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  چكيده
تنهـا   نـه  ب متفـاوت دو بستر مفهومي در دو قال ميانمتون و ايجاد پل ارتباطي  ةترجم

وانـايي كـاربرد مفـاهيم    كـه ت است  توجهدرخور اي  ترجمه غالباً. علم بلكه هنر است
متون تـاريخي و   كار ترجمةپيچيدگي با اذعان به . را در زبان دوم داشته باشدمناسب 

ايـن   رخي نكات ظريف امـا كليـدي در ترجمـة   اشاره به ب، داشت كار مترجمان پاس
 انتقـال . داشـت خواهـد  دربـر  هـا   براي اين دسته از ترجمـه  را دورنماي بهتري، متون
تفـاوت در الفبـا و   سـبب   بـه هاي خارجي بـه زبـان فارسـي     تاريخي از زبانهاي  نام

كند  ميايجاد خلل اين مهم زماني در كار ترجمه . استاي  كار بسيار پيچيدهآوانوشت 
، بيـان ديگـر   بـه  .باشـد تخصص متـرجم بيـرون    ةاز دايريا معروف  تر كمها  نام كه آن

نام علم تشخيص ناتواني در سبب  بهاما  كند ميخوبي ترجمه  مترجم كليت جمله را به
هـاي   از اين دست ترجمهدر دو قرن اخير  .اندازد مي خطر ه را بهتاريخي ماهيت ترجم

زبـان فارسـي    بـه  ،دنانتقال مفهوم نيز بسـيار پرتـوان باشـ    دركه شايد  ،غيرتخصصي
چه ( تاريخيهاي  نام ةاصول ترجم نكردن رعايتسبب  كه به، شود يده ميهايي د نمونه

عـدول   خواستهاز قانون رعايت امانت در نقل مطلب نا) و چه نام اماكناشخاص نام 
كـه ارزش   بـر ايـن   تاريخي در ترجمه عالوههاي  نامجاي  عيب و به بي كاربرد. اند كرده

پژوهشـي   دريافت مفهوم اثـر  شده را در برد خوانندگان متون ترجمه مي ترجمه را باال
بودن نـام بـاقي    ابهام ناشي از مجهول مخاطب در ،به ديگر سخن. كند مي اصلي ياري

توجـه در  درخـور  اين تحقيق بر آن است كه به ارائة برخـي از محورهـاي   . ماند نمي
  .بپردازد شده ترجمهترجمه و مراحل نهايي تدوين متون تاريخي 

ويرايش علمي، زبان مبـدأ، زبـان مقصـد،     ،ي ترجمهها آسيب ،ترجمه :ها واژهكليد
  .تاريخيهاي  نام

                                                                                                 

  salehi@lihu.usb.ac.ir ستاديار گروه تاريخ دانشگاه سيستان و بلوچستانا *
  15/10/1390 :تاريخ پذيرش، 7/7/1390: تاريخ دريافت
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  مقدمه
آثار تاريخي كشـور و  بزرگ  شمردن كار مترجمان بودن كار ترجمه و محترم با اذعان به فني
 ،ميـان اسـت  در شناسي ترجمه  جاكه سخن از آسيب ازآن ،اين استادانبه ورزي  بدون غرض

يح و حبـراي تصـ   شـود،  ديده مـي بعضي از مترجمان كار  در ي كه عيوب فندسته از  بيان آن
ايـن  گي به پيچيـد  آشناست،كسي كه با فرايند ترجمه  ،شك بي. استضروري  تر بيشدقت 

 رعايت اصـل امانـت و ارائـة    به زبان مقصد با انتقال يك متن از زبان مبدأ. دانش آگاه است
 از عهـدة و طلبـد   ميلطايف خاصي زبان مقصد ظرايف و  درفهم قابل مشخص و  يمفهوم
  .آيد كه دانش آن را داشته باشند ميبر يافراد

سـادة  مـتن   ةترجمـ . اسـت  ناپـذير  بسـته و انعطـاف   يعلمي متون رونـد  ترجمة اصوالً
چراكه مترجم در كـار خـود مخيـر     ،طلبد مي همان ظرايف و لطايف متن پيچيده را يداستان
ترجمـة علمـي   . كندن مقصد منتقل وجود است به زبارا در متن مبدأ م چه آنبايد  او. نيست

