
 

 

 بلند ترجمۀ فیلم  و از پست

 
 های کودکان فیلمدر اهمیت ترجمه 

 موش سرآشپزاز انیمیشن ترجمه بررسی دو 
 

 فرزانه شکوهمند 
 

شمار  کودکان بهترین سرگرمی  محبوبانگیز  فضایی شاد و خیالداشتن به دلیل   انیمیشن
کند: چالش اول این رو می هانیمیشن مترجم را با دو چالش بزرگ روب ة. اما ترجمرود می

ها برای کودکانی  آن ةترجم ،وابسته هستند و در نتیجه فرهنگ ها معموالًاست که انیمیشن
که  های خاصی دارد. دوم این دشواری ،محدود فرهنگی ةمتعلق به فرهنگی دیگر و با تجرب

 صورت کودک بخشی زبان ترجمه باید با واژگان آشنا برای کودک نوشته شود در غیر این
ای دو شود. در این مقاله به بررسی مقابلهدهد و دچار ناکامی میاز معنا را از دست می

دهد که یک ترجمه از پردازیم. این بررسی نشان میمی سرآشپزترجمه از انیمیشن موش 
 .تر است دیگر به درک کودک نزدیک ةترجم

 
ذوق و قریحة  آشپزی درمی است که داستان موش کوچکی به نام رِ آشپز موش سرانیمیشن 

و  برد می   لذتبسیار های جدید  طعم و خلقمواد غذایی کردن  ترکیباز می رِ خاصی دارد.
ها را  ماندۀ غذای آدم اش پس خانوادهتواند مثل ی نمیقو ییخاطر داشتن حس چشایی و بویا هب

می، قهرمان زندگی رِ .اش زندگی کند گیرد جدا از خانواده یم میبه همین دلیل تصمو  بخورد
و ی سرشناس سرآشپزدر زمان حیاتش فرانسوی به نام آگوست گوستو است که ی آشپز

می اتفاق ماجراهایی برای رِدر پاریس های معروف پاریس بود.  یکی از رستورانصاحب 
کمال ناباوری از رستوران معروف آگوست گوستو  در شود می موجبافتد که  می

رستوران گوستو را آشپزخانه، ماجراها و اتفاقات هر روز از سوراخ سقف می رِسردربیاورد. 
به رستوران قدیمی آگوست آگوستو پسر یکی از دوستان گویینی، لینکند. روزی  میدنبال 

ناکارآمد و یینی آدمی لینگووپا کند.  دست یکار خود یبرابتواند در آنجا  شاید آید تا می
با مادر لینگویینی  شنایی دیرینة گوستوخاطر آ هب جدیداست اما سرآشپز چلفتی  وپا دست

در لینگویینی  یروزاستخدام کند. چی در رستوران نظافت به عنوانرا  که اوشود  راضی می
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بیند داخل دیگ بعد هرچیزی را که دم دستش میو اندازد میسوپ را  دیگحین کار 
می که از سوراخ سقف شاهد این به دردسر نیفتد. رِاندازد تا دوباره سوپ درست کند و  می

نگویینی به بار آورده افتضاحی را که لیکند وارد آشپزخانه شده و سعی میماجرا است 
اضافه  در حالوقتی رمی را لینگویینی برند. نسر میز مشتری را  سوپ بدمزهالپوشانی کند و 

سفارشی را وقتی سوپ  شود. او میکارهای محو تماشای  زده حیرت، بیند می ها کردن چاشنی
و از اینجا ماجرای آشپزی . دتعریف و تمجیکنند به ها شروع میبرند، مشتریسر میز می

 شود.  می و لینگویینی آغاز میرِ
شرکت فرهنگی و هنری پارس ویدئو و استودیو گلوری به فارسی را دو  موش سرآشپز

در شبکة نسیم، نمایش و بار  چندینتاکنون  1395 سال نوروزاز این فیلم اند. کردهدوبله 
شیوا  ةترجمدرآمده این سه شبکه به نمایش ای که در  نسخه  .ه استنمایش درآمدبه  تماشا

