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 چکیده

رو، در پــی  شــت و تودــیت دلایــو علایــه و بــرایک م ا  ــان یفــی پــیک  پــژوهک  

ــه فیل  ــی ب ــا و ســریا ایران ــر ه ــد های   ــدارزیرنوی ای و تولی ــرای   رف ــوی  ب و زیرن

ای از اســ ب بــرای رســیدن بــه ایــم هــد ، م موعــهبــود   ایــم موصــولات تلویزیــونی

ــا  ــا  ه ب ــناز ی، از مص ــیفی و ش ــات تود ــر   62ا لاع ــا  در  ة نندش ــف فع من  

و  ای شــامو بیســ  زــان  و شــک  یــاموصــولات  ــر  تولیــد  رفــدارزیرنوی  ــوزة 

ـــ ـــه مد  از ت ربیـــات و مشـــاهدات پژوهشـــ ر دســـ ها لاعـــات ب یکـــی از عنوان ب

ــم  ــ  رفــدارزیرنوی  تولید ننــدبان ــو  شــد بــرد وری  وز در ای ــر ن ری ــه ب ــا تکی  ةب

 ةســاب  ســا  اســ ب 14تــا  71  نندبانشــر  ســنی  بــازةب اســ  شــد تولیــو بنیــاد داد 

دارای توصـیلات   ادمیـ   ا ثـراًو  بـود  سـا  یـ  تـا د  در ایـم  ـوز  هـا نفعالی  

های  ادـو از ایـم اف ـهیب اسـ ت ربـی علـوم  ایـا مـرت ب بـمهندسـی های فنیدر رش ه

ـــدبان ایرانـــی فعـــا  در   ـــوزة پـــژوهک نشـــان داد  ـــه ا ثریـــ   یـــت تولید نن

هــوادارن فرهنــم و موصــولات ای های  ــر هــا و ســریا فارســی فیل   رفــدارزیرنوی 

وصــولات را تشــابه زــود بــه ایــم م  شــور  ــر  بــود   ــه دلیــو ادــلی علایــةای رســانه

هــای  نــار تکنی  ای از مفــاهی  شــریی دران  ــر ســازفیل مناســف  فرهن ــی و اســ فادة

بــا ایــم افــراد  بعنــوان نمودنــد غیرازلــایییم پــو  ی، بــه دور از ممــامســازفیل روز بــه

نیـاز دی ـر  ها، علـاو  بـر رفـ هـا و سـریا فارسی بـرای ایـم فیل   رفدارزیرنوی تولید 

ی ایــم موصــولات، ای و ان لیســی بــه زیرنــوی  فارســزبــان  ــر  منــدان نا شــنا بــهعلایه

  نندبای مو وبشان نیز  مای  میاز بازی ر مورد علایه و موصو  رسانه
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ــ :هاکلیدددوا ه ــوی ، ریدیدا ةترجم ــنیداری، زیرن ــدارزیرنوی ش ــو   رف ــر ، م ای،  

 ای، انیمه، فرهنمهای  ر ها و سریا فیل 

 مقدمه .1

ای  ـه موصـولات تلویزیـونی رسـانه اسـ   رسـانهو نفـو  شـدید  تـثییرما تو   جامعة

امــروز   ،ایــم موصــولات ةو ترجمــ داد  ن را تشــکیو  پیکــرةو ســینمایی، ب ــک مهمــی از 

، 7 ــرد  اســ  )ماتکیوســکا رســانه را از ن زــود ترجمــة  ــوزةهــای ب ــک اع ــ  فعالی 

ای، رســانهترجمــة موصــولات   ــوزةر (ب رویکــرد ملــی و رســمی  شــور مــا د6171

ای ای از موصـولات رسـانهشـود  ـه ب ـک بسـ رد امـا مشـاهد  مـیسـ ، ارویکرد دوبلاژ 

ــه  شــور،  ــی ب ــهواردات ــم موصــولات  ورب ــداران ای ــمی و توســب  رف ــوی   ،غیررس زیرن

  ــوزةبـه  6 رفــدارزیرنوی هـا موســوم بـه تـوجهی از ایــم زیرنوی ب ـک یابــو شـد   ــه

فرهنــم  ــرة جنــوبی،  بســ رو و مو وبیــ ای از صــاد داردب ای  ــر ات رســانهموصــول

ای های  ـر شـرو  شـد  و سـریا  7331 ةاز اوازـر دهـ 9ای یـا هـالیو ـر موسوم بـه مـو  

یکـی از ار ـان ادـلی  ر ـ  ایـم مـو ،  رفـداران بیشـماری را در سراسـر  سـیا عنوان به

دلایـو م  لـت ایـم  رفـداران بـه (ب6113، 1)جونـم  ـرد  اسـ و جهان به زـود معطـو  

 تـثییرانـد، امـا ایـم پذیرف ه تـثییر ن  از شـنا شـد  و  ایمـو   ـر نـابون بـا های بوو از را 

، تنهــا بــه ایمــو   ــر م ا  ــان یکســان ن ــود  اســ ب  یفــی از م ا  ــان بــرای تمــام ایــم 

نماینـد،  یـت دی ـری هسـ ند  ـه بـه ای بسـند  میهای  ـر بـردن از تماشـای سـریا لذت

عــد ای ت ــدیو شــد  و بُای  ــر زیرنــوی  و موصــولات رســانه تولید ننــدة رفــداران فعــا  

(ب در اب ــدای شــرو  6113افزاینــد )جونــم، می ایمــو   ــر  4دی ــری بــر ابعــاد های ریــدی

ــه دهــهای  ــر و ســریا هــا فارســی فیل   رفدارزیرنویســیتــف  ــران  ــه ب  79۳1 ةای در ای

های ریا فــیل  و ســ پ ــک های این رن ــی و ســن ی ــار توســب فروشــ ا  بــردد، ایــمبــاز می

                                                           
1. Matkivska 

2. Fansub 

3. Hallyu 

4. Jung 

5. Hybrid 
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ــر  ــد   ــا ادفهان»ای مانن ــه»و  «ش ــالی توزی  «یکدون ــاف  م ــ  من ــیل  و در جه ــدبان ف  نن

و  رفـداران   ـرد های ازیـر ایـم رونـد ترییـر اسـ   امـا در  ـی سـا  شـد سریا  ان ـام 

ایــم  دهنــد وایــم  ــار را ان ــام میرای ــان   املــاً دــورتبهای های  ــر هــا و ســریا فیل 

ــ ــاًولات را موص ــورتبه معمول ــا ساف  د ــای  7س ــریا ، در در س ــیل  و س ــ  ف های توزی

اولــیم بــرو   « ریــایی م ــرجمیم» بــرو ب دهنــدمی منــد یــرار از یــار  ــاربران علایه

ــدارزیرنوی  ــ  رف ــی در ده ــود  اســ شمســی  ۳1 ةفارســی ایران ــه  ب رای ــان  دــورتبه 

ــی فیل  ــوی  فارس ــریا زیرن ــا و س ــر ه ــرارهای   ــود ی ــان ز ــار م ا    داد  ای را در از ی

 ب  اس 

های هــا و ســریا فیل  ی رفدارزیرنویســ  ــوزةتــوجهی در یابــو پــژوهکتــا نون 

ــر  ــران   ــرونان ــام نشــد  و پژوهکای در ای ــدو ب ــای ان ــم  ــوز  ه ــرزی در ای ــد م )مانن

ــر ــزری6174، 9  روزام6176، 6دوای ــز 6172، 1  وون  ــاً( نی ــه معمول ــه جن  ــم ب ــی ای هایی فن

ــد و پرداز ه ــوز   ــةان ــو  زاوی ــا  م ا ــف و دلای ــا نن  ــم  ــو ه ــ  در ای ــرای فعالی ز ، ب

 ةهــای دی ــری در زمینــاســ ب ال  ــه پژوهک بررســی نشــد هــا  نچنــان  ــه بایــد در پژوهک

ــه ی رفدارزیرنویســ ــلی   ها )زووانیم ــا ، ســلی ه و فای هــای غربــی فیل ( و 7934پن

ــــد) ــــلیزوو مانن ــــدیزادزانی، س ــــامری و مه ــــورد،  (617۳ ه، ع ــــه )ن و  رفداردوبل

ــــی  (6174ســــلی ه و عــــامری، زوو ــــدبازی ی رفدارزیرنویســــو     ئوییهــــای وی

شــد  ، تلــاوایــم پــژوهکدر  اســ ب در ایــران ان ــام شــد  (7932ســلی ه و عــامری، )زوو

مندنـد و علایهجنـوبی  ای  شـور  ـرةمـردم ایـران بـه موصـولات رسـانهچـرا  بررسی شـود

از شـود  ـه تولیـد و من شـر میتوسـب افـرادی چـرا  ،در ایم   ـ  بسـ رد  ایم موصولات

  ببرندلواظ مالی، هیچ سودی نمیبه زیرنوی  ایم موصولات

                                                           

 شودزیرنوی  جدا از ویدئو به دورت فایلی جدابانه تهیه و من شر میب  7
2. Dwyer 

3. Rossum 

4. Wongseree 



  سومشمارة                       (        دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                              1۳ 

 

 پژوهش . پیشینة2

 طرفدارزیرنویسشنیداری و ظهور محصولات دیداری یارحرفهیغ ترجمة. 1. 2

ــر دنیــای موصــولات رســانههــای پیشــرف ه فناوری تــثییر ترجمــه و تعامــو   ــوزةای و ب

ــیک میــان موصــولات رســانهبیک ترجمــة منــد  ــه بــر بــازار ای و م ا  ــان علایهازپ

ــثییرای رســانهموصــولات  ــه ان شــار موصــولات ترجمــه ،اندبذاشــ ه ت ــابو شــدةب ــه بون ن ب

ــت زبان ــای م  ل ــره ــد،  من  ــد  )بول ــه را در 6177ش ــدی از ترجم ــو  جدی ــوزة( و ن   

از ترجمــه،  ورد  اســ ب بــه ایــم نــو  جدیــد  پدیــدشــنیداری دیــداریهای ترجمــه

  لمــةای  ــه تر ی ــی از دو شــودب واژ بف ــه می ایغیر رفــه یــا زیرنــوی   رفــدارزیرنوی 

بــرای هربونــه زیرنــوی   تهیــة(ب در وایــ  بــه 6172، 7)وینچیــوا اســ   رفــدار و زیرنــوی 

ــریا فیل  ــا و س ــارجی ه ــراد علایه دــورتبههای ز ــی از اف ــان توســب بروه ــه رای  ــد ب من

ــای ســربرمی ــونی و تصــویریدنی ــه ،های تلویزی ــوی  غیر رف ــا زیرن ــدارزیرنوی ای ی   رف

