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Abstract
Dubbing is the prevalent modality of audiovisual translation in Iran. Although
dubbing uses both acoustic and visual channels, the acoustic dimension has not been
thoroughly researched. Since dubbing primarily deals with voice, researching
paralinguistic code (e.g., voice quality and tone) is of primary significance as
changes in voice quality play a pivotal role in recreating the character differently in
the dubbed version and affect dubbing overall quality and audience perception.
Therefore, this mixed-methods research aims to determine effects of voice quality
change through dubbing on characterization from audiences’ viewpoint by
examining the official Persian dubbing of the BBC One’s Sherlock series. In doing
so, Van Leeuwen’s (1999) categorization of voice quality characteristics was
selected to design a self-made questionnaire and compare the original actor and the
dubbing actor’s voice qualities. Accordingly, the views of 32 participants were
collected and analyzed. Finally, the comparison of the actor and dubbing actor’s
voice quality characteristics showed that out of seven pairs of voice quality features
(tension, breathiness, vibrato, nasality, roughness, loudness and pitch), the dubbing
actor’s voice was similar to that of the original actor in only four features, and it was
different in three features (roughness, loudness and pitch). Based on the current
research findings, these slight changes in the dubbing actor’s voice quality resulted
in minor changes in the dubbed version’s characterization, as it made the dubbed
character look more aggressive and less attractive to the target audiences’ eyes. The
results suggest that voice is a significant quality issue for the audience and the right
choice of dubbing talent can enhance audience reception of cinematic products.
Keywords: Audiovisual Translation, Dubbing, Dubbing Actor, Characterization,
Media Translation, Voice Quality
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چکیده
دوبلههه رایجتههری شههة ۀ ترجم ه دیداریشههنةداری در ایههران اس ه  .باوج داینکههه دوبلههه
دارای دو کانهها دیههداری و شههنةداری اسهه  ،پژوهشهههای محههدودی بههر روی کانهها
شنةداری دوبله صه رت گرفتههه اسه ؛ حا آنکههه بررسه ع امه فرازبههان دوبلههه (نظةههر
تُ ه صههدا ،کةفةّ ه

صههدا) م ت اننههد از م ض ه عات درخ ه ر ت جّههه در کانهها شههنةداری

دوبلههه باشههند؛ زیههرا کههه چنههة مسههایل بههر روی کةفةّ ه
برقههراری ارتبهها بهها مخاطهه

دوبلههه ،انتقهها صههحة معنهها و

تأثةرگذارنههد .ازای ه رو ،پههژوهشِ ترکةب ه ِ حاضههر بههر آن

اس ه

تهها بهها بررس ه دوبل ه رسههم فارس ه سههریا شههرل

کةفةّ

صههدای بههازی ر را از دیههدگاه مخاطبههان بهها دوبله ر مقایسههه نمایههد و مةههنان تههأثةر

تغةةههر کةفةّ ه

صههدا بههر شخص هةّ پردازی را تعةههة کنههد .در ای ه راسههتا ،از دسههتهبندی

ویژگ هههای کةفةّهه
کةفةّ

و نسههخ زبههان اصههل آن،

صههدای ون لهه ون ( )1۹۹۹جههه

تعةههة و مقایسهه ویژگ هههای

صدای بههازی ر و دوبله ر اسههتفاده شههد .نظههرات  ۳۲شههرک کننده بههه دو صه رت

کةف ه و کمّ ه جم ه آوری و تحلة ه شههد .نتههایج بهدس ه آمده نشههان داد کههه از مجم ه
هف
لههرز

جُفه

کةفةّه

صههدا ،صههدای دوبله ر بهها بههازی ر در چهههار جُفه

و خةش م شههدگ مشههابه

داشههته و در سههه جُف ه

تههنش ،بههازدم ،

خههش ،بلنههدی و تُ ه صههدا

تفههاوت معنههاداری داشههته اسهه ؛ بنههابرای از دیههدگاه مخاطبههان ،بلنههدتر بهه دن صههدای
دوبل ه ر نسههب

بههه بههازی ر سههب

شههده اس ه

شخص هةّ

دوبلههه ،پرخاش ه رتر بههه نظههر

برسههد .همچنههة  ،کههاهش خههش صههدا و زیههر به دن صههدای دوبله ر نسههب
م ج

شههده از مةههنان جههذابةّ

پههژوهش حههاک از آن اس ه

شخصهةّ

بههرای مخاطبههان کاسههته شه د .یافتههههای ایه

کههه صههدا بههرای مخاطبههان دوبلههه اهمّةّ ه
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صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

ت جّههه بههه انتخهها

صههدا و شبةهسههازی صههدای اصههل در دوبلههه ،باعه

ارتقههای کةفةّه

تجرب سةنمای مخاطبان م گردد.
کلیدددددوا هها :ترجمهه ه رسههههانه ،ترجمهه ه دیداریشههههنةداری ،دوبلههههه ،دوبلهه ه ر،
شخصةّ پردازی ،کةفةّ

صدا

 .1مق ّدمه

فةلمههها بهها ترکةهه

نشههانههای دیههداری و شههنةداری ،داسههتان را بههرای مخاطهه

م کنند .ای انتقها داسهتان از زبهان بهه زبهان دی هر بهه کمه

شهة هههای مختله

نقهه
ترجمه

دیههداریشههنةداری از جملههه دوبلههه ص ه رت م گةههرد (رمای ه  .)۲01۲ ،1بههه اعتقههاد چاومههه

۲

( ،)۲004معنهها در محصهه ت دیداریشههنةداری از طریهه دو مجههرای دیههداری و شههنةداری
بههه مخههاطبة انتقهها مهه یابههد .از مجمهه

 10نشههانهنظام طبقهبندیشههده ت سهه چاومههه،

شههش نشههانهنظام در مجههرای تص ه یری قههرار م گةرنههد کههه عبارتانههد از :شمای شههناخت ،۳
تص یرن اشههت  ،4برداشهه  ،5تحههرّ  ،6گرافةکهه
فرازبههان  ،10م سهةقای

11

7

و نحهه ی .8چهههار نشههانهنظام زبههان ،۹

و آوایه  1۲نةههن در مجههرای شههنةداری جههای م گةرنههد« .از مةههان ده

نشانهنظام ارایهشده ت س چاومهه ،تنهها یه

نشهانهنظام مربه

بهه مسهای زبهان اسه

کهه

نشهههاندهندۀ چرخشه ه شه ه رز از هنجارههههای مرسه ه م در مطالعهههات ترجمهههه اسه ه »
(مانهههدی ،۲01۳ ،1۳ص .)۲78 .یکههه از نشهههانهنظامهای م جههه د در مجهههرای شهههنةداری،
نشههانهنظام فرازبههان

اسهه

کههه محققّههان حهه زۀ ترجمهه دیههداریشههنةداری م ت اننههد بههه

1. Remael
2. Chaume
3. iconographic code
4. photographic code
5. planning code
6. mobility code
7. graphic code
8. syntactic code
9. linguistic code
10. paralinguistic code
11. musical and sound effect code
12. sound arrangement code
13. Munday
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انتقهها ویژگ هههای فرازبههان نظةههر کةفةّهه

صههدا و ویژگ هههای آن

همانند بلندی صدا ،تُه صهدا ،ریهتم و غةهره کهه در فرآینهد دوبلهه از زبهان بهه زبهان دی هر
منتق م ش ند ،بپردازند (چاومه.)۲01۲ ،
از مةههان انهه ا ترجمهه دیههداریشههنةداری در ایههران ،عمههدۀ بههازار در اختةههار دوبلههه و
برصدا 1اس  .تقریبهاً تمهام فةلمهها و سهریا ها بهرای پخهش از رسهان ملّه دوبلهه م شه ند
(خ

سهههلةقه و عهههامری۲014 ،؛ )۲016؛ بنهههابرای  ،بههها ت جّهههه بهههه عرصه ه پررونه ه و

پرمخاطهه

(مةلةهه ن ) ایهه شههة ۀ ترجمههه در ایههران ،پههژوهش در حهه زۀ دوبلههه اهمّةّهه

ویههژهای دارد .چنانکههه تعههداد قابهه قب ل پههژوهش بهها بررسهه جنبههههای مختلهه
انجهههام شهههدهاند (خ

سهههلةقه و محمهههدعلةناده1۳۹8 ،؛ مههههدینادخان و خ

1۳۹6؛ نعمت لمفجههان  .)1401 ،اهمّةّهه

مباحهه

شههنةداری در ایهه اسهه

دوبلههه
سهههلةقه،

کههه دوبلههه در

وهل اوّ با صهدا سهروکار دارد .یکه از مه اردی کهه بةننهده از دوبلهه انتظهار دارد ،انتخها
صههدای متناس ه

بهها شخص هةّ

ف هةلم اس ه

چاومههه ( )۲01۲بههر ایهه بههاور اسهه
تضههمة کنندۀ م فّقةّ ه
نظةههر کةفةّ ه

(عههامری ،خ
کههه انتخهها

سههلةقه و خناع فریههد.)۲018 ،

دوبلهه ر مناسهه

یکهه از ع امهه

دوبلههه اس ه ؛ زیههرا در ای ه شههة ۀ ترجمههه ،تغةةههر ع ام ه فرازبههان

صههدا م ت ان هد معن های کلمههات را کههه ت س ه دوبل ه ر ادا م ش ه ند را ع ه

کنههد (ب سهه )۲015 ،۲؛ بنههابرای  ،از جملههه عهه امل کههه شخصههةّ

فههرد را بههه مخاطهه

م شناسههاند ،صههدای او اسهه  .درواق ه  ،حهها ت چهههره و حرکههات بههدن بههه همههراه صههدا
م ت اننههد تفکّههرات و احهه ا ت درونهه
)۲015؛ بنههابرای  ،در صهه رت انتخهها

فههرد را بههرای مخاطهه
دوبلهه ری بهها کةفةّهه

بازی ر اصل -با ت جّهه بهه اینکهه صهدا بخشه از ه یّه
اسه

آشههکار سههازند (ب سهه ،
صههدای کههاماً متفههاوت از

فهرد را تشهکة م دههد -ممکه

جنبههههای از ویژگ هههای شخصهةّت وی کههمرنه تههر و یهها پُررنه تههر شه ند ،تغةةههر

کنند و یا حتّه از بهة برونهد .تمهام ایه تغةةهرات ،در ِ بةننهده از شخصهةّ

فهرد را تغةةهر

م دهند.

