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 چکیده

اییدوولوی  ایا      تیثییر تحی    اغمی   شیده دوبمیه  هیا  فییم   ویژهبه شده،ترجمه ادبیات

 بییا ااضییر پییژوه . اسیی  گرفوییه قییرار تصییر  و دخیی  دسییوشو  مقصیید ةجامعیی بییر

ایییدوولویی   هییا جنبییه بررسیی  بییه اسیی  صییدد  میی  درتوصییید  روشیی  از اسییوداده

جمهیور    سییما   و صیدا  از شیده پشی   و شیده دوبمیه  هیا  فییم   هیا در این دسیواار  

  تحقیی   ایین  در. اسیالم  بریردازد   انقیال   از بعید  دولی  مودیاوت   سیه  در ایران اسالم 

و  مونییی بیییرونهیییا  (، دسیییواار 2112) بیییا اسیییوداده از مییید  دسیییواار  دو یییات

بیازه  در از انگمیسی  بیه فارسی     شیده دوبمیه  میاجراجوی  فییم  تیاریش    هدر ن ی  مون درون

 اییین تییال  شیید د ییی  همچنییین .بررسیی  شیید 12-12 و 12-98، 98-2۷ هییا  زمییان 

 آن بییر غالیی  هییا ارز  و اییا   هییا هییا  دولیی سیاسیی  دیییدگاه از هییادسییواار 

 ماننیید غیر المیی  عناصییر دارا  شیینیدار دیییدار  مییون  ییه آنجییای  از. شییود مشییشص

در اییین  ،سییازدمیی  مومییایز نوشییوار  مییون از را آن  ییه اسیی  موسیییق  و صییدا تصییویر،

 موییون خییا  هییا ویژگیی  بییا توجییه بییه ( 2112) دو ییات دسییواار  میید  تحقییی 

 بیه  ترجمیه  دسیواار   تانیی   منظیور، هیر  شیده اسی . بیدین    سیازگار  شنیدار دیدار 

 جییام  حمییی ت از پیی  .اسیی  شییده تقسییی  محییور المغیییر و محییور ییالم شییاخةزیر دو

 تقویی   و تضیعی   جیایگزین ،  ایف ،  اضیافه،  دسیواار  شیام    تانیی   پین   هیا، فیم 

  یه  دهنید می   نشیان  نویای  . اسی   شیده  گرفویه   یار بیه  دوبمیه  فرایند در  ه شد شناسای 

 افویاده  اتدیا   12-98زمیان    ۀبیاز  در وییژه بیه  اصیولگرایان  دولی   در هیا دسواار  اغم 
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جهههایگزین  و اههه،  و در دولههه   ت نیههه  غالههه  در دولههه  اصهههولگرایان .اسههه 

سهههم  محور لههامغیر ها دسههو ار طلبههان تضههعی  بههوده اسهه . دیگههر این ههه اصههلا 

 . انهداشوه شههدوبلهها  بیشور  در دسو ار  فیلم

 دسههههو ار  ،محور لههههامغیر دسههههو ار  ایهههههوولویی ، دسههههو ار  :هاواژهکلیددددد

 ایران سیما  جمهور  اسلام  و ، صها، دوبلهمحور لام

 مقدمه. ۱

 یههانایران ویژهبههه دنیهها مههردم ا ثههر میههان در زیرنههوی  و دوبلههه ههها فیلم تماشهها  امههروزه

 نقهه  شههنیهار  و دیهههار  ترجمههة دلیهه ، همیدبههه .اسهه  برخههوردار زیههاد  جهه،ابی  از

 ها دسههو ار  دوبلههه، ویژهبههه شهههه،ترجمههه ادبیههات در اگرچههه ؛نمایههه م ایدهها را مهمهه 

 نظهر از» دارد مه اظههار( 99 .،  9191) 9هرمهانز  هه طهور . اسه  شههه یه رؤ موعهد 

 ههه  یه  بهرا  مبهه  مهود دسهو ار  از ا درجهه اهاو  هاترجمهه همهة مقصهه، ادبیات

 در سیاسهه  و فرهنگهه  اجومههاع ، موضههوعات جملههه از مشولدهه  عوامهه . «انهههخا 

 مقصههه فرهنهه  و زبههان بههرا  های محهههودی ههها آن از  هههام هههر. انهههدخی  دسههو ار 

 نامیهههه دسههو ار   ههه اسهه  تغییراتهه  نیازمنههه مبههه  مههود راسههوا، ایههد در.  ننههه م ایجههاد

 شههود نم انجههام خلههث در ترجمههه .شههود منطبهه  مقصههه فرهنهه  هنجارههها  بهها تهها شههود م

. اسهه  ارتبهها  در جامعههة مقصههه ههها ارز  بهها  ههه  نههه عبههور فیلورهههای  از بایههه بل ههه

 روی ههرد  بیههانگر دسههو ار  اههوزۀ» گویههه( م 91 .  ،2112) 2دو ههات  ههه طورهمههان

 بها مطهاب  خها  مشاطه  بهرا  مهود بازنویسه  تریه دق یها دسهو ار  عنوانبهه ترجمه در

 .«اس  مشول  ها محهودی  تح  و مقصه زبان هنجارها 

 عمهههه تدههاوت. اسهه  مشهههود بیشههور هههافیلم شههنیهار ترجمههة دیهار  در تغییههرات ایههد

 موههون  ههه اسهه  ایههد موههون دیگههر انههوا  ترجمههة بهها شههنیهار دیهار  موههون ةترجمهه بههید

 همههراه موسههیق  و صههها تصههویر، ماننههه غیر لههام  عنصههر چنهههید بهها شههنیهار دیهار 

.  ننهه م فهراهم دسهو ار  بهرا  را جهیهه  ةینهزم فهیلم، هها دیالوگ در  نهار هسهونه  هه

                                                           
1. Hermans 

2. Dukāte 
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 معرفهه  ابزارههها  تههریدمهههم از تصههویر  ةرسههان نههوع  عنوانبههه شههههههها  ترجمهفیلم

ترجمهههة  فعالیههه  زمینهههة در. هسهههونه دیگهههر  شهههورها  بهههه  شهههور یههه  فرهنههه 

 انههوا  سههایر بهها مقایسههه در. اسهه بههارزترید انههوا  آن  از ی هه  دوبلههه ،شههنیهار دیهار 

 مقصههه، گدوهار ةلبه بهها مبهه  گدوهار ةلبهه جهایگزین  دلیه بههه دوبلهه ،شهنیهار ترجمهة دیهار 

 بهها شههههدوبله ههها فیلم راسههوا، ایههد در.  نههه م فههراهم دسههو ار  بههرا  را بیشههور  ام ههان

 دلی بههه بنههابراید،. نهههتغییر قابهه  تررااهه  مقصههه، جوامهه  در غالهه   هههاارز  بههه توجههه

 را فهیلم ،جامعهة مقصهه شهرای  بها موناسه  موهرجم ،شهههدوبله هها فیلم در بالها اساسی 

 . نه م تحری  یا دسو ار 

و نقهه  مهههم دوبلههه در در   شههنیهار دیهار بهها توجههه بههه رشههه روزافههزون ادبیههات 

قابه  تهوجه  در ایهد زمینهه انجهام شههه اسه . در بشه  دوبلهه  هها پژوه ها، بهور فیلم

 قیهه عمههر و جلالیههان د ،(،  نویسهه 219۷، 2198)سههلیقه و عههامر  بههه خو  تههوان م

 (2191قههوام  عههاد  ) و ،(2192(، صهههیق  و ناجیههان تبریههز  )219۷یحیههای  ) (،219۷)

همچنههید، عههامر   انهه.در دوبلههه پرداخوه سانسههور و ایههوولوی اشهاره  ههرد  هه بههه بررسه  

 ( به تاریخ ترجمه در اید ایطه پرداخوه اس .2199)

را بههههه دو قسههههم   شههههنیهار ترجمههههة دیهار در تحقیهههه  ااضههههر، نگارنهههههگان 

صههها، و  ق ، تصههویر،)موسههی محور لههامانهههغ غیرتقسههیم  رده 2محور لههامو  9محور لههامغیر

 براسههها هههها (. در ایهههد راسهههوا، فیلمهههها  فههیلمدیالوگ) محور لهههام( و محوههوا  فهههیلم

( تجزیههه و تحلیهه  گردیههه. همچنههید نگارنهههگان 2112) 9ههها  دسههو ار  دو ههاتت نی 

انههه. ( بههه نههام تقویهه  اضههافه  رده2112ت نیهه  دسههو ار  جهیههه  بههه مههه  دو ههات )

در سههه دولهه  مشولهه  بعههه از انقلهها  اسههلام   8دیگههر دسههو ار  ایهههوولویی  عبارتبههه

 ه اس . بررس  شه

  

                                                           
1. nonverbally-induced 

2. verbally-induced 

3. Dukāte’s manipulative strategies 

4. ideological manipulation 
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 پژوهش پیشینۀ. ۲

 شنیداریترجمۀ دیداری. ۱. ۲

  ههه  ههرد تجربهه را ا سههابقهبه  رشههه شهنیهار ترجمههة دیهار  بیسهوم، قههرن اواخهر در»

 بهه یه  زبهان دیگهر مبهه زبهان  ةترجمه گهرفود نظهر در بها 9111 ةدهه دیجیوهال  انقلا  با

(. 291 .  ،2192 ،9دیههاز سههینوا ) «شههه آغههاز دانشههگاه  تحقیقهه  موضههو  یهه  عنوانبههه

 اصههطلاا  چنهههید از ی هه  شههنیهار ترجمههة دیهار »( 989 .  ،2111) 2 ههایرودر نظههر 

 ترجمههة و 1چنهههوجه  ، ترجمههة8ا چنهرسههانه ، ترجمههة9رسههانه ترجمههة شههام   ههه اسهه 

 دیهههار  م ههان  و زمههان  ها محهههودی  از» شههنیهار ترجمههة دیهار  در. «اسهه  ۷صههدحه

 اسهها  یهها برانگیههزبحهه  عناصههر بههردن بههید از یهها تضههعی  بههرا  ا بهانههه عنوانبههه نبایههه

 اسههوداده سیاسهه  عقایههه یهها جنسهه  گههرای  اذیهه ، و آزار عصههبانی ، ماننههه اصههل  گدومههان

 تولیهههات اهمیهه » ارتباطههات علههوم نظههر از(. 291-298.   ،2192، دیههاز سههینوا ) «شههود

 بههرا  قهرتمنههه و  آایهههه ابههزار  بههه راههها آن امههروز، ةجامعهه در شههنیهار ترجمههة دیهار 

 و مشههور ات اخلههاق ، ههها ارز  فرضههیات، از بل ههه واقعهه ، اطلاعههات از تنهانههه انوقهها ،

( 919.   ،2192) 2چاومههه(. 299.   ،2192، دیههاز سههینوا ) « نهههم  تبهههی  ها لیشههه

 موههون انوقهها  انههوا  معنهها  بههه شههنیهار دیهار  ترجمههة ههها اال » اسهه  معوقههه

 ی سهان فرهنه  و زبهان یه  در یها( 9زبهان بهید) فرهنه  و زبهان دو بهید شنیهار دیهار 

 .«اس ( 1زبان درون)

  انهها  دو طریهه  از» شههنیهار دیهار  موههون  نهههم  ادعهها (912،  . 2192چاومههه )

 علههاوم مشولهه  ها سیسههوم از اسههوداده بهها را شههههرمزگهه،ار  معههان  همزمههان  ههه ارتبههاط 

                                                           
1. Diaz Cintas 

2. Chiaro  

3. media translation 

4. multimedia translation 

5. multimodal translation 

6. screen translation 

7. Chaume 

8. inter-lingual 

9. intra-lingual 
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 موهههون( 29.   ،2119) 9زابالبسههه وا در ایهههد راسهههوا،. شهههودم  اراوهههه« دهنههههم  انوقههها 

 شهههداه  و نوشهههوار  هههها اال  بههها مومهههایز ،ارتبههها  از ا شهههیوه» را شهههنیهار دیهار 

 هههها اال  بهههید واضههه  مهههرز  شهههیهن اسههه  مم هههد اگرچهههه ،« نههههم  تعریههه 

 ،2111) 2اسداسها و بارترینها ةنظریه بها مطهاب . نباشهه آسهان مهوارد سهایر و شهنیهار دیهار 

 ،تصههویر همزمههان انوشههار بههید  خوشههنانشانه تعامهه  ،شههنیهار دیهار  موههون در»( 91.  

