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 چکیده

 نحووووة و شووونا  یروان هوووایویژگی شووونا   شووونرداری،دیداری ترجمووو  حووووزة در

 کموو  حوووزه، ایوو  محصووولات دریافوو  و درک رونوود در مخاطوو  ذهوو  عملکوورد

 ملاحظوووات ایمجموعوووه گووورف   نظووور در بوووا ،آن اندرکاراندسووو  توووا نمایووودمی

 همووو  تر،باکرفروو  شوونرداریدیداری ترجموو  محصوووولات تهروو  بووه شوونا  ی،روان

 ایویوژه اهمرو  از مخاطو  حووا  و هرجانوات نقو  بوه توجوه مروان، ای  در. گمارند

 کننوودمی تحریوو  را حسووی هرجانووات زبووان هوور واژگووان ،؛ توضوورآ آناسوو  بر وووردار

 حووا  اسو فادة از ناشوی هرجانوات توثیرر بوه مفهووم ایو . گوینودمی «هَرجامَد» آن به که

 رایبوو تووا اسوو  آن بوور رو پوور ِ مقالووه. کنوودمی اشوواره هوواواژه مفوواهر  درک در

 مفهوووم گوورف   نظوور در بووا شوونرداری،دیداری ترجموو  محصووولات بووه بخشوویکرفر 

 دریافوو  بوور حسووی هرجانووات تووثیرر بووه توجووه بووا و آن گان سووه هایمؤلفووه و هرجاموود

 بووه محصووولات، ایوو  مقبولروو  و پووریر  نهایوو  در و شوونرداریدیداری محصووولات

 برشو ر چوه هور بخشویکرفر  بورای کارآمود معرواری عنوانبوه «هَرجامَود» الگووی معرفی

 بوه اسو ناد بوا حاضور پوژوه  دیگور، بروان بوه. بپوردازد حوزه، ای  تولردی محصولات به

 هووایواژه هرجاموود سووطآ کووه آنجووایی از داد  واهوود نشووان زبووان، شناسوویروان مباحوو 

 سووطآ افوویای  در مهمووی نقوو  شوونرداریدیداری ترجموو  محصووولات در کاررف ووهبه

 کاررف وهبه هوایواژه هرجامود چوه هور دارنود، مخاطو  توسو  محصوولات ایو  دریاف 

 آن دریافوو  و درک سوورع  باشوود، داشوو ه قوورار بالوواتری سووطآ در محصووولات ایوو  در

 .  بود  واهد برش ر مخاط  توس  آن پریر  شانس نهای  در و محصول

 شووونا  ی، بوووار نظریووو  هرجامووود، دریافووو ، شووونرداری،دیداری ترجمووو  :هاکلیددددوا ه
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 مقدمه. ۱

گسوو ر  تکنولوووژی در سراسوور دلرل بووه شوونرداریهای دیداریامووروزه شوومار برنامووه

شوونرداری، دیداری رو بوووده اسوو  و بووه موودد ترجموو دنرووا بووا افوویای  چشوومگرری روبووه

اند از مرزهووای اصوولی  ووود گوورر کوورده و در سووطآ بسووراری از ایوو  تولروودات توانسوو ه

هموور  دلروول باشوود کووه در   ووود جلوو  نماینوود. شوواید بووه را بووه ۸جهووانی، توجووه مخاطبووان

ناپووریر و همرشووه در صووحنه مخاطوو  بخوو  مهوو ، جدایی ،شوونرداریاریترجموو  دید حوووزة

شوونرداری بووا هوود  (. م ووون دیداری2102 ،3ن گمبیوو  2جیووانی  دیرود )شوومار موویبه

شووند. چنانهوه مخواطبی وجووود و دقرقوا  بوا همور  هود  ترجموه مین تولرود،  وانوده شود

ا  هموان دلرلوی اسو  کوه رود و ایو  دقرقونداش ه باشود، اهمرو  ایو  م وون زیور سوؤال موی

در (. 221۸، 5سووازد )تووومرن مخاطوو  را آشووکار می 4لوویوم پووردا    بووه فراینوود دریافوو 

( بوور ایوو  بوواور 21۸4) 6شوونرداری، کرووارودیداری ترجموو  تثیروود اهمروو  مخاطوو  در حوووزة

اسوو  کووه مخاطبووان در بووازار جهووانی رقوواب ی در را  اهمروو  افکووار عمووومی قوورار 

چگووونگی درک و دریافوو  م ووون  های ا روور، مسوو ل اسووا ، در سووالگررنوود. بوور هموور  می

هووای تحقروون گونوواگون شووده از جهووات مخ لووس بووا اسوو فاده از ابیارهووا و رو ترجمه

(. در ایوو  مرووان، موضوووو درک و دریافوو  محصووولات 21۸۱اند )گمبروور، بررسووی شووده

   ووود شوونرداری توسوو  مخاطوو  نرووی از قافلووه عقوو  نمانووده کووه ایوودیداری ترجموو 

اسوو   ۱سووم  فراینوودبنرادبه 1بنرادنوووعی تیرروور جهوو  از تحقرقووات محصووول دهندةنشووان

هد  غایی و نهایی تموامی ایو  مطالعوات آن اسو  کوه بوا مود نظور قورار (. 21۸2، ۳)کروگر

شوونرداری، کرفروو  ایوو  محصووولات افوویای  یابوود و ایوو  دادن برننوودگان مووواد دیداری

                                                           
1. audiences 

2 Di Giovanni 

3 Gambier 

4. reception 

5. Tuominen 

6. Chiaro 

7. product-oriented 

8. process-oriented 

9. Kruger 
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آکادمروو  و در نهایوو   ووود برننوودگان  مووان، جامعوو بخشووی بووه نفوو، صوونع ، م رجکرفر 

دریافوو  مخاطوو   (. بنووابرای ، لوویوم پووردا    بووه مسوو ل 21۸6جروووانی،  واهوود بووود )دی

 آید.شمار میامری ضروری به

شونرداری، حواکی از آن اسو  کوه دیداری ترجمو  مروری بور پرشورن  پوژوه  در حووزة

ی فراینووود دریافووو  محصوووولات، اهمرووو  پوووردا    بوووه مخاطووو  و چگوووونگرغ  علوووی

کووه در تر، بووا آنهووای انوودک در ایوو  زمرنووه انجووام شووده اسوو . بووه برووان دقروونپژوه 

طور موووداوم بووور لووویوم توجوووه بوووه  واننووودگان، برننووودگان، هوووای مخ لوووس بوووهپژوه 

شووود، تحقرقووات تجربووی کنندگان و در کوول مخاطبووان ایوو  محصووولات تثکروود میمصوور 

 (.211۹  زمرنه انجام شده باشد )گمبرر، توان یاف  که ایاندکی می

شوونرداری بووا محوریوو  دیداری ترجموو  حوووزةنظوور بووه شووکا  تحقرقوواتی موجووود در 

دریافوو  محصووولات ایوو  حوووزه، بووه منظووور  مخاطوو  و  صوصووا  بووا تمرکووی بوور موضوووو

بخشی به محصوولات تولرودی ایو  حووزه، ضورورت توجوه بوه مخاطبوان و برننودگان کرفر 

شووود. پووژوه  حاضوور نرووی در ایوو  محصووولات از منظوور روانشناسووی بووه  وووبی درک می

راسوو ای تحقرقوواتی از ایوو  دسوو ، پووس از پووردا    بووه بر ووی دسوو اوردهای مطالعووات 

مرووان مخاطوو  و  شوونرداری و رابطوو دیداری ترجموو  شوونا  ی در حوووزةنشوونا  ی و روا

عنوان معروواری کارآموود بوورای بووه« هَرجامَوود» شناسووان دریافوو ، بووه معرفووی الگوووی روان

بووه شوونرداری  واهوود پردا وو . دیووداری ترجموو  ر تولروودی در حوووزةبخشووی بووه آیوواکرفر 

ها و دسووو اوردهای از یاف وووهگروووری مطالعوووات ترجموووه بوووا بهره رسووود حووووزةنظووور می

ها، توانوود از رهگوورر عموون بخشووردن بووه یاف ووهشوونا  ی میرویکردهووای شوونا  ی و روان

رود کوه مفهووم نووهوور هرجامود ب وانود بوا مود امرود موی ود را بر  از پور  غنوی نمایود. 

شوونا  ی حوووا  و هرجانووات مخاطوو  در دریافوو  نظوور قوورار دادن تووثیرر عواموول روان

هوووای موووؤیری در جهووو  ارتقوووای کرفرووو  آیوووار و شووونرداری، گامریمحصوووولات دیدا

 شنرداری بر دارد.دیداری ترجم  محصولات تولردی حوزة

  



 شمارة اول دوره پنجاه و دوم      مطالعات زبان و ترجمه                                                              ۸۹2 

 

 . مخاطب و دریافت۱. ۱

مطالعووات ادبووی مطوور   در حوووزة ۸۳61 بوورای نخسوو ر  بووار در دهوو « دریافوو »مفهوووم 

طور عطووو  شوود. همووانرف ووه تمرکووی آن از روی موو   و نویسوونده بووه  واننووده مشوود و رف ه

راح ی و رود، بوهشومار مویکوه مخاطو  ترجموه، بخو  مهو  آن بهکه گف وه شود، از آنجایی

تووان مروان مفهووم دریافو  و مطالعوات ترجموه پرونود و ارتبوا  نیدیکوی برقورار درس ی می

دریافو  همرشوه از محبوبرو  بر ووردار بووده، ا رورا  توانسو ه  کوه مسو ل کرد. با وجوود آن

، 2و پرن وو ۸ترجموه را بوه  وود جلو  کنود )بورمس اندرکاران حووزةمحققوان و دسو توجه 

شوونرداری از منظوور دریافوو  مووورد توجووه های ترجموو  دیداری(. تقریبووا  تمووامی گونووه21۸۹

ها همهوون زیرنوویس برشو ر توجوه پژوهشگران بوده اس  بوا وجوود ایو ، بوه بعووی گونوه

ی و گمبروور، ووانرووجید)   داشوو ه اسوو دوبلووه توجووه کم ووری را بووه  ووود معطوووشووده و 

 ترجمووو  حووووزة( در ارتبوووا  بوووا موضووووو دریافووو  در 211۹) ۹(. فووووسن س لووووک21۸۱

 نویسد:شنرداری چنر  میدیداری

تنها بووه هموواهنگی مناسوو  نووه […]شوونرداری دیداریآمری محصووول دریافوو  موفقروو »

پسووند در زیرنووویس در دوبلووه و بووازنمود  واننده ]شووانی تولردی[ها و آوامرووان شخصوور 

