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Résumé 

Au fil du temps, la distribution des productions audiovisuelles en Iran a subi des changements. Au 

cours des dernières années, avec les progrès de la technologie, l'augmentation du nombre de sites 

non autorisés de partage de vidéos, l'évolution des goûts des gens pour l'utilisation de ces produits 

et le développement des plateformes numériques de «vidéo à la demande», la télévision n'est plus 

au centre de la distribution des produits audiovisuels. Cependant, la qualité de la traduction dans 

ces plateformes n'est pas claire pour le public. Considérant que les plateformes de VOD ont leurs 

propres fans en Iran, cela semble nécessaire de vérifier la qualité des films doublés dans ces 

services.  La présente recherche vise à étudier la qualité de la traduction des films partagés dans 

les plateformes de vidéo à la demande dans le contexte de l’Iran et Namava a été choisi comme 

représentant de ces dernières, dans ce but quatre films francais, J’accuse (2019), seules les bêtes 

(2019), Oxygène (2021) et De Gaulle (2020), et quatre films anglais, Gravity (2013), Murder on 

the Orient Express (2017), Darkest Hour (2017) et The Courier (2020) ont été étudiés. 

L'échantillonnage a été de manière non aléatoire et l'analyse des données a été effectuée à l'aide 

de la théorie ancrée. Les résultats de cette recherche indiquent que la qualité de la traduction des 

films sélectionnés dans la plateforme Namava était acceptable.  

Mots-clés: traduction audiovisuelle, doublage, qualité de la traduction, qualité du doublage, 

vidéo à la demande, Namava. 
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Abstract 

The same as the rest of the world, the modes of dissemination of multimedia content in Iran is 

changing, and streaming services and video on demand (VOD) platforms are assuming a 

significant position as the preferred medium of accessing entertaining audiovisual programs such 

as films, series and documentaries. Despite the exponentially rising interest of Iranian audiences 

in VOD services, little is known and published about the processes and quality of the Persian 

audiovisual translation on these platforms. The purpose of the present research was two-fold. 

Initially, the process and criteria of selecting films and series to dub as well as the selection of the 

audiovisual translators and dubbing studios were explored. In the second phase, the quality of the 

translation of a purposive sample of films shared on Namava, a top VOD company in Iran was 

investigated. For the first question, multiple interviews were conducted with various dubbing 

agents and translators, and for the second question, four French language films, namely, J'accuse 

(2019), seules les bêtes (2019), Oxygène (2021), and De Gaulle (2020), and four English language 

films, Gravity (2013), Murder on the Orient Express (2017), Darkest Hour (2017), and The 

Courier (2020) were selected and examined. For data analysis the principles of grounded theory 

were benefited. The results of the study are discussed against the relevant literature and contextual 

information. 

Keywords: Audiovisual translation, Dubbing, Translation quality, Dubbing quality, Video-on-

demand, Namava. 
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 0011 و زمستان  پاییز(، 7)پیاپی دوم، شمارۀ چهارمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1111مرداد  45 1111مرداد  40 1111مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 ویدئو یهاسامانه در یفارس به زبانیسیانگل و یفرانسو  یهالمیف ۀدوبل
 درخواست در ایرانبه

 پژوهشی ۀمقال

   0 )نویسندۀ مسئول(سلیقه مسعود خوش
 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یسیاستاد تمام، گروه زبان انگل

 فاطمه قادری
 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یسیگروه زبان انگل ،یدکتر  یدانشجو

 سیما ایمانی
 رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یسیزبان انگل یگروه مترجم ،یدکتر  یدانشجو

 نوایشجاع ن دیس
 رانیواحد سنندج، سنندج، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یسیکارشناس ارشد، گروه زبان انگل

 چکیده
و  الیرو س لمیف یگذاردرخواسِت اشتراکبه دئویبرخط و یهاروبهرشد سامانه ۀو توسع یفناور شرفتیبا پ ریاخ یهادر سال

. خارج شده است یداریشنیداریپخش محصوالت د تیاز مرکز ونیزیمحصوالت، تلو نیمردم در استفاده از ا ۀذائق رییتغ
ماشا خود ت ۀانیرا ایهوشمند، تبلت  یهایرا با استفاده از گوش یداریشنیدارید یاز مردم محتوا یادیکه، امروزه تعداد زچنان

جمه در تر تیفیو ک ندهایفرا ن،ی. باوجودانندیها را در هر زمان و هر کجا که بخواهند بببرنامه یبهسادگ توانندیو م کنندیم
 نیدوبله و محصول ا یکل ندیفرا یبررس هدف. پژوهش حاضر در دو مرحله، با ستیها روشن و شناخته شده نسامانه نیا

 ران،یر اد الیو سر لمیف یدرخواست مجاز تماشابه دئویو یهاشده در سامانهبهاشتراکگذاشته یهالمیف ۀترجم یعنی ندیفرا
و  انزبیوفرانس لمیشامل چهار ف لم،یدرخواست انتخاب کرده و مجموعًا هشت فبه دئویو یهاسامانه ۀندینماوا را بهعنوان نما

 ادیبنداده ۀیها با استفاده از نظرداده لیهدفمند و تحل ۀویبه ش یریگرا موردمطالعه قرار داده است. نمونه زبانیسیانگل لمیچهار ف
 درخواست در ارتباط با دوبله،به دئویو یهاسامانه یگذاراستینخست در ارتباط با س ۀمرحل جیصورت گرفته است. نتا

 نیا جینتا نیروشن ساخت. همچن یداریشنیداریو مترجمان د شینما یانتخاب آثار برا یارهایمع ۀرا دربار یاطالعات
 نیقبول بوده و نماوا در اشده قابلانتخاب یهالمیف ۀترجم تیفیاز آن است که درمجموع ک یدوم، حاک ۀپژوهش در مرحل

 موفق عمل کرده است. یطور کلحوزه به
 .نماوا درخواست،به دئویو ۀسامان دوبله، تیفیک ترجمه، تیفیک دوبله، ،یداریشنیدارید ۀترجم :هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
 جادیا. است بوده یراتییتغ دستخوش رانیا در یداریشنیدارید محصوالت عیتوز روند ریاخ یهاسال در
 ۀقیسل رییتغ سبب ،1درخواستبه دئویو یهاسامانه شیافزا و الیسر و لمیف پخش رمجازیغ و مجاز یهاتیسا
 ادتعد گذشته ۀده در. است بوده الیسر و لمیف یتماشا بسترِ  انتخاب در دیجد نسل ژهیوبه و افراد از یاریبس
قابل رشد درخواستبه دئویو یهاسامانه نیهمچن و یداریشنیدارید محصوالت یگذاراشتراکبه یهاتیسا

 زین را یخارج محصوالت ،یداخل یهاالیسر و لمیف یگذاراشتراکبه برعالوه هاسامانه نیا. است داشته یتوجه
 یهاملیف شامل محصوالت نیا .دهندیم قرار مخاطبان اریاخت در دوبله ای سیرنویز صورتبه و کنندمی ترجمه

 هاامانهس نیا از گسترده استقبال به توجه با. هستند رهیغ و زبانیاُکره زبان،یولیاسپان زبان،یفرانسو زبان،یسیانگل
ض حا پژوهش. هاستآن ۀترجم تیفیک یبررس نماید،می یضرور یخارج محصوالت با رابطه در آنچه ران،یا در
  های زیر است:دنبال یافتن پاسخی برای پرسشبه

 ویدئو هایسامانه در مترجم تعیین هایمالک و شنیداریدیداری محصوالت انتخاب معیارهای( ۱
 چیست؟ درخواستبه

 است؟ برخوردار الزم استانداردهای از نماوا درخواستبه ویدئو ۀسامان در خارجی هایفیلم ترجمۀ آیا( 2
 دوبله درمورد 4انماو درخواستبه دئویو ۀسامان هایگذاریسیاست با بیشتر آشنایی جهت پژوهش اول سؤال

 آثار ترجمۀ کیفیت بررسی منظوربه سؤال دوم و شنیداریدیداری مترجمان و کسب اطالعات بیشتر درمورد
حوزه مطرح  این در فعال داخلی هایسامانه ترینبزرگ از یکی عنواندر این سامانه، به فارسی به شدهدوبله سینمایی

 طوربه و دّقتبه انتخاب و پیکره عنوانبه زبانانگلیسی فیلم چهار و زبانفرانسوی فیلم چهار شد. بدین منظور
 .شدند بررسی کامل

 پژوهش ۀنیشیپ .2
 زمان گذر در دوبله .۱ـ2

 خیارت سالگرد نیصدم به آن مطالعات نینخست که است یدیجد نسبتاً  یپژوهش ۀحوز یداریشنیدارید ۀترجم
 تبادالت و یارسانه داتیتول روزافزون گسترش با. (Gambier, 2004, p.1) گرددیبرم ۱991 سال در نمایس
 عنوانبه رجمهت نوع نیا گذشته سال بیست در و است گرفته قرار موردتوجه شیپ از شیب رسانه ۀترجم ،یالمللنیب

 (.Gambier, 2012, p.45) است افتهی ترجمه مطالعات در را خود گاهیجا  شدهشناخته یقاتیتحق ۀنیزم
 و بلهدو مختلف انواع ظهور ،یخارج یهاالیسر و لمیف یتماشا یبرا مخاطبان یتقاضا ،یتکنولوژ شرفتیپ

                                                           
1. Video on Demand (VOD) 
2. Www.namava.ir 
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 ۀترجم ۀتوسع سبب نخست حوزه، نیا فّعاالن و مندانهعالق تعداد ریچشمگ شیافزا و یگذارسیرنویز
 . است شده حوزه نیا در هاپژوهش و مطالعات شرفتیپ موجب سپس و یداریشنیدارید

 و کیتکن نیرتریفراگ ۀزمر در س،یرنویز و دوبله ،یداریشنیدارید ۀترجم جیرا یهاروش نیب در
 ا،یاسپان ،آلمان ا،یتالیا فرانسه،) محوردوبله یکشورها ۀدست دو به اروپا امروزه،. دارند قرار هاروش نیترشدهشناخته

 غالپرت هلند، ونان،ی فنالند، ،یناویاسکاند یکشورها) محورسیرنویز یکشورها و( رهیغ و چکیجمهور ش،یاتر
 (. Chaume, 2012, p.6; Dries, 1995, p.10) است شده میتقس( رهیغ و

 داده حیتوض مقصد کشور یفرهنگ ستمیس نوع و یاقتصاد یهاتفاوت برحسب اغلب یدوگانگ نیا لیدل
. شودیم تفادهاس ثروتمندتر و تربزرگ یکشورها در است، تربر و گرانزمان اریبس یروش که دوبله که،ناچن. شودیم

 ۀرجمت ۀویش دو نیا. است ترکوچک یکشورها محدود یبازارها یبرا یاقتصاد حلراه کی سیرنویز گر،یدیازسو
 سیرنویز. گیرندمی سرچشمه متفاوت یفرهنگ ستمیس دو از و هستند ترجمه فیط در کران دو ۀدهندنشان رسانه،
 ستمیس کی ۀجینت دوبله کهآن حال ،هستند باز یخارج تأثیرات برابر در که است یفرهنگ یهاستمیس به مربوط

 ورکش یک که است موضوع این درک کلید وارداتی، هایفیلم خارجی ماهیت پذیرش یا سرکوب. گراستیمل
 دوبله (.Danan, 1991, pp.606-613) بیندمی چگونه را خود زبان و فرهنگ اهمیت و دیگران با خود ارتباط
 هدف .است گرفته قرار استفاده مورد ایدئولوژیک ابزاری عنوانبه اسپانیا یا ایتالیا آلمان، مانند هاییدولت توسط
 یاجتماع یهاارزش نظام یهمگن از تا سازند «استاندارد» را یواردات محصوالت که است نیا گرایمل یهادولت

 یواردات یهالمیف یهاارزش و استانداردها بر یکنترل سمیمکان کی عنوانبه دوبله گر،ید عبارت به. کنند محافظت
 است یفرهنگ یهاارزش از حفاظت یهاوهیش از یکی یزیمم اعمال ،مثال یبرا(. Goris, 1993) کندیم عمل

 و باطل هاياندیشه بروز جلوي آن طریق از کنندمي سعي هاحکومت و است ریپذامکان دوبله در یراحتبه که
  (.۱. ص ،۱991 ،یمعصوم) بگیرند را مضر

