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چکیده
پــژوهک یفــی پــیک رو ،در پــی شــت و تودــیت دلایــو علایــه و بــرایک م ا ــان
ایرانــی بــه فیل هــا و ســریا های ــر ای و تولیــد رفــدارزیرنوی

و زیرنــوی

بــرای

ایــم موصــولات تلویزیــونی بــود اسـ ب بــرای رســیدن بــه ایــم هــد  ،م موعــهای از
ا لاعــات تودــیفی و شــناز ی ،از مصــا ه بــا  62شــر
ــوزة تولیــد رفــدارزیرنوی
ا لاعـــات بـــهدســـ

موصــولات ــر ای شــامو بیس ـ

زــان و شــک یــا و

مد از ت ربیـــات و مشـــاهدات پژوهشـــ ر بـــهعنوان یکـــی از

تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی

در ایــم ـوز بــرد وری شــد و بــا تکیــه بــر ن ری ـة

داد بنیــاد تولیــو شــد اسـ ب بــازة ســنی شــر
فعالی

نندة من ــف فعــا در

نهـا در ایـم ـوز یـ

نندبان  71تــا  14ســا اسـ ب ســاب ة

تـا د سـا بـود و ا ثـراً دارای توصـیلات ادمیـ

در رش ههای فنیمهندسـی یـا مـرت ب بـا علـوم ت ربـی اسـ ب یاف ـههای ادـو از ایـم
پـــژوهک نشـــان داد ـــه ا ثریـــ
رفــدارزیرنوی

یـــت تولید ننـــدبان ایرانـــی فعـــا در ـــوزة

فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای هــوادارن فرهنــم و موصــولات

رســانهای شــور ــر بــود ــه دلیــو ادــلی علایــة زــود بــه ایــم موصــولات را تشــابه
فرهن ــی و اس ـ فادة مناســف فیل ســازان ــر ای از مفــاهی شــریی در نــار تکنی هــای
بــهروز فیل ســازی ،بــه دور از ممــامیم پــو غیرازلــایی عنــوان نمودنــدب ایــم افــراد بــا
تولید رفدارزیرنوی

فارسی بـرای ایـم فیل هـا و سـریا ها ،علـاو بـر رفـ نیـاز دی ـر

علایهمنــدان نا شــنا بــه زبــان ــر ای و ان لیســی بــه زیرنــوی

فارسـی ایــم موصــولات،

از بازی ر مورد علایه و موصو رسانهای مو وبشان نیز مای

می نندب

____________________________
تاریخ پذیرش0931/13/10 :
تاریخ دریافت0931/10/10 :
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کلیدددوا هها :ترجمــة دیداریشــنیداری ،زیرنــوی  ،رفــدارزیرنوی  ،مــو

ــر ای،

فیل ها و سریا های ر ای ،انیمه ،فرهنم
 .1مقدمه

جامعة ما تو

تـثییر و نفـو شـدید رسـانه اسـ

رسـانهای ـه موصـولات تلویزیـونی

و ســینمایی ،ب ــک مهمــی از پیکــرة ن را تشــکیو داد و ترجم ـة ایــم موصــولات ،امــروز
ب ــک اع ـ فعالی هــای ــوزة ترجمــة رســانه را از ن زــود ــرد اس ـ

(ماتکیوســکا،7

)6171ب رویکــرد ملــی و رســمی شــور مــا در ــوزة ترجمــة موصــولات رســانهای،
رویکرد دوبلاژ اسـ  ،امـا مشـاهد مـیشـود ـه ب ـک بسـ رد ای از موصـولات رسـانهای
وارداتــی بــه شــور ،بــه ور غیررســمی و توســب رفــداران ایــم موصــولات ،زیرنــوی
شـد ــه ب ـک یابــوتـوجهی از ایــم زیرنوی هـا موســوم بـه رفــدارزیرنوی  6بـه ــوزة
موصــولات رســانهای ــر ای از صــاد داردب بس ـ رو و مو وبی ـ
موسوم بـه مـو

فرهنــم ــرة جنــوبی،

ـر ای یـا هـالیو 9از اوازـر دهـة  7331شـرو شـد و سـریا های ـر ای

بهعنوان یکـی از ار ـان ادـلی ر ـ

ایـم مـو  ،رفـداران بیشـماری را در سراسـر سـیا

ـرد اسـ

(جونـم)6113 ،1ب ایـم رفـداران بـهدلایـو م لـت

و جهان به زـود معطـو

و از را های بونـابون بـا مـو

ـر ای شـنا شـد و از ن تـثییر پذیرف هانـد ،امـا ایـم تـثییر

بــرای تمــام ایــم م ا ــان یکســان ن ــود اسـ ب یفــی از م ا ــان مــو

ــر ای ،تنهــا بــه

لذتبـردن از تماشـای سـریا های ـر ای بسـند مینماینـد ،یـت دی ـری هسـ ند ـه بـه
رفــداران فعــا تولید ننــدة زیرنــوی
دی ــری بــر ابعــاد های ریــدی 4مــو

و موصــولات رســانهای ــر ای ت ــدیو شــد و بُعــد
ــر ای میافزاینــد (جونــم)6113 ،ب در اب ــدای شــرو

تــف رفدارزیرنویســی فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای در ایــران ــه بــه ده ـة 79۳1
بــاز میبــردد ،ایــم ــار توســب فروشـ ا های این رن ــی و ســن ی پ ــک فــیل و س ـریا های

1. Matkivska
2. Fansub
3. Hallyu
4. Jung
5. Hybrid

سا پن ا و یک

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

ــر ای ماننــد «ادفهانشــا » و «یکدونــه» در جهــ
سریا ان ـام شـد اسـ
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منــاف مــالی توزی ننــدبان فــیل و

امـا در ـی سـا های ازیـر ایـم رونـد ترییـر ـرد و رفـداران

فیل هــا و ســریا های ــر ای بهدــورت امل ـاً رای ــان ایــم ــار را ان ــام میدهنــد و ایــم
موصــولات را معمولــاً بهدــورت ساف ســا  7در ســای های توزیــ فــیل و ســریا  ،در
از یــار ــاربران علایهمنــد یــرار میدهنــدب بــرو «م ــرجمیم ریــایی» اولــیم بــرو
رفــدارزیرنوی
زیرنــوی

فارســی ایرانــی در دهــة  ۳1شمســی بــود اســ

ــه بهدــورت رای ــان

فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای را در از یــار م ا ــان زــود یــرار داد

اس ب
تــا نون پــژوهک یابــوتــوجهی در ــوزة رفدارزیرنویســی فیل هــا و ســریا های
ــر ای در ایــران ان ــام نشــد و پژوهکهــای انــدو بــرونمــرزی در ایــم ــوز (ماننــد
دوایــر 6176 ،6روزام 6174 ،9وون ــزری )6172 ،1نیــز معمولــاً بــه جن ــههایی فنــی ایــم
ــوز پرداز هانــد و زاویــة ن ــا م ا ــف و دلایــو نهــا بــرای فعالیــ

در ایــم ــوز ،

نچنــان ــه بایــد در پژوهکهــا بررســی نشــد اسـ ب ال ــه پژوهکهــای دی ــری در زمینـة
رفدارزیرنویســی انیمــهها (زووســلی ه و فایــلی

پنــا  )7934 ،و فیل هــای غربــی

(ماننــــد زووســــلی ه ،عــــامری و مهــــدیزادزانی )617۳ ،و رفداردوبلــــه (نــــورد،
زووســــلی ه و عــــامری )6174 ،و

ــــی رفدارزیرنویســــی بازیهــــای ویــــدئویی

(زووســلی ه و عــامری )7932 ،در ایــران ان ــام شــد اسـ ب در ایــم پــژوهک ،تلــاو شــد
بررسی شـود چـرا مـردم ایـران بـه موصـولات رسـانهای شـور ـرة جنـوبی علایهمندنـد و
ایم موصولات در ایم
زیرنوی

7ب زیرنوی

ـ بسـ رد  ،چـرا توسـب افـرادی تولیـد و من شـر میشـود ـه از

ایم موصولات بهلواظ مالی ،هیچ سودی نمیبرندب

جدا از ویدئو به دورت فایلی جدابانه تهیه و من شر میشود
2. Dwyer
3. Rossum
4. Wongseree
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 .2پیشینة پژوهش
 .1 .2ترجمة غیرحرفهای محصولات دیداریشنیداری و ظهور طرفدارزیرنویس

تــثییر فناوریهــای پیشــرف ه بــر دنیــای موصــولات رســانهای و ــوزة ترجمــه و تعامــو
بیکازپــیک میــان موصــولات رســانهای و م ا ــان علایهمنــد ــه بــر بــازار ترجمــة
موصــولات رســانهای تــثییر بذاش ـ هاند ،بــه ان شــار موصــولات ترجمــهشــدة بونــابون بــه
زبانهــای م لــت من ــر شــد (بولــد )6177 ،و نــو جدیــدی از ترجمــه را در ــوزة
ترجمــههای دیــداریشــنیداری پدیــد ورد اســ ب بــه ایــم نــو جدیــد از ترجمــه،
رفــدارزیرنوی

یــا زیرنــوی

رفــدار و زیرنــوی

اسـ

غیر رفــهای بف ــه میشــودب واژ ای ــه تر ی ــی از دو لمــة
(وینچیــوا)6172 ،7ب در وایـ بــه تهیــة هربونــه زیرنــوی

بــرای

فیل هــا و ســریا های زــارجی بهدــورت رای ــان توســب بروهــی از افــراد علایهمنــد بــه
دنیــای ســربرمیهای تلویزیــونی و تصــویری ،زیرنــوی

غیر رفــهای یــا رفــدارزیرنوی

بف ــه میشــود (لــوزا  ،6هولیلــوزا  9و وای روبالســکا)6171 ،1ب ال ــه درسـ
در بذشــ ه تنهــا از زیرنــوی

