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 .۱مقدمه

آمووةز
اهما

ترجمووه یکووی از حةزههووایی اس و

کووه در مطالعووات ترجمووه روز بووه روز بوور
و کا،او

و تةجوه بوه آن افویوده میشوةد .پژوه هوای مورت  ،بوه بررسوی اهودا

برباموووههای درسوووی ارا هشوووده در مقووواش کارشناسوووی ،کارشناسوووی ارشووود و دک ووورا در
گرای هووای مخ لوو

مطالعووات ترجمووه پرداخ هابوود .بووا شووروس توودریم واحوود درسووی

ترجموو دیداریشووناداری در اواخوور دهوو  ۸۳۱0و اوایوو دهوو ( ۸۳۳0کوورزو مرچووان،
 ،) 20۸۳ای حةزه بای مةرد تةجوه محققوان آموةز
به افیای

ترجموه قورار گرفو  .اموروزه بوا تةجوه

عرضوه و تقاضوا در بوازار ترجمو دیداریشوناداری ،علواوه بور ترجمو زیربوةیم

و دوبلووه ،واحوودهای درسووی دیاووری هم ووةن زیربووةیم بوورای ک /باشوونةایان ،تةصووا
ش،اهی ،زبان اشاره و زیربوةیمگو اری زبوده بوه بربامو درسوی مطالعوات ترجموه و بوهویژه
ترجموو دیداریشووناداری در دابشووااههای جهووان راه پاوودا کردهابوود .اغلوو

پژوه هووا

(لرتةلووا20۸2 ،؛ تالوواوان و رودریاووی-آراکووةن )20۸1 ،در ایوو حووةزه ،اسوو ،اده از ابووةاس
زبانهووای خووارجی را بررسووی کردهابوود

مخ لوو

ترجموو دیداریشووناداری بوورای آمووةز

(دیووا

سووان ا  .)a200۱ ،پژوه هووایی هم ووةن بارترینووا و اس اسووا ( ،)2002ایمهاسوور

( ،)200۳اینکالوواک را م لوواکلا ( )20۸2و مجمةعووه مقالووات چا شووده در ک ووابی کووه بووه
هم و
مخ ل و

دیووا

سووان ا

( )b200۱گووردآوری شووده ،بووه بررسووی راهکارهووای آمووةز

ابووةاس

ترجم و دیداریشووناداری پرداخ هابوود .بووا ای و حووال ،مطالعووات بتوواار ابوودکی بووه

ترجم و بمةدهووای زبووان تووابة در حووةزة آمووةز

ترجم و دیداریشووناداری پرداخ ووه اس و

(بةکاریووا20۸2 ،؛ ربیتووة20۸۳ ،؛ اویلووا-ک ووررا و رودریاووی-آراکووةن .)20۸۱ ،از شرفووی ایوو
گةبوووه پژوه هوووا در بافووو

آموووةز

ترجموووه در ایوووران بوووهدلا وجوووةد هنجارهوووای

اج موواعیفرهناووی در ترجمو بمةدهووای زبووان تووابة اهما ووی دوچنوودان پاوودا میکنوود .از ایو
رو ،ای و پووژوه

تةصووا،ی در گووام بخت و

بووه بررسووی راهکارهووای ترجم و زبووان تووابةی

ترجم فارسی تابةیهای زبابی فال پال

فووال پالو

۸۸۸

فاکش ...

فاکشو ( ۸توواراب انة )۸۳۳1 ،تةسو دابشووجةیان رشو م رجمووی زبووان ابالاتووی

در مقط کارشناسی دابشوااه زبجوان میپوردازد و ایو راهکارهوا را بوه لطو

وجوةد بتوخ

دوبل حرفهای و رسومی ایو فوال  ،بوا آن ترجموه مقایتوه میکنود .در گوام دوم ،ایو مقالوه
بووه مقایت و کمووی بووا راهکارهووای بهکاررف ووه تةس و دابشووجةیان و راهکارهووای بهکاررف ووه
سوعی

در ترجم حرفهای در برخوةرد بوا زبوان توابة میپوردازد؛ بوهشةر کلوی ،ایو پوژوه
دارد به دو سرال زیر پاسخ دهد:

 .۸دابشووجةیان کارشناسووی م رجمووی زبووان ابالاتووی در مقایتووه بووا دوبلوو حرفووهای از
چه راهکارهایی برای ترجم بمةدهای زبان تابة اس ،اده کردهابد؟
 .2راهکارهووای اسو ،اده شووده تةسو دابشووجةیان تووا چووه ماوویان بووه راهکارهووای ترجمو
حرفهای دیداریشناداری ایران بیدی

اس ؟

 .۲پيشينة پژوهش
 .۱ .۲آموزش ترجمة ديداريشنيداري در ايران

در بربام و آمةزشووی دورة کارشناسووی پاةس و م رجمووی زبووان ابالاتووی در ایووران کووه در
سوووال  ۸۹3۳تصوووةی

شوووده ،چهوووار واحووود درسوووی( )2+2بوووه آموووةز

دیداریشووناداری تحو

عنووةان «ترجمو بووةار و فووال  ۸و »2اخ صووای یاف ووه اسو  .هوود

از توودریم ایوو دو واحوود درسووی «آمووادهسوواخ
ترجمو شوو،اهی» اسو
در

ترجمووو

دابشووجةیان  ...بوورای دریافوو

در

(شووةرای عووالی بربامووهرییی ،۸۹3۳ ،ی .)32 .چاووةبای ارا و ای و

ش و اه بووه مراح و آمووادگی بوورای ترجم و شوو،اهی اس و  ،بووهشةری کووه اس و اد ،بوورای