 موههون خصوصههیات از ی هه . «دارد وجههود ترجمههه رونههه بههرا  آن پیامهههها  و مههود

 منوقهه  تصههویر و صههها بهها را نوشههوار  و شههداه  ههها پیام اسهه   ههه آن شههنیهار دیهار 

 . ننهم 

 شنیداریدیداریایدئولوژی و دستکاری ایدئولوژیک در متون . ۲. ۲

 توسه  مهود دسهو ار » از اسه  عبهارت دو هات تعریه  طبه  ایههوولویی  دسو ار 

 ههها تداوت بههه توجههه بهها مقصههه مشاطهه  بههرا  مههود در تغییههرات اعمهها  بههه  ههه موههرجم

 «شهههودم  منجهههر مودهههاوت هههها فرهن  بهههید ادبههه  و زبهههان  ایههههوولویی  ، فرهنگههه ،

 ترجمهههه، مطالعهههات»  اسههه معوقهههه( 991.   ،9118)هرمهههانز(. 9.   ،2112، دو هههات)

 را مطالعههه موضههو  و بشناسههه را ایهههوولویی  دسههو ار  پیامهههها  و مراتهه سلسههله بایههه

 بههه 8لدههور.  «دهههه قههرار آن 9بوطیقههای  مدهههوم و ایهههوولویی   فرهنگهه ،اجومههاع  مههود در

 «ترجمهه فراینهه از سهط  ههر» بهه و  از ایهد رو،. پهردازدم  ایههوولوی  و زبهان بهید تن 

 ایهههوولویی   ماهیهه  ملااظههات  بهها زبههان  ملااظههات اگههر» دیگههر عبارتبههه ، نهههم  اشههاره

و   نویسهه (. 91.  ، 9112، لدههور) «شههودم  برنهههه دومهه  ،باشههنه تضههاد در بوطیقههای  یهها

 و دسهههو ار  مسهههوقیماه بهههه مدههههوم ایههههوولوی » نههههمعوقه (219،  . 219۷) هم هههاران

در اهمیهه  و برجسههوگ  آن   ههه  «پههردازدم  شههههبازنویسهه  ها ترجمههه و موههون اصههلا 

 طیهه  ایهههوولوی » در ایههد راسههوا .وضههو  دیهههه شهههه اسهه ههها  خههارج  بهههدوبلههة فیلم

 و اخلههاق  شههناخو ، معرفهه  اجومههاع ، سیاسهه ،غ شههودم  شههام  را هاجنبههه از وسههیع 

                                                           
1. Zabalbeascoa 

2. Bartrina & Espasa 

3. poetological 

4. Lefevere 
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 هارسههانه ندههوذ از آگههاه » همچنههید او معوقههه اسهه  .(999  . ،219۷ )یحیههای ، «مهه،هب 

 «دارد رواج مقوههههر اجومهههاع  طبقهههه و سیاسهههومهاران بهههید در ایههههوولوی  گسهههور  در

 تحلیهه  و تجزیههه در» (82.   ،2111) 9ون دایهه  گدوههة بههه .(998.  ، 219۷، )یحیههای 

 اسه  مم هد مهود سهاخوار یها جملهه یه  ضهمن  معنها  صری  بیان ایهوولویی  ، گدومان

مورجمههان ی هه  از » ااضههر، اهها  در. «باشههه انوقههاد  مطالعههة بههرا  قهرتمنههه ابههزار 

فرهنگهه  و تههرید اششاصهه  هسههونه  ههه در انوقهها  اطلاعههات در مههورد مسههاو  مهههم

ههها را آگاهانههه یهها ارز سههزای  دارنههه و مم ههد اسهه  ایههد ایهههوولویی   خههود نقهه  ب

دیهاز ) «ناخوداگاه بد،یرنهه سهد  آن را بهه همهان صهورت منوقه   هرده یها تحریه  نماینهه

 دوبلهههه» ( معوقهنهههه218،  . 219۷)  و هم هههاران  نویسههه  .(299.   ،2192 سهههینوا ،

 در خههانگ  نمههای  بههرا  اگههر هههافیلم و اسهه  ایهههوولویی  اهههها  بههرا  ابههزار  اغلهه 

 و ماهیهه »در اههال   ههه  «.باشههنه ممنوعههه محوههوا  اههاو  نبایههه انهشهههه گرفوههه نظههر

  ههاف  جزویههات بهها هههم هنههوز شههنیهار ترجمههة دیهار  در فعالانههه مهههاخلات محوههوا 

 شههههتحمیهه  مومههایز ها فرصهه  و هامحهههودی  در صههورت   ههه اسهه ، بررسهه  نشهههه

 ،2)بی ههر «اسه  شهههه تحمیه  دامنههه ایهد در مشولده  یانرههها  هها وایطههه در فعالهان بهرا 

 هههه  زمهههان » معوقهنهههه (28۷،  . 219۷) عهههامر سهههلیقه و خهههو  .(81۷.   ،2199

هههای   ههه از نظههر فرهنگهه ، نیههاز دارد بشهه  شههودم ر نظههر گرفوههه فیلمهه  بههرا  دوبلههه د

در چههارچو  نظههر   «.اصههلا  گههردد باشههنهنم سیاسهه  و ایهههوولویی   مههورد قبههو  

بهههه دو طریههه  عمههههه  دسهههو ار ( 91،  . 2199دیهههاز سهههینوا  ) ترجمهههه، از دیههههگاه

 اسههوداده جنسهه ، رفوارههها  نوههر   بهها شایسههوه، اخلهها  ادهه  و القهها .9» غگیههردم صههورت 

 در سیاسهه  انگیههزفونههه اف ههار ندههوذ از جلههوگیر  .2 ؛مهه،هب  اعوقههادات و زبههان از نادرسهه 

و  اسهه خصههو  در ایههران، زیههرا ایههران یهه   شههور اسههلام  بههه .«رییههم بهها تقابهه 

ایههد  رغمعلهه .  نهههم اعمهها   شههنیهار دیهار  ةترجمهه  را در بسههزایها  محهههودی 

غ دیههگاه اصهولگرایانه شهودم ها  اها م در ایهران بهه دو دسهوه تقسهیم موضو  ایههوولوی 

                                                           
1. Van Dijk 

2. Baker 
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دیههههگاه ( 929،  . 9918)وپچ  مطهههاب  بههها طباطبهههای  و تههه طلبانه.و دیههههگاه اصهههلا 

داخلهه   ةههها  انقلههاب  و اسهلام  در عرصههتعهههه بههه اصهو  و آرمان»اصهولگرای  بههه معنها  

معوقهههه اسههه   (1،  . 9919) در ایهههد خصهههو ، عابههههین «. المللههه  اسههه و بهههید

دا   عنوانبهههشههر  را در  نههار عقهه  قههرار داده و بهها قههرار دادن ولایهه  فقیههه »  اصههولگرای

برخلهها  دولهه   «.ا  اههو  ایههد مر ههز بدههردازدبنههه  انهیشههه مر ههز  خههود بههه مدصهه

« ههها  اصههل دا  عنوانبهههمهههن  و ... را  د ، جامعههةقههانون، آزا» طلباناصههلا  ،اصههولگرای 

( 929،  . 9918چ  )طباطبهههای  و تهههوپ (.1،  . 9919 انهههه )عابههههین ،مطهههر   رده

سههاز  بهها جامعههه مهههن  داخلهه  و  طلب  بههه معنهها  توسههعه جامعههةاصههلا »معوقهنههه 

  در راسههوا  برقههرار  رابطههه و ایجههاد صههل  مثبهه  در چههارچو  قههانون اساسهه  المللههبید

 «.جمهور  اسلام  ایران اس 

 دوبله در ایران .3. ۲

 دوبلهه ها ریشهه. اسه  شهنیهار ترجمهة دیهار  در ههاایطهه تهریدمههم از ی   دوبله

 .شهههنه ظههاهر شههههصهههاگ،ار  ههها فیلم  ههه  ههردجسههوجو  9121 ةدههه در تههوانم  را

 «گههرددبههه اواخههر قههرن نههوزدهم و اوایهه  قههرن بیسههوم بههاز م  تقریبههاهتههاریخ سههینما  ایههران »

 شههنیهار ترجمههة دیهار در  طولههان  سههابقة بهها»(. همچنههید، 9،  . 9919سههلیقه، )خههو 

 دوبلهه عملهاه زیهرا دانسه  دوبلهه شهور   یه تهوانم  را ایهران قهرن، یه  اههود مههتبه

 «اسهه  خههارج  شههنیهار دیهار  داسههوان  محصههولات ةاراوهه بههرا  ابههزار تههریدرای 

یهه   عنوانبههه ،هنگههام   ههه دوبلههه وارد  شههور شههه»بنههابراید،  .(911  . ،2199 ،عههامر )

 ،219۷ و هم ههاران، ) نویسهه  «شههه شههناخوه فارسهه  مشاطبههان بههرا  بهوههر ترجمههه رو 

بیشههور افههراد توانههای   وبههود زیههاد نههرب بیسههواد  در آن زمههان »    هههطوربههه (219.  

