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چکیده
طنز در شمار یای از مقولههاي ذاب زبان قرار دارد كه به شا نامحسوسی به مسائ فرهنگری ،سياسری و
ا تماعی میپردازد و به دلي در امان ماندن از انتقادات و فيلترهاي مو ود در امعه و نيرز هرت برقرراري
رابطهاي نزدیک با مخاطبان از آن استفاده میشود .در این ميان با ورود ابزارهراي ارتبراطی ترازه ،نبرههراي
نوینی به مباحث تر مة طنز افزوده شده است به ویژه در تر مة طنزهایی كره در قالرب فريلم كوتراه ،بلنرد و
سریال عرضه میشوند .هدف از نگارش مقاله پيش رو ،ارزیابی عملارد متر م در رویارویی با عبارتهراي
طنزآميز بوده و فرآیند تحقيق مبتنی بر بررسی دادههاي به دست آمده از مجموعه طنز عربی «مردیر عرام» بره
لهجة شامی (سوریهاي) و دوبله فارسی آن كه از لداوسيما پخش شده ،است .بردین منظرور  069عبرارت و
مله طنزآميز استخراج شده است و ميزان بهكرارگيري راهبردهراي تر مره ،طبرق نظریرة هنریرک گاتليرب
( )6660تحلي شد .یافترههاي ایرن تحقيرق نشران مریدهرد «دگرنویسری» و « ابره ایی» بره ترتيرب بيشرترین
انتخابهاي متر م در ارائة تر مه بوده است .همچنين عوام و محدودیتهاي فرهنگی نه تنها مو ب براو
رفتن ميزان استفاده از «كوتاهسازي» عبارتهایی توسط متر م شده است كه در بخشهایی از سریال شراهد
حذف ساانسهاي متعدد و نيز قسمتهایی از مجموعه هستيم.

واژگان کلیدی :ترجمنه ،طننز ،دوبلنه فارسنی ،عبارتهنای طنزآمینز ،محندودیتهای
فرهنگی ،گاتلیب.

 E-mail: m.hajizadeh@fgn.ui.ac.ir
(نویسندب مسئول)  E-mail: a.saedi@fgn.ui.ac.ir
 E-mail: zarkoobm@gmail.com
 E-mail: m.afrouz@fgn.ui.ac.ir
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مقدمه
زبان عاملی است كه فرهن

هاي مختلف را بره هرم متصر مریكنرد و شريوهاي برراي بيران

احساسات و عقایدي محسوب میشود كه افراد سعی در انتقال آن دارند .حرال ایرن تر مره
است كه به كمک زبان و فرهن

زبان مبدأ میآید و نقشی حيراتی در معرفری آن در زبران

مقصد ایفا میكند .شاید بتوان گفت منتق كردن طنز و تر مة آن در زبان مقصرد از ملره
دشوارترین انواع تر مه است؛ این دشواري به دلي وابستگی طنز بره فرهنر و زبران مبردأ
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
مخاطب زبان مقصد به اندازه مخاطب زبان مبدأ از اثر بهرره نبررد .البتره «از متر مران برومی
بيش از متر مان غيربومی توقعِ آن میرود كه با ظرایفِ فرهن سرزمين خود» آشنا باشرند
تا با الش كمتري در این خصود موا ه شود (افروز.)40 :6869 ،
پر واض .است كه تر مه بره عنروان پر ارتبراطی ميران زبانهرا و فرهن هراي متعردد،
مرزهاي بين فرهن هاي مختلف را امري مسلم میدانرد و مترر م بره احتمرال زیراد از ایرن
مرزها و محردودیتهاي غيرقابر ا تنراب در انتقرال آنهرا آگراه اسرت؛ از ملره مرزهرا و
محدودیتها میتوان به محدودیتهاي فرهنگی ،سياسی ،ا تمراعی و برخری تابوهرا اشراره
كرد .در این ميان ارزیابی موفقيت متر م و سنجش ميرزان درسرتی و كراربردي برودن آن و
نيز مطابقت با معيارها و الول تر مه بسيار مهم است .از آنجا كه از ندین سال قب شراهد
موج تر مة رسانهاي به ویژه در بخش فيلم و سریال بين دو زبان فارسی و عربری هسرتيم بره
نظر میرسد ارزیابی علمی و فنی تر مهها به ویژه دوبله و زیرنویس امري ضروري است.
فرآیند معرادلگزینری در تر مرة مترأثر از عوامر متعردد از ملره راهبردهراي منتخرب
متر مان است (افروز .)0866 ،هدف این پژوهش شناسرایی و معرفری راهاارهراي انتخرابی
متر م در تر مة عبارتهاي طنزآميز عربری برا تو ره بره نظریره گاتليرب ) (Gatlibو نيرز
بررسی ميزان فراوانی بهكارگيري آنها توسط متر م و موفقيت وي در ارائه تر مره اسرت.
همچنين با تو ه به اختالفات فرهنگی مؤثر در فرآیند تر مه ،این موضروع بررسری خواهرد
شد كه متر م زبان عربی به فارسی هت ارائه تر مة خود برراي محردودیتهاي فرهنگری
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زبان مبدأ و مقصد ،ه ارهاي می وید و تا ره انردازه انتخابهراي خرود را تحرت ترأثير
فرهن مبدأ یا مقصد انجام خواهد داد و ایناه این دست محردودیتهرا و آزاديهراي هرر
فرهن

بر فراوانی بهكارگيري راهبردها گونه تأثير خود را نشان میدهد.

