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چکیده
پژژهو ح ضا ژژر بژژا ژژ ب بررسژژ و طبقهبنژژ ی ممیژژزی ژژای فژژی د در رسژژا ة م ژژ ،
سژ ة دوب ژژهشژ ۀ سژژهگا ة پ رخوا ژ ه را بررسژ دژژرده و ممیژزی ژژای آن را اسژژر را
و دسژژرهبن ی مژژوده اس ژ  .ای ژ سژژهگا ه دژژه از آرژژار برجسژژرة سژژینمای جهژژان اس ژ ،
مو ژواات فر نیژ و ایژ وولو ی

بسژیاری ییژر اشژ ،،خشژو  ،جنایژ

و مژ

را در بردارد دژه در دوب ژة فارسژ از طریژ ،اامژال ممیژزی بژا نجار ژای ایژ وولو ی
و فر نیژ دشژژور مسژژو شژ ها  .پژژاراداید تیقیژژ ،،بهرهگیژری از رویکژژرد دی ژ بژژوده
اس ژ

و مو ژژهگیری بژژه روش

فمن ژ صژژورت گرف ژ

و دادهدژژاوی بژژه روش تی ی ژل

میرژژوای اسژژرقرای ا جژژام شژ ه اسژ  .یافرژژه ای پژژهو ح شژژان داد ممیژزی ژژا در سژژه
سژژطت تصژژویر ،د ژژام و ص ژ ا اامژژال ش ژ ها و مسژژاول م ژ ب  ،فر نی ژ و سیاس ژ را
شژژامل مژژ شژژو  .در ایژژ فژژی د ،اغ ژژ

صژژینه ای دژژه ماد ژژا و آیی ژژای دیژژ

مسژژییی  ،روابژژر خژژار از ازدوا  ،روابژژر جنسژ  ،خشژژو  ،وشژی
ماد ای آمریکا را بژه تصژویر مژ دشژن  ،ضژ ب شژ ها ژ و اغ ژ
مژژی دسژژ

ژژای الک ژ و

گ ریو ژای دژه بژه

مو ژژواات اشژژاره دارد یژژز جژژاییزی یژژا ضژژ ب شژژ ه اسژژ  .سژژ

یافرژژه ا از طری ژ ،مصژژاضبه بژژا پژژن ت ژ از گوین ژ گان و م ژ یران دوب ژژا سهسویهسژژازی
شژژ  .در پایژژان ،یافرژژه ای پژژهو ح بژژا توجژژه بژژه پهو ح ژژای لب ژژ مژژرتبر بیژژ
ش ها .
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 .۱مقدمه

در اغ ژ

دشژژور ا از جم ژژه ایرالیژژا ،اس ژ ا یا ،آلمژژان و فرا سژژه و البرژژه ایژژران ،دوب ژژه ،بژژا

وجود زینه بالژا ،روشژ غالژ

بژرای ترجمژة فی د ژای خژارج در رسژا ة م ژ میسژو

م شژژود؛ چرادژژه بژژه سژژواد خوا ژ ن یژژا تنژ خوا
آسژژانتر اسژژ
تثبی

یژژازی ژ ارد و فهژژد آن بژژرای م اطبژژان

(پرییژژو ،9رگژژو دارمو ژژا 2و بژژوتیرول  .)2196 ،9مچنژژی  ،ایژژ روش ،بژژه

زبان م ژ و ج ژوگیری از گسژررش زبان ژای بییا ژه یژا می ژ دمژ

وضژژ ت زبژژان موجژژ

م دنژ چژون

وضژژ ت اجرمژژاا و سیاسژژ م شژژود (دا ژژ  .)9119 ،4بژژه یر

م رس ای باور در بسژیاری از دشژور ا مچنژان رایژ اسژ  .ا ژاوه بژر آ چژه گ رژه شژ ،
دوب ژژه امکژژان ممیژژزی 1در فی د ژژا را فژژرا د م ژ آورد؛ زیژژرا ص ژ ای اص ژ
م اطژژ

م رسژژ و م تژژوان بهصژژورت ضرفژژهای و اغ ژژ

تغییژژژرات ایژژژ وولو ی

فژژی د بژژه گژژوش

بژژ ون ج ژژ

توجژژه ببیننژژ ه،

لژژژازم را اامژژژال مژژژود (بسژژژق 2196 ،6؛ بوگوتسژژژک 2199 ،7؛

دولسژژرارا ،8پیرژژرز  1و اسژژ ینوب2192 ،91؛ دا ژژ  .)9119 ،ممیژژزی در اغ ژژ

دشژژور ا بژژا

ا ژ اب و بژژه درجژژات م ر ژژر اجژژرا م شژژود؛ بژژرای مثژژال ،پهو ح ژژا شژژان داد ژ دژژه در
گ شژژره ،ضکوم
بژژرای مطابق ژ

ژژای فاشیسژژ

دشژژور ای از جم ژژه ایرالیژژا و اسژژ ا یا از ایژژ لاب یژژ ،

فی د ژژا بژژا ای ژ وولو ی هادپرسژژرا ة خژژود بهژژره م برد ژ (گژژومز دسژژررو،99

2196؛ مژژرو2196،92؛  .)2192در سژژال ای اخیژژر دژژه اقایژژ فاشیسژژر در ایژژ دشژژور ا
دمر گ ش ه اسژ  ،ممیژزی غالبژاً بژهدلایل اخ ژال و فر نیژ و بژرای پیشژییری از آسژی

1. Perego
2. Orrego-Carmona
3. Bottiroli
4. Danan
5. censorship
6. Beseghi
7. Bogucki
8. Koolstra
9. Peeters
10. Spinhof
11. Gomez Castro
12. Mereu

سیاس
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اجرمژژاا بژژر دوددژژان و وجوا ژژان اامژژال م شژژود (دیژژا -سژژینرا 2198 ،9؛ مژژرو2196 ،؛
ز ژژژات 2196 ،2؛ سژژژا رل 2196 ،9؛ سژژژولر پژژژاردو2191 ،4؛ پرینژژژ 2194 ،1؛ مژژژرو2192 ،؛
بیوداریژژا .)2111 ،6پ یژژ ۀ ممیژژزی ،در پهو ح ژژای صژژورتگرفرژژه در دشژژور ای مژژ ب
ییر دشور ای ارب (دی جیوا 2196 ،7؛ یایوی  )2196 ،8یز شا

ای م ااین .

در رسژژا ة م ژژ دشژژور مژژا ،روزا ژژه چن ژ ی فژژی د خژژارج در شژژبکه ای م ر ژژر بژژه
مژایح گ اشژژره م شژود و شژژای برژوان گ ژ

شژمار آن ژژا از فی د ژای داخ ژ

دژه گژژا

بیشژژرر اس ژ  .برخ ژ از ای ژ فی د ژژا دارای تصژژاویر و گ ریو ژژای اس ژ

دژژه بژژا اژژرب و

لژژوا ی رای ژ در جامعژژه اسژژازگار  .مسژژلولان پ ژح فژژی د یژژز دژژه م دا ن ژ ای ژ مسژژاول
بهصژژورت مسژژرقید یژژا غیرمسژژرقید بژژر بیژژنح و سژژب

ز ژ گ م اطبژژان تژژیریر م گ ار ژ

(مژژرو  ،)2192 ،بژژهمنیژژور ض ژژن یژژام باور ژژا و لژژوا ی  ،ممیزی ژژای بژژر فی د ژژا اامژژال
م دنن  .از آ جا ده روش غال

ترجمژه فژی د در دشژور مژا یژز دوب ژه اسژ  ،امکژان اامژال

ممیژژزی بسژژیار بالاسژ  .امژژا از آ جژژا دژژه دسژژرورالعمل ا و لژژوا ی ممیژژزی دوب ژژه بهصژژورت
دامژژل و منسژژجد در دسژژرر
دوب هشژ ه بژا سژ ه ای اصژ

م باشژژ  ،م تژژوان از طریژژ ،بررسژژ و مقایسژژة سژژ ه ای
فی د ژا بژه سژازودار ممیژزی و در ریجژه یژوۀ رویژاروی

مژژا بژژا فر نژژگ و ایژژ وولو ی بییا ژژه پژژ بژژرد .ا میژژ

بررسژژ ممیژژزی در مطالعژژات

دی اریشنی اری ده یک زیژر شژاخه ای رشژرة مطالعژات ترجمژه اسژ
لژژژرار گرفرژژژه (پژژژرز گژژژو زال 2194 ،1؛ دیژژژا
ژژژرورت آن در مژژژورد دوب ژژژه ای فارسژژژ
مهژژ یزادخا

بار ژا مژورد تیدیژ

سژژژینرا 2192 ،؛ گمبیژژژر )2111 ،91و

یژژژز در مقالژژژة خوشسژژژ یقه ،اژژژامری و

( )2197بیژژان شژژ ه اسژژ  .البرژژه ایژژ مو ژژو تژژادنون در چنژژ پژژهو ح
1. Díaz Cintas
2. Zanotti
3. Sandrelli
4. Soler Pardo
5. Parini
6. Bucaria
7. Di Giovanni
8. Yahiaoui
9. Pérez González
10. Gambier
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ایژ پهو ح ژا یژا سژ ه ای دوب ژهشژ ه توسژر مؤسسژات

خصوصژ را تی یژژل مژژوده یژژا را برد ژژای ممیژژزی را میژژور اصژ
(خوشسژژ یقه ،اریژژ

پژژهو ح لژژرار دادها ژ

و اژژامری2191 ،؛ خوشسژژ یقه و اژژامری 2196 ،؛ دنویسژژ  ،چ

امژژژر و ج الیژژژان دلیژژژ2196 ،،؛ اژژژامری و لا ژژژ زاده2191 ،؛ خوشسژژژ یقه و اژژژامری،
2194؛ صژژژ یق و اجیژژژان2192 ،؛ لا ژژژ زاده و مردا ژژژ 2199 ،؛ لژژژوام اژژژادل.)9981 ،
پژژهو ح ضا ژژر بژژا ژ ب بررسژ و طبقهبنژ ی ممیزی ژژای فژژی د در رسژژا ة م ژ  ،در یژژر
دارد س ژ ة دوب ژژه ش ژ ۀ مجموا ژة «پ رخوا ژ ه »9دژژه در سژژال  9911از شژژبکة ی ژ
شژژ ه اسژژ

پ ژژح

را بررسژژ دژژرده و ممیزی ژژای آن را اسژژر را و دسژژرهبن ی مایژژ  .سژژهگا ة

پ رخوا ژ ه دژژه از آرژژار شژژاخص و برجسژژرة سژژینمای جهژژان ل م ژ اد م شژژود ،دربردار ژ ۀ
مو ژژواات فر نیژژ و ایژژ وولو یک بسژژیاری ییژژر اشژژ ،،خشژژو  ،جنایژژ

و مژژ

اسژ  ،از ایژ رو بررسژ آن از منیژژر ممیزی ژژای صژژورتگرفرژژه م توا ژ بسژژیار روشژژنیر
باش  .البره لازم به ذدر اس

ده ایژ سژهگا ه ،پیحتژر بژا چنژی

ژ ف بررسژ شژ ه (ما نژ

لژژوام اژژادل )9981 ،ولژژ از آ جژژا دژژه در پژژهو ح ذدژژر شژژ ه ،ممیزی ژژا براسژژا
را برد ژا ترجمژه دسژژرهبن ی شژ ها  ،طبقهبنژ ی دامژل و دلیقژ از میرویژژات ممیژزیشژ ه
و طبیع

آن ا اراوژه شژ ه اسژ  .پژهو ح ضا ژر در یژر دارد بژا دلژ

ممیژژزی بژژهداررفرژژه در ایژژ سژژهگا ة د اسژژی
دام

بیشژرری مو ژو

را وادژژاوی دژژرده و طبقهبنژژ ی منسژژجد و

از میرویات ممیزیش ه اراوه د .