1. voice-over
2. Bosseaux

کةفةّ
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صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

پژوهش حاضر به بررسه م ضه

جدیهد تغةةهر کةفةّه

صهدا در دوبلهه و تهأثةر آن بهر

شخص هةّ پردازی م پههردازد .بهها بررس ه مطالعههات ص ه رتگرفتههه در ای ه ح ه زه بههه نظههر
مباح ه

م رسههد کههه عل ه رغم اهمّةّ ه

شههنةداری ،مطالعههات بس هةار کم ه بههه پههژوهش بههر

روی کانا شهنةداری و ع امه فرازبهان دوبلهه پرداختهانهد .د یه مختلفه بهرای ایه امهر
م ته ه ان برشهههمرد ،از جملهههه محهههدودی
فرازبان (نظةر کةفةّ

و دشه ه اریهای سهههنجش و مقایسه ه ع امه ه

صهدای افهراد) .بهرای غلبهه بهر ایه محهدودی  ،ن یسهندگان پهژوهش

حاضههر از ال هه ی «ون لهه ون» )1۹۹۹( 1کههه صههدای افههراد را بههه هفهه

جُفهه

ویژگهه و

چهارده زیر ویژگ تقسهةم نمه ده اسه  ،بههره بردنهد .پرسهشههای مطرحشهده در پهژوهش
حاضر به ای شرحاند:
 .1چههه شههباه ها و تفاوتهههای مةههان صههدای بههازی ر و دوبلهه ر شخصههةّ

شرل

وج د دارد؟

 .2آیا تغةةهر کةفةّه

شرل

صهدا در دوبلهه ،منجهر بهه تغةةهر در شخصهةّ پردازی سهریا

شده اس ؟

پژوهشِ ترکةب ِ حاضهر در ابتهدا م ک شهد تها بها اسهتفاده از دادهههای کةفه بهه پرسهش
اوّ پژوهش پاسخ دهد و در ادامهه ،بهرای پاسهخ بهه پرسهش دوم بهرای رد یها تأیةهد فرضهةّ
صههفر بهها گههنارۀ «ب هة صههدای بههازی ر و دوبل ه ر در هههر ویژگ ه تفههاوت معنههاداری وج ه د
ندارد» از آزم نهای آمار استنباط استفاده م ش د.
 .2پیشینة پژوهش

همههانطهه ر کههه بههازی ران از طریهه بازیشههان م ت اننههد احساسههات متفههاوت از جههن
همدل ه  ،هههمدردی ،ب تفههاوت تهها اننجههار را در مخاطبههان بران ةنانن هد ،از صههدای خ ه د نةههن
بهههعن ان ابههناری در جهه
مخاط ه

نمههایش ویژگ هههای شخصهةّت و تأثةرگههذاری هرچههه بةشههتر بههر

اسههتفاده م کننههد (ولمههر و زابالبةاسههک « .)۲014 ،۲ن ه

ژس های حرکت تها حهدّ زیهادی شخصهةّ

لبههاش پ ش هةدن ،راه رفههت ،

فهرد را معرّفه م کننهد؛ امّها بةهان و شهة ۀ بهه
1. Van Leeuwen
2. Voellmer & Zabalbeascoa
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مطالعات زبان و ترجمه

کههار بههردن کلمههات ،لحهه  ،زیههروبم بهه دن صههدا و ریههتم گفتههار ،عمهه افکههار ،اندیشههه و
باورههههای وی را انتقههها م دههههد» (چ بةنهههه ،۲010 ،ص .)64 .بهههه اعتقهههاد چِکهههاچةرو

1

( ،)۲016بخشهه از معنههای جمههات در محههاوره از طریهه لحهه  ،اشههارات غةرکامهه و
صههدا انتقهها م یابههد .اهمّةّ ه

صههدا آنقههدر زیههاد اس ه

کههه دیههاش س هةنتاش و آنههدرم

( )۲00۹حههذز کةفةّ ه

صههدای بههازی ر در دوبلههه را از جملههه معای ه

به همة دلة  ،زیرن ی

را بر دوبله ترجة م دهند.

۲

مهههم آن م ه داننههد و

 .1 .2مروری بر مطالعات مبتنی بر بُعد شنیداری دوبله

دوبلهههه در جههههان در سهههط ح مختلهه

حرفههههای و غةرحرفههههای بهههرای ب م سهههازی

محتهه ای چندرسههانهای مختلفهه ماننههد ،فههةلم ،سههریا و بازیهههای رایانهههای اسههتفاده
م ش ه د .همههانط ر کههه در نم ه دار  1مشههاهده م ش ه د ،ان ه ا متفههاوت از خههدمات دوبلههه
بههرای ارایهه برنامههههای دیداریشههنةداری خههارج در ایههران وجهه د دارد (خ

سههلةقه،

.)۲0۲۲

نمودار  .1گونهشناسیِ دوبله در ایران (خوشسلیقه)2022 ،

1. Chakhachiro
2. Cintas & Anderman

کةفةّ

7

صدا و شخصةّ پردازی در دوبله ...

ب س ( )۲015معتقهد اسه

دوبلهه دارای سهه بُعهدِ زبهان  ،دیهداری و شهنةداری اسه

و

بایههد هههر سههه بُعههد آن بههط ر همهجانبههه مه رد بررس ه قههرار گةههرد .بههه اعتقههاد وی ،بةشههتر
مطالعههات صه رتگرفتههه در حه زۀ ترجمه دیداریشههنةداری بههر بُعههد زبههان دوبلههه متمرکههن
ب دهاند و از بررس سایر ابعاد آن غاف ماندهاند.
پِتة ه  )۲004( 1نةههن بههه پةچةههدگ و دش ه اریهای ترجم ه مت ه ن دیههداریشههنةداری بههه
دلةه وج ه د اجههنای کامه و غةرکام ه
ع امهه غةرکامهه بههر زیرنهه ی

اشههاره نم ه ده و ت جّههه پژوهش ه ران را بههه تههأثةر

و دوبلههه جلهه

م کنههد؛ بدی صهه رت کههه در جنبهه

غةرکام بهه بررسه تهأثةر تُه صهدا بهر معنهای کلمهات م پهردازد و بها طهرح نم نهههای
نشان م دهد کهه زیرنه ی
برداش
به مخاط

قهادر بهه رسهاندن معهان و احساسهات کهه از طریه تُه صهدا

م ش ند ،نةس ؛ درحال که دوبله ر ،ایه معهان را بها بهه کهار گهرفت تُه مناسه
انتقا م دهد.

ب سه ( )۲01۹در مقالهههای دی ههر بهها هههدز تأکةههد بههر اهمّةّه

مبحه

انتخهها

صههدا در

دوبلههه ،بههه پههژوهش در مهه رد دوبلهه ران فرانسهه ی ج لةههان مهه ر ۲م پههردازد 11 .دوبلهه ر
فرانسهه ی متفههاوت از ابتههدای هنرنمههای مهه ر در فةلمههها بهههجای وی سههخ گفتهانههد .در
چهار فةلم وی کهه هم ه طه یه
مهه ر صههحب

سها پخهش شهدهاند ،چههار دوبله ر متفهاوت بههجای

کردهانههد .ب سهه تههأثةر تغةةههر صههدای دوبلهه ران را بهها اسههتفاده از مفههه م

«ناملم ش ۳فرویهد» واکهاوی نمه ده و بهر ایه بهاور اسه
مشههابه بهها صههدای اصههل بههازی ر ،ممکهه اسهه

کهه در صه رت انتخها

صهدای

نههاملم ش بهه دن صههدای دوبلههه کمتههر

احساش ش د.
سههنچنم مپةئ  )۲01۹( 4نةههن در پژوهش ه ُت ه صههدای پههنج شخص هةّ
صدای دوبل ران آنهها در قسهم

 17ههر فصه (درمجمه

اصههل را بهها ُت ه

نُهه قسهم ) از سهریا آشهنای

بهها مههادر )۲005-۲014( 5در پةکههرهای  7۲0جملهههای ( ۳60جملههه بههه زبههان ان لةسهه و
1. Pettit
2. Julianne Moore
3. uncanny
4. Sánchez-Mompeán
5. How I met your mother
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 ۳60جملهه بهه زبهان اسهپانةای ) مقایسههه کهرد .نتهایج بررسه های وی نشهان داد کههه در ۲14
م ه رد ( 5۹/4درصههد) از مجم ه

 ۳60جمل ه دوبلهشههده بههه زبههان اسههپانةای  ،دوبل ه ران در

اشهتباه شهدهاند و درنتةجهه ،محته ای 1مه رد نظهر فهةلم اصهل

شبةهسازی تُه صهدا مرتکه

(احساسههات نظةهههر اسهههتهنا و تمسهههخر ،تعجهه  ،عاقهمنهههدی و ب تهه جّه ) بهگ نههههای
متفاوت به مقصد انتقا یافتهه و ایه تغةةهر باعه

