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  چكيده

 طور بهبينندگان  ،شنيداري در ايران است-هاي ديداري مرسوم پخش برنامه ةدوبله شيواگرچه 
مطالعات در  رشته كيرسد پرداختن به به نظر ميو اند عمده در پژوهش از نظر دور مانده

بررسي هنجارهاي  حاضر، پژوهش هدف ،رو نيازا. بينندگان دوبله ضرورت داشته باشدخصوص 
 اساس، اين بر. بودسطح كالن در  شده به فارسيدوبلههاي برنامهاي  انتظاري بينندگان حرفه

با كمك نظريه اين نظرات آوري شد و  كيفي جمع صورت بهكننده  شركت 15 نظراتديدگاه و 
ها شامل  . يافتهشدندبه پنج دسته اصلي تقسيم  تيدرنهاو  شده كدگذاري تحليل وداده بنياد 

. آنچه استهنجارهاي انتظاري مرتبط با گويندگان، ترجمه، مترجم، مدير دوبالژ و ديگر عوامل 
اي به  اي توجه ويژه آن است بينندگان حرفه دهنده نشان، آمده دست بههاي پژوهش  از يافته
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  مقدمه. 1

با حضور  21) چون قرن 11، ص. 2013است (بگوسكي،  شنيداري-امروزه عصر مطالب ديداري

 ي، سرگرمسازيگمراه گاهي اوقات ،يرسان اطالعها  شده است كه هدف آن رو روبهها  فراگير رسانه

اي، ترجمه  ). در اين دنياي چندرسانه1، ص. 2009ست (دياس سينتاس و آندرمن، او آموزش 

در  شنيداري-هاي ديداري تا برنامه است رشد كرده تر تمام هرچهبا سرعت  شنيداري-ديداري

 باوجودآنكه). 344، ص. 2010هاي چند زباني و چند فرهنگي منتشر شوند (دياس سينتاس،  محيط

ها توجه شده  در تحقيقات كمتر به آن ،بسيار زياد است شنيداري-هاي ديداري ن برنامهامخاطب

هايي  يكي از حوزه ،كند ) بيان مي294، ص. 2013كه چاومه ( طور همان) و 2005است (آنتونيني، 

 شنيداري-گرفته است نحوه دريافت مواد ديداري پژوهش قرار كه تا به امروز كمتر مورد

كه هيچ  طور همان) 7. ، ص2013دوبله است. به عقيده نلسون و ماهر ( خصوص به اي ترجمه

وجود ندارد، هيچ ادبياتي بدون خواننده نيز زنده نخواهد بود.  يبدون نويسنده و مترجم يادبيات

 ن جديدي در زبان و فرهنگاگردند تا مخاطب گردند كه خوانده شوند و ترجمه مي متون خلق مي

ن چه اهميتي خواهند ها دسترسي پيدا كنند. اگر مخاطبي وجود نداشته باشد متو ديگري به آن

(تومينن،  كنيم اطالعات بيشتري درباره مخاطبان كسب كنيم بايد تالش داشت؟ به همين دليل

هاي دوبله در جهان  كنندگان برنامه ترين مصرف ايران يكي از بزرگ نكهيباوجودا). 13، ص. 2012

ن دوبله نپرداخته در بافت ايران هنوز هيچ پژوهشي به بررسي هنجارهاي انتظاري بينندگا ،است

را دارد. ضرورت امر  است و پژوهش حاضر قصد پر كردن بخشي از اين فضاي خالي علمي

محور توليد -كاربر هاي توان دوبله آنجاست كه تنها با پي بردن به نيازها و انتظارات بينندگان مي

، هي (سويننبر مدل مطالعات ديدگا رو با تكيه نچه بيان گرديد، مقاله پيشآبه  نظر كرد. با

اي  ) بينندگان حرفه1997) به بررسي هنجارهاي انتظاري (چسترمن، 2015كوسكينن و تومينن، 

  پردازد. يشكل كيفي مبه  شده دوبلههاي  ايران درباره برنامه هدوبل

  
    تحقيق ةچارچوب نظري و پيشين. 2

    هاي كيفي در دوبلهداستاندار 2-1

 كند. ) به چند نكته مهم اشاره مي75-73، صص. 2007(در باب استانداردهاي كيفي دوبله، چاومه 
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خوبي رعايت كند. اين وظيفه  ) را به2004سازي (چاومه،  ، دوبله بايد هر سه نوع همگامنخست

سازي بر عهده مدير دوبالژ است، يعني  مترجم، مدير دوبالژ و گفتگونويس است اما در ايران همگام

 ن كاركشتهاهرچند مترجم ؛كند) سازي ميمزند (همگا مي‘ كسين’ اصطالح بهمدير دوبالژ ترجمه را 