اهميت پژوهش را میتوان در لزوم بررسی كاربردي نظریههاي تر مه و معرفی الگویی
مناسررب بررراي تر مررة طنررز رسررانهاي در قالررب دوبلرره و زیرنررویس و همچنررين تررأثير
محدودیتهاي فرهنگی در این دست تر مهها دانست.
پژوهش حاضر در پی پاس گویی به سؤاوت زیر است:
 متر م كدامیک از راهبردها را از سایر موارد براي تر مه سریال «مردیر عرام» مناسربترردانسته است؟
 محدودیتهاي فرهنگی ه تأثيري بر راهبردهاي انتخابی متر م داشته است؟ -متر م با تو ه به راهبردهاي گاتليب تا ه اندازه در ارائه تر مه خود موفق بوده است؟

 .1روشهای ترجمۀ طنز
برخی محققان بر این باور ند كه تر مرة طنرز از لحرا كيفيتری متفراوت از سرایر انرواع
تر مه است .ی.وندای نظریه هاي اري را به طور مؤثر خالله و هار تفاوت اللی
را شناسایی می كند؛ اول ،تر مة طنز شرام دسرتيابی بره یرک اثرر طنزآميرز (خنرده یرا
لبخند) است و این كار براي متر م دشوارتر از ضرورت هاي متر ون دیگرر اسرت .دوم،
توليد طنز از درك طنز متفاوت است و به نظر نمری رسرد كره یرک مهرارت آمروختنی
باشد .سوم ،ممان است شوخ طبعی متر م در تضاد با نویسرنده باشرد؛ بنرابراین مشرا
این است كه گونه به طور مؤثر یک عبارت طنزآميز كه با ارزش ،اما خندهدار نيسرت
را تر مه كنيم .هارم ،اثر لفظی طنز ممان است تا حد زیادي بر متر مان غلبه كنرد
و مانع تحلي عقالنی شود (دميري و احمدي.)97 :0868 ،
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در پژوهش پيش رو به ارزیابی تر مة طنز و ميزان موفقيت آن در رساندن پيام زبان
مبدأ می پرردازیم كره ایرن ارزیرابی در رار وب راهبردهراي گاتليرب )6663( 6انجرام
خواهد گرفت .با این مقدمه باید گفت در تر مة طنز به لورت دوبلره برا دیردگاه هاي
متعددي در نحوه و مدل تر مه و مدل هاي ارزیابی روبره رو هسرتيم؛ معصروم و مررادي
( ) 6868در مقالة خود از ميران مردل هاي تر مرة طنرز ،مردل پانرک ( )0886را معرفری
می كنند؛ پانک روش هاي تر مة طنز را اینگونره دسرتهبنردي می كنرد :فشرردهسرازي،
كوتاه سازي ،حذف ،دگرنویسی ،نوواژه ،فرانهش ،دگرگون سرازي ،انشرينی ،تر مره
تحتاللفظی ( معصوم و مرادي.)668 :6868،
آتردو )0880( 0پيشنهاد میكند كه اگر مطلبری در زبران مقصرد برراي طنرز در دسرترس
نباشد ،یک راهح خوب این است كه فقط ایگزینی براي وضعيت نامناسرب یافرت شرود.
هر ند او از حد مجاز فراتر نمی رود .اگر بتوان گفت ميزان پيشروي در طنز ،ذاتی است و
مرزها در ماان و زمان مت ير هستند ،این امر ،فرآیند تر مه را بيش از پيش دشوار میكند.
برخی از محققان بر این باورند كره تر مرة طنرز از لحرا كيفيتری ،متفراوت از سرایر انرواع
تر مه است.
حال از ميان مدلهاي گوناگون ،راهبرد گاتليب از مدلهایی است كه به لرورت ویرژه
به ارزیابی زیرنویس و دوبله پرداخته است و بره ایرن دلير در ایرن پرژوهش ،از راهبردهراي
مدل گاتليب استفاده خواهد شد .وي براي این نوع تر مهها  68راهبرد پيش رو میگذارد:
بسررط ،8تبرردی  ،4دگرنویسرری  ،9برردلسررازي ،1رونویسرری ،7ابرره ایی ،3فشررردهسررازي،6
 .6هنریک گاتليب استاد انگليسی دانشگاه كپنها .
 .0سالوادور آتردو ،استاد تمام دانشگاه تگزاس و سردبير مجله ( )humorانجمن بين المللی تحقيقات طنز.
3. Expansion
4. Paraphrase
5. Transfer
6. Imitation
7. Transcription
8. Dislocation
9. Condensation
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كوتاهسازي ،6حذف بخشی از متن 0و واگذاري( 8دهباشری و سرهرابی )38 :0869 ،كره هرر
یک به لورت زیر تعریف میشوند:
* بسط :هنگامی استفاده میشود كه متن اللی به توضيحی نياز داشته باشد و به دلي برخی
تفاوتهاي فرهنگی ،قاب بازیابی در زبان هدف نيست.
* تبدی  :در مواردي بهكار میرود كه متن اللی را نمیتروان بره همران روش نحروي زبران
مبدأ به زبان مقصد منتق كرد.
* دگرنویسی :عبارت است از انتقال به طور كام و دقيق از زبان مبدأ به زبان مقصد.
* بدلسازي :متر م ،نام افراد و ماانها را عيناً از زبان مبدأ به زبان مقصد منتق میكند.
* رونویسی :در مواردي استفاده میشود كه یک الطالح غيرمعمول در زبران مبردأ توسرط
زبان سومی به زبان مقصد منتق میشود.
* ابه ایی :وقتی لورت میگيرد كه متر م براي افزایش تأثيرپذیري مخاطب به تر مرة
خود لوهاي ویژه اعم از آهن  ،افات و ...اضافه میكند.
* فشردهسازي :عبارت است از حذف بخشهایی از متن مبدأ در فرآیند تر مره كره نقشری
در انتقال معنا ندارد.
* كوتاهسازي :عبارت است از كوتاه كردن متن مبدأ طی تر مه به زبان مقصد.
* حذف بخشی از متن :متر م بخشی از متن را حذف میكند.
* واگذاري :هرگاه متر م هي تر مة مناسربی برراي انتقرال بره مرتن مقصرد نمرییابرد ،نراگزیر بره
حذف كام میشود كه خود منجر به از دست رفتن معنا نيز میشود (گاتليب.)611 :6660 ،

