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Abstract
The growth of economic, cultural, and political exchanges among different countries has led
to the formation of new scopes in the translation profession. The legal and political
significance of organizational titles and commercial brands has caused the translation of
these elements to be in need of extreme precision and dependent upon particular linguistic
and technical considerations. The present study is a field research with a linguistic
perspective on the translation of brand and organization names from Persian to English.
While analysing the syntactic structure of such names and presenting different methods for
their translation, a new classification of translator errors in rendering such structures is
provided. The results indicate that four types of error are more common, namely: 1.
mistaking a proper noun for a common noun and the reverse, 2. grammatical mistakes, 3.
combined errors (grammatical & lexical) and 4. lexical errors. The findings also reveal that
the recognition of the linguistic elements forming organizational and brand names,
especially the combination of proper and common names, knowing the international
conventions in their translation, as well as attention to cultural considerations are
preconditions of an appropriate translation of such titles, and translators should receive
special training in this regard.
Keywords: linguistic challenge in translation, brand name, proper noun, organizational titles,
translation errors.
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مقالة پژوهشی

چالشهای زبانشناختی در ترجمه؛ برگردان نشانهای تجاری و عناوین سازمانی از فارسی
به انگلیسی
1

سید محمد حسینی معصوم

 -1دانشیار زبانشناسی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
دریافت1422/5/2 :

پذیرش1422/10/15 :

چکیده
افزایش تبادالت اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی بین کشورهای مختلف سبب پیدایش زمینههای جدیدی در حرفة ترجمةه شةده اسة .
در این میان اهمّی حقوقی و سیاسی عناوین سازمانی و نشانهای تجاری سبب شده اس

که ترجم این عناصر مستلزم دقّة بةیش

از پیش و تابع مالحظات زبانشناختی ،فرهنگی و فنّی خاص شود .پژوهش حاضر یک بررسی میةدانی بةا رویدةرد زبةانشةناختی از
ترجم عنوانهای سازمانی و تجاری فارسی به زبان انگلیسی اس  .در این راستا ،ضمن بررسی ساختار این عناوین از دیدگاه نحةوی
و واژگانی و بررسی انواع روشهای ترجمه بر اساس مدل نیومارک ( ،)1241دستهبندی جدیدی از خطاهةای مترجمةان در برگةردان
عناوین از فارسی به انگلیسی ارائه میشود .بررسی دادهها نشان میدهد که چهار نوع خطا در ترجم این عنةاوین بةیش از بقیةه دیةده
میشود که به ترتیب فراوانی عبارتاند از -1 :تبدیل اسم خاص بةه عةام و بةاس د ؛  -2خطاهةای دسةتوری؛  -4خطاهةای ترکیبةی
(دستور ،واژگان و )...و  -8خطاهای واژگانی .نتایج پژوهش حاوی این ندته اس
عناوین سازمانی و تجاری بهویژه ترکیب اسم عام و اسم خاص ،شناخ

شیوههای مرسوم ترجم این عناصر در سطح بةیناسمللةی و

نیز توجّه به مالحظات فرهنگی ،پیششرط ترجم مناسب این عنوانها اس
ویژهای در این زمینه دریاف

که شةناخ

عناصةر زبةانشةناختی تشةدیلدهنةدة

و مترجمةان و دانشةجویان ترجمةه بایةد شمةوزشهةای

کنند.

کلیدواژهها :چاسش زبانشناختی در ترجمه ،نشان تجاری ،اسم خاص ،عناوین سازمانی ،خطاهای ترجمه.

استناد :حسینی م صوم ،سید محمد ( .)1422چاسشهای زبانشناختی در ترجمه؛ برگردان نشانهای تجاری و عناوین سازمانی از فارسةی
به انگلیسی .فصلنام مطاس ات زبانها و گویشهای غرب ایران.48-56 ،)44( 2 ،
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 -1مقدّمه
با گسترش روزافزون علم در زمینههای مختلف ،تقسیمبندی شن به شاخههای فرعةی و تخصّصةیتةر بةه
امری اجتنابناپذیر تبدیل شده اس  .از این دیدگاه ،اگر دانش ترجمه را بهمثاب شاخهای از زبةانشناسةی
کاربردی در حیط علوم قرار دهیم ،به ناچار باید جنبههای مختلف شن را از یددیگر تفدیک کنیم و شنهةا
را به طور دقیق و مستقل بررسی کنیم .امروزه شاید زمان شن فرارسیده باشد که مترجمان و پژوهشگةران
ترجمه ،در شاخ خاصّی از ترجمه همچون ترجم متون علمی ،متون ادبی شامل شة ر و داسةتان و نیةز
متون فنّی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی و مانند شن ف ّاسی

و پژوهش کنند.

دربارة ترجم متون ادبی و علمی به تفصیل سخن به میان شمةده و روشهةا و تدنیةکهةای خاصّةی
برای ترجم هر کدام از شنها ارائه شده اسة

(بةرای نمونةه :تراتةر و دکةاپو2006 ،1؛ اسةدات2012 ،2؛

ماندی2015 ،4؛ کلر .)2015 ،8در این میان ،درمورد ترجمة عنةوانهةای سةازمانی و اداری و نشةانهةای
تجاری و بازرگانی کمتر بحث شده اس
ترجم شنها ارائه نشده اس  .علّ
نامها اس  .این در حاسی اس

و در نتیجه شاید بتوان ادّعا کةرد کةه راهدةاری منسةجم بةرای

این امر چهبسا ساده و بدیهی انگاشةتن ترجمة ایةنگونةه عنةاوین و

که ترجم عنوانهای سةازمانی و تجةاری مسةتلزم فرافة هةای خةاصّ

زبانشناختی و تابع مالحظات حقوقی ،فرهنگی ،اقتصادی و گاه حتّی سیاسی و تةاریخی فراوانةی اسة
که اگر از شن غفل

شود ،ممدن اس

شسیبهای فراوانی به فرد یا سازمان و حتّةی جام ةه وارد شةود .و

در بخشهای ب دی به اندک مطاس اتی که در این خصةوص در کشةورهای مختلةف انجةام شةده اسة ،
اشاره خواهد شد .بیشتر به جنبههای اقتصادی یا فرهنگی ترجم نشانهای تجاری پرداختةهانةد نةه اب ةاد
فنّی زبانشناختی شن (برای نمونةه :بیةک یةان2005 ،6؛ دانة

و هلمةز2001 ،5؛ داکةن2014 ،5؛ ایةن ،4

 .)2016هرچند افرادی همچون چائو و سین )2015( 2یا بروک  )2012( 10کوشةیدند بةه پةژوهش خةود
رن

ترجمهشناختی بدهند و بیشتر وارد جزئیات شوند؛ امّا در نهای

هدف شنهةا نیةز بررسةی واکةنش

مشتریان به ترجم برندها بود نه ارزیابی فنّی و علمی شنها.
1. E. Trotter, & A. De Capua
2. C. Scott
3. J. Munday
4. M. Keller
5. C. Bik Yan
6. L. C. Dong & M. M. Helms
7. G. Duken
8. L. Innes
9. P. Chao & S. Lin
10. R. Brooks
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ترجم نادرس ِ عنوان یک شرک

در اسناد رسمی ،همچون قراردادها میتوانةد باعةث ضةایع شةدن

حقوق مادّی و م نوی صاحبان شن شود؛ همچنین چنانچه نام سةازمانهةای دوستةی ،ملّةی و بةیناسمللةی
درس

ترجمه نشوند ،افزون بر خدشه بر اعتبار کشور مربوطه ،ابهاماتی در تنظیم روابط میةان شن کشةور

با کشورهای دیگر پیش میشورد .نامهای جغرافیایی و اسامی خاص نیز باید بةا دقّة
زیرا ثب

برگردانةده شةوند،

شنها در اسناد تاریخی و نقشهها میتواند تب ةات حقةوقی و ژئةوپلتیدی فراوانةی داشةته باشةد.