 آن را دوبله کرده است. شرکت پارس ویدئو حضرتی است که 
ای ساخته شده که مخاطب بزرگسال را نیز به خود جذب  به قدری حرفه موش سرآشپز

 معموالً کودکانژانر کودکان هستند. مخاطب اصلی این نباید فراموش کرد که اما ند ک می
ها نه  این برنامه تجربه نشان داده. دهند انیمیشن اختصاص میساعاتی از روز را به تماشای 

های آموزشی و تربیتی  مستقیم یا غیرمستقیم حاوی پیام طور تنها حکم سرگرمی دارند بلکه به
ها بر تربیت اجتماعی و بینش  گوی شخصیت و که زبان و محتوای گفت طوری نیز هستند، به

های  در مسیر تکامل مهارتهنوز با توجه به اینکه کودکان  گذارد. ثیر میتأ ها آن جهانی
برخوردار  کافی بایستی از انسجام زبانی و منطقی ی انیمیشنگوها و گفتهستند،  خود زبانی

به نظر  و باورپذیر ، جذابفهم  ها قابل شدۀ میان شخصیت بدل و های رد که پاسخ طوری باشند به
، (228ص.  ،2003) اُکانلهمگام با جریان فیلم پیش برود. مند شود  هعالقد و کودک برس

دربارۀ  ،شنیداری در حوزۀ کودکان-استاد ترجمه در دانشگاه دوبلین و محقق ترجمة دیداری
آثار مربوط به مترجمان در حوزۀ یکی از مشکالت عمدۀ گوید  می  نزبان در دوبلة انیمیش

درست است که خود تعلق ندارند. به گروه سنی مخاطبان ان این است که مترجمان کودک
ی کودک دیروز و اما بین دنیای شناخت اند دوران کودکی را پشت سر گذاشته انمترجم

کودکان از انتظارات و نیازهای شناختی که  یمترجم. داردوجود هایی  کودک امروز شباهت
هم برای کودکان که  برد می کار ای به ه شیوهرا بزبان آگاه است ضمن وفاداری به محتوا، 

 موش سرآشپزنمونة زیر از انیمیشن مقایسة دو  آید. ها خوش آنو هم به مذاق  باشدفهم  قابل
 : دهد مینشان را له سئاهمیت این م



 151///// های کودکان اهمیت ترجمه در فیلم

 
Remy: I know what this needs! Saffron! A little saffron would make this! 

Emile: Saffron. Why do I get the feeling it's in the kitchen? 

Remy: It's in the kitchen. 

Emile: Don't like it. She's gonna wake up. 

Remy: I've been down here a million times. She turns on the cooking channel, 

boom, she never wakes up. 

Emile: You've been here a million times? 

Remy: I'm telling you, saffron will be just the thing Gusteau swears by it. 

Emile: Okay. Who's Gusteau? 

Remy: Just the greatest chef in the world. Wrote this cookbook. 

Emile: Wait. You read? 

Remy:  Well, not excessively. 

Emile: Oh, man. Does Dad know? 

Remy: You could fill a book, a lot of books, with things Dad doesn't know. 

And they have, which is why I read. Which is also our secret. 

Emile: I don't like secrets. All this cooking and reading and TV-watching. 

While we read and cook, it's like you're involving me in crime, 

and I let you. Why do I let you? 

 پارس ویدئو ۀترجم
 کنه! خواد! زعفرون! یه ذره زعفرون اینو کامل می دونم این چی می من می رِمی:

 امیل: زعفران؟ یه چیزی درونم میگه تو این آشپزخونه هست!
 آشپزخونس! : بله تورِمی
 حس خوبی ندارم! خانومه االن بیدار میشه! :امیل

 بعد دیگه بیدار نمیشه. کنه ورو روشن می  ها بار اومدم اینجا. اون کانال آشپزی میلیون رِمی:
 ها بار اومدی اینجا؟ تو میلیون امیل:
 خوره.  گم زعفرون تنها چیزیه که گوستیو روش قسم می  دارم بهت می رِمی:
 خب گوستیو کیه؟ امیل:
 ترین سرآشپز دنیا. اولین کسی که کتاب آشپزی نوشته. بزرگ رِمی:
 خونی؟ یه لحظه صب کن ببینم، تو کتابم می امیل:
 خب، نه خیلی زیاد. :رِمی