شونرداری هو  از اهمرو  بسویایی بر ووردار اسو . بس گی دارد، بلکوه کرفرو  مو   دیداری

 شوووودةکننوووودگان نهووووایی و مسوووو قر  م ووووون ترجمهدریاف  ]در واقوووو،[برننوووودگان 

طووول هووا و ان ظووارات آنووان در قبوول و در رسوود ویژگیاند و بووه نظوور میشوونرداریدیداری

 (2۳۹، ص. 211۹«. )فرایند ترجمه باید مد نظر قرار گررد

شووونرداری هووو  اکنوووون بوووا ابیارهوووای مخ لفوووی همهوووون محققوووان ترجمووو  دیداری

و  4یهوووای جدیووودی همهوووون ردیوووا  چشووومنامه و مصووواحبه یوووا فناوریپرسووو 

 ی یوووا دسووو گاه تعریووون پوسووو  بوووه بررسوووی دریافووو  ترجمووو الک روانسوووفالوگراف

                                                           
1  . Brems 

2  . Ramos Pinto 

3. Fuentes Luque 

4. Eye-tracker 
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 ۹و نرکلوووولر  2زع  دیازسووورن ا (. بوووه21۸۱، ۸انووود )چاوموووهردا  هشووونرداری پدیداری

ی هاپدیووده صوور  شوونرداری دیگوور تنهووا بووه توصوورس(، پژوهشووگران ترجموو  دیداری21۸۱)

اند را بوودون کننوود یووا اینکووه فرضووراتی کووه یابوو  نشوودهشوونرداری اک فووا نمیدیداریترجموو  

پژوهشوگران کوه همر  دلرول اسو  بوهکشوند. هوا را بوه چوال  میبلکوه آن ؛پریرنددلرل نمی

 اند. نگاه  اصی به مطالعات دریاف  داش ه

 . پیشینة پژوهش۲

دریافوو  محصووولات  هووایی کووه در زمرنوو در ایوو  بخوو ، بووه موورور بر ووی از پژوه 

شوونرداری توسوو  مخاطوو  )شووامل زیرنووویس و دوبلووه( انجووام شووده، دیداری ترجموو 

 ۸۳۳1 مربوو  بوه دریافو  دوبلوه بوه اوا ور دهو شوروو مطالعوات  . نقطو 4 واهر  پردا  

توووان برووان داشوو  گونووه میگووردد. در واقوو، ای می ۸۳۱1 و بوورای زیرنووویس بووه اوایوول دهوو 

 ای  ووارا از مطالعووات ترجمووه شووروو شوود؛ یعنووی درکووه مطالعووات دریافوو  در حوووزه

کموو   بووا ،همراه توور  پژوهشووی  ووودبووه 5شناسووی رسووانه. بووه عنوووان موووال، دیدوالووهروان

بووه بعوود بوور روی  ۸۳۱1 تحقرقووات بسووراری از اوا وور دهوو  ی،چشووم ا یوورد فنوواوری

ایو  مطالعوات در  (.۸۳۱1، 1و ون رنیبورگ  6انود )مولوا  دیودوال، پولو زیرنوویس انجوام داده

 ،بووه بعوود 21۸5گروورد و از  ود میبووه بعوود شووکل جوودی بووه 2111اول  اواسوو  دهوو 

سوولرقه و دهنوود )عووامری،  ووو صووی نشووان می ا پژوشووگران ایرانووی بووه ایوو  حوووزه علاقوو 

 ( بوور ایوو  بوواور اسوو  کووه تحقرقووات تجربووی در زمرنوو 21۸6) ۱(. پرگووو21۸۱، فریوود یاعووی

عنوان موووال، دیوودوال، شووکل گرفوو  )بووه ۸۳۱1 شوونرداری در دهوو دیداری دریافوو  ترجموو 

                                                           
1. Chaume 

2. Díaz Cintas 

3. Nikolić 

 ( رجوو شود.21۸۱جرووانی و گمبرر )به مجموعه مقالات من شر شده در دی ،برش ر  برای مطالع.  4

5. D’Ydewalle 

6. Pollet 

7. van Rensbergen 

8. Perego 
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(. ۸۳۱۱، ۹و کوواوی  2؛ گریلووو۸۳۱1؛ دیوودوال و همکوواران، ۸۳۱5و ون رنیبوورگ ،  ۸مویلووه

های هوا بور روی جنبوههوا آن اسو  کوه تمرکوی اصولی آناشو راک تموامی ایو  پژوه  نقط 

، علوواین 21۸1و  2111های شناسووی زبووان زیرنووویس بوووده اسوو . بعوودها، در دهووهروان

وجود آموود شوونرداری بووهدیداری دریافوو  ترجموو  تحقرقووات در زمرنوو  جدیوودی در حوووزة

 (.21۸6 پرگو، ؛21۸۱)عامری و همکاران، 

شوونرداری، در اواسوو  دیداری مطالعووات تجربووی بوور روی دریافوو  محصووولات ترجموو 

 21۸5و از  4هووای گروهووی از محققووان ای الرووایی در دانشووگاه بولونروواتلا  واسووط ، به2111

 ود گرف ووه اسوو . ای بووهتوسوو  محققووان ایرانووی در دانشووگاه فردوسووی مشووهد رونوون تووازه

بوه رونود دریافو  محصوولات ایو  حووزه، م یررهوایی چوون آنان در تلا  بورای پوی بوردن 

های را مود نظور قورار داده یوا ان ظوارات برننودگان از برناموه 5وابسو هطنی و ارجاعوات فرهن 

، 1؛ بوکاریووا211۳و  2115؛ آن ووونرنی و کرووارو، 211۱، 6انوود )آن ووونرنیدوبلووه را بررسووی کرده

 (.21۸۱سلرقه، عامری و  و ؛ 21۸1، ۸۹۳4؛ عامری و همکاران، 211۱و  2115

العموول برننوودگان در برابوور طنووی کلووامی و ( بووه بررسووی عکس211۹فوووسن س لوووک )

پردا  وووه و ایووو  چنووور   سوووور اردکاسوووپانرایی فووورل   پنهوووانی در زیرنوووویس و دوبلووو 

ایو  فورل  در مقایسوه بوا زیرنوویس آن، مخاطو   دوبلو  گرری کورده اسو  کوه نسوخ ن رجه

( انجووام 21۸4) موووردی دیگووری کووه کرووارو دهوود. در مطالعوو ر قوورار میرا برشوو ر تحوو  تووثیر

تعووداد  ای الرووایی بررسووی و مشووخص شوود وبلوو موضوووو دریافوو  طنووی کلووامی در یوو  د داد،

از درک طنووی نهف ووه در آن عوواجی بودنوود. در پووژوه   ،قابوول توووجهی از برننوودگان آن دوبلووه

( بوووه بررسوووی دریافووو  ارجاعوووات فرهنگوووی، زبوووانی و 211۱دیگوووری، آن وووونرنی )

اسوو  کووه  دسوو  یاف ووهپردا  ووه و بووه ایوو  ن رجووه های ای الرووایی فرهنگی در دوبلووهزبووانی

ارتبوا  کننود و برشو ر آنوان در اغلو  ایو  نووو ارجاعوات را در ترجموه درک نمی ،برنندگان

                                                           
1. Muylle 

2. Grillo 

3. Kawin 

4. University of Bologna 

5. culture-specific references 

6. Antonini  

7. Bucaria 
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نود ( نشوان داد2111و چروارو ) با کرفر  دوبله نگر  موب وی دارنود. علواوه بور ایو ، بوکاریوا

کووه سووطآ درک و فهوو  ارجاعووات فرهنگووی برننوودگان ای الرووایی در هنگووام تماشووای دوبلووه، 

 بسرار پایر  اس .

دریافوو  دوبلووه انجووام  هووا در زمرنوو های ا روور، بخوو  دیگووری از ایوو  پژوه در سووال

 اند بووا مقایسوو ( توانسوو ه21۸5) 2و بوووتررولی ۸اسوو . بوورای موووال، پرگووو، دل مرسووررندشووده 

هووای مفروودی هووای ای الرووایی از منظوور شوونا  ی و ارزیووابی، گامدریافوو  دوبلووه و زیرنویس

دریافوو  بوور دارنوود. ن ووای   شوونرداری در زمرنوو دیداری ترجموو  بوورای افوویای  دانوو  حوووزة

الیامووا  نسووب  بووه دریافوو  دوبلووه  ،د کووه دریافوو  زیرنووویسهووا نشووان دانهووایی تحقروون آن

و بوووتررولی  ۹تر نرسوو . در ایوو  راسوو ا، پرگووو، ارگوکارمونووالحاظ شوونا  ی مشووکلبووه

انوود کووه از منظوور ( در پووژوه  دیگووری بووا اسوو فاده از ردیووا  چشوومی یابوو  کرده21۸6)

وجووود نوودارد. شوونا  ی و ارزشوورابی، تفوواوت معنوواداری بوور  دریافوو  دوبلووه و زیرنووویس 

لحاظ زبوانی، سوا  اری و روای وی ای  تفاوت تنها زمانی معنوادار  واهود بوود کوه برناموه بوه

، پرگووو و بوووتررولی 4های باشوود. ن ووای  مشووابهی نرووی در پووژوه  ماتاملووادارای پرهروودگی

دسوو  آمووده اسوو . در ایووران هوو  ( بوور روی دوبلووه و زیرنووویس اسووپانرایی به21۸1)

 ترجمووو  دوبلوووه موووورد توجوووه پژوهشوووگران عرصووو  حووووزةمطالعوووات دریافووو  در 

شوونرداری قوورار گرف ووه و بر ووی بووه بررسووی ان ظووارات بررنوودگان ایرانووی از دوبلووه دیداری

(. در 21۸۱سووولرقه، ؛ عوووامری و  و 21۸۱، ۸۹۳4ی و همکووواران، عوووامرانووود )پردا  ه

زه قلموروی گرری نموود کوه اموروتووان چنور  ن رجوهنهای  بوا توجوه بوه آنهوه گرشو ، می

 ،آن پژوه  در ای  زمرنوه، بالوا ص مطالعوات تجربوی، گسو ر  یاف وه اسو  کوه در ن رجو 

 ترجمووو  های درک محصوووولات حووووزةبر وووی از مسووواسل مووورتب  بوووه پرهرووودگی

اند شوونرداری تووا حوودی برطوور  شووده اسوو . مطالعوواتی از ایوو  دسوو ، توانسوو هدیداری

ولات فوراه  آورنوود و بسوو ر مناسووبی چگوونگی درک ایوو  محصوو شوواهد ارزشوومندی دربووارة

