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چکیده
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پژوهش حاضر ،یافتن روشهای ترجمة آواختنی آهنگ بر پایة مدل فرانزون ( )200۸با در
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 .1مقدمه

از ترجمةةة آهنةةگ۱بةةهعنوان هنةةری ناشةةناخته و فراموششةةده یةةاد میشةةود (لةةو.)2005 2،
در ترجمةةة آهنةةگ بةةهدلیل همراهةةی و آمیختگةةی دو بُعةةد زبةةانی و موسةةیقایی ،دشةةواریها و
پیچیةةدگیهای زیةةادی وجةةود دارد و شةةاید بتةةوان گفةةت هةةر مترجمةةی مس ة ولیت ترجمةةة
آهنگ را بةه عهةده نمیگیةرد (لةو .)20۱7 ،در میةان انةواع اهةدافی کةه بةرای ترجمةة آهنةگ
برشةةمرده میشةةود رسةةیدن بةةه ترجمةةة آواختنةةی ۳دشةةوارترین و بهتةةرین ترجمةةة آهنةةگ بةةه
حسةةا

میآیةةد (لةةو2005 ،؛ فرانةةزون .)200۸ 4،لةةو ( 200۳الةة ) معتقةةد اسةةت از دیربةةاز

ترجمةةة آواختننةةی بةةا مفةةاهیمی نظیةةر اجراپةةذیری5در درامةةا و اُپةةرا همراسةةتا بةةوده اسةةت.
ترجمةةة آهنگهةةای پویانماییهةةای موزیکةةال بةةهتازگی در ایةةران مةةورد اسةةتقبال قةةرار گرفتةةه
و پژوهشهایی در این زمینةه انجةام شةده اسةت کةه بةه بررسةی روشهةای ترجمةه ترانةهها

6

از ابعةةاد گونةةاگون پرداختهانةةد .هةةدف ایةةن پةةژوهش بررسةةی روشهةةای ترجمةةة آواختنةةی
آهنگها بةا تکیةه بةر بُعةد موسةیقایی ترجمةة آهنةگ همسةو بةا تأکیةد بةر بعةد زبةانی ترانةه
(مةةتن) در دوبلةةة پویانمةةایی لةةوراکس(7قِنةةو و بالةةدا )20۱2 ۸،بةةر پایةةة مةةدل ترجمةةة آهنةةگ
فرانةةزون ( )200۸اسةةت .در پژوهشهةةای اخیةةر از جملةةه خوشسةةلیقه و عةةامری ()20۱6
فرض بةر اابةت مانةدن موسةیقی مبةدأ بةوده اسةت .در دیگةر پژوهشهةا نظیةر امینالرعایةا و
امیریةةان ( )20۱6و تکةةین و ایسیسةةا( ( )20۱7تنهةةا بةةه اسةةتراتژیهای ترجمةةة آهنةةگ
بدون در نظر گةرفتن موسةیقی مبةدأ اشةاره شةده اسةت .نکتةة قابةل توجةه آن اسةت کةه در
ترجمةةة آهنةةگ بةةهدلیل وجةةود موسةةیقی مبةةدأ مترجمةةان بةةا محةةدودیتهای متعةةددی
مواجهانةةد و بةةرای رفةة و حةةل محةةدودیتهای آن از اسةةتراتژیهای مختلفةةی اسةةتفاده
میکننةةد .گةةاه بةةرای اینکةةه موسةةیقی مبةةدأ را تغییةةر ندهنةةد از شةةگردهای مختلةة

بةةرای

1. song
2. Low
3. singable
4. Franzon
5. performability
6. lyrics
7. The Lorax
8. Renaud & Balda
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هماهنگ کردن ترانة مقصد با موسةیقی مبةدأ اسةتفاده میکننةد .امةا بةا توجةه بةه مةدل اتخةا
شده در ایةن پةژوهش ،میتةوان گفةت بةا تغییةر موسةیقی مبةدأ نیةز میتةوان بةه ترجمةههای
آواختنی دست یافت .این نکتةه از جملةه وجةوه تمةایز ایةن پةژوهش بةا سةایر پژوهشهةای
انجامشةةده اسةةت و بةةهعنوان راهکةةاری عملةةی در پةةیش روی مترجمةةان آهنةةگ محسةةو
میشود.
 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2ترجمة آهنگ

موسةةیقی و ترجمةةه تةةاکنون در حیطةةة مطالعةةات ترجمةةه مةةورد اسةةتقبال قةةرار نگرفتةةه
اسةةةت (فرانةةةزون200۸ ،؛ سةةةارایوا200۸ ۱،؛ مت ةةةو .)200۸ 2،آهنةةةگ از دو مةلفةةةة ترانةةةه و
موسیقی تشکیل شده است .با توجةه بةه ایةن نکتةه ،حفةظ و تلفیةق ابعةاد زبةانی ترانةة مبةدأ
و ابعةةاد موسةةیقایی در ترجمةةة آهنةةگ ،امةةری غیةةرممکن خواهةةد بةةود (فرانةةزون.)200۸ ،
گُلُةةم ،2005(۳ص )۱2۳ .در امةةر بةةا تلفیةةق ترانةةه و موسةةیقی «موسةةیقی را رکنةةی میدانةةد کةةه
به آهنگ وحةدت سةاختاری و ترانةه بعةد مکةانی و زمةانی بةه آن میبخشةد» .از موسةیقی و
ترجمةه بةهعنوان زمینةة مناسةبی بةرای پةژوهش نةهتنها بةرای مترجمةان و محققةان مطالعةةات
ترجمةةه ،بلکةةه بةةرای مطالعةةات فرهنگ ةی ،مطالعةةات رسةةانه و موسیقیشناسةةی یةةاد میشةةود
(سارایوا.)200۸ ،
بةةه ترجمةةة آهنةةگ نامهةةای مختلفةةی ماننةةد ترجمةةة صةةوتی 4،ترجمةةة آواختنةةی 5،ترجمةةة
موسةةیقایی 6،ترجمةةة وابسةةته بةةه موسةةیقی 7،ترجمةةة بینانشةةانهای ،ترجمةةة تلفیقةةی۸و ترجمةةة

1. Sarajeva
2. Mateo
3. Golomb
4. vocal
5. singable
6. singing
7. music-linked
8. hybrid
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محةةةدود ۱،دادهانةةةد (میةةةورال ،کلةةةی و گةةةا رادو۱۹۸۸ 2،؛ لةةةو200۳ ،

؛ گُلُةةةم2005 ،؛

ماینورش.)20۱2 ۳،
فرانةةزون ( )2005معتقةةد اسةةت اگةةر بخةةواهیم در تعریة
تعریة

ترجمةةة آهنةةگ از ابتةةداییترین

ترجمةةة کتفةةورد پیةةروی نمةةاییم کةةه میگویةةد «ترجمةةه کنشةةی زبةةانی اسةةت کةةه در

آن ،متنةةی در یةةک زبةةان ،جةةایگزین متنةةی در زبةةان دیگةةر میشةةود» ( ،۱۹65ص )20 .بةةه
بیراهه رفتةهایم .ترجمةة آهنةگ صةرفاج جةایگزینی ترانةة مقصةد بةا ترانةة مبةدأ نخواهةد بةود.
نظریةةهپردزان بةةهدلیل دشةةواریها و محةةدودیتهای فةةراوان ایةةن نةةوع ترجمةةه ،همةةواره آن
را ترجمةةةهای نامتعةةةارف مینامنةةةد (خُرلةةةی۱۹۹7 4،؛ لةةةو 200۳ ،الةةة ؛ چاومةةةه2004 5،؛
فرانةةزون200۸ ،؛ لةةو .)20۱۳ ،ترجمةةة آهنةةگ ،حرفةةة نوپةةا و جدیةةدی نیسةةت و از قةةدمت
زیةةةةادی برخةةةةوردار اسةةةةت .سةةةةارایوا ( )200۸و فرانةةةةزون ( )200۸خواننةةةةدگان،
تصنی سةةرایان ،مترجمةةان و متخصصةةان ترجمةةة اُپةةرا را از جملةةه متخصصةةان دخیةةل در
ترجمة آهنگ قلمداد میکنند.
رینولةةدز ،۱۹64(6بةةه نقةةل از فرانةةزون )200۸ ،بیةةان میکنةةد کةةه موسةةیقی و ترانةةه در
یک آهنگ آنچنان بةا هةم درآمیختهانةد کةه متمةایز کةردن آنهةا از یکةدیگر و انتقةال آنهةا
بةةه زبةةان مقصةةد بةةا مشةةکالت فراوانةةی همةةراه خواهةةد بةةود .از نظةةر رینولةةدز ( )۱۹64و لةةو
( )2005صةةرفاج همنةةوایی و متناسةةد کةةردن ترانةةة مقصةةد بةةا موسةةیقی مبةةدأ ،ترجمةةه
محسةةو

