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Abstract 

Translation of humor in the form of dubbing and subtitles is constantly a serious challenge for 

translators in this field. According to Chiaro, most humours have a cultural approach and a specific 

humour may not make any laughs to a person unfamiliar with the culture. Sometimes the translator 

has to delete or change some sections to avoid social criticism. By comparing the methods used 

in translating humorous phrases, the results showed that translators employ different methods and 

practices in dealing with these challenges.This descriptive and analytical study deals with the 

comparative strategies for conveying humorous messages in the Persian film "The Lizard/ 

Marmoolak" based on the Chiaro model for evaluating the translator's performance in dealing 

with problematic cases in subtitling. For this purpose, all humorous dialogues were extracted and 

the source and target text were compared line by line, and then categorized in separate tables. In 

general, and based on the analysis of the film's dialogues, the results showed that the methods of 

"deletion" (31%) and "replacement" (29%) are the most used, while "literal translation" (17%) is 

the least used solution by translators in subtitling this movie. It should be noted that wherever the 

translator used the ellipsis technique, the final output was emptied of any sense of humor. 
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 چکیده
ترجمه طنز به شکل دوبله و زیرنویس، پیوسته چالشی جدی برای مترجمان این حوزه است. 

خاص، برای عبارت طنزی  محور هستند و ممکن است یکها فرهنگاز  نظر کیارو بیشتر لطیفه
شود باشد. مترجم گاهی ناگزیر میداری نداشتهیک شخص ناآشنا با فرهنگ، هیچ حس خنده

با مقایسه  نتقادهای اجتماعی، دست به حذف و یا تغییر در بخشهایی بزند.برای پیشگیری از ا
که مترجمان در  نشان از آن داردهای طنزآمیز، نتایج رفته در ترجمۀ عبارتکارهای بهشیوه

این پژوهش  گذارند.ها و عملکردهای متفاوتی را به نمایش میها، شیوهبا این چالش رویارویی
در فیلم فارسی  های طنزآمیزای راهکارهای انتقال پیامبررسی مقابلهبه  تحلیلی-به روش توصیفی

برانگیز پردازد تا عملکرد مترجم را در رویارویی با موارد اشکالکیارو میمدل بر پایه « مارمولک»
و متن مبدأ و های طنز، شناسایی به این منظور، همه دیالوگ .در ترجمه زیرنویس ارزیابی کند

گونه به .گردیدبندیهای جداگانه تقسیمآنگاه در جدولشد، خط با هم تطبیق دادهبه خطمقصد 
به میزان « حذف»دهد که شگرد میها نشانهای فیلم، یافتهتحلیل دیالوگوو بر پایه تجزیه کلی

با « اللفظیترجمۀ تحت»( به ترتیب، پرکاربردترین و شگرد %29با )« جایگزینی»( و  31%)
کاربردترین راهکار مترجم در زیرنویس این فیلم است. گفتنی است در ( کم%17صاص )اخت

برده، محصول پایانی را از هرگونه حس طنز خالی کارجایی که مترجم راهکار حذف را به
 است.نموده
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 مقدمه .1

هر چه تفاوت فرهنگی میان دو ملت کمتر باشد، انتقال مفهوم 

  تر است.از فرهنگ و زبان مبدأ به فرهنگ و زبان مقصد آسان

های صوتی بخش وسیعی از اطالعات، امروزه از طریق فایل

جریان دارد و به سرعت در حال و ویدئوها در فضای مجازی 

 ها را متوجهتوانند زبان آنانتقال است؛ اما همۀ افراد نمی

شوند؛ بنابراین برای فهم آن، نیاز به علمی مانند ترجمه 

(. وظیفه مترجم تنها به  1384، فر)خزاعیشود. احساس می

های فرهنگی شود، بلکه باید همه جنبهترجمه متن ختم نمی

از آنجا  دو زبان مبدأ و مقصد را درنظر بگیرد. از سوی دیگر،

که انتقال طنز در هر فرهنگی متفاوت است و ممکن است 

آید سانی نباشد، این پرسش پیش مییک پیام دارای تأثیر یک

که مترجمان از چه راهکارهایی برای انتقال طنز در راستای 

گیرند و مترجم تا چه اندازه افزایش فهم در مقصد بهره می

: 1386 حقانی،)« توانسته طنز مبدأ را به مقصد انتقال بدهد؟

37.)  

زبان هر کشور سازنده بخش بزرگی از فرهنگ آن است. 

ترین و اشتباهات زبانی به هر گونه و شکل که باشد، از مهم

ست که از یک مترجم برانگیزترین اشتباهاتی احساسیت

توجه به اینکه دوبله  ( با1394، صابونچیتواند سر بزند. )می

-های انتقال و ترجمه فیلمترین شیوهو زیرنویس یکی از رایج

ها از یک زبان به زبان دیگر است، مقایسه ها و انیمیشن

راهبردهای ترجمه آن در عبارتهای طنزآمیز اهمیت بسزایی 

یابد. با توجه به ابعاد فرهنگی طنز، دیدگاههای گوناگونی می

آن وجود دارد. یکی از مهمترین دالیل  پذیریدرباره ترجمه

برون متنی ترجمه ناپذیری طنز، مقوله فرهنگ با عنوان 

طنزهای فرهنگ محور است؛ بدین معنا که آن چه در یک 

فرهنگ طنزآمیز است، ممکن است در فرهنگی دیگر جدی 

مترجم در ترجمه طنز کالمی « سیسرو»به شمار آید.  به گفته 

تضاد موجود در طنز زبان مبدأ را بازسازی باید بتواند تقابل و 

کند. برای این کار باید ابهام زبان مبدأ با ابهام مشابهی در زبان 

محور -مقصد تطابق پیدا کند و بتواند برای ارجاعات فرهنگ 

کند حلی بیافریند که همین موضوع، کار را بس پیچیده میراه

، به نقل از آتاردو و راسکین، 0139 حسینی معصوم؛ مرادی)

در انتقال »پردازان بر این باورند که ( برخی از نظریه1991

طنز، مترجم باید بتواند با استفاده از راهبردهایی چون 

های شینی، حذف کالم، اگر نشانهجایگزینی برابر درست، جان

های تصویری در زبان مقصد باشد و یا زبانی مغایر نشانه

هنگامی که تصویر از نظر مفهومی یا فرهنگی برای اهالی زبان 

طبعی مقصد ناشناخته است، با افزودن کالم، همان حس شوخ

(. حال باید دید وظیفه 63: 1390 غضنفری،)« را منتقل سازد

های طنزآمیز در زبان مقصد مترجم جهت افزایش تأثیر عبارت

چیست و ارزیابی عملکرد و میزان موفقیت او در برخورد با 

ها و در کنار آن موارد چالش برانگیز در ترجمه این عبارت

ها کارها در ترجمه اینگونه عبارتمعرفی بهترین راهکار/ راه

توان راههایی برای از میان برداشتن چیست؟ و باید دید آیا می

سدهای انتقال طنز پیدا کرده و مفهوم طنز را با وجود موانع 

با توجه به ابعاد گوناگون طنز، که  زبانی و فرهنگی انتقال داد؟

آن  پذیریپردازان دیدگاههای متفاوتی درباره ترجمهنظریه

بر این باور است که جمالت طنز « کیارو»اند، ارائه داده

شده که تأثیری دستیابی به معادلی پذیرفته و ناپذیرندترجمه

همسان از عبارت طنزآمیز میان زبان مبدأ و مقصد ایجاد کند، 

از این روی که الگوی کیارو یکی از الگوهایی دشوار است؛ 

ترجمه طنز پرداخته است که به شکل جداگانه به ارزیابی 

کاررفته مترجم است، در این پژوهش بر آنیم راهکارهای به

های فارسی با تکیه بر فیلم طنز را در زیرنویس عربی فیلم

سینمایی مارمولک، بر پایه این الگو کنکاش نماییم و ببینیم 

نامه توانسته حس طنز را در زبان فارسی به مترجم این فیلم

 خیر.درستی انتقال دهد یا 

 های پژوهش:روش و پرسش

تحلیلی است؛ بدین صورت  –شیوه انجام پژوهش، توصیفی 

که ابتدا ترجمه فیلم، و انواع آن )زیرنویس و دوبله( و 

پذیری/ناپذیری و مشکالت ترجمه طنز و مسأله ترجمه

بندی انواع آن مورد کاوش قرار های ترجمه و تقسیمشیوه

نماییم و ها را مشخص میگیرد، سپس پرکاربردترین آنمی

شوند: در های این تحقیق در دو مرحله گردآوری میداده

های طنز آمیز در دو زبان مبدأ و مرحلۀ اول، جمله و عبارت

شوند شناسایی و استخراج می« مارمولک»مقصدِ فیلم سینمایی 

شده توسط کیارو )حذف، و در ذیل راهکارهای ارائه

( به صورت جداگانه در لفظیالتحتجایگزینی، جانشینی و 

گیرد و جدول قرار داده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می

بسامد و درصد استفاده از هر یک از راهکارها توسط مترجم 
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گردد. نیز شناسایی شده و بیشترین راهکار نیز معرفی می