طوالني يا  ازحد شيبدانند كه ترجمه نبايد  كنند و مي شاياني به مدير دوبالژ مي در اين امر كمك

خيلي كوتاه باشد. اصوالً در فرايند دوبله در ايران فردي به نام گفتگونويس وجود ندارد و اين 

را به شكل گفتگو دربياورد و مدير دوبالژ آن را بررسي و كنترل وظيفه مترجم است كه ترجمه 

 ازحد شيبعالوه گويندگان بايد وظيفه گويندگي خود را به نحوه عالي انجام دهند و نبايد  كند. به مي

و يا كمتر از حد انتظار نقش خود را اجرا كنند. بيشتر اينكه، گفتگوها بايد شكل طبيعي، واقعي و 

كند. دوبله بايد  ارائهاين وظيفه مترجم است كه ترجمه مناسبي را  وته باشند قابل قبولي داش

شود  شود و آنچه شنيده مي را نيز رعايت كند؛ يعني ميان آنچه ديده مي 1سازي محتوايي همگام

رابطه منطقي وجود داشته باشد. همچنين، ترجمه بايد نسبت به محتوا، ساختار، كاركرد و تأثيرات 

خوبي انجام گيرد. اين مورد  ادار باشد. درنهايت، موارد فني دوبله ازجمله صداگذاري بهمتن مبدأ وف

وظيفه مهندس صدا است كه كار ضبط دوبله را به عهده دارد. وي بايد وظيفه خود را طوري انجام 

هاي اصلي در زير صداي گويندگان شنيده نشود و گفتگوها واضح و شفاف  دهد كه صداي شخصيت

  باشند.

  
  بيننده و دريافت 2-2

اي و عادي نشده است. اما  بندي بيننده حرفه اي به تقسيم در مطالعات دريافت تاكنون اشاره

اي و خواننده عادي.  ) معتقد است دو نوع خواننده وجود دارد: خواننده حرفه2000گيلوري (

اي تفريح و لذت اي فقط بر كند اما خواننده حرفه خواننده عادي براي تفريح و لذت مطالعه مي

اي نسبت به آنچه  كند و نگاهي عميق، انتقادي و آموزشي به مطالعه دارد. خواننده حرفه مطالعه نمي

كند نظرات خود را درباره هر آنچه را كه  وي سعي مي ،كند هوشيار و حساس است مطالعه مي

ز پياده كرد و البته اين توان بر روي بينندگان دوبله ني خواند منتشر كند. اين نظريه را نيز مي مي
                                                 

1. content synchrony 



  1394پاييز ، پنجاه و يكم شماره، سال سيزدهم، مطالعات ترجمه 24

 

  پردازد. اي مي مقاله صرفاً به انتظارات بينندگان حرفه

-116، صص. 2015سوينن و همكاران (است و  اندكتحقيقات در باب دريافت و بيننده بسيار 

نحوه ها، ، كه در آن1كنند: مطالعات موضوعي چهار دسته تقسيم مي به) اين تحقيقات را 119

پژوهش قرار  طنز يا عناصر فرهنگي موردمانند ترجمه عنصر خاصي  دريافت و ميزان درك

ها و تجربيات  پژوهشگر به دنبال بررسي ديدگاه ها،، كه در آن2مطالعات ديدگاهي ؛گيرند مي

واكنش بينندگان موردپژوهش قرار  ها،،كه در آن3مطالعات ادراكي ؛بينندگان در باب ترجمه است

كه  ،4مطالعات دريافت اجتماعي د وكه خود بيننده از آن اطالعي ندارهايي  واكنش ژهيو بهگيرد  مي

ها در  ترجمه ا سروكار دارند؛ يعني ميزان پذيرشهفروش ترجمه مطالعات با آمار كلي گونه نيا

سمت مطالعات موضوعي و تا حدودي به پژوهش در حوزه دوبله بيشتر توجه  ،يطوركل بهجامعه. 

ن پژوهشگران به مطالعات ديدگاهي، كه موضوع بحث اين مقاله است، بوده و تاكنومعطوف ادراكي 

هاي پژوهش در باب مطالعات ديدگاهي هنجارهاي انتظاري  . ازجمله حوزهاندچنداني نداشتهتوجه 

 مطرح) 70-63، صص. 1997هستند. واژه هنجارهاي انتظاري براي اولين بار توسط چسترمن (

 از ،گريد عبارت بهگردد.  تظارات خوانندگان از ترجمه تعيين ميشد. هنجارهاي انتظاري بر اساس ان

د و از آن لذت ببرد. البته در اين دترجمه چگونه بايد باشد تا وي آن را بپسن، نظر خواننده يا بيننده

