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  چكيده

  اساميةترجماست، ن بوده اي از محققرتوجه بسيايكي از مسائل ترجمه كه مورد    
  از اهميت زيادياسامي خاصدر ترجمه، . باشدميخاص از يك زبان به زبان ديگر 

استاني داراي كنايات ويژه متون داز متون بهها در برخي  انتخاب آن هستند؛ زيرا،برخوردار
، باعث  به آن در فرايند ترجمهنداشتنتوجهنگي است كه و تلميحات تاريخي و فره

هاي فرهنگي، تفاوت. شودنظر نويسنده ميهاي پنهان معنايي مورد محو اليهياتضعيف 
در اين . كننداي ايفا مي اسامي خاص نقش عمده از ترجمه و نيز نوع متن در ترجمةهدف

موجود در رفته در برگردان اسامي خاصِ كارههاي براهبردبه بررسي عي داريم تا مقاله س
اساس مدل ساركا  بر،و سپس هيچكس نبود ،روزگار سخت، آرزوهاي بزرگهاي  رمان

آوانويسي، : ند ازاها عبارتراهبرداين . است، بپردازيم راهبردپنج حاوي  كه) 2007(
 اسم 100  با اين هدف،.و حذف) گزينشي ترجمة(ة ناقص گرداني، جايگزيني، ترجمنويسه

پس از بررسي . ند و با ترجمة فارسي مقابله شدندها انتخاب شد خاص از متن اصلي رمان
انگليسي به زبان برداري بيشترين كاربرد را در ترجمه از و مقايسه مشخص شد كهنسخه

 و ترجمة%) 06/18(يسي تيب از آوانوترو پس از آن، به%)  2/68 (فارسي داشته استزبان 

  . استفاده شده است %)66/13 (ناقص
  .گرداني، جايگزينينويسي، نويسه آوا،هاي ترجمهراهبرداسامي خاص، : هاهواژكليد

 

  مقدمه. 1

، ترجمههاي ترين نقش از مهم.كندنقش بسزايي ايفا مي ، ترجمهامروز جهاني     در جامعة
 ترجمه عبارت است از. هاي مختلف دارندزباناست كه ي  تعامل بين افرادآوردن زمينةفراهم
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ماندي، ) (زبان مقصد(ن ديگر  در زباآنبا مفاهيم معادل ) زبان مبدأ(جايگزيني مفاهيم يك زبان 
ت نقش مترجم در اين  اهمي. استتقال معنا از زباني به زبان ديگران ،هدف ترجمه ).2008

-نظر گيرد كه مهمترجمه بايد اصول متفاوتي را درطي فرايند مترجم  .ناپذير استفرايند انكار

  : ند ازاها عبارتترين آن

  ؛انتقال پيام اصلي نويسنده به بهترين شكل به زبان مقصد: اصل امانت. 1
؛ زدگي و خطاگونه شتاباب بهترين معادل و جلوگيري از هرانتخ: سنجياصل دقت و نكته. 2

  ؛شباهت ظاهري مانند
  ؛ اصلي و افكار و عقايد اوةاداري به نويسندوف: وفادارياصل . 3
رت صوهبردن نكات و اصطالحات انحرافي و بيان مفهوم بكارهپرهيز از ب: اصل صداقت. 4

  )1372هژبرنژاد، . (كامل و صحيح

گيري ، منجر به شكلعادل مناسبيافتن م مترجم در درك مفهوم و نيز درنداشتناييتوان    
ز  اسامي خاص ا، به مقولة ترجمةترجمهسائل مهم در يكي از م. ودشميقبول ترجمة غيرقابل

مشكالت زيادي با ن مترجما ، اسامي خاصترجمةدر . شوديك زبان به زبان ديگر مربوط مي
اي غيرطبيعي و آمدن ترجمهوجودهاسامي خاص موجب ب نامناسب برگردان. رو هستندروبه
آنچه متن اصلي بر روي با ي مشابه تأثيري ا چنين ترجمهطور طبعشود و بهوس ميأننام

  .  بر روي مخاطب مقصد نخواهد داشت، داردمبدأمخاطب زبان 
اين كلمات داراي . كننداشاره مي ينمعييا نهاد  شخص، مكانكلماتي هستند كه به اسامي خاص     

بان ز [مرجع واحدي هستند كه براي سخنگو يا شنونده شناخته شده است و اغلب در نوشتار
 New York, Atlantic Ocean, Nina: جملهاز ؛شوندمي  با حروف بزرگ شروع ]انگليسي

Hyams) هاي راهبردبه بررسي تا  يم درنظر دار،اين مقالهدر  ).2003، هايمز ، رادمن وفرامكين
 و سپس هيچكس نبود ،روزگار سخت، آرزوهاي بزرگهاي   اسامي خاص رمانترجمةمختلف 

: ند ازاها عبارتراهبرداين .  بپردازيم، استراهبرد پنج كه حاوي) 2007 (1اساس مدل ساركابر

                                                           

1. Särkkä  
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مورد  100با اين هدف، .  و حذف) بخشيترجمة( ناقص ، ترجمةرداني، جايگزينيگآوانويسي، نويسه
  . و با ترجمة فارسي مقابله شدندها انتخاب گرديدند ي رماناسامي خاص از متن اصل

