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Abstract 

There are numerous films that the director or scriptwriter decides to use bilingual 

characters in them. Moreover, a foreign language may be observed because of 

shooting a film in a foreign country. In this case, the translator and the dubbing team 

may face difficulties. The aim of the present study is to examine the translation 

strategies in multilingual films. To this end, 713 minutes from six films were 

scrutinized to gather all the third language instances based on Zabalbeascoa and 

Corrius’s (2014) model. Then, their counterpart translations were extracted from the 

dubbed versions and classified based on Corrius and Zabalbeascoa’s (2019) model. 

The results revealed that the third language was maintained in most cases. In this 

sense, the character’s voice was repeated or the voice actor read the phonological 

translation. The results could be useful for translator trainees to become familiar with 

the possible translation strategies in multilingual films. Moreover, further research 

on this issue can improve dubbing quality, at least at linguistic level. However, 

further investigations are demanded to have a comprehensive list of possible 

alternatives for dubbing or subtitling multilingual films. 
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 چکیده

بهههاراردان  ههها  متعهههیّد وجهههود دارد بهههه بهههه دلا ههه   متعهههیّد هههها  نمونههه لههه  م

زبانههه بههه تهه  اسههتداده بننههیههها ی از شخصهه   ا رنههی تههامی تصههم م نو سنامهههل  م

ی له  م صهتب  بننهیر در ا هر صهورت بهار نباشنی و به زبان د گر  غ هر از زبهان اصه 

هها و   یودبهه مته توجّههچرابهه با هی بها  ،تهر وواههی بهودت م ترجمه و دوب هه سهخ 

 شه درسهتی اتخهاک بننهیر تت  هض  ااهر بها بررسهی ا  ترجمههتصم م  ،شرا ط واص

 ه  دوب هها  چنیزبانهه درل  م چنیزبانه بر آن اسه  بهه بهه بررسهی نتهوۀ ترجمه  له  م

ههها  زبههان سههود موجههود در بپههردازدر نمونهههشههیه در بخهه  وصوصههی عراه لارسههی

 «زابالب اسهه و و بور ههوت»لهه  م بههر اسههات مههیل تت   ههی  شهه دق  ههه از ا ههر  717

اسههتخرا   ،( اههردآور  شههیر در اههاد بعههی  ترجمهه  ا ههر مههوارد از ن ههخ  دوب ههه7410)

ههها  ههابی از هبنههی  شههیر داد( دسههته7412و بههر اسههات مههیل بور ههوت و زابالب اسهه و )

بارهها ی چهون پخه  هها، در ابرهر مهوارد زبهان سهود بها راهآن بود به در دوب   ا ر ل  م

بنهی  ها ترجمه  واجهی صیا  شخص تی به بهه زبهان سهود در له  م اصه ی صهتب  مهی

بنههی،  دهه. شههیر ا ههر تت  ههض جههه  آاههاهی دانشههجو ان آن را ب ههان مههی صیاپ شهههبههه 

ههها  چنیزبانههه پهه   رو بههرا  ترجمهه  لهه  مترجمههه بههرا  آشههنا ی بهها راه ارههها  

باشههیر م ا  هه  ن ههخ  اصهه ی و دوب ههه و تت   ههات در ا ههر زم نههه  راهگشههاتههوان مههی

از منظهر  البتّهه  بهتهر تول هی متصهولاتی بها ب د ّه جهه باعث آااهی صنع  دوب هه و درنت

بنهی  جهام شهودر در اهمر تت   هات ب شهتر  ن هاز اسه  تها بهه جمه یشناسی مزبان

 ها  چنیزبانه رس یرها  موجود برا  دوب ه  ا ز رنو س ل  ماز انواع روشتر  

 شن یار ، ترجم  د یار ل  م چنیزبانه، زبان سود، دوب ه: هادواژهیکل
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 مهدّمق. 1

ههها و مههردد بههه تماشهها  لهه  م بههازهما  داو ههی رسههانهمتصههولات چنههی یتول هه بههاوجود

 بتههث مههوردر ترجمهه  لهه  م همههواره دهنههییمههتول ههیات بشههورها  وههارجی ع اقههه نشههان 

چههون   دشههن یار  بههوده و از جوانهه  متعههیّال در  ههوزۀ ترجمهه  د ههیار  ههان لعّههمت ّ

(، 7412سهه   ه، لههر، ووشپور، وماعی؛ صههاد 7414ترجمهه  زنههم )دم ههر  و ا مههی ، 

؛ پابهههار، 7410سههه   ه و عهههامر ، )وهههوش و س اسههه  مم هههم  وجهههود ب مهههات تهههابو

شناسههی و لرهنگههی )نههورد، وههوشم هها   جامعههه( 7474سهه   ه، وماعههی راور ، ووش

؛ 7412سههه   ه و عهههامر ، ( و ترجمههه  آهنهههی در لههه  م )وهههوش7412سههه   ه، عهههامر ، 

ر چههال  د گههر  بههه در اسهه  شههیهیبررسهه( تههابنون 7412سهه   ه و متمههیع  ماده، ووش

د وجهود زبهان د گهر  غ هر از زبهان رو شهوهترجم  له  م مم هر اسه  متهرجم بها آن روبه

ههها  اصهه ی لهه  م اسهه ر تههابنون تت   ههاتی در ا ههر زم نههه و در جههه  بررسههی ت ن هه 

؛ 7417، 7؛ م نوتِ هها1،7442مههانتی ازجم ههه اسهه  شههیهانجاد چنیزبانهههههها  ترجمهه  لهه  م

 ر7412و مهی مادوانی  4127، 4بور وت و زابالب اس و ؛7417 7زابالب اس و

، (7440) 2اسههپنگ   ، (7441) 2عروسههی مان ههونبههرا  مرههال  متعههیّد ههها  در لهه  م

ههها ی را پ ههیا تههوان نمونهههمههی( 7417) 2بوبههو و (7417) 1هواپ ماههها(، 7447) 7دن هها  آزاد

زبانههه لههر  مههیبههرد بههه د گههر در قالهه  تعر ههج قههی می ترجمههه بههه در آن مههتر را تهه 

ع هاوه بهر زبهان  چرابههانجهی بردنی و ترجمهه متهیود بهه زبهان مبهیق و م صهی بهود، نمهی

( آن را 7412د بهه بور هوت و زابالب اسه و )شهومبیق، زبهان د گهر  ههم در له  م د هیه مهی

 نامنیرزبان سود می

                                                 
1. Monti 

2. Minutella 

3. Zabalbeascoa 

4. Corrius & Zabalbeascoa 
5. monsoon wedding 

6. Spanglish 

7. It’s a free world. 

8. planes 

9. Coco 
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امشههیه در  لهه  م ازجم هههههها  مخت ههج باربردههها  متدههاوتی دارد زبههان سههود در لهه  م

ما ههه اسهه  و زبههان سههود ترجمههه بههر بههه در آن بتههثِ 7447متصههول سههال  1ترجمههه

بههه  7417متصههول سههال  7جههانگو  رهاشههیهمواههوع اصهه ی داسههتان لهه  م اسهه ر لهه  م 

ن هم زبهان  7ههااربها     ههاانه  هها از زبهان سهود اسهتداده شهیر در سههبرا  ت و   ب  شه

  یهها یانمها پوسهاو  له  م و  ازآنجابههشهیه اسه ر  باربردهبههسود سهاوتگی )تصهنعی( 

د، بههم ن  ههتنی اههرور  وشههههها ی غ ههر از زبهان اصهه ی لهه  م اسههتداده مهینبهه در آن از زبهها

 اس  به ا ر جنبه در ترجمه در نظر ارلته شودر

در  ی یسههت ر تد ّهه   ازپهه  باسهه   شههیهانجادههها  مخت ههج تت   ههاتی بههه در  ههوزه

ا ههر  تت   هات بهر رو  شه   بها کبههر( 7442) 0لهارتسبههردر مهیمتهون را ز هر سه ال مهی

 لردمنتصههربهزبههان مههادر   و ههها  بابهه هو ّهه  یزورب ّبهههبههه  دهههییمههنشههان  هو ّهه 

( بهه ا هر مواهوع اشهاره بهرده بهه از 7440) 2ر هِه سانیدادهازدسه معنا  قی می وهود را 

بها به    ،غالبهاً ،شهونی بهه مخازه سهاوته مهی  ااونههبههها م  اد  به بعی ل  م 1214  ده

هها  او هر رشهی صهعود  در سهال ،شهود و ا هر مواهوعاز    زبهان در له  م مواجهه مهی

انهی بهه هها  مههاجر را بهه تصهو ر بشه یه ضهور شخصه   متعهیّد ها  داشته اس ر ل  م

 بهر اسهاتبننهیر بهه زبهان مهادر  وودشهان ههم صهتب  مهی ،ع اوه بر زبان بشهور م صهی

دو  هها ههها  بننههی شخصهه  تعر ههج مههی (7417) 2آنههی نو و هم ههاران ه خههمآنچههه د 

 8شههونیر دلاباسههت تامههی 7«ههها  چنیزبانهههلهه  م»باعههث بههروز یانههر  موسههود بههه  چنیراههه

هها  رسهمی، اهو  ، اهو   اجتمهاعی، زبهان بوچههشهام  زبهان بهه ( به هر متنی7442)