 ترتیهه بههه ایههد  (.219،  . 219۷) نویسهه  و هم ههاران، « خوانهههن زیرنههوی  را نهاشههونه

 «ههها  جهیههه  بهها خههود بههه همههراه داشهه صهههادار در ایههران چال  ههها فیلمورود »

ههها فیلم. »بههود هههاههها صههها  ایههد فیلمی هه  از چال  (.2-9،  . 9919سههلیقه، )خههو 

ها  سهینما در آن زمهان فاقهه تجهیهزات پیشهرفوه بهرا  پشه  مملو از گدوگهو بهود و سهالد

 دوبلههه (.2. ،  9919، سههلیقهخو ) «ههها  صهههادار بودنهههصههها  فههیلمبهها  یدیهه  
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 بههه صههها ضههب  فراینههه و بههوده سههینما یهها تلویزیههون در اصههل  صههها  بههرا  جههایگزین 

در تهاریخ معاصههر  .نیسهه  اصهل  بههازیگران بهه موعلهه  رو،از ایهد  ؛اسهه  مشوله  هها زبان

در ایههد ایهههوولوی  علههاوه بههر »انقلهها  اسههلام  بههودیم، ایهههوولوی  بههه نههام ایههران، شههاهه 

ها  ویههژه یعنهه  تشهه ی  جمهههور  اسههلام  و ولایهه  فقیههه، نقهها  مثبهه  بههر جنبههه تث یههه

« سههعه نیههز وجههود داردههها  دیگههر ماننههه آزاد ، برابههر ، اسههوقلا  و توانقلا  ایهههوولوی 

 انقلهههها »اسهههه  معوقههههه ( 919.   ،2199) عههههامر  (.211،  . 9991 مل وتیههههان،)

 سههینما و دوبلههه صههنع  و آورد وجههودبههه  شههور از جههه  هههر در را بسههیار  تحولههات

 و شههنهم   نوهر  شههتبهه وارداته  هها فیلم. گ،اشه  سهر پشه  را یبهات ب  از ا دوره

در  «.بودنهه ممنهو  دوبلهه از نبهود مسهوقر ایههوولوی  بها مطهاب هها آن نظهر بهه  ه های فیلم

ابههزار  بههرا  اهههها  »دوبلههه را ( 218،  . 219۷و هم ههاران ) ایههد راسههوا  نویسهه 

 های محهههودی در ایههران  9199 سهها دیگههر در  عبارتبههه «.انههه ردهایهههوولویی   مطههر  

ورجمههان موظهه  بنههابراید م. شهههاز طریهه  وزارت فرهنهه  و ارشههاد اسههلام  در نظههر گرفوههه 

 نامههه ترجمههه نمههوده تهها بوواننههه مجههوز دوبلههه را دریافهه  نماینههههسههونه مطههاب  بهها آوههید

 (.218.   ،219۷، و هم اران ) نویس 

 در دسهههو ار  هههها ت نی  بهههه یاب دسهههو پهههژوه  ایهههد او ، ههههه  از ةمرالههه در

 جمههور  اسهلام  ایهرانصهها و سهیما   از  ههبهود  فارسه  بهه انگلیسه  از دوبله ها فیلم

 .بررسه  شهه اسهلام  انقلها  از په  زمهان  بهازۀ سهه طه  هادسهو ار  .شهه اسه  پش 

 آن تها  ننهه اصهلا  را دو هات دسهو ار  مهه  انهه رده سهع  نگارنههگان منظور، اید برا 

 دلایه  شهه سهع  ادامهه در .دهنهه تطبیه  شهنیهار ترجمهة دیهار  خها  هها ویژگ  با را

از   لههان سههط  در موضههوعات مرالههه، ایههد . دربررسهه  شههود هادسههو ار  ایههد ااومههال 

 باعهه  اهها م  ههه ههها دول  در سیاسهه  و مهه،هب  فرهنگهه ، عقیهههت ، مسههاو  قبیهه 

   ه اس .بررس  شه، انهشهه هافیلمدسو ار  
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 روش پژوهش. 3

 نظریههة بههر مبونهه  و  نهههم  پیههرو  9توصههید   چههارچوب از عمهههتاه ااضههر پههژوه 

 از پههژوه  ایههد. اسهه ( 92۷.   ،2111) 2هههولمز نظههر طبهه  توصههید  ترجمههه مطالعههات

 تهها اسهه  صهههد درو  پههردازدم  عهههد  ههها داده بههه ،بههرده بهههره « مهه  روی ههرد» رو 

 ایههد بههرا .  نههه بررسهه  را شههههدوبله ههها فیلم در ایهههوولویی  دسههو ار  ههها ت نیهه 

 شهههه انوشهها   12-12و  12-98، 98-2۷ زمههان  ههها بازهدر  فههیلم هن هه جمعههاه منظههور،

. انهشههههزمههان  انوشهها   در هههر بههازۀ فههیلم سههه  9تصههادف  گیههر نمونههه براسهها . اسهه 

 دلیه  انوشها  ایهد نهو  فهیلم برخهورد .هسهونه تهاریش مهاجراجوی  دسوة از هافیلم تمام 

 امه   هها  مه، ور تغییهربهود چهون در فیلمهها آن ها  مشههود درنگارنهگان بها دسهو ار 

را بهر آن داشه   نگارنههگاننامه و ا،   امه  یه  سه ان  از فهیلم را شهاهه بهودیم فیلم

 فههیلم هههر بههرا  شههههدوبله نسههشة چنهههید پههژوه  را از ایههد یانههر انوشهها  نماینههه. پی ههرۀ

 اسه ، ایههوولویی  دسهو ار  بهر پهژوه  ایهد تمر هز  هه آنجها از. بود دسور  در اصل 

 انوشها  8ههفمنهه  گیرنمونهه براسها  شههه پشه  سهیما و صهها از  هه های نسهشه فقه 

 راهها آن از برخه  و  هرده خریههار  بهازار از را ههافیلم ا ثهر مقالهه ایهد نگارنههگان. شهنه

نظهارت بههر  نامهةآویدایهد راسهوا، نگارنهههگان از  در .انههه رده مشهاههه آپهارات سهای و  در

انههه تهها ( اسههوداده  ردهویهههوواسههلایه و  ،آیههار سههینمای  و غیرسههینمای  )فههیلم صهههور پروانههة

ههها در نههام و مششصههات فیلم آن ایبههات نماینههه. براسهها ههها  را دلایهه  دسههو ار  فیلم

 نشان داده شهه اس غ 9جهو  

  

                                                           
1. descriptive 

2. Holmes 

3. random sampling 

4. purposive sampling 
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 ها. اسامی فیلم۱جدول 

 
 

 آنجهها از و شهههه انجههام( 2112) دو ههات ترجمههة دسههو ار  مههه  براسهها  پههژوه  ایههد

 تغییهر را دو هات مهه  نگارنههگان اسه ، شههه پیشهنهاد نوشهوار  نوموه بهرا  مه  اید  ه

 .نهاهداد تطبی  شنیهار ترجمة دیهار  برا  را آن و داده
 

 
 ۱(۲002دوکات ) ۀ. مدل دستکاری ترجم۱شکل 

                                                           
1. Dukāte, 2007, p.85  
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دسهههو ار   و 9مونههه برون دسهههو ار  جملهههه از دسهههو ار  مههههم نهههو دو  9 شههه  

 بنههابراید ؛بههوده جههام   اصههطلاا مونهه درون دسههو ار » .دههههم را نشههان  2مونهه درون

.   ،2112، دو ههات) «دهههه رب مههود در اسهه  مم ههد  هههاسهه   دسههو ار  نههوع  بیههانگر

  هه جهای  تها گهاه  یابهه،مه  تغییهر غالبهاه آمههه دس هب مون درون رواب  ترجمه، در(. »1۷

 ،2192، 9تههور ) «اسهه  هههه  مشاطهه  ندهه  بههه عمهه  ایههد ،شههودم  گرفوههه نادیهههه  املههاه

 خهارج  محهی  از  هه اسه  دسهو ار  بهرا   له  نهام » مونه برون دسو ار  (.918.  

 هها  شهم   توصهی  بهه  نهه،مه  اشهاره 8چنهگانهه نظهام نظریهة بهه ایهد. آیههمه  مود

 نظهام مشوله  هها لایهه همچنهید و فرهنه ، و موهون در قههرت بهه دسهویاب  بهرا  بیرون 

 هنجارهههها  و قواعهههه دارا  نظهههام ههههر(. »91.   ،2112 ،دو هههات) «پهههردازدم  ادبههه 

 ههانظهام. دارد تعامه  دارنهه تههاخ  ی ههیگر بها  هه دیگهر  هها سیسوم با اما اس ، درون 

 و قههرت بهه دسهویاب  بهرا  مبهارزه درگیهر مههاوم طوربهه نظام چنهگانهه مشول  ها لایه یا

 موههون انوشهها  ها فراینههه شههام  قهههرت مبههارزات(. »91.   ،2112، دو ههات) «انهسههلطه

 و دههههمهه  قههرار تههثییر تحهه  را ترجمههه  ههه اسهه  خههارج  ههها محهههودی  و ترجمههه

 «افوههمه  اتدها  خها  ترجمهه یه  بها رابطهه در ترجمهه اتمهام از په   هه اس   فراینه

 زبههان بههید فرهنگهه  ههها تدههاوت نظههر از قهههرت مبههارزات(. 9۷-91.   ،2112، دو ههات)

 تههثییر اخولافههات ایههد بنههابراید،.  ننهههمهه  پیههرو  مشولهه  سههطو  از مقصههه زبههان و مبههه 

 دسههو ار  راهبردههها ( 2112) دو ههات نظریههة بهها مطههاب . دارد ترجمههه در مسههوقیم 

 تقسهیم 9تضهعی  و 2جهایگزین  ،۷اه،  ،1اضهافه هها نهام بهه زیرمجموعهه چهار به ترجمه

 مههوارد بههه تقویهه  عنههوان بهها را پههنجم ت نیهه  نگارنهههگان ،پههژوه  فراینههه در. اسهه  شهههه

 غ  شونهم ها  دسو ار  فو  به اید صورت تعری  فراینه . ردنه اضافه فو 

                                                           
1. text-external manipulation 

2. text-internal manipulation 

3. Toury 

4. polysystem 

5. addition 

6. deletion 

7. substitution 

8. attenuation 
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 معرفه  مهود در گمشههه عناصهر آن موجه بهه  هه وایگهان  دگرگهون  نوع » اضافهغ .9

 وقوهه  ؛اسهه  وایگههان  تحههو  نههوع »اهه، غ  .2 ؛(212.   ،2112)دو ههات،  «شههونهم 

، )دو هات «شهونهم  اه،  ترجمهه در مشوله  دلایه بهه مبهه مهود  وااهها  از برخ   ه

  هههه هنگهههام  دسهههوور  اسههه  دگرگهههون  نهههوع »جهههایگزین غ  .9 ؛(219.   ،2112

 «شههونه جههایگزید دیگههر سههاخوارها  بهها سههاخوارها جهاگانههه  هه  یهها زبههان  وااهههها 

 ملااظهههات»تضهههعی غ  .8؛ (299.   ،2112 شههههه از دو هههات،، نقههه 2118، 9)زوبرگههها

 ،2112 )دو هات، «اسه مهود بهه زبهان مقصهه   ارتقها یها تهابو  لمهات  اه  برا  اخلاق 

 ؛ دراسهه ترجمههه  در تههابو و عامیانههه  لمههات از اسههوداده تقویهه  . تقویهه غ1 ؛(1۷.  

