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تاریخ سینمای ایران تقریباا هاا اخا ار ارن ها و او خ اخایاب ارن هی ا و هااو ی گار ؛
یعن هاا اخیایس ساا اای اهعا او سا ر یظ رایا یسشاا هاا اراه اا ر ساا  0821کاا یا
هااا ایااران آخر  .هااا خرخ ایااس اارای ااا خی

ساا ها خرهاایس ایلوهاار اری هااا اا

شه تاههیا هاا ایارانی ایراهیاان هاا سارگری تااو ای آشانا شا ه  .هاا هااو شا ن ساایساای
همااایف ااایلو ر ت ااران خ ش ا راای ی لااا ایاارانی اخیاایس هم هااااای تر ماار رساااها هی ا
هاااخ ا

آی ا  .ایلواااای کااا ر اه ا ا ر سااایساا هااا همااایف گهاش ا ا ی ش ا ه ی ه ص ا ا

ه هاا  .هینناا گان عملااا صاا ای او هاااویهران هم شاانی ه خ صاا ا خ ی ساایق را گاارخ
ی ساایق ضا اار ر سااایس همااایف ت ییاا ی کاار  .هباا

اناااخری هاارای اابص صاا ای

هاااویهران ر ویااان ایلوهاار اریی ایلوساااوان را یوب ا ر کاار ه ا
ار ااا هیراا ر ایلواااای او اا

هاااویهران کماا

ههیرهاا خ هاااویهران تااا ااای کااا

ی ت اه اا ن او طریااح ضرکااان هاا ن خ صاا رن اا
ی کر ه  .ها خ

هاارای اهااب ا ااو کاار ن

هاارای رساااه ن ی اا

کماا

ایسی امچنان ها گ اار هیااو ها ؛ ا ن اماا یا هاا ضرکاان ها ن اهاب

اه قاا هب ها  .هاارای ضااب ایااس یرا بی اسا ا او ییااانه یس پیراان ا شا  .ییااانه یس ر
خا اان هماا

اخییاار ویره ا یس اساات کااا ر ییااان صاا نااای ااایلو همااایف ا ی شاا خ

رهاارة صا نا یاا ی عیات اایلو هاا هیننا

ای ات یا ا  .اخیایس ایلوااای صاایت ر

ت

اخایب  0011او اراه اا هاا ایاران خار شا ه  .هاا ت اا هاا این اا ییا ان ه سا ا ی ایراهیاان
ر آن ویان ه ایار پااییس ها ی یعنا هایف او  01رصا ت اهاای
ک ا او یاار عااا ی هااا یا

وهااان ااار

اها ن ه اشا ن خ کم ار

آشاانا ها ی تن ااا را یلماااد ها  .یلماااد ر

خ ییانه یساااای ایلواااا را تر مااا یااا هاااو اه

خا اان راهااص هاایس هینناا

خ ااایلو هاا

ی کاار خ امچ ا ن پر

ا انی ص ا نااای ااایلو را هااا وهااان ا

همااایف هاااط ر ااها

ت اایر خ رخایاات ی کاار  .علاااخ هاار ایااسی هعراا او صاااضبان

هاارای ضرااار ر سااایس

سااایساای سااینما ر ایااران هااا ا اار تر ماار ییانه یساااا هااا اارساا اا ا هاا ؛ ار ناا
امچنان هاا هااو اه ییانه یسااای تر مااشا

هارای ضراار هیااو ها  .خرخ ایلوااای

یاا ی هااا اا

صاا ا ار ر ایاارانی ایفاااای

هااا اماارا اشاات .هاارع س ایلواااای

صااایتی ایلواااای ص ا ا ار هااا اس ا قبا یاار ی ا ااا هر ا ه  .ات ا ااای ص ا ای ایااس ایلواااا
یراا ب اصاال هاا  .ایلواااا یملاا او گ هاا هاا

خ سااایساای سااینما ر آن ویااان اا اا

تو ی ا ان پیراارا ا هاارای پ ااف هااا کی یاات ص ا ای ایلواااای ص ا ا ار ه ه ا  .ن سااای
اس ا ة یو

او یلمااد خ ییاانه یس هیااو ساینما ارن ایراها را هرطار

سااا  0081ایلماا هااا هااا « اارار یلا ااان» 0ی صاا

کار تاا این اا ر

سااا  0491اراه ااا هااا ک شااف

اسااماعیب ک شااان ر ترکیااا خهلااا شاا  .خهلاار ایااس ااایلو آهچنااان ی اقیااتآیی هاا
ه اایاری هااا هبا

خهلاار ااایلو هااا اارساا

آی س آ اهاهیاان هاا تأسایس اسا

ی

هااا اارس ا پر ا اات .ام یااان اس ا

کااا

ر یهاار کراا راا اا اهاا  .یثلااا ر ااار 0001

اریا ش اایلو ر ای اییاا هاا خهلار ایلوااای ای اییاای
ی اای ه اایاری ر ا ااب ایااران ایوااا ش ا ه خ کااار

خهلااا ر امااان ا ااب ایااران هااا

یاهاا

ایثاااریی 0404ی ه ی اا ی  8100ایااا خ

ی

عایریی .)8102
هر لااا

خهلااای ویرهاا یس عماار ه ااب ا ک تاااا

ر ایااران ار خ ی تاا ان آغاااو آن را

اخا اار اااا  0001اه اات؛ ویاااه کااا ایلواااای اغلاا

اااایی خ ی او طریااح یواااری

غیررساام هاااص ا رن ی ا ف اراار  8خار کر ا ر ی ش ا ه  .ر ایااس خر هااا پ ی ا ای هااا
عن ان «هرای تق یات وهاان اههلی ا » رخهاارخ ی شا یو کاا نا شارکت اااارا رسام

ر

ایران شرخع هاا ت ییا خ ت ثیار ایلوااای رخو آیری اای هاا ویرها یس اارسا ی کننا خ هاا
عن ان «هرای تق یات وهاان اههلی ا » رخاهاا هااوار ی کننا  .ار نا ایاس ایلوااا هااصا رن
ساه

رش ا

رخاه اا هاااوار ی ش ا ی هااا هظاار ی رس ا شاارکتاای کااا ی ااپ

ی صا یان ارانها

پ ااف ایااس

ر هاااوار ارانها ایااران ه ها ض ا یو واااای یاااو هاارای پ ااف خ

ت ثیاار ایااس ی صاا یان رساااهاای را ه اشاا ن  .ر کنااار ایااس ی صاا یانی گرخااا
هاصااا رن غیر ااااه ه ایلوااااای رخو

یهاار

اااان را او کرااا راای شااارس آسااایا خار ایاااران

ی کر ه ا  .ایااس ایلواااا ر ت ااران ت سااص ی ر مااان ویره ا یس ی ش ا ه خ ی ا

هم هااا هااا

1. Rendez-Vous
2. CD/DVD

او کرا راای آسایای ارسا ا ی شا تاا رخی ایلوااای اصال گهاشا ا شا

ی

خ هعا

هاااصا رن اهبا خار کر ا ر ی شا  .هااا گ ا رش س رس ا هااا شااب ا این رهاات ر ایاارانی
اراین ت یی ویرها یس یهار ضایات ای ی ا
شاا  .یثلااا خه ااای

کراای

ا

را او سات ی اا هاا ساای این رهات

امچاا ن «اارساا ساااه ای ب» ه رگتااریس ساارخیس ان ة

ویره ا یس اارس ا ااایلو خ سااریا اای رخوی هیااا ش ا ؛ یااا اهومااس «سیمپ ا ناا» کااا ر
سااا  0020کااار ا

را ر وییناار تر مااا خ ویره ا یس یوم عاار کااارت ه سیمپ اا ناا

-0424ا ایااا ار ) آغاااو کاار خ اهومااس « ین ا ر» کااا اعاییاات ا

0

ر وییناار اااری پاااتر

ر اخا اار سااا  0029آغاااو کاار  .ر ضااا ضا ار اااو خه ااایتاای اااه ه خ غیر اااه ه
ه ااایاری هاااا ویرهااا یس یرااا

اه

لیلااا ی 0021؛ یع مااا یی 0041؛ شاااوریک سی

.)0041
ر کنااار خ شاای ة اصاال

خهلااا خ ویره ا یسی شاای س ا ی هااا عن ا ان هرص ا ا 8خ ا

ار کااا هاارای تر ماار هرهایااااای ی ا ن خ یصاااضبااای بااری هاااکار ی ا رخ  .تاااکن نی
ی اا ن اای پ اافشاا

او شااب ااای یلاا هااا اساا ا او هرصاا ا پ ااف ی شاا اه  .ر

یصاااضبااای بااری اااو شاای ة هرص ا ا اخی یاات اش ا ا اساات .هرص ا ا شاای ای اس ات کااا
یاهنا
ضه

خهلااا هاااصا رن صا اگهاری اهوااا ی ش ا  .ر هرصا ا صا ای گ ه اااای اصاال
یاا ر ویارِ صا ای تر مااشا

اهاب شانی ن

هم ش ی هل اا هااصا رن ه ایار

استی ایاس ر ضاای اسات کاا ر خهلاا صا ا هااویهران اصال اصالا شانی

هم شا  .ر

هرص ا اه ا ا صا ای اصال ی نا ااهیاا هااصا رن خا ای شانی
صا ای اصال کااو شا
ی ش

ی شا

خ ساپس ضواو

خ صا ای تر مااا آغااو ی شا  .گااا ااو تر مااا وخ تار تمااا

خ یو ا ضوو ص ای اصال هاا ضایات اخییاا هار ی گار خ هیننا

ی ت اها

نا

ااهیا او ص ای اصل را هرن .
ت ا ریس تر ماار ی اریشاانی اری هااا سااا  0034هاار ی گاار ؛ ویاااه کااا رس ا هااا
عن ا ان «تر ماار ه ا ار خ ااایلو  0خ »8هااا سراصااب کارشناس ا آی ا وش ی اار و ا ااااا ش ا

1. The Simpsons
2. Voice-over

شاا رای عااای هرهایاااری یی  .)0034ر سااا 0043ی سراصااب خرة کارشناساا آیاا وش
ااار ت ییااران اساساا ه اایار شاا خ خاضاا

ی اار و

رساا «تر ماار هاا ار خ ااایلو» هااا

«تر ماار ن رساااهاای خساا یا)» ت ییاار پیاا ا کاار شاا رای ت اا
اه اااه ی  .)0043ر هاااوههری سراصااب رخ
اههلی ا ت سااص ک اار ی ااع

خ ارتقااای علاا

خرة کارشناساا ارشاا ی ر ماا وهااان

شساالیقا ر سااا  0040ر اهرااها ار خس ا یر ا ی

رس هاا عنا ان «تر مار ی اریشانی اری» ا اااا شا  .ر خرة ک اری یاایعاان تر ماا
خ خاضا یی هاا عنا ان «هظریاااای تر مار ن رسااهاای»ی «آیا وش تر مار

هی ی ساا ر

ار کااا ایب ااا اا خ رخ

ن رساااهاای» خ «رخش ت قیااح تر ماار ن رساااهاای» خ ا
ا یاری خر است خ ه ه ها اهرها ارائاکنن ة ک ری ار .

اخیااایس پژخافااااا ر تر مااار ی اریشااانی اری ر ضااا وة اهراااهاا را هایااا
پایانهایااااای کارشناس ا ارش ا
هااا اهوااا رساای

ا و کاار خ پژخافاااای ی ا قب ه اایار یهااری اااو

اساات کااا تع ا ا ی او آناااا ر یولااان شااا

رسی اه  .اخییس ک اا

ر

هیسایملل ا هااا ااا

ت صصا هاا وهاان اارسا

ر ضا وة تر مار ی اریشانی اری ااو

ر سااا  0042او س ا ی اهرااها ار خس ا یر ا

شساالیقای عااایری

رساای

هااا ااا

خ ه رخویی .)0042
هاااینظ ا ر ارائااا هقراااای ی ا ی او ااااو پژخافاااای غیرپایانهایاااای کااا تااا کناا ن
اهوااا خ ین راار شا ی یا تا ان هااا ا رسا

ااار سا ر اصاال شااایبی

هااا شاارف ویاار ر

خهلای ویره یسی هرص ای یاایعان رسااها اشاار کار  .ایاس سا اهنا ی کلا ها
او پژخافاا او یهر ینظراا ر یهر س ااا هی ی ت اهن


خ هر ا

ای ههیره .

خهلا
 oتر مر آیات ر یا غیرضرااای ه ر ی

شسلیقا خ عایریی )8101

 oساه ااا ر خ ایااا ئ ی ژی ااا ای عاااا ی 8101

؛

شسااالیقا خ عاااایریی

8109ی  8103؛ کن ی اا ی عماار خ لاییااان یااحی 8103؛ صاا یق خ ها یااان
تبری یی )8108
 oراابر اای تر ما م ی 8114ی )8108

o

شساالیقای اریااس خ عااایریی

ن اایت خ وهااان ا ای عااا ی  8101ایااا؛
)8104

 oتر م ار آانگاااا ر خهلااا
سایاه ی ااشم خ
o

شسلیقای )0042

ریااااات خ ی اطااا
8102؛ عااایری خ

شساالیقا خ عااایریی 8103ایااا؛ ی م ا علی ا

خهلاااا عاااایریی
شساالیقا 8102ایااا؛

شسااالیقا خ

اع اریااا ی 0049ی

شساالیقای پیف اا ی رضماااه

خ عایریی )8102
 oتاریخ تر ما عایریی )8102
 oتر مااا خ خهلاار یواا

شساالیقای ر

شساالیقای 8104؛ عااایووا خ

ست ا )
 ویره یس
 oتر مر آیات ر یا غیرضرااای
 ارایناا تر ماار آیااات ر یااا غیرضرااااای عااایری خ

شساالیقای 8104؛

شسلیقا خ اا ل ضحپنا ی )0041


ی ر مااان آیااات ر یااا غیرضرااااای عااایری خ
ا ؛ اا ل ضحپنا خ

شساالیقای ر ساات

شسلیقای )0040

 شااای اای تر ماااا ر تر مااار آیاااات ر یاااا غیرضراااااای عاااایری خ
ا اااا وا ی 8101؛
ر


شساااالیقای عااااایری خ ی اااا ی ا اه ی 8102؛

اه سیچاه خ اارخوی 8102؛ یلاهظر خ هصرای ی )8100

ریاااات خ ی اطاا

ویرهاا یس

شااااا امن ی 8104؛ وااااااا ی خ

شساالیقای عااایریی

ا اااپ ر خ

شسااااالیقای 0042؛ عبااااا ی خ

شسلیقای )8102
 oویره یس خ ای قاط یلاهظر خ لیل ی )8108
 oآیااا وش ویرهااا یس
شسلیقا خ پیف

شسااالیقا خ عاااایریی 8100؛ رسااا هاریق
ی ر ست ا )

ت ااا ی

 oویرهاا یس هاارای هاشاان ایان خ کوشاان ایان شاا امن خ

شساالیقای 8104ی

ر ست ا )
 هرص ا
 oشی اای تر مر هرص ا هرای ی ن

شسلیقا خ عایریی 8103د)

 oشی اای تر مر هرص ا هرای بر عایری خ

شسلیقای ) 8102

 یاایعان رساها
 oتر ما خ هراهاهظا گراای
o

ایعاشناس ی ر و

ها ت اا هاا لاأ ی ا

ی ی ا اه خ

شسلیقای 0043ی )8104

شسلیقای کاا خ ه راه ی )8102

ر اراای اهراهاا کرا ر ر ویینار تر مار رسااها او یا

س خ ااا ایف خ علا ار رخوااا خن اعراای ایاان علما خ اهراو یان ت صایلان ت میلا
یاایعااان تر مااا اهرااها ار خساا یراا

او ساا ی یهااری خ هااا ات ااا هااا هرگاا اری

ی اقیاااتآیی امایفااااای ا یااار ر ساااا اای 0040ی  0049خ 0043ی گااارخ وهااااان
اههلی اا

اهرااها ار خساا یراا ی امااایف یلاا تر مااا خ رساااها را ر ار یب راات

 0042ر اهرا ة ا هیاان خ علا

اه اااه

او هرگ اری ایاس اماایف اارااوآخر ن اراای

اهرااها ار خسا یرا

هرگا ار هما  .اا
خ هررسا ی اائب

ن رشا اای هارای ه ا

ییانرشا اای خ ی نا ع ضا وة ر ضااا گ ا رش تر ماا ر ه ا راای ی لاا اها اع رساااها
ها  .ها یسینظ ری ایاس امااایف یی هااان پژخاراهرانی اهرااو یان خ اعایاان ضرااااای ضا وة
تر مااا خ رساااها ر ه اا ر وهاناااای ی ل اا یاهناا اههلی اا ی اراه ااای عرهاا ی ای اییااای ی
رخس خ اارس ه

کاا هررسا یاا اااای ها یس رهاارة نباااای ی لاا تر مار رسااها

او ملاااا اراینااا ی انااااخریی تااااریخی شااانا تی ریاااااتی کی یاااتی آیااا وشی ا صاااا ی
رخششناس پژخافی ا لاسی ای ئ ی ژی خ سیاست پر ا ن .
ها ی ااقات ایپات ت ریریار اصالنایر یاایعاان وهاان خ تر ماای اخیایس شامارة خرة 18ی
ها اه رار یقایان کایب ین

امایف تر ما خ رساها ا صاص ا ش .

اااارا ه اایاری ر هرهایاااری ی خ هرگاا اری ایااس امااایف کماا

کر اهاا کااا هاا خن

کم اا خ ضمایت آنااا هرگا اری ایاس اماایف علما یقا خر هبا  .تقا یر خیاژ شای ا ر

کمی اا علما خ ا رایا ایاس

اعرای ایپت علما گارخ وهاان اههلی ا ی اعراای اار

امااایف اساات .هیاار امااایفی هاااطاا ر خیااژ ی او ام اااری آ ااای سااعی عااایری ر
اماانه اااای ایاا ر علماا امااایف خ ر گاار آخری ایااس شاامار خیااژ ی خ او ام اااری
آ ااای عب ایااا هاا رخوی ر سااایاه ا ایاا ر ا رایاا خ ا اری امااایف صاامیماها اا ر اه
ااان اساالا  )ISCخ یرک ا یناقاااای

ی ا همای ا  .او ضمایتاااای یاارار پایهااا اس ا نا ی
اطلاع رساه عل
ی ع

خ اناخری  )RICeSTهی

ر اه ی گر .

شسلیقا

سر هیر یولا یاایعان وهان خ تر ما
هیر امایف تر ما خ رساها
کتابنامه
لیل ی ایا .)0021 .س ی ایلواای رخو

انی ها ویره یس اارس هرای تق یت وهان اههلی

.

یولر ایلوی 808ی .00-08
شسلیقای .ی عایریی

ی خ ه رخویی ع .)0042 .تر مر ی اریشنی اری :ی اایو خ اصالاضان.

یر ی ایران :اه راران اهرها ار خس یر .
شسلیقای .ی خ اا ل ضحپنا ی ا .)0041 .اراین خ خیژگ اای ویره یس غیرضرااای ر ایران.
یاایعان وهان خ تر مای )8 94ی .41-30
رس هاریق

ت

ی .ی

شسلیقای ی خ پیف

ی ر.

ویره یس هرهایااای ی اریشنی اری خ ی گا

ر ست ا ) .هررس

ارتباط آی وش

اهرو یان وهان ها ی ارناای کار تیم .

اراای وهاه .
واا یی ص.ی خ

شسلیقا.ی  .)0042 .یقای ا ضرکان رم

س ری ویره یساای اارس ها اس ا او اناخری ر یا

رم .

ر

اهف خاژگان ای س

خ

اراای وهاه ی )9 01ی -80

.09
شوریک سی ش .)0041 .ش بگیری پ ی
.09

ویره یس اارس  :یرخو خ ایرخو .یولر ایلوی 909ی -00

 یاایعر: ویره یس هاشن ایان خ کمرن ایان ر ایران.)  ر ست ا. ی.شسلیقا
. اراای وهاه

ی خ.

ش امن ی

. ی ر ی خیژگ اای ی ن ویره یس رخن وهاه

 کارشناس پی س ا:  هرهایر رس هاوههریش ة خر.)0043 . اه اه
: هرگرا ا او.

خ ارتقای عل

ش رای ت

رش ا ی ر م وهان اههلی

http://hes.msrt.ir/uploads/T_Education/1524306471_1.pdf

خر کارشناس پی س ا

 یر صان کل ی هرهایا خ سراصب رخ.)0034 .ش رای عای هرهایاری ی
: هرگرا ا او.

ی ر م وهان اههلی

http://hes.msrt.ir/uploads/T_Education/Educ_6461_0.pdf

 انواراای اه ظاری هینن گان ایراه.)0049 . ع. اع اری

ی خ. شسلیقای

.00-80 )ی10 00  یاایعان تر مای.  پژخار اک راا: ها اارس
ایلواا خ سریا اای

 اههی اا خ یایب طرا ارویره ی.)0040 . شسلیقای

ی.

عایریی

هرهایااای خهلاش
ی خ.اا ل ضحپنا ی ا

.81-0 )ی9 10  یاایعان وهان خ تر مای.کر ای
 هررس تر ما خ آخاوش آانگاا.)0042 . شسلیقای
.841-800 )ی88 03 ی
رهار

ر شب ا ا اس ایلو اما ی

ی خ. ی ااشم ی.

ی م علی ا سایاه ی

 هق وهان خ ا هیان ار. ر پ یاهمای اای خهلا ش ها اارس
 سیری ر آش ا هاوار ویره یس اارس.)0041 .یع م یی ایا

.00-83 ی909  یولا ایلوی.ویره یس اارس ایلواا خ سریا اای رخو
ر

 یاایعر ی ر ی خ ه:

 تر مر هراهاهظا گراای.)0043 . شسلیقای

ی خ. ی ی ا اه ی

.34-94 )ی0 11  یاایعان وهان خ تر مای.خهلر ضرااای
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چکیده
رشددس ددریع فندداوری بددازار مول د لات دی دساریشددنیساری و ترجمددآ نهددا را موو د ل
دداهوه ا دد

ایددن امددر ،بددا فددراه وردن شددرایط تعددام ی میددان ملددر کننسگان،

ت لیسکنندددسگان ،مورجمدددان و صساپیشددد،ان ،باعدددو ت جددده بیشدددور پژوهشددد،ران بددده
ملددر کننسگان و تجددارآ نهددا شددسه ا دد

از ایددن رو ،پددژوهح ضا ددر در نظددر

دارد ،بددددا رویکددددرد وآن،دددداری ،مضددددامین نهفودددده در دیددددسگاه ملددددر کننسگان
پ یانمدداییهددای دوب هشددسه در ایددران را تو یددل نمایددس بددسینمنظ ر دوازده پ یانمددایی
انوخدداآ و دی دسگاههای ملددر کننسگان در ارتبدداب بددا نهددا ،از دنددس می دسان پددژوهح،
گددرد وری ،پالددایح و تو یددل شددسنس بددرای تأییددس مضددامین و افدد ایح اطمینانپدد یری
پددژوهح ،بددا هفدد

شددرک کننسه ملدداضبههای نیمدده دداهوارمنسی انجددام شددس دده

مضددم ن ک ددی انوظددارات ،ان،ی ههددا و رفوددار ملددر کننسگان از هفدد
بس ددد
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 .۱مقدمه
امدا ایدن

ترجمآ دیساریشدنیساری همد اره بدا فنداوری و ت دعآ ن پی ندس داشدوه ا د

پی نددس بددا تدد تگرفون بددازار زاد کدده ارمنددان ن لیبرالیسدد ا دد  ،امددروزه مسددووک تر از
پدیح مدینمایدس ایدن و ددعی  ،بددا رتددابویکددردن اتولدداد و کدداهح مساه ددآ نهادهددا ،نقددح
ملدددر کننسگان مولددد لات را نسدددب
مولد لاتی را مشددوریمددسارتر دداهوه ا د

بددده دددایر عناصدددر پررنددد تر و بدددازار دندددین
در ضقیق د  ،یا د های ن لیبرالیسددوی بددازار

بددا «هل ص دی ددازی ،زاد ددازی و مقرراتزدایددی» ،پ ی داییهددای عنانگسسددوهای را بددهویژه
در عرصددآ ت لی دس ،عر دده و ترجمددآ دددار دی دساریشددنیساری ،پ دیح رویمددان تددرارداده ا د
(اکبددرزاده جهرمدی ،51۸2 ،ص  )۹بدده اعوقدداد لد دی ( ،)5112از جم دده ویژگدیهددای بددازار
و تجددارت در علددر ضا ددر تعددام ی ب د دن  ،شخل دی دازی  ،ن دی ب د دن  ،ارزان ب د دن و
مسددوقی ب دن ا د

مجمد

ایدن ویژگدیهددا کدده بهوا ددطآ پیدسایح اینورند

اتفدداا افودداده،

اولداا ارتبدداب می دان ت لیسکننددسگان و ملددر کننسگان را بددهط ر مسددوقی امکانپ د یر دداهوه و
دانی داا ملددر کننسگان را در فراینددس ت لی دس دهال د

داده ا د

ه د اکن د ن موددرج مول د لات شددسه انددس (ه

د یقه و فا د ی ض پندداه ۸۹۳2؛ فا د ی

ض پندداه و ه

یعنددی ملددر

کننددسگان نی د

د یقه )۸۹۳2 ،در ضقیق د  ،امددروزه ب دیح از پ دیح بددا پسی دسهای م د اجهی

کدده اوربددن ( )5112بددهض

ن را تددسرت مشددوری ه انددسه ا دد

امددروزه ملددر کننسگان

در فراینددس ت لیددس مولدد لاتی کدده هدد د بددهدنبال ن هسددونس مشددارک

و عام یدد

(کا ددرت )51۸2 ،؛ دددرا کدده هم د اره مددیت اننددس نظددرات ،انوظددارات ،ر ددای

دارنددس

و نار ددایوی

ه د د را نددهتنها بدده ت لیسکننددسگان ،ب کدده بدده ددایر ملددر کننسگان ،مددنعکک کننددس تددسرت
مشوریان در علدر ضا در بدا د ور دی بده اط اعدات ،گ یندههای موفداوت و دایر مشدوریان
امکانپد یر مدیگددردد ،از ایدن رو رفوارهددای هریدس و رفوددار ارتبدداطی ملددر کننسگان تود
تأدیر شبکههای اجوماعی ترار دارد
در ارتبدداب بددا ملددر

کالاهددای دیددساریشددنیساری نیدد و ددعی

مولدد لات و هدد نودد ة ملددر

نهددا را تنییددر داده ا دد

م جدد د هدد شددکل

امددروزه بیننددسگان ایددن

مولدد لات کموددر در فضدداهای عمدد می مثددل ددینما و ضوددی در جمددع هددان ادگی بدده

۹
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تماشددای ای دن مول د لات م دیپردارنددس و بددرای مشدداهسة نهددا بدده دینماهای اینورنو دی ی دا
همددان هددسمات ر ددانهای دیال روی وردهانددس بددهع اوه ،ملددر کننسگان ای دن مول د لات
دی،ر بیننسگان منفع دی نیسدونس کده تنهدا بده تماشدای مولد لات بنشدیننس بده اعوقداد داومده
( ،51۸۱ص  ،)72از جم دده تددأدیرات علددر دیجیوددال شددکلگیری «فرهن د

دیجیوددالی ا د

کدده ملددر کننسگان را تددادر دداهوه در فراینددس ت لیددس مولدد لات دیددساریشددنیساری
مشارک

داشوه باشنس»
کده ضد زة مطالعدات

با ت جه بده نهده گفوده شدس و همهندین بدا اشداره بده ایدن مط د

ترجمدده امددروزه ضد زهای فرارشددوهای (نرگددارد و ردوویندی ،بددهنقل از گنو لددر )51۸2 ،ا د
که پژوهحهای هد د را بده زمیندههای هدار از ایدن میدسان همهد ن اتولداد ،هندر ،ف سدفه
و غیددره گسددور

داده ا دد  ،مددیتدد ان بدده لدد وم پژوهحهددای مددرتبط بددا دریافدد

ملددر کننسگان مول د لات ترجمهشددسه ،پ دی بددرد بنددابراین ،هددس

ای دن پددژوهح کش د

مضامین نهفوه در دیسگاههای بیننسگان پ یانماییهای دوب هشسه در ایران ا
 .۲پیشینة پژوهش
بددهدنبال تو لددات ضاصددل از پیشددرف

فندداوری اط اعددات و اینورندد  ،ضدد زة مطالعددات

ترجمه همه ن دایر ض زههدا ازجم ده اتولداد ،بدازار ،ر دانه و غیدره ،د دوخ

تو لدات

زیادی شس ت ازن میان عر ده و تقا دا در بدازار ترجمده تنییدر کدرد ،شدی ة ت لیدس و عر دآ
مول د لات موو د ل شددس و در نهای د  ،ع امددل بهگ نددهای د د

بدده د د

ه د دادنددس کدده

انوظددارات و دد ای ملددر کننسگان تنییددر کنددس (گامبیدده )51۸7 ،برهددی از صدداض نظران
ضد زة مطالعددات ترجمدده همهد ن پرزگن ال د ( ،51۸7ص  ،)5۹۹از ایددن تنییددرات بددهعن د ان
درهح هم،دانی ۸در مطالعدات ترجمده یداد کردهاندس و بده همدین دلیدل ا د
ا ددر ،برنددارد-مرید نی و ا ددمی
تن

(بددهنقددل از فرنانددسز ک ددوال  ،)51۸۱ ،تکن لد ی مددا را بددا

و تکثر د ای و ارجوی هدای مخاطبدان روبدهرو داهوه ا د

دهددهای ا دد

کده بدهزعد

بایدس افد ود کده دندس

در مباضددو مربدد ب بدده ترجمددآ مودد ن ادبددی ،و ضوددی ترجمددآ ددایر مودد ن
1. demotic turn
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همهدد ن مودد ن تب یندداتی ،مورجمددان و صدداض نظران همدد اره جای،دداه ویددژهای بددرای
مخاطبددان تا ددل ب دهانددس امددا مخاطبددان مولدد لات دیساریشددنیساری تنهددا در دهددآ اهیددر
م رد ت جه پژوهش،ران این ض زه ترارگرفوهانس
از جم دده رویکردهددای پژوهشددی کدده هم مددان بددا گسددور
گرفد

تکن ل د ی و ر ددانه شددکل

دریافد پژوهی ۸بد د اولددین پژوهحهددا در ضد زة ترجمددآ دیساریشددنیساری بددا ایددن

رویکددرد ت ددط پژوهشدد،ران ایوالیددایی انجددام شددس کدده بددر دوب دآ عناصددر زبددانی موفدداوتی
همه د ن طن د و عناصددر فرهن،ددی تمرکدد داشددونس (بددرای مثددال نو د نینی 5112 ،و دیددارو،
 .)5117پددک از ن ،پژوهشدد،ران در را ددر دنیددا (بددرای مثددال در لمددان ،ن
51۸5؛ لهسددددوان ،ن

لابنددددسوی 51۸۱ ،؛ اپددددن ،ن

جنبددههای موندد عی از دریافدد

شدد ف ر،

ااهاگددددان و ا ددددامنو )51۸2 ،

بیننددسگان را در ارتبدداب بددا دددار دوب دده یددا زیرن یکشددسه

برر ی کردهانس
در ایدددران ،عدددامری ،ه
دریاف د

ددد یقه و ه اعیفریدددس ( )۸۹۳7بدددا رویکدددردی کیفدددی بددده

بیننددسگان ضرفددهای دددار دوب هشددسه ،بدده برر ددی دیددسگاهها و هنجارهددای انوظدداری

نددان پرداهوهانددس نودداین ایددن پددژوهح ضدداکی از ن ب د د کدده بیننددسگان ایددن دددار ،بددیح از
ترجمدده و موددرج  ،در هلدد ص صساپیشدد،ان امهددارنظر میکننددس تددا جددایی کدده بدده امددر
ترجمدده مرب بمیشدد د ،مشددخص شددس کدده بیننددسگان انوظاردارنددس ترجمدده دتیدد  ،روان و
بسور از لفظگرایدی باشدس در عدین ضدال ،ن،در

ندان نسدب

بده ترجمدههایی کده بدیح از

ضس مول ل را ب می ازی یا ایرانی ه میکننس منفی ب د
در پدددژوهح دی،دددری بدددا رویکدددرد ترکیبدددی ،5عدددامری ،ه

ددد یقه و ه اعیفریدددس

( )51۸۱بدده مطالعددآ ترجی هددا و ادرا مخاطبددان عددام دددار دوب هشددسه در ایددران پرداهوهانددس
پژوهشدد،ران در ابوددسا بددا ا ددوفاده از گروههددای کددان نی ۹و ملدداضبه بددا افددراد گددروه عد ام ی
را شنا ایی کردهانس کده مود ر دریافد

و ن،در

بینندسگان ا د

پدک از ن ،بدا ت جده بده

ع امددل ا وخرا شددسه از فدداز اول پددژوهح ،پر ددحنامهای طراضیکردهانددس کدده پددک از
1. reception studies
2. mixed-method
3. focus groups
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اطمیندان از روایددی ۸و پایددایی 5ن ،بددهعن ان ابد ار گدرد وری داده مد رد ا ددوفاده تددرار گرفوده
نوداین نشدان داده ع امدل موفداوتی از جم ده اند ا هم،اه دازی ،وفداداری بده ترجمده

ا

و عسم ا وفاده از انس ر در دریاف
ن،ددر

بیننسگان ادرگ ارنس

و انوظددارات بیننددسگان دددار دوب هشددسه در ایددران پددژوهح دی،ددری ا دد

عددامری و ه
پروفایدل فیکبد

کدده

دد یقه ( )51۸۱انجددام دادهانددس ایددن پژوهشدد،ران پر ددحنامهای را بدده
افددرادی ار دال کردهاندس کدده در ایدن شدبکآ اجومدداعی فعالید

داشددونس و

از طری د صددفوات و گروههددای فیکب د کی کدده در زمین دآ دوب دده فار ددی فعالی د

میکننددس،

شنا ایی شسهانس یافودهها نشدان داده ا د

کده کیفید

ترجمده نقدح دندسانی در انوظدارات

بیننددسگان نددسارد همهنددین ،ان،یدد ة اصدد ی بیننددسگان دددار دوب هشددسه ،در مقایسدده بددا دددار
زیرن یکشددسه ،ددان و بددیدرد ددر لدد تبردن از تماشددای مولدد لات دیساریشددنیساری
ا
دنانکدده در مقسمدده نی د گفو ده شددس ،بددازار در علددر ن لیبرالس د بددازاری شخلددی ،نددی،
ارزان ،مسددددوقی و تعددددام ی ا دددد

شخلی ددددازی ،ملددددر کننسگان مولدددد لات

دیساریشددنیساری را تددادر دداهوه هدد د تلددمی ب،یرنددس بدده ددده شددی های مولدد لات را
دریاف

و با ده کیفیوی نها را مشاهسه نماینس

ندی بد دن بدازار تددا جدایی کده بده مولد لات دیساریشدنیساری مربد ب میشد د ،زمددان
ت زیددع و عر ددآ ایددن کالاهددا را ،ه د اه بدده زبددان اص د ی و ه د اه ترجمهشددسه ،بدده ضددساتل
ر ددانسه ا دد

ضوددی اگددر هدد د مولدد ل ب افاصدد ه در د ددور

نباشددس ،هبددر بدده بددازار

مددسنح ب افاصدد ه بدده ملددر کننسگان میر ددس از دی،ددر ملددادی

نددی بدد دن بددازار،

اط ا یددافون ددریع ت لیسکننددسگان از دیددسگاههای ملددر کننسگان ا د

کدده هدد د بددهدنبال

تعام یب دن شدرایط تجدارت در علدر دیجیودال پسیدس مدسه ا د
دیساریشنیساری نید کداهح یافوده ا د

ه یندآ تهیده مولد لات

ملدر کننسگان یدا مولد لات را رای،دان دان د د

1. validity
2. reliability
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انس ه ینهای بده نهدا د ور دی دارندس از ایدن گ شدوه ،بدا ید

دان د مول ل میت اننس ن را در د ور

بدار

عسه زیادی ترار دهنس

ن بعسی کده بدیح از دایر پیامدسهای تو لدات تکن لد ی بده پدژوهح ضا در مربد ب
می گردد ،تعام ی بد دن و مسدوقی بد دن بدازار ا د

در ضد زة مطالعدات ترجمده و بدهویژه

در ترجمآ مولد لات دیساریشدنیساری ،ایدن دو ویژگدی باعدو شدسه امکدان تبدادل دیدسگاه
میددان ملددر کننسگان مولد لات و مورجمددان ایددن دددار بددهراضوددی فددراه گددردد از د ی
دی،در ،مورجمددان و دایر مو لیددان همهد ن صساپیشد،ان کدده بددهراضودی میت اننددس از نظددرات
کدداربران مول د لات مط ددع گردنددس ،بدده نیازهددا و د ای
داش

نهددا د ور ددی مسددوقی ه اهن دس

و میت اننس به این نیازها و نظرات در مول لات بعسی ه د پا خ دهنس
در ایران ،در کندار مورجمدان و صساپیشد،ان ضرفدهای کده در ت ی ید ن م دی مشدن ل بده

کددار هسددونس ،گددروه دی،ددری از مورجمددان و صددساگ اران در ا ددو دی های شددبکآ نمددایح
هددان،ی بدده ت لیددس ،ترجمدده و صددساگ اری دددار دیساریشددنیساری میپردازنددس پیددسایح و
گسددور

ددریع ایددن گددروه هدد ریشدده در تو لددات دیجیوددالی دارد (اکبددرزاده جهرمددی،

 )۸۹۳2و ه بهدلیل ن ا

کده ایدن ا دو دی ها بدا د ابط و معیارهدایی کدار میکنندس کده

دنددسان موسودکننددسه نیسددونس و در نویجدده ،از موب بیدد
اکبددرزاده جهرمددی ( ،۸۹۳2ص  )۸2طبدد

زیددادی بره ردارنددس بدده گفوددآ

مارهددای وزارت فرهندد

و ارشدداد ا دد امی «در

فاص د آ ددالهای  ۸۹۱7تددا  ۸۹۳1تعددساد برنامددههای عر هشددسه در شددبکه نمددایح هددان،ی
از جم دده ددریالهای ایرانددی ،فی هددای ایرانددی و هددارجی ،انیمیشددنهای ایرانددی و هددارجی
و دی،ر برنامهها نظیر برنامههای ترکیبی ،مسونس و کنسرت ،کام اا اف ایح یافوه ا

»

بنا بر نهه گفوهشس ،جای هالی پژوهحهدایی کده بده شدکل مومرکد بدر نود ة کدار ایدن
د ددوه از ت لیسکننددسگان ،مورجمددان و صددساگ اران ب ردازنددس ،ع دد

موب بیدد

نهددا را

م شددکافانه برر ددی کننددس ،و دیددسگاه و انوظددارات ملددر کننسگان ایددن کالاهددا را رصددس
نماینس کام اا مشده د ا د

از ایدن رو ،پدژوهح ضا در در نظدر دارد بدا تمرکد بدر دریافد

مخاطبددان پ یانماییهددای دوب هشددسه در ایددران بدده کشدد
این افراد ب ردازد

لایددههای معنددایی در دیددسگاههای
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 .3روش پژوهش
 .۱ .3وبنگاری

پددژوهح ضا ددر از رو

کیفددی وآن،دداری یددا نوندد گرافی بددا رویکددرد مشدداهسة

غیرمشدددارکوی ۸بهدددره بدددرده ا ددد

وا ة نونددد گرافی از ترکیددد

و اتنددد گرافی

اینورنددد

5

(مردمن،دداری) ضاصددل شددسه و یکددی از ددادهترین ،ددریعترین و ارزانتددرین اب ارهددا بددرای
در عمی د ن،ددر  ،تجددارآ ،رفوددار و ان،یدد ة افددراد در ج امددع بددرهط ا دد
 )51۸2کدد زینو بددرای مطالعددآ مسددا ل هدداص ج امددع بددرهط ایددن رو
نمددد د ( )51۸1 ،5115وی معوقدددس ا ددد

(کدد زینو ،

کیفددی را تددسبیر

«اگدددر تدددرار باشدددس وآن،ددداری ،همهددد ن

مردمن،دداری ،در پژوهحهددای کیفددی مدد رد ا ددوفاده تددرار گیددرد ،میبایسدد

بددا مشددارک

همهجانبدده و پررندد

پژوهشدد،ر در ج امددع ن دداین ،ت صددی

ج امدددع بدددهد ددد

دهدددس» (کددد زینو  ،51۸1 ،ص  )۸21فیشدددر و ا دددمی  ،51۸۸( ۹ص

 )۹72نیدد بددر ایددن باورنددس کدده «وآن،دداری روشددی ا دد

مفلددل و مبسدد طی از ایددن
بددرای تفسددیر زنددسگی ج امددع

بدددرهط» در میدددان ض زههدددای موفددداوت ،وآن،ددداری بدددیح از همددده مددد رد ا دددوقبال
پژوهشدد،ران بددازار ب د ده ا د
پژوهشد،رانی ا د

و در همددین ض د زه نی د بیشددور اب د ار پددژوهح ن د ددوه از

کدده در صددسد شددناه

مشدوریان یددا کدداربران راغد  7در جامعددآ بددرهط

هسددونس (پا ددا  ،ل د تجن و پی ددار )51۸7 ،ایددن کددار بدده رونددس بددازار ی د
میکنس ،دراکده مشدوریان راغد

غالبداا ر دای

مول د ل کم د

و نار دایوی هد د از مولد ل را بهصد رت

برهط ابراز مینماینس و ضوی برای رفع ن اتص پیشنهاد میدهنس
دادههددا در وآن،دداری میت اننددس مددون ،تل د یر ،ص د ت و ضوددی رن د
 )51۸1منبددع داده در ایددن ندد

پددژوهح دده گ ندده ا دد

باشددنس (ک د زینو ،

«دادههددای بای،انیشددسه،2

1. non-participatory observation
2. ethnography
3. Fisher and Smith
4. lead customers/users
5. archival data

۱

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

دادههددای فراه انیشددسه ت ددط پژوهشدد،ر ۸و دادههددای ت لیسشددسه ت ددط پژوهشدد،ر»5
(کدد زینو  ،51۸2 ،ص  )۸22مددستزمددان گددرد وری داده بدده عمدد و و ددع
بسددو،ی دارد و تددابع ماهیدد

پر ددحهای پددژوهح ا دد

برا ددا

پددژوهح

نقددح پژوهشدد،ر،

وآن،دداری میت انددس فعالاندده و مشددارکوی ۹یددا منفع اندده و غیرمشددارکوی 7باشددس (کا ددو ،
مددد

درمددد ت و والدددا  ،51۸2 ،ص  )2در وآن،ددداری فعالانددده پژوهشددد،ر بخشدددی از

جامعددآ بددرهط میش د د ،درضالیکدده در وآن،دداری منفع اندده و غیرمشددارکوی پژوهشدد،ر بدده
شکل غیرمساه دهگر 2فقدط ندامر بدر رفودار و تعام دات دی،در اعضدای جامعده بدرهط ا د
از جم دده م ی هددای وآن،دداری غیرمشددارکوی گددرد وری دادههددای طبیعددی ا دد

کدده

د گیریهای پژوهشدد،ر در ن جددایی نسارنددس (کا ددو و همکدداران )51۸2 ،لیمددا ،نامددادی
و فابیددانی ( ،51۸7ص  )2وآن،دداری غیرمشددارکوی را «گ نددهای دداده و ددطوین،ر از
وآن،دداری میداننددس کدده نسددب

بدده گ نددآ مشددارکوی ن از عم د  ،دنددسجانب،ی و جامعی د

کموددری بره ردارا د » ضوددی ک د زینو نی د در کودداآ دوم ه د د بددا عن د ان بددازتعریفی از
وآن،دداری ،2بددر ایددن مسدد ه تأکیددس مددینمایددس کدده از ویژگیهددای اصدد ی وآن،دداری،
برهدد رداری از تعامددل مسددوقی و همسلانددآ پژوهشدد،ر بددا شددرک کننسگان ا دد
ترتی

کده پژوهشد،ر هد د را در میدسان پدژوهح و جامعدآ هدس

ا وقرار ط لانی مدست در ن جامعده ،بده فرهند

بدده ایددن

غ طدهور مدی دازد و بدا

افدراد ن پدی مدیبدرد بندابراین ،گدرد وری

و تو یددل دادههددای بای،انیشددسة بددرهط و صددرفاا ت صددی

و تفسددیر نهددا میت اندددس

اطمینانپ د یری 2پددژوهح را تهسیددس نمایددس بددهمنظ د ر رفددع ایددن گ ندده ن د اتص ،برهددی از
پژوهشدد،ران شددی ة دنسزاویددهن،ری ۱را پیشددنهاد دادهانددس (بددرودی ،ای یدد  ،جدد ریک و
ه لبی د  )51۸۹ ،بددسینترتی  ،پژوهشدد،ر در ابوددسا بدده مشدداهسة منفع انددآ تعام ددات بددرهط
1. co-creation or elicited data
2. produced data
3. active participatory
4. passive non-participatory
5. unobtrusive
6. netnography: redefined
7. trustworthiness
8. triangulation

۳

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

یدددا دادههدددای بای،انیشدددسه میپدددردازد ،نهدددا را ت صدددی

مدددیکندددس و پدددک از ن بدددا

ملدداضبههای ت فنددی ،ا ددکای ی ۸یددا رودررو بددا دنددس شددرک کننسه کدده ویژگیهددای مشددورکی
بددا اعضددای جامعددآ هددس

و بددرهط دارنددس ،و ددع

و عمد دادههددا را غنددا میبخشددس و بدده

اطمینانپ یری پژوهح میاف ایس
عد

ا ددوفاده از ایددن رو  ،ت جدده هدداص پددژوهح ضا ددر بددر تجربیددات و دریاف د

ملددر کننسگان مول د لات دیساریشددنیساری دوب هشددسه در ایددران ب د ده ا د

بدده اعوقدداد

ک د زینو ( ،)51۸1از نجددا کدده ملددر کننسگان و کدداربران بددرهط معم ل داا پددک از ملددر
کالددا دیددسگاههای هدد د را دبدد

میکننددس ،ا ددوفاده از وآن،دداری یکددی از بهوددرین شددی هها

بدددرای برر دددی تجدددارآ نها ددد
موددسودی هایی ا د

ع ددد

دی،دددر ا دددوفاده از رو

وآن،ددداری

کدده کدداربرد پر ددحنامه ،ملدداضبه و گددروه کددان نی بددهدلیددل ضض د ر

مسوقی پژوهش،ر به همراه دارد (ماریامپ لسکی)5112 ،
 .۲ .3گردآوری و تحلیل دادهها

گددرد وری و تو یددل دادههددای پددژوهح ضا ددر در دو مرض دده صدد رتگرف

منبددع

دادههددای مرض ددآ اول دیددسگاههای بای،انیشددسه بیننددسگان پ یانمددایی دوب هشددسه بد د در ایددن
مرض دده پژوهشدد،ران بدده یددافون میددسان پددژوهح و تعریدد

ن پرداهونددس بددسینمنظ ر،

پژوهشددد،ر اول در برهدددی از دددای های دان ددد د پ یانمدددایی و پژوهشددد،ر دوم در یددد
صددفوآ اینسددواگرامی عض د شددسنس مبنددای انوخدداآ ج امددع تعددساد دیددسگاههای ار الشددسه
ت ددط بیننددسگان پ یانمددایی ب د د بنددابراین ،از رو

نم نددهگیری هسفمنددس 5ا ددوفاده شددس و

ن د ددوه از پ یانماییهددا کدده تعددساد بیشددوری از دیددسگاهها را بدده هدد د اهولدداص داده
ب دنددس ،گ د ینح شددسنس مددستزمان گددرد وری دادههددای پددژوهح تقریب داا  2مدداه ،از اوا ددط
بهمددن  ۸۹۳2تددا پایددان هددرداد  ۸۹۳2ب د د دادههددای گرد وریشددسه بدده بددازة زمددانی تقریبددی
 ۸۹۳۹تا هرداد  ۸۹۳2مرب ب ب دنس

1. Skype
2. purposive sampling

۸1

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

میدددسانهای توقیددد عبدددارت ب دندددس از دددای های تددداینیم وی  ،۸دو دددویها،5
دیبددام وی  ،۹مینیتدد ن  ،7ددای

گ ریتدد ن 2و صددفوآ اینسددواگرامی انیم شددن رت 2کدده

دو ددوساران و بیننددسگان پ یانمددایی در هل د ص پس د های ایددن صددفوه و مسددا ل مرب د ب
بدده همددان پ یانمددایی یددا ددایر دددار ،امهددار نظددر میکننددس دوازده پ یانمددایی دوب هشددسه در

ددالهای اهیددر انوخدداآ شددسنس م کددآ برفددی ، 2۹هوددل ترانسددی انیا ۸ ۱و  ،5بهددههددان
(بهددهر ددیک) ،۳پرنسددک ر یاهددا ،۸1ک کدد  ،۸۸مدداهر و بدداطن (درون بیددرون) ،۸5ددرمای
هفودده( ۸۹م ک دآ یخددی ،ت د

یخددی) ،مددن شدد،ف ان،ی (مددن نفرتان،ی د  ،مددن شددرور)،5 ۸7

شددد،ف ان،ی ان ۸ ۸2و  ،5زوت پیدددا( ۸2شدددهر وضدددح) و م اندددا

۸2

پژوهشددد،ران تمدددامی

پ یانماییهددا را بددا دوب ددههای موفدداوت تماشددا کردنددس تددا منظدد ر بیننددسگان را از برهددی
دیسگاههای ار الی بهور مو جه ش نس
پژوهشددد،ران در ابودددسا تمدددامی دیدددسگاههای بای،انیشدددسه را عینددداا در جدددساولی دبددد
کردنددس دادههددا در دنددسین مرض دده پالایحشددسنس (نم د دار  )۸و در نهای د

تنهددا ن د ددوه از

دیسگاهها که بدهطد ر ک دی بدا ویژگیهدای پ یانمدایی ،دوب ده ،ترجمده ،و اضسدا

بینندسگان

در ارتبدداب ب دنددس ،تو یددل شددسنس بنددابراین ،هدد در انوخدداآ میددسان پددژوهح و گدد ینح

1. htt://tinymz.info
2. http://www.doostihaa.com
3. http://dibamovie1.com/movie/animation
4. http://minitoons.ir/
5. http://glorytoon.com/
6. https://www.instagram.com/animotionart/?hl=en
7. The Snow Queen
8. Hotel Transylvania
9. The boss baby
10. Ballerina
11. Coco
12. Inside out
13. Frozen
14. Despicable me
15. The incredibles
16. Zootopia
17. Moana

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

پ یانماییهددا و هدد در انوخدداآ دیددسگاهها از رو
مجم

۸۸

نم نددهگیری هسفمنددس ا ددوفاده شددس در

 ۸۸22دیسگاه برر ی شس (نم دار )۸

نمودار  .۱شمای کلی از مراحل پالایش دیدگاهها

تو یل دادههدای مرض ده اول بده رو

تو یدل مضدامین ۸انجدام شدس و واضدس تو یدل ،بده

ت صددیآ کدد زینو ( ،)51۸2کددنح زبددانی م جدد د در بنددسها ،جم ددات ،و پارهگفوارهددا بدد د
بددرای تو یددل مضددامین از رو

پیشددنهادی بددراون و ک ددار  )5112( 5ا ددوفاده شددس تو یددل

مضددامین بددرای شنا ددایی و تو یددل ال ،هددای م ج د د در دادههددا ب دهکددار مددیرود مضددم ن
مه ترین پا دخی ا د

کده در رابطده بدا پر دح پدژوهح از دل دادههدا ا دوخرا میشد د

(بددراون و ک ددار  )5112 ،در ایددن رو

پژوهشدد،ر معم ل داا در دده مرض دده بدده کسگ د اری
1. thematic Analysis
2. Braun & Clarke

۸5

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

دادهها میپردازد تو یل مضدامین میت اندس بدا تأکیدس بدر مضدامین شدکار یدا موود ای پنهدان
در داده انجددام ش د د ضال د

اول تو یددل «مضددامین معنددایی ۸و ضال د

دوم تو یددل مضددامین

نهفودده »5نددام دارد (بددراون و ک ددار  ،5112 ،ص  )۸۹پددژوهح ضا ددر بددا ا ددوفاده از
تو یل مضامین نهفوده انجدام شدس پژوهشد،ران بدرای کشد

مضدامین بده لایدههایی فراتدر از

موو د ای معنددایی دادههددا غدد ر کردنددس و بدده تفسددیر فر ددیات ،پیحپنساشدد ها و تفکددرات
ملر کننسگان دار دوب هشسه پرداهونس
در مرض ددآ دوم ،بددر ا ددا

مضددامین کش شددسه در ارتبدداب بددا ان،یدد ة مشدداهسه و

انوظددارات ملددر کننسگان ایددن دددار ،ملدداضبههای نیمه دداهوارمنسی بددا دنددس شددرک کننسه
انجام شدس نم ندهگیری شدرک کننسگان بده شدی ة نم ندهگیری مد رد ند عی ۹انجدام شدس در
ایددن ند

از نم نددهگیری پژوهشدد،ر ن مد اردی را انوخدداآ مددیکنددس کدده بهوددرین نماینددسه و

ن د عی و طبیعیتددرین و معم د لیترین م د ارد در جمعی د

هددس

باشددنس (تددسلی و تشددکری،

 )511۳ملاضبهها ت دط پژوهشد،ر دوم بدهصد رت رودررو انجدام شدس و هدر ید

 51تدا

 ۹2دتیقه بده طد ل انجامیدس پدک از هدر ملداضبه ،روند یک دتید و بدیک وکا دوی از هدر
صددوب

تهیدده شددس دادههددای ضاصددل از مددون ملدداضبهها بدده شددی ة تو یددل موودد ای

جهدد دار 7تو یددل شددس ( ددیه و شددان ن )5112 ،ع دد

ا ددوفاده از ملدداضبه و تو یددل

مووددد ای جهددد دار دادههدددا ،اعوباربخشدددی بددده مضدددامین ا وخرا شدددسه از وآن،ددداری
دیددسگاههای ملددر کننسگان بدد د ددن شددرک کننسگان از  51تددا  72ددال مونیددر بدد د
دادههددا پددک از  2ملدداضبه بدده اشددبا ر ددیس دده نفددر از شددرک کننسگان زن و  7نفددر مددرد
ب دنس

1. semantic thematic analysis
2. latent thematic analysis
3. typical case sampling
4. directed content analysis

۸۹

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

 .4نتایج

از تو یدل مضدامین دادههددای مرض دآ اول پددژوهح هفد

مضددم ن فرعدی بدهد د

مددس

کدده عبارتانددس از ر ی پدد یری صساپیشدده ،مسددرتط بی ،۸برنددسگ ینی ،بددهروزب دگی،5
د د نخ ردگی ،۹ه د دتعیینگری 7و مقیس ددازی فرهن،ددی مضددامین ب دهد د

مددسه بددا دده

مضددم ن ک ددی انوظددارات ،ان،یدد ه و رفوددار ملددر کننسگان پ یانماییهددای دوب هشددسه در
ارتباب ب دنس (نم دار )5

نمودار  .۲کدهای اولیه و مضامین فرعی و اصلی حاصل از تحلیل مضامین نهفته
1. cratification-seeking
2. up-to-dateness
3. intactness
4. self-determination

مطالعات زبان و ترجمه

۸7

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

 .۱ .4انتظارات مصرفکنندگان

دنانکده در نمد دار  5میتد ان دیددس ،انوظددارات بینندسگان دهددار مضدم ن فرعددی را در بددر
میگیددرد ر ی پدد یری صساپیشدده ،بددهروزب دگی ،د دد نخ ردگی و مقیس ددازی فرهن،ددی
در ارتبدداب بددا انوظددارات ملددر کننسگان نهدده بددیح از همدده در مطالعددات ترجمدده اهمی د
دارد ن ا دد

کدده غالدد

نمیش د نس و ر ددای

بیننددسگان تمددای ی میددان کددار صساپیشدد،ان و مورجمددان تا ددل

یددا عددسم ر ددای

ه د د از عبددارات و عناصددر زبددانی ب دهکاررفودده در

پ یانمددایی را بددا هطدداآتراردادن صساپیشدد،ان مطددر می ددازنس بددرای مثددال ،یکددی از
ملر کننسگان نظر ه د را دنین مطر کرد
 ۸ضمیس (شهر وضح 51 ،هرداد  ،۸۹۳2مینیت ن )

ایددن همدده ضی ونددا پاشددسن رفددون ت د اون شددهره کدده دی،دده وضشددی نباشددن ،بعددس شددما
ا مش دوب ه کردیس شهر وضح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دنانکدده در مثددال فدد ا میتدد ان دیددس ،ملددر کننسگان نقددح زیددادی بددرای مورجمددان
تا ددل نیسددونس در واتددع ،نهددا بدده معادلیابیهددای زبددانی ت جدده دارنددس امددا ن را ضاصددل
ه اتیدد

و مهددارت صساپیشدد،ان میداننددس و ایددن امددر نشددان میدهددس کدده صساپیشدد،ان در

مقایسه با مورجمان ر ی پ یری بیشوری دارنس
از دی،ددر مضددامین فرعددی کدده بددا انوظددارات بیننددسگان در ارتبدداب ا دد  ،بددهروز بدد دن
عم کرد کسانی ا د

کده در امدر دوب ده و د ور دی بده ددار فعالید

دارندس مثالهدای ۹ ،5

و  7دیددسگاه بیننددسگان را در ارتبدداب بددا تمایددل بدده د ور ددی ددریع بدده دوب ددهها نشددان
میدهنس
 5مومس (ک ک  55 ،ا فنس  ،۸۹۳2تاینیت ن )

د ام واتع داا هسددوه نباشددیس لطف داا دوری ه د دوب دده کنیددس دی،دده دنددس ماهدده منوشرشددسه
ولی شما دوب ه نکردیس
 ۹اضمس (م انا ۸1 ،بهمن  ،۸۹۳2دیبام وی )

د ام دددرا انیمیشددن
ه به ولی هن

ز دوب ه نشسه!