شده و به   كند خارج تحقيق هنجارهاي انتظاري از سطح خرد خود كه فقط بر روي ترجمه تمركز مي

اين پژوهش هنجارهاي انتظاري در باب دوبله را در  كه يطور بهده است سطح كالن كشيده ش

. گفتني است كه نه در ايران و نه در خارج از ايران تاكنون دهدمورد بررسي قرار ميحالت كلي 

هيچ پژوهشي به بررسي انتظارات بينندگان درباره دوبله نپرداخته است. در حوزه ترجمه ادبي در 

است. نتايج شده   ي انجام) در سطح كم2014سليقه و هاشمي،  (بيژني، خوش ايران تحقيق مشابهي

در  شده ترجمهرمان ، ) نشان داد كه از ديد خوانندگان ايراني2014پژوهش بيژني و همكاران (

                                                 

1. thematic studies 

2. experience and attitude studies 
3. perception studies 
4. public reception and reception statistics 
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هاي فرهنگي متن مبدأ را بدون تغيير در  وهله اول بايد تصويرسازي مناسب داشته باشد و مقوله

توجه به فرهنگ مقصد، وفاداري به نويسنده، داشتن مقدمه بايد درنهايت، ترجمه انتقال دهد. 

  مترجم و توجه به زبان مقصد در اولويت قرار داشته باشند.

  
  شناسي پژوهش روش. 3

  ها شيوه گردآوري داده 3-1

ست. يكي ااين پژوهش به لحاظ راهبرد، توصيفي و ازنظر هدف، كاربردي و به لحاظ رويكرد، كيفي 

اي دوبله بود، يعني كسي كه نگاهي عميق به  كالت انجام اين تحقيق دسترسي به بيننده حرفهاز مش

اس بررسي سو ح انهانتقادي، هوشيار طور بهكند  شده دارد و آنچه را كه تماشا مي برنامه دوبله

داده همچون پرسشنامه،  گردآوريكنند. به همين منظور در اين تحقيق از ابزارهاي عمومي  مي

ي گردآورمنبعي براي  عنوان بهاز وبالگ  بلكه حبه فردي يا مصاحبه گروهي استفاده نگرديدمصا

اطالعات استفاده شد. بدين منظور، وبالگي كه به موضوع دوبله اختصاص داشت شناسايي شد. 

ن، اعموم گويندگان، مترجم طور بهان آن گست و بازديدكنندامترجم فيلمي مسئول اين وبالگ 

اي دوبله هستند. از طريق رايانامه از مدير وبالگ درخواست شد  ژ و بينندگان حرفهمديران دوبال

 1كه در اين پروژه با ما همكاري كند و ايشان نيز موافقت كردند. براي مدير وبالگ هفت سؤال باز

ارسال شد تا ايشان در وبالگ قرار دهند و بازديدكنندگان از طريق بخش اعالم نظرات، 

ود در پاسخ به آن سؤاالت مطرح كنند. سؤاالت در سه حوزه دوبله، ترجمه براي هاي خ ديدگاه

شد. در  جويا مي باره نيدراكننده دوبله طراحي شدند كه انتظارات بينندگان را  دوبله و عوامل تهيه

 صحيح و غلطمورد ارزيابي  وجه چيه بههم تأكيد گرديد كه نظرات بازديدكنندگان  مطلبانتهاي 

كه به زبان فارسي  مربوط مطلبها موضوع گيري شود.  رفت و قرار نيست نسبت به آننخواهد گ

كه  خواسته شددر وبالگ قرار داده شد و از بازديدكنندگان  1393آبان  20در  نگاشته شده بود

 1393دي  19پاسخِ سؤاالت تا تاريخ  زماني گردآوريدر اين تحقيق آزادانه شركت كنند. بازه 

هاي خود را در باب سؤاالت در قالب نظر ذيل  بازديدكننده ديدگاه 15نهايت  رادامه داشت. د

                                                 

1. open-ended question 
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گيري در دسترس و هدفمند بود. به  پست مربوط ارائه نمودند. نمونه اين پژوهش از نوع نمونه

دليل ماهيت كيفي تحقيق، متغيرهايي همچون سن، جنسيت و سطح تحصيالت كنترل نگرديد. 

كنندگان اهميت و ضرورتي  كيفي داشت تعداد زياد شركت رويكردي پژوهش كه ييازآنجاهمچنين 

). ليكن، 2007مورد به سطح اشباع نظري خود رسيدند (دورنيه،  15ها با تعداد  نداشت و داده

شود كه نگارندگان به دنبال تعميم نتايج در سطوح گسترده نيستند و هدف اين  يادآوري مي

بود. سطح اشباع نظري در نظرات  موردنظرمسئله پژوهش كيفي رسيدن به درك عميقي از 

نفر اول  12شود چون نظرات سه نفر آخر در نظرات  مي هديد 15و  14، 13كننده شماره  شركت

هاي ورد  كامل از وبالگ بارگيري شدند و در فايل صورت بهتكرار شده بودند. تمامي نظرات 

  جداگانه ذخيره گرديدند.

