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 ایران تبریز، تبریز، دانشگاه

 یراندانشگاه تهران، تهران، ا ی،خارج یاتو ادب ها زبان دانشکدة ،فرانسه ادبیات و زبان استادیار. 2

 
 (21/02/94: بیتصو خیتار، 23/04/93: افتیدر خیتار)

 

 چکیده
 نوع این عملیمراحل  ةیسمقا و فیلم ةترجم استاندارد هایمشخصه برشمردن از پس حاضر، پژوهش در

بدین. شودمی یمعرف یلمف ةترجم یفیتک یابیارز برای معیارهایی ،ذکرشده هایمشخصه با ایران در ترجمه

 «معنا انتقال و اضافات حذفیات،» براساس و ادبی ةترجم یکه برا -آندره دوسار یابیمدل ارز ،منظور

 .شودمی ررسیب یلمف ةترجم یابیارز برای اعتبار آن و کارکرد و گیردیم قرار مدنظر -است شده ریزی طرح

 هابه آن ارزیابی یارمع عنوان بههستند که  یکامل، انسجام متن، زبان و سبک ترجمه، مباحث یمعنا انتقال

 یطوالن ةیکشنبو  همسرایان یفرانسو یلمپژوهش، از دو ف اینبه  دنبخشییتعین برای. شده است توجه

ارائه  ییها مثال -شدهپخش  یرانا یاسالم یجمهور یمایصداوسبارها از  هاآن ةشد دوبله ةنسخکه  -ینامزد

 .شودیم

 

 طوالنی یکشنبة همسرایان،دوسار،  مدل یابی،ارز مدل دوبالژ، فیلم، ترجمةمعنا،  انتقال :کلیدی هایواژه

 .نامزدی
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 مقدمه

 به شروع آمریکایی و اروپایی سازیفیلم هایشرکتکه  1929سال  از یداری،شن -یدارید ةترجم

 نوپا یاحوزهمتون،  ةترجمبا  یسهدر مقا یول ،محصوالت خود کردند، مورد توجه بوده است ةدوبل

 ،است مطرح در آن فنی و عملی بعد بیشتر کهنوع ترجمه  ین. در اشودمی محسوبدر ترجمه 

 معل یک عنوان به ترجمهفن  به که زمانی ازپرداخته شده است.  کالم برگردان یکمتر به مسائل نظر

 یهتک با و شد معطوف شده ترجمهمتون  یابینقد و ارز تحلیل، بهشد، توجه پژوهشگران  یستهنگر

 یادب یهاترجمه یفیک یبررس یبرا یگوناگون یابیارز یهامدلحوزه،  ینمربوط به ا های یهنظربر 

 یابیمدل ارز ینهزم یندر ا ،فیلم ةترجم جتماعیااقبال  رغمعلی اما ،شد گرفتهکار و به یهته یو متن

 یک ةترجم یفیتک توانمی چگونه که شودیمطرح م پرسش این حال نشده است. یشنهادپ یمناسب

 .کرد یابیرا ارز یلمف

که  -ترجمه مطالعات پردازاننظریه از یکی ،1دوسار آندره ارزیابی مدل کارکرد ،پژوهش یندر ا

 یابیارز برای ،شده یزیر طرح یمتن ادب در( 107: 2005) «معنا انتقال و اضافات حذفیات،»براساس 

 ةگان سهمدل  هاآن ترینمعروف ترجمه، ارزیابی هایمدل نایم در. دشویم بررسی فیلم ترجمة

 یدمدل جد ةارائ راستای در دوسار آندره است. 2«معنایب ةترجمنامطلوب و  ةترجماشتباه،  ةترجم»

 نددایمبهم م ،بود ترجمه علم پردازانیهاز نظر یاریبس ییدتأمذکور را که مورد  ةگانخود، مدل سه

 گاهی امکان دارد ،یفبراساس تعار زیرا ؛کندیم یمعرف یادب ةترجم یابیارز یرا برا یدجد یو مدل

 از یکی ن،ایبرعالوه ؛دنشو گرفته درنظر یکدیگر معادل 4«نامطلوب ةترجم»و  3«اشتباه ةترجم»

تنها به اشتباهات و  ،گانهسه مدل که است آن گانهمدل آندره دوسار با مدل سه ةعمد هایتفاوت

 هایجنبه یآندره دوسار به بررس یشنهادیمدل پ که یدرحال ؛پردازدمی ترجمه در منفی هایجنبه

 یلدالاز  یکی. دکنغفلت  هایاشتباهات و کاست یاز بررس آنکه یب ؛کندمی اشاره ترجمه در مثبت

 بوده است. امر ینهم پژوهش ینا در یلمف ةترجم ةیندر زم یبررس یمدل برا ینانتخاب ا

                                                                                                                                                  
1. André Dussard 
2. Faux sens, contre sens et non-sens 

3. Faux sens 
4. contre sens 
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 نظریة به استناد با توانمی را متنی یا ادبی ترجمة با فیلم ترجمة هایتفاوت از دیگر یکی

 سوی از میالدی 1970 سال در -دارد یونانی ةریش که -اسکوپوس ةواژ. داد توضیح اسکوپوس

 اشاره «ترجمه فرایند هدف» یا «ترجمه هدف» به ،نظریه این تعریف با وی. شد مطرح ورمیر هانس

 متن خوانندگان انتظارات و نیازها به پاسخ ،نظریه این در ترجمه هدف(. 78: 2001 ،ماندی) کندمی

 زبان مخاطبان نیازهای با ،شده ارائه محصول تا کندمی تالش مترجم ،فیلم ترجمة در. است مقصد

 تمام ادبی ةترجم مانند ،فیلم ةترجم در مترجم اگر دیگر، عبارتبه. باشد داشته همخوانی مقصد

 خود مخاطبان با ثرؤ م ارتباط برقراری به موفق ،کند معطوف اصلی متن بازگردانی به را خود تالش

 .شد نخواهد مقصد زبان در

از ترجمه  هاییمثال یرد،به خود بگ ینیع ةجنب حاضر ةمطالعدر  یلمف ةترجم یبررس ینکها برای

 هاآن ةشد دوبله ةنسخکه  -2ینامزد یطوالن ةیکشنب و 1یانهمسرا فرانسوی فیلم دو ةدوبلو 

هر  تناسب بهانتخاب شده است که  -شدهپخش  یرانا یاسالم یجمهور یمایصداوساز  بارچندین

 یلم،ف ینکارگردان ا سخنان ،ینامزد یطوالن یکشنبةانتخاب  یلاز دال یکی. دوشمیمبحث عنوان 

. نندکمشاهده  یاترا با تمام جزئ یلمشف یاکرد تمام مردم دن یدواریکه ابراز ام استژنه  یرژان پ

 یراندر ا حد چه تا ،کارگردان ینا ةخواست که است پرسش ینا به گوییپاسخپژوهش،  ینا هدف

در فرانسه اکران  2004در سال  یقبل یلمف مانند همسرایان یلمف ،دیگر سوی از. است یافته تحقق

در  یلمدو ف یناکران ا یختار یکینزد .نددرآمد یشبه نما یراندر ا 2008در سال  یلمشد و هردو ف

 بوده است. یلمدو ف ینبر انتخاب ا یگرید یلخود دل ،یرانا در هاآن یشنما فرانسه و

وجود  یو مالک یارمع یلمف ةترجم ابییارزش برای آنجاکه از شد، اشاره ابتدا در کهطور همان

 یانتقال معنا یعنی ،مدل یندر ا کاررفته به یاراعتبار سه مع دوسار، آندره مدلاز  گیری بهرهندارد، با 

 حال پرسش .سنجیممی یادشده یلمدو ف به ینگاه بارا  سبک زبان و ینکامل، انسجام متن و همچن