علمي است كه مفهوم مـتن اصـلي در   اي  ترجمه .داردگونه تفاوت بسياري  با اقتباس ترجمه
  .به زبان مقصد منتقل كندصورت شيوا و دقيق  بهرا  زبان مبدأ

آن نـدارد يـا   دربـارة  اطب اطالعـاتي  خصوص متوني كه مخ به ،تاريخي متن در ترجمة
بـر   در اين متـون عـالوه  . نياز استهاي توضيحي  به زيرنويس، عاتش بسيار اندك استاطال

ر صـورت امكـان انطبـاق آن بـا     سال و د انتقال درست اسامي خاص با شناسة، متن ترجمة
 .غنـي سـودمند باشـد   اي  ترجمه تواند در ارائة مي )انطباق تاريخي(ذهني مخاطب  محدودة

متون تاريخي بـا   ترجمة، بدانندزبان مقصد به م از زبان مبدأ اگر ترجمه را روند انتقال مفهو
نهايي پرداخت  بر مرحلة متن تاريخي عالوهيك  اما ترجمة، اشتراك دارد متونترجمة ساير 

ــرات علمــي را   ،ترجمــه ــرجم آخــرين تغيي ــه مت ــتن در ك ــيم ــد اعمــال م ــه، كن ســبب  ب
. مـي اعـالم تـاريخي اسـت    نيازمنـد پرداخـت عل  ، بودن رويـدادهاي تـاريخي    فرد بهمنحصر
در زبان مقصد دارند و دقت در انتقال صـحيح  معادلي اسامي كه دسته از  آنبراي  يابي معادل

  .تاريخي است شدة مراحل پرداخت متن ترجمهترين  اسامي به زبان مقصد از مهم
متـون را  ايـن  در آن اسامي خاص و فراواني ن علوم انساني است كههاي  تاريخ از رشته

تعبيـري   و بـه تـاريخي دارنـد   اسامي هويـت  اين . كند ر متون علوم انساني متمايز مياز ديگ
از نـام   اسـامي خـاص در تـاريخ   . سـازند  محقق را از فضاي تاريخي دورة خود مطلـع مـي  

كه در يك رويداد نقش يا حداقل شود  شامل مي ي راو مناطق تاريخي تا نام افرادها  سلسله
  .اند حضور داشته
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نـوع نگـارش و تلفـظ نـام     بايد بـه  ، بر دقت عالوه ،سم خاص در فن ترجمهقال ادر انت
شـود و   مي ناديده گرفته اغلبدر فرايند ترجمه انتقال اسامي . كردخاص در دو زبان توجه 

هـاي   نـام  كـه  ،كند و از ظـاهر كـالم   ميمعطوف مفهوم به انتقال ين توجه را تر بيشمترجم 
، بازنويسـي اسـامي   البتـه در  .كنـد  مـي  عبـور سـطحي   ،از ظواهر بسيار مهـم اسـت  خاص 

 و هـر  نـدارد خاصـي وجـود    خط فارسي قاعـدة  شكل خارجي بههاي  و واژه ،اصطالحات
اي  گونه به، خود دانشبنابر سليقه و ذوق يا ميزان  ينگار روزنامهو  ،محقق ،نويسنده، مترجم
يك نام  ،درنتيجه .رداندگ ميهاي خارجي به فارسي بر كلمات را از زبان دسته از اين ،متفاوت

معين باعث شده است  ضابطةنبود و گي قاعد بيين هم. دوش ميبه دو يا چند صورت نوشته 
در روند انتقال به زبان مقصد به چند صورت مختلف  ...و  ،شهر، كشور، تا نام يك نويسنده

  .)3 ،2 :1375، صديق بهزادي(نگاشته شود 
گروهي كه به زبـان  : اند توجه درخوردو گروه  كشوردر مترجمان متون تاريخي  مياندر 

خـاص اطالعـات انـدكي دارنـد يـا      اي  اما از مـتن تخصصـي رشـته    ،دارند تسلطخارجي 
 رشـتة بـا  زبـان خـارجي   تسـلط بـه   بـر   عالوه كهديگر گروهي  ؛متخصص آن رشته نيستند

قـال  بـر انت  عـالوه بايـد   خـوب  اين دو گروه در تدوين ترجمـة . ي دارندآشناينيز تخصصي 
  .كنندشده را نيز طي  مفهوم مراحل پردازش متن ترجمهدارانة  امانت
  