نمیشةةود و مةةادامی کةةه از ترجمةةة بینزبةةانی سةةخن میگةةوییم حفةةظ مضةةمون

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

1. constrained translation
2. Meyoral, Kelly, Gallardo
3. Minors
4. Gorlee
5. Chaume
6. Reynolds
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 .2 .2ترجمة آواختنی

ترجمةةة آواختنةةی بةةه معنةةای ایجةةاد همةةاهنگی و تناسةةبات زم متنیموسةةیقایی میةةان
ترانةةه و موسةةیقی اسةةت و براسةةاا ایةةن تعریةة  ،ترانةةة مقصةةد بایةةد تةةا حةةد امکةةان بةةا
موسیقی مبدأ هماهنگ باشد (لو2005 ،؛ فرانزون200۸ ،؛ لو.)20۱7 ،
ترجمة آواختنةی ترانةه حتةی در سةدههای قبةل ،ترجمةهای ایةداال تلقةی میشةده اسةت
(اسةةترانگویز .)۱۹2۱ ۱،لةةو ( )2005در میةةان انةةواع اهةةدافی کةةه بةةرای ترجمةةة آهنةةگ کةةر
میکند ،ترجمةة آواختنةی ترانةه را دشةوارترین کةارکرد معرفةی کةرده اسةت .در ترجمةة اُپةرا
و درامةةا نیةةز سةةه رکةةن جداییناپةةذیر موسةةیقی ،ترانةةه و اجةةرا بةةا هةةم تعامةةل دارنةةد و
ویژگةةیای بةةه نةةام «اجراپةةذیری» مطةةر بةةوده اسةةت .همةةانطور کةةه داشةةتن ترجمةةههای
آواختنی دشةوار اسةت در ایةن دو حةوزه نیةز ترجمةه بةهنحوی کةه قابةل اجةرا باشةد امةری
دشةةوار و پیچیةةده اسةةت .در رابطةةه بةةا متناسةةد کةةردن ترانةةه و موسةةیقی در ترجمةةة آهنةةگ،
خُرلةةی ( )2005 ،۱۹۹7تقسةةیمبندی چهارگانةةة آوایةةی 2،نةةوایی ۳،شةةعری4و نشةةانهای 5،لةةو
( )2005 ،200۳اصةةةول پنجگانةةةة آوازش ،وزن 6،طبیعیبةةةودن 7،قافیةةةه و معنةةةا۸و فرانةةةزون
( )200۸نیز تقسیمبندی سهگانة تطابق نوایی ،شعری و معنایی را ارااه کردهاند.
بهطور کلةی در میةان نظریةات متةداول موجةود در زمینةة ترجمةة آهنةگ ،نایةدا (،)۱۹64
فرانةةةةزون ( ،)200۸لةةةةو ( 2005 ،200۳و  )200۸از بةةةةازآفرینی معنةةةةا بةةةةا وجةةةةود
محدودیتهای شةعری در چةارچو

موسةیقی پسزمینةه سةخن گفتةه شةده اسةت .در نظةر

یانةةگ )200۸(۹وفةةاداری کامةةل بةةه آهنةةگ مبةةدأ امکانپةةذیر نخواهةةد بةةود .امةةا هیلسةةون

1. Strangways
2. phonetic
3. prosodic
4. poetic
5. semiotic
6. rhythm
7. naturalness
8. sense
9. Yeung
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( )20۱۳با روشی بةه نةام ترجمةة هةمآوا ۱بةدون توجةه بةه معنةای ترانةة مبةدأ ،صةداها را در
ترانة مقصد بازآفرینی کرده است.
 .۳ .2موسیقی پسزمینه

متناسةةد کةةردن ترانةةة مقصةةد بةةا موسةةیقی پسزمینةةه (موسةةیقی مبةةدأ) از رافتهةةا و
خصوصیتهای منحصربهفرد ترجمةة آهنةگ بةه حسةا

میآیةد؛ زیةرا موسةیقی مبةدأ بةرای

ترانةةة مبةةدأ نواختةةه شةةده اسةةت (نایةةدا۱۹64 ،؛ خُرلةةی۱۹۹7 ،؛ لةةو )200۳ ،و ایةةن موسةةیقی
بایةةد بةةا ترانةةة مقصةةد نیةةز متناسةةد باشةةد .موسةةیقی پسزمینةةه در تعریةة

اپتةةر و هةةرمن

2

( )20۱2چیةةدمان موسةةیقایی پسزمینةةه۳نامیةةده میشةةود .موسةةیقی پسزمینةةه بةةا دارا بةةودن
ویژگیهةةایی از جملةةه ریةةتم ،هةةارمونی ،تُةةن ،اسةةترا و غیةةره هةةر کةةدام بةةه خةةودی خةةود
موانةة زیةةادی را بةةر سةةر راه مترجمةةان آهنةةگ قةةرار میدهنةةد .بنةةابراین ،حتةةی بهتةةرین
ترجمههای آهنگّها نیز با اصل آنها برابری نمیکنند (درینکر.)۱۹50 ،
اپتر و هرمن ( )20۱2بةر ایةن عقیدهانةد کةه بةا وجةود آزادیهةای عمةل متةرجم آهنةگ،
شةةمار انةةدکی از مترجمةةان ایةةن حةةوزه از عهةةدة محةةدودیتهای موسةةیقی پسزمینةةه بةةر
میآینةةد .بةةه عقیةةدة فرانةةزون ( )200۸نیةةز معمةةو ج اجةةرای خواننةةدگان مشةةهور ترجمةةه
نمیشوند.
همانطور که کر شةد نظریةهپردازان ترجمةة آهنةگ همةواره بةه دشةواریهای ایةن نةوع
ترجمه اشةاره کردهانةد و همةواره از موسةیقی مبةدأ بةهعنوان محةدودیتی اساسةی بةر سةر راه
مترجمان آهنةگ تأکیةد داشةتهاند .در ایةن پةژوهش تأکیةد عمةده بةر موسةیقی مبةدأ اسةت و
در تمةةامی مراحةةل تحلیةةل و بررسةةی آهنگهةةای پویانمةةایی لةةوراکس ،عملکةةرد گةةروه
ترجمه در رویارویی با موسیقی مبدأ بررسی شده است.

1. homophonic
2. Apter & Herman
3. pre-existing musical setting
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 .۴ .2موسیقی و ترجمة دیداریشنیداری

آهنگهةةا بةةرای بةةرانگیختن احساسةةات و عواط ة

و بةةه تأمةةل واداشةةتن مخاطبةةان بةةرای

زمةةانی حتةةی کوتةةاه ،عناصةةر کلیةةدی محصةةو ت دیداریشةةنیداری بةةه شةةمار میآینةةد.
آهنگهةةا احساسةةات و افکةةار شخصةةیتهای فةةیلم را بةةه نمةةایش میگذارنةةد .گةةاهی نیةةز
مفاهیمی کةه از فةیلم برداشةت نمیشةود بةهراحتی از مضةمون ترانةهها قابةل اسةتنباا اسةت.
برخةةی آهنگهةةا در فیلمهةةای موسةةیقایی ،بةةا مضةةمون فةةیلم ارتبةةاا تنگةةاتنگی دارنةةد و در
راستای سةیر روایةی داسةتان پةیش میرونةد؛ بنةابراین در ترجمةة ایةن قبیةل آهنگهةا حفةظ
محتوا و ضرورت وفةاداری بةهمعنای ترانةة مبةدأ از اهمیةت بیشةتری برخةوردار خواهةد بةود
(دیجةةةوانی .)200۸ ۱،گةةةاروود ،2006(2بةةةهنقل از بوسةةةو )200۸ ۳،بیةةةان داشةةةته اسةةةت کةةةه
آهنگهةةا هماننةةد دیالو(هةةا ابزارهةةایی روایةةتگر4هسةةتند کةةه در شخصةةیتپردازی و
شر و توصی

پیرنگ فیلم ایفای نقش میکنند.

