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Abstract 

In the last two decades, self-translators’ agency and their freedom in translation have 

attracted many scholars’ attention in translation studies. However, how their self-

freedom is represented has been under-researched. To this end, the present study 

intends to investigate how self-translators’ freedom is manifested in their self-

translation. Employing a qualitative approach assisted by corpus linguistic 

techniques, the original English version of the book Modern Persian Prose 

Literature together with its Persian translation were selected as the corpus of the 

study. Close examination of the books at paratextual as well as textual levels 

revealed that self-translators’ freedom can be represented as five translatorial 

behaviours, namely, addition, deletion and shortening at textual and paratextual 

levels, domestication, granularity and specification, and modification. It seems that 

what lie behind such translatorial behavior is the ownership of the authored and 

translated texts by the same person and a deep appreciation of the readers and their 

knowledge. As the author and translator of his book, Kamshad enjoys and applies 

his agency and freedom to grab his readers’ attention to the content he is creating. It 

can be suggested that self-translators’ considerable freedom in recreating their self-

translation may move the border of loyalty in translation. 
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 چکیده

 ۀ تتوز نظرینصتتا   توجّتتهیخیتتر  ۀدر دو دهتتخودمترجمتتان عمتت   عاملیتتو و ازید ِ

ا نمتود ینتا یختیتار عمت  در ا تار یمّت ،کترده یتتو ختود معطتو مطالعات ترجمه ری به 

خوبی موشتتفا ی نهتت ه یتتتوش پتتروهر  ا تتر بتتر ان یتتتو تتتا بتتا شتت ه بتتهخودترجمه

بتته   ستتا کامهتتاد، متتترجم ینرینتتی، نونستتن ه نتتر بررتتتی نتتر ی تتر خودترجمتته یز 

دیتتتتانی  غیتتری تتر  در نینتتر  ۀرونتتی ازید  عمتت  ختتودمترجم در ترجمتتتظتتاهر بی

شناتتی زبتان ۀز رونفترد کی تی و تل یتن ان بتا شتیواده یش بت نا منظتور، بتا یتتت بپردیزد

و  Modern Persian Prose Literatureب ینگلیستتتتی کتتتتتا ۀنستتتت  ی پیفتتتتره

در  و شتت  ینت تتاب  ارتتتیگتتریرین ن تتر ج نتت  پانتتهان بتتا عنتتوین   ارتتتی ۀخودترجمتت

 تتاکی یز ان بتتود کتته  هانا تتتهمتتورد تیلیتت   تریر گر تتوش  «متنتتی»و  «پیتتری متنتتی»تتط  

بتتروز  ی ترجمتتهپتتنن نتتوت ر تارهتتا   صتتورتتوینتت  بهمیازید  عمتت  ختتودمترجم 

در پیتتریمتا و متتتا،  تتتاز کوتاهتتتاز  در پیتتریمتا و متتتا،  تتر  و نمانتت ا ی تتا ه

گونتته بردیشتتو کتترد کتته تتتوین ینامیتتتاز ش یصتتلا  ت صتتیص وت و ، تنتتوّتتتاز بومی

بتا  تم مالفیتو نونستن ه بته  ی  تتا  ت  زنتاد  در یرت تا بروز ینا ر تارها  ترجمته

عمت  و عنوین مالتر متتا یصتلی، یز یختیتار کنت ش کامهتاد بتهمتنی یتتو کته ترجمته می

زبان ری یز یبتت ی تتا ینتهتا  متتا کترده تتا م ا ت   ارتتی ری یتتت اده ازید  خود نهانتوِ

 ۀری در  تتوز« و تتادیر »مترجم م هتتوم نتتابرینا ختتودب؛ بتتا ختتود همتتریه نگتتاه دیرد

و  تتللی  تم مالفیتو متتا  تنهانته کنت شخوش تغییتریت زنتاد  میخودترجمه دتتو

دلتانلی  تویننت میتتط  دینتر انتان  ی تر و بلفته شتناخو عمیتن م ا  تان ،ش هترجمه

 باشن ش ی ترجمهبر ینا ر تارها  

 خودترجمه، خودمترجم، عاملیو مترجم، ازید  عم  :هاهکلیدواژ
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 مهمقد . 1

یزنظتتتر ، 1991در تتتتا   رجمتتتهیلمعتتتار  روتلتتتن مطالعتتتات تدینرۀلتتتیا چتتتا  در یوّ

ی  یتتتو کتته یرزش بررتتتی و پتتروهر نتت یرد و پ نتت ه «خودترجمتته» (1991) 1گتتروتما