 رعايت امانت در ترجمه. 1
زبـان مقصـد   كاسـت بـه    و كـم  بيرا نويسنده است كه عين گفته يا نوشتة  مترجم امين كسي

 ،كـزازي ؛ 35 :1379، قاضـي ( كنـد   از آن كـم بيفزايد و نه چيزي بر آن برگرداند و نه چيزي 
، به زبان مقصد مبدأ بر درستي انتقال مفهوم از زبان امانت در ترجمه عالوه .)47 - 46 :1374

؛ و امري بافت متن ،شرطي، درست وجه خبري ةارائ. شود مي متن هم گوناگونشامل وجوه 
انتقال صحيح اسم خاص و تعيين جايگاه و نقش آن ؛ و )نفي يا اثبات(انتقال بار ارزشي متن 
  .است متن تاريخي در ترجمة داري ترين اركان امانت در زبان مبدأ از مهم

در ترجمه به اين معني بود كه عبـارت زبـان اصـلي     داري امانت تا حدود نيم قرن پيش 
نخسـتين  هـاي   ترجمـه ( گذشتة مترجماننسل . فارسي درآيدبه كسوت زبان  تر بيشهرچه 
 ن بـا مـتن اصـلي   آ تـر  بـيش چـه  حسـب انطبـاق هر  ارزش ترجمـه را بر  )هاي اروپايي زبان
 و شـد  توجه خاصي به نقش كلمات نمـي  ها ترجمهدر اين  .)4 :1365، نجفي(سنجيدند  مي

امروز اين متون اگر كه  اي گونه به شد مي منتقل، در توان مترجم بود كه چنان آناسامي علم نيز 
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كـه حاصـل    شـود  يافت مي ،حتي در يك متن ،اساميمتفاوت ضبط انبوهي از ، شودمطالعه 
  .در انتقال اسامي به زبان مقصد است نبود روشلت و فغ

انتقـال  . اسـت از وظـايف مترجمـان    )هاي تاريخي و جغرافيايي نام(اعالم ضبط صحيح 
ها به فارسي و عربـي   گرداندن آناردو به انگليسي يا فرانسه و بازفارسي يا  ،از عربيها  واژه

 مـثالً  ؛بسـيار سـختي اسـت   كـار   ،اطلس مفصل اعالم در دسـت نيسـت  كه  صحيح هنگامي
به زبان اوليـه ناصـرالملك   ترجمه از انگليسي در ، به زبان انگليسي انتقالنصرالملك بعد از 

وجه  و به هيچ گيرد كار بهاعالم را پيدا كند و در ترجمه اصل اين  بايد مترجم. شود مي ضبط
عبـارت اصـلي دور   از مـتن و   سـهواً  چون ،فارسي برگرداند آن را به معتبربدون سند نبايد 

  .)192 :1372، امامي( دشخواهد 
  

  متغيرهاي  نام ـ ناپذيرهاي تغيير نام. 2
. متغيـر هاي  نام و ديگري ناپذيرتغييرهاي  نام يكي :اند اسامي خاص در متون تاريخي دو نوع

از آن اي  مفهوم فرهنگي يك نام سـايه . دارددنبال خود  بههر نام خاص يك فرهنگ تاريخي 
  .است ادوار تطور و تحول آن نام در طول تاريخ نندةك بيانو 

را بـه زبـان    با رعايت امانـت آن  بايد دارد كه يآوانوشت مخصوص ،در زبان مبدأ ،هر نام
در هـا   نـام  امـا اگـر ايـن   ، كرد تصرف   و   دخلتوان  نمي خاص هاي نام در. كرد ترجمهمقصد 
ترين نـام را انتخـاب    مصطلح بايد، دوارد زبان مقصد شده باشن يزبان ديگر ةواسط باگذشته 

، رفـت  مـي  شـمار  بـه كه زبان فرانسه اولين زبان اروپـايي در ايـران    ،در زمان قاجار مثالً. كرد
به  يا  اند زبان گرفته شدهاز اين ان فرانسه زباي  نقش واسطه سبب بهها  نام بسياري از كلمات و

ايجـاد   شـده هاي وارد نامدر را  ين درخشانچندا نهسابقة كه اند  كار رفته آوانوشت فرانسوي به
با آوانوشـت فرانسـوي متفـاوت اسـت و     ها  نام زيرا در زبان انگليسي آوانوشت اين ؛اند كرده

