Strategies for Translating Proper Names in the Arabic
Translation of the Novel “Symphony of the Dead” based
on the Model of Coillie (2007)

Abstract
Youssef Hussein Bakkar (1942-present) is a writer, researcher, and literary critic
among scholars who have attempted to criticize Arabic translations of Khayyam's
quatrains through his knowledge of translation techniques. The present study aims to
descriptively-analytically criticize his views on these translations based on seven
features (rationalization, clarification, theological terms, qualitative ennoblement,
quantitative impoverishment, idiom destruction, language system destruction), which
are the deforming view of Antoine Bremen (1942-1991), the French pioneer theorist.
The findings of the study indicate that Bakkar used his criticism in his reviews and
his views are often humorous, devoid of reasoning, and do not follow any particular
theory. Adopting a linguistic approach by Bakkar shows that his critique of the method
is consistent with the components of Antoine Berman's theory, but Bakkar’s linguistic
approach lacks the application of theoretical issues. He does not present his views in
a coherent, solidly structured theoretical framework.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

راهبردهای برگردان اسامی خاص در ترجمة عربی رمان
«سمفونی مردگان» براساس الگوی ونکویلی ()5119
حبيب کشاورز



استادیار ،گروه زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

مترجم در ترجمة متون به ویژه متون ادبی با نالشهاي زیادي مواجه است و باید با انتخاب راه ارهاي
مناسب ،ترجمة با كيفيتی ارائه دهد .ی ی از این نالشها مربوط به ترجمة اسامی خاد است .گاهی برخی
اسامی خاد در زبانهاي مختلب با توجه به ویژگیهاي زبانی ،فرهنگ ،عادات ،آداب و رسوم دنار
تغييراتی میشوند و مترجم باید بتواند با اتخاذ شيوههاي مناسب ،معادلهاي مناسبی براي نامهاي خاد بيابد.
ونكویلی ارائه داده و شامر  68راهبرد است از جدیدترین و كامرترین نظریهها به شمار میرود .در این
پژوهش با استفاده از روش تحليلی -توصيفی ،اسامی خاد موجود در ترجمة عربی رمان سمفونی مردگان
ا ر عباس معروفی بررسی شده است .احمد موسی ،مترجم این ا ر به زبان عربی از راه ارهاي متفاوتی براي
برگردان اسامی خاد استفاده كرده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد كه مترجم از راه ار نسخهبرداري
و اضافه كردن توضيحات بيش از سایر راهبردها استفاده كرده است .همچنين در برخی موارد عدم تسلط
مترجم به فرهنگ ایرانی در تشخيص اسم خاد دنار اشتباه شده و ترجمة نادرستی ارائه كرده است.
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مقدمه
ترجمه ی ی از مهمترین مسائر مرتبط با زبان و فرهنگ و به مثابه پلی است كه به وسيله آن،
انسانها با اف ار و عقاید دیگر ملر آشنا میشوند؛ به همين دلير آشنایی با انواع ترجمه و
راهبردهاي مختلب و كاربردي آن از اهميت باالیی برخودار است .یک مترجم حرفهاي
نانار باید با راهبردهاي مختلب ترجمه آشنایی كامر داشته باشد تا در مواقع موردنياز بتواند
از یک راهبرد مناسب ،بهره ببرد .ارزیابی ترجمه میتواند راهبردهایی كه مترجمان مورد
استفاده قرار دادهاند را كشب و آنها را در اختيار سایر مترجمان قرار دهد« .راهبردها
شيوههاي خاد ترجمه هستند كه با نظر شخص در مورد این ه ترجمه نيست و نگونه عمر
می كند ،ارتباط دارد» (بوزبائر.)6867 ،6
ی ی از موارد بسيار مهمی كه ترجمة آن ،حساسيت ویژهاي میطلبد ،برگردان اسامی
