
____________________________ 
 62/6/0932: تاريخ پذيرش       62/01/0931: تاريخ دريافت

 5931، زمستان نی(، علمی ـ پژوهشی، شمارة چهارمفصلنامة مطالعات زبان و ترجمه )دانشکدة ادبیّات و علوم انسا

 

، «شنل قرمزی» ،«مزرعه رئیس» های کارتونی:فارسی فیلمة سازی در ترجمبومیهای ترفند

  «فوکارپاندای کونگ» و

 

 (یرانهید چمران اهواز، اهواز، ااستادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ش) امام عباس

abassemaam@yahoo.com 
 

 چکیده

ة ر زمیند و نیز در سطح کشور ماجهان  ةگستر اکثریت قریب به اتفاق مطالبی که تا کنون در

مسائل مرتبط با ترجمه کتبی است و با وجود گسترش  ، دربارةشودترجمه نوشته شده و می

چون  ، از بررسی مسائل و مشکالت و چند و5شنیداریدیداری ةروزافزون و پرشتاب ترجم

که در حال حاضـــر در  دانیممثال، می عنوانبهآید. این گونـه ترجمه، کمتر نامی به میان می

نیز زیرنویسی  ها، وهای مختلف، دوبله آنها فیلم و سـریال از  به زباندهة کشـور ما، ترجم

ـــنیداریدیداریهـای برای برخی از این همـه فرآورده ، هم مخاطبان میلیونی دارد و هم ش

را  ییردولتها نفر و چندین نهاد دولتی و غفرهنگی بسـیار، و هم اناامشان دهتأثیرات زبانی

آموزش و پژوهش مسائل ة حقیقت این است که در زمین به خود مشـوول داشته است. ولی

ن باره آ پردازی اندک درتخصـصـی، متأسـفانه تناسبی بین عمل گسترده و نهریهة این حوز

تالشی است خرد در راستای جبران این کاستی کالن. نویسنده  این نوشتار، شـود.دیده نمی

نگ پاندای کو» فارســی ســه فیلم کارتونی ترجمة و نامهفیلمبا بررســی  کوشــیده اســت تا

 «ســـازیبومیترفندهای » کارگیری، چگونگی به«رئیس مزرعه» و« شـــنل قرمزی» ،«فوکار

ـــگـان )دوبلورهـا( ایرانی را در آن نوعی و  نهر قرار دهد ها مدمترجمـان و نیز دـــداپیش

تدوین و عرضه نماید. نتایج پژوهش نشان  «سازیجایگزین»برای  «گانهبندی هشـتدسـته»

کوشند تا می «سازی مخاطبسرگرم» ن و دـداپیشـگان ایرانی با هدع عمدةداد که مترجما

ـــاره این  «گانةهشـــت ترفندهای»از یکی یا ترکیبی از  های خود عمدتاًدر ترجمه مورد اش

 نوشتار استفاده کنند.

 .ازیسسرگرم ترفند، ، جایگزینی،سازیبومیشنیداری، دیداریة ترجم ترجمه، :هاواژهکلید

                                                           
1. Audio-Visual Translation 
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 مقدمه. ۱

ـــتم به بعد، جهان وارد دوران جدیدی از فعالیت های ترجمه محور تقریباً از اواخر قرن بیس

البته، ما هنوز هم  .«محوررسانهة ترجم»سمت به ،«ترجمه شفاهی» و «کتبیة ترجم» شد: گذار از

ل تاربه کردن این دوران گذار هســتیمد دورانی پرشــتاب از طور عام، در حادر ســطح جهان به

ها در مورد ددها فیلم، سریال گونه فعالیت ترجمه، دوبله، دـداگذاری، زیرنویسـی و سایر این

 ای.رسانهمستند گوناگون تلویزیونی و چند هایو برنامه

 عنوانبهرو هستیمد های در فضای رسانه روبهای تازهبه همین دلیل است که امروزه با پدیده 

 :مثال

ـــریالای فیلمای مبتنی بر پارههای رایانهانواع گونـاگون بـازی. 5 ـــینمایی یا س  ها وهای س

 دهای پرطرفدار تلویزیونیبرنامه

ـــمی برای برخی فیلم. ۲ ـــینمایی هایپیدایش تارنماهای رس ـــریال س های و برنامه هایا س

 دپرطرفدار تلویزیونی

 دهاها و سریالا چندزبانه برای برخی فیلمزیرنویسی به یک ی. 9

 دمنهور کمک به افراد ناشنوا یا دارای نقص شنوایی ای بههای رسانهزیرنویسی برنامه. ۴

 دایهای رسانهبرنامهاز ای گیری گسترده از زبان اشاره در پاره. بهره1

 دای و اینترنتیهای تلویزیونی، ماهوارهکانال ةرشد فزاینده. 3

 دهای همراه یا سایر وسایل ارتباطی جدیدترهای تلویزیونی سازگار با تلفنواج برنامهر. ۷

ـــترده. ۸ و نهایر  DVD ،Mp3های قابل حمل و مینیاتوری کنندهتر پخشرواج هرچـه گس

 دهاآن

همزمان  ةای و اینترنتی دارای قابلیت ترجمتلویزیونی، ماهواره هایای برنامهگسترش پاره. 3

 دچندین زبان متفاوتبه 

 افزارهای برگردان مطالب گفتاری به قالب نوشتاری.نرمة گسترش فزایند. 51

ه شنیداری تودیدیداریة ترجمة حوز هایاین گونهه درباره جانبتر و همهبرای بحث مفصل

 شود.می
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ــینتا -(، دیاز۲11۴) 5به اُررو  همراجع( ۲155) ۴( و پرز گنزالز۲113) 9(، چیارو۲11۸) ۲س

 کنید.

 شنیداری در ایراندیداریة وضعیت فعلی ترجم. ۲

ن در گوناگو شنیداریدیداریهای رسانهة با توجه به گسـترش فراگیر و در عین حال فزایند

ــخت ــانهافزارها و نرمقالب س ــت که ببینیم این رس ــگفتی نیس ها و افزارهای گوناگون، جای ش

های سـنی مختلف و تا دورترین ایران، در میان رده در بین اقشـار مختلف جامعة هایشـانبرنامه

مندان بسیاری هستند. در کنار شـهرها و روسـتاهای کشـور نفور کرده و دارای کاربران و عالقه

های عملی ، شــاهد فعالیتشــنیداریدیداریاین مواد و مطالب  ة ترجمه و دوبلةکاربرد گســترد

ــای) ها به فارســینامهفیلممترجمان   آثار در تعدادة های رایج در کشــور(، دوبلر زبانو گاه به س

تیم گونه موارد نیز هس ها و سایر اینزیادی استودیوهای دولتی و غیردولتی، زیرنویسی برای آن

ــدها تن -به نحوی که در این بازار ــنعت پویا، د  عنوانهبها تن تولیدکننده و میلیون عنوانبهد

 کننده درگیر هستند.کاربر یا مصرع

ه متأسفان وسیع،ة محور در این حوزشناختی و ترجمهپژوهش زبانة سـوی دیگر، در زمیناز 

ال، در مث عنوانبهشود. پرباری به چشم دیده نمیة ایرانی کارنام در نشـریات تخصـصـی مربو 

مطالعات » ةفصلنامو « مترجم»ة پژوهی کشور، یعنی فصلناممعتبر و تخصصی ترجمه دو نشـریة

ـــابقه(، ۲1با بیش از )هرکدام ترجمـه  ـــال س حتی پنج تا ده مقاله نیز در این زمینه به چاپ  س

شــناســی کتبی به ترجمهة ها مقاله در حوززمانی، دهة که در همان دورحالی در نرســیده اســت،

ه بسیاری از جنب هایرسد پژوهشنهر می، در حالی است که بههااین کاستی چاپ رسیده است.

