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 فيلم زيرنويس در رئاليا ترجمۀ
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 کارشناس ارشد مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، ايران

 (64/91/1399؛ تاريخ پذيرش: 66/19/1399)تاريخ دريافت: 

 چکيده

 رو هسـتند. عناصـر   است که مترجمان با آن روبـه   هايی از چالشدر برابر ترجمه،  ها فرهنگمقاومت 
شوند، بـه کلمـات و اصـطالحات خـاص هـر       ناميده می« رئاليا»ناپذير که در مطالعات ترجمه،  ترجمه

های جغرافيايی و  شود که مربوط به زندگی روزمره، تاريخ، فرهنگ، موقعيت کشور و منطقه گفته می
ويژه  م، بهمکانی مردم و کشوری خاص و فاقد معادل در زبان ديگر باشند. بررسی ترجمۀ رئاليا در فيل

گيـری متـرجم و    های بسياری دارد، کمک بسياری به تصميم خصوصيات و محدوديتزيرنويس که 
اصغر فرهادی را انتخـا   « فروشندۀ»در اين پژوهش، زيرنويس فرانسۀ فيلم کند.  های او می انتخا 

مـوديم.  کرديم و آن را از لحاظ ترجمۀ مفاهيم فرهنگی بر اساس الگـوی رئاليـا بررسـی و تحليـل ن    
مقايسۀ فيلم با ترجمۀ آن، راهبردهای مترجمان ناآشنا را با مواقع خـاص و در مواجهـه بـا کلمـات و     

دهد و در آموزش ترجمه و تربيت مترجم نقش مهمی  اصطالحات فرهنگی در کشور مقصد نشان می
کنـد. در   دارد. همچنين، پيدايی و عامليت مترجم را در انتقال مفاهيم فرهنگی بررسی و تحليـل مـی  

 است. پايان، راهکارهايی برای بهبود مُدل رئاليا با عناصر فرهنگی فارسی ارائه شده

 ناپذيری، فرهنگ فارسی. رئاليا، ترجمۀ زيرنويس، عناصر فرهنگی، ترجمه :ها واژهکليد
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 مقدمه .1
اسـت:   رو روبـه گويد در فرايندترجمه، عوامل فرهنگی مترجم با دو چالش  آنتوان برمن می

« مقاومت زبانی که قرار است پـذيرای ترجمـه شـود   مقاومت متنی که بايد ترجمه شود و »
ــور:   ) ــل از؛ ريک ــه نق ــتا،  (61م.:  6997ب ــن راس ــا روش. در اي ــد ه ــارجیيی مانن ــازی خ  س
(Exotisation ،)ــوم ــی( و Localisationســازی ) یب ــورد Neutralisation) ســازی خنث ( م

ير يکسـان بـر خواننـدۀ    تـأث سازی، خلـق   یبومهدف ست. ا گرفتهپردازان قرار  بحث نظريه
 ، يکـی از راهبردهـای  سـازی  بـومی  باشد. یمهای ترجمۀ مقصدنگر  مقصد است و از روش

حاصـل   از مطابقت دادن عناصر فرهنگی فرهنگ مبدأ با فرهنگ مقصـد است که ترجمه 
 بـا بافـت فرهنگـی مقصـد    را شناختی مـتن مقصـد    عناصر سبک ،سازی . در بومیشود می

اسـت.   سـازی  جهـانی مربوط بـه  ای  پديده ،سازی بومی ،در معنايی ديگر ؛کنند همسان می
 Traductionخود، اين شيوه را ترجمۀ خودمحور )  یشناخت ترجمهآنتوان برمن در گفتمان 

Ethnocentriqueهمه چيـز را بـه فرهنـگ، هنجارهـا و     »ای که  نامد و آن را ترجمه ( می
و هـر چيـزی را کـه ورای آن باشـد، بيگانـه و منفـی تلقـی         گرداند های خود برمی ارزش

کنـد. از   عنـوان مـی   ،(Berman, 1999 : 73)« کند که بايد به فرهنگ خود ملحـق شـود   می
حفظ عناصر فرهنگی متعلـق بـه فرهنـگ     ۀکه اجاز قرار دارد« سازی خارجی»سوی ديگر، 

هـای   فرهنگ و خواننده سازی، متن مقصد را به خارجی دهد. در فرهنگ مقصد میرا مبدأ 
شناختی، فرهنگی و زبانی را  تواند مسائل سبک یمکند که اين حالت  متن مبدأ نزديک می