درســ  اســ   ــه  ال  ــه(ب 6171، 1روبالســکا وای  و 9لــوزا ، هولی6شــود )لــوزا بف ــه می

ــه در ــوی  انیم ــا از زیرن ــ ه تنه ــهبذش ــوی  غیر رف ــوان زیرن ــه عن ــی ب ــا های ژاپن ای ی

های شــد امــا ا نــون ایــم واژ  بــرای دی ــر زیرشــازه رفــدارزیرنوی  نــام بــرد  می

ــوی  فیل  ــوا  زیرن ــون ان ــدارزیرنوی  چ ــه رف ــونی نیــز هــا و برنام ــو  تلویزی های م ن

ــو  (ب 7934پنا ،   فایــلیســلی ه و شــود )زوواســ فاد  می ــوی افــرادی  ــه ایــم ن  زیرن

انـرژی و زمـان زیـادی را هـ   فنـی،هـای زبـانی و  نند علـاو  بـر داشـ م مهارترا تولید می

ــوی   ــد زیرن ــیدــر  تولی ــا   ن هیچم ــد و در ی  ــان  نن ــز نصی ش ــالی نی ــ  م ــه منفع بون

ــه ،شــودنمی ــا ریــای   امــو ب ــم  ــار را ب ــا ای ــهام ــو علای ــم موصــولات  ای  ــهدلی ــه ای ب

ــدرســانه ــم، ان ــام می ،ای دارن ــد )ژان ــو  6179دهن ــم ن ــوی (ب ای ــیم زیرن ــار در اول  دهــةب

ــر روی انیمــه 73۳1 ــیم  دــورت برفــ  های ژاپنــی ب ــر، اول زمــانی  ــه  رفــداران ایــم ژان

 (ب  6112سین اس و مونچز، را تشکیو دادند )دیاس هاانیمههای هواداران  لو 

                                                           
1. Vinczeová 

2. Luczaj 

3. Holy-Luczaj 

4. Cwiek-Rogalska 
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 کنار یکدیگر در طرفداریو  طرفدارزیرنویس: زیرنویس .2. 2

ــود ا ــدارزیرنوی بــر ب ــویی  اغــران ن واهــد ب ــریم امــروز  مه   رف ــه از م ــاهر ت بون

ــه ــد ان امهای ترجم ــانه ش ــولات رس ــداران موص ــان و  رف ــب م ا   ــه توس ــ    ای اس

 نــونی ، ت ــدیو بــه ت ــی فرابیــر در ســط  جوامــ  این رن ــیهــای همچــون مــوجی از فعالی 

ــ که ــ  ش ــد  و از  ری ــازی، و ش ــای های م  ــا  رومها و چ س ــا وارد اج م ــودمیه  ش

ــونچز، )دیاس ــد ) (ب6112ســین اس و م ــم مهــ  اشــار  می6177بول ــه ای ــد ( ب ــه  ن ــروز    ام

و  ال ـو، اسـطور هـایی مشـ رو، مربـوه بـه  سـان اسـ  تـا در پروژ بسـیار  برای م ا  ـان

ــازی ر  ــا برنامــهب ــدلایــههای مــورد عی  هــا را نفعالیــ  ایــم موصــو  و   شــان شــر    نن

 نند  ایــم م ا  ــان تمایــو دارنــد هــ  در ن ــک مصــر ب نامنــدمی 7«مو ــوای  اربرســاز ه»

ـــوای رســـانه تولید ننـــدةو هـــ  در ن ـــک  ای، در مویطـــی تعـــاملی وـــاهر شـــوند مو 

مســ  ی   تــثییرتوــ   دهنــد معمولــاً ــه ایــم افــراد ارائــه میموصــولی  ( و6،6171یــو) یو ی

ــه ــان جن  ــ   ن ــ اســ های م  لــت هوی ــد ملیــ ، یومیــ ،     اج مــاعی، جنســی ، ة مانن

ــر  ــی ب ــه    ــواردی   ــذهف و م ــوةم ــردن  نو ــدا   ــون پی ــا نس ــه  ه ــوزةب ــد    تولی

ـــدارزیرنوی  ـــثییر  رف ـــت 6176دارد )پرزبـــونزال ،  ت ـــراد موصـــولات م  ل ـــم اف (ب ای

ــ  زــدیداری ــه ســلی ه و    ــا توجــه ب ــر میشــنیداری را ب ــد و بســیار در ود تریی   ــوزةدهن

ــد شــد  ــد موصــولات فرهن ــی یدرتمن ــا جاییتولی ــه میاند ت ــی   ــه دردســر بزرب ــد ب توانن

ای (  مسـلله6174دا، شـنیداری  شـور زـود بـد  شـوند )ماسـیدیداری رسـانةبـرای دـنع  

 ان امدب می دنع به ای اد    زطر و ن رانی در مسلولان ایم   ه

 های تلویزیونی ها و برنامهسریال یطرفدارزیرنویس. 3. 2

ــه ــوی  برنام ــا، زیرن ــه و مان  ــه انیم ــونی از جمل ــونی و غیرتلویزی ــت تلویزی های م  ل

ــازی، موزی  هــای هاســ   ــه ب ــک مهمــی از فعالی سا غیــر  ویــدئو و ســریا ، فــیل ، ب

هـــا و هـــا، ســـریا زصـــود هـــوادارن فیل ای بهانهموصـــولات رســـ  ـــوزة رفـــداران 

                                                           
1. User-Generated Content 

2. QIU 
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بـه فرهنـم، برنامـه یـا   سـانی هسـ ند  ـه عمی ـاً (ب ایـم  رفـداران6172، 7)هه هاس انیمه

ــیم می ــ ه و  ن را توس ــ  ی داش ــاد وابس ــازی ری ز ــب ــم علای ــد و ای ــدان نن ــا ب ــا ه ت ج

ای بیری هویــ  و روو زندبیشــان نیــز ن ــک عمــد اســ   ــه   ــی در شــکوبــذار تثییر

ــا می ــی، ایف ــد )ل ــا علایه (ب در این ــا6171 ن ــر تنه ــه دی  ــدی ب ای زادــی رســانه  ــوزةمن

ــوعی هوازــواهی دــر  و تعل  ــم ن ــدارد بلکــه ای ــه  ن اهمیــ  ن ، ال ــو، اســطور زــا ر ب

هـای اولیـه بـرای پیوسـ م بـه برو  جریـةسریا ، انیمه و فرهنم  شوری زـاد اسـ   ـه 

لــوزا  و  بف ــةبهجــا اهمیــ  دارد  ــه را زواهــد زدب ایــم یمــیه تــا بــدان  رفــدارزیرنوی 

ها و ســریا   رفــدارزیرنوی هــای ( بــرای عمــوی  در بعمــی برو 6171همکــاران )

بـرو   رفـداران بـازی ر یـا سـریالی زـاد، یکـی از  ها، اهمیـ  و ارزو عمـوی  درفیل 

ــات در  اســ های ان  ــا  شازصــه ــ م ا لاع ــةو داش ــی  زمین ــریالی زــاد،    ــاهی س ب

 باس رد تر از یدرت ترجمه و ا لاعات زبانی فمه 

ای زــاد، م ا  ــان و  رفــداران زــا ر بــه بــازی ر یــا برنامــه تعلــ  وهمچنــیم علایــه 

ــه را م ــا  می ــا برنام ــا هرچــه ســری  ن شــ ی ی ــد ت ــة ن ــورد ن رشــان را در  تر برنام م

ــی  ــدب در برز ــرار دهن ــه ی ــان  ن برنام ــر م ا   ــ ان و دی  ــار دوس ــان از ی  شــورها، م ا  

دهنـد مـورد ن رشـان بـا  یفیـ  بالـا، تـرجی  می برنامـةدس رسـی مناسـف بـه  عـدمدلیـو به

ــه ــه ب ــای  نک ــادیج ــان زی ــار پ ــک  زم ــمی از شــد  نســ ة دوبلهرا در ان   ــون رس تلویزی

ــد، ــود ب ذرانن ــور ز ــا  ش ــرد  و ب ــود   ــ   ن را دانل ــدارزیرنوی   م ــد   رف ــا  نن تماش

ــو ــداران 6176 ،6)اورب ــان و  رف ــم م ا   ــانه،   ــوزة(ب ای ــد رس ــم باورن ــر ای ــهب  نســ ة  

همزمــان ب واننــد از موســی ی دهــد تــا هــا ایــم فردــ  را میها بــه  نبرنامــه ةشــدزیرنــوی 

ــلی  ــ فاد ــازی ران اس ــود ب ــلی ز ــدای اد ــه و د ــدی برنام ــد و دی ــذت ب رن ــرد  و ل اد   

دسـ   ورنـد هشـان بـن یـر از تماشـای برنامـة مـورد علایـه امـو و بی ایجان ه و ت ربههمه

 (ب  6172)وون زری، 

 

                                                           
1. He 

2. Orrego 
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 ایهای کرهها و سریالفیلم طرفدارزیرنویسای و موج کره .1. 3. 2

عی ای، توجــه  یــت وســی ــر  و ورزشــکاران ها، زواننــدبان رو مو وبیــ  ســریا بســ

نـوبی معطـو  سـاز  و مـوجی از علایـه و ت ایـا بـه از مردم جهان را بـه فرهنـم  ـرة ج

ــانه ــت رس ــولات م  ل ــور ای و غیررســانهموص ــم  ش ــهرا ای ای ــان وجود  وردب ، 7)ترول

در سراســر  ــرة جنــوبی  (ب از ایــم مــو  زروشــان افــزایک مو وبیــ  فرهنــم  شــور6171

بـار (ب ایـم عنـوان را اولـیم6177)لـی،  برنـدنـام می 6«هـالیو»یـا  ایمـو   ـر عنوان بهجهان 

ــه ــی در  ین ارروزنام ــا  چین ــم 7331س ــ  چش ــیت مو وبی ــرای تود ــر ب ای  یر درام  

ــا نــام 9ویتیســیسی شــ کة شــد  ازپ ــک  ار بــرد بــه «عشــ  ةچیــز دربــار همــه» چــیم ب

شــرو  ایــم مــو  و بســ رو  ن در  جریــةتــوان (ب در وایــ  ایــم درام را می6113)جونــم، 

های ای از جملـــه ســـریا سراسر ســـیا دانســـ ب از ن زمـــان مو وبیـــ  موصـــولات  ـــر 

یـو جـذابی  داسـ انی و دـادرات دل، در  سـیا رو بـه فزونـی نهـاد و بـهتلویزیونی ایم  شور

ــر ارزان ــری   ــر موصــولات هن ــمت ــی، هن ــای ژاپن ــه هم اه ــ   ب ــایی ای نس  ن ی و مریک

ــونی و ســینمایی در  ــرای ایــم موصــولات تلویزی   شــورهایزــود، مــوجی از درزواســ  ب