شهده اسه

کهه بةننهده ،جنبه طنهن کهام

را بهص رت نسب در نم ده و یا آن را بهط ر کام در نکند.
اداچه  )۲016( ۲نةههن بهها هههدز شههناخ

بةشههتر جنبه شههنةداری دوبلههه ،په

از مقایسه

تعههداد لحظههات سههک ت ۳انةمةشه ژاپنه شهههر اشههباح )۲001( 4بهها شههش نسههخ دوبلهشههده
به زبان کش رهای آمریکها ،تهای ان ،فرانسهه ،کهره جنه ب  ،جمهه ری چه
نتةجههه دس ه
مک

یافتههه اس ه

و آلمهان بهه ایه

کههه نسههخ دوبلهشههده بههه ان لةس ه ِ آمریکههای  ،کمتههری مةههنان

و سهک ت را داشهته اسه

و ایه لحظهات سهک ت بها اسهتفاده از عبهارات اضهاف  5و

جل ههههای صهه ت جههای نی گردیدهانههد تهها مخاطهه

آمریکههای کههه نسههب

بههه مخاطهه

ژاپن به سک ت عادت ندارد ،ارتبا بةشتری با فةلم برقرار کند.
بهههط رکلّ  ،بةشههتر مطالعههات ص ه رتگرفته در زمةن ه ع ام ه شههنةداری در دوبلههه ،تنههها
بههر نظههرات و تحلة هههای فههردی پژوهشهه ران متّک انههد؛ حا آنکههه پههژوهش حاضههر از
نظههرات مخاطبههان نةههن بهههره م بههرد .عاوهبههرای  ،بایههد خاطرنشههان کههرد کههه تمههام مطالعههات
پةشة  ،خارج از بستر ایران انجام شدهاند.
 .2 .2چهارچوب نظری پژوهش

تعههاری

متعههدّدی از کةّفةّهه

صههدا وجهه د دارد؛ تعههاریف چهه ن ویژگ هههای همةشههه

حاضههری کههه در پ ه ِ صههدای فههرد قههرار دارن هد ،جنی ه از آن محس ه

م ش ه ند ،در بةههان

گ ینههده نم ه د م یابنههد و از طری ه آنههها صههدای فههرد گ ینههده از صههدای افههراد دی ههر تمةههن

1. attitudinal context
2. Adachi
3. silence
4. Spirited away
5. Fillers

کةفةّ
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داده م ش ه د (کریسههتا  .)1۹۹1 ،1ون ل ه ون ( )1۹۹۹کةفةّ ه
جُفهه

9

صههدا را بهها اسههتفاده از هف ه

ویژگهه  :تههنش ،۲خههش ،۳بههازدم  ،4بلنههدی ،5تُهه  ،6لههرز  7و خةش م شههدگ

بهص رت زیر ت صة

8

م کند:

 -1تددنش (پددرتنشم)را ) :9صههدای شههخص زمههان دچههار تههنش م شهه د کههه وی بههه
د یلهه تحهه

فشههار باشههد؛ بهههعن انمثا اسههترش داشههته و یهها م خ اهههد بههرای جمعهه

سههخنران کنههد .در ای ه حال ه

صههدای فههرد از طری ه فشههردن ماهةچههههای گل ه  ،تةنتههر

10

م شه د؛ امّها هن ام کههه فههرد ماهةچههههای گله ی خه د را آزاد م کنههد و صههدا را بهههراحت
رههها م سههازد ،صههدای آرام از دهههانش خههارج م ش ه د .تههنش صههدا م ت انههد شههام طةه
وسةع از احساسات از جمله ترش ،تمسخر ،استهنا و درد باشد.
 -2خددش (خشدارممالیدد ) 11:صههدای خههشدار اسهه
صههداهای دی ههری نةههن شههنةده شهه د .خههشدار بهه دن یهه

کههه در کنههار صههدای فههرد،
ویژگهه اسهه

کههه بةشههتر در

صداهای بم قاب شهنةدن اسه ؛ بنهابرای بةشهتر در صهدای مهردان شهنةده م شه د .معمه ً،
افههراد بهها ههاهر زُمخ ه

و خش ه  ،صههدای خههشدار دارنههد .خ اننههدههای «را » م ت اننههد

مثا خ ب برای ای ویژگه باشهند .در مقابه  ،صهدای مایهم صهدای اسه

کهه بهه تعبةهر

ون لهه ون ( ،)1۹۹۹روغ کههاری شههده و تمههامِ پارازی هههای اضههاف آن حههذز گردیههده
اس .
 -3بازدمی (همراه با بددازد هوامبدددون بددازد هددوا) :12زمهان کهه فهرد از نفه
اس ه  ،بهسههخت نف ه

م کشههد و یهها هههر حههالت کههه در آن ترکة ه

افتهاده

ه ه ا بهها صههدای فههرد
1. Crystal
2. tension
3. roughness
4. breathiness
5. loudness
6. pitch register
7. vibrato
8. nasality
9. tense/lax
10. higher
11. rough/smooth
12. breathy/non-breathy
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بهوضهه ح مشههخص باشههد ،مثا هههای بههارزی از صههدای همههراه بهها بههازدم ههه ا هسههتند؛
بهههعن انمثا صههدای همههراه بهها بههازدم ه ه ا در شخص هةّ
اغه ای شخص هةّ

زن ه اغ ه اگر در ف هةلم کههه قصههد

مقاب ه خ ه د را دارد ،نشههاندهندۀ صههمةمةّ

و نندیک ه ب هة شخص هةّ ها

اس .
 -4بلندددی (بلندم)هسددته) :1زمههان بلنههد به دن صههدا بةشههتر احسههاش م ش ه د کههه فههرد
سع داشهته باشهد صهدا را بهه مسهاف

دورتهری انتقها بدههد .معمه ً ،بلنهدی صهدا بهرای

نمایش سلطه و قدرت به کار م رود و نقط مقاب آن آهست

صدا اس .

 -5تُن (زیرمب )ُ :2ت صدا بها انهدازۀ جثه فهرد مهرتب اسه ؛ بهدی گ نهه کهه معمه ً،
افراد ک چ  ،صدای زیر و افراد درش  ،صدای بم دارند.
 -6لددرزش (لرزانمصددا ) :3صههدای لههرزان ،نشههاندهندۀ احساسههات شههدن و از دس ه
دادن کنتر اسه  .بایهد ت جّهه داشه

و عهاری از

کهه صهدا م ت انهد صهاز ،بهدون لهرز

هر گ نه احساش باشد.
 -7خیشومی بددودن (خیشددومیمغیر خیشددومی) :زمهان کهه مکهان ت لةهد صهدا از بةنه
فرد باشد ،گفته م ش د که صدای وی خةش م و یا به تعبةر عامةانه «ت دماغ » اس .
در پههژوهش حاضههر بههه جهه

وج ه د دسههتهبندی ملمه ش ویژگ هههای کةفةّه

ال ی ون له ون ( )1۹۹۹اسهتفاده شهد .ایه ال ه بها قهرار دادن هفه
زیههر ویژگهه در دسههتههای مشههخص و ت صههة
مقایس ه کةفةّ ه

ویژگه و 14

از ویژگ ههها ،امکههان تعةههة و

صههدای بههازی ر و دوبل ه ر را امکانپههذیر م کنههد .ون ل ه ون ( )1۹۹۹تأکةههد

م کند که ابعاد کةفةّ
بههر روی ی ه

هریهه

جُفه

صههدا از

طة ه

صهدا ،تقاب ههای دوگانهه 4و متضهاد نةسهتند؛ بلکهه ههر ویژگه صهدا
قههرار م گةههرد؛ بدی ص ه رت کههه ی ه

ویژگ ه صههدا در سههر طة ه

و

دی ری در انتهای آن قهرار م گةهرد؛ بههط ر مثها درجه بهم یها زیهر به دن صهدا از «بسهةار
بم تا بم» و «زیر تها بسهةار زیهر» بهصه رت طةفه متغةّهر اسه  .همچنهة  ،صهدای ههر فهرد
1. loud/soft
2. high/low
3. vibrato/plain
4. binary opposition

کةفةّ
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ترکةب از ویژگ های متفاوت اس ؛ بهدی معنها کهه صهدای یه
و بلنههد یهها آهسههته نةس ه ؛ بلکههه برداشههت کههه از صههدای ی ه
ویژگ ها بها یکهدی ر و همچنهة بافه
م ش د .ت صهة

فههرد داریههم ،از ترکة ه

و مه قعةت کهه فهرد در آن صهحب

صهدای افهراد افهنون بهر اینکهه کهار پُرزحمه

بههه نظههرات پژوهشهه ر بسههت

شهخص ،تنهها زیهر یها بهم
ای ه

م کنهد ،ایجهاد

و پةچةهدهای اسه  ،کهاماً

دارد .رومروفرسههک  )۲017( 1در نقههد پههژوهش ب سهه
جههه

( )۲015پةشههنهاد م کنههد کههه بهتههر اسهه

رسههةدن بههه نتههایج عةنهه  ،۲تحقةقههات

دریاف  ۳ص رت گةهرد؛ ازایه رو ،در پهژوهش حاضهر بهرای غلبهه بهر ایه مشهک و دسه
یهافت بهه نتةجههگةری قابه اسهتنادتر ،از نظهرات مخاطبهان بهرای مقایسه صهدای 4بههازی ر و
دوبل ر استفاده شده اس .
 .3روش پژوهش

