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 استفاده از دوبلة ناب در شکار مخاطب ایرانی 

 ای فارسی زبانهای ماهوارهرویکرد جدید در شبکه

 iسید علیرضا هاشمی

 

 

 چکیده:

 در آن زمان گردد؛برمیاوایل دهه هفتاد شمسی  بههای ماهواره در ایران استفاده از تجهیزات نصب و گیرنده

 ای افزایش یافت.شیوع آن به شکل قارچ گونهممنوع بود ولی  این تجهیزاتعرضه و استفاده از 

ها هر  سال آناما در  ،پس از آن مباحث و پیشنهادهایی حتی برای استفاده با محدودیت خاص به راه افتاد

ارشناسی قرار گرفت تنها منجر به این شد که از لحاظ حقوقی قوانین و شناسی و کچه این پدیده مورد آسیب

 .افزوده شوداز آن بر قوانین منع استفاده ی هایتبصره

ای در ابتدا بیشتر محتوا و موضوعاتی سیاسی داشتند و های فارسی زبان ماهوارههای شبکهبرنامهاز آن سو، 

های جاسوسی، محافل سلطنت ها توسط سرویس نشانه تأمین مالی آن انقالبی و ضد ایرانینیت و نوع گرایش ضد
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که از حدود ده سال پیش از انگشتان دو دست ها تعداد این شبکهنیز  کمیتاز نظر  .بودو حتی بهائیان  طلب

و این نشانه دیگری بر هجمه  استتعدادشان از صد و بیست شبکه هم بیشتر شده امروزه رفت؛ فراتر نمی

 ها بر مردم کشورمان بود.اندرکاران این شبکهفرهنگی دست

هاضمه ذهنی در افراد فودهای عاطفی و فکری است که باعث سوءای ایجاد فستهای ماهوارهمحتوای شبکه 

و با مضامین مختلف اما با  از طریق فیلم و سریال محتوا بخشی از امروزه. شودها میمخاطب این شبکهو 

 های ناب است. رویکردی جدید از طریق اجرای دوبله

 BBCاز دو شبکه فارسی زبان  2931های پخش شده طی سال این نوشتار با برشمردن فیلم و سریال

به بررسی موضوع دوبله به عنوان یک رویکرد جدید  -شودکه از کشور انگلستان پخش می - 2تو وفارسی و من

 پردازد. ر شکار مخاطب ایرانی مید

 ، دوبله، مخاطب2تو وسی فارسی، منبیهای فارسی زبان، بی: ماهواره، شبکهکلید واژه

 

 مقدمه

 شد، شاید آنهالیوودی به زبان فارسی دوبله نمی مشهور هایر کسی پوشیده نیست که اگر بسیاری از فیلمب

iدر ایران هشد! بدون اغراق باید گفت که هنر دوبلنمی نزد مخاطب ایرانی محبوبهرگز  هافیلم i  در مقایسه با

کشورهای جهان در جایگاه ممتازی قرار دارد و حتی به نوعی بهترین در جهان است. گویندگی عالی،  دیگر

را در ایران به ه کلی فیلم از جمله دالئلی است که هنر دوبلو فضای ترجمه کم نقص و باالخره شناخت موقعیت 

iرسانیده است.اوج  i i  هنرمندان دوبله نظیر جالل مقامی، مریم شیرزاد، زهره شکوفنده، شهال ناظریان، منوچهر

زاده، ژرژ پطروسی، کیکاووس یاکیده، سعید مظفری، منوچهر نوذری، ژاله علو، ایرج ناظریان، حمید قنبری، والی

از جمله ایران  هو دیگر هنرمندان دوبلپور، مهین کسمائی، مینو غزنوی علی کسمائی، شوکت حجت، رفعت هاشم

 اند.نقش بسزا و ماندنی از خود به جای گذاشته کسانی بوده و هستند که در رشد و اعتالی این هنر،
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رفته کیفیت خود را از دست داد و امروز تقریباً به شکل در ایران به مانند سینما، رفته هسفانه هنر دوبلأاما مت

انجام ندهند و به  هدهند که کار دوبلامروزه صداهای ماندگار کشورمان یا ترجیح میشود! معمولی دنبال می

های مهم و ماندگار به صداپیشگی بپردازند! این رویه باعث شد تا مدیریت آن اِکتفا کنند یا اینکه تنها در فیلم

های ی هم که همواره فیلمهای اخیر به شدت کاهش پیدا کند و تماشاگران ایرانکیفیت دوبله در ایران در سال

کردند، از آن رو برگردانند و به تماشای فیلم با زیرنویس فارسی بسنده صورت دوبله مشاهده میه خارجی را ب

  کنند.

های قبل از ست، هنرمندان و صداپیشگان در سال«سیما»مقدم بر « صدا»سیما وصدارسانه از آنجا که در 

های مشهور جهانی به بیننده ایرانی بودند و با دوبله عاملی برای معرفی فیلم ،هاها و سریالطریق دوبله فیلم

کردند میهای سیما، اوقات فراغت مردم را به نحو مطلوب پر های مهم برنامهها با پر کردن بخشها و فیلمسریال

های عمدتاً خارجی سریال ها وهای خود را که شامل فیلمهای مهم برنامهسیما بخشوصدا رسانه و از این طریق

 دارد.بخشید تا مخاطب ایرانی را راضی نگه میبود از طریق امور دوبالژ جانی تازه 

ها و ای فارسی زبان اقدام به پخش فیلمهای پر مخاطب ماهوارههم ریخت که شبکهاما این معادله زمانی به

ها و اهمیت دوبله خصوص سریالها و بهبودن فیلم پذیرنویس فارسی کردند و با علم به مخاطبهایی با زیرسریال

)ژانر(  هایها در گونهها و سریالآنها، در رویکردی آگاهانه با جذب بخشی از صداپیشگان ایرانی برای دوبله فیلم

های مختلف اقدام کردند و نتیجه آن شکار بیشتر مخاطب ایرانی و گرایش بیشتر مخاطبان به این گونه شبکه

 ای بود.هوارهما

شود، این نوشته ای فارسی زبان، از زوایای مختلفی بررسی میهای ماهوارهاز آنجا که روند رو به رشد شبکه

پردازد. اما به دلیل تعداد این های فارسی زبان میشده از آن در شبکهریزیبه دوبله و استفاده آگاهانه و برنامه

که فراگیر  های گیرنده )رسیور(دریافت از طریق دستگاهآن تبع ای و بهها و فزونی آنها در فضای رسانهشبکه

که هر دو از کشور انگلیس  2تو وفارسی و شبکه من BBCهای شبکه ، این بررسی با تمرکز بر برنامهشده است

 کند.شود، موضوع دوبله را بررسی میپخش می



 

 
4 

 

 

 ای در ایرانمروری بر دریافت اولین کانال ماهواره

طوری که بهجالب است،  به نوعیای در ایران خواندنی و های ماهوارهاوّلین کانالماجرای دریافت و مشاهده 

اصل  .شدند شوکه کردآنجلس پخش میهمگی از لس ابتداکه را نیز ها گونه شبکهصاحبان این این ماجراخبر 

ه ایرانی در اصفهان در حال تماشای برنامه اعضای یک خانواد 29۳3طی تعطیالت نوروز که  ماجرا بدین قرار بود

i«برد هات»که بر روی ماهواره  ،ای خودهای خارجی از طریق آنتن ماهوارهتلویزیون v بودند که  ،تنظیم شده بود

ناگهان شنیدن صدای آشنای فارسی از یک کانال تلویزیونی ناشناخته آنها را در جلوی تلویزیون میخکوب کرد. 