 بنیرها  ساوتگی باشی، اصط اح چنیزبانه از ا  میو زبانبازار  

                                                 
1. lost in translation 

2. Django unchained 

3. the lord of rings 

4. Meylaerts 

5. Heiss 

6. De Higes-Andino 

7. multilingual 

8. Delabastita 
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هها  مخت هج در  ه  زبهان بنهی، ترب بهی از( تعر هج مهی7442) 1آنچهه دو ِهر بر اسات

نههه بههاراردان بههرا  نشههان دادن شههودر در لهه  م چنیزبالهه  م منجههر بههه لهه  م چنیزبانههه مههی

انگ   هی(   هها  ب گانهه از زبهان د گهر  غ هر از زبهان اصه ی له  م )در ا هر م اله شخص 

در ههها  وههاص وههود را دارچههال  ،هم شههه ،ههها  چنیزبانهههبنههیر ترجمهه  لهه  ماسههتداده مههی

 هو ّهه ها، ها  زبههانی، لهجهههمعت ههی اسهه  بههه در ب شههتر مههوارد اونههه )7441) 2لئونههارد 

ی و بهه ا هر امهر اکعهان دارد بهه دوب هه تها نشهوقهومی و تی  هرات زبهانی در دوب هه متهو می

 هه ز زبههان سههود در ترجمههه  ارچههه ردهههییمههرا بههاه   3 ههی   ههس د گربههودای

ها ی را  اله  تهوان نمونههامها می ،رو باشهیراه بهرا   ه  چهال  په   تر رتوانی سهادهمی

ههیز از م اله   انهیربارهها ی مه بر را بهرا  انت هال زبهان سهود اتخهاک بردهبه ت م دوب هه راه

ا  تها بتهوان مجموعهه هها بهه لارسهی اسه هها و دوب ه  آن اار بررسی زبان سهود در له  م

  و دانشههجو ان اترجمهه  متصههولات چنیرسههانه منههیان بهههبارههها را در اوت ههار ع اقهاز راه

توانهی بها متهرجم و  ها ته م دوب هه می ،هها یچنه ر ل  م قرار دادر درنت جه بهه هنگهاد ترجمه 

و داشههتر دل  ههی منط ههی بههرا  انتخهها  آن شهه وۀ  تنههوّعم یبارههها در اوت ههار داشههتر راه

 قبولی ارا ه دهیرقاب  ترجم ترجمه، 

 پژوهش ۀپیشین. 2

 تعریف زبان سوم. 1. 2

را زبههان اصهه ی هههر نههوع مههتر مبههیق و زبههان  0زبههان اوّل (7412) زابالب اسهه وبور ههوت و 

بننهی  را بهه دو دسهته ت  ه م مهی 2بننهیر زبهان سهودرا زبان اص ی ترجمه تعر هج مهی 2دود

و زبهان سهود مهتر  زبهان اوّل راز غبههبهه بهه ههر زبهانی در مهتر مبهیق  7زبان سود متر مبهیق

ههها در آنشههواصهه ی ترجمههه )زبههان دود( از هها  مههی بههه بههه هههر زبههانی غ ههر از زبههان 1م صههی

                                                 
1. Dweyer 

2. Leonardi 
3. otherness 

4. L1 

5. L2 

6. L3 

7. L3ST 

8. L3TT 
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چاومههه  ربننههیتعر ههج مههی« ا  معنههادار از اونهه  زبههانینشههانه»زبههان سههود را هههر  (7412)

)زبههان  زبههان اوّلبهه م ههت   از  دانههیمیو ژاهی متههون چنیزبانههه ن هم زبههان سههود را ( 7417)

توانهی ههر اونه  مبهیق مهیاسه ر زبهان سهود در مهتر )زبهان دوب هه( و زبان دود  اص ی ل  م(

زبههانی )شههام  اههو  (، زبههان زب عههی  هها سههاوتگی و تصههنعی باشههی )بور ههوت و 

معت ینههی بههه زبههان سههود بههه دو ( 7411بور ههوت و زابالب اسهه و ) (ر7411زابالب اسهه و، 

هها  ها در ادتهار  در م المه  شخصه   صهورتبه -1نهی  بصورت در له  م نمهود پ هیا می

 نوشته، ا م  ، ع ا م، متر روزنامه و غ رهرتصو ر صورتبهنوشتار   -7آهنی 

هههها  بهههر ا هههر ع  هههیه ه هههتنی بهههه شخصههه   (7412بور هههوت و زابالب اسههه و )

بننههی و بههه همههان زبههان غالهه  مخههازب ر صههتب  مههی ،معمولههاً، در لهه  م 1«اههروهدرون»

ی مجهههول و غر هه  دارنههی، بههه هههو ّتبههه از منظههر مخازهه   7«اههروهبههرون»ههها  شخصهه  

بننهی و اسهتداده از زبهان سهود روشهی را هج ناآشنا با زبان را ج مخازبهان صهتب  مهیزبانی 

 شودردر هال وود مت و  می

 ترجمۀ زبان سوم. 2. 2

ی جا گهه ار  بامهه   هه  ب هه»( معت ههی اسهه  د گههر ترجمههه 2، صر 7442) 3لههارتسمههی

ته  زبانهه( بهرا  مندعه  جامعه  م صهیی د گهر در م صهی )ته زبانهه( بهه ب هدر مبیق )ت 

ل شههیه اسهه ر اوّشههودر دو دل هه  اصهه ی در ا ههر رو  ههرد ناد ههیه ارلتهتعر ههج نمههی« زبانههه

ب  هه بازتهابی از جامعه  چنیزبانه   ؛زبانهه ن  ه زور بامه  ته اهاه بهها ن ه بال  متر ه چ

زبانههه لههر  بههردن نو  ههنیه و مخازهه  در جامعهه  شههیه اسهه  و دود ا ن ههه تهه ترجمههه

رود بمتهر اسه ر چنهیزبانگی تنهها منتصهر بهه وجهود چنهی مهیمبیق و م صی ازآنچه انتظهار 

 داردر هو ّ    و زبان مخت ج و ترجمه ن    ب  ه رابط  تنگاتنگی با م ّ

ههها  زبههانی و د در لهه  م، ارجاعههات لرهنگههی، چههرو ههها  زبههانی متعههیّوقههوع پی ههیه

تواننههی جههمو عههوام ی باشههنی بههه در لرآ نههی ترجمههه متههرجم را دچههار تههیاو  زبههانی مههی

                                                 
1. in-group 

2. out-group 

3. Meylaerts 
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 )7411بور هههوت و زابالب اسههه و ) ر)7412 بنهههی )بور هههوت و زابالب اسههه و،مشههه   مهههی

متهرجم با  هتی بهه بررسهی زبهان سهود در مهتر مبهیق بپهردازد و  ،معت ینی به در ااد نخ  

 ؛توانهی تصهم م بهه  ه ل  بگ هردمهیتصم م بگ رد به آ ا اص اً ن از  بهه انت هال آن دارد  ها 

 1ا ن ههه ن ههاز بههه پررنههی بههردن زبههان سههود در جامعهه  م صههی وجههود دارد  هها و ههرر هِهه س

وظ دهه   ،لرآ نههی دوب ههه لِن ههم نظههر مشههابهی دارد و معت ههی اسهه  متههرجم در ن طهه  اوّ (7440)

در لهه  م چنیزبانههه آاههاه باشههی و  ههها  موجههودمهمههی را بههر عهههیه دارد تهها بههه ظرالهه 

بهه ا هر  (7411) 2د هات سه نتات مناسبی بهرا   ده. ا هر تدهاوت ارا هه بنهیر ها نهادپ ش

ها  در لهه  م در صههتنه باررلتههه شههیهبنههی بههه چنانچههه زبههان سههود بههه ن تههه اشههاره می

 توجّهههباشههی بهه مخازه  م صهی م  ااونههبهلههازد اسه  ترجمه  آن  ،ت هرار شهود متعهیّد 

باربردن بهههب ههته بههه هههیلی بههه سههازنیاان لهه  م از  بههازهم البتّههه ا ههر تدههاوت زبههانی بشههود؛

 ا ر  متداوت وواهی بودرزبان سود داشتنی تصم م

 ؛اسهه  شههیهاشارهدر تت   ههات مخت دههی بههه  هه ز زبههان سههود پههس از ترجمهه  لهه  م 

ت ههه   لهههم  منظوربهههدر ن ههخ  دوب ههه  ،( بههه معت ههی اسهه  معمولهها7410ً) 3ب   ههه ازجم ههه

خشههی از موجهه  از بهه ر رلههتر ب البتّههه ابههی بههه بههاه  می چنههیزبانگی در لهه  م ،مخازهه 

( 7412ا  بههه بور ههوت و زابالب اسهه و )ن تههه شههودرمی شخصهه   هو ّهه داسههتان لهه  م  هها 

  ااونههبه نامهه م انهی ا هر اسه  بهه در مهواقعی لدر مورد ترجم  زبهان سهود مته بر شهیه

وانههی بههه دلا هه  تیبههه مدارد مخازهه  را در تع  ههض نگههه مههی ،عمههیشههود بههه بهنوشههته مههی

ازجم هه ا جهاد  هس درامات ه  داسهتان  ها زنهم باشهیر  هال ااهر به  زبهان سهود  متعیّد 

ن هم در همه ر راسهتا ب هان  (7440ترجمه شود مم ر اسه  ا هر تهرب ر از به ر بهرودر هِه س )

