایر بارا یزا ناله تاا شانز له ا ات اده

کنناال» ( ،0117د)062 .؛ بنااابراتم ،بازقااا بناال ماا تزا اال علاااوه باار مناااب کلااام و
زبااانشاانایت در مناااب غیرکلااام شااام «ابدارهااا ررازبااانشاانایت ما ناال آهنااگ کلااام و
ر امّ چااا » و «مناااب دتاالار از قبی ا ر ااگ و تگاازتر» یااد صاازرت فیاارد (بیکاار،0114 ،
د .)000 .ازآ جات کااه متاازن دتاالار -شاانیلار از رضااات چناالوجه بریزردار اال،
زمینااههااا بیشااتر تااا بااه ف تااۀ بیکاار ملا هااا بیشااتر را باارا بازقااا بناال در ایتیااار
متارج و مؤ ساۀ ترجماه قارار ما دهنال کاه اتام امار مزجان پیالاتش و فساتر

ا ازاا
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فز ااافزن بازقااا بناال م ا شاازد .در اتاام یگاازد ،ملااا رر و عمرا اا پاازر ( )0311بااه
مطالعاۀ مزدهااا غیرکلااام التقاااد در ریل هااا بلنال دوبلهشااله بااه رار ا ما پرداز اال و
مشااخص ماا کنناال کااه هاار دو ااطخ دتاالار غیرکلااام و شاانیلار غیرکلااام در
(باز)تزلیل و ا تقا مزدهاا التقااد در دوبلاه قاش مهما دار ال .بار ا اان اتام مطالعاه،
التقاااد در ااطخ دتاالار غیرکلااام بیشااتر از یرتاار اازا پزشااش و زتزرآلااات ،اشاایا و
زبااان باالن و در ااطخ شاانیلار غیرکلااام از یرتاار صاالا ،مز اایق و آواز ماازد پیاالا
مااا کنااال .در پااا وهش دت ااار  ،ااالامت و قمااا ( )0311راهبردهاااا د ااادکار
اتاالئزلزژتر در ریل هااا دوبلهشااله از ا لیساا بااه رار اا بعاال از ا قلااا

ا االام در

اتران را به دو د تۀ د ادکار کلاامملازر و د ادکار غیار کلاامملازر تقسای ما کننال و
شااان ما دهناال کااه د اادکار ها غیرکلااامملاازر ااه بیشااتر در تیییاار اتاام راایل هااا
دار اال .یز

االیقه و عااامر ( )0100بااا تمرکااد باار ترجمااۀ تااابز در ریل هااا جنااات

آمرتکااات بااه رار اا

شااان ماا دهناال کااه اتاالئزلزژ مترجمااان دتاالار شاانیلار

تگمیمات و راهبردهاا آ هاا را تعیایم ما کنال و ترجماه را در چاارچز
قاارار م ا دهاال .در پ ا وهش دت اار یز

ررهناگ مقگال

االیقه و عااامر ( )0104بااه برر ا عاملیااد

متاارج دتاالار -شاانیلار در دوبلااۀ ر اام در اتااران م ا پرداز اال و شااان م ا دهناال کااه
متاارج قشاا رعّااا در تگاارش ررهن اا و د اادکار اتاالئزلزژتر در مااتم دتاالار
شاانیلار مباال دارد .در پ وهشاا  ،قماا و ررحااداد (

 )0101بااه برر اا بازرواتااد

ملاا هااا کلااام و غیاار کلااام در پزتا مااات هااا دوبلهشااله از ا لیساا بااه رار اا
م پرداز ل و شان م دهنال کاه ملا هاا غیرکلاام باهمراتن بیشاتر از ملا هاا کلاام
در بازرواتد چنلوجه د تخز

بازقا بنل م شنل.

دوبله تکا از ا ازاا مر ازم ترجماۀ دتالار شانیلار در اتاران ا اد .بسایار اتاران
را بااا تزجّااه بااه پیشااینۀ یلااات دوبلاااژ آن ،کشاازر دوبلااهملاازرم دا ناال ( یسا 0100 ،؛
ژترارر .)0313 ،باه رار ما ر ال از بایم ا ازاا مختلا

ترجماۀ دتالار -شانیلار  ،دوبلاه

بااه دلی ا تیییاار در «لبااۀ ف تااار» 0راایل مباال م ا تزا اال تیییاارات ساابتاً بیشااتر را در راایل
1. voice track
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مقگاال اتجاااد کناال .چزمااه ( )0100معتقاال ا ااد در دوبلااه ساابد بااه ا اازاا دت اار ترجمااۀ
دتاالار -شاانیلار تیییاارات بیشااتر صاازرت ماا فیاارد تااا در راار بینناالفان واقعاا و
باااورکرد

جلاازه کناال .اتاام مسااثله در «دوبلااۀ پزتا مااات هااا کااه بخااش قاب ا تاازجّه از

دوبلۀ متزن دتلار -شانیلار را در اتاران تشاکی ما دهنال» ،مازد بیشاتر پیالا ما کنال
(قما  ،0111 ،د .)61 .بااهعبارتدت ر ،دوبلااه ملا هااا بیشااتر

ساابد بااه ا اازاا دت اار

ترجماۀ دتالار شاانیلار در ایتیاار متارج و مز سااۀ دوبلاه قارار ما دهال .از آن جملااه
م تزان به کا ا شانیلار غیرکلاام و ا تخاا
( )0100در پ وهشا

صالا بارا شخگایدها اشااره کارد .قما

شااان ما دهاال کااه صاالا شخگاایدها پزتا مااات هااا دوبلهشااله

از ا لیسا بااه رار ا در قااا هااا مت اااوت در زبااان مقگاال قاارار ما فیاارد کااه م اااهی
جلتال باه آن ما بخشال و پلتالۀ ینااد در پزتا ماات را در دوبلاۀ مقگاال ارتقاا ما دهاال.
قم ا (0111؛  )0100از اتاام پلتااله بااا عناازان «تیاا
معتقاال ا ااد مز سااۀ دوبلااه بااه دلیاا همخاازا

اااز شخگاایدها» تاااد م ا کناال و
صاالا بااا تگاازتر در پزتا مااات هااا

دوبلهشااله ،د ااد بااه اااید صاالاها و بااهتب آن شخگاایدها جلتاال در زبااان مقگاال
م ز ل.
پاا وهش حاضاار بااا بااه کااارفیر ماال بازرواتااد در ترجمااۀ دتاالار شاانیلار
م ا کزشاال تااا ا اازاا بازقااا بناال را در ا یمیشاامهااا دوبلهشااله از ا لیس ا بااه رار ا
تعییم کنل.
 -3روش پژوهش