نمونهای از این دس

مالحظات را میتوان در ترجم عبارتی همچون عنوان سازمانی یک شورا موسةوم

به ” “Cooperation Council for the Arab States of the Gulfدر اسناد رسمی و اخبار رسانههةای دو
سوی خلیج فارس مشاهده کرد .در این سو تأکید بر ترجم غیر تح اسلّفظی مبتنی بةر حقةایق تةاریخی،
سبب ایجاد ترجمهای به شدل «شورای همداری کشورهای عرب خلیج فارس» شده اس  ،در حاسی کةه
واژة فارس در عنوان اصلی وجود ندارد.
هرچند در زمین شیوهها و خطاهای ترجم نشانهای تجةاری و عنةاوین سةازمانی در زبةان فارسةی
تقریباً هیچ پژوهش مشخّص و مستقلی صورت نگرفته اس  ،این موضوع مورد بررسیهةای چنةدی در
سایر کشورها بهویژه به زبان انگلیسی بوده اس  .برخی از این پژوهشها به طور کلّی بةه بحةث ترجمة
اسم خاص پرداختهاند و برخی نیز بر نشانهای تجاری متمرکز شدهاند.
از میان پژوهشهایی که به طور مشخّص بر ترجمة عنةاوین تجةاری و سةازمانی تمرکةز کةردهانةد،
میتوان به بیک یان ( )2005اشاره کرد .وی در پژوهش خود اسگوهةای ترجمة برنةدهای تجةاری را در
تبادالت بین چین و شمریدا بررسی کرده و دریافته اس

که هرچه اسم برنةد بةه ویژگةیهةای محصةول

نزدیکتر باشد ،ترجم شن توفیق بیشتری در جلب نظر مشتریان دارد .بةه بةاور وی برنةدهایی کةه قصةد
بومیسازی دارند ،بهتر اس
پژوهشی دیگر ،دان

از شیوة شواگردانی ،م نایی یا شوایی  -م نایی 1برای ترجمه استفاده کننةد .در

و هلمز ( )2001به همین موضوع از دیدگاهی متفاوت پرداختهاند و نشةان دادهانةد

که مترجمان برندها باید از تابوها و مالحظات فرهنگی کشور مقصد اطّالع داشته باشند؛ زیةرا عةدم درک
این مالحظات ممدن اس

به ایجاد سوءتفاهمها و احساس ناخوشایند در مشتری و شدس

یةک برنةد

در یک کشور بیانجامد .شن ها نشان دادند که توفیق برنةدهای شمریدةایی در چةین تةا حةدّی بةه ترجمة
صحیح شنها با در نظر گرفتن همین ندات بستگی داشته اس .
داکن ( )2014نیز در مطاس خود به تجرب شدس خوردة ده برند برتةر جهةان در برخةی بازارهةای
1. phonosemantic
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هدف به دسیل انتخاب اشتباه استراتژی ترجمه اشاره میکند .در میان این شرک ها نامهایی همچةون مةزدا
وجود دارد که در سال ( )1221یک مدل مینیون با نام  Laputaوارد بازار اسپانیا کرد؛ غافل از شندةه واژة
و هنگامی که تبلیغ این خةودرو بةا جملةههةایی پةرشب و تةاب از

 Putaدر اسپانیا به م نای فاحشه اس

زیبایی و راحتی و سذّت سواری شن سخن میگف  ،مخاطبان اسپانیایی غرق خنده میشدند .شرک
پ

از اعتراض دوس
این

اسپانیا به سرع

( )2016در بررسی موفّقی

مةزدا

مجبور به تغییر نام این مدل از خودرو شد.
برندهای مطرح جهانی ضمن بیان اثرات منفةی اشةتباهات ترجمة

برندها بر راهبرد جهانیسازی شنها ،به مثالهای مت دّدی همچون شةرک هةای Mercedes Benz ،Ikea

و  Coca Colaاشاره میکند که بدون بررسی کافی در این زمینةه اقةدام کردنةد و پة
اشتباهاتشان مجبور شدند به سرع

در پی اصةالح شن برشینةد .وی م تقةد اسة

از پةی بةردن بةه

افةزون بةر روشهةای

م مول شواگردانی ،میتوان از رویدرد م ناییای با عنوان ترجمهسازی 1استفاده کرد؛ ی نةی بةا اسةتفاده از
مؤسّفههای م نایی برند ،واژهای خوشایند در زبان مقصد توسید نمود .او به مثال مشهور موتةور جسةتجوی
 Bingاشاره میکند که شرک

مایدروساف

در بازار چین نامی چینی برای شن برگزید که در شن زبةان بةه

م نی  must knowاس  ،حال شنده شواگردانی این نام به زبةان چینةی مةیتوانسة

م ةانیای همچةون

بیماری و مرض را تداعی کند.
چائو و سین ( )2015نیز اثرگذاری سه رویدرد شوایی ،م نایی و تةداعی را در ترجمة برنةدها بررسةی
کردهاند و نشان میدهند که هنگامی که برندها بهعنوان برند خارجی ارائه میشوند ،تةأثیر کمتةری دارنةد
تا زمانی که بهعنوان برند داخلی در چین عرضه میشوند .وی همچنین به بررسةی تةأثیر ترجمة م نةایی
در پذیرش برند بهوسیل مشتریان در بازار چین پرداخته اس .
در نهای ة

بةةروک

( )2012در بررسةةی ترجم ة برنةةدهای شمریدةةایی در چةةین بةةه روش ترجم ة

شواگردانی ،بهمثاب یدی از شایعترین شیوهها اشاره میکند و م تقد اس

که حتّی در صةورت شواگردانةی،

نباید از مالحظات م نایی غافل شد .وی همچنین ضوابط قانونی ایةن مسةهله را در برخةی کشةورها نیةز
یادشور میشود.
همانگونه که مشخّص اس  ،کمابیش تمام این پژوهشها بهوسیل افرادی بةا تخصّةص در بازاریةابی
یا با چنین اهدافی نوشته شده اس  ،نه متخصّصان زبانشناسی یا کارشناسان ترجمه .هةدف عمةدة شنهةا
بررسی جنبههای اقتصادی موضوع ترجم برند بوده اس ؛ بنابراین در بررسی پیشینه ،هیچ پژوهشةی کةه
1. transcreation
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به اب اد زبانشناختی موضوع ترجم برند پرداخته باشد مشاهده نشد و نوشةتار پةیش رو بةه نوبة خةود
بهویژه در زبان فارسی اوّسین اثر اختصاصی اس .
در نوشتار پیش رو ،س ی شده اس

افزون بر نگاهی مختصر به ترجم عنوانهای سةازمانی مشةتمل

بر اسامی خاص و عام و روشهای پیشنهادشده درمورد ترجم شنها ،ویژگیهای زبةانشةناختی اعةم از
ساختاری و م نایی این عناوین و انواع خطاها در برگردان شنها بررسی شود .نبود رویدةردی منسةجم در
ترجم این نوع عناوین ،خطاهای ترجمه ای را به وجةود شورده اسة

