
 

 

 للتميز اإلبداعي في الدبلجة  التوجيهيةاملبادئ 

 

 مقدمة

 

الدبلجة   التميز اإلبداعي، نشجع على تجاوز املمارسات الشائعة ملا هو ممكن في  ياتتحقيق أعلى مستو ول.  مجرد أصل لغوي ا وليس  الدبلجة إنتاج   Netflix تعتبر

على   تحافظمن خالل منحهم تجربة سلسة   جماهيرنااألصلية ومع    امن خالل مواءمة اإلصدارات العاملية بشكل وثيق مع رؤيته   انامحتو مبدعي  هدف بناء الثقة مع  ب

 .1( suspension of linguistic disbeliefاالستنكار اللغوي" ) تعطيل"

 

 : من خالل Netflix على من التميز اإلبداعي في دبلجةهذا املستوى األ تحقق ي

 لهدف اإلبداعي للمحتوى األصلي ا سياق فهم •

 عمليتنا جوانب  كلوالشمول في  ،واإلنصاف  ،املناسب من حيث التنوع التنفيذ •

 توافق مع اللغات املستهدفةيلتجري معالجته حوار  ضمن طبيعية الصياغة ال •

 شفاه عالية الدقة المزامنة  •

 قنعامل صوتي التمثيل ال •

 املوسيقى التصويرية األصلية الغامر للحوار مع املكساج  •

 

  دبلجة ال  نوع محتوى ونظرة عامة على قصة  /محتوى رأس ي الدبلجة، وإرشادات إبداعية لكل  عملية  الرئيسيين في  إلبداعيين  لفيما يلي املبادئ التوجيهية العامة  نورد  

 .Netflix في

 

 الدبلجة  مخرج

 

 :املبدأ التوجيهي

 عن نجاحه  الفني املشروع بشكل عام  املخرجالدبلجة أو    مخرجيقود  
 
  ، دبلجة موحدةإلنتاج  ، كل كلمة مسجلة  املونتير وفني املكساجحيث يسمع، مع    ويكون مسؤوال

 ملخرجيتمثل الهدف النهائي ، املكساج، ومراجعة التسجيالتاالختيار بين و ، ومالحظات األداء، املدبلجينواختيار  ، املعالجةوواضحة. من خالل مراجعة   ومقنعة،

 .لجماهير املحليةوتقنع ا الفنية ملنش ئ املحتوى األصلي النيات تسليم دبلجة تتوافق قدر اإلمكان مع في الدبلجة 

 

 توصيات إضافية 

 يحدد  يجب على املخرج أن   •
 
ا وقابال ا واضح 

 
ومديري املشاريع  ،  وفنيي املكساج،  واملدبلجين،  املدبلجين ومدير اختيار  ،  ملن يجري املعالجةللتحقيق    هدف

 .الشريكة

 . املشروع بما يعود بالنفع على تقديم أفضل ما لديه بيئة تعاونية إيجابية يشعر فيها كل عضو في الفريق بالقدرة على ُينش ئ أن املخرج يجب على  •

الكلمات في الساعة،    /(loops)  اللفاتمالحظات  تدوين  ويتضمن هذا  ،  تهلجدول الزمني للمشروع وميزانيعلى اطالع باإبقاء الجميع  املخرج  يجب على   •

 .املطلوبة تالتسجيال ، ومراجعة (incidentalsكافة األمور الفرعية )وجدولة واختيار فريق املدبلجين، 

عاد أي حوار بدقة املخرج  يتابعستوديو، يجب أن  بالتعاون مع األ  •
ُ
 .املشروعالتي تلي إكمال تحليل الملراجعة و ألغراض ا  كتابتهت

 .جديدةملن يقوم باملعالجة خالل كتابة السيناريوهات الأثناء الجدول الزمني للتسجيل، يجب على املخرج تقديم مالحظات  •
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 االتفاق النهائي علىعند  والنظر في إعادة النظر فيها/ إعادة تسجيلها  األداء  تسجيل املشاهد املبكرة أو الحلقات األولى، يجب على املخرج مراجعة  بعد   •

 للعمل.  العامةوالنبرة الشخصيات كل جوانب 

 

 املعالجة 

 

 : املبدأ التوجيهي

تصحيح املشكالت خالل ساعات في  كبير  وقت  سيضيع  ،  معالجة رائعةالفني، ألنه بدون    املخرج الدبلجة أو    مخرج عن أهمية دور    الصارمة ة  جاملعالدور    ال يقل 

 وتغطية إعالمية سلبية. إلى شكاوى املشاهدين  ةالثقافي عدم املصداقيةستوديو باهظة الثمن وسيؤدي األ 

 

 :حوارصياغة مسؤول عن  من يقوم باملعالجة 

 يألصلللعمل ااإلبداعي يلتزم بالهدف  •

 بشكل مناسب )إذا لزم األمر(  ويعالجها الثقافية املهمة ياتاملرجعيحترم  •

 ( دبلجات التعليق الصوتي)باستثناء  ممكنةيحقق أقرب مزامنة "مثالية"  •

 في اللغة الهدف ةصياغمن حيث ال ابدو طبيعي  ي •

 

