
 
 
 

 گوهای طنز در فیلم وگفت ةترجم
 

 1سعید عامری
 

 مبانی نظری ترجمه طنز
است، چون بسیاری از موارد طنز  طنزموارد  ةترجم ،فیلم ةترجمبزرگ های یکی از چالش

در نظر « شوخی»ناپذیرند. در این مقاله طنز را در معنی وسیع آن معادل با ترجمه اساساً
بیان شود؛  ییا صوت یصورت غیرکالمی یعنی تصویرطنز ممکن است به ،فیلمدر گیریم. می

طنز ممکن است به شکل کالمی بیان همچنین صدای ناهنجار. ایجاد آوردن یا در شکلکمثل 
مترجم ممکن است چون است برای مترجم خود چالش دیگری  تشخیص طنز کالمی .شود

شخیص دهد. فیلم تعنصر طنز را در نتیجه نتواند آشنایی نداشته باشد در مبدأفرهنگ آنقدر با 
از خوانندگان یا  برخی فقطممکن است د و ندار پهلویت چندماهبسیاری از طنزها هم البته 

یرغم رند ممکن است علدانباالیی طبعی شوخحس مترجمانی که شوند. ببینندگان متوجه طنز 
گوینده  ةطبعاننتوانند متوجه طنز یا ظرافت کالمی و شوخ أآشنایی با زبان و فرهنگ مبد

مکن ممزه بیاید. این نکته بشوند و یا ممکن است متوجه طنز بشوند اما طنز به نظرشان بی
 (.2005)کیارو،  ثیر منفی بگذاردأطنز ت ةاست بر ترجم

د انطنز سخن گفته ةترجم ةدربارشنیداری دیداری ةترجم ةحوزپژوهشگران بسیاری در 
وی بر این وجود ندارد. نظری میان پژوهشگران یا مترجمان ( اتفاق2012ولی از نظر چاومه )

 یطنز را عنصرناپذیری طنز معتقد هستند ولی گروه دیگر باور است که گروهی به ترجمه
ترجمه است با قابل ،م که طنزیدانند. اگر فرض دوم را بپذیرپذیر مینگیز اما ترجمهابرچالش

این پژوهشگر و کرد. باید ترجمه چگونه را ه طنز کاینو آن شویم می مشکلی دیگر مواجه
مخاطب ترجمه خنداندن ژانر کمدی اولویت  ةدوبلمترجم اسپانیایی بر این باور است که در 

انتقال عین شوخی متن اصلی را جرح و تعدیل کند چون  مبدأتواند متن است و مترجم می
 رد غالب برایـار رویکـ( چه2010کیارو )کند.  همعنا جلوت در متن مقصد بیـاسن ـممک

                                                           
 مطالعات ترجمه، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری  1
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 کند:طنز کالمی معرفی می ةترجم
از طنز مثل بازی بخشی )ممکن است  شودمی منتقلترجمه به طنز کالمی بدون تغییر  -1

 .(رودببا کلمه از بین 

 شود. می مبدأطنز طنز متفاوتی جایگزین  -2

 .شودمی مبدأطنز اصطالحی جایگزین  -3

 .شودحذف میطنز  -4

 How I Met Your Motherی از قبیل یهاسریال .نیستممکن البته حذف طنز همیشه 
حضار  ةخنددر موارد طنز و شوخی اند که شدهساخته طوری  The Big Bang Theory یا

بیننده گرنه قل گردد وتباید منشوخی موارد  گونهاینین در ابنابر .شودشنیده می برنامههم در 
 ةخنددهد دلیلی تن به ترجمه نمیبه هراگر شوخی ( 1996) نظر زابالبیسکوبهماند. ناکام می

 حذف کرد. دوبله در توان را میحضار 

طنز نباید  ةترجمهای روشبرای معتقدند (، 2012هشگران دیگری همچون چاومه )پژو
سپس  نگاه کند ومتن مقصد اول باید به کارکرد  ةچرا که مترجم در وهلاولویت تعیین کرد 

نیز معتقد است که  (1994)زابالبیسکو بگیرد متن را به چه روش ترجمه کند. تصمیم 
اولویت مترجم باید ایجاد تعادل باشد، یعنی شوخی در برابر شوخی، و عین واژگان نویسنده 

 مناسبی برای ةوی همچنین از تکنیک جبران به عنوان شیویا گوینده اهمیت چندانی ندارد. 
این تعادل را  ندهدکند. به نظر وی اگر طنز کالمی تن به ترجمه طنز کالمی یاد می ةترجم