ای ه پههژوهش مبتن ه رویکههردی ترکةب ه

(سههالدانا و اوبرایههان )۲01۳ ،5بههرای پاسههخ بههه

سههالا ت پههژوهش از دو مرحلههه جمه آوری و تحلةه داده کةفه و کمّه اسههتفاده م کنهد.
به بةان دی هر ،دادهههای مه رد نظهر بها کمه

دو ابهنار مصهاحبه و پرسشهنامه جمه آوری و

تحلة گردید.
بهههمنظ ر بررس ه رابط ه ب هة کةفةّ ه

جنههای شههرل

(محص ه

صههدا و شخص هةّ پردازی در دوبلههه ،سههریا درام

سهها  )۲017-۲010ت لةههد شههبک «ب ب س ه ی ه » 6ان لسههتان

انتخهها شههد .ایهه سههریا  ،اقتباسهه از مجم عههه کتا هههای داسههتان شههرل
ن یسههندگ ِس هر آرت ه ر کههان دوی ه  7اس ه

هُلمههن بههه

کههه شهههرت جهههان دارد .سههریا شههرل

ن یسههندگ اسههتة ن م فههات و مههار گةههت  8دارای رتبهه  ۹/1از بان ه

بههه

اطّاعههات فههةلم و

1. Romero-Fresco
2. objective
3. reception Study
4. vocal performance
5. Saldanha & O'Brien
6. BBC One
7. Sir Arthur Canon Doyle
8. Steven Moffat & Mark Gatiss
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سههریا  1اس ه  .ای ه سههریا در چهههار فص ه بههه ماجراهههای کههه بههرای شههرل
هنرنمههای بنههدیک

هُلمههن بهها

کههامبرب  ،۲کارآگههاه خص ص ه و همکههار وی ،دکتههر جههان واتس ه ن بهها

بازی مارتة فهریم  ۳رخ م دههد ،م پهردازد .ایه مجم عهه عهاوه بهر شههرت جههان  ،در
ایهران نةهن محب بةه

تل ینیه ن ایهران پخههش و

بسهةاری دارد و بارههها از شهبکههای مختله

بههازپخش شههده اسه  .در پههژوهش حاضههر دو بُهر ِ سههه دقةقهههای از نسههخ زبههان اصههل و
دوبل ه همههان دقههای انتخهها

سهریا شهرل

انتخها

شههد .قسههم

ویهدی » 4جداسههازی شهد؛ یه

و بهوسهةل برنامه «بهر

سه دقةقههای از دقةقه  18تها  ۲0از قسهم
دقةق ه  40تهها  4۳قسههم

اوّ از فص ه اوّ و قسههم
اوّ فصه اوّ و یه

دوم از فص ه دوم انتخهها

به ترتةه

بررس ه (شههرل
امّ ها در بههر
شهه

ویههدی ی

ویهدی ی سهه دقةقههای از

شههد (مجم ه

دقةقه به ان لةس و شش دقةقه بهه فارسه به د) .دلةه انتخها
در ویهدی ی اوّ صهحنهای انتخها

دوم از فص ه دوم

ای ه دو ویههدی  ،شههش

ایه ویهدی ها ایه به د کهه

شهده به د کهه در آن شخصهةّ

اصهل مه ردِ

) ،مکالمهههای روزمههره و معم ه ل بهها همکههار خ ه د (جههان واتس ه ن) دارد؛

دی ههر ،طة ه

وس هةع از احساسههات (ماننههد تههرش ،عصههبانة  ،سههردرگم و

) را بههه بةننههده منتقهه م کنههد؛ ازایهه رو ،شههرک کنندگان م ت انسههتند ویژگ هههای

بةشههتری را در صههدای وی مشههاهده کننههد .همچن هة پژوهش ه ران قههادر ب دنههد صههدای وی
را بهصه رت همهجانبههه و دقةه تر بررسه نماینهد .شههرک کنندگان په
کلة ه

بهص ه رت انفههرادی ،بههه مقایس ه کةفةّ ه

از مشههاهدۀ هههر دو

صههدای بههازی ر و دوبل ه ر پرداختنههد و بههه

پرسشنامه پاسخ دادند.
درمجمهه  ۳۲ ،شههرک کنندۀ زن و مههرد فارسهه زبان بههرای پاسههخ ی بههه پرسشههنامه
(نهه  .پة سهه ) اعههام آمههادگ کردنههد و بههه سههالا ت پاسههخ دادنههد .شههرک کنندگان،
دانشههج یان یهها فارغالتحص هةان دورههههای تحص هةات تکمةل ه گههروه زبههان ان لةس ه چنههد

1. IMDb
2. Benedict Cumberbatch
3. Martin Freeman
4. video Cutter

کةفةّ
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دانش اه در ایهران بها مةهان ة سهن  ۲5سها ب دنهد .شهرک کنندگان بهه رو
هدفمند» 1انتخا

«نم نههگةری

شدند.

در ایهه پههژوهش بههرای جمهه آوری دادههههای کمّهه از یهه

پرسشههنام دو بخشهه

اسههتفاده ش هد .ن یسههندگان ای ه مقالههه بهها اسههتفاده از ال ه ی ت ص هةف ویژگ هههای کةفةّ ه
صهههدای ون له ه ون ( ،)1۹۹۹پرسشهههنام ضمةمهشهههده در پة سه ه

را طراحه ه کردنهههد.

بریههدهشههده از سههریا  ،بههه سههالا ت

شههرک کنندگان پ ه

از تماشههای قسههم های منتخ ه

پرسشهنامه بها انتخهها

یکه از گنینهههای بههة  1تها  10پاسهخ دادنههد .در ادامهه و در بخههش

مصاحبه ،از شهرک کنندگان خ اسهته شهد تها بها پاسهخ بهه چنهد پرسهش بهاز ،نظهرات خه د
در خصه ص دوبله ر انتخا شهده ،مةهنان شههباه

و تفهاوت کةفةّه

صهدای بهازی ر اصههل

و دوبل ر و احساش خه د را در ایه خصه ص بةهان کننهد .در ادامهه بهرای کسه
بةشههتر در مهه رد مطالهه

جنیةهات

مطرحشههده ،پرسههشهای تکمةلهه ف البداهههه طههرح گردیههد.

پاسخهای شهفاه  ،ضهب و په

از پةادهسهازی بههط ر کةفه بررسه شهد و درونمایهههای

پاسخها استخراج گرید.
بههه منظه ر حفهها روایه  ۲و تعههاد  ۳پههژوهش ،ابتههدا کلةه

دوبلههه و سههپ

کلةه

زبههان

اصههل بههرای نةمه از شههرک کنندگان بههه نمههایش درآمههد و بههرای نةمه دی ههر ابتههدا کلةه
زبههان اصههل و سههپ

دوبل ه آن پخههش شههد .از نسههخ  ۲5نرمافههنار « »SPSSبههرای تحلة ه

دادههای کمّ اسهتفاده گردیهد .نمه دار «هةسهت گرام» بههدسه آمهده از ایه نرمافهنار ،نشهان
داد کههه دادهههها ت زیه غةههر نرمهها دارنههد؛ ازای ه رو ،از آزمه ن «ناپارامتریه  4ویلکاکس ه ن»
برای تفسةر دادههای کمّ بههره گرفتهه شهد .شهایان یهادآوری اسه

5

کهه فاصهل اطمةنهان ۹5

درصد لحاظ گردید.

1. purposive sampling
2. validity
3. counterbalancing
4. nonparametric statistic test
5. Wilcoxon signed-rank test
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دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

بههرای اطمةنههان از روای ه پرسههشهای بخههش کمّ ه و کةف ه  ،نظههرات کارشناس ه چنههد
متخصص جم آوری شهد و اصهاحات مه رد نةهاز قبه از آغهاز مرحله جمه آوری دادههها
اعما شد.
 .4یافتههای پژوهش
 .1 .4یافتههای کمّی

بههر اسههاش مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعهه آمههاری
پژوهش ،اطّاعات جهدو  1بهه دسه

آمهد .سهپ  ،بها اسهتفاده از آزمه ن «ویلکاکسه ن» و

بهههمنظ ر مقایسهه ویژگ هههای کةفةّهه

صههدای بههازی ر و دوبلهه ر ،اطّاعههات جههدو  ۲از

نرمافههنار « »SPSSاسههتخراج گردیههد .در پایههان ،از اطّاعههات ایهه جههداو بههرای تفسههةر
دادهها و رد یا تأیةد فرضهةّه اسهتفاده شهد کهه در ادامهه ،هریه

از ویژگ ههای کةفةّه

بهتفصة م رد بررس قرار خ اهند گرف .
جدول  .1مقایسة میانگین و انحرا
متغیرها

بازیگر

میانگین

انحرا

معیار

تنش

5/۳750

۳/0۲410

خش

6/۹۳55

۲/۳7۹57

بازدم

4/۹06۳

۲/656۲1

بلندی

4/8710

۲/۲618۹

ُت

7/1۹۳5

۲/1۹7۲6

لرز

4/56۲5

۲/6۹۹۳1

خةش م شدگ

4/0۳1۳

۲/845۳1

متغیرها

دوبلور

معیار ویژگیهای کیفیّت صدای بازیگر و دوبلور

میانگین

انحرا

معیار

تنش

6/4۳75

1/۹۳۳۳7

خش

4/۳548

1/85۳80

بازدم

5/56۲5

۲/87۲۹8

بلندی

6/0000

1/6۹۳1۲

ُت

6/0۹68

1/81۳۹۲

صهدا

کةفةّ
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لرز

4/۲81۳

۲/70۲86

خةش م شدگ

4/۲188

۲/۳5186

جدول  .2سطح معناداری بین متغیرهای کیفیّت صدای بازیگر و دوبلور
Sig.