 هایی که به دنبال آن هستیم:پرسش

موجود در زبان میزان موفقیت مترجم در انتقال تأثیر طنز  .1

 مبدأ به زبان مقصد در فیلم مارمولک تا چه میزان است؟

فیلم، در ترجمه عربی عبارتهای طنزآمیز این  مترجم .2

سازی کرده چگونه پیاده چهار راهکار الگوی کیارو را

 است؟ 

 پیشینة پژوهش  .2

و ترجمه  پذیریترجمه بارهدر بسیاری هایتاکنون پژوهش

و انواع آن)دوبله و زیرنویس( انجام ترجمه فیلم  ناپذیری طنز،

ای در قالب ترجمه نامه یا مقالهشده است، اما هیچ پایان

های طنز آمیز در زیر نویس عربی فیلم فارسی عبارت

تاکنون نگاشته نشده است. از جمله مواردی که « مارمولک»

 توان به آن اشاره کرد:می

هنجارهای »عنوان ای با در مقاله (1386) جبارزادهفاطمه  -

، «های ایرانی و آمریکاییای فیلمسی مقایسهرزیرنویس: بر

سی چالشهای موجود راقدام به بر ،19مطالعات ترجمه، شماره 

در ترجمه فیلمها و به طور ویژه ترجمه زیرنویس کرده و 

خود را به ارزیابی عملکرد مترجمان در مواجه با موارد هدف 

 چالش برانگیز در روند ترجمه، معطوف ساخته است.

چالش » ۀدر مقال (1389) و محمد شهبا ه جبارزادهفاطم -

حوزه های  ،150، کتاب ماه ادبیات، شماره «های ترجمه فیلم

چالش برانگیز در ترجمه فیلم را به چهار بخش ترجمه موارد 

کالمی، ترجمه گونه  –فرهنگ ویژه، ترجمه عالئم تصویری 

اند و عامل فیلم را های زبانی و ترجمه آواز، تقسیم کرده

 کنند.معرفی میبهترین ابزار جهت انتقال فرهنگ شفاهی 

در  (1390) و معصومه مرادی حسینی معصومسید محمد  -

های طنزآمیز در های ترجمه عبارتشیوه بررسی» همقال

مطالعات  ،«تلویزیونیطنز های زیرنویس انگلیسی مجموعه

را به عنوان « دگرنویسی»راهکار  ،4زبان و ترجمه، شماره 

روش نزد مترجمان زیرنویس در راستای ارائه پرکاربردترین 

 دانند.بهترین ترجمه طنز می

ترجمه طنز در دوبله »( در مقاله 1398) خدابندهفرزانه -

های ترجمه بررسی شیوه ؛فارسی سریال انیمیشن بچه رئیس

مطالعات زبان و ترجمه، سال  ،«در دو محیط مقصد متفاوت

، به بررسی استراتژی های به کاررفته 3پنجاه و دوم، شماره 

در ترجمه عبارتهای طنزآمیز چهارده قسمت از این انیمیشن 

و  پردازد.تلویزیونی نهال و جم جونیور می در دو کانال

را پربسامدترین استراتژی در دوبله  «اللفظیتحت»ترجمه 

های را استراتژی« حذف»و « جایگزینی»کانال جم جونیور و 

 کند.غالب کانال نهال معرفی می

چگونگی »( در مقاله 1398) و سحر حمیدی حجازی نصرت

، «2انتقال طنز در دوبلۀ فارسی پویانمایی شگفت انگیزان 

، به 1مطالعات زبان و ترجمه، سال پنجاه و دوم، شماره 

های کودک و بررسی چگونگی انتقال طنز در دوبلۀ پویانمایی

و داربلنه و نیز با تکیه بر  شناسی وینهنوجوان با تکیه بر زبان

نظریۀ فرهنگی بسنت و لِفِور در دو زبان مبدأ و مقصد 

پرداختند. و نتایج به دست آمده بیانگر این بود که، 

پربسامدترین تکنیکی که مترجم بر حسب ضرورت یا به 

تغییر »دلخواه در برگرداندن متن مبدأ به مقصد استفاده کرده، 

مورد « تغییر»آن نیز تکنیک بوده است و کمترین « بیان

 اسستفاده قرار گرفته است.

 ۀدر مقال (1389) و علیرضا احمدی دمیریسیروس  -

سی ترجمه رراهبردهای استفاده شده در ترجمه طنز: بر»

، به بررسی 31، شماره 8، مطالعات ترجمه، دوره «فارسی

اند. بیشترین راهکار مورد استفاده مترجمان طنز ایران پرداخته

ایج تحقیق این دو حاکی از آن است که مترجمان ایرانی یا نت

های ویرایشی و یا ترجمه ادبی سعی در با استفاده از تکنیک

اند. دمیری و احمدی انتقال طنز زبان مبدأ به زبان مقصد داشته

اند که یا معتقدند که مترجمان برای عبارات قبیح، ترجیح داده

 طنز استفاده نمایند. از حذف یا از برگردان طنز به غیر

 ارزیابی» ۀمقال( در 1398) زاده و دیگرانمریم حاجی

، «مدیر عام های طنزآمیز در سریالهای ترجمه عبارتشیوه

، شماره 9پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دوره 

، بر اساس مدل گاتلیب، به ارزیابی عملکرد مترجم در 21

پرداخته و پس از تجزیه و های طنزآمیز مواجه با عبارت

تحلیل عبارات و جمالت طنزآمیز مشخص گردید که 

بیشترین راهبرد انتخابی مترجم « جا به جایی»و « دگرنویسی»

های فرهنگی موجب شده تا راهبرد و محدودیت
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بسیار مورد استفاده قرار گیرد تا شاهد حذف « سازیکوتاه»

 های متعددی از این فیلم باشیم.سکانس

مشکالت ترجمۀ طنز در »در مقالۀ  (1384) وثوقی و صبا -

، به 10، شماره 3، مطالعات ترجمه، دوره «هازیرنویس فیلم

ای پژوهشی توصیفی های طنز با شیوهبررسی ترجمه

اند. مؤلفان ها به کار رفتهدر زیرنویس فیلمپردازند که می

تالش کردند به این پرسش که در ترجمۀ فارسی طنزهای 

های انگلیسی، گرایش مترجم گوناگون در زیرنویس فیلم

 بیشتر به سمت زبان هدف است یا مقصد پاسخ دهند.

بررسی ترجمه طنز در »نامه ( در پایان1392) ساجدی -

، دانشگاه آزاد «های انگلیسی با زیرنویس فارسیکارتون

اسالمی واحد بندرعباس، استاد راهنما: علی اصغر افتخاری، 

ترجمه طنز در سه کارتون آمریکایی با زیرنویس فارسی را بر 

قرار داد و به این ( مورد بررسی 1988اساس روش نیومارک )

ترین روش برای ترجمه نتیجه رسید که روش ترادف رایج

 طنز از انگلیسی به فارسی است.

