
Language and Translation Studies, Vol. 55, No.2                                                     1 

 

 

Voice Quality and Characterization in Dubbing: The Case of Sherlock 

in Persian Dubbing 
 

Sima Imani 

Department of English, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

 

Masood Khoshsaligheh1   
Department of English, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

 

Received: 22 June 2019       Accepted: 30 August 2020 

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.  
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 شرلوک ال یسر  یفارس یرسم دوبلة ی پژوه  مورد:  در دوبله یپردازشخصیّت  و صدا کیفیّت 
 

 ( ایران   مشهد،   مشهد،   فردوسی   دانشگاه   انگلیسی،   زبان   گروه )   ایمانی   سیما 

 ( ایران   مشهد،   مشهد،   فردوسی   دانشگاه   انگلیسی،   زبان   گروه )   * سلیقه خوش   مسعود 

 چکیده

 دوبلههه باوج داینکههه. اسهه   ایههران در شههنةداریدیداری ترجمهه  شههة ۀ تههری رایج دوبلههه

 کانهها  روی بههر محههدودی هههایپژوهش اسهه ، شههنةداری و دیههداری کانهها  دو دارای

 نظةههر)  دوبلههه  فرازبههان   ع امهه   بررسهه   آنکهههحا   ؛اسهه    گرفتههه  صهه رت  دوبله  شنةداری

 شههنةداری کانهها  در ت جّههه درخهه ر م ضهه عات از ت اننههدم ( صههدا کةفةّهه   صههدا، تُهه 

 و معنهها صههحة  انتقهها  دوبلههه، کةفةّهه   روی بههر مسههایل  چنههة  کههه زیههرا ؛باشههند دوبلههه

 آن بههر حاضههر ترکةبهه ِ پههژوهشِ ،روازایهه . تأثةرگذارنههد مخاطهه   بهها ارتبهها  برقههراری

 ،آن اصههل  زبههان نسههخ  و شههرل    سههریا  فارسهه  رسههم  دوبلهه  بررسهه  بهها تهها اسهه  

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

 بندیدسههته از راسههتا، ایهه  در. کنههد تعةههة  را پردازیشخصههةّ   بههر صههدا کةفةّهه   تغةةههر

 هههایویژگ  مقایسهه  و تعةههة  جههه  ( 1۹۹۹) لهه ون ون صههدای کةفةّهه   هههایویژگ 

 صهه رت  دو  بههه  کنندهشههرک    ۳۲  نظههرات.  شههد  اسههتفاده  دوبلهه ر  و  بههازی ر  صدای  کةفةّ  

 مجمهه   از کههه داد نشههان آمدهدسهه  به نتههایج. شههد تحلةهه  و آوریجمهه   کمّهه  و کةفهه 

 بههازدم ، تههنش،  فهه  جُ  چهههار  در  بههازی ر  بهها  دوبلهه ر  صههدای  صههدا،  کةفةّهه    فهه  جُ  هف  

 صههدا تُهه  و بلنههدی خههش، فهه  جُ سههه در و داشههته مشههابه   شههدگ خةش م  و لههرز 

 صههدای بهه دن بلنههدتر مخاطبههان، دیههدگاه از بنههابرای  اسهه ؛ داشههته معنههاداری تفههاوت

 نظههر بههه پرخاشهه رتر دوبلههه، شخصههةّ   اسهه   شههده سههب   بههازی ر بههه نسههب   دوبلهه ر

 ،بههازی ر بههه نسههب   دوبلهه ر صههدای بهه دن زیههر و صههدا خههش کههاهش همچنههة ،. برسههد

 ایهه  هاییافتههه. شهه د کاسههته مخاطبههان بههرای شخصههةّ     جههذابةّ مةههنان  از  شههده  م ج  

 و دارد بسههةاری اهمّةّهه   دوبلههه مخاطبههان بههرای صههدا کههه اسهه   آن از حههاک  پههژوهش
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 کةفةّهه   ارتقههای باعهه   ،دوبلههه در اصههل  صههدای سههازیشبةه و صههدا انتخهها  بههه ت جّههه

 دد.گرم   مخاطبان  سةنمای  تجرب 

دوبلههههه، دوبلهههه ر،  ةداری،شههههندیداری ترجمهههه  رسههههانه، ترجمهههه  :هاکلیدددددوا ه

 صدا  کةفةّ   پردازی،شخصةّ  

 مهمقّد. 1

نقهه  مخاطهه     را بههرایداسههتان ،ةداریو شههن یههدارید یهانشههانه ةهه رکت بهها ههها ةلمف

  مختله  ترجمه یههاة هشه بهه کمه  ی هربهه زبهان د  انتقها  داسهتان از زبهان  ی ا  .کنندم 

 ۲چاومههه بههه اعتقههاد .(۲01۲، 1رمایهه ) ةههردگ ماز جملههه دوبلههه صهه رت  ةداریشههنیههدارید

 ةداریو شههن یههدارید یدو مجههرا یهه از طر شههنةدارییداریمعنهها در محصهه  ت د ،(۲004)

مههه، وشههده ت سهه  چایبندنظام طبقهنشههانه 10از مجمهه    .یابههد مههانتقهها   ة بههه مخههاطب

، ۳شههناخت ی شمااز:  انههدعبارتکههه  ةرنههدگ قههرار م یریتصهه  یدر مجههرا نظامشههش نشههانه

، ۹ زبههان نظامچهههار نشههانه .8ینحهه و  7ةکهه گراف، 6 ، تحههر5ّ، برداشهه 4یرن اشههت تص 

ده  ةههاناز م». گةرنههد م یجهها ةداریشههن یدر مجههرا ةههنن 1۲یهه و آوا 11ةقای ، م سهه10 فرازبههان

کهه  اسه   نظام مربه   بهه مسهای  زبهاننشهانه  یه تنهها    ،چاومهه  ت س شده  نظام ارایهنشانه

 «مرسههه م در مطالعهههات ترجمهههه اسههه  یشههه رز از هنجارهههها  چرخشههه ۀدهندنشهههان

، ةداریشهههن یم جههه د در مجهههرا یهانظاماز نشهههانه یکههه  (.۲78، ص. ۲01۳ ،1۳)مانهههدی

بههه  ت اننههد م ةداریشههنیههدارید  ترجمهه ۀحهه ز انمحققّههکههه  اسهه   فرازبههان نظامنشههانه

 
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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آن  هههاییژگ صههدا و و کةفةّهه  ةههرنظ  فرازبههان هههایویژگ انتقهها    چ هه ن   بررسهه

 ی هربهه زبهان د   دوبلهه از زبهاندر فرآینهد  کهه    ةهرهغ  و  یهتمصدا، ُته  صهدا، ر  یهمانند بلند

 .(۲01۲چاومه، ) بپردازند  ،ش ند منتق  م

دوبلههه و  ةههارعمههدۀ بههازار در اخت، یههراندر ا ةداریشههنیههداریانهه ا  ترجمهه  د ةههانم از

 شه ند دوبلهه م   ملّه  پخهش از رسهان   یها بهرایا  هها و سهرةلممهام فت   یبهاًتقر  .اس   1برصدا

بهههه عرصههه  پررونههه  و  ت جّهههه بههها ی ،بنهههابرا(؛ ۲016؛ ۲014 ی،و عهههامر ةقهسهههل)خ  

 اهمّةّهه  ۀ دوبلهههحهه ز پههژوهش در یههران،در ا ترجمههه ۀة شهه یهه ا (ةلةهه ن م)مخاطهه  پر

های مختلهه  دوبلههه قب ل  پههژوهش بهها بررسهه  جنبهههچنانکههه تعههداد قابهه  .دارد یایههژهو

سهههلةقه، مههههدینادخان  و خ   ؛1۳۹8سهههلةقه و محمهههدعلةناده، خ  ) اندانجهههام شهههده

دوبلههه در کههه در ایهه  اسهه   ةداریمباحهه  شههن اهمّةّهه . (1401لمفجههان ، ؛ نعمت 1۳۹6

انتخها    ،از دوبلهه انتظهار دارد  ةننهدهکهه ب  یاز مه ارد  یکه   .دارد  سهروکار  با صهدا  وهل  اوّ

. (۲018 ،فریههدسههلةقه و خناع خ   ،عههامری)اسهه   ةلمفهه شخصههةّ متناسهه  بهها  یصههدا

از ع امهه   یکهه انتخهها  دوبلهه ر مناسهه   کههه اسهه  بههاور یهه بههر ا (۲01۲) چاومههه

  ع امهه  فرازبههان در ایهه  شههة ۀ ترجمههه، تغةةههر یههراز؛ اسهه  دوبلههه  ةّههقم فّ ۀکنندة تضههم

عهه    را شهه ند دا ما دوبلهه ررا کههه ت سهه    کلمههات  یامعنهه دت انهه م صههدا کةفةّهه  ةههرنظ

را بههه مخاطهه  فههرد  شخصههةّ کههه   از جملههه عهه امل بنههابرای ،؛ (۲015، ۲)ب سهه  دکنهه

همههراه صههدا  حرکههات بههدن بهههحهها ت چهههره و ، درواقهه سهه . ا او یصههدا ،شناسههاند م

)ب سهه ،  سههازندمخاطهه  آشههکار  یرا بههرافههرد   رات و احهه ا ت درونههتفکّهه ت اننههد م

متفههاوت از  کههاماً  یصههدا کةفةّهه بهها  یانتخهها  دوبلهه ر صهه رت در، ی بنههابرا؛ (۲015

ممکه    -دههد م  ة را تشهکفهرد     یّهاز ه    صهدا بخشه  ینکههبهه ا  ت جّههبا  -   اصل  ی رباز

 ةةههرتغ،  ندتههر شههررنهه پُ یهها و تههررنهه کههم یو  شخصههةّت هههاییژگ از و ی هاجنبههه اسهه 

 ةةهرتغرا  فهرد    شخصهةّ از    ةننهدهب  در ِ  ،ةةهراتتغ  یه تمهام ا.  دنهبرو  ة از به   حتّه  یا  د ونکن

 .دنده م

 
1. voice-over 

2. Bosseaux 
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آن بهر   ةرصهدا در دوبلهه و تهأث  کةفةّه   ةةهرتغ  یهدم ضه   جد   پژوهش حاضر به بررسه 

حهه زه بههه نظههر  یهه گرفتههه در امطالعههات صهه رت  بهها بررسهه. پههردازدم  پردازیشخصههةّ 

پههژوهش بههر بههه   کمهه ةارمطالعههات بسهه ةداری،مباحهه  شههن اهمّةّهه رغم علهه  رسههد کههه م

