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1. Introduction  

Audiovisual translation by fans is one of the new players in the field of 

translation studies (TS), which emerged in the 1980s and succeeded in 

establishing an independent position in the late 1990s (Massidda, 2015). In 

recent studies in the field of media and cultural studies, regarding non-professional 

translation, the expansion of translation of visual and non-anime products has 

received much attention (Leonard, 2005; Cubbison, 2005; Perez González, 2014). 

Non-professional translators, who usually work anonymously and in virtual space, 

have posed many challenges to government media systems in many countries (Wang 

& Zhang, 2015). Due to the informal and voluntary nature of these translators’ 

activities who, for various reasons, undertake the preparation and providing subtitles 
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for audiovisual products requested by the audience and provide them free of charge 

to the consumers, there is practically no law and supervision observing their 

activities. This lack of supervision and the existence of legal loopholes allow the 

translators to translate any audiovisual product in a completely free environment, 

regardless of cultural, social, or religious considerations or prevailing norms of the 

target society (Khoshsaligheh et al., 2018). Therefore, it is not possible to disregard 

the significant effect of these translators’ work on shaping the taste of the audience 

(by selecting specific products for translation), directing and stimulating public 

thoughts (by expressing personal views) and fighting censorship and government 

media restrictions (through unconventional translation methods) (Perez González, 

2012). This has caused the transfer of many values of Western societies to the target 

societies, including Iran. 

The ever-increasing expansion of fansubbing in the last decade has drawn the 

attention of many TS researchers to non-professional translation (Massidda, 2015; 

Orrego Carmona, 2015; Dwyer, 2017; Fazeli Haghpanah & Khoshsaligheh, 2018; 

Khoshsaligheh et al., 2018; Khoshsaligheh et al., 2019) and numerous studies and 

books have investigated various aspects of this phenomenon from different angles 

(Diaz-Cintas & Remael, 2007; Massidda, 2015; Perez González, 2014; Dwyer, 

2017).  

Despite the increasing activity of these groups and networks, a few studies have 

been conducted on the fansubbing communities’ activities outside the United States 

and Europe, especially considering the specific characteristics of fansubs in 

countries, such as Iran, where foreign media products are mainly distributed in 

unauthorized forms on the Internet and translators with goals beyond the mere 

entertainment start subtitling or even dubbing these products. Considering that 

Iranian subtitlers, whether professional or non-professional, work under strict 

control and supervision, a better understanding of their activities, especially of non-

professional subtitlers who are less researched in academic circles, can provide 

valuable insights for policy-makers and researchers.  

In addition, various questions related to the nature of the work of these non-

professional subtitlers, including the reasons and motivations for their activities and 

views on ethical issues, have remained unanswered. Therefore, the present study 

aimed to investigate the attitudes and perceptions of non-professional subtitlers 

regarding the norms and ethical principles of subtitling and examine how they adhere 

to them in the translation process. 

2. Method 

The current research is in the field of the sociology of translation. Based on this, 

more emphasis is placed on evaluating different social and cultural aspects of the 

activities of non-professional subtitlers as one of the main actors in the translation 

process. The main tools for data collection were semi-structured interviews and an 
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open questionnaire. The target community included all people with a background in 

fansubbing in Iran. Since subtitlers work anonymously in the virtual space, the 

participants’ contact information (e.g., username, email, social network profiles) was 

identified from the main forums and websites where subtitlers were active. Finally, 

15 managers of subtitling websites and associations who had extensive experience 

in this field and some novice subtitlers who had less than a year of experience were 

interviewed. Nine interviewees were male, their average age was 30 years, and they 

had an average of 6.5 years of experience as non-professional subtitlers. 

The request for cooperation, along with the interview questionnaire was sent to 

the participants via email or social networks, and their answers were received by the 

researcher in written or oral form (i.e., voice recordings). In case of any ambiguity 

in the answers or requirement for further explanation of some issues, supplementary 

questions were sent to the participants subsequently. Some interviews were 

conducted face-to-face. This method was used to interview those active translators 

in the field of fansubbing who could be accessed. Most of these people were among 

the students majoring in English at the graduate and master’s levels. 

3. Results 

Based on the findings of this research, several areas and common topics were 

identified in the interviewees’ responses. In the first place, it seems that according to 

many non-professional subtitlers, ethical principles mean complete faithfulness to 

the original text and minimal modification in the translation process. Ten 

interviewees, directly and indirectly, pointed out in their answers that the observance 

of ethical principles means full adherence and faithfulness to the text and avoiding 

any changes during translation. On the other hand, five interviewees believed that 

faithfulness is not complete and unconditional, and in some cases, the subtitiler acts 

on self-censorship and manipulation of the text based on some considerations, such 

as personal opinions and beliefs. However, this censorship and manipulation cannot 

be compared in terms of intensity and the way of implementation with the 

modification made in the official media, and in most cases, it shows itself in the form 

of reducing the negative connotations of the original text and using modified 

equivalents. Unlike professional subtitlers, the activity of fansubbers is not 

influenced by external factors, and some of them may change and self-censor part of 

their subtitles based on personal considerations and preferences. However, this type 

of self-censorship (if any) is mostly seen in the form of using substitute equivalents 

with negative connotations or euphemisms. Cases of deletion and manipulation in 

the original text are rare. 

In the non-professional AVT, translators usually express dissatisfaction with 

government censorship methods and try to provide an accurate and complete 

translation free of manipulation and censorship. However, this opposition to the 

censorship and strict monitoring of the media and government networks does not 

always mean the unrestricted translation of everything in the subtitles produced by 
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fans. Despite being free from the constraints and external pressures that translators 

in state television networks deal with, fansubbers are under the influence of internal 

factors, such as social and political situations, ideology and personal opinions. 

4. Discussion and Conclusion 

The concept of ethical principles in Iranian non-professional subtitling is debatable 

from two perspectives of faithfulness and visibility. On the one hand, the main 

concern of subtitlers is related to adhering to the ethical principles of conveying the 

full meaning, especially in cases that are usually censored in the media and official 

translation institutions. Many subtitlers believe that compliance with ethical 

principles means complete faithfulness to the text and accurate word-for-word 

translation, even in cases that may be contrary to the cultural, social, and religious 

norms of Iranian society. It seems that this perception of ethical principles is affected 

by the negative view that exists due to the censorship and intense monitoring of 

audiovisual products in the media and official institutions. Therefore, the non-

professional subtitlers consider complete faithfulness as an act of opposition and 

protest toward the performance of these official institutions active in translating and 

dubbing audiovisual materials. No consensus was observed regarding this matter 

among non-professional subtitlers. As the interview findings showed, experienced 

subtitlers, who were usually older, generally had more respect for the dominant 

principles and norms of the destination culture. Unlike novice subtitlers who 

sometimes have a wrong idea of faithfulness and consider it as the word-for-word 

transfer of the meaning of the source text without any filtering, experienced subtitlers 

attempt to be faithful to the text using different methods, such as using euphemisms 

or less negative equivalents for the concepts and terms contrary to the target culture. 

Some limitations of this research should be noted. The ethical principles of non-

professional subtitlers were evaluated based on the current research participants’ 

views. Comparing the views and opinions of these individuals with their 

performance in subtitle translation (for example, examining some examples of 

translated works of subtitle associations) can provide a more comprehensive 

understanding of this issue. 

Furthermore, due to the limited sample, one should be cautious about 

generalizing the research findings to the entire statistical population. Moreover, 

conducting all the interviews in person could provide us with more accurate 

information on the perception of these translators regarding ethical principles. In 

addition, comparing the strategies of professional translators (dubbing) and non-

professional translators (subtitling) in translating expressions and terms, especially 

those that are contrary to the cultural norms of Iranian society, can help us to gain a 

better understanding of the prevalent views and norms of these two groups of 

translators.  
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 مهمقدّ. 1

 شاهد دهة گذشتهو بسیار پویا و فراگیر است که در چند  یارشتهبین یاحوزه ،مطالعات ترجمه

مربوط به . آخرین تغییر پارادایم (6002، 1ی)اسنل هورنبا چندین تغییر پارادایم مهم بوده استت

( به آن اشتتاره 621، ص. 6011) 3ویتایی مانند لپژوهانترجمهکه  استتت« 6ایچرخش رستتانه»

                                                 
1. Snell Hornby 

2. media turn 

3. Littau 
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 سیرنویدر ترجمة ز یبه اصول اخلاق یارحرفهینگرش مترجمان غ یپژوهش حاضر به بررس چکیده

فعّال  سیرنویز یارحرفهیشامل تمام مترجمان غ ی. جامعة آمارپردازدیم یبه فارس زبانیسیانگل یهالمیف

دند. ش نتخابهدفمند ا یریگبا استفاده از روش نمونه قیآنها نمونة تحق انیبود که از م یمجاز یدر فضا

شوندگان، هاز مصاحب یاریزعم بساستفاده شد. به قیتحق یعنوان ابزار اصلبه افتهیساختارمهیاز مصاحبة ن

مه ترج ندیمتن در فرا یکارو اجتناب از هرگونه دست یبه متن اصل یمنحصر به وفادار یاصول اخلاق

 ینگفره یاز تابوها یاریانتقال بس رام نیجامعة مقصد و مخاطب آن است. ا یصرف نظر از مسائل فرهنگ

 نیب یلاجماع نظر ک ارتباط نیا داشته است. هرچند در یرا در پ سیرنویدر قالب ترجمة ز یغرب یو زبان

 دیبا مترجمان باتجربه تأک سهیکار در مقامترجمان تازه رسدیشوندگان وجود ندارد و به نظر ممصاحبه

 دارند. یو زبان یفرهنگ لتریاز هر نوع ف ارغف یکامل به متن اصل یبر وفادار یشتریب

 یو زبان یفرهنگ یتابوها ؛یاصول اخلاق ؛سیرنویطرفدار ز؛ یداریشنیداریترجمة د :هادواژهیکل
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ترجمة  بته عنوان نمونه) ایترجمتة رستتتانتههتای مختل  نتارر بر جنبته انتد. این تغییرکرده