                                                           
1. Del Missierand  

2. Bottiroli 

3. Orrego Carmona 

4. Matamala 
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باشوند. بوا وجوود ایو ، همهنوان پوردا    بوه موواردی ایو  حووزه برای مطالعات مربو  به 

 نظرووور نقووو  حووووا  و هرجانوووات مخاطووو  در رونووود دریافووو  محصوووولات ترجمووو 

  صوصووا  ایووران کووه تحقرقووات انوودکی در حوووزة ،شوونرداری در جواموو، مخ لووسدیداری

 ری انجام شده، ضرورت دارد. شنردادیداری ترجم 

 . معرفی الگوی هَیجامَد۳

اسوو ، در  حاضوور پووژوه  ، موضوووو اصوولی«هرجاموود»نووهووور  کووه مفهووومنظوور بووه آن

، موورد بررسوی قورار  واهود جداگانوه طور دقرون و جوام، در چهوار قسوم ایو  بخو  بوه

   گرف :

 بنران نظری الگوی هَرجامَد 

 سطو  هَرجامَد 

 های هَرجامَدمؤلفه 

 سنج  هَرجامَد 

 . بنیان نظری الگوی هَیجامَد۱. ۳

نظریوات جدیود مطور   تووان مجموعو را می« هرجامود»و بنروان فکوری الگووی آبشخور 

اشوو راک تمووامی ایوو  نظریووات آن اسوو  کووه بوورای شناسووی در نظوور گرفوو  کووه وجهدر روان

انوود. اسلهووای مخ لووس زبووانی، نقوو  کلروودی قدر حوزه 2«هرجانووات»و  ۸«حوووا »های مؤلفووه

 (DIR) ۹هوای فوردی مب نوی بور ارتبوا تفاوت -رویکورد تحوولیمفهوم هرجامود بوا الهوام از 

( مطوور  شوود. رویکوورد ۸۳۱1، ۳و رابرنسووون ۱، لوووری1، لربوورم 6، نوووور5، ویوودر4گرینسووپ )

                                                           
1. senses 

2. emotions 

3. Developmental, Individual Differences, Relationship based Model 

4  . Greenspan 

5. Wieder 

6. Nover 

7. Lieberman  

8. Lourie 

9. Robinson 
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گرووری از آ ووری  بوور آن اسوو  تووا بووا بهره ۸نگرعنوان چووارچوبی یکپارچووهموورکور بووه

شناسووی شناسووی، روانشناسووی، عص هووای مخ لووس نظروور زبانهای علمووی در حوزهیاف ووه

تحووولی، ارتباطووات و ... از فراینوود رشوود انسووان موودل جووامعی اراسووه دهوود )اموور  یوویدی، 

ر در با(. مفهوووم هرجاموود نخسوو ر ۸۹۳2قوودم، طباطباسرووان و نوواوری، نقل از پر ؛ بووه۸۹۳۸

 توسوو های فراگرووری زبووان اول تحلروول ان قووادی و کوواربردی نظریووه، در ک ووا  ۸۹۳2سووال 

-قوودم، طباطباسرووان و نوواوری معرفووی شوود. ایوو  مفهوووم بووه پرووروی از رویکوورد تحووولیپر 

عنوان یکووی از عواموول تثیررگوورار در هووای فووردی مب نووی بوور ارتبووا ، هرجانووات را بووهتفاوت

 گررد.می دهی شنا   افراد در نظرشکل

توووان حاصوول شووده اسوو ، می 2«بسووامد»و « هرجووان» هَرجامَوود را کووه از ترکروو  دو واژة

شوونا   افووراد در نظوور  دهندةای گمشووده در مرووان عواموول مخ لووس شووکلعنوان حلقووهبووه

هرجانووات ناشووی از حواسووی اسوو  کووه تحوو  تووثیرر عاموول  گرفوو . ایوو  مفهوووم دربردارنوودة

تر، در ایو  الگوو فورر بور د را نسوبی نماینود. بوه بروان دقرونتوانند شونا   افورابسامد، می

هووای مخ لووس در هوور زبووان، دارای سووطو  و درجووات مخ لفووی آن اسوو  کووه مفوواهر  و واژه

سووطآ »شووود. هرچووه آن مفهوووم یووا واژه نامرووده می« هَرجامَوود»از هرجانووات هسوو ند کووه 

تجربرووات حسووی مخ لووس  یوو  واژه یووا مفهوووم کووه در ن رجوو « عوواطفی درجوو »یووا « هَرجامَوود

شوود، در سوطآ بالواتری چون شونردن، دیودن، لموس کوردن، پوژوه  کوردن و ... ایجواد می

تر بووده و افوراد بوه درک قرار داشو ه باشود، واژه یوا مفهووم موورد نظور بورای افوراد موثنو 

 (.  ۸۹۳2قدم و همکاران، یابند )پر تری از آن دس  میعمرن

سووطو   ،توووان بوورای ایوو  مفهووومهرجاموود، می شووده ازبووا توجووه بووه تعریووس اراسه

هووا پردا  ووه تفصوورل بووه آن( کووه در ادامووه به21۸5قوودم، ای در نظوور گرفوو  )پر چندگانووه

  واهد شد.

  

                                                           
1. integrative 

2. frequency 
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 . سطوح هَیجامَد۲. ۳

 ،توووان بوورای هَرجامَوود یوو  مفهوووم یووا واحوود واژگووانیاسووا  آنهووه گف ووه شوود، می بوور

 ۸هَرجامَوود تهوویانوود از: ترتر  عبارتبووهمراتبی م صووور شوود کووه صووورت سلسوولهسووطوحی به

 5(، هَرجامَوود درونووی۹) 4(، هَرجامَوود لمسووی2) ۹(، هَرجامَوود دیووداری۸) 2(، هَرجامَوود شوونرداری1)

 (.۸( )جدول 5) 6( و هَرجامَد جام،4)
 

 (۲1۱2قدم، هَیجامَد )پیش گانة. سطوح شش۱جدول 

 میزان تجربه نوع

 صفر( ی  مفهوم، واژه یا شیء نداش ه باشد )تجرب  ای دربارةتجربهگونه هرگاه فرد هر  هرجامَد تهی

 (۸طآ س شنرداری داش ه باشد )تجرب  هرگاه فرد از ی  مفهوم، واژه یا شیء صرفا  تجرب  هرجامَد شنرداری

 هرجامَد دیداری
 شنرداری و دیداری داش ه باشد )تجرب  شیء تجرب ی  مفهوم، واژه یا هرگاه فرد از 

 (2سطآ 

 هرجامَد لمسی
 هرگاه فرد افیون بر تجار  شنرداری و دیداری، آن  شیء را لمس کرده باشد )تجرب 

 (۹سطآ 

 هرجامَد درونی
مس قرمی از مفهوم، واژه یا  شیء داش ه باشد  افیون بر موارد ذکر شده، هرگاه فرد تجرب 

 (4سطآ  )تجرب 

 هرجامَد جام،
منظور دریاف  اطلاعات برش ر پژوه  انجام داده هرگاه فرد بهافیون بر موارد ذکر شده، 

 (5سطآ  باشد )تجرب 
 

 به تصویر در آمده اس . ۸تری در نمودار شفا  گون ، به۸مح ویات جدول 

                                                           
1. Null emotioncy 

2. Auditory emotioncy  

3. Visual emotioncy  

4. Kinesthetic emotioncy  

5. Inner emotioncy  

6. Arch emotioncy  
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 (۲1۱2قدم، هَیجامَد )پیش گانة. سطوح شش۱نمودار 

 

گرف وه شوده اسو  کوه مراتبی بورای هرجامود در نظور در ای  نمودار، ش  سوطآ سلسوله

(، هَرجامَوود 1انوود از: هَرجامَوود تهووی )تری  تووا بالوواتری  سووطآ عبارتترتر  از پووایر بووه

( و هَرجامَوود 4(، هَرجامَوود درونووی )۹(، هَرجامَوود لمسووی )2(، هَرجامَوود دیووداری )۸شوونرداری )

 گونووه تجربوو توووان گفوو ، چنانهووه فوورد هر تر میطور دقروون(. بووه۸( )جوودول 5جووام، )

 واص نداشو ه باشود، یعنوی هرگوی آن را نشونرده باشود، هَرجامَود وی  رداری از یو  واژةشن

 ،تری  سووطآ قوورار داشوو ه و آن فوورد نسووب  بووه آن واژهمووورد نظوور در پووایر  نسووب  بووه واژة

هرجاموود تهووی  واهوود داشوو . در صووورتی کووه فوورد واژه را شوونرده باشوود و همهنوور  آن 

ترتر  در سووطآ کوورده باشوود، هَرجامَوود آن بووهواژه یووا مصوودا  آن را دیووده یووا لمووس 

فورد علواوه بور  بعود، چنانهوه تجربو  گرورد. در مرحلو شنرداری، دیوداری و لمسوی قورار می

مسو قر  واژه یوا شویء موورد نظور باشود، سوطآ  شنردن، دیدن، لموس کوردن، شوامل تجربو 

واژه یوا  هرجامد به سوطآ درونوی  واهود رسورد. در نهایو ، در صوورتی کوه فورد در موورد

مفهوووم مووورد نظوور تحقروون و تفحووص انجووام داده باشوود، هرجاموود فوورد بووه بالوواتری  سووطآ 

  ود، یعنی هرجامد جام، ناسل  واهد آمد.
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کووه هوور یوو  از ( بوور ایوو  باورنوود کووه از آنجایی21۸6قوودم، بقوواسی و سووردنوزادی )پر 

ا  تجربروات شووند، افوراد براسوهای زبوان در بافو  فرهنگوی مشخصوی فورا گرف وه میواژه

 هرجانی  ود، از سطو  مخ لفی از هَرجامَد برای هر واژه بر وردار  واهند بود.

لحاظ توووان افووراد را بووهطورکلی میقابوول مشوواهده اسوو ، بووه ۸همهنووان کووه در نمووودار 

 واص، در یکوی از  مریان بر وورداری از تجوار  هرجوانی و حسوی از یو  مفهووم یوا واژة

 د: کلی زیر قرار دا سه دس  

  هرجانی( )فاقد هر گونه تجرب  ۸آگاهیالس. هر 

 دارای هَرجامَد شنرداری، دیداری و لمسی(  2آگاهی . برون( 

 دارای هَرجامَد درونی و جام،(.  ۹آگاهیا. درون( 

تری بوه نمووای  ، بووه شوکل گویواتر و مشوخص2مورکور، در نموودار  گان هوای سوهحوزه

 در آمده اس .