  هه اسه ایهد ت نیه  بهه ایهد صهورت  ردن اضهافهاسه . دلیه   تضهعی  بهرع   اص ،

 مبهه تهر از زبهان ادبانههاراوهه شههه به  ةترجمه  ننههم مشهاههه  هافیلمنگارنهگان در بعض  

تشههشیص  . نهههم در ترجمههه اسههوداده  تر در اصهه  موههرجم از  لمههات نامناسهه  اسهه .

 ایههد، بههر . علههاوهاسهه اههاوز اهمیهه   شههنیهار ترجمههة دیهار دسههو ار  در  فراینهههایههد 

 تقسههیم ناخودآگههاه و آگاهانههه زیرمجموعههة دو بههه را دسههو ار  (1۷.   ،2112) دو ههات

 و بهوده ایههوولویی  ها دسهو ار  بررسه  ههه  بها پهژوه  ایهد ،اها  ایهد بها.  نهم 

 دو ههات، .شههودم  انجههام آگاهانههه صههورتبه مههوارد بیشههور در ایهههوولویی  ها دسههو ار 

 مهه  ایهد، بهر علهاوه. ناخودآگهاه ردامهو تها اسه  مومر هز آگاهانهه دسو ار  رو  بر بیشور

 را مههه  تهها  ردنههه تلهها  نگارنههگان امهها اسهه ، شهههه اراوهه نوشههوار  موههون بههرا  دو هات

 و تصههویر فههیلم، ههها دیالوگ بههر علههاوه تهها دهنههه تغییههر شههنیهار دیهار  موههون بهها مطههاب 

 ةزیرمجموعهه دو در دسههو ار  ت نیهه  هههر منظههور، ایههد بههرا . بگیههرد بههر در نیههز را صههها

 2 شهه   در دو ههات مههه  ۀشهههاصههلا  ةنسههش. بررسهه  شههه محور لههامغیر ومحور لههام

 .شودم  داده نشان

                                                           
1. Zauberga 
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 شنیداریترجمۀ دیداریدر  دستکاری ایدئولوژیک ةشددل اصلاح. م۲شکل 

 

 ههها فیلم در دسههو ار  ههها ت نی  بههه اب دسههو پههژوه  ایههد او ، هههه  از مرالههة در

 پشه  صهها و سهیما  جمههور  اسهلام  ایهران از  هه اسه  فارسه  بهه انگلیسه  از دوبله

 بهرا  .تحلیه  شههنه اسهلام  انقلها  از په  زمهان  ۀبهاز سهه طه  هادسهو ار  .اس  شهه

 بها را آن تها هنه ن اصهلا  را دو هات دسهو ار  مهه  انههه رد سهع  نگارنههگان منظور، اید

 دلایهه  شههه سههع  ادامههه در .هنههده تطبیهه  شههنیهار ترجمههة دیهار  خهها  ههها ویژگ 

از   لههان سههط  در موضههوعات مرالههه، ایههد . دربررسهه  شههود هادسههو ار  ایههد ااومههال 

 باعهه  اهها م  ههه ههها دول  در سیاسهه  و مهه،هب  فرهنگهه ، عقیهههت ، مسههاو  قبیهه 

   ه اس .بررس  شه، انهشهه هافیلمدسو ار  

 هایافته. ۴

 ههه پیشههور توضههی  داده شههه، دسههو ار  بههر دو دسههوه اصههل  دسههو ار   طورهمههان

 :خواهه شهدر ادامه بیشور توضی  داده تقسیم شهه اس ،  مون برونو  مون درون

 متنیدروندستکاری . ۱. ۴

ههها  بههه  ههار گرفوههه شهههه در ت نی  ایههد از هریهه  نگارنهههگان بشهه ، ایههد در

. انههه ههرده تقسههیم محور لههام و محور لههامغیر بشهه ، دو بههه را مونهه دروندسههو ار  
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 ةمایههههها )درونفیلم محوههوا  و موسههیق  صههها، تصههویر، براسهها  محور لههامغیر دسههو ار 

 افوههه. مدههاهیم مهه  اتدهها  فههیلم ههها دیالوگ براسهها  محور لههام دسههو ار  و اسهه فههیلم( 

غیر لههههام ، دیهههههار  لام ، دیهههههار  مجههههرا  8 از شههههنیهار دیهار  موههههون در

 صههرفاه تحقیه  ایههد در . بها ایههد اها ،یابهههم غیر لههام  انوقها   لههام  و شهنیهار شهنیهار 

 محور لههامغیر دسههو ار  از منظههور. اسهه  شهههه پرداخوههه مدههاهیم ایههد از نههو  دو تههثییر بههه

 محور لههام دسههو ار  از منظههور و  غیر لامدیهههار  مدههاهیم بههر مبونهه  دسههو ار  همههان

 .اس   لام شنیهار  مداهیم بر مبون  دسو ار  همان
 

 متن حذف نوع از ترجمه دستکاری تکنیک. ۲ جدول

 

 

 بهه اه، . دهههم  نشهان را مهود اه،  از نهو  ت نیه  دسهو ار  وضهعی  2 جهو 

ههها آن از هههای مثهها  گردیهههه و تقسههیم محور لههام اهه،  و محور لههامغیر اهه،  دسههوة دو

 )ت نیههه  دسهههو ار  او  مثههها  در  هههه طورهمهههان. اسههه  شههههه بیهههان جههههو  در

 داسههوان محوههوا  بهها مطههاب  مقصههه زبههان در گدوگههو شههود، مههودم  مشههاههه (محور لههامغیر

 بههود گرفوههه گروگههان را او  هه آ یلههی  بهها بهرده دخوههر فههیلم، مطهاب  بهها اسهه . شههههاه، 

دخوههر  و یافوهه تغییهر محوهوا  لهاه تهرو  فهیلم دوبلهة در البوهه اسه . داشهوه نامشهرو  ةرابطه

  نهه م پیهها را دخوهر آگهاممنون  هه زمهان  اسه . نمهودهآ یلهی  خطها   ةمعشوقبرده را 

 اه،  دوبلهه در مه، ور ةجمله بنهابراید ؛نمایههم  اشهاره او بها نامشهرو  رابطهة داشهود به
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دیههالوگ مهه، ور توسهه  برا هها  ،(محور لههام ت نیهه  دسههو ار ) دوم مثهها  در. اسهه  شهههه

صههحب   نمهها()انسههان دیو بیوولهه زمههان   ههه در مههورد  ،جنگجههو  گیولنههه  بیههان شهههه

از  لمههات زشهه  و ر یهه  در دیههالوگ اسههوداده  داشهه و قصههه  شههود و  را   ههردمهه 

 ۷ بنهه مطهاب  بها .شهونه مدر زبهان مقصهه فحه  محسهو   گونهه  لمهات اید . رده اس 

نده  یها مشههو  »آیهار سهینمای  و غیرسهینمای   ة نظهارت و صههور پروانهةنامهآوید 9ۀ ماد

 یهها  لمههه دیههالوگ در اگههردلیهه   همیدبههه .اسهه ممنههو  « نمههودن ارز  والهها  انسههان

 اسهوداده ناپسهنه  سهشنان از یها نباشهه مقصهه فرهنه  بها مناسه   هه شهود دیههه ا جمله

 اهه،  را عبههارت آن ناچههاربههه موههرجم نباشههه خوشههاینه مشاطهه  بههرا  و باشههه شهههه

 شههه اه،  دوبلهه در و بهوده مقصهه زبهان هها بهاارز  موضهاد نیهز فهو  عبارت . نهم 

 .  اس 
 

 جایگزینی نوع از ترجمه دستکاری تکنیک. 3 جدول

 
 

 جههایگزین . دهههه م نشههان را جههایگزین  نههو  از دسههو ار  ت نیهه  وضههعی  9 جهههو 

 ی هههامثا  .شههود م تقسههیم محور لههام جههایگزین  و محور لههامغیر جههایگزین  ةدسههو دو بههه

دیههالوگ   ههه  (محور لههامغیر جههایگزین ) او  مثهها  .اسهه  آمهههه جهههو ایههد  درههها آن از

گدوهه مطهاب  بها دوشهیزه  رونیها  ،ی  موهی ان بهه دخوهر امدراتهور  بریوانیها عنوانبهناتانیان 
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 نگههاه دخوههر بههه عاشههقانه صههورتبه مههرد فههیلم صههحنة در. فههیلم تغییههر  ههرده اسهه  صههحنة

در صهورت   هه باعه   مشهال  جهن  بهه نگهاه زیهرا ؛ نهه م بیهان را جملهه ایهد و  نه م

 9 ادۀمهه 2 بنههه مطههاب  بهها .اسهه  ممنههو  اسههلام  فرهنهه  در جنسهه  شههود ۀیههزغرتحریهه  

ندهه  یهها تحریهه  و یهها »سههینمای  و صهههور پروانههة آیههار سههینمای  و غیر نامههة نظههارتآوید

 را جملهه ایهد موهرجم بنهابراید ؛سه ین پ،یرفوهه «مشهو   ردن فهرو  دیهد مقهه  اسهلام

 جههایگزین ) دوم مثهها . اسهه  داده تغییههر  ترقبههو  قابهه  صههورتبه مقصههه فرهنهه  در

اشههاره خهههایان  دیههالوگ بههه ایههد شههود.زمزمههه م  شههاههخ  تهمینهههتوسهه   ،(محور لههام

 سرنوشهه  خنجههر ادامههه فههیلم یهه  در .آورنههه موجههود در ذهههد بههه را  خرافههات  ههه  ههرده

 هه دیهد مقهه  اسهلام   امسهلله؛ شهود مو باعه  خشهم خههایان   نه م تعیید را خهایان

فرهنگهه   عنوانبهههزبههان و فرهنهه  مقصههه ) در خهههایان  لمههة اولههاه. زیههرا  نههه مآن را رد 

 ایهد یانیهاه،. دارد اشهاره وااهه خهها  یه  بهه فقه  اسهلام دیهد اسلام ( پ،یرفوهه نیسه  و

 نظهر از ،بهرد م بهید از را جههان تمهام و  نهه م عصهبان  را پروردگهار شه   ی   ه عقیهه

و  نامههة نظههارتآوید 9 مههادۀ 8مطههاب  بهها بنههه  .شههود مخرافههات محسههو   اسههلام  فرهنهه 

« هوهه  ارمهه  تقههه  و مقهسههات اسههلام »سههینمای  و غیرسههینمای   پروانههة آیههارصهههور 

   ممنو  اس .