 .1-1ترجمه نیداری -دیداری ،ترجمهای بین فرهنگی
امروزه با فراگير شدن فناوري در رسانههاي نوین و تبادل سرسامآور اطالعات در زمينههاي
مختلف خبري ،فرهنگی ،سياسی ،طنز و لطيفه برا پدیردب تر مرة ندرسرانهاي برراي ایجراد
1. Decimation
2. Deletion
3. Resignation
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ارتبا ميان زبانها و آن هم در شاخه ارتبا فرهنگی موا ه هستيم .تر مره در راي راي
هان ارتباطات حضور دارد و در حقيقت رسانهها ماشينهاي عظيم تر مهانرد .برراي مثرال،
خبرنگاري كه در روزنامه و یا بخشهاي خبري فعاليرت دارد نراگزیر در ارتباطرات خرود از
تر مه و ابزارهاي آن استفاده میكند .در این بين ،طنز در شمار یای از مقولرههاي رذاب
زبان قرار دارد كه به مسائ فرهنگی ،سياسی و ا تماعی بهگونهاي نامحسوس میپردازد كه
به دلير در امران مانردن از انتقرادات و فيلترهراي مو رود در امعره و نيرز هرت برقرراري
رابطهاي نزدیک با مخاطبان از آن اسرتفاده مریشرود .در ایرن ميران مرا برا دو مقولره تر مره
شنيداري  -دیداري و تفاوتهاي فرهنگی روبهرو هستيم.
تر مة شنيداري -دیداري عبارت است از تر مة فرآوردههایی كه لوت و تصرویر در
آنها تركيب میشوند؛ برراي نمونره فيلمهرا و برنامرههاي تلویزیرونی .تر مرة ندرسرانهاي
عنوان دیگري است كه گاه به این مفهوم اطالب میشود .زیرنویسی ،دوبله ،لداي شراهد و
توليف شنيداري از انواع تر مة دیداري -شنيداري هسرتند .زیرنویسری و دوبلره دو شرا
اللی این دست تر مهها به شمار میروند (فرحزاد و كریمزاده.)68-66 :6866 ،
یای از مباحث عمرده در تر مره بره عنروان عامر برقرراري ارتبرا برين فرهنگری،
تفاوت بين مقووت فرهنگی امعه مبدأ با مقووت فرهنگی امعه مقصد است .از آنجا
كه تر مه با دو فرهن متفاوت و در برخی مروارد ارتبرا آن هرا متضراد هرم هسرتند،
متر م نيز در حين تر مه گاه با مشاالتی موا ه می شود .در این حالت ،وي به عنروان
واسطه بين دو فرهن مختلف باید بهگونه اي عم كند كه از یک سرو ،محتروا و پيرام
متن مبدأ را منتق كند و از سوي دیگر ،تر مة متن و مقووت فرهنگی مو رود در آن
در تضاد و تقاب با دیدگاه فرهنگی امعه مخاطب قرار نگيرد .بر این اسراس ،مترر م
باید به فرهن

هاي مبدأ و مقصد اشرراف كرافی داشرته باشرد و عرالوه برر ویژگری «دو

زبانی» داراي ویژگی «دو فرهنگی» نيز باشد ،یعنی هم زمان كه زبان و فرهن

مقصد و

مخاطبان خود را می شناسد باید از شناخت كرافی نسربت بره زبران و فرهنر
برخوردار باشد (حقانی.)634-631 :6831 ،

مبردأ نيرز
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 .2پیشینه پژوهش
پژوهش پيش روي حال بررسی ملرهها و عبارتهراي طنزآميرز سرریال عربری «مردیر عرام»،
ارزیابی عملارد متر م ،شناسرایی و معرفری راهبردهراي انتخرابی وي خواهرد برود .موضروعات
انجام شده و مرتبط با این پژوهش تاكنون فقط در زبان انگليسی و فرانسه و تنهرا روي نمونرههراي
تر مه شده به فارسی لورت گرفته است و در زبران عربری فاقرد ایرن دسرت بررسریها هسرتيم.
بنابراین ،در این بخش به مطالعات كم و بيش مرتبط با موضوع اشارهاي خواهيم داشت.
دميري و احمدي ( )0868در مقاله خود با عنوان «راهبردهاي استفاده شرده در تر مرة طنرز»،
دو كترراب طنررز و تر مرره فارسرری آن را مررورد بررسرری قرررار دادهانررد .نتررای پررژوهش نشرران داده
پركاربردترین راهبردها در تر مة طنز به ترتيب تر مة طنز مرتن مبردأ بره لرورت طنرز در زبران
مقصد و حذف متن مبدأ در متن مقصد هستند .ایرن مقالره بره بررسری كرمبسرامدترین راهبردهرا؛
یعنی تانيکهاي ویرایشی و تر مة تحتاللفظی طنز متن مبدأ در متن مقصد نيز پرداخته است.
وثوقی و لربا ( )6834در مقالره «مشراالت تر مرة طنرز در زیرنرویس فريلمهرا» بره بررسری
تر مههاي طنزي با شيوهاي پژوهشی توليفی میپردازند كه در زیرنویس فيلمها بهكار رفتهانرد.
مؤلفان تالش كردند به این پرسش كه در تر مة فارسی طنزهاي گونراگون در زیرنرویس فريلم-
هاي انگليسی ،گرایش متر م بيشتر به سمت زبان هدف است یا مقصد پاس دهند .همچنرين بره
توضي .راهبردهاي كاربردي متر مان اشاره كردهاند .دادههراي مرورد بررسری عبرارتانرد از دو
فيلم نمادین آمریاایی كه هر دو داراي زیرنویسهاي تر مه شده به زبان فارسی است.
معصرروم و مرررادي ( )6868در مقالرره «بررسرری شرريوههاي تر مرره عبررارت طنزآميررز در
زیرنویس انگليسی مجموعههاي طنز تلویزیونی» به ارزیابی عملاررد مترر م در برخرورد برا
موارد اشاال برانگيز در تر مه زیرنویس پرداختهاند .پژوهشگران با اسرتخراج عبرارتهرا و
6