، ترجمه و پخش جهانی اخبار، ترجمة زیرنویس، ترجمتة فیلم، اقتبتا  و شتتتنیتداریدیتداری

ترجمة  های گستتتترده جهانی استتتت.حوزههتای ارتبتاطی( و نقش آن در اوریترجمته و فنّت

تر مطالعات ترجمه گستتترده ۀطرفداران یکی از بازیگران تازه در حوز توستتّ  شتتنیداریدیداری

 به قموفّخاص  طوربه ۰0 ةو از اواخر ده کردخود را مطرح  ۰0 ةشود که در دهمحستوب می

 (.6016 ،1اید)ماس است شده خود برای یمستقل جایگاه تثبیت

شتتنیداری که غالباد در فضتتای مجازی ای در حوزۀ ترجمة دیداریمترجمان غیرحرفه فعّالیّت

 تأثیر توانینمت گرفته است. های اخیر شدّکنند در سالو محتوای مختلفی را تولید می فعّالیّت

مخاطب )از طریق  ةبه سلیق یدهبر شکلرا  ایمترجمان غیرحرفهعملکرد  توجّهگسترده و قابل 

)از طریق بیان  میو تحریک افکار عمو یدهی برای ترجمه(، جهتتخاب محصتتولات خاصتتّ ان

های ای دولتی )از طریق روشهای رسانههای شخصی( و مبارزه یا سانسور و محدودیتدیدگاه

باعث انتقال  امراین . (6016پرز گونزالز، ) شتتتکنانه و نامتعارف( نادیده گرفتتستتتنّ ةترجم

یکی از  عنوانبهایران جوامع مقصتتتد از جمله های بنیادین جوامع غربی به بستتتیاری از ارزش

ای شتده استت. با آگاهی از این موضتتوع، مسنولان در کشتورهای پذیرنده این محتوای رستانه

 ای و نامناسب یراخلاقیغ یاز گسترش محتوا ینگران یلبه دلکشتورهای مختل  از جمله ایران 

اند کرده یزیو مم نگیلتریف ستمیس یانداز، مبادرت به راهمعاند یاسیست یهایریگجهت جیترو

و  یاجتماع یهاشبکه یحسا  و برخ اطّلاعاتبه محتوا و  یممانعت از دستترستآن که هدف 

ناستتتب با م یمحتوا دیجهت تول یالزامات ةارائ و وبیوتیو  ستتتبو یمانند ف ینترنتیا یهاگاهیپا

 .(601۰ همکاران، و سلیقهخوش) است یداخل یهنجارها

ارتباط با در  کمیها، مطالعات ها و شتتتبکهاین گروه فعّالیّتبا وجود گستتتترش روزافزون 

 ویژهبهو اروپا صتورت گرفته است،  متحدهیالاتادر خارج از  طرفدار زیرنویسجوامع  فعّالیّت

در کشورهایی مانند ایران که در آن محصولات  طرفدار زیرنویسهای خاص به ویژگی توجّهبا 

به شکل غیرمجاز در فضاهای مجازی توزیع شده و مترجمان با اهدافی  ای خارجی عمدتادرسانه

                                                 
1. Massidda 
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 کهیناه ب توجّهبا کنند. ی دوبله این محصولات میمبادرت به زیرنویس یا حتّ میفراتر از سترگر

ت دّشهکنند که بمی فعّالیّتدر فضایی  ،ایرحرفهغیای و چه ، چه حرفهمترجمان زیرنویس ایران

 در ارتباط با مترجمان ویژهبته، هتافعّتالیّتت آن از و نظتارت قرار دارد، در  بهتر ممیزیتحتت 

 هایرهیافتتواند می ها پرداخته شتتده استتت،که در محافل دانشتتگاهی کمتر به آنای غیرحرفه

علاوه بر این، به همراه داشتتته باشتتد. ستتان و مدرّقان گذاران و محقّارزشتتمندی برای ستتیاستتت

و  دلایلاز جمله ای کار این دستتته از مترجمان غیرحرفه ماهیّتدر ارتباط با  مختلفی ستتلالات

بر . پاسخ مانده استبی اخلاقی مسائل ها نستبت بهدیدگاه آناین مترجمان و  فعّالیّتهای انگیزه

به ای نستتبت حرفهمترجمان غیر برداشتتت دیدگاه و حاضتتر بررستتی ةاین استتا ، هدف مقال

 پایبندی به آن در فرایند ترجمه است. ۀو نحو ترجمة زیرنویساصول اخلاقی هنجارها و 

 پژوهش ةپیشین. 2

، 1ایترجمة غیرحرفه ط باو فرهنگ در ارتبا حوزۀ مطالعات رستتتانه یراخ یهتادر پژوهش

ه قرار گرفت توجّه ه بستتیار موردمحصتتولات دیداری و محصتتولاتی غیر از انیم ةگستتترش ترجم

از مترجمتتان  (. این گروه6010، 0؛ پرز گونزالز6006 ، 3ستتتونیوبیک؛ 6006 ، 6لنونتتارداستتتت )

 ای، چینی( را ازهای آمریکایی، کرهها و ستتتریالاغلب محتوای مختلفی )مانند فیلمای غیرحرفه

ن کار شتتکاف بین تقاضای کنند و با ایهای هدف ترجمه میزبان مبدأ به طی  وستیعی از زبان

، 6ی)ل کنندر میشنیداری را پُهای دیداریروزافزون در بازار مصرف جهانی برای محتوای رسانه

صتورت ناشتنا  و در بستر فضای مجازی به (. افزون بر این، این مترجمان که معمولاد به6011

از  یاریدر بستتت یدولت یارستتتانه یهانظام یرو شیرا پ یادیز یهاپردازند چالشمی فعّالیّت

 این فعّالیّت ةداوطلبان و یغیررسم ماهیّت به دلیل(. 6016، 2اند )وانگ و ژانگکشورها قرار داده

مختل  مبتادرت بته تهیه و ترجمة زیرنویس محصتتتولات  بته دلتایتلگروه از مترجمتان کته 

                                                 
1. non-professional translation 

2. Leonard 

3. Cubbison 

4. Pérez-González 

5. Lee 

6. Wang & Zhang 
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صتتتورت رایگان در اختیار شتتتنیتداری مورد تقتاضتتتای مختاطتب کرده و آن را بتهدیتداری

دهند، عملاد هیچ قانون و نظارتی در ارتباط با شتتیوه میکنندگان این محصتتولات قرار مصتترف

ال در ای فعّاین افراد برخلاف مترجمان حرفهرستتتد بته نظر میهتا وجود نتدارد و آن فعّتالیّتت

کنند. این محصولات می ةمبادرت به ترجم یدوبندیقمحدودیت و  با کمترینهای دولتی رستانه

دهد تا در فضایی کاملاد آزاد به قانونی به این گروه از مترجمان اجازه می خلأنظارت و این عدم 

یا ، دینی اجتماعی، شتتتنیتداری فارغ از ملاحظات فرهنگیهر نوع محصتتتول دیتداری ةترجمت

 .(601۰، و همکاران سلیقه)خوش هنجارهای غالب بر جامعة مقصد اقدام کنند

بسیاری از پژوهشگران  توجّه در یک دهة اخیر زیرنویسطرفدار پدیدۀ گستترش روزافزون 

، 1ای جلب کرده استتتت )اورگو کارموناترجمة غیرحرفه ۀحوزۀ مطتالعتات ترجمته را به پدید

پناه و ؛ فاضتتتلی حق601۰، و همکاران ستتتلیقه؛ خوش6016، ماستتتیدا، 6017، 6دوایر ؛6016

دی به بررسی های متعدّ و کتاب ( و مقالات601۰سلیقه و همکاران، ؛ خوش601۰سلیقه، خوش

، 3؛ دیاز سینتا  و رمال6017اند )دوایر، های مختل  این پدیده از زوایای مختل  پرداختهجنبه

را  طرفدار زیرنویس ،قانامروزه بستتیاری از محقّ(. 6010، ز؛ پرز گونزال6016؛ ماستتیدا، 6007

 دیگر آن اند وشتنیداری با اصول و مخاطب خاص خود پذیرفتهیکی از اشتکال ترجمة دیداری

ا اذعان ب ،درواقعکنند. شنیداری مقایسه نمیتی و پرطرفدار ترجمة دیداریشتکال سنّرا با دیگر اَ

را  سطرفدار زیرنویها آنناپذیر استتت، ای اجتناببه این واقعیت که این شتتکل از ترجمه پدیده

های در سال(. 6016، 0اند )آنتونینی و بوکاریاای ترجمه پذیرفتهمثابة گستترش و تکامل حرفهبه

ته و پژوهان قرارگرفنیز مورد استتتقبال ترجمه طرفدار زیرنویس ویژهبه ایترجمة غیرحرفهاخیر 

ی زیرنویس هایژگیوفرایند و  در این حوزه از منظرهای مختل  همچون مشغولافراد  فعّالیّت

ترجمة مرتب  با های فعّالیّت(، نظام حاکم و 13۰6، پناهحق یستلیقه و فاضلخوشی )ارحرفهیغ

(، 6016اورگو کارمونا، ؛ 6016ماستتیدا، ؛ 601۰لیقه، ستتخوشعامری و زیرنویس ) ایغیرحرفه

بوهای تا ةترجم ۀو شیو (601۰لیقه و همکاران، ستوشخمخاطب ) ةوستیلهدریافت زیرنویس ب

                                                 
1. Orrego Carmona 

2. Dwyer 

3. Díaz-Cintas & Remael 

4. Antonini & Bucaria 
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مورد بررستتی قرار گرفته  (601۰لیقه و همکاران، ستتوشخای )فرهنگی در زیرنویس غیرحرفه

 .پردازیممیبرخی مسائل عمده در این حوزه  مرور بهاجمالی  طوربه ادامهدر . است

 حق نشرو  زیرنویسطرفدار . 1. 2

در  ایحرفهغیر زیرنویسترجمة های شاخهیکی از زیر توانمیرا  طرفدار زیرنویس، یطورکلّبه

 مأموریتای که بیشتر با هدف کمک به غیرحرفه ترجمة زیرنویسنظر گرفت. برخلاف 

 ةبیشتر بر ترجم تأکید طرفدار زیرنویسگیرد، در انجام می «TED» های دولتی مانندسازمان

افت ایران، بدر  (.6060است )ایوانز  اهمّیّتمحتوای خارجی است که برای طرفداران حائز 

ها فیلم ویژهبهخارجی، ای خاص اشاره به طرفداران محصولات رسانه طوربه طرفدار زیرنویس

 مختلفی مانند کمک به سایر طرفداران برای دسترسی به دلایل، دارد که زبانانگلیسیهای و سریال

لب خارجی اغبه محتوای مورد علاقه خود در زبانی دیگر، تفریح و سرگرمی، یا یادگیری زبان 

، انو همکار سلیقهخوشکنند )ای میمحصولات رسانهة ای مبادرت به ترجمبدون دریافت هزینه

6060.) 

