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 چکیده

رو پژوهشی است در زمینه شناسایی و بررسی راهبردهای ترجمۀ طنز در دوبله انیمیشن مقاله پیش
( و برای تشخیص عناصر مطرح در 2939بندی برگر )است. برای شناسایی طنز از دسته زوتوپیا

( 3999( و برای شناسایی راهبردهای ترجمۀ طنز از مدل دالباستیتا )2991طنز از مدل مارتینز )
های طنزآمیز انیمیشن زوتوپیا در قالب طنز کالمی و طنز استفاده شد. پس از تشخیص آیتم

اده از روش تحلیل محتوا، فراوانی هر راهبرد محاسبه و میزان توفیق مترجم در دیداری با استف
ایجاد حس طنز براساس نظریات مارتینز و دالباستیتا محاسبه گردید و مشخص شد که هم در 
متن اصلی و هم در ترجمۀ این انیمیشن به ترتیب از طنز کالمی، طنز عملی و طنز ماهوی 

ارتینز بندی مشناختی از دستهراهبردهای ترجمۀ، راهبرد دیداری و زباناستفاده شده است. در میان 
 این دلیل، راهبرد حذف و راهبرد حذف و اضافه از دالباستیتا بیشترین کاربرد را داشتند. به

ز ایجاد گونه کاستی در انتقال حس طندالباستیتا با عنصر دیداری مارتینز همپوشانی داشته، هیچ
 دار، در انتقال طنز موفق بوده است.ای خندهم با بکاربردن معادلهنکرده است و مترج

های کلیدیواژه  

دوبله، انیمیشن، ترجمۀ دیداری ـ شنیداری، ترجمۀ طنز   
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 .مقدمه9

ای بیان مفاهیم اخالقی و فرهنگی و حتی هطنز یکی از بهترین و پرطرفدارترین روش
ود. از شباعث احساس خرسندی در مخاطب می ای برای بیان مفاهیم ناخوشایند است کههوهشی

های های جذاب و استفاده از آنها در فیلمواسطه تهیه داستانهتا کنون کمپانی دیزنی ب 3919دهه 
 ها انیمیشن دیزنی زوتوپیایکی از جدیدترین این مجموعه خود شناخته شده است. 3انیمیشن

در این مجموعه، سازندگان  کالمی است. آمیز دیداری و ( است که سرشار از عناصر طنز2931)
ای از اند. شهر زوتوپیا که نشانهعنوان تم اصلی در نظر گرفتههای نژادی در جامعه را بهتفاوت

های نژادی فراوان تشکیل شده است که به یک جامعه پویا و سرحال است از حیواناتی با تفاوت
 کنند.گر زندگی میخوبی و خوشحالی در یک جامعه آرمانی در کنار یکدی

لطف  سال اخیر است که به های چندزوتوپیا در خلق موقعیت طنز یکی از بهترین انیمیشن 
طنز را  هایای از موقعیتهای متفاوت حیوانات به خوبی توانسته بازه گستردهبرخورداری از گونه

 ۀختلفی دربارهای مبا توجه به ابعاد فرهنگی طنز دیدگاه .در اختیار سازندگان قرار دهد
کند که ناشی از بافت ، چالش واقعی را بر مترجمان تحمیل میزپذیری آن وجود دارد. طنهترجم

مترجمان باید در هنگام مواجه با طنز در متن  ،فرهنگی و زبانی منحصر به فرد است. بنابراین
گی ز نظر فرهنمبدا عوامل متعددی را در نظر بگیرند و در هنگام انتقال عناصر زبانی خاص که ا

  (.1-2، صص 2939 )چیارو، محدود هستند، خالقانه عمل نمایند

یک آرمان شهر فانتزی را روایت  زوتوپیاکه از عنوان انیمیشن مشخص است،  گونههمان
اد آمیز کنار هم را یگونه هستند که زندگی مسالمتکند که ساکنان آن حیواناتی انسانمی

که  اند تا بتوانند کنار موجوداتیغریزه حیوانی خود را سرکوب کردهاند. حیوانات شکارچی گرفته
ترین زرگب زوتوپیاکنند و به کار مشغول شوند.  کردند! بازیبرای وعده غذایی از آنان استفاده می

برای  شهر جهان است، مقصدی جادویی برای خیلی از حیوانات، و جایی که خرگوش پلیس
 وتوپیازشود که کند و خیلی زود با این حقیقت مواجه میسفر میعملی کردن آرزوهایش به آنجا 

 ه شهردار شهرک؛ است زوتوپیاین خرگوش نیروی پلیس نخستنقصی نیست. همچنین او بیشهر 

های جودی خرگوش اعتماد ندارد به قابلیت داند. رییس پلیسآن را یک پیروزی برای خود می
بدون اینکه از مافوقش  )خرگوش( . جودی هاپسکندولیت کوچکی را به او محول میئو مس