 ینبه ا یلن یبرا .یافت دست مقصود این به هدفمند هاییمثال ةارائ با توانمی آیا که است این

 یرانبا آنچه در ا یسهدر مقا -نوع ترجمه و مراحل آن ینا رةدربا یحیهدف الزم است در ابتدا توض

 .یمارائه ده -شودیانجام م

                                                                                                                                                  
1. Les Choristes 
2. Un long dimanche de fiançailles 
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 بررسی و بحث

به ترجمه مطالعات یاهزیرشاخه از یکی یلم،ف ةترجم اصطالحبه یا 1شنیداری -دیداری ةترجم

 مطالعات در «یدجد ژانر» عنوان به آن از شنیداری، -دیداری ةترجم محقق ،2گامبیه ایو. آیدمی شمار

 بیانگر ،«خوانیمنمی کتاب مانند را فیلم ما» که( 278: 2006) گامبیه ةجمل این. کندمی ادی ترجمه

 از دیگر یکی ،(4: 2009) 3ممی لپ همچنین .است فیلم ةترجم با نوشتاری ةترجم بنیادین تفاوت

 و اشاره هاتفاوت این به «کوالژ و ترجمه خلق،» پژوهش در ،فیلم ةترجم ةحوز پژوهشگران

 شناختی زبان طبعاً که ستهانشانه از ایمجموعه گردآوری ،ادبی ةترجم هدف» :کرد تصریح

 معنای ،جمالت و شوندمی آورده اندشده ظاهر جمله شکل به که کلماتی توسط معناها. هستند

 درعوض،. دنکنمی برداشت -است دیگر جمالت شامل که -متن بافت کل از را خود تکمیلی

 لحنی معنایی بار با اصطالحاتی دارای ،است فیلم در راوی و بازیگران جمالت شامل که جمالتی

 برخالف ،اینبنابر ؛«دارد ارتباط تصویر و صدا به مربوط عوامل و اتفاقات با و است حرکتی و

 کار نیازمند شنیداری -دیداری ةترجم دارد، نیاز سندهینو -مترجم یک به تنها که نوشتاری ةترجم

 ،(بازیگر حرکات و رفتار گویش، فرهنگ،) شناختیفرازبان عوامل که روست این از. است گروهی

 ،نوشتاری مترجم اصلی ابزار. انددخیل شنیداری -دیداری ةترجم در شناختی زبان عوامل ةاندازبه

 با کار. است جاری بازیگران زبان بر که است کالمی فیلم مترجم اصلی ابزار کهدرحالی ؛است متن

 .است فیلم ةترجم از قسمتی تنها ،متن

 

 دوبالژ مراحل و شنیداری -دیداری ةترجم

. استو دوبالژ  زیرنویس ةترجمشامل دو بخش  خود یلم،ف ةترجم یا شنیداری -دیداری ةترجم

 ةترجم با مقایسه دردوبالژ  یران،خود را دارند. در ا یگاهمختلف جا یدو بخش در کشورها ینا

 .یستموجود ن ها یلمفتمام  یبرا یشههم یرنویسو ز دارد یباالتر یگاهجا یرنویسز

 نمایشگر ةصفح پایین در زیرنویس صورت به و ترجمه فقط هادیالوگ ،زیرنویس ةترجم در

 ،برعکس. دارد اشاره زیرنویس ةترجم بارةدر هاهشپژو فراوانی به گامبیه. شودمی ظاهر فیلم

                                                                                                                                                  
1. Traduction audiovisuelle 

2. Yves Gambier 
3. Paul Memmi 
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 به که است نشده بررسی اندازه آن به نظری لحاظ از ،است بالژدو هک فیلم ةترجم دیگر بخش

 ةترجم از بخش این در «هامسئولیت و کار سیمتق» در باید را آن تعل ،(275: 2006) گامبیه ةعقید

 اصلی نسخة به ،شده ترجمه زیرنویس صورت به که فیلمی گفت باید ،درمجموع. یافت فیلم

 و زبان انسجام مانند مسائلی دوبالژ، در. است شده حفظ هادیالوگ ریتم زیرا ؛است ترنزدیک

 ویسزیرن ةترجم در اما ،شود می مطرح ها شخصیت بین روابط پیچیدگی و زبانی سبک ،فرهنگ

 ،شود زدیکن بومی فرهنگ به فیلم هرچه ،دوبالژ در طرفی از. است شده حل حدی تا مسائل این

 ،کند می طی شده دوبله ةنسخ تا اصلی ةنسخ از فیلم که مراحلی. کرد قلمداد ترموفق را آن توان می

 ،ایران در شده دوبله های فیلم در احتمالی نواقص درک برای. است متفاوت مختلف کشورهای در

 .کنیم مقایسه و معرفی را فرانسه و ایران در دوبالژ مراحل است الزم

 لو) شودمی طی ریز مراحل ،شود دوبله مقصد زبان به خارجی فیلم اینکه برای فرانسه، در

 :(14 -11: 2007 نوول،

 نواری روی را سناریو یا فیلم اصلی متن وی. دده می انجام «دتکتور» را همرحل این: 1دیتکت. 1

 تمام و ها گریه ،ها خنده بازیگران، صدای نوار، این پایین و باال. کند می ثبت «مادر نوار» نام به

 نوشتن: دارد هم دیگری ةوظیف فرانسه در کتورتد. کند می یادداشت را بازیگران های العمل عکس

 یا بلندی در بازیگران صحبت ریتم درضمن،. فیلم در ها آن اهمیت ترتیب و اسامی ،بازیگران تعداد

 .دارد تأثیر دتکتور روی شده نوشته مطالب کوتاهی

 به سناریو است، DVD یا CD صورت به که فیلم: دارد اختیار در وسیله سه مترجم: 2ترجمه. 2

 یا قبلی مرحلة. است ترجمه ،دوبالژ در مهم بسیار مرحلة. شدهدیتکت مادر نوار و اصلی زبان

 پایبند نیز «زنیسینک» به بلکه ،باشد وفادار سناریو یا متن به مترجم تنها نه که شود می سبب دیتکت

 کلماتی انتخاب به و کند دقت بازیگران دهان و لب حرکات به دبای مترجم اینکه یعنی ؛باشد

 این در هدف ترین مهم ی،کلطوربه. کنند می ادا را ها آن ،فیلم بازیگران گویی که دورز مبادرت

 فیلم یک تماشای درحال که شود ایجاد مقصد زبان ةبینند ذهن در تصور این که است آن مرحله

 .است بومی

                                                                                                                                                  
1. Détection 
2. Adaptation 
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 با ترجمه بازبینی شامل ویرایش. شود می شروع ویرایش کار ترجمه، پایان از پس: 1ویرایش. 3

 فیلم صدای ویراستار و خواند می بلند صدای با را ها دیالوگ ةترجم مترجم. است مترجم حضور

 داشته حضور تواند می نیز دوبالژ مدیر ،مرحله این در. کند می بررسی را ترجمه و قطع را اصلی

 ،مرحله این در مترجم. دهد ارائه ترجمه کیفیت بهبود برای را هایی پیشنهاد نیاز درصورت و باشد

 تا دهد می را امکان این دوبالژ مدیر و ویراستار به ،مترجم کار این. کند می ایفا را دوبلورها نقش

 .دهد انجام درستی به را بازیگر ةچهر با دوبلور صدای تنظیم یا «سینک لیپ» بتوانند

. نویسد می مخصوص نوار روی را شدهترجمه متن دیگری فرد دتکتور، مانند: 2نویسی دست. 4

 ظاهر دوبلورها چشمان مقابل در متحرک صورت به نوار این زیرا ؛باشد خط خوش باید فرد این