 

 کردن اضافه نوع از ترجمه دستکاری تکنیک. ۴ جدول
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 .دههههه م نشهههان را  هههردناضهههافه نهههو  از ترجمهههه دسهههو ار  وضهههعی  8 جههههو 

 شهههه تقسههیم محور لههام ردن اضهافه و محور لههامغیر ردن اضههافه دسهوه دو بههه  ههردناضهافه

 او  مثهها  در  ههه طورهمههان. اسهه  آورده شهههه جهههو  درههها آن از ی هههامثا  .اسهه 

 ، رونیهها دخوههر امدراتههور بریوانیهها مشاطهه  شههود،م  مشههاههه (محور لههامغیر ردن اضههافه)

و از او تقاضهها   هعاشهه   رونیهها بههود دان ههد سههالیان سهها . اسهه نیهها دان ههد سههرگرد بریوا

در  .اردیهه  دوسهه  قبههو  د عنوانبهههدر اههال   ههه  رونیهها او را فقهه   ؛ ههرده اسهه ازدواج 

ندهه  یهها » ینمای سههو صهههور پروانههة سههینمای  و غیر نامههة نظههارتآوید 9 مههاده 2بنههه 

 نههام آنچههه بههه ااضههر اهها  در» .اسهه ممنههو  « مشهههو   ههردن فههرو  دیههد مقههه  اسههلام

 و بنهههبهه  و رابطههه در آزاد  معنهها بههه شههود م مشههاههه بشههر  جوامهه  عههر  در دوسههو 

 و اسه  نیامههه آن بهرا  تهوجیه  ههی  مقهه  شهر  و مبهید اسهلام دید در  ه اس  بار 

فر، )سههلیمان « اسهه  تضههاد در انسههان  مهها  و اخلهها  ا مهه  اسهها  بهها رابطههه نههو  ایههد

 (. و  خاطرنشان  رده اس غ2،  . 9918

 مردانهه غ  نههه م چنههید سههدار  بههانوان بههه شایسههوه، مههردان وصهه  در شههری  قههرآن 

 نهاشههوه رابطههه و دوسههو  زنههان، بهها نامشههرو ، صههورتبه و پنهههان   ههه انههمسههر  مناسهه 

 غ نههه م سههدار  مههردان، چنههید بههه همچنههید .(1/ماوهههه) ( خهههانٍ لهها موخِشیهه،  و) باشههنه

 نهاشههوه دوسههو  رابطههة بهها مههردان پنهههان ، صههورتبه  ههه هسههونه همسههر  شایسههوه زنههان 

 (9،  . 9918فر، . )سلیمان (1/نسا ) ( خهانٍ موخشی،اتی لا و) باشنه

در اید راسوا، مورجم مطاب  بها محوهوا  فهیلم قسهمو  را بهه ترجمهه اضهافه  هرده اسه  

 جههن  دوسههو  و  ههرده نزدیهه  مقصههه زبههان بههه را ترجمههه قصههه دارد رسههه منظههر و بههه

 نمایه.   مرن  را مشال 

 اراوهه شههه اسه . محور لهام ردن اضهافه دادنبهرا  نشهان  هه اسه   انمونههدوم  مثا 

شهاه انگلسهوان و زمهان   هه مهردم اسه انهیناو  بهه آن شههر  ۀاید دیهالوگ توسه  بهرادرزاد

 9مههاده  1املههه  ههرده تهها آنجهها را بههه تصههر  خودشههان در بیاورنههه بیههان شهههه اسهه . بنههه 

 ههه محصههو    نههه متصههری   غیرسههینمای و  پروانههة سههینمای و صهههور  نامههة نظههارتآوید

ندهوذ عوامه  سیاسه  بیگانگهان  هه مغهایر بها سیاسه  جمههور  اسهلام  »سینمای  بایهه از 
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   هه ریشهه در مشه لات دلایلبهه رسهه مبنهابراید، بهه نظهر  اس  جلهوگیر  نمایهه. «ایران

را بههه ترجمههه  «فههرار» ةسیاسهه  بههید  شههور ایههران و انگلسههوان وجههود دارد، موههرجم  لمهه

شهود  ترپررنه ع   شهور انگلسهوان در بحه  نظهام  و مههیریو  اضافه  رده اسه  تها ضه

 و دیهگاه مردم ایران نسب  به اید  شور تغییر ن نه. 
 

 تضعیف نوع از ترجمه دستکاری تکنیک. 5 جدول

 
 

 .دهههه م نشههان را تضههعی  نههو  از ترجمههه دسههو ار  ت نیهه  وضههعی  1 جهههو 

 .شههودم  تقسههیم محور لههام تضههعی  و محور لههامغیر تضههعی  دسههوة دو بههه تضههعی 

 (محور لهامغیر تضهعی  ت نیه ) او  مثها . اسه  شههه بیهان جههو  درهها آن از های مثا 

او قصههه داشهه  اسهه انهیناو  را  .توسهه  ادوارد پههادراز )شههاه انگلسههوان( بیههان شهههه اسهه 

و  امهها مههردم اسهه انهیناو  زیههر بههار سههوم  نمایهههخههود اضههافه و بههه قهههرت  تصههر   نههه

مههر  رعایها بهه مهردم اسه انهیناو  اههها  نهه. در ایهد  گیهرد مو شهاه تصهمیم رفونه نم 

راسوا، سنه  تنظهیم شههه  هه طه  آن مهردم اسه انهیناو  رعیه  پادشهاه انگلسهوان شههه و 

گونهه  هار  را نهارنهه. مطهاب  بها ایهد سهنه بهون اجازه و اطلا  مال  خود ا  انجهام ههی 

 رعایهها تمههام ایهد خصههو ، جههاوز و غیههره را دارنههه. درفرمانهههان انگلیسهه  اهه  غهارت، ت

 را او عروسهه  او  شه   نهه م ازدواج دخوهر  وقوه  مثهها ، بهرا هسهونه.  شهاه اخویهار در

آسهی  عمیه  رواه  و  شهود مباعه   عمه  ایهد چهون دهنهه؛قهرار م  فرمانههه اخویار در
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از نظهر  ایهد دلیه بهه . شهودروان  به دخور وارد شود و در زنهگ  آته  خهود دچهار مشه   

 9 مههادۀ 2 و ۷ بنهههو مطههاب   اسهه  ناپسههنه بسههیار اسههلام  فرهنهه  در شههرع  و قههانون 

ندهه  یهها مشهههو  نمههودن » غیرسههینمای و  پروانههة سههینمای و صهههور  نامههة نظههارتآوید

 .اسهه ممنههو  ههها در فیلم« فسههاد و فحشهها  اشههاعة اعمهها  رذیلههة» و «ارز  والهها  انسههان

 مثهها  در  ههه طورهمهان نمایههه. اراوههه تهر همؤدبانههشههیوۀ به را ترجمهه اسهه  مجبههور موهرجم

فههو  توسهه  شههاه مورتیگههان بههه  اسهه  دیههالوگ مشهههود (محور لههام ت نیهه  تضههعی ) دوم

 .بهزرگ شههه بهود فحشهافسهاد و  ةخانهچهون آرتهور در  ۀ خهود آرتهور گدوهه شههه،زادبرادر

نامشههرو  بها مههردان و  ههارگر   ةود رابطهدر آن خانهه زنههان   هه سههرپناه  نهاشهونه بهها داشهه

سههشو  درآمههه  سهه  بههود بههه ههه در آن خانههه  هنگههام آرتههور  . ردنههه م سهه  درآمههه 

انههاز  داشهوه باشهه و ههم بهه دخوهر جهوان   هه در آن  رد تها ههم بهرا  خهود  په م 

 همیدبهه .نهاشهوه باشهه رد  مه  مهال   نهه تها از راه نادرسه   سه  درآمهه  ار م خانه 

تغییههر  «خههمو ار»در دوبلهه بهه  ، هار بهردهرا بهرا  آن دخوهر بههه «فااشهه» ةمه لدلیه  شهاه 

 اسههلام  فرهنهه  در و باشههنهمهه  زشهه  بسههیار  لمههات سههر یهه   ههرده اسهه . در اصهه  

 موههرجم در ایههد راسههوا .اسهه  شهههه اسههوداده دیههالوگ در  ههه شههونه م محسههو  فحهه 

 مقصههه زبههان مشاطبههان در مندهه  یرتههثی تهها نمایههه بیههان تههردبانهههؤم را ترجمههه اسهه  مجبههور

و  پروانههة سههینمای نظههارت و صهههور  نامههةآوید 9مههاده  2 بنههه مطههاب  بهها .باشههه نهاشههوه

 .اس ها ممنو  در فیلم «فساد و فحشا اعما  رذیله اشاعة» غیرسینمای 
 

 تقویت نوع از ترجمه دستکاری تکنیک. 6 جدول

 



 مطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ سوم                                                    919 

 

 

 .دهههه م نشههان را تقویهه  نههو  از ترجمههه دسههو ار  ت نیهه  وضههعی  ۷ جهههو 

 هههای مثا  و شهههه تقسههیم محور لههام تقویهه  و محور لههامغیر تقویهه  ةدسههو دو بههه تقویهه 

 (محور لههامغیر تقویهه  ت نیهه ) مثهها  او  در .گردیهههه اسهه  بیههان جهههو  درههها آن از

 بهها مطههاب اسهه .   ههرده اسههوداده اصههل  مههود بههه نسههب  تر نامناسهه  ههها وایه از موههرجم

 هشههه بیههان زیردسههوان او ۀدربههار توسهه  آرتههور بههه زن سههااره اصههطلا  ایههد فههیلم محوههوا 

سههینمای  و  پروانههة آیههارو صهههور  نامههة نظههارتآوید 9 مههادۀ ۷ برابههر بهها بنههه اسهه .

مشههاههه  هههایلمفنبایههه در  «یهها مشهههو  نمههودن ارز  والهها  انسههانندهه  » غیرسههینمای 

 هه از اهانه  بهه  شهه مبایهه جهایگزید  مبهه بها محوهوا  فهیلم دیهالوگ زبهان  منطب  .شود

 مبهه نسهب  بهه زبهان  تر نامناسه  ةترجمهجلهوگیر  شهود وله  موهرجم از  زیردس  افراد

 و در  ههرد م  تصههور ر آن دو مههرد و زن سههااره را یههاغآرتههو چههون .اسههوداده  ههرده اسهه 

نظههر بهههاز ایههد رو،  .اسهه تعلیمههات دیههد مبههید اسههلام سههحر و سههاار  مطههرود و مندههور 

 طورهمهان را بها شههت بیشهور  تشریه  نمایهه.سهاار افهراد  قصه داشه  مورجم  رسه م

بایهه مطهاب  بها  «عشها » اسه   لمهة مشههود (محور لهام تقویه  ت نیه ) دوم مثا  در  ه

 یها مهود خهود موهرجم مناسهب  جهایگزید شهود و  ة لمهاسلام  بها  ها ی محهودقوانید و 

 در همچنهید  هرده اسه  و ترجمهه اصهل  مهود بهه نسهب  تر ادبانههبه  صورتبه را  لمه

 عشهه  چههون نمایههه  مرنهه  را عشهه  ة لمهه دارد قصههه موههرجمرسههه نظههر م بههه مثهها  ایههد

 موههرجم و نیسهه  قبههو  قابهه  اسههلام  فرهنهه  در نامشههرو  مشدیانههه و بهها رابطههة صههورتبه

 نظهارتنامهة آوید 9مهاده  2 بنهه . مطهاب  بهااسه   هرده نزدیه  مقصهه فرهن  به را ترجمه

ندهه  یهها تحریهه  و یهها مشهههو   ههردن » غیرسههینمای سههینمای  و  پروانههة آیههارو صهههور 

تلها  . در ایهد راسهوا دیهد مقهه  اسهلام اسه هها ممنهو  در فیلم «فرو  دید مقه  اسلام

تهر توضهی  داده  هه پهی  طورهمهانبنههوبار  اده  نمایهه  رده اس  تها جامعهه را از به 

 شه. 

