
 
 
 

 
 شمارند!دندان اسب پیشکشی را نمی

 
 با دکتر محمد شهبا وگوگفت
 زیرنویس فیلمترجمۀ  ۀدربار 

 
اخیر اتفاقی در ایران افتاده  ۀهای خارجی در دو دهزیرنویس فیلم ۀدر زمین فر:خزاعی

نظیر است و آن این است که که احتماًال حداقل از جهت کّمی در سطح جهان بی
ی هافیلمکردن خودجوش سراغ زیرنویس صورتبهای بسیاری های غیرحرفهگروه

  ند.اهخارجی رفت
در سطح  های خارجی در ایران از نظر کّمیتوان گفت که زیرنویس فیلمالبته نمی شهبا:

نظیر است. از نظر کّمی بیشترین مقدار یا تعداد زیرنویس مربوط به کشور چین جهان بی
شود. هایی که به این زبان زیرنویس میها و سریالاست، با جمعیت انبوه و شمار زیاد فیلم

ها، در چند کشور که زبان غیر انگلیسی یا فرانسه این فعالیت ۀویژگی مشترک تقریبًا هم
ای کار غیرحرفه صورتبهها دارند، همان است که شما اشاره کردید، اینکه این گروه

ای یعنی اینکه بدون دریافت دستمزد و فقط از سر عشق و عالقه کنند. منظورم از غیرحرفهمی
  احترام و تقدیر است.  ۀشایستدهند. فعالیتی که این کار را انجام می

  دانیم؟ اینها کی و چگونه پیدا شدند؟چه می هاگروهاز این  فر:خزاعی
ویژه که بسیاری از این افراد به دقیقی از فعالیت این افراد وجود ندارد. به ۀتاریخچ شهبا:

توان گفت طور کلی میکنند. اما بهدالیل کامًال قابل درک از ذکر نام واقعی خود پرهیز می
ها، زیرنویس هم در کشور ما رواج یافت. مخصوصًا با رواج های دیجیتال فیلمبا رواج نسخه

ایجاد کرد و به  notepadای مانند افزار سادهشد فایل زیرنویس را در نرمکه می srtقالب 
های ترجمه، زیرنویس فیلم را آموختگان رشتهاشتراک گذاشت. با افزایش شمار دانش

 −کردن فیلمتوان نوعی تمرین در ترجمه هم در نظر گرفت. یعنی این افراد با زیرنویسمی
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طور به تمرین ترجمه پرداختند. البته همان −ارغ از انتقادهای رسمیکه معموًال فعالیتی است ف
مند به سینما یا عشق فیلم هستند. ازآنجاکه که گفتم، اکثر این افراد خودشان عالقه

فعالیتی  subtitle workshopافزارهای ویژه مانند کردن فیلم، مخصوصًا با نرمزیرنویس
اخیر در بیشتر ۀ ی آن را انجام دهد، این کار در یک دهتنهایتواند بهنفره است و فرد مییک

منتشرشده (با  ۀکشورها رواج یافته است. به این ترتیب که مترجم یا مترجمان با توجه به نسخ
ۀ (کسی که نسخ encoderوضوح متفاوت و طول زمانی و تعداد فریم در ثانیه) یا براساس 

کرده)، فایل زیرنویس آن فیلم را دانلود و سپس ترجمه دیسکی فیلم را به فایل دیجیتال تبدیل 
ها) نیز در همان فایل بندی زیرنویسکنند. زمان شروع و انتهای هر دیالوگ (یعنی زمانمی

های فارسی که ما شود. اغلب زیرنویسزیرنویس انگلیسی مشخص شده و فقط کپی می
د، یعنی بدون تماشای فیلم. و به گیر بینیم از روی فایل زیرنویس انگلیسی آن صورت میمی

این موضوع در ترجمه و  شود.اسامی افراد نادرست ضبط می همین دلیل گاهی نام فیلم یا
دهد زیرا متن فارسی نه از روی های غیرانگلیسی بیشتر خودش را نشان میزیرنویس فیلم

مورد  بلکه از روی زیرنویس انگلیسی ترجمه شده است. در ،زیرنویس اصلی آن زبان
افزارهای گوهای فیلم با نرمو شود، بلکه گفتزیرنویس انگلیسی نیز معموًال فیلم تماشا نمی