 یستگب زین کشور کی نندگانیب انتظارات و عادات به یداریشنیدارید ۀترجم مختلف یهاروش از استفاده
 اندردهک عادت دوبله به نندگانیب چراکه ،است رسانه ۀترجم غالب روش همچنان دوبله ا،یاسپان در مثال برای دارد؛

(Bosseaux, 2019, p.49) .و پاکار) است دوبله یخارج یهالمیف ۀترجم غالب روش ز،ین ایران در 
 فراهم یخارج یهاالیسر و لمیف در را یزیمم اعمال امکان که( ۱99 همکاران، و پاکار ؛۱999 قه،یسلخوش

 رایج ۀدوبل انواع بررسی به که بود داخلی هایپژوهش اولین ۀجمل از( ۱999) همکاران و 1نورد پژوهش .آوردیم
 را ایرفهحنیمه دوبلۀ و ایغیرحرفه دوبلۀ طرفداردوبله، و دوبلهتفنن نوظهور هایپدیده و پرداخت ایران بستر در

( ۱01۱) سلیقهخوش ،4غیردولتی بسترهای گسترش و ایران در رسانه ۀحوز تحوالت به توجه کرد. سپس، با معرفی

                                                           
1. Nord 
2. Private Sector  
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 تصویر در کهچنان. است کرده ترسیم شودمی مشاهده ۱ شمارۀ شکل در که ایشیوه به را ایران در دوبله رایج انواع
 قرار سریال و فیلم تماشای 1برخِط  هایسرویس قسمت در درخواستبه ویدیو هایسامانه است مشخص ذیل
 . گیرندمی

 
 (۱01۱، قهیسلخوشانواع دوبله در ایران ). ۱ شکل

 

 یفرایند دوبله. است حوزه نیا در زیبرانگچالش موضوعات از یکی یداریشنیدارید ۀترجم انواع تیفیک یبررس
 شامل و یگروه ۀخالقان و یفن ،یفرهنگ ،یزبان یتالش. است مختلف مراحل و عوامل از دهیچیپ یاشبکه شامل

 یکارگردان هب و گرانیباز توسط سپس که است یداریشنیدارید متن کی ۀلمنامیف یسازهمگام و اقتباس ترجمه،
 ,Chaume, 2020) شودیم انجام دوبالژ اریدست ای یزبان مشاور ۀمشاور با امکان صورت در و دوبالژ ریمد

p.104.) تیفیک و رجمهت تیفیک: کرد توجه جنبه دو به دیبا یخارج یالیسر ای لمیف ۀدوبل تیفیک یابیارز یبرا 
. ستین آسان تیفیک یاستانداردها از یفهرست درمورد اجماع به یابیدست که است معتقد چاومه. دوبله یفن

 دوبله رد دیبا که است ییهاتیاولو و استانداردها ۀمجموع میبرس توافق به آن ۀدربار میتوانیم آنچه ن،یباوجودا
 از یامجموعه دوبله، شگانیصداپ تا گرفته مترجمان از. (Chaume, 2007, p.15) شوند گرفته درنظر

 تواندیم که مقصد زبان به یمحصول ۀارائ: کنندیم تالش مشترک یینها هدف کی به دنیرس یبرا متخصصان،
 نیا در. (Matamalal, 2010, pp.101-102) کند جادیا را یاصل زبان به لمیف یتماشا توهم مخاطب یبرا

                                                           
1. Streaming Services 
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 ,Martinez, 2004) است ریناپذاجتناب عمالً  شودیم ارائه مترجم توسط ابتدا در که یاترجمه رییتغ فرایند،

p.5)  .یفن تیفیک و ترجمه تیفیک دیبا ،یداریشنیدارید محصوالت ۀدوبل تیفیک جامع یبررس یبرا ن،یبنابرا 
     .داد قرار مدنظر را دوبله،

 در کهاست  گرفته صورت ایران در شنیداریدیداری انواع ۀترجم کیفیت مورددر پژوهش بسیار اندکی شمار
 یارهایمع نیترمهم از یکی کندمی اشاره( 2005) چاومه که همانطور. کرد خواهیم اشاره هاپژوهش این به ادامه

 یرسبر به یداریشنیدارید ۀترجم ۀحوز در یگوناگون یهاپژوهش که است یسازههمگا دوبله، تیفیک سنجش
 طتوس که است یپژوهش موضوع دوبله، یررسمیغ یهانسخه در دوبله تیفیک یبررس. اندپرداخته مهم نیا

 را ییکایآمر لمیف ده یررسمیغ ۀدوبل مذکور، ۀمقال سندگانینو. است دهیرس انجام به( ۱999) همکاران و فرییدانا
 از یکحا پژوهش نیا یهاافتهی. اندداده قرار مطالعه مورد ترجمه تیفیک و( یهمگاه) دوبله یفن تیفیک منظر از
 احتماالً  مترجمان ،یفرهنگ عناصر برگردان در اشتباهات و یاترجمه/یزبان یخطاها به باتوجه که است آن

 و ییوامحت یهمگاه کهاند بیانگر این امر بوده جینتا زین یفن تیفیک منظر از. اندبوده یارحرفهیغ یمترجمان
 یهمگاه کهیدرحال هستند، یفارس یهادوبله نیا در یزمانهم نوع نیزتریبرانگچالش یزمانهم یهمگاه
 طی نیز( ۱991) پناهحق فاضلی و سلیقهخوش. اندشده حفظ یقبول قابل سطوح در ییآوا و یحرکت ،یتیشخص

نتایج  اند.اختهپرد آن به مربوط هایویژگی و ایران در فارسي ايغیرحرفه زیرنویس تولید فرایند بررسی به پژوهشی
های معنایی، مفهومی و اي دچار ضعف در زمینهغیرحرفه این پژوهش نشان داد که کیفیت ترجمه در زیرنویس

 ها بوده است.انتخاب لحن شخصیت
 تکیفی در هافرهنگی و یا ممیزی و حذف آن عناصر انتقال و ترجمه چگونگی کهاین به توجه با عالوه،به

شود. در پرداخته می مهم این با مرتبط داخلی هایپژوهش ذکر به تأثیرگذار است، در ادامه شدهدوبله محصول
 شدهپخش پدرخوانده ۀگانسه ۀدوبل و ترجمه بر یدئولوژیا تأثیر یبررس به( ۱999) همکاران و پاکار همین راستا،

. انددهکر یبنددسته و کرده استخراج را لمیف نیا در شدهاعمال یهایزیمم انواع و پرداخته رانیا یمل ونیزیتلو از
 ،یاسیس مسائل شامل و اعمال صدا و کالم ر،یتصو سطح سه در هایزیمم که است آن ۀدهندنشان قیتحق نیا جینتا

 فتهر فراتر واژه و تصویر یک حد از هاممیزی این کهزمانی و موارد از ایپاره در چنانچه .شوندیم یمذهب و یفرهنگ
 یفیتک از میزان وفاداری و تا است شده این امر سبب آنگاه اندمنجر شده فیلم محتوای در اساسی به تغییرات و

 این گاهی هک باالست چنان ایران در دوبله کیفیت معتقدند مذکور پژوهش نویسندگان گرچه شود. کاسته محصول
 سلیقهخوش و زادهعالم همچنین،. شودنمی هاممیزی از بسیاری متوجه مخاطب و دهدمی پوشش را هاممیزی

 هاییلمف ترجمۀ ها،فیلم مجدد دوبلۀ در سیاسی و فرهنگی مسائل و ایدئولوژی تأثیر دادن نشان هدف با( ۱999)
 شانن تحقیق هاییافته. اندداده قرار مقایسه و مطالعه مورد ایران اسالمی انقالب از بعد و قبل را زبانانگلیسی
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 یزانم اما اند،بوده زمانه بر حاکم سیاست تأثیر تحت انقالب از بعد هم و قبل هم شدهدوبله هاینسخه که دهدمی
 .است بوده متفاوت مداخالت موضوع و

 

 درخواستبه دئویو  یهاسامانه. 2ـ2
 تحول و یندگرگو از یادوره ،یداریشنیدارید ۀترجم صنعت ،یفناور عیسر یهاشرفتیپ دنبالبه و ریاخ قرن آغاز با
 یهاسیسرو عنوان با شتریب رانیا در که درخواستبه دئویو یهاسامانه ۀتوسع و ظهور با امروزه. است بوده شاهد را

 اطالعات ۀریذخ یهاسکید ظهور زمان در که آنچه ۀمشاب شوند،یم شناخته الیسر و لمیف یتماشا( ِن یآنال) برخِط 
 و هاعادت و است وقوع حال در فناورانه یانقالب شد، جادیا ستمیب قرن انیپا در 1یدیوید ای ییدئویو یتالیجید

 و ،5میپرا آمازون ،0مویو ،1پالس یویت اپل ،4کسینتفل مانند) خدمات نیا از استفاده به زین مخاطبان انتظارات
 نترنتیا ن،یهمچن (.et al., 2018 Escribano-Bolaños García) است رییتغ حال در( 6وبیوتی

 درخواستبه ودئیو یهاسامانه. داشت یاچندرسانه یمحتوا به مخاطبان یدسترس زانیم بر ییسزابه تأثیر پرسرعت
 کار ابتدا در سکینتفل. است آن بارز ۀنمون کسینتفل که شدند یاندازراه یتجار ییهاسیسرو عنوان به زین مختلف

 درخواستبه دئویو ۀسامان کی به 21۱۲ سال در و کرد شروع یدیوید فروش و اجاره تیسا عنوانبه را خود

 تواندیم و کندیم یداریخر را سامانه اشتراک حق مخاطب ها،سامانه گونه نیا در(. Jenner, 2017) شد لیتبد
 در منتشرشده آمار بنابر سامانه نیا. باشد داشته یدسترس خود موردعالقه یهابرنامه به مشخص یزمان مدت در

 کرد جادیا درخواستبه دئویو یهاسامانه در را یانقالب کشور، ۱91 در مشترک ونیلیم 211 با ،212۱ سال
(Moscoso et al., 2021 .)ۀنقط عنوانبه کسینتفل ،21۱۲ سال از کندیم اشاره( 2021) 7زییه کهچنان 

. رداختپ یسیانگل زبان به یداریشنیدارید محصوالت ۀدوبل به ابتدا در درخواست،به دئویو یهاسامانه شروع
 محصوالت ۀدوبل در کسینتفل یروشیپ یهاچالش به خود پژوهش در( 2021) 8سنچزمومپئن راستا، نیهم در
 سال در کسینتفل توسط شدهمنتشر هایگزارش بنابر که کنداضافه می و پردازدیم یسیانگل به یداریشنیدارید

 .افتی خواهد شیافزا شمار نیا و است موجود زبان سی از شیب یبرا محصوالت ۀدوبل ای سیرنویز ،21۱9
 در و ال،یسر و لمیف اشتراک رمجازیغ یهاتیسا و یمل یمایصداوس برعالوه ز،ین رانیا در زمان گذشت با

 .شدند جادیا یداخل درخواستبه دئویو برخط یهاسامانه ،یخارج درخواستبه دئویو برخط یهاسامانه ابیغ
 با رهیغ و یموو شتازیپ ،تماشاخونه ،نت یویت ،وایت ،لمنتیف ،مویلیف ،نماوا رینظ ییهاسامانه دولت، تیحما با

                                                           
1. Digital Video Disk (DVD) 
2. Netflix 
3. Apple Tv + 
4. Vimo 
5. Amazon Prime 
6. Youtube 
7. Hayes 
8. Sánchez-Mompeán  
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 یرشدروبه ۀتوسع رونِد  ریاخ یهاسال یط و شده جادیا رمجازیغ یهاتیسا رونق و تیفعال از یریجلوگ هدف
 ،کسیلنتف ژهیوهب ،یالمللنیب درخواستبه دئویو یهاسامانه با زمانهم باً یتقر ،یداخل یهاسامانه نیا. اندداشته

. دهندیم رارق مخاطبان اریاخت در سیرنویز ای دوبله صورتبه و گذاشته اشتراک به را ایدن روزِ  ییدئویو محصوالت
 ،نندبیمی خود همراه ۀانیرا ای تبلت هوشمند، یهاتلفن در را یداریشنیدارید یمحتوا مردم، از یادیز تعداد امروزه

 در را هابرنامه یسادگبه توانندیم و ندارند خود ۀموردعالق یونیزیتلو ۀبرنام پخش زماِن  یبرا انتظار به یازین گرید
 روشن مخاطبان یبرا هاسامانه نیاترجمه در  تیفیک نیباوجودا. تماشا کنند مکان و بدون وقفههر و زمان هر