و بـا   ،حـذف  ،عناصر فرهنگـی متفـاوت از فرهنـگ مقصـد    ، در اين روش نيز در بر گيرد.
 ۀباعث به وجود آوردن حس آشنايی در خوانند و شوند عناصر فرهنگ مقصد جايگزين می

مترجم هـر نـوع ارجـاع     ،که بر اساس آن است گرايشینيز « سازی خنثی» شود. ترجمه می
کنـد و مـتن    هنری( متن مبدأ را حذف مـی  و جغرافيايی، تاريخیاعمّ از به تنوع فرهنگی )

 سازد. می «خنثی»مقصد را 

 . پيشينۀ پژوهش6
لف انجـام  های مخت های ترجمۀ آن، در زبان تاکنون مطالعاتی بر اساس مدل رئاليا و روش

ای به بررسی ايـن مـدل بـرای     است. اما تا آنجا که نگارنده آگاهی دارد، هيچ مطالعه شده
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خصوص برای بررسـی ترجمـه عوامـل فرهنگـی      عناصر و مفاهيم آن در زبان فارسی، به
 است. زيرنويس فيلم انجام نشده

رمـان   دو در ترجمـۀ ايتاليـايی   بـه بررسـی رئاليـا    ،(Brandolini, 2011در پژوهشی )
کار برده شـده بـه وسـيلۀ مترجمـان      پردازد. در اين تحقيق، فرايند ترجمه به فرانسوی می

گرفتـه در فرهنـگ مقصـد و نحـوۀ      هـای صـورت   است، تا تطابق مورد مطالعه قرار گرفته
شناسی که آثـار فرانکوفـون بـه همـراه داشـتند،       مواجهه شدن مترجمان با مسائل ترجمه

وارد خاص ترجمۀ کلماتی را که به حقايق فرهنگی خاص اشـاره  بررسی شود. اين مقاله، م
 کند. دارد، بررسی می

ـ ارزيـابی عملکـرد   ( به 1399معصوم و مرادی )  حسينی رجم در مواجهـه بـا مـوارد    مت
. اند پرداختهتلويزيونی  های سريالدر زيرنويس انگليسی  طنز های  عبارتبرانگيز در  اشکال

طنزآميـز مبتنـی بـر     جملـۀ بنـدی عبـارت و    ررسی و تقسيممبتنی بر بها  آنروند تحقيق 
هـای   ترجمۀ رئاليـا را در فرهنـگ  « فارينا»است. در پژوهش ديگری، نيومارک  بندی طبقه

 بهـزادی و  اشـرفی (. Farina, 2011: 231است ) دوزبانۀ فرانسوی و ايتاليايی بررسی کرده
اند. در ايـن   د مطالعه قرار داده( نيز ترجمۀ عناصر فرهنگی را در زيرنويس فيلم مور1393)

 يـک  خـاص  غـذاهای  يا مشهور و خاص افراد اسامی ، نظيرفرهنگی ۀموارد ويژپژوهش، 
 (.Ashrafi & Behzadi, 1393اند ) ها مورد بررسی قرار گرفته و نحوۀ ترجمۀ آن فرهنگ

 . روش پژوهش3

رئاليـا و   روش انجام اين مطالعه، کيفی است. بـرای رسـيدن بـه اهـداف تحقيـق، مـدل      
هـای زيرنـويس،    های ترجمۀ پيشنهادی آن برای سنجش شـيوه و کيفيـت ترجمـه    روش

های فارسـی   است. برای دستيابی به هدف تحقيق، از ميان فيلم محور پژوهش قرار گرفته
به کارگردانی اصـغر فرهـادی   « فروشنده»های جهانی شرکت کردند، فيلم  که در جشنواره

تا نحـوۀ ترجمـۀ عناصـر و مفـاهيم فرهنگـی ايرانـی را در        را انتخا  کرديم، 1397سال 
شـدۀ   های فرهادی، مخاطبان و جايگاه شـناخته  زيرنويس فرانسوی آن بررسی کنيم. فيلم

ويژه در فرانسه دارد و برای اين پژوهش، پيکـرۀ مناسـبی تشـخيص     بسياری در جهان، به
راج گرديـد و بـا زيرنـويس    داده شد. در مرحلۀ بعد، عناصر و مفاهيم فرهنگی فيلم اسـتخ 
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بندی الگوی رئاليـا قـرار گرفـت. عـالوه بـر بررسـی و        فرانسوی، مورد مقايسه و در طبقه
های فارسی با زيرنويس آن، عامليت مترجم زيرنويس مورد بررسـی واقـع    مقايسۀ ديالوگ

 شد.