ها و محور، تهیه و تدوین برنامهرســـانه هایفرهنگی، پژوهشمیانشـــناســـی، مطالعات نشـــانه

 تواند.می 1ایشناسی تطبیقی و مقابلهافزارهای مربو ، و نیز گونهنرم

                                                           
1. Orero 

2. Diaz Cintas 

3. Chiaro 

4. Perez Gonzalez 

5. Comparative & Contrastive Genre-Analysis 
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زبان منطقه( و سایر کشورهای فارسی) بان ایرانزچارچوب نیازهای خاص جامعه فارسی در

 :دورت گیرد، مانند

 ـــازیبومی ـــیهـای غیر افزارنرم س فناوری و چه از نهر ة چـه از جنب) ایرانی  فـارس

 فرهنگی(زبانی

 ــانه ــی چگونگی تأثیر تحو ت فناوری چندرس ــنتی و متعارعای بر گونهبررس  های س

 شنیداریة دیداریترجم

 شنیداریدیداریهای بررسی ابعاد حقوقی و اخالقی ترجمه 

 ـــناش و ارزیابی کیفی ترجمه کنـدوکاو ـــنیداریدیداریهای دقیق در چگونگی س  ش

 کشور

  های آنو چالش شنیداریدیداریآموزش مترجمان 

 شنیداریة دیداریهای خارجی از طریق ترجمیا معایب( آموزش زبان) مزایا 

 عنوانبهزبانی( زبانی و میان)درون شنیداریدیداریهای های( ترجمهیا آسیب) محاسن 

 ابزارهای آموزشی زبان دوم خارجی

 ة ای ترجماندرکاران حرفهقراری ارتبا  و تعامل ســازنده میان دســتامکان و ارزش بر

 دانشگاهی-و پژوهشگران علمی شنیداریدیداری

 به فارسی() شنیداریة دیداریسازی و فرآیندهای ترجمجهانی 

  ـــی تـاریخی عملکرد مترجمـان ـــنیداریدیداریبررس ایرانی، فعالین این حوزه، و  ش

 هاآناز  ای هر یکهای حرفهبرجستگی

 پژوهشة های انیمیشن: پیشینفیلم ترجمه و دوبلة در سازیبومیترفندهای . ۳

 به پیروی از و پژوهینهران برجسته ترجمه( یکی از داحب۲1، ص. 5331گفتة ونوتی )به 

محور یک متن ، عبارت اســت از تبدیل قومســازیبومیفرآیند » ،5فیلســوع آلمانی شــالیرماخر

ان بادـــل اثر، مخاطة نحوی که گویی پدیدآورندفرهنگی زبان مقصـــد بههای بیگـانه به ارزش

رآیند بینیم که ف. به این ترتیب، می«مقصــد را مد نهر داشــته اســتة زبانی جامعفضــای فرهنگی

                                                           
1. Schleiermacher 
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، نوعی دستکاری و دخل و تصرع در یک اثر و بازنویسی )یا بازآفرینی( آن به نفع سـازیبومی

دیگری از ة در مورد جنب نهری دیگرت. همچنین، دــاحبن و فرهنگ مقصــد اســمخاطبان زبا

جهات به ای یک اثر، ممکن اســت از پارهة ترجم» گونه اظهار نهر کرده اســتاین موضــوع این

دـورتی اسـاسـی ریشه در هناارهای زبان و فرهنگ مبدا داشته باشد، ولی ممکن است همان 

گ ادل اثر فادله بگیرد تا بتواند در فرهنهای دیگر به شـکلی بنیادین از جنبهای ترجمه از پاره

هایی منابع جدیدتر نیز دیدگاه(. ۲5، ص. 5331، 5)تیموژکو« و زبان مقصد پذیرفتنی و جا بیافتد

  .  ۲113، 9رامیریو   ۲111، ۲آلریچ مانند اندکمابیش مشابه مطرح کرده

ـــت که کارگردان ـــانی بودند که به های آمریکایی و اروپایی جزء اولین واقعیت این اس کس

، ۴ارو)چی مند شدندکارتونی عالقه های انیمیشن وفیلمة موضـوع موانع زبانی و مشـکالت دوبل

که ای هگونکاو در این زمینه کشـیده شدند، بهدیگر نیز به کندو پژوهشـگرانی ولی بعدها (۲113

پژوهی ترجمهدهد امروزه و در آغاز قرن بیست و یکم مطالعات های موجود نشـان میپژوهش

در . (۲15۲، 1)دنتون و ســیام ی ســتهاپژوهشگونه های رو به رشــد ایندر این زمینه از حوزه

 :به اختصار اشاره خواهد شد هاهای آنها و یافتهاین بخش به برخی از این پژوهش

ــط هلگرنیکی از این گونه پژوهش ــورت گرفت که وی طی پژوهش  (۲11۷) 3ها، توس د

را مورد مطالعه قرار  ۸«هاسـیم سونة خانواد» در فیلم کارتونی ۷هامیحات و کنایهخود، کاربرد تل

ــط گال داد. ــورت گرفت، که وی در  (۲11۸) 3پژوهش دیگر، توس  ةخود دو ترجم پژوهشد

را در مقایســه با ادــل  51«ایفرارجوجه» یا «هافرار مرغ» رومانیایی و ماارســتانی فیلم کارتونی

ــی ــتر موارد ن مورد آ انگلیس ــد که در بیش ارزیابی قرار داد. وی عالوه بر نتایج دیگر، متوجه ش

یک پژوهشگر دیگر به  نیامده اسـت. از آب در طنزهای کالمی و بازی با کلمات خوب ترجمه

                                                           
1. Tymoczko 

2. Ulrych 

3. Ramieri 

4. Chiaro 

5. Denton& Ciampi 

6. Hellgren 

7. Allusions 

8. The Simpsons 

9. Gall 

10. Chicken Run 
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ـــتانی فیلم  ةطنزهای کالمی ترجم ( بـه توییرات مفهومی در ترجمة۲113)  5نـام بروزیـاک لهس

لهستانی چند فیلم کمدی کارتونی ة نیز ترجم( ۲15۲) 9سکپرداخت. برزین« ۲شـرک» پرطرفدار

زبانی متشـکل از یکصد گفتگوی نمایشی پی ة قرار داد، و با بررسـی یک پیکرپژوهش را مورد 

ـــازیمحلی» اند ازبرد کـه در این ماموعـه، پرکـاربردترین راهکارها عبارت خالقیت » و «۴س

ـــونگ . همچنین،«زبـانی ـــائل مرتبط ( ۲15۲) 1س ـــی مس با ایدئولوژی حاکم، رهنیت با بررس

ــا  فرهنگی بومی و نقش فعال مترجم در گزینش زبانی خالق، این نکته را مطرح کرد که براس

اخالقی ها را متناسـب با سن و هویت فرهنگیبایسـتی زبان کارتونمعیارهای رایج فرهنگی، می

له ترجمه و دوب کوشید تا ی در عین حال بایدکودکان و نوجوانان هر جامعه معین تعیین کرد، ول

مقصد نیز جذابیت ة از نهر هنری، فرهنگی و زبانی دچار آسـیب نشـود و برای مخاطبین جامع

 گرجســتانی فیلمة نیز با کندوکاو در ترجم( ۲15۲) 3داشــته باشــد. پژوهشــگری به نام ناچکبیا

ل اثر فیلم در حقیقت اقتباسی از اد گرجستانی اینة ، به این نکته پی برد که نسخ«ماداگاسـکار»

ر تی که کارتون را برای مخاطب مناسبهای محلبوده و پر اسـت از ادطالحات عامیانه و لهاه

دو چندان  آن را سازیبومیکنندگی فیلم و شدت از تلمیحات نیز تأثیر سـرگرمة و اسـتفاد کرده

 .کرده است

ــی ــان م نیز های نگارنده در منابع ایرانیبررس ن زمینه به جز چند مقاله و دهد که در ایینش

( استد 59۸۸) اول، به قلم پرینا قمیة محدود، ظاهراً کاری دـورت نگرفته است. مقال نامةپایان

ــا جوادیای نامهدومی، پایان ــوم، (۲151) به قلم پریس ــت ایمقاله و مورد س منش، جمالیة نوش