 .شود می

. شود می انجام صدابردار دست به که است دوبالژ فنی بخش ،قسمت این :3صدا ضبط. 5

. دکن می ارزیابی را دوبلورها صدای ضبط کیفیت و شود می همراه دوبلورها با ،بخش این در مترجم

 .دهد می ارائه دوبلورها به را هایی پیشنهاد ،فنی لحاظبه صدابردار

 زنیسینک این اما ،پردازد می زنیسینک کار به مونتاژکار صدا، ضبط از پس: 4مونتاژ. 6

 دوبلورها گاهی زیرا ؛شود می انجام تصویر و صدا هماهنگی هدف با و است فنی صورت به

 .اند کرده ادا سریع را ها دیالوگ

 صدای زیرا دارد؛ ای ویژه اهمیت همرحل این. است میکس ،دوبالژ آخر ةمرحل: 5میکس. 7

 اختیار در المللی بین ةنسخ یک ،اصلی ةنسخ برعالوه ،میکس کارشناس. شود بررسی باید دوبلورها

. شود می شامل را بازیگران صدای و است متن موسیقی و زمینه صداهای شامل ،نسخه این. دارد

 .کند می میکس المللی بین ةنسخ روی را دوبلورها صدای ،کار نتهایا در میکس، کارشناس

 مراحل تمام در       ًتقریبا  مترجم که است آن ،است تأمل قابل فرانسه در ژدوبال بررسی در آنچه

 به اجمالی نگاهی حال. است مؤثر ها فیلم ةترجم کیفیت بهبود در ،حضور این. دارد حضور دوبالژ

 .اندازیم می ایران در دوبالژ مراحل

                                                                                                                                                  
1. Vérification 
2. Calligraphie 

3. Enregistrement 

4. Montage 

5. Mixage 
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 1ایران در دوبالژ مراحل

 اصلی فیلم تحویل از پیش البته. کند می آغاز مترجم را دوبالژ اول ةمرحل ایران، در: ترجمه. 1

. شود حذف آن از غیراخالقی های صحنه و نکات تا دشو می بررسی گروهی توسط فیلم مترجم، به

 ندرت به وی. گیرد می قرار مترجم اختیار در ،باشد گذرانده را دیتکت ةمرحل اینکه بدون فیلم

 را آن های دیالوگ ،فیلم مکرر تماشای و کردنگوش با است ناگزیر و دارد دست در را سناریو

 از هم و لغوی نظر از هم که است آن فیلم مترجم ةوظیف که شد اشاره این از پیش. کند استخراج

 مدیر ةعهدبر اغلب زنیسینک کار ایران در اما کند، تخابان را مناسب های معادل ،زنیسینک لحاظ

 کردنهماهنگ و زنی سینک کار به ،مترجم جز دیگری فرد نیز موارد بعضی در. گیرد می قرار دوبالژ

 ،ایران در مترجم که گفت توان می طورکلیبه. پردازد می بازیگران دهان و لب حرکات با کلمات

 .پردازد می یواژگان نظرم از ها دیالوگ ةترجم به تنها

 -ایرانی فرهنگ در که کلمات بعضی رسانسو به بیشتر ویراستار مرحله، این در: ویرایش. 2

 بسیار فیلم که است فردی ماهر، ویراستار. کند می مبادرت ،شود می شناخته غیراخالقی اسالمی

. گیرد می قرار دوبالژ مدیر اختیار در شدهویرایش و ترجمه متن. است مسلط ها دیالوگ به و دیده

 برعهده را ها آن مدیریت و ها نقش توزیع و رهادوبلو انتخاب مسئولیت کارگردان، یک مانند وی

 .دارد

 نشده نوشته مادر نوار روی ،گیرد می قرار دوبلور اختیار در که فیلمی ایران، در: نویسی دست. 3

 و آهنگ ،ها دیالوگ ریتم. شود می نوشته خوانا و درشت خط با و کاغذ های برگ روی بلکه ؛است

 .شود می ثبت ها دیالوگ کنار نیز فیلم بازیگران گویش و لحن

 انجام دوبالژ مدیر و صدابردار حضور با و دوبالژ دیویواست در صدا ضبط: صدا ضبط. 4

 .یابد می حضور نیز مترجم ،نیاز درصورت مرحله، این در. شود می

 ترتیببه و کند می تنظیم را صداها دوبلورها، صدای ضبط از پس صدابردار: میکس. 5

 ةنسخ روی را صداها ،میکس کارشناس سپس .دهد می قرار هم کنار را مختلف های سکانس

 .شود می آماده پخش برای میکس مرحلة گذراندن از پس فیلم. دهد می قرار المللی بین

                                                                                                                                                  
 دست آمده است.به یرانا یاسالم یجمهور یمایدر بخش ترجمه و دوبلة صداوس یحضور یقتحق باقسمت،  ین. اطالعات ا1
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سازمان طور به فرانسه در دوبالژ که رسد می نظربه فرانسه و ایران در دوبالژ مراحل مقایسة با 

 سعی که ددارن یفیوظا شرح ،مترجم تا دتکتور از ،کارشناسان از کیهر و شود می انجام شدهدهی

 صورت درستی به ایران در وظایف تقسیم این متأسفانه .دباشن آن پیرو احسن نحوبه ندنک می

 و) ای مکاتبه صورت به تا خواهد می مترجم از دوبالژ مدیر ،ها فیلم بیشتر در که جایی تا ؛یردگ مین

 بسیار ها ترجمه این بر نظارت که است روشن. کند ارسال وی برای و ترجمه را فیلم( حضوری نه

 .است (دوبالژ) فیلم ترجمة ارزیابی برای هایی شاخص داشتن مستلزم و ضروری

 دارد وجود نوشتاری ةترجم ارزیابی برای مختلفی های شاخص ،شد گفته تر پیش که گونه همان

 آن، به استناد با تا کرد جلب خود به را مقاله این نگارندگان نظر دوسار آندره دیدگاه ،میان آن از که

 دواز دوبالژ  آید،می یدرپ که ییها مثال شود می یادآوری. شود ارائه فیلم ةترجم مختص معیارهایی

 ةترجم منظور همان ،شود می یلمف ةاز ترجمصحبت  هرگاهو  شدهاستخراج  یادشده فیلم

 .استدوبالژ  یندافر در شده ینکس
 

 ترجمه ارزیابی برای معیارهایی

 «کامل معنای» انتقال بررسی: نخست معیار

 یپل مم .است نیازمند متفاوتی ابطوض به کیهر ،فیلم ةترجم و ادبی ةترجم در «کامل معنای» انتقال

را شامل  ها نشانهاز  یامجموعه ،یادب ةترجم» :یدگو یمو  ردگذامی صحهتفاوت  ینبر ا (5: 2009)

 ةترجم ةحوزمترجم  یبرعکس، برا .«است یشناخت زباندارند که  یحدوا یعتشود که طب یم

 یلمف دیالوگ یپتا یبرا یوترکامپ یدکل صفحهو انگشتان ماهر لغت،  داشتن فرهنگ ،یداریشن -یدارید

 ةترجم ویژهبه اصوات و ةترجم ،مقصد ةنسخبه  یاصل ةنسخگذر از  ةالزمبلکه  ؛یستن یکاف

 هایی یالوگد» :نویسدمیمطلب  ینا ییدأدر ت (212: 2002) یهاست. گامب بازیگرانو حرکات  ها ژست

 «.دنافایده یب ،لحاظ شوند شنیداری -دیداری، خارج از تعامل ییچندمعناکه خارج از بافت 

 یاست که توهم ینا دقت میزان این کاربستکه هدف از  یابیم یدرم دوبالژ مراحل در تأمل با

 ینکها یاست. مترجم برا شمحصول کشور خود یلمکند که ف یمفرض  ینندهکند: ب یجادمعروف را ا

مثال،  یبرا ؛توجه داشته باشد «زنی ینکس»به روند  باید ،وجود آوردبه ینندهفرض را در ب ینا

 توجه شایان فیلم مترجم برای ،شده است برداری یلمف یکنزد یکه از نما یگریباز یها لبحرکات 

و  یدارید ،واژگانیاست:  ییمعنا ةسه حوز یکارگان یچیدگیپ» یلمگفت که ف توان یم پس. است
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 ترآشکار را یلمف ةدر ترجم ها مؤلفه این یتلزوم رعا ،یرز یها مثال .(2 :2001 ،ممی) «یداریشن

 .سازد می

 رخ داده است. یاشتباه یدارید ةمؤلف یرثأت ةینزمدر  ،ینامزد یطوالن یکشنبة یلمف 13 ةیقدقدر  

و  کالمشود که  یممتوجه  ینندهکند، ب یمرا نقل  یا صحنه یبه زبان فارس یکه راویهنگام ،درواقع

 تناقض دارند: یکدیگربا  یرتصو
(13ʹ: 33ʺ) «Les gendarmes nous attendaient avec les prisonniers». 