افزارهای ساخت شود و سپس در نرمتبدیل گفتار به نوشتار (مانند درگون) استخراج می
  شود. بندی میاصطالح زمانگیرد. یعنی بهزیرنویس، در جای مناسب قرار می

  دون تماشای فیلم؟یعنی ب فر:خزاعی
های فارسی اغلب از روی فایل زیرنویس انگلیسی صورت بله. گفتم که ترجمه شهبا:

ها، آنها را ترجمه وگو گفتآید که کسی با تماشای فیلم و شنیدن ندرت پیش میگیرد. بهمی
شود های ترجمه) ذکر میکند. اگر چنین موردی رخ داده باشد، معموًال (برای توجیه اشتباه

است و احتمال اشتباه در آن وجود دارد. این در مواردی » یداریشن« صورتبهکه آن ترجمه 
دهد که فیلم مشتاقان زیادی دارد ولی هنوز فایل زیرنویس انگلیسی آن تولید نشده و رخ می

  در دسترس نیست. 
توانیم این حرکت خودجوش و مردمی را که تکنولوژی امکانش را برای آیا می فر:خزاعی

جنبشی که بدون آن قطعًا امکان  ؛هنری بدانیمنوعی جنبش فرهنگیما فراهم کرد 
ویژه در شرایطی شد، بهبردن از سینمای جهان برای اکثریت ما فراهم نمیفهمیدن و لذت

 خارجی ی منتخبهافیلمبینیم و در تلویزیون هم سینما نمی ۀکه فیلم خارجی را بر پرد
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  آید؟با سانسور سنگین به نمایش درمی 
آمیز است. شاید بتوان آن نظرم کمی اغراقها بهبه این فعالیت» جنبش« ۀاطالق کلم شهبا:

دانست. دلیلش این است که اکثریت تماشاگران » دلمشغولِی معطوف به فرهنگ«را نوعی 
هرحال، دهند. زیرا بهکرده، دوبله را ترجیح میهای خارجی، حتی در قشر تحصیلفیلم

ا زیرنویس، مقداری از توجه را از تصویر منحرف کوچک تلویزیون ب ۀتماشای فیلم بر صفح
های توان منکر این قضیه شد که رواج زیرنویس فارسی برای فیلم، نمیحالبااینکند. می

ها داشته است. های غیر انگلیسی، سهم شایان توجهی در فهم آن فیلمویژه فیلمخارجی، به
ه صداهای اصلی بازیگران خارجی را کردن فیلم این مزیت را دارد کگذشته، زیرنویسازاین

مریکایی، انگلیسی، فرانسوی، آشنویم. برای برخی تماشاگران، اینکه بازیگران خارجی (می
آید. اگر یک فیلم یا سریال زنند عجیب به نظر میحرف می» فارسی«هلندی، و الی آخر) 

شوید. یعربی یا ترکی تماشا کرده باشید، متوجه منظورم م ۀایرانی را با دوبل
دانند که آن فیلم به درست است که این تماشاگران می

شناختی، عربی یا ترکی دوبله شده، اما از نظر روان
زدن بازیگران ایرانی به زبان مثًال عربی یا سوئدی، حرف

کند که میان تماشاگر و فیلم فاصله نوعی غرابت ایجاد می
ی سینما هاهای خارجی را در سالناندازد. اینکه فیلممی

بینیم، و نمایش آنها هم در تلویزیون، با اجمال! همراه نمی
برانگیزی است که فعًال است، خب، وضعیت تأسف

ای شود کاریش کرد. اینجاست که تالش فردِی عدهنمی
احترام و تقدیر  ۀها شایستکردن فیلمبرای زیرنویس

شود، حتی اگر چند اشتباه هم در ترجمه وجود داشته می
  . باشد

ایجاد شده است؟  هاگروهاین وضعیت طول این دو دهه چه تغییراتی در ر د فر:خزاعی
های اولیه خارج شده وهوای آماتوری سالکردن امروز از حالرسد زیرنویسبه نظر می

  ای پیدا کرده است.و یک ُبعد تجاری و حرفه
ها، یا بهتر بگویم این افراد، فاقد سازماندهی به معنای مرسوم کلمه هستند و این گروه شهبا:

کنند بدون اینکه از کار یکدیگر حتی گاهی یک فیلم را چند نفر ترجمه و زیرنویس می

اطالق کلمۀ 
«جنبش» به این 
فعالیتها بهنظرم 
کمی اغراقآمیز 

است. شاید بتوان آن 
را نوعی «دلمشغولِی 
معطوف به فرهنگ» 