ددیک پددارتی دوب دده نمیشدده؟ هی ددی وتودده اومددسه و امویازش د

۸2

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

 7ن یس ( رمای هفوه 52 ،مهر  ،۸۹۳۹گ ریت ن)

با تشکر از اینکه بالداهره دوب ده ایدن انیمیشدن گ اشدویس ولدی بایدس ب،د کده جسیدساا در
ارا دده کارهددا هی ددی دیددر عمددل مددیکنین مث داا همددین انیمیشددن منجمددس الددان دارن تسددم
دومشد می ددازن ولددی شددما تددازه دوب ش د در د

کددردین در ضددالی کدده بعضددی شددرکوای

دی،ه هی ی ریع دوب ش گ اشون ولدی هرددی کده باشده بدازم دوب ده شدما یده دید دی،ده
اما گه کارهات ن کمی زودتدر ارا ده بدسین هی دی بهودره را دوی ددرا ارا ده ایدن دوب ده
اینقسر ط ل کشیس؟؟؟
در ارتبدداب بددا م

انس د ر ک ددامی و تل د یری ،نظددرات ه اننددسگان مونددات

د

تعددساد زیددادی از نهددا انوظددار دریاف د

بد د

مول د لاتی را داشددونس کدده هی گ ندده ک د وکا د

ک ددامی و تل د یری نساشددوه باشددس و برهددی دی،ددر بددا اشدداره بدده نامنا د

ب د دن زبددان یددا

تلددد یر بخشدددی از پ یانمدددایی از کدددار دددای ها انوقددداد میکردندددس و بدددسینو دددی ه
ضسا ددی های فرهن،ددی ه د د را نشددان دادهانددس گ د یی از ع امددل دوب دده نی د انوظددار دارنددس
که ه د را بده ایدن مسدا ل مقیدس بسانندس مثالهدای  2و  2دیدسگاه بینندسگان را در ارتبداب بدا
انوظدددار د ددد نخ ردگی ددددار نشدددانمیدهنس و مثالهدددای  ۱ ،2و  ،۳بددده ضسا دددی های
فرهن،ی بیننسگان اشاره دارنس
 2مهسی (پرنسک ر یاها 5۱ ،شهری ر  ،۸۹۳2دو ویها)

تبددل از اینکدده دان دد د کددن نسددخه دوب دده فار ددیح انسدد ر نشددسها ؟ ددد ن شددبکه
هان،ی اینقسر انس ر

کرده ب دن به نل

نر یسه هام شح کردم

 2ر ا (م کآ برفی  7 ،۹دی  ،۸۹۳2گ ریت ن)

انس رشد ن هددر هنددس

از زوم ا ددوفادهکردن هی ددی هد مددات ر ب د دن دوب ددح ه د

همینط ر
 2عاطفه (ش،ف ان،ی ان  ۸7 ،5اردیبهش

 ،۸۹۳7مینیت ن )

ده ضر های بسی یاد بههها میسن!
 ۱داری

(بهههان ،فروردین  ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

۸2

مطالعات زبان و ترجمه

مدن بددهعن ان یدده ب رگسددال دو د

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

دارم ،امددا واتعداا وات *** ،یددا بیددا بددرو ت د ک ددده

برای بههها منا به!
 ۳عبا

(من ش،ف ان،ی  5۳ ،5ا فنس  ،۳2گ ریت ن)

شددما در ددایوو ن گفویددس کدده بددرای ضمای د

و تددان نی ب د دن (بیشددور شددرعی

از ددای

ب دن) یه ه ینهای پرداه کنیس
ولددی موا ددفانه مددن همددین فددی مددن شددرور  5رو کدده دان دد دکردم (بددرای بددرادر
ک دکورم) فدی هی دی صدونههای نامنا د

کده اصد اا اجدازهنمیداد کده نده هد دم

داشد

این فی رو ببین و نه بد ارم بدرادر کد دکورم اون رو ببینده و هد آ شدس کده تبدل از اینکده
ه ینده رو پرداهد کن ضدساتل یده بدار فدی رو دد

بده هدر ضدال ایدن نکوده بده

کردم.

نظرم ر یس کده شدایس بدرای بهورشدسن کدارت ن ایدن نکوده مفیدس باشده کده کمدی صدونههای
نامنا

از جم ه پ شحهای شخلی ها رو اص ا

لددازم بدده اکددر ا دد

کنیس.

تعددساد بیننددسگانی کدده بددا اشدداره بدده ضسا ددی های فرهن،ددی ،از

انس ر مولد لات انوقادکردندس ،در مقایسده بدا افدرادی کده انوظدار مولد لی د د نخ رده
داشونس ،بسیار انس

ب د

 .۲ .4انگیزة مصرفکنندگان

مضددم ن اصدد ی «ان،یدد ة دان دد د و تماشددای» دددار پ یانمددایی بددا مضددم ن فرعددی
مسددرتط بی پسیسارشددس کدده در دل دادههددا نهفودده بدد د و در فدداز دوم پددژوهح ،یعنددی
ملاضبه بدا مشدارک کننسگان ،بده تأییدس ر دیس ایدن مضدم ن فرعدی میت اندس در برگیرندسة
مفدداهیمی ددد ن لدد ت ،ر ددای
مفه م ل تط بی ،ن ا د

گدد ینح مسددرتط بی ،بددهجای

و هیجددان باشددس ع دد

کده برهدی از ددار همهد ن زوت پیدا (شدهر وضدح) و ک کد  ،از

صددونههای دیددساری و موودد ای زبددانی م ا میدد و شدد
بره ددا

طبعانه نلددی

کمددی دارنددس ،و

برهددی دی،ددر از دددار ،ب ا ددطآ داشددون صددونههای تددادران،ی  ،ا ددفنا  ،و غمبددار

م د رد ا ددوقبال ملددر کننسگان میباشددنس بنددابراین ،در مجم د
دددار پ یانمددایی دوب هشددسه ،هشددن دی و مسددرتی ا د

ان،ی د ة دان د د و مشدداهسة

کدده ملددر کننسگان پددک از ،و یددا

ضددین مشدداهسه ،تجربهمیکننددس مثددال  ۸۸ ،۸1و  ۸5نظددرات بیننددسگان را در ارتبدداب بددا

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

موو د ای زبددانی ه دداا ،من می د و ن ددوالژی

۸2

در پ یانماییهددا نشددانمیدهنس و بدده ان،ی د ه

اص ی تماشای این دار اشاره دارنس
 ۸1هانی (بهههان ،فروردین  ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

میخای به من مجب رکنی هدا هدا بیدا بدرو تد کککک وووودده وای دوب دح عدالی بد د
های د ،یک ضیاکن دنبالبازی رها کن
 ۸۸تی (بهههان ،هرداد  ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

هددا هددا هددا فقددط اونجددا

میبنددسن؟ عجدد

کدده می،دده راننددسههای رالددی پ شدد

دوب های!!!
 ۸5ع ی (ش،ف

ان،ی ان  ،5ا فنس  ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

هاها لوجه رو! عالیه مع مه مازنسرانی ضر میزنه این زل

کفن مقلره ها ها ها

دنانکدده پیسا دد  ،در ن،دداه بیننددسگان ،ن د ددوه از عناصددر زبددانی کدده دارای اشددارات
ت می میددد ن دددوالژی  ،۸بددد می و ن ورانددده باشدددنس پسدددنسیسهترنس و باعدددو میشددد نس
بیننددسگان از تماشددای پ یانمددایی لدد ت بیشددوری ببرنددس لددازم بدده اکددر ا دد  ،بسددیاری از
دیسگاهها با شدک

هایی 5همدراه ب دندس کده میت اندس بیدان،ر تجربدآ لوظدات شداد در ضدین

تماشددای پ یانمددایی باشددس مثددال  ۸۹کدده از ملدداضبهها بددهد دد
مسرتط بی تنها به ل تبردن و تجربآ اوتات ه

مددس نشددانمیدهس کدده

اط اا نمیگردد

 ۸۹امان (ملاضبه)

را ددوح مددن شخلدداا تنهددا بددرای اینکدده از کددارت نهددا لدد تببرم و بخنددسم اونهددا رو
دان د د نمددیکن وتوددی از دو ددوان میشددن م کدده ف ددان کددارت ن دوب ددها
م
و عی

عح شاده یا غم،ینه ،دان د

اومددسه ،و مث داا

میکن امدا اصد ح ایدن ط ریده کده هدر زمدانی بندا بده

روضدی هد دم دو د دارم یده دید ی ببیدن گداهی هد دم اضسدا

مدیکن بایدس

الددان یدده دید هنددسهدار ببیددن گدداهی هد هد دم مددیدون کدده اگددر دی هددایی ببیددن کدده بددا
واتعی

فاص ه کموری داره یا ت های غم،ینی داره برام بهوره
1. nostalgic allusions
2. emoticon

۸۱

مطالعات زبان و ترجمه

ملددر کننسگان نظددرات کارشنا ددانهای دربددارة کیفیدد

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

و تنا دد

صددسای شخلددی ها

و صساپیشدد،ان مطددر میکننددس تعددساد زیددادی از دیددسگاهها ،بددا مو ریدد

کیفیدد

کددار

صساپیشدد،ان در ا ددو دی های موفدداوت ،ضدداکی از ن ب دنددس کدده بسددیاری از ایددن افددراد در
میددان بیننددسگان شناهوهشددسهانس مثالهددای  ۸2 ،۸7و  ۸2اط اعددات دتیدد بیننددسگان در ایددن
هل ص را نشان میدهنس
 ۸7ضنا ( رمای هفوه ۳ ،بان  ،۸۹۳۹گ ریت ن)

همه هی ی عالی دوب ه کدرده بد دن تدای ر یسدی و تدای هیداب مثدل همیشده عدالی
هددان م مظفددری و هددان م فکددری رو هدد تب دداا بددا صساشدد ن شددنایی نساشددو امددا بنظددرم
ف االعدداده ب د د بدده هل د ص هددان م مظفددری در تسددم شددعرها ف االعدداده ب د دن تنهددا
دی ی که به دل ننشس

شدعرهایی بد د کده کداراکور السدا میه ندس مشدخص بد د کده کدار

هان م فکری نب د و ه انندسه عد ش شدسه بد د بدا ت جده بده کیفید
مظفری ارا هدادن ت تعمیرف
انیمیشن به ترانه رهاکن ب د

و صدسایی کده هدان م

کده بدرای السدا غ غدا کدنن دد ن اصد اا نیمدی از زیبدایی ایدن
که موا فانه هی ی بیاضسا

 ۸2رام (من ش،ف ان،ی  ،5اردیبهش

ه نسهشسه ب د

 ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

اگنک فقط با صسای رزو افری
 ۸2دنیا ( رمای هفوه ،اردیبهش

این با دوب آ

 ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

رن ببینیس که هان غ امی دوب ه کردن

دنانکدده در مثالهددای فدد ا میتدد ان دیددس ،ملددر کننسگان ایددن دددار صساپیشدد،ان را
بسددیار هد آ میشنا ددنس ،بدده مو لیددان امددر دوب دده پیشددنهادهایی میدهنددس و ملددر کننسگان
دی،ر را به دیسین دوب آ برهی ا و دی ها با صسای افراد هاصی ترغی

میکننس

 .3 .4رفتار مصرفکنندگان

در کنار ایدن دیدسگاهها ملدر کننسگان نظراتدی ار دال کردهاندس کده بدا داشدون مضدامین
برنددسگ ینی و هدد دتعیینگری ،مبددین شددکل رفوددار و شددایس در لایددههای عمیدد تر ،فرهندد
ن جامعهای باشدس کده مولد لات بدرهط پ یانمدایی را دان د د و تماشدا میکنندس مثالهدای

۸۳

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

 ۸۱ ،۸2و  ۸۳رفودددار برندددسگ ینی کددداربران را نشدددان میدهندددس و مثالهدددای  5۸ ،51و 55
از رفوار ه دتعیینگری بیننسگان دارنس

ضکای

 ۸2والی ( رمای هفوه 55 ،ار  ،۸۹۳۹گ ریت ن)

ام از زمانی که ایدن انیمیشدن بدهصد رت دوب ده روی دای ها اومدس منوظدر بد دم تدا
دوب ه گ ری بیاد نو نسو ه دم رو را یکن دوب ه بقیه گروهها رو دان د کن

.

 ۸۱نازنین (هول ترانسی انیا  52 ،5ار  ،۸۹۳7گ ریت ن)

ام عدالییییییییییییییی! د رن ج د ی ایدن هیهدی نیسد

اصد اا از کدی تدا ضالدا د رن

دی ی ب ده؟
 ۸۳راموین (هول ترانسی انیا  ۹1 ،5دی  ،۸۹۳7مینیت ن )

دوب ه فقط گ د ری و اوند بده ضسدن وجد د ر یسدح یعندی جنداآ ر یسدیه مخل صداا
اگدده ه دشدد ن مددسیر دوب دده باشددن و یکددی از نقشددای اصدد ی رو گ ینددسگی کددنن کدده
ف االعاد
 51مر یه (م انا ،اردیبهش

م انددا هی ددی تشددن

 ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

ب د د ،اونجددایی کدده ت د دریددا تنهددا ب د د ،مددن گددری میگرف د  ،در

من ب ،از اون هردن،ه مثه دی میتر دیسم هدان اونجدا کده تکدا تبدسیل بده تفیودی شدس
ه گری گرف

د ن تکا رو در میکردم

 5۸ضااا (ماهر و باطن ،فروردین  ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)
عاش ایدن انیمیشدن هسدو دیال

هدا

عالیده هی وتد

یکدی اینجد ری پیدسا نمیشده

و غ های دم فقط ب ر و ب ر تر میشه
 55رمان (ش،ف ان،ی ان  ۳ ،۸شهری ر  ،۳۹گ ریت ن)

ت زندسگی … هدر دمدی یده جد ر کد میداره … وتودی مدن از زندسگی ،ضالدا بده هدر
نو ی ک می رم … دیدسن ایدن فدی کمکد میکنده تدا دوبداره هد دم رو پیدسا کدن البوده
بایس ب ،نیمی از معج ه ایدن بخداطر دوب ده تشن،شده … ممند ن کده نمیااریدس کد بیدارم
یا دوب ا این انمیشن کامل هسوح ،منظ رم بسون ض فیاتشه یا نه؟

51
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از مثالهای ف ا دندین بدر می یدس کده بینندسگان در بسدیاری از مد ارد بدسون اکدر دلیدل
هاصددی از برهددی از ا ددو دی های دوب دده طرفددساری میکننددس و بدده نهددا وفادارنددس ،گ د یی
ددایر ا ددو دی ها را بدده دش د رتیدد

مین،رنددس مثالهددای  51تددا  55نشددان میدهنددس کدده

برهددی ملددر کننسگان ،ض د ادو و پسیددسههای مشاهسهشددسه را بددا تجربیددات زنددسگی ه د د
می ددنجنس و بدده عبددارت بهوددر ،بددرای در رهددسادها و شخلددی های دددار ،ه د د را م ددا
تددرار میدهنددس و بددا ن رهددسادها و شخلددی هایی هم اتپنددساری میکننددس کدده بدده ن د عی
تجربدده کردهانددس ع دداوه بددر تجددارآ شخلددی ،برهددی از ملددر کننسگان م

دد عات

پ یانماییهددا را بددا شددرایط اجومدداعی کشدد ر هدد د و شخلددی ها را بددا شخلددی های
شناهوهشسه مثل دول مردان و م زگاران گ شوه و ضال ایران تیا

میکننس

 .5بحث و نتیجهگیری

تو یدددل مضدددامین نهفودددآ دیدددسگاههای ملدددر کننسگان پ یانماییهدددای دوب هشدددسه در
ایددران نشددان داده ویژگیهددای م م د
کیفی د

پ یانماییهددا اع د از کیفی د

تل د یر و موو د ای ن در ن،دداه بیننددسگان اهمی د

صددسا ،موو د ای زبددانی،

زیددادی دارنددس بیننددسگان بددیح از

نکه دربارة ترجمه و نقدح مودرج نظدر دهندس ،در هلد ص کدار صساپیشد،ان امهدار نظدر
کددار نهددا شددنایی زیددادی دارنددس ،ا ددامی تعددساد زیددادی از نهددا را

میکننددس ،بددا کیفی د

میداننددس و بدده صساپیشدد،ان موب بشددان وفادارنددس ایددن بخددح از نودداین مشددابه بددا یافوددههای
عددامری و هد

د یقه ( )51۸۱ا د

 )51۸۱صددسا و کیفیدد
ضد ا
به تنا

بدده تعبیددر بددات ر (بددهنقددل از عددامری و ه

ن بددیح از ددایر جنبددهها ت جدده بیننددسگان را ج دد

نهددا را بدده صددونههای دیددساری منعطد
صدسای شخلدی

د یقه،

مددیکنددس و

می ددازد بددهع دداوه ،بسددیاری از بیننددسگان

پ یانماییهدا بدا صدسای صساپیشد،ان اشداره کردندس و ایدن امدر

بیان،ر گاهی بیننسگان از برهدی مسدا ل فندی در امدر دوب ده ا د
با یافوههای عامری و همکاران ( )۸۹۳7و عامری و ه

ایدن بخدح از نوداین نید

یقه ( )51۸۱ه را وا ب د

از دی،ددر مضددامین مددرتبط بددا انوظددارات بیننددسگان د دد نخ ردگی ،بددهروزب دگی و
مقیسب دگی فرهن،ی ددار ب دندس کده بدا تو یدل موود ای ملداضبهها نید بده تأییدس ر دیسنس
د

نخ ردگی پ یانمدایی بده ایدن معنا د

کده غالد

بینندسگان انوظدار دارندس مولد ل را
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بسون انسد ر زبدان و تلد یر تماشدا کنندس مضدم ن مقیدسب دگی فرهن،دی ،دتیقداا بره دا
د د نخ ردگی ،بیددان،ر ن ا د

کدده برهددی از بیننددسگان تمددای ی بدده مشدداهسه دددار بددسون

انس ر نسارندس و بدا م اضظدات فرهن،دی پ یانماییهدا را انوخداآ میکنندس عدسم تمایدل بده
دیددسن مولد لات دوب هشددسه بددا انسد ر ک ددامی و تلد ری در نودداین پژوهحهددای عددامری
و همکدداران ( )۸۹۳7و عددامری و ه

دد یقه ( )51۸۱نیدد بددهد دد

مددسه ا دد

بددهنظر

میر ددس در علددر ضا ددر ایددن گ ندده دهددل و تلددر ها در ترجمددههای دیساریشددنیساری
از نظددر بیننددسگان پنهددان نمیمانددس بدده نظددر داومدده ( )5112بیننددسگان امددروز ایددن گ ندده
پسیسهها را تداآ نمی ورندس نکوده اینجا د

کده امدروزه کانالهدای زیدادی بدرای د ور دی

به ددار دیساریشدنیساری و اط دا از زمدان ت لیدس نهدا وجد د دارندس و بینندسگان بدا اندس
در دددار را تشددخیص میدهنددس درضالیکدده بسددیاری از بیننددسگان بسددیار

ت اشددی توریدد

ک ددامی داشوهباشددس و ندده انس د ر

دش د بدده راه ادددری هسددونس کدده ندده انس د ر و توری د

تلدد یری ،برهددی دی،ددر از ملددر کننسگان بددا تعلددبات فرهن،ددی هدد د برهددی از دددار
دوب هشددسه و ضوددی ه د د دددار را بدده بدداد انوقدداد میگیرنددس و نهددا را منددایر بددا م زههددای
فرهن،ددی و مد هبی ه د د میداننددس از طرفددی ،بسددیاری از نهددا میداننددس کدده اگددر بخ اهنددس
ادددر م د رد نظرشددان را بددهص د رت دوب هشددسه از ت ی ی د ن م ددی ببیننددس بایددس مددستها صددبر
کننددس و در ن صدد رت دی،ددر نخ اهنددس ت انسدد

هم،ددام بددا ددایر هموایانشددان در دی،ددر

نقاب جهان بهروز باشنس؛ بندابراین انوظدار دارندس تدا ضدس امکدان دریعتر بده نهدا د ور دی
داشددوه باشددنس دریاف د

پژوهیهددای انجامشددسه در ایددران (بددرای مثددال ،عددامری و همکدداران،

۸۹۳7؛ عددامری و ه

و

دد یقه51۸۱ ،؛ عددامری و همکدداران )51۸۱ ،کدده بددر دریافدد

ادرا بیننددسگان ضرفددهای و عددام دددار دوب هشددسه انجددام شددسهانس بدده ایددن مضددم ن د دد
نیافونس شدایس ع د

ایدن امدر اندر مد رد تأکیدس در پدژوهح ضا در و ضودی مخاطبدان ایدن

انر باشدس اگردده هدس

دازنسگان پ یانمدایی ه د

دداری ا د

کده بدرای ب رگسدالان و

ک دکان جد اآ باشدنس (ااکاندل ،)۸۳۳۳ ،نمیتد ان انکدار کدرد کده ایدن ددار را در بسدیاری از
م د ارد ک دکددان و ن ج انددان یددا والددسین نهددا دان د د میکننددس و دور از انوظددار نیس د
بیننسگان مونا

با هنجارهای فرهن،یشان دار را نقس کننس

اگددر

55

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

ان،ی ة دان د و تماشدای پ یانمدایی از دی،در مضدامین اصد ی بدهد د

مدسه از دیدسگاهها

ب د د کدده مضددم ن فرعددی مسددرتط بی را در بددر میگیددرد دنانکدده گفودده شددس ،ل د تط بی،
اضسددا

ر ددای

و تجربددآ هیجددان ،هم،ددی میت اننددس از جم دده ان،ی ههددای تماشددای

پ یانمددایی دوب هشددسه باشددنس و هم،ددی در نهای د

باعددو مسددرت هدداطر بیننددسگان میش د د

بدده ااعددان شددرک کننسگان در ملدداضبه ،مشدداهسة ایددن دددار بدده ملددر کننسگان کمدد
میکنس با مسا ل و واتعیدات زندسگی شخلدی هد د

دانتر م اجده شد نس و یدا د د

بددرای مددستی از مسددا ل روزمددرة زنددسگی ه د د فاص د ه ب،یرنددس ایددن امددر تأییددسی ا د
عنلر ر دای
و نیازهددا اضسددا

و اهمید

بده دب

ن در مسدرتط بی ،دراکده ر دای

بددر

توقد ه ا دوهها

میش د د و بدده عبددارت دی،ددر ،ن روضیدده و ن،رشددی ا د

بر وردهشددسن نیازهددا بدده ددرام فددرد می یددس در یافوددههای عددامری و ه

کد

کدده پددک از
دد یقه ()51۸۱

نی د ان،ی د ه اص د ی تماشددای دددار دوب هشددسه ،در مقایسدده بددا دددار زیرن یکشددسه ،ل د تبردن
شددناهوه شددس برهددی از یافوددههای ایددن بخددح از پددژوهح بددا نهدده از پددژوهح عددامری و
همکدداران ( )۸۹۳7ب دهد د

مددسه ،موفدداوت ب د د ای دن پژوهشدد،ران پیبردنددس کدده بیننددسگان

ضرفددهای دددار دوب هشددسه بی،انه ددازی را بددیح از ب می ددازی میپسددنسنس ،درضددالی کدده
ملددر کننسگان پ یانماییهددا از ب می ددازی زبددان و لهجدده و ضوددی تنییددر موو د ا بددهعن ان
نقط ت ت دوب ه یاد میکردنس
در هل د ص رفوددار ملددر کننسگان میت د ان دنددین ا ددوسلال ک درد کدده ان،ی د ة درونددی
نان منجر به بروز رفواری میش د کده بدا در بدر داشدون دو مضدم ن تیدا
نیازهددای روانشددناهوی ،رفوددار ه د دتعیینگری نددام گرف د

بده نفدک و رفدع

بدده تبددع تو لددات پسیس مددسه در

بددازار ن د لیبرال امددروز ،ملددر کننسگان میت اننددس ض د ا ددوق ال ه د د را در انوخدداآ دددار،
کیفیدد

نهددا ،و تندد

دوب دده اعمددال کننددس و در دان دد د و مشدداهسة پ یانمددایی مسددوقل و

ه دتعیینگر باشدنس در کندار رفودار هد دتعیینگری ،ملدر کننسگان دندان بده ددار برهدی
از ا و دی های نمدایح هدان،ی وفداداری نشدان میدهندس کده گد یی از برندس موبد آ هد د
ددخن میگ ینددس در ضقیقدد  ،ر ددای

ضاصددل از شددرایط جسیددس و ر ددایوی کدده از

مشاهسة مول لات تجربه میکننس در نها وفاداری ایجاد میکنس
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پژوهح ضا ر با برهی مودسودی ها همدراه بد د و بده ایدن جهد

تعمدی یافودهها تنهدا

در ص د رت انجددام پژوهحهددای بیشددور در باف هددا و زمینددههای مخو د

امکانپ د یر ا د

اول اینکدده ،تأکیددس ن،ارنددسگان تنهددا بددر ن د ددوه از پ یانماییهددا بدد د کدده موب بیوشددان از
طریدد تعددساد دیددسگاهها مشددخص شددس گدد ینح اتفدداتی پ یانماییهددا و شددایس گدد ینح
پ یانماییهددای موبدد آ و غیرموبدد آ و برر ددی م شددکافانآ نهددا از جهدد
صساگ اری میت اندس نوداین گ یداتری بدهد د

ترجمدده و

دهدس دوم اینکده ،ان،ید ه ،انوظدارات و رفودار

بیننددسگان تنهددا در ارتبدداب بددا پ یانماییهددای دوب هشددسه برر ددی شددس ،در ضددالی کدده تعددسادی
از بیننددسگان ممکددن ا دد

دددار زیرن یکشددسه را تددرجی دهنددس کدده واکدداوی انوظددارات و

ان،ی ههای نان نید میت اندس دمدربخح باشدس د م اینکده ،ماهید

پدژوهح ضا در اجدازه

نمیداد برر دیها کمدی باشدس ،بندابراین پژوهحهدای کمدی در ایدن زمینده کده از جنبدههای
مخو د

بدده مقایسدده مخدداطبین ،انرهددا ،تددأدیر جنسددی

و ددن و ع امددل دی،ددر ب ردازنددس،

میت اننددس یافوددههای جسیددسی را در اهویددار پژوهشدد،ران و ع امددل ترجمدده و دوب دده تددرار
دهنس
با ت جه به مضامین بهد د
دیددسگاههای هدد د در تالدد
پ یانماییهددا جه د

مدسه میتد ان دریافد

کده بینندسگان پ یانماییهدا بدا ار دال

انوظددارات ،اضسا ددات و تجددارآ میت اننددس بدده عمددل دوب ددآ

بسهنددس و در ت لیددس مشددور ایددن دددار نقددح داشددوه باشددنس گروههددای

ترجمه و دوب آ ضرفهای کده بده ت لیدس ایدن د دوه از ددار مشدن لانس بدا وابسدو،ی یدا ضودی
بسون وابسو،ی بده نهدادی ،میبایسد
را در ت لیددسات هد د اضسددا

بدیح از پدیح تدأدیر مسدوقی نظدرات ملدر کننسگان

کننددس بددا شددناه

ان،ید ة تماشددای پ یانماییهددا میتد ان بدده

ترجی های بیننسگان در انوخاآ دار پی برد و ن ترجی ها را پیحبینی کرد
کتابنامه
اکبرزاده جهرمی،

( )۸۹۳2پسات ی ی ن در ایران پیامسهای هم،رایی بر یا و ،اری ر انهای تهران

پژوهش،اه فرهن  ،هنر و ارتباطات
ه

یقه ،م  ،و فا ی ض پناه ،ا ( )۸۹۳2فر ینس و ویژگیهای زیرن یک غیرضرفهای در ایران
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 .1مقدمه

از ترجمةةة آهنةةگ ۸بةةهعنوان هنةةری ناشةةناخته و فراموششةةده یةةاد میشةةود (لةةو.)7001 ،7
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 .)70۸2 ،در میةان انةواع اهةدافی کةه بةرای ترجمةة آهنةگ
برشةةمرده میشةةود رسةةیدن بةةه ترجمةةة آواختنةةی ۹دشةةوارترین و بهتةةرین ترجمةةة آهنةةگ بةةه
حسةةا

میآیةةد (لةةو7001 ،؛ فرانةةزون .)700۱ ،4لةةو ( 700۹الةة ) معتقةةد اسةةت از دیربةةاز

ترجم ةة آواختننةةی بةةا مفةةاهیمی نظیةةر اجراپةةذیری 1در درامةةا و اُپةةرا همراسةةتا بةةوده اسةةت.
ترجمةةة آهنگهةةای پویانماییهةةای موزیکةةال بةةهتازگی در ایةةران مةةورد اسةةتقبال قةةرار گرفتةةه
و پژوهشهایی در این زمینه انجةام شةده اسةت کةه بةه بررسةی روشهةای ترجمةه ترانةهها
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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( 2قِنةةو و بالةةدا )70۸7 ،۱بةةر پایةةة مةةدل ترجمةةة آهنةةگ
فرانةةزون ( )700۱اسةةت .در پژوهشهةةای اخیةةر از جملةةه خوشسةةلیقه و عةةامری ()70۸6
فرض بةر اابةت مانةدن موسةیقی مبةدأ بةوده اسةت .در دیگةر پژوهشهةا نظیةر امینالرعایةا و
امیریةةان ( )70۸6و تکةةین و ایسیسةةا( ( )70۸2تنهةةا 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 (فرانةةةزون700۱ ،؛ سةةةارایوا700۱ ،۸؛ مت ةةةو .)700۱ ،7آهنةةةگ 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.)700۱ ،
گُلُم ،7001( ۹ص )۸7۹ .در امةر بةا تلفیةق ترانةه و موسةیقی «موسةیقی را رکنةی میدانةد کةه
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.)700۱ ،
بةةه ترجمةةة آهنةةگ نامهةةای مختلفةةی ماننةةد ترجمةةة صةةوتی ،4ترجمةةة آواختنةةی ،1ترجمةةة
موسةةیقایی ،6ترجمةةة وابسةةته بةةه موسةةیقی ،2ترجمةةة بینانشةةانهای ،ترجمةةة تلفیقةةی ۱و ترجمةةة

1. Sarajeva
2. Mateo
3. Golomb
4. vocal
5. singable
6. singing
7. music-linked
8. hybrid
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محةةةدود ،۸دادهانةةةد (میةةةورال ،کلةةةی و گالةةةارادو۸۳۱۱ ،7؛ لةةةو700۹ ،

؛ گُلُةةةم7001 ،؛

ماینورش.)70۸7 ،۹
فرانةةزون ( )7001معتقةةد 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» ( ،۸۳61ص )70 .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 (خُرلةةةی۸۳۳2 ،4؛ لةةةو 700۹ ،الةةة ؛ چاومةةةه7004 ،1؛
فرانةةزون700۱ ،؛ لةةو .)70۸۹ ،ترجمةةة آهنةةگ ،حرفةةة نوپةةا و جدیةةدی نیسةةت و از قةةدمت
زیةةةةادی برخةةةةوردار اسةةةةت .سةةةةارایوا ( )700۱و فرانةةةةزون ( )700۱خواننةةةةدگان،
تصنی سةةرایان ،مترجمةةان و متخصصةةان ترجمةةة اُپةةرا را از جملةةه متخصصةةان دخیةةل در
ترجمة آهنگ قلمداد میکنند.
رینولةةدز ،۸۳64( 6بةةه نقةةل از فرانةةزون )700۱ ،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 مشةةکلات فراوانةةی همةةراه خواهةةد بةةود .از نظةةر رینولةةدز ( )۸۳64و لةةو
( )7001صةةرفاج 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 لةةازم متنیموسةةیقایی میةةان
ترانةةه و موسةةیقی اسةةت و براسةةاا ایةةن تعریةة  ،ترانةةة مقصةةد بایةةد تةةا حةةد امکةةان بةةا
موسیقی مبدأ هماهنگ باشد (لو7001 ،؛ فرانزون700۱ ،؛ لو.)70۸2 ،
ترجمة آواختنةی ترانةه حتةی در سةدههای قبةل ،ترجمةهای ایةداال تلقةی میشةده اسةت
(اسةةترانگویز .)۸۳7۸ ،۸لةةو ( )7001در میةةان ان ةواع 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 ( )7001 ،۸۳۳2تقسةةیمبندی چهارگانةةة آوایةةی ،7نةةوایی ،۹شةةعری 4و نشةةانهای ،1لةةو
( )7001 ،700۹اصةةول پنجگانةةة آوازش ،وزن ،6طبیعیبةةةودن ،2قافیةةه و معنةةا ۱و فرانةةةزون
( )700۱نیز تقسیمبندی سهگانة تطابق نوایی ،شعری و معنایی را ارااه کردهاند.
بهطور کلةی در میةان نظریةات متةداول موجةود در زمینةة ترجمةة آهنةگ ،نایةدا (،)۸۳64
فرانةةةةزون ( ،)700۱لةةةةو ( 7001 ،700۹و  )700۱از بةةةةازآفرینی معنةةةةا بةةةةا وجةةةةود
محدودیتهای شةعری در چةارچو

موسةیقی پسزمینةه سةخن گفتةه شةده اسةت .در نظةر

یانةةگ )700۱( ۳وفةةاداری 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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( )70۸۹با روشی به نةام ترجمةة هةمآوا ۸بةدون 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 (نایةةدا۸۳64 ،؛ خُرلةةی۸۳۳2 ،؛ لةةو )700۹ ،و ایةةن موسةةیقی
بایةةد بةةا ترانةةة مقصةةد نیةةز متناسةةد باشةةد .موسةةیقی پسزمینةةه در تعری ة

اپتةةر و هةةرمن
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( )70۸7چیةةدمان موسةةیقایی پسزمینةةه ۹نامیةةده 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 آهنگها نیز با اصل آنها برابری نمیکنند (درینکر.)۸۳10 ،
اپتر و هرمن ( )70۸7بةر 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 ( )700۱نیةةز معمولةةاج 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 محصةةولات 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
(دیجةةوانی .)700۱ ،۸گةةاروود ،7006( 7بةةهنقل از بوسةةو )700۱ ،۹بیةةان داشةةته اسةةت کةةه
آهنگهةةا هماننةةد دیالو(هةةا ابزارهةةایی روایةةتگر 4هسةةتند کةةه در شخصةةیتپردازی و
شر و توصی

پیرنگ فیلم ایفای نقش میکنند.

ترجمةةةة محصةةةولات موزیکةةةال از جملةةةه فیلمهةةةا و سةةةریالهای موزیکةةةال بةةةهعنوان
زیرشةةاخهای از حةةوزة ترجمةةة دیداریشةةنیداری محسةةو

میشةةوند (سةةارایوا700۱ ،؛

چاومةةةه70۸7 ،؛ بوسةةةو70۸7 ،؛ لةةةو .)70۸۹ ،از نظةةةر دیجةةةوانی ( )700۱سةةةه 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 .)70۸7 ،معمول ةاج 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 (درایةةةةز۸۳۳1 ،۸؛ اوکانةةةةل700۹ ،7؛ تیویةةةةت700۳ ،۹؛
پدرسن70۸0 ،4؛ سینتاز و اُریرو70۸0 ،1؛ چاومه.)70۸7 ،
 .۵ .2مدل ترجمة آهنگ فرانزون ()2۰۰۲

از نظةةر فرانةةزون ( )700۱بةةازآفرینی 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 منجةةر
میشود.
فرانةةزون ( )700۱پةةنج 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 برخلةةةاف 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 ملیزما ۸برای 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 دلةةایلی از جملةةه دشةةواری تغییةةر در چیةةدمان موسةةیقایی مبةةدأ یةةا توافةةق
صةةورتگرفته میةةان متةةرجم و شةةرکتهای توزیةة باعةةث میشةةود در موسةةیقی تغییةةری
ایجاد نشود.
فرانةةزون ( )700۱بیةةان میکنةةد کةةه تناسةةبی کةةه در راسةةتای همةةاهنگی ترانةةههای
ترجمهشةةده بةةا موسةةیقی مبةةدأ صةةورت میگیةةرد سةةبد تغییةةرات معنةةایی ترانةةههای مقصةةد
مةةیشةةود 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 خلاصةةه میشةةود .ایةةن پژوهشهةةا بةةه مس ةاالی ماننةةد انگیةةزه و دلایةةل
طرفدارزیرنویسةةی فیلمهةةای کةةرهای (فاضةةلی حقپنةةاه و خوشسةةلیقه )۸۹۳2 ،و ترجمةةة
نشةةةةانهنظام گرافیکةةةةی در دوبلةةةةة حرفةةةةهای (مهةةةةدیزادخانی و خوشسةةةةلیقه)۸۹۳6 ،
پرداختهانةةد ولةةی هی کةةدام بةةه مسةة لة آهنگهةةا در دوبلةةه نخرداختهانةةد .خوشسةةلیقه و
عةةامری ( )70۸6در اولةةین پژوهشةةی کةةه بةةه بررسةةی آوازش آهنةةگ در زبةةان فارسةةی
پرداختهانةةد ،بةةا ترکیةةد دو مةةدل ترجمةةة آهنةةگ لةةو ( 7001 ،700۹و  )700۱و فرانةةزون
( )700۱ترجمةةة آهنگهةةا در دوبلةةة پویانمةةایی هیولةةایی در پةةاریس( ۸برژاةةون )70۸۸ ،7را
بررسةةی کردهانةةد .از نظةةر آنهةةا مةةدل ترکیبةةی ابةةداعی حاصةةل بةةرای بررسةةی و تحلیةةل
آوازش آهنگهةةای دوبلةةهشةةده مناسةةد اسةةت .در راسةةتای همةین پةةژوهش و بةةرای بررسةةی
دقیقتر و عمقیتةر سةه لایةة آوازش بةا پیکةرهای بزرگتةر ،محمةدعلیزاده سةامانی ( )۸۹۳6بةه
بررسةةةی شةةةیوههای ترجمةةةه و آوازش ترانةةةه و آهنگهةةةا در یةةةازده نمونةةةه پویانمةةةایی
دوبلةةهشةةده بةةه فارسةةی پرداختةةه اسةةت .در ایةةن پةةژوهش بةةرای بررسةةی آوازش آهنگهةةا از
مةةدل ترکیبةةی ترجمةةة آهنةةگ فرانةةزون ( )700۱و مةةدل ترجمةةة آهنةةگ لةةو (،7001 ،700۹
 )700۱اسةةتفاده شةةده کةةه برگرفتةةه از مةةدل ابةةداعی خوشسةةلیقه و عةةامری ( )70۸6اسةةت.
مةةدل ترکیبةةی ابةةداعی مةةذکور شةةامل مةلفةةههایی ماننةةد موسةةیقی پسزمینةةه ،تطةةابق نةةوایی،۹
تطةةابق شةةعری ،4تطةةابق معنةةاییبةةازخوردی ،1معنةةا ،طبیعةةیبةةودن و لةةدهمگةةاهی 6اسةةتفاده
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 .لایةةههای 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 ( )70۸6اسةةتراتژیهای ترجمةةه ترانةةهها را بةةدون در نظةةر گةةرفتن
بعةةد موسةةیقایی در پویانمةةایی دوبلهشةةده بةةه فارسةةی ،بررسةةی کردهانةةد .ایةةن دو پژوهشةةگر
معتقدنةةد بةةهدلیل وجةةود مشةةکلات ترجمةةة ترانةةه ،محةةدودیتهای موسةةیقی پسزمینةةه و
لدهمگاهی از روشهای مختل

ترجمهای در دوبله استفاده میشود.

تکةةین و ایسیسةةا( )70۸2( ۸در پژوهشةةی کیفةةی بةةر پایةةة مةةدل ترجمةةة آهنةةگ لةةو
( )70۸۹نیةةز هماننةةد امینالرعاعایةةا و امیریةةان ( )70۸6بةةه توصةةی

راهبردهةةای ترجمةةة

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

چهةةار قطعةةه آهنةةگ از دو پویانمةةایی موسةةیقایی هرکةةول( 7کلمنةةتس و ماسةةکر،۹

 )۸۳۳2و سةةةرمای خفتةةةه( 4لةةةی و بةةةا  )70۸۹ ،1بةةةهترتید جةةةایگزینی 6و 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 ،خلاقیةةت 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  ۸هدفمنةةد 7انتخةةا
شد (دورنیه .)7002 ،۹اهةداف در نظةر گرفتهشةده در انتخةا

ایةن پویانمةایی بةه شةر زیةر

است:
.۸پویانمایی انتخا

شده حتماج موزیکال باشد.

 .7موسةةیقی پسزمینةةه در تمةةامی آهنگهةةای دوبلةةهشةةده 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

۸

00:19:27- 00:20:35

This Is The Place

7

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

Everybody Needs A Thneed

۹

00:54: 09- 00:56:55

?How Bad Can I Be

4

01:16:34- 01:19:42

Let It Grow

1

مةةتن فارسةةی و انگلیسةةی دو ترانةةه کةةه پیکةةرهای مةةوازی تکسةةویة دوزبانةةه 4محسةةو
میشةةود گةةردآوری شةةد (لاویُسةةا .)70۸0 ،1ترانةةههای 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...