 دارند، را خود خاص طرفداران رانیا در یداخل درخواستبه دئویو برخط یهاسامانه کهاین به توجه با. ستین
 ویلمیف ،یداخل گوناگون یهاسامانه نیب رقابت در. رسدیم نظربه یضرور هاسیسرو نیا در ترجمه تیفیک یبررس

 . هستند شتازیپ نماوا و
 اگرچه و دارند دست در را رانیا در درخواستبه دئویو بازار کل از درصد 91 به کینزد هم یرو مویلیف و نماوا

 شده باعث ،کنندیم استفاده شاتل نترنتیا از که ،نماوا کاربران گانیرا کیتراف اما ،است شتریب نماوا از مویلیف سهم
، 1ووگو با دیجیاتدر گفت نماوا)مدیرعامل  دهند لیتشک شاتل نیمشترک را نماوا کاربران از یتوجهقابل سهم تا

۱011.)  
ه ب پژوهشی تاکنون هیچ دارند اطالع تحقیق این پژوهشگران کهجایی تا ذکرشده، هایپژوهش رغمعلی

گذاری یاستسایران با تمرکز بر نحوۀ  بستر در سریال و فیلم تماشای درخواستبه ویدئو مجاز هایسامانه بررسی
در این . استها نپرداخته این سامانه شده دردوبله هایفیلم ۀترجم بررسی کیفیت ویژهو فرایند دوبله و ترجمه و به

 ماوان درخواستبه ویدئو برخط ۀسامان در زبانفرانسوی و زبانانگلیسی هایفیلم از اینمونه ۀترجم کیفیت پژوهش
 گرفت. مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد

 پژوهش روش .3
 خدمات ۀارائ ۀویش و تیفیک درمورد شتریب شناخت کسب و یبررس درپی ،یفیک یکردیرو با یاکتشاف پژوهش نیا

 ملمک و مستقل ۀمرحل دو شامل پژوهش این. است رانیا در درخواستبه دئویو یهاسامانه دیجد بسترِ  در دوبله
 محصوالت و مترجمان انتخاب فرایندهای و هاسیاست کلی شناخت و آشنایی اول، ۀمرحل هدف. است

 با مصاحبه از برگرفته ،مرحله نیا در شدهگزارش جینتا. است درخواستبه ویدئو هایسامانه در شنیداریدیداری
 دگانسنینو یدانیم مشاهدات نیهمچن و هاشرکت نیا یوهایاستود در دوبله و ترجمه اندرکاراندست از تن نیچند

 ۀرائا یهاشرکت نیتربزرگ از یکی عنوانبه نماوا مطالعه، نیا یفیک کردیرو به توجه با دوم، ۀمرحل در. است
 ۀیوش به گیریاشتراک این سامانه خریداری شد، نمونه سپس،. شد انتخاب رانیا در درخواستبه دئویو خدمات
 یوهایاستود در یفارس به شدهدوبله زبانیسیانگل و یفرانسو یهالمیف ازای متشکل پیکره گرفت و صورت هدفمند

                                                           
1. https://www.ictna.ir/id/129375/ 
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 جاسوس و افسر زبان،یفرانسو لمیف چهارپیکره شامل  نیا. ندشد یبررس و انتخاب سامانه نیا یاختصاص
 جاذبه زبان،یسیانگل لمیف چهار نیهمچن و ،(2121) دوگل و( 212۱) ژنیاکس ،(21۱9) واناتیح فقط ،(21۱9)
بدین. است (2121) کیپ و ،(21۱۲) ساعت نیترکیتار ،(21۱۲) شرق ریالسعیسر قطار در قتل ،(21۱9)

 هایچالش و داده مطابقت هایشانترجمه با را یادشده فیلم هشت هایدیالوگ تمام پژوهش، این نگارندگان منظور
ترجمۀ  در مترجمان توسط اتخاذشده راهکارهای با رابطه در و کرده استخراج را هادیالوگ در موجود ایترجمه

 ترجمۀ ،(تلفظ ای،ترجمه) خطا افزایش، کاهش، جایگزینی،: یافتند دست زیر بندیدسته به های یادشدهفیلم
 .شد انجام بنیادداده ۀنظری از استفاده با هاداده تحلیل درنهایت. مفهوم حفظ با بازنویسی اصطالحات،

 ها یافته .4
 برای ترجمه فرایند و هاگذاریسیاست به گرفته،صورت هایمصاحبه طی و پژوهش اول پرسش به پاسخ منظوربه

 :است زیر موارد شامل که یافتیم دست دوبله
 دوبله برای ترجمه فرایند و هاگذاریسیاست  .۱ـ4

 درخواستبه دئویوهای در سامانه شینما یبرا آثار انتخاب یارهایمعالف( 
 زبان،یسیانگل آثار ۀجمل از یخارج آثار یاریبس درخواست،به دئویو یهاسامانه ران،یا در حاضر حال در
 ُپررنگ نقش به توجه با البته. دهندیم قرار خود سایت یرو بر را رهیغ و زبانیاکره زبان،یولیاسپان زبان،یفرانسو

 یکل طورهب. دهندیم لیتشک زبانیسیانگل یهالمیف را هالمیف نیا ۀعمد ی،جهان ۀحوز در زبانیسیانگل یهالمیف
 ساسا چند بر یداریشنیدارید یمحتوا گرید و یینمایس آثار انتخاب یبرا اشتراک حق یدارا یهاتیسا اریمع

 :است
 که یاگونهبه ؛یمجاز یفضا در( رهیغ و مستند مه،یان) یاچندرسانه یمحتوا ای ال،یسر لم،یف شدِن محبوب -

 که یثارآ کردن دوبله یبرا ،ژهیوبه .دارد را خود انمخاطب موردنظر، لمیف که برسند جهینت نیا به تیسا صاحبان
 مخاطبان بیشتری دارند.

 اطالعات بانک» مندان نظیرمحبوب نظرسنجی سینمایی توسط عالقه یهاتیسا در لم؛یف ازیامت باالبودِن  -
 و یینمایس یهالمیف ۀدربار نامنتقد ینقدها که 1«متاکریتیک»و همچنین،  4«راتن تومیتوز» ،1«هالمیف ینترنتیا

  .کندیم یگردآور را یونیزیتلو یهاالیسر
 

  

                                                           
1. IMDb 
2. Rotten Tomatoes 
3. Metacritic 
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کادم زیجوا» مانند آورده باشد؛ دستبه معتبری جوایز -  ،1«ونیز ۀجشنوار» ،4«کن  ۀجشنوار» ،1«اسکار یآ
 .0«گلوبگلدن ۀزیجا»

 .گلوب گلدن و اسکاروایز ج برندگان مانند جهان؛ ۀبرجست و مشهور گرانیباز حضور -
 .جهان کیکالس مطرح یهالمیف -
 . رندیگیم قرار مانهسا یرو بر باشند داشته را مذکور ویژگی چند ای کی که یآثار یتمام باً یتقر یکل طوربه

 سیرنویز ای دوبله صورتنمایش اثر به انتخاب اریمع ب(
 که ار ییهالمیف ۀعمدها این سامانه رو،نیازا. است دوبله رانیا در یداریشنیدارید ۀترجم نوع نیترپرمخاطب

. دهندیم رائها یفارس سیرنویز صورتبه را آثار سایر و کنندیم دوبله باشند داشته را ذکرشده ترشیپ یهایژگیو
 و مهم فیلِم  نجا،ای در. شوندمی ارائه آثار تمام برای همیشه اً بیتقر یاصل زبان ای یسیانگل زبان به سیرنویز البّته،

 یشتریب مخاطب که شودیم گفته ییهالمیف به مهم لِم یف. ستین لمیف بودِن  فاخر و یهنر ارزش معنای به خاص
 یایدن مانیابرقهر آثار یسر از یلمیف با سهیمقا در ریشکسپ از یاقتباس آثار مانند یمهم لِم یف مثال، برای. دارند

. دارد یترکم تیاهم دهند،یم لیتشک را مخاطبان ۀعمد درصد که نوجوان مخاطب یبرا 6یسید و 5مارول
 .شودیم نهیهز شتریب هالمیف گونه نیا آثار ۀدوبل یبرا است، محورمخاطب النفسهیف دوبله که آنجا از ن،یبنابرا

 دوبله یهاگروه انتخاب اریمع ج(
 فتارگ سرپرستان و ندگانیگو انجمن» عضو که یافراد: شودیم میتقس دسته دو به رانیا در دوبله یهاگروه

 نجمنا نیا از خارج که یافراد و ،(هستند معروف هم ییکایسند ۀدوبل به مندانعالقه عموم نیب در) هستند «لمیف
 رانیا در یسفار دوبالژ یاصل اعتبار که است گفتنی(. انجمن از خارج ای ییکایرسندیغ ۀدوبل همان) دارند تیفعال

. دارد هم هنوز و داشته مستمر تیفعال دوبله ۀنیزم در( ۱902: سیتأس خیتار) دهه چند از شیب که است یانجمن به
 دارندن اجازه اعضا دارد وجود انجمن در که یقانون طبق و هستند عضو انجمن نیا در هم دوبله شکسوتیپ استادان

 انجمن» یاعضا ۀعهد بر را  مهم آثار ۀعمد ۀدوبل رو،نیازا. کنند یهمکار دوبله ۀنیزم در انجمن از خارج افراد با
( ییکایندرِس یغ) انجمن خارج یاعضا ۀعهد بر زین آثار ریسا و گذارندیم «لمیف گفتار سرپرستان و ندگانیگو

 .شودیم گذاشته
 نماوا تیسا یبرا یاختصاص ۀدوبل یهاگروه د(

 ویاستود» دهندیم انجام را نماوامانۀ سا یاختصاص یهادوبله ۀعمد که یگروه نیتریاصل و نیترمهم
 ها،لمیف تندهس انجمن عضو که دوبله استادان و ندگانیگو نیتریدیکل و نیترمهم با ویاستود نیا. است «مایکوال

                                                           
1. The Oscars Academy Awards  
2. Cannes Film Festival 
3. Venice Film Festival  
4. Golden Globe Awards  
5. Marvel 
6. DC 
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 یمستندها ۀعمد اما. کندیم دوبله را یینمایس یمستندها و ها،مهیان ها،شنیمیان ،1کوتاه یهاالیسر ها،الیسر
 انجمن ندگانیگو اب تنها زین ویاستود نیا که کنندیم دوبله «انیآر ویاستود» نام به یگرید یویاستود را یینمایرسیغ

 «انیآر ویاستود» و «مایکوال ویاستود» ۀعهد بر نماوا یبرا مهم آثار یاختصاص ۀدوبل ن،یبنابرا. کندیم یهمکار
 .است انجمن از خارج مستقل یهاگروه و اعضا ۀعهد بر زین آثار ریسا ۀدوبل. است

 یداریشنیدارید یهامترجم انتخاب روند  ه(
 یهاگروه ۀعهد بر را آثار ۀدوبل صد تا صفر کار، یاصل دهندگانسفارش همان ای هاشرکت نیا که آنجا از
 جمع به ورود. وهاستیاستود و هاگروه همان ۀعهد بر هم دوبالژ یهامترجم انتخاب گذارند،یم یخاص

 جذب یبرا دوبله یهاگروه و وهایاستود یسو از یورود آزمون گونهچیه رایز ،است دشوار دوبالژ یهامترجم
 هب یچندان ارتباط آزمون نیا البته. رندیگیم آزمون مترجم از که ینادر موارد در مگر. ردیگینم صورت مترجم
 کامل ییآشنا ۀنحو دارد تیاهم نخست ۀمرحل در که یزیچ تنها. ندارد مترجم ۀترجم تیفیک ای یزبان دانش سطح

 از رجممت یۀتوص ای یمعرفدر غالب موارد از طریق  هامترجم انتخاب. است دوبله یبرا الوگید میتنظ با مترجم
 .باشند وهایاستود و دوبله یهاگروه دییتأ مورد که ردیگیم صورت یافراد ای فرد یسو

 شنیداریدیداری هایمترجم قرارداد و(
 یا هاگروه هایواسطه هرگاه رو،ازاین. شودنمی منعقد شنیداریدیداری هایمترجم با قراردادی گونههیچ

