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 چکیده
هاي  ذاب زبان قرار دارد كه به شا  نامحسوسی به مسائ  فرهنگری، سياسری و طنز در شمار یای از مقوله

پردازد و به دلي  در امان ماندن از انتقادات و فيلترهاي مو ود در  امعه و نيرز  هرت برقرراري می ا تماعی
هراي . در این ميان با ورود ابزارهراي ارتبراطی ترازه،  نبرهشودمی از آن استفاده مخاطباننزدیک با  ايرابطه

هایی كره در قالرب فريلم كوتراه، بلنرد و تر مة طنز افزوده شده است به ویژه در تر مة طنز نوینی به مباحث
هراي ر رویارویی با عبارتارزیابی عملارد متر م د ،هدف از نگارش مقاله پيش رو .شوندسریال عرضه می
بره « مردیر عرام»هاي به دست آمده از مجموعه طنز عربی تحقيق مبتنی بر بررسی دادهفرآیند  طنزآميز بوده و

عبرارت و  069است. بردین منظرور  ،پخش شده لداوسيما اي( و دوبله فارسی آن كه ازسوریه) شامی ةلهج
 هنریرک گاتليرب ةري راهبردهراي تر مره، طبرق نظریركرارگي مله طنزآميز استخراج شده است و ميزان به

بره ترتيرب بيشرترین «  ایی ابره»و « دگرنویسری»دهرد مری هاي ایرن تحقيرق نشران. یافترهشد( تحلي  6660)
هاي فرهنگی نه تنها مو ب براو عوام  و محدودیت همچنينتر مه بوده است.  ةهاي متر م در ارائانتخاب

از سریال شراهد هایی است كه در بخش شدهتوسط متر م هایی عبارت« سازيكوتاه»رفتن ميزان استفاده از 
 از مجموعه هستيم.هایی هاي متعدد و نيز قسمتحذف ساانس
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 مقدمه
برراي بيران اي كنرد و شريوهمری تصر هاي مختلف را بره هرم مزبان عاملی است كه فرهن 
شود كه افراد سعی در انتقال آن دارند. حرال ایرن تر مره می احساسات و عقایدي محسوب

آید و نقشی حيراتی در معرفری آن در زبران می است كه به كمک زبان و فرهن  زبان مبدأ
از  ملره  آن در زبان مقصرد ةكند. شاید بتوان گفت منتق  كردن طنز و تر ممقصد ایفا می

این دشواري به دلي  وابستگی طنز بره فرهنر  و زبران مبردأ  ت؛دشوارترین انواع تر مه اس
بوده و عدم آشنایی متر م با فرهن  مبدأ یا عدم تشخيص موارد طنزآميز كه ممارن اسرت 
در فرهن  و زبان مقصد نامأنوس باشرد در انتقرال ترأثير طنرز موفرق عمر  نانرد و  ره بسرا 

از متر مران برومی »د به اندازه مخاطب زبان مبدأ از اثر بهرره نبررد. البتره مخاطب زبان مقص
آشنا باشرند « رود كه با ظرایفِ فرهن  سرزمين خودتوقعِ آن میمتر مان غيربومی  بيش از

 (. 40: 6869افروز، ) شودبا  الش كمتري در این خصود موا ه  تا
هراي متعردد، و فرهن هرا بانپر واض. است كه تر مه بره عنروان پر  ارتبراطی ميران ز

دانرد و مترر م بره احتمرال زیراد از ایرن می هاي مختلف را امري مسلممرزهاي بين فرهن 
هرا آگراه اسرت؛ از  ملره مرزهرا و هاي غيرقابر  ا تنراب در انتقرال آنمرزها و محردودیت

ه هاي فرهنگی، سياسی، ا تمراعی و برخری تابوهرا اشرارتوان به محدودیتها میمحدودیت
كرد. در این ميان ارزیابی موفقيت متر م و سنجش ميرزان درسرتی و كراربردي برودن آن و 

جا كه از  ندین سال قب  شراهد لول تر مه بسيار مهم است. از آننيز مطابقت با معيارها و ا
به ویژه در بخش فيلم و سریال بين دو زبان فارسی و عربری هسرتيم بره اي رسانه ةموج تر م

 ها به ویژه دوبله و زیرنویس امري ضروري است.زیابی علمی و فنی  تر مهرسد ارمی نظر
ر از عوامر  متعردد از  ملره راهبردهراي منتخرب أثمتر ةگزینری در تر مرمعرادلفرآیند 

(. هدف این پژوهش شناسرایی و معرفری راهاارهراي انتخرابی 0866افروز، ) متر مان است
و نيرز  (Gatlib) تو ره بره نظریره گاتليربهاي طنزآميز عربری برا عبارت ةمتر م در تر م

ها توسط متر م و موفقيت وي در ارائه تر مره اسرت. كارگيري آنبررسی ميزان فراوانی به
تر مه، این موضروع بررسری خواهرد فرآیند  با تو ه به اختالفات فرهنگی مؤثر در همچنين

هاي فرهنگری تخود برراي محردودی ةشد كه متر م زبان عربی به فارسی  هت ارائه تر م
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هراي خرود را تحرت ترأثير  وید و تا  ره انردازه انتخاباي میزبان مبدأ و مقصد،  ه  اره
هراي هرر هرا و آزاديمحردودیت فرهن  مبدأ یا مقصد انجام خواهد داد و ایناه این دست

 دهد. می كارگيري راهبردها  گونه تأثير خود را نشانفرهن  بر فراوانی به
هاي تر مه و معرفی الگویی توان در لزوم بررسی كاربردي نظریهیم اهميت پژوهش را

در قالررب دوبلرره و زیرنررویس و همچنررين تررأثير اي رسررانه تر مررة طنررز مناسررب بررراي
 دانست.ها هاي فرهنگی در این دست تر مهمحدودیت

 گویی به سؤاوت زیر است:پژوهش حاضر در پی پاس 
ترر مناسرب« مردیر عرام»ایر موارد براي تر مه سریال یک از راهبردها را از سمتر م كدام -