۹۳

مصةةراع همسةةو بةةا موسةةیقی مقایسةةه شةةدند تةةا روشهةةای ترجمةةة آهنگهةةا براسةةاا مةةدل
ترجمةةة آهنةةگ فرانةةزون ( )700۱بررسةةی 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 برخلةةاف مطالعةةات پیشةةین ماننةةد امینالرعایةةا و امیریةةان ()70۸6
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 ( )700۱از انگلیسةةی بةةه فارسةةی بررسةةی
شدند.
 .۴نتایج و بحث

همةةانطور کةةه در جةةدول بالةةا 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 ( )700۱میپةردازیم .نکتةة قابةل توجةه
آن اسةةت کةةه تمرکةةز پةةژوهش بةةر روی روشهةةای دوبلةةة آهنةةگ اسةةت؛ بنةةابراین رعایةةت
فاکتور لدهمگای نیز در روش ترجمة ترانة آهنگها تاایرگذار بوده است.
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روش اول مةةةدل نظةةةری فرانةةةزون ( )700۱ترجمةةةهنکردن آهنگهاسةةةت کةةةه در ایةةةن
پویانمةةایی تمةةامی آهنگهةةا دوبلةةه شةةدهاند و مخاطبةةان ،آهنگةةی را بةةه زبةةان انگلیسةةی
نمیشنوند .از آن جایی که بةه گةروه دوبلةاژ دسترسةی نبةود ،بنةابراین از توافةق میةان متةرجم
و شرکت توزی کننةده اطلةاعی نیسةت ،امةا شةواهد نشةان میدهةد کةه تمةامی ایةن آهنگهةا
کاملاج بةه سةیر روایةی داسةتان متصةل بودهانةد و ترجمةهنکردن آنهةا باعةث بیمفهةوم شةدن
روند داستان میشده است.
در روش دوم فرانةةزون ( )700۱ترانةةهها 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 ( )700۱استفاده نشده بود.
در روش سةةوم فرانةةزون ( )700۱متةةرجم 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 نظةةر 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

۳

۱

پس یکصدا

4

4

بخون با ما

4

4

زندگی خیلی خوبه اینجا

۳

۳

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

۸
7
۹
4

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

4۸

تعداد هجاها

میسازیم درخت دونه دونه

۳

۸0

همشونو تو کارخونه

۳

۱

با باطری اون روشن میمونه

۳

۱

نداریم ما هوای آبی

۳

۱

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

1
6
2
۱

بةةا توجةةه بةةه جةةدول  7در تمةةامی مصةةراعهای ایةةن بنةةد بجةةز مصةةراعهای  2 ،6 ،1و ۱
ترانةةةهها ترجمةةةه شةةةدهاند و در مصةةةراعهای  ۹ ،7 ،۸و  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

۸

از من بشنو

4

4

روزا میارم هوای نو

۳

۸0

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

7
۹
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تعداد هجاها

ترانة فارسی

آره هستم اینجا همراه تو

۸0

۸0

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
1

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  ۹در ایةن بنةد نیةز بةا مقایسةة
شةةمارگان هجةةایی دو مةةتن مشةةخص شةةد کةةه ایةةن گةةروه ترجمةةه در بازنویسةةی یةةا ترجمةةة
مصةةراعهای ایةةن آهنةةگ کامل ةاج 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

۸۸

۳

Including this brand-new
!parking lot

۸

۸7

6

!Parking lot! Parking lot

7

اونجارو .الان میشی اهر

۳

۳

هوافروش تو شهر خنزر

۸0

۳

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

۹
4

4۹
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همةانطور کةه در جةدول  4مشةةاهده مةیکنیم در مصةراع دوم ایةةن بنةد اختلةاف هجةةایی
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 دوبلاژ با رافةت 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 موسةةیقی
خوانةةده میشةةوند و بةةه تغییةةر در چیةةدمان موسةةیقی نیةةازی نیسةةت (فرانةةزون700۱ ،؛ لةةو،
.)70۸2
جدول  .۵بندی از آهنگ This Is The Place
ترانة فارسی

تعداد هجاها

حالا من با شما دوستییم

۳

۱

توی دستای شماست دستییم

۸0

2

توی هر کاری من خبرییم

۳

۱

من خودییم ،نمره بیستییم

۸0

۱

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

۸
7
۹
4

بةةا توجةةه بةةه جةةدول  1در مصةةراعهای  7و  4اختلةةاف 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 ( )700۱موسةةةیقی 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 کاملةةاج عةةوض میشةةود و موسةةیقی تةةازهای بةةرای
ترانةةههای ترجمهشةةده نواختةةه میشةةود .فرانةةزون ( )700۱ایةةن 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

۸

من دوستییم

4

1

هر کاری بر میاد از دستییم

۳

۸0

من دوستییم

4

1

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

۹

فقر به سرنوشت پیوستییم

۸0

۳

I’m just following my destiny

4

دوستییم

۹

1

هر کاری بر میاد از دستییم

۸0

۸0

دوستییم

۹

1

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

1

2

چرا عصبانین از دستییم؟

۸۸

۱

?How bad can I possibly be

۱

7

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 کاملةاج 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 ( )700۱روش
ترجمة این آهنگ ترکیبی از دو روش سوم و چهارم فرانزون است.
همچنین بةا مقایسةة دو مةتن مشةخص شةد کةه اختلةاف 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 دوبلةةاژ بةةه سةةاختار ملةةودی مبةةدأ وفةةادار
بودهاند.
در مةةواردی نیةةز کةةه موسةةیقی مبةةدأ اابةةت بةةود دیةةده شةةد کةةه میةةان هجاهةةای دو ترانةةه
اختلافةةات 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
کاملاج 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
خلاقیت گروه ترجمه را نشان میدهد.
 .۵نتیجهگیری

هجاهةةای ترجمةةة آواختنةةی بایةةد بةةر روی نتهةةای موسةةیقی مبةةدأ خوانةةده و بةةا آن
هماهنةةگ شةةوند (فرانةةزون)700۱ ،؛ بنةةابراین رسةةیدن بةةه برابةةری هجةةایی بةةا وجةةود
محةةدودیتهای بیانشةةده بسةةیار دشةةوار اسةةت .کةةار گروهةةی فارسةةیدانان و موسةةیقیدانان
در کنةةار گةةروه ترجمةةه و دوبلةةاژ 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 دوبلةةاژ 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 (فرانةةزون700۱ ،؛ لةةو700۱ ،؛ اپتةةر و هةةرمن70۸7 ،؛ لةةو،
 .)70۸2در 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 ترانةةههای 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 برقةةرار
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 .بةةهعلاوه 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 دوبلةاژ بةرای
ترجمة آهنگهةا تصةمیم واحةدی اتخةا کةرده و در ایةن پویانمةایی همةة آهنگهةا دوبلةه و
بةةازاجرا شةةدهاند .همراسةةتا بةةا نظةةر دیجیةةوانی ( )700۱در 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
پیچیةدهتر از روشهةةای دیگةر ترجمةةه مللةاج زیةةر نةویسکرن آنهاسةةت؛ زیةرا مخاطةةد مةةدام
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
( )70۸6و امةةین الرعیةةا ،امیریةةان ( )70۸6اسةةت کةةه محةةدودیت لدهمگةةاهی دوبلةةه را از
عوامل تاایرگذار بر روشهای ترجمة آهنگ برشمردهاند.
در پةةژوهش خوشسةةلیقه و عةةامری ( )70۸6بةةا 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 )700۱ ،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 ( )70۸6و همچنةةین تکةةین و ایسیسةةا( ( ،)70۸2روشهةةای 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
( )70۸6تفةةاوت 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
ترجمةهای سةةخنی بةةه میةان نیامةةده کةةه میتةوان دلایةةل آن را عةةواملی همچةون نةةوع ترانةةه و
هةدف ترجمةه دانسةت .ایةن پةژوهش در مسة لة تأییةد ترکیةد روشهةای در ترجمةة ترانةه
همراستا با یافتههای تکین و ایسیسا( ( )70۸2است.
از نظةةر ی ونةةگ ( )700۱و فرانةةزون ( )700۱وفةةاداری کامةةل بةةه آهنةةگ مبةةدأ امکانپةةذیر
نیست .یافتةههای ایةن پةژوهش تأییةدی بةر صةحت ایةن نظریةات اسةت .همةانطور کةه لةو
( )7001و فرانةةةزون ( )700۱ترجمةةةة 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
( )700۱نیةةز 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 ( )700۱اسةةت 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 آواختنةی بةرای گةروه دوبلةاژ 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
دوبلةةة آهنگهةةا بسةةیار پیچیةةده اسةةت و معمولةاج آهنگهةةا 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 میشةةةودد در مطالعةةةات آینةةةده شةةةیوههای ترجمةةةة آواختنةةةی در زیرنةةةویس
پویانماییهةةا یةةا فیلمهةةای موزیکةةال بررسةةی شةةوند .بةةهدلیل وجةةود محةةدودیتهایی از جملةةه
عدم دسترسی بةه گةروه دوبلةاژ توصةیه میشةود در پژوهشهةای آتةی بةا گروههةای دوبلةاژ و
ترجمةةة موزیکالهةةا مصةةاحبه شةةود تةةا محققةةان ایةةن حةةوزه بهدرسةةتی و از نزدیةةک در جریةةان
محدودیتهای ترجمة آهنگ قرار گیرند.
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شمارة اول (بهار  )۸۹۳۱دوره پنجاه و دوم ،صص 3۹-77

موردی نام غذاها
محمدصادق کنویسی * (گروه مترجمی زبان انگلیسی ،دانشگاه جهرم ،جهرم ،ایران)
الهام رجبدری (گروه مترجمی زبان انگلیسی ،دانشگاه جهرم ،جهرم ،ایران)

چکیده
هد

پددژوه

پد

رو بررسددی تددرج

ب نند نان غربددی بدده زیرنددسی

نددام غددهاها در

ف لمهددا ایرانددی اسدد  .بدد ی منظسر ،پ کددرها شددام  ۹3فدد لم ایرانددی و زیرنددسی
رسمی انگل سی آنهدا بدرا اسدخررا ندام غدهاها و تکن د

ترجمده بهکاررفخده بررسدی

شدد  .بددرا جمدد آور دادههددا پددژوه  ،پرسدد نامها طراحددی شدد و در اخخ ددار
تعدد اد  22۹ب نندد ة غربددی قددرار نرفدد  .نظریدد ناپ دد ایی ونددستی ( )233۱/۸۳۳3و
رویکردهددا غرابدد نرا و بددسمینرا و بددرا تحل دد نظددر ب نندد نان بددهکار رفدد .
نخددای بهدسدد آم ه نشدداندهن ة رویکددرد بددسمینرا در زیرنددسی
ف لمهددا ایرانددی اس د  .در مقاب د  ،نخددای پددژوه

حدداکی از ای د اس د

غربددی رویکددرد غرابدد نرا در ترجمدد نددام غددهاها در زیرنددسی
تددرج

کدده ب نن د نان

ف لمهددا ایرانددی را

میدهند  .بددا تسجدده بدده تحل د نخددای  ،ترجمددها غرابد نرا بددرا ترجمدده نددام

غددهاها در زیرنددسی
تددرج

نددام غددهاها در

ف لمهددا ایرانددی پ شددنهاد میشددسد .ای د نددس رویکددرد نددهتنها بددا

ب نن د ة غربددی همراسخاس د

تصسیر از هسید

و انخظددار و را بددرآورده میکن د  ،بلکدده بددا حفدد

ملدی و فرهنگدی ایراندی ،میتساند بده نفخمدان دوطرفد فرهنگدی در

روابط نامخسازن ق رت در جسام امروز تب ی شسد.
کلیدددوا هها :زیرنددسی  ،غددها ،ف لمهددا ایرانددی ،ب نندد نان غربددی ،تددرج
ونستی
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 .۱مقدمه

عناصدددر فرهنگدددی ۸زبدددان از عسامددد مهدددم در تعاملدددات م دددان فرهن هدددا محسدددس
میشددسن  .هرچندد درع عناصددر فرهنگددی ،آنچنددان کدده از نددام آنهددا پ اسدد  ،مسددخل م
دانشددی فرازبددانی اسدد  .پ رسدد  ،23۸۸( 2ص ،)55 .فهددم عناصددر فرهنگددی جامعدده بددرا
فددرد خددار از آن فرهندد

را حخددی بددا وجددسد دانسددخ زبددان مبدد  ،در مددسارد بسدد ار

غ ددرممک میداندد  .در حق قدد  ،عناصددر فرهنگددی بددهعنسان آینددها از جنبددهها مرخلدد
فکددر  ،ارزشددی ،سددنخی ،جهددانب نی و اعخقدداد جامعدده بددهشددمار میآین د و از ای د رو ،بدده
شددناخ

بهخددر هسی د

ن د  ،بدهعل

و ویژنیهددا خدداص آن جامعدده کم د

میکنن د  .از منظددر ترجمدده

تفداوت زبدانی و فرهنگدی مسجدسد ،ترجمد اید عناصدر میتساند بدا دشددسار

همراه باش  .ای فاصل فرهنگدی کده منشدن آن ،بده نفخد پد م ،)2335( ۹نبدسد شدرایط اید ال
در تعاملات فرهنگدی اسد  ،باعدش شد ه از ترجمد عناصدر فرهنگدی تحد
«مقدداط نفخمددانی بددا ریسدد

عنداوینی چدسن

بالددا»( 5پدد م ،2335 ،ص« ،)۸ .مقدداط بحرانددی ترجمدده»

3

(پ رسدد  ،2333 ،ص )۸ .یددا «مشددکلات ترجمدده»( 6پ رسدد  ،23۸۸ ،ص )5۸ .نددام بددرده
شسد.
یکددی از عناصددر اصددلی در تقسد مبن
انددسا غهاهاس د

عناصددر فرهنگددی ،نددام و اصددطلاحات مربددس بدده

(ماس د ه و ویلم د  .)23۸3 7همددانطسر کدده بددارت  )23۸۹( ۱مینسی د  ،از

نظددر علددم انسانشناسددی ،غددها ب د ون ش د

اول د

ن دداز مشددخرع بشددر محسددس

میشددسد.

علددیرغم ای د اشددخراع ف یسلددسهیکی مهددم ،تفاوتهددا م ددان فرهنگددی بسد ار را میتددسان
در عددادات غددهایی ،انددسا غددهاها و نق د

اجخمدداعی برخددی غددهاها دی د (اوسددخر و مددسل

1. cultural Items
2. Pedersen
3. Pym
4. points of high-risk discourse
)5. Translation Crisis Points (TCP
6. translation problems
7. Mussche and Willems
8. Barthes

ب نن نان غربی برا زیرنسی

ترج
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ک سدد  .)23۸6 ،۸لددس اسددخرا  ،23۸۹( 2ص )53 .معخقدد اسدد

همددانطسر کدده هدد

جامع دها ب د ون زبددان وجددسد خددارجی ن د ارد ،همددانطسر هددم ه د

جامعددها را نمیتددسان

که عادات غدهایی مرصدسصبدهخدسد ن اشدخه باشد  .اهم د

یاف

تددا نفخمددان غددهایی در طددی دو دهدد نهشددخه بددا سددرع

اید حدسزه باعدش شد ه

ب شددخر و در تمددام حسزههددا

اجخمددا مطددر بشددسد (روسدداتس .)23۸3 ،۹نسددخردنی و اهم د

ای د نفخمددان باعددش ش د ه

تددا پژوهشددگران در دانشددگاهها ن د بدده ای د حددسزه بددهعنسان حددسزة پژوهشددی بنگرن د  .ای د
نددرای

را میتددسان در اف د ای

تع د اد مجلددات ،کخا هددا و کنفددران هددا برن د ار ش د ه در

ای د حددسزه دی د (آلبالددا .)23۸۹ ،5ب دهعلدداوه ،تع د اد پژوهشددگرانی کدده از مؤسسددات مخددسلی
جامعددهشناسددی بددرا انجددام پروهههددا مربددس بدده عددادات و فرهن د
میکنن در حال اف ای

اس

غددهایی درخساس د

(کسع ،سامنر و وینسسن.)23۸2 ،3

از ف لمهددا ایرانددی و جشددنسارهها بدد المللددی فدد لم میتددسان بدده عنددسان یکددی از
مهمخددری راه هددا آشددنایی مراطبددان غربددی بددا فرهندد
بدددهعنسان عنصدددر مهدددم از فرهنددد

ایرانددی و نددام غددهاها ایرانددی

ایراندددی ندددام بدددرد .در حق قددد  ،نقددد

ف لمهدددا و

جشدنسارهها ب المللدی فد لم در فرایند تعاملدات و تبادلدات فرهنگدی م دان جسامد نقشددی
بسد ار ج یسد  .جشددنسارهها ب المللدی فد لم از قد یم محلدی بددرا معرفدی ف لمهددا و در
پددی آن فرهن هددا غ رانگل سددیزبددان یددا بهخددر بگددسی م «شددرقی» بسدهاند  .ف لمهددا ایرانددی
ن دد  ،بددهویژه در دو دهدد نهشددخه ،جایگدداه ویددژها بددرا خددسد در خددار از مرزهددا
جغراف ددایی ایددران بددهدسدد

آوردهاندد  .محققددان بسدد ار پژوه هددا ارزندد ها در ایدد

زم ندده انجددام دادهاندد (رجددس شددسد بدده دباشددی2337 ،233۸ ،6؛  ،تدداپر2332 ،7؛ مخحدد ه،۱

1. Oster & Molés-cases
2. Lévi-Strauss
3. Rossato
4. Albala
5. Koç, Sumner, & Winson
6. Dabashi
7. Tapper
8. Mottahedeh
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233۱؛ ،زیددد آباد ندددژاد23۸3 ،۸؛ و نف سدددی .)23۸2 ،2در ایددد م دددان ،اهم ددد
بهطسر خاص زیرنسی
اهم دد

مسددا

در مسفق

ترجمددده و

ف لمها ایرانی امر کاملاً واض اس .

فرهنگددی و ضددرورت چگددسنگی ،ک ف دد

و فرایندد زیرنددسی

و ن دد

دلایدد انگ ههددا زیرنسی نددهاران ،پژوهشددگران ایرانددی را بددر آن داشددخه تددا بدده مسددا
زیرنددسی

مرخلدد

ف لمهددا برجسددخه بزردازندد (بددرا ملددالش خس سددل قه و فاضددلی

حقپنددداه ۸۹۳3 ،و خس سدددل قه و فاضدددلی حقپنددداه .)۸۹۳7 ،بدددا وجدددسد ایددد اهم ددد ،
زیرنددسی

ف لمهددا ایرانددی بددرا ب نندد نان غ رفارسددیزبان کمخددر بررسددیشدد ه اسدد

(نف سددی .)23۸2 ،هم ند  ،پددژوه
فرهن
پد

در حددسزة ترجمد غددهاها ایرانددی بددهعنسان برشددی از

جامعد ایراندی کمخدر واکداو شد ه اسد  .بدا تسجده بده اهم د
رو مطالعددها بددر رو ترجم د نددام غددهاها در زیرنددسی

هم ن

انخظارات و ترج

اید حدسزه ،مقالد

رسددمی ف لمهددا ایرانددی و

ب نن ة غربی در ترجم ای حسزة فرهنگی اس .

 .۲پیشینة پژوهش

ترجم د عناصددر فرهنگددی را میتددسان اساس داً بددر رو محددسر غراب د نرا ۹و بددسمینرا

5

ونددستی )233۱( 3مطالعدده کددرد .در حددالی کدده تنک د رویکددرد غرابدد نددرا بددر «ب گددانگی»
فرهند

مبد اسد  ،رویکددرد بددسمینرا بددر قرابد

و آشددنایی مراطبددان فرهند

مقصد بددا

ترجمه تنک دارد (وندستی .)233۱ ،البخده از اید دو رویکدرد بده طدرا نسندانسنی یداد شد ه
اسدد

از جملددده «ماه ددد

محافظدددهکاراندده» 6و «ماه ددد

تعسی دددی»( 7آیکسدددلا،)۸۳۳6 ،۱

«غراب سددداز » ۳و «طب عدددیسددداز ( “۸3رام دددر« ،)2336 ،۸۸زبدددان مبددد محسر »۸2و «زبدددان
1. Zeydabadi-Nejad
2. Naficy
3. foreignization
4. domestication
5. Venuti
6. conservative nature
7. substitutive nature
8. Aixela
9. exoticising
10. naturalization
11. Ramie`re
12. SL oriented

ترج
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مقصددد محسرل( »۸پ رسددد  )23۸۸ ،و «غراب سددداز » 2و «پ سنددد فرهنگدددی»( ۹اولددد ،5
 .)23۸۹البخه علدیرغم نسدخر

پرشدخا

بدازار ترجمد مخدسن غدهایی و انجدام مطالعداتی در

حددسزة ترجم د غددها ،رابط د ترجمدده و غددها بددهعنسان عنصددر فرهنگددی از حسزههددا کمخددر
(روسدداتس 23۸3؛ دسدد اردین  ،کددسع و

بررسددیشدد ه در حددسزة مطالعددات ترجمدده اسدد

شددارون23۸3 3؛ ک ددارو و روسدداتس .)23۸3 6البخدده در ایدد حددسزه میتددسان بدده مطالعدداتی
بددهویددژه در ترجمدد ادبددی (روسدد نی ،)2335 ،7ترجمدد منددس رسددخسرانهددا و کخددا هددا
آشددز

(پسندد 2333 ،۱؛ دسدد اردین 23۸۸ ،۳؛ لانسددکا و کسلدداروا ،)23۸3 ،۸3یددا رابطدد

غددها و مهدداجرت (کددرون  )23۸5 ،۸۸و هم ن د

از تحق قدداتی کدده از غددها بددهعنسان عناصددر

فرهنگدددی یددداد کردهانددد (کدددایرو233۳ ،۸2؛ کدددرون  )233۳ ،و مطالعدددات افدددراد چدددسن
کدددرون

( 23۸3و  ،)23۸7مسرندددان ،)23۸3( ۸۹ماسددد ه و ویلمددد ( ،)23۸3اپسدددخ

۸5

( )233۳و نرامن د ی  )233۱( ۸3اشدداره کددرد .ترجم د غددهاها در عصددر ارتباطددات آنچنددان
حا اهم

اسد

کده مجلد معخبدر مخدرجم ۸6چدا

انخشدارات راتلد  ۸7نسدر سدسم خدسد

در سددال  23۸3را بدده ترجم د غددهاها اخخصدداص داده اس د  .اصددطلا غددها میتسان د شددام
انددسا وع د هها اصددلی غددها ،نسش د نیها ،نانه دا ،چاشددنیها و غ ددره شددسد کدده برخددی در
مراسم خاص ارا ه میشدسن  .در طدسل تداریج جامعده ،عللدی چدسن جغراف دا ،اقلد م ،مدهه
1. TL oriented
2. exoticism
3. cultural transplantation
4. Olk
5. Desjardins, Cooke & Charron
6. Chiaro & Rossato
7. Rosini
8. Pouget
9. Desjardins
10. Lanská & Kolářová
11. Cronin
12. Chiaro
13. Morgan
14. Epstein
15. Grammenidis
16. The Translator
17. Routlege

مطالعات زبان و ترجمه
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ندس غدها مردمدان آن داشدخه اسد  .فرهند

ایراندی ن د

از ای قاع ه مسخلنی ن س .
انخظارات و ن از ب نند نان بده ترجمد ف لمهدا از دیگدر عسامد بااهم د
کمخددر بررسیش د ه محسددس

حدال

و در عد

میشددسن  .پژوهشددگران بس د ار در حددسزة ترجمدده از اهم د

ب ن نان و تسجه بده انخظدارات آنهدا سدر نفخهاند  .بدرا ملدال ،ندسرد ،)2333( ۸تسجده بده
انخظددارات و ن ازهددا ارتبدداطی مراطدد
هدد

را از ح دداتیتری عسامدد تع دد کنندد ه در تئددسر

 2میداندد  .از نظددر ویلدد  ،۸۳۳6( ۹ص ،5۸ .بددهنقدد از لددی ،)2332 ،5لددازم اسدد

مخددرجم بددرا «تسل د ترجمددها کدده در راسددخا انخظددارات مراطدد
تلددا

زبددان مقصدد اسدد »

کند  .شددافنر ،)۸۳۳۳( 3چسددخرم  )۸۳۳7( 6و لز هددالم )۸۳۳7( 7ن د بددر اهم د

بدده انخظددارات مراطدد

تنک دد کردهاندد  .نستل دد  )233۳( ۱اهم دد

انخظددارات مراطدد

بدهطسر اخدص در ترجمد دید ار شددن ار یدادآور میشدسد .از نظددر و دریافد
ترجم دی ار شن ار  ،ندهتنهدا بدر پد
اسددخسار اسدد  ،بلکدده هم ندد

تسجدده
را

بددرونداد

فرضهدا فرهنگدی ،تلم حدات یدا اسدامی خداص

بددر انخظددارات ب نندد ه بن ددان میشددسد .ونددستی )2335( ۳از

ترجمه بدهعنسان ابد ا قرا خدی ندس از مدخ ب گانده یداد میکند کده در آن انخظدارات و علدایق
مراط د
مراط

در نظددر نرفخدده شد ه اس د  .فرقددال و المصددر  )2333( ۸3ن د از واکددن
بهعنسان مع ار تع د کنند ه در مسفق د

مطالعدداتی در حددسزة دریافدد  ۸۸بددر رو تددرج

ترجمده ندام میبرند  .هم ند

ب نن د ه و
میتدسان بده

ب نندد نان ایرانددی بددرا دوبلدد ف لمهددا

ایراندی اشدداره کددرد .بددرا ملددال عدامر  ،خس سددل قه و خ اعددیفرید ( )23۸۱در مطالعددها
ک فیکمددی ،دریافد

ب نند نان ایرانددی بددر دوبلد ف لمهددا انگل سددیزبان بدده فارسددی را بدده 6
1. Nord
2. skopos theory
3. Wills
4. Lee
5. Schaffner
6. Chesterman
7. Leppihalme
8. Gottlieb
9. Venuti
10. Farghal & Al-Masri
11. reception studies

ب نن نان غربی برا زیرنسی

ترج
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جنبدده شددام جنبددهها فنددی ،عامدد  ،وفددادار  ،مم دد
تقس د م کردهان د  .از نظددر شددرک کنن نان در پددژوه

 ،بسمیسدداز و تددرج

ب نندد نان

فددسا ،در نظددر ب نن د نان جنب د فنددی

دوبلدده کدده شددام همدداهنگی و انطبدداا صدد ا بددا شرصدد

از مهمتددری

ها فدد لم اسدد

فاکخسرهددا بددسده اس د  .در پژوهشددی دیگددر عددامر و خددس سددل قه ( )23۸۱نحددسة دریاف د
ب نن نان ایرانی از دوبلد فد لم بده زبدان فارسدی را بررسدی کردهاند  .عدامر و خس سدل قه
( )23۸۱نخ جدده مین رن د کدده از منظددر ب نن د نان ک ف د
با ویژنیها فنی دوبله هم سن انطباا ص ا از اهم
علددیرغم اهم دد

ب نندد ه و مراطدد

هم د

غفل د

کمخر برخسردار اس .

و مطالعددات مددسرد انجامشدد ه ،انخظددارات و

ترج هددا آنهددا کمخددر بررسددی شدد ه اسدد
( ،2333ص« )37 .ه

ترجمدده در دوبلدده ف د لم در مقایسدده

(نددسرد 2333 ،و لددی .)2332 ،از نظددر نددسرد

عامد دیگدر در ترجمده تدا اید حد نادید ه نرفخده نشد ه اسد ».

در بررسددی زیرنددسی

ف لمهددا ایرانددی بددرا ب نن د نان غ رفارسددیزبان ن د

دی ه میشسد (نف سی.)23۸2 ،
انخظددار ب نن د ه از ترجم د عناصددر فرهنگددی از اصددلیتری مسددا لی اس د

کدده میبایس د

مخددرجم بدده آن تسجدده داشددخه باش د  .در ف لمهددا ایرانددی ن د نددام غددهاها عناصددر فرهنگددی
پرکاربردن  .در اید ف لمهدا ،ندام غدهاها بدا رویکردهدا مرخلفدی زیرندسی
ب دددان دق دددقتر ،در بسددد ار از مدددسارد یددد

شد ه اسد  .بده

عنصدددر فرهنگدددی خددداص بدددا بدددهکارن ر

رویکردهددا غرابدد نرا یددا بددسمینرا ،زیرنددسی

ش د ه اسدد  .امددا پرس د

اینجاس د

کدده

ک ام رویکرد مسرد پسدن ب نند ة غربدی ف لمهدا ایراندی اسد ؟ آنداهی از انخظدارات ب نند ة
غربددی در ترجم د نددام غددهاها میتسان د اطلاع دات بس د ار مف د
ده  .عل

آن هم ای اس

در اخخ ددار مخرجمددان قددرار

کده ترجمد عناصدر فرهنگدی ،بدهنحدس چشدمگ ر بدر برداشد

ب ننددد ه از مدددخ تن رندددهار اسددد

و بندددابرای میتسانددد در مطالعدددات ترجمددده بدددهعنسان

مسضسعی مهم بررسدی شدسد .البخده بدهعل

محد ودی ها مرخلد

از جملده زمدان ،امکدان

بررسی همه عسامد اعدم از زبدانی ،فرهنگدی و فندی در اید مقالده ن سد
فقط بدر رو ترجمده ندام غدهاها در زیرندسی

و مقالد پد

رو

رسدمی ف لمهدا ایراندی و انخظدارات ب نند ة

غربی از دی ناه فرهنگی تمرکد خساهد داشد  .بدا تسجده بده اید مسدا  ،هد

پدژوه
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ب نندد ة غربددی (انگل سددیزبان) در ترجمدد نددام غددهاها ایرانددی

بددهعنسان عنصددر فرهنگددی در ف لمهددا ایرانددی اس د  .بنددابرای  ،پرس د
اید اسد
زیرنددسی

پددژوه

حاضددر

کدده کد ام رویکدرد (بددسمینرا یدا غرابد نرا) در ترجمد ندام غدهاها ایرانددی در
ف لمهددا ایرانددی ب شددخر مددسرد پددهیر

ب نند ة غربددی اسد  .پاسددج اید پرس د

میتساندد بددا فددراهم کددردن اطلاعددات مناسدد  ،درع بهخددر از تددرج

ب نندد ة غربددی بدده

مخرجمان ایرانی قرار ده تا بدا اید ب دن  ،بدرا ندام غدهاها در زیرندسی

ف لمهدا ایراندی

معادلیابی کنن .
 .۳روش پژوهش

پژوه
کنکدددا

پد

رو بدر آن اسد

و مطالعددده تدددرج

تدا در بسدخر نظرید ناپ د ایی مخدرجم ۸وندستی ( )233۱بده

ب ننددد نان غ رفارسدددیزبان ف لمهدددا ایراندددی در زیرندددسی

انگل سی غهاها در ف لمها ایراندی بزدردازد .بدهعلاوه ،نظرید فدسا بدهمنظدسر تحل د عسامد
اجخمدداعیفرهنگددی دخ د در اترددا رویکددرد ترجمدده و هم ن د

تددرج

ب نن د نان ب دهکددار

نرفخدده خساهد شد  .طبددق نظرید ناپ د ایی مخددرجم ،در حددالی کدده نخ جد رویکددرد بددسمینرا
تقل

قسم د نرایانده بدار فرهنگدی مدخ مبد بده ارز هدا فرهنگدی زبدان مقصد اسد ،

رویکرد غرابد نرا بدهعنسان ن رویدی قسم د نرید بدر ارز هدا فرهنگدی زبدان و فرهند
مقصدد عمدد کددرده و باعددش تلب دد

تفاوتهددا فرهنگددی و زبددانی میشددسد (ونددستی،

.)233۱
بددرا اسددخررا دادههددا پددژوه
شددسد بدده بردد

در ف لمهددا ایرانددی ۹3 ،ف د لم بررسددی ش د (رجددس

ف لمنگاشدد ) .سددز  ،براسددا

تقسدد مبن

پ رسدد ( )23۸۸فرایندد

ترجم اسدم غدها در زیرنسی هدا رسدمی ف لمهدا تحل د شد ه و رویکدرد ترجمد غدهاها
مشرص شد  .پ رسد ترجمد عناصدر فرهنگدی را براسدا
زیرنددسی

پژوهشدی بدر رو پ کدرها از

ف لمهددا اسددکان یناویایی بدده دو رویکددرد اصددلی مبدد محسر و مقصدد محسر

تقس د م کددرده اس د  .براسددا

ای د تقس د مبن

رویکددرد مب د محسر خددسد بدده فراین د ها

1. translator’s invisibility

ب نن نان غربی برا زیرنسی

ترج
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وامن ر تدام ،۸وامن در بدا اعمدال قساعد زبدان مقصد  ،2افد ای  ،۹تکم د  ،5نرتدهبردار

3

و ترجمدد مسددخق م انخقالیافخدده 6تقسدد م میشددسد .در مقابدد رویکددرد مقصدد محسر بدده
فرایندد ها شددمسل معنددایی ،7بازنسیسددی ،۱جددایگ ینی فرهنگددی ،۳جددایگ ینی مددسقع خی ۸3و
حه  ۸۸تقس م میشسد.
بددرا اطلددا از نظددر ب نندد نان پرسدد نامها بدده زبددان انگل سددی طراحددی شدد و در
اخخ ددار ب نن د نان غربددی ف لمهددا ایرانددی (عم د تاً انگل سددی) قددرار نرف د  .قب د از انخشددار،
پرس نامه تسسط ندروه نمسنده مخشدک از  23نفدر ب نند ة غربدی ف لمهدا ایراندی خطایدابی
و اصددلا شدد  .پرسدد نامه در جشددنسارهها فدد لم ایرانددی در لندد ن ،سدد نی و ملبددسرن و
هم ن

از طریق ایم

نمسندده پرسدد
(قسرمهسددب

و شدبک اجخمداعی ف سدبسع بد

شد  .شدر ید

ب نند نان پرد

پرسدد نامه در ادامدده خساهدد آمدد  .در ایدد نمسندده ابخدد ا معنددا غددها
) بددرا ب نن د نان تب د

ش د  .سددز

از ب نند نان خساسددخه ش د تددا بدده سددؤالی

(شاخص آناهی ب نند ه) پاسدج دهند کده نشداندهن ة م د ان آشدنایی پاسدجدهن نان بدا اید
عنصددر فرهنگددی اسد  .بعد از اید سددؤال نددام فد لم ،بافد

سددکان  ،نمددا فد لم ،صد ا

مب و ترجم تحد الفظی صد ا مبد آمد ه اسد  .چهدار زیرندسی
(بدددا تسجددده بددده تحل ددد پ کدددرة پدددژوه

مخفداوت از ندام غدها

و بدددا رویکردهدددا مرخلددد

بسمیسددداز و

ب گانهسدداز ) بددرا ب نندد ه مشددرص شدد ه و از پاسددجدهن نان خساسددخه شدد ه ترجمدد
دلرددساه خددسد را مشددرص کنن د  .بددرا اف د ای
بددرا نددام غددها در دو پرسدد

اعخبددار پاسددج ب نند نان ،تمددام ای د مراح د

جدد ا و در دو فدد لم مخفدداوت تکددرار و از پاسددجدهن نان

1. complete retention
2. TL adjusted retention
3. addition
4. completion
5. calque
6. shifted direct translation
7. superordinate term
8. paraphrase
9. cultural substitution
10. situational substitution
11. omission
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خساسددخه ش د بددا تسجدده بدده اطلاعددات ارا ددهش د ه ،زیرنسیسدی را کدده تددرج
ف لم انخرا

کنن .

میدهن د در دو

ب نن نان غربی برا زیرنسی

ترج
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تع اد  22۹ب نند ة انگل سدیزبان ف لمهدا ایراندی در اید پدژوه
و یدد

ب نندد ه زن و  ۸22ب نندد ه مددرد بسدندد  .اغلدد

داشدخن  .بد

ب نندد نان بدد

 ۸۱تددا  3۳سددال سدد

از  ۳3درصد پاسددجدهن نان ( 232نفددر) ااهدار داشددخن کدده ه نسندده دانشددی

دربارة زبان فارسدی ن ارند  .ده درصد باق ماند ه ن د داند
داشخن  .پ

شدرک

کردند  .صد

زبدانی فارسدی بسد ار محد ود

از جم آور دادههدا ،اطلاعدات بدهدسد آمد ه بدا ترجمد غدهاها در زیرندسی ،
ش ن .

مقایسه و طبق نظری ونستی ( )233۱دربارة ناپ ایی مخرجم مسشکافانه تحل
 .۴نتایج و بحث

تحل د پ کددرة پددژوه

نشددان داد در ف لمهددا ایرانددی از نددام غددهاها زیدداد اسددخفاده شد ه

اس  .در ف لمهدا بررسدیشد ه  32مدسرد ندام غدها یافد

شد (رجدس شدسد بده ضدم مه).

نددام غددهاها ب دهکاررفخدده انددسا وع د هها اصددلی غددها ،خسرش د ها ،نسش د نیها ،نانهددا و
غ ره را در بر مین رد .با تسجده بده جایگداه نرسد
بسددام و اهم د

اید غددها بددهعنسان وعد ة غددهایی اصددلی در بد

بدهعنسان ن یند ورود بدده پرسد نامه انخردا
پددژوه

«قرمدهسدب

» ۸در اید ل سد

نشدداندهن ة نددرای

بدهلحاظ

ایرانیهددا ،نددام ای د غددها

شد  .بررسدی زیرندسی

نددام غدهاها در پ کددرة

مخرجمددان بدده رویکددرد بددسمینرا و در نخ جدده ترجمهایس د

که مخدرجم در آن ناپ اسد  .بدا تسجده بده ترجمدهها مخفداوتی کده بدرا ندام اید غدها در
پ کددرة پددژوه
stew

یاف د

شد  ،ن ینددهها ارا ددهشد ه بددهعنسان زیرنددسی

Sabzi .۹ ،stew .2 ،green

چن نشانها بدسدن ماه د

بدده شددر زیرن د ش .۸

 ،Ghormeو ( this .5بددددهعل

چندددد وجهی و

ترجمد دی ار شدن ار و بدا تسجده بده دی هشد ن تصدسیر غدها

در فد لم ،مخددرجم بددرا نددام غددها ،در عدسض ترجمدده ،از ضددم ر  thisاسددخفاده کددرده اسد ).
با تسجه بده پرسد  2شداخص آنداهی ،تحل د م د ان آشدنایی ب نند نان غربدی بدا اید غدها
قب از پاسج به پرس نامه به شر زیر اس .
از تعدد اد کددد  22۹ب نندد ها کددده پرسدد نامه را دریافددد

کردندد  ۸۳۳ ،نفدددر (۱۳/2

درص ) بده اید سدؤال پاسدج دادهاند  .از اید تعد اد ،اکلدر پاسدجدهن نان ( 66/۱درصد یدا
 .۸برخی قرمهسب

را غها ملی ایرانیها میدانن .
?2. Were you familiar with this food before you read the above description
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 ۸۹۹نفر) ا عدان داشدخهان کده ندام اید غدها را نشدن هان و اطلاعداتی دربدارة آن ن اشدخهان .
ای در حالی اسد

کده  66نفدر از پاسدجدهن نان ( ۹۹/2درصد ) ندام اید غدها را شدن ه یدا

اطلاعدداتی دربددارة آن داشددخهان  .بنددابرای  ،میتددسان نخ جدده نرفد
اکلر شرک کنن نان غربی ای پژوه
پ

از پاسج به پرس

در رابطه با نام ای غها پای

کدده شدداخص آندداهی بددرا
اس .

فسا ،از ب نند نان خساسدخه شد بدا تسجده بده بافد

ف د لم ،۸تصددسیر و ترجمددهها ارا ددهش د ه ،ن ین د ترج حددی خددسد را انخرددا
تددرج

ارا دهشد ه از
کنن د  .تحل د

ب نن د نان دربددارة زیرنسی هددا ارا ددهش د ه نشددان میده د از تع د اد  23۹پاسددج بدده

ای د پرس د  ،اکلددر ب نن د نان ( ۸23نفددر یددا  66/6درص د ) بدده ترجم د نددام غددها ب دهصددسرت
ترجم د قرضددی ( )Ghorme Sabziنددرای

دارن د ؛ یعنددی نددرای

بدده رویکددرد کامل داً

غرابدد نرا .سیوسدده نفددر ( ۸6/۹درصدد ) بدده  ۹۸ ،green stewنفددر ( ۸3/۹درصدد ) بدده
ترجمدده بددا تکن دد

شددمسل معنددایی ( )stewو تنهددا  ۸5نفددر ( 6/۳درصدد ) بدده ترجمدده

بهصسرت هدممخندی ( )thisر

دادهاند ؛ یعندی نرایشدی بده رویکردهدا بدسمینرا .اید در
یعندی  green stewرا بدرا ترجمده قسرمهسدب

حدالی اسد

کده مخدرجم ن یند نرسد

در زیرنددسی

رسددمی ایدد فدد لم انخرددا

کددرده اسدد  .بددا تسجدده بدده نخددای بهدسدد آم ه

کده علدیرغم پدای

بدسدن شداخص آشدنایی بدا اید عنصدر فرهنگدی،

میتسان نخ جه نرفد

اکلدر ب نند نان ف لمهددا ایرانددی بدده ترجمدها کاملداً غرابد نرا و ب گاندده نددرای
رویکرد که با ترجم

داشددخهان .

رسمی نام ای غها در تناقض اس .

همددانطسر کدده کددر شد  ،بددرا بالددا بددردن اعخبددار پرسد نامه ،نددام غددها در صددحنها از

ف لمددی دیگددر (بددر

رو کا هددا ،پ مددان معدداد  )23۸2 ،ن د مددسرد پرس د

همانند سددؤال نرسد  ،از ب نند نان خساسددخه شد بددا تسجدده بدده بافد

قددرار نرف د .

ارا ددهشد ه از صددحن

ف د لم ،2تصددسیر و ترجمددهها ارا ددهش د ه ،ن ین د ترج حددی خددسد را انخرددا

کنن د  .تحل د

1. Sensitive Floor (2013), is the story of Mrs. Kamali’s death. Her husband, Mr. Kamali who
is a very religious and patriarchal man, gets very depressed after his wife’s body was buried
in a wrong grave. In this scene, Mr. Kamali, the husband, is complaining about the taste of
the food, Ghorme sabzi, which his daughter has made.
2. Snow On The Pines (2012), is the story of a piano teacher who faces a major event in her
personal life and some secrets of her husband's life become revealed. In this scene, the
teacher’s friend wants to put the remaining of the food, Ghorme sabzi, in the fridge.

ترج

ب نن نان غربی برا زیرنسی

م ان تدرج

63

عناصر فرهنگی در ...

ب نند نان بده ترجمد ندام غدها در فد لم دوم نشدان میدهد کده از تعد اد 232

پاسج بده اید پرسد  ،اکلدر ب نند نان ( ۸۸5نفدر یدا  36/5درصد ) بده ترجمد قسرمهسدب
ب دهصددسرت ترجم د قرضددی ( )Ghorme Sabziنددرای

نشددان دادهان د ؛ رویکددرد کامل داً
شددمسل معنددایی،

قسم د نری و غراب د نرا ۹۱ .نفددر ( ۸۱/۱درص د ) بدده ترجمدده بددا تکن د

یعنددی بدده  ۹5 ،stewنفددر ( ۸6/۱درص د ) بدده  green stewو تنهددا  ۸6نفددر ( ۳/7درصدد )
بدده ترجمدده بددهصددسرت هددممخنددی ( )thisر
زیرنسی

دادهاندد ؛ یعنددی رویکردهددا بددسمینرا .در

رسدمی اید فد لم ،ن یند آخدر ،یعندی اسدخفاده از تکن د

هدممخندی ( )thisبدرا

ترجم نام ای غها اسدخفاده شد ه اسد  .نخدای بهدسد آم ه از فد لم دوم ن د نشدان میدهد
که علیرغم پای

بدسدن شداخص آشدنایی بدا ندام اید غدها ،بد

از  36درصد از ب نند نان

ف لمهددا بدده ترجمددها کاملدداً غرابدد نرا ،ب گدداه و قسم دد نری نددرای
رویکددرد کدده بددا ترجمد رسددمی نددام ای د غددها در زیرنددسی

نشددان دادهاندد ؛

رسددمی اید فد لم در ت دداد

اس .عناصددر فرهنگددی و بدداتب آن اسددامی مربددس بدده غددهاها بددهعنسان نشددانگرها هسی د
مبد محسدس

فرهنگی مدخ و فرهند

میشدسن (ماسد ه و ویلمد  .)23۸3 ،بندابرای  ،ندام

غددهاها میتسان د بددهعنسان اب د ار ق رتمن د در ابددراز هسی د
نددام غددهاها در پ کددره پددژوه

شدسن  .بررسددی زیرنددسی

رویکدددرد بدددسمینرا و در نخ جددده ترجمهایسددد

فرهنگددی مددخ مب د محسددس
نشدداندهن ة نددرای

کددده مخدددرجم در آن ناپ اسددد  .البخددده

همددانطسر کدده دسدد اردین  ،کددسع و شددارون ( )23۸3مددی نسیندد  ،چندد
ترجمد مخددسن غددهایی ن د میتددسان دی د  .براسددا
رویکددرد در زیرنددسی

برابدددر ارز هدددا غالددد

نرایشددی را در

نظری د ون دستی ( ،)233۱/۸۳۳3ای د نددس

نددام غددهاها در ف لمهددا ایرانددی ،باعددش کدداه
فرهنددد

مخرجمددان بدده

فرهن د

ایرانددی در

و زبدددان انگل سدددی بدددسده و نشددداندهن ة خشدددسن

قسم د نرا ترجمدده ۸بدده زبانهددا و فرهن هددا مسددلط مانند انگل سددی و امریکددایی اسد .
به ب دان دیگدر ،ندام غدهاها بدهعنسان عنصدر فرهنگدی و هدسیخی در ف لمهدا ایراندی ،غالبداً
بدددهنحس زیرندددسی

شددد هان کددده بدددرونداد آن ،ترجمدددها بدددسمی ،طب عدددی و روان و

قسم دد نرا بددرا ب نندد ة غربددی و مخناسدد

بددا ارز هددا زبددان و فرهندد

او باشدد ؛

1. the ethnocentric violence of translation
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ترجمددها کدده ونددستی از آن بدده نددام ارز هددا امزریال سددخی زبددان و فرهند

انگل سددی یدداد

میکن  .البخه رویکدرد بدسمینرا م ایدایی دارد کده میتدسان بده طب عدی و روان بدسدن ترجمده،
واض و قاب فهدم بدسدن آن و همراهدی آن بدا عدادات خساند ن ب نند ه اشداره کدرد (وندستی،
 .)233۱/۸۳۳3بددا ای د حددال ،مددخ مب د  ،بددهعل
نددانری تحری د
در نخ جدده ،براسددا

مکخددسم مان د ن ویژنیهددا فرهنگددیا ،

میشددسد .امددر کدده از نظددر ونددستی ( )233۱/۸۳۳3پهیرفخدده ش د ه ن س د .
نظددر ونددستی ،میتددسان نف د

کدده ترجم د غددهاها ایرانددی بددا روشددی

بدسمینرا کده عنصدر فرهنگدی هدسیخی ایراندی را در فرهند
باعدددش ناپ ددد ایی فرهنددد

آنگلدس-آمریکدایی و

ایراندددی میشدددسد امدددر ندددامطلس

کدرده و

اسددد  .از نظدددر وندددستی

( ،)233۱/۸۳۳3ایدد ناپ دد ایی میتساندد از دو منظددر بررسددی شددسد .نرسدد  ،بهرهکشددی و
اسدخلمار اقخصداد مخرجمدانی کده بده زبدان انگل سدی یدا از زبدان انگل سدی ترجمده میکنند .
در ترجمد بسمیسدداز مخدرجم بهند رت دید ه شد ه و مدسرد تسجدده قدرار مین ددرد کده نخ جد
آن پرداخ د

حقال حمدده کددم بددرا ترجمدده خساهدد بددسد (ونددستی  ،233۱ص .)۸۹ .امددر

کدده ریشدده در تسددلط فرهندد
شفا

و همراسدخا بدا فرهند

آنگلددس-آمریکددایی دارد و نخ جدد آن ترجمددها سددل
غالد

و

اسد  .نکخد دوم مبحدش برابدر فرهنگدی ۸و مغدایرت

فرهنگددی 2اس د  .از نظددر ونددستی ( ،)233۱مجددال بددروز بددرا فرهن هددا خددرد در دن ددا
نددامخسازن امددروز ،ن ازمندد حفدد تفاوتهددا فرهنگددی و فراهمکددردن فرصدد
احسددا

فرهنگددی ب گاندده تسسددط ب نند ة غربددی اسد  .امددر کدده خلددا

ش د ارز هددا فرهن د

غال د

از طریددق بسمیسدداز بددر مددخ و فرهن د

درع و

آن باعددش خساهد
مب د غال د  .در

مقاب د ن د  ،بررسددی تسل د ات انگل سددی نشدداندهن ة تسل د فرهنگددی «ت د زبان د تهدداجمی»

۹

بدددسده کددده «ارز هدددا بریخان دددایی و آمریکدددایی را در خدددسد جدددا داده و بدددهنحس
خسدش د فخهمآبانه تجربددها از فرهن د

انگل سددی را بددرا مراطدد

 ،233۱ص .)۸2 .البخدده بای د ای د نکخدده را در نظددر داش د

رغددم میزنن د » (ونددستی

کدده علددیرغم م ایددا

فرهنگددی ترجمدده غراب د نرا ،کدداربرد افراطددی ای د رویکددرد بددهعل

هددسیخی و

دشددسار کددردن درع و

1. cultural equality
2. cultural otherness
3. monolingual aggressive culture

ترج
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فهددم مددخ مبدد در بسدد ار از مساقدد غ ددرممک خساهدد بددسد .همددانطسر کدده نددامب ر

۸

( ،233۳ص )3۸ .کددر میکندد « ،تسل دد ات دی ار شددن ار بایدد بددرا ب نندد ه آنقدد ر
غراب

شدسن و در عد

داشخه باشدن کده ب گانده محسدس

حدال آنقد ر مشدابه باشدن کده

تسجدده ب نندد ه را بدده خددسد حفدد کنندد  .از ایدد منظددر ،ن ازهددا و انخظددارات ب نندد ة مقصدد
عددساملی هسددخن کدده در نددس برخددسرد بددا مددخ مب د تع
( )۸۳۳7مینسیدد  ،غرابدد
جها

کنن هان د » .یددا آنطددسر کدده وارد

2

از آنجددایی کدده در خددسد ه جددان و مدداجراجسیی دارد امددر

مینمای  ،در حدالی کده سدن

ضدمانخی اسد

بدر آسایشدی کده در آشدنایی ،شدناخ

وجددسد دارد .رد پددا رویکردهددا غرابدد نرا ،بددسمینرا و فرادسددخی ۹را میتددسان

و امن دد

بددهطسر نسددخرده در ترجمدد غددهاها ن دد یافدد  .بددرا ملددال ،هلدد ع )233۹( 5از اصددطلا
«اسخعمار فرهنگی غهایی» 3نام برده و آن را با مفهسم امزریال م غهایی مقایسه میکن .
«در شک

بس ار فاح

امزریال م فرهنگی ،ق رت امزریال سخی احخمالاً آشکارا،

سن ها بسمی را ریشهک کرده و برا مط کردن و تسلط بر ی
خسد را جایگ ی آنها میکن  .از ملالها فاح

مل  ،سن ها

آن در ایالات مخح ه ،نظام م ار

شبانهروز برا بسم ان امریکا بسد ] .[...در ای م ار  ،مس بلن پسران را میبری ن
(تسه نی آشکار به سن ها مههبی بس ار از بسم ان) و دخخران و پسران را از تکلم
به زبان مادر  ،خسردن غهاها بسمی یا شرک
] .[...اما در شک نرم آن ،نفس فرهن
تلاشی برنامهری

ش ه برا ترری

فرهن

در مراسم مههبی خسد نهی میکردن

امزریال سخی ،حخی در نظر بسم ان ،بهعنسان
بسمی محسس

نمیشسد؛ در حق ق

به

آن بهعنسان نسعی تن ر ااهراً جانبی و بیخطر یا حخی خسشاین نگاه میشسد .برا
ملال ،میتسان از اف ای
پسش

تقاضا غهاها فس فسد آمریکایی ،ف لمها آمریکایی و

آمریکایی در بس ار از کشسرها جهان سسمی کنسنی نام برد( .هل ع،233۹ ،

ص)xvii-xviii .
1. Gambier
2. Warde
3. Hegemonic
4. Heldke
5. cultural food colonialism
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البخه اسامی غهاها در مخسن ادبی غربی ب شخر با رویکرد
رویکرد بسمینرا (س ران ،2337 ۸بهنق از اوسخر و مسل
ترجم غهاها را ن میتسان از ی

غراب نرا ترجمه ش هان تا

ک س  .)23۸6 ،ای نس رویکرد در

منظر با تسجه به پ ش نه و رویکردها فرادسخی بررسی کرد و

آن را برشی از ویژنیها اسخعمار جسام غربی دانس  .برا ملال ،از نظر هل ع (،)23۸۹
اشخ اا جسام غربی کنسنی به ترجمهها «ب گانه» (ج ی ) در حسزة غها ،با نگاه اسخعمار ای
جسام ارتبا دارد؛ امر که ریشه در نگر هایی هم سن کشسرنشایی ،داشخ مناب نس و یافخ
مس رها بازرنانی ج ی بهمنظسر سلط اسخعمارنران بر دیگر مناطق دن ا دارد .البخه علاوه بر
نگاه اسخعمار  ،اشخ اا به یافخ پ ی هها نس ،ب ی و الهامبر
غربی به ترجمهها ب گانه محسس

میشسد و باعش ش ه آشز انی را از غر

طعمها و سب ها ج ی غهایی رهسزار مناطق دوردس
(روساتس .)23۸3 ،هم

ن از عسام نرای

جسام

بهمنظسر یافخ

دن ا کن ( .هل ع ،23۸۹ ،ص.)۹۳۱ .
بس ار از مخسل ان امر

اشخ اا به ب گانگی جسام غربی باعش ش ه اس

نردشگر سعی در تسل و ارا ه غهاهایی مشخم بر عناصر محلی و ب گانه کنن تا از ای طریق
به عط

کنن (کسه و اویلی،2

نردشگران برا تجرب واقعی غهاها محلی و سنخی کم

 .)2335جال

اینجاس

که بس ار از نردشگران پ

از بازنش

به کشسر خسد با تغ ر در

عادات غهایی روزانه خسد و طبج غهاها محلی که در سفر تجربه کردهان سعی در بازساز
تجربه و احسا

دلزهیر صر

غهاها فرهن

مقص دارن (کی ولا و کروت .)2336 ،۹

ف لمها ایرانی ن آنطسر که سع -وفا )2332( 5مینسی  ،نق

تسر رایگان به ایران را

برا مراطبان غربی باز میکنن  .سفر که به ب نن نان غربی هم سن ی
را میده تا اطلاعات و حقایق نسنانسنی را در رابطه با ای سرزم
مردم ای کشسر ،فرهن

نردشگر ای امکان

ناهی ناشناخخه و غری ،

و رسسم آن  ،معمار شهرها و روسخاها ،مسا

س اسی و اجخماعی و

طعم غهاها آن یا آنطسر که کایرو ( ،233۱ص )۸۳3 .از آن نام میبرد «طعم ب گانه» 3کس
کنن  .نردشگران ن به تجرب غهایی خسد در طسل سفر بهعنسان یکی از جنبهها آشنایی با
1. Siran
2. Cohen & Avieli
3. Kivela and Crotts
4. Saeed-Vafa
5. a taste of otherness

ترج

ب نن نان غربی برا زیرنسی

6۳

عناصر فرهنگی در ...

