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 چکیده 

م ژژ ،  ةرسژژا فژژی د در  ی ژژایزیژژمم یبنژژ طبقه ژژ ب بررسژژ  و پژژهو ح ضا ژژر بژژا 

آن را اسژژر را   ی ژژایزیژژممو  بررسژژ  دژژرده را پ رخوا ژژ ه ةگا سژژه ۀشژژ دوب ژژه ة سژژ 

 اسژژ ،سژژینمای  جهژژان  ةبرجسژژردژژه از آرژژار  گا هسژژه. ایژژ   مژژوده اسژژ  یبن دسژژرهو 

اشژ،، خشژو  ، جنایژ  و مژژ    بسژیاری  ییژر  مو ژواات فر نیژ  و ایژ وولو ی 

  ایژ وولو ی  نجار ژایبژا  یزیژمم از طریژ، اامژال فارسژ  ةدوب ژ دردژه  بردارد در ار

از رویکژژرد دی ژژ  بژژوده  یریژژگرهبهپژژاراداید تیقیژژ،،  .ا  شژژ هدشژژور  مسژژو و فر نیژژ  

 لیژژبژژه روش تی  یدژژاوداده و گرفژژ  صژژورت   فمنژژ  روش بژژه یریگ مو ژژه و اسژژ 

در سژژه   ژژایزیژژمم  شژژان داد پژژهو ح ی اافرژژهیا جژژام شژژ ه اسژژ .  ی اسژژرقرا یمیرژژوا

 را و سیاسژژ  فر نیژژ مژژ  ب ،  و مسژژاول ا  شژژ هو صژژ ا اامژژال  صژژویر، د ژژامسژژطت ت

دیژژ   ی ژژا ییآدژژه  ماد ژژا و  ی  اصژژینهاغ ژژ   ی د،در ایژژ  فژژ .شژژو   مژژشژژامل 

و  الک ژژ  ی ژژا   ی وشژژ ، روابژژر جنسژژ ، خشژژو  ، مسژژییی ، روابژژر خژژار  از ازدوا

دژه بژه  ی  ژاگ ریواغ ژ   ا ژ  وضژ ب شژ ه ،دشژن  مژتصژویر  را بژه  ماد ای آمریکا

سژژ    یژژا ضژژ ب شژژ ه اسژژ .  ییزیجژژا یژژز  مژژی  دسژژ  مو ژژواات اشژژاره دارد 

 یسژژازهیسوسهدوب ژژا   رانیمژژ  و نژژ گانیگواز  تژژ مصژژاضبه بژژا پژژن   ،یژژطر از  ایافرژژه

بیژژ   ژژای لب ژژ  مژژرتبر پهو ح بژژا توجژژه بژژه پژژهو ح ی اافرژژهی ان،یژژپا در. شژژ 

 . ا  ش ه

 ةگا سژژژه، دوب ژژژه، شژژژنی اریترجمژژژة دی اریممیژژژزی،  ایژژژ وولو ی، :هاواژهکلیدددد

   پ رخوا  ه
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   مقدمه. ۱

، بژژا ، دوب ژژهالیژژا، اسژژ ا یا، آلمژژان و فرا سژژه و البرژژه ایژژراناز جم ژژه ایر دشژژور ا در اغ ژژ 

میسژو  م ژ   ةرسژا در رج  اخژ  ژایفی د جمژةغالژ  بژرای تر  روشژوجود  زینه بالژا، 

 بژژرای م اطبژژان و فهژژد آن  ژژ ارد یژژازی خوا   تنژژ یژژا  بژژه سژژواد خوا ژژ ن چرادژژه ؛شژژودم 

 ، بژژهایژژ  روش  مچنژژی ، .(2196، 9بژژوتیرول  و 2دارمو ژژا رگژژو  ،9یژژویپر) اسژژ  ترآسژژان

چژون  دنژ م دمژ  یژا می ژ  بییا ژه   ژایزبانگسژررش تثبی  زبان م ژ  و ج ژوگیری از 

  یربژژه .(9119، 4  ژژاد) شژژودم اجرمژژاا  و سیاسژژ   وضژژ توضژژ ت زبژژان موجژژ  

گ رژه شژ ، آ چژه  ا ژاوه بژر .رایژ  اسژ  ای  باور در بسژیاری از دشژور ا  مچنژان رس م 

ی اصژژ   فژژی د بژژه گژژوش صژژ ازیژژرا  ؛آوردمژژ فژژرا د  را  ژژافی د در 1دوب ژژه امکژژان ممیژژزی

 ،بژژ ون ج ژژ  توجژژه ببیننژژ ه و اغ ژژ  ایضرفژژه صژژورتبه تژژوانم و  رسژژ  م اطژژ  م 

؛ 2199، 7ک تسژژژ؛ بوگو2196، 6بسژژژق ) دلژژژازم را اامژژژال  مژژژو ایژژژ وولو ی  تغییژژژرات

بژژا در اغ ژژ  دشژژور ا ممیژژزی  .(9119؛ دا ژژ ، 2192، 91و اسژژ ینوب 1، پیرژژرز 8دولسژژرارا

در  شژژان داد ژژ  دژژه   ژژاپهو حمثژژال،  بژژرای؛ شژژودم درجژژات م ر ژژر اجژژرا بژژه ا ژ اب و 

  یژژ ،از ایژژ  لاب ایرالیژژا و اسژژ ا یاور ای  از جم ژژه دشژژفاشیسژژ    ژژایضکوم  ،گ شژژره

، 99گژژومز دسژژررو) برد ژژ م  هبهژژر خژژود بژژا ایژژ وولو ی  هادپرسژژرا ة  ژژافی دطابقژژ  م بژژرای

در ایژژ  دشژژور ا اخیژژر دژژه اقایژژ  فاشیسژژر    ایسژژالدر  .(2192 ؛92،2196مژژرو ؛2196

ری از آسژی  یپیشژی و بژرای اخ ژال  و فر نیژ  دلایلبژه غالبژاً دمر گ ش ه اسژ ، ممیژزی

                                                           
1. Perego  

2. Orrego-Carmona 

3. Bottiroli 

4. Danan 

5. censorship  

6. Beseghi 

7. Bogucki 

8. Koolstra 

9. Peeters 

10. Spinhof 

11. Gomez Castro  

12. Mereu 
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 ؛2196، ؛ مژژرو2198، 9سژژینرا -دیژژا ) شژژودم اامژژال بژژر دوددژژان و  وجوا ژژان اجرمژژاا  

؛ 2192؛ مژژژرو، 2194، 1رینژژژ ؛ پ2191، 4سژژژولر پژژژاردو؛ 2196 ،9؛ سژژژا  رل 2196، 2 تاز ژژژ

دشژژور ای مژژ  ب  گرفرژژه در صژژورت  ژژایپهو حدر  ،ممیژژزی ۀپ یژژ (. 2111، 6اوداریژژیب

   شا   ای  م ااین .  یز( 2196، 8ی ویای ؛2196 ،7 وا یج دی) ارب دشور ای  ییر 

م ر ژژر بژژه   ایشژژبکهروزا ژژه چنژژ ی  فژژی د خژژارج  در  ،دشژژور مژژا م ژژ  ةرسژژا در 

 داخ ژژ   ژایفی داز  ژژا آن    شژمارو شژژای  برژوان گ ژژ  دژه گژژا شژودم  مژایح گ اشژژره 

اسژژ  دژژه بژژا اژژرب و   ژژای گ ریودارای تصژژاویر و   ژژافی دایژژ   بیشژژرر اسژژ . برخژژ  از

ایژژ  مسژژاول  دا نژژ م دژژه  ح فژژی د  یژژز. مسژژلولان پ ژژی  رایژژ  در جامعژژه  اسژژازگار  لژژوا 

   ژژگ ارم  تژژیریرمسژژرقید یژژا غیرمسژژرقید بژژر بیژژنح و سژژب  ز ژژ گ  م اطبژژان  صژژورتبه

اامژژال   ژژافی دبژژر   ژژای ممیزی ،لژژوا ی  و ض ژژن  یژژام باور ژژامنیژژور ، بژژه(2192)مژژرو ، 

امکژان اامژال  ،اسژ دوب ژه  در دشژور مژا  یژز فژی دترجمژه  از آ جا ده روش غال  .دنن م 

 صژژورتبه دوب ژژه و لژژوا ی  ممیژژزی  ادسژژرورالعملاز آ جژژا دژژه امژژا ممیژژزی بسژژیار بالاسژژ . 

  ای سژژ ه ةمقایسژژطریژژ، بررسژژ  و از  تژژوانم  ،باشژژ  م دامژژل و منسژژجد در دسژژرر  

رویژاروی   ۀ یژوو در  ریجژه ممیژزی  سژازوداربژه   ژافی داصژ     ای سژ هبژا شژ ه دوب ه

ا میژژ  بررسژژ  ممیژژزی در مطالعژژات  .پژژ  بژژرد بییا ژژه فر نژژگ و ایژژ وولو یمژژا بژژا 

دیژ  تیمژورد بار ژا  اسژ  مطالعژات ترجمژه ةرشژر  ایشژاخهده یک  زیژر  ی اریشندی اری

و  (2111، 91؛ گمبیژژژر2192سژژژینرا ،  ا یژژژد؛ 2194، 1و زال گژژژپژژژرز ) لژژژرار گرفرژژژه

، اژژژامری و قهسژژژ یخوش ةمقالژژژدر فارسژژژ   یژژژز  ی ادوب ژژژهآن در مژژژورد  ژژژرورت 

 پژژهو حچنژژ  در  دنونتژژا مو ژژو . البرژژه ایژژ  اسژژ  بیژژان شژژ ه (2197) یزادخا  مهژژ 

                                                           
1. Díaz Cintas 

2. Zanotti 

3. Sandrelli 

4. Soler Pardo  

5. Parini 

6. Bucaria 

7. Di Giovanni 

8. Yahiaoui 

9. Pérez González 

10. Gambier  
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 مؤسسژاتشژ ه توسژر دوب ژه  ای سژ ه یژا  ژاپهو حایژ   اغ ژ ، ول  اس  بررس  ش ه

 ا ژژ دادهممیژژزی را میژژور اصژژ   پژژهو ح لژژرار  را برد ژژاییژژا   مژژودهتی یژژل را  خصوصژ 

، چ ؛ دنویسژژ  2196اژژامری،  و سژژ یقهخوش؛ 2191، اریژژ  و اژژامری، سژژ یقهخوش)

اژژژامری، و  سژژژ یقهخوش؛ 2191زاده، لا ژژژ اژژژامری و  ؛2196امژژژر و ج الیژژژان دلیژژژ،، 

. (9981؛ لژژژوام  اژژژادل، 2199مردا ژژژ ، و  زادهلا ژژژ ؛ 2192صژژژ یق  و  اجیژژژان، ؛ 2194

 یژژر  در ،م ژژ  ةرسژژا در فژژی د   ژژایممیزی بنژژ یطبقهو   بژژا  ژژ ب بررسژژ ضا ژژر پژژهو ح

یژژ  پ ژژح  ةشژژبکاز  9911دژژه در سژژال  «9پ رخوا ژژ ه» ةمجمواژژ ۀشژژ دوب ژژه  ة سژژ  دارد

 ةگا سژژه.  مایژژ  بن یدسژژرهاسژژر را  و  آن را  ژژایممیزیو  بررسژژ  دژژرده شژژ ه اسژژ  را

 ۀدربردار ژژ ، شژژودم سژژینمای  جهژژان ل مژژ اد  ةبرجسژژرخص و دژژه از آرژژار شژژاپ رخوا ژژ ه 

 مژژ    و  ییژژر اشژژ،، خشژژو  ، جنایژژ  بسژژیاری مو ژژواات فر نیژژ  و ایژژ وولو یک 

بسژژیار روشژژنیر  توا ژژ م گرفرژژه صژژورت  ژژایممیزیاز منیژژر  از ایژژ  رو بررسژژ  آن ،اسژژ 

ما نژ  ) بررسژ  شژ ه بژا چنژی   ژ ف  تژرپیح ،گا هسژه ایژ  البره لازم به ذدر اس  ده باش .