 .۲پیشینة پژوهش
 .۱ .۲ایدئولوژی

ژژر جامعژژه ،فر نژژگ ،باور ژژا و ارزش ژژای خژژاخ خژژود را دارد دژژه در گژژ ر زمژژان
شکل گرفرها ژ  ،برخژ از آن ژا مرع ژ ،بژه فر نژگ مژان جامعژه بژوده دژه سژل بژه سژل
ا رقژژال یافرژژه و برخژ دییژژر در تعامژژل بژژا سژژایر جوامژ بژهدسژ

آمژ ه اسژ  .جوامژ بژژه

شژژیوه ای م ر ژژ بژژا ژژد در تعاملا ژژ  .یکژژ از مهدتژژری راه ژژای تعامژژل ،تژژرجد
1. the godfather

سیاس
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میصژژولات فر نیژژ از جم ژژه درا
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ژژا ،مج ژژات و میصژژولات دی اریشژژنی اری (چژژون

فی د ژژا ،سژژریال ا و بازی ژژا) اسژژ  .امژژروزه ،بژژها
میصژژژولات دی اریشژژژنی اری «پردژژژاربردتری

گسژژررش تکنولژژو ی ،ترجمژژة

ژژژو ترجمژژژه» میسژژژو

م شژژژود (پژژژرز

گژژو زال  ،2194 ،خ .)9 .در میژژان ای ژ میصژژولات ،فی د ژژا و سژژریال ا ،سژژهد بزرگ ژ را
بژژه خژژود اخرصژژاخ دادها ژ دژژه ا ژژاوه بژژر اینکژژه موج ژ

سژژرگرم م شژژو  ،اط ااژژات،

فر نژژگ ،ارزش ژژا ،باور ژژا ،اارقژژادات و ضر ژ د یشژژه ا را از جامعژژهای بژژه جامع ژة دییژژر
ا رقال م د نژ  .بژا وجژود ایژ  ،جوامژ بژهسژادگ اجژازه ورود ژر مط بژ را م د نژ و
در مرض ژة ا ر ژژا

و ترجمژژه ،ب ژهویژژهه بژژرای پ ژژح در رسژژا ة م ژ خژژود ،لژژوا ین بژژرای

ممیژزی تژ وی مژ دننژ  .ایژ مسژل ه بژهویهه دربژارۀ ترجمژژة فژی د و سژریال بیشژرر صژ
م ژ دن ژ ؛ زیژژرا رچژژه م اطبژژان ی ژ

رسژژا ه بیشژژرر باش ژ  ،ممی ژزی ژژا س ژ رییرا هتر اس ژ

(مردل.)2191 ،9
از آ جژژا دژژه ممیژژزی رابطژژهای تنیاتنژژگ بژژا ایژ وولو ی دارد (مردژژل ،)2191 ،ابرژ ا شژژر
م رصژژری از م هژژوم ایژژ وولو ی اراوژژه م شژژود و سژژ

بژژه مبیژژ

سژژری بژژار فی سژژوب فرا سژژوی ،دیسژژروت دو تریسژژ  ،2در درژژا

ممیژژزی م پژژردازید.
خژژود وا ۀ یو ژژا

ایژژ وولو ی را بژژه معنژژای «ا ژژد ایژژ ه ا» بژژهدژژار گرفژژ  .بژژهاقیژژ ۀ ون دایژژ ،)2111( 9
دیسژژروت تریس ژ ای ژ م هژژوم را بژژه مژژان معنژژای بژژهدژژار گرف ژ

دژژه امژژروزه از آن بژژه

روانشناسژ یژژا ا ژژد شژژناخر تعبیژژر م شژژود .در گژ ر زمژژان ایژ وا ه بژژا لژژرار گژژرفر در
دنژژار مکژژاتب چژژون ماردسیسژژد ،دمو یسژژد ،اسیو الیسژژد ،لیبرالیسژد ،فیمینیسژژد ،هادپرسژژر ،
هادپرسژژر و غیژژره ،معژژا
وا ه اراوه ش ه اسژ

من ژ و مثبر ژ ب ژه خژژود گرف ژ  .تع ژاریر مرع ژ دی از ای ژ

دژه وجژه مشژررت تمژام ایژ تعژاریر ایژ اسژ

دژه «ایژ وولو ی ا

دربژژارۀ اقای ژ و باور ژژای جمع ژ و مشژژررت افژژراد سژژرن » (ون دای ژ  ،2111 ،خ.)99 .
بژژهزاژژد ون دایژ

( ،2111خ ،)96 .ایژ وا ه در معنژژای اژژام ،ژژوا «شژژناخ

اجرمژژاا »

1. Merkle
2. Desttut de Tracy
3. Van Dijk
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گژژروه و اا ژژای آن» .فچینژ  9و م کژ

و در معنژژای خژژاخ« ،باور ژژای بنیژژادی یژ

( )2199یژژز ایژژ وولو ی را «مجمواژژه ت کژژرات ژژر فر نژژگ م دا نژژ دژژه شژژامل باور ژژا،
اارقژژادات و نجار ژژا م باشژژ » (خ )9 .دژژه در ایژژ پژژهو ح بژژه ایژژ تعژژاریر اسژژرناد
م شود.
بژژا چژژرخح فر نیژژ در د ژژة  9181بی
ترجمه یژز راه یافژ
و زبا

ژژای مژژرتبر بژژا ایژژ وولو ی بژژه مطالعژژات

(بسژن  )9118 ،2و میققژان ایژ ضژوزه بژهتژ ری از رویکژرد ا مژ

مبرن بر م هژوم تعژادل دسژ

دشژی ه و بژه رویکژرد فر نیژ تغییژر جهژ

بژه بیژان دییژر ،واضژ ترجمژه از مژر بژژه فر نژگ تغییژر یافژ

داد ژ .

و میققژان بژهجای مقایسژة

مر ژژای مبژ أ و مقصژ و ارزیژژاب آن ژژا بژژر مبنژژای میژژزان وفژژاداری ترجمژژه بژژه اصژژل ،بژژه
تی یژژل ترجمژژه ا از منیژژر فر نژژگ ،سیاس ژ

و ای ژ وولو ی پرداخرن ژ  .بژژه ای ژ ترتی ژ  ،در

پهو ح ژژای بسژژیاری ترجمژژه بهمثابژژة پ یژ های ایژ وولو ی
سیاسژژ

ژژر دشژژوری تیریرگژژ ار اسژژ

تعریژژر شژ دژژه بژژر تژژاریو و

(مث ژاً ،مرینژژو آلژژوارز2196 ،9؛ زاب بیسژژکو2196 ،4؛

لژژ 2199 ،1؛ ژژژورد2199 ،6؛ والژژژ وون2199 ،7؛ بسژژن 9118 ،؛ تژژژوری9111 ،8؛ رمژژژا ز،1
 .)9181بژژا ایژ ضژژال ،مباضژ
پ داوت دیژا

سژینرا

فر نی ژ و ایژ وولو یک تقریبژاً در د ژة اخیژژر و بژژهویهه در

در سژال  2192بژه ضژوزۀ مطالعژات دیژ اریشژنی اری راه یافژ

دژژه تژژا پ ژیح از آن چن ژ ان مژژورد توجژژه بژژود .دیژژا

سژژینرا

( ،2192خ )219 .در ای ژ

باره م گوی « :بژا وجژود اینکژه رسژا ه ای دی اریشژنی اری قژح بسژیار مهمژ در جامعژه
ای ژژا م دنن ژ  ،تیقیقژژات بسژژیار ا ژژ د بژژه مو ژژو تژژیریر لژژ رت ،ای ژ وولو ی ،ممیژژزی و
مناس سژژازی در ترجم ژة ای ژ بر امژژه ا بژژه زبان ژژا و فر نگ ژژای دییژژر ،اخرصژژاخ یافرژژه
اس ».
1. Facchini
2. Bassnett
3. Merino-Álvarez
4. Zabalbeascoa
5. Li
6. Nord
7. Valdeón
8. Toury
9. Hermans

سیاس
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 .۲ .۲ممیزی

سا سور یا ممیژزی دژه زیرمجمواژة مطالعژات ایژ وولو ی لژرار مژ گیژرد از فعژل لژاتی
 censereگرفره ش ه دژه ژزد برخژ بژار مثبژ
د

و ژزد برخژ بژار من ژ دارد .در لغژ امژة

ا سا سژور بژهانوان ممیژزی و ت رژیح مطبواژات ،مکاتیژ

اسژژ  .در بافژژ

و مژای امژه ا معنژا شژ ه
ژژا بژژهجای وا ه

ایژژران ،بژژهویهه در سژژال ای اخیژژر ،در رسژژا ه و درا

سا سژژور ،از ممیژژزی اسژژر اده مژژ شژژود .معرمژژ هاد ( )9987یژژز ممیژژزی را «بررسژژ
درا
صاض

ژژا ،روز امژژه ا ،مایشژژنامه ا ،فی د ژژا ،امژژه ا و غیژژره بژژه دسژژرور ضکوم ژ

یژژا فژژرد

الر ار پیح از اجژازه ا رشژار ،مژایح یژا توزیژ آن ژا» تعریژر مژ دنژ (بیژانشژ ه

در معصژژژوم  ،9911 ،خ  .)229بژژژهزاژژژد بی یژژژا  ،2117( 9خ )9 .ممیژژژزی «دخژژژل و
تصژژرب در باز ویس ژ گ رمان ژژا از سژژوی ی ژ
ا رقال پژارهای از اط ااژات از یژ

مسژژلول یژژا سژژازمان بژژا ژ ب مما ع ژ

منبژ بژه منبژ دییژر مژ باشژ  .آلژان 2و بژوری ،2116( 9

خ  )92یژژز ممیژژزی را «پیشژژییری و مما ع ژ

از ا رشژژار س ژ نان یژژا وشژژره ای م ژ دا ن ژ

دژژه بژژه ص ژ ا جامعژژه یس ژ » و دژژاردرد آن را میافی ژ

مردمژژان آن جامعژژه از آس ژی

اخ ژال و ضرژ جسژژم مژ دا نژ  .تمژژام ایژ تعژاریر دژژد و بژژیح بژژه ایژ
دار ژ دژژه قژژح ضکوم

از

ای

کرژژه اشژژاره

ژژا در چیژژو ی ا رقژژال مرژژون ترجمژژهشژ ه ،از جم ژژه میصژژولات

دیژژ اریشژژنی اری ،بسژژیار مهژژد اسژژ

(بی یژژا  .)2117 ،ای ژژای ایژژ

قژژح بژژا دخژژل و

تصژژرفات  4مژ ا جامژ دژژه امومژاً بژژهدلژژای

چژژون ض ژژن لژ رت سیاسژ  ،اقایژ مژ ب ،

و ج ژژوگیری از آسژژی

ای اجرمژژاا  ،اخ ژژال و فر نیژژ صژژورت

ایژژ وولو ی غالژژ

مژ گیژرد (مردژژل .)2191 ،البرژژه میشژژه ای گو ژژه یسژ
مقژژررات و بژهدسژ

ضکوم

دژژه ممیژژزی بژه واسژژطة لژژوا ی و

ژژا صژژورت گیژژرد ،ب کژژه اامژژال سژ یقة بژژازار و م اطبژان یژژا

س ژ یقة خژژود مرژژرجد یژژز ممک ژ اس ژ

بژژه ممیژژزی یژژا سا سژژور بینجام ژ (گمبیژژر،2112 ،

بیانشژ ه در سژا رل  .)2196 ،دو م هژوم ممیژزی و دخژل و تصژرب معژا

در ژدتنیژ های
1. Billiani
2. Allan
3. Burridge
4. manipulation
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بژهجژای ژد بژهدژار گرفرژه مژ شژو  ،ولژ دیژا

م دن ده دخل و تصرب ممکژ اسژ
ممیزی صرفاً اش از ای وولو ی اس

بژهدلایل ایژ وولو ی
و ممک اس

سژینرا

( )2192اشژاره

یژا فنژ صژورت گیژرد ،ولژ

بهدلایل میام صورت گیرد.