مالت طنزآميز ،ميزان كاربرد روشهراي تر مرة طنرز را براسراس طبقرهبنردي نيومرارك
( )6633بررسی كردهاند .یافتههاي این پژوهش نشان میدهد از ميان شيوههاي تر مرة طنرز
 .6پيتر نيومارك استاد تر مه دانشگاه سارِي ( ،)surreyیای از هرههاي شاخص در بنيانگرذاري مطالعرات تر مره
در زبان انگليسی.
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«دگرنویسی» پركاربردترین شيوه متر م بوده كه شيوهاي ناكارآمد در انتقال طنز كالمری و
فرهنگی معرفی شده است.
وادي ( ) 6836در پایان نامه كارشناسی ارشد خود برا عنروان « بررسری تر مرة طنرز
كارتونهاي دوب له شده انگليسی به فارسی»  ،به بررسری تر مرة طنرز در هرار كرارتون
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
كدام یک از راهبرد ها بيشترین استفاده را داشتهاند و آیا متر مان با به كار برردن آن هرا
در انتقال طنز موفق بوده اند یا خير كه ابتردا بره اسرتخراج مروارد طنرز در كرارتونهرا و
معادل هاي برگزیده از سوي متر مان پرداخته و سپس بر اساس الگوي وینری و داربلنره
( ،) 6669انتخاب هاي متر مان در تر مه این موارد تعيين شده است كه نتيجه آن ،این
بوده كه مترادف سازي و معادل سازي پركاربردترین راهبردهاي مورد استفاده متر مان
در تر مه عبارات طنزآميز بودهاند.
افتخاري ( ) 6833در پایان نامه كارشناسی ارشرد خرود « بررسری راهبردهراي تر مره
الطالحات محاورهاي زیرنویس انگليسی فيلم هاي ایرانی بعرد از انقرالب» ،شريوه هراي
تر مه زیرنویس فيلم را از دیدگاه محاوره بررسی كرده است .محقق با در نظر گرفتن
وفاداري متر م به متن مبدأ ،طبيعی بودن تر مه ،تأثيرات پيش بينی شده روي مخاطبان
و روان بودن تر مره بره عنروان معيارهراي ارزیرابی تر مره برراي مقایسره الرطالحات
محاوره اي در فيلم هاي ایرانی با تر مه انگليسی آنها ،ثابرت مریكنرد كره رایر تررین
استراتژيهاي به كار برده شده مترادف سازي و اقتباس بوده است.

 .3جامعه آماری
امعه آماري این پژوهش مجموعة تلویزیونی طنز «مدیر ك » با نرام كامر خراطرات مردیر
ك (به عربی :یوميات مدیر عام) ،توليد سال  6669سوریه اسرت كره نروروز سرال  6830در
ایران روي آنتن رفت .نگارش فيلمنامه این مجموعه تلویزیونی از «زیاد الرریس» ،مونتراژ آن
با «خالد دُهنی» و كارگردانی آن با «هشام شربتچی» است.
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سریال «مدیر ك » داستان پزشای است كه وزیر به او پيشرنهاد مریدهرد مردیرك یرک
شركت دولتی شود؛ هر ند او ابتدا از قبول این سمت سر باز میزند ،اما با پافشاري خانواده
و اطرافيان باوخره میپذیرد .مدیر این اداره با بازي كردن در نقشهراي متعردد بره لرورت
ناشناس به بخشهاي مختلف اداره سر میزند ،روند و زئيات اتفاقرات را در محريط اداري
از نزدیک رلد میكند و بعد از شناسرایی تخلفهراي لرورت گرفتره در هرر بخرش و یرا
سط .اداري ،اقدامات وزم را انجام میدهد« .مدیر ك » از مله مجموعههایی است كره برا
استقبال گستردهاي از انب مخاطب روبرهرو شرد ترا آنجرا كره در پخرش نردین برارهاش
همچنان بينندههاي مشتاقی دارد .این سریال با ترسيم محيط آشفته یک اداره و با بره نمرایش
گذاشتن معضالت عدیده آن براي تماشاگر ایرانی كه برا ایرن دسرت مشراالت از نزدیرک
برخورد داشته ،بسيار قاب باور و ملموس بهشمار میآید.
سازندگان مدیرك با زیركی گونگی روایتشان را تنها به محيط اداره محدود ناردند،
بلاه به روابط خانوادگی شخصيتها نيز پرداختهاند و این خود مو ب شرد كره «مردیرك »
به رأت به عنوان بهترین سریال عربی در حافظة تماشاگر ایرانی ثبت شود .دوبلة سریال بره
طور كام با فضاي طنز و نس بازي اغرابآميز ،اما دوست داشتنی هنرپيشهها ،تطابق دارد
و یای از عوام مهم ذب مخاطب به سریال است.