ده تتا   تقرن تاًش رونت کته پروههتگرین بته تترین ینتا مو توت نمی ینا ختود دلیلتی یتتو

مطالتت  ری ینتتا  ،بعتت ، در چتتا  دنگتتر  یز ینتتا کتتتاب، گتتروتما یز متت خ  خودترجمتته

 ۀنظرینِ  تتوزیز پروههتتگرین و صتتا   چریکتته در ینتتا  اصتتله بستتیار  ؛کنتت  تتر  می

هتتانی نیتتج ینجتتام دیده نهتتان دیده و پروهر توجّتتهخودترجمتته  ۀ، بتته پ نتت مطالعتتات ترجمتته

 بودن ش

مطتتر  کردنتت  م هتتوم ترجمتته  1994در تتتا   0و لو تتور 1کتته بستتنو 2چتترخر  رهنگتتی

بتته  توجّتته ۀرنهتت تتتوینمتتی شری بتته ترجمتته تغییتتر دیدنظرین ینتتا  تتوزه و نگتترش صتتا  

دنگتتر  ،ان زمتتان، ترجمتته چریکتته یزچتترخر  رهنگتتی دینستتو  همتتیادترجمتته ری خو

 در نظتترنهتتی شتت  کتته متتترجم بتتا بلفتته کُ ،بتته زبتتان دنگتتر ن تتود زبتتاننربرگتتردین متنتتی یز 

زنتت ش چتترخر  رهنگتتی باعتت  گتتر تا مجموعتته ملا ظتتات  رهنگتتی، بتته ان دتتتو می

ا یز ینتت هتتا ع ارتانبرختتی یز مطالعتتات ترجمتته شتت  کتته  ۀ تتوزهتتانی در پروهر پیتت ینر

)بتتری  م تتا ، هیل تترون و  ی تصتتاد -ترجمتته و یرت تتا  ان بتتا عویمتت  یجتمتتاعی بررتتتی

)بتتری  م تتا ،  2و عاملیتتو متتترجم ترجمتته، (1191، و یمینتتی رزیدها ّتت؛  2412، 5تتتاپیرو

 ی تتتر بتتتری  ترجمتتته ینت تتتابو  مستتتاا  یجتمتتتاعی و (2419، 1؛ هونگتتتوی2411بلتتتور ، 

 (ش2412، 1)کروگر

                                                           
1. Grutman 

2. cultural turn 

3. Susan Bassnett 

4. Lefever 

5. Heilbron & Sapiro 

6. translator’s agency 

7. Honghua 

8. Kruger 
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چترخر  م هتوم، بتر 1بازنونستی ی تر ۀم ابتبتر ترجمته به م نتیلو تور  ۀنظرنّمیور یصلی 

بتته معنتتا  لو تتور و بستتنو، بازنونستتی ی تتر  یزنظتتر(ش 2411یتتتتویر یتتتو )بستتنو،   رهنگتتی

کنهتی بتا همو تتو و بته علّتها  یدبتی و  رهنگتی یمترجم در تتط  متتا و ارینته ۀم یخل

در بطتتا م تتاهیم بازنونستتی ی تتر و دهنتت ش شتتف  می ی، میصتتو  ترجمتته رد عویمتت  متعتت ّ

 تنیتت هدرهمیو  «یختیتتار عمتت »و  «عاملیتتو متتترجم»متت یخلات متتترجم، مو تتوعاتی چتتون 

یشتتتیاو و تتتوین متتترجم بتته عمتت  »(ش عاملیتتو متتترجم بتته معنتتا  2414، 2ین  )وولتت شتت ه

تتتاز  ترجمتته بتتری  خویننتت گان ی تتر یتتتو و نتتا متنات ( 1 صش ،2414، 1)بتتوزلیا« کتتردن

 (ش2414، 0ع  یلله)

لی نیستتو انچتته گ تتته شتت ، خودترجمتته چیتتج  بتتیر یز بازنونستتی متتتا یصتت بنتتا بتتر

یتتتو کتتته یز موه تتتو دوزبتتتانگی  ی نونستتتن ه ،( و ختتتودمترجم، صتتتر ا2411ً)بستتنو، 

ا یمّتت؛ کنتت ختتود ری بازنونستتی می ۀلیتتی ی تتر یوّمنتت  یتتتو و در شتترینا یجتمتتاعی خاصتتّ بهره

دهنتت  کتته خودمترجمتتان یز ازید  عملتتی برخوردیرنتت  کتته هتتا   ا تتر نهتتان میپروهر