 های پژوهش . پرسش7
 شود، عبارتند از: هايی که در اين پژوهش مطرح می سؤال
جا کـه ماهيـت ترجمـه، گشـايش، گفتگـو، آميخـتن و محـورگريزی و ارتباطـات         ـ از آن

پذير بودن  ها در ترجمه و ترجمه هايی برای مقاومت فرهنگ حل فرهنگی است؛ چه راه بين
 وجود دارد؟

ـ رئاليا را )عناصر فرهنگی مبدأ که در مقصد وجود ندارد،( بايد ترجمـه کـرد؟ چـه موقـع     
 ونه؟رئاليا را ترجمه کنيم؟ چگ

 است؟ کار رفته هايی برای ترجمۀ عناصر فرهنگی در زيرنويس به ـ چه روش

خوبی ترجمۀ مفـاهيم فرهنگـی فارسـی را در بـر      تواند به بندی الگوی رئاليا می ـ آيا دسته
 گيرد؟

 . رئاليا9
آسـانی در معنـای    شود کـه بـه   رو می روبه کلمات و اصطالحاتی در برخی موارد، مترجم با

شـوند و ترجمـۀ ايـن مـوارد، مهـارت خاصـی را        به زبان ديگر ترجمـه نمـی  معمول خود 
های جغرافيـايی   اين موارد که مربوط به زندگی روزمره، تاريخ، فرهنگ، موقعيتطلبد.  می

و مکانی مردم و کشوری خاص هستند و معادلی در ميان مردمان کشورهای ديگر ندارند، 
 «رئاليـا »(. Vlahov & Florin, 1969: 438ند )شـو  ناميده مـی « رئاليا»در مطالعات ترجمه، 

(Realia يا ،)«ريشۀ التينی دارد و به معنای چيزهـای واقعـی )  «ناپذير عناصر ترجمه ،Les 

Vrais Chosesکـار   در مطالعات ترجمه، برای اشاره به مفاهيم فرهنگ مبـدأ بـه   ( است و
 :Leppihalme, 2011 & Robinson, 1997رود که در فرهنگ مقصد وجـود نـدارد )   می

ای اشاره دارد کـه در مقابـل    توان گفت که رئاليا به مفاهيم بومی و منطقه (. می223-224
 گيرد. مفاهيم جهانی قرار می
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و « آينـه »، «صـندلی »، «مـردن » ،«زندگی کردن»از نظر نيومارک، مفاهيم جهانی مانند 
دارای  و ندارنـد  نیيکسـا  ارزش لزومـاً آيـد،   ها پـيش نمـی   غيره که مشکلی در ترجمۀ آن

. همچنـين،  (Newmark, 1988: 470)نيسـتند   هـا  فرهنـگ  همـۀ  يکسانی نيـز در  معنای
اند؛ تفاوتی از مکان يـا زمـان    هستند که طی کرده  های فرهنگی، تابعی از مسافتی تفاوت

شـوند و ايـن موضـوع از     اند، به مکان و زمـانی کـه در آن وارد مـی    که در آن نوشته شده
؛ (Robinson, 1997: 225)شـود   ( برجسته میFact of Translationجمه )طريق کنش تر

نويسنده »و « اثر و نويسنده»به ديگر سخن، مترجم عالوه بر قرار گرفتن در بين دو قطب 
فرهنـگ  »( در مواجهـه بـا قطـبِ    L'Épreuve de l'étranger، آزمون ديگری )«و مخاطب

ناپـذير يـا رئاليـا،     اصـر فرهنگـی ترجمـه   باشـد. ترجمـۀ عن   نيز می« مبدأ و فرهنگ مقصد
اسـت انتقـال مفـاهيم فرهنگـی را در      های متعددی دارد. در اين پژوهش، سعی شده شيوه

 هايی از جمله فضا و زمان بررسی شود. زيرنويس فيلم با وجود محدويت

 های زيرنويس . محدوديت6
ناسب با خصوصـيات  هاست؛ لذا ترجمۀ زيرنويس، مت هدف اول بيننده، ديدن فيلم و صحنه

ها و نيز انتقال مفاهيم اساسـی، تـأثير مهمـی در جلـب اعتمـاد بيننـده دارد.        و محدوديت
های فيلم، به طوری که زمان کافی بـرای خـوانش آن وجـود داشـته      سازی ديالوگ کوتاه