انواع طنز و »( در مقاله 1397میرافضلی ) دهباشی شریف و-

، «دوبله آن در انیمیشن زوتوپیا بر اساس مدل مارتینز سیرا

، 13های دیداری و شنیداری، دوره فصلنامه علمی رسانه

، میزان موفقیت مترجم را در ایجاد حس طنز بر 29اره شم

های مارتینز و دالباستیتا بررسی کردند و به این اساس نظریه

نتیجه رسیدند که هم در متن اصلی و هم در ترجمه این 

انیمیشن، از طنز کالمی، طنز عملی و طنز ماهوی استفاده شده 

 است. 

 یبررس»( در مقاله 1399) آبادی و افضلیعرب یوسف-

 ایزوتوپ شنیمیان یو فارس یعرب لۀدر دوب تطبیقی طنز کالمی

پژوهشهای ترجمه در زبان و ، «بر اساس مدل مگدالنا پانِک

، پانِکبا تکیه بر الگوی  ،22، شماره 10دوره  ،ادبیات عربی

راهبردهای ترجمۀ طنز کالمی را در دوبلۀ عربی و فارسی 

فیلم زوتوپیا مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 

اللفظی در دوبلۀ عربی و دگرنویسی در دوبلۀ راهکار تحتکه 

 است. فارسی، پربسامدترین راهکار در ترجمۀ طنز زبان مقصد 

 بحث و بررسی.  3

 . ترجمه زیرنویس طنز1-3

ترجمه دیداری شنیداری شاخه اصلی مطالعات ترجمه است 

های چالشی همچون دوبله و زیرنویس طنز و بررسی حوزه

در این گونه ترجمه، توجه بسیاری را به خود جلب کرده 

( شالوده هر اثر تلویزیونی و سینمایی، 1397، )عامریاست. 

های دیداری و شنیداری است و در کشور ما پژوهش نشانه

)شکوهمند و در این حوزه گسترش چشمگیری یافته است 

ترجمه طنز فیلم یکی از در این راستا  .(1399 سلیقه،خوش

های ترجمه است. هدف از بیان طنز، ترین گونهپیچیده

غافلگیرکردن مخاطب است؛ یعنی آنچه مخاطب با آن روبرو 

 خدابنده،شود چیزی نیست که انتظارش را داشته باشد. )می

( برخی از پژوهشگران در تعریف زیرنویس سه نوع 1398

. ارتباط میان زبان نوشتاری و 1»کنند: رابطه را مطرح می

. ارتباط میان 3و  . ارتباط میان زبان مبدأ و مقصد2گفتاری 

دوبله چرایی ترجمه (. 1999 لومهایم،)« ترجمۀ کامل و ناقص

ضرورت أ.  :توان در دو عامل خالصه کردرا می و زیرنویس

سیاسی، مذهبی، اخالقی که بوسیله  هایمایهدروننظارت بر 

و  گذاردمی ثیرتأیابد و بر فرهنگ جامعه رسانه انتقال می

فیلم زبان  تطبیق دادنترجمه فیلم عاملی در توان گفت می

 آشناو ب. نا استهای زبان مقصد راصلی با فرهنگ و هنجا

و  پروان) زبان مبدأ مخاطبان زبان مقصد با فرهنگِ بودن

 .(1388 نصرآبادی،باقر

از سوی دیگر درباره واژه طنز در اصطالح، به آن دسته از  

شود که با دستمایه طعنه و ریشخند به نشان آثار ادبی گفته می

های فرد و جامعه ها و کژیها، نادرستیها، زشتیدادن عیب

به معنای ظرفی پردازد. این واژه از زبان التین گرفته شده و می

های گوناگون بوده که مردمان روزگار باستان به پر از میوه

 (.1978 )بنت،اند کردهیکی از ایزدان زراعت، پیشکش می

هـ( در کتاب خود  370: مادة سخر( )ت 1964) األزهری

 دهد.غۀ( میان تمسخر، استهزاء و خنده پیوند می)تهذیب الل

های بسیاری که بسیاری از پژوهشگران به دلیل چالش  

مترجمان در روند ترجمۀ عبارتهای طنزآمیز از زبان مبدأ به 

شوند، ترجمۀ طنز را فرایند بسیار زبان مقصد با آن روبرو می

اند. در همین راستا، نوفوس معتقد است دشواری دانسته

انتقال طنز از زبانی به زبان دیگر، ساده نیست و بیشتر »

(.  80: 2014، )نوفوس« مترجمان از انتقال تأثیر طنز ناتوانند

کنندة آداب و رسوم، سبنابراین عبارتهای طنزآمیز منعک

ها اند و شاید معادل دقیقی برای آنرفتارها و باورهای خاص

 (.2015، گارسیا باروسدر زبان مقصد وجود نداشته باشد )
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، دوبله و زیرنویسترجمه  دشواریترین اصلیبه همین روی، 

مترجم زیرنویس،  ترجمه عناصر فرهنگی موجود در آن است.

ها و های توصیفی، موصولتواند جمالت تکراری، واژهمی

های سبکی خاص، مثل کاربرد جزئیات را حذف کند. نشانه

معنا و های بیهای پیچیده، نشانهزیاد سبک مؤدبانه، ترکیب

حسینی )« توان حذف کردسؤال را میغیر ضروری و عالمت 

-138: 2004، به نقل از بوگوکی،106: 1390، معصوم؛ مرادی

143.) 

در بسیاری نقش  ،مهمی از بنای فیلم بخش چون تصویر 

هایی بخش اغلب کند.می بازییح عناصر فرهنگی در آن تشر

 در دسترسیا هنگام انتقال  ،شوداز متون فیلم ترجمه نمی

این امر نیز بیش از آنکه  سبب. گیردقرار میتغییرات فراوان 

آن با هنجارهای  نداشتن همخوانیناپذیری متن باشد، ترجمه

است برای  گزیردر این حالت مترجم نا ؛فرهنگ مقصد است

اجتماعی و در راستای اثبات توانایی  هایاز انتقاد پیشگیری

و تغییر  یک بخشبه حذف  دستخود در سنجش موقعیت، 

مترجم و ، اشکال گونه تغییراتهای دیگر نماید. ایندر بخش

پیاده  ایویژههدف  پایه؛ بلکه بر رودبه شمار نمیترجمه 

، وثوقی و فرهی) پذیرفته شودکه در جامعه مقصد  شودمی

1384.) 

از سوی دیگر یکی از مسائل ترجمۀ طنز، مسائل مربوط به 

کاربرد زبان و عوامل درون زبانیِ گفتمان طنز است. یکی از 

است. در واقع، نقش  های زبان، دو یا چند معناییویژگی

های دوگانۀ زبان و یا دومعنایی از جمله مهمترین مؤلفه

آید و از جمله مهمترین واژگانی که گفتمان طنز به شمار می

در گفتمان متعارف و ادبی به دو معنایی یا چند معنایی اشاره 

ناپذیر دارند و به هنگام انتقال به زبان دیگر خود را ترجمه

ارتند از: ابهام، جناس، بازیهای کالمی،کنایه نشان می دهند، عب

 (.2007، اسپاناکاکیو طعنه )

 کیاروالگوی . 2-3

در یک فیلم، طنز ممکن است به »کیارو بر این باور است که 

ی بیان شود؛ مانند صورت غیرکالمی یعنی تصویری یا صوت

شکلک در آوردن یا ایجاد صدای ناهنجار؛ همچنین طنز 

ممکن است به شکل کالمی بیان شود. تشخیص طنز کالمی، 

خود چالش دیگری برای مترجم است؛ زیرا امکان دارد مترجم 

آنقدر با فرهنگ مبدأ آشنایی نداشته باشد، در نتیجه نتواند 

درک انواع طنز (. 2009، کیاروعنصر طنز را تشخیص دهد. )