شود که مشغول می زوتوپیا شدن حیواناتی در باشد، به تحقیق درباره ناپدید کسب اجازه کرده
ام نیک کار به نگیری یک رابطه اجباری با یک روباه دغلاین تحقیقات برای جودی باعث شکل

                                                            
1 .Animation 
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در این  .شودعجیب و غریب برای حل پرونده میو همچنین مواجهه با تعداد زیادی از حیوانات 
خور نیستند، گوسفندانی که همواره خور خیلی هم تو سریتوسری فیلم گوسفندهای معموالً

تجربه تاریخی زندگی و استفاده از شرایط پیش آمده و خشونتی  دلیلاند بهقربانی خشونت بوده
ه دست آوردن قدرت و ترسی که حاصل خواهند برای بکه همیشه نسبت به آنها اعمال شده می

نظمی و آنارشی در یک چرخه اعمال خشونت و بازتولید آن تجربه تاریخی آنها با تولید نوعی بی
شت پبر علیه شکارچیان قدرت را به دست گیرند! خرگوشی که همواره مسابقه دو را به الک

اال باید مکارهایی از جنس خودش ها حشود و روباه مکار توی خیابانباخته بود اینجا قهرمان می
افیا کسی که نقش پدرخوانده مـ تحقیقات جودی و نیک با همکاری آقای بزرگ  را دستگیر کند.

ده آنها اشخاص گمش در نهایتکند و های جدیدی را نمایان میسرنخـ  کندبازی می زوتوپیا را در
  کنند.سیسات پزشکی پیدا میأرا در یک ت

 و جا تا طعنه و لفاظی و طنز منطقی در جنبکالمی از شوخی و حرف بیانواع مختلف طنز 
ناامیدی،  به هنگام قرار گرفتن امیدواری در کنار های کالمی نیکهای جودی و شوخیجوش

 های متناقضگرفتن، وجود طنز ماهوی با قرار دادن نقششدن در کنار نادیدهتالش برای دیده
 ها و تصاویری که همراه با سرلب، ارائه طنز کنشی در دیالوگبه هنگام مطا مضحک و افشای نا

و  ودشهایی که نیک روباه وارد صحنه میدار در بیشتر صحنههای خندهو صدا و شوخی و نمای
ود، شزمان می سرانجام بازی با منطق انجام کارها که باعث ایجاد طنزکنشی از منظر سرعت و

ر نکات طنزآلود این اث ۀق مترجمان فارسی زبان را در ترجمآن داشت تا توفیر پژوهشگران را ب
 مورد بررسی قرار دهند.

ها و فیلم ۀهای انتقال و ترجمترین شیوهو زیرنویس جزء رایج 3با توجه به اینکه دوبله  
 در دوبله و زیرنویس هها از یک زبان به زبان دیگر هستند، مقایسه راهبردهای ترجمانیمیشن

( مخاطبان 2931پور)یابند. به اعتقاد صادقعبارات کالمی طنزآمیز اهمیت بسزایی می
بررسی  هدف این های طنزآمیز نه تنها کودکان و نوجوانان بلکه بزرگساالن هم هستند.انیمیشن

قال تاصطالحات طنزآمیز و مشخص کردن میزان موفقیت مترجم در ان ۀهای ترجممعرفی شیوه
اس انیمیشن زوتوپیا براس تأثیر طنز موجود در زبان مبدأ به زبان مقصد است. عبارات طنزآمیز

( بررسی و 2991( شناسایی و راهبردهای ترجمه براساس نظریه مارتینز)2939مدل برگر)

                                                            
1. Dubbing 
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 3طنز ۀتوان در لزوم بررسی کاربردی نظریات ترجماند. اهمّیّت این تحقیق را میبندی شدهطبقه
 ای و اثرات آن در انتقال فرهنگی دانست. شیوه چندرسانه به

 .پیشینه تحقیق2

شود. های صوتی و تصویری همراه میای است که با رسانهترجمه 2شنیداریـ  ترجمه دیداری
به شکل دوبله )جایگزینی آهنگ صوتی اصلی با نسخه جدید در زبان دیگر( یا  این امر معموالً

های متن ۀترجمامروزه زیرنویس )اضافه کردن متن به زبان دیگر همراه با فیلم اصلی است(. 
 شنیداری اشکال ـ های دیداریاست. متن شنیداری به یک نیاز مبرم تبدیل شدهـ  دیداری

آمیزد و موجب انتشار، دستکاری و اصالح ویر و صداها را درهم میمختلفی همچون زبان، تصا
 (. 2999 1)کوهن شودهای جوامع دیگر میها در فرهنگروایت

