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رشددس ددریع فندداوری بددازار مول د لات دی دساریشددنیساری و ترجمددآ نهددا را موو د ل
دداهوه ا دد
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 .۱مقدمه
امدا ایدن

ترجمآ دیساریشدنیساری همد اره بدا فنداوری و ت دعآ ن پی ندس داشدوه ا د

پی نددس بددا تدد تگرفون بددازار زاد کدده ارمنددان ن لیبرالیسدد ا دد  ،امددروزه مسددووک تر از
پدیح مدینمایدس ایدن و ددعی  ،بددا رتددابویکددردن اتولدداد و کدداهح مساه ددآ نهادهددا ،نقددح
ملدددر کننسگان مولددد لات را نسدددب
مولد لاتی را مشددوریمددسارتر دداهوه ا د

بددده دددایر عناصدددر پررنددد تر و بدددازار دندددین
در ضقیق د  ،یا د های ن لیبرالیسددوی بددازار

بددا «هل ص دی ددازی ،زاد ددازی و مقرراتزدایددی» ،پ ی داییهددای عنانگسسددوهای را بددهویژه
در عرصددآ ت لی دس ،عر دده و ترجمددآ دددار دی دساریشددنیساری ،پ دیح رویمددان تددرارداده ا د
(اکبددرزاده جهرمدی ،51۸2 ،ص  )۹بدده اعوقدداد لد دی ( ،)5112از جم دده ویژگدیهددای بددازار
و تجددارت در علددر ضا ددر تعددام ی ب د دن  ،شخل دی دازی  ،ن دی ب د دن  ،ارزان ب د دن و
مسددوقی ب دن ا د

مجمد

ایدن ویژگدیهددا کدده بهوا ددطآ پیدسایح اینورند

اتفدداا افودداده،

اولداا ارتبدداب می دان ت لیسکننددسگان و ملددر کننسگان را بددهط ر مسددوقی امکانپ د یر دداهوه و
دانی داا ملددر کننسگان را در فراینددس ت لی دس دهال د

داده ا د

ه د اکن د ن موددرج مول د لات شددسه انددس (ه

د یقه و فا د ی ض پندداه ۸۹۳2؛ فا د ی

ض پندداه و ه

یعنددی ملددر

کننددسگان نی د

د یقه )۸۹۳2 ،در ضقیق د  ،امددروزه ب دیح از پ دیح بددا پسی دسهای م د اجهی

کدده اوربددن ( )5112بددهض

ن را تددسرت مشددوری ه انددسه ا دد

امددروزه ملددر کننسگان

در فراینددس ت لیددس مولدد لاتی کدده هدد د بددهدنبال ن هسددونس مشددارک

و عام یدد

(کا ددرت )51۸2 ،؛ دددرا کدده هم د اره مددیت اننددس نظددرات ،انوظددارات ،ر ددای

دارنددس

و نار ددایوی

ه د د را نددهتنها بدده ت لیسکننددسگان ،ب کدده بدده ددایر ملددر کننسگان ،مددنعکک کننددس تددسرت
مشوریان در علدر ضا در بدا د ور دی بده اط اعدات ،گ یندههای موفداوت و دایر مشدوریان
امکانپد یر مدیگددردد ،از ایدن رو رفوارهددای هریدس و رفوددار ارتبدداطی ملددر کننسگان تود
تأدیر شبکههای اجوماعی ترار دارد
در ارتبدداب بددا ملددر

کالاهددای دیددساریشددنیساری نیدد و ددعی

مولدد لات و هدد نودد ة ملددر

نهددا را تنییددر داده ا دد

م جدد د هدد شددکل

امددروزه بیننددسگان ایددن

مولدد لات کموددر در فضدداهای عمدد می مثددل ددینما و ضوددی در جمددع هددان ادگی بدده

۹

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

تماشددای ای دن مول د لات م دیپردارنددس و بددرای مشدداهسة نهددا بدده دینماهای اینورنو دی ی دا
همددان هددسمات ر ددانهای دیال روی وردهانددس بددهع اوه ،ملددر کننسگان ای دن مول د لات
دی،ر بیننسگان منفع دی نیسدونس کده تنهدا بده تماشدای مولد لات بنشدیننس بده اعوقداد داومده
( ،51۸۱ص  ،)72از جم دده تددأدیرات علددر دیجیوددال شددکلگیری «فرهن د

دیجیوددالی ا د

کدده ملددر کننسگان را تددادر دداهوه در فراینددس ت لیددس مولدد لات دیددساریشددنیساری
مشارک

داشوه باشنس»
کده ضد زة مطالعدات

با ت جه بده نهده گفوده شدس و همهندین بدا اشداره بده ایدن مط د

ترجمدده امددروزه ضد زهای فرارشددوهای (نرگددارد و ردوویندی ،بددهنقل از گنو لددر )51۸2 ،ا د
که پژوهحهای هد د را بده زمیندههای هدار از ایدن میدسان همهد ن اتولداد ،هندر ،ف سدفه
و غیددره گسددور

داده ا دد  ،مددیتدد ان بدده لدد وم پژوهحهددای مددرتبط بددا دریافدد

ملددر کننسگان مول د لات ترجمهشددسه ،پ دی بددرد بنددابراین ،هددس

ای دن پددژوهح کش د

مضامین نهفوه در دیسگاههای بیننسگان پ یانماییهای دوب هشسه در ایران ا
 .۲پیشینة پژوهش
بددهدنبال تو لددات ضاصددل از پیشددرف

فندداوری اط اعددات و اینورندد  ،ضدد زة مطالعددات

ترجمه همه ن دایر ض زههدا ازجم ده اتولداد ،بدازار ،ر دانه و غیدره ،د دوخ

تو لدات

زیادی شس ت ازن میان عر ده و تقا دا در بدازار ترجمده تنییدر کدرد ،شدی ة ت لیدس و عر دآ
مول د لات موو د ل شددس و در نهای د  ،ع امددل بهگ نددهای د د

بدده د د

ه د دادنددس کدده

انوظددارات و دد ای ملددر کننسگان تنییددر کنددس (گامبیدده )51۸7 ،برهددی از صدداض نظران
ضد زة مطالعددات ترجمدده همهد ن پرزگن ال د ( ،51۸7ص  ،)5۹۹از ایددن تنییددرات بددهعن د ان
درهح هم،دانی ۸در مطالعدات ترجمده یداد کردهاندس و بده همدین دلیدل ا د
ا ددر ،برنددارد-مرید نی و ا ددمی
تن

(بددهنقددل از فرنانددسز ک ددوال  ،)51۸۱ ،تکن لد ی مددا را بددا

و تکثر د ای و ارجوی هدای مخاطبدان روبدهرو داهوه ا د

دهددهای ا دد

کده بدهزعد

بایدس افد ود کده دندس

در مباضددو مربدد ب بدده ترجمددآ مودد ن ادبددی ،و ضوددی ترجمددآ ددایر مودد ن
1. demotic turn
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همهدد ن مودد ن تب یندداتی ،مورجمددان و صدداض نظران همدد اره جای،دداه ویددژهای بددرای
مخاطبددان تا ددل ب دهانددس امددا مخاطبددان مولدد لات دیساریشددنیساری تنهددا در دهددآ اهیددر
م رد ت جه پژوهش،ران این ض زه ترارگرفوهانس
از جم دده رویکردهددای پژوهشددی کدده هم مددان بددا گسددور
گرفد

تکن ل د ی و ر ددانه شددکل

دریافد پژوهی ۸بد د اولددین پژوهحهددا در ضد زة ترجمددآ دیساریشددنیساری بددا ایددن

رویکددرد ت ددط پژوهشدد،ران ایوالیددایی انجددام شددس کدده بددر دوب دآ عناصددر زبددانی موفدداوتی
همه د ن طن د و عناصددر فرهن،ددی تمرکدد داشددونس (بددرای مثددال نو د نینی 5112 ،و دیددارو،
 .)5117پددک از ن ،پژوهشدد،ران در را ددر دنیددا (بددرای مثددال در لمددان ،ن
51۸5؛ لهسددددوان ،ن