-مستقر در لس” NITV“ویزیون ـبدی بود که از تلـیرضا میـنام عل هشخصی ب ةشد برنامپخش میای که هـبرنام

ای در ایران مشغول تماشای این برنامه شد. غافل از اینکه بینندهآنجلس و به مدیریت ضیاء آتابای پخش می

 .ای فارسی زبان در شرف وقوع استهای ماهوارهدر تاریخ کانالخاص ای و لحظه است

و به  کندتلفن می ”NITV“آنجلس و تلویزیون محلی به لس یکی از اعضای خانواده اصفهانی مذکور سریعاً

گوید! علیرضا میبدی که خبری از ماجرا های این تلویزیون تبریک میواسطه پخش برنامههعلیرضا میبدی ب

در حال دست انداختن و شوخی با اوست و در نتیجه به این  تلفن کننده کند که فردنداشت ناباورانه تصور می

. «گویی شماره تلفنت را در اصفهان به ما بده تا به تو زنگ بزنیماگر راست می: »گویدهموطن اصفهانی خود می

توانستند باور نمی ”NITV“نیز علیرضا میبدی و دیگر کارمندان تلویزیون  ارتباطاما حتی پس از برقراری این 

دارد هایشان در ایران قابل دیدن است تا اینکه سرانجام علیرضا میبدی سیبی را از روی میز بر میکه برنامه ندکن

ینی بگو که در ـباگر االن مرا می» :پرسد کهنده ساکن اصفهان میـگیرد و از بینویزیون میـوی دوربین تلـو جل

 را ”NITV“لویزیون ـکارکنان آن شب تبا گفتن سیب! تعجب انی نیز ـو بیننده اصفه «ت من چیست؟ـدس

شود )به ای فارسی زبان با رویکردهای خاص پدیدار میهای ماهوارهانگیزد و از آن به بعد نقش تلویزیونمیبر 

 نقل از فرهنگ نیوز(. 
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 بان ماهواره از سوی صاح ساًأگروهی معتقدند که این اقدام ر ،ن واقعهآاز  هاسالامروز پس از گذشت 

آنجلس در این ماهواره های تلویزیونی محلی لسشدن شبکهصورت گرفته است تا منجر به مستقر «برد هات»

این تنها یکی تردید بیو در نهایت منبع درآمد جدیدی برای صاحبان این ماهواره پر قدرت ایجاد کند. اما  شود

ترین و اهداف خاص سیاسی و فرهنگی که تاکنون نیز ادامه دارد، از مهم استخصوص در این  ها فرضیهاز ده

 باشد. دالیل آن می

 

 های فارسی زبانروند افزایش شبکه

به شکل غافلگیرکننده و بدون اطالع  زبان فارسی ایماهواره شبکه که اولین ۳3ن شک در نوروز سال وبد

های شبکه  سال این 19 از برد که پس مدیران آن در ایران دریافت شد، کمتر کارشناس و مسئولی گمان می

و به یکی از موضوعات ثیرات کنترل نشده خود را بر جای بگذارند تأ ای بتوانند این گونه بر افکار عمومی،ماهواره

 مهم کشور تبدیل شوند.

رغم اختالفات ظاهری و جزئی بهنها آها متفاوت است اما همگی های این شبکهاگر چه سبک و سیاق برنامه

تنها سه شبکه تلویزیونی فارسی زبان شامل شبکه  ۳9کنند به نحوی که در سال یک هدف را دنبال می

در  اما مردم کشورمان بودند،مشغول فعالیت علیه امنیت و فرهنگ یآنجلستلویزیونی منافقین و دو شبکه لس

شبکه فقط مخصوص پخش سریال و  29شبکه فارسی زبان رسید که از این تعداد  211این تعداد به  32سال 

و هود های وابسته به یشبکهر این آمار نشان دهنده جنگ تمام عیا )به نقل از ممتاز نیوز(. های سینمایی بودفیلم

 کشوری مستقل و دارای ایدئولوژی اسالمی بوده و هست.جمهوری اسالمی ایران به عنوان  جهانی علیهاستکبار 

های  عادی سازی روابط زن و مرد، نادیده گرفتن حکم شرعی و اسالمی محرم و نامحرم، ترویج دوستی

ها،  تمام عیار نرم علیه ارزشخیابانی و کاذب، تضعیف جایگاه دین و شریعت اسالمی و در یک کالم جنگ 

 اندازی از سوی استکبار جهانی در اهداف پشت پرده راه هنجارها، اعتقادات و باورهای جامعه ایران اسالمی

  شود.به وضوح دیده میای فارسی زبان های ماهوارهشبکه 

http://www.irangrand.ir/tag/%D9%88/
http://www.irangrand.ir/tag/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
http://www.irangrand.ir/tag/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.irangrand.ir/tag/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86/
http://www.irangrand.ir/tag/%D8%A7%D8%B2/
http://www.irangrand.ir/tag/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
http://www.irangrand.ir/tag/%D8%AA%D8%A7/
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توانند از راه سیاسی یا  اند که دیگر نمی برده امروز دشمنان جمهوری اسالمی به این موضوع به خوبی پی

اند. از همین رو دشمنان ایران  های مختلف شکست خورده در آزمون چوننظامی به جنگ کشورمان بیایند، 

ای دینی و مذهبی مردم در ابعاد اند تا شاید بتوانند با رخنه در باورهاسالمی امروز عزم خود را جزم کرده

ای تسلط بر اذهان عمومی و در مرتبه ها برایاین رسانهقدرت نرم  و با توجه به  فرهنگی و اجتماعی وارد شوند

 کنند. باالتر تالش برای تغییر سبک زندگی مردمان جامعه اسالمی، مبادرت

 

 هژمونی فرهنگی

کاری به  پرهیز از سیاسیفرهنگی و زبان به مسائل اجتماعی و  ای فارسی های ماهواره رویکرد اخیر شبکه

ای نرم و  های ایرانیان آن هم به شیوه نوعی حکایت از این دارد که استکبار جهانی این بار به دنبال ورود به خانه

 صداست. بی سرو

شود.  محسوب می vهای ایرانیان نوعی هژمونی واره به خانهکارشناسان امور فرهنگی معتقدند که ورود ماه

ترین وسیله ارتباط جمعی در عصر رسانه و ارتباطات، پیشتاز همه ابزارهای  ماهواره امروز به عنوان مدرنچون 

های  این روزها در شبکهشود.  شناخته می جذب مخاطب ایرانی با هر قیمتیو  مهم در تهاجم فرهنگی علیه کشور

 ها طبق تعریف غرب است! ای همه نوع گرایشی وجود دارد با این تفاوت که گرایش ماهواره

بیست خصوص و بهزبان و هدایت و حمایت آنها از کشورهای اروپایی و آمریکایی،  های فارسی گسترش شبکه

اعتقادات دینی و  ای لطیف های متعدد که در آن به شیوه ها و پخش فیلم و سریالو چهارساعته شدن این برنامه

های مختلف  آمیزی های مبتذل و غیراخالقی و استفاده از انواع رنگ ، تا پخش برنامهاست اسالمی ما را نشانه رفته

های دقیق و حساب شده دشمنان ایران  ای، همه و همه از برنامه برای جذب مخاطب ایرانی با هر نوع سلیقه

  اسالمی در تقابل با کشورمان حکایت دارند.