  

   تحقيقةپيشين. 2

هاي مختلفي پيش روي ديگر، چالشيند ترجمه و انتقال پيام از يك زبان به زبان را    در ف
، به سازديكي از مسائل مهم در ترجمه كه مترجمان را با مشكالتي مواجه مي. ن استمترجما
 به تعريف ،اين بخشدر  . زبان به زبان ديگر مربوط است اسامي خاص از يكبرگردان مقولة
   .پردازيم مي اسامي خاصن و نيز چگونگي ترجمةاص و انواع آ خاسامي
  سامي خاصا. 1. 2

-اند كه به برخي از آن پردازان ترجمه تعاريف مختلفي از اسامي خاص ارائه نموده    محققان و نظريه

. بخشند هويت مييمرجع واحداسامي كلماتي هستند كه به  ،)2003(نرد  عقيدةبه .كنيم ها اشاره مي
 به اسامي مستقيماً.  و اشياء استدادن به شخص، حيوان، مكان وظيفة اصلي اسامي، هويت،ديگربيانبه

 حاوي اطالعات ا؛ اماين اسامي ممكن است توصيفي نباشند. يك مرجع واحد و واقعي اشاره دارند
   .مهمي هستند

 ايم اسامياسامي عا. اسامي عام و اسامي خاص: شوند اسامي به دو دسته تقسيم مي،كليطوربه    
 اسامي  كاربرد اين،)1997( متيوس عقيدة به وباشند ميهاپديدهاي از  دستهمرجعشان هستند كه

مرجع  هستند كه اياساميآن اسامي خاص .  اسبد به اعضاي يك طبقه يا گروه نيست؛ مانندمحدو
نيز ) 2008يزاني، نقل از م، به1997(متيوس  .)2007ساركا، ( John, London:  مانند؛ دارنديواحد

 از ، آن اسموسيلةبه  يك شخص يا گروهي از افراد كهاسم: كندگونه تعريف مياسامي خاص را اين
اين . تر استيادگيري و يادآوري اسامي خاص نسبت به اسامي عام مشكل. شونديكديگر متمايز مي
 اسامي ،)1988(رك  نيوماتقاداعبه). 1992 بارتن و بروس،( هستند معنافرد و بياسامي منحصربه

  .لغت؛ نه فرهنگهستندالمعارف ه اين اسامي متعلق به داير.ها هستندها و اشياء، خارج از زبانانسان
  اسامي خاصبندي تقسيم. 2. 2

بي و فرهنگي به بررسي و پژوهش شناختي، ادهاي زبانپژوهشگران مختلف از ديدگاه   
محققان با توجه به جايگاه اسامي خاص در . اندرداختههاي آن پ اسامي خاص و ويژگيدرزمينة
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هاي مختلفي از آن بندي، تقسيمآورندهايي كه براي مترجمان فراهم ميمتون مختلف و چالش
  .كنيمها اشاره مياند كه در اين بخش به برخي از آنارائه كرده

اسامي . 1 :شوندم مياسامي خاص به سه دسته تقسي) 1988(بندي نيومارك براساس تقسيم    
سوزني ميرزا بندي كلي،در يك تقسيم .اصطالحات جغرافيايي. 3؛ اسامي اشياء. 2؛ اشخاص

  : به چهار گروه زير تقسيم مي كند، آناناسامي را براساس معنا و مفهوم دربرگيرندة) 1387(
  د؛رونكار ميه كه براي ناميدن اشياء و اجسام موجود در محيط اطراف ب،1واقعي. 1
. شوندكار گرفته مياي فراتر از زبان معمول بهگونهناميدن اسامي به كه براي ،2مجازي. 2

 گيرند؛اين گروه قرار ميبسياري از اسامي در 

هاي خاص و هاي علمي يا تخصصي يا واژگان معمول در رشته كه براي ناميدن واژه ،3فني. 3
 شوند؛استفاده مي 4ايزبان حرفه

  . شوندكار برده ميمي توسط عوام بهرسصورت غير كه به،5عاميانه. 4
 

   اسامي خاصرجمةت. 3. 2

سر راه او از يك زبان به زبان ديگر  با مشكالتي كه در حين ترجمه شدندر مواجهمترجم      
 اينكته اسامي خاص براي مترجم، ةمترج. كندي مختلفي استفاده ميهاروشاز  ،گيرندقرار مي
 يافتن  مترجم همواره با مشكلِ.گذاردمي تأثيربر كيفيت ترجمه تاحدزيادي  است كهمهم 

  .ست اروهمعادل مناسب براي اسامي خاص روب
تغيير به زبان مقصد منتقل  بدونخانوادگي افراد معموالً، نام و نام)1998( نيومارك عقيدة    به
، اسامي افرادي موارد خاصاز خي  در براام، شودها حفظ ميآنت  ملي،ترتيباينه ب؛شودمي
هاي خيالي در  شخصيت ورنسانس، رم و  يونانهاي برجستةپادشاهان، پاپ، شخصيت نظير

 مربوط به  اسامي اسامي خاص، و عمدتاًساير. ترجمه شوندممكن است  ،هاي مليافسانه

                                                           