بهرای ایه  امهر    مختلفه  یه د    .انهددوبلهه پرداخته   و ع امه  فرازبهان  ةداریکانا  شهن  روی

ع امههه   یسههه جش و مقاسهههن هاییو دشههه ار ی محهههدوداز جملهههه  تههه ان برشهههمرد،م 

پهژوهش   یسهندگانن   ی ،محهدود  یه غلبهه بهر ا  یبهرا  افهراد(.  یصهدا  کةفةّ   ةر)نظ   فرازبان

و  یژگهه فهه  وافههراد را بههه هفهه  جُ یکههه صههدا (1۹۹۹) 1«ون لهه ون» یاز ال هه  حاضههر

شهده در پهژوهش مطرح  یههاپرسهش  .بردنهدبههره    ،اسه نمه ده    ةمتقسه  یژگ و  یرزچهارده  

 اند:شرحای  به حاضر  

 شخصههةّ و دوبلهه ر  ی ربههاز یصههدا ةههانم ی هههاها و تفاوتچههه شههباه  .1

 وج د دارد؟  شرل  

 یا  سهر  پردازیشخصهةّ در    ةةهرمنجهر بهه تغ  ،دوبلهه  درصهدا    کةفةّه   ةةهرتغ  یاآ .2

 شده اس ؟  شرل  

بهه پرسهش   ةفه ک  یههاتها بها اسهتفاده از داده  ک شهد حاضهر در ابتهدا م  رکةب ِت   پژوهشِ

  فرضهةّ  یةهدتأ  یهارد    یپاسهخ بهه پرسهش دوم بهرا  بهرایدر ادامهه،    و  وهش پاسخ دهد  پژاوّ

وجهه د  یتفههاوت معنههادار یژگهه و دوبلهه ر در هههر و ی ربههاز یصههدا ة صههفر بهها گههنارۀ »بهه

 ش د.م   استفاده  های آمار استنباط ندارد« از آزم ن

 پژوهش یشینةپ. 2

جههن  از   احساسههات متفههاوت  ت اننههد م شههانیباز یهه از طر ی رانکههه بههاز طهه رهمههان

 ةههنخهه د ن یصههدااز ، دنههناةنتهها اننجههار را در مخاطبههان بران  تفههاوت  ب ی،دردهههم  ،دلهههم

بههر  ةشههترهرچههه ب ةرگههذاریتأثو   شخصههةّت هههاییژگ و یشدر جههه  نمهها یابههنار عن انبههه

راه رفههت ،  ةدن،نهه   لبههاش پ شهه». (۲014، ۲سههک اولمههر و زابالبة) کننههد اسههتفاده م مخاطهه 

بهه   ة ۀو شه  ةهانا بامّه  ؛کننهد م   فهرا معرّفهرد    شخصهةّ   یهادیز  حهدّتها     حرکت  یهاژس 

 
1. Van Leeuwen 

2. Voellmer & Zabalbeascoa 
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و  یشهههاند ،عمهه  افکههار ،گفتههار یههتمبهه دن صههدا و ر یههروبمزبههردن کلمههات، لحهه ،  کههار

 1ةروچِکهههاچ بهههه اعتقهههاد (.64، ص. ۲010چ بةنهههه، ) «دههههد را انتقههها  م یو یباورهههها

و   کامههةرلحهه ، اشههارات غ یهه از طر جمههات در محههاوره یاز معنهها  بخشهه ،(۲016)

 ۲و آنههدرم  ةنتاشسهه یههاشداسهه  کههه  یههادصههدا آنقههدر ز اهمّةّهه . یابههد صههدا انتقهها  م

داننههد و  مهههم آن مهه یهه در دوبلههه را از جملههه معا ی ربههاز یصههدا کةفةّهه حههذز ( ۲00۹)

 .دهند م  ة دوبله ترجبر را    یرن ی ز ة ،دل ة به هم

 دوبله یداریبر بُعد شن یمبتنمطالعات بر  یمرور. 1. 2

 سهههازی ب م یبهههرا ایغةرحرفهههه و ایحرفهههه مختلههه  سهههط ح در جههههان در دوبلهههه

اسههتفاده  اییانهههرا هههاییو باز یا  سههر ةلم،ماننههد، فهه  مختلفهه یاچندرسههانه یمحتهه ا

 دوبلههه خههدمات از متفههاوت  انهه ا  شهه د، مشههاهده م 1کههه در نمهه دار  ط رهمههان. شهه د م

 ةقه،سههل)خ   ایههران وجهه د دارد در  خههارج شههنةدارییدارید یهابرنامههه  ارایهه بههرای

۲0۲۲.) 

 
 ( 2022 سلیقه،)خوش ایران در دوبله شناسیِگونه . 1 نمودار

 
1. Chakhachiro 

2. Cintas & Anderman 
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و  اسه  ةداریو شهن یهدارید  ،زبهان بُعهدِسهه  یدوبلهه دارا معتقهد اسه ( ۲015)  ب س

 ةشههترب ی،وبههه اعتقههاد . ةههردقههرار گ  مهه رد بررسههجانبههه همه ط رهبههآن  بُعههدهههر سههه  یههدبا

دوبلههه متمرکههن   بههر بُعههد زبههان شههنةدارییداریترجمهه  دگرفتههه در حهه زۀ صهه رت مطالعههات

 اند.غاف  ماندهآن ابعاد   یرسا   بررسو از   اندهب د

 بههه ةداریشههنیههداریترجمهه  متهه ن د هاییو دشهه ار ةههدگ چةپبههه  ةههنن( ۲004) 1ةهه پِت

 ةرتههأثپژوهشهه ران را بههه  ت جّههه نمهه ده واشههاره  ةرکامهه و غ  کامهه یوجهه د اجههنا ةهه دل

کههه در جنبهه   صهه رتی بد؛ کنههد و دوبلههه جلهه  م یرنهه ی بههر ز ةرکامهه ع امهه  غ

 ی هانم نهه  طهرحو بها    پهردازد کلمهات م  یاُته  صهدا بهر معنه  ةرتهأث   بهه بررسه  ةرکام غ

 ُته  صهدا  یه طرکهه از     و احساسهات    رسهاندن معهان  قهادر بهه  یرنه ی کهه ز  دهد نشان م

کهار گهرفت  ُته  مناسه    را بها بهه   معهان  یه ا  ،دوبله ر  که درحال  ؛ةس ن  ،ش ند برداش  م

 .دهد مبه مخاط  انتقا   

مبحهه  انتخهها  صههدا در  اهمّةّهه  بههر ةههدتأکبهها هههدز  ی ههرد یامقالهههدر  (۲01۹)ب سهه  

 دوبلهه ر 11. پههردازد م ۲مهه ر ةههانج ل یمهه رد دوبلهه ران فرانسهه  ، بههه پههژوهش دردوبلههه

انههد. در سههخ  گفته یو یجابههه هههاةلمدر ف مهه ر ی هنرنمهها یمتفههاوت از ابتههدا یفرانسهه 

 یجابههچههار دوبله ر متفهاوت  ،  اندسها  پخهش شهده  یه    طه   کهه هم ه  یو  ةلمچهار ف

دوبلهه ران را بهها اسههتفاده از مفههه م  یصههدا ةةههرتغ ةرتههأثانههد. ب سهه  صههحب  کرده مهه ر

 ی صه رت انتخها  صهدا در کهه اسه  بهاور یه ابهر  ونمه ده  یواکهاو «یهدفرو  ۳ناملم ش»

تههر دوبلههه کم ینههاملم ش بهه دن صههداممکهه  اسهه   ،ی ربههاز  اصههل یمشههابه بهها صههدا

 ش د.  اشحسا

بهها ُتهه   را  اصههل شخصههةّ پههنج  یُتهه  صههدا  در پژوهشهه ةههنن (۲01۹) 4ةئ م مپ سههنچن

 ی آشهنا  یا  سهر  از  قسهم (ه  نُه  درمجمه  فصه  )ههر    17قسهم     درهها  ن آندوبل را  یصدا

و  ةسهه ان لزبههان جملههه بههه  ۳60) یاجملههه 7۲0 ایةکههرهدر پ (۲005-۲014) 5بهها مههادر

 
1. Pettit 

2. Julianne Moore 

3. uncanny 

4. Sánchez-Mompeán 

5. How I met your mother 
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 ۲14کههه در  دنشهان دا یو های بررسه یج. نتهاکهرد یسهههمقا( ةای اسهپان زبهان جملهه بهه ۳60

دوبلهه ران در  ةای ،اسههپان زبههان شههده بهههجملهه  دوبله ۳60( از مجمهه   درصههد 4/5۹)مهه رد 

  اصهل ةلمفهنظهر  مه رد 1یمحته ا ،ةجههدرنتو  اندُته  صهدا مرتکه  اشهتباه شهده  سازیةهشب

 یاگ نههههبه(  تههه جّه و ب یمنهههدهاسهههتهنا و تمسهههخر، تعجهه ، عاق ةهههرنظ  )احساسههات 

طنهن کهام    جنبه  ،ةننهدهباسه  کهه  شهده  باعه     ةةهرتغ  یه و ا  یافتهه  متفاوت به مقصد انتقا  

 .در  نکندط ر کام   آن را به یاو نم ده در     نسب  ص رتبهرا  

  یسههپهه  از مقا دوبلههه، ةداریشههن جنبهه  ةشههتربهها هههدز شههناخ  ب نةههن (۲016) ۲ اداچهه

شههده ( بهها شههش نسههخ  دوبله۲001) 4شهههر اشههباح  ژاپنهه ةمةشهه ان ۳تعههداد لحظههات سههک ت

 یه بهه ا چه  و آلمهان یجمهه ر  ،جنه ب کهره فرانسهه،  ی ان،تها  یکها،آمر  یکش رها  به زبان

 ةههنانم ی تههرکم ،یکههای آمر ةسهه ِشههده بههه ان لدوبله نسههخ  اسهه  کههه یافتهههدسهه   ةجهههنت

و   5 لحظهات سهک ت بها اسهتفاده از عبهارات اضهاف  یه و ااسه   مک  و سهک ت را داشهته  

مخاطهه  بههه کههه نسههب   یکههای تهها مخاطهه  آمر انههدیدهگرد ی نی جهها  صهه ت  یهههاجل ه

 کند.برقرار    ةلمبا ف  ةشتریارتبا  ب  ،به سک ت عادت ندارد   ژاپن

 تنههها ،در دوبلههه ةداریع امهه  شههن ةنهه زمگرفته در صهه رتمطالعههات  ةشههترب ، ط رکلّبههه