انیمــههای ژاپنــی بــه عنــوان زیرنــوی

اسـ

ــه

غیر رفــهای یــا

رفــدارزیرنوی

نــام بــرد میشــد امــا ا نــون ایــم واژ بــرای دی ــر زیرشــازههای

رفــدارزیرنوی

فیل هــا و برنامــههای م نــو تلویزیــونی نیــز

چــون انــوا زیرنــوی

اس ـ فاد میشــود (زووســلی ه و فایــلی

پنا )7934 ،ب افــرادی ــه ایــم نــو زیرنــوی

را تولید می نند علـاو بـر داشـ م مهارتهـای زبـانی و فنـی ،انـرژی و زمـان زیـادی را هـ
دــر

تولیــد زیرنــوی

مــی ننــد و در ی ــا ن هیچبونــه منفعــ

نمیشــود ،امــا ایــم ــار را بــا ریــای

مــالی نیــز نصی شــان

امــو بــهدلیــو علایــهای ــه بــه ایــم موصــولات

رســانهای دارنــد ،ان ــام میدهنــد (ژانــم)6179 ،ب ایــم نــو زیرنــوی
 73۳1بــر روی انیمــههای ژاپنــی دــورت برف ـ

اولــیمبــار در دهــة

زمــانی ــه رفــداران ایــم ژانــر ،اولــیم

لو های هواداران انیمهها را تشکیو دادند (دیاسسین اس و مونچز)6112 ،ب
1. Vinczeová
2. Luczaj
3. Holy-Luczaj
4. Cwiek-Rogalska

سا پن ا و یک
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ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

 .2 .2طرفدارزیرنویس :زیرنویس و طرفداری در کنار یکدیگر

اغــران ن واهــد بــود ابــر ب ــویی

امــروز مه تــریم بونــه از م ــاهر

رفــدارزیرنوی

ترجمــههای ان امشــد توســب م ا ــان و رفــداران موصــولات رســانهای اســ
همچــون مــوجی از فعالی هــای این رن ــی ،ت ــدیو بــه ت ــی فرابیــر در ســط جوام ـ

ــه
نــونی

شــد و از ریــ شــ کههای م ــازی ،و ســای ها و چ رومهــا وارد اج مــا میشــود
(دیاسســین اس و مــونچز)6112 ،ب بولــد ( )6177بــه ایــم مه ـ اشــار می نــد ــه امــروز
برای م ا ـان بسـیار سـان اسـ

تـا در پروژ هـایی مشـ رو ،مربـوه بـه ال ـو ،اسـطور و

بــازی ر یــا برنامــههای مــورد علایــهشــان شــر

ننــد و موصــو ایــم فعالی ـ

«مو ــوای اربرســاز ه» 7مینامنــدب ایــم م ا ــان تمایــو دارنــد ه ـ در ن ــک مصــر

نهــا را
نند

و هـــ در ن ـــک تولید ننـــدة مو ـــوای رســـانهای ،در مویطـــی تعـــاملی وـــاهر شـــوند
( یو ییــو )6171،6و موصــولی ــه ایــم افــراد ارائــه میدهنــد معمولـاً توـ
جن ــههای م لــت هوی ـ

نــان اس ـ

مــذهف و مــواردی ــه

ــی بــر نوــوة ســون پیــدا ــردن نهــا بــه ــوزة تولیــد

رفـــدارزیرنوی

ماننــد ملی ـ  ،یومی ـ ،

تــثییر مسـ ی

ـة اج مــاعی ،جنســی ،

تـــثییر دارد (پرزبـــونزال )6176 ،ب ایـــم افـــراد موصـــولات م لـــت

دیداریشــنیداری را بــا توجــه بــه ســلی ه و ـ ز ـود ترییــر میدهنــد و بســیار در ــوزة
تولیــد موصــولات فرهن ــی یدرتمنــد شــد اند تــا جایی ــه میتواننــد بــه دردســر بزربــی
بـرای دـنع
ه به ای اد

رسـانة دیداریشـنیداری شـور زـود بـد شـوند (ماسـیدا )6174 ،مسـللهای
زطر و ن رانی در مسلولان ایم دنع

میان امدب

 .3 .2طرفدارزیرنویسی سریالها و برنامههای تلویزیونی

زیرنــوی

برنامــههای م لــت تلویزیــونی و غیرتلویزیــونی از جملــه انیمــه و مان ــا،

ســریا  ،فــیل  ،بــازی ،موزی ویــدئو و غیــر سا هاس ـ

ــه ب ــک مهمــی از فعالی هــای

رفـــداران ـــوزة موصـــولات رســـانهای بهزصـــود هـــوادارن فیل هـــا ،ســـریا هـــا و

1. User-Generated Content
2. QIU

۳1
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انیمههاس

شمارة سوم

(هه)6172 ،7ب ایـم رفـداران سـانی هسـ ند ـه عمی ـاً بـه فرهنـم ،برنامـه یـا

بــازی ری زــاد وابســ ی داشــ ه و ن را توســیم می ننــد و ایــم علایــه تــا بــدانجــا
تثییربــذار اس ـ

ــه

و روو زندبیشــان نیــز ن ــک عمــد ای

ــی در شــکوبیری هوی ـ

ایفــا می نــد (لــی)6171 ،ب در این ــا دی ــر تنهــا علایهمنــدی بــه ــوزة رســانهای زادــی
اهمی ـ

نــدارد بلکــه ایــم نــوعی هوازــواهی دــر

سریا  ،انیمه و فرهنم شوری زـاد اسـ
رفــدارزیرنوی

ـه جریـة اولیـه بـرای پیوسـ م بـه برو هـای

را زواهــد زدب ایــم یمــیه تــا بــدانجــا اهمی ـ

همکــاران ( )6171بــرای عمــوی
فیل ها ،اهمیـ

و تعل زــا ر بــه ن ال ــو ،اســطور ،

و ارزو عمـوی

شازصــههای ان ــا

اســ

دارد ــه بهبف ــة لــوزا و

در بعمــی برو هــای رفــدارزیرنوی

ســریا ها و

در بـرو رفـداران بـازی ر یـا سـریالی زـاد ،یکـی از

و داشــ م ا لاعــات در زمینــة ســریالی زــاد،

ــی بــاهی

مه تر از یدرت ترجمه و ا لاعات زبانی فرد اس ب
همچنــیم علایــه و تعل ـ زــا ر بــه بــازی ر یــا برنامــهای زــاد ،م ا ــان و رفــداران
ن ش ـ ی یــا برنامــه را م ــا

می نــد تــا هرچــه ســری تر برنامــة مــورد ن رشــان را در

از یــار دوســ ان و دی ــر م ا ــان ن برنامــه یــرار دهنــدب در برزــی شــورها ،م ا ــان
بهدلیـو عـدم دس رسـی مناسـف بـه برنامـة مـورد ن رشـان بـا یفیـ

بالـا ،تـرجی میدهنـد

بــهجــای نکــه زمــان زیــادی را در ان ــار پ ــک نســ ة دوبلهشــد از تلویزیــون رســمی
شــور زــود ب ذراننــد ،ن را دانلــود ــرد و بــا مــ

رفــدارزیرنوی

تماشــا ننــد

(اوربــو)6176 ،6ب ایــم م ا ــان و رفــداران ــوزة رســانه ،بــر ایــم باورنــد ــه نســ ة
زیرنــوی شــدة برنامــهها بــه نهــا ایــم فردـ

را میدهــد تــا همزمــان ب واننــد از موســی ی

ادــلی برنامــه و دــدای ادــلی زــود بــازی ران اســ فاد ــرد و لــذت ب رنــد و دیــدی
همهجان ه و ت ربهای امـو و بین یـر از تماشـای برنامـة مـورد علایـهشـان بـهدسـ

ورنـد

(وون زری)6172 ،ب

1. He
2. Orrego
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ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

 .1 .3 .2موج کرهای و طرفدارزیرنویس فیلمها و سریالهای کرهای

بسـ رو مو وبیـ

ســریا ها ،زواننــدبان و ورزشــکاران ــر ای ،توجــه یــت وســیعی

از مردم جهان را بـه فرهنـم ـرة جنـوبی معطـو

سـاز

و مـوجی از علایـه و ت ایـا بـه

موصــولات م لــت رســانهای و غیررســانهای ایــم شــور را بــهوجود ورد (ترولــان،7
)6171ب از ایــم مــو زروشــان افــزایک مو وبیـ
جهان بهعنوان مـو

فرهنــم شــور ــرة جنــوبی در سراســر

ـر ای یـا «هـالیو» 6نـام میبرنـد (لـی)6177 ،ب ایـم عنـوان را اولـیمبـار

روزنامــهن اری چینــی در ســا  7331بــرای تودــیت مو وبیــ

چشــم یر درام ــر ای

پ ــکشــد از ش ـ کة سیســیتیوی 9چــیم بــا نــام «همــه چیــز دربــارة عش ـ » بــه ار بــرد
(جونــم)6113 ،ب در وایـ ایــم درام را میتــوان جریــة شــرو ایــم مــو و بسـ رو ن در
سراسر ســـیا دانســـ ب از ن زمـــان مو وبیـــ

موصـــولات ـــر ای از جملـــه ســـریا های

تلویزیونی ایم شور ،در سـیا رو بـه فزونـی نهـاد و بـهدلیـو جـذابی
ارزانتــر موصــولات هنــری ــر ای نســ
زــود ،مــوجی از درزواس ـ