شهیه بهاربرد اصه ی له  م را هها  دوب هههها  زبهانی در له  متنوّعبردن   یس  بنی به می

  واسههطمهمههی بههه در مههورد شخصهه   در لهه  م به ازّ اعههاتچرابههه  ؛بههردال مههیز ههر سهه 

 رودربرا  مخاز  از ب ر می ،جادشیه تداوت زبانی ا

                                                 
1. Heiss 

2. Diaz Cintas 

3. Brisset 
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ههها  چنیزبانههه   ههی شههین زبههان دود و سههود اسهه ر ن تهه  مهههم د گههر در ل  م

آن  درا  بههه ( در تت  ههض وههود در مههورد لهه  م چنیزبانههه7410زابالب اسهه و و بور ههوت )

زبان سود برابر زبان دود بود، بهه ا هر ن تهه اشهاره بردنهی بهه در صهورت   هی بهودن زبهان 

بنهیر در ا هر تت  هض مش   ترجمه  له  م چنیزبانهه ب شهتر نمهود پ هیا مهی ،سود با زبان دود

آنها به ا ر نت جه رس ینی به در  ه  له  م از چنهی شه وۀ مخت هج بهرا  ترجمه  زبهان سهود 

نشههیر در مههورد  ،مر ههاً  هه ز ،تنههها متههیود بههه  هه  شهه وۀ وههاص اسههتداده شههی و متههرجم

  جابهرد بههها ی بهه زبهان سهود  ه ز شهی و شخصه تی ن ه  متهرجم را ا دها مهیصتنه

شخصهه   د گههر   ،ههها ی اسههتداده بردنههی بههه مر ههاً بههه دل هه  وجههالتی بههودنآن از موقع هه 

تر شهین بهار پ چ هیهن هم بها اشهاره بهه  (7411د هات سه نتات )او  هرز بمنهیر   جابا ی به

از روشههی چههون اسههتداده  ،  ههی شههونی ،تصههادلاً ،ترجمههه در مههوارد  بههه زبههان سههود و دود

مر هاً چنانچهه در ل  مهی زبهان اصه ی له  م انگ   هی و  ؛بهرداز زبان جها گم ر د گهر نهاد می

ترجمههه بنهه م  اسههپان ا یزبههان سههود اسههپان ا ی باشههی و بخههواه م ا ههر متصههول را بههه زبههان 

مهوارد  بهه   جابههگربهودای از زبهان پرتیهالی   ر  هس دتع  هض و تهرببرا   د. توان می

 1بههه بالههیو یر در تت   ههی، اسههتداده بههردبنههشخصهه   بههه زبههان اسههپان ا ی صههتب  می

انجهههاد داد، زبهههان سهههود  2زنهههیای قی  هههانبهههر رو  دوب ههه  ا تال ههها ی سهههر ال ( 7442)

ها  مخت هج ا تال ها ی ن هم و در اهمر لهجهه )ا تال ا ی( پس از دوب هه همهان زبهان دود بهود

بها ا هر اوصهاز بهاربرد اصه ی اسهتداده از زبهان ا تال ها ی  به ا تال ا ی اسهتانیارد دوب هه شهیر

ز ههاد  از بهه ر  تهها  ههیّ دواانهه  مهههاجران ا تال هها ی در بانههادا بههود هو ّهه  ۀدهنینشههانبههه 

 رل ر

بههودن زبههان دود و سههود زور وههاص   ههی و بههه چنیزبانهههههها  در مههورد ترجمهه  ل  م

ههها  لطرتپ هه دوب هه  لهه  م بههر رو   جههامعی از ابعههاد مخت ههج( تت  ههض 7414) 3م نگههات

بنههی و ر در ا ههر لهه  م زبههان ن شههی ب  ههی  ا دهها میه اسهه ( انجههاد داد7442) 4لعنتههی

                                                 
1. Baldo 

2. lives of the Saints 

3. Mingnat 

4. inglorious bastards 
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بههه  یرا تبهههها  وههارجی شخصهه  سههاز  بههه  ههابم بههر ل  م رزِع ههبههاراردان برو ههاز 

ها ی اسههتداده بههرد بههرا  باورپهه  ر  ب شههتر از شخصهه   ،بننههیزبههان انگ   ههی صههتب  می

بننههیر در میلران ههو ، آلمههانی و ا تال هها ی صههتب   ازجم هههههها  مخت ههج بههه بههه زبان

ها بههه زبههان بههه ب شههتر شخصهه   انجههاد شههی  ااونهههبهتی  ههر  ،ن ههخ  دوب هه  لران ههو 

ها در ن هخ  اصه ی بهه زبهان هها ی بهه شخصه    صهتب  بننهیر در مهورد د الو و لران

بردنههی تی  راتههی صههورت ارلهه  تهها چههرو  زبههانی از زبههان لران ههو  صههتب  می

ههها  د گههر معنهها پ ههیا بنههی و در اههمر ز رنههو س انگ   ههی هههم در ا ههر لران ههو  بههه زبان

پهس از  ،یزورب ّبهههها ی بازنو  هی شهیر نامهه در بخ بنهابرا ر ل  م؛ ها  ه ز شهیصتنه

ر مههورد ب ههه زبههان مرجهه  لهه  م بههه انگ   ههی بههود بههه زبههان لران ههو  تی  ههر بههردر ددو

بههرد و ز رنههو س انگ   ههی ها ی بههه شخصهه   بههه زبههان لران ههو  صههتب  میصههتنه

ها بههه زبههان ها ی بههه شخصهه  داشهه  در ن ههخ  دوب ههه ز رنههو س  هه ز شههیر صههتنه

 ،نههو س انگ   ههی بههودو ن ههخ  اصهه ی دارا  ز ربردنههی ا تال هها ی و  هها آلمههانی صههتب  می

زور منت هه  شههی و تنههها ز رنههو س بههه زبههان لران ههو  ترجمههه شههیر همههان ،پههس از دوب ههه

ها  مخت هج زبهان انگ   هی ن هخ  لهجهه ،چال  مهمهی بهه ته م دوب هه بها آن مواجهه بهود

د، پهس از بهرهها  کهنهی قب هی را منت ه  میلر ها و په  ب  شهه ،اص ی بود بهه بها وهود

هها  وایاهانی و سهاز  صهورت ارله  و تنهها بهه بمه  انتخا دوب ه تها  هیود     ان

معت ههی ( 7414) م نگههات ،وجودر بههاادسههتور  تهها  ههیود  آن ن  صههه را جبههران بردنههیر 

تمهاد اقهیاماتی بهه  ه ر دوب هه صهورت ارله  تها زبهان سهود له  م  بهاوجود اارچهاس  

امهها  ،هههیز بههاراردان منت هه  نشههین ههخ  دوب ههه  بههه با ههی در زههورآن منت هه  شههود شهها ی

 زبان به ا ر ل  م م  ر شیر یاق  ام ان دسترسی مخاز  لران و 

ض د گههر  اسهه  بههه در ا ههر زم نههه تت  ههض جههام  ( مت ّهه7410) 1ه خههم آنههی نود 

ههها  د گههر  انجههاد داده اسهه  و در تت  ههض وههود مههیلی تت   ههی بههرا  مطالعهه  لهه  م

بها  ،ع هاوه بهر تت  ه  در سهطن مهتر (7410ر او در م اله  وهود )دههییمهچنیزبانه پ شهنهاد 

                                                 
1. De Higes-Andino 
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بههه در  1بننههیاان و عام ههانیههها ی و تت  ههض از سههازنیاان لهه  م، توز هه هزرا ههی پرسشههنام

  باردسهه »لرآ نههی ترجمهه  لهه  م دو هه  ه ههتنی در پههی پ ههیا بههردن عوامهه  مهه بر در 

 تت  هه ِ در مههیلِ درواقهه ر بههودشههن یار   هه ر لرآ نههی ترجمهه  مههتر د ههیار  7«  ی ولوی هها

ر بههه ا ههر شههوداز عناصههر زبههانی و لرازبههانی اسههتداده مههی (7410ه خههم آنههی نو )دادۀ د 

 از هموردنزبهانی  ازّ اعهاتصورت به ابتهیا از زر هض مهتر اصه ی له  م، دوب هه و ز رنهو س 

مصها به( از عهام  ر مه بر  ازجم ههآور  شهی و سهپس بها اسهتداده از منهاب  لرازبهانی )جم 

ا  بهه د ا هر  مطالعهه شهیر زهی مصها بهتهرب ر آنهها در ا هر تصهم م ،ر لرآ نی ترجمههد

انجههاد داد، آنههها دن هها  آزاد و بههاراردان لهه  م  س نونامههه م لبهها ( 7410ه خههم آنههی نو )

بازنمهها ی جامعهه  مهههاجر از زر ههض زبههان و  ،ههها  مخت ههج در لهه  منهیلشههان از وجههود زبهها

هها عوامه  معت هی زبهانی در جامعه  مههاجر بهودر در ا هر مصها به تنهوّعنشان دادن  همچن ر

نشهان دادن   هی از معضه ات بهمر  مههاجران بهه همهان عهید  درواقه  آنههابودنی به قصی 

را  آنههاتوانهی باشهیر ا ن هه ا هر نهاتوانی چطهور مهیآشنا ی با زبان بشور م صهی اسه ، مهی

تهه ط بههار بههه ا ههر واسههطه از   ههو  وودشههان متههرود بنههی و مشهه  اتی در جامعههه و م

