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 چکیده

انرد و  شرا  گرفتره   كننردب ادبری  آموزشی و سررگرم  با اهدافمشهور هاي انيميشناز  یتو هكه بخش قاب  ستيني دیترد

سرازند. هر ره طنرز در    هاي بيان آن آشرنا مری   امعة هدفشان را با دنياي طنز و شيوه بیاد نبازبر  با تايهآثار  نیا دآورندگانیپد

ن ویژگی در ارتبراط برا دوبلرة    ای. یابدمی یشافزانيز  طبشمخا ب ذ رتقد ،باشد شانتررهنجاكالمی  -این ژانرهاي تصویري

هراي زبران مقصرد    انردازه گرروه دوبلره نسربت بره ظرافرت       سازي طنز كالمی آن نيز لادق است؛ بنرابراین هرر  انيميشن و بر سته

هراي  م( از ملره انيميشرن  2016) زوتوپيرا  تر كنرد. تواند نقش خود را در تحقق این هدف بر ستهآگاهی بيشتري داشته باشد، می

انگيز از زبانی برخوردار است كره بره زعرم بسرياري از منتقردان      هاي  ذاب و هيجانبر خلق لحنهست كه عالوهموفق كودك ا

هرایی علمری مسرؤوليت تر مره و     آید. شهرت این انيميشن سبب شد گرروه شمار میفيلم كودك نمونة موفق طنز كودك نيز به

ی و برا اسرتناد   لر يتحل -یفيتول روش بر هيتا باشود ن پژوهش تالش میدار شوند. در ایعربی و فارسی عهده دوبلة آن را به زبان

مرورد بررسری    زوتوپيرا م(، راهبردهاي تر مة طنز كالمی در دوبلة عربی و فارسری  2009پانِز ) به الگوي تر مة طنز از مگدالنا
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سرازي  درلد( پربسامدترین راهاار در تر مة طنز زبان مقصد است. همچنين تفاوت فااش ميان اسرتفاده از راهارار دگرگرون   

دهرد كره گرروه تر مره و دوبلرة فارسری تأكيرد بيشرتري برر          درلرد( نشران مری    19درلد( و دوبلرة فارسری )   2در دوبلة عربی )

سرازي طنرز بره نسربت دوبلرة      است؛ بنابراین دوبلة فارسی در بومیانيميشن با فرهنگ و زبان مقصد داشته  همسوسازي ساختار طنز
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 مقدمه

را كه در ظراهر متناسرب    یمختلف ا تماع يهااست كه عدم تناسبات در عرله يطنز، هنر

هردف طنرز   . هنرر طنزپررداز،   شرود یخنرده مر   یةخود ما نیو ا دهدینشان م رسند،یبه نظر م

آميرز و  اقایق تلر  ناشری از مفاسرد عمرومی برا سرخنی اعترراض        مشاالت وآشاارسازي »

شرا   طنرز هنگرامی   . (111: 1386)باقري و دوركری،  « استالالح ا تماع  با هدفلطيف 

تررین  مهم پرده و مستقيم عا ز هستند.شخاد از بيان سخن خود به لورت بیگيرد كه امی

شرده  اي كه متر م در ارتباط با تر مة طنز باید رعایت كند این است كه متن تر مره مسأله

دار برودن  باید براي خوانندب زبان مقصد همان كاركرد ایجاد خنده را داشته باشد؛ زیرا خنده

ة آن است. بنابراین، این روح متن بایرد در زبران مبردأ و مقصرد     ترین مشخصمتون طنز، مهم

هراي بيران و بردیع از  نران     دلي  ارتباط تنگاتنگ با شريوه طنز بهزبان متعادل و یاسان باشد. 

هراي  توان ادعا كررد طنرزي كره عراري از برازي     انعطاف و توانمندي برخوردار است كه می

 يت خالی براي مخاطب نخواهد داشت.زبانی و انواع شگردهاي بالغی باشد،  ذاب

 

 مسأله. بیان 1

سازي بُعد بر بر ستهكه طنز كودك به زبانی دیگر تر مه شود باید عالوهبراي این

دار براي كودك ارائه شود. وزمة این امر اي خندهكودكانة اثر، محتواي آن نيز به شيوه

آوردن مو بات خنده و اهماستفاده از شگردهاي زبانی متعدد در ساختار تر مه و فر

كه در قالب زبان لحاظ آنشادمانی كودك در تعابير و گفتمان متن است. این شگردها به

كند و در لورتی شود خيلی بيشتر از دیگر عنالر ادبی با كودك پيوند برقرار میارائه می

همين  هت است هتواند او را به اقناع درونی نيز برساند. بكه برخوردار از زیبایی باشد، می

هاي خالی برخوردار است. كه تر مة طنز كودك نسبت به طنز بزرگسال از دشواري

وقتی متر م بتواند وادت خویش را با كودك تحايم بخشد و زاویة دیدي »بنابراین، 
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آن وادت را ماهرانه، براي راهنمایی تواند گاه میبرگزیند كه او را  ذب كند، آن

 (.132: 1387، 1) مبرز« كار گيرددنظر خویش بهخواننده به معناهاي م

ام را برراي نویسرنده   سرو انتقرال معنرا و پير    شرنيداري از یرز   -هاي دیداريساختار رسانه

ها را بر كار نویسنده و به خصرود مترر م   كند و از دیگر سو، برخی محدودیتتسهي  می

يداري، عامر  زمران   شرن -ترین تفاوت محتواي ماتروب برا محترواي دیرداري    افزاید. مهممی

اسررت. زمررانِ درك محترروايِ ماترروب در دسررت خواننررده اسررت و زمرران درك محتررواي    

شنيداري است كه  -هاي دیداريشنيداري اینچنين نيست. انيميشين از  مله رسانه -دیداري

هراي طنزآميرز و شخصريت   ترین ویژگی آن، زبان مو ود در آن است. درواقع دیالوگمهم

كشراند و  ك را مشتاقانه به پاي تماشراي خرود مری   تند كه مخاطب كودهاي طنز انيميشن هس

 ببرنرد م( 2016) 2زوتوپيرا كنرد.  عنوان برندهایی تجاري روي كاوها درآمدزایی میسپس به

در  انيميشرن  نیو بهترر  3اسراار  زی روا ب دور نيدر هشتاد و نهم شنيميان نیاساار بهتر بزی ا

  ملررررررره طنزهررررررراي از 4بمراسرررررررم گلررررررردن گلرررررررو  نيهفتررررررراد و  هرررررررارم

  اي است كه از اقبال عمومی برخوردار گشت.شنيداري كودكانه -دیداري

شروند  مری   یتبرد  یدر آن به مو ودات متمدن واناتياست كه ا ییايدن تختیپا زوتوپيا

این انيميشرن همرة ویژگری    .كنندو آرامش كنار هم زندگی می با لل. ياريبس يهاسالكه 

 ات،ئير پر ز ییاير تا خلرق دن  گو گرفتههاي بذلهشخصيتاز  هاي یز طنز موفق را داراست؛

 كرودك  يكره هرم بررا    یواقعر  ياير موضروعات مهرم دن   بو لحبت دربرار دار خنده يكمد

و استفاده طنز  تيدر خلق موقع ني. همچنداردیترها را به فار واماست و هم بزرگ آوراميپ

از  يكه به لطرف برخروردار   ستا ري ندسال اخ يهاشنيميان نیاز بهتر یااز زبان شوخی ی

                                                                                                                                        
1- Aidan Chambers 

2- Zootopia 

3- Oscars 

4- Golden Globe 
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طنرز را در   يهرا تير از موقع ياگسرترده  بتوانسرته براز   یبره خروب   واناتيمتفاوت ا يهاگونه

 كند.خلق براي او  یلحظات  ذاب و قرار دهد مخاطب ارياخت

هاي مشهور دوبالژ این اثر فراخر را دوبلره كننرد. در    شهرت این انيميشن سبب شد گروه

در بازار ارائه و لحن طنزآميز و خراد آن از  زوتوپيا  لة عربی و فارسیهمين راستا اخيراً دوب

اي در ميان گویشوران این دو زبان برخوردار شد. این تشابه در اقبال عمومی از استقبال ویژه

 بررر روش ران را بررر آن داشررت تررا بررا تايرره    پژوهشررگزوتوپيررا، دوبلررة عربرری و فارسرری   

م( راهاارهراي تر مرة   2009) 1ي تر مة مگدالنا پاتزتحليلی و با استناد به الگو -توليفی

طنز در دوبلة عربی و فارسی آن را بررسی كنند و ميزان موفقيت متر م در انتقال تأثير طنرز  

 مو ود در زبان مبدأ به زبان مقصد )عربی و فارسی( را مقایسه كنند.