از مترجمی به مترجم دیگر متفاوت است و بدین ترتیب 

که مفهوم آن از  استکامالً شخصی دریافت طنز امری 

. (همان:) فرهنگی به فرهنگ دیگر نیز متفاوت خواهد بود

بر  افزون باید ،طنز گرایش دارند مۀمترجمانی که به ترج

شناخت کافی نسبت به زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد، از حس 

شوخ طبعی نیز برخوردار باشند تا بتوانند عبارات طنزآمیز را 

شنیده و درک کنند؛ زیرا در غیر این صورت شاید طنز را 

 باشد مزهطنز در نظرشان بی هایهمتوجه شوند، ولی جمل

 .:()همان

 طنز ممکن است یک ؛ یعنیمحور هستندها فرهنگطنزبیشتر 

ناآشنا با فرهنگ، هیچ حس خاص برای یک شخص 

یارو به اهمیت اطالعات اجتماعی کداری نداشته باشد. خنده

های به دلیل چالشو  فرهنگی در فهم طنز تأکید می کند

اصطالحات طنزآمیز از  مۀبسیاری که مترجمان در روند ترج

طنز را  مۀشوند، ترجروبرو می آنزبان مبدأ به زبان مقصد با 

معتقد است (. او همان:) دانسته است. فرایند بسیار دشواری

ن را نوشتاری کامال متفاوت دارد که گیرنده آ، طنزِ کالمی

 کند.درک می است، یک معنانوشتاری که دارای  همچون

طنز  را دربنابراین هر کالمی باید بتواند این تقابل و تضاد 

 مبهم بودنباید ، برای انجام این کار زبان مبدأ بازسازی کند.

 نیززبان مبدأ با ابهام مشابهی در زبان مقصد تطابق پیدا کند و 

 ،رودکه در طنز به کار می محورباید برای ارجاعات فرهنگ

این کار بسیار پیچیده و دشوار به نظر ؛ شود پیداحلّی راه

ها، اخالقیات، ارزش (. با توجه به اینکه2010 کیارو،) رسدمی

با یکدیگر متفاوت  گوناگون،های و ایدئولوژی فرهنگ

طنز  مهبا ترج رویاروییمترجمان باید در هنگام  هستند،

یت به خرج فرهنگی از زبان مبدأ به مقصد خالق تهایعبار

 .(همان:به عوامل گوناگونی توجه کنند ) وداده 

طنز معرفی  مۀترجدر را  راهکارگوناگون چهار( 2010) کیارو

. ترجمه  4.جایگزینی و 3نشینی  جا.2. حذف 1: نمایدمی

   اللفظی.تحت

 حذف أ. 
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که در آن طنز زبانی متن مبدأ به روشی است »راهکار حذف  

 ،راهکار:(.  این )همان« شودطور کامل در دوبله حذف می

غیرکالمی )زبان بدن  هایمایهدرونکردن بیشتر در زیرنویس

، و همچنین ..حرکات دست و صورت و نوع نشستن و مانند

( و یا برخی از تکرارها ..صدای سوت قطار و یی چونصداها

کوتاه از متن مقصد حذف  بسیارهای ها و پاسخاطنابو 

شوارز، ، به نقل از 1390، حسینی معصوم؛ مرادی). شودمی

با حذف یکی از فنونی است که مترجم (. 31 :2002

تواند در ویرایش متن ترجمه بکوشد، ولی کارگیری آن میبه

در این زمینه، دست او چندان باز نیست و رعایت امانت و 

وفاداری به متن ضروری است، از این روی که موارد حذف 

در ترجمۀ خوب بسیار محدود یا حتی نادر است و مترجم 

ند ک، اقدام به حذف مطالبی نمیالزم جایوفادار جز در 

 (.1373، )کمالی

مورد و  193های طنزآمیز زیرنویس فیلم مارمولک، در عبارت

نامۀ های فیلمدر حذفحذف وجود دارد؛  %31میزان 

یک بند یا قسمتی از یک بند یا قسمتی از گروه  مارمولک،

که توان محذوف دانست؛ یعنی چیزی را فعلی یا اسمی را می

کند؛ ؛ ذکر نندارددر جایی که به لحاظ مفهوم بدان نیاز مترجم 

پندارد که نامۀ مارمولک گاهی چنین میمترجم عربی فیلم

پذیر نبرقراری تعادل در برخی از موارد ترجمۀ مارمولک امکا

نیست؛ بنابراین باید برخی از عبارات را در ترجمۀ عربی 

 حذف نماید.

شود در ترجمۀ زیرنویس عربی این فیلم گاهی احساس می

هایی از فیلم و بخش ها از حالت عادی خارج شدهکه حذف

نامه است، ناپذیر فیلمشد و بخش جداییکه نباید حذف می

جم عربی حذف شده همچون واژه )رضا مثقالی( توسط متر

نامه به های مترجم این فیلمضعفاست. این امر یکی از نقطه

 های ترجمۀ مارمولکفحذآید. از سوی دیگر، شمار می

برای ایجاد ارتباط، تنها  مترجماست که  حقیقت ناشی از این

؛ بلکه به تأثیر تکیه نداردها اللفظی آنها و معنای تحتبه واژه

بنابراین توجه دارد.  اارتباط و انتقال معنبافت موقعیت متن در 

خالی گذاشتن  ،فرآیند حذفوی به این نکته توجه داشته که 

. برخی جاهایی از متن است که در جای دیگری پر شده است

 ها:از این نمونه

 
 
 
 
 

 ردیف عبارت مبدأ عبارت مقصد توضیح راهکار

ولکننی لن أمکث کثریًا هنا  «پروندم» واژهترجمه نکردن ، حذف
 لقد ارتکبوا خطأ

مونم، تو من خیلی اینجا نمی

 اشتباهی شده پروندم
1 

 و – «آقا حاج میدونین» جمله حذف

 «دارند هم حق»
ولکن أهلنا ال یعرفون، فهم 

 متشّددون جداً 
باباهامون  میدونین حاج آقا ننهولی 

 تعصبی ان حق هم دارننمیدونن، 

2 

 3 بهت میگم در رو باز کن إفتح الباب  «بهت میگم» جمله حذف

 4  دِ دروغ نگو رفتم پیشش ال تکذب لقد زرهتا ِ«د»حذف صدای تعجب 

به »بخش بزرگی از جمله  حذف

 «اعصابت مسلط باشی
أ لیس من األفضل أن حنّل 

 هذه املشکلة بتعّقل؟
بهتر نیست به اعصابت مسلط باشی 

تا بتونیم این مشکل رو به شکل 

 معقول از بین ببریم ؟

5 

 ا تا...ببخشید حاج آقجمله » حذف

حذف «/ فضولیمون گل کرد حاج آقا

کرده بخش اصلی که جمله را ناقص 

 است.

 

ببخشید حاج آقا ولی وقتی گفتین  و قد تأثرنا کثریاَ بعظمتک 

منو طلبیده ماهم فضولیمون گل 

ما متأثر شدیم به  حاج آقا .کرد

خاطر عظمت شما به خاطر 

 بزرگواریه شما

6 
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به خشکی »مه حذف به دلیل عدم ترج

حذف ترجمه اسم همچنین  «شانس

 «این دفعهقید اونجا و » اشاره

مگه پام نرسه  به خشکی شانس عدت سأقطع شرایینی إذا

 اونجا این دفعه شاه رگمو میزنم

7 

 8 چرا نمیخوری آقا رضا ملاذا ال تأکل ؟ «رضا آقا» مه منادیحذف ترج

با  «از خود بیخود شدن»جمله  حذف

 «غرق در عبادت شدن»معنای ضمنی 
عندما أصّلی،أنسی الوقت 

 متاما
از بنده موقع نماز خوندن انقدر 

که متوجه گذر  خودم بیخود میشم

 زمان نمیشم

9 

لقد تأّذت قدمای من التنقل  «خدا خیرت بده» دعاییحذف: عبارت 
 بنی مقصورة و أخری

آقا از پا افتادم  خدا خیرت بده حاج

 قدر مارو این کوپه اون کوپه کردننا

10 

 بله یعنی تهش فکر کنم منو دوست أحبنیأجل أظنه قد  «تهش»مقدار  قید حذف

 داشتا

11 

 

 جایگزینیب. 