هها ی بهه شهام  زبهان سهود معت هی اسه  بهه بهرا  بخه  س نونامهه م لبرا شان رخ دهیر 

مگههر ا ن ههه در لهههم آن صههتنه تههرب ر مهمههی  ،اونههه ز رنو  ههی ارا ههه نشههیههه چ ،شههودمههی

بههر داشههته باشههی و سههعی بههر آن شههی بههه متهه ط واقعههی  ضههور مهههاجران بازسههاز  شههودر 

ا ههر  در مههورد نتههوۀ ترجمهه  لهه  مهم شههه تصههم م( 7410نههی نو )ه خههم آنظههر د  اسههات

هها ی ههم بهار او ب  هه متهیود   ،بامه  در اوت هار متهرجم ن  ه  زوربههها  چنیزبانهه 

ی و صههور  ههها همههان عوامهه  لنّههر   ههی از ا ههر متههیود  دهههییمههالشههعاع قههرار را تتهه 

هها و  ها همگهامی آغهاز  د هالوتهیاو   ازجم هه ؛اس  به ت م دوب هه بها آن مواجهه اسه 

 هها م المههاتی بههه وههار  از زاو هه  دوربهه ر در  ههال انجههاد اسهه ر در ادامههه او  7پا ههانی

ههها  چنیزبانههه چنههی بنههی بههه بههرا  ترجمهه  لهه  م( اشههاره مههی774-712، صههصر 7410)

                                                 
1. agent 

2. ideological manipulation 

3. isochrony 
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بههیون  -0 1بَرصههیا -7ز رنههو س  -7دوب ههه  -1»  تههوان در نظههر ارلهه شهه وۀ مخت ههج مههی

 «ها  ترجمهرترب   ش وه -2ترجمه 

هها  وههودش بههه ا هر نت جههه رسهه ی بهه ع ههاوه بههر در بررسههی (7410ه خهم آنههی نو )د 

هههم در لرآ نههی  ی  ی ولوی ههاههها، عوامهه  تههیاو  د ههالو  ازجم هههی ههها  لنّههمتههیود  

ترجمه دو   ه تنیر ا هر عوامه  بهه عمهیتاً مه هبی، س اسهی، او هاقی و اقتصهاد  ه هتنی 

اهه اردر در مههورد دوب ههه، ترجمههه و نمهها   چنیزبانههه تههرب ر مههیههها  بههر رو  ترجمهه  لهه  م

بننههیاان ه ههتنی بههه در مههورد  دهه. توز هه  لهه  م در بشههورها  مخت ههج ا ههر وههودِ

 ا رنیرنها ی را می م تصم  م لچنیزبانگی در 

در تت  ههض مشههابه د گههر  بههه ا ههر بههار بههر رو   (7417ه خههم آنههی نو و هم ههاران )د 

له  م اسهپان ا ی چنیزبانهه و  2ا  شهام  انهه انجهاد دادنهی، پ  هرههها  چنیزبز رنو س له  م

پهرداوتر بهه نتهوۀ  آنههاو لران هو  را بررسهی بردنهیر ههیز بهه انگ   هی  آنههاز رنو س 

ههها  مخت ههج ی بههرا  راهههها و دسهه   ههالتر بههه مههیلی ب ّههزبههانی در لهه  م تنههوّعترجمهه  

ا بررسهی پ  هره و ترب ه   التهها هر اسهات به هها  چنیزبانهه بهودر بهرز رنو س بردن ل  م

ررنهی بهردن زبهان سهود در د هالو  ان به ا هر نت جهه رسه ینی بهه جهه  پ ها  قب ی مت ّ

در مههتر م صههی هههم زبههان دود و  -1ر در ز رنههو س مم ههر اسهه  رخ دهههی  ههها مههوارد ز هه

از آوانو  هی و  -7 ؛شهودهها  مخت هج لتهای مهینو  هی  ها رنهیر هم زبان سود بها مهوَ

ترجمهه نشهود  ها داوه  پرانتهم بهه زبهان سهود اشهاره شهودر  -7 ؛شودزبان چهارد استداده می

 .شودترجمه می  یس   صورتبهها متر برا  ناد یه ارلتر زبان سود در د الو 

 هان ب ه ار  بهوده اسه  اسهتداده از دوب هه ن ت  د گر  بهه همهواره مهورد مناقشه  مت ّ

نظههر  بههر اسههاتههها  چنیزبانههه اسهه ر ن تههه ا نجهها اسهه  بههه لهه  م هها ز رنههو س بههرا  

هههها ترب بهههی از دوب هههه و ملههه   اونههههر ادر  (7411( و د هههات سههه نتات )7440)هِههه س

ر و هال زبهان بهه در مهوارد  بهه زبهان سهود د   ترتر ابههباشهیر  مد هیتوانی ز رنو س می

تههوان د گربههودای شخصهه   را در زبههان م صههی بهها مههی ،شههودیغالهه  لهه  م انجانههیه مهه

                                                 
سهه   ه، عامر  و )ووش« ارددشههود و   ز نمیبرو از دوب ه، صههیا  اصهه ی شههن یه می»در برَصههیا  voice-over:ر 1

 ر(77، صر 1721نوروز ، 
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ههها  شهه و  و ی در صههتنهههها را دوب ههه بههردر  تّههز رنههو س  دهه. بههرد و سهها ر م المههه

زم نهه در  هال انجهاد دو  ها چنهی ادتگهو بهه زبهان وهارجی در پهس زمانهمها ی به صتنه

ه در معت ههی اسهه  بهه (7440هههم اسههتداده بههردر هِهه س ) «صههیات ن هه  بَر»تههوان از اسهه  مههی

ا  و ا  اجتمههاعی و منط ههههههلهجههه ازجم هههههها  جبرانههی تههوان از روشدوب هه  لهه  م مههی

در لهه  م  «د گربههودای»معت ههی بههه  دهه.  (7440لههرد  اسههتداده بههردر هِهه س ) ههها لهجههه

و ترب بههی از دوب ههه، ز رنههو س و بَرصههیا را  تنههوّعههها  ماسهه  و بههرا  ا ههر بههار روش

هها  چنیزبانهه مهیبهه ز رنهو س بهردن له  م (7440)ر ا هراد  بهه هِه س دههییمهپ شنهاد 

تدههاوت زبههانی در ادتگوههها مشهههود  شههیهز رنههو س لهه  مِ در ا ههرد ا ههر اسهه  بههه ارچههه

شهود مم هر اسه  تدهاوتزبانهه مواجهه مهیاما زمانی به مخازه  بها ز رنهو س ته  ،اس 

، صر 7410ه خههم آنههی نو )آنچههه د  بههر اسههاتههها  لرهنگههی را ناد ههیه بگ ههردر از زرلههی 

بننهیاان زرلهیار  ده. هها  دوب هه، توز ه در ن هخه»بنهی ( در م ال  وهود عنهوان مهی777

 ها   مهالی .رررو و تهوان بهه مصهیا  اصه ی بهرا  ترب ه  چنهیزبانگی ن  هتنیر ع ه  را مهی

 ر«مخاز  ربط داد

 زبان سوم و دیگربودگی. 3. 2

داردر  بههر عهههیهاجتمههاعی  هو ّهه  و تی  ههر دادنههها  متدههاوتی را در شهه  زبههان ن هه 

اسهتداده تی  هر زبهان در م المهه و  (7447) 1زبهض ادته  دوشها  هو ّه   ی از ع ا م تی  هر 

اسههتداده از اههو   و  هها  (7447) 2در ا ههر راسههتا ه مبر هه ههها  زبههانی اسهه ر  اههو از 

  در مدصهّ  زوربهه هانی بهه   هی از مت ّدانهیر میاهروه بهودن نشهانگر درونرا زبانی واص 

 3بتهث بهرده، ل پهی اهر ر هو ّه  و تی  هر ا ر بتا  وود در مهورد ن ه  زبهان در شه  

ههها و ههها در ل  مههها و او  بارا ر  زباندر مههورد بهههع اوه بههه (7417) او اسهه ر( 7417)

ها در اوت ههار ا جهاد ب  شههه ابهمار  بههرا  عنوانبههه ن هم معت ههی اسه  بههه زبهان ههها یانمها پو

در آمر  هها زبههان »بننههی بههه ( ب ههان مههی721، صر 7442) 0پِراچ نههولونهها و اسهه ر  سههاز م ل

                                                 
1. Duszak 

2. Helmbrecht 

3. Lippi-Green 

4. Luna & Peracchino 
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ا ههر .تههر  ن ههب  داد و غالبههاً اقتصههاد  پهها  ر-تههوان بههه جا گههاه اجتمههاعیاسههپان ا ی را مههی

 ر«بنی س لروما ه بودن را منت   می وزبان

 1بنهیر د  ج هوانیبهودای را در له  م ال ها مهید گر استداده از زبهان سهود  هسِ درواق 

م ههانی  هها  ازلتههایههها ی بههه ترسهه م لرهنههی»را  7لرهنگههی ( د گربههودای741، صر 7447)

 ر تهرمهمیر   هی از بنهتعر هج می« زمانی از واهع   لرهنگهی آشهنا  غاله  دور ه هتنی

 ها  زبانی اس رها  نشان دادن لرهنی د گربودای استداده از اونهروش

باشهنی هها ی بهه دارا  زبهان سهود مهیترجمه  له  م اهمّ ّه  ،شهیهادتهبه موارد  توجّهبا 