 

 های پژوهش. روش و پرسش2

ذاري سازوكارهاي طنز كالمری در تر مره و   شود ميزان تأثيرگدر پژوهش ااضر تالش می

انتخراب شرد و در گرام     زوتوپيرا دوبلة انيميشن كودك كشف شود. براي این كار، انيميشن 

ي آن بررسی شد و تنها آن دسته از واژگران و عبراراتی كره    ها ملهنخست، تمام واژگان و 

اهرداف و  گرفرت، گرردآوري شرد و در راسرتاي موضروع،      در دایرب طنز كالمری قررار مری   

ها و دستيابی بره نتيجرة مناسرب از روش    هاي پژوهش تفايز شد. براي بررسی دادهپرسش

تحلي  محتوا استفاده شد. بنابراین، تمام واژگان و بنردهایی كره در تر مرة عربری و فارسری      

هراي طنرز اسرت، تحلير  و بررسری شرد. در ادامره براسراس         داراي شاخصره  زوتوپياانيميشن 

هرراي مخصررود  در  رردول هررادادهم(، 2009ز )نررطنررز مگرردالنا پا ي تر مررة راهاارهررا

هرا فرراهم شرود. برراي     بندي شد تا بستري مناسب براي بررسی موضروع و محترواي آن  دسته

هاي برگرفتره از تر مرة عربری و    تر، بسامد دادهبررسی سنجيده اماانتر شدن تحلي  و عينی

                                                                                                                                        
1- Magdalena Patek 
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ولريفی و اسرتنباطی، نترای  پرژوهش     گيري و به كمرز فنرون آمرار ت   فارسی انيميشن اندازه

 تفسير شد.

 ها هستيم، عبارتند از:هایی كه در این پژوهش در پی پاس  آنپرسش

بر اساس الگروي مگردالنا پاترز پربسرامدترین راهاارهراي طنزسراز در دوبلرة عربری و          -1

 كدام است؟ زوتوپيا فارسی انيميشن

ا در انتقرال طنرز كالمری بره مخاطرب      یز از دوبلة عربی و فارسی انيميشرن زوتوپير  كدام -2

 است؟ تر عم  كردهموفق

 

 . پیشینۀ پژوهش3

دربرارب راهاارهراي تر مرة فريلم در قالرب دوبلره و زیرنرویس         متعرددي  تحقيقرات  تاكنون

 شود.اي از این تحقيقات اشاره میاست كه در ادامه به گوشهلورت پذیرفته

 هراي فريلم  در تابوهرا  برا  برخورد براي ر ممت هاياستراتژي»نامة ( در پایان1386عبدي )

 آثرار  تر مرة  در واژگرانی  خألهراي  مشا  در پی شناسایی« فارسی به انگليسی از شدهدوبله

شرود و   بررسری  شروند، مری  موا ره  هرا آن برا  متر مران  كره  ااتمرالی  مشاالت تا است ادبی

 ارائه شود.   خاد فرهنگی هايواژه راهاارهاي مناسب براي تر مة

 رئريس : كرارتونی  هراي فريلم  فارسری  تر مرة  در سازيبومی ترفندهاي»( در مقالة 1395امام )

 سره  فارسری  تر مرة  و نامره فيلم بررسی با تا كوشدمی« كونگفوكار پانداي و قرمزي شن  مزرعه،

 در را ایرانری  دوبلورهراي  نيرز  و متر مان سازيبومی ترفندهاي كارگيريبه شگردهاي فوق، فيلم

   .كند عرضه سازي ایگزین براي گانههشت بنديدسته نوعی رسی كند وبر هااین فيلم

در  سیرنرو یز ةآموزش تر مر  يهالفهؤم یبررس»نامة ش( در پایان1398رستگار مقدم )

و دانرش   یدانرش زبران   ،یكار گروهر  ،یمهارت فنبر این باور است « رانیا یدانشگاه طيمح

 يهرا دوره تير موفق ني. همچنر هسرتند  سیورنر یز يريادگیر  یالل يهالفهؤعنوان مهتر مه ب
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مشرابه   طیشرا جادیبازارمحور و ا یاستفاده از مواد آموزش ازمندين سیرنویز ةآموزش تر م

 است. سیرنویز ةتر م یواقع زبار

اسرت؛   هاي طنز در دوبلة انيميشن پرداختههمچنين  ند اثر یافت شد كه به بررسی شيوه

برا ذكرر  نرد    « لميطنرز در فر   يوگوهاگفت ةتر م»لة ش( در مقا1397 مله: عامري )از آن

وگوهراي طنزگونره و بررسری مصرادیقی از طنرز تصرویري، لطيفره، برازي برا          نمونه از گفرت 

 پردازد. وگوهاي طنز در فيلم میكلمات و سایر و وه طنز كالمی به مسئلة تر مة گفت

 ییانمایپو یفارسانتقال طنز در دوبله  ی گونگ»ش( در مقالة 1398اجازي و اميدي )

منحصرربه فررد    يهایژگیو یبه معرف 2زانيانگشگفت انيميشينانتخاب  با« 2زانيشگفت انگ

 برر  هير سرپس برا تا   نرد و پردازیآن مر  ياتر مره  يهرا و  رالش  ییانمایپو ی ندو ه يايدن

و  یالرل  ةسراخت، كراركرد و ادراك طنرز در دو نسرخ     ی،  گرونگ یشناسزبان هايتحلي 

 كنند.  می یررستر مه شده را ب

 شررنيميدوبلرره آن در انب ويانررواع طنررز و شرر»ش( در مقالررة 1398دهباشرری و ميرافضررلی )

 ییانمرا یپو نیا ةو هم در تر م یهم در متن اللمعتقدند « رايس نزيبراساس مدل مارت زوتوپيا

 انير در مهمچنرين  اسرتفاده شرده اسرت.     يو طنرز مراهو   یطنز عملر  ،یاز طنز كالم بيبه ترت

و راهبررد ارذف و    نزيمرارت  يبنداز دسته یشناختو زبان يداریتر مه، راهبرد د يراهبردها

 كاربرد را داشتند. نیشتريب تاياضافه از دوباست

هراي فروق در   دهد كه به  ز پژوهشهاي نگارندگان در این زمينه نشان میسایر بررسی

در این اروزه بره زبران    شنيداري به زبان فارسی، پژوهشی -اوزب انتقال طنز در آثار دیداري

 تراكنون  ایناهعالوه بر است. بر این اساس و با تو ه به پيشينة یادشده،  عربی لورت نگرفته

اثري  ،است نپرداختهتطبيقی راهاارهاي تر مة طنز در دوبلة عربی هيچ پژوهشی به بررسی 

را مرورد   نيز یافت نشد كه شگردهاي طنزآفرین در تر مة عربی و فارسی انيميشرن زوتوپيرا  
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ایرن نخسرتين اثرري اسرت      كه كرددرستی ادعا توان بهمی ،بنابراینبررسی تطبيقی قراردهد. 