1. Concrete 

2. Figurative 

3. Technical 

4. Jargon 

5. Slang 
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 Horatius  التين شوند؛ براي مثال، كلمةمال يا تلفظ زبان مقصد منتقل ميادبيات باستاني، با ا
 ،مليت اهميت دارنددر شرايطي كه مفهوم و نيز .  تبديل شده استHoraceكه در انگليسي به 
اين باور است كه  برنيومارك  ، همچنين.سازي ممكن است با هم جفت شوندترجمه و طبيعي

صد  به زبان مقمبدأ بايد به همان شكل از زبان ،اسامي خاصي كه بار معنايي خاصي ندارند
ز ي غير اراهبرد مترجم بايد از ، در مواردي كه اسم بار معنايي خاصي دارداام منتقل شوند؛

هاي تجاري، برندها و معتقد است كه نام اشياء شامل عالمتبراين، او افزون. انتقال استفاده كند
نيز ايي هاي جغرافي نامبراي ترجمة. شوندمنتقل ميبه همان شكل به زبان مقصد  امالك معموالً
  .دنبال معادل مشابه بودبهعي از اين قبيل ا و منابهبايد در اطلس

 ، اسامي خاصهاي موجود در ترجمةمشكالت و نارساييمعتقد است ) 1387(سوزني ميرزا    
 ريشه در ضعف مترجم در فهم و برگردان مناسب واژگان و عبارات از يك زبان به زبان ديگر

اني او يا ناتواز معنا و مفهوم دقيق عبارت موردنظر  و غفلت مترجم عواملي چون ناآگاهي و نيز
 عوامل مختلفي را ، اسامي خاص مربوط به اشخاصاو در ترجمة.  دارددر انتقال صحيح مفهوم

نگي، سنن اجتماعي، القاب و طنز، مسائل تاريخي و فره: ند ازاعبارتداند كه ثر ميمؤ
  . يخيتارو   مذهبيهاي علمي، سياسي،شخصيت

 به يكي از موارد ، اشخاص اسامي خاص مربوط بهمشكالت ترجمة، )2001(ورمز باور به   
  :شودزير مربوط مي

  ؛هاي مشهور تاريخي اسامي شخصيتترجمة. 1
 ؛هاي جنسيت اشخاصنشانه. 2
  ؛ فاميليروابطهاي نشانه. 3
   .ها در ادبيات فانتزي نامترجمة. 4
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هايي شيوهآيند، از  يك متن پيش مية ترجمحين مشكالتي كه در مترجم هنگام مواجهه با   
  براي ترجمة).1986كرينگز،  (شودگفته مي 1 ترجمهاهبردهايرها آنكند كه به مي استفاده 

  . كنيمها اشاره مي برخي از آن مختلفي ارائه شده است كه بههايانگاره ،اسامي خاص
  : اسامي خاص ارائه كرده استجمة براي ترراهبردچهار ) 2007 (ساركا   
استفاده از .  به زبان مقصد منتقل شوندمبدأصورت كامل از زبان توانند بهاسامي خاص مي. 1

صورت بهكه در اين مقاله [ صورت گيردتواند ها ميگرداني و آوانويسي نيز بسته به زباننويسه
  ؛] انددو راهبرد مجزا درنظر گرفته شده

 ند و بخش ديگر آن ترجمه شوندد به زبان مقصد منتقل شونتواناسامي ميبخشي از اين . 2
  ؛] جزئيترجمة ناقص يا ترجمة[
 بيش متفاوت زبان مقصد جايگزين شودوتواند با اسامي كمنظر مياسم خاص مورد. 3
   ؛]جايگزيني[
   .]حذف[  حذف شوندتوانند كامالًاين اسامي مي. 4

 براي ترجمة اسامي ندهد مترجماشده نشان ميتون ترجمهاجمالي به منگاهي ، )2003(گفتة نرد    به
ي صاو مدل خا. كننداستفاده ميويسي، جايگزيني و حذف جمله آوانهاي مختلفي ازشيوه  ازخاص،

ه از استفاد ،اين نوع اسامي ترجمةبراي  اما معتقد است كه كند؛ اسامي خاص ارائه نميبراي ترجمة
اسم خاص كه  كه تشخيص اين ممكن باشدحال، تاجاييبااين. رسوم استاسامي فرهنگ مقصد م

.  استفاده كندمبدأ  و زبان فرهنگ رايج واژه درتواند از شكلمترجم مي ،ه كدام مكان اشاره داردمثالً ب
يار فرد باشد، معبه اص محدود به شناخت يك مرجع منحصرگاه كاربرد اسم خكند كه هراو اضافه مي
 او اعتقاد دارد كه در متون فانتزي همه اام درك باشد؛ل قاب،ن مقصد است كه براي مخاطباترجمه اين

 در اين متون فرض بر اين است كه هيچ اسم خاصي فاقد اطالعات مفيد ؛تچيز به اين سادگي نيس
گرفتن توانند با درنظر مي،)مانند اسامي توصيفي(اگر اين اطالعات روشن و صريح باشند . نيست
دست شان را از اين جنبةهنگام ترجمه در، اگر اين اطالعات ضمني باشندا ام؛ ترجمه شوند،نگفره
  . دهندمي