پـا   موسـی یمو وبیـ   دـورتبهچـه  ایمـو   ـر (ب 6112وجود  مـد )شـی ، هم  لت ب

ــر  ــا   ــه ای در  مریک ــه و چ ــورتبهو فرانس ــت  د ــ   ی ــ ردةمو وبی های ســریا  بس

 رسـانةدـنع   یارت ـابـه  من ـرای در زاورمیانـه و  سـیای جنـو  شـریی، تلویزیونی  ـر 

علایــه بــه ایــم موصــولات در سراســر جهــان شــد  اســ  )ترولــان،  افــزایک و ــرة جنــوبی 

 (ب6171

تـر بـود ، و فـروو ارزان ای بـه ایـم دلیـو  ـه از ن ـر دـادرات ر ای موصولات رسانه

های مشــابه ژاپنــی و غربــی زــود بــود  امــا مشــکلات  ــ  ســط  نمونــه یفیــ  ه  از ن ــر

ــابه  بیشــ ر و رایــ   ن پی ــائو فرهن ــی نیــز مش ــا را نداشــ ه و   ــی از ن ــر مس ه

                                                           
1. Trolan 
2. Hallyu 

3. CCTV 
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نزدیک ــری بــا  شــورهای همســایه زــود دارنــد، مــورد ای ــا  و مو وبیــ  بیشــ ری 

 ب  (6171، 7یراربرف ند )ترانم

ای در میــان تــریم دلیــو بســ رو ایــم مــو  و موف یــ  هنرمنــدان  ــر شــاید ب ــوان مه 

بــه  ســا   ورد  شــور  ــر  جوامــ   ســیایی را نزدیکــی فرهنــم ایــم جوامــ  و فرهنــم 

جمعـی، مـویعی ی منوصـر  رسـانةبـذارتریم تثییرعنوان بـهنیـز  م ـازیفمـای (ب 6177)لی، 

 ـرة جنـوبی  منـدان جهـانی بـه فرهنـم  شـورایهبه فرد را برای پیونـد  یـت وسـیعی از عل

ــراه   ورد و  ــ ف ــم  ری ــان علایه از ای ــان و نوجوان ــ ندجوان ــد توانس ــا فی » من ــار  ع ت 

ـــدی ـــدی ر را در« جدی ـــار یک ـــد  ســـف  ن ـــدانی،   نن ـــایی و هم (ب 711ب ، د7934)  

ــا اســ فاد  از ان  ــر ســازفیل همچنــیم  ی روز دنیــا  ــه بســیاری از ســازفیل  هــایرووای ب

اند سـازی شـد بومی ی  ـر ،سـازفیل ها م علـ  بـه سـینمای هـالیوود بـود  و در دـنع   ن

روایـ   مولفـةهـا در چهـار و اسـ فاد  از  نهـای زـاد فنـی و تکنیکـی و با زلـ  نو وری

ــ ان ــازی ری، و داس ــی ی و ب ــدویم، موس ــوف ی ی بویی، ت ــدی  و م ــد و ب ــ کی جدی ــه س ب

ــر   ــنع   ن ی ــانةدر د ــا د رس ــمی، دنی ــائ ی و هاش ــد )د ــ  یاف ن ــم ب (7931س ــا  ای و  

ها و تلاشــی  ــه  باهانــه یــا نا باهانــه در هــا و ســریا موف یــ  بــه مــدد م ا  ــان ایــم فیل 

ی ایـم موصـولات اای بـه دی ـر م ا  ـان رسـانهجه  معرفـی فرهنـم و موصـولات  ـر 

 باس در  ا  بس رو  روزروزبهدهند ان ام می

 کره  میان فرهنگ ایران و ای پلی جدیدهای کرهسریال. 2.  3. 2

، توجـه ایمـو   ـر  پدیـدةیکـی از ار ـان ادـلی عنوان بـهای  ر های تلویزیـونیسریا 

ــه ــان م موع ــو  هم ا   ــود معط ــه ز ــا ب ــر دنی ــونی را در سراس ــردای تلویزی ــیار    و بس

 ن، ت ایـا  ت ـ موصـولات و بـهیـ ، ت ایـا بـرای ایـم سـ ف ایـم مو وببه مو و  شدند و

ــه زبان هــای م  لــت نیــز افــزایک یافــ ب ایــران نیــز از بــرای زیرنــوی  ایــم موصــولات ب

ــثییر ــ رو ت ــر ات بس ــو    ــدب مه  ایم ــه دور نمان ــیا ب ــزایک در س ــا   ن، اف ــریم بازت ت

ــ ــ  س ــر ریا مو وبی ــ   ن ایهای   ــاو توزی ــران  ه ــردم ای ــان م ــ در می ــو  ب اس ورود م

ــر  ــه ا  ــدای ای ب ــه اب  ــران، ب ــةی ــولات فرهن ی 79۳1 ده ــادرات موص ــ  د ــری و رون هن
                                                           
1. Truong 
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بـردد )  ـایی و همـدانی، ای بـاز می ـر  هایهـا و سـریا از جملـه فیل جنـوبی  شور  رة 

ــم افســانة»، «جــواهری در یصــر»هایی همچــون (ب ســریا 7934 ــا»، «جومون ، «امپرا ــور دری

عی از ایرانیــان را شــیف ه زــود بســیار پرم ا ــف بــود  و  یــت وســی وببب «ییدونــم»

ــد رد  ــدی و هوشــمند،  ان ــر (ب79۳3)م ی ــم و هن ــی فرهن ــداران ایران ــز  رف ــر  نی ــد    مانن

 ،این رنـ  ماننـدجمعی بسـ رو وسـایو ارت ـاه دی ر هواداران جهـانی ایـم  ـوز ، بـه مـدد

زـود بپردازنـد )  ـایی و  علایـةتلاو  ردنـد بـه  مایـ  از موصـولات و بـازی ران مـورد 

ــ ــی7934دانی، هم ــد (ب م ــف تولی ــوان ت ــدارزیرنوی ت ــی فیل   رف ــا فارس ــریا ه های و س

مــو  پذیرف ــه از تثییرهــای  رفــداران هــا و ان یز ای در ایــران را موصــو  همــیم تلاو ــر 

 دانس ب  ای ر 
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ــا ســریا ایو  ر  هــا شــنایی ایرانی ها پــ   نای و موصــولات دــادراتیهای  ــر هــا ب

مو  ـان بـر ایــم  و بـرددی ـو بـاز می هاشـد  بلکـه بــه سـا ن غـاز  ایمـو   ـر از ان شـار 

بــردد برمییــرن هفــ   پــیک از میلــاد بــه   شــور دوایــم  غــاز روابــب ت ــاری  ــه  باورنــد

نشـان  و پـن   پـیک از میلـاد،ه یـرن چهـارم  شت  یار باسـ انی مربـوه بـ (ب6172)شی ی، 

ــ  ــوزة شــورهای  دهــد  ــه  ــر  ومی ــه در هــزاران ســا  ی  ــا و زاورمیان و، از  ریــ  دری

اند )لـی، ابریشـ  بـا یکـدی ر روابـب ت ـاری و سیاسـی داشـ ه جـادةچـون  مسیرهای زمینی

، پای  ــ  باســ انی 7بیون  ــو  هــم شــهرهــای  مد  از م  ر دســ هباســ انی بــ (ب  یــار6171

اند و نشـان از روابـب ت ـاری و فرهن ـی  ه بـه سـ   ساسـانیان سـاز ه شـد  6سیلا سلسلة

ــران ــابیم ای ــر  م ــی ی،  و   ــ  )ش ــم مدعاس ــر ای ــد، دــو ی ب ــثییر (ب6172دارن ــم  ت فرهن

 ت ســمی و ادبیــات، عمی ــاًهــایی چــون موســی ی، هنرهــای در  وز  زصــودساســانی، بــه

شـد   شـت  ـی برزـی از  یـار باسـ انی  بدشـو ـر  مشـاهد  مینی در فرهنم و هنر باسـ ا

هــای باســ انی ایرانــی  ناهی ــا و پیکــر  الهــة، مــزیم بــه تصــویر شــهر بیون  ــو هــایم  ر از 

ــی ــهن اش ــی و زاورمیان ــان ایران ــد  از بازربان ــدای بود ش ــ  می بان ــهرت و مو وبی ــوان ش ت

                                                           
1. Gyeongju 
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های  اریهــا در جــواهرات مــزیم بــه  نــد زیــاد  ن ةاســ فاد درهــای ایرانــی در  ــر  را  رح

هـای م  ـارن بـه سـ   ایرانیـان باسـ ان ، اسـ فاد  از زطـوه و  رحمرواریدنشـانبرجس ه و 

ــی،  ــه شــکو زــدای ان باســ انی ایرانــی مشــاهد   ــرد )ل ــداران ب و تصــاویر جــانوران و جان

 (ب6171

ــر  و سلســلة ــام  شــور   ــیم ن ــه همچن ــاســیلا در یکــی از من وم ــا یری ی  ماسیه اس

 ای از روابـب سیاسـی ایـرانتوانـد نشـانهمطـرح شـد  اسـ   ـه می «نامـه وو»ایرانی با نام 

 ســدةای مربــوه بــه ای تــاری ی و افســانهنامــه من ومــه وو در دوران باســ ان باشــدب و  ــر 

 ـه بـه سـ   شـاهنامه سـرود  شـد  اسـ  و تـاریی باسـ انی و  اسـ شش  ه ـری ایـران 

نمایـد فردوسـی بـازبو می شـاهنامةعـر  بـا ن را بـه روای ـی م فـاوت امـا ه اسا یری ایرا

شــود  ــه ایرانــی، بــازبو می  ب ــیم، شــاهزاد (ب در ایــم من ومــه، داســ ان 79۳7زاد ، )رجــف

بریـزد م سـیلا میدوم یـا همـان سـرزمیر از چن ا  یـواو مـاردوو بـه مـاچیم پ  از فرا

 بــا او شــود و شــنا شــد  و دل از ــه او می «رارنــمف»ای بــه نــام ای  ــر و  ن ــا بــا شــاهزاد 

ــوئرازدوا  می ــد )ای ل ــ 6179، 7 ن ــی  فران ــه ش ص ــ  ب ــاهنامه ه ــه در ش ــر (ب ال    همس

ــه ــدون   ــادر فری ــیم و م ــم   ب  ــان فرارن ــه،  ووهم ــاهزادةنام ــر  ش ــا  ای و   ــر پادش دز 

 ـیم در اشـار  شـد  امـا دـو  ی از نسـف او و چ ـون ی ازدواجـک بـا  بسرزمیم سیلاس  

 (ب  7934 ی سروی،  م دم وشاهنامه به میان نیامد  اس  )علوی

ای نیـز چـه از لوـاظ بعمـی نکـات دسـ وری و زبـانی و  ـر  های فارسـیهمچنیم زبان

ب ابـر چـه ایـم دو زبـان بـه دو اندو چه از لوـاظ  ـاربرد فرهن ـی و اج مـاعی دارای تشـابه