داسـ انی و دـادرات

بــه هم اهــای ژاپنــی ،هنــم ن ی و مریکــایی

بــرای ایــم موصــولات تلویزیــونی و ســینمایی در شــورهای

م لت بهوجود مـد (شـی )6112 ،ب مـو

ـر ای چـه بهدـورت مو وبیـ

ــر ای در مریکــا و فرانســه و چــه بهدــورت مو وبیــ
تلویزیونی ـر ای در زاورمیانـه و سـیای جنـو

موسـی ی پـا

یــت بســ ردة ســریا های

شـریی ،من ـر بـه ارت ـای دـنع

ــرة جنــوبی و افــزایک علایــه بــه ایــم موصــولات در سراســر جهــان شــد اسـ

رسـانة
(ترولــان،

)6171ب
موصولات رسانهای ر ای بـه ایـم دلیـو ـه از ن ـر دـادرات و فـروو ارزانتـر بـود ،
از ن ــر یفی ـ
پیرایــ

ه ســط نمونــههای مشــابه ژاپنــی و غربــی زــود بــود امــا مشــکلات ـ

نهــا را نداشــ ه و

ــی از ن ــر مســائو فرهن ــی نیــز مشــابه

بیشــ ر و

1. Trolan
2. Hallyu
3. CCTV
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بیشــ ری

نزدیک ــری بــا شــورهای همســایه زــود دارنــد ،مــورد ای ــا و مو وبیــ
یراربرف ند (ترانم)6171 ،7ب
شــاید ب ــوان مه تــریم دلیــو بسـ رو ایــم مــو و موف یـ

هنرمنــدان ــر ای در میــان

جوام ـ ســیایی را نزدیکــی فرهنــم ایــم جوام ـ و فرهنــم شــور ــر بــه ســا

ورد

(لی)6177 ،ب فمـای م ـازی نیـز بـهعنوان تثییربـذارتریم رسـانة جمعـی ،مـویعی ی منوصـر
به فرد را برای پیونـد یـت وسـیعی از علایهمنـدان جهـانی بـه فرهنـم شـور ـرة جنـوبی
ورد و از ایــم ریــ جوانــان و نوجوانــان علایهمنــد توانســ ند «ت ــار

فــراه

عــا فی

جدیـــدی» را در نـــار یکـــدی ر ســـف ننـــد ( ـــایی و همـــدانی ،7934 ،دب )711ب
همچنــیم فیل ســازان ــر ای بــا اس ـ فاد از رووهــای فیل ســازی روز دنیــا ــه بســیاری از
نها م علـ بـه سـینمای هـالیوود بـود و در دـنع

فیل سـازی ـر  ،بومیسـازی شـد اند

و با زلـ نو وریهـای زـاد فنـی و تکنیکـی و اسـ فاد از نهـا در چهـار مولفـة روایـ
و داســ انبویی ،تــدویم ،موســی ی و بــازی ری ،بــه ســ کی جدیــد و بــدی و مــوف ی ی
ن یــر در دــنع
موف یـ
جه

رســانة دنیــا دســ

یاف نــد (دــائ ی و هاشــمی)7931 ،ب و ــا ایــم

بــه مــدد م ا ــان ایــم فیل هــا و ســریا ها و تلاشــی ــه باهانــه یــا نا باهانــه در
معرفـی فرهنـم و موصـولات ـر ای بـه دی ـر م ا ـان رسـانهای ایـم موصـولات

ان ام میدهند روزبهروز در ا بس رو اس ب
 .2 . 3 .2سریالهای کرهای پلی جدید میان فرهنگ ایران و کره

سریا های تلویزیـونی ر ای بـهعنوان یکـی از ار ـان ادـلی پدیـدة مـو

ـر ای ،توجـه

م ا ــان م موعــههای تلویزیــونی را در سراســر دنیــا بــه زــود معطــو

ــرد و بســیار

مو و

شدند و بهسـ ف ایـم مو وبیـ  ،ت ایـا بـرای ایـم موصـولات و بـهت ـ

بــرای زیرنــوی

ایــم موصــولات بــه زبانهــای م لــت نیــز افــزایک یاف ـ ب ایــران نیــز از

تــثییرات بســ رو مــو
مو وبیــ

ن ،ت ایـا

ــر ای در ســیا بــه دور نمانــدب مه تــریم بازتــا

ســریا های ــر ای و توزیــ

ن ،افــزایک

نهــا در میــان مــردم ایــران اســ ب ورود مــو

ــر ای بــه ایــران ،بــه اب ــدای دهــة  79۳1و رونــ دــادرات موصــولات فرهن یهنــری
1. Truong

سا پن ا و یک
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ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

شور رة جنـوبی از جملـه فیل هـا و سـریا های ـر ای بـاز میبـردد ( ـایی و همـدانی،
)7934ب ســریا هایی همچــون «جــواهری در یصــر»« ،افســانة جومونــم»« ،امپرا ــور دریــا»،
«دونــمیی» وببب بســیار پرم ا ــف بــود و یــت وســیعی از ایرانیــان را شــیف ه زــود
رد انــد (م یــدی و هوشــمند)79۳3 ،ب رفــداران ایرانــی فرهنــم و هنــر ــر نیــز ماننــد
دی ر هواداران جهـانی ایـم ـوز  ،بـه مـدد بسـ رو وسـایو ارت ـاهجمعی ماننـد این رنـ ،
تلاو ردنـد بـه مایـ

از موصـولات و بـازی ران مـورد علایـة زـود بپردازنـد ( ـایی و

همــدانی)7934 ،ب مــیتــوان تــف تولیــد رفــدارزیرنوی

فارســی فیل هــا و ســریا های

ــر ای در ایــران را موصــو همــیم تلاوهــا و ان یز هــای رفــداران تثییرپذیرف ــه از مــو
ر ای دانس ب
 .1 .2 .3 .2قدمت روابط فرهنگی ایران و کره و تشابهات فرهنگی و زبانی

شــنایی ایرانیهــا و ر ایهــا بــا ســریا های ــر ای و موصــولات دــادراتی نها پ ـ
از ان شـار مـو

ـر ای غـاز نشـد بلکـه بــه سـا ها ی ـو بـاز میبـردد و مو ـان بـر ایــم

باورنــد ــه غــاز روابــب ت ــاری ایــم دو شــور بــه یــرن هف ـ پــیک از میلــاد برمیبــردد
(شی ی)6172 ،ب شت یار باسـ انی مربـوه بـه یـرن چهـارم و پـن

پـیک از میلـاد ،نشـان

میدهــد ــه ــر و شــورهای ــوزة زاورمیانــه در هــزاران ســا ی ـو ،از ری ـ دریــا و
مسیرهای زمینی چـون جـادة ابریشـ بـا یکـدی ر روابـب ت ـاری و سیاسـی داشـ هاند (لـی،
)6171ب یــار باسـ انی ب ـهدسـ
سلسلة سیلا 6ه بـه سـ

مد از م ر هــای هــم شــهر بیون

ــو ،7پای ـ

باس ـ انی

ساسـانیان سـاز ه شـد اند و نشـان از روابـب ت ـاری و فرهن ـی

مــابیم ایــران و ــر دارنــد ،دــو ی بــر ایــم مدعاســ

(شــی ی)6172 ،ب تــثییر فرهنــم

ساســانی ،بــهزصــود در وز هــایی چــون موســی ی ،هنرهــای ت ســمی و ادبیــات ،عمی ـاً
در فرهنم و هنر باسـ انی ـر مشـاهد میشـودب
از م ر هــای شــهر بیون

ـی برزـی از یـار باسـ انی شـتشـد

ــو ،مــزیم بــه تصــویر الهــة باسـ انی ایرانــی ناهی ــا و پیکــر هــای

ن اشــیشــد از بازربانــان ایرانــی و زاورمیانــهای بود انــدب میتــوان شــهرت و مو وبیــ

6ب سلسلة سیلا یا شیلا یکی از سه پادشاهی باس انی سرزمیم ر اس

1. Gyeongju
ه در سا  41پیک از میلاد مسی تثسی شدب

۳1

شمارة سوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

رحهــای ایرانــی در ــر را در اسـ فادة زیــاد نهــا در جــواهرات مــزیم بــه نــد اریهای
ایرانیـان باسـ ان

برجس ه و مرواریدنشـان ،اسـ فاد از زطـوه و رحهـای م ـارن بـه سـ

و تصــاویر جــانوران و جانــداران بــه شــکو زــدای ان باس ـ انی ایرانــی مشــاهد ــرد (لــی،
)6171ب
همچنــیم نــام شــور ــر و سلســلة ســیلا در یکــی از من ومــههــای ماسیاســا یری
ایرانی با نام « وونامـه» مطـرح شـد اسـ

ـه میتوانـد نشـانهای از روابـب سیاسـی ایـران

و ــر در دوران باسـ ان باشــدب وونامــه من ومــهای تــاری ی و افســانهای مربــوه بــه ســدة
شش ه ـری ایـران اسـ

ـه بـه سـ

شـاهنامه سـرود شـد اسـ

اسا یری ایران را بـه روای ـی م فـاوت امـا ه عـر

و تـاریی باسـ انی و

بـا شـاهنامة فردوسـی بـازبو مینمایـد

(رجــفزاد )79۳7 ،ب در ایــم من ومــه ،داس ـ ان ب ــیم ،شــاهزاد ایرانــی ،بــازبو میشــود ــه
پ

از فرار از چن ا یـواو مـاردوو بـه مـاچیم دوم یـا همـان سـرزمیم سـیلا میبریـزد

و ن ــا بــا شــاهزاد ای ــر ای بــه نــام «فرارنــم» شــنا شــد و دل از ــه او میشــود و بــا او
ازدوا می نــد (ای لــوئر)6179 ،7ب ال ــه در شــاهنامه هــ بــه ش صــی

فرانــ

همســر

ب ــیم و مــادر فریــدون ــه همــان فرارنــم وونامــه ،شــاهزادة ــر ای و دز ــر پادشــا
سرزمیم سیلاس