قم و ررحاداد (الا

 )0101باا تکیاه بار ررتّاۀ رواتاد بر اایدفارا بیکار ()0114

و ماهیّااد چناالوجه متاازن دتاالار -شاانیلار  ،ماالل باارا بازرواتااد در ترجمااۀ
دتالار -شاانیلار ارائااه ما کنناال .باار ا اان اتاام ماال « ،برر ا رواتااد چناالوجه  »0را
بااهعنزان اباادار تللیلاا باارا برر اا بازرواتااد متاازن دتاالار -شاانیلار معرّراا
ماا کنناال .برر اا رواتااد چناالوجه روشاا ا ااد کااه برر اا اجمااال و کاااربرد

1. multimodal narrative analysis
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ملا هااا رواتااد چناالوجه اعا از ملا هااا کلااام و ملا هااا غیرکلااام و رابطااۀ
بیم آ ها را میسّر ما

اازد و مقاتساۀ ملا هاا و رواتدهاا اصال و ترجمهشاله باهمنرزر

ا ااتخراب بازقااا بناال را تسااهی ماا کناال .اتاام رو
بینازبااا

پاا وهش بااا تمرکااد باار دوبلااۀ

ارائااه شااله ا ااد .برر ا رواتااد چناالوجه از روتکاارد روات ا در ترجمااۀ

دتالار -شاانیلار بهااره ما فیاارد و واحاال تللیا ترجمااه را رواتااد ما دا اال .باار ا ااان
ماال بازرواتااد« ،مااتم دتاالار -شاانیلار

اازع رواتااد کلااان 0بااه حسااا

م ا آتاال کااه

م تزا ال باه تعالاد ب شامار رواتاد یارد 0تقسای شازد» (قما و ررحاداد ،الا

،0101

د .)02 .برر ا رواتااد چناالوجه از یرح ا چناالوجه بریاازردار ا ااد کااه اباادار
دوبعاال باارا

سااخهبردار وجاازه راایل در ایتیااار پ وهشا ر ترجمااۀ دتاالار شاانیلار

قارار ما دهال .قما و ررحااداد (الا

 ,0101د )01-00 .مجمزعاۀ جاامع از ا ملا

کااه رواتااد چناالوجه از آ هااا متجلّ ا ما شاازد را پیشاانهاد ما کنناال .ازآ جات کااه امکااان
برر اا بازرواتااد اتاام اا ملاا در رواتدهااا چناالوجه وجاازد االارد ،قماا و
ررحااداد (ال ا

 )0101اه مل ا را کااه قااش بیشااتر در بازقااا بناال هااا دار اال ا تخااا

ماا کنناال .اتاام ااه ملاا در هشااد د ااتۀ مکالمااات ،3مااتم آهنااگ ،0صاالا ،6مز اایق ،4
زشااتههااا ،7شااا ههااا کلااام  ،2ظاااهر ریدتکاا و حرکااات باالن ،1اازا پزشااش و
زتزرآلات 01قرار م فیر ل.
هاالش اتاام رو

تلقیاار ،تقساای مااتم دتاالار -شاانیلار بااه رواتدهااا یارد ا ااد

تااا زمینااها عین ا و کاااربرد باارا برر اا آ هااا رااراه آورد .بااهیزر یلاصااه ،برر اا
رواتااد چناالوجه  ،جاالول متشااک از ردتا هااا و ااتزنها ااد کااه شااام بااازۀ زمااا
1. macro-narrative
2. micro-narrative
3. dialogues
4. lyrics
5. vocal behavior
6. music
7. titles
8. verbal signs
9. physical appearance and kinetics
10. clothing and artifacts
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هار ملا در رواتاد مبال و رواتد(ااها )

مقگاال ا ااد .پ ا وهش حاضاار م ا کزشاال تااا بااا ا اات اده از اتاام اباادار بااه برر ا ا اازاا
بازقاااا بنااال در بازرواتاااد چنااالوجه پزتا ماااات هاااا پخششاااله از صلاو ااایما
جمهزر ا لام اتران بپردازد.
 -1-3پیکرۀ پژوهش

پیکرۀ اتم پا وهش از دو پزتا ماات ا لیسا و ساخههاا دوبلهشالۀ آ هاا باه رار ا
تشاااکی شاااله ا اااد کاااه از صلاو ااایما جمهااازر ا ااالام اتاااران پخششااالها ل.
ازآ جات کااه صلاو ایما در رزاص ا زمااا

مختل ا

بااه پخااش و بااازپخش پزتا مااات هااا

تزلیلشااله در ااا هااا قباا ماا پااردازد ،دو پزتا مااات ا کااه در دو ااا فذشااته از
کا ا ها مختلا
ریل شنا

پخششالها ل باه شاک تگاادر ا تخاا

و مازرد مطالعاه قارار فررتنال.

اتم پزتا مات ها و سخۀ دوبلۀ آ ها در جلو ها زتر آمله ا د.
جدول  .1مشخصات پویانماییهای انگلیسی

جدول  .2مشخصات نسخۀ دوبلۀ پویانماییها
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پزتا مااات هااا اصاال و سااخۀ دوبلااۀ آ هااا چناالتم بااار بااهدقّد ماازرد برر ا قاارار
فررتناال .ابتاالا پزتا مااات هااا ا لیساا و سااخۀ رار اا آ هااا بااهیزر جلافا ااه تز اا
پ وهش ا ران مشاااهله و برر ا شاال ل .ااپی پزتا مااات هااا ا لیس ا و دوبلااۀ رار ا
آ هااا یا یااه بااه یا یااه باااه مقاتسااه شاال ل تااا بازقااا بناال هااا صاازرت فررتااه در سااخۀ
رار ا ا ااتخراب شاازد .باالتم منراازر ،پزتا مااات هااا بااه واحاالها تجدتااهوتللی رواتااد
تقساای شاال ل ،ااپی رواتاادهااات کااه د ااتخز

بازقااا بناال شااله بزد ال ،مشااخص

شل ل .زمان شروا و پاتان هر رواتاد تعیایم شال و اپی ایّلاعاات مربازد باه ملا هاا
هاار رواتااد مباال و متناظرشااان رواتااد دوبلهشااله در جاالو برر ا رواتااد چناالوجه
قاارار فررااد .ملاا هااا هاار دو رواتااد مباال و مقگاال باااه مقاتسااه شاال ل تااا ا اازاا
بازقااا بناال تعیاایم شاال .ازآ جات کااه رواتدهااا دتاالار -شاانیلار ماهیّااد چناالوجه
دار اال ،ممکاام ا ااد چناالتم اازا بازقااا بناال بااهیزر ه زمااان در تاار رواتااد وجاازد
داشاته باشاال .همچنایم ممکاام ا اد چناالتم بازقاا بناال در تار ملا در تار رواتااد
صاازرت فیاارد .باارا تسااهی تزضاایلات ا اازاا بازقااا بناال در جاالو هااا برر اا
رواتااد چناالوجه  ،از مجمزعااها از علااائ ا اات اده شااله ا ااد .رهر ااد اتاام علااائ و
م هزم که به آن دلالد م کننل در جلو زتر آمله ا د.
جدول  .3فهرست علائم و مفهوم آنها
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دو اامد چاا