دابشووجةیان چنوود بووةار فووال تصووةیری یووا صووةتی را پخوو
فرصو

کمووی کووه داربوود بایوود مو

را ترجمووه کننوود .از ایو رو

میکنوود و دابشووجةیان در
کووار ،ای شووةر برداشو

میشةد کوه دسو ابدرکاران شراحوی ایو در  ،آن را بوهعنةان بوةعی ترجموه کوه آموةز

 .۸عنةان ای فال در ابالاتی  Pulp Fictionاس  .در فارسی برخی عنةان «پال

فاکش » و برخی «داس ان عامهپتند»

را برای محصةل ترجم خةد اب خاب کردهابد .از آبجایی که عنةان دوبله مةجةد در بازار برای ای مقاله اب خاب شده بةد،
پال

فاکش بةد ،هما بام در عنةان و م

مقاله آمده اس .
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آن در ایووران روشووی ویووژه میشل وود در بظوور بارف هابوود .بک وو جالوو تر آبکووه در برباموو
آمةزشی دورة کارشناسی ارشود م رجموی زبوان ابالاتوی ،واحودی درسوی بوه آموةز

ایو

بةس ترجمه اخ صای بااف ه اس .
بووا گ شوو

سووالها و افوویای

علاقوو اسوواتاد و دابشووجةیان بووه پووژوه

در حووةزه

ترجم دیداریشوناداری و هم نوا باواز باشو ر بوازار ایو بوةس ترجموه بوه ابوةاس مخ لو
آن سوو

شووده در برباموو بازباریشووده دورة کارشناسووی در سووال  ۸۹۳3عنووةان واحوود

درسووی «ترجم و بووةار و فووال » بووه «ترجم و چندرسووابهای (دوسووةیه)» تغااوور یابوود (شووةرای
تحووةل و ارتقووای علووةم ابتووابی .)۸۹۳3 ،علوواوه بوور ای و  ،ب وه بظوور میرسوود اهوودا

کلووی و

ترجم و دیداریشووناداری و م ناس و

بووا باوواز

سرفص و درو
بووازار تعریو

ه راس و ا بووا ابووةاس مخ ل و

شووده اسو  .هم نووا  ،از آبجووایی کووه دابشووااههای مووادر در ایووران میتةابنوود

در مقط کارشناسی ارشود م ناسو

بوا باازهوای دابشوجةیان خوةد چنود واحود درسوی ارا وه

کنوود ،گووروه مطالعووات ترجم و دابشووااه فردوسووی مشووهد دو واحوود درسووی را بووه آمووةز
بظووری و عملووی ترجمو دیداریشووناداری اخ صووای داده اسو  .در زمانو آمووةز

ترجمو

دیداریشووناداری ،در ایووران در مقایتووه بووا دیاوور کشووةرها پژوه هووای بتوواار ابوودکی در
ایو زمانووه ابجووام شووده اسو  .پوورو های تحقاقوواتی در دابشووااه فردوسووی مشووهد بووه همو
خة سلاقه و عوامری از سوال  ۳2در حوال ابجوام اسو  .ایو پوژوه
از پرس و بامه و تکنا و

مصوواح ه از سووه گووروه دابشووجةیان ،اسوواتاد و افووراد مشووغةل بووه

حرفووه ترجموو دیداریشووناداری ،وضووعا
گروههووای مخ لوو

ترکا وی بوا اسو ،اده

کنووةبی آمووةز

ایوو بووةس ترجمووه را در

م رجمووی زبووان ابالاتووی در دابشووااههای ایووران ارا ووه میکنوود و

راهکارهووایی باوووی بووورای به وووةد آن پاشوونهاد میدهووود (خة سووولاقه و عوووامری.)20۸2 ،
هم نووا میتووةان بووه کووار رس و اارمقدم ت ،ووی ،خة سوولاقه و پاشووقدم (در دس و
اشاره کرد که دب ال بررسی بق

مث

چووا )

کار تامی در ترجمه برای زیربةیم بةدبد.

 .۲ .۲زبان تابو و آموزش ترجمه

زبان تابة به زبوان بیادبابوه یوا اهابو آمای اشواره دارد و تلقوی افوراد از توابة باوی م ،واوت
اس  ،چوه آبکوه زبوان توابة فرهن وابتو ه اسو

و ممکو اسو

بورای برخوی از مخاش وان

ترجم فارسی تابةیهای زبابی فال پال

۸۸۹
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خةشووایند و بوورای برخووی باخةشووایند باشوود (اویلووا-ک ووررا20۸2 ،؛ خة سوولاقه ،عووامری و
بوووةروزی .)۸۹۳۱ ،محووودودی های فضوووایی و زموووابی در زیربوووةیم و محووودودی های
هماوواهی در دوبلووه و ال ووه محوودودی های فرهناووی در هوور دو شوواةة ترجم و محصووةلات
دیداریشووناداری ،م رجمووان را بووا چال هووای زیووادی مةاجووه میسووازد (دی وا
ریمایووو 2002 ،؛ چاوموووه .)20۸2 ،از ایووو روسووو

کوووه آموووةز

و

سووان ا

بوووهکارگاری درسووو

راهکارهای ترجموه ایو زبوان و تةجوه بوه محودودی ها و باوی بررسوی عملکورد م رجموان
پاشا  ،میتةابد راهاشای م رجمان بةپا باشد.
پژوهشی در بافو

ایوران بمیتوةان یافو

کوه بوه بررسوی راهکارهوای دابشوجةیان بورای

ترجم و زبووان تووابة در محصووةلات دی وداری و شووناداری پرداخ ووه باشوود .در باف و

خووا از

ایران بای ،بتاار کو بوه ایو مةضوةس پرداخ وه شوده اسو  .والود ةن ( )20۸2در اسو اباا بوه
بررس وی و مقایت و راهکارهووای ترجم و بمةدهووای زبووان تووابة ب وا دابشووجةیان رش و زبووان
ابالاتی و دوبلو رسومی پرداخ وه اسو  .ب وای ایو پوژوه

مویدهود دابشوجةیان تمایو

داربوود ماوویان اثوور بمةدهووای زبووان تابةهووای زبووان ابالاتووی را در زبووان اسوو اباایی کوواه
دهنوود ،در حووالی کووه بتووخههای ترجموو دوبلوو رسوومی اثوور بمةدهووا را ح،وو موویکننوود.
هرچنوود از رشوو تحصووالی شوورک کنندگان موویتووةان فهماوود تمرکووی ایوو پووژوه
آمةز

بوور

زبوان دوم بوةده ،بةیتونده پاشونهاد مویدهود از آبجوایی کوه بوه دابشوجةیان معمةلواً

در مةرد زبان تابة آمةزشی داده بمویشوةد ،بایود آگواهی آنهوا را بورای اسو ،اده از ایو بوةس
بمةدهای زبابی در باف

مناس

افیای

داد.

