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بررسی تطبیقی طنز کالمی در دوبلة عربی و فارسی انیمیشن
زوتوپیا براساس مدل مگدالنا پانِك
1ـ عبدالباسط عرب يوسفآبادی2 ـ فرشته افضلی



1ر استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه ملی زاب  ،زاب  ،ایران
2ر استادیار متر می زبان عربی دانشگاه ملی دام ان ،دام ان ،ایران
(تاری دریافت 1399/05/07 :؛ تاری پذیرش)1399/06/15 :

چکیده
تردیدي نيست كه بخش قاب تو هی از انيميشنهاي مشهور با اهداف آموزشی و سررگرمكننردب ادبری شرا گرفترهانرد و
پدیدآورندگان این آثار با تايه بر زبان ادبی امعة هدفشان را با دنياي طنز و شيوههاي بيان آن آشرنا مریسرازند .هر ره طنرز در
این ژانرهاي تصویري -كالمی هنجارشانتر باشد ،قدرت ذب مخاطبش نيز افزایش مییابد .این ویژگی در ارتبراط برا دوبلرة
انيميشن و بر ستهسازي طنز كالمی آن نيز لادق است؛ بنرابراین هرر انردازه گرروه دوبلره نسربت بره ظرافرتهراي زبران مقصرد
آگاهی بيشتري داشته باشد ،میتواند نقش خود را در تحقق این هدف بر ستهتر كنرد .زوتوپيرا (2016م) از ملره انيميشرنهراي
موفق كودك است كه عالوهبر خلق لحنههاي ذاب و هيجانانگيز از زبانی برخوردار است كره بره زعرم بسرياري از منتقردان
فيلم كودك نمونة موفق طنز كودك نيز بهشمار میآید .شهرت این انيميشن سبب شد گرروههرایی علمری مسرؤوليت تر مره و
دوبلة آن را به زبان عربی و فارسی عهدهدار شوند .در این پژوهش تالش میشود با تايه بر روش توليفی -تحليلری و برا اسرتناد
به الگوي تر مة طنز از مگدالنا پانِز (2009م) ،راهبردهاي تر مة طنز كالمی در دوبلة عربی و فارسری زوتوپيرا مرورد بررسری
تطبيقی قرار گيرد .نتای نشان میدهد راهارار تحرتاللفظری در دوبلرة عربری ( 34درلرد) و دگرنویسری در دوبلرة فارسری (32
درلد) پربسامدترین راهاار در تر مة طنز زبان مقصد است .همچنين تفاوت فااش ميان اسرتفاده از راهارار دگرگرونسرازي
در دوبلة عربی ( 2درلد) و دوبلرة فارسری ( 19درلرد) نشران مریدهرد كره گرروه تر مره و دوبلرة فارسری تأكيرد بيشرتري برر
همسوسازي ساختار طنز انيميشن با فرهنگ و زبان مقصد داشته است؛ بنابراین دوبلة فارسی در بومیسرازي طنرز بره نسربت دوبلرة
عربی موفقتر عم كرده است.

واژگان کلیدی :ترجمة طنز ،مگدالنن پننک ،زوتوپین ،دگرگونسنزی ،دگرنویسی.

(نویسندب مسئول)  E- mail: arabighalam@uoz.ac.ir
 E- mail: f.afzali@du.ac.ir
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مقدمه
طنز ،هنري است كه عدم تناسبات در عرلههاي مختلف ا تماعی را كه در ظراهر متناسرب
به نظر میرسند ،نشان میدهد و این خود مایة خنرده مریشرود .هنرر طنزپررداز ،هردف طنرز
«آشاارسازي مشاالت و اقایق تلر ناشری از مفاسرد عمرومی برا سرخنی اعترراضآميرز و
لطيف با هدف الالح ا تماع است» (باقري و دوركری .)111 :1386 ،طنرز هنگرامی شرا
میگيرد كه اشخاد از بيان سخن خود به لورت بیپرده و مستقيم عا ز هستند .مهمتررین
مسألهاي كه متر م در ارتباط با تر مة طنز باید رعایت كند این است كه متن تر مرهشرده
باید براي خوانندب زبان مقصد همان كاركرد ایجاد خنده را داشته باشد؛ زیرا خندهدار برودن
متون طنز ،مهم ترین مشخصة آن است .بنابراین ،این روح متن بایرد در زبران مبردأ و مقصرد
متعادل و یاسان باشد .زبان طنز بهدلي ارتباط تنگاتنگ با شريوههراي بيران و بردیع از نران
انعطاف و توانمندي برخوردار است كه میتوان ادعا كررد طنرزي كره عراري از برازيهراي
زبانی و انواع شگردهاي بالغی باشد ،ذابيت خالی براي مخاطب نخواهد داشت.

 .1بیان مسأله
براي اینكه طنز كودك به زبانی دیگر تر مه شود باید عالوهبر بر ستهسازي بُعد
كودكانة اثر ،محتواي آن نيز به شيوهاي خندهدار براي كودك ارائه شود .وزمة این امر
استفاده از شگردهاي زبانی متعدد در ساختار تر مه و فراهمآوردن مو بات خنده و
شادمانی كودك در تعابير و گفتمان متن است .این شگردها بهلحاظ آنكه در قالب زبان
ارائه میشود خيلی بيشتر از دیگر عنالر ادبی با كودك پيوند برقرار میكند و در لورتی
كه برخوردار از زیبایی باشد ،میتواند او را به اقناع درونی نيز برساند .بههمين هت است
كه تر مة طنز كودك نسبت به طنز بزرگسال از دشواريهاي خالی برخوردار است.
بنابراین « ،وقتی متر م بتواند وادت خویش را با كودك تحايم بخشد و زاویة دیدي
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برگزیند كه او را ذب كند ،آنگاه میتواند آن وادت را ماهرانه ،براي راهنمایی
خواننده به معناهاي مدنظر خویش بهكار گيرد» ( مبرز.)132 :1387 ،1
ساختار رسانههاي دیداري -شرنيداري از یرزسرو انتقرال معنرا و پيرام را برراي نویسرنده
تسهي میكند و از دیگر سو ،برخی محدودیتها را بر كار نویسنده و به خصرود مترر م
میافزاید .مهمترین تفاوت محتواي ماتروب برا محترواي دیرداري-شرنيداري ،عامر زمران
اسررت .زمررانِ درك محترروايِ ماترروب در دسررت خواننررده اسررت و زمرران درك محتررواي
دیداري -شنيداري اینچنين نيست .انيميشين از مله رسانههاي دیداري -شنيداري است كه
مهمترین ویژگی آن ،زبان مو ود در آن است .درواقع دیالوگهراي طنزآميرز و شخصريت
هاي طنز انيميشن هستند كه مخاطب كودك را مشتاقانه به پاي تماشراي خرود مریكشراند و
سپس بهعنوان برندهایی تجاري روي كاوها درآمدزایی میكنرد .زوتوپيرا2016( 2م) برنردب
ایزب اساار بهترین انيميشن در هشتاد و نهمين دورب روایز اسراار 3و بهتررین انيميشرن در
هفتررررررراد و هرررررررارمين مراسرررررررم گلررررررردن گلررررررروب 4از ملررررررره طنزهررررررراي
دیداري -شنيداري كودكانهاي است كه از اقبال عمومی برخوردار گشت.
زوتوپيا پایتخت دنيایی است كه ايوانات در آن به مو ودات متمدنی تبردی مریشروند
كه سالهاي بسياري با لل .و آرامش كنار هم زندگی میكنند .این انيميشرن همرة ویژگری
هاي یز طنز موفق را داراست؛ از شخصيتهاي بذلهگو گرفته تا خلرق دنيرایی پر زئيرات،
كمدي خندهدار و لحبت دربرارب موضروعات مهرم دنيراي واقعری كره هرم برراي كرودك
پيامآور است و هم بزرگترها را به فار وامیدارد .همچنين در خلق موقعيت طنز و استفاده
از زبان شوخی یای از بهترین انيميشنهاي ندسال اخير است كه به لطرف برخرورداري از