بـود  چنين مرسـوم  پيش از جنگ جهاني دوم . كنددقت  بسياربايد در انتخاب آن نام  مترجم
 تر بيشبا رواج  ،دورهبعد از اين . ندبيگانه را با تلفظ فرانسوي بنويسهاي  و واژهها  نام كه اكثر

هـاي   تلفـظ  مـثالً  ؛اند شده تلفظ انگليسي ضبط با تر بيشالحات اعالم و اصط، زبان انگليسي
ثبت  »ويليام، بوستون، كاليفرنيا« شكل در نوع انگليسي به »ويليم، باستان، كلي فارنيه« فرانسوي

  .)2، 1 :1375 ،صديق بهزادي( اند هشد
. انـد  شدهوارد فارسي  زبان يا عربي به زبان تركي ةواسط بهها  نام بسياري از بر اين عالوه

يعني آن نام يا كلمه از زبان فرانسوي يا انگليسي به زبان عربي يا تركي درآمده و بعـد از آن  
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در اصل  »قنسول« و »كنستانتينوپل« در اصل »قسطنطنيه« مثالً. شده است واردبه زبان فارسي 
 اسـت مصطلح قسطنطنيه  زيرا ؛دنشوترجمه و ضبط  »كنسول«و  »قسطنطنيه« بايد ،»كنسول«
تر  راحتهم  كنسولو  اشته استگذ يبرجا )پايتخت عثماني(اي  در طول تاريخ نيز سابقه و

وارد ) فارسـي (به زبـان مقصـد   ) انگليسي(ان مبدأ از زب اًو هم مستقيمشود  ميادا قنسول از 
 تلفـظ  يزبـان اصـل   كـه در  چنانو نوشت مطابق با آوا عيناً بايد »شارل«كلمة اما . شده است

  .كار رود به شود مي
  

  متون تاريخي ةخطاهاي شايع در ترجم. 3
كه بـه  دهد  رخ ميخصوص متوني  به متون تاريخي كه در ترجمةخطاهايي ترين  از رايج
موارد زير  به توان مي ،ندارد ها و مترجم اطالعات كافي از آن اند هاي ديگر پرداخته تمدن

  :اشاره كرد
  
  آنسهوي ني در شناخت اسم خاص و ترجمة ناتوا 1,3

آشنايي مترجم با موضوعات تخصصـي   باشد درست كامالًمتن تاريخي  كه ترجمة براي اين
جايگـاه  متن و اسامي علم ) زماني و مكاني(با فضاي تاريخي  آشنايي. تاريخ ضروري است

مترجم بـه   ،تاريخيمتون ترجمة در اگر  .)99 :1372 ،هژبرنژاد( ترجمه داردفن در اي  ويژه
خطا و اشتباه در انتقال احتمال ، نداشته باشد احاطة كامل اصليزماني و مكاني متن  محدودة
نـاتواني متـرجم در    شـود  ديده ميمتون  امري كه بارها در ترجمة. دارد خاص وجوداسامي 

بـه زبـان مقصـد     تغييـر  بيايد و ب نيستپذير  كه ترجمه ،تشخيص درست اسم خاص است
و بـه   كننـد  مـي تصـور  ... ، و صـفت ، مصـدر ، را اسم اما بعضي از مترجمان آن ،منتقل شود

در متن اسامي خاص را  همةابتدا  بايد در اين خصوص مترجم متبحر. پردازند مي آن ترجمة
 تـاً طبيع ،باشدداشته تسلط مترجم بر موضوع ال اگر ح. متن را ترجمه كندمشخص و سپس 

باشد خطـر هرگونـه   را نداشته دانش الزم مترجم اما اگر  ؛گيرد مي خوبي انجام اين مرحله به
نشـناختن اسـم خـاص اسـت كـه       درستاثر  بر. متن وجود دارد ترجمة رو اشتباه د لغزش

. كننـد  مـي  حـذف دهنـد و آن را   مـي اهميت و حشو تشخيص  را كم ن آنابعضي از مترجم
هنگام  بهدارد و در ذهن خواننده، را يداد فاعل مخصوص به خود در تاريخ هر رو جاكه ازآن
االت مكـرر در  ؤسـ ايجاد اين حذفيات با آيد،  پديد ميقياس  مسئلة ،شده متن ترجمه ةمطالع
 ، كلمـة ميـراث ايـران  در كتـاب   مثالً. برد مي الؤماهيت كار ترجمه را زير س، خوانندهذهن 
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»advocates diabolic« تفهـيم بهتـر    بـراي  است و نـوعي تشـبيه   »ل شيطانوكي«معني  كه به
  :اصل جمله اين است. )6: 1384 ،ايليف( حذف شده است، موضوع بوده است

To present the Persian side is to assume the role of, advocates diabolic: so completely has it 

gone by default (Iliffe, 1953: 1). 