کةه هةر کةدام بةه طةور جداگانةه

دستهبندی شدهاند.
 -2ویژگیهای زبانشناختی ساختاری و معنایی عناوین
به طور م مول ،هر عنوان سازمانی یا نشان تجاری به سحاظ ساختاری از یک گروه اسةمی تشةدیل شةده
که اسبتّةه مةی توانةد بسةیار کوتةاه ،شةامل یةک کلمةه یةا بسةیار طةوالنی ،شةامل چنةدین عبةارت

اس

درونهگیریشده 1باشد .هست این گروه اسمی ،اسم عامی اس

اداره ،مؤسّسه ،بانک ،شرک

که مةیتوانةد کلمةاتی همچةون سةازمان،

و نظایر شن باشد .سازههای مختلفی بهمثاب متمّم 2یا افةزوده ،4ایةن هسةته را

گسترش میدهند و عبارت بزرگتر را تشدیل میدهند .سازههای یادشده به طور کلّی عبةارتی بةا هسةت
اسمی ،صفتی و حرف اضافهای هسةتند .جةدول ( )1نمونةههةایی از ترکیبةات مختلةف برخةی عنةاوین
سازمانی و تجاری را نشان میدهد.
جدول ( .)1ساختار درونی عناوین سازمانی
هسته

ردیف
مؤسّس اعتباری توس ه

1

مؤسّسه
هسته

2

شرک

توسیدی تجهیزات سنگین

شرک
هسته

4

صنایع چینی زرین ایران

8

ارشاد اسالمی

صنایع
هسته
ارشاد

گروههای همراه
گروه اسمی
گروه صفتی
توس ه
اعتباری
گروههای همراه
گروه اسمی
گروه صفتی
تجهیزات
توسیدی
گروههای همراه
گروه صفتی
گروه اسمی
زرین
چینی
گروه همراه
گروه صفتی
اسالمی

گروه صفتی
سنگین
گروه اسمی
ایران

1. embedded
2. complement
3. adjunct
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یدی از مهمترین ندات در ترجم عنوانهای سازمانی و نشانهای تجاری ،تشخیص ساختار م نةایی
شنهاس ؛ به عبارت دیگر ،مترجم باید از عناصری که باید ترجمه شوند و عناصةری کةه بایةد بةه طةور
دقیق منتقل شوند ،ذهنی

دقیقی داشته باشد .به سحاظ ساختار م نایی ،عناوین و نشانها به طةور کلّةی دو

بخش دارند:
اسف :بخش عام :این بخش شامل اسمهای عةام و صةف هةای همةراه شنهاسة

کةه بةه طةور م مةول

مشخّصکنندة نوع مجموع مورد نظر اس  .کلماتی همچون سازمان ،بنیاد ،اداره ،دفتر ،بانةک ،شةرک

و

مانند شن از این دسته هستند.
ب :بخش خاص :این بخش شامل نام اختصاصی سازمان یا شرک
سحاظ دستوری از یک یا چند اسم یا صف

مربوطه اس

که ممدن اس

بةه

تشدیل شده باشد.

چنان که ساراگوسا 1بیان میکند ،توضیح مفهوم اسم خاص کاری دشوار اس ؛ زیرا بةا وجةود ایندةه
نسب

به اسم عام سادهتر و ابتداییتر اس  ،به گونهای متناقض ،نسةب

بةه اسةم عةام پیچیةدهتةر اسة

(ساراگوسا .)211 :2018 ،زبانشناسةان و دستورنویسةان ،اسةمهةای خةاص را بةه روشهةای مختلفةی
طبقهبندی کردهاند .استراوسون )44 :1256( 2زبان را شامل اسمهای خةاص ،م ةیّن ،4ملدةی ،8اسةمهةای
اشاره 6و ضمائر شخصی و اشاره 5میداند .اسدساندر )44 :1244( 5اسةم خةاص را واژهای بةرای نامیةدن
فرد خاصّی ،مدان و شیء منحصر به فردی ت ریف میکنةد .هادسسةتون )1244( 4اسةم خةاص را عنةوان
نهادینهشدهای برای افراد ،مدانها ،سازمانها و ...میداند که بر اساس ب ضی از نامگذاریهةای رسةمی یةا
ثبتی نهادینه شده اس ؛ مانند کلمات دانشگاه ،مهندس یا وزارت مخابرات؛ امّا ت ریفی که برای اسةم عةام
گفته شده این اس

که اسم عام ،اسمی اس

مثال واژة دختر اسم خاصّی اس

که کاربردش به اعضای مشخّصی از یک طبقه نباشد؛ بةرای

که میتواند برای ارجاع به هر فردی که قابل انتساب به طبقة دختةران

باشد ،به کار رود (متیوس .)56 :2005 ،2اسمهای عام را میتوان جمةع بسة  .اسةمهةای عةام بةه طةور
م مول در ذهن هم خوانندگان تنها یک ماهیّ

را متصوّر میکنند ،زیرا م نةای شنهةا در همة زبةانهةا
1. A. Saragossà
2. P. F. Strawson
3. definite
4. possessive
5. demonstrative
6. demonstrative and personal pronouns
7. L. G. Alexander
8. R. Huddleston
9. P. H. Matthews

چاسشهای زبانشناختی در ترجمه؛ برگردان نشانهای تجاری و عناوین سازمانی از فارسی به انگلیسی 51/

یدسان اس  .درنتیجه ،افراد میتوانند شن را به راحتی تشخیص دهند ،مانند جنگل ،باران ،ابر و کوه.
 -3روشهای ترجمة اسم عام و خاص
از شنجا که عناوین تجاری و سازمانی اغلب از ترکیب اسم خاص و عةام بةه وجةود مةیشینةد ،شةناخ
روشهای ترجم این اسمها ضروری اس  .اوّسین قدم در ترجم اسمهای خاص و عام تشةخیص شنهةا
از یددیگر اس  .بدیهی اس

رویدردی که مترجم اتّخاذ میکند به شناخ

وی از اسمها برمیگةردد .در

اینجا به برخی از دیدگاهها در مورد چگونگی ترجم اسامی خةاص مةیپةردازیم .ونةدسر)115 :1256( 1
برای اسامی خاص م نایی در نظر نمیگیرد و نیازی برای ترجم شنها به زبانی دیگر احساس نمةیکنةد.
وی میگوید اسامی خاص چیزی جز برچسب( 2عنوان) برای تشخیص یک شخص یا شةیء نیسةتند .از
شنجا که اسمهای خاص در فرهن

سغات فهرس

نمیشوند ،جزء دانةش زبةانی مةا نیسةتند و تنهةا کةار

مترجم ،انتقال شنها از متن زبان مبدأ به متن زبان مقصد اس

(اسبتّه باید توجّه داش

که گاهی یةک اسةم

عام میتواند بهمثاب اسم خاص هم به کار رود :مانند اسامی گلها که برای نامیدن افراد بةه کةار مةیرود).
سیارون )1255( 4نیز نظری مشابه با وندسر دارد و م تقد اس

که اسامی خةاص را بایةد بةدون تغییةر در

ترجمه سحاظ کرد.
نیومارک )1244( 8نظریهپرداز دیگری اس

که دیدگاههایش مورد توجّةه بسةیاری از مترجمةان قةرار

گرفته اس  .او نیز اسامی خاص را به سه گروه تقسةیم مةیکنةد :اسةامی افةراد ،اسةامی اشةیاء و اسةامی
جغرافیایی .در روشی که وی دربارة ترجم اسمها ارائه کرده اس  ،اسم کوچةک و نةام فامیةل افةراد بةه
طور م مول منتقل میشود (سهراب سپهری ،سهون توسسةتوی) .در مةواردی ،ممدةن اسة