اند که نیاز فکری و تفریحی یک  برده ای فارسی زبان به خوبی پی های ماهواره امروز حامیان پشت پرده شبکه

 گردند.  های داخلی و خارجی به دنبال چه چیزی می های ایرانی در میان شبکه جوان ایرانی چیست و خانواده
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کنیم به نقش کشور انگلیس  2تو ومن فارسی و BBCاگر موضوع را محدود به دو شبکه  فهم این مهم،برای 

ای فارسی ماهواره ای از بودجه شبکه شود بخش عمده گفته میطوری که بریم. بهدر این خصوص بیشتر پی می

 کند.  را وزارت امور خارجه انگلیس تقبل می« 2 توومن» زبان

ن ارشد این گروه ایکی از مشاورعنوان مدیر و است که به "مک وولین" رابط این افراد نیز فردی به نام

 مین کرده است. أاندازی این شبکه را تکند و با همکاری وی، وزارت امور خارجه انگلیس بودجه راهفعالیت می

، «پدر عباسیِ»با همکاری  1122برای سال « توومن» ، مدیران شبکهموجودما بر اساس اخبار و اطالعات ا

ای آمریکا برای ایران در پنتاگون ز محل بودجه امنیتی و هجوم رسانهمیلیون دالری را ا 01بودجه هنگفت 

 . )اعتمادی، به نقل از سایت حوزه( اندکردهدریافت 

برابر بیشتر از بودجه شبکه فارسی  01میلیون دالری این شبکه در حقیقت  01 بودجه ،ها بر اساس گزارش

تر از فارسی وان عمل کرده موفق 2تو واند، شبکه من تهها دریافگردانندگان پشت پرده این شبکه چونوان است، 

 است. 

های خارجی به صورت دوبله شده آن هم با بدترین کیفیت دوبله شبکه فارسی وان با پخش فیلم و سریال

 و افت در جذب مخاطب شد.  رکودکم دچار ها، کم مخاطبانی را جذب کرد، اما به دلیل نازل بودن کیفیت برنامه

ن بیشتری در مقایسه با اتری بود که در مدت زمان کوتاهی توانست مخاطب تجربه موفق« 2 توومن» شبکه

هایش جستجو کرد. آن هم تنوعی بسیار کم هزینه و کم  فارسی وان پیدا کند که علت آن را باید در تنوع برنامه

است و دفتر « مرجان عباسی» و« کیوان عباسی» خرج اما هوشمندانه! این شبکه در تملک دو ایرانی به نام

 مرکزی و استودیوی آن در شهر لندن است.

های رسانی و پخش اخبار، در کنار این هدف به پخش گزارشنیز با هدف اصلی اطالع فارسی BBCشبکه 

پردازد و از های مختلف میهای مستند و سینمایی و باالخره سریالاجتماعی، مستندهای مختلف، فیلم -فرهنگی

 آورد.وجود میهای خود را با توجه به ذائقه مخاطبان فارسی زبان بهیق تنوع برنامهاین طر
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 ای فارسی زبانهای ماهوارهرویکرد جدید در شبکه

ارتباط فرهنگی با دستور زبان نداشتن دلیل  زبان غربی به های فارسی ماجرا از جایی شروع شد که شبکه

هایی نامناسب بود به ها عموماً نارسا و با ترجمهنویساما زیر .شروع کردندها  فارسی ابتدا از زیرنویس کردن فیلم

کرد و های امالیی ارتباط ذهنی با فیلم پیدا نمیهای مغشوش و با غلطنویسطوری که بیننده با خواندن زیر

ها این ترجمه رسید که ترجمه آنها از طریق گوگل مترجم انجام شده است. با این حال بخشی ازحتی به نظر می

ها را برآورده نکرد و اما این روش اهداف مسئوالن این شبکه viگرفت.کردن آن در ایران انجام میو زیرنویس

 های جدید شدند.مجبور به اتخاذ روش

های جذاب برخی  گردد زمانی که با دوبلهبر می 2939های های زیرزمینی به حوالی سال آغاز راه دوبله

viگلوریای با نام گروه دوبلهمهارت  ها،انیمیشنها و کارتون i ها افتاد.بر سر زبان 

با مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی یک سال بعد این گروه پس از گذشت چندی از فعالیتش در نهایت 

  ه گستر به تدریجخت و پردا   های جوان به جذب نیرو و کار دوبلهفعالیت خود را رسمی کرد و با نام انجمن دوبلور

-شدن یک حرکت، با آغاز به کار و عرض یند رسمیرا. به این ترتیب فدفعالیتش را از سینمای خانگی افزایش دا

برای  حرکتاش را دریافت کرد اما این  هر چند گلوری مجوز رسمی .اندام آن قبل از مجوز گرفتن میسر شد

زمینی برای های زیرهای دیگر هم راهبلکه در هنرهای بعدی پیشتاز شد تا جایی که نه تنها در دوبله جریان

viپیشرفت کردن اولویت پیدا کردند. i i 

کلید ای فارسی وان های زنجیرهاز شبکهنیز ای های ماهوارهاخالقی در شبکههای غیردوبله سریال شروع

کارگیری چند مترجم و دوبلور افغانی کار خود را آغاز کرد و مخاطب اصلی خود را در ابتدا با به این شبکه. خورد

هایی که به ظاهر برای بحث تخصصی خانوارهای ایرانی فارسی زبان قرار داد و در ادامه مسیر برخی شبکه

این ( PMCیا  GEMهای دوم و سوم خود با همان نام اولیه نظیر )اندازی شبکهموسیقی تشکیل شده بودند با راه

 های فارسی زبان با انبوهی ازیکباره مخاطب ماهوارهو به ها را با کیفیت بهتری دوبله کردندسریال

 .مواجه شد ،های ریز و درشتی که همگی بنیاد خانواده را نشانه گرفته بودندسریال 



 

 
9 

 

با « روبرت مرداك »  .را پر کندتنوع و پخش فیلم و سریال فارسی وان آمده بود که جای خالی در حقیقت 

با آن همه انگیزه برای داشتن یک کانال غیر افغان، قرار نبود تجربه « سعد محسنی»آن همه تجربه و پول و 

ها  ها رفته بودند. آن آنجلسی را تکرار کنند و همان راهی را بروند که آن های لس خورده تلویزیون  شکست تقریباً

توانند فرهنگ و مذهب ایرانی را حذف کنند به  درخانواده ایرانی نفوذ کنند، نمیکه اگر بخواهند  دانستند می

هایشان را قطع  ، هنگام اذان مغرب به افق تهران، برنامهنانهایی که پر بود از نمایش ز الی سریال همین دلیل البه

ن بود که آیا صدای ای ها بر سرصحبت سیمای ما همهوآن روزها در صداکه در حالیو اذان پخش کردند؛ 

ها، نواهایی درباره شهادت الی همان برنامه های قدر، شبکه فارسی وان باز البه! شب؟شجریان را پخش کنند یا نه

برنامه پخش کرد. در  )ع( پخش کرد و به مناسبت عید فطر، درست مثل تلویزیون داخل کشور ویژه حضرت امیر

 23)نک سایت خبری تابناك  «رقیب جدید آقای ضرغامی!»نوشت: یک سایت خبری پربیننده بود که همان ایام 

 .(2933مرداد 

ای های حرفهمدتی است که برخی دوبلور  :نویسدمی پرس تهرانخبرگزاری  گروه فرهنگیاز این روست که 

هایی مثل آلمان و انگلستان خود را برای تخصصی در ایران با عزیمت به کشور هکشور بعد از گذراندن دوره دوبل

 2 توومن) نظیر ایهای فارسی زبان ماهوارهای به شبکههای ماهوارهای دوبله و ترجمه فیلمهای حرفهتشکیل تیم

 .)به نقل از سایت این خبرگزاری( کنند( معرفی میGEMیا 

توان از ابعاد مختلف بررسی کرد، در چند ساله اخیر را می ایای یا نیمه حرفهحرفه ههای دوبلهمکاری تیم

تو وسی و منبیهای بینگاه کنید به بخش معرفی سریال -ای فارسی زبان های ماهوارهاما به طور مستقیم شبکه

ناب برای حفظ  فاده از دوبلةذائقه ایرانی و است هایی بابرای جذب مخاطب جدید به انتخاب سریال  -31در سال 