یا اینکه اگر عنصر طنز  ؛کرد دوبله جبران در توان با صدا و لحن صحبت گویندگانمی
طنز  ةالبته به هنگام ترجمک دیگر آن را جایگزین کرد. وبا یک جتوان میک بود وج

ی از قبیل یهارا نیز فراموش کرد؛ محدودیت رجمهو ت دوبلههای نباید محدودیت
تفاوت در و مقصد،  مبدأزمینه مخاطبین ، تفاوت در دانش پسیا سینک سازیهمگاه
ضوعات طنز دو زبان و های اخالقی و فرهنگی و رسوم دو زبان، تفاوت در موارزش

 (.1994 ،زابالبیسکوکنند )یی که تصاویر ایجاد میهامحدودیت
طنز در  ةی از ترجمیهانمونه ،درک بهتر مبانی نظری که تاکنون بیان گردیدبرای 

 ی خواهیم کرد.بررسرا  فارسی ایهای حرفهدوبله
 

 اول: طنز تصویری  ةنمون
رئیس جانی ، گرفته شده است)مستر بین( ( 2003) انگلیش جانیزیر که از فیلم  ةدر نمون

خاطر جانی انگلیش اطمینان .مراسم عزاداری امن استکند آیا انگلیش از وی سوال می
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شود در به محض اینکه کالم جانی انگلیش تمام می .مین شده استأدهد که امنیت کامل تمی
جانی انگلیش نتواسته است امنیت کامل مراسم ، یعنی دهدسر وی انفجار بزرگی رخ میپشت

 :را حفظ کند
Boss: Everything in order, English?  
Johnny English: I think you'll find it's rather more than just in order, sir. 
You're now entering the most secure location in the whole of England. 

 
 همه چی مرتبه انگلیش؟ رئیس:

ترین مکان در کل تره. االن شما وارد امنمرتب که چه عرض کنم قربان، مرتب جانی انگلیش:
 .انگلستان شدید

 
  لطیفهدوم:  ةنمون

این مقاله خارج است و  ةدارند که از حوصل بندی مشخصینیز برای خود دستهها لطیفه
 پالپزیر از فیلم  ةنمون ( مراجعه کنند.1996)زابالبیسکو  ةتوانند به مقالخوانندگان می

معروف  جوکمیا قصد دارد برای وینست . در اینجا گرفته شده است( 1994) فیکشن
ولی در این ک عناصر فرهنگی خاصی ندارد ورسد که جکند. به نظر می تعریفخودش را 

است و هم به فرنگی سس گوجهبه معنی بازی شده است که هم  ketchupجوک با کلمه 
این لطیفه، مترجم سعی کرده با بازی با کلمه  ةدر ترجم. catch upیا « رسیدن»معنی 

 شوخی را به بیننده ایرانی منتقل کند: «ربع»و  «رب»
 

Mia:  . .. Three tomatoes are walkin' down the street. Papa Tomato, Mama 

Tomato and Baby Tomato. Baby Tomato starts lagging behind, and Papa 

Tomato gets really angry. Goes back and squishes him and says, "Ketchup." 
 

، گه یه ربع دیگهبابا میرسیم خونه. پرسه پس چرا نمیفرنگی خسته از باباش میبچه گوجه :میا
بابا عصبانی  میگه این ربع آخه چیه؟صدبار این جواب رو شنیده بود  که. بچه ربع دیگه یه
 گه این شد یه رب )ربع(.و میکنه فرنگی را له میشه و بچه گوجهمی

  

 بازی با کلمات سوم: ةنمون
شده است آقای ویکتور ناورسکی به دلیل  گرفته( 2004در این نمونه که از فیلم ترمینال )

مرتکب خطاهای زبانی بسیاری هنگام صحبت در ندارد ی کافاینکه به زبان انگلیسی تسلط 
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)خیانت  cheatواژه تواند نمیدر این دیالوگ ویکتور شود، از جمله در دیالوگ زیر. می
  شود: و این امر باعث ایجاد خنده می chitگوید کردن( را درست تلفظ کند و می

Enrique: So She had a boyfriend? For how long? Two years? What 

happened? 

Victor: He chit. 

Enrique: What? 

Victor: He chit. 

Enrique: Eat shit? 

Victor: He chit. He chit. He chit. 

Enrique: Repeat exactly what she said. 

Victor: He chit. She catch him… 

Enrique: He cheats. 

Victor: Yes, yes. What we call krushkach. We say krushkach. One man, two 

womans. Crowded, you know. 

Enrique: OK. He cheats. You say "cheats". 

Victor: He chit. 

Enrique: No, "cheat". 

Victor: Enrique, you, no chit. 

Enrique: No cheat. 

Victor: No chit. 