 
 (۲1۱2قدم، جامَد )پیش. هرم هَی۲نمودار 

 

براسوا  آنهووه در نمووودار بووه تصووویر کشوورده شووده اسوو ، هرگوواه فوورد نسووب  بووه یوو  

-هور  حسوی نداشو ه باشود، از نظور شونا  ی فورد در حووزة گونه تجربو واژه یا مفهوم هر 

شونردن، دیودن و  واسوط گرورد. چنانهوه تجربروات حسوی و هرجوانی فورد بهگاهی قورار میآ

                                                           
1. avolvement 

2. exvolvement 

3. involvement 
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آگوواهی  واهوود بووود. در حالوو  برون دن برشوو ر شووود، فوورد در حوووزةلمس/حرکوو  کوور

لحاظ شونا  ی در نهایی، در صورتی کوه فورد بوه سوطآ هَرجامود درونوی و جوام، برسود، بوه

تووان چنور  ادعوا نموود کوه درک نموودار بالوا می گرورد. بور پایو آگاهی قورار میدرون حوزة

تبی اسو ؛ بوه ایو  معنوا کوه رونود درک از مرامفاهر  و واژگوان زبوان، تواب، رونودی سلسوله

توودری  بووا افوویای  تجربرووات شووود، آغوواز شووده و بهتری  سووطآ کووه تهووی نامرووده میپووایر 

ترتر  از سوطوحی عبوور کورده و شونردن، دیودن، لموس کوردن و...، بوه واسوط حسی فرد به

 رسد.به حد غایی و نهایی  ود یعنی همان سطآ جام، می

( بووا در نظوور گوورف   نقوو  کلروودی بوورای 21۸۹شایسوو ه )و  ۸قوودم، آدمسووونپر 

کننوود کووه برنی افووراد، چنوور  ادعووا میدهی جهووانآگوواهی هرجووانی در ایجوواد و شووکلدرون

شوودن و... شودن، دیدهتجربروات حسوی برشو ر، نظرور شنرده مفواهر  و واژگوانی کوه در ن رجو 

تر و صوووورت عمرووونسوووطو  بالووواتری از هَرجامَووود در افوووراد باشوووند، به برانگریاننووودة

آموزی، ایوو  واژگووان طبرع ووا  زودتوور و تری درک  واهنوود شوود و در رونوود زبووانبرنانووهواق،

 تر فرا گرف ه  واهند شد. سری،

 های هَیجامَد. مؤلفه۳. ۳

کوه هَرجامَود، بوه هرجانوات منو   از حووا  اشواره جاییبراسوا  آنهوه گف وه شود، از آن

های زیوور را بوورای توووان مؤلفووهشووود، میر تیرروور میدارد و تحوو  تووثیرر عاموول بسووامد دچووا

 هرجامد هر واژه یا مفهوم در زبان در نظر گرف :

بسووامد: بووه تعووداد دفعووات قوورار گوورف   فوورد در معوورر یوو  مفهوووم یووا واژه در یوو  

 زبانی مشخص اشاره دارد. جامع 

مشوخص چوه  ایبوا مفهووم یوا واژه انگر آن اسو  کوه در هنگوام مواجوه شودنحس: برو

 شوند.نوو حواسی درگرر می

مووورد  زبووانی نسووب  بووه مفهوووم یووا واژة آن اسوو  کووه افووراد جامعوو  دهندةهرجووان: نشووان

 نظر چه احساسات و هرجاناتی دارند.

                                                           
1. Adamson 
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بسووامد »و « حووس و هرجووان )کرفروو (»هَرجامَوود شووامل  ، سووه مؤلفوو ۹در نمووودار 

 اند.به تفکر  مشخص شده« )کمر (

 
 (۲1۱2قدم، گیری هَیجامَد )پیش. مقیاس اندازه۳نمودار 

 . سنجش هَیجامَد۴. ۳

هَرجامَوود  گان ( بووا در نظوور گوورف   تعریووس و سووطو  شوو 21۸1نژاد )قوودم و عبووا پر 

هرجاموود واژگووان زبووان از  (، بووه منظووور امکووان سوونج  و تعروور  درجوو 21۸5قوودم، )پر 

(. براسووا  ایوو  ۹بخشووی طراحووی نمودنوود )نمووودار  ۸1طریوون مقرووا  توصوورفی، مقراسووی 

هَرجامَود )حوس و هرجوان )کرفرو ( و بسوامد  ن گاهای سوهنمودار، با در نظور گورف   مؤلفوه

گرری هَرجامَود هور مفهووم یوا واحود هوا، امکوان سونج  و انودازهمروان آن )کمر (( و رابط 

شووود. همهنووان کووه در نمووودار موورکور قابوول مشوواهده اسوو ، بوورای هوور واژگووانی فووراه  می

، درونووی و حرک یشوونرداری، دیووداری، لمسوویهَرجامَوود )صووفر،  گان از سووطو  شوو یوو  

توووان در نظوور گرفوو . سووطآ کمووی کووه بووه بسووامد و جووام،(، پوون  سووطآ کمووی و کرفووی می

 رلوی »توا «  رلوی کو »با مفهوم یا واحود واژگوانی موورد نظور اشواره دارد، از  همریان مواجه

 2ک ، بوورای بسوامد  رلووی ۸ترتر ، ام رازهوای م یرور  واهوود بوود. در ایوو  سوطآ، بووه« زیواد

« بسووامد» بوورای  رلووی زیوواد بووه مؤلفوو  5بوورای زیوواد و  4 وسوو ، بوورای م ۹بوورای کوو ، 

براسووا  « هرجووان» ا  صوواص داده  واهوود شوود. در سووطآ کرفووی نرووی بووه تفکروو ، مؤلفوو 

گروورد و درجووات  رلووی بوود، بوود،  نوووی،  ووو  و  رلووی  ووو  مووورد ارزیووابی قوورار می
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بورای هرجوان  ۹د، بورای هرجوان منفوی بو 2برای هرجوان منفوی  رلوی بود،  ۸ترتر ، ام راز به

بورای هرجوان موبو   رلوی  وو  ا  صواص داده  5برای هرجوان موبو   وو  و  4 نوی، 

بوه حوس  ۸صوفر بوه حوس تهوی،  حوس نروی از طریون ا  صواص نمورة  واهد شد. مؤلفو 

بوه حوس جوام،  5بوه حوس درونوی و  4بوه حوس لمسوی،  ۹به حس دیوداری،  2شنرداری، 

هَرجامَوود  »هَرجامَوود از طریوون فرمووول  رجوو گروورد. در نهایوو ، دمووورد سوونج  قوورار می

توووان گفوو ، از طور  لاصووه میشووود. بنووابرای  بووهمحاسووبه می« حوووا  )بسووامد ج هرجووان(

که هَرجامَد، بوه هرجانوات ناشوی از حووا  اشواره دارد و تحو  توثیرر عامول بسوامد جاییآن

 راسه اس :هَرجامَد قابل ا درج  شود، فرمول زیر برای محاسب دچار تیررر می

 )هَرجامَد  حوا  )هرجانات ج بسامد 

براسووا  آنهووه گف ووه شوود، بوورای نمونووه، شوورای  فرضووی را کووه مقرووا  هَرجامَوود در آن 

 توان در نظر گرف :صورت زیر پاسخ داده شده، میبه

 (4 =احسا   ام حان  ک  شد )نمرة با آنکه  رلی در   وانده بودم، نمرة 

 (2 =هرجان  دارم )نمرة احسا   رلی بدی در ای  مورد 

 (5 =بسامد  ای  اتفا  برای م  زیاد اف اده اس  )نمرة 

  واهد بود. 2۱هَرجامَد حاصل  به ای  ترتر  نمرة

کووه تمرکووی اصوولی پووژوه  حاضوور بوور معرفووی جاییطور کووه گف ووه شوود، از آنهمووان

طور شوونرداری اسوو ، در بخوو  بعوودی، بووهدیداری ترجموو  مفهوووم هرجاموود در حوووزة

شونرداری ترجمو  دیداری مشخص به بررسوی دقرون کواربرد ایو  مفهووم نووهوور در عرصو 

بور آن  واهود بوود کوه مفهووم   واهر  پردا  . به بروان دیگور، در بخو  پور  رو، تلوا 

هووای واژگووانی م رجمووان و ارزیووابی ایوو  هرجاموود بوورای شناسووایی اولوی  شناسووان روان

شوونرداری نظروور دوبلووه، زیرنووویس و... معرفووی دیداری ان خابووات در محصووولات ترجموو 

 شود. 

 . بحث۴

ج  شونرداری، م وردوبلوه یوا زیرنوویس بورای یو  محصوول دیداری در تلا  برای تهرو 

هووای واژگووانی موجووود بوورای یوو  واژه یووا عبووارت  وواص در ناچووار اسوو  از مرووان معادل
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عنوان برتووری  و هووا را بووهزبووان مقصوود، دسوو  بووه ان خووا  زنوود و یکووی از ایوو  معادل

کار بورد. یکوی از مشوکلات و تری  معوادل برگیینود و در محصوول تولرودی  وود بوهمناس 

وپنجه نورم در رونود ایو  ان خوا  بوا آن دسو های اصلی و همرشوگی کوه م رجموان دغدغه

های معووادل موجووود در زبووان مقصوود، کوودام یوو  کننوود، ایوو  اسوو  کووه از مرووان گیینووهمی

دهوود کووه در محصووول تر باشوود و مخاطوو  توورجرآ میتوانوود بوورای مخاطوو  مناسوو می

هوای واژگوانی شونرداری بوا آن گیینوه مواجوه شوود. در عمول، ان خوا  معادلدیداری ترجم 

طور همیمووان در ان خووا  معووادل ای نرسوو  و ضوورورت دارد م وورج  بووهکووار چنوودان سوواده

شوونا  ی زبووان مبوودا، مناسوو ، از جهووات مخ لووس، معرارهووای مخ لفووی چووون اصووول زبان

های فنووی و سووب  و سوورا  موو   مبوودا، هنجارهووای زبووان مقصوود و ح ووی محوودودی 

رار دهود. علواوه بور ایو  مووارد، بوه شنرداری را مود نظور قودیداری ای حاک  بر ترجم رسانه

رسوود یکووی از ملاحظووات اساسووی کووه ضوورورت دارد م رجمووان در تلووا  بوورای نظوور می

هووای هووای واژگووانی همووواره موود نظوور قوورار دهنوود، معرووار مخاطوو  و ویژگیان خووا  معادل

سوو . در واقوو،، در مرووان تمووامی ملاحظووات گونوواگونی کووه ضوورورت دارد اوشوونا  ی روان

را مد نظر گررد، شواید ب ووان چنور  ادعوا نموود کوه  وود مخاطو ، کوه هود   هام رج  آن

شوونرداری جلوو  توجووه و رضووای  اوسوو ، از اهمروو  دیداری اصوولی و نهووایی ترجموو 

طور قطوو،، بالووایی بر وووردار بوووده و بایوود در صوودر توجووه م رجمووان قوورار گروورد. بووه

ری  معوادل بورای یو  تشدن مخاطو  توسو  م رجموان در تلوا  بورای یواف   مناسو دیده

توانود نقو  بسویایی هوایی کوه بودان اشواره شود، میواژه یا عبارت، در کنار معرارهوا و ملاک

شوونرداری توسوو  مخاطوو  و در نهایوو  در مروویان پووریرف گی محصووول ترجموو  دیداری

 مریان موفقر  آن محصول داش ه باشد. 