آن نگاه میکنن (اوارت233۳ ،۸؛ م  ،لامبرز و ایسز .)23۸2 ،2بهاتاچاریا

کشسر مقص و فرهن

( ،۸۳77ص )۹72 .ن با اشاره به کخا ها راهنما سفر از آنها تح

اصطلا «چارچس

شناخخی» یاد میکن  .به نفخ و ای مناب میتسانن اطلاعاتی کاربرد دربارة تاریج ،فرهن
فرهن

۹

و

غهایی مقص به نردشگران ارا ه دهن  .سفرنسیسان ن  ،ف اها ،مناطق ،بسها و طعمها را

آن نان انخرا میکنن که از طریق آن افراد بخسانن ف ا و تصسیر مقص را در ه خسد بزرورانن
(بهاتاچاریا ،۸۳۳7 ،ص)۹76 .؛ وا فها که برنامهها تلسی یسنی و بهطسر خاص ف لمها ایرانی
میتسانن در جشنسارهها ب المللی برا ب نن ة غربی و حخی ب نن ه شرقی انجام دهن  .مخرجمان
ن بهعنسان م انج گران فرهنگی و غهایی از طریق رویکرد غراب نرا به مراطبان امکان چش ن
کشسر و کس

غها ی

اطلاعات در مسرد زبان غهایی آن فرهن

را فراهم میکنن (یاوورسکی

و دیگران ،233۹ ،5ص .)6 .ملل ًا مارکس )23۸3( 3از برنام تلسی یسنی آیش ا داون آن ر 6ملال میزن .
برنامها

تلسی یسنی که به فعال

ها

ن سزلن

ها

آس ایی میپردازد .مارکس ( )23۸3نشان

میده که چگسنه به تصسیر کش ن غهاها در تلسی یسن میتسان به ب نن نان کم
درس

از هسی

کن تصسیر

ملی و چن فرهنگی ن سزلن در ه مجسم کنن ؛ کار که نفخمان و فعال

س اسی از عه ه آن بر ن ام هان  .همانطسر هم که فرنسس

7

( )23۸5مینسی  ،امروزه نگاهی

ملینرایانه و هسی م ار دربارة ترجم غهاهایی که از مرزها
کشسرها دیگر میشسن  ،وجسد دارد .بههم ترت

 ،زیرنسی

ی

کشسر نهشخه و وارد

نام غهاها ایرانی در ف لمها

ایرانی با رویکرد غراب نرا در جشنسارهها ب المللی ف لم میتسان تصسیر از هسی
و فرهنگی ایران ان در ه ب نن ة غربی به تصسیر کش  .ای تصسیر حخی میتسان پ
وارد فرهن

و زبان غربی ش ه و به برشی از جامع غربی تب ی شسد؛ پ

غ رواق ب نانه ن س

ها

ملی

از م تی

ب نیا که نهتنها

بلکه بهراحخی میتسان از نفخمانی ی سسیه به مس ر دوسسیه و برشی از

نفخگس دوطرفه فرهنگی تب ی شسد .برا ملال ،در حالی که یکص سال پ

تصسر اینکه

1. Everett
2. Mak, Lumbers, and Eves
3. Bhattacharyya
4. Jaworski et al
5. Marco
6. Asia Down Under
7. Ferguson
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در آمریکا شمالی تب ی شسد بع به نظر میرس  ،امروزه سسشی

هاپنی یکی از غهاها پرطرف ار در آمریکا شمالی اس  .بهعلاوه ،در قرن حاضر ،نق
چسن سهسل
ن دی

در حم و نق  ،بازرنانی ،مهاجرت ،رسانه ،اینخرن

عللی

و غ ره که تن ر مسخق می بر

ش ن فرهن ها به یک یگر داشخهان را نمیتسان نادی ه نرف  .طبق نظر کایرو و روساتس

( ،)23۸3از قرن  2۸میتسان بهعنسان قرنی یاد کرد که جسام در آن بهصسرت س ال درآم ه و
شاه

و

ش ن مرزها و فرهن ها مرخل

عادات غهایی ن هم
غهایی در حال و

در ی

«دی

چن فرهنگی» ۸هسخ م .بهلحاظ

اتفاا در حال رخ دادن اس  .و فرهن ها و مرزها مربس به عادات
ش ن در دیگی هسخن که ترجمه در آن نق

اساسی ایفا میکن  .همانطسر

که م نی )2335( 2معخق اس  ،از آنجا که امروزه انسا غهاها بهراحخی در جسام غربی در
دسخر
ط

هسخن  ،شاه مسجی از علاقه به غها و آشز
مرخل

قسم خی در برنامهها سب

در ای جسام هسخ م .نگاهی نهرا به

زن نی شبک انگل سی چسن بیبیسی ن تنی میکن

که ا ق مراطبان بریخان ایی به غهاها ب گانه و رو
(روساتس .)23۸3 ،کایرو و روساتس ( )23۸3ن

پر ها سنخی و محلی تمای نشان میده
با تنک

بر تغ رات جمع خی و سهسل

در

نرداور اطلاعات ،از ای دو بهعنسان عساملی یاد میکنن که باعش امخ ا فرهن ها و عادات
غهایی جسام مرخل
در مسرد زیرنسی
به آشنایی با فرهن

ش هان  .با تسجه به مباحش فسا ،آن ه به نظر در مسرد ترج

ب نن ة غربی

ح اق نام غهاها بهعنسان عنصر فرهنگی میتسان نف  ،نرای

عم ة آنها

ب گانه و ترجمها غراب نراس .

 .۵نتیجهگیری

رابط م ان مخرجم و مراط

رابطها پ

ه و دوجانبه اس  .بنابرای  ،علاوه بر مسا لی

مانن مح ودی ها فنی ترجمه و دی ناه و ای سلسه مخرجم (بهمعنا نسخرده و عام آن)،
آن ه نقشی اساسی بر ترجمه دارد ،آناهی مخرجم از انخظارات مراط
پژوه

حاضر با فراهم کردن اطلاعاتی دربارة ترج

ترجم خسد اس  .نخای

ب نن ة غربی دربارة ترجم نام غها در

ف لمها ایرانی ،درع بهخر از تمایلات و انخظارات ب نن ة غربی در اخخ ار مخرجمان نهاشخه و
1. transcultural cooking pot
2. McGee

ب نن نان غربی برا زیرنسی

ترج

به آنها کم
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میکن تا در ترجمه ،با دانشی ب شخر نسب

به ترج ها و انخظارات ب نن ة غربی،
از بررسی انخظارات

به معادلیابی برا نام غهاها بهعنسان عنصر فرهنگی بزردازن  .هم ن  ،پ

ب نن ة غربی ف لمها ایرانی و با تسجه به نظری ناپ ایی و رویکردها غراب نرا و بسمینرا
برا

نام غهاها از

زیرنسی

ونستی ،میتسان ترجم غراب نرا را بهعنسان رویکرد

مناس

فارسی به انگل سی در ف لمها ایرانی پ شنهاد داد .چن

رویکرد میتسان برا فرهن ها و

زبانها غ رانگل سی و آمریکایی ای امکان را فراهم کن تا بخسانن در صحن نامخسازن تبادلات
فرهنگی امروز نق

ب شخر ایفا کنن  .البخه نخای بهدس آم ه بهه وجه قص تجسی روشی

خاص برا ترجمه ن ارد .بلکه ،همانطسر که نفخه ش  ،ام اس
ایرانی از مراط
کم

غ رفارسیزبان ،آنها را در انخرا

رسان  .با وجسد ای  ،پژوه

حاضر از مح ودی ها پژوه

ب نن ه غ رانگل سیزبان میتسان مخفاوت از نخای پژوه

پ شنهاد برا

پژوه ها

شناخ

رویکرد و تصم می مناس

اینکه پاسجدهن نان فقط از م ان ب نن نان انگل سیزبان انخرا
ترج

با نسخر

مخرجمان

در معادلیابی

برکنار ن س  .نرس

ش ن  .با تسجه به ای مسئله،
باش که ای خسد میتسان

آتی باش  .به علاوه ،ع م دسخرسی به زیرنسی

رسمی برخی از

ف لمها جشنسارها ایرانی در زمان پژوه

ای ف لمها را اجباراً از پ کرة پژوه

خار کرد.

میتسانن به ترج

ب نن ة غ رفارسی زبان دربارة زیرنسی

دیگر عناصر

پژوه ها آتی هم ن
فرهنگی بزردازن .
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دی اریشژژنی اری بدژژردازدس پر ژژح اصژژتی هن ا ژ

ژژ

ژژالحانگیز بیادبژژی در ترجمژژ
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از بققهبنژ ی مژ ارد مژر ر بژر پایژ

م لی نرری م جژ د در پیشژینه ،بژه برر ژی گژ نگی ترجمژ معادلهژای ایژم رهاارهژا
در زیرن ی هژژای انگتیسژژی ضرهژژهای ایژژم دو هژژیت پرداخان ژ س یاهاژژهها نشژژان داد ژژه در
بژژیم اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه ،ژژالا ت الشژژی دارای بیشژژاریم هراوانژژی ا ژ س ایژژم
امژژر نشژژان میدهژ

ژژه شراژژی های هژژیت در ا ژژر مژ ارد ،خ ا ژژاههای وجهژ

مرابژژر را ته ی ژ می ننژ س از میژژان اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه ،دو ن ژ

ژژتقی

نژ ایی ژژتقی
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ن شژژااری در زیرنژ ی
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 .1مقدمه

نرریژژههای ادب ،بژژهان ان برژژح مهمژژی از نرریژژات زبانشژژناخای ،بژژهدنقال ژژاهح
هاصژژتههای اجامژژاای بژژیم اهژژراد ا ژژ

و بژژر راهقردهژژای ارتقژژابی ژژه بژژرای ارتقژژای

ازگاری اجامژاای بژه ار میرونژ  ،تأ یژ دارنژ س امژا در برخژی م دعی هژا ،اهژراد از زبژان
بژژهب ر نراممن ژ و بژژه متضرژژات راهقژژردی بژژه منر ژ ر ایجژژاد نا ژژازگاری ا ژژاااده می نن ژ
( ژژالددر)۱۹۹6 ،س ژژالددر ( ،20۱0صس  )۳2۳۳ماهژژ م بیادبژژی ۱را «نگرشژژی مناژژی در مقابژژ
رهاارهای خاصژی ژه در باه هژای ویژژه رم میدهنژ » ،تعریژ
برا ژژا

«اااقژژادات»« ،تمژژایتت» و «انارژژارات» در مژژ رد باه ژ

یاب س در ارتقژا و گااگ هژا ،شژی ة پژرداخام بژه ه یژ

می نژ س بیادبژی میت انژ
اجامژژاای خاصژژی تژژ اوم

هژرد یژا گروهژی خژاص از اهمیژ

زیادی برخژ دردار ا ژ س زمژانی ژه رهاارهژا در م دعی هژای ویژژه در تدژاد بژا انارژارات
مرابژژر باشژژ  ،ایژژم رهاارهژژا ،مناژژی تعقیژژر میشژژ ن س ژژالددر ( ،20۱0صس  )۳2۳۳ا ژژاهه
می نژ

ژژه

ژژه « نژیم رهاارهژژایی همیشژه مسژژت هژره شژ هان یژا تاژ ر بژر ایژژم ا ژ

ا ادر اابای در پژی داشژاه باشژن »س بژه بیژان دیگژر ،ایژم رهاارهژا بژهب ر بژالق ه میت اننژ
ت ژ هیم تتقژژی ش ژ ن یژژا بژژه بیاضارامژژی منجژژر ش ژ ن س ماغیرهژژای مراتاژژی ش ژ ت ت ژ هیم
رهاارهای بیادبی را تشژ ی می ننژ س بژرای م ژال ،در بژاهای خژاص ،مرابژر ممکژم ا ژ
رهاار بیادبی برف مقاب خ د را رهااری ام ی یا ه ی بقین س
پژژژوهح ضا ژژر ژژعی دارد اقژژارات بیادبانژژ  2ماژژطت پیشژژنهاد شژژ ه ت ژژ
( )20۱0را در زیرن ژ ی

ژژالددر

برر ژژی ن ژ س ترجمژژه نقش ژی تی ژ ی در اناقژژال و ضاژژا معژژاد ت

بژژیم زبژژان مق ژ ع و مقا ژ داردس زبژژان مق ژ ع و ترجمژژه بای ژ از نرژژر نقژژح و ژژارایی معژژادل
یک ژ یگر باشژژن س بژژه نرژژر خ

ژژتیقه ،اژژامری و مه ژ یزادخانی ( ،)20۱۸اتژژیرغ وج ژ د

تااوتهژژای هرهنگژژی و زبژژانی در تعریژژ
میت انژژ

معیارهژژای بیادبژژی ،ترجمژژه در ایژژم زمینژژه

نژژ نقژژح ا ا ژژی ایاژژا نژژ ۱ :س ضاژژا اقژژارات بیادبانژژه در زبژژان مقاژژ ؛ 2س

ضژژرف اقژژارات بیادبانژژه در زبژژان مقاژژ ؛ ۳س ژژاهح شژژ ت اقژژارات بیادبانژژه در زبژژان
1. iImpoliteness
2. conventionalized impoliteness formulae

۸۱

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

مقا ژ ؛ 4س جژژایگزینی اقژژارات بیادبانژژه در زبژژان مقا ژ بژژه م ژ ارد نژژامرب
شژژ ت اقژژارات بیادبانژژه در زبژژان مقاژژ س القاژژه در باهژژ

و 5س اهژژزایح

دوبتژژ ایژژران ،هنبژژ ر ژژه

پژوهحهژژای پیشژژیم نشژژان دادهانژژ  ،ضژژرف و ژژاهح شژژ ت همیشژژه جژژزو شژژی ههای
(رکس پا ار و خ

پر اربرد ب ده ا

تیقه ،در د

ه ف پژوهح ضا ژر برر ژی ایژم مق لژه ا ژ
در زیرن ی هژژای انگتیسژژی گ نژژه انعکژژا

اپ)س
ژه اقژارات ماژطت بیادبانژ هار ژی

مییابنژژ س بژژه همژژیم منرژژ ر ،پژوهشژژگران

دادههای خژ د را از مشژاه ة رهاارهژای زبژانی بیادبژی م جژ د در دو هژیت هار ژیزبان ژه
دارای مکالمژژهها و رهاارهژژای مهژژاورهای و بقیعیانژژ جمژژ هوری و ایژژم رهاارهژژای زبژژانی
را بژژه ان ژ ا مرات ژ

اق ژارات ماژژطت بیادبانژژه بققهبن ژ ی ژژرده و در نهای ژ

هنهژژا بژژا معاد تشژژان در زیرن ژ ی
ا

بژژه مقایس ژ

انگتیسژژی ضرهژژهای پرداخاهان ژ س ایژژم پژژژوهح درص ژ د

به الا ت زیر پا خ ده :
۱س ه ن

اقارات ماطت بیادبانهای در دو هیت هار یزبان ا اااده ش ه ا

؟

2س اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه در زیرن ی هژژای انگتیسژژی دو هژژیت هار ژژیزبان گ نژژه
ترجمه ش هان ؟
 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2الفاظ بیادبانه

تعژژاریای ژژه از الاژژا بیادبژژی در جامعژژ غربژژی وجژژ د دارد بژژر ایژژم ا ژژا
«ا ژژاااده از وااگژژان بژژا ژژار ردی بیادبانژژه ،نامهارمانژژه ،نامنا ژژر و ناشایسژژ

ا ژژ :
در باهژژ

اجامژژاای مشژژرص» (بیژژرز هاگر ژژام ،20۱2 ،صس )۳س بژژا ایژژم وجژ د زبژژان هار ژژی ماهیژ
نسژقااً مااژژاوتی نسژق

بژژه زبانهژای غربژژی داردس مژ تً در زبژژان هار ژی ژژار رد وااة «خژ ا»

بژژا ژژار رد و بژژه ارگیری هن در الاژژا بیادبانژژه در زبژژان انگتیسژژی بسژژیار مااژژاوت ا ژ ،
را ژژه در زبژژان هار ژژی تژژاب ی بسژژیار ژژنای و دژژ ی مهسژژ ب میگژژرددس ژژار رد وااة
«خ ا» در زبانهژای غربژی ضالژ

ر یژز و زشژ

و ناپسژن بژه خژ د گرهاژه ولژی در زبژان

هار ی ایم ژار رد امژتً در ژط دسژ و ژ گن بژادی مانژ ه ا ژ

و هن ماهیژ

زشژ
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را نژژ ارد ،بژژه ایژژم معنژژا ژژه غربیهژژا وااة خژژ ا را در زشژژ نگاری بژژه ار میبرنژژ ولژژی
ایرانیهژژا در م دعی هژژای غیرزشژژ نگاری و اصژژ ً بژژرای دسژژ و ژژ گن از هن ا ژژاااده
می ننژژ ؛ اصژژطتضاتی همنژژ ن «خژژ ا شژژاه ه»« ،خژژ ا و یتژژی» و غیژژره (رکس شژژیم یاما،
شادپیام و پرهیزگاری)20۱7 ،س
مه تژژریم و جژژام تریم نرریژژ بیادبژژی زبژژانی ت ژژ

ژژالددر ( ۱۹۹6و  )200۳ارائژژه

شژ ه ا ژ  ،زیژژرا «هیچیژژز از مطالعژژات دیگژژر بژژرای ارتقژژای ههژ مژژا از امتکژژرد و مقژژانی
نرری بیادبژی بژهب ر جژام تژت

نکردهانژ » ( ژالددر ،۱۹۹6 ،صس )۳50س ایژم نرریژه پژن

راهکار بیادبی دارد ه در تداد با راهکارهای ادب براون و ل ینس ن ( )۱۹۸7ا

س

راهکارهای بیادبی ه الددر ( ،۱۹۹6صس  )۳56ارائه میده اقارتان از:
 )1بیادبدی واحدح :1رهاژژار ته یژ وجهژژه 2بژه رو

مسژاقی  ،وا ژ و خژالی از ابهژژام

ص رت میگیردس
 )2بیادبددی ایبددابی :3ا ژژاااده از راهکارهژژایی ژژه بژژه وجهژ ایجژژابی 4مرابژژر ه ژژیر
میر ان س
 )3بیادبددی سددلبی :5ا ژژاااده از راهکارهژژایی ژژه بژژه وجه ژ

ژژتقی 6مرابژژر ه ژژیر

میر ان س
 )4ادب کنایددهدار :7هنگژژامی ا ژژ

ژژه ادب ،غیرصژژاددانه باشژژ و زمژژانی ا ژژاااده

میش د ه ه ف از اربرد راهکارهای ادب زبانی ،راای

ادب نقاش س

 )5ادب منعشده :8ا م ضدژ ر اامژال مقانژی بژر ادب در جژایی ژه انارژار بژروز رهاژار
مالدبانه میرودس
1. bald-on record impoliteness
)2. Face Threatening Acts (FTAs
3. positive impoliteness
4. positive face wants
5. negative impoliteness
6. negative face wants
7. sarcasm or mock politeness
8. withhold politeness

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

الددر( ،۱۹۹6صس  )۳52همننیم دو ن
 )1بیادبددی ذاتددی :1در ایژژم ن ژ

۸۳

دیگر بیادبی را تعری

می ن :

از بیادبژژی ،برخژژی از رهاارهژژا بژژهب ر ذاتژژی بیادبانژژه

تتقی میش ن و به وجهژ مرابژر ه ژیر میر ژانن س ایژم بیادبژی زمژانی رم میدهژ

ژه

گ ینژژ ه امتژژی ژژ اجامژژاای انجژژام دهژژ س مهققژژانی از جمتژژه لژژیچ ( )۱۹۸۳و بژژراون و
ل ینس ن ( )۱۹۸7بژر ایژم باورنژ

ژه بیادبژی ذاتژی مسژاق از باهژ

الددر ( )۱۹۹6ایم ماه م را با در نرر گرهام باه

تعری

 )2بیادبددی کدداذب :2ن ژ ای از بیادبژژی ا ژ
دانس

ه دا ناراضژ

تعریژ

میشژ د ،امژا

می ن س

و شژژای با ژ ان هن را ش ژ خی نایژژههمیز

ژردن مرابژر را ن اشژاه و هبسژا همقسژاگی رابطژ میژان اهژراد

را نشان میده س
در نرریژژههای دیگژژر ،ژژالددر ،ب ژژایت و وینمژژم ( )200۳بژژه برخژژی از جنقژژههای
زبانی و غیرزبانی ه بژر تهتیژ ماهژ م بیادبژی تأثیرگرارنژ اشژاره می ننژ س ایمهژا بژر ایژم
باورن

ه راهکارهای نهژ ی و لغژ ی صژرهاً بژرای تعریژ

و تهتیژ ماهژ م بیادبژی ژاهی

نیسان س ایم پژوهشگران به هار اام اشاره می نن :
 .1بافتهددای کیمددی :3ژژالددر ( )200۳اژژتوه بژژر برر ژژی خ ژ د ژژرم بژژه گ ژ نگی
بیان هن نیژز میپردازنژ س هژری
میت ان ژ بژژرای تهتی ژ

( )200۱بژه ایژم مطتژر میپژردازد ژه گ نژه نرریژ ادب

ژژتم ر ژژمیای ژژه رهاارهژژای بژژه ام ژ ته ی ژ وجهژژه ( )FTAsرا

شام میش د ،به ار رودس
 .2ترکیددر راهکارهددای بیادبددی :4راهکژژاری خژژاص (یژژا تر یقژژی از راهکارهژژا)
میت ان برای ایجژاد تقژارن بژهب ر مکژرر بژه ار گرهاژه شژ دس ایژم راهکارهژا میت انژ هژر
راهکژژار ژژاربردی از جمتژژه بژه ار گژژرهام لغژژات ،ژژاخاارهای نهژ ی و هژژر ویژگژژی زبژژانی
و غیرزبانی باش س

1. inherent impoliteness
2. mock impoliteness
3. discoursal contexts
4. combination of impoliteness strategies

۸4

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

 .3راهکارهددای لینددی بددرای ایبدداد بیادبددی :1اجژژزای ژژازن ة لهژژم ،ههنژژل ،بتنژ ی،
ژژرا

و یای ژ

ص ا ژ س ژژالددر و دیگژژران ( )200۳بژژرای بیادبژژی ژژتقی ،ژژه راهکژژار

لهنژی ارائژژه میدهنژ  :مژژان شژ ن از لهژژا زبژژانی (ضژژرف سژژی را دطژ
گژژرهام ن ب ژ

ژژردن یژژا نادیژ ه

دیگژژران در گااگ ژ ) ،ته ی ژ و تجژژاوز بژژه هدژژای شژژنی اری دیگژژرانس بژژرای

بیادبی ایجابی ،الددر ( )200۳راهکژاری ارائژه میدهژ
و نارهگیری از دیگران ا

ژه بژه معنژای انکژار زمینژ مشژارک

و با تغییر دامن ههنل تم رم میده س

 .4واکنشها در برابدر رفتدار بیادبانده :2هژر رهاژار غیرمالدبانژه میت انژ بژهدنقال خژ د
وا نشژژی در پژژی داشژژاه باشژژ س برا ژژا

نرریژژ ژژالددر ( )200۳وا نحهژژا بژژه دو شژژک

پریرهام ته ی وجهه یژا برخژ رد بژا ته یژ وجهژه رم میدهنژ س برخژ رد بژا ته یژ وجهژه
راهکارهژژایی را شژژام میشژ د ژژه میت اننژ دهژژاای یژژا تژ هیمهمیز باشژژن س در وا نحهژژای
ت ژ هیمهمیز ،ته ی ژ وجهژژه بژژا ته ی ژ وجهژژ دیگژژری م اجژژه خ اهژژ ش ژ و وا نحهژژای
دهژژاای ،در برابژژر ته ی ژ وجهژژه ،از وجه ژ خ ژ د دهژژا می نن ژ س ایژژم وا نحهژژا بژژه هه ژ و
تهتی رهاارها و گااههای بیادبانه ،بسیار مز می نن س
برخی از مهققان بر ایژم باورنژ

ژه بیادبژی میت انژ ذاتژی باشژ س ژالددر ( )20۱0نگژاه

ج یژژ ی بژژه بیادبژژی ذاتژژی داردس بژژه نرژژر ژژالددر ( )20۱0بیادبژژی دارای دو جنقژژه ا ژژ :
جنق ژ معنژژایی و جنق ژ ژژاربردیس هژژر دو در مقاب ژ یک ژ یگر بژژر روی یژژز پی ژژاار داب ژ
هه انژژ امژژا هیچ ژژ ام ایژژم مطتژژر را تدژژمیم نمی ننژژ

ژژه یژژزی در باهژژ

میت انژژ

بیادبی تتقی ش دس
ژژالددر همننژژیم اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه را برر ژژی ژژرده و دو رو
هنها پیشژنهاد می نژ  :روشژی بژرای برر ژی اصژطتضاتی ژه بژه ژم
جه ژ گیری می نن ژ و رو

بژژرای برر ژژی

بیادبژی هرا تمژی

دیگژژری ژژه بژژه برر ژژی الگ هژژای اصژژطتضات در باه هژژای

غیرمالدبانه میپردازد ( الددر)20۱0،س

1. prosodic strategies for impoliteness
2. response options to impoliteness

۸5
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پژژژوهح ضا ژژر ژژعی دارد بژژه برر ژژی بیادبژژی در ترجم ژ دی اریشژژنی اری بدژژردازدس
وجژه تمژایز ایژم پژژوهح بژا ژایر پژوهحهژای صژ رتگرهاه ،اژتوه بژر تهتیژ اقژارات
ماژژژطت بیادبانژژژ ژژژالددر ( ،)20۱0برر ژژژی ایژژژم اقژژژارات در ضژژژ زة ترجمژژژه ا ژژژ س
پژوهشژژگران درص ژ دن نقژژح زیرن ژ ی

را در اناقژژال و ضاژژا معژژاد ت اقژژارات بیادبانژژه

بیم دو هرهنژل برر ژی ننژ ؛ مق لژهای ژه تژا ن ن در زبژان هار ژی بژه هن ماژر پرداخاژه
ش ها

س

الددر ( )20۱0بژه ماهیژ
ایم نایجه میر

ارتقژا بژیم نرامهژای زبژانی و ماهژ م بیادبژی پرداخاژه و بژه

ژه بیادبژی میت انژ در اصژطتضات زبژانی بژه بژ ر نسژقی ذاتژی باشژ :

«ادب /بیادبژژی معنژژایی و ادب /بیادبژژی ژژاربردی را بژژهان ان دو مق لژژ مادژژاد بژژه هژژ
وابسژژاه بژژر روی پی ژژاار مژژیبین » ( ،20۱0صس )۳2۳6س ادب /بیادبژژی هژژ میت انژژ در
برخی از اصطتضات ذاتژی باشژ و هژ میت انژ در باهژ
بژژه ایژژم نکاژژه ژژروری ا ژ

خاصژی مهقژد شژ د امژا ت جژه

ژژه نژژه اقژژارات زبژژانی و نژژه باه ژ  ،تعقیژژر و تاسژژیر ادب/

بیادبژژی را تعیژژیم نمی ننژ س ماهژ م تیژ ی ژژه از پیژژام بژژر میهیژ همژژان معنژژای صژژری و
ضقیقژژی ا ژژ

و معنژژای ژژاربردی بژژه معنژژایی اشژژاره دارد ژژه از بریژژد باهژژ

دریاهژژ

میش دس
نرریژژ اقژژژارات ماژژژطت بیادبانژژژ ژژژالددر برا ژژژا
ماژژطت بژژ دن و رویکژژرد نراممنژژ ادب او تعریژژ

تعریژژژ

شژژ ه ا ژژ س ماژژطت بژژ دن از دیژژ

تر ژژ راهی ( )200۱یعنژژی «پی نژژ ی ژژه بژژیم ژژرم و باهژژ
اقژارتی ا ژ

ژه در گااژژههای شژرص در یژژز باهژ

بنابرایم ماطت بژ دن امژری نسژقی ا ژ

تر ژژژ راهی ( )200۱از

و ممکژم ا ژ

دژژرار دارد و ارتقژژا هراوانژژی

خژژاص بژه ار مژیرود» (صس )۱۳0س
در بژیم اهژراد مراتژ

ضاژی بژا

زبان مشژارک مااژاوت باشژ س ایژم امژر اضامژال ایژم را ژه اقژارتی خژاص در بژاهای ویژژه
ت ژژ اهژژراد خژژاص ماژژطت میشژژ د ،نقژژن نمی نژژ س بنژژابرایم ماژژطت بژژ دن اژژاهراً
نایج زبان ا

س

ژژژالددر ( ،20۱0صس  )۳244بژژژرای برر ژژژی اقژژژارات ماژژژطت بیادبانژژژه دو رو
پیشژژنهاد می ن ژ « :روشژژی ژژه اصژژطتضاتی را برر ژژی می ن ژ

ژژه بیادبژژی هژژرامام بژژه هن

۸6
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ژژ د داده میشژژ د و رو

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

دیگژژر بژژر ماعژژارف بژژ دن اصژژطت در باه هژژای بیادبژژی

مامر ژژز میشژ دس» او بژژر ایژژم بژژاور ا ژ

ژژه ادب/بیادبژژی معنژژایی و ژژاربردی از یکژ یگر

مسژژاق ان و پی نژژ ی ذاتژژی بژژر روی یژژز پی ژژاار دارنژژ س در یژژز اقژژارت زبژژانی ،ادب/
تعیژیم ژرد امژا هیچیژز از هنهژا بژه ههژ در ژای از ادب/

بیادبی ذاتی را میت ان با باهژ

بیادبژژی مژژز نمی نژ س مژ لی ژژه او بژژرای اقژژارات بیادبانژژه ارائژژه میدهژ برا ژژا
ماژژطت تر ژ راهی ا ژ  ،امژژا ت جژژه بژژه ایژژم نکاژژه ژژروری ا ژ
ادب از اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه ماژژ اولتر ا ژژ س برا ژژا

ادب

ژژه اقژژارات ماژژطت

اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه

در ) Oxford English Corpus (OECژژژژژالددر ( ،20۱0صس  )۳242الگژژژژژ ی اقژژژژژارات
ماطت بیادبانه زیر را ارائه میده :۱
اهانتها

2

۱س تمات ن ایی تقی شرای

۳

]ت ژ [ ]اضمژژد /لعناژژی /ژ های /تژژه پژژ ک /خژژ و ژژ  /پسژژ  /اهژژ  /ضرامژژزاده/بازنژژ ه /دروغگژژ  /بیضیژژا /ت لژژه /لکاتژژه /بنژژه پژژررو /نکقژژ  /مرتیکژژه و غیژژره[ ]لعناژژی/
خراب /ی

 /اد /ضقیر و غیره[

2س مطالقههای تقی شرای

4

]-تژژژژژ [ ] نی/خیتژژژژژی[ ] ی /گن  /دن/اضمد /تیطه/دری ه /ژژژژژال

 /مایژژژژژ

یأ /بیهکر/دی انژژه /دی انژژهتر از دی انژژه /بیار ژژه /بینژژاره /غرغژژرو /نارتانگیژژز /ژژاد/
زش

و غیره[ ]هسای[
]ت [ ]هیچ ار در ای /ضساب اده و غیره[ ]نمیت نی انجام ب هی[]-ت [ ]ضال رو به میزنی[ ]ت [ ]مرا ب ضال می نی[

۱س روشهها ویژگیهای اخااری اقارات بیادبانه و خ های م رب گزینحهای دیگر را نشان میدهن س
2. insults
3. personalized negative vocatives
4. personalized negative assertions

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

۳س اشارههای تقی شرای

۸7

۱

]دهژژان /ژژار /ژ ن /هیک ژ  /جنژژازه /د ژژاان /شژژک  /گالژژه /ب ژ و غیژژره[ ]نارتانگیژژز/مزخرف ت [

4س اشارههای تقی شرای مرب

م (در ضد ر گ ین ه)

به شرص

2

]-ایم[ ]بیشع ر[ ]اضمد[

]-او[ ]خ و

[ ]ا

[

گییهها/انتقادهای نیشدار

3

]-هن/ایژژژژژژم[ ] ژژژژژژامتً /ه دالعژژژژژژاده /بژژژژژژهب ر وضشژژژژژژانا ی و غیژژژژژژره[

]ب /هشغال/مزخرف/وضشاناک/اهادا و غیره[ ]ا
سؤاالت/پیشفرضهای چالشی یا ناخوشایند

 /ب د[
4

 را زن گی مرا غیرممکم می نی؟داری ه دروغی به مم میگی؟؟

-ا ن ه اشاقاهی رم داده ا

میخ اهی با مم بهث نی یا میخ اهی بروی زن ان؟عبددارات تیقیرآمیدد ( 5بژژه ژژاربرد تمژژ «ضقیژژر» در اشژژارههای ژژتقی شراژژی نیژژز
ت جه نی )
]هن[ ]بنگانه /د انه[ ]اتیمیلکنندههای پیام
-اینجا گ

[

6

نی (مق مه)

گرهای مطتر رو؟ (پر ح تأیی ی)1. personalized negative references
)2. personalized third-person negative references (in the hearing of the target
3. pointed criticisms/complaints
4. challenging or unpalatable questions and/or presuppositions
5. condescensions
6. message enforcers

۸۸
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مطالعات زبان و ترجمه

ههمی ی ی گاا ؟ (پر ح تأیی ی)عبارات انفصالی

1

دور شگ شبزن به اکعبارات سرکوبکننده

2

]-بقن [ ]اون رو[]/دهان/ص رت/گاله و غیره[ ]نارتانگیز /لعنایات رو[

خاه شتهدیدها

3

]-مم /ما[ ]گردنژ

را میشژکن  /لژه و لژ ردهات مژی ن  /تژ ی گژ

ات مژیزن  /ژر

از تژژمات جژژ ا مژژی ن  /صژژاف از روت رد میشژژ  /و غیژژره[ ]اگژژر هژژتن ژژار را انجژژام
ن هی[
]-هتن ار انجام ش د[ ]دق از ایم ه مم[ ]ت را بزن  /خاهات ن [

عبارات سلبی( 4مانند ناس اها ،خواستههای بد)
]برو[ ]به جهن  /خ دت را دار بزن /لعن]گ رت رو گایژژم ههر ژ

به ت [

م[

از الگ هژژای بیادبژژی ،صژژرهاً بژژه دادههژژای ژژالددر مهژ ود میشژ د و تمژژام

اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه در زبژژان انگتیسژژی را پ شژژح نمیدهژژ س بژژه برخژژی از مژژ ارد
بیادبژی ژژه انارژژار میرهژ
زیژژرا غالقژژاً در دادههژژا یاهژژ

در ایژژم ههر ژ

گنجانژ ه شژ ه باشژژن اشژژارهای نشژ ه ا ژ ؛

نشژژ ن س بژژرای م ژژال ،رهاارهژژا و تمژژات تژژاب بهنژژ رت رم

دادهان س معم ً تمات تژاب همژراه بژا اقژارات ماژطت بیادبانژه ژه در بژا بژ انها اشژاره
ش ژ بژژه ار میرون ژ س شژژای برخژژی از اقژژارات ماژژطت بیادبان ژ بژژا در اژژاهر غیرمالدبانژژه
1. dismissals
2. silencers
3. threats
4. negative expressives

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

نقاشژژن  ،را ژژه ویژگژژی هنهژژا در باهژژ

۸۹

خژژ د را نشژژان میدهژژ س جنقژژههای ارو ژژی و

وجژژژ د ویژگیهژژژای غیرزبژژژانی در تعژژژامتت گااژژژاری میت انژژژ بیادبژژژی برخژژژی از
اصطتضات با را تش ی

ن س

 .2 .2ترجمة الفاظ بیادبانه در ترجمة دیداریشنیداری

ترجمژژ تاب هژژای زبژژانی بژژهب ر تژژی و الاژژا بیادبانژژه بژژهب ر خژژاص مژژ رد ت جژژه
پژوهشژژگران بسژژیاری در ارصژژ ترجمژژه دی اریشژژنی اری بژژ ده ا ژژ س ایژژم م
همننژژیم در باهژژ

زبژژان هار ژژی هژژ برر ژژی شژژ ه ا ژژ

پژوهحهژژای بسژژیاری بژژه ایژژم مسژژهته پرداخاهان ژ س در باه ژ

و در نژژ

ژژ

ژژال اخیژژر

زبژژان هار ژژی القاژژه بیشژژار بژژه

دوبته ت جژه شژ ه و دلژیتح هن ژه دوبتژه شژی ة اصژتی ترجمژ دی اریشژنی اری در ایژران
ا

س به مسژهت زیرنژ ی

نیژز جسژاهگریراه اشژاراتی شژ ه ا ژ ؛ را ژه در ایژران بسژیار

ژ بهصژ رت ر ژژمی مهاژ ت زیرن ژ ی
زیرن ژ

(اژژامری و خ

غیرضرهژژهای ا ژ

و

میشژ ن و ارهژژا بیشژژار بره ژ ارزیرن ی

ژژتیقه)20۱۹ ،س در زمین ژ دوبتژژه میت ژ ان بژژه

دژ امی اژژادل ( )20۱0اشژژاره ژژردس او بژژه دنقژژال برر ژژی نم دهژژای انسژ ر در دوبتژ هژژیت
معروف پ رخ ان ه ب ده و بژه ایژم نایجژه ر ژ ه ا ژ

ژه در ایژم هژیت

انسژ ر از بریژد

راهقردهژژای مراتاژژی همن ژ ن ضژژرف ،جژژایگزینی ،ضسژژم تعقیژژر یژژا تغییژژر در ژژکان های
هژژیت اامژژال شژژ ه ا ژژ س صژژ یقی و ناجیژژان تقریژژزی ( )20۱2نیژژز بژژه برر ژژی ترجمژژ
تاب هژای زبژانی در پژن هژژیت انگتیسژیزبان پرداخاهانژ س ناژای ایژژم پژژوهح نشژان میدهژ
ه اژاهرا مارجمژان در دوبتژه بژه ا ژاااده از ضسژم تعقیژر و ضژرف تاب هژای زبژانی تمایژ
بژر دوبتژه و ترجمژه در ایژران ایمگ نژه میبتقژ س خ

دارن ؛ را ژه شژرای ضژا

ژتیقه

و اژامری ( )20۱4نیژز بژا برر ژی هژار هژژیت انگتیسژی ،شژی ههای ترجمژ تاب هژای زبژژانی
بژژه هژژار گژژروه ضژژرف ،جژژایگزینی بژژا تاب هژژای مقا ژ  ،جژژایگزینی بژژا م ژ ارد نژژامرب
ضسژژم تعقیژژر تقسژژی

ردهانژ

دو پژوهح دیگژر در زمینژ

و

ژژه القاژژه ضژژرف بیشژژاریم هراوانژژی را داشژ س در ژژال 20۱6
یا ژ های دوبتژه بژه ژاپ میر ژ س خ

ژتیقه و اژامری

( )20۱6ژژمم تعیژژیم ژژارگزاران دوبتژژه ژژه در امژژر انس ژ ر و تعیژژیم یا ژ های ژژتن
دوبتژژه در ایژژران دخالژژ

دارنژژ  ،نم نژژههایی نیژژز از شژژی ههای انسژژ ر در نژژ ده هژژیت

۹0

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

دوبت ژه ش ژ ه را ارائژژه ردهان ژ س در مقال ژ دیگژژری ،ن یس ژی ،امژژر و جتلی ژان ددی ژد ()20۱6
به دنقال برر ژی مکانیسژ

انسژ ر در دوبتژ هار ژی ب دنژ و بژا نژ نم نژه مژ ردی ایژم

مکانیسژژ را وا ژژاوی ردنژژ س پا ژژار و خ

ژژاپ) بژژه برر ژژی دوبتژژ

ژژتیقه (در د ژژ

هار ژژژی ژژژهگان پ رخ انژژژ ه ،شژژژی ههای انسژژژ ر در ایژژژم مجم اژژژه را وا ژژژاوی و
د ژژاهبن یهایی از نم دهژژای مرات ژ

انس ژ ر ارائژژه ردهان ژ س اژژتوه بژژر پژوهحهژژایی در

زمینژژه دوبتژژه ،میتژژ ان بژژه ژژار پژوهشژژی خ

ژژتیقه و دیگژژران ( )20۱۸در زمینژژ

بره ارزیرن یسژژژی اشژژژاره ژژژردس ایژژژم پژوهشژژژگران نشژژژان دادنژژژ
برهژژ ارزیرن ی

ژژژه مارجمژژژان

از راهقژژرد ضژژرف در م اجژژه بژژا تاب هژژای زبژژان بژژهمراتر بسژژیار ماژژر

ا اااده ردهان و ترجی دادهانژ تاب هژای زبژانی را بژه همژان شژکتی ژه در مقژ ع بژ ده در
ترجمه اناقژال دهنژ س نایجژهگیریای ژه ایژم پژوهشژگران از ژار خژ د ردهانژ ایژم ا ژ
ژژه برهژژ ارزیرن ی ها ژژ ن ارهژژای خژژ د را بژژهب ر غیرر ژژمی و زیرزمینژژی ارائژژه
می ننژ خژ د را متژژزم بژژه راایژ

اصژ ل و هنجارهژژای ضرهژژهای ترجمژ دی اریشژژنی اری

نمیداننژژ س در زمینژژ ترجمژژه از هار ژژی بژژه انگتیسژژی در ارصژژ ترجمژژ دی اریشژژنی اری
هار ی ،پژوهحهای بسژیار مژی انجژام شژ ه ا ژ ؛ را ژه ایژم گ نژه ترجمژه در مقایسژه
بژژا رو

اکژژ

خژژ د یعنژژی ترجمژژ انگتیسژژی بژژه هار ژژی ماژژر انجژژام میشژژ د (رکس

اامری)۱۳۹7 ،س با ت جه بژه هژ ف خژاص ایژم پژژوهح ژه بژرر

ترجمژ الاژا بیادبانژه

در زیرن ی هژژای انگتیسژژی هیت هژژای ایرانژژی ا ژ  ،پژوهشژژگران نا انسژژان پژژژوهح ژژامتً
مرتقطی پی ا نن س ایژم امژر نشژان میدهژ در ایژم زمینژه جژای پژوهحهژایی از ایژم د ژ
خالی ا

س در دسم

بع ی به م

زیرن ی

ماا تر میپردازی س

 .3 .2زیرنویس

بژهب ر تژژی میتژ ان گاژ

ژژه ترجمژ دی اریشژژنی اری بژه تر یژژر صژژاه نمژژایح و

درار گرهام ترجمه در صژاه نمژایح اشژاره می نژ س بژه اقژارت دیگژر صژاه نمژایح بژر
مه ژ ر زبژژان مق ژ ع و ترجمژژه بژژر مه ژ ر زبژژان مقا ژ ا ژ

ژژه بینن ژ ه از بریژژد خ ان ژ ن

ترجمه و دی ن صاه نمایح بژا زبژان مقژ ع ارتقژا بردژرار می نژ س بژه گااژ دیژاز ژیناا
و رمائژژژ ( )2007برنامژژژههای دی اریشژژژنی اری از دو اصژژژ تاژژژ یر و صژژژ ا ا ژژژاااده

۹۱

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

می نن و ایژم صژ رت و تاژ یر میت انژ بژه صژ رت تمژی و گااژاری ۱یژا غیر تمژی و
غیرگاااری 2باشن س
زابالقیا ک ا ( )200۸ه معیار زیر را برای ما ن دی اریشنی اری بر میشمارد:
۱س ماژژ ن دی اریشژژنی اری تر یقژژی از اناصژژر دیژژ اری ،شژژنی اری ،زبژژانی و غیرزبژژانی
ا ژ س در ایژژم صژ رت ،بیننژ ة مژژام ،هژ از نیژروی باژژری و هژ از نیژژروی ژژمعی خژ د
برای ارتقا با مام دی اریشنی اری ا اااده می ن س
2س اناصژژر دیگژژری میت اننژژ مکمژژ تر یقژژات هژژ د نیژژز باشژژن و شژژای در برخژژی
شژرای  ،ایژم اناصژژر برژح ج اییناپژریری مژژام تتقژی باشژن س مژ تً م ژیقی هژیت ممکژژم
ا

برح ج اییناپریر باشژ س امژا یژزی ژه مهژ ا ژ

تااویر ا

ارتقژا بژیم م ژیقی ،ن شژاه و

و اینکه گ نه ایم اناصر با یک یگر تر یر میش ن س

۳س ه مرضت اصژتی بژرای ت لیژ اثژر وجژ د دارد۱ :س دقژ از هیت بژرداری (ن شژام مژام،
تمژژریم ژژردن ،انارژژاب بژژازیگران وسسس) 2س هیت بژژرداری ژژردن ( ژژارگردانی ،هیت بژژرداری،
گری و بازی) ۳س بع از هیت برداری (ویرایح)س
به اقیژ ة پژرز گنزالژز ( ،200۹صس « )۱4زیرنژ ی

دطعژهای از مژام اقژی ا ژ

ژه بژر

صهن باری گراشژاه میشژ د (معمژ ً نزدیژز بژه پژاییم ژادر) در همژان زمژان ژه مژام
دی اریشژژنی اری نمژژایح ،اجژژرا یژژا پرژژح میشژژ د»س زیرنژژ ی
مهژژ ودی هایی همژژراه ا ژژ

همنژژ ن دوبتژژه بژژا

ژژه میت انژژ بهشژژ ت بژژر شژژی ههای ترجمژژه و مهاژژ ل
ژژه در پیشژژینه از هنهژژا نژژام بژژرده شژژ ه ا ژژ

نهژژایی تژژأثیر بگژژراردس دو مهژژ ودی

مهژژ ودی های زمژژانی و هدژژایی ۳ا ژژ س مهژژ ودی های زمژژانی بژژه ایژژم مسژژهته اشژژاره
دارن

ژه بیننژ ه بژرای خ انژ ن زیرنژ ی

دلی زیرن ی هژا بایژ بژا ژرا
زیرن ی

بژا هرصژ

مهژ ودی م اجژه ا ژ

و بژه همژیم

منا ژقی بژر روی صژاه نمژایح دژرار بگیرنژ س در وادژ

بای مان گاری منا قی بژر روی صژاه نمژایح داشژاه باشژ ؛ نژه هندژ ر زیژاد ژه

بااژژث شژ د بیننژ ه مجژ داً زیرنژ ی

را بر انژ یژژا نژژه هندژ ر ژ باشژ

ژژه بااژژث شژ د

1. verbal
2. non-verbal
3. spatial and temporal constraints

۹2

مطالعات زبان و ترجمه

بیینژژ ه هرصژژ
مه ژ ودی
دسژژم
ا ژژ

نکژژرده ژژ زیرنژژ ی

هدژژایی بژژه ایژژم م

ژ

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

را بر انژژ و دسژژمای از پیژژام را از د ژژ
اشژژاره دارد ژژه هژژر خ ژ زیرن ژ ی

تنهژژا میت ان ژ

مه ژ ودی از پیژژام را در خ ژ د جژژای ده ژ س هن ب ژ ر ژژه در پیش ژین تهقیژژد هم ژ ه
در ترجمژژههای تجژژاری ،در هژژر خژژ زیرنژژ ی