: یدگو یم ینچن یفارس ةدر دوبل ،ستاهم  یلمف های یتشخصاز  یکی ،درضمن که یراو

 .«بودند ها یزنداندر انتظار من و  ها ژاندارم»

 شخصم ،یمنک توجهآن  یدارید یاته و به جزئمشاهد ،دقترا با  یلمقسمت از ف یناگر ا

 یگرانو د یهستند که کنار قبرستان متروکه در انتظار آمدن راو یانو زندان ها ژاندارم ینکه ا شود می

 تصویر با آنکه ضمن ؛است کرده ایجاداختالل  ،کامل یدر انتقال معنا ،یفارس ةترجم این هستند.

 همراههب ها ژاندارم»است:  ینچن ،یربا استناد به تصو ،عبارت ین. معادل درست اندارد همخوانی نیز

 .«بودند ما منتظر ها یزندان

 ها لبحرکت  یساز هماهنگ یا زنی سینک ،دوبالژ بخش در ویژهبه یلمف ةترجم در یگرد مورد

 یدبا تنها نه یلمشود. مترجم ف یمبه ترجمه محسوب  یاز وفادار یئجز که هاستهواژ ادایبا 

تصور کند که  ینندهباشد که ب یا گونه به یدباانتخاب  اینبلکه  ،بیابدرا  درست معادل های هواژ

 گفته اسکوپوس نظریة یفتعر در این از پیش کهطور همانشود.  یمادا  یبوم یگرکلمات توسط باز

ترجمة  حوزةدر  یهنظر ینتحقق ا اوج نقطة ،در دوبالژ «زنی سینک»گفت که روند  توان میشد، 

معنا  یدارااست  ممکنهم  یگرحرکات باز یرسا ،ها لبحرکت  برعالوه. شود میمحسوب  فیلم

 حروف ،بسته     ًکامال  صامت، حروف ها زباناز  یاریمانند بس ،زبان فرانسه ییآوا سیستمدر  .دنباش

 ها آن یمعادل مناسب برا دیبا یلمف ةترجم در .وجود دارد باز یمهن یا باز یها مصوت وباز  صامت

 شود. یساززمانهمتلفظ  هنگامبه مبدأدر زبان  تا با معادل آن یافتدر زبان مقصد 

که  یمبر صفحه دار را یگریباز صورت از یکنزد یاربس یینما ،یانهمسرا یلمف 34 ةیقدقدر 

 :کند یم یانرا ب یرز ةجمل
(34' : 34″) «Rachin: Quoi? Une Chorale?» 
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 در «Quoi»با گفتن  «؟گروه سرود ی؟راشن: چ» ترجمه شده است: گونه ینا یلمجمله در ف ینا

 یجا به .افتد میاتفاق ن ینا «چی»با تلفظ  که یدرحال ؛شود یمکامل باز  طور بهدهان  ،مبدأزبان 

 .رسید مینظر بهتر مناسب «هان»از اصطالح استفاده  ،«یچ»

آغاز  یداریشن -یداریعناصر د ةاز ترجمدوبالژ بهتر است  درکامل  یانتقال معنا یبرا ،ینبنابرا

از  یبازخوان» :گوید می (3: 2001) یمم ،زمینه این در. یمبپرداز یشناخت زبانو سپس به عناصر  یمکن

شده  یساز معادلکلمه  صورت بهشده و معنا  امعن            ًکه حرکت قبال یدرحال ؛رسد یمحرکت به معنا 

 .«است

 ترکیب. کرداستخراج  یانهمسرا یلمف دوبالژ توان از یمرا  ینهزم نیدر ا یساز معادلمثال بارز 

«un mort» انتخاب معادل فعل  .است شده ترجمه «    م رد»فعل  با شود، می «مرده یه» آن ةکه ترجم

آن  ةدهند نشان ،شود یم یدهکه شن لفظی با ها لب حرکتدر هماهنگی ایجاد یجهدرنتو  اسم یجا به

 یافتن ةدغدغ یزن یداریشن -یداریلحاظ دبهبلکه  ،یشناخت زبانلحاظ به تنها نهاست که مترجم 

صورت  یخوب بهدر دوبالژ  «کامل یمعنا»مثال است که انتقال  ینست. در امعادل مناسب را داشته ا

 است: یرفتهپذ
(19ʹ: 18ʺ) «Maxence: on a eu quand même un mort ici.  

                  Mathieu: Un mort?» 

 مرد. ینجانفرشون ا یهرحال هبه نس:امکس»

 «مرد؟: یومات

. استحذف  یا معنا یانتقال جزئ ،آندره دوسار یارانتقال معنا از منظر مع یها ضابطهاز  یکی

در زبان  آمده دست بهاست که اصطالح  پذیر یهتوج یزمان ،از جمله ییها بخش یاحذف بخش 

عبارت موجب حذف آن  یفرهنگ مالحظات یاجمله  نشدنفهم اگراما  ،باشد تر فهم قابلمقصد 

 -یخیحل مسائل تار یبرا ،یهگامب یدةعق بهشود.  یمکامل خدشه وارد  یدر انتقال معنا ،شده باشد

 یساده حذف طور به یا... یحیتشر یا ییحتوض یری،تفس یها روش»، مترجم فیلم ةترجمدر  یفرهنگ

 .(238: 2001 ،لیب گات و گامبیه) «برد میکار بهرا 

متوسل  یهگامب یشنهادیپ یها راهاز  یکیمترجم به  ،ینامزد یطوالن یکشنبة یلمف 37 ةیقدقدر 

 شده است:
(37ʹ: 04ʹʹ) «Mathilde: Biscotte? 