 (ش2411، 5ین  )کریوزمترجمان عاد  یز ان میروم

تتتوین بتته تجلتتج  ختتودمترجم می و یختیتتار عمتت ِ عاملیتتوها  مهتتم مطالعتته یز جن تته

گر  نونستتن ه در کتته میتتانجیشتتاره کتترد یدر ینتتا  تتوزه  2دوگانتته م تتاهیم یصتتو  بتت نهی و

نونستتن ه »همچتتون  ی (؛ م تتاهیم دوگانتته2411، 1ن یتتتو )کتتوردننگلیباعتت  ا یمتتر ترجمتته

و و ینتتا تجلتتج  رنهتته در ماهیّتتعلّتتش «شتت همتتتا یصتتلی و متتتا ترجمه»نتتا  «و متتترجم

متتترجم نتتا  بتتر نونستتن هبنتت   یولونوو  یهمّیّتتودر ینتتا  تتوزه  چریکتته ؛خودترجمتته دیرد

زمتتان متنتتی بتتا دو زبتتان مت تتاوت شتتود، زنتتری هتتممی م تت وش شتت هترجمه بتتر یصتتلی متتتا

چنتت ینی نتت یرد )هاکنستتون و  یهمّیّتتومتتترجم  دینتتر زبتتانی نونستتن ه و  وجتتود دیرد

                                                           
1. translation as rewriting 

2. Wolf 

3. Buzelin 

4. Abdallah 

5. Krause 

6. dichotomies 

7. Cordingley 
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یصتلیِ دومتی یز نتر متتا خلتن  نست ۀ»همچنتیا در  ریننت  خودترجمته  (ش2441، 1مانسون

نستت ه »گونتته بردیشتتو کتترد کتته ینتتا تتتوین ینتتا(ش می2 ، صش2411کتتوردننگلی، « )شتتودمی

ختودمترجم یز  هتارها  بترد؛ چریکته می تتای متتا ری زنتر  2م هتوم یصتالو «یصلی  انونته

پتترنر  و شتتفو انی نویومتتانر ر 1ونتتوتی ۀشتتود کتته بتته گ تتترهتتا می ی تتترکوبگرینه

 شمترجم یتو

 ی تترِ 0بتتازنونمِ ی در مقتتام تّتت ینتتا یتتتو کتته ختتودمترجم برینگیج تلمّتت ۀمستت لبنتتابرینا 

ها ووجتتود میتت ودنکتته  ی  ر تتهمترجمتتی  کنتت  تتتاتر عمتت  مییصتتلی هتتم ازیدینتته

ری بتتا زوینتتا  نظتتر  موجتتود در  تتتوین ا تتار خودترجمتتهش میپانر ری بستتته یتتتوودتتتو

ها ا در ت ستتیر نا تتتهکتترد، یمّتتونره چتترخر  رهنگتتی، بررتتتی مطالعتتات ترجمتته، بتته ۀ تتوز

صتا   ی تر یتتتو و  د تار ری مترجمتتی خلتن کترده کته ختون انت   ریمتوش کترد کته ینتا ا

 (ش2411، 5دیری  تمام یختیاریتی یتو که یز مترجم عاد  تل  ش ه )تانتونو

بتته خودترجمتته معطتتو  شتت ه،  ۀپروههتتگرین بته پ نتت  توجّتتهیخیتتر  ۀدر دو دهتت بایننفته

خوبی شتتان بتتهرتتت  نمتتود عینتتی یختیتتار عمتت  خودمترجمتتان در ا تتار خودترجمهنظتتر می

 ۀبته شتر  ینگیتج ،هتا  ینتا  توزههیپرو موشفا ی نه ه یتتوش در  قیقتو، بیهتتر متورد

تتتاز  دو متتتا بتتری  دو ینتت  و کمتتتر پروههتتی چگتتونگی منات پردیخته انخودمترجمتت

رو، پتروهر  ا تر بتر ان یتتو تتا بتا بررتتی یزینتا گروه خوینن ه ری بررتی کترده یتتوش

نتتی، چگتتونگی یتتتت اده یز ازید  عمتت  متتترجم ینری نتتر ی تتر خودترجمتته یز نونستتن ه 

تل یتتن کی تتی و  رونفتردمترجمتان ری بررتتتی کنت ش بتت نا منظتور، نگارنتت گان بتا یتتتت اده یز 

غیردیتتتانی در نینتر متترجم  نونستن ه نتر تیلیت  ینتا ی تر بته  لتم  ی  بهپیفرهان با شیوه 