لابنددددسوی 51۸۱ ،؛ اپددددن ،ن

جنبددههای موندد عی از دریافدد

شدد ف ر،

ااهاگددددان و ا ددددامنو )51۸2 ،

بیننددسگان را در ارتبدداب بددا دددار دوب دده یددا زیرن یکشددسه

برر ی کردهانس
در ایدددران ،عدددامری ،ه
دریاف د

ددد یقه و ه اعیفریدددس ( )۸۹۳7بدددا رویکدددردی کیفدددی بددده

بیننددسگان ضرفددهای دددار دوب هشددسه ،بدده برر ددی دیددسگاهها و هنجارهددای انوظدداری

نددان پرداهوهانددس نودداین ایددن پددژوهح ضدداکی از ن ب د د کدده بیننددسگان ایددن دددار ،بددیح از
ترجمدده و موددرج  ،در هلدد ص صساپیشدد،ان امهددارنظر میکننددس تددا جددایی کدده بدده امددر
ترجمدده مرب بمیشدد د ،مشددخص شددس کدده بیننددسگان انوظاردارنددس ترجمدده دتیدد  ،روان و
بسور از لفظگرایدی باشدس در عدین ضدال ،ن،در

ندان نسدب

بده ترجمدههایی کده بدیح از

ضس مول ل را ب می ازی یا ایرانی ه میکننس منفی ب د
در پدددژوهح دی،دددری بدددا رویکدددرد ترکیبدددی ،5عدددامری ،ه

ددد یقه و ه اعیفریدددس

( )51۸۱بدده مطالعددآ ترجی هددا و ادرا مخاطبددان عددام دددار دوب هشددسه در ایددران پرداهوهانددس
پژوهشدد،ران در ابوددسا بددا ا ددوفاده از گروههددای کددان نی ۹و ملدداضبه بددا افددراد گددروه عد ام ی
را شنا ایی کردهانس کده مود ر دریافد

و ن،در

بینندسگان ا د

پدک از ن ،بدا ت جده بده

ع امددل ا وخرا شددسه از فدداز اول پددژوهح ،پر ددحنامهای طراضیکردهانددس کدده پددک از
1. reception studies
2. mixed-method
3. focus groups
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اطمیندان از روایددی ۸و پایددایی 5ن ،بددهعن ان ابد ار گدرد وری داده مد رد ا ددوفاده تددرار گرفوده
نوداین نشدان داده ع امدل موفداوتی از جم ده اند ا هم،اه دازی ،وفداداری بده ترجمده

ا

و عسم ا وفاده از انس ر در دریاف
ن،ددر

بیننسگان ادرگ ارنس

و انوظددارات بیننددسگان دددار دوب هشددسه در ایددران پددژوهح دی،ددری ا دد

عددامری و ه
پروفایدل فیکبد

کدده

دد یقه ( )51۸۱انجددام دادهانددس ایددن پژوهشدد،ران پر ددحنامهای را بدده
افددرادی ار دال کردهاندس کدده در ایدن شدبکآ اجومدداعی فعالید

داشددونس و

از طری د صددفوات و گروههددای فیکب د کی کدده در زمین دآ دوب دده فار ددی فعالی د

میکننددس،

شنا ایی شسهانس یافودهها نشدان داده ا د

کده کیفید

ترجمده نقدح دندسانی در انوظدارات

بیننددسگان نددسارد همهنددین ،ان،یدد ة اصدد ی بیننددسگان دددار دوب هشددسه ،در مقایسدده بددا دددار
زیرن یکشددسه ،ددان و بددیدرد ددر لدد تبردن از تماشددای مولدد لات دیساریشددنیساری
ا
دنانکدده در مقسمدده نی د گفو ده شددس ،بددازار در علددر ن لیبرالس د بددازاری شخلددی ،نددی،
ارزان ،مسددددوقی و تعددددام ی ا دددد

شخلی ددددازی ،ملددددر کننسگان مولدددد لات

دیساریشددنیساری را تددادر دداهوه هدد د تلددمی ب،یرنددس بدده ددده شددی های مولدد لات را
دریاف

و با ده کیفیوی نها را مشاهسه نماینس

ندی بد دن بدازار تددا جدایی کده بده مولد لات دیساریشدنیساری مربد ب میشد د ،زمددان
ت زیددع و عر ددآ ایددن کالاهددا را ،ه د اه بدده زبددان اص د ی و ه د اه ترجمهشددسه ،بدده ضددساتل
ر ددانسه ا دد

ضوددی اگددر هدد د مولدد ل ب افاصدد ه در د ددور

نباشددس ،هبددر بدده بددازار

مددسنح ب افاصدد ه بدده ملددر کننسگان میر ددس از دی،ددر ملددادی

نددی بدد دن بددازار،

اط ا یددافون ددریع ت لیسکننددسگان از دیددسگاههای ملددر کننسگان ا د

کدده هدد د بددهدنبال

تعام یب دن شدرایط تجدارت در علدر دیجیودال پسیدس مدسه ا د
دیساریشنیساری نید کداهح یافوده ا د

ه یندآ تهیده مولد لات

ملدر کننسگان یدا مولد لات را رای،دان دان د د

1. validity
2. reliability
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انس ه ینهای بده نهدا د ور دی دارندس از ایدن گ شدوه ،بدا ید

دان د مول ل میت اننس ن را در د ور

بدار

عسه زیادی ترار دهنس

ن بعسی کده بدیح از دایر پیامدسهای تو لدات تکن لد ی بده پدژوهح ضا در مربد ب
می گردد ،تعام ی بد دن و مسدوقی بد دن بدازار ا د

در ضد زة مطالعدات ترجمده و بدهویژه

در ترجمآ مولد لات دیساریشدنیساری ،ایدن دو ویژگدی باعدو شدسه امکدان تبدادل دیدسگاه
میددان ملددر کننسگان مولد لات و مورجمددان ایددن دددار بددهراضوددی فددراه گددردد از د ی
دی،در ،مورجمددان و دایر مو لیددان همهد ن صساپیشد،ان کدده بددهراضودی میت اننددس از نظددرات
کدداربران مول د لات مط ددع گردنددس ،بدده نیازهددا و د ای
داش

نهددا د ور ددی مسددوقی ه اهن دس

و میت اننس به این نیازها و نظرات در مول لات بعسی ه د پا خ دهنس
در ایران ،در کندار مورجمدان و صساپیشد،ان ضرفدهای کده در ت ی ید ن م دی مشدن ل بده

کددار هسددونس ،گددروه دی،ددری از مورجمددان و صددساگ اران در ا ددو دی های شددبکآ نمددایح
هددان،ی بدده ت لیددس ،ترجمدده و صددساگ اری دددار دیساریشددنیساری میپردازنددس پیددسایح و
گسددور

ددریع ایددن گددروه هدد ریشدده در تو لددات دیجیوددالی دارد (اکبددرزاده جهرمددی،

 )۸۹۳2و ه بهدلیل ن ا

کده ایدن ا دو دی ها بدا د ابط و معیارهدایی کدار میکنندس کده

دنددسان موسودکننددسه نیسددونس و در نویجدده ،از موب بیدد
اکبددرزاده جهرمددی ( ،۸۹۳2ص  )۸2طبدد

زیددادی بره ردارنددس بدده گفوددآ

مارهددای وزارت فرهندد

و ارشدداد ا دد امی «در

فاص د آ ددالهای  ۸۹۱7تددا  ۸۹۳1تعددساد برنامددههای عر هشددسه در شددبکه نمددایح هددان،ی
از جم دده ددریالهای ایرانددی ،فی هددای ایرانددی و هددارجی ،انیمیشددنهای ایرانددی و هددارجی
و دی،ر برنامهها نظیر برنامههای ترکیبی ،مسونس و کنسرت ،کام اا اف ایح یافوه ا

»

بنا بر نهه گفوهشس ،جای هالی پژوهحهدایی کده بده شدکل مومرکد بدر نود ة کدار ایدن
د ددوه از ت لیسکننددسگان ،مورجمددان و صددساگ اران ب ردازنددس ،ع دد