 .پردازدمیمدنظر  دین موضوع و  امعة آماريب كه

 

 . ضرورت پژوهش4

هر ساله با پيشرفت تانولوژي در دنيا  ندین انيميشن محبوب توليد و بره سررعت بره زبران    

 اكره مخاطرب ایرن آثرار     شود. از آنفرهنگ كشور مقصد میهاي دیگر تر مه شده و وارد 

تواند مترر م را یراري دهرد    اغلب كودك و نو وان است، تحقيق و پژوهش در این اوزه می

ترر سرهمی از انتقرال فرهنرگ در كنرار ایجراد سررگرمی داشرته باشرد.          تا هر ه بهتر و باكيفيت

است و ممان است یز پيرام یاسران     ا كه انتقال طنز در هر فرهنگی متفاوتهمچنين از آن

  ررا كرره در تر مررة آثررار    در دو زبرران مختلررف تررأثير یاسررانی ایجرراد نانررد و نيررز از آن      

هرا، لردا   ترر از همراهنگی دیرالوگ   ها كمرنرگ شنيداري بحث وفاداري به دیالوگ -دیداري

توانرد اطالعرات مفيردي در خصرود     شرده مری  وتصویر اسرت؛ بنرابراین، بررسری آثرار دوبلره     

 شنيداري در اختيار متر مان قراردهد. -هاي اتخاذ شده در اوزب تر مة آثار دیدارينيزتا

 

 . بحث و بررسی5

 زوتوپیا. انیمیشن 5-1

در آن  واناتياست كه ا ییايدن تختیپای، زنید یكمپان شنيميان نیدتری دم( 2016زوتوپيا )

 ياريبس يهان و درندگان سال. پستانداراستا شده  یتبد یو متمدن افتهیبه مو ودات تاام 

اي كه عرلة گذشته و كنندیم یزندگ یز مجموعههمه در  و انداست كه با هم لل. كرده

در ظاهر انيميشن، بيننده باید . اندكشماش،  نگ و ترس ميان ايوانات بود را فراموش كرده

و  ترفيكث تياست كه واقع نیا قتياما اق آل روبرو باشد،با این دنياي آرمانی و ایده

هابز  ي ودبه نام  یخرگوش لميف یالل تي. شخصپوستة ظاهري زندگی استاز  تردهيچيپ



 1399بهار و تابستان ، 22 شمارة، 10 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش             212

 

بزرگ  واناتِيش   ا شدنسياست كه پل نیاما مشا  ا ،شود سيافسر پل خواهدیاست كه م

 يافهيبوگو به او وظ سيپل سيرئ .آوردیدر آن دوام نم ادیخرگوش ز زیو  تو تنومند اس

روباه  زسو با یاز یز ي ود االنیسپرده تا او را از خطر دور نگه دارد. با ا كنندهخسته

و گيرد هایی خالف واقع قرار میو به همراه او در ما را ویی شودآشنا می زيماار به نام ن

 شود.گمشده در زوتوپيا  يبه دنبال فرد دیبا سو گریاز د

. تفراوت  اسرت ص به مسائ  روز  هان است كه مخت يارزشمند نيمضام برنديدربرگزوتوپيا 

 يهرا تفراوت ؛ بنرابراین،  ها دارد، پرداختن به مسائ  بشردوستانه اسرت شنيميان گریكه با د ياعمده

 یبره خروب  در  ریرانِ داسرتان    .استشده گرفته در نظرانيميشن  یعنوان تم اللدر  امعه به ينژاد

خوشرحال   ی، زنردگ يامعه فارغ از هر نژاد  زیتوانند در یكه افراد مشود تزریق میمفهوم  نیا

 نیر زوتوپيرا از ا  .اسرت آن  یاز اركان الرل  یایباشند و ااترام متقاب   در كنار هم داشته یو آرام

 ينرژاد  يهرا تفراوت  رشیباشد كره نسر  كودكران را بره پرذ      يارزشمند شنيميتواند انی هت م

 د،يداشرته باشر   یو  ره رنگر   ديباش ياز  ه نژاد ستيكه مهم ن دیگویها مكند و به آنیدعوت م

برر ترم   عرالوه  .دير ده  يشراد تشرا   يا امعره  دیر و با ديبرخروردار هسرت   يشما از ارق مسراو   ةهم

كننرده  اشراره كررد كره كمترر خسرته      زير ن شنيميان زيكم يهاتيبه موقع دیبازوتوپيا  بشردوستانة

 يهرا ی. شروخ اورديلبان تماشاگر برا به  یفراوان يتواند لبخندهایداستان م يتا انتها باًیو تقر است

برا سررعت براو همرراه      نما،يس زيكالس بدونفر يهايبه سبز كمد زيو ن ي ود انيم یكالم

 است. ري ندسال اخي ها شنيميان نیاز بهتر یایطنز  تيدر خلق موقع نيزوتوپيا همچن. است

 

 . راهکارهای ترجمۀ طنز در دوبلۀ عربی و فارسی زوتوپیا5-2

 یكالم ساخت در دیبا پس است، خنده جادیا طنز، تي ذاب شاخصة نينخست كه  اآن از

 یكالم طنز ادامة به را او و شود مخاطب خندب سبب تا رود كاربه ییشگردها و ابزارها آن،

 يهازيتان و یزبان يهايباز انواع با طنزپرداز ییآشنا يامر ني ن وزمة». كند  ذب
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 مخاطب، كردنسرگرم بر عالوه كه دینما ميترس ار ییفضا بتواند تا است يطنزپرداز

 (.7: 1393 همااران، و مقدمیتوكل) «دینما ارائه هم  امعه افراد رفتار و اعمال از ییالگو

  ذب يبرا و آوردیم گرد هم كنار را كالم اركان همة متر م زين طنز متون تر مة در

 اشتر مه طنزگونة انِيب ییبایز بر خاد یباتيترك و واژگان از يرگيبهره با مخاطب، شتريب

 در متداول يشگردها از مله زبان يمجاز و یواقع هايساات انيم تداخ ». دیافزایم

 دیبا  ناناه و هست  ناناه مو ود وضع انيم تناقض ادراك رایز است؛ تر مه ینیطنزآفر

 (.Munn, 1962: 200) «است خنده یالل عنصر باشد،

اورند كه تر مة طنز از لحاظ كيفيتی، متفاوت از سایر انواع برخی پژوهشگران بر این ب

تر مه است. به همين  هت  هار تفاوت اللی در این نظریه ها را شناسایی كردند كه به شرح 

تر مة طنز شام  دستيابی به یز اثر طنزآميز )خنده یا لبخند( است و این كار  -1»زیر است: 

توليد طنز از درك طنز متفاوت  -2ون دیگر است. هاي متبراي متر م دشوارتر از ضرورت

طبعی متر م در ممان است شوخ -3رسد كه یز مهارت آموختنی باشد. است و به نظر می

تضاد با نویسنده باشد؛ بنابراین، مشا  این است كه  گونه به طور مؤثر یز عبارت طنزآميز 

فظی طنز ممان است تا اد زیادي بر اثر ل -4دار نيست را تر مه كنيم. كه با ارزش، اما خنده

 (.57: 1389)دميري و اامدي، « متر مان غلبه كند و مانع تحلي  عقالنی شود

انرد كره   مندي را براي تر مة طنز ارائه كردهپژوهشگران اوزب تر مه، راهاارهاي نظام

ارهراي آن راها 2( اشاره كررد. 1958) 1پ  وینه و ژان داربلنهتوان به آراء ژان مله میاز آن

برداري، ت يير لورت، ت ييرر بيران،   گيري، گرتهظی، واماللفها عبارت است از: تر مة تحت

پرردازان  (. پس از آن دو، نظریره 164: 1398یابی و همانندسازي )اجازي و اميدي، معادل