ـ  روی متـرجم اسـت. سـه چـالش اساسـی در ترجمـۀ ديـداری         باشد، از موارد مهم پيش
هـای مقصـد و    ين تصاوير، صداها و گفتارها، ارتباط زبان مبـدأ و زبـان  شنيداری، ارتباط ب

 .(Ashrafi & Behzadi, 1393: 32)ارتباط بين کُدهای شفاهی و کدهای نوشتاری است 
. بـه  کننـد  میزيرنويس فيلم را به چهار بخش تقسيم  های محدوديت ميسون،يم و تح

غيرمعيار، لحن تأکيدی ماننـد   یها شاز قبيل گويی، گفتار های شکلاز  ی، برخها زعم آن
بـه شـکل خودکـار در     تـوان  نمینواخت، تغيير لهجه و تغيير سبک و ترتيب گويندگان را 

اسـت   ای شـبکه محدوديت ديگر، مربوط به عوامل حاکم بر رسانه يا  زيرنويس ارائه کرد.
بـدأ  زيرنـويس، کوتـاه کـردن مـتن م     های محدوديتاز ديگر  .کند میکه برنامه را پخش 

 ،حفـظ انسـجام مطالـب    بـرای خـود   در راهبردهـای به اين مفهوم که مترجم بايد  ؛است
تا بتواند مفهوم را در حداقل نوشتار منتقل کند. نياز به همزمـانی تصـوير    ،تجديد نظر کند
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جدانشـدنی   یزيرا تصوير و صدا اجـزا  ؛شرط اصلی اين مقوله است ورد نظر،و زيرنويس م
 ازتطابق تصوير و زيرنويس،  ،ا به عبارتیيطابق تصوير و کالم، . تشوند میفيلم محسو  

 ضروريات يک زيرنويس مناسب است.
 است: را در زيرنويس مطرح کرده زير ( دو نوع محدوديتم. 1999گاتليب )
بر اين اساس، زيرنويس نبايد به است.  متنی و کيفی ، محدوديتمحدوديتالف. نخستين 

تدوين فيلم تداخل پيدا کند. انتخا  واژگان نيـز بايـد    مسائل و با باشد  تصوير غلبه کرده
 زبان مبدأ را منتقل کند. ۀباشد که سبک مکالم ای گونهبه 
 Formal or) يتـی محـدوديت از نظـر گاتليـب، محـدوديت سـاختاری يـا کمّ      دومين   .

quantitative constrain)  فيزيکـی بـرای زيرنـويس     هـای  محدوديتاست که مربوط به
عالوه بر اين، بيشتر مـردم بسـيار آهسـته     .فضای محدودی دارد ،تلويزيون صفحۀ است.
تـوان حـذف کـرد کـه از نظـر       یاز کالم را مـ  هايی بخشتنها گاتليب، . از نظر خوانند می

 ،همـين اسـاس   . بر(166 م.:1999، گاتليب)ر.ک؛  شوند میتلقی  (Redundant) حشو ،مترجم
، یجمـالت تکـراری، کلمـات توصـيف     توانـد  مینويس، مترجم زيرکه بوگوکی عقيده دارد 

 هـای  نشانه. (196: 1399معصوم و مرادی:   به نقل از؛ حسينی) و جزئيات را حذف کند ها موصول
 معنـای  بـی  هـای  نشانهپيچيده،  های ترکيبسبک مؤدّبانه،  سبکی خاص، مثل کاربرد زياد
اقل دکـافی را بـرای بـه حـ    ، تـا ايجـاز   حذف کرد توان میغيرضروری و عالمت سؤال را 

عبـارت   ،زيرنويسِ خو » رساندن کلمات در رساندن مفهوم داشته باشد. وی معتقد است:
آن ارتباط برقرار با  به نحوی که هم مطلب حفظ شود، هم خواننده ،است از حداکثر ايجاز

عقيـده دارد کـه در زيرنـويس، عوامـل      . وی(Diaz Cintas & Remael, 2007: 73) «کنـد 
)حـاالت   عوامـل فرازبـانی  نيـز   و و غيـره اجتمـاعی   ۀ)نظير جنس، سن، طبقـ  زبانی برون

 آهنـگ وخيز کالم،  فت( اُ...حاالت بدن و چشمان، حرکتسر،  حرکتها،  صورت هنرپيشه
عوامـل بـا بـه دسـت آمـدن محصـول        اين. شود نمینظر گرفته  درغيره،  عاطفی صدا و

 درنظـر  بايـد  هميشـه  زيرنويس ترجمۀ در که مواردی از . يکيمستقيم دارند رابطۀنهايی، 
. از (Ibid: 39)کاراکترهاسـت   حـداکثری  معيار حفظ يا ترجمه در کاهش بحث شود، گرفته
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توان با بررسی زيرنويس فـيلم بررسـی کـرد، حضـور و پيـدايی يـا        عوامل ديگری که می
 عامليت مترجم است.