 .3 .۲مروری بر پژوهشهای پیشین

ما ن بسیاری از دشژور ای دییژر ،در ایژران یژز ممیژزی لژ مر بژه ا ژ ازۀ سژینما دارد
ده در ب شژ از درژا
به ت صیل مورد بیژ
دورۀ ضکومژژژ

چهارج ژ ی تژاریو اجرمژاا سژینمای ایژران وشژرة سژعی
لژرار گرفرژه ،ایژ درژا

دژه بژه مو ژو سژینما از زمژان ورود آن در

لاجاریژژژان ،تژژژا په ژژژوی اول و دوم و د ژژژه ای اول ا ق ژژژا

مژ پژژردازد ( 2199و  .)2192مچنژژی

کژژات

یسژ

9

یژژز در درژژا

اسژژژ ام

ژژای دا یژژال 2و مه ژ ی ()2116

بژژه ژژامِ فر نژژگ و رسژژومات ایژژران و ارژژر دوج ژژ ی یرافژژر ( 9919الژژر و

) بژژه ژژامِ

تاری چ ژة دامژژل دوب ژه بژژه فارس ژ در ایژژران آورده ش ژ ه اس ژ  .بژژا وجژژود ای ژ  ،اط ااژژات
مربوط به سژازودار ممیژزی در سژال ای اخیژر را بایژ در پهو ح ژای اخیژر جسژرجو دژرد
دژژه برخ ژ بژژا ژ ب اراوژژة را برد ژژای ممیژژزی از دسژژرهبن ی اراوژژهش ژ ه توسژژر شژژری
دارچین ژ

و

( ،9988خ )992 .در رمان ژژای ترجمژژهش ژ ه اسژژر اده مودها ژ و برخ ژ دییژژر

سژژع دردها ژ مسژژرق اً بژژا بررس ژ فی د ژژا ،بهصژژورت ادرشژژاف طبقژژهبن ژ ی مر ژژاوت اراوژژه
د ن  .در اینجژا مو ژواات ممیژزی بهدسژ آمژ ه از پهو ح ژای پیشژی را بژرای سژهول
درت در چهژژار دسژژرهبن ی طبقهبنژژ ی دژژرده و گژژزارش مژژ دنژژید .9 :مسژژاول مژژ ب  :از
جم ژژه غژ ا ای ض ژژال و ضژژرام ما نژ مشژژروبات الک ژ  ،تژژو ی بژژه چهره ژژای مژ ب و
ل یسژژان ،بیژژان ویهگ ژ ژژای ب ژ رفرژژاری یژژا اژژادات اجرمژژاا ما ن ژ دزدی و غیژژره ،بیژژان
مساول و باور ای دین  ،اارقژادی و ف سژ

دژه بژا باور ژای مژا ت ژاد داشژره باشژ  ،غیبژ

و دروغ؛  .2مساول سیاسژ  :از جم ژه طژر مسژاو

دژه برخ ژاب منژاف دشژور اسژ

مثژل

ا ژژر ی اتم ژ  ،مسژژل ة آزادی و ل ژ رت آمریکژژا ،بیژژان برخ ژ از مسژژاول سیاس ژ دژژه ژژوا
ته ی دننژ ۀ منژژاف جامعژژه یژژا بااژ

بژ ربژژات جامعژة مرژژرجد شژژود ،مچنژژی

سژژب

دادن

1. Naficy
2. Daniel

سیاس
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برخژ از خصوصژژیات بژژه شژژغل ای د یژ ی جامعژژه؛  .9مسژژاول جنسژ  :از جم ژژه اریژژا ،
روابر جنسژ  ،ژامبردن ا ژ ام تناسژ

و روابژر پژیح از ازدوا ؛  .4ب ضرمرژ  :مثژل فیژح

و اسژژژژزا و داژژژژوا (لا ژژژژ زاده و مردا ژژژژ 2199 ،؛ خوشسژژژژ یقه و اژژژژامری 2194 ،و
 2196؛ دنویسژژ  ،چ امژژر و ج الیژژان دلیژژ .)2196 ،،رژژای مقالژژة لژژوام اژژادل ()9981
بژژا مو ژژو «ممیژژزی در پ رخوا ژژ ه» یژژز شژژان داد دژژه در ایژژ مجمواژژه ،ممیزی ژژا از
طریژژ ،را برد ژژای ضژژ ب ،جژژاییزین  ،ضژژ ب صژژ ا و ض ژژن صژژینه اامژژال شژژ ها و
شژژامل مژژوارد زیژژر اسژ  :صژژینه ای بوسژژی ن و رلصژژی ن و اشژژارات ل یژ بژژه مشژژروبات
الک ژژ  ،روابژژر جنسژژ  ،لاچژژا  ،روابژژر خژژار از ازدوا  ،آمریکژژا ،رلصژژی ن ،اسژژزا،
داا ای مربوط بژه دیژ مسژییی
ده اغ

و مسژل ة مژواد م ژ ر (لژوام اژادل .)9981 ،از آ جژای

تیقیقژات صژورتگرفرژه بژر را برد ژای ممیژزی مرمردژز بژوده تژا مو ژواات آن

یژژا بژژه بررسژژ ممیژژزی در فی د ژژای دوب ژژهشژژ ه در شژژبکه ای خصوصژژ پرداخرها ژژ ،

بنژابرای  ،ایژ تیقیژ ،بژژهد بال طبقهبنژ ی مو ژواات ممیژزی در دوب ژة رسژژم پ رخوا ژ ه
اس

ده بار ا از رسا ة م

پ ح ش ه اس .

 .3روش پژوهش

سژژهگا ة پ رخوا ژژ ه سژژال ا پژژیح دوب ژژه و آخژژری بژژار در مژژرداد  9911از شژژبکة 9
پ ح ش ه اس  .ایژ فژی د از جم ژه برجسژرهتری آرژار سژینمای اسژ

دژه دوب ژة فارسژ

بسیار موفق داشره اس  ،با وجود ایژ  ،دوب ژة ایژ مجمواژه بژا ممیژزی بسژیاری یژز مژرا
بژژوده اسژ  .ای ژ فژژی د ،درامژ جنژژاو بژژه دژژارگردا
دشژژور آمریکاسژژ
آمریکاس ژ  ،روای ژ

فرا سژژی

فژژورد دوپولژژا و میصژژول

دژژه داسژژران خژژا وادۀ مافیژژای ایرالیای تبژژار دورللو ژژه را دژژه مقژژید
م دن ژ  .مژژاجرای اص ژ

ل رت بیشژرر اسژ  .در لسژم

دشژژمکح با ژ ای مافیژژای بژژرای تصژژاض

 9مژ بینید دژه دون ویرودورللو ژه دژه در فژی د پ رخوا ژ ه

امی ه م شژود  ،مژراه فرز ژ ا ح با ژ مافیژای ل رتمنژ ی را در آمریکژا تشژکیل داده و بژه
دسژژ ودژژار م پرداز ژژ  .آن ژژا دژژه گژژاه سژژع در اجژژرای اژژ ال
گروه ژژای مافیژژای در فژژی د بژژا مرا ژژان خژژود خژژو

دار ژژ  ،ما نژژ سژژایر

و بژژا م ال ژان خژژود ب رضدا ژ  .در

میژژان فرز ژژ ان دون ،مایکژژل دژژه دژژوچکرری فرز ژژ خژژا واده اسژژ  ،ا الژژهای بژژه شژژغل
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شژان م د ژ ولژ پژ

از دشژره شژ ن بژرادر بزرگرژرش و دنژارهگیری پژ ر از

ل ژ رت ،ش ژ ص اول خژژا واده ش ژ ه و لق ژ
لسژژم

 9و در لسژژم

خژژا واده دس ژ

بژژه جنای
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پ رخوا ژ ه بژژه او تع ژژ ،م گیژژرد و از اواخژژر

 2تب ژ یل بژژه ف ژردی ب ژ رضد شژ ه دژژه بژژرای ض ژژن جژژان و منژژاف
 9دژژه از برخ ژ از اامژژال

ژژای ولنژژاد م ز ژ و در لسژژم

گ شژژرهاش پشژژیمان اس ژ  ،ل ژ رت را بژژه بژژرادرزاده س ژ رده و دنژژارهگیری م دن ژ ول ژ در
پایژژان فژژی د ،دخرژژر خژژود را در پژژ ا رقژژام یکژژ از شژژردا از دسژژ
دس ژ

م د ژژ و در غژژد از

دادن فرز ژ  ،بژژرادر و دو مسژژرش در تنهژژای جژژان م س ژ ارد .رو ژ پژژهو ح بژژه

ای صورت بژود دژه سژ ة دوب ژهشژ ه ژر سژه لسژم

پ رخوا ژ ه را از سژای

ت وبیژون

9

دا ود مژودید .ایژ سژای  ،امژ ۀ فی د ژا و سژریال ای ایرا ژ و خژارج را دژه در چنژ
سال اخیژر در شژبکه ای م ر ژر م ژ بژه مژایح درآمژ ه راییژان در اخریژار امژوم مژردم
لرار م د ژ  .پژ

از دا ژود فژی د ،سژ ة اصژ

ممیزی ژژای اامژژالشژژ ه را اسژژر را
اسژژرقرای  ،داده ژژا ب سژ

و دوب ژهشژ ه را بژا دلژ

مقایسژه و تمژام

مژژودید و بژژا تکیژژه بژژر روش تی یژژل میرژژوای

آمژ ه را د گژ اری بژژاز مژژودید و سژ

در د گژ اری میژژوری

بژژه سژژه سژژطت د ژ دژژه ابارتا ژ از ممیژژزی در میرژژوا ،ص ژ ا و تصژژویر ،تقسژژید دژژردید.
ممیژژزی در میرژژوا بژژه ایژ معناسژ

دژژه در گ ریو ژژا ،وا ه یژژا وا گژژا

جامعژژة مقصژ از منیژژر سیاسژ  ،اخ ژژال  ،فر نیژ یژژا مژ ب

امناسژ

وجژژود دارد دژژه در
ا یاشژژره م شژژو

دژژه م توا ژ شژژامل شژژا ه ای ش ژنی اری و شژژا ه یژژام گرافیک ژ (بژژرای اط ااژژات بیشژژرر
رجژژو شژژود بژژه مهژژ یزادخا
معناسژژ

و خوشسژژ یقه .)9916 ،ممیژژزی در تصژژویر یژژز بژژه ایژژ

دژژه تصژژویری در فژژی د وجژژود دارد دژژه در جامعژژة مقصژژ امناسژژ

گ ریو ژژای آن صژژینه ژژد ،چژژه مناسژ

باشژ و چژژه امناسژ  ،بژژه مژژراه تصژژویر ضژ ب

ش ها  .ممیزی در صژ ا بژه ایژ معناسژ

دژه صژ ای در یژ

ض ب ش ه یا بهخژاطر وجژود آن صژ ا ،دژل سژکا
را مج د با توجه بژه سژطت ممیژزی ،براسژا
در سژژه جژژ ول در لالژژ

اسژژ

و

سژکا

وجژود داشژره دژه

ضژ ب شژ ه اسژ  .در ادامژه ،داده ژا

تشژابه مو ژو  ،د گژ اری میژوری مژوده و

دژژ ای بزرگتژژر و دوچژژ تر اراوژژه دادیژژد و هایرژژاً ردژژ ام از
1. https://www.telewebion.com
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جژژ اول بررسژژ و بیژژ
اسژژ .سژژ
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شژژ ه و بژژرای روشژژ شژژ ن بیژژ  ،مو ژژه ای

یژژز آمژژ ه

یافرژژه ای تیقیژژ ،بژژرای تیییژژ و سهسویهسژژازی بژژه  1ژژر از گوینژژ گان و

م یران دوب ا داده ش و از آن ژا خواسژره شژ تژا بژه ایژ سژه سژؤال پاسژو د نژ  .9 :آیژا
ردژ ام از مژوارد ذدرشژ ه در جژ ول ،جژژزو ممیزی ژژای ص اوسیماسژ

یژژا بژژها ر دییژژر

اامژژال ش ژ ه  .2آیژژا مچنژژان مژژوارد ذدرش ژ ه در ص اوسژژیما ممیژژزی م شژژو

 .9چژژرا

بای چنی فی د ژای دژه یژاز بژه ضجژد زیژادی از ممیژزی دار ژ  ،ا ر ژا  ،دوب ژه و پ ژح
شژژو

جامعژژة افژژراد شژژرد

دنن ژ ه در تیقیژژ ،ضا ژژر ،گرو ژ از گوین ژ گان و م ژ یران

دوب ا ژژای باتجربژژه در ایژژران بود ژ  :تژژور مهرزادیژژان (گوینژ ۀ پیشکسژژوت) ،دژژرید بیژژا
(گوینژژ ه و مژژ یر دوب ژژا ) ،اشژژکان صژژادل (گوینژژ ه و مژژ یر دوب ژژا ) ،ا ژژ بژژال ری
(گوین ه ،مژ یر دوب ژا ) و ا ژ اصژغر لرهخژا

(گوینژ ه و مژ یر دوب ژا ) .امکژان ارتبژاط و

مصژژاضبه از طریژ ،یکژ از دوسژژران میقژژ ،بژژه ژژام جمژة اضمژ ی دژژه در ضژژال ضا ژژر در
ضرفژة دوب ژژه فعالیژ

دار ژ  ،میسژژر شژ  .سژ

مصژژاضبه ا بهصژژورت ض ژژوری در تهژژران

در اسر یو ای د یای آوای د یای خیال و دوالیما ا جام گرف .
 .۴یافتهها

طب ،جژ ول  ،9بررسژ مقاب ژهای سژ ة اصژ
 9ضژژ ود  11دلیقژژه ،از لسژژم

و دوب ژة فژی د شژان داد دژه از لسژم

 2ضژژ ود  61دلیقژژه و از لسژژم

 9یژژز ضژژ ود  61دلیقژژه

ض ژ ب ش ژ ه اس ژ  .زمان ژژای ض ژ بش ژ ه دام ژاً بیژژا یر ای ژ مسژژل ها دژژه س ژ ة دوب ژه
بژژهمراتژژ

دوتژژاهتر از سژژ ة اصژژ

فژژی د اسژژ

و بررسژژ ا شژژان داد دژژه ممیزی ژژای

بسیاری بر فی د اامژال شژ ه اسژ  .در ادامژة ایژ مقالژه مو ژواات ممیژزی در سژه جژ ول
اراوه تی یل م شود.
 .۱ .۴ممیزی در تصویر

بررسژژ فی د ژژا شژژان داد دژژه امژژ ه سژژکا
تصویر بوده اس

ای ضژژ بشژژ ه بژژها

ده در ج ول زیر ای مو واات فهرس وار بیان ش ها .