متغیرها

0/075

تنش  -Aتنش B

0/000

خش  -Aخش B
 -Aبازدم B

0/11۹

بازدم

0/047

بلندی  -Aبلندی B

0/018

ُت

0/6۹۹

لرز

0/74۳

خةش م شدگ

ُ -Aت B
 -Aلرز

B

 -Aخةش م شدگ B

بازی ر ،B :دوبل رA :

 .1 .1 .4تنش (پرتنشم)را )

بههر اسههاش مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعهه آمههاری در
جدو  ،1صدای بازی ر آرامتهر و صهدای دوبله ر پرتنشتهر اسه ؛ امّها بها ت جّهه بهه سهط
معنههاداری ( )p=0/075در جههدو  ،۲فههر
دوبل ه ر در جفهه

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای بههازی ر و

تههنش صههدا تفههاوت معنههاداری وجهه د نههدارد ،بههه لحههاظ آمههاری تأیةههد

م ش ه د ()p>۰/۰۵؛ بههه ای ه معنهها کههه تفههاوت ب هة کةفةّ ه
ویژگ ه تههنش صههدا ،چشههم ةر نب ه ده اس ه

صههدای بههازی ر و دوبل ه ر در

و دو صههدا تفههاوت معنههاداری در ای ه ویژگ ه

ندارند.
 .2 .1 .4خش (خشدارممالی )

بهها ت جّههه بههه مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامع ه آمههاری در
جدو  ،1صهدای بهازی ر خشدارتهر و صهدای دوبله ر مایمتهر اسه  .همچنهة بها ت جّهه
بههه سههط معنههاداری ( )p=۰/000در جههدو  ،۲فههر

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای
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بههازی ر و دوبل ه ر در جف ه

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

خههشداری صههدا تفههاوت معنههاداری وج ه د نههدارد ،بههه لحههاظ

آمههاری رد م ش ه د ()p>0/05؛ بههدی معنهها کههه تفههاوت ب هة صههدای بههازی ر و دوبل ه ر بهها
یکههدی ر در ایهه ویژگهه کههاماً بههارز اسهه  .بههه اعتقههاد شههرک کنندگان ،صههدای بههازی ر
خشدار و صدای دوبل ر مایم اس .
 .3 .1 .4بازدمی (همراه با بازد هوام بدون بازد هوا)

اگرچههه بههر اسههاش مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعه آمههاری
در جدو  ،1صدای بازی ر بهدون بهازدمِ هه ا و دوبله ر بها بهازدمِ هه ا اسه ؛ امّها بها ت جّهه
بههه سههط معنههاداری ( )p=0/11۹در جههدو  ،۲فههر
بههازی ر و دوبلهه ر در جفهه

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای

دمهه بهه دن صههدا تفههاوت معنههاداری وجهه د نههدارد ،از نظههر

آمههاری تأیةههد م ش ه د ( .)p>0/05تفههاوت ب هه دس ه

آمههده ب هة کةفةّ ه

صههدای بههازی ر و

دوبل ر در ای ویژگ محس ش و معنادار نةس .
 .4 .1 .4بلندی (بلندم)هسته)

بههر مبنههای مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعهه آمههاری در
جدو  ،1صهدای بهازی ر آهسهتهتر و صهدای دوبله ر بلنهدتر اسه  .همچنهة بها ت جّهه بهه
سههط معنههاداری ( )p=0/047در جههدو  ،۲فههر
بازی ر و دوبل ر در جفه

صههفر مبنهه بههر اینکههه بههة صههدای

بلنهدی صهدا تفهاوت معنهاداری وجه د نهدارد ،بهه لحهاظ آمهاری

رد م شهه د ()P>0/05؛ بنههابرای نتةجههه گرفتههه م شهه د کههه صههدای بههازی ر و دوبلهه ر،
مشخصهاً ،در ای ه ویژگ ه بهها یکههدی ر تفههاوت دارنههد .بههه اعتقههاد شههرک کننههدگان ،بههازی ر
صدای آهسته و دوبل ر صدای بلند دارد.
 .5 .1 .4تُن (زیرمب )

بههر اسههاش مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعهه آمههاری در
جهدو  ،1صهدای بهازی ر از دوبله ر بمتهر اسه  .همچنهة
( )p=0/018در جههدو  ،۲فههر

بها ت جّهه بهه سهط معنههاداری

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای بههازی ر و دوبل ه ر در

ویژگ ُت صهدا تفهاوت معنهاداری وجه د نهدارد ،بهه لحهاظ آمهاری رد م شه د ()p>0/05؛

کةفةّ
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بنابرای  ،نتةجه گرفته م ش د کهه بهه اعتقهاد شهرک کننهدگان ،صهدای بهازی ر و دوبله ر ههر
دو بم اس ؛ امّا صدای بازی ر بمتر اس .
 .6 .1 .4لرزش (لرزانمصا )

بههر مبنههای مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامعهه آمههاری در
جههدو  ،1صههدای بههازی ر و دوبله ر صههاز اسه  .همچنهة بهها ت جّههه بههه سههط معنههاداری
( )p=0/6۹۹در جههدو  ،۲فههر
جفهه

لههرز

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای بههازی ر و دوبل ه ر در

صههدا تفههاوت معنههاداری وجهه د نههدارد ،بههه لحههاظ آمههاری تأیةههد م شهه د

( .)p>۰/05شههایان یههادآوری اسهه

کههه بههازی ر و دوبلهه ر در ایهه ویژگهه صههدا شههباه

دارند.
 .7 .1 .4خیشومیشدگی (خیشومیم غیر خیشومی)

بهها ت جّههه بههه مةههان ة و انحههراز معةههار دادههههای گردآوریشههده از جامع ه آمههاری در
جههدو  ،1صههدای بههازی ر و دوبل ه ر غةههر خةش ه م اس ه  .همچن هة بهها ت جّههه بههه سههط
معنههاداری ( )p=0/74۳در جههدو  ،۲فههر
دوبل ه ر در جف ه

صههفر مبن ه بههر اینکههه ب هة صههدای بههازی ر و

خةش م شههدگ صههدا تفههاوت معنههاداری وج ه د نههدارد ،از نظههر آمههاری

تأیةههد م شهه د ( .)p>0/05نتههایج نشههان م دهنههد کههه بههازی ر و دوبلهه ر ،صههدای غةههر
خةش م دارند.
 .2 .4خالصة نتایج کمّی

بهها ت جّههه بههه اطّاعههات جههدو  ،۲از مةههان جف هههای کةفةّ ه
بههة صههدای بههازی ر و دوبلهه ر بههه ترتةهه
( ،)p=0/11۹لههرز

صههدا تفههاوت معنههاداری

در ویژگ هههای تههنش ( ،)p=۰/075بههازدم

( )p=0/6۹۹و خةش م شههدگ ( )p=0/74۳وجهه د نههدارد؛ بنههابرای

فرضههة صههفر (بههة صههدای بههازی ر و دوبلهه ر در هههر ویژگهه تفههاوت معنههاداری وجهه د
نههدارد) تأیةههد م ش ه د .همچنههة از مةههان جف هههای کةفةّ ه
صههدای بههازی ر و دوبل ه ر بههه ترتة ه

صههدا ،تفههاوت معنههاداری ب هة

در ویژگ هههای خههش ( ،)p=0/00بلنههدی ()p=0/047

و ُت ( )p=0/018وج د دارد و فرضة صفر رد م ش د.
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بنابرای  ،از مجمه
چهههار جف ه
جف

هفه

جفه

ویژگه کةفةّه

ویژگ ه ِ تههنش ،بههازدم  ،لههرز

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

صهدا ،صهدای دوبله ر بها بهازی ر در

و خةش م شههدگ ِ صههدا ،مشههابه

و در سههه

ویژگ ِ خش ،بلنهدی و تُه صهدا تفهاوت معنهاداری دارد؛ بهه ایه معنها کهه در جفه

خههش صههدا ،صههدای بههازی ر خههشدار و صههدای دوبل ه ر مایههم اس ه
صدا ،صدای بهازی ر آهسهته و صهدای دوبله ر بلنهد اسه  .در جفه
بازی ر بمتهر اسه  .هرچنهد ممکه اسه
هرکههدام بههه یه

سههر طةه

و در جف ه

بلنههدی

تُه صهدا نةهن صهدای

کهه در سهایر جف هها ،صهدای بهازی ر و دوبله ر

صههدا نندی ه تههر ش ه د ،امّها ای ه تفههاوت معنههادار و چشههم ةر

نةس .
 .3 .4یافتههای کیفی

شههرک کنندگان عههاوه بههر پاسههخ دادن بههه پرسشههنامه ،نظههرات خهه د را در مهه رد
تفاوتهای بة صهدای بهازی ر و دوبله ر بةهان کردنهد .همهانطه ر کهه در بخهش یافتهههای
کمّ ذکر شد ،صهدای دوبله ر بها بهازی ر در سهه جفه

ویژگه ِ بلنهدی ،خهش و تُه صهدا

تفههاوت معنههاداری داشه  .در ادامههه ،نظههرات شههرک کنندگان در مه رد ایه تفاوتههها ارایههه
م ش د.
در رابطه بها بلنهدی صهدا ،صهدای بلنهد دوبله ر در مقایسهه بها بهازی ر ،ایه احسهاش را
بههه مخاط ه