خاد است .اسامی خاد در هر زبان ،ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم آن
جامعه زبانی دارد .بنا به گفته حقانی ،زبان در هر مقيع و در هر دوره زمانی ،محمر مناسبی
براي بيان اف ار و دیدگاههاي گویشوران خود است .بر این اساس ،واژگان و عبارات
مورداستفاده در یک زبان ،بار فرهنگی خاصی دارند كه ریشه در عقاید ،آداب و رسوم،
خلقيات و به طور كلی ،فرهنگ و تاریخ یک جامعه زبانی دارند و ویژه آن فرهنگ تلقی
میشوند .از این حيث ،فرهنگ زیربناي محتوایی یک زبان را تش ير میدهد (حقانی،
.)6831
ترجمة عناصر و مفاهيم فرهنگی ،ی ی از دشوارترین مش الت ترجمه محسوب میشود؛
زیرا هر متنی در زمينة فرهنگی خاد خود ش ر میگيرد .به عبارت دیگر ،هر متنی ،بستر
فرهنگی ویژه خود را دارد .این زمينه و بستر فرهنگی در كنار برخی از پيشانگارههاي
اجتماعی ،سياسی و تاریخی یک جامعه ،شب ههاي مفهومی را تش ير میدهد كه هر متن
براساس مجموعهاي از آنها پایهگفاري شده است (هاشمی و غضنفريمقدم.)6868 ،
برگردان اسامی خاد از یک زبان به زبان دیگر ،شاید در نگاه اول نندان سخت نباشد،
اما ی ی از پيچيدهترین مسائر مربوط به ترجمه به ویژه در ترجمة متون داستانی است .اگر به
راهبردهاي مورداستفاده مترجمان در ترجمة اسامی خاد دقت كنيم به این ن ته پی میبریم
كه برگردان اسامی خاد بسيار دشوار و نيازمند دقت باالي مترجم است .باید به این ن ته
1. Boase Beier, J.
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توجه كرد كه نامهاي خاد در یک زبان ،تنها اسم خاد نيستند؛ زیرا هر اسمی ،سابقة
طوالنی از فرهنگ آن جامعه را با خود دارد .در واقع باید گفت كه هر اسمی ،شناسنامة
خاد خود را دارد و در نظر گرفتن این ن ات در ترجمه از یک زبان به زبان دیگر ،بسيار
مهم است .عدم توجه به نامهاي خاد كه زمينة تاریخی و فرهنگی دارد ،مانع انتقال درست
معنا میشود.
مترجم براي ارائه یک ترجمة خوب باید راهبردهاي برگردان اسامی خاد را بشناسد و
عالوه بر آن بر فرهنگ زبان مبدأ و مقصد ،اشرا كامر داشته باشد تا بتواند ابتدا اسامی
خاد را در یک زبان تشخيص داده و با اتخاذ راهبرد مناسب در ترجمه ،آن را به زبان مقصد
برگرداند .همچنين ی ی از مش الت ترجمة اسامی خاد این است كه اینگونه اسامی
معموالً بجز افراد مشهور یا اماكن جغرافيایی مهم در فرهنگ لغتها وجود ندارد و مترجم
منبعی براي درك مفهوم این نوع اسامی ندارد.
آشنایی با نام كوهها ،رودها و ...در متن مبدأ از ضرورتهاي یک مترجم است و عدم
آشنایی با این موارد منجر به اشتباهات بزرگی خواهد شد .براي مثال ،مترجم در مواجهه با
«گردنة حيران» (معروفی )6838،كه یک گردنة مشهور در غرب كشور است به دلير عدم
آشنایی ،آن را تشخيص نداده و به جاي بهرهگيري از روش نسخهبرداري ،مفهوم آن را
ترجمه كرده و از عبارت «العتُة المحیرة» (معروفی )1863 ،استفاده كرده است.
مترجم آ ار ادبی عالوه بر تسلط بر فرهنگ مبدأ و مقصد باید با ادبيات جهانی نيز آشنایی
داشته باشد؛ مثالً در ترجمة عربی رمان سمفونی مردگان مترجم كتابِ «باغ اپی كور»
(معروفی )6838،كه یک كتاب فرانسوي است را به ش ر صحيح تشخيص نداده و آن را
«ح یتة ابی  ....العمیا » (معروفی ،)1863 ،ترجمه كرده است؛ یعنی این ه در اپی كور بخش
اول (اپی) را (ابی :پدرم) ترجمه كرده و بخش دوم (كور) را (العمیا  :نابينا) ترجمه كرده
است .حال آن ه عنوان این كتاب در زبان عربی «ح یتة أبیتور» است.
براي بررسی راهبردهاي برگردان اسامی خاد در ترجمة عربی رمان «سمفونی مردگان»
ابتدا با ميالعه كامر ،اسامی خاد استخراج شد ،سپس معادلهاي هر یک در ترجمة عربی
استخراج و با هم تيبيق داده شد .در این مقاله تعداد  38اسم خاد استخراج شده از رمان
«سمفونی مردگان» مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر هستيم:

کشاورز | 111

 مترجم در ترجمة عربی رمان سمفونی مردگان از كدام یک از راهبردهاي ترجمة اسامیخاد در الگوي ونكویلی 6بيشتر استفاده كرده است؟
 نوع اسم خاد نه تأ يري در تعيين راهبرد توسط مترجم رمان سمفونی مردگان داشتهاست؟
مترجم در ترجمة این رمان به زبان عربی از ترجمه ن ردن و نسخهبرداري و انيباق اسم
خاد متن مبدأ با قواعد واجی آوایی زبان مقصد ،بيش از سایر راهبردها استفاده كرده است.
در ترجمه اسامی خاد شخصيتها ،بهترین روش ترجمه ن ردن و نسخهبرداري است
كه مترجم از همين روش استفاده كرده است ،اما در ترجمة نام كتابها ،كشورها و م انهاي
جغرافيایی استفاده از معادل كاركردي شيود صحيحتري است و مترجم نيز در بيشتر موارد از
این روش بهره برده است.

 .1پيشينة پژوهش
اسم خاد و برگردانهاي آن در ترجمة متون داستانی ،ی ی از نالشهاي مهم مترجمان
بوده است .پژوهشگران بسياري تاكنون در مورد اسم خاد ،انواع و ترجمه آن ،پژوهشهایی
انجام دادهاند كه در این بخش به آنها خواهيم پرداخت.
نيومارك )6633( 1ی ی از نخستين كسانی است كه به مسأله برگردان اسامی خاد
پرداخته است .او در كتاب « »A Textbook of Translationابتدا از مترجم میخواهد كه
با مراجعه به فرهنگهاي لغت معتبر ،اسامی خاد به ویژه اسامی م انها یا شخصيتهاي
تاریخی را بررسی كند .او در مورد راهبردهاي برگردان اسامی خاد میگوید« :اسامی
خاصی كه بار معنایی خاصی ندارند باید به همان ش ر از زبان مبدأ به زبان مقصد منتقر
شوند ،اما در مواردي كه اسم ،بار معنایی خاصی دارد ،مترجم باید از راهبردهایی غير از
انتقال ،استفاده كند» .افزون بر این ،او معتقد است كه «نام اشياء شامر عالمتهاي تجاري،
برندها و امالك ،معموالً به همان ش ر اصلیشان به زبان مقصد منتقر میشوند».
معاذاللهی ( )6868در مقالهاي با عنوان «ترجمة ادبيات كودكان :بررسی ترجمة اسامی
خاد شخصيتها به طور ویژه» به بررسی ترجمة اسامی خاد به فارسی در داستان قصههاي

1. Van Coillie, J.
2. Newmark, P.
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پریان ،ا ر هانس كریستيان آندرسن 6به فارسی پرداخته است .در این پژوهش بر اتخاذ
راه ارهایی براي برگردان اسامی خاد به منظور حفظ نقش این اسامی در زبان مبدأ تأكيد
شده است.
حسينیمعصوم و شاهبي ی ( )6861در مقالهاي با عنوان «راهبردهاي برگردان اسامی
خاد در ترجمة رمانها از انگليسی به فارسی» با استفاده از الگوي ساركا 1برگردان اسامی
خاد در سه رمان از انگليسی به فارسی را بررسی كرده و به این نتيجه رسيدهاند كه
آوانویسی ،بيشترین كاربرد را در بين سایر راهبردها داشته است .در این رمان  688اسم خاد
از متن اصلی انتخاب شده و با متن ترجمه ،تيبيق داده شده است.
طباطبایی ليفی ( )6861در مقالة «ميالعة توصيفی راه ارهاي معادلگزینی براي اسامی
خاد قرآنی در پنج ترجمة انگليسی» به بررسی ترجمة اسامی خاد براساس الگوي
ونكویلی پرداخته است .نتایج این تحقيق نشان میدهد كه مترجمان از جایگزینی با یک
معادل در زبان مقصد بيشترین استفاده را كردهاند.
حري ( )6863در مقالة «سخت ترجمهپفیري اسماء الحسنی با ت يه بر الگوهاي رایج در
ترجمة انگليسی اسامی خاد» براساس الگوي لپيهالم 8به بررسی ترجمة اسماء الحسنی
پرداخته است .نتایج این تحقيق نشان میدهد كه از بازگزاري تحتاللفظی بيشترین استفاده
شده است.
مقالة حاضر به ترجمة اسامی خاد از زبان فارسی به زبان عربی میپردازد و تاكنون سایر
مقاالت به این مقوله نپرداختهاند و بيشتر مقاالت به ترجمة انگليسی قرآن یا رمانها
پرداختهاند .همچنين در این مقاله از نظریه ونكویلی استفاده شده كه تا كنون در مقاالت
دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است.

 .5چارچوب نظري پژوهش
در مقاله حاضر ،ابتدا راهبردهاي موجود در برگردان اسامی خاد را به طور كلی ،بررسی
میكنيم .پس از آن ،برگردان اسامی خاد موجود در رمان سمفونی مردگان را براساس
راهبرد ارائه شده توسط ونكویلی ،مورد بررسی و تحلير قرار خواهيم داد .براي این منظور،
1. Christian Andersen, H.
2. Sarkka, H.
3. Leppihalme, R.
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پيش از ورود به بحث اصلی در این بخش به معرفی كوتاهی از رمان یاد شده ،اسامی خاد
و تقسيمبندي آن خواهيم پرداخت.

 .1-5سمفوني مردگان و ترجمة عربي آن
رمان سمفونی مردگان در فاصلة سالهاي 6813-6818هه.ش به رشته تحریر درآمد (اظهري،
 .)6866این رمان داستان تقابر دو برادر با عقاید و شخصيتهایی كامالً متفاوت است .در
سراسر داستان ،تقابرهایی مانند :علم و جهر ،مهربانی و تنفر ،عشق و شهوت دیده میشود.
پدر خانواده با اعتقاد راسخ به اف ار و عقاید سنتی خود ،سعی دارد فرزندانش را متقاعد كند
تا پيشه او را دنبال كنند ،اما ی ی از پسرانش كه فردي روشنف ر و مدرن است ،نمیتواند
خود را با خواستههاي پدر وفق دهد (ناصري و شرافتی .)6867 ،این رمان در سال 1863
ميالدي توسط «احمد موسی» ،مترجم الجزایري با عنوان «سیمفونیة الموتی» به زبان عربی
ترجمه شد و توسط انتشارات «المتوسط» به بازار نشر راه یافت .پژوهش حاضر براساس این
ترجمه ،انجام شده است .مترجم كتاب معتقد است كه رمان سمفونی مردگان ی ی از 68
رمان برتر فارسی و نسخه ایرانی رمان «خشم و هياهو» ا ر وليام فاكنر 6است( .معروفی)1863 ،