های مختلف دیداری و شنیداری وجود دارد، از یک سو انتقال معنا و مالحظاتی که در رسانه
ه و به ها را بر کار نویسندمحدودیتکند و از سوی دیگر برخی پیام را برای نویسنده تسهیل می

لِ شنیداری عامـ  ترین تفاوت محتوای مکتوب و محتوای دیداریافزاید. مهمخصوص مترجم می
قب توانید به عزمان است. در هنگام شنیدن یا تماشای یک برنامه از رادیو یا تلویزیون نمی

رار به آسانی در اختیار شما ق برگردید و آنچه متوجه نشدید بازخوانی کنید، امکانی که کتاب
ه ای تا چمحتوای طنز چندرسانه ۀتوان تصور کرد که مشکالت مترجم در ترجمدهد. حال میمی

 1و فراگویی 7حد بیشتر از مترجم متون مکتوب عادی است. ترجمه انیمیشن اعم ازدوبله، زیرنویس

و مشی مرسوم در هر کشور  هایی است که میزان و نحوه استفاده از هر یک، بسته به خطشیوه
 و همچنین عالیق بینندگان، متفاوت است. 

هایی هستند که با دیدن، خواندن یا دار پدیدهطنز، شوخی، جوک، لطیفه و حکایات خنده
( دو معنی اصلی برای طنز 491 :2991)  1زنیم. فرهنگ النگمنشنیدن آنها لبخند یا قهقهه می

 است: ذکر کرده
داری که دار، یا چیزهای خندهتوانایی یا تمایل به فکرکردن درباره چیزهای خنده (الف

 گویید و بیانگر این توانایی در شما هستند.می

                                                            
1. Humor Translation 
2. Audiovisual Translation 
3.Cohen 
4. Subtitle 
5. Voice-Over 
6. Longman Dictionary 
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 شود.خصوصیت موجود در چیزی که آن را جالب کرده و باعث خنداندن مردم می (ب
ا نوشتار که گفتار، یکیفیتی از رفتار، »کند: چنین تعریف میرا  فرهنگ واژگان آکسفورد طنز

 .«ی می گرددمسبب برانگیختن لذت، اعجاب، خوشی، نیش و کنایه، مسخرگی و سرگر

 نوعی به هک است مرتبط رویدادی یا متن، تصویر، ایده، با طنز که باورند این بر پژوهشگران
 بهنج همچنین، .آیدمی شمار به عرف از خارج یا انگیز،شگفت منتظره، غیر عجیب، ناسازگار،
 دست و کنیم ارزیابی جدی غیر یا اهمیتبی چیزی را محرک تا شود سبب باید شرایط از خاصی

 ازگاری،ناس طنز، اساسی عنصر بنابراین، بگیریم. قرار بازی ذهنی چارچوب در ایلحظه برای کم
 دیوید و جروزی متیو تکامل، پردازنظریه دو که است، آن بودن بازیگو شانه و بودن منتظره غیر

  ( 2939و فورد، مارتین)اندداده نام «غیرجدی اجتماعی ناسازگاری» آن به( 2991) 3ویلسن 
( طنز را ناشی از تقابل رفتاری زبانی یا 3993) 2شناختی، آتاردو و راسکیناز دیدگاه زبان

اعتقاد به  شود.دانند که منجر به برداشت معنایی نامتجانس میگو میوغیرزبانی از دو طرف گفت
 تواند مربوط به موقعیت بافت باشود این تقابل میها باعث ایجاد طنز میتقابل انگارهاردو آت

 .تواند تضاد بین واقعیت و غیرواقعیت تضاد بین شرایط طبیعی و غیرطبیعی باشدموضوع باشد می
می ( طنز را محصول رفتارهای کالمی و غیرکال3993)1در علوم ارتباطات بوت و باترفیلد

. شودآگاهانه دانستند که سبب بروز پاسخ مثبت مانند خنده و شادی در دریافت کننده آن می
زند. روش وجود ضعف، خطا، یا نقصی را فریاد می خنداند،که مخاطب خود را میطنز، ضمن آن

 ها تأکید کند تا از این رهگذرها و پلشتیها، کژیها، بدیطنز بر این پایه است که بر زشتی
ها و ها هستند؛ اما با ادراک زشتیخواستار تغییرهایی مطلوب گردد. طنزپردازان به دنبال زیبایی

ند. طنز کنمقابل زشتی اعالن می طۀشان را به نقدادن و شناساندن آن به مخاطب، اشتیاقآگاهی

 به اعتقاد هشداردهنده؛ای زننده و خنداند؛ خندهخندد و میمیپسندد، خواهد و نمیبر آنچه نمی
( طنز راهبردی برای نفوذ در دیگران، بهبود روابط و تقویت همبستگی با مخاطب 2999)7هی
دفاع از خود، تنظیم احساسات، یا مقابله با مشکالتی که در طول تعامل رخ  افراد از طنز در .است
د و گاه برای کم کردن یا برای ایجاد حد و مرز روابط و نشان دادن تفاوت جایگاه افرا دهدمی