طنز زبانی متن مبدأ با عبارتی »که در آن راهکار جایگزینی  

: 2010 کیارو،)« شودیاصطالحی در زبان مقصد جایگزین م

 جزء –جای نتیجه علت به -سازیدگرگون( جایگزینی یا 7

 را مجهول جای به معلوم – نمادها تغییر – کل جایبه

به عبارت دیگر، جایگزینی  .(2006 نیومارک،رد. )گیدربرمی

ای متعلق واژهمایه دستوری با ای با یک درونیعنی: تبدیل واژه

مایه دستوری دیگر مانند: فعل را به قید، مصدر را به به درون

کردن فعل، قید را به صفت،  فعل را به اسم و برعکس ترجمه

جای کل، کاربرد و نیز تغییر در نقطۀ دید مانند: بیان جزء به

جای معلول، تبدیل جای اسم ذات، بیان علت بهاسم معنا به

جای به بار مثبت و بر عکس، بیان جزئی بهعبارت دو بار منفی 

جزئی دیگر، تبدیل وجه معلوم به وجه مجهول و بر عکس، 

 )وینه و داربلنه،« تبدیل عبارت مثبت به منفی و بر عکس

این تغییر و جایگزینی تا زمانی که با طبیعت  (.289: 1958

پیام متن اصلی وارد نکند،  درزبان هماهنگ باشد و خللی 

 .(2002، آتاردو)مجاز است

% از راهکار  29مورد و میزان  183در این فیلم، مترجم 

إن »در عبارت است؛ برای نمونه، جایگزینی استفاده کرده 

شاءاهلل تعالی یه همچین مالی یعنی یه همچین بانوی وجیهۀ 

در « روی زمین نماندن»، تعبیر «روی زمین نمیمونهای فهمیده

زبان فارسی به معنای این است که قطعاً خریدار خواهد 

داشت، و برای خانم جوان و زیباروی، یعنی خواستگارهای 

ای درخشان خواهد داشت. حال مترجم عربی بسیار و آینده

توان بهترین معادل و بهترین اصطالحی که در زبان عربی می

أقصد إمرأة متواضعة و ذکیة »برای این موضوع به کار ببرد، 
است. از منظر مترجم، برای « ال بد أن تلفت األنظارمثلها 

توان برای آن جایگاهی معتبر هر چیزی که مهم است و می

« ال بد أن تلفت األنظار»توان از عبارت ر گرفت، میدر نظ

 برای آن به کار برد.

 ردیف متن مبدأ متن مقصد توضیح راهکار
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با  «حالو حول کردن»جایگزینی اصطالح 

فأنتم »جایگزینی /  «لذت بردن از جوانی»

زبانزد  جایبه «کاثولیکیین أکثر من البابا

 («تر از آشداغکاسۀ »

ولکن یبدو لکم متتعتم مجیعا 
بصباکم و اآلن حان وقت هؤالء 
الشّبان ، فأنتم کاثولیکینی أکثر 

 من البابا ؟

مثل اینکه شما در جوانی تمام و 

کمال حالو حوله خودتون رو کردین 

حاال که نوبت به این جوان ها رسیده 

 تر از آششدید کاسۀ داغ

1 

)اگر ممکنه  جایگزینی جمله خبری

و نیز  )هل أستطیع..( با استفهامی اون...(

 تغییر مخاطب به متکلم

استعارة شاحنتک  هل أستطیع
لساعتنی ؟ أود الذهاب إلی 

 املدینة

اگر ممکنه اون وانتتون رو چند 

برای رفتن قرض بدین ساعتی به من 

 به شهر

2 

سرش تو الک » جایگزینی، اصطالح

 «عنیک فقطأن تهتمَّ بما ی» با «خودشه
ارحل إذن یستحسن أن هتتّم مبا 

 یعنیک فقط
پس بفرما آدم خوب سرش تو الک 

 خودشه

3 

أن تلقّنهم »جایگزینی تعبیر اصطالحی 

بزنید » ۀاصطالح بی ادبان جایبه «درساً

 «خار مادرشان را باهم پیوند دهید

أخی العزیز، فی هذه الظروف من 
 الضروری أن تلّقنهم درساً 

در این گونه موارد  عزیزه برادر

ضرورت دارد بزنید خارمادرشان را 

 باهم پیوند دهید

4 

لیس األمر سهالً کما » جایگزینی عبارت

نفستون از جای »اصطالح  جایبه «تتصوّر

 «گرم در میاد

ای بابا شماهم نفستون از جای گرم  لیس األمر سهاًل کما تتصور

 درمیادا

5 

ا معنای ب «سنقیم الحفلۀ» جایگزینی عبارتی

 «چه حالی بکنیم» ۀعامیان ۀمتفاوت با جمل

 

 6 به به، به به چه حالی بکنیم ما رائع، سنقیم حفلة

با  )پرسشی( جایگزینی جمله انشایی

 خبری
لقد ذکر أن األسئلة جیب أن 
تطرح فی الوقت املناسب و لیس 

 اآلن

 7 سؤال را باید چه موقع پرسید

برای بس بودن »جایگزینی تعبیر اصطالح 

یکفنی العمر کله: کافی »با  «هفت پشت

 «بودن برای همه عمر

ال لقد عانیت معه فی السنوات 
الثالث التی عشتها معه ما 

 یکفینی العمر کله

نه حاج آقا همون سه سالی که تو 

 خونش بودم برای هفت پشتم بسه

8 

جایگزینی تعبیر اصطالحی مانند کنه 

 چسبیدن با همراه بودن مانند سایه.
ولکنه کحالکما أنتما اإلثننی، 

 فأنتما تالزماننی مثل ظلی
ولی حکایت مثل شما دو نفر میماند 

 که االن مثل کنه چسبیدید به من

9 

بفرمائین » جایگزینی جملۀ مثبت و خبری

 ۀ منفی و إنشائیلجم با «در خدمت باشیم

 «لماذا ال تنضم إلینا»

بفرمایین نماز در خدمتتون ممنون  ملاذا ال تنضم إلینا للصالة ؟

 باشیم

10 

با  «چالغ بودن» جمله اصطالح جایگزینی

 «النحتاج مساعدتک»جمله 
ال داع لذلک، ال حنتاج 

 مساعدتک، هیا بنا )فائزه(
الزم نکرده مگه ما خودمون چالقیم 

 بیا بریم فائزه

11 

جایگزینی فعل معلوم با مجهول: تغییر 

 «جاموند»با  «جا گذاشتی» فاعل در فعل
 12 کیفت تو جیبم جاموند ملاذا ترکت حمفظتک فی جیبی
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جایگزینی: تغییر در فاعل فعل از متکلم 

وحده در مبدأ به غائب مؤنث و تبدیل 

جمله فارسی به عبارت دیگر در زبان 

 مقصد

 13 بله بنده امین ناموس هستم أجل! سیکّن فی أمان هنا

الطرقات لیست هبذا أجل، ولکن  نی جمله مثبت با منفییجایگز
 الرتتیب

 14 آره ولی ترتیب اسم کوچه ها اینطوریه

نی اسم بی خاصیت با جمله یجایگز

 سازی جمله نفرینجایگزینو فعلیه/ 
لشیء أیّها األصلع،  ال تصلح

 لتتدفق القذارة فوق رأسک
آی ای کچل بی خاصیت، إهلی به 

 زمنی گرم بشینی
15 

هراء جایگزینی اصطالح کشک بودن با 

 )واژگانی( یعنی چرت و پرت
جهنم و هبشت و این حرفا مهش  ولکن اجلنة و اجلحیم هراء

 کشکه
16 

 جانشینی ت.