 لورت تخصصی راهاارهایی براي تر مة طنز پيشنهاد كردند. دیگري به

                                                                                                                                        
1- Jean-Paul Vienne & Jean Darbelne 

 شناس قاب  بسط به انواع تر مه است و لرفا به تر مة طنز اختصاد ندارد.روش پيشنهادي این دو زبان -2
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سرازي را برراي تر مرة    سازي و خنثری سازي، بيگانهر بومی( سه راهاا2004) 1گاركارز

(  هرار راهارار   137: 2005) 2(. پس از او، كيرارو 334: 2004داند )گاركارز، یطنز كافی م

 3زمگردالنا پانِر  كند. امرا  تارار، دگرگویی،  ایگزینی و اذف را براي این كار معرفی می

تررین  ترر، مهرم  بنردي دقيرق  د و برا تقسريم  پردازان پيش از خرو ( با بسط آراي نظریه6: 2009)

سرازي، ارذف، دگرنویسری، نروواژه،     سازي، كوتراه راهاارهاي تر مة طنز را شام  فشرده

دانرد. همچنرين راهاارهراي    اللفظری مری  سازي،  انشينی و تر مة تحرت فراهنش، دگرگون

دازد. بنرابر  پرر بر ارائة راهاار در سط. واژگان بره دسرتور زبران نيرز مری     پيشنهادي وي عالوه

دوی  فوق، تأكيد اللی پژوهش ااضر  هت بررسی راهاارهراي طنرز در دوبلرة عربری و     

فارسی انيميشن زوتوپيرا برر الگروي پيشرنهادي پانرز اسرت. در ادامره بره راهاراري وي برا           

 شود.پرداخته می زوتوپيامصادیقی از دوبلة عربی و فارسی 

 

 4سازی. فشرده5-2-1

سازي به این معناست كه آن بخش از متن مبردأ )لفرظ و   فشرده»نِز، در الگوي پيشنهاديِ پا

توانرد ارذف   نه محتوا( كه در رساندن مفهوم طنز، نقش اساسری نردارد در مرتن مقصرد مری     

هاي زبان مقصرد ایرن تشرخيص را    بنابراین، متر م براساس قابليت. (2009:11)پانز، « شود

اي به محتواي طنرز وارد  ر لورت اذف، لطمهها و تعابير دیز از واژهخواهد داد كه كدام

هرا را در زبران مقصرد ارذف كنرد. از ایرن شرگرد در        تواند آنكند. در این لورت مینمی

بار اسرتفاده شرده اسرت. در  ردول      72و  185دوبلة عربی انيميشن عربی و فارسی به ترتيب 

 :5شودها اشاره می( به برخی از آن1)

                                                                                                                                        
1- Garkarz 

2- Chiaro 

3- Panek 

4- Condensation 

 سازي شده است.است، عباراتی است كه در زبان مقصد فشردهعباراتی كه در زبان مبدأ زیر آن خط كشيده شده -5
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 سازی در دوبلهفشرده ردهایی از شگ(: نمونه1جدول )
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

I am a real cop نا شرطیةأ )...( 

برای افسر « واقعیة»سنزی صفت فشرده
جهت است ک، رفتنرهنی او  پلیس بدان

در تصنویر انیمیشن نیز داللت بر حضور 
 یک پلیس واقعی در زوتوپین دارد.

I make 200 bucks a day, 
fluff 

في الیوم  دوالرٍ يکسب مأتأ أنا
 الواحد

حلوى ین ؛ fluff»سنزی صفت فشرده
)خننم پشمکی( ک، خطنب ب، « القطن

هنپس )خرگوش( است. تصویر انیمیشن 
نیز از پشت سر، روی موهنی بدن هنپس 

-است؛ بننبراین، عبنر، فشردهزو، شده

ای ب، درك مخنطب از شده لطم،سنزی
 روند انیمیشن ندارد.

You sold Mr. Otterton 
that Pawpsicle, right? 

یس نت بعت للسید قندوستون األأ
 ؟ )..؟(کریم

سنزی و فشرده« صحیح؟»حذف جملة سؤالی 
 هر دو جمل، بن هم، ب، صور، سؤالی

for a cute little bunny  لذیذة)...( ألرنبة 

برای هنپس. جثة « صغیرة»حذف صفت 
هنی هنپس در مقنبل دیگر شخصیت

شن کننر هم قرارگرفت، و مخنطب انیمی
 شود.متوج، جثة کوچک او می

Anyway, according to 
your tax forms 

 لعقارک الضریبي اًطبق( …)
)علی أی حنل( سنزی قید حنلت فشرده

 ب، دلیل عد، ضرور، در زبنن مقصد.

I mean, I am just a dumb 
bunny 

 خرگوشِ ی، فقط ک، )...( من
 خنگم

؛ منظور، I mean»جملة تأکیدی سنزی فشرده
 ب، دلیل همنهنگی بن صدا و تصویر« این، ک،

Rabbit, I did what you 
asked 

 گفت، ک، کنری هر من )...(
 کرد، بودی

تصویر انیمیشن «. خرگوش»حذف منندا 
نیز در زمنن این خطنب، بر روی 

 شود.خرگوش زو، می

Now I can tell you're a 
little tense 

 خورده ی، اینک، مثل )...(
 خورده اعصنبت

تونم می»سنزی جملة معترضة فشرده
ک، در القنی مفهو،، نقش چندانی «بگم

 ندارد.

Wait, where'd they go? کجن غیبشون زد یهو؟ )...( 
ک،  «وایستن»سنزی جملة امری فشرده

دهد، تأکید اصلی بر جملة دو، نشنن می
 است، ن، این جمل،.
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  1سازی. کوتاه5-2-2

نوعی اذف است كه در آن براي تعدی  اجم متن مقصد، بخشی از متن هم از »سازي كوتاه

تفاوت كوتاه. (13: 2009)پانز، « شودتر میلحاظ تعداد واژگان و هم از لحاظ محتوا كوتاه

سازي بخشی از متن مبدأ كه در متن مقصد سازي در این است كه در فشردهسازي با فشرده

هایی از متن سازي به  هت تعدی  متن، بخششود، اما در كوتاهيت ندارد، اذف می ندان اهم

شود. بنابراین، متر م تالش میمبدأ كه در كليت طنز و محتوا نيز تأثيرگذار است، اذف می

-سازي( به برخی از كوتاه2كند پيام طنز را به كمز راهاارهاي دیگر منتق  كند. در  دول )

 شود.( زوتوپيا اشاره می64( و فارسی )بسامد88لة عربی )بسامدهاي متر م در دوب

 
 سازی در دوبلهکوتاه هایی از شگرد(: نمونه2جدول )

 توضیحات زبان مقصد زبان مبدأ

No, listen. We still don't 
know why this is 
happening. 

 ذالمن منزلنن النعرف)...( 
 یحدث هذا األمر

یدی و کنربردی سنزی دو جملة تأککوتنه
ک، ب، خنطر همنهنگی بن « إسمع»، «ال»

 است.تصویر، حذف شده

Look. Let me ask you a 
question 

 )....( سأسئلک سؤاالً
، «أنظری»سنزی دو جملة امری کوتنه

ک، ب، خنطر همنهنگی بن تصویر، « دعینی»
 است.حذف شده

But it did hurt like the 
devil 

 .(). لکن یکون مؤذینً

اگر «. مثل شیطنن»سنزی تشبی، مؤثر کوتنه
آمد، دوبلة این تشبی، در ترجم، می

شد، امن مترجم ب، تصویر مؤثرتری ارائ، می
وگوی پدر و مندر هنپس( اکتفن فیلم )گفت

شده از طریق تصویر کرده و پین، حذف
 .2شودمنتقل می

 

                                                                                                                                        
1- Decimation 

طنز  طنز تصویري از ایماژهاي دیداري نظير اركات بدن و اركات لورت براي خلق»كه متر م با آگاهی از این -2 

 است.. ( از این راهاار استفاده نمودهDynel, 2009: 1289« )شودكند كه به خندب بيننده منجر میاستفده می
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 -(2جدول )ادامه 

 توضیحات زبان مقصد زبان مبدأ

Cut through the Natural 
History Museum. 