  دانست.
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رد. کافی رمان وجود دا ۀاطالعی داشته باشند. تقریبًا مثل همان وضعیتی که در مورد ترجم
فارسی از  ۀمعتبری شود، در مدت کوتاهی چند ترجم ۀجایز  ۀی برنداست یک رمان خارج

فرمایید زیرنویس کردن از آن حالت آماتوری اولیه خارج شده، شود. اینکه میآن منتشر می
های زیرنویس پیشرفت کرده و جواب من هم بله است و هم نه. بله، به این دلیل که فناوری

فنی درآمده. نه، به این  ۀبدون نیاز به مراحل پیچید نفره ویک صورتبهطور که گفتم همان
آن به فارسی، معموًال بدون دستمزد است و فقط  ۀدلیل که زیرنویس فیلم فارسی یا ترجم

های دیگر های ایرانی به زبانفیلم ۀالبته در مورد ترجم عشق و عالقه در آن سهم دارد و بس.
ای کند. در این موارد هم ترجمه حرفهوضع فرق می −اغلب انگلیسی و فرانسه و عربی  −

کردن های تلویزیونی نیز برای زیرنویسشود. در برخی شبکهاست و هم دستمزد پرداخت می
قرارداد  صورتبهشود که گاهی های خارجی، به مترجم دستمزد پرداخت میها یا برنامهفیلم

  ت. کارِی ماهانه اس
های دیدم شبیه به ترجمهها که در گذشته میخاطرم هست برخی زیرنویس فر:خزاعی

م ثیرات منفی هأت هافیلمها بر عالقه افراد به ماشینی بود. والبته این قبیل زیرنویس
کلی نفهمد و از فیلم بدش هکه فرد معنی فیلم را ب شدگذاشتند و گاه باعث میمی

   بیشتر مواقع مفید و ضروری بودند.بیاید. ولی در 
شود! مخصوصًا وقتی که های ماشینی هنوز هم مواردی دیده میاز این نوع زیرنویس شهبا:

وگوها موجود نیست و برخی از ترجمۀ انگلیسی گفت
مترجمان از خدمات ترجمۀ آنالین (مانند گوگل 

گیرند! البته اگر ترجمه بد ترانسلیت) کمک می
شود که تماشاگر از خوِد فیلم بدش باشد، دلیل نمی

ما دانشجویان  ۱۳۶۰. خاطرم هست که در دهۀ بیاید
را بدون  های آندری تارکوفسکیفیلممشتاق سینما، 

هم  و پلک کردیمو به زبان روسی تماشا می زیرنویس
، با شما موافقم که وجود حالبااینزدیم! نمی

زیرنویس ماشینی، بهتر است از نبودن زیرنویس. زیرا 
دهد که در مورد میبرداشتی کلی از فیلم به دست 

 ورـالف تصـها همان کافی است. برخی فیلمــبرخ
مایی با جزئیات در ذهن ــهای سینلمــج، فیـرای

در دهۀ ۱۳۶۰ ما 
دانشجویان مشتاق 

سینما، فیلمهای آندری 
تارکوفسکی را بدون 
زیرنویس و به زبان 

روسی تماشا میکردیم 
 و پلک هم نمیزدیم! 
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های فیلم که هر فیلم را بارها و بارها مانند، مگر در ذهن شمار اندکی از خورهیـاگر نمــتماش
اند. برای همین است که مکنند. معموًال از هر فیلم تصوری کلی در ذهن باقی میتماشا می

ایم که آن را قبًال دیده بودیم. ایم و بعد متوجه شدهبسیار پیش آمده که فیلمی را تا نیمه دیده
دارد. البته این حرف مرا توجیه خطاهای ترجمه در  جزئیات ترجمه و زیرنویس که جای خود

مکان. به شوخِی باید عاری از خطا باشد، تا حد ازیرنویس هم  زیرنویس قلمداد نکنید.
فعالیت خودجوش و مفتکی زیرنویس، همان  ۀتوان گفت دربار آمیخته به جدی می

ویژه که چون شمارند! بهکند که دندان اسب پیشکشی را نمیالمثل قدیمی صدق میضرب
های فارسی معموًال (جز چند مورد اندک) نام واقعی خودشان را درج مترجمان زیرنویس