 . عامليت مترجم4
م.(، به قدرتمندی و اثرگذاری مترجمان و نقش  6994عامليت مترجم از نظر پالوپوسکی )

گيری برای اضافه کردن تفسير يـا توضـيح بـه مـتن اشـاره دارد.       ها در تصميم عاملی آن
( و Paratextual(، پيرامتنـی ) Textualسـطحی، متنـی )   م.(، الگويی سه 6999کاسکينن )

ضور و پيـدايی متـرجم   کند. ح (، را برای پيدايی مترجم معرفی میExtratextual) فرامتنی
در ترجمۀ زيرنويس، به صورتِ دادنِ اطالعات اضافی و مرتبط با موضوع در داخل پرانتـز  

 باشد. می
محدوديت فضا و زمان در زيرنويس، اين تصور را به وجود آورده که زيرنويسـی بهتـر   

 Diaz)شـود   است که احساس نشود؛ لذا در استفاده از توضـيح و تفسـير، غيـرممکن مـی    

Cintas, 2005: 14)ها، پيدايی  . ارائۀ توضيحات و تفسير محتوای متن اصلی در زيرنويس
. واژۀ (199: 1396سـليقه و عـامری،    )ر.ک؛ خـوش  دهند مترجم و ارتقای عامليت او را نشان می

دهد و رابطۀ ذاتی  نيز مفهوم عامليت را به مسئلۀ قدرت يا فقدان قدرت ربط می« توانايی»
 .(693: 1396)ر.ک؛ بلوری، کند  درت را برجسته میبين عامليت و ق

 بندی رئاليا . دسته9

تقريبـاً مشـابه و واکـنش     (Pishghadam, 2015: 201)( هَيجامَـد ايجاد سـطح هيجـان )  
باشـد. در صـورتی کـه     برانگيز ترجمـه مـی   های چالش عاطفی در مخاطب مقصد، از جنبه

گونه مشابهتی با عوامـل فرهنگـی    برخی مفاهيم، تنها مختص فرهنگ مبدأ باشد و هيچ
وجود راهکارهايی برای ترجمۀ اين مفاهيم و انتقال آن بـه مخاطـبِ    ،مقصد نداشته باشد
 گردد. مقصد، ضروری می

( Nedergaard Larsen« )الرسِن نِـدِرگراد »به وسيلۀ  1993بندی رئاليا در سال  تقسيم
( مربـوط بـه   Extralinguistiques) است. در اين مدل، انواع مشکالت فرازبـانی  ارائه شده
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هـا ارائـه شـد کـه شـامل مـوارد زيـر         های ترجمۀ مناسـب آن  بندی و شيوه فرهنگ دسته
 باشند: می

 . جغرافيا1ـ9

هـا يـا جغرافيـای فرهنگـی، شـامل منـاطق،        ها و درياچـه  کوه ـ موقعيت جغرافيايی، مثل
 ها و غيره. ها، جاده شهرها، راه

 و هوا. ـ هواشناسی، شامل زمان، آ 

 شناسی: حيوانات و گياهان. ـ زيست

 . تاريخ6ـ9

 ـ بناها: آثار تاريخی، قلعه و غيره.

 های ملّی. ها، جشن ها، انقال  ـ وقايع )اتفاقات(: جنگ

 های تاريخی معروف. ها: شخصيت ـ شخصيت

 . اجتماع3ـ9

 غيره. (: تجارت و صنعت، منابع انرژی وNiveau industrielسطح صنعتی )ـ 

مقامـات   هـا،  های )مراجع( قضـايی، پلـيس، زنـدان    های اجتماعی: دفاع، سيستم ازمانـ س
 (.autorité locales et généralesمحلی و عمومی )

هـای انتخابـاتی، احـزا      (، وزيران، سيستمgestion de l’Étatـ سياست: مديريت دولتی )
 های سياسی. مداران و سازمان (، سياستPartis politiquesسياسی )

هـای زنـدگی،    ها، شرايط زندگی، مسائل، شـيوه  فرهنگ ها، خرده ـ شرايط اجتماعی: گروه
(، لباس، مواد مصـرفی روزانـه،   Repasو نقل، مواد غذايی، خوراک )  عادات، مسکن، حمل

 روابط خانوادگی.