بوشهی تها ا هر ج هتار مهی ؛بننهیهها بهرا  متهرجم ا جهاد مهیها ی به ا ر نوع ل  مو چال 

و راه ارهها  هها  چنیزبانهه له  م  ، نتهوۀ ترجمهاسهتود وها  وصوصهی با بررسی دوب ه 

 نیرمترجم و اروه دوب ه را در مواجهه با زبان سود تت    ب ۀاتخاکشی

 روش پژوهش. 3

 چهارچوب تحلیل زبان سوم. 1. 3

الهه  در م  شههیهیلههمعرّبههرا  تت  هه  زبههان سههود در مههتر مبههیق و م صههی از مههیل 

ی بههرا  بنههی  واصههّ اسههتداده شههیر در ا ههر مههیل ت  هه م (7410زابالب اسهه و و بور ههوت )

اسه ر  شهیهان بهها  مم هر بهرا  وجهود زبهان سهود در مهتر مبهیق و م صهی انواع  اله 

 ا  از ا ر میل در ز ر آمیه اس  و اصه

 زبانی زب عی  ا تصنعی اس ر زبان سود -1

  تصنعی -1-1

 اس ر زبان اوّلهمان  بر اساتپا   زبان تصنعی  -1-1-1

 ن   ر زبان اوّل بر اساتپا   زبان تصنعی و  ی  -1-1-7

  زبان زب عی -1-7

 بازنما ی دق ض از آن زبان 1-7-1

                                                 
1. Di Giovanni 

2. cultural otherness 
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 زبانشبه -1-7-7

 توانی همان زبان دود باشیرزبان سود در متر مبیق می -7

 زبان سود در متر مبیق همان زبان دود اس ر -7-1

 زبان سود در متر مبیق با زبان دود لر  داردر -7-7

 توانی غر   و ناآشنا باشیرزبان سود برا  مخاز  می -7

 ها  ناآشنا و غر  زبان -7-1

 ها  آشنا و مرتبطزبان -7-7

 و قاب  تشخ ص باشیر لهمقاب توانی زبان سود می -0

 اس ر لهمقاب زبان قاب  شناسا ی و پ اد  -0-1

 ن   ر لهمقاب پ اد  -0-7

توانهی زبهان سهود را بشناسهی بهه در بهیاد بشهور  ها منط هه مخاز  می -0-7-1

 شودرصتب  می

ط هه توانهی  هیت بمنهی در بهیاد بشهور  ها منمخاز  زبان سود را نمی -0-7-7

 شودرصتب  می

 مرتبط را انت ال دهیر ازّ اعاتتوانی زبان سود می -2

 رشودبا ا جاد ز رنو س متتو  منت   می -2-1

 بنیری را منت   نمیازّ اعاتزبان سود  -2-7

 زبان سود ساده ن   ر ازّ اعاتتشخ ص  -2

 دادرتوان زبان سود را در زبان اص ی متر شن ی  ا تشخ ص را تی نمیبه -2-1

 شودرزور غ رم ت  م بازنما ی میها  مخت ج بهزبان سود با روش -2-7

متدههاوت اسهه  بور ههوت و  بههاهمههها و وجههود زبههان سههود در لهه  م اهمّ ّهه  ازآنجابههه

ی را بههرا  بههاربرد زبههان سههود در لهه  م قا هه  بنههی  ب ّهه( سههه دسههته7412زابالب اسهه و )

 شونیرمی

 ل  م به زبان سود دار مر  چنی ب مه متیود در ب  1روا تی -1

                                                 
1. anecdotal 
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 ها  مخت ج زبان سود را دار مر  در ق م 1متناو  -7

  زبههان سههود در جاههها  ز ههاد  در م المههات لهه  م 7ما هههبههر عنوانبهههزبههان سههود  -7

هها  مخت هج توانهی ترب بهی از انهواع زبهانع هاوه مهیر بههدههییمهوهودش را نشهان 

باشههی و   ههی از دلا هه  آن  شههیهانجانیهباشههی بههه در مواههوع اصهه ی داسههتان 

م هی وهود بهه زبهان بشهور  هو ّه هها بهرا  اببهات توانی آن باشهی بهه شخصه  می

 بننیروودشان صتب  می

 پیکره. 2. 3

زبهان  راز غبهههها بهه در آن شخصه   زبهانی ه انگ له  م  شه برا  پهژوه   ااهر 

 شهیه اهردآورهها در پ  هرۀ انهی انتخها  شهیر له  مانگ   ی به زبان د گر  صهتب  بهرده

مرمور هه  (، 7440) اسههپنگ   (، 7447) امشههیه در ترجمههه  بههرا  ا ههر تت  ههض شههام 

( و 7412) 2م ان ههه   رسهههتاو م(، 7410) 70شهههیه ربهههوده(، 7410) 7غ هههرمم ر  سههه و 

دوب ههه را بههه  (7412) عههامر  و سهه   هووش نههورد،باشههنیر ( مههی7412) 2شهه  ز رزم نههی

ا  در ز رمجموعهه  دوب هه   رلهههبننههیر ت  هه م می 7«ا غ ر رلههه»و  «ا  رلههه» دو دسههت 

بههرا   د وها  صیاوسهه ما و اسههتود وها  بخهه  وصوصههی نههاد بههردروتههوان از اسههتمی

ها  وصوصههی ها ی بههه در و ههی و رسههانههههها از ن ههخ  دوب ههبررسههی ترجمهه  ا ههر لهه  م

د و واسههت»در  شهه  ز رزم نههینمونههه لهه  م  عنوانبههه ربودنههی، اسههتداده شههی شههیهابط

تصههو ر »در  اسههپنگ   پنههاه و لهه  م یع ی جانمههی ر   دوب ههای متمّهه و بههه «سههانیل  م

دل ه  ا هر انتخهها   ر تهرمهم رانیشهیهابطبهه مهی ر   دوب های مههر م شه رزاد  «دن ها  هنهر

بههه مم ههم  و  ما صیاوسههدر نظههر اههرلتر ا ههر مواههوع بههود بههه بههه ن ههب  دوب ههه بههرا  

ههها  مخت ههج ترجمههه و دوب ههه از آزاد  عمهه  را بههرا  اسههتداده از روش ،قههوان ر مخت ههج

                                                 
1. recurrent 

2. L3-as-theme 

3. mission impossible: fallout 

4. taken 3 

5. mechanic: resurrection  

6. six underground 

7. non-expert dubbing 
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هها بهه در اسهتود و وصوصهی جهه  دوب هه اونههر اا هرد، در مترجم و مهی ر دوب های مهی

تههوان تصههم مات اههروه شههود، بهتههر مههیتول ههی مههی ما صیاوسههپخهه  در وههار  از متهه ط 

 ررسی بردردوب ه و مترجم را در مواجه با زبان سود در ل  م اص ی ب

 روش تحلیل ترجمۀ زبان سوم. 3. 3

 زوربهههدق  ههه لهه  م اصهه ی  717لهه  م نههاد بههرده شههیه معههادل  شهه ههها  تمههاد د ههالو 

مهیل تت   هی زابالب اسه و و » بهر اسهاتهها  زبهان سهود بام  بررسهی شهی و تمهاد نمونهه

 رارد یتشر ن شی، استخرا   ج  تار( به در ابتیا  هم ر 7410) «بور وت

هها بررسهی شهیر هها، دوب ه  لارسهی له  مبررسی نهوع لرآ نهی ترجمه  ا هر نمونههجه  

ابتههیا بور ههوت و زابالب اسهه و  7411بههرا  ترجمهه  زبههان سههود موجههود در لهه  م در سههال 

وههود ا ههر مههیل را  7412 هه  ارا ههه بردنههی و بعههی در م الهه  سههال راه پههنج مههیلی شههام 

ترجمه  زبهان سهود در له  م   ه راهیر ی بازنو  هی و تجم ه  بردنه   ب ّهسه راه صورتبه

 ( 7412س  )بور وت و زابالب اس و، ز ر ا صورتبه

بههیون ههها  مههتر مبههیق )ترجمهه   دهه.   ههی  هها بهه   از   ههی از زبههان ل:اوّ حلللراه

 ( به شام  سه ز رمجموعه اس  1ر  تی

تهوان صهیا  زبهان سهود اار زبان سود متر مبیق با زبان متر م صهی   هی نباشهی مهی ر1

 ؛را  د. برد یچنیزبانگا ر  شیهترجمهرا ترجمه ن رد و در ن خ  

بها زبهان مهتر م صهی   هی باشهیر در ا هر صهورت  ،تصهادلاً ،اار زبان سود متر مبیق ر7

اسهه  بههاربرد وههود را نههیارد و  شههیهم ترسا  بههه در لهه  م د گههر شخصهه   ب گانههه

شهودر اههی داد و زبهان سهود  ه ز مهیل  م چنهیزبانگی وهود را از دسه  وو ،عم اً

 ؛شودتبی   می« وود»شخص   به شخص   « د گربودای»در ا ر  ال  

باشهی و زبهان سهود مهتر مبهیق همهان  زبهان اوّلاار زبان سود در متر م صهی معهادل  ر7

هها به ر دو ن هخ  اسهپان ا ی و انگ   هی له  م ،معمولهاً ،دها زبان دود باشی به ا هر اتّ