 اند.  این مخاطبان پرداخته

 هایی آشنا با ذائقه ایرانی سریالاولین قدم: 

کارشان  های قبلیتنوع و گوناگونی نسبت به شبکهبا  GEMهایی نظیر فارسی وان و به تبع آن شبکهوقتی 

و این یعنی شبکه معطل چند هزار دالر پول نیست  بود پخش محدود آگهی اهدافشانیکی از  ،را شروع کردند

http://tehranpress.com/
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درآمد کاسه گدایی دست بگیرد و منتظر چند زیرنویس بدهد و شماره حساب اعالم کند و برای کسب  مرتبکه 

-دوبله فارسی و پخش سریال ند:مبنای کار خود را بر دو مشخصه متمایز گذاشتدالر مخاطبان خود باشد. آنها 

سوق در نهایت به عشق و رابطه عاشقانه ها ها و سریالفیلم  در فارسی وان همهطوری که هب ؛های بلند و متوالی

ها نشان  ند، اما تحلیل محتوای آندشهای روز آمریکا و اروپا انتخاب میها از میان برنامهاین سریالکرد. پیدا 

توان خط  با اندکی ظرافت میکه  چنان یرفت،پذ ها با دقت و وسواسی خاص صورت می دهد که این انتخاب می

جا که گویی هر سریال، پیدا کرد تا آن های پخش شده از این شبکهپنهان، اما محکمی را میان تمام سریال

که گیرنده  یهایهای این شبکه در میان خانوادهاستقبال از سریال کرد.سریالی دیگر را تکمیل و تثبیت می

و تکرار آن در دو « ویکتوریا»طوری که با پخش سریالی چون ه بود، بهای داشتند شایان توج)رسیور( ماهواره

نوبت، خبر آن نقل مجالس خانوادگی شد و واکنش مسئوالن فرهنگی کشور را بر انگیخت و تحلیل و بررسی و 

ای که ترین مؤلفهتحلیلی فزونی گرفت. در حقیقت مهم -های خبریها و سایتنقد و نهی آنها در روزنامه

 های ایرانی دارای گیرنده )رسیور(زبان داشتند و موجب ترغیب خانواده های فارسیوعات این سریالموض

 های جذب زنان بود.ای بودند، مؤلفهماهواره

ها  ، این است که اگر سریالی بتواند با خانمازی که در تمام دنیا پذیرفته شدهسترین اصول سریالیکی از مهم

  های شبکه خوبی در سریالکند و این اصل به خانواده را جذب می ةکند، به تدریج همدر خانه ارتباط برقرار 

در آن شت، ن شبکه عموماً موضوعات زنانه داهای ای سریال؛ چون بودای فارسی وان رعایت شده  ماهواره

 .بودهای جذب زنان به شدت رعایت شده  مؤلفه

 های دارای گیرندهکه خانواده بودندای  ای و زنانه های این شبکه شامل موضوعات درون خانواده سریال بیشتر

 توان به تم خیانت مرد به زن اشاره کرد این موضوعات می  از جمله مثالً .دنذات پنداری کنهم  با آن ستندتوان می

اند در جذب مخاطب موفق باشند. در واقع این  انستهاند، تو سراغ آن رفته نیزهای وطنی  که هر بار که کارگردان

برد و آنان بالفاصله درذهن خود با شخصیت زن سریال که به  موضوعی است که بسیاری از زنان را به فکر فرو می
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توان ادعا کرد که  با اطمینان میاز این رو  شوند. کنند و درگیر موضوع می ذات پنداری می است، هماو خیانت شده

 .)به نقل از تهران پرس( های این شبکه موضوع اصلی است قریب به اتفاق سریالاکثریت یانت در تم خ

 هاها و سریالدومین قدم: استفاده از دوبله ناب برای فیلم

آغاز شد. این شبکه به عنوان  33ای فارسی وان در سال ماهواره  زیرزمینی با تولد شبکه هجریان اصلی دوبل

)که اکثراً  هایشبودن دوبله روزی پخش سریال فارسی، در عین کیفیت پایین و غیرتخصصی  اولین شبکه شبانه

با تقویت  پرداخت. اما پس از چندیو خیانت به جذب مخاطب   ، با موضوعات عشقافغان و با لهجه بودند(

از دید تا حدودی کردند؛ ضعف خود را  هایی که از طریق ایران دریافت می های خود از طریق آموزشدوبلور

 مخاطبانشان پنهان کرد.

جذب  ةای بنا را بر پخش انبوه سریال گذاشتند و با مشاهده نتیجهای دیگر ماهوارهوان شبکه  پس از فارسی

گذاری پر منفعتی سیمای ایران، اطمینان حاصل کردند سرمایهووان و وضعیت صدا مخاطب شبکه فارسی 

 داشت.خواهند 

های ایرانی به فعالیت در زمینه دوبلور ةها، عالق های این شبکهفارسی سریال ةنیاز به دوبلبه این ترتیب 

های کوچ دوبلور ،شدن بیش از پیش عرصه دوبله در داخل ایران و در کنار همه عوامل، کسب درآمد ، کم هدوبل

  .های دوبله در مالزی و دوبی را به همراه داشتایرانی به سوی استودیو

ای که مهاجرت کرد، مهتاب تقوی است. او در دوبی گروهی ان گویندگان مهاجر، نخستین گویندهاز می

شد دوبله کرد. حدود نه نفر گوینده دیگر  پخش می  PMCای ماهواره هایی را که از شبکه  تشکیل داد و سریال

کانات خوبی مثل مسکن و از ام GEM اینیز برای دوبله به مالزی کوچ کردند که توسط گروه شبکه ماهواره

 .شدند های بسیار باال بر خورداردرآمد

های بسیاری  شایعات و حاشیه. حتی های زیرزمینی نوین بودندوضعیت دوبله و دوبله  ها حقایقی درباره این 

کشور  هایی که در خارج از سریال ةها این است که دوبلآن ةکشند که از جمل از گوشه و کنار این معضل زبانه می

 پذیرد. توسط مدیران دوبالژ با سابقه صورت می ،شوند برای شبکه فارسی زبان دوبله می
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نظری، بلکه با درك وضعیت موجود به  هنرمندان و دوبلوران پیشکسوت نیز نه با تنگ  هارخداددر پی این 

iاعتراض دست زدند x های ی بود که با دوبلورفرهنگ و ارشاد اسالم  ها اعالم صریح وزیرو نتیجه آن اعتراض

 خواهد کرد. مقابلهزیرزمینی 

 های بدون مجوز انیمیشن و از همه پر سر و صدااز دوبلور تن خره با دستگیری چنداین اعالم با تأخیر باال

کردند؛ عملی ای حریم سلطان، که در کمال تعجب از داخل ایران اقدام به دوبله میهای سریال ماهوارهتر، دوبلور

های  ای که در شبکههای زیرزمینی با عرصهدوبلهدر حقیقت  .، مجله سایبری رویکرد(2931د)خوش نشین:ش

 .اندداشته چشمگیریپیشرفت  در مدت کوتاهی ،هایشاننیرو ةو تالش و انگیز داشتد ای ماهواره

 29در سال « 1تو ومن»و « سیبیبی»روند دوبله در دو شبکه 

برای ایرانیان « بنگاه خبرپراکنی بریتانیا»سی پیشتر به عنوان یک شبکه خبری از سوی بیشبکة خبری بی

 VOAشناخته شده است. از حدود پنج سال پیش که بخش فارسی این شبکه به راه افتاد در رقابت با شبکه 

مخاطب  از)صدای امریکا( قرار گرفت ولی عملکرد و تنوعی که این شبکه خبری فارسی به اضافه شناختی که 

