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 یفارس ۀدوبل یدر ترجمه برا پردازیتینمود شخص

 4، الهام صادقی0نواسید شجاع نی

 چکیده
از  کنرُ دومینآن را  ،یونانی لسوفیاست که ارسطو، ف ایاندازهبهدر خلق داستان  تیشخص اهمیت

و  میمستق ۀوی: ششوندیپردازش م وهیبه دو ش اًداستان عموم یهاتی. شخصداندیارکان داستان م

 ل و گاه از زبانکُ دانای نقش در ـ گاه سندهینو م،یمستق یپردازتی. در شخصمیرمستقیغ ۀویش

، کالم م،یرمستقیغ یپردازتی. در شخصپردازدیم هاتیشخص معرفی به ـ داستان یهاتیشخص

 یپردازتی. شخصسازدیم قادر هاآنبه شناخت  خواننده را ،هاتیافکار و رفتار شخص ط،یظاهر، مح

 یقیتطب یبررس ،حاضر ۀاست. هدف از نگارش مقال میرمستقیغ یپردازتیاز عناصر شخص ی،کالم

 یآن به زبان فارس ۀ( و دوبلMy Fair Lady) «من یبایز یبانو» لمیدر ف یکالم یپردازتیشخص

 اثر(، Pygmalion) «ونیگمالیپ»نامۀ نمایشبر اساس  0662در سال  «من یبایز یبانو»است. 

د. دوبله ش یفارس ازجمله، گوناگون یهاساخته و به زبان وکریجرج ک یبه کارگردان برناردشاوجرج 

ن را آ یاریبر عهده داشت و بس ییکسما یرا عل یبه زبان فارس «من یبایز یانوب» ۀدوبل تیریمد

 در آثار ینقش محور، هاتیکالم شخص ازآنجاکه. دانندیم رانیدوبله در ا خیتار یاز شاهکارها یکی

 یپردازتیعناصر شخص ییمنجر به شناسا ،آن ۀو دوبل «من یبایز یبانو» یقیتطب یبررس ،داردمزبور 

 .شودیآن در دوبله م ینیبازآفر یهاوهیو ش یکالم

لید ک ،میرمستقیغ یپردازتیشخص، میمستق یپردازتیشخصبانوی زیبای من،  کلیدی: هایواژه

 ی، گویش.کالم یپردازتیشخص
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 . مقدمه0

 نی. ادهدیم لیتشک (My Fair Lady) «من یبایز یبانو»حاضر را  قیتحق ۀکریپ

 لیدل .پردازندیم تیکالم و شخص ۀاست که آشکارا به رابط ییهالمیاز معدود ف لمیف

ز است ا یاقتباس وکریجرج ک لمیکرد که ف جووجستمهم  نیدر ا توانیامر را م نیا

و  تیزبان، شخص ۀرابط»آن  یۀماکه درون (Pygmalion) «ونیگمالیپ» ۀنامشینما

گران به بررسی ، پژوهشدر این پژوهش. (0676:706، )بردزمور است«یاجتماع ۀطبق

« بانوی زیبای من»در دوبلۀ فارسی فیلم  (characterization)پردازی شخصیت

 یکالم یپردازتیدر طول مقاله، تنها شخص تیمحدود لیبه دلپردازند؛ اما می

 است. شدهبررسیها ( در نمونهلمیف یاصل تی)شخص «تلیدول زابتیال»

 قیتحق سؤاالت و مسئله انیب. 0ـ0

، دارد یسینوو داستان ییگوداستان خیبه قدمت تار یاسابقه یپردازتیاگرچه شـخص 

هفدهم شروع شد و بعدها از قرن  قیو دق جدی صورتبه» یپردازتیه به شخصتوجّ

: 0970 ،)اخوت «دیبه اوج خود رس یشناختروان یهامانخصوص رُمان بهبا پا گرفتن رُ

گران در مطالعۀ حاضـر، به بررســی این موضــوع یعنی بررسی  رو پژوهشازاین .(042

ــیت ــخصـ در ترجمه و دوبله  (verbal characterization)پردازی کالمی نمود شـ

(dubbing) زند و در پی آن هسـتند تا با طرح دو پرسـش زیر، این مسئله را   پردامی

 بررسی کنند:

 ؟اندکدم My Fair Ladyدر  یکالم یپردازتیشخص یابزارها. 0

 چگونهمن(  یبایز یآن )بانو ۀدر دوبل My Fair Lady یکالم یپردازتیشخص. 4

 شده است؟ ینیبازآفر

 

 