دلیل ویژگی ذاتی خود یعنی خنده و طنز به در کنند.تنش یا سرگرم کردن دیگران استفاده می
شوخی و به این دلیل که به دنبال حذف و نابودی نیست، مقوله خشونت، جنگ و مرگ راهی 

                                                            
1. Mathew Gervais & David Sloan Wilson 
2. Attardo & Raskin 
3. Booth-Butterfield 
4. Hay 
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ش انسان از پیتواند باشد و نیاز بیش ترین مشخصۀ ژانر طنز میقابل توجه ندارد. این ویژگی
دهد، مخصوصاً در دنیای امروز که سطح باالی خشونت در روابط امروز به این ژانر را نشان می

ها، همه را به ستوه آورده است. پایان خوش و رضایت بخشیِ نهایی به انسانی حتی در رسانه
ه های طنز است که حس امیدواری را همیشه در دل مخاطب زنده نگمخاطب از دیگر مشخصه

 (3،3191)هریس. داردمی
و طنز  1، طنز ماهوی7، طنز منطقی1( طنز به چهار گروه طنز کالمی2939) 2از دیدگاه برگر

 شود.تقسیم می 1کنشی 
 

 یکنشطنز  ویماهطنز  قیمنططنز  طنز کالمی

 کنایه تلمیح

 مبالغه

 تعریف

 اغراق
 جاشوخی یا حرف بی

 توهین

 گانههخوی بچ
 طعنه

 سوءتفاهم

بازی با لغت/ / جناس
 لفاظی

 حاضر جوابی

 مسخره کردن

 طعنه

 طنز

 چرند نامربوط و پوچ
 تصادف

 شباهت

 کاتالوگ

 اتفاقی

 ناامیدی

 نادیده گرفتن

 اشتباهات

 تکرار

 سر سختی

 مضمون/ تغییر

 قبل / بعد

 نمایش واریته مضحک
 کاریکاتور

 عجیب و غریب

 خجالت

در معرض چیزی قرار دادن 
 افشا کردن

 متناقضتناسب و بی

 تقلید

 نقش دیگری را بازی کردن
 تقلید غلوآمیز و مسخره

 گذاریمقیاس

 کلیشه

 افشای حقیقت

 
 تعقیب

دار همراه نمایش خنده
 با شوخی و سر و صدا

 سرعت

 زمان

 
ها را های اجتماعی شخصیتتواند با نشان دادن عدم انطباق و هنجارشکنی، ویژگیطنز می

ها، هایی در زمینه حوادث سیاسی و اجتماعی، ارزشها و کنایهیا اشاره مورد بررسی قرار دهد
شالوده  های داستان مطرح سازد.هـا و مـسائل مورد عالقۀ مردم را در قالب شخصیتنگـرش

                                                            
1. Harris 
2. Berger 
3. Language 
4. Logic 
5. Identity 
6. Action 
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ه شویم چیزی نیست کمعنی که آنچه با آن روبرو میطنز بر غافلگیری بنا شده است. بدین
 (.2939ایم. )برگر،انتظارش را داشته

آتاردو  .دارد وجود آن پذیریترجمه دربارۀ مختلفی هایدیدگاه طنز فرهنگی ابعاد به توجه با
 طنز عوامل نوشتاری یا آوایی شکل به مربوط که طنزهای کالمی را سیسرو( به نقل از 3997)

 است. مترجم در ترجمۀ دانسته پذیرترجمه را طنزهای ارجاعی و ناپذیر،شوند ترجمهمی

 این انجام برای کند. بازسازی را مبدأ زبان طنز در موجود تضاد و تقابل بتواند باید طنزکالمی

 باید بتواند حال عین در و کند پیدا تطابق مقصد زبان در مشابهی ابهام با مبدأ ابهام زبان باید کار

 امرکه همین  کند ابداع حلّی راه روندمی بکار طنز در مکرراً محورکهـ  فرهنگ ارجاعات برای

 .(3993راسکین ) و آتاردو کندمی دشوار و پیچیده بسیار کار را
عنوان اصالح تخصصی اصطالح ترجمه صوتی و تصویری را به 3آگوست 3999در سال 

طراحی  ایترجمه متونی تعریف کرد که برای سینما، تلویزیون، ویدیو و محصوالت چند رسانه
بیستم این اصطالح وارد چرخه تحقیقات دانشگاهی  اند. در دهه هشتاد و اواخر دهه نود قرنشده
 (  2931، 2)نتوا و آیونگها دشومیای استفاده طور گستردهامروزه به شد و

