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هنـر دوبـاژ يـا صداپيشـگي بـراي نمايـش برنامه هـاي تلويزيوني كه از سـاير كشـورها 
خريـداري و بـراي پخـش آمـاده مي شـوند، شـكل گرفـت و امـروزه بـه عنـوان يكـي از 
مهارت هـاي مهـم و هنـري مسـتقل در توليـدات برنامه هـاي تلويزيونـي كاربـردي ويژه 
دارد. صداپيشـگي يـك هنـر مسـتقل بـوده و افراد بسـياري تنهـا در ايـن زمينه صاحب 
نـام و مهارت هـاي حرفـه اي هسـتند. ايـن هنـر از تكنيك هـا، شـيوه ها و دانـش و علوم 

ويـژة خود نيـز برخوردار اسـت.
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گویندگی شخصيت تصویر )دوبالژ(

ویژگي هاي یك دوبلة خوب و موفق چيست و هنرجویان در این مسير چه خواهند آموخت؟

  هنرجويـان در ايـن واحـد يادگيـري بـا فراگرفتن مهارت هـاي پرورش صـدا و كار بر روي بيـان و روان خواني، 
خواهنـد توانسـت بخش هـاي كوتاهـي از يـك برنامة تلويزيونـي را دوبله كـرده و براي پخش آمـاده كنند.

1

استاندارد عملکرد

دوبلــة يــك برنامــة تلويزيونــي متناســب بــا ماهيــت آن برنامــه و ويژگي هــاي مــورد نيــاز بــراي انتقــال پيــام 
و پخــش برنامــه در تلويزيــون.
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فصل 3    صداپيشگی

ویژگي هاي یك دوبلة خوب و موفق چيست و هنرجویان در این مسير چه خواهند آموخت؟

مقدمه 

تغييـر دادن مكالمـة يـك فيلـم از زبـان اصلـی بـه زبانـی ديگـر را دوبلـه يـا دوبـاژ ميگوينـد. دوبلـة فيلم 
)در تعريـف مـدرن آن( عبـارت اسـت از فراينـدی شـامل ضبـط و جايگزينی صـدای مكالمات هنرپيشـگان 
در توليـدات هنـری ماننـد فيلـم سـينمايی، فيلـم تلويزيونـی و مسـتندهای خارجـی. عده ای بر ايـن باورند 
كـه دوبلـه، موقعيتـی اسـت بـرای ارتقـای يـك اثـر هنـری و آخريـن مرحلـه بـرای پوشـاندن عيب هـای 
موجـود در سـاختار يـك فيلـم. دوبلـة فيلـم در حقيقـت ترجمة صوتـی يك محصول سـينمايی اسـت برای 

تماشـگرانی كـه بـا زبـان اصلـی فيلـم بيگانه هسـتند.

 تاريخچه دوبالژ يا صداپيشگي 

هنـر دوبـاژ در ابتـدا در فرانسـه و سـپس در ايتاليـا و انگلسـتان بـرای ناطـق كـردن فيلم هـای صامـت 
قديمـی و بـه عنـوان اختراعـی گران بهـا كـه صنعـت سـينما را زنده كرد، شـكل گرفـت. اما پيشـينة دوباژ 
در ايـران داسـتان متفـاوت ديگـری دارد. دوبـاژ يا صداپيشـگی در كشـورمان كارش را با توليـد »آنونس« 
آغـاز كـرد. آنونـس بـه معنـی آگهـی تبليغاتـی اسـت كـه ويژگـی برنامه يـا كااليـی را بـه طـور مختصر به 

نمايـش می گـذارد. ايـن آگهـی تبليغاتـی را »تيـزر يـا تريلـر« هـم می نامنـد. 
در گذشـته زمانی كـه می خواسـتند در سـينما فيلـم ديگـری )غيـر از فيلمـی كـه در حـال نمايـش بـود( 
را تبليـغ كننـد بـه انتهـای فيلـم در حـال نمايـش، يـك حلقـه فيلـم كوتـاه می چسـباندند، كـه حـاوی 
صحنه هـای تبليـغ بـرای آن فيلـم بـود. از آنجايـی كـه تعويـض حلقـة فيلـم مشـكل بـود بنابرايـن فيلـم 
اصلـی  فيلـم  توسـط  تـا  می شـد  متصـل  اصلـی  فيلـم  حلقـة  آخريـن  بـه  نظـر  مـورد  تبليغاتی)آنونـس( 
يدک كش شـود. اصطـاح تريلـر هـم از هميـن نكتـه گرفتـه شـده اسـت )لغـت تريلـر بـه معنای پشـت بند 
يـا يدک كش اسـت(. هـدف از پخـش تريلرهـا ترغيـب تماشـاگران بـه دوبـاره سـينما آمـدن و ديـدن فيلم 
بعـدی اسـت. بعدهـا كسـانی كـه در امـر بازاريابـی و تبليغـات فيلم هـا بودنـد متوجـه شـدند كـه اگـر ايـن 
تريلرهـا در اول فيلم هـا نمايـش داده شـود هـم اثـر آن هـا بيشـتر اسـت و هـم تماشـاگران بيشـتری آن را 
می بيننـد. بـا وجـود آن كـه مدتـی بعـد تريلرهـا بـه اول فيلم هـا تغييـر مـكان پيـدا كردنـد امـا اسمشـان 

همچنـان تريلـر باقـی مانـد .