مروودان رقابوو  در نظوور  موابوو توووان ترجمووه را بهمنظور درک به وور ایوو  شوورای ، میبووه

هووای واژگووانی بوورای ان خووا  شوودن در حووال ای از معادلگرفوو . در ایوو  مروودان، مجموعووه

عنوان معووادل هوا پرووروز  واهوود شود و بووهرقابو  هسوو ند. در ایوو  بور ، تنهووا یکووی از معادل

شووود و در های رقروو  توسوو  م وورج  ان خووا  میای از گیینووهتر از مرووان مجموعووهمناسوو 

شوود کوه براسوا  گرورد. حوال ایو  سوؤال مطور  میمه مورد اس فاده قورار میمحصول ترج
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گروورد  هووای رقروو   ووود پرشووی میچووه معرووار یووا معرارهووایی، معووادل من خوو  از معادل

هوای واژگوانی، یکووی ای از معادلعبارت دیگور، م ورج  بور چوه اسوا  از مروان مجموعوهبوه

 گییند را برمی

گرری گفو  کوه شواید تواکنون مبنوای اصولی تصومر تووان در پاسخ بوه ایو  پرسو  می 

معرارهووای  اغلوو  م رجمووان در رونوود ان خووا  معووادل مناسوو  در زبووان مقصوود، بوور پایوو 

عبارت شوونا  ی چووون هنجارهووای ترجمووه بوووده اسوو . بووهشوونا  ی، سووبکی و جامعهزبان

ی کووه م وورج  در رونوود ترجمووه،  ووود را پایبنوود بووه زبووان و هنجارهووادیگوور، براسووا  ای 

هوا و ( و یوا معوادل  وود را بوا هود  حفو  ارز ۸سوازیزبان مبودا در نظور بگرورد )برگانه

(، دسوو  بووه ان خووا  ۸۳۳5، ۹( برگیینوود )ونوووتی2سووازیهنجارهووای زبووان مقصوود )بومی

طور کوه گف وه شود، توجوه بوه هنجارهوای زبوان مبودا و مقصود زده اس . اگرچوه، هموانمی

دهنووده باشوود، شوواید ب وووان چنوور  رای م وورج  یاریتوانوود بوودر رونوود ان خووا  واژگووانی می

تری را توانود بوه م ورج  کمو  کنود توا معوادل مناسو ادعا کورد کوه معروار دیگوری کوه می

تر، شواید کلرود شناسوی باشود. بوه بروان دقرونهای روانان خا  نماید، معراری براسوا  یاف وه

سووطآ هرجاموود  ایوو  قفوول، مفهوووم هرجاموود باشوود؛ بووه ایوو  صووورت کووه بوواز کووردناصوولی 

توانود بووه یواری م ورج  بشوو ابد و بوه م ورج  در مسوورر ان خوا  واژگوانی معووادل هوا میواژه

هرجانوات  طور کوه پور  از ایو  گف وه شود، هرجامود دربردارنودةمناس  کم  نماید. هموان

تواننود تعبرور مخاطو  از ترجموه، می برآمده از حووا  اسو  کوه ایو  هرجانوات در عرصو 

توووان چنور  ادعوا نموود کووه را تحو  تووثیرر قورار دهنود. در واقو، مییو  محصوول ترجموه 

 توانوود تووثیرر مسوو قر  و قطعووی بوور روی ان خابووات واژگووانی م رجمووان در حوووزةهرجاموود می

شوونرداری داشوو ه باشوود. حووال قطعووا  ایوو  پرسوو  مطوور   واهوود شوود کووه دیداری ترجموو 

هوای واژگوانی ی ان خوا  معادلعنوان معرواری بوراتوانود بوهچگونه ایو  مفهووم نووهوور می

 مناس  مورد اس فاده قرار گررد  

                                                           
1. foreignization 

2. domestication 

3. Venuti  
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شووده، شوواید به وور باشوود  ووود را در پاسووخ روشوو  بووه پرسوو  مطر  منظور اراسوو بووه

شوونرداری قوورار دهوور . یقرنووا  هریوو  از مووا در دیداری جایگوواه مخاطوو  محصووولات ترجموو 

اندرکاران ایوو  ن و دسوو هنگووام شوونردن دوبلووه یووا دیوودن زیرنووویس، ان ظوواراتی از م خصصووا

تر، هور یو  تولرود شوده داریو . بوه بروان واضوآ حوزه در ارتبا  با کرفر  محصوول ترجمو 

شوونرداری، توقوو، داریوو  در دیداری عنوان مخاطوو ، هنگووام دیوودن یووا شوونردن برناموو از مووا بووه

هووایی اسوو فاده شووده باشوود کووه درکشووان بوورای مووا آسووان باشوود )عووامری و هووا از واژهآن

 (.21۸۱سلرقه،  و 

هووایی کووه مخاطبووان ایوو  محصووولات عموودتا  تمایوول در تلووا  بوورای شناسووایی واژه

عنوان یو  معروار تووان مفهووم هرجامود را بوههوا دارنود، میبرش ری بوه دیودن یوا شونردن آن

توانوود بوورای شوونا  ی مع بوور میعنوان معرووار روانکارآموود در نظوور گرفوو . هرجاموود بووه

کار گرف وه شوود؛   و موورد پسوند مخاطبوان توسو  م رجموان بوههای مطلووشناسایی معادل

هوای واژگوانی کوه مخاطبوان نگواه موب وی نسوب  بوه به ایو  صوورت کوه آن دسو ه از معادل

هووایی شوونرداری ندارنوود، در واقوو، آن واژهدیداری هووا در محصووولات ترجموو کوواربرد آن

د. کوواربران محصووولات انووهسوو ند کووه سووطآ پووایرنی از هرجاموود را بووه  ووود ا  صوواص داده

هووایی اسوو فاده ها و زیرنویسشوونرداری اغلوو  تمایوول ندارنوود از دوبلووهدیداری ترجموو 

تور، مخاطبوان هوای کو  هرجامود اسو فاده شوده باشود. در بروان کلیها از واژهنمایند که در آن

وجوه در هوایی کوه قبلوا  هرگوی نشونرده، ندیوده و نوه بوه هر ای  محصولات بوه مصور  واژه

شووان قوورار گرف ووه باشووند )هرجاموود تهووی( و شوونا   مخاطوو  نسووب  بووه آن رر تجربهمعوو

قوودم، سوولرقه، پر دهنوود ) و آگوواهی باشوود، اسوو قبالی نشووان نمیبرون هووا در حوووزةواژه

 (.21۸۱رحمانی و عامری، 

طور مسوو قر  تحوو  هووای واژگووانی مخاطبووان بووهایوو  نک ووه برووانگر آن اسوو  کووه ترجرآ

هوای واژگوانی آنوان را قورار دارد و ایو  شونا   افوراد اسو  کوه ترجرآ هاتثیرر شنا   آن

قووودم، رحموووانی و سووولرقه، پر کنووود. بنوووابرای  در راسووو ای تحقرقوووات  و هوودای  می

توووان گفوو  کووه قوودم و فرروزیووان پوراصووفهانی )زیوور چووار(، می( و پر 21۸۱عووامری )

ای را کووه در موو   یشوونرداری، اغلوو  عناصوور واژگووانترجموو  دیداری مخاطبووان حوووزة
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هووایی کووه شوونرداری از سووطآ هرجاموود بالوواتری بر وووردار باشووند را نسووب  بووه واژهدیداری

هووای واژگووانی گررنوود، در اولوی تری قوورار میبوورای مخاطوو ، در سووطآ هرجاموود پووایر 

هوا اساسوا  ان ظوار دارنود کوه ها و زیرنویسکوه مخاطبوان دوبلوهدهنود. از آنجایی ود قرار می

( اسوو فاده 21۸۱)عووامری و همکوواران،  ۸هووای آشوونا و طبرعووی  محصووولات، از واژهدر ایوو

توور جلوووه  واهنوود نمووود کووه از سووطآ هووایی بوورای مخاطوو  طبرعیطور قطوو، واژهشووود، بووه

تنها از هرجاموود بالوواتری بر وووردار باشووند. بووه برووان دیگوور، مخاطبووان ایوو  محصووولات نووه

عبووارات یووا اصووطلاحات موو   مبوودا  ای ترجموو بوور ۹گردانییووا نویسووه 2لفوو  بووه لفوو  ترجموو 

هوا )چوه رسود کوه تورجرآ مخاطبوان ایو  اسو  کوه معادلکنند، بلکه به نظور میاس قبال نمی

ای ان خوا  شووند کوه گونوه(، در ایو  محصوولات به5لحاظ معنواو چوه بوه 4لحاظ صوورتبه

اشوو ه توور بوووده و شووباه  کم ووری بووا صووورت و معنووای  ووارجی ددر زبووان مقصوود طبرعی

های طبرعوی کوه فاقود رنو  و بووی ترجموه باشند. به بران دیگر، مخاطبان برشو ر بوه ترجموه

هایی هسوو ند کووه حوواوی های طبرعووی، ترجمووههسوو ند گوورای  دارنوود و از نظوور آنووان ترجمووه

 های واژگانی دارای سطآ هرجامد بالا باشند. معادل

 ی موجوووود در حووووزةهاتووووان در یاف وووهدلرووول ترجرحوووات واژگوووانی مخاطبوووان را می

، ۳؛ پلوووا 211۳، ۱)کالروگوووا 1بوووار شووونا  ی و  صوصوووا  نظریووو  6شناسوووی شووونا  یروان

، ۸4، تووووین ۸۹)پووا  ۸2بووار شوونا  ی نظریوو وجو کوورد. ( جسوو 21۸1، ۸۸و بوورونک  ۸1مورنووو

                                                           
1. natural 

2. literal translation 

3. transliteration 

4. form 

5. meaning 

6. cognitive psychology 

7. cognitive load theory 

8. Kalyuga 

9. Plass 

10. Moreno 

11. Brünken 

12. cognitive load theory 

13  . Paas 

14  . Tuovinen 
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و بوورونک ،  ؛ پلووا ، مورنووو۸۳۳4، 4و آدام ۹مرینبووور؛ پووا ، ون211۹، 2گوورونو ون ۸تووابرز