 .4روش پژوهش
دادههاي این تحقيق در دو مرحله گردآوري شدهاند :در مرحلره اول ،ملره و عبرارتهراي
طنزآميز سریال عربی «مدیرعام» ،و در مرحله دوم تر مه این عبارتها از سریال دوبله شرده
فارسی استخراج و نگاشته شدند .در آخر عبارتهاي طنز و دوبله آن با تو ه به دسرتهبنردي
راهبردهاي گاتليرب شناسرایی و تقسريمبنردي شردند و سرپس مرورد تحلير و بررسری قررار
گرفتند .در بخش تحلي دادههرا بره ميرزان برهكرارگيري هرر یرک از ایرن راهبرهرا از سروي
متر م ،پرداخته خواهد شد.
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 .5تحلیل دادهها
پيش از آناه بره تحلير داده هرا بپرردازیم وزم اسرت بره سرؤال احتمرالی مخاطرب ایرن
پژوهش در مورد معيار انتخاب مله ها و عبارت هاي طنزآميز پاس داده شود؛ راكره
این عبارت ها به تنهایی و خارج از متن و فضاي سریال ،خاليت طنز خود را ترا حردود
زیادي از دست می دهند .باید در نظر داشت كه سياب در انتخاب داده هرا ترأثير بسرزایی
دارد؛ فضاي كلی سریال ،زبان بدن و تن لداي بازیگران ،موسيقی متن و سایر مروارد،
همه در خلق طنز و مخابره كردن آن به مخاطب بسيار مؤثر است كره در ایرن پرژوهش
عبارت ها با تو ه به ایرن نارات مهرم انتخراب شرده اند .بردیهی اسرت هنگرامی كره مرا
لطيفه اي را تعریف میكنيم در آن با به كارگيري ابزاري نظير حركات دست ،ترن لردا
و گاه خندیدن تالش می كنيم فضاي طنز مؤثري را براي مخاطرب خرود ترسريم كنريم؛
حال اگر این لطيفه را بنویسيم و در حقيقت همه ایرن عوامر تأثيرگرذار را بره اقتضراي
نوشتار حذف كنيم ،نتيجه آن داده هایی می شود كه در این پژوهش به لورت ماتروب
درآمده و به دلي دا شدن از طنز حاكم بر سریال ،عبارت هاي عادي به نظر برسرند و
ميزان طنز بودن آن از دست برود .شاید بتوان گفت تبدی گفتارهاي طنزآميز به نوشتار
از مله مشاالت دي این نوع پژوهش ها به شرمار مری رود .پژوهشرگران برا در نظرر
گرفتن همه این عوام به استخراج داده ها و معادل هایشان در زبران فارسری و سرپس بره
طبقهبندي آن ها اقدام كرده اند .البته ،غالباً در مباحثات را ع به انرواع معرادل ،برقرراري
«تعادل كام » موضوعيت ندارند ( افروز و شاهی.)8 :0866 ،
در این پژوهش تعداد  069مله و عبرارت از سرریال عربری «مردیر عرام» گرردآوري و
همراه با تر مهها در ذی راهبردهاي گاتليب قرار گرفتند .نترای اوليره بررسری ایرن دادههرا
نشاندهنده بيشترین و كمترین ميرزان كراربرد راهبردهرا از سروي مترر م اسرت؛ بره ترتيرب
دگرنویسی با  83/84درلد و ابه ایی با  03/87درلرد بيشرترین ميرزان كراربرد را نشران
میدهد ( دول (.))6
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جدول ( :)1تعداد و درصد راهبردهای به کار رفته در ترجمه
راهبردهای ترجمه