1- Aidan Chambers
2- Zootopia
3- Oscars
4- Golden Globe
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گونههاي متفاوت ايوانات بره خروبی توانسرته برازب گسرتردهاي از موقعيرتهراي طنرز را در
اختيار مخاطب قرار دهد و لحظات ذابی براي او خلق كند.
شهرت این انيميشن سبب شد گروههاي مشهور دوبالژ این اثر فراخر را دوبلره كننرد .در
همين راستا اخيراً دوبلة عربی و فارسی زوتوپيا در بازار ارائه و لحن طنزآميز و خراد آن از
استقبال ویژهاي در ميان گویشوران این دو زبان برخوردار شد .این تشابه در اقبال عمومی از
دوبلررة عربرری و فارسرری زوتوپيررا ،پژوهشررگران را بررر آن داشررت تررا بررا تايررهبررر روش
توليفی -تحليلی و با استناد به الگوي تر مة مگدالنا پاتز2009( 1م) راهاارهراي تر مرة
طنز در دوبلة عربی و فارسی آن را بررسی كنند و ميزان موفقيت متر م در انتقال تأثير طنرز
مو ود در زبان مبدأ به زبان مقصد (عربی و فارسی) را مقایسه كنند.

 .2روش و پرسشهای پژوهش
در پژوهش ااضر تالش میشود ميزان تأثيرگذاري سازوكارهاي طنز كالمری در تر مره و
دوبلة انيميشن كودك كشف شود .براي این كار ،انيميشن زوتوپيرا انتخراب شرد و در گرام
نخست ،تمام واژگان و ملههاي آن بررسی شد و تنها آن دسته از واژگران و عبراراتی كره
در دایرب طنز كالمری قررار مریگرفرت ،گرردآوري شرد و در راسرتاي موضروع ،اهرداف و
پرسشهاي پژوهش تفايز شد .براي بررسی دادهها و دستيابی بره نتيجرة مناسرب از روش
تحلي محتوا استفاده شد .بنابراین ،تمام واژگان و بنردهایی كره در تر مرة عربری و فارسری
انيميشن زوتوپيا داراي شاخصرههراي طنرز اسرت ،تحلير و بررسری شرد .در ادامره براسراس
راهاارهرراي تر مررة طنررز مگرردالنا پانررز (2009م) ،دادههررا در رردولهرراي مخصررود
دستهبندي شد تا بستري مناسب براي بررسی موضروع و محترواي آنهرا فرراهم شرود .برراي
عينیتر شدن تحلي و اماان بررسی سنجيدهتر ،بسامد دادههاي برگرفتره از تر مرة عربری و
1- Magdalena Patek
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فارسی انيميشن اندازه گيري و به كمرز فنرون آمرار تولريفی و اسرتنباطی ،نترای پرژوهش
تفسير شد.
پرسشهایی كه در این پژوهش در پی پاس آنها هستيم ،عبارتند از:
 -1بر اساس الگروي مگردالنا پاترز پربسرامدترین راهاارهراي طنزسراز در دوبلرة عربری و
فارسی انيميشن زوتوپيا كدام است؟
 -2كدام یز از دوبلة عربی و فارسی انيميشرن زوتوپيرا در انتقرال طنرز كالمری بره مخاطرب
موفقتر عم كرده است؟

 .3پیشینۀ پژوهش
تاكنون تحقيقرات متعرددي دربرارب راهاارهراي تر مرة فريلم در قالرب دوبلره و زیرنرویس
لورت پذیرفتهاست كه در ادامه به گوشهاي از این تحقيقات اشاره میشود.
عبدي ( )1386در پایاننامة «استراتژيهاي متر م براي برخورد برا تابوهرا در فريلمهراي
دوبلهشده از انگليسی به فارسی» در پی شناسایی مشا خألهراي واژگرانی در تر مرة آثرار
ادبی است تا مشاالت ااتمرالی كره متر مران برا آنهرا موا ره مریشروند ،بررسری شرود و
راهاارهاي مناسب براي تر مة واژههاي فرهنگی خاد ارائه شود.
امام ( )1395در مقالة «ترفندهاي بومیسازي در تر مرة فارسری فريلمهراي كرارتونی :رئريس
مزرعه ،شن قرمزي و پانداي كونگفوكار» میكوشد تا با بررسی فيلمنامره و تر مرة فارسری سره
فيلم فوق ،شگردهاي بهكارگيري ترفندهاي بومیسازي متر مان و نيرز دوبلورهراي ایرانری را در
این فيلمها بررسی كند و نوعی دستهبندي هشتگانه براي ایگزینسازي عرضه كند.
رستگار مقدم (1398ش) در پایاننامة «بررسی مؤلفههاي آموزش تر مرة زیرنرویس در
محيط دانشگاهی ایران» بر این باور است مهارت فنی ،كار گروهری ،دانرش زبرانی و دانرش
تر مه بهعنوان مؤلفههاي اللی یرادگيري زیرنرویس هسرتند .همچنرين موفقيرت دورههراي
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آموزش تر مة زیرنویس نيازمند استفاده از مواد آموزشی بازارمحور و ایجاد شرایط مشرابه
بارز واقعی تر مة زیرنویس است.
همچنين ند اثر یافت شد كه به بررسی شيوههاي طنز در دوبلة انيميشن پرداخته اسرت؛
از آن مله :عامري (1397ش) در مقالة «تر مة گفتوگوهاي طنرز در فريلم» برا ذكرر نرد
نمونه از گفرت وگوهراي طنزگونره و بررسری مصرادیقی از طنرز تصرویري ،لطيفره ،برازي برا
كلمات و سایر و وه طنز كالمی به مسئلة تر مة گفتوگوهاي طنز در فيلم میپردازد.
اجازي و اميدي (1398ش) در مقالة « گونگی انتقال طنز در دوبله فارسی پویانمایی
شگفت انگيزان »2با انتخاب انيميشين شگفتانگيزان 2به معرفی ویژگیهاي منحصرربه فررد
دنياي ندو هی پویانمایی و رالشهراي تر مرهاي آن مریپردازنرد و سرپس برا تايره برر
تحلي هاي زبانشناسی ،گرونگی سراخت ،كراركرد و ادراك طنرز در دو نسرخة الرلی و
تر مه شده را بررسی میكنند.
دهباشرری و ميرافضررلی (1398ش) در مقالررة «انررواع طنررز و ش ريوب دوبلرره آن در انيميشررن
زوتوپيا براساس مدل مارتينز سيرا» معتقدند هم در متن اللی و هم در تر مة این پویانمرایی
به ترتيب از طنز كالمی ،طنز عملری و طنرز مراهوي اسرتفاده شرده اسرت .همچنرين در ميران
راهبردهاي تر مه ،راهبرد دیداري و زبانشناختی از دستهبندي مرارتينز و راهبررد ارذف و
اضافه از دوباستيتا بيشترین كاربرد را داشتند.
سایر بررسیهاي نگارندگان در این زمينه نشان میدهد كه به ز پژوهشهراي فروق در
اوزب انتقال طنز در آثار دیداري-شنيداري به زبان فارسی ،پژوهشی در این اروزه بره زبران
عربی لورت نگرفته است .بر این اساس و با تو ه به پيشينة یادشده ،عالوه بر ایناه تراكنون
هيچ پژوهشی به بررسی تطبيقی راهاارهاي تر مة طنز در دوبلة عربی نپرداخته است ،اثري
نيز یافت نشد كه شگردهاي طنزآفرین در تر مة عربی و فارسی انيميشرن زوتوپيرا را مرورد
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بررسی تطبيقی قراردهد .بنابراین ،میتوان بهدرستی ادعا كرد كه ایرن نخسرتين اثرري اسرت
كه بدین موضوع و امعة آماري مدنظر میپردازد.