کااادر ردتاا
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جاالو برر اا رواتااد چناالوجه تیییاار در تگاازتر

رواتااد مقگاال را شااان م ا دهاال .بااهعبارتدت ر ،افاار در رواتااد مقگاال تگاازتر رواتااد
اصل بازقا بنل شله باشل ،در اتم کادر به ماتش فذاشته م شزد.
 -4یافتههای پژوهش

ا اازاا فز ااافزن بازقااا بناال در برر اا بازرواتااد چناالوجه پزتا مااات هااا
پخششااله از صلاو اایما جمهاازر ا االام اتااران مشاااهله و تللیاا شاال .در اتاام
قسمد تللی

مز اههاات از ا ازاا بازقاا بنال کاه از رواتدهاا مبال و متناظرشاان در

رواتد چنلوجه مقگل ا تخراب شل ل ،آمله ا د.
 -1-4تصرف گزینشی
 -1-1-4حذف

حاذش تکا از ا ازاا بازقااا بناال تگارش فدتنشا ا ااد کاه بهوا ااطۀ آن متاارج و
تا مز ساۀ ترجماه باه حاذش ملا (ااها ) رواتاد مبال و حتّا در بریا مازارد حاذش
ک ا رواتااد در ترجمااه اقاالام م ا کناال .حااذش ،عمزم ااً ،بااهمنرزر اارکز

و تااا تضااعی

رواتدهااا یاااد در زبااان مقگاال صاازرت م ا فیاارد .از یرتاار اتاام اازا بازقااا بناال ،
متاارج ماا تزا اال بااه شااکل رعّااا از ورود رواتدهااا یاااد و میاااتر بااا جات اااه
رواتا ا

یاازددار کناال .همااانیاازر کااه برر ا رواتااد چناالوجه در مثااا جاالو 0

شان م دهل ،در رواتد صلاو یما عنازان ا لیسا رایل حاذش شاله ا اد .باا تزجّاه باه
وت ف ارتبادمنال رواتاد ،حاذش عنازان رایل باه حاذش دت ار ملا هاا رواتاد کاه
ه زمااان بااا آن را م ا دهناال منجاار شااله ا ااد .از آن جملااه م ا تاازان بااه حااذش شااا ۀ
کلاااام « »O’Hareمربااازد باااه شااارکد تزلیااال «هااازا اهیااار» ،رو لباااان تکااا از
شخگیدها اشاره کرد .حذش عنزان ا لیسا رایل مبال ما تزا ال ال از پا ر اگ ااز
علّاا جلتاال را بااه وجاازد بیاااورد و یااارج باازدن اتاام پزتا مااات را تضااعی
درواق ا  ،حااذش ملاا هااا یاااد در راایل مباال  ،آن را در قااا

زما کمکااا

کناال.
جلتاال

قاارار ما دهاال و م اااهی دت اار را تاالاع ما کناال .از ا اازاا دت اار بازقااا بناال در اتاام

21

بازقا بنل رواتد چنلوجه ...

یرده رواتد ،جات دتم کاردن مز ایق مبال باا مز ایق دت ار در رواتاد مقگال ا اد
که در بازقا بنل جات دتن برر

م شزد.

جدول  .4نمونه بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی حذف

 -2-1-4اضافه

بازقا بنال اضااره باه اتام معنا اد کاه متارج تاا مز ساۀ ترجماه ،مل (ااها) و تاا
رواتد(ااهات ) را بااه رواتااد مقگاال اضاااره ما کنال .اتاام اازا تگاارش فدتنشا بااهمنرزر
تقزتااد رواتت ا یاااد و تااا فذاشااتم تثکیاال بیشااتر باار رو آن در زبااان مقگاال صاازرت
ماا فیاارد .جاالو  6مز ااها از بازقااا بناال اضاااره را شااان ماا دهاال کااه در آن
صلاو اایما زشااتۀ رار ا «شااهر باالون دریااد» را باار ا ااان درونمات اۀ پزتا مااات مباال
به رواتد مقگل اضاره کرده ا د .اتام بازقاا بنال پا ر اگ ااز علّا مثاا جالو 0
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را تقزتااد ما کناال .مخایاان پزتا مااات هااا کااه اغلاان کزدکااان و زجزا ااان هسااتنل ممکاام
ا د اتام پزتا ماات را تزلیال صلاو ایما رار

کننال .اتام مثاا شاان ما دهال کاه بایم

بازقا بنل حاذش عنازان رایل اصال در مثاا قبا و بازقاا بنال اضاارۀ عنازان جلتال
در اتاام رواتااد رابطااه وجاازد دارد .اضاااره کااردن عناازان جلتاال پزتا مااات دوبلهشااله را در
قااا

زما کمکااا

جلتاال قاارار ماا دهاال .اازا دت اار بازقااا بناال در اتاام رواتااد،

جات دتم کردن مز یق مبل با مز یق دت ر در رواتد مقگل ا د.
جدول  .5نمونۀ بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی اضافه

 -3-1-4جایگزینی

بازقا بنال جاات دتن شاام حاذش ملا تاا رواتاد مبال و اضااره کاردن ملا تاا
رواتتا دت اار در راایل مقگاال بااهجا آن ا ااد .بااهعبارتدت ر ،ملا تااا رواتااد مباال بااا
ملا تااا رواتتا دت اار در رواتااد مقگاال جااات دتم ما شاازد .جااات دتن از یرتاار تیییاار
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ملل ا یاااد ااع در اعمااا رواتدهااا مت اااوت دارد .همااانیاازر کااه مثااا جاالو 4
شان ما دهال ،ماتم آهناگ در رواتاد صلاو ایما حاذش شاله ا اد و مز ایق مبال باا
مز اایق اترا اا در پزتا مااات مقگاال جااات دتم شااله ا ااد .اتاام اازا بازقااا بناال
ماا تزا اال بااه زع ررهنااگزداتاا از رواتااد مباال یاات شاازد و آن را در قاااب آشاانا در
رواتااد مقگاال قاارار دهاال .فاادتنش مز اایق

انّت اترا ا بااهجا مز اایق مباال م هاازم

جلتااال باااه پزتا ماااات رار ااا مااا بخشااال و بااایم اتااام مز ااایق باااا رواتدهاااا و
ز ااتال

هااا دت اار در ررهنااگ رار اا ارتبااای غیرقاب ا کااار بااه وجاازد ماا آورد.