 سوی از اما. کنندمی جایگزین را دیگری مترجم و حذف را او راحتیبه کنند پیدا مشکل مترجمی با استودیوها
 پیشکسوت استادان همچنین و کلیدی و خاص دوبلورهای از برخی با نماوا ۀسامان که است سالی چند دیگر،
 ماوان اختصاصی هایدوبله برای تنها بایستی افراد این قرارداد این طبق که است کرده منعقد قراردادی دوبله

 .ندارد وجود هامترجم برای قراردادی گونههیچ شد، گفته ترپیش که گونههمان اما. کنند گویندگی
 هازبان تمامی برای شنیداریدیداری یهامترجم تعداد ز(
 زبان از شانیا درصد 299۲ که دارند یهمکار نماوا دوبلۀ اصلی گروه دو با مترجم یس حدود میانگین طوربه

 بدأم زبان که گفت توانمی بنابراین،. کنندمی ترجمه هازبان سایر و فرانسوی زبان از درصد199 و انگلیسی
 هندی، استانبولی،ترکی فرانسوی، ازجمله زبانغیرانگلیسی آثار اکثر و است انگلیسی زبان دوبله، برای هاترجمه
 .شوندمی ترجمه فارسی به یعنی زبان انگلیسی میانجی زبان از...  و چینی ای،ُکره ژاپنی، عربی،

  شنیداریدیداری یهامترجم دستمزد و یبندسطح ح(
 یهامترجم یبرا یایبندسطح گونهچیه ظاهر در ،نماوا جمله از درخواستهای ویدئو بهسامانه یتمام در
 دستمزد هامترجم از درصد 199 حدود اما. است زانیم کی به باً یتقر هامترجم تمام دستمزد. ندارد وجود دوبالژ

 ظاهربه دالیل زا اما. دارد یادیز پنهان لیدال شتریب دستمزدِ  نیا. کنندیم افتیدر هامترجم ریسا بهنسبت یشتریب

                                                           
1. Mini-series  
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. کرد شارها یخاص یویاستود ای گروه با مترجم تیفعال زانیم نیهمچن و یکار ۀسابق زانیم به توانیم آن مشخص
 یفضا رد شانیا یسو از که یبازخورد در مترجم یزبان دانش و ترجمه تیفیک از مخاطبان تیرضا زانیم ن،یهمچن
 .مؤثر است هامترجم به شتریب دستمزد پرداخت در زین دیآیم دستبه یمجاز

 نبود 1یزیفرنچا مثال برای ا)ی نامبه کارگردان یا برجسته گرانیباز باال، ازیامت ها نیز داشتنازطرفی درمورد فیلم
 موارد، زا یاپاره در اما خاص و باتجربه نیست، مترجمان فروش زیاد در گیشه( معمواًل معیار رایجی برای انتخاب و

 یرجممت ۀعهد بر مترجم، نام از مخاطب استقبال از آن ترمهم و کار ۀسابق زانیم به توجه با هافیلم یبرخۀ ترجم
  .نندکیم افتیدر نیز یشتریب دستمزد که ی یادشدههامترجم درصد199 شود؛ به عبارتی بر عهدۀگذاشته می خاص

 یگروه ای یانفراد ۀترجمط( 
 درنهایت و دهندمی انجام گروهی صورتبه را هاترجمه که دارند وجود فعال گروه سه الی دو کلی، طوربه
 یطوالن و فصل نیچند یدارا که را ییهاالیسر یگاه اما. شوندمی منتشر گروه نام یا گروه سرپرست نام با هاترجمه
 ارتباط هم اب کهآن بدون هم آن. کنند ترجمه را یخاص فصل کدام هر تا کنندیم میتقس مترجم چند نیب زین هستند

 .شوندیم انجام یانفراد صورتبه هاترجمه ۀعمد اما. باشند داشته یمشورت و
 یکدیگر با رقیب هایشرکت ارتباط ی(

 ترجمم خود یگاه اما. ندارد وجود هاسریال و هافیلم کردن دوبله یا ترجمه برای هاشرکت بین تعاملی گونهیچه
 ودجوس افراد زین یگاه. دهدمی قرار گروه دو اختیار در زمانهم طوربه را اشترجمه بیشتر مالی سود دلیلبه صرفاً 
 جممتر اطالع و اجازه بدون است گرفته قرار ارشانیاخت در که را هاییترجمه مختلف هایسایت هایواسطه مانند

 .کنندیم بدل و رد خودشان نیب
  ترجمه تیفیک ـ دوم ۀ. مرحل2ـ4
 زبانیفرانسو یهالمیف یبررس. ۱ـ2ـ4

 هایلمفی اصلی نسخۀ ،نماوا درخواستبه ویدئو ۀسامان در زبانهای فرانسویلمیف ۀترجم تیفیک ۀمطالع جهت
ها فیلم این ترجمۀ در مترجمان ۀاتخاذشد راهکارهای و مقایسه یکدیگر با دقتبه شدهدوبله نسخۀ و انتخابی

 سه که شد مشخص گرفتهصورت هایبررسی طی پردازیم.می راهکارها این بررسی به ادامه شدند که در استخراج
 که اندشده ترجمه فارسی به انگلیسی زبان یعنی واسطه، زبان از جاسوس و افسر و حیوانات فقط ،اکسیژن فیلم
 .باشد مؤثر هافیلم این برای شدهارائه ترجمۀ کیفیت در تواندمی

 
  

                                                           
1.  Franchise 
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 هترجم در 0ینیگز یجا. ۱ـ۱ـ2ـ4
 یزیمم اعمال هدف با ینیگز یجا یهانمونه. ۱ جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

 فقط حیوانات

Donc vous ne 
baisez plus 

پس یعنی جدا 
 کردین.

پس دیگه رابطۀ 
 جنسی ندارید.

جایگزینی تابو 
 با غیرتابو

Putain هرزه، لعنتی گندش بزنن 
کاستن از 
 شدت ناسزا

 بوسمت.می مراقب خودت باش. Je vous embrasse ژنرال دوگل
جایگزینی تابو 

 با غیرتابو

افسر و 
 جاسوس

Va la trouver chez 
tes putes. 

پس بین همون زنا 
 دنبالش بگرد.

هات پیش هرزه
 دنبالش بگرد.

کاستن از 
 شدت ناسزا

Un cognac  ًنوعی شراب قهوه لطفا 
جایگزینی 

عنصر تابو با 
 عنصر غیرتابو

 هرزه، لعنتی به درد نخور putain اکسیژن
کاستن از 
 شدت ناسزا

 

 شناخته تابو موارد وجز که عناصری حذف یجا به مترجم ،موارد یبرخ در شد، مشاهده ۱ جدول در که همانطور
 بردن کاربه ای ینیگزیجا روش از هستند، تضاد در ایرانی فرهنگ با که گانهیب یکالم عناصر ریسا ۀترجم و شوندیم

 ،یرانیا فرهنگ با ریمغا یموضوع داشتن رغمیعل ،واناتیح فقط لمیف. است کرده استفاده ترکم یمنف بار با یکلمات
 ها،ذفح حجم به توجه با اما. است گرفته قرار مخاطبان اریاخت در و دوبله نماوا درخواستبه دئویو ۀسامان توسط

 ابطۀر روایتگر فیلم این. است شده زیادی تغییر دستخوش فیلم داستان شده،اعمال هایممیزی و هاجایگزینی
 یا حذف نیز آن دهندۀنشان هایدیالوگ و سانسور رابطه، این موارد، از بسیاری در که است زن دو بین ایعاشقانه

 بهنسبت شدهجایگزین و شدهحذف عبارات تعداد ترتیب، همین به. است شده جایگزین متفاوت کامالً  ایجمله با
 .است بیشتر هافیلم سایر

  

                                                           
1. Replacement  
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 توضیح با هدف جایگزینی های. نمونه2 جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

 ژنرال دوگل
J'ai eu très peur, 
mon tout-petit. 

 

فکر کردم پیدات 
 کنمنمی

 

 خیلی ترسیدم عزیزم.
 

 توضیح
 

افسر و 
 جاسوس

- Une bonne 
adresse. 

- Comment 
s'appelle-t-il ? 

های اونجا رستوران
 خوبی هست!

 آره، یه بارم با هم بریم!

 جای خوبیه.
 اسمش چیه؟

 توضیح

J'ai l'impression 
que nous allons 
nous entendre. 

کنم خودم از فکر می
 بقیۀ چیزها سردربیارم.

با  تونیمکنم میفکر می
 هم کنار بیایم.

 حتوضی

 اکسیژن
Je le connais pas! توضیح شناسمش.نمی آد.چیزی یادم نمی 

Il me faut les 
codes! 

باید تا حاال پیدام 
 کردی.می

 توضیح کدها رو الزم دارم.

 

 در. دانگرفته صورتبا هدف توضیح دیالوگ یا صحنه  که میهست ینیگزیجا از ییهانمونه شاهد ،2 جدول در
 ؛است بوده مخاطب یبرا الوگید ساختن ترشفاف جمالت، کردن نیگزیجا از مترجم هدف موارد، از یاریبس

 به توجه اتا ب داشته سعی جمالت برخی کردن جایگزین با است مطلع کامل صورت به لمیف داستان از که مترجم
 . کند فراهم مخاطب برای را ترسریع و ترراحت فهم امکان تصویر،
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 کاهش.2ـ۱ـ2ـ4
 کاهش یهانمونه. 3 جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

فقط 
 حیوانات

Il n’y a pas de 
remplaçante et on 
sait pas quand elle 

revient. 

حتی بهش نگفته کی قراره 
 برگرده

هیچ جایگزینی وجود 
دونیم که نداره و ما نمی
 گرده.کی برمی

حذف بخشی از 
 دیالوگ

Aucune nouvelle de 
Parisienne disparue 
dont la voiture était 

abandonnée 

و هنوز هم هیچ اثری از 
 شخص مفقود پیدا نشده

هیچ اثری از زن 
پاریسی مفقود که 

ماشینش رها شده پیدا 
 نشده.

حذف بخشی از 
 دیالوگ

 ژنرال دوگل

Il faut réfléchir à la 
suite. Anne restera 

vulnérable 
et inadaptée à notre 

monde. 

پذیریه و آنا دختر آسیب
دنیای ما ممکنه براش 

 نامناسب باشه

باید به بعدش هم فکر 
کرد. آنا دختر 

پذیریه و دنیای آسیب
ما ممکنه براش 
 نامناسب باشه

حذف بخشی از 
 دیالوگ

T'inquiète pas, on a 
la chance d'être 

ensemble et vivants. 

این تنها فرصت برای زنده 
 موندنه

نگران نباش! ما این 
شانس رو داریم که 
زنده بمونیم و باهم 

 باشیم.

حذف بخشی از 
 دیالوگ

افسر و 
 جاسوس

Je vous remercie. 
Sage conseil, j'en 

suis sûr. 
 ممنون بابت نصیحتت

 ممنونم
ای عاقالنه ۀتوصی

 است، مطمئنم.

حذف بخشی از 
 دیالوگ

Les experts 
confirment que 

l'écriture 
d'Esterhazy est celle 

du bordereau. 

دست خط استرازی دقیقًا 
همون دست خط توی 

 نامه است.

متخصصان تأیید 
کردند که دست خط 
استرازی دقیقًا همون 
دست خط توی نامه 

 است.

حذف بخشی از 
 دیالوگ
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 .اندکرده حذف ترجمه در را یفرهنگ عناصر ای جمالت از یبعض ،ینیگزیجا روش از استفاده برعالوه مترجمان
 مترجم و است گرفته صورت فنی مسائل و همگاهی ها به دالیلی همچون اعمال ممیزی یا رعایتاین حذف

 .(9)جدول  است کرده حذف هادیالوگ از ندارد، چندانی تأثیر مخاطب درک در که را اهمیتکم هایبخش
 شیافزا. 3ـ۱ـ2ـ4

 افزایش های. نمونه4 جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

 فقط حیوانات

Une femme a 
disparue 

ا هیک زن این نزدیکی
 گم شده

 توضیح یک زن گم شده

C’est une femme 
indépendante 

اولین زن مستقلیه، اما  
 احتیاط نیست.بی

 توضیح اون زن مستقلیه.

ce qu'Yvonne a dit 
en voyant votre fils 

آد ایوان یادت می
 بار پسرتوقتی اولین

 رو دید چی گفت

آد ایوان یادت می
وقتی پسرتون رو 

 دید چی گفت
 توضیح

افسر و 
 جاسوس

Les Romains 
jetaient les 

Chrétiens aux lions, 
nous, c'est les Juifs. 