 دبايـ   صاحب اين منصب. گردد ميبه قرون وسطاي اروپا باز »وكيل شيطان«اسم خاص 
ايـن   .بپردازد اوصفات نيك به نفي ، خواست به مقام اسقفي دست يابد مي دربرابر فردي كه

. يافت مي منطقي ادامه ةتا حصول نتيج، شد برگزار مي شكل قضاوت در دادگاه كه به ،مناظره
سبب نداشـتن اسـناد و    كه در دادگاه تاريخ به ،انايراني در اين متن نويسنده براي احقاق حق

استفاده كرده اسـت تـا نشـان     »وكيل شيطان«و نقش از مثال ، اند غيابي محكوم شده شواهد
 دربارة ايران ارائه و قضاوت شـده اسـت  براساس متون يوناني كنون اي كه تا دهد هر نوشته

البته مترجم مفهوم  .رست نفي شودبودن تا رسيدن به نتيجة منطقي و د طرفه سبب يك بايد به
  .اما فضاي ترجمه با فضاي متن اصلي متفاوت شده است ،كردهاصلي را ارائه 

ترجمـة متـون سـاير    كار ببندند از  متون به در ترجمةبايد  مترجمان متون تاريخي چه آن
اصـل دقـت و   ، داري اصـل امانـت   ماننـد اصـول نظـري در ترجمـه    . جـدا نيسـت  ها  رشته
در  متـرجم بايـد   كـه  هسـتند تـرين اصـولي    اصل وفاداري و صداقت از مهمو ، سنجي نكته

در موضـوعات  كـه   بـا درنظرگـرفتن ايـن    .)146 :1372 ،هژبرنـژاد ( كنددقت  ها رعايت آن
ايـن مـوارد   ، اسـت  مشـخص هـر رويـداد   زماني و مكـاني   و محدودةاسامي علم  يتاريخ
 سقمصحت و  توان ميسهولت  به ، زيرادنشكار مترجم با ستيدربراي  معيارد بهترين نتوان مي

  .دادو تشخيص كرد گيري  پيرا اين اسامي 
 

  اسم خاص انتقال نادرست 2,3
اسـم  هـاي   شناسـه ، مقصدمتن و انتقال نام خاص به زبان  بعضي از مترجمان بعد از ترجمة

. كننـد  نمـي  منتقـل  ترجمهمتن كنند و آن را به  مي حذف يدقت بيتوجهي و  علم را بر اثر بي
و لـرد   ،كنـت ، دوك ي مانندالقاب، اشخاص قبل از اسامي اروپاتاريخ متون مربوط به در  مثالً
يـا در اسـامي    ؛دنكن مي زبان مبدأ مشخص جايگاه اسم خاص را در جامعةرود كه  مي كار به

در شاه جايگاه  ةكننداين عدد بازگو، رايج است III, VI, IVكاربردن عدد يوناني  به پادشاهان
 در تـاريخ جهـان   .سـت ها از همين نشـانه سال ؛ تاريخي است ةشناس واي مشخص  سلسله
يـا  ) B.C 53-42(: درو مـي  كـار  قبل از ميالد و بعد از مـيالد بـه   به دو صورت عموماًها  سال
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 تـر  تر به عدد كوچك ها در تاريخ قبل از ميالد از عدد بزرگ سالذكر ترتيب . )1653-1674(
كننـد و از آوردن   مي را اضافه فرض كه مترجمان يا آن ،قبل از ميالد 42 تا 53 از مثالً ،است

. كننـد  ذكر مـي تر را  تر و بعد عدد بزرگ كنند و يا به غلط اول عدد كوچك مي آن خودداري
تـر و بعـد عـدد     خصوص عددهاي بعد از ميالد هم ترتيب به همان روش عدد كوچـك در