درواق به کاار باردن مز ایق اترا ا باه ااید واقعیاد جلتال در قاا

زما کمکاا

مت اااوت در زبااان مقگاال منته ا م ا شاازد .همانفز ااه کااه جاالو  4شااان م ا دهاال باایم
حااذش مااتم آهنااگ و جااات دتن مز اایق آن بااا مز اایق رار ا و همچناایم دور مااات
صاالاها و جلاازههااا صاازت باارا برجسااته کااردن مز اایق رار اا ارتباااد معنااادار
وجزد دارد که بر وت ف ارتبادمنل رواتد تثکیل م کنل.
جدول  .6نمونۀ بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی جایگزینی
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 -4-1-4دورنمایی /نزدیکنمایی

بازقا بنل دور مات ک ددتر ماات باه معنا کمر اگ کاردن تاا پرر اگ کاردن مللا
در رواتااد مقگاال ا ااد .افاار اتاام اازا بازقااا بناال در ملاا هااا دتاالار را دهاال
م تزا ال بهمندلاۀ بدرفنماات تاا کزچار ماات تگازتر باشال .اغلان حالاد اوّ تاا هماان
بدرفنمات به کاار ما رود تاا از یرتار ددتار ماات و بادرگ کاردن تگازتر بخشا از آن
کااه میاااتر بااا جات اااه روات ا متاارج و تااا مز سااۀ دوبلااه ا ااد بااه حاشاایه را االه شاازد.
دور مات تا ددتر ماات تگازتر باه تیییارِ ماا 0منتها ما شازد .اتام ازا بازقاا بنال
ممکم ا اد در ملا هاا شانیلار

یاد را دهال .از اتام یرتار ،ممکام ا اد صالاها

مبل قاز تار تاا ضاعی تار از آ چاه هساتنل در رواتاد مقگال پخاش شاز ل کاه اتام امار
بااهمنرزر تقزتااد تااا تضااعی

یاصا در رواتااد بااه کااار ما رود .بااهیزر مثااا  ،در
ّ
ملا

جاالو  4صاالاها و جلاازههااا شاانیلار رواتااد مباال دور مااات تااا بااهعبارتدت ر
تضعی

ما شاز ل تاا مز ایق اترا ا مقگال برجساتهتار فاردد .در مثاا جالو  ،7اهیار،

شخگااید من ا دا ااتان ،ما کزشاال تااا مااردم شااهر را متقاعاال کناال کااه یاااز بااه دریااد
لار ل .مردم دور اهیر جم شالها ال و صالبدهاا او را فاز

ما دهنال .در میاان جما

چناال یااا ه ا حضاازر دار اال کااه از راار جات اااه روات ا مز سااۀ دوبلااه اازا پزشااش
منا ب

لار ل .هماانیازر کاه در کاادر تگازتر فزشاۀ امد چا

مشاخص شاله ا اد،

تگزتر بدرفنماات شاله ا اد تاا مردما کاه دور اهیار جما شالها ال در رواتاد مقگال
دتااله شاز ل .در اتاام مثااا اازا مااا عااز

شااله و راصاالۀ دورباایم از شخگاایدها تیییاار

کرده ا د.

1. shot
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جدول  .7نمونۀ بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی دورنمایی /نزدیکنمایی

 -5-1-4استتار

اصااطلاش ا ااتتار تز ا

اازن( 0ب .اازن .مگاااحبۀ شخگ ا  6 ،م ا  )0101 ،پیشاانهاد

شل .بازقا بنال ا اتتار باه معنا ا ات اده از مل (ااها ) دتالار تاا شانیلار و تاا هار
دو باارا پزشااا لن ملا هااا دت اار ا ااد کااه میاااتر بااا جات اااه رواتا مز سااۀ دوبلااه
ا د .در اتم زا بازقا بنال ممکام ا اد تار تگازتر بارا پزشاا لن تگازتر دت ار و
تااا تاار صاالا باارا پزشااا لن صاالا دت اار بااه کااار رود .مثااا جاالو  2شاابیه بااه مثااا
جالو  7ا اد باا اتاام ت ااوت کاه در اتاام رواتاد چازن شخگاید بااا پزشاش میااتر بااا
جات اااه رواتا مؤ سااۀ دوبلااه در مرکااد تگاازتر قاارار فررتااه ا ااد و امکااان بازقااا بناال
آن از یرتاار دور مااات وجاازد االارد ،از بازقااا بناال ا ااتتار باارا بلناال کااردن داماام
شخگید ا ات اده شاله ا اد .از ر اگ ارمها دقیقااً همر اگ باا دامام اتام یاا بارا
1. Neves
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بلناالتر کااردن و مزجااه جلاازه دادن لبا ااش ا اات اده شااله ا ااد .تیییاار در یاارز پزشااش
شخگیدها م تزا ل به تیییر بر ز لف آ ها منجر شزد.
جدول  .8نمونۀ بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی استتار

 -2-4برچسبزدن
 -1-2-4برچسب زدن عنوان

اتم زا بازقاا بنال باه ا ات اده از واژه ،اصاطلاش تاا عباارت بارا
رواتد مبل ف ته م شزد .بارا

امیالن عنازان در

مز اه ما تازان باه مثاا جالو  6اشااره کارد کاه متارج

بااهجا عناازان اصاال «لاازراکی» کااه ااام شخگااید اصاال راایل یااد ا ااد ،عناازان «شااهر
باالون دریااد» را بااه کااار باارده ا ااد .اتاام اازا بازقااا بناال به زب اۀ یاازد رواتدهااا
جلتاال را در زبااان مقگاال م ا

ااازد و معمزل ااً بازقااا بناال هااا دت اار را بااه د بااا

دارد .عناازان مباال ماااهیّت یااارج دارد و باار ا ااان رمااان دکتاار ااهزن ااایته شااله

بازقا بنل رواتد چنلوجه ...
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ا ااد .اتاام در حااال ا ااد کااه عناازان رار ا آن را در قاااب آشاانا باارا مخایاان مقگاال
قاارار م ا دهاال .دا ااتان پزتا مااات در شااهر باالون دریااد اتّ ااام م ا ارتاال .باااوجزداتم،
ا تخااا

درونماتااهملاازر هشااهر باالون دریاادل ،حاای تعلیاار در پزتا مااات را از باایم

م برد و از همان یا یاههاا ابتالات پزتا ماات  ،مخایان را در ا تراار رواتتا یااد قارار
م دهل.
 -2-2-4برچسب زدن اسامی افراد

برچساان زدن ا ااام ارااراد ،ا اات اده از واژه ،اصااطلاش تااا عبااارت باارا

امیاالن تاار

رارد تااا شخگااید ا اد .همااانیاازر کاه برر ا رواتااد چنالوجه در جاالو  00شااان
ماا دهاال ،اتااز ) ،(EVEشخگااید اصاال زن در ا یمیشاام وا ا (ا ااتنتزن ،)0112 ،0تاار
ربااات ا ااد کااه ااع در ا جااام مثمزرتااد یاازد باار رو کاارۀ زماایم را دارد .در اتاام
مثمزرتااد بااا ربااات دت اار بااه ااام وا ا ) ،(WALL.Eشخگااید اصاال ماارد ،آشاانا
ماا شاازد و بااهمرورزمان رابطااۀ عاشااقا ها باایم اتاام دو بااه وجاازد ماا آتاال .در رواتااد
صلاو یما از ا