ها خائنین رو رومی
جلوی انداختن می

شیرها، ما می 
فرستیمشون جزیرۀ 

 وهواخوش آب

ها خائنین رومی
انداختن رو می

جلوی شیرها، ما 
 یهودیان هستیم.

 توضیح

Les preuves ne 
manquaient pas 

ولی مدارک زیادی 
وجود داشت که 

خیانتش رو ثابت می 
 کرد.

 توضیح .مدارک کم نبودند

 Je ne vous ai jamais اکسیژن
dit mon prénom. 

اسممو از کجا 
دونی؟ من که می

وقت اسممو هیچ
 بهت نگفتم.

وقت من هیچ
اسممو بهت 

 نگفتم.
 توضیح
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 شده آورده مثال برای ییهانمونه  ،0 جدول در که شد مالحظه یاصل الوگید به شیافزا از یموارد هالمیف ۀترجم در
 برای. ستا لمیف ۀترجم به کامل یالوگید افزودن ای یاصل الوگید به یعبارت افزودن شامل شیافزا مبحث. است
 یجمالت مترجم هستند، زدن قدم درحال نیدورب به پشت گرانیباز که یاصحنه شده درهای بررسیفیلم در مثال

 یواضح یصدا و هستند صحبت حال در زمانهم یتیجمع که ییهاصحنه در ای. است افزوده یاصل ۀنسخ به را
 هاآن یصدا و هستند صحبت حال در نیدورب از فاصله با گریباز دو یاصحنه در مثالً . رسدینم گوش به هاآن از
 ای. است افزوده ترجمه به را دو آن نیب شدهردوبدل یهاصحبت مترجم اما ،شودینم دهیشن یاصل ۀنسخ در

 نیچن در. ستا کرده اضافه یاصل ۀنسخ به را یعبارات مترجم و نبوده صیتشخ قابل که یشتکِ  در افراد یهاصحبت
 یبرخ رد. است افزوده ترجمه به را یجمالت زبان،یفارس مخاطب یبرا آشنا ییفضا جادیا منظوربه مترجم یموارد

 شدن ترروشن جهتبه  ای یهمگاه تیرعا یبرا جمله طول شیافزا جهت است ناچار مترجم زین موارد از گرید
 . دیفزایب یاصل عبارت به یاچندکلمه مخاطب، یبرا موضوع

 
 یاترجمه یخطاها. 4ـ۱ـ2ـ4

 

 یاترجمه یخطاها یهانمونه .۵ جدول
 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

فقط 
 حیوانات

Mme calvet a 
appelez le cabinet. 
Mme lojewski est 
en arret maladie. 

خانوم کالوت با دفتر 
ته گفتماس گرفته و 

خانوم لوجسکی 
اونو بدون مراقبت 

 رها کرده.

خانوم کالوت با 
دفتر تماس گرفته. 
خانوم لوجسکی 

در مرخصی 
 استعالجی است.

ترجمۀ نادرست 
 عبارت

du pôle 
cybercriminalité 

d'Abidjan 

واحد جرایم 
 خطرناک

واحد جرایم 
 سایبری

ترجمۀ نادرست کلمۀ 
cybercriminalité 
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 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

 ژنرال دوگل

Bienvenue dans 
"Le quart d'heure 

français." 

ای دقیقه ۱1به برنامۀ 
 فرانسه خوش آمدید.

پانزده »به برنامۀ 
 خوش« دقیقه فرانسه

 آمدید.
 ترجمۀ نادرست کلمه

Avez-vous pensé 
à l'encre ?  کردید؟ربان پیدا 

به جوهر فکر 
 کردید؟

ترجمۀ نادرست کلمۀ 
encre 

La défaite est-elle 
définitive ? 

آیا این آخرین 
 شکست ماست؟

آیا شکست ما قطعی 
 است؟

 ترجمۀ نادرست عبارت

Et je vous 
reconnais, même 

seul. 

منم تنهاییت رو تأیید 
 کنم!می

من شما را به 
شناسم، رسمیت می

 د!باشی حتی اگر تنها
 ترجمۀ نادرست عبارت

افسر و 
 جاسوس

pour l'honneur de 
mon nom et pour 

mes enfants 

به شرف خودم و 
 خورم.پدرانم قسم می

به شرف خودم و 
 فرزندانم

ترجمۀ نادرست کلمۀ 
mes enfants 

Je suis un honnête 
homme et fils d'un 
honnête homme. 

من مرد باصداقتی 
صداقتم هستم که با 

 بزرگ شدم.

من مردی باصداقت 
و فرزند مردی 

 باصداقت هستم.
 ترجمۀ نادرست عبارت

 

 که تاس مترجم حیصح درک عدم ای یدقتیب از یناش یاترجمه یخطاها ها،لمیف ۀترجم در توجه قابل ۀنکت
 Le » .است همه از شیب دوگل ژنرال لمیف در اشتباهات گونهنیا ِی فراوان. است شده اشاره هاآن به 1 جدول در

quart d'heure français »  نمت آن در دوگل ژنرال که است ییویراد یابرنامه اسم «فرانسه قهیدق پانزده» ای 
 ِن یح در .دیآمد خوش «فرانسه یاقهیدق ۱1 ۀبرنام» به است آمده ترجمه در اما ،خواندیم را خود یسخنران
 مقاومت و مبارزه ادامۀ به را هافرانسوی و ندارد باور را هانازی مقابل در خوردن شکست که دوگل ژنرال ،یسخنران

 را وتمتفا کامالً  مفهومی ترجمه که درحالی «است؟ قطعی ما شکست ایآ» پرسدیم فرانسه مردم از خواند،یم فرا
 .است «روبان» به «جوهر» ،«encre»کلمۀ  ترجمۀ است مشهود ترجمه در که یگرید فاحِش  اشتباه. رساندمی

 در وگلد ژنرال زین گرید ۀصحن در .دارند نیاز جوهر به و هستند تایپ ماشین با کار مشغول هم بازیگران کهآن حال
 نهات اگر یحت شناسم،یم تیرسم به را شما من: دیگویم او به خطاب لیچرچ و است لیچرچ با صحبت حال
 . است شده ارائه جمله نیا یبرا نادرست یاترجمه اما! دیباش
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 اصطالحات ۀترجم .۵ـ۱ـ2ـ4
 اصطالحات ۀترجم یهانمونه. ۶ جدول

 دقیقۀ ترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم
توضیح 
 ترجمه

 فقط حیوانات

Non, c’est pas tes 
oignons ! 

نه این به تو ربطی 
 نداره!

اصطالح: به تو ربطی 
 نداره.

ترجمۀ دقیق 
اصطالح 
 فرانسوی

C’est bien d’etre 
optimiste 

 ینی!بپر لیوانو می ۀنیم
خوبه که آدم 

 بین باشه.خوش

استفاده از 
اصطالح 

فارسی برای 
 ترجمۀ جمله

Il fait un froid de 
canard 

چقدر هوای بیرون 
 سرده!

اصطالحی برای بیان 
 شدت سرما

ترجمۀ دقیق 
اصطالح 
 فرانسوی

 ژنرال دوگل

et même renverser 
la situation 

و حتی ورق رو به نفع 
 خودمون برگردونیم.

و حتی اوضاع رو 
 برعکس کنیم.

استفاده از 
اصطالح 

فارسی برای 
 ترجمۀ جمله

Tu as toujours eu la 
main verte. 

 کنه.دستات جادو می
اصطالح: استعداد 
 ۀداشتن در یک زمین

 خاص.

ترجمۀ دقیق 
اصطالح 
 فرانسوی

Quel coup de 
théâtre. 

ورق به نفع ما 
 برگشت.

اصطالح: تغییر 
 وضعیت.

ترجمۀ دقیق 
اصطالح 
 فرانسوی
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 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

افسر و 
 جاسوس

que voulez-vous de 
plus ? 

دیگه چی ازجونش 
 خوای؟می

 خواید؟دیگه چی می

استفاده از 
اصطالح فارسی 

ترجمۀ برای 
 جمله

mais ils sont 
amoureux. 

چه دل و قلوه ای هم 
 .بهم میدن

 .آنها عاشق هم هستند

استفاده از 
اصطالح فارسی 

برای ترجمۀ 
 جمله

 اکسیژن

Vous m'avez 
droguée ? 

 چیز خورم کردی؟
به من مواد مخدر 

 دادی؟

استفاده از 
اصطالح فارسی 

برای ترجمۀ 
 جمله

En forme de 
croissant 

 به شکل کراواسان به شکل هالل ماه

استفاده از هالل 
ماه به جای 
کراواسان 
)شیرینی 
 فرانسوی(

 

 ها را بای را تشخیص داده و آنفرانسو اصطالحاتدرستی به مترجمان شد، مشاهده ۶ جدول در که همانطور
 En forme de»  عبارت ۀترجم در مثال، یبرا. اندکرده نیگزیجا یفارس زبان در جیرا اصطالحات

croissant»، تاس ممکن و است هالل شکل به و یفرانسو ینیریش ینوع که «کراواسان» از استفاده یجا به 
 .است کرده استفاده ماه هالل ۀواژ از مترجم ،نباشد شده شناخته همه یبرا
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 مفهوم حفظ   با . بازنویسی۶ـ۱ـ2ـ4
 بازنویسی هاینمونه. ۷ جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت اصلی وگویگفت نام فیلم

 Tu peux tout me فقط حیوانات
dire 

راحت باهام حرف 
 بزن

چیز رو تونی همهمی
 بهم بگی

تغییر ساختار 
 گرامری

 Ne sois pas trop ژنرال دوگل
pressé. 

کنم بازم پیشنهاد می
 راجع بهش فکر کنی

 زیاد عجله نکن
تغییر ساختار 

 گرامری

افسر و 
 جاسوس

J'ai bien peur que 
son état ne 

s'améliore pas. 

اون بیچاره حالش 
 خوب نمیشه.

ترسم که خیلی می
 وضعیتش بهتر نشه.

تغییر ساختار 
 گرامری

Je peux pas sortir. .تونم برم بیرون.نمی به بیرون راه نداره 
تغییر ساختار 

 گرامری
 

 مفهوم انتقال به تنها مترجمان موارد، از بسیاری در که است آن دهندۀنشان ۲ جدول و هافیلم ترجمۀ بررسی
 با ت،جمال این برگردان در مترجم. اندکرده استفاده متفاوتی ساختارهای یا و کلمات از و کرده اکتفا هادیالوگ
 .است داشته مقصدگرا رویکردی و آزادانه کامالً  عملکردی مخاطبان، درک تسهیل هدف

 یتلفظ . اشتباهات۷ـ۱ـ2ـ4
 یتلفظ یخطاها یهانمونه. ۸ جدول

 تلفظ دقیق تلفظ در دوبله وگوی اصلیگفت نام فیلم

 ژنرال دوگل
Petain پَتن پتین 

Cendre ساندر سیندر 

 افسر و جاسوس
Marie Bastian ماری باستی َین ماری باستین 

Toulon توُلن توِلن 
 

ِی اسام ی ازبرخ تلفِظ  در شگانیصداپ ،جاسوس و افسر و دوگل ژنرال یهالمیف در که است آن ۀدهندنشان ۸ جدول
 متن نهات که ییآنجا از. است دوبله عوامل ریسا با مترجم ارتباط عدم نشانگر امر نیا .اندشده اشتباه دچار خاص
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 است، متفاوت یسیانگل زبان با یفرانسو زبان در یاسام تلفظ و ردیگیم قرار شگانیصداپ اریاخت در لمیف ۀترجم
 از مانمترج کهاین ای شود یبررس ضبط ۀمرحل از شیپ هاآن حیصح تلفظ که رودیم انتظار خاص یاسام درمورد

 . دهند قرار عوامل ریسا اریاخت در را درست تلفظ ،یگذارعراباِ  قیطر
 زبانیسیانگل یهالمیف یبررس .2ـ2ـ4

 یهالمیف یلاص هایهنسخ ،نماوا درخواستبه دئویو ۀسامان در زبانانگلیسی هایلمیف ۀترجم تیفیکبررسی  برای
 هالمیف نیا ۀترجم در مترجمان ۀاتخاذشد یراهکارها و سهیمقا گریکدی با دقتبه شدهدوبله هایهنسخ و یانتخاب

 :میپردازیم راهکارها نیا یبررس به ادامه در .شدند استخراج

 همترج در . جایگزینی۱ـ2ـ2ـ4
 یزیمم اعمال   هدف با ینیگز یجا یهانمونه. ۹ جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

 جاذبه

Just remember, 
Houston's partial to 

margaritas 

پس یادت باشه 
غذای هیوستون 

 دوست داره مکزیکی

پس یادت باشه 
یتا هیوستون  مارگار

 دوست داره

جایگزینی تابو با 
 غیرتابو

مارگاریتا )نوعی 
 نوشیدنی الکلی(

So you have to sip, 
not gulp. 