بةکاریووا ( )20۸2در پژوهشووی کووه در محووا کلووا

آمووةز

زیربووةیم بووا دابشووجةیان

کارشناسووی ارشوود ترجمووه ،بهصووةرت کا،ووی ابجووام داده اسوو  ،بووه بررسووی راهکارهووای
ترجم بمةدهوای زبوان توابةی ابالاتوی در زبوان ای الاوایی هم وةن شوةخیهای مربوة بوه
ابدامهای تناسولی ،بوژادی و دیو میپوردازد .ایو پوژوه

هو بشوان میدهود کوه هرچنود،

بووهشةر کلووی دابشووجةیان در مرحل و اول بووا تماشووای سووریال اب خووابشووده بوورای ترجمووه،
بمةدهووای زبووان تووابة را شناسووایی میکننوود و تصووما میگاربوود بووا راهکارهووای مخ لوو
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آنها را کو اثور کننود ،اکثور دابشوجةیان بوهدلایو دابو
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کو وا گوابی و باآگواهی در موةرد

ترجم زبان تابة ب ةابت ند به آن جام عم ب ةشابند.
ربیتووة ( )20۸۳بووا هوود

افوویای

آگوواهی از وجووةد بمةدهووای جنتووا

در زبووان و

تةجووه بووه آنهووا در ترجمووه ،آگوواهی ،تووةان و عملکوورد دابشووجةیان کارشناسووی و ارشوود
مطالعووات ترجمووه را در برخووةرد بووا زبووان ه جنمگرایابووه در دوبلووه از ابالاتووی بووه
ای الاوووایی بوووه چوووال

میکشووود .ب اجووو ایووو پوووژوه  ،بیتوووةجهی دابشوووجةیان بوووه

دس و کاریهای بمةدهووای زبووابی در دیالة هووای همجنمگرایابووه را بشووان میدهوود و لوویوم
تةجووه بووه ویژگیهووای زبووان هنجنمگرایووی و توواثارات ایوود ةلة یکی مح موو در فراینوود
ترجمووه .در بافوو

اسوو اباا باووی اویلووا-ک ووررا و رودریاووی-آراکووةن ( )20۸۱تلووا

کردهابوود

ب انوود دابشووجةیان مطالعووات زبووان ابالاتووی کووه واحوودی هو بووا عنووةان ترجمووه اسو اباایی-
ابالاتی گ رابدهابد ،بمةدهوای زبوان توابة را بوه چاةبوه بوه ایو دو زبوان ترجموه میکننود.
ب ای ایو پوژوه

هو بشوان داد کوه دابشوجةیان در ترجموه تمایو داربود بوه مو

اصولی

وفووادار باشووند .بووا ایو حووال ،بمةبووههایی از تووةها بووه مقدسووات یاف نوود کووه دابشووجةیان از
ح ،آنها برای اح رام به بانندگان خةدداری کردهابد.
حاضوور ،بةیتووندگان بووه بررسووی راهکارهووای ترجموو زبووان تووابة تةسوو

در پووژوه

دابشووجةیان رشوو م رجمووی زبووان ابالاتووی در مقطوو کارشناسووی میپووردازد و ایوو
راهکارهووا را بووه لط و

وجووةد بتووخ دوبل و حرفووهای و رسوومی ای و فووال  ،بووا آن مقایتووه

میکنوود .هم نووا  ،ایوو مقالووه بووه مقایتووه کمووی بووا راهکارهووای بووهکار رف ووه تةسوو
دابشجةیان و راهکارهای حرفهای در برخةرد با زبان تابة میپردازد.
 .3روش پژوهش

از آبجووایی کووه ممکو اسو

وا های بووه «دلووایلی فرهناووی ،توواریخی ،سااسووی ،دینووی یووا

اج موواعی» (شووری،ی و دارچاناووان ،۸۹۱۱ ،ی )۸۹۸ .در زبووان و بوواف ی تووابة باشوود و در
زبووان و بافو

دیاوور ب اشوود باوواز بووه چووارچةبی بظووری در زبووان فارسووی بوورای پاوودا کووردن

تابةها در ترجمه اسو  .از ایو رو ،پژوه هوایی کوه ق لواً در ایو زمانوه ابجوام شوده اسو
(مابنوود خة سوولاقه و عووامری 20۸1 ،و 20۸3؛ عووامری و قاضوویزاده 20۸2 ،؛ کنةیتووی،

ترجم فارسی تابةیهای زبابی فال پال

۸۸2

فاکش ...