ا وان ) (E1کاه ا ام از رار جنسایت ینثا ا اد بارا

امیالن اتاز

ا ت اده شله ا اد کاه اتام ال از پا ر اگ ااز علّا را برما ا یادد کاه اتاز و وا ا
بااهجا دو عاشاار ،دو دو ااد صاامیم هسااتنل .بااه راار ماا ر اال ،ظاااهر ریدتکاا اتااز
بااهعنزان تاار ربااات باالون هاایچ شااا ها از جنسااید او در اتاام برچساان زدن ب تااثییر
بزده ا د.
 -3-2-4برچسب زدن صفات

برچسن زدن صا ات ،ا ات اده از واژه تاا عباارت بارا باه تگازتر کشایلن وت فا تاا
صا د یاصّا در تاار راارد تااا شخگااید ا ااد کااه بااهمنرزر تقزتااد ،تضااعی

تااا تیییاار

یاصا باه کاار ما رود .هماانیازر کاه جالو  1شاان ما دهال ،باه ابتالا
ّ
رواتدها
پزتا ماااات لااازراکی (ر ااااد )0100 ،مکالماااها اضااااره شاااله ا اااد کاااه در آن از تااال،
شخگید اصال رایل  ،باهعنزان قهرماان تااد ما شازد .باوجزداتنکاه اتام یگیگاه کاه باه
1. Stanton
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شک ضامن در کا پزتا ماات حای ما شازد ،از آن در رواتاد مقگال بهوضازش اخم
ف تااه ما شاازد .ازآ جات کااه اتاام بازقااا بناال در دقاااتر ابتاالات پزتا مااات را ما دهاال،
رواتد مقگل از هماان ابتالا تال را در قاا

قهرماان دا اتان قارار ما دهال و حای تعلیار

در راایل را باارا مخایاان مقگاال از باایم م ا باارد و او را از همااان ابتاالا در ا ترااار عمل ا
یارمالعاده از یرش تل م فذارد.
جدول  .9نمونۀ بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی برچسب زدن صفات

 -4-2-4برچسب زدن اشیاء و رویدادها

برچسن زدن اشیاء و روتلادها به ا ت اده از واژه تا عبارت برا

امیلن ش ء تا روتلاد

ف ته م شزد که از اتم یرتر آن را در قاب جلتل و م هزم مت اوت در رواتد مقگل قرار
م دهل .اتم زا بازقا بنل

قش رعّا در تضعی

تا تقزتد رواتدها یاد در زبان مقگل

دارد .همانیزر که جلو  01شان م دهل ،عم رقگیلن در رواتد مبل در قا دو د داشتم
در رواتد مقگل قرار فررته ا د که ال ز پ ر گ از علّ دو د بزدن اتز و وا ا را

بازقا بنل رواتد چنلوجه ...
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یرد در رواتد کلان ریل از وت ف

ارتبادمنل

بریزردار ل ،اتم رواتد در ارتباد با رواتد تیییر ام اتز به ا وان ا د.
جدول  .11نمونۀ بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی برچسب زدن اشیاء و رویدادها

 -5-2-4برچسب زدن مکان

اتم زا بازقا بنل  ،ا ت اده از واژه تا عبارت برا

امیلن تر مکان ا د که به هلش

اید رواتت یاد در زبان مقگل به کار م رود .بهیزر مثا  ،در ا یمیشم لزراکی (ر اد،
 ،)0100دا تان در شهر به ام « »Thneedvilleاتّ ام م ارتل .اتم در حال ا د که در رواتد
صلاو یما هیچ ام از اتم مکان برده م شزد بهعبارتدت ر ،رواتد مقگل ع در برچسن
زدات مکان مبل دارد .البتّه در جات دت ر از ریل که در جلو  6به آن اشاره شل ،از عبارت
«شهر بلون درید» برا

امیلن اتم شهر ا ت اده شله ا د که شان م دهل هیچ دریت در

اتم شهر وجزد لارد و حی تعلیر را در مخاین از بیم م برد .ا ت اده از برچسب جلتل برا
مکان مبل  ،آن را در قا

زما کمکا

جلتل قرار م دهل و م اهی جلتل به آن م بخشل.
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 -3-4جابهجایی جایگاه شخصیت
 -1-3-4جابهجایی روابط شخصیتها

اتم ازا بازقاا بنال باه تیییار روابا شخگایدها در رابطاه باا شخگایدها دت ار
در رواتااد ف تااه م ا شاازد .تیییاار رواب ا شخگاایدها در رواتااد یاارد م ا تزا اال مزجاان
تیییر در رواتدهاا یارد دت ار شازد و حتّا رواتاد کلاان رایل را در قااب جلتال قارار

دهاال .در مثااا  ،00تاال پساار  00اااله ا ااد کااه عاشاار دیتاار  00اااله بااه ااام آدر
شله ا د و م کزشل تاا بارا او دریاد واقعا پیالا کنال .در رواتاد صلاو ایما روابا
باایم اتاام دو شخگااید تیییاار کاارده ا ااد و در قااا

مت اااوت یالااه و یاازاهرزاده قاارار

فررته ا د .تل ملام آدر را یالاه آدر صالا ما ز ال کاه ازع برچسان زدن اام اراراد
یااد بااه شاامار م ا رود .در را ااتا اتاام تیییاار رواتت ا کااه آدر د ااد در مزهااا یاازد
م کنل و تل عاشقا ه به او ییره م شزد حذش شله ا د.
جدول  .11نمونۀ بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی تغییر روابط شخصیتها
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 -2-3-4جابهجایی گویش شخصیت

تیییاار فاازتش شخگاایدها اازع بازقااا بناال ا ااد کااه م ا تزا اال از راار زمااا
مکااا

و

شخگااید را در جات اااه مت اااوت ساابد بااه شخگاایدها دت اار و حتّاا

یاصا بارا
ّ
مخاین قرار دهل .بر ا ان اتام ازا بازقاا بنال  ،فازتش تاا ایام کلاام
شخگید به کاار ما رود کاه اتام امار باعاو ما شازد آن شخگاید در قااب جلتال قارار
فیاارد و م اااهی جلتاال بااه شخگااید او اضاااره شاازد .ا تخااا

فاازتشهااا مختل ا

بااا

ظاهر ریدتک رارد و حرکاات بالن او رابطاۀ مساتقیم دارد .باهیزر مثاا  ،معمزلااً فزتشا
از جنااز

