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 چکیده

ارتباط  بتواند ،قدر که سینمار چآید. همی حساب بهاز همه هنرها ای مجموعه، هنر هفتم عنوانبه سینما
 .بودخواهد  بیشتر نیز تیفیکبا اثر ماندگار وامکان تولید یک  ،کندتر قوی با هنرهای اصیلخود را 

و  .ظهور رساندشکل، به منصهبهترین به و  یخوبب را یتاین هو ،اسالمی پس از انقالبایران  مایسین
 دههاز  ،نگالدشب ی درایران تلویزیونهای مجموعهو نمایسیآشنایی با  شود. جهانی سرعتهب توانست
اسالمی ایران در  مهوری، رایزنی فرهنگی جهارسانه ،هاشبکه نیز ادامه دارد. تاکنون و ، آغاز شد1990

با  ش نیزمردم بنگالد .اندبرداشتهرا در این زمینه  هابهترین گام ،این کشور یالمللنیبهای و جشنواره داکا
نیز مطالعات سینمای  کشوراین  های سراسردانشگاهدرجایی که  تا ؛انداستقبال کرده از این امر عالقه
 نیست وسیع ، چندانبنگالدشصنعت سینمای گرچه  .سته اشد تعییندرسی  یک واحد وانعنبه ایران،

 رونق است.در این کشور داغ و پرایرانی سینمای بازار ، مسلمان هستنداین کشور  مردم اما از آنجا که
را  اهای فیلموسبک زندگی و محت سادگی و .دارندو فرهنگ آن های ایرانی به فیلم بسیاریعالقه  ،ممرد
در این مقاله ه مقرر است آنچ .د.با جدیت دنبال می کننرا  و فرهنگی بیی مذههاتمو هادرامو پسندندمی

است و  بنگالدش بر فضای فرهنگیایرانی  هایو سریالثیر سینمای ایران أتررسی بد بدان پرداخته شو
یا  ود نشویا پخش تلویزیونی مبنگالدش اکران و یهای ایرانی که در سریالوها تنها آن دسته از فیلم

   مورد نظر این مقاله هستند. شوندعرضه می هاجشنوارهرد
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 مقدمه

لیون نفر را در خود جای یم 16۴نزدیک به جمعیتی  که وسعت دارد مربع لومتریکهزار  1۴۷ ،بنگالدش

 و فرهنگ زبان. از دیرباز نوازیمهمان و زیبایی ،طبیعت موسیقی،ای غنی از ؛ کشوری با پیشینهستاده اد

 ازسینمای بنگالدش باید  ،همهاست. با این پذیرفته زیادی فارسی تأثیر بسیار فرهنگو  از زبان ،بنگالی

م فیلاولین  .بررسی شوداخیر دهه  ۴ ،همچنینپاکستان و  این کشور از( م 19۷1) دوره قبل از استقالل

 ،کارگردان این فیلمساخته شد؛  م 1956)مُخ و مُخُش( در سال  صورت و نقاببه نام بنگالی  ناطق

 بود (The Last Kiss) بوسه آخر ،اولین فیلم صامت بنگالی البته .(5۴: 201۷)حیات،  بودعبدالجبار 

ق گرفت و در رون ،م 8019-2000ای هسالینمای کشور بنگالدش از ت سصنع .(35، 16: 2020حق، ال)

های سال ا نیمهو ت 80 ،۷0 ،1960های سال ،در حقیقت .به اوج خود رسید نیز م 2000-2010های سال

ها در این سال .سریعی نیز داشتبسیار بود و توسعه  پررونق سینمای بنگالدش ،م 1990-2000

طور کلی اولین فیلمی . بهکردندر شرکت میکشواز ج المللی خارهای بینارهشنور جهای بنگالدشی دفیلم

کارگردان مرشد االسالم( م،  1993 چَکَ،) چرخهالمللی شرکت کرد دش در جشنواره بینکه از بنگال

المللی تأتر فرانسه اکران شد. تاکنون بهترین دوازدهمین جشنواره بینم  1996است. این فیلم در سال 

 2002ن طارق مسعود( است. این فیلم در سال کارگردا مَتیر ماینَ،) خاکطوطی ای که گرفته شده یزهجا

     .(122: 2020)الحق،  جایزه گرفت "المللیانتقاد بین"در بخش در جشنواره کَن، فرانسه م 
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 تا موسوم است «ووددالی»که به - بنگالدش ونیکنباورکردنی نباشد اما سینمای  در همان ابتداشاید 

ابتذال  با وجود. بودرؤیاپرداز درام و سینمای د و در زمره آمشمار می هلی ببسیار فعاصنعت  چند سال پیش

و تفکر د و از صنایع هنری زحرف می بنگالیاز  فقط، سینمایی بود که های جامعهو دور بودن از واقعیت

 کهسالن سینمای فعال وجود داشت  1۴35 ،در این کشور م 1990ر دهه د د.وبدور  به ،نهشناساجامعه

 .(13و  16ص  :201۷ علی،) ه استسالن رسید ۴00 حدود و به کاسته شدتعداد از این  جیتدربه ،تاکنون

نی وجب نگراو همین م ه استتأسیس نشد یجدید ، هیچ سالندر سراسر کشوردو دهه اخیر در 

کارگردان و  چند این صنعت در دستان که آن نیز این استدلیل اصلی  .تسا هدش گیفرهن کارشناسان

کردند و می قولنقلهای هندی و هالیوودی را فیلم جنایت کهاست بوده  سلیقهگذاران بیسرمایه