ممیژژزی در
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جدول  .۱ممیزیهای اعمال شده در سطح تصویر در سهگانة پدرخوانده
مراسد و ماد ای م ب دی مسییی
روابر جنس
یةااشقا
یاه ا
مرد، ،
زن هو زدی
در فاص
بروز  ،شسر
دس
امشرو )ما ن بوسی ن،
مشروه وو چه
رابط
چه در
اضساسات بی
آغوش گرفر و غیره
روابر ااشقا ة خار از ازدوا مثل دوس دخرر و دوس پسر
مسائل مذهبی

لبا

ای امناس

خا د ا

مصرب مشروبات الک
جش ا ده با رلصی ن ،خوا ن گ  ،پ یرای با مشروبات الک

و بروز اضساسات

بی زن و مرد مراه اس .
واخر آلات موسیق مثل گیرار و چنگ
بازی پاسور
رفرار ای خشو آمیز ما ن دشر یا ر وشرد
مسائل فرهنگی

رفرار ای خ اب آدا

اجرماا مثل ادرار دردن در م ی اام

سییار دشی ن خا د ا
مسائل سیاسی

ماد ای فر نگ آمریکا

طبژ ،جژ ول  ،9سژه دسژژرهبن ی د ژ اراوژهشژ ه ابارتا ژ از مسژاول مژ ب  ،فر نیژ
و سیاس  .ب ح مسژاول مژ ب بژه آن دسژره از مو ژواات اشژاره دارد دژه در دیژ اسژ ام
ضژرام دا سژژره شژ ها  .بژژرای مثژژال ،ژژر شژکل از بژژروز اضساسژژات فیزیکژ بژژی دو جژژن
م الر در ای مجمواة ضژ بشژ ه اسژ  .ایژ ضژ فیات شژامل مژواردی چژون روبوسژ ،
دسژژ دادن ،بوسژژی ن دسژژ  ،گژژرفر دسژژ  ،گژژرفر بژژازو ،دسژژ ا ژژ اخر دور دمژژر ،در
آغژژوش دشژژی ن ،شسژژر در فاص ژ ة بسژژیار زدی ژ  ،یاه ژژای ااشژژقا ه یژژا روابژژر جنس ژ
م شژژود .معاشژژرت و روابژژر خژژار از ازدوا یژژز در بسژژیاری از صژژینه ا ضژ ب شژ ها .
از آ جژژای دژژه ب شژژ از داسژژران ایژژ فژژی د ،بژژه روابژژر خژژا وادگ و ااشژژقا ة خژژا وادۀ
دورللو ه م پردازد ،ضژ ب صژینه ای مربژوط بژه روابژر ااشژقا ه در ایژ فژی د ،دژه تعژ اد
لابلتوجه

د سژرن  ،ژه تنهژا موجژ

شژژود ب کژژه از ج ژ ابی

شژ ه ب شژ از روایژ

داسژران بژهدرسژر منرقژل

ای ژ فژژی د ُژژهسژژااره یژژز داسژژره اس ژ  ،چرادژژه مژژابق فژژی د بژژر

سیاس
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دشمکح ای خا واده ای مافیژای بژر سژر لژ رت مرمردژز اسژ

دژه شژای بژرای برخژ از

ببیننژژ گان خسژژرهدننژژ ه باشژژ  .تصژژاویر زیژژر مو ژژه ای از سژژکا
فی دا ژ  .تصژژویر  9بژژه ای ژ دلیژژل ض ژ ب ش ژ ه اس ژ

ای ضژژ بشژژ ه در

دژژه مایکژژل و د ژ در دوران لبژژل از

ازدوا در ضژژال خری ژژ و مایکژژل بژژازوی دژژ را گرفرژژه اسژژ  .در والژژ در اینجژژا
گوشهای از روابطة ااشقا ه آن ا پیح از ازدوا را شا

سرید.

تصویر  .۱پدرخوانده  ۱که در نسخة دوبلهشده بهعلت تماس فیزیکی حذف
شده است .زمان22:۴4:۲۲ :

تصژژاویر  2یژژز مایکژژل دس ژ

خژژود را بژژر دور دمژژر مژژری ا اخرژژه و مژژاجرای ازدوا

خود با آپولو یا در سیسیل را برای فرز ا ح تعریر م دن .

تصویر  .۲از پدرخوانده  3که در نسخة دوبلهشده بهعلت تماس فیزیکی
حذف شده است .زمان2۱:3۲:۱2 :
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ضژژ بشژژ ه از ارتبژژاط پنهژژا

مژژری و وینسژژن

را

شان م د .

تصویر  .3از پدرخوانده  3که در نسخة دوبلهشده که بهعلت رابطة خارج از
ازدواج حذف شده است .زمان2۱:۱0:20 :

لبا

ای امناسژ

ش صژی

ای فژی د یژز گژا

منجژر بژه ضژ ب صژینه ای مهمژ

از فی د شژ ه اسژ  ،بژهانوان مثژال صژینه گ ولژه خژوردن مژری (تصژویر )4و مژرگ وی در
پایان لسم

 9ب ژاطر امناسژ

بژودن لباسژح بژا ضژ ب بسژیار مژراه اسژ

دژه موجژ

دا ح تیریر ای صژینه شژ ه اسژ  .در دوب ژه ای ج یژ  ،معمولژاً ای گو ژه صژینه ا را بژا
اسر اده از تکنی

پوشش ض ن م دنن .

تصویر  .۴از پدرخوانده  3که در نسخة دوبله شده که بهعلت نامناسب بودن
لباس حذف شده است .زمان2۲:33:0۱ :

ما طور دژه در جژ ول  9بیژان شژ  ،یکژ از مهدتژری ممیژزی ژای ایژ فژی د ،ضژ ب
دامل یا ب ح بزرگ از جشژ

اسژ  .در سژه لسژم

ایژ فژی د ،شژا

چنژ ی جشژ و

سیاس
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مهما

بژزرگ؛ چژون ،اروسژ دژا

در لسژژم
لسژژم

 2و مراسژژد بزرگ اشژژ

در لسژم

 ،9جشژن بژرای پسژر مایکژل و سژال ژو

مایکژژل ب ژژاطر دم

ژژایح بژژه د یسژژا در ابرژژ ای

 9سژژرید دژژه در تمژژام آن ژژا ،مهمان ژژا در ضژژال رلژژص و خوشژژی را

ودر خ ژژال ای ژ جش ژ ا ،شژژا
مافیژژای ضا ژژر در مهمژژا
ز ان لبا
دسژ

949

سژژرن

رژژروت ،ل ژ رت ،روابژژر خژژا وادگ و روابژژر بژژی سژژران

سژژرید .ب ژژح اایمژ از ای ژ مهما

ژژا ض ژ ب شژ ها زیژژرا

ژای امناسژب بژر تژ دار ژ وصژینه ای چژون رلژص ،خوا نژ گ  ،روبوسژ ،
دادن ،در آغژژوش دشژژی ن ،خژژوردن مشژژروبات الک ژ بژژه فژژراوان دیژ ه م شژژو دژژه

با موازی اس ام و فر نیژ دشژور مژا مطابقژ

ژ ارد و بژه واسژطه ضژ ب ایژ صژینه ا،

ب شژ از گ ریو ژژای فژژی د یژژز ترجمژژه شژ ها ؛ بنژژابرای  ،روایژ

فژی د در ای ژ ب ح ژژا

بهصژژورت دامژژل ا رقژژال یافرژژه و ب ح ژژای از فژژی د ا سژژجام خژژود را از دسژ

داده اسژ .

از جم ژژه ممیزی ژژای مژژ ب دییژژر ایژژ مجمواژژه ،ضژژ ب ماد ژژا و آیی ژژای مژژ ب
مسژژییی

اس ژ

دژژه بژژه فراوا ژ در ای ژ فژژی د دی ژ ه م شژژو و تکژژرار و یک سژژر ای ژ

ضژژ ب در ژژر سژژه لسژژم  ،شژژاند نژژ ۀ ضساسژژی
صژژینه ای از ایژژ دسژژ

ایژژ مو ژژو اسژژ  .بژژرای ضژژ ب

م تژژوان سژژه دلیژژل برشژژمرد :دلیژژل اول ،م توا ژژ ت ژژاوت در

اارقژژادات مسژژ مان و مسژژیییان در برخژژ ماجرا ژژا ،از جم ژژه تصژژ ی
باش ؛ زیرا مجسمة مسژیت مصژ و

ض ژژرت مسژژیت

بژهدفعژات در ایژ فژی د شژان داده م شژود (مسژ ما ان

بژژر پای ژة آی ژة  917و  918سژژورۀ سژژاء برخ ژژاب مسژژیییان معرق ژ فژژرد دییژژری ب ژهجژژای
مسیت به صژ ی

دشژی ه شژ ه اسژ ) ،دلیژل دوم یژز م توا ژ بژه اژ م تمایژل رسژا ة م ژ

بژژه تب یژژن دی ژ مس ژییی

برگژژردد و سژژومی دلیژژل ض ژ ب ای ژ صژژینه ا را م تژژوان ا ژ م

تمایژژل بژژه شژژاندادن خژژا وادهای خ افکژژار دا سژژ

دژژه پایبنژژ آدا

دین ا ژژ ؛ زیژژرا در

بسژژیاری از ب ح ژژای فژژی د مژ بینید دژژه خژژا وادۀ دورللو ژژه در د یسژژاین و بژژه آدا
پایبن ژژ  .تصژژاویر زیژژر از چنژژ مو ژژه از سژژکا
ض ژ ب ب شژژ از روایژژ
ات ژژا م افر ژ  .پ ژ
وینسن

ای ضژژ ب شژژ ه اسژژ

فژژی د شژژ ه اس ژ  .تصژژویر  4از سکا سژژ اس ژ

از آ کژژه دژژا

در مورد قشژة لرژل چنژ

دین ژ

دژژه موجژژ
دژژه در د یسژژا

در مقابژژل مجسژژمة مسژژیت زا ژژو زده و داژژا م دن ژ  ،بژژا
ژر از از روؤسژای مافیژا دژه در تژرور مایکژل مشژارد
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فژژی د ایژ اسژ

ری رژژه ش ژ ه اس ژ  .تصژژویر  1یژژز از

مراسژژد م ژ ب مسژژییی

به یر م رس ض ب بژهدلیل وجژود مجسژمة مسژیی اسژ
اس ژ  .بژژه مژژی ترتی ژ  ،در پایژژان لسژژم
تیریرگ ژ ار اپراخژژوا
اس

دژژه ببیننژ ۀ فارسژ
را شژژان م د ن ژ و

دژه بژه آن پژول آوی رژه شژ ه

 ،9ب ژژح زیژژادی از سژژکا

سژژبراً طولژژا

و

پسژژر مایکژژل دژژه مژژراه بژژا آن مایش ژ اجژژرا م شژژود ض ژ ب ش ژ ه

بهطوری ده در س ة دوب ه تنهژا دو یژا سژه صژینة دوتژاه بژ ون صژ ا را مژ بینید دژه

ببینن ه تصور م دنژ دژه مایشژ دوتژاه بژا بژازی پسژر مایکژل در ضژال اجراسژ  .ممیژزی
به ا

چژون دشژواری دوب ژة اپژرا و اجژرای مایشژ مژ ب دژه در آن پیکژر بژه صژ ی

دشی ه ش ه مسیت را م بینید ،م توا مرتبر باش .