اسةامی افةراد

ترجمه شوند؛ مانند اسامی پاپها یا قدّیسان یا اسمهایی که م نای ضمنی در ادبیات دارنةد (بةرای نمونةه
 ،Saint John Chrysostomیوحنّای زریندهان) .گاهی برخی اسةامی بةه روش طبی ةیسةازی 6ترجمةه
میشوند ،ی نی به تلفّظ یا نوشتار زبان مقصد تبدیل میشوند که برخةی شن را نویسةهگردانةی 5مةینامنةد
(مانند نام بازی کبدی در زبان هندی که بهعینه در زبان فارسةی بةه کةار مةیرود) .اسةامی اشةیاء شةامل
عالم های تجاری و مارکها که به طور م مول منتقل میشوند (نایک ،ویلسون و پیدان) .بةرای اسةامی
1. Z. Vendler
2. label
3. B .Sciarone
4. P. Newmark
5. naturalization
6. transliteration
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جغرافیایی باید در اطل

جغرافیایی یا منابع مشابه ،م ادل یا مشابه شن را پیدا کرد؛ ماننةد دمشةق یةا شةام

برای  Damascusپایتخ

سوریه .نیومارک میافزاید که اسامی به کار رفته در یک شدرس را مةیتةوان بةه

روش انتقال ترجمه کرد ،امّا بهمثاب یک ماهیّ

اسم خیابان بهار یا خیابان اسمی

فرهنگی میتوان بخشی از شن را ترجمه کرد؛ بةرای مثةال،

را به همان صورت منتقل میکنیم؛ امّا در ادامة شدرس مةیتةوانیم ،No.

 alleyو  crossroadsرا به پالک ،کوچه یا چهارراه ترجمه کنیم.
از دیدگاه سوستز ( ،)1221گوناگونی راهحلهای ارائهشده ،بازتةابی اسة
رویارویی با ترجم اسامی خاص و عام .وی بر این باور اس
شناخ

از مشةدالت مترجمةان در

که انتخاب روشهای مختلف بسةتگی بةه

جام خود دارد .افراد دیگری همانند هلتایی و پینچز )1224( 1اشاره میکننةد

مترجم از فرهن

که یدی از عوامل مهم در تصمیمگیری اینده شیا یک اسم را ترجمه کنیم یةا ندنةیم هةدف مةا از ترجمةه
اس ؛ اینده ترجمه برای چه کسی و به چه منظوری انجام میشود .دیدگاه ایةن دو پةژوهشگةر تةا حةدّ
زیادی صحیح به نظر میرسد و نگارندة نوشتار پیش رو نیز بر همین رویدرد تأکید دارد؛ امّا ندتةهای کةه
در این دیدگاه مورد غفل

واقع شده این اس

کةه ایةن اسةامی و عنةاوین از دو بخةش عةام و خةاص

تشدیل شدهاند و شنچه نباید ترجمه شود ،بخش خاصّ عنةوان اسة  .قسةم

عةام شن ،ی نةی واژگةانی

همچون شرک  ،اداره و سازمان و نیز بخش توصیفی این عناوین نظیر مهندسی ،سرمایهگةذاری ،صةن تی
و مانند شن باید ترجمه شوند .این موضوع در قسم
تلینگر )1225( 2نظریهپرداز شسمانی اسة
جغرافیایی م تقد اس

تحلیل دادهها بیشتر بررسی خواهد شد.

کةه درمةورد ترجمة اسةامی افةراد و ب ضةی از اسةمهةای

باید به همان شدل و فرم اوّسیه در زبان مبدأ (با اندکی تغییرات احتماسی شوایی) بةه

کار روند ،مانند رود هیرمند  .Helmandامّا سایر اسمهای جغرافیایی و نیز اسمهای کافههةا ،رسةتورانهةا،

خیابانها ،میدانهةا و پةلهةا را قابةل ترجمةه مةیدانةد؛ بةرای مثةال رسةتوران پرنةدة شبةی

Blue Bird

 ،Restaurantمیدان مرکزی Central Square؛ در حاسی که برای عنوان روزنامهها و شثار هنری متةرجم را
موفّف میداند تا ترجمههای موجود در مورد شنها را بررسةی کنةد و اگةر ترجمةهای دربةارة شن وجةود
داش  ،از شن استفاده کند (ورم  .)11 :2001 ،4برخالف نظر تلینگر ،نگارنةدة پةژوهش حاضةر بةر ایةن
باور اس

که در ترجم عنوانهای این چنینی قاعدة کلّیای وجود دارد و شن ایندةه بخةشهةایی از ایةن

عناوین که شامل اسم عام هستند باید ترجمه شوند؛ امّا بخشهایی که اسم خةاص محسةوب مةیشةوند،
1. P. Heltai & E. Pinczes
2. D. Telinger
3. A. P. Vermes
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نباید ترجمه شوند بلده باید به همان صورت منتقل شوند.
استدالل ما در این رابطه این اس

که عناوین باید همواره به گونةهای ترجمةه شةوند کةه در ترجمة

م دوس از زبان مقصد به مبدأ به شدل اوّسیه بازگردند .این مسهله را میتوان با مثاسی تبیةین کةرد .فةرض
کنید که عداسیای به نام عدّاسی کاخ میخواهد عنوان تجةاری انگلیسةی داشةته باشةد تةا در مداتبةات
خارجی از شن استفاده کند .اگر مطةابق نظةر تلینگةر نةام ایةن عداسةی را بةه طةور کامةل ترجمةه کنةیم
( ،)Palace Photographerهنگامی که یک شرک

خارجی نامهای به این عنةوان مةیفرسةتد ،بةه سحةاظ

حقوقی و قانونی ،این نامه هم میتواند خطاب به «عداسی کاخ» و هم به «عداسی قصر» باشد کةه اتّفاقةاً
هر دو در شةهر محةلّ اقامة

نویسةنده وجةود دارد؛ همچنةین بسةیاری از اسةامی و صةف هةا م ةانی

چندگانهای دارند و ممدن اس

از سوی هر مترجمی بةه یدةی از م ةادلهةای ممدةن ترجمةه شةود و

چندگانگی و ابهام ایجاد کند؛ برای مثالً اگر نام فروشگاهی مهر باشد ،میتوان شن را بةه ،affection ،love
 Sunیا  Septemberترجمه کرد.
ندت دیگر اینده فرایند ترجم عنوانها در کشور ما گاه فرایندی یکسةویه اسة ؛ بةه ایةن م نةا کةه
همواره تمایلی وجود دارد که حتّی اسامی خاصّ فارسی به زبةان انگلیسةی ترجمةه شةوند ،امّةا عنةاوین
خارجی ،بهویژه انگلیسی بدون تغییر به فارسی منتقل شوند؛ برای مثال عنوان نشةری  New Scientistبةه

صورت نیو ساینتیس
«نشری وال استری

منتقل میشود و به شةدل «دانشةمند جدیةد» ترجمةه نمةیشةود .حتّةی درمةورد
ژورنال» کلم  Journalکه بخش عام عنوان اس

نیز ترجمهنشده بةاقی مانةده و بةه

صورت تدراری در کنار کلم نشریه میشید .درمقابل ،تمایل شدیدی وجود دارد که عنةوانهةای فارسةی
بهطور کامل به انگلیسی ترجمه شوند؛ بةرای نمونةه ،مؤسّسة مةاسی مهمّةی همچةون «بانةک شةهر» نةام
اختصاصی خود را ترجمه میکند و به شدل  City Bankمینویسةد .ایةن ترجمةه ممدةن اسة