 .گذاشتندیمنمایش ه ب های جامعه بنگالیبا مظاهر دور از ارزش یراخالقیغ ،انگیزفتنه هایفیلم

هایی این افراد، فیلم؛ شداره نمیامور فرهنگی ادمتخصصان  توسطها سینمای بنگالدش زوین ردر ا 

های فیلم از و تقلبی به بازسازی وارهمراه با عالقه دیوانه و میزآاغراق ای،کلیشه معنا،بیساختند که می

روپایی، ژاپنی، ا دایی،کانا ،یآمریکای تلویزیونی هایمجموعه ،م 1990دهه  از بود.هالیوودی و بالیوودی 

هرکول، جادو،  جزیرههود،  بینارباد، ندسگایوَر،  مِک)الف لیال(،  شبکیهزار و مانند  سترالیاییا

دولتی بنگالدش به نمایش  در تلویزیون بنگالی با دوبله ،ر بینمیستَ ،کبیر اکبرِفایل،  اِکسروبوکاپ، 

باشگاه  ها پرداختند وی این مجموعهااشتمبه  نیز مردم ؛(somewhereinblog.net)شته شد گذا

از هم با همان تقلب  یبنگالدشسازان بخش عمده فیلم .افتادراه  ، بهدر هر کوچه و بازار نیز کلوپ وئدیو

http://www.hamshahrionline.ir/details/56077
http://www.hamshahrionline.ir/details/56077
http://www.hamshahrionline.ir/details/56077
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 ها نیزمخاطب م وکردند البته غافل از اینکه مرددایره مخاطبان را حفظ می های هندی و هالیوودیفیلم

این ماجرا ؛انداقتباس و یا تقلب شده ی خارجیهابنگالدشی از کدام فیلم یاهیلماین فشدند که میمتوجه 

  شد. بنگالدش نمای بومیتداوم داشت و موجب از بین رفتن سی م 2010 سال تا

 توجه با ،این ارقام که رفتندیممیلیون نفر به سینما  ۴5سالیانه حدود  ،م 2010 سال تاابق آمار موجود مط

سالیانه   نیزقبالً بود. آورشگفتبسیار  ش،میزان وسعت و جمعیت ،چنین هم شور ون کدر ای وضعیت فقربه 

بوده و  یتوجهقابلکه رقم  شدتولید می ،وودفیلم بنگالدشی در این صنعت موسوم به دالی 90-100

به  سینماسالیانه تولید  ،اما در حال حاضر ؛به سینمای بومی خودشان است ،توجه مردم این کشور بیانگر

، مردم دلیل نیز به همین کنند. جذبرا  هامخاطبتوانند نمی ،هااین فیلم و رسیده استاین رقم نصف 

 نزدیک به ،داستان و ژانر سینمااین است که در این مورد، نتقدان دلیل مروند. نمی سینمابه  دیگر

و آن شد میم جالن انان سااز طرف صاحب نیز یراخالقیغحتی یک کار عجیب و  جامعه نیست. فرهنگ و

دلیل، همین به . بنگالدش بود مورد تنفر مردم مسلمانکه  بودبی ربطی  ی اخالقهای غیرصحنه شینما

با  مردم، ،هاجشنواره رفته رفته با خیزش، 1990بعد از دهه اما  ؛شد فروغکمو  رنگکشور کمسینمای این 

های مختلف تای آشنایی مردم با فرهنگراسدر ی آشنا شدند که گام بزرگ ختلفسینماهای کشورهای م

 .بود.
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و  یجنوبکرهبا سینماهای ایرانی، ژاپنی، آلمانی، فرانسوی،  ،منتقدان سینمای این کشورو  انکارگردان 

 و روش فکر ند کهای را تماشا کردهای حرفهفیلم ،انمخاطب ،هادر این جشنواره ند وآشنا شد یآمریکای

سرپرست رایزنی فرهنگی جمهوری  این است کهنیز جالب  نکته به کار شد. شروع جدیدی در این میان،

تأسیس  را دیوی دوبلهاستو ،در خانه فرهنگ م 1992 ، سالاورسجی قای علیآ ،اسالمی ایران در داکا

 یون دولتی بنگالدشتلویز به و ندشدبه زبان بنگالی دوبله  ،ایرانیهای فیلم و از این زمان به بعد،کرد. 

به زبان  های ایرانیفیلم در زمینه خییتار یک گام بسیار مهم امر، این. (182: 201۴، )االسالم ندیافتراه 

 عنوان نخستینکه به (1366درخشنده،  پوران) خوشبختی کوچک پرنده یی مثل:هافیلم بود بنگالی

در  و شد جمهتر لیبه زبان بنگا ،نامحمد محبوب الرحمموالنا دکتر  توسط ،ایرانی یسینمای فیلم

در  پساز این  شد.پخش  بار نینخست ، برای(BTV)تی وی تلویزیون دولتی بنگالدش به نام بی 

 ،سراسر بنگالدش هایدر دانشگاه و شدمینمایش داده های ایرانی فیلم ،های مختلف این کشورجشنواره

 چندین شبکه ،بعدبه  1395 سال ازیعنی  های اخیرسالدر حتی  شد.تدریس  یشناسی ایرانفیلم

نیز در سال  یتازگبه .دهندمی دوبله و نمایش را تلویزیونی ایرانیهای مجموعهو  هاشرکت خصوصی،

 شد که امضا ،(نیرواناانی )اسم ایر و دینبه نام  فیلم مشترک ایران و بنگالدشاولین قرارداد ، 139۷