طلوع آنونس در ايران 

سـاخت فيلم هـای آنونـس كـه در كشـورهای اروپايـی آغـاز شـده بـود از ابتـدای دهـه 30 خورشـيدی بـه 
شـكل حرفـه ای وارد ايـران شـد و مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت. در آن زمـان آنونس هـا گويش داشـتند 
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و يـك راوی آن را بـه شـكلی خـاص و كوتـاه روايـت می كـرد. طبيعـی بـود ايرانی هـا كـه خـود همـواره 
اسـتاد سـخن بوده انـد، در ايـن حيطـه توفيـق داشـته باشـند و حتـی خودشـان بـرای فيلم هـای خارجـی 
نيـز آنونـس بسـازند. نخسـتين آنونـس ساخته شـده در ايران بـرای يك فيلـم خارجی به نـام »ارزش پول« 

محصـول انگلسـتان بوده اسـت.

ديلماج ها، پيشگام در دوبلة فيلم

كلمـه ديلمـاج، واژه ای تركـی و بـه معنـی مترجـم اسـت. كلمـه »ديـل« در تركـی هـم رديـف واژه »زبـان« در 
فارسـی اسـت. ديلمـاج كسـی اسـت كـه زبان بيگانـه را می شناسـد و می توانـد آن را بـرای مخاطـب معنی كند. 
طـی سـال های نخسـت ورود سـينما و فيلم هـای صامـت بـه ايـران، بـازار ديلماج هـا پررونق بـود. چنـان كه اگر 
ديلماجـی بـه دليل كسـالت در سـالن نمايـش حضور نمی يافت، سـينمادار با اعتراض گسـترده تماشـاچيان )كه 
فيلـم را متوجـه نمـی شـدند ( و گاه بـا خـروج آن ها از سـينما مواجه می شـدند. در بعضـی اوقات كـه بيننده ای 
باسـواد ، می توانسـت را از روی ميان نويس هـای فيلـم بـرای بيننـدگان ديگـر بخوانـد، بـا اعتـراض ديلمـاج )كـه 

تاكيـد داشـت آن چـه خـودش می گويـد صحيح اسـت و ال غيـر( مواجه می شـد.
بيـن سـال های 1300 تـا 1315خورشـيدی دركنـار پخـش فيلم هـای ايرانـی )كه اوايـل صامت و بعدهـا ناطق 
شـدند(، همچنين فيلم های خارجی اعم از روسـی، انگليسـی، آمريكايی، فرانسـوی، ايتاليايی وارد ايران می شـد 
و در سـينماهای آن روز تهـران و برخـی شهرسـتان ها بـه نمايـش در می آمـد. اين فيلم ها نيز همچـون فيلم های 

ايرانـی در اوايـل كار، صامت و بعدها ناطق شـدند. 
در زمانـی كـه فيلم هـا صامـت بـود، توضيحـات فيلـم به شـكل زيرنويـس يـا ميان نويـس در ميان خـود تصاوير 
ديـده می شـد از آنجـا كـه تماشـاچيان، زبـان و خط بيگانـه را متوجه نمی شـدند، عـده ای كه به ديلماج مشـهور 
بودنـد ايـن نوشـته ها و يـا هرگونـه توضيـح اضافـه ای را كـه بـه فهـم فيلـم كمـك مـی كـرد را بـا صـدای بلند 
می خواندنـد. ديلماج هـا هميشـه كنـار پـرده بـه شـكل ثابـت نمی ايسـتادند بلكـه بعضا در ميـان تماشـاچيان و 
صندلی هـا راه می رفتنـد يـا روی چهارپايـه می ايسـتادند. ديلماج هـا گاه صـدای خـود را مطابـق با احساسـات يا 
رفتـار بازيگـر فيلـم صامـت از حنجـره خـارج می كردنـد و گاه بـه صحبت های خود چاشـنی های طنـز و لودگی 

می كردند. اضافـه 

فعالیت 
از فيلمهـاي صامـت قطعـه اي را انتخـاب كرده و در كارگاه پخش فيلم به نمايش بگذاريد و سـعي كنيد کالسی

بـراي آن قطعـه خودتان نقش ديلمـاج را ايفا كنيد.
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فصل 3    صداپيشگی

دوبلـة فيلـم در ايـران با دكتر اسـماعيل كوشـان آغاز می شـود. وی را پدر سـينمای ايـران هم ناميده اند. كسـی 
كـه نه تنهـا سـنگ زيريـن دوبلة فيلم را در ايران گذاشـت، بلكـه خود كارگرداني و نويسـندگي را نيـز در كارنامة 
حرفهـاي خـود دارد. صـدای وی در مسـتندهای خبـری آن دوران، كـه توسـط شـركتي در آلمـان تهيـه و در 

سـينماهای ايـران پيـش از نمايـش فيلم هـا پخش مي شـد.
بيننـدگان فيلـم در ايران كه از اواسـط دهه 1320خورشـيدی شـنونده دوبله به فارسـی فيلم هـای فرنگی بودند 
همـواره كيفيتـی بهتـر را طلـب می كردند. انتقـادات وارده بـه دوبله های اوليـه درخصوص عـدم هماهنگی لب ها 
و بـه خصـوص عـدم هماهنگـی لحـن گوينـده بـا احساسـات بازيگـر، گوينـدگان نسـل بعـد را مجبـور كـرد كه 
تاشـی مضاعـف در تطبيـق كامـل هرآنچـه كـه بايـد گوينده با بازيگر داشـته باشـد را بـه كار گيرند تـا رضايت 
مـردم بيشـتر فراهـم شـود. امـروزه برترين گويندة فيلم از نظر مردم كسـی اسـت كـه آثارش مملـو از بازی های 
بـزرگ بـا كلمـات، در كنـار بيان احساسـات باشـد. آن هـا گوينده ای را می سـتايند كـه كامش در دهـان، چون 
مـوم بـه هرشـكلی درآمـده باشـد و بـر دهـان هـر بازيگری خـوش نشسـته باشـد. همين درخواسـت يـا انتظار، 
موجـب رشـد و بالندگـی و تعـدد گويندگـی بـزرگ را در طـول 70 سـال سـابقه دوبله ايران شـد و دوسـتداران 