خیلةی

مناسب و طبی ی به نظر برسد؛ امّا شیا همین رویه را دربارة مؤسّسات دیگر مةیتةوان پةیش گرفة ؟ نةام

«مؤسّس ماسی مهر» به چه شدلی باید ترجمه شود؟  kindness ،love ،affectionیةا tenderness؟ بانةک
انصار چطور؟ comrades ،assistants ،aids ،friends؟همانگونه که مالحظه میشود ،اگر وحدت رویةه
در این زمینه وجود نداشته باشد ،نمیتوان حدّ و مرزی برای تنوّع ترجمههای ارائهشده قائل شةد .چنةین
ششفتگیای در ترجم عناوین با توجّه به اب اد حقوقی و سیاسی و فرهنگی موضوع قابل پذیرش نیس .
 -4روشهای ترجمة عناوین سازمانی و نشانهای تجاری
چنانکه چائو و سین ( )2015اشاره میکننةد ،بیشةتر پةژوهشهةا در ایةن زمینةه (دانة

و هلمةز2001 ،؛
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فرانسی  1و دیگران )2002 ،مسائل ترجم نشانهای تجاری خارجی را بررسی مةیکننةد کةه در غةرب
توسید شده و با استفاده از روشهای مختلف به زبان دیگری مانند چینةی ترجمةه شةدهانةد تةا در کشةور
هدف به بازاریابی بپردازند .نیومارک ( )2 :1244ان داس هویة

اجتمةاعی و سیاسةی یةک کشةور را در

اصطالحات سازمانی شن میداند .وقتی عنوان رهبر کشوری (مثل رئی جمهور ،نخسة وزیةر و پادشةاه)
یا نام پارسمان کشور (مجمع ملّی و سنا) واضح و مشخّص باشد و از تدواژهای بیناسمللی یا قابةلترجمةه
ساخته شده باشد ،میتوان شن را به راحتی ترجمه کرد؛ امّا زمانی که این عنوانها به سادگی قابةل ترجمةه
نباشد (مثل  Bundestagدر شسمان و  Riskdagدر سوئد) به طةور م مةول بةرای اسةناد رسةمی ،ترجمة
رسمی و مشخّصی دارد (پارسمان فدرال شسمان) امّا برای مخاطبان مطّلع به صورت اصلی انتقةال 2مةییابةد
(بوندستاگ) و برای عموم مخاطبان گرتهبرداری 4میشود (پارسمان شسمان غربی).
در اسناد رسمی و انتشاراتی مانند کتابهای درسی ،عنوان منتقل میشود و اگر الزم بود بةه صةورت
تح اسلّفظی ترجمه میشود؛ امّا در حاس

غیر رسمی میتوان عنوانها را با م ادل فرهنگی 8شنها ترجمةه

کرد .نیومارک ( ) 44-42 :1244م ادل فرهنگةی را دسةتیابی بةه تةأثیر برابةر در ترجمةه بةا بةهکةارگیری

جایگزینهای فرهنگی میداند؛ برای مثال میتوان به جای بازی کرید
اس  ،ورزش فوتبال را که برای مردم برزیل محبوبی

کةه ورزش محبةوبی در شمریدةا

خاصّی دارد جایگرین کرد تا همان تةأثیر را ایجةاد

کند؛ برای مثال در نظام جمهوری اسالمی ایران نهادی به نام مجمع تشخیص مصلح

نظةام وجةود دارد

که در زبةان انگلیسةی بةه صةورت  The Expediency Discernment Council of the Systemترجمةه
می شود .از شنجا که در کشورهای دیگر نهاد مشابهی وجود نةدارد ،بایةد بررسةی شةود کةه شیةا خواننةدة
انگلیسیزبان میتواند برداش

مشابهی از این ترجمه نسب

به خوانندة ایرانی داشته باشد.

وقتی مؤسّسه یا سازمان دوستیای نةامی مةبهم و پیچیةده دارد ،متةرجم در ابتةدا بایةد بدانةد کةه شیةا
ترجمهای مشخّص برای شن وجود دارد و شیا شن ترجمه برای خواننده قابةل درک و بةا مةتن مةورد نظةر
متناسب اس

یا خیر .در یک متن اطّالعاتی رسمی ،اسامی به روش انتقال ،ترجمه میشةوند و مةیتةوان

یک م ادل نقشی( 6مستقل از م نای فرهنگی) بةرای شن در نظةر گرفة  .م ةادل نقشةی حاصةل تحلیةل
مؤسّفههای فرهنگی اس

که صحیحترین روش ترجمه اسة  ،ی نةی فرهنة زدایةی از واژهای فرهنگةی
1. J. N. P. Francis
2. transfer
3. gloss
4. Cultural equivalent
5. Functional equivalent
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هنگامی که برای یک واژة فنّی در زبان مبدأ م ادسی در زبان مقصد وجود نداشته باشد .درنتیجةه ،ترجمةه
به سم

دو نوع ترجم ترجمهکاهی 1یا ترجمهافزایی 2میرود؛ برای مثةال ،عنةوان جهةاد دانشةگاهی بةا

روش ترجمةهافزایةی بةه شةدل Iranian Academic Center for Education, Culture & Research

ترجمه شده و عنوان اتّحادیه شرک های ت اونی کشاورزی گاوداران با استفاده از روش ترجمهکةاهی در
زبان انگلیسی به صورت  Dairy Farmers Unionترجمه شده اسة  .اسةتفاده از م ةادلهةای نقشةی در
ترجمه برای رسیدن به یک م ادل پویا و واکنش طبی ی در زبان مقصةد اسة  .در متةون اطّالعةاتی غیةر
رسمی یا محاورهای ،نیازی نیس

که نام سازمان را منتقل کنیم .در این حاس  ،ارائ یک م ةادل فرهنگةی

کافی خواهد بود.
نیومارک ( )56 :1241برای ترجم اصةطالحات سةازمانهةای ملّةی اعةم از سیاسةی ،مةاسی ،اداری و
اجتماعی روشهایی را فهرس

میکند تا بتوان بر اساس شنهةا م یةاری بةرای ترجمةه بةه دسة

شورد.

مهمترین این روشها عبارتاند از:
 .1شوانویسی( 4شامل انتقال ،انطباق ،کلمات قرضی) :این روشی اصلی در ترجمه اسة  .اسةتفاده از ایةن
روش هنگامی مفید اس

که اصطالح خارجی عنوان ،واضح نباشد .در این صورت م ادل عنةوان اصةلی

شن را در ابتدا میشوریم و سپ

حاس

شوانویسی شن را داخل کروشه میگذاریم ()40 :1241؛ بةرای مثةال

 Martyr's Foundationم ادل عنوان بنیاد شهید اس ؛ امّا برای درک بهتر خواننده ،میتةوان نةام شن را بةه
صورت [ ]Shahid Foundationداخل کروشه بیان کرد.
 .2ترجم تح اسلّفظی :8روش همانندسازی اس  .در این روش ،اصطالح زبان مبدأ بةه صةورت شةفاف
وجود دارد و در واقع برگرفته از زبان م یار اس ؛ مانند  Senateکه همان سنا م نا میدهد.
 .4ترجم میانی( 6ترجم قرضی یا گرتهبرداری :)5نةوعی ترجمة تحة اسلّفظةی از ترکیبةات هةمنشةین،
اسامی سازمانها و اجزاء و عبارتهایی اس