 499/  فارسی دوبلۀ برای ترجمه در پردازیشخصیت نمود

 قیتحق ضرورت و اهداف. 4ـ0 

حوزه،  نیپژوهش در ا اهمیتو  اتیدر ادب یپردازتیشخص ریخیتاقدمت  باوجود

 ؛ بر این اساسصورت نگرفته است یپردازتیشخص ۀدر حوز یچندان یبوم یهاپژوهش

 پردازی کالمیبه نمود و بازآفرینی شخصیت پژوهش در پرداختن نیو ضرورت ا اهمیت

 یردازپتیشخص یابزارها نیتراز مهم یکیکالم در ترجمه برای دوبله به فارسی است. 

 تیشخص یهازهیبه افکار، احساسات و انگ توانیم آن یاز مجراکه  است میرمستقیغ

 برد. یپ

 قیتحق ۀپیشین. 9ـ0

 یچندان یبوم یهاپژوهش ،در ادبیات یپردازتیشخص ۀقدمت چهارصدسال باوجود

 معدود از در ترجمه صورت نگرفته است. یپردازتیشخص ینیو بازآفر هحوزاین در 

ی کربالئتوان به این دو مورد اشاره کرد: گرفته در این خصوص می های صورتپژوهش

دفاع  ادبیاتدر  یردازپتیطنز و شخص ۀترجم»ای با عنوان ( در مقاله0964ی )افضلو 

اند. پرداخته دفاع مقدس ادبیاتطنز در  ۀترجم هایتیمحدودبه بررسی « سدمق

ه بطنز  ۀترجم یکه مترجم برارا  ییراهکارها ریتأث نزایمگران این پژوهش نیهمچن

 موردمطالعهس آثار دفاع مقدُ یسیانگل ۀدر ترجمی پردازتیبر شخصکار گرفته است، 

 یضمن یتقابل انگاره، معنا حاکی از آن است که پژوهش نیا نتایج .انددادهقرار 

طنز  ۀرجمزبان ممکن است در ت ایفرهنگ  کیکلمات و کلمات و عبارات مختص 

 رسیدن نظربه  رمعمولیو غ بیجباعث عاین که  کنند جادیمترجم مشکل ا یبرا

 .شودیدر زبان مقصد م زبان مبدأ هایتیشخص

عبارات  ۀهنجارهای ترجم»( در پژوهش دیگری با عنوان 0964افضلی و حیدری )

ایه و مثیر این عبارات بر درونأو ت هارمانآمیز از انگلیسی به فارسی در کنایه

ت عبارا ۀشده در ترجمتعیین هنجارهای استفادهبه بررسی « هارمانپردازی شخصیت

یر این ثأشده از انگلیسی به فارسی و همچنین بررسی تهای ترجمهآمیز در رمانکنایه
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نتایج این تحقیق اند. ها پرداختهرماناصلی  ۀمایپردازی و درونها بر شخصیتترجمه

مایه و تواند بر درونکنایه می ۀترجم انگاشتن نادیده هچگونکه  دهدمینشان 

 گذارد.بثیر أت هارمانپردازی شخصیت

دانست که به  ییهاپژوهش نیاز نخست توانیحاضر را م ۀمقالبر این اساس 

رجمه تآن در  ینیبازآفر یهاوهیو ش یکالم یپردازتیشخص ژهیوبه ی،پردازتیشخص

در  یارزش فراواندست، ازاین یاست که مطالعات یهی. بدپردازندیدوبله مبرای 

 .دارند یاجتماع یِشناسترجمه و زبان ،یسازلمیف ،یسینوداستان یهاحوزه

 قیتحق یهاافتهی و بحث. 4

های گونه (My Fair Lady)« بانوی زیبای من»پردازی کالمی در ترین ابزار شخصیتمهم

عه، های متعلق به طبقۀ فرودست جام، شخصیتگوناگون زبان انگلیسی هستند. در این فیلم

گویش رایج طبقۀ کارگری و  (Cockney)الیزابت دولیتل و پدرش به گویش کاکنی  ازجمله

گویش جغرافیایی  تنهانهتوان آن را یجه میدرنتکنند. تُهیدستِ شرق لندن صحبت می

(Regionalect)  بلکه گویش اجتماعی(Sociolect) بل، پروفسور در نظرگرفت. در مقا

هیگینز، کُلُنل پیکرینگ و بانوان متشخص و ثروتمند فیلم به انگلیسی معیار 

(StandardEnglish) گویند که این مسئله نشان از اصالت، طبقۀ اجتماعی، حرفه سخن می

)رک: پرتگال،  9در دوبلۀ فیلم، از میان پنج روش پیشنهادی پرتگال دارد. هاآنو حتی تحصیالت 

