
 

 

 فیلم  ةاز پست و بلند ترجم

 انیکتایت
 امیرارسالن یاراحمدزهی

فیلم است.  ةهای ترجمحال دشوارترین جنبهترین و در عینکلمات تابو یکی از متداول ةترجم
داند که کلماتی را تابو در فرهنگهای مختلف مصادیق یکسانی ندارد و هر جامعه حق خود می

ه شکلی تعدیل یا حذف کند. با این حال حذف کلمات دهد در ترجمه بکه تابو تشخیص می
از  کلمات تابو معموالً ةان برای ترجممترجمزند. تابو گاه به درک معنی فیلم لطمه می

برآنیم به شیوۀ مقاله کنند. در این  جابجایی، حذف، کاهش و افزایش استفاده میراهکارهای 
دهد مترجم  سی ترجمة این فیلم نشان میتابو در فیلم تایتانیک بپردازیم. بررکلمات ترجمة 

و این امر باعث ابهام در   استفاده را کردهپس از راهکار جایگزینی، از راهکار حذف بیشترین 
 شده است. های فیلم  برخی از بخش

 مقدمه
کاپریو )جک( و کیت  لئوناردو دیبازی کارگردانی جیمز کامرون و به فیلم عاشقانة تایتانیک 

از حادثة این فیلم نامه جیمز کامرون برای نوشتن فیلمتولید شد.  1997در سال ز( نسلت )رُوی
رخ داد الهام گرفته است. داستان از  1912که در سال  اس تایتانیک.ام.بخار آرغرق شدن کشتی 
شدۀ تایتانیک به دنبال الماسی  شود که جستجوگران در بقایای کشتی غرق جایی شروع می

شدۀ زنی قرار  کنند که در آن تصویر نقاشی ر این بین صندوقی پیدا میگردند و د گرانبها می
دارد. در تصویر، گردنبند الماس بر گردن زن آویخته شده است. این موضوع در یک برنامة 

شود همان زن است و برای  ز مدعی میبه نام رُمسنی شود و خانم تلویزیونی پخش می
گونه که از نزدیک شاهد آن بوده شرح  ک را همانحادثة غرق شدن کشتی تایتانی ،جستجوگران

ای از خیال و واقعیت است در حال حاضر دومین فیلم پرفروش تاریخ  دهد. این اثر که آمیزه می
 .1سینمای جهان است

ترجمه شد و پس از دوبله در استودیوی دوبالژ  2حسین شایگانبه قلم در ایران، تایتانیک 
در  21قرن فرهنگی هنری  ةموسس همچنینیش درآمد. ، در شبکة خانگی به نما21قرن 
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در سالن وزارت فرهنگ و  1388بار در مورد دوبله در اسفند سال  مراسمی که برای اولین
تایتانیک دریافت  فیلم ةرا به خاطر دوبل شده بهترین فیلم دوبله ۀجایز ،ارشاد اسالمی برگزار شد

 3.کرد
فرهنگی و اخالقی خاصی که در جامعة ما به اصطالح های  به دلیل دارا بودن جنبهاین فیلم 

قرار است به بررسی ترجمة قاله رسانة ملی پخش نشد. در این ماز  شوند محسوب می 4تابو
های  هایی از فیلم را که به دلیل مغایرت با ارزشمنظور، بخش بپردازیم. بدینها جنبههمین 

کلی  گروه پنجر ها را از حیث محتوا د آناند شناسایی کردیم و  جامعة مقصد دستکاری شده
 قرار دادیم:

 رابطة میان زن و مرد اشاره دارد مستقیم یا غیرمستقیم بهگفتگوهایی که اول: گروه 

1. Cal: Perhaps he did it while you were putting your clothes back on dear. 
 

 رو کرده باشه کردی این کار ممکنه وقتی داشتی لباساتو عوض میعزیزم، کل: 

 حذف  :دوبله 
 

2. Cal:  Oh it is a little slut, isn't it? Will you look at me when I'm talking to you?  
 

 زنم بهم نگاه کنی؟ هات حرف مینبود؟ میشه وقتی با یه ذره هرزگی بود،کل: این کار 

 ن.کنم به من نگاه ک کار خانوم، وقتی باهات صحبت میخوب سر :دوبله  
 

3. A passenger:  You don’t want to stay out here with the women; do you? 
 

 مونی؟   ها بمونی، می خواهی پیش خانم )خطاب به جک(: تو که نمی یکی از مسافران کشتی
 با ما میایی داوسون؟ :دوبله 

  
4. Cal: I had hoped you would come to me last night 
 

 یدوار بودم که پیش من بیایی امهمش دیشب  کل:
 حذف :دوبله
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5. Cal: Open your heart to me, Rose Now  
 

 ه روم نبند.قلبت رو ب ۀکل: رز، درواز
 : حذفدوبله

 
6. Rose:  Jack, I want you draw me like one of your French girls, wearing this.  

…wearing only this 
 

فقط من و  ..منو مثل یکی از همون دخترا با این گردنبند نقاشی کنی.خوام که تو  رز: جک، من می
 گردنبند.