Enrique: No. I won't cheat. 

Victor: She's a nice girl. She won't take your chitting.  
 

 چی شد؟ برای چه مدت؟ دو سال؟ پس یه نامزد داشته؟ انریکه:
 خورد.کک  ویکتور:
 چی؟ انریکه:

 کک خورد. ویکتور:
 کک خورد؟ انریکه:

 کک کک خورد. کک خورد. کک  ویکتور:
 تکرار کن. تمام حرفاش رو دقیقا  چی؟ لطفاً انریکه:

 دونورس مچش گرفت...کک خورد.  ویکتور:
 کلک خورد.  انریکه:
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سه تا خوب نه. یک مرد دو تا زن کرسکاچ.  گیممی گیم کرسکاچ،میآره. آره. ما  ویکتور:
 شد شلوغ. 

 گیم کلک نه کک. خورده. ما می خب پس کلک انریکه:
 انریکه تو کک نخور.  ویکتور:
 کلک. انریکه:

 کک نخور.  ویکتور:
 زنم. خورم و نه کلک میخیلی خب. من نه کلک می انریکه:

 اون خیلی دختر خوبیه نباید بهش کک بخوری.  ویکتور:
 
 طنزهای کالمی :و هفتم مشش، م، پنجچهارمهای نمونه
مربوط  هادیالوگانتخاب شده است. ( 2011) وحش نگهبان باغ کمدیفیلم از  های زیرنمونه

  روند: اضطراری می ةدارند به یک جلسقسمتی است که حیوانات به 
 

Wolf: What, oh, nothing. I certainly wasn’t cleaning my basement. 

 کنید؟گم چرا یکهو چراغا رو روشن میکی بود؟ چیزه؟ می گرگ:
 

ها روشن ه محض اینکه چراغکند و برا تمیز میخودش دارد در این قسمت گرگ 
همین و برای گرفته است کردن خودش تمیزهنگام را  شمچکند که کسی شود گمان میمی

چیز دیگری . این طنز کالمی در دوبله به استبوده کردن کند که مشغول تمیزکتمان می
 منتقل شده است. رسد که میطنز به نظر  اثرتغییر پیدا کرده است ولی 

 
Elephant: Ok, here we go. If this is another eating intervention, I'm not 

hearing it. This is my ideal weight. Ask the vet. 
م سرجام. وزنم خیلی هم گردمیوزنم نظر بدن، بره ع باگر بخوان دوباره راجها، بریم بچهفیل: 

 تونید از کیت بپرسید. شه میمناسبه. اگر باورتون نمی
 

به خاطر وزن باالی وی است و  کند که جلسه احتماالًدر این دیالوگ، فیل گمان می
 شود. تغییر چندانی در ترجمه طنز دیده نمیدارد. نوزن که اضافهکند میکید أت

 
Lion: All right. I got a very busy schedule. This better be good.  

Lioness: You sleep 20 hours a day, Joe. I think you'll live. 

Lion: Okay, things I didn't want the group to know. 
 

 سرم خیلی شلوغ بود. به نفعتونه که موضوع مهمی باشه.  شیر نر:



 ششموشصت هشمار /هفتموفصلنامه مترجم/ سال بیست //////146

 گی؟همش خوابی. چرا دروغ می تو که کار نداری شیر ماده:
  م بقیه از کارمون سردر بیارن. خوایفه، نمیعساکت ض شیر نر:

که سرش خیلی شلوغ بوده شود مدعی میرسد و در این دیالوگ، شیر نر هم به جلسه می
طنز زند چون همش خواب است. ف میوبل گویدو میکند شیر ماده وی را ضایع می. است

دیالوگ زیر، مترجم از عناصر بومی برای  ةدر ترجمبه خوبی در دوبله منتقل شده است. 
 گرفتن شوخی استفاده کرده است: 

Crow: Awesome, we got a plan.  

Monkey: Hey, what's this now? 

Bear: Wait. You’re not a zoo animal.  

Crow: Excuse me. Am I standing in the zoo? Then I'm a zoo animal. 

Monkey: Don't get mad at us because no kid says, "Mommy, I wanna see a 

crow". 
 خوبی کشیدی. ةآفرین، نقش کالغ:

 . وایسا ببینم این کی بود میمون:
 سیاه. وحش نیستی دمتو که از حیوونای باغ خرس:
 شوم دیگه. از شهروندان اینجا محسوب میوحش نیستم؟ پس یکی مگه من االن توو باغ کالغ:

 پول بده کالغ ببینه.کی میاد  ها.بادمجون هم شده جزو میوهکشکحاال تاخیال، از کیبی میمون:
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