یگزینی گویش زبان مبدأ با گویشی مشابه در زبان مقصد )روش جا، از روش (91-90: 4114

 اند.و گویش کاکنی را به گویش عامیانۀ کوچه و بازاری برگردانده سوم( بهره جسته

                                                           
بان زهای ای از گویشگیری از آمیزهاند از: بهرهپنج روش پیشنهادی پرتگال برای ترجمه گویش عبارت .9

-pseudo)های زبان مقصد گیری از گویشخلق گویشی جدید با بهره ؛(dialect compilation)مقصد 

dialect translation)گویش به گویشی مشابه در زبان مقصد ۀترجم ؛ (parallel dialect translation)؛ 

که جایگزینی گویش با  (standardization)معیارسازی  و ؛(dialect localization)سازی گویش بومی

 گویش معیار در زبان مقصد است.



 497/  فارسی دوبلۀ برای ترجمه در پردازیشخصیت نمود

ه ها بآن ۀگوهای انگلیسی و ترجموها، گفتسهولت مقایسه و بررسی داده برای

 .گیردمیتطبیقی صورت  ۀایسو مق شودمیجدول گردآوری چهار فارسی در 

 یکالم پردازییتدر شخص یدستور یخطاها ۀ. نمون0 جدول

 دقیقه بانوی زیبای من My Fair Lady شخصیت

 Look where you're الیزابت دولیتل

goin’, dear, look 

where you're goin’! 

(Cockney British 

dialect) 

 

 !جلو چشاتو بِپا عزیز

 )گویش عامیانه فارسی(

1:19:97 

 ?Oh, e's your son, is e الیزابت دولیتل

Well if you'd done 

your duty by him as a 

mother should, you 

wouldn't let him spoil 

a poor girl's flowers 

and then run away 

without payin'. 
(Cockney British 

dialect) 
 

نه؟ اگه خوب  ،پسر شماست

و ین کارتربیتش کرده بودی ا

ذاشت گاُلی ... نمی کردنمی

یه دختر بیچاره خراب بشه 

بعدشم پول نداده بزنه به 

 چاک

 )گویش عامیانه فارسی(

1:19:92 

 Did you tell him I الیزابت دولیتل

come in a taxi? 
(Cockney British 

dialect) 

 

بینم بهش گفتی ما با 

 تاسکی اومدیم؟

 )گویش عامیانه فارسی(

11:47:96 

 That's done you, 'enry الیزابت دولیتل

'iggins, it 'az. 
(Cockney British 

accent) 

هااااا دیگه کَلَکِت کَنده شد 

 آق ایگینز

 )گویش عامیانه فارسی(

14:21:10 
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پردازی کالمی هستند. الیزابت خطاهای دستوری نیز از دیگر ابزارهای شخصیت

مملو از  هاآنند و به همین دلیل کالم دولیتل و پدرش تحصیالت چندانی ندار

خطاهای دستوری است. در مقابل، پروفسور هیگینز تأکید و دقت بسیاری در صحیح 

دارد. در دوبله، خطاهای دستوری با واژگان، نحو و تلفظ گویش عامیانه  سخن گفتن

 اند.یگزین شدهجا

 یکالم پردازییتشخص در دشواژه و دشنام ۀ. نمون4 جدول

 دقیقه بانوی زیبای من My Fair Lady شخصیت

 'Two bunches o الیزابت دولیتل

violets trod in the 

mud. A full day's 

wages! 

دو دسته بنفشه افتاد تو گِل و 

 مزد یه روز ما مالید!

1:19:24 

 If it's worse it's a sign الیزابت دولیتل

it's nearly over. 

Cheer up cap'n; buy 

a flower off a poor 

girl. 

...  تندتر شده پَ بند میاد

ر ... گُل بخ بیخیاالتش سرکار

 از یه دختر فِقیر

1:16:06 

 Oh, sir, don't let him الیزابت دولیتل

charge me. He 

dunno what it means 

to me. They'll take 

away me character 

and drive me on the 

streets for speakin' t' 

gentleman! 

آهای آقا نزار به ما بُهتون بزنه 

 نمیذارن...  نونِمون آجر میشه

اینجا کار و کاسبی کونیم 

که با یه آقا حرف واسه این

ذارن اینجا گُل زدیم نمی

 !بفروشیم

1:17:00 

 

 Well, if you was a الیزابت دولیتل

gentleman, you 

might ask me to sit 

down 

ا تعارف ا باشی اول به مقاگه آ

 .کونی بیشینیممی

11:42:91 

 I ain't got no الیزابت دولیتل

parents. 