   

  ها شيوه تحليل داده 3-2

كمك گرفته شد. نياز به  1بنياد ها از نظريه داده ها، براي تحليل داده ه علت ماهيت كيفي دادهب

كنندگان نظرات خود را به شكل نوشتاري مطرح كرده بودند.  ها نبود چون شركت آوانويسي داده

در  :2كدگذاري اوليه) الف .گويند نظريه داده بنياد شامل سه مرحله است كه به آن كدگذاري مي

شوند و اين  ها به واحدهاي تحليل (عبارت بلند، جمله يا پاراگراف) شكسته مي اين مرحله داده

؛ در اين مرحله كدهاي مرحله قبل بررسي و 3كدگذاري محوري :شوند؛ ب گذاري مي ها نام بخش

له گذاري شده در مرح ؛ كدهاي نام4گيرند؛ پ. كدگذاري انتخابي اي قرار مي هركدام در زيرمجموعه

مباني نظريه  درواقعگيرند كه  گردند و در زير يك كد محوري (مادر) قرار مي دوم مقايسه مي

  ).192-191 .، صص2013براين، اُا و ان؛ سالد262-260 .، صص2007جديد است (دورنيه، 

ها، فرايند  آوري كل داده و پس از جمع نبودها  داده گردآوريزمان با فرايند  ها هم تحليل داده

                                                 

1. grounded theory 
2. initial coding 
3. axial coding 
4. selective coding 
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ها به شكل دستي  افزاري استفاده نشد و داده ها از هيچ نرم ل آغاز گرديد. براي تحليل دادهتحلي

تنها با  نشده بلكهشده انجام  اي از پيش تعيين ها بر اساس نظريه تحليل شدند. كدگذاري داده

ليل بنياد انجام گرفت. قبل از شروع تح ها در چندين مرحله و با كمك نظريه داده بازخواني داده

ها آشنا و تصويري  گر با داده بررسي و مطالعه شدند تا تحليل چندين مرتبها هها، تمامي پاسخ داده

كننده جداگانه مطالعه و  هاي هر شركت ها در ذهن ترسيم كند. در مرحله اول، تمام پاسخ كلي از آن

رديد. سپس تر تقسيم شدند و براي هر واحد تحليل نامي انتخاب گ به واحدهاي تحليل كوچك

 .كنندگان بازخواني شد تا كدگذاري مرحله دوم صورت گيرد واحدهاي تحليل شركت دوباره تمامي

تر و  هاي كلي بندي واحدهاي تحليل مرحله اول در چندين نوبت مقايسه گرديدند و دسته

. ها قرار گرفتند بندي از دسته ييكدر ذيل  هركدامتري مشخص گرديد و واحدهاي تحليل  انتزاعي

ها مرحله قبل چندين مرتبه مقايسه گرديدند تا تشابه و  بندي در مرحله كدگذاري انتخابي، دسته

  ها در ذيل پنج كد محوري قرار گرفتند. داده وها مشخص گردد  دستهتفاوت 

    ها يافته. 4

ها، هنجارهاي انتظاري بينندگان به پنج دسته هنجارهاي انتظاري در  پس از اتمام كدگذاري داده

  ).1اب گويندگان، ترجمه، مترجم، مدير دوبالژ و ديگر هنجارها تقسيم شدند (نمودار ب

  
  هنجارهاي انتظاري در دوبله 1نمودار 

  هنجارهاي انتظاري در باب گويندگان 4-1

ها نقش خود  كنند و مهم است كه آن شده بازي مي دوبله هايگويندگان نقش بازيگران را در برنامه

)؛ 2دسته تخصصي و فني تقسيم گرديدند (نمودار  كنند. هنجارهاي اين گروه به دوخوبي ايفا  را به
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آمدند. ازجمله  تر مي ن مهمگاكنند الزامات فني براي شركت ،البته بر اساس ميزان پاسخگويي

هاي تخصصي آشنايي گوينده با سينما و تئاتر، فنون بازيگري و گويندگي بود كه گوينده بايد  مهارت

تواند موجب تقويت  ها مي ها ممارست بورزد چون تمامي اين مهارت ر اكتساب آنسعي كند د

اي ماهر است كه بتواند نقشي را كه  كنندگان گوينده شوند. به عقيده شركت فنيهاي گروه  مهارت