موب بیدد

نهددا را

م شددکافانه برر ددی کننددس ،و دیددسگاه و انوظددارات ملددر کننسگان ایددن کالاهددا را رصددس
نماینس کام اا مشده د ا د

از ایدن رو ،پدژوهح ضا در در نظدر دارد بدا تمرکد بدر دریافد

مخاطبددان پ یانماییهددای دوب هشددسه در ایددران بدده کشدد
این افراد ب ردازد

لایددههای معنددایی در دیددسگاههای

2

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

 .3روش پژوهش
 .۱ .3وبنگاری

پددژوهح ضا ددر از رو

کیفددی وآن،دداری یددا نوندد گرافی بددا رویکددرد مشدداهسة

غیرمشدددارکوی ۸بهدددره بدددرده ا ددد

وا ة نونددد گرافی از ترکیددد

و اتنددد گرافی

اینورنددد

5

(مردمن،دداری) ضاصددل شددسه و یکددی از ددادهترین ،ددریعترین و ارزانتددرین اب ارهددا بددرای
در عمی د ن،ددر  ،تجددارآ ،رفوددار و ان،یدد ة افددراد در ج امددع بددرهط ا دد
 )51۸2کدد زینو بددرای مطالعددآ مسددا ل هدداص ج امددع بددرهط ایددن رو
نمددد د ( )51۸1 ،5115وی معوقدددس ا ددد

(کدد زینو ،

کیفددی را تددسبیر

«اگدددر تدددرار باشدددس وآن،ددداری ،همهددد ن

مردمن،دداری ،در پژوهحهددای کیفددی مدد رد ا ددوفاده تددرار گیددرد ،میبایسدد

بددا مشددارک

همهجانبدده و پررندد

پژوهشدد،ر در ج امددع ن دداین ،ت صددی

ج امدددع بدددهد ددد

دهدددس» (کددد زینو  ،51۸1 ،ص  )۸21فیشدددر و ا دددمی  ،51۸۸( ۹ص

 )۹72نیدد بددر ایددن باورنددس کدده «وآن،دداری روشددی ا دد

مفلددل و مبسدد طی از ایددن
بددرای تفسددیر زنددسگی ج امددع

بدددرهط» در میدددان ض زههدددای موفددداوت ،وآن،ددداری بدددیح از همددده مددد رد ا دددوقبال
پژوهشدد،ران بددازار ب د ده ا د
پژوهشد،رانی ا د

و در همددین ض د زه نی د بیشددور اب د ار پددژوهح ن د ددوه از

کدده در صددسد شددناه

مشدوریان یددا کدداربران راغد  7در جامعددآ بددرهط

هسددونس (پا ددا  ،ل د تجن و پی ددار )51۸7 ،ایددن کددار بدده رونددس بددازار ی د
میکنس ،دراکده مشدوریان راغد

غالبداا ر دای

مول د ل کم د

و نار دایوی هد د از مولد ل را بهصد رت

برهط ابراز مینماینس و ضوی برای رفع ن اتص پیشنهاد میدهنس
دادههددا در وآن،دداری میت اننددس مددون ،تل د یر ،ص د ت و ضوددی رن د
 )51۸1منبددع داده در ایددن ندد

پددژوهح دده گ ندده ا دد

باشددنس (ک د زینو ،

«دادههددای بای،انیشددسه،2

1. non-participatory observation
2. ethnography
3. Fisher and Smith
4. lead customers/users
5. archival data

۱

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

دادههددای فراه انیشددسه ت ددط پژوهشدد،ر ۸و دادههددای ت لیسشددسه ت ددط پژوهشدد،ر»5
(کدد زینو  ،51۸2 ،ص  )۸22مددستزمددان گددرد وری داده بدده عمدد و و ددع
بسددو،ی دارد و تددابع ماهیدد

پر ددحهای پددژوهح ا دد

برا ددا

پددژوهح

نقددح پژوهشدد،ر،

وآن،دداری میت انددس فعالاندده و مشددارکوی ۹یددا منفع اندده و غیرمشددارکوی 7باشددس (کا ددو ،
مددد

درمددد ت و والدددا  ،51۸2 ،ص  )2در وآن،ددداری فعالانددده پژوهشددد،ر بخشدددی از

جامعددآ بددرهط میش د د ،درضالیکدده در وآن،دداری منفع اندده و غیرمشددارکوی پژوهشدد،ر بدده
شکل غیرمساه دهگر 2فقدط ندامر بدر رفودار و تعام دات دی،در اعضدای جامعده بدرهط ا د
از جم دده م ی هددای وآن،دداری غیرمشددارکوی گددرد وری دادههددای طبیعددی ا دد

کدده

د گیریهای پژوهشدد،ر در ن جددایی نسارنددس (کا ددو و همکدداران )51۸2 ،لیمددا ،نامددادی
و فابیددانی ( ،51۸7ص  )2وآن،دداری غیرمشددارکوی را «گ نددهای دداده و ددطوین،ر از
وآن،دداری میداننددس کدده نسددب

بدده گ نددآ مشددارکوی ن از عم د  ،دنددسجانب،ی و جامعی د

کموددری بره ردارا د » ضوددی ک د زینو نی د در کودداآ دوم ه د د بددا عن د ان بددازتعریفی از
وآن،دداری ،2بددر ایددن مسدد ه تأکیددس مددینمایددس کدده از ویژگیهددای اصدد ی وآن،دداری،
برهدد رداری از تعامددل مسددوقی و همسلانددآ پژوهشدد،ر بددا شددرک کننسگان ا دد
ترتی

کده پژوهشد،ر هد د را در میدسان پدژوهح و جامعدآ هدس

ا وقرار ط لانی مدست در ن جامعده ،بده فرهند

بدده ایددن

غ طدهور مدی دازد و بدا

افدراد ن پدی مدیبدرد بندابراین ،گدرد وری

و تو یددل دادههددای بای،انیشددسة بددرهط و صددرفاا ت صددی

و تفسددیر نهددا میت اندددس

اطمینانپ د یری 2پددژوهح را تهسیددس نمایددس بددهمنظ د ر رفددع ایددن گ ندده ن د اتص ،برهددی از
پژوهشدد،ران شددی ة دنسزاویددهن،ری ۱را پیشددنهاد دادهانددس (بددرودی ،ای یدد  ،جدد ریک و
ه لبی د  )51۸۹ ،بددسینترتی  ،پژوهشدد،ر در ابوددسا بدده مشدداهسة منفع انددآ تعام ددات بددرهط
1. co-creation or elicited data
2. produced data
3. active participatory
4. passive non-participatory
5. unobtrusive
6. netnography: redefined
7. trustworthiness
8. triangulation

۳

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

یدددا دادههدددای بای،انیشدددسه میپدددردازد ،نهدددا را ت صدددی

مدددیکندددس و پدددک از ن بدددا

ملدداضبههای ت فنددی ،ا ددکای ی ۸یددا رودررو بددا دنددس شددرک کننسه کدده ویژگیهددای مشددورکی
بددا اعضددای جامعددآ هددس

و بددرهط دارنددس ،و ددع

و عمد دادههددا را غنددا میبخشددس و بدده

اطمینانپ یری پژوهح میاف ایس
عد

ا ددوفاده از ایددن رو  ،ت جدده هدداص پددژوهح ضا ددر بددر تجربیددات و دریاف د

ملددر کننسگان مول د لات دیساریشددنیساری دوب هشددسه در ایددران ب د ده ا د

بدده اعوقدداد

ک د زینو ( ،)51۸1از نجددا کدده ملددر کننسگان و کدداربران بددرهط معم ل داا پددک از ملددر
کالددا دیددسگاههای هدد د را دبدد

میکننددس ،ا ددوفاده از وآن،دداری یکددی از بهوددرین شددی هها

بدددرای برر دددی تجدددارآ نها ددد
موددسودی هایی ا د

ع ددد

دی،دددر ا دددوفاده از رو

وآن،ددداری

کدده کدداربرد پر ددحنامه ،ملدداضبه و گددروه کددان نی بددهدلیددل ضض د ر

مسوقی پژوهش،ر به همراه دارد (ماریامپ لسکی)5112 ،
 .۲ .3گردآوری و تحلیل دادهها

گددرد وری و تو یددل دادههددای پددژوهح ضا ددر در دو مرض دده صدد رتگرف

منبددع

دادههددای مرض ددآ اول دیددسگاههای بای،انیشددسه بیننددسگان پ یانمددایی دوب هشددسه بد د در ایددن
مرض دده پژوهشدد،ران بدده یددافون میددسان پددژوهح و تعریدد