 .4ضرورت پژوهش
هر ساله با پيشرفت تانولوژي در دنيا ندین انيميشن محبوب توليد و بره سررعت بره زبران
هاي دیگر تر مه شده و وارد فرهنگ كشور مقصد میشود .از آن اكره مخاطرب ایرن آثرار
اغلب كودك و نو وان است ،تحقيق و پژوهش در این اوزه میتواند مترر م را یراري دهرد
تا هر ه بهتر و باكيفيت ترر سرهمی از انتقرال فرهنرگ در كنرار ایجراد سررگرمی داشرته باشرد.
همچنين از آن ا كه انتقال طنز در هر فرهنگی متفاوت است و ممان است یز پيرام یاسران
در دو زبرران مختلررف تررأثير یاسررانی ایجرراد نانررد و نيررز از آن ررا كرره در تر مررة آثررار
دیداري -شنيداري بحث وفاداري به دیالوگها كمرنرگترر از همراهنگی دیرالوگهرا ،لردا
وتصویر اسرت؛ بنرابراین ،بررسری آثرار دوبلرهشرده مریتوانرد اطالعرات مفيردي در خصرود
تانيزهاي اتخاذ شده در اوزب تر مة آثار دیداري -شنيداري در اختيار متر مان قراردهد.

 .5بحث و بررسی
 .1-5انیمیشن زوتوپیا
زوتوپيا (2016م) دیدترین انيميشن كمپانی دیزنی ،پایتخت دنيایی است كه ايوانات در آن
به مو ودات تاام یافته و متمدنی تبدی شده است .پستانداران و درندگان سالهاي بسياري
است كه با هم لل .كردهاند و همه در یز مجموعه زندگی میكنند و گذشتهاي كه عرلة
كشماش ،نگ و ترس ميان ايوانات بود را فراموش كردهاند .در ظاهر انيميشن ،بيننده باید
با این دنياي آرمانی و ایدهآل روبرو باشد ،اما اقيقت این است كه واقعيت كثيفتر و
پيچيدهتر از پوستة ظاهري زندگی است .شخصيت اللی فيلم خرگوشی به نام ودي هابز
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است كه میخواهد افسر پليس شود ،اما مشا این است كه پليسشدن ش

ايواناتِ بزرگ

و تنومند است و یز خرگوش زیاد در آن دوام نمیآورد .رئيس پليس بوگو به او وظيفهاي
خستهكننده سپرده تا او را از خطر دور نگه دارد .با ایناال ودي از یزسو با یز روباه
ماار به نام نيز آشنا میشود و به همراه او در ما را وییهایی خالف واقع قرار میگيرد و
از دیگر سو باید به دنبال فردي گمشده در زوتوپيا شود.
زوتوپيا دربرگيرندب مضامين ارزشمندي است كه مختص به مسائ روز هان اسرت .تفراوت
عمدهاي كه با دیگر انيميشنها دارد ،پرداختن به مسائ بشردوستانه اسرت؛ بنرابراین ،تفراوتهراي
نژادي در امعه بهعنوان تم اللی انيميشن در نظر گرفته شدهاست .در ریرانِ داسرتان بره خروبی
این مفهوم تزریق میشود كه افراد میتوانند در یز امعه فارغ از هر نژادي ،زنردگی خوشرحال
و آرامی در كنار هم داشته باشند و ااترام متقاب یای از اركان الرلی آن اسرت .زوتوپيرا از ایرن
هت میتواند انيميشن ارزشمندي باشد كره نسر كودكران را بره پرذیرش تفراوتهراي نرژادي
دعوت میكند و به آنها میگوید كه مهم نيست از ه نژادي باشيد و ره رنگری داشرته باشريد،
همة شما از ارق مسراوي برخروردار هسرتيد و بایرد امعرهاي شراد تشراي دهيرد .عرالوهبرر ترم
بشردوستانة زوتوپيا باید به موقعيتهاي كميز انيميشن نيرز اشراره كررد كره كمترر خسرتهكننرده
است و تقریباً تا انتهاي داستان میتواند لبخندهاي فراوانی را به لبان تماشاگر بياورد .شروخیهراي
كالمی ميان ودي و نيز به سبز كمديهاي دونفرب كالسيز سينما ،برا سررعت براو همرراه
است .زوتوپيا همچنين در خلق موقعيت طنز یای از بهترین انيميشن هاي ندسال اخير است.

 .2-5راهکارهای ترجمۀ طنز در دوبلۀ عربی و فارسی زوتوپیا
از آن ا كه نخستين شاخصة ذابيت طنز ،ایجاد خنده است ،پس باید در ساخت كالمی
آن ،ابزارها و شگردهایی بهكار رود تا سبب خندب مخاطب شود و او را به ادامة طنز كالمی
ذب كند« .وزمة نين امري آشنایی طنزپرداز با انواع بازيهاي زبانی و تانيزهاي
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طنزپردازي است تا بتواند فضایی را ترسيم نماید كه عالوه بر سرگرمكردن مخاطب،
الگویی از اعمال و رفتار افراد امعه هم ارائه نماید» (توكلیمقدم و همااران.)7 :1393 ،
در تر مة متون طنز نيز متر م همة اركان كالم را كنار هم گرد میآورد و براي ذب
بيشتر مخاطب ،با بهرهگيري از واژگان و تركيباتی خاد بر زیبایی بيانِ طنزگونة تر مهاش
میافزاید« .تداخ ميان سااتهاي واقعی و مجازي زبان از مله شگردهاي متداول در
طنزآفرینی تر مه است؛ زیرا ادراك تناقض ميان وضع مو ود ناناه هست و ناناه باید
باشد ،عنصر اللی خنده است» (.)Munn, 1962: 200
برخی پژوهشگران بر این باورند كه تر مة طنز از لحاظ كيفيتی ،متفاوت از سایر انواع
تر مه است .به همين هت هار تفاوت اللی در این نظریه ها را شناسایی كردند كه به شرح
زیر است -1« :تر مة طنز شام دستيابی به یز اثر طنزآميز (خنده یا لبخند) است و این كار
براي متر م دشوارتر از ضرورتهاي متون دیگر است -2 .توليد طنز از درك طنز متفاوت
است و به نظر میرسد كه یز مهارت آموختنی باشد -3 .ممان است شوخطبعی متر م در
تضاد با نویسنده باشد؛ بنابراین ،مشا این است كه گونه به طور مؤثر یز عبارت طنزآميز
كه با ارزش ،اما خندهدار نيست را تر مه كنيم -4 .اثر لفظی طنز ممان است تا اد زیادي بر
متر مان غلبه كند و مانع تحلي عقالنی شود» (دميري و اامدي.)57 :1389 ،
پژوهشگران اوزب تر مه ،راهاارهاي نظاممندي را براي تر مة طنز ارائه كردهانرد كره
از آن مله میتوان به آراء ژانپ وینه و ژان داربلنه )1958( 1اشاره كررد 2.راهاارهراي آن
ها عبارت است از :تر مة تحتاللفظی ،وامگيري ،گرتهبرداري ،ت يير لورت ،ت ييرر بيران،
معادلیابی و همانندسازي (اجازي و اميدي .)164 :1398 ،پس از آن دو ،نظریرهپرردازان
دیگري بهلورت تخصصی راهاارهایی براي تر مة طنز پيشنهاد كردند.