ــد زــانوادة ــ  دارن ــانی م فــاوت تعل ــز و هــای ا  رام ــاربرد واژ  از ن ــر ،زب  پســوندهای می

ــةنشــان ر اد  و  ــان ر  مرت  ــه نش ــادی هســ ند   ــابهات زی ــاعی و فرهن ــی، دارای تش اج م

 اســ  شــور  دو بذشــ ة اعصــارهــای    ــاتی و اج مــاعی شــ اه  تــاری ی و ن ام

 (ب79۳۳)دفارم دم، 

 

                                                           
1. Iglauer 
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ــدة ــ پدی ــفیل  ی رفدارزیرنویس ــا و س ــر ریا ه ــ ایهای   ــران م ــناز ه و در ای اهی ی ناش

هــا فیل   رفــدارزیرنوی   ــوزةهمچنــیم دس رســی بــه افــرادی  ــه در نشــد  داردب پژوهک

ــ ــر ریا و س ــههای   ــ ند ب ــا  هس ــودن ای فع ــمی ن  ــودن و رس ــناز ه ب ــو ناش ــوزةدلی   

ــود  و ،فعالی شــان ــاری بســیار ســ   ب ــراد در دســ  نیســ  از تعــداد رســمی  م ــم اف ب ای

هــــای بــــرزب تولیــــد در ایــــم پــــژوهک از اعمــــای فعــــا  برو  نندبان شــــر  

ــدارزیرنوی  ــی فیل   رف ــریا فارس ــا و س ــر ه ــدبان های   ــدارزیرنوی ای و تولید نن   رف

ــازی ران  ر هــای هــوبرو  در ــد ایاداری ب ــا اســ فاد  از رووان ــه  ــه ب ان  ــا   7برفیبلول

ــدندب  ــر  ش ــر ش ــا ث ــ  نندبان دارای توص ــ اهی در رش ــر هیلات دانش ــی هایی ن ی م رجم

تـــی،  ی وامپیوتر فیزیـــ  اتمـــی، مهندســـی  ـــزبـــان ان لیســـی، پزشـــکی و پرســـ اری، 

دارای توصـیلات دیـپل  بـود  یـا   نند تنهـا سـه شـر   انـدبمدیری ، پـژوهک هنـر و غیر 

ــ انی ــو دبیرس ــد موص ــی ارش ــی و  ارشناس ــطوح  ارشناس ــه در س ــد و ب ی ــا   بودن در  

 بودندب شد صیو ال ویا فارغ بودند توصیو
 

 در پژوهش کنندگانشرکتاطلاعات آماری . 1جدول 

 کنندگانشرکت سنی ةباز زن مرد زمان فعالیتمدت

 11تا 7۳ 3 4 سا  71 تا 7
  رفدارزیرنوی های عمومی برو 

 ایهای  ر ها و سریا فیل 

 ایهای هواداری بازی ران  ر برو  11تا  61 77 7 سا  74تا  7

 کل 44 تا 11 21 6 سال 11تا  1

 

 بفـرد بـه فـرد اسـ فاد  شـد سـاز اریاف ةنیمه مصـا  ة وری ا لاعـات از ابـزار برای جم 

ــا  دــورتبهالات ؤســ ــهبــر هــر فــرد تث یــد  یفــی ب  تولید ننــدةیــ  عنصــر فــردی عنوان ب

ــدارزیرنوی  ــر   رف ــر ش ــا ه ــد  و ب ــرح ش ــدب دــورتبه نند  ،   ــرادی مصــا  ه ش  انف

ها  نندبان در ایــم پــژوهک، ب ــک اع ــ  مصــا  هدلیــو پرا نــدبی جررافیــایی شــر  بــه

                                                           
1. Snowball Sampling 



  سومشمارة                       (        دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                              ۳2 

 

ــ  ــ اری و ووی  از  ری ــ کهچــ  نوش ــز چــ  در ش ــی نی ــازی و ب ش  دــورتبههای م 

هــای برو   لــی و مــوردی اعمــا و مطالعــةب همچنــیم پژوهشــ ر بــه ان ــام شــد مــوری 

ــد ــدارزیرنوی  ةتولید نن ــی فیل   رف ــریا فارس ــا و س ــر های ه ــازةای در   ــانی  ب ــ  زم ی

های فــردی، مشــاهدات زــود را نیــز بــزارو و یادداشــ  ةو بــا تهیــ  ــردنیمه، ایــدام وســا 

شــیو   یفــی تولیــو و بررســی هــای بدســ   مــد  بهو در نهایــ  داد   ــردی ــ  و یــ ب 

   شدب

 . نتایج 4

 ایران ای درهای کرهها و سریالفیلم یطرفدارزیرنویس حوزة. عاملیت فعال در 1. 4

ـــد ـــو تولی ـــدارزیرنوی  عام ـــران، ای  ـــر ههـــا و ســـریا فارســـی فیل   رف ای در ای

 ــه ماننــد دی ــر هم ایــان زــود در انــد ایهای  ر هــا و ســریا یــرد فیل  وپــاهــواداران پر

  رفـدارزیرنوی تولیـد  ای، بروهـی یـا فـردی ایـدام بـههای دی ر موصـولات رسـانه وز 

ــدب می ــازة نن ــا ســنی  ن ب ــی  74  ــدوداًه ــرســا   14ال ــانوان  اســ  و ا ث ــت را ب ــم  ی ای

ــکیو  ــدمیتش ــ بدهن ــ    ــالی اس ــم در   ــامری )ای ــی ع ــژوهک  یف ــه6171ه در پ ــر ( ب ن 

های غربــی بیشــ ر  یــا باشــند و تنهــا در دو و ســریا  هــان فیل بــذارزیرنوی رســد  ــه می

و ســریا   ســیای فــیل   ةترجمــ هــا در زمینــةبــذارها زــان  بودنــد  نمــورد  ــه زیرنــوی 

رسـد در ن ـر میهمچنـیم ایـم را بایـد افـزود  ـه بـه مثو ژاپم و  ر  فعالی  داشـ ندبشریی 

بــه سـا   61در دوران نوجــوانی زـود یعنـی زیـر  اران ادـولاًذبـ شـورهای دی ـر زیرنوی 

ــد ســر می ــوزا  )برن ــوزا یهــولو ل ــرای (ب 6171، ل ــراد ب ــو  بــزینک اف ــه موــدودی  ن ال  

ییر ثتوانـد بـر ن ـایا زادـی مثـو سـم و جنسـی  تـیـد فرامـوو  ـرد  ـه میمصا  ه را ن ا

علــوم  هایزیرشــازه یــاهای مهندسـی در رشــ ه معمولــاًافــراد فعــا  در ایـم  ــوز   ب ـذاردب

ای دارنــدب ایــم  ــر  ی ننــد و تســلب زــوبی بــه زبــان ان لیســی و بــاهت ربــی توصــیو می

دهنـد امـا در ای علایـه نشـان میتنهـا بـه ترجمـه و زیرنـوی  موصـولات  ـر  معمولـاًافراد 

ــار فیل  ــواردی موــدود، در  ن ــا و ســریا م ــه های  ــر ه ــوی  تولیــد ای ب بــرای زیرن
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ــایی و  ــایوان و موصــولات  مریکــایی و اروپ ــم، چــیم، ت موصــولات  شــورهایی چــون ژاپ

 بورزند  ی هندی نیز م ادرت می

 ایهای کرهها و سریالفیلم یطرفدارزیرنویس حوزةافراد در دلایل فعالیت  .2. 4

 مـد  از مصـا  ه، دلایـو م فـاوتی وجـود دارنـد  ـه افـراد دسـ ههای بـبا توجه به یاف ه

ــ  در  ــه فعالی ــابون را ب ــا و ســریا فیل  ی رفدارزیرنویســ  ــوزةبون ــر ه ای ســون های  

وهک، اولــیم اولویــ  زــود بــرای ایــم پــژ  نندةشــر  نفــر  62چهــارد  نفــر از دهنــدب می

علایـه  نفـر 76ای و های  ـر هـا و سـریا ش صـی بـه فیل  علایـةفعالیـ  در ایـم  ـوز  را 

 ننـد و در پایـان  ـار، نمیامـرار معـاو هـا از ایـم را  عنـوان  ردنـدب  ن به بازی ری زاد

بـرو ،  مـدیرتنهـا بـاهی توسـب   بیـردتعلـ  نمی هـا ناند بـه   ویی باب   نچه ان ام داد 

ــه ــا هدی ــاچیز ی ــی ن ــهم لر ــ  ای ب ــوی ی دریاف ــوان تش ــدمیعن ــای  نن ــی از س ها و ب بعم

ــ ا  ــم فروش ــ رنا ای ــریا ، از دس ــیل  و س ــک ف ــ  و پ  ــی توزی ــی و غیراین رن  های این رن 

ــ فاد   ــراد اس ــدمیاف ــه   نن ــاً  ــ ی هیچ معمول ــرو  و ش ــای  ب ــاز  و ری ــا اج ــدام ب  

ــد  زیرنوی  ــ  نن ــوارنیس ــ  ب در م ــم اس ــدودی ممک ــدةد مع ــدارزیرنوی  تولید نن ،  رف

ــه جــذ  شــر   های زصودــی پ ــک زــان ی فــیل  و ســریا  شــود یــا زــود تصــمی  ب

 بیسـ سـه نفـر از  باسـ شـمار ان ش  ایـم افـراد سف در مد از ایم را  ب یـرد  ـه تعـداد 

ــر   ــان  ش ــد ز ــه جــذ  چن ــد   ــوان  ردن ــژوهک عن ــم پ ــ کة نند  در ای ــی  ش زصود

زبـان زـار  از  شـور های فارسـیفـیل  و سـریا  و یکـی از شـ که دوبلـةپ ک زـان ی و 

ــا    ــون تواف شــد  ــرای ایــم شــ کهاند و در ی  ــه ترجمــه و تولیــد زیرنــوی  ب ها شــد  ب

ــیم می ــدب همچن ــر از شــکپردازن ــ  نف ــای ی ــود ی ــرد  ب ــژوهک شــر     ــم پ ــه در ای  ی  

فـروو فـیل  و  بـرایدادی از دوس انشـان، سـای ی  ـه در بذشـ ه بـه همـرا  تعـ  ـردعنوان 

امــرار و فــروو ایــم موصــولات،   رفــدارزیرنوی تولیــد ای دایــر  ــرد  و بــا ســریا   ــر 

ــاو  ــد رد مع ــ  هیچ ،ان ــدون دریاف ــر ب ــا   ای ــا در   ــهام ــه هزین ــی از بون ــا یک ای ب