عموور و دقاوو 20۸3 ،؛ خة سوولاقه ،عووامری و مهوودییادخابی )20۸۱ ،از دسوو ةرالعم های
وزارت فرهن و

و ارشوواد جمهووةری اسوولامی ایووران بوورای بشوور محصووةلات فرهناووی مابنوود

فووال و ک وواب اسوو ،اده کردهابوود .۸بووه ع ووارتی ،اگوور وا های یووا ع ووارتی در تضوواد بووا ایوو
دس و ةرالعم ها باشوود ،تووابة محتووةب خةاهوود شوود .هم نووا اخاووراً برخووی پژوه هووا از
تقتووا بندی بمووةد زبووابی تووابة در پووژوه
که به مةاردی مابند وا ههوای مورت

شووری،ی و دارچاناووان ( )۸۹۱۱اس و ،اده کردهابوود

بوا روابو خصةصوی زن و مورد ،دخ ور و پتور ق و از

ازدوا و ابوودامهای تناسوولی و وا ههووای ق وواو و بیادبابووه اشوواره دارد .اکوور ایوو بک ووه
ضوروری اسو
یاف

کووه هرچنود چووارچةب بظوری فوةو و دسو عةرالعم وزارت فرهنو

زبان تابة در زبوان فارسوی مناسو

در اب خوواب تابةهووا و در ب اجووه افوویای

بوورای

بوهبظر میرسود ،بورای جلوةگاری از اعموال سولاقه
دقوو

و اع ووار پووژوه  ،از سووه داب آمةخ وو

کارشناسووی ارشوود در رشو زبووان ابالاتووی ،پووم از ارا و تةضوواحات کلووی در مووةرد بمووةد
زبوان توابة ،خةاسو ه شود بظرشوان را در موةرد هوور توابةی یاف هشوده باوان کننود .سو م هوور
موةرد بموةد زبوان توابة کوه دو ب،ور بور آن ات،واو بظور داشو ند بوهعنةان بموةد زبوان توابة در
زبان ابالاتی و فارسی تعاا شد.
پم از در بظر گرف

چوارچةب بظوری و عملوی بورای یواف

بموةد زبوان توابة در زبوان

فارسی ،پژوهشواران باازمنود چوارچةبی بورای راهکارهوای اسو ،ادهشوده در مةاجوه بوا ایو
زبووان در ترجموو دیداریشووناداری بةدبوود .برخووی پژوه هووا پووم از بررسووی و مقایتوو
ترجموووهها در باف هوووای م ،ووواوت مابنووود دوبلوووه حرفوووهای و زیربوووةیم غارحرفوووهای
راهکارهووای ترجمهشووده را بامگو اری و گووروهبنوودی کردهابوود .در ای و مقالووه از تقتووا بندی
خة سوولاقه و همکوواران ( )20۸۱کووه در بافووو

زیربووةیم غارحرفووهای ابجووام شوووده،

اس ،اده شود؛ زیورا ایو تقتوا بندی بوهبظر میرسود تموام راهکارهوای ممکو در مةاجوه بوا
زبان تابة را شوام میشوةد .باگ ،وه بمابود کوه از ایو چوارچةب بوهعنةان تقتوا بندی پایوه
اس ،اده شده و تلا

شده علواوه بور ایو تقتوا بندی ،بوه موةاردی خوا از ایو چوارچةب

که اح مالوا دابشوجةیان تشوخاص دادهابود ،تةجوه شوةد .ایو تقتوا بندی ع وارت اسو

از:

1. https://www.farhang.gov.ir/fa/intro/rules

۸۸3

 .۸ح

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

بموةد زبوان توابة در زبوان فارسوی؛  .2جابشوانی توابة بوه وا ه یوا ع وارتی کوه توابة

در زبووان فارسووی حتوواب بمیشووةد؛  .۹ح،وو بمووةد تووابة؛  .1کوواه
فارسی و  .2افیای

اثوور تووابة در زبووان

اثر تابة در زبان فارسی یا ترجمه غارتابة به تابة.

بوه دو دلاو از فوال پالو

فاکشو (تواراب انة )۸۳۳1 ،بورای ایو پوژوه

اسو ،اده شود.

اول اینکووه بمةدهووای زبووان تووابةی بت و اً زیووادی در ای و فووال اس و ،اده شووده اس و
اینکه ترجموه و دوبلو رسومی و حرفوهای ایو فوال بورای شوناخ

و دوم

هنجارهوای حرفوهای و

رسوومی در ای و حووةزه وجووةد دارد .از آبجووایی کووه در ترجم و دوبل و ای و گةبووه فال هووا،
افردای دیار غاور از م ورج یوا م رجموان هم وةن دوبلوةر ،ویراسو ار و مودیر دوبلوا بقو
داربود و کواری حرفوهای ابجووام میدهنود ،بمةبوههای ایو بتوخه بوا بووام ترجمو رسومی یووا
ترجم حرفهای اکر شدهابد.
در ایوو پووژوه

 ۸2دابشووجةی کارشناسووی م رجمووی زبووان ابالاتووی در توورم ه،وو

م شووک از  1موورد و  ۸۸زن شوورک
آخوور کلووا

در

کردبوود .روبوود کووار بووه ای و شووک بووةد کووه در جلت و

«ترجم و بووةار و فووال » از آنهووا خةاس و ه شوود تووا فووال پال و

فاکش و

(توواراب انة )۸۳۳1 ،را بووه زبووان اصوولی (ابالاتووی) تماشووا کننوود .پووم از اتمووام ترجمووه،
دابشووجةیان پ یرف نوود ترجم و آنهووا بوودون بووام بوورای اهوودا
هم نووا لووازم بووه یووادآوری اس و

ای و پووژوه

کووه ای و واحوود درسووی براسووا

اسو ،اده شووةد.