1- Jean-Paul Vienne & Jean Darbelne
 -2روش پيشنهادي این دو زبانشناس قاب بسط به انواع تر مه است و لرفا به تر مة طنز اختصاد ندارد.
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گاركارز )2004( 1سه راهاار بومیسازي ،بيگانهسازي و خنثریسرازي را برراي تر مرة
طنز كافی میداند (گاركارز .)334 :2004 ،پس از او ،كيرارو )137 :2005( 2هرار راهارار
تارار ،دگرگویی ،ایگزینی و اذف را براي این كار معرفی میكند .امرا مگردالنا پانِرز

3

( )6 :2009با بسط آراي نظریهپردازان پيش از خرود و برا تقسريمبنردي دقيرقترر ،مهرمتررین
راهاارهاي تر مة طنز را شام فشردهسازي ،كوتراهسرازي ،ارذف ،دگرنویسری ،نروواژه،
فراهنش ،دگرگونسازي ،انشينی و تر مة تحرتاللفظری مریدانرد .همچنرين راهاارهراي
پيشنهادي وي عالوهبر ارائة راهاار در سط .واژگان بره دسرتور زبران نيرز مریپرردازد .بنرابر
دوی فوق ،تأكيد اللی پژوهش ااضر هت بررسی راهاارهراي طنرز در دوبلرة عربری و
فارسی انيميشن زوتوپيرا برر الگروي پيشرنهادي پانرز اسرت .در ادامره بره راهاراري وي برا
مصادیقی از دوبلة عربی و فارسی زوتوپيا پرداخته میشود.

 .1-2-5فشردهسازی

4

در الگوي پيشنهاديِ پانِز« ،فشردهسازي به این معناست كه آن بخش از متن مبردأ (لفرظ و
نه محتوا) كه در رساندن مفهوم طنز ،نقش اساسری نردارد در مرتن مقصرد مریتوانرد ارذف
شود» (پانز .)2009:11 ،بنابراین ،متر م براساس قابليتهاي زبان مقصرد ایرن تشرخيص را
خواهد داد كه كدامیز از واژهها و تعابير در لورت اذف ،لطمهاي به محتواي طنرز وارد
نمیكند .در این لورت میتواند آن هرا را در زبران مقصرد ارذف كنرد .از ایرن شرگرد در
دوبلة عربی انيميشن عربی و فارسی به ترتيب  185و  72بار اسرتفاده شرده اسرت .در ردول
( )1به برخی از آنها اشاره میشود:5
1- Garkarz
2- Chiaro
3- Panek
4- Condensation
 -5عباراتی كه در زبان مبدأ زیر آن خط كشيده شدهاست ،عباراتی است كه در زبان مقصد فشردهسازي شده است.
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جدول ( :)1نمونههایی از شگرد فشردهسازی در دوبله
زبنن مبدأ
I am a real cop

I make 200 bucks a day,
fluff

You sold Mr. Otterton
?that Pawpsicle, right

for a cute little bunny

زبنن مقصد
أنا شرطیة ()...

أنا أکسب مأتي دوالرٍ في الیوم
الواحد

أنت بعت للسید قندوستون األیس
کریم؟ (..؟)
ألرنبة ( )...لذیذة

Anyway, according to
your tax forms

(…) طبقاً لعقارک الضریبي

I mean, I am just a dumb
bunny

( )...من ک ،فقط ی ،خرگوشِ
خنگم

Rabbit, I did what you
asked

( )...من هر کنری ک ،گفت،
بودی کرد،

Now I can tell you're a
little tense

( )...مثل اینک ،ی ،خورده
اعصنبت خورده

?Wait, where'd they go

( )...کجن غیبشون زد یهو؟

توضیحن،
فشردهسنزی صفت «واقعیة» برای افسر
پلیس بدان جهت است ک ،رفتنرهنی او
در تصنویر انیمیشن نیز داللت بر حضور
یک پلیس واقعی در زوتوپین دارد.
فشردهسنزی صفت «fluff؛ ین حلوى
القطن» (خننم پشمکی) ک ،خطنب ب،
هنپس (خرگوش) است .تصویر انیمیشن
نیز از پشت سر ،روی موهنی بدن هنپس
زو ،شدهاست؛ بننبراین ،عبنر ،فشرده-
سنزیشده لطم،ای ب ،درك مخنطب از
روند انیمیشن ندارد.
حذف جملة سؤالی «صحیح؟» و فشردهسنزی
هر دو جمل ،بن هم ،ب ،صور ،سؤالی
حذف صفت «صغیرة» برای هنپس .جثة
هنپس در مقنبل دیگر شخصیتهنی
انیمیشن کننر هم قرارگرفت ،و مخنطب
متوج ،جثة کوچک او میشود.
فشردهسنزی قید حنلت (علی أی حنل)
ب ،دلیل عد ،ضرور ،در زبنن مقصد.
فشردهسنزی جملة تأکیدی «I mean؛ منظور،
این ،ک »،ب ،دلیل همنهنگی بن صدا و تصویر
حذف منندا «خرگوش» .تصویر انیمیشن
نیز در زمنن این خطنب ،بر روی
خرگوش زو ،میشود.
فشردهسنزی جملة معترضة «میتونم
بگم»ک ،در القنی مفهو ،،نقش چندانی
ندارد.
فشردهسنزی جملة امری «وایستن» ک،
نشنن میدهد ،تأکید اصلی بر جملة دو،
است ،ن ،این جمل.،
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 .2-2-5کوتاهسازی

1

كوتاهسازي «نوعی اذف است كه در آن براي تعدی اجم متن مقصد ،بخشی از متن هم از
لحاظ تعداد واژگان و هم از لحاظ محتوا كوتاهتر میشود» (پانز .)13 :2009 ،تفاوت كوتاه
سازي با فشردهسازي در این است كه در فشردهسازي بخشی از متن مبدأ كه در متن مقصد
ندان اهميت ندارد ،اذف میشود ،اما در كوتاهسازي به هت تعدی متن ،بخشهایی از متن
مبدأ كه در كليت طنز و محتوا نيز تأثيرگذار است ،اذف میشود .بنابراین ،متر م تالش می
كند پيام طنز را به كمز راهاارهاي دیگر منتق كند .در دول ( )2به برخی از كوتاهسازي-
هاي متر م در دوبلة عربی (بسامد )88و فارسی (بسامد )64زوتوپيا اشاره میشود.
جدول ( :)2نمونههایی از شگرد کوتاهسازی در دوبله
زبان مبدأ

زبان مقصد

No, listen. We still don't
know why this is
happening.

( )...منزلنن النعرف لمنذا
یحدث هذا األمر

Look. Let me ask you a
question

( )....سأسئلک سؤاالً

But it did hurt like the
devil

لکن یکون مؤذینً ()..

توضیحات
کوتنهسنزی دو جملة تأکیدی و کنربردی
«ال»« ،إسمع» ک ،ب ،خنطر همنهنگی بن
تصویر ،حذف شدهاست.
کوتنهسنزی دو جملة امری «أنظری»،
«دعینی» ک ،ب ،خنطر همنهنگی بن تصویر،
حذف شدهاست.
کوتنهسنزی تشبی ،مؤثر «مثل شیطنن» .اگر
این تشبی ،در ترجم ،میآمد ،دوبلة
مؤثرتری ارائ ،میشد ،امن مترجم ب ،تصویر
فیلم (گفتوگوی پدر و مندر هنپس) اکتفن
کرده و پین ،حذفشده از طریق تصویر
منتقل میشود.2

1- Decimation
 -2متر م با آگاهی از اینكه «طنز تصویري از ایماژهاي دیداري نظير اركات بدن و اركات لورت براي خلق طنز
استفده میكند كه به خندب بيننده منجر میشود» ( )Dynel, 2009: 1289از این راهاار استفاده نمودهاست..