 ازنر پاتخ دهن  ین  تا به پرترپردیخته

 ناب ؟شان تظاهر میینی چگونه در ا ار خودترجمهیختیار عم  خودمترجمان ینر -

                                                           
1. Hokenson & Munson 

2. originality 

3. Venuti 

4. rewriter 

5. Santoyo 
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 پژوهش ۀپیشین. 2

 ه و علیهخودترجمه: لَ. 1. 2

کنتت ، شتتان ری مترجمتتی دنگتتر ترجمتته مینوشته یزانفتتهپمبستتیار  یز نونستتن گان 

ی ینتتا متتتا بتتا نوشتتته نوشتتته انتتان نیستتو و  تّتت ینعفتتا شتت ه نابنتت  کتته متتتا ترجمهدرمی

 ۀگیرنتت  تتتا ختتود بتتری  ترجمتتتصتتمیم میینتتا نونستتن گان  دیردشها  اصتتله ینهتتان  رتتتن 

( و 2410) 1بولتت رنکار شتتون ش بتتر یتتتا  نظتتر گتتروتما و و نبههانهتتان دتتتونوشته

ختتود ری بتته  ۀی  یتتتو کتته در ان نونستتن ه نوشتتت هپ نتت(، خودترجمتته 2411) 2هاکنستتون

ی  گونتتهیتتتو، کتته هاکنستتون معتقتت   گونتتهانکنتت ش خودترجمتته زبتتانی دنگتتر ترجمتته می

، 2411) «یتتو یدبیّتاتنتا تا هتر یرت تا ی بتیا دو  بته دن تا »یز ت سیر و تو تی  کته  یتو

 (ش0 شص

ها  و جنتت ، ینقلتتاب نتتا تتت تیمهتتاجرت ناخویتتتته بتته علّتت دلتتانلی همچتتون ت عیتت ،

شتتودش تیاتتتی و ی تصتتاد  و یجتمتتاعی در و تتاِ ختتودمترجم، باعتت  بتتروز خودترجمتته می

« بازنونستتی ی تتر یصتتلی»معتق نتت  کتته خودترجمتته چیتتج  بتتیر یز  نظرینصتتا  برختتی یز 

تویننتت  ینتتا پ نتت ه ری بتته چهتتم  ریننتت   نمی دلیتت ( و بتته همتتیا 2411نیستتو )بستتنو، 

بازنونستتی  م ابتتهبهخودترجمتته »ی  بتتا عنتتوین در مقالتته( 2411) بستتنو  رد ب یننتت شمنیصتتربه

و  5، نانستتی هیستتتون0ومترجمتتان زنتتاد  همچتتون تتتاموا  بفتت ، ا تتار نونستتن ه «1ی تتر

اورده  نقتت ختتود یز هیستتتون  ۀنظرنّتت تلنیتت  منظوربتتهو ری بررتتتی کتترده  2ریبینت رینات تتتاگور

 در ذهتتاهتتا هتتا و تغییتتر ینتتا زبانا زبانبتتی شتتفا »و وجتتود کتته خودترجمتته بتته علّتت

کنتت  ، هیوتتتتون یذعتتان می تتا باینا (ش12 شص« )متتترجم، عملتتی دشتتویر یتتتو نونستتن ه 

و [ …] شتتون ها بستتته میینتتا شتتفا  ۀهمتت»شتتود عمتت  خودترجمتته تمتتام میکتته زمتتانی 

یتتتت لا   بستتنو (ش12 شص« )مهتتهود یتتتو کاملتتاً ضتتور ختتودمترجم در هتتر دو متتتا 

                                                           
1. Van Bolderen 

2. Hokenson 

3. the self-translator as a rewriter 

4. Samuel Bekett 

5. Nancy Huston 

6. Rabindranath Tagore 
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کنت ، ختود ری بتا ان پیت ی می متترجم صت ی  کن  خودترجمته ریهتی یتتو کته نونستن ه می

 کنن ه یتوشا معتق  یتو ینا عم  غیر رور  و گمریهیمّ

ی  ، نونستتتن ه2یز گلنتتتو م تتتونم  ولییش نقتتت ( هتتتم در مقالتتته2411) 1 نستتتترنگرو

 کنت میعتا بستنو یتتوش م تونم یدّ ۀنظرنّتبتر  تلنیت  هتر کته مُ اوردمتی کانادینی،-ینگلیسی

(ش 20-25 شص)صتت« یتتتونتتر مو تتوت مهتتابه  بتتار نوشتتتادو ا تتارم همچتتون  ۀترجمتت»کتته 