 ةعبر متحف تاریخ الطبیع)...( 
و اکتفنکردن ب، واژة « مرّ»سنزی فعل کوتنه

 «عبرَ»

I'll go ahead and I'll take 
that case now 

ن )...( خب دیگ، بهتره او

 جعب، رو بدی ب، من

ب، خنطر « من جلو مین،»سنزی عبنر، کوتنه

شن، تصویر النگک، تصویر انیمیشن )این

«( بِل وِتر»بر روی حرکت خننم جَتَریقینن 

دهد ک، بِل وِتر در حنل حرکت نشنن می

 ب، جلو است.

thank you, yakety-yak خنگوووولِ پشمنلووووو )...( 

از ابتدای کال، « متشکر،»سنزی جملة کوتنه

و تأکید بر طنزآمیز کردن کال، بن تلفظ 

)واژة طوالنی واژة خنگولِ پشمنلو 

yakety-yak کلفت هنی دُ،ب، گنومیش

شود ک، در اینجن مترجم بن این اطالق می

سنزی جملة قبل، قصد تعبیر و کوتنه

 افزایش سطح طنز را دارد(.

claiming he was just 
trying to protect the city 

 )...( سعی در محنفظت از

 شهر رو داشت،

ک، ، کنیادعن م»سنزی جملة حنلیة کوتنه

هرچند این جمل، در بینن ..«. فقط ناو

جملة بعد، مؤثر است، امن سرعت حرکت 

تصویر از سرعت ادای دینلوگ بیشتر است؛ 

سنزی این بننبراین، مترجم مجبور ب، کوتنه

 شود.عبنر، می

Thank you and good 
night 

 )...( و شب خوش

سنزی متن، بر این بنوراست مترجم بن کوتنه

هرچند محتوای « شکر،مت»حذف جملة 

دهد، امن تصویر انیمیشن طنز را کنهش می

 تواند این مفهو، را انتقنل دهد.می
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 1. حذف5-2-3

مضامين غيركالمی )زبان بدن مث  اركات دست و اذف در ارتباط با »در الگوي پانِز، 

تارارها و  لورت و نوع نشستن و... و همچنين لداها مث  لداي سوت قطار و...( و یا برخی از

(. تفاوت اذف با 15: 2009)پانز، « دهدهاي خيلی كوتاه از متن مقصد رخ میها و پاس اطناب

ازاد و سازي در این است كه عبارات خيلی كوتاه و یا تارارهاي بيشسازي و فشردهكوتاه

 دول در  .(Schwarz, 2002: 17)شود هاي گسترده از متن مقصد اذف میهمچنين اطناب

 .شود( زوتوپيا اشاره می198و فارسیِ )بسامد( 165)بسامدهاي دوبلة عربی به برخی از اذف (3)

 

 حذف در دوبله هایی از شگرد(: نمونه3جدول )
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

-There's never been a 

bunny cop. 
- No 

 الیوجد شرطی أرنوب -
- )...( 

 «خیر»حذف پنسخ کوتنه 

- We're changing the 
world. 
- Yeah 

 نحن نغیر العنلم -
- )...( 

 «آری»حذف پنسخ کوتنه 

Ow! Cut it out, Gideon! صدای دال بر تعجبحذف  )...( توقَّف ین کدین  

Cry... Ow صدای دال بر تعجبحذف  ... )...(إبکی  

Assistant Mayor 
Bellwether, her badge. 

 جنپَلَقینن خننمِ سرکنر)...( 

ب، جهت « دستینر شهردار»ذف لقب ح
تکرار. این لقب در طول انیمیشن بنرهن 

( Bellwetherبرای خننم جنپَلَقینن )
 است.استفنده شده

Okay! I heard you, 
Bellwether, 

 چی شنید، ک، خب خیل
 گفتی )...(

ب، دلیل تکرار « جنپَلَقینن خننمِ»حذف منندا 
 زیند در چند مقطع متوالی از انیمیشن

- City Center. 
- Yeh! 

 مرکز شهر -
- )...( 

مترجم ب، زبنن «. آره»حذف پنسخ کوتنه 
بدن شخصیت )سر را ب، نشننة تأیید پنیین 

 کند.آورد( جهت القنی پین، بسنده میمی
- This is fox repellant. 
repellant, that's all she 
needs. 

روبنه،.. )...(  ضد اسپری اینم
 وریش.تمن، لواز، ضر

ب، دلیل « اسپری ضدحشره»حذف واژة 
 تکرار

                                                                                                                                        
1- Deletion 
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 1. دگرنویسی5-2-4

تري در زبان مقصد به نسبت ها، تعابير و ساختارهاي دستوري متفاوتهرگاه متر م واژه»

تر تفسير و توضي. كند در این لورت زبان مبدأ بياورد تا عبارت زبان مبدأ را بهتر و دقيق

(. در دگرنویسی مفهوم و 17: 2009)پانز، « استهاز راهاار دگرنویسی استفاده كرد

وپيش كردن كالم، استفاده از برخی از كند، بلاه با اندكی پسمحتواي كالم ت يير نمی

قيدها، ت يير ساختار  مله از اسميه به فعليه و برعاس و یا ت يير  ملة خبري به انشایی و 

(. در Armelino, 2008: 12آن ) كند نه محتوايبرعاس، برخی از الفاظ كالم ت يير می

( 354( و فارسیِ )بسامد242هاي دوبلة عربی )بسامد( به برخی از دگرنویسی4 دول )

 شود.زوتوپيا اشاره می

 
 دگرنویسی در دوبله هایی از شگرد(: نمونه4جدول )

 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

So kind. Really. Can I 
pay you back? 

ردّ أیف ، کنت طیبة حقاأ
 ؟المبلغ

بن «. کیفَ»ب، « هل»تغییر ادا، سؤالی 
مراجع، ب، بنفت کال،، این نوع دگرنویسی 

 زند.ای ب، محتوای طنز نمیلطم،

it burns me up to see 
folks with such 
backward attitudes 
towards foxes. 

ری أعندما  شعر بالغیضأنني إ
یعاملون الثعالب بهذه  شخاصاأ

 .ةالراجعی

تغییر جنیگنه فنعل و مفعول بن حفظ 
 محتوای کال،:

 « أشعر بنلغیض»←« أغضبنی أن...» 

Tell me if this story 
sounds familiar. 

سمعتِ هذه القصة  هلقل لي: 
 من قبلُ؟

تغییر سنختنر شرطی ب، سنختنر سؤالی بن 
 حفظ محتوای طنز.

that's why we need good 
cops 

 الشرطیون یوجدلذا 

تغییر فعل معلو، ب، فعل مجهول بن تأکید بر 
 حفظ محتوا:

یوجد »←« نحن بحنجة إلی شرطی» 
 «الشرطیون

 

                                                                                                                                        
1- Paraphrasing 
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 -(4جدول )ادامه 
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

So how about a carrot 
farmer? 

-کنر میپس آخر سَر، هویچ

 شی.
تغییر سنختنر انشنیی )سؤالی( ب، خبری و 

 طنزآمیزکردن کال،.

Yeah. Oh, look at that 
smile 

 اوه، نیشش رو ببین بنز شده
و بنزشدن نیش، یک « smile»خندیدن 

دو، از تعبیر امن  Tکنندمفهو، را القن می
 میزان طنز بیشتری برخوردار است.

What are you talking 
about? 