تصویر  .۴نماد دین مسیحیت در پدرخوانده  3که

تصویر  .0مجسمة مسیح در پدرخوانده  ۲که در

در نسخة دوبله حذف شده است .زمان2۱:20:33 :

نسخة دوبله حذف شده است .زمان2۱:00:۴0 :

از مژژوارد دییژژر ممیژژزی ،ض ژ ب ماد ژژای فر نی ژ آمریکاس ژ  .بژژرای مثژژال ،تصژژویر 6
دژژه در آن پژژرچد آمریکژژا دیژژ ه م شژژو دامژژل ضژژ ب شژژ ه اسژژ  .تصژژویر  7تصژژویر
اص اسژژ

دژژه در آن در دوردسژژ

مجسژژمة آزادی دیژژ ه م شژژود در ضژژال دژژه مژژان

تصویر (یعن تصویر  )8در س ة دوب ه ،ب ون مجسمه اس .
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تصویر  .4پرچم آمریکا در پدرخوانده  ۱که در نسخة دوبله حذف شده
است .زمان2۲:24:۴0 :

تصویر  .7وجود مجسمة آزادی در نسخة اصلی در

تصویر  .3نسخة دوبلهشده بدون مجسمة آزدی زمان:

پدرخوانده 22:07:۲2 .۱

22:37:20

جالژ

اینکژژه در مژژة سکا سژ دژژه سژژران مافیژژا در یژ

سر لاچا مواد م

دور مژ در ضژژال توافژژ ،بژژر

ر ژ  ،پژرچد آمریکژا دژه بژهطور وا ژت در گوشژة سژم

م شژژود ض ژ ب ش ژ ه و بژژه یر م رس ژ تعم ژ ی و ای ژ وولو ی
دییژژر ممیژژزی در ای ژ فژژی د ،صژژینه ای مژژایح دشژژرار و خشژژو

راسژ

دیژ ه

اس ژ  .از جم ژژه مژژوارد
اس ژ

دژژه ب ش ژ از

درونمایژژة فژژی د را م سژژاز دژژه در س ژ ة دوب ژژه بسژژیار دوتژژاه یژژا ض ژ ب ش ژ ها ما ن ژ
تصویر .1

تصویر  .0خشونت شدید در پدرخوانده  3که نسخة دوبله حذف
شده است .زمان 22:30:۲2
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سییار دشژی ن خا د ژا یژز مشژمول ممیژزی شژ ه اسژ  .در ایژ فژی د در صژینهای از
جش اروسژ  ،دژ در ضژال سژییار دشژی ن اسژ
ضژژال سژژییار دشژژی ن اسژ
شژ  ،سژکا

و در صژینهای از لسژم

 ،9مژری در

دژژه ژژر دو ضژ ب شژ ها  .مژژانطژژور دژژه در جژ ول  2ذدژژر

ای دژه ژواخر آلژات موسژیق و خوا نژ گ را شژان م د نژ یژز ضژ ب

ش ژ ها  .در لسژژم

 9در مهمژژا ای در سیسژژیل ،پسژژر مایکژژل ،آ رژژو  ،گیرژژار م ژژوازد و

به مراه آن م خوا ژ و چنژ سژکا

بعژ یژز در مراسژد اُپژرا ،خژا م چنژگ م ژوازد و

م خوا ژ دژه ایژ دو سژکا

یژز بژهدلایل ذدرشژ ه ممیژزی شژ ها  .مچنژی در

آ رو

ای فی د ،در چن صژینه شژا

بژازی پاسژور یژز سژرید دژه در سژ ة فارسژ

شژان داده

ش ها .
 .۲ .۴ممیزی در محتوا

در گ ریو ژژای فژژی د بژژه مو ژژواات اشژژاره شژژ ه اسژژ
سیاس ژ

و

دژژه بژژا فر نژژگ ،مژژ

دشژژور مژژا در ت ژژاد و مررجمژژان یژژا تژژید ترجمژژه ژژاگزیر در فی د امژژه دخژژل و

تصژژرب مودها ژژ  .ایژژ مو ژژواات در جژژ ول  2بژژهطور فهرسژژروار ذدژژر شژژ ه و سژژ
برای روش شژ ن بیژ  ،مثال ژای بژرای ژر دژ ام آورده شژ ه و بیژ
ذدژژر اسژژ

شژ ه  .لژازم بژه

دژژه مژژوارد ممیژژزی در میرژژوا در ایژژ فژژی د در سژژطو م ر ژژ از یژژ

گرفره تا سطت روای

وا ه

فی د دی ه م شود.

جدول  .۲ممیزیهای اعمال شده در سطح محتوا در سهگانة پدرخوانده
مسائل سیاسی

تمجی از آمریکا
اشاره به وا ه ای یهودی و دمو یسد
داا ا و اارقادات دی مسییی
وا ه ژژا و ابژژارات دژژه بژژه رابطژژة خژژار از ازدوا دو جژژن

مسائل مذهبی

ابژژراز اضساسژژات بژژی دو جژژن
دارد.
الک»
مشروباتدارم
ابارتبه«دوسر
اشاره
اشاره به وا ۀ رلصی ن
اشارات جنس

و میک ه

م ژژالر اشژژاره

م ژژالر پژژیح از ازدوا ما نژژ اسژژر اده از

سیاس
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وا ه ای لبیت و ب ادبا ه ما ن فیح و اسزا
تو ی به سایر هاد ا

اولژژی مو ژژوا دژژه در جژژ ول  2در ب ژژح مسژژاول سیاسژژ بیژژان شژژ ه ،تمجیژژ از
آمریکاس ژ  .در خ ژژال گ ریو ژژای ای ژ سژژه س ژ ه بژژه جم ژژات برخژژوردید دژژه تمجی ژ از
آمریکا بژود .از آ جژای دژه از ابرژ ای ا ق ژا

اسژ ام  ،دشژور مژا رابطژة تیژرهای بژا آمریکژا

داشژژره (دنویسژژ  ،چ امژژر و ج الیژژان دلیژژ2196 ،،؛ لژژوام اژژادل )9981 ،و تمژژای
تب یژژن مثبژژ

بژژه

دربژژارۀ ایژژ دشژژور ژژ ارد ،در تمجیژژ ای درون ایژژ فژژی د یژژز دخژژل و

تصژژرفات صژژورت گرفرژژه اس ژ  .جال ژ

اینکژژه در اولژژی گ ریو ژژای پ رخوا ژ ه  ،9ی ژ

مو ه ا رقاد از یژام ل ژای آمریکژا ژد بژه چشژد م خژورد دژه در ترجمژه در ارژر اامژال
دخژژل و تصژژرب ایژ وولو ی

شژ ت بیشژژرری یافرژژه اسژ  .مو ژژه ای ذدرشژ ه در جژ ول

 9ب ش از ای گ ریو اسژ  .داسژران از ایژ لژرار اسژ

دژه لسژم

 9بژا جشژ اروسژ

دژا  ،دخرژژر دون ویرژژو دورللو ژژه ،آغژژاز م شژود .در مژ ت دژژه میهمژژا

در جریژژان اسژ ،

پ ژ رخا واده ،دون ویرژژو دورللو ژژه ،در دفرژژر دژژار خژژود بژژا افژژرادی دی ژ ار م دن ژ  .از جم ژژه
میهما ژژان او مژژردی ایرالیژژای اسژ
اسژژ  .وی پژژ

بژژه ژژام بو اسژژرا دژژه یکژ از دوسژژران خژژا وادۀ دورللو ژژه

از اینکژژه مژژاجرای تجژژاوز دو پسژژر غیرایرالیژژای بژژه دخرژژرش را شژژر

م د ژ  ،از پ رخوا ژ ه تقا ژژا م دن ژ آن ژژا را بژژه جژژزای امژژل خژژود برسژژا  .ب ش ژ از
ماجرای ده بو اسرا تعریژر م دنژ اشژارات بژه آمریکژا دارد .جم ژهای دژه اارقژاد خژود را
به آمریکا بیژان م دنژ تغییژر یافرژه و جم ژهای دژه بژه یژام ل ژاو آمریکژا ا رقژاد م دنژ ،
ترجمژة آن بژژه شژژکل دییژژری ا جژژام شژ ه دژژه اصژژل ایژ وولو ی آمریکژژا در مژژورد آزادی را
ق م دن و ا نجاری ای اجرماا را ریجة اارقاد به آزادی در آمریکا م دا .
جدول  .3تمجید و اشاره به آمریکا
متن جایگزینشده در دوبله

متن اصلی

بوناسددرا :م سژژال ا پیح به آمریکا اوم م (بهجای Bonasera: I believe in America.
America has made my fortune. And I
«م به آمریکا ایمان دارم») .در آمریکا پول در آوردمraised my daughter in the American .
)fashion. (The Godfather I
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متن اصلی

و رسژژژوم ایرژژالیژژای

دردم ،مونطور دژژه خودمون

بزرگ ش ید (ای ابارت در مر

یس )

بوناسدرا :رفرد پیح پ ی  ،مثل ر شهرو دییهای
(بهجای «مثل ر آمریکای خو

دییه»).

ر دو پسر به میادمه دشی ه ش ن.

Bonasera I went to the police, like a
good American.

These two boys were brought to trial.

آزادی،
ول دادگژژاه تی ژ انوان ابژژارت مق ژ
The judge sentenced them to three
مجرمی را آزاد درد (بهجای «لا اون ا رو به سه years in prison, but suspended the
سال ز ان میکوم درد») .م هوم آزادی در ای دشور !sentence. Suspended the sentence
They went free that very day! (The
مسژژاوی اسژژ با آزاد دردن مجرمی و از بی بردن
)Godfather I
ضقو ضقه ا سژژژان ای ب ب ر مثل دخرر م (ای
جم ه ا شژاگو ه د ده اصژ اً در مر اصژ

یس )

(ب ژهجژژای «ضکد را مع  ،درد! ضکد را مع  ،درد!
مون روز آزاد ش ن»).

در گ ریژژوی ج ژ ول  4یژژز ص ژ

ا در ابژژارات «ای ژ دشژژور تمیژژز» و «آمریکای ژژای

خو » ض ب ش ها ؛ زیرا هتنها تمجی از آمریکاس  ،ب که یا

هادپرسرا ه دارد.

جدول  .۴تمجید از آمریکاییها
متن جایگزینشده در دوبله

سناتور :دلد می واد ببیند بیای ای مم ک
دشژژژور تمیز) بژا مو ژای چر  ،بژا اون لبا

متن اصلی

(ای
ای

ابریشژژم تون .شژژما می وای آمریکای ا را لی مال
دنیژ
بز ی »).

(بژهجژای «خود را جای آمریکای خو

جا

The senator: I don't like your kind of
people. I don't like to see you come out
to this clean country in oily hair,
dressed up in those silk suits and try to
pass yourselves off as decent
)Americans (The Godfather II

سیاس
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طبژژ ،جژژ ول  1وا ه ژژای دمو یسژژد و یهژژودی یژژز ضژژ ب شژژ ها  .در گ ریژژوی اول
ج ژ ول  ،1وا ۀ یهژژودی در ترجمژژه ض ژ ب ش ژ ه و در جم ژة دوم یژژز وا ۀ «دمو یسژژد» بژژا
«لماش» جاییزی ش ه اس .
جدول  .0اشاره به واژههای یهودی و کمونیسم
متن اصلی

متن جایگزینشده در دوبله

?Who should I give this job to
ای دار به د ب م فع اً اج ه ک  .اضریا به اا ای
Not to our pais.
دنیره و دادسژژژران دل دارید (بهجای «ب ه به یک از
Give it to a Jew Congressman in
یهودیان اا ای دنیره در منطقهای دییر» .بع اً تما
another district. Who else is on the
?list
م گیرید).
بالاخره ما مه از ی

After all, we're not communists.

لماشید.

مانطور دژه ماد ژای دیژ مسژییی
م ب

در ایژ فژی د ضژ ب شژ ها  ،داا ژا و اشژارات

یز ترجمه شژ ها  .بژرای مثژال ،در پایژان لسژم

 9مژ بینید دژه طژ یژ

مراسژد

م ب مایکل ،پ رخوا ژ ۀ خژوا رزاده خژود م شژود و داژای دژه طژ آن مراسژد خوا ژ ه
م شود ضژ ب شژ ه اسژ  .در لسژم
لایق

 2یژز فژردو ،بژرادر مایکژل ،لبژل از مژرگ خژود در

شسره و شعری م ب م خوا ده اص اً به فارس برگردا ه ش ه اس .
در س ة دوب ه ،تو ی به سایر هاد ا و لومی

ا از جم ه به ایرالیای ا و

سیاهپوسژژران یژژز ا رقژژال یافرژژه اسژژ  .در مو ژژهای دژژه در جژژ ول  6آمژژ ه ،در میژژان
گ ریو ژژای بژژی سژژران مافیژژا در مژژورد لاچژژا مژژواد م ژژ ر ،بژژه سیا وسژژران بژژا لقژژ
«ضیوا ژژات» اشژژاره ش ژ ه دژژه در ترجمژژه ب ژهد ژ ض ژ ب ش ژ ه اس ژ  .وا ۀ  infamiaدژژه بژژه
معنای ب شرم و ب آبرویژ اسژ
و معنای من

یژز ،امژ اً یژا سژهواً ،بژه «مژا هادپرسژرید» ترجمژه شژ ه

را به مر ا افه م مای .
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جدول  .4توهین به نژادها

متن اصلی

متن جایگزین شده در دوبله

اصژ اً بای به بچه ا فروخره بشه .ما هادپرسرید .تو I don't want it sold to children. That's an
infamia. In my city we would keep the
شژژهر م فقر بای بی سژژیاهپوس ژ ا پ ح بشژژه.
traffic to the coloured. They're animals,
سژیاه ا بای به او ا فروخره بشژه .بای سل او ا را از so let them lose their souls (The
)Godfather III
بی ببرید.