 .(اسفند 13: 1399، ینماسوره س) خواهد شداکران  ،در داکا و تهران زودیبه

 همتکی بر منابع میدانی و مصاحب یتحلیلصیفی و توتحقیقی آن  دلیل ماهیتبهاز آنجا که این مقاله 

 یهاشرکت ها،ها، روزنامهشبکه ها،سایتجوع به با رسی محتوایی برر نضم و در اهد شدتالش خو ؛است
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اطالعات مورد نظر نویسی فیش صورتهبو  هو مصاحب نتشارات معتبرا ،اهکتابخانه ها،جشنواره ،دوبله

  د.شوپرداخته  ،در این عرصههای مختلف نقش به بررسی با رویکردی تحلیلی و سپسجمع آوری شود 

ثیری بسزا أتایرانی به زبان بنگالی های تلویزیونی مطرح ها و سریالفیلم بسیاری از دوبله تردیدیب

 های ایرانییالرمیزان عالقه مردم به پی گیری س از ثیرأتنگالدش داشته است. این بفرهنگ مردم در

های رایزنی فرهنگی ایران در تو فعالی -ویژهبه-های خارجی بنگالدش با ورود فیلم صنعت دوبله .دارد

دهه  اواخردر  رسید. خود به اوج موفقیت ،های مختلفهجشنوار با 90دهه  یلاوا که درگرفت قوت  ،داکا

در  کمکمبه زبان بنگالی دوبله شد و  ،فرهنگی ایران در داکا وسط رایزنیترانی های ایفیلم، 90

تا شد باعث  ،با سینمای ایران الدشافزایش ارتباطات مردم بنگ شد.های مهم این کشور اکران منطقه

و  این فیلمتماشای برای ه عالق شوند تاهای روز ایرانی مطلع از فیلم و سریال مخاطبان این کشور

گسترش زبان انگلیسی در جهان و تسلط سینمای آمریکا بر  ،در همین حال شود. بیشترنیز  اهیالسر

زیرنویس، با  دوستان سینمازیادی از بین برده است و بسیاری از  ودنیاز به دوبله را تا حد ،دیگر کشورها

 کنند.میها را تماشا ها و سریالفیلماین 

 بنگالدش المللیهای بینجشنواره

اسفند سال  2۷ در این جشنواره برگزار شد؛ بنگالدش ستقاللاز اقبل  ،این منطقه اولین جشنواره ،عواق رد

فیلم اکران  11 ،کشور 11از  ،در این جشنوارهد. شافتتاح داکا و الهور  ،(م 1965مارس سال  18) 13۴3
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کران لَکَ الن بادر سا( 13۴2)مجید محسنی مهر،  گردندپرستوها به النه بازمی ،از ایران شد؛ که

اولین بار  ،(م 1993) 13۷2 در سالنیز بنگالدش بعد از استقالل  .(م 1965مارس،  23بیغم، مجله شد )

 فیلم سینمای ایرانی اکران شد. ،داکاالمللی دومین جشنواره بین ، دبیرمالتوسط آقای احمد مجتبی ج

 :قول آقای جمال بنابر 

در رایزنی فرهنگی مونیخ نشسته  ،هاربعد از ن آلمان ونیخالمللی مبین جشنوارهدر  ،م 1991سال  من در»

 سر بر روی کهرد شدند او سلیقهو خوش زیبازنان از گروهی  ،ناگهان منتظر اکران فیلم بعدی بودم که و

 توقع نداشتم که زنان ایرانی بگویم،باید  ،واقعدرند. منتظر ورودی سالن بود و نقاب زده صورتشان و

بود مذهبی  بسیارایران یک کشور  ،به نظر من که در ابتدا باید اعتراف کنم کنند!لم تماشا مییف ،ابباحج

 جا هر ، بهدر سراسر جهان ، زیراشکست خوردممینه در این زاما من  ؛که نگاهی منفی به آن وجود داشت

 شوبا ،ه تماشا کردمک فیلمیاولین  ،در آنجا دارم.های ایرانی فیلم بهزیادی  عالقه ، هنوز همروممیکه 

این فیلم را  136۴ سال در بود که بهرام بیضایی ،این فیلم هکارگردان و نویسند بود؛ کوچک غریبه

که در سال -المللی داکا . در اولین جشنواره بینبهترین خاطرات من استاز  فیلم، یکیاین  .استساخته 

ی سینمای هایاکران فیلم رد تالش کردم تا رسیاب -برگزار شد نبیزمؤسسه فیلم ( توسط م 1992) 13۷1

 نهایت، ، درالمللی داکابین اما در دومین جشنواره؛ این امر صورت نگرفتمتأسفانه ایرانی موفق شوم که 

 «(.63-62: 2015)سِلُالیِد،  به این کار شدم.موفق 
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مدی، یداهلل ص) دانستد میمردی که زیا ازجمله ایران اکران شد؛از  فیلم سینمایی 6 ،شنوارهاین جدر 

 ساواالن ،(1363)رسول صدر عاملی،  های داوودیگل(، 1365مسعود جعفر جوزانی، ) شیر سنگی(، 1363

مجله ) (1365، ناصر تقوایی) خورشید ناخدا ،(136۷ ،پوررسول مالقلی) افق(، 1368 ،یداهلل صمدی)

در این  است کهه رگزار شداره بجشنو 19، تاکنون م 2021 - م 1993 سال از .(23-21: 13۷2، نبیز

 در حتی .گرفت ی نیزی گوناگونهاجایزه کهاکران شد  ایرانی یفیلم سینمای ۴00از  ، بیشهاشنوارهج

هر سال  .(ژوئیه 15: 2021)مصاحبه حضوری،  هم به اکران رسید فیلم 30-20 ها،ارهنوجشاین برخی از 