تعداد

درصد

بسط

13

1/0

تبدیل

*

*

دگرنویسی

43

34/0

بدلسازی

*

*

رونویسی

-

-

جابهجایی

11

24/37

فشردهسازی

حذف 10دقیقه

-

کوتاهسازی

5

2/32

حذف بخشی از متن

5

2/32

واگذاری

15

1/17

منبع :یافتههای پژوهش

«دگرنویسی» به عنوان ابزاري براي رساندن پيام و مفهوم طنرز ،برراي تر مرة مرالت و
عبارتهایی كه پيچيدگی ندارند ،گزینه مناسبی اسرت ،از ایرن رو ،براوترین درلرد از برين
انتخابهاي متر م را به خود اختصراد داده اسرت؛ مترر م در عرين حرالی كره تر مرهاي
ساده و گاه لفظ به لفظ ارائه میدهد آن عبارت یا مؤلفه همچنان برار طنرزي خرود را حفرظ
كرده و با روانی به مخاطب منتق میشرود .ایرن راهبررد در عبارتهرا و ملرههایی برهكرار
گرفته میشود كه متر م از تأثيرگذاري آن در زبان مقصد به همان ميزان كه در زبران مبردأ
مشاهده میشود ،اطمينان حال كند؛ زیرا نتيجه عدم دقت در انتخراب ایرن راهبررد يرزي
ز ارائه تر مة معروف به تحتاللفظی ،نامأنوس و القاي طنزي بریمعنرا بره مخاطرب زبران
مقصد نخواهد بود.
در مثالهاي زیر دگرنویسی به خوبی قاب مالحظه است:
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أنا اليوم مخي ما عم بيجمع شي :من امروز م زم درست كار نمیكنه.
المسابقه مثل قلتها :بود و نبود مصاحبه استخدامی فرقی نداره.
انا االن بكامل انخجالي :من به قدر كافی شرمندهام.
يخرب بيتك وين رايح بالباقي؟ :خونه خراب شی .پس بقيهشو كجا بردي؟
مين بدك تنتف؟ :پر كيو ميخواي قيچی كنی؟
قوم لحلح :بجنب بریم.
همانطور كه در معادلها میبينيم متر م به این نتيجه رسريده اسرت كره تنهرا برا تر مرة
مؤلفه طنزي زبان عربی موفق خواهد شد فضاي طنز را منتق كند.
پس از «دگرنویسی» ،درلدها نشراندهنرده بيشرترین اسرتفاده از راهبررد « ابره ایی» از
سوي متر م است؛ راكه همانگونه كه در تعریرف گاتليرب از ابره ایی آمرده ،مترر م
تالش میكند بيشترین تأثير را در مخاطب ایجاد كند .عالوه بر افاتهرا و لوههراي ویرژه
بهكار گرفته شده در سریال ،متر م براي انتقال فحواي طنزآميز كه پيچيدگی بيشرتري دارد
از این راهبرد استفاده كرده است؛ در حقيقت راهبرد ابه ایی براي انتقال طنزي اسرت كره
در آن تلفيقی از عبارتهاي طنزآميز خادِ زبان مبدأ ،زبان بدن ،موسيقی و سایر لوههراي
ویژه مشاهده میشود .بهعنوان مثال ،میتوان ضرب المثر هرا ،عبارتهراي كوتراه طنزآميرز
رای در زبان مبدأ و برخی حاضر وابیها را در این دسته قرار داد .در ادامه به مثالهایی از
ابه ایی اشاره میشود كه متر م در آن الطالحات و ضربالمث هراي طنرز عربری را برا
نمونههاي رای در زبان فارسی ایگزین كرده است:
و ساعتها مافي يا امي إرحميني :اون موقع ننه من غریبم بازي در نياریا.
باهلل شو؟ :اِ؟ نه بابا؟
اهلل يبعت لك عريس :خدا خيرت بده.
في إن :یه كلای تو كاره.
وال لسانك أكله القط؟ :ی شد؟ نانه موش زبونتو خورده؟
الشركة مطبولة طبل بهالخبر :این خبر مث بمب تو شركت تركيده.
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در مثالها مشاهده میشود الطالحات و ضربالمث هاي عربی (رای در لهجره سروریهاي)
با موارد كاربردي در زبان فارسی ایگرین شدهاند؛ ماننرد« :اهلل يبعت لهك عهريس» ( خردا
برات خواستگار بفرسته!) كه با مله (خدا خيرت بده) بره زبران فارسری منتقر شرده اسرت.
«وال لسانك اكلها القط» نيز وقتی به زبان فارسی آمده مله (نانه گربره زبونترو خرورده) بره
(نانه موش زبونتو خورده) تبدی شده است.
در مورد راهبرد «واگذاري» ،سومين انتخاب متر م ،عملارد بدین لرورت بروده اسرت
كه برخی از عبارتها و ضربالمث ها را به این دلي كه در فارسی كاربرد ندارد و یا معادل
مناسبی برایش نيافته ،كامالً حذف كرده است .مثالهاي زیر نمونههایی هستند كه در سریال
عربی بهكار گرفته شدهاند ،اما طی فرآیند تر مه و دوبله به زبان فارسی حذف شدهاند؛
فالِج وال تعالِج.1
شغلة بتعل القلب.2
نبحت علي مثل العادة.3
فيها دربكة بترقص.4
و هاي ذقني.5
 .6این ضربالمث معادل ضربالمث فارسی «مشت بر سندان كوبيدن» است؛ اما با تو ره بره ایناره در سرریالهاي طنرز
معموو از این تعبير ادبی استفاده نمیشود ،می توان به اي آن عبارتهایی نظير «خودتو اذیرت نارن ،فایرده نرداره» یرا
«بيخودي زور نزن ،درست بشو نيست» را بهكار گرفت.
 . 0معناي این مله در حقيقت این است :كاري است كه قلب را به درد می آورد؛ كه ما در زبان فارسی اینگونه بهكار
میبریم :كاریست كه آدمو خون به گر میكنه یا كاریست كه فقط گرخونی دنبالشه.
 .8معادل :عين هميشه سرم نق میزنی یا عادت هميشگی ات اینه سرم واب واب كنی.
 .4این مله به لورت تعریض در یای از سراانسها آمرده اسرت كره مردیر میخواهرد لرداي ضربط شرده یاری از
كارمندان را با محتواي اخذ رشوه براي وي پخش كنرد .كارمنرد وقتری میپرسرد ایرن يسرت؟ مردیر پاسر میدهرد:
لداي دربوكا (نوعی تنبک) است ،گذاشتم برقصی!
 .9معناي دقيق این مله عبارت است از «این ریش من اگر تو فالن كار رو كردي ...یا ناردي »..كه در فارسی روزمره
می گویيم« :اسممو عوم میكنم اگر .»...

111

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،9شمارة  ،12پاییز و زمستان 2991

إنزت ووال.1
در مورد گونگی این حذفها دو احتمال و ود دارد :یای آناه مترر م ایرن سرریال
عربی الالتاً عرب بوده و فارسی را به اندازهاي نمیدانسته است كره بتوانرد ایرن زئيرات را
درك و معادل كاربردي آن را در زبان فارسی شناسایی كند و بهكرار گيررد و دیگرر ایناره
متر م فارس بوده و با نوع و كاربرد این عبارات در لهجه روزمره سوریهاي آشرنایی عميرق
و كاملی نداشته كه بتواند ملهها و عبارتهاي ایگزین در زبان فارسی را بيابد كه در هرر
دو لورت متر م تر ي .میدهد از این عبارات آن هرم برا تصرور ایناره معرادلی در زبران
مقصد ندارد ،شمپوشی كند و راهبرد «واگذاري» را براي رویارویی با این الش برگزیند
(اطالعرری در مررورد ن رام و مليررت متررر م یررا متر مرران ایررن سررریال و ررود نرردارد و شررباه
پخشكننده فيلم در این رابطه همااري نارد).
راهبرد «بسرط» در رده هرارم انتخابهراي مترر م قررار گرفتره اسرت .در مرواقعی كره
متر م براي ارائه تر مة بهتر ،عبارت یا ملهاي را نيازمند به توضري .بدانرد از ایرن راهبررد
استفاده میكند؛ این توضي.ها گاه ساده و تنها براي منتق كردن موفقترِ فضاي طنز برهكرار
برده میشود كه نمونههاي آن در این سریال و دوبله آن آمده است؛ به عنوان مثرال ،مترر م
سه مله طنز عربی را در هار مله به مخاطب زبان فارسی منتق كرده است .گاه مترر م
به مواردي از مله موارد فرهنگی نظير آداب و رسوم و اتفاقاتی منحصرر بره فرهنر برومی
زبان مبدأ برخورد میكند كه وي را به این نتيجه میرساند كه توضري .و بسرط آن در زبران
مقصد ضروري است و اگر بره تر مرهاي سراده و لفرظ بره لفرظ بسرنده كنرد ره بسرا ميران
مخاطب و پيام موردنظر زبان مبدأ بره دلير عردم شرا گيرري ارتبرا وزم ،فالرله ردي
خواهد افتاد؛ از این رو« ،بسط» را به عنروان بهتررین و كراربرديتررین راهبررد -كره تولريه
اغلب قریب به اتفاب نظریهپردازان است -براي این الش بهكار میگيرد .در امعه آمراري
این تحقيق به علت فضاي كمدي ملمروس و سراده ،نروع دوم بسرط بره كرار گرفتره نشرده و