 دونه؟ اوه خدای من! پدر می امیل:
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تونی از یه کتاب کلی چیز یاد بگیری. خیلی معلوماتت زیاد میشه. ولی خب پدر اینارو  رِمی: تو می
 کنم که اینم یه رازه بین خودمون. دونه. به همین دلیله که من مطالعه می نمی

جالبه. ولی مطالعه و  کردن هنگای و مطالعه و تلویزیون امیل: من از راز خوشم نمیاد. البته آشپز
کشی و منم بهت اجازه میدم. چرا بهت اجازه  مونه که منو داری به خالفکاری می آشپزی مثه این می

 میدم؟ چون تو برادر منی.
 

 گلوریاستودیو  ۀترجم
 کنه!آها فهمیدم چی کم داره! زعفرون! یه خورده زعفرون ردیفش می رِمی:
 زعفرون؟! فک کنم یه جایی دیدم. امیل:
 خب معلومه تو آشپزخونه.  رِمی:
 خدا به داد برسه! احساسم میگه االنه که بیدار بشه! امیل:
 مبل. فیل میفته رول زنه کانال آشپزی و بوووم مثتا حاال صد دفه اومدم اینجا، می رِمی:
 صد دفه اومدی اینجا؟!تو  امیل:
 خوشمزش میکنه! میگی نه از گوستو بپرس.باور کن زعفرون  رِمی:
 پرسم ولی گوستو کیه؟ می امیل:
 اون نوشته! رو هم  بهترین آشپز دنیاس. این کتاب آشپزی رِمی:
 صب کن ببینم! تو سواد داری؟!!امیل: 
 خب میدونی، نه خیلی زیاد! رِمی:
 دونه؟ خاک عالم! بابا می امیل:
دو تا کتاب! راستشو بخوای این کارو  !نه میشه یه کتاب نوشت!دونه  ابا نمیاز چیزایی که ب رِمی:

 بین من و تو! دن منم خوندمشون. البته این رازیهکر
خوندن از نظر بابا جرمه! حاال  دیدن و کتاب و تلویزیون کردن من از راز خوشم نمیاد. آشپزی امیل:

 دونم! ؟! خودمم نمیگم گم. چرا هیچی نمی کنی منم هیچی نمی جرم می هم داری منو شریک
 

زبانی کودک  ةتر است و هم زبانش به درک و تجرباول دقیق ةدوم هم از ترجم ةترجم
در هردو ترجمه اشتباهاتی در درک متن صورت گرفته که به منطق  ،حال این تر. با نزدیک

کودک از معنی  گو آسیب رسانده است. در برخورد با چنین مواردی طبعاًو گفت
گیرد که فقط به درک بخشی از معنی فیلم اکتفا کند و نه به کم یاد میآورد و کم نمی در سر

دونه  چیزهایی که بابا نمی با: »دگویرمی می برای مثالکلمات فیلم. درک کل عبارات و 
ن ه که مبرای همینکلی کتاب هم نوشتن، نوشت، کلی کتاب میشه  چیکه هییک کتاب 

 « ها!ن خودمون بمونهبیخونم. راستی این راز کتاب می
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ادری م زبانهای  ند نقش مهمی در غنابخشیدن و بهبود مهارتتوا از منظر زبان، دوبله می

فظی و ساختارهای الل تهای تح طور که قرار گرفتن در معرض ترجمه همان داشته باشد.
تواند با ترویج  شود، ترجمة خوب میزبان فارسی موجب رکود زبانی کودک می معیوب

تر  پیوند کودکان را با زبان فارسی محکم ،ساختارهای دقیقها و  المثل اصطالحات، ضرب
ها ممکن است سطح دشواری زبان را   المثل البته استفاده از برخی اصطالحات و ضرب کند.