های وودی آلن تحلیل کرده است. او در تجزیه ( طنز را در بعضی از فیلم2931-2937) 1لئون
سته یشتر از جوکهای مربوط دانو تحلیل چهار فیلم وودی آلن، معنی طنز را در بعضی موارد حتی ب

است. لئون همچنین بکارگیری راهبردهای ترجمه طنز را برای درک بهتر مخاطبان مهم دانست. 
  2999و  3949های وودی آلن در دهه تفاوت میان دوبله فیلم

( در تحقیقی پیرامون استفاده از طنز برای حفظ سالمتی در مراکز 2991وانزر و همکاران )
( 2معنی؛ ( طنز سبک شامل رفتارهای احمقانه و بی3چهار نوع طنز را شناسایی کردند:درمانی 

های ( طنز با تقلید از شخصیت1دار با بدن و چهره؛ طنز غیرکالمی شامل استفاده از حرکات خنده
( طنز با بازی با کلمات شامل گفتن جوک یا استفاده از زبان کنایه و عامیانه. بنابر 7معروف؛ 

منظور کاهش بار عاطفی منفی، ایجاد شادی و ایجاد تغییر مثبت در خلق های آنها افراد بههیافت
 کنند.افراد و ایجاد صمیمیت از انواع طنز استفاده می

« رِکشِ»( با مقایسه انتقال طنز از طریق زیرنویس و دوبله درانیمیشن 2999) 7جانکوفسکا 
توان راههایی را برای از بین بردن سدهای عالم کرد، میبه زبان فنالندی و اسپانیایی پرداخت و ا

                                                            
1. Agost 
2. Ntowa and Ayonghe 
3. C.Leon Nunez's 
4. Jankowska 



111      های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه 
 

 


  

 
هدور

31
رۀ 
ما
 ش
،

29
ار 
 به
،

31
99

 

انتقال طنز پیدا کرد و مفهوم طنز را در عین وجود موانع زبانی و فرهنگی، منتقل نمود. جانکوفسکا 
 معتقد است انتقال طنز از طریق زیرنویس به مراتب دشوارتر از انتقال آن از طریق دوبله است.

 ،بنابراین .طنز، کیفیتی متفاوت از سایر انواع ترجمه دارد ( ترجمه2992)3به اعتقاد وندل
ای از های جمعی با انتخاب گستردهکند و رسانهطنز با ترجمه انواع متون فرق می ۀترجم
عنصر اولیه  عنوانهای سرگرم کننده نظیر فیلم و سریال و انیمیشن باید در ترجمه طنز بهبرنامه

 دقت کنند. های خود بسیاریا ثانویه برنامه
آن  هایهای صوتی و تصویری است که ریشههای ترجمهترین روشیکی از قدیمی ،دوبله

، دوبالژ صامت هایفیلم کردن ناطق بازگردد. در آن زمان برای 3929تواند به اواخر دهه می
هم  انگلستان و ایتالیا سپس بود و شد، فرانسه پیشگام راه در این کشور که یننخست شد. اختراع

 .(2931، 2کنند)شووم استفاده هایشانفیلم سعی کردند از هنر دوبالژ برای
 طنز پنج روش زیر را مطرح کرد: ۀ( در زمینه ترجم3999) 1دالباستیتا

 شود. : بخشی یا کلیه عناصر متن اصلی در متن مقصد تکرار می 4تکرارـ 
: یک آیتم متن اصلی با یک آیتم بیشتر یا کمتر معادل زبان مقصد جایگزین  3جایگزینیـ 

 شود. 
 شود. : متن اصلی ترجمه نمی 1حذفـ 
 : متن مقصد حاوی یک آیتم است که هیچ ارتباطی)آشکار( با آیتم متن اصلی ندارد.7اضافهـ 
 شود.عناصر متن اصلی در جاهای دیگر متن مقصد گذاشته می ۀ: ترجم9جای گشتـ 

 ( هشت عنصر اصلی مورد استفاده در طنز را به شرح زیر شناسایی کرد: 2991ارتینز ـ سیرا ) 
های بین متنی به فرهنگ بنیادی مانند عناصری که مرجع یا ویژگی : 9جامعه و نهادـ 

 کند.ها و غیره اشاره میها، فیلمها، کتابها، روزنامهسیاستمداران، افراد مشهور، سازمان

                                                            
1.J. Vandaele 
2. Chaume 
3. Delabastita 
4. Substitution 
5. Repetition 
6. Deletion 
7. Addition 
8. Permutation 
9. Community-and-Institution 
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تر از ، جوامعی معین محبوبموضوعاتی که در جوامع معین :9اجتماع شوخ طبعی حسـ 
 شان.تا خاصیتجوامع دیگر هستند 

های زبانی مانند هماهنگی، قافیه، مراجع فرازبانی عناصر مبتنی بر ویژگی:  2شناختیزبانـ 
 و غیره، که یا غیر قابل ترجمه هستند یا باید ایجاد شود.