Wine, not beer. 

کم نفس پس باید کم
 بکشی نه یه مرتبه
فرض کن داری 
نوشیدنی مورد 

مزه عالقتو مزه
 کنیمی

اش مزهپس باید مزه
ه که یه مرتبکنی نه این

سر بکشی. مث 
 آبجو.شراب قرمز، نه 

جایگزینی تابو با 
 غیرتابو

قتل در قطار 
 السیر شرقسریع

No, thank you. 
I do not drink. 

نه مچکرم اهلش 
 نیستم

 نه، ممنون.
اهل نوشیدنی الکلی 

 نیستم.
 کاستن از بار تابو

ترین تاریک
 ساعت

to not buggering it 
up. ناسزا به افتخار گند نزدن 

کاستن از شدت 
 ناسزا

Not after that 
spotted dick 

you served last 
week, eh? 

غذای بعد از اون 
که هفته  مزخرفی

 پیش سرو کردی

استفاده از الفاظ 
 رکیک

کاستن از شدت 
 ناسزا
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 در وتاب مواردِ  نیا. ستندین کشورمان یفرهنگ یاستاندارها با مطابق که دارند وجود یخارج یهالمیف در یموارد
 ذفح یجابه مترجم موارد، یبرخ در. شوندیم حذف کامل ای یجزئ صورتبه ای و یسیبازنو ن،یگزیجا ترجمه
 استفاده ترمک یمنف بار با یکلمات بردن کاربه ای ینیگزیجا روش از شوند،یم شناخته تابو مواردِ  جزو که یجمالت

 (. 9 جدول) است کرده
 حیتوض هدف با ینیگز یجا یهانمونه. ۱۱ جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت فیلمنام 

 جاذبه

You gotta admit 
one thing: 

Can't beat the 
view. 

The silence. I 
could get used to it. 

یه چیزو باید اعتراف 
 کرد

 عظمت اینجا
 عاشق این سکوتم

یه چیزو باید 
 اعتراف کرد:

تونه هیچی نمی
رو دست زیبایی 
اینجا بزنه. این 

تونم سکوت. می
 بهش عادت کنم.

 توضیح

ترین تاریک
 ساعت

Ensuring his 
fingerprints 

are not on the 
murder weapon. 

 نیومده که
 کسی نفهمه همۀ اینا

 کار خودشه

داره از این مطمئن 
شه که اثر می

انگشتش روی 
آلت قتاله باقی 

 نمونده باشه

 توضیح

 .Thank you - پیک
- Mm. 

م نمیدونم باید - ا 
 پیگیری کنم.

 فردا بهت خبر میدم-

 ممنون. -
 آ. -

 توضیح

 

ا با هدف توضیح دیالوگ ی که میهست ینیگزیجا از ییهانمونه شاهدزبان، فرانسوی ۀهمانند پیکر ،۱1 جدول در
 الوگید ساختن ترشفاف جمالت، کردن نیگزیجا از مترجم هدف موارد، از یاریبس در. اندگرفته صورتصحنه 

 مالتج برخی کردن جایگزین با است مطلع کامل صورتبه لمیف داستان از که مترجم است؛ بوده مخاطب یبرا
 . کند فراهم مخاطب برای را ترسریع و ترراحت فهم امکان تصویر، به توجه با است تا داشته سعی
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  کاهش. 2ـ2ـ2ـ4
 کاهش یهانمونه .۱۱ جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت اصلی وگویگفت نام فیلم

 جاذبه
 
 
 

Current debris orbit 
does not overlap 

with your trajectory. 

اما فعاًل با مسیر شما 
 تداخلی نداره.

گردش ضایعات 
 فعاًل با ماندهبرجای

مسیر شما تداخلی 
 نداره.

حذف بخشی 
 از دیالوگ

We'll keep you 
posted on any 

developments. 

بازم شما رو در 
 ذاریم.جریان می

در صورت ایجاد 
 ،هرگونه پیشرفت

شما رو در جریان 
 ذاریم.می

حذف بخشی 
 از دیالوگ

Astronaut is off 
structure. 

Dr. Stone is off 
structure. 

دکتر استون از 
 فضاپیما جدا شد.

دکتر استون از 
 فضاپیما جداشد.

از دکتر استون 
 فضاپیما جداشد.

حذف بخشی 
از دیالوگ/ عدم 
تکرار دیالوگ 

 تکراری

ترین تاریک
 ساعت

 

All right, honorable 
gentlemen! 

Give way! Give way! 
Give way! 

 درود
 اجازه بدین

 

بسیارخوب، آقایون 
 محترم!
 بار( 9اجازه بدین! )

 

حذف بخشی 
از دیالوگ/ عدم 
تکرار دیالوگ 

 تکراری

 I've brought you پیک
boys a present. 

من براتون هدیه 
 آوردم

برای شما پسرها 
 هدیه آوردم

حذف بخشی 
 از دیالوگ

 

 املک حذف با که کیپ لمیف رینظ شوند،یم حذف و ابندییم کاهش یزیمم اعمال علتبه که یموارد از نظرصرف
 ،ختندپردایم یالکل یهایدنینوش استعمال و یکوبیپا و رقص به هاتیشخص آن در که میهست ی مواجهاصحنه

 یهاخشب مترجم و است گرفته صورت یفن مسائل و یهمگاه تیرعا رینظ یلیدال به بنا افتهیکاهش موارد ریسا
 و جاذبه لمیف دو در کهناچن .است کرده حذف ندارد، یچندان تأثیر مخاطب درک در که را پرتکرار ای تیاهمکم
 مشخص ۱۱جدول  در که طورهمان پیک فیلم در اما. اندیافته کاهش یتکرار یهاالوگید ،ساعت نیترکیتار

 جوان یزن صحنه نیا در چنانچه. است کرده دایپ رییتغ جمله ییمعنا بار ،توسط مترجم پسرها ۀکلم حذف با است،
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 دارید هستند انگلستان یجاسوس سیسرو مقامات از که سالانیم مرد دو با است کایآمر یاطالعات آژانس مورأم که
 .است کاسته قدرت موضع در زن بودن از پسرها ۀکلم حذف و کندیم

 شیافزا. 3ـ2ـ2ـ4
 افزایش هاینمونه. ۱2 جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

 جاذبه
 
 
 

Matt, do you have a 
visual... 

 تونی ببینی کهمت می
یحی  شه می)چه تفر

 اونم این باال(
 مت، دید داری؟

جهت 
فضاسازی و 

القای حس به 
 مخاطب

We should have 
listened to you, doc. 

باید  )کار کن دیگه(
به حرفت گوش 

 کردیم دکترمی

باید به حرفت گوش 
 کردیم دکترمی

جهت 
فضاسازی و 

القای حس به 
 مخاطب

Well, you did all 
right. 

 برولی خوب از پسش 
 شیطون(اومدی )

 درست انجامش دادی

جهت 
فضاسازی و 

القای حس به 
 مخاطب

 
قتل در قطار 

السیر سریع
 شرق
 
 

 مرغتخم 
 آفرین

 عدم وجود دیالوگ

جهت 
فضاسازی و 

القای حس به 
 مخاطب

INDISTINCT 
CHATTER 

آخرین مسافرا لطفًا 
 سوار شن

صداهای نامفهوم 
 زمینهپس

جهت 
فضاسازی و 

به القای حس 
 مخاطب

I can see the soul of 
the city 

in these humble 
breads. 

من روح این شهرو 
های توی این نون
 بینمبربری می

من روح این شهرو 
های توی این نون
 بینممعمولی می

برای طنزافزایی 
اضافه شده و با 

لحن خاصی هم 
شه این ادا می

 جمله
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 در شد، پرداخته بارهنیا در لیتفصبه زبانیفرانسو یهالمیف بخش در و شد مشاهده ۱2 جدول در که همانطور
 شیافزا نیا از عمده هدف دو. شوندیم اضافه یاصل ۀنسخ یهاالوگید به یجمالت ای کلمات موارد، از یاپاره

 یاسازفض جهت در یدوم و است الوگید شدن ترواضح و مخاطب شتریب درک به کمک ی توضیح واول دارد، وجود
 طبعوخش یفرد ،مرد فضانورد تیشخص ،جاذبه لمیف در برای مثال، .است مخاطب به لمیف یفضا حس یالقا و

ی نظیر مواردمشخص است، در  کامالً  دوبلور ۀدوبل لحِن  با یو بودن مزاحاهل نیا کهبر اینعالوه که است
 دوبله نیز همانندسازی در او یطبعشوخ ی،جمالت و کلمه کردن اضافه با ،شده آورده۱2 جدول در که هاییمثال
یص تشخهای غیرقابلو همهمه نامفهوم یصداها زین شرق ریالسعیسر قطار در قتل لمیف در ن،یهمچن. است شده

ی اصل تیشخص ،فیلم نیز نیا در کنند.به کلماتی ترجمه شدند که به فضاسازی بهتر فیلم در دوبله کمک می
 ۀاین شخصیت جمل طبعی در دوبله در لحن دوبلور کاماًل مشهود است. برای مثال،طبع است و این شوخشوخ

که به قصد افزایش بار طنز اضافه شده است، زیرا  گویدرا می« نمیبیم یبربر یهانون نیا یتو شهرو نیا روح من»
هایی که در دادگاه رخ در صحنه، ساعت نیترکیتاراصلی نان بربری وجود ندارد. و درنهایت در فیلم  ۀدر نسخ

 دادگاه، کلماتی را اضافه کرده است تا تنش ۀدهد مترجم برای انتقال اعتراض و عصبانیت افراد حاضر در صحنمی
 سازی شود.فضای حاکم در دوبله شبیه

  

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم دوبلهوگو در گفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

ترین تاریک
 ساعت

 

Shame on you! 
Shame! 

 

شرم بر تو. شرم 
)مرتیکه کچل هیچی 

حالیش نیست.  
 (دروغگوی کثیفه

 شرم بر تو!
 شرم!

جهت 
فضاسازی و 

القای حس به 
 مخاطب

Sit down! 
 

دیوانه. بشین )
کشه با خجالت نمی

 (این سن و سالش
 بشین!

جهت 
فضاسازی و 

القای حس به 
 مخاطب
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 ایترجمه . خطاهای4ـ2ـ2ـ4
 یاترجمه یخطاها یهانمونه. ۱3 جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

 جاذبه
 
 
 
 
 
 
 
 

it's been a privilege. 
Right back at you, 

Houston. 

 این یک امتیازه
 هیوستون حق با تویه

 کار کردن با تو افتخاره
همینطور با تو 

 هیوستون

 نادرست ۀترجم
 دوم ۀجمل

Houston clocked that 
debris.. ..at 50,000 

miles an hour. 

هیوستون سرعت 
حرکت ضایعات رو 

در رمایل پنجاه هزا
گیری ساعت اندازه

 کرده

 
عدم پیوستگی  در 

 ترجمه
 )مایل(

The Chinese station's 
about 100 miles. 

Just a little Sunday 
drive. 

 ۱۶1ایستگاه چینیا 
 ی اینجاسکیلومتر

 مث گشت روز تعطیله
 

عدم پیوستگی  در 
 ترجمه

 )کیلومتر(

It's the same feeling I 
had 

about Mardi Gras in 
1987. 

Surprisingly, Control 
hasn't heard the 

Mardi Gras story. 

 وتدقیقا مث حسیه که 
جشن ماردی گراس 

 داشتم
جای تعجبه که بخش 
 کنترل چیزی راجع به
جشن ماردی گراس 

 شما نشنیده

 

عدم پیوستگی  در 
 ترجمه

)جشن ماردی 
 گراس(

Tell me about, uh, 
Mardi Gras. 

 

 بگو ماردی گارادربارۀ 
 

 
عدم پیوستگی  در 

 ترجمه
 )جشن ماردی گرا(
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 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

 
Tell me about, uh, 

Mardi Gras. 
 

 بگو ماردی گارادربارۀ 
 

 
عدم پیوستگی  در 

 ترجمه
 )جشن ماردی گرا(

 جاذبه
How long was your 

training? 
Including holidays? 