                                                           

1. Translation strategies 
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  براي ترجمة اسامي اشخاص پنج شيوه را، توصيفي-اساس مطالعات تاريخينيز بر) 1991 (1شالتز    
  :پيشنهاد كرده است

 ؛ به سامرستSomerset شود؛ مانند حفظ ميمبدأ زبان  صورت، كه در اين شيوه2انتقال مستقيم. 1
 مانند شود؛ي و تلفظ زبان مقصد سازگار ميئ كه در اين شيوه نام با قوانين امال،3اقتباس. 2

Boundarby؛ به باندربي 
 نام انگليسي گردد؛ براي مثال،نظر با معادلش در زبان مقصد جايگزين مي، كه نام مورد4جايگزيني. 3

John، در آلماني با Hans شود؛جايگزين مي   
 ند؛شوني آن به زبان مقصد برگردانده مي، در اين شيوه معناي كلمه و معناي ضم5 معناييترجمة. 4

  ؛University Street خيابان دانشگاه به مانند
 استفاده مبدأمترجم از تدابيري كه براي ساخت كلمه در زبان در اين شيوه ، كه 6 موارد هنريترجمة. 5

   . كند آن استفاده ميجمة، در ترشده است
  : اندارائه كردهير را هاي زراهبردبراي ترجمة اسامي خاص ) 1986( 7هروي و هيجينز    
جايي فرهنگي صورت هگونه جابماند و هيچتغيير مي نام بدون، طي فرايند ترجمه، كه8گراييغرابت. 1

 ؛به اما گوردون Emma Gordon گيرد؛ مانندنمي
 يابد؛ مانند نام براي مطابقت با قوانين آوايي و نوشتاري زبان مقصد تغيير مي، كه9يگرداننويسه. 2

Smith؛ به اسميت 
 با يك نام در زبان مقصد كه همان مبدأاسم خاص زبان  ، كه در اين شيوه10جاسازي فرهنگيهجاب. 3

 اصلي با اسامي بومي  اسامي موجود در متن،ديگرعبارتبه. شودجا ميه جاب،مضمون و مفهوم را دارد

                                                           

1. Schultze  

2. Direct transfer 

3. Adaptation 

4. Substitution 

5. Semantic translation  

6. Transfer of an artistic device 

7. Hervey&  Higgins  

8. Exotism 

9. Transliteration 

10. Cultural transplantation 
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 در  مثالًند؛ بار فرهنگي مشابهي دارند؛ امافظي آن نيستلالد كه معادل تحتنشوجا ميهزبان مقصد جاب
 هر دو ،اين دو شخصيت.  ترجمه شده است»آشيل«  به»اسفنديار«، اسم خاص شاهنامهي از اترجمه
 ،1379ي، تجّل (ديار و پاشنة آشيلاني داشتند؛ چشم اسفنضعف جسميك نقطه دو بودند و هر پهلوان

 ).1386،  و اردودريالديننجمنقل از پيربه
صورت زير ارائه هايي براي ترجمة اسامي خاص مربوط به اشخاص بهراهبردنيز ) 2006( 1فرناندز 

  : كرده است
 خيابان مانند شود؛ به زبان مقصد منتقل ميمبدأشده از زبان  معناي گرفتهراهبرددر اين : 2ترجمه. 1

  ؛Student Streetآموز به دانش
 به زبان مقصد منتقل مبدأ از زبان ،يئنظر امالسازي ازسازگاراسم خاص عيناً و بدون: 3بردارينسخه. 2
كه دو وجود اين؛ باشودبدون هيچ تغييري به زبان عربي منتقل ميكه   Alice King شود؛ مانندمي

  زبان الفباي متفاوتي دارند؛
قبيل افزايش و شود و تغييراتي ازاسم خاص با حروف معادل در زبان مقصد نوشته مي: 4يسيآوانو. 3
 ؛به ماتيو Matthew مانند ، صورت گيرد؛جايي مكان حروف نيز ممكن استهجاب
اثر آن نام در با  ي مشابهتأثيرشود كه  در زبان مقصد توليد ميينام جديددر اين شيوه : 5آفرينيباز. 4

 Sr. Olivares كه بهMr. Ollivander زبان مقصد بگذارد؛ براي مثال،ن  بر روي مخاطبا،مبدأزبان 
  ترجمه شده است؛

شود كه ممكن است نام در زبان مقصد جايگزين مي با يك مبدأنام در زبان يك : 6جايگزيني. 5
  گونه ارتباطي به هم نداشته باشند؛ازلحاظ معنايي و فرم هيچ

  شود؛ كل نام يا بخشي از آن در زبان مقصد حذف ميدر اين شيوه: 7حذف. 6

                                                           

1. Fernandes 

2. Rendition 

3. Copy 

4. Transcription 

5. Recreation 

6. Substitution 

7. Deletion 
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درك، مطلوب شود تا براي مخاطبان مقصد قابل ميي به نام افزوده اطالعاتدر هنگام ترجمه: 1اضافه. 7
 پذيرش شود؛قابلو 

 هاي دستوري بدون تغيير در معنا است؛ولهق تغيير در م،راهبرداين : 2ايجايي مقولههجاب. 8