 چی چی ب، هم بنفتی؟

حنوی یک « سخن بنفتن»و « سخن گفتن»
ر دو، ب، خنطر خروج مفهو، است، امن تعبی

کال، از معننی ظنهری ب، مجنزی، طنز کال، 
 سنزد.تر میرا قوی

I don't have my wallet! گذاشتم جن خون، پولمو کیف 

در خنن، »و « همراه نداشتن»فالن شیء را 
امن  Tکنندة یک پین، استمنتقل« جنگذاشتن

-چون از زبنن نیک )روبنه/حیوان( گفت، می

 کند.ال، را تقویت میشود، جننبخشی ک

I've been doing this 
since I was born. 

 این کنره بود، از شکم ننَممن 
ب، شکلی دیگر و بن « از زمنن تولد»عبنر، 

از »حفظ محتوای کال، و افزایش طنز آن ب، 
 است. دگرنویسی شده« شکم ننَم

You shut up! ببند گنل، رو 

 «ببند گنل، رو»←« خف، شو»
عبیر، بیننگر یک مفهو، است، امن هر دو ت

-تعبیر دو، ک، مترجم از آن استفنده کرده

 کند.است، طنز انیمیشن را تقویت می

 

  1سازی. دگرگون5-2-5

تر در زبان مقصد، متر م براي انتقال طنزي  ذاب»دهد كه سازي زمانی رخ میدگرگون

سو در راستاي نوع ت يير از یززد. این هایی از متن میدست به ت يير لفظ و محتواي بخش

رسو در راستاي بافت كالم است؛ بنابراین، این نوع  طنزگونگی متن مقصد است و از دیگ

                                                                                                                                        
1- Modulation 
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عنوان مثال، (. به21: 2009)پانز، « ت يير در كليت متن و پيام اللی آن تأثيرگذار نيست

هاي انيميشن از هها به  اي تر مة لفظ به لفظ برخی از ترانگروه دوبالژ برخی از انيميشن

سازي هاي مشهور زبان مقصد استفاده كرده و آن را با بافت و فضاي انيميشن بومیترانه

سازي قرار داد. انتقال  نين مفاهيم توان در دایرب دگرگوناي را میكنند.  نين شيوهمی

الطالاات طنزآميز منعاس»اي نيست؛ زیرا طنزگونه از زبانی به زبان دیگر كار ساده

ها در زبان مقصد اند و معادل دقيقی براي آنكنندب آداب و رسوم، رفتارها و عقاید خاد

تر این است كه متر م باید قب  از تر مة (. ناتة مهمGarcía, 2015: 18« )و ود ندارد

طنز، ابتدا عنصر طنزآميز را شناسایی و درك كرده و سپس معنا و تأثير آن را منتق  كند 

هاي دو گروه دوبله از انيميشن زوتوپيا بررسی خواهد شد. سازيدگرگونكه این كار در 

زوتوپيا گاه به  اي انتقال مفهوم  ( انيميشن211( و فارسیِ )بسامد22در دوبلة عربی )بسامد

( 5است. در  دول )وگوهاي روزمره استفاده شدهبرخی از عبارات از تعابير رای  در گفت

 ود.شها اشاره میبه برخی از آن

 
 سازی در دوبلهدگرگون هایی از شگرد(: نمونه5جدول )

 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

I thought she was talking 
in tongues or something 

 صینیة ها تتکلمظننتُ

بن  ینیزبنن چ مترجم بن آگنهی از اینک، تفنو،
است، بودن آن  نیدر آهنگ دنین یهناکثر زبنن
را « سنة أخری أو من یشنبههنتتکلم بأل»عبنر، 

کردن هنپس )خرگوش( ک، بیننگر مبهم صحبت
سنزد ک، انگنر او ای دگرگون میگون، است، ب،

کند بن زبنن چینی بن پدر و مندرش صحبت می
 «.تتکلم صینیة»

I can cross that off the 
bucket list 

 منیاتيأإحدى  تُلقد حقق

نپس را مترجم بن حفظ بنفت کال،، دینلوگ ه
ب، شکلی « یمکنني شطب ذلک من قائمة أمنیاتي»

ک، مخنطب سنزد ب، طوریدیگر دگرگون می
 است.احسنس کند این کنر عملی شده
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 -(5جدول )ادامه 
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

Hang in there ًصبراً جمیال 

در زبنن مبدأ « Hang in there»جملة کننیی 
ست. مترجم ب، مفهو، تحمل شرایط سخت ا

سنزی لفظ و محتوا و حفظ بنفت بن دگرگون
 استفنده کرده« صبرٌ جمیل»کال، از تعبیر قرآنی 

است )این جمل، را یعقوب )ع( دربنرة تحمل 
 .دوری یوسف )ع( گفت(

So let it go. هذه دائرة الحیاة 

رئیس ادارة پلیس از رفتنرهنی عجوالنة هنپس 
د ک، کنننراحت است و او را نصیحت می

واقعیت زندگی بن دنینی خینال، متفنو، است؛ 
بننبراین نبنید فکر خود را درگیر امور ظنهری 

بگذار این نیز »گوید: کرد. او در ادام، می
مترجم بن درك درست از بنفت کال، و «. بگذرد

برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخنطب، ترجمة 
هذه »جمل، را دگرگون کرده و از جملة مشهور 

استفنده « الحینة؛ این چرخة زندگی استدائرة 
 کند.می

you're a very sore loser دین روح الرینضیتفتق 

تو بنزندة معترض »روبنه )نیک( این جمل، را 
-گوید و در حقیقت میب، هنپس می« هستی

خواهد او را برای ادامة کشمکش تحریک کند. 
مترجم برای طنزآمیز کردن کشمکش، هنپس را 

دین روح تفتق»حیة قهرمنننن، خنلی از رو
 کند.توصیف می« الرینضی

Don't give yourself so 
much credit 

 الذنب لیس ذنبک انت

« مسؤولیت این کنر را ب، خود، محوّل نکن»
خود، را مقصر این »در حقیقت ب، معننی 

-است. مترجم بن دگرگون« قضی، قلمداد نکن

 سنزی لفظ و محتوای جمل، وحفظ بنفت کال،،
-را جنیگزین نموده« گننه تو نیست»عبنر، 

 است.
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 -(5جدول )ادامه 
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

You need something done, 
he's on it. 

 تو بگی ف، رفت، فرحزاد

( آنقدر تنبل است Flashپنج، )خرس تنبل س،
گویند. وقتی نیک بن می« فرفره»ک، ب، او بن طعن، 

گوید ب، طعن، ب، هنپس میشود، رو میاو روب،
-هرچ، اراده کنی، او )فرفره( آن را انجن، می

دهد. مترجم برای تقویت خندة این بخش از 
المثل مشهور فنرسی ک، دال بر سرعت ضرب
کند و بن این العندة فرد است، استفنده میخنرق

 سنزد.کنر، ترجم، را دگرگون می

Flash, Flash, Hundred 
Yard Dash! 

 هستی چرا خوب فیقر سال،
 نشستی؟ میز پشت

پنج، این دینلوگ در توصیف خرس تنبل س،
(Flash است. در زبنن مبدأ عالوه بر )؛ فرفره

آمیز در توصیف فرفره، از سنختنری طنز طعن،
قهرمنن دوی »است: شعرگون، نیز استفنده شده

مترجم بن درك این دو موضوع و «. صد متر
تعبیری رایج در  حفظ بنفت کال،، ترجم، را بن

 سنزد.زبنن مقصد، دگرگون می

but deep down we are still 
animals. 

 شود گرگ زاده،گرگ عنقبت امن

هم، »سنزی تعبیر متدوال در زبنن مبدأ دگرگون
المثل ب، ضرب« در درون، هنوز حیوان هستیم

نمنید ک، لفظ مشهور فنرسی، در ظنهر چنین می
است، امن ون شدهو معننی ترجمة مقصد دگرگ

بینندة انیمیشن بن دقتی بیشتر متوج، خواهد شد 
ک، این دگرگونی بن تأکید بر بنفت کال، رخ 

 است.داده

Yeah, you're a real hero, 
lady 

 ترافیکو مشکل برو میتونی اگ،
 ایعقده کن، حل

هن منشین خود را در جنیی یکی از راننده
کند. می کند و او را جریم،ننمننسب پنرك می

راننده بن تمسخر هنپس را قهرمنن واقعی 
سنزی لفظ و کند. مترجم بن دگرگونخطنب می

ای ب، یکی از معضال، محتوای دینلوگ، اشنره
کند )معضل مهم جنمعة زبنن مقصد می

ترافیک( ک، حل آن کنر یک قهرمنن واقعی 
 است.