تولید شده توسط آنچه بر روی صفحه نمایش دیده شود، نه آنچه که خوانده  طنز: 1دیداریـ 
 شود.

 شود. طنزی که از تصویر مشتق و نوشته می: 7گرافیك ـ
های خارجی، صدای صوتی یا تقلید صدای فردی مشهور عناصری مانند لهجه: 1فرا زبانیـ 

خودشان نیز مولد طنز کنند و ممکن است است. همه این عناصر اطالعاتی را اضافه می
 باشند.

 تواند طنزگونه باشد. آن میۀ صداهای فیلم و انیمیشن و جلوه های ویژ: 1صداـ 
 شوند، اما با این حال، طنزآمیزند. بندی نمیموارد متفرقه که به راحتی طبقه: 4بدون نشانهـ 

 پژوهشروش  .3
پویانمایی  یلمف بهترین اسکار جایزهشهرحیوانات برنده در این تحقیق انیمیشن زوتوپیا یا آرمان

 چهارمین و هفتاد در پویانمایی فیلم بهترین و اسکار جوایز دوره نهمین و هشتاد در )انیمیشن(
دلیل برخورداری از انواع طنز کالمی، تصویری و فرهنگی برای نمونه مورد گلوب به گلدن مراسم

ه یی انواع مختلف طنز براساس نظریبررسی انتخاب شد. پس از تحلیل محتوای نمونه و شناسا
( شناسایی 2991( مشخص گردید و عناصر طنز بکار رفته بر مبنای نظریه مارتینز )2939برگر)

( مشخص گردید 3999شد و سپس ترجمۀ هر مورد از موارد طنزآمیز براساس مدل دالباستیتا )
دازه ا مشخص شود تا چه انو ماهیت طنز بکار رفته در زبان فارسی نیز مورد بررسی قرار گرفت ت

از همان عنصر مطرح در زبان انگلیسی برخوردار است. از کل گفت وگو و تصاویر موجود در این 
دقیقه استخراج شد و مشخص گردید که از چهار نوع طنز  399عنصر طنزآمیز از  394انیمیشن 

                                                            
1. Community-Sense-of-Humor 
2. Linguistic 
3. Visual 
4. Graphic 
5. Paralinguistic 
6. Sound 
7. Non-Marked 
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المی ترتیب طنز کمطرح در نظریه برگر )طنز کالمی، طنز منطقی، طنز ماهوی و طنز کنشی( به 
موارد را به خود  %1و طنز منطقی  %21/34درصد و طنز ماهوی  %11طنز کنشی  12/73%

 اختصاص دادند. 
 (2090. تعداد و درصد انواع طنز بکار رفته در ترجمۀ طنز براساس  برگر )9جدول 

 انواع طنز تعداد درصد

 

 

 

 

 کالمی 92 91/71

 ماهوی 17 39/39
 کنشی 43 94/14

 مجموع 394 399

 
 برای نمونه 

Hey. Listen. It would 

take a miracle to get this 

rust bucket going 

 تا بده رخ معجزه باید .کن گوش هی

 بیفته راه ابوطیاره این

  
در متن اصلی مبین استفاده از طنز ماهوی است که در  “rust bucket 3 ”از دیدگاه برگر 

که قدیمی  ایترجمه نیز از طنز ماهوی استفاده شده و نوعی کلیشه گفتاری برای وسیله نقلیه
عنوان معادل قرار داده شده که از عنصر حس شوخ طبعی جمعی کند بهشده و درست کار نمی

رد جایگزینی در مدل دالباستیتا برای ترجمۀ آن بندی مارتینز برخوردار است و از راهبدر دسته
 استفاده شده است.

                                                            
 کندای که قدیمی شده و درست کار نمیوسیله نقلیه .1 

This funny image 

showed that the weasel has 

hunch of fear. 

 : طنز کنشی9تصویر 
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است و از ماهیت  3( طنز موجود در این صحنه از نوع طنز کنشی2939بندی برگر)بنابر دسته

 دیداری برخوردار است و در نتیجه در ترجمه راهبرد حذف مورد استفاده قرار گرفته است.
 

 اینجاست کی ببین ! به به

 !خالف کارهای سلطان

Well, well, look who it is, the Duke 

of Bootleg. 