 .5-5اسم خاص

2

در دستور زبان فارسی ،اسامی خاد ،نندان مورد توجه نبوده و كتاب ویژهاي براي اسامی
خاد در زبان فارسی نوشته نشده است ،اما در برخی كتابهاي دستور زبان فارسی ،ن ات
مختصري دربارد اسامی خاد نوشته شده است كه در ادامه به برخی از این تعاریب اشاره
میكنيم.
ناترخانلري ( )6899در تعریب اسم خاد و عام میگوید« :اگر با اسم ،تنها یک فرد
معين را بتوان نام برد ،آن را اسم خاد میخوانيم؛ یعنی اسمی كه مخصود یک فرد است
و اگر بتوان از اسم ،نوعی را اراده كرد كه افراد متعدد را دربر بگيرد ،آن اسم عام خوانده
میشود» .فرشيدورد ( )6831نيز تقریباً همين تعریب را از اسم خاد ذكر میكند :اسم خاد
آن است كه تنها بر یک فرد معين از افراد نوع داللت كند مانند كيخسرو ،داریوش و كاوه.

1. Faulkner, W.
2. Proper Names
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باطنی ( )6865معتقد است كه «اسم خاد ،تنها به یک فرد اشاره میكند؛ یعنی مدلول
آن ،طبقه یا مجموعهاي است كه فقط یک عضو دارد ،مانند :تهران .اسم عام به طبقه یا
مجموعهاي اشاره میكند كه بيش از یک عضو داشته باشد ،مانند :شهر».
فقيهی ( )6865در توضيح اسم خاد و عام ،توضيحات مختصري در مورد اسم خاد
آورده و تفاوت آن را با اسم عام بيان كرده است .وي معتقد است كه «مفهوم اسم عام براي
تمام افراد آش ار است .هر فارسی زبانی در هر كجاي دنيا باشد ،مقصود از مرد ،درخت،
كوه ،سنگ و شهر و این نوع كلمهها را میداند ،برخال اسم خاد كه مقصود از آن را
فقط كسی میداند كه اطالع و آشنایی قبلی نسبت به آن داشته باشد .هر فارسیزبانی معناي
شهر ،كوه و رود را میداند ،اما مم ن است با شهر جهرم ،كوه تفتان و سفيدرود آشنا نباشد».
مسأله تقسيمبندي اسامی خاد نيز مورد توجه برخی پژهشگران قرار داشته است :در یک
تقسيمبندي میتوان اسامی خاد را به اسامی افراد ،اسامی حيوانات ،اسامی جغرافيایی،
اسامی سازمانها ،عنوان آ ار هنري ،كتابها ،روزنامهها و برندهاي تجاري تقسيم كرد
(.)Peter, 2020

 .1-5الگوهاي برگردان اسامي خاص
مسأله برگردان اسامی خاد مورد توجه نظریهپردازان بسياري بوده است و الگوهاي فراوانی
در این زمينه ارائه شده است .در این پژوهش ،پس از بررسی مهمترین راهبردهاي ارائه شده
توسط دیگر پژوهشگران این حوزه به بررسی راهبردهاي برگردان اسامی خاد در ترجمة
عربی رمان سمفونی مردگان براساس الگوي ونكویلی خواهيم پرداخت.
در این بخش ابتدا الگوهاي گفشته ،نقاط قوت و ضعب هر یک از آنها را بررسی و
تحلير خواهيم كرد.
الگوي دیویس 6ی ی از الگوهاي ارائه شده است كه شامر  7راهبرد میشود ،این
راهبردها عبارتند از -6 :حفظ -1 ،1افزودن توضيحات -8 ،8حف  -5 ،5جهانیسازي-9 ،9

1. Eirlys E. Davies
2. Preservation
3. Addition
4. Omission
5. Globalization
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بومیسازي -1 ،6تحریب اصر 1و  -7ایجاد.)Jaleniauskiene, 2009( 8
ساركا (  )1887نهار روش را براي برگردان اسامی خاد ارائه كرده است كه عبارتند
از -6 :آوانویسی اسامی خاد -1 ،آوانویسی بخشی از اسم و ترجمة بخش دیگر-8 ،
جایگزینی اسم خاد با یک اسم خاد متفاوت در مقصد و  -5حف اسامی خاد
(حسينیمعصوم و شاهبي ی.)6861 ،
شالتز )6666( 5نيز براي برگردان اسامی خاد ،پنج شيوه ارائه داده است -6 :انتقال
مستقيم :9حفظ صورت زبانی مبدأ -1 ،اقتباس :6سازگاري اسم با قوانين امالئی و تلفظ زبان
مقصد -8 ،جایگزینی :7جایگزین كردن اسم خاد با معادل مورد نظر در زبان مقصد-5 ،
ترجمة معنایی :8اسم خاد ترجمه میشود و  -9ترجمة موارد هنري :9استفاده از تدابير
ساخت كلمه در زبان مبدأ براي ساخت كلمه در زبان مقصد (پتر)1881 ،
هر نند الگوي ارائه شده توسط شالتز از الگوي ساركا ،كامرتر است ،اما هنوز نواقصی
دارد و نمیتوان از آن به عنوان یک الگوي جامع براي بررسی راهبردهاي برگردان اسامی
خاد ،استفاده كرد .در این الگو ،راهبردهایی مانند :اضافه كردن توضيحات در پاورقی یا
معادل كاركردي نادیده گرفته شده است.
آخرین الگویی كه در این بخش ارائه میشود ،الگوي پيشنهادي ژان ونكویلی ()1887
است .این الگو نسبت به دو الگوي پيشين كامرتر است؛ بنابراین ،در این مقاله از این الگو
استفاده خواهيم كرد .وي براي برگردان اسامی خاد 68 ،روش به شرح زیر ،ارائه كرده
است:
 -6ترجمه ن ردن ،بازآفرینی؛ نسخهبرداري :68بيان اسم بدون هيچ تغييري مانند آوردن نام
«آیدین» در زبان عربی.