 ةمتن ادلی با ترجمه و دوبلة قمی، پس از مقایسة باشد. در مقالمی (۲151راهخدا )اللهی و فتح

فارسـی شـش اثر کارتونی، مشاهده شد که در فرآیند ترجمه و دوبله از هفت استراتژی استفاده 

، تکرار، و حذع. ضمنًا، این ۷شـده اسـت: بسط، نقل به مضمون، انتقال، جاباایی، حذع نسبی

ســازی ســازی )مانند همزمانمزماندر این فرآیند، هناارهای ه موضــوع به اثبات رســید که
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سازی شخصیتی( نیز در سازی کنشی و همسانسازی حرکات لب، همزمانحرکات لب، یکسان

 کنند.های مترجم و دوبلور نقش بس مهمی ایفا میتصمیم گیری

ـــد خود که در زمیننیز در پایان (۲151) جوادی ـــی ارش ـــناس موضـــوع طنز و ة نامه کارش

وینی  ةگیری از مدل ترجمفارسی است، کوشیده تا با بهرهة شددوبله ایهطنزپردازی در کارتون

ــد بار طنز تعبیرات طنزآمیز دوبل5331) 5داربلنهو  ــی آنة (، درد ــل انگلیس ــی را با اد  هافارس

تالش شده تا با اناام ( ۲151اللهی و راهخدا )منش، فتحمقایسـه کند. همچنین، در مقالة جمالی

ــا ــی تاربی بر اس ــی تازیه و تحلیل دو فیلم زیرنویس  پژوهش ــده دوبله فارس و  (Ring1ش

Ring2بندی شوند. نتایج این پژوهش نشان دهای تصریح، معین شده و س س دسته(، نوع راهبر

ـــدیـد زمـانی، در این نوع ترجمــة هـایداد کـه برخالع تصـــور و بـا وجود محـدودیــت  ش

 از راهکار تصریح استفاده شده است. شنیداریدیداری

 ناسیش. روش۴

 انجام پژوهشة و شیو ها، چارچوب نظریهدف پژوهش، پرسش. ۱. ۴

نی در های کارتواهمیت روزافزون گســترش و محبوبیت فیلمة دربار با با توجه به آنچه در 

ویژه کودکان و نوجوانان گفته ههای اجتماعی گوناگون، و بمیان ملل مختلف، اقشـار سنی و رده

ـــد، مـا نیز در این  ـــتیم تـا در پرتوش ـــتـار بر آن هس  چـارچوب نهری مباحث مرتبط با نوش

ـــازیبومی»  کــارگیریو ابعــاد بــه چگونگی ۲113و رامیری،  ۲111، آلریخ، 5331ونوتی، « س

ـــازیبومیترفندهای » ـــی زبان ایران را ة ها در جامعاین گونه فیلمة در ترجمه و دوبل «س فارس

 ها ارائه دهیم. ضمنًا،ندی نیز برای آنبین نوعی دستهکندوکاو قرار دهیم و همچنمورد بررسی و 

زبان به جز منابع با ، در این زمینه کاری درخور فارسیة تا آناا که نگارنده اطالع دارد در جامع

 رو هستیم:هدورت نگرفته است. در هر حال، ما در ایناا با دو پرسش اساسی روب

 شده به فارسی کدامند؟ی دوبلههای کارتوندر فیلم سازیبومیترفندهای . 5

 ت؟شده به فارسی کدام اسهای کارتونی دوبلهدر فیلم سازیبومیپرکاربردترین ترفند . ۲

 شده دوبله گفته، سه فیلم کارتونیهای پیشبرای دستیابی به این هدع و یافتن پاسخ پرسش
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. ســ س، متن «فوکارپاندای کونگ » و «شــنل قرمزی» ،«رئیس مزرعه» به فارســی انتخاب شــد:

مربو  دریافت گردید. بعد،  5انگلیسی هریک از سه فیلم نامبرده از منابع اینترنتی ةنامادلی فیلم

وان ها مقایسه شد تا بتفارسی آنة ها ، بصـورت مستقل با ترجمه و دوبل نامهفیلمهر یک از این 

ـــب مورد تازیه و ة هـای پژوهش را در قـالب یک پیکرداده تحلیل قرار داد. به این زبانی مناس

ـــت که در پی تشـــخیص و تعیین ترفندهای  ترتیـب، این پژوهش یک پژوهش تودـــیفی اس

 فارسی است.ة شددوبله هایدر این گونه فیلم سازیبومی

 مورد نظر این پژوهش های سه فیلم کارتونیویژگی. ۲. ۴

 های سه فیلم کارتونی مورد نظر این پژوهش. ویژگی۱جدول 

سسه ؤم

 مفیل کننده/دوبلهجمهتر
 کارگردان

زمان پخش 

 فیلم
 سال تولید

عنوان 

 فارسی
 عنوان اصلی

 Barnyard رئیس مزرعه ۲113 ۸۲دقیقه استیو ادکرک پخش دنیای هنر
های رسانهة مؤسس

 تصویری
 Hoodwinked شنل قرمزی ۲111 ۸1دقیقه کوری ادواردز

انامن گویندگان جوان 

 تهران
 ۲11۸ 3۲دقیقه مارک آزبورن

پاندای 

 کونگ فوکار
Kung Fu 

Panda 
 

 

ی بخشــی از زندگ، «رئیس مزرعه» چکیده داســتانی این ســه فیلم  به این ترتیب اســت که 

، «9نب» نامبه ،ولیت. پدر اوتیسخیال و فاقد احسا  مسئگاوی بید« ۲اوتیس» گاوی است به نام

ه ، تا این ک«خودت مرد شویباید برای » کند کهیس مزرعه اسـت و به پسـرش نصیحت می رئ

ــب ــده اند، های مزرعه حملهة مرغ و جوجهکه به  نبا یک گله گرگ  «بن» یک ش درگیر ور ش

مسئول امنیت مزرعه «  اوتیس» ن به بعد، و از آشودکشته می« بن» کشـمکش،. در این شـودمی

ها درگیری با گرگباید همواره آماده چرا که  داوتیس چالش بزرگی است شود. این کار برایمی

ان شود با دشمنباشـد. در آغاز، این کار برایش ساده نیست ولی با همکاری دوستانش موفق می

شنل »سـاکنان آناا را از خطر ناات دهد. داستان فیلم مزرعه مقابله کرده و جان خود و سـایر 
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د و به انهفروشی را دزدیدپزی یک شیرینیهای شـیرینیدسـتورالعمل نیز این اسـت که« قرمزی

الی شوند. در حکار میکنند از کار بیفروشی کار میهمین دلیل حیوانات زیادی که در شـیرینی

ل شن و ریزد،هم میاوضاع به که نیروهای پلیس در تعقیب مارمان هسـتند در خانه مادر بزرگ

ـــکن و مادربزرگه آرامش جنگل را برهم میهیزم قرمزی، آقا گرگه، همه را زنند. بعد، پلیس ش

کند. بیان می متهمان روایت خود از ماجرا را و در اینااســـت که هر کدام از کنددســـتگیر می

 به نام نیز زندگی خرســی اســت مســخره و درشــت هیکل «فوکار پاندای کونگ»ماجرای فیلم 

که عاشـــق ورزش کونگ فو اســـت، هرچند عمالً با رموز آن آشـــنایی ندارد. دلیل عدم  «5پو»

های این هنر رزمی نیز این است که تمام طول روز را ناچار است در فوت و فن آشـنایی وی با

اما بعد،  نتواند خودی نشان دهدد شـودفروشـی پدرش کار کند و همین امر باعث میآش ةمواز

نا آشـــ «پنج د ور آتشـــین»ای پیوندد چرا که با گروه افســـانهناگهان آرزوهایش به واقعیت می

ــمی ــود و زیر نهر اس ــیفو»ها آن تادش ــروع به یادگیری ادــول و فنون رزمی کونگ فو «۲ش ، ش

د برای شــوقرار دارد و پو ناچار می «تای  نگ»توز به نام ببری کینه هامقابل آن ةکند. در نقطمی