P’tit Louis: Son meilleur ami! Ils s’étaient connus pendant l’inondation de 1910 en 

sauvant une bourgeoise de la noyade.» 
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 بیسکوت؟: یلدمات»

و از ر دار پول ةطبقزن  یه کردن یمتالش  یوقت یالبدوستش بود. اونا تو س ین: بهترییلو یپت

 .«نجات بدن آشنا شدن یلس

 گویی یادهزاز  یریجلوگ» سبب ،کلمه یاحذف مرجع  گاهی است معتقد (115: 2005) دوسار

 برای یادزاحتمال  بهکه  -یلوقوع س یخرسد که درج تار یمنظر . در مثال باال بهشودمی «اطناب یا

 یتاهمزبان مقصد  ةینندب یبلکه برا ،مترجم یبرا تنها نه -دارد خاص یمفهوم مبدأ زبان بینندة

حذف عناصر  گاهی اما ،کند مین یآنان تداع یرا برا یخیتار یا واقعه یا خاطره چراکه ؛ندارد

 های یژگیو ةدربردارند مبدأواژه در زبان  یک گاه .شود میمعنا کامل انتقال  از مانع ،یگنفره

 یگریاست از راهبرد د یرموارد مترجم ناگز یندر ا. استو...  یینیآ ی،فرهنگ ی،اجتماع یخی،تار

 .اضافی توضیحات و عبارات افزودن جمله از کند؛استفاده 

 شود: یم یدهاصطالح د ینا ینامزد یطوالن یکشنبة یلماز ف 55 دقیقة در
»                                                        .Mathilde: Ben oui, c’est pas qu’à Lourdes» 

 ترجمه شده است: گونه یناجمله در زبان مقصد  ینا 

 «.یشهنم یدهد لوردفقط درمورد  یزاچ ینا :یلدمات»

 یصطالح فرانسوا اینو با  یدهرا د آواز برنادت یلماست که ف فهم قابل یکسان یترجمه برا ینا

که در  را ییها معجزهکند و  یممقدس را نقل  یرویت سوبدبرناداستان  ،یلمف ینن اچو. باشندآشنا 

 هرسالاست که  یمکان مقدس ،شهر کوچک ین. اکشد می یرتصو به ،اتفاق افتاده است «لورد»شهر 

 نیاز ،اصطالح یندر ا مترجم کنند. یممعجزه به آن سفر  یدشش هزار معلول از سراسر جهان به ام

 «شهر لورد در معجزه»نداشته است.  یاما انتخاب درست ،کرده حسرا  یعبارات اضاف زودناف به

 ساختنروشن برایرا  یگرید توضیحاتمترجم است  بهترو  است یلمف ةیسندنو مدنظراست که 

 :«چیزا» یجا به «ها معجزه» ةکلم انندم ؛کند وارد موضوع

 .«افته یمفقط در شهر لورد اتفاق ن ها معجزه ینا»

 یر،اضافات در قالب تفس» ،ترجمه در که دارد کیدتأ نکته این بر نیز (116: 2005) دوسار

که  یعناصر یمکن یممالحظه  ،بنابراین ؛«شده است یدهد یارجمالت بس یتتقو یا یساز معادل

شوند.  یمدر زبان مقصد ارائه  «یالحاق» صورت به، اندییابار معن یدارا یادارند  یضمن یمعنا

 یکالم ید و اگر تنها معناکردر ترجمه محسوب  ییها دام توانمی» را یضمن ییمعنا یواحدها

 .(43 :1998 ،کارد) «شود یمحذف  یضمن یواحدها یناز ا یمهم بخش ،دبرگردان شو ،عبارات
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شده متن ترجمه ینکها یبرا»دارد که  یدهمتن عق ةترجم یابیارز یتئور در (116: 2005) دوسار

 اولین حال .«و کامل باشد یقدق یح،صح بایدانتقال معنا  ،شود یمتن اصل یگزینمل جاکا طور به

ناقص  یا فهم اشتباه ةیجنت در مبدأ است. ةنسخ یحدرک صح یح،صح ةترجم یک داشتن برای شرط

 :است یبررس مورد یلماز دو ف ییها مثال مدعا، این شاهد. شود می حاصلاشتباه  ةترجم ،متن مبدأ

 یلون،س در آنجا که ینیمب یمرا  یاآشپزخانه ةصحن، ینامزد یطوالن یکشنبة 51 ةیقدق در

 :انددر حال صحبت یلدو مات یکتبند
(51ʹ:22ʺ) «Mathilde (en train d’arracher la peau des pommes): […] si j’arrive au 

bout sans la casser, Gordes a trouvé un moyen de sauver Bastoche et Manech avec.» 

کرده  یداپ یراه گرد حتماً جو رو ادامه بدم،وجست اگر(: یبدرحال کندن پوست س) یلدمات»

 .«مانک رو طور ینهمکه باستوش رو نجات بده و 

 که یدرحالکرده است.  تلقی یضمن یمعنا ةدربردارند یاصطالح مترجم عبارت اول را

 از یلدمات چراکه ؛(یبدرحال کندن پوست س یلدمات)د نه کتوج یبه عناصر بصر یشترب توانست می

در  یلمف یابتدا ازارها ب -است گرفتنفال نوع یک عبارتیبه که -یجمالت شرط گونه ینا

 :یراز جمله در عبارات ز .ده استکراستفاده  یشها صحبت

 بشه، اتاق واردمنو واسه شام صدام بزنن،  ینکهاز ا قبل (Pois-chich) یشپواش گها»: ماتیلد

 .«است زنده( Manech)مانک  که ینها معناش

 .«مرده (Manechمانک ) یم،وارد تونل نش یاو  یادن یتبلکنترل  مورو مأ متا هفت بشمر گها»: ماتیلد

 به را جمله این یحصح ةترجم است همترجم توانست یلم،ف های یالوگد کلبه  یتعنا با ،بنابراین

 :دهد ارائه زیر شکل

 اش یمعن نشه، یدهبر پوستش و برم شتا آخر بتونم گهاب(: یدرحال کندن پوست س) یلدمات»

مانک  طور ینهمرو نجات بده و ( Bastoche)کرده که باستوش  یداپ یراه( Gordes)رد گکه  ینها

(Manech )رو». 

-Six) یسوس معروف به (Francis Geignard) یارگن یسفرانس ،یراو یلم،ف ینهم 4 ةیقدقدر 

Sous )کند: یم یرا معرف 
(04ʹ : 33ʺ) «Voix off : […] Il s’appelait Francis Geignard, on l’appelait Six-Sous ; Il 

savait que les pauvres font de l’arme et les canons pour se faire tuer et que ce sont les 

riches qui les vendent.» 
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 «.فروختند می ثروتمند اشخاص به رو ها توپ این اونا»: شنویم می یلمف ةدوبل در

 ةترجم با ،بود «.et que ce sont aux riches qu’ils les vendent […]» یفرانسواگر عبارت  

 :است یرز شکل به جمله ینا یحا مفهوم صحام ،داشت تطابق شده ارائه

 .«فروختنیرو م ها توپثروتمندا بودن که  ینو ا»

 یلمف ةترجم است، در مبدأعبارات در زبان  یاکلمات  ییآوا هماشتباهات که مربوط به  گونه ینا

 های یلمفاز  یاریبس یم،داد یحکه در مراحل دوبالژ توض گونه هماناست.  یجرا یاربس یراندر ا

 شود می بسبمسئله خود  ینکه ا است یوسنار بدون یرد،گ یمدست مترجمان قرار  که در یخارج

را  در ترجمه «دقت»ترجمه،  یابیدر ارزدوسار  یگر،د سوی از .رود ترباال در ترجمه خطا ضریب

و  مبدأمتن  یمعنا ینب اهمیت یب یحت یا یاختالف حداقل» یبررس ،درواقعد. کن یم یبررس یزن

 یزن یلمف ةترجم یابیارز. در شود می محسوب یابیارز برای یمالک( 116: 2005 ،)دوسار «مقصد

 .کرد توجه هینظر ینا بهتوان  یم

در  «معنا یلتکم»دوسار به  ةیدعقبنا به  ،یسندهنو یها گفته «یقدق یترعا» موارد، این کنار در

کند که  یماشاره ( Newmark) یومارکخود به مدل ن یابیدر مدل ارز یشود. و یمترجمه منجر 

از  ییباال ةدرجدر  یااست  یرناپذ اجتناب یا ترجمهرفتن معنا که در هر ینباز»معتقد است: 

مورد  .)همان( «دهد یم رخ یاصلزبان  رةمعنا دربا یمدرصورت تعم یاافتد  یماتفاق  یساز خاص

و  یاصل زبان) ةنسخبه دو  نگاهنامند. با  یم 2«یکاهترجمه»و مورد دوم را  1«ییافزاترجمه»اول را 

 و مقوله مصداق دارند:دکه هر شود یم، مالحظه مطالعه وردم های یلمف( هدوبل

 که -(P’tit Louis) یلوئ یکافه از پت ی، مشترینامزد یطوالن یکشنبة یلماز ف 38 ةیقدقدر 

 :گوید میو  کند یم یفتعر -است جنگ زمان در وی معلولیت یادآور اش چوبیدست 
 (38ʹ: 24ʺ) «La cliente : […] il a la main en bois, mais le cœur en or.» 