 .6مله « نزت ووو» ملهاي دستوري و غيرمودبانه معادل  :هوي! راه بيافت ببينم .یا آهاي! گمشو ببينم.
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متر م تنها به اضافه كردن مالت و عبارتهایی شبيه به آنچه در سریال عربی آمده اكتفرا
كرده است .در ادامه به نمونههایی از راهبرد بسط اشاره میكنيم:
كالمك مو كالم واحد امي ،انت معك شهادة؟ :داري دیوونهام میكنی؛ حرفرات حرفراي یره
آدم بيسواد نيست؛ تو مدركی يزي داري؟
قوم تلحلح ،ضيفنا شي :حاو تو پاشو یه يزي بيار بخوریم .دو ساعته نشستی.
إشلوني معك؟ :طور بودم؟ دَك شد یا نه؟
فريرة برجع لك :میرمُ عين قرقی برمیگردم.
إنزت ع الذاتية بسرعة :فقط زود برو ذاتيه و برگرد .معط نانيا.
در معادلهاي بهكار گرفته شده براي عبارتهاي عربی مشاهده میشرود كره مترر م برا
هدف كمديتر كردن فضا براي مخاطب ایرانی از ملههاي كمای اسرتفاده كررده اسرت.
مثالً در نمونه آخر در ادامه مله «فقط زود برو ذاتيه و برگرد» عبارت «معط نانيرا» را هرم
اضافه كرده است كه از انتقال كام طنز اطمينان پيدا كند.
پس از راهبردهاي پربسامد در این پژوهش به راهبرد «كوتاهسازي» كه كار برد كمترري
داشته است ،اشاره میكنيم؛ در تعریف گاتليب از این راهبرد آمده است كه مرتن مبردأ طری
فرآیند تر مه به زبان مقصد كوتاهتر میشود .این كوتاهتر شدن متن ،تأثيري بر انتقرال پيرام
به مخاطب ندارد و تنها با تو ه به عواملی ون تفاوتهاي لرفی و نحوي ،نوع ملهبندي
و سررليقه و تشررخيص متررر م در انتخرراب ایررن راهبرررد لررورت پذیرفترره اسررت .در ادامرره برره
نمونههایی از كوتاهسازي اشاره میكنيم:
ألن رجلي ورجلك في الفلكة سوي :پاي هر دومون گيره.
اهلل ال ينقز لك قلب محب :براي ی باید بترسی؟
أنا شو اهلل جابرني كل يوم آكل هالبهادل؟ :من مأمورمو معذور.
در این مثال ،متر م به اي آناه تر مة ملة عربی را به زبران فارسری منتقر كنرد بره
آوردن عبارتی با همان مضمون ،امرا كوتراهترر اكتفرا مریكنرد( :مگره مرن مجبرورم هرر روز
اینطوري آوخون باوخون بشم؟) را با (من مأمورمو معذور) ایگزین كرده است.
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دو راهبرد «تبدی » و «بدلسازي» كه در دول ( )6با ستاره عالمتگذاري شدهانرد نيراز بره
توضي .بيشتري دارد؛ همچنان كه در تعریفها آمده تبدی در مواردي برهكرار مریرود كره
متن اللی را نمیتوان به همان روش نحوي زبان مبدأ به زبان مقصرد منتقر كررد .اخرتالف
لرف و نحو زبان عربی و زبان فارسی بر هي كس پوشيده نيست و این بدین معنا است كره
هر متر می دست به تر مهاي ميان این دو زبان میزنرد ،و ررم از راهبررد تبردی اسرتفاده
خواهد كرد؛ بر این اساس ،تر مه و دوبله این سریال نيز از این قاعده مستثنی نبوده اسرت و
میتوان گفت راهبرد كلی تر مه بين زبان عربری و فارسری و آن هرم در هرر زمينره اعرم از
متون سياسی ،فرهنگی ،علمی ،طنز ،ادبی و ...راهبرد «تبدی » است.
در راهبرد «بدلسازي» متر م نام افراد و ماان هرا را از زبران مبردأ بره زبران مقصرد
منتق می كند .در دوبله این سریال نيرز مترر م نرام شرهرها ،خيابران هرا ،پرول رسرمی و
شخصيت ها را بجز ند مورد ،همه از زبان مبدأ به مقصد بدون اعمال ت يير منتق كرده
است؛ متر م تنها نام شخصيت خانم «أميره» را به «حميده» و نام شخصيت آقا «أكرم» را
به «أقدم» ت يير د اده است؛ راكه اميره در زبان فارسی نامأنوس بوده و اكرم نامی زنانه
است كه با تو ه به اختالف فرهن ِ نام گذاري بين دو زبان ،متر م اقدام به ایرن ت ييرر
كرده است.
متر م از راهبرد «رونویسی» -كه هنگام نياز به زبران واسرطه یرا سروم برراي انتقرال معنرا
بهكار گرفته میشود -در هي كجاي متن اسرتفاده ناررده اسرت و هرر یرک از راهبردهراي
«كوتاهسازي»« ،حذف بخشی از متن» در مقایسه با ك متن به دفعات بسيار كمترري اسرتفاده
شده كه تأثيري در انتقال فحواي طنز و روایت سریال نداشته است.