اشـار شـد امـا دـو ی از نسـف او و چ ـون ی ازدواجـک بـا ب ـیم در

شاهنامه به میان نیامد اس

(علویم دم و ی سروی)7934 ،ب

همچنیم زبانهای فارسـی و ـر ای نیـز چـه از لوـاظ بعمـی نکـات دسـ وری و زبـانی
و چه از لوـاظ ـاربرد فرهن ـی و اج مـاعی دارای تشـابهاندب ابـر چـه ایـم دو زبـان بـه دو
زــانوادة زبــانی م فــاوت تعل ـ دارنــد ،از ن ــر ــاربرد واژ هــای ا رام میــز و پســوندهای
نشــان ر اد
شــ اه

و مرت ــة اج مــاعی و فرهن ــی ،دارای تشــابهات زیــادی هســ ند ــه نشــان ر

تــاری ی و ن امهــای

ــاتی و اج مــاعی اعصــار بذشــ ة دو شــور اســ

(دفارم دم)79۳۳ ،ب

1. Iglauer

سا پن ا و یک

۳4

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

 .3روش پژوهش

پدیــدة رفدارزیرنویســی فیل هــا و ســریا های ــر ای در ایــران مــاهی ی ناشــناز ه و
پژوهکنشــد داردب همچنــیم دس رســی بــه افــرادی ــه در ــوزة رفــدارزیرنوی

فیل هــا

و ســریا های ــر ای فعــا هســ ند بــهدلیــو ناشــناز ه بــودن و رســمی ن ــودن ــوزة
فعالی شــان ،بســیار س ـ
شــــر

بــود و مــاری رســمی از تعــداد ایــم افــراد در دس ـ

نیس ـ ب

نندبان در ایــــم پــــژوهک از اعمــــای فعــــا برو هــــای بــــرزب تولیــــد

رفــدارزیرنوی

فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای و تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی

در برو هــای هــواداری بــازی ران ر ایانــد ــه بــا اس ـ فاد از روو بلولــهبرفی 7ان ــا
نندبان دارای توصــیلات دانشــ اهی در رشــ ههایی ن یــر م رجمــی

شــدندب ا ثــر شــر

زبـــان ان لیســـی ،پزشـــکی و پرســـ اری ،فیزیـــ
مدیری  ،پـژوهک هنـر و غیر انـدب تنهـا سـه شـر

اتمـــی ،مهندســـی ـــامپیوتر و یتـــی،
نند دارای توصـیلات دیـپل بـود یـا

موصــو دبیرســ انی بودنــد و ب یــه در ســطوح ارشناســی و ارشناســی ارشــد در ــا
توصیو بودند یا فارغال وصیو شد بودندب
جدول  .1اطلاعات آماری شرکتکنندگان در پژوهش
بازة سنی

زن

مرد

مدتزمان فعالیت

شرکتکنندگان

 7۳تا11

3

4

 7تا  71سا

برو های هواداری بازی ران ر ای

 61تا 11

77

7

 7تا  74سا

کل

 11تا 44

21

6

 1تا  11سال

برو های عمومی رفدارزیرنوی
فیل ها و سریا های ر ای

برای جم وری ا لاعـات از ابـزار مصـا ة نیمهسـاز اریاف ة فـرد بـه فـرد اسـ فاد شـدب
س ـؤالات بهدــورت یفــی بــا تث یــد بــر هــر فــرد بــهعنوان ی ـ
رفــدارزیرنوی  ،ــرح شــد و بــا هــر شــر
بــهدلیــو پرا نــدبی جررافیــایی شــر

عنصــر فــردی تولید ننــدة

نند بهدــورت انفــرادی مصــا ه شــدب

نندبان در ایــم پــژوهک ،ب ــک اع ـ مصــا هها

1. Snowball Sampling

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

۳2

از ریــ چــ

نوشــ اری و ووی چــ

شمارة سوم

در شــ کههای م ــازی و ب شــی نیــز بهدــورت

مــوری ان ــام شــدب همچنــیم پژوهش ـ ر بــه مطالعــة لــی و مــوردی اعمــا و برو هــای
تولید ننــدة رفــدارزیرنوی

فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای در بــازة زمــانی یــ

ســا ونیمه ،ایــدام ــرد و بــا تهیـة بــزارو و یادداشـ های فــردی ،مشــاهدات زــود را نیــز
و ی ـ ب ــرد و در نهای ـ

یـ

داد هــای بدس ـ

مــد بهشــیو یفــی تولیــو و بررســی

شدب
 .4نتایج
 .1 .4عاملیت فعال در حوزة طرفدارزیرنویسی فیلمها و سریالهای کرهای در ایران

عامـــو تولیـــد رفـــدارزیرنوی

فارســـی فیل هـــا و ســـریا های ـــر ای در ایـــران،

هــواداران پروپــا یــرد فیل هــا و ســریا های ر ایانــد ــه ماننــد دی ــر هم ایــان زــود در
وز های دی ر موصـولات رسـانهای ،بروهـی یـا فـردی ایـدام بـه تولیـد رفـدارزیرنوی
می ننــدب بــازة ســنی نهــا ــدوداً  74الــی  14ســا اســ
تشــکیو میدهنــدب ایــم در ــالی اســ

و ا ثــر ایــم یــت را بــانوان

ــه در پــژوهک یفــی عــامری ( )6171بــهن ــر

میرســد ــه زیرنوی بــذارن فیل هــا و ســریا های غربــی بیش ـ ر یــا باشــند و تنهــا در دو
مــورد ــه زیرنــوی بــذارها زــان بودنــد نهــا در زمینــة ترجم ـة فــیل و ســریا ســیای
شریی مثو ژاپم و ر فعالی

داشـ ندب همچنـیم ایـم را بایـد افـزود ـه بـهن ـر میرسـد در

شـورهای دی ـر زیرنوی بـذاران ادـولاً در دوران نوجــوانی زـود یعنـی زیـر  61سـا بــه
ســر میبرنــد (لــوزا و هــولیلــوزا )6171 ،ب ال ــه موــدودی

نــو بــزینک افــراد بــرای

مصا ه را ن ایـد فرامـوو ـرد ـه میتوانـد بـر ن ـایا زادـی مثـو سـم و جنسـی

تـثییر

ب ـذاردب افــراد فعــا در ایـم ــوز معمولـاً در رشـ ههای مهندسـی یــا زیرشــازههای علــوم
ت ربــی توصــیو می ننــد و تســلب زــوبی بــه زبــان ان لیســی و بــاهی ــر ای دارنــدب ایــم
افراد معمولـاً تنهـا بـه ترجمـه و زیرنـوی

موصـولات ـر ای علایـه نشـان میدهنـد امـا در

مــواردی موــدود ،در نــار فیل هــا و ســریا های ــر ای بــه تولیــد زیرنــوی

بــرای

سا پن ا و یک

۳1

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

موصــولات شــورهایی چــون ژاپــم ،چــیم ،تــایوان و موصــولات مریکــایی و اروپــایی و
ی هندی نیز م ادرت میورزندب
 .2 .4دلایل فعالیت افراد در حوزة طرفدارزیرنویسی فیلمها و سریالهای کرهای

با توجه به یاف ههای بـهدسـ
بونــابون را بــه فعالیــ

مـد از مصـا ه ،دلایـو م فـاوتی وجـود دارنـد ـه افـراد

در ــوزة رفدارزیرنویســی فیل هــا و ســریا های ــر ای ســون

میدهنــدب چهــارد نفــر از  62نفــر شــر
فعالیـ

نندة ایــم پــژوهک ،اولــیم اولوی ـ

زــود بــرای

در ایـم ـوز را علایـة ش صـی بـه فیل هـا و سـریا های ـر ای و  76نفـر علایـه

به بازی ری زاد عنـوان ردنـدب نهـا از ایـم را امـرار معـاو نمی ننـد و در پایـان ـار،
نچه ان ام داد اند بـه نهـا تعلـ نمیبیـرد تنهـا بـاهی توسـب مـدیر بـرو ،

ویی باب

می ننــدب بعمــی از ســای ها و

م لرــی نــاچیز یــا هدیــهای بــهعنــوان تشــوی ی دریافــ

فروشــ ا های این رن ــی و غیراین رن ــی توزیــ و پ ــک فــیل و ســریا  ،از دســ رنا ایــم
افــراد اســ فاد می ننــد ــه معمولــاً هیچ ــدام بــا اجــاز و ریــای
زیرنوی
جــذ

ننــد نیســ ب در مــوارد معــدودی ممکــم اســ
شــر

بــرو و شــ ی

تولید ننــدة رفــدارزیرنوی ،

های زصودــی پ ــک زــان ی فــیل و ســریا شــود یــا زــود تصــمی بــه

سف در مد از ایم را ب یـرد ـه تعـداد ایـم افـراد ان ش شـمار اسـ ب سـه نفـر از بیسـ
زــان شــر

نند در ایــم پــژوهک عنــوان ردنــد ــه جــذ

چنــد شــ کة زصودــی

پ ک زـان ی و دوبلـة فـیل و سـریا و یکـی از شـ کههای فارسـیزبـان زـار از شـور
شــد اند و در ی ــا

ــون تواف شــد بــه ترجمــه و تولیــد زیرنــوی

میپردازنــدب همچنــیم ی ـ

بــرای ایــم ش ـ کهها

نفــر از شــک یــایی ــه در ایــم پــژوهک شــر

ــرد بــود

عنوان ـرد ـه در بذشـ ه بـه همـرا تعـدادی از دوس انشـان ،سـای ی بـرای فـروو فـیل و
ســریا