بان راحتی در دستر  مخاطاینترنت به لط  بهای ای از محصولات رسانهامروزه طی  گسترده

های توزیع و انتشار این محصولات همیشه منطبق با قوانین حال، روشگیرد. بااینقرار می

عملی  طرفدارانوسیلة بهرایت، تولید زیرنویس (. بر طبق قانون کپی6011رایت نیست )لی، کپی

ای رید محصول اصلی از نسخهزیرا بسیاری از مخاطبان بدون خ ،شودغیرقانونی محسوب می

شود. در این میان خالق اثر کنند که همراه با زیرنویس تولیدی طرفداران عرضه میاستفاده می

برد بلکه حق قانونی وی در ارتباط با تنها هیچ سود و منفعتی از محصول تولیدی خود نمینه

از سوی دیگر، . (6016نا، )اورگو کارمو شودنظارت بر نوع و کیفیت ترجمه نیز از وی سلب می

یغ غیرمستقیم باعث ترویج و تبل صورتبه طرفدار زیرنویسقان بر این باورند که برخی محقّ

 .(6011شود )لی، ای در میان مخاطبان این دسته از محصولات میمحصولات رسانه

کنندگان محصولات فرهنگی هر روز با طی  مختلفی از محصولات در دنیای کنونی مصرف

بنا به اجبار  هاآنشود و صورت غیرقانونی به اشترا  گذاشته میبازتولید شده روبرو هستند که به

فضای مجازی و اینترنت امکان  ماهیّتکنند. ساختار و استفاده می این محصولاتیا اختیار از 
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های اوریا از سوی دیگر فنّامّ (،6012نژاد، ی)زیدآباد سازدرا فراهم می اطّلاعاتجریان آزاد 

هایی را در ارتباط با این دهد تا محدودیترایت اجازه میگذاران و صاحبان کپیجدید به قانون

 کرده جادیا. این امر خود نوعی دوگانگی (6010، 1)اوهاگن اعمال کنند اطّلاعاتجریان آزاد 

ویژه کسانی که سن و سال کمتری دارند ای بهکه در  آن برای طرفداران محصولات رسانه است

(. از دیدگاه مخاطبان، زیرنویس تولیدی طرفداران صرفاد روشی رایگان 6006، 6ودشوار است )هی

(. 6012، 3مهای موردعلاقه به زبانی دیگر است )وینچیواها و برنامهو ساده برای تماشای فیلم

حل ها از نظر قانونی مآن فعّالیّتداند که خوبی میها بهتولیدکنندگان این نوع زیرنویس البتّه

 این فعّالیّت ماهیّتغیرقانونی بودن  به دلیل، (6016دوایر )عم زهب(. 6006شکال است )لنونارد، اِ

ای هاله ها نیز خود درآنمسألة حقوق قانونی زیرنویس تولیدی گروه از تولیدکنندگان زیرنویس، 

ای های اینترنتی توزیع محصولات رسانهشود بسیاری از پایگاهاز ابهام قرار دارد. این امر باعث می

های رخی موارد زیرنویسمترجمان این محصولات را نادیده گرفته و در ب ةلیی حقوق اوّحتّ

 کند.ها را به نام خود منتشر میتولیدی آن

 ممیزیو  شنیداریریدیدا ترجمة. 2. 2

ای که محصولات رسانهوری و اینترنت، نظر به ایناو پیش از انقلاب فنّ  چندان دورنههای سالدر 

گرفت، عموم مردم دوبله در اختیار مخاطب قرار می شکل بهغالباد در کشورهایی مانند ایران 

و جرح و تعدیلات صورت گرفته در فرایند دوبله این  کاریدستآگاهی چندانی نسبت به میزان 

مخاطب تنها به خروجی نهایی یا همان دوبله دسترسی داشت. لیکن،  چراکهمحصولات نداشتند، 

 مخاطبای، اصلی محصولات رسانه ةبا گسترش فضای مجازی و امکان دسترسی گسترده به نسخ

ها و راحتی با مقایسه دیالوگبه ،دارندی با زبان انگلیسی این محصولات که اغلب آشنایی کلّ

در حوزه  .خواهند بودو تغییرات  هاکاریدست قادر به شناسایی اینآن  ةزیرنویس یا ترجم

ی گاهآ تا پرداخته ایران ایههرسانمطالعات مختلفی به بررسی این موضوع در آکادمیک نیز 

هند درا افزایش زیرنویس  صورت گرفته در فرایند هایوتعدیلجرحع تنوّمخاطبان نسبت به 

                                                 
1. O’Hagan 

2. Hue 

3. Vinczeovam 
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؛ 601۰و  601۰سلیقه و همکاران، خوش ؛601۰و  6060سلیقه، عامری و خوشبرای مثال، )

 .(13۰0و مردانی،  زادهیقاض

 یکی در و دیجیتال و چاپی ایههرسان در برانگیزبحث موضوعی همیشه ممیزی و ستانسور

این موضوع مختص به ایران نیست و در  البتّهدر ایران بوده است.  ،فضای مجازی دهة اخیر دو

ای مختل  را تحت نظر دارند. ههافراد در رستتان فعّالیّتکشتتورهای دیگر نیز نهادهای نظارتی 

خود اشتتاره به عملکرد شتتورای عالی رادیو و تلویزیون  ة( در مقال601۰) 1برای مثال، شتتاهین

تواند مجازاتی مانند جلوگیری از کند این نهاد طبق قانون میرنشتتتان میترکیته داشتتتته و خاط

ون ها مغایر با مفاد قانای که محتوای آنههرا برای برنام فعّالیّت ةمالی یا لغو پروان ةپخش، جریم

( 6012) 6در نظر بگیرد. بسقی ،ای این کشور باشدتأستیس رادیو و تلویزیون و خدمات رستانه

ای ههتلویزیونی به بررستی موضوع سانسور در رسان ةد بر روی دو مجموعخو پژوهشدر نیز 

بی در که چه مطالگیری در مورد اینرسد تصمیمبه نظر می»کند ایتالیا پرداخته و خاطرنشتان می

«. شودیدولتی گرفته م مأمورانوسیلة بهبیان است و چه مطالبی نیاز به سانسور دارد رسانه قابل

نسخه  معمولاد هازیرنویس طرفدار»کند، ( خاطرنشتان می66۰ .، ص6012که بستقی ) طورهمان

دهند که در آن متن اصلی و در مقایسه با حساسیت مخاطبان وفادار و بدون سانسوری ارائه می

 «.بیشتری دارد اهمّیّتهدف اولویت و 

مه زبان تابو در های ترجخود به بررسی روش ةنیز در مقال (601۰و همکاران ) سلیقهخوش

ها، راهبردهای آن هاییافته اسا  بربه فارسی پرداختند.  زبانانگلیسیهای ترجمة زیرنویس فیلم

ی حفظ، حذف، کاهش و افزایش کلّ در چهار دستتتتة توانمیمترجمتان در ترجمته تتابوهتا را 

است دأ مبثر از هنجارهای زبان أانتخاب هر یک از این راهبردها بیشتر مت البتّهبندی کرد. دستته

 نینو هنجارهای فرهنگ مقصد و دلیل این امر ابراز مخالفت و مقاومت در برابر قواها تا ارزش

 ایران است.ای حاکم بر فضای رسانه کارانهمحافظههژمونیکی و ایدئولوژی 

                                                 
1. Sahin 

2. Beseghi 
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 در لادمعمو که تغییراتی و کاریدستتت با ارتباط در( 6010) ستتینتا  دیازافزون بر این، 

ها آن ةای و ترجمرسانه محصولات که دارد تأکید نکته این بر گیردمی صورت ترجمة زیرنویس

های ورزیداوری و غرضگیری پیشو شکل ای نژادیههانکاری در ترویج کلیشتنقش غیرقابل

( از منظری دیگر به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد 6016. ماسیدا )دندارجنسیتی  و یموق

ن گیرد. ایمی أتستانستور از فرایند خودسانسوری مترجمان نش ةاستت در بدترین حالت مقول

های خارجی استتت که در زبانهها و خردفرهنگعدم آشتتنایی با خرده ةخودستتانستتوری نتیج

 تواند منجر به ترجمه نامناسب شود.بسیاری از موارد می

در برزیل  ستتتانستتتور ةلأنتقادی مستتتر پژوهش خود به تحلیل ا( د6016) 1آلفارو دکاروالو

محافظت بینندگان در مقابل زبان »ای تلویزیونی برای ههها، تلاش شتتتبکزعم آنپردازنتد. بتهمی

نماید زیرا ابزارهای مختلفی برای اعمال محدودیت برای دسترسی غیرمنطقی می […نامناسب ]

 ای درخواستتتیههها و گزینستتلب مستتنولیت ةبه محتوای نامناستتب مانند کنترل والدین، اعلامی

های تولیدی طرفداران برای زیرنویس ةبه مطالعنیز ( 6012) 6ارگوان .(076 .)ص «وجود دارد

ای ههیافت  بر اساای تلویزیونی پرداخته است. ههمحصولاتی با دسترسی باز یا زیرنویس برنام

ای آن استتتت که در حرفه یرنویسهای تولیدی طرفداران و زوی، تمایز اصتتتلی بین زیرنویس

بدون دأ مبای مبتنی بر متن ل مترجمان بیشتتتر گرایش به استتتفاده از راهبردهای ترجمهحالت اوّ

ای خود را مور  به مترجمان حرفه کهدرحالیدارند در نظر گرفتن هنجتارهای زبان مقصتتتد 

ه ها تحمیل شدبر آن مههنده ترجدشکارفرما و ستفار توسّت بینند که پیروی از هنجارهایی می

 است.