 ؛کنندمیایرانی نیز شرکت  کنندگانتهیه و گران، داورانبازی ،انبسیاری از کارگردان ،هاجشنوارهدر این 

کرامتی، (، رضا میر کریمی، جعفر پناهی، مهتاب م 2012و تهمینه میالنی ) یداریوش مهرجوی ازجمله

جشنواره  جزب .... ( وفارابی مدیرعامل بنیاد) تابش علیرضایر اسفندیار، ، امحکمت، فاطمه معتمدیمنیژه 

 هاییلمف ،هر سال آزاد نیز و المللی فیلم کوتاهجشنواره بینفیلم کودکان و جشنواره  کا درالمللی دابین

 .شودیمبه نمایش گذاشته ایرانی  سینمایی

در گسترش سینمای ایران در  ی ایران در داکاجمهوری اسالم رایزنی فرهنگینقش 

 بنگالدش

جمهوری  رایزنی فرهنگی بنگالدشدر ی ایران گسترش سینمای فعال در زمینه یکی از مراکز و نهادها

 ،رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در داکا سویموجود از  اراست. مطابق  ی ایران در داکااسالم

 کوچک پرنده ازجمله .ه استلی دوبله شدبه زبان بنگا سریال ایرانی 2و  یسینمایفیلم  ۴۷تاکنون 
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(، 1369، افخمی )بهروز عروس(، 13۷0، زادهفخیم )مهدی دهزشتاب (،1366درخشنده،  نراپو) خوشبختی

 )فریبرز سفیر(، 1383، طادیشیخ )پرویز هم پرده پشت(، 138۴، نیا بزرگ )محمدرضا زندگی برای جایی

 دگینز بگذار(، 13۷0، بیضائی )بهرام مسافران (،1382، نژاد حمید )عزیزاله سرما اشک (،1361، صالح

پرچمدار  / روز واقعه (،13۷9، بحرانی شهریار ایدقیقه 90فیلم ) مقدسمریم  (،1365، قریب )شاپور کنم

های گل (،136۴، الوند سیروس) آوار / زلزله(، 1365، صادقی راکب) دبیرستان (،13۷3، اسدی شهرام)

، مجیدی مجید) مانهای آسبچه ،(1351، قریب شاپور) غریبه (،1363، عاملی صدر رسول)داوودی 

مهدی ) بهار در پاییز، (13۷0، حبیب کاووش ) امید، (136۷، محمد بزرگ نیا) کانجلیآ تیکش (،13۷5

ساموئل ) هاعقاب، (136۷، کاظم بلوچی) ارثیه، (13۷2، ئل خاچیکیانسامو) بلوف، (1366زاده فخیم

 ریزگ، (13۷9 ،محسن مخملباف) سفر قندهار، (1363، اکبر صادقی) پایگاه جهنمی، (1363، خاچیکیان

 رج مینوب ،(136۴، مجید قاری زاده) پدربزرگ، (1363)ایرج قادری،  راجات، (13۷1، یجیران فریدون)

خط ، (1362، حبیب کاووش) شاهداد، (13۷2، منوچهر مصیری) آخرین خون، (13۷5، یاک یحاتمابراهیم )

من الو الو ، (113۷، ابوالحسن داوودی) دنروبرها به بهشت نمیجیب ،(136۴ ،محمدعلی طالبی) پایان

، زادهصباغمهدی ) کارانبدل، (13۷5، سعید سهیلی) شبیه باران یمرد، (13۷3)مرضیه برومند،  امجوجه

، (13۷0، ابوالحسن داوودی) سفر جادویی، (13۷0، ینیحس یسجاد یعل یدس) مدرسه پیرمردها، (13۷6

، (13۷2، زادهیمفخ دیمه) همسر، (13۷۴، سیامک اطلسی) رااجرمسفر پ ،(13۷0، سیروس الوند) دربرخو

ایرج ) ده بمانمخواهم زنمی، (136۴ ،ساموئل خاچیکیان) پلنگزیو، (13۷3، ایرج طهماسب) قرمزیکاله
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، ایرج طهماسب) دختر شیرینی فروش، (13۷1، ابراهیم حاتمی کیا) تا راین هاز کرخ، (13۷3، قادری

از این نسخه چیزی باقی ) مقدس یممرال سریو  (1380 زادهیعبدالعلعلی ) انتارزن تارز و (1380

 (.ه استرفتاز بین کامالً ) سلطان و شبان( و نیست

به زبان بنگالی ترجمه شده  ،نافیلم توسط آقای موالنا محمد محبوب الرحم 13، هادر میان این فیلم

اولین که  با این عنوانلی وجود داشت بنگالدش، سؤا ملی یدر کنکور استخدام م1995در سال  است.