 . فرهنگ7ـ9

ــان  ــذهب: مک ــ م ــذهبی ـ ــای م ــات )églises) ه ــوم، اخالقي و  Ministères(، آدا  و رس
évêquesجشن ،) ( های مذهبیSaints.) 
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 ها. ها، اصول آموزشی و آزمون ـ آموزش: مدارس، دانشگاه

 ها و مجالت. ها: تلوزيون، راديو، روزنامه ـ رسانه

گـان، تئاترهـا، سـينماها،     هـا، آثـار هنـری، ادبيـات، نويسـند      موزه ها، ـ فرهنگ: سرگرمی
هـا،   ، کافه(Boîtes de nuitها ) ها، هتل (، رستورانIdolesدانان، الگوها ) بازيگران، موسيقی

 ها و ورزشکاران. ورزش

 های ترجمه در الگوی رئاليا ها و روش . تکنيک9
 . ترجمۀ مستقيم1ـ9

 (؛Translittération/ transcriptionگردانی ) ـ نويسه

 ـ ايجاد تغييرات کوچک؛

 NATO (en) & OTAN (fr)ـ مخفف 

 Aristotle (en)/ Aristote (fr)(: Noms conventionels)های متعارف  ـ نام

 Kasmir (Hindi) / Cachemire (fr)ـ ترجمه با توجه به تلفظ: 

 Skyscraper (en)/ Gratte-ciel (fr): (Calque)برداری  ـ گرته

- Démi-calques (Vlachov/ Florin): Le Troisème Reich (fr): The Third Reich 
(en) 

 (Néologisme) . ساختن کلمۀ جديد6ـ9

 Chaque langue cherche sa propre unité deکنـد )  هر زبان واحد خود را ايجاد مـی ـ 

longueur .)Mile, mille 

 Mot source associé/ Home office (en) / Ministère publicــ تطـابق فرهنگـی:    

Parquet (fr) 
 Terme subordonnéـ 1

 Oreo (en)/ Biscuit (fr)ـ 

 Beaujolais (fr)/ Vin rouge (en) ـ

 ـ توضيح دادن/ توصيف يا تفسير کردن در متن:6
«Tuonela» (Mythologie finlandaise) (fr)/ «Tuonela, the Land of the Dead» 
(en) 

 (Explication externeـ توضيح در خارج از متن )3
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 Glossaireنامه  ـ واژه

 ـ پاورقی

 (Traduction du sens généralـ ترجمه در معنای کلی )7
Does the National Health Service cover this drug? / Ce medicament est-il 
remboursé par la mutuelle? 

 ها . تحليل داده19

ناپذير در فيلم، به مـواردی   ها و نيز استخراج موارد ترجمه پس از تحليل فيلم، بررسی داده
ئاليا وجود نداشتند. همان طور کـه در  های مدل ر بندی برخورديم که در هيچ يک از دسته
ای و  شود، رئاليای اجتماعی، کمترين و اصطالحات محاوره نمودار شمارۀ يک مشاهده می

شوند. از آنجا کـه   شده را در تحليل فيلم شامل می های خطا ، بيشترين موارد يافت شيوه
ـ  های خطا  در مکالمـات روزمـرۀ فارسـی    ای و شيوه اصطالحات محاوره ان و نيـز در  زبان

شود، اين دو مورد را به الگوی رئاليا اضـافه   های فارسی بسيار استفاده می ها و داستان فيلم
 کنيم، تا برای تحليل موارد فرهنگی فارسی متناسب گردد. می

از مواردی که دربارۀ رئاليای اجتماعی در فيلم مورد تحليل يافت شد، ترجمۀ سـازمان  
رفته در فيلم، به همراه زيرنـويس   کار است که ديالوگ به 119اجتماعی، مانند مرکز پليس 
 شود. در جدول زير مشاهده می

 
 
 
 
 
 
 
 

 ناپذير ميزان عناصر ترجمه :1نمودار 
 

1شکل شماره   

   ترجمه ناپذيرعناصر 

 رئاليای اجتماعی

 اصطالحات محاوره ای

 شيوه های خطا 
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 روش ترجمه نوع رئاليا زيرنويس ديالوگ فيلم
شما زنگ  من به نظرم
از رو  بياد، 119بزنيد به 

 ماشين پيداش کنه!