فعووال محوودود و  مفهوووم حافظوو  ( بوور پایوو 21۸۸، 1و کالروگووا 6آیوور ، 5؛ سوووسلر21۸1

 توانوایی پوورداز  سووا  ه شووده اسوو . ایوو  نظریوه بوورای نخسوو ر  بووار در ارتبووا  بووا حوووزة

 حوواسی اهمروو  در نظریوو  (، نک وو 211۹یووادگرری مطوور  شوود. براسووا  پووا  و همکوواران )

فعوال  وز ، معمواری حافظو بار شنا  ی ای  اس  کوه در تلوا  جهو  تهروه و تودوی  آمو

های آن باید مد نظر قرار گرف وه شووند. آنوان همهنور  بور ایو  باورنود کوه بوار و محدودی 

شوونا  ی، سووا  اری چنوود بعوودی اسوو  کووه در هنگووام انجووام کارهووایی مشووخص، بوور روی 

 دهندةتر، بُعوود عِلووی آن نشووانآورد. بووه برووان دقرووننظووام شوونا  ی یادگررنووده فشووار وارد مووی

هووای یادگررنووده اسوو  و بعوود ارزشوورابی آن، مفوواهر  قابوول اموول مرووان آن کووار و ویژگیتع

 کشد. گرری بار ذهنی، تلا  ذهنی و کن  را به تصویر میاندازه

مقودار تلاشوی  بوه بوار شونا  یتووان گفو ، طور  لاصوه میمرکور بوه در توضرآ نظری 

منظور هرگوواه بووه. کنووده میرسوواند، اشوواربووه انجووام میپوورداز  اطلاعووات  رایکووه ذهوو  بوو

پراموودهایی همهووون عوودم  ،یووا اضووافی باشوود زیوواد ،بووار شوونا  یمروویانِ  پوورداز  اطلاعووات،

ح مووا  در  وجود  واهوود آموود.در فوورد بووهو درک اطلاعووات  آوریتمایوول بووه یووادگرری، یوواد

بر ی مواق، ای  اتفا  بورای موا اف واده اسو  کوه بوا وجوود توجوه و تمرکوی بور روی آنهوه 

شوده را دریافو  نموایر  و بورای فهو  آن ای  اطلاعوات اراسهاراسوه شوده اسو ، ن وانسو ه به ما

ای  زموان و انورژی برشو ری بگوراری . دلرول ایو  مشوکل آن اسو  کوه اطلاعات، ناچار شوده

رسود ای . در چنور  شورایطی بوه نظور میاح مالا  در معرر بوار شونا  ی اضوافه قورار گرف وه

 طلاعات دریاف ی بر  از توان شنا  ی ماس .که مریان پرداز  و فه  ا

کووه ممکوو  اسوو  توووان دو دلروول عمووده م صووور شوود. اول ای بوورای ایوو  اتفووا  می

دلرل عوودم بر ووورداری از شووده بوورای مووا کاملووا  جدیوود و پرهرووده بوووده و بووهاطلاعووات اراسه

                                                           
1  . Tabbers 

2  . Van Gerven 

3  . Van Merriënboer 

4  . Adam 

5  . Sweller 

6  . Ayres. 

7  . Kalyuga 
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ایو  عودم  طبرعوی ای  کوه ن رجو هوا نبوودهدهی آناطلاعات مرتب  در ذهو ، قوادر بوه سوازمان

انوود شووده جدیوود نبودهکووه اطلاعووات اراسههووا بوووده اسوو . دوم ای سووازماندهی، عوودم درک آن

نامناسو  و  دلرل اراسو اند، اموا بوهو تمامی اطلاعات مرتب  در ذهو  موا از قبول وجوود داشو ه

توووان دلروول اول را موورتب  نشووده، بووه عوودم درک منجوور شووده اسوو . بنووابرای ، میدهیسامان

  اطر شوروة  مح ووای اراسوه شوده )پرهرودگی یوا جدیود بوودن( و دلرول دوم را بوهبه ماهرو

اطلاعووات )عوودم سووازماندهی مناسوو ( در نظوور گرفوو . بووا در نظوور گوورف    نامناسوو  اراسوو 

 رنووویس بوور  از حوود باشوود یووا در دوبلووهآنهووه گف ووه شوود، بوورای موووال، اگوور سوورع  زی

ای نامناسوو  و شووروهاطلاعووات بهکووه همگوواهی بووه دقوو  انجووام نشووود، از آنجاییل 

رود کووه بووار شوونا  ی برننووده اند، ایوو  اح مووال موویهنجارشووک  بووه مخاطوو  اراسووه شووده

 ترجمو  برانگری در حووزةهوا بور بوار شونا  ی موضووعی بحو توثیرر زیرنویس افیای  یابود.

 رود. مشوکل اساسوی در ارتبوا  بوا ایو  مسو له آن اسو  کوه آیوادیدارشنرداری به شمار موی

دهنود یوا نوه  بر وی بور ایو  باورنود ها بار شونا  ی مخاطو  را افویای  میاساسا  زیرنویس

شووند، بلکوه گواهی اضوافه بوار هوا منجور بوه افویای  بوار شونا  ی میکه نوه تنهوا زیرنویس

، ۹و م رووو 2همراه  واهنوود داشوو  )کروگوور، هفوورنرووی بوورای مخاطوو  بووا  ووود بووه ۸شوونا  ی

کووه مخاطوو  مجبووور شوووند، از آنجاییا بووه فوورل  اضووافه میهووکووه زیرنویسهنگامی. (21۸۹

نمووای   هووای پووایر  صووفح همراه زیرنویساسوو  تمووام اطلاعووات موجووود در فوورل  را بووه

پوورداز  کنوود، حجوو  زیووادی از منوواب، شوونا  ی مخاطوو  درگروور  واهنوود شوود. بنووابرای ، 

طلاعوات شوونرداری کوه مخاطو  ب وانوود گف وار را دنبوال نمایود، در حوور  پورداز  ابورای ای 

موجود در مو   فورل  و تصوویر آن، داسموا  درگرور عمول  وانودن مو   هو  هسو ؛ بوه بروان 

و  5، فوواکس4کروگوور، دوهرتوویدیگوور،  واننووده درگروور پردازشووی چنوودمنظوره  واهوود بووود )

 (.21۸۱، 6دلریا

                                                           
1  . cognitive overload 

2. Hefer 

3. Matthew 

4. Doherty 

5. Fox 

6. De Lissa 
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موورکور و الگوووی هرجاموود  توووان مرووان نظریوو راح ی میبووا توجووه آنهووه گف ووه شوود، بووه

رقرار کرد. در واق،، دلرول اولوی کوه در بالوا بوه آن اشواره شود، در ارتبوا  بوا هرجامود پروند ب

بووار شوونا  ی، منطقووی  واهوود بووود اگوور چنوور  در نظوور  نظریوو  قابوول طوور  اسوو . بوور پایوو 

دلرل داشوو   شوونرداری بووهبگرووری  کووه از آنجووایی کووه مخاطبووان محصووولات ترجموو  دیداری

 هووا در حوووزةهووا، از نظوور شوونا  ی نسووب  بووه آنهارتباطووات شخصووی برشوو ر بووا بر ووی واژ

هووا در محصووولات کووه بووا ایوو  دسوو ه از واژهگررنوود و طبرع ووا  هنگامیآگوواهی قوورار میدرون

شووووند، در رونووود شووونرداری نظرووور دوبلوووه و زیرنوووویس مواجوووه میهای دیداریترجموووه

هوا ه از واژهها، بوار شونا  ی کم وری م حمول  واهنود شود. در ن رجوه، ایو  دسو پرداز  آن

تر های نظرور  وود، بورای پورداز  بوه زموان کم وری نرازمنود بووده و سوری،نسب  به معادل

رسووود از تر دریافووو  و در نهایووو  درک  واهنووود شووود. بنوووابرای  بوووه نظووور میو عمرووون

که واژگوان بوا داشو   سوطآ بالواتری از هرجامود، بوار شونا  ی کم وری بور مخاطو  آنجایی

هوا حواوی ها یوا زیرنویسان اغلو  و طبرع وا  تمایول دارنود دوبلوهنماینود، مخاطبوتحمرل می

 واژگانی باشند که دارای سطآ بالاتری از هرجامدند.

( بور ایو  باورنود کوه مکانرسو  21۸5) ۹و لوگرنسوکا 2، زارکوسوکا۸در ای  راسو ا، کرج وی

آ هووا کاملووا  م فوواوت بووا  وانوودن موو   نوشوو اری اسوو . توضوورها و زیرنویس وانوودن دوبلووه

شوونرداری، اطلاعووات از چنوود منبوو، محصووولات ترجموو  دیداریاسوو فاده از کووه، هنگووام آن

انووود از حرکوووات روی هوووا عبارتآیووود کوووه بر وووی از آنطور مووووازی میمخ لوووس بوووه

هوووا و.... در صوووورتی کوووه در  وانووودن مووو   نمای ، موسووورقی مووو  ، زیرنویسصوووفحه

توانود آزادانوه بوه عقو  بور رد و میلحاظ زموانی هور  محودودی ی نودانوش اری،  واننده بوه

کووه مخاطبووان در حووال  وانوودن گووردد یووا یوو  بخوو  را دوبوواره بخوانوود. امووا زمانی

اند، ای  امکان نرسو  کوه بوه عقو  برگردنود و تنهوا بایود سوب   وانودن  وود را زیرنویس

را بخواننوود. در ایوو  « پویووا  زمرنووموو   زودگوورر در پووس»طوووری ان خووا  کننوود کووه ب واننوود 

هوا و عبوارات زبوانی بوا توانود سورع   وانودن را افویای  دهود، وجوود واژهمران، آنهه می

                                                           
1. Krejtz 

2. Szarkowska 

3. Łogińska 
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کنوود هووا ایجووا  میها و زیرنویسعلوواوه بوور ایوو ، ماهروو  دوبلووه هرجاموود بالووا  واهوود بووود.