ــر ای دایــر ــرد و بــا تولیــد رفــدارزیرنوی

معــاو رد انــد ،امــا در ــا
برو هــای رفــدارزیرنوی

ایــر بــدون دریافــ

هیچبونــه هزینــهای بــا یکــی از

فارســی فیل هــا و ســریا های ــر ای همکــاری می نن ـدب یکــی

دی ــر از دلــایلی ــه تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
فعالی

و فــروو ایــم موصــولات ،امــرار

در ایـم ـوز بـدان اشـار رد انـد مـ

فیل هــا و ســریا های ــر ای بــرای
بـه دوسـ ان اسـ ب معمولـاً جریـة اولیـة

۳۳

فعالی
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ایـم افـراد در ان ممهـای بوـو و بف ـو پیرامـون فیل هـا و سـریا های ـر ای یـا

در فم لا هــا و وبلاگهــای رفــداران بــازی ری زــاد و در ــیم بوــو و بف ــو بــا
دی ــر دوســ ان ه ن رشــان زد میشــود زیــرا بــا توجــه بــه تســلب بــه زبــان ان لیســی
میتواننــد از زیرنوی هــای ان لیســی و در مــوارد معــدود ،ــر ای اســ فاد ننــد امــا
دوس انشان ه به زبان ان لیسـی و ـر ای تسـلب ندارنـد یـادر بـه ان ـام ایـم ـار نیسـ ند و
ایم مسلله باعو میشود ایم افـراد برنامـة مـورد ن رشـان را بـرای ایـم دوسـ ان ،بـه فارسـی
ترجمــه ننــد و نهــا را نیــز در لــذت تماشــای ن برنامــه شــری

ننــدب از ایــم ان یــز بــا

عنوان ان یـزة رابیمهـودی در پیشـینة تو ی ـات غربـی یـاد میشـود (لـوزا و هـولیلـوزا ،
)6171ب عــامری ( )6171ه ـ بــه ایــم ان یــز در میــان زیرنوی بــذاران فــیل و ســریا های
ان لیســی اشــار ــرد اس ـ ب ال ــه دلیــو ایــم امــر ه ـ وای ـ اس ـ ب در ایــران بــهدلیــو
موــدوی های فرهن ــی و سیاســی تمــایلی بــه دوبلــة هــر موصــو زــارجی نیســ
بســیاری از موصــولات ادــلاً فرد ـ

و

ورود بـه ن ــام چندبانـة ترجمــه دیداریشــنیداری در
مــردم برس ـند (زووس ـلی ه و عــامری 6171 ،و

ایــران پیــدا نمی ننــد تــا ب واننــد بــه دس ـ
 )6172ولی بینندة امروزی سیریناپذیر اس ب
ا ثــر شــر

نندبان در ایــم پــژوهک ( 61نفــر) عنــوان ردنــد ــه بســیار علایهمندنــد

فونالعادة تماشـای برنامـة مـد ن رشـان را بـا دی ـران بـه اشـ راو ب ذارنـد و در وایـ
لذتشان را ت سـی

ننـدب همچنـیم فعالیـ

در ایـم ـوز نـوعی ـ

ریـای مندی و مفیـد

بــودن را بــرای ایــم یــت از افــراد جامعــه بــهزصــود یشــر ـ سموســا تر بــه ارمرــان
مــی وردب لــذتی ــه از دیــد شــدن و مــورد تشــوی و تم یــد دی ـران یراربــرف م بــه نهــا
دســ
شــر

میدهــد برایشــان تودــیتناپــذیر و بســیار شــیریم و جــذا
نند همچنــیم عنــوان ردنــد از یفیــ

دوبلــة فیل هــا و ســریا های ــر ای در

ایران نارایی بود و به همیم دلیـو تصـمی برف هانـد زودشـان دسـ
فیل هــا و ســریا ها را بــا زیرنــوی
یرار دهندب هفـد نفـر از شـر

اســ ب بیســ

بـه ـار شـد و ایـم

فارســی ،ســری تر و م ا فپســندتر در از یــار ب یــه

نندبان در ایـم پـژوهک عنـوان ردنـد ـه بـههـیچعنـوان

علایــهای بــه تماشــای ســریا های ــر ای دوبلــه و پ ــکشــد از دــدا و ســیما ندارنــد و

سا پن ا و یک
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تماشــای نهــا را بــا زیرنــوی

۳3

ان لیســی تــرجی میدهنــدب م ــود تعــداد فیل هــا و

سریا های ر ای پ کشـد از دـدا و سـیما نیـز یکـی از دلایـو ایـم افـراد بـرای پیوسـ م
بـه برو هــای رفــدارزیرنوی

فارســی فیل هــا و سـریا های ــر ای بــود اسـ ب در زمینــة

هواداری از بـازی ر یـا سـریالی زـاد ،یشـر فعـا  ،معمولـاً زان هـا هسـ ند بـههمیمدلیـو
مشــاهد میشــود ــه ا ثــر بــانوان فعــا در ــوزة رفــدارزیرنوی

فیل هــا و ســریا های

ر ای تنها در همیم ـوز فعـا بـود و تعصـف زادـی بـر روی ـوز و بروهـی دارنـد
می ننــدب امــا یایــان معمول ـاً در نــار تولیــد زیرنــوی

ــه در ن فعالی ـ

ســریا های ــر ای بــه تولیــد زیرنــوی

در وز هــای دی ــر ماننــد فیل هــا و ســریا های

مریکــایی ،چینــی و ژاپنــی و انــوا موصــولات رســانهای میپردازنــدب هفـ
تولید رفدارزیرنوی

بــرای فیل هــا و
زــان و  1یــا،

موصولات غیر ر ای را ت ربه رد اندب

 .3 .4رقابت و هواداری در تولید طرفدارزیرنویس فیلمها و سریالهای کرهای

در مــوارد بســیاری دلایــو ان ــام زیرنــوی

از علایــة ش صــی فراتــر رف ــه و ت ــدیو بــه

نــوعی ریاب ـ

بــیم رفــداران دو فــیل یــا ســریا

دوازد شر

نند  ،ر ردنـد ـه بـهدلیـو علایـه بـه بـازی ری زـاد وارد ـوزة تولیـد

رفــدارزیرنوی
مو و

ــر ای یــا دو بــازی ر ــر ای میشــودب

موصــولات ــر ای شــد اند و تث یــد داشــ ند ــه میزواهنــد بــازی ر

یـا سـریا مـورد علایهشـان بیشـ ر شـناز ه شـود و بـه همـیم دلیـو بـه ترجمـه و

تولیــد زیرنــوی
ریاب هــایی

بــرای برنامــههای مــرت ب بــا او م ــادرت میورزنــدب از چنــیم دســ
ــی مــابیم رفــداران بــازی ران و ســریا های ــر ای ،در میــان هوادارانشــان

در شورهای م لت نیز دیـد میشـودب ایـم هـواداران میزواهنـد بـهنـوعی بـه بـازی ر یـا
دس اندر اران سـریالی زـاد نشـان دهنـد ـه ایـم افـراد در شورشـان چ ـدر مو وبیـ
دارنــد و زــود و شورشــان را بــه ایشــان بشناســانند ب ـه همیمزــا ر دس ـ

بــه زیرنــوی

تمــام برنامــهها و ســریا های ن بــازی ر یــا یســم های م لــت ن ســریا میزننــد تــا از
ایــم ری ـ در جامع ـة بیمالمللــی بــهعنــوان شــوری زــاد ،شــناز ه شــوندب از ایــم نــو
ان یــز بــا عنــوان «مثموری ـ » یــاد شــد اس ـ

چرا ــه بعمــی از زیرنوی بــذاران وویفــة

زود میدانند ژانر زادـی را در شـور م صـد ت لیـن ننـد و ارزشـک را بالـا ب رنـد (لـوزا

31

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

و هولیلـوزا )6171 ،ب پـنا شـر
ـر ای ،تولیـد رفـدارزیرنوی
علایه داش ند اویـات فراغـ

شمارة سوم

نند در نـار علایـة ش صـی بـه فیل هـا و سـریا های
را بـهعنـوان نـوعی تفـری و سـربرمی نیـز ـر رد انـد و

زـود را بـا ایـم ـار پـر ننـدب هشـ

ــر ردنــد ــه از تولیــد رفــدارزیرنوی

نفـر از شـر

نندبان

بــرای ایــم ســریا ها و فیل هــا بــهعنــوان نــوعی

روو موزشـی بــرای به ـود ســط زبـان و ســف تسـلب بیشـ ر در ـوزة ترجمــه اسـ فاد
می نند ،اما ما ان هم ی بر ایـم مهـ ا عـان داشـ ند ـه دلیـو ادـلی نهـا بـرای فعالیـ
در ایم ـوز  ،علایـه بـه فرهنـم شـور ـر و فیل هـا و سـریا های ـر ای اسـ

و ب یـة

دلایو ،فرعیاندب
 .4 .4دلایل محبوبیت سریالهای کرهای در ایران

ایران شـوری بـا ـدود بـیک از  ۳1میلیـون جمعیـ

بـه نسـ

جـوان و توصـیلکرد

و علایهمنــد بــه فرهنــم و هنــر و رســانه ،از دیربــاز در زمینــة واردات موصــولات رســانهای،
پیشـ ام بــود و میتــوان فراینــد ورود موصــولات رســانهای دی ــر شــورها بــه ایــران را تــا
دورة یاجار و ورود فیل های دـام
در دوران پ ـ

از ان لــا

بـه شـور دن ـا نمـودب امـا مسـللهای ـه بـهزصـود

اســلامی ،در مــورد ورود موصــولات رســانهای بی انــه بــه شــور

همیشـه مـورد توجـه بـود  ،ممـامیم و مفـاهی فرهن ـی و داسـ انی اسـ

ـه بـاهی

ــی

زــب یرمــز ورود موصــولات بی انــه تل ــی میشــودب بــهدلایــو فرهن ــی و مــذه ی ،ژانــر
موصــولات وارداتــی ،معمولـاً زــانوادبی ،تــاری ی و ا شــم بــود و در ــی فراینــد دوبلــاژ،
بسیاری از مفـاهی  ،بومیسـازی یـا