 ترجمه شده است: گونه یناعبارت  ینا

 «پاکه یلیخدستش از چوبه، اما قلبش  اگرچه: ]...[ یمشتر»

                                                                                                                                                  
1. Sur-traduction 

2. Sous-traduction 
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برقرار  اند شده)اما( از هم جدا  «mais»که با  یدو عبارت ینب یمترجم بتواند تضاد منطق ینکها یبرا

روش  به یواما  ،اجتناب کند «en or» ةترجم یبرا یضمن یکاربردن معنابهاز  است الزم ،سازد

 ترجمه یبرا ،معادل یانترجمه کرده است. ب «پاک» صورت بهداده و  یمآن را تعم یامعن «یکاهترجمه»

 :1994 ،)لدرر «دوم یسندةنو»مترجم  (Lederer)شود. بنا به نظر لدرر  یمضرورت محسوب  یک

از آن  ین اصلزبا ةیسندنواست که  یندیو اتخاذ فرا مبدأمتن  یرثأت ،حفظ معنا دار عهده( است. او 176

 ،«قلبش از طالست یول ،چوبه از دستش» یعنیجمله،  ینوفادار به متن از ا ةترجم بهره جسته است.

دست و قلب از  سازی ینهقر صورت،ایندر. بودو ملموس  درک قابل    ً کامال   زبان یفارسمخاطب  یبرا

 .شد می یترعا جمله ساختار در دیگر سویچوب و طال از  ةینقرو  سو یک

بان ز» مانند یمیمفاه ،فیلم ةترجم ةحوزمشخص شد که در  ینیع یها مثالذکر  با ،ترتیببدین

 درنظرداشتن بااست.  ادبی ةترجم بامتفاوت      ًکامال  ،«معادل»و  «معنا»، «زبان مقصد»، «مبدأ

زبان مقصد انتقال  بهکامل  طور بهرا  «معنا» یقادر است تا حد یلممترجم ف ،ذکرشده یها ضابطه

 مدنظرکه  یاتیرا با جزئ فیلم تواند می مبدأزبان  ةینندب راحتی همان به مقصد، ةینندب ،یجهدرنت .دهد

 .آن بوده دنبال کند یسازندگان اصل

دو کشور  ینب یو فرهنگ یشناخت زبانتفاوت  ةیجنت درکه  یلمف ةترجم هایدشواریاز  دیگر یکی

 کند. یم ینتضم هترجم یندرا در فرا کالم یو روان فصاحتاست که  یلمحفظ انسجام ف ،دارد وجود
 

 ترجمه در انسجام حفظ: مود معیار

 است. «انسجام» بر یرگذارتأث یعامل ،و مقصد مبدأ نباز یشناخت زبان یستمموجود در س یها تفاوت

در  انسجام رفتنازدست و گسستگیموجب  خود یخود بهترجمه  هنگامدر است ممکن ها تفاوت این

که  گونه همان ،براینعالوه ست؛ترجمه و انتقال معنا هرا سر بر مانع اولین امر، این ومتن مقصد شود 

کلمات  یساز هماهنگ بجا، انتخاب. گیرد میبر سر راه مترجم قرار  یزن یگریموانع د ،اشاره شد    ًقبال 

 یلمف «انسجام» رب همه و همه ی،فرهنگ یها ضابطهبراساس  ییرتغ یاحذف  یگران،باز با حرکات

 ی،است. از نظر و هشدآندره دوسار توجه  یابیمقوله، در مدل ارز ینا به .دندار یقیعم تأثیر شده دوبله

 ،)دوسار است «قیود و ربط حروف»و  «یگفتار یها حلقه» ،«یوندهاپ»درنظرگرفتن  معنایبه «انسجام»

 یها مشخصه یزن «یرضما»ترجمه کرد. را  ها آنتوان  یم دشوارموارد  عضیبدر  که( 117: 2005

 دارند. یشناخت زبان یستمدر هر زبان و هر س یایژهو یشناخت زبان
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 یلمف ةینندبناقص  درکب سبمتخصصان دوبالژ  یرمترجم و سا هایتصمیم گاه ،یلمف ةدر ترجم

و  یبصر ةحوزدر  چه د،شو میحذف  دلیلی هربه  که فیلم از بخشی یات عبار ،مثال یبرا ؛شود یم

 ها آن کردنجایگزین یبرا تمهیدی باید و شود میبروز خلل  سبب یلمف یسمع ةحوزچه در 

درنظرگرفتن . دنکمین دنبال را فیلم و دوشمی یدچار سردرگم ینندهب صورتدرغیراین. یشیداند

 ،یلمدر فحفظ انسجام  یبرا یاستفاده از عبارات ربط و ها یتروا یا ها یالوگددر  یتطابق زمان

 بحث این درمفهوم انسجام  ینکها یضرورت قلمداد شده است. برا یک یالتزام و حت یک عنوان به

را نظر  مورد یلمدر دو ف یداریو شن یدارید سازوکاراز نقض انسجام در  یموارد ،شود شفاف

مرتکب شده  یکاندهات اشتبا ،انسجام ةینزمکه مترجم در  ینیمب یم یانهمسرا یلم. در فشماریم یبرم

 اشتباهات است. ینآکنده از ا ،ینامزد یطوالن یکشنبة ،برعکس ؛است

 یجادالل اتعبارات اخ یا یالوگرا که در انسجام د مواردی ،یشناخت زباناز بعد  توان یمنخست 

و  یرفتار ی،مکان ی،زمان یها شاخص دیبا ،یلمحفظ انسجام در ف ی. براساختکنند مشخص  یم

 باشد. فهم قابلننده یب یو افکار برا یعوقا ینب یمنطقو  یزمان ةرابطلحاظ شود تا  یا رابطه

صحبت  یلدو مات یلونبا س یرژرمن پ ،ینامزد یطوالن یکشنبة یلمفاز  50 ةیقدقمثال، در  برای

 کند: یم
(50ʹ :12ʺ) «Pire : Véronique Passavant rompt avec Bastoche en juin 16 et juste après, 

le voilà qui se bat comme un chiffonnier avec Benjamin Gordes.» 

 یکنه،رو با باستوش قطع م اش رابطهپاساوان  یک: ورونیرژرمن پ»

 .«یوفتهگرد در م ینبعد مثل دو تا دشمن با بنجام یکم

«le voilà qui» دوم  ةجملفاعل  ،مجموعدرمفرد مذکر است که  یرضم یبرا کیدیتأ عبارت

چون مذکر  ،برآنعالوه ؛شود ینم یرضم ینبر ا کیدیأت ،باال در شدهترجمه ةجمل. در رودمی شماربه

 دگر با پاساوان نیکورو که کند می یجادابهام را ا ایندوم  ةجمل ،ندارد وجود فارسی در نثو مؤ

 شد، داده توضیح یلس یخحذف تار مورددر تر یشپکه  گونه همان است ذکر شایاناست.  درافتاده

 حذف شده است. از جمله 1916 ژوئن تاریخ یزن باال جملة ةدر ترجم

 زیر صورت به توانست می مترجمزده است.  لطمه فیلم داستان انسجام به ،ترجمه در ابهام این

 :برگرداند را جمله
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 گرد بنجامین با باستوش بعدش درست کنه، میرو با باستوش قطع  ش رابطهپاساوان  ورونیک»

 .«میشه گالویز

 .شود میبرقرار  یزن یلمانسجام ف و ماندنمی یابهام باق یبرا ییجا یچه ،ترجمه این در

 شده است: یدهد یلمبخش ف یندر همدست  ینا از یگریمثال د
(50ʹ : 41ʺ) «Mathilde : Bien sûr, c’est ça. T’as raison ! Tina Lombardi a dû 

apprendre qu’un homme portant des bottes allemandes, s’en est sorti. Pour peu 

qu’on l’ait vu avec un de ses camarades.» 