 دانسته است؟
 هاي فرهنگی  ه تأثيري بر راهبردهاي انتخابی متر م داشته است؟محدودیت -
 متر م با تو ه به راهبردهاي گاتليب تا  ه اندازه در ارائه تر مه خود موفق بوده است؟ -
 
 های ترجمۀ طنزروش. 1

ند كه تر مرة طنرز از لحرا  كيفيتری متفراوت از سرایر انرواع برخی محققان بر این باور
هاي  اري را به طور مؤثر خالله و  هار تفاوت اللی نظریه ی  ی.ونداتر مه است. 
خنرده یرا ) تر مة طنز شرام  دسرتيابی بره یرک اثرر طنزآميرز ،اول ؛كندرا شناسایی می

 ،ون دیگرر اسرت. دومهاي مترلبخند( است و این كار براي متر م دشوارتر از ضرورت
توليد طنز از درك طنز متفاوت است و به نظر نمری رسرد كره یرک مهرارت آمروختنی 

طبعی متر م در تضاد با نویسرنده باشرد؛ بنرابراین مشرا  باشد. سوم، ممان است شوخ
دار نيسرت اما خنده ،این است كه  گونه به طور مؤثر یک عبارت طنزآميز كه با ارزش

اثر لفظی طنز ممان است تا حد زیادي بر متر مان غلبه كنرد  ،رمرا  تر مه كنيم.  ها
 (.97 :0868 احمدي، دميري و) و مانع تحلي  عقالنی شود
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در پژوهش پيش رو به ارزیابی تر مة طنز و ميزان موفقيت آن در رساندن پيام زبان 
( انجرام 6663) 6پرردازیم كره ایرن ارزیرابی در  رار وب راهبردهراي گاتليربمبدأ می

هاي خواهد گرفت. با این مقدمه باید گفت در تر مة طنز به لورت دوبلره برا دیردگاه
 رو هسرتيم؛ معصروم و مرراديههاي ارزیابی روبرمتعددي در نحوه و مدل تر مه و مدل

( را معرفری 0886) هاي تر مرة طنرز، مردل پانرکخود از ميران مردل ة( در مقال6868)
سرازي، كنرد: فشرردهبنردي میگونره دسرتهاینهاي تر مة طنز را كنند؛ پانک روشمی

سرازي،  انشرينی، تر مره سازي، حذف، دگرنویسی، نوواژه، فرانهش، دگرگونكوتاه
 (. 668: 6868معصوم و مرادي،) اللفظیتحت

كند كه اگر مطلبری در زبران مقصرد برراي طنرز در دسرترس می ( پيشنهاد0880) 0آتردو
ط  ایگزینی براي وضعيت نامناسرب یافرت شرود. ح  خوب این است كه فقنباشد، یک راه

ذاتی است و  ،هر ند او از حد مجاز فراتر نمی رود. اگر بتوان گفت ميزان  پيشروي در طنز
كند. می تر مه را بيش از پيش دشوار فرآیند  ،مرزها در ماان و زمان مت ير هستند، این امر

كيفيتری، متفراوت از سرایر انرواع  از لحرا  تر مرة طنرز برخی از محققان بر این باورند كره
 تر مه است. 

است كه به لرورت ویرژه هایی هاي گوناگون، راهبرد گاتليب از مدلحال از ميان مدل
بره ایرن دلير  در ایرن پرژوهش، از راهبردهراي  و به ارزیابی زیرنویس و دوبله پرداخته است

گذارد: اهبرد پيش رو میر 68ها وي براي این نوع تر مه .مدل گاتليب  استفاده خواهد شد
، 6سررازي، فشرررده3 ایی ابرره، 7، رونویسرری1سررازي، برردل9 ، دگرنویسرری4، تبرردی 8بسررط

                                                                                                                                        
 . هنریک گاتليب استاد انگليسی دانشگاه كپنها .6

 ( انجمن بين المللی تحقيقات طنز.humorم دانشگاه تگزاس و سردبير مجله ). سالوادور آتردو، استاد تما0

3. Expansion 

4. Paraphrase 

5. Transfer 

6. Imitation 

7. Transcription 

8. Dislocation 

9. Condensation 
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كره هرر  (38: 8690 دهباشری و سرهرابی،) 8و واگذاري 0، حذف بخشی از متن6سازيكوتاه
 شوند:یک به لورت زیر تعریف می

داشته باشد و به دلي  برخی  شود كه متن اللی به توضيحی نيازبسط:  هنگامی استفاده می* 
 فرهنگی، قاب  بازیابی در زبان هدف نيست.هاي تفاوت

تروان بره همران روش نحروي زبران رود كه متن اللی را نمیكار میتبدی : در مواردي به* 
 مبدأ به زبان مقصد منتق  كرد.

 مقصد.دگرنویسی: عبارت است از انتقال به طور كام  و دقيق از زبان مبدأ به زبان * 
 كند.از زبان مبدأ به زبان مقصد منتق  می ها را عيناًسازي: متر م، نام افراد و ماانبدل* 
معمول در زبران مبردأ توسرط شود كه یک الطالح غيررونویسی: در مواردي استفاده می* 

 شود.زبان سومی به زبان مقصد منتق  می
 ةیش تأثيرپذیري مخاطب به تر مرگيرد كه متر م براي افزا ایی: وقتی لورت می ابه* 

 كند.اي ویژه اعم از آهن ، افات و... اضافه میخود  لوه
هایی از متن مبدأ در فرآیند تر مره كره نقشری سازي: عبارت است از حذف بخشفشرده* 

 در انتقال معنا ندارد.
 سازي: عبارت است از كوتاه كردن متن مبدأ طی تر مه به زبان مقصد.كوتاه* 
 كند.بخشی از متن: متر م بخشی از متن را حذف می حذف* 
نراگزیر بره  ،یابردمناسربی برراي انتقرال بره مرتن مقصرد نمری ةواگذاري:  هرگاه متر م هي  تر م* 

 (.611: 6660 گاتليب،) شودمیشود كه خود منجر به از دست رفتن معنا نيز حذف كام  می
 

 هنگیبین فرای دیداری، ترجمه -ترجمه  نیداری. 1-1
هاي آور اطالعات در زمينههاي نوین و تبادل سرسامامروزه با فراگير شدن فناوري در رسانه