حرفـة دوبله محـو هنرنمايـی چنان گويندگانی شـدند.

صداپيشگی یك هنر ذاتی است

پايـه و اسـاس حرفـه دوباژ )صداپيشـگی( همان گويندگی اسـت. دوبلور در حقيقت گوينده ای اسـت كه مسـير 
تخصصـی گوينـده شـدن را طـی كـرده اسـت و با فـرا گرفتـن تكنيك هايي ويژه توانسـته اسـت صـدای خود را 
بـرای دوبلـوری يـا صدا پيشـگی تربيـت كنـد. عليرغم اشـتراكات بنيادی ميـان دوبلـور و گوينده، حرفـة دوباژ 
ويژگی هـای خاصـی دارد كـه يـك گوينـده و يـك دوبلـور را كامـًا از يكديگر متمايز می سـازد. به عبـارت ديگر 
كسـب مهارت هـا و تكنيك هـای گويندگـی بـه منزلة پيش نياز ورود به حرفه دوباژ اسـت. پيشـرفت و رسـيدن 
بـه موفقيـت در ايـن حرفـه مسـتلزم فراگرفتـن هنرهـای جنبـی ديگری اسـت كه در ادامـة اين بخـش به آن ها 

اشـاره خواهد شد. 
افـرادی عاقمنـد بـه حرفـة گويندگـی با فراگيـری آموزش هـای تخصصی ، لحن و صـوت خـود را تقويت كرده  و 
اشـكاالت و ضعف هـای موجـود در صـدای خـود را به كمـك تكنيك های خاص برطـرف كنند. امـا ماهيت حرفه 
دوبـاژ ايجـاب می كنـد كـه يك دوبلور عـاوه بر برخـورداری ذاتی از صدا و لحـن زيبا، از همـان دوران آماتوری 

و مقدماتـی اش بـا هنرهايـی مثـل سـينما، نمايش، بازيگری و مسـتند به طور كامل و از نزديك آشـنا شـود.
در طـول زندگـی  بـه طـور مكـرر بـه افـرادی برخورده ايم كـه صاحب حرفـه  و مشـاغل مختلفی بوده انـد و حتی 
ارتباطـی بـا دنيـای هنـر و سـينما و راديـو نداشـته اند امـا هنگامـی كـه لـب بـه سـخن گشـوده اند ناخـودآگاه 
احسـاس كرده انـد كـه چـه صـدای قدرتمنـد، گوش نـواز و هنرمندانـه ای دارنـد. ايـن افـراد بی آنكـه در جايـی 
آمـوزش فـن بيـان و يـا تحـت تعليـم اسـاتيد گويندگی قـرار گرفتـه باشـند، ذاتـاً دارای صدايی پختـه و گرم و 
جـذاب هسـتند. چنيـن افـرادی در صـورت ورود بـه حرفه دوبـاژ مطمئناً می تواننـد به موفقيت های درخشـانی 

نائل شـوند.

دوبلة فيلم در ايران
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فراتر از یك صدای خوب

 بـرای اينكـه دوبلـور يـا صداپيشـه موفقی تربيت شـود داشـتن صدای خـوب و جذاب بـه تنهايی كافی نيسـت، 
بلكـه آموختـن تكنيك هـای ديگـر هـم الزم اسـت، و از آنجا كه دوباژ مسـتقيماً با سـينما و نمايـش و بازيگری 
ارتبـاط دارد بنابرايـن يـك دوبلور الزاماً بايسـتی سـينما را بشناسـد، فيلم هـای خارجی و ايرانی زيـادی را ببيند. 
بازيگـری و هنرهـای نمايشـی را بشناسـد و حتـی با احساسـاتی كـه يك بازيگر بـه هنگام نمايـش و ايفای نقش 

از خـود بـروز می دهد بتوانـد كامـًا ارتباط برقـرار كند.
دوبلـور بايـد عميقاً با زبان و ادبيات فارسـی آشـنا باشـد و فرهنگ ايرانی را بشناسـد. تسـلط دوبلـور بر زبان های 
خارجـی رايـج در عالـم هنـر و سـينما امكان موفقيـت او را در ايـن حرفه دو چنـدان می كند. برای يـك گوينده 
در مقـام دوبلـور تنهـا روان صحبـت كردن كافی نيسـت، بلكـه بايد بتواند مهـارت كافی در هماننـد كردن آهنگ 
صـدا، لـب همگامـی )Lip Sync(، تُـن صدا و مكث ها را داشـته، و با ايما و اشـاره ها و ارتباط غيركامی شـخصيت 
يـا صداهـا هماهنگـی ايجـاد كنـد. وضـوح صـدا، فصاحـت، طـرز بيـان ديالوگ هـا و احساسـات موجـود در صدا 

نكاتـی هسـتند كـه يك دوبلور يـا صداپيشـه را از يك فـرد عادی متمايـز می كند.