 متنیبروندستکاری  .۲. ۴

 ایهههوولوی  و فرهنهه  ههها،فههیلم بههر بیههرون محههی  تههثییر دلی بههه مونهه برون دسههو ار 

. افوهههم  اتدهها  ، نهههم  اعمهها  جامعههة مقصههه  ههه های محهههودی  همچنههید و هههه 
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 ههها دیههالوگ و هاصههحنه ترجمههة در  ههه دارد اشههاره  لههان سههط  نیروههها  بههه همچنههید

 و جامعههه هنجارههها  بهها مطههاب  راههها آن بوواننههه تهها  ننهههم  عمهه  فیلوههر عنوانبههه هههافیلم

 .دهنه قرار هه  فرهن 

. نهههاه رد بررسهه  جهاگانههه طههورهبهه را زمههان  بههازۀ هههر نگارنهههگان ،پههژوه  ایههد در

 ۀبههاز در  ههه اههال  در بودنههه طلهه  اصههلا  12-12و  4۴-26 ههها  زمههان بازه در هههادولهه 

 طله  و اصههولگرادو دوله  اصههلا  ایههد. بهود  ههار ر   در اصهولگرا  دولوهه 12-98زمهان  

 شهام   هه اسه  آزاد  طلبه ،اصهلا  در اصه  اولهید. انهداشهوه مودهاوت   املهاه ها دیهگاه

 بهههود « هههانون  و سیاسههه  هههها آزاد  بیهههان، قلهههم، آزاد  آزاد ، و سرنوشههه  تعیهههید»

. داشههونه دمو راسهه  بههه زیههاد  توجهههههها آن ایههد، بههر علههاوه(. 91.   ،9991، ایهههر )

 ایههد در ترتیهه ، همیدبههه. شههه منجههر هههارسههانه در محهههودی   ههاه  بههه دیهههگاه همههید

 دوبلهه هها فهیلم در بنهابراید داشه ، ههافهیلم اصهل  محوهوا  اد  در سع  مورجم اوزه،

. شهودمه  انجهام ههادوله  توسه  همچنهید اصهو  ایهد. اسه  شههه ایجاد  مور  تغییرات

ایههد  ههها  اصههل دا  عنوانبهههمهههن  و...  جامعههةقههانون، آزاد ، » ،ههها  زمههان بازه ایههد در

 طلبههاناصههلا  عبههارت دیگههربههه(. 1.   ،9919، عابهههین ) «گدومههان مطههر  گردیهههه اسهه 

 و تغییههرات شههاهه ههها  زمههان بازه ایههد در مهها داشههونه. اعوقههاد دمو راسهه  و آزاد  بههه

 بههود «دینهه  روشههند ر  جریههان» دولهه  پیشههنهاد بنههابراید،. نیسههویم زیههاد  ههها اساسههی 

 برخههورد و مقابلههه عهههم مطبوعههات، آزاد  تههثمید» علههاوه،بههه(. 91.   ،9991، ایهههر )

 دور  اساسه ، قهانون چهارچو  در اصهلااات مههن ، جامعهة و قهانون بهر تث یهه هها،آن با

 بههودهبههازه زمههان   ایههد دیگههر ههها ویژگهه  از «ایهههوولویی   مدههاهیم و گرایهه ت لیهه  از

 رواههان  و خههاتم آقایههان یعنهه   جمهههوردو روههی . (19-12. ،  9991ایهههر ، ) اسهه 

 در اها ، ایهد بها. داشهونه اعوقهاد دیهد و سیاسه  بهید پیونهه و دینه  دمو راسه  به شهیهاه

 دلیهه  همیدبههه. بههود مشههال  فرهنگهه  تهههاجم بهها شهههتبههه دولهه  ،12-98زمههان   بههازۀ

 ةمایهدرون اوقهات گهاه . اسه  یافوهه افهزای  زمهان  ۀبهاز ایهد در ا رسانه ها محهودی 

 وضههو بههه هههافههیلم سهه ان   امهه  اهه،  همچنههید ، نهههم  تغییههر  امهه  طوربههه فههیلم

دیهههگاه   نههژاد بههود  هههاامههه  محمههود دوره ایههد جمهههورروههی . شههودم  مشههاههه
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 تمههام آن ههه جههه  در اسهه  تلاشهه  اسههلام  اصههولگرای  پهیهههۀ». اصههولگرایانه داشهه 

 محههور بههر اجومههاع  آدا  و قههانون اقوصههاد، سیاسهه ، همچههون روزمههره زنهههگ  ههها جنبههه

 ،علههاوهبههه(. 91۷.   ،9991 ایهههر ،) «شههونه گیههر جههه  اسههلام دینهه  ههها آمههوزه

بها قراووه  خها ، شهر  را در  نهار عقه  قهرار داده  هسهونههمهواره در تلها  » گرایاناصول

ا  اههو  انهیشهههبنههه  دا  مر ههز  خههود بههه مدصهه  عنوانبهههو بهها قههرار دادن ولایهه  فقیههه 

 تر یهه  خواسههوار»(. در ایههد خصههو  1،  . 9919)عابهههین ،  «هنههایههد مر ههز بدرداز

 طریه  از اسهلام اا هام اجهرا  و رواهان  یها دینه  ا ومه  تثسهی  و سیاسه  و م،ه 

 زمههان  بههازۀ سههه بشهه ، ایههد در(. 998.   ،9991، ایهههر ) «بودنههه سیاسهه  نظههام

 .شونهم  مقایسه هم با آمار لحاظ به
 

 زمانی بازةآماری سه  ۀ.  مقایس2جدول 

 

 
 زمانی بازةنمودار انواع مختلف دستکاری در سه  .۱ نمودار
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 بهازۀ در دسهو ار  نهو  اسه ، شههه داده نشهان 9نمهودار  و 2 جههو  در  هه طورهمان

 ههها دسههو ار  مجمههو . اسهه  12-12و  98-2۷ههها  زمههان  از بههازه بیشههور 12-98زمههان  

 مههورد 911 تنههها مقابهه ، در. بههود مههورد 999 ،12-98 زمههان  بههازۀ در گرفوهههصههورت

  شهه  12-12 در بههازۀ زمههان  دسههو ار  مههورد 922 و 98-2۷در بههازۀ زمههان   دسههو ار 

. اسه  بهوده اصهولگرای  آن سیاسه  دیههگاه  هه اسه  ا بهازه تنهها 12-98زمان   ۀباز. شه

 بسهیار  تغییهرات ،دلیه  همهیدبهه .انههبهوده طله اصهلا  دیگهر زمهان  بازۀ دو اا ، اید با

 زیههرا ؛اسهه  رفوههه بههید از بسههیار  ههها صههحنه و اسهه  داده رب 12-98 در بههازۀ زمههان 

 مشههال  فرهنگهه  تهههاجم بهها شهههتبههه اصههولگرایان شههه، گدوههه نیههز قبلههاه  ههه طورهمههان

 و بههوده طلبانهههاصههلا  هههادیهههگاه ،دیگههر زمههان  در دو بههازۀ اهها ، ایههد بهها. باشههنهمهه 

 انه.نشهه بیشور  تحولات دسوشو  دمو راس  و آزاد  ها ارز 

 در مشوله  مهوارد بها جهایگزین  هها  زمهان بهازه تمهام در دسهو ار  نهو  تریدموهاو 

در بههازۀ  شهههه دسههو ار ( درصههه 912/29) مههورد 929 شههام  ایههد. بههود درصههه و فراوانهه 

 بهه رو هها  زمهان دیگهر بهازه در ت نیه  دسهو ار  ایهد اها ، ایهد با. اس  12-98 زمان 

 مههورد 82 و 98-2۷ در بههازۀ زمههان ( درصههه 119/99) مههورد ۷2 شههام   ههه اسهه   ههاه 

 ةنسههش در ،مطههاب  بهها توضههیحات پیشههید. اسهه  12-98 در بههازۀ زمههان  درصههه( 299/2)

در بهازۀ  درصهه بیشهورید . بنهابراید ار رفوهه اسه بهه بیشهور جهایگزین  هها،فهیلم شههدوبله

. اسه  داده تغییهر  له  بهه را فهیلم ةمایهدرون موهرجم این هه او  زیهرا ؛اسه  12-98 زمان 

 ایهد، بهر علهاوه. اسه  یافوهه تغییهر موهرجم توسه  اسهلام دیهد بها موناقض عناصر این ه دوم

 موههرجم نویجههه، در. شههودم  دیهههه وضههو بههه خهههایان، مثهه  خرافههات، و مهه،هب  تغییههرات

هها  بهازه در امها.  نههم  جهایگزید مقصهه زبهان  بها مطهاب  را ههادیهالوگ او  و هاصحنه

 .انهبوده انه  نسبواه تغییرات دمو راس ، و آزاد  به اعوقاد دلی به دیگر زمان 

-2۷ و 12-98 زمههان  ۀبههاز دو در  اررفوهههبه دسههو ار  نههو  تههریدرایهه  اهها ، ایههد بهها

 جههایگزین  بههه نزدیهه   مهه  اخولهها  بهها اهه،  ،12-98در بههازۀ زمههان . بههود اهه،  98

. شههه مشههشص 12-98 در بههازۀ زمههان  دسههو ار ( درصدد  12۷/29) مههورد 922. اسهه 

 از بیشههور دوره ایههد در اهه،  و جههایگزین  شههه، گدوههه قبلهه  ههها بشهه  در  هههطورهمان
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 12-98 در بههازۀ زمههان   ههه بههود دسههو ار  شههای  نههو  دومههید ایههد. هاسهه دوره بقیههة

 29، 12-12 بههازۀ زمههان  در اهه،  درصههه و پههایید فراوانهه  مقابهه ، در. شههه شناسههای 

-2۷ در بهازۀ زمهان ( درصهه 182/2) مهورد 82 اها ، ایهد بها. اسه ( درصهه ۷9۷/8) مورد

 .اس  شهه مشاههه 98

 12-98 در بهازۀ زمهان   هه اسه  دسهو ار  نهو  سهومید تضهعی  اسه  ذ هر بهه لازم

 مشههاههه اصههل  زبههان ههها فههیلم در آمیههزتههوهید اعمهها  یهها  لمههات از برخهه . شههه  شهه 

 قبههو  قابهه  هههه ، ههها ارز  بهها مطههاب  و دسههو ار  را  لمههات آن موههرجم و شههودمهه 

 در بهازۀ زمهان  امها هسهونه، نزدیه  ی ههیگر بهه زمهان  بهازۀ سهه در ههات نی  اید.  نهم 