بررسی تطبیقی طنز کالمی در دوبلۀ عربی و فارسی انیمیشن / ...عبدالباسط عرب يوسفآبادی و فرشته افضلي

217

ادامه جدول (-)2
زبان مبدأ

زبان مقصد

Cut through the Natural
History Museum.

( )...عبر متحف تاریخ الطبیعة

I'll go ahead and I'll take
that case now

( )...خب دیگ ،بهتره اون

توضیحات
کوتنهسنزی فعل «مرّ» و اکتفنکردن ب ،واژة
«عبرَ»
کوتنهسنزی عبنر« ،من جلو مین »،ب ،خنطر

جعب ،رو بدی ب ،من

اینک ،تصویر انیمیشن (تصویر النگشن،
بر روی حرکت خننم جَتَریقینن «بِل وِتر»)
نشنن میدهد ک ،بِل وِتر در حنل حرکت
ب ،جلو است.
کوتنهسنزی جملة «متشکر »،از ابتدای کال،
و تأکید بر طنزآمیز کردن کال ،بن تلفظ
طوالنی واژة خنگولِ پشمنلو (واژة
 yakety-yakب ،گنومیشهنی دُ،کلفت

thank you, yakety-yak

( )...خنگوووولِ پشمنلووووو

claiming he was just
trying to protect the city

( )...سعی در محنفظت از

جملة بعد ،مؤثر است ،امن سرعت حرکت

شهر رو داشت،

تصویر از سرعت ادای دینلوگ بیشتر است؛

اطالق میشود ک ،در اینجن مترجم بن این
تعبیر و کوتنهسنزی جملة قبل ،قصد
افزایش سطح طنز را دارد).
کوتنهسنزی جملة حنلیة «ادعن میکن ،ک،
اون فقط .»..هرچند این جمل ،در بینن

بننبراین ،مترجم مجبور ب ،کوتنهسنزی این
عبنر ،میشود.
مترجم بن کوتنهسنزی متن ،بر این بنوراست
Thank you and good
night

( )...و شب خوش

حذف جملة «متشکر »،هرچند محتوای
طنز را کنهش میدهد ،امن تصویر انیمیشن
میتواند این مفهو ،را انتقنل دهد.
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 .3-2-5حذف

1

در الگوي پانِز« ،اذف در ارتباط با مضامين غيركالمی (زبان بدن مث اركات دست و
لورت و نوع نشستن و ...و همچنين لداها مث لداي سوت قطار و )...و یا برخی از تارارها و
اطنابها و پاس هاي خيلی كوتاه از متن مقصد رخ میدهد» (پانز .)15 :2009 ،تفاوت اذف با
كوتاهسازي و فشردهسازي در این است كه عبارات خيلی كوتاه و یا تارارهاي بيشازاد و
همچنين اطنابهاي گسترده از متن مقصد اذف میشود ) .(Schwarz, 2002: 17در دول
( )3به برخی از اذفهاي دوبلة عربی (بسامد )165و فارسیِ (بسامد )198زوتوپيا اشاره میشود.
جدول ( :)3نمونههایی از شگرد حذف در دوبله
زبنن مبدأ
-There's never been a
bunny cop.
- No
- We're changing the
world.
- Yeah
!Ow! Cut it out, Gideon
Cry... Ow
Assistant
Mayor
Bellwether, her badge.

you,

Okay! I heard
Bellwether,
- City Center.
!- Yeh

- This is fox repellant.
repellant, that's all she
needs.

زبنن مقصد

توضیحن،

 الیوجد شرطی أرنوب)...( -

حذف پنسخ کوتنه «خیر»

 نحن نغیر العنلم)...( -

حذف پنسخ کوتنه «آری»

( )...توقَّف ین کدین

حذف صدای دال بر تعجب

إبکی)...( ...

حذف صدای دال بر تعجب

( )...سرکنر خننمِ جنپَلَقینن

حذف لقب «دستینر شهردار» ب ،جهت
تکرار .این لقب در طول انیمیشن بنرهن
برای خننم جنپَلَقینن ()Bellwether
استفنده شدهاست.

خیل خب شنید ،ک ،چی
گفتی ()...

حذف منندا «خننمِ جنپَلَقینن» ب ،دلیل تکرار
زیند در چند مقطع متوالی از انیمیشن

 مرکز شهر)...( -

حذف پنسخ کوتنه «آره» .مترجم ب ،زبنن
بدن شخصیت (سر را ب ،نشننة تأیید پنیین
میآورد) جهت القنی پین ،بسنده میکند.

اینم اسپری ضد روبنه)...( ..،
تمن ،لواز ،ضروریش.

حذف واژة «اسپری ضدحشره» ب ،دلیل
تکرار
1- Deletion
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1

«هرگاه متر م واژهها ،تعابير و ساختارهاي دستوري متفاوتتري در زبان مقصد به نسبت
زبان مبدأ بياورد تا عبارت زبان مبدأ را بهتر و دقيقتر تفسير و توضي .كند در این لورت
از راهاار دگرنویسی استفاده كردهاست» (پانز .)17 :2009 ،در دگرنویسی مفهوم و
محتواي كالم ت يير نمیكند ،بلاه با اندكی پسوپيش كردن كالم ،استفاده از برخی از
قيدها ،ت يير ساختار مله از اسميه به فعليه و برعاس و یا ت يير ملة خبري به انشایی و
برعاس ،برخی از الفاظ كالم ت يير میكند نه محتواي آن ( .)Armelino, 2008: 12در
دول ( )4به برخی از دگرنویسیهاي دوبلة عربی (بسامد )242و فارسیِ (بسامد)354
زوتوپيا اشاره میشود.
جدول ( :)4نمونههایی از شگرد دگرنویسی در دوبله
زبنن مبدأ
So kind. Really. Can I
?pay you back
it burns me up to see
folks
with
such
backward
attitudes
towards foxes.
Tell me if this story
sounds familiar.

زبنن مقصد
أنت طیبة حقا ،کیف أردّ
المبلغ؟

توضیحن،
تغییر ادا ،سؤالی «هل» ب« ،کیفَ» .بن
مراجع ،ب ،بنفت کال ،،این نوع دگرنویسی
لطم،ای ب ،محتوای طنز نمیزند.

إنني أشعر بالغیض عندما أری

تغییر جنیگنه فنعل و مفعول بن حفظ

أشخاصا یعاملون الثعالب بهذه

محتوای کال:،

الراجعیة.

«أغضبنی أن«← »...أشعر بنلغیض»

قل لي :هل سمعتِ هذه القصة

تغییر سنختنر شرطی ب ،سنختنر سؤالی بن

من قبلُ؟

حفظ محتوای طنز.
تغییر فعل معلو ،ب ،فعل مجهول بن تأکید بر

that's why we need good
cops

لذا یوجد الشرطیون

حفظ محتوا:

«نحن بحنجة إلی شرطی» ←«یوجد

الشرطیون»

1- Paraphrasing

220

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،10شمارة  ،22بهار و تابستان 1399

ادامه جدول (-)4
زبنن مبدأ
So how about a carrot
?farmer

زبنن مقصد

توضیحن،

پس آخر سَر ،هویچکنر می-

تغییر سنختنر انشنیی (سؤالی) ب ،خبری و

شی.

طنزآمیزکردن کال.،
خندیدن « »smileو بنزشدن نیش ،یک

Yeah. Oh, look at that
smile

اوه ،نیشش رو ببین بنز شده

What are you talking
?about

چی چی ب ،هم بنفتی؟

مفهو ،را القن میکنند Tامن تعبیر دو ،از
میزان طنز بیشتری برخوردار است.
«سخن گفتن» و «سخن بنفتن» حنوی یک
مفهو ،است ،امن تعبیر دو ،ب ،خنطر خروج
کال ،از معننی ظنهری ب ،مجنزی ،طنز کال،
را قویتر میسنزد.
فالن شیء را «همراه نداشتن» و «در خنن،

!I don't have my wallet

کیف پولمو خون ،جن گذاشتم

I've been doing this
since I was born.