  قرار است گويندگي كند كامل درك كند. زماني كه درك درستي از نقش به دست آيد وي به

و  كند و ديگر نيازي به تقليد صداي ديگر گويندگان ندارد اجرارا  موردنظرتواند نقش  راحتي مي

خوبي  پردازي به درنتيجه شخصيت ه وغرق نشد ازحد شيبديگر در نقشش  شود كه باعث مي نيز

 .دل بيننده بنشيند به تاتر اينكه لحن و گويش گوينده بايد مناسب باشد  گيرد. اما مهم انجام 

سازي شخصيتي رعايت گردد  يعني همگام ؛شخصيت اصلي باشد ه متناسب باگويند يصدا همچنين،

هاي زنده و  ) نيز معتقد است كه گويندگي به معناي خلق نقش2011). آلبرگر (1976(فودور، 

تواند بسترساز  هاي فني مي فراهم آمدن اين الزامات مخصوصاً مهارت ،رو نيازا ؛باورپذير است

  تقويت دوبله گردد.

  
  هنجارهاي انتظاري گويندگان 2ر نمودا
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  هنجارهاي انتظاري در باب ترجمه 4-2

اي تخصصي محسوب  صحبت در باب ترجمه شايد براي بينندگان مشكل باشد چون ترجمه حرفه

برخالف زيرنويس، در دوبله بيننده به  ،عالوه بهشود كه نيازمند دانستن زبان خارجي است.  مي

زمان با تماشاي برنامه به مقايسه  تواند هم ندارد پس نمي صداي اصلي برنامه خارجي دسترسي

هاي صوري و فرهنگي ترجمه  به ويژگي كنندگانشركت ،يطوركل بهترجمه با صداي اصلي بپردازد. 

اي  ها ترجمه به نظر آن .شدتأكيد  هاي صوري ترجمه ) و بيشتر بر ويژگي3اشاره داشتند (نمودار 

 نامأنوسو واژگان  ياللفظ تحتچون ترجمه  ؛گرايي باشد ون لفظمناسب است كه دقيق، سليس و بد

 »ايرانيزه كردن«ها به آن تأكيد كردند عدم  كند. اما ويژگي ديگري كه آن معنا مي دوبله را بي

ايده  كنندگانشركت شود كه به نظر سازي مي بومي ازحد شيبترجمه  ،دوبله است يعني در آن

داند كه فيلم و بازيگران ايراني نيستند و نوعي تناقض به  مي شانايآيد چون  جالبي در دوبله نمي

كنندگان همچنين به  از سانسور باشد. شركت دور  آيد. همچنين ترجمه بايد كامل و به وجود مي

هاي بارز دوبله است چون دوبله كامالً به  گفتگونويسي هم اشاره كردند؛ گفتگونويسي يكي از ويژگي

ترجمه بايد به شكل گفتگو درآيد. اما اين گفتگو نويسي بايد دقيق انجام  نيبنابراشكل گفتگو است 

شود و ديده  يعني بايد ميان گفتگوها تناسب و هماهنگي حفظ گردد و ميان آنچه گفته مي ؛گيرد

 سازي محتوايي رعايت گردد. ) همگام1976الح فودور (طاصشود تناسب وجود داشته باشد يا به مي

اي بافت و سبك  ت بافت و سبك فيلم اصلي است؛ يعني دوبله بايد همچون آيينهرعاي ،مورد ديگر

موزيكال هست دوبله نيز به همان  صورت بهمثالً اگر فيلم . برنامه اصلي را در ترجمه انتقال دهد

. ها به فارسي اجرا گردند آهنگ وها صورت نگيرد  گردد و حذفي در آهنگ صورت موزيكال پخش

ها  آن درواقعهايي فرهنگي در باب ترجمه اشاراتي داشتند،  ويژگي نندگان بهك گروهي از شركت

نبايد اين كار به  حال نيدرعفرهنگ ايران انجام گيرد اما ه پسندد كه با توجه ب اي را مي ترجمه

  قيمت سانسور يا ايرانيزه كار تمام شود.
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  هنجارهاي انتظاري ترجمه 3نمودار 

  اب مترجمهنجارهاي انتظاري در ب 4-3

چون  )4بود (نمودار كمتر  مراتب بههايي كه در مورد مترجم ذكر شد  تعداد ديدگاه

كنندگان بيشتر نظرات خود را معطوف به ترجمه كرده بودند. كامالً واضح است كه  شركت

زبان مبدأ چون اصوالً  ژهيو بهترين مهارت مترجم آشنايي كامل به دو زبان مبدأ و مقصد است  مهم

گفتگوهاي روزمره هستند مملو از اصالحات زبان و فرهنگ مبدأ هستند  صورت بهها چون  فيلم