که به شن ترجم قرضی یا گرتهبرداری نیز میگویند (ماننةد

ترجمة  supermanو washing machineبةةه ابرمةةرد و ماشةةین سبةةاسشةةویی)؛ از طرفةةی سةةازمانهةةای
بیناسمللی به طور م مول با سرواژة خود شناخته میشوند ،مانند یونسدو یا فائو؛ امّةا ایةن سةرواژههةا در
1. undertranslation
2. Overtranslation
3. transcription
4. literal translation
5. Through-translation
6. Calque
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برخی زبانها دچار تغییر میشود؛ برای مثال ،سازمان بیناسمللی کةار بةه صةورت International Labor
) Organization (ILOاس ؛ امّا سرواژة شن در زبان فرانسه و شسمانی به ترتیب بةه صةورت  BITو IAO

اس  .به طور م مول ،ترجم میانی را زمانی به کار میبریم کةه اصةطالحات سةازمانی از پةیش شةناخته

شده باشند (نیومارک)48 :1244 ،؛ برای مثال دیگر ،در فارسی کلمه ساف را بةرای سةازمان شزادیبخةش

فلسطین داریم؛ امّا در زبان عربی به صورت متف (منظّمةّالتّحریرّالفلسطینننة)ّو در زبةان انگلیسةی شن را

 )Palestinian Liberation Organization( PLOمیگویند.
 .8ترجم مقبول( 1ترجم استاندارد مورد پذیرش) :بةه طةور م مةول بایةد از ترجمة مةورد پةذیرش و
رسمی اصطالح سازمانی استفاده کرد؛ به عبارتی ،هنگامیکه یةک سةازمان رسةمی در زبةان مبةدأ بةرای
ترجم اسم خود در زبان مقصد ترجم مشخّصی را ارائه کرده اس  ،مترجم بایةد از شن ترجمة متةداول
استفاده کند تا خواننده دچار سردرگمی نشود ،مگر شنده با ترجم شن موافق نباشةد کةه در ایةن صةورت
احوال کشور بةر اسةاس

بهتر اس ترجم درس شن را پیشنهاد کند ()42 :1244؛ برای مثال سازمان ثب

اسناد خودِ شن سازمان ،به صورت  National Organization for Civil Registrationترجمه میشود.
 .6م ادل فرهنگی :استفاده از این روش به تنافر فرهنگی زبانهةا بسةتگی دارد .روشةی اسة

کةه در شن

یک واژة فرهنگی در زبان مبدأ به واژهای فرهنگی در زبان مقصد ترجمه میشود.
در خاتم بحث ،نیومارک پیشنهاد میکند که دوس ها یک گةروه متةرجم اسةتخدام کننةد تةا عنةاوین
سازمانهای اصلی را به طور رسمی ترجمه کنند .در این صورت مترجمان خارجی مةیتواننةد از نسةخ
درس

شن نام استفاده کنند و نظر کشور مبدأ نیز در این رابطه تأمین شود (.)24 :1244

 -5روش پژوهش
دادههای فهرس شده در جدولهای ذیل ،نمونههایی از عنوانهای شرک های خصوصی و سازمانهةای
دوستی به همراه ترجم انگلیسی شنها اس

که با مراج ه بةه داراستّرجمةههةای رسةمی جمةعشوری شةده

اس  .این ترجمهها ،ترجم رسمیای اس

که سازمانهای دوستی و خصوصةی در سةربرگهةای خةود

برای مداتبات رسمی استفاده میکنند .اگرچه ممدن اس

گاهی ترجمهها درس

نباشد ،امّا این عنوانهةا

مصطلح هستند و در مدارک بدینگونه ترجمه میشوند .با چند بار مراج ه به ت دادی از داراستّرجمههةای
شهر مشهد ،این دادهها جمعشوری شد؛ همچنین ت دادی از عنوانهةا و ترجمة شنهةا از راه سةای هةای
اینترنتی شرک های تجاری و برخی نهادها و سازمانها جمعشوری شةد .در نهایة

ت ةدادی از عنةاوین

1. Recognized translation
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سازمانها ،بانکها و شرک های خصوصی و دوستی نیز با مشاهدة میدانی تابلوهای شنهةا از سةطح شةهر
مشهد یا مراج ه به پایگاه اینترنتی شنها جمعشوری شد .در ب ضةی مةوارد ،ترجمة موجةود در سةای
سند مورد بررسی با هم متفاوت بود .در مدّت دو هفته درمجموع ( )65عنوان شرک
و ( )142عنوان سازمان و نهاد دوستی و عمومی که ترجم شنها وجود داش  ،ثب
به دسیل ماهی

و

و نهةاد خصوصةی
شد.

خاص شرک های خصوصی که به طور عمده دارای اسم خاص بوده و از این سحةاظ

از سازمانهای دوستی متفاوت هستند ،دادهها در دو گروه دوستی و خصوصةی بررسةی شةد .ایةن دادههةا
برحسب عام یا خاص بودنشان بررسی شدهاند؛ از طرفی ،عناوین سازمانهای دوستی که بخشةی از شنهةا
(بدیهی اس

جمعشوری هم عنوانهای سازمانهای دوستی زمان زیادی را میطلبد) برای نمونه در اینجةا

شورده شده اس  ،به طور عمده فاقد اسم خاص بوده و بیشتر از سحاظ دقّة

ترجمة بررسةی شةدهانةد.

راهدارهای ترجم این اسامی نیز بر اساس مدل نیومارک ( )1241تقسیمبندی شدهاند تةا بتةوان شنهةا را
راح تر طبقهبندی کرد و به نتیجهگیری رسید.
 -6بررسی دادهها
در این پژوهش )65( ،عنوان شرک

خصوصی بررسی شده اس

که به منظور اختصةار در جةدول (،)2

پانزده نمونه از شن نمایش داده شده اس .
جدول ( .)2نمونههایی از اسامی شرکتها و نهادهای خصوصی
روش

ردیف

عنوان فارسی

ترجمة عنوان

1

ابزار برش کاوه

Kaveh Cutting Tools

ترجمه

2

اسدان خودرو

Scan Khodro

حرفنویسی

4

اسدان سپهر

Housing Sepehr

ترجمه

8

ایمن پارس پویا

Pars Secure Dynamic

ترجمه

Aryan Bearing

حرفنویسی
ترجمه

ترجمه

6

شرین بلبرین

5

شساک دو چرخ

Asak Double rim

5

بیم م لم

Moallem Insurance

حرفنویسی

4

پویا سیستم پارسیان

Persian Dynamic System

ترجمه

2

تاید واتر خاورمیانه

Tide Water Middle East

ترجمه

10

خان سینما

Khaneh Cinema

حرفنویسی

خطای ترجمه
تبدیل اسم خاص به عام
نگارش غلط اسم خاص و تبدیل
اسم عام به خاص
ترتیب در انگلیسی

عدم رعای

تبدیل اسم خاص به اسم عام
تبدیل اسم خاص به اسم عام،
گرتهبرداری
تبدیل اسم خاص به عام
عدم رعای

ترتیب انگلیسی،

تبدیل اسم خاص به عام
تبدیل عام به خاص
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ادامة جدول (.)2
روش

ردیف

عنوان فارسی

ترجمة عنوان

11

داروخان دکتر س یدیان

Dr. Saeidian's pharmacy

ترجمه
ترجمه

ترجمه

12

داروخان دکتر کماسی

Pharmacy Dr. kamali

14

داروسازی ثامن

Samen Pharmaceutical Co.