جالژ

اینکژژه دخلوتصژژرف در گ ریژژوی مایکژژل بژا داردینژژال اامژژال شژ ه (جژ ول )7

دژژه ممکژژ اسژژ

موجژژ

برداشژژر من ژژ از وجژژود دیژژ مسژژییی

در جامعژژة اروپژژای

شژژود .در گ ریژژوی زیژژر داردینژژال بژژا مایکژژل در مژژورد وجژژود ف ژژای مسژژییی
ا م ژوذ مسژیت در دل ژای مژردمح صژیب

در اروپژژا و

م دنژ تژا بژه دنایژه بژه مایکژل ب هما ژ بژا

اینکژژه فژژرد م ژ ب و دین ژ اری اس ژ  ،مسژژیت در دلژژح ژژود کژژرده و بژژر اامژژال او تژژیریر
ی اشژژره اسژژ  .چنا چژژه ایژژ ابژژارت بهصژژورت دلیژژ ،ترجمژژه م شژژ ممکژژ بژژود بژژه
ادارآم ی دی تعبیر شژود و اساسژاً اشژااة ایژ گو ژه م ژا ید در جامعژة دینژ اری مثژل مژا
خطر ژژات اس ژ  ،بنژژابرای ای ژ ابژژارت بهصژژورت «بژژرای لرن ژژا مژژردم در ف ژژای مسژژیی
ز ژ گ درد ژ  .امژژا در درو شژژون ی ژ

دیژژو وجژژود داره» ترجمژژه ش ژ ه اس ژ

اضساس را بهوجود م آورد ده اارقژاد بژه دیژ مسژییی

موجژ

دژژه چنژژی

بژهوجژود آمژ ن دیژو در

درون مردم اروپا ش ه اس .
جدول  . 7اشارات به دین مسیحیت
متن جایگزین شده در دوبله

ببینی دام اً خوشی ه( .ای ب ح مع وم یس
دلی

متن اصلی

به چه

ض ب شژژ ه اسژژ « :به ای سژژنگ یاه د .

سژژال ا در درون آ
کرد»)

بوده ول آ

به درون آن ود

Cardinal Lamberto: Look at this
stone. lt has been in the water for a very
long time, but the water has not
penetrated it. Look... Perfectly dry.
The same thing has happened to men in
Europe. For centuries they have been
surrounded by Christianity, but Christ
has not penetrated. Christ doesn't live
)within them (The Godfather III

سیاس
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متن اصلی

متن جایگزین شده در دوبله

می ات ژا در مورد اروپا افراده .برای لرن ا مردم
در ف ژژای مسژژیی ز گ درد  .اما در درو شژژون
ی

دیو وجود داره.

مانطور دژه در ب ژح ممیژزی در تصژویر بیژان شژ  ،ممیژزی برخژ از مو ژواات در
فی د امژژه موج ژ

تغییژژر در روای ژ

فژژی د ش ژ ه اس ژ  ،از جم ژه ممیژژزی روابژژر خژژار از

ازدوا  .برای مثال ،در چنژ جژای فژی د ،اسژزای «ضرامژزاده» بژه وینسژن
به ای مو ژو اشژاره دارد دژه وی فرز ژ امشژرو سژا
«او

اسژ

گ رژه م شژود و

دژه در سژ ة فارسژ بژه

» ترجمه ش ه اس .
مچنژژی مژژ بینید دژژه در مهمژژا

گزارشیری آشنا شژ ه و شژ
لص جژان وینسژ

تقژژ یر از مایکژژل در لسژژم

 ،9ویسژژن

را در دنژار ژد م گ ار نژ ولژ در مژان شژ

بژژا دخرژژر
دو ژر بژه

بژه خا ژه او وارد شژ ه و دخرژر را گروگژان م گیر ژ  .ا ژاوه بژر اینکژه

ب شژژ از صژژینه ای ایژژ سژژکا

ضژژ ب شژژ ه ،در مکالمژژة وینسژژ

بژژا گروگژژانگیر،

ب ش دژه بژه رابطژة دوتژاه آن ژا اشژاره دارد ضژ ب شژ ه (جژ ول ) تژا ایژ طژور تصژور
و اص اً م خوا

شود ده ای دخرر امزد اوس

جا ح به خطر بی ر .

جدول  .3تغییر روابط شخصیتهای فیلم
متن جایگزینشده در دوبله

قاتل :جوش زن رفی ،گ وش میبره.
وینسددنت :ب ون ترجمه (م

م شژژناسژژمح ،پ

گ وش رو ببر ،چرا بای برام مهد باشه )

مژژانطژژور دژژه در بیژژ
لسم

متن اصلی

The Hitman: Okay, chief...Drop your
gun or he'll cut her throat.
Vincent: l hardly know her, so cut her.
What the fuck do l care? (The
)Godfather III

ممیژژزی در تصژژویر بیژژان شژژ  ،رابطژژة وینسژژ

و مژژری در

 9یز با ممیژزی در تصژویر مژراه اسژ  .در گ ریو ژای فژی د بژه ایژ مو ژو دژه

تمایل بژه ازدوا دار ژ اشژارهای شژ ه اسژ

ولژ در سژ ة دوب ژه سژع شژ ه بژا اامژال
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تغییژژر در برخژژ از گ ریو ژژا بژژه ببیننژژ ه القژژا شژژود دژژه ایژژ دو لصژژ ازدوا دار ژژ  .در
گ ریوی زیر (ج ول  )1مایکژل دو مرتبژه از وینسژن

م پرسژ «تژو بژا دخرژر مژ چژهدژار

داری » ،در ضژژال دژژه در ترجمژژه ،یک ژ از آن ژژا بژژا «م خژژوای بژژا دخرژژرم ازدوا دن ژ »
مشرو به خود گیرد.

جاییزی ش ه تا رابطة آن شک

جدول  .0تغییر روابط شخصیتهای فیلم
متن جایگزین شده در دوبله

متن اصلی

مدایکدل :تو بژا دخرر م چژهدژار داری م خوای

Michael Corleone: What are you
doing with my daughter? What are you
doing with her? lt's too dangerous. (The
)Godfather III

با اش ازدوا دن

ای دار خطر اده.

در گ ریژژوی جژژ ول  91یژژز تغییژژر اامژژالشژژ ه فقژژر بژژرای بژژهدژژار بژژردن وا ۀ
«دوسژژ پسژژر» اسژژ

دژژه موجژژ

ایجژژاد تنژژالت در مژژر شژژ ه اسژژ  .ژژمناً در مژژر

ترجمژژهش ژ ه تیدی ژ ش ژ ه ای ژ دو پسژژر آمریکای ا ژ  ،در ضژژال دژژه در مژژر اص ژ

چنژژی

تیدی ی وجود ارد.
جدول  .۱2اشاره به رابطة خارج از ازدواج
متن جایگزینشده در دوبله

متن اصلی

(ابارت «بهح آزادی دادم» ض ب ش ه ،شای برای I gave her freedom, but I taught her
never to dishonour her family. She
ج وگیری از آموزش و القای ای گزاره اسژژژ ) .در
found a boyfriend, not an Italian.
م ازش خواسرد شراف خا وادگ را ض ن دنه.
اون با ی

پسژر جوان امزد ش

ژامزد شژژژ ه ،پ

تجاوز معن

بود» ،شژژژای آمریکای

ی

آمریکای (اگر

م د ) («ایرالیای

د بود و اگر د بود لطعاً

لرار بود ای د مه بیان شود).

جم ژژة  99یژژز بژژه رابطژژة خژژار از ازدوا سژژا

بژژا لوسژژ اشژژاره دارد دژژه از زبژژان

پ رش ویرو دورللو ه بیان م شود و در ترجمه دام اً تغییر یافره اس .

سیاس
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جدول  .۱۱اشاره به رابطة خارج از ازدواج
متن اصلی

متن جایگزینشده در دوبله

سژژنرینا .بیا اینجا .تو چ ش ژ ه  .مثل اینکه مغزت از Santino. Come here. What's the matter
with you? Your brain is going soft from
دار افراده یا شای م خودتو به لودگ زدی.
playing with that girl .

در ای ژ فژژی د ابژژراز اضساسژژات بژژی دو جژژن

م ژژالر دژژه در رابط ژة خژژار از ازدوا

سرن یز ض ب شژ ه اسژ  .در مثژال جژ ول  ،92دژ زمژا

دژه نژوز بژا مایکژل ازدوا

کژژرده بژژا او تما گرفرژژه تژژا ضژژالح را جویژژا شژژود و در ایژژ تمژژا

بژژه او ابژژراز ا الژژه

م دن ده در ترجمه با وا ۀ «خ ا را شکر» جاییزی ش ه اس .
جدول  .۱۲جایگزینی واژة احساسی
متن اصلی

متن جایگزینشده در دوبله

?Kay: I love you. I love you! Michael
Mike: Yeah, I know
Kay: Tell me you love me.
)(The Godfather I

د  :گ رد خ ا را شکر.
مای  :چ
د  :چ چرا چیزی م گ

تم ژام اشژژارات بژژه مشژژروبات الک ژ

یژژز ض ژ ب ش ژ ها و جال ژ

آ کژژه در یک ژ از

جم ژژات دوب ژژهشژ ه ،بژژرای ض ژژن ا سژژجام معنژژای  ،وا ۀ «مژژواد م ژ ر» جژژاییزی مشژژرو
الک

ش ه اس

(ج ول )99
جدول  .۱3حذف اشاره به مشروبات الکلی
متن جایگزین شده در دوبله

متن اصلی

(م ت ا به می منوال گ شژژ ) تا اینکه دو ماه پیح Two months ago he took her for a
drive with another boyfriend. They
دخررمو برد سژژژواری با ی دوسژژژ دییهاش .بهزور
made her drink whiskey...
بهح مواد م ر دادن (بجای «مشرو داد »).
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و ز ژژان» بژژا «خی ژژ چیز ژژای دییژژر»

و در جژژای دییژژر وا ه ژژای «میکژژ ه»« ،لماربژژازان»« ،دژژازینو»،

«رلصژژی ن» ترجمژژه ش ژ ها  .مچنژژی  ،مناس سژژازی و تع ژ یل ال ژژا
مواردی اس

اسژژزا یژژز از جم ژژه

دژه در تیقیقژات گ شژره یژز بژه آن ژا اشژاره شژ ه اسژ  .مثژال در راسژرای

تییی ژ ای ژ مو ژژو آم ژ ه اس ژ  .از آ جژژا دژژه ای ژ ال ژژا ش ژ ت اضساسژژات و ش صژژی
بژژازییران را شژژان م د نژژ مرژژرجد سژژع دژژرده در جم ژژات دژژه از زبژژان برخژژ از
ای خشژ و اصژبا

ش صژی

مثژژل افژژراد خ افکژار (گ ریژژوی اول جژ ول  )94یژژا سژژا

بیان م شژود ،ل یژ مشژابه ولژ مناسژ تر ا ر ژا

ش صژی

دنژ تژا سژب

ول ژ در جا ژژای دژژه امکژژان ض ژ ب بژژوده ای ژ دژژار را ا جژژام داده اس ژ
جژژ ول  .)94پرینژژ ( )2194معرقژژ اسژژ

ضژژ ب یژژا جژژاییزین

ض ژن شژود

(در گ ریژژوی دوم

اسژژزا ا در دوب ژژه ای

ایرالیژژای را بایژژ صژژرفاً ممیژژزی در یژژر گرفژژ  ،ب کژژه بژژه ژژوا را بژژرد بوم سژژازی
(و ژژوت  )9111 ،یژژز میسژژو

9

م شژژود؛ زیژژرا در فی د ژژای ایرالیژژای ایژژ گو ژژه وا گژژان

بسژژیار دمرژژر از فی د ژژای آمریکژژای ب ژهدژژار م رو ژ  .ای ژ گ رژژه را م تژژوان بژژه فی د ژژای
ایرا ژ

یژژز تعمژژید داد؛ زیژژرا در فی د ژژا و سژژریال ای ایرا ژژ

یژژز تعژژ اد وا ه ژژای اسژژزا

بسیار دمرر اس .
جدول  .۱۴تعدیل الفاظ ناسزا
مر جاییزی ش ه در دوب ه

جوی
جوی
از رو اون ماشی بیا پایی و گر ه خرابح م دن .
از رو اون ماشی بیا پایی تولهسگ
گورتو گد د برو  ...گمشو  ...گمشو
و اون دو تژا بب شژژژربع بعژ از آزاد شژژژ ن به م
خن ی ن.

مر اص

!Hey, Joey Zasa! Joey, up your ass
!Joey, up your ass
!Get off the car
Get the fuck off this car.
l'll break your fucking balls.
!Get out of here
!Run, Joey! You piece of shit
)(The Godfather III
Those two bastards, they smiled at
me.

1. domestication strategy
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یکژژ از گ ریو ژژای دییژژر پ رخوا ژژ ه  9دژژه ترجمژژه شژژ ه بژژه زیبژژای و سژژیر و
جادوی ز ان سیسژی

اشژاره دارد دژه امژری جنسژ ت قژ و در ریجژه ضژ ب شژ ه اسژ .