اتااران باارا دوبلااۀ شخگاایدها آمرتکااات -اررتقااات پزتا مااات هااا بااه کااار

م ا رود .مز ااههااا بساایار ک ا از اتاام اازا بازقااا بناال از جات اااه روات ا صلاو اایما
مشاااهله ماا شاازد .بااهعبارتدت ر ،صلاو اایما کمتاار از اتاام اازا بازقااا بناال ا اات اده
م کنل .اتام ازا بازقاا بنال رقا در تار مازرد تیییار ایام کلاام باه زع یارز بیاان
احمقا ه در ا یمیشم لزراکی مشاهله شل.
 -3-3-4جابهجایی جنسیت شخصیت

اتم زا بازقا بنال باه تیییار جنساید تار شخگاید در رواتاد چنالوجه مقگال
اشاااره ما کناال .تیییاار جنسااید شخگااید تااثییر قابا تاازجّه باار رو رواتااد کلااان راایل
م فذارد .جلو  00شان م دهال کاه اتاز ،هماانیازر کاه در برچسان زدن اام اراراد باه
آن اشاااره شاال ،شخگااید اصاال زن دا ااتان ا ااد و در رواتااد مباال از صاالات ز ا ااه
بریزردار ا اد؛ اماا در رواتاد صلاو ایما از صالا مارد بارا دوبلاۀ اتاز ا ات اده شاله
ا ااد .بااهعبارتدت ر ،جنسااید اتااز در رراتناال بازرواتااد از زن بااه ماارد تیییاار پیاالا کاارده
ا ااد .بااه راار ماا ر اال ظاااهر ریدتکاا اتااز در اتاام بازقااا بناال ب تااثییر یسااد.
ازآ جات کااه ظاااهر اتااز هاایچفز ااه شااا ۀ ز ا ااه ما ناال م ا ۀ بلناال ،پاااپیزن رو

اار و غیااره

لارد ،صلاو یما باهراحت ما تزا ال باا تیییار صالا و اام او جنسایتش را جاباهجاا کنال و
رواتااد جلتاال در زبااان مقگاال بسااازد .اتاام بازقااا بناال رواتااد کلااان پزتا مااات را
تلد تثییر قرار م دهل و رواتدها جلتل را تقزتد م کنل.
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جدول  .12نمونۀ بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی تغییر جنسیت شخصیت

 -4-3-4جابهجایی وضعیت تأهل شخصیت

تکاا از ا اازاا بازقااا بناال کااه در رواتااد صلاو اایما مشاااهله ماا شاازد ،تیییاار
وضعید تثها شخگایدها باهوت ه شخگایدها یاا از مجارد باه متثها ا اد؛ ما نال
بازقااا بناال

اازا قب ا  ،اتاام اازا تیییاار تااثییر عماالها رو رواتااد کلااان م فااذارد .در

پزتا مااات لاازراکی (ر اااد ،)0100 ،0همااانیاازر کااه در مثا هااا قب ا بااه آن اشاااره شاال ،آدر
دیتاار  00اااله و مجاارد ا ااد .ولا همااانیاازر کااه برر ا رواتااد چناالوجه در جاالو 03
شان م دهال ،در رواتاد ااید صلاو ایما ،آدر متثها ا اد و همسار باه اام جازرب دارد
کااه بااراتش هلتااه ماا آورد .تیییاار وضااعید تثهاا آدر بااا تیییاار رابطااه باایم او و تاال رابطااۀ
مسااتقیم دارد و اتاام پاا ر ااگ اااز علّاا را تقزتااد ماا کناال کااه آ هااا ،صاارراً ،یالااه و
یزاهرزادها هستنل که رابطۀ دو تا ها باه دار ل.

1. Renaud
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جدول  .13نمونۀ بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی تغییر وضعیت تأهل شخصیت

 -5-3-4جابهجایی سبک زندگی شخصیت

اتاام اازا بازقااا بناال تیییاار یاارز پزشااش ،علاااتر ،ررتااار و رعّالیدهااا شخگااید را
در برم فیاارد .در جاالو ها  7و  ،2مز ااههااات از تیییاار در اازا پزشااش شخگااید را
دتلت که اتم م تزا ال باه تیییار ابر ز الف رارد در رواتاد مقگال منجار شازد .تیییار
علاااتر و اارفرم شخگاایدها ا یمیشاام تااثییر بااه اادات در تیییاار اابر ز االف آ هااا
دارد .باااهعنزانمثا در جااالو  00فیتاااار زدن وا سااالر ،تکااا از شخگااایدها اصااال
لاازراکی (ر اااد )0100 ،در بازرواتااد حااذش شااله ا ااد کااه اتاام مزضاازا اابر ز االف
هنر و یلاقا ه وا سالر را د اتخز

تیییار قارار ما دهال .در همایم رواتاد صالنههاات

که وا سالر فیتاار را در د اد فررتاه ا اد یاد حاذش شاله ا اد .اتام تیییارات درواقا
اازع قااا زداتا ما کناال و بااه شخگاایدپاارداز جلتاال از وا ساالر در رواتااد مقگاال
منته م شزد.
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جدول  .14نمونۀ بررسی روایت چندوجهی بازقاببندی تغییر سبک زندگی شخصیت

باار ا ااان تجدتااهوتللی دادههااا مسااتخرب از دو پزتا مااات لاازراکی (ر اااد)0100 ،
و وا ا (ا ااتنتزن 671 ،)0112 ،ماازرد بازقااا بناال بااه د ااد آماال کااه در  06د ااتۀ
بازقااا بناال قاارار فررااد .اتاام  06اازا بازقااا بناال عبارتا اال از حااذش ،اضاااره،
جاااات دتن  ،دور مات ک ددتااار ماااات  ،ا اااتتار ،برچسااان زدن باااهعنزان ،برچسااان زدن
ا ااام ارااراد ،برچساان زدن صاا ات ،برچساان زدن اشاایاء و روتاالادها ،برچساان زدن
مکان ،جابهجات روابا شخگایدها ،جاباهجاات فازتش شخگاید ،جاباهجاات جنساید
شخگاید ،جاباهجااات وضاعید تثها شخگااید و جاباهجاات
مزدار  0رراوا

ا زاا بازقا بنل را شان م دهل:

اابر ز االف شخگااید.

بازقا بنل رواتد چنلوجه ...