من از شکم ننَم این کنره بود،

جنگذاشتن» منتقلکنندة یک پین ،است Tامن

چون از زبنن نیک (روبنه/حیوان) گفت ،می-
شود ،جننبخشی کال ،را تقویت میکند.
عبنر« ،از زمنن تولد» ب ،شکلی دیگر و بن
حفظ محتوای کال ،و افزایش طنز آن ب« ،از
شکم ننَم» دگرنویسی شدهاست.

«خف ،شو» ←«ببند گنل ،رو»
!You shut up

ببند گنل ،رو

هر دو تعبیر ،بیننگر یک مفهو ،است ،امن

تعبیر دو ،ک ،مترجم از آن استفنده کرده-
است ،طنز انیمیشن را تقویت میکند.

 .5-2-5دگرگونسازی

1

دگرگونسازي زمانی رخ میدهد كه «متر م براي انتقال طنزي ذابتر در زبان مقصد،
دست به ت يير لفظ و محتواي بخشهایی از متن میزد .این نوع ت يير از یزسو در راستاي
طنزگونگی متن مقصد است و از دیگ رسو در راستاي بافت كالم است؛ بنابراین ،این نوع
1- Modulation
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ت يير در كليت متن و پيام اللی آن تأثيرگذار نيست» (پانز .)21 :2009 ،بهعنوان مثال،
گروه دوبالژ برخی از انيميشنها به اي تر مة لفظ به لفظ برخی از ترانههاي انيميشن از
ترانههاي مشهور زبان مقصد استفاده كرده و آن را با بافت و فضاي انيميشن بومیسازي
میكنند .نين شيوهاي را میتوان در دایرب دگرگونسازي قرار داد .انتقال نين مفاهيم
طنزگونه از زبانی به زبان دیگر كار سادهاي نيست؛ زیرا «الطالاات طنزآميز منعاس
كنندب آداب و رسوم ،رفتارها و عقاید خاداند و معادل دقيقی براي آنها در زبان مقصد
و ود ندارد» ( .)García, 2015: 18ناتة مهمتر این است كه متر م باید قب از تر مة
طنز ،ابتدا عنصر طنزآميز را شناسایی و درك كرده و سپس معنا و تأثير آن را منتق كند
كه این كار در دگرگونسازيهاي دو گروه دوبله از انيميشن زوتوپيا بررسی خواهد شد.
در دوبلة عربی (بسامد )22و فارسیِ (بسامد )211انيميشن زوتوپيا گاه به اي انتقال مفهوم
برخی از عبارات از تعابير رای در گفتوگوهاي روزمره استفاده شدهاست .در دول ()5
به برخی از آنها اشاره میشود.
جدول ( :)5نمونههایی از شگرد دگرگونسازی در دوبله
زبنن مبدأ

توضیحن،

زبنن مقصد

مترجم بن آگنهی از اینک ،تفنو ،زبنن چینی بن
اکثر زبننهنی دنین در آهنگین بودن آن است،
عبنر« ،تتکلم بألسنة أخری أو من یشنبههن» را

I thought she was talking
in tongues or something

ظننتُها تتکلم صینیة

I can cross that off the
bucket list

لقد حققتُ إحدى أمنیاتي

ک ،بیننگر مبهم صحبتکردن هنپس (خرگوش)
است ،ب ،گون،ای دگرگون میسنزد ک ،انگنر او
بن زبنن چینی بن پدر و مندرش صحبت میکند
«تتکلم صینیة».
مترجم بن حفظ بنفت کال ،،دینلوگ هنپس را
«یمکنني شطب ذلک من قائمة أمنیاتي» ب ،شکلی
دیگر دگرگون میسنزد ب ،طوریک ،مخنطب
احسنس کند این کنر عملی شدهاست.
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ادامه جدول (-)5
زبنن مبدأ

توضیحن،

زبنن مقصد

جملة کننیی « »Hang in thereدر زبنن مبدأ
ب ،مفهو ،تحمل شرایط سخت است .مترجم
Hang in there

صبراً جمیالً

بن دگرگونسنزی لفظ و محتوا و حفظ بنفت
کال ،از تعبیر قرآنی «صبرٌ جمیل» استفنده کرده
است (این جمل ،را یعقوب (ع) دربنرة تحمل
دوری یوسف (ع) گفت).
رئیس ادارة پلیس از رفتنرهنی عجوالنة هنپس
ننراحت است و او را نصیحت میکند ک،
واقعیت زندگی بن دنینی خینال ،متفنو ،است؛
بننبراین نبنید فکر خود را درگیر امور ظنهری

So let it go.

هذه دائرة الحیاة

کرد .او در ادام ،میگوید« :بگذار این نیز
بگذرد» .مترجم بن درك درست از بنفت کال ،و
برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخنطب ،ترجمة
جمل ،را دگرگون کرده و از جملة مشهور «هذه
دائرة الحینة؛ این چرخة زندگی است» استفنده
میکند.
روبنه (نیک) این جمل ،را «تو بنزندة معترض

هستی» ب ،هنپس میگوید و در حقیقت می-
you're a very sore loser

تفتقدین روح الرینضی

Don't give yourself so
much credit

الذنب لیس ذنبک انت

خواهد او را برای ادامة کشمکش تحریک کند.
مترجم برای طنزآمیز کردن کشمکش ،هنپس را
خنلی از روحیة قهرمنننن« ،تفتقدین روح
الرینضی» توصیف میکند.
«مسؤولیت این کنر را ب ،خود ،محوّل نکن»
در حقیقت ب ،معننی «خود ،را مقصر این

قضی ،قلمداد نکن» است .مترجم بن دگرگون-
سنزی لفظ و محتوای جمل ،وحفظ بنفت کال،،

عبنر« ،گننه تو نیست» را جنیگزین نموده-
است.
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ادامه جدول (-)5
زبنن مبدأ

توضیحن،

زبنن مقصد

خرس تنبل س،پنج )Flash( ،آنقدر تنبل است
ک ،ب ،او بن طعن« ،فرفره» میگویند .وقتی نیک بن
او روب،رو میشود ،ب ،طعن ،ب ،هنپس میگوید
You need something done,
he's on it.

تو بگی ف ،رفت ،فرحزاد

هرچ ،اراده کنی ،او (فرفره) آن را انجن ،می-

دهد .مترجم برای تقویت خندة این بخش از
ضربالمثل مشهور فنرسی ک ،دال بر سرعت
خنرقالعندة فرد است ،استفنده میکند و بن این
کنر ،ترجم ،را دگرگون میسنزد.
این دینلوگ در توصیف خرس تنبل س،پنج،
(Flash؛ فرفره) است .در زبنن مبدأ عالوه بر

Hundred

Flash, Flash,
!Yard Dash

سال ،رفیق خوب هستی چرا
پشت میز نشستی؟

طنز طعن،آمیز در توصیف فرفره ،از سنختنری
شعرگون ،نیز استفنده شدهاست« :قهرمنن دوی
صد متر» .مترجم بن درك این دو موضوع و
حفظ بنفت کال ،،ترجم ،را بن تعبیری رایج در
زبنن مقصد ،دگرگون میسنزد.
دگرگونسنزی تعبیر متدوال در زبنن مبدأ «هم،
در درون ،هنوز حیوان هستیم» ب ،ضربالمثل
مشهور فنرسی ،در ظنهر چنین مینمنید ک ،لفظ

but deep down we are still
animals.