 براسژژا   ژژاممیزی، ذدژژر شژژ ه دژژه در پژژهو ح آ جژژااز  ولژژ  (9981لژژوام  اژژادل، 

شژژ ه میرویژژات ممیژزیاز  دلیقژ دامژل و  بنژژ یطبقه ،ا  شژ ه بن یدسژژرهترجمژه  را برد ژا

بژا دلژ  بیشژرری مو ژو   یژر دارد  در ضا ژر پژهو ح. اسژ  ه شژ اراوژه  ا آن و طبیع 

 و منسژژجد بنژژ یطبقه و را وادژژاوی دژژردهد اسژژی   ةگا سژژهداررفرژژه در ایژژ  هممیژژزی بژژ

 . وه د  اراش ه ز میرویات ممیزیا دام  

  پژوهش ةنیشیپ. ۲

 ایدئولوژی. ۱. ۲

خژژاخ خژژود را دارد دژژه در گژژ ر زمژژان   ژژایارزشفر نژژگ، باور ژژا و  ، ژژر جامعژژه

جامعژه بژوده دژه  سژل بژه  سژل   مژانمرع ژ، بژه فر نژگ  ژا آن ، برخژ  ازا ژ گرفرهشکل 

دسژژ  آمژژ ه اسژژ . جوامژژ  بژژه هر تعامژژل بژژا سژژایر جوامژژ  بژژا رقژژال یافرژژه و برخژژ  دییژژر د

تعامژژل، تژژرجد   ژژایراه تژژری مهدیکژژ  از . ا ژژ تعاملبژژا  ژژد در   م ر  ژژ  ایشژژیوه

                                                           
1. the godfather  
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 چژژون) شژژنی اریدی اری، مج ژژات و میصژژولات  ژژادرا میصژژولات فر نیژژ  از جم ژژه 

مژژة ترجگسژژررش تکنولژژو ی،  ا  بژژه ،امژژروزه .اسژژ  ( ژژابازیو   اسژژریال،  ژژافی د

 پژژژرز) شژژژودم میسژژژو   «پردژژژاربردتری   ژژژو  ترجمژژژه» شژژژنی اریمیصژژژولات دی اری

، سژژهد بزرگژژ  را  اسژژریالو   ژژافی دایژژ  میصژژولات،  در میژژان. (9. ، خ2194گژژو زال ، 

، اط ااژژات، شژژو  م موجژژ  سژژرگرم   کژژهایندژژه ا ژژاوه بژژر  ا ژژ دادهبژژه خژژود اخرصژژاخ 

دییژژر  ةبژژه جامعژژ ایجامعژژهرا از   اد یشژژهاارقژژادات و ضرژژ  ، باور ژژا،  ژژاارزشفر نژژگ، 

و  د نژ  م  ژر مط بژ  را  سژادگ  اجژازه ورودجوامژ  بژهبژا وجژود ایژ ،  .د نژ م ا رقال 

 بژژرای، لژژوا ین  خژژود م ژژ  ةرسژژا ویژژهه بژژرای پ ژژح در ها ر ژژا  و ترجمژژه، بژژ ةمرض ژژ در

فژی د و سژریال بیشژرر صژژ    ویهه دربژارۀ ترجمژژةبژه. ایژژ  مسژل ه دننژ  مژ ممیژزی تژ وی 

اسژژ   تررا هیسژژ ری  ژژایزیژژممچژژه م اطبژژان یژژ  رسژژا ه بیشژژرر باشژژ ، ؛ زیژژرا  ردنژژ  مژژ

 (.  1219، 9)مردل

شژژر   ابرژژ ا ،(2191)مردژژل،  داردایژژ وولو ی  بژژاتنیاتنژژگ  ایرابطژژه ممیژژزی دژژه آ جژژااز 

 .پژژردازیدم ممیژژزی  مبیژژ  و سژژ   بژژه شژژودم  اراوژژه م هژژوم ایژژ وولو ی از م رصژژری

یو ژژا    ۀوا در درژژا  خژژود  ،2تریسژژ دو سژژروت ید، بژژار فی سژژوب فرا سژژوی  سژژری 

 ،(2111) 9ون دایژژ  ۀاقیژژ بژژهدژژار گرفژژ . بژژه«  اایژژ ها ژژد »معنژژای  بژژه را ایژژ وولو ی

از آن بژژه  هدژژه امژژروزدژژار گرفژژ  معنژژای  بژژه مژژان را بژژه  ایژژ  م هژژوم سژژروت تریسژژ ید

در لژژرار گژژرفر  بژژا ایژژ  وا ه زمژژان  در گژژ ر .شژژودم تعبیژژر    یژژا ا ژژد شژژناخر شناسژژروان

د، فیمینیسژژد،  هادپرسژژر ، لیبرالیسژژ دنژژار مکژژاتب  چژژون ماردسیسژژد، دمو یسژژد،  اسیو الیسژژد،

ایژژ   ریر مرعژژ دی ازاتعژژ. ه خژژود گرفژژ من ژژ  و مثبرژژ  بژژمعژژا    ،و غیژژره پرسژژر    هاد

  اایژ وولو ی»سژ  دژه ا ایژ  تعژاریر ایژ  وجژه مشژررت تمژام  راوه ش ه اسژ  دژهوا ه ا

 .(99 .، خ2111)ون دایژژ ،  «اقایژژ  و باور ژژای جمعژژ  و مشژژررت افژژراد  سژژرن  ۀدربژژار

« شژژناخ  اجرمژژاا »در معنژژای اژژام،  ژژوا  ایژژ  وا ه  ،(96 .، خ2111) زاژژد ون دایژژ بژژه

                                                           
1. Merkle 

2. Desttut de Tracy  

3. Van Dijk 
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 و م کژژ  9فچینژژ . «ر ژژای بنیژژادی  یژ  گژژروه و اا ژژای آنباو» ،در معنژژای خژژاخ و اسژ 

دژژه شژژامل باور ژژا،  دا نژژ م   ژژر فر نژژگ مجمواژژه ت کژژرات» یژژز ایژژ وولو ی را  (2199)

بژژه ایژژ  تعژژاریر اسژژرناد  پژژهو حدژژه در ایژژ   (9. )خ «باشژژ م اارقژژادات و  نجار ژژا 

   .شودم 

 مژژرتبر بژژا ایژژ وولو ی بژژه مطالعژژات  ژژایبی  9181 ةد ژژبژژا چژژرخح فر نیژژ  در 

از رویکژرد ا مژ   تژ ری هو میققژان ایژ  ضژوزه بژ (9118، 2بسژن ) ه یافژ را  یژز ترجمه

 . ژ رویکژرد فر نیژ  تغییژر جهژ  داد هو بژه و زبا   مبرن  بر م هژوم تعژادل دسژ  دشژی 

 ةسژژیمقا جایبژه یافژژ  و میققژان واضژژ  ترجمژه از مژر  بژژه فر نژگ تغییژر بژه بیژان دییژر،

بژژر مبنژژای میژژزان وفژژاداری ترجمژژه بژژه اصژژل، بژژه  ژژا آن و مقصژژ  و ارزیژژاب  أمبژژ  ی ژژامر 

در  بژژه ایژژ  ترتیژژ ،یژژ وولو ی پرداخرنژژ . ا ، سیاسژژ  واز منیژژر فر نژژگ  اترجمژژهتی یژژل 

تژژاریو و  دژژه بژژر تعریژژر شژژ وولو ی  ایژژ  اییژژ هپ  مثابژژةبه ترجمژژهبسژژیاری   ژژایپهو ح

 ؛2196، 4زاب بیسژژکو ؛2196، 9مرینژژو آلژژوارزمث ژژاً، ) اسژژ  گژژ ارتیریرسیاسژژ   ژژر دشژژوری 

، 1؛  رمژژژا ز9111، 8؛ تژژژوری9118، ؛ بسژژن 2199، 7؛ والژژژ وون2199، 6؛  ژژژورد2199، 1لژژ 

در  ویههبژژهاخیژژر و  ةد ژژدر  تقریبژژاً ک فر نیژژ  و ایژژ وولو ی مباضژژ  ضژژال،  یژژابژژا  .(9181

 افژ ی راه ی اریشژنی اریژد مطالعژات ۀضژوز بژه 2192در سژال  نرا یسژ ا یژدداوت پ  

در ایژژ   (219 .، خ2192) دیژژا  سژژینرا  .از آن چنژژ ان مژژورد توجژژه  بژژود حیپژژ تژژا دژژه

 قژح بسژیار مهمژ  در جامعژه  شژنی اریدی اری  ایرسژا ه کژهاینبژا وجژود » :گوی م باره 

لژژ رت، ایژژ وولو ی، ممیژژزی و  تژژیریرتیقیقژژات بسژژیار ا ژژ د  بژژه مو ژژو   ،دننژژ م ای ژژا 

خ یافرژژه دییژژر، اخرصژژا  ژژایفر نگو   ژژازبانبژژه   ابر امژژهایژژ   ةترجمژژدر  سژژازیمناس 

 «.  اس 
                                                           
1. Facchini 

2. Bassnett 

3. Merino-Álvarez 

4. Zabalbeascoa 

5. Li 

6. Nord  

7. Valdeón 

8. Toury  

9. Hermans 
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 ممیزی . ۲. ۲

از فعژل لژاتی   ردیژگ مژلژرار  ایژ وولو یمطالعژات  ةمجمواژدژه زیر یا ممیژزی سا سور

censere  ة امژدر لغژ  .دارد من ژ بژار  برخژ   ژزد مثبژ  وبژار  برخژ  ژزد  دژهه گرفره ش 

معنژا شژ ه   ا امژهیژزی و ت رژیح مطبواژات، مکاتیژ  و  مژای مم انوانبژهد   ا سا سژور 

وا ه  جایبژژه  ژژادرا رسژژا ه و در اخیژژر،  ی اسژژالدر  ویههبژژه، اسژژ . در بافژژ  ایژژران

بررسژژ  »(  یژژز ممیژژزی را 9987. معرمژژ  هاد )شژژود مژژسا سژژور، از ممیژژزی اسژژر اده 

فژژرد یژژا  بژژه دسژژرور ضکومژژ  و غیژژره  ا امژژه،  ژژا دیف،  اشژژنامهی ما،  اروز امژژه،  ژژادرا 

شژ ه بیژان) دنژ  مژتعریژر «  ژاآنتوزیژ  یژا  صاض  الر ار پیح از اجژازه ا رشژار،  مژایح

دخژژژل و »ممیژژژزی  (9 .، خ2117) 9زاژژژد بی یژژژا  بژژژه .(229، خ 9911در معصژژژوم ، 

ن بژژا  ژژ ب مما عژژ  از سژژوی یژژ  مسژژلول یژژا سژژازما از  ژژاگ رماناز ویسژژ  در بتصژژرب 

، 2116) 9بژوری و  2آلژان .باشژ  مژ از اط ااژات از یژ  منبژ  بژه منبژ  دییژر یاپژارها رقال 

دا نژژ  مژژ  ی  ا وشژژرهیژژا  از ا رشژژار سژژ نان و مما عژژ  پیشژژییری»ممیژژزی را  یژژز ( 92خ 

 ی ا یآسژژاز  جامعژژهمیافیژژ  مردمژژان آن دژژاردرد آن را و  «دژژه بژژه صژژ ا  جامعژژه  یسژژ 

بژژیح بژژه ایژژ   کرژژه اشژژاره  و دژژدتمژژام  ایژژ  تعژاریر . دا نژژ  مژژاخ ژال  و ضرژژ  جسژژم  

میصژژولات  ، از جم ژژهشژژ هدر چیژژو ی  ا رقژژال مرژژون ترجمژژه  ژژاضکوم  قژژح دار ژژ  دژژه 

دخژژل و  بژژا. ای ژژای ایژژ   قژژح (2117)بی یژژا  ،  یار مهژژد اسژژ بسژژ ،ی اریشژژنی اریژژد

 دلژژای   چژژون ض ژژن لژژ رت سیاسژژ ، اقایژژ  مژژ  ب ،بژژه ومژژاًام دژژه ا جامژژ  مژژ 4تصژژرفات 

صژژورت و فر نیژژ   ، اخ ژژال اجرمژژاا  ی ا یآسژژایژژ وولو ی غالژژ  و ج ژژوگیری از 

لژژوا ی  و  ةواسژژطه بژژ ممیژژزی  یسژژ  دژژه گو ژژه یا  میشژژه البرژژه .(2191)مردژژل،  ردیژژگ مژژ

یژژا  نابژژازار و م اطبژژ ةقیسژژ اامژژال  ب کژژهصژژورت گیژژرد،   ژژاضکوم دسژژ  هو بژژمقژژررات 

 ،2112، گمبیژژر)سا سژژور بینجامژژ  یژژا بژژه ممیژژزی  ممکژژ  اسژژ  یژژز خژژود مرژژرجد  ةقیسژژ 

 یا هیژتنمعژا   در ژد ممیژزی و دخژل و تصژربدو م هژوم . (2196، سژا  رل  در شژ هبیان

                                                           
1. Billiani  

2. Allan  

3. Burridge  

4. manipulation 
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اشژاره ( 2192)  ، ولژ  دیژا  سژینراشژو   مژدژار گرفرژه بژهجژای  ژد هبژاغ ژ   و دار  

ولژ  صژورت گیژرد،  فنژ یژا   ایژ وولو ی دلایلبژهتصرب ممکژ  اسژ   ده دخل و دن  م

   میام  صورت گیرد.  دلایلبهو ممک  اس   ای وولو ی اس   اش  ازصرفاً  میزیم

                     پیشین یهاپژوهشمروری بر . 3. ۲

 سژینما دارد لژ مر  بژه ا ژ ازۀ  یژز ممیژزی ایژراندر   ما ن  بسیاری از دشژور ای دییژر،

 9  یسژ سژعی   ة وشژر   سژینمای ایژرانتژاریو اجرمژاا یچهارج ژ ب شژ  از درژا  ده در 

 در بژه مو ژو  سژینما از زمژان ورود آن دژه به ت صیل مورد بیژ  لژرار گرفرژه، ایژ  درژا 

 ا ق ژژژا  اسژژژ ام  اول ی اد ژژژه وم ودتژژژا په ژژژوی اول و ضکومژژژ  لاجاریژژژان،  ۀدور

 (2116و مهژژ ی ) 2دا یژژال ژژای درژژا  یژژز در  کژژات    مچنژژی  .(2192 و 2199) پژژردازد مژژ

  ژژامِهبژژ (الژژر و   9919و ارژژر دوج ژژ ی  یرافژژر ) فر نژژگ و رسژژومات ایژژران  ژژامِه بژژ

اط ااژژات بژژا وجژژود ایژژ ، . آورده شژژ ه اسژژ  فارسژژ  در ایژژران ه بژژهدامژژل دوب ژژ ةی چژژتار

اخیژر جسژرجو دژرد  ی ژاپهو ح را بایژ  در اخیژر ی اسژال ممیژزی دردار وسژاز مربوط به

و  شژژری   توسژژرشژژ ه اراوژژه یبن دسژژرهاز  ی ممیژژزیرا برد ژژا برخژژ  بژژا  ژژ ب اراوژژة دژژه

و برخژژ  دییژژر  ا ژژ  مودهاسژژر اده شژژ ه ترجمژژه ی ژژارمان در (992 .، خ9988) دارچینژژ  

اراوژژه  بنژژ ی مر ژژاوت طبقژژهادرشژژاف   صژژورتبه ، ژژافی دبژژا بررسژژ   مسژژرق اً ا ژژ دردهسژژع  