ای مترجمان برای سانسور و هه( که بخشتی از آن به بررسی انگیز601۰شتاهین ) ةدر مطالع

و  ایغیرحرفهها زیرنویس مترجمان، تفاوت آشتتکاری بین دازدپرخودستتانستتوری در ترکیه می

ای کار های رسانهای و کسانی که در شرکت. مترجمان حرفهشتتدای از این نظر مشتتاهده حرفه

های های کارفرما، الزامات قانونی یا قضاوتمانند دستتورالعمل بیرونی به دلایلکردند اغلب می

                                                 
1. Alfaro de Carvalho 

2. Erguvan 
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اقدام به سانسور  فضای سیاسیو  ارزشتی جامعه و در برخی موارد بنا به ترجیحات شتتخصتتی

خود را بدون  ةاری از مترجمان زیرنویس ترجمبستتتی در مقابل،کردنتد. ای خود میهتهترجمت

 نیا از یبرخ، حالینباا. دادندمیانجام  یدر متن اصتتل یلوتعدو جرح کاریدستتت گونهیچه

های که از طرف مدیران ستتایتشتتخصتتی یا فشتتاری  به دلایلبنا  که داشتتتند ارهار مترجمان

ت نژادپرستتتتانه، اعباراتی مانند الفاظ رکیک، عبار ةدر ترجم شتتتودها وارد میزیرنویس به آن

توهین به عقاید مذهبی، ارهارات مربوط به مستتتائل جنستتتی یا تبعیت جنستتتیتی، اشتتتاره به 

دینی گرایانه، اشاره به الحاد و مصادیق بیگرایی، سخنان تنفرآمیز، عبارات مذهبی افراطجنسهم

 دهند.تغییر می یطورکلّبها متن ترجمه را یا اشارات سیاسی از حسن تعبیر استفاده کرده ی

 المترجمان زیرنویس فعّ معمولی کهرهایی از قیدوبندها و فشتتارهای  رغمعلیدر حقیقت، 

 یرتأثها هستتتتند، عملکرد این گروه از مترجمان نیز تحت ای تلویزیونی درگیر آنههدر شتتتبکت

ی حاکم بر جامعه، موقعیت اجتماعی و سیاسی، ایدئولوژی و عقاید کلّ وّعواملی مانند فضا و جَ

ار قیدوبندهای خارجی قر تأثیرها تحت آن فعّالیّتل که برخلاف گروه اوّ البتّه». استتتشتتخصتتی 

 «درونی و فردی دارد ةبیشتتتتر جنب طرفدار زیرنویس فعّالیّتهتای حاکم بر دارد، محتدودیتت

 .(16، ص. 601۰)شاهین، 

در  نیست و ایترجمة غیرحرفهستانستور تنها معطوف به  ةرستد مقولبه نظر می یطورکلّبه

 لبتّهادانند. ای زیرنویس نیز خود را ملزم به رعایت برخی قوانین میبرخی مترجمتان غیرحرفته

این انجام با یکدیگر تفاوت استتتاستتتی دارند.  ۀاین دو ستتتانستتتور از حیث میزان، علل و نحو

زیرنویس رسمی و غیررسمی در دربارۀ ( 6017لانظر و نصرالهی )م ةموضوعی است که در مقال

 رنویسترجمة زیها که مبتنی بر ارزیابی آنهای یافته بر اسا ایران نیز به آن اشتاره شده است. 

اه خودآگ صورتبهمترجمان آماتور فیلم آمریکایی به فارستی بود، هم مترجمان رسمی و هم  ۰

ن و ایکنند خود رعایت می ةفرهنگی و ایدئولوژیک خاصی را در ترجم یهامللفهیا ناخودآگاه 

 ها دارد.آن ةترجمهای مستقیم بر شیوه تأثیر هامللفه
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 ترجمه اخلاقیاصول . 2. 2

 6موضتتتوع وفتاداری به متن و پایبندی و وفاداری مترجم در آثار و آرای مترجمان در بیش از 

نویسد مترجم بیش از هر می 1600در سال  1ت، دولِهزار سال قبل مطرح شده است. برای مثال

مفهوم مدنظر نویستتنده اثر  چیز باید نستتبت به هر دو زبان احاطه داشتتته و در  کاملی از معنا

کند که مترجم ( خاطرنشان می6000) 6(. از ستوی دیگر، نابوکوف1۰۰7 دولِت،داشتته باشتد )

« ت استتتتت و صتتتحّتنها یک وریفه دارد و آن بازتولید متن و نه چیزی دیگری با نهایت دقّ»

 (.616)ص. 

ی در مورد وریفتته اخلتتاقی مترجم وجود دارد، ولی آنکتته نوعی اجمتتاع نظر کلّ رغمعلی

. به آن وفادار باشد وجود داردمترجم باید به نسبت  که یزیچاختلاف آرای زیادی در ارتباط با 

ای از مفهوم اخلاق در ترجمه ارائه های تازهپردازان برداشتتتتهدر قرن بیستتتتم، برخی از نظریّ

ود. غرب حاکم ب ةت ترجمبر سنّ هاالایی داشتت که سهههایی بنیادی با دیدگاکردند که تفاوت

نظران ترجمه همچنان انتظارت خود از مترجمان را در در این دوره، هرچند بستیاری از صاحب

 تدریج شروع به انتقاد وکنند، مطالعات ترجمه بهچارچوب بحث وفاداری و ناپیدایی مطرح می

در میشه هتی و تاریخی مترجم سنّ  صورتبهکند که ا و انتظاراتی میههبه چالش کشیدن خواست

نی گیرانه و ناممکبر الزامات سخت تأکیدجای . بر این اسا ، بهاستت بودهها پاستخگو قبال آن

بر  تأکیدتر دوم قرن بیستم، بیش ةمانند الزام مترجم به بازتولید متنی مشابه در زبانی دیگر، از نیم

)ون  نندکایفا می ها در فرایند ترجمهو نقشتتی استتت که آن تأثیرمستتائلی مانند عاملیت مترجم و 

ی از جانب مترجمان همیشه امری بدیهی در ، اتخاذ موضع اخلاقی خاصّدرواقع. (6010، 3وایک

که در آن  شوددر نظر گرفته میعلمی  هکه ترجمه پیوستبه این توجّهنظر گرفته شتده استت. با 

 ةمنزلهاقی اغلب بت و مشابهت دارد، رفتار اخلمترجم سعی در بازتولید متن اصلی با نهایت دقّ 

 (.6010، 0شود )گامبیر و دورسلایروفاداری نسبت به اصل و نویسنده در نظر گرفته می

                                                 
1. Dolet 

2. Nabokov 

3. Van Wyke 

4. Gambier & Doorslaer 
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 طوربهو  پستتامدرنتی اخلاق در ترجمه به شتتکل بنیادین در فلستتفه ، مفهوم ستتنّحالبااین

، مدرنپستر تفکّ  بر اسا شود. ساختارشکنی ژا  دریدا به چالش کشیده می ةخاص در نظریّ

که  بلکه معنا چیزی است ،معنی در دل متن قرار نداشته و نیازی به کش  یا استخراج آن نیست

شتتود. اگر مترجمان به این حقیقت اذعان کنند که متن در فرایند تفستتیر به متن نستتبت داده می

ها در فرایند ترجمه دستتتتخوش نوعی تغییر و دگرگونی اخلات آندم ةپیوستتتتته در نتیجمبتدأ 

ها را به ی آنتسنّ  طوربهناچار این واقعیت را نیز بپذیرند که برخلاف الزاماتی که شتود، باید بهمی

ستمت ناپیدایی ستوق داده استت، همیشه حضور بارز و پیدایی در ترجمه داشته و ردپای این 

مشتتاهده کرد. واضتتح استتت که این امر در  خوبیبههای مترجم توان در انتخابحضتتور را می

مترجم بوده است. شاید به  ۀتی بر عهدصتتورت ستتنّ تضتاد کامل با الزامات اخلاقی استتت که به

 ةابمثپردازان ترجمه معتقدند تلاش برای ناپیدایی خود بهههمین ختاطر استتتت کته برخی نظریّ

 (.1۰۰۰، 1عملی غیراخلاقی خواهد بود )آرایو

ترجمه مورد استقبال قرار  حوزۀ مطالعاتبه ترجمه چندان در  پسامدرنیکردهای هرچند رو

ی تات آن را در بازنگری مفهوم اخلاق و تغییر از انتظارات ستتتنّتأثیرتوان نگرفتته استتتت، نمی

تر مربوط به تفاوت، عاملیت مترجم و مربوط بته تطتابق و وفتاداری به ستتتمت مفاهیم پیچیده

 نقش ترجمه در رواب  بین فرهنگی انکار کرد.رایی در کنار گتذهنی

 طرفدار زیرنویساخلاقی اصول . 0. 2

ت و صحّ تبر حفظ وفاداری به متن و دقّ تأکیدای که در آن بیشتر حرفه ةبرخلاف اصول ترجم

طرفداران، دغدغه اصتتلی رعایت  ةخاص ترجم طوربهو  ایترجمة غیرحرفهترجمه استتت، در 

 یهازیرنویسرایت، عدم الگوبرداری و ستتوساستتتفاده از اصتتول اخلاقی در رعایت قوانین کپی

 ویژههب شنیداریدیداریهای تولیدکننده محصولات تولیدی سایر مترجمان و حفظ منافع شرکت

های خود به آن هشقان آن نیز در پژواین مطلبی استتت که ستتایر محقّ ای ژاپنی استتت.ههانیم

در مبحث اصتتول ( 6017و دوایر )( 6002. برای مثال، دیاز ستتینتا  و ستتانچز )اندکردهاشتتاره 

در  ژاپنیای ههیماشتتتاره به مشتتتکلات مربوط به توزیع غیرقانونی ان طرفدار زیرنویساخلاقی 