وجژژژ د دارد (دیا
مهژژ ودی

ژژژیناا

ختژژد ترجمژژههایی ا ژژ

انارژژار نیسژژ

ضژژ ا ر بژژیم  ۳۸تژژا  40ژژار ار

و ریمائژژژ 2007 ،؛ پ ر ژژژم)20۱۱ ،س امژژژا نایجژژژه ایژژژم دو

ضج ترن ژ ؛ بنژژابرایم ممکژژم ا ژ

ژژه بژژهمراتر نسژژق

بژژه مژژام مقژژ ع

زیرن ی

تژژاهتر و

م ژ اردی در زیرن ی هژژا ضژژرف ش ژ ن س م ژ تً دور از

ژژه الاژژا ر یژژز در زیرن ی هژژا ضژژرف شژژ ن س بنژژابریم ،ضژژرهیات و

تغییراتی ژه در ژط ترجمژه الاژا بیادبانژه دیژ ه شژ د ممکژم ا ژ
دطعی

ب هژژ س

در نایجژ الزامژات

ب ده باش س با ت جژه بژه اژ م د ار ژی بژه ماژرج یژا نسژر اصژ  ،نمیتژ ان بژا
گا

ماهیژژ

ه ایم تغییرات اضاما ً به ه دلی ب دهان س
ژژه میت انژژ دادههژژای بسژژیاری منا ژژقی بژژرای

ترجمژژه بژژه گ نژژهای ا ژژ

پژوهحهژژای منر رشنا ژژی بهخاژژ ص منر رشنا ژژی میژژانهرهنگی و هراهرهنگژژی باشژژ ؛
را ژژه در امژ ترجمژژه بژژیح از یژژز زبژژان و هرهنژژل دخی انژ و دو زبژژان بژژر شژژی ههای
ترجمژژه تژژأثیر میگرارنژژ (د ژژیت)20۱۹ ،س مسژژهت رهاارهژژای زبژژانی بیادبانژژه ژژه در ذیژژ
مجم اژژ ادب دژژرار میگیژژرد یکژژی از ض زههژژای بسژژیار جژژراب در زمینژژ پژوهحهژژای
منر رشنا ژژی میباش ژ س ضاژژی و میسژژ ن ( )۱۹۹7در دهژژهای ژژه ترجم ژ دی اریشژژنی اری
در هغژژاز راه ب ژ د بژژه مسژژهت ادب در زیرن ژ ی
میت انژژژ د ژژژار

پرداخان ژ و بژژر ایژژم بژژاور ب دن ژ

تغییراتژژژی ناخ ا ژژژاه در زیرنژژژ ی

مهژ ودی های هنژژی خژژاص م اجژژه ا ژ

شژژژ د؛ را ژژژه زیرنژژژ ی

منر رشنا ژژی تاضژژ ودی دابتیژژ

بژژژا

و ترجمژژه در هن بایژ ختصژژهتر بیژژان ش ژ دس بژژا

ایژژم تاا ژژیر بژژه اقیژژ ه د ژژیت ( ،)20۱۹اگر ژژه شراژژی پردازی میت انژژ تهژژ
شژژی ههای ترجمژژ خژژاص زیرنژژ ی

ژژه ادب

تژژأثیر

همنژژ ن ختصژژه و ضژژرف دژژرار گیژژرد ،معنژژای

بازیژژابی دارد مرا صژژاً از بریژژد ضر ژژات بژژازیگران و

ویژگیهژژای ص ژ ایی بژژازیگران؛ در نایجژژه بیین ژ گان میت انن ژ بژژرای پژژرداز

ابتاژژات از

ابتاات دیگر مجراهژای ذ ژر شژ ه نیژز ا ژاااده ننژ و تنهژا ماکژی بژه زیرنژ ی

نقاشژن س

۹۳

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

در ترجم ژ الاژژا ر ی ژز ،بهاقی ژ ه هرنان ژ ز دوبژژا ( )2006نمیت ژ ان از ش ژی ة ترجمژژه تمژژه
بژژه تمژژه ا ژژاااده ژژرد را ژژه ایژم الاژژا در دو زبژژان اضامژژا ً ار ردهژژای منر رشژژناخای
ماااوتی دارن و بهاریم شژی ة ترجمژه پیژ ا ژردن نزدیژز معادلهژایی ا ژ
تژأثیر نسژژقااً مشژژابه مژژام مقژ ع داشژژاه باشژژن س پژ

ژه ژار رد و

الاژژا ترجمهشژ ه بایژ در زبژژان مقاژ

بقیعی جت ه نن س
 .3روش پژوهش
 .1 .3دادهها

دو هیت هار ژیزبان بژه نامهژای جژ ایی نژادر از ژیمیم ( ،)20۱0برنژ ة ا ژکار بهاژریم

هژژیت غیرانگتیسژژیزبان در  20۱2بژژه ن یسژژن گی و ژژارگردانی اصژژغر هرهژژادی و ابژژ و
یز روز ( )20۱6برنژ ة ژیمر بتژ ریم در ژی و هژارمیم دورة جشژن ارة هژیت هجژر بژه
ن یسن گی و ارگردانی ژعی رو ژاا انارژاب و برر ژی شژ س اتژ

انارژاب ایژم دو هژیت

وجژژ د گااگ هژژای مهژژاورهای و رهاارهژژای زبژژانی بیادبانژژه ا ژژ س اتژژ
هنهژژا ایژژم ا ژ

دیگژژر انارژژاب

ژژه ایژژم دو هژژیت ت انسژژاهان بژژهخ بی جنقژژههای اجامژژاای و هرهنگژژی را

در باه های وادعی منعک

نن (امج یان ،پ رصقا و داوودی)۱۳۹4 ،س

 .2 .3مراحل اجرایی تیقیق

بژژرای برر ژژی ارتقژژا بژژیم بیادبژژی و زیرن ژ ی  ،مهققژژان از رو
اد ژ امات زیژژر بژژهترتیر ص ژ رت گره ژ  :ابا ژ ا برا ژژا
( )20۱0ه در برژح دقژ ت

مژژی بهژژره بردن ژ س

اقژژارات ماژژطت بیادبان ژ ژژالددر

ژی داده شژ  ،تمژامی رهاارهژای زبژانی بیادبانژ م جژ د در

دو هژژیت ا ژژاررا شژ ه و بژژه انژ ا اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه بققهبنژ ی شژ س ژژد
رو

یکسژژانی معادلهژژای انگتیسژژی رهاارهژژای زبژژانی بیادبانژژه در زیرنژژ ی

ش و بژه انژ ا اقژارات ماژطت بیادبانژه بققهبنژ ی گردیژ س زم بژه ذ ژر ا ژ
ضا ژژر بژژر روی زیرن ژ ی

بژژه

ا ژژاررا
پژژوهح

ر ژژمی ایژژم هیت هژژا ژژه در جشژژن ارههای معاقژژر و بیمالمتتژژی

ب ژه ار رهاژژه ا ژ  ،انجژژام ش ژ س یاهاژژهها نشژژان داد ژژه  247اقژژارت بیادبانژژ ماژژطت در
زیرنژژژ ی

زبژژژان مقژژژ ع و زبژژژان مقاژژژ وجژژژ د داردس ایژژژم اقژژژارات شژژژام اهان هژژژا،

۹4

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

گتیژژهها/اناقادهای نژژیحدار ،ژژالا ت الشژژی ،اقارتهژژای تهقیرهمیژژز ،تهمی ننژژ ههای
پیژژام ،اقارتهژژای انااژژالی ،اقژژارات ژژر ب نن ه ،ته یژژ ها و اقژژارات ژژتقی میباشژژ س
برا ژژا

و هراوانژژی اقارتهژژای بیادبانژژ ماژژطت  ،مهققژژان بژژه تهتیژژ و برر ژژی

نژژ

دادهها میپردازن س
ایژژم برژژح شژژام نم نژژههایی از رهاارهژژای زبژژانی بیادبان ژ مشاه هش ژ ه در زیرن ژ ی
اصژتی و معادلهژای هنهژا در زبژان مقاژ ا ژ س هژر یژز از ایژم رهاارهژا بیژانگر یکژژی از
اقژژارات ماژژطت بیادبانژژ ژژالددر ( )20۱0ا ژژ

ژژه برا ژژا

نژژ

اقژژارت ،د ژژاهبن ی

ش هان س
 .4نتایج و بیث

در ایم دسژم  ،تهتیژ دادههژا اباژ ا بهصژ رت یاژی و مژ ردی برر ژی میگژردد و در
اناها ،ناای

می نیز ارائه میش دس

اهانتها
در ایژژم پژژژوهح ،هژژیچ یژژز از تمژژات نژژ ایی ژژتقی شراژژی و اشژژارههای ژژتقی
شرای ه زیرمجم اه اهان ها هسان یاه

نش س

مطالبههای سلبی شخصی
ایژژم زیرمجم اژژه از اهان هژژا بژژه مطالقژژههای غیرمعمژژ لی اشژژاره دارد ژژه گ ینژژ ه در
مقابژ مرابژژر خژ د اترژژاذ می نژ س در ایژژم نژ
«شما» مشاه ه ش

اقژژارات بیادبانژژه ،غالقژاً ژژمیر «تژ » یژژا

ه ایم خ د ،بیادبی را تش ی می ن س

جدول  .1عبارات مصطلح بیادبانه (مطالبههای سلبی شخصی) مستخرج از فیلمها و زیرنویس انگلیسی
آنها
زمان

-- 00:0۹:07،۹5۱
> 00:0۹:۱0،072
-- 00:45:2۱،۹5۱
> 00:45:25،566

فیلم

اب و یز روز
اب و یز روز

جملة مبدأ

جملة مقصد

ت ه هدم نیسای هدم برات

I can't just share the
!news with you

ت خ ب پ لم ی مغازه

All that money from the
shop is making you
ballsy.

یز تعری
اهااده زیر د ا

نه!
میتازونیاس

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس
زمان

فیلم

-- 00:04:۳7،520

ج ایی نادر از

> 00:04:42،274

یمیم

-- 00:06:۳۹،۸26
> 00:06:4۳،۱56

جملة مبدأ

جملة مقصد

هیشکی هینی نمیههمه هق
ت میههمیس
شما هی

اب و یز روز

۹5

رت ن نمیشه ،نه؟

هدم بای خاه ش رو ضاماً
بها ن بگهس

No one understands but
you.
Shush isn't enough! You
want me to ask you to
shut up.

در هژژار م ژژال جژژ ول  ،۱گ ینژژ ه در مقابژژ مرابژژر ،از ااهژژارات ژژتقی ا ژژاااده
می ن س
اشارههای سلبی شخصی مربوط به شخص سوم
گ ینژ ه بژژهب ر غیرمسژژاقی در رابطژژه بژژا مرابژژر خژ د ژژه ضدژ ر دارد از ااهژژار نرژژر
ژژتقی ا ژژاااده می نژژ س در ایژژم اقژژارات ،غیرمسژژاقی بژژ دن ماهژژ م بیادبژژی را تق یژژ
می ن س
جدول  .2عبارات مصطلح بیادبانه (اشارههای سلبی شخصی مربوط به شخص سوم) مستخرج از فیلمها و
زیرنویس انگلیسی آنها
زمان

-- 00:0۱:۱7،742
> 00:0۱:۱۹،40۹

فیلم

اب و یز روز

-- 0۱:0۸:07،000

ج ایی نادر از

> 0۱:0۹:۱۱،۱20

یمیم

-- 0۱:05:07،000

ج ایی نادر از

> 0۱:05:۱۱،۱20

یمیم

جملة مبدأ

گ ایی را از ننه بابا

جملة مقصد

ارث

بردهس
دخارِ ه یکی م

هینه!

ضا هدا ،ایم خان  ،معت
دخار ایم هدا

س اینا

ضرهاش ن یکی ردن به
اباالاد س

-- 00:27:50،6۱7
> 00:27:5۳،7۸۱

اب و یز روز

هر ی بیشار ت به ایم اصرار
می نی ایم ب تر نمیههمهس

She's inherited her
poverty from her
parents.
She's someone like
!himself
Judge, this woman is
his daughter's teacher.
They've worked on their
سstory together, I swear
The more you insist, the
سmore he doesn't get it

۹6

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

در دو م ژژال جژژ ول  ،2گ ینژژ ه مرابژژر را هشژژکارا ژژرزنح می نژژ س در م ژژال ژژ م
گ ینژژ ه بژژه مرابژژر تهمژژ

دروغگژژ یی میزنژژ س و در م ژژال هخژژر ،گ ینژژ ه غیرمسژژاقی

مرابر را رزنح می ن س
گییهها/انتقادهای نیشدار
گ ین ه نار ایای خ د را از سی یا یزی بهب ر مساقی و وا

بیان می ن س

جدول  .3عبارات مصطلح بیادبانه (گییهها/انتقادهای نیشدار) مستخرج از فیلمها و زیرنویس انگلیسی
آنها
زمان

-- 00:۱6:47،076
> 00:۱7:5۱،۳22
-- 00:4۱:2۳،7۸4
> 00:4۱:26،۸67
-- 0۱:۱5:24،70۱

فیلم

اب و یز روز

جملة مبدأ

جملة مقصد

ایم همه مم مپ دی م

I've seen many rehab
centers in my days, but
none as negligent as this
one.
I can't get my mind
around the things you
سdo, mom

اینجا بی در و

یکیح م

پیکر نیس س
اب و یز روز

مامان مم به ارای ت هکر
ت میکشهس

می نما مر

هدم گناهکار میشه ضال ت رو

I feel guilty just asking
you how are you.

-- 00:۳۸:57،0۸0

ج ایی نادر از

بیر د رهای یه ددیقه بیرون و

> 00:۳۸:5۹،۱۹6

یمیم

بیایس

The hell you went away
for a moment.

> 0۱:۱5:26،526

اب و یز روز

میپر هس

در ج ول  ،۳گ ین ه از مرابر ااتم نار ایای رده و او را رزنح می ن س
سؤاالت یا پیشفرضهای چالشی/ناخوشایند
یژژز از رو هژژای بژژه ژژالح شژژی ن مرابژژر ،ا ژژاااده از ژژالا ت بتغژژی ا ژژ س
ژژالددر ( )200۳ایژژم نژ

ژژالا ت را بیادبژژی ژژتقی میدانژ و ا ژژاهه می نژ

ژژه «ماهیژ

خطژژابی برخژژی از ژژالا ت میت انژ بژژهان ان برشژژی از راهقژژردی ژژه باورهژژای بیادبژژی را
ایجژاد می نژ تتقژی شژ د»س ایژم راهقژژرد غیرمالدبانژژه بژه منرژ ر ته یژ خ ا ژژاههای وجهژ
تقی (گرایح به ا اقتل و از تهمی هزاد ب دن) مرابر به ار میرودس

۹7

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

جدول  .4عبارات مصطلح بیادبانه (سؤاالت یا پیش فرضهای چالشی/ناخوشایند) مستخرج از فیلمها و
زیرنویس انگلیسی آنها
زمان

-- 00:42:0۱،۳26
> 00:42:0۳،6۱۳

فیلم

اب و یز روز

جملة مقصد

جملة مبدأ

ی

ودای نمیههمی مم به ت
بگ ؟

-- 0۱:2۱:52،۹60

ج ایی نادر از

برا ی بتن ش ی اوم ی

> 0۱:2۱:55،۹52

یمیم

دادگاه درو گاای؟

-- 0۱:0۸:47،520

ج ایی نادر از

> 0۱:0۸:50،7۹6

یمیم

-- 0۱:27:46،242
> 0۱:27:4۸،6۱2

اب و یز روز

ت خجال

نمی شی؟ ت
مردی؟

شماها نمیخ ایم یه ذره هدم
باشیم؟

What can I tell you
when you don't
?understand
Why did you lie in
?court
?Aren't you ashamed
?Are you a man
Can't you behave a
?little

عبارتهای تیقیرآمی
ایم اقژارات بژه تمژاتی اشژاره دارد ژه نشژان میدهنژ گ ینژ ه خژ د را مه تژر و بهاژر
از مرابر میدان س گ ین ه ام اً مرابر را تهقیر می ن س
جدول  .5عبارات مصطلح بیادبانه (عبارتهای تیقیرآمی ) مستخرج از فیلمها و زیرنویس انگلیسی آنها
زمان

-- 00:45:46،۳26
> 00:45:5۱،۱۱4
-- 0۱:2۱:4۹،20۱

فیلم

جملة مقصد

جملة مبدأ

یارو هدم ضسابیهس با یه ورد
اب و یز روز

کح ده تای مم و ت رو
میخره!

The guy is a gentleman.
He'd buy both of us
!with a single check

اب و یز روز

مال ایم ضرها نیسای!

!You're all talk

-- 0۱:40:۱5،6۸0

ج ایی نادر از

اگه اری نمی ردم ا ن زن ان

> 0۱:40:۱۸،4۳۳

یمیم

ب دیس

Had I done nothing,
you'd be in jail

> 0۱:2۱:50،2۸0

-- 0۱:۳0:۳۱،576
> 0۱:۳0:۳4،۹0۹

اب و یز روز

دو پا

یگار مم
ت ئه باباس

دخ

Your cash register
barely covers my
cigarettes.

۹۸

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

در اولژژیم م ژژال ،گ ین ژ ه نژژهتنها مرابژژر بتکژژه خ ژ د را بژژه ات ژ

هقیژژر ب ژ دن تهقیژژر

می ن ژ س در دومژژیم م ژال ،گ ین ژ ه دا ژ دارد بژژا بیژژان اینکژژه مرابژژر ت ژ ان ژژاری را ژژه
میگ ی ژ ن ژ ارد ،تهقیژژر ن ژ س گ ین ژ ه در ژ میم م ژژال بژژه مرابژژر یژژادهوری می ن ژ
هزادی ا

را م ی ن او

س در هخژریم م ژال ،گ ینژ ه بژا غتژ

ژژه

ژردن در مژ رد ثژروت خژ د

مرابر خ د را تهقیر می ن س
تیمیلکنندههای پیام
ژژاربرد ایژژم اقژژارات بژژا جمژژتت امژژری و پر ژژحهای تأییژژ ی صژژ رت میگیژژردس
گ ین ه یا امر می ن یا با اربرد پر ح تأیی ی ،مرابر را به الح می ش س
جدول  .6عبارات مصطلح بیادبانه (تیمیلکنندههای پیام) مستخرج از فیلمها و زیرنویس انگلیسی آنها
زمان

-- 00:42:۱5،2۸4

فیلم

جملة مقصد

جملة مبدأ

اب و یز روز

اینق ر پا

-- 0۱:07:44،۹60

ج ایی نادر از

شما اوم ی اینجا هق بای

> 0۱:07:46،6۳5

یمیم

ج اب ب ی!

You've come here to
!just answer

-- 0۱:۳2:50،۸۸0

ج ایی نادر از

مم پ رم نمیت ن ول ن س

> 0۱:۳2:5۳،6۳۳

یمیم

بازم بگ ؟

I can't leave my dad.
?Do I need to give more

> 00:42:۱۸،45۱

-- 00:50:۳۸،۹5۱
> 00:50:40،527

اب و یز روز

م

مم رو نگیری !

Stop giving me a hard
!time

بن هدم ضرف بزن!

ژ میم م ژژال نشژژاندهن ة پر ژژح تأییژ ی ا ژ
هن بهره گرهاه ا

س م الهای دیگر جمتت امری ا

!Talk like an adult

ژژه گ ینژ ه بژژرای تأییژ پیژژام خژ د از
س

عبارتهای انفصالی
اقارتهای انااالی برای برد مرابر به ار میرون س

۹۹

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

جدول  .7عبارات مصطلح بیادبانه (عبارتهای انفصالی) مستخرج از فیلمها و زیرنویس انگلیسی آنها
زمان

فیلم

-- 00:40:4۳،440

ج ایی نادر از

> 00:40:46،۱۹۳

یمیم

-- 00:50:۳۱،۹۹2

جملة مبدأ

ضق

جملة مقصد

اینه ه با لگ از اینجا
بن ازم

You deserve to be
!kicked out of here

بیرون!

اب و یز روز

ضا گاز ب ی دودت ن بقین !

Now get in your car and
!leave

-- 00:40:۳7،۸۸0

ج ایی نادر از

بارمایی خ دت ن بیرونس برو

> 00:40:۳۹،۳۱۳

یمیم

بیرون!

Just get out yourself.
!Get out

اب و یز روز

ت ه نم نیا! پاش !

!You shouldn't stay here
!Get up

> 00:50:۳۳،۳67

-- 00:5۱:۱۸،۱5۹
> 00:5۱:۱۹،2۳۸

در هار م ال ج ول  ،7گ ین ه مرابر را از خ د برد می ن س
عبارات سرکوبکننده
ایم اقارات برای ر ب و ا

ردن مرابر به ار میرودس

جدول  .8عبارات مصطلح بیادبانه (عبارات سرکوبکننده) مستخرج از فیلمها و زیرنویس انگلیسی آنها
زمان

فیلم

-- 00:42:۳6،۱60

ج ایی نادر از

> 00:42:۳۸،46۹

یمیم

-- 00:42:۳0،۱5۹
> 00:42:۳2،70۱
-- 00:40:4۹،۸26
> 00:40:5۱،5۳4
-- 00:5۹:24،2۸4
> 00:5۹:24،۹۸۳

اب و یز روز

جمله مبدأ

ت
ب

جمله مقصد

ی به مم ن ه!

!Don't explain

م دیگه!

!That's enough

اب و یز روز

بگیر جت ی زب نا دیگه!

Stop your nonsense
!already

اب و یز روز

گُه نر ر!

!Shut it

تهدیدها
برای ته ی یا تر ان ن مرابر به ار میرودس

۱00

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

جدول  .۹عبارات مصطلح بیادبانه (تهدیدها) مستخرج از فیلمها و زیرنویس انگلیسی آنها
جملة مبدأ

جملة مقصد

زمان

ایم ری بیام برگا پاره

If I catch you again, I'll
!tear your paper

-- 0۱:0۱:40،6۸0

ج ایی نادر از

زنل بزنی بگی برگرد مم

> 0۱:0۱:42،557

یمیم

میدون با ت !

If you call me saying
come get me, you know
what happens.

-- 0۱:0۹:0۸،440

ج ایی نادر از

> 0۱:0۹:۱2،06۹

یمیم

-- 00:۱۳:04،5۳4
> 00:۱۳:07،۱06

فیلم

اب و یز روز

می نما!

هگه نر اینجا رو به بریزی
ه روز مین یس بقرن
بازداش س
ت یه دهعه دیگه د

-- 00:25:5۸،20۱
> 00:26:0۱،۸6۳

اب و یز روز

بنه بتن

If you disrupt this
meeting, I will send you
to jail for three days.

رو ایم

م بقیم مم ه

ج ری جاازت میریزم

If you touch him one
more time, I will choke
!you to death

ایم خ نهس

عبارات سلبی
اقارات تقی به نا زاها و اقارات ت هیمهمیز و زنن ه اشاره داردس
جدول  .1۰عبارات مصطلح بیادبانه (عبارات سلبی) مستخرج از فیلمها و زیرنویس انگلیسی آنها
زمان

فیلم

-- 00:45:5۳،۱60

ج ایی نادر از

> 00:45:54،6۳۹

یمیم

-- 00:۳7:۳7،6۸0

ج ایی نادر از

> 00:۳7:۳۹،5۱۱

یمیم

-- 0۱:27:۱5،40۹
> 0۱:27:۱۹،652
-- 0۱:۳2:۱5،40۹
> 0۱:۳۳:۱۹،652

جملة مبدأ

جملة مقصد

بیوج ان!

!Shameless

بیشرف!

!Bastard

اب و یز روز

بیرگ!

!Spineless

اب و یز روز

بیشرم!

!Unashamed

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

برا ژژا

۱0۱

تهتیژژ و بققهبنژژ ی رهاارهژژای زبژژانی بیادبانژژ م جژژ د در زبژژان مقژژ ع و
انگتیسژژی بژژه اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه ،جژ ول  ۱۱ژژه هراوانژژی

معاد تشژژان در زیرنژ ی

هم س

و درص هر یز از ایم اقارات را در دو زبان نشان میده  ،بهد

جدول  .11فراوانی و درصد عبارات مصطلح بیادبانه در فیلمها و زیرنویس آنها
عبارات مصطلح بیادبانه

فراوانی

درصد

فیلم

زیرنویس

0

0

0

مطالبههای سلبی شخصی

۱4

۱4

5/7

اشارههای سلبی شخصی

0

0

0

۱6

۱6

6/5

2۱

2۱

۸/5

۹6

۹6

۳۸/۹

عبارتهای تیقیرآمی

۱۳

۱۳

5/۳

تیمیلکنندههای پیام

۱۹

۱۹

7/7

عبارتهای انفصالی

2۱

2۱

۸/5

عبارات سرکوبکننده

۱7

۱7

6/۹

تهدیدها

۱۸

۱۸

7/2

عبارات سلبی

۱2

۱2

4/۸

مبموع

247

247

۱00

کلمات ندایی سلبی
شخصی
اهانتها

اشارههای سلبی شخصی
مربوط به شخص سوم
گییهها/انتقادهای نیشدار
سؤاالت و /یا پیشفرضهای چالشی
یا ناخوشایند

همژژانب ر ژژه در جژژ ول  ۱۱نشژژان داده شژژ  ،شراژژی ها در گااژژار خژژ د غالقژژاً از
ژژژالا ت الشژژژی ،اناقادهژژژای نژژژیحدار ،اقژژژارات انااژژژالی ،تهمی ننژژژ ههای پیژژژام و
ته ی ژ ها بهژژره گرهاهان ژ س دادههژژا نشژژان میده ژ

ژژه ژالا ت الشژژی ( ،)%۳۸/۹اناقادهژژای

۱02

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

نژژیحدار ( )%۸/5و اقژژارات انااژژالی ( )%۸/5دارای بیشژژاریم هراوانژژی و اقژژارات ژژتقی
( ،)4%/۸اقژژژارات تهقیرهمیژژژز ( ،)%5/۳مطالقژژژههای ژژژتقی شراژژژی ( )%5/7و اشژژژارههای
ژژتقی شراژژی مربژژ

بژژه شژژرص ژژ م ( )%6/5دارای ماژژریم هراوانیانژژ س اگر ژژه دو

زیرمجم اه از اهان هژا یعنژی تمژات نژ ایی ژتقی شراژی و اشژارههای ژتقی شراژی
در ههر ژژ

اقژژارات ماژژطت بیادبانژژ مژژ نرژژر ژژالددر دژژرار میگیرنژژ  ،امژژا در تهتیژژ

دادههژژای پژژژوهح ضا ژژر ،از هنهژژا در زبژژان مق ژ ع و ماعادق ژاً در زیرن ژ ی

م ژ ردی یاه ژ

نش س
ژژه شراژژی ها از بژژیم اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه،

جژژ ول  ۱۱ضژژا ی از هن ا ژژ

بیشژژار از ژژالا ت الشژژی ا ژژاااده ردهان ژ س ژژالددر ( )200۳ایژژم ن ژ

بیادبژژی را یکژژی از

راهکارهژژای بیادبژژی ژژتقی میدانژژ س ایژژم راهکارهژژا «بژژرای صژژ مه زدن بژژه خ ا ژژاههای
وجه ژ

ژژتقی مرابژژر بژژه ار میرون ژ » ( ژژالددر ،۱۹۹6 ،صس )۳56س وجهژژه بژژهان ان تا ژ ر

تژژی از خژژ د تعریژژ

میشژژ دس بژژه گااژژ یژژ ل ( ،20۱4صس  )۱۳5ایژژم اصژژطت «درک

اجامژژاای و اضسا ژژی از خ ژ د ا ژ
ژژه بژژه هن واد ژ

ژژه هژژر

هن را دارا ژ

باشژژن »س بژژراون و ل ینس ژ ن ( )۱۹۸7دو ن ژ

و از دیگژژران انارژژار دارد
وجه ژ ایجژژابی و ژژتقی را

مطژژر می ننژژ س یژژ ل ( ،20۱4صس  )۱۳5ایژژم دو وجهژژه را ایژژم گ نژژه تعریژژ

می نژژ :

«وجه ایجژابی بژه معنژای ارتقژا بژا دیگژران ،تعتژد بژه اهژراد پیرامژ ن و ادژ ی از گژروه
و وجه ژ

ژژتقی بژژه معنژژای مسژژاق ب ژ دن و هزادی از تهمی ژ ا ژ »س گژژاهمم

ب ژ دن ا ژ

( ،۱۹67صس  )5تعری ژ

اجامژژاای مشراژژی ژژه

دیگژژری از وجهژژه ارائژژه میده ژ « :ارز

امژتً شژژرص بژژرای خژ د تعریژ
ویژگی ا

« :از جامعه بژه امانژ

می نژ »س او بژژر ایژژم بژژاور ا ژ

ژژه وجهژژه دارای ژژه

گرهاژه شژ ه ا ژ  ،اگژر شژرص امژ بیارزشژی انجژام

دهژژ وجهژژه ایژژم ت انژژایی را دارد ژژه تغییژژر یابژژ و صژژرهاً در تعژژامتت اجامژژاای درک
میشژژ د» (گژژاهمم ،۱۹67 ،صس )۱0س دادههژژا نشژژان میدهنژژ

ژژه اقژژارات ژژتقی ماژژریم

هراوانژژی را دارنژ س ایژژم اقژژارات در راهکارهژژای بیادبژژی ایجژژابی بققهبنژ ی میشژ ن ؛ زیژژرا
برای ته ی خ ا اههای وجه ایجابی مرابر به ار میرون س

۱0۳

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

برای هریژز از اقژارات بیادبانژ گااژاری در زبژان مقژ ع ،اقژارت بیادبانژ ن شژااری در
زیرن ژ ی

بیادبژژی و بسژژام در هژژر دو هژژیت

نیژژز مشژژاه ه ش ژ س ایژژم اقژژارات از نرژژر ن ژ

یکژژی ب دن ژ س هم ژ  247اقژژارت بیادبان ژ ماژژطت یاه ژ
یعنژژی در زیرن ژ ی
زیرنژژژ ی

ش ژ ه در هیت هژژا در زبژژان مقا ژ

مشژژاه ه شژ و تغییژژر یژژا ضژژرهی در ن ژ

دارای مهژژژ ودی هایی ا ژژژ

بیادبژژی دیژ ه نش ژ س اگر ژژه

و گ تتیژژژر ( )۱۹۹2هن را ترجمژژژ تاژژژنعی

میدانژ

ژژه ت ژ مرابقژژانی ژژه بژژه زبژژان مقژ ع تسژژت دارنژ مژ رد نقژ دژژرار میگیژژرد،

برا ژژا

یاهاژژههای پژژژوهح ضا ژژر میت انژژ ابژژزار زبژژانی خژژ بی بژژرای ضاژژا و اناقژژال

معادلژژ بیادبژژی بژژیم دو هرهنژژل باشژژ و در انعکژژا
م هژژد ام ژ

اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه ژژامتً

ن ژ س بژژه نرژژر میر ژ در اینجژژا ماژژرج یژژا تژژی ترجمژژه و زیرن ی گژژراری

بژژهدنقال ترجمژژ امژژ ایژژم اصژژطتضات ب دهانژژ ؛ را ژژه شراژژی پردازی تعژژ ادی از
بازیگران بر مقنژای ایژم الاژا ا ژ

تژا مرابژر مقاژ بهاژر با انژ

ژار رد هژیت را درک

ن س نکا دیگر اینکژه ایژم گ نژه هیت هژای ایرانژی اغتژر بژرای جشژن ارههای بسژیار مهمژی
همنژ ن ا ژژکار ار ژژال میگردنژ و بژژه همژژیم دلیژ
ترجم ددید هیت نرارت داشاه ا

ژژارگردان هژژیت بژژه اضامژژال زیژژاد بژژر

تا هیت از بُع ترجمه د ار

یاهاژژههای پژژژوهح ضا ژژر در تدژژاد بژژا پژوهحهژژایی ا ژ
ماژژرج در زیرن ژ ی

نق درار نگیردس
ژژه بژژر اامتی ژ

یژژا نقژژح

در زبژژان هار ژژی تأ ی ژ داشژژاهان س از جمتژژه هن میت ژ ان بژژه پژوهش ژی

اشژژاره ژژرد ژژه بژژه برر ژژی پ یژژ ة مهتی ژژازی بازیهژژای ویژژ ئ یی در زبژژان هار ژژی
پرداخاژژه ا ژ س خ
ر ژژی هان
صژژنع

ژژتیقه و اژژامری ( ،20۱7صس  )۱۸۱در ایژژم پژژژوهح بژژه ای ژم نایجژژه

ژژه «زیرن ی هژژای م جژژ د در بیشژژار مژژ ارد ،از اصژژ ل و د ااژژ ا ژژاان ارد در
زیرن ی گژژراری ضرهژژهای هاصژژت زیژژادی دارن ژ »س بژژه اقژژارت دیگژژر ،ماژژرج بژژا

ضاا نقژح اامتیژ

خژ د در ترجمژه ،بااژث شژ ه ا ژ

خ د نقاش و ایم خ د ژقر شژ ه ا ژ

تژاب اصژ ل و د ااژ

زیرنژ ی

ماژرج بژه ترجمژ خژ د ت

ژیهاتی ا ژاهه نژ

یژا در ترجمژژه دخژ و تاژرف داشژژاه باشژ و در نایجژه زبژژان مقاژ از زبژان مقژ ع هاصژژته
بگیردس القاه زیرن ی هژایی ژه در ایژم مقالژه برر ژی شژ از نژ
ب دنژژ و دااژژ تاً از هنجارهژژای زیرن ی گژژراری ضرهژژهای تقعیژژ

ضرهژهای و تجژاری خژ د
ردهانژژ س نکاژژ دابژژ

۱04
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ت جژژه دیگژژر هن ا ژ

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

بژژا هنکژژه نرژژام ترجم ژ دی اریشژژنی اری ایژژران بژژا مه ژ ودی های

ای ژ ئ ل ایکی بسژژیاری م اجژژه ا ژ

و هیت هژژایی ژژه بژژه زبژژان هار ژژی ترجمژژه میش ژ ن

همیشژژه بژژا انس ژ ر م اجژژه میش ژ ن (خ ژ

ژژتیقه و اژژامری 20۱4 ،و 20۱6؛ ن یس ژی،

چ امژژر و جتلیژژان ددیژژد20۱6 ،؛ صژژ یقی و ناجیژژان20۱2 ،؛ دژژ امی اژژادل20۱ ،؛ پا ژژار و
ژژتیقه ،در د ژ

خ

ژژاپ) ،بژژه نرژژر میر ژ مها ژ ت ایرانژژی ژژه دژژرار ا ژ

در

دیگر شژ رها بژه نمژایح درهینژ ضژ اد ت ژ بژرف ایرانژی ماژر انسژ ر میشژ ن و
ایم دیگر به ش ر مقاژ بسژاگی دارد ژه تژا ژه انژ ازه بر اهژ ترجمژه و خژ د هژیت را
انس ر ن س
 .5نتیبهگیری

هژژژ ف از پژژژژوهح ضا ژژژر برر ژژژی م

ژژژ

ژژژالحانگیز بیادبژژژی در ترجمژژژ

شژژنی اریدی اری ب ژ دس هم ژ رهاارهژژای زبژژانی بیادبژژی م ج ژ د در زبژژان مق ژ ع و معژژاد ت
هنهژژا در زیرنژژژ ی

انگتیسژژژی مشژژژاه ه ،ا ژژژاررا و بقژژژد ژژژار ب ژژژالددر ()20۱0

بققهبنژژ ی شژژ س یاهاژژههای پژژژوهح ضا ژژر نشژژان داد ژژه ژژالا ت الشژژی ،اناقادهژژای
نژژیحدار و اقژژارات انااژژالی بژژهترتیر بیشژژاریم هراوانژژی را در بژژیم اقژژارات غیرمالدبانژژ
ماژژطت در هژژر دو زبژژان مق ژ ع و مقا ژ (زیرن ژ ی ) دارن ژ س اقژژارات ماژژطت دیگژژری از
جمته تهمی ننژ ههای پیژام ،ته یژ ها ،اقژارات تهقیرهمیژز ،اقژارات ژتقی و اهان هژا نیژز
در دادهها مشاه ه شژ س ماهیژ

خطژابی بژ دن برخژی از ژالا ت میت انژ راهکژاری بژرای

ته ی وجهژ بژرف مقابژ باشژ س ژالا ت الشژی بژیح از ژایر اقژارات ماژطت یاهژ
ژژه ای ژم امژژر نشژژان میده ژ شرا ژی ها در زبژژان مق ژ ع ام ژ تاً خ ا ژژاههای وجه ژ

شژ

ژژتقی مرابژژر را ته یژ یژا بژژه هن ضمتژژه می ننژ س دو زیرمجم اژ اقژژارات نژ ایی ژژتقی
شرای و اشارههای تقی شرای نیز در زبان مق ع و مقا مشاه ه نش س
پژژژوهح ضا ژژر نقژژح زیرن ژ ی
برا ژژا

در اناقژژال و ضاژژا معادل ژ بیادبژژی را برر ژژی ژژردس

تهتی ژ دادههژژای پژژژوهح ضا ژژر میت ژ ان نایجژژه گره ژ

ژژه اقژژارات ماژژطت

بیادبانژژه بژژیم دو هرهنژژل ماقارنن ژ س بژژه بیژژان دیگژژر ،اتژژیرغ مه ژ ودی هایی ژژه بژژرای
زیرنژ ی

تعریژ

شژ ه ا ژ

و تهقیقژژات پیشژژیم نشژژان دادهانژ

ژژه زیرنژ ی

بژژه نژ ای

برر ی زبانشناخای و ترجمهای اقارات ماطت بیادبانه سسس

نقژژح اامتی ژ
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ماژژرج را اهژژزایح میده ژ و ژژقر میش ژ د از زبژژان مق ژ ع هاصژژته بگیژژرد،

یاهاژژههای پژژژوهح ضا ژژر نشژژان داد ژژه زیرنژژ ی
بیادبانه را در زبان مقا انعکژا

ت انسژژاه ا ژژ

دهژ ؛ زیژرا بژرای هژر یژز از اقژارات ماژطت بیادبانژ

م ج د در زبان هار ژی ،در زبژان انگتیسژی یژز معژال یاهژ
ایژم ا ژ

بهدر ژژای اقژژارات

شژ ه ا ژ

ژه دلیژ هن هژ

ژه ترجمژژه از زبژژان هار ژی بژژه زبژژان انگتیسژی انجژژام شژ ه ا ژ ؛ یعنژژی بژژرای

مرابر انگتیسژیزبانس مژا بژهب ر وا ژ نمژیدانی
ددیقاً نشانه رهاه ا ژ

ولژی میتژ ان ا ژانقا

ژه ایژم ترجمژه مژردم ژ ام شژ ر را

ژرد ژ ن ترجمژه بژرای مرابژر غیرایرانژی

انجژژام شژژ ه و امژژتً هژژیت زیرن ی شژژ ه ،دژژرار ا ژژ

در شژژ ر خژژارجی یژژا جشژژن اره

خژژارجی پرژژح شژژ د ،ماژژرج یژژا مسژژه ل ترجمژژ ایژژم هژژیت بژژا مهژژ ودی
م اجه نق ده ا

سپ

ایژژ ئ ل ای

ترجمژه تژا ضژ ی زیژادی بژ ون انسژ ر مهاژ ایی ا ژ س اتژیرغ

هننه بیان ش  ،ناژای ایژم پژژوهح مهژ ود تنهژا بژه دو هژیت بژ ده ا ژ

و نمیتژ ان هن را

تعمژژی دادس پژوهحهژژای هینژژ ه بایژژ در پیکرههژژای دیگژژر و از جهژژات دیگژژری بژژه ایژژم
مسژژهته بدردازنژژ س همننژژیم بژژهدلی ماهیژژ

هردگژژرای تهتیژژ اقژژارات ماژژطت بیادبانژژه،

پژوهحهژژای پژژیح رو میت اننژژ بژژه مطالعژژات دریاهژژ

بدردازنژژ و وا ژژنح بیینژژ گان بژژه

ترجمه ایم اقارتها را برر ی نن س
کتابنامه

امج یان ،کس ،پ رصژژقا  ،س ،و داوودی ،س ( 24ا ژژان )۱۳۹4س اب و یز روز و پر ژژ نااهایح
ا اعاره از هیچ و عی
پا ار ،اس ،و خ

یا ی نیس س برگرهاه از https://b2n.ir/04961

ژژژتیقه ،مس (در د ژژژ

اپ)س ژژژیا ژژژ
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چکيده
حووةزة آمووةز

ترجمووه در مطالعووات ترجم و دیداریشووناداری تووا حوود زیووادی تةجووه

پژوهشوواران را بووه خووةد جلوو

کوورده اسوو  ،امووا پژوه هووای بتوو اً کمووی بووه

راهکارهوووای ترجمووو بمةدهوووای زبوووان توووابة در آموووةز

ترجمووو دیداریشوووناداری

پرداخ هابوود .از ای و رو ،در پژوهشووی تةصووا،ی ،از دابشووجةیان م رجمووی زبووان ابالاتووی
در مقط و کارشناسووی خةاس و ه شوود فووال پال و
اصوولی تماشووا کننوود و س و م مو

فاکش و (توواراب انة )۸۳۳1 ،را بووه زبووان

فووال را بووه فارسووی ترجمووه کننوود .بووه لط و

وجووةد

بتخ دوبلو حرفوهای ایو فوال  ،راهکارهوای بهکاررف وه تةسو دابشوجةیان در مةاجوه
با بمةدهوای زبوان توابة بوا ترجمو حرفوهای و رسومی آن قابو مقایتوه و بررسوی بوةد.
ب ووای بشووان میدهوود کووه شوورک کنندگان بووا حو

اغلو

بمةدهووای زبووان تووابة مابنوود

ترجم و حرفووهای ،از راهکارهووای ترجمووه حرفووه ای و رسوومی ترجم و دیداریشووناداری
اسو ،اده میکننوود .هرچنوود ،دومووا راهکووار اس ،ادهشووده از بظوور ماوواباا تعووداد کوواربرد
در ماان دابشجةیان ،جابشوانی بموةد زبوان توابة بوا زبوان غارتوابة اسو  ،ترجمو رسومی
سووعی کوورده بووا کوواه

اثوور بمووةد زبووان تووابة  ،آن را ح ،و کنوود .پاشوونهاد میشووةد از

آبجووایی کووه ترجموو موورثر بمةدهووای زبووان تووابة میتةابوود بقوو

مهمووی در مةفقاوو

محصووةلات دیداریشووناداری ای،ووا کنوود ،از ب ووای مقال و حاضوور بوورای افوویای

آگوواهی

باش ر دابشجةیان در ترجم آنها اس ،اده شةد.
کليدددددوا هها :زبووووان تووووابة ،آمووووةز
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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
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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
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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

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

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،
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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
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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.

ترجم فارسی تابةیهای زبابی فال پال
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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.

ترجم فارسی تابةیهای زبابی فال پال
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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

۸22
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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
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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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چکیده
در حووووزة ترجمووو دیداریشووونرداری ،شووونا
عملکوورد ذهوو مخاطوو

ویژگیهوووای روانشووونا ی و نحووووة

در رونوود درک و دریافوو

محصووولات ایوو حوووزه ،کموو

مینمایووود توووا دسووو اندرکاران آن ،بوووا در نظووور گووورف

مجموعوووهای ملاحظوووات

روانشوونا ی ،بووه تهروو محصوووولات ترجموو دیداریشوونرداری باکرفروو تر ،همووو
از اهمرو

ویوژهای

گمارند .در ای مروان ،توجوه بوه نقو

هرجانوات و حووا

مخاطو

بر وووردار اس و ؛ توضوورآ آن ،واژگووان هوور زبووان هرجانووات حسووی را تحری و

میکننوود

که به آن «هَرجامَد» میگوینود .ایو مفهووم بوه توثیرر هرجانوات ناشوی از اسو فادة حووا
در درک مفوواهر واژههووا اشوواره میکنوود .مقالووه پوور ِ رو بوور آن اسوو

تووا بوورای

کرفر بخشووی بووه محصووولات ترجموو دیداریشوونرداری ،بووا در نظوور گوورف

مفهوووم

هرجاموود و مؤلفووههای سووهگان آن و بووا توجووه بووه تووثیرر هرجانووات حسووی بوور دریاف و
محصووولات دیداریشوونرداری و در نهایوو

پووریر

و مقبولروو

ایوو محصووولات ،بووه

معرفی الگووی «هَرجامَود» بوهعنوان معرواری کارآمود بورای کرفر بخشوی هور چوه برشو ر
به محصولات تولردی ای حوزه ،بپوردازد .بوه بروان دیگور ،پوژوه
مباحو

روانشناسووی زبووان ،نشووان واهوود داد از آنجووایی کووه سووطآ هرجاموود واژههووای

بهکاررف ووه در محصووولات ترجموو دیداریشوونرداری نقوو
دریاف

حاضور بوا اسو ناد بوه

ایو محصوولات توسو مخاطو

مهمووی در افوویای

دارنود ،هور چوه هرجامود واژههوای بهکاررف وه

در ای و محصووولات در سووطآ بالوواتری قوورار داش و ه باشوود ،سوورع
محصول و در نهای

شانس پریر

سووطآ

آن توس مخاط

درک و دریاف و

آن

برش ر واهد بود.
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 .۱مقدمه

امووروزه شوومار برنامووههای دیداریشوونرداری بووهدلرل گسوو ر
دنرووا بووا افوویای

چشوومگرری روبووهرو بوووده اسوو

تکنولوووژی در سراسوور

و بووه موودد ترجموو دیداریشوونرداری،

بسووراری از ایوو تولروودات توانسوو هاند از مرزهووای اصوولی ووود گوورر کوورده و در سووطآ
جهووانی ،توجووه مخاطبووان ۸را بووه ووود جل و
حوووزة ترجم و دیداریشوونرداری ،مخاط و

نماینوود .شوواید بووه هموور دلروول باشوود کووه در
بخ و

مه و  ،جداییناپووریر و همرشووه در صووحنه

بهشوومار موویرود (دیجیووانی  2ن گمبیوو  .)2102 ،3م ووون دیداریشوونرداری بووا هوود
وانوده شودن تولرود ،و دقرقوا بوا همور هود
نداش ه باشود ،اهمرو
لوویوم پووردا
تثیروود اهمر و
اسوو

ترجموه میشووند .چنانهوه مخواطبی وجووود

ایو م وون زیور سوؤال مویرود و ایو دقرقوا هموان دلرلوی اسو

بووه فراینوود دریافوو  4مخاطوو
مخاط و

کوه

را آشووکار میسووازد (تووومرن  .)21۸2 ،5در

در حوووزة ترجم و دیداریشوونرداری ،کرووارو )21۸4( 6بوور ای و بوواور

کووه مخاطبووان در بووازار جهووانی رقوواب ی در را

اهمروو

افکووار عمووومی قوورار

میگررنوود .بوور هموور اسووا  ،در سووالهای ا روور ،مس و ل چگووونگی درک و دریاف و

م ووون

ترجمهشووده از جهووات مخ لووس بووا اسوو فاده از ابیارهووا و رو هووای تحقروون گونوواگون
بررسووی شوودهاند (گمبروور .)21۸۱ ،در ایوو مرووان ،موضوووو درک و دریافوو
ترجموو دیداریشوونرداری توسوو مخاطوو
نشوواندهندة نوووعی تیرروور جهوو
(کروگر .)21۸2 ،۳هد

نرووی از قافلووه عقوو

نمانووده کووه ایوو

از تحقرقووات محصووولبنراد 1بهسووم

غایی و نهایی تموامی ایو مطالعوات آن اسو

دادن برننوودگان مووواد دیداریشوونرداری ،کرفروو

محصووولات
ووود

فراینوودبنراد ۱اسوو
کوه بوا مود نظور قورار

ایوو محصووولات افوویای

یابوود و ایوو

1. audiences
2 Di Giovanni
3 Gambier
4. reception
5. Tuominen
6. Chiaro
7. product-oriented
8. process-oriented
9. Kruger
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کرفر بخشووی بووه نفوو ،صوونع  ،م رجمووان ،جامع و آکادمر و
واهوود بووود (دیجروووانی .)21۸6 ،بنووابرای  ،لوویوم پووردا

و در نهایوو

ووود برننوودگان
مخاط و

بووه مس و ل دریاف و

امری ضروری بهشمار میآید.
مروری بور پرشورن پوژوه
علووویرغ اهمرووو

پوووردا

در حووزة ترجمو دیداریشونرداری ،حواکی از آن اسو
بوووه مخاطووو

و چگوووونگی فراینووود دریافووو

کوه

محصوووولات،

پژوه هووای انوودک در ایوو زمرنووه انجووام شووده اسوو  .بووه برووان دقروونتر ،بووا آنکووه در
پژوه هوووای مخ لوووس بوووهطور موووداوم بووور لووویوم توجوووه بوووه واننووودگان ،برننووودگان،
مصوور کنندگان و در کوول مخاطبووان ایوو محصووولات تثکروود میشووود ،تحقرقووات تجربووی
اندکی میتوان یاف
نظوور بووه شووکا
مخاط و

که ای زمرنه انجام شده باشد (گمبرر.)211۹ ،
تحقرقوواتی موجووود در حوووزة ترجموو دیداریشوونرداری بووا محوریوو

و صوصووا بووا تمرکووی بوور موضوووو دریاف و

محصووولات ای و حوووزه ،بووه منظووور

کرفر بخشی به محصوولات تولرودی ایو حووزه ،ضورورت توجوه بوه مخاطبوان و برننودگان
ایوو محصووولات از منظوور روانشناسووی بووه وووبی درک میشووود .پووژوه
راسوو ای تحقرقوواتی از ایوو دسوو  ،پووس از پووردا

حاضوور نرووی در

بووه بر ووی دسوو اوردهای مطالعووات

شوونا ی و روانشوونا ی در حوووزة ترجموو دیداریشوونرداری و رابطوو مرووان مخاطوو

و

دریافوو  ،بووه معرفووی الگوووی روانشناسووان «هَرجامَوود» بووهعنوان معروواری کارآموود بوورای
کرفر بخشووی بووه آیووار تولروودی در حوووزة ترجم و دیووداریشوونرداری واهوود پردا و  .بووه
نظووور میرسووود حووووزة مطالعوووات ترجموووه بوووا بهرهگروووری از یاف وووهها و دسووو اوردهای
رویکردهووای شوونا ی و روانشوونا ی میتوانوود از رهگوورر عموون بخشووردن بووه یاف ووهها،
ود را بر

از پور

غنوی نمایود .امرود مویرود کوه مفهووم نووهوور هرجامود ب وانود بوا مود

نظوور قوورار دادن تووثیرر عواموول روانشوونا ی حوووا

و هرجانووات مخاطوو

محصوووولات دیداریشووونرداری ،گامهوووای موووؤیری در جهووو
محصولات تولردی حوزة ترجم دیداریشنرداری بر دارد.