 1399بهار و تابستان ، 22 شمارة، 10 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش             224

 

 -(5جدول )ادامه 
 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

Let's see those teeth! سیب بگو 

هنی مخنطب شدن دنداندرخواست دیده
عمومنً نشنن از لبخند عمیق دارد ک، در این 
بخش از انیمیشین، مترجم بن عبنر، مشهور 

ب، صور، غیرمستقیم از مخنطب « بگو سیب»
 خواهد لبخند عمیق بزند.می

And every young mammal 
has multitudinous 
opportunities. 

هر حیوان جوانی ب، فکر آتی،  و
... ن،.. اه... هدفمندی ینران،

 ،ندگیشچیز...ز

را « هنی بیشمنری داردفرصت»مترجم ترجمة 
ب، شکلی دیگر و متننسب بن فرهنگ مقصد ک، 

ب، دنبنل هدفمندی »دال بر همین معنن است 
سنزی ، دگرگون«ینران، هست.. ن،... زندگیش

 .کندمی

that's not wet cement 
اصلنم مثل خر تو گِل گیر 

 نکردی

آمندة هنپس در حنلی ک، داخل سیمنن نیم،
کند و نیک خینبنن گیر کرده، بن نیک بحث می

کند نیز ب، صور، غیرمستقیم ب، او گوشزد می
ک، از این مهلک، نجن، نخواهد ینفت. مترجم بن 
درك درست موقعیت متن، برای توصیف 

طنزآمیز  وضعیت هنپس از عبنر، کننیی و
 کند. استفنده می« مثل خر توی گِل منندن»

 

 1. نوواژه5-2-6

هاي مشتقی هاي مختص یز گویش و واژههاي عاميانه، واژههاي كهنه، واژهشام  واژه»نوواژه 

ها باید متر م در انتخاب نوواژه(. »23: 2009)پانز، « است كه معناي نو به خود گرفته است

گانی را به كار گيرد كه مفهوم  مله و تر مه را د ار ابهام ناند؛ دقت داشته باشد كه واژ

( به 6در  دول ) .(183: 1988)نيومارك، « هاي متنافر باید پرهيز نمایدبنابراین از انتخاب واژه

 شود.اشاره می زوتوپيا( 43( و فارسیِ )بسامد3هاي دوبلة عربی )بسامدبرخی از نوواژه

 

                                                                                                                                        
1- Neologism 
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 در دوبله نوواژه شگرد هایی از(: نمونه6جدول )
 توضیحات زبان مقصد زبان مبدأ

You dirty rat, why are 
you helping her? 

 لمَ تسنعدُه؟ ین خنئن

در زبنن مبدأ عمومنً « موش کثیف»اصطالح 
شود. برای افراد فریبکنر و خنئن استفنده می

این دینلوگ از زبنن راسوی متهم خطنب 
-روایت می بردارهن )موش(ب، سردستة کاله

الفأرة »توانست تعبیر شود. مترجم می
را ب، خنطر وجود قرین، )شخص « القذرة

مورداشنره، موش است( استفنده کند، امن 
ترجیح داد از ظنهر لفظ عدول کند و معننی 

 کنر گیرد.مجنزی آن را در قنلب نوواژه ب،

Former mayor, Dawn 
Bellwether 

 جنپَلَقیننشهردار سنبق، خننم 

 بلوذرمترجم برای طنزآمیز کردن نن، 
(Dawn Bellwether از نوواژة )

ای مشتق از سرزمین ک، واژه جنپَلَقینن
سرزمینی بنستننی در غرب -جنپَلَق 

 است.است، استفنده کرده  -مرکزی ایران

It's called a hustle, 
Sweetheart. 

، بنزیشنمورتیگن اینو بهش می
 عزیز،.

زی بهترین معندل بنزدن و زرنگگول
است، امن مترجم از  hustleبرای ترجمة 

معندل این واژه در گویش تهرانی استفنده 
 است. کرده 

I can cross that off the 
bucket list. 

 ستیاسمشو از ل دیخب بن
 .هن خط بزنمنرهیابوط

قطنری ک، نیک و هنپس در آن سوار 
هن قرار هستند در لیست آرزوهنی آن

است، ل ک، از رده خنرج شدهداشت؛ حن
)وسنیل نقلیة « ابوطینره»مترجم نوواژة 

 اسقنطی( را برای آن استفنده کرده است. 

bunny bumpkin چُلمن خرگوش 

لقبی ک، بنرهن نیک خطنب ب، هنپس 
کند و مترجم برای طنزگونگی استفنده می

بیشتر انیمیشن ب، جنی معندل رسمی 
« چُلمن»از معندل عنمیننة « لوحسنده»

 کند.استفنده می

Dumb fox  مَشَنگروبنه 
اصطالحی ک، در گویش گیلکی ب، افراد 

 شود.کودن اطالق می
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 1. جانشینی5-2-7

تواند با  انشينی برخی از اروف و لداها به  اي برخی از متر م می»پانِز معتقد است 

در  نين . (23: 2009)پانز،  «اروف و لداهاي دیگر، طنز تر مه را تقویت ببخشد

در دوبلة  (.32: 1998، 2كرده است )دوباستيتااالتی متر م از راهاار  انشينی استفاده 

از این راهاار به ميزان اندكی استفاده  زوتوپيا( انيميشن 25( و فارسیِ )بسامد8عربی )بسامد

 .شودها اشاره میبه برخی از آن( 7 دول )است كه در  شده

 
 در دوبله نوواژه از شگردهایی (: نمونه7جدول )

 توضیحن، زبنن مقصد زبنن مبدأ

Nice costume, loser  ازغیرةزیٌّ لطیف یا 
 «:ص»ب، جنی « ز»جننشینی حرف 

 «ازغیرة» ←«صغیرة»

You played cribbage 
with a weasel once? 

 ؟ةصالعرتلعب الورق مع 
 «:س»ب، جنی « ص»جننشینی حرف 

 )راسو(« العرصة» ←«العرسة»

There aren't any fox ice 
cream joints؟جات للثعالبثلّمُ دژویال أ ؟ 

 «:ج»ب، جنی « ژ»جننشینی حرف 
 «یوژد» ←«یوجد»

Don't stop! Keep going. ندار، گنزشو بگیر نگرش 
 «:ها»ب، جنی « ر»جننشینی حرف 

 «نگرش ندار» ←«نگهش ندار»

I think this is our stop  ،آخره هایسسگنفک کنم دیگ 
 «:،»ب، جنی « سسس»جننشینی حرف 

 «ایستگنه» ←«ایسسگنه»

Predators شکنرشین 
 «:چ»ب، جنی « ش»جننشینی حرف 

 «شکنرچین» ←«شکنرشین»

One carrot at a time  هویشهر ثننی، یک 
 «:چ»ب، جنی « ش»جننشینی حرف 

 «هویچ» ←«هویش»

 

                                                                                                                                        
1 substitution 

2 Delabastita 
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 1. فرانهش5-2-8

لورت راي تقویت سط. طنز در زبان مقصد، بهمتر م ب»فرانهش در لورتی است كه 

دهد؛ در این لورت مخاطب با عامدانه دستور زبان مبدأ بر دستور زبان مقصد تعميم 

شود و اگر پيدایی دوگانگی به درستی توسط وگانگی ساختاري در دستور زبان موا ه مید

 (.25 :2009نز، )پا« شودمتر م انجام شود در این لورت مو بات خندب مخاطب فراهم می

 ردن سخنشك شود كه گاه گوینده براي طنزآميزدر تعابير روزمره شنيده می ،عنوان مثالبه

كند و به اضافه می)عالمت زمان اال استمراري در انگليسی(  ingبه انتهاي افعال فارسی 

تفاوتی كه «. در اال زنگينگ هستم»گوید می« زدن هستمدر اال زنگ» اي ایناه بگوید 

سازي و ود دارد این است كه در اولی عملارد در سط. مقولهميان فرانهش و دگرگون

هاي واژگانی است در االی كه دومی در سط. دیدگاه است و شباهت هر دو نيز در 

 تقویت سط. طنز عبارت است. 