را بژرای سژهول   پیشژی  ی ژاپهو حاز  آمژ هدسژ همو ژواات ممیژزی ب در اینجژا . د ن

مسژژاول مژژ  ب : از . 9: دیدنژژ مژژگژژزارش دژژرده و  بنژژ یطبقه یبن دسژژرهدرت در چهژژار 

مژژ  ب  و  ی ژژاچهرهجم ژژه غژژ ا ای ض ژژال و ضژژرام  ما نژژ  مشژژروبات الک ژژ ، تژژو ی  بژژه 

بیژژان  ،ما نژژ  دزدی و غیژژرهبژژ  رفرژژاری یژژا اژژادات اجرمژژاا   ی ژژا هگژژیوبیژژان  ل یسژژان،

غیبژ   ،مساول و باور ای دین ، اارقژادی و ف سژ   دژه بژا باور ژای مژا ت ژاد داشژره باشژ 

  دشژور اسژ  مثژل مساول سیاسژ : از جم ژه طژر  مسژاو   دژه برخ ژاب منژاف .2؛ و دروغ

خژژ  از مسژژاول سیاسژژ  دژژه  ژژوا  بیژژان بر آزادی و لژژ رت آمریکژژا، ا ژژر ی اتمژژ ، مسژژل ة

مرژژرجد شژژود،  مچنژژی   سژژب  دادن  ةجامعژژ  ربژژات بژژمنژژاف  جامعژژه یژژا بااژژ   ته ی دننژژ ۀ

                                                           
1. Naficy  

2. Daniel  
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از جم ژژه اریژژا  ، جنسژژ : مسژژاول  .9د یژژ ی جامعژژه؛  ی اشژژغلبرخژژ  از خصوصژژیات بژژه 

یژح مثژل ف :ضرمرژ  ب .4روابژر پژیح از ازدوا ؛ و  بردن ا ژ ام تناسژ  روابر جنسژ ،  ژام

 و 2194و اژژژژامری،  سژژژژ یقهخوش؛ 2199و مردا ژژژژ ،  زادهلا ژژژژ ) و  اسژژژژزا و داژژژژوا

( 9981لژژوام  اژژادل ) ةمقالژژ رژژای  (. 2196ج الیژژان دلیژژ،،  و دنویسژژ ، چ امژژر ؛ 2196

از   ژژایزیمم ،دژژه در ایژژ  مجمواژژه  شژژان داد  یژژز «پ رخوا ژژ هی در ممیژژز» بژژا مو ژژو 

و  ا  شژژ هاامژژال  ضژژ ب صژژ ا و ض ژژن صژژینه ضژژ ب، جژژاییزین ،  ژژایرا برد طریژژ،

وبات ل یژژ  بژژه مشژژر بوسژژی ن و رلصژژی ن و اشژژارات ی اصژژینه: اسژژ زیژژر مژژوارد  شژژامل

،  اسژژزا، رلصژژی ن ،آمریکژژا خژژار  از ازدوا ،روابژژر  ،لاچژژا  الک ژژ ، روابژژر جنسژژ ،

 ی آ جژا از .(9981)لژوام  اژادل،  مژواد م ژ ر ةمسژل  دیژ  مسژییی  و مربوط بژه داا ای

 آنبژوده تژا مو ژواات  مرمردژز یزیژمم یبژر را برد ژا گرفرژهصژورت قژاتیتیق اغ   ده

 ،ا ژژ پرداخره  خصوصژژ ی اشژژبکه در شژژ هدوب ژژه ی ژژای دفدر  یزیژژمم  بررسژژ بژژهیژژا 

 پ رخوا ژژ ه  رسژژم ةدوب ژژدر  یزیژژمم مو ژواات یبنژژ طبقه د بالبژژه ،یژژتیق  یژژا  ،یبنژابرا

 .  اس  ش ه پ ح  م  ةرسا  از بار ا ده اس 

 پژوهش روش. 3

 9 ةشژژبک از 9911 مژژرداد در بژژارآخژژری  پژژیح دوب ژژه و  اسژژال پ رخوا ژژ ه ةگا سژژه

فارسژ   ةدوب ژآرژار سژینمای  اسژ  دژه  ی تربرجسژرهپ ح ش ه اس . ایژ  فژی د از جم ژه 

ایژ  مجمواژه بژا ممیژزی بسژیاری  یژز  مژرا  ةدوب ژبسیار موفق  داشره اس ، با وجود ایژ ، 

بژژوده اسژژ . ایژژ  فژژی د، درامژژ  جنژژاو  بژژه دژژارگردا   فرا سژژی  فژژورد دوپولژژا و میصژژول 

دورللو ژژه را دژژه مقژژید  تبژژاریرالیای امافیژژای   ۀخژژا واددشژژور آمریکاسژژ  دژژه داسژژران 

. مژژاجرای اصژژ   دشژژمکح با ژژ  ای مافیژژای  بژژرای تصژژاض  دنژژ  مروایژژ   آمریکاسژژ ،

خوا ژ ه ون ویرودورللو ژه دژه در فژی د پ ردژه د بینید مژ 9ل رت بیشژرر اسژ . در لسژم  

،  مژراه فرز ژ ا ح با ژ  مافیژای  ل رتمنژ ی را در آمریکژا تشژکیل داده و بژه شژود م امی ه 

دژژه گژژاه سژژع  در اجژژرای اژژ ال  دار ژژ ،  ما نژژ  سژژایر  ژژا آن .پرداز ژژ  م ودژژاردسژژ 

. در ا ژژ رضد بن خژژود امافیژژای در فژژی د بژژا  مرا ژژان خژژود خژژو  و بژژا م ال ژژ ی ژژاگروه

بژژه شژژغل  یاا الژژهدژژه دژژوچکرری  فرز ژژ  خژژا واده اسژژ ،  میژژان فرز ژژ ان دون، مایکژژل
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پژ ر از  یریگدنژارهپژ  از دشژره شژ ن بژرادر بزرگرژرش و  ولژ  د ژ   مخا وادگ   شژان 

و از اواخژژر  گیژژرد متع ژژ،   واده شژژ ه و لقژژ  پ رخوا ژژ ه بژژه اولژژ رت، شژژ ص اول خژژا

شژژ ه دژژه بژژرای ض ژژن جژژان و منژژاف   رضد بژژردی تبژژ یل بژژه فژژ 2و در لسژژم   9لسژژم  

دژژه از برخژژ  از اامژژال  9و در لسژژم   ز ژژ  م ولنژژاد    ژژایی جناخژژا واده دسژژ  بژژه 

ولژژ  در  دنژژ  م یریگدنژژاره وپشژژیمان اسژژ ، لژژ رت را بژژه بژژرادرزاده سژژ رده  اشگ شژژره

از  و در غژژد د ژژ  مپایژژان فژژی د، دخرژژر خژژود را در پژژ  ا رقژژام یکژژ  از شژژردا از دسژژ  

رو ژژ  پژژهو ح بژژه  .سژژ ارد مدسژژ  دادن فرز ژژ ، بژژرادر و دو  مسژژرش در تنهژژای  جژژان 

 9از سژای  ت وبیژونرا  پ رخوا ژ هلسژم   سژه ژر شژ ه دوب ژه ة سژ ای  صورت بژود دژه 

دژه در چنژ   را ایرا ژ  و خژارج   اییالسژرو   ژای دف امژ ۀ ،ایژ  سژای  دا  ود  مژودید.

در اخریژار امژوم مژردم راییژان  بژه  مژایح درآمژ ه م ژ  م ر ژر ی اشژبکهدر  سال اخیژر

تمژام  و مقایسژهبژا دلژ   را شژ هو دوب ژهاصژ    ة سژ . پژ  از دا  ژود فژی د، د ژ  ملرار 

روش تی یژژل میرژژوای  و بژژا تکیژژه بژژر را اسژژر را   مژژودید هشژژ اامژژال  ژژاییزیمم

میژژوری ب سژژ  آمژژ ه را د گژژ اری بژژاز  مژژودید و سژژ   در د گژژ اری   ژژاداده ،اسژژرقرای 

. دژژردید تقسژژید ،میرژژوا، صژژ ا و تصژژویرممیژژزی در  از ا ژژ ابارتدژژه   د ژژ سژژه سژژطت بژژه

در  وا گژژا   وجژژود دارد دژژهیژژا  وا ه ، ژژاگ ریومیرژژوا بژژه ایژژ  معناسژژ  دژژه در در  ممیژژزی

   شژژو ممژژ  ب   امناسژژ  ا یاشژژره یژژا  فر نیژژ اخ ژژال ، مقصژژ  از منیژژر سیاسژژ ،  جامعژژة

بژژرای اط ااژژات بیشژژرر )  یژژام گرافیکژژ  شژژا هنی اری و شژژ ی ا شژژا هشژژامل  توا ژژ  مدژژه 

بژژه ایژژ    یژژز در تصژژویر ممیژژزی(. 9916، سژژ یقهخوشرجژژو  شژژود بژژه مهژژ یزادخا   و 

 و اسژژ  امناسژژ  مقصژژ   در فژژی د وجژژود دارد دژژه در جامعژژة ی  دژژه تصژژویرمعناسژژ

، بژژه  مژژراه تصژژویر ضژژ ب  امناسژژ ، چژژه مناسژژ  باشژژ  و چژژه آن صژژینه  ژژد ی ژژاگ ریو

دژه داشژره وجژود  سژکا   یژ   ای  درناسژ  دژه صژدر صژ ا بژه ایژ  مع ممیزی .ا  ش ه

  ژاداده ،ادامژه در .ضژ ب شژ ه اسژ  دژل سژکا   ،آن صژ اوجژود خژاطر هبیا  ض ب ش ه

 مژوده و میژوری د گژ اری  ،مو ژو  تشژابه براسژا را مج د با توجه بژه سژطت ممیژزی، 

دژژ ام از  ر هایرژژاً و اوژژه دادیژژد ار تردوچژژ و  تژژربزرگدژژ  ای  در لالژژ در سژژه جژژ ول 

                                                           
1. https://www.telewebion.com  

https://www.telewebion.com/
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آمژژ ه  یژژز  ی  ا مو ژژه ،روشژژ  شژژ ن بیژژ  بژژرایو  بررسژژ  و بیژژ  شژژ ه جژژ اول

 و نژژ گانیوگ  ژژر از  1 بژژه سژژازییهسوسهییژژ  و تی بژژرایتیقیژژ،   اییافرژژهسژژ   .اسژژ 

. آیژا 9 :پاسژو د نژ  سژؤال سژهبژه ایژ  خواسژره شژ  تژا  ژا آن داده ش  و از دوب ا  انم یر

  دییژژر ا ربژژهیژژا ص اوسیماسژژ    ژژاییزیممشژژ ه در جژژ ول، جژژزو وارد ذدر ردژژ ام از مژژ

 چژژرا .9  شژژو   مسژژیما ممیژژزی شژژ ه در ص اوآیژژا  مچنژژان مژژوارد ذدر .2اامژژال شژژ ه  

 پ ژح و دوب ژه ا ر ژا ، دار ژ ، ممیژزی از زیژادی ضجژد بژه  یژاز دژه  ژای ی دف چنی  بای 

 انو مژژ یر گوینژژ گاناز رو ژژ  افژژراد شژژرد  دننژژ ه در تیقیژژ، ضا ژژر، گ جامعژژة  شژژو  

پیشکسژژوت(، دژژرید بیژژا    ۀگوینژژ : تژژور  مهرزادیژژان )تجربژژه در ایژژران بود ژژ بادوب ا  ژژای 

و مژژ یر دوب ژژا (، ا ژژ  بژژال ری  گوینژژ هو مژژ یر دوب ژژا (، اشژژکان صژژادل  ) گوینژژ ه)

 و ارتبژاط امکژان .و مژ یر دوب ژا ( گوینژ ه)  خژا لرهاصژغر ، مژ یر دوب ژا ( و ا ژ گوین ه)

 ضژژال ضا ژژر در در دژژه یاضمژژ  ةبژژه  ژژام  جمژژ از دوسژژران میقژژ،  کژژی ،یژژطر از مصژژاضبه

در تهژژران  یض ژژور صژژورتبه  امصژژاضبه سژژ  شژژ .  سژژریم ،  ژژدار  یژژدوب ژژه فعال ةضرفژژ

   ا جام گرف . مایدوال و الیخ یاید  یآوا یاید  یو ایدر اسر 

  هاافتهی. ۴

  ماز لسژفژی د  شژان داد دژه  ة ژدوباصژ   و  ة سژ  یامقاب ژه بررسژ ، 9طب، جژ ول 

 هدلیقژژ 61 یژژز ضژژ ود  9دلیقژژه و از لسژژم   61ضژژ ود  2، از لسژژم  لیقژژهد 11ضژژ ود  9

ه دوب ژژ ة سژژ دژژه ا   مسژژل هایژژ  بیژژا یر  شژژ ه دام ژژاًضژژ ب ی ژژازمانضژژ ب شژژ ه اسژژ . 