فرهنگ و بطن زبان مبدأ آشنا باشد. اما تنها درك و فهم اصطالحات متن  درنتيجه مترجم بايد با

نيست بلكه پيدا كردن معادل مناسب در زبان مقصد هم ضرورت دارد كه اگر اين دو  كافيمبدأ 

شوند، پس در وهله اول  د هنجارهاي گروه قبل، يعني ترجمه، تا حدودي رعايت ميرعايت شون

كنندگان بدان اشاره كردند  تري كه شركت كند. نكته جالب هاي مترجم اهميت پيدا مي مهارت
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اي ديگران و آشنايي با اشتباهات رايج در ترجمه است. اين پيشنهاد يا هنجار  مطالعه آثار ترجمه

هاي تربيت مترجم به دانشجويان ترجمه توصيه  معقوالنه است چون اصوالً در كالس انتظاري بسيار

هاي  دانشجو با شيوه . دليل اين امر اين است كهن ديگر را مطالعه كننداكه آثار مترجم شودمي

آثار را نقد كرده  اينتواند  مييا  ها را در ترجمه خود اعمال كند تواند آن و مي شود ترجمه آشنا مي

گردد كه پژوهشي در سطح وسيع بر روي  . اما پيشنهاد ميها جلوگيري كندآن اشتباهات تكرار از و

در  اين خطاها فهرستو  شودها شناسايي  خطاهاي رايج آن شود،انجام   تعداد زيادي برنامه دوبله

اي ه كنندگان همچنين معتقد بودند مترجم هم بايد با شيوه ن قرار گيرد. شركتااختيار مترجم

آشنايي داشته باشد كه البته براي كشور ايران كه گفتگوها توسط مترجم نگارش پيدا  سيگفتگونو

) نيز معتقد هست كه دانشجويان رشته ترجمه 2004كنند امري ضروري است. چاومه ( مي

سازي آشنايي داشته باشند.  هاي همگام هاي گفتگونويسي و شيوه مهارت بايد با شنيداري-ديداري

ترجمه «درسي كارشناسي مترجمي زبان انگليسي، درسي با عنوان  هاي ايران و در برنامه شگاهدر دان

شده است اما در برنامه درسي مصوب وزارت علوم درباره اين درس به   گنجانده »نوار و فيلم

هاي ترجمه بدون متن  مهارت اي نشده و بر هيچ اشاره سازي هاي گفتگونويسي و همگام شيوه

بهره بردن از ن با ااست. اين در حالي است كه اصوالً مترجم شده تأكيد ي شنيداري)ها (مهارت

از مهارت شنيداري خود براي ترجمه  ندرت بهكند و  نامه، آن را ترجمه مي متن برنامه يا فيلم

و مسائل  ن با سينما و تئاترامترجمكردند كه همچنين پيشنهاد  گانكنند كنند. شركتمياستفاده 

گردند چون  سينما آشنا نمي اصطالحات. اما دانشجويان با آشنا شوند شتريبا اين دو مرتبط ب

براي تجربه ترجمه  اصوالًو  اشتهمدرسين ترجمه نيز خود مهارت و توانش كافي در اين دروس ند

هاي دوساله تربيت مترجم  اسپانيا دوره ژهيو بهاين در حالي است كه در اروپا  رند؛را نيز ندا دوبله

  باشند. ن برجسته فيلم مياز مترجمها ا و مدرسين آن شود مييلم برگزار ف
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  هنجارهاي انتظاري مترجم 4نمودار 

  هنجارهاي انتظاري در باب مدير دوبالژ 4-4

 اصطالح بهسازي يا  . وي بايد ترجمه را همگامكندايفا ميمدير دوبالژ نقش بسيار مهمي در دوبله 

هاي  كنندگان به سه گروه از مهارت اسبي از گويندگان بچيند. شركتمن گروهسينك بزند و بتواند 

هاي مهارتاي و  غير دوبلههاي مهارتاي،  هاي دوبله يك مدير دوبالژ اشاره كردند: مهارت

اي در اولويت قرار  هاي دوبله كنندگان مهارت رسد براي شركت ). به نظر مي5مديريتي (نمودار 

هاي گفتگونويسي و مهارت كافي براي  شنايي مدير دوبالژ با شيوهها شامل آ دارند. اين مهارت

رعايت  چنانچههاي دوبله است كه  ترين ويژگي سازي يكي از مهم سازي دوبله است. همگام همگام

كه اگر به آن دقت  1گامي ايزوهم ژهيو به ،نگردد تأثير بسيار منفي بر روي بيننده خواهد گذاشت

تر گفته شد كه  كه پيش طور همانشود.  ) مي2صداي شاهد (ويس آور كافي نشود دوبله تبديل به

                                                 