 

( طنز موجود در دیالوگ متن انگلیسی از نوع طنز کالمی است و 2939بندی برگر)در دسته 
طبعی اجتماعی در هر دو متن حفظ  خ شو حسدر زبان فارسی هم همین ماهیت همراه با عنصر

با اضافه کردن قید مکان و جایگزین کردن معادل  شده است با این تفاوت که در متن فارسی
مناسب در فرهنگ زبان فارسی از راهبردهای اضافه کردن و جایگزینی مدل دالباستیتا استفاده 

 شده است. 
 نمونه طنز دیداری

No 
Original 

Text 
Persian Dubbing 

 

 

 

1 
 

This part 

showed  

CARROTS for 

ONE 

 

 

 

 :طنز دیداری2تصویر 

 

 

 

2 
 

 

After that 

showed a very 

funny  little 

carrot 

 

 : طنز دیداری3تصویر 
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بینیم که در روی قوطی کنسرو هویج برای یک نفر چه های باال میدر طنز دیداری صحنه
عکسی قرار گرفته و بالفاصله پس از باز کردن در قوطی طنزی فرا زبانی و دیداری به نمایش 

ماهیت ماهوی برخوردار است و با راهبرد حذف کالمی در دوبله همراه شده در آمده است که از 
 است.

توانیم های زیر می( در بررسی صحنه2991با استفاده از مدل مارتینز ) زوتوپوپیادر انیمیشن 
جودی )افسر  طبعی اجتماعی را از دیدگاه طنز مورد بررسی قرار دهیم برای نمونه حس شوخ

پلیس( خرگوش باهوشی است که به همراه نیک که روباه زرنگ و مکاری است دنبال پیدا کردن 
های کودکانه این دو به شکل شکار و شکارچی گردند در تمامی داستانیک سمور گم شده می
 ۀروندک پدهد تا راز یبار والت دیزنی آنها را در کنار قرار میاند ولی اینبه کودکان معرفی شده

 سازد.را این قدر تازه و جذاب می زوتوپیاچیزی که .جنایی را باز کنند

  :برای نمونه در صحنه زیر

 
 زبانی فرا -طنز دیداری . 4تصویر 

شناسانه طنز جالبی صورت گرفته است. اسم خرس تنبل در صحنه با استفاده از راهکار زبان
ستفاده از کند حرکاتش با اباال فلش است یعنی تند و تیز.کارمند اداره است و بسیار کند کار می

کند و طنز ماجرا، آخر فیلم زمانی عنصر دیداری فرازبانی جودی افسر پلیس را جان به لب می
شود یکند، تکمیل ماین کارمند با ماشین آخرین مدل و با سرعت باور نکردنی رانندگی می که

 ماند. ها در ذهن بیننده میو تا مدت
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نتایج بدست آمده از بررسی و تحلیل مجموع عناصر اصلی طنز که در ترجمه هم حفظ شده 

 اند.ارائه شده زیر( در جدول 2991است طبق نظریه مارتینز )
 

 (2003: فراوانی و درصدعناصر اصلی طنز از نظر مارتینز )2 دولج
 

 

 

 
 
 

( معتقد است که در انتقال طنز مترجم باید بتواند با استفاده از راهبردهایی 3999) دالباستیتا
ر های تصویری دهای زبانی مغایر نشانهچون جایگزینی معادل صحیح، حذف کالم اگر نشانه

زبان مقصد باشد و یا هنگامی که تصویر از نظر مفهومی یا فرهنگی برای اهالی زبان مقصد 
 زودن کالم همان حس شوخ طبعی را منتقل سازد.ناشناخته است با اف

بینیم که مترجم با درک صحیح گروه سنی مخاطبان و فرهنگ زبان های زیر میدر صحنه
فارسی در دوبله اثر مفهوم طنز موجود در کالم و تصویر را چگونه به درستی منتقل کرده است 

 ویژه قاچاق الکلکار قاچاق به شود که دردر زبان انگلیسی به کسی اطالق می Bootlegواژه 
رساند و است و عطا کردن لقب سلطان به جای دوک که در زبان فارسی همان مفهوم را می

از  گذاری در زیرنویس حکایتتشخیص لحن صحیح کالم در دوبله و حتی تغییر شیوه عالمت
 تسلط مترجمین این طنز به زبان فارسی دارد. 

Well, well, look 

who it is, the Duke of 

Bootleg.. 

 

 

 به به ! ببین کی اینجاست

 سلطان کارهای خالف!
  

 -طنز دیداری .1تصویر
 فرازبانی

 عناصر اصلی تعداد درصد

 جامعه و نهاد 1 19/3
 طبعی اجتماعی خ شو حس 13 79/31
 شناختیزبان 12 99/12
 دیداری ـ فرازبانی 23 34/33
 دیداری 19 19/21
 فرازبانی 13 99/4
 بدون نشانه 1 39/1
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Hey, if it isn't 

flopsy the copsie. 