 استن اآقای موالنا محمد محبوب الرحم ،سؤالپاسخ این  است؟ چه کسیخارجی  یفیلم سینمایمترجم 

نام بی ه ب ،ها در تلویزیون ملی بنگالدشبعضی از این فیلم سینمای خارجی بود. مترجماولین  ،ایشان که

 بود.( 1366ه، شنددرخ پوران) خوشبختی کوچک دهپرنشد که اولین فیلم هم  پخش (BTV)تی وی 

نا، کس بازار، خولنگ، کُا، چیتاگراجشاهی ازجملهی مختلف بنگالدش هارها در شهاز این فیلم بسیاری

بیشتر سفانه پرینت متأ اما ؛نمایش داده شدگورا از طرف رایزنی فرهنگی ایران سینگ، بُ نیمِبریسسال، مِ

دست رایزنی فرهنگی ایران در  درحاضر  حالدر ، هااز این فیلم بسیاریو  از بین رفتهها این فیلم

ها دوباره هنوز هم اگر این فیلمد. نندار ، مجوز پخش نیزهاکدام از این فیلمحتی هیچ و نیست بنگالدش

 استآنچه مسلم  است.، بسیار این کشور ش درخاطبانم گذاشته شوند، و به نمایش شده یصداگذار

به  ایشبکه ،بی تی وی بعد از .اندشدهایران آشنا  با اهفیلمن یااز طریق  ،این کشور از مخاطبان یبسیار

طیل تعاین شبکه  ،م 2013 سال در لیکن چیزی نگذشت کهکرد  هافیلماین  ع به پخششرو ،نام دیگُنتُ

 شد.
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 های ایرانیفیلم مورد درها گزارش و هامقاله ،هاکتاب

 هاو کارگردان ایرانی یسینمای هایفیلم مورد در ابو کت مقاله ،ها گزارشده ،تاکنونن بنگالی در زبا

 شد. اشاره خواهد به بخشی از آنهادر ذیل نوشته شده است که 

 ها:کتاب

از  ین کتاباکُمار کُندو است.  رب آقای آپ ،این کتاب نویسنده :)سینمای ایرانی( ایرانی چالُچیترا -1

فهرست این  ازجملهصفحه دارد.  95به چاپ رسید که  138۷در سال  داکا ها پُکَشرنتانتشارات ایتَّدی گ

فرهنگی  )سخنرانی رایزن سینمای ایرانی پرده پشتدرت ق، : تاریخ آغاز سینمای ایرانکتاب

طارق  ،بنگالدشی انکارگردان ترینو برگزیده ترینبرجسته از یکی و یمحمدرضا هاشم دکتر یآقا 

از مجید  رنگ خدا ،از عباس کیارستمی طعم گیالس، از مجید مجیدی نبارافیلم خالصه و نقد ، مسعود(

این . از مجید مجیدی های آسمانبچه، حسین لطفیالماز غ دبختباز بهروز افخمی،  عروس مجیدی،

 ده است.ها نوشته شتاریخ سینما و فیلم مورد درترین کتابی است که پرفروش از یکیکتاب 

رُدرا عارف و  انآقای ،این کتاب مدیران مؤلف و :(ی ایرانیهاارگردانک )مصاحبه فیلم مِکَرِر وَشَ -2

و چاپ  138۷سال  است که چاپ اول آن در اوای تیزَّاز انتشارات  اب،هستند. این کتبیجای احمد 

های ده کارگردان بهمصاحامل صفحه دارد که ح 1۷6این کتاب،  ، به بازار رسید.139۷ دومش در سال

محسن ، یخسرو سینایی، عباس کیارستمی، یداریوش مهرجو ازجملهاست؛  های آنانمنقد فیلایرانی و 

 سمیرا مخملباف. همن قبادی وبابک پیامی، بتهمینه میالنی، جعفر پناهی، دی، مجید مجیمخملباف، 
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خانم  ،این کتاب نویسنده: (زن کارگردان 10)سینمای ایرانی:  نیرمَتَهنَری  10چالُچیتر:  ایرانی -3

 1۴2 حاوی وه به چاپ رسید در داکا 1390 در سال ،وَشَچیترااین کتاب از انتشارات  اسالم است. اودیسا

انا یآر ازجمله نام برده شده است؛ ایرانی زن کارگردان 10طور خالصه از به ،در این کتاب است.صفحه 

مرجان ، ورزمریم کشا، پوران درخشنده، ینه میالنیتهم، گراناز موسوی، ملک نصر یاسمین، فرشاد

هر برای معرفی  در این کتاب، ف. نویسندهحنا مخملبا و سمیرا مخملباف، ن بنی اعتمادارخش، ساتراپی

 آنان. هاینقد فیلممعرفی، مصاحبه و  :ه استکردتقسیم سه بخش  کارگردان، مبحث را به

سط شاندیپان عباس کیارستمی تو هایمصاحبه و ترجمه گردآوریاین کتاب،  :)طعم گیالس( ریر شَدج -۴

 به چاپ رسید.در داکا،  1395در سال  دارد و از انتشارات نکته،صفحه  191 است که واتّاچَرجُ

آن نیز ژانر  ، مومو رحمان بوده واین کتاب نویسنده )صد سینمای برتر جهان(: بیشّاشِرَ شاتُ سینما -5

 ۴ ،در این کتاباکا چاپ شد. ددر  ،کِری یِتیواز انتشارات  1395 لاین کتاب در سا نقد و تحلیل است.

های آسمان و عباس کیارستمی(، بچهنیمه نزدیک )محسن مخملباف(، طعم گیالس ) ازجملهفیلم ایرانی 

 نقد و تحلیل شده است. یکل طوربه ،رنگ خدا )مجید مجیدی(

از  9931و در سال شده است  ش مجید نوشتهیاپِتوسط )خانه سینمایی من(: این کتاب  اَمَر سینما گار -6

 ۴0 ،این کتاب درنقد و تحلیل است.  ،این کتابژانر  داکا به چاپ رسید.در ، وای تیزَّاانتشارات سوی 

)عباس کیارستمی(،  طعم گیالس ازجمله است؛ شدهنقد و تحلیل  ،فیلم ایرانی 3برداشته شده و  فیلم

 (.یبهزاد رفیع)سکوت رعنا و  جدایی نادر از سیمین )اصغر فرهادی(
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داکا به از انتشارات شُدُّشُّر در  1389دیتی فَلگونی نوشته و در سال ااین کتاب توسط خانم سیب(: )اَپِل  -۷

 سیبدیالوگ فیلم سینمای ایرانی از  ی جالب این است که موضوع این کتاب کامالًنکته چاپ رسید.