ب یکــی د ننــمیای همکــاری های  ــر هــا و ســریا فارســی فیل   رفــدارزیرنوی هــای برو 

ــدبان  ــه تولید نن ــایلی   ــر از دل ــدارزیرنوی دی  ــریا فیل   رف ــا و س ــر ه ــرای های   ای ب

 جریـة اولیـة معمولـاًب انـد  مـ  بـه دوسـ ان اسـ  رد فعالی  در ایـم  ـوز  بـدان اشـار  
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ای یـا های  ـر هـا و سـریا بف  ـو پیرامـون فیل  هـای بوـو وفعالی  ایـم افـراد در ان مم

ــا و لا در فم ــیم بوــو ووبلاگ ه ــاد و در   ــازی ری ز ــداران ب ــای  رف ــا  ه ــو ب بف  

ــ ان ه  ــر دوس ــان زد  میدی  ــودن رش ــی   ش ــان ان لیس ــه زب ــلب ب ــه تس ــه ب ــا توج ــرا ب زی

 ننــد امــا ای اســ فاد  در مــوارد معــدود،  ــر  هــای ان لیســی وتواننــد از زیرنوی می

بـه ان ـام ایـم  ـار نیسـ ند و  ای تسـلب ندارنـد یـادربه زبان ان لیسـی و  ـر دوس انشان  ه 

دوسـ ان، بـه فارسـی ایـم مـورد ن رشـان را بـرای  ایم افـراد برنامـةشود میباعو ایم مسلله 

ــا  از ایــم ان یــز  هــا را نیــز در لــذت تماشــای  ن برنامــه شــری   ننــدبترجمــه  ننــد و ن ب

، لـوزا یهـولو لـوزا  ) شـودمیتو ی ـات غربـی یـاد  ةپیشـینهـودی در رابیم عنوان ان یـزة

های بــذاران فــیل  و ســریا ( هــ  بــه ایــم ان یــز  در میــان زیرنوی 6171ب عــامری )(6171

ــم امــر هــ  وایــ ان لیســی اشــار   ــرد  اســ ب ا ــو ای ــه دلی ــهدر  باســ  ل   ــران ب ــو ای دلی

ــدوی  ــیمو ــة های فرهن  ــه دوبل ــایلی ب ــی تم ــ  و سیاس ــارجی نیس ــو  ز ــر موص  و ه

شــنیداری در ترجمــه دیداریة چندبانــه ن ــام ورود بــفردــ   بســیاری از موصــولات ادــلاً

و  6171لی ه و عــامری، ســد )زوونب واننــد بــه دســ  مــردم برســ تــا ننــد ایــران پیــدا نمی

 ناپذیر اس ب سیری امروزی بینندةولی  ( 6172

 مندنــدبســیار علایهعنــوان  ردنــد  ــه  نفــر( 61)  نندبان در ایــم پــژوهکا ثــر شــر    

را بـا دی ـران بـه اشـ راو ب ذارنـد و در وایـ  مـد ن رشـان  برنامـةتماشـای  العادة   فون

همچنـیم فعالیـ  در ایـم  ـوز  نـوعی  ـ  ریـای مندی و مفیـد  لذتشان را ت سـی   ننـدب

تر بــه ارمرــان ســا وسم ــ  زصــود یشــررا بــرای ایــم  یــت از افــراد جامعــه بــه بــودن

هــا  ن ران یراربــرف م بــهشــدن و مــورد تشــوی  و تم یــد دی ــ وردب لــذتی  ــه از دیــد مــی

بیســ   باســ ناپــذیر و بســیار شــیریم و جــذا  دهــد برایشــان تودــیتدســ  می

ــر   ــ  نند ش ــ  دوبل ــد از  یفی ــوان  ردن ــیم عن ــریا فیل  ةهمچن ــا و س ــر ه ای در های  

ار شـد  و ایـم زودشـان دسـ  بـه  ـ انـدبرف هایران نارایی بود  و به همیم دلیـو تصـمی  

ــریا فیل  ــا و س ــی،  هاه ــوی  فارس ــا زیرن ــری را ب ــه و م ا ف ترس ــار ب ی ــندتر در از ی پس

عنـوان هـیچ ـه بـه  ردنـددر ایـم پـژوهک عنـوان بان  نندشـر  نفـر از  هفـد یرار دهندب 

ــه تماشــای ســریا علایــه ــه و پ ــکهای  ــر ای ب ــد و ای دوبل شــد  از دــدا و ســیما ندارن
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ــای  ن ــا را بــتماش ــرجی  میه ــوی  ان لیســی ت ــدب ا زیرن ــداددهن هــا و فیل   م ــود تع

بـرای پیوسـ م  ایـم افـرادشـد  از دـدا و سـیما نیـز یکـی از دلایـو ای پ کهای  ر سریا 

 زمینــةای بــود  اســ ب در های  ــر هــا و سـریا فارســی فیل   رفــدارزیرنوی هــای بـه برو 

دلیـو یمهمهـا هسـ ند  بـهزان  عمولـاًمیـا سـریالی زـاد، یشـر فعـا ، هواداری از بـازی ر 

ــانوان فعــا  در مشــاهد  می های هــا و ســریا فیل   رفــدارزیرنوی   ــوزةشــود  ــه ا ثــر ب

دارنـد ای تنها در همیم  ـوز  فعـا  بـود  و تعصـف زادـی بـر روی  ـوز  و بروهـی  ر 

ــان می فعالیــ  ــه در  ن  ــا  یای ــدب ام ــار  نن ــاً در  ن ــوی تولیــد معمول ــرای  زیرن و هــا فیل ب

ــر ســریا  ــه های   ــد ای ب ــوی  در  وز تولی ــد هــای دی ــرزیرن ــا فیل  مانن های ســریا  وه

  یــا، 1پردازنــدب هفــ  زــان  و میای موصــولات رســانهانــوا   مریکــایی، چینــی و ژاپنــی و 

 باندرا ت ربه  رد  ایغیر ر موصولات   رفدارزیرنوی تولید 

 ایهای کرهسریالها و فیلم یسطرفدارزیرنو. رقابت و هواداری در تولید 3. 4

ش صــی فراتــر رف ــه و ت ــدیو بــه  علایــةدر مــوارد بســیاری دلایــو ان ــام زیرنــوی  از 

ــیمنــوعی ریابــ   ــا  ب ــا دو ای ســریا   ــر  رفــداران دو فــیل  ی ــازی ر  ــر ی شــودب میای ب

تولیـد   ـوزةدلیـو علایـه بـه بـازی ری زـاد وارد  نند ،   ر  ردنـد  ـه بـهدوازد  شر  

ــدارزیرنوی   ــر  رف ــولات   ــد موص ــد اند و ای ش ــه میتث ی ــ ند   ــازی ر داش ــد ب زواهن

ترجمـه و  شـود و بـه همـیم دلیـو بـه  بیشـ ر شـناز هشـان علایهمو و  یـا سـریا  مـورد 

ــرای  ــوی  ب ــد زیرن ــهتولی ــادرت میبرنام ــا او م  ــرت ب ب ــ  های م ــیم دس ــدب از چن ورزن

ــازی ران وریاب  ای، در میــان هوادارانشــان های  ــر ســریا  هــایی   ــی مــابیم  رفــداران ب

ا نـوعی بـه بـازی ر یـزواهنـد بـههـواداران می شـودب ایـمدر  شورهای م  لت نیز دیـد  می

مو وبیـ   چ ـدر شـاندر  شورایـم افـراد دهنـد  ـه اندر اران سـریالی زـاد نشـان دس 

ــ ــه ایشــان بشناســانند ب ــه ه همیمدارنــد و زــود و  شورشــان را ب ــوی زــا ر دســ  ب  زیرن

ــا یســم ها و ســریا تمــام برنامــه ــازی ر ی ــا زننــد های م  لــت  ن ســریا  میهای  ن ب از ت

از ایــم نــو  عنــوان  شــوری زــاد، شــناز ه شــوندب المللــی بــهبیم ةدر جامعــ ایــم  ریــ 

 فــةبــذاران وویچرا ــه بعمــی از زیرنوی   یــاد شــد  اســ  «مثموریــ »ان یــز  بــا عنــوان 

لـوزا  را در  شـور م صـد ت لیـن  ننـد و ارزشـک را بالـا ب رنـد )دانند ژانر زادـی زود می
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های  هـا و سـریاش صـی بـه فیل  علایـةدر  نـار   نند پـنا شـر   (ب6171، لـوزا یهولو 

و  انـد  ـر  رد عنـوان نـوعی تفـری  و سـربرمی نیـز را بـه  رفـدارزیرنوی ای، تولیـد  ـر 

  نندبانهشـ  نفـر از شـر  ب  ننـد پـرعلایه داش ند اویـات فراغـ  زـود را بـا ایـم  ـار 

عنــوان نــوعی هــا بــهها و فیل بــرای ایــم ســریا   رفــدارزیرنوی   ــر  ردنــد  ــه از تولیــد 

ترجمــه اســ فاد    ـوزةو  ســف تسـلب بیشــ ر در   موزشـی بــرای به ـود ســط  زبـانروو 

بـرای فعالیـ   هـا ناما  ما ان هم ی بر ایـم مهـ  ا عـان داشـ ند  ـه دلیـو ادـلی  ، نندمی

اسـ  و ب یـة  ایهای  ـر سـریا هـا و و فیل  شـور  ـر  در ایم  ـوز ، علایـه بـه فرهنـم 

 بانددلایو، فرعی

 ای در ایرانهای کرهدلایل محبوبیت سریال .4. 4

میلیـون جمعیـ  بـه نسـ   جـوان و توصـیلکرد   ۳1 بـیک از ایران  شـوری بـا  ـدود

ای، واردات موصــولات رســانه از دیربــاز در زمینــة هنــر و رســانه، منــد بــه فرهنــم وو علایه

ای دی ــر  شــورها بــه ایــران را تــا ورود موصــولات رســانه فراینــدتــوان پیشــ ام بــود  و می

زصـود ای  ـه بـههای دـام  بـه  شـور دن ـا  نمـودب امـا مسـللهیاجار و ورود فیل  دورة

ــا  اســلامی، در مــورد ورود موصــولات رســانه ــه  شــور در دوران پــ  از ان ل ــه ب ای بی ان

، ممـامیم و مفـاهی  فرهن ـی و داسـ انی اسـ   ـه بـاهی   ــی بـود همیشـه مـورد توجـه 

ــز ــی می زــب یرم ــه تل  ــوورود موصــولات بی ان ــهش ــر دب ب ــذه ی، ژان ــی و م ــو فرهن  دلای

دوبلــاژ،  فراینــدزــانوادبی، تــاری ی و ا شــم بــود  و در  ــی  معمولــاًموصــولات وارداتــی، 