 این قهرمان نامطمئن موفق او فنون را به کار بسـته و مبارزه کند. سراناام، دفاع از خود در برابر

ضـــعف او در واقع ترین نقطهشـــود که بزرگتر  خود غلبه کند و متوجه می شـــود تا برمی

 قوت اوست.بزرکترین نقطه

 نتایج و هاتحلیل داده. ۵

ــش ــخ پرس ــلی های تحقیق، متن فیلم نامهبرای یافتن پاس ــه فیلم به دو زبان اد های هر س

ا ســی قرار گرفت تعنوان پیکره ادــلی پژوهش( مورد بررها )بهفارســی آن ةانگلیســی و ترجم

دوبالژ دــداپیشــگی( در راســتای باورپذیرســاختن و  درعمل، مدیران و) دریابیم که مترجمان

های غربی برای مخاطب فارسی زبان ایرانی، از چه ترفندهایی فیلم پسندترکردن هرچه بیشتردل

ا در یسی یکنند. در این راسـتا، مواردی که یا در ادـل متن انگلاسـتفاده می« سـازیبومی»برای 

دارای بار فرهنگی بومی تشــخیص داده شــد معین گردیدند. نتایج کار  نامهفیلمفارســی  ةترجم

ســـازی عنادـــر فرهنگی برای تحقق این رویکرد و برای بومی ایرانی نشـــان داد که مترجمان
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ب در قال «ســازیجایگزین»و زبان ایرانی فارســی، عمدتاً از راهکار  گوناگون متفاوت با فرهنگ

 :کنندزیر استفاده می «هشت ترفند»کی یا ترکیبی از ی
 

 

 های بومی ایرانکی ها و آشامیدنیهای غربی با خوراها و آشامیدنیخوراکی کردنجایگزین. ۲ول جد

 شماره
اصل انگلیسی خوراکی یا 

 آشامیدنی

معادل بومی ایرانی خوراکی یا 

 آشامیدنی
 عنوان فیلم

 Chocolate icing شنل قرمزی خامه شکالتی 

 Snicker -doodles شنل قرمزی نون قندی 

 Donut شنل قرمزی پیراشکی 

 Short bread شنل قرمزی کیک یزدی 

 Noodle پاندای کونگ فو کار آش رشته 

 Bean  bun پاندای کونگ فو کار حلیم 

 Almond cookie پاندای کونگ فو کار کلوچه 

 Dice-cut vegetables پاندای کونگ فوکار قلمکار آش شله 

 Rump roast مزرعه رئیس آبگوشت گاوباش 

 Machaca مزرعه رئیس تا  کباب 

 Miss rosy cake مزرعه رئیس نقل و نبات 

 Little pudding pop مزرعه رئیس قندک کوچولو 

 Cider مزرعه رئیس شربت سیب 
 

 

 یرانیا ایبا لهجه لهجه اجتماعی انگلیسی کردنجایگزین. ۳جدول 

 عنوان فیلم اجتماعی مشابه بومی ایرانی ةلهج اجتماعی ةاصل انگلیسی لهج شماره

 What are you doing? پاندای کونگ فوکار ]می کِنی؟[تو چَکّار داری  م کِنی؟ 

 What does it look like I’m 

doing? 
 کونگ فوکارپاندای  چَکّار دارم م کَِنم؟

 What? پاندای کونگ فوکار بَلَه؟ 

 How did I do? پاندای کونگ فوکار چَکّار بکنم  م؟ 

 I don’t understand.  پاندای کونگ فوکار نمی شوم ]شیر فَهم[م که شِرُ فم 

 What’s that noise you are 

making? 
 پاندای کونگ فوکار چَکّار م کنید؟ سر و ددا م کنید؟

 What? پاندای کونگ فوکار نگا م کنی؟ 
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 Broth runs deep in our veins. .پاندای کونگ فوکار خون شلّه تو رگامونه 

 You’l l sell noodles to all of 

them 

تو هم م تونی حسابی آش 

 ]بفروشی[بوفورشی
 پاندای کونگ فوکار

 That settles it. کونگ فوکارپاندای  ]بود[ش بید  های  فیصل 

 Thanks. !ممنون[ممنان[ 
پاندای کونگ فو 

 کار

 Dude ,I  love parties. پاندای کونگ فوکار ]مهمانی ام[پسر! م عاشق میمانی ام 

 Yeah?  !پاندای کونگ فوکار ]بگو! !بگو [بوگو! بوگو 

 You boys just steer clear of 

Otis, all right? 

دور و بر بهتره ]شماها[شوماها

 اووتیس ن لکین! حله؟!
 مزرعه رئیس

 Never! You are all gonna die! !مزرعه رئیس آره ، تو نمیری زاییدی 

 Wait a second! Photo! 
بابا،  ]ببینیم[بیبینیم]کن [جلسه کوون

 بعد...]بگیریم[اول عکس بیگیریم
 مزرعه رئیس

 What? What? What 

happened? 
 مزرعه رئیس همچی شد؟ اوا، اوا، چرا

 You didn’t do that.. ! مزرعه رئیس ای زبونتو مار بزنه 

 These are ruthless and 

desperate creatures! 

نالوطی سنگدل و  ]مشت [یه مش

 بی مروت!
 مزرعه رئیس

 Second item, and number 

three 

بعدش مسله  ]دوم[مسله دویم

 ]سوم[سیم
 مزرعه رئیس

 Ok, Let’s hit it. مزرعه رئیس ]تمام [عرایض تموم 

 Wrong number! مزرعه رئیس گرفتی !]اشتباه[ اشتب 

 Great! مزرعه رئیس !]نداری [حرع نری 

 

 

 فارسی لیسی با یک تعبیر اصطالحییک تعبیر غیراصطالحی انگ کردنجایگزین. ۴جدول 
 عنوان فیلم اصطالحی ایرانی/فارسیتعبیر  تعبیر غیراصطالحی انگلیسی شماره

 You’ll get all wet. !شنل قرمزی موش اب کشیده می شی 
 You got it. !شنل قرمزی زدی تو خال 

 Come up with that 
yourself? 

 شنل قرمزی وقت؟!ة نششیرت خشک 
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 Yeah. !شنل قرمزی گل گفتی 

 You got me. !شنل قرمزی مچمو گرفتی 

 You sure this is the right 
place? 

 شنل قرمزی مطمئنی سرکار نیستیم؟!

 I can’t believe. ! شنل قرمزی توو کتم نمی ره 

 This is not my 
responsibility. 

من ادال ریخت این حرفا نیستم! این هندونه 
 مال زیر بول ما نی!

 مزرعه رئیس

 Stop it! !مزرعه رئیس حرفای دد من ی غاز نزنین 

 You know what I’m 
talking about. 

 مزرعه رئیس زکی! ماروباش با کی اومدیم سیزده به در!

 Cows don’t like houses 
much. They prefer it out 
there in the meadow. 

خب ، حودله شون سر رفته دیگه زن، سر 
 چراغی رفتن بیرون ی دوری بزنن.

 مزرعه رئیس

 Nothing can touch us. !مزرعه رئیس معلومه توپم نمی تونه تکونمون بده 

 Oh, that’s nice, good. !مزرعه رئیس گل بود و به سبزه نیز آراسته شد 

 You look the other way. !مزرعه رئیس شتر دیدی،ندیدی 

 You have a lot to learn. !مزرعه رئیس تا گوساله گاو شود 

 When I was young and 
crazy. 

وقتی جوون بودم و کله م بوی قرمه سبزی 
 می داد!

 پاندای کونک فوکار

 We all have our places in 
the world. 

 پاندای کونگ فوکار هر کسی را بهر کاری ساختند!

 Maybe  I just quit and go 
back making noodles. 

 پاندای کونگ فوکار سابم!بشاید بهتره بی خیال شم و برم کشکمو 

 Quit, don’tquit, noodles, 
don’tnoodles. 

 پاندای کونگ فوکار بی خیال شی یا نشی، آش کشک خالته!

 We are dead, so dead, 
very dead. 