 ای فارسی زبان باعث شد شبکهایرانی و افغان و تاجیک داشت به واسطه خالء موجود و نبود شبکه منطقه

های برنامه که هم اکنون شبکه یک افغانستانطوریسی بتواند از این عوامل به بهترین نحو استفاده کند، بهبیبی 

 کند.سی را مستقیماً پخش میبیشبکه بی

 های مستند، فیلم، گزارش، موسیقی و سریالسی فارسی در کنار پخش اخبار به پخش برنامهبیشبکه بی

)برنامه  گزارشگران فارسی زبان و برنامه فیلم ایرانی -های گزارشی که توسط مجریپردازد. جدای از برنامهمی

( خود به نحو )نریتور روایتگران کند. این شبکه از دوبلور وها و مستندات ایرانی را پخش میآپارات( که فیلم

که  x«گازتخت»هایی چون: برنامه کند. شاهد مثالها استفاده میهای مستند و فیلم و سریالمطلوب در برنامه

  شده بفتاو  امیجایزه های نقلیه و به طور خاص خودروست و تاکنون برنده  ای تلویزیونی در زمینه وسیلهبرنامه

ون نفر بیننده در میلی 911است. برنامه دارای بار طنزآمیز و سرگرم کننده نیز هست. این برنامه دارای بیش از 

 اند. سی به فارسی آن را ترجمه و اجرا کردهبیو صداپیشگان بی سراسر جهان است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%A7
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شناسی پادشاهی است، که بیشتر با نام  های گیاه مستندی در باره باغ xi«های کیویک سال در باغ»برنامه 

است که بین ریچموند و  هکتار 212هایی به مساحت  ها و باغ خانه شود و مجموعه گل شناخته می "کیو گاردنز"

سی ترجمه و اجرا بیغرب لندن در انگلستان قرار دارد. این مستند نیز توسط صداپیشگان در بی  کیو در جنوب

 شده است.

xi«زدهسرزمین یخ»های دیگری چون مستند i ،«هنر »، «جاندار خطرناك 01» ، «سفر بر بال پرندگان

های دیگری هستند که در سال مستند« عشاق نامدار قرن بیستم»و « اورستدرمانگاه »، «سیاره تنها»، «آلمان

 اند.)نریشن( خوب به بیننده عرضه شده با دوبله یا گفتار متن 31

xi«دکتر هو»است. چند سریال دوبله و پخش کرده 31نیز در سال سی فارسی در زمینه دوبله بیبی i i ،« شر

xi«لوك v  شیادها»و»xv ای کار دوبله آن انجام و به مخاطب بودند که با صداپیشگان حرفههایی از جمله سریال

 عرضه شده است.

ها و از دوبله فیلم« فارسی وان»ظاهراً با تجربه ناموفقی که شبکه « 2تو ومن»اما مسئوالن شبکه فارسی  

دوبلورهایی که های این شبکه به واسطه صداپیشگان افغان داشت، در این زمینه، گروهی، متشکل از سریال

ها ها و فیلمتکرار نشود. نگاهی به مستند« فارسی وان»دارای تشخص صدا بودند، گرد هم آورد تا تجربه ناموفق 

( گویای تمرکز مسئوالن این شبکه بر دوبله و صداپیشگی 31های پخش شده در یک سال اخیر )سال و سریال

 است.ها و در نتیجه جذب مخاطب بیشتر مناسب برای سریال

های ایده»، «انگیزهای شگفتانسان»، «لفوتبال موندیا»، « Les Stroudفراتر از بقا با »در بخش مستند 

 داستان»، «های عظیمجاییجابه»، «پیام اضطراری»، «هابرترین سالح»، «آدرنالین»، «بزرگ جیمز می

ناگوارهای حیات »، «های مرگجاده»، «کودك و انسان»، «علم به زبان ساده»، «بازرازهای شعبده»، «هاخوراکی

و تعدادی دیگر از مستندهای روز و با « میهمان ناخواندة من»، «جدال با یخ»، «هاما و فرازمینی»، «وحش

مناسب داشتند، آنها را پخش کرد. این شبکه در انتخاب  پیشگیمناسب برنامه یا راویانی که صدا هایشننری

http://tvmostanad.com/news.php?cat.200
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ای چه مستند و چه فیلم و سریال های خود تنوع زیادی را داراست به طوری که شاید به دلیل تنوع برنامهمستند

 را نیز به خود جلب کرده است.« فارسی وان»مخاطبان شبکه 

ای عمل کرده و گروه صداپیشگان ه بسیار حرفهها نیز این شبکخصوص دوبلة سریالدر زمینه سریال و به

 است. ای به مخاطبان خود عرضه کردهبا دوبله حرفه 31های مشهوری را در سال این شبکه سریال

xvi«خانم مارپل»و  xvi«هرکول پوآرو»سریال  i  ،که نزد بینندگان تلویزیون ایران نیز کامالً آشنا هستند

نیز سریال جدیدی بود که از روی فیلم « تایتانیک»که پخش شد. سری جدیدشان با دوبله مناسب از این شب

xvi«غرور و تعصب»سریالاصلی به شکل سریال چند قسمتی با دوبله مناسب پخش شد.  i i  نظم و »سریال و

xi«قانون x از سوی این شبکه دوبله و به بینندگان فارسی زبان عرضه  31هایی بود که در سال نیز از جمله سریال

نیز که سریالی علمی تخیلی بود با صداپیشگی مناسب، بینندگان فارسی زبان این  xx«رمانانقه»شد. سریال 

 )ژانر( تلویزیونی را به خود جذب کرد. گونه

پخش کرد و برای دوبله آن سنگ تمام گذاشت دو فصل  31ترین سریالی که این شبکه در سال اما مهم

های این شبکه که به پایان رسید؛ بنابراین انتخاب سریال بود که پخش آن در اسفند ماهxxi«دانتون اَبی»سریال 

اند به همراه دوبله مناسب آنها، های معروف فیلمسازی هستند و گاه جوایز مهمی را نیز کسب کردهاز کمپانی

 ای هستند، جذب این شبکه کرده است.)رسیور( ماهواره هایمخاطبان فارسی زبان بیشتری را که دارای گیرنده

 

 هنر دوبله در سازمان افول

ای برای انتقال هنر و فرهنگ درخور شأن ایرانی باشد حال باید ناقل ظاهر و ای که قرار بود واسطهدوبله

تا جایی که انزجار مردم عادی را هم در کنار  ،ای باشدهای خارجی ماهوارهارزش سریال باطن مسموم و بی

 .دلسوزان و پیشکسوتان این حرفه به گوش برساند

درصد از کل آثار نمایشی دوبله شده، بیشترین  ۳1با بیش از  سیماورسانه صداآنچه مسلم است دوبالژ در 

است و با در اختیار داشتن امکاناتی مانند اهدای درجات  سهم را در عملیات دوبله در کشور بر عهده داشته
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اجراست( و آموزش و تعلیم نیروهای مستعد گویندگی )که چه در داخل و چه در خارج سازمان معتبر و قابل 

داری مدیریت و هدایت این حرفه در اختیار مند برای ورود به عرصه دوبله جایگاه ممتازی را برای سکانعالقه

ه است و دلیل آن هم نبود استراتژی و برنام از این قدرت و پتانسیل به نحو مطلوبی استفاده نکرده رسانهدارد که 

xxi.رای این حوزه استمشخص و مدون ب i 

مند به این برای آموزش و تعلیم  نیروهای مستعد و عالقه رسانه صداوسیماوجود پتانسیل بسیار خوب در 

های رقابتی برای اعطای درجات گویندگی به واجدان شرایط از جمله مزیت این رسانهحرفه و اعتبار باالی 

نفر( در  011به شاغالن این حرفه در سازمان )قریب ها ضروری است تا ست که برای حفظ این مزیتصداوسیما