تصویر1

فعالیت 
يـك قسـمت كوتـاه از يـك برنامـة تلويزيوني )فيلـم، گـزارش خبـري و ... ( را انتخـاب كـرده و آن را بدون کارگاهی

صـدا در كارگاه پخـش كنيـد. همزمان بـا پخش روي تصاويـر از روي متني كه تهيـه كرده ايد بخوانيد. نظر 
هنرجويـان را دربـارة ارائـة خود جويا شـويد و نـكات قوت و ضعف خود را يادداشـت كنيـد. از هنرآموز خود 

بـراي رفع نواقـص راهنمايي بگيريد.
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گويندگـی، پايـه و اسـاس دوبـاژ اسـت، دوبلوری كـه با پشـتوانه هنـر گويندگی وارد عرصه صداپيشـگی شـود 
عـاوه بر آموختـن تكنيك هـا و مهارت هـای مربوطـه بـه تنهايـی نمی توانـد فرآينـد دوبلـة يـك فيلـم را انجـام 
دهـد. او بـه ابزارهـا، مقدمـات و همـكاری متخصصان ديگری هم نيازمند اسـت. برخـي از اين نـكات عبارتند از:

ترجمة مکالمات )دیالوگ ها( فيلم توسط یك مترجم 

تصـور كنيـد بـرای انجـام يـك كار پژوهشـی كتابـی را بـه زبـان غيرفارسـی بـه شـما معرفـی كرده انـد. بـرای 
بهره بـرداری كامـل از آن كتـاب و فهـم مطالـب آن، شـما نيـاز به ترجمـة متن كتاب، بـه زبان فارسـی داريد. در 
ايـن جـا اسـت كـه يـك مترجم خـوب می توانـد كليد حل مشـكل باشـد. كتـاب ترجمه می شـود و شـما موفق 

می شـويد بـه محتـوای آن پـی ببريـد و كار پژوهشـی تان را انجـام دهيـد.
فراينـد دوبلـه نيـز دقيقـاً مبتنـی بـر ترجمـه اسـت. امـا در اينجـا بـه جـای متـن يـك كتـاب خارجـی متـن 
ديالوگ هـا يـا گفت وگوهـای يـك فيلـم خارجـی ترجمه مي شـود. بنابرايـن نخسـتين گام برای دوبلـه يك فيلم 
بـه زبـان فارسـی ترجمـة متـن آن اسـت. دوبلـور يـا صداپيشـه به كمـك متن هـای ترجمه شـده می توانـد وارد 
اسـتوديو دوبـاژ شـده و كار دوبلـه را آغاز كنـد. بهترين ترجمه، ترجمه ای اسـت كه بتواند منظـور فيلم را دقيقاً 
برسـاند. هـر جملـه و يـا كلمـه در زبان های ديگـر معانـی مختلفـی دارد بنابراين مترجـم نزديك تريـن معادل و 

مفهـوم در فارسـی را متـن ترجمه شـده مـورد اسـتفاده قـرار مي دهد.
در كار دوبـاژ رعايـت طـول جملـه و تعـداد بخش هـا يا سـياب های كلمات و جمـات اهميت فراوانـی دارد لذا 
يـك مترجـم بـه هنـگام ترجمـه ديالوگ هـا بايسـتی ايـن نكتـه را مدنظـر قرار دهـد. چنانچـه طول زمـان ادای 
جملـه بـه هنـگام ترجمـه رعايت نشـود، دوبلـور قادر نخواهـد بود صدای خـود را با حـركات لب بازيگـر منطبق 

كنـد و چه بسـا گفتـار بازيگـر بـه اتمام برسـد اما صـدای گوينـده )دوبلور( هنوز ادامه داشـته باشـد.

مدیر دوبالژ

مديـر دوبـاژ كيسـت؟ مديـر دوبـاژ يـا سرپرسـت گوينـدگان بـه كسـی گفتـه می شـود كـه مهم تريـن بخش 
دوبلـة فيلـم را بـر عهـده دارد. يـك مديـر دوبـاژ موفق، كنتـرل كامل و دقيقـی بر گوينـدگان يـا دوبلورها دارد 
و پـس از دريافـت متـن ترجمـه، آن را ويراسـتاری و بـه گوينـدگان تحويـل می دهـد. مدير دوباژ موظف اسـت 
فـن بيـان كاراكتـر مـورد نظـر را قبل و در حيـن كار به گوينـده القا كند و اشـكاالت و ايـرادات وی را با آموزش 

برطـرف كند.
 مديـر دوبـاژ پـس از چنـد بـار بازبينـی چندبـاره فيلم و شـناخت كامـل از فضای و داسـتان، تك تـك جماتی 
را كـه از دهـان بازيگـران فيلـم خـارج می شـود؛ را بـا متـن ترجمه شـده منطبـق و هماهنگ می كند سـپس در 
اختيـار گويندگان)دوبلورهـا( قـرار می دهـد. تطبيق دادن جمات ترجمه شـده بـا لب های بازيگـران را اصطاحاً 
»سـينك زدن« می گوينـد. مديـر دوبـاژ بـه نحوی كـه به اصـل مفاهيم فيلـم و ترجمة آن لطمه نخـورد، برخی 