بربام و آمةزشووی دورة

کارشناسی پاةس م رجموی زبوان ابالاتوی مةجوةد کوه در سوال  ۸۹3۳شراحوی و ملویم بوه
رعای و

شووده ،توودریم شووده اس و  .در راس و ای ام حووان پایووانترم ای و واحوود درسووی ،بووه

آنها ی

فوال را بوهگةبوهای بوه زبوان فارسوی ترجموه کننود کوه

ماه مهل

داده شد توا مو

قابوو بشوور باشوود .اکوور ایوو بک ووه ضووروری اسوو
اج موواعیفرهنای در کلووا
اخ اووار آبووان قوورار گرفوو

در

کووه بووا تةجووه بووه محوودودی های

دابشووااه ،فالمووی کووه دابشووجةیان تماشووا کردبوود و در

همووان بتووخ اسوو ،ادهشووده بوورای ترجموو حرفووهای بووةد کووه

قتم های از فال سابتةر شده بةد.
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 .4نتايج

اول ایو بخو

در قتوم

بووه بررسوی و مقایتو کا،وی بمةبووههای ترجمهشودة تووابة در

تقتووا بندی راهکارهووا (برگرف ووه از خة سوولاقه و همکوواران )20۸۱ ،تةسوو دابشووجةیان
و ترجمه حرفهای پرداخ وه شوده از جملوه .۸ :حو

بموةد زبوان توابة در زبوان فارسوی؛ .2

جابشووانی تووابة بووه وا ه یووا ع ووارتی کووه تووابة در زبووان فارسووی حتوواب بمیشووةد؛  .۹ح ،و
اثور توابة در زبوان فارسوی و  .2افویای

بمةد توابة؛  .1کواه

ترجمه غارتابة بوه توابة .بخو

اثور توابة در زبوان فارسوی یوا

دوم بوه مقایتو کموی راهکارهوا بوا دابشوجةیان و ترجموه

رسمی اخ صای دارد.
 .۱ .4مقايسه و بررسي کيفي راهکارها
 .۱ .۱. 4حذف

اکثوور دابشووجةیان از راهکووار ح و

بووه ماوویان بت و اً زیووادی بوورای ترجم و زبووان تووابة

اس و ،اده کردبوود .ای و راهکووار اغل و

بوورای ترجم و ع وواراتی کووه کلمووات *** fو *** sدر

آنها بهکار رف ه بةد ،اسو ،اده شوده اسو  .مثلواً در جودول  ۸وق وی شخصوا
بووا یةلابوودا ،در مووةرد دس و رد زدن بووه مغووازهای صووح

فوال  ،ریناوة

میکنوود ،از کلم و  f***ingبوورای

 magnumاسوو ،اده میکنوود کووه بووةعی تاکاوود را بشووان میدهوود .باشوو ر دابشووجةیان بمووةد
زبان تابة را ح

کردبود و تعودادی باوی آن را بوه توابةی متو قا در زبوان فارسوی ترجموه

کردبوود کووه بوودیهی اس و
اسو

در مجوورای ترجم و رسوومی قاب و اب شووار بات و  .ای و در حووالی

کووه دوبل و رسوومی از ع ووارت «بیپوودر» بوورای ت،ن و

اس  ،اس ،اده کرده و اثر تابة در زبان فارسی را کاه

مانووةم کووه چاوویی بوودون جووان

داده اس .

جدول  .۱نمونهاي از راهکار حذف نمود زبان تابو در زبان فارسي (”)2’:29
دابشجةی  :۱پدربیرگه بشت ه پش
ت،ن

صندوو با یه

مانةم تة دس

ترجمه رسمی :پدربیر

ییقال پش

دخ بشت ه و

یه مانةم بيپدر ه دس شه

You got Grandpa lrving
sitting behind the counter with
a f***ing Magnum in his
hand.
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بمةبو دیاوور ،اسو ،اده از فعو *** fدر معنووای اصوولی خووةد اسو ؛ در جوودول  ،2وق ووی

راجوو بووه ات،وواقی دربووارة زن مارسوولة

وینتووةب

دابشجةیان ایو ع وارت سورالی را حو

والووا

از وین،الوود میپرسوود ،باشوو ر

کوردهبود و تعودادی باوی بوا راهکوار جابشوانی آن

را ترجمه کردهابد .ترجم رسومی در ایو موةرد باوی بوا کواه

اثور توابة آن ع وارت سورالی

را ترجمه کرده اس .
جدول  .۲نمونهاي ديگر از راهکار حذف نمود زبان تابو در زبان فارسي )”(10’:23
دابشجةی  :۸0خ

چاکار کرد؟

ترجم رسمی :متئله بامةسی بةده؟

?So what he'd do? F*** her

 .۲ ۱. 4جانشيني

از بظر ماواباا تعوداد کواربرد ،جابشوانی دوموا راهکواری اسو

کوه دابشوجةیان بورای

ترجم زبوان توابة اسو ،اده کردهابود .در ایو راهکوار ،دابشوجةیان بموةد زبوان توابة در زبوان
ابالاتی را بوه بموةدی غاور زبوان توابة در زبوان فارسوی بور گردابدهابود .مثلواً در جودول ،۹
اصوطلا *** give a fرا کوه چنود بوار در فوال تکورار شوده  ،اکثور دابشوجةیان بوه ع وارت
«اهماوو

داشوو » ترجمووه کردهابوود .ترجموو رسوومی باووی از ایوو ع ووارت بوورای اصووطلا

ابالاتی اسو ،اده کورده اسو

و در جوایی باوی بوه اصوطلا فارسوی «کو

گویدی » ترجموه

کرده اس .
جدول  .3نمونهاي از راهکار جانشيني نمود زبان تابو در زبان فارسي )”(03’:29
دابشجةی  :۸مدیر ،واس

اهميت نداره

ترجم رسمی :صاح ه ،ککشم نميگزه

Manager, he don't give a f***.