 شودرییر در ا نجا ن   دو زبان برع س مالتمی زبانی  انگ ها  و سر ال

                                                 
1. unchanged 
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 (1شیهناد یه ارلتر هر نوع زبان سود در ترجمه )ترجم  ونری دوم: حلراه

هههر دو بههه زبههان دود ترجمههه  زبههان اوّلدر ا ههر صههورت زبههان سههود مههتر مبههیق و 

آن  جههه درنتشههین زبههان سههود و  ارلتههه یه ههنادشههونیر ا ههر بههار باعههث  هه ز و مههی

 شودرچنیزبانگی می

 (7شیهاستداده از زبان جی ی در متر م صی )ترجم  تعی   سوم: حلراه

در مهتر اصه ی  ازآنچههوقتی زبان سود در مهتر مبهیق بهه زبهان د گهر  و بام هاً متدهاوت 

در مهتر  ازآنچههتوانهی تهرب ر  متدهاوت شهودر در ا هر صهورت ترجمهه مهیبوده تبهی   مهی

 مبیق بوده ا جاد بنیر

جههه  ترجمهه  زبههان سههود در جههیول ز ههر آورده  شههیهادتهههها   هه ا  از راهو اصههه

 شیه اس ر
 حل ترجمۀ زبان سومراه .1جدول 

 

بنهی  بهام ی شهیه در جهیولی آورده شهی و دسهته باربردهبههبر ا ر اسهات تمهاد مهوارد 

 هه  اهجههه  انت ههال زبههان سههود و ر باررلتهههبهاز زبههان اصهه ی در لهه  م مبههیق، نههوع لرآ نههی 

 ارل ردر آن صورت  باررلتهبه

 ی پژوهشهایافته. 4

مربههو   ازّ اعههاتبههرا  پ  ههرۀ م الهه   ااههر،  شههیهانتخا لهه  م  شهه پههس از تماشهها  

نههی  بور ههوت و زابالب اسهه و بههها و دسههته مدر ا ههر لهه  باررلتهههبهزبههان سههود تعههیاد بههه 

آورده شههیه  7شههمارۀ  در جههیول ار  بههاربرد زبههان سههود در لهه  م اههبههرا  نههاد (7412)

 اس ر

 
                                                 
1. neutralized 

2. adapted 
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 هانوع و کارکرد زبان سوم در فیلم .2جدول 

 
 

بههرا  اههبط ت ههمر  تب  یههاتی وارد توب ههو  امشههیه در ترجمهههشخصهه   اصهه ی لهه  م 

بمه  مهی زمهانهمشهود و بهرا  ارتبها  بها بهاراردان له  م و سها ر عوامه  از متهرجم می

همهان زبهان یاپنهی اسه  و زبهان لران هو  و  ،در له  م باررلتههبها هردر عمهیه زبهان سهود 

 ضهور او در  بهر اسهاتن به  داسهتا ازآنجابههشهودر آلمانی تنها در    صهتنه شهن یه مهی

 عنوانبههزبهان سهود »در ا هر له  م  ، عنهی یاپنهی ،، بهاربرد زبهان سهوداس  شهر  ناشنات

مهوارد   هازجم هشهودر وجهود زبهان سهود در عنهوان ههم د هیه مهی اهمّ ّه اسه ر « ما هبر

هها ی اسه  بهه بهه دل ه  تدهاوت تدهاوت زبهان اشهاره بهرد صهتنه اهمّ ّه تهوان بهه به می

  بههه بههاراردان بههرا  تواه ن  ههس و نتههوۀ یسهه  اههرلتر او بههه ازبهان، عبههارت زولههانی

بنهی و شخصه   سهردرام و متعجه  ا رد، مترجم بها عبهارات بوتهاهی ترجمهه مهیبار می

و  دارنهیر  از م م ه  قصهی مههاجرت بهه آمر  ها را مهادر و دوته اسهپنگ   شهودر در می

   ههی مشهه  ات ت  ضههور وههود در آمر  هها بههه دل هه  ناآشههنا ی مههادر بهها زبههان انگدر مههیّ

شهود و ا  مشهیول بهه بهار مهیها ن هه مهادر در وانه ازجم ههآ هیر یز اد  برا شان پ   مه

دوترعمهو و دوتهر ا هر  ،توانا ی ارتبها  ب هامی را بها اعضها  وهانواده نهیاردر در ا هر له  م
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بننههی تهها ا ن ههه در انتههها  شخصهه   در ب هه ار  مههوارد ن هه  متههرجم را بههرا  او ا دهها مههی

ا هردر در ا هر له  م ن هم وودآمهوز لرامهی زوربههداستان وهود شخصه   زبهان انگ   هی را 

ا هر مواهوع بهه مهادر قهادر بهه صهتب   بهر اسهاتهها  له  م ب  ار  از صهتنه ازآنجابه

ن ه  زبهان سهود در آن ب  هی  و  بهازهما هرد انگ   هی ن  ه  شه   مهیبردن بهه زبهان 

، شخصهه   اصهه ی لهه  م بههرا  غ ههرمم ر  سهه و  مرمور هه ما ههه اسهه ر در بههر عنوانبههه

ههها ی شهاهی ادتگوههها ی شهود و در صهتنه  وارد بشهور لران هه مههیرّانجهاد مهرمور تی سههِ 

م وهود شخصه   اصه ی در دو موقع ه  هه البتّههه هت م و  نهه زمپسهها در ب ر شخصه  

بنهی بهه در ن هخ  اصه ی له  م ز رنهو س شهیه اسه ر در له  م به زبان لران ه صتب  مهی

بننههی و در چنههی ههها  مندههی لهه  م بههه زبههان روسههی صههتب  مههیشخصهه   ،7شههیه ربههوده

شههودر در  ه  صههتنه هههم بههه شخصهه   صهتن  متههیود ن ههم زبههان لران هو  صههتب  مههی

در ن ههخ  اصهه ی ز رنههو س انگ   ههی  بنههیاصهه ی لهه  م بههه زبههان روسههی صههتب  مههی

 «ر هو»ابتهیا بها  ضهور شخصه   اصه ی در شههر  م ان ه   رسهتاو ماس ر ل  م  شیهنوشته

و  دههییمهشود و م الماتی بهه او بها الهراد  در رسهتوران بهه زبهان پرتیهالی انجهاد آغاز می

اصه ی تی شخصه   برا  هم  ا هر مهوارد ز رنهو س انگ   هی آورده شهیه بهودر بعهی از مهیّ

 1 نههی بههه زبههان تا  نههه زمپسشههود و شههاهی م المههاتی در ا  در تا  نههی مههیوارد جم ههره

شهود بهه در مهورد زبهان م الماتی ههم بهه زبهان ب یهار  و وِمهر  انجهاد مهی البتّهه ت م و 

 شههیهاستدادهبههود از ز رنههو س انگ   ههی  اهمّ ّهه ههها ی بههه ادتگههو دارا  ب یههار  در صههتنه

هها  دوزبانهه ه هت م بهه شهاهی  ضهور شخصه   شه  ز رزم نهی م در له    هدرنهابودر 

وههود بههه زبههان مههادر  وودشههان ن ههم  هو ّهه بههرا  اببههات  ،ع ههاوه بههر زبههان انگ   ههی

 ه  وهود سهخنی را بهه زبهان بننهی  ها در تمج هی از م ّمتیود  صهتب  مهی  هادرصتنه

جههود زبهان سههود معت ینههی بهه و (7412بور ههوت و زابالب اسه و ) آورنهیر در ا ههر راسهتامهی

شههود و تنههها اونهه   هها تدههاوت لرهنگههی مت ههو  مههی هو ّهه ا  از م ههان، نشههانه عنوانبههه

متدههاوتی از انت ههال پ ههاد ن  هه ر در ا ههر مههوارد بههاراردان ز رنو  ههی را بههرا  مههوارد 

ته ه ن رده بهود و تنهها در مهوارد  بهه وارد بشهور  سهاوتگی بهه نهاد تورج هتان  کبرشیه

                                                 
1. Thai 
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بننهی، ادتگوهها  مههم له  م ز رنهو س آنجا بهه زبهان تربهی صهتب  مهیشونی به مردد می

 اس ر انگ   ی شیه

هها  مخت هج بهه زبهان سهود صهتب  شخصه  بهه   هیههاآور  د هالو پس از جم  

در دوب ه  لارسهی له  م ،یزورب ّبههر شهیه پ هیا شهیدر ن هخ  دوب هه آنهابودنی، معادل برده 

،  ها زبهان سهود  ده. و منت ه  شهی و  ها زبهان دو روش ب هی مشهاهیه شهی چنیزبانههها  

 باربردهبهههبارههها  متدهاوتی از ا هر دو راه هربههیادبهرا   البتّهههشههی بهه سهود ناد ههیه ارلتهه 

را بهرا   ده. و  ر در مهورد انت هال زبهان سهود، متهرجم و ته م دوب هه سهه روشه اسه شی

 اتخاک بردنیر    اارشیه در م الها  بررسیل  مدوب   ت رار زبان سود در 

ا هر پ  هره  ۀشهییبررسههها  هها در له  متهر ر روشدر روش اول به   هی از متهیاول

بنهیر در شود، پخه  صهیا  شخصه تی اسه  بهه بهه زبهان سهود صهتب  مهیمت و  می

شههودر اصهه ی  هه ر دوب ههه بههرا  آن صههتن  وههاص ت ههرار مههی ا ههر صههورت صههیا  لهه  مِ