ترجمه

دفتر خدمات مسافرت هوایی و

Paravaran Air Travel and
Tour Agency

ترجمه

رایان پرس پارسا

Rayan Press Parsa

حرفنویسی

18

جهانگردی پرشوران

16

خطای ترجمه

عدم رعای

ترتیب زبان انگلیسی

همراه با حذف
عدم رعای

ترتیب زبان انگلیسی

با توجّه به دادههای پیشگفته مةیتةوان روشهةای اتّخاذشةده در کةلّ ترجمةههةا را در نمةودار ()1
مشاهده کرد.

نمودار ( .)1روشهای به کار رفته در انتقال اسامی سازمانهای خصوصی

در بهکارگیری روشهای اتّخاذشده خطاهای مختلفی وجود دارد .نمةودار ( )2فراوانةی وقةوع انةواع
خطاها را در این دادهها نشان میدهد.

نمودار ( .)2فراوانی خطاهای ترجمة عناوین شرکتهای خصوصی

همانطور که مشهود اس  ،در انتقال عنوانهای سازمانی به زبةان انگلیسةی ،مترجمةان از یدةی از دو
روش ترجم تح اسلّفظی یا پویا استفاده میکنند .بدیهی اس

در هر کدام از این روشها ممدةن اسة

خطاهایی به وجود شید .از شنجا که در عنوانهای سةازمانهةای خصوصةی از اسةمهةای خةاص اسةتفاده

چاسشهای زبانشناختی در ترجمه؛ برگردان نشانهای تجاری و عناوین سازمانی از فارسی به انگلیسی 52/

اسامی خاص و عام در ترجمه گاهی به راحتی امدةانپةذیر نیسة  ،خطةای

میشود و تشخیص درس

ترجمه ناشی از تبدیل اسم عام به خاص و برعد
با توجّه به ماهی

نسب

به سایر خطاها درصد باالتری ( )%85دارد.

مؤسّسات و سازمانهای دوستی یا نهادهای عمومی که به طور عمده از اسةامی عةام

تشدیل شدهاند و عنوانهای شنها به طةور م مةول صةریح و فاقةد ابهةام اسة  ،ایةن عنةاوین در دسةت
جداگانهای تحلیل و بررسی شد .درمجموع ،عنوانهای سازمانی ( )142نهاد و سةازمان بررسةی شةد کةه
به منظور اختصار ،بیس

نمونه از شن به همراه روش ترجمه و خطاهای شنها در جدول ( )4نمةایش داده

شده اس .
جدول ( .)3نمونههایی از اسامی شرکتها و سازمانهای دولتی
روش

ردیف

عنوان سازمان فارسی

ترجمة عنوان

1

اتباع خارجی ناجا

Police Department of Aliens
Affairs

2

اتّحادی باشگاههای فوتبال ایران

Football Association of Iranian
)Clubs (FAIC

سرواژه

4

اتّحادی خدمات کامپیوتر مشهد

Mashhad Computer Union

تح اسلّفظی

اتّحادی شرک های ت اونی

Khorasan Dairy Farmers Union

ترجم

8

کشاورزی گاوداران خراسان

ترجمه
ترجم
میانی

میانی

خطای ترجمه
-عدم رعای

دستور

زبان انگلیسی
خطای واژگانی
همراه با حذف

اتّحادی صنف فروشندگان و
6

سازندگان طال ،نقره و سده و

Tehran Gold and Jewellery Union

تح اسلّفظی

--

صراف تهران
5

اتّحادی عداسان و فیلمبرداران
تهران

عدم رعای
Iran Union of Cinematography

تح اسلّفظی

دستور

زبان انگلیسی ،همراه
با حذف

ادارة سجالت و احوال شخصی

4

ارشاد اسالمی

Registration and personal Status
Dept., Tehran, Ministry of Foreign
Affairs
Islamic Guidance

تح اسلّفظی

2

انجمن دندانپزشدی ایران

Iranian Dental Association

تح اسلّفظی

--

10

انجمن زمینشناسی ایران

Geological Society of Iran

تح اسلّفظی

--

11

انجمن صنفی مهندسین م مار

Architects Trade Association

مقبول

--

12

انجمن نخبگان جوان ایران

Young Iranian Elites Association

تح اسلّفظی

خطای واژگانی

14

بانک پارسیان

Bank Parsian

شوانویسی

5

وزارت خارجه

مورد قبول

-خطای واژگانی

عدم رعای

دستور

زبان انگلیسی
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ادامة جدول (.)3
روش

ردیف

عنوان سازمان فارسی

ترجمة عنوان

18

بانک توس ت اون

Toseye-taavon Bank

شوانویسی

16

بانک توس صادرات ایران

Export Development Bank of Iran

تح اسلّفظی

15

بانک شهر

City Bank

تح اسلّفظی

Bank of Industry and Mines

تح اسلّفظی

14

بانک کارشفرین

Karafarin Bank

شوانویسی

--

12

بانک کشاورزی

Keshavarzi Bank

شوانویسی

--

20

بانک گردشگری

Tourism bank

تح اسلّفظی

بانک صن

15

و م دن

خطای ترجمه

ترجمه

-تبدیل اسم خاص به
عام
تبدیل اسم خاص به
عام
تبدیل اسم خاص به
عام

تبدیل اسم خاص به
عام

نمودار ( )4انواع روشهای به کار رفته در ترجم ایةن عنةاوین را مبتنةی بةر تقسةیمبنةدی نیومةارک
( )1241نشان میدهد .میتوان روشهایی را که در انتقال عناوین سازمانهای دوستةی در ایةن دادههةا بةه
کار رفته اس

به شرح ذیل طبقهبندی کرد:

نمودار ( .)3روشهای ترجمة عناوین دولتی و عمومی

خطاهایی که در ترجم عنوانهای سازمانهای دوستی به چشم میخورند عبارتاند از :خطةا در عةدم
رعای

دستور زبان انگلیسی ،خطای واژگانی ،حذف و اضافه ،تبدیل اسم خةاص بةه عةام و بةرعد

و

خطاهای مشترک از شنجا که در ترجمة عنةوانهةای سةازمانی ،کمتةر اسةامی خةاص یافة

مةیشةوند،

مشدالت ترجمه به گونهای دیگر نمایان میشود .در این حاس  ،همانطور که مشخّص اس

(بر اسةاس

دادههای به دس

شمده در نوشتار پیش رو) رویدرد به ترجمه بهویژه ترجمة تحة اسلّفظةی از عمومیة

بیشتری برخوردار اس  ،هرچند که این نوع ترجمةه در پةارهای از مةوارد دامنة کةار را بةه طةور کامةل

چاسشهای زبانشناختی در ترجمه؛ برگردان نشانهای تجاری و عناوین سازمانی از فارسی به انگلیسی 41/

مشخّص نمیکند و ممدن اس

در متون رسمی خواننةده را سةردرگم کنةد .ترجمةههةای مةورد قبةول

(جاافتاده) در مرحل ب د قرار میگیرند .این گونه ترجمهها مورد پةذیرش متةرجمین هسةتند و در سةطح
بیناسمللی گویا بوده و خواننده درک متقابل و درستی از شنها در ذهن خود خواهةد داشة  .روشهةای
حرفنویسی ،میانی ،سرواژه ،م ادل فرهنگی و طبی ی کردن در مراحل ب دی قرار میگیرند.
 -7بحث و نتیجهگیری
چنان که یافتههای پژوهش نشان میدهد ،عمدهتةرین خطةا در ترجمة عنةاوین سةازمانی و نشةانهةای
تجاری ض ف دانش زبانشناختی مترجم در تشخیص این ندته اس