دلرل مخاطوو  همیمووان بوور روی تصوواویر تمرکووی کنوود و بووه اطلاعووات گووو  فوورا دهوود. بووه

شوونرداری، بووار شوونا  ی دیداری صووولات ترجموو هموور  ویژگووی و ماهروو  چندبعوودی مح

شووود م رجمووان شووود. بوورای کوواه  ایوو  بووار، پرشوونهاد میبرشوو ری بوور مخاطوو  تحمروول می

عنوان معووادل اسوو فاده کننوود کووه تووا حوود ممکوو  مخاطوو  هووایی بووهتلووا  نماینوود تووا از واژه

طو  در شوود مخاهوا داشو ه باشود. ایو  کوار باعو  میسطآ هرجامد بالواتری نسوب  بوه آن

شووده، در موقعروو  تفکوور محوودود قوورار زمووان نگوواه کووردن بووه ویوودسوی دوبلووه یووا زیرنویس

دوبلوه یوا  کار رف وه در نسوخ هوای بوهکوه افوراد نسوب  بوه واژهتر، هنگامیگررد. به بران دقرن

آگوواهی قوورار درون زیرنووویس دارای سووطآ بالوواتری از هرجاموود باشووند و در واقوو، در حوووزة

ای ارتبوا  دهنود تواننود صودا یوا تصوویر را بوا مح ووای محصوول رسوانهر میتبگررند، سری،

تر بووه مفهوووم و مح وووای آن دسوو  یابنوود. همهنوور  بووه نظوور و در ن رجووه، زودتوور و سووری،

دوبلووه یووا زیرنووویس کم وور  رسوود هرچووه درگرووری شوونا  ی افووراد بوورای پوورداز  نسووخ می

 ووالی از لطووس نخواهوود  د داشوو .تری از دیوودن آن محصووول  واهنووشوورری  باشوود، تجربوو 

تر بروواوری . در طور ملمووو بووود اگوور آنهووه را کووه گف ووه شوود در قالوو  یوو  موووال، بووه

ارزیووابی کمووی و »قوودم و فرروزیووان پوراصووفهانی )زیرچووار( بووا عنوووان پژوهشووی کووه پوور 

انجووام « هووای مصووو  و برگانووه در پرتوووی الگوووی هَرجامَوودکرفووی وزن فرهنگووی واژه

شووگران در تلووا  بورای سوونج  سووطآ هرجامود تعوودادی از واژگووان من خوو ، انود، پژوهداده

اسوو راتژی/راهبرد، هووای بووه ایوو  ن رجووه رسووردند کووه بوورای موووال، از مرووان جفوو  واژه

سوووطآ  ترمرنوووالو  اسووو راتژی، کوووامپروترهوووای واژه کامپروتر/رایانوووه، ترمرنال/پایانوووه و...،

انوود. بنووابرای ، ود ا  صوواص داده هرجاموود بالوواتری را نسووب  بووه معووادل نظررشووان، بووه

طبرعووی  واهوود بووود کووه چنانهووه م رجمووان و موودیران دوبلووه بخواهنوود محصولاتشووان از 

هووا گونووه واژهسوووی مخاطبووان مووورد اسوو قبال برشوو ری قوورار گروورد، به وور اسوو  کووه از ای 

هووای ( نرووی بووا بررسووی واژه21۸۱سوولرقه و همکوواران )اسوو فاده نماینوود. در ایوو  راسوو ا،  و 

بووان و انوود کووه مخاطگرری کردههای زبووان فارسووی چنوور  ن رجووهکار رف ووه در دوبلووههبوو

عبارات کووه نسووب  بووهشوونرداری، از آنجاییدیداری کنندگان محصووولات ترجموو مصوور 
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هووای و... در مقایسووه بووا معادلکافووه تریووا، قسوو   وووردن، تبلریووات درو  زبووانی نظروور 

و... از سووطآ بالوواتری از  بلریووات کوور غوورا وری، سوووگند یوواد کووردن، تنظررشووان چووون 

شوونرداری، از دهنوود در محصووولات ترجموو  دیداریهرجاموود بر وووردار هسوو ند، توورجرآ می

اول اس فاده شوده باشود. لوازم بوه ذکور اسو  کوه ادعوای پوژوه  حاضور در  های دس  واژه

گروورد. آنووان در تلووا  بوورای ( قوورار می21۸۹های کروگوور و همکوواران )تووواد بووا یاف ووه

زیرنووویس بوورای مخاطوو  بووا اسوو فاده از دسوو گاه  سوونج  بووار شوونا  ی حاصوول از اسوو فادة

 آمووزان در هنگوام مشواهدةبه ایو  ن رجوه رسوردند کوه سوطآ بوار شونا  ی دان  ۸جیایای

سووخنرانی علمووی کووه دارای زیرنووویس بوووده، در مقایسووه بووا زمووانی کووه سووخنرانی بوودون 

سوو . دلروول اح مووالی وجووود تعووارر مرووان کم وور بوووده ا ،زیرنووویس نمووای  داده شووده

مطال  گنجانوده شوده در پوژوه  حاضور و ن وای  پوژوه  آنوان ممکو  اسو  ایو  باشود 

اند. شواید ب ووان چنور  هوای آموزشوی بوه انجوام رسواندهکه آنوان بررسوی  وود را در محر 

ی  تنها بوار شونا  ی را افویاهوای آموزشوی، اسو فاده از زیرنوویس نوهادعا کرد کوه در محر 

تواننوود سووطآ یووادگرری مخاطبانشووان را از طریوون هووا میدهوود بلکووه ح ووی زیرنویسنمی

( 21۸6 ،4و دلرسووا ۹فوواکس دوهرتووی، بوورای مخاطوو  )کروگوور، 2ایجوواد حمایوو  دیووداری

 افیای  دهند.

 گیری. نتیجه2

ای کووه بووه زبووان مووادری و در فوورل  در مقایسووه بووا برنامووه دیوودن زیرنووویس یووا دوبلوو 

هووای فرهنگووی برگانووه و ای از ویژگیسووا  ه شووده باشوود، دارای شووبکهفرهنوو  مخاطوو  

 ؛کنودنامثنو  اس . ای  مسو له طبرع وا  بوار زیوادی را بور ذهو  مخاطو  هود  تحمرول می

طور کوه رویودادهای فورل  را بوهرود، علواوه بور ای به ای  صورت که از مخاطو  ان ظوار موی

عنوان یوو  ابوود، ب وانوود از آن بووهکاموول و بووا جیسرووات و نکووات وریووس و دقروون آن دری

شونرداری، مشوابه دیداری سرگرمی لرت ببورد. ناگف وه پرداسو  کوه دیودن محصوول ترجمو 

                                                           
1  . EEG 

2. visaul support 

3. Fox  

4. De Lissa 
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با موقعرو  محودود فکوری اسو  کوه در آن وقو  زیوادی بورای پورداز  اطلاعوات وجوود 

تواننوود معنووای نهف ووه در زبووان آن تر مینوودارد و در ن رجووه، برننوودگان زمووانی به وور و سووری،

هووای دارای هرجاموود سووطآ بالووایی را کووه درگرووری شوونا  ی صووول را دریابنوود کووه واژهمح

هوا بوه محو  گونوه واژهپورداز  کننود. طبرع وا  ای  ،کننودکم ری بورای مخاطو  ایجواد می

 شوند.پرداز  می ترآنکه در دوبله یا زیرنویس شنرده یا دیده شوند، زود

هووا در دوبلووه یووا زیرنووویس بالووا واژهدهنوود سووطآ هرجاموود معمولووا  مخاطبووان توورجرآ می

تر،  ودآگواهی قورار داشو ه باشوند. بوه بروان دقرون هوا در حووزةبوده و مخاطبان نسب  به آن

هوا هوا به ور اسو  حواوی واژگوانی باشوند کوه مخاطبوان مفواهر  آن واژهها و زیرنویسدوبله

رده باشووند )هرجاموود مسوو قرما  تجربووه کوو ،هووا اشوواره دارنوودهووا بووه آنیووا اشووراسی را کووه واژه

هوا تحقرون و تفحوص کورده تر، دربوارة آندرونی( یا برای دریافو  اطلاعوات برشو ر و دقرون

کار رف ووه در هووای بووهباشووند )هرجاموود جووام،(. در مقابوول، اگوور مخاطبووان نسووب  بووه واژه

آگوواهی قوورار داشوو ه باشووند، بووه ایوو  معنووا کووه برون شوونرداری در حوووزةمحصووول دیداری

دوبلوه یوا زیرنوویس در سوطآ پوایر  باشود، یعنوی صورفا   آنان نسوب  بوه واژةسطآ هرجامد 

مورد نظور را شونرده باشوند یوا آن را تنهوا دیوده باشوند یوا نهای وا  آن را لموس کورده  قبلا  واژة

 تمایلی به مواجه شدن با آن واژه در دوبله یا زیرنویس ندارند.باشند، 

شوونرداری پرشوونهاد ترجموو  دیداری عرصوو اندرکاران دسوو  بوور ایوو  اسووا ، بووه جامعوو 

هووا هووای واژگووانی تووا حوود امکووان نسووب  بووه سووطآ هرجاموود واژهشووود در ان خووا  معادلمی

حسووا  بوووده و از واژگووانی اسوو فاده نماینوود کووه از سووطآ هرجاموود بالوواتری بوورای مخاطبووان 

 دهنوود در محصووولاترسوود مخاطبووان نرووی توورجرآ میبر وووردار باشووند؛ زیوورا بووه نظوور می

های عووامری و شوونرداری برشوو ر شوواهد چنوور  واژگووانی باشووند. براسووا  یاف ووهدیداری

ترجموو  اصوولی مخاطبووان در هنگووام اسوو فاده از محصووولات  انگروویة(، 21۸۱سوولرقه ) و 

نروواز بووه و تمایوول دارنوود ایوو  لوورت بوودون  بووودهشوونرداری صوورفا  لوورت از محصووول دیداری

هووا و عبووارات بووا سووطآ هرجاموود بالووا ژه. اسوو فاده از واصوور  تلووا  زیوواد حاصوول شووود

 تواند لرت مخاطبان را از دیدن زیرنویس و شنردن دوبله برش ر نماید.می
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ترجموه و  ای بوودن حووزةرشو هتووان یوادآور شود کوه نظور بوه ماهرو  مراندر پایان می

هووای گرووری از دسوو اوردهای حوزهشوونرداری، لوویوم بهرهدیداری ترجموو   صوووص حوووزةبه

شناسووی بوورای ارتقووای کرفروو  شناسووی و روانشناسووی، جامعهعلمووی نظروور زبان مخ لووس

تووان چنوور  ادعووا شووود. در واقوو، می وبی احسوا  میمحصوولات تولروودی ایو  حوووزه، بووه

های علو  کارگرری یاف وهشونرداری اموروز آگاهانوه نرازمنود بوهدیداری ترجمو  کرد که حووزة

موورکور،  هووای ارزشوومند در حوووزةفعالر هووا و شناسووی اسوو . بووا وجووود پژوه روان

شووونرداری حووواکی از نادیوووده گووورف   های دیداریبررسوووی اجموووالی محصوووولات ترجموووه

شناسووی در تهرووه و تولروود محصووولات ایوو  حوووزه اسوو . بنووابرای ، شوواید های روانیاف ووه

نسوب ا   ب ووان ایو  جسو ار را گوامی موؤیر در راسو ای ورود مبواحوی از ایو  دسو  در حووزة

د امرود اسو  مطالو  جسو ار حاضور ب وانوشونرداری در نظور گرفو . دیداری پای ترجمو نو

 اندرکاران و فعالان ای  حوزه باز نماید. ای جدید به روی دس دریهه

 کتابنامه

های فراگرری زبان تحلرل ان قادی و کاربردی نظریه(. ۸۹۳2قدم، ر.، طباطباسران، م.، و ناوری، ص. )پر 
 . ان شارات دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد.تا تکوی  اول: از پردای 

مصو   هایقدم، ر.، و فرروزیان پوراصفهانی، آ. )زیر چار(. ارزیابی کمی و کرفی وزن فرهنگی واژهپر 

 گیینی(.نامه فرهنگس ان )واژهویژهو برگانه در پرتوی الگوی هَرجامَد. 