 229/9) مههورد 11 از تضههعی . اسهه  ههها  زمههان  دیگههربههازه از بالههاتر  مهه  98-12

.  نههم  مشهشص 12-98 بهازۀ زمهان در  را  یهتحر نهو  ه ه اسه  شههه   یتشه( درصه

 تضههعی  دسههو ار  نههو  از( درصههه 92۷/۷) مههورد 92 فقهه  12-12 در بههازۀ زمههان  ظههاهراه

. اسهه  داده رب 98-2۷در بههازۀ زمههان  هههادسههو ار  از( درصههه 8۷8/1) مههورد 99. بودنههه

 ،جهایگزین  جها بهه زمهان  بهازۀ سهه در نامناسه   لمهات بیشهور  هه گرفه  نویجه توانم 

 .انهشهه ا، 

 ایهد مقهادیر و بهوده زمهان  بهازۀ سهه در دسهو ار  نهو  ید موهر ردن اضافه آن، از پ 

 دسهههو ار  از( درصهههه ۷81/12) مهههورد 999 از. اسههه  ی ههههیگر بهههه نزدیههه  ت نیههه 

 ردن اضههافه نههو  از درصههه( 921/9) مههورد 9 تنههها ،12-98 در بههازۀ زمههان  شههههشناسههای 

 921/9مههورد ) 9 یعنهه  اسهه ، 98-2۷زمههان   بههازۀ بهها برابههر ترتیهه بههه آمههار ایههد .اسهه 

 میهههزان ید موهههر یعنههه ( درصهههه 911/9) مهههورد 2 دارا   هههه ا دوره آخهههرید(. درصهههه

 سههایر بههه  مهه  اخولهها  بهها آن نویجههة امهها بههود 12-12زمههان   بههازۀ دارد، را ردن اضههافه

 اس . نزدی  ترجمه ها ت نی 

 .اسهه  تقویهه  انههه،افزوده( 2112) دو ههات الگههو  بههه نگارنهههگان  ههه ت نیهه  آخههرید

 مههورد 1 و 12-12 در بههازۀ زمههان ( درصههه 921/9مههورد ) 9 ت نیهه ، نههو   موههرید تقویهه 

 812/1) تقویهه  مههورد 9 بنههابراید بههوده اسهه . 12-98 در بههازۀ زمههان ( درصههه 929/1)

 هههها  زمهههان بازه ةهمههه در نویجهههه، در. رب داده اسههه  12-98 در بهههازۀ زمهههان ( درصهههه
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 ترجمههة از ام ههان اههه تهها و بششههنه بهبههود تههرمؤدبانههه را ترجمههه نهههاه رد سههع  مورجمههان

 داده نشههان 9 و هجهه در پههژوه  ایههد ههها یافوههه تمههام.  ننههه جلههوگیر  عامیانههه و مندهه 

 .اس  شهه
 

 زمانی ةبازدر سه  هافیلم. تحلیل آماری 4 لجدو

 
 

 گیریبحث و نتیجه. 5

 بههه انگلیسهه  از شههههدوبله ههها فههیلم در ایهههوولویی  دسههو ار  بههه ااضههر پههژوه 

 از بعههه زمههان  ۀبههاز سههه در  اررفوهههبههه دسههو ار  ههها ت نیهه  تدههاوت و پرداخوههه فارسهه 

دسههو ار  ایهههوولویی   در ایههد راسههوا،. مههورد بررسهه  قههرار داده اسهه  را اسههلام  انقلهها 

 اس .  نموده تجزیه و تحلی  مون برونو  مون دروندسو ار   ةجنبرا از دو 

 دو از شههنیهار دیهار ههها  خهها  موههون بهها توجههه بههه ویژگهه  مونهه دروندسههو ار  

  ههها در دسههو ار  .بررسهه  شههه محور لههامغیر دسههو ار  و محور لههام دسههو ار  جنبههة

در  جامعهة مقصهههها  اها م بهر ارز  مغهایر بها مهوارد  ، زمان   هه موهرجم بهامحور لام

از ایههد مههوارد   ههرده اسهه . دسههو ار  راههها آن ،رو شهههههمههود فههیلم روبهه یهها هههادیههالوگ



 مطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ سوم                                                    998 

 

 

، اشهاره بهه خههایان و اعوقهادات مه،هب ، سهشنان عاشهقانه، نهام ههافح به تابوهها،  توانم 

در اغلهه   شههههدوبلهههها  فههیلم دلیهه  در همیدبهههاشههاره  ههرد.  غهه،اها و مشههروبات ال لهه 

 زید شهه اس .موارد عناصر تابو ا،  شهه و در برخ  موارد با عنصر دیگر  جایگ

 تقویه  نهام بهه دیگهر  ت نیه  دسهو ار  پیشهنهاد ، مهه  گسهور  بهرا  گانهنگارن

 تضههعی  در تضههاد بهها ت نیهه  دسههو ار  ایههد. انههه ههرده اضههافه( 2112) دو ههات مههه  بههه

ههها  بههازه تمههام در نهههرتبههه تضههعی  ت نیهه  دسههو ار ، دههههم  نشههان تحقیقههات. اسهه 

هها اصهطلااات تهابو در دوبلهه را تقویه   مه  فهیلمشهود  هه در مهوارد مه  مشاههه زمان 

   . ننهم 

 بههر ههها علههاوهدسههو ار  اسهه ، شههنیهار دیهار مههود  موضههو  ترجمههةاز آنجههای   ههه  

 همیدبههه. نهههانیههز قههرار گرفوههه عناصههر غیر لههام  ماننههه تصههویر تههثییرتحهه   عناصهر  لههام 

هها  اها م بهوده، دوله  مغهایر بها سیاسه  فهیلم یها محوهوا  تصهویر زمان   ه صها، دلی ،

بههه  تههوانم از جملههه ایههد مههوارد . اسهه  شههههدوبلههه منجههر بههه نههوع  دسههو ار  در فههیلم 

 چهال  جنسه ، رابطهة جنسه ، تجهاوز رقصهیهن، ال له ، ها نوشهیهن  خشهد، هها صحنه

 آغههو  در نامشههرو ، رابطههة پوشههیهن، لبهها  نامناسهه  شههیوۀ مشههال ، جههن  دو بههید

دسهه  اشههاره  ایههد از مههوارد  و( دوسهه  همسههر، دخوههر،و پهههر) مشههال  جههن  گههرفود

 . رد

 عناصهر سههم بیشهور  از محور لهامغیر عناصهر دههه،مه  نشهان ههابررس   ه طورهمان

 مشههاههه ههها  انگلیسهه فههیلم در  ههه هههای صههحنه ههها داشههونه.در دسههو ار  محور لههام

هها  نامناسهب  اسه  اسهلام  و دارا  صهحنه هها فرهنه  و ارز  بها مغهایر غالبهاه شودم 

هها  فهیلم دلیه  در همیدبهه .شهونه جامعهة مقصهه در فرهنگه  تههاجم به منجر توانهم   ه

در اغل  موارد  ه  صهحنه اه،  شههه اسه . در برخه  مهوارد ایهد دسهو ار  شههدوبله

منجههر تغییههر محوههوا  بششهه  از فههیلم یهها اوهه  در برخهه  مههوارد تغییههر  لهه  فههیلم  ههها بههه

 ولهه  نهاشهه  صههحنه بههردن بههید از بههرا  دلیلهه  موههرجم ههها،صههحنه از بعضهه  در .گههرددم 

 بهها را فههیلم تهها  نههه اهه،  را هههاصههحنه آن هشههه مجبههور فیلمنامههه، محوههوا  تغییههر دلی بههه

 .دهه تطبی  جهیه محووا 
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 مهوارد . بررسه  شهه ههادول  نگهر  براسها  ههافهیلم دوبلهة در مون برون دسو ار 

 تههثییر همچنههید و مهه،هب  و فرهنگهه  سیاسهه ، نظههر از ههها  غالهه  بههر جامعهههارز  ماننههه

 دولهه  دیهههگاه ،12-98 در بههازۀ زمههان . بررسهه  شهههههها  اهها م ایهههوولوی  دولهه 

 طبه . اسه  طله اصهلا  ههادوله  دیههگاه دیگهر، زمهان  بهازۀ دو در امها بود، اصولگرای 

 از جلههوگیر » .بودنههه مشههال  فرهنگهه  تهههاجم بهها شهههتبههه اصههولگرایان ،بررسهه  ایههد

 ترجمههه و غربهه ، فرهنهه  گسههور  از جلههوگیر  و ام ههان اههه تهها فرهنگهه  تهههاجم

، ایهههر ) «اسهه  ا ومهه  نههو  ایههد ههها ویژگهه  جملههه از اسههلام  ههها ارز  براسهها 

 گههرای  مقصههه جامعههه و فرهنهه  بههه هههادوبلههه اصههولگرایان، دولهه  در(. 91۷.   ،9991

در . اسهه  داده رب دیگههر ههها دوره از بههی  دوره ایههد در هههادسههو ار  بنههابراید و دارد

ههها  دیگههر ههها  جههایگزین  و اهه،  بههی  از دورهایههد دوره میههزان اسههوداده از ت نی 

اها م از فهیلم اه،   ها سیاسه ا ثر مواق  بشه  یها  ه  سه ان  مغهایر بها و در  اس 

 منجهر شههه اسه  و نسهشة فهیلم محوهوا  شهه اس . اید ت نی  در اغل  مهوارد بهه تغییهر

 نسههشة بهها رااوهه بههه توانهههمهه  بیننهههه و تههر شههههنزدیهه  مقصههه فرهنهه  بههه شههههدوبله

  امحوههو در تغییههر جههایگزین  وایگههان ، دلیهه ، همیدبههه . نههه برقههرار ارتبهها  شههههدوبله

 مشههاههه وضههو بههه دوره ایههد در هههافیلم از هههای سهه ان  اهه،  و فههیلم همههةبشهه  یهها 

 اسه  آن از اها   ههایافوهه شهود،م  مشهاههه قبله  هها بشه  در  هه طورهمهان .شودم 

در . شهود تهرنزدیه  مقصهه زبهان بهه مبهه  زبهان اسه  شههه سهع  هافیلم تمام ةدوبل در  ه

 مشوله ، مراسهم مشوله ، ااساسهات بیهان هها تلها  شههه اسه  تها رو ایهد فیلم دوبلة

 قبهو  قابه  مقصهه فرهنه  در امها هسهونه مناسه  مبهه  فرهنه  در  هه غیره و پوش  نو 

 تههثییرتحهه   اسهه  هبررسه  شههه تحقیهه  ایههد در  ههه مبهااث . دهههه جلههوه طبیعهه  نیسهونه،

 .شهه اس  جامعه دسو ار  آن فرهن  و ایهوولوی 

  شههور ههها محهههودی  در  نههار و داشههونه اعوقههاد دمو راسهه  و آزاد  بههه طلبههاناصههلا 

 دولهه  در آمهههه،دسهه همطههاب  بهها آمههار بهه . ردنهههم  توجههه نیههز مشاطهه  منههاف  بههه