ترين جزئياتي  نام علم نيز از مهمهاي  ست شناسهحال دقت در انتقال درهر به .تر است بزرگ
  .كرد توجهآن  بهاست كه بايد در ضمن ترجمه 

  
  جايي نقش فاعل و مفعول جابه 3,3

 مفعولو  تشخيص جايگاه فاعل ،هنگامي كه چندين اسم خاص در جمله باشد ،در ترجمه
. بيان مفهوم متن است ترين عوامل در از مهم بگيرد به خودتواند  ميهر نقشي كه اسم علم يا 

قادر به تشخيص درست جايگاه اسم علـم نيسـت و نقـش     سهواً بسياري از اوقات مترجم
خوبي  بهفضاي تاريخي متن  باآشنايي مترجم  اثر امر براين  .كند منتقل مي فاعل را به مفعول

 ه باشدفضاي تاريخي متن نداشت دربارةكه مترجم اطالعات چنداني  اما هنگامي ،شود مي مهار
  .شود مي تر نماياناين خطا بسيار 

  
  تاريخيهاي  ويرايش علمي ترجمه. 4

  .ندا در فرايند ترجمه بسيار مهممراحل پرداخت متن 
اصـالحي   ترجمـة  ؛)ي اصلياحفظ محتو(خام ترجمة  بايد از مرحلة مي خوب يك ترجمة

 ترجمـة  و ؛)و استفاده از نظـرات اهـل فـن    ،خودداوري مترجم، هاي نحوي تصحيح غلط(
خـواني و برابـري در محتـوا و     اطمينـان از هـم   تصحيح واژه و نحو و( نهايي يا قابل چاپ

  .)78 - 77 :1384 ،حدادي( عبور كرده باشد) صورت

رفـع   بـراي متـون تـاريخي    خطاهاي رايـج در ترجمـة  بروز جلوگيري از  مترجم براي
 تـر  بـيش  كارهـاي زيـر   راه .كنـد اسـتفاده  از چنـدين روش  تواند  مي خود ةترجماشكاالت 

  :كند را برطرف ميخطاهاي رايج 
 
  هدور همشده با متن تاريخي  مقايسة متن ترجمه 1,4

در توانـد   مـي  از نظـر زمـان و مكـان   مقـارن  شده با متن تاريخي مشـابه و   مقايسة متن ترجمه
منتقـل   خاص بهترهاي  نامدر اين روند خصوص  به. كندكمك بسيار شده  متن ترجمهتصحيح 
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ها را بـه زبـان خـود     آن و محقق اروپايياست آن فارسي يا عربي  در متوني كه مبدأ. دنشو مي
تشـخيص  بـراي  مقيـاس  تـرين   مهـم بهتـرين و  ، ها آنبا مقايسه تكيه بر منابع و ، استترجمه 

امـا در متـون    ،)32 :1387، زاده حسين( صحت و درستي انتقال اسامي خاص در ترجمه است
بـه   هـاي اعـالم و توجـه    رجـوع بـه فرهنـگ   ، ها نيز خارجي اسـت  آنخارجي كه زبان مبدأ 

براي تشخيص صحت ضبط  مثالً. است ترين وظايف مترجم نويسي اين اسامي از ضروريآوا
 ،»Saladin« ،هـاي صـليبي   القالنسـي مـورخ دمشـقي جنـگ      ابـن  ،»Ibn al-Qalanisi«: كلمـات 
ــوبي صــالح ــدين اي  ،»Tagarib al-umam-Ibn Miskawaih« و ،)Makdisi, 1965: 2, 6( ال
درمـورد   .كرداصلي مراجعه متن به بايد  ،)Wiesehofer, 1996: 211(مسكويه   االمم ابن تجارب

باسـتاني ميـان دو رود    ةمنطقـ (النهرين  بينيا  رودان ميان ،»Mesopotamia«براي تشخيص  دوم
هـا   ت در اين فرهنـگ اما بعضي از كلماكرد رايج مراجعه  يها به فرهنگبايد  ،)دجله و فرات

  :باره آورده است امامي دراين مثالً. شوند مي ندرت يافت به
ايـن فرهنـگ    ييااسالمي چقدر از كـار  ايراني و بعضاًهاي  دانم كمبود اين مدخل نمي من

هايي از اين دست را كه در  خواست مدخل مي دلم. كاهد مي كنندگان براي استفاده) هزاره(
ــر ــي زي ــي آورم در آن م ــ م ــيه Achaemenian .ديمدي ــزر  Caspian ،خامنش ــاي خ  ،دري

circumumbulation طواف، Kaaba كعبه، kevir كوير، kurdish  كـردي، Qajar  قاجـار و  ...
، امـامي (پـارتي را يـافتم    parthianمربوط به ادوار تـاريخ ايـران تنهـا    هاي  و در ميان واژه

1385: 182، 183(.  