در مو ة  91یز وا ۀ  bangingدژه بژه رفرژاری جنسژ اشژاره م دنژ و بژا معنژای دییژری
جاییزی ش ه اس .
جدول  .۱0اشاره به رفتار جنسی
متن جایگزینشده در دوبله

غری

دار ای اجی

متن اصلی

ازش سژژر م زد .دسژژ

بود

ده به مشرری ا برسه.

!He was banging cocktail waitresses
Players couldn't get a drink.

جم ژة جژژ ول  96یژژز در س ژ ة دوب ژژه ترجمژژه ش ژ ه زیژژرا بژژه ای ژ مو ژژو اشژژاره
م دن دژه پ ژی

در تجژارت لمژار بژا گروه ژای مافیژای

مژژواد م ژ ر مکژژاری وا ژژ دژژرد .ا ژژ
لطعی

بیژان دژرد ولژ م شژود ضژ

چهرۀ پ ی

مکژاری داشژره ولژ در لاچژا

ترجمژژه ش ژ ن ایژژ گ ریژژو را م تژژوان بژژا

زد دژه بژها

اژ م تمایژل بژه مثبژ

شژان دادن

در آمریکاس .
جدول  .۱4اشاره به عدم مشارکت پلیس آمریکا در قاچاق مواد مخدر
متن جایگزین شده در دوبله

(ضر پ ی

ده در گ شره در لمار و دار ای دییر

با ما مکاری م درد ،در لاچا مواد م
وا

متن اصلی

ر مکاری

درد .ای را لب اً م دا سژژژرد و الان د باور

دارم).

Even the police that have helped us in
the past with gambling and other
things...
...are going to refuse to help us when it
comes to narcotics. I believed that
then... and I believe that now.

 .3 .۴ممیزی در صدا

در چن جای فی د یز شا

ض ب ص ا بودید ده در ج ول  97بیان ش ها .

جدول  .۱7ممیزیهای اعمالشده در سطح صدا در سهگانة پدرخوانده
مسائل مذهبی

موسیق با د ام
خوا ن گ

916

مطالعات زبان و ترجمه

تق ی ص ای ابهنجار (ما ن تق ی ص ای الاغ توسر ا سان)

مسائل فرهنگی

بژژرای مثژژال ،در لسژژم

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

 9در نیژژام ورد مایکژژل بژژه شژژهر سیسژژیل ،موسژژیق سژژنر آن

شژژهر پ ژژح م شژژود دژژه ضژژ ب شژژ ه اسژژ  .در مژژی لسژژم  ،در صژژینة اپراخژژوا
آ رو  ،صژ ای او بژه گژوش مژ رسژ و ایژ طژور تصژور م شژود دژه در ضژال بژازییری
بژژهدلایل مژژ ب یژژا بژژها

اسژژ  .ایژژ ضژژ ب ممکژژ اسژژ

دشژژواری دوب ژژه باشژژ

(لژژو ،2197،بیژژانشژژ ه در خوشسژژ یقه و میمژژ ا یزاده سژژاما  .)9918 ،در والژژ ترجمژژة
آ نگ بها

آمی ریژ دو بعژ زبژا

فی د پر اس

از موسیق و ترا ه ده ضژ ب آن ژا ژهتنهژا بژر ب شژ از روایژ

زده ،ب کژژه اضساسژژات و اژواط
اسژژ

و موسژیقای بژا دشژواری زیژادی مژراه اسژ  .ایژ

را دژژه از آن طریژژ ،برا یی رژژه م شژژود ،یژژز از میژژان بژژرده

(خوشسژژ یقه و اژژامری2196 ،الژژر) .مچنژژی در صژژینة لبژژل از گ ولژژهخژژوردن

مری ،مردی بژر روی پ ژه زا ژو زده و صژ ای

ما نژ صژ ای الژاغ از خژود در مژ آورد دژه

آن صژ ا یژژز ضژ ب شژ ه اسژ  .بژژه یر م رسژ بژژه ایژ دلیژژل اسژ
آدا

فژی د آسژی

اجرمژژاا در فر نژژگ ایژژران میسژژو

دژژه رفرژژاری خ ژژاب

م شژژود .از آ جژژا دژژه رسژژا ة م ژژ سژژع در

ارتقای فر نگ دارد در برخ موارد ای گو ه صینه ا را ض ب م دن .
رژژای ایژژ تیقیژژ ،شژژان م د ژژ طیژژر وسژژیع از مو ژژواات در ایژژ ارژژر بژژزرگ
سینمای ممیزی ش ها دژه مژورد تیییژ گوینژ گان و مژ یران دوب ژا مصژاضبهشژو ه لژرار
گرفرن  .آن ا اظهار داشرن ایژ مژوارد مچنژان ممیژزی م شژو  ،بژهجژز پوشژح امناسژ
خا د ا دژه امژروزه اغ ژ

از طریژ ،تکنی

به ض ب صینه یس  .در مورد ا

ژای پوششژ لابژل اصژ ا اسژ

اینکژه چژرا بایژ چنژی فی د ژای دژه یژاز بژه ضجژد

زیادی از ممیزی دار  ،ا ر ژا  ،دوب ژه و پ ژح شژو
 .9پرم اط

و دییژر یژاز

یژز دلایژل م ر ژ را ذدژر درد ژ :

بژودن فژی د :دوب ژه بیشژرر از آ کژه نژر ت قژ شژود یژ

صژنع

اسژ  ،پژ

ژژر فی مژ دژژه پژژیحبینژ شژژود بیننژ ۀ بیشژژرری داشژژره دارد ،بژژرای دوب ژژه اولویژ

م یابژ

ضر به لیم

اامژال ممیژزی زیژاد؛  .2مراسژرا بژودن مو ژو فژی د بژا ایژ وولو ی غالژ

جامعه .گا

برخ از فی د ا ده بژا ایژ وولو ی جامعژه دراسژرا سژرن  ،بژا وجژود یژاز بژه

سیاس
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ممیژژزی زیژژاد دوب ژژه م شژژو ؛  .9پژژر دژژردن بر امژژة شژژبکه ا :روزا ژژه تع ژ اد زیژژادی فژژی د
خارج از رسژا ة م ژ پ ژح م شژود و گژا

جژز پ ژح فژی د ولژو بژا

چژارهای یسژ

ممیژژزی زیژژاد؛  .4اژژ م یژژارت دلیژژ ،در نیژژام خریژژ  :گژژا
خریژژ اری م شژژو و زینژژة زیژژادی بابژژ

آن پرداخژژ

فی د ژژا بژژا ضجژژد بالژژا

م شژژود ،پژژ

برخژژ از آن ژژا،

به اچژار ،بژا وجژود یژاز بژه ممیژزی زیژاد دوب ژه م شژو ؛ و  .1سژ رییری بژیح از ضژ و
اامژژال س ژ یقة ش صژژ برخژژ از ویراسژژراران دژژه مسژژلولی

ممیژژزی را بژژه اهژژ ه دار ژژ .

سژژ رییری و سژژ یقهای بژژودن ممیژژزی آنلژژ ر زیژژاد اسژژ

دژژه رامبژژ جژژوان ،دژژارگردان،

بژژازییر و تهیهدننژژ ۀ معژژروب سژژینما و ت ویزیژژون ،در صژژ یة ش صژژ اش در اینسژژراگرام
به ای مو و اشاره داشره:
مژژ دژژه بژژیح از  26سژژاله دژژه در ت ویزیو مژژون دژژار مژژ دند و نژژوز همیژژ م چژژه
چیز ژژای لابژژل پ ژژح در ت ویزیژژون سژژر و چژژه چیز ژژای
و شژ

مکژژارا د ژژد م ژ دو

یسژژر  .شژژ

ژ ارم مسژژلولی میرژژرم پ ژژح ژژد م ژ دو

ژ ارم م ژ یران شژژبکه ا ژژد م ژ دو

و لطع ژاً ش ژ

ژ ارم ریژژی

و پ ژح یژ

و شژ

میرژژرم سژژازمان ژژد

مژژ دو  .یژژه روز خی ژژ دور یژژه مژژ یر پ ژژح (مسژژلول ممیژژزی) در جژژوا
گیج مط  ،م ده در ضژی سژاخ

ژژ ارم بقیژژه

سژژؤال و

بر امژه بژودم گ ژ  :لژوا ی سا سژور و

ممیزی در ت ویزیون «سیاله» ر چیزی ممکنه امروز اجازه داشره باشه و فردا ه.
 .0بحث

ریجژژة بررسژژ ممیژژزی در ایژژ پژژهو ح شژژان داد مو ژژواات بسژژیاری درایژژ فژژی د
موجژ

ممیژزی شژ ه اسژ

دژژه مزایژا و معژژایب دارد .از جم ژژه مزایژای آن تطژژاب ،فژی د بژژا

فر نژژگ و باور ژژای اجرمژژاا و سیاسژژ دشژژور اسژژ  ،لژژ ا ایژژ فژژی د مژژ توا ژژ بژژه
ایژ وولو ی ژژای غالژ
وال ژ ی

دشژژور آسژیب برسژژا و فر نژژگ سژژایر دشژژور ا را تژژروی د ژ و

مژژراه فرز ژ ان خژژود ب ژهراضر ژ م ژ توا ن ژ ای ژ ف ژی د را تماشژژا دنن ژ  .معصژژوم

( ،9911خ )99 .م گوی :
اار ژژای فکژژر بشژژری بژژه ضژژ ی رسژژی ه دژژه مطالعهدننژژ ه و تیقیژژ ،دننژژ ه بدر اینجژژا
م توان به تماشژاگر فژی د ژد تعمژید دادع از اط ااژات دژاف و فکژر افژ برخژوردار باشژ

918

مطالعات زبان و ترجمه

و در آزادی مط ژژ ،بیژان ،ژیچ مشژژک
چه در غر

تعژ اد دسژا

پژیح یایژ  .والعیژ

دژه درجژة آگژا

دورۀ پنجاه و سوم ،شمارۀ اول

آن اسژ

دژژه چژژه در شژژر و

و اط ااژات و الرژ ار فکریشژان بژه درجژهای

رسی ه باشژ دژه ژر چژه بیژان مژ دننژ از روی میاسژبة دلیژ ،معرفرژ باشژ  ،بسژیار دژد
اس  .لژ ا اگژر گ رژه ا و وشژره ا دنرژرل شژود ارژرات سژوء آن ژا مچژون آتش شژان بژر
سر مردم اآگاه فرود مژ آیژ در ادامژه ایژ

کرژه را مرژ در مژ شژود دژه ژ ب از اضکژام و

لژژوا ی در لژژا ون اساسژ و فقژژه اسژ ام دژژه بژژهواسژژطة آن ژژا سا سژژور ا اامژژال مژ شژژو
«ض ژژن دی ژ بژژهانوان یک ژ از مص ژ ی

ای اساس ژ ز ژ گ بشژژر و باور ژژا و اارقژژادات

توضیژژژ ی بژژژهانوان یکژژژ از ضقژژژو فطژژژری آن اسژژژ » (معصژژژوم  ،9911،خ.)99 .از
د سژ

جم ه معای

اارمژاد ببیننژ ه اسژ ؛ زیژرا در ایژران دسژرورالعمل ای ممیژزی گژاه

بیح از ضژ سژ رییرا ها  ،بژه یژوی دژه زیژان آن از من عژ

آن بیشژرر اسژ  .در شژرایط

ده بیننژ ه بژهراضرژ م توا ژ فی د ژای خژارج را بژ ون ممیژزی از راه ژای دییژر تماشژا
دن  ،ممیزی ای زیاد و ا م وفادارای بژه میرژوای فژی د موجژ
رسا ة م

دژه سژرمایة اوسژ

از دسژ

بژرود و ببینژ ه بژهسژم

یاب  .البره ممیزی بژهویهه در امژور فر نیژ امژری ژروری اسژ

مژ شژود اارمژاد بیننژ ه بژه
دا ال ژای دییژر گژرایح
ولژ مسژل ه بژر سژر ضژ

و ضژژ ود آن اسژژ  .اساسژژاً وفژژاداری بژژه فی د امژژه یکژژ از شاخصژژه ای دی ی سژژنج در
دوب ه میسژو

م شژود دژه ایژ سژهگا ه از ایژ منیژر امریژاز بالژای

)2117؛ زیرا ممیزی از ض یژ

تصژویر یژا یژ

مژ گیژرد (چاومژه،۱

وا ه فراتژر رفرژه و بژه تغییژرات اساسژ در

میرژوای فژی د منجژژر شژ ه و در ب ح ژای ا سژژجام منطقژ فژی د را بهژد زده اسژ  .ولرژ
فی م برای پ ح یاز بژه ممیژزی اساسژ دارد ،شژای بهرژری راه ایژ اسژ

دژه دژل فژی د

را ممیژزی دنژید ،یعنژ اصژ اً آن را شژژان ژ ید؛ چژون بژژا ممیژزی سژنیی روی فژی د ژژد
ضقو مؤلر ت ژیی م شژود و ژد ضژ ،بیننژ ه دژه خیژال م دنژ آ چژه م بینژ برابژر بژا
اصژژل اسژژ  .رژژای پژژهو ح صژژورتگرفرژژه دربژژارۀ دریافژژ

دوب ژژه در ایژژران (اژژامری،

خوشسژ یقه و خزااژ فریژ  )2198 ،در میژان  477شژژرد دننژ ه یژز شژژان داد دژژه دومژی
مو ژژو پرا میژژ

در دوب ژژة مط ژژو  ،وفژژاداری بژژه تصژژویر و میرژژوای فی منامژژه اسژژ ،
1. Chaume

سیاس

911

ممیزی در دوب ة رسم در ایران ...