ی  مانتتهگرونستتترود بتتاور دیرد کتته خودترجمتته بتته بیهتتودگیِ کهتتی ن نتتر نقاشتتی بتتا رن 

 (ش2411مت اوت یتو )

نتته  ریننتت   در تتتو  دنگتتر متتاجری هستتتن  پروههتتگرینی کتته معتق نتت  خودترجمتته 

انت ش تلتا  و تو بته شتمار نمییینهتان خودترجمته،  یزنظترکنن هش بیهوده یتو و نته خستته

یش نقلتتی یز ( نفتتی یز ینتا پروههتتگرین یتتو کتته در مقالته2411تتانتونو ) تتتجیر نولیتو 

خودترجمتته هماننتت  تصتتونر  درون انینتته، ینعفاتتتی یتتتو یز »اوردها  بتتارهدرینا، 1یُرزِک

دهت  و هتم تصتونر دنگتر  یز ان انینته هتم ان تصتونر ری بازتتاب می ۀا شیهتیمّ؛ متا یصلی

ترجمتته، متتتا یصتتلی دنگتتر  یتتتو دکتته خومعتقتت  یتتتو  یو (ش24 )صش« کنتت متتنعفم می

یتتتو، بتته زبتتان دومتتی منتت  هتتا بهرهیز انهمیهتته  نونستتن ه کتته هتتانیازید  همتتۀ بتتا»کتته 

 کنتت  کتتهمی وتتتلر نقتت ( یز ریبتترت 2411گرونستتتن  )(ش 24 )صش «برگردینتت ه شتت ه یتتتو

دهت  تتا بته ختودمترجم یجتازه می»کنت  ینتا یتتو کته می اورشتگ تیانچه خودترجمته ری 

(ش تتانتونو بتر ینتا بتاور یتتو کته 20 )صش «خویهت ، دیشتته باشت هرگونه ازید  ری کته می

  (ش29 )صش« یتو یصلی ش یهبه متا  ن رتبهش ه متا خودترجمه»

ینجتاد همتان ی ستا  در م تا  یا  منظوربتهرتان ن معنتا  متتا م ت ر در متتا مقصت  

گونتته بردیشتتو کتترد ن یناتتتویها  مهتتم ترجمتته یتتتوش پتتم میمتتتا مقصتت ، نفتتی یز جن تته

 ،ا تتار ختتودش یتتتو ۀچتترین تتت ج  بتتری  ترجمتتکتته دینستتتا زبتتان دوم بتتری  نونستتن ه، 

معنتا و پیتام متتا یصتلی ری بیتان و منتقت   توینت نمیجتج ختودش  کمهتی دینت  می چریکه

                                                           
1. Gronstrand 

2. Galant Mavis 

3. Orzek 
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یتتتو،  توجّتتهدرختتور  یننجتتا، انچتته بازنونستتی بتتودنو  کنن ه بتتودنخستتتهکنتت ش  تتارن یز 

 دیشتا  م ازید  و یختیار عم  یتوش

 هاخودترجمه: چرایی. 2. 2

زنتت ، نیازمنتت  ا تتار ختتودش می ۀی  دتتتو بتته ترجمتتدینستتتا یننفتته چتتری نونستتن ه

( در 2410گتتتروتما ) یزنظتتترشتتتناخو تتتتویبن تتتتارن ی و یجتمتتتاعی زنتتت گی یوتتتتوش 

ن ه و دیردا نفتتی نونستت و دو نقتتر کتته دو ش صتتیو ش صتتی  تتر یمخودترجمتته متتا بتتا 

مهتابهش همتیا مو توت باعت    ترز ت فتر و عقیت ۀو بتا نعنتی نتر هونّت؛ دنگر  متترجم

ینتتا اشتت  و ب هشتتود تتتا ختتودمترجم در مقانستته بتتا متتترجم عتتاد  ازید  بیهتتتر  دیشتتتمی

   یتوش در ترجمهمنهل تغییریت  ازید 

زبانته دوترجمته باشت ش  توینت   ریتتر یز علا ته بته  تاّهتا  خودترجمته میدلان  و ینگیجه

 بتتهو نیتتاز  ج نتت بالتتا  زبتتانی، تلتتاش بتتری  نتتا تا م ا  تتان هتتا  و دیشتتتا مهارت بتتودن

مستتتقیمی در ینت تتاب  ریننتت  خودترجمتته  تتتل یری  ج نتت ، همگتتی شتتنی ه شتت ن در جامعتته