امن عنقبت گرگزاده ،گرگ شود

Yeah, you're a real hero,
lady

اگ ،میتونی برو مشکل ترافیکو

خطنب میکند .مترجم بن دگرگونسنزی لفظ و

حل کن ،عقدهای

محتوای دینلوگ ،اشنرهای ب ،یکی از معضال،

و معننی ترجمة مقصد دگرگون شدهاست ،امن
بینندة انیمیشن بن دقتی بیشتر متوج ،خواهد شد
ک ،این دگرگونی بن تأکید بر بنفت کال ،رخ
دادهاست.
یکی از رانندههن منشین خود را در جنیی
ننمننسب پنرك میکند و او را جریم ،میکند.
راننده بن تمسخر هنپس را قهرمنن واقعی

مهم جنمعة زبنن مقصد میکند (معضل
ترافیک) ک ،حل آن کنر یک قهرمنن واقعی
است.
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ادامه جدول (-)5
زبنن مبدأ

توضیحن،

زبنن مقصد

درخواست دیدهشدن دندانهنی مخنطب
عمومنً نشنن از لبخند عمیق دارد ک ،در این
!Let's see those teeth

بگو سیب

بخش از انیمیشین ،مترجم بن عبنر ،مشهور
«بگو سیب» ب ،صور ،غیرمستقیم از مخنطب
میخواهد لبخند عمیق بزند.
مترجم ترجمة «فرصتهنی بیشمنری دارد» را

And every young mammal
has
multitudinous
opportunities.

و هر حیوان جوانی ب ،فکر آتی،

ب ،شکلی دیگر و متننسب بن فرهنگ مقصد ک،

هدفمندی ینران ...،ن ..،اه...

دال بر همین معنن است «ب ،دنبنل هدفمندی

چیز...زندگیش،

ینران ،هست ..ن ...،زندگیش» ،دگرگونسنزی
میکند.
هنپس در حنلی ک ،داخل سیمنن نیم،آمندة
خینبنن گیر کرده ،بن نیک بحث میکند و نیک

that's not wet cement

اصلنم مثل خر تو گِل گیر
نکردی

نیز ب ،صور ،غیرمستقیم ب ،او گوشزد میکند
ک ،از این مهلک ،نجن ،نخواهد ینفت .مترجم بن
درك درست موقعیت متن ،برای توصیف
وضعیت هنپس از عبنر ،کننیی و طنزآمیز
«مثل خر توی گِل منندن» استفنده میکند.

 .6-2-5نوواژه

1

نوواژه «شام واژههاي كهنه ،واژههاي عاميانه ،واژههاي مختص یز گویش و واژههاي مشتقی
است كه معناي نو به خود گرفته است» (پانز« .)23 :2009 ،متر م در انتخاب نوواژهها باید
دقت داشته باشد كه واژگانی را به كار گيرد كه مفهوم مله و تر مه را د ار ابهام ناند؛
بنابراین از انتخاب واژههاي متنافر باید پرهيز نماید» (نيومارك .)183 :1988 ،در دول ( )6به
برخی از نوواژههاي دوبلة عربی (بسامد )3و فارسیِ (بسامد )43زوتوپيا اشاره میشود.

1- Neologism
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جدول ( :)6نمونههایی از شگرد نوواژه در دوبله
زبان مبدأ

زبان مقصد

توضیحات
اصطالح «موش کثیف» در زبنن مبدأ عمومنً
برای افراد فریبکنر و خنئن استفنده میشود.
این دینلوگ از زبنن راسوی متهم خطنب
ب ،سردستة کالهبردارهن (موش) روایت می-

You dirty rat, why are
?you helping her

ین خنئن لمَ تسنعدُه؟

Former mayor, Dawn
Bellwether

شهردار سنبق ،خننم جنپَلَقینن

مترجم برای طنزآمیز کردن نن ،بلوذر
( )Dawn Bellwetherاز نوواژة
جنپَلَقینن ک ،واژهای مشتق از سرزمین
جنپَلَق -سرزمینی بنستننی در غرب
مرکزی ایران -است ،استفنده کرده است.

It's called
Sweetheart.

اینو بهش میگن شنمورتیبنزی،
عزیز.،

گولزدن و زرنگبنزی بهترین معندل
برای ترجمة  hustleاست ،امن مترجم از
معندل این واژه در گویش تهرانی استفنده
کرده است.

I can cross that off the
bucket list.

خب بنید اسمشو از لیست
ابوطینرههن خط بزنم.

قطنری ک ،نیک و هنپس در آن سوار
هستند در لیست آرزوهنی آنهن قرار
داشت؛ حنل ک ،از رده خنرج شدهاست،
مترجم نوواژة «ابوطینره» (وسنیل نقلیة
اسقنطی) را برای آن استفنده کرده است.

خرگوش چُلمن

لقبی ک ،بنرهن نیک خطنب ب ،هنپس
استفنده میکند و مترجم برای طنزگونگی
بیشتر انیمیشن ب ،جنی معندل رسمی
«سندهلوح» از معندل عنمیننة «چُلمن»
استفنده میکند.

روبنه مَشَنگ

اصطالحی ک ،در گویش گیلکی ب ،افراد
کودن اطالق میشود.

شود .مترجم میتوانست تعبیر «الفأرة
القذرة» را ب ،خنطر وجود قرین( ،شخص
مورداشنره ،موش است) استفنده کند ،امن
ترجیح داد از ظنهر لفظ عدول کند و معننی
مجنزی آن را در قنلب نوواژه ب،کنر گیرد.

hustle,

a

bunny bumpkin

Dumb fox
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 .7-2-5جانشینی

1

پانِز معتقد است «متر م میتواند با انشينی برخی از اروف و لداها به اي برخی از
اروف و لداهاي دیگر ،طنز تر مه را تقویت ببخشد» (پانز .)23 :2009 ،در نين
االتی متر م از راهاار انشينی استفاده كرده است (دوباستيتا .)32 :1998 ،2در دوبلة
عربی (بسامد )8و فارسیِ (بسامد )25انيميشن زوتوپيا از این راهاار به ميزان اندكی استفاده
شده است كه در دول ( )7به برخی از آنها اشاره میشود.
جدول ( :)7نمونههایی از شگرد نوواژه در دوبله
زبنن مبدأ
Nice costume, loser
You played cribbage
?with a weasel once

زبنن مقصد
زیٌّ لطیف یا ازغیرة
تلعب الورق مع العرصة؟

There aren't any fox ice
؟cream joints

أال یوژد مُثلّجات للثعالب؟

Don't stop! Keep going.