-ميزبان اصلي، در زبان مقصد تقليد  در اين شيوه، خصوصيات آوايي نام در:  3 آواييجايگزيني. 9
ر آوايي شبيه آن باشد نظلي با يك نام در زبان مقصد كه ازديگر، اسم خاص در زبان اصعبارتبه. شود

  شود؛جايگزين مي
اين شيوه . شود ميهمقصد پذيرفت مرسوم نام در زبان ، ترجمةراهبرداين در : 4مطابقت فرهنگي. 10

  . رودكار ميه نام هاي جغرافيايي بهاي تاريخي و ادبي و نيز درمورد شخصيت درمورد
 و 6، آوانويسي5 ترجمه:كند پيشنهاد ميراهبرد، سه  اسامي جغرافياييبراي ترجمة) 1988(ومارك ني   

كوهي كه كشتي حضرت (Judi : صورت استاين از ترجمة اسامي جغرافيايي بههايينمونه. تغيير
اند ترجمه شده» اريحا«به ) نام شهري در اردن (Jericho، آرارات و )بر آن فرود آمد) ع(نوح 

  : اند هاي زير نيز همين گونهمثال). 1387نقل از ميرزاسوزني، ، به1384ابريشمي، (

  )1378ميرزاسوزني، (  اسامي جغرافياييهايي از ترجمةنمونه. 1جدول 

 Damascus  دمشق

  The Hague  الهه
  Beth leem  اللحمبيت

  Delhi  دهلي

 The English  درياي مانش

Channel  
 Tigris and  دجله و فرات

Euuprates  

                                                           

1. Addition 

2. Transposition 

3. Phonological Replacement 

4. Conventionality 

5. Translation  

6. Transcription 
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  هاي كاربردي وهشپژ . 4. 2

اين  اهميت ةدهند كه نشاناندانجام شده اسامي خاص ةهاي فراواني درزمينتاكنون پژوهش    
هايي را كه مترجمان راهبرد) 1388 (سراب و اشراق، عنابيدر پژوهشي. هستند نوع اسامي

سفر  ةويژه در دو مجموعبه فانتزي نوجوانان اسامي خاص در ادبيات برگردانزبان براي فارسي
اري و آوانگ نشان داد پژوهشاين  نتايج .اند بررسي كرده،اندكار برده به ارثيهةگانسه و دلتورا
          به دورنشدن از متن اصلي مترجمگرايش نشانگر  هستند كه اررفتهكبه اصلي راهبرد دو ،ترجمه

راهبرد ادغام دو نيز  جايگزيني و راهبرد ودترحد دليل كاربرد م،اين دو محقق. باشندمي
ها  اسامي مكانة در ترجم منحصراًراهبردند كه ادغام دو ندامي  هم را اين باآوانگاري و ترجمه

جايگزيني نيز به موارد بسيار خاصي محدود شده كه مترجم  راهبرداربرد  و ك استاستفاده شده
با تغيير در رابطه . هاي جديدي بيافريندتوانسته است با استفاده از منابع بافت فرهنگي واژه

-هاي ميان دو زبان، بهتتفاو دادها نشان يند ترجمه، تحليل دادهادستوري اسامي خاص در فر

  .، دليل احتمالي اين تغييرات استييهاي معناويژه تفاوت
 مانند  اسامي خاصةبرخي از مشكالت عمده در ترجم )1378 (، ميرزاسوزنيايدر مقاله    

از يك زبان به   مترجم در فهم و برگردان مناسب واژگان و عباراتنداشتن كارايينقصان يا 
 ةترجمكيفيت در  بهبود را برايها و پيشنهادهايي راهبردو  كرده استزبان ديگر را بررسي 

هاي مختلف در راهبرده بررسي ب )2007(ساركا  ،پژوهشيدر  .ه كرده استئاسامي خاص ارا
 ،يت ارتباطيع موقتأثيركه و معتقد است پرداخته  اسامي خاص در متون غيرفانتزي ةترجم
 او عوامل مختلفي شامل. است اسامي خاص ة مناسب در ترجمراهبرد در انتخاب ي مهمعامل

 اين ةمقصد را در ترجمفرهنگ  از مبدأ متقابل فرهنگ ةهدف ترجمه، مخاطب احتمالي، فاصل
     .پردازد ميشاناساس مرجعبندي اسامي، به تمايز اسامي براو پس از دسته. داندثر ميؤاسامي م

 اسامي هاي مورداستفاده  در ترجمةراهبردبه بررسي ) 2008 (در پژوهش ديگري، شباني    
اين پژوهش بر روي سه ترجمة . ه است فردوسي پرداختةشاهناماي در بخش اسطورهخاص 

- ترجمه يافتنهدف اين تحقيق. انجام شد) 1988(اساس مدل نيومارك مختلف از اين اثر و بر

ي متن اصلي را منتقل  رنگ و بوي مّلن اين سه ترجمه بيشتر توانسته باشدبي از است كهاي
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، دو شيوة مورداستفاده در ترجمة سازيداد انتقال و طبيعيشان نوي  پژوهش نتيجة. نمايد
در مقايسه ديويس ، نتايج اين تحقيق نشان داد همچنين.  هستند در هر سه ترجمهاسامي خاص