هـای  ننـد تـا بـا ارزوسـازی یـا   ـی سانسـور شـد  و ترییـر میومیبسیاری از مفـاهی ، ب

های شـــاید دلیـــو ادـــلی ورود م موعـــه هن ــی و ملـــی  شـــور تط یـــ  داد  شــوندبفر

ــونی ســاز   شــورهای شــرن دو ــیمتلویزی ــرای اول ــا  اســلامی ر ب ــار پــ  از دوران ان ل ب

یــم  شــورها از فرهن ــی، ملــی و مــذه ی داشــ ه باشــدب ا رویکردهــاینیــز نشــان از همــیم 

ت ـ   ن ایـم ة ایـران داشـ ه و بـهن ر ساز ار فرهن ی و اج مـاعی شـ اه  زیـادی بـه جامعـ

 معمولـاًامـا   شـودای ایشـان نیـز دیـد  میها و موصـولات رسـانهش اه  در سـاز ار برنامـه

نــم وارد ایــران شــد  و دوبلــه  نماز  شــورهایی چــون چــیم و ژاپــم و ه ایــم موصــولات

ــا ســهمی ای نداشــ ه  شــورها ســهمی در ایــم واردات مو ــو  رســانه شــدند و دی ــرمی ی
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ــ ه ــدو داش ــیار ان ــا  اندب در بس ــیم 79۳4س ــرای اول ــر( از ب ــواهری در یص ــریا  )ج ــار س ب

ران را ریـ  زدب ای بـه ایـهای  ـر ش که دوم سـیما پ ـک شـد  و مـو  جدیـد ورود سـریا 

ای مـو   ـر در  سـیا موسـوم بـه  ـرة جنـوبی دن ا  مو وبیـ  فرهنـم پ ک ایم سریا  به

دلیـو  سـیا و هـ  بـه اتفان اف ادب ورود ایـم مـو ، هـ  بـه مـدد مو وبیـ  و فرابیـری  ن در

ــه دی ــر فرهنم ــرام ب ــروا  تفکــر ا   ــورد توجــه تمــدنا )بف  ــوی ه ــران م ــه در ای ها(  

انـدر اران دـدا  دسـ روی داد  و باعـو شـد مسـلولان دول ـی و  ،برف ـه بـود وافری یـرار

سیمای جمهوری اسلامی بـه فکـر ت ـاد  فرهنـم بـا  شـور  ـر  جنـوبی اف ـاد  و واردات  و

ای مـو   ـر دن ـا  ورود دهنـدب بـه  ـار یـرار را در دسـ ور رة جنـوبی ای موصولات رسانه

جنـوبی،  ـرة  ای  شـورزبـان بـه موصـولات رسـانهایران و جلف توجه م ا  ـان فارسـی به

ــه زیرنــوی  ســریا  ــه  ایهــای  ــر فیل و ها  ــ  نیــاز ب ــی ت ــدیو ب ــرای م ا  ــان ایران ب

شـد  از دـورت دوبلـهتنهـا بـهها ایـم موصـولات زیـرا در  ن سـا   شد پراهمی مویوعی 

هـا بـه چنـد سـریا  زـاد شـدند و تعـداد  نددا و سـیمای جمهـوری اسـلامی پ ـک می

 شدبدر ژانرهایی مودود زلاده می

 فرهنگی. تشابه 1. 4. 4

های هــا و ســریا م ا  ــان ایرانــی بــه فیل  علایــةتــریم دلیــو ولــیم و مهــ شــاید ب ــوان ا

ــر  ــی و   ــان ایران ــ ب م ا   ــی دانس ــابه فرهن  ــدبانای را تش ــدارزیرنوی  تولید نن   رف

 ـر  زـاد فرهن ـی نسـ   بـه  علایـة، نـوعی ن ـا  و ایهای  ـر سـریا هـا و فارسی فیل 

ب اســ های فرهن ــی دو  شــور اه  ــه نشــثت برف ــه از شــ  و فرهنــم ایــم  شــور دارنــد

ای بــا های  ــر هــا و ســریا  نندبان در ایــم پــژوهک، تمــایز ادــلی فیل نفــر از شــر   61

موصــولات تلویزیــونی و ســینمایی دی ــر  شــورها از جملــه  شــورهای غربــی را در همــیم 

 ایهـای  ـر های فیل ش صـی  ـه  ایـم افـراد بـر ایـم باورنـدتشابه فرهن ی عنوان  ردندب 

ــر از ا ســاس ــا ا رافیانشــان  پ ــههســ ند، ب ــرام دــو   می مؤدبان ــا ا   ــه بزرب ره ــد، ب  نن

ــا ال ــا  نــام دــدا نمی شــوند او را بــارو میای روبــهری ــهبذارنــد، وی ــی بــا غمی زننــد و ب

 نی  و  ننـد  ماننـد  نچـه مـا در فرهنـم ادـیو ایرانـی مشـاهد  مـی میز زطـابک میا  رام
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ــر می ــو به  ــیم دلی ــه هم ــد ب ــریا  هایش صــی توانن ــم س ــد و ها و فیل ای ــا را درو  نن ه

 ها را بیش ر دوس  دارندب ن

 شرقی. مضامین 2. 4. 4

ممــامینی  اســ   ایهای  ــر ســریا هــا و عشــ  و مو ــ ، ممــامیم ادــلی بیشــ ر فیل  

ــژ  ــی جای ــا  وی ــرای م ا ــف ایران ــاریی باســ انی  ــه ب ای داشــ ه و ریشــه در فرهنــم و ت

 ننــد، میتث یــد هایشـان هـا بــر ارزشـمند بــودن ایـم ممــامیم در داس انای ر  دارنــدب ایـران

ــ  داس ان ــا  روای ــوندر زل ــاهیمی چ ــان مف ــاندرس  هایش ــ م و انس ــه زیس ــودن را ب ب

ــم ا ــف عریــه می رای ایثــار، جــوانمردی، اززودبذشــ  ی، شــ اع  و انســانی   ننــد، ب

ویـوح ریی هسـ ند و ایـم شـریی بـودن را بـههـا شـای ر  ند و بـه بیـانی به ـر،اارزو یائو

ــه نمــایک میهــا و سریا در فیل  ــدب ا ثــر شــر  هایشــان ب   نندبان در ایــم پــژوهکبذارن

روای ـی زی ـا و جـذا  از بـا را  همـبـوی شـریی وداشـ ند  ـه ایـم رنـمتث ید نیز  (نفر 69)

هایی بـا شـ اه  بسـیار زیـاد بـه  نـدب داسـ انهـا را بـه زـود جـذ  میزندبی اس   ه  ن

هـا بسـیار فرهنم و ن رو ادیو ایرانی و هم ـوان بـا تفکـر و مفـاهی  شـریی  ـه بـرای  ن

شــود م ا ــف ب ایــم مســلله باعــو میاســ  میــز ملمــوس و یابــو پــذیرو و   ــی ا  رام

ــ ــا ایران ــریا ش صــی ی ب ــم س ــههای ای ــی همذاتها ب ــم را   ــای ای ــد و تماش ــداری  ن پن

ــه بســیاری از فیل هــا و ســریا فیل  بیســ  و های غربــی تــرجی  دهــدب هــا و ســریا ها را ب

عنــوان  ،(61از 73بــانوان ) م صودــاً ، نندبان در ایــم پــژوهکنفــر از شــر   چهــار

ــران  ــابیم ای ــه شــ اه  فرهن ــی م ــد   ــر   ردن ــدداشــ نی میرا جــذا  و دوس و    و دانن

 هاش صــی ای بــر زبــان های  ــر هــا و ســریا  ــه در فیل را  میــزی جملــات ا  رام

  ـی یـ  ب پسـندندانـدازد میهـا میایرانی بـیم میـز هـا را یـاد روابـب ا  رام ن جاریس  و

ــه  ــرد   ــان   ــر ا ع ــر ســ   هایش صــی نف ــاو  وو و مصــم    ــا نای و تل در را   ه

ــیم می ــان را توس ــه هدفش ــیدن ب ــد و از رس ــای  ن ــ یان  نتماش ــذت اش ــ م ل ــه زیس ــا ب ه

داشـــ ند  ـــه تث یـــد  نند  در ایـــم پـــژوهک همچنـــیم شـــر   زـــان نفـــر د  بـــردب می

ــی  ــریا زن در فیل  هایش ص ــا و س ــر ه ــاهر های   ــ  و و ــذا  و مس ــدرت، ج ای پری

ــه جــن  زن، شــوند و ن ــا  ت عی می ــز نســ   ب ــر از دی ــر فیل  می های هــا و ســریا  م 
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هـا شـود تـا جـایی  ـه در  یـت  ثیـری از ایـم فیل ای در ایـم موصـولات دیـد  میغیر ر 

 ــه ره ــری مــاجرا را بــه عهــد  دارد و  اســ داســ ان زن  یرمــؤها ن ــک ادــلی و و ســریا 

ــ  ــ  و دس ــد یاف ــ  زواه ــی دس ــاد و مهم ــا  ز ــه جای  ــ ان ب ــای داس  وردهای در ان ه

بـرای ایـم  یـت از  ای راهـای  ـر ب ایـم مسـلله تماشـای فیل ی  سف زواهـد  ـردبیشمار

 هاس ب ند و ایم مسلله مطلو   نب ک و جذا  میجامعه لذت

ــ اه  ــامیم و ش ــم مم ــهای ــا در فیل ها ن ــریا تنه ــا و س ــی ه ــه    ــروزی بلک های ام

ــد  ــ پیچی ــریا تر و عمی ــر تر در س ــاری ی   ــی های ت ــان ایران ــیف ةرا ای، م ا   ــود  ش ز

ــدب  رد  ــران ــه نف ــر   نُ ــ   نندبان دراز ش ــه ش ص ــد   ــان  ردن ــژوهک بی ــم پ های ای

ــر افســانه ــاری ی   ــا اســطور ای و ت ــادی ب ــ اه  زی ــی ای ش ــ انی ایران ــاری ی و باس های ت

انـد، هـا نپرداز هیـد و شـاید بـه  ن ـه با  ـوربـا   نهـا  ـه هیچ ه بـر زلـا  ایرانی دارند

ــا بــا اای ر  ــالانه ه ــ یان فــراوان س ــاد ش ــیل  در مــور ه ــان تــاری ی و ف ــم یهرمان د ای

های عمیــ  و باســ انی  ننــدب   ــی داســ انهــا اف  ــار میســازند و بــه  نن میهایشــااسطور 

های باسـ انی ایـم افـراد، بسـیار بـه داسـ ان ع یـدةهای تـاری ی بـه ها و فیل ایم ی یو سریا 