و معنوی قرار  ها مبنای هیچ امتیاز رسمی و غیررسمی و مادیکنند، و این زیرنویسنمی
اغماض نگریست.  ۀهای فارسی را به دیدگیرد، شاید بتوان کیفیت ترجمه در زیرنویسنمی

شکل نگرفته است. » نقد زیرنویس«ای به نام احتماًال به همین دلیل است که تاکنون مقوله
 های دانلود زیرنویس به هر موردای) که کاربران در سایتمیزان امتیاز (یا تعداد ستاره

  دهند، نوعی ارزیابی کلی است نه نقد به معنای مرسوم کلمه. می
کند همان کاری است که از جهت فنی، کاری که مترجم برای زیرنویس میفر: خزاعی

کند. متنی گفتاری وجود دارد که باید به متن گفتاری روان و منسجم و برای دوبله می
لوگ کار بسیار سختی است و تسلط قابل درکی ترجمه شود. و اتفاقا ترجمۀ روان دیا

  طلبد. فراوان به زبان فارسی را می
» تقریباً «گویم ترجمه برای زیرنویس و دوبله، ماهیت تقریبًا یکسانی دارند. اینکه میشهبا: 

گفتار باز است،  ۀبه چند دلیل است. اول اینکه در زیرنویس دست مترجم از نظر طول جمل
د و رعایت تطابق با حرکات لب بازیگر در آن وجود ندارد. گیر زیرا روی تصویر قرار می

شده باید با آغاز و پایان حرکات لب بازیگر دانیم که در دوبله، ابتدا و انتهای گفتار ترجمهمی
عالوه، کلمات فارسی هم باید با حرکت لب بازیگر اصطالح سینک) باشد. بههمخوان (یا به

کید و بازشدن لب pحرف  passenger ۀبخواند. مثًال در ادای کلم ها همراه است و با تأ
شدن لب و با بسته» م«فارسی حرف » مسافر« ۀشود، ولی در کلمها به بیرون کشیده میلب

حرکت آن به جلو همراه است. تطبیق این موارد ظریف، از وظایف مدیر دوبالژ است. اما در 
دوم، رعایت  ۀوجود ندارد! نکت» زیرنویسمدیر «نفره است، زیرنویس که اغلب فعالیتی یک

زدن دبیر ادبیات با قصاب سر لحن و سیاق کالم در دوبله است. یعنی رعایت نوع حرف
های شود. سیاق زیرنویسکند. این تفاوت در زیرنویس معموًال رعایت نمیکوچه فرق می
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ر فیلم، خیلی فارسی تقریبًا همیشه ادبی است، مگر در مواردی که سیاق کالم شخصیت د
لهجه است که در دوبله  ۀاصطالح داد بزند که ادبی نیست. سوم مسئلمشخص باشد و به

ادبی بیشتر نزدیک است  ۀطور کلی، زیرنویس به ترجمبیشتر قابل انتقال است تا زیرنویس. به
ه ترجمه است. مگر اینک ۀها باید روان باشد، خب، از شرایط اولیوگو گفتتا به دوبله. اینکه 

  گفتار در فیلم اصلی هم پیچیده و نامفهوم باشد. 
ست، وگو گفتبلکه  ؛متن توصیفی نیست ها معموالً متن زیرنویس فیلم فر:خزاعی

باید به شکلی روان و امروزی و منسجم و خودمانی ترجمه  هایی که معموالً وگو گفت
متن دشوارتر است چون خواننده یا  ۀهایی از ترجموگو گفتبشوند. و درآوردن چنین 

روان و طبیعی باشد، ولی چنین انتظاری از متن نیست.  وگوگفتار دارد که ظبیننده انت
ترین نوع ترجمه آغاز سخت منظورم این است که برخی از مترجمان زیرنویس کار را با

   واقع دشوار.هظاهر ساده است ولی بهاند، نوعی که بکرده
ای هم اند. چارهبیشتر مترجمان زیرنویس فیلم با آزمون و خطا پیش رفتهدرست است.  شهبا:

زیرنویس فیلم، آشنایی با نقش گفتار  ۀترین شرط الزم برای ترجماند. به نظرم، مهمنداشته
(دیالوگ) در فیلم است. اینکه گفتارهای فیلم حالت پینگ پونگی دارند. یعنی حفظ ارتباط 

مهم و اصلی است. مثًال اگر در گفتار اول، شخصیت الف به انکار  ۀگفتارها نکت ۀدوسوی
کید می» دزدی« ۀپردازد و بر کلمدزدی می را باید در گفتار » دزدی« ۀکند، همین کلمتأ