 پاندای کونگ فوکار کارمون ساخته  ! دخلموونو آوردن!

 Don’t worry Master! !کونگ فوکارپاندای  بد به دلت را نده 

 He turned bad, and now 
he is in jail. 

توو زرد ار آب دراومد و بعد افتاد توی 
 هلفدوونی!

 پاندای کونگ فوکار

 I can’t even beat you to 
the stairs. 

 پاندای کونگ فوکار من حتا نمی تونستم تمبونو با  بکشم!

 I’ve done awesome. !کونگ فوکارپاندای  گل کاشتم 

 Don’t tempt me. !پاندای کونگ فوکار اون روومو با  نیار 
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 تعبیرات غیر اصطالحی انگلیسی با برساخته های اصطالحی و عامیانه فارسی کردنجایگزین. ۵جدول 

 عنوان فیلم تعبیر برساخته اصطالحی یا عامیانه فارسی تعبیر غیر اصطالحی انگلیسی شماره

 The Furious Five bowed in 
respect to this great Master. 

پنج آتشین به عالوه منهای یک به این استاد 
 جلیل شهناز احترام می گذاشتند.

 پاندای کونگ فوکار

 You were dreaming about 
noodles? 

 پاندای کونگ فوکار دیگه خواب نبود تو ببینی، قلمبه!

 My son !فوکارپاندای کونگ  ت لکم 

 It’s tables 2, 5, 7 and 12. ! پاندای کونگ فوکار هفلشتا غذا باید ببری 

 The sword of heroes پاندای کونگ فوکار شمشیر لینچان 

 I guess so. ! پاندای کونگ فوکار چاکر،غالم شما 

 No, no , no . ! پاتدای کونگ فوکار نه.جوون مادرت این کارو نکن 

 Yeah . We’re clear, we are 
so clear . 

 پاندای کونگ فوکار شیر فم شدم. ! خر  فم شدم  ! پاندا فم شدم !

 How’s that… 
آدم نمی دونه روی این مارپیچیا بندری برقصه یا 

 الویه !
 پاندای کونگ فوکار

 That was awesome . Let’s 
go again. 

 پاندای کونگ فوکار آخ پاندا پلو شدم. آخ ، جوون اضافه

 Of course it’s Shifu. What 
do you think I’m doing? 

معلومه که شیفوئه . پس، فکر کردین پیف 
 پیفوئه؟

 پاندای کونگ فوکار

 Feeling a little nauseous… ! پاندای کونگ فوکار آبگوشت کوبیده شدم 

 That Kung Fu stuff کونگ فوکارپاندای  این ژانگولر بازیا 

 Yeah, excellent ! ! پاندای کونگ فوکار مرگ من ! چاکرم 

 Outnumbered a thousand to 
one, but you didn’t stop . 

یه نیگا به چپ، یه نیگا به راست. زدی تو 
 چشش ، لنگ تو هوا ، لگد به عقب

 پاندای کونگ فوکار

 Oh, sorry about that . پاندای کونگ فوکار این ! آخ، اوخ ، جر خورد 

 Pig . ! مزرعه رئیس خیکی 

 Just take a seat . ! ریییس مزرعه ببند فک رو 

 Little tight . ! مزرعه رئیس اتل متل تلمبه، بکش کنار قلمبه 

 Thank you. !  مزرعه رئیس سمبت در 

 Manabunga ! ! مزرعه رئیس بکش کنار، گاوی نشی 

 See, I learn . ! مزرعه رئیس دیدی گوساله ت گاوشد ؟ زت یاد 

 I’m sorry about that . 
وای، خیلی خیلی شرمنده. خاک به گورم.درد و 

 بالت به کاسه سرم !
 مزرعه رئیس
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 Come here fisherman . ! مزرعه رئیس ای پدر سوخته 

 Wild Mike ! ! مزرعه رئیس دی جی پشمک 


That doesn’t apply to this . 
This is a totally 
,situationally  different  
suspect . 

موقع خوش خوشان و عشق و حالتون ما می 
شیم حمال و کار را بنداز ! موقع بدبختی می 

 ؟آره ؟ زر اومدی، قورمه سبزی !رئیسشیم 

 مزرعه رئیس

 I love the smell of the 
bacon . 

ا های حیوونی ام. گوسفند و بز  من عاشق غذ
 نیستم که علف و یوناه بخورم !

 مزرعه رئیس

 It’s not like we have a lot 
of options. 

 مزرعه رئیس ! نیسای ا غم ! پروفسور که نیستم ! راه دیگه

 Then , hello , party . ! رئیس مزرعه بعدم، دیمبالو دیمبول 
 I smell buttermilk . ! رئیس مزرعه بوی یوناه سبزی میاد 

 We are rebels . We are the 
wildest . 

 رئیس مزرعه ما ا غ ترین گاوای دنیا هستیم !

 You have come to the 
wrong place . 

دد بار گفتم جای من نخواب ! این هزار و 
 سیصد و شونزده بار !

 رئیس مزرعه

 Oh, man ! Man, oh , man. 
ای با داد ای داد ،ای بی داد !ای داد ،اوه، بچه ها.

 ! بامداد !
 رئیس مزرعه

 Oh , milk me .  .رئیس مزرعه غلط کردم. دیگه شیر خوری نمی کنم 

 I’ll bring you back a drink 
or something . 

وقتی برگشتم ، یه چیزی واست میارم بخوری، 
 مثال یوناه پفکی !

 رئیس مزرعه

 You are a big  meanie . رئیس مزرعه ای !تو خیلی پدر سوخته 
 Themtiny . ! رئیس مزرعه شوال زپرتیای فسقلی 
 I got it . I got it ! ! رئیس مزرعه کسی نیاد جلو ! این فیتیله مال خیکیه 

 Chubbaface , you crazy 
cow ! 

 رئیس مزرعه عروسکی ، گنده بکی ، واسه دل کوچیکم تکی !

 Say I’m smooshy . I’m 
smooshy ! 

 رئیس مزرعه بگو من نازگلم ، من شاسگولم !

 Gotcha ! ! شنل قرمزی دمبتو گرفتم 
 What’s that smell ? شنل قرمزی می کشی دهنتو یا پوزبند می خوای؟ 
 This player -hater ! شنل قرمزی این جوجه فکلی 
 Yeah baby! ! شنل قرمزی جوونمی جوون 

 

 

 

 فارسی ةاصطالحات عمومی انگلیسی با اصطالحات و تعبیرات عامیان کردنجایگزین. ۶ جدول
انگلیسیاصطالح عمومی  شماره  عنوان فیلم عامیانه فارسی اصطالح یا تعبیر 

 Got a way to back up this? ! شنل قرمزی مدرک داری بذار تنگش 
 My mom ‘s half-loon. شنل قرمزی مام خدا بیامرز، مخش تاب داشت !ة نن 

 Howdy partner. ! شنل قرمزی بزت به چاک ، ریفیق 
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 Who is the bandit? !شنل قرمزی دزده کدوم خریه؟ 

 Are you telling me we’re back 
to square one? 

تو از اول شب داری واسمون لنترانی می 
 سر خونه اول؟ خونی. حالم برگشتی

 شنل قرمزی

 What is he saying? شنل قرمزی چی بلوور کردی؟ 

 What is it boy? ! شنل قرمزی عینهو آدم بنال 

 That hurts. !شنل قرمزی دماغ سوخته خریداریم 

 Never! ! زییس مزرعه زائیدی !آره،تو بمیری 

 Didn’t we all know that? !مزرعه رئیس ببند فکو 

 That’s nice , Dad! ! مزرعه رئیس باشه، ا غ دانا !  بابا 

 All righty ! !مزرعه رئیس ای باغت آباد انگوری 

 Oh man, you are killing me 
dude! 

 مزرعه رئیس آی کیو ! حا  ما ی چیزی گفتیم ها !