 (ش2410بول رن، ؛ گروتما و و ن2411دیرن  )هاکنسون، 

یزنظتتر شتتودش متیمتت  میو  ختتودمترجم، نیازهتتا و  هتتارهانی یتتتو کتته  ۀینگیتتج

شتتناخته اشفارتتتاز  خویتتتو  تترور  ینستتان بتتری  »خودترجمتته  (1124) 1ونلستتون

زمتانی  ،(ش ینتا نیتاز191 شص« )یتوا نیتاز   ترور  بته دنت ه شت ن و شتنی ه شت ن ش ن

 ،نتتا بتته دلانتت  تیاتتتی زدهپتتمختتود  ۀمتتترجم یز جامعتت نونستتن ه  شتتود کتتهمی ررنتت پُ

تترکِ و تا، یز دتتو دیدن م ا ت  رک و تنر شتودش ی تصاد  و یجتمتاعی مج تور بته تت

ری در پتتی دیرد و نونستتن ه بتتری  پونتتا مانتت ن ریهتتی جتتج نتتا تا م ا تت  تتتازه نتت یردش بتتری  

 درار عطّتتینتت ش تتتور ، م تتالی اورده ۀ، نونستتن 2ارعطّتت  متتربولتت رن یز م تتا ، گتتروتما و و ن

ه خودترجمته رو  بت« تتاکو کتردنرهتا بتری  بته تلاش ویکتنردر »بیتان کترده کته  جانی

 رنتت  کنتت یدبتتی عتترب کم ۀنونستتن ه ری در جامعتت عنوینشتت نر بتتهگر تتته  اورده تتتا نادنتت ه

 (ش122 شص ،2441)

                                                           
1. Wilson 

2. Samar Attar 
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 بن  تقستتیم 1«کلتتان»و  «ردخُتت»( دلانتت  خودترجمتته ری بتته دو تتتط  2419)شتتی تاکاها

مچتتون ت عیتت  نتتا تیاتتتی هیجتماعی ی تصتتاد  وتتتط  کلتتان، شتترینا یجتماعیکنتت ش در می

و نتتا   تتتوین بتته دلانتت  ش صتتی، هنتتررد، میمهتتاجرت وجتتود دیرنتت  و در تتتط  خُتت

 یتتوکمّو و یز ینتتا دو تتتط  بتتر کی یّتت هرکتت یمها  یدبتتی یشتتاره کتتردش بلنتت پرویز 

 2و یک رنتتو یدبتتی ی لیتتودر نظتتام زبتتانی و  بتتودن ی تتر مستتتقیم خویهنتت  دیشتتوش ۀخودترجمتت

نا یز زبتتان متتادر  و بتتودن در نظتتام یدبتتی نتتا  ریننتت  ی رگتتریر یتتتوش ترجمتته بتته نیتتج بتتر ی

)تاکاهاشتتی،  تتتوین دلانتت  نونستتن ه بتتری  خودترجمتته دینستتوری هتتم می 1غالتت  تتاکم نتتا 

 (ش2419

بولتت رن کتته گتتروتما و و ن  ورهمتتاندیردش  تتتل یربتتر خودترجمتته  نیتتجشتترینا ی تصتتاد  

ی  ستت لهنتتر کتتتاب  طتتور بتتری  ناشتتر م ۀترجمتت ها  متتالی(، جن تته2441کننتت  )بیتتان می

کتتتابر  ۀترجمتت ۀپتتی و نار تتانتی نونستتن ه یز نیتتودرهتتا  پتتیش ونرینرپردردتتتر یتتتو

ها  دوزبانتته بتتری  هبنتتابرینا گتتاهی نونستتن ؛ شتتودباعتت  صتتر  پتتو  و زمتتان زنتتاد  می

ا گتتاهی  تتارن یز ینتتا مهتتفلات، یمّتت؛ شتتون کار ترجمتته میبهر تتر ینتتا مهتتف ، ختتود دتتتو

ا ی  یتتو کته توتتتّ خودترجمته، عت م ر تتانتر یز میصتو  ترجمته بتری دلیت  نونستن ه 

 ینی یتتو کتهیتتوش پتم خودترجمته همچتون ویتتطه شت ه چتا ینجام و مترجم دنگر  

؛ 2410 ،بولتت رنر ذهتتا دیرد بیتتان کنتت  )گتتروتما و و ندهتت  انچتته دبتته نونستتن ه یجتتازه می

 (ش2411هاکنسون، 

خوش نتت گی ی تترید مهتتاجر ری دتتتو، زکتته گ تتته شتت ، دور مانتت ن یز و تتا  ورهمتتان