  ژژاییزیمم  شژژان داد دژژه  ا بررسژژو  اسژژ  اصژژ   فژژی د ة سژژ از  تردوتژژاهمراتژژ  بژژه

در سژه جژ ول   ژواات ممیژزیایژ  مقالژه مو . در ادامژةاامژال شژ ه اسژ   دفی بسیاری بر

 . شود متی یل اراوه 

 در تصویرممیزی  .۱. ۴

ممیژژزی در  ا  بژژه ه شژژضژژ ب ی اسژژکا  امژژ ه  شژژان داد دژژه   ژژای دفبررسژژ  

 .ا  ش هوار بیان فهرس اات مو و ای زیر  ج ولدر  ده تصویر بوده اس 
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 پدرخوانده ةگانسهدر تصویر  در سطحعمال شده ا هایممیزی .۱ل جدو

 مذهبیمسائل 

 مراسد و  ماد ای م  ب  دی  مسییی 

ما ن  بوسی ن،  مشرو  و چه  امشرو  ةرابطبروز اضساسات بی  زن و مرد، چه در  و روابر جنس ( ااشقا ه ی ا یاهدس ،  شسر  در فاص ه  زدی ،  

 ش گرفر  و غیرهآغو

  پسردخرر و دوس خار  از ازدوا  مثل دوس  روابر ااشقا ة 

  ا  امناس  خا د  ایلبا 

 مصرب مشروبات الک   

با رلصی ن، خوا ن گ ، پ یرای  با مشروبات الک   و بروز اضساسات   ا دهجش 

 .بی  زن و مرد  مراه اس 

  و چنگ واخر  آلات موسیق  مثل گیرار 

 بازی پاسور 

 

 فرهنگیمسائل 

 شردو ر یا  ما ن  دشر  یزآمخشو   یفرار ار

 اام   اجرماا  مثل ادرار دردن در م یرفرار ای خ اب آدا

  اخا دسییار دشی ن 

  ماد ای فر نگ آمریکا مسائل سیاسی

 

فر نیژژ  ، مسژاول مژ  ب  از ا ژژ ابارت هشژ د ژ  اراوژه یبن دسژژرهسژه ، 9 طبژ، جژ ول

ن دسژره از مو ژواات  اشژاره دارد دژه در دیژ  اسژ ام و سیاس . ب ح مسژاول مژ  ب  بژه آ

 ژژر شژکل از بژژروز اضساسژژات فیزیکژژ  بژژی  دو جژژن   مثژژال،. بژژرای ا  شژژ هضژرام دا سژژره 

روبوسژ ، ون مژواردی چژشژامل  . ایژ  ضژ فیاتشژ ه اسژ ضژ ب در ای  مجمواة م الر

در  ا ژژ اخر  دور دمژژر،دسژژ  بژژازو،دادن، بوسژژی ن دسژژ ، گژژرفر  دسژژ ، گژژرفر  دسژژ 

روابژژر جنسژژ  یژژا  ااشژژقا ه ی ژژا یاه، بسژژیار  زدیژژ  ةفاصژژ  شسژژر  در  آغژژوش دشژژی ن،

 .ا  شژژ هضژژ ب   اصژژینهمعاشژژرت و روابژژر خژژار  از ازدوا   یژژز در بسژژیاری از  .شژژود م

 ۀخژژا واد روابژژر خژژا وادگ  و ااشژژقا ةبژژه  ،ایژژ  فژژی د از داسژژران از آ جژژای  دژژه ب شژژ 

، دژه تعژ اد بژوط بژه روابژر ااشژقا ه در ایژ  فژی دمر ی اصژینهضژ ب  ،پردازد مدورللو ه 

درسژر  منرقژل ه  داسژران بژب شژ  از روایژموجژ  شژ ه   ژه تنهژا ، د  سژرن   توجهلابل

بژژر  فژژی د مژژابق دژژه ، چرااسژژ  داسژژره  یژژزسژژااره  ُژژهب کژژه از جژژ ابی  ایژژ  فژژی د   شژژود
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برخژ  از دژه شژای  بژرای  اسژ  مرمردژز مافیژای  بژر سژر لژ رت ی اخا واده ی ادشمکح

شژژ ه در ضژژ ب ی اسژژکا  از  ی  ا مو ژژهتصژژاویر زیژژر  .دننژژ ه باشژژ ببیننژژ گان خسژژره

دوران لبژژل از بژژه ایژژ  دلیژژل ضژژ ب شژژ ه اسژژ  دژژه مایکژژل و دژژ  در  9 تصژژویر. ا ژژ فی د

اسژژ . در والژژ  در اینجژژا  و مایکژژل بژژازوی دژژ  را گرفرژژهازدوا  در ضژژال خری  ژژ  

 ح از ازدوا  را شا    سرید. پی ا آن ااشقا ه ةروابطاز  یاگوشه
 

 
تماس فیزیکی حذف  علتبهشده دوبله ةنسخدر که  ۱ پدرخوانده .۱ تصویر

 22:۴4:۲۲ زمان:  شده است. 
 

مژژری ا  اخرژژه و مژژاجرای ازدوا   بژژر دور دمژژردسژژ  خژژود را مایکژژل  یژژز  2تصژژاویر 

 .  دن  مخود با آپولو یا در سیسیل را برای فرز  ا ح تعریر 

 

 
تماس فیزیکی  علتبهشده دوبله ةنسخکه در  3 پدرخواندهاز  .۲ صویرت

 2۱:3۲:۱2 زمان: حذف شده است.
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شژژ ه از ارتبژژاط پنهژژا   مژژری و وینسژژن  را  یژژز ب شژژ  از سژژکا   ضژژ ب 9تصژژویر 

        .د   م شان 
 

 
خارج از  ةرابط علتبهشده که دوبله ةنسخکه در  3پدرخوانده  از. 3تصویر 

 2۱:۱0:20زمان:  اج حذف شده است.ازدو
 

مهمژ   ی اصژینهفژی د  یژز گژا   منجژر بژه ضژ ب   ایی ش صژ امناسژ   ی البا 

( و مژرگ وی در 4تصژویر) مثژال صژینه گ ولژه خژوردن مژری انوانبژهاز فی د شژ ه اسژ ، 

وجژ  ب ژاطر  امناسژ  بژودن لباسژح بژا ضژ ب بسژیار  مژراه اسژ  دژه م 9پایان لسم  

بژا را   اصژینه گو ژهی ا معمولژاًج یژ ،  ی ادوب ژهصژینه شژ ه اسژ . در  ای  تیریردا ح 

 .  دنن  مض ن  پوشش   یتکناسر اده از 
 

 
نامناسب بودن  علتبهدوبله شده که  ةنسخکه در  3پدرخوانده  از. ۴تصویر 

 2۲:33:0۱زمان:  لباس حذف شده است.
 

ایژ  فژی د، ضژ ب  ی ژایزیژمم  یتژرمهدبیژان شژ ، یکژ  از  9 ما طور دژه در جژ ول 

، شژا   چنژ ی  جشژ  و  اسژ . در سژه لسژم  ایژ  فژی دب ح بزرگ  از جشژ یا  دامل
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و سژال  ژو  یکژلاجشژن  بژرای پسژر م ،9در لسژم   اروسژ  دژا   ،چژون ؛مهما   بژزرگ

در ابرژژ ای  بژژه د یسژژا یح ژژادم   مایکژژل ب ژژاطر اشژژمراسژژد بزرگ و  2 لسژژم  در

 خوشژژی را    سژژرن  در ضژژال رلژژص و  ژژامهمان ، ژژاآن  سژژرید دژژه در تمژژام  9لسژژم  

سژژران رژژروت، لژژ رت، روابژژر خژژا وادگ  و روابژژر بژژی  شژژا    ، اجشژژ ایژژ   در خ ژژالو

 زیژژرا ا  شژژ هضژژ ب   ژژا مهما  . ب ژژح اایمژژ  از ایژژ  سژژرید ضا ژژر در مهمژژا   یمافیژژا

، روبوسژ خوا نژ گ ، چژون رلژص،  ی  اوصژینه  امناسژب  بژر تژ  دار ژ  ی ژالبا ز ان 

دژژه  شژژو   مفژژراوان دیژژ ه بژژه ، خژژوردن مشژژروبات الک ژژ  دسژژ  دادن، در آغژژوش دشژژی ن

،  اصژینهواسژطه ضژ ب ایژ  ه بژ و دشژور مژا مطابقژ   ژ اردبا موازی  اس ام  و فر نیژ  

  ژژاب حدر ایژژ  ی د روایژژ  فژژ بنژژابرای ، ؛ا   شژژ هترجمژژه فژژی د  یژژز  ی ژژاگ ریوب شژژ  از 

 .خژژود را از دسژژ  داده اسژژ  ا سژژجام از فژژی د ی  ژژاحب و  دامژژل ا رقژژال  یافرژژه صژژورتبه

مژژ  ب    ژژاییی آ، ضژژ ب  ماد ژژا و دییژژر ایژژ  مجمواژژه مژژ  ب   ژژاییزیمماز جم ژژه 

ایژژ  و یک سژژر   و تکژژرار شژژو   ممسژژییی  اسژژ  دژژه بژژه فراوا ژژ  در ایژژ  فژژی د دیژژ ه 

. بژژرای ضژژ ب مو ژژو  اسژژ ضساسژژی  ایژژ   ۀد نژژ  شژژان ،سژژم سژژه ل  ژژر در ضژژ ب

ت ژژاوت در  توا ژژ  م اول، دلیژژل :دلیژژل برشژژمرد سژژه تژژوان ماز ایژژ  دسژژ   ی  اصژژینه

 مسژژیتض ژژرت  تصژژ ی از جم ژژه  سژژ مان و مسژژیییان در برخژژ  ماجرا ژژا،ات ماارقژژاد

ن مسژ ما ا) شژود مدفعژات در ایژ  فژی د  شژان داده بژه مسژیت مصژ و  مجسمة زیراباش ؛ 

جژژای هبژژ یدییژژر رق  ژژ  فژژردبرخ ژژاب مسژژیییان مع ء سژژا ۀسژژور 918و  917 ةیژژآ ةیژژپابژژر 

 م ژ  ةرسژا  تمایژل اژ م بژه توا ژ  م یژز  دومدلیژل  (،ه صژ ی  دشژی ه شژ ه اسژ ب مسیت

اژژ م  تژژوان مرا   اصژژینهدلیژژل ضژژ ب ایژژ   ی و سژژوم برگژژردد یی یبژژه تب یژژن دیژژ  مسژژ

زیژژرا در  ا ژژ ؛ین دآدا   دژژه پایبنژژ دا سژژ  ای خ افکژژار دادن خژژا وادهتمایژژل بژژه  شژژان

آدا  دینژژ  بژژه و  ین دورللو ژژه در د یسژژا دژژه خژژا وادۀ بینید مژژفژژی د  ی ژژا حببسژژیاری از 

دژژه موجژژ   اسژژ ضژژ ب شژژ ه  ی اسژژکا  چنژژ   مو ژژه از از تصژژاویر زیژژر  . ژژ  پایبن

سکا سژژ  اسژژ  دژژه در د یسژژا از  4تصژژویر  .اسژژ  شژژ ه  دب شژژ  از روایژژ  فژژی ضژژ ب

بژژا  ،دنژژ  مزده و داژژا  مسژژیت زا ژژو ةپژژ  از آ کژژه دژژا   در مقابژژل مجسژژم. افرژژ  مات ژژا  

سژای مافیژا دژه در تژرور مایکژل مشژارد  ؤلرژل چنژ    ژر از از رو وینسن  در مورد  قشژة
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فارسژژ   ۀیننژژ ببسژ  دژژه ا ایژژ  ضژژ ب بژژر روایژ  فژژی د ایژژ  تژیریر. دنژژ  مداشژرن  گ ریژژو 

 یژژز از  1تصژژویر  دسژژ  چژژه دسژژا   ری رژژه شژژ ه اسژژ .هایژژ   قشژژه بژژ شژژود  ممروجژژه 

و   نژژد  مدژژه یژژ  مراسژژد مژژ  ب  مسژژییی  را  شژژان ا ژژ  ر فی دشژژ ه دض ب  سکا سژژ

دژه بژه آن پژول آوی رژه شژ ه    اسژ  مسژیی ةوجژود مجسژم دلیلبژهض ب  رس  م  یربه

 سژژبراً طولژژا   و  سژژکا  ب ژژح زیژژادی از ، 9در پایژژان لسژژم   ،بژژه  مژژی  ترتیژژ  .اسژژ 

ضژژ ب شژژ ه  شژژود مخژژوا   پسژژر مایکژژل دژژه  مژژراه بژژا آن  مایشژژ  اجژژرا گژژ ار اپراتیریر

دژه  بینید مژدوتژاه بژ ون صژ ا را  ةصژیندوب ه تنهژا دو یژا سژه  ةطوری ده در  س هاس  ب

دژه  مایشژ  دوتژاه بژا بژازی پسژر مایکژل در ضژال اجراسژ . ممیژزی  دنژ  مببینن ه تصور 

دژه در آن پیکژر بژه صژ ی   اپژرا و اجژرای  مایشژ  مژ  ب  ةدوب ژبه ا    چژون دشژواری 

   .باش  توا   مرتبر، م بینید ما دشی ه ش ه مسیت ر
 

  
که  3پدرخوانده مسیحیت در دین نماد   .۴تصویر 

 2۱:20:33زمان:  حذف شده است. دوبله ةنسخدر 
 

که در  ۲ پدرخوانده در مسیح مجسمة .0 رتصوی

 2۱:00:۴0زمان:  دوبله حذف شده است. ةنسخ

 6تصژژویر  ،مثژژال  . بژژراییژژ  آمریکاسژژاز مژژوارد دییژژر ممیژژزی، ضژژ ب  ماد ژژای فر ن

تصژژویر  7. تصژژویر دامژژل ضژژ ب شژژ ه اسژژ  شژژو   مپژژرچد آمریکژژا دیژژ ه در آن دژژه 

 مژژان  در ضژژال  دژژه شژژود مآزادی دیژژ ه  در آن در دوردسژژ  مجسژژمة دژژه اسژژ اص  

 .اس دوب ه، ب ون مجسمه  ة س ( در 8یعن  تصویر تصویر )
 



 941                                                            ...                رانیدر ا  در دوب ة رسم یزیمم اس یس 

 

 
دوبله حذف شده  ةخنسکه در  ۱ پدرخواندهدر  آمریکا پرچم .4تصویر 

 2۲:24:۴0زمان:  است.
  