پاشه  یآلمان ةچکمنفر که  یه یدهفهم حتماً ینات .یگیطوره. راست مینهم: درسته، یلدمات»

 .«باشن یدهاز دوستاش د یکیاونو با که  یهکافنجات داده.  جونشو

را  شده دوبله ةنسخاگر  .الل شده استتدچار اخ یلمقسمت از ف ینکه انسجام ا یافتتوان در یم

 یدهد یدادهاو رو اتفاقات ینب یمنطق ةرابطکه  یمشو یممتوجه  ،یریمتنها نسخه درنظر بگ عنوان به

 «یلومبارد ینات» یکه باستوش زندگ کندمی القاکه برجسته شده  یا جمله ،مثال یبرا زیرا ؛شود یمن

جمله و با  ییرتوان با تغ یماست.  یرممکنغ یدادرو ینا ،یلمف یمنطق ینددر فرا .را نجات داده است

 ترجمه کرد: ینآن را چن یمنطق ةرابط یجادا

 بوده پاش یآلمان یها چکمهمرد که  یهباشه که  یدهفهم یدبا ینا. تیگی. راست مینه: همماتیلد»

 .«باشن دیده رفقاش از یکی با اونو کافیه. برده در به سالم جون

 اتفاقاتمتعددند و  ها یتشخصاست که  ینا ینامزد یطوالن یکشنبة یلمف یها مشخصهاز  یکی

 دقت ها یالوگدانسجام حفظ  برایاست مترجم  الزم ،رو ینا از؛ شوند می یدهدرهم تن بسیاری

 دنبالرا  اتفاقاتبتواند روند  ینندهتا بباشد  شتهاد درنظر را داستان مجموع و بندد کارهدوچندان ب

 کند.

متن  یها ضابطهمترجم » ،موارد یعضشود که در ب یم یادآور (117: 2005) دوسار ،عالوه به

 به وشود منجر عبارات  ناخوشایندبهانه که ممکن است به تکرار  ینبا ا .«کند یمرا دنبال ن یاصل

 تر را آسان «متن درک» است ممکن یحتدارد که تکرار عبارات  یده. دوسار عقزندب لطمه نسجاما

 یلد، ماتاندازد می نیروشن را به زم یخود چراغ نفت یطنتکه با ش یا گربه یصدا 54 ةیقدقکند. در 

 کند: یم یداررا ب
(54ʹ :57ʺ) «Mathilde : Voleur ça on savait, et maintenant pyromane!» 

 «.کنی یم یقحر یجادحاال ا ی،دونستم دزد یم: یلدمات»
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( تکرار بکفلشدر قالب بازگشت به عقب )     ًعینا شب  این ةخاطر ،یلماز ف یگریبخش د در

در  یفارس ةمترج در یول ،شود میتکرار     ًینا باال ع ةجملصحنه و  ،اصلیزبان  ةنسخدر  و شود می

 برگردان شده است: یگرید صورت به ،بخش بازگشت به عقب جمله

 .«یندازیم هرا آتیش دونستم مین ی،دزد دونستم می: ماتیلد»

به  ،تکرار شده است یلمبار در فینچند یاکه دو  واحد ةصحن واتفاق  یککه  یستن یمنطق

 درمورد ،تکرار ازمترجم  اجتناب ین. اکندرا سردرگم  ینندهمتفاوت ترجمه شود و ب هایشکل

و در  «کوچولو یلوئ» ییدر جا P’tit Louis نام مثال، یبرا ؛شده است یدهد نیزاسم خاص  ةترجم

 شود. یم یدهشن «یلوئ یپت» یگرد ییجا

و اضافات  یاتبه حذف باید شده دوبله یلمبه انسجام در ف رسیدن برای ،ذکرشده دموار برعالوه

 ندرنظرداشتبا وسواس و با  ها انتخابو  توجه شود ...و یفرهنگ هایاختالفو صدا و  یردر تصو

 ،حذف شود یلیبه هر دل یلماز ف یقسمت های یالوگد یا یر. چنانچه تصاویردصورت پذ یکپارچگی

 ةنسخو  یلمدو ف این یزبان اصل ةنسخ ةیسشود. مقا یمل التخا دچار یارود  یم یناز ب یلمانسجام ف

 در شده دوبله یلمف یبو ترت یشدهد که تا چه حد آرا یمنشان  ها آن یفارس ةدوبلترجمه و 

 باور این ایجادآن  وسازد میدر دوبالژ را محقق  ییو هدف نها استمؤثر نسجام ا یریگ شکل

معطوف به  یشترب ،مقاله ازبخش  یندر ا انسجام حفظ. است شده تولید بیننده زبان به یلمف که است

 یزن یسبک و سطح زبان یتمستلزم رعا ،به انسجام یدنحال آنکه رس ؛تحول داستان بوده است یرس

 .پردازیم میبه آن  یینها یارکه در سنجش مع است
 

 ترجمه در سبک و زبان: سوم عیارم

 ویژهبهو  فیلم ةترجم یندافر در ،یشناختزبان -یو اجتماع یشیگو غییراتو ت یسبک زبان یسربر

 یلم،ف یتترجمه نسبت به وضع صحت»شامل درنظرگرفتن  ،بررسی ایناست.  یضرور ،دوبالژ در

 ،برآنعالوه ؛(194 :2004 ،الفانت) است «آنن امتکلم زبانی سطح یگوناگون یژهو بهو  کالم یاومحت

ترجمه »کند که  یم یحتصر یسبک زبانو  سطحمختلف  یها جنبه یادآوریبا  (117: 2005) دوسار

با  .«است ییها قضاوتمستلزم راهبردها و  ،زبان مقصد مخاطبو  یارتباط یتموقعه به با توج

 ،کنند یمصحبت  یکدیگربا  یلمدر ف یگرانکه باز یتیموقعبه  توجه ،یفراتع ینگرفتن ادرنظر

 باید یلمسبک ف ،است که چگونه در دوبالژ ینشود ا یمکه مطرح  یسؤال .دارد بسیاری یتاهم
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( و ...و یشگو) یمحلاز لحاظ  هم، یشناخت زبانتنوع محفظ شود و مترجم در برخورد با مسائل 

 کند؟ یمچگونه عمل ... و ی، رسمیا محاوره ی،از لحاظ اجتماع هم

شناخته  «یزبان یها سبک» عنوان به( که یو رسم یجه، راسه سبک )دوستان یترعا اول، ةوهلدر 

کند. روشن  یم یجادرا ا هایی یناهماهنگو  ها یتمحدود ،آننکردن  یترعااست که  یضرورت ،شده

نحو صحبت  یکدر مواجهه با افراد مختلف به  یامختلف  های یتموقعدر  ها انساناست که 

در  ،دارند تعلق آن به که یا طبقهو  یاجتماع یتموقع یالت،تحص یزانم اینکه ضمن ؛نندک یمن

 ون پو   ست   ل   س  ینامزد یطوالن یکشنبة یلمف مثال، در یبرا ؛مؤثر است ها آنانتخاب واژگان و لحن 

 :خواندمیاز شعر بودلر را  یقسمت
(01 : 14ʹ : 27ʺ) «Célestin Poux : […] Il a gravé trois de M avant de se faire 

dégommer par l’Albatros. 