بههه داسههتان بههر پا هه  وجههود زبههان  رجمهههامشههیه در تو  اسههپنگ   ههها  در لهه  م ازجم ههه

ا هر و ژاهی  ده. شهی و صهیا   ،ههاچروهی، در ابرهر صهتنهانگ   ی مهی راز غبهد گر  

 شیرهنرپ ش  اص ی در هنگاد ادتگوها پخ  می

و ترجمهه  واجههی اسهه ر در ترجمهه  واجههی  صیاپ شهههراه ههار دود اسههتداده از صههیا   

شهونی امها عناصههر عناصهر واجهی مهتر مبههیق بها عناصهر واجههی زبهان م صهی جها گم ر مههی»

ه خههم (ر د 104، صر 1720زاد، )لههرح« بننههیا  تی  ههر نمههیدسههتور ، وایاههانی و نو  ههه

توز هه  ازجم ههها  بههه بهها عوامهه  دو هه  در دوب ههه در اههمر مصهها به (7410آنههی نو )

بننههیاان معت ینههی بههه ااههر ن انجههاد داد بههه ا ههر نت جههه رسهه ی بهه ب هه ار  از توز هه بننهیاا

هها بها صهیا  اصه ی وهودش پخه  شهود، بها نااهان   ر دوب ه صیا    هی از شخصه  

یه در تشهخ ص شخصه   دچهار  ننه ده. شهود، مم هر اسه  ب بهه زبهان سهودا ر هیز 

در  شهیهادتهاجهی عبهارات هها شهاهی ترجمه  وله ا در مهوارد  در ا هر له  م ،مش   شهود

آورده  7شههمارۀ جههیول ا  در هههها ی از ا ههر راه ههار ترجمههن ههخ  دوب ههه ه ههت مر نمونههه

 شیه اس ر
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 ترجمۀ واجی در دوبله .3جدول

 

تهوان در نمونههر بهه در ز رمجموعه   ده. زبهان سهود در دوب هه مهیراه ار سود و آوِ

هها ی بهه بهه زبهان بهرا  د هالو هها ی اسه  بهه هاستخراجی از پ  ره ناد بهرد، صهتن ها 

ان ز رنهو س انگ   هی نوشهته اسه  )ز رنهو س دشهود بهارارسود در ل  م اص ی ادتهه مهی

اهروه دوب هه صهیا  آن شخصه    ،رغهم وجهود ز رنهو سهها ی ع هیمتنی(ر در نمونهدرون

و د گهر  ها از ترجمه  واجهی اسهتداده بهرد  بهرد، پخه  بهردرا به به زبان سود صتب  می

تهوان بهه ترب هی متهرجم (ر دل ه  ا هر بهار را مهی7و  1 دوب ه  ا ترجمه نشی )مرهال ، رنو سز

ی و صههور  بههرا  ا جههاد ههها  لنّههمتههیود    ههالر درعبههرا   دهه. زبههان سههود و 

ههها  وههاص ترب هه  دوب ههه بهها ز رنههو س متههیود   چرابهههز رنههو س لارسههی ربههط داردر 

بها نما نهیۀ توز ه  (7410آنهی نو )ه خهم ا  بهه د وودش را داردر در ا هر راسهتا مصها به
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ااههاله بههردن ز رنههو س بههه دوب هه  لهه  م بههرا   دهه.  ،بننههیه داشهه  نشههان داد بههه مر ههاً

 بنیرچنیزبانگی هم نه را ب شتر می

 (2::00:02)مکانیک: رستاخیز فیلم  :1مثال 

 در  ههالشههود، دو شخصهه   مشههاهیه مههی 1 در ا ههر صههتنه از لهه  م بههه در تصههو ر

امها در دوب ه   ،پرتیهالی ه هتنی و ز رنهو س انگ   هی بهرا  آن نوشهته شهیم المه به زبهان 

 شودریشود و ز رنو س ترجمه نمشان به زبان پرتیالی پخ  میلارسی ل ط م المه
   

 مکانیک: رستاخیزای از فیلم متنی برای صحنهزیرنویس درون .1تصویر 
 

 (00:12:13)شش زیرزمینی  : 2مثال 

شههود، بههام  ی شخصهه   مشههاهیه می 7شههمارۀ در ا ههر صههتنه از لهه  م بههه در تصههو ر 

بنههی بههه در ن ههخ  اصهه ی دارا  الاصهه  لهه  م بههه زبههان لران ههو  صههتب  میلران و 

 شههود و تنههها صیاپ شهههو س ترجمههه نمیز رنهه ،متنههی اسهه  ولههی در دوب هههز رنههو س درون

 بنیرآن را ترجم  واجی می
 

 شش زیرزمینیای از فیلم متنی برای صحنهونزیرنویس در .2تصویر 



 مطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ پنجاه و پنجم، شمارۀ اوّل                                                      122 

 

ی هها   ااهر سهه راه هار ب ّهو اصهه بهرا   ده. زبهان سهود در پ  هرۀ له  م زوربه 

بنهی، پخه  اتخاک شی به شهام  پخه  صهیا  شخصه تی بهه بهه زبهان سهود صهتب  مهی

بنهی و آن صهتنه دارا  ز رنهو س اسه  صیا  شخصه تی بهه بهه زبهان سهود صهتب  مهی

 بنیرجم ات و ب مات را ترجم  واجی می صیاپ شهو مورد آور ا ن ه وود 

اههرلتر زبههان سههود پههس از ناد ههیه  ،ههها  چنیزبانههه الهه  دود در مههورد ترجمهه  لهه  م

م ا ظهه شههیر  شهیهیبررسهههها  در له  م مهوردی بهرا  ا ههر راه ههار ب ّهسهه  دوب هه اسه ر

تر ر نهوع بهرا  ا هر مهورد، دوب ه  زبهان سهود در صهتنه اسه  )مرهال یاولل و متراه ار اوّ

 (ر7

 (00:11:02)مکانیک: رستاخیز فیلم  :3مثال 

شههونی و بههه زبههان ا  در   ههی از جما ههر تا  نههی مههیوارد میههازه (ج نهها)شخصهه   

شهودر شها ی دل ه  را او ی به در دوب ه ا هر بخه  بهه لارسهی ترجمهه مهیس اد می  نی تا 

  نهی معهیود مهوارد  بهود بهه ا هر شخصه   بهه زبهان تا  ءتوج ه برد  جهم اونهر ابتوان 

و ا هر م المهه  دههییمهبهرد و لروشهنیه ههم بهه زبهان انگ   هی جهوا  او را صتب  مهی

 بشیرو  ی زول نمی

لهه  م مبههیق ههها ی اسهه  بههه بههاراران دوب هه  ز رنههو س در مههورد صههتنه ،راه ههار دود

ته هه  متنهیدرون بننهی ز رنهو سهها بهه زبهان سهود صهتب  مهیا  بخشی بهه شخصه  بر

 آورده شیه اس ر 0ها ی از ا ر مورد در جیول شمارۀ ر مرالبنیمی
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 متنیزیرنویس درون ۀدوبل. 4 جدول

 
 

بههه زبههان لران ههو   نههه زمپسالههراد در   شههاهی م المهه 0شههمارۀ جههیول  1مرههال در 

سهه م در مههورد موقع هه  جیرال هها ی لههرد مههورد تع  هه  پشهه  بههیی بههه ازّ اعههاته ههت م و 

لهو  م داره از سهم  نهوترداد بهه سهم  سهن » صهورتبها هر عبهارت در دوب هه  ردهنهییم

ترجمهه شهی و صهیا ی بهه بهه زبهان « بنههر مهرمور ر اشه  بهه دنبهال  ه هتر رب  مهی

 زد،   ز شیرلران و   رز می

بنههی و در ن لران ههو  بهها الههراد صههتب  میپ هه س بههه زبهها 0شههمارۀ  جههیول 7در مرههال 

 مههتر ز رنههو س ،شههیهترجمهمتنههی دار ههم امهها در ن ههخ  ن ههخ  اصهه ی ز رنههو س درون

 اس ر شیهان بدوب ه  صورتبه
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تربههی )تورج ههتانی( صههتب  بههه زبههان سههاوتگی  1، ر وا 0جههیول شههمارۀ  7در مرههال 

متنههی اسهه  ولههی ا ههر ز رنههو س در دارا  ز رنههو س درون اصهه ی بنههی بههه در ن ههخ می

 شیه دوب ه شیه اس رن خ  ترجمه

ا  بههه بههه زبههان سههود در لهه  م صههورت م المههه ،یزورب ّبهههبههار سههود و آوههر ا ن ههه راه

مانهی بهه عمهیتاً شهود و ابهر  از آن د گهر پهس از دوب هه بهاقی نمهی  ز می ،بام اً ،ارل 

  و  رخ دادرشها  نهزم نه و صتبرا  صیاها  پس

لهو  و مهیل ترجمه   ۀکبرشهیراه ارهها   بهر اسهاتبنهی  همه  مهوارد پس از دسهته 

ههها در قالهه  جههیولی بههه شههرح ز ههر (، داده7412زبههان سههود بور ههوت و زابالب اسهه و )

 اردآور  شینیر
 

 راهکارهای ترجمۀ زبان سوم .:جدول 

 