 

هی، تو همون پلیس 
 پشمک هستی

طنز  .6تصویر
 کالمی -دیداری

 

 %99/12با  شناختیمورد از این انیمیشن عنصر زبان 394طبق نتایج حاصل از بررسی
بیشترین کاربرد را در ارائه و دوبله طنز در این انیمیشن داشته است و مترجم با بکاربردن 

 دار، در انتقال طنز موفق بوده است.های خندهمعادل
 (9998) درصدراهبردهای ترجمه طنز بنابر مدل دالباستیتا و . فراوانی3 جدول

 درصد فراوانی راهبرد ترجمه

 31/24 13 جایگزینی

 23/71 91 حذف

 11/24 12 اضافه

 100 399 مجموع
 

دلیل ماهیت انیمیش، حذف با بیشترین وقوع توان مشاهده کرد بهها میدر بررسی داده
توان اشاره کرد راهبرد حذف دالباستیتا ( از راهبردهای پرکاربرد بوده است. البته می% 23/71)

گونه کاستی در انتقال حس طنز ایجاد نکرده همپوشانی با عنصردیداری مارتینز داشته و هیچ
 است.  

 

 گیری. بحث و نتیجه4

اگر هدف دوبله انیمیشن انتقال طنز به همان  ،توان نتیجه گرفتها میاز بررسی کل داده
د. از تجزیه و کن ءخوبی این نقش را ایفارسد دوبله توانسته بهزبان اصلی بوده، به نظر می ۀشیو

( و 2991) های مارتینزتحلیل کیفی و آمار توصیفی متوجه خواهیم شد که مترجم از تمام راهبرد
( استفاده کرده است.  نکته قابل توجه دیگر صداگذاری و انتخاب صداهای 3999) دالباستیتا

آنهاست که شرکت دوبله کننده در این امر موفق بوده و بر  ۀمتناسب با نوع حیوانات و اندازه جث
 امتیاز مثبت مترجم افزوده است.  
( برای حفظ زبان طنز، مترجم مجبور به اضافه کردن چند 3999بر مبنای مدل دالباستیتا )

خالق »، "Wait a second. Holy cranks "نکات شده است. برای نمونه مترجم در برابر جمله 
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را اضافه کرده است تا طنز مطلب حفظ شود. مورد دیگر در خصوص حفظ حس طنز  «هویج
 نشینی است.استفاده از راهبرد جا

جایگزین  «گنده» «بزرگ»معادل  "They call him Mr. Big"برای نمونه در برابر جمله  
عنوان حذف کالمی مطرح کرده است در واقع قابل ترجمه نبوده و شده است. آنچه دالباستیتا به

تصویر خود گویاتر از کالم عمل کرده به همین دلیل پژوهشگر تصمیم گرفته از مدل مکمل 
( استفاده کند و مدل مارتینز را نیز مورد استفاده قرار دهد که با توجه به 3999دالباستیتا ) مدل

رسد که دقت این مدل در اطالعات بدست آمده از مدل مارتینز در تحلیل یافته ها به نظر می
 های مطرح در طنز دیداری بیشتر است.تحلیل استراتژی

( در شناسایی راهبردهای مربوط به طنز 2991)در این پژوهش مشخص شد که مدل مارتینز 
( عمل کرده است. در حفظ طنز کالمی از طنز کالمی مشابه و 3999تر از مدل دالباستیتا )دقیق

های بدیع تواند طبع طنز اجتماعی نام گیرد یا شیوهعوامل محیط تصویری و استفاده از آنچه می
در قراردادن راهبردهای دیداری و دیداری ـ  استفاده شده است. مهمترین کاربرد مدل مارتینز

 شناختی است که دیگر باعنوان حذف نادیده گرفته نشده است.  زبان
هدف از این تحقیق نشان دادن راهبردهای فنی و عملی ترجمۀ انیمیشن در قالب دوبله در 

ندان و یخبهایی چون باب اسفنجی، عصر های دیداری ـ شنیداری بود. برخالف انیمیشنرسانه
شرک، انیمیشن زوتوپیا بیشتر مبتنی بر عمل بود تا کالم، به این مفهوم که مشاهده تصاویر 
توانسته طنز را به بیننده منتقل کند. در این تحقیق پژوهشگر دریافت در زمینه ترجمۀ طنز در 

راهبردهای ( کاربرد بیشتری دارد و در تحلیل 2991فیلم، انیمیشن و کارتون مدل مارتینز سیرا )
کند آنچه در مدل دالباستیتا راهبرد حذف ( عمل می3999ترجمه طنز بهتر از مدل دالباستیتا )

شناخته شده در مدل مارتینز باعنوان طنز دیداری و دیداری ـ فرازبانی بطور کامل مورد بررسی 
 رجمان وتواند به متگیرد. شناسایی نوع طنز و تعیین راهبردهای ترجمه هر نوع میقرار می

 پژوهشگران این رشته کمک کند.
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