ترجمةةة محصةةو ت موزیکةةال از جملةةه فیلمهةةا و سةةریالهای موزیکةةال بةةهعنوان
زیرشةةاخهای از حةةوزة ترجمةةة دیداریشةةنیداری محسةةو

میشةةوند (سةةارایوا200۸ ،؛

چاومةةةه20۱2 ،؛ بوسةةةو20۱2 ،؛ لةةةو .)20۱۳ ،از نظةةةر دیجةةةوانی ( )200۸سةةةه روش کلةةةی
ترجمةةه در فیلمهةةای موسةةیقاییها بةةهترتید ترجمةةه نکةةردن ،دوبلةةه و زیرنةةویس اسةةت کةةه
یکةةی از ایةةن سةةه روش براسةةاا نیةةاز مخاطبةةان مقصةةد و شةةیوههای ترجمةةهای رایةةج در
زبةان مقصةةد ،انتخةا

میشةةوند .انسةجام تصةةویری ،صةوتی و معنةةایی در دوبلةة آهنگهةةای

فیلمهای موزیکةال ضةروری اسةت؛ زیةرا تمةامی ایةن عوامةل کنةار هةم ،در انتقةال مفةاهیم،
بةةرانگیختن احساسةةات مخاطبةةان و در نهایةةت ترغیةةد آنهةةا بةةه تماشةةای پویانماییهةةا
مةارنةةد (چاومةةه .)20۱2 ،معمةةو ج کودکةةان مخاطبةةان اصةةلی پویانماییهاینةةد و از آنجةةایی
که این قشر از مخاطبان قةادر بةه خوانةدن و دنبةال کةردن زیرنةویس نیسةتند ،دوبلةه بهتةرین

1. Di Giovanni
2. Grawood
3. Bosseauxa
4. narrative

مطالعات زبان و ترجمه
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روش ترجمةةةةة پویانماییهاسةةةةت (درایةةةةز۱۹۹5 ۱،؛ اوکانةةةةل200۳ 2،؛ تیویةةةةت200۹ ۳،؛
پدرسن20۱0 4،؛ سینتاز و اُریرو20۱0 5،؛ چاومه.)20۱2 ،
 .۵ .2مدل ترجمة آهنگ فرانزون ()2۰۰۸

از نظةةر فرانةةزون ( )200۸بةةازآفرینی سةةه مةلفةةة ترانةةه ،موسةةیقی و اجةةرا در ترجمةةة
آهنةةگ امکانپةةذیر نیسةةت؛ بنةةابراین تنهةةا یکةةی از ارکةةان کرشةةده بةةازآفرینی میشةةوند.
تناسةةد و تجةةانس مناسةةد میةةان موسةةیقی مبةةدأ و تران ةة مقصةةد بةةه ترانةةة آواختنةةی منج ةر
میشود.
فرانةةزون ( )200۸پةةنج روش ترجمةةة آهنةةگ را معرفةةی کةةرده اسةةت .از نظةةر او ایةةن
روشهةةا صةةرفاج در نظریةةات ترجمةةه ،مةةرز تفکیکشةةده و مشخصةةی دارنةةد .در ترجمةةة
عملةةی بةةا توجةةه بةةه هةةدف ترجمةةه ممکةةن اسةةت هةةر کةةدام از روشهةةا بةةا یکةةدیگر تلفیةةق
شوند و سه مةلفة مذکور را بازآفرینی کنند.
روش اول :آهنةةگ متشةةکل از موسةةیقی و ترانةةة مبةةدأ ،حفةةظ میشةةود و مخاطبةةان در
دوبله یا زیرنةویس آهنةگ مبةدأ را میشةنوند .از نظةر فرانةزون عةواملی نظیةر کمبةود زمةان،
توافقةةات میةةان متةةرجم و شةةرکتهای توزیةة  ،شةةهرت خواننةةدة مبةةدأ و نداشةةتن ارتبةةاا
معنةةایی ترانةةهها بةةا خةةر سةةیر روایةةی و دیالو(هةةا ،از جملةةه عوامةةل ترجمةةه نکةةردن
آهنگهای مبدأ هستند.
روش دوم :گةةاه بةةرای آشةةنایی مخاطةةد بةةا معنةةای آهنةةگ مبةةدأ ،ترانةةهها بةةدون در نظةةر
گرفتن و هماهنةگ کةردن آنهةا بةا موسةیقی مبةدأ ،ترجمةه میشةوند .بنةابراین بةهدلیل عةدم
تجانس ترانههای ترجمه شده با موسیقی مبدأ این قبیل ترجمهها آواختنی نیستند.
روش سةةوم :در ایةةن روش متةةرجم از ترانةةة مبةةدأ بةةهعنوان الگةةویی بةةرای بازنویسةةی
ترانةةة مقصةةد اسةةتفاده مینمایةةد و ترانةةههای جدیةةدی را میسةةراید .ترانةةهها فقةةر بةةرای

1. Dries
2. Oconnell
3. Tveit
4. Pedersen
5. Cintas & Orero
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همةةاهنگی بةةا موسةةیقی مبةةدأ سةةروده میشةةوند و بةةرای سةةرودن آنهةةا از واژگةةان و عبةةارات
ترانةةة مقصةةد الگةةوبرداری میشةةود .بنةةابراین در ایةةن روش حفةةظ موسةةیقی مبةةدأ حةةااز
اهمیت است.
روش چهةةةارم :در ایةةةن روش بةةةرخالف روش قبةةةل ،موسةةةیقی مبةةةدأ رکةةةن اصةةةلی
محسةةو

نمیشةةود و ترانةةهها مهةةم تلقةةی میشةةوند .بنةةابراین ترانةةهها ترجمةةه میشةةوند و

بةةرای داشةةتن ترانةةههای آواختنةةی ،موسةةیقی مبةةدأ بةةا ترانةةههای ترجمهشةةده هماهنةةگ
میشةود .در نتیجةه در ایةن روش نیازمنةد نةةواختن آهنگهةای جدیةد یةا ایجةاد تغییراتةةی در
چیةةدمان موسةةیقی مبةةدأ هسةةتیم .در ایةةن روش بةةرای تنظةةیم موسةةیقی بةةا ترانةةههای
ترجمهشده ،راهکارهةایی از جملةه تقسةیم ،ادغةام یةا اضةافه کةردن نةت و تقسةیم کةردن یةا
ایجاد ملیزما۱برای تغییر نکردن ملودی موسیقی معرفی شده است
روش پةةنجم :ایةةن روش بةةهعنوان رایجتةةرین روش ترجمةةة آهنةةگ شةةناخته شةةده اسةةت.
در اینجةةا موسةةیقی پسزمینةةه حفةةظ میشةةود و ترانةةههای ترجمهشةةده بةةا آن هماهنةةگ
میشةةوند .گةةاهی د یلةةی از جملةةه دشةةواری تغییةةر در چیةةدمان موسةةیقایی مبةةدأ یةةا توافةةق
صةةورتگرفته میةةان متةةرجم و شةةرکتهای توزیةة باعةةث میشةةود در موسةةیقی تغییةةری
ایجاد نشود.
فرانةةزون ( )200۸بیةةان میکنةةد کةةه تناسةةبی کةةه در راسةةتای همةةاهنگی ترانةةههای
ترجمهشةةده بةةا موسةةیقی مبةةدأ صةةورت میگیةةرد سةةبد تغییةةرات معنةةایی ترانةةههای مقصةةد
میشةةود و در ترجمةةة آهنةةگ ،وفةةاداری بةةه مضةةمون ترانةةة مبةةدأ همةةراه بةةا حفةةظ چیةةدمان
موسیقایی مبدأ امکانپذیر نیست و وفاداری محض به مضمون ترانة مبدأ وجود ندارد.
محصةةول نهةةایی ترجمةةههای روش سةةوم ،چهةةارم و پةةنجم ،ترجمةةههایی آواختنیانةةد و
معیةةار وفةةاداری در ترجمةةة آهنةةگ براسةةاا عةةواملی همچةةون اجةةرا و همةةاهنگی بةةافتی
ارزیابی میشةود و ترجمةهای آواختنةی اسةت کةه بةا موسةیقی و مةوقعیتی کةه در آن اجةرا و
خوانده میشود متناسد باشد.