ــم ــه ای ــد و ترجم ــ اه  دارن ــی ش ــف و دیالوگ ایران ــالک جال ــان چ ــاری ی، برایش ــای ت ه

 باس جذابی 

 روز جهانیسازی نو و بههای فیلم. همگام بودن فرهنگ زیبای شرقی با تکنیک3. 4. 4

های بـرای م ا  ـان ایرانـی تنهـا در تشـابه فرهن ـی داسـ ان ایهای  ـر سـریا جذابی  

ــر  ــه نمی  ــی زلاد ــم ایران ــا فرهن ــای ب ــف داس ــه تر ی ــود بلک ــا  انش ــوی ب پردازی ی

شـود   ـی ب واننـد موصـولات سـازی اسـ   ـه باعـو میروز و موفـ  فیل های بـهتکنی 

ای های  ــر هم ایــان شــریی زــود ماننــد چــیم و ژاپــم را نیــز پشــ  ســر ب ذارنــدب ســریا 

 بــا ــه  اســ رن ارنــم  هــای بصــری زی ــا وغم ــیم بــا جلو  هایی شــاد ومملــو از دــونه

ســاز  شــوند و بســیار زوومی بــرداری و تصویرســازی زلــ یل ای فــهــای  رفــهتکنی 

بیــرا و پرا ســاس بــا تصــاویری سرشــار از منــاوری   یعــی و  هاو جذابنــدب داســ ان

ــ  ــی  و ندنوازچش ــر زووهای ش ص ــذا    ــوو و ج ــ ان را در  نپ ــد داس ــا ای رون ه

ــو می ــدجل ــم فیل  ببرن ــا ای ــاًه ــه  عموم ــازی ب ــد نی ــی  تث ی ــر جنس ــر  ب ــی د و  ش ص
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ــان ــونهنش ــد و زانواد دادن د ــی را ندارن ــار  جنس ــامیم نام ع ــا مم ــایهایی ب ــی  ه ایران

ــم فیل می ــد  و ای ــ  ش ــ  جم ــد دور ه ــریا توانن ــا و س ــای های عامهه ــند را در ژانره پس

ــادی از شــر   ــداد زی ــدب تع ــاوت تماشــا  نن ــژوهک)م ف ــم پ ــر 62از  71 نندبان در ای (، نف

های و سـریا  هـافیل داشـ ند  ـه علایـه دارنـد تث یـد ایـم مهـ  ( بـر 61از 74ها )زان  ا ثراً

ــر  ــود دــونه  ــد و ن  ــرا  زــانواد  ب ینن ــایی در ای را هم ــار  و ممــامیم غیرازل های نام ع

ــم فیل  ــیاری از ای ــونهبس ــار د ــا در  ن ــ انههای ه ــ مو موزی  عاش ــای م ــاد  فون ه الع

ــم مو ــای ای ــی و زی  ــرا  جلو ا ساس ــه هم ــولات ب ــرص ــای بص ــهه ــذی ب ا  و روز و ج

ــازی ران جــوان و زــوو ــیم ب ــرةهمچن ــر  چه ــا و زووای در ل اس  ــایی زی  دوزــ  و ه

ــمزوو ــی از مه رن ــةتــریم دلایــو ولعــا ، یک هــا و بــرای ان  ــا  فیل  هــا ن علای

 باس ای های  ر سریا 

ها و فیلم طرفدارزیرنویسبا  ایهای کرهسددریدالهدا و فیلم طرفددارزیرنویس. تفداوت 5. 4

 های غربیسریال

ــر   ــدبیســ  و دو ش ــم باورن ــر ای ــب  ر   نند  ب ــ  رواب ــ  و لطاف ــه عش ــا در ای  ه

ــزی اســ   ــه  نها و فیل ســریا  ــههایشــان چی ــم ســریا هــا را ب  شــاند و ها میســم  ای

 نســ  اًجملــات  تر از ترجمـةب کای بسـیار لــذتة جملـات پرا ســاس  ــر برایشـان ترجمــ

ــا ورو و زشــ  فیل  ــو فیل ســریا  ه ــیم دلی ــه هم ــی اســ ب ب ــا و ســریا های غرب های ه

ــر  ــرجی  می  ــان ت ــان غربیش ــه هم ای ــدب غربیای را ب ــا دهن ــ  یماًه ــدا  مس ــدی ر را د یک

زــود را بــا نــام  وچــ  دــدا  ترهــایبزرگرا  ــی ه ــه ممکــم اســ  بــزننــد تــا جاییمی

ــا  ا  رام ــ فاد  از ال  ــدب اس ــادی چاپلوســی میبزنن ــا  ــدود زی ــز را ت ــد و برایشــان  می دانن

دار اسـ  ترهـا در شـرن ریشـهبی انه اس  در  الی  ه فرهنـم ا  ـرام بذاشـ م بـه بـزرگ

م شـودب بـه همـیادبـی تل ـی میا  رامـی و بیهـا بییید دو    ـردن بـا  نو مس  ی  و بی

ــی ــان فارس ــو م رجم ــان دلی ــ  ی  بی ــم و مس ــا  زش ــا  روو ب ــد برزل ــد  دارن زبان ع ی

ــریا دیالوگ ــا در س ــر ه ــای   ــی، روو بف  وه ــ  و های غرب ــو درو اس ــنا و یاب ای  ش

 ســهب اســ تر ای برایشــان جــذا  ــر  ةهــای پرا ســاس و مو رمانــدیالوگ ةترجمــ

های هـا و ســریا فیل بـرای  وی زیرنــتولیـد بیـان  ردنــد  ـه ترجمـه و   ـی  نند  شـر  
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ــد تر از ای برایشــان  ســان  ــر ــوی تولی ــرای  زیرن ــی اســ ســریا ب   های  مریکــایی و غرب

ــی ــراد، ان لیس ــم اف ــر ای ــرا از ن  ــد زبانزی ــو و پیچی ــطلا ات ی ی ــه ها از اد ــ   ب تری نس

تر سـاد  هـانزبابـاور بودنـد  ـه ان لیسـیبـر ایـم  فـر دی ـردو ن نند اما ها اس فاد  میای ر 

ــان  ــر دــو   می اســ ب  نچــه  بیشــ رای در ترجمــه  ننــد و ادــطلا ات و پیچیــدبی زب

   زیــرا در وهلــةیطعــی رســید از ایــم دو نــو  اوهــار ن ــر بــه ن ی ــةتــوان مســل  اســ  نمی

و   ننــدزبــان واســب اســ فاد  میبــرو  در ا ثــر مــوارد از زیرنــوی  ان لیســی و  دو او  هــر

ــاً ــدبیبســیاری از پ مطملن ــان  ــر یچی ــاًای های زب ــرای  ی ل هــا بر ــر   نتوســب م ــرج  ب

 ای ندارنــدب دومو در وایــ  ن ــرو درســ ی از میــزان پیچیــدبی زبــان و فرهنــم  ــر  شــد 

ــان یــ   شــور در ســریا  اینکــه ــدبی فرهنــم و زب ــا ژانرهــا و نمــود پیچی های م  لــت ب

ــ ان ــود و نمیداس ــان ن واهــد ب ــت یکس ــهای م  ل ــایز تــوان  ن را مل او تشــ یی تم

تر پیچیـدبی ادــطلا ی و فرهن ــی دو زبــان دانســ  و نیـاز بــه بررســی فا  ورهــای پیچیــد 

ــرای تمیــزدادن ایــم مــورد در دو زبــان میو م فــاوت بوــو ایــم   ــوزةباشــد  ــه از تری ب

 باشدبپژوهک زار  می

 گیرینتیجهبحث و . 5

 عالیــ  در ایــم  ــوز های ایــم پــژوهک  ــا ی از وجــود دلایــو م عــددی بــرای فیاف ــه

ــ  ــه اس ــه شناز ه :از جمل ــه ب ــوی  علای ــدن و تش ــ ان و علایهش ــد دوس ــه و تم ی ــدان ب من

ــه دی ــر دوســ داران فیل ای  ــر تماشــای موصــولات رســانه های هــا و ســریا ای،  مــ  ب

ــذت  هــا نای و ســهی   ــردن  ــر  ــة ودر ل ــه، نشــانمــورد  برنامــةتماشــای  ت رب دادن علای

شـدن ای مو وبشـان، شناز هانـدر اران فـیل  یـا سـریا   ـر زود به بـازی ر یـا دسـ  علایة

ــه ــواب ــ ریم ه ــورهای دارای بیش ــی از  ش ــوان یک ــریا دارن فیل عن ــا و س ــر ه  ای،های  

ــ ــرحریاب ــازی ران مط ــر ب ــوادارن دی  ــا ه ــر    ب ــازی ر و  ،ای  ــاندن ب ــطور شناس ها و اس

  ــوزةیــادبیری و تســلب بیشــ ر در  و وادارنای مو ــو  زــود بــه دی ــر هــ ــر  ال وهــای

ــارجی ــان ز ــ  زب ــو   ی ــمب دلای ــی رن ــب بعم ــز توس ــربرمی نی ــری  و س ــون تف تری چ

های ایــم پــژوهک تــا  ــدود زیــادی  نندبان در ایــم پــژوهک مطــرح شــدندب یاف ــهشــر  

ــا یاف ــهه  ــوزا   (،6179)ژانــم  (،6177) بولــدهای پژوهشــ رانی چــون راســ ا و مشــابه ب ل
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و  (7934)پنا    ســــلی ه و فایــــلیزوو ( و6172) وون ــــزری (،6171)اران و همکــــ

ــامری ) ــدبان  (6171ع ــ  تولید نن ــو فعالی ــورد دلای ــدارزیرنوی در م ــورهای در  رف   ش

ــت دنیاســ  ــرزب م  ل ــونزال -پ ــژوهک زــود در مــورد 6111) ب ــم بف ــه را در پ ( ای

ــــدبان ــــدارزیرنوی  تولید نن ــــه  رف ــــم )انیم ــــارة 6179ها، ژان ــــدبان ( درب تولید نن

ـــدارزیرنوی  ـــیم،  یو ی  رف ـــو )در چ ـــورد 6171ی ـــدارزیرنوی ( در م ـــا و فیل   رف ه

ــدبان ســریا  ــوزا  و همکــاران   رفــدارزیرنوی های  مریکــایی توســب تولید نن چینــی و ل

 بیــاندر جمهــوری چــ  و لهســ ان   رفــدارزیرنوی ( در مــورد تولید ننــدبان 6171)

ــ  نو می ــه   ــد   ــر علایه نن ــه دی  ــ  ب ــ ی و  م ــدان دوس ــه من ــانهبرنام ای و های رس

تـریم عوامــو ها یکــی از مهـ ب ک تماشــای ایـم برنامـهلـذت ت ربـةدر  هــا ن ـردن سـهی 