  .سامي علم در متون تاريخي بسيار خطير و پيچيده استبا اين وصف كار مترجم در انتقال ا
  
  به زبان مقصد أاطمينان از صحت انتقال نام از زبان مبد 2,4

بـه زبـان    از صحت انتقال اسم خـاص از زبـان مبـدأ   بايد  مترجم ،متن تاريخي بعد از ترجمة
، سياسـي  ةرا بـراي هـر مجموعـ   » empire« ةواژاروپاييـان   مـثالً . كنـد مقصد اطمينان حاصل 

اما در تـاريخ   ؛برند كار مي ، بهي نامتجانس باشدكه داراي اجزا ،فرهنگيو ، اجتماعي، اقتصادي
زيـرا   ،ترجمـه شـود  » خالفت«و در تاريخ اسالم به » شاهنشاهي« بهبايد  ايران باستان اين واژه

معنـي   بـه » people«واژة  نمونة ديگر. دهد مي انتقال شا تاريخي ةمفهوم خاص خود را در دور
 .جزئـي دارد  و ديگري مشخصة شمول عمومياست كه يكي معني اقوام  به» peoples« مردم و

 با كمي دقـت  ؛رسد مي نظر بهاشتباه  ترجمه شود،» مردم امپراتوري« به» امپراتوري«كلمة كه  اين
  .ارداصلي د مفهومي صحيحي با واژة كه رابطة ترجمه كرد» اقوام امپراتوري«اين واژه را  توان مي
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  نام خاص ةتاريخي و مرتب ةتطبيق دور 3,4
تاريخي از ضروريات كار  ةمتعلق به دور  هاي واژه استفاده ازصحيح متن تاريخي  ترجمة در

جان آربري  آرتور، كه )The Legacy of Persia( ميراث ايران در مجموعه مقاالت مثالً .است
)A. j. Arberry(   اول كتـاب   لفصـ  عنـوان گردآوري كرده است، متـرجم»Persia and the 

Ancient World« )Iliffe, 1953: 1-38 ( ايران و دنيـاي قـديم  «: كرده استترجمه  چنينرا« 
ايـران و  «يـا  » ايران و دنياي كهـن «توان  مي ؛ براي ترجمة اين عنوان)53 - 5: 1384، ايليف(

به » جهان باستان«طالح اصة تاريخ در رشت جاكه ازآناما  ؛در نظر گرفتنيز را  »دنياي باستاني
بايـد عبـارت   ، كـه ايـن مـتن بـر آن تكيـه دارد      شـود  ي اطالق مـي مشخصزماني  محدودة
، چـون خالفـت عثمـاني   تركيباتي براي . كردرا انتخاب  »ايران و جهان باستان«تر  تخصصي

تـاريخي و   ةتوجه بـه محـدود   ايوبيانو ، حكومت مماليك، عباسيخالفت ، خالفت اموي
  .بزرگ مصون نگه داردهاي  اشتباهمترجم را از تواند  مي خوبي بهجغرافيايي 

  
  اسامي خاص علمي با تكيه برويرايش  4,4

از ضـروريات   ،بر اسامي خاص ويژه تكيه به ،هايي متون تاريخي ويرايش علميدر تدوين ن
پيشـوند و  آوردن رود مترجم هنگام نقل مفهوم جمله بـه زبـان مقصـد از     مي احتمال. است
كـه در   ،تـوجهي بـه آن نكـرده باشـد     يـا اصـالً   ،پوشي كرده باشد اسم خاص چشم پسوند

اسـامي  در ترجمـة   مثالً. كار بست دوباره بهها را  يافتادگجااين توان  مي ويرايش اسامي علم
ــاص  ــرو دوم » Khosrow II«خ ــا خس ــروي ــپر  خس و  ،)Wiesehofer, 1996: 174(ز وي

»Shalmaneser III«، شلم نصر سوم )Iliffe, 1953: 4(، ًبه عدد بعد از اسـم   بايد مترجم حتما
معنـي   بـه » materialism« همچنـين . را صـحيح ترجمـه كنـد    توجه كامل داشته باشـد و آن 