ای به دنبال صداهای شاخص و های فارسی زبان ماهوارهکه برخی صاحبان تلویزیون -شرایط رقابتی کنونی

 توجه وعنایت بیشتری شود.  -گردندمشهور می

 غیر مجاز خود دارند؛برای فعالیت  های حتی خانگی فرصتی داشتن فضا اغیرمجاز ب هنیروهای دوبل بعضاًاما 

عمالً گوی و میدان را به حریف واگذار  داری مخاطب دچار بحران شده است که خود در جذب و نگه ایرسانهزیرا 

 .خواهد کرد 

فرهنگی و ادبی،  یهاآسیب ،در رأس همه و وجود خواهد آمدهایی که به ای بدون آگاهی از آسیبعدهالبته 

 های زیر زمینی شدند.  دوبله ماجرایهای جوان، وارد داشتن استعداد و نبودن عرصه برای دوبلور ةبه بهان

که  خورد، اول این گونه برداشت کرد که این معضل از چند چشمه آب می توان این طبق شواهد موجود می

به صرف زمان و نیرو و داشتن  که با هنر هفتم در ارتباط است نیاز های به خصوص دوبلشروع به کار در هر حرفه

 ةها مقدمات دوبلهای حرفه و تالش برای دورزدن ناهمواریدشواری نپذیرفتنای با پشتکار فراوان دارد اما عده

این  از ای که به طور حتم با باز دیدن عرصه برای سودجوییاستفاده عده زمینی را فراهم آوردند. دوم سوءِزیر

عواقب جذب نکردن نگرفتن نظردرسوم  د.انکردهد هایی به این روناند و کمکبردهوضعیت به نفع خود بهره 

فن بودن  ایران که درنتیجه با تقویت تصور دور از دسترس  ةهای جدید برای تقویت و رشد بیشتر دوبل استعداد

ها رشد دادند که با  هایی در زیرزمینقارچ  مستعد، به جای کمک به سرسبزی این حرفه،افراد حتی برای  هدوبل
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بتوانند گروه با آموزش و نظارت درست   چه بسا همین و پاك شدند ةمانعی نیز برای رشد دوبل ،دادن منابع هرز 

 کنند.             ایران را بیش از پیش شکوفا  ةدوبل

 

 خالصه و نتیجه

ایرانی، سوژه آن و برای ارتباط بر کسی پوشیده نیست که جذابیت یک فیلم یا سریال خارجی برای مخاطب 

ای است و و دریافت پیام، دوبله آن است. هنر دوبله در ایران با توجه به قدمت آن دارای اعتباری حرفه

های مشهور دنیای هنر هفتم به مردم، با دوبله مناسب، آنها ها و سریالپیشکسوتان آن عالوه بر شناساندن فیلم

 و سریال ماندگار کردند. مندان به فیلمرا در ذهن عالقه

های است، طی سال صداوسیمادرصدی دوبالژ که سهم باالیی در آثار نمایشی دوبله شده  ۳1سهم حدود 

دارد و این گروه هرچند به صورت رسمی این رسانه گذشته نشان از توانایی بالفعل فعاالن دوبله و صداپیشگی در 

ها، خروجی تصویری ها و سریالطرف آنها با صدای خود در فیلم مشغول فعالیت نبودند، اما از یک صداوسیمادر 

موجبات اعتبار و شهرت و  رسانهنشین و خوشایند کردند و از سوی دیگر را برای مخاطب دل صداوسیما

 محبوبیت آنان را نزد مردم فراهم کرده است.

ی تولیدی و تأمینی خود را به هاسیما با دو شبکه سراسری با پوشش حداکثری، برنامهوصدا رسانهزمانی 

های تأمینی این دو شبکه امور دوبله فیلم و نمود. واحد دوبالژ نیز متناسب با برنامهمخاطب ایرانی عرضه می

های مرزی این واحد نیز همپای دیگر بخشهای داخلی و برونداد؛ سپس با گسترش شبکهها را انجام میسریال

 بخشید. سازمان فعالیت مضاعفی را تداوم

خصوص در هزاره دوم میالدی با جهشی تکنولوژیکی مرزها را در نوردید و اما دنیای فناورانه امروزی به

مهابا بر فضای کشورها های رادیویی و تلویزیونی بیها امواج رادیویی و تلویزیونی را در قالب شبکهماهواره

های مختلف شد. با این رادیویی و تلویزیونی و شبکهمستولی کردند و در این بین کشور ما نیز آماج این امواج 
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هایی به زبان فارسی، بر فضای تفاوت که بخشی از این امواج رادیو و تلویزیونی با اهداف خاص و با شبکه

 شد.شد که با یک گیرنده )رسیور( ارزان قیمت دریافت میشهرهای کشورمان پراکنده 

های تصاویر در ابتدای این بررسی آمد و در پی آن گسترش شبکههای دریافت این ماجرای اولین نشانه

های این ها و سریالطور که بیان شد ابتدا شروع پخش فیلمفارسی زبان با اهداف خاص خود نیز بازگو شد، و آن

ه کارگیری دوبلورهای افغان کهای گوگلی، سپس با بههای ناشیانه و ترجمهنویسهای فارسی زبان با زیرشبکه

های مخفیانه در داخل مرزها و آنگاه با موجی از مهاجرت دوبلورهای توانای ها در ایران بودند و گاه با دوبلهسال

 کشور همراه شد.

شود؛ ابتدا باور کنیم که در قرن بیست و یکم شناختی به موضوع از زوایای مختلفی بررسی مینگاه جامعه

های پیچیده در و دنیا هر روزه شاهد حضور و کاربری فناوری صدایی گذشته استهستیم و دیگر روزگار تک

های فارسی زبان خصوص شبکهها بهزندگی روزمره از جمله صدا و تصویر است. این گستردگی و فزونی شبکه

های فارسی کند. اهداف شبکهاصل ساده عرضه و تقاضا و میل به مصرف و تنوع را در اقتصاد و اجتماع تداعی می

بوك، )فیس های امروزیامالً مشخص است و با گذشت زمان نیز آگاهی از ذائقه مردم با استفاده از فناوریزبان ک

است. از یافتنیها دستسازان این شبکهو ...( برای برنامه های مجازیشبکهگوگل پالس، ایمیل،  یوتیوپ، یتر،توئ

بیشتر سیاسی بودند و صراحتاً به  NITVن های فارسی زبان همچوکنیم که اولین شبکهمی این رو مشاهده

های فارسی زبان و با توسل به استفاده از اصل تنوع پرداختند؛ اما با فزونی یافتن شبکهمقابله با نظام اسالمی می

 های خود قرار دادند.و پر کردن اوقات فراغت، اهداف پنهان فرهنگی را سرلوحه برنامه

های این به تنوع و پرکردن اوقات فراغت مخاطب، جای خاصی در برنامهاز این رو فیلم و سریال با توجه 

xxiهای فارسی زبان پیدا کرد و با توجه به میزان تقاضا،شبکه i i تردید فرونی یافت. جریان این عرضه نیز بی

برای مخاطب فارسی زبان طلب « دوبله»عرضه و تقاضا عامل ارتباطی سومی یا عامل پیوندی دیگری را به نام 

کرد از این روست که دوبله نقشی پر رنگ به خود گرفت و رویکرد جدیدی در جذب مخاطب فارسی زبان یم

 شد.
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ها یا دوبله آنان به زبان فارسی به تکاپو نویس کردن فیلمها برای زیربا وضعیت جدید مسئوالن این شبکه

شبکه...( یا عواملی که در داخل « ادمیآک»، بررسی برنامه 2931افتادند و با نیروهای شبکة خود )نک: هاشمی، 

 کشور داشتند، بازاریابی کار را شروع کردند. 