برراي ایجراد اي  ندرسرانه ةتر مر بمختلف خبري، فرهنگی، سياسی، طنز و لطيفه برا پدیرد

                                                                                                                                        
1. Decimation 

2. Deletion 

3. Resignation 
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و آن هم در شاخه ارتبا  فرهنگی موا ه هستيم. تر مره در  راي  راي ها ارتبا  ميان زبان
 ،برراي مثرال .انردهاي عظيم تر مهماشينها اطات حضور دارد و در حقيقت رسانه هان ارتب

هاي خبري فعاليرت دارد نراگزیر در ارتباطرات خرود از خبرنگاري كه در روزنامه و یا بخش
هاي  رذاب كند. در این بين، طنز در شمار یای از مقولرهمی تر مه و ابزارهاي آن استفاده

پردازد كه نامحسوس میاي گونهائ  فرهنگی، سياسی و ا تماعی بهزبان قرار دارد كه به مس
هراي مو رود در  امعره و نيرز  هرت برقرراري به دلير  در امران مانردن از انتقرادات و فيلتر

در ایرن ميران مرا برا دو مقولره تر مره . شرودمری از آن اسرتفاده اي نزدیک با مخاطبانرابطه
 هستيم. رو روبههاي فرهنگی دیداري و تفاوت -شنيداري 
كه لوت و تصرویر در هایی وردهآفر ةدیداري عبارت است از تر م -شنيداري ةتر م

اي  ندرسرانه ةهاي تلویزیرونی. تر مرو برنامرههرا برراي نمونره فيلم ؛شوندمی تركيبها آن
شود. زیرنویسی، دوبله، لداي شراهد و می عنوان دیگري است كه گاه به این مفهوم اطالب

شنيداري هسرتند. زیرنویسری و دوبلره دو شرا   -دیداري ةشنيداري از انواع تر متوليف 
 (.68-66: 6866 زاده،زاد و كریمفرح) روندمی به شمارها اللی این دست تر مه

یای از مباحث عمرده در تر مره بره عنروان عامر  برقرراري ارتبرا  برين فرهنگری، 
فرهنگی  امعه مقصد است. از آنجا  تفاوت بين مقووت فرهنگی  امعه مبدأ با مقووت

هرا متضراد هرم هسرتند، كه تر مه با دو فرهن  متفاوت و در برخی مروارد ارتبرا  آن
شود. در این حالت، وي به عنروان متر م نيز در حين تر مه گاه با مشاالتی موا ه می

 محتروا و پيرام ،اي عم  كند كه از یک سروگونهواسطه بين دو فرهن  مختلف باید به
متن و مقووت فرهنگی مو رود در آن  ةتر م ،متن مبدأ را منتق  كند و از سوي دیگر

در تضاد و تقاب  با دیدگاه فرهنگی  امعه مخاطب قرار نگيرد. بر این  اسراس، مترر م 
دو »هاي مبدأ و مقصد اشرراف كرافی داشرته باشرد و عرالوه برر ویژگری باید به فرهن 

نيز باشد، یعنی هم زمان كه زبان و فرهن  مقصد و  «دو فرهنگی»داراي ویژگی « زبانی
شناسد باید از شناخت كرافی نسربت بره زبران و فرهنر  مبردأ نيرز مخاطبان خود را می

 (.634-631: 6831 حقانی،) برخوردار باشد
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 پژوهشپیشینه . 2
، «مردیر عرام»هراي طنزآميرز سرریال عربری ها و عبارتپژوهش پيش روي حال  بررسی  ملره

موضروعات  .ابی وي خواهرد برودخربی عملارد متر م، شناسرایی و معرفری راهبردهراي انتارزیا
هراي انجام شده و مرتبط با این پژوهش تاكنون فقط در زبان انگليسی و فرانسه و تنهرا روي نمونره

ها هسرتيم. تر مه شده به فارسی لورت گرفته است و در زبران عربری فاقرد ایرن دسرت بررسری
 .اي خواهيم داشتبخش به مطالعات كم و بيش مرتبط با موضوع اشارهدر این  بنابراین،

، «راهبردهاي استفاده شرده در تر مرة طنرز»( در مقاله خود با عنوان 0868) دميري و احمدي
نتررای  پررژوهش نشرران داده  .انرردرا مررورد بررسرری قرررار دادهآن دو كترراب طنررز و تر مرره فارسرری 

به ترتيب تر مة طنز مرتن مبردأ بره لرورت طنرز در زبران  پركاربردترین راهبردها در تر مة طنز
 ؛بسرامدترین راهبردهرامقصد و حذف متن مبدأ در متن مقصد هستند. ایرن مقالره بره بررسری كرم

 اللفظی طنز متن مبدأ در متن مقصد نيز پرداخته است.تحت ةهاي ویرایشی و تر میعنی تانيک
بره بررسری « هراطنرز در زیرنرویس فريلممشراالت تر مرة »( در مقالره 6834) وثوقی و لربا

انرد. كار رفتهها بهپردازند كه در زیرنویس فيلماي پژوهشی توليفی میهاي طنزي با شيوهتر مه
-فارسی طنزهاي گونراگون در زیرنرویس فريلم ةمؤلفان تالش كردند به این پرسش كه در تر م

مقصد پاس  دهند. همچنرين بره هاي انگليسی، گرایش متر م بيشتر به سمت زبان هدف است یا 
انرد از دو مرورد بررسری عبرارتهراي اند. دادهكاربردي متر مان اشاره كردههاي توضي. راهبرد

 هاي تر مه شده به زبان فارسی است.فيلم نمادین آمریاایی كه هر دو داراي زیرنویس
 هاي تر مرره عبررارت طنزآميررز دربررسرری شرريوه»( در مقالرره 6868) معصرروم و مرررادي

به ارزیابی عملاررد مترر م در برخرورد برا « هاي طنز تلویزیونیزیرنویس انگليسی مجموعه
و هرا اند. پژوهشگران با اسرتخراج عبرارتبرانگيز در تر مه زیرنویس پرداخته موارد اشاال
 6نيومراركبنردي را براسراس طبقره تر مرة طنرز هرايآميز، ميزان كاربرد روش مالت طنز

 تر مرة طنرز هايدهد از ميان شيوهمی هاي این پژوهش نشاناند. یافتهه( بررسی كرد6633)

                                                                                                                                        
گرذاري مطالعرات تر مره هاي شاخص در بنيان(، یای از  هرهsurreyپيتر نيومارك استاد تر مه دانشگاه سارِي ). 6

 در زبان انگليسی.
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ناكارآمد در انتقال طنز كالمری و اي پركاربردترین شيوه متر م بوده كه شيوه« دگرنویسی»
 فرهنگی معرفی شده است.