پههژوهش حاضههر از  آنکهههحا   نههد؛ا کمتّپژوهشهه ران فههردی  هههایة تحلنظههرات و بههر 

مطالعههات تمههام کههه  کههردخاطرنشههان  یههدبا، ی بههراعاوه. بههرد بهههره م ةههننظههرات مخاطبههان ن

 .اندشدهانجام    یرانا بستر  خارج از ،ةشة پ

 پژوهش یارچوب نظرهچ. 2. 2

 ةشههههم هههاییژگ وتعههاریف  چهه ن  دارد؛صههدا وجهه د  کةّفةّهه از  یدمتعههدّ ی تعههار

 ةههاندر ب شهه ند، محسهه   ماز آن   جنیهه ،دفههرد قههرار دارنهه یصههدا  ِکههه در پ هه یحاضههر

 ةههنتم ی ههرافههراد د یاز صههدا ینههدهگ فههرد  یصههدا هههاآن از طریهه و  یابنههد نمهه د م ینههدهگ 

 
1. attitudinal context 

2. Adachi 

3. silence 

4. Spirited away 

5. Fillers 
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صههدا را بهها اسههتفاده از هفهه   کةفةّهه  (1۹۹۹)ون لهه ون . (1۹۹1، 1کریسههتا  ) شهه د داده م

 8 شههدگةش م خو  7، لههرز 6، ُتهه 5ی، بلنههد4 ، بههازدم۳، خههش۲تههنش: یژگهه فهه  وجُ

 :کند م  ة ت ص  یرز  ص رتبه

بههه  یو کههه شهه د دچههار تههنش م  شههخص زمههان یصههدا: 9تددنش )پددرتنشم(را ( -1

  جمعهه یبههرا خ اهههد م یههاداشههته و اسههترش  مثا  عن انبهههباشههد؛ تحهه  فشههار  یلهه د  

 10ةنتههرت  ،گلهه  هایةچهههفشههردن ماه یهه فههرد از طر یحالهه  صههدا یهه کنههد. در ا  سههخنران

  راحتبهههو صههدا را  کنههد را آزاد مخهه د  یگلهه  هایةچهههفههرد ماه کههه هن اما امّهه ؛شهه د م

 ةهه طشههام   ت انههد . تههنش صههدا مشهه د آرام از دهههانش خههارج م ی صههدا ،سههازد رههها م

 د.باشترش، تمسخر، استهنا و درد از جمله  از احساسات   ةع وس

فههرد،  یدار اسهه  کههه در کنههار صههداخههش ی صههدا 11(:یدد  دارممالخددش )خش -2

در  ةشههترسهه  کههه با یژگهه و یهه دار بهه دن شهه د. خههش ةدهشههن ةههنن ی ههرید یصههداها

 ،معمه ً .  شه د م  ةدهمهردان شهن  یدر صهدا  ةشهترب  ی بنهابرا  ؛اسه   ةدنم قاب  شهنب   یصداها

 ت اننههد م «را » یهادار دارنههد. خ اننههدهخههش ی صههدا ،مخهه  و خشهه افههراد بهها  ههاهر زُ

 ةهرسه  کهه بهه تعبا  ی صهدا  یهمما  ی، صهدادر مقابه باشهند.    یژگه و  ی ا  یبرا   مثا  خ ب

 یههدهگردآن حههذز   اضههاف هههایی پاراز شههده و تمههامِ یکههارروغ ، (1۹۹۹)ون لهه ون 

 اس .

کهه فهرد از نفه  افتهاده    زمهان:  12)همراه با بددازد  هوامبدددون بددازد  هددوا(  یبازدم  -3

فههرد  یههه ا بهها صههدا ةهه کههه در آن ترک  حههالت هههر یههاو  کشههد نفهه  م  سههختبه ،اسهه 

 
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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هسههتند؛ همههراه بهها بههازدم ههه ا  یاز صههدا یبههارز یهههاباشههد، مثا  مشههخص  وضهه حبه

کههه قصههد  ةلماغهه اگر در فهه  زنهه شخصههةّ همههراه بهها بههازدم ههه ا در  یصههدا مثا  عن انبههه

 هاشخصههةّ  ة بهه یکهه و نند  ةمةّصههم ۀدهندنشههان، را داردمقابهه  خهه د  شخصههةّ  یاغهه ا

 اس .

کههه فههرد  شهه د احسههاش م ةشههتربلنههد بهه دن صههدا ب  زمههان: 1)بلندم(هسددته( یبلنددد -4

 یبهراصهدا  یبلنهد  ،دههد. معمه ً بانتقها     یرا بهه مسهاف  دورتهر  داشهته باشهد صهدا   سع

 .اس صدا    و نقط  مقاب  آن آهست  رود کار م سلطه و قدرت به  یشنما

 ،کهه معمه ً   گ نهه  ی بهد  ؛اسه فهرد مهرتب     جثه   ُت  صدا بها انهدازۀ  :2ب (میرتُن )ز  -5

 م دارند.ب   ی صدا ،و افراد درش   یرز  ی صدا ،افراد ک چ 

شههدن و از دسهه    دهندۀ احساسههات نشههان ،لههرزان یصههدا: 3)لرزانمصددا ( لددرزش -6

از   یصهاز، بهدون لهرز  و عهار  ت انهد صهدا م  داشه  کهه  ت جّهه  یهدبادادن کنتر  اسه .  

 گ نه احساش باشد.  هر

 ةنه صهدا از ب  ةهدکهه مکهان ت ل   زمهان(:  یشددومیخ  یرغمیشددومیبددودن )خ  یشومیخ  -7

 اس .  « ت دماغ»ه  ةانعام ةربه تعب  یاو  ةش م خ یو  یکه صدا  ش د گفته م  ،فرد باشد

صههدا از  کةفةّهه  هههاییژگ ملمهه ش و یبنددسههتهوجهه د  جههه  بههه اضههردر پههژوهش ح

 14و  یژگه فه  وال ه  بها قهرار دادن هفه  جُ  یه ا.  اسهتفاده شهد  (1۹۹۹)ون له ون    یال  

و  ةههة امکههان تع ،هههایژگ از و یهه هر ة ت صههو  مشههخص ی هادر دسههته یژگهه و یههرز

 ةههدتأک (1۹۹۹). ون لهه ون کنههدپههذیر م امکان و دوبلهه ر را ی ربههاز یصههدا کةفةّهه  یسهه مقا

 صهدا  یژگه بلکهه ههر و؛  ةسهتندو متضهاد ن  4دوگانهه  یههاتقاب   ،صهدا  کةفةّ که ابعاد    کند م

و  طةهه صههدا در سههر  یژگهه و یهه کههه  صهه رتی بد؛ گةههرد قههرار م یهه  طةهه  رویبههر 

 ةاربسه»از    به دن صهدا  یهرز  یهامثها  درجه  بهم    ط ربهه؛  گةهرد آن قهرار م  یدر انتها  ی رید

ههر فهرد   یصهداهمچنهة ،  .  اسه   رةّهمتغ  ةفه ط  صه رتبه  «یهرز  ةارتها بسه  یرز»و    «بم تا بم

 
1. loud/soft 

2. high/low 

3. vibrato/plain 

4. binary opposition 
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 بهم  یها  یهرتنهها ز  ،شهخص  یه   یکهه صهدا  معنها  ی بهد؛  متفاوت اس   هاییژگ از و  ةب ترک

 یهه ا ةهه از ترک ،یههمفههرد دار یهه  یکههه از صههدا  بلکههه برداشههت ؛ةسهه آهسههته ن یههابلنههد و 

 یجهاد، اکنهد کهه فهرد در آن صهحب  م  ةت بافه  و مه قع  ة و همچنه  یکهدی ربها    هایژگ و

 کهاماً  اسه ،  ایةچةهدهرزحمه  و پکهار پُ  ینکههبهر اافهنون  افهراد    یصهدا  ة . ت صهش د م

در نقههد پههژوهش ب سهه   (۲017) 1. رومروفرسههک دارد  بسههت پژوهشهه ر  بههه نظههرات

 ةقههاتتحق، ۲ عةنهه یجبههه نتهها ةدنبهتههر اسهه  جههه  رسهه کههه کنههد م ةشههنهادپ (۲015)

دسه  مشهک  و    یه غلبهه بهر ا  ی، در پهژوهش حاضهر بهرارویه ازا؛  ةهردص رت گ  ۳یاف در

و  ی ربههاز 4یصهدا یسه مقابهرای از نظهرات مخاطبهان  ،ترقابه  اسهتناد گةریةجههنتبهه  یهافت 

 .ه اس استفاده شدر دوبل 

 روش پژوهش. 3

پاسههخ بههه  یبههرا (۲01۳ ،5اوبرایههان و سههالدانا) بتنهه  رویکههردی ترکةبهه م پههژوهشایهه  

 .دکنهه اسههتفاده م  و کمّهه ةفهه کو تحلةهه  داده  یآورجمهه  مرحلهههاز دو پههژوهش سههالا ت 

و   یآورمه رد نظهر بها کمه  دو ابهنار مصهاحبه و پرسشهنامه جمه   یهها، دادهی هرد  ةانبه ب

 تحلة  گردید.