کند. جوان تحصیل کرده ایرانی جویای کار خواسته یا قانون ساده عرضه و تقاضا در اینجا نیز صدق می

ل فردی یا کار ( را به شک0 نویس شماره)نک: زیر شود و کار ترجمة زیرنویسناخواسته در این ماجرا وارد می

( 3)نک: زیر نویس شماره  قبل از دریافت مجوز گلوریزمینی مانند گروه دوبله دوبله را به شکل گروهی و زیر

توان خصوص آنکه جذابیت کار دوبله حداقل برای گروهی از جوانان جویای کار و نام و نان را نمیکند. بهآغاز می

 نادیده گرفت.

xxiدر اینجا از اصل نیاز v  های فارسی زبان را با نباید غافل شد. فارسی زبانان افغان، دوبله برای این شبکهنیز

بینند و در نهایت برخی از دوبلورهای وطنی توجه به سلسله مراتب نیازشان به زندگی بهتر فرصت مغتنمی می

ان، رو به آن نیز در مقابل پیشنهاد مسکن و درآمد در مالزی برای تداوم حرفه خود، هر چند در خدمت دیگر

 شود.های فارسی زبان کامل می)پازل( دوبله فیلم و سریال در شبکه کنند و اینجاست که جورچینسوی می

و « فارسی BBC»های پخش شده از دو شبکه گزارش پیش رو و مرور فیلم و سریال بررسی و از این رو

ها در خصوص ایرانی و رویکرد جدید این شبکهنشان از دوبله ناب برای شکار مخاطب  31در سال « 2تو ومن»

طور که قبالً گفته شد زمانی توان از آن گذشت. زیرا همانها دارد، موضوعی که به سادگی نمیها و سریالفیلم

 های قدر، شبکه! شب؟این بود که آیا صدای شجریان را پخش کنند یا نه همّ و غم ةسیمای ما همودر صداکه 

تا از  پخش کردیا ربنای شجریان را  ، نواهایی درباره شهادت حضرت امیر)ع(ی خودهاالی برنامه البه فارسی وان

 این منازعه به نفع شبکه خود و جذب مخاطبانش استفاده کند.

انتخاب شده « اقتصاد و فرهنگ»توجه به سالی که به عنوان  باید با رسانهگذاران ارشد تردید سیاستبی

ستحکامات این رسانه فرهنگی و عمومی را تقویت کنند و با تعاملی فرهنگی با اصحاب است؛ در بخش فرهنگ، ا

دارای « فرهنگ»فرهنگ، اقتدار ملی و هویت این رسانه عمومی را بیش از پیش سامان بخشند. از آنجا که واژه 
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ها و سال جاری، برنامهتوانند در اندیشی میبا مثبت صداوسیماتردید مسئوالن ارشد بار معنایی مثبت است، بی

 ای را برای سازمان تدوین و عملی کنند.های فرهنگی و پیش برندهاستراتژی

 جوید!!!      زین شده است؛ راه و مقصد، مسئوالن )سوارکاران( با تدبیر را می xxvi«فرهنگ»xxv«اسب»

 

 

                                                           
i - 400: ایمیلhashemi@gmail.com 
ii - شد اما در  می  دیگر انجام  در کشورهای  آن  فنی  کارهای  همه  رسید. گرچه  ایران  به 2911  هنر در سال  این از آغاز دوبالژ در دنیا،  پس  سال  حدود پانزده

از   قبل  بودند. گرچه  در سینما کریستال«  دختر فراری»  نام  به  فارسیزبان   هب  شده  دوبله  فرانسوی  فیلم  شاهد اولین  ایرانیان2911  اردیبهشت 1،  شنبه روز پنج

  زبان  به  هم  آن  خارجی  سینمایی  های فیلم  اما دیدن ،دیدند می  فارسی  را با توضیح اخبار جنگی  ، مردم دوم  جهانی  جنگ  در جریان و 2911  دهه  ، در اوایل آن

  های صحنهیعنی آمد.  درمی  نمایش  به  فارسی  نویس با میان  اصلی  زبان  ها به فیلم  ، همه زمان  این از  تا قبل  بود. در ضمن  العاده ز و خارقانگی اعجاب  امری  فارسی

ها را  نوشته  آن  های ، وسط صحنه یلمف  از پخش  کردند و پس می  برداری فیلم  نوشتهآن نوشتند، از  می  کاغذی ها را روی صحنه  بریدند، ترجمه را می  فیلم  مختلف

 .)به نقل از سایت کلوپ( کردند می  پخش
iii - اند. وقتی از بخشی که پسربچه قهرمان داستان با پدرش به سینما رفتهاست، « خالد حسینی» نویسنده مشهور افغان ةنوشتکه « بادبادك باز»رمان  در

دهد: اما چارلز برانسون که ایرانی پدر جواب می م.بابا! من دوست دارم برم ایران، چارلز برانسون رو ببینگوید: آیند، پسربچه به پدرش میمی سینما بیرون

 )بیوگرافی ایرج ناظریان، به نقل از پارسینه( !زنه؟پرسد: اگه ایرانی نیست، پس چطور فارسی رو اینقدر خوب حرف میمی و پسربچه !نیست

 
iv  - Hot  Bird 

v -  .طبق تعاریف موجود هژمونی به معنای پذیرش سلطه بیگانه و تحت فرمان آنها درآمدن، آن هم با رضایت و آگاهی کامل طرف مقابل است 

 
vi - افت و با ها را دریای که دخترشان به زبان انگلیسی آشنایی داشت به علت بیکاری با یک واسطه از طریق دبی این فیلمام خانوادهنگارنده خود شاهد بوده

 کرد.نویس فیلم و دریافت مبلغی اندك بسنده میترجمة فارسی آن برای زیر
vii -  زایی، کار  با مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اهداف: اشتغال 2930انجمن صنفی گویندگان جوان در ششم دی ماه

)به نقل از سایت  کشور، همگامی با فناوری روز، رعایت استانداردهای جهانی، فعالیت رسمی خود را آغازکردبا کیفیت مطلوب، ارتقای سطح کیفی دوبالژ 

 انجمن گویندگان جوان تهران(.
viii -  دوبله های از انیمیشن -با ادبیات مخصوص رپ! -های رپ شادی حاصل همکاری دو هنر زیر زمینی است! کلیپ شود، ای که اخیراً مشاهده مینمونه

 گیرد که در بین گروه خردسال بسیار جذاب و پرطرفدار است. ها و اینترنت در اختیار مخاطب قرار می شده از طریق پخش خانگی، ماهواره

 
ix -  از این دست اقدامات است. 2933سالدر  صداوسیما به ریاست سازمان« انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم»نامه 
x - تخت گاز (Top Gear )بفتاو  جایزه امیهای نقلیه و به طور خاص خودروست و تاکنون برنده  در زمینه وسیله سی بی بیای تلویزیونی از شبکه نام برنامه 

آغاز  سی تولید و پخش آن را به سبک جدیدی بی بی 1111پخش شد. پس از تغییراتی در آن، در سال  23۳۳است. این برنامه برای نخستین بار در سال  شده

میلیون نفر  911ش از کرد به طوری که در کنار ارزیابی امکانات و توانایی خودروها، برنامه دارای بار طنزآمیز و سرگرم کننده نیز هست. این برنامه دارای بی

 )به نقل از ویکی پدیا(. بیننده در سراسر جهان است
xi - کیو گاردنز"که بیشتر با نام  شناسی پادشاهی، کیو ی گیاهها غبا" (Kew Gardensشناخته می ) 212هایی به مساحت  ها و باغ خانه شود مجموعه گل 