القهها م کههرد کههه شههرل

هم ه اره در حهها داد زدن اس ه ؛ چنانچههه یک ه از

شهرک کنندگان در پههژوهش بههه ایه نکتههه اشههاره نمه د« :ببةنةههد صههدای دوبله ر در مقایسههه
بهها بههازی ر بلنههدتره؛ ان ههار ک ه آدمهههای داخ ه اتههاا صداش ه ن (مکالمههه ب هة شههرل
جان) م شن ن» .در صهحنهای کهه ایه شهرک کننده بهه آن اشهاره م کنهد ،شهرل

و

و جهان

در رست ران در حا صهحب

کهردن بها یکهدی ر هسهتند و تنهها زمهان سهایر افهراد حاضهر

در رسههت ران مت جّهه شههرل

وی

م ش ه ند و ت جّهه خهه د را از مةههن شامشههان بههه سههم

معطه ز م کننههد کههه او ناگهههان شههرو بههه داد زدن م کنههد؛ امّ ها در نسههخ دوبلهشههده ای ه
فةلم ،مخاط

تص ّر م کنهد کهه تمهام افهراد حاضهر در اتهاا از ابتهدای شهرو مکالمهه بهة

آن دو قههادر بههه شههنةدن صههدای آنههها هسههتند .در ایه راسههتا ،یکه دی ههر از شههرک کنندگان

کةفةّ
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عقةده داشه

خةل ب

کهه« :چقهدر صهدای دوبله ر بلنهدتر از اصلشهه؛ ان هار همههجا داره داد مةننهه!

اعصابه!».

در م رد خهش صهدا نةهن صهدای بهازی ر خهشدار و صهدای دوبله ر نسهب

بهه صهدای

بهازی ر ،مایهم ارزیهاب شهده به د؛ امّها همهانطه ر کهه اکثهر شهرک کنندگان معتقهد ب دنهد،
اگر تطاب بةشتری بهة صهدای بهازی ر و دوبله ر مهد نظهر به د ،م بایسه
خشداری برای دوبلهه انتخها

م شهد؛ زیهرا بهه اعتقهاد مخاطبهان ،صهدای اصهل بهه دلةه

وجهه د دو ویژگهه خههشدار و بههم بهه دن از جههذابةّ

بةشههتری برخهه ردار اسهه  .یکهه از

شرک کنندگان در م رد ویژگ خهش صهدا اشهاره نمه ده اسه

(شرل

صهدای بمتهر و

) به همهة صهدای بهم و خهشدار

کهه« :اصهاً خه د بنهدیک

معروفهه دی هه! صهدا

خةله باکاسهه و بهه

جذبه کههاراکتر اضههافه کههرده» .بههاای وج د ،خههش صههدای کمتههر دوبله ر نسههب
خشدار بازی ر بهتنهای باع

بههه صههدای

تغةةر چندان در شخصةّ پردازی نشده اس .

عاوهبرای در ارتبها بها تُه صهدا ،شهرک کنندگان عقةهده داشهتند کهه صهدای دوبله ر
به اندازۀ صهدای بهازی ر بهم نةسه  .برخه از نظهرات شهرک کنندگان در ایه زمةنهه بهدی

قرار اس « :صدای دوبل ر بهه انهدازۀ صهدای بهازی ر بهم نةسه ؛ ان هار دوبله ر سهع کهرده
صههدا

بمتههر باشههه»؛ «صههدای دوبله ر جه انتههره .صههدای بههازی ر خةله بههم و پختهههاش»؛

«صههدای بههم بههازی ر بهها شخص هةّ
ی

کارآگاهه .ان ار صدا

متناس

در پاسههخ بههه مةههنان رضههای
 ۳۲نفههر ( 56درصههد) کةفةّ ه

کههاراکتر

همههاهن

با هم ن شخصةّ

بةشههتری داش ه ؛ چ ه ن شههرل

پةچةده و عمةقش ب د».

شههرک کنندگان از دوبل ه ر شخص هةّ

دوبلههه را  80درصههد بههه بهها و  1۲نفههر ( ۳7درصههد) کةفةّ ه

آن را  60درصههد بههه بهها ارزیههاب کردنههد و از دوبلهه ر و کةفةّهه
داشههتند .در ایهه مةههان ،تنههها دو نفههر ( 6درصههد) از کةفةّهه
درصد رضای

داشتند.

شههرل

 18 ،نفههر از

دوبلهه وی رضههای

دوبلههه بههه مةههنان کمتههر از 50
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بیش از هشتاد درصد

بیش از شصت درصد

شکل  .3میزان رضایت نسبی شرکتکنندگان از دوبلور شخصیّت شرلوک

 .5بحث و نتیجهگیری

در پاسههخ بههه پرسههشهای پههژوهش اعههم از اینکههه ،چههه شههباه ها/تفاوتهای مةههان
صدای بازی ر و دوبل ر وجه د دارد و آیها تغةةهر کةفةّه

شخصههةّ پردازی سههریا شههرل
دوبلهه ر شههرل
نندی ه

شههده اسهه ؟ نتههایج مقایسهه کةفةّهه

صههدای بههازی ر و

از دیههدگاه مخاطبههان نشههان داد کههه دوبلهه ر و بههازی ر کةفةّهه

بههه هههم داشههتند و از مجم ه

هف ه

ون ل ه ون ( ،)1۹۹۹تنههها در سههه جف ه

کةفةّ ه

جُف ه

صههدای

صههدای دستهبندیشههده ت س ه

خههش ،بلنههدی و ُت ه صههدا تفههاوت معنههاداری ب هة

آنههها مشههاهده گردیههد؛ بنههابرای  ،بهها ت جّههه بههه شههباه
دید مخاطبهان و نةهن ازآنجای کهه انتخها
کةفةّهه

صهدا در دوبلهه منجهر بهه تغةةهر در

صههدای بههازی ر و دوبله ر از

کةفةّه

دوبله ر بهدرسهت صه رت گرفتهه به د ،بها تغةةهر

صههدا بهههتنهای  ،تفههاوت چشههم ةری در شخصههةّ

بهتص یرکشةدهشههده در دوبلهه

فارسهه در مقایسههه بهها اصهه آن رخ نههداده اسهه  .همههانطهه ر کههه شههرک کنندگان اشههاره
کردند ،تفهاوت صهدای دوبله ر بها بهازی ر در سهه ویژگه ِ کةفةّه
دادن تغةةرات ه جنی ه در شخص هةّ

مههذک ر شههده ب ه د؛ بهههعن انمثا  ،شخص هةّ

فارسهه پرخاشهه رتر بههه نظههر م رسههةد و از جههذابةّ
نم ت ان ادّعا کرد کهه تنهها بهه دلةه تغةةهر کةفةّه
اسه

و شخصهةّ

صهدا ،تنهها م جه

روی

در دوبل ه

وی کاسههته شههده بهه د؛ بنههابرای ،

صهدا ،وجه ه از شخصهةّ

ازمةانرفتهه

در نسههخ دوبلهشهده بهها اصه آن تفهاوت چشههم ةری دارد؛ امّها م ته ان

کةفةّ

گفه
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کههه وجهه از شخصهةّ

وی کههمرنه

شههده اسه  .در ادامههه ،بههه بحه

یهها پررنه

پةرام ن تغةةرات احتمهال در شخصهةّ پردازی کهاراکتر دوبلهه نسهب
تفاوت کةفةّ

بهه اصه آن بهه دلةه

صهدای بهازی ر و دوبله ر در جفه ههای بلنهدی ،خهش و تُه صهدا پرداختهه

خ اهد شد.
در م ه رد بلنههدی صههدا ،یک ه از د یل ه کههه صههدای دوبل ه ر بلنههدتر از صههدای بههازی ر
ممکه اسه

اسه

بههه ایه دلةه باشههد کههه دوبله ر بهسههرع

جمههات را اِدا مه کنههد تهها

را شبةهسههازی نمایههد .معمه ً ،مخاطه

از

گه یش فههردی شههرل
صحب

کردن عادت ندارد و ممکه اسه

ایرانه بههه ای ه سههرع

مت جّهه معنه تمهام کلمهات نشه د و جها بمانهد؛

درنتةجه دوبله ر بها صهدای بلنهد کلمهات را اِدا مه کنهد تها مخاطه

شهه د؛ زیههرا یکهه از ویژگ هههای بههارز شخصههةّت شههرل

مت جّه معنهای کلمهات

هلمههن کههه وی را از سههایر

شخصه هةّ های سهههریا متمهههاین م کنهههد ،گه ه یش فهههردی منحصهههربهفرد وی اسه ه  .از
ویژگ هههای گه یش فههردی شههرل

م ته ان بههه سههرع

کههردن وی اشههاره

بهها ی صههحب

کرد کهه جمهات را بهدون ههة گ نهه ایهرادی در تلفها و بههراحته بها سهرعت بسهةار بها
بةههان م کنههد .ای ه مهههم بنهها بههر اذعههان ن یسههندگان ای ه سههریا  ،در شخص هةّ پردازی وی
نشههاندهندۀ ه ه
شههرل

ف االعههاده و نب ه غ وی اس ه  .بههه بةههان دی ههر ،سههرع

هماننههد فکههر کههردنش ،بهها اسه

و همههانطه ر کههه بهسههرع

خهه د تجنیهههوتحلة م کنههد ،بههه همههان سههرع

مطالهه

نظرات دو نفر از شرک کنندگان در م رد گ یش فردی شرل
«خ ه د بههازی ر تندتنههد و پش ه
سری فکر م کنه ،صهحب
نم رسه ی

سههر هههم دیههال

م کنهه؛ امّها دوبله ر مکه

کم کرده».