استفادب نادرست از راهاار فرانهش، به تر مة غلط و ناموزون متن مقصد منجر می»

این، متر م باید دقت داشته باشد در  ه  اهایی و با استفاده از  ه ترفندي از شود؛ بنابر

با بررسی كه در دوبلة عربی و  .(150: 2005 )آرمسترانگ،« این راهاار استفاده كند

انجام شد، راهاار فرانهش توسط متر مين این دو زبان مورد  زوتوپيافارسی انيميشن 

وان علت عدم استفاده از این راهاار را در گروه سنی تاست. میاستفاده قرار نگرفته 

مخاطب انيميشن دانست؛ زیرا مخاطب انيميشن عموما ردب سنی كودك و نو وان است، 

بنابراین ت يير دستور زبان مقصد بر اساس زبان مبدأ باعث آموزش نادرست زبان به این 

 گروه از مخاطب باشد.

 

 

                                                                                                                                        
1- Transposition 
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  1اللفظی. ترجمۀ تحت5-2-9

هاي آنها در زبان مقصد ترین معادلساختارهاي دستوري زبان مبدأ به شبيه»راهاار در این 

)پانز، « شودها بدون تو ه به متن تر مه میمعنی قاموسی واژه ، اماشودت يير داده می

اللفظی یای از راهااري پربسامد در تر مة طنز در دوبلة عربی تر مة تحت (.27: 2009

است. متر م از این راهاار آنجایی  زوتوپيا( انيميشن 133بسامد( و فارسیِ )377)بسامد

كردن به دهد و بسندهكه تصویر انيميشن، طنز داستان را به درستی انتقال می كنداستفاده می

 .2شودها اشاره میبه برخی از آن (8 دول )كند. در تصویر براي انتقال طنز، كفایت می

 
 در دوبله نوواژه هایی از شگرد(: نمونه8جدول )

 زبنن مقصد زبنن مبدأ

It may seem impossible to small 

minds 
 رةیللعقول الصغ الیمستح بدویقد 

It's my word against yours انها کلماتي أمام کلماتکما 

Cause I got a dozen and a half 

animals here 
 واناتیدستة ونصفا من الح یألن عند

You sold Mr. Otterton that 

Pawpsicle, right? 
 درست،؟ یفروخت یآترتون بستن یب، آقن

Please just look at the picture نگنه ب، عکس بنداز تو ،یفقط  نیبب 

Ha! I make 200 bucks a day, fluff 
خننم  ،نر،یدالر در م 200 یکنر روز نیمن از ا !هن

 یپشمک

What happened, meter maid? ؟پنرکبنن چی شده خننم 

 

 

                                                                                                                                        
1- Literal Translation 

 هت است مانند راهاارهاي پيشين الگوي پانِز نياز به شرح و توضي. ندارد؛ به هميناللفظی راهاار تر مة تحت -2

 است.از ذكر توضيحات آن خودداري شده
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 گیرینتیجه

 زوتوپيرا از مجموع آنچه دربارب راهاارهاي تر مة طنز در دوبلرة عربری و فارسری انيميشرن     

 آید:شد، نتای  زیر به دست میگفته 

گفترار انيميشرن   پراره  2400از ميران   بایرد گفرت كره    پاس  به پرسش نخسرت پرژوهش  در  -

سرت  ا معنا نی زبان مبدأ قرار دارد. این بدانگفتار آن در راستاي طنزآفریپاره 1100، زوتوپيا

كه نيمی از زبان انيميشن در خدمت طنز كالمی است. گروه دوبلة عربی و فارسری انيميشرن   

از  رهاي زبررانی در طنزآفرینرری انيميشررنبررا درك درسررت نسرربت برره نقررش سرراختا  زوتوپيررا

بان مبدأ آن،  رذاب  تا زبان مقصد انيميشن را همچون ز كردندراهاارهاي متعددي استفاده 

گرروه كرودك و نو روان( فرراهم       لوه دهند و مو بات انبساط خاطر مخاطب را )عمومراً 

 .  دول زیر گویاي این واقعيت است:  كردند

 

  
 دوبلۀ فارسی دوبلۀ عربی

 درصد فراوانی درصد فراوانی
 12 133 34 377 اللفظیتحت

 32 354 22 242 دگرنویسی

 7 72 17 185 سازیفشرده

 18 198 15 165 حذف

 5 64 9 98 سازیکوتاه

 19 211 2 22 سازیدگرگون

 3 25 1 8 جانشینی

 4 43 0 3 نوواژة

 0 0   0 فرانهش

 100 1100 100 1100 جمع کل
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برا نگراه بره  ردول فروق و مقایسررة      كرره  بایرد گفرت   پاسر  بره پرسرش دوم پرژوهش     در

آیرد كره   دسرت مری  هی انيميشن این نتيجره بر  راهاارهاي مورداستفاده در دوبلة عربی و فارس

سراختار طنرز انيميشرن برا     دوبلة فارسی به نسبت دوبلة عربی، تأكيد بيشتري برر همسوسرازي   

 زیرا راهاارهاي پربسرامد در دوبلرة فارسری )دگرنویسری     ،استفرهنگ و زبان مقصد داشته

هرا،  كنرد واژه متر مين انيميشرن ترالش مری    دهد متر م/( نشان می19 سازيو دگرگون 32

تري در زبان مقصد به نسبت زبران مبردأ ارائره دهرد ترا      تعابير و ساختارهاي دستوري متفاوت

كره وزم باشرد برراي انتقرال       او آن كندتر تفسير و توضي. عبارت زبان مبدأ را بهتر و دقيق

. زنرد هایی از مرتن مبردأ مری   تر به مخاطب، دست به ت يير لفظ و محتواي بخشطنزي  ذاب

سو در راستاي طنزگونگی متن مقصد اسرت و از دیگرسرو در راسرتاي    این نوع ت يير از یز

گفتارهراي انيميشرن تأثيرگرذار    در كليت متن و پيرام الرلی پراره   ت. بنابراین، بافت كالم اس

سازي با آگاهی بره ایرن   نيست. همچنين تأكيد گروه دوبلة فارسی بر دگرنویسی و دگرگون

هاي محيطی، زبانی، ا تماعی و فرهنگی زبان مقصد تأثير بسزایی تقضيه است كه محدودی

ها هرگونه دخ  و تصرف در تر مرة زبران مبردأ    آن ،در تر مة طنز خواهد داشت. بنابراین

 اند.( را به نفع مخاطبان و فرهنگ زبان فارسی لورت دادهزوتوپيا)انيميشن 

به نسبت دوبلة عربری آن در انتقرال    زوتوپياتوان گفت دوبلة فارسی انيميشن در پایان می

سرازي،  هرا و ماالمرات نامناسرب و غيرضرروري، كوتراه     طنز مقصدمدارتر است؛ زیرا لحنه

هرایی كره مناسرب  امعرة ایرانری و      ها و دیالوگاست و با لحنهسازي و اذف شدهفشرده

 است.سازي شدهزمينة فرهنگی كودك ایرانی است دگرنویسی و دگرگون
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