ن پرداهونددس بددسینمنظ ر،

پژوهشددد،ر اول در برهدددی از دددای های دان ددد د پ یانمدددایی و پژوهشددد،ر دوم در یددد
صددفوآ اینسددواگرامی عض د شددسنس مبنددای انوخدداآ ج امددع تعددساد دیددسگاههای ار الشددسه
ت ددط بیننددسگان پ یانمددایی ب د د بنددابراین ،از رو

نم نددهگیری هسفمنددس 5ا ددوفاده شددس و

ن د ددوه از پ یانماییهددا کدده تعددساد بیشددوری از دیددسگاهها را بدده هدد د اهولدداص داده
ب دنددس ،گ د ینح شددسنس مددستزمان گددرد وری دادههددای پددژوهح تقریب داا  2مدداه ،از اوا ددط
بهمددن  ۸۹۳2تددا پایددان هددرداد  ۸۹۳2ب د د دادههددای گرد وریشددسه بدده بددازة زمددانی تقریبددی
 ۸۹۳۹تا هرداد  ۸۹۳2مرب ب ب دنس

1. Skype
2. purposive sampling

۸1

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

میدددسانهای توقیددد عبدددارت ب دندددس از دددای های تددداینیم وی  ،۸دو دددویها،5
دیبددام وی  ،۹مینیتدد ن  ،7ددای

گ ریتدد ن 2و صددفوآ اینسددواگرامی انیم شددن رت 2کدده

دو ددوساران و بیننددسگان پ یانمددایی در هل د ص پس د های ایددن صددفوه و مسددا ل مرب د ب
بدده همددان پ یانمددایی یددا ددایر دددار ،امهددار نظددر میکننددس دوازده پ یانمددایی دوب هشددسه در

ددالهای اهیددر انوخدداآ شددسنس م کددآ برفددی ، 2۹هوددل ترانسددی انیا ۸ ۱و  ،5بهددههددان
(بهددهر ددیک) ،۳پرنسددک ر یاهددا ،۸1ک کدد  ،۸۸مدداهر و بدداطن (درون بیددرون) ،۸5ددرمای
هفودده( ۸۹م ک دآ یخددی ،ت د

یخددی) ،مددن شدد،ف ان،ی (مددن نفرتان،ی د  ،مددن شددرور)،5 ۸7

شددد،ف ان،ی ان ۸ ۸2و  ،5زوت پیدددا( ۸2شدددهر وضدددح) و م اندددا

۸2

پژوهشددد،ران تمدددامی

پ یانماییهددا را بددا دوب ددههای موفدداوت تماشددا کردنددس تددا منظدد ر بیننددسگان را از برهددی
دیسگاههای ار الی بهور مو جه ش نس
پژوهشددد،ران در ابودددسا تمدددامی دیدددسگاههای بای،انیشدددسه را عینددداا در جدددساولی دبددد
کردنددس دادههددا در دنددسین مرض دده پالایحشددسنس (نم د دار  )۸و در نهای د

تنهددا ن د ددوه از

دیسگاهها که بدهطد ر ک دی بدا ویژگیهدای پ یانمدایی ،دوب ده ،ترجمده ،و اضسدا

بینندسگان

در ارتبدداب ب دنددس ،تو یددل شددسنس بنددابراین ،هدد در انوخدداآ میددسان پددژوهح و گدد ینح

1. htt://tinymz.info
2. http://www.doostihaa.com
3. http://dibamovie1.com/movie/animation
4. http://minitoons.ir/
5. http://glorytoon.com/
6. https://www.instagram.com/animotionart/?hl=en
7. The Snow Queen
8. Hotel Transylvania
9. The boss baby
10. Ballerina
11. Coco
12. Inside out
13. Frozen
14. Despicable me
15. The incredibles
16. Zootopia
17. Moana

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

پ یانماییهددا و هدد در انوخدداآ دیددسگاهها از رو
مجم

۸۸

نم نددهگیری هسفمنددس ا ددوفاده شددس در

 ۸۸22دیسگاه برر ی شس (نم دار )۸

نمودار  .۱شمای کلی از مراحل پالایش دیدگاهها

تو یل دادههدای مرض ده اول بده رو

تو یدل مضدامین ۸انجدام شدس و واضدس تو یدل ،بده

ت صددیآ کدد زینو ( ،)51۸2کددنح زبددانی م جدد د در بنددسها ،جم ددات ،و پارهگفوارهددا بدد د
بددرای تو یددل مضددامین از رو

پیشددنهادی بددراون و ک ددار  )5112( 5ا ددوفاده شددس تو یددل

مضددامین بددرای شنا ددایی و تو یددل ال ،هددای م ج د د در دادههددا ب دهکددار مددیرود مضددم ن
مه ترین پا دخی ا د

کده در رابطده بدا پر دح پدژوهح از دل دادههدا ا دوخرا میشد د

(بددراون و ک ددار  )5112 ،در ایددن رو

پژوهشدد،ر معم ل داا در دده مرض دده بدده کسگ د اری
1. thematic Analysis
2. Braun & Clarke

۸5

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

دادهها میپردازد تو یل مضدامین میت اندس بدا تأکیدس بدر مضدامین شدکار یدا موود ای پنهدان
در داده انجددام ش د د ضال د

اول تو یددل «مضددامین معنددایی ۸و ضال د

دوم تو یددل مضددامین

نهفودده »5نددام دارد (بددراون و ک ددار  ،5112 ،ص  )۸۹پددژوهح ضا ددر بددا ا ددوفاده از
تو یل مضامین نهفوده انجدام شدس پژوهشد،ران بدرای کشد

مضدامین بده لایدههایی فراتدر از

موو د ای معنددایی دادههددا غدد ر کردنددس و بدده تفسددیر فر ددیات ،پیحپنساشدد ها و تفکددرات
ملر کننسگان دار دوب هشسه پرداهونس
در مرض ددآ دوم ،بددر ا ددا

مضددامین کش شددسه در ارتبدداب بددا ان،یدد ة مشدداهسه و

انوظددارات ملددر کننسگان ایددن دددار ،ملدداضبههای نیمه دداهوارمنسی بددا دنددس شددرک کننسه
انجام شدس نم ندهگیری شدرک کننسگان بده شدی ة نم ندهگیری مد رد ند عی ۹انجدام شدس در
ایددن ند

از نم نددهگیری پژوهشدد،ر ن مد اردی را انوخدداآ مددیکنددس کدده بهوددرین نماینددسه و

ن د عی و طبیعیتددرین و معم د لیترین م د ارد در جمعی د

هددس

باشددنس (تددسلی و تشددکری،

 )511۳ملاضبهها ت دط پژوهشد،ر دوم بدهصد رت رودررو انجدام شدس و هدر ید

 51تدا

 ۹2دتیقه بده طد ل انجامیدس پدک از هدر ملداضبه ،روند یک دتید و بدیک وکا دوی از هدر
صددوب

تهیدده شددس دادههددای ضاصددل از مددون ملدداضبهها بدده شددی ة تو یددل موودد ای

جهدد دار 7تو یددل شددس ( ددیه و شددان ن )5112 ،ع دد

ا ددوفاده از ملدداضبه و تو یددل

مووددد ای جهددد دار دادههدددا ،اعوباربخشدددی بددده مضدددامین ا وخرا شدددسه از وآن،ددداری
دیددسگاههای ملددر کننسگان بدد د ددن شددرک کننسگان از  51تددا  72ددال مونیددر بدد د
دادههددا پددک از  2ملدداضبه بدده اشددبا ر ددیس دده نفددر از شددرک کننسگان زن و  7نفددر مددرد
ب دنس