در آن طنز زبانی متن مبدأ با عبارتی تقریباً »جانشینی که  

جایی در (. این جابه6: 2010 کیارو،«)شودیمعادل جایگزین م

جانشینی این راهکار به معنای  گیرد.سطح واژه صورت می

حروف و برخی از حروف و صداها به جای برخی از 

 :دالباستینا) است صداهای دیگر، برای تقویت بار طنز عبارت

افراد برای واژه ، در گفتگوهای روزانه برای نمونه (.1998

برند و یا کارمیرا به عجیجم، عجقم و یا عزیزم، واژه عشقم

تواند در دایرة استفاده از راهکار جانشینی تعابیر مجازی نیز می

در ترجمه فعل « ببینید»توسط مترجم قرار بگیرد؛ مانند عبارت 

 «.إسمع»

حذف با جانشینی در این است که جانشینی  اساسیتفاوت 

ی است، ولی حذف، به کار نبردن عنصر یا جایبهجاای گونه

نی نشیجا. »(1388 )جاللی، استدر متن  نهزبانی به قری عناصر

رود، پس جای تکرار یک صورت خاص در متن به کار میبه

آن به کار رفته، جای بهای را که همان نقش ساختاری مقوله

« باشد ..تواند اسم، فعل و کند. عنصر جانشین میایفا می

 .(43: 1395 ،ایشانی)

 142د در این فیلم، مترجم عربی راهکار جانشینی را به تعدا

های ترجمۀ عربی جانشینی، به کار برده است %23و میزان 

دهد )مانند دستوری رخ می-نامه در سطح واژیاین فیلم

با با ترجمه عربی یا الهی( که به  ابوالفضلجانشینی منادی یا 

منظور رساندن معنای بهتر به مخاطب است، جانشینی حروف 

یگر از . یکی دبا همدیگر )مانند حرف ج به جای ژ(

کاربردهای جانشینی در این فیلم، تعبیرهای مجازی هستند: 

حرف اینکه اون باال بشینم جای بهپس بنابراین برای نمونه: 

( مترجم تعبیر مجازی الوعظبدالً من الجلوس هناک و ) بزنم

کرده  جانشین« حرف زدن» جایبه را « الوعظ به معنای اندرز»

ترجمه کرده است. « إسمع»را به صورت « ببینید»و یا فعل 

 ها در این فیلم:برخی نمونه

 ردیف متن مبدأ متن مقصد توضیح راهکار

رژیم با رجیم به جهت تفاوت صوت در 

 دو زبان

 رجییمو أنا أؤمن أنه علینا اتباع 
 لصحتنا النفسیة

من میگم برای سالمت روحم باید 

 گرفت، یه رژیم روحی رژیم

1 

یا حاج أال تریدنا أن  إمسع «ببینید» جایبه «إسمع» جانشینی
 نشارکک جزءاً من صنیعک ؟

حاج آقا، حاج آقا نمیخواین  ببینید

 ماهم ثواب ببریم ؟

2 

کان برناجمًا رائعًا و قضینا وقتاً  «مشاور» جایبه «مشفر» جانشینی
 مجیالً مع السّید )مشفر(

خوبی بود و به ما خیلی برنامه 

 خوش گذشت جناب آقای مشاور

3 
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یا » جایبه« یا إلهی»جانشینی منادای 

 «ابوالفضل
 4 حاج آقا رو کشتیا ابوالفضل  ، إنه یقضی علی احلاجیاإهلی

جانشینی: عبارتی مصطلح در زبان مقصد 

 تر ترجمه شدهبا واژه ای با بار ساده

 5 یاهلل مرحباً 

 - «قادری» جایبه «غادری» جانشینی

 «أستواری» جایبه «أستوفاری»
، 6، ال5هناک الشارع ال

، 7ال )غادری(،شارع 
،مث 9)بلبل(، ال )أستوفاری(،

 8ال

هفتم،  قادری، پنجم، ششم شهید

، بلبل، هفتم، بعد أستواریکوچه 

 هشتم

6 

با « مولتی مدیا»جانشینی واژه انگلیسی 

 «اإلعالم المتنوع»واژه عربی 
اإلعالم اإلنرتنت، دردشة، 

 املتنوع
 7 مولتی مدیااینترنت، چت، 

از « النسوة: زنان»با « مردم«جانشینی واژه 

 نوع مجاز کل به جزء
و فکرت أن اجللوس جبانبک 
سیکون املکان اآلمن هلذه 

 النسوة

گفتیم کجا بهتر از اینجا پیش حاج 

 هستنمردم آقا که امین ناموس 

8 

 9 مگه از رو نعش من رد شه بیخود، ، علی جثتی اهلامدةأخرس «خفه شو»و « بیخود»جانشینی واژه 

جایگزینی و  «جهنم»با « زیرگل»نشینی جا

که نشان دهنده « الاله اال اهلل»اصطالح 

 «معاذ اهلل»عصبانیت است با 

 10 ال اله إال اهلل، زیر گِل إلی جهنم، معاذ اهلل

عبارت وقت با « حاالحاالها»جانشینی قید 

 طویل
، لوقت طویلوستکون ضیفنا 

 ادخل
 11 مهمون مایی برو توحاال حاالها 

 اللفظیتحتترجمه  ث.

-یمتن مبدأ به صورت واژه به واژه ترجمه م» ،در این راهکار

هدف اصلی در این نوع از ترجمه، (. »6: 2010 کیارو،)« شود

انتقال پیام از متن مبدأ به مقصد با رعایت ساختارهای متن 

(. 86 :1391 حری،)« هاستدادن آناصلی و اولویت قرار 

به این نویسندگان برای  اللفظی در واقع تجویزترجمۀ تحت

ترجمه خوب است؛ به این معنا که تنها بر پایۀ الزامات ساختی 

توان و فرازبانی و با توجه به اینکه معنا کامالً حفظ شود، می

 ( 2012، )ماندی« اللفظی بودن را در نظر گرفتتحت

اللفظی واژه به واژه، عبارت به عبارت، نیومارک ترجمۀ تحت

جمله، جمله به جمله، حتی استعاره به شبه جمله به شبه 

به گفته  داند.المثل را ممکن میالمثل به ضرباستعاره و ضرب

ترین در این ترجمه ساختارهای دستوری زبان مبدأ به شبیه»او 

شوند، ولی در های آنها در زبان مقصد تغییر داده میمعادل

رجمه ها بدون توجه به متن تاین روش نیز، معنی قاموسی واژه

 (. و از سوی دیگر، گارسس معتقد1988، نیومارک)« شودیم

رفته کار هنگامی این شیوه از حدّ واژه فراتر رود، رفته»است 

 ( 1994، گارسس)« شودیمتر مشکل

درصد،  %17مورد و میزان  106در فیلم مارمولک، مترجم 

در  ممترج کار برده است:اللفظی به تراهکار ترجمه تح

ترجمه  واژهبه  واژهزبان اصلی را  های فیلم،برخی از بخش

 لفظ به لفظ کرده و نیز برگردانم وفهنام را معنا کرده و

شده  نامأنوسه خوانند، برای هااصطالحات و ضرب المثل

بچه دسته گلمو جلو چشام دستبند زدن ». در جمله است

یابی (، معادلاعتقلوا إبنی الحبیب أمام عینیلقد  « )بردن

اللفظی واژه عزیز با دسته گل صورت گرفته ظاهری و تحت

به روتون  خواستیم اولحاج آقا ماهم نمی»و یا در جمله 

را به « آوردن به رو» نامه، تعبیر اصطالحیمترجم فیلم« بیاریم
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« ئاًذکر لک شیفی البدایۀ لم نشأ أن ن»اللفظیشکل جمله تحت