 11:99:22 ما که ننه بابا نَرریم



 496/  فارسی دوبلۀ برای ترجمه در پردازیشخصیت نمود

نیز در سخنان الیزابت دولیتل  (Taboo word)و دُشواژه  (Swear word)دشنام 

ادبانۀ الیزابت بارها موجب ناراحتی خورد. کالم خشن و بیو پدرش بارها به چشم می

های شخصیت شود. گفتنی است که دشنامهای دیگر داستان میشم شخصیتو خ

ه خود ها را بالیزابت به بحث دا  محافل انگلستان تبدیل شدند و حتی تیتر روزنامه

 .اندشدهترجمهها گاه حذف و گاه اختصاص دادند. در دوبله، دشنام

 یکالم پردازییتدر شخص عامیانه اصطالحات ۀ. نمون9 جدول

 دقیقه بانوی زیبای من My Fair Lady صیتشخ

 Here, take the 'ole الیزابت دولیتل

bloomin' basket for 

sixpence! 

طوره گاُل با حاال که این

 سبدش مالِ تو

1:02:16 

 

 Y'ain't gonna take الیزابت دولیتل

me 'ard-earned 

wages and pass 'em 

on to a bloody pub-

keeper! 

ی که با جون چِندِرغاز

کندن درآوردیم نمیدیم 

 یچی بخونهبدی به اون می

 همه چیز

11:49:09 

 'Move yer bloomin الیزابت دولیتل

arse! 

 10:90:02 دِ یاال بکش حیوون

 

ه برد که در دوبله بالیزابت دولیتل از اصطالحات عامیانۀ انگلیسی نیز بهره می

 اند.اصطالحات عامیانه برگردانده شده

 صدا یلحن، سرعت کالم و بلند ۀ. نمون2 ولجد

 دقیقه بانوی زیبای من My Fair Lady شخصیت

 1:00:16 وِلِلِش !Garn الیزابت دولیتل 

 My aunt died of الیزابت دولیتل 

influenza—so they 

said—but it's my 

ی من از آنفلوانزا میگن عمه

طور ولی این ؛جان کَند

دانید به نظر من نیست. می

10:42:07 
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belief they done the 

old woman in. 

کَلَکِ آن پیرزن بیچاره رو 

 کَندند

 Somebody pinched الیزابت دولیتل 

it. 
 10:46:17 یکی اونو کِش رفت

 

نقش  My Fair Ladyپردازی لحن، سرعت کالم و بلندی صدا نیز در شخصیت

 اند.کنند که در دوبله نیز رعایت شدهمهمی ایفا می

 یریگجهینت. 9

 یبایز یبانو» میرمستقیغ یپردازتیدر شخص زیادی تأثیر یکالم یپردازتیشخص

)تلفظ، واژگان و اصطالحات،  یزبان یهاشیها و گوگونهدارد.  (My Fair Lady) «من

 یپردازتیصدا عناصر شخص یشواژه؛ لحن؛ سرعت کالم و بلندشنام و دُددستور(؛ 

 ۀاست. در دوبل شدهاستفاده هاآناز  کراتبه وکریجرج ک لمیهستند که در ف یکالم

 ۀدوبل یبرا ییبرگردانده و راهبردها یبازارکوچه ۀانیعام شیبه گو یکاکن شیگو لم،یف

 است. شدهگرفتهدر نظر  عناصر گرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 420/  فارسی دوبلۀ برای ترجمه در پردازیشخصیت نمود

 شناسیکتاب

 فارسی

 .فردا: اصفهان. داستان زبان دستور ،(0970) احمد، اخوت،. 0

 از آمیزکنایه عبارات ترجمۀ هنجارهای» ،(0964) لیال کتایون؛ حیدری، لی،افض. 4

 پردازیشخصیت و مایهدرون بر عبارات این تأثیر و هارمان در فارسی به انگلیسی

 .44-00 صص ،24 پیاپی ،00 ترجمه، شمارۀ مطالعات نامۀفصل ،«هارمان

 ادبیات در پردازیشخصیت و طنز ترجمۀ»(. 0964) کتایون افضلی، مهدیه؛ کربالئی،. 9

-29 صص ،9 ترجمه، شمارۀ مطالعات و خارجی زبان آموزش نامۀفصل. «مقدّس دفاع
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