1. semantic thematic analysis
2. latent thematic analysis
3. typical case sampling
4. directed content analysis

۸۹

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

 .4نتایج

از تو یدل مضدامین دادههددای مرض دآ اول پددژوهح هفد

مضددم ن فرعدی بدهد د

مددس

کدده عبارتانددس از ر ی پدد یری صساپیشدده ،مسددرتط بی ،۸برنددسگ ینی ،بددهروزب دگی،5
د د نخ ردگی ،۹ه د دتعیینگری 7و مقیس ددازی فرهن،ددی مضددامین ب دهد د

مددسه بددا دده

مضددم ن ک ددی انوظددارات ،ان،یدد ه و رفوددار ملددر کننسگان پ یانماییهددای دوب هشددسه در
ارتباب ب دنس (نم دار )5

نمودار  .۲کدهای اولیه و مضامین فرعی و اصلی حاصل از تحلیل مضامین نهفته
1. cratification-seeking
2. up-to-dateness
3. intactness
4. self-determination

مطالعات زبان و ترجمه
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شمارة اول دوره پنجاه و دوم

 .۱ .4انتظارات مصرفکنندگان

دنانکده در نمد دار  5میتد ان دیددس ،انوظددارات بینندسگان دهددار مضدم ن فرعددی را در بددر
میگیددرد ر ی پدد یری صساپیشدده ،بددهروزب دگی ،د دد نخ ردگی و مقیس ددازی فرهن،ددی
در ارتبدداب بددا انوظددارات ملددر کننسگان نهدده بددیح از همدده در مطالعددات ترجمدده اهمی د
دارد ن ا دد

کدده غالدد

نمیش د نس و ر ددای

بیننددسگان تمددای ی میددان کددار صساپیشدد،ان و مورجمددان تا ددل

یددا عددسم ر ددای

ه د د از عبددارات و عناصددر زبددانی ب دهکاررفودده در

پ یانمددایی را بددا هطدداآتراردادن صساپیشدد،ان مطددر می ددازنس بددرای مثددال ،یکددی از
ملر کننسگان نظر ه د را دنین مطر کرد
 ۸ضمیس (شهر وضح 51 ،هرداد  ،۸۹۳2مینیت ن )

ایددن همدده ضی ونددا پاشددسن رفددون ت د اون شددهره کدده دی،دده وضشددی نباشددن ،بعددس شددما
ا مش دوب ه کردیس شهر وضح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دنانکدده در مثددال فدد ا میتدد ان دیددس ،ملددر کننسگان نقددح زیددادی بددرای مورجمددان
تا ددل نیسددونس در واتددع ،نهددا بدده معادلیابیهددای زبددانی ت جدده دارنددس امددا ن را ضاصددل
ه اتیدد

و مهددارت صساپیشدد،ان میداننددس و ایددن امددر نشددان میدهددس کدده صساپیشدد،ان در

مقایسه با مورجمان ر ی پ یری بیشوری دارنس
از دی،ددر مضددامین فرعددی کدده بددا انوظددارات بیننددسگان در ارتبدداب ا دد  ،بددهروز بدد دن
عم کرد کسانی ا د

کده در امدر دوب ده و د ور دی بده ددار فعالید

دارندس مثالهدای ۹ ،5

و  7دیددسگاه بیننددسگان را در ارتبدداب بددا تمایددل بدده د ور ددی ددریع بدده دوب ددهها نشددان
میدهنس
 5مومس (ک ک  55 ،ا فنس  ،۸۹۳2تاینیت ن )

د ام واتع داا هسددوه نباشددیس لطف داا دوری ه د دوب دده کنیددس دی،دده دنددس ماهدده منوشرشددسه
ولی شما دوب ه نکردیس
 ۹اضمس (م انا ۸1 ،بهمن  ،۸۹۳2دیبام وی )

د ام دددرا انیمیشددن
ه به ولی هن

ز دوب ه نشسه!

ددیک پددارتی دوب دده نمیشدده؟ هی ددی وتودده اومددسه و امویازش د

۸2

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

 7ن یس ( رمای هفوه 52 ،مهر  ،۸۹۳۹گ ریت ن)

با تشکر از اینکه بالداهره دوب ده ایدن انیمیشدن گ اشدویس ولدی بایدس ب،د کده جسیدساا در
ارا دده کارهددا هی ددی دیددر عمددل مددیکنین مث داا همددین انیمیشددن منجمددس الددان دارن تسددم
دومشد می ددازن ولددی شددما تددازه دوب ش د در د

کددردین در ضددالی کدده بعضددی شددرکوای

دی،ه هی ی ریع دوب ش گ اشون ولدی هرددی کده باشده بدازم دوب ده شدما یده دید دی،ده
اما گه کارهات ن کمی زودتدر ارا ده بدسین هی دی بهودره را دوی ددرا ارا ده ایدن دوب ده
اینقسر ط ل کشیس؟؟؟
در ارتبدداب بددا م

انس د ر ک ددامی و تل د یری ،نظددرات ه اننددسگان مونددات

د

تعددساد زیددادی از نهددا انوظددار دریاف د

بد د

مول د لاتی را داشددونس کدده هی گ ندده ک د وکا د

ک ددامی و تل د یری نساشددوه باشددس و برهددی دی،ددر بددا اشدداره بدده نامنا د

ب د دن زبددان یددا

تلددد یر بخشدددی از پ یانمدددایی از کدددار دددای ها انوقددداد میکردندددس و بدددسینو دددی ه
ضسا ددی های فرهن،ددی ه د د را نشددان دادهانددس گ د یی از ع امددل دوب دده نی د انوظددار دارنددس
که ه د را بده ایدن مسدا ل مقیدس بسانندس مثالهدای  2و  2دیدسگاه بینندسگان را در ارتبداب بدا
انوظدددار د ددد نخ ردگی ددددار نشدددانمیدهنس و مثالهدددای  ۱ ،2و  ،۳بددده ضسا دددی های
فرهن،ی بیننسگان اشاره دارنس
 2مهسی (پرنسک ر یاها 5۱ ،شهری ر  ،۸۹۳2دو ویها)

تبددل از اینکدده دان دد د کددن نسددخه دوب دده فار ددیح انسدد ر نشددسها ؟ ددد ن شددبکه
هان،ی اینقسر انس ر

کرده ب دن به نل

نر یسه هام شح کردم

 2ر ا (م کآ برفی  7 ،۹دی  ،۸۹۳2گ ریت ن)

انس رشد ن هددر هنددس

از زوم ا ددوفادهکردن هی ددی هد مددات ر ب د دن دوب ددح ه د

همینط ر
 2عاطفه (ش،ف ان،ی ان  ۸7 ،5اردیبهش

 ،۸۹۳7مینیت ن )

ده ضر های بسی یاد بههها میسن!
 ۱داری

(بهههان ،فروردین  ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

۸2
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مدن بددهعن ان یدده ب رگسددال دو د

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

دارم ،امددا واتعداا وات *** ،یددا بیددا بددرو ت د ک ددده

برای بههها منا به!
 ۳عبا

(من ش،ف ان،ی  5۳ ،5ا فنس  ،۳2گ ریت ن)

شددما در ددایوو ن گفویددس کدده بددرای ضمای د

و تددان نی ب د دن (بیشددور شددرعی

از ددای

ب دن) یه ه ینهای پرداه کنیس
ولددی موا ددفانه مددن همددین فددی مددن شددرور  5رو کدده دان دد دکردم (بددرای بددرادر
ک دکورم) فدی هی دی صدونههای نامنا د

کده اصد اا اجدازهنمیداد کده نده هد دم

داشد

این فی رو ببین و نه بد ارم بدرادر کد دکورم اون رو ببینده و هد آ شدس کده تبدل از اینکده
ه ینده رو پرداهد کن ضدساتل یده بدار فدی رو دد

بده هدر ضدال ایدن نکوده بده

کردم.

نظرم ر یس کده شدایس بدرای بهورشدسن کدارت ن ایدن نکوده مفیدس باشده کده کمدی صدونههای
نامنا

از جم ه پ شحهای شخلی ها رو اص ا

لددازم بدده اکددر ا دد

کنیس.