بژژهطوری دژژه بسژژیاری از شژژرد دنن گان بژژه تماشژژای فژژی د بژژ ون ممیژژزی تمایژژل شژژان
داد ژژژ (اژژژامری و خوشسژژژ یقه .)2198 ،چاومژژژه ( ،2117خ )81 .یژژژز در تیییژژژ ایژژژ
مو ژژو م گوی ژ دژژه بژژرای ببینن ژ گان امژژروزی «ممیزی ژژای سیاس ژ  ،م ژ ب و جنس ژ »
یس ژ  .جال ژ

چنژ ان مط ژژو
بر امهای ت ویزیو

اینکژژه مسژژعود فراسژژر  ،منرق ژ مشژژهور س ژینمای ای ژران ،در

به ممیژزی ایژ فژی د اارژرا

دییر ممیزی ژای ب جهژ

دژرده اسژ

دژه «مژ امیژ وارم ایژ لژ ر

باشژ ؛ زیژرا ایژ فژی د بسژیار مهمژ در تژاریو سینماسژ

مه د دی ها  .لییات ده اضیا ژاً بژه یر م رسژی لابژل پ ژح یسژ

دژه

را ایژ لژ ر تعمژید

ن و ممیژزی سژ یقهای کننژ » (آپژارت ،ا رقژاد مسژعود فراسژر بژه سا سژور پ رخوا ژ ه
در ص ژ ا وس ژیما) .م ژانطژژور دژژه م ژ دا ید ممیژژزی منیصژژر بژژه ایژژران یس ژ
بسیار رای در جهژان اسژ

و پ ی ژ های

دژه از زمژان ورود سژینما تژا بژه امژروز در بسژیاری از دشژور ا

اامژژال م شژژود .یافرژژه ای ای ژ پژژهو ح م وشژژا

ای بژژا یافرژژه ای تیقیقژژات در ضژژوزۀ

ممیژژزی در سژژایر دشژژور ا دارد ،مث ژژاً تصژژاویر و وا گژژان روابژژر جنسژژ در دوب ژژه ای
ایرالیژژای آرژژاری چژژون ا یمژژه ،9در فی د ژژای آمریکژژای دژژه میژژور آن ژژا جوا ژژان 2سژژرن و
مچن ژی در سژژریال ای آمریکژژای ممیژژزی م شژژو (پرین ژ  ،)2192 ،ضرب ژژای ب ادبا ژژه
و اسژژزا یژژز در دوب ژژه ای اس ژ ا یای و ایرالیژژای ض ژ ب م شژژو (ز ژات 2196 ،9؛ بسژژق ،
2196؛ بیوداریژژا2111 ،؛ پرینژژ 2194 ،؛ چیژژارو )2117 ،و می طژژور ،مسژژاول سیاسژژ و
ایژژژ وولو ی

در ایرالیژژژا (بیوداریژژژا )2111 ،و دشژژژور ای اربژژژ (دی جیژژژوا 2196 ،؛

یژژایوی  .)2196 ،ممیژژزی سژژ ة اسژژ ا یای ایژژ فژژی د در دوران ضکومژژ

دیکرژژاتوری

فرا کو ده با س رییری زیادی مژراه بژود بژر روابژر جنسژ و اسژزا ا اامژال شژ ه اسژ
(گمژز دسژررو )2196 ،و در مقایسژه بژژا رژای ایژ تیقیژ ،م تژژوان دریافژ
ایران با ش ت بیشژرری اامژال م شژود .البرژه از آ جژای دژه دی یژ
بالاسژ

دژه ممیژژزی در

دوب ژه در ایژران بسژیار

و گژژاه خ ژی اشژ از ممیژژزی را م پوشژژا و بژژه باورپژ یری میرژژوای فژژی د دمژ

م دن  ،گاه ببین گان مروجه بسیاری از ممیزی ا م شو .
1. anime
2. youth films
3. Zano
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 .4نتیجهگیری

بررسژژ مقاب ژژهای سژژهگا ة پ رخوا ژژ ه بژژا سژژ ة اصژژ
سطت ا جام ش

شژژان داد ممیزی ژژا در سژژه

ده شامل موارد زیر :

الژژر .در سژژطت تصژژویر .9 :مسژژاول مژ ب چژژون بژژروز اضساسژژات فیزیکژ بژژی زن و
مژژرد ،معاشژژرت و روابژژر آزاد پژژیح از ازدوا  ،لبا

ژژای امناسژژ

خا د ژژا ،خژژوردن

مشروبات الک ژ  ،جشژ ا ،ژواخر آلژات موسژیق بژه مژراه خوا نژ گ و بژازی پاسژور؛
 .2مسژژاول سیاس ژ چژژون مراسژژد و ماد ژژای م ژ ب دی ژ مسژژییی
آمریکژژا؛  .9مسژژاول فر نیژژ چژژون اامژژال خشژژو
رفرار ای خ اب آدا

و ماد ژژای فر نژژگ

آمیژژز ،سژژییار دشژژی ن خا د ژژا و

اجرماا مثل ادرار دردن در م ی اام؛

 .در سژژطت د ژژام .9 :مسژژاول سیاس ژ چژژون تمجی ژ از آمریکژژا و اشژژاره بژژه وا ه ژژای
از جم ژژه یهژژودی و دمو یسژژد؛  .2مسژژاول م ژ ب چژون تژژو ی بژژه س ژایر هاد ژژا ،داا ژژا و
اارقادات دی مسژییی  ،وا ه ژا و اشژارات بژه مشژروبات الک ژ و میکژ ه ،وا ه ژای لبژیت
و ب ادبا ه ،اشاره به وا ۀ رلصی ن و اشارات جنس ؛
 .در سژژطت صژژ ا :موسژژیق باد ژژام روی تصژژویر ،آواز دژژه ضژژ ب آن ممکژژ اسژژ
بهدلایل مژ ب یژا دشژواری دوب ژه باشژ و تق یژ صژ ای ابهنجژار الژاغ توسژر ا سژان یژز
ده بهدلیل منافژاتح بژا شژلو ات اخ ژال و فر نیژ ممیژزی شژ ها  .لژوام اژادل ()9981
ده پیحتر بژه بررسژ دوب ژة سژه لسژم

فژی د پ رخوا ژ ه بژا دو ژ ب بررسژ ممیزی ژا

و اراوژژة ا ژژوا را برد ژژای آن پرداخرژژه اسژژ  ،بژژه ممیزی ژژای زیژژر اشژژاره مژژوده اسژژ :
بوسژژی ن ،رلصژژی ن ،اشژژارۀ ل یژ بژژه مشژژروبات الک ژ  ،روابژژر جنسژ  ،اشژژاره بژژه لاچژژا ،
روابژژر خژژار از ازدوا  ،اشژژاره ل یژژ بژژه آمریکژژا ،اشژژاره بژژه رلصژژی ن ،اسژژزا ،داا ژژای
مسیی  ،اشاره به مواد م

ر.

بژژا مقایس ژة رژژای ای ژ دو تیقیژژ ،م تژژوان بژژه برخ ژ از مو ژژواات دژژه لژژوام اژژادل
( )9981بژژه آن ژژا اشژژاره کژژرده دسژژ

یافژژ

آمریکژژژای  ،ماد ژژژای مسژژژییی  ،خشژژژو  ،لبا

دژژه ابارتا ژژ از :ماد ژژای فر نژژگ
ژژژای امناسژژژ

خا د ژژژا ،یاه ژژژای

ااشقا ه ،سژییار دشژی ن خا د ژا ،ژواخر آلژات موسژیق بژه مژراه خوا نژ گ  ،اشژاره بژه

سیاس
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وا ه ژژای «یهژژودی» و «دمو یسژژد» ،وا ه ژای اضساس ژ  ،موسژژیق باد ژژام ،رفرار ژژای خ ژژاب
اجرمژژاا و صژ ا ای ابهنجژژار .ا ژ

آدا

بیژژان کژژردن ای ژ مژژوارد توسژژر لژژوام اژژادل

شای ای باش دژه میقژ ،بیشژرر تمایژل بژه اراوژة دسژرهبن ی را برد ژا داشژره و مژی امژر
ش ه ا ژوا ممیژزی بژا دسژرهبن ی مشژ ص و بهصژورت دامژل اراوژه شژود .مچنژی

سب

بژژه یر م رسژ در مجمژژو رژژای ضاصژژل از ای ژ تیقیژژ ،بژژه مژژواردی اشژژاره دژژرده دژژه در
سژژایر پهو ح ژژا اشژژاره شژژ ه بژژود :ماد ژژای فر نژژگ آمریکژژای  ،ماد ژژای مسژژییی ،
یاه ای ااشژقا ه ،سژییار دشژی ن خا د ژا ،ژواخر آلژات موسژیق بژه مژراه خوا نژ گ ،
اشژژاره بژژه وا ه ژژای «یهژژودی» و «دمو یسژژد» ،وا ه ژژای اضساسژژ در خژژار از ازدوا و
صژ ا ای ابهنجژژار توسژژر ا سژژان .از آ جژژای دژژه یافرژژه ای ایژ پژژهو ح بژژه یژ
سژهلسژمر میژ ود اسژ  ،م تژوان رژای آن را تعمژید داد و ممکژ اسژ
از بررس ی

سژژریال

رژای ضاصژژل

سریال یژا ا ژری دییژر بژه دسژرهبن ی ای مر ژاوت منجژر شژود ،بژهویژهه بژا

توجژژه بژژه اینکژژه سیاسژ

شژژبکه ای م ر ژژر ص اوسژژیما و دوره ژژای م ر ژژر سیاسژ بژژر

سژژازودار ممیژژزی تیریرگژ ار اسژ  .بژژا ایژ ضژژال ،رژژای ضاصژژل از ایژ پژژهو ح اط ااژژات
ج یژژ ی در زمینژژة سژژازودار ممیژژزی اراوژژه م د ژژ و تکمیژژلدننژژ ۀ رژژای پهو ح ژژای
گ شره در زمینة ممیژزی اسژ  .پژ بژردن بژه اصژول ممیژزی م توا ژ در آمژوزش ترجمژه و
ضرفژة دوب ژژه یژژا زیر ژژوی
سیاس ژ

راهگشژژا باشژ  .ولژ

مچنژژان یژژاز بژژه تیقیقژژات بیشژژرر دربژژارۀ

ای دوب ژژه ،ب ژهویژژهه از زاوی ژة تمژژایز سیاس ژ

ممیژژزی ،اضسژژا

شژژبکه ا در ا ر ژژا

م شژژود .در ژژم  ،تیقیقژژات بژژا رویکژژرد تژژاری

فژژی د و میژژزان

یژژز م ی ژ خوا ن ژ

بود.
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ً
دربارة نویسندگان
الناز پاکدار دا حآموخرژة ددرژری ت صصژ مطالعژات ترجمژه از دا شژیاه فردوسژ مشژه
. مژژ او ترجمژژه در گژژروه زبژژان ا ی یسژژ دا شژژیاه فردوسژژ مشژژه اسژژ

و مژژ ر

پهو ح ژژژای اخیژژژر ایشژژژان مرمردژژژز بژژژر مطالعژژژات فر نیژژژ ترجمژژژه رسژژژا ه ای
. دی اریشنی اری در ایران اس
مسددعود خوشسددلیقه دا شژژیار مطالعژژات ترجمژژه گژژروه زبژژان ا ی یس ژ دا شژژیاه فردوس ژ
 آموزشژ و تعام ژژات،  پهو ح ژژای اخیژژر ایشژژان مرمردژژز بژژر ابعژژاد اجرمژژاا. مشژژه اسژ
. بی فر نی در ترجمة رسا ه ای دی اریشنی اری در ایران اس
زهرا خزاعدی راوری اسژرادیار ادبیژات ا ی یسژ گژروه زبژان ژای خژارج دا شژیاه شژهی
، پژژهو ح ژژای ایشژژان بیشژژرر در مطالعژژات فر نی ژ و ادبی ژات جهژژان. بژژا نر درمژژان اس ژ
. رمان و مایشنامه اس

ً
ً