ــدبان  ــردن تولید نن ــدا   ــون پی ــدارزیرنوی س ــوز    رف ــم   ــ  در ای ــه فعالی ــ بب  اس

، برنامــه ش صــی  ی  هنــی بــه یــ  ( وابســ 6172( و وون ــزری )6171یــو ) یو ی

ــونی و  ــد تلویزی ــریم  مایــ  از  ن را از مهــ  زــاد و شــون هــواداری و اســطور  و م ت

ــدبان  ــردن تولید نن ــدا   ــون پی ــو س ــدارزیرنوی دلای ــر  رف ــوز  ب ــم   ــ  در ای ــه فعالی  ب

ــم )می ــیم ژان ــمارندب همچن ــاران )6179ش ــوزا  و همک ــد( 6171( و ل ــه می تثیی ــد    نن

ــو ــی از دلای ــدبان  یک ــدارزیرنوی تولید نن ــ ان   رف ــ  و لهس ــوری چ ــیم و جمه در چ

ان لیسـی و تسـلب بیشـ ر  م صودـاًبرای فعالیـ  در ایـم  ـوز ، فرابیـری زبـان زـارجی، 

 براس اس اس   ه با ن ایا ایم پژوهک ه  بر  ن بود 

ای، ایـم پـژوهک نشـان داد ای  ـر فرابیـر شـدن فرهنـم و موصـولات رسـانه زمینةدر 

مــردم ایــران بــه  علایــةجنــوبی در ایــران و   شــور رةتریم عامــو نفــو  فرهنــم اســی ــه اس

 اسـ فادةهای ایـم  شـور، تـا  ـدود زیـادی شـ اه  فرهن ـی دو  شـور و ها و سـریا فیل 

هــای روز دنیــا و مفــاهی  عمیــ  شــریی و ای از تکنولوژی ــای فیلمســازان  ــر درســ  و ب

هم ــام  ــردن  ن بــا فرهنــم زــود بــود  اســ ب تناســف فرهن ــی میــان روایــ  داســ انی و 

م ا ــف از اهمیــ  زیــادی برزــوردار اســ  و عــدم ســازباری میــان موصــو  وارداتــی بــا 

ــهپیک ــو  شــود م ا ــفهای فرهن ــی  شــور م صــد باعــو میزمین ــه دلی ــذیرد و ب  ن را نپ

ــف، وی نمی ــم م ا  ــو  از فرهن ــ انی موص ــ  داس ــودن روای ــاه دور ب ــا  ن ارت  ــد ب توان
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از (ب 79۳3)م یــدی و هوشــمند،   نــدمیو بــه همــیم دلیــو  ن ســریا  را رهــا   ــرد بریــرار 

اج مــاعی، فرهن ــی  پیشــینةجنــوبی ار ــان مشــابهی در  شــور ایــران و  ــرة  دو ن ـایی  ــه 

ای های  ـر هـا و سـریا فیل های ش صـی تواننـد بـا به ـر میایـران ، مـردم ارندد و مذه ی

ــرد  و همذات ــرار   ــاه بری ــای ارت  ــاهی  و رویکرده ــیاری از مف ــاید بس ــدب ش ــداری  نن پن

های  مریکــایی و غربــی باشــد امــا هــا نیــز بربرف ــه از نمونــهای ر  اســ فادةفرهن ــی مــورد 

ــم ــ رن ــیایی تلفی ــریی و  س ــوی ش ــوب ــا  نش ــه د  ب ــرای ورود ب ــازم ب ــروعی  ل ــا، مش ه

اســــ  )  ــــایی و و مســــلمان را بــــه ایــــم موصــــولات داد   شــــورهای  ســــیایی 

تریم هــا بــا اســ فاد  از جدیــدتریم و پیشــرف های(ب همچنــیم  ر 7934همــدانی، عزیزی

هـا را از سـینمای هـالیوود یــر  بسـیاری از  ن بــاهیسـازی دنیـا  ـه و ادـو  فـیل  روو

ــه ــود بومی برف  ــردم ز ــم م ــ  و فرهن ــلی ه و    ــا س ــاب  ب ــازی نمود و مط ــدس ــه  ،ان ب

ن یـر در دــنع  هـای فنـی و تکنیکـی زـاد زـود ایــدام نمـود  و بـه مـوف ی ی   نو وری

و   ـرد انـد تـا جـایی  ـه موصـولات زـود را بـه سراسـر دنیـا دـادر دنیا دس  یاف ه رسانة

دوبــار  بــه هــالیوود و دی ــر  انــد رد ســازی ســازی هــالیوود را  ــه بومیفــیل  روو  ــی 

ــو هــا تماشــای دــونهایرانی (ب7931 ننــد )دــائ ی و هاشــمی،  شــورها دــادر می های ممل

هـای از ممامیم عمیـ  و پرا سـاس شـریی و   یعـ  زی ـای  شـور  ـر  همـرا  بـا تکنی 

های مشــابه غربــی  ــه در جنــوبی را بــه نمونـه  ــرةســازی  شـور روز دــنع  فیل نـو و بــه

باشــند ها و ممــامیم نام عـار  جنســی و بـاهی ناشایســ  همـرا  می ثـر مـوارد بــا دـونها

شـان اسـ   ا  یـم موصـولات بـیک از هم ایـان غربـیدهند و بـه همـیم دلیـو از اترجی  می

 ،هـایی در یالـف مطالعـات دریافـ  بـا تعـداد بیننـدبان بیشـ ر نندب به هـر  ـا ، پژوهکمی

ســلی ه و همکــاران، زوو ربوبدــوه ب ــذارد )بــرای نمونــه توانــد بــر ایــم مســلله به ـر می

 (ب  617۳فرید، سلی ه و ززاعی  عامری، زوو617۳سلی ه،   عامری و زوو617۳

مــو   پدیــدةشــد  دربــارة هــای ان امک تعــداد پژوهکرســد بــا وجــود افــزاین ــر میبــه

ــهای  ــر  ــه ، جن ــهای فرهن ــی و اج مــاعی در همــة  شــورهاپدیــد عنــوان ب های مربــوه ب

(ب 6171سـ  )لـی، بررسـی نشـد  ادر ایـم  ـوز ، هـا  نهـای المللـی و فعالی هوادارن بیم

ایم پژوهک شاید اولـیم پـژوهک در ایـم  ـوز  باشـد  ـه بـه دلایـو م ا  ـان ایرانـی ایـم 
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ــه ــوز  ب ــدبان   ــوان تولید نن ــدارزیرنوی عن ــریا   رف ــر س ــه های   ــا ای پرداز  ــ ب ب اس

 ادــو از تو ی ــات  مد  از ایــم پــژوهک بــا ن ــایا دســ   تشــابه ن ــایا به ــاایم

ــون  ــ رانی چ ــایی و عزیزیپژوهش ــدانی    ــمند  ( و7934)هم ــدی و هوش ــه ( 79۳3)م ی  

بـه تماشـای  هـا نم ا  ـان ایرانـی بـه فرهنـم  شـور  ـر  و اشـ یان شـدید علایة دلایو  به

 اس براس ا بود  ه اند پرداز ه ایهای  ر سریا 

ای ای پدیـــد های  ـــر هـــا و ســـریا فیل  ی رفدارزیرنویســـ ـــه بـــا توجـــه بـــه ایم

ــیک  چنــدوجهی  ــد  اســ  و پــژوهک پ ــر بعمــی ابعــاد ایــم پدی رو تنهــا توانســ ه اســ  ب

ایــم  نشــدةایــم را  را دن ــا   ــرد  و ابعــاد پــژوهک هــایی نــد، لــازم اســ  پژوهکتمر ــز 

اج مـاعی و چـه در  ـوز   موزشـی، وا ــاوی  فرهن ـی و پدیـد  در ایـران را چـه در  ـوزة

موفـ   ن در جـذ   ت ربـةو ای مـو   ـر همچنیم بـا ن ـاهی بـه موف یـ  ب  نندو بررسی 

و در   ــردتــوان عوامــو موف یــ  ایــم مــو  را بررســی و مطالعــه م ا ــف جهــانی نیــز می

ابـر مـا نیـز هـا بهـر  جسـ ب ای دازلـی از  نجه  توسـعه و پیشـرف  موصـولات رسـانه

ــه ــه ریشــهن ــاهی جهــانی و ب ــا بازبشــ  ب ــذه ی روز و هم ــام ب ها و ادــو فرهن ــی و م

ای  شـورمان داشـ ه باشـی  و از تکـرار و ت لیـد دـر  در زود نسـ   بـه تولیـدات رسـانه

ن ــر بــرف م هویــ  هنــری و فرهن ــی زــود دوری  جهــ   ســف منــاف  مــالی، بــدون در

  شورمان باشی ب  رسانة  وزةزون توانی  شاهد پیشرف  روزافنمایی ، در  یند  می

 کتابنامه

: ای در ایرانب م لههای زیرنوی  غیر رفه(ب فر یند و ویژبی7934پنا ، اب )  سلی ه، م و فایلیزوو
 ب7-63(،6)13، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه

ـــلزوو  هاییباز یار رفهیغ ةترجم یهایژبیم رج  و و  یعامل (ب7932) سب ی،عامرب، و م ، هیس

 ب611-7۳7، (4)۳ ی،زبان یجس ارهادزد(ب   ی: فرجام 1 نچارتد  ی)موردپژوه ییدئویو

پسند ها و  یار ای ا  به فرهنم عامهای در ایران: ان یز (ب مو   ر 7934همدانی، مب )و عزیزی ب،  ایی، م

 ب  761-11، (9)7های نویم، مطالعات رسانهب در ایران ای ر 

 ب17-24(، 4)41و42 ،  ا  ما  تاریی و جررافیاب نامهژاپم در  وو (ب79۳7) ب ، زاد رجف
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جنوبی: تثییرات جهانی بر  ن وتثییرات  ن بر ســینمای جدید  ر (ب 7931، م ب )هاشــمیبو  ب،، مدــائ ی

 ب11-24، (6)9 ،هنرهای نمایشی و موسی ی-نشریة هنرهای زی ا بسینمای جهان

، یتو ی ات فرهن  نامةفصویب و فارس یا ر  یهاعنادر اد  در زبان ةم ایسـ ب(79۳۳، اب )دـفارم دم
 ب  11-31(، 7)6

 بنامهو و روای  اساس بر یـواو داسـ ان تط ی ی تولیو (ب7934) بح،  ی سـرویو  ب،، مم دمعلوی

 ب61-1 ،(6)7 ،ن ریه و انوا  ادبیمطالعات 

 ای در بیم جوانانبهای  ر (ب بررسـی دلایو پرم ا ف بودن سریا 79۳3و هوشـمند، ز ب) ب،م یدی، ن

 ب734-721 (،77)77، نامه فرهن یپژوهک
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