                                                 
1. Arrojo 
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اذ اتخ برای این مقابله با این مشتتکل ع زیرنویسمجواراهکارهایی دارند که کشتتورهای دیگر و 

 ند.اکرده

 طرفدار زیرنویس ۀالان حوزفعّای اصلی ههکه یکی از پایگا 1«اخبار انیمه ةشبک»سایت وب 

قرار داده و  تأکیدمهم را مورد  شتتش اصتتلاصتتول اخلاقی خود  ةشتتود، در بیانیمحستتوب می

 صتتولا نیبه ا یتصتتریح کرده استتت که مترجمان طرفدار باید تمام تلاش خود را برای پایبند

 .کار گیرندبه

  ان به زبتستهیل دستترسی افراد انگلیسی هاطرفدار زیرنویس فعّالیّتهدف اصتلی

امکان مشتتاهده آن را ای استتت که در غیر این صتتورت هرگز ای ناشتتناختهههانیم

 ؛اشتنخواهند د

  ایی است که ههآشنا کردن طرفداران انیمه با مجموع هاطرفدار زیرنویسهدف دوم

 ؛شوند عیتوز یرسمصورت ممکن است در آینده به

 ؛زبان یک انیمه نیستنی و انگلیسیقانو ةساب جایگزینی برای نسخفن 

 ررا ب تأثیرها حداقل آن فعّالیّتای عمل کند که گونتهمترجمتان زیرنویس بتایتد بته 

 ؛انیمه داشته باشد ۀهای تولیدکنندمنافع تجاری شرکت

 زیرا این امر بر شهرت و اعتبار کل  ؛است اهمّیّتها حائز سابرفتار سایر فن ۀنحو

 ؛گذار استتأثیرها سابفن ةجامع

  صتتورت داوطلبانه و در زمان عملی استتت که به ،طرفداران توستتّ تهیه زیرنویس

ایی ههگیرد. اگر زمانی احستتا  کردید که باید برای ترجمآزاد مترجمان انجام می

ام اشتتتباه انج به دلیلاید دستتتمزدی دریافت کنید، احتمالاد این کار را که انجام داده

 دهید.می
 

                                                 
1. https://www.animenewsnetwork.com/feature/2003-06-08/2 
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 اصول اخلاقی مترجمان زیرنویس در ایران. 6. 2

غیرقانونی از طریق و  صورت غیررسمیای خارجی بهتمام محصتولات رستانه ،تقریباد ،در ایران

که از از این محصولات  تعداد کمیجز بهبه همین خاطر، . شوندفضتای مجازی وارد کشور می

 هانآ شوند، بخش اعظمای تلویزیون دولتی دوبله و پخش میههشبک و یمای رسههطریق رسان

مخاطبان و های مختل  زیرنویس شده و در اختیار ها و سایتها در انجمنطرفداران آن توسّت 

مة ترجای ایران، دوبله بر فضتتای رستتانه ةبه ستتلط توجّه، با درواقع گیرند.مندان قرار میعلاقه

 فتهگردوبله قرار  الشعاعفرصتت گستترش پیدا نکرده و همواره تحت ،عملاد ،رستمی زیرنویس

ار طرفدهای در قالب انجمن ایحرفهاست. این امر زمینه را برای رشد و گسترش زیرنویس غیر

ر توزیع و انتشتتا به دلیل اهها و ستتایتبیشتتتر این انجمن فعّالیّتآماده کرده استتت.  زیرنویس

 ةهای و هنجارهای جامعایر با ارزشفرهنگی کشتتور مغ و محتوایی که از نظر نهادهای رستتمی

شتود حالت غیرقانونی و زیرزمینی داشته و به همین دلیل اغلب ی میتی و مذهبی ایران تلقّستنّ

نژاد که زیدآبادی طورهماندر حقیقت، شوند. نهادهای نظارتی فیلتر میوستیلة بهها این ستایت

خارجی در ایران نوعی  ةهای ممنوعتماشتتتای فیلماشتتتاره کرده استتتت،  خوبیبه( نیز 6012)

 های اجتماعی و فرهنگی آن است.ی مقابله با محدودیتو تلاش برامخالفت با رژیم حاکم 

وزارت فرهنگ و ارشاد  توسّ پردازد که می( به برشماری قوانین و الزاماتی 13۰۰) عظیمی

لان اای ایران باید مدنظر فعّمتولی نظارت در محصولات فرهنگی و رسانه عنوانبهایران  میاستلا

ه و عرض میعمو اههرسانا قرار گیرد. بر این اسا ، نمایش هرگونه فیلم در سینما و ههاین حوز

 .در سراسر ایران ممنوع استدر صتورت عدم پایبندی به این ضتواب  و ها در بازار و فروش آن

کنند نمایش و توزیع هرگونه می خاطرنشتتان( نیز 6012ستتلیقه و عامری )، خوشارتباطدراین

ی ادبیات در شده و حتّاصتل و ترجمهای همداخلی و خارجی از جمله فیل محصتولات فرهنگی

 پذیر نیست.بازار ایران بدون کسب مجوز از وزارت ارشاد امکان

 ای در ایرانها و محصتتولات رستتانهرایت و حقوق معنوی فیلمبه مطالب فوق، کپی توجّهبا 

ای از این نظر در فضتتای ای خارجی بدون هیچ دغدغهمعنا بوده و محصتتولات رستتانهبیعملاد 

کند، بسیاری می خاطرنشان( 6012نژاد )که زیدآبادی طورهمان، درواقع شود.مجازی توزیع می
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های ای را با هدف مخالفت با رژیم و مقابله با محدودیتها و محصولات رسانهاز مردم این فیلم

، چند بند اصلی از مفاد مندرج در روازایندهند. آن انجام می ةگیرانفرهنگی و اجتماعی ستخت

حقوق  رعایت)های قبل به آن اشتتتاره شتتتد که در قستتتمت ترجمة زیرنویساصتتتول اخلاقی 

ده های سازنرایت، اجتناب از زیرنویس محصتتولات مجوز گرفته و کمک به منافع شتترکتکپی

 مترجمانبرداشت رسد بر این اسا ، به نظر میدر ایران مصداقی ندارد. عملاد این محصولات( 

غربی  طرفدار زیرنویسهای نبا تلقی رایج آن در انجماصتتتول اخلتاقی در ایران  اززیرنویس 

ای حرفهمترجمان غیر برداشت دیدگاه و حاضر به دنبال بررسی ةمقالبر این اسا ، تفاوت دارد. 

پایبندی به آن در فرایند ترجمه  ۀو نحو ترجمة زیرنویساصتتول اخلاقی به هنجارها و نستتبت 

 مبسوط به این موضوع پرداخته شده است. طوربهدر بخش نتایج  است.

 پژوهشروش . 2

 اصتتتول اخلاقی ترجمه ةی زیرنویس به مقولارحرفهیغمترجمان  نگرشش به ارزیابی این پژوه

گیرد. بر این اسا ، میترجمه قرار  یشناسجامعه حوزۀ مطالعاتپژوهش حاضر در پردازد. می

ی ارحرفهیغمترجمان  فعّالیّتای مختل  اجتماعی و فرهنگی ههبیشتتتتر بر ارزیابی جنب تتأکید

زار اصتتلی گردآوری اب ترجمه استتت. ةگران اصتتلی در عرصتتیکی از کنش عنوانبه زیرنویس

 یهدف شامل تمام افراد ةجامع. است «باز ةپرستشنام» و «ستاختاریافتهنیمه ةمصتاحب» اطّلاعات

 هکینابه  توجّه. با استتتدارا  یرانرا در ا طرفدار زیرنویس ۀدر حوز فعّالیّتاستتت که ستتابقه 

 ینتما  ا اطّلاعات کنند،یم فعّالیّتناشنا   صورتبهو  یمجاز یدر فضا یرنویسمترجمان ز

 یاصل ایههیگاها و پا( در انجمنیرهو غ یاجتماع یاههشبک ةشتناس ،رایانامه ی،افراد )نام کاربر

 یهاو انجمن هایتسا یراناز مد نفر 16 ،یتدرنها وشده  ییشتناسا یرنویسمترجمان ز فعّالیّت

که  ارکتازهین حوزه داشتتتند و برخی مترجمان در ا یادیز ةکه تجربه و ستتابق ترجمة زیرنویس

صاحبهممورد مصاحبه قرار گرفتند. دلیل اصلی انتخاب  داشتند فعّالیّت ةکمتر از یک ستال سابق

اهداف این دو گروه برای مشارکت در تولید  ةمقایس کارتازهو  باسابقهاز میان افرادی  شوندگان

مصاحبه از طریق ایمیل  سلالاتمتن درخواستت همکاری به همراه  ای بود.غیرحرفهزیرنویس 

اهی کتبی یا شف صورتبهها های آناجتماعی برای این افراد ارستال گردید و پاسخهای یا شتبکه
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صورت وجود هرگونه ابهام در  ق ارستتال گردید. درشتتده( برای محقّ صتدای ضتب  به شتکل)

ارسال  کنندگانبرای شرکت مجددادتکمیلی  ستلالاتها یا تشتریح بیشتتر برخی مستائل، پاستخ

ا به روش حضوری انجام گردید. از این روش برای مصاحبه ههگروهی دیگر از مصاحبگردید. 