 72بها  ده.  ت هرار زبهان سهود له  م، دههییمهنشهان  2شمارۀ  جیولآمار به  زورهمان

دوب ههه زبههان  ازآنپههس شههودرا  مت ههو  مههیپرب ههامیتر ر روش ترجمههه درصههی از مههوارد

                                                 
1. Rovach 
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   ههدرنهابههه د گههر ابههر  از زبههان سههود بههاقی نمانههی و   ااونهههبهسههود بههه زبههان لارسههی 

 اروه دوب ه و مترجمان بودر  ها  ّاولو  ز زبان سود به ترت   

 گیرینتیجهبحث و  .:

سهعی در تت  هض  ااهر هها  چنیزبانهه ترجمه  زبهان سهود در ل  م اهمّ ّه بهه  توجّهبا 

دوب ههه پرداوتههه شههودر در  هههال  م اونهههر ازبههانی در  تنههوّعبههه بررسههی نتههوۀ انت ههال  شههی

ر  توانهی ابهمازبهان سهود مهی انیبردهاشهاره ان در تت   هات وهود بهه آن به مت ّ زورهمان

ه خهم آنهی نو، پِرتهم رودر گهم لِرو ه ، د -سهِ را، مهارتی-مهارت نم) یباشه سهاز م لدر اوت ار 

ل مههانعی بههرا  توانههی در نگههاه اوّا ههر چنههیزبانگی می (ر1،7411سههال وان؛ ا 7414مههه، وو چا

بهار  بهه بهه کههر متهرجم و ته م دوب هه له ر راهلرآ نی ترجمه و دوب هه باشهی و معمولهاً اوّ

امها ا هر بههار  ،مههوارد بهه زبهان م صهی اسه  رسهی   یسه  بهردن مهتر و ترجمه  همههمی

( متهه بر 7414) نمونههه م نگانهه  عنوانبههه ؛مم ههر اسهه  بههه انت ههال پ ههاد لهه  م لطمههه بمنههی

شهیه  بهه بهار بهرده شود به ااهر لهجهه، اهو   و  ها زبهان بهه بهرا  ترسه م شخصه  می

؛ آن شخصه   دچهار مشه   شهود هو ّه در در  نهیه مم هر اسه  ب ناس ،   ز شهود 

زور هها همهانا ر  بهرا  انت هال زبهان سهود در ل  مرا ر اهاد نخ ه  در مهورد تصهم مبناب

بههه »انههی، ( اشههاره برده774، صر 7411د ههات سهه نتات ) ازجم ههه ههان ا ههر  ههوزه بههه مت ّ

درنت جهه تت  ه  ن ه  زبهان سهود در اهاد « ارزش باربرد زبان سهود در له  م ب هتگی داردر

 آ یرمی به نظرنخ   و قب  از ترجمه ارور  

مخت دهی بهرا   دلا ه  نو سنامههل  مبهاراردان و  مهها  م اله   ااهر ن هدر مورد له  م 

 ازجم ههتهوان بهه مهوارد  بهه مهی نیاستداده از زبان د گر  غ هر از انگ   هی در له  م داشهت

، نشههان دادن م ههان جیرال هها ی امشههیه در ترجمهههو اسههپنگ    ما هه  داسههتان در لهه  م بههر

 ههها  م ههیهو ّهه ، م ان هه   رسههتاو مو عم  ههات غ ههرمم ر  سهه و  مخت ههج در لهه  م 

ب  شه  تبه هار و جاسهوت بهودن در  و شه  ز رزم نهیو م اصهی س اسهی در له  م  متداوت

 اشاره بردر 7شیه ربودهمورد شخص   روت زبان در ل  م 

                                                 
1. O’Sullivan 
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ههها  چنیزبانههه نشههان داد بههه در  ههیود از تت  ههض بههر رو  لهه  م آمیهدسهه بهنتهها ج 

شههیه بههود، پههس از  باررلتهههبهدرصههی از مههوارد  بههه زبههان سههود در لهه  م مبههیق  نجهدتههادوپ

دوب ههه ن ههم تهه م دوب ههه و متههرجم سههعی در  دهه. آن نمودنههیر بههرا  انجههاد ا ههر بههار از 

مهوارد  بهه او بهه زبهان زبهان در بار  چهون پخه  صهیا  هنرپ شهه در له  م انگ   هیراه

ههها  بههیون در دو  الهه  صههتنهبنههی اسههتداده بردنههیر ا ههر مههورد یسههود صههتب  مهه

وههود  صیاپ شهههمتنههی مشههاهیه شههیر در مههورد د گههر ز رنههو س و  هها بهها ز رنههو س درون

ر آنچههه مشههخص اسهه  اههروه دوب ههه و )ترجمهه  واجههی( بنههیب مههات زبههان سههود را ادا مههی

 ن   زبان سود در دوب ه واقج بودنی و سعی در  د. آن نمودنیر اهمّ ّ مترجم به 

ههها  لهه  م ( معت ههی اسهه  بههه چنانچههه د ههالو 7410ه خههم آنههی نو )در ا ههر راسههتا د 

تهوان م ادعها بنه م بهه له  م چنیزبانهه را  ده. بهردهچنیزبانه بیون ترجمه باقی بماننهی مهی

ما هه اسه ، ارزشه  چنهی عنوان بهرهها ی بهه زبهان سهود بهها مر ا ر ن تهه در مهورد له  م

بننههی بههه در ترجمهه  ( هههم ترب ههی مههی7412 اوه بور ههوت و زابالب اسهه و )عبرابههر اسهه ر بههه

شهود بها ترجمه    یسه  زبهان سهود ما هه مت هو  مهیعنوان برها ی به زبان سود بهل  م

عنصههر وههود را از دسهه   ر تههربههه زبههان دود )زبههان مخازهه  جامعهه  م صههی( داسههتان مهم

ههها  مههینظر رسههی بههه مترجمههان و اههروه دوب ههه در مههورد لهه  موواهههی دادر بههه نظههر مههی

ما ههه مت ههو  عنوان بههربههه زبههان سههود بههه اسههپنگ   و امشههیه در ترجمههه اً وصوصهه

انهیر در ا هر  د. زبان سهود پهی بهرده و در ابرهر مهوارد آن را  ده. بهرده اهمّ ّ شی به می

لهه  م و از   ( معت ینههی بههه   یسهه  بههردن ترجمهه7412ور ههوت و زابالب اسهه و )راسههتا ب

آن در اصهه  تههرب ر  مندههی بههر رو  ب د هه  شههیه در زبههانی تعب ههه  هههابهه ر بههردن تداوت

سههاز  و مدههاه م پنهههان در بعضههی شخصهه   توجّهههچههون مخازهه  م ،اهه اردترجمههه مههی

 شودرها نمیصتنه

ترجمه  متهون  منهیانع اقهوصوصهاً  ،توانهی بهرا  دانشهجو ان ترجمههتت  ض  ااهر مهی

 ههب  بههه باشههی تهها در مواجهههه بهها چنهه ر مههوارد  بتواننههی ن بخهه یآاههاه ،ا چنیرسههانه

ر ههها  لنههی تصههم م درسههتی را جههه   دهه.  هها  هه ز زبههان سههود دشههرا ط و متههیود  

بههاربرد زبههان سههود در لهه  م  بههر اسههاتو در اههمر دل هه  مههوجهی هههم  لهه  م اتخههاک بننههی
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زبهان سهود بهه دلعهات متعهید آنچهه م ه م اسه  چنانچهه  ربرا  انتخا  وود داشهته باشهنی

، داسهتان  ها ا جهاد تع  هض داشهته باشهی شهبرد پدر ل  م ت رار شود و  ا هیز واصهی چهون 

ن هب  بهه انت هال زبهان  شهیهمطرحبارهها  بهه راه توجّههمترجم با  تی با دق  ب شهتر  بها 

ههها  یانههر ل  م ههها  پ  ههره و نههوعدر ا ههر م الههه تعههیاد ل  م البتّههه سههود تصههم م بگ ههردر

سههر ال و پو انمهها ی  ازجم ههها  متههیود بههود و سهها ر متصههولات چنیرسههانه موردمطالعههه

لهازد اسه  تها  ههاپو انما یهها و ب شهتر  بهر رو  له  م در نظر ارلته نشهیر له ا تت   هات

ههها  متدههاوت بههاربرد و نتههوۀ اسههتداده از زبههان سههود و روشتر  از مههیل جههام بتههوان بههه 

 ررس ی ترجم  آن در ن خ  دوب ه  ا ز رنو س

 نامهکتاب

(ر س اس  مم م  در دوب ه رسمی در ا ران  1722زر )، وماعی راور ، در، و  ه س ووش ،ار، پابار

 ر 122–172(، 1)24، هطالعات زبان و ترجممر اانه پیرووانیهموردپژوهشی سه

شن یار   مداه م و اصط ا اتر ترجمه د یار (ر 1721س   ه، در، عامر ، تر، و نوروز ، عر )ووش

 شهیردانشگاه لردوسی مانتشارات   ، ا رانمشهی

ها در دوب   لارسی ها  ترجم  آواوتنی آهنی(ر روش1721س   ه، در، متمیع  ماده،  ر )ووش

 ر21–77(، 1)27، مطالعات زبان و ترجمهپو انما ی لورابسر 

   انتشارات ع میر، ا رانتهران لرهنی جام  مطالعات ترجمهر(ر 1720زاد، زر )لرح
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