 املدبلجين اختيار 

 

 : املبدأ التوجيهي

 
ُ
ونقطة    ،والتعبير  ،والنبرة  ،، حيث قد يختلف حجم الصوتاملدبلجينالختيار    الدائم  عد املطابقة الصوتية الدقيقة للموهبة على الشاشة الهدف األساس ي ال ت

األصوات املناسبة لسمات الشخصية التي ستتماش ى مع التوقعات املحددة للجمهور املستهدف )على  اختيار  يجب  لذا،  بشكل كبير من لغة إلى أخرى.    االنطالق

 . في اللغة الهدف(بالضرورة  ما شخصية في لغة صوت قد ال تنجح مساحة سبيل املثال، 

 

ا ألن هذه عملية ذاتية، يجب   والفريق اإلبداعي  العمل  بتوجيه من مدير  قد يتم هذا  ، أو في حاالت قليلة،  املدبلجينقرارات اختيار  أن يتخذ مخرج الدبلجة فقط  نظر 

ا،  همالشركاء على أن يكونوا شاملين في خياراتويشجع    املدبلجيناختيار  في عملية  باإلقناع    Netflixدبلجة  األصلي. يلتزم فريق   . في حالة الشخصيات األصغر سن 

ا في بعض األسواققد ال يكون م املوهبة الصوتية املناسبة للعمر، لكنها تدرك أن هذا Netflixتفضل  ا دائم   . مكن 

 

 التمثيل الصوتي 

 

 املبدأ التوجيهي: 

ابيتضمن التمثيل الصوتي الرائع في الدبلجة مجموعة مهارات فريدة   ا مع األداء الذي يظهر على الشاشة.  في حد ذاته  حيث ال يلفت االنتباه أبد  ، بل يتناسب تمام 

)من خالل فهم تعاطفي لدوافع    ل ُمقنع بشك  لشخصية التي تظهر على الشاشة من الداخلاوازنة بين تجسيد  امل   فيعمل ممثل الدبلجة  يتمثل  ا لهذه الغاية،  تحقيق  

 دون أن يقتصر عليها.  على الشاشة من الخارج، بما في ذلك مزامنة الشفاهلحركتها جسمها الشخصية وخلفيتها( واملراقبة الصارمة 

 

ا   التركيز بشكل خاص علحركة  ال تتضمن املزامنة االستثنائية حركة الفم فحسب، بل تتضمن أيض  في حالة املحتوى  الجسم بالكامل، مع  التنفس.  الواقعي  ى 

املناسب للغرض اإلبداعي من  رغم  ،  واملرتجل بدون سيناريو إيالء االهتمام  املزامنة ليست مصدر قلق، يجب  تجربة  التعليق الصوتي  ، بحيث يدعم  العمل أن 

 من مجرد تقديم الترجمة
 
 .املشاهد، بدال

 

 



 

 توصيات إضافية: 

بحيث   اإلفصاح  عدم  اتفاقية  على  التوقيع  بعد   -معمله  جلسات  قبل   الفيديو  إلى  الوصول   حق  الدبلجة   هبامو   منح  يجب  ،محددة  ملشاريع  بالنسبة •

 .التحضير واألداء بسهولة أكبر في االستوديويمكنهم 

ا   الدبلجة  ممثل  يتحرك  أن  يجب • ا عن    املقصورة  في  فعلي  ا وبعد  ا  امليكروفون،قرب  (. كاف    تسجيلتوفر صوت    طاملا)  الشاشة  على  يظهر  الذي  لألداء  وفق 

 لتعليق الصوتي. ل  وليس ،فقط الشفاه مزامنةب  لدبلجةعلى ا هذايسري 

 . الحلقات الالحقة نبرةإذا أمكن للمساعدة في ضبط قبل املكساج  األولىمسلسل، يجب أن يراجع املخرج الحلقة  ألي  بالنسبة •

 
 املكساج 

 

 املبدأ التوجيهي: 

ا  األصلي  جعل صوت الحوار املدبلج أقرب ما يكون إلى صوت اإلنتاجإلى    الرائعاملكساج  يهدف   ا عن حوار اإلنتاج    لتسجيل. نظر  الحوار املدبلج بشكل مختلف تمام 

اآللي)باستثناء   الحوار  ل(، يجب  (ADR)  استبدال  االهتمام  للمحتوى بحيث ال  إيالء  املادية والجمالية  البيئة  في  الحوار  ايبدو "دمج  أو "مركب  ا"    للمكساج "  سابق 

ا على أثر السيئ  املكساجينعكس قد ، العمليةخيرة من األ رحلة بصفته املاألصلي.   .كل خطوة في هذه العملية اإلبداعيةسلب 

 

 املصادر 

 

  تسجيل املباشرالتوصيات  •

 املكساج  توصيات •

 1-5املكساج  ةإرشادات غرف •

https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/360017942033-Localized-Dialogue-Recording-Recommendations-Live-Action-
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/360017944573-Netflix-Mixing-Style-Guide-For-Dubbed-Content
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/360042360834
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/360042360834