و با ماده تفاوت ارزشي دارد  مادي ؛)327 :1375، ادواردز(گرايي  مادهنه  است »گرايي مادي«
  .ودش برطرفترجمه ر تدوين نهايي دخطاها گونه  اينبايد 

  
  خاص در دو زبان مبدأ و زبان مقصدتوجه به تفاوت كاربرد نام  5,4

داخلي و خارجي در مبحث اسامي خاص  گوناگونگيري از منابع  بهرهسبب  بهمتون تاريخي 
با نـام   ينام پديده يا شخص خاص كه در زبان مبدأ هستاين احتمال  .دارنداي  شرايط ويژه

يا كارتاژ » Carthage« ،گري زرتشتي» Zoroastrianism« الًمث. آن در زبان مقصد متفاوت باشد
 »Cyrus«، شاهخشايار »Xerxes«، قفقازي» Caucasian«، ها گل» Gauls«، فنقيه در زبان فارسي
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 »Euxine«، جيحـون  »Oxus«، فراروديا النهر  ماوراء »Trans-oxiana«، شوش »Susa«، كورش
ها با تلفظ فارسي متفاوت  كه تلفظ انگليسي آن ،پادشاه ماد ،هوخشتره »Kyaxares«، سيحون
متـون  صـحيح   ةترين قسمت در تدوين ترجم دقت در انتقال درست اين اسامي مهم. است

مخاطـب مفهـوم    ،درستي منتقل نشـود  كدام از اين اسامي بهكه هر درصورتي. تاريخي است
  .يابد مي راه ريختگي درهمدر ترجمه  كه فهمد يا اين نمي جمله را

  
  گيري تيجهن

به مقصد  أشده از زبان مبد اسامي خاص و اعالم تاريخي در شناساندن متن ترجمه جاكه ازآن
 ،وقـايع تـاريخي  . كننـد  مـي  توجه و دقت بسيار مترجم را طلـب ، عهده دارندبر يمهمنقش 

هـا بـه زبـان     گونه اشتباه در انتقـال آن و هر دندار يخاصاسامي  ،بودن فرد به منحصر سبب به
 نويسي اسامي خاصتفاوت در آوا. اندازد مي خطر بنيان ترجمه را در نظر مخاطبان به ،مقصد
، هـاي معتبـر   مترجم را بر آن دارد تا با مراجعه به منابع دست اول متن اصلي يا فرهنگ بايد

يـت امانـت در   رعا ازرعايت امانت در ايـن كـار    .منتقل كندنام خاص را با استناد به منابع 
هـاي   نام عمدتاً .دارد يبلكه از جهاتي اهميت چندين برابر، نيست تر كمتنها  نهانتقال مفهوم 

هـاي   نام .شوند مي متغير تقسيمهاي  نام و ناپذيرتغييرهاي  نامة دستبه دو در ترجمه تاريخي 
زبان  آوانوشت مطابق با وندارد  ها هايي هستند كه زبان مقصد معادلي براي آن نام ناپذيرتغيير
زبـان مقصـد   در هـايي هسـتند كـه     متغير نامهاي  نام اما. شوند مي زبان مقصد منتقلبه  أمبد
كـار   را بـه نـام   آنبراي انتقال  بايد و مترجم هست ها براي آن أزبان مبد جدا از واژة اي واژه
، شـناخت اسـم خـاص    در خطاهاي رايج در انتقال اسامي تـاريخي از نـاتواني   تر بيش. ببرد

بايـد   متـرجم  و شود ناشي مينقش فاعل و مفعول اسم خاص  جايي ابهجو  ،درستانتقال نا
شـده بـا سـاير متـون      مقايسة متن ترجمه. كندرا بررسي  دقت آن ترجمه بهنهايي در تدوين 

هـاي   از زبان مبدأ به زبان مقصد با توجه بـه شناسـه   ها اطمينان از صحت انتقال نام، تاريخي
هاي كاربرد نـام خـاص    و توجه به تفاوت ،مي خاصويرايش علمي با تكيه بر اسا، تاريخي

و  لغـزش و خطـا در ترجمـه   گيري از كارهاي جلو ترين راه در دو زبان مبدأ و مقصد از مهم
  .انتقال اسامي خاص تاريخي است
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