درام  یا  سههر ،در دوبلههه پردازیشخصههةّ صههدا و  کةفةّهه  ة رابطهه  بهه  سههمنظ ر برربههه

ان لسههتان  6«یهه  سهه ب  ب»شههبک   ةههد( ت ل۲017-۲010محصهه   سهها  )شههرل    ی جنهها

بههه  شههرل   هُلمههن  داسههتان یهههاکتا  همجم عههاز   اقتباسهه ،یا  سههر یهه انتخهها  شههد. ا

ر آرتهه ر کههان  دو یسههندگ ن  بههه شههرل    یا  دارد. سههر  جهههان  کههه شهههرت  اسهه  7یهه سههِ

و  ةلمفهه  اعههات بانهه  اطّاز  1/۹رتبهه   یدارا 8ةههت م فههات و مههار  گ ة ناسههت یسههندگ ن 

 
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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لمههن بهها شههرل   هُ یکههه بههرا ی در چهههار فصهه  بههه ماجراههها یا  سههر یهه . ااسهه  1سههریا  

واتسهه ن بهها جههان دکتههر  ،یو همکههار و  ، کارآگههاه خص صهه۲کههامبرب  یک بنههد ی هنرنمهها

در    ،مجم عهه عهاوه بهر شههرت جههان  یه . اپهردازد م  ،دههد رخ م  ۳یم فهر  ة مارت   یباز

پخههش و  یهرانا ینیه نمختله  تل  یهاو بارههها از شهبکه دارد ةاریبسه ةه محب ب ةهنن یهرانا

   وزبههان اصههل  از نسههخ ایةقهههدق سههه ر ِدو بُههدر پههژوهش حاضههر . اسهه  بههازپخش شههده

از فصهه  دوم  م  و قسههم  دواز فصهه  اوّ  اوّقسههم  همههان دقههای  انتخهها  شههد. دوبلهه  

 یههدی یو یه ؛ شهد یجداسههاز 4«یهدی وبهر  »برنامه   ةل وسهههو بانتخها   شهرل   یا  سهر

از   ایةقههسهه دق  یهدی یو  یه   و  فصه  اوّ   اوّاز قسهم     ۲0تها    18  ةقه از دق  ایةقههسه دق

شههش  یههدی ،دو و یهه مجمهه   ا) از فصهه  دوم انتخهها  شههد مقسههم  دو 4۳تهها  40 ةقهه دق

کهه   به د  یه ا  یهدی هاو  یه انتخها  ا  ةه به د(. دل   بهه فارسه  ةقهو شش دق  ةس به ان ل  ةقهدق

 مه ردِ   اصهل  شخصهةّ کهه در آن  به د  انتخها  شهده    یا  صهحنهاوّ  یهدی یودر    ةه ترت   به

 ؛)جههان واتسهه ن( داردبهها همکههار خهه د و معمهه ل  روزمههره  یامکالمههه ،)شههرل  (  بررسهه

و   سههردرگم ة ،تههرش، عصههبانماننههد از احساسههات ) ةع وسهه ةهه ط ،ی ههرا در بههر  دامّهه

 هههاییژگ و ت انسههتند کنندگان م، شههرک رویهه ازا؛ کنههد منتقهه  م ةننههدهشهه  ( را بههه ب

 یو یصههدا نههدقههادر ب د انپژوهشهه ر ة . همچنههمشههاهده کننههد یو یدر صههدارا  ةشههتریب

کنندگان پهه  از مشههاهدۀ هههر دو . شههرک دنههینما  بررسهه ترةهه و دق جانبههههمه صهه رتبه را

و دوبلهه ر پرداختنههد و بههه  ی ربههاز یصههدا کةفةّهه  یسهه بههه مقا ،یانفههراد صهه رتبه ةهه کل

 .پرسشنامه پاسخ دادند

 بههه پرسشههنامه ی پاسههخ   یبههرازبان فارسهه کنندۀ زن و مههرد شههرک  ۳۲، درمجمهه  

 ،گانکنندشههرک  .پاسههخ دادنههد سههالا تبههه و  کردنههد  اعههام آمههادگ (ة سهه . پنهه )

چنههد  ةسهه گههروه زبههان ان ل ةلهه تکم ةاتتحصهههههای دوره ةانالتحصههفارغ یهها یاندانشههج 

 
1  . IMDb 

2. Benedict Cumberbatch  

3. Martin Freeman 

4. video Cutter 
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 ةریگنم نهه»کنندگان بهه رو   . شهرک ب دنهد  سها    ۲5   سهن  ةهان ة م  بها  دانش اه در ایهران

 .انتخا  شدند  1«هدفمند

  دو بخشهه  پرسشههنامیهه  از   کمّهه یهههاداده یآورجمهه  یپههژوهش بههرا یهه در ا

 کةفةّهه  هههاییژگ و ةف ت صهه یبهها اسههتفاده از ال هه ایهه  مقالههه  یسههندگانن  .دشههاسههتفاده 

 .کردنهههد  را طراحههه ة سههه شهههده در پةمهضم  پرسشهههنام ،(1۹۹۹ون لههه ون ) یصهههدا

 سههالا تبههه  ،یا  شههده از سههریههدهمنتخهه  بر یهاقسههم  یکنندگان پهه  از تماشههاشههرک 

در بخههش  و در ادامهه پاسهخ دادنههد. 10تها  1های بههة  انتخهها  یکه  از گنینهه ابهپرسشهنامه 

ات خه د نظهر بهه چنهد پرسهش بهاز،پاسهخ  بها    کنندگان خ اسهته شهد تها، از شهرک مصاحبه

بهازی ر اصههل   صهدای کةفةّه شههباه  و تفهاوت  مةهنانشهده، در خصه ص دوبله ر انتخا 

جنیةهات در ادامهه بهرای کسه     بةهان کننهد.در ایه  خصه ص  را  و دوبل ر و احساش خه د  

طههرح گردیههد.  البداهههه فهای تکمةلهه  پرسههش ،شههدهبةشههتر در مهه رد مطالهه  مطرح

 هاییههمادرونو    شهد  ط ر کةفه  بررسه هسهازی بهو په  از پةاده  ، ضهب های شهفاه پاسخ

 استخراج گرید.  هاپاسخ

زبههان  ةهه دوبلههه و سههپ  کل ةهه ابتههدا کل ،پههژوهش ۳و تعههاد   ۲یهه منظهه ر حفهها روا بههه

ابتههدا کلةهه   ی ههرد ةمهه ن یآمههد و بههرادر یشبههه نمههاکنندگان ک از شههر ةمهه ن یبههرا  اصههل

 ةهه تحل یبههرا «SPSS» افههنارنرم ۲5نسههخ  از . زبههان اصههل  و سههپ  دوبلهه  آن پخههش شههد

نشهان   ،افهنارنرم  یه آمهده از ادسه هبه  «ةسهت گرامه». نمه دار  یهدگرداسهتفاده     کمّ  یهاداده

 5«یلکاکسهه نو 4یهه ناپارامتر»، از آزمهه ن رویهه ازادارنههد؛ نرمهها   ةههرغ یهه ههها ت زداد کههه داده

 ۹5  ةنهانفاصهل  اطم  اسه  کهه  یهادآوری  یانشهاشهد.  بههره گرفتهه     کمّ  یهاداده  ةرتفس  یبرا

 .یددرصد لحاظ گرد

 
1. purposive sampling 

2. validity 

3. counterbalancing 

4. nonparametric statistic test 

5. Wilcoxon signed-rank test 
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، نظههرات کارشناسهه  چنههد   و کةفهه های بخههش کمّههروایهه  پرسههشبههرای اطمةنههان از 

هها آوری دادهجمه   حات مه رد نةهاز قبه  از آغهاز مرحله و اصها  آوری شهدجم متخصص  

 اعما  شد.

 های پژوهشیافته. 4

 یکمّ یهاافتهی . 1. 4

 یاز جامعهه  آمههار شههدهگردآوری یهههاداده ةههارمع و انحههراز ةههان ة اسههاش م بههر

و   «یلکاکسه نو»دسه  آمهد. سهپ ، بها اسهتفاده از آزمه ن  ه  به  1اعات جهدو   اطّ  ،پژوهش

از  ۲اعههات جههدو  اطّ و دوبلهه ر، ی ربههاز یصههدا کةفةّهه  هههاییژگ و یسهه منظ ر مقابههه

 ةرتفسهه یجههداو  بههرا یهه اعههات ا، از اطّیههاندر پا. یههدگرداسههتخراج  «SPSS» افههنارنرم

صهدا   کةفةّه   ههاییژگ واز    یه هر  ،کهه در ادامهه  اسهتفاده شهد  فرضهةّه  یةدتأ  یاها و رد  داده

 .قرار خ اهند گرف   م رد بررس  ة تفصبه

 
 و دوبلور یگرباز یصدا کیفیّت هاییژگیو یارو انحرا  مع یانگینم  یسةمقا .1 جدول

 یرهامتغ یارانحرا  مع                   یانگینم       

 یگرباز

 تنش ۳750/5 0۲410/۳

 خش ۹۳55/6 ۳7۹57/۲

  بازدم ۹06۳/4 656۲1/۲

 یبلند 8710/4 ۲618۹/۲

 تُ  1۹۳5/7 1۹7۲6/۲

 لرز   56۲5/4 6۹۹۳1/۲

 شدگ ةش م  خ 0۳1۳/4 845۳1/۲

 یرهامتغ یارانحرا  مع                  یانگینم       

 دوبلور

 تنش 4۳75/6 ۹۳۳۳7/1

 خش ۳548/4 85۳80/1

  بازدم 56۲5/5 87۲۹8/۲

 یبلند 0000/6 6۹۳1۲/1

 تُ  0۹68/6 81۳۹۲/1
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 لرز   ۲81۳/4 70۲86/۲

 شدگ ةش م  خ ۲188/4 ۳5186/۲

 

 و دوبلور یگرباز یصدا  کیفیّت یرهایمتغ ینب  یسطح معنادار .2 جدول

Sig. یرهامتغ 

075/0 

000/0 

11۹/0 

047/0 

018/0 

6۹۹/0 

74۳/0 

 Bتنش  -Aتنش 

 Bخش  - Aخش 

 B  بازدم - A  بازدم

 B یبلند - A یبلند

 B تُ  - A تُ 

 Bلرز   -Aلرز  

 B  شدگةش م  خ - A  شدگةش م  خ

A : ی رباز B :دوبل ر،   

 )پرتنشم(را ( تنش. 1. 1. 4

در  یاز جامعهه  آمههار شههدهگردآوری یهههاداده ةههارو انحههراز مع ةههان ة اسههاش م بههر

بهه سهط    ت جّهها بها  امّه  ؛تهر اسه پرتنش  دوبله ر  یصهداتهر و  آرام  ی رباز  ی، صدا1جدو   

و  ی ربههاز یصههدا ة بهه ینکهههبههر ا  ، فههر  صههفر مبنهه۲ در جههدو   (=075/0p) یمعنههادار

 یةههدتأ یوجهه د نههدارد، بههه لحههاظ آمههار یدوبلهه ر در جفهه  تههنش صههدا تفههاوت معنههادار

و دوبلهه ر در  ی ربههاز یصههدا کةفةّهه  ة معنهها کههه تفههاوت بهه یهه بههه ا (؛<۰۵/۰p) شهه د م

 یژگهه و یهه در ا ینبهه ده اسهه  و دو صههدا تفههاوت معنههادار ةرچشههم  ،تههنش صههدا یژگهه و

 ندارند.