در دریافوو

ارتقوووای کرفرووو

آیوووار و
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 .۱ .۱مخاطب و دریافت

مفهوووم «دریاف و » بوورای نخس و ر بووار در ده و  ۸۳61در حوووزة مطالعووات ادبووی مطوور
شوود و رف هرف ووه تمرکووی آن از روی م و
که گف وه شود ،از آنجاییکوه مخاطو

و نویسوونده بووه واننووده معطووو
ترجموه ،بخو

شوود .همووانطور

مهو آن بهشومار مویرود ،بوهراح ی و

درس ی میتووان مروان مفهووم دریافو

و مطالعوات ترجموه پرونود و ارتبوا نیدیکوی برقورار

کرد .با وجوود آنکوه مسو ل دریافو

بر ووردار بووده ،ا رورا توانسو ه

همرشوه از محبوبرو

توجه محققوان و دسو اندرکاران حووزة ترجموه را بوه وود جلو

کنود (بورمس ۸و پرن وو،2

 .)21۸۹تقریبووا تمووامی گونووههای ترجموو دیداریشوونرداری از منظوور دریافوو
پژوهشگران بوده اس

مووورد توجووه

بوا وجوود ایو  ،بوه بعووی گونوهها همهوون زیرنوویس برشو ر توجوه

شووده و دوبلووه توجووه کم ووری را بووه ووود معطووو

(دیجرووووانی و گمبروور،

داشوو ه اسوو

 .)21۸۱فووووسن س لووووک )211۹( ۹در ارتبوووا بوووا موضووووو دریافووو

در حووووزة ترجمووو

دیداریشنرداری چنر مینویسد:
«دریافوو

موفقروو آمری محصووول دیداریشوونرداری ]…[ نووهتنها بووه هموواهنگی مناسوو

مرووان شخصوور ها و آوا]ی تولردیشووان[ در دوبلووه و بووازنمود وانندهپسووند در زیرنووویس
بس گی دارد ،بلکوه کرفرو

مو

دیداریشونرداری هو از اهمرو

بسویایی بر ووردار اسو .

برننوووودگان ]در واقوووو [،دریاف کننوووودگان نهووووایی و مسوووو قر م ووووون ترجمهشوووودة
دیداریشوونرداریاند و بووه نظوور میرسوود ویژگیهووا و ان ظووارات آنووان در قبوول و در طووول
فرایند ترجمه باید مد نظر قرار گررد» ،211۹( .ص)2۳۹ .
محققوووان ترجمووو دیداریشووونرداری هووو اکنوووون بوووا ابیارهوووای مخ لفوووی همهوووون
پرسووو نامه و مصووواحبه یوووا فناوریهوووای جدیووودی همهوووون ردیوووا
الک روانسوووفالوگرافی یوووا دسووو گاه تعریووون پوسووو

چشووومی 4و

بوووه بررسوووی دریافووو

ترجمووو

1. Brems
2. Ramos Pinto
3. Fuentes Luque
4. Eye-tracker

۸۹۹

الگوی روانشناسان هَرجامَد بهعنوان ابیاری کارآمد ...

دیداریشووونرداری پردا هانووود (چاوموووه .)21۸۱ ،۸بوووهزع دیازسووورن ا  2و نرکلوووولر
( ،)21۸۱پژوهشووگران ترجم و دیداریشوونرداری دیگوور تنهووا بووه توصوورس صوور
ترجم و دیداریشوونرداری اک فووا نمیکننوود یووا اینکووه فرضووراتی کووه یاب و
دلرل نمیپریرند؛ بلکوه آنهوا را بوه چوال
نگاه اصی به مطالعات دریاف

۹

پدیوودههای

نشوودهاند را بوودون
کوه پژوهشوگران

میکشوند .بوههمر دلرول اسو

داش هاند.

 .۲پیشینة پژوهش

در ایوو بخوو  ،بووه موورور بر ووی از پژوه هووایی کووه در زمرنوو دریافوو
ترجموو دیداریشوونرداری توسوو مخاطوو
واهر پردا

محصووولات

(شووامل زیرنووویس و دوبلووه) انجووام شووده،

 .4نقطو شوروو مطالعوات مربوو بوه دریافو

دوبلوه بوه اوا ور دهو ۸۳۳1

و بوورای زیرنووویس بووه اوایوول دهو  ۸۳۱1میگووردد .در واقوو ،ای گونووه میتوووان برووان داشو
کووه مطالعووات دریافوو

در حوووزهای ووارا از مطالعووات ترجمووه شووروو شوود؛ یعنووی در

روانشناسووی رسووانه .بووه عنوووان موووال ،دیدوالووه 5بووههمراه توور پژوهشووی ووود ،بووا کم و
فنوواوری ردیووا

چشوومی ،تحقرقووات بسووراری از اوا وور دهوو  ۸۳۱1بووه بعوود بوور روی

زیرنوویس انجوام دادهانود (مولوا دیودوال ،پولو  6و ون رنیبورگ  .)۸۳۱1 ،1ایو مطالعوات در
اواسوو دهوو اول  2111بووه بعوود شووکل جوودی بووه ود میگروورد و از  21۸5بووه بعوود،
پژوشووگران ایرانووی بووه ایو حوووزه علاقو

اصووی نشووان میدهنوود (عووامری ،ووو سوولرقه و

یاعوویفریوود .)21۸۱ ،پرگووو )21۸6( ۱بوور ای و بوواور اسو
دریاف و

کووه تحقرقووات تجربووی در زمرنو

ترجم و دیداریشوونرداری در ده و  ۸۳۱1شووکل گرف و

(بووهعنوان موووال ،دیوودوال،

1. Chaume
2. Díaz Cintas
3. Nikolić
 .4برای مطالع برش ر ،به مجموعه مقالات من شر شده در دیجرووانی و گمبرر ( )21۸۱رجوو شود.
5. D’Ydewalle
6. Pollet
7. van Rensbergen
8. Perego
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مویلووه ۸و ون رنیبوورگ ۸۳۱5 ،؛ دیوودوال و همکوواران۸۳۱1 ،؛ گریلووو 2و کوواوی .)۸۳۱۱ ،۹
نقط اشو راک تموامی ایو پژوه هوا آن اسو

کوه تمرکوی اصولی آنهوا بور روی جنبوههای

روانشناسووی زبووان زیرنووویس بوووده اسوو  .بعوودها ،در دهووههای  2111و  ،21۸1علوواین
جدیوودی در حوووزة تحقرقووات در زمرنوو دریافوو

ترجموو دیداریشوونرداری بووهوجود آموود

(عامری و همکاران21۸۱ ،؛ پرگو.)21۸6 ،
مطالعووات تجربووی بوور روی دریافوو

محصووولات ترجموو دیداریشوونرداری ،در اواسوو

 ،2111بهواسووط تلا هووای گروهووی از محققووان ای الرووایی در دانشووگاه بولونرووا 4و از 21۸5
توس و محققووان ایرانووی در دانشووگاه فردوسووی مشووهد رونوون تووازهای بووه ود گرف ووه اس و .
آنان در تلا

بورای پوی بوردن بوه رونود دریافو

محصوولات ایو حووزه ،م یررهوایی چوون

طنی و ارجاعوات فرهن وابسو ه 5را مود نظور قورار داده یوا ان ظوارات برننودگان از برناموههای
دوبلووه را بررسووی کردهانوود (آن ووونرنی211۱ ،6؛ آن ووونرنی و کرووارو 2115 ،و 211۳؛ بوکاریووا،1
 2115و 211۱؛ عامری و همکاران21۸1 ،۸۹۳4 ،؛ عامری و و سلرقه.)21۸۱ ،
فوووسن س لوووک ( )211۹بووه بررسووی عکسالعموول برننوودگان در برابوور طنووی کلووامی و
پنهوووانی در زیرنوووویس و دوبلووو اسوووپانرایی فووورل سوووور اردک پردا وووه و ایووو چنووور
ن رجهگرری کورده اسو
را برشو ر تحو

کوه نسوخ دوبلو ایو فورل در مقایسوه بوا زیرنوویس آن ،مخاطو

تووثیرر قوورار میدهوود .در مطالعو موووردی دیگووری کووه کرووارو ( )21۸4انجووام

داد ،موضوووو دریافو

طنووی کلووامی در یو

دوبلو ای الرووایی بررسووی و مشووخص شوود تعووداد

قابوول توووجهی از برننوودگان آن دوبلووه ،از درک طنووی نهف ووه در آن عوواجی بودنوود .در پووژوه
دیگوووری ،آن وووونرنی ( )211۱بوووه بررسوووی دریافووو

ارجاعوووات فرهنگوووی ،زبوووانی و

زبووانیفرهنگی در دوبلووههای ای الرووایی پردا ووه و بووه ایوو ن رجووه دسوو
برنندگان ،اغلو

یاف ووه اسوو

کووه

ایو نووو ارجاعوات را در ترجموه درک نمیکننود و برشو ر آنوان در ارتبوا
1. Muylle
2. Grillo
3. Kawin
4. University of Bologna
5. culture-specific references
6. Antonini
7. Bucaria
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با کرفر

دوبله نگر

۸۹5

موب وی دارنود .علواوه بور ایو  ،بوکاریوا و چروارو ( )2111نشوان دادنود

کووه سووطآ درک و فه و ارجاعووات فرهنگووی برننوودگان ای الرووایی در هنگووام تماشووای دوبلووه،
بسرار پایر اس .
در سووالهای ا روور ،بخ و

دیگووری از ای و پژوه هووا در زمرن و دریاف و

دوبلووه انجووام

شووده اس و  .بوورای موووال ،پرگووو ،دل مرسووررند ۸و بوووتررولی )21۸5( 2توانس و هاند بووا مقایس و
دریافوو

دوبلووه و زیرنویسهووای ای الرووایی از منظوور شوونا ی و ارزیووابی ،گامهووای مفروودی

بوورای افوویای

دان و

حوووزة ترجم و دیداریشوونرداری در زمرن و دریاف و

نهووایی تحقروون آنهووا نشووان داد کووه دریاف و

زیرنووویس ،الیامووا نسووب

بوور دارنوود .ن ووای
بووه دریاف و

دوبلووه

بووهلحاظ شوونا ی مشووکلتر نرسوو  .در ایوو راسوو ا ،پرگووو ،ارگوکارمونووا ۹و بوووتررولی
( )21۸6در پووژوه

دیگووری بووا اسوو فاده از ردیووا

شوونا ی و ارزشوورابی ،تفوواوت معنوواداری بوور دریاف و

چشوومی یابوو

کردهانوود کووه از منظوور

دوبلووه و زیرنووویس وجووود نوودارد.

ای تفاوت تنها زمانی معنوادار واهود بوود کوه برناموه بوهلحاظ زبوانی ،سوا اری و روای وی
دارای پرهروودگیهای باشوود .ن ووای مشووابهی نرووی در پووژوه
( )21۸1بوور روی دوبلووه و زیرنووویس اسووپانرایی بهدسوو
مطالعوووات دریافووو

ماتاملووا ،4پرگووو و بوووتررولی
آمووده اسوو  .در ایووران هوو

در حووووزة دوبلوووه موووورد توجوووه پژوهشوووگران عرصووو ترجمووو

دیداریشوونرداری قوورار گرف ووه و بر ووی بووه بررسووی ان ظووارات بررنوودگان ایرانووی از دوبلووه
پردا هانووود (عوووامری و همکووواران21۸۱ ،۸۹۳4 ،؛ عوووامری و و سووولرقه .)21۸۱ ،در
نهای
پژوه

بوا توجوه بوه آنهوه گرشو  ،میتووان چنور ن رجوهگرری نموود کوه اموروزه قلموروی
در ای زمرنوه ،بالوا ص مطالعوات تجربوی ،گسو ر

یاف وه اسو

کوه در ن رجو آن،

بر وووی از مسووواسل مووورتب بوووه پرهرووودگیهای درک محصوووولات حووووزة ترجمووو
دیداریشوونرداری تووا حوودی برطوور

شووده اسوو  .مطالعوواتی از ایوو دسوو  ،توانسوو هاند

شوواهد ارزشوومندی دربووارة چگوونگی درک ایو محصوولات فوراه آورنوود و بسو ر مناسووبی
1. Del Missierand
2. Bottiroli
3. Orrego Carmona
4. Matamala

۸۹6
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برای مطالعات مربو به ایو حووزه باشوند .بوا وجوود ایو  ،همهنوان پوردا
نظرووور نقووو

حووووا

و هرجانوووات مخاطووو

در رونووود دریافووو

بوه موواردی

محصوووولات ترجمووو

دیداریشوونرداری در جواموو ،مخ لووس ،صوصووا ایووران کووه تحقرقووات انوودکی در حوووزة
ترجم دیداریشنرداری انجام شده ،ضرورت دارد.
 .۳معرفی الگوی هَیجامَد

نظوور بووه آنکووه مفهوووم نووهووور «هرجاموود» ،موضوووو اصوولی پووژوه
ایو بخو

بوهطور دقرون و جوام ،در چهوار قسوم

حاضوور اس و  ،در

جداگانوه ،موورد بررسوی قورار واهود

گرف :


بنران نظری الگوی هَرجامَد



سطو هَرجامَد

 مؤلفههای هَرجامَد


سنج

هَرجامَد

 .۱ .۳بنیان نظری الگوی هَیجامَد

آبشخور و بنروان فکوری الگووی «هرجامود» را میتووان مجموعو نظریوات جدیود مطور
در روانشناسووی در نظوور گرفو

کووه وجهاشو راک تمووامی ایو نظریووات آن اسو

مؤلفووههای «حوووا » ۸و «هرجانووات» 2در حوزههووای مخ لووس زبووانی ،نقو

کووه بوورای

کلروودی قاسلانوود.

مفهوم هرجامود بوا الهوام از رویکورد تحوولی -تفاوتهوای فوردی مب نوی بور ارتبوا (DIR) ۹

(گرینسووپ  ،4ویوودر ،5نوووور ،6لربوورم  ،1لوووری ۱و رابرنسووون )۸۳۱1 ،۳مطوور شوود .رویکوورد

1. senses
2. emotions
3. Developmental, Individual Differences, Relationship based Model
4. Greenspan
5. Wieder
6. Nover
7. Lieberman
8. Lourie
9. Robinson

۸۹1
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موورکور بووهعنوان چووارچوبی یکپارچووهنگر ۸بوور آن اسوو

تووا بووا بهرهگرووری از آ ووری

یاف ووههای علمووی در حوزههووای مخ لووس نظروور زبانشناسووی ،عص شناسووی ،روانشناسووی
تحووولی ،ارتباطووات و  ...از فراینوود رشوود انسووان موودل جووامعی اراسووه دهوود (اموور یوویدی،
۸۹۳۸؛ بووهنقل از پر قوودم ،طباطباسرووان و نوواوری .)۸۹۳2 ،مفهوووم هرجاموود نخسوو ر بار در
سووال  ،۸۹۳2در ک ووا

تحلروول ان قووادی و کوواربردی نظریووههای فراگرووری زبووان اول توس و

پر قوودم ،طباطباسرووان و نوواوری معرفووی شوود .ای و مفهوووم بووه پرووروی از رویکوورد تحووولی-
تفاوتهووای فووردی مب نووی بوور ارتبووا  ،هرجانووات را بووهعنوان یکووی از عواموول تثیررگوورار در
شکلدهی شنا

افراد در نظر میگررد.

هَرجامَوود را کووه از ترکر و

دو واژة «هرجووان» و «بسووامد» 2حاصوول شووده اس و  ،میتوووان

بووهعنوان حلقووهای گمشووده در مرووان عواموول مخ لووس شووکلدهندة شوونا
گرفو  .ایو مفهوووم دربردارنوودة هرجانووات ناشووی از حواسووی اسو
بسامد ،میتوانند شونا
آن اسو

کووه تحو

افووراد در نظوور
تووثیرر عاموول

افوراد را نسوبی نماینود .بوه بروان دقرونتر ،در ایو الگوو فورر بور

کووه مفوواهر و واژههووای مخ لووس در هوور زبووان ،دارای سووطو و درجووات مخ لفووی

از هرجانووات هسوو ند کووه «هَرجامَوود» آن مفهوووم یووا واژه نامرووده میشووود .هرچووه «سووطآ
هَرجامَوود» یووا «درجو عوواطفی» یو

واژه یووا مفهوووم کووه در ن رجو تجربرووات حسووی مخ لووس

چون شونردن ،دیودن ،لموس کوردن ،پوژوه

کوردن و  ...ایجواد میشوود ،در سوطآ بالواتری

قرار داشو ه باشود ،واژه یوا مفهووم موورد نظور بورای افوراد موثنو تر بووده و افوراد بوه درک
عمرنتری از آن دس

مییابند (پر قدم و همکاران.)۸۹۳2 ،

بووا توجووه بووه تعریووس اراسهشووده از هرجاموود ،میتوووان بوورای ایوو مفهوووم ،سووطو
چندگانووهای در نظوور گرف و

(پر قوودم )21۸5 ،کووه در ادامووه بهتفصوورل بووه آنهووا پردا ووه

واهد شد.

1. integrative
2. frequency

۸۹۱
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 .۲ .۳سطوح هَیجامَد

بوور اسووا

مفهوووم یووا واحوود واژگووانی،

آنهووه گف ووه شوود ،میتوووان بوورای هَرجامَوود ی و

عبارتانوود از :هَرجامَوود تهووی

۸

( ،)1هَرجامَوود شوونرداری ،)۸( 2هَرجامَوود دیووداری ،)2( ۹هَرجامَوود لمسووی ،)۹( 4هَرجامَوود درونووی

5

سووطوحی بهصووورت سلسوولهمراتبی م صووور شوود کووه بووهترتر
( )4و هَرجامَد جام( )5( 6،جدول .)۸

جدول  .۱سطوح ششگانة هَیجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،
نوع

هرجامَد تهی
هرجامَد شنرداری
هرجامَد دیداری
هرجامَد لمسی
هرجامَد درونی
هرجامَد جام،

میزان تجربه

هرگاه فرد هر گونه تجربهای دربارة ی
هرگاه فرد از ی
هرگاه فرد از ی

مفهوم ،واژه یا شیء نداش ه باشد (تجرب صفر)

مفهوم ،واژه یا شیء صرفا تجرب شنرداری داش ه باشد (تجرب سطآ )۸
مفهوم ،واژه یا شیء تجرب شنرداری و دیداری داش ه باشد (تجرب
سطآ )2

هرگاه فرد افیون بر تجار

شنرداری و دیداری ،آن شیء را لمس کرده باشد (تجرب
سطآ )۹

افیون بر موارد ذکر شده ،هرگاه فرد تجرب مس قرمی از مفهوم ،واژه یا شیء داش ه باشد
(تجرب سطآ )4
افیون بر موارد ذکر شده ،هرگاه فرد بهمنظور دریاف

اطلاعات برش ر پژوه

انجام داده

باشد (تجرب سطآ )5

مح ویات جدول  ،۸بهگون شفا تری در نمودار  ۸به تصویر در آمده اس .

1. Null emotioncy
2. Auditory emotioncy
3. Visual emotioncy
4. Kinesthetic emotioncy
5. Inner emotioncy
6. Arch emotioncy

۸۹۳
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نمودار  .۱سطوح ششگانة هَیجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،

در ای نمودار ،ش
بووهترتر

سوطآ سلسولهمراتبی بورای هرجامود در نظور گرف وه شوده اسو

کوه

از پووایر تری تووا بالوواتری سووطآ عبارتانوود از :هَرجامَوود تهووی ( ،)1هَرجامَوود

شوونرداری ( ،)۸هَرجامَوود دیووداری ( ،)2هَرجامَوود لمسووی ( ،)۹هَرجامَوود درونووی ( )4و هَرجامَوود
جووام( )5( ،جوودول  .)۸بووهطور دقروونتر میتوووان گفوو  ،چنانهووه فوورد هر گونووه تجربوو
شنرداری از یو
نسووب

واژة واص نداشو ه باشود ،یعنوی هرگوی آن را نشونرده باشود ،هَرجامَود وی

بووه واژة مووورد نظوور در پووایر تری سووطآ قوورار داشو ه و آن فوورد نسووب

بووه آن واژه،

هرجاموود تهووی واهوود داشوو  .در صووورتی کووه فوورد واژه را شوونرده باشوود و همهنوور آن
واژه یووا مصوودا آن را دیووده یووا لمووس کوورده باشوود ،هَرجامَوود آن بووهترتر

در سووطآ

شنرداری ،دیوداری و لمسوی قورار میگرورد .در مرحلو بعود ،چنانهوه تجربو فورد علواوه بور
شنردن ،دیدن ،لموس کوردن ،شوامل تجربو مسو قر واژه یوا شویء موورد نظور باشود ،سوطآ
هرجامد به سوطآ درونوی واهود رسورد .در نهایو  ،در صوورتی کوه فورد در موورد واژه یوا
مفهوووم مووورد نظوور تحقروون و تفحووص انجووام داده باشوود ،هرجاموود فوورد بووه بالوواتری سووطآ
ود ،یعنی هرجامد جام ،ناسل واهد آمد.
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پر قوودم ،بقوواسی و سووردنوزادی ( )21۸6بوور ای و باورنوود کووه از آنجاییکووه هوور ی و
واژههای زبوان در بافو

فرهنگوی مشخصوی فورا گرف وه میشووند ،افوراد براسوا

از

تجربروات

هرجانی ود ،از سطو مخ لفی از هَرجامَد برای هر واژه بر وردار واهند بود.
همهنووان کووه در نمووودار  ۸قابوول مشوواهده اس و  ،بووهطورکلی میتوووان افووراد را بووهلحاظ
مریان بر وورداری از تجوار

هرجوانی و حسوی از یو

مفهووم یوا واژة واص ،در یکوی از

سه دس کلی زیر قرار داد:


الس .هر آگاهی( ۸فاقد هر گونه تجرب هرجانی)




 .برونآگاهی( 2دارای هَرجامَد شنرداری ،دیداری و لمسی)
ا .درونآگاهی( ۹دارای هَرجامَد درونی و جام.)،

حوزههوای سوهگان مورکور ،در نموودار  ،2بووه شوکل گویواتر و مشوخصتری بوه نمووای
در آمده اس .

نمودار  .۲هرم هَیجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،

براسوا

آنهووه در نمووودار بووه تصووویر کشوورده شووده اسو  ،هرگوواه فوورد نسووب

بووه یو

واژه یا مفهوم هر گونه تجربو حسوی نداشو ه باشود ،از نظور شونا ی فورد در حووزة هور -
آگاهی قورار میگرورد .چنانهوه تجربروات حسوی و هرجوانی فورد بهواسوط شونردن ،دیودن و
1. avolvement
2. exvolvement
3. involvement
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لمس/حرکوو

۸4۸

کووردن برشوو ر شووود ،فوورد در حوووزة برونآگوواهی واهوود بووود .در حالوو

نهایی ،در صورتی کوه فورد بوه سوطآ هَرجامود درونوی و جوام ،برسود ،بوهلحاظ شونا ی در
حوزة درونآگاهی قورار میگرورد .بور پایو نموودار بالوا میتووان چنور ادعوا نموود کوه درک
مفاهر و واژگوان زبوان ،تواب ،رونودی سلسولهمراتبی اسو ؛ بوه ایو معنوا کوه رونود درک از
پووایر تری سووطآ کووه تهووی نامرووده میشووود ،آغوواز شووده و بهتوودری بووا افوویای
حسی فرد بهواسوط شونردن ،دیودن ،لموس کوردن و ،...بوهترتر

تجربرووات

از سوطوحی عبوور کورده و

به حد غایی و نهایی ود یعنی همان سطآ جام ،میرسد.
پر قوودم ،آدمسووون ۸و شایسوو ه ( )21۸۹بووا در نظوور گوورف

نقوو

کلروودی بوورای

درونآگوواهی هرجووانی در ایجوواد و شووکلدهی جهووانبرنی افووراد ،چنوور ادعووا میکننوود کووه
مفواهر و واژگوانی کوه در ن رجو تجربروات حسوی برشو ر ،نظرور شنردهشودن ،دیدهشوودن و...
برانگریاننووودة سوووطو بالووواتری از هَرجامَووود در افوووراد باشوووند ،بهصوووورت عمرووونتر و
واق،برنانووهتری درک واهنوود شوود و در رونوود زبووانآموزی ،ایوو واژگووان طبرع ووا زودتوور و
سری،تر فرا گرف ه واهند شد.
 .۳ .۳مؤلفههای هَیجامَد

براسوا
دارد و تح و

آنهوه گف وه شود ،از آنجاییکوه هَرجامَود ،بوه هرجانوات منو

از حووا

اشواره

تووثیرر عاموول بسووامد دچووار تیرروور میشووود ،میتوووان مؤلفووههای زیوور را بوورای

هرجامد هر واژه یا مفهوم در زبان در نظر گرف :
بسووامد :بووه تعووداد دفعووات قوورار گوورف

فوورد در معوورر ی و

مفهوووم یووا واژه در ی و

جامع زبانی مشخص اشاره دارد.
حس :بروانگر آن اسو

کوه در هنگوام مواجوه شودن بوا مفهووم یوا واژهای مشوخص چوه

نوو حواسی درگرر میشوند.
هرجووان :نشوواندهندة آن اسو

کووه افووراد جامعو زبووانی نسووب

بووه مفهوووم یووا واژة مووورد

نظر چه احساسات و هرجاناتی دارند.

1. Adamson
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در نمووودار  ،۹سووه مؤلفوو هَرجامَوود شووامل «حووس و هرجووان (کرفروو )» و «بسووامد
(کمر )» به تفکر

مشخص شدهاند.

نمودار  .۳مقیاس اندازهگیری هَیجامَد (پیشقدم)۲1۱2 ،

 .۴ .۳سنجش هَیجامَد

پر قوودم و عبووا نژاد ( )21۸1بووا در نظوور گوورف
(پر قوودم ،)21۸5 ،بووه منظووور امکووان سوونج
طریوون مقرووا

تعریووس و سووطو شو گان هَرجامَوود

و تعروور درجوو هرجاموود واژگووان زبووان از

توصوورفی ،مقراسووی  ۸1بخشووی طراحووی نمودنوود (نمووودار  .)۹براسووا

نمودار ،با در نظور گورف

ای و

مؤلفوههای سوهگان هَرجامَود (حوس و هرجوان (کرفرو ) و بسوامد

(کمر )) و رابط مروان آنهوا ،امکوان سونج

و انودازهگرری هَرجامَود هور مفهووم یوا واحود

واژگووانی فووراه میشووود .همهنووان کووه در نمووودار موورکور قابوول مشوواهده اسو  ،بوورای هوور
یوو

از سووطو شوو گان هَرجامَوود (صووفر ،شوونرداری ،دیووداری ،لمسوویحرک ی ،درونووی و

جووام ،)،پوون سووطآ کمووی و کرفووی میتوووان در نظوور گرفو  .سووطآ کمووی کووه بووه بسووامد و
مریان مواجهه با مفهوم یا واحود واژگوانی موورد نظور اشواره دارد ،از « رلوی کو » توا « رلوی
زیواد» م یرور واهوود بوود .در ایو سوطآ ،بووهترتر  ،ام رازهوای  ۸بوورای بسوامد رلوویک 2 ،
بوورای کوو  ۹ ،بوورای م وسوو  4 ،بوورای زیوواد و  5بوورای رلووی زیوواد بووه مؤلفوو «بسووامد»
ا صوواص داده واهوود شوود .در سووطآ کرفووی نرووی بووه تفکر و  ،مؤلف و «هرجووان» براسووا
درجووات رلووی بوود ،بوود ،نوووی ،ووو

و رلووی ووو

مووورد ارزیووابی قوورار میگروورد و

۸4۹
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بهترتر  ،ام راز  ۸برای هرجوان منفوی رلوی بود 2 ،بورای هرجوان منفوی بود ۹ ،بورای هرجوان
نوی 4 ،برای هرجوان موبو

وو

رلوی وو

و  5بورای هرجوان موبو

ا صواص داده

واهد شد .مؤلفو حوس نروی از طریون ا صواص نمورة صوفر بوه حوس تهوی ۸ ،بوه حوس
شنرداری 2 ،به حس دیوداری ۹ ،بوه حوس لمسوی 4 ،بوه حوس درونوی و  5بوه حوس جوام،
مووورد سوونج
حوووا

قوورار میگروورد .در نهایوو  ،درجوو هَرجامَوود از طریوون فرمووول «هَرجامَوود

(بسووامد ج هرجووان)» محاسووبه میشووود .بنووابرای بووهطور لاصووه میتوووان گف و  ،از

آنجاییکه هَرجامَد ،بوه هرجانوات ناشوی از حووا

اشواره دارد و تحو

توثیرر عامول بسوامد

دچار تیررر میشود ،فرمول زیر برای محاسب درج هَرجامَد قابل اراسه اس :
 هَرجامَد حوا
براسووا

(هرجانات ج بسامد)

آنهووه گف ووه شوود ،بوورای نمونووه ،شوورای فرضووی را کووه مقرووا

هَرجامَوود در آن

بهصورت زیر پاسخ داده شده ،میتوان در نظر گرف :
 با آنکه رلی در
 احسا

وانده بودم ،نمرة ام حان ک شد (نمرة احسا

رلی بدی در ای مورد دارم (نمرة هرجان = )2

 ای اتفا برای م زیاد اف اده اس
به ای ترتر

= )4

(نمرة بسامد = )5

نمرة هَرجامَد حاصل  2۱واهد بود.

همووانطور کووه گف ووه شوود ،از آنجاییکووه تمرکووی اصوولی پووژوه
مفهوووم هرجاموود در حوووزة ترجموو دیداریشوونرداری اسوو  ،در بخوو

حاضوور بوور معرفووی
بعوودی ،بووهطور

مشخص به بررسوی دقرون کواربرد ایو مفهووم نووهوور در عرصو ترجمو دیداریشونرداری
واهر پردا

 .به بروان دیگور ،در بخو

پور

رو ،تلوا

بور آن واهود بوود کوه مفهووم

روانشناسووان هرجاموود بوورای شناسووایی اولوی هووای واژگووانی م رجمووان و ارزیووابی ایوو
ان خابووات در محصووولات ترجموو دیداریشوونرداری نظروور دوبلووه ،زیرنووویس و ...معرفووی
شود.
 .۴بحث

در تلا
ناچووار اس و

برای تهرو دوبلوه یوا زیرنوویس بورای یو

محصوول دیداریشونرداری ،م ورج

از مرووان معادلهووای واژگووانی موجووود بوورای ی و

واژه یووا عبووارت وواص در
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بووه ان خووا

زبووان مقصوود ،دسوو
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زنوود و یکووی از ایوو معادلهووا را بووهعنوان برتووری و

مناس تری معوادل برگیینود و در محصوول تولرودی وود بوهکار بورد .یکوی از مشوکلات و
دغدغههای اصلی و همرشوگی کوه م رجموان در رونود ایو ان خوا
میکننوود ،ای و اس و

بوا آن دسو وپنجه نورم

کووه از مرووان گیینووههای معووادل موجووود در زبووان مقصوود ،کوودام ی و
مناسوو تر باشوود و مخاطوو

میتوانوود بوورای مخاطوو

توورجرآ میدهوود کووه در محصووول

ترجم دیداریشونرداری بوا آن گیینوه مواجوه شوود .در عمول ،ان خوا
کووار چنوودان سووادهای نرس و

معادلهوای واژگوانی

و ضوورورت دارد م وورج بووهطور همیمووان در ان خووا

معووادل

مناسوو  ،از جهووات مخ لووس ،معرارهووای مخ لفووی چووون اصووول زبانشوونا ی زبووان مبوودا،
سووب

و سوورا موو

مبوودا ،هنجارهووای زبووان مقصوود و ح ووی محوودودی های فنووی و

رسانهای حاک بر ترجم دیداریشنرداری را مود نظور قورار دهود .علواوه بور ایو مووارد ،بوه
نظوور میرسوود یکووی از ملاحظووات اساسووی کووه ضوورورت دارد م رجمووان در تلووا
ان خووا

معادلهووای واژگووانی همووواره موود نظوور قوورار دهنوود ،معرووار مخاط و

بوورای

و ویژگیهووای

روانشوونا ی اوس و  .در واقوو ،،در مرووان تمووامی ملاحظووات گونوواگونی کووه ضوورورت دارد
م رج آنها را مد نظر گررد ،شواید ب ووان چنور ادعوا نموود کوه وود مخاطو  ،کوه هود
اصوولی و نهووایی ترجموو دیداریشوونرداری جلوو

توجووه و رضووای

اوسوو  ،از اهمروو

بالووایی بر وووردار بوووده و بایوود در صوودر توجووه م رجمووان قوورار گروورد .بووهطور قطوو،،
دیدهشدن مخاطو

توسو م رجموان در تلوا

بورای یواف

مناسو تری معوادل بورای یو

واژه یا عبارت ،در کنار معرارهوا و ملاکهوایی کوه بودان اشواره شود ،میتوانود نقو
در مروویان پووریرف گی محصووول ترجموو دیداریشوونرداری توسوو مخاطوو
مریان موفقر

و در نهایوو

آن محصول داش ه باشد.

بووهمنظور درک به وور ایوو شوورای  ،میتوووان ترجمووه را بهموابوو مروودان رقابوو
گرف و  .در ای و مروودان ،مجموعووهای از معادلهووای واژگووانی بوورای ان خووا
رقابو

بسویایی

در نظوور

شوودن در حووال

هسو ند .در ایو بور  ،تنهووا یکووی از معادلهوا پرووروز واهوود شود و بووهعنوان معووادل

مناس و تر از مرووان مجموعووهای از گیینووههای رقر و

توس و م وورج ان خووا

میشووود و در

محصول ترجمه مورد اس فاده قورار میگرورد .حوال ایو سوؤال مطور میشوود کوه براسوا

الگوی روانشناسان هَرجامَد بهعنوان ابیاری کارآمد ...

چووه معرووار یووا معرارهووایی ،معووادل من خوو
بوهعبارت دیگور ،م ورج بور چوه اسوا
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ووود پرشووی میگروورد

از معادلهووای رقروو

از مروان مجموعوهای از معادلهوای واژگوانی ،یکووی

را برمیگییند
در پاسخ بوه ایو پرسو
اغلوو

میتووان گفو

م رجمووان در رونوود ان خووا

کوه شواید تواکنون مبنوای اصولی تصومر گرری

معووادل مناسوو

در زبووان مقصوود ،بوور پایوو معرارهووای

زبانشوونا ی ،سووبکی و جامعهشوونا ی چووون هنجارهووای ترجمووه بوووده اسوو  .بووهعبارت
ای کووه م وورج در رونوود ترجمووه ،ووود را پایبنوود بووه زبووان و هنجارهووای

دیگوور ،براسووا

زبان مبودا در نظور بگرورد (برگانهسوازی )۸و یوا معوادل وود را بوا هود

حفو ارز هوا و

هنجارهووای زبووان مقصوود (بومیسووازی )2برگیینوود (ونوووتی ،)۸۳۳5 ،۹دسوو

بووه ان خووا

میزده اس  .اگرچوه ،هموانطور کوه گف وه شود ،توجوه بوه هنجارهوای زبوان مبودا و مقصود
در رونوود ان خووا

واژگووانی میتوانوود ب ورای م وورج یاریدهنووده باشوود ،شوواید ب وووان چنوور

ادعا کورد کوه معروار دیگوری کوه میتوانود بوه م ورج کمو
ان خا

نماید ،معراری براسوا

کنود توا معوادل مناسو تری را

یاف وههای روانشناسوی باشود .بوه بروان دقرونتر ،شواید کلرود

اصوولی بوواز کووردن ای و قفوول ،مفهوووم هرجاموود باشوود؛ بووه ای و صووورت کووه سووطآ هرجاموود
واژههوا میتوانود بووه یواری م ورج بشو ابد و بوه م ورج در مسوورر ان خوا
مناس

کم

نماید .هموانطور کوه پور

برآمده از حووا
یو

اسو

واژگوانی معووادل

از ایو گف وه شود ،هرجامود دربردارنودة هرجانوات

کوه ایو هرجانوات در عرصو ترجموه ،میتواننود تعبرور مخاطو

محصوول ترجموه را تحو

از

تووثیرر قورار دهنود .در واقو ،میتوووان چنور ادعوا نموود کووه

هرجاموود میتوانوود تووثیرر مس و قر و قطعووی بوور روی ان خابووات واژگووانی م رجمووان در حوووزة
ترجم و دیداریشوونرداری داش و ه باشوود .حووال قطعووا ای و پرس و

مطوور

چگونه ایو مفهووم نووهوور میتوانود بوهعنوان معرواری بورای ان خوا
مناس

واهوود شوود کووه

معادلهوای واژگوانی

مورد اس فاده قرار گررد

1. foreignization
2. domestication
3. Venuti
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بووهمنظور اراسوو پاسووخ روشوو بووه پرسوو
جایگوواه مخاط و
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مطر شووده ،شوواید به وور باشوود ووود را در

محصووولات ترجم و دیداریشوونرداری قوورار دهوور  .یقرنووا هری و

از مووا در

هنگووام شوونردن دوبلووه یووا دیوودن زیرنووویس ،ان ظوواراتی از م خصصووان و دسو اندرکاران ای و
حوزه در ارتبا با کرفر

محصوول ترجمو تولرود شوده داریو  .بوه بروان واضوآتر ،هور یو

از مووا بووهعنوان مخاطو  ،هنگووام دیوودن یووا شوونردن برنامو دیداریشوونرداری ،توقوو ،داریو در
آنهووا از واژههووایی اسوو فاده شووده باشوود کووه درکشووان بوورای مووا آسووان باشوود (عووامری و
و سلرقه.)21۸۱ ،
در تلووا

بوورای شناسووایی واژههووایی کووه مخاطبووان ایوو محصووولات عموودتا تمایوول

برش ری بوه دیودن یوا شونردن آنهوا دارنود ،میتووان مفهووم هرجامود را بوهعنوان یو

معروار

کارآموود در نظوور گرفوو  .هرجاموود بووهعنوان معرووار روانشوونا ی مع بوور میتوانوود بوورای
شناسایی معادلهای مطلوو

و موورد پسوند مخاطبوان توسو م رجموان بوهکار گرف وه شوود؛

به ایو صوورت کوه آن دسو ه از معادلهوای واژگوانی کوه مخاطبوان نگواه موب وی نسوب

بوه

کوواربرد آنهووا در محصووولات ترجموو دیداریشوونرداری ندارنوود ،در واقوو ،آن واژههووایی
هس و ند کووه سووطآ پووایرنی از هرجاموود را بووه ووود ا صوواص دادهان ود .کوواربران محصووولات
ترجموو دیداریشوونرداری اغلوو

تمایوول ندارنوود از دوبلووهها و زیرنویسهووایی اسوو فاده

نمایند که در آنها از واژههوای کو هرجامود اسو فاده شوده باشود .در بروان کلیتور ،مخاطبوان
ای محصولات بوه مصور

واژههوایی کوه قبلوا هرگوی نشونرده ،ندیوده و نوه بوه هر وجوه در

معورر تجربهشووان قوورار گرف ووه باشووند (هرجاموود تهووی) و شوونا

مخاطو

نسووب

بووه آن

واژههووا در حوووزة برونآگوواهی باشوود ،اسوو قبالی نشووان نمیدهنوود ( و سوولرقه ،پر قوودم،
رحمانی و عامری.)21۸۱ ،
ای و نک ووه برووانگر آن اس و
تثیرر شنا
هوودای

کووه ترجرآهووای واژگووانی مخاطبووان بووهطور مس و قر تح و

آنها قورار دارد و ایو شونا

افوراد اسو

کوه ترجرآهوای واژگوانی آنوان را

میکنووود .بنوووابرای در راسووو ای تحقرقوووات و سووولرقه ،پر قووودم ،رحموووانی و

عووامری ( )21۸۱و پر قوودم و فرروزیووان پوراصووفهانی (زیوور چووار) ،میتوووان گفوو
مخاطبووان حوووزة ترجموو دیداریشوونرداری ،اغلوو

کووه

عناصوور واژگووانیای را کووه در موو
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دیداریشوونرداری از سووطآ هرجاموود بالوواتری بر وووردار باشووند را نسووب

بووه واژههووایی کووه

بوورای مخاطوو  ،در سووطآ هرجاموود پووایر تری قوورار میگررنوود ،در اولوی هووای واژگووانی
ود قرار میدهنود .از آنجاییکوه مخاطبوان دوبلوهها و زیرنویسهوا اساسوا ان ظوار دارنود کوه
در ایوو محصووولات ،از واژههووای آشوونا و طبرعووی( ۸عووامری و همکوواران )21۸۱ ،اسوو فاده
شووود ،بووهطور قطوو ،واژههووایی بوورای مخاطو

طبرعیتوور جلوووه واهنوود نمووود کووه از سووطآ

هرجاموود بالوواتری بر وووردار باشووند .بووه برووان دیگوور ،مخاطبووان ایوو محصووولات نووهتنها از
ترجمو لفو بووه لفو  2یووا نویسووهگردانی ۹بوورای ترجمو عبووارات یووا اصووطلاحات مو
اس قبال نمیکنند ،بلکه به نظور میرسود کوه تورجرآ مخاطبوان ایو اسو

کوه معادلهوا (چوه

بهلحاظ صوورت 4و چوه بوهلحاظ معنوا ،)5در ایو محصوولات بهگونوهای ان خوا
در زبووان مقصوود طبرعیتوور بوووده و شووباه

شووند کوه

کم ووری بووا صووورت و معنووای ووارجی داش و ه

باشند .به بران دیگر ،مخاطبان برشو ر بوه ترجموههای طبرعوی کوه فاقود رنو
هسو ند گوورای

مبوودا

و بووی ترجموه

دارنوود و از نظوور آنووان ترجمووههای طبرعووی ،ترجمووههایی هسو ند کووه حوواوی

معادلهای واژگانی دارای سطآ هرجامد بالا باشند.
دلرووول ترجرحوووات واژگوووانی مخاطبوووان را میتووووان در یاف وووههای موجوووود در حووووزة
روانشناسوووی شووونا ی 6و صوصوووا نظریووو بوووار شووونا ی( 1کالروگوووا211۳ ،۱؛ پلوووا ،۳
مورنووو ۸1و بوورونک  )21۸1 ،۸۸جسو وجو کوورد .نظریو بووار شوونا ی( ۸2پووا  ،۸۹تووووین ،۸4

1. natural
2. literal translation
3. transliteration
4. form
5. meaning
6. cognitive psychology
7. cognitive load theory
8. Kalyuga
9. Plass
10. Moreno
11. Brünken
12. cognitive load theory
13. Paas
14. Tuovinen
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تووابرز ۸و ونگوورون211۹ ،2؛ پووا  ،ونمرینبووور ۹و آدام۸۳۳4 ،4؛ پلووا  ،مورنووو و بوورونک ،
21۸1؛ سوووسلر ،5آیوور  6و کالروگووا )21۸۸ ،1بوور پایوو مفهوووم حافظوو فعووال محوودود و
سووا ه شووده اسو  .ایو نظریوه بوورای نخسو ر بووار در ارتبووا بووا حوووزة

توانوایی پوورداز

یووادگرری مطوور شوود .براسووا
بار شنا ی ای اس

کوه در تلوا

و همکوواران ( ،)211۹نک و حوواسی اهمر و

پووا

جهو

در نظری و

تهروه و تودوی آمووز  ،معمواری حافظو فعوال

و محدودی های آن باید مد نظر قرار گرف وه شووند .آنوان همهنور بور ایو باورنود کوه بوار
شوونا ی ،سووا اری چنوود بعوودی اس و

کووه در هنگووام انجووام کارهووایی مشووخص ،بوور روی

نظووام شوونا ی یادگررنووده فشووار وارد موویآورد .بووه برووان دقروونتر ،بُعوود عِلووی آن نشوواندهندة
تعاموول مرووان آن کووار و ویژگیهووای یادگررنووده اسوو
اندازهگرری بار ذهنی ،تلا

ذهنی و کن

و بعوود ارزشوورابی آن ،مفوواهر قابوول

را به تصویر میکشد.

در توضرآ نظری مرکور بوهطور لاصوه میتووان گفو  ،بوار شونا ی بوه مقودار تلاشوی
کووه ذه و ب ورای پوورداز
پوورداز

اطلاعووات بووه انجووام میرسوواند ،اشوواره میکنوود .هرگوواه بووهمنظور

اطلاعووات ،مروویانِ بووار شوونا ی ،زیوواد یووا اضووافی باشوود ،پراموودهایی همهووون عوودم

تمایوول بووه یووادگرری ،یووادآوری و درک اطلاعووات در فوورد بووهوجود واهوود آموود .ح مووا در
بر ی مواق ،ای اتفا بورای موا اف واده اسو

کوه بوا وجوود توجوه و تمرکوی بور روی آنهوه

به ما اراسوه شوده اسو  ،ن وانسو های اطلاعوات اراسهشوده را دریافو

نموایر و بورای فهو آن

اطلاعات ،ناچار شودهای زموان و انورژی برشو ری بگوراری  .دلرول ایو مشوکل آن اسو

کوه

اح مالا در معرر بوار شونا ی اضوافه قورار گرف وهای  .در چنور شورایطی بوه نظور میرسود
که مریان پرداز

و فه اطلاعات دریاف ی بر

از توان شنا ی ماس .