ی تترید پتتم یز مهتتاجرت، دچتتار ی ستتردگی،  تتم تنهتتانی،  معمولتتاًکنتت ش تغییتتریت زنتتاد  می

 نونستتن گانشتتون ش همتتیا عویمتت  بتتری  متی 0دیدن  تتن یاهتتارنظرتی و یزدتتتوبیترین هتتونّ

کننت  تتا ختود ری در کهتور مقصت  میبیهتتر ینتا مهتاجرین تتعی  شمو وعی خطرناک یتو

بته م ا  تانی کته کیلومترهتا یز نونستن ه دور  کتردن ختوشد ان جامعته بهناتتانن ش نیج به 

                                                           
1. minor and major levels 

2. minor and major language and literature 

3. dominated or dominating system 

4. writer’s voice 
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و نتا تی تتازه بتری  شتناخکنت  تتا هتونّهستن ، کار اتانی نیستوش پتم نونستن ه تلتاش می

دهتت  کتته زمتتانی رم می ،( ترجمتته2412) 1پتتولتج  ۀکهتت  ختتود ینجتتاد کنتت ش   تتن گ تتت

(ش همچنتتیا 101 شص« ) نتتکنمفتتان میی تترید بتته شتترینا یجتمتتاعی و زبتتانی ج نتت   نق »

در زبتتان و   ستتاب امت نبتهخویهتان »پتولتج  معتقت  یتتتو کته ترجمته بتتری  ی ترید  کتته 

 (ش101 شص) نوعی یتتریتر  یتو « رهن  کهور میجبان هستن 

بته زبتان دوم ختود در کهتور همتان زبتان  ( معتقت  یتتو نونستن گانی کته1990) 2یِز هر

  ستتاببه 1«دنگتتر »بیننتت  و می« گتتروه ی لیتتو» عنوینبتتهنونستتن ، ختتود ری در جامعتته می

 ۀر ختتود ری ترجمتته کننتت ش انتتان دربتتارکنتت  تتتا ا تتااننتت ش همتتیا یمتتر انتتان ری تهتتونن میمی

دهت  تتا در می نونستن  و ینتا خودترجمته بته ینهتان یجتازه رهن  و مستاا  خودشتان می

 م ا  ان خود ری گسترده کنن ش ۀشرینا ت عی ، دینر

کته انتا ختودمترجم، تیتو ینتا شترینا  تادر  تتای در پاتخ به ینتا ( 2442) 0لارکوش

هتتا  زبتتانی کنتت  ونرگیتتتعی می خودخودبتتهیش ری   تتک کنتت  نتتا نوشتتتهیتتتو تتت ر 

معمتتو   ان ینتتویت غیتتر ینتتا نتتوت یز ترجمتته یز اگونتت می ؟بتترد بتته کتتار رهنتت  میجبتتان ری 

بلفته  ؛ی  ختارجی ترجمته کنت نونستن ه یزنیسو کته متترجم ختود ری امتاده کنت  تتا متنتی 

نمادهتا   رهنگتی »شتود کته ختودش نونستن ه شتروت می ترجمته بتا ختودِ یننجا  ریننت در 

ترجمتته (ش 291 شص« )کنتت میتتیا ختتارجی ری بتته زبتتان ختتودش نتتا بتترعفم ترجمتته می

 یباشت  و  تّت هامیت ودنوو  مرزهتا ی  یز کنتار گریشتتا همتۀانهوینت  نهتتخود می ،کردن

 ت رها تتوین  همیت  کته مترز میتان ختود و دنگتر  انمی[ …]  تر  زدن ریتر یز خود » با

 (ش291 شص« )کرده  ابو نیسوهم که  فر می

 

 

 

                                                           
1. Polezzi 

2. Ezzaher 

3. the other 

4. Larkosh 
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 در خودترجمهت اقی بازسازی و خل . 3. 2

مستت ولیو متتترجم در   تتا   امیتتانر ( 2442) 1نتتورد یزنظتتربتته متتتا یصتتلی  و تتادیر 

 تتتل یرهمتان  برینگیتتج ِ( معتق نت  کته 1912) 2نظرین همچتون پتتالوم ویتتوش برختی صتتا  

ینجتاد ینتا  تم در خویننت ه و  پتم ، و تادیر  یتتوشمتتا مقصت  ۀمتا یصلی بتر خویننت 

هتتا و دیرد تتتا یز روشمتنتتی در  یتتا  بتتا متتتا یصتتلی، متتترجم ری بتتر ان متتی ۀترجمتت