1. Localization
2. Distortion of the original
3. Creation
4. Brigitte Schultze
5. Direct transfer
6. Adaptation
7. Substitution
8. semantic translation
9. Transfer of an artistic device
10. non-translation,reprodution,copying
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 -1ترجمه ن ردن اسم خاد و افزودن توضيحات :6گاهی مترجم تغييري در اسم ایجاد
نمیكند ،اما براي فهم بهتر توضيحاتی را اضافه میكند .براي مثال قلة «دماوند» بيان شده و
در پاورقی توضيحاتی در مورد آن آمده است.
1
 -8انيباق اسم خاد متن مبدأ با قواعد واجی آوایی زبان مقصد  :گاهی مترجم تغييرات
واجی در ایجاد میكند .براي مثال «گوریو» به صورت «غوریو» ترجمه میشود.
 -5معادلیابی :8بازآفرینی معناي ضمنی در متن مقصد :مانند این ه «رستم» به «رجر شجاع»
ترجمه شود.
 -9جایگزینی اسم خاد با یک اسم خاد معادل در زبان مقصد :5مثر این ه «عربستان» به
«السعودیة» ترجمه شود.
 -1جایگزینی اسم خاد شخصيت با اسامی عام در متن مقصد :9مثر این ه «تبریز» به « ینة
کُیرة» ترجمه شود.
 -7جایگزینی اسم خاد متن مبدأ با نامی آشناتر از فرهنگ مبدأ :1مثر این ه نام یک غفا با
نام غفایی شبيه به آن جایگزین شود.
 -3جایگزینی اسم مبدأ با نامی دیگر از زبان مقصد :7گاهی مترجم براي بومی كردن متن،
اسم خاد را به صورت كامر تغيير میدهد .مانند تبدیر اسم «سيروس» به «حاتم» در زبان
عربی.
 -6جایگزینی اسم مبدأ با اسمی در زبان مقصد كه معناي اضافی دارد :3براي مثال اسم
حيوانات خانگی باید به ش لی ترجمه شود كه مخاطب ترجمه این مسأله را متوجه شود.
 -68حف  :6گاهی مترجم یک اسم یا بخشی از آن را حف میكند (طباطبایی ليفی،
.)6861

1. non-translation plus additional explantion
2. phonetic or morphological adaptation to the target language
3. translation
4. replacement by counterpart in target language
5. replacement of a personal name by common noun
6. replacement by more widely known name from the source culture
7. replacement by another name from the target language
8. replacement by a name with another or additional connotation
9. deletion
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باید به این ن ته نيز توجه داشت كه برخی از راهبردهاي ارائه شده توسط ونكویلی در
برگردان اسامی خاد با ی دیگر همپوشانی دارد.

 .1یافتههاي پژوهش
در این بخش از مقاله ،راهبردهاي برگردان عربی اسامی خاد به كار رفته در رمان سمفونی
مردگان بر اساس الگوي ونكویلی بررسی خواهد شد.

 .1-1ترجمه نکردن ،بازآفریني؛ نسخهبرداري
در این راهبرد ،نام دقيقاً به همان ش لی كه در زبان مبدأ آمده در زبان مقصد نيز بيان میشود.
این روش با توجه به نزدی ی زبان عربی و فارسی كاربرد زیادي دارد .این راهبرد به دو دلير
از جمله پركاربردترین راهبردها در ترجمه این رمان است؛ نخست این ه در اسامی خاد
اصر بر این است كه با كمترین تغيير به زبان مقصد انتقال یابد و دوم این ه به دلير نزدی ی
زبان و فرهنگ فارسی و عربی برخی از اسامی بين این دو زبان مشترك هستند .همچنين به
دلير استفاده از رسمالخط مشترك ،نياز به تغييرات واجی كمتر احساس میشود .این راهبرد
به ویژه در ترجمة] اسامی شخصيتها كاربرد زیادي دارد و مترجم در ترجمة اسامی بيشتر
شخصيتها از این راهبرد استفاده كرده است.
در ادامه نمونههایی از استفاده از این راهبرد در ترجمة عربی رمان سمفونی مردگان ارائه
میشود:
فارسی« -اورهان لحظهاي ف ر كرد ،بعد نگاهش را از ایاز دزدید :مثر یوسب؟» (معروفی،
.)6838
ترجمة عربی« :انغمس اورهان ههنیهة فی التف یر ثم طف نظرة الی ایاز ث یوسف؟»
(معروفی.)1863 ،
مترجم در ترجمة هر سه اسم موجود در این عبارت (اورهان ،ایاز و یوسب) از روش
نسخهبرداري مستقيم استفاده كرده است.
مترجم بيشتر در ترجمه شخصيتهاي معرو كه در هر دو فرهنگ مبدأ و مقصد شناخته
شده هستند از این راهبرد استفاده میكند .همچنين برخی نامها در فارسی از زبان عربی
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وامگيري شده و به همين دلير مترجم نيازي به تغيير دادن آنها ندارد .براي مثال ،نام حضرت
مریم در این رمان آمده و به همان صورت و بدون تغيير ترجمه شده است .یا یوسب كه نام
ی ی از شخصيتهاي رمان است به همين ش ر در زبان عربی بهكار رفته است .مترجم در
ترجمة صابر و جابر نيز كه از زبان عربی قرضگيري شده و در زبان فارسی كاربرد دارد از
همين راهبرد استفاده كرده است.