 دارممالی ()خش خش. 2. 1. 4

در  یاز جامعهه  آمههار شههدهیگردآور یهههاداده ةههارو انحههراز مع ةههان ة م بههه ت جّهههبهها 

 ت جّههبها    ة اسه . همچنه  تهریمما  دوبله ر  یصهداتهر و  دارخش  ی ربهاز  ی، صهدا1جدو   

 یصههدا ة بهه ینکهههبههر ا  ، فههر  صههفر مبنهه۲در جههدو   (=000/۰p) یبههه سههط  معنههادار
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وجهه د نههدارد، بههه لحههاظ  یصههدا تفههاوت معنههادار یدارو دوبلهه ر در جفهه  خههش ی ربههاز

و دوبلهه ر بهها  ی ربههاز یصههدا ة کههه تفههاوت بهه معنهها ی بههد(؛ p<05/0) شهه د رد م یآمههار

 ی ربههاز یصههدا ،کنندگانشههرک  بههه اعتقههاد. اسهه بههارز  کههاماً یژگهه و یهه در ا یکههدی ر

 اس . یمما دوبل ر  یدار و صداخش

 )همراه با بازد  هوام بدون بازد  هوا( یبازدم. 3. 1. 4

 یاز جامعهه  آمههار شههدهیگردآور یهههاداده ةههارو انحههراز مع ةههان ة م بههر اسههاشاگرچههه 

 ت جّهها بها  امّه  ؛هه ا اسه   له ر بها بهازدمِهه ا و دوب  بهدون بهازدمِ  ی رباز  ی، صدا1در جدو   

 یصههدا ة بهه ینکهههبههر ا  ، فههر  صههفر مبنهه۲ ( در جههدو  p=11۹/0) یبههه سههط  معنههادار

از نظههر وجهه د نههدارد،  یبهه دن صههدا تفههاوت معنههادار  و دوبلهه ر در جفهه  دمهه ی ربههاز

و  ی ربههاز یصههدا کةفةّهه  ة دسهه  آمههده بههه تفههاوت بهه .(<05/0p) شهه د م یةههدتأ یآمههار

 .ةس نمحس ش و معنادار   یژگ و ی دوبل ر در ا

 )بلندم(هسته( یبلند . 4. 1. 4

در  یاز جامعهه  آمههار شههدهیگردآور یهههاداده ةههارو انحههراز مع ةههان ة م یمبنههابههر 

بهه  ت جّههبها  ة تر اسه . همچنهبلنهد دوبله ر یصهداتر و آهسهته ی ربهاز ی، صهدا1 جدو  

 یصههدا ة بهه ینکهههبههر ا  فههر  صههفر مبنهه، ۲در جههدو  ( =047/0p) یسههط  معنههادار

 یوجه د نهدارد، بهه لحهاظ آمهار  یصهدا تفهاوت معنهادار  یو دوبل ر در جفه  بلنهد  ی رباز

 ،و دوبلهه ر ی ربههاز یکههه صههدا شهه د م گرفتههه ةجهههنت ی بنههابرا(؛ P<05/0) شهه د رد م

 ی ربههاز ،کننههدگانشههرک  بههه اعتقههادتفههاوت دارنههد.  یکههدی ربهها  یژگهه و یهه در ا ،مشخصههاً

 بلند دارد.  ی آهسته و دوبل ر صدا  ی صدا

 زیرمب (تُن ). 5. 1. 4

در  یاز جامعهه  آمههار شههدهگردآوری یهههاداده ةههارو انحههراز مع ةههان ة م بههر اسههاش

 یبهه سهط  معنههادار ت جّههبها  ة تهر اسهه . همچنهاز دوبله ر بم ی ربهاز ی، صهدا1جهدو  

(018/0p= )  و دوبلهه ر در  ی ربههاز یصههدا ة بهه ینکهههبههر ا  ، فههر  صههفر مبنهه۲در جههدو

 (؛p<05/0)  شه د رد م  یوجه د نهدارد، بهه لحهاظ آمهار  یُت  صهدا تفهاوت معنهادار  یژگ و



 17...                                                                               در دوبله  یپرداز ةّصدا و شخص  ةّفةک 

 

 

و دوبله ر ههر   ی ربهاز  یصهدا  ،کننهدگانشهرک   بهه اعتقهادکهه    ش د مگرفته    ةجهنت  ی ،بنابرا

 تر اس .بم ی رباز  یا صداامّ ؛اس دو بم 

 )لرزانمصا ( لرزش. 6. 1. 4

در  یاز جامعهه  آمههار شههدهیگردآور یهههاداده ةههارو انحههراز مع ةههان ة م یمبنههابههر 

 یبههه سههط  معنههادار ت جّهههبهها  ة . همچنههو دوبلهه ر صههاز اسهه  ی ربههاز ی، صههدا1جههدو  

(6۹۹/0p=)   و دوبلهه ر در  ی ربههاز یصههدا ة بهه ینکهههبههر ا  ، فههر  صههفر مبنهه۲ در جههدو

 شهه د م یةههدتأ یوجهه د نههدارد، بههه لحههاظ آمههار یجفهه  لههرز  صههدا تفههاوت معنههادار

(05/۰p>.) صههدا شههباه   یژگهه و یهه و دوبلهه ر در ا ی ربههاز اسهه  کههه یههادآوری یانشهها

 دارند.

 )خیشومیم غیر خیشومی( شدگییشومیخ. 7. 1. 4

در  یاز جامعهه  آمههار شههدهگردآوری یهههاداده ةههارو انحههراز مع ةههان ة م بههه ت جّهههبهها 

بههه سههط   ت جّهههبهها  ة . همچنههاسهه  ةشهه م خ ةههرو دوبلهه ر غ ی ربههاز ی، صههدا1جههدو  

و  ی ربههاز یصههدا ة بهه ینکهههبههر ا  ، فههر  صههفر مبنهه۲در جههدو  ( =74۳/0p) یمعنههادار

 یآمههاراز نظههر وجهه د نههدارد،  یصههدا تفههاوت معنههادار شههدگ ةش م دوبلهه ر در جفهه  خ

 ةههرغ ی صههداو دوبلهه ر،  ی ربههازد کههه نههده نشههان م یجنتهها (.<05/0p) دشهه  م یةههدتأ

 دارند.  ةش م خ

 یکمّ یجنتا ةخالص. 2. 4

 یصههدا تفههاوت معنههادار کةفةّهه  یهههاجف  ةههاناز م، ۲ جههدو  اعههات اطّبههه  ت جّهههبهها 

  ، بههازدم(=075/۰pتههنش ) هههاییژگ در و ةهه ترت  و دوبلهه ر بههه ی ربههاز یصههدا ة بهه

(11۹/0=p  لههرز ،)(6۹۹/0p= ) شههدگ ةش م خو (74۳/0p= )ی ؛ بنههابراوجهه د نههدارد 

وجهه د  یتفههاوت معنههادار یژگهه و دوبلهه ر در هههر و ی ربههاز یصههدا ة بههصههفر )  ةفرضهه

 ة بهه یتفههاوت معنههادار ،صههدا کةفةّهه  یهههاجف  ةههاناز م همچنههة . شهه د م یةههدتأ نههدارد(

( =047/0p) ی(، بلنههد=00/0pخههش ) هههاییژگ در و ةهه ترت  و دوبلهه ر بههه ی ربههاز یصههدا

 .ش د صفر رد م  ة( وج د دارد و فرض=018/0p) ُت و 
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در   ی ردوبله ر بها بهاز  یصهدا، صهدا  کةفةّه   یژگه از مجمه   هفه  جفه  و  ی ،بنابرا 

مشههابه  و در سههه  ،صههدا شههدگ ِةش م لههرز  و خ  ،تههنش، بههازدم یژگهه ِچهههار جفهه  و

معنها کهه در جفه   یه بهه ا؛ دارد یو ُته  صهدا تفهاوت معنهادار  یخش، بلنهد  یژگ ِجف  و

 یو در جفهه  بلنههد اسهه  یههمما دوبلهه ر یدار و صههداخههش ی ربههاز یخههش صههدا، صههدا

 یصهدا ةهنن در جفه  ُته  صهدا  .بلنهد اسه   دوبله ر  یآهسهته و صهدا  ی ربهاز  یصدا، صدا

و دوبله ر  ی ربهاز یصهداهها، جف  یرکهه در سها. هرچنهد ممکه  اسه  اسه تهر بم  ی رباز

 ةرتفههاوت معنههادار و چشههم  یهه ا اامّهه ،تههر شهه دیهه صههدا نند ةهه سههر ط یهه هرکههدام بههه 

 .ةس ن

 یفیک هاییافته. 3. 4

کنندگان عههاوه بههر پاسههخ دادن بههه پرسشههنامه، نظههرات خهه د را در مهه رد شههرک 

 هاییافتههطه ر کهه در بخهش  کردنهد. همهان  ةهانو دوبله ر ب  ی ربهاز  یصهدا  ة ب  یهاتفاوت

، خهش و ُته  صهدا یبلنهد یژگه ِدر سهه جفه  و  ی ردوبله ر بها بهاز  یذکر شد، صهدا   کمّ

ههها ارایههه تفاوت یهه کنندگان در مهه رد اداشهه . در ادامههه، نظههرات شههرک  یتفههاوت معنههادار

 .دش  م

احسهاش را   یه ا  ی ر،بها بهاز  یسههبلنهد دوبله ر در مقا  یصهدا، صهدا  یدر رابطه بها بلنهد

از  یکهه همهه اره در حهها  داد زدن اسهه ؛ چنانچههه  شههرل   کههه کههرد بههه مخاطهه  القهها م

 یسهههدوبلهه ر در مقا یصههدا ةنةههدببنکتههه اشههاره نمهه د: » یهه کنندگان در پههژوهش بههه اشهرک 
شههرل   و  ة داخهه  اتههاا صداشهه ن  )مکالمههه بهه یهههابلنههدتره؛ ان ههار کهه  آدم ی ربهها بههاز

 جهانو    شهرل  ،  کنهد اشهاره مکننده بهه آن  شهرک   یه کهه ا  یا«. در صهحنهشن ن جان( م

افهراد حاضهر   یرسها   هسهتند و تنهها زمهان  یکهدی ردر حا  صهحب  کهردن بها     در رست ران

 یشامشههان بههه سههم  و ةههنخهه د را از م  و ت جّهه شهه ند شههرل   م  در رسههت ران مت جّهه

 یهه شههده ادوبله  ا در نسههخ؛ امّههکنههد کههه او ناگهههان شههرو  بههه داد زدن م کننههد معطهه ز م

 ة شهرو  مکالمهه به  یکهه تمهام افهراد حاضهر در اتهاا از ابتهدا  کنهد ر ممخاط  تص ّ  ةلم،ف