از واژه هـا را بـه هنـگام سـينك زدن تغييـر داده يا كم و زيـاد می كند. 
از ديگـر وظايـف مهـم مديـر دوباژ، انتخـاب گويندگان بـرای دوبله فيلم اسـت. ايـن انتخاب براسـاس تجربيات 
وی در تطبيـق صـدای بازيگـر بـا صـدای گوينـده يـا تطبيق چهـرة يـك بازيگر با صدايـی خاص و گاه براسـاس 

با هنر دوبالژ آشنا شويم 
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هماهنگـی قـدرت يـك بازيگـر در بـازی بـا »قـدرت گويندگـی يك گوينـده« انجـام می گيـرد. مديـر دوباژ در 
حقيقـت نقـش يـك كارگـردان حرفـه ای را بـازی می كنـد. او گويندگانـی را انتخـاب می كنـد كـه متناسـب بـا 
شـخصيت بازيگـران آن فيلـم باشـند. بـرای شـخصيت های احساسـاتی و رمانتيـك گوينده ای با صـدای لطيف و 

ظريـف و بـرای شـخصيت های مقتـدر گوينـده ای بـا صدای خشـن و قـوی انتخـاب مي كند.  
آخريـن مرحلـه، مديـر دوبـاژ در بخـش صـدا گـذاری و ميكـس فيلـم دوبله شـده ، نظـارت می كنـد. به عمل 

تلفيـق و آميختـن موسـيقی و افكت هـای صوتـی بـا فيلـم، ميكـس گفته می شـود.  

نمایش فيلم از پشت صحنة دوبالژ یك برنامة تلویزیوني

خالقيت دوبلور

موفقيـت و مانـدگاری بسـياری از فيلم هـای خارجـی تاريـخ سـينما و سـريال هايی را كـه در ايـران بـه نمايـش 
درآمده انـد ارتبـاط بسـيار زيـادي با صداپيشـگان يـا دوبلورهای آنـان دارد. اين صداهـای ماندگار كه تعدادشـان 
در تاريـخ دوبـاژ ايـران فـراوان اسـت؛ كند با مهارت هـا و خاقيت هايـی كه داشـته اند؛ فيلم های مشـهور جهان 
را در ذهـن و خاطـره ايرانيـان ثبـت كنـد. می توان گفـت اگـر توانمندی های اسـاتيد هنر دوباژ كشـورمان نبود 

 اكنـون هيـچ نشـانی از فيلم هـای مطرح جهـان در ايران وجود نداشـت.
دوبلـور در مقـام عمـل از يـك بازيگـر هـم حرفه ای تـر اسـت، چـرا كـه هنرپيشـه می تواند بـا تصويـر و بازيگری 
خـود، احساسـش را بـه تماشـاگر انتقـال دهـد امـا يـك دوبلـور ايـن انتقال احسـاس را فقـط با »صـدا«ی خود 
منتقـل كـرده و هميـن امـر كار او را بسـيار دشـوار كند. يـك بازيگر به مـدد كارگردانـی، نورپردازی، موسـيقی، 
جلوه هـای تصويـری و ... در فضـای فيلـم قـرار می گيـرد و ايفـای نقـش می كنـد، امـا يـك دوبلور فقـط در كنار 
ميكروفـن و ابـزار صدابـرداری اسـتوديويی »فضـا«ی فيلـم و احسـاس بازيگـر را در ذهـن خـودش مجّسـم و به 
بيننـده و شـنونده منتقـل می كنـد. ايـن فراينـد در محل دوباژ چنـان هنرمندانه صـورت می گيرد كـه اثر فيلم 
مـورد نظـر تـا سـاليان سـال در ذهـن و حافظـه ايرانيان سـينما دوسـت باقـی مانده اسـت؛ به طوري كـه مردم 

مـا هنـوز برخـی از ديالوگ هـای آن فيلم هـای دوبلـه شـده را به خاطـر دارند.
دوبـاژ يكـي از پيچيده تريـن شـكل های زبـان اسـت كـه در آن گوينـده )دوبلور( بايد بـا صدايي واضح و رسـا  و 
طبيعـي و بـا  رعايـت اصـول زبـان فارسـي، مفاهيم را واضح و روشـن بيـان كند و حـس فيلم و بازيگـر را انتقال 
دهـد. گوينـده در دوبلـه يـك فيلم بـه طور همزمـان پنـج كار انجام مي دهـد: او مي خوانـد، مي بيند، مي شـنود، 
حـس مي گيـرد و در نهايـت بـا بـاز و بسـته شـدن لب شـخصيت مـورد نظـر، جملـه را بيـان مي كنـد. بنابراين 
می تـوان گفت؛گويندگـی دوبـاژ سـخت تر از بازيگـری اسـت، زيـرا دوبلور مجبور اسـت با شـخصيت يكی شـود 

و بـرای ايـن كار تنهـا يـك ابـزار در اختيار دارد و آن صدا اسـت.
سـختی و البتـه هنرمندانـه بـودن ايـن حرفـه زمانـی درک مي شـود، كـه يـك دوبلـور الزامـاً بـه جـای يكـی از 
شـخصيت های فيلـم صحبـت نمی كنـد بلكـه در پـاره ای از فيلم هـا ، كه ضـرورت ايجـاب می كند يـك دوبلور با 
تغييـر دادن صـدای خـود )تيـپ گرفتـن( به جای چند شـخصيت در يـك فيلم صحبـت كند. اين اتفـاق عموماً 