 )سمیرا مخملباف( گرفته شده است.

به چاپ دوم رسید. نویسنده این از انتشارات کَکُلی م  2021این کتاب در سال  تِ پَرَنتارِ:ایرانِر پا -8

طور های ایرانی بهدرمورد فیلم در این کتاب یک بخش کتاب آقای دکتر محمد ممیت الرشید است.

    مختصر اشاره شده است.

 

 :هامجله

ه ب، ی ایران در داکاجمهوری اسالم رایزنی فرهنگیسوی این مجله از  :(Newsletter) نیوُز لِتَر -1

 هر تقریباً سال سابقه دارد و 36بیشتر از  م تاکنون 1986از سال  مجلهاین  .شودمیچاپ  زبان بنگالی

بیشتر از  ،در این مجلهشود. می گزارش دادهنیز موضوعات مختلف شود و چاپ میاز آن، یک شماره  ،ماه

 نوشته شده است. ،یرانیا یسینمای هاییلمف در موردگزارش  100

به چاپ  (DURS) فیلم دانشگاه داکا هر سال از طرف مؤسسهاین مجله  :(Flashback)فَلَشبِک  -2

ی بنگالدش یی فیلم سینمانسخه در زمینه 23تاکنون و م  1996این مجله در سال  اولین نسخه رسد.می

لیل شده های ایرانی نقد و تحردان و فیلمگردرمورد کاگاه گاهها در این مجله د.به چاپ رسیالمللی و بین

 .(م 2021ژوئیه،  29، طاهر جهادیوگو با دبیر مؤسسه آقای ابو)گفت است
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از سال  شود.به نام راجشاهی چاپ می ،از شهرهای شمال بنگالدش یکیدر مجله  این :نمِجیک النتا -3

های فیلم در موردگزارش  ، بیش از دهدر این مجله .ه استنسخه به چاپ رسید 21 ،تاکنون م 2012

 .ه استنوشته شدایرانی 

رسد و در این مجله المللی داکا به چاپ میاین مجله هر سال در جشنواره بین: (Celluloid) سِلُالیِد -۴

 شود.ایرانی تعریف می یسینما هایتاریخ فیلمخالصه و تحلیل و نقد و 

 هامقاله

ز آن مقاالت توسط یکی ا است. شده نوشتهایی ایرانی های سینمی علمی هم درمورد فیلممقاله چندین

توان می که تقریباشده است نوشته  «مان معاصرسینمای ملی ایران در ز»عنوان بهآقای مَنظرِ حَسین 

 یدومین مقاله .(۴5م:  2005)جُگَجُگ، است.طور خالصه گفت نخستین بررسی و نقد سینمایی ایران به

 دانشگاه راجشاهی، ت و تاریخ و فرهنگ درالمللی ادبیاهمایش بین نخستین که در این زمینه نوشته و در

است که « در جامعهآن نقش پیرنگ جهانی شدن فیلم سینمایی ایرانی و »عنوان ابگردید ه ئارا بنگالدش

های امههم در روزنگزارش  دچن این عالوه بر دکتر محمد ممیت الرشید و زکریا است. گان آننویسند

on Conference International st1 ) نداک شایان توجهی ک هر مختلف چاپ شده است

122: 2019Literature, History, Culture. ).    
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 به زبان بنگالی یرانیسینمای ا مترجمان

 آغازترجمه و دوبله  ،رایزنی فرهنگی ایران در داکا سویسالی که از  همان :دکتر محمد محبوب الرحمان  -1

 قسمت( 5 ،سیناابن و از)از سلطان و شبان  سریال 2و فیلم  13، م 2005-1992ی هاسال میانشده بود، 

 .(0212ه یئژو 13)مصاحبه تلفنی،  توسط او ترجمه شده است

 های رایزنی فرهنگی ایران در داکااز فیلم فیلم 1۴ تقریباً، هان سالهما نیز در :آقای نور حسین مجیدی  -2

 .(2021زویئه  1۴مصاحبه تلفنی، ) ه استترجمه کرد

فیلم ترجمه و  50 تقریباً ،م 2005 سال تا در داکا فرهنگی ایرانی یرایزن :ر عیسی شاهدیدکتآقای   -3

قسمت و  5، سیناابنشبان و از )از سلطان و سریال  3فیلم و  ۷2 بیشوایشان، کم. ددوبله کرده بو

 50ز د اچن هر .نجام داده بودتا ترجمه ویرایش ا دچن از و هکردترجمه  حضرت مریم(همچنین سریال 

بسیار پایین کیفیت با ها از آنفیلم،  20تا  15 تنها ایران ترجمه شده در رایزنی فرهنگی سریال 3فیلم و 

مجوز  پخش ک فیلم همیهیچ یی که باقی ماندههافیلم وند ااز بین رفتهها سریال و کل؛ است باقی مانده

 ندارد.