بوورای ایوو اتفووا میتوووان دو دلروول عمووده م صووور شوود .اول ای کووه ممکوو اسوو
اطلاعووات اراسهشووده بوورای مووا کاملووا جدیوود و پرهرووده بوووده و بووهدلرل عوودم بر ووورداری از
1. Tabbers
2. Van Gerven
3. Van Merriënboer
4. Adam
5. Sweller
6. Ayres.
7. Kalyuga
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اطلاعات مرتب در ذهو  ،قوادر بوه سوازماندهی آنهوا نبوودهای کوه ن رجو طبرعوی ایو عودم
سووازماندهی ،عوودم درک آنهووا بوووده اسو  .دوم ای کووه اطلاعووات اراسهشووده جدیوود نبودهانوود
و تمامی اطلاعات مرتب در ذهو موا از قبول وجوود داشو هاند ،اموا بوهدلرل اراسو نامناسو

و

ساماندهینشووده ،بووه عوودم درک منجوور شووده اس و  .بنووابرای  ،میتوووان دلروول اول را موورتب
به ماهرو

مح ووای اراسوه شوده (پرهرودگی یوا جدیود بوودن) و دلرول دوم را بوه اطر شوروة

نامناس و

اراس و اطلاعووات (عوودم سووازماندهی مناس و ) در نظوور گرف و  .بووا در نظوور گوورف

آنهووه گف ووه شوود ،بوورای موووال ،اگوور سوورع

زیرنووویس بوور

از حوود باشوود یووا در دوبلووه

ل همگوواهی بووه دقوو

انجووام نشووود ،از آنجاییکووه اطلاعووات بهشووروهای نامناسوو

هنجارشووک بووه مخاطوو

اراسووه شوودهاند ،ایوو اح مووال موویرود کووه بووار شوونا ی برننووده

افیای

یابود .توثیرر زیرنویسهوا بور بوار شونا ی موضووعی بحو برانگری در حووزة ترجمو

دیدارشنرداری به شمار مویرود .مشوکل اساسوی در ارتبوا بوا ایو مسو له آن اسو
اساسا زیرنویسها بار شونا ی مخاطو
که نوه تنهوا زیرنویسهوا منجور بوه افویای
شوونا ی ۸نرووی بوورای مخاط و

را افویای

پوورداز

کوه آیوا

میدهنود یوا نوه بر وی بور ایو باورنود

بوار شونا ی میشووند ،بلکوه گواهی اضوافه بوار

بووا ووود بووههمراه واهنوود داش و

(کروگوور ،هفوور 2و م رووو،۹

 .)21۸۹هنگامیکووه زیرنویسه وا بووه فوورل اضووافه میشوووند ،از آنجاییکووه مخاط و
اسوو

و

مجبووور

تمووام اطلاعووات موجووود در فوورل را بووههمراه زیرنویسهووای پووایر صووفح نمووای
کنوود ،حج و زیووادی از منوواب ،شوونا ی مخاط و

بورای ای کوه مخاطو
موجود در مو

درگروور واهنوود شوود .بنووابرای ،

ب وانوود گف وار را دنبوال نمایود ،در حوور پورداز

فورل و تصوویر آن ،داسموا درگرور عمول وانودن مو

اطلاعوات شوونرداری
هو هسو ؛ بوه بروان

دیگوور ،واننووده درگروور پردازشووی چنوودمنظوره واهوود بووود (کروگوور ،دوهرتووی ،4فوواکس 5و
دلریا.)21۸۱ ،6
1. cognitive overload
2. Hefer
3. Matthew
4. Doherty
5. Fox
6. De Lissa
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بووا توجووه آنهووه گف ووه شوود ،بووهراح ی میتوووان مرووان نظری و موورکور و الگوووی هرجاموود
پروند ب رقرار کرد .در واق ،،دلرول اولوی کوه در بالوا بوه آن اشواره شود ،در ارتبوا بوا هرجامود
قابوول طوور اسو  .بوور پایو نظریو بووار شوونا ی ،منطقووی واهوود بووود اگوور چنوور در نظوور
بگرووری کووه از آنجووایی کووه مخاطبووان محصووولات ترجم و دیداریشوونرداری بووهدلرل داش و
ارتباطووات شخصووی برش و ر بووا بر ووی واژههووا ،از نظوور شوونا ی نسووب

بووه آنهووا در حوووزة

درونآگوواهی قوورار میگررنوود و طبرع ووا هنگامیکووه بووا ای و دس و ه از واژههووا در محصووولات
ترجموووههای دیداریشووونرداری نظرووور دوبلوووه و زیرنوووویس مواجوووه میشووووند ،در رونووود
پرداز
نسب

آنها ،بوار شونا ی کم وری م حمول واهنود شود .در ن رجوه ،ایو دسو ه از واژههوا
به معادلهای نظرور وود ،بورای پورداز

و عمرووونتر دریافووو

و در نهایووو

آنجاییکه واژگوان بوا داشو

بوه زموان کم وری نرازمنود بووده و سوری،تر

درک واهنووود شووود .بنوووابرای بوووه نظووور میرسووود از

سوطآ بالواتری از هرجامود ،بوار شونا ی کم وری بور مخاطو

تحمرل مینماینود ،مخاطبوان اغلو

و طبرع وا تمایول دارنود دوبلوهها یوا زیرنویسهوا حواوی

واژگانی باشند که دارای سطآ بالاتری از هرجامدند.
در ای راسو ا ،کرج وی ،۸زارکوسوکا 2و لوگرنسوکا )21۸5( ۹بور ایو باورنود کوه مکانرسو
وانوودن دوبلووهها و زیرنویسهووا کاملووا م فوواوت بووا وانوودن مو

نوشو اری اسو  .توضوورآ

آنکووه ،هنگووام اسوو فاده از محصووولات ترجموو دیداریشوونرداری ،اطلاعووات از چنوود منبوو،
مخ لوووس بوووهطور مووووازی میآیووود کوووه بر وووی از آنهوووا عبارتانووود از حرکوووات روی
صوووفحهنمای  ،موسووورقی مووو  ،زیرنویسهوووا و ....در صوووورتی کوووه در وانووودن مووو
نوش اری ،واننده بوهلحاظ زموانی هور محودودی ی نودارد و میتوانود آزادانوه بوه عقو
گووردد یووا یوو

بخوو

را دوبوواره بخوانوود .امووا زمانیکووه مخاطبووان در حووال وانوودن

زیرنویساند ،ای امکان نرسو
طوووری ان خووا

کوه بوه عقو

کننوود کووه ب واننوود «م و

مران ،آنهه میتوانود سورع

بور

برگردنود و تنهوا بایود سوب

وانودن وود را

زودگوورر در پووسزمرنو پویووا» را بخواننوود .در ای و

وانودن را افویای

دهود ،وجوود واژههوا و عبوارات زبوانی بوا
1. Krejtz
2. Szarkowska
3. Łogińska
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هرجاموود بالووا واهوود بووود .علوواوه بوور ایو  ،ماهر و
مخاط و

همیمووان بوور روی تصوواویر تمرکووی کنوود و بووه اطلاعووات گووو

هموور ویژگووی و ماهروو
برشو ری بوور مخاطو
تلووا

دوبلووهها و زیرنویسهووا ایجووا

میکنوود

فوورا دهوود .بووهدلرل

چندبعوودی محصووولات ترجموو دیداریشوونرداری ،بووار شوونا ی
ایو بووار ،پرشوونهاد میشووود م رجمووان

تحمروول میشووود .بوورای کوواه

نماینوود تووا از واژههووایی بووهعنوان معووادل اس و فاده کننوود کووه تووا حوود ممک و مخاط و

سطآ هرجامد بالواتری نسوب

میشوود مخاطو

بوه آنهوا داشو ه باشود .ایو کوار باعو

زمووان نگوواه کووردن بووه ویوودسوی دوبلووه یووا زیرنویسشووده ،در موقعر و
گررد .به بران دقرنتر ،هنگامیکوه افوراد نسوب

در

تفکوور محوودود قوورار

بوه واژههوای بوهکار رف وه در نسوخ دوبلوه یوا

زیرنووویس دارای سووطآ بالوواتری از هرجاموود باشووند و در واقوو ،در حوووزة درونآگوواهی قوورار
بگررند ،سری،تر میتواننود صودا یوا تصوویر را بوا مح ووای محصوول رسوانهای ارتبوا دهنود
و در ن رجووه ،زودتوور و سووری،تر بووه مفهوووم و مح وووای آن دس و
میرسوود هرچووه درگرووری شوونا ی افووراد بوورای پوورداز

یابنوود .همهنوور بووه نظوور

نسووخ دوبلووه یووا زیرنووویس کم وور

باشوود ،تجرب و شوورری تری از دیوودن آن محصووول واهن ود داش و  .ووالی از لطووس نخواهوود
بووود اگوور آنهووه را کووه گف ووه شوود در قالوو

یوو

موووال ،بووهطور ملمووو تر بروواوری  .در

پژوهشووی کووه پوور قوودم و فرروزیووان پوراصووفهانی (زیرچووار) بووا عنوووان «ارزیووابی کمووی و
کرفووی وزن فرهنگووی واژههووای مصووو
دادهانود ،پژوهشووگران در تلووا

و برگانووه در پرتوووی الگوووی هَرجامَوود» انجووام

بورای سوونج

سووطآ هرجامود تعوودادی از واژگووان من خو ،

بووه ایوو ن رجووه رسووردند کووه بوورای موووال ،از مرووان جفوو

واژههووای اسوو راتژی/راهبرد،

کامپروتر/رایانوووه ،ترمرنال/پایانوووه و ،...واژههوووای اسووو راتژی ،کوووامپروتر و ترمرنوووال سوووطآ
هرجاموود بالوواتری را نسووب

بووه معووادل نظررشووان ،بووه ود ا صوواص دادهانوود .بنووابرای ،

طبرعووی واهوود بووود کووه چنانهووه م رجمووان و موودیران دوبلووه بخواهنوود محصولاتشووان از
سوووی مخاطبووان مووورد اس و قبال برش و ری قوورار گروورد ،به وور اس و

کووه از ای گونووه واژههووا

اسو فاده نماینوود .در ایو راسو ا ،و سوولرقه و همکوواران ( )21۸۱نرووی بووا بررسووی واژههووای
بووهکار رف ووه در دوبلووههای زبووان فارسووی چنوور ن رجووهگرری کردهانوود کووه مخاطبووان و
مصوور کنندگان محصووولات ترجموو دیداریشوونرداری ،از آنجاییکووه نسووب

بووهعبارات
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وووردن ،تبلریووات درو و ...در مقایسووه بووا معادلهووای

نظررشووان چووون غوورا وری ،سوووگند یوواد کووردن ،تبلریووات کوور

و ...از سووطآ بالوواتری از

هرجاموود بر وووردار هسوو ند ،توورجرآ میدهنوود در محصووولات ترجموو دیداریشوونرداری ،از
واژههای دس اول اس فاده شوده باشود .لوازم بوه ذکور اسو

کوه ادعوای پوژوه

حاضور در

تووواد بووا یاف ووههای کروگوور و همکوواران ( )21۸۹قوورار میگروورد .آنووان در تلووا
سوونج

بووار شوونا ی حاصوول از اس و فادة زیرنووویس بوورای مخاط و

بوورای

بووا اس و فاده از دس و گاه

ایایجی ۸به ایو ن رجوه رسوردند کوه سوطآ بوار شونا ی دان آمووزان در هنگوام مشواهدة
سووخنرانی علمووی کووه دارای زیرنووویس بوووده ،در مقایسووه بووا زمووانی کووه سووخنرانی بوودون
زیرنووویس نمووای
مطال

داده شووده ،کم وور بوووده اسوو  .دلروول اح مووالی وجووود تعووارر مرووان

گنجانوده شوده در پوژوه

حاضور و ن وای پوژوه

آنوان ممکو اسو

ایو باشود

که آنوان بررسوی وود را در محر هوای آموزشوی بوه انجوام رسواندهاند .شواید ب ووان چنور
ادعا کرد کوه در محر هوای آموزشوی ،اسو فاده از زیرنوویس نوهتنها بوار شونا ی را افویای
نمیدهوود بلکووه ح ووی زیرنویسهووا میتواننوود سووطآ یووادگرری مخاطبانشووان را از طریوون
ایجوواد حمایوو
افیای

دیووداری 2بوورای مخاطوو

(کروگوور ،دوهرتووی ،فوواکس ۹و دلرسووا)21۸6 ،4

دهند.

 .2نتیجهگیری

دیوودن زیرنووویس یووا دوبلوو فوورل در مقایسووه بووا برنامووهای کووه بووه زبووان مووادری و در
سووا ه شووده باشوود ،دارای شووبکهای از ویژگیهووای فرهنگووی برگانووه و

فرهنوو

مخاطوو

نامثنو

اس  .ای مسو له طبرع وا بوار زیوادی را بور ذهو مخاطو

به ای صورت که از مخاطو

هود

تحمرول میکنود؛

ان ظوار مویرود ،علواوه بور ای کوه رویودادهای فورل را بوهطور

کاموول و بووا جیسرووات و نکووات وریووس و دقروون آن دریابوود ،ب وانوود از آن بووهعنوان یوو
سرگرمی لرت ببورد .ناگف وه پرداسو

کوه دیودن محصوول ترجمو دیداریشونرداری ،مشوابه
1. EEG
2. visaul support
3. Fox
4. De Lissa
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محودود فکوری اسو

با موقعرو

کوه در آن وقو

۸5۹

زیوادی بورای پورداز

اطلاعوات وجوود

نوودارد و در ن رجووه ،برننوودگان زمووانی به وور و سووری،تر میتواننوود معنووای نهف ووه در زبووان آن
محصووول را دریابنوود کووه واژههووای دارای هرجاموود سووطآ بالووایی را کووه درگرووری شوونا ی
ایجواد میکننود ،پورداز

کم ری بورای مخاطو

کننود .طبرع وا ای گونوه واژههوا بوه محو

آنکه در دوبله یا زیرنویس شنرده یا دیده شوند ،زودتر پرداز

میشوند.

معمولووا مخاطبووان توورجرآ میدهنوود سووطآ هرجاموود واژههووا در دوبلووه یووا زیرنووویس بالووا
به آنهوا در حووزة ودآگواهی قورار داشو ه باشوند .بوه بروان دقرونتر،

بوده و مخاطبان نسب

دوبلهها و زیرنویسهوا به ور اسو

حواوی واژگوانی باشوند کوه مخاطبوان مفواهر آن واژههوا

یووا اشووراسی را کووه واژههووا بووه آنهووا اشوواره دارنوود ،مس و قرما تجربووه ک ورده باشووند (هرجاموود
درونی) یا برای دریافو

اطلاعوات برشو ر و دقرونتر ،دربوارة آنهوا تحقرون و تفحوص کورده

باشووند (هرجاموود جووام .)،در مقابوول ،اگوور مخاطبووان نسووب

بووه واژههووای بووهکار رف ووه در

محصووول دیداریشوونرداری در حوووزة برونآگوواهی قوورار داشوو ه باشووند ،بووه ایوو معنووا کووه
سطآ هرجامد آنان نسوب

بوه واژة دوبلوه یوا زیرنوویس در سوطآ پوایر باشود ،یعنوی صورفا

قبلا واژة مورد نظور را شونرده باشوند یوا آن را تنهوا دیوده باشوند یوا نهای وا آن را لموس کورده
باشند ،تمایلی به مواجه شدن با آن واژه در دوبله یا زیرنویس ندارند.
بوور ای و اسووا  ،بووه جامع و دس و اندرکاران عرص و ترجم و دیداریشوونرداری پرشوونهاد
میشووود در ان خووا
حسووا

معادلهووای واژگووانی تووا حوود امکووان نسووب

بووه سووطآ هرجاموود واژههووا

بوووده و از واژگووانی اسو فاده نماینوود کووه از سووطآ هرجاموود بالوواتری بوورای مخاطبووان

بر وووردار باشووند؛ زیوورا بووه نظوور میرسوود مخاطبووان نرووی توورجرآ میدهنوود در محصووولات
دیداریشوونرداری برشوو ر شوواهد چنوور واژگووانی باشووند .براسووا

یاف ووههای عووامری و

و سوولرقه ( ،)21۸۱انگروویة اصوولی مخاطبووان در هنگووام اسوو فاده از محصووولات ترجموو
دیداریشوونرداری صوورفا لوورت از محصووول بوووده و تمایوول دارنوود ایو لوورت بوودون نروواز بووه
صوور

تلووا

زیوواد حاصوول شووود .اسوو فاده از واژههووا و عبووارات بووا سووطآ هرجاموود بالووا

میتواند لرت مخاطبان را از دیدن زیرنویس و شنردن دوبله برش ر نماید.
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در پایان میتووان یوادآور شود کوه نظور بوه ماهرو
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مرانرشو های بوودن حووزة ترجموه و

به صوووص حوووزة ترجم و دیداریشوونرداری ،لوویوم بهرهگرووری از دس و اوردهای حوزههووای
مخ لووس علمووی نظروور زبانشناسووی ،جامعهشناسووی و روانشناسووی بوورای ارتقووای کرفروو
محصوولات تولروودی ایو حوووزه ،بووه وبی احسوا

میشووود .در واقوو ،میتووان چنوور ادعووا

کرد که حووزة ترجمو دیداریشونرداری اموروز آگاهانوه نرازمنود بوهکارگرری یاف وههای علو
روانشناسووی اسوو  .بووا وجووود پژوه هووا و فعالر هووای ارزشوومند در حوووزة موورکور،
بررسوووی اجموووالی محصوووولات ترجموووههای دیداریشووونرداری حووواکی از نادیوووده گووورف
یاف ووههای روانشناسووی در تهرووه و تولروود محصووولات ایوو حوووزه اسوو  .بنووابرای  ،شوواید
ب ووان ایو جسو ار را گوامی موؤیر در راسو ای ورود مبواحوی از ایو دسو
نوپای ترجمو دیداریشونرداری در نظور گرفو  .امرود اسو

مطالو

در حووزة نسوب ا

جسو ار حاضور ب وانود

دریههای جدید به روی دس اندرکاران و فعالان ای حوزه باز نماید.
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چکیده
بااا تهجااه بااه پتشااروژ تسنهلااهلم ااااژ وااتد  ،ااالایه شاااه تهلت ا په ایمااا یهااام
متع دم چهن شرک ،دلتار ،واروزن و غتاره هتاتت

اه مباباش بتشاتر آنهاا ردة انی

ااهدک و یهجااهان ا ااژی و ژ اای مهاا ا اا په ایمااا یهااا ،زبااان بنااد مهجااهد در
آیها ااژی از آیجااا ااه ایتقااال بنااد (واارم و ااار رد) در هاار ورهن اای مت اااوت ا ااژ و
ممس ا اژ پتاام ستاایی در دو زباان مبتدا

تاثیتر ستاایی را ا جااد یسنا (ادراک)

و یتااد از آیجااا ااه بداای ووااادارم بااه د اااله هااا در ترجمااف وااتد
هماهن ی د اله هاا ،صا ا و تیاه ر ا اژ ،ا ا

مریاا تاار از

ااال مطار مایشاهد اه مترجماان

ا رایی بارام ایتقاال بناد و اوادا ر ادراکپای رم آن بارام اهدک و یهجاهان ا رایای از
چه تسنتکها و ترون ها ی ا ات اده مای ننا و آ اا متارج باا ترجماف د االه هاا هماان
تااثیتر بندآمتاادم را در مبابااش ا رایاای ا جاااد ماای ن ا

ااه مبابااش غترا رایاای آن را

درک اارده ا ااژف ه ا ی از ا اا پااژوهر ،برر اای چ ااهی ی ایتقااال بنااد در دوبدااف
په ایما یهاام اهدک و یهجاهان و تهجاه باه اه مقهلاف وارم بناد در دو زباان م ا و
مقیاا  ،ااار رد بنااد در دو زبااان و در یها ااژ برر اای شااتهههااام ادراک بنااد یاادد

مباباش د اژ دوم ا اژی باه همات منراهر ،باا ایتبااا په ایماا ی شا ژای تادان 2
( )21۸۱چ ااهی ی ایتقااال بنااد در ا ا په ایمااا ی را برر اای ااردها ی در ا ا رابطااه،
ابت ا به معروای و ژ ایهاام مندیاربهوارد دیتاام چنا وجهی په ایماا ی و چاالرهاام
ترجمهام آن میپرداز  ،پس باا تستاه بار زباانشنا ای و ناه و داربدناه و یتاد باا تستاه
باار یرر ااف ورهن اای بتاانژ و لِ ِااهر ،چ ااهی ی ااااژ ،ااار رد و ادراک بنااد در دو
یتبف اصدی و ترجمهش ه را برر ی مییمائت ی
کلیدددوا ه :ترجمااف په ایمااا ی ،بنااد ،یرر ااف ورهن اای بتاانژ و ل ااهر ،اربردشنا اای
زبان ،ادراک
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مطالعات زبان و ترجمه

 .1مقدمه

بااا تهجااه بااه پتشااروژ تسنهلااهلم ااااژ وااتد  ،ااالایه شاااه تهلت ا په ایما یهااام
متع دم چهن شارِک ،2دلتار ،۹واروزِن 4و غتاره هتاتت

۸

اه مباباش بتشاتر آنهاا ردة انی

ااهدک و یهجااهان ا ااژی ا ا په ایمااا یهااا بااهباارز غتربابااو تیااهرم متااان ا ا بشاار از
مباب ااان مد هاایاا ی آمااار واارون ا اا په ایمااا یهااا در شااهر مقیاا و ه چناات در
شهرهام د ر حاا ی از مد هبتاژ غترباباو ایساار آنهاا یادد هد اان و یهجهایاان ا اژی
باارام ملااال په ایمااا ی شاارک ،ااااژ  ،211۸پایی ا متدتااهن دلااار درآم ا باارام شاار ژ
ااازی ه ،در ا وکر ااس ایتمتش ا  ،5داشااته ا ااژ (بااا س آوااتس مهجااه)6ی ا ا په ایمااا ی
ه چناات در ا ااترالتا و بر تایتااا رت ااف اول پرواارونتاار

په ایمااا ی را در اوااژ اارد

(رویمااا ی ا ااتهد ه)7ی ه چناات په ایمااا ی شاا ژای تدان  )2114( ۱۸ششیاا و اای و
ه متدتهن دلار درآما داشاته ا اژ (باا س آواتس مهجاه)21۸۱ ،ی مها تار

و ژ ای ا ا

په ایما یهاام جایاا و تماشاا ی ،زباان بناد مهجاهد در آیها اژی در وابا  ،د االه هاام
بندآمتد و شبیتژهاام بناد واتد هاام ایتمتشانی هتاتن

اه مباب اان اهدک و یهجاهان

را مشتابایه به پام تماشاام ااهد مای شااین و اپس روم ایاهاو لاهازم تدر ار ،جاما ادم
و هلهپشتیها و برچتشها جا اهن می نن ی
حال از آیجا اه ایتقاال بناد (وارم و اار رد) در هار ورهن ای مت ااوت ا اژ و ممسا
ا اژ ااک پتااام ستاان در دو زبااان مبتدا

تااثیتر ستاایی ا جاااد یسنا (ادراک) و یتااد از

آیجا ه در ترجمف وتد بدی وواادارم باه د االه هاا مریا تار از همااهن ی د االه هاا،
ص ا ا و تیااه ر ا ااژ ،برر اای آیااار دوبدااهش ا ه ماایتهای ا ابداتااات م ت ا م در ایااه
تسنتاکهااا و تسنتاکهااام اتبااد شا ه در حااهزة ترجماف یااهار و واتد در ااتتااار مترجمااان
1. animation
2. Shrek
3. Brave
4. Frozen
5. Dream Works Animation
6. Box Office Mojo.IMDb.com
«شرک ر هرد را در ا ترالتا شستژی» 7. Studio Briefing, “Shrek Sets All-Time Record in Australia".
8. The Incredibles
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ب یاردی تداوه بر ا  ،ترجمه و دوبداف ایتمتشا هاا از اا ر آیاار د ا ارمشانت ارم بناد یتاد
مت اااوت ا ااژا چرا ااه برا ااان یرر ااف ه ا ی اارام ۸ورمتاار 2و را ااس( ۹مای ا م)21۸6 ،
ا

بت

از بریاماههاا بارام ها ی مشبیای و بارام ردة انی اهدک و یهجاهان ترجماه

میشهد و بهلداظ زبایی یتد ،زبان و تار و ژة بشر هدک و یهجهان میبد ی
از آیجا ه ب ق شهاه مهجهد ،باه یرار مایر ا در شاهر ماا یتاد مد هبتاژ ا ا آیاار
د ا ارمشانت ارم د اژ مای از اا ر شاهرها ی اه یاام بارده شا ی اریا و باا وار
ا نسااه صاانعژ دوبدااف ا ااران ب ا متی شیااژ و چن ا
ترصه به شمار میآ (تاامرم ،)21۸۱ ،بار ا ا بااور
ا

اااله دارد و از پتشا امان دیتااا در ا ا
اه اولااج ترجماه و دوبداف با ت تاژ

آیار در مق هلتژ آنها بایتاثیتر یتتاژ ،یایتااج په ایماا یهاا باا ت تاژ منا ا ی ترجماه و

دوبده میشهی چرا ه مباباش ا رایای اهمتاژ بتاتار ااصای باه مقهلاه میدها هماایطهر
ااه تدقتقااات پتشاات یشااان دادهای ا (تااامرم و اهن اادتقه21۸۱ ،ا تااامرم ،اهن اادتقه
و اداتیور )21۸۱ ،ی
باارام ای ااات ا ا ورهااته ،برر اای ترون ا هام مترجمااان ا رایاای باارام ایتقااال پتااامهااام
بندآمتاد مهجاهد در ا ا یاهو په ایماا یهاا هارورم باه یرار مایر ا ی با

ترتتاش ا ا

دغ غااه وجااهد دارد ااه آ ااا مترجمااان بااا ترجماف د اااله هااا همااان تااثیتر بندآمتاادم را در
مبابااش ا رایاای ا جاااد ماای ننا

ااه مبابااش غترا رایاای آن را درک اارده ا ااژف در تاات

حال ا نسه آ اا شبیاتژهاام په ایماا ی هماان تاثیتر مهجاهد در یتابه زباان اصادی را در
دوبده به زبان دوم ح ظ مای ننا اا اتار یتاد از دغ غاههاام پژوهشای ا اژی بناابرا

باا

مطالعه اک یمهیاه از په ایماا یهاام بند هیاه هد اان در یرار دار ا تاا ب تنات مترجماان
ا رایاای چ هیااه و بااا ا اات اده از چااه تسنتااکهااا ی از دل بندهااا ی ااه حاااوم متنااههااام
ورهن اای 4یتااد هتااتن ماای یریا و آنهااا را چ هیااه بااه زبااان دوم برماای رداینا ی در آااار
اابریشاان ااهاهت

ااااژ اه آ ااا تسنتاکهاام مااهرد ا ات اده مترجمااان تاثیتر مل تاای در
1. skopos theory
2. Vermeer
3. Reiss
4. Cultureme
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ایتقااال بنااد و اار رم ااردن مباب ااان زبااان مقیاا داشااته ا ااژ ااا اتااری بااه ت ااارتی
میاهاهت با ایت

ا ام تسنتاکهاام ترجماه بهتار و ماایرتر هتاتن و ا ام تسنتاکهاا از

ت تژ ترجمه می اهن ی
باار هماات ا ااان ،ابت ا ا بااه معرواای و ژ اایهااام مندیاار بااه واارد دیتااام چن ا وجهی
په ایمااا ی و چااالرهااام ترجمااهام آن ماایپاارداز  ،ااپس بااا تستااه باار ماا لهااام
اربردشنا اای زبااان و یتااد بااا تستااه یرر ااه ورهن اای بتاانژ و لِ ِااهر چ ااهی ی ااااژ،
ااار رد و ادراک بنااد در دو یتاابف اصاادی و ترجمااه ش ا ه را برر اای مااییمااائت  ،در آااار
تهوتاااق اااا تااا م تهوتاااق متااارج در ایتقاااال ارجاتاااات بندآمتاااد در دوبداااه وار ااای
ش ژای تدان  2را برر ی اهاهت یمهدی
 .2پیشینة پژوهش

بتمژ ،وال اان دتا م و تعاار

در ا

اهاهت یماهدی ابتا ا باه تعر ا

و تعاابترم اه ماا از آنهاا دار ا را معروای

بناد در معناام تاام ،تعر ا

بناد باه ملاباف اک تماان

چن ا آوا ی و بنااد بااه مندل اف یرااام ارت ااابی و ارائااف د ااتهبن ا م آن ماایپاارداز ی در ادامااه،
ی اااهی اایرا بااه شااتهههااام ترجمااف بنااد اااهاهت داشااژی از بااری د اار ترجمااف
د ارمشاانت ارم بااهو ژه دوبدااه و معرواای مد ا ود ژهااام آن ببشاای از وال ااان دت ا م و
ادبتات تدقتق ما ژ ه در ادامه به آنها اهاهت پردااژی
 .1 .1 .2طنز و انواع آن

در تعر اا
زباییای

داای «بنااد» ،شااهای ،جااهک ،لطت ااه ااا حسا ااات اناا هدار پ اا ههااام

ه با د ن ،اهای ن اا شانت ن آنهاا ل بنا اا بهقهاه مایزیات ی دو ارو،)۸۳۱4( ۸

بند را ز ر مجمهتاف صا ام روا تای و در بالاش « تاهپاردازم» 2و « داام تاهشا ه» ۹بارار
میده ی با

ترتتاش « ،اب

ات باه شاتههام بند هیاه رویا م ا اژ اه اب پارداز

4

1. Ducrot
2. Le dire
3. Le dit
4. locuteur
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) (Lرا وادار می ن تا مهها تارم تاهپارداز  (E)۸را باه مباباش معروای نا ا مههاعی
ااب پاارداز متااتهلتژ آن را باار ته ا ه یماای تاارد و ه چناات  ،آن را پااهو و

ااه ماایدایاات

بتههده میای ارد»ی ب
ااب

ترتتاش« ،بناد آمتادهام اژ از صا اها ی اه ا رچاه در بالاش اک

ِاارد آم ا های ا  ،امااا بااه ااب پااردازان متع ا دم تعدااق داری ا

ااه ساای متااتهلتژ

مدتااهام آشااسار دااام را بااه تها ه دارد ( تااهپاارداز) و د اارم از ب ااهل متااتهلتژ آن اار
باااز ماایزیاا ( ااب پاارداز)» (لوو)۸۹۳4 ،ی در ا اا حالااژ بنااد در بالااش « تمااان
چن آوا ی» 2برر ای مایشاهدی هاامهن ( )۸۳۳1بناد را یراامی ارت اابی مایدایا و آن را در
ارت اااب بااا ااک یرااام هنجااارم و ا ااتای ارد تعر ا

مااییما ا ی او معتق ا ا ااژ در تمااو

تارم بند هیه ،یهتی واصده ا شر وجهد دارد:
«واصاادهام ااه اادارهام بااا ااداره د اار ا جاااد ماای ن ا  ،واصاادهام ااه تااهپاارداز در
ایااه

ااب

ااا تااف اااه ر بااهوجااهد ماایآورد ،واصاادهام ااه ااک ااداره از باوااژ

حقتقاای ارجاااتی اااهد ماای تاارد و در یها ااژ ،واصاادف مهجااهد در درون ااک ااداره ،عناای
متان دو تنیر ج ا از ه

ه مجمهتاج دارة مدبهر را بهوجهد آوردهای »ی

ا پایا ا ی )2117( ۹بناد را از د ا اههاام مبتدا
را از د

ب قاهبنا م ارده ا اژی وم بناد

اه زبانشنا ی باه اه د اته تقتات مای نا  :بناد زباایی ،4بناد ورهن ای 5و بناد

جهایی6ی بازمهام دامی جدو «بناد زباایی» هتاتن و باهدلتاو وابتات ی شا

باه اااتار

زبان ،در بتشتر مهارد ترجمهیاپی ر تدقی میشهی (حرّم)۸۹۱5 ،ی
«بند ورهن ای» باه یاهتی از بناد تاه مای شاهد اه باا تهجاه باه ورهنا

هار شاهر

مت اااوت ا ااژی هرچااه ت اااوت ورهن اای در دو مدااژ متاار باشاا  ،ایتقااال آن از بر ااق
ترجمااه آ ااانتاار صااهرت ماای تاارد (ا ااپایا ا ی)2117،ی حاارّم ( )۸۹۱5دو تامااو را در
ترجمف بند ورهن ای ماایر مایدایا  :آشانا ی اا یاآشانا ی مترج ناهاینا ه باا مههاهو بناد
1. enonciateur
2. polyphonie discursive
3. Spanakaki
4. linguistic joke
5. cultural joke
6. universal joke
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و آشاانا ی ااا یاآشاانا ی مبابااش در ادراک تنیاار بناادی باارام ملااال ،باارام ااک غترا رایاای
اهاجاااه مداییااارال

و بهداااهل معناااام واهااادی ی اریااا (حااارّم)۸۹۱5 ،ی از د ااا اه

ا ااپایا ا ی (« )2117بنااد جهااایی» تقر ااج بااه هااته ورهن اای وابتااته یتتااژ و باارام هماات
تا ح ود ز ادم در هر زمان و مسایی بابو درک ا ژی
 .2 .1 .2شیوههای ترجمة طنز

تاارو ( ،)21۸1چهاار رو سارد غالاش را بارام ترجماف بناد داامی معروای مای نا ۸ :ی
بند دامی ب ون تغتتر به ترجماه منتقاو مایشاهد (ممسا ا اژ ببشای از بناد ملاو باازم
بااا دمااه از باات باارود)ی  -2بنااد مت اااوتی جااا د
جا د

بند م

بنااد م ا ماایش اهدی ۹ی اصااطداحی

میشهدی 4ی بند حیی میشهدی

ه چنات  ،رونهاام یراااممنا ترجماه دو زبااانشانان باه یااامهاام لانپاو و نااه و لان
داربدنااه )۸۳5۱( ۸بابااو بتااب بااه ایااهاو ترجمااه اتاا از ترجمااف ادباای ،ترجمااف اااربردم،
ترجمااف د ارمشاانت ارم و غتااره ماایباشاان ی ا اا تسنتااکهااا ت ارتایاا از :ترجمااف
تدااژالد راای ،2وام تاارم ،۹رتااهبااردارم ،4تغتتاار صااهرت ،5تغتتاار بتااان ،6معااادل ااابی 7و
هماین ازم۱ی
ترجمف تدژالد ری :در رون ترجماف تداژالد رای اا ل اظ ارا ،چناان اه از تناهان آن
پت ا ااژ ،متاارج ماایتهایاا ت ااارتی ااا ت ااارتهااا ی از زبااان م اا را بااه صااهرت
دمهباه دمااه باه زبااان مقیا بر ردایا  ،مشااروب بار آیسااه هاار دو زباان از یراار ااااتارم
مطابق ها و دارام براباژ ز ااد باشان و بهاتا د اتهرم آنهاا تاا حا امساان در ترجماه
رتا ژ شهد ( مالی،۸۹۳2 ،

ی )۸2ی

1. Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet
2. literal translation
3. borrowing
4. calque
5. transposition
6. modulation
7. equivalence
8. adaptation
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وام تاارم :در مااهاردم ممس ا ا ااژ در زبااان م ا
باش ا

دمااه ااا اصااطداحی وجااهد داشااته

ااه در زبااان مقی ا بااه دلااا دی هنااهز معااادل دبتقاای باارام آن وه ا یش ا ه باش ا ی

متاارج در چناات مااهاردم بااا وام تاارم عناای باار
دمه در ترجمف اهد رو یتاز ن (

ااردن ااا بااه تار ااه ااروت تاات آن

ی )2۳ی

رتهبردارم :در رتاهباردارم ،بار اداای رون وام تارم ،د ار تات

دماه را از زباان

م ا یماای تریا  ،بدسااه صااهرت تر ت اای دمااات ااا اصااطداحات را بااه اجاادام ااازی هان
تجد ه مای ننا و باهجاام هار ا ام از ا ا اجادا معاادلی را اه از پاتر در زباان مقیا
ا ژ ،می یاری (

ی )۹2ی

تغتتر صهرت :تغتتار صاهرت روشای ا اژ اه بای آن متارج مدتاهام ت اارت زباان
م

را مابتر باا صاهرت یداهم د ارم در زباان مقیا بتاان مای نا ی در ماهاردم اه

ترجمااه ت ااارتی بااا ح ااظ صااهرت زبااان م ا (و بااهرغ ا بابااو درک بااهدن آن) در زبااان
مقیاا ب تعاای و روان جدااهه یسناا ااا صااهرت یدااهم زبااان م اا بااهدلتو ت اااوتهااام
ااتارم در زبان مقی معادل ستاایی ی اشاته باشا  ،متارج مایتهایا باا ته او باه ا ا
رون بهراحتای از تها ة ترجماه برآ ا ی تغتتار صاهرت در بتاتارم از ماهارد لازماف ترجماه
ا ااژ و از ا ا رو ا اات اده بهن ااام از آن ی ا ا باتاای ی رایاای متاارج و در یاادد او یااهتی
اطا ا ایدرای از مت اصدی تع تر شهد (

ی )۹4-۹۹ی

تغتتاار بتااان :در رون تغتتاار بتااان متاارج ماای تهایاا برحتااش هاارورت ااا بااهبهر
دلبااهاه در بر ردای ا ن ببشاای از ت ااارت ااا هم اف آن ،بااا اتسااا بااه ش ا زبااایی و ابداتااات
ورهن ی و تجربتاات ااهد تغتتارات ا و باتر تمتاق و تاتردهام در شاسو بتاان ا جااد
ن ا و مقیااهد یه تاان ه را بااه هیااهام د اار عناای بااا ا اات اده از شااسو بتااایی مت اااوت
منعسس ن (

ی )66ی

دو رون د اار ااه ت ارتایاا از وااریه تاای ۸و تعاا و 2را در ز رمجمهتااف تغتتاار
بتاان در یراار مای تاار

ااه در تدااد بااا س

ریا ی اولاای وااار یهشاات مات مقیا ااا
1. anoblissement
2. abaissement
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بااهت ااارتی ا اات اده از وال ااان اان ت و پربمطاارام ا ااژ و دوماای شستااتهیه تاای و
ا ت اده از وال ان اتابایی در ترجمه ا ژی
معادل اابی :در رون معاادل اابی با ا ههشامن ایه تار تماو ارد و بارام آن د اته از
ت ااارتهااا ی ااه در زب اان م ا بااه صااهرت تدااژالد راای ااا بااه رونهااام د اار بابااو
ترجمه و م ههم یتتتن  ،معادلهاا ی در زباان مقیا جتاژ اه در مااهر ممسا ا اژ یاه
از لداظ صهرم و یه از لداظ معناا ی وجاه مشاتر ی باا آن ت اارتهاا ی اشاته باشان  ،ولای
م ههمی ه از آنهاا در هار دو زباان ا ات اده مایشاهد ،بار حتاش مهبعتاژ در باواژ داام
تقر اج ستان و مشابه ا ژ (

ی )75ی

هماین ااازم :هماین ااازم ااا ابت ااان عناای معااادل ااابی تقر اای متااان مداامهیی در
زبان م

و مدمهیی مشاابه اا یدد اک باه آن در زباان مقیا

اهاین ا ه داردی در ا ا رون ،متاارج باارام ورهن ا
می شهد و باه ااهد اجاازه مایدها

اه تاثیترم مشاابه در دها

و زبااان اااهد اهمتااژ بتشااترم بائااو

اه هرجاا لاازم باشا آزادایاه در مات اصادی دااو و

تیری یما و باا تمتاک باه شاتهة غراباژزدا ای اا باهمی اازم ۸مات اصادی را مطاابق
دوم و اادتقف اااهد پالااا ر ناا و بااهجام ا اات اده از وال ااان و ااااتارها و حتاای
ای شههاام بت ایاه ،از ماهارد مشاابه در ورهنا
هد جه (

ااهدم ،اه بارام اهاینا ه آشاناتر ا اژ،

ی)۱۸ی

تداااوه باار رونهااام ترجمااف و نااه و داربدنااه ،پایااک )211۳(2یتااد رونهااام ترجمااف
بنااد را ا اا هیااه ب قااهبناا م اارده ا ااژ :وشاارده ااازم ،۹هتاااه ااازم ،4حاایی،5
د ریه تی ،6یهواله اازم ،7تغتتار صاهرت ،تغتتار بتاان ،جایشاتنی ۱و ترجماف تداژالد رای

1. domestication
2. Panek
3. condensation
4. decimation
5. deletion
6. paraphrasing
7. neologism
8. substitution
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(حتتنی معیهم و مارادم)۸۹۳1 ،ی هماانبهر اه مشااه ه مای نتا ب قاهبنا م پایاک یتاد
در برای مهارد با رونهام ترجمف و نه و داربدنه مشترک ا ژی
 .۳ .1 .2ترجمة دیداریشنیداری

ترجمااف د ارمشاانت ارم وعااالتتی ا ااژ در مقابااو ترجمااف ت اای و ش ا اهی ااه بااه آن
ترجمااف وااتد  ،ترجمااف ر ااایه و ترجمااف چن ر ااایهام یتااد ماای ه ناا ی اارآغاز ترجمااف
د اا ارمشاانت ارم بااه دوران مهااهر وااتد هااام صااامژ و ا اات اده از متااانیااه سهااا باار
می رددی در دهف  ۸۳21یتااز باه ترجماف د ا ارمشانت ارم باتر از پاتر در صانعژ اتنما
احتان شا و باا ابا او واتد هاام صا ادار و اوادا ر صاادرات آنهاا باه د ار شاهرها،
یتاااز بااه ترجمااف د ارمشاانت ارم جاادج ج ا ا ییاپاای ر صاانعژ ااتنما شا (اااهن اادتقه،
تامرم و یهروزم)۸۹۳7 ،ی
بااه اتتقاااد ااام ی ِااه ( ،)2114در متااان ایااهاو مبتداا
ز ریااه س ااازم و دوبدااه پربتااام تر

ترجمااه د ارمشاانت ارم،

وعالتااژهااام ترجمااهام هتااتن ی در ز ریااه سهااا،

دارههام ش اهی مت در زمان تاهپاردازم اا پاس از ها ب واتد اا متاتن بار پاا ت

اا

بالام تیه ر ز ریه س میشاهی ی ز ریاه سهاا اا اج اارمایا اا ااتتاارم ،اا زیا هایا اا
ه ا بش ا ه ،ااا هنجارشااسنایهای ا ااا ای ااهه ااپارمش ا هی در یها ااژ ز ریااه سهااا ی باارام
بااازمهااام و اا ئه ی و باارام یاشاانها ان و اا شاانها ان بااه چشاا ماایاااهرد (یااکی
اهن دتقه و همساران)۸۹۳7 ،
امااا در دوبدااه ابتا ا ت ههااام وااتد ااا اار ال ترجمااه ماایشااهی و ااپس بااا در یراار
روت تیاو ر (ماینا حر اات دهاان و با ن) هم ااه اازمهاام لاازم ایجاام مای تاردی در
یها اژ بااا مااک روهاای از ه نا ان تدااژ یرااارت ما ر دوبدااال ،ا ا ترجمااه بااا بقتااف
اجادا تط تااق داده مایشااهد و باه وااتد اهاااوه مای اارددی بقتاف تناصاار واتد ماینا تیاااو ر،
مه تقی و جدهههام و ژه د ژیباهرده باابی مایماینا ی از ایاهاو دوبداه مایتاهان باه دوبداف
اارج از تیاه ر ،دوبداف شا هحروهام ،دوبداف یاابص ،دوبداف مجا د و دوبداه بارام هد اان
اشاااره ااردی ه چناات دوبدااه ،شااتهة را ااة ترجمااف په ایمااا یهااام ااهدک و یهجااهان در
بتتارم از شهرهام جهان ا ژ (یکی اهن دتقه و همساران)۸۹۳7 ،ی
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مداا ود ژ آشااسار در ترجمااآ آیااار د ارمشاانت ارم اتاا از ز ریااهن ااا دوبدااه،
مد ود ژ زمان ا ژی بناد در دوبداف آیاار د ارمشانت ارم از ا ا باایهن پتاروم مای نا :
هرچااه متاار ب ااه ی ،بتشااتر ماایان یا (دم پتتاارو)21۸4 ،۸ی هرچااه تمااان هااا هتاااهتاار
باشن ایتقال آنها از زباایی باه زباان د ار آ اانتار مایشاهد ( تاارو)2111 ،ی بارام دوبداف
و اتد ممس ا ا ااژ مااری چن ا یایتااه صاادنه تغتتاار اارده و دورب ات روم شبی اتژهااا
جابجااا شااهدی تداااوه باار ا ا حر ااات لااشهااا و باااز و بتااته ش ا ن دهااان یتااد در ترجم اف
د ارمشاانت ارم ،بااهو ژه دوبدااه ،تااثیتر بتاادا ی داردی وجااهد هماااهن ی باات
ص ا ،تیه ر و د اله

ا اژی هرچاه همااهن ی بات ا ا

ااه تنیاار

اه تنیار بتشاتر باشا  ،ت تاژ

دوبده وتد بالاتر اهاه بهدی
باا ون شااک وجااهد مداا ود ژ زمااان در دوبدااف آیااار د اا ارمشاانت ارم باار چ هیااه
ترجمه اردن ت اارات و د االه هاا تاثیتر مای ایاردی در ا نجاا متارج مایبا تاژ ایا ی
بدی وواادارم باه مات اصادی را یاد ا ه روتاه و هتااهی و بدنا م ت اارات و جمداات و
حر ااات دهااان شبیااتژهااام ایاار را در یراار ب تااردی در یتتجااه ماایبا تااژ جمداااتی را
ایتباااا ناا

ااه تطااابق بتشااترم بااا جمدااات اداشاا ه ته ااب شبیااتژهااام وااتد ااا

په ایمااا ی را داشااته باشا ی در ا ا ورا نا  ،هنجارهااام همدمااان ااازم (ماینا هماین ااازم
حر ااات لااش ،ستااان ااازم حر ااات لااش ،همدمااان ااازم نشاای و همتااان ااازم
شبیااتتی) در تیاامت تاارمهااام متاارج و دوبدااهر یقاار بتاادا ی ا ااا مای نا (چاومااه،
)21۸2ی
اما یا ته یمای

ه دوبداه در مقا تاه باا ز ریاه س باا مدا ود ژ متارم روباهرو اژی

یتااا ة پااژوهر ااتتِرا )21۸4( 2ااه روم چهااار ویااو از مجمهتااف تده د ااهیی آمر سااا ی
تمپتااهنهااا ۹ایجااام ش ا ه حااا ی از آن ا ااژ ااه در دوبدااف ا ا

اار ال بنااد بااه زبااان

ا ااپایتا ی بااتر از  ۳۳درصاا یسااات بندآمتااد وااتد و در یتاابف ز ریااه سشاا ه آن ۳6
1. Di Pietro
2. Sierra
3. The Simpsons
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درصا ا ا یسااات ترجمااه شا هایا ی یتااا ة ا ا پااژوهر حااا ی از آن ا ااژ ااه در وابا
دوبدااه و ز ریااه س تقر ااج وهااعتژ مشااابهی داریا و هاار دو میتهاینا م اااهت را از زبااایی
به زبان د رم ایتقال دهن ی
 .2 .2پژوهشهای پیشین

چ ااهی ی ایتقااال بنااد در هاار یااهو ترجمااهام اتاا از ترجمااف یهشااتارم ،ترجمااف
دا تانهام میهر ،ترجماف د ارمشانت ارم و غتاره هماهاره باا چاالرهاا ی روباهرو باهده
ا ژ ،چرا اه در اغداش ماهارد ،بناد تاه م باا یساات ورهن ای ،تا ای و اتتقاادم ورهنا
مدژها ااژ و هماات مههااهو ،اااه ترجمااف آن را دشااهار ماای ااازدی از ا اا رو مطالعااه و
پااژوهر در ا ا زمتنااه همااهاره مااهرد یراار پژوهش ا ران بااهده ا ااژی اٌرِرو ،)2114( ۸د اااز
ااتنتان ،)211۱( 2تااارو )211۳( ۹و پاارز ندالااد )21۸۸( 4هر ا ام پااژوهرهااام م یاادی
در حهزة ترجمف د ارمشنت ارم داشتهای ی
د اااز ااتنتان بااه ماهتااژ ورهن اای بنااد ماایپااردازدی تااارو از ااال  2111تااا 2117
چناا

ایاار حااهل مههااهو ایتقااال بنااد و بااهو ژه بنااد زبااایی داشااته ا ااژی برااای

پژوهش ا ران ماین ا من ا سهل 5و هریااادز )2114( 6دربااارة تااثیتر ا اات اده از بنااد ااار ردم
در مهوقتژ و ورون چشم تر په ایما ی ورار مرغها 7تدقتق یمهدهای ی
پایک ( )211۳باهبهر تاترده باه مقهلاف ز ریاه س بناد باه زباان لهتاتایی مایپاردازدی
او ونااهن بنااد از ب تااو حاایی ،جایشااتنی ،ارجاااو ،ایتقااال ،ت ااارت ردایاای ،تد تااق ،یااهواله و
غتره را برر ی می ن و به متدان اربردم بهدن آنها میپردازدی
در مقهلااف مقا تااف ایتقااال بنااد از بر ااق دوبدااه ،ایسهوتااسا ،)211۳( ۱بااه برر اای
په ایما ی شرِک باه زباان وندایا م و ا اپایتا ی پردااتاه ا اژی وم معتقا ا اژ تدایرغا
1. Orero
2. Diaz Cintas
3. Chiaro
4. Perez Gonzalez
5. Mendicule
6. Hernadez
7. Chicken Run
8. Jankowska
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تقت ه ه بناد باه ااد ی ایتقاالپای ر یتتاژ ،مایتاهان راههاا ی را بارام از بات
هام ایتقال آن پتا ا ارد و م هاهم بناد را در تات وجاهد مهایا ورهن ای و زباایی

منتقااو یمااهدی ایسهوتااسا معتقاا ا ااژ ایتقااال بنااد در ز ریااه س بااهمراتااش دشااهارتر از
ایتقال آن از بر ق دوبده ا ژی
پر اه )21۸4( ۸پاس از آیسااه را اةتاار

شاتهههااام ترجماف د ا ارمشانت ارم را دوبدااه

و ز ریااه س باار ماایشاامارد ،بااا تستااه باار پااژوهرهااام یا اا ا ( )۸۳64ماایاودا اا
پر اااربردتر

ااه

رون ایتقااال بنااد ،ا اات اده از تسنتااک ج ااران 2در شااسوهااام مت اااوت بااهده

ا ژی ه چنت پر ه معتق ا اژ اه رونهاام ماهرد ا ات اده هار زباان بارام ایتقاال بناد
بتتار تاترده باهده و برر ای هماه ا ا رونهاا اک چاالر جا م مدتاها مایشاهدی
وم میاودا

رچاه متارج در ایتقاال بناد یقار مر ادم و اصادی را ا اا مای نا  ،بتننا ه

یتد با برام در اوژ مطداش تداان نا و باا متارج هم اام شاهدی در وابا در اام آاار
ا

مبابش ا ژ ه با مطدش اداش ه در دوبدف وتد را برام اهد از یه ت تتر ن ی
دمتاارم و احم ا م ( )21۸1بااه برر اای بتشااتر

راهسااار مااهرد ا اات اده مترجمااان بنااد

ا ااران پردااتااهای ا ی یتااا ة تدقتااق ا ا دو حااا ی از آن ا ااژ ااه مترجمااان ا رایاای ااا بااا
ا ت اده از تسنتکهام و را شی و ا ترجماه ادبای اعی در ایتقاال بناد زباان م ا باه زباان
مقی ا داشااتهای ا ی دمتاارم و احم ا م معتق ی ا
دادهای

ااه مترجمااان باارام ت ااارات ب اات تاارجت

ه ا از حیی ا از بر ردان بند به غتربند ا ت اده یما ن ی

امام ( )۸۹۳5باه برر ای ترونا هام باهمی اازم در ترجماف وار ای واتد هاام اارتهیی
پردااته ا ژی یتاا ة ا ا پاژوهر یشاان میدها

اه ترجماه و دوبداف واتد هاام اارتهیی

به هیهام صهرت روتاه اه اه ی واتد یاماههاا در اصاو باه وار ای یهشاته شا ه ا اژی
روی یدد ک ااازم م ااهت ورهن ایزباایی مهجاهد در واتد یاماههاام ای دتتای باه زباان و
ورهن

وار ی ا رایی با دبژ و مراواژ بتاتارم ایجاام شا ه تاا باه یاهتی ایط اام تماایی

متانزبایی هرورم برام ایتقاال م ااهت و متاائو واتد هاا پ ا آ ا  .ه چنات ت اان اماام
1. Perego
2. compensation
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باور ا ژ ه مترجمان تما او داریا

اه مات واتد یاماههاام ای دتتای را باا ا ات ادة

بر ا

حااا ا لرم از تع تااارات اصاااطداحی ،تامتایاااههاااا و هچاااهباااازارمهاااام وار ااای و
هراالملاوهاام ا رایای بارام یهجاهان ا رایای باورپای رتر اازی و باهیاهتی باهمییماا ی
نن ی
تااامرم ( )۸۹۳7یتااد بااا د اار چن ا یمهیااه از ت ههااام بند هیااه و برر اای میاااد قی
از بنااد تیااه رم ،لطت ااه ،بااازم بااا دمااات و ااا ر وجااهه بنااد دااامی بااه متاتدف ترجمااف
ت ههام بناد در واتد مایپاردازدی وم یتاد هماینا زابال تتاسه ( )۸۳۳4معتقا ا اژ اه
در ترجمااف ت ههااام بند هیااه اوله ااژ متاارج با اا ا جاااد تعااادل در تمااان باشاا ا
عنی ا ات اده از شاهای در برابار شاهای ،باهجام پارداات باه تات ت اارات زباان م ا ی
حتاای ا اار بنااد دااامی بااهراحتاای ت ا بااه ترجمااه ی ه ا  ،متاارج با ا از تسنتااک ج ااران
ا ت اده ن و ا ر ا
دام و ص ا ا

مها یتاد متتار یشا  ،هارورم ا اژ اه دوبداهر باا تغتتار در لدا

یقص را ج ران ن (تامرم)۸۹۳7 ،ی
و متراوداادی ( )۸۹۳۱بااا ا اات اده از م ا ل مااارتتند ااترا و

در یها ااژ ،ده اشاای شاار

ال ههااام ترجمااهام دلابا ااتتتا آ اات بندآمتااد را در بالااش بنااد دااامی و بنااد د ا ارم در
په ایمااا ی زوتهپتااا برر اای یمهدیا ی یتااا ة تدقتااق آنهااا یشااان ماایدها
اصدی و ه در ترجمه ا

ااه ه ا در ماات

په ایماا ی باهترتتاش از بناد داامی ،بناد تمدای و بناد مااههم

ا اات اده شاا ه ا ااژی در تاات حااال آنهااا معتق یاا

ااه در متااان راه ردهااام ترجمااهام

راه اارد د ا ارم و زبانشاانااتی از د ااتهبن ا م مااارتتند اتِرا و راه اارد حاایی و اهاااوه از
د تهبن م دلابا تتتا بتشتر

اربرد را داشته ا ژی

ا ر برر ایهاام ی اریا ان در ا ا زمتناه یشاان مایدها

اه باه جاد چنا مقالاه و

پا ااانیامااف ای شااژشاامار ،پااژوهر چناا ایی در ا ااران در حااهزة ایتقااال بنااد در دوبدااف
په ایما یها صهرت ی روته ا اژی ا ا در حاالی ا اژ اه اماروزه باا پتشاروژ تسنهلاهلم
در دیتا هر اله شاه تهلتا چنا په ایماا ی مد اها هتاتت
د ر ترجمه ش ه و وارد ورهنا

اه باه ارتژ باه زباانهاام

شاهر مقیا مایشاهی ی ه چنات از آیجاا اه مباب اان

ا ا یااهو آیااار د ارمشاانت ارم اغدااش هد ااان و یهجهایااان هتااتن  ،تدقتااق و پااژوهر در
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حهزه میتهای مترجماان جاهان را اارم دها تاا هرچاه بهتار و با ت تاژتار اهمی از