Appelez la police. 
Ils le retrouveront 

grâce à la 
camionnette. 

اجتماعی: 
های  سازمان

 اجتماعی
 معادل

های اجتماعی که در دو کشور مبدأ و مقصد وجـود   روش ترجمۀ مناسب برای سازمان
کند و نيازی بـه دادن توضـيحات    درستی منتقل می دارد، دادنِ معادل است؛ زيرا معنا را به

گيرند، از مـوارد   کی که در دستۀ رئاليای اجتماعی قرار میاضافی ندارد. مواد غذايی و خورا
 باشند؛ مانند: شده در تحقيق می يافت

 روش ترجمه نوع رئاليا زيرنويس ديالوگ فيلم
مرغ  تخمسالم بابا، 
 گرفتی برام؟ شانسی

Tu m'as acheté un 
œuf surprise? 

اجتماعی ـ مواد 
 غذايی

 معادل

موجــود در زبــان مقصــد را در ترجمــۀ زيرنــويس در ايــن مــورد نيــز متــرجم معــادل 
 است. آورده

 گيرند: رئاليای فرهنگی، آدا  و رسوم، اخالقيات قرار میموارد زير در ردۀ 
 روش ترجمه نوع رئاليا زيرنويس ديالوگ فيلم

ميشه آقا يه ذره جـم و  
 جورتر بشينين؟

vous pouvez vous 
étaler un peu 
moins? 

فرهنگ، 
 مذهب

 معنای کلی
 

ــازه راه   ــا تـ اون طفلکـ
 افتادن برن خريد عقد.

Ils sont partis 
faire les courses 
pour le mariage. 

 معنای کلی و رسوم آدا 

کننـد؛   اصطالحات و ترکيبات فرهنگی از مواردی هستند که مترجم را دچار چالش می
از اطالعـات   ـ اجتماعی خـاص خـود را دارنـد و بـا اسـتفاده      زيرا اين موارد بافت فرهنگی

گيـری   م.(، اين موضوع به دليل شکل 1996زمينه، قابل درک هستند. به نظر بيکر ) پيش
ـ اجتماعی جامعه است که باعث بـه وجـود آمـدن بـار معنـايی خاصـی        در بافت فرهنگی

آوا و  ـ اجتماعی از قبيل استعاره، طعنه، نـام  شود. ترکيبات زبانی و اصطالحات فرهنگی می
: 1349اردکـانی،   )ر.ک؛ مختـاری  شـوند   های معنايی در زبان عاميانه ناميـده مـی   غيره، جهانی

)ر.ک؛ تـوان اضـافه نمـود     ها می که ناسزا و نفرين، تعارفات و زبان احساس را به آن (174
. زبان احساس از واژگان و ترکيبـات لغـوی بـرای ابـراز     (14: 1393هاشمی و غضنفری مقدم، 
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شـود    ، شادی، درد، هيجان، همدردی و غيره تشکيل مـی احساساتی مانند ترس، اضطرا
(، A l'aide!) «يکی به داد برسـه! »(، Je vous le jure« )به جان مادرم»؛ مانند: )ر.ک؛ همان(

 (.!Oh, purée« )وای خـاک بـر سـرم!   » (،Rien de grave, j'espère« )شـاءاهللا  خيـره ان »
ـ    ای به عبارات و اصطالحات محاوره يلم مـورد بررسـی بيشـترين تعـداد را     کـار رفتـه در ف

 شوند. ها را به همراه روش ترجمه نمايش داده می داشتند. در جدول زير، برخی از آن
 ای عبارات و اصطالحات محاوره

 اصطالح فارسی زيرنويس اصطالح فارسی زيرنويس

Ces gens-là 
méritent des 
humiliations 
publiques. 

د اين جور آدما رو واقعاً باي
بندازن گردنشون،  آفتابه

 تو شهر بچرخونن!

Il ne m'écoute 
pas. 

شم  من حريف نمی
 اين بچه رو بيارم.

On va se régaler. 
Un vrai cordon-

bleu. 

دستت درد نکنه. يه 
دقيقه اومده بوديم خودتو 
ببينيم. همش تو 
 آشپزخونه بودی.

mais quell 
barda! Je 

m’attendais a 
tros bricoles. 

اوه! اوه! اين که به 
اندازۀ جهيزيۀ يه 
عروسه! من فکر 
 کردم چند تا تيکس!