تعددساد بیننددسگانی کدده بددا اشدداره بدده ضسا ددی های فرهن،ددی ،از

انس ر مولد لات انوقادکردندس ،در مقایسده بدا افدرادی کده انوظدار مولد لی د د نخ رده
داشونس ،بسیار انس

ب د

 .۲ .4انگیزة مصرفکنندگان

مضددم ن اصدد ی «ان،یدد ة دان دد د و تماشددای» دددار پ یانمددایی بددا مضددم ن فرعددی
مسددرتط بی پسیسارشددس کدده در دل دادههددا نهفودده بدد د و در فدداز دوم پددژوهح ،یعنددی
ملاضبه بدا مشدارک کننسگان ،بده تأییدس ر دیس ایدن مضدم ن فرعدی میت اندس در برگیرندسة
مفدداهیمی ددد ن لدد ت ،ر ددای
مفه م ل تط بی ،ن ا د

گدد ینح مسددرتط بی ،بددهجای

و هیجددان باشددس ع دد

کده برهدی از ددار همهد ن زوت پیدا (شدهر وضدح) و ک کد  ،از

صددونههای دیددساری و موودد ای زبددانی م ا میدد و شدد
بره ددا

طبعانه نلددی

کمددی دارنددس ،و

برهددی دی،ددر از دددار ،ب ا ددطآ داشددون صددونههای تددادران،ی  ،ا ددفنا  ،و غمبددار

م د رد ا ددوقبال ملددر کننسگان میباشددنس بنددابراین ،در مجم د
دددار پ یانمددایی دوب هشددسه ،هشددن دی و مسددرتی ا د

ان،ی د ة دان د د و مشدداهسة

کدده ملددر کننسگان پددک از ،و یددا

ضددین مشدداهسه ،تجربهمیکننددس مثددال  ۸۸ ،۸1و  ۸5نظددرات بیننددسگان را در ارتبدداب بددا

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

موو د ای زبددانی ه دداا ،من می د و ن ددوالژی

۸2

در پ یانماییهددا نشددانمیدهنس و بدده ان،ی د ه

اص ی تماشای این دار اشاره دارنس
 ۸1هانی (بهههان ،فروردین  ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

میخای به من مجب رکنی هدا هدا بیدا بدرو تد کککک وووودده وای دوب دح عدالی بد د
های د ،یک ضیاکن دنبالبازی رها کن
 ۸۸تی (بهههان ،هرداد  ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

هددا هددا هددا فقددط اونجددا

میبنددسن؟ عجدد

کدده می،دده راننددسههای رالددی پ شدد

دوب های!!!
 ۸5ع ی (ش،ف

ان،ی ان  ،5ا فنس  ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

هاها لوجه رو! عالیه مع مه مازنسرانی ضر میزنه این زل

کفن مقلره ها ها ها

دنانکدده پیسا دد  ،در ن،دداه بیننددسگان ،ن د ددوه از عناصددر زبددانی کدده دارای اشددارات
ت می میددد ن دددوالژی  ،۸بددد می و ن ورانددده باشدددنس پسدددنسیسهترنس و باعدددو میشددد نس
بیننددسگان از تماشددای پ یانمددایی لدد ت بیشددوری ببرنددس لددازم بدده اکددر ا دد  ،بسددیاری از
دیسگاهها با شدک

هایی 5همدراه ب دندس کده میت اندس بیدان،ر تجربدآ لوظدات شداد در ضدین

تماشددای پ یانمددایی باشددس مثددال  ۸۹کدده از ملدداضبهها بددهد دد
مسرتط بی تنها به ل تبردن و تجربآ اوتات ه

مددس نشددانمیدهس کدده

اط اا نمیگردد

 ۸۹امان (ملاضبه)

را ددوح مددن شخلدداا تنهددا بددرای اینکدده از کددارت نهددا لدد تببرم و بخنددسم اونهددا رو
دان د د نمددیکن وتوددی از دو ددوان میشددن م کدده ف ددان کددارت ن دوب ددها
م
و عی

عح شاده یا غم،ینه ،دان د

اومددسه ،و مث داا

میکن امدا اصد ح ایدن ط ریده کده هدر زمدانی بندا بده

روضدی هد دم دو د دارم یده دید ی ببیدن گداهی هد دم اضسدا

مدیکن بایدس

الددان یدده دید هنددسهدار ببیددن گدداهی هد هد دم مددیدون کدده اگددر دی هددایی ببیددن کدده بددا
واتعی

فاص ه کموری داره یا ت های غم،ینی داره برام بهوره
1. nostalgic allusions
2. emoticon

۸۱
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ملددر کننسگان نظددرات کارشنا ددانهای دربددارة کیفیدد
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و تنا دد

صددسای شخلددی ها

و صساپیشدد،ان مطددر میکننددس تعددساد زیددادی از دیددسگاهها ،بددا مو ریدد

کیفیدد

کددار

صساپیشدد،ان در ا ددو دی های موفدداوت ،ضدداکی از ن ب دنددس کدده بسددیاری از ایددن افددراد در
میددان بیننددسگان شناهوهشددسهانس مثالهددای  ۸2 ،۸7و  ۸2اط اعددات دتیدد بیننددسگان در ایددن
هل ص را نشان میدهنس
 ۸7ضنا ( رمای هفوه ۳ ،بان  ،۸۹۳۹گ ریت ن)

همه هی ی عالی دوب ه کدرده بد دن تدای ر یسدی و تدای هیداب مثدل همیشده عدالی
هددان م مظفددری و هددان م فکددری رو هدد تب دداا بددا صساشدد ن شددنایی نساشددو امددا بنظددرم
ف االعدداده ب د د بدده هل د ص هددان م مظفددری در تسددم شددعرها ف االعدداده ب د دن تنهددا
دی ی که به دل ننشس

شدعرهایی بد د کده کداراکور السدا میه ندس مشدخص بد د کده کدار

هان م فکری نب د و ه انندسه عد ش شدسه بد د بدا ت جده بده کیفید
مظفری ارا هدادن ت تعمیرف
انیمیشن به ترانه رهاکن ب د

و صدسایی کده هدان م

کده بدرای السدا غ غدا کدنن دد ن اصد اا نیمدی از زیبدایی ایدن
که موا فانه هی ی بیاضسا

 ۸2رام (من ش،ف ان،ی  ،5اردیبهش

ه نسهشسه ب د

 ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

اگنک فقط با صسای رزو افری
 ۸2دنیا ( رمای هفوه ،اردیبهش

این با دوب آ

 ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

رن ببینیس که هان غ امی دوب ه کردن

دنانکدده در مثالهددای فدد ا میتدد ان دیددس ،ملددر کننسگان ایددن دددار صساپیشدد،ان را
بسددیار هد آ میشنا ددنس ،بدده مو لیددان امددر دوب دده پیشددنهادهایی میدهنددس و ملددر کننسگان
دی،ر را به دیسین دوب آ برهی ا و دی ها با صسای افراد هاصی ترغی

میکننس

 .3 .4رفتار مصرفکنندگان

در کنار ایدن دیدسگاهها ملدر کننسگان نظراتدی ار دال کردهاندس کده بدا داشدون مضدامین
برنددسگ ینی و هدد دتعیینگری ،مبددین شددکل رفوددار و شددایس در لایددههای عمیدد تر ،فرهندد
ن جامعهای باشدس کده مولد لات بدرهط پ یانمدایی را دان د د و تماشدا میکنندس مثالهدای

۸۳

تو یل مضامین نهفوه در دیسگاههای ملر کننسگان

 ۸۱ ،۸2و  ۸۳رفودددار برندددسگ ینی کددداربران را نشدددان میدهندددس و مثالهدددای  5۸ ،51و 55
از رفوار ه دتعیینگری بیننسگان دارنس

ضکای

 ۸2والی ( رمای هفوه 55 ،ار  ،۸۹۳۹گ ریت ن)

ام از زمانی که ایدن انیمیشدن بدهصد رت دوب ده روی دای ها اومدس منوظدر بد دم تدا
دوب ه گ ری بیاد نو نسو ه دم رو را یکن دوب ه بقیه گروهها رو دان د کن

.