 .بهتر توانسته است رنگ و بوي متن اصلي را منتقل كند ، زيرا؛استتر با دو مترجم ديگر موفق
ش به بررسي مباحث مربوط به ترجمة اسامي خاص در اهنيز در مقال) 2010(القحطاني عايد

  .هاي مختلف را با هم مقايسه كرده استزمينه زباناو دراين. ادبيات فانتزي پرداخته است
  

  روش تحقيق. 3

 ابراهيم ترجمة( آرزوهاي بزرگ هاي رماندر  اسامي خاص ، چگونگي ترجمةدر اين مقاله     
 ثريا ترجمة (و سپس هيچكس نبود، اثر چارلز ديكنز )ن اعرابي حسيترجمة (روزگار سخت، )يونسي
  اسم100 ،در اين پژوهش. شودزبان فارسي بررسي ميي به انگليسزبان از  ،اثر آگاتا كريستي )قيصري
 و استفادههاي موردراهبردكه براي تشخيص   شدندشده انتخابهاي ياد متن اصلي رمان  ازخاص

   . مقابله شدندشانفارسي با ترجمة) 2007(ساركا اساس مدل بر ،هاهبردرايك از هرميزان استفاده از 
  

  هاوتحليل دادهتجزيه. 4

انتخاب  يادشده هاي رمان اسم خاص كه از 100  حاضر،يابي به اهداف تحقيق دست   براي
شده از اين اسامي خاص انتخاب. ي قرار گرفتندبررسمورد) 2007(ساركا اساس مدل بر شدند،
  :اندول زير ارائه شدهادر جد ،يك ترجمة هر مورداستفاده درراهبردا، به همراه ترجمه و هرمان

  

  روزگار سختهاي مربوط به رمان داده. 2جدول 

Hard Times 

ST TT 
Applied 
Strategy 

ST TT 
Applied 
Strategy 

Thomas 
Gradgrind 

توماس 
 گرادگريند

بردارينسخه  Benford برداريسخهن بنفورد  

George بردارينسخه جورج  Josiah بردارينسخه جوسيا  

Augustus بردارينسخه آگوستس  St. Giles بردارينسخه جايلسنت  

John بردارينسخه جان  Jane بردارينسخه جين  

Joseph بردارينسخه جوزف  Pod's END پادز بردارينسخه ندا  

Mr. Gradgrind ناقصترجمة آقاي گرادگريند  Pegasus بردارينسخه پگاسوس  

Bitzer بردارينسخه بيتزر  Centaur بردارينسخه سنتار  
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Sissy Jupe بردارينسخه سيسي جيوپ  E. W. B. 
Childers 

. دبيليو. اي
 بي چيلدرز

بردارينسخه  

Cecilia Jupe بردارينسخه سيسيليا جيوپ  Kidderminster داريبرنسخه مينستركيدر  

Mr. 
M’Choakumchild 

     چوكامآقاي مك
 چايلد

 Emma  ناقصترجمة
Gordon 

بردارينسخه گوردون اما  

Professor Owen ناقصترجمة پروفسور آون  Sparsit آوانويسي اسپارسيت 

Coketown بردارينسخه كوك تاون  Pauler بردارينسخه پالر  

Piter Piper بردارينسخه پيترپايپر  Scadger بردارينسخه اسكادجر  

Sleery بردارينسخه اسليري  Calais نويسيآوا كالئيس  

Josephine بردارينسخه جوزفين  De Foe بردارينسخه فودي  

Merrt legs آوانويسي مري لگه Gold Smith نويسيآوا اسميتگلد  

Boundarby آوانويسي باندربي Stephan 
Blackpool 

 استفان
 پولبالك

 آوانويسي

  

 و ديگر هيچكس نبودط به رمان هاي مربوداده. 3جدول 

And Then Therewere None 

ST TT  Applied 
Strategy 

ST TT 
Applied 
Strategy 

Wargrave بردارينسخه وارگريو  General 
MacarThur 

 آوانويسي ژنرال مك آرتور

Somerset بردارينسخه سامرست  Spoof Leggard بردارينسخه اسپوف لگارد  

Devon رداريبنسخه دوون  Johny Dyre بردارينسخه جاني داير  

lndian lsland آوانويسي اينديان آيلند Elmer Robson بردارينسخه المر رابسون  

Owen بردارينسخه اوون  Harley Street بردارينسخه هارلي استريت  
Miss 

Gabrielle 
Turl 

دوشيزه گابريل 
 ترل

 Super Sport  ناقصترجمة
Dalmain 

 سوپر اسپرت
 دالمين

  بردارينسخه

Padington نويسيآوا پدينگتون  Tony Marston بردارينسخه توني مارستون  

Oakbridge بردارينسخه بريجاوك  Mr. Blore آقاي بلور 
 ترجمة
 ناقص

Constance 
Culmington 

كانستانس 
 لمينگتون

نويسيآوا  Rogers بردارينسخه راجرز  

Vera 
Claythorne 

انويسيآو ورا كاليتورن  Cornwall بردارينسخه كورنوال  

Cyril بردارينسخه سيريل  Torquay آوانويسي توركوي  
Philip 
Lombard 

بردارينسخه فيليپ لومبارد  Dorset بردارينسخه دورست  

Morris بردارينسخه موريس  Davis بردارينسخه ديويس  

Emily Brent بردارينسخه اميلي برنت  Fred Narracott بردارينسخه  ناراكوتفرد  

Bellhaven 
Guest House 

بلهاون گست 
 هاوس

بردارينسخه  Luch Ness 
Monster 

 هيوالي الك نس
 ترجمة
 ناقص
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   آرزوهاي بزرگهاي مربوط به رمانداده. 4جدول 