در فيلم هـای داسـتانی انيميشـن رخ می دهـد.
كسـاني كـه تمايـل ورود بـه حرفـه دوبـاژ را  دارنـد بـه ايـن نكتـه مهـم توجـه داشـته باشـند كـه موفقيت در 
ايـن شـغل پيـش از آنكـه در گـرو فراگرفتـن آموزش هـای علمـی و تخصصـی ايـن رشـته و كسـب مهارت هـا و 
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تكنيك هـای دوبـاژ باشـد، بيشـتر مرهون شـاگردی كـردن در نزد اسـاتيد مشـهور و شناخته شـده حرفه دوباژ 
اسـت. صداپيشـگان نامـدار امـروز ايـران همان كسـانی هسـتند كـه از نوجوانـی و بی آنكـه در پی كسـب پول و 
شـهرت باشـند وارد عرصه گويندگی شـده و سـاليان سـال در محضر اسـاتيد دوبله ايران با تواضع بسـيار درس 
آموختنـد و خـود بـه مرحلـه اسـتادی رسـيدند. ايـن افـراد هنوز هـم به دوران شـاگردی خـود در كنـار بزرگان 

دوبـاژ افتخـار می كنند.

 اصطالحات مورد استفاده در دوبله

حرفـه صداپيشـگی يـا دوبـاژ هـم ماننـد بسـياری از حرفه هـای ديگـر دارای اصطاحـات خاصی اسـت. برخـی 
از ايـن اصطاحـات ريشـه آكادميـك و ثبـت شـده در كتاب هـای تخصصـی رشـته دوبـاژ را دارد و برخی ديگر 
بـه مـرور زمـان وارد گنجينـه واژگان ايـن حرفـه گرديده انـد. در فهرسـت اصطاحـات مربـوط بـه دوبـاژ بـا 
عنوان هايـی روبـه رو مي شـويم كـه آشـكارا نشـان از عاميانه بـودن آن ها دارد. بديهی اسـت كه ايـن اصطاحات 
عاميانـه  توسـط دوبلورهـای ايرانـی وارد فرهنـگ دوبـاژ كشـورمان شـده  و حكايـت از نوعی محـاوره و در بين 

گوينـدگان اسـت. در اينجـا بـه برخـی از اصطاحـات رايـج در دوبـاژ فيلم اشـاره می شـود:

استوديو دوبالژ 

تصویر2
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رو لب گفتن

هماهنگـی ابتـدا و انتهـای لـب زدن بازيگـر بـا گوينـده را »رو لب« گفتـن می گوينـد. در رولب گفتـن نيازی به 
تطبيـق تك تـك حـروف يـا كلمـات با دهـان بازيگر )ليپ سـينك( نيسـت و صرفا هماهنگـی ابتـدا و انتهای آن 

گويـش كفايـت می كند.

ُرل اول

گويندة نقش اول يا نقش های اول فيلم را ُرل اول می گويند.
 

ُرل دوم

گوينـدة نقش هـای دوم و سـوم فيلـم را ُرل دوم می گوينـد. در اصطـاح متـداول، بـه گوينـدة نقش هـای مكمل 
فيلـم، ُرل دوم می گوينـد. ُرل دوم گويـی هرگـز در مفهـوم ضعـف كار يـك گوينـده نيسـت. بسـياری از ُرل اول 
گوهـای دوبلـة ايـران در بسـياری از فيلم هـا بعضـا ُرل هـای دوم را هـم اجـرا كرده انـد. بـه عنـوان مثـال ايـرج 
ناظريـان كـه همـواره از گوينـدگان رل اول بـود، در فيلـم قيصـر به جـای ناصر ملـك مطيعی كه نقشـی مكمل 
را اجـرا می كنـد بـه عنـوان رل دوم ظاهـر می شـود. در فيلم هايـی )ماننـد دوبلـة فيلـم مـادر اثـر علـی حاتمی( 
كـه همـه نقش هـا در يك سـطح قـرار دارنـد و رل اول و دوم مفهـوم خاصی نـدارد همه گويندگان بـه نوعی رل 

دوم محسـوب مي شـوند. 

َمردی گو

در كنـار ُرل هـای اول و دوم يـك فيلـم، بسـياری از نقش هـا، گويندگی هايـی بسـيار كوتـاه در حـد يـك يا چند 
جملـه و يـا حتـی يـك كلمـه و آوا و بسـيار گـذرا دارنـد. بـه گويندگانـی كـه بـه جـای ايـن رل ها ايفـای نقش 
می كننـد »مردی گـو« گفتـه می شـود. چنيـن نقش هايـی در اصطـاح عاميانـه، نقش های سـياهی لشـكر فيلم، 
مـی گوينـد در تاريـخ دوبـاژ ايـران معمـوالً بـه گويندگانـی كـه برای اوليـن بـار وارد كار دوبلـه شـده اند و يا از 
لحـاظ فنـی فاقـد مهـارت كافـی هسـتند و يـا اينكـه خـود ترجيـح می دهنـد به شـكل جزئـی صـدای آن ها در 
فيلـم به گوش برسـد سـپرده می شـود. بسـياری از مديران دوبـاژ تراز اول كه دوسـت ندارند به شـكل حرفه ای 

گويندگـی كننـد، بعضـاً مـردی گويـی هـم می كننـد. مانند علی كسـمائی و يا سـعيد شـرافت.