استتتتفاده گردید که امکان  طرفدار زیرنویس ةترجم ةال در زمینبتا آن دستتتتته از مترجمان فعّ

رشته زبان انگلیسی در مقاطع  انها وجود داشت. این افراد اغلب جزو دانشجویدستترسی به آن

 ةدر این حوزه را داشته و مقاله یا رسال فعّالیّت ةکارشتناستی و کارشتناسی ارشد بودند که سابق

شفاهی ضب  شده و  ورتصبها ههخود را در این حوزه به نگارش درآورده بودند. این مصتتاحب

گان به هر کنندشرکت هایسخپاسازی گردید. های آتی پیادهتمام گفتگوها برای تحلیل یتدرنها

ین منظور، به ا مورد ارزیابی قرار گرفت ی کیفیبا استفاده از روش تحلیل محتوا سلالاتیک از 

لیل و تح شد تحقیق شناسایی سلالاتبه  شتوندگانمصتاحبههای مشتتر  در پاستخهای زمینه

 .آن صورت گرفت بر اسا ها یافته

خطوط  ی زیرنویسارحرفهیغمترجمان  نیدر ب اآی»از  بودند اصلی مصاحبه عبارت سلالات

 ،ی( مانند رواب  جنستتتیخودستتتانستتتور یخاص )نوع یمحتوا یبرخ ةاز نظر ترجم یقرمز

 ابسآیا شتما و سایر فن»و « وجود دارد؟ یو اجتماع یفرهنگ یتابوها ریو ستا ییگراجنسهم

ز و مسائل رودربارۀ خود  های اجتماعی و سیاسیدیدگاه بیان ابزاری برای عنوانبهزیرنویس از 

)مانند ستتانستتور( استتتفاده  زیرنویس رستتمی ةمخالفت با هنجارها و اصتتول حاکم بر ترجم

 کنندگان در مصاحبه آمده است.شرکتشناختی جمعیت اطّلاعات (1) در جدول. «کنید؟می
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 مصاحبه در کنندگانشرکت شناختییتجمع اطّلاعات .1 جدول

 سن جنسیت ردیف
وضعیت 

 تأهل
 تحصیلات

 ةسابق

 زیرنویس
 شغل

 دانشجو/ مترجم سال ۰ کارشناسی مجرد 66 مرد 1

 کامپیوتر یدانشجو سال 1 کارشناسی یدانشجو مجرد 1۰ مرد 6

 مجرد 36 زن 3
 ارشد مترجمیکارشناسی 

 زبان انگلیسی
سسه لمدیر م سال 10

IMAT 
 دانشجو سال 6 ارشد کارشناسی یدانشجو مجرد 60 زن 0

 متأهل 37 مرد 6
 ارشد مترجمی یکارشناس

 زبان انگلیسی
 کارمند سال ۰

 آزاد سال 6 برقکارشناسی  مجرد 00 مرد 2

 مجرد 6۰ مرد 7
 ارشد مترجمیکارشناسی 

 زبان انگلیسی
 کارمند بهداری سال 10

 آزاد سال 10 دیپلم مجرد 6۰ مرد ۰

 متأهل 00 زن ۰
ارشد کارشناسی 

 شناسیزبان
 مترجم سال 6

 مجرد 30 مرد 10
مترجمی ارشد کارشناسی 

 انگلیسی زبان
 دانشجو سال 0

 متأهل 30 مرد 11
 ارشد مترجمیکارشناسی 

 زبان انگلیسی
 کارمند کشتیرانی سال 10

 مجرد 6۰ زن 16
زبان  مترجمیکارشناسی 

 انگلیسی
 مترجم سال 1

 مجرد 6۰ زن 13
ارشد کارشناسی 

 حسابداری
 دبیر سال 3

 آزاد سال 13 مکانیککارشناسی  مجرد 31 مرد 10

 مجرد 30 زن 16
 ارشد مترجمیکارشناسی 

 زبان انگلیسی
 دانشجو سال ۰
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شوندگان مرد نفر از مصاحبه ۰شود، از نظر جنسیت، میمشاهده  بالاجدول از که  طورهمان

سابقه  2.6 توسّ م طوربهستال بود و  30شتوندگان نفر زن بودند. میانگین ستنی مصتاحبه 2و 

نفر از  16، تأهلداشتتتتنتد. در ارتباط با وضتتتعیت ای در حوزه زیرنویس غیرحرفته فعّتالیّتت

کنندگان در نفر از شرکت 6، کاری ۀدند. از نظر حوزبو متأهلنفر  3شوندگان مجرد و مصتاحبه

نفر  3کار دفتری و اداری و از آنها نفر  0. نفر دبیر بودند 1نفر مترجم و  6مصتتاحبه دانشتتجو، 

 کار آزاد داشتند.

 های پژوهشیافته. 0

های چند زمینه و موضوع مشتر  را در پاسخ توانمیمصاحبه، های یافته بر استا ، یطورکلّبه

بستتیاری از مترجمان  زعمرستتد بهبه نظر می ل،اوّ ةشتتناستتایی کرد. در وهل شتتوندگانمصتتاحبه

 حداقل و یاصتتتل متن به عیارتمام یوفادار ةمنزل، اصتتتول اخلاقی بهزیرنویس ایغیرحرفته

های خود شتوندگان در پاسخنفر از مصتاحبه 10، درواقع. استت ترجمه ندیفرا در وتعدیلجرح

 ةمنزلهبکه رعایت اصتتول اخلاقی اشتتاره کردند مستتتقیم و غیرمستتتقیم به این نکته  صتتورتبه

از ستتتوی استتتت. به متن و اجتناب از هر نوع تغییر در زمان ترجمه  کامل پایبندی و وفاداری

نیستتت و در برخی  قیدوشتترطبی، این وفاداری کامل و نفر( 6) گروه دیگر ۀعقیددیگر، بنا به 

موارد مترجم بنا به ملاحظاتی مانند عقاید و اعتقادات شتتخصتتی اقدام به خودستتانستتوری و 

اجرا با  ت و نحوۀشتتدّ از نظر کاریدستتتاین ستتانستتوری و  البتّهکند. متن می در کاریدستتت

 رسمی قابل مقایسه نیست و در بیشتر موارد خودهای گرفته در رسانهصورت هایوتعدیلجرح

 شتده نشتتانتعدیلهای بار منفی عبارت متن اصتتلی و استتفاده از معادل کاستتن از شتکل بهرا 

 دهد.می

تفاوت ملموستتی وجود دارد. مترجمان باستتابقه  باتجربهکار و این نظر بین مترجمان تازهاز 

کوشتتند تا با انجام داشتتته و می جامعة خودرعایت هنجارهای  از لحاظدغدغه بیشتتتری  معمولاد

و مناستتتب با مخاطب خود کنند. « ترملتایم»برخی تغییرات جزئی در متن اصتتتلی لحن آن را 

خیلی کم پیش میاد در فنستتابینگ ستتانستتور »گوید: ، یکی از مترجمان باستتابقه میارتباطدراین
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« .مخاطب عام فیلم هستنها هو بچّا ههصتورت بگیره، مگر اینکه تشتخیص داده بشه که خانواد

 نیز به همین موضوع اشاره دارد: شوندگانمصاحبهیکی دیگر از 

 میاشتد… داره فرق مختل  افراد نگاه و تجربه به تابوها[ ةترجم ۀنحو] البتّه -

 وارد میمستق رو یجنس مضمون با کلمه کی که رو ایتجربهکم دوستان

 …میداد تذکر بهشون ما خود و نبود جالب اصلاد  که بودن کرده سیرنویز

 یسع ترباتجربه دوستان داره یکمتر سن مخاطب چونها مهیان تو مخصوصاد 

 .نکنند استفاده میمستق یلیخهای معادل کننیم
 

لاع از ستترکشتتی جوانی یا عدم اطّ ةروحی به دلیلو جوان  کارتازهاز ستتوی دیگر، مترجمان 

مستقیم  و انتقالمبدأ شرط به متن ودقیبیاخلاقی خود را پایبندی  ةاصول و قواعد ترجمه، وریف

 :شوندگانیکی از مصاحبه ةگفتدانند. بهتمام مفاهیم آن می

ز مردم ا یلیکرد و چشم خ یتابوشکن توانمی [ترجمة زیرنویس]خ کار نیبا ا -

 میزاریاز سانسور ب لمیکه ما طرفداران ف البتّهاز مسائل باز کرد.  یلیخ یرا به رو

 نیاست و ا 601۰سال  چراکه ؛میترسیهم نم دهیعق انیو از ب میمتنفر واقعاد

 ۀدیکنار گذاشت. مترجمان دوست دارند که دستشان باز باشد و عق دیرا با هازیچ

ه بد باشه ک یحرف میداشته باش کنمیفکر نم یکنند. ترجمه سانسور انیخود را ب

 .شهیحرف بد محسوب م یهر زبان یتو
 

 ایغیرحرفهای و حرفه ةتمایز اصلی ترجم، یکی از وجوه شنیداریترجمة دیداری ۀدر حوز

زیرنویس همیشه  ۀال در حوزای فعّحرفه مترجمان. استت متن به هاآن یوفادار زانیممربوط به 

ا های کارفرما، الزامات قانونی یتورالعملو الزامات مختلفی مانند عوامل بیرونی )دس به دلایلبنا 

های ت شخصی( اقدام به سانسور و تغییر ترجمهترجیحا( و درونی )های ارزشی جامعهقضاوت

ندرت به چشتتتم ای چنین مواردی بهغیرحرفه ترجمة زیرنویسدر  کهدرحتالی ،کننتدخود می

تر عنوان شتتتد، برخلاف مترجمان که پیش طورهمان(. در حقیقتت 601۰، شتتتاهینخورد )می
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 ا صرفادهبیرونی قرار ندارد و برخی از آنعوامل  تأثیرتحت  هاطرفدار زیرنویس فعّالیّتای، حرفه

بنا به ملاحظات و ترجیحات شتخصی ممکن است مبادرت به تغییر و خودسانسوری بخشی از 

این نوع خودستانستوری )در صتورت وجود( بیشتر در قالب استفاده از  البتّهترجمه خود کنند. 

 در کاریدستوارد حذف و شتتود و مهای جایگزین با بار منفی یا حستتن تعبیر دیده میمعادل

 گوید:می شوندگانمصاحبه، یکی از ارتباطدراینمتن اصلی بسیار نادر است. 

رو  ییدوستان محتوا دمیمن ند معمولاد یخاص فرهنگ یتابوها ةنیدر زم -

 یمنف ای یاستفاده کنن که بار جنس ییهاکنن از معادل یسانسور بکنن. ممکنه سع

ه هاشون بیلیخ درواقعکنن چون یحذفش نم ایا سانسور و امّ ،رهیکلمه رو بگ

 کردن. دایپ شیساب گرافن دیسمت تولسانسور معترض بودن که به

 

 هایشیوهنسبت به  ،معمولاد ،، مترجمانشتنیداریدیداریمحصتولات  ایترجمة غیرحرفهدر 

ای دقیق و کامل فارغ از ترجمه ةستتتعی در ارائتو ابراز نتارضتتتایتی کرده ستتتانستتتور دولتی 

به این موضوع  نیز شتوندگانمصتاحبهاز  برخی .اغلب دارندو ستانستورهایی  هاییکاردستت

 اشاره کردند.