ـی سانسـور شـد و ترییـر می ننـد تـا بـا ارزوهـای

فرهن ــی و ملـــی شـــور تط یـــ داد شــوندب شـــاید دلیـــو ادـــلی ورود م موعـــههای
تلویزیــونی ســاز

شــورهای شــرن دور بــرای اولــیمبــار پ ـ

از دوران ان لــا

اســلامی

نیــز نشــان از همــیم رویکردهــای فرهن ــی ،ملــی و مــذه ی داش ـ ه باشــدب ایــم شــورها از
ن ر ساز ار فرهن ی و اج مـاعی شـ اه
ش اه

زیـادی بـه جامعـة ایـران داشـ ه و بـهت ـ

ن ایـم

در سـاز ار برنامـهها و موصـولات رسـانهای ایشـان نیـز دیـد میشـود امـا معمولـاً

ایــم موصــولات از شــورهایی چــون چــیم و ژاپــم و هنم نــم وارد ایــران شــد و دوبلــه
میشــدند و دی ــر شــورها ســهمی در ایــم واردات مو ــو

رســانهای نداش ـ ه یــا ســهمی

سا پن ا و یک

37

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

بســیار انــدو داشــ هاندب در ســا  79۳4بــرای اولــیمبــار ســریا (جــواهری در یصــر) از
ش که دوم سـیما پ ـک شـد و مـو جدیـد ورود سـریا های ـر ای بـه ایـران را ریـ زدب
پ ک ایم سریا بهدن ا مو وبیـ

فرهنـم ـرة جنـوبی در سـیا موسـوم بـه مـو

اتفان اف ادب ورود ایـم مـو  ،هـ بـه مـدد مو وبیـ

ـر ای

و فرابیـری ن در سـیا و هـ بـهدلیـو

روا تفکــر ا ــرام بــه دی ــر فرهنمهــا (بف ــوی تمــدنها) ــه در ایــران مــورد توجــه
وافری یـرار برف ـه بـود ،روی داد و باعـو شـد مسـلولان دول ـی و دسـ

انـدر اران دـدا

و سیمای جمهوری اسلامی بـه فکـر ت ـاد فرهنـم بـا شـور ـر جنـوبی اف ـاد و واردات
موصولات رسانهای رة جنـوبی را در دسـ ور ـار یـرار دهنـدب بـهدن ـا ورود مـو

ـر ای

به ایران و جلف توجه م ا ـان فارسـیزبـان بـه موصـولات رسـانهای شـور ـرة جنـوبی،
ـ

نیــاز بــه زیرنــوی

مویوعی پراهمی

ســریا ها و فیل هــای ــر ای بــرای م ا ــان ایرانــی ت ــدیو بــه

شد زیـرا در ن سـا ها ایـم موصـولات تنهـا بـهدـورت دوبلـهشـد از

ددا و سـیمای جمهـوری اسـلامی پ ـک میشـدند و تعـداد نهـا بـه چنـد سـریا زـاد
در ژانرهایی مودود زلاده میشدب
 .1 .4 .4تشابه فرهنگی

شــاید ب ــوان اولــیم و مهـ تــریم دلیــو علایــة م ا ــان ایرانــی بــه فیل هــا و ســریا های
ــر ای را تشــابه فرهن ــی دانســ ب م ا ــان ایرانــی و تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
فارسی فیل هـا و سـریا های ـر ای ،نـوعی ن ـا و علایـة زـاد فرهن ـی نسـ

بـه ـر

و فرهنــم ایــم شــور دارنــد ــه نشــثت برف ــه از شـ اه های فرهن ــی دو شــور اس ـ ب
 61نفــر از شــر

نندبان در ایــم پــژوهک ،تمــایز ادــلی فیل هــا و ســریا های ــر ای بــا

موصــولات تلویزیــونی و ســینمایی دی ــر شــورها از جملــه شــورهای غربــی را در همــیم
تشابه فرهن ی عنوان ردندب ایـم افـراد بـر ایـم باورنـد ـه ش صـی های فیل هـای ـر ای
پــر از ا ســاس هســ ند ،بــا ا رافیانشــان مؤدبانــه دــو

می ننــد ،بــه بزرب رهــا ا ــرام

میبذارنــد ،وی ــی بــا غری ــهای روبــهرو میشــوند او را بــا نــام دــدا نمیزننــد و بــا ال ــا
ا رام میز زطـابک می ننـد ماننـد نچـه مـا در فرهنـم ادـیو ایرانـی مشـاهد مـی نی و
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بــه همــیم دلیــو به ــر میتواننــد ش صــی های ایــم ســریا ها و فیل هــا را درو ننــد و
دارندب

نها را بیش ر دوس

 .2 .4 .4مضامین شرقی

عشـ و مو ـ  ،ممــامیم ادــلی بیشـ ر فیل هــا و ســریا های ــر ای اسـ

ممــامینی

ــه بــرای م ا ــف ایرانــی جای ــا ویــژ ای داش ـ ه و ریشــه در فرهنــم و تــاریی باس ـ انی
ایـران دارنــدب ر ایهـا بــر ارزشـمند بــودن ایـم ممــامیم در داس انهایشـان تث یــد می ننــد،
در زلــا روایــ

داس انهایشــان مفــاهیمی چــون درس زیســ م و انســانبــودن را بــه

م ا ــف عریــه می ننــد ،ب ـرای ایثــار ،جــوانمردی ،اززودبذش ـ ی ،ش ـ اع

و انســانی

ارزو یائواند و بـه بیـانی به ـر ،ر ایهـا شـریی هسـ ند و ایـم شـریی بـودن را بـهویـوح
در فیل هــا و سریا هایشــان بــه نمــایک میبذارنــدب ا ثــر شــر

نندبان در ایــم پــژوهک

( 69نفر) نیز تث ید داشـ ند ـه ایـم رنـموبـوی شـریی همـرا بـا روای ـی زی ـا و جـذا
زندبی اس

ه نهـا را بـه زـود جـذ

می نـدب داسـ انهایی بـا شـ اه

از

بسـیار زیـاد بـه

فرهنم و ن رو ادیو ایرانی و هم ـوان بـا تفکـر و مفـاهی شـریی ـه بـرای نهـا بسـیار
ملمــوس و یابــو پــذیرو و

ــی ا رام میــز اس ـ ب ایــم مســلله باعــو میشــود م ا ــف

ایرانــی بــا ش صــی های ایــم ســریا ها بــهرا ــی همذاتپنــداری نــد و تماشــای ایــم
فیل هــا و ســریا ها را بــه بســیاری از فیل هــا و ســریا های غربــی تــرجی دهــدب بیس ـ
چهــار نفــر از شــر
ردنــد ــه شــ اه

و

نندبان در ایــم پــژوهک ،م صودــاً بــانوان ( 73از ،)61عنــوان
فرهن ــی مــابیم ایــران و ــر را جــذا

و دوس داش ـ نی میداننــد و

جملــات ا رام میــزی را ــه در فیل هــا و ســریا های ــر ای بــر زبــان ش صــی ها
جاریس

و نهـا را یـاد روابـب ا رام میـز بـیم ایرانیهـا میانـدازد میپسـندندب

نفــر ا عــان ــرد ــه ش صــی های ســ

وو و مصــم

ـی یـ

ــر ای و تلــاو نهــا در را

رســیدن بــه هدفشــان را توســیم می نــد و از تماشــای اشــ یان نهــا بــه زیســ م لــذت
میبـــردب د نفـــر زـــان شـــر

نند در ایـــم پـــژوهک همچنـــیم تث یـــد داشـــ ند ـــه

ش صــی های زن در فیل هــا و ســریا های ــر ای پریــدرت ،جــذا
میشــوند و ن ــا ت عی

میــز نس ـ

بــه جــن

و مســ و وــاهر

زن ،م ــر از دی ــر فیل هــا و ســریا های

سا پن ا و یک

39

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

غیر ر ای در ایـم موصـولات دیـد میشـود تـا جـایی ـه در یـت ثیـری از ایـم فیل هـا
و ســریا ها ن ــک ادــلی و مــؤیر داس ـ ان زن اس ـ

ــه ره ــری مــاجرا را بــه عهــد دارد و

در ان هــای داســ ان بــه جای ــا زــاد و مهمــی دســ

زواهــد یافــ

و دســ

وردهای

بیشماری سف زواهـد ـردب ایـم مسـلله تماشـای فیل هـای ـر ای را بـرای ایـم یـت از
جامعه لذتب ک و جذا

می ند و ایم مسلله مطلو

نهاس ب
ــی

ایــم ممــامیم و شــ اه ها نــهتنهــا در فیل هــا و ســریا های امــروزی بلکــه

پیچیــد تر و عمیــ تر در ســریا های تــاری ی ــر ای ،م ا ــان ایرانــی را شــیف ة زــود
رد انــدب نُــه نفــر از شــر

نندبان در ایــم پــژوهک بیــان ردنــد ــه ش صــ های

افســانهای و تــاری ی ــر ای شــ اه
دارند ه بـر زلـا

زیــادی بــا اســطور های تــاری ی و باســ انی ایرانــی

ایرانیهـا ـه هیچبـا ن ـور ـه بایـد و شـاید بـه نهـا نپرداز هانـد،

ر ایهــا بــا اشــ یان فــراوان ســالانه د هــا فــیل در مــورد ایــم یهرمانــان تــاری ی و
اسطور هایشــان میســازند و بــه نهــا اف ــار می ننــدب

ــی داسـ انهای عمیـ و باسـ انی

ایم ی یو سریا ها و فیل های تـاری ی بـه ع یـدة ایـم افـراد ،بسـیار بـه داسـ انهای باسـ انی
ایرانــی شــ اه