کنندگان از شههرک  ی ههرد یکهه راسههتا،  یهه ههها هسههتند. در اآن یصههدا ةدنآن دو قههادر بههه شههن
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! ةننههجا داره داد مدوبله ر بلنهدتر از اصلشهه؛ ان هار همهه  یچقهدر صهداداشه  کهه: »  ةدهعق
 .!«اعصابه ب  ةل خ

 یدوبله ر نسهب  بهه صهدا  یدار و صهداخهش  ی ربهاز  یصهدا  ةهنصهدا ن  د خهشدر م ر

کنندگان معتقهد ب دنهد، طه ر کهه اکثهر شهرک ا همهانشهده به د؛ امّه یهاب ارز یهمما ی ر،بهاز

تهر و بم  یصهدا  بایسه  و دوبله ر مهد نظهر به د، م  ی ربهاز  یصهدا  ة به  ةشتریاگر تطاب  ب

 ةه بهه دل   اصهل  یبهه اعتقهاد مخاطبهان، صهدا  یهرا؛ زشهد دوبلهه انتخها  م  یبرا  یدارخش

از  یکهه . اسهه برخهه ردار  ةشههتریب  ةّدار و بههم بهه دن از جههذابخههش یژگهه وجهه د دو و

 یک اصهاً خه د بنهدخهش صهدا اشهاره نمه ده اسه  کهه: »  یژگ کنندگان در م رد وشرک 

باکاسهه و بهه  ةله خ ! صهدا ی ههدار  معروفهه دبهم و خهش  یصهدا  ة )شرل  ( به همه
 یتههر دوبلهه ر نسههب  بههه صههداکم ی، خههش صههداوج دی بههاا«. جذبهه  کههاراکتر اضههافه کههرده

 نشده اس .  پردازیشخصةّ در    چندان  ةةرباع  تغ  ی تنهابه  ی ردار بازخش

دوبله ر   یداشهتند کهه صهدا  ةهدهکنندگان عقدر ارتبها  بها ُته  صهدا، شهرک   ی براعاوه

بهدی   ةنههزم یه کنندگان در ااز نظهرات شهرک    . برخهةسه نبهم    ی ربهاز  یبه اندازۀ صهدا

کهرده   ؛ ان هار دوبله ر سهعةسه بهم ن  ی ربهاز  یانهدازۀ صهدا  دوبل ر بهه  یصدا: »قرار اس 
 ؛«اشبههم و پختههه ةلهه خ ی ربههاز یتههره. صههدادوبلهه ر جهه ان یصههدا» ؛«تههر باشهههصههدا  بم

داشهه ؛ چهه ن شههرل    ةشههتریب  کههاراکتر  همههاهن  شخصههةّ بهها  ی ربههم بههاز یصههدا»
 «.ب د  ةقشو عم  ةچةدهپ  شخصةّ کارآگاهه. ان ار صدا  متناس  با هم ن   ی 

نفههر از  18، شههرل   شخصههةّ کنندگان از دوبلهه ر شههرک  ی رضهها ةههنانمدر پاسههخ بههه 

 کةفةّهه درصههد(  ۳7نفههر ) 1۲درصههد بههه بهها  و  80دوبلههه را  کةفةّهه درصههد(  56نفههر ) ۳۲

 ی رضهها یو  دوبلهه کةفةّهه کردنههد و از دوبلهه ر و  یههاب درصههد بههه بهها  ارز 60آن را 

 50کمتههر از  ةههناندوبلههه بههه م کةفةّهه درصههد( از  6تنههها دو نفههر ) ةههان،م یهه داشههتند. در ا

 داشتند.  ی درصد رضا
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 شرلوک  شخصیّتکنندگان از دوبلور شرکت  ینسب یت رضا یزان. م3 شکل

  گیرییجهبحث و نت. 5

 ةههانم ی هاها/تفاوتچههه شههباه  ینکههه،پههژوهش اعههم از ا یهاپاسههخ بههه پرسههش در

در   ةةهرمنجهر بهه تغصهدا در دوبلهه    کةفةّه   ةةهرتغ  یهاو دوبل ر وجه د دارد و آ  ی رباز  یصدا

و  ی ربههاز یصههدا کةفةّهه  یسهه مقا یجنتهها ؟شههده اسهه  شههرل   یا  سههر پردازیشخصههةّ 

 ی صههدا کةفةّهه  ی ردوبلهه ر و بههاز مخاطبههان نشههان داد کههه یههدگاهاز د شههرل  دوبلهه ر 

ت سهه   شههدهیبنددسته یصههدا کةفةّهه فهه  هههم داشههتند و از مجمهه   هفهه  جُبههه  یهه نند

 ة بهه یو ُتهه  صههدا تفههاوت معنههادار ی، تنههها در سههه جفهه  خههش، بلنههد(1۹۹۹)ون لهه ون 

و دوبلهه ر از  ی ربههاز یصههدا کةفةّهه بههه شههباه   ت جّههه، بهها ی بنههابرا یههد؛ههها مشههاهده گردآن

 ةةهرصه رت گرفتهه به د، بها تغ   درسهتانتخها  دوبله ر به  کههی ازآنجا  ةهنمخاطبهان و ن  یدد

شههده در دوبلهه  ةدهکشیرتص به شخصههةّ در  ةری، تفههاوت چشههم ی تنهاصههدا بههه کةفةّهه 

کنندگان اشههاره طهه ر کههه شههرک . همههاناسهه بهها اصهه  آن رخ نههداده  یسهههدر مقا  فارسهه

 یصهدا، تنهها م جه  رو کةفةّه  یژگه ِدر سهه و ی ردوبله ر بها بهاز یکردند، تفهاوت صهدا

در دوبلهه   شخصههةّ ، مثا  عن انبهههمههذک ر شههده بهه د؛  شخصههةّ در   جنیهه ةةراتهه دادن تغ

 ی ،کاسههته شههده بهه د؛ بنههابرا یو  ةّو از جههذاب ةدرسهه نظههر م تر بههه رپرخاشهه  فارسهه

 رفتههةانازم  شخصهةّ از     صهدا، وجه ه  کةفةّه   ةةهرتغ  ةه دل  عا کرد کهه تنهها بههادّ  ت ان نم

 تهه ان ا مدارد؛ امّه ةریشهده بهها اصه  آن تفهاوت چشههم دوبله  در نسههخ شخصهةّ اسه  و 

بیش از هشتاد درصد بیش از شصت درصد  کمتر از پنجاه درصد
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پررنهه  شههده اسهه . در ادامههه، بههه بحهه   یههارنهه  کههم یو شخصههةّ از   گفهه  کههه وجههه

 ةه کهاراکتر دوبلهه نسهب  بهه اصه  آن بهه دل  پردازیشخصهةّ در     ات احتمهالةةرتغ  ةرام نپ

خهش و ُته  صهدا پرداختهه   ی،بلنهد  یههاو دوبله ر در جفه   ی ربهاز  یصهدا  کةفةّ تفاوت  

 خ اهد شد.

 ی ربههاز یدوبلهه ر بلنههدتر از صههدا یکههه صههدا یلهه از د   یکهه صههدا،  یدر مهه رد بلنههد

کنههد تهها  دا مههجمههات را اِ سههرع بهباشههد کههه دوبلهه ر  دلةهه  یهه ا ممکهه  اسهه  بهههاسهه  

سههرع  از  یهه بههه ا نهه یرامخاطهه  ا ،. معمهه ً یههدنما سههازیةهشههرل   را شب یفههرد یشگهه 

تمهام کلمهات نشه د و جها بمانهد؛    معنه  ت جّههصحب  کردن عادت ندارد و ممکه  اسه  م

کلمهات  یمعنها  کنهد تها مخاطه  مت جّه دا مهبلنهد کلمهات را اِ یدوبله ر بها صهدا  ةجهدرنت

 یررا از سهها یکههه و هلمههن شههرل    شخصههةّتبههارز  هههاییژگ از و یکهه  یههراشهه د؛ ز

اسههه . از  یفرد ومنحصهههربه یفهههرد یش، گههه کنهههد م ینمتمههها یا  سهههر هایشخصهههةّ 

اشههاره  یصههحب  کههردن و یبههه سههرع  بهها   تهه ان شههرل   م یفههرد یشگهه  هههاییژگ و

بها   ةاربسه  بها سهرعت  راحتهدر تلفها و بهه یهرادیگ نهه اة کرد کهه جمهات را بهدون هه

 یو پردازیشخصههةّ ، در یا  سههر یهه ا یسههندگانن  بههر اذعههان مهههم بنهها یهه . اکنههد م ةههانب

سههرع  صههحب  کههردن  ی ههر،د ةههاناسهه . بههه ب یالعههاده و نبهه غ ودهندۀ ههه   ف انشههان

مسههای  را در ذههه   سههرع بهطهه ر کههه و همههان اسهه شههرل   هماننههد فکههر کههردنش، بهها  

، مثا  عن انبههه نمایههد؛ م ةههان، بههه همههان سههرع  مطالهه  را بکنههد م وتحلة یهههتجنخهه د 

 ص رت ب د: ی ابه شرل      یفرد  یشکنندگان در م رد گ نظرات دو نفر از شرک 

شههرل   هم نقههدر کههه  یعنهه ؛ گههه م یههال  تندتنههد و پشهه  سههر هههم د ی ر»خهه د بههاز

داره و بهه سهرع  شهرل     ةشهتریا دوبله ر مکه  ب؛ امّهکنهه ، صهحب  مکنه فکر م  ی سر

را از    مطلبه  یه شهده و داره     تصهنع  یکهمان هار    ة . بهه خهاطر همهی جاهها  ی   رسه نم

کهم ی  نسهب  بهه زبهان اصهل  شخصهةّ بهه نظهر مه  از بهاه   به دن    ة و هم  خ نه و مرُ

 کم کرده«.
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 ،شههده، متهه ن ترجمهکنههد ترجمههه اشههاره م هههای از جهان یکهه طهه ر کههه ه همههانالبتّهه

 ، در دوبلههه وی (؛ بنههابرا۲004 ،1چسههترم هسههتند )  از مههت  اصههل تر طهه  ن ،معمهه ً 

کلمههات   ممکهه  اسهه  تمههام ۲« هم ههاهل » یژهوبههه «ههها هم اه» یجههادا یبههرا ناچاربههه

تهر احتمها  وجه د دارد کهه سهرع  کم  یه ا  ةه ،دل  ة همه(؛ بهه  1۳88  منان ،ترجمه نش ند )

از  یاسهه  کههه اگرچههه تعههداد ینکتههه ضههرور یهه ا بةههان، وج دی بههااشههده باشههد. 