 یکلّ هاییاستسبه  توجّهمتفاوت است. با  یدر مورد سانسور موضوع کم -

 یدر فضاها پرمخاطب یهالمیاز ف یاریحاکم بر جامعه و عدم امکان اکران بس

 نسبتاد  زمان مدت شده دهید اوقات یگاه نما،یس ای و یماصداوس رینظ یعموم

 رگیباز کی نامناسب پوشش به دلیل فق ( قهیدق 30)مثلاد  لمیف کی از یطولان

 دهندیم حیترج نیمخاطب از یاریبس که شده سانسور ای و نبوده پخش قابل زن

 .نندیکامل بب طوربهرا  لمیف

 یراض یرسم ةدوستان از حجم سانسورها در ترجم معمولاددر مورد سانسور  -

 دیاتنها ش کنندیمطرح نم یو خاص یاسیس دگاهید صورتبها آن را امّ ،ستندین

 ند.کامل نشان ده ةنسخ دینمودن آن صحنه و تول سیرنویخود را به ز یتینارضا
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ه های دولتی همیشه بها و شبکهستانستور و ممیزی شدید رسانه ۀاین مخالفت با شتیو البتّه

های تولیدی طرفداران نیست. این افراد چیزی در زیرنویس و آزاد هر قیدوبندیبمعنای ترجمه 

یونی های تلویزدر شبکهکه مترجمان زیرنویس بیرونی و فشارهای  یدوبندهاقرهایی از  رغمعلی

مانند موقعیت اجتماعی و ستتیاسی، ایدئولوژی و درونی واملی ع تأثیرها هستتند، تحت درگیر آن

 دتأکیمورد  شوندگانمصاحبهاز  نفرچند های له در صحبتاین مسأعقاید شتخصتی قرار دارد. 

 قرار گرفته است:

 یالیرو س لمیف یعنی؛ شهیگروه انجام م ریمد توسّ  شتریمدل سانسورا ب نیا -

 هی. کلاد کننیبا فرهنگ ما نخونه رو انتخاب نم یکه محتواش به لحاظ اخلاق

مثلا مشروب ؛ خودشون دارن دیبه عقا توجّههم مترجما با  یخودسانسور یسر

 زهرمار و امثالش. سنینویرو م

خیلی کم پیش میاد در فن سابینگ سانسور صورت بگیره، مگر اینکه تشخیص  -

 هستند.ها مخاطب عام فیلم ها و بچهداده بشه که خانواده

سانسورش کنم چون  دیجاها سانسور واقعاد لازم است و من مترجم با یبعض -

و آن  یخوب ةکیت ایچه جمله  یبه چه فحش خوب گهیبا خودش م نهیبینفر م هی

 .کندیمروزمره خود استفاده  یرا بعداد در زندگ
 

ان گرایش مترجممربوط به  شوندگانمصاحبههای مشتتر  در پاسخهای یکی دیگر از زمینه

محور در ترجمه و تلاش برای انتقال هنجارهای فرهنگی غربی مبدأ زیرنویس به اتخاذ رویکرد 

اره کنندگان به آن اشکه چند تن از شرکت به ملاحظات دینی و فرهنگی کشور است توجّهبدون 

 داشتند:

نامتعارف با  یهااز جملات و عبارت یبعض ةمجبور به ترجم یوفادار یبرا -

 .را گم نکند یتا مخاطب خ  داستان میهنگ خود هستفر

ل اوّ تیاولو دیبا یهر فرهنگ یاسیس-یاجتماع شِیو گرامبدأ ان ببه ز یوفادار -

 باشد. یهر مترجم
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که گفتم، بیشتر به وفاداری در ترجمه قائل هستم و در زیرنویس  طورهمان -

 .دمیمکار رو انجام  همین

که داره. عدم  یفحش ترجمه شه با همون سطح قباحت دیمن فحش با دیاز د -

 .هست ترجمه سانسور و مخاطب به نیتوه الفاظ نوع نیا حیصح ةترجم

امانت و بدون حذف و اضافه باشه. سانسور  تیترجمه با رعا دیمن با دیاز د -

 .دونمیم یرو کار اشتباه
 

ل و تلاش برای انتقامبدأ مترجمان زیرنویس به هنجارهای متن  ازحتدیشبپتایبنتدی  البتّته

به هنجارهای و ملاحظات فرهنگی مقصتد موضوعی است که سایر محققان  توجّهمفاهیم بدون 

، و همکاران ، نورد6012عامری، ستتتلیقه و خوش، 6013، 1)مانچون اندنیز به آن اشتتتاره کرده

تابوها در  ةخود بر روی راهبردهای ترجم ة( در مطالع601۰ستتلیقه و همکاران )خوش .(6016

یاد به گرایش ز به دلیلبه فارستتتی دریافتند این مترجمان  زبتانانگلیستتتیهتای زیرنویس فیلم

 ةدر دوبل معمولادو مقاومت در برابر ستتتانستتتورهای ایدئولوژیکی که مبدأ هنجتارهای فرهنگ 

خورد اغلب سعی در حفظ و انتقال تابوها در ترجمه میای به چشم رسانه محصتولات یرستم

 بدون در نظر گرفتن اصول و هنجارهای غالب در فرهنگ مقصد دارند.

 گیریتیجهو ن بحث. 6

ای ایران از دو منظر وفاداری و پیدایی قابل غیرحرفه ترجمة زیرنویسمفهوم اصتتول اخلاقی در 

اصلی مترجمان زیرنویس در ارتباط با پایبندی به اصول اخلاقی  ةبحث است. از یک سو دغدغ

ها و نهادهای در رسانه معمولاد در مواردی است که  ویژهبهو انتقال کامل معنا،  یدارامانتحفظ 

گیرند. در حقیقت، در نظر بستتتیاری از مترجمان میترجمه زیر تیغ ستتتانستتتور قرار  رستتتمی

ی ظ حتّلفبهدقیق و لفظ ةوفاداری کامل به متن و ترجم ةمنزلزیرنویس رعایت اصتتول اخلاقی به

ایران مغایرت  ةدر مواردی استت که ممکن است با هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و دینی جامع

که  از دیدگاه منفی است متأثراصول اخلاقی  ةاین برداشت از مقولرسد می به نظرداشتته باشد. 

                                                 
1. Manchon 
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 در رسانه و نهادهای رسمی شنیداریدیداریستانستور و ممیزی شتدید محصتولات  ةواستطبه

را نوعی ابراز  وچراچونیبای زیرنویس این وفاداری مترجمتان غیرحرفتهگیرد و میصتتتورت 

 این محصولات ةرسمی در امر ترجمه و دوبلمخالفت و اعتراض نسبت به عملکرد این نهادهای 

بدون در نظر گرفتن اصتتتول و  هی حفظ و انتقتال تتابوهتا در ترجمتداننتد. این تلتاش برامی

( 601۰سلیقه و همکاران )خوش ةای است که در مطالعهنجارهای غالب در فرهنگ مقصد نکته

ای زیرنویس اجماع نظری قاطع مترجمان غیرحرفهدر میان  البتّهنیز به آن اشتتاره شتتده استتت. 

 سابقه کهدهد، مترجمان بامینشان های مصتاحبه که یافته طورهمانوجود ندارد و  ارتباطدراین

احترام بیشتتری برای اصول و هنجارهای غالب  یطورکلّبهستن و ستال بیشتتری دارند  معمولاد

 کارهتاز، این دسته از مترجمان برخلاف مترجمان زیرنویس درواقعفرهنگ مقصتد قائل هستند. 

ظ مفهوم متن لفبهداشته و از آن تعبیر به انتقال لفظتصتور اشتباهی از مفهوم وفاداری  که بعضتاد

ن کوشند در عین وفاداری به متکنند، میبدون در نظر گرفتن هر نوع فیلتری در ترجمه میمبدأ 

 ةمنفی کمتر در ترجم های با بارهای مختل  مانند استتتتفاده از حستتتن تعبیر یا معادلاز روش

 د استفاده کنند.مفاهیم و اصطلاحات مغایر با فرهنگ مقص

ای غیرحرفه( حاکی از آن استتت که مترجمان 6016ماستتیدا ) ةنتایج مطالعدر همین ارتباط، 

انسورنشده س ةنسخ ةای بیشتر گرایش به ارائحرفه ةهای ترجمزیرنویس در ایتالیا برخلاف رویه

ییر بدون هرگونه تغمبدأ ها انتقال مفاهیم فرهنگی زبان و وفادار متن اصتلی داشته و اولویت آن

( در بافت جوامع عربی نیز حاکی از عدم تلاش 6010) 1های ایزوانیاست. یافته کاریدستتو 

ای زیرنویس برای کاستتن از میزان قبح و زنندگی تابوها و زبان نامناسب در مترجمان غیرحرفه

هشتتگران در ستانستور منحصتتر به ایران نیستت و پژو مستتألة البتّه های این افراد استت.ترجمه

ایج بسیاری از نت که اندله پرداختهأ، استپانیا و ترکیه نیز به این مسکشتورهای مختل  نظیر ایتالیا

کند می خاطرنشتتان( 600۰های تحقیق حاضتتر استتت. برای مثال، اوهاگن )همستتو با یافته هاآن

ر د حالهتابهایی را برای ترجمه انتخاب کنند که هتا و ستتتریالفیلم طرفتدار زیرنویسجوامع 

دهد فیلم و میمخاطبان این محصولات اجازه ها همچنین به . آنکشتور آنها پخش نشتده استت

                                                 
1. Izwaini 
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، ستتانستتور یا حذف ارجاعات هایکاردستتتکامل و فارغ از  طوربهستتریال مد نظر خود را 