 ۸۱نازنین (هول ترانسی انیا  52 ،5ار  ،۸۹۳7گ ریت ن)

ام عدالییییییییییییییی! د رن ج د ی ایدن هیهدی نیسد

اصد اا از کدی تدا ضالدا د رن

دی ی ب ده؟
 ۸۳راموین (هول ترانسی انیا  ۹1 ،5دی  ،۸۹۳7مینیت ن )

دوب ه فقط گ د ری و اوند بده ضسدن وجد د ر یسدح یعندی جنداآ ر یسدیه مخل صداا
اگدده ه دشدد ن مددسیر دوب دده باشددن و یکددی از نقشددای اصدد ی رو گ ینددسگی کددنن کدده
ف االعاد
 51مر یه (م انا ،اردیبهش

م انددا هی ددی تشددن

 ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)

ب د د ،اونجددایی کدده ت د دریددا تنهددا ب د د ،مددن گددری میگرف د  ،در

من ب ،از اون هردن،ه مثه دی میتر دیسم هدان اونجدا کده تکدا تبدسیل بده تفیودی شدس
ه گری گرف

د ن تکا رو در میکردم

 5۸ضااا (ماهر و باطن ،فروردین  ،۸۹۳2صفوآ اینسواگرامی انیم شن رت)
عاش ایدن انیمیشدن هسدو دیال

هدا

عالیده هی وتد

یکدی اینجد ری پیدسا نمیشده

و غ های دم فقط ب ر و ب ر تر میشه
 55رمان (ش،ف ان،ی ان  ۳ ،۸شهری ر  ،۳۹گ ریت ن)

ت زندسگی … هدر دمدی یده جد ر کد میداره … وتودی مدن از زندسگی ،ضالدا بده هدر
نو ی ک می رم … دیدسن ایدن فدی کمکد میکنده تدا دوبداره هد دم رو پیدسا کدن البوده
بایس ب ،نیمی از معج ه ایدن بخداطر دوب ده تشن،شده … ممند ن کده نمیااریدس کد بیدارم
یا دوب ا این انمیشن کامل هسوح ،منظ رم بسون ض فیاتشه یا نه؟
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از مثالهای ف ا دندین بدر می یدس کده بینندسگان در بسدیاری از مد ارد بدسون اکدر دلیدل
هاصددی از برهددی از ا ددو دی های دوب دده طرفددساری میکننددس و بدده نهددا وفادارنددس ،گ د یی
ددایر ا ددو دی ها را بدده دش د رتیدد

مین،رنددس مثالهددای  51تددا  55نشددان میدهنددس کدده

برهددی ملددر کننسگان ،ض د ادو و پسیددسههای مشاهسهشددسه را بددا تجربیددات زنددسگی ه د د
می ددنجنس و بدده عبددارت بهوددر ،بددرای در رهددسادها و شخلددی های دددار ،ه د د را م ددا
تددرار میدهنددس و بددا ن رهددسادها و شخلددی هایی هم اتپنددساری میکننددس کدده بدده ن د عی
تجربدده کردهانددس ع دداوه بددر تجددارآ شخلددی ،برهددی از ملددر کننسگان م

دد عات

پ یانماییهددا را بددا شددرایط اجومدداعی کشدد ر هدد د و شخلددی ها را بددا شخلددی های
شناهوهشسه مثل دول مردان و م زگاران گ شوه و ضال ایران تیا

میکننس

 .5بحث و نتیجهگیری

تو یدددل مضدددامین نهفودددآ دیدددسگاههای ملدددر کننسگان پ یانماییهدددای دوب هشدددسه در
ایددران نشددان داده ویژگیهددای م م د
کیفی د

پ یانماییهددا اع د از کیفی د

تل د یر و موو د ای ن در ن،دداه بیننددسگان اهمی د

صددسا ،موو د ای زبددانی،

زیددادی دارنددس بیننددسگان بددیح از

نکه دربارة ترجمه و نقدح مودرج نظدر دهندس ،در هلد ص کدار صساپیشد،ان امهدار نظدر
کددار نهددا شددنایی زیددادی دارنددس ،ا ددامی تعددساد زیددادی از نهددا را

میکننددس ،بددا کیفی د

میداننددس و بدده صساپیشدد،ان موب بشددان وفادارنددس ایددن بخددح از نودداین مشددابه بددا یافوددههای
عددامری و هد

د یقه ( )51۸۱ا د

 )51۸۱صددسا و کیفیدد
ضد ا
به تنا

بدده تعبیددر بددات ر (بددهنقددل از عددامری و ه

ن بددیح از ددایر جنبددهها ت جدده بیننددسگان را ج دد

نهددا را بدده صددونههای دیددساری منعطد
صدسای شخلدی

د یقه،

مددیکنددس و

می ددازد بددهع دداوه ،بسددیاری از بیننددسگان

پ یانماییهدا بدا صدسای صساپیشد،ان اشداره کردندس و ایدن امدر

بیان،ر گاهی بیننسگان از برهدی مسدا ل فندی در امدر دوب ده ا د
با یافوههای عامری و همکاران ( )۸۹۳7و عامری و ه

ایدن بخدح از نوداین نید

یقه ( )51۸۱ه را وا ب د

از دی،ددر مضددامین مددرتبط بددا انوظددارات بیننددسگان د دد نخ ردگی ،بددهروزب دگی و
مقیسب دگی فرهن،ی ددار ب دندس کده بدا تو یدل موود ای ملداضبهها نید بده تأییدس ر دیسنس
د

نخ ردگی پ یانمدایی بده ایدن معنا د

کده غالد

بینندسگان انوظدار دارندس مولد ل را

5۸
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بسون انسد ر زبدان و تلد یر تماشدا کنندس مضدم ن مقیدسب دگی فرهن،دی ،دتیقداا بره دا
د د نخ ردگی ،بیددان،ر ن ا د

کدده برهددی از بیننددسگان تمددای ی بدده مشدداهسه دددار بددسون

انس ر نسارندس و بدا م اضظدات فرهن،دی پ یانماییهدا را انوخداآ میکنندس عدسم تمایدل بده
دیددسن مولد لات دوب هشددسه بددا انسد ر ک ددامی و تلد ری در نودداین پژوهحهددای عددامری
و همکدداران ( )۸۹۳7و عددامری و ه

دد یقه ( )51۸۱نیدد بددهد دد

مددسه ا دد

بددهنظر

میر ددس در علددر ضا ددر ایددن گ ندده دهددل و تلددر ها در ترجمددههای دیساریشددنیساری
از نظددر بیننددسگان پنهددان نمیمانددس بدده نظددر داومدده ( )5112بیننددسگان امددروز ایددن گ ندده
پسیسهها را تداآ نمی ورندس نکوده اینجا د

کده امدروزه کانالهدای زیدادی بدرای د ور دی

به ددار دیساریشدنیساری و اط دا از زمدان ت لیدس نهدا وجد د دارندس و بینندسگان بدا اندس
در دددار را تشددخیص میدهنددس درضالیکدده بسددیاری از بیننددسگان بسددیار

ت اشددی توریدد

ک ددامی داشوهباشددس و ندده انس د ر

دش د بدده راه ادددری هسددونس کدده ندده انس د ر و توری د

تلدد یری ،برهددی دی،ددر از ملددر کننسگان بددا تعلددبات فرهن،ددی هدد د برهددی از دددار
دوب هشددسه و ضوددی ه د د دددار را بدده بدداد انوقدداد میگیرنددس و نهددا را منددایر بددا م زههددای
فرهن،ددی و مد هبی ه د د میداننددس از طرفددی ،بسددیاری از نهددا میداننددس کدده اگددر بخ اهنددس
ادددر م د رد نظرشددان را بددهص د رت دوب هشددسه از ت ی ی د ن م ددی ببیننددس بایددس مددستها صددبر
کننددس و در ن صدد رت دی،ددر نخ اهنددس ت انسدد

هم،ددام بددا ددایر هموایانشددان در دی،ددر

نقاب جهان بهروز باشنس؛ بندابراین انوظدار دارندس تدا ضدس امکدان دریعتر بده نهدا د ور دی
داشددوه باشددنس دریاف د