1. Melisma

مطالعات زبان و ترجمه
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 .۶ .2مروری بر پژوهشهای پیشین

پژوهشهةةای حةةوزة دیداریشةةنیداری کةةه در بافةةت ایةةران انجةةام شةةدهاند محةةدود بةةوده
و بةةه چنةةد پةةژوهش خالصةةه میشةةود .ایةةن پژوهشهةةا بةةه مس ةاالی ماننةةد انگیةةزه و د یةةل
طرفدارزیرنویسةةی فیلمهةةای کةةرهای (فاضةةلی حقپنةةاه و خوشسةةلیقه )۱۳۹7 ،و ترجمةةة
نشةةةةانهنظام گرافیکةةةةی در دوبلةةةةة حرفةةةةهای (مهةةةةدیزادخانی و خوشسةةةةلیقه)۱۳۹6 ،
پرداختهانةةد ولةةی هی کةةدام بةةه مسةة لة آهنگهةةا در دوبلةةه نخرداختهانةةد .خوشسةةلیقه و
عةةامری ( )20۱6در اولةةین پژوهشةةی کةةه بةةه بررسةةی آوازش آهنةةگ در زبةةان فارسةةی
پرداختهانةةد ،بةةا ترکیةةد دو مةةدل ترجمةةة آهنةةگ لةةو ( 2005 ،200۳و  )200۸و فرانةةزون
( )200۸ترجمةةة آهنگهةةا در دوبلةةة پویانمةةایی هیةةو یی در پةةاریس(۱برژاةةون )20۱۱ 2،را
بررسةةی کردهانةةد .از نظةةر آنهةةا مةةدل ترکیبةةی ابةةداعی حاصةةل بةةرای بررسةةی و تحلیةةل
آوازش آهنگهةةای دوبلهشةةده مناسةةد اسةةت .در راسةةتای هم ةین پةةژوهش و بةةرای بررسةةی
دقیةةقتر و عمقیتةةر سةةه یةةة آوازش بةةا پیکةةرهای بزرگتةةر ،محم ةدعلیزاده سةةامانی ()۱۳۹6
بةةه بررسةةی شةةیوههای ترجمةةه و آوازش ترانةةه و آهنگهةةا در یةةازده نمونةةه پویانمةةایی
دوبلهشةةده بةةه فارسةةی پرداختةةه اسةةت .در ایةةن پةةژوهش بةةرای بررسةةی آوازش آهنگهةةا از
مةةدل ترکیبةةی ترجمةةة آهنةةگ فرانةةزون ( )200۸و مةةدل ترجمةةة آهنةةگ لةةو (،2005 ،200۳
 )200۸اسةةتفاده شةةده کةةه برگرفتةةه از مةةدل ابةةداعی خوشسةةلیقه و عةةامری ( )20۱6اسةةت.
۳

مةةدل ترکیبةةی ابةةداعی مةةذکور شةةامل مةلفةةههایی ماننةةد موسةةیقی پسزمینةةه ،تطةةابق نةةوایی،
تطةةابق شةةعری 4،تطةةابق معناییبةةازخوردی 5،معنةةا ،طبیعیبةةودن و لدهمگةةاهی6اسةةتفاده
شةةده اسةةت .و تمةةامی مةةوارد مةةذکور بررسةةی و تحلیةةل شةةدهاند .نتةةایج پةةژوهش نشةةان داده
کةةه اابةةت مانةةدن موسةةیقی مبةةدأ در اولویةةت گةةروه ترجمةةه بةةوده اسةةت .یةةههای آوازش از

1. A Monster in Paris
2. Bergeron
3. prosodic match
4. poetic match
5. semantic- reflexive match
6. lip-synchronization
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جملةةه تطةةابق نةةوایی ،شةةعری و بةةازخوردی معنةةایی بةةا وجةةود موسةةیقی پسزمینةةه و
محدودیتهای لدهمگاهی در دوبله اابت مانده و در مواردی هم بازآفرینی شدهاند.
امینالرعایةةا و امیریةةان ( )20۱6اسةةتراتژیهای ترجمةةه ترانةةهها را بةةدون در نظةةر گةةرفتن
بعةةد موسةةیقایی در پویانمةةایی دوبلهشةةده بةةه فارسةةی ،بررسةةی کردهانةةد .ایةةن دو پژوهشةةگر
معتقدنةةد بةةهدلیل وجةةود مشةةکالت ترجمةةة ترانةةه ،محةةدودیتهای موسةةیقی پسزمینةةه و
لدهمگاهی از روشهای مختل

ترجمهای در دوبله استفاده میشود.

تکةةین و ایسیسةةا( )20۱7(۱در پژوهشةةی کیفةةی بةةر پایةةة مةةدل ترجمةةة آهنةةگ لةةو
( )20۱۳نیةةز هماننةةد امینالرعاعایةةا و امیریةةان ( )20۱6بةةه توصةةی

راهبردهةةای ترجمةةة

ترانةةهها در پویانماییهةةای شةةرکت والةةت دیزنةةی بةةه ترکةةی پرداختهانةةد .ایةةن دو محقةةق بةةا
انتخةةا

۳

چهةةار قطعةةه آهنةةگ از دو پویانمةةایی موسةةیقایی هرکةةول(2کلمنةةتس و ماسةةکر،

 )۱۹۹7و سةةةرمای خفتةةةه(4لةةةی و بةةةا  )20۱۳ 5،بةةةهترتید جةةةایگزینی6و ترجمةةةه را
رایجتةةرین روش بةةازگردانی ترانةةههای ایةةن دو پویانمةةایی معرفةةی کردهانةةد و علةةت متفةةاوت
بةةودن روشهةةای ترجمةةهای استفادهشةةده در دو پویانمةةایی مةةذکور را عةةواملی نظیةةر نةةوع
ترانةةه ،خالقیةةت متةةرجم ،ملةةودی موسةةیقی مبةةدأ ،تفةةاوت میةةان زبانهةةا و فرهنگهةةا و نیةةاز
مخاطبان عنةوان میکننةد .گرچةه تمةایز ایةن دو محقةق در بةهکارگیری مةدل ترجمةة آهنةگ
است.
در ایةن پةةژوهش بعةةد موسةیقایی ترجمةةة آهنةةگ در دوبلةةة آهنگهةا بةةه فارسةةی بررسةةی
شةةده اسةةت .همةةانطور کةةه کةةر شةةد در مطالعةةات پیشةةین ،موسةةیقی مبةةدأ در نظةةر گرفتةةه
نمیشةةد و تنهةةا بةةه بررسةةی روشهةةای ترجمةةة ترانةةه اکتفةةا میشةةد .امةةا ایةةن پةةژوهش
میکوشد به سةال زیر پاسخ دهد:

1. Tekin & Isisag
2. Hercules
5. Clements & Musker
4. Frozen
5. Lee & Buck
6. replacement
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گروه ترجمةه کةه لةوراکس را ترجمةه کةرده در مواجهةه بةا آهنگهةا از چةه روشهةایی
برای ایجاد ترجمههای آواختنی استفاده کردهاند؟
 .۳روش پژوهش

برای بررسةی روشهةای ترجمةة آواختنةی آهنگهةای پویانمةایی دوبلهشةده بةه فارسةی،
پویانمةةایی موزیکةةال لةةوراکس ،دوبلهشةةده توسةةر شةةرکت گلوریتةةون ۱هدفمنةةد2انتخةةا
شد (دورنیةه .)2007 ۳،اهةداف در نظةر گرفتهشةده در انتخةا

ایةن پویانمةایی بةه شةر زیةر

است:
.۱پویانمایی انتخا

شده حتماج موزیکال باشد.

 .2موسةةیقی پسزمینةةه در تمةةامی آهنگهةةای دوبلهشةةده بةةدون تغییةةر نباشةةد و در
موزیکال دوبلهشده حداقل در یک آهنگ موسیقی مبدأ عوض شده باشد.
پویانمةةایی لةةوراکس پةةنج قطعةةه آهنةةگ دارد .ایةةن پةةنج قطعةةه آهنةةگ از هةةر دوجنبةةة
موسیقایی و زبانی بررسی شدند.
جدول  .1مشخصات آهنگهای پویانمایی لوراکس
مدتزمان نمایش آهنگ در دوبله

نام آهنگ

00:02: 25- 00:04:35

Thneedville

۱

00:19:27- 00:20:35

This Is The Place

2

00:45:00- 00:00:45:50

Everybody Needs A Thneed

۳

00:54: 09- 00:56:55

?How Bad Can I Be

4

01:16:34- 01:19:42

Let It Grow

5

مةةتن فارسةةی و انگلیسةةی دو ترانةةه کةةه پیکةةرهای مةةوازی تکسةةویة دوزبانةةه4محسةةو
میشةةود گةةردآوری شةةد ( ویُسةةا .)20۱0 5،ترانةةههای فارسةةی و انگلیسةةی مصةةراع بةةه
1. http://glorytoon.com/
2. purposeful sampling
3. Dornyei
4. bilingual unidirectional parallel corpus
5. Laviosa

روشهای ترجمة آواختنی آهنگها در دوبلة فارسی...