طلبهان میهزان اصهلا  ۀدوردر  بنهابراید، .اسه  مبهه  زبهان بهه گهرای  ترجمهه طله ،اصلا 

اسههوداده از ت نیهه  دسههو ار  تضههعی  نسههب  بههه دولهه  اصههولگرایان بیشههور بههوده اسهه . 
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جهها  اهه،  جملههات نامناسهه  و تههابو، گههرای  بههه در ایههد دوره بههه شههههدوبلهههها  فیلم

 دارنه.  ترجمه در تر همؤدبان وایگان و اسوداده ازها آن تلطی 

 دو هههات، دیههههگاه از همچنهههید و نشهههان داده شهههه تحقیههه  ایهههد در  هههه طورهمهههان

 مم ههد»...  باشههه جزوهه  یهها  لهه  رو  دسههو ار  یهه  توانهههم  ایهههوولویی  دسههو ار 

، دو ههات) ...« شههود اعمهها  آن ها قسههم  از برخهه  بههرا  فقهه  یهها مههود  هه  بههرا  اسهه 

 برخهه  بههرا  ایهههوولویی  دسههو ار  ههها ت نی  اسهه  مم ههد بنههابراید،(. 22.   ،2112

 ههها ت نی  ،پههژوه  ایههد در مثهها ، بههرا . شههود اعمهها  مبههه  زبههان ههها قسههم  از

 ایههوولویی   یها فرهنگه  اخولافهات دلی بهه مبهه  زبهان هها بشه  از برخه  در دسو ار 

 .  اس   ار رفوهبه

از قبیههه  سانسهههور و ایههههوولوی  در ایهههران  شهههنیهار دیهار همچنهههید، در ادبیهههات 

(، 219۷ و 2198و عهههامر  ) سهههلیقهخو (، 2191تحقیقهههات  توسههه  قهههوام  عهههاد  )

اسهه .  انجههام شهههه(  2192و صهههیق  و ناجیههان تبریههز  ) (219۷) و هم ههاران  نویسهه 

بررسهه     دوبلههههههابههر رو  فیلم مسههاو  ایهههوولویی  و ، دسههو ار  بالههادر تحقیقههات 

و غیهر  محور لهام ةجنبههها  دوبلهه را از دو فیلم بها ایهد اها ، تحقیه  ااضهره اسه . شه

را در سههه  ههها  دوبلهههفیلمعلههاوه بههر دسههو ار  ایهههوولویی ،  تحلیهه   ههرده و محور لههام

تهها از تحقیقههات پیشههید مومههایز  اسهه  بررسهه   ههردهمودههاوت بعههه از انقلهها  اسههلام   ۀدور

 . گردد

 ماننهه هها،رسهانه از بسهیار  هها محههودی  بهر علهاوه  هه دهههمه  نشهان ههایافوه اید

 و هادیهههگاه ،شههنیهار دیهار  تصههاویر اضههور و زمههان  ههها محهههودی  ،همگههاه ل 

. اسهه  داشههوه تههثییر مشولهه  ههها دوره در دسههو ار  بههر ههها  اهها مدولهه  ایهههوولوی 

 قبههو  غیرقابهه  مقصههه فرهنهه  و زبههان در  ههه موضههوعات  هههافههیلم ةدر دوبلهه بنههابراید،

 تماشها را ههافهیلم ایهد مهردم از زیهاد  تعههاد عبهارت دیگهربهه .شهونهم هسونه، دسو ار  

همچنههید .  ننههه جلههوگیر  ناخوشههاینه عناصههر از تواننهههم ها ایههد دسههو ار  و  ننهههم 

 بههید ایهههوولویی   و فرهنگهه  اخولافههات تههثییر مههورد در مدیههه  اطلاعههات تحقیهه  ااضههر

 از تعههاد   هه آنجها از .دهههمه  اراوهه شهنیهار ترجمهة دیهار  مشوله  اشه ا  در هازبان
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شههایه  انههه،شهههه شناسههای  شههههبررس  ههها فیلم همههة در مشولهه  دلای بههه هادسههو ار 

 دسههو ار  خهها  اهههها  بههرا  اهههود  تهها هاترجمههه تمههام  ههه گرفهه  نویجههه بشههود

 ه.شونم 

 همچنههید و فرهنگهه  ههها ارز  در قبههو  غیرقابهه  عناصههر بهها شههههدوبله ههها فیلم

 ،ترجمههه در های محهههودی  ایجههاد باعهه   ههههسههونه  روهروبهه مهه،هب  یهها ایهههوولویی  

 را دوبلههه دارد سههع  موههرجم دیگههر طههر  از. شههودمهه  شههنیهار ترجمههة دیهار  ویژهبههه

.  نههه تههرنزدیهه  مقصههه فرهنهه  و زبههان بههه را آن و دهههه جلههوه تههرطبیع  بیننهههه بههرا 

 و فرهنگههه  هنجارهههها  از نههههاه رد سهههع  ،مبهههه  زبهههان بررسههه  طریههه  از بنهههابراید،

 بههه دسههویاب  بههرا  را مونهه برون عناصههر و  ننههه پیههرو  جامعههة مقصههه ایهههوولویی  

 ایهههوولوی  از ناشهه  دسههو ار  ه. ننهه نزدیهه  مقصههه فرهنهه  بههه هههه ، جامعههة انوظههارات

 از. داشههوه اسهه  ایهههوولویی   ههها انگیههزه دسههو ار  ایههد رسهههم  نظههربههه و مقصههه بههوده

 بهها همسههو و جامعههه در دولهه  تههثییرات بهها مطههاب  هههاایههد دسههو ار  نگارنهههگان، نظههر

.  نههمه  ایجهاد موهرجم بهرا  را محههودیو  امهر ایهد و گیهردمه  صورت دول  ایهوولوی 

 تههثییر رسههانه زیههرا اسهه ، برخههوردار بالههای  بسههیار اساسههی  از شههنیهار ترجمههة دیهار 

  له ، طوربههشهود. مه  جامعهه در فرهنه  انوقها  باعه  سهرع بهه و دارد بیننهه بر زیاد 

 ههها ارز  بهها توجههه بههه ترجمههه گیر جههه  و مقصههه زبههان بهبههود هادسههو ار  از هههه 

 مشوصههر بههه آن طوربههه ههه  محهههودیو  داشهه  ایههد پههژوه  .اسهه  مقصههه ةجامعهه

 ههی  اها ، ایهد بها در بهازار موجهود بهود. ههااز فیلم مونهوع  دوبلهة هها نسشهغ پردازیمم 

 صههها و سههیما  جمهههور  اسههلام  ایههران از هههافههیلم پشهه  مههورد در واضههح  اطلاعههات

 .انهده ر اسوداده مشول  ها سای و  اطلاعات از نگارنهگان. نهارد وجود

 را پیشنهاد  ردغ  مطالعات  توانم  برا  تحقی  در خصو  دسو ار  ایهوولویی 

 ( در موههون دیگههر 2112اسههوداده از مههه  دو ههات )ادبهه ، ،علمهه  نوموهه ماننههه 

   ؛غیره و خبر  تبلیغات،

 اربرد دارد؛ ترجمه مطالعات در ه  دیگر ها مه  از اسوداده   
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 زیرنههوی ، ماننههه شههنیهار ترجمههة دیهار  دیگههر ها پههژوه  بههر رو  شههیوه 

 ؛غیره و صهاگ،ار  تدسیر،

  ؛ نور  و بهبود از قبی ( 2112) دو ات مه  دیگر ها جنبه بررس 

  در اسههلام  انقلهها  از قبهه  ایهههوولویی  دسههو ار  بهها تقابهه  و مقایسههه بهها پههژوه 

   ؛ایران

  غیره و ا شد  مه ، درام، ماننه یانرها یگرد بارۀدر پژوه. 

 کتابنامه

(. هوویههو و ه،یاسههلا لم،ی)فهه ی نمایرسههیو غ ی نماینظههارت و صهههور پروانههة آیههار سهه نامههةدیآو

 . برگرفوه ازغ و بصر  و سمع ی نمای(. سازمان امور س9992)

  http://cinema-org.ir/?p=cntpage&txtid=12022  
 نامههةانی. )پا طلبو اصههلا  ی بعههه از انقلهها غ اصههولگرا  هههاگدومان سههةیمقا(. 9991 . ) ، هریهها

 ارشه(. دانشگاه مازنهران، مازنهران.  منوشرنشهۀ  ارشناس

ترجمهههه و رسهههانه.   ملههه  یمنوشههه  همههها ژۀیهههشهههمارۀ و شهههگدواری(. پ9919م. ) قه،یسههلخو 

 . 91-9(، 9)12، مطالعات زبان و ترجمه

علهوم و  ادیه. بن روابه  دخوهر و پسهر از نظهر فرهنه  اسهلام  شناسه ی(. آس9918ن. ) فر، مانیسل

 . برگرفوه ازغ  معار  اسلام

 http://tadabbor.org/default.aspx?page=article&AID=29830 

در دوران اصههلااات و  رانیهها  اهسههوه  هااسهه یس سههةی(. مقا9918م. ) ، م.، و تههوپچ ،ی طباطبهها

 .29-9(، 8)99 اس ،یس  راهبرد  هاپژوه . ی اصولگرا
و   طلباصهههلا   ههههاگدومان  ریگو شههه    یهایهههعوامههه  پ  بررسههه(. 9919آ. ) ، نیعابهههه

ارشهههه(.   منوشرنشههههۀ  ارشناسههه نامهههةانی)پا ران،یههها  اسهههلام  در جمههههور ی گرااصهههو 

 تهران. ، و انقلا  اسلام  نیپژوهش هه امام خم

و  هاریههیبههات پا  ،یسههر  روزیههآن بههر پ ریو تههثی  و رهبههر  هوولوییهه(. ا9991م. ) ان،یههمل وت

مجلههه دانشهه هه اقههو  و علههوم  اسهه ،ی. فصههلنامه سرانیهها  انقلهها  اسههلام  بازتهها  جهههان

 .911-292(، 2)81 ، اسیس
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 دربارة نویسندگان

 ارشناس  ارشه خود را در مطالعات ترجمه از دانشگاه آزاد اسلام  وااه قزوید  سلیمه سلامتی

ها  مورد علاقه شنیهار  اس . ایطهدریاف   رده اسه . اوزۀ پژوهش  ایشان ترجمة دیهار 

شههناس  در ترجمه شهنیهار ، مطالعات ترجمه، فرهن  و جامعهنامبرده علاوه بر ترجمة دیهار 

 اس .

  و دانشهجو  د ور  مطالعات ترجمه در دانشهگاه علامه طباطباو  اس .ئی پرینا قمی اسدکو

د ها  موراوزهعضهو هیل  علم  گروه زبان و ادبیات انگلیسه  در دانشگاه دان  البرز اس . 

و ، ترجمة شههداه ، فرهن  و جامعه شههناسهه  در ترجمه شههنیهار علاقة ایشههان ترجمة دیهار 

 روای  اس .

 