بررسری تر مرة طنرز » نامه كارشناسی ارشد خود برا عنروان( در پایان6836)  وادي
، به بررسری تر مرة طنرز در  هرار كرارتون «له شده انگليسی به فارسیهاي دوبكارتون

دوبله شده در ایران، پرداخته است تا كارایی راهاارهاي متفاوت متر مران در تر مرة 
طنز مو ود در این آثار را بررسری كنرد. محقرق برر آن بروده اسرت كره مشرخّص كنرد 

هرا برردن آن آیا متر مان با به كار اند وبيشترین استفاده را داشتهها یک از راهبردكدام
هرا و اند یا خير كه ابتردا بره اسرتخراج مروارد طنرز در كرارتوندر انتقال طنز موفق بوده

 اساس الگوي وینری و داربلنرههاي برگزیده از سوي متر مان پرداخته و سپس برمعادل
این  ،جه آنهاي متر مان در تر مه این موارد تعيين شده است كه نتي(، انتخاب6669)

سازي پركاربردترین راهبردهاي مورد استفاده متر مان سازي و معادلبوده كه مترادف
 اند.آميز بودهدر تر مه عبارات طنز

بررسری راهبردهراي تر مره »خرود  نامه كارشناسی ارشرد( در پایان6833) افتخاري
هراي ، شريوه«بهاي ایرانی بعرد از انقرالانگليسی فيلم اي زیرنویسالطالحات محاوره

تر مه زیرنویس فيلم را از دیدگاه محاوره بررسی كرده است. محقق با در نظر گرفتن 
بينی شده روي مخاطبان وفاداري متر م به متن مبدأ، طبيعی بودن تر مه، تأثيرات پيش

و روان بودن تر مره بره عنروان معيارهراي ارزیرابی تر مره برراي مقایسره الرطالحات 
تررین كنرد كره رایر ها، ثابرت مریهاي ایرانی با تر مه انگليسی آنماي در فيلمحاوره
 سازي و اقتباس بوده است.كار برده شده مترادفهاي بهاستراتژي

 

 . جامعه آماری3
با نرام كامر  خراطرات مردیر  «مدیر ك » طنزتلویزیونی  ة امعه آماري این پژوهش مجموع

در  6830 سرال كره نروروز اسرتسوریه  6669توليد سال ، به عربی: یوميات مدیر عام() ك 
، مونتراژ آن «زیاد الرریس»نامه این مجموعه تلویزیونی از ایران روي آنتن رفت. نگارش فيلم

 .است «هشام شربتچی»و كارگردانی آن با  «هنیخالد دُ»با 
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مردیرك  یرک  دهردمری است كه وزیر به او پيشرنهاد پزشایداستان  «مدیر ك » سریال
اما با پافشاري خانواده  زند،می این سمت سر بازقبول  ابتدا از هر ند او ؛شودشركت دولتی 

هراي متعردد بره لرورت پذیرد. مدیر این اداره با بازي كردن در نقشمی و اطرافيان باوخره
زند، روند و  زئيات اتفاقرات را در محريط اداري می هاي مختلف اداره سرناشناس به بخش
هراي لرورت گرفتره در هرر بخرش و یرا و بعد از شناسرایی تخلفكند می از نزدیک رلد

كره برا  هایی استاز  مله مجموعه« مدیر ك »دهد. می سط. اداري، اقدامات وزم را انجام
اش ین برارهدر پخرش  نرد جرا كرهترا آنشرد رو روبره مخاطباي از  انب استقبال گسترده
با بره نمرایش يم محيط آشفته یک اداره و با ترس این سریالدارد. هاي مشتاقی همچنان بيننده

مشراالت از نزدیرک  دسرتمعضالت عدیده آن براي تماشاگر ایرانی كه برا ایرن  گذاشتن
 .آیدمی شماربه ملموسبرخورد داشته، بسيار قاب  باور و 

 ،به محيط اداره محدود ناردندتنها سازندگان مدیرك  با زیركی  گونگی روایتشان را 
« مردیرك »مو ب شرد كره این خود و  اندپرداختهنيز ها انوادگی شخصيتبلاه به روابط خ

سریال بره  ةتماشاگر ایرانی ثبت شود. دوبل ةت به عنوان بهترین سریال عربی در حافظأبه  ر
ها، تطابق دارد داشتنی هنرپيشه اما دوست ،آميزطور كام  با فضاي طنز و  نس بازي اغراب

 .است سریال هطب بو یای از عوام  مهم  ذب مخا

 
  پژوهشروش . 4

هراي  ملره و عبرارتاند: در مرحلره اول، در دو مرحله گردآوري شدههاي این تحقيق داده
از سریال دوبله شرده ها و در مرحله دوم تر مه این عبارت، «مدیرعام»طنزآميز سریال عربی 

بنردي ا تو ه به دسرتههاي طنز و دوبله آن بدر آخر عبارتاستخراج و نگاشته شدند. فارسی 
و سرپس مرورد تحلير  و بررسری قررار  ندبنردي شردراهبردهاي گاتليرب شناسرایی و تقسريم

كرارگيري هرر یرک از ایرن راهبرهرا از سروي بره ميرزان برههرا گرفتند. در بخش تحلي  داده
 متر م، پرداخته خواهد شد.
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 هاتحلیل داده .5
اسرت بره سرؤال احتمرالی مخاطرب ایرن هرا بپرردازیم وزم پيش از آناه بره تحلير  داده