 خواستیم به تو بگوییم( ترجمه کرده است.)نمی

 ردیف عبارت مبدأ عبارت مقصد توضیح راهکار

عبارت اصطالحی دل نداشتن به معنای حق داشتن 

نامه دهخدا( از واحساس و عاطفه داشتن )لغت

با  چیزی است که مترجم همین معادل ظاهری را

 ترجمه کرده است.رعایت ساختار متن فارسی 

أال منلک حنن الشّبان قلوباً 
 ؟

آقاجان مگه ما جوان ها دل 

 نداریم ؟

1 

داشتن و وول شور حسینی ور»عامیانه اصطالح 

به معنای جو گرفتن است که مترجم فقط « گرفتن

 به معنای ظاهری توجه کرده

حسناً، ال تتحّمس کثریًا و 
 اآلن تفسد ما أقوله

حسینی  خیلی خب حاال شور

ورتون نداره یه چیزی میگم 

 سریع وول نگیرین بفرمایین

2 

: معنای دست و بال نبستن یعنی: اللفظیتحت

دست و بال کسی را بند نکردن و گرفتن )فرهنگ 

آزاد گذاشتن؛ این در حالی است که  و گنجواژه(

مترجم معنای ظاهری به زنجیر کشیدن را از متن 

 است. فهمیده

اگر اسالم دستو باله مارو نبسته  لو مل یکّبلنا اإلسالم

 بود

3 

کنایه : اصطالح کف دست بو نکردن اللفظیتحت

از آگاهی داشتن پیشاپیش از چیزی )دیکشنری 

که مترجم نتوانسته یک تعبیر اصطالحی آبادیس( 

 .جایگزین آن کند

 4 کف دستمو بو نکرده بودم و کیف أعرف أنه أنت ؟

: کنایه از : چند مرده حالج بودناللفظیتحت

سنجیدن توانایی و قابلیت کسی در برابر امری یا 

با اتحدث:  انجام ندادن کاری)دیکشنری آبادیس(

 .حرف زدن

إننی أحتدث )ماش علی( یا 
 إهلی

خودم میدونم چند مرده 

حالجم حرف دارم میزنم مشد 

 علی ای بابا

5 

ه دهخدا( خنک دل: راحت دل، خوش )لغتنام

معنای کنایی دل خنک شدن به معنای آسوده 

گشتن و کیف کردن است و مترجم معنای ظاهری 

 آن را ترجمه کرده است.

شکرًا یا حاج، أشعرنی 
 ذلک بالتحسن

دلم دستت درد نکنه حاج آقا 

 خنک شد

6 

قرص: محکم و قایم )لغتنامه دهخدا( : اللفظیتحت

نم پس حفظ اسرار  اصطالح دهانم قرصه: یعنی

ندادن و رازداری و در اینجا مترجم معنای ظاهری 

 آن را برداشت کرده

ال علیک، شفتای لن 
 تنطقان

بچه جون من که چیزی نگفتم، 

خودتو ناراحت نکن من دهانم 

 قرصه

7 

: پشت گوش دیدن کنایه از کار محال اللفظیتحت

است که مترجم منظور حرف شخصیت فیلم را 

 درک نکرده

مگه پشت گوشش رو ببینه  علی جثتی اهلامدة

 عمراً

8 
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: کبود بودن در زبان فارسی کنایه از اللفظیتحت

کتک خوردن شدید است، ولی شنیدن دو رنگ 

سیاه و آبی کبود در زبان عربی، ابهام را بیننده به 

کدمة وجود می آورد، بهتر بود از همان واژه 
اشاره  استفاده می کرد که در جمله بعدی به آن

 کرده بود.

أجل یا حاج لطاملا کان 
 جسد )فائزه( أسود و أزرق

بله حاج آقا همیشۀ خدا تن و 

 بدن فائزم کبود بود

9 

اصطالحی  «کنیمعینهو سگ زندگی می»اصطالح 

« و با درد زندگی در شرایط بسیار سخت»با معنای 

العیش فی ظروف صعبة »با جمله می توانست 
 جایگزین شود« للغایة

أحیا ککلب وال أحظی 
 باإلحرتام

عینهو سگ زندگی میکنیم نه 

 محبتی نه احترامی
10 

 «دم شما گرم»: عبارت اصطالحی اللفظیتحت

عبارتی است بسیار عامیانه به  )دیکشنری آبادیس(

هذا »با عبارت ساده  که «زنده باشی»معنای 

آمده. / به جان آدمیت را در مفهوم  «صحیح

 اإلنسانیۀ بیان کرده. اللفظی یا رجل،تحت

هذا صحیح، یا رجل، 
 اإلنسانیة

 11 دم شما گرم، به جان آدمیت

)به معنای  «فریش»تحت اللفظی: معنای نادرست 

 کالنتر جایبهاشراف داشتن در کاری( 
 12 مگه شما کلونتری؟ هل أنت شریف ؟

I.4 .گیرینتیجه 

های طنزآمیز در رویارویی با عبارت با ارزیابی عملکرد مترجم

دهد که آمده نشان میدستهای بهبر پایه الگوی کیارو، داده

 142بار از جایگزینی،  183 بار از راهکار حذف، 193مترجم 

اللفظی مرتبه از راهکار ترجمه تحت 107بار از جانشینی، و 

گرفته است. بدین ترتیب راهکار حذف، بیشترین بسامد بهره

اللفظی کمترین بسامد را از میان راهکارهای رجمه تحتو ت

در جایی که  دیگر به خود اختصاص داده است؛ به این ترتیب

برده، محصول پایانی را از کارمترجم راهکار حذف را به

 :استهرگونه حس طنز خالی نموده

یک  نامۀ مارمولک،های فیلمدر حذف راهکار حذف:. در 1

یا قسمتی از گروه فعلی یا اسمی را بند یا قسمتی از بند 

در جایی که مترجم توان محذوف دانست؛ یعنی چیزی را می

 موارد یبرخ در .کندذکر نندارد که به لحاظ مفهوم بدان نیاز 

 را، متن از یبخش دیبا که شودیم روبرو یطیشرا با مترجم

)مانند واژة رضا مثقالی، حاج آقا، عزیز  واژگان سطح در چه

عبارت من  انند)م جمالت و عبارات سطح در چه و برادر(

 معموالً. کند حذف ،ترسم که، از پروندم حذف شد و ....(می

 شودیم شمرده موجّه یزمان جمله یهاقسمتاز  یبرخ حذف

 و یتکرار ای واضح خود خواننده یبرا را موارد آن مترجم که

های حذفاین مسأله در برخی از  .دهد صیتشخ کنندهخسته

 شود.دیده نمی نامۀ مارمولکفیلم

جا که با استفاده از راهکار از آن راهکار جایگزینی:. در 2

مبدأ با عبارتی اصطالحی جایگزینی، هر نوع طنزی در زبان 

، در ترجمۀ عربی زیرنویس شودیدر زبان مقصد جایگزین م

نامۀ مارمولک در فیلم مارمولک این امر صورت پذیرفته است.

بسیاری از این دست تعبیرها و مفاهیم، گنجانده شده و شمار 

تواند تعمیمی به مسألۀ مثال در این باره می اشاره به یک شاهد

در این گونه  !عزیز برادر»موردنظر باشد. برای نمونه عبارت 

« خارمادرشان را باهم پیوند دهیدموارد ضرورت دارد بزنید 

ر منبر نشسته و از زبان یک روحانی آن هم در مقطعی که د

دهد، نشان از نقد صریح زبان روحانیت به دیگران موعظه می

است. البته مترجم عربی این عبارت را اینگونه ترجمه نموده 

کاربردن راهکار تواند در نوع خود دلیل مناسبی برای بهکه می
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 یأخ»نامه باشد: جایگزینی در ترجمۀ زیرنویس این فیلم

« أن تلقّنهم درسان الضروری العزیز، فی هذه الظروف م

که ارجاعی مستقیم به فُحشی « خار مادرشان را...»عبارت 

نامه ای دیگر در زبان فیلمرایج در زبان فارسی است، به گونه

در قالب شگرد حُسن تعبیر ارائه شده است؛ به همین روی 

های زبان عربی، این حُسن گیری از قابلیتمترجم نیز با بهره

ای کنایی و نه با زبانی آشکار به مخاطب گونه تعبیر را به

 زبان ارائه نموده است.عرب

: در ترجمۀ زیرنویس این فیلم باید راهکار جانشینی. در 3

 ،در آنای انجام شده که های ترجمه به گونهگفت جانشینی

در زبان عربی با عبارتی تقریباً معادل نامه فیلمطنز زبانی متن 

مترجم عربی  شودیمبنابراین مشاهده  شده است.جایگزین 

را برخی از حروف و صداها ، عبارت برای تقویت بار طنز

دیگر جانشین نموده جای برخی از حروف و صداهای به

نامه در های ترجمۀ عربی این فیلماست. بنابراین جانشینی

قربون »دهد. برای نمونه عبارت دستوری رخ می-سطح واژی

ن رضا مثقالی به مخاطب وی منتقل که بارها از زبا« شما

جانشین شده است. « جید»شود، در ترجمۀ عربی با عبارت می

تفاوت این نوع از جانشینی به خاطر محدودیت موضوعی و 

بافتی زبان مقصد نیست؛ بلکه مترجم بر اساس سلیقۀ خود 

کند اگر از این صورت زبانی استفاده نماید، در زبان گمان می

واند مفهوم را به مخاطب و بینندة فیلم منتقل تمقصد بهتر می

 نماید.