، و »رفتنکش«، »دستبرد«، »سرقت«هایی مانند شخصیت ب حفظ کرد و آن را با معادل
ترین مهارت ها، مهموگو گفتمانند آن عوض نکرد. منظورم این است که تسلط بر ساختار 

کند، یعنی بحث اصطالحات، زیرنویس است که خودش چندین شاخه پیدا می ۀدر ترجم
الله موارد دیگر ءماشایلها، و افرهنگویژه، خردهفرهنگ ها، مواردالمثل، ضربهاکالمتکیه

  آید. پیش می
ثیرات زیرنویس أرسد یکی از تتوجه به همین موارد که گفتید، به نظر میبا  فر:خزاعی

بینیم. منظور از زبان جدید، زبان محاوره خلق زبانی جدید است که ما در دوبله نمی
 ۀطور خاص است. بعضی از این کلمات ترجمکلی و ناسزاها و کلمات جنسی بهطور به

کلمات و تعبیرات خارجی است و برخی هم از فارسی غیررسمی متداول بین  لفِظ بهلفظ
  نسل جدید گرفته شده است. در این مورد نظرتان چیست؟
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جدیدی خلق شده است. من با این گزاره چندان موافق نیستم که در زیرنویس، زبان  شهبا:
بیشتر با نوعی آزادی در کاربرد واژگان مواجهیم. دلیل اصلی این است که چون زیرنویس 

بودن گذشته، ناشناختهتحت نظارت دولتی نیست، مترجمان آزادی عمل بیشتری دارند. ازاین
مترجمان و فعالیت انفرادی آنها، این آزادی عمل را شدت بخشیده است. در دوبله، 

اند، استودیوی مشخصی دارند، و نوعی فعالیت تجاری هرحال، چندین نفر با هم دخیلبه
های غیرتجاری و داوطلبانه هم صورت گرفته است. های اخیر دوبلهاست، هرچند در سال

اند! های متنوعی ارائه دادهذوقیناسزاها، مترجمان زیرنویس به فارسی، خوش ۀاتفاقًا در حوز 
انی، هم شامل تغییر در ساختار لفظی و نحوی عبارات خارجی است و های زباین نوآوری

ها (ایموجی) هم هم کاربرد اصطالحات رایج در میان نسل جدید. حتی گاهی از شکلک
هرحال نوعی متن دیجیتال در فضای مجازی اند. فراموش نکنیم که زیرنویس بهاستفاده کرده

های اجتماعی به آن راه یافته است. شخصًا کهنویسی در شبهای متناست، و برخی از ویژگی
های شناسی زبان فارسی در سالل مشکلی ندارم. زیرا بخش گویایی از جامعهئبا این مسا

بلکه بررسی  ،اخیر است. به نظرم، روش مناسب نه برخورد قهری یا اخالقی با این تعبیرات
  شناختی آنهاست.شناختی و جامعهزبان

  کنید؟پایان، وضعیت زیرنویس فیلم در ایران را چگونه ارزیابی میدر  خزاعی فر:
های تلویزیونی ها و مجموعهدانم. با توجه به شمار فراوان فیلمدر کل آن را مناسب می شهبا:

کردن آنها واقعًا شود، تالش برخی افراد برای زیرنویسکه در کشورهای گوناگون ساخته می
کردن برخی برانگیز است، حتی اگر آن را عملی تفننی و غیرانتفاعی بدانیم. زیرنویستحسین

 −گاهی بیش از دویست اپیزود −نی که در چند فصل و چندین اپیزودهای تلویزیو مجموعه
مریزاد ای هم در آنها وجود داشته باشد، دستشوند، حتی اگر چند خطای ترجمهساخته می
های های دورهنامه، توجه محافل دانشگاهی به زیرنویس است. شمار پایانبعدی ۀدارد. نکت

طور اعم، شنیداری بهدیداری ۀطور اخص و ترجمزیرنویس فیلم به ۀکارشناسی ارشد در زمین
ها و فزونی یافته و برخی از آنها در قالب کتاب و مقاله انتشار یافته است. انتشار این کتاب

که پیگیر تحوالت زیرنویس −ن به زیرنویس قرار گرفته و شخصاً منداهمقاالت، راهنمای عالق
 بینم.تأثیر آنها را در روند کلی زیرنویس به فارسی می−فیلم هستم ۀو دوبل

 