هاي طنزآميز پاس  داده شود؛  راكره و عبارتها هپژوهش در مورد معيار انتخاب  مل
ها به تنهایی و خارج از متن و فضاي سریال، خاليت طنز خود را ترا حردود این عبارت

ایی هرا ترأثير بسرزدهند. باید در نظر داشت كه سياب در انتخاب دادهزیادي از دست می
زبان بدن و تن لداي بازیگران، موسيقی متن و سایر مروارد،  ،دارد؛ فضاي كلی سریال

كره در ایرن پرژوهش  همه در خلق طنز و مخابره كردن آن به مخاطب بسيار مؤثر است
بردیهی اسرت هنگرامی كره مرا . اندها با تو ه به ایرن نارات مهرم انتخراب شردهعبارت
كارگيري ابزاري نظير حركات دست، ترن لردا با بهكنيم در آن اي را تعریف میلطيفه

كنيم فضاي طنز مؤثري را براي مخاطرب خرود ترسريم كنريم؛ و گاه خندیدن تالش می
حال اگر این لطيفه را بنویسيم و در حقيقت همه ایرن عوامر  تأثيرگرذار را بره اقتضراي 

رت ماتروب شود كه در این پژوهش به لوهایی مینوشتار حذف كنيم، نتيجه آن داده
هاي عادي به نظر برسرند و درآمده و به دلي   دا شدن از طنز حاكم بر سریال، عبارت

ميزان طنز بودن آن از دست برود. شاید بتوان گفت تبدی  گفتارهاي طنزآميز به نوشتار 
پژوهشرگران برا در نظرر رود. ها به شرمار مریاز  مله مشاالت  دي این نوع پژوهش

هایشان در زبران فارسری و سرپس بره ها و معادلبه استخراج داده گرفتن همه این عوام 
اند. البته، غالباً در مباحثات را ع به انرواع معرادل، برقرراري ها اقدام كردهبندي آنطبقه
 (.8: 0866افروز و شاهی، ) موضوعيت ندارند« تعادل كام »

گرردآوري و « مردیر عرام» مله و عبرارت از سرریال عربری  069تعداد  در این پژوهش
هرا نترای  اوليره بررسری ایرن داده .در ذی  راهبردهاي گاتليب قرار گرفتندها همراه با تر مه

دهنده بيشترین و كمترین ميرزان كراربرد راهبردهرا از سروي مترر م اسرت؛ بره ترتيرب نشان
 بيشرترین ميرزان كراربرد را نشراندرلرد  87/03با   ایی ابهودرلد   84/83 دگرنویسی با

 .((6)  دول) هددمی
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 ترجمه در رفته به کار راهبردهای درصد و (: تعداد1) جدول
 درصد تعداد راهبردهای ترجمه

 1/ 0 13 بسط

 * * تبدیل

 34/ 0 43 دگرنویسی

 * * سازیبدل

 - - رونویسی

 37/24 11 جاییجابه

 - دقیقه 10حذف سازیفشرده

 32/2 5 سازیکوتاه

 32/2 5 حذف بخشی از متن

 17/1 15 واگذاری

 های پژوهشمنبع: یافته   
 

و  ت مرال ةبه عنوان ابزاري براي رساندن پيام و مفهوم طنرز، برراي تر مر «دگرنویسی»
براوترین درلرد از برين  ،گزینه مناسبی اسرت، از ایرن رو ،هایی كه پيچيدگی ندارندعبارت
اي ن حرالی كره تر مرهمترر م در عري ؛هاي متر م را به خود اختصراد داده اسرتانتخاب

دهد آن عبارت یا مؤلفه همچنان برار طنرزي خرود را حفرظ می ساده و گاه لفظ به لفظ ارائه
كرار برههایی و  ملرههرا . ایرن راهبررد در عبارتشرودمی كرده و با روانی به مخاطب منتق 

مبردأ  شود كه متر م از تأثيرگذاري آن در زبان مقصد به همان ميزان كه در زبرانمی گرفته
شود، اطمينان حال  كند؛ زیرا نتيجه عدم دقت در انتخراب ایرن راهبررد  يرزي می مشاهده

معنرا بره مخاطرب زبران مأنوس و القاي طنزي بریاللفظی، نامعروف به تحت ة ز ارائه تر م
 مقصد نخواهد بود.

 هاي زیر دگرنویسی به خوبی قاب  مالحظه است:در مثال
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 كنه.نمی كار درست م زم امروز من: شي بيجم ع عم ما مخي اليوم أنا

 نداره. فرقی استخدامی مصاحبه نبود و بود: قل تها مثل المسابقه

 ام.شرمنده كافی قدر به من انخجالي: بكامل االن انا

 بردي؟ كجا شوبقيه پس. شی خراب خونهبالباقي؟:  رايح وين بيتك يخرب

 كنی؟ قيچی ميخواي كيو پر :تنتف؟ بدك مين

 بریم. بجنب :لحلح قوم
 ةبينيم متر م به این نتيجه رسريده اسرت كره تنهرا برا تر مرها میطور كه در معادلهمان

 مؤلفه طنزي زبان عربی موفق خواهد شد فضاي طنز را منتق  كند.
از  « ایی ابره» دهنرده بيشرترین اسرتفاده از راهبرردنشرانها ، درلد«دگرنویسی»پس از 

ه، مترر م دآمر  ایی ابرهگونه كه در تعریرف گاتليرب از ؛  راكه هماناستسوي متر م 
هراي ویرژه و  لوههرا كند بيشترین تأثير را در مخاطب ایجاد كند. عالوه بر افاتمی تالش
كار گرفته شده در سریال، متر م براي انتقال فحواي طنزآميز كه پيچيدگی بيشرتري دارد به

براي انتقال طنزي اسرت كره   ایی ابههبرد در حقيقت رااز این راهبرد استفاده كرده است؛ 
هراي هاي طنزآميز خادِ زبان مبدأ، زبان بدن، موسيقی و سایر  لوهدر آن تلفيقی از عبارت