بمةبو دیاوور بووه صووحنهای از فووال مربووة میشووةد کووه وین،الوود سووارو مووةاد مخوودر را
ک

میزبود و او را تهدیود میکنود .در دیوالة

وین،الود ،دو موةرد بموةد زبوان توابة ،کلمو

*** sو اصووطلا  your a** ain’t talkin’ your wayدیووده میشووةد .اکثوور دابشووجةیان

ترجم فارسی تابةیهای زبابی فال پال
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کردبوود و تعودادی باووی همابنوود ترجمو رسوومی راهکووار

جابشانی را بهکار بردهابد.
جدول  .4نمونهاي ديگر از راهکار جانشيني نمود زبان تابو در زبان فارسي )”(18’:21
دابشجةی  :2اس م پا ه و بما ةبی با دغلکاری از
ای مخمصه فرار کنی
ترجم رسمی :اسم پا ه و زبةنبازی ه مشکلات

My name's Pitt, and your a** ain't
***talkin' your way outta this s

رو ح بماکنه

 .3 ۱. 4حفظ

ح ،اثر زبوان توابة در زبوان فارسوی سوةما راهکوار از بظور ماواباا تعوداد کواربرد در
ماووان دابشووجةیان اس و  .در ای و راهکووار ،بمووةد زبووان تووابة بووا همووان ماوویان اثوور در زبووان
ابالاتووی بووا ترجم و معووادل در زبووان فارسووی برگردابووده میشووةد .برخووی از دابشووجةیان از
ایووو راهکوووار بووورای ترجمووو تعووودادی از کلموووات توووابة هم وووةن ، girl/boyfriend
 motherf***erو liquor storesاسوو ،اده کردبوود .بک وو جالوو

ایوو اسوو

کووه در دوبلوو

رسوومی ،سووةما مووةرد یعنووی  liquor storeهمووان بمووةد زبووان تووابة «مشروبفروشووی»
ترجمووه شووده اسو  .مووةارد دیاوور بووا راهکووار جابشووانی یووا کوواه

اثوور زبووان تووابة ه ووةن

«عاال» و «بامید»« ،پدرسةخ ه» و «کثاف » ترجمه شدهابد.
 .4 ۱. 4کاهش اثر تابو

در ایوو راهکووار ،ماوویان اثوور بمووةد زبووان تووابة در زبووان فارسووی کوواه
صوحنهای از فوال کوه وین،الود دوبواره سووارو موةاد مخودر را ک و
مارسلة

والوا

راهکار کاه

صوح

مییابوود .در

میزبود ،بوا او در مووةرد

میکنود .تعوداد ابودکی از دابشوجةیان همابنود ترجمو رسومی از

اثر برای بمةدهای زبان تابةی ای دیالة

اس ،اده کردهابد.

مطالعات زبان و ترجمه
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جدول  .۵نمونهاي از راهکار کاهش اثر نمود زبان تابو در زبان فارسي )”(19’:41
دابشجةی  :۸۹احمق بهبظر میرسه؟
 به پم چرا فکر کردی احمق هت( ...-ح

؟

)

 به ،به. ولووی هووا کم فکوور بماکنووه کووه مارسوولةوالا

احمق هت

?****-Does he look like a b
-No
***-then why you tryin’ to f
?****him like a b
You tried to f*** him.
-No, no.
-But Marsellus Wallace don't
like to be
F***ed by anybody except
Mrs. Wallace.

ترجم رسمی - :بهبظرت ش اه الاغه؟
بهپم چرا فکر کردی ما ةبی سةارفکر کردی الاغه ما ةبی سةار

بشی؟

بشی.

به اصلاً-ولووی مارسوولة

والووا

بووه هووا کم سووةاری

بمیده جی خابةم والا .

بمةبووهای دیاوور از ای و راهکووار بووه مکالم و بووا وین،الوود و یا ووی در مووةرد ماسووا پووا
مربة میشةد .تعودادی از دابشوجةیان باوی مابنود ترجمو رسومی اثور بمةدهوای زبوان توابة
را در ای مکالمه کاه

داده یا آن را ح

کردهابد.

جدول  .6نمونهاي ديگر از کاهش اثر تابو در زبان فارسي )”(12’:12
دابشجةی  - :2پاهای یه ب،ر رو ماسا مادی؟
 گندت بیبه خالی از ای کارها کردی؟( ---ح

)

 مادوبی الوان کموی ختو  ،ما وةبی پاهوام رو ماسوابدی؟
ترجم رسمی:
 -ممکنه پای من ماسا بدی؟

-Would you give a guy a foot
?massage
!-F*** you
?-You give them a lot
!-F*** you
-You know, I'm kind of tired.
I could use a foot massage.
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 برو ب ه پررو. تة که گ ،ی اس ادی فک -راس

رو ماارم پایا ها.
الان ها ی مث ماسا پا به حال بمیده.

 .۵ ۱. 4افزايش اثر تابو

آخری راهکاری کوه تعوداد بتواار ابودکی از دابشوجةیان در مةاجوه بوا بموةد زبوان توابة
بهکار بردهابد ،افیای

اثر بموةد زبوان توابة در زبوان فارسوی اسو  .در ایو راهکوار ،م ورج

بمةد زبان تابة یوا غاور توابة در زبوان ابالاتوی را کوه اثور کموی دارد بوه معوادل بموةد زبوان
تابة یا با معادلی بوا اثور باشو ر ترجموه میکنود .بمةبوهای از ایو راهکوار در ترجمو رسومی
یافو

از ایو

بشود .بمةبوهای جالو

راهکوار ماوان دابشوجةیان را میتوةان در ع وارت you

 sound like a duckپاوودا کوورد کووه بووهبظر میرسوود دابشووجةی  ۱کلم و  duckرا بووا بمووةد
زبان تابة *** dاش اه گرف ه اس

و آن را «احم » ترجمه کرده اس .

جدول  .7نمونهاي از راهکار افزايش اثر نمود زبان تابو در زبان فارسي )”(00’:48
دابشجةی :۱
احم بهبظر میرسی.
ترجم رسمی:

- You sound like a duck

ش اه اردکی

 .۲ .4مقايسة کمي راهکارها

هموووانشةر کوووه در بموووةدار  ۸و  2مشووواهده میشوووةد ،از  22۳بموووةد زبوووان توووابةی
یاف شووده در فووال  ،پرتکرارتووری راهکووار بهکاررف ووه تةسوو دابشووجةیان بووا  ۸21مووةرد،
حو
کوواه

تووابة اسوو  .از بظوور تعووداد کوواربرد ،راهکارهووای دیاووری مابنوود جابشووانی ،ح،وو ،
اثوور تووابة و افوویای

اثوور بووهترتا

بووا  ۸۳ ،2۱ ،2۹و  2مووةرد در رت ووههای بعدیابوود.