Great Expectation 

ST TT 
Applied 

Strategy 
ST TT 

Applied 

Strategy 

Pirrip بردارينسخه پيريپ  Satis بردارينسخه ساتيس 

Pip بردارينسخه پيپ  Joseph بردارينسخه جوزف 

Philip بردارينسخه فيليپ  Estella بردارينسخه استال 

Mrs. 

JoeGargery 

خانم جو 
 گارجري

 بردارينسخه كاميال Camilla ترجمه ناقص

Georgiana بردارينسخه جورجيانا  Cousin 

Raymond 

عمو پسر
 ريموند

 ص ناقترجمة

Alexander آوانويسي آلكساندر Sarah Pocket بردارينسخه سارا پاكت 

Bartholomew آوانويسي بارتولوميو  Tom بردارينسخه تام 

Abraham بردارينسخه آبراهام Matthew آوانويسي ماتيو 

Tobias ناقصترجمة تابياس  Old Clem ناقصترجمة بابا كلم   

Roger بردارينسخه راجر Orlik بردارينسخه اورليك 

Mr. Wopsle ناقصترجمة آقاي وسپل  Coriolanus بردارينسخه كوريوالنوس 

Mr. Hubble ناقصترجمة آقاي هابل  Mr. Trabb ناقصترجمة آقاي تراب  

Uncle 

Pumblechook 

عمو 
 پامبلچوك

 George  ناقصترجمة

Barnwell 

جورج 
 بارنول

 آوانويسي

Noah آوانويسي نوح Newgate بردارينسخه نيوگيت 

Mark Antony بردارينسخه مارك آنتوني Milwood بردارينسخه وودميل 

Collins بردارينسخه كالينز Camberwell آوانويسي كامبرول 

Miss 

Havisham 

ميس 
 هاويشام

 بردارينسخه بريگالستن Glastonbery بردارينسخه

Monor 

House 
 بردارينسخه بو استريت Bow Street بردارينسخه مانور هاوس

 

و سپس ، روزگار سخت، آرزوهاي بزرگ هاي از اسامي خاص رمان مورد 100   بررسي 
 از راهبردهاي مدل برد راهسه نشان داد شان فارسيترجمةها با  آنو مقابلة هيچكس نبود

 :ند ازاه عبارت كاندكار رفتهفارسي به زبانانگليسي به زبان  اسامي خاص از  در ترجمة،ساركا
ل زير و در جدهاراهبرد از يكميزان استفاده از هر .ناقص گرداني، آوانويسي و ترجمة نويسه

 :  ارائه شده است
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   اسامي خاصها در ترجمةراهبردزان استفاده از مي. 3جدول 

  
  

  

  

 
 

   اسامي خاصها در ترجمةراهبردزان استفاده از مي. 1 شكل

  
    

  گيرييجهنت. 5

اي از  بخش عمده.استفتن معادل براي اسامي خاص يند ترجمه، ياايكي از مشكالت رايج در فر    
اين پژوهش به بررسي در  .هاي مختلف داردهاي فرهنگي زباناين مشكالت ريشه در تفاوت

روزگار ، آرزوهاي بزرگهاي  خاص مربوط به اشخاص در رماناسامي  جمةكاررفته در ترههاي براهبرد
اساس مدل  براين سه رمانبررسي اسامي خاص . استشده پرداخته  و سپس هيچكس نبود، سخت
 و مقابلة پس از بررسي. انددهجمه بهره برهاي مختلفي در ترراهبرد از نامترجمنشان داد ) 2007( ساركا

برداري نسخه راهبرداز % 2/68 مشخص شد كه ،هاوتحليل دادهتجزيه و در دو زبان اسامي خاص
 ناقص ، ترجمة%)06/18( آوانويسي استفاده شده كه بيشترين كاربرد را داشته است و پس از آن نيز از

  درصد   ترجمهراهبرد

  %2/68  بردارينسخه
  %06/18  آوانويسي

  %66/13  ناقص ترجمة
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  اسامي جايگزيني در ترجمةحذف وهاي راهبرد، مشخص شد  همچنين.انداستفاده شده%) 66/13(
  . اندرد نداشتهخاص اين سه رمان كارب

 يكي از اين. دتوجه قرار گيرهاي تحقيق نشان داد در ترجمة اسامي موارد مختلفي بايد مورد   يافته
. باشد خاص از اهميت زيادي برخوردار ميدر ترجمة اسامياست كه مسائل فرهنگي توجه به موارد، 