 کا ودانشگاه دا وه زبان و ادبیات فارسی درو دانشیار گر عضو هیئت علمی الرشید،دکتر محمد ممیت   -4

و  سینمایی هایفیلم وباره ترجمه و دوبلهکه د- 1395سال  از مترجم جدید این دوره است که

 سریال 6 ایشان تاکنون، آغاز کرده است.ا بخش دوبله بهمکاری را ه است. شداحیا  های ایرانیسریال

 ،(اهلل سلحشورفرجمردان آنجلس )(، اهلل سلحشورفرج) حضرت یوسف پیامبر ازجملهتلویزیونی ایرانی، 
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( زادهنادر طالب) رت منجیابش، (شهریار بحرانی) حضرت مریم مقدس، (سید داوود میرباقری) نامهرتامخ

ملک  ازجمله، (SAشبکه خصوصی اِس اِ )برای  ایرانی یفیلم سینمای 33و  )حسن فتحی( شهرزادو 

جر، بدوک، احبه قند، سکوت رعنا، مه کاهلل، مزار شریف، یاهیم خلیلسلیمان نبی، حکایت عاشقی، ابر

هم  ها باباران، فرشتهآخرین ملکه زمین، تیر فرمانده، آزادی مشروط، خیربهشببوسیدن روی ماه، 

، 13حق سکوت، عقاب صحرا، خواب آب، فرمول  است،، به همین سادگی، خدا نزدیک 3چ ایند، آمی

، بایسیکل ران، پدر آن برای مادر، چتر سبز، جنجال در عروسی، امکان مینا ایارهفصل بلوغ، حورا، گهو

در شبکه  که به زبان بنگالی ترجمه کرده ،رفقای خوب تگرگ و ،بند دیگری، راه آبی ابریشم، در

 .پخش شده است (SA) س اِخصوصی اِ

 را نیایرا یفیلم سینمای 12 ،(Chorki)کانال چارکی  درپخش آنالین برای موارد،  این جزب دکتر الرشید

از  .شده است برداشته انگلیسی به زبان بنگالی هایها از زیرنویسیاین فیلمرا زی ویرایش کرده است.

نیوکاسل،  تُپُلی و من،جهان با من برقص، کارت پرواز، خروج، هزار تو، شاه کُش، ژن خوک،  جمله

از طرف  های ایرانیو سریال هافیلم این زم به ذکر است کهال .و پیلوت خانه )اِو(هایالیت، دوباره زندگی، 

ترین کار او، مهم شده است. بسته نیز قراردادو  مجوز گرفته کامالً آن،کنندگان های ایرانی و تهیهشرکت

از بهمن  این فیلم ت.اس )نیروانا( «دین دَ دِ»بنگالدش  -ناولین فیلم مشترک ایرا ترجمهو  همشاور

 جشنواره م 2021در سال  نیروانافیلم  است. زمزممرتضی آتش  کارگردانه که شد داریبرفیلم 139۷

 )خبرگزاری صبا(. نخستین اکران خود را تجربه خواهد کرد ینروژ المللیبین
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از این  بخشی کهبود  «شبی که ماه کامل شد» فیلم ایرانیترجمه و  همشاور نیز این مترجمکار دیگر 

با  یهای مشهور بنگالدشها و تلویزیونمهو در روزنا هدبرداری شفیلم روز 10 ، دربنگالدش در فیلم

این  .(1۷: 2018، رحمان) شده استچاپ و پخش  ییهاگزارش ،این فیلم مورد در اهمیت فراوان

اکران  1398ره فیلم فجر جشنوا در برداری شده وایرانی بود که در بنگالدش فیلمنخستین فیلم سینمای 

ایرانی به  مستند یک این مترجمتوسط  .نرگس آبیار بود نمخاآن نیز یزه ملی گرفت. کارگردان جا 8شد و 

 درد این مستن شده است؛ترجمه بنگالی  زبان فارسی به زبان از (139۷، مرتضی آتش زمزم) شرم بودانام 

اردیبهشت  5و  فیلم فجر در تاالر وحدت المللیبینجشنواره  36در  بوده که مسلمانان روهینگا مورد

آنجلس های مستقل کوتاه لسم از جشنواره فیلم 2021این مستند در سال  ه است.اکران شد 139۷

 .(:36636teater.ir/news///https)جایزه گرفت 

 هاهایرانی در دانشگا مطالعات سینمای

 در. گیردمی صورتهای ایرانی تدریس فیلم مورد درآن، های مختلف دانشگاه و در در سراسر بنگالدش

 هات ترجمیادب و یرانیا نامهنمایشو  لمیفبه نام  اییرسک ،زبان و ادبیات فارسی تهرش و در داکادانشگاه 

سینمای ایران قبل و بعد از انقالب، واحد تاریخ سینمای ایران،  ایندر  ، وجود دارد.ه و کاربرد(ینظر)

در سال  شود.یدرس داده م نانهای آیرانی و فیلممشهورترین کارگردانان اهای سینمای ایرانی، جشنواره

بهمن با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در داکا  30و  29، 28 توسط این گروه 1386

 فیلم سینمای ایرانی نمایش داده شده است (TSC)اِس سی تی  دانشگاه داکا به نام تاالر بهترین در
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 مورد درمختلف  هاینیز کرسی و عکاسی یلمف مطالعات تلویزیون، در رشته ،جز اینب .(80: 2008)نِیُزلِتَر، 

وجود دارد و در این زمینه ، اصغر فرهادی و جعفر پناهی یهای عباس کیارستمی، داریوش مهرجویفیلم

و  فیلم، سید شاهزاده الکریم، مربی گروه مطالعات تلویزیون ازاحبه تلفنی و ایمیلی )مص شودمیتدریس 

و استاد  کارگردان ،تدوینگر، مستندساز، برداریلمف سفالیی مسعودآقای  ،م 2018در سال . (عکاسی

 تدریسنیز به  روز 10 یک کارگاه درست کرد و ،برای این گروه آمد و ، به بنگالدشایران دانشگاه هنر از

د اره کراشوجود داشت،  های ایرانیفیلم در موردتمام نکاتی که به او  مشغول بود.