گیری  ها و تصمیم به همین دلیل انتخاب در درک کودکان اختالل ایجاد کند.باال ببرد و 
ای صورت بگیرد که بین جنبة آموزشی و  بایست به شیوه می تن مخاطبانمترجم با درنظرگرف

کاربرد اصطالحات دهند  نشان می های زیر نمونهمقایسة سرگرمی انیمیشن تعادل برقرار شود. 
امنة واژگانی دتواند  میبخشد بلکه  میبیشتری گو سالست  و تنها به گفت نهزبان فارسی 

 :دهدکودکان را گسترش 
 

Remy: This much I knew: If you are what you eat, then I only want to eat the 

good stuff but to my dad food is fuel. You get picky about what you put in the 

tank, your engine is gonna die.  

 پارس ویدئو ۀترجم
بخورم. من ترجیح میدم چیزای خیلی خواد بهترین چیزارو  دونم که دلم می  من همینقد می رِمی:

ریزی  خوب بخورم ولی پدرم اینطور نیست: غذا یعنی سوخت اگه بخوای چیزایی رو که تو باک می
 سوزه.هی کنترل کنی تا اون موقع موتورت می

 
در اینجا نیز مترجم مقصود را درست نفهمیده. پدرش عقیده دارد که غذا مثل سوخت است 

   ای غیرمنطقی رسیده است.مترجم به جمله ،غلط متن نه رمی. در نتیجه فهم
 

 استودیو گلوری ۀترجم
خوب خوب بخورم ولی از  خوام فقط چیزای خوریم پس من می اگه ارزش ما به غذایی که می رِمی:

 فته.اگه بخوای خیلی مته به خشخاش بذاری موتورت از کار می .غذا مثه سوخته نظر بابام
 

Skinner: You will make the soup again, and this time, I'll be paying attention. 

Very close attention. […] Do you know what would happen to us if anyone 

knew we had a rat in our kitchen? They'd close us down. Our reputation is 

hanging by a thread as it is. 
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 ارس ویدئوپ ۀترجم
کنم، فهمیدی؟ با نظارت  دفه من روش نظارت می پزی ولی این بار دیگه سوپ می تو یک اسکینر:

ی آشپزخونمون داریم چی به سرمون میاد؟ دونی اگه کسی بفهمه موش تو می [...]کنی!  من کار می
 کنن. همین االنم اعتبار ما به یه مو بنده.  در رستورانو تخته می

 

 استودیو گلوری ۀترجم
ام  سرت و چارچشمی مونم باال دفه خودم می دُرُس کنی و اینرو  بار دیگه این سوپ باید یه :اسکینر

بفهمن تو آشپزخونه موش کشتیم چه بالیی سرمون میاد؟! در  هدونی اگ میکنم. فهمیدی؟  نگات می
 .س به یه تار مو بسته آبروی ماکنن، تو این وضعیت  اینجارو تخته می

 

 ةوابسته هستند و بنابراین اهمیت ترجم ها بسیار فرهنگکه گفته شد، انیمیشن چنان
برخی از روی کمتر از اهمیت عناصر زبانی نیست.  ها به هیچعناصر فرهنگی انیمیشن

انتقال عناصر فرهنگی را نوعی تهدید فرهنگی و برخی نیز آن را مانعی برای  ،مترجمان
( معتقد است اغلب مترجمان ژانر کودک 1995پورتینن )کنند.  درک مفهوم فیلم تلقی می
تابند، به همین  برنمی چه در متون و چه در فیلم ، عناصر بیگانه رابر این باورند که کودکان

اثر را تا حد امکان با هنجارها و  ،هایی چون تصریح و اقتباس وهکنند با شی دلیل تالش می
کنند با  تصور می این مترجمانبه اعتقاد پورتینین، الگوهای فرهنگ مقصد مطابقت دهند. 