های هنجارهای ان ظاری برنندگان ایرانی برنامه(. ۸۹۳4فرید. و. )سلرقه، م.، و  یاعیعامری،  .،  و 

 .۹1-2۸(، 5۸)۸۹ ،مطالعات ترجمهشده به فارسی: پژوهشی اک شافی. دوبله

 
Ameri, S., & Khoshsaligheh, M. (2018). Exploring the attitudes and expectations of 

Iranian audiences in terms of professional dubbing into Persian. HERMES-

Journal of Language and Communication in Business, (57), 175-193. 

Ameri, S., Khoshsaligheh, M., & Khazaee Farid, A. (2018). The reception of Persian 

dubbing: a survey on preferences and perception of quality standards in Iran. 

Perspectives, 26(3), 435-451. 

Antonini, R. (2008). The perception of dubbese: An Italian study. In D. Chiaro, C. 

Heiss & C. Bucaria (Eds.), Between text and image: Updating research in screen 

translation (pp. 135-147). Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins. 

Antonini, R., & Chiaro, D. (2005). The quality of dubbed television programmes in 

Italy: The experimental design of an empirical study. In M. Bondi, & N. Maxwell 



 ۸55                      ...   کارآمد ابیاری عنوانبه هَرجامَد شناسان روان الگوی 

 
(Eds.), Cross-cultural encounters: Linguistic perspectives, (pp. 33-44). Roma, 

Italy: Officina Edizioni. 

Antonini, R., & Chiaro, D. (2009). The perception of dubbing by Italian audiences. 

In J.D. Cintas, & G. Anderman (Eds.). Audiovisual translation (pp. 97-114). 

London, England: Palgrave Macmillan. 

Brems, E., & Pinto, R. S. (2013). Reception and translation. In Y. Gambier & L. van 

Doorslaer (Eds.), Handbook of translation studies (pp. 142–147). Amsterdam, 

The Netherlands: John Benjamins. 

Bucaria, C. (2005). The perception of humour in dubbing vs. subtitling: The case of 

six feet under. ESP Across Cultures, 2, 34–46. 

Bucaria, C. (2008). Acceptance of the norm or suspension of disbelief? The case of 

formulaic language in dubbese. In D. Chiaro, C. Heiss, & C. Bucaria (Eds.), 

Between text and image: Updating research in screen translation (pp. 149–163). 

Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins. 

Bucaria, C., & Chiaro, D. (2007). End-user perception of screen translation: the case 

of Italian dubbing. Tradterm, 13, 91-118. 

Chaume, F. (2018). An overview of audiovisual translation: Four methodological 

turns in a mature discipline. Journal of Audiovisual Translation, 1(1), 40-63.  

Chiaro, D. (2014). The eyes and ears of the beholder? Translation, humor, and 

perception. In D.Abend-David (Ed.), Media and Translation: An 

Interdisciplinary Approach (pp. 197-219). Fakenham, ENgland: Bloomsbury. 

D’Ydewalle, G., Muylle, P., & Van Rensbergen, J. (1985). Attention shifts in 

partially redundant information situations. In R. Groner, G. McConkie, & C. 

Menz (Eds.), Eye movements and human information processing (pp. 375–384). 

Amsterdam, The Netherlands: Elsevier. 

D’Ydewalle, G., Pollet, J., & van Rensbergen, J. (1987). Reading a message when 

the same message is available auditorily in another language: The case of 

subtitling. In J. K. O’Regan & A. Levy- Schoen (Eds.), Eye movements: From 

physiology to cognition (pp. 313–321). Amsterdam, The Netherlands: Elsevier. 

Di Giovanni, E. (2016). Reception studies in audiovisual translation research: The 

case of subtitling at film festivals. Trans-kom, 9(1), 58–78. 

Di Giovanni, E., & Gambier, Y. (Eds.). (2018). Reception studies and audiovisual 

translation. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins. 

Díaz Cintas, J., & Nikolić, K. (2018). Introduction: Fast-forwarding with audiovisual 

translation. In K. Nikolić & J. Díaz Cintas (Eds.), Fast-forwarding with 

audiovisual translation (pp. 1-13). Bristol, England: Multilingual Matters. 

Fuentes Luque, A. (2003). An empirical approach to the reception of AV translated 

humour: A case study of the Marx Brothers’‘Duck soup’. The Translator, 9(2), 

293-306. 

Gambier, Y. (2003). Screen transadaptation: Perception and reception. The 

Translator, 9(2), 171– 189.  



 شمارة اول دوره پنجاه و دوم      مطالعات زبان و ترجمه                                                              ۸56 

 
Gambier, Y. (2018). Translation studies, audiovisual translation and reception. In E. 

Di Giovanni & Y. Gambier (Eds.). Reception studies and audiovisual translation 

(pp. 43-66). Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins. 

Greenspan, S. I., Wieder, S. E., Nover, R. A., Lieberman, A. F., Lourie, R. S., & 

Robinson, M. E. (1987). Infants in multirisk families: Case studies in preventive 

intervention. New York, NY: International Universities Press. 

Grillo, V., & Kawin, B. (1988). Reading at the movies: Subtitles, silence and the 

structure of the brain. Post Script: Essays in Film and Humanities, 1(1), 25–32. 

Kalyuga, S. (2009). Managing cognitive load in adaptive multimedia learning. 

Hershey, PA: IGI Global. 

Khoshsaligheh, M., Pishghadam, R., Rahmani, S., & Ameri, S. (2018). Relevance of 

emotioncy in dubbing preference: A quantitative inquiry. Translation & 

Interpreting, 10(1), 75-91. 

Krejtz, I., Szarkowska, A., & Łogińska, M. (2015). Reading function and content 

words in subtitled videos. Journal of deaf studies and deaf education, 21(2), 222-

232. 

Kruger, J. L. (2012). Making meaning in AVT: Eye tracking and viewer construction 

of narrative. Perspectives, 20(1), 67–86.  

Kruger, J. L., Doherty, S., Fox, W., & De Lissa, P. (2018). Multimodal measurement 

of cognitive load during subtitle processing. In I. Lacruz & R. Jääskeläinen (Eds.). 

Innovation and expansion in translation process research, (pp. 267-294). 

Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins. 

Kruger, J. L., Doherty, S., Fox, W., & De Lissa, P. (2018). Multimodal measurement 

of cognitive load during subtitle processing: Same- language  subtitles for foreign 

language viewers. In I. Lacruz & R. Jaaskelainen (Eds.),  Innovation and 

expansion in translation process research (pp. 267- 294). Amsterdam, England: 

John Benjamins. 

Kruger, J. L., Hefer, E., & Matthew, G. (2013). Measuring the impact of subtitles on 

cognitive load: Eye tracking and dynamic audiovisual texts. In Proceedings of 

the 2013 Conference on Eye Tracking South Africa, ETSA 2013 (pp. 62-66). New 

York, NY: ACM.  

Matamala, A., Perego, E., & Bottiroli, S. (2017). Dubbing versus subtitling yet 

again? An empirical study on user comprehension and preferences in Spain. 

Babel, 63(3), 423–441.  

Paas, F. G., Van Merriënboer, J. J., & Adam, J. J. (1994). Measurement of cognitive 

load in instructional research. Perceptual and Motor Skills, 79(1), 419–430. 

Paas, F., G., Tuovinen, J. E., Tabbers, H., & Van Gerven, P. W. M. (2003). Cognitive 

load measurement as a means to advance cognitive load theory. Educational 

Psychologist, 38(1), 63–71. 

Perego, E. (2016). History, development, challenges and opportunities of empirical 

research in audiovisual translation. Across Languages and Cultures, 17(2), 155-

162.  



 ۸51                      ...   کارآمد ابیاری عنوانبه هَرجامَد شناسان روان الگوی 

 
Perego, E., Del Missier, F., & Bottiroli, S. (2015). Dubbing versus subtitling in 

young and older adults: cognitive and evaluative aspects. Perspectives, 23(1), 1-

21. 

Perego, E., Orrego-Carmona, D., & Bottiroli, S. (2016). An empirical take on the 

dubbing vs. subtitling debate: an eye movement study. Lingue e Linguaggi, 19, 

255-274.  

Pishghadam, R. & Abbasnejad, H. (2017). Introducing emotioncy as an invisible 

force controlling causal decisions: A case of attribution theory. Polish 

Psychological Bulletin, 48 (1), 129-140. 

Pishghadam, R. (2015). Emotioncy in language education: From exvolvement to 

involvement. Paper presented at the 2nd Conference of Interdisciplinary 

Approaches to Language Teaching, Literature, and Translation Studies, Ferdowsi 

University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

Pishghadam, R. (2016, May). Emotioncy, extraversion, and anxiety in willingness to 

communicate in English. Paper Presented at the 5th International Conference on 

Language, Education, and Innovation, England, London. 

Pishghadam, R., Adamson, B., & Shayesteh, S. (2013). Emotion-based language 

instruction (EBLI) as a new perspective in bilingual education. Multilingual 

Education, 3(9), 1-16. 

Pishghadam, R., Baghaei, P., & Seyednozadi, Z. (2016). Introducing emotioncy as a 

potential source of test bias: A mixed Rasch modeling study. International 

Journal of Testing, 16(5), 1-14. 

Plass, J. L., Moreno, R., & Brünken, R. (2010). Cognitive Load Theory. Cambridge, 

England: Cambridge University Press. 

Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). Cognitive load theory. New York, NY: 

Springer.  

Tuominen, T. (2012). The art of accidental reading and incidental listening: An 

empirical study on the viewing of subtitled films (Unpublished doctoral 

dissertation). University of Tampere, Tampere, Finland. 

Venuti, L. (1995). The invisibility of the translator: A history of translation. London, 

England: Routledge. 

http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1062589.html
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1062589.html