هم نووا بووا بررسووی راهکارهووای بهکاررف ووه در دوبلو رسوومی ،از  22۳مووةرد تووابة ،راهکووار
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بووا  ۸۸۹مووةرد باشوو ری راهکووار اس ،ادهشووده اسوو  .راهکارهووای دیاوور از جملووه
اثر تابة ،ح ،و جابشانی بهترتا

کاه

با  22 ،۱۸و  ۸0مةرد هت ند.

نمودار  .۱ميانگين تعداد راهکارهاي بهکاررفته در بين دانشجويان

نمودار  .۲تعداد راهکارهاي بهکاررفته در ترجمة رسمي

 .4بحث و نتيجهگيري

از آبجووایی کووه ترجم و موورثر و مناس و
مةفقاوو

بمةدهووای زبووان تووابة میتةابوود بق و

محصووةلات دیداریشووناداری ای،ووا کنوود ،ایوو پووژوه

مهمووی در

بووه بررسووی و مقایتوو

راهکارهووای بهکاررف ووه بوورای ترجمو ایو بمةدهووا تةسو گروهووی از دابشووجةیان م رجمووی
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زبووان ابالاتوووی و ترجمووو حرفووهای مةجوووةد در بوووازار میپووردازد .بوووه بظووور میرسووود
شووورک کنندگان بوووا حووو

تابةهوووا در ترجموووه ،از هنجارهوووای رسووومی ترجمووو

دیداریشووناداری در ایووران پاووروی میکننوود .مح موو تری دلاوو اسوو ،اده دابشووجةیان از
راهکارهووای ترجمووه رسوومی را میتووةان توواثار آمووةز
بظریووههای مطالعووات ترجمووه دابت و

واحوودهای درسووی در ارت ووا بووا

کووه دابشووجةیان را بووا هنجارهووا آشوونا کوورده اسوو .

هم نا بالا بوةدن آگواهی فرهناوی دابشوجةیان از جامعو ایوران باوی میتةابود دلالوی دیاور
بوور اب خوواب بت و اً بالووای راهکارهووای ح و

 ،جابشووانی و کوواه

اثوور تووابة باشوود (اویلووا-

ک ووررا و رودریاووی-آراکووةن 20۸۱ ،را بووهشةر کلووی از بووا بردهبوود ،در حووالی کووه ترجموو
رسمی از راهکار کواه

اثور توابة اسو ،اده کورده اسو ؛ تجربوه و دابو

میتووةان دلالووی بوور ای و ت،وواوت دابت و
مةرد راهکار افیای
دلا و آن را در باف و
در بادرس و

وا گوابی باشو ر را

(بةکاریووا .)20۸2 ،هم نووا وجووةد ماوواباا پوون

اثور بموةد زبوان توابة در زبوان فارسوی قابو تةجوه اسو  .شواید ب وةان
زیربووةیم غارحرفووهای ،ک تووةجهی ،داب و

م رجمووان و زیربةیمگوو اران حرفووهای از بافوو

زبووابی ابوود و هم نووا
فووال دابت و  .چووه اینکووه

هموووا ویژگیهوووا بووورای زیربةیمهوووای غارحرفوووهای در ایوووران اکووور شووودهابد (مابنووود:
خوووة سووولاقه و فاضووولی ح پنووواه۸۹۳2 ،؛ فاضووولی ح پنووواه و خة سووولاقه۸۹۳2 ،؛
خة سلاقه و همکاران.)20۸۱ ،
بووهشةر کلووی ب ووای بشووان میدهوود دابشووجةیان بتوو اً بووا راهکارهووای اسوو ،اده شووده
ترجمووه رسوومی در مووةرد برگردابوودن زبووان تووابة در ترجموو دیداریشووناداری آشوونایند و
آنهووا را در ترجم و خووةد رعای و

میکننوود؛ امووا پاشوونهاد میشووةد مدرسووان ای و حووةزه بووا

مقایتووه ترجمووههای رسوومی تابةهووا سووطو وا گووابی و دابوو
افوویای

دهنوود و بوورای ورود بووه بووازار ایوو بووةس ترجمووه آمووادهتر کننوود .بةکاریووا ()20۸2

خاشربشووان میکنوود اخلوواو در مةضووةس آمووةز
بق و

کاربردشناسووی آنهووا را

رو هووای ترجم و بمةدهووای زبووان تووابة

مهمووی ای،ووا میکنوود و بایوود مووةرد تةجووه قوورار گاوورد و هرچنوود مجراهووای ترجموو

رسمی باازمنود حو

و کواه

اثور بمةدهوای زبوان توابة اسو  ،ب ایود دابشوجةیان را وادار

به اس ،اده از ایو گةبوه راهکارهوا کورد و اسواتاد از آموةز

تجوةییی هنجارهوا در ترجموه
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بمةدهای زبان توابة دوری کننود .از ایو رو ،پاشونهاد میکنود بوا آموةز
در ترجمه از دابشوجةیان بخةاهنود م ناسو

بوا مةقعاو

گیینوههای ممکو

و بوا در بظور گورف

ترجموه بورای

باننوودگان و سوورویمهای م ،وواوت رسووابههای ترجم و دیداریشووناداری ،اقوودام بووه ترجمووه
کننوود .بووه بظوور میرسوود ک واربرد ای و پاشوونهاد مناس و

باف و

ایووران باشوود؛ بووهشةر کلووی از

آبجووایی کووه محصووةلات تصووةیری صوودا و سوواما بوورای عمووةم مووردم تةلاوود میشووةد،
م رجمان و ح وی فال بةیتوان داخو ایوران تمایو داربود ،بتو