ها  ترتیب به آن این درک کرده و به زدودن عناصر فرهنگی، فیلم را برای کودکان قابل
دهند.  وسعت دیدشان را کاهش می حقیقت ژی دراستراتکه با این  حالی کنند، در خدمت می

ای را برگزید میان مترجمان و دیدگاه پورتینین بشود راه میانهدر متداول  ۀشاید بین شیو
عناصر فرهنگی بسیاری دارد در این  آشپزی که طبعاً ۀدربارلمی یف ةخصوص در ترجم هب

وارد کرد و برخی دیگر را  توان به صورت موردی برخی عناصر را عیناًمیانه می ۀشیو
فیلم  ةزدایی خیلی افراطی جلوه نکند. در ترجم که فرهنگ زدایی کرد به شرط این فرهنگ

 اند: برده کار مترجمان ما هر دو شیوه را به موش سرآشپز
 

Remy: You found cheese? And not just any cheese. Tomme de chèvre de pays! 

That would go beautifully with my mushroom. And... This rosemary! This 

rosemary. with maybe with a few drops from this sweet grass. 
 

 پارس ویدئو ۀترجم
 وای!اونم نه هر پنیری! تام دو شووق دپیی! که با قارچم معرکه میشه!  تو پنیر پیدا کردی؟ رِمی:

 رزماری، شایدم با چن تیکه از این علف شیرین عالی بشه!این  با این، با این، با این رزماری، با
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 استودیو گلوری ۀترجم

راستی! بذار ببینم چی داری! پنیر پیدا کردی؟! اونم نه از این پنیر الکیا! پنیر لیقوان اصل! اگه  رِمی:
با قارچ قاطی بشه چی میشه! و یا اینکه با چیز، با چیز، ها این ترخون! این ترخون با یه کم از آب 

 ها!  این تره
 

Linguini: What did you throw in there? Oregano? No? What? Rosemary? 

That's a spice, isn't it? Rosemary? You didn't throw rosemary in there? Then 

what was all the flipping and all the throwing 
 
 پارس ویدئو ۀترجم

اون تو چی ریختی؟ پونة کوهی؟ نه؟ چی؟ رزماری؟ اون یه چاشنیه، نه؟ رزماری؟ تو  لینگویینی:
 !تو اون رزماری ریختی؟ پس اونهمه ورج و وورجه و چیزایی که تووش ریختی چی بود؟

 
 استودیو گلوری ۀترجم

جوش؟ نه! چی؟ بگو! جعفری؟ فلفل زردچوبه چی؟ ریختی؟  چی ریختی اوون تو؟ مرزن لینگویینی:
 !ریختی، اونا چی بودن؟ کردی و می م ریختی؟ پس اون چیزایی که پرت میهزیره چی؟ زیره 

 
های   خشونتآثار کودک اهمیت دارد موضوع  ةارتباط با ترجمدر وضوع دیگری که م

ثیر منفی بر تربیت اجتماعی ها تأ گفتار ناپسند شخصیتها  وبلهکالمی است. در برخی د
گاگول، مرتیکه، آشغال، تعبیراتی مثل استفاده از صفات و برای مثال  گذارد. کودکان می

در معرض زبانی قرار  را انککود حالیته؟، زپرتی، زر نزن، فکتو ببندکیو، الکردار،  آی
های تربیتی که در  گاهی شاهد هستیم جنبههای تربیتی سازگار نیست.  که با آموزه دهند می

در کاربرد از جانب مترجم اند و  مورد اغماض قرار گرفته  در دوبله  لی رعایت شدهفیلم اص
مقایسة  .داردوجود ندر نسخة اصلی معادلی  ها برای آن چنان اغراق شده کهالفاظ ناپسند 

 دهد.میهای تربیتی نشان  را به جنبه انتوجهی مترجم بیتوجه یا های زیر تا حدی  نمونه
 

Remy: Whoa, whoa, whoa! Don't eat that! 

Dad: What's going on here? 
 

 پارس ویدئو ۀترجم
 نه! نه! نه! اونو نخور پدر! رِمی:

 تو چت شده؟! پدر رِمی:
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 استودیو گلوری ۀترجم
 نه! نه! نه! نخورش! رِمی:

 معلوم هست تو چه مرگته؟! پدر رِمی:
 

Dad: Now shut up and eat your garbage. 
 

 پدر رِمی: حاال خفه شو و آشغالتو بخور. پارس ویدئو: ۀترجم
 می: حاال ساکت باش و غذاتو بخور.پدر راستودیو گلوری:  ۀترجم
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