 یاهداشههتند، عههدّ ی شههکا شههرل  کههردن سههرع  صههحب   کاسههته شههدنکنندگان از شههرک 

صههحب   ی سههر یقههدربهها، دوبلهه ر از صههحنه  بههاور ب دنههد کههه در برخهه یهه بههر ا ی ههرد

 ةهانب  تهرةشطه ر کهه پهمهان  ی ؛ بنهابراشه ند از کلمهات نم   برخه  ت جّهههها مکه آن  کند م

کمه  بهه   یبهرا  یتها  و  ت انهد م  ی ردوبله ر نسهب  بهه بهاز  یبلند ب دن صدا  ة شد، دل

از    ناشه  ت انهد دوبله ر م  ی، بلنهد به دن صهدایه بهر امخاط  در فهم بهتهر باشهد. عهاوه  

را بها بلنهد کهردن   شخصهةّ   ة عصهبانتها  کهرده     از م اقه  سهع   در برخه  یآن باشد که و

م جه  شهده   ی ربها بهاز  یسههدوبله ر در مقا  یصهدا  یبلنهد  ی ،نشهان دههد؛ بنهابرا  یشصدا

 و پرخاش رتر جل ه کند.  تر در دوبله نسب  به اص  آن عصب  شخصةّ تا  

بهم نبه د، م جه  شهده به د  ی ردوبله ر بهه انهدازۀ بهاز  یصهدا  ینکههدر م رد ُت  صدا، ا

 یبهم کهردن صهدا  یپهژوهش، تها  دوبله ر بهرا  یه کنندگان حاضهر در اشهرک   دیدتا از  

 شخصههةّ جلهه ه کنههد،   ههها تصههنعآن یبههرا یتهها حههد شخصههةّ خهه د مشههه د شهه د و 

  نسهب  بهه نسهخ  اصهل ی  کمتهرو دقّه یرکه نظهر برسهد و زتر بهه  کاراکتر در دوبله خهام

را    کهه شهغ  مهمه  یبهم به دن، حه  فهرد  ةه دل  بهه  ی ربهاز  یصدا  که درحالداشته باشد  

 یههدبا همچنههة ،. کنههدم  یرتررا باورپههذ  یو کارآگههاه بهه دن و کنههدم بههر عهههده دارد، القهها 

محکهم و اسهت ار به دن، حه  اعتمهاد بهه  ةه بهه دل بهازی ر  ی  که بم ب دن صهداداش  ت جّه

کههار   ةچةههدگ بهها پ یژگهه و یهه کنههد کههه ا بههه مخاطهه  القهها مهه ةشههتررا ب یشهههاحرز

  تفههاوت در ُتهه  صههدا کمرنهه  مهه ارد در دوبلههه بههه علّهه یهه ا کههه درحالدارد؛   خهه انهم

 شده اس .

 
1. Chesterman 

2. lip synchrony 
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دوگانههه  ی هههاصههدا تقاب  کةّفةّهه نقهه  شههد، ابعههاد  (1۹۹۹) طهه ر کههه از ون لهه ونهمهان

 ت انههد فهرد م یهه  یصهدا ی ،؛ بنههابراگةهرد قههرار م طةه  یرو یژگهه ؛ بلکههه ههر ونةسهتند

 ههاییژگ از و  ةبه ههر فهرد ترک  یصهدا  کةفةّه بهم باشهد.    یتهرکم  ةهنانبهه م  یهابهم    ةاربس

؛ ةسه آهسهته ن  یهابهم، بلنهد    یها  یهرشهخص فقه  ز  یه   یکه صدا  معنا  ی بدمتفاوت اس ؛  

کهه فهرد در آن صهحب    ةت همهراه بافه  و مه قع  بهه  یکهدی ربها    هایژگ و  ی ا  ة بلکه ترک

ا بهم اسه ؛ امّه ةهندوبله ر ن یمه رد صهدا یه ؛ چنانکهه در اسهازند را م  یو  ی، صهداکند م

 ةههرنظ ةریهمهه اره بهها تعههاب ی ربههاز ی، از صههدایهه بههر ا. عههاوه اسهه تههر بم ی ربههاز یصههدا

عامههه،  ةههردار و بههه تعببههم و خههش یشههده اسهه . صههدا یههاد «ة شهه»و  «ةژباپرسههت» ی صههدا

بهه طبقهه  مرفهه جامعهه   یکهاراکتر بهه تعلهه  و/ی رباز 1«پهها »همههراه لهجه  بهه  یو  مخمله

 یکنندگان اشههاره کردنههد کههه صههدااز شههرک  یراسههتا، تعههداد یهه رد. در اان لسههتان اشههاره دا

 یژگهه و یهه از ا  ا بههه انههدازۀ قابهه  قبهه ل؛ امّهه اصههل ی ربههاز یدوبلهه ر نههه بههه انههدازۀ صههدا

ا کردنههد؛ امّهه یههاب ارز ة شهه یرا جههنص صههداها یو یههها صههدابرخهه ردار بهه ده اسهه . آن

دوبله ر   یتر از صهدادارتهر به دن، جهذا تهر و خشبم  ةه را بهه دل  ی ربهاز  یهمچنان صهدا

 .دانستند م

  کههمتّ یشدار بهه دن صههداکههه بههه خههش ی ربههاز  ةّدر مهه رد خههش صههدا، تنههها از جههذاب

تهر بهم به دن بهه کم ت جّههبها  ة همچنه .کنندگان در پهژوهش کهم شهده به دب د، نند شرک 

بههه  ةنههانو اطم نف عتمادبههها ةههنان، پختههه بهه دن و ماز مرمهه ز بهه دن  دوبلهه ر، کمهه یصههدا

 کنندگان کم شده ب د.شرک   یبرا  یسخنان و

و   ی ، قابه  شناسهافردمنحصهربهههر فهرد ماننهد اثهر ان شه     یصهدا»  ینکههبهه ا  ت جّهبا  

در انتخهها  دوبلهه ر بهها   گفهه  کههه دوبلهه  فارسهه تهه ان ، م(۲۲، ص. ۲د ر) «اسهه  ةههنتم

 یه ا  یةهد  عمه  کهرده اسه . در تأو دوبله ر م فّه  ی ربهاز  ة صهدا به  کةفةّ به تشابه    ت جّه

پهژوهش نشهان داده   یه ( اشهاره نمه د. در ا1۳۹4)  ی ش آقهاماپهژوه  یجت ان بهه نتها مهم م

نسههب  بههه دوبلهه   ۳ شخصههةّت  در هم ههاه ةماصداوسههشههد کههه از نظههر مخاطبههان، دوبلهه  

 
1. posh accent 

2. Dolar 

3. character synchrony 
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پههژوهش مههذک ر بهها  کهههی ازآنجاتر عمهه  کههرده اسهه .  م فّهه « فارسهه سهه ب  ب»  شههبک

 ةهه ، دلوج دی بههااداد.   مهه رد نظههر قطعهه یهه در ا تهه ان ، نمکهه چک  دارد یآمههار  جامعهه

 یدارا  ةماصداوسهجسهتج  کهرد کهه دوبل رهها در    ةقه حق  یه در ا  ته ان را م   ةّهقم فّ  ی ا

ها کههار در امههر   تجربههه و سهها ة در امههر دوبلههه هسههتند و همهه  درخشههان ةارسههابق  بسهه

 یجبرخهه ردار باشههد. نتهها یبهها تر کةفةّهه ههها از سههب  شههده اسهه  تهها کههار آن ینههدگ گ 

 ةننههدگاننههد کههه بگذار ه مامههر صههحّ یهه بههر ا ةههنن (۲0۲0) ةقهسههلو خ   یپههژوهش عههامر

 ة تههرج یامههاه اره یهابهها تر بههه دوبلههه کةفةّهه  ةهه بههه دلرا  ةماصداوسهه یها، دوبلهههیرانهه ا

 .دهند م

ههها بهها آن یصههدا کةفةّهه کههه  کننههد را انتخهها  م  دوبههاژ، دوبلهه ران یرانمعمهه ً  مههد

و  یمههان اپههژوهش  یجارتبهها ، نتهها یهه . در ا(1،۲00۹کةههارو)مشههابه باشههد   اصههل ی رانبههاز

 ةههارچهههار مع بههر اسههاش یرانهه دوبههاژ ا یران( نشههان داد کههه مههد1400) ةقهسههلخ  

دوبهاژ، دوبلهه ران  یرمههد یهددحنهه   نقهش و صهها ةشهه،هنرپ هههاییژگ و پردازی،شخصهةّ 

 یهادر دوبلههه بههه مق لههه پردازیشخصههةّ  ةههة امکههان در تب و تهها حههدّ کننههد را انتخهها  م

، فری پههژوهش دانهها یجنتهها ی ههر،د یدارنههد. از سهه  ت جّهههلهجههه  ین صههدا و بههازآفر کةفةّهه 

 ةههرترجمهه  دوبلهه  غ کةفةّهه  و  هم ههاه  بررسهه( بهها عنهه ان »۲0۲0)سههلةقه و پاکههارخ  

 ةههرکههه در دوبلهه  غ نشههان داد یکههای ،آمر ةلمفهه 10  « بهها انتخهها  و بررسههیههراندر ا  رسههم

 یبههرا ههها هم اه ی سههازتر، مشک یههان پا-یو آغههاز ۲ی محتهه ا  ، هم ههاهیههرانا  رسههم

و  ۳ حرکتهه  ،شخصههةّت  اسهه  کههه هم ههاه  در حههال یهه ا .در دوبلههه هسههتند یهمانندسههاز

دوبههاژ  یرانمههد  شههده اسهه  کههه نشههان از ت جهه یجههادمطلهه   در دوبلههه ا ، در حههد4ّیهه آوا

 به بح  انتخا  دوبل ر و صدا دارد.  - رسمةر  غ  یهادر دوبله  حت  -یران ا

 ةههرنظ باشههند؛ م ةرگههذاردوبلههه تأث  طهه پردازیشخصههةّ  ةةههربههر تغ ی ههریع امهه  د

 یانراسهتا، در پهژوهش مهداد  یه . در ااسه آن    یرمجم عه صهدا ز  کةفةّه کهه    یفرد  یشگ 

 
1. Chiaro 

2. content synchrony 

3. kinesthetic synchrony 

4. phonetic synchrony 
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( نشهههان داده شهههد کهههه 05۲0-17۲0) 1فهههرار از زنهههدان یا  در ارتبههها  بههها سهههر (۲01۲)