 Only  one old fat you ! ! مزرعه رئیس تو یالقوز ابله تک و تنهایی 

 Would you stop? Come on! ! مزرعه رئیس ول کن ! عاب آویزونی هستی 

 Congratulation, boss!  مزرعه رئیس نوکرم ! ! رئیستبریک می گم آقای 

 Give me a piece of wood over 
there. 

شیطونه می گه بزنم همشونه شل و پل 
 کنم !

 مزرعه رئیس

 What else was I gonna do? !مزرعه رئیس می خواستی چیکار کنم، نفله ؟ 

 Hey, whoa, no !  ! مزرعه رئیس اینو !هی ! زکی 

 Right? Yeah ! ! مزرعه رئیس نه ! نکمه 

 I hear  the  music  over  there . 
ای وای بازم ددای مزغون و دامبول و 

 دبمبولشون میاد !
 مزرعه رئیس

 Come on, move it ! ! مزرعه رئیس د زود باش ! تکون بده اون خیک پهنو 

 No, I mean sure . I no mind 
you. 

 مزرعه رئیس مزاحم سگ کیه ؟!

 Could you just not say 
anything? 

می شه لطف کنی و اون گاله ات رو 
 ببندی ؟

 مزرعه رئیس

 No way, no way ! مزرعه رئیس ! عمرا ! دد سال سیاه 

 Shoot ! I told you they can 
smell it.  ! 

مرده شور ببره ! گفتم که بوش بهشون 
 می رسه

 مزرعه رئیس

 Here we come ! ! مزرعه رئیس بزن گاراژ که ما اومدیم 

 Just take the bowl ! ! مزرعه رئیس چقد می لمبونی؟ یاهلل بدو دیگه 

 All right  . Let’s go . ! مزرعه رئیس جوون جفت سیبیالت پایه ام 

 Sure you were ! ! مزرعه رئیس آره جوون خودت 

 Second  مزرعه رئیس دویم !مساله 
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 Let’s hit it ! ! مزرعه رئیس عرایض تموم 

 Human articles ! مزرعه رئیس کا ی انسونی 

 Have some fun.  مزرعه رئیس میذگرونیم !یخده خوش 

 Thanks Pop! You’re the best! ! مزرعه رئیس ای دمت گرم ! حرع نری 

 There’s no way this is 
happening . 

عمرا من این کارو نمی کنم. ادال راه نره 
! 

 مزرعه رئیس

 Chopper ! مزرعه رئیس هلی کوفتر 

 Wait !  مزرعه رئیس یوخده دب کن بیبینم ! ،یو 

 All right , come on . Give me 
your best shot! 

 مزرعه رئیس زپلشت ! هه هه رخصت !

 Have you seen Otis? مزرعه رئیس یدی ؟س رو این دور ورا نی یاوت 

 Phone ! مزرعه رئیس تیلیفون 

 Actually, ! مزرعه رئیس راسیاتش 

 Whatch got? You got nothing 
cause I got it right. Here you 
picking on my friends? 

خب چی میگی؟ این گوی و این میدون. 
به رفیقای من گیر می دی؟ مگه خودت 

 خوار مادر نداری؟

پاندای کونگ 
 فوکار

 Don’t tempt me! ! اون رومو با  نیار 
پاندای کونگ فو 

 کار

 It was a stupid dream !  فوفو  بود !آخه کار بچه 
اندای کونگ 

 فوکار

 Tough job! ! من حتا نمی تونم تمبونمو با  بکشم 
پاندای کونگ 

 فوکار
 

 

 آهنگ های انگلیسی با آهنگ های قدیمی یا بومی ایرانی کردنجایگزین. ۷جدول
 شماره اصل متن آهنگ انگلیسی فیلم ایرانی جایگزین شدهآهنگ قدیمی یا بومی  عنوان فیلم

 مزرعه رئیس

 من همونم که یه یروز می خواستم دریا بشم.

 می خواستم بزرگترین دریای دنیا بشم.

 آرزو داشتم برم تا به دریا برسم.

خواننده، حسن   [شبو آتیش بزنم تا به فردا برسم...
شماعی زاده ، خواننده ایرانی قبل از انقالب 

 ]اسالمی ایران

Well, I won’t back down.              
No, I won’t back down . 
You can stand me up at the gate 
of hell, but I won’t back down. 
Gonna stand my ground. 
Won’t be turned around, and 
I’ll keep this world from 
dragging me down. 
Gonna stand my ground. 



 شنل قرمزی
 لب کارون، آخ آخ چه گل بارون

 یشنن دلدارونوقتی که م می شه
 غوغا می شه، تو شط تو بعد از ظهرا 

Buck teeth, bark in my claws 
I’m a tree critter 
Sticks and stones are my bread 
and bones 
I’m a tree critter 
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خواننده، نعمت اهلل [می خونن نومه ها توی ایوون

اآغاسی، خواننده قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
 ]ایران

 شنل قرمزی
بخشی [ی ، دیری ری  ری ، دیری ، دیری ری ر

 بادا بادا مبارک بادا» از آهنگ سنتی و بومی ایرانی
«[ 

Ba baba-da ba –da 
Ba baba 



 شنل قرمزی

ه ی» بخشی از آهنگ محلی فولکولوریک خراسانی
 "دونه انار، دو دونه انار ، سیصد دونه مروارید

 افشونه آفتاب لب بوم نور "
 سماور جوشه

 » یارم تنگ طال دوش گرفته، غمزه می فروشه

I got horns that hold the 
muffins 
And I got horns that hold the 
pies 

 

 شنل قرمزی
عروسک قشنگ من » بخشی از ترانه کودکانه ایرانی
Happily ever after agency…  ..... "قرمز پوشیده

 شنل قرمزی
بخشی از یک تصنیف فولکولوریک ایرانی با مطلع 

 ....."از قند و عسل ساخته ام جوجه خرو » شعر 
In the woodie with the goodies 
for the Jacks and Jills… 

 
 

 

 

 فرهنگی غربیبانیعناصر ز ذفح. ۸ جدول

 عنوان فیلم عبارت یا جمله حذف شده متن انگلیسی مورد استفاده در فیلم شماره

 I am Lutheran. مزرعه رئیس حذع شده 
 I can’t even reach mine. مزرعه رئیس حذع شده 

 There is an « L”  on this boy’s 
forehead. مزرعه رئیس حذع شده 

 Otis? Are we supposed  to not yell 
’Rock”? مزرعه رئیس حذع شده 

 We can’t yell «Tree « or «ROCK” مزرعه رئیس حذع شده 

 Yeah, I should really go, Mr. Jordan 
Air. مزرعه رئیس حذع شده 

 You know me , Ladykiller. مزرعه رئیس حذع شده 

 I say «Niffy” . I do, and sometimes 
even «Swifty”. I’ll say that. مزرعه رئیس حذع شده 

 I’m Bombastic,Really fantastic Mr. 
Boom , Boom, Boom. Boom مزرعه رئیس حذع شده 

 Imagine, me making tofu? پاندای کونگ فو کار حذع شده 

 Property of Crane پاندای کونگ فوکار حذع شده 

 I’ve seen enough. پاندای کونگ فو کار حذع شده 

 I could come at you Monkey style, 
or I’m coming at yasnikity- snake پاتدای کونگ فو کار حذع شده 

 The Battle of Weeping River . پاندای کونگ فو کار حذع شده 
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 Far away places? شنل قرمزی حذع شده 

 Paul’s Bunion Cream has a soothing 
formula شنل قرمزی حذع شده 

 These tunnels, I need one that leads 
to Pucket Grove شنل قرمزی حذع شده 

 Greg Stiltskin شنل قرمزی حذع شده 

 The Muffin Man شنل قرمزی حذع شده 

 Battle of the Iron Cage Gladiators شنل قرمزی حذع شده 
 

 

 

 ندارند دوجو نامهفیلمعبارت یا عباراتی که در متن انگلیسی . ۹جدول 

 شماره
عبارات متن عبارت یا 

 اصلی انگلیسی
 عنوان فیلم نامهفیلممتن ترجمه فارسی 

  وجود ندارد
 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

 مزرعه رئیس

  مزرعه رئیس من زیر آواز به کنج این جنگال بس که زدم وجود ندارد

  وجود ندارد
 خواستی که پریدی مگه نه؟پر پرواز می 

 من آمده ام وای! حا  دارم می رم!
 مزرعه رئیس

  شنل قرمزی آی ننه ! وجود ندارد

  شنل قرمزی بابا تو دیگه کی هستی؟ وجود ندارد

  وجود ندارد

 دستای من شده ده تا!
 شصتای اون شده ده تا !