  
در  اصلی ةنسخ آزادی در ةمجسموجود . 7تصویر 

 22:07:۲2. ۱ پدرخوانده
 

زمان:  آزدی ةمجسمشده بدون دوبله ةنسخ .3تصویر 

22:37:20 

در ضژژال توافژژ، بژژر   دژژه سژژران مافیژژا در یژژ  دور مژژ سکا سژژ   مژژةدر  کژژهیناجالژژ  

سژم  راسژ  دیژ ه  ةگوشژوا ژت در  طوربژهپژرچد آمریکژا دژه ،  ژ سر لاچا  مواد م  ر

از جم ژژه مژژوارد   .اسژژتعمژژ ی و ایژژ وولو ی   رسژژ  م  یربژژه وضژژ ب  شژژ ه  شژژود م

دژژه ب شژژ  از اسژژ    مژژایح دشژژرار و خشژژو   ی اصژژینهدییژژر ممیژژزی در ایژژ  فژژی د، 

 ما نژژ   ا شژژ هضژژ ب یژژا  دوب ژژه بسژژیار دوتژژاه ة سژژ دژژه در  سژژاز   مفژژی د را  مایژژةدرون

 .1تصویر 
 

 
دوبله حذف  ةنسخکه  3 پدرخواندهدر خشونت شدید . 0 تصویر

 22:30:۲2زمان شده است. 
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از  یاصژینه یژز مشژمول ممیژزی شژ ه اسژ . در ایژ  فژی د در   ژاخا دسییار دشژی ن 

، مژری در 9از لسژم   یاصژینهدر  جش  اروسژ ، دژ  در ضژال سژییار دشژی ن اسژ  و

ذدژژر  2طژژور دژژه در جژژ ول  مژژان .ا  شژژ ه  دژژه  ژژر دو ضژژ ب ضژژال سژژییار دشژژی ن اسژژ

 یژز ضژ ب  د نژ  مدژه  ژواخر  آلژات موسژیق  و خوا نژ گ  را  شژان  ی  اسژکا  شژ ، 

و   ژژوازد مدر سیسژژیل، پسژژر مایکژژل، آ رژژو  ، گیرژژار  ای مهمژژا در  9. در لسژژم  ا  شژژ ه

و   ژوازد مخژا م  چنژگ  پژرا،و چنژ  سژکا   بعژ   یژز در مراسژد اُ خوا ژ  مآن   مراهبه

.  مچنژی  در ا  شژ هذدرشژ ه ممیژزی  دلایلبژه یژز دژه ایژ  دو سژکا    خوا ژ  مآ رو   

فارسژ   شژان داده  ة سژ ای  فی د، در چن  صژینه شژا   بژازی پاسژور  یژز  سژرید دژه در 

   .ا   ش ه

 ممیزی در محتوا .۲. ۴

و مژژ     ،ر نژژگبژژا ففژژی د بژژه مو ژژواات  اشژژاره شژژ ه اسژژ  دژژه  ی ژژاگ ریو در

دخژژل و   امژژهی دفدر   ژژاگزیر تژژید ترجمژژهیژژا  مررجمژژان وشژژور مژژا در ت ژژاد   دسیاسژژ  

سژژ    و شژژ هذدژژر  وارسژژرفهر طوربژژه 2جژژ ول   ژژواات درایژژ  مو .ا ژژ  مودهتصژژرب 

ه لژازم بژ  . بژرای  ژر دژ ام آورده شژ ه و بیژ  شژ ه ی  ژامثال ،برای روش  شژ ن بیژ 

از یژژ  وا ه   ایژژ  فژژی د در سژژطو  م ر  ژژ در رژژوادژژر اسژژ  دژژه مژژوارد ممیژژزی در میذ

  .شوددی ه م  گرفره تا سطت روای  فی د
 

 پدرخوانده ةگانسهاعمال شده در سطح محتوا در  هایممیزی .۲جدول 

 مسائل سیاسی
 تمجی  از آمریکا

 یهودی و دمو یسد ی اوا هاشاره به 

 مسائل مذهبی

  داا ا و اارقادات دی  مسییی 

خژژار  از ازدوا  دو جژژن  م ژژالر اشژژاره  و ابژژارات  دژژه بژژه رابطژژة  ژژاوا ه

ما نژژ  اسژژر اده از  بژژی  دو جژژن  م ژژالر پژژیح از ازدوا  ابژژراز اضساسژژات .دارد

 اشاره به مشروبات الک   و میک ه «دوسر  دارم» ابارت

 رلصی ن  ۀاشاره به وا 

 اشارات جنس  
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 فرهنگیمسائل 
 ا ه ما ن  فیح و  اسزاادبلبیت و ب   ایوا ه

 تو ی  به سایر  هاد ا
 

تمجیژژ  از  ،مسژژاول سیاسژژ  بیژژان شژژ ه در ب ژژح 2 اولژژی  مو ژژوا  دژژه در جژژ ول

مجیژژ  از دژژه ت یدبرخژژوردایژژ  سژژه  سژژ ه بژژه جم ژژات   ی ژژاگ ریودر خ ژژال . آمریکاسژژ 

کژا آمریبژا  اییژرهت ةاز ابرژ ای ا ق ژا  اسژ ام ، دشژور مژا رابطژ دژه از آ جژای  بژود. آمریکا

و تمژژای   بژژه  (9981لژژوام  اژژادل، ؛ 2196دنویسژژ ، چ امژژر و ج الیژژان دلیژژ،، )داشژژره 

ایژژ  فژژی د  یژژز دخژژل و   ای درونایژژ  دشژژور  ژژ ارد، در تمجیژژ  تب یژژن مثبژژ  دربژژارۀ

، یژژ  9 پ رخوا ژژ ه ی ژژاگ ریو اولژژی  در. جالژژ  اینکژژه تصژژرفات  صژژورت گرفرژژه اسژژ 

اامژال  در ترجمژه در ارژردژه  خژورد مبژه چشژد ل ژای  آمریکژا  ژد   مو ه ا رقاد از  یژام

ل ذدرشژژ ه در جژژ و ی ا مو ژژه. خژژل و تصژژرب ایژژ وولو ی  شژژ ت بیشژژرری یافرژژه اسژژ د

جشژ  اروسژ   بژا 9ایژ  لژرار اسژ  دژه لسژم   ازای  گ ریو اسژ . داسژران  ب ش  از 9

شژود. در مژژ ت  دژژه میهمژژا   در جریژژان اسژژ ، آغژژاز م دخرژژر دون ویرژژو دورللو ژژه، دژا  ، 

. از جم ژژه دنژژ  مپژژ رخا واده، دون ویرژژو دورللو ژژه، در دفرژژر دژژار خژژود بژژا افژژرادی دیژژ ار 

دورللو ژژه  ۀیکژژ  از دوسژژران خژژا واد ژژام بو اسژژرا دژژه میهما ژژان او مژژردی ایرالیژژای  اسژژ  بژژه

مژژاجرای تجژژاوز دو پسژژر غیرایرالیژژای  بژژه دخرژژرش را شژژر   اینکژژهاسژژ . وی پژژ  از 

را بژژه جژژزای امژژل خژژود برسژژا  . ب شژژ  از  ژژا آن دنژژ  م، از پ رخوا ژژ ه تقا ژژا د ژژ  م

دژه اارقژاد خژود را  یاجم ژهاشژارات  بژه آمریکژا دارد.  دنژ  مماجرای  ده بو اسرا تعریژر 

، دنژ ا رقژاد م  یژام ل ژاو  آمریکژا بژه دژه  یاجم ژهتغییژر یافرژه و  دنژ  مبه آمریکا بیژان 

و ی آمریکژژا در مژژورد آزادی را آن بژژه شژژکل دییژژری ا جژژام شژژ ه دژژه اصژژل ایژژ وول ةترجمژژ

 .  دا   ماارقاد به آزادی در آمریکا  اجرماا  را  ریجة  ایی ا نجارو  دن  م ق  
 

 تمجید و اشاره به آمریکا .3جدول 

 متن اصلی در دوبله شدهمتن جایگزین

 جایبه) پیح به آمریکا اوم م  اسژژالم   بوناسددرا:

آوردم.  یکا پول دردر آمر«(. م  به آمریکا ایمان دارم»

Bonasera: I believe in America. 

America has made my fortune. And I 

raised my daughter in the American 

fashion. (The Godfather I) 
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 متن اصلی در دوبله شدهمتن جایگزین

 ایرژژالیژژای  آدا  و رسژژژوم ول  دخرر خودم را بژژا

طور دژژه خودمون ،  مونتربیژژ  دردم )آمریکژژای (

  )ای  ابارت در مر   یس (بزرگ ش ید 

 اییهیدرفرد پیح پ ی ، مثل  ر شهرو    بوناسدرا:

 (. «مثل  ر آمریکای  خو  دییه»جای ه)ب

 

  ر دو پسر به میادمه دشی ه ش ن. 

 

ول  دادگژژاه تیژژ  انوان ابژژارت مقژژ   آزادی، 

رو به سه  ا لا   اون» یجابهمجرمی  را آزاد درد )

ی  دشور م هوم آزادی در ا «(.سال ز  ان میکوم درد

مسژژاوی اسژژ  با آزاد دردن مجرمی  و از بی  بردن 

)ای   ب ب ر  مثل دخرر م  ی اا سژژژانضقو  ضقه 

 (در مر  اصژژ    یس  اصژ اًجم ه ا شژاگو ه  د ده 

ضکد را مع ، درد! ضکد را مع ، درد! »جژژای ه)بژژ

 «(. مون روز آزاد ش ن

Bonasera I went to the police, like a 

good American. 

  

 

 

These two boys were brought to trial. 

 

 

The judge sentenced them to three 

years in prison, but suspended the 

sentence. Suspended the sentence! 

They went free that very day! (The 

Godfather I) 

 

 

  ژژاییکای مرآ»و « ایژژ  دشژژور تمیژژز»در ابژژارات   اصژژ   یژژز  4جژژ ول  یگ ریژژودر 

  یا    هادپرسرا ه دارد. ، ب کهتمجی  از آمریکاس تنها  هزیرا  ؛ا  ش هض ب « خو 
 

 هاآمریکاییاز تمجید  .۴جدول 

 متن اصلی شده در دوبلهمتن جایگزین

ای  ) : دلد  می واد ببیند بیای  ای  مم ک  سناتور 

  ایلبا بژا مو ژای چر ، بژا اون  دشژژژور تمیز(

را لی مال   اآمریکای ن. شژژما می وای  توابریشژژم 

خود را جای آمریکای  خو  جا »جژای هبژ)  دنیژ 

 (.«بز ی 

The senator: I don't like your kind of 

people. I don't like to see you come out 

to this clean country in oily hair, 

dressed up in those silk suits and try to 

pass yourselves off as decent 

Americans (The Godfather II) 
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اول  یگ ریژژو. در ا  شژژ هدمو یسژژد و یهژژودی  یژژز ضژژ ب   ژژایوا ه 1طبژژ، جژژ ول 

بژژا « دمو یسژژد» دوم  یژژز وا ۀ ةجم ژژو در  ضژژ ب شژژ ه یهژژودی در ترجمژژه ۀوا ، 1 جژژ ول

   جاییزی  ش ه اس . «لماش»
 

 میهودی و کمونیس هایواژهاشاره به  .0جدول 

 متن اصلی شده در دوبلهمتن جایگزین

اج ه  ک . اضریا  به اا ای  فع اًای  دار به د  ب م  

ب ه به یک  از »جای هب) دنیره و دادسژژژران دل دارید

  تما ا ًبع «. دییر ایمنطقهیهودیان اا ای دنیره در 

 (.گیریدم 

Who should I give this job to? 

Not to our pais. 

Give it to a Jew Congressman in 

another district. Who else is on the 

list? 

 .After all, we're not communists بالاخره ما  مه از ی  لماشید. 

 

، داا ژا و اشژارات ا  شژ هه  ماد ژای دیژ  مسژییی  در ایژ  فژی د ضژ ب دژ طور مان

دژه طژ  یژ  مراسژد  بینید مژ 9مثژال، در پایژان لسژم   بژرای .ا   شژ هم  ب   یز ترجمه 

و داژای  دژه طژ  آن مراسژد خوا ژ ه  شژود مخژوا رزاده خژود  ۀپ رخوا ژ  ،م  ب  مایکل

 یژز فژردو، بژرادر مایکژل، لبژل از مژرگ خژود در  2ضژ ب شژ ه اسژ . در لسژم   شود م

 به فارس  برگردا  ه  ش ه اس .  اص اًده  خوا  م لایق   شسره و شعری م  ب  

 و  ا یایرالیابه از جم ه   الومی و ی  به سایر  هاد ا و دوب ه، ت ة س در 

، در میژژان آمژژ ه 6 دژژه در جژژ ول ای مو ژژه یژژز ا رقژژال  یافرژژه اسژژ . در  پوسژژرانسیاه 

بژژی  سژژران مافیژژا در مژژورد لاچژژا  مژژواد م ژژ ر، بژژه سیا  وسژژران بژژا لقژژ    ژژایگ ریو

دژژه بژژه  infamia  ۀ. واد ژژ  ضژژ ب شژژ ه اسژژ هاشژژاره شژژ ه دژژه در ترجمژژه بژژ« یوا ژژاتض»

ترجمژه شژ ه « پرسژریدمژا  هاد»بژه  اسژ   یژز، امژ اً یژا سژهواً، آبرویژ ب شرم  و معنای ب 

 .   مای م و معنای من   را به مر  ا افه 
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 توهین به نژادها .4جدول 

 متن اصلی متن جایگزین شده در دوبله

. تو یدپرسرما  هادفروخره بشه.   ابچهای  به ب  اصژ اً

 پ ح بشژژه.  اپوسژژ سژژیاه ی بم  فقر بای  شژژهر 

بای  به او ا فروخره بشژه. بای   سل او ا را از   ایاهسژ

 .بی  ببرید

I don't want it sold to children. That's an 

infamia. In my city we would keep the 

traffic to the coloured. They're animals, 

so let them lose their souls (The 

Godfather III) 

 

( 7مایکژژل بژا داردینژژال اامژژال شژژ ه )جژژ ول  یگ ریژژودر   وتصژژرفدخل اینکژژهجالژ   

اروپژژای   من ژژ  از وجژژود دیژژ  مسژژییی  در جامعژژةدژژه ممکژژ  اسژژ  موجژژ  برداشژژر  

ی زیژژر داردینژژال بژژا مایکژژل در مژژورد وجژژود ف ژژای مسژژییی  در اروپژژا و گ ریژژوشژژود. در 

تژا بژه دنایژه بژه مایکژل ب هما ژ  بژا  دنژ  مدمح صژیب  مژر ی ژادلا م   ژوذ مسژیت در 

 تژژیریرفژژرد مژژ  ب  و دینژژ اری اسژژ ، مسژژیت در دلژژح   ژژود  کژژرده و بژژر اامژژال او  کژژهینا

ممکژژ  بژژود بژژه  شژژ  مدلیژژ، ترجمژژه  صژژورتبه ی اشژژره اسژژ . چنا چژژه ایژژ  ابژژارت 

 اری مثژل مژا دینژ ةجامعژایژ  گو ژه م ژا ید در  ةاشژااتعبیر شژود و اساسژاً   ادارآم ی دی 

مژژردم در ف ژژای مسژژیی    ژژالرنبژژرای » صژژورتبهخطر ژژات اسژژ ، بنژژابرای  ایژژ  ابژژارت 

مژژه شژژ ه اسژژ  دژژه چنژژی  ترج« ز ژژ گ  درد ژژ . امژژا در درو شژژون یژژ  دیژژو وجژژود داره

وجژود آمژ ن دیژو در دیژ  مسژییی  موجژ  بژه ده اارقژاد بژه آوردم وجود اضساس  را به

   درون مردم اروپا ش ه اس .
 