مسههای را در ذه ه

را بةههان م نمایههد؛ بهههعن انمثا ،
به ای ص رت ب د:

م گههه؛ یعن ه شههرل

هم نقههدر کههه

بةشهتری داره و بهه سهرع

جاههای  .بهه خهاطر همهة ان هار یکهم تصهنع شهده و داره یه

رُو م خ نه و همة بهه نظهر مه از بهاه

صههحب

به دن شخصهةّ

کههردن

نسهب

شهرل

مطلبه را از

بهه زبهان اصهل یکهم
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البتّ هه همههانطهه ر کههه یکهه از جهان هههای ترجمههه اشههاره م کنههد ،متهه ن ترجمهشههده،
معمهه ً ،طهه ن تر از مههت اصههل هسههتند (چسههترم )۲004 ،1؛ بنههابرای  ،در دوبلههه و
بهههناچار بههرای ایجههاد «هم اه ههها» بهههویژه «ل هم ههاه » ۲ممک ه اس ه

تمههام کلمههات

ترجمه نش ند (منان )1۳88 ،؛ بهه همهة دلةه  ،ایه احتمها وجه د دارد کهه سهرع

کمتهر

شههده باشههد .بههاای وج د ،بةههان ایهه نکتههه ضههروری اسهه

کههه اگرچههه تعههدادی از

کههردن شههرل

داشههتند ،عهدّهای

شههرک کنندگان از کاسههته شههدن سههرع

صههحب

شههکای

دی ههر بههر ای ه بههاور ب دنههد کههه در برخ ه از صههحنهها ،دوبل ه ر بهقههدری سههری صههحب
م کند که آنهها مت جّهه برخه از کلمهات نم شه ند؛ بنهابرای همهانطه ر کهه پةشتهر بةهان
شد ،دلة بلند ب دن صدای دوبله ر نسهب
مخاط

بهه بهازی ر م ت انهد تها

بهه

وی بهرای کمه

در فهم بهتهر باشهد .عهاوه بهر ایه  ،بلنهد به دن صهدای دوبله ر م ت انهد ناشه از

آن باشد که وی در برخه از م اقه سهع کهرده تها عصهبانة

شخصهةّ

را بها بلنهد کهردن

صدایش نشهان دههد؛ بنهابرای  ،بلنهدی صهدای دوبله ر در مقایسهه بها بهازی ر م جه
تا شخصةّ

در دوبله نسب

شهده

به اص آن عصب تر و پرخاش رتر جل ه کند.

در م رد ُت صدا ،اینکهه صهدای دوبله ر بهه انهدازۀ بهازی ر بهم نبه د ،م جه
تا از دید شهرک کنندگان حاضهر در ایه پهژوهش ،تها
خهه د مشههه د شهه د و شخصههةّ

شهده به د

دوبله ر بهرای بهم کهردن صهدای

تهها حههدی بههرای آنههها تصههنع جلهه ه کنههد ،شخصههةّ

کاراکتر در دوبله خهامتر بهه نظهر برسهد و زیرکه و دقّه

کمتهری نسهب

داشته باشد درحال که صدای بهازی ر بهه دلةه بهم به دن ،حه

بهه نسهخ اصهل

فهردی کهه شهغ مهمه را

بههر عهههده دارد ،القهها م کنههد و کارآگههاه بهه دن وی را باورپههذیرتر م کنههد .همچنههة  ،بایههد
ت جّه داش

که بم ب دن صهدای بهازی ر بهه دلةه محکهم و اسهت ار به دن ،حه

حرزهههایش را بةشههتر بههه مخاطهه

اعتمهاد بهه

القهها مهه کنههد کههه ایهه ویژگهه بهها پةچةههدگ کههار

همخ ه ان دارد؛ درحال کههه ای ه م ه ارد در دوبلههه بههه علّ ه

تفههاوت در ُت ه صههدا کمرن ه

شده اس .

1. Chesterman
2. lip synchrony

کةفةّ
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همهانطه ر کههه از ون له ون ( )1۹۹۹نقه شههد ،ابعههاد کةّفةّه
نةسهتند؛ بلکههه ههر ویژگه روی طةه

قههرار م گةهرد؛ بنههابرای  ،صهدای یه

بسةار بهم یها بهه مةهنان کمتهری بهم باشهد .کةفةّه
متفاوت اس ؛ بدی معنا که صدای یه
بلکه ترکة

صههدا تقاب هههای دوگانههه
فهرد م ت انههد

صهدای ههر فهرد ترکةبه از ویژگ ههای

شهخص فقه زیهر یها بهم ،بلنهد یها آهسهته نةسه ؛

ای ویژگ ها بها یکهدی ر بهه همهراه بافه

و مه قعةت کهه فهرد در آن صهحب

م کند ،صهدای وی را م سهازند؛ چنانکهه در ایه مه رد صهدای دوبله ر نةهن بهم اسه ؛ امّها
صههدای بههازی ر بمتههر اس ه  .عههاوه بههر ای ه  ،از صههدای بههازی ر هم ه اره بهها تعههابةری نظةههر
صههدای «باپرسههتةژ» و «ش هة » یههاد شههده اس ه  .صههدای بههم و خههشدار و بههه تعبةههر عامههه،
مخمله وی بهه همههراه لهجه «پهها » 1بازی ر/کهاراکتر بهه تعله وی بهه طبقه مرفهه جامعه
ان لسههتان اشههاره دارد .در ایه راسههتا ،تعههدادی از شههرک کنندگان اشههاره کردنههد کههه صههدای
دوبل ه ر نههه بههه انههدازۀ صههدای بههازی ر اصههل ؛ امّ ها بههه انههدازۀ قاب ه قب ه ل از ای ه ویژگ ه
برخهه ردار بهه ده اسهه  .آنههها صههدای وی را جههنص صههداهای شههة

ارزیههاب کردنههد؛ امّهها

همچنان صهدای بهازی ر را بهه دلةه بمتهر و خشدارتهر به دن ،جهذا تر از صهدای دوبله ر
م دانستند.
در مه رد خههش صههدا ،تنههها از جههذابةّ

بههازی ر کههه بههه خههشدار به دن صههدایش متّکه

ب د ،نند شرک کنندگان در پهژوهش کهم شهده به د .همچنهة بها ت جّهه بهه کمتهر بهم به دن
صههدای دوبل ه ر ،کم ه از مرم ه ز ب ه دن ،پختههه ب ه دن و مةههنان اعتمادبهههنف

و اطمةنههان بههه

سخنان وی برای شرک کنندگان کم شده ب د.
با ت جّه بهه اینکهه «صهدای ههر فهرد ماننهد اثهر ان شه
تمةههن اسهه » (د ر ،۲ص ،)۲۲ .م تهه ان گفهه
ت جّه به تشابه کةفةّ

منحصهربهفرد ،قابه شناسهای و

کههه دوبلهه فارسهه در انتخهها

دوبلهه ر بهها

صهدا بهة بهازی ر و دوبله ر م فّه عمه کهرده اسه  .در تأیةهد ایه

مهم م ت ان بهه نتهایج پهژوهش آقهامای ( )1۳۹4اشهاره نمه د .در ایه پهژوهش نشهان داده
شههد کههه از نظههر مخاطبههان ،دوبل ه صداوس هةما در هم ههاه

شخص هةّت  ۳نسههب

بههه دوبل ه

1. posh accent
2. Dolar
3. character synchrony
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شههبک «ب ب سهه فارسهه » م فّهه تر عم ه کههرده اسهه  .ازآنجای کههه پههژوهش مههذک ر بهها
جامع ه آمههاری ک ه چک دارد ،نم ت ه ان در ای ه م ه رد نظههر قطع ه داد .بههاای وج د ،دلة ه
ای م فّقةّه

را م ته ان در ایه حقةقه

جسهتج کهرد کهه دوبل رهها در صداوسهةما دارای

سههابق بسههةار درخشههان در امههر دوبلههه هسههتند و همههة تجربههه و سهها ها کههار در امههر
گ ینههدگ سههب

شههده اسهه

پههژوهش عههامری و خ

تهها کههار آنههها از کةفةّهه

بهها تری برخهه ردار باشههد .نتههایج

سههلةقه ( )۲0۲0نةههن بههر ای ه امههر ص هحّه م گذارنههد کههه بةننههدگان

ایرانه  ،دوبلههههای صداوسهةما را بههه دلةه کةفةّه

بهها تر بههه دوبلههههای مههاه ارهای تههرجة

م دهند.
معمهه ً مههدیران دوبههاژ ،دوبلهه ران را انتخهها

م کننههد کههه کةفةّهه

صههدای آنههها بهها

بههازی ران اصههل مشههابه باشههد (کةههارو .)۲00۹،1در ای ه ارتبهها  ،نتههایج پههژوهش ایمههان و
سههلةقه ( )1400نشههان داد کههه مههدیران دوبههاژ ایرانهه بههر اسههاش چهههار معةههار

خ

شخصهةّ پردازی ،ویژگ هههای هنرپةشهه ،نه
را انتخهها
کةفةّ ه
خ

نقهش و صههاحدیهد مههدیر دوبهاژ ،دوبله ران

م کننههد و تهها ح هدّ امکههان در تبةههة شخص هةّ پردازی در دوبلههه بههه مق لههههای

صههدا و بههازآفرین لهجههه ت جّههه دارنههد .از س ه ی دی ههر ،نتههایج پههژوهش دانههای فر،

سههلةقه و پاکههار( )۲0۲0بهها عنهه ان «بررس ه هم ههاه و کةفةّ ه

رسههم در ایههران» بهها انتخهها

ترجم ه دوبل ه غةههر

و بررس ه  10ف هةلم آمریکههای  ،نشههان داد کههه در دوبل ه غةههر

رسههم ایههران ،هم ههاه محتهه ای  ۲و آغههازی-پایههان  ،مشک سههازتری هم اه ههها بههرای
همانندسههازی در دوبلههه هسههتند .ای ه در حههال اس ه
آوایه  ،4در حهدّ مطله

در دوبلههه ایجههاد شههده اسه

ایران  -حت در دوبلههای غةر رسم  -به بح

انتخا

کههه هم ههاه شخص هةّت  ،حرکت ه  ۳و
کههه نشههان از ت جه مههدیران دوبههاژ
دوبل ر و صدا دارد.