هراي كوتراه طنزآميرز هرا، عبارتتوان ضرب المثر می ،عنوان مثالبه شود.می ویژه مشاهده
 ازهایی قرار داد. در ادامه به مثال را در این دستهها رای  در زبان مبدأ و برخی حاضر  وابی

هراي طنرز عربری را برا المث كه متر م در آن الطالحات و ضرب شودمی اشاره  ایی ابه
 هاي رای  در زبان فارسی  ایگزین كرده است:نمونه
 نياریا. در بازي غریبم من ننه موقع اون إرحميني: امي يا مافي ساعتها و

 بابا؟ نه اِ؟ شو؟: باهلل

 بده. خيرت خدا :عريس لك يبعت اهلل

 كاره. تو كلای یه :إن  في

 خورده؟ زبونتو موش نانه شد؟  یالقط؟:  أكله لسانك وال

 تركيده. شركت تو بمب مث  خبر این : بهالخبر طبل مطبولة الشركة
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اي( سروریهرای  در لهجره ) هاي عربیالمث شود الطالحات و ضربمی مشاهدهها در مثال
خردا  ) «اهلل يبعت لهك عهريس»اند؛ ماننرد: ربردي در زبان فارسی  ایگرین شدهابا موارد ك

خدا خيرت بده( بره زبران فارسری منتقر  شرده اسرت. ) برات خواستگار بفرسته!( كه با  مله

 نانه گربره زبونترو خرورده( بره) وقتی به زبان فارسی آمده  مله نيز «وال لسانك اكلها القط»
 تبدی  شده است.  نانه موش زبونتو خورده()

، سومين انتخاب متر م، عملارد بدین لرورت بروده اسرت «واگذاري»راهبرد  مورددر 
را به این دلي  كه در فارسی كاربرد ندارد و یا معادل ها المث و ضربها كه برخی از عبارت

ال هستند كه در سریهایی هاي زیر نمونه. مثالحذف كرده است مناسبی برایش نيافته، كامالً
 اند؛ شدهتر مه و دوبله به زبان فارسی حذف فرآیند  اما طی ،اندكار گرفته شدهعربی به
 .1تعالِج وال فالِج

 .2القلب بتعل  شغلة

 .3العادة مثل علي  نبحت

 .4بترق ص دربكة فيها

 .5ذقني هاي و

                                                                                                                                        
هاي طنرز است؛ اما با تو ره بره ایناره در سرریال« مشت بر سندان كوبيدن»المث  فارسی المث  معادل ضرب. این ضرب6

یرا « تو اذیرت نارن، فایرده نردارهخود»هایی نظير شود، می توان به  اي آن عبارتمعموو از این تعبير ادبی استفاده نمی

 كار گرفت.را به« بيخودي زور نزن، درست بشو نيست»

كار گونه به. معناي این  مله در حقيقت این است: كاري است كه قلب را به درد می آورد؛ كه ما در زبان فارسی این0

 شه.كنه یا كاریست كه فقط  گرخونی دنبالبریم: كاریست كه آدمو خون به  گر میمی

 زنی یا عادت هميشگی ات اینه سرم واب واب كنی.معادل: عين هميشه سرم نق می .8

خواهرد لرداي ضربط شرده یاری از ها آمرده اسرت كره مردیر می. این  مله به لورت تعریض در یای از سراانس4

دهرد:   میپرسرد ایرن  يسرت؟ مردیر پاسركارمندان  را با محتواي اخذ رشوه براي وي پخش كنرد. كارمنرد وقتری می

 لداي دربوكا )نوعی تنبک( است، گذاشتم برقصی!  

كه در فارسی روزمره « این ریش من اگر تو فالن كار رو كردي ...یا ناردي..». معناي دقيق این  مله عبارت است از 9

 ...«.كنم اگر اسممو عوم می»می گویيم: 
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 .1ووال إنزت
ن سرریال اه مترر م ایردو احتمال و ود دارد: یای آنها در مورد  گونگی این حذف

دانسته است كره بتوانرد ایرن  زئيرات را اي نمیعربی الالتاً عرب بوده و فارسی را به اندازه
دیگرر ایناره كرار گيررد و درك و معادل كاربردي آن را در زبان فارسی شناسایی كند و به

اي آشرنایی عميرق متر م فارس بوده و با نوع و كاربرد این عبارات در لهجه روزمره سوریه
هاي  ایگزین در زبان فارسی را بيابد كه در هرر ها و عبارتاملی نداشته كه بتواند  ملهو ك

اره معرادلی در زبران تصرور این دهد از این عبارات آن هرم برادو لورت متر م تر ي. می
 را براي رویارویی با این  الش برگزیند« واگذاري»پوشی كند و راهبرد  شم ،مقصد ندارد

 ام و مليررت متررر م یررا متر مرران ایررن سررریال و ررود نرردارد و شررباهاطالعرری در مررورد نرر)
 فيلم در این رابطه همااري نارد(.  كنندهپخش

هراي مترر م قررار گرفتره اسرت. در مرواقعی كره در رده  هرارم انتخاب «بسرط»راهبرد 
از ایرن راهبررد  بدانردرا نيازمند به توضري. اي بهتر، عبارت یا  مله ةتر مارائه متر م براي 

كرار ترِ فضاي طنز برهگاه ساده و تنها براي منتق  كردن موفقها این توضي. ؛كندمی استفاده
مترر م  ،هاي آن در این سریال و دوبله آن آمده است؛ به عنوان مثرالشود كه نمونهمی برده

گاه مترر م  .سه  مله طنز عربی را در  هار  مله به مخاطب زبان فارسی منتق  كرده است
ي از مله موارد فرهنگی نظير آداب و رسوم و اتفاقاتی منحصرر بره فرهنر  برومی به موارد

رساند كه توضري. و بسرط آن در زبران می كند كه وي را به این نتيجهمی زبان مبدأ برخورد
سراده و لفرظ بره لفرظ بسرنده كنرد  ره بسرا ميران اي مقصد ضروري است و اگر بره تر مره