 اشارات به دین مسیحیت . 7ول جد

 متن اصلی متن جایگزین شده در دوبله

ه ای  ب ح مع وم  یس  به چ) خوشی ه. ببینی  دام اً

به ای  سژژنگ  یاه د . »دلی   ض ب شژژ ه اسژژ : 

در درون آ  بوده ول  آ  به درون آن   ود   اسژژال

 «( کرد

Cardinal Lamberto: Look at this 

stone. lt has been in the water for a very 

long time, but the water has not 

penetrated it. Look... Perfectly dry.  

The same thing has happened to men in 

Europe. For centuries they have been 

surrounded by Christianity, but Christ 

has not penetrated. Christ doesn't live 

within them (The Godfather III) 
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 متن اصلی متن جایگزین شده در دوبله

مردم   الرن می  ات ژا  در مورد اروپا افراده. برای 

اما در درو شژژون ف ژژای مسژژیی  ز  گ  درد  .  در

  .ی  دیو وجود داره

 

طور دژه در ب ژح ممیژزی در تصژویر بیژان شژ ، ممیژزی برخژ  از مو ژواات در  مان

ه ممیژژزی روابژژر خژژار  از جم ژژاز  وجژژ  تغییژژر در روایژژ  فژژی د شژژ ه اسژژ ،م  امژژهفی د

 و شژودم بژه وینسژن  گ رژه « ضرامژزاده»مثال، در چنژ  جژای فژی د،  اسژزای  برای ازدوا .

فارسژ  بژه  رز ژ   امشژرو  سژا   اسژ  دژه در  سژ ةدارد دژه وی فاشژاره به ای  مو ژو  

 ترجمه ش ه اس .« او  »

بژژا دخرژژر ، ویسژژن  9دژژه در مهمژژا   تقژژ یر از مایکژژل در لسژژم   بینیدمژژ  مچنژژی  

ولژ  در  مژان شژ  دو   ژر بژه  گ ار نژ م گزارشیری آشنا شژ ه و شژ  را در دنژار  ژد 

 اینکژها ژاوه بژر . گیر ژ م لص  جژان وینسژ  بژه خا ژه او وارد شژ ه و دخرژر را گروگژان 

، گیرگروگژژانوینسژژ  بژژا    ضژژ ب شژژ ه، در مکالمژژةایژژ  سژژکا   ایصژژینهب شژژ  از 

طژور تصژور ره دارد ضژ ب شژ ه )جژ ول  ( تژا ایژ اشژا ژا آن دوتژاه ب ش  دژه بژه رابطژة

  جا ح به خطر بی ر . خوا   م  اص اًشود ده ای  دخرر  امزد اوس  و 
 

 فیلم هایشخصیتتغییر روابط  .3جدول 

 متن اصلی شده در دوبلهمتن جایگزین

 : جوش  زن رفی، گ وش میبره.قاتل

، پ  شژژناسژژمح  مم  ) : ب ون ترجمهوینسددنت

 ر، چرا بای  برام مهد باشه (ببرو گ وش 

The Hitman: Okay, chief...Drop your 

gun or he'll cut her throat. 

 Vincent: l hardly know her, so cut her. 

What the fuck do l care? (The 

Godfather III) 
 

وینسژژ  و مژژری در  یژژ  ممیژژزی در تصژژویر بیژژان شژژ ، رابطژژةطژژور دژژه در ب مژژان

 دژهمو ژو  فژی د بژه ایژ    ژایگ ریوبا ممیژزی در تصژویر  مژراه اسژ . در  یز  9لسم  

دوب ژه سژع  شژ ه بژا اامژال  ة شژ ه اسژ  ولژ  در  سژ ای اشژارهتمایل بژه ازدوا  دار ژ  
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بژژه ببیننژژ ه القژژا شژژود دژژه ایژژ  دو لصژژ  ازدوا  دار ژژ . در   ژژاگ ریوتغییژژر در برخژژ  از 

دژار هتژو بژا دخرژر مژ  چژ» پرسژ م   ( مایکژل دو مرتبژه از وینسژن1زیر )ج ول  یگ ریو

 «بژژا دخرژژرم ازدوا  دنژژ   خژژوایم »بژژا  ژژا آن ، در ضژژال  دژژه در ترجمژژه، یکژژ  از«داری 

  آن شک   مشرو  به خود گیرد.  ةرابطجاییزی  ش ه تا 
 

 فیلم هایشخصیتتغییر روابط  .0جدول 

 متن اصلی متن جایگزین شده در دوبله

 خوایم داری   دژاره: تو بژا دخرر م  چژژمدایکدل

 .های  دار خطر ادبا اش ازدوا  دن   

Michael Corleone: What are you 

doing with my daughter? What are you 

doing with her? lt's too dangerous. (The 

Godfather III) 

 

 ۀوا دژژار  بژژردن هبژژ بژژرایشژژ ه فقژژر  یژژز تغییژژر اامژژال 91جژژ ول  یگ ریژژودر 

 ژژمناً در مژژر   موجژژ  ایجژژاد تنژژالت در مژژر  شژژ ه اسژژ .دژژه اسژژ  « پسژژردوسژژ »

، در ضژژال  دژژه در مژژر  اصژژ   چنژژی  ا ژژ ه تیدیژژ  شژژ ه ایژژ  دو پسژژر آمریکای شژژ ترجمژژه

 تیدی ی وجود   ارد.
 

 خارج از ازدواج ةرابطاشاره به  .۱2جدول 

 متن اصلی شده در دوبلهمتن جایگزین

رای ض ب ش ه، شای  ب« بهح آزادی دادم»)ابارت  

ج وگیری از آموزش و القای ای  گزاره اسژژژ (. در 

 م  ازش خواسرد شراف  خا وادگ  را ض ن دنه. 

 )اگر ی  آمریکای   امزد ش اون با ی  پسژر جوان 

ایرالیای  ( )»د    م ژامزد شژژژ ه، پ  تجاوز معن  

 ، شژژژای  آمریکای   د  بود و اگر  د بود لطعاً« بود

 (.لرار  بود ای  د مه بیان شود

I gave her freedom, but I taught her 

never to dishonour her family. She 

found a boyfriend, not an Italian. 

 

 

 

خژژار  از ازدوا  سژژا   بژژا لوسژژ  اشژژاره دارد دژژه از زبژژان  ةرابطژژ یژژز بژژه  99 ةجم ژژ

 اس .تغییر یافره در ترجمه دام اً  و شودم پ رش ویرو دورللو ه بیان 
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 خارج از ازدواج ةرابطاشاره به . ۱۱جدول 

 متن اصلی شده در دوبلهمتن جایگزین

ز مثل اینکه مغزت اسژژنرینا. بیا اینجا. تو چ  شژژ ه . 

 .به لودگ  زدی تودار افراده یا شای م خود

Santino. Come here. What's the matter 

with you? Your brain is going soft from 

playing with that girl . 

 

خژژار  از ازدوا   ةرابطژژدر ایژژ  فژژی د ابژژراز اضساسژژات بژژی  دو جژژن  م ژژالر دژژه در 

، دژ  زمژا   دژه  نژوز بژا مایکژل ازدوا  92 سرن   یز ض ب شژ ه اسژ . در مثژال جژ ول 

تژژا ضژژالح را جویژژا شژژود و در ایژژ  تمژژا  بژژه او ابژژراز ا الژژه  گرفرژژهتما  کژژرده بژژا او 

 جاییزی  ش ه اس . « را شکر خ ا» ۀوا ده در ترجمه با  دن م 
 

 احساسی ةواژجایگزینی  .۱۲جدول 

 متن اصلی شده در دوبلهمتن جایگزین

  .گ رد خ ا را شکرد : 

 مای : چ  

   گ چرا چیزی  م د : چ  

Kay: I love you. I love you! Michael? 

Mike: Yeah, I know 

Kay: Tell me you love me.  

(The Godfather I) 

 

و جالژژ  آ کژژه در یکژژ  از  ا  شژژ هام  اشژژارات بژژه مشژژروبات الک ژژ   یژژز ضژژ ب تمژژ

جژژاییزی  مشژژرو   «مژژواد م ژژ ر»وا ۀ  بژژرای ض ژژن ا سژژجام معنژژای ،شژژ ه، جم ژژات دوب ژژه

 (99الک   ش ه اس  )ج ول 
 

 حذف اشاره به مشروبات الکلی .۱3جدول 

 متن اصلی متن جایگزین شده در دوبله

دو ماه پیح  اینکهگ شژژ ( تا به  می  منوال   ام ت)

 زوربه. اشییهددخررمو برد سژژژواری با ی  دوسژژژ  

 (. «مشرو  داد  »)بجای  بهح مواد م  ر دادن

Two months ago he took her for a 

drive with another boyfriend. They 

made her drink whiskey... 
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« ی ژژ  چیز ژژای دییژژرخ»بژژا « ز ژژانمشژژرو  و » ییژژر  ی ژژاوا هدر جم ژژات دییژژر 

، «دژژازینو»، «لماربژژازان»، «میکژژ ه» ی ژژاوا هجژژاییزی  شژژ ه اسژژ  و در جژژای  دییژژر 

 اسژژزا  یژژز از جم ژژه  ال ژژا  و تعژژ یل سژژازیمناس .  مچنژژی ، ا   شژژ هترجمژژه « رلصژژی ن»

مثژال  در راسژرای اسژ .  اشژاره شژ ه ژا آن بژه دژه در تیقیقژات گ شژره  یژز مواردی اس 

ایژژ  ال ژژا  شژژ ت اضساسژژات و ش صژژی   از آ جژژا دژژه. آمژژ ه اسژژ ییژژ  ایژژ  مو ژژو  یت

مرژژرجد سژژع  دژژرده در جم ژژات  دژژه از زبژژان برخژژ  از  د نژژ م بژژازییران را  شژژان 

سژژا   یژژا  (94جژژ ول  اولگ ریژژوی ) با   مثژژل افژژراد خ افکژارخشژژ  و اصژژ  ایش صژی 

 ودسژب  ش صژی  ض ژن شژا ر ژا  دنژ  تژا  ترمناسژ ابه ولژ  ل یژ  مشژ ،شژودم بیان 

دوم  یگ ریژژور د) اسژژ داده  ا جژژامایژژ  دژژار را  هولژژ  در جا ژژای دژژه امکژژان ضژژ ب بژژود

  ایدوب ژژهجژژاییزین   اسژژزا ا در یژژا  ( معرقژژ  اسژژ  ضژژ ب2194) پرینژژ . (94جژژ ول 

 9سژژازیبوم ایژژ  صژژرفاً ممیژژزی در  یژژر گرفژژ ، ب کژژه بژژه  ژژوا  را بژژرد ایرالیژژای  را  ب

وا گژژان  گو ژژهیژژ  اایرالیژژای    ژژایی دفدر  زیژژرا ؛شژژودم  یژژز میسژژو   (9111)و ژژوت ، 

  ژژایی دف بژژه تژژوان مرا . ایژژ  گ رژژه رو ژژ  مدژژار هآمریکژژای  بژژ  ژژایی دفبسژژیار دمرژژر از 

 اسژژزا  ی ژژاوا هایرا ژژ   یژژز تعژژ اد   اییالسژژرو   ژژای دفدر  زیژژرا ؛دادایرا ژژ   یژژز تعمژژید 

   بسیار دمرر اس .
 

 تعدیل الفاظ ناسزا .۱۴جدول 

 مر  اص     ش ه در دوب همر  جاییزی

    جوی    

    جوی   

 . دن م گر ه خرابح  از رو اون ماشی  بیا پایی  و  

 سگ از رو اون ماشی  بیا پایی  توله  

 گمشو گورتو گد د  برو ... گمشو ...  

Hey, Joey Zasa! Joey, up your ass! 

Joey, up your ass! 

Get off the car! 

Get the fuck off this car. 

l'll break your fucking balls. 

Get out of here! 

Run, Joey! You piece of shit! 

(The Godfather III) 
شژژژربع بعژ  از آزاد شژژژ ن به م  و اون دو تژا بب 

 خن ی ن.

Those two bastards, they smiled at 

me. 