پژوهیهددای انجامشددسه در ایددران (بددرای مثددال ،عددامری و همکدداران،

۸۹۳7؛ عددامری و ه

و

دد یقه51۸۱ ،؛ عددامری و همکدداران )51۸۱ ،کدده بددر دریافدد

ادرا بیننددسگان ضرفددهای و عددام دددار دوب هشددسه انجددام شددسهانس بدده ایددن مضددم ن د دد
نیافونس شدایس ع د

ایدن امدر اندر مد رد تأکیدس در پدژوهح ضا در و ضودی مخاطبدان ایدن

انر باشدس اگردده هدس

دازنسگان پ یانمدایی ه د

دداری ا د

کده بدرای ب رگسدالان و

ک دکان جد اآ باشدنس (ااکاندل ،)۸۳۳۳ ،نمیتد ان انکدار کدرد کده ایدن ددار را در بسدیاری از
م د ارد ک دکددان و ن ج انددان یددا والددسین نهددا دان د د میکننددس و دور از انوظددار نیس د
بیننسگان مونا

با هنجارهای فرهن،یشان دار را نقس کننس

اگددر
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ان،ی ة دان د و تماشدای پ یانمدایی از دی،در مضدامین اصد ی بدهد د

مدسه از دیدسگاهها

ب د د کدده مضددم ن فرعددی مسددرتط بی را در بددر میگیددرد دنانکدده گفودده شددس ،ل د تط بی،
اضسددا

ر ددای

و تجربددآ هیجددان ،هم،ددی میت اننددس از جم دده ان،ی ههددای تماشددای

پ یانمددایی دوب هشددسه باشددنس و هم،ددی در نهای د

باعددو مسددرت هدداطر بیننددسگان میش د د

بدده ااعددان شددرک کننسگان در ملدداضبه ،مشدداهسة ایددن دددار بدده ملددر کننسگان کمدد
میکنس با مسا ل و واتعیدات زندسگی شخلدی هد د

دانتر م اجده شد نس و یدا د د

بددرای مددستی از مسددا ل روزمددرة زنددسگی ه د د فاص د ه ب،یرنددس ایددن امددر تأییددسی ا د
عنلر ر دای
و نیازهددا اضسددا

و اهمید

بده دب

ن در مسدرتط بی ،دراکده ر دای

بددر

توقد ه ا دوهها

میش د د و بدده عبددارت دی،ددر ،ن روضیدده و ن،رشددی ا د

بر وردهشددسن نیازهددا بدده ددرام فددرد می یددس در یافوددههای عددامری و ه

کد

کدده پددک از
دد یقه ()51۸۱

نی د ان،ی د ه اص د ی تماشددای دددار دوب هشددسه ،در مقایسدده بددا دددار زیرن یکشددسه ،ل د تبردن
شددناهوه شددس برهددی از یافوددههای ایددن بخددح از پددژوهح بددا نهدده از پددژوهح عددامری و
همکدداران ( )۸۹۳7ب دهد د

مددسه ،موفدداوت ب د د ای دن پژوهشدد،ران پیبردنددس کدده بیننددسگان

ضرفددهای دددار دوب هشددسه بی،انه ددازی را بددیح از ب می ددازی میپسددنسنس ،درضددالی کدده
ملددر کننسگان پ یانماییهددا از ب می ددازی زبددان و لهجدده و ضوددی تنییددر موو د ا بددهعن ان
نقط ت ت دوب ه یاد میکردنس
در هل د ص رفوددار ملددر کننسگان میت د ان دنددین ا ددوسلال ک درد کدده ان،ی د ة درونددی
نان منجر به بروز رفواری میش د کده بدا در بدر داشدون دو مضدم ن تیدا
نیازهددای روانشددناهوی ،رفوددار ه د دتعیینگری نددام گرف د

بده نفدک و رفدع

بدده تبددع تو لددات پسیس مددسه در

بددازار ن د لیبرال امددروز ،ملددر کننسگان میت اننددس ض د ا ددوق ال ه د د را در انوخدداآ دددار،
کیفیدد

نهددا ،و تندد

دوب دده اعمددال کننددس و در دان دد د و مشدداهسة پ یانمددایی مسددوقل و

ه دتعیینگر باشدنس در کندار رفودار هد دتعیینگری ،ملدر کننسگان دندان بده ددار برهدی
از ا و دی های نمدایح هدان،ی وفداداری نشدان میدهندس کده گد یی از برندس موبد آ هد د
ددخن میگ ینددس در ضقیقدد  ،ر ددای

ضاصددل از شددرایط جسیددس و ر ددایوی کدده از

مشاهسة مول لات تجربه میکننس در نها وفاداری ایجاد میکنس
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پژوهح ضا ر با برهی مودسودی ها همدراه بد د و بده ایدن جهد

تعمدی یافودهها تنهدا

در ص د رت انجددام پژوهحهددای بیشددور در باف هددا و زمینددههای مخو د

امکانپ د یر ا د

اول اینکدده ،تأکیددس ن،ارنددسگان تنهددا بددر ن د ددوه از پ یانماییهددا بدد د کدده موب بیوشددان از
طریدد تعددساد دیددسگاهها مشددخص شددس گدد ینح اتفدداتی پ یانماییهددا و شددایس گدد ینح
پ یانماییهددای موبدد آ و غیرموبدد آ و برر ددی م شددکافانآ نهددا از جهدد
صساگ اری میت اندس نوداین گ یداتری بدهد د

ترجمدده و

دهدس دوم اینکده ،ان،ید ه ،انوظدارات و رفودار

بیننددسگان تنهددا در ارتبدداب بددا پ یانماییهددای دوب هشددسه برر ددی شددس ،در ضددالی کدده تعددسادی
از بیننددسگان ممکددن ا دد

دددار زیرن یکشددسه را تددرجی دهنددس کدده واکدداوی انوظددارات و

ان،ی ههای نان نید میت اندس دمدربخح باشدس د م اینکده ،ماهید

پدژوهح ضا در اجدازه

نمیداد برر دیها کمدی باشدس ،بندابراین پژوهحهدای کمدی در ایدن زمینده کده از جنبدههای
مخو د

بدده مقایسدده مخدداطبین ،انرهددا ،تددأدیر جنسددی

و ددن و ع امددل دی،ددر ب ردازنددس،

میت اننددس یافوددههای جسیددسی را در اهویددار پژوهشدد،ران و ع امددل ترجمدده و دوب دده تددرار
دهنس
با ت جه به مضامین بهد د
دیددسگاههای هدد د در تالدد
پ یانماییهددا جه د

مدسه میتد ان دریافد

کده بینندسگان پ یانماییهدا بدا ار دال

انوظددارات ،اضسا ددات و تجددارآ میت اننددس بدده عمددل دوب ددآ

بسهنددس و در ت لیددس مشددور ایددن دددار نقددح داشددوه باشددنس گروههددای

ترجمه و دوب آ ضرفهای کده بده ت لیدس ایدن د دوه از ددار مشدن لانس بدا وابسدو،ی یدا ضودی
بسون وابسو،ی بده نهدادی ،میبایسد
را در ت لیددسات هد د اضسددا

بدیح از پدیح تدأدیر مسدوقی نظدرات ملدر کننسگان

کننددس بددا شددناه

ان،ید ة تماشددای پ یانماییهددا میتد ان بدده

ترجی های بیننسگان در انوخاآ دار پی برد و ن ترجی ها را پیحبینی کرد
کتابنامه
اکبرزاده جهرمی،

( )۸۹۳2پسات ی ی ن در ایران پیامسهای هم،رایی بر یا و ،اری ر انهای تهران

پژوهش،اه فرهن  ،هنر و ارتباطات
ه

یقه ،م  ،و فا ی ض پناه ،ا ( )۸۹۳2فر ینس و ویژگیهای زیرن یک غیرضرفهای در ایران
مطالعات زبان و ترجمه۳2-22 ،)5(7۳ ،

شمارة اول دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

) هنجارهای انوظاری بیننسگان ایرانی برنامههای۸۹۳7(
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