۳۹

مصةةراع همسةةو بةةا موسةةیقی مقایسةةه شةةدند تةةا روشهةةای ترجمةةة آهنگهةةا براسةةاا مةةدل
ترجمةةة آهنةةگ فرانةةزون ( )200۸بررسةةی شةةوند .بةةه کةةر اسةةت کةةه ترانةةههای فارسةةی و
انگلیسی با توجه بةه موسةیقای کةه ترانةهها بةر روی آن خوانةده شةده بودنةد بررسةی شةدند
و تمرکةةز ایةةن پةةژوهش بةةرخالف مطالعةةات پیشةةین ماننةةد امینالرعایةةا و امیریةةان ()20۱6
صرفاج بر روی بررسةی روشهةای ترجمةة ترانةهها و بُعةد زبةانی آنهةا نبةوده اسةت بلکةه از
ابتدای تحلیةل و بررسةی بةه بُعةد موسةیقایی آن نیةز بةهعنوان عةاملی کلیةدی و محدودکننةده
در تعیةةین روش ترجمةةه توجةةه شةةده اسةةت .بةةه ایةةن منظةةور بةةرای رسةةیدن بةةه چیةةدمان
ملةةودی موسةةیقی بایةةد تعةةداد نتهةةای موسةةیقی و هجاهةةای ترانةةة انگلیسةةی و فارسةةی بةةا
یکدیگر مساوی باشند چرا که بایةد بةه مخاطةد حسةی القةا شةود کةه موسةیقی بةرای ترانةة
مقصةةد نواختةةه شةةده یةةا ترانةةة مقصةةد بةةرای موسةةیقی سةةروده شةةده اسةةت؛ بنةةابراین بةةرای
اینکه بةه تعةداد نتهةای موسةیقی پةی ببةریم تعةداد هجاهةای هةر مصةراع ترانةة انگلیسةی
شةةمارش شةةدند .از الزامةةات ترانةةة آواختنةةی ایةةن اسةةت کةةه ترانةةة مقصةةد روی نتهةةای
موسیقی مبةدأ خوانةده شةوند .از آنجةا کةه موسةیقی مبةدأ در چهةار قطعةه آهنةگ پویانمةایی
لةةوراکس بةةدون تغییةةر بةةوده اسةةت و ترانةةههای فارسةةی روی موسةةیقی مبةةدأ (موسةةیقی
انگلیسةةی) خوانةةده شةةدهاند ،بةةدین منظةةور تعةةداد هجاهةةای ترانةةة فارسةةی نیةةز مصةةراع بةةه
مصةةراع شةةمارش و بررسةةی شةةدند .روشهةةای ترجمةةة آهنگهةةای دوبلةةة پویانمةةایی
لةةوراکس براسةةاا پةةنج شةةیوة ترجمةةة فرانةةزون ( )200۸از انگلیسةةی بةةه فارسةةی بررسةةی
شدند.
 .۴نتایج و بحث

همةةانطور کةةه در جةةدول بةةا مشةةاهده میشةةود پویانمةةایی لةةوراکس پةةنج قطعةةه آهنةةگ
دارد و تمةةامی ایةةن پةةنج آهنةةگ دوبلةه شةةدهاند کةةه در زیةةر بةةه تحلیةةل یةةک بةةه یةةک آنهةةا
براساا مةدل نظةری روش ترجمةة آهنةگ فرانةزون ( )200۸میپةردازیم .نکتةة قابةل توجةه
آن اسةةت کةةه تمرکةةز پةةژوهش بةةر روی روشهةةای دوبلةةة آهنةةگ اس ةت؛ بنةةابراین رعایةةت
فاکتور لدهمگای نیز در روش ترجمة ترانة آهنگها تاایرگذار بوده است.
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روش اول مةةةدل نظةةةری فرانةةةزون ( )200۸ترجمةةةهنکردن آهنگهاسةةةت کةةةه در ایةةةن
پویانمةةایی تمةةامی آهنگهةةا دوبلةةه شةةدهاند و مخاطبةةان ،آهنگةةی را بةةه زبةةان انگلیسةةی
نمیشةةنوند .از آنجةةایی کةةه بةةه گةةروه دوبةةالژ دسترسةةی نبةةود ،بنةةابراین از توافةةق میةةان
متةرجم و شةةرکت توزی کننةده اطالعةةی نیسةت ،امةةا شةواهد نشةةان میدهةد کةةه تمةامی ایةةن
آهنگهةةا کةةامالج بةةه سةةیر روایةةی داسةةتان متصةةل بودهانةةد و ترجمةةهنکردن آنهةةا باعةةث
بیمفهوم شدن روند داستان میشده است.
در روش دوم فرانةةزون ( )200۸ترانةةهها بةةدون در نظةةر گةةرفتن موسةةیقی پسزمینةةه
ترجمةةه میشةةوند و ایةةن روش صةةرفاج بةةرای آشةةنایی مخاطةةد بةةا مضةةمون ترانةةة مبةةدأ
صةةورت میگیةةرد و از نظةةر فرانةةزون ،محصةةول نهةةایی ایةةن روش ،ترجمةةة آواختنةةی
نخواهةةد بةةود .دادههةةا نشةةان میدهنةةد کةةه در ترجمةةة هی کةةدام از آهنگهةةا از روش دوم
فرانزون ( )200۸استفاده نشده بود.
در روش سةةوم فرانةةزون ( )200۸متةةرجم ترانةةهها را بةةهنحوی بازنویسةةی میکنةةد کةةه بةةا
موسیقی متجةانس شةوند و در اصةل ترانةههای فارسةی بةر روی موسةیقی انگلیسةی خوانةده
شةةوند .در ایةةن روش گةةروه ترجمةةه صةةرفاج ترانهسةةرایی میکننةةد و ترانةةههای جدیةةدی را
بةةرای موسةةیقی پسزمینةةه میسةةرایند .بن ةا بةةر نظ ةر وی ایةةن روش آزادتةةرین روش ترجمةةة
آهنةةگ اسةةت و در ایةةن بازنویسةةی و ترانهسةةرایی از واژگةةان و عبةةارات ترانةةة مبةةدأ الهةةام و
الگةةوبرداری میشةةود .در ایةةن روش ،در تلفیةةق موسةةیقی و آهنةةگ ،موسةةیقی بااهمیةةتتر
اسةةت و گةةروه ترجمةةة لةةوراکس بةةرای حفةةظ موسةةیقی مبةةدأ از ایةةن روش اسةةتفاده ک ةرده
بودند.
جدول  .2بند اول آهنگ Thneedville
ترانة فارسی

تعداد هجاها

تو این شهر هر چی میشه پیدا

۹

۸

پس یکصدا

4

4

بخون با ما

4

4

زندگی خیلی خوبه اینجا

۹

۹

ترانة انگلیسی

In Thneedville it’s a brand
new dawn
With brand new cars
And houses and lawns
Here in got-all-that-weneed-ville

۱
2
۳
4

روشهای ترجمة آواختنی آهنگها در دوبلة فارسی...
ترانة فارسی

4۱

تعداد هجاها

میسازیم درخت دونه دونه

۹

۱0

همشونو تو کارخونه

۹

۸

با باطری اون روشن میمونه

۹

۸

نداریم ما هوای آبی

۹

۸

ترانة انگلیسی

In Thneedville we
manufacture out trees
Each one is made in
factories
And uses 96 batteries
In Thneedville the airs not
so clean