(iranmirrorbd.com). ه داکا، دانشجویان از گروه مختلف از همکاری دانشگاه داکا یک در دانشگا

های این مؤسسه فعالیات م تأسیس شد. 1993مؤسسه به نامه مؤسسه فیلم دانشگاه داکا در سال 

دانشگاه  تا کارگاه برای دانشجویان 213 م تاکنون 0020 از سال فَلَشبِک مجله زجب پردازد.میاگون گون

 هاینشسته درمورد فیلم 5ها . از این کارگاه(https://www.dufs.org) است برگزار کردهداکا 

 ی ایرانی نقد و تحلیل و اکران شده است.یسینما

های عباس کیارستمی، مجید مجیدی، محسن مخملباف از فیلمف مختل هایرسیک ،در دانشگاه جاگانَّت

در  .(2019-2018، های کورسریزیهبرنام) شودیمتدریس  هاآنوجود دارد که در  و جعفر پناهی

 کند؛های ایرانی اشاره میفیلمبه  ،های مختلفدر درسو خبرنگار ارتباطات  رشته ،دانشگاه چیتاگُنگ

... و نزدیک نیمه، سفر قندهار، از سیمین ان، رنگ بهشت، جدایی نادرهای آسمسیب، بچه ازجمله

 .گروه ارتباطات و خبرنگار( صائمه عالم، استادیار ماز خان)مصاحبه تلفنی 
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 هاکنندهتهیهها و شرکت دوبله

و بازرگانی یک شرکت به نام  م 2018سال  ،از رایزنی فرهنگی ایران در داکا در دوره جدید یعنی بعد

نی تلویزیو هایسریالدوبله عنوان با  (Platform Media & Marketing) رمهای پَلَتفُرسانه

 مجموعهنیز  این شرکت خرین دوبلهآ بود. مختارنامهدوبله  هم لین کار این شرکتاوافتتاح شد.  ایرانی

سریال  5و  ایرانی یفیلم سینمای 32نون، تاکبود.  (139۷فریدون جیرانی، ) نهنگ آبی ،تلویزیونی ایرانی

 یباًتقر ،در این شرکت ،حاضردر حال  ده است.کرایجاد  برای جوانان یشغل جدید شده کهایرانی دوبله 

کار اصلی این  واقع، . دریک گام مهم است واقعاً امر، اینهستند که  رنفر مشغول به کا 200تا  150

ر رای، مَ)مصاحبه با خُکُن کُ انی استهای ایراری فیلم و سریالدوبله و صداگذ ، در حال حاضرشرکت

 .(عامل شرکتمدیر

 گیرینتیجه

ایرانی در  یسینمای هایفیلمدوبله که توان گفت می ،هشاین پژودر  مختلف هاییپس از تحلیل و بررس

بنگالدش  در میان جامعه ثیرگذارأتیک کار بسیار بلکه  بودهکار فرهنگی یک  تنهانه ،کشور بنگالدش

کار برای جوانان فراهم شده است. ایران پس از انقالب اسالمی، در  هایزمینهآن،  موجببهکه است 

اما متأسفانه این امر در سینمای بنگالدش  ؛تغییراتی ایجاد کرد هایشسریال حتوا و مضامین سینما وم

و تماشای فیلم و . پیش از پخش کندمیسیر  ایافسانهو قهرمانان  پردازیخیالاتفاق نیفتاده و در نوعی 

زندگی اقعیات و توانمینیز  که در دنیای مجازی کردندنمیایرانی، مخاطبان این کشور، باور  هایسریال
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بنگالدش،  مردم فکر و اندیشه ایرانی، هایسریالسینمایی و  هایفیلمبا نمایش  .روزمره را نشان داد

یک قهرمان و شعاری  تواندمیسریال  رقص و آهنگ، فیلم و جزبکامالً باز شد و متوجه شدند که 

 داشته باشد. بخشلذت

 نابع و مطالعات:م

 بنگالیمراجع  -الف

 ، داکا.پَتُک شُمَبِش نشر )به زبان بنگالی(،بنگالدشِر چالُچیترا اَنداُلنِر ایتیبِریتَّا (: م 201۴االسالم، مرشد )

 : داکا1۷ ص، اوت، شنبه 11 مطیع الرحمان،روزنامه سردبیر  و،پُرُتُم اَلُ(: م 2018رحمان، اَدُر )

 : داکازوئن 29 دبیر روزنامه مطیع الرحمان،سر ،پُرُتُم اَلو(: 201۷ علی، معصوم )م

 نشر، ۷فوریه شماره جُگَجُگ،  ، مجله ماهانه«معاصر سینمای ملی ایران در دوره» م(: 2005حسین، منظر )

 راجشاهی.: ماهَنُگُر

 .: داکا1ژانویه، ص  8مجله هفتگی،  ،چیترَلی :م( 1965، اِس اِم )پرویز

 ، انتشارات پالُل: داکا.چالُچیترِر اِتیهَش رشِدِبنگالم(:  201۷پام ) حیات، آن

 .داکا دسامبر، 31-23ماهه،  6مجله  فیلم سُسَیتی، زینب :م( 1993)احمد مجتبی  ،جمال

  .داکا ،ژوئیه 30، 2-1نسخه ، 36ماهه، شماره  6مجله  سِلُالیِد، :م( 2015) احمد مجتبی ،جمال

 .داکا سپتمبر، ،هیانمجله ماه کَلی و قلم، :م( 2019)ابو  ،الحسنت
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