 آخ جوون !
 با قال محل، آخ جوون !

 شنل قرمزی

  شنل قرمزی هی نفتی ، نفتی ، نفتی ! نداردوجود 

  شنل قرمزی آخ جون ! آخ جون ! دام دام دارام، آخ جون ! وجود ندارد

  شنل قرمزی امشب که شیر شیرم ، از خوشحالی می میرم ! وجود ندارد

  وجود ندارد
چرا من همچینک می شم ؟ چرا آخه این جور می 

 ! شم ؟ چه خوابی دیدم خدا می دونه
 شنل قرمزی

  وجود ندارد
فکر می کنی به همین راحتی راز قدرت بی نهایت 
 رد می رارم توی دست توی بی عرضه؟ هان؟

 پاندای کونگ فوکار

  پاندای کونگ فوکار این قد نزدیک نیا، دهنت بو می ده ! وجود ندارد

  پاندای کونگ فو کار شیفوی شاخ پشمکی، گوش پشمکی ! وجود ندارد

  وجود ندارد
الفرار! هوار ! اینا می خوان منو به کشتن بدن، بابا 

 شله پز !
 پاندای کونگ فو کار

  پاندای کونگ فو کار بیا جلو گوگولی ! وجود ندارد
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  وجود ندارد
حا  دیگچه پزون ! ببینم کیفور شدی؟ آره؟ چه 

 بکونم ؟فکر کن غذا ! آره نون لواش !
 پاندای کونگ فو کار

  پاندای کونگ فو کار کاسه را بگیر تا تنبانت سفت کنم ! وجود ندارد

  پاندای کونگ فوکار چقد می لمبونی؟ یا اهلل، بدو دیگه! وجود ندارد
 Uh, I  guess so ! ! پاندای کونگ فو کار چاکر غالم شومام 

  وجود ندارد
یه ضرب المثل قدیمی هس که می گه شتر در 

 رشته برشته، باباش بزغاله کشتهخواب بیند 
 پاندای کونگ فوکار

  پاندای کونگ فو کار توی دست توی بی عرضه؟ هان ؟ وجود ندارد

  پاندای کونگ فو کار حال من که به هم می خورره ! وجود ندارد

  پاندای کونگ فو کار جوون مادرت این کارو نکن! وجود ندارد

  پاندای کونگ فو کار خدمتتون ارادت ویژه دارمجان نثار  وجود ندارد

  وجود ندارد
آدم نمی دونه روی این مارپیچی ها بندری برقصه 

 یا الویه ! آی، آی، اوفی،این ور دلم ....
 پاندای کونگ فو کار

 

 گیرینتیجه و حث. ب۶

 اجمالی بهنگاهی ، مورد اشاره در با پژوهش حال، چنانچه در پی یافتن پاسـخ دو پرسـش 

گانه با  بیندازیم، خواهیم دید که مترجمان )و نیز مدیران دوبالژ( ایرانی برای جـداول هشـــت

ها، مطالب این گونه فیلم ســازیبومیو همچنین  ازدایی از مفاهیم و مطالب متن زبان مبدغرابت

 اند:از سه ترفند یا رویکرد بهره برده عمدتاً

 ــاختن واژه ــانانی از زبان حات زبان مبدا ها و ادــطالجایگزین س ــی( با همس )انگلیس

 (د۷تا۲)جداول  مقصد)فارسی(

  در برابر آنچه که در افزودن کـامـل آوا، واژه، ترکیب و ادـــطالحی در زبان مقصـــد

 د(3)جدول  وجود ندارد ازبان مبد نامهفیلم

 ـــایر عنادـــر ترکیب یا ادـــطال واژه، یا کامل آوا، حـذع نســـبی ح زبان مبدا و س

 (.۸بومی در زبان مقصد) جدول فرهنگی غیرزبانی

ـــب بهره گیری از هریک از این ترفندها را چنانچه بخواهیم با اعداد و ارقام نســـبت و تناس

ـــه فیلم  ها و کردن خوراکیمورد جایگزین 59نشـــان دهیم، خواهیم دید که ماموعاً در هر س

(، ۲جدول ) خوردچشــم میایرانی بههای بومی ها و آشــامیدنیهای غربی با خوراکیآشــامیدنی
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(، 9جدول ) ای اجتماعی جورافیایی ایرانیای اجتماعی با لهاهکردن لهاـهمورد جـایگزین ۲9

ــی مورد جایگزین ۲1 ــطالحی فارس ــی با یک تعبیر اد ــطالحی انگلیس کردن یک تعبیر غیراد

طالحی های ادتهکردن تعبیرات غیرادطالحی انگلیسی با برساخمورد جایگزین ۴۴(، ۴)جدول 

ـــی کردن ادـــطالحات عمومی انگلیســـی با مورد جایگزین ۴3(، 1جدول ) و عـامیـانة فارس

های انگلیسی کردن آهنگمورد جایگزین 3(، 3جدول ) ادـطالحات و تعبیرات عامیانة فارسـی

افزودن عنادر زبانی غیر موجود در  مورد ۲1، و (۷جدول ) های قدیمی یا بومی ایرانیبا آهنگ

 (.3جدول ) نامة متن انگلیسی مبدامفیل

ها و ارقام و آمار بنگریم، در خواهیم یافت حال چنانچه با دقت باز هم بیشــتری به این یافته

 ویژه از طریق سههو ب «سازیجایگزین»مطالب عمدتاً از طریق « سازیبومی» رسـدنهر میکه به

ــاهده در جدول ــامد ردد بهگیاناام می 3و  1، ۴ هایترفند مورد مش  ۴۴مورد،  ۲1ترتیب، با بس

ا ت اندها کوشــیدهرســد که مترجمان ایرانی این فیلمنهر میمورد. به ســخن دیگر، به ۴3و  مورد

، یعنی هاویژه مخاطبان ادلی این گونه فیلمهو ب هاچه بیشتر مطالب فیلمتر شدن هربرای نزدیک

ای مختلف و با درجات ها را در جاهنامهایرانی، فیلمفرهنگی نوجوانان و جوانان به فضای زبانی

 گارترثیری ماندکرده تا تأ ســازیها را بومیزدایی کرده و ســ س با ترفندهایی آنمختلف غرابت

ــرگرمهو ب) ژوهش پرود نتایج کلی این کننده( بر جای بگذارند. به این ترتیب، گمان میویژه، س

ان به زب شــده از یک زبان مبدامهســازی مطالب ترجمیدر راســتای تأیید تعریف ونوتی از بو

ر یک محوفرآیند تبدیل قوم»عبارت است از « سازیبومی»مقصد دیگر باشد چرا که از نهر وی 

طبان ادل اثر مخا های فرهنگی زبان مقصـد به نحوی که گویی پدیدآورندهمتن بیگانه با ارزش

(. طبیعی اســت ۲1، ص. 5331)ونوتی، « زبانی مقصــد را مد نهر داشــته اســتفضــای فرهنگی

 ادطالحات و تعبیراتی ةهای کارتونی، نیازمند ترجمهای فرهنگی، همچون فیلموردهآفر ترجمة

و فرهنگ غیربومی که در دـــورت موفقیت مترجم در اناام درســـت این امر،  اســـت از زبان

رخودی بر زبان و فرهنگ ها، اعتقادات، رسوم و نمادهای غیدرستی از تحمیل ارزشبه تواندمی

 خودی پیشگیری نماید.