تمرینات چقد طول 
 کشه؟می

تعطیالتم حساب 
 کردی؟

 
 ۀاشتباه در ترجم

 زمان فعل

 

Okay, uh, 
undocking, 

undocking. Um... 
Uh, eenie, meenie... 

Okay, that doesn't 
sound good. 

Minie... 
...mo. 

 جداسازی، جداسازی
 اینی مینی

صداش که جالب 
 نیست
 ماینی

 چینی بلد نیستم
 مو

 ده بیست
 سه پونزده

هزار و شصت و 
 شونزده!

 

غیردقیق  ۀترجم
اینجا مترجم 

توانست ترجمه می
ده بیست سی »کند 
تا معلوم شود « چهل

کاراکتر بلد نبوده 
کدام دکمه را بزند و 

ها را تصادفی دکمه
 فشرده.می

 
 اخط مورد کی ، شاملشد مشاهده ایی ترجمهخطا مورد چند جاذبه لمیف در تنها ،یبررس مورد لمیف چهار نیب از
 تیرعا عدم لم،یف نیادیگر  پرتکرار یخطا همچنین، .جمله نادرست ۀترجم مورد کی و فعل زمان ۀترجم در

 Mardi»  جشن و شده ترجمه لیما به گرید بار و لومتریک به بارکی« mile» کهناچن. بود ترجمه در یوستگیپ

Gras »  (۱9)جدول  است شده ترجمه گرایمرد به گرید بار و گراس یمارد به بارکی . 
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 ۀ اصطالحاتترجم. ۵ـ2ـ2ـ4
 اصطالحات ۀترجم یهانمونه .۱4 جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

 جاذبه

How you feeling? 
Like a Chihuahua 

that's being 
tumble-dried. 

حال احوالت 
 چطوره؟

مثل خر تو گل گیر 
 کردم

حال احوالت 
 چطوره؟

 مثل یه سگ
واوای چروکیده چی

 شدم

استفاده از 
اصطالح 

فارسی برای 
 ترجمۀ جمله

قتل در قطار 
السیر سریع

 شرق

and monster them 
till they 

have the world 
down cold. 

گیرم تا سخت می
تموم کشورهای 
 جهانو از بر شن

اصطالحی برای 
 تحقق یادگیری کامل

ترجمۀ دقیق 
  اصطالح
 انگلیسی

Barbital. The 
Mickey slipped. 

 

باربیتال. چیزخورش 
 کردن

نوشیدنی حاوی 
گردان که داروی روان

بدون اطالع شخصی 
 به او خورانده شود.

استفاده از 
اصطالح 

فارسی برای 
 ترجمۀ جمله

ترین تاریک
 ساعت

I believe I have just 
received 

a royal rap on the 
knuckles. 

انگار مورد سرزنش 
 مقرار گرفتسلطنتی 

اصطالحی برای 
 انتقاد یا تنبیه

ترجمۀ دقیق 
  اصطالح
 انگلیسی

 پیک

Do we know of 
someone 

who could fit the 
bill? 

کسیو داریم که برای 
 کار مناسب باشه؟این

اصطالحی به معنای 
مناسب بودن برای 

 هدفی مشخص

ترجمۀ دقیق 
  اصطالح
 انگلیسی

we've...hit a bit of 
a rough patch. 

ما یکم به مشکل 
 خوردیم

اصطالحی برای 
برخوردن به 

مشکالت متعددی 
 زمانی خاص ۀدر بره

ترجمۀ دقیق 
  اصطالح
 انگلیسی
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ی را تشخیص داده و این موارد را سیانگلدرستی اصطالحات به مترجمان شد، مشاهده ۱0 جدول در که همانطور
 اند.جایگزین کرده یفارس زبان در جیرا اصطالحات و ساختارهابا  در ترجمه

  مفهوم حفظ   یا . بازنویسی۶ـ2ـ2ـ4
 بازنویسی هاینمونه. ۱۵ جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت نام فیلم

 جاذبه

That applause you 
hear 

is for you 

ها دارن برات بچه
 زنندست می

صدای تشویقی که 
 شنوی برای توئهمی

کاهش/ تغییر 
 ساختار گرامری

That's as close to 
an apology 

as you're going to 
get from them 

در حال حاضر این یه 
های چیزی تو مایه

 خواهیهمعذرت

ترین این نزدیک
حالت به 

خواهیه که معذرت
تونی انتظارشو از می

 طرف اونا  داشته باشی

کاهش/ تغییر 
 ساختار گرامری

قطار قتل در 
السیر سریع

 شرق

Bouc, keep 
everyone inside! 

بوک نذار کسی پیاده 
 بشه

بوک همه رو داخل 
 نگه دار!

تغییر ساختار 
 گرامری

ترین تاریک
 ساعت

You didn't lack 
for admirers. خاطرخواه کم نداشتی خواستنهمه تو رو می 

تغییر ساختار 
 گرامری

We've lost the 
prime minister. 

وزیر دونیم نخستنمی
 کجاست

وزیر رو گم نخست
 کردیم

تغییر ساختار 
 گرامری

 پیک

- Emily. Lovely 
as ever. 

- Ah! 
You do brighten 
up the old place. 

امیلی مثل همیشه 
 زیبایی

با اومدنت بهمون 
 افتخار دادی

امیلی مثل همیشه 
 داشتنی هستی.دوست

با اومدنت مکان رو 
 منور کردی

ساختار  تغییر
 گرامری

I have a light day. روز سبکی دارم امروز زیاد کار ندارم 
تغییر ساختار 

 گرامری
 

 ترجمه رد بارها ویژگی این. است شده حفظ مفهوم همان اما کرده، تغییر بیان شکل که دهدمی رخ زمانی بازنویسی
 (.۱1 جدول) داننداشته کیفیت کاهش از نشانی هابازنویسی این گرفته،صورت هایبررسی طبق. است شده تکرار
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 یتلفظ اشتباهات.  ۷ـ2ـ2ـ4
 یتلفظ یخطاها یهانمونه .۱۶ جدول

 تلفظ دقیق تلفظ در دوبله وگوی اصلیگفت نام فیلم

ترین تاریک
 ساعت

When will the lesson be 
learned? 

When will the lesson be 
learned? 

How many more 
dictators 

must be, wooed, 
appeased, 

good God, given 
immense privileges 

before we learn? 

 خوای یاد بگیری؟پس کی می
خوای ُدُرست رو یاد کی می

 بگیری؟
 چن تا دیکتاتور دیگه باید بیان

 و بهمون زور بگن
خدای من بهشون امتیازای 

 ویژه داده بشه
 تا ما یاد بگیریم

)درِست(  با ضمه تلفظ 
که با شده به جای این

 فتحه تلفظ شود.

 

 اوردهین دیدپ یاشکالدر عمل  زین مورد نیهم اما ،داشت وجود تلفظ در اشتباهمورد  کی تنهاانگلیسی،  ۀدر پیکر
 .(۱۶)جدول  است داشته یسازگار صحنه مفهوم با رایز است

 یچندزبانگ. ۸ـ2ـ2ـ4
 هترجم در یچندزبانگ یهانمونه. ۱۷ جدول

 توضیح ترجمه دقیق ۀترجم وگو در دوبلهگفت وگوی اصلیگفت فیلمنام 

قتل در قطار 
 السیر شرقسریع

It's not you, mon 
ami. 

 امیمونتقصیر تو نیست 
تقصیر تو نیست دوست 

 من
کلمه  ۀعدم ترجم

 فرانسوی
I do not approve 
of murder, my 

friend. 

مون من با قتل مخالفم 
 امی

مخالفم دوست من با قتل 
 من

 ۀکلم ۀترجم
انگلیسی به 

 فرانسوی
These are two 
perfectly good 

oeufs. 

مرغ تخمها دوتا این
 نقص نیستنبی

مرغ تخمها دوتا این
 نقص نیستنبی

 ۀکلم ۀترجم
 فرانسوی به فارسی

Sorry, is there a 
problem sir? 

پقدون موسیو ایل یه 
 پرابلم؟

ببخشید، مشکلی پیش 
 آمده جناب؟

 ۀجمل ۀترجم
انگلیسی به 

 فرانسوی
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 ،جاذبه یلمف در. هستیم روروبه دوزبانگی ۀپدید با مختلف درجات با و نوعیبه زبانانگلیسی فیلم چهار هر در
 صورتبه ست،ا زمین با ارتباط برقرای برای تالش در فضایی کاوشگر درون( بوالک ساندرا) استون دکتر کهزمانی

 چینی بانز نیز دوبله در. کندمی صحبت چینی زبان به که شنودمی را مردی صدای رادیویی امواج طریق از تصادفی
 وند،ش زبان ۀمتوج تا ندارند نیازی اصلی شخصیت همانند مخاطبان که دلیل این به احتماالً  است، شده حفظ

  .است صحنه این هدف راستای در کامالً  دوبله و ترجمه عدم این بنابراین

که  لمیف یی ازهاصحنه در است، سرد جنگ دوران در یشورو و کایآمر روابط داستان تگریروا که کیپ لمیف در
 کهیدرحال .شوندیم سیرنویز یسیانگل به و ندیگویم سخن یروس زبان به کاراکترها دهد،یم رخ یشورو بستر در
 است مشخص هاصحنه نیا در که باشد امر نیا لیدل رسدیم نظرهب. اندشده دوبله کاراکترها یهاالوگید دوبله، در
 گاه عالوه،هب. شود ادآوری مخاطب به تفاوت نیا تا ستین یازین نیبنابرا .دهدیم رخ یشورو در لمیف که
 . ستین تیاولو در یکیتکن لحاظبه یگذارسیرنویز ،دوبله هنگامبه و شوندیم ردوبدل یطوالن ییهاالوگید

 اتمالق اشیفرانسو یهمتا با یادرصحنه( اولدمن یگر) لیچرچ نستونیو ساعت، نیترکیتار لمیف در
 نیا یفرانسو کلمات از استفاده با زین دوبله در. کندیم ادا ناقص طوربه یفرانسو به را یاجمله چند و کندیم

 .اندشده یسازهیشب طور ناقصبه کامالً  جمالت
 یکیبلژ اً اصالت( /هرکول پوآروبرانا کنت) یاصل تیشخص شرق، ریالسعیسر قطار در قتل ،چهارم لمیف در ماا
 یلحن با را یسیانگل یو ،است یسیانگل لمیف یاصل زبان کهاین با ن،یبنابرا. است یفرانسو اشیمادر زبان و است

 شده یازسهیشب امر نیا قاً یدق هم دوبله در. کندیم استفاده یفرانسو واژگان از دفعاتبه و کندیم صحبت خاص
 زبان اب شتریب زبانیسیانگل مخاطب کهآن حال. شوندیم دهیشن دوبله در یفرانسو واژگان از یاریبس و است

 ییابتدا اند،کرده دایپ راه ترجمه به که یایفرانسو کلمات حال،نیا با. زبانیفارسمخاطب  تا دارد ییآشنا یفرانسو
ا ر یخاص مطلب نداند هم اگر یحت ای داندیم را شانیمعان احتماالً  مخاطب کهاست  کرده تصور مترجم و بوده

 ن،یهمچن. ودش دیکأت کترهااکار ریسا با کاراکتر نیا تفاوت بر که بوده  نیا یاصل هدف نابراینب. دهدینم ازدست
 به اما ،شده استفاده یفرانسو یاواژه از یاصل زبان در یگاه چنانچه. است شده استفاده هم 1جبران کیتکن از

 یحت رگید یموارد در فهم نبوده است، امازبان قابلفرانسوی برای مخاطب فارسی ۀترجمه شده چون آن واژ یفارس
 شود جبران نیشیپ موارد تا ی ترجمه شده استفرانسو به واژه ، آنکرده استفاده یسیانگلای واژه از کاراکتر کهاین با

 .(۱۲)جدول 
 یر یگجهینت و بحث .۵

 نویسندگان هایشان،ترجمه با حاضر ۀپیکر زبانفرانسوی و زبانانگلیسی هایفیلم هایدیالوگ تمام ۀمقایس از پس
 هااین جنبه .کردند بررسی جنبه هشت به توجه با را نماوا درخواستبه ویدئو ۀسامان در ترجمه کیفیت پژوهش این

                                                           
1. Compensation  
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ای و تلفظی، اصطالحات، بازنویسی، اصطالحات و جایگزینی، کاهش، افزایش، خطای ترجمه: از اندعبارت
 شان در پیکرۀ پژوهش انتخاب شدند.  ها با توجه به فراوانیبندیچندزبانگی. این دسته