                                                           
1. domestication strategy  



 911                                                            ...                رانیدر ا  در دوب ة رسم یزیمم اس یس 

 

  و سژژیر و ایترجمژژه  شژژ ه بژژه زیبژژدژژه  9پ رخوا ژژ ه  دییژژر  ژژایگ ریویکژژ  از 

 و در  ریجژه ضژ ب شژ ه اسژ .ت قژ   جنسژ امژری دژه  دارداشژاره ز ان سیسژی   جادوی 

 یبژا معنژای دییژر و دنژ م رفرژاری جنسژ  اشژاره بژه  دژه banging  یز وا ۀ 91 در  مو ة

   جاییزی  ش ه اس .
 

 اشاره به رفتار جنسی .۱0جدول 

 متن اصلی شده در دوبلهمتن جایگزین

. دسژژ   بود زدم   ازش سژژر دار ای اجی  غری

 برسه.  امشرریده به 

He was banging cocktail waitresses! 

Players couldn't get a drink.  

 

ایژژ  مو ژژو  اشژژاره  دوب ژژه ترجمژژه  شژژ ه زیژژرا بژژه ة سژژ   یژژز در 96 جژژ ول ةجم ژژ

مافیژای   مکژاری داشژره ولژ  در لاچژا    ژایگروهبژا  دژه پ ژی  در تجژارت لمژار دن م 

بژژا  تژژوان م را  گ ریژژو ژژ  دژژرد. ا ژژ  ترجمژژه  شژژ ن ایژژ  مژژواد م ژژ ر  مکژژاری   وا

اژ م تمایژل بژه مثبژ   شژان دادن  ا  بژهضژ   زد دژه  شژودم لطعی  بیژان دژرد ولژ  

 پ ی  در آمریکاس .  چهرۀ
 

 اشاره به عدم مشارکت پلیس آمریکا در قاچاق مواد مخدر .۱4جدول 

لیمتن اص متن جایگزین شده در دوبله  

ضر  پ ی  ده در گ شره در لمار و دار ای دییر ) 

درد، در لاچا  مواد م  ر  مکاری با ما  مکاری م 

و الان  د باور  دا سژژژردم  لب اً  وا   درد. ای  را 

 ( دارم.

Even the police that have helped us in 

the past with gambling and other 

things... 

...are going to refuse to help us when it 

comes to narcotics. I believed that 

then... and I believe that now. 
 

 صدا  ممیزی در .3. ۴

 .  ا  ش هبیان  97ده در ج ول  شا   ض ب ص ا بودید  یز فی د در چن  جای
 

 پدرخوانده ةگانسه در صدا سطحدر  شدهاعمال هایممیزی .۱7 جدول

 مسائل مذهبی
 سیق  با د اممو

 خوا ن گ  
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 تق ی  ص ای  ابهنجار )ما ن  تق ی  ص ای الاغ توسر ا سان( مسائل فرهنگی

 

آن سژژنر  موسژژیق   ،در  نیژژام ورد مایکژژل بژژه شژژهر سیسژژیل 9در لسژژم  مثژژال،  بژژرای 

اپراخژژوا    صژژینةه اسژژ . در  مژژی  لسژژم ، در ضژژ ب شژژ دژژه  شژژودم پ ژژح  شژژهر

دژه در ضژال بژازییری  شژودم طژور تصژور و ایژ  رسژ  مژ صژ ای او بژه گژوش  ،آ رو  

 دوب ژژه باشژژ دشژژواری  ا  بژژهیژژا  مژژ  ب  دلایلبژژه . ایژژ  ضژژ ب ممکژژ  اسژژ سژژ ا

 ةترجمژژ(. در والژژ  9918ا یزاده سژژاما  ، و میمژژ  سژژ یقهخوششژژ ه در ، بیژژان2197)لژژو،

 یژ ادشژواری زیژادی  مژراه اسژ . بژا آمی ریژ  دو بعژ  زبژا   و موسژیقای   ا  بهآ نگ 

بژر ب شژ  از روایژ  فژی د آسژی   تنهژا ژه ژا آن ده ضژ ب ترا هو  موسیق  از پر اس فی د 

 یژژز از میژژان بژژرده  ،شژژودم برا یی رژژه طریژژ،  آن دژژه ازرا   واط اضساسژژات و اژژب کژژه زده، 

خژژوردن گ ولژژه از لبژژل ةصژژیندر  مچنژژی  . (الژژر2196و اژژامری،  سژژ یقهخوش) اسژژ 

 دژه آوردمژ و صژ ای   ما نژ  صژ ای الژاغ از خژود در وی پ ژه زا ژو زده ر بژر مردی مری،

بژژه ایژژ  دلیژژل اسژژ  دژژه رفرژژاری خ ژژاب  رسژژ م   یربژژه. آن صژژ ا  یژژز ضژژ ب شژژ ه اسژژ 

ع  در م ژژ  سژژ ةدژژه رسژژا  . از آ جژژاشژژودم میسژژو   در فر نژژگ ایژژران آدا  اجرمژژاا 

      .دن م را ض ب   اصینه گو های  ارتقای فر نگ دارد در برخ  موارد 

 بژژزرگ ارژژر ایژژ  در مو ژژواات از وسژژیع  طیژژر د ژژ م   شژژان تیقیژژ، ایژژ   رژژای 

شژو  ه لژرار مصژاضبه دوب ژا  مژ یران و گوینژ گان ییژ یدژه مژورد ت ا  ش ه ممیزی سینمای 

  امناسژ  پوشژح جژزبژه ،شژو   م ممیژزی  مچنژان مژوارد ایژ  داشرن  اظهار ا آن .ن گرفر

 یژاز  ییژرلابژل اصژ ا  اسژ  و د پوششژ   ژایی تکن طریژ، از اغ ژ  امژروزه دژه  اخا د

بژه ضجژد  یژازدژه    ژای ی دف ی چنژ یژ چژرا با اینکژه. در مورد ا   یس به ض ب صینه  

ذدژر درد ژ :  را  م ر  ژ یژلدلا یژزدار  ، ا ر ژا ، دوب ژه و پ ژح شژو     یزیاز مم یادیز

 پژ  اسژ ، صژنع  یژ  شژود ت قژ  نژر  کژهاز آ  یشژرر: دوب ژه بی دپرم اط  بژودن فژ .9

 یابژژ  م اولویژژ  دوب ژژه بژژرای ،دارد داشژژره بیشژژرری ۀبیننژژ  شژژود بینژژ پژژیح دژژه فی مژژ   ژژر

 غالژ  ایژ وولو ی بژا فژی د مو ژو  بژودن  مراسژرا .2 زیژاد؛ ممیژزی اامژال لیم  به ضر 

 بژه  یژاز وجژود بژا  سژرن ، راسژرا د جامعژه ایژ وولو ی بژا ده  ای دف از برخ  گا   جامعه.
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 فژژی د زیژژادی تعژژ اد روزا ژژه:  ابر امژژة شژژبکه دژژردن پژژر .9 ؛شژژو   م دوب ژژه زیژژاد ممیژژزی

 بژا ولژو فژی د پ ژح جژز  یسژ  یاچژاره گژا   و شژود م پ ژح م ژ  ةرسژا  از خارج 

 بالژژا ضجژژد بژژا  ژژای دف گژژا  : خریژژ   نیژژام در دلیژژ،  یژژارت اژژ م .4 زیژژاد؛ ممیژژزی

 ، ژژاآن از برخژژ  پژژ  ،شژژود م پرداخژژ  آن بابژژ  زیژژادی ة زینژژ و شژژو   م خریژژ اری

از ضژ  و  یحبژ سژ رییری .1 و ؛شژو   م دوب ژه زیژاد ممیژزی بژه  یژاز وجژود بژا  اچژار،به

 .دار ژژ  اهژژ ه بژژه را ممیژژزی مسژژلولی  دژژه ویراسژژراران از برخژژ   ش صژژ ةیقاامژژال سژژ 

 دژژارگردان، جژژوان، رامبژژ  دژژهاسژژ   یژژادلژژ ر زآن یژژزیمم بژژودن اییقهسژژ و  ییرسژژ ری

 اینسژژراگرام در اشش صژژ  ةصژژ ی در ت ویزیژژون، و سژژینما معژژروب ۀدننژژ تهیه و بژژازییر

   :داشره اشاره مو و  ای  به

 چژژه   همیژژ م  نژژوز و دندمژژ  دژژار ت ویزیو مژژون در دژژه سژژاله 26 از بژژیح دژژه مژژ 

 بقیژژه  ژژ ارم شژژ .  یسژژر  چیز ژژای  چژژه و  سژژر  ت ویزیژژون در پ ژژح لابژژل چیز ژژای

 شژژ  و دو   مژژ   ژژد پ ژژح میرژژرم مسژژلولی   ژژ ارم شژژ  و دو   مژژ   ژژد  مکژژارا د

  ژژد سژژازمان میرژژرم ریژژی   ژژ ارم شژژ  لطعژژاً و دو   مژژ   ژژد  اشژژبکه مژژ یران  ژژ ارم

 و سژژؤال جژژوا  در( ممیژژزی مسژژلول) پ ژژح مژژ یر یژژه دور خی ژژ  روز یژژه. دو   مژژ 

 و سا سژور لژوا ی : گ ژ  بژودم بر امژه یژ  پ ژح و سژاخ  ضژی  در ده م  مط ، گیج 

 .  ه فردا و باشه داشره اجازه امروز ممکنه چیزی  ر «سیاله» ت ویزیون در ممیزی

 بحث . 0

  دیفژژ  یژژدرا یاریبسژژ اات شژژان داد مو ژژو پژژهو ح  یژژا در یزیژژمم  بررسژژ ةجژژی ر

 بژژا  دیفژژ تطژژاب، آن یایژژامز جم ژژه از .ددار  بیمعژژا و ایژژمزا دژژه اسژژ  شژژ ه یزیژژمم موجژژ 

 بژژه توا ژژ   مژژ  دیفژژ  یژژا لژژ ا اسژژ ، دشژژور  اسژژیس و  رمژژاااج یباور ژژا و فر نژژگ

و  د ژژ   یتژژرو را دشژژور ا ریسژژا فر نژژگ و برسژژا    بیآسژژ دشژژور غالژژ  ی ژژای وولو یژژا

  معصژژوم. دننژژ  تماشژژا را  دیفژژ  یژژا توا نژژ  مژژ  راضرژژهبژژ خژژود فرز ژژ ان  مژژراه  یوالژژ 

  :ی گوم  (99 .خ ،9911)

 نجژژایا درب دننژژ ه ،یژژتیق و دننژژ همطالعه دژژه  هی رسژژ یضژژ  بژژه یبشژژر فکژژر یاار ژژا

 باشژ  برخژوردار  افژ  فکژر و  دژاف اط ااژات ازع داد دیتعمژ  ژد  دیفژ تماشژاگر به توان م
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 و شژژر  در چژژه دژژه اسژژ  آن  یژژوالع.  یژژای  حیپژژ  مشژژک  چی ژژ ان،یژژب مط ژژ، یآزاد در و

 یادرجژه بژه شژانیکرف الرژ ار و اط ااژات و  آگژا  ةدرجژ هدژ  دسژا  تعژ اد غر  در چه

 دژد اریبسژ باشژ ،  معرفرژ ،یژدل ةمیاسژب یرو از دننژ  مژ انیژب چژه  ژر دژه باشژ   هیرس

 بژر آتش شژان  مچژون ژا آن سژوء تارژرا  شژود دنرژرل  ا وشژره و  اگ رژه اگژر لژ ا. اس 

 و اضکژام از  ژ ب هدژ شژود مژ مرژ دررا   کرژه  یژا ادامژه در  یژآ مژ فرود  اآگاه ممرد سر

 شژژو   مژژ اامژژال سا سژژور ا ژژا آن ةواسژژطبژژه دژژه  اسژژ ام فقژژه و  اساسژژ لژژا ون در  یلژژوا 

 اارقژژادات و باور ژژا و بشژژر  ز ژژ گ  اساسژژ ی امصژژ ی  از  کژژی انوانبژژه  یژژد ض ژژن»

 از.(99 .خ ،9911 ،معصژژژوم« ) اسژژژ آن یفطژژژر ضقژژژو  از  کژژژی انوانبژژژه ی یژژژتوض

 گژاه یزیژمم  ایدسژرورالعمل ایژران در رایژز ؛اسژ  ننژ هیبب اارمژاد سژ    د  یمعا جم ه

  طیشژرا در .اسژ  شژرریب آن من عژ  از آن انیژز هدژ ی یژوبژه ،ا  سژ رییرا ه ضژ  از حیب

 تماشژا یژرید  ژایراه از یزیژمم بژ ون را  خژارج  ژایفی د توا ژ م   راضرژبژه ننژ هیب ده

 بژه ننژ هیب اارمژاد شژود مژ موجژ   دیفژ یمیرژوا بژه یوفادارا ا م و ادیز  ایممیزی ،دن 

 حیگژرا یژرید  ژایدا ال سژم بژه نژ هیبب و بژرود دسژ  از اوسژ  ةیسژرما دژه  م  ةرسا 

 ضژ  سژر ربژ  هلمسژ  ولژ اسژ  ی ژرور یامژر  فر نیژ امژور در ویههبژه یزیمم البره .اب ی

 در سژژنج دی ی   ایشاخصژژه از  کژژی  امژژهفی د بژژه یوفژژادار اساسژژاً. اسژژ  آن ضژژ ود و

 ،۱هومژاچ) ردیژگ  مژ ی بالژا ازیژامر منیژر  یژا از گا هسژه  یژا دژه شژودم  میسژو  دوب ه

 در  اساسژ راتییژتغ بژه و رفرژه فراتژر وا ه  یژ ایژ ریتصژو  یژ ض  از یزیمم رایز ؛(2117

  ولرژژ. اسژ  زده دبهژژ را  دیفژ  منطقژ سژژجاما   ژای ب ح در و شژ ه منجژژر  دیفژ یمیرژوا

  دیفژ دژل دژه اسژ   یژا راه  یبهرژر  یشژا دارد،  اساسژ یزیژمم بژه ازی  پ ح یبرا   میف