5
6
7
۸

بةةا توجةةه بةةه جةةدول  2در تمةةامی مصةةراعهای ایةةن بنةةد بجةةز مصةةراعهای  7 ،6 ،5و ۸
ترانةةةهها ترجمةةةه شةةةدهاند و در مصةةةراعهای  ۳ ،2 ،۱و  4مطةةةابق روش سةةةوم فرانةةةزون
ترانهسرایی و بازنویسةی ترانةههای فارسةی را بةدون تغییةر موسةیقی مبةدأ مشةاهده مةیکنیم.
همانطور که اشاره شد هةدف ایةن تحقیةق تمرکةز بةر بعةد موسةیقایی در دوبلةة آهنگهةای
این پویانمایی است؛ بنةابراین در گةام اول بةا مقایسةة تعةداد هجاهةای هةر مصةراع مشةخص
شد که در این قطعه آهنةگ ،موسةیقی مبةدأ بةدون تغییةر حفةظ شةده اسةت .از آنجةایی کةه
با شةمردن تعةداد هجاهةای هةر مصةراع از ترانةه بةه تعةداد نتهةای موسةیقی پةی میبةریم،
تعداد هجاهای ترانةة فارسةی بایةد بةا تعةداد هجاهةای ترانةة انگلیسةی تةا حةد امکةان برابةر
باشد تةا بةر روی موسةیقی مبةدأ خوانةده شةوند .در یةک بنةد ترانةه نیةز یةک روش محةض
ترجمةةهای اسةةتفاده نشةةده اسةةت .در چهةةار مصةةراع اول ای ةن بنةةد ترانةةهها بةةرای متجةةانس
شدن با الگةوی ملةودی موسةیقی ،بازنویسةی شةده بودنةد و در چهةار مصةراع آخةر ترجمةه
با موسیقی متجةانس شةده و در ترجمةة ایةن بنةد روش سةوم و پةنجم فرانةزون بةا یکةدیگر
تلفیق شدهاند.
جدول  .۳بند اول آهنگ Let It Grow
ترانة فارسی

تعداد هجاها

ترانة انگلیسی

من سای هستم

4

4

You don’t know me

۱

از من بشنو

4

4

روزا میارم هوای نو

۹

۱0

But my name's Cy
I'm just the O’Hare delivery
guy

2
۳
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تعداد هجاها

ترانة فارسی

آره هستم اینجا همراه تو

۱0

۱0

زود بکار دونه رو

6

6

شمارة اول دوره پنجاه و دوم
ترانة انگلیسی

But it seems like trees might
be worth a try
So, I say let it grow

4
5

فرانةةزون بیةةان میکنةةد کةةه سةةاختار موسةةیقایی ملةةودی در شةةمارگان هجةةای ترانةةهای کةةه
برای آن سةروده شةده تجلةی مییابةد یةا شةمارگان هجاهةای ترانةه ،نتهةای ملةودی را کةه
برای آن نواختةه میشةوند مشةخص میکننةد .مطةابق جةدول  ۳در ایةن بنةد نیةز بةا مقایسةة
شةةمارگان هجةةایی دو مةةتن مشةةخص شةةد کةةه ایةةن گةةروه ترجمةةه در بازنویسةةی یةةا ترجمةةة
مصةةراعهای ایةةن آهنةةگ کةةامالج بةةه سةةاختار موسةةیقی مبةةدأ وفةةادار بودهانةةد .در ایةةن بنةةد از
آهنةةگ  Let It Growتنهةةا دو مصةةراع سةةه و پةةنج ترجمةةه شةةدهاند و بقیةةة مصةةراعها
بازنویسی شةدهاند .بنةابراین در ایةن ملةال نیةز از یةک روش یکدسةت اسةتفاده نشةده اسةت
و تلفیقةی از روش سةه و پةنج فرانةزون اسةت .در مصةراع پةنجم در بیةان کلمةه  growلةةد
خواننةةده در نمةةای نزدیةةک دوربةةین بةةوده و در ترانةةة فارسةةی بةةرای ادای مصةةوت بةةاز آن از
کلمه دونه استفاه شده کةه هةم مفهةوم بةه مخاطةد منتقةل شةده و هةم لدهمگةاهی رعایةت
شده است.
جدول  .۴بندی از آهنگ Thneedville
تعداد هجاها

ترانة فارسی

ترانة انگلیسی

۱۱

۹

Including this brand-new
!parking lot

۱

۱2

6

!Parking lot! Parking lot

2

اونجارو .ا ن میشی اهر

۹

۹

هوافروش تو شهر خنزر

۱0

۹

مله پارکینگ تازه شهر ما
اون اینجاست ،پارکینگ تازه
شهر ماست

Ooh look it’s Aloysius
O’Hare
The man who found a way
to sell air

۳
4

4۳

روشهای ترجمة آواختنی آهنگها در دوبلة فارسی...

همانطور کةه در جةدول  4مشةاهده مةیکنیم در مصةراع دوم ایةن بنةد اخةتالف هجةایی
زیةةادی میةةان دو ترانةةه وجةةود دارد و در مصةةراع دوم ترانةةة فارسةةی شةةش هجةةا بیشتةةر از
ترانةةه انگلیسةةی دارد امةةا بةةر روی نتهةةای موسةةیقی مبةةدأ خوانةةده شةةده بةةود .در آهنةةگ
انگلیسی حةرف  oبةهعنوان مصةوت بةاز کلمةه  lotبهصةورت کشةیده ادا شةده بةود بنةابراین
گروه دوبالژ با رافت ایةن امتةداد و کشةیدگی را بةا هجاهةای بیشةتری ادا کةرده بودنةد کةه
ایةةن روش «ملیزمةةا» نةةام دارد؛ یعنةةی دو یةةا چنةةد هجةةای ترانةةه بةةر روی یةةک نةةت موسةیقی
خوانةةده میشةةوند و بةةه تغییةةر در چیةةدمان موسةةیقی نیةةازی نیسةةت (فرانةةزون200۸ ،؛ لةةو،
.)20۱7
جدول  .۵بندی از آهنگ This Is The Place
ترانة فارسی

تعداد هجاها

حا من با شما دوستییم

۹

۸

توی دستای شماست دستییم

۱0

7

توی هر کاری من خبرییم

۹

۸

من خودییم ،نمره بیستییم

۱0

۸

ترانة انگلیسی

So now our friendship
can begin
Hand in hand, and wing
and fin
There’s nothing you and
I can't do
So, let’s all make my
dreams come true

۱
2
۳
4

بةةا توجةةه بةةه جةةدول  5در مصةةراعهای  2و  4اخةةتالف هجةةایی دیةةده میشةةود .گةةروه
ترجمه در ایةن بنةد نیةز مجةدداج از روش ملیزمةا بةرای خوانةدن هجاهةای فارسةی بیشةتر بةر
روی نتهای موسةیقی اصةلی اسةتفاده کةرده اسةت بةدون اینکةه ملةودی موسةیقی انگلیسةی
تغییر کنةد .بنةابراین در ایةن پةژوهش ،مصةراع بةه مصةراع آهنگهةای انگلیسةی و فارسةی از
نظر شمارگان هجةایی ترانةهها بررسةی شةدند تةا بةه ملةودی موسةیقی دسةت یةابیم .از پةنج
قطعه آهنگ ،در چهار قطعه ،موسةیقی مبةدأ تغییةر نکةرده اسةت و ترانةهها بةا موسةیقی مبةدأ
چه از طریق ترجمه و چه از طریق بازنویسی ،متجانس و هماهنگ شدهاند.
در روش چهةةةارم فرانةةةزون ( )200۸موسةةةیقی بةةةا ترانةةةههای ترجمهشةةةده متجةةةانس
میشةةود ،بةةدینمعنا کةةه موسةةیقی تغییةةر میکنةةد .گةةاهی ایةةن تغییةةرات جزاةةی و گةةاهی تةةا
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حةةدی اسةةت کةةه چیةةدمان موسةةیقایی کةةامالج عةةوض میشةةود و موسةةیقی تةةازهای بةةرای
ترانةةههای ترجمهشةةده نواختةةه میشةةود .فرانةةزون ( )200۸ایةةن تغییةةرات را از جزاةةی تةةا
تغییةةر کامةةل موسةةیقی مبةةدأ بةةر شةةمرده اسةةت .در دوبلةةة آهنگهةةای پویانمةةایی مةةذکور در
تمةةامی آهنگهةةا بةةهجز آهنةةگ ? How Bad Can I Beموسةةیقی مبةةدأ اابةةت بةةوده و در
مواردی تغییرات جزاةی ملةودی موسةیقی دیةده میشةود کةه در ادامةه بةا کةر ملةال جةدول
 6شر داده خواهد شد.
جدول  .۶بندی از آهنگ ?How Bad Can I Be
ترانة فارسی