فالرله  ردي  ،گيرري ارتبرا  وزمه دلير  عردم شرا بر نظر زبان مبدأمخاطب و پيام مورد
كره تولريه  -تررین راهبرردرا به عنروان بهتررین و كراربردي« بسط» ،خواهد افتاد؛ از این رو

در  امعه آمراري  .گيردكار میبراي این  الش به -پردازان استاغلب قریب به اتفاب نظریه
بسرط بره كرار گرفتره نشرده و نروع دوم  ،این تحقيق به علت فضاي كمدي ملمروس و سراده

                                                                                                                                        
 هوي! راه بيافت ببينم. یا آهاي! گمشو ببينم. اي دستوري و غيرمودبانه معادل :  مله«  نزت ووو».  مله  6
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چه در سریال عربی آمده اكتفرا هایی شبيه به آنعبارت متر م تنها به اضافه كردن  مالت و
 :  كنيماشاره میبسط هایی از راهبرد هننموكرده است. در ادامه به 

 یره حرفراي حرفرات كنی؛می امدیوونه داري :شهادة؟ معك انت امي ، واحد كالم مو كالمك
 داري؟  يزي مدركی تو نيست؛ ادبيسو آدم
 نشستی. ساعته دو. بخوریم بيار  يزي یه پاشو تو حاو :شي ضي فنا تلحلح، قوم

 نه؟ یا شد دَك بودم؟  طور معك؟: إشلوني

 گردم.برمی قرقی عين رمُ: میلك برجع فريرة

 نانيا. معط . برگرد و ذاتيه برو زود فقط: بسرعة الذاتية ع إنزت
شرود كره مترر م برا می هاي عربی مشاهدهكار گرفته شده براي عبارتههاي بدر معادل
كمای اسرتفاده كررده اسرت. هاي تر كردن فضا براي مخاطب ایرانی از  ملههدف كمدي

را هرم « معط  نانيرا»عبارت « برگرد و ذاتيه برو زود فقط»در نمونه آخر در ادامه  مله  مثالً
 نز اطمينان پيدا كند.اضافه كرده است كه از انتقال كام  ط

كه كار برد كمترري « سازيكوتاه»پس از راهبردهاي پربسامد در این پژوهش به راهبرد 
 كنيم؛ در تعریف گاتليب از این راهبرد آمده است كه مرتن مبردأ طریمی اشاره ،داشته است
قرال پيرام تأثيري بر انت ،تر شدن متنشود. این كوتاهمی ترتر مه به زبان مقصد كوتاهفرآیند 

بندي هاي لرفی و نحوي، نوع  ملهبه مخاطب ندارد و تنها با تو ه به عواملی  ون تفاوت
و سررليقه و تشررخيص متررر م در انتخرراب ایررن راهبرررد لررورت پذیرفترره اسررت. در ادامرره برره 

 كنيم:می اشاره سازيكوتاههایی از نمونه

 گيره. دومون هر پاي  :سوي الفلكة في ورجلك رجلي ألن

 بترسی؟ باید  ی براي :محب قلب لك ينقز ال اهلل

 معذور.  مأمورمو منهالبهادل؟:  آكل يوم كل جابرني اهلل شو أنا
عربی را به زبران فارسری منتقر  كنرد بره  ة  ملةمتر م به  اي آناه تر م ،در این مثال

مگره مرن مجبرورم هرر روز ) كنرد:مری ترر اكتفراامرا كوتراه ،آوردن عبارتی با همان مضمون
 من مأمورمو معذور(  ایگزین كرده است.) طوري آوخون باوخون بشم؟( را بااین
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انرد نيراز بره گذاري شدهبا ستاره عالمت( 6) كه در  دول «سازيبدل»و  «تبدی »دو راهبرد 
رود كره مری كرارهآمده تبدی  در مواردي برها توضي. بيشتري دارد؛ همچنان كه در تعریف

به همان روش نحوي زبان مبدأ به زبان مقصرد منتقر  كررد. اخرتالف توان متن اللی را نمی
ست كره ا كس پوشيده نيست و این بدین معناو زبان عربی و زبان فارسی بر هي لرف و نح

و ررم از راهبررد تبردی  اسرتفاده  ،زنردمی ميان این دو زباناي هر متر می دست به تر مه
 ین سریال نيز از این قاعده مستثنی نبوده اسرت وتر مه و دوبله ا ،خواهد كرد؛ بر این اساس

توان گفت راهبرد كلی تر مه بين زبان عربری و فارسری و آن هرم در هرر زمينره اعرم از می
 است.  «تبدی »راهبرد متون سياسی، فرهنگی، علمی، طنز، ادبی و... 

مقصرد هرا را از زبران مبردأ بره زبران متر م نام افراد و ماان «سازيبدل»در راهبرد 
هرا، پرول رسرمی و كند. در دوبله این سریال نيرز مترر م نرام شرهرها، خيابرانمنتق  می
ها را بجز  ند مورد، همه از زبان مبدأ به مقصد بدون اعمال ت يير منتق  كرده شخصيت

را « أكرم»و نام شخصيت آقا « حميده»را به « أميره»است؛ متر م تنها نام شخصيت خانم 
اده است؛  راكه اميره در زبان فارسی نامأنوس بوده و اكرم نامی زنانه ت يير د« أقدم»به 

گذاري بين دو زبان، متر م اقدام به ایرن ت ييرر نام است كه با تو ه به اختالف فرهن ِ
 كرده است.