( نیز در پژوهش خود بر روی دو 6012بستتقی )تماشتتا کنند.  های رستتمیفرهنگی در رستتانه

 هاسطرفدار زیرنوی»کند می خاطرنشانهای ایتالیا تلویزیونی از منظر سانسور در رسانه ةمجموع

دهند که در آن متن اصتتلی و در مقایستته با نستتخه وفادار و بدون ستتانستتوری ارائه می معمولاد

 (.66۰. ص« )بیشتری دارد اهمّیّتحساسیت مخاطبان هدف اولویت و 

 هبت حاکم بر فضای ترجمه که همیشه مترجمان را از ستوی دیگر، برخلاف اصول و الزاما

ترجمة  .(6007طرفی در متن ستتوق داده استتت )دیاز ستتینتا  و رمائل، ناپیدایی و بی ستتمت

حضور  سازیهای مختل  پیوسته سعی در برجستهگیری از روشای با بهرهغیرحرفه زیرنویس

م، اقانه )یادداشت مترجخلّ ةهای ترجمروشو پیدایی مترجم داشته است. برای مثال، استفاده از 

بیان نظرات شخصی و گفتگوی مستقیم با مخاطب(، نمایش نام و گروه ترجمه در خلال ترجمه 

ه دگیری از بازخورد مخاطبان برای ارتقای ترجمه جزو عواملی هستتتند که به بیشتتتر دیو بهره

له أ. این مس(6016گونزالز،  پرز) کمک کرده است ترجمة زیرنویسهای شدن مترجمان و گروه

قرار گرفته استتتت. برای مثال، اورگو کارمونا  تأکیدقتان نیز مورد هتای ستتتایر محقّدر پژوهش

در آرژانتین اعلام  طرفدار زیرنویس ةهای باستتابقخود بر روی یکی از گروه ة( در مطالع6016)

های عتاهتای مربوط به پایبندی به اصتتتل پیدایی مترجم در زیرنویسبرخلتاف ادّکنتد کته می

ای همیشتتته نام گروه ترجمه و مترجمان )اغلب های غیرحرفهترجمتة زیرنویسای، در حرفته

عم وی، مترجم زیرنویس زهشتتود. بر این استتا ، بمستتتعار( در انتهای فیلم آورده می میاستتا

ایی ها به اصتتل پیدای بیشتتتر دیده شتتده و پایبندی آنای در مقایستته با مترجمان حرفهغیرحرفه

های ( نیز معتقد استتت استتتفاده از استتتراتژی6010) 1زانوتیوتی و مترجم بیشتتتر استتت. بر

در ترجمه )برای مثال وفاداری حداکثری به متن مبدأ ستازی و راهبردهای وابسته به زبان هبیگان

لاحظات دیگر را هنگام انتخاب معادل برای ها و مآراییبته اصتتتطلتاحات، واج توجّتهو مبتدأ 

 کهیناه ب توجّه، با دیگریانببه اصتتطلاحات ترجمه( ناپیدایی مترجم را به چالش کشتتیده استتت.

ندارد،  به همراهعواید مالی و مادی خاصی برای مترجمان  معمولادای غیرحرفه ترجمة زیرنویس

                                                 
1. Bruti and Zanotti 
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ای بیشتتتر سعی در کسب شهرت و حرفه ال در این بخش برخلاف مترجمانبرخی مترجمان فعّ

 یهاروشاز جمله اتخاذ دیده شتتدن دارند و برای نیل به این منظور حاضتتر به انجام هر کاری 

 ةانتقال تابوها و هنجارهای مغایر با اصول اخلاقی حاکم بر جامع یجهدرنتشکنانه و تسنّ ةترجم

 .ایرانی هستند

 ها بههایی مواجه بود که برخی از آنیتدیگری با محدود ةاین پژوهش نیز همانند هر مطالع

 بر استتا  ای زیرنویس صتترفادغیرحرفهاصتتول اخلاقی مترجمان  مقالهدر این . رندشتترح زی

ها و نظرات این افراد با دیدگاه ة. مقایسشدکننده در مصتاحبه ارزیابی های افراد شترکتدیدگاه

 ۀشتتتدکار ترجمه)برای مثتال بررستتتی چند نمونه ترجمتة زیرنویسهتا در عملکرد واقعی آن

 به دلیلعلاوه بر این،  تری از این موضوع ارائه دهد.تواند در  جامعهای زیرنویس( میانجمن

ماری آ ةهای پژوهش به کل جامعیافتهمورد بررستتی، باید نستتبت به تعمیم  ةمحدود بودن نمون

ری تدقیق اطّلاعات توانستیمحضوری  صورتبهها همچنین، انجام تمام مصتاحبه .محتاط بود

 نسبت به برداشت این گروه از مترجمان نسبت به اصول اخلاقی در اختیار ما قرار دهد.

میزان همگرایی بین آرا و عملی این مترجمان  ةتوانند با بررستتی ترجممیهای آتی پژوهش

)در  ایحرفهراهبردهای مترجمان  یستتهمقاها را با یکدیگر مقایستته کنند. افزون بر این، کنش آن

عبارات و اصتتتطلاحات مغایر با  ةای )در قالب زیرنویس( در ترجمغیرحرفهقتالتب دوبلته( و 

ها و هنجارهای غالب بر این دو تواند به در  بهتر دیدگاههنجتارهای فرهنگی جامعه ایران می

 گروه از مترجمان کمک کند.

 نامهکتاب

ای در ایران. های زیرنویس غیرحرفه(. فرایند و ویژگی13۰6پناه، ا. )ی حقسلیقه، م.، و فاضلخوش

  https://doi.org/10.22067/LTS.V49I2.59776. ۰6-27(، 6)0۰مطالعات زبان و ترجمه، 

های ها و سریالدلایل طرفدارزیرنویسی فیلم (. انگیزه و13۰7سلیقه، م. )پناه، ا.، و خوشفاضلی حق

   https://doi.org/10.22067/lts.v51i3.78719. 101-76(، 3)61مطالعات زبان و ترجمه، ای. کره

 

https://doi.org/10.22067/LTS.V49I2.59776
https://doi.org/10.22067/LTS.V49I2.59776
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 . خانة کتاب.مجموعه قوانین و ضواب  سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی(. 13۰۰عظیمی، م. )
  

Alfaro de Carvalho, C. (2012). Quality standards or censorship? Language control 

policies in cable TV subtitles in Brazil. Meta, 57(2), 464-477. 

https://doi.org/10.7202/1013956ar  

Ameri, S., & Khoshsaligheh, M. (2019). Iranian amateur subtitling apparatus: A 

qualitative investigation. Mutatis Mutandis: Revista Latinoamericana de 

Traducción, 12(2), 431-451. https://doi.org/10.27533/udea.mut.v12n2a08  

Ameri, S., & Khoshsaligheh, M. (2020). Dubbing viewers in cyberspaces: A 

netnographic investigation of the attitudes of a Persian-language online 

community. KOME Journal, 8(1), 23-43. https:// doi.org/ 10.17646/ KOME. 

75672.45   

Antonini, R., & Bucaria, C. (2015). NPIT in the media: An overview of the field and 

main issues. In A. Baczkowska (Ed.). Non-professional interpreting and 

translation in the media (pp. 7-20). Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-

653-04731-8  

Arrojo, R. (1998). The revision of the traditional gap between theory and practice 

and the empowerment of translation in postmodern times. The Translator, 4(1), 

25–48. https://doi.org/10.1080/13556509.1998.10799005  

Beseghi, M. (2016). WTF! Taboo language in TV series: An analysis of professional 

and amateur translation. Altre Modernità, 15(Special Issue), 215-231. 

https://doi.org/10.13130/2035-7680/6859.  

Bruti, S., & Zanotti, S.  (2014). Non-professional subtitling in close-up: A study of 

interjections and discourse markers. In R. Antonini & C. Bucaria (Eds.), Non-

professional interpreting and translation in the media (pp. 231-257). Peter Lang. 

Cubbison, L. (2005). Anime fans, DVDs, and the authentic text. The Velvet Light 

Trap, 56, 45-57. https://doi.org/10.1353/vlt.2006.0004  

Diaz-Cintas, J. (2010). Subtitling. In Y. Gambier & L.V. Doorslaer (Eds.), 

Handbook of translation studies (Vol. 1, pp. 344-349). John Benjamins. 

Díaz-Cintas, J., & Remael, A. (2007). Audiovisual translation: Subtitling. St. 

Jerome.  

Diaz-Cintas, J., & Sánchez, P. (2006). Fansubs: Audiovisual translation in an 

amateur environment. The Journal of Specialised Translation, 6, 37-52. 

Dolet, E. (1997). The way to translate well from one language into another (J. S. 

Holmes, Trans). In D. Robinson (Ed.), Western translation theory: From 

Herodotus to Nietzsche (pp. 95–97). St. Jerome. 

Dwyer, T. (2012). Fansub dreaming on ViKi―Don’t just watch but help when you 

are free. The Translator 18(2), 217-243. https:// doi.org/ 10.1080/ 13556509. 

2012.10799509  

https://doi.org/10.7202/1013956ar
https://doi.org/10.27533/udea.mut.v12n2a08
https://doi.org/10.3726/978-3-653-04731-8
https://doi.org/10.3726/978-3-653-04731-8
https://doi.org/10.1080/13556509.1998.10799005
https://doi.org/10.13130/2035-7680/6859
https://doi.org/10.1353/vlt.2006.0004


 (1006) 6، شمارۀ 62دورۀ       مطالعات زبان و ترجمه                                                                        30 

 
Dwyer, T. (2017). Speaking in subtitles: Revaluing screen translation. Edinburg 

University Press.   

Erguvan, M. (2016). Venutian scale in the realm of subtitling in Turkey. A 

comparative analysis of the fansubs and the official subtitles of Family Guy. 

Translation Studies, 22, 147-168.  

Evans, J. (2020). Fan translation. In M. Baker & G. Saldanha (Eds.), Routledge 

encyclopedia 

of translation studies (pp. 177-181). Routledge. 

Fazeli Haghpanah, E., & Khoshsaligheh, M. (2018). Angīze-ha va dalāyele tarafdār-
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