تعداد هجاها

ترانة انگلیسی

۱

من دوستییم

4

5

هر کاری بر میاد از دستییم

۹

۱0

من دوستییم

4

5

?How bad can I be
I’m just doing what comes
naturally
?How bad can I be

۳

فقر به سرنوشت پیوستییم

۱0

۹

I’m just following my destiny

4

دوستییم

۳

5

هر کاری بر میاد از دستییم

۱0

۱0

دوستییم

۳

5

?How bad can I be
I’m just doing what comes
naturally
?How bad can I be

5

7

چرا عصبانین از دستییم؟

۱۱

۸

?How bad can I possibly be

۸

2

6

بةةا توجةةه بةةه جةةدول  6در آهنةةگ ? How Bad Can I Beموسةةیقی پسزمینةةه بةةهطور
مشهود عوض شةده بةود .بةهنظر میرسةد ضةر آهنگ موسةیقی عةوض شةده امةا بةا توجةه
بةةةه روش چهةةةارم فرانةةةزون ،تغییةةةر موسةةةیقی در راسةةةتای همةةةاهنگی آن بةةةا ترانةةةههای
ترجمهشده نیز از مواردی است که منجر به ترجمة آواختنی میشود.
در ایةةن آهنةةگ بةةا مقایسةةة دو ترانةةه فارسةةی و انگلیسةةی دریةةافتیم کةةه بةةا وجةةود تغییةةر
موسةةیقی مبةةدأ امةةا همچنةةان گةةروه ترجمةةه ،ترجمةةهای انجةةام ندادهانةةد بلکةةه ترانةةههای
جدیدی را سروده و بازنویسةی کردنةد .بةا توجةه بةه جةدول  6بةا مقایسةه دو ترانةة فارسةی
و انگلیسی ایةن آهنةگ مشةحص شةد ،مةتن مقصةد کةامالج حاصةل بازنویسةی ترانههاسةت و
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نةةه ترجمةةه و در عةةین حةةال موسةةیقی نیةةز تغییةةر کةةرده اسةةت .یعنةةی هةةر دو مةلفةةة آهنةةگ
(موسیقی و ترانةه) تغییةر کردهانةد؛ بنةابراین بةا توجةه بةه روشهةای فرانةزون ( )200۸روش
ترجمة این آهنگ ترکیبی از دو روش سوم و چهارم فرانزون است.
همچنین با مقایسةة دو مةتن مشةخص شةد کةه اخةتالف تعةداد هجةایی زیةادی میةان دو
مةتن وجةةود نةةدارد و بةةا توجةةه بةةه نمةةود هجاهةای دو مةةتن مشةةخص شةةد بةةا وجةةود تغییةةر
ضةةرباهنگ موسةةیقی مبةةدأ ،امةةا گةةروه ترجمةةه و دوبةةالژ بةةه سةةاختار ملةةودی مبةةدأ وفةةادار
بودهاند.
در مةةواردی نیةةز کةةه موسةةیقی مبةةدأ اابةةت بةةود دیةةده شةةد کةةه میةةان هجاهةةای دو ترانةةه
اختالفةةات هجةةایی وجةةود دارد؛ یعنةةی تعةةداد هجاهةةای ترانةةة فارسةةی از نتهةةای موسةةیقی
مبدأ کمتر یا بیشتر بةوده امةا بةر روی موسةیقی مبةدأ خوانةده شةدهاند بةدون اینکةه موسةیقی
کامالج عوض شده باشد .در ملالهای پیشین به علت این امر اشاره شد.
همچنةةین آهنةةگ ? How Bad Can I Beبةةا گةةویش خاصةةی خوانةةده شةةده بةةود و در
پایةةان هةةر کلمةةه از پسةةوند «ای یةةم» اسةةتفاده شةةده بةةود .بةةه نظةةر میرسةةد از آنجةةا کةةه در
بخشی از پویانمةایی لةوراکس ،نقةش اصةلی فةیلم بةرای یةافتن پاسةخ پرسشةی بةه سةرزمین
دیگةةری کةةه در حقیقةةت سةةرزمین اجةةداد او بةةوده سةةفر میکنةةد و در پویانمةةایی نیةةز در
صحنههایی و حتی یک آهنگ نیز بةا ایةن نةوع گفتةار خوانةده شةده بةود کةه بةهنوعی تقابةل
نحوة گفتةار زمةان جدیةد و قةدیم اسةت .بةههمین دلیةل بةه نظةر میرسةد ایةن نحةوة بیةان
مربةوا بةه زمةان گذشةتة داسةتان اسةت .البتةه در نسةخة انگلیسةی چنةین تمةایزی در نحةوة
اداکردن خواننةده وجةود نةدارد و ایةن گةویش فقةر در دوبلةه بةه تصةویر کشةیده شةده کةه
خالقیت گروه ترجمه را نشان میدهد.
 .۵نتیجهگیری