 )به نقل از ویکی پدیا(. غرب لندن در انگلستان قرار دارد هکتاراست که بین ریچموند و کیو در جنوب
xii - frozen planet 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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xiii - دکتر هو (Doctor Who ) آغاز شده،  2309است. این سریال که نمایش آن از  سی بی بی شبکه تلویزیونیسریال علمی تخیلی پربیننده ساخت

 )به نقل از ویکی پدیا(. تاس بدل شده بریتانیایی فرهنگ معاصرهای  امروزه به یکی از نشانه« دکتر هو»است.  تاکنون در چندین مجموعه به نمایش درآمده
xiv - شرلوك (Sherlock )آرتور کانن دویلاثر  هولمزشرلوك های کارآگاهی  ستانروز شده دا یک مجموعه تلویزیونی بریتانیایی است که داستان آن به 

 برنامه تلویزیونی سال برگزید.را به عنوان « شرلوك»المللی ادینبورگ سریال  فستیوال بین است)به نقل از ویکی پدیا(.
xv - شیادها (Hustle)  شده  است. ساخته انگلستان ساخته شده سی وان بی بیبرای  کدوس فیلم و تلویزیونتلویزیونی است که توسط  درامیک مجموعه

 ا(.)به نقل از ویکی پدی پخش شد 1110اولین بار در سال  تونی جردنتوسط 
xvi - پوآروی آگاتا کریستی (Agatha Christie's Poirot ) به  1129نوامبر  29تا  2333ژانویه  3است که از  بریتانیایی درام مجموعه تلویزیونییک

است. این  بازی کرده آگاتا کریستیساخته  هرکول پوآرودر نقش کارآگاه مشهور  دیوید سوشیشد.  ( پخش می2ITV) وی تی آیسال از شبکه  11مدت 

 قسمت است) به نقل از ویکی پدیا(. ۳1فصل و  29سریال شامل 
xvii - یا دوشیزه مارپلکه با نام  جین مارپل(خانم مارپل ()Miss Marpleنیز شناخته می ) های داستانی نویسنده انگلیسی  شود، یکی از شخصیت

پردازد. شخصیت خانم مارپل اولین بار در داستان کوتاه  است. او زن مسن تنهایی است که برای تفنن به حل مسائل جنایی می آگاتا کریستینویس،  جنایی

 نوشته شد، به خوانندگان معرفی شد.) به نقل از ویکی پدیا(. 2310که در سال  شنبه شب گاه سهباش
xviii - عصبغرور و ت) Pride and Prejudice( نویسنده انگلیسی است جین آستن رمان مشهوری اثر. 
xix - قانون و نظم: واحد قربانیان ویژه (Law & Order: Special Victims Unit ) ست. این امریکاایاالت متحدهنام یک سریال تلویزیونی پرطرفدار در

سازنده این  گذراند. شود هم اکنون فصل دوازدهم پخش خود را می امریکا پخش می شبکه ان بی سیاست، و از  قانون و نظمسریال برگرفته از سریال اصلی 

 ست)به نقل از ویکی پدیا(.امریکادر  اداره پلیس و دادستانی شهر نیویوركاثر دیک ولف است، و سریال در مورد ماجراهای 
xx - پخش شد.  سی بی اناز شبکه  1110سپتامبر  11در  است که نخستین بار تیم کرینگساخته شده توسط  علمی تخیلیسریال تلویزیونی  یک قهرمانان

شوند و شرکتی را برای مبارزه و جلوگیری از  ای دارند به دور هم دیگر جمع می های ویژه ها که توانایی ای از انسان شود که عده داستان از آنجایی شروع می

کند و  با استفاده از توانایی ویژه خود آینده را که نابودی دنیا باشد ترسیم می آیزاك مندزدهند تا آنکه نقاشی به نام  ها تشکیل می سوءِ استفاده از این توانایی

 دهد تا جلوی این نابودی را بگیرد)به نقل از ویکی پدیا(. های خودش ادامه می تری به فعالیت شرکت نیز با عظم راسخ
xxi - ون ابیدانت (Downton Abbey ) شبکه سازنده( در بریتانیا  وی تی آیاز شبکه  1121سپتامبر  10است که از  بریتانیایینام یک مجموعه تلویزیونی(

گلدن در امریکا به نمایش در آمد. این مجموعه تا به حال برنده جوایز مختلفی شده است. از جمله جایزه  اس بی پیدر شبکه  1122ژانویه  3و از  ایرلندو 

 برای بهترین مجموعه درام تلویزیونی. فصل های دیگر این سریال نیز کاندیدای این جایزه بودند)به نقل از ویکی پدیا(. 1122گلوب 
xxii -  اسبق امور دوبالژ  انمدیریکی از به نقل از 

-
xxiii  ها و همچنین اخبار گاه و بیگاه در تهران و شهرستان های گیرنده ماهواره )رسیور(نگاه کنید به آمارهای مسئوالن در خصوص دارندگان دستگاه 

 آوری آنها توسط عوامل نیروی انتظامی.جمع
xxiv - با توجه به هرم سلسله مراتب مازلو 
xxv - اسب»به عنوان سال  2939به سال ای اشاره» 
xxvi - اقتصاد و فرهنگ»به عنوان  2939گذاری سال ای است به ناماشاره» 

 

 

 

 منابع:

 

، نامة «شودهای زندگیمان میسمومی که به آهستگی وارد رگ»(، 2931اعتمادی، فاطمه) -

 نشانی:به  0/2/2939به نقل از سایت حوزه، مشاهده شده در تاریخ  213جامعه، شماره 

 http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/5659/7814/9998       

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%84%D9%88%DA%A9_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%86_%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%84_%D9%BE%D9%88%D8%A2%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88_%D9%86%D8%B8%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DA%A9_%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86_%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86_%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86_%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/5659/7814/9998
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نامه سایبری ، هفته«زمینیای با دوبله زیرهای ماهوارهتغذیه شبکه»(، 2931نشین، مریم)خوش -

   http://rooikard.ir                            به نشانی: 11/21/2931 رویکرد، مشاهده شده در تاریخ

 به نشانی: 0/2/2939 دانشنامه ویکی پدیا، مشاهده شده در تاریخ -

http://fa.wikipedia.org/wiki  

 به نشانی: 13/21/2931گویندگان جوان تهران، مشاهده شده در تاریخ  سایت انجمن  -

http://www.irdub.com/index.php/aboutglory/about-us                                

 به آدرس: 0/2/2939، مشاهده شده در تاریخ «بیوگرافی ایرج ناظریان»سایت پارسینه -

http://www.parsine.com/fa/news/200213 

 به نشانی: 1/2/2939سایت تابناك، مشاهده شده در تاریخ  -

http://www.tabnak.ir/fa/news/ 53985  

 به نشانی: 13/21/2931سایت تهران پرس، مشاهده شده در تاریخ  -

http://tehranpress.com/fa/news-details/441511   

 به نشانی: 13/21/31سایت کلوپ، مشاهده شده در تاریخ  -

http://www.cloob.com/c/dooble_va_dooblorhaye_irani/51805 

 نشانی:به  0/2/2939فرهنگ نیوز، مشاهده شده در تاریخ  -

http://www.farhangnews.ir/content/02001 

 به نشانی: 0/2/2939ممتاز نیوز، مشاهده شده در تاریخ  -

http://www.momtaznews.com 

دیاسپورای ایرانی  گزینیای برای حضور و نقشبرنامه «آکادمی» (،2931) هاشمی، سید علیرضا -

 سیماو،  مدیریت آموزش و پژوهش صدا2-ای من و توشبکة ماهوارهدر 
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http://www.irdub.com/index.php/aboutglory/about-us
http://tehranpress.com/fa/news-details/14540
http://www.cloob.com/c/dooble_va_dooblorhaye_irani/50326
http://www.momtaznews.com/