ع امهه دی ههری بههر تغةةههر شخصههةّ پردازی طهه دوبلههه تأثةرگههذار م باشههند؛ نظةههر
گ یش فردی کهه کةفةّه

صهدا زیرمجم عه آن اسه  .در ایه راسهتا ،در پهژوهش مهدادیان
1. Chiaro
2. content synchrony
3. kinesthetic synchrony
4. phonetic synchrony

کةفةّ
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( )۲01۲در ارتبههها بههها سهههریا فهههرار از زنهههدان )۲005-۲017( 1نشهههان داده شهههد کهههه
مشک سهازتری ویژگه بهرای تهةم دوبلهه ،همانندسهازی تفاوتههای فرازبهان فهردی ۲به ده
اسهه  .در ایهه مطالعههه بههة ویژگ هههای بةههان شخصههةّ
تفاوت وجه د داشه ؛ بههعن انمثا  ،شخصهةّ
و تردید؛ امّا در دوبله بها قاطعةّه

در زبههان اصههل و دوبلهه آن

لةهنکل بهاروز کهه در زبهان اصهل بها شه

سهخ م گفه  .بها ت جّهه بهه اینکهه سهب

شخص هةّ ها بهها اسههتفاده از سههاختار گرامههری خههاص ،انتخهها
کةفةّ

واژگههان ،نح ه ۀ تلفهها و یهها

صهدای خهاص ایجهاد م شه د (ولمهر و زابالبةاسهک  ،)۲014 ،در دوبلهه بایهد عهاوه

بر گ یش فردی شخصةّ ها به شبةهسهازی صهدا نةهن دقّه
م ضه

سهخ گفهت

در برخ ه ژانرههها از اهمّةّ ه

شه د .بهه نظهر م رسهد کهه ایه

بهها تری برخ ه ردار اس ه ؛ نظةههر ژانرهههای تههاریخ و

زندگةنامههه کههه در آنههها شخصةّ /شخصههةّ های حقةقهه نظةههر شخصههةّ های تههاریخ یهها
افههراد حقةقهه بههه تصهه یر کشههةده م شهه ند و ن یسههنده/کارگردان/بازی ر زمههان زیههادی را
صههرز شبةهسهههازی هرچههههتمامتر شخصههةّ

مههذک ر م کننهههد (رننتهه  ۳و زابالبةاسهههک ،

 .)۲0۲۲در کنار شبةهسهازی چههره ،رفتهار ،پ شهش و گه یش فهردی و لهجهه ،کةفةّه

صهدا

نةههن بخشهه از ایهه شخصههةّ پردازی را شههام م شهه د .در ایهه راسههتا ،سههنچنم مپةئ

( )۲0۲0مثهههال از فه هةلم زندگةنامه ه ج .ادگهههار )۲011( 4مه ه آورد کهههه در آن لئ نهههاردو
دیکههاپری  ،5مههاهههها زمههان صههرز تقلةههد شههة ۀ سههخ گفههت ج .ادگههار اوّلههة ریههة
از.ب ه .آی نم ه د ،سههاعات زیههادی بههه صههدای ضب شههدۀ وی گ ه

داد و بههه کم ه

یه

آواشناش خِبهره سهع کهرد تها تارههای صه ت خه د را بهرای تقلةهد صهدای ادگهار تق یه
نماید؛ به همهة دلةه در نسهخ نههای  ،دیکهاپری  ،کهاماً ،مسهل بهر کنتهر بلنهدی صهدا،
تُهه و ریههتم بةههان خهه د ههاهر شههد و ت انسهه

شههة ۀ فههردی 6سههخ

گفههت ادگههار را

شبةهسازی کند؛ کاری که دوبل ر در دوبل اسپانةای از انجام آن عاجن ب د.
1. Prison break
2. distinctive paralinguistic idiosyncrasies
3. Ranzato & Zabalbeascoa
4. J. Edgar
5. Leonardo Dicaprio
6. idiosyncratic elements
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در ژانرهههای علم تخةل ه ممک ه اس ه

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

شخص هةّ های تخةل ه  ،کةفةّ ه

صههدای خاصّ ه

داشههته باشههند؛ نظةههر رباتههها و شخصههةّ های ماننههد دارث ویههدر در جنهه
گهال م در اربهها

سههتارگان،1

حلقههها ،۲اژدههها در هابةه  ،۳تههان ش در انتقامج یهان 4و غةههره کهه در ایه
زیهادی بهه اصه

م ارد ،معم ً ،صدای بهه کهار رفتهه بههجای ایه شخصهةّ ها بها شهباه

آنههها در دوبلههه شبةهسههازی م شهه ند و در صهه رت نةههاز ،مهنههدش صههدا از نرمافنارهههای
صههداگذاری مخصهه ص بههرای اضههافه کههردن افک هههای صهه ت
اسههتفاده م نمایههد .بایههد ت جّههه داشه
اهمّةّ ه

کههه در ژانرهههای کمههدی ،ت جّههه بههه کةفةّ ه

برخ ه ردار اس ه ؛ زیههرا کةفةّ ه

شهه د؛ بهههعن انمثا  ،شخصههةّ

زم بههه صههدای دوبلهه ر

جنههة

صههدای شخص هةّ

م ت انههد سههب

صههدا از

خنههدۀ مخاط ه

در سههریا دوسههتان )1۹۹4-۲004( 5و یهها اکثههر

شخصةّ های سةتکامهای انةمةشن نظةر مرد خان اده-1۹۹۹( 6حا حاضر).
در پایههان ،بایههد خاطرنشههان سههاخ

کههه پههژوهش حاضههر بههر آن بهه د تهها ت جهه

پژوهشهه ران را بههه بررسهه مسههای فرازبههان دوبلههه جلهه

کنههد .پههژوهش پةرامهه ن

م ضهه عات نظةهههر لهجهههه ،گهه یش فهههردی و سهههایر ویژگ ههههای فرازبهههان م ت انهههد از
م ضهه عات پةشههنهادی قابهه ت جّههه بههرای پژوهشهه ران آتهه باشههند .عههاوه بههر ایهه ،
پژوهشهه ران م ت اننههد در مطالعههات آینههده ،ایهه مسههئله را در ارتبهها بهها دی ههر انهه ا
محص ت سهةنمای بررسه نماینهد و از شهرک کنندگان غةهر دانشهج در کهار خه د بههره
ببرند.
کتابنامه

آقامای  ،ا .)1۳۹4( .هم ام و مناس ه سههازی فرهن
آرزوهای بنر

در دوبله :م ردپژوه سههریا های شههرل

و

دوبل شهبک سهه ج .ا .ا و ب ب سه فارسه ( ،پایاننام منتشهرنشهدۀ کارشهناسه ارشهد).

دانش اه فردوس مشهد ،مشهد ،ایران.
1. Star Wars
2. Lord of the rings
3. Hobbit
4. Avengers
5. Friends
6. Family guy
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پیوست
نام و نام خان ادگ :

س :

خانم  1آقا ۲

با سام و تشکّر از همکاری شما در ای پژوهش .خ اهشمند اس

شرل

 ،نظر خ د را در م رد هری

از ویژگ های صدای شخصةّ

پ

از مشاهدۀ بخشهای از سریا

اصل به نام شرل

هلمن با عام

زدن

یک از گنینههای  1تا  10مشخص نمایةد.
ویژگ صدای بازی ر اصل

ردی
Lax
1
۲

آرام
Smooth
مایم

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

است ار

nonbreathy
۳

صدای بدون

tense
محکم و
rough
خشدار
breathy

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

بازدم ه ا

صدای
همراه با
بازدم ه ا

4

Soft
آهسته

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

loud
بلند

5

High
زیر

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

low
بم

6

Plain
صاز

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

vibrato
لرزان

7

Non-nasal
غةر خةش م

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

nasal
خةش م
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نام و نام خان ادگ :

خانم  1آقا ۲

با سهام و تشهکر دوباره .خ اهشهمند اسه
خ د را در خصه ص هری

دورۀ پنجاه و پنجم ،شمارۀ دوم

پ

س :

از مشهاهدۀ بخشهای از دوبله فارسه سهریا شهرل

از ویژگ های صهدای دوبل ر شهخصهةّ

اصل به نام شرل

 ،نظر

هلمن با عام

زدن

یک از گنینههای  1تا  10مشخص نمایةد.
ردی

اصل

ویژگ صدای دوبل ر شخصةّ
Lax

1
۲

آرام
Smooth
مایم

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

است ار

nonbreathy
۳

صدای بدون

tense
محکم و
rough
خشدار
breathy

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

بازدم ه ا

صدای
همراه با
بازدم ه ا

4

Soft
آهسته

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

loud
بلند

5

High
زیر

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

low
بم

6

Plain
صاز

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

vibrato
لرزان

7

Non-nasal
غةر خةش م

1

۲

۳

4

5

6

7

8

۹

10

nasal
خةش م

دربارة نویسندگان
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