بچه گو

گوينـده ای را كـه معمـوالً بـه جـای بچه هـا )دختـر يا پسـر( گويندگـي مي كنـد، »بچه گـو« می گوينـد. از آنجا 
كـه صـدای پسـر بچـه بـا بچـه دختر چنـدان فرقـی نـدارد از صـدای خانم هـا با كمـی تغييـر می توان بـه جای 
هـردو اسـتفاده كـرد. بنابراين عمـده بچه گوهـای حرفه ای دوباژ ايـران خانم هسـتند. به طور مثـال خانم ناهيد 
اميريـان كـه از بچه گوهـای متبحـر دوبلـه اسـت، توانايـی صحبـت بـه جـای پسـربچه و دختربچـه را به شـكلی 

دارد. ماهرانه 
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زنی گو

گوینـده ای کـه بـه جـای زنـان صحبـت می کنـد. طبیعـی اسـت کـه »زنی گـو« بایـد زن باشـد، امـا بوده انـد 
گوینـدگان مـردی کـه در برخـی فیلم هـا به جـاي زنها صحبـت کرده اند. بـه طور مثـال اصغر افضلی در سـریال 
دایی جـان ناپلئـون بـه جـای پروین سـلیمانی و محمدعلی زرنـدی در سـری فیلم های ننـه زی زی به جای یک 
پیـرزن )بـا الهـام از تیـپ شـاباجی خانمـی کـه خود ابـداع کـرده بـود( گویندگـی کرده انـد. عمدتاً وقتـی گفته 

می شـود بـه زنـی گـو نیـاز اسـت یعنـی در ایـن فیلم بـرای هنرپیشـه زن، و بـه گوینـدة زن نیاز خواهـد بود.

 ُرل گو

»رل گـو یـا رل گویـی« در واقع بـه گویندگی در نقش هـای اصلی و طوالنی فیلم اشـاره دارد. وقتـی به گوینده ای 
گفتـه می شـود در ایـن فیلـم رل گویی داری یعنی مسـئولیت زیاد و سـنگینی بر عهدة خواهي داشـت.

خبری گو
گویندگانـی کـه در گفتـار نریشـن )یـا روایـت( یـا گویندگـی فیلم های خبـری و یا مسـتند تبحر خاصـی دارند 
»خبری گـو« می گوینـد. ایـن گوینـدگان، عمدتـاً قـادر بـه تیپ سـازی نیسـتند؛ امـا صـدای آن هـا بـا توجـه به 
جنبه هـای مختلـف زیبایی شناسـی در ادای یکنواخـت و گویـش بـا ریتـم ثابـت ارزشـمند و قابـل توجه اسـت.

پس گردنی

»پس گردنـی یـا پس کلـه ای« بـه دیالوگ هـای اضافـه ای گفتـه می شـود کـه گوینـده موقـع پشـت بـه دوربیـن 
بـودن بازیگـر یـا دیـده نشـدن لب هـای وی ادا می کنـد بـدون آنکه ایـن دیالوگ هـا بخشـی از فیلم بوده باشـد. 
ایـن دیالوگ هـای اضافـه گاه جنبـة شـوخي و طنـز و مزه پرانـی دارد و گاه جـدی و در جهـت روشـن تر کـردن 
تماشـاچی و شـنونده اسـت. از مشـهورترین پس گردنـی گویـان دوبلـه ایران، می تـوان به ایرج دوسـتدار به جای 

جـان ویـن و حمیـد قنبـری  به جـای جـری لوئیس اشـاره کرد.

پُرکردن لب

وقتـی یـک گوینـده بـا کـم و زیـاد یا تنـد و کند کـردن )کـش دادن( در حین ادای حـروف و کلمـات و یا حتی 
اسـتفاده از کلمـات اضافـه ، لـب زدن اضافـه ای از طـرف بازیگـر باقـی نگـذارد و تمامی لـب زدن هـای وی را به 

نوعـی بـا گفتـار خـود پوشـش دهـد؛ اصطالحـاً گفته می شـود ایـن گوینده لـب بازیگـر را پر کرده اسـت.

پُرکردن نقش

گاهـی صـدای گوینـده )بـه لحـاظ فیزیکـی( بـا چهـره بازیگـر مطابقـت نـدارد. مثـال یـک گوینده جوان سـعی 
می کنـد بـه جـای یـک بازیگـر پیـر صحبـت کند و یـا یک گوینـده با صـدای زیـر و نازک تـر سـعی می کند به 
جـای یـک فـرد تنومنـد و قـوی هیـکل در فیلـم صحبت کنـد و یا اینکه یـک گوینده با سـن باال سـعی می کند 
بـه جـای یـک کـودک صحبت کند. در چنین مواقعی گوینده مجبور اسـت به تناسـب ظاهر و شـخصیت نقشـی 
کـه بازیگـر ایفـا می کنـد صـدای خـود را تنظیـم یا تغییـر  دهد تا صـدای وی بـه جـای آن نقش از نظـر بیننده 
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باورپذيـر باشـد. در ايـن حالـت گفته می شـود ايـن گوينده نقـش را پُر كرده اسـت.

شلوغ کاری

القـای شـلوغی در يـك صحنـه توسـط بازيگـران بـا اسـتفاده از گوينـدگان مـرد و زن بـه نحـوی كـه صـدای 
گوينـدگان مـردی گـو و زنـی گـو بـاال رود را شـلوغ كاری می گوينـد. اصطـاح »شـلوغی دادن« هم بـه همين 
معناسـت. وقتـی از طـرف مديـر دوبـاژ گفته می شـود »شـلوغی بدهيد« يعنـی اينكه گوينـدگان بايـد با توجه 
بـه شـدت و ضعـف صحنه، سـروصدا و شـلوغ كاری كننـد تا صـدای آن ها با صدای شـلوغی فيلم منطبق شـود.