On a entendu des 
cris qui venaient 

d'en haut.Et puis ça 
durait . Plusieurs 

cris de suite. 

يه مرتبه ديديم از باال 
صدای داد و جيغ اومد! نه 
اين طوری جيغ جيغ 

 جيغ!

Mais il y a pas 
mort 

d'homme, va. 

غصه نخور. صد سال 
اولش سخته! برو به 

 سالمت.

های خطا  از ديگر مواردی بود که در تحليل فيلم مشاهده شـد و در   ها و شيوه عنوان
 بندی الگوی رئاليا نيز قرار گرفت. دسته

 ی کالمی(الگوهاهای خطا  ) شيوه

 اصطالح فارسی زيرنويس

qu’est-ce que tu fais la? کنی؟ ی کار میعمو تو اينجا چ 
Emad! J’ai besoin d’aide pour 
mon fils! 

 آقاعماد، آقاعماد، تو رو قرآن، يکی بياد کمک کنه.

Laisse tomber. جونِ مادرت اونو ولش کن. علی ، 
 مخلصيم آقا. ..……
C’est pas grave. .عيب نداره مهندس 
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است، به صورت حـذف و   کار برده های خطا  به شيوهای که مترجم برای ترجمۀ  شيوه
عامليت مترجم در زيرنويس، يکی ديگر از مواردی بـود کـه در    رساندن معنای کلی است.

تحليل فيلم مورد بررسی قرار گرفت. متـرجم زيرنـويس هـيچ گونـه پيـدايی و حضـوری       
شده در فيلم، بـا توجـه    وگوهای انجام تنها به ترجمه و رساندن معنای گفت است و نداشته

 است. های ترجمۀ زيرنويس پرداخته تبه محدودي

  . نتيجه11
هـای فرهنگـی يکـی از مـوارد اساسـی در تربيـت متـرجم و         آگاهی از فرهنگ و تفـاوت 

های ترجمه هستند که قدمتی به اندازۀ پيدايش خود دارند. دغدغـۀ اصـلی در ايـن     نظريه
باشـند و   گ میشود. کلمات و اصطالحاتی که منحصر به يک فرهن حوزه، رئاليا ناميده می
ها در زبان ديگـر وجـود نـدارد. بـا مطالعـۀ کمّـی و کيفـی فـيلم          تقريباً امکان ترجمه آن

اصغر فرهادی، در مدل فرهنگی رئاليا، مشاهده شد که اين مـدل تمـام مـوارد    « فروشندۀ»
و « ای عبـارات و اصـطالحات محـاوره   »رو، دو مـورد   اين گيرد. از زبان فارسی را در بر نمی

بنـدی جديـد    را در راستای تکميل اين الگـو پيشـنهاد داديـم. تقسـيم    « ای خطا ه شيوه»
تر زبان مبدأ، روش ترجمۀ بهتـری را بـا    کند تا مترجمان با درک و تحليل دقيق کمک می

 های زيرنويس انتخا  کنند. توجه به محدوديت
ه شـده در فـيلم فروشـنده را بـه همـرا      جدول شمارۀ دو، انواع عناصر فرهنگـی يافـت  

 دهد. کار رفته نشان می های ترجمۀ به روش
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 های ترجمه انواع رئاليا و شيوه: 6 نمودار

در تحليـل فــيلم، مشـاهده شــد کــه بيشـترين مــوارد برخـورد متــرجم، اصــطالحات     
ای است و روش ترجمۀ متداول اين نوع اصطالحات ترجمه بـه صـورت رسـاندن     محاوره

باشـد   های تحليل می   نيز از بيشترين يافتهای خطا باشد. شيوه معنای کلی و حذف می
يابيم کـه   باشد. از جدول شمارۀ دو درمی که ترجمۀ آن بيشتر به صورت معادل و حذف می
توانـد معنـا را    افتد؛ زيرا نمـی  ندرت اتقاق می در ترجمۀ عناصر فرهنگی، ترجمۀ مستقيم به

شود، تـا بـه جملـه و مـتن و      خوبی انتقال دهد؛ يعنی مسير کار مترجم از واژه آغاز نمی به
مجموعه فرهنگی برسد، بلکه مترجم پس از آنکه با مطالعۀ بسـيار، روح يـک فرهنـگ را    

هـا   گـذرد و بـه واژه   هـا مـی   کنـد، از جملـه   کند، کار را از متن آغاز مـی  در خود درونی می
 رسد. می
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