بوه محصوةلات تصوةیری

خووابای کووه باننوودگان کم وور و خووای خووةد دارد ،از بمةدهووای زبووان تووابة بتوواار کم ووری
اس ،اده میکننود .هم نوا بوا تةجوه بوه ت،اوتهوایی کوه بوا مجورای رسومی و غاررسومی
محصووةلات تصووةیری در ایووران وجووةد دارد ،تةصوواه میشووةد پژوهشوواران در پژوه هووای
خةد تماییهای بوا ایو دو مجورای ترجموه را لحوا کننود؛ هرچنود کوه در موةاردی صودا
و سوواما از محصووةلات تصووةیری خووابای اسوو ،اده میکنوود .در رویکووردی تجووةییی باووی،
دی وا

سووان ا

و رما و ( )2002اشوواره میکننوود کووه م رجمووان در مةاجه وه بووا بمةدهووای

زبووان تووابة میبایت و

در مرحل و اول توواثار بمووةد زبووان تووابة را در زبووان مقصوود شناسووایی

کنند و س م آن را م ناس

با شاخصهای فرهنای زبان مقصد ترجمه کنند.

با تةجه بوه اینکوه مقالوه حاضور از اولوا پژوه هوا در ایو حوةزه محتوةب میشوةد،
پژوهشوواران علاقهمنوود بووه ایوو مةضووةس میتةابنوود از پاشوونهادهای زیوور بوورای ابجووام
مطالعات آتی اس ،اده کنند.
ال و ) در مطالعووات بعوودی پژوهش واران میتةابنوود از م ووةن و صووحنههای کةتوواهتر ف وال
و هم نووا برمافیارهووای کیلوواگر ۸بوورای ترجمووه اس و ،اده کننوود .ای و بووةس برمافیارهووا بووه
پژوهشوواران کموو
ترجمه صر
اس

کوه مو

میکنوود ب ةابنوود بخ هووایی را کووه دابشووجةیان وقوو

باشوو ری بوورای

کردهابد یا اصولاحاتی ابجوام دادهابود ،بررسوی کننود .اکور ایو بک وه ضوروری
و صوحنههای فوال بایود بوهگةبوهای اب خواب شوةد کوه بافو

مناسو

بورای

ترجمه را فراه کند.

1. Keylogger

ترجم فارسی تابةیهای زبابی فال پال
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راهکارهای مخ ل
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مصوواح ه میتووةان بظوور دابشووجةیان در مووةرد بووهکارگاری

ترجم بمةدهای زبان تابة و دلای اب خاب آنها را جةیا شد.

) از رویکووردی رویکوورد اج ماعیکووارکردی ۸اس و ،اده شووةد؛ بووا مقایتووه و جم و آوری
اشلاعووات باشوو ر در مووةرد دابشووجةیان مابنوود محوو زبوودگی ،جنتووا  ،سوو و سووابق
ترجمه میتوةان تواثار ت،اوتهوای فوردی 2را در ترجمو بمةدهوای زبوان توابة بررسوی کورد.
ب ووای مطالعووات پاشوونهادی بالووا (ال و  ،ب و ) میتةابوود در بت و اً درس و ی از مةضووةس
خةدسابتووووةری( ۹آلوووو و بوووواری  )2003 ،دابشووووجةیان در ترجموووو محصووووةلات
دیداریشناداری به دس

دهد.

د) همووانشةر کووه در بخ و

رو

پووژوه

ترجمو بوةار و فوال ه راسو ا بوا اهودا

اکوور شوود ،در ای و پووژوه  ،واحوود درسووی

بربامو آمةزشوی دورة قودیمی کارشناسوی پاةسو

م رجمووی زبووان ابالاتووی (شراحیشووده در سووال  )۸۹3۳توودریم شوود .پاشوونهاد میشووةد در
پژوه هووای بعوودی از بتووخ بووازباریشوودة ای و بربام و آمةزشووی (شراحیشووده در سووال
 )۸۹۳3برای تودریم اسو ،اده شوةد و علواوه بور تةجوه بوه راهکارهوای ترجمو زبوان توابة،
میتووةان شوواةة ترجم و اصووطلاحات زبووان گ ،ووار و س و

و سووااو کلووام را بررسووی کوورد.

هم نووا از آبجووایی کووه هنجارهووای رسوومی ترجمووه بووا گ شوو

زمووان و رویکوورد بهوواد

بظووارت تغااوور میکنوود (تووةری ،)20۸2 ،پاشوونهاد میشووةد در پژوه هووای بعوودی از
بتخههای رسمی جدیودتر و بوهروزتر اسو ،اده شوةد .علواوه بور ایو پاشونهاد میشوةد پوم
از آمووةز

بظووری و عملووی ابووةاس مخ لوو

بووا اسوو ،اده از موودلهای ارزیووابی کا،اوو
کا،او

ترجم و دیداریشووناداری از جملووه زیربووةیم،
ترجمووه هم ووةن پدرسوو ( 20۸2و ،)20۸۳

ترجمو زیربووةیم دابشووجةیان بووا بتوخههای زیربووةیم رسوومی و حرفووهای بررسووی

و مقایته شةد.

1. sociopragmatic
2. individual differences
3. self-censorship
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کتابنامه
.اها و اصطلاحات، م: ترجم دیداریشناداری.)۸۹۳2( . س، و بةروزی،

، عامری،. م،خة سلاقه

. اب شارات دابشااه فردوسی مشهد:مشهد
. فرایند و ویژگیهای زیربةیم غارحرفهای در ایران.)۸۹۳2( . ا، و فاضلی ح پناه،. م،خة سلاقه
.۳2-32 ،)2(1۳ ،مطالعات زبان و ترجمه
زیربةیم

 بررسی ارت ا آمةز.) چا

 (در دس. ر، و پا قدم، م، خة سلاقه،. م، ی،رس اارمقدم ت

. جت ارهای زبابی.بربامههای دیداریشناداری و دیدگاه دابشجةیان زبان به مهارتهای کار تامی

 مجله. بررسی بمةد زبان تابة در ترجمه به فارسی و پاامدهای آن.)۸۹۱۱(
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