که به طور دقیةق چةه عناصةری را

باید ترجمه کند و چه عناصری را بهعینه به زبان مقصد منتقل کند .همانگونه که پیشتةر نیةز گفتةه شةد،
تشخیص اسم عام از اسم خاص در هر عنوان بسیار مهم اس  .شنجا که مترجم اسم خاص یةک شةرک
یا واحد تجاری را ترجمه میکند ،در واقع خوانندة زبان مقصد را به اشةتباه مةیافدنةد ،زیةرا بةرای مثةال
بانک گردشگری با این نام در ایران به ثب
زبانی و حقوقی اس

رسیده اس

و ترجم شن به  Tourism Bankفاقةد وجاهة

به همان شدلی که نمیتوان اسم خاصّ افراد حقیقی یا خیابانهةا را ترجمةه کةرد؛

به همین دسیل در تحلیل دادهها این نوع ترجمه به عنوان خطا در نظر گرفته شد؛ امّا مةالک و حةدّ و مةرز
تشخیص ترجمهپذیری یا ترجمهناپذیری این عناوین چیس ؟ شنچه در پژوهش حاضر پیشنهاد مةیشةود
این اس

که مالک ت یین عام یا خاص بودن عنوان ،مشابه

شن در سطح بیناسمللی اس ؛ بةه ایةن م نةا

که نهادها و سازمانها یا واحدهای تجاری که کم و بیش در هم کشورها با ماهیة

و سةاختار مشةابهی

وجود دارند ،عنوان ترجمهشدة بیناسمللیای دارند که مترجم باید از شن پیروی و عنوان را به همان شةدل
ترجمه کند.
هم کشورها یک بانک ملّی و یک بانک مرکزی دارند؛ بنابراین ترجم عنةوان بانةک ملّةی ایةران بةه
صورت نویسهگردانی Bank Melli Iranصحیح نیس

(هرچند هماکنون این خطةا صةورت مةیگیةرد)؛

بلدةه بایةد صةورت بةیناسمللةی شن ی نةی  National Bank of Iranرا اسةتفاده کةرد (بةرعد

بانةک

گردشگری یا بانک تجارت که نباید ترجمه شود) .درمورد عناوین وزارتخانهها و سازمانهای دیگر نیةز
وضع به همین منوال اس  .وزیر امور خارجه  Foreign Ministerاسة

کةه کلمة امةور در شن ترجمةه

نشده اس  ،زیرا این عنوان پذیرفتهشدهای اس ؛ امّا نباید وزیر امور خارج ایةران را هماننةد وزیةر امةور
خارج شمریدا  Secretary of Stateخطاب کرد؛ زیرا این عنوان مختصّ کشور فةدراسیای ماننةد شمریدةا
اس ؛ بنابراین دقّ

مترجم در ت یین عناصر ترجمهپذیر عامل اصةلی در موفّقیّة

ایةن گونةه از عنةاوین
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اس .
ندت دیگر در این زمینه یکسویه بودن روند ترجمه در برگردان عناوین و نشانها اس  .همةانگونةه
که پیشتر نیز اشاره شد ،ترجمهافزایی در روند برگردان عناوین سازمانی و نشةانهةای تجةاری م ضةلی
اس

که گریبانگیر مترجمان ایرانی شده اس  .ذهن مترجمان شنچنان درگیر زبان مقصد اسة

کةه گةاه

به تصوّر سادهسازی متن حتّی نامهای خاصّ زبان فارسی را نیز ترجمه میکنند و عنوانی ارائةه مةیدهنةد
که وجاه

قانونی ندارد؛ امّا در برگردان عنوانها از زبان انگلیسی به فارسی شاهد ترجمهکةاهی هسةتیم؛

به گونهای که گاه حتّی اسامی عام را نیز ترجمهنشده باقی میگذارند یا ترجم شن را در کنار اصةل کلمة

خارجی قرار میدهند و نوعی تدرار زائد را پدید میشورند .عنوان «نشری وال استری

ژورنال» نمونةهای

از این نوع ترجمهها اس .
یدی از راهدارهایی که در برخی موارد میتوانةد جةایگزین روشهةای م مةول ترجمة نشةانهةای
تجاری باشد ،ابداع برند موازی بیناسمللی در کنار نشان ایرانی اس  .نمون این روش را میتوان در برنةد
نمایشگاه تازهتأسی

بیناسمللی شهر شفتاب در تهران مشاهده کرد .طبی تاً براساس پیشةنهادهای نویسةنده

در نوشتار پیش رو ،میباید انتظار داش

که نام خاصّ شةرک

شوانگةاری شةود و فقةط بخةش عةام شن

ترجمه شود؛ بنابراین ترجم مةورد نظةر چیةزی شةبیه بةه Shahr-e Aftab International Exhibition

 Companyخواهد بود؛ امّا از شنجا که این عنوان طوالنی ،برای مخاطب خةارجی ثقیةل و غیةر مةرتبط و
غیر قابل درک بود ،این شرک

در کنار نام ایرانی خود ،اقدام به ثب

یک برند بیناسمللی کرد تا در اسةناد

خةةارجی خةةود از شن برنةةد (نشةةان تجةةاری) خةةارجی اسةةتفاده کنةةد؛ بنةةابراین عنةةوان EXHIBIRAN

 INTERNATIONALابداع شد که اسمی منحصربهفرد و بدون هیچگونه مشابه در جهان بةود .ویژگةی
خاصّ این اسم شن بود که ارتباط م نایی مستقیمی با مفهوم و کارکرد شرک

مربوطه داش

و از ایةن رو

برای مخاطب کامالً قابل درک بود ،ضمن اینده نام ایران را هم در خود داش  .این رویه در سةایر مةوارد
نیز با رعای

مالحظات حقوقی ممدن اس

قابل تأمّل باشد.

ارائ ترجمهای که بتواند همواره م نا و مفهوم متن مبدأ را به درستی به خواننده انتقةال دهةد ،دغدغة
همیشگی مترجمان بوده اس  .اگرچه وجود اسگوها و نظریاتی کةه بتوانةد متةرجم را یةاری و راهنمةایی
کنند کم نیستند ،گاهی ت دّد شنها موجب بینظمی و عدم وجود رویهای یدسان در ترجمههةا مةیشةود.
این مسهله در ترجم عنوانهای سازمانها و شرک های دوستی که بةا جوامةع دیگةر در ارتبةاط و ت امةل
هستند ،بیشتر نمود مییابد .با توجّه به دادههای جمعشوریشده و ارائ نتیجههای حاصل از شنها نیةاز بةه

44/ چاسشهای زبانشناختی در ترجمه؛ برگردان نشانهای تجاری و عناوین سازمانی از فارسی به انگلیسی

 بةدیهی.وحدت رویه در ترجم عناوین سازمانی و تجاری دوستی و خصوصی بسیار احسةاس مةیشةود
،محةدود و داخلةی دارنةد

این م ضل در ترجم اسامی خاص یا شرک های خصوصی که ف ّاسی

مفةاهیم در هنگةام ترجمةه گةاهی

اس

 امّا در ارتباطات بین اسمللی عةدم انتقةال درسة،چندان رخ نمینماید

 شموزش شةیوههةای ترجمة عنةاوین کةه، به نظر میرسد.میتواند خسارتهای جبرانناپذیری وارد کند
مترجمةان اسة

 اصلی ضروری امّا فراموششده در فرایند تربیة،اغلب ساده و بدیهی انگاشته میشود

که باید در کنار درسهایی همچون ترجم مداتبات و اسناد مورد توجّه قرار گیرد و در ایةن راه اسةتفاده
. ساختار دستوری و م نایی عناوین نیازی ضروری اس

از مفاهیم پای زبانشناختی نظیر شناخ
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