Mathilde : Albatros ?  

Célestin Poux : Albatros, vastes oiseaux des mers/ Qui suivent, indolents 

compagnons de voyage/ Le navire glissant sur les gouffres amers» c’est de Charles 

Baudelaire mademoiselle, mais en 1915, Albatros, c’était un avion Boche avec la 

mitrailleuse en arrière […].» 

 ( را به195 :2004 ،لفانتا) «یسبک واژگان یک»م رسد مترج یمنظر قسمت به ینا ةترجمدر 

 یزمان یکی. شود یزاتمماز هم  موجود یتموقعدو  یدقسمت با یندر ا که یدرحال است؛ رفتهکار گ

دو  یندر ا باید سبک. کندمیمکالمه  یلدکه با مات یزمان یگریشعر است و د قرائتدر حال  وکه پو

 متفاوت باشد. یتموقع

 اونو کشت. یخوارمرغ ماهدرخت کنده بود که  ةبدنبزرگ رو  یم...[ سه تا م] :ون پو   ست   ل   س »

 خوار؟ماهی مرغ: یلدمات

 ها یکشت ،یکنهم یهمراه یارو در در مسافراکه  الجثه یمعظ ةپرند یکآلباتروس،  :ون پو   ست   ل   س 

، مرغ 1915اما در  ،شعر رو شارل بودلر گفته ین. ایکنهم یتهدا یاهاو به قعر در یبتعق یکسرهرو 

 .«...[بودن ]بود که عقبش مسلسل کار گذاشته  ها یآلمانمتعلق به  یماهایهواپ یشتراسم ب یخوارماه

دوبلور  را ذکرشده یتموقعکه دو  یمشو یم، متوجه شده دوبله ةنسخقسمت در  ینا ةمشاهدبا 

 ةترجم از ینشان یچه ،شعر بودلر ةدر ترجم .دکن می بیان یواحد یسبک زبان با ،ون پو   ست   ل   س نقش 

 برجستهکلمات . گیرد میشعر فاصله  ینو از مفهوم درست ا نیستآن  یمجاز یو معان هاهاستعار

دوبلور در  العمل عکس داده است. یابه شعر، سبک محاوره یحتم دهند که مترج یمنشان  یزن
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با همان  یاست. و بینی یشپقابل  ،به محاوره است یکنزد یشترکه ب یلمف قسمت از ینمواجهه با ا

 یها سبکتفاوت متوجه  ینندهب ،ینبنابرا ؛خواند یمکند شعر بودلر را  یمصحبت  یلدسبک که با مات

آشکار  یارتفاوت بس ینا ،یاصلزبان  ةنسخاست که در  یدرحال ینا .شود یمبخش ن یندر ا یزبان

 ةواژانسجام را هم در  نبودتوان  یم یالوگد یننکردن سبک در ایتبر رعاعالوهاست. 

«Albatros»  مرغ »و  «آلباتروس»: به دو شکل متفاوت ترجمه شده است د کهکرمالحظه

و  دارد عهدهرمتن را ب ةتنها بخش ترجم یرانمترجم در ا ،اشاره شد تر یشپ کهطور همان .«یخوارماه

کار دوبالژ بدون حضور  ةیبقدهد و  یم یلتحو یگریشده را به بخش دترجمه یلممتن ف ،نآپس از 

 متن ةاز ترجمپس  که است مطلوب ،است یگروه یدوبالژ کاراز آنجاکه . یردگ یمانجام  یو

 درهنگام وی های دیدگاهتا از  داشته باشد فعال حضور یزن کار یگرد یها بخشمترجم در  یلم،ف

انتخاب لحن درست،  مورددر یهبا چند توص یدشا ،بهره گرفته شود. درمورد مثال باال نیز هدوبل

مبدأ  ةنسخدوبله را به  ندتوانست می یکدیگر یدوبالژ با همکار گروه و مترجم ،... و بجا یها مکث

 .دنساز تر یکنزد

 

 نتیجه

مخاطبان به  توجهاول،  ةوهل درعنوان شد تا  یلمف ةترجم ةحوزمراحل و مسائل  ،حاضر ةمقال در

 ،بعد ةوهل. در شودجلب  ،دارد وجودکشور  در ها ترجمهنوع از  ینبر ا یفیکه به نظارت ک یازین

 ةترجم زیابیمدل ار» معیارهایمشخص است،  یارهایمستلزم داشتن مع ،یفیاز آنجاکه نظارت ک

 .شود یدهسنج ها آن ییکارا یزانم تا دش بررسی نیز یلمف ةمورد ترجمدر ،آندره دوسار «ادبی متون

پس از آن  و «کامل یمعنا» مفهوم یزاز هرچ یشب ،یلمف ةترجم ینةزم مدل در ینعملکرد ا ةمطالع در

به  تواند مین یلمف مترجم گفتتوان  یم. گرفتقرار  مدنظر یلمف ةدر ترجم «زبان سبک»و  «انسجام»

توجه باشد. بی -است یلمف ةدر ترجمبارز  یها مشخصهاز  یکیکه  -«شنیداری -دیداری فضای»

 یلم،در ف یامکامل پ انتقالمقاله نشان داده شد،  یندر ا یمورد بررس های یلمف ةدوبلکه در  گونه همان

 ی،مسائل فرهنگ .پذیرد میصورت  یزو صدا ن لحنحرکت،  یر،تصو یقاز طر ها،هواژ برعالوه

 بینندگان یگاه ترتیب،بدین. برانگیزندچالش یلممترجم ف یبرا یزو اصطالحات ن ها یشگو

 نسخةبا  شده دوبله ةنسختفاوت آشکار  یو گاه است تناقض در بلهکه با دو بینندیم را تصویری

 صریح و سریع باید مطلب نتقالا که است این نوشته متن با فیلم تفاوت. ندزن می را حدس اصلی
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درست  یمعنا یافتن یامکان رجوع به قبل و تأمل برا ینندهگذرا هستند و ب ها صحنه. پذیرد صورت

 صحت به یلم،به انسجام مجموع داستان ف یتعنا با یدبا یلمف ةدر ترجمو کامل را ندارد. پس 

انتخاب  یاواژه  یکجمله،  یکصحنه،  یکحذف  اگر. داشتدوچندان  توجه ها معادلانتخاب 

 یربا تصو ها واژه اگر ،کندخدشه وارد  یلمداستان ف یمنطق یشرفتدر روند پ ،معادل یکنادرست 

 یرند،قرار بگ یکدیگردر تناقض با  ها صحنه ،ناقص یااشتباه  ةترجم با اگر د،ننداشته باش یهمخوان

 یدمترجم با پس .شودمیمنصرف  فیلم ةادام یدناز د بسا چهو  شود می دلزدهسردرگم و  ینندهب

با  یزمراحل دوبالژ ن یراز ترجمه در سا پس و باشد داشته اختیار در نیز را سناریو فیلم، برعالوه

باشد  نقص یباست که دوبله تا آن حد  ینا یمت ینا یی. هدف نهاکند یدوبالژ همکار یمت یاعضا

مطالعه مشخص  ینا یانپا در اثر دوبله شده است. یک یفراموش کند که درحال تماشا ینندهکه ب

 سبک»و  «نسجاما» ،«کامل معنای» یممفاه ویژهبهآندره دوسار،  یمتن ادب یابیارز یارهایشد که مع

 یرسا یابیارز یبرا توان میو  دالزم را دارن ییکارا یزن یلمف ةترجم یابیو ارز ینیبازب مورددر ،«زبان

 کرد. استناد هاآن به مستند، یا داستانی ،ها یلمف
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