  ژژد  دیفژژ یرو  یسژنی یزیژژمم بژژا چژون ؛دی ژژ    شژژان را آن اصژ اً  عنژژی د،یدنژژ یزیژمم را

 بژا ابژربر بینژ م  آ چژه دنژ م  الیژخ دژه ننژ هیب ضژ،  ژد و شژودم  ت ژیی  مؤلر ضقو 

 ،یاژژامر) رانیژژا در دوب ژژه افژژ یدر ۀدربژژار گرفرژژهصژژورت پژژهو ح  ی رژژا. اسژژ  اصژژل

  یدومژژ دژژه داد  شژژان زیژژ  دننژژ هشژژرد  477 انیژژم در( 2198  ،یژژفر خزااژژ و سژژ یقهخوش

 اسژژ ،  منامژژهیف یمیرژژوا و ریتصژژو بژژه یاداروفژژ مط ژژو ، ةدوب ژژ در  یژژپرا م مو ژژو 

                                                           
1. Chaume  
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  شژژان لیژژتما یزیژژمم بژژ ون  دیفژژ یاشژژاتم بژژه دنن گانشژژرد  از یاریبسژژ دژژه یطوربژژه

  یژژژا  ییژژژیت در زیژژژ ( 81 .خ، 2117) هچاومژژژ (.2198 ،سژژژ یقهخوش و یاژژژامر) داد ژژژ 

 « جنسژژ و  مژژ  ب ، اسژژیس  ژژاییزیمم» یامژژروز ننژژ گانیبب یبژژرا دژژه گویژژ م  مو ژژو 

 در ران،یژژا ینمایسژژ مشژژهور منرقژژ  ، فراسژژر مسژژعود اینکژژه جالژژ  . یسژژ  مط ژژو  چنژژ ان

 لژ ر یژا  وارمیژ  اممژ»دژرده اسژ  دژه اارژرا    دیفژ  یژا یزیژمم به  و یزیت و یابر امه

 دژه نماسژ یس ویتژار در  مهمژ اریبسژ  دیفژ  یژا رایژز ؛ باشژ  جهژ  ب  ژایممیزی ییرد

 دیتعمژ لژ ر یژرا ا سژ یلابژل پ ژح   رسژی  م  یربژه ا ژاًیاض ده  لییات. ا  ی هد  د  مه

 پ رخوا ژ ه سا سژور بژه  فراسژر مسژعود ا رقژاد پژارت،)آ « کننژ  اییقهسژ  یزیژمم   ن  و 

 ایپ یژژ ه و  یسژژ  ایژژران بژژه منیصژژر ممیژژزی دا ید مژژ دژژه طژژوران مژژ. (مایوسژژ صژژ ا در

 دشژور ا از بسژیاری در امژروز بژه تژا سژینما دوور زمژان از دژه اسژ  جهژان در رای  بسیار

 ضژژوزۀ در تیقیقژژات  اییافرژژه بژژا  ای   م وشژژا  پژژهو ح ایژژ   اییافرژژه .شژژودم  اامژژال

 ی ادوب ژژه در جنسژژ  روابژژر انوا گژژ و تصژژاویر مث ژژاً دارد، دشژژور ا سژژایر در ممیژژزی

 سژژرن  و  2جوا ژژان ژژا آن میژژور دژژه آمریکژژای   ژژایی دف، در 9یمژژها  چژژون آرژژاری ایرالیژژای 

 ادبا ژژه ب ی ژژاضرب(، 2192 ینژژ ،)پر شژژو   م ممیژژزی آمریکژژای   اییالسژژردر  ی  مچنژژ

 بسژژق ،؛ 2196 ،9ت ا)ز ژژ شژژو   م ضژژ ب ایرالیژژای  و اسژژ ا یای  ی ادوب ژژه در  یژژز  اسژژزا و

و  یاسژژ مسژژاول سطژژور، و  می  (2117 ،چیژژارو؛ 2194 پرینژژ ،؛ 2111 وداریژژا،یب؛ 2196

؛ 2196 یژژژوا  ،ج ی)د  اربژژژ ی( و دشژژژور ا2111 وداریژژژا،ی)ب یرالیژژژادر ا یژژژ وولو ی ا

 یکرژژاتورید ضکومژژ  دوران در فژژی د ایژژ  اسژژ ا یای  ة سژژ  ممیژژزی(. 2196 ،یژژایوی 

 اسژ  شژ ه اامژال  اسژزا ا و  ود بژر روابژر جنسژ مژراه بژ یادیز یریفرا کو ده با س ری

 در ممیژژزی دژه دریافژ  نتژژوا م تیقیژ، ایژ   رژای  بژژا مقایسژه در و( 2196 ،دسژررو)گمژز 

 بسژیار ایژران در دوب ژه دی یژ  دژه آ جژای  از البرژه. شژود م اامژال بیشژرری ش ت با ایران

 دمژژ  فژژی د میرژژوای باورپژژ یری بژژه و پوشژژا  م  را ممیژژزی از  اشژژ  یخ ژژ گژژاه و بالاسژژ 

 .شو   م   اممیزی از بسیاری مروجه ببین گان گاه ،دن م 

                                                           
1. anime  

2. youth films  

3. Zano 
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 گیرینتیجه. 4 

در سژژه   ژژاممیزی اصژژ    شژژان داد ة سژژ بژژا  پ رخوا ژژ ه ةگا سژژه ایب ژژهمقاسژژ  برر

 :  شامل موارد زیر سطت ا جام ش    ده

فیزیکژژ  بژژی  زن و ضساسژژات بژژروز اچژژون  مسژژاول مژژ  ب . 9: تصژژویر سژژطت در .الژژر 

وردن ، خژژ ژژاخا د امناسژژ   ی ژژالبا ، از ازدوا  و روابژژر آزاد پژژیح، معاشژژرت مژژرد

 ؛خوا نژ گ  و بژازی پاسژور،  ژواخر  آلژات موسژیق  بژه  مژراه  اجشژ  ،مشروبات الک ژ 

  ماد ژژای فر نژژگ و مراسژژد و  ماد ژژای مژژ  ب  دیژژ  مسژژییی  چژژون مسژژاول سیاسژژ . 2

 و  ژژاخا دسژژییار دشژژی ن ، امژژال خشژژو   آمیژژزا چژژون مسژژاول فر نیژژ . 9؛ آمریکژژا

 ؛اام یمثل ادرار دردن در م    اجرماا رفرار ای خ اب آدا

  ژژای وا هو اشژژاره بژژه  چژژون تمجیژژ  از آمریکژژا مسژژاول سیاسژژ . 9د ژژام:  سژژطت در . 

داا ژژا و ،  هاد ژژاایر تژژو ی  بژژه سژژ ونچژژ مسژژاول مژژ  ب . 2یهژژودی و دمو یسژژد؛  از جم ژژه

لبژیت   ژایوا هبژه مشژروبات الک ژ  و میکژ ه،  و اشژارات  ژاوا ه، اارقادات دی  مسژییی 

 ؛ جنس  اشارات رلصی ن و اشاره به وا ۀ ،ادبا هو ب 

ممکژژ  اسژژ   ضژژ ب آن دژژه آواز، روی تصژژویرباد ژژام موسژژیق   :سژژطت صژژ ا در .  

 تق یژ  صژ ای  ابهنجژار الژاغ توسژر ا سژان  یژزدوب ژه باشژ  و  دشژوارییژا  مژ  ب  دلایلبه

( 9981) لژوام  اژادل. ا  شژ هممیژزی  اخ ژال  و فر نیژ دلیل منافژاتح بژا شژلو ات هب ده

  ژایزیمم بژا دو  ژ ب بررسژ  خوا ژ هپ رلسژم  فژی د  سژه ةدوب ژبژه بررسژ   ترده پیح

: اسژژ  زیژژر اشژژاره  مژژوده  ژژاییزیممپرداخرژژه اسژژ ، بژژه آن ا ژژوا  را برد ژژای  و اراوژژة

ل یژژ  بژژه مشژژروبات الک ژژ ، روابژژر جنسژژ ، اشژژاره بژژه لاچژژا ،  بوسژژی ن، رلصژژی ن، اشژژارۀ

اا ژژای سژژزا، داشژژاره بژژه رلصژژی ن،  ا ،روابژژر خژژار  از ازدوا ، اشژژاره ل یژژ  بژژه آمریکژژا

 ، اشاره به مواد م  ر. مسیی 

   دژژه لژژوام  اژژادلمو ژژواات برخژژ  ازتژژوان بژژه م ایژژ  دو تیقیژژ،   رژژای  ةیسژژمقابژژا 

 ماد ژژای فر نژژگ : از ا ژژ ابارتدسژژ  یافژژ  دژژه   کژژرده اشژژاره ژژا آن بژژه (9981)

 ی ژژژا یاه ، ژژژاخا د امناسژژژ   ی ژژژالبا خشژژژو  ،  ماد ژژژای مسژژژییی ، آمریکژژژای ، 

، اشژاره بژه بژه  مژراه خوا نژ گ   ژواخر  آلژات موسژیق  ، ژاخا د سژییار دشژی نااشقا ه، 
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 ژژام، رفرار ژژای خ ژژاب داضساسژژ ، موسژژیق  با ای ژژه، وا «دمو یسژژد»و  «یهژژودی» ی ژژاوا ه

توسژژر لژژوام  اژژادل  ا ژژ  بیژژان  کژژردن ایژژ  مژژوارد. صژژ ا ای  ابهنجژژارآدا  اجرمژژاا  و 

را برد ژا داشژره و  مژی  امژر  یبن دسژره اوژةاش  دژه میقژ، بیشژرر تمایژل بژه ارای  ب شای 

 مچنژی   دامژل اراوژه  شژود. صژورتبهمشژ ص و  یبن دسژرهسب  ش ه ا ژوا  ممیژزی بژا 

مژژواردی اشژژاره دژژرده دژژه در  ضاصژژل از ایژژ  تیقیژژ، بژژه رژژای   در مجمژژو  رسژژ  م  یربژژه

:  ماد ژژای فر نژژگ آمریکژژای ،  ماد ژژای مسژژییی ، اشژژاره  شژژ ه بژژود  ژژاپهو حسژژایر 

،  ژواخر  آلژات موسژیق  بژه  مژراه خوا نژ گ ،  ژاخا دااشژقا ه، سژییار دشژی ن  ی ا یاه

اضساسژژ  در خژژار  از ازدوا  و  ی ژژاوا ه، «دمو یسژژد»و « یهژژودی» ی ژژاوا هاشژژاره بژژه 

پژژهو ح بژژه یژژ  سژژریال ایژژ    اییافرژژهاز آ جژژای  دژژه  صژژ ا ای  ابهنجژژار توسژژر ا سژژان. 

 رژای  ضاصژژل  ممکژژ  اسژ رژای  آن را تعمژید داد و   تژوان  م، اسژژ  میژ ود لسژمر سژه

ویژهه بژا بژه شژود،منجژر مر ژاوت    ایبن یدسژرهبژه   ا ژری دییژریژا  سریال از بررس  ی 

م ر ژژر سیاسژژ  بژژر   ژژایدورهو  ص اوسژژیمام ر ژژر   ایشژژبکهسیاسژژ   اینکژژهتوجژژه بژژه 

اط ااژژات  پژژهو حاز ایژژ   ضاصژژل رژژای  ، ضژژالیژژ  ابژژا . گژژ ار اسژژ تیریرسژژازودار ممیژژزی 

  ژژایپهو ح  رژژای  ۀدننژژ تکمیژژلو  د ژژ  م اراوژژه سژژازودار ممیژژزی ةج یژژ ی در زمینژژ

در آمژوزش ترجمژه و  توا ژ  ماصژول ممیژزی  بژردن بژه. پژ ممیژزی اسژ  ة شره در زمینگ

 دربژژارۀ  مچنژژان  یژژاز بژژه تیقیقژژات بیشژژررباشژژ . ولژژ   گشژژاراهزیر ژژوی  یژژا  دوب ژژه ةضرفژژ

و میژژزان فژژی د در ا ر ژژا    اشژژبکهسیاسژژ   تمژژایز ةیژژزاوز ویژژهه اه، بژژدوب ژژه  اییاسژژ س

 یژژز م یژژ  خوا نژژ   یکژژرد تژژاری  تیقیقژژات  بژژا رو. در  ژژم ، شژژود ماضسژژا   ممیژژزی،

 بود. 
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 دربارة نویسندگان 

آموخرژة ددرژری ت صصژ  مطالعژات ترجمژه از دا شژیاه فردوسژ  مشژه  دا ح الناز پاکدار

و مژژ ر  مژژ او ترجمژژه در گژژروه زبژژان ا ی یسژژ  دا شژژیاه فردوسژژ  مشژژه  اسژژ . 

 ای  ژژژای اخیژژژر ایشژژژان مرمردژژژز بژژژر مطالعژژژات فر نیژژژ  ترجمژژژه رسژژژا هپهو ح

 شنی اری در ایران اس .ی ارید

دا شژژیار مطالعژژات ترجمژژه گژژروه زبژژان ا ی یسژژ  دا شژژیاه فردوسژژ   سددلیقهمسددعود خوش

 ژژای اخیژژر ایشژژان مرمردژژز بژژر ابعژژاد اجرمژژاا ، آموزشژژ  و تعام ژژات مشژژه  اسژژ . پهو ح

 شنی اری در ایران اس .   ای دی اریفر نی  در ترجمة رسا هبی 

  یدا شژیاه شژه  خژارج ی ژاگژروه زبژان  سژیا ی  اتیژادب اریاسژراد یراور یهرا خزاعدز

، جهژژان اتیژژادب مطالعژژات فر نیژژ  ودر  شژژرریب شژژانیا ی ژژاپژژهو ح بژژا نر درمژژان اسژژ .

 رمان و  مایشنامه اس .

 