نگرش ندار ،گنزشو بگیر

I think this is our stop
Predators
One carrot at a time

فک کنم دیگ ،ایسسگنه آخره
شکنرشین
هر ثننی ،یک هویش

توضیحن،
جننشینی حرف «ز» ب ،جنی «ص»:
«صغیرة»← «ازغیرة»
جننشینی حرف «ص» ب ،جنی «س»:
«العرسة»← «العرصة» (راسو)
جننشینی حرف «ژ» ب ،جنی «ج»:

«یوجد»← «یوژد»

جننشینی حرف «ر» ب ،جنی «ها»:

«نگهش ندار»← «نگرش ندار»

جننشینی حرف «سسس» ب ،جنی «:»،

«ایسسگنه»← «ایستگنه»

جننشینی حرف «ش» ب ،جنی «چ»:

«شکنرشین»← «شکنرچین»

جننشینی حرف «ش» ب ،جنی «چ»:

«هویش»← «هویچ»

1 substitution
2 Delabastita
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 .8-2-5فرانهش
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1

فرانهش در لورتی است كه «متر م براي تقویت سط .طنز در زبان مقصد ،بهلورت
عامدانه دستور زبان مبدأ بر دستور زبان مقصد تعميم دهد؛ در این لورت مخاطب با
دوگانگی ساختاري در دستور زبان موا ه میشود و اگر پيدایی دوگانگی به درستی توسط
متر م انجام شود در این لورت مو بات خندب مخاطب فراهم میشود» (پانز.)25 :2009 ،
بهعنوان مثال ،در تعابير روزمره شنيده میشود كه گاه گوینده براي طنزآميز كردن سخنش
به انتهاي افعال فارسی ( ingعالمت زمان اال استمراري در انگليسی) اضافه میكند و به
اي ایناه بگوید «در اال زنگزدن هستم» میگوید «در اال زنگينگ هستم» .تفاوتی كه
ميان فرانهش و دگرگونسازي و ود دارد این است كه در اولی عملارد در سط .مقوله
هاي واژگانی است در االی كه دومی در سط .دیدگاه است و شباهت هر دو نيز در
تقویت سط .طنز عبارت است.
« استفادب نادرست از راهاار فرانهش ،به تر مة غلط و ناموزون متن مقصد منجر می
شود؛ بنابراین ،متر م باید دقت داشته باشد در ه اهایی و با استفاده از ه ترفندي از
این راهاار استفاده كند» (آرمسترانگ .)150 :2005 ،با بررسی كه در دوبلة عربی و
فارسی انيميشن زوتوپيا انجام شد ،راهاار فرانهش توسط متر مين این دو زبان مورد
استفاده قرار نگرفته است .می توان علت عدم استفاده از این راهاار را در گروه سنی
مخاطب انيميشن دانست؛ زیرا مخاطب انيميشن عموما ردب سنی كودك و نو وان است،
بنابراین ت يير دستور زبان مقصد بر اساس زبان مبدأ باعث آموزش نادرست زبان به این
گروه از مخاطب باشد.

1- Transposition
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 .9-2-5ترجمۀ تحتاللفظی

1

در این راهاار «ساختارهاي دستوري زبان مبدأ به شبيهترین معادلهاي آنها در زبان مقصد
ت يير داده میشود ،اما معنی قاموسی واژهها بدون تو ه به متن تر مه میشود» (پانز،
 .)27 :2009تر مة تحتاللفظی یای از راهااري پربسامد در تر مة طنز در دوبلة عربی
(بسامد )377و فارسیِ (بسامد )133انيميشن زوتوپيا است .متر م از این راهاار آنجایی
استفاده میكند كه تصویر انيميشن ،طنز داستان را به درستی انتقال میدهد و بسندهكردن به
تصویر براي انتقال طنز ،كفایت میكند .در دول ( )8به برخی از آنها اشاره میشود.2
جدول ( :)8نمونههایی از شگرد نوواژه در دوبله
زبنن مقصد

زبنن مبدأ

 It may seem impossible to smallقد یبدو مستحیال للعقول الصغیرة
minds
 It's my word against yoursانها کلماتي أمام کلماتکما
 Cause I got a dozen and a halfألن عندی دستة ونصفا من الحیوانات
animals here
 You sold Mr. Otterton thatب ،آقنی آترتون بستنی فروختی درست،؟
?Pawpsicle, right
 Please just look at the pictureببین فقط ی ،نگنه ب ،عکس بنداز تو
Ha! I make 200 bucks a day, fluff

هن! من از این کنر روزی  200دالر در مینر ،،خننم
پشمکی

? What happened, meter maidچی شده خننم پنرکبنن؟

1- Literal Translation
 -2راهاار تر مة تحت اللفظی است مانند راهاارهاي پيشين الگوي پانِز نياز به شرح و توضي .ندارد؛ به همين هت
از ذكر توضيحات آن خودداري شدهاست.
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نتیجهگیری
از مجموع آنچه دربارب راهاارهاي تر مة طنز در دوبلرة عربری و فارسری انيميشرن زوتوپيرا
گفته شد ،نتای زیر به دست میآید:
 در پاس به پرسش نخسرت پرژوهش بایرد گفرت كره از ميران  2400پرارهگفترار انيميشرنزوتوپيا 1100 ،پارهگفتار آن در راستاي طنزآفرینی زبان مبدأ قرار دارد .این بدان معنا اسرت
كه نيمی از زبان انيميشن در خدمت طنز كالمی است .گروه دوبلة عربی و فارسری انيميشرن
زوتوپيررا بررا درك درسررت نسرربت برره نقررش سرراختارهاي زبررانی در طنزآفرینرری انيميشررن از
راهاارهاي متعددي استفاده كردند تا زبان مقصد انيميشن را همچون زبان مبدأ آن ،رذاب
لوه دهند و مو بات انبساط خاطر مخاطب را (عمومراً گرروه كرودك و نو روان) فرراهم
كردند .دول زیر گویاي این واقعيت است:
دوبلۀ فارسی

دوبلۀ عربی
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

تحتاللفظی

377

34

133

12

دگرنویسی

242

22

354

32

فشردهسازی

185

17

72

7

حذف

165

15

198

18

کوتاهسازی

98

9

64

5

دگرگونسازی

22

2

211

19

جانشینی

8

1

25

3

نوواژة

3

0

43

4

فرانهش

0

0

0

جمع کل

1100

1100

100

100
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در پاسر بره پرسرش دوم پرژوهش بایرد گفرت كرره برا نگراه بره ردول فروق و مقایسرة
راهاارهاي مورداستفاده در دوبلة عربی و فارسی انيميشن این نتيجره برهدسرت مریآیرد كره
دوبلة فارسی به نسبت دوبلة عربی ،تأكيد بيشتري برر همسوسرازي سراختار طنرز انيميشرن برا
فرهنگ و زبان مقصد داشتهاست ،زیرا راهاارهاي پربسرامد در دوبلرة فارسری (دگرنویسری
 32و دگرگونسازي  )19نشان میدهد متر م /متر مين انيميشرن ترالش مریكنرد واژههرا،
تعابير و ساختارهاي دستوري متفاوتتري در زبان مقصد به نسبت زبران مبردأ ارائره دهرد ترا
عبارت زبان مبدأ را بهتر و دقيقتر تفسير و توضي .كند و آن ا كره وزم باشرد برراي انتقرال
طنزي ذابتر به مخاطب ،دست به ت يير لفظ و محتواي بخشهایی از مرتن مبردأ مریزنرد.
این نوع ت يير از یزسو در راستاي طنزگونگی متن مقصد اسرت و از دیگرسرو در راسرتاي
بافت كالم است .بنابراین ،در كليت متن و پيرام الرلی پرارهگفتارهراي انيميشرن تأثيرگرذار
نيست .همچنين تأكيد گروه دوبلة فارسی بر دگرنویسی و دگرگونسازي با آگاهی بره ایرن
قضيه است كه محدودیتهاي محيطی ،زبانی ،ا تماعی و فرهنگی زبان مقصد تأثير بسزایی
در تر مة طنز خواهد داشت .بنابراین ،آنها هرگونه دخ و تصرف در تر مرة زبران مبردأ
(انيميشن زوتوپيا) را به نفع مخاطبان و فرهنگ زبان فارسی لورت دادهاند.
در پایان میتوان گفت دوبلة فارسی انيميشن زوتوپيا به نسبت دوبلة عربری آن در انتقرال
طنز مقصدمدارتر است؛ زیرا لحنههرا و ماالمرات نامناسرب و غيرضرروري ،كوتراهسرازي،
فشردهسازي و اذف شدهاست و با لحنهها و دیالوگهرایی كره مناسرب امعرة ایرانری و
زمينة فرهنگی كودك ایرانی است دگرنویسی و دگرگونسازي شدهاست.
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