ـــت که ترجمه و دوبله فیلم  های بیگانه مورد نهردر واقع، نتـایج این پژوهش بیانگر آن اس

د روند انددر ادـــل به فارســـی نوشـــته شـــده هانامهای دـــورت گرفته که گویی فیلمگونهبه
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رهنگ و ف فارسی انگلیسـی به زبان هاینامهزبانی موجود در فیلمسـازی مفاهیم فرهنگینزدیک

انی ضــروری زبنوعی انطباق گفتمانی میانایرانی با دقت و ظرافت بســیاری دــورت گرفته تا به

ها نه ترین نقش این گونه فیلمها دورت گیرد. از آناا که مهمبرای انتقال مفاهیم و مسـائل فیلم

ــرگرم»فقط دــرع انتقال اطالعات و دانش بلکه  ــازیس ــد، در نتیاه نهر میبه مخاطب« س رس

 را هانامهو فیلم دهادـول متعارع ترجمه چشم پوشیاز ناچار هها در مواردی بنامهن فیلمامترجم

ن اقدام اند. ایفیلم به فارسی برگردانده هرچه بیشتر سازیبا هدع بومیعمدتاً دـورت آزاد و به

ترجمه را فقط و فقط محدود به انتقال همخوانی دارد که هدع ( ۲151) 5ظاهراً با رویکرد ینگ

 .داندو انتشار اطالعات نمی

توان گفت با توجه به این تحقیق می ۲در هر دــورت، در ارتبا  با پاســخ پرســش شــماره 

توان رسد مینهر میبه 3و  1، ۴ هایتامع بسامدهای چشمگیر سه ترفند مورد اشاره در جدول

های هنامهســـتند که متن فیلم« گرایش»ها دارای این نه فیلماین گو ادعا کرد که مترجمان ایرانیِ

سی و های فاربازاریها، و کوچهاز تعبیرات ادطالحی، عامیانه حداکثریانگلیسـی را با استفاده 

 ذیرتر ســاخته وهای بومی ایرانی برای مخاطب عمدتاً نوجوان و جوان ایرانی باورپالمثلضــرب

ــخن ما  تر کنند. به ایننمایانهبومی ــوترتیب، این س ــت که برخی آن را در  همس با دیدگاهی اس

و  (۲113)چیارو،  اندمورد بحث قرار داده ۲«ارجـاعات فرهنگی ویژه»چهـارچوب مبحـث کلی 

ـــتمایة  ۴«انطباق فرهنگی» یا 9«زنی فرهنگیپیوند»برخی دیگر آن را بـا ادـــطالحاتی مانند  دس

ینــدی کــه در طی آن (د یعنی فرآ533۲، 1)هروی و هیگینز انــدپردازی قرار دادهتحقیق و نهریــه

، دورت بافتارمند شفاعهکوشـد عنادـر زبان و فرهنگ غیرخودی را با ترفندهایی بمترجم می

 باورپذیر، و دلنشین در زبان خودی بومی سازد.

ــا  این پژوهش این گمانه مطرح شــد که گویی  ــوی دیگر، از آناا که براس  «هدع»از س

ـــرگرم»و نیز مدیران دوبالژ( ایرانی عمدتاً ) مترجمان ـــازی مخاطبانس ویژه مخاطبان هو ب) «س

                                                           
1. Yang 

2. Culture- specific references 

3. Cultural transplantation 

4. Cultural transposition 

5. Hervey & Higgins 
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 5«نهریة هدفمندی» ها را در پرتواین یافته نوجوان و جوان( ایرانی اســت، در نتیاه شــاید بتوان

م دانیچرا که می دنقد و بررسی کشاند شده نیز به بوتةمطرح  (۲11۴، 53۸۴) ۲که توسـط ورمیر

ترجمه، عملی اسـت هدفمند که هدع آن معطوع به متن مقصد استد به »ن نهریه براسـا  ای

این معنـا کـه اولویـت را بـه هـدع مفروی علنی مترجم حقیقی یا حقوقی در زبان و فرهنگ 

 ایبه ترجمه از این روســت که از این دیدگاه، هدع ارتباطی ترجمه دســتیابی .«دهدمقصــد می

متن  ةترجمه برای ارزیابی شایست تن مبدا نیسـت چرا که این نوعبا م 9مبتنی بر برابری تنگاتنگ

نسبی  عین وفاداری رسد، بلکه در حقیقت متن مقصد باید درنهر نمیمقصـد ضرورتاً مناسب به

ـــد که مخاطب زبان و فرهنگ مقصـــد آن را درک کندآن بـه متن مبـدا، ـــت باش  چنان یکدس

 (.  513 ص. ،۲15۴، ۴)شاتلورث و کاوی

 هاکنـد ترجمه این فیلمکـه اعالم می پژوهشدیگر این  حـال، بـا توجـه بـه یـافتـةدر عین 

سا  مترجم را اح «پیدایی»و  «حضور»ها، با ظرافت دـورت گرفته که تماشاگر فیلم ایگونهبه

 رنس ونوتی موســوم  این ادعا در چهارچوب نهریة رســدکند، در این مورد نیز به نهر مینمی

ست همین ناپیدایی مترجم ا»ونوتی  ةگفتد چرا که بهنیز قابل تفسـیر باشـد 1«ناپیدایی مترجم»به 

 عین حال بیگانه بودن متن شـود تا متن زبان مبدا در زبان مقصد بومی گردد، و درکه باعث می

  (.  5۷-53، ص. 5331)ونوتی، « مبدا نیز به چشم نخورد
 

 ها و پژوهش بیشترکاربست. ۱. ۶

ر ، قابل تعمیم به سایحادـل هایبا قاطعیت ادعا کند که یافته تواندهرچند این پژوهش نمی

ونه زبانی فراگیرتری از این گ براسا  تهیه و تدوین پیکرة توانباشـند ولی میموارد مشـابه می

توان تر قرار داد. همچنین، بدیهی است میآزمایی دقیقآمده را مورد راستیدسـتنتایج به موارد،

یت ها کمک کرده و باعث تقونامهفیلم به ترجمة توانددورت بالقوه میها بهیافتهاعالم کرد این 

ها برای توان از این یافتهها شود. عالوه بر این، میو ارتقای جایگاه دنعت ترجمه و دوبله فیلم

                                                           
1. Skopos theory 

2. Vermeer 

3. Close equivalence 

4. Shuttleworth & Cowie 

5. Translator’s invisibility 
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 شاویانبرداری کرد. دانهای مشابه بهرهفیلم ةعلل توفیق و یا عدم توفیق ترجمه و دوبل کندوکاو

توانند ، نیز می9، و ۲، 5فیلم و نوار  ةهای ترجمویژه در در همترجمی زبان انگلیسی، ب رشـتة

ــائل ترجمه نیزکه نهریههای آن اســتفاده کنند. همچنانو یافته پژوهشاز نتایج این   پردازان مس

آمده ستدنتایج به های آن بهره گیرند. از سوی دیگر، برای تکمیلاز نتایج و یافته تممکن اسـ

های پیشنهادی زیر به پربارتر شدن هرچه بیشتر این زمینه تحقیق کمک توان با اناام پژوهشمی

 کرد:
 

 دوبالژ در مورد محاسن و معایب این دـداپیشـگی نهرخواهی از مترجمان و مدیران  

 دگونه ترفندها

 دترفندهاشناسان در مورد اهمیت و محاسن و معایب این گونه نهر خواهی از زبان 

 دهانهر خواهی از بینندگان و مخاطبان عمده این نوع فیلم 

 دادطالحات ةها از نهر انطباق با ادول کلی ترجمارزیابی دقیق این ترجمه 

 ــابه و تفاوت نحوة به ــة تش های ها و دوبلهکارگیری این گونه ترفندها در ترجمهمقایس

د و سیمای جمهوری اسالمی ایرانددا  و دوبلة هااسـتودیوهای خصـودی در مقابل ترجمه

این گونه  ری اسالمی ایران در ترجمه و دوبلةطور معمول دـدا و سـیمای جمهوچرا که به

 .کندمی عمل تر از استودیوهای خصودیکارانههر زبانی و فرهنگی محافههاز ن هافیلم
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