تواند در دایرة استفاده از راهکار جانشینی تعابیر مجازی نیز می

نامه بارها اتفاق توسط مترجم قرار بگیرد. مثال در طول فیلم

ترجمه شده است. « إسمع»به صورت « ببینید»افتاده که عبارت 

ترجم درک درستی شاید به ظاهر چنین برداشت شود که م

نسبت به برخی از تعابیر فارسی ندارد؛ اما وقتی به بافت سخن 

متوجه خواهیم شد که مترجم با آگاهی کامل  کنیممراجعه می

نسبت به دستور زبان فارسی و عربی، در برخی از جاها از 

تعابیر مجازی برای القای پیام موردنظر استفاده نموده است؛ 

کردن، به معنای درک« إسمع»امری  زیرا در زبان عربی، فعل

گونه که در زبان فارسی نیز شود. همانفهمیدن نیز استفاده می

شود. به ، به معنای درک کردن استفاده می«ببینید»فعل امری 

نامه نسبت به این مسأله رسد مترجم عربی این فیلمنظر می

 ساختار و چهیدر کی از تنها دینبا موفق مترجم آگاهی دارد که

 ادهیپبنابراین . کند ترجمه مقصد زبان به را مبدأ زبان متن

 تواندینم ییتنها به یواژگان انتقال و یدستور نکات کردن

 عوامل گرید نقش دینبا رایز رد؛یگ قرار کار ساسا و مالک

 نیبنابرا. گرفت دهیناد ترجمه در زین را یمتن درون و برون

 خوب ترجمهکند که ک میدر یخوب بهنامه مترجم عربی فیلم

 و ساختارها بلکه ؛شودینم ساخته هیپا کی بر روشمند و

 و ارچوبهچ تا دهندیم هم دست به دست یگوناگون عوامل

 . ردیبگ شکل ترجمه ساختار

اللفظی ترجمه تحتباید گفت  :اللفظیراهکار تحت. و در 4

مرسوم مترجم این های یا ترجمه واژه به واژه یکی از شیوه

نامه است؛ از این روی مترجم در برخی از تعبیرها و فیلم

نامه تمرکز فیلمبر روی ساختار زبانی متن اصطالحات 

 معنای ضمنیو  کاربردشناختی، یگذارنشانهقواعد کند و نمی
ترتیب دهد؛ بلکه قرار نمیمورد توجه  نامه رافارسی فیلمزبان 

فارسی از ترتیبشان در متن  ی ترجمۀ ویهاو چینش واژه

آقاجان مگه ما »مثال در این عبارت  .گیردمیالگو نامه فیلم

مترجم این عبارت را اینچنین ترجمه « ؟دل نداریمجوان ها 

اگر به عبارت فارسی «. أال نملک نحن الشبّان قلوباً؟»کند: می

و ترجمۀ عربی آن دقت شود، متوجه خواهیم شد که مترجم 

به هیچ عنوان به نظام کابردشناختی این عبارت دقت ننموده 

وردنظر و صرفاً با رعایت ساختار متن فارسی و القای پیام م

 ترین تعبیر عربی، دست به ترجمۀ آن زده است.به نزدیک

که از « ؟مگه شما کلونتری»همچنین دربارة عبارت پرسشی 

شود، مترجم عبارت زیر را برای زبان رضا مثقالی روایت می

«. ؟هل أنت شریف»ترجمۀ این عبارت ارائه نموده است: 

کار  به شریف در اصطالح روزمرة زبان عربی  برای افرادی

رود که نسبت به یک مسأله اشراف دارند و یا این که می

گیرند که این اصطالح مسئولیت بررسی امری را بر عهده می

 اللفظی کالنتر در زبان فارسی نیز باشد.تواند معادل تحتمی

رعایت ساختار پرسشی در ترجمۀ عربی نیز از دیگر 

ن بخش نیز هایی است که مترجم عالقه دارد در اینشانه

اللفظی را ارائه دهد؛ زیرا مترجم نسبت به این ترجمۀ تحت

اللفظی فهم عبارات تحتمه در ترجمسأله آگاه است که 

 تفسیر و است روبرو دشواری با حاصل، ۀاصطالحی در ترجم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D9%85%D9%86%DB%8C
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 کمک ترجمه مفهوم سازیروشن به تواندمی هاواژه توضیح و

 . کند

 :عمناب

تحقیق:  .تهذیب اللغۀ(. 1964) .األزهری، محمد بن أحمد-

عبدالسالم هارون. راجعه: محمد علی النجار. القاهرة: 

 المؤسسۀ المصریۀ العامۀ للتألیف و األنباء و النشر.

انسجام و پیوستگی و  یۀنظر .(1395). ایشانی، طاهره -
 .دانشگاه خوارزمی . تهران:1. چکاربست آن در تحلیل متون

هنجارهای زیرنویس: بررسی » ش(.1386جبارزاده، فاطمه )

مطالعات تهران: «. های ایرانی و آمریکاییای فیلممقایسه

 .30-9. صص 15 . شمارة9 . دورةترجمه

در  یملأت(. »1388پروان، حسن؛ باقر نصرآبادی، ناهید. )-

به  یاز زبان آلمان لمیانتقال ف یبر چگونگ هیبا تک لمیترجمه ف

زبانشناختی در  هایپژوهشدانشگاه تهران: «. یفارس

 .48-35. صص 52. شمارة 21. دورة های خارجیزبان

های چالش»ش(. 1389جبارزاده، فاطمه؛ شهبا، محمد )

. 150 . شمارة13 . دورةکتاب ماه ادبیاتتهران: «. ترجمۀ فیلم

 . 87-94صص 

ضرورت شناخت و کاربرد ». (ش1388جاللی، جالل الدین )

تهران: «. انگلیسی قرآن کریم مۀانسجام و پیوستگی در ترج

 .15-51. صص 25 . شمارة12 دورة .ترجمان وحی

های ارزیابی شیوه(. »1398دیگران ) زاده، مریم وحاجی

های طنزآمیز سریال مدیر عام و دوبلۀ فارسی ترجمۀ عبارت

دانشگاه عالمه طباطبایی: «. آن بر اساس راهبردهای گاتلیب

. 9 در زبان و ادبیات عربی. دورة های ترجمهپژوهش

 .259-277صص  28شمارة

چگونگی انتقال (. »1398حجازی، نصرت؛ حمیدی، سحر )

دانشگاه «. 2طنز در دوبلۀ فارسی پویانمایی شگفت انگیزان 

. 1. شمارة52. دورةمطالعات زبان و ترجمهفردوسی مشهد: 

 .159-189صص 

های شیوهنگاهی به کتاب . »(1391) حرّی، ابوالفضل.-

«. پردازی در هزار و یک شب نوشته دیوید پینالتداستان

 .80-86صص . 62. شمارة23. دورةکتاب ماه ادبیات تهران:

 (.1390.)، معصومهمرادی؛ سید محمد، حسینی معصوم-

های طنزآمیز در زیرنویس های ترجمه عبارتشیوه بررسی»

و مطالعات زبان . «تلویزیونیطنز های انگلیسی مجموعه
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