ایتقال ورهن

در نار ا جااد ار رمی داشاته باشان ی باه بتاان د ار ،از آیجاا اه مباب اان

ا اا آیااار بشاار ااهدک و یهجهانایاا ماایبااا تااژ از یراار مدتااهام ورهن اای ،آمهزشاای،
ر رمی و غتره بتشتر مهرد برر ای بارار ب تریا ی هماانبهر اه در مق ماه یتاد تاه شا ،
ا ا د ااژ په ایمااا یهااا در شااهر مااا یتااد از مد هبتااژ ز ااادم براهرداری ا ی لاایا ایترااار
ماایرود از ترجمااه و دوبدااژ منا اا ی براااهردار باشاان ی برر اای تسنتااکهااام ترجمااه
په ایمااا یهااا ،باا ون شااک ابداتااات م تاا م را در ااتتااار مترجمااان ،بااهو ژه مترجمااان
جهان اهاه

یاشژی

بر ا ا ا اان ،پاژوهر د ارم اه باا مقا تاف ترجماه ز ریاه س و دوبداف په ایماا ی
ش ژای تدان  2اا اا ر په ایماا یهاام ج ا هماراه باشا  ،مایتهایا مههاهو پژوهشای
یااه نی در ترصااف مطالعااات ترجمااه باش ا ی ه چناات  ،بااا تهجااه بااه ورا تاار ش ا ن آمااهزن
زبااانهااام اااارجی یاادد هد ااان و یهجهایااان ا رایاای ،پااژوهرهااا ی حااهل مدهر ااژ
آمهزشاای زبااان ای دتتاای هن ااام تماشااام په ایمااا یهااام دارام ز ریااه س باارام مباب ااان
یهجهان یتاد مایتهایا مههاهو پاژوهر یاه

و م تا م باا ها ی تاترن د اتاوردهام

مطالعات ترجمه باش ی
 .۳ .2چارچوب نظری

رو ساارد ورهن اای ،تغتتاارم یراارم و راه ااردم در مطالعااات ترجمااه مدتااها مایشااهد
ااه در اوا ااو دهااه یااهد بااه آن تهجااه و ااژهام شاا و اهمتااژ رشااتف ترجمااه را بااتر از
یشااته یشااان دادی پ ا آم ا ن مههااهتات ج ا در رشااتههااام مبتد ا

ملااو «ترجم اف

ورهن اای» ۸در جامعااهشنا ای و «ادبتااات جهااان» 2در ادبتااات تط تقاای ،ااهاه آن ا ااژ ااه
اهمتااژ ترجمااه در ااا ر رشااتههااا غتربابااو ایسااار بااهده و ترجمااه ماایبا تااژ در ر ن
رشتهها ی ه به یهتی باا ورهنا

در تعاماو هتاتن  ،بارار ب تاردی ا ا زمتناه مطالعااتی اه

1. cultural translation
2. world literature
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ابت ا ا ته ااب بتاانژ و ل ااهر ۸و ااپس ته ااب لااهریس ویااهتی 2تسمتااو ش ا  ،بااا چن ا
یرر ااه و رو ساارد د اار در ارت اااب ا ااژ از جمدااه ا ا رو سردهااا ماایت اهان بااه مطالعااات
ترجمااه تهصاات ی ۹اشاااره یمااهدی ه چناات ا ا رو ساارد در تعامااو بااا یرر ااف مقی ا رام
یرام چن ایاه 4و هنجارهاام ترجماهام 5تاهرم 6بارار مای تارد ی رچاه مطالعاات رو سارد
ورهن اای ابتا ا از ترجمااه متااهن ادباای آغاااز شا  ،امااا ااپس از مدا ودة متااهن ادباای وراتاار
روته و بهبهر همنی باباو بتاب باه ایاهاو متاهن ترجماه شا ی ه چنات یرر اف ورهن ای در
ص د ا ژ تاا واصادف متاان ترجماه و ابت اان (باهمی اازم) 7را از متاان ب اردی یتاا ة ماهارد
مطالعهشا ه در مقالاف بنتاتمهن )۸۳۱۱( ۱اه سای ترجماه تااا بارام هد اان و د ارم
تاابی در مااهرد تسنهلاهلمهااام یاه

بااهده ،یشاان ماایدها

ااه رون باه ااار روتاه باارام

ترجماف ا ا دو تاااا ابت ااان بااهده و ا ا رون بااهصااهرت تسنتساای منا ااش و هماهنا
با مت اصدی درآم ه ا ژی
اان

بنااام رو ساارد ورهن اای در مطالعااات ترجمااه ،ایتقاااد بااه رو ساارد زبااانشنا اای

ا ژی به ت ارت د ر رو سارد ورهن ای در تدااد باا یرر اه زباانشنا ای شاسو رواژی در
واب  ،ا نسه معادل زباایی باه تناهان یقطاه بنتاادم اک یرر اه ترجماه باشا بارام بتانژ و
ل ااهر بابااو پاای رن ی ااهدی بااه تقتاا ه ا اا دو پژوهشاا ر ،ترجمااه در وهدااه اول بتنااامتنی
ا ژی حقتقتای از تاار و و مدیاهلی در ورهنا

مقیا ا اژ ،از ا ا رو باباو برر ای در

مقتااان ایتقااال وال ااایی باات زبانهااا یتتااژ و یماایتااهان در ااتی ااا یادر ااتی آن را بااا
ا ااتای اردهام جهااایی بداااوت ااردی شااا بااا دایتاات ا ا مطالااش بتااهان تدااژ مطالع اف
لِ ِااهر روم مههااهو «شا سههااام دهناای و م هااهم» در باات زبانهااا و مدااژهااام مبتدا

را

دایتژی
1. Bassnett & Lefevre
2. Laurence Venuti
3. descriptive translation studies
4. polysystem theory
5. translational norms
6. Gideon Toury
7. domestication
8. Bensimon
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ااهزان بتاانژ و آی ا ره لِ ِااهر ،هاار دو از یرر ااهپااردازان مطالعااات ترجمااه و ارشاانان
ادبتااات تط تقاای ،یتااا ة مطالعااات اااهد در زمتنااف ورهن ا

تار و و ورهنا

و ترجمااه را در تاااا ترجمااه،

بازتااا دادهایا ی پاژوهرهاام ا ا دو «ماهتاژ ورازباانشانااتی» ترجماه

ا به ت ارت بهتر «ماهتژ ورهن ای» ترجماه را روشا مای اازدی باه بتاان د ار ،باه تقتا ة
ا

دو یرر هپرداز ،ترجمه ایتقاال معاادلهاام زباایی از زباان م ا باه زباان مقیا یتتاژ،

بدسااه ارت ااابی باات ورهن ا

م ا بااا ورهن ا

مقی ا  ،ایتقااال م اااهت اجتماااتیتااار بی و

حتاای شااهکهااام ورهن اای ا ااژ (بتاانژ و لِ ِااهر)۸۳۳1 ،ی ا ا دو بااهجام پاارداات بااه
در تی ترجمه ،برا اان معتارهاام زباانشنا ای مدا
مت م

 ،باه برر ای ار ردهاام ورهن ای

در شهر م ا و مات ترجماهشا ه در شاهر مقیا مایپردازیا ی بتانژ و ل اهر

در تاااا ترجمااه ،تااار و و هناار ،بااا د اار تناصاار متع ا دم ب ا رت ورهن ا

را در ترجمااه

اابریشااان ماای ااازی ا از جمدااه ا نسااه مترجمااان بادری ا تم ا اج ماات را تغتتاار ب هن ا تااا
ا ئهلهلم اهد را وارد آن ننا  ،اا باهبهر هامنی باه هنجارهاام حاا
نن تا از مق هلتژ ایر ترجمهام اهد در ورهن

م

در جامعاه اشااره

ابمتنان حاصو نن ی

ا نااهن متااتده تغتتاار اارده ا ااژی اباادار مطالعااات از یااه تعر ا

ش ا های ا  ،چتاادم ااه

مطالعه میشهد ،مت و شا سهام ا اژ اه مات را در بار مای تریا  ،باهت اارتی شا سهام از
تناصاار ورهناا

م اا و مقیاا ا ااژی بااه ا اا ترتتااش مطالعااات ترجمااه از رو ساارد

زبانشنا ی بهره برده و وراتر از آن میرودی (بتنژ و لِ ِهر)۸۳۳1 ،
چنت رو ساردم باه ارتژ بدای همتشا ی وواادارم باه مات م ا را باه اابریشاان
می ن  :وار

نات مات ترجماهشا ه هماان اار ردم را اه مات اصادی بارام مباب اان

زبان اول دارد ،برام مباب اان زباان دوم داشاته باشا ی آ اا در ا ا صاهرت بااز ها متاتدف
وواادارم مات ترجماه باه مات اصادی مطار ا اژف بتانژ و ل اهر باه ترجماه باه شااسو
ایتقااال داده ی اااه یماای نناا  ،بدسااه آن را اارما هام ورهن اای تدقاای ماای نناا ی یتااا ة
پژوهرهاام ا ا دو یرر اهپارداز حاا ی از آن ا اژ اه «ترجماه ت اادل ابداتاات یتتاژ
بدسه ت ادل ارما ف ورهن ای ا اژی از ا ا رو ،ب اق یرر اه بتانژ و ل اهر مایتاهان اژ
واح ترجمه مت یتتژ ،بدسه واح ترجمه ورهن

ا ژ (بتنژ و لِ ِهر)۸۳۳1 ،ی
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 .۳روش پژوهش

پتسره ا ا پاژوهر شاامو یتابه اصادی په ایماا ی شا ژای تادان  2باه هماراه دوبداه
ر اامی وار اای آن بااهدی دلتااو ایتباااا ا ا ایتمتش ا ماهتااژ بنااد آن ا ااژ ااه میتهای ا
پتسااره منا ا ی باارام اه ا ای پژوهشاای ا ا جتااتار باش ا ی ا ا په ایمااا ی در ااال 21۸۱
ته اب دو شاار ژ معااروی والااژ د دیاای و پتستاار ایتمشا در ا الااات متدا ه تهلتا شا
و ورون بتاتار بالاا ی در رتا ار دیتاا داشاته ا اژی بارام تجد اه و تددتاو دادههاام اه
از پتسااره اااهد برداشااتت  ،بااا بااتر از  ۸27مااهرد بنااد رو بااهرو بااهد ی ابت ا ا  75مااهرد از
ت ااارات بندآلااهد را ااه ترجمااه آن چااالربرای تااد بااهد و بااا ت ااارات بندآمتااد م اا
ه ا اااهایی ی اشااژ ج ا ا اارد ی از آیجااا ااه برر اای بر ااردان وار اای هاار  75ملااال در
بالااش ا اا پااژوهر متتاار ی ااهد ،تنهااا بااه برر اای مّاای و ت اای  25ملااال از په ایمااا ی
ش ژای تدان  2بتان ه ارده و آیهاا را بار م ناام رونهاام ترجماه و ناه و داربدناه ماهرد
برر اای باارار داد ا ی در ج ا ول  ۸ا ا  25مااهرد را ااردآورم اارده و ت ااارات بندآلااهد
متنااامر بااا آن را بااا تسنتااک بااه ااار روتااه متاارج بازتاااا داد ا ی یمااهدار دا اارهام ااه در
ایتهااام مقالااه تر اات شا ه یمهیااه تاارم ااهچسی از درصا تسنتااکهااام بااه ااار روتااه در
پهیما ی شا ژ ای تادان  2ا اژی اماا پاتر از پارداات باه جا اول و یماهدار دا ارهام باه
د ر چن یمهیه از ترجماه واحا هام ورهن ای بندآلاهد در ا ا په ایماا ی اشااره مای نات ی
ب هی ا ژ ه در ملالهام د او تنهاا ایعساان رو اه ترجماه و شا ای اازم یاهو تسنتاک
به ار روته در ترجمه ت ارات بندآلهد م یرر بهده ا ژی
 .۴نتایج و بحث

در تجد ااه و تددتااو اادارههااام دااامی بندآلااهد در ا اا په ایمااا ی ،ااتام دااامی
شبی اتژهااام دا ااتایی دارام تنااهو و ت اااوت بت اتار ا ااژی ا ا اماار متاارج را مج ااهر
می ن تا برام پرهتد از س اژ شا ی اتام از شاتهههاام مت ااوت ترجماه بهاره تاردی
باارام ملااال ،باارام ساای از شبیااتژهااام اصاادی وااتد  ،آبااام شاا ژای تد ،۸ااه ر
1. MR. Incredible
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هچهبازارم ایتباا ش ه ا ژی باه یرار مایآ ا ا ا ایتبااا باهدلتو باهم هتساو باهدن و
ب رت و یتاروم ااا

ا ا شبیاتژ اارتهیی باهده ا اژی ا ا در حاالی ا اژ اه در

یتبف اصادی ،لهجاه و اه ر ا ا شبیاتژ ا اتای ارد باهده و از والههاام هچاهباازارم
ای دتتی در د اله هام او ا ت اده یشا ه ا اژی لایا ا ا باهر مایتاهان برداشاژ ارد اه
بی مترج و دوبدهر اهاوه اردن بناد بتشاتر باه تماام د االه هاام ا ا شبیاتژ باهده
ا ژی به ملال ز ر تهجه نت :

بان زودتر ه ارم بسنت تا ا

آی ِر مای ِرِ بیپ ر یپتچت ه!

I can’t steer it or stop itUnderminer’s escaped.

ترجماف ا ا ت ااارت ت اااوت ز اادم بااا جمدااف ماات اصادی دارد امااا بااهلداظ هتاااهی و
بدن ا م جمدااه و زمااان ادام ت ااارت در دوبدااه بااا یتاابف اصاادی براباار ا ااژی بتاامژ اول
جمدااف ای دتتاای امداااج تغتتاار داده شاا ه و بتاامژ دوم بااا ا اات اده از وال ااان ااه ر
اتابااایی ترجمااه شاا ه ا ااژی از «آیاا ر مایاا ر بیپاا ر» بااهجام  Underminerو «پتچتاا ه»
بااهجام  escapedا اات اده ش ا ه ا ااژی در یتتجااه در ا ا بتاامژ از ترجمااه ،ماات وار اای
یت ژ به مات اصادی از وال اان اط پاا ت تارم برااهردار باهده و ورا نا تعا و در آن
به ار روتاه ا اژی شاا ان د ار ا اژ اه تسنتاک باه اار روتاه در د االه هاام شبیاتژ
آبام ش ژای تد باتی بندآمتدتر ش ن ا

شبیتژ در په ایما ی ش ه ا ژی

همان هیه ه مشاه ه می نتا در ملاال ز ار یتاد اهااوه اردن واله «لاا ردار» باه یتابف
وار اای ،هاام اتابااایی ااردن ااه ر آبااام ش ا ژای تااد ،آن را بااهمراتش بندآمتدتاار از
جمده ای دتتی یمهده ه باه زباان ا اتای ارد ا اژی بناابرا

ا ا ترجماه یتاد پاتر از آیساه

ترجمهام زبایی و کشنااتی باش  ،ترجمهام ورهن ی ا ژ:
It’s headed for City Hall.

داره متره مژ شهردارم لا ردار!
در دوبدااه ا اا په ایمااا ی باارام ساای د اار از شبیااتژهااام اصاادی ،لهجااف منطقااه
جنااها ا ااران ایتباااا شا ه ا ااژی ا ا اماار باارام شاابص بدر تااالی ااه وااتد را تماشااا
ماای ناا بتااتار اناا هدار ا ااژ ،چرا ااه هم اای واباا

هتااتت شبیااتژ ااتاهپه ااژ

آمر سااا ی در ااک په ایمااا ی ااااژ آمر سااا بااا لهجااف مااردم جنااها ا ااران صااد ژ

چ هی ی ایتقال بند در دوبدف وار ی په ایما ی ییی

یمی ن ی یا ته یمایا
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اه همات تغتتار لهجاه یتاد باه ماینا تغتتار اه ر شبیاتژ آباام

ش ا ژای تااد ،مدتااهام وااتد و شبیااتژ وااروزون ۸را ااه مااردم ااتاهپه ااژ ا ااژ و
باایشا اهژ بااه برااای در جنااها ا ااران یتتااژ ،بندآمتدتاار اارده ا ااژی جالااش آیجا ااژ
ه در یتابف اصادی یتاد لهجاف واروزن باا لهجاف ا اتای ارد آمر ساا ی مت ااوت ا اژ و باا
لهجف تاهپه تان آمر سا ی صاد ژ مای نا ی ا ا هماان یستاهام ا اژ اه بتانژ و ل اهر
بر آن تستاه داریا

اه واحا ترجماه ورهنا

و ااردهتاادات روتاارم و ه شای ما اژ و

یه واح هام صری زبایی و زبانشنااتیی
به ملال ز ر تهجه نت :
ز اد وکدشک یِ نا! مج هر بهدکم بِرکم!
Don’t be mad! Because I know when to leave apart.

تغتتر لهجه شبیاتژ واروزون از ای دتتای را اة بات

اتاهپه اتان آمر ساا ی باه لهجاه

جنااها ا ااران را در ب قهبنا م «بااهمی ااازم» جااام ماای تااردی متاارج و دوبدهرهااام وااتد
باارام باورپاای ر اااات وااتد باارام مبابااش ااهدک و یهج اهان و دلپتاان
بتشتر آن ،از ا

ااردن هرچااه

تسنتک بهره بردهای ی

تسنتااک بااهمی ااازم (شاا ته ااازم) بااه غتاار از لهجااه شبیااتژ وااروزون ،در ااا ر
بتاامژهااام وااتد ه ا بااه ووااهر د ا ه ماایشااهدی باارام ملااال در صاادنهام شبیاای بااه
همراهاای وااروزون آوازم را بااه زبااان ای دتتاای ماایاهاینا ی در دوبداف وار ای ا ا بتاامژ
آوازم جنااهبی ته ااب ا ا دو شاابص اهای ا ه ماای شااهدی آوازاااهایی بااه ا ک و ااتام
جنااهبی ملااال برجتااتهام از ترجمااف ورهن اای ا ااژ ااه در آن تناصاار زبااان و ورهناا
اصدی باه تناصار زباان و ورهن ای مقیا ت ا و شا ه و باهیاهتی باهمی اازم مایشاهی ی
و نه و داربدنه ا

تسنتک را ابت ان در دام مییامن ی

حال به ملال ز ر تهجه نت :
ت ان معیهمتهف!
?Oh! What did we do

1. Frozen
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همااانبهر ااه مشاااه ه ماای نتاا جمدااف زبااان اصاادی و جمدااه دوبدااه شاا ه بتااتار
مت اوتای ی در واب جمده وار ای سای از تستاه داامهاام شبیاتژ باباا پنجعدای باا باازم
تدترها امتاه در مجمهتاف تده د اهیی مد اها و ا رایای پا تباژ ا اژی در ا نجاا واحا
ورهن ی (ت اان معیاهمتهف) بارار ا اژ شبیاتژ سای از نشا ران ار الهاام ا رایای
را در بال اش رابطااهام بتنااامت

هیااه در دوبدااف ا ا په ایمااا ی بازتاااا ده ا  ،تااا په ایمااا ی

مدبهر بهوا اطف ارجاتاات درونورهن ای ها باه ورهنا

مباباش یدد اکتار شاهد و ها

به یمست تر ردن په ایما ی مک ن ی
د اااله
د اله

آیاا رما نر ،ساای از شبیااتژهااام من اای په ایمااا ی و ترجمااف وار اای ا اا

در سایس ی رد با آبام ش ژای تد یتد بابو تهجه ا ژ:
!Bye-bye

هر بار ا

درو مدس میبن م مترم!

ا ا صاادنه بااه صااهرت دااهزا

ی ااهده و متاارج و دوبدااهر مدا ود تی در هتاااهی و

بدن م جمده ی اشاتهایا ا آیا رما نر اه در حاال وارار از آباام شا ژای تاد ا اژ ،هام
بتت درا جمده وهم را می ه ا ی ترجماه مایتهایتاژ معاادلی دماه باه دماه باشا ا اماا
ا اات اده از بتاامتی از شااعر معااروی ساای از آهنا هااام ا رایاای مد ااها امااروزم بااهجام
واله «بااام بااام» ااا «ااا احاوظ» بااه بااار بندآمتااد ا اا
یمست تر از همت

ااسایس اواادوده و آن را بتااتار

سایس در یتبف اصدی یمهده ا ژی

ملال ز ر یتد ایعسان جال ی از ترجمه ورهن ی ا ژ:
اٌش م هیی َتار ه د ه! چه تهبعی دارمف
?Well…It’s Mozart! Can you blame him

در ملال واهم از تسنتاک باهمی اازم ا ات اده شا ه و یاام ماهتدارت ،آهن تااز معاروی
اتر شی ،به یام اهاینا هام ا رایای تغتتار اوتاه ا اژی ا ا تغتتار یاام یاهتنهاا پاس از پبار
بتمتی از ام هیی ماهتدارت در واتد بتاتار تعجاش آور ا اژ ،بدساه از باار آمهزشای بارام
هدک ا یهجهان ا رایی ا اته ا اژا چرا اه باا وواادار باهدن باه مات اصادی و آوردن یاام
آهن تاز اتر شی ،مبابش ا رایی یتد با یاام ا ا آهن تااز پارآوازه آشانا مایشا ی باه تقتا ة
ی اری ا ان ،تغتتاارات ا ا چنتناای از بااار آمهزشاای په ایمااا ی باارام مباب ااان ماای اهاا ا

۸7۳
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ا ت ادة متارج از ا ا رون ماای پته ات مباباش باه اک جر اان ورهن ای جهاایی مای
شهد و تترة د او را تا برد مدی و بهمی تقدتو میده ی
باا ون شااک بتااتارم از هد ااان ا رایاای مااهتدارت را یماایشنا اان و ممساا بااهد بااا
تماشااام ا اا په ایمااا ی یااام او را ماایشاانت ی ی آن د ااته از یهجهایااان ا رایاای یتااد ااه
مااهتدارت و اام هییهااام مد ااها وم را ماایشنا اان  ،بااا شاانت ن یااام َتااارم و ااپس
شنت ن بطعه ماهتدارت ،شا ژ زده اهاهنا شا ی ا رچاه باه یرار مایر ا ا ا ترونا یتاد
با ه ی یمست تار اردن په ایماا ی و باهمی اازم آن اه میا امهاام مدمه ای از ترجماف
ورهن یای  ،ا ت اده ش ه باش ی
بهتداوه ،در جاام جاام ا ا په ایماا ی رون «اهااوه اردن» ۸باه چشا مایااهرد اه
در تسنتااکهااام و نااه و داربدنااه وجااهد یاا اردی باارام ملااال ،در صاادنهام از وااتد  ،دزدم
وارد مباادن بایااک ش ا ه و مق ا ار ز ااادم پااهل ماایبتن ا و بااا ان ا ه و هتجااان ماای ه ا :
«چق ر چرکِ

د ژ!»ی ما ا رایایهاا در ملاو دار ا

اه پاهل چارک ا

د اژ ا اژی

در دوبدااه ،متاارج ا اا ملااو را ااه ببشاای از تمنااههااام ورهن اای ا رایاایها ااژ وارد
ترجمااه اارده ،در صااهرتی ااه در یتاابف زبااان اصاادی جمدااهام بااا ا ا مداامهن وجااهد
ی اردی مد ود تی اه دوبدهرهاا در ا ات اده از ا ا تسنتاک باا آن مهاجهایا ا ا ا اژ اه
میبا تژ چهرة شبیتژهاا رو باه دوربات ی اشا تاا مشابص یشاهد اه لاشهاا حر اژ
یماای نن ا و در واب ا د اااله ی ادا یش ا ه ا ااژی در غتاار ا ا صااهرت ،چنایچااه ااسایس
بهصهرت داهزآ

روتاه شا ه باشا  ،تا م تغتتار چهاره شبیاتژ په ایماا ی باا صا ا ی

ه دوبدهر برام او اجرا مای نا در تدااد بتشاتر بارار اهاها

رواژ و باه ت اارتی د اژ

مترج و دوبدهر برام بتنن ه را اهاه ش ی
سی د ر از تسنتکهاا ی اه مرتاش ا ات اده شا ه ا اژ ،تسنتاک «تغتتار بتاان» ا اژی
همااان هیااه ااه پااترتاار یتااد بااه آن اشاااره اارد در رون تغتتاار بتااان متاارج ماایتهای ا
برحتااش هاارورت ااا بااهبهر دلبااهاه در بر ردایاا ن ببشاای از ت ااارت ااا همااه آن ،بااا
اتسام به شا زباایی و ابداتاات ورهن ای و تجربتاات ااهد تغتتارات ا و باتر تمتاق و
1. adding
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تااتردهام در شااسو بتااان ا جاااد ن ا و مقیااهد یه تاان ه را بااه هیااهام د اار عناای بااا
ا ت اده از شسو بتایی مت اوت منعسس ن ی به ملالهام ز ر تهجه ورما ت :
جای ! چه آبی متاد!
!Well…Check out the water features

دِ ی! اه از اهدت یتتژ ،اه ون ه از اهدته!
!No sugar bombs on my watch

در ملااال دوم ،تداااوه باار تغتتاار بتااان ،تسنتااک تعا و یتااد وجااهد داردی ا اات اده از ااط
ت ااهم اتابااایی در ا ا ملااال مشااههد ا ااژی همااانبهر ااه مداحرااه ماای نت ا ترجم اف
وار ی اتباد ش ه بندآمتدتر و یمست تر از جمدف زبان اصدی ا ژی
تداااوه باار مااهارد ماای هر ،بتااتارم از د اااله هااا و م هااهم آنهااا امداااج تغتتاار ۸داده
ش های ی مان مایرود ا ا تغتتارات ،اغداش باه منراهر بندآمتاد اردن بتشاتر شبیاتژهاا
و د اله هام آیاان صاهرت روتاه باشا ی وای های ،متاتدف تا م رتا اژ وواادارم در مات
ترجمهشا ه یتاد مطار ا اژا باه یرار مایر ا ا ا تا م وواادارم باهدلتو ای تادة بالاام
مترج در ارائف یتبهام به مراتش بندآمتدتر و بامدهتر از یتبف اصدی باش ی
برام درک بهتر تسنتک اتباد ش ه در ترجمف ورهن ی ملالهام ز ر بابو تهجهای :
?Better than me

دِ ی! بتن تتال منه مت یف
!Normally she doesn’t ever drink like that

ر اهیه و زی تر بره از ا

ارا د ه یمتسنه!
!Do it so I can do it better

حری هن

! ِنتد اهبی بان!

هماان هیااه ااه پااترتار در بتاامژ چااارچها یراارم تاه شا  ،ب ااق یرر ااه ورهن اای
بتنژ و ل هر ،واح ترجماه ورهنا

ا اژ و یاه معاادلهاام زبااییی جمداات ای دتتای واهم

و جمدااات دوبدااهش ا ه ،از لداااظ ترجمااه ،معااادل س ا

ر یتتااتن ا بدسااه بااهیااهتی ماین ا

واحا ورهن اای در یرار روتااه شا هایا ی هماانبهر ااه مشااه ه ماای نتا ورهنا
اانتی ا رایاای بااه زن و زی ا ی در ا ا جمدااات بازتاااا داده ش ا های ا

و ی اااه

ااه در رونهااام
1. meaning change
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و نااه و داربدنااه در تسنتااک بااهمی ااازم ااا ابت ااان جااام ماای تری ا ی در بباار چااارچها
یررم ،با اتساا باه رو سارد ورهن ای بتانژ و ل اهر اشااره ارد
مااهرد ب ااهل واب ا ش ا ن ایاار اااهد در ورهن ا
می ترد و آن را باه ورهنا

اه متارج

ااهی بارام

و جامع اف مقی ا از تغتتراتاای تم ا م بهااره

مقیا یدد اک مای نا ی در وابا متارج در ا ا ببار بارام

اودا ر بند از تسنتسی امدااج مقیا را ۸بهاره بارده ا اژ و شبیاتژ آباام شا ژای تاد
را بااه شبیااتتی ا رایاای ااا شااربی تغتتاار داده ا ااژا ااه ی آبااام شا ژای تااد شبیااتتی
لهبیمانر ا اژ اه اولااج هماانبهر اه در ملاالهاا د ا

باه اه ر اتاباایی صاد ژ

ماای ن ا و یایت ااج از یراار مدتااها ی یتااد جمداااتی همچااهن مااردان اانتی ا رایاای از زبااان او
اااارج ماای شااهدی ا ا ورهن ا

و د ا اه در جامعااه غاارا وجااهد ی اشااته و ال تااه ااه در

شرم یتد منتاه شا ه ا اژی مقیاهد متارج و دوبداهر از تغتتار جمداات صارواج انا هدار
ااردن د اااله هااا بااهده ا ااژی تسنتااک اتبادشاا ه ،هرچناا اصااو ووااادارم را ز اار پااا
یاشته ،به بند په ایما ی اودوده ا ژی
حال ا ر از د یرر اف ها ی ارا باه ا ا متاتده ی ااه نات  ،مقیاهد ار رم اردن و
ان ای ا ن مباب ااان ( ااهدک و یهجااهان) ا ااژی آ ااا تغتتاار جمدااات ،متاادان یمساات بااهدن
په ایمااا ی را اواادا ر داده ا ااژف آ ااا در بتشااتر اار رم ااردن مباب ااان یقاار بتاادا ی
داشااته ا ااژف ا اار چناات ا ااژ پااس متاارج و دوبدااهر بااه مقیااهد په ایمااا ی یدد ااک
ش هایا ی لایا از د ا اه ی اریا ان ،ا ارادم باه بهارهباردن از تسنتاک باهمی اازم در ا ا
بتمژ وارد یتتژی
برام جما بنا م تماام مطالاش واهم  25د االه

تیاادوی ا اتبراج شا ه از په ایماا ی

را در ج ول ز ر آورده و تسنتک به ارروته در هر ت ارت ترجمه د ر میشهدی

1. source-oriented

مطالعات زبان و ترجمه
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جدول  .1تکنیکهای ترجمة طنز دوبلهشده در نمونة پیکرة شگفتانگیزان
شماره

شخصیت

تأثیر +

تکنیک

یا −

ترجمه

۸

و

ادم بره ه ته اون
+

تغتتر بتان

2

آی رما نر

+

۹

آی رما نر

+

بهمی ازم

آبام

چق ر چرک
د ژ!
درو مدس

هر بار ا

میبن م مترم!
بان زودتر ه ارم

+

تغتتر بتان

ای تد*

بسنت تا ا

آی ر مای ر

بی پ ر یپتچت هی
بهمی ازمن

11:15:2۱

تغتتر بتان

اابراهات ر ک!

!Good luck

تغتتر بتانن

ز اد وکدشک یِ نا!

بهمی ازم

مج هر بهدّم برکم!

Don’t be bad
cause I had to
party! leave a

11:۸۹:5۳

Oh, where'd
?you go today
I noticed you
missed all the
fun.

11:۸4:12

6

آین

7

وروزن

+

۱

آینی

+

تغتتر بتان

۳

وروزن

+

تغتتر بتان

تغتتر

بتن ته امروز جا
پتچت مفجات االی
اتدی بهمهن حال
دادن!

وروزن

I can’t steer it
or stop it and
the
Underminer’s
escaped.

11:۸1:41

+

+

!Bye-bye

11:14:51

ت ان معیهمتهف!

5

آین

-

11:14:12

Oh! What did
!?we do

آین

۸1

11:1۹:1۱

11:1۱:2۱

+

و

I wish
I could forget
I ever saw her.
You will kid,
!you will

ه تهل ت ادت بره!
اهاوه ردن

4

ل ان د مرییی
-الان ه ارم می ن

رک

ش ژ

فیلم

 -ان م ش جهرم

همسدا ی
و هلژ

عبارت ترجمهشده

عبارت زبان اصلی

زمان در

تغتتر بتانن
بهمی ازم

تا ی ته ا

لهیه مرغ

زی ی می نت ف
 ِیف وبژ و یی! امششد ه! دارکم مترکم تسه!

How much
longer you’re
?in this motel

11:۸4:۸6

?- When
- Tonight. I’m
going there
now.

11:۸4:46

چ هی ی ایتقال بند در دوبدف وار ی په ایما ی ییی
شماره

شخصیت

۸۸

آین

تأثیر +

تکنیک

یا −

ترجمه

+

تغتتر بتان

۸۱۹
عبارت ترجمهشده

جت رم! بیا ا

عبارت زبان اصلی

ب ببژ

حروشه بدیه ب تنت چی
مت ه مشسی!

۸2

۸۹

ی ه ان
تاهپه ژ
آبام د ر

+

تغتترن

+

بهمی ازم

+

اهاوه ردن

۸6

آین

+

تغتتر بتان

۸7

آین

+

تغتتر بتان

۸۱

آین

+

تغتتر بتان

۸4

و وروزن

همشهر تهن!
بارون متشه وبتی ه

۸5

و آین

11:۸4:52

11:۸5:۹2

English song

11:۸6:۹4

متشتن دل اروم!
ه

مه کبت مه بِرِشتک
د شهیهمه یهشتک

دزدا وهمت ن ه داره
آبام د ر

!Hey!Listen
You’re my
biggest fan.

فیلم

لش ارون چه و
+

آبام د ر

م بچه اههازکم!

بهمی ازم

بهمی ازم

و وروزن

وک کنک منه بشنا ی

Honey! Let’s
just hear what
he has to
…say

زمان در

متدیه و اویه با تتر

زی

زدیهییی
 ر غ رحمته ر شت یبتن

ی ته لتتژ
ااروی یهف

برام ب م اول وسر می
ن داتر الا تتسی
بهتر باشهی
بتن تتال منه مت یف
ال ته ا شهی ه دویه
باشنا ولی اش بت

ه

مرد و ه هعت ه ته
ایتباا متسنیف اش
معدهمه منه د ه!

English song

11:۸6:41

-The robbers
discovered
him on the
phone and
shot him.
…-so

11:۸۱:1۸

What’s my
first
?assignment
-But for
our first move
,
well,Elastigirl
is our best
play
-Better than
?me
I mean she’s
good. She’s,
really, a credit
…to her but
you
know…you
…know

11:۸۳:57

11:21:۸1

11:21:۸4

۸۱4
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یا −

ترجمه

تغتتر بتان

شماره

تأثیر +

تکنیک

شخصیت

۸۳

آین

+

21

آین

+

2۸

آین

+

22

اِدیا

+

2۹

اِدیا

+

24

اِدیا

+

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

عبارت ترجمهشده

ده! اه از اهدت
یتتژ اه ون ه از
اهدته!
تغتترن
بهمی ازم

ر اهیه و زی تر
ارا یمتسنه!

بره از ا

تغتترن

جا ی حری متدیی ما

بهمی ازم

یمت همک ف!

تغتتر بتانن

[ییی] مهرچه چته ه ده

بهمی ازم

پاچه ان چی باشهف!

بهمی ازم

اش م هیی تار ه
د ه!
براحی ا

سی

اهاوه ردنن

ه هلی بدارو وقب به

تغتتر بتان

اابر اهدم و اهدن
ایجام دادم!

25

آبام د ر
و وروزن

[ییی]+

تغتتر

 چی مت ه ا ف با یار دارهف

عبارت زبان اصلی
No sugar
bombs on my
!watch

زمان در
فیلم

11:27:۸5

Normally she
doesn’t ever
!drip like this

11:55:4۹

I get it Bob! I
!get it

۸:15:۹4

You also wish
a suit for the
baby?! I
would hardly
classify, this
isn’t
!emergency
Well it’s
Mozart
!Robert
Babysitting
this one, I do
for free
!darling
-But I have a
good feeling
about all of
!you
-Good
?feeling
Should we be
?worried

۸:1۱:۸۱

۸:۸6:2۸

۸:۸7:۹6

۸:45:۸۳

* آبام ش ژای تد :آین
 .۵نتیجهگیری

هااا ی ا ااا پاااژوهر یشاااان دادن هشاااهام از مراواااژهاااام تسنتسااای و برر ااای
تروناا هام مترجمااان باارام ایتقااال بنااد در ر ااایف د ارمشاانت ارم بااهو ژه در دوبدااف
په ایمااا ی بااهدی د اا

ااه بااا تهجااه بااه مداا ود ژهااام وااتد هااام ایتمتشاانی در

چ هی ی ایتقال بند در دوبدف وار ی په ایما ی ییی

اسایسهااام داهزا

۸۱5

و اصااو رتا ااژ هتااهی و بدنا م جمدااات و حر اات باااز و بتااته

شا ن دهااان ،متاارج و دوبدهرهااا تااا چااه ایا ازه بااا ااارم مر ا
مقیااهدمان از ا ا پااژوهر شا

و تسنتساای روباهرو نا ی

و برر اای ا ا ترونا ها و تسنتااکهااا بااهدی واار

اا

بااهد ااه بااا تهجااه بااه مد هبتااژ آیااار په ایمااا ی یاادد هد ااان و یهجهایااان ا رایاای ،ت تااژ
ترجمااه و دوبداف ا ا آیااار منا ااش ا ااژی بااا تددتااو پتساارهام متشااسو از  25ملااال از ا ا
په ایمااا ی ،در اااوتت

ااه پربتااام تر

تروناا ترجمااهام به ارروتااه در ا اا ایاار ،تسنتااک

«تغتتاار بتااان» بااهدا تسنتساای ااه متاارج برحتااش هاارورت ااا بااهدلبااهاه در بر ردای ا ن
ببشی از ت ارت ا همف آن ،باا اتساا باه شا زباایی و ابداتاات ورهن ای و تجربتاات ااهد
تغتترات ا و باتر تمتاق و تاتردهام در شاسو بتاان ا جااد مای نا و مقیاهد یه تان ه
را به هیهام د ر عنی باا ا ات اده از شاسو بتاایی مت ااوت مانعسس مای نا ی ه چنات باا
د اار تسنتااکهااا ی ااه متاارج در یتاابف وار اای په ایمااا ی از آن بهااره باارده بااهد ،ماین ا
بااهمی ااازم لهجااههااام شبیااتژها بااا لهجااه بااهمهااام ا رایاای و ه چناات تغتتاار ااه ر
بعدی شبیتژها ،ایتمتشا دوبداهشا ه باهمراتاش بندآمتدتار و یمسات تار از یتابف اصادی
آن بااهدی لاایا ،از  25مااهرد ایتبااابی ،در  ۸2مااهرد تسنتااک تغتتاار بتااان 6 ،مااهرد تسنتااک
بااهمی ااازم 4 ،مااهرد تسنتااک اهاااوه ااردن و  ۹مااهرد تسنتااک تغتتاار ا اات اده ش ا ه بااهدی
همانبهر ه در یمهدار دا ارهام یتاد مشااه ه مای نتا بتاام تسنتاک تغتتار بتاان از ایاهاو
د ر تسنتکها بتشتر ا ژی

%16
%12

%48

%24

نمودار  .1تکنیکهای انتقال طنز در دوبله فارسی شگفتانگیزان 2
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لازم به د ر ا اژ تسنتاک تعا و اه در تماام د االه هاام آباام شا ژای تاد بارام
اتابااایی ااردن ااه ر ا ا شبیااتژ ا اات اده ش ا ه ،بازتاااا تااتردهام داشااته ،امااا در
یمااهدار دا اارهام جااام ی روتااه ا ااژا چرا ااه در آن صااهرت بابااو بتااب بااه تمااام
د اله هام ا

شبیتژ بهد و چش ای از صدتدی از بتام تسنتکها ارائه یمیدادی

ه چناات متاارج در تمااام د اااله هااام شبیااتژ وااروزن از تسنتااک بااهمی ااازم بااا
لهجف جنها ا ران بهره برده ا اژی بازتااا ا ا تسنتاک یتاد باباو بتاب باه تماام جمداات
شبیتژ واروزن در په ایماا ی ا اژا اماا حتااا اردن تماام د االه هاام او در یماهدار
ممس ی هدی بناابرا

باه یرار مایر ا راهسارهاام متارج در ایتقاال متناههاام ورهن ای

بندآمتااد از زبااان ای دتتاای بااه زبااان وار اای مااهیر بااهده و مبابااش بااهوا ااطف ا اات ادة
ح ا لرم از بهمی ازم اه باا تغتتار بتاان ،تعا و و لهجاه اازم منا اش صاهرتپی روتاه
تهایتته ایر یارم منا ا ی بار مباباش وار ای زباان داشاته باشا ی پاژوهرهاام متا ایی و
مّاای پردامنااهتاار (تهز ا پر ااریامهام ااه از مقتااان لتساارت ا اات اده اارده و مقا تااف دو
یتبف اصادی و دوبداهشا ة وار ای) در ا ا زمتناه مایتهایا پا اوهاام بطعایتار و باباو
ابمتنااانتاارم را وااراه آوردی پژوهرهااام آ ناا ه همچناات با اا بااه متااتده بنااد در
ز ریه سهااام آماااتهر و ا نتریتاای هاا بااه پااردازد چاارا ااه همااایطهر ااه اهن اادتقه،
تااامرم و مهاا دادم اااایی ( )21۸۱تااامرم و اهن اادتقه ( )21۸۳تقتاا ه داریاا ا اا
ز ریه سها اصهل و هنجارم امدا مت اوتی را دی ال می نن ی
کتابنامه
امام ،وی ()۸۹۳5ی ترون هام بهمی ازم در ترجمف وار ی وتد هام ارتهیی :رئتس مدرته ،شنو برمدم
و پای ام هی

وه اری مطالعات زبان و ترجمه5۳-۹5 ،)4(4۳ ،ی

حرّم ،ای ()۸۹۱5ی درآم م بر اصهل و م ایی ترجمف بندی مطالعات ترجمه22-7 ،)۸4(4 ،ی
حتتنی معیهم ،می ،و مرادم ،می ()۸۹۳1ی برر اای شااتهه هام ترجمف ت ارت هام بندآمتد در ز ریه س
ای دتتی مجمهتههام بند تده د هییی مطالعات زبان و ترجمه۸۸6-۳7 ،)۸(44 ،ی
اهن ادتقه ،می ،تامرم ،نی ،و یهروزم ،وی ()۸۹۳7ی ترجمف د ارمشانت ارم :م اهت و اصطداحاتی
مشه  :ایتشارات دایش اه وردو ی مشه ی

۸۱7

چ هی ی ایتقال بند در دوبدف وار ی په ایما ی ییی

 برر اای ترجمف وار اایی:)ی راه ردهام ا اات ادهش ا ه در ترجمف بند۸۹۱۳(  وی، و احم م، نی،دمترم
ی7۸-55 ،)۹۸(۱ ،مطالعات ترجمه
)ی ایهاو بند و شااتهه دوبدف آن در ایتمتشا۸۹۳۱(  و متراوداادی هن ی نی یی، ی،

ده اشاای شاار

-21۳ ،)2۳(۸۹ ،زوتهپتا (شاهر حتهایات) برا ان م ل مارتتند تِرای ر ایههام د ارم و یهشتارم
ی225
 تدمی و ورهن یی:)ی بهبتقام رمانی ترجمف ییرت حجازمی تهران۸۹۳4(  وی،لوو
ی۸46-۸4۸ ،)66(27 ، )ی ترجمف ژو ههام بند در وتد ی ویدنامف مترج۸۹۳7(  نی،تامرم
 مژی:)ی اصهل و ترجمه (ورایته به وار ی)ی تهران۸۹۳2(  می،مالی
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Abstract
Due to the advancement of film making technologies, we are witnessing, in this
new era, the overabundance of different animations, such as Shrek, Brave, Frozen,
etc., whose respondents are majorly children and adolescents. An important feature
of these animations is their ironic or their humoristic language. Given that the
transmission of humor (formally and functionally) varies in each culture and that
the same message in two different linguistic-cultural spheres would not have the
same effect (perception) and that the loyalty of dialogues in the translation of the
films and animations is of less importance than the coherence of dialogues, audio
and video, the question may be raised is that what translation techniques the
translator adopts to translate the humoristic language. This paper, therefore, aims to
investigate how humorous elements are translated within in Incredibles 2 (2018).
First, we present the specified features of the multifaceted world of animation and
its translational challenges. Then we examine the function and perception of humor
in both the original and dubbed versions. Finally, the translator’s techniques for the
transmission of humoristic references in the Persian version of Incredibles 2 are
discussed.
Key words: Dubbing, Animation, Humor, Audiovisual Translation, Translation
Techniques
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Introducing the Concept of Emotioncy in Audiovisual Translation
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Abstract
The present research attempts to present emotioncy (emotion+ frequency) as a newly
developed concept in psychology, which has been employed in various fields
including literature, language education, and lexicography. In this research, it is
hypothetised that this concept can be employed in the realm of audiovisual
translation as well. Emotioncy deals with sense-induced emotions which can affect
viewers’ interpretation of the audiovisual products. It is defined as a hierarchy,
ranging from exvolvement (auditory, visual, and kinesthetic) to involvement (inner
and arch), to emphasize the emotions evoked by the viewers’ audio and visual senses.
In fact, emotioncy deals with the ways (e.g., visually or kinesthetically) individuals
experience the world, which can affect and shape their mindsets. Concerning the
emotional factors, the major claim of this exploratory study is that high levels of
emotioncy can lead to more reception of audiovisual products. In fact, when the users
of such products have higher levels of emotioncy for specific words applied in the
subtitled or dubbed versions (viewers at the higher levels of emotioncy), they will
be more involved in the process of reception. In other words, in the subtitled or
dubbed versions of audiovisual translation products, high-emotioncy words are
preferred by the viewers, as they seem to be easier for reception on the part of the
audience. In the end, emotioncy is suggested as a novel concept in audiovisual
translation, which may introduce new lines of research.
Key words: Audiovisual Translation, Dubbing, Emotioncy, Reception, Subtitling
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Abstract
Translation training in audiovisual translation has received a lot of attention, but how
students tackle the translation of linguistic taboos for dubbing or subtitling has been
under-researched. To fill the gap, this descriptive study aims to examine how
students’ strategies differ from those of professionals in terms of translating taboos.
To do so, a group of fifteen BA students of English was requested to translate Pulp
Fiction (Tarantino, 1994) into Persian. The translations made by the students were
then compared with the professional translation available for the film. The results of
the study indicated that the strategies taken by students in dealing with taboo
language is so similar to those of professionals with the exception of decreasing
taboo load. The students tended to delete most of linguistic taboos, which is also the
commonly used strategy in the professional version of the film. The second frequent
strategy employed by students was rendering taboo words into non-taboo words. By
contrast, in the professional version, as the second frequent strategy and seemingly
in order to retain the taboo load and effect, translators had substituted the taboo
words with more culturally accepted taboo or offensive expressions. The results of
this paper have some pedagogical implications for translator training classes.
Key words: Audiovisual Translation, Pulp Fiction, Students’ Translation, Taboo
Language, Translation Teaching
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A Linguistic and Translational Study of Conventionalized Impoliteness
Formulae in English Subtitles of A Separation and Life and One Day
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Abstract
This study aims to investigate the challenging issue of impoliteness in audiovisual
translation. The main question is how the observed Linguistic Impolite Behaviors
(LIB) were subtitled in English. To do so, the researchers extracted LIBs observed
in the two movies A Separation and Life and One Day in which colloquial speech
and LIBs are rich. Having categorized LIBs into different conventionalized
impoliteness formulae proposed by Culpeper (2010), the researchers examined
their equivalents in the English subtitles. The findings showed that among
impoliteness formulae, challenging questions have the most frequent occurrences.
This fact indicates characters mostly attack the addressee's negative face wants.
Two sub-formulae of insults named personalized negative vocatives and
personalized negative references were not observed. Another major finding of the
study was that LIBs had the same frequency and type in both the original version
and the subtitles.
Key words: Conventionalized Impoliteness Formulae, Professional Subtitling,
Audiovisual Translation, Iran
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Subtitling Cultural Elements: A Case Study of Food Names
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Abstract
This study aims at investigating the preference of non-Iranian (Western) audience of
Iranian films towards the subtitling of food names in the films. To extract the food
names as well as to analyze the subtitling techniques applied in translating the names,
a corpus of 30 Iranian films and their official English subtitles are scrutinized. In
addition, in order to find out the preference of the subjects, a questionnaire is
developed and distributed to 223 non-Iranian viewers of the films. Venuti's (1995 /
2008) theory of invisibility and the concepts of domestication and foreignization are
applied in analyzing the audience's preference. The results of the study show a
domesticating preference in subtitling food names in the films. Conversely, the
subjects of the study preferred a foreignized approach in the subtitling of the food
name. Hence, a foreignized approach in subtitling food names is the recommended
strategy. Foreignized strategies are not only in line with the audience's preference,
they can lead to a mutual and cultural dialogue between Iranian culture and Western
culture in the unbalanced power relations in the current world.
Key words: Food, Iranian Films, Non-Iranian Audience, Preferences, Reception,
Subtitling
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Abstract
Song translation as a subcategory of Audiovisual translation has been welcomed by
the dubbing industry in Iran. It is a translation in which both linguistic and musical
dimensions are closely integrated, therefore such a strong connection adds to its
translation difficulties. This study determines the significance of the musical
dimension as a major constraint in the translation of songs. Producing singable
translation has been the most challenging task for song translators. The purpose of
the present study is to take into account the musical dimension of musical animation
The Lorax (Reaud and Balda, 2012) dubbed into Persian based on Franzon (2008)
song translation model, determining the methods of producing singable translation
of songs. As the results suggest, according to the adopted model, there was not an
absolute translation method in the translation of songs dubbed into Persian, instead
integrated methods of song translation were applied. To illustrate, the original music
in four pieces of songs of the animation The Lorax (2012) was preserved. Therefore,
the Persian lyrics were rewritten or translated but in one piece of song, the original
music was changed to adapt to the rewritten Persian lyrics. This is the combination
of the third and fifth as well as third and fourth approaches of song translation.
Key words: Dubbing, Methods of Translation, Musical Animation, Singable
Translation, Songs
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Latent Thematic Analysis of Comments Left by Iranian Consumers on
Dubbed Animations: A Netnographic Approach
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Abstract
Dubbing has traditionally been the main AVT interlingual mode used for the
translation of films and animations in Iran. The rapid growth of market technology
has revolutionized audiovisual products and their translations. It has provided an
interactive environment for consumers, producers, translators and audiences and has
led researchers to pay more attention to consumers, their receptions and their
experiences. The present study aimed to explore the latent themes in the comments
of dubbed animation consumers’ in Iran. To this end, taking a netnographic nonparticipatory approach, twelve animations were selected from different on-line
fields. Comments left by the viewers of those dubbed animations were collected,
filtered and analyzed. A total number of 4353 comments were initially collected.
After several levels of filtering for relevance, 1155 comments were analyzed. The
researchers used thematic analysis to identify the latent themes. Seven semistructured interviews were also conducted to confirm the themes and establish the
trustworthiness of the obtained results. The analyses of comments revealed seven
initial themes, namely voice actor visibility, gratification-seeking, brand-opting, upto-dateness, intactness, self-determination, and cultural appropriation. The themes
were categorized into three main themes of expectation, motivation, and behavior of
Iranian consumers. The results can be used to provide a link between the industry
and academia, highlighting how better products can be provided for audiences.
Keywords: Dubbed Animation, Latent Thematic Analysis, Netnography, Viewers’
Comments
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