هجاهةةای ترجمةةة آواختنةةی بایةةد بةةر روی نتهةةای موسةةیقی مبةةدأ خوانةةده و بةةا آن
هماهنةةگ شةةوند (فرانةةزون)200۸ ،؛ بنةةابراین رسةةیدن بةةه برابةةری هجةةایی بةةا وجةةود
محةةدودیتهای بیانشةةده بسةةیار دشةةوار اسةةت .کةةار گروهةةی فارسةةیدانان و موسةةیقیدانان
در کنةةار گةةروه ترجمةةه و دوبةةالژ سةةبد تسةةهیل پیچیةةدگیهای ترجمةةه میشةةود .بةةه همةةین
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دلیةةل در دوبلةةة تمةةامی پویانماییهةةای موزیکةةال ،فةةردی بةةا مسةة ولیت آهنگسةةازی نیةةز
حضةةور دارد و در کنةةار نةةام مةةدیر دوبةةالژ و متةةرجم فعالیةةت میکنةةد .بةةا تغییراتةةی نظیةةر
تقسیم ،ادغام یةا اضةافه کةردن نتهةا و تقسةیم یةا ایجةاد ملیزمةا در موسةیقی ،ترانةة مقصةد بةا
موسةةیقی مبةةدأ متناسةةد میشةةود (فرانةةزون200۸ ،؛ لةةو200۸ ،؛ اپتةةر و هةةرمن20۱2 ،؛ لةةو،
 .)20۱7در پةةژوهش حاضةةر بةةا تکیةةه بةةر ایةةن اصةةول چگةةونگی برقةةراری همةةاهنگی میةةان
ترانةةههای فارسةةی و موسةةیقی مبةةدأ بررسةةی شةةد و یافتةةهها همراسةةتا و مةیةةد ایةةن نظریةةات
بودند.
بةةرای داشةةتن ترجمةةههای آواختنةةی در ترجمةةة آهنةةگ بایةةد تران ةههای فارسةةی بهآسةةانی
بةةر روی موسةةیقی مبةةدأ خوانةةده شةةوند .همةةانطور کةةه از مقایسةةة شةةمارگان هجاهةةای دو
ترانةةه مشةةخص شةةد ،تةةا حةةد امکةةان برابةةری هجةةایی میةةان دو ترانةةة مبةةدأ و مقصةةد برقةرار
شده بود .شایان کر است که ایجةاد برابةری هجةایی میةان ترانةة مبةدأ و مقصةد کةار آسةانی
نیسةت چةةرا کةةه ترجمةهها بایةةد روان و در عةةین حةال معنةةادار نیةةز باشةند؛ زیةةرا در ترجمةةة
آهنةةةگ ،مفةةةاهیم در مةةةدتزمان کوتةةةاهی بةةةه مخاطةةةد انتقةةةال داده میشةةةوند بةةةهویژه
آهنگهةةایی کةةه در در سةةیر روایةةی داسةةتان بةةا اهمیتانةةد و اگةةر معنةةا بةةه درسةةتی بةةه
مخاطةةد منتقةةل نشةةود ،در مخاطبةةان مختةةل میشةةود .بةةهعالوه در ترجمةةة آهنةةگ ،حفةةظ
ابعاد شةعری همچةون قافیةهها ،واجآراییهةا و آفرینشهةای شةعری موضةوع دیگةری اسةت
که بههی وجه قابل چشمپوشی نیست.
در پژوهش حاضر بةا توجةه بةه یافتةهها میتةوان نتیجةه گرفةت کةه گةروه دوبةالژ بةرای
ترجمة آهنگهةا تصةمیم واحةدی اتخةا کةرده و در ایةن پویانمةایی همةة آهنگهةا دوبلةه و
بةةازاجرا شةةدهاند .همراسةةتا بةةا نظةةر دیجیةةوانی ( )200۸در خصةةوص اسةةتراتژیهای کلةةی
ترجمةةه ،آهنگهةةا در دوبلةةة فیلمهةةای موزیکةةال ،بةةازاجرا میشةةوند ،ترجمةةه نمیشةةوند و
مةةتن آنهةةا بهصةةورت زیرنةةویس بةةه مخاطبةةان ارااةةه میشةةود .وی از دو روش نخسةةت
بةةهعنوان روشهةةای یکدسةةت نةةام بةةرده اسةةت .از سةةوی دیگةةر دوبلةةة آهنگهةةا بسةةیار
پیچیدهتر از روشهةای دیگةر ترجمةه مةلالج زیةر نةویسکرن آنهاسةت؛ زیةرا مخاطةد مةدام
بةةا چهةةرة خواننةةده مواجةةه اسةةت .خواننةةده در ادای فةةراز و فرودهةةای ترانةةه و مصةةوتهای
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بلنةةد در مرکةةز توجةةه مخاطبةةان اسةةت و رعایةةت لدهمگةةاهی دوبلةةه بةةر دشةةواری ترجمةةة
آهنةةگ میافزایةةد .همةةانطور کةةه بةةا کةةر ملةةال ،بیةةان شةةد گةةروه ترجمةةه در مةةوارد زیةةادی
ترانةةةهها را بازنویسةةةی کةةةرده بودنةةةد و از طریةةةق بازنویسةةةی در مةةةواردی کةةةه رعایةةةت
لدهمگةةاهی ضةةةروری بةةةوده آن را ادا کةةةرده بودنةةةد .ایةةةن نتیجةةةه مةیةةةد پژوهشهةةةای
انجامشةةدة اخیةةر در حةةوزة ترجمةةة آهنةةگ در پویانماییهةةا از جملةةه خوشسةةلیقه و عةةامری
( )20۱6و امةةین الرعیةةا ،امیریةةان ( )20۱6اسةةت کةةه محةةدودیت لدهمگةةاهی دوبلةةه را از
عوامل تاایرگذار بر روشهای ترجمة آهنگ برشمردهاند.
در پةةژوهش خوشسةةلیقه و عةةامری ( )20۱6بةةا توجةةه بةةه مةةدلهای بةةهکار بةةرده شةةده
فرض بر اابةت مانةدن موسةیقی پسزمینةه بةوده اسةت در حةالی کةه در مةدل بةهکار گرفتةه
شةةده در ایةةن تحقیةةق (فرانةةزون )200۸ ،محةةدودیتی بةةر تغییةةر موسةةیقی پسزمینةةه وجةةود
ندارد و صرفاج همةاهنگی و متناسدسةازی موسةیقی بةا ترانةه اولویةت داشةته و ایةن تجةانس
بةةه ترجمةةهای آواختنةةی منجةةر میشةةود .در پژوهشهةةایی کةةه اخیةةراج انجةةام شةةده ،از جملةةه
امینالرعایةةا و امیریةةان ( )20۱6و همچنةةین تکةةین و ایسیسةةا( ( ،)20۱7روشهةةای تغییةةر
بعةةد موسةةیقایی در جهةةت متجةةانس کةةردن موسةةیقی بةةا ترانةةههای مقصةةد در نظةةر گرفتةةه
نشدهاند و صرفاج تمرکةز بةر بعةد زبةانی ترجمةهها بةوده اسةت .یافتةههای پةژوهش حاضةر از
جهةةت روش ترجمةةة آهنگهةةا در پویانماییهةةا بةةا پةةژوهش اخیةةر خوشسةةلیقه و عةةامری
( )20۱6تفةةاوت دارد چراکةةه در ایةةن پةةژوهش تنهةةا بةةه یةةک روش ترجمةةة خةةاص اشةةاره
شةةده و آن متناسدسةةازی ترانةةهها بةةا موسةةیقی پسزمینةةه اسةةت و از ترکیةةد روشهةةای
ترجمهای سةخنی بةه میةان نیامةده کةه میتةوان د یةل آن را عةواملی همچةون نةوع ترانةه و
هةدف ترجمةه دانسةت .ایةن پةژوهش در مسة لة تأییةد ترکیةد روشهةای در ترجمةة ترانةه
همراستا با یافتههای تکین و ایسیسا( ( )20۱7است.
از نظةةر ی ونةةگ ( )200۸و فرانةةزون ( )200۸وفةةاداری کامةةل بةةه آهنةةگ مبةةدأ امکانپةةذیر
نیست .یافتةههای ایةن پةژوهش تأییةدی بةر صةحت ایةن نظریةات اسةت .همةانطور کةه لةو
( )2005و فرانةةةزون ( )200۸ترجمةةةة آواختنةةةی را دشةةةوارترین و ایةةةداالترین ترجمةةةة
آهنةةگ تلقةةی میکننةةد ،دشةةواری ایةةن عمةةل در بررسةةی تمةةامی ابعةةاد زبةةانی و موسةةیقایی
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مشخص شد و میتوان گفةت بةه همةین دلیةل اسةت کةه ترجمةة آهنةگ از یکسةو نیازمنةد
کةةار گروهةةی مترجمةةان ،زباندانةةان و موسةةیقیدانان اسةةت و از سةةوی دیگةةر در ترجمةةة
آهنةةگ فقةةر بةةه یةةک روش ترجمةةهای واحةةد اکتفةةا نمیشةةود و همةةانطور کةةه فرانةةزون
( )200۸نیةةز اشةةاره کةةرده اسةةت پةةنج روش ترجمةةة آهنةةگ صةةرفاج در نظریةةات ترجمةةه
تفکیةةک شةةدهاند و در عمةةل ترجمةةه ،بةةا توجةةه بةةه نةةوع ترانةةه و هةةدف اجةةرا ممکةةن اسةةت
روشهةةای مةةذکور بةةا یکةةدیگر تلفیةةق شةةوند .در ترجمةةة آهنگهةةای پویانمةةایی لةةوراکس از
تلفیةةق روش سةةوم و پةةنجم و در یةةک آهنةةگ از تلفیةةق روش سةةوم و چهةةارم فرانةةزون
اسةةتفاده شةةده بةةود .ایةةن نتیجةةه همراسةةتا بةةا نظریةةة فرانةةزون ( )200۸اسةةت کةةه روشهةةای
ترجمةةهای میتواننةةد بةةا همةةدیگر تلفیةةق شةةوند .گةةروه ترجمةةه بةةا وجةةود محةةدودیتهای
معنایی و لدهمگاهی در چهةار قطعةه آهنةگ تةا حةد زیةادی بةه سةاختار موسةیقایی موسةیقی
مبةةدأ وفةةادار بودنةةد و در یةةک قطعةةه آهنةةگ بةةا تغییةةر موسةةیقایی مواجةةه بةةودیم .رسةةیدن بةةه
ترجمههای آواختنی بةرای گةروه دوبةالژ ایةن پویانمةایی در اولویةت بةوده اسةت ،بهطوریکةه
به اابت ماندن موسیقی مبةدأ اکتفةا نکةرده و در یةک قطعةه آهنةگ ،موسةیقی مبةدأ تغییةر یافتةه
است؛ نکتةهای کةه در پژوهشهةای پیشةین بهروشةنی بررسةی نشةده و تنهةا بةه عوامةل زبةانی
یا عدم تغییر موسیقی مبدأ پرداخته شده است.
از جملةةه محةةدودیت مهةةم و غیرقابةةل انکةةار ایةةن مطالعةةه ای ةن اسةةت کةةه از آنجةةایی کةةه
دوبلةة آهنگهةةا بسةةیار پیچیةةده اسةةت و معمةةو ج آهنگهةا یةةا دوبلةةه نمیشةةوند یةةا در صةةورت
ترجمة آهنةگ ،موسةیقی مبةدأ عةوض نمیشةود ،یةافتن پویانمةاییای کةه موسةیقی مبةدأ در آن
تغییر کرده باشد آسان نیست.
پیشةةةنهاد میشةةةود در مطالعةةةات آینةةةده شةةةیوههای ترجمةةةة آواختنةةةی در زیرنةةةویس
پویانماییهةةا یةةا فیلمهةةای موزیکةةال بررسةةی شةةوند .بةةهدلیل وجةةود محةةدودیتهایی از جملةةه
عدم دسترسی به گةروه دوبةالژ توصةیه میشةود در پژوهشهةای آتةی بةا گروههةای دوبةالژ و
ترجمةةة موزیکالهةةا مصةةاحبه شةةود تةةا محققةةان ایةةن حةةوزه بهدرسةةتی و از نزدیةةک در جریةةان
محدودیتهای ترجمة آهنگ قرار گیرند.
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