 .5-1ترجمه نکردن اسم خاص و افزودن توضيحات به متن
گاهی مترجم در برگردان اسامی خاد كه بار فرهنگی دارند در پاورقی ،آن اسم را معرفی
میكند تا مخاطبان با آن اسم آشنا شوند.
در راهبرد پيشين گفته شد كه در ترجمة اسامی شخصيتها ،بهترین راهبرد ،ترجمه
ن ردن و نسخهبرداري است ،اما اگر نام یک شخصيت تاریخی یا اسيورهاي باشد ،نياز است
مترجم عالوه بر نسخهبرداري توضيحاتی را در متن یا در پاورقی اضافه كند .این راهبرد در
ترجمة اسامی جغرافيایی نيز كابرد زیادي دارد .براي مثال مترجم در ترجمة اسامی شاعران
ایرانی مانند نيما یوشيج و شهریار عالوه بر نسخهبرداري به معرفی مختصر این شاعران در
پاورقی پرداخته است.
احمد موسی در ترجمه اسم شهر «آستارا» در جمله «ومن از سفري كه به آستارا رفته بودم
حر

زدم» (معروفی )6838 ،این راهبرد را پيش گرفته است« :ثم تح ثُ عن سفری إلی

ینة آستارا» (معروفی.)1863 ،
مترجم در پاورقی توضيحاتی در مورد این شهر ارائه داده است؛ زیرا مخاطبان عربزبان
مم ن است شهر آستارا را نشناسند .او در پاورقی در ذیر كلمه «آستارا» آورده است « :ینة
لغیره تتع علی ساح بحر قَوین فی الَِّ الشرقی ن حافظة اردبی  ،وهی آ ر ینة فی
شما إیران قُ الولو إلی جمهوریة أذربیِّان» (معروفی.)1863 ،
همچنين در رمان از منيقة «ویالدره» در استان اردبير نام برده میشود و مترجم در پاورقی
توضيحاتی مربوط به این منيقه ارائه میكند تا مخاطب ترجمه ،نزدی ی بيشتري با فضاي
داستان احساس كند و درك بهتري از اتفاقات داستان داشته باشد.
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 .1-1انطباق اسم خاص متن مبدأ با قواعد واجي آوایي زبان مقصد
منظور از انيباق اسم خاد متن مبدأ با قواعد واجی آوایی زبان مقصد ،بيان همان نام همراه
با برخی تغييرات براي هماهنگی با قوانين آوایی و دستوري زبان مقصد ،مانند :اضافه كردن
یک حر  ،عالمت تأنيث یا الب و الم.
از آنجا كه حرو دو زبان عربی و فارسی انيباق كاملی با هم ندارند ،مترجم گاهی باید
با تغيير قواعد واجی و آوایی این نامها را تغيير دهد تا مخاطب ترجمة مش لی در فهم یا تلفظ
این اسامی نداشته باشد .البته باید به این ن ته نيز توجه داشت كه گاهی این تغييرات در طول
ساليان رخ داده و مترجم فقط باید آنها را بيابد و از آن استفاده كند .براي مثال ،در ترجمة
«فالوده» مترجم آن را «فالوذج» ترجمه كرده است .اگر به فرهنگ لغت مراجعه كنيم ،متوجه
میشویم كه این كلمه در فرهنگ لغت موجود است و مترجم خود این تغييرات را ایجاد
ن رده است .اما گاهی برخی اسامی جدید هستند و مترجم باید با توجه به قواعد واجی آوایی
نسبت به ایجاد تغييرات در اسامی خاد اقدام كند .براي مثال «دروازه تاپار قاپوسی» را با
ایجاد تغييرات واجی «بوابة تابار قابوسی» ترجمه كرده است.