 و تابو با همواجه هنگام به ابتدا، در اند:کرده استفاده جایگزینی تکنیک مترجمان به دو دلیل از پژوهش، این در
 افزایش هتج در گاهی و هاصحنه سانسور و تابو وجود دلیلبه گاهی هاجایگزینی این. بیشتر توضیح برای سپس

 در تابو اب مواجهه در شنیداریدیداری مترجماِن  ۀاستفاد مورد هایتکنیک. است رفته کاربه هایسازهمگاه کیفیت
 مشابه، پژوهشی در .است بوده غیرتابو با تابو جایگزینی و ترکم شدت با تابویی به تابو ۀترجم حذف، پیکره، هردو

 از دوبله ۀنسخ سه این از یکی که شدند بررسی تابو ۀترجم لحاظ به( 21۱۶) ددپول فیلم متفاوت ۀدوبل نسخه سه
 برابر موویزنیتای سایت از دانلودشده ۀنسخ در تابو به تابو ۀترجم میزان راستا، همین در. بود شده دانلود نماوا سایت

 تنها ،نماوا سایت از دانلودی ۀنسخ در میزان، این کهدرحالی. بوددرصد  0/۱1 ویتیجم ۀشبک از ودرصد  9/2۱ با
 ۀترجم ،موویزتاینی سایت بهنسبت نماوا ۀدوبل ۀنسخ در شد مشاهده که همانطور درنتیجه،. شد گزارشدرصد  ۱۱

 که همانطور که،چنان. است شده مواجه درصدی پنجاه کاهشی با و رسیدهدرصد  ۱۱ بهدرصد  9/2۱ از تابو به تابو
 را هایلمف دوبلۀ که است ایران اجتماعی ـ فرهنگی فضای از ناشی موضوع این است کرده استدالل مذکور پژوهش

 همچنین، .(Beit Saeed et al., 2020, p.83) باشند تابو کلمات تعداد ترینکم حاوی تا داده سوق سمتی به
 وسطت شدهکارگرفتهبه استراتژی ترینرایج( جایگزینی) غیرتابو به تابو ۀترجم که بود آن از حاکی تحقیق این نتایج

( 9۸. ص ،۱99۱) مردانی و زادهقاضی پژوهش در. است بوده مذکور فیلم ۀترجم در شنیداریدیداری مترجمان
 دارچینیان و شریفی فارسی ۀترجم در تابو نمودهای مدل براساس تابوها ۀترجم در مترجمان راهبردهای نیز

 درمورد و ؛انجبر و جایگزینی قبیح، واژگان با ارتباط در پژوهش این طبق. شد بررسی فیلم سه ۀدوبل در( ۱9۸۸)
  .دندش گزارش مترجمان راهبردهای پرکاربردترین غیرتابو با تابو جایگزینی و دستکاری تابو، انواع سایر

 شده فادهاست دفعاتبه کاهش تکنیک از زبانانگلیسی و فرانسوی ۀپیکر هردو در حاضر، پژوهش در عالوهبه
 کیفیت افزایش جهت در گاهی و هاصحنه سانسور و تابو وجود دلیلبه گاهی ها نیزکاهش این. است

 .است رفته کاربه هایسازهمگاه
 به مککدر هردو پیکره، غالبًا با هدف توضیح،  تکنیک، نیا. بارها در پیکره مشاهده شد نیز شیافزاتکنیک 

 ۀکار رفته است. اما در پیکربه مخاطب به ی فیلم و القای حِس آنفضا تر مخاطب، ترسیم بهترراحت فهِم 
لم از دیگر دالیل استفاده از تکنیک افزایش بوده است. چنانچه در فی طنزافزایی نیز بر این موارد،زبان، عالوهانگلیسی

دالیل را  این ی دیگر نیز بایدموارد در مشاهده شد. ییطنزافزا هدفهایی با افزایش شرق ریالسعیسر قطار در قتل
مورد بررسی در هردو زبان، نشانی از کاهش  ۀدر پیکر. کرد وجوجست سازیهمگاه یعنی دوبله بعدی مراحل در

 جا مشاهده نشد.علت افزایش نابهکیفیت ترجمه به
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اصطالحات  ۀاری در ترجمشنیدفرهنگی است عملکرد مترجمان دیداریکه ترجمه تعاملی بین از آنجایی
ای از انتقال فرهنگ بسیار حائز اهمیت بوده و بر کیفیت ترجمه نیز اثرگذار است. بنا بر نتایج پژوهش عنوان نمونهبه

. اندداده ارائه قیدق یاترجمه و داشته قبول قابل یعملکرد ،اصطالحات برگردان در لمیف هشت هر مترجمانحاضر، 
 مانمترج که گرفت جهینت توانیم ،اصطالحات ۀدر ترجم استفاده مورد یاترجمه یهاروش یبررس با درمجموع،

 مقصدگرا رجمۀت و هستند بندپای مقصد فرهنگ به بیشتر و اندگرفته فاصله مطلق وفاداری از های یادشدهفیلم در
 .است بوده اصطالحات ۀترجم در غالب رویکرد

 راحتی جهت هادیالوگ کردن فهمقابل و توضیح اهداف با موارد غالب در نیز هاپیکره در بازنویسی موارد
بلکه  است، نشده ترجمه کیفیت کاهش موجب تکنیک این از استفاده. اندگرفته صورت هانآ درک در مخاطبان

تی عالوه، بازنویسی با حفِظ مفهوم به دالیل متفاوترجمه انتقال یافته است. بهای دیگر در تنها همان مفهوم به گونه
 مترجم صورت گرفته است. ۀسازی و سلیقنظیر همگاه

های زبان از فیلمهای فرانسویای و تلفظی در فیلمهمانطور که مشاهده شد، تعداد خطاهای ترجمه
 ارد.بیشتر در ترجمه و توجه به تلفظ صحیح اسامی خاص فرانسوی دزبان بیشتر بود که نشان از لزوم دقت انگلیسی

 برخی رد که هستیم فارسی ترجمۀ در جمالت دستوری تغییرات شاهد نیز مواردی در ،زبانیفرانسو یهالمیف در
 ۀسلیق دیگر یبرخ در اما است، ناگزیر تغییر این فرانسوی زبان و فارسی زبان ساختاری تفاوت به توجه با عبارات
 چهار از. دخوریم چشم به همه از شیب واناتیح فقط لمیف در راتییتغ نای. است بوده دخیل او دقتیبی یا مترجم

. شد شاهدهم جاسوس و افسر و دوگل ژنرال لمیف دو در تلفظی اشتباهات ،زبانفرانسوی ۀدر پیکر موردمطالعه لمیف
 از مترجمان نادرست درک شاهد محدود یموارد در ،واناتیح فقط و جاسوس و افسر ،دوگل ژنرال لمیف سه در

 .جمله باهفهم اشت از یناش نه است بوده مترجم یدقتیب لیدلبه شتریبکه  میبود زین یاترجمه یخطاها و جمالت
، ادرستن درک از یناشکه  یافت شد جاذبهزبان نیز، مواردی در فیلم انگلیسی ۀای در پیکردرمورد خطاهای ترجمه

 ترتیببه زبانیانگلیس و زبانفرانسوی ۀدرنهایت، در پیکر .کلمات بودند ۀو عدم پیوستگی در ترجم مترجم یدقتیب
 در شتریب یخطاها وجود علت .شد مشاهده مترجم نادرست درک از ناشی ایترجمه خطای مورد یک و هشت
 اکثر ۀترجم رد که باشد نهفته امر نیا در تواندیم یسیانگل ۀکریپ با سهیمقا در یفرانسو ۀکریپ یهالمیف ۀترجم

 یمترجمان به هالمیف نیا ۀترجم بلکه ،شودینم استفاده یفرانسو زبان به مسلط مترجمان از زبانیفرانسو یهالمیف
 به یسیانگل سیرنویز براساس با استفاده از زبان میانجی و هاآن و شودیم سپرده دارند ییآشنا یسیانگل زبان با که

 ..باشد ترجمه تأثیرگذار کیفیت کاهش و خطاها تعداد افزایش در تواندمی امر که این پردازندیم ترجمه
 که ایدهپدی .میبودنیز  متفاوت یکارکردها با یچندزبانگ ۀدیپد شاهد زبانیسیانگل ۀهمچنین، در پیکر

 زا غیر به زبانی از است عبارت سوم زبان. کنندمی یاد سوم زبان عنوان با آن از( 2019) زابالبیاسکو و کوریوس
 فیلم شش فارسی ۀدوبل بررسی با( 219. ص ،۱01۱) نعمتی پژوهش نتایچ(. مقصد) دوم زبان و( مبدأ) اول زبان
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 مدل براساس بودند؛ شده دوبله صداوسیما از خارج هاییرسانه از پخش جهت و خصوصی استودیوهای در که
 مترجمان رویکرد مواقع درصد ۲1 حدود در داد نشان( 2019) زابالبیاسکو و کوریوس سوم زبان ۀترجم پیشنهادی

 خصیتیش صدای پخش راهکار دو از استفاده با سوم زبان انتقال این. است بوده سوم زبان انتقال شنیداری،دیداری
 گرفته صورت کند،می بیان را آن صداپیشه که واجی ۀترجم یا و کندمی صحبت اصلی فیلم در سوم زبان به که

 مقصد زبان واجی عناصر با مبدأ متن واجی عناصر» آن در که است ایترجمه واجی، ۀترجم از منظور. است
در (. ۱01. ص ،۱990 زاد،فرح) «کنندنمی تغییر اینویسه و واژگانی دستوری، عناصر اما شوند،می جایگزین

کند صدای شخصیتی که به زبان سوم در فیلم اصلی صحبت می جاذبهرو، در فیلم همین راستا، در پژوهش پیش
 هایمایۀ داستان نیست و در فیلمشود، زیرا کارکرد آن بنزبان سوم حذف می پیکشود، در فیلم حفظ می

 توجه از شانن امر این واجی استفاده شده است که ۀنیز از ترجم شرق ریالسعیسر قطار در قتلو  ترین ساعتتاریک
 .دارد دوبله در آن ترتمام هرچه بازآفرینی برای تالش و چندزبانگی بحث به دوبلوران و مترجمان

شنیداری دیداری ۀاندرکاران ترجمامید است تحقیق حاضر بتواند برای دانشجویان ترجمه، پژوهشگران، دست
نده کنها کمکدرخواست و درنهایت بینندگان در انتخاب این سامانهبه دئویوهای سامانه ۀو دوبله، عوامل مربوط

در  شنیداریدیداری محصوالت ۀترجم ها جهت کاوش پیرامون کیفیتباشد. این پژوهش از اولین تالش
های پیکرۀ پژوهش حاضر، تحقیقات بیشتر در این درخواست بوده و با توجه به محدودیتبه دئویو هایسامانه

ه های مختلف ازجملدرخواست از جنبهبه دئویو هایسامانه ۀهای گوناگون و مقایسبا استفاده از پیکرهخصوص 
 نیاز و ظرفیت به توجه با شودمی پیشنهاد نیازهای مبرم برای رسیدن به نتایج جامع در این حوزه است. هچنین،

 ۀترجم برای فرانسوی زبان به مسلط مترجمان از ترای دقیقشنیداری و جهت ارائۀ ترجمهدیداری ۀترجم
 شود. استفاده زبانفرانسوی محصوالت

 منابع
 یموردپژوهش: رانیا در یرسم دوبلة در یزیمم استیس(. ۱999. )ز ،یراور یخزاع و ،.م قه،یسلخوش ،.ا ،پاکار

 .۱۶1-۱29 ،35 ،ترجمه و زبان مطالعات.  پدرخوانده گانةسه

 و زبان مطالعات. رانیا در یارحرفهیغ سیرنویز یهایژگیو و فرایند(. ۱991. )ا پناه،حقیفاضل و ،.م قه،یسلخوش
 .91-۶۲ (،2) 94 ،ترجمه

 .یعلم: تهران. ترجمه مطالعات جامع فرهنگ(. ۱990. )ف زاد،فرح

 .۱۸0-۱۶9 (،۶)49 ،یادب نقد مطالعات. آن یهاروش و اقسام و سانسور(. ۱991. )ج ،یمعصوم
 .44۲-17۸ (،1) 33 ،ترجمه و زبان مطالعات. دوبله در چندزبانه یهالمیف ۀترجم(. ۱01۱) ح. ی،لفمجان ینعمت
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