1. isochrony 
2. voice-over 
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هاي گفتگونويسي آشنا باشد، آشنايي با آن براي مدير دوبالژ هم يك الزام  مترجم بايد با شيوه

هايي را كه مترجم ايجاد كرده است بررسي و ويرايش كند.  تواند ديالوگ است چون وي مي

هاي  مهارتا مشخص است وي بايد مدير خوبي باشد يعني ب كه از نام مدير دوبالژ طور همان

مناسبي براي كار دوبله بچيند و بداند چه  دستهمديريتي در دوبله آشنا باشد. وي بايد بتواند 

كنندگان از اين موضوع شاكي بودند كه گاهي  شركت . امااي براي چه بازيگري مناسب است گوينده

ها و استعدادهاي ايشان انتخاب  ن بر اساس مهارتايا مترجمان و شود كه گويندگ اوقات ديده مي

هاي دوبله ديده  بازي) در بعضي از گروه (پارتي ساالريمسئله خويشاوند كه يطور بهگردند  نمي

 وي، صداي گويندهازحد از آن  بعد از مدتي، به علت استفاده بيشكه  شودو اين باعث مي شود مي

كند  ) بيان مي2012، به نقل از چاومه، 1997كه آويال ( طور همان شود.براي بيننده تكراري 

در يك برنامه و يا چندين برنامه موجب افت كيفيت دوبله  خاصي ازحد از گوينده استفاده بيش

تربيت گوينده بامهارت در اينجا ، پس آن صدا ديگر براي بيننده جذابيتي ندارد ، زيراگردد مي

هاي  صرف وقت و هزينه كافي براي دوبله است و بايد از دوبله ،رت كند. مسئله مهم اهميت پيدا مي

لذت ببرد و اوقات  هاتا از آنكند  هاي سينمايي را تماشا مي بيننده برنامه ؛اي پرهيز شود عجله

از آن دلسرد شود. اصوالً در كشورهاي  دوبلهفراغتش را پر كند نه اينكه به دليل افت كيفيت 

شناس است  وظيفه كنترل كيفيت ترجمه بر عهده شخص ديگر مانند زبان اروپايي مانند اسپانيا،

در ايران تعداد افراد درگير در فرايند دوبله كمتر است و مدير دوبالژ  آنكه حال) 2010(ماتاماال، 

با زبان خارجي  اصوالًزند يا  مترجم اعتماد دارد كه دست به ويرايش آن نميترجمه قدر به  آن

اي را شناسايي كند. بينندگان معتقد بودند كه مدير  بتواند اشتباهات ترجمهآشنايي ندارد كه 

آشنا  با اين دو زبان وقتي ؛ زيرابا دو زبان مبدأ و مقصد آشنايي داشته باشد يخوب بهدوبالژ بايد 

تواند ترجمه را كنترل و ويرايش كند و همچنين در هنگام سينك زدن ترجمه  باشد بهتر مي

از  .كاري كند كه سينك مناسب به دست آيد بگيرد كه ترجمه را تا چه حد دست تواند تصميم مي

  .بودسليقه بيننده و آشنايي با تئاتر و سينما  اي آشنايي با ديگر الزامات غير دوبله
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  هنجارهاي انتظاري مدير دوبالژ 5نمودار 

  ديگر هنجارهاي انتظاري 4-5

هاي قبل جاي داد. اين  ها را در دسته توان آن ه نمينيز اشاره شد ك يديگر هنجارهاي انتظاريبه 

يعني مترجم،  ؛يند دوبلهآبندي شامل سه هنجار مهم است؛ ذكر كادر انساني درگير در فر دسته

هاي جهاني (نمودار داستاندار اساس برمدير دوبالژ و گويندگان، عدم سانسور تصاوير و توليد دوبله 

كه فرد  طوري دهند به ه عوامل توليد دوبله اهميت بسياري ميكنندگان ب رسد شركت ). به نظر مي6

هاي تلويزيوني  تواند در انتخاب بينندگان تأثير بگذارد. اصوالً در شبكه خاصي در فرايند دوبله مي

خواهد بود. اما  شوند و اگر هم نام كسي ذكر شود نام مدير دوبالژ ذكر مي ندرت بهعوامل دوبله 

صداگذار نيز بر روي پك  ازجملهنام تمامي عوامل دوبله  21ت قرن در بخش خصوصي مثل شرك

انتظار دارند كه نام عوامل درگير در دوبله ذكر  گردد. هرچند بينندگان ذكر مي شده دوبلهسي دي 

 براي مثال،شود كه بينندگان به دنبال اسامي خاصي هستند.  مشخص مي تردقيق ينگاهبا گردد، اما 
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هايي با مديريت دوبالژ مهرداد رئيسي و محمدرضا  كه فقط دوبله ر داشتاظهااي  كننده شركت