ترين مسائل در ترجمة اسامي همجمله م و مقصد، ازمبدأبا فرهنگ هر دو زبان آشنايي دليل همينبه
يكي ديگر از . شودميتر   مناسبايا فرهنگ هر دو زبان منجر به ارائة ترجمهآشنايي ب. باشدخاص مي
، اسم توسط مترجماستفاده  موردراهبردنظر از صرف. زمينه اهميت پانويس استدراينمهم مسائل 

آمدن وجودهدر پانويس نوشته شود تا از ب بايد ،خاص به همان صورتي كه در زبان اصلي آمده است
توجه به . ن استفاده كند و مخاطب بتواند براي كسب اطالعات بيشتر از آ جلوگيري شوديهرگونه ابهام

   .يابداين مورد در ترجمة متون علمي ضرورت بيشتري مي
مال شوند كه هاي مختلف براي برگردان اسامي خاص بايد راهبردهايي اعباوجود مدلكلي، طور   به

به صبر، حوصله و پشتكار مترجم  ، اسامي خاصدر ترجمة.  فرهنگي و معنايي را منتقل كنندبيشترين بار
 اسامي در ترجمة. نمايدزمينه نقش مهمي ايفا ميگاهي، ذوق و خالقيت مترجم نيز دراينآ. نياز است
در . بان مقصد نيز توجه كردهاي متداول در زعنوان يك قاعدة اصلي، بايد به عرف و سنتهخاص ب
ثر تواند در نتيجة كار و ارائة معادل مناسب، مؤمي آگاهي، ذوق و خالقيت مترجم ، اسامي خاصترجمة
 متون . اسامي خاص بستگي به هدف ترجمه داردنكردنترجمهگيري درزمينة ترجمه يا  تصميم. باشد

هدف از ترجمه و اينكه چه . طلبند را ميهاي متفاوتي ترجمه...  جمله علمي، مذهبي، طنز ومختلف از
  .نه اسامي نقشي اساسي داردگواي از ترجمه موردنظر است نيز در ترجمة اين جنبه

  

  كتابنامه

. هاي انگليسي گلستانبررسي تلميح اسامي خاص در ترجمه). 1386. (، و اردودري، م.الدين، حپيرنجم
   .5- 22 ،)19(5، مطالعات ترجمه

  .انتشارات نيل: تهران). يونسي، مترجم. ا(. )چاپ چهارم (آرزوهاي بزرگ). 1351. (ديكنز، چ
  .مؤسسة انتشارات نگاه: تهران. )، مترجم اعرابي.ح(.  آرزوهاي بزرگ).1388. (ديكنز، چ



 كمي شمارة          )               انساني علوم و ادبيات دانشكدة ( ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                       64 

شده از هاي ترجمه اسامي خاص در رمانةبررسي ترجم. )1388. (، و اشراق، ب.ر. سراب، م عنابي
  .9-30، )28(7. مطالعات ترجمه. اي نوجوانانانگليسي به فارسي بر

  .نشر سمير: تهران. )، مترجم قيصري.ث(. و سپس هيچكس نبود). 1375 (.كريستي، آ
 ،)21(6. مطالعات ترجمه. ترجمة اسامي خاص، مشكالت و راهكارها). 1378. (ميرزاسوزني، صمد

24-7.  
 . ورانتشارات دو ن :، تهرانآيين ترجمه). 1372 (.هژبرنژاد، ح

Burton, A. M., & Bruce, V. (1992). I Recognize Your Face But I Can't 

Remember Your Name: A Simple Explanation? British Journal of 

Psychology, 83(1), 45-60. 

Dickens, Charles. (1860), Great Expectations. Retrieved February  18, 

2013, from http://www.planetpdf.com/. 

Fernandes, L. (2006). Translation of names in children s fantasy literature: 

Bringing young reader into play. Retrieved August 25, 2013, from 

http://www.iatis.org/newvoices/issues/2006/fernandes-paper-2006.pdf 

Fromkin, V., Rodman, R. & Hymes, N. (2003). An introduction to 

language. United States: Thomson Heinle. 

Hervey, S. & Higgins, I. (1992). Thinking Translation. London and New 

York: Routledge. 

Krings, H. P. (1986). Translation problems and translation strategies of 

advanced German learners of French. In J. House, & S. Blum-Kulka 

(Eds.), Interlingual and intercultural communication (pp. 263-275). 

Tubingen: Gunter Narr.  

Mizani, Samira. (2008) Proper names and translation. Translation Journal.  

Retrieved  May 23, 2012, from http://accurapid.com/journal 

Newmark, P. (1988). Approaches to Translation. London: Prentice Hall. 

Nord, C. (2003). Proper names in translations for children; Alice in 

Wonderland as a Case in Point, Meta, 48(1), 182-196.  



  65                                  … دان اسامي خاصبررسي راهبردهاي برگر                                مششو چهل سال 

Särkkä, H. (2007). Translation of proper names in non-fiction texts. 

Translation Journal, 11(1), Retrieved February 6, 2013, from 

http://accurapid.com/journal/39proper.htm 

Shabani, A. (2008). Translation of personal proper names in the Shahnameh 

of Ferdowsi.  Translation Journal. Retrieved January 12, 2012, from 

http://www.translationdirectory.com/articles/article1703.php 