ا زاا بازقا

10

بنل

حذش
اضاره
جات دتن
دور مات ک ددتر مات
ا تتار
ترچسن زدن عنزان
برچسن زدن ا ام ارراد
برچسن زدن ص ات
برچسن زدن اشیاء و روتلادها
برچسن زدن مکان
جابجات رواب شخگید ها
جابجات فزتش شخگید
جابجات جنسید شخگید
جابجات وضعید تاه شخگید
جابجات بر ز لف شخگید

50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

نمودار  .1فراوانی انواع بازقاببندی در بازروایت چندوجهی

بازقااا بناال حااذش از بیشااترتم ریاالاد بریاازردار ا ااد .جاب اهجااات

اابر ز االف

شخگاایدها از راار رراوا اا در رتبااۀ دوم قاارار ماا فیاارد .ااپی بااه ترتیاان ا اازاا
بازقااا بناال جااات دتن  ،اضاااره ،جاب اهجااات رواب ا شخگاایدها ،برچساان زدن ا ااام
ارااراد ،دور مات ک ددتاار مااات  ،برچساان زدن اشاایاء و روتاالادها ،برچساان زدن صاا ات،
ا ااتتار ،جاباهجااات جنسااید شخگااید ،جاباهجااات وضااعید تثها شخگااید ،برچساان
زدن مکااان ،جاب اهجااات فاازتش شخگااید و برچساان زدن عناازان دار بیشااترتم ریاالاد
هستنل.
 -5بحث و نتیجهگیری

علا رغا اتنکااه پا وهش حاضاار بریلاااش روتکاارد متاالاو
به برر

یا ا در زمینااۀ رواتااد،

رواتاد در دوبلاۀ پزتا ماات هاا ما پاردازد ،یا آن مز اههاا قابا تازجّه از

ا اازاا بازقااا بناال از پیکااره ا ااتخراب شاال 06 .اازا بازقااا بناال بااه د ااد آماال کااه
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مقزلههاا قبلا بیکار شاام قاا بنال از یرتار تگارش فدتنشا  ،قاا بنال از یرتار
برچسن زدن و قا بنال از یرتار جاباهجاا کاردن شارکدکننالههاا را بسا ما دهال تاا
بتزا ناال وت ف ا هااا منلگااربهررد رواتااد چناالوجه در دوبلااۀ پزتا مااات هااا را پزشااش
دهناال .علاااوبراتم ،در اتاام پاا وهش بازقااا بناال زما کمکااا

بااهعنزان م هاازم در

ررفررتااه ماا شاازد کااه ا اازاا دت اار بازقااا بناال را تلدالشااعاا قاارار ماا دهاال.
بهعبارتدت ر ،تماام ا ازاا بازقاا بنال در هاتاد باه بازقاا بنال زما کمکاا
م شز ل .یبار ف تاۀ بیکار ( ،)0114معناا تار ماتم از یرتار مزقعیاد زما کمکاا

منتها
کاه

در آن تنیله شله ا اد ،شاک ما فیارد و هرفز اه تیییار در ماتم ما تزا ال باه تیییار اتام
مزقعید منجر شزد.
همااانیاازر کااه در ماازدار  0شااان داده شاال ،بازقااا بناال حااذش دارا بیشااترتم
ریاالاد در دوبلااۀ پزتا مااات هااا ا ااد .اتاام اازا بازقااا بناال ت اااوت باایم زمااان پخ اش
پزتا مات هاا اصال و ساخۀ دوبلهشالۀ آ هاا را تزجیاه ما کنال .زماان پخاش پزتا ماات
لاازراکی  00دقیقااه و پزتا مااات وا ا  03دقیقااه از زمااان سااخۀ اصاال آ هااا کمتاار ا ااد
که تثتیل بر رراوا
راحاادتاارتم رو

بازقا بنال حاذش ا اد .باه رار ما ر ال در رواتاد صلاو ایما،
باارا مقابلااه بااا مقزلااههااا یااارج و تعااار

آمیااد در زبااان مقگاال

حذش آن ا د .هرچنال اتام ازا بازقاا بنال باه تیییار معناا اصال و ااید معناات
جلتل در زبان مقگل منجر م شازد .برر ا

مز اههاا حاذش شاان ما دهال کاه حاذش

تر مل در رواتد ما تزا ال باه حاذش ملا هاا دت ار در آن رواتاد و تاا رواتدهاا
دت ر یت شازد .بازقاا بنال ِ جاباهجاات ِ ابر ز الف شخگاید بعال از بازقاا بنال
حااذش از بیشااترتم رراوا اا بریاازردار ا ااد کااه یاا آن صلاو اایما بااه جرشوتعاالت
بر ز لف شخگید از یرتار تیییار یارز پزشاش رارد ،علااتر و رعّالیّادهاا او د اد
م ا ز اال .اتاام تیجااه در را ااتا پ ا وهش ملااا رر و عمرا ا پاازر ( )0311ا ااد کااه اازا
پزشااش را اوّلاایم شااا ۀ هزتّااد و ررهنااگ یااارج ماا دا ناال .تیییاار اابر ز االف
شخگااید ،او را در قااا

جلتاال قاارار ماا دهاال و هزتّااد جلتاال بااه او ماا بخشاال.

بااهعبارتدت ر ،صلاو اایما از یرتاار اباادار بازقااا بناال در هزتّااد اااز شخگااید در
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زبان مقگل شرکد م کنال کاه اتام مساثله م تزا ال در اطخ و ای تر باه ااید هزتّاد
مخایاان پزتا مااات منجاار شاازد .البتّاه بیااان اتاام مسااثله یازمناال پا وهشهااا بیشااتر در
اتاام زمینااه ا ااد .رو

بعاال جااات دتن ا ااد کااه مز سااۀ ترجمااه از یرتاار تگاارش

فدتنش رواتت یااد باهجا رواتتا دت ار ،د اد باه ااید واقعیاد در زباان مقگال
م ز ل .اتام ازا جاات دتن ما تزا ال باه جاباهجاات مکا کزماا

رواتاد منجار شازد و

م هزم جلتال را بارا مخایان تالاع کنال .باه رار ما ر ال زماا

کاه رو

حاذش

میسار شاازد ،مز ساۀ ترجمااه اافدتر از جااات دتن ا ات اده ما کنال .بازقااا بنال اضاااره
روش دت ر بارا اشااعۀ رواتدهاا یااد صلاو ایما ا اد .از رار صلاو ایما حاذش
بری رواتدها و تا جاات دتن آ هاا کاار

یساد و بارا تقزتاد رواتدهاا مطلاز

باه

اباادار چاازن اضاااره کااردن یاااز ا ااد .از یرتاار اتاام بازقااا بناال  ،مز سااۀ ترجمااۀ
رواتدهااا یاااد یاازد را در یلااا مکالمااات تااا تگاااوتر بااه رواتااد چناالوجه مباال
اضاره م کنل تا در زباان مقگال رواتاد ااز کنال .بازقاا بنال هاا جاباهجاات روابا
شخگاایدها ،جاباهجااات وضااعید تثها و جاباهجااات جنسااید شخگااید از مز ااههااا
دت ر بازقاا بنال هساتنل کاه هرچنال از رراوا ا کمتار بریزردار ال ،تاثییر شا رر بار
رواتد کلان پزتا مات هاا ما فذار ال .هار تیییار در جات ااه شخگایدها در تار رواتاد
ما تزا اال بااه تیییاارات کل ا در همااان رواتااد تااا رواتدهااا بدرگتاار کااه در آن تنیااله
شلها ل منتها شازد .صلاو ایما بساته باه جات ااه رواتا ا  ،اع در مزجاه جلازه دادن
رواباا باایم شخگاایدها و اازا تعاماا آ هااا دارد .باالتم منراازر قااا هااا مباال را
د دکار م کنل تا آ هاا را در جات ااه ارزشا قابا قبازل در ررهناگ مقگال قارار دهال.
برچسن زدن باه اراراد ،روتالادها و مکاانهاا یاد ازا دت ار از بازقاا بنال هاا هساتنل
که مز سۀ ترجماه از یرتار آ هاا فااه اوقاات م ااهی ضامن رواتاد مبال را پرر اگتار
م کنل و فااه اوقاات باا تضاعی