 .1-5راهبرد جدید
متر م در این بخش از كار خود ،اقدام به حذف  68دقيقه از سریال عربی كرده كه با انرواع
حذفهاي تعریف شده در راهبردهاي گاتليب متفاوت است؛ در ميان  68راهبررد گاتليرب،
 4راهبرد به نحوي به راهاار «حذف» اشاره كردهانرد؛ كوتاهسرازي ،فشرردهسرازي ،حرذف
بخشرری از مررتن و واگررذاري و دلير هریررک از حررذفها را نيررز مشررخص كرررده اسرت .در
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كوتاهسازي ،متر م متن را طی فرآیند تر مه كوتاهتر از آنچه در زبان مبردأ آمرده ،منتقر
میكند و یا در واگذاري وقتی معادلی براي متن نمییابد ناگزیر بره حرذف شرده كره خرود
مو ب از دست رفتن معنا و پيام میشود .در فشرردهسرازي يرزي حرذف مریشرود كره در
مخابره پيام یا معنا تأثيري ندارد و حرذف بخشری از مرتن بنرا برر تشرخيص مترر م از دیگرر
كاربردهاي حذف بهشمار میآید.
با تو ه به بررسی گزینههاي مختلف حذف ،مالحظه میشود حذف  68دقيقه از سریال
عربی ،زیرمجموعه هي یک از انواع تر مههاي تعریف شده قرار نمیگيررد؛ رراكره بجرز
واگذاري كه متر م مجبور به حذف كام میشرود در سرایر حرذفهرا ،مرتن مبردأ كرامال
حذف نمیشود.
با تو ه بره بررسری دقرایق حرذف شرده سرریال مردیر عرام بره ایرن نتيجره رسريدیم كره
مجموعهاي از عوام در این حذف تأثيرگذار بودهانرد كره شربيه بره حرذفهاي پيشرنهادي
گاتليب نبودند؛ عوام فرهنگی ،تابوها ،سياستهاي كلی لداوسيما و قوانين متعرددي كره
هریک به سهم خود در نين تصميم گيريهایی مؤثر واقع شدند.
در اینجا با تو ه بره محردودیت هاي مترر م ،می تروان «حرذف فرهنگری» را بره 68
راهبرد گاتليب ،اضافه كرد؛ حذف هایی كه به دلير برخری تابوهرا لرورت می پرذیرد،
عدم اماان پخش تصاویر بازیگران با پوشش هاي م ایر با آداب ،رسوم ،دین و فرهن
عمومی مردم ،عدم پخش برخی گفت و گوها كه با سياست كلی كشور همخوانی ندارد
و مباحث سياسی نمونه هایی از دوی اعمال حذف به شمار می رونرد .ایرن مسرأله را در
دوبله سریال هایی كره در داخر توليرد و از لداوسريماي ملری پخرش می شرود ،شراهد
نيستيم؛ راكه این سریال ها از فيلترهاي فرهنگی ،سياسی ،قوانين و ...عبور كرده سپس
مجوز پخش در لداوسيما را اخذ كردهاند.

نتیجهگیری
تر مة طنز از مله تر مههاي دشواري است كه متر م را برا الشهراي متعردد و ردي
روبهرو میكند؛ از محدودیتهاي فرهنگی گرفته تا طنزهاي فرازبانی و مشاالت انتقال برار
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فرهنگی و همچنين حذف برخی عبارات .در ایرن ميران اگرر مترر م عرالوه برر ویژگری دو
زبانی بودن ،دو فرهنگی نباشد ،یقيناً در انتقال فضاي طنز زبان مبدأ به مخاطرب زبران مقصرد
موفق نخواهد بود؛ راكه مخاطب به دلي عدم درك طنرز و نيرز عردم برقرراري ارتبرا از
تماشاي این نوع سریالها و مجموعههاي طنز دلسرد میشود.
حال با تو ه به نتای پژوهش میتوان گفت عملارد متر م در انتقال فضراي طنرز نسربتاً
موفقيتآميز بوده است؛ در تر مه و دوبله هي خطایی مشاهده نشده و انتخابهاي مترر م
مأنوس و ا افتاده در زبان مقصد (فارسی) ارزیابی میشود.
متر م در فرآیند تر مة خود از ميران  68راهبررد گاتليرب بره ترتيرب از ایرن  4راهبررد
بيشتر استفاده كرده اسرت :دگرنویسری ( ،)83/84ابره ایی ( ،)03/87واگرذاري ( )1/67و
بسط ( .)1/84این نتای میتواند به عنوان الگویی مناسب براي انتخراب روشهراي پربسرامد
در تر مههاي طنز رسرانهاي از زبران عربری بره زبران فارسری پيشرنهاد و در حروزه آمروزش
دانشجویان رشته متر می بهكار گرفته شود.
از دیگر دستاوردهاي این پژوهش ،تعریف راهبرد حرذف بره دویر تفاوتهراي فرهنگری-
ا تماعی است .گاتليرب  4نروع حرذف را بره مترر م پيشرنهاد میكنرد كره حرذف  68دقيقرهاي
لورت گرفته از سروي مترر م ایرن سرریال ،ذیر هري یرک از آن حرذفها قررار نمری گيررد.
راهبردها و انتخابهاي متر م تحت تأثير محدودیتهایی كه ما نرامش را فرهنگری میگرذاریم،
قرار گرفته و وي ناگزیر بره حرذفهایی خرارج از رار وب پيشرنهادي گاتليرب برراي دوبلره و
زیرنویس شده است .این دوی اعم از سياسی ،مذهبی ،تابوها ،قوانين لداوسيما و قوانين حراكم
بر امعه و كشور ،هر یک بهنوبه خود در انتخابهاي متر م دخي بودهاند.
از آنجا كه دادههاي به دست آمرده از سرریال و معادلهراي آن در دوبلره پيارره الرلی
بررسی و تحلي ها را تشاي میدهنرد «دگرنویسری» عنروان اولرين راهبررد انتخرابی مترر م
معرفی شد .حال آناه اگر دستهبندي ميزان كاربرد را خارج از رار وب گاتليرب در نظرر
بگيریم «حذف» بيشترین ميزان كاربرد متر م را به خود اختصاد داده است.
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