همهمه کردن

القـای صـدای همهمـه )كه به لحاظ شـدت و تعداد كمتر از شـلوغ كاری اسـت( توسـط گويندگان بـه نحوی كه 
گفتـار تك تـك صداهـا قابـل تشـخيص نباشـد )بـا توجه بـه خـود صحنه ممكن اسـت چند صـدا و چنـد گفتار 

قابـل تشـخيص باشـد( را »همهمه كـردن« می  گويند.

لوپ رفتن ) لوپ کردن(

تكـرار بخشـی از يـك فيلـم بـرای آشـنايی بيشـتر گوينـدگان بـا گويش های فيلـم و تمرين و ممارسـت بيشـتر 
را لـوپ كـردن می گوينـد. ايـن صحنه هـا بعضـاً صحنه هـای سـخت دوبلـه محسـوب می شـود. در گذشـته، اين 
بخـش بـه شـكل حلقـه فيلـم و بـه شـكل جداگانـه در دسـتگاه آپارات قـرار داده می شـد امـا امـروزه عقب جلو 

كـردن تصاويـر ديجيتـال به مراتـب راحت تر اسـت.

 سينمایی کار

گويندگانـی را كـه كامـًا يـا عمدتـاً در گويندگـی فيلم هـای سـينمايی شـركت می كننـد »سـينمايی كار« 
می گوينـد.

تلویزیونی کار

گويندگانـی كـه عمـده فعاليـت آن هـا در تلويزيـون، دوبلـه فيلم هـا و سـريال های تلويزيونـی متمركـز اسـت را 
»تلويزيونـی كار« می نامنـد.

فرنگی کار

گويندگانـی كـه ترجيـح می دهنـد در دوبلـه فيلم هـای خارجـی شـركت كننـد و صـدای آن هـا در فيلم هـای 
خارجـی بيشـتر شـنيده می شـود را »فرنگـی كار« می گوينـد.

کمدی کار

گويندگانـی را كـه تخصـص آن هـا گويندگی در فيلم های كمدی اسـت »كمـدی كار« می گويند. ايـن گويندگان 
مهـارت خاصی در تيپ سـازی و طنـازی دارند.
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صدای مثبت صدای منفی

صـدای برخـی از گوينـدگان بـه خاطـر شـكل آوايـی و تنـاژ و يـا اسـتمرار كار بـر روی شـخصيت هايی خـاص 
و عـادت شـنوندگان بـراي شـخصيت های مثبـت و برخـی ديگـر بـراي شـخصيت های منفـی مناسـب هسـتند. 
منظـور از صـدای مثبـت صـدای بازيگری اسـت كـه در نقش مثبت و انسـان های خـوب ظاهر می شـود. اينگونه 
صداهـا عمدتـاً آرامش بخـش، آسـمانی، زيبـا، آرام و بـا طمأنينـه و گوش نـواز هسـتند. صـدای برخـی ديگـر از 
گوينـدگان كـه مناسـب نقش هـای منفـی اسـت. صداهـای خشـن، خـش دار، بـم، بـدون ريتـم و بـدون تـوازن 
هسـتند. برخـی از گوينـدگان بـه دليـل مهـارت در كار، قادرند بـا تغيير صدا يا مهـارت در تغيير ريتـم و تناليتة 

صـدا هـم در نقـش منفـی و هم مثبـت ظاهر شـوند.

زیاد آوردن و کم آوردن

عـدم تنظيـم طـول كامـی كـه گوينـده می گويـد با آنـی كـه بازيگـر ادا می كند بـه نحوی كـه گويـش گوينده 
طوالنی تـر از بازيگـر باشـد و كام گوينـده جلوتـر بيفتـد را »زيـاد آوردن« می گويند. در چنيـن وضعيتی گويش 
بازيگـر و بـاز و بسـته شـدن لب هايـش بـه اتمام رسـيده، امـا گوينـده همچنان درحـال گويش آن بخش اسـت. 
از نظـر فنـی، ايـن يـك نقـص بـزرگ در دوبلـه اسـت كـه بايد بـا تكـرار گويندگـی آن بخـش، مجـدداً اصاح و 
مديـران دوبـاژ در ايـن خصـوص چشم پوشـي نمی كننـد. اگـر در برخـی فيلم ها چنيـن مـواردی در دوبله فيلم 
ثبـت و ضبـط می شـود كيفيـت دوبلـه فيلـم را می توانـد تحـت تاثير قـرار مي دهـد. در حالـت ديگـر گوينده از 
بازيگـر عقـب می افتـد و بـه اصطـاح )در كام( كـم مـی آورد. علت زيـاد آوردن يا كـم آوردن مسـتقيماً متوجه 
مديـر دوبـاژ و عـدم ارائـه سـينك همزمانـی مناسـب از طـرف و يا عـدم تبحر گوينـده در گويش تند يـا كند و 

ناهماهنـگ با نقش اسـت.

فعالیت 
دوبـاژ يـك نمايـش عروسـكي و يـا قسـمتی از يـك انيميشـن را پـس از مطالعـة و ترجمـة متـن، بـا کالسی

راهنمايـي هنرآمـوز خـود، بـه صـورت گروهـي انجـام دهيد.
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