 .0-1معادل یابي :بازآفریني معناي ضمني در متن مقصد
گاهی مم ن است مترجم اسم را به صورت تحتاللفظی یا مفهومی ترجمه كند .با استفاده
از این راهبرد ،مم ن است اسم خاد در زبان مقصد به اسم عام تبدیر شود.
مترجم در ترجمة برخی اسامی از این راهبرد استفاده كرده است .براي مثال ،در ترجمة
نام یک شعر به نام «شعر سرخ» اقدام به ترجمة معناي آن كرده و از «الشعر األحمر» استفاده
كرده است.
موسی همچنين در ترجمة اسم «سيد شنوا» در جملة «اسمش حتی در زمانی كه هنوز
بازنشسته نشده بود و گوشهاش میشنيد ،سيد شنوا بود» (معروفی )6838 ،گفته است« :کان
اسمه قُ أن یتتاع لما کانُ أذناه تعم السی سمیع» (معروفی .)1863 ،در تقسيمبندي اسامی
خاد ،این اسامی به اسم علم ،كنيه و لقب تقسيم میشود .بنابراین ،میتوان «سيد شنوا» را
اسم خاد دانست (ابومغلی.)1868 ،
مترجم در عبارت فوق« ،سيد شنوا» را ترجمه كرده ،نون این اسم ،داراي مفهوم بوده و
مفهوم آن در روند داستان تعيينكننده است و كاربرد دارد.
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ن تة مهمی كه در استفاده از این راهبرد باید در نظر داشت ،این است كه استفاده از این
راهبرد مم ن است با اصر امانتداري در ترجمه تعارض داشته باشد و مترجم نباید از این
راهبرد زیاد استفاده كند .همچنين گاهی استفاده از این راهبرد به این دلير است كه مترجم
به دلير عدم تسلط به فرهنگ و زبان مبدأ تشخيص نداده كه این نام اسم خاد است و اقدام
به ترجمه آن كرده است .براي مثال در مواجهه با «گردنه حيران» (معروفی )6838 ،كه یک
گردنة مشهور در غرب كشور است ،اقدام به ترجمة مفهوم آن كرده و از «العتُة المحیرة»
(معروفی )1863 ،استفاده و این مورد از جمله خياهاي مترجم است.