كه هنگام نياز به زبران واسرطه یرا سروم برراي انتقرال معنرا - «رونویسی»متر م از راهبرد 
در هي  كجاي متن اسرتفاده ناررده اسرت و هرر یرک از راهبردهراي  -شودمی كار گرفتهبه
در مقایسه با ك  متن به دفعات بسيار كمترري اسرتفاده  «حذف بخشی از متن»، «سازيكوتاه»

 كه تأثيري در انتقال فحواي طنز و روایت سریال نداشته است.شده 
 

 راهبرد جدید. 5-1
دقيقه از سریال عربی كرده كه با انرواع  68متر م در این بخش از كار خود، اقدام به حذف 

راهبررد گاتليرب،  68هاي تعریف شده در راهبردهاي گاتليب متفاوت است؛ در ميان حذف
سرازي، حرذف سرازي، فشرردهكوتاهانرد؛ اشاره كرده« حذف»راهبرد به نحوي به راهاار  4

ت. در اسرر كررردهرا نيررز مشررخص ها بخشرری از مررتن و واگررذاري و دليرر  هریررک از حررذف
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 تر از آنچه در زبان مبردأ آمرده، منتقر كوتاهتر مه فرآیند  ، متر م متن را طیسازيكوتاه
كره خرود شرده یابد ناگزیر بره حرذف كند و یا در واگذاري وقتی معادلی براي متن نمیمی

شرود كره در مری سرازي  يرزي حرذف. در فشرردهشودمی مو ب از دست رفتن معنا و پيام
عنا تأثيري ندارد و حرذف بخشری از مرتن بنرا برر تشرخيص مترر م از دیگرر مخابره پيام یا م

 آید. می شماركاربردهاي حذف به
دقيقه از سریال  68شود حذف می هاي مختلف حذف، مالحظهبا تو ه به بررسی گزینه

كره بجرز  ررا ؛گيرردهاي تعریف شده قرار نمییک از انواع تر مهمجموعه هي عربی، زیر
هرا، مرتن مبردأ كرامال شرود در سرایر حرذفمی متر م مجبور به حذف كام واگذاري كه 
 شود.حذف نمی

بره ایرن نتيجره رسريدیم كره  با تو ه بره بررسری دقرایق حرذف شرده سرریال مردیر عرام
هاي پيشرنهادي انرد كره شربيه بره حرذفاز عوام  در این حذف تأثيرگذار بودهاي مجموعه

و قوانين متعرددي كره  لداوسيما هاي كلی، سياستگاتليب نبودند؛ عوام  فرهنگی، تابوها
 مؤثر واقع شدند. هایی هریک به سهم خود در  نين تصميم گيري

 68را بره  «حرذف فرهنگری»تروان هاي مترر م، میدر اینجا با تو ه بره محردودیت
پرذیرد، هایی كه به دلير  برخری تابوهرا لرورت میحذف ؛راهبرد گاتليب، اضافه كرد

هاي م ایر با آداب، رسوم، دین و فرهن  تصاویر بازیگران با پوشش عدم اماان پخش
گوها كه با سياست كلی كشور همخوانی ندارد وعمومی مردم، عدم پخش برخی گفت

ایرن مسرأله را در  رونرد.هایی از دوی  اعمال حذف به شمار میو مباحث سياسی نمونه
شراهد  ،شرودي ملری پخرش میكره در داخر  توليرد و از لداوسريماهایی دوبله سریال

ها از فيلترهاي فرهنگی، سياسی، قوانين و... عبور كرده سپس  راكه این سریال ؛نيستيم
 .ندامجوز پخش در لداوسيما را اخذ كرده

 

 گیرینتیجه

هراي متعردد و  ردي هاي دشواري است كه متر م را برا  الشطنز از  مله تر مه ةتر م
اي فرهنگی گرفته تا طنزهاي فرازبانی و مشاالت انتقال برار هكند؛ از محدودیترو میروبه
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فرهنگی و همچنين حذف برخی عبارات. در ایرن ميران اگرر مترر م عرالوه برر ویژگری دو 
در انتقال فضاي طنز زبان مبدأ به مخاطرب زبران مقصرد  زبانی بودن، دو فرهنگی نباشد، یقيناً

طنرز و نيرز عردم برقرراري ارتبرا  از  موفق نخواهد بود؛  راكه مخاطب به دلي  عدم درك
 شود.می هاي طنز دلسردو مجموعهها تماشاي این نوع سریال

 توان گفت عملارد متر م در انتقال فضراي طنرز نسربتاًمی حال با تو ه به نتای  پژوهش
هاي مترر م آميز بوده است؛ در تر مه و دوبله هي  خطایی مشاهده نشده و انتخابموفقيت

 .  شودمی فارسی( ارزیابی) افتاده در زبان مقصد مأنوس و  ا
راهبررد  4راهبررد گاتليرب بره ترتيرب از ایرن  68خود از ميران  ةتر مفرآیند  متر م در

( و 67/1) (، واگرذاري87/03)  ایی ابره(، 84/83) بيشتر استفاده كرده اسرت: دگرنویسری
هراي پربسرامد ي انتخراب روشتواند به عنوان الگویی مناسب برامی (. این نتای 84/1) بسط

از زبران عربری بره زبران فارسری پيشرنهاد و در حروزه آمروزش اي هاي طنز رسرانهدر تر مه
 كار گرفته شود.به دانشجویان رشته متر می

 -هراي فرهنگریتعریف راهبرد حرذف بره دویر  تفاوت ،از دیگر دستاوردهاي این پژوهش
اي دقيقره 68كنرد كره حرذف م پيشرنهاد مینروع حرذف را بره مترر  4ا تماعی است. گاتليرب 

ها قررار نمری گيررد. یرک از آن حرذفلورت گرفته از سروي مترر م ایرن سرریال، ذیر  هري 
گرذاریم، هایی كه ما نرامش را فرهنگری میهاي متر م تحت تأثير محدودیتراهبردها و انتخاب

يرب برراي دوبلره و هایی خرارج از  رار وب پيشرنهادي گاتلقرار گرفته و وي ناگزیر بره حرذف
زیرنویس شده است. این دوی  اعم از سياسی، مذهبی، تابوها، قوانين لداوسيما و قوانين حراكم 

 اند. هاي متر م دخي  بودهنوبه خود در انتخابهر یک به ،بر  امعه و كشور
هراي آن در دوبلره پيارره الرلی هاي به دست آمرده از سرریال و معادلجا كه دادهاز آن
عنروان اولرين راهبررد انتخرابی مترر م « دگرنویسری»دهنرد می را تشاي ها تحلي  بررسی و

بندي ميزان كاربرد را خارج از  رار وب گاتليرب در نظرر معرفی شد. حال آناه اگر دسته
 بيشترین ميزان كاربرد متر م را به خود اختصاد داده است.« حذف»بگيریم 
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