كه در دوبله ايران فقط عده خاصي توانايي و مهارت  اين بدان معناستكند.  عليمرداني تماشا مي

 ضعف نقطهيك  اند نظر بينندگان را به خود جلب كنند. اين كافي براي دوبله خوب دارند و توانسته

هاي ديگر بدون مهارت هستند. اما دوبله بايد به  گروه كه يدرحالي مهارت دارند ا يعني عده ،است

از كيفيت بااليي برخوردار باشند و كيفيت دوبله بر  شده دوبلهنحوي باشد كه تمام محصوالت 

كنندگان به سانسور تصاوير اشاره كردند و  اساس نام افراد خاصي تعيين نشود. گروهي از شركت

ه شدن آن بودند. هرچند در هنجارهاي ترجمه بيان شد كه ترجمه بايد براي خواهان برداشت

 برنامهتوان مميزي را تا حدي كاهش داد كه به داستان  هاي ايراني مناسب باشد ولي مي خانواده

هم عنوان  فرديمخاطب توليد شود. درنهايت  هاي مختلفدوبله بر اساس گروه يا هر آسيب نزند

  هاي جهاني توليد شود.دجه به استانداركرد كه دوبله با تو

  
  ديگر هنجارهاي انتظاري 6نمودار 

    گيري بحث و نتيجه. 5

اي را  توانند و دوست دارند نظرات سازنده اي دوبله مي اين جستار نشان داد كه بينندگان حرفه

ي زيرنويس ها ) است كه معتقد بود بينندگان فيلم2012راستا با ديدگاه تومينن ( ارائه كنند كه هم

رسد در دوبله، براي بينندگان گويندگان به نظر مي هستند. هامند به صحبت درباره آن شده عالقه

، نسبت به چهار گروه ديگر از اهميت بيشتري برخوردارند زيرا بيشترين نظرات شده دوبلهبرنامه 

جمه ادبي تمركز اين در حالي است كه در تر كنندگان در اين تحقيق متوجه گويندگان بود.شركت
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چون  ،بيننده بيشتر بر روي ترجمه است. البته اين مورد به دليل وجود مجراي تصويري است

كند و مجراي صوتي، گفتاري و غيرگفتاري كمك  مجراي تصويري تمركز بيننده را به خود جلب مي

دارند و در  كنند. دليل ديگر اين است كه گويندگان درواقع نقش بازيگران را مي آنبه درك بهتر 

شود و مترجم و مدير دوبالژ حكم عوامل پنهان و  ها جلب مي وهله اول توجه بيننده به آن

  نيست كه ديده شوند. يا گونه بهها  يعني نقش آن ،دارند صحنه را پشت

توان نتايج پژوهش حاضر را با  حوزه دوبله تحقيقات مشابهي انجام نگرفته است، نمي در كه ييازآنجا

در حوزه ترجمه ادبي مقايسه كرد اما ذكر چند نكته خالي از لطف  ققيني قبلي ديگر محها يافته

هاي فرهنگي متن مبدأ، فرهنگ مقصد،  ، مقولهتصويرسازي) 2014نيست. ازنظر بيژني و همكاران (

وفاداري به نويسنده، مقدمه مترجم و زبان مقصد براي خوانندگان ترجمه ادبي مهم هستند. در اين 

كنندگان به وفاداري به محتواي متن مبدأ، رعايت سبك برنامه و توجه به  نيز شركت پژوهش

  فرهنگ مقصد اشاره كرده بودند.

هاي كشور  تواند راهگشاي افزايش كيفيت دوبله اين تحقيق همچنين كاربردهاي بسياري دارد كه مي

هاي اين تحقيق براي  از يافتهد نتوان ن ميامديران دوبالژ، گويندگان و مترجمگردد. مؤسسات دوبله، 

، اين پژوهش با آمده دست بهرغم نتايج مفيد سطح كيفيت كار خود استفاده كنند. علي ارتقا

 15ها ضروري است. اين تحقيق به شكل كيفي و تنها با  همراه بود كه ذكر آني هاي محدوديت

تري  هش را در مقياس وسيعاين پژو توانندآينده ميپژوهشگران  ه آنكهبيننده انجام گرفت؛ نتيج

اي را طراحي  پرسشنامه پژوهشهاي اين  توانند با كمك يافته آينده ميدر انجام دهند. محققين 

آزمايش قرار دهند. همچنين اين  موردو به شكل كمي  تروسيعدر مقياس بسيار را و آن  ردهك

ادي دوبله نيز بايد در اي دوبله را مخاطب قرار داد و بينندگان ع تحقيق فقط بينندگان حرفه

  گيرند. جايهاي آينده  پژوهش
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