 حذف :دوبله
 

7. Old Rose: It was the most erotic moment of my life 
 

  تو زندگیم بود.  و هوس عشق ةلحظ بهتریناون لحظه رز پیر: 

 دوبله: حذف
 

8. Rose: When the ship docks I'm getting off with you 
 

 وقتی کشتی برسه من همرات میام  رز:
 : حذفدوبله

 
9. Rose: She designs naughty lingerie, among her many talents. 
 

 هم طراحی میکنه. های زیر زنانه  لباسسایر استعدادهاش، جدا از  رز:
 حذف : دوبله

 
10. Jack: Sooner or later that fire, that I love about you Rose, that fire is going to 

burn out 
 

 کشه. و به آتیش میتمام وجودمکه دیر یا زود روشن کرده  ای شعلهتو در من : عشق جک

 حذف دوبله:

 های الکلی و مواد مخدر وم: نوشیدنیدگروه 

11. Jack: She used to sit at this bar every night 
 

 نشست فروشی می توی این مشروب هرشب جک:
 نشست این خانوم هر شب تنهایی توی پارک می :دوبله
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12. Jack: We'll drink cheap beer. We'll ride on the ruler coaster till we throw up 
 

 شیم تا باال بیاریم وفلک می اونقدر سوار چرخ خوریم، : مشروب ارزون میجک

 که باال بیاری شیم اونقدر وفلک می سوار چرخ خوریم، ریم غذای ارزون می دوبله: می
 

13. Molly: So, he comes home drunk as a pig celebrating and he lights a fire 
 

 کنه بخاری رو روشن میو : مثل یه خوک مست میاد خونه تا جشن بگیره، مولی

 کنه ، بخاری رو روشن میوقتی میاد خونه تا جشن بگیره دوبله:

 ادبانه بی عبارات م:سوگروه 

15. Brock: That’s Hockley’s bed/That’s where the son of the bitch slept 
 

 خوابیده حرومزاده روش می ه هاکلیِیه کتخت ن همونایبراک: 
 خوابیده شعور توش می دوبله: اون تختی که هاکلی بی

 
17. Old Rose: I'll be goddamned  
 

 رز پیر: لعنت به من 
 کنم  دوبله: نه باور نمی

 
 18. Louis: Ok, so she's a very old goddamned liar 
 

 پیر لعنتیه  یروغگوزن داون یه خب، پس  :لوویس
 و داغونهب بند پیر و در ب، پس اون یه خالی: خدوبله 
  

26. Tommy Royan: That's typical. First class dogs come down here to take a shit.  

 رن پایینمیاشاشیدن شونو برای  سگای اشرافیعادی نیست.  غیر: تامی روین

 اینجا   یارندکارخرابی م برای سگاشون رو :دوبله

29. Cal: Where are you going? To him? To be a whore to a gutter rat 
 

 بشی؟یه موش ناچیز  ةخوای فاحش جا میری، پیش اون؟ میکل: ک
 سر و پا  کجا میری، میری پیش اون بی :دوبله

 مذهبی، ایدئولوژیک و سیاسی است ی که به نوعی حاوی اشارات: مواردچهارم هگرو
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34. I'm the king of the world 
 

 دنیام  سلطان تمام جک: من
 دوبله: تمام دنیا مال منه 

 
35. Crewman: Jesus  
 

 مسیح مقدس خدمه کشتی: 
 دوبله: خدای من 

 
36. Bobby: Brock, there's a satellite call for you 
 

  داریای  تماسی از تلفن ماهوارهبراک،  بابی:
 براک تلفن راه دور داری :دوبله

 
37. Jack: We're Americans, both of us  
 

 کنیم و نیاز به معاینه نداریم( هردومون آمریکایی هستیم )بنابراین بهداشت را رعایت می جک:
 ما که شپش نداریم جفتمون :دوبله

 
38. I can see the statue of liberty already 
 

 آزادی رو ببینم. ةمجسم همه قبلِتونم  جک: می
 بینم. دوبله: من از حاال دارم خشکی رو می

ها را حذف کرده یا تغییر داده است.  البته مواردی هم بودند که معلوم نشد به چه دلیل مترجم آن
 مثال:  
 

33. Brock:  Everyone knows the familiar stories of Titanic, the nobility, the band 

playing till very end and all that. 

نواختند رو  یآخرین لحظه مهایی که تا  نوازنده ةها و دست زاده : همه داستان تایتانیک و نجیببراک
 دونند. می

طور غرق شده و چ ،جور کشتی بوده که چه این دوبله: البته همه از ماجرای تایتانیک اطالع دارند، مثالً
 ماجرا ةبقی
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افزایش، کاهش،  عبارتند از: ،کند ها استفاده می فیلم از آن ةردهایی که مترجم در حین ترجمرویک
های فرهنگی و  دهد در مواردی به دلیل تفاوت ها نشان می الچنانکه مث 5جایگزینی و حذف. تبدیل،

تابو است.  میت دارد تشخیص تابو از غیرای جز تعدیل موارد تابو نیست اما آنچه که اه اخالقی چاره
ید آ چه مواردی تابو به حساب می اگر مترجم دستورالعمل خاصی از قبل داشته باشد و بداند که دقیقاً

مواردی را که شاید تابو  ،کند و به تشخیص خود خودسانسوری نمی ،در این صورت در هنگام ترجمه
شود بلکه به  نه فقط باعث اختالل در درک فیلم میوها وگ کند. حذف گفت به حساب نیاید حذف نمی

ها  را با زیرنویس ببیند متوجه تفاوت مهمین بیننده این فیلرساند. اگر  اعتماد بیننده هم آسیب می
کار دوبله چنین است که ابتدا  ةدهد. از این گذشته انگار روی شود و لذا اعتمادش را از دست می می

شود. اگر این تصمیم از قبل گرفته مورد سانسور آن تصمیم گرفته می شود و بعد درفیلم انتخاب می
هایی که موارد تابو در آن فراوان است از قبل شناسایی شوند نیاز به دوبله و اعمال  شده باشد و فیلم

 ممیزی شدید نخواهد بود. 
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