دارنــد و ترجمــه ایــم دیالوگهــای تــاری ی ،برایشــان چــالک جالــف و

جذابی اس ب
 .3 .4 .4همگام بودن فرهنگ زیبای شرقی با تکنیکهای فیلمسازی نو و بهروز جهانی

جذابی

سـریا های ـر ای بـرای م ا ـان ایرانـی تنهـا در تشـابه فرهن ـی داسـ انهای

ــر ای بــا فرهنــم ایرانــی زلادــه نمیشــود بلکــه تر یــف داســ انپردازی یــوی بــا
تکنی های بـهروز و موفـ فیل سـازی اسـ

ـه باعـو میشـود

هم ایــان شــریی زــود ماننــد چــیم و ژاپــم را نیــز پشـ

ـی ب واننـد موصـولات

ســر ب ذارنــدب ســریا های ــر ای

مملــو از دــونههایی شــاد و غم ــیم بــا جلو هــای بصــری زی ــا و رن ارنــم اس ـ

ــه بــا

تکنی هــای رفــهای ف ـیل بــرداری و تصویرســازی زل ـ میشــوند و بســیار زووســاز
و جذابنــدب داســ انها بیــرا و پرا ســاس بــا تصــاویری سرشــار از منــاوری یعــی و
چشــ نوازند و ش صــی های زووپــوو و جــذا

ــر ای رونــد داســ ان را در نهــا

جلــو میبرنــدب ایــم فیل هــا عمومــاً نیــازی بــه تث یــد دــر

بــر جنســی

ش صــی

و
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نشــاندادن دــونههایی بــا ممــامیم نام عــار

شمارة سوم

جنســی را ندارنــد و زانواد هــای ایرانــی

میتواننــد دور هــ جمــ شــد و ایــم فیل هــا و ســریا های عامهپســند را در ژانرهــای
م فــاوت تماشــا ننــدب تعــداد زیــادی از شــر

نندبان در ایــم پــژوهک( 71از  62نفــر)،

ا ثراً زان ها ( 74از )61بـر ایـم مهـ تث یـد داشـ ند ـه علایـه دارنـد فیل هـا و سـریا های
ــر ای را همــرا زــانواد ب یننــد و ن ــود دــونههای نام عــار

و ممــامیم غیرازلــایی در

بســیاری از ایــم فیل هــا در نــار دــونههای عاشــ انه و موزی هــای مــ م فونالعــاد
ا ساســی و زی ــای ایــم موصــولات بــه همــرا جلو هــای بصــری بــهروز و جــذا

و

همچنــیم بــازی ران جــوان و زــووچهــرة ــر ای در ل اسهــایی زی ــا و زوودوزــ

و

زوورنــمولعــا  ،یکــی از مه تــریم دلایــو علایــة نهــا بــرای ان ــا

فیل هــا و

سریا های ر ای اس ب
 .5 .4تفداوت طرفددارزیرنویس فیلمهدا و سددریدالهای کرهای با طرفدارزیرنویس فیلمها و
سریالهای غربی

و دو شــر

بیســ

نند بــر ایــم باورنــد ــه عشــ و لطافــ

ســریا ها و فیل هایشــان چیــزی اس ـ

ــه نهــا را بــهســم

روابــب ر ایهــا در

ایــم ســریا ها می شــاند و

برایشـان ترجمـة جملـات پرا ســاس ــر ای بسـیار لــذتب کتر از ترجمـة جملــات نسـ اً
رو و زش ـ

فیل هــا و ســریا های غربــی اســ ب بــه همــیم دلیــو فیل هــا و ســریا های

ــر ای را بــه هم ایــان غربیشــان تــرجی میدهنــدب غربیهــا مســ یماً یکــدی ر را دــدا
میزننــد تــا جایی ــه ممکــم اس ـ
بزننــدب اســ فاد از ال ــا
بی انه اس

ب ـهرا ــی بزرگترهــای زــود را بــا نــام وچ ـ

دــدا

ا رام میــز را تــا ــدود زیــادی چاپلوســی میداننــد و برایشــان

در الی ه فرهنـم ا ـرام بذاشـ م بـه بـزرگترهـا در شـرن ریشـهدار اسـ

و مس ی و بییید دو

ـردن بـا نهـا بیا رامـی و بیادبـی تل ـی میشـودب بـه همـیم

دلیــو م رجمــان فارســیزبان ع یــد دارنــد برزلــا

روو بــا زشــم و مســ ی بیــان

دیالوگهــا در ســریا های غربــی ،روو بف وهــای ــر ای شــنا و یابــو درو اســ

و

ترجمــة دیالوگهــای پرا ســاس و مو رمانــة ــر ای برایشــان جــذا تر اســ ب ســه
شـر

نند

ـی بیـان ردنــد ـه ترجمـه و تولیـد زیرنـوی

بـرای فیل هـا و ســریا های

سا پن ا و یک

ان یز ها و دلایو رفدارزیرنویسی فیل ها و ببب

ــر ای برایشــان ســانتر از تولیــد زیرنــوی
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بــرای ســریا های مریکــایی و غربــی اس ـ

زیــرا از ن ــر ایــم افــراد ،ان لیســیزبانها از ادــطلا ات ی یــو و پیچیــد تری نســ

بــه

ر ایها اس فاد می نند اما دو نفـر دی ـر بـر ایـم بـاور بودنـد ـه ان لیسـیزبانهـا سـاد تر
دــو

می ننــد و ادــطلا ات و پیچیــدبی زبــان ــر ای در ترجمــه بیش ـ ر اس ـ ب نچــه

مســل اسـ

نمیتــوان از ایــم دو نــو اوهــار ن ــر بــه ن ی ــة یطعــی رســید زیــرا در وهلــة

او هــر دو بــرو در ا ثــر مــوارد از زیرنــوی

ان لیســی و زبــان واســب اسـ فاد می ننــد و

مطملن ـاً بســیاری از پیچیــدبیهای زبــان ــر ای ی ل ـاً توســب م ــرج بــرای نهــا بر ــر
شــد و در وای ـ ن ــرو درس ـ ی از میــزان پیچیــدبی زبــان و فرهنــم ــر ای ندارنــدب دوم
شــور در ســریا های م لــت بــا ژانرهــا و

اینکــه نمــود پیچیــدبی فرهنــم و زبــان ی ـ

داســ انهای م لــت یکســان ن واهــد بــود و نمیتــوان ن را ملــاو تشــ یی تمــایز
پیچیـدبی ادــطلا ی و فرهن ــی دو زبــان دانسـ

و نیـاز بــه بررســی فا ورهــای پیچیــد تر

و م فــاوتتری بــرای تمیــزدادن ایــم مــورد در دو زبــان میباشــد ــه از ــوزة بوــو ایــم
پژوهک زار میباشدب
 .5بحث و نتیجهگیری

یاف ــههای ایــم پــژوهک ــا ی از وجــود دلایــو م عــددی بــرای فعالیـ
اســ

در ایــم ــوز

از جملــه :علایــه بــه شناز هشــدن و تشــوی و تم یــد دوســ ان و علایهمنــدان بــه

تماشــای موصــولات رســانهای ــر ای ،م ـ
ــر ای و ســهی

بــه دی ــر دوس ـ داران فیل هــا و ســریا های

ــردن نهــا در لــذت و ت ربــة تماشــای برنامــة مــورد علایــه ،نشــاندادن

علایة زود به بـازی ر یـا دسـ انـدر اران فـیل یـا سـریا

ـر ای مو وبشـان ،شناز هشـدن

بــهعنــوان یکــی از شــورهای دارای بیشــ ریم هــوادارن فیل هــا و ســریا های ــر ای،
ریابــ

بــا هــوادارن دی ــر بــازی ران مطــرح ــر ای ،شناســاندن بــازی ر و اســطور ها و

ال وهــای ــر ای مو ــو
یــ
شــر

زــود بــه دی ــر ه ـوادارن و یــادبیری و تســلب بیش ـ ر در ــوزة

زبــان زــارجیب دلایــو

رنــمتری چــون تفــری و ســربرمی نیــز توســب بعمــی

نندبان در ایــم پــژوهک مطــرح شــدندب یاف ــههای ایــم پــژوهک تــا ــدود زیــادی

ه راس ـ ا و مشــابه بــا یاف ــههای پژوهش ـ رانی چــون بولــد ( ،)6177ژانــم ( ،)6179لــوزا
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و همکــــاران ( ،)6171وون ــــزری ( )6172و زووســــلی ه و فایــــلی
عــامری ( )6171در مــورد دلایــو فعالیــ

پنا ( )7934و
در شــورهای

تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی

م لــت دنیاســ ب پــرز-بــونزال

( )6111ایــم بف ــه را در پــژوهک زــود در مــورد

تولید ننــــدبان رفــــدارزیرنوی

انیمــــهها ،ژانــــم ( )6179دربــــارة تولید ننــــدبان

در چـــیم ،یو ییـــو ( )6171در مـــورد رفـــدارزیرنوی

رفـــدارزیرنوی

ســریا های مریکــایی توســب تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
( )6171در مــورد تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
می ننــد ــه ــ

نو دوســ ی و مــ

فیل هـــا و

چینــی و لــوزا و همکــاران

در جمهــوری چــ

و لهســ ان بیــان

بــه دی ــر علایهمنــدان برنامــههای رســانهای و

سـهی ـردن نهــا در ت ربـة لـذتب ک تماشــای ایـم برنامـهها یکــی از مهـ تـریم عوامــو
ســون پیــدا ــردن تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی

بــه فعالیــ

در ایــم ــوز اســ ب

یو ییــو ( )6171و وون ــزری ( )6172وابســ ی هنــی بــه یــ
تلویزیــونی و اســطور و مــد زــاد و شــون هــواداری و مای ـ
دلایــو ســون پیــدا ــردن تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی

بــه فعالیــ

ش صــی  ،برنامــه
از ن را از مه ـ تــریم
در ایــم ــوز بــر

میشــمارندب همچنــیم ژانــم ( )6179و لــوزا و همکــاران ( )6171تثییــد می ننــد ــه
یکــی از دلایــو تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
برای فعالیـ

در چــیم و جمهــوری چــ

و لهســ ان

در ایـم ـوز  ،فرابیـری زبـان زـارجی ،م صودـاً ان لیسـی و تسـلب بیشـ ر

بر ن بود اس

ه با ن ایا ایم پژوهک ه راس اس ب

در زمینة فرابیـر شـدن فرهنـم و موصـولات رسـانهای ـر ای ،ایـم پـژوهک نشـان داد
ــه اساســیتریم عامــو نفــو فرهنــم شــور رة جنــوبی در ایــران و علایــة مــردم ایــران بــه
فیل ها و سـریا های ایـم شـور ،تـا ـدود زیـادی شـ اه
درس ـ

فرهن ـی دو شـور و اسـ فادة

و ب ــای فیلمســازان ــر ای از تکنولوژیهــای روز دنیــا و مفــاهی عمی ـ شــریی و

هم ــام ــردن ن بــا فرهنــم زــود بــود اسـ ب تناســف فرهن ــی میــان روایـ
م ا ــف از اهمیـ

زیــادی برزــوردار اسـ

داسـ انی و

و عــدم ســازباری میــان موصــو وارداتــی بــا

پیکزمینــههای فرهن ــی شــور م صــد باعــو میشــود م ا ــف ن را نپــذیرد و بــه دلیــو
دور بــودن روایــ

داســ انی موصــو از فرهنــم م ا ــف ،وی نمیتوانــد بــا ن ارت ــاه

سا پن ا و یک
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بریــرار ــرد و بــه همــیم دلیــو ن ســریا را رهــا می نــد (م یــدی و هوشــمند)79۳3 ،ب از
ن ـایی ــه دو شــور ایــران و ــرة جنــوبی ار ــان مشــابهی در پیشــینة اج مــاعی ،فرهن ــی
و مذه ی دارند ،مـردم ایـران به ـر میتواننـد بـا ش صـی های فیل هـا و سـریا های ـر ای
ارت ــاه بریــرار ــرد و همذاتپنــداری ننــدب شــاید بســیاری از مفــاهی و رویکردهــای
فرهن ــی مــورد اس ـ فادة ر ایهــا نیــز بربرف ــه از نمونــههای مریکــایی و غربــی باشــد امــا
رنــموبــوی شــریی و ســیایی تلفیــ شــد بــا نهــا ،مشــروعی

لــازم بــرای ورود بــه

شــــورهای ســــیایی و مســــلمان را بــــه ایــــم موصــــولات داد اســــ

( ــــایی و

عزیزیهمــدانی)7934 ،ب همچنــیم ر ایهــا بــا اســ فاد از جدیــدتریم و پیشــرف هتریم
روو و ادـو فـیل سـازی دنیـا ـه بــاهی بسـیاری از نهـا را از سـینمای هـالیوود یــر
برف ــه و مطــاب بــا ســلی ه و ــ و فرهنــم مــردم زــود بومیســازی نمود انــد ،بــه
نو وریهـای فنـی و تکنیکـی زـاد زـود ایــدام نمـود و بـه مـوف ی ی
رسانة دنیا دس

ن یـر در دــنع

یاف هانـد تـا جـایی ـه موصـولات زـود را بـه سراسـر دنیـا دـادر ـرد و

ــی روو فــیل ســازی هــالیوود را ــه بومیســازی رد انــد دوبــار بــه هــالیوود و دی ــر
شــورها دــادر می ننــد (دــائ ی و هاشــمی)7931 ،ب ایرانیهــا تماشــای دــونههای مملــو
از ممامیم عمیـ و پرا سـاس شـریی و یعـ
نـو و بــهروز دــنع

زی ـای شـور ـر همـرا بـا تکنی هـای

فیل ســازی شـور ــرة جنــوبی را بــه نمونـههای مشــابه غربــی ــه در

ا ثـر مـوارد بــا دـونهها و ممــامیم نام عـار

جنســی و بـاهی ناشایسـ

همـرا میباشــند

ترجی میدهند و بـه همـیم دلیـو از ایـم موصـولات بـیک از هم ایـان غربـیشـان اسـ ا
می نندب به هـر ـا  ،پژوهکهـایی در یالـف مطالعـات دریافـ

بـا تعـداد بیننـدبان بیشـ ر،

به ـر میتوانــد بــر ایــم مســلله دــوه ب ــذارد (بــرای نمونــه ربوب زووســلی ه و همکــاران،
 617۳عامری و زووسلی ه 617۳ ،عامری ،زووسلی ه و ززاعیفرید)617۳ ،ب
بــهن ــر میرســد بــا وجــود افــزایک تعــداد پژوهکهــای ان امشــد دربــارة پدیــدة مــو
ــر ای بــهعنــوان پدیــد ای فرهن ــی و اج مــاعی در همــة شــورها ،جن ــههای مربــوه بــه
هوادارن بیمالمللـی و فعالی هـای نهـا در ایـم ـوز  ،بررسـی نشـد اسـ

(لـی)6171 ،ب

ایم پژوهک شاید اولـیم پـژوهک در ایـم ـوز باشـد ـه بـه دلایـو م ا ـان ایرانـی ایـم
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ــوز بــهعنــوان تولید ننــدبان رفــدارزیرنوی
ایم ــا تشــابه ن ــایا بهدســ
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ســریا های ــر ای پرداز ــه اســ ب بــا

مد از ایــم پــژوهک بــا ن ــایا ادــو از تو ی ــات

پژوهشــ رانی چــون ــایی و عزیزیهمــدانی ( )7934و م یــدی و هوشــمند ( )79۳3ــه
به دلایو علایة م ا ـان ایرانـی بـه فرهنـم شـور ـر و اشـ یان شـدید نهـا بـه تماشـای
سریا های ر ای پرداز هاند ه راس ا بود اس ب
بـــا توجـــه بـــه ایم ـــه رفدارزیرنویســـی فیل هـــا و ســـریا های ـــر ای پدیـــد ای
چنــدوجهی اس ـ

و پــژوهک پــیک رو تنهــا توانس ـ ه اس ـ

تمر ــز نــد ،لــازم اسـ

پژوهکهــایی ایــم را را دن ــا

بــر بعمــی ابعــاد ایــم پدیــد
ــرد و ابعــاد پــژوهکنشــدة ایــم

پدیـد در ایـران را چـه در ـوزة فرهن ـی و اج مـاعی و چـه در ـوز موزشـی ،وا ــاوی
و بررسی نندب همچنیم بـا ن ـاهی بـه موف یـ

مـو

م ا ــف جهــانی نیــز میتــوان عوامــو موف ی ـ

ایــم مــو را بررســی و مطالعــه ــرد و در

توسـعه و پیشـرف

جه

موصـولات رسـانهای دازلـی از نهـا بهـر جسـ ب ابـر مـا نیـز

ن ــاهی جهــانی و بــهروز و هم ــام بــا بازبش ـ
زود نسـ
جه ـ

ـر ای و ت ربـة موفـ

ن در جـذ

بــه ریشــهها و ادــو فرهن ــی و مــذه ی

بـه تولیـدات رسـانهای شـورمان داشـ ه باشـی و از تکـرار و ت لیـد دـر
ســف منــاف مــالی ،بــدون در ن ــر بــرف م هوی ـ

نمایی  ،در یند میتوانی شاهد پیشرف

در

هنــری و فرهن ــی زــود دوری

روزافزون وزة رسانة شورمان باشی ب
کتابنامه

زووسلی ه ،م و فایلی

پنا  ،اب ()7934ب فر یند و ویژبیهای زیرنوی

غیر رفهای در ایرانب م له:

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه7-63،)6(13 ،ب
زووســـلی ه ،مب ،و عامری ،سب ()7932ب عاملی
ویدئویی (موردپژوهی نچارتد  :1فرجام ی
ایی ،مب ،و عزیزیهمدانی ،مب ()7934ب مو

م رج و ویژبیهای ترجمة غیر رفهای بازیهای
دزد)ب جس ارهای زبانی611-7۳7 ،)4(۳ ،ب

ر ای در ایران :ان یز ها و یار ای ا به فرهنم عامهپسند

ر ای در ایرانب مطالعات رسانههای نویم761-11 ،)9(7 ،ب

رجفزاد  ،ب ()79۳7ب ژاپم در وونامهب ا

ما تاریی و جررافیا42 ،و17-24 ،)4(41ب
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 تثییرات جهانی بر ن وتثییرات ن بر:)ب ســینمای جدید ر جنوبی7931(  م ب، و هاشــمیب، مب،دــائ ی
ب11-24 ،)6(9 ،هنرهای نمایشی و موسی ی-سینمای جهانب نشریة هنرهای زی ا

،)ب م ایسـة عنادر اد در زبانهای ر ای و فارسیب فصونامة تو ی ات فرهن ی79۳۳(  اب،دـفارم دم
ب31-11 ،)7(6
وونامهب

)ب تولیو تط ی ی داسـ ان یـواو بر اساس روای7934(  حب، و ی سـروی، مب،علویم دم
ب61-1 ،)6(7 ،مطالعات ن ریه و انوا ادبی

)ب بررسـی دلایو پرم ا ف بودن سریا های ر ای در بیم جوانانب79۳3( ز ب، و هوشـمند، نب،م یدی
ب734-721 ،)77(77 ،پژوهکنامه فرهن ی
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