به ده  ۲یفهرد  فرازبهان یههاتفاوت یدوبلهه، همانندسهاز ةمته یبهرا یژگه و ی سهازترمشک 

آن   و دوبلهه  لدر زبههان اصهه شخصههةّ  ةههان ب هههاییژگ و ة مطالعههه بهه یهه اسهه . در ا

بها شه    کهه در زبهان اصهلبهاروز    ةهنکل ل  شخصهةّ   ،مثا  عن انبههتفاوت وجه د داشه ؛  

سهب  سهخ  گفهت   ینکههبهه ا ت جّهه. بها  گفه  سهخ  م   ةّها در دوبله بها قاطع؛ امّیدو ترد

 یههاخههاص، انتخهها  واژگههان، نحهه ۀ تلفهها و  یبهها اسههتفاده از سههاختار گرامههر هاشخصههةّ 

عهاوه   یهد(، در دوبلهه با۲014ولمهر و زابالبةاسهک ،  )  دشه  م  یجهادخهاص ا  ی صهدا  کةفةّ 

 یه کهه ا رسهد نظهر م  شه د. بهه دقّه ةهنصهدا ن سهازیةهبه شب هاشخصةّ   یفرد  یشبر گ 

و  یخ تههار یژانرههها ةههربرخهه ردار اسهه ؛ نظ یبهها تر اهمّةّهه ژانرههها از   م ضهه   در برخهه

 یهها یخ تههار هایشخصههةّ  ةههرنظ ةقهه حق هایشخصههةّ /شخصةّ ههها کههه در آن ةنامهههزندگ

را  یههادیزمههان ز ی رکارگردان/باز/یسههندهن  و شهه ند م ةدهکشهه یربههه تصهه  ةقهه افههراد حق

و زابالبةاسهههک ،  ۳)رننتههه  کننهههد مههذک ر م شخصهههةّ  ترتمامهرچهههه یسهههازةهصههرز شب

صهدا   کةفةّه و لهجهه،    یفهرد  یشچههره، رفتهار، پ شهش و گه   سهازیةه. در کنار شب(۲0۲۲

 ةئ راسههتا، سههنچنم مپ  یهه . در اشهه د را شههام  م پردازیشخصههةّ  یهه از ا  بخشهه ةههنن

لئ نهههاردو کهههه در آن  آورد ( مههه۲011) 4.ادگهههار ج ةنامههه زندگ ةلماز فههه  مثهههال (۲0۲0)

 ة ریهه ة لهه.ادگههار اوّ سههخ  گفههت  ج ة ۀشهه ةههدمههان صههرز تقلههها زمههاه ،5کههاپری ید

 یهه داد و بههه کمهه  گهه    یشههدۀ وضب  یبههه صههدا یههادینمهه د، سههاعات ز یآ. بههاز.

 یه ادگهار تق   یصهدا  ةهدتقل  یخه د را بهرا   صه ت   یکهرد تها تارهها   بهره سهعآواشناش خِ

صهدا،   یمسهل  بهر کنتهر  بلنهد  ،کهاماً  ،کهاپری ی، دی در نسهخ  نهها  ةه دل  ة ؛ به همهیدنما

گفههت  ادگههار را  سههخ  6یفههرد ة ۀخهه د  ههاهر شههد و ت انسهه  شهه ةههانب یههتمُتهه  و ر

 از انجام آن عاجن ب د.  ةای که دوبل ر در دوبل  اسپان  یکند؛ کار  سازیةهشب

 
1. Prison break 

2. distinctive paralinguistic idiosyncrasies 

3. Ranzato & Zabalbeascoa 

4. J. Edgar 

5. Leonardo Dicaprio 

6. idiosyncratic elements 
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  خاصههّ  یصههدا کةفةّهه ، ةلهه تخ هایشخصههةّ ممکهه  اسهه   ةلهه تخ علم یدر ژانرههها

، 1در جنهه  سههتارگان یههدردارث وماننههد  های شخصههةّ ههها و ربات ةههرداشههته باشههند؛ نظ

 یهه کهه در ا ةههرهو غ 4یهانج انتقامدر تههان ش ، ۳ةه هاب، اژدههها در ۲هااربهها  حلقههدر  گهال م

بهه اصه    یهادیبها شهباه  ز  هاشخصهةّ   یه ا  یجابههکهار رفتهه  بهه    یصدا  ،معم ً   ،م ارد

 یافنارههها، مهنههدش صههدا از نرمةههازند و در صهه رت نشهه  م سههازیةهههها در دوبلههه شبآن

دوبلهه ر  ی زم بههه صههدا  صهه ت  یهههاکههردن افک اضههافه  یمخصهه ص بههرا یصههداگذار

صههدا از  کةفةّهه بههه  ت جّههه، یکمههد یداشهه  کههه در ژانرههها ت جّههه یههد. بانمایههد اسههتفاده م

سههب  خنههدۀ مخاطهه   ت انههد م شخصههةّ  یصههدا کةفةّهه  یههرابرخهه ردار اسهه ؛ ز اهمّةّهه 

اکثههر  یهها( و 1۹۹4-۲004) 5دوسههتان یا  در سههر ة جنهه شخصههةّ  ،مثا  عن انبهههشهه د؛ 

 حا  حاضر(.-1۹۹۹)  6مرد خان اده  ةرنظ ةمةشن ان  هایةتکامس  هایشخصةّ 

  خاطرنشههان سههاخ  کههه پههژوهش حاضههر بههر آن بهه د تهها ت جهه یههدبا یههان،در پا

 ةرامهه ندوبلههه جلهه  کنههد. پههژوهش پ  مسههای  فرازبههان  پژوهشهه ران را بههه بررسهه

از  ت انهههد م  فرازبهههان ههههاییژگ و یرو سههها یفهههرد یشلهجهههه، گههه  ةهههرنظ  م ضههه عات 

 یهه ،ا بههر باشههند. عههاوه  پژوهشهه ران آتهه یبههرا ت جّهههقابهه   ةشههنهادیم ضهه عات پ

انهه ا   ی ههردر ارتبهها  بهها د مسههئله را یهه ، اینههدهدر مطالعههات آ ت اننههد پژوهشهه ران م

دانشهج  در کهار خه د بههره   ةهرکنندگان غو از شهرک   ینهدنما   بررسه  ةنمای محص  ت سه

 .دببرن

 نامهکتاب

شههرل   و   هاییا سههر   در دوبله: م ردپژوه   فرهن   یسههازو مناسهه    هم ام(.  1۳۹4. )ا ی ،آقاما

.  ارشهد( کارشهناسه   نام  منتشهرنشهدۀیانپا) ، فارسه  سه ب  ا و ب ا. .سهه ج  شهبک   بنر  دوبل یآرزوها

 .، مشهد، ایرانمشهد   دانش اه فردوس

 
1. Star Wars 

2. Lord of the rings 

3. Hobbit 

4. Avengers 

5. Friends 

6. Family guy 
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فارسه  فةلم و  ماحظات انتخا  صهدا و صهداپةشهه در دوبل   (.1400)  م.  ،سهلةقهخ  و   ،.ش ،ایمان 
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 : پرسمان.ایران تهران،. فةلم  دوبل  به  رویکردی(. 1۳8۹. )   چ بةنه،
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 29...                                                                               در دوبله  یپرداز ةّصدا و شخص  ةّفةک 

 

 

 وست یپ

 س :                                        ۲آقا    1:                              خانم  نام و نام خان ادگ

تشکّ از همکاربا سام و  ا  یر  از مشاهد  .پژوهش  ی شما در   یا از سر  ی هابخش   ۀخ اهشمند اس  پ  

به نام شرل   هلمن با عام  زدن      اصل  شخصةّ    یصدا  هاییژگ از و  ی ، نظر خ د را در م رد هرشرل  

 .  یةدمشخص نما 10تا  1 هایینهاز گن یک 

 ی رد   اصل ی رباز یصدا یژگ و

tense 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

Lax 

محکم و   1

 است ار
 آرام 

rough 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

Smooth 
 یم ما دارخش ۲

breathy 

10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

non-

breathy 

۳ 
  یصدا

همراه با 

 بازدم ه ا 

بدون   یصدا

 بازدم ه ا 

loud 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

Soft 
 آهسته  بلند 4

low 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

High 
 یرز بم  5

vibrato 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

Plain 
 صاز لرزان  6

nasal 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

Non-nasal 
 ةش م  خ ةرغ ةش م  خ 7

 

  



 ، شمارۀ دوم پنجم مطالعات زبان و ترجمه                                   دورۀ پنجاه و                                                           30 

 

 

 

 س :                                    ۲آقا    1:                               خانم  نام و نام خان ادگ

، نظر شهرل   یا سهر  از دوبله فارسه  ی هابخش  ۀخ اهشهمند اسه  پ  از مشهاهد  .با سهام و تشهکر دوباره

ام  زدن به نام شرل   هلمن با ع   اصل  شهخصهةّ دوبل ر   یصهدا  هاییژگ از و  ی خ د را در خصه ص هر

 .یةدمشخص نما 10تا  1 هایینهاز گن یک 

 ی رد  اصل  شخصةّ  دوبل ر  یصدا یژگ و

tense 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

Lax 

محکم و   1

 است ار
 آرام 

rough 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

Smooth 
 یم ما دارخش ۲

breathy 

10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

non-

breathy 

۳ 
  یصدا

همراه با 

 بازدم ه ا 

بدون   یصدا

 بازدم ه ا 

loud 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

Soft 
 آهسته  بلند 4

low 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

High 
 یرز بم  5

vibrato 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

Plain 
 صاز لرزان  6

nasal 
10 ۹ 8 7 6 5 4 ۳ ۲ 1 

Non-nasal 
 ةش م  خ ةرغ ةش م  خ 7

 

 

 

 

 دربارة نویسندگان 

ارشهد مترجم  زبان ان لةسه  دانشه اه فردوسه  مشههد اسه . آم خت  کارشهناسه دانش  ایمانی سدیما

وی در حا  حاضهر دانشهج ی دکتری مطالعات ترجمه در دانشه اه عامه طباطبای  تهران اسه .  

 شنةداری و نقد ادب  اس .های پژوهش  م ردعاق  ایشان ترجم  دیداریح زه

دانشهه اه فردوسهه  مشهههد اسهه . مطالعات و لةسهه  گروه زبان ان   اسههتادسدلیقه  خوش  مسدعود

شهنةداری در بسهتر ترجم  دیداریهای مختل  های اخةر متمرکن بر گ نههای او در سها پژوهش

 ایران اس .