 .2-1جایگزیني اسم خاص با یک اسم خاص معادل در زبان مقصد
گاهی برخی از اسمهاي خاد در ترجمه با معادل كاركردي جایگزین میشود .براي مثال،
ماههاي شمسی مم ن است با معادل ميالدي آن جایگزین شوند .مثالً كلمة «شهریور»
(معروفی )6838 ،در ترجمه به «سُتمُر» (معروفی) 1863 ،تغيير میكند .سُتمُر ش ر عربی
سپتامبر از ماههاي ميالدي است .البته مترجم در اینجا مرت ب اشتباه شده و باید به جاي سبتمبر
از «أغسطس :آگوست» استفاده میكرد.
از آنجا كه مخاطب عربزبان با ماههاي شمسی آشنایی ندارد ،مترجم از معادل ميالدي
آنها استفاده كرده است.
استفاده از معادل در ترجمة اسامی كشورها نيز كاربرد دارد .مترجم در ترجمة نام كشورها
در این رمان از این راهبرد استفاده كرده است .براي مثال نام كشور «عربستان» را «السعودیة»
ترجمه كرده است .البته باید گفت كه بسياري از این نامها در عر بينالمللی شناخته شده
هستند و انتخاب آنها را نمیتوان از اختيارات مترجم دانست .با این حال آشنایی مترجم با
اینگونه اسامی و ترجمة آن به ش ر صحيح از ضرورتهاي یک مترجم خوب و حرفهاي
است.
استفاده از معادل كاركردي مم ن است با توجه به پشتوانة فرهنگی در دو جامعه زبانی
انجام شود .مثالً مم ن است در یک ترجمه ،اسم «آشير» به «اسفندیار» تغيير یابد نون هر
دو رویينتن هستند و تشابهات زیادي دارند.
مترجم رمان سمفونی مردگان از ميان  68راهبرد ارائه شده توسط ونكویلی از پنج راهبرد
استفاده كرده است .مترجم گاهی از روش تلفيقی نيز استفاده كرده است؛ یعنی به صورت
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همزمان ،بيش از یک راهبرد را بهكار برده است .براي مثال ،در ترجمة اسامی خاد ،یک
بخش از اسم را نسخهبرداري كرده و مفهوم یک بخش را ترجمه كرده است .ننان ه احمد
موسی در ترجمة جملة «یک اس ناس پنج تومانی كب دست مارتا گدا گفاشت» (معروفی،
 )6838این كار را كرده است« :فظ رج ورقة نت یة ن فئة مسة تو ان ووضعها فی راحة
المتسولة ارتا» (معروفی .)1863 ،در این بخش «مارتا گدا» دو بخش دارد و مترجم براي
ترجمة بخش اول «مارتا» از روش نسخهبرداري استفاده كرده و در ترجمة بخش دوم «گدا»
معناي آن را به زبان عربی برگردانده است.
مترجم همچنين در ترجمة عنوان رمان (سمفونی مردگان) نيز از روش تلفيقی استفاده
كرده و در عنوان عربی كتاب (سیمفونیة الموتی) ،واژد نخست را به شيود نسخهبرداري همراه
با تغيير و واژد دوم را به شيود مفهومی ترجمه كرده است .از آنجا كه كلمة «سمفونی» براي
عنوان این رمان با آگاهی كامر انتخاب شده و در متن رمان نيز اشارات زیادي به «سمفونی»
میشود و حتی فصرهاي رمان براساس سمفونی ترتيببندي شده است ،مترجم در ترجمة
عنوان در بخش اول تغيير خاصی نداده و به تغيير واجی بسنده كرده است و بخش دوم
«مردگان» را به عربی برگردانده است.
به طور كلی در ترجمة اسامی خاد مترجمان سعی میكنند این اسامی را بدون تغيير یا
با تغييرات اندك واجی ترجمه كنند تا به این وسيله امانتداري را نيز در ترجمه رعایت كنند.
هر نند استفاده از این شيوه بيشتر براي اسم شخصيتها كاربرد دارد ،اما سایر اسامی خاد
مانند اسم كتاب ،فيلم ،كشورها و ...نيازمند دقت بيشتر از سوي مترجم و استفاده از معادلهاي
دیگر است .در اینگونه موارد ،اگر اسمی معادل اسم خاد موجود در زبان مبدأ در زبان
مقصد وجود داشته باشد ،مترجم باید از معادل كاركردي استفاده كند در غير این صورت
گاهی میتواند با ترجمة مفهوم آن اقدام به ترجمه اسم خاد كند .براي مثال ،در ترجمة نام
كشور «اتریش» به زبان عربی نمیتوان از روش نسخهبرداري استفاده كرد و باید از معادل
كاركردي «النمسا» استفاده كرد.
باید به این ن ته نيز اذعان داشت كه مترجم در بسياري موارد در ترجمة اسامی خاد
اختيار كامر ندارد و باید از قواعد بينالمللی پيروي كند .این مسأله به ویژه در ترجمة اسم
سازمانهاي بينالمللی كاربرد دارد .در ترجمة اسم سازمانهاي بين المللی قيعاً باید از معادل
كاركردي استفاده كرد و استفاده از سایر راهبردها صحيح نيست.
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بحث و نتيجهگيري
با بررسی برگردان اسامی خاد در ترجمة عربی رمان سمفونی مردگان نتایجی حاصر ششده
است كه در ادامه ارائه میشود.
مترجم از ميان  68راهبرد پيشنهادي ونكویلی از پنج راهبرد استفاده كرده است:
 اولين راهبرد ونكویلی در ترجمة اسامی خاد ،راهبرد «ترجمه ن ردن ،بازآفرینی ونسخهبرداري» است كه احمد موسی مترجم رمان سمفونی مردگان به زبان عربی ،بيشترین
استفاده را از این راهبرد كرده است .مترجم تقریباً در  99درصد موارد از این راهبرد استفاده
كرده است.
 دومين راهبرد ارائه شده توسط ونكویلی راهبرد «ترجمه ن ردن اسم خاد و افزودنتوضيحات به متن» است كه مترجم در  61درصد موارد از این راهبرد استفاده كرده است.
 سومين راهبرد ارائه شده راهبرد «انيباق اسم خاد متن مبدأ با قواعد واجیآوایی زبانمقصد» است و مترجم در  69درصد موارد از این راهبرد استفاده كرده است.
 نهارمين راهبرد ارائه شده «معادلیابی :بازآفرینی معناي ضمنی در متن مقصد» است.مترجم در  68درصد موارد از این راهبرد استفاده كرده است.
 پنجمين راهبرد ارائه شده توسط ونكویلی «جایگزینی اسم خاد با یک اسم خاد معادلدر زبان مقصد» است و مترجم در  3درصد موارد از این راهبرد استفاده كرده است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد كه نوع اسم خاد تأ ير مستقيمی در تعيين راهبرد جهت
ترجمه آن دارد .براي ترجمة اسامی شخصيتها (نام و نام خانوادگی) بهترین راهبرد ترجمه
ن ردن و نسخهبرداري است كه مترجم نيز از این روش بيش از سایر روشها استفاده كرده
است .هر نند گاهی با توجه به ضرورت ،مترجم تغييراتی واجی و آوایی در آن ایجاد كرده
است.
در ترجمة اسامی شخصيتهاي تاریخی و ادبی باید عالوه بر نسخهبرداري توضيحاتی را
جهت معرفی این شخصيتها به مخاطب ترجمه در متن یا در پاورقی ارائه كرد كه مترجم
نيز بارها از این روش استفاده كرده است.
در ترجمة اسامی م انها ،ادارات ،ماهها و كشورها ،بهترین راهبرد استفاده از معادل
كاركردي است كه مترجم نيز از همين راهبرد در ترجمه اینگونه اسامی استفاده كرده است.
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در نهایت در ترجمة اسامی خاد مربوط به اشعار و كتابها ،میتوان از ترجمة مفهوم
ضمنی استفاده كرد كه مترجم نندبار از این روش استفاده كرده است .استفاده از این روش
با اصر امانتداري در ترجمه تعارض دارد .همچنين در برخی موارد استفاده از این روش به
دلير این است كه مترجم اسامی خاد را در متن مبدأ تشخيص نداده و با آن مانند اسم عام
رفتار كرده و اقدام به ترجمة تحتاللفظی آن كرده است.
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