رواتدهاا یااد مبال بارا اشااعۀ رواتاد یااد

یاازد زمینااه اااز ماا کناال .برچساان زدن درک دت ااران از آن راارد تااا روتاالاد و یاارز
بریزردشان باا آن را پایشبینا و تعیایم ما کنال .بازقاا بنال دور مات ک ددتار ماات و
ا تتار شان م دهل که صلاو ایما باهغیراز لباۀ ف تاار در لباۀ تگازتر یاد د اد ما بارد و
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تااتپ پا وهش قما و ررحاداد (

 )0101ا ااد کااه معتقل اال بازقااا بناال علاااوه باار مل ا هااا کلااام در مل ا هااا غیاار
ید را م دهل.

کلام

تارتاههااا پا وهش شااان ما دهاال کاه صلاو ایما از یرتاار وت فا تگاارش فدتنشا
رواتاادهااات را ا تخااا

و تقزتااد م ا کناال ،درحال کااه رواتدهااا دت اار را حااذش و

تضااعی

ماا کناال .تیییراتاا کااه در تاار ملاا در تاار رواتااد اتّ ااام ماا ارتاال رابطااۀ

تن اتن

با تیییارات در ملا هاا و رواتدهاا دت ار دارد کاه تثتیال بار وت فا رواتا

ارتبادمنل ا اد .رواتدهاا صلاو ایما روتالادها را باه شاکل آفاها اه و معناادار کناار
ها قاارار ما دهناال تااا رواتااد مطلاازب در زبااان مقگاال بساااز ل .اتاام رواتدهااا ال زهااا
پ ا ر ااگ اااز جلتاال در زبااان مقگاال بااه وجاازد م ا آور اال کااه بینش ا از جهااان در
ایتیارمان م فذار ل.
تیجاۀ اتاام پا وهش واکنش ا بااه ررتّااهها و ال زهااات ا ااد کااه متاارج را وا ااطها
ینث و ب یرش تگازر ما کننال کاه معناا و واقعیاد ماتم مبال را ب ک وکا اد از زباا
بااه زبااان دت اار منتقا ما کناال .باار ا ااان اتاام مطالعااه ،متاارج و مز سااۀ ترجمااه قشا
رعّا در اید واقعیاد در زباان مقگال ات اا ما کننال و از ترجماه باهعنزان ابادار بارا
اشاااعه و تااا اارکز

رواتدهااا یاااد در ررهنااگ مقگاال بهااره ما فیر اال .اتاام تیجااه،

پ وهشها مشابه در اتام زمیناه را تثتیال ما کنال .از آن جملاه ما تازان باه پا وهشهاا
وول  ،)0117( 0زا زت  ،)0100( 0و دتاز -ینتی )0101( 3اشاره کرد.
ا اازاا بازقااا بناال معرّر شااله در اتاام پاا وهش باارا برر اا دوبلااۀ بینازبااا
رواتدها چنلوجه منا ن بازد کاه ما تزا ال پاتاۀ تلقیقاات بیشاتر را در اتام حاززه
رراه آورد .ازآ جات که اتم پ وهش باا تمرکاد بار دوبلاۀ بیناا زباا

صازرت فررتاه ا اد،

ممکاام ا ااد برر اا ا اازاا دت اار ترجمااۀ دتاالار -شاانیلار ما ناال زتر اازتی تاااتپ
مت اوت را شان دهال و ا ازاا جلتال از بازقاا بنال را باه اتام مال اضااره کنال .لاذا،
1. Wolf
2. Zanotti
3. Díaz-Cintas
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به کار بردن اتم مل در ا ازاا دت ار ترجماۀ دتالار شانیلار تزصایه ما شازد .از یارش
دت اار ،رراوا ا ا اازاا بازقااا بناال ممکاام ا ااد از ژا اار بااه ژا اار دت اار تیییاار کناال؛
بنابراتم ،تکرار اتام پا وهش در ژا رهاا دت ار ما نال ا ازاا مختلا

رایل  ،ارتا  ،مساتنل

و غیااره م ا تزا اال تاااتپ م یاال داشااته باشاال .ازآ جات کااه بازقااا بناال در رواتدهااا
چناالوجه ما ناال پزتا مااات هااا قااش مهماا در شااک دهاا بااه هزتّااد شخگاایدها
پزتا مااات در وهلااۀ اوّ و هزتّااد مخایاان پزتا مااات هااا در وهلااۀ دوم دارد ،مطالعااات در
رابطه با هزتّد از پزتا مات ها م تزا ل تاتپ بسیار م یل در بر داشته باشل.
کتابنامه

ژترارر ،ال  .)0313( .تارتخچه کام دوبله به رار

در اتران .0301-0310 :تهران ،اتران :ا تشارات

کزله پشت .
لامت  ،ن .و قم ،
از ا لیس به رار

 .)0311( .برر

راهبردها د دکار اتلئزلزژتر در ریل ها دوبلهشله

 :مزرد پ وهش دوبلهها بعل از ا قلا

ا لام اتران .مطالعات زبان و ترجمه.

.21–001 ،)3(63
ملا رر ،ش .و عمرا پزر ،ال  .)0311( .مزدها دتلار شنیلار التقاد در ریل ها بلنل ا لیس
دوبلهشله به رار

تز

صلاو یما جمهزر ا لام اتران .مطالعات زبان و ترجمه،)0(63 .
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دربارۀ نویسندگان
پرینا قمی دا شآمزیتۀ دکتر تخگاگ مطالعات ترجمه از دا ش اه علامه یبایبائ و ا تادتار
فروه زبان ا لیسا دا شا اه البرز ا اد .علاتر پ وهشا اتشان مسائ ررهن
ترجمۀ دتلار شنیلار  ،آمزز

و اجتماع در

ترجمه و ررتّۀ رواتد ا د.

فرزانده فرحزاد ا اااتاد مطالعات ترجمه فروه مترجم دا شااا اه علامه یبایبائ ا اااد .و
پ وهشااا ر مطالعات ترجمه در حززهها آمزز  ،تارتخ ار و قل ترجمه ا اااد .از جمله
رعّالیّدها اتشان تهیّۀ بر امۀ آمززش برا دورۀ کارشنا

مترجم ا لیس ا د.