یتتتت اده کنتت ش  تتتاز بنتت   دوبتتاره و تل ینهانی همچتتون بازنونستتی و ع ارتیتتتتریتر 

(ش 1912 )پتتالوم و، بستتتگی دیرنتت تتتط   هتتم و درک خویننتت ه  هتتا بتتهکتتاربرد ینتتا روش

شتتود تتتا ی  بتتری  متتترجم میینگیتتجههتتا  م تت ر و مقصتت ،  تتاوت میتتان  رهن و ت نادرتتتتی

نعنتتی و تتادیر   ،کتته ینتتا ختتود کنتت تتتاز  متنات در متتتا ترجمتته تغییریتتتی دهتت  و ان ری 

ممفتا یتتو و و تادیر بتودن، تنهتا بته علّترتتو معنتا، قا  دُمعمولاً با ینتبه خوینن ه ه  ش 

 یز بیا برودش یصلی متا تل یر

ینتقتا  پیتام متتا یصتلی بته متتا   ا  پرتر ینتا یتتو کته متترجم تتا چته ینت یزه در

تتتوین متتترجم ری نیتتج انتتا می مقصتت  ازید یتتتو؟ یگتتر نونستتن ه ری مالتتر متتتا یصتتلی بتت ینیم،

، 1912) 1شتت ه دینستتو؟ بتتری  پاتتتخ بتته پرتتتر دومتتی، انتتتوین پوپتتون مالتتر متتتا ترجمه

بازتتتابی یز متتتا یصتتلی نیستتو  صتتر اًنتتر متتتا،  عنوینبتتهترجمتته » اگونتت ( می221صش 

 ش«خالن نر وی عیو هم باش  عنوینبهتوین  بازتابی یز مترجم بلفه می

با در نظر گر تا ینتا نفتته کته در خودترجمته، نونستن ه و متترجم هتردو نتر شت ص 

میتجین ازید  و یختیتار عملتی کته ختودمترجم دیرد بتیر یز نتر متترجم عتاد  هستن  پم 

ختتودمترجم صتتا   متتتا م تت ر ( »2410بولتت رن )و و ن نظتتر گتتروتما بتتر یتتتا یتتتوش 

کتته مطلتتوب  گونتتهانمتتتنر ری ( و  تتن دیرد 129 شص) «ی و چتته  تتانونیچتته یخلتتا یتتتوا 

برگردینتتان »تتتوین گ تتو کتته متتترجمیا عتتاد  می رویزینتتاترجمتته کنتت ش   تتر یوتتتو 

 تور ن ینتاتتوی(ش می2410ازیدنت  )ا خودمترجمتان و تادیر نیستتن  ولتی یمّت ،«و ادیر  هستن 

گیر  دیرنتت  )گتتروتما یتتتتن ا  کتترد کتته خودمترجمتتان رهتتانی بیهتتتر  در  ریننتت  تصتتمیم

                                                           
1. Nord 

2. Palumbo 

3. Anthon Popovic 
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شتود کته باعت  هانی ختتم میینتا ازید  وی عتی بته گتر تا تصتمیم ( و2410بول رن، و و ن

بته ختودمترجم  تن ینجتاد تغییتریت زنتاد  انچته شتودشدومتی می یصتلیِ ام ن متاِبه وجود 

ی ستتا  ازید  و رهتتانی یتتتو کتته یز  تتم مالفیتتو یو امتت ه یتتتوش دهتت ، در ترجمتته می

تر عمت  کنتت  تتتا پیتتام متتتا ا انتتهتوینتت  خلّپتم ختتودمترجم در  یتتا  بتتا متترجم عتتاد ، می

متتتا  تتتاز متنات مقصتت  و تتن دهتت ش  برتتتان  و متتتا ترجمتته ری بتتا خویننتت ۀیصتتلی ری 

شتودش بفتو دنت ه می خوبیبتهمتتا مقصت  در ا تار تتاموا  بفتو  ۀبتا خویننت ش ه ترجمه

تتتتترنا ینرلنتتتت  ، نفتتتتی یز پرکتتتتارترنا و معرو  نونمنمانهتتتتنامه( 1919-1924)

زبتتان دومتتر نعنتتی  رینستتو   ری بتتهخودمترجمتتان معاصتتر یتتتوش یو بیهتتتر ا تتار ختتود 

 کردشیش، ینگلیسی ترجمه میها ری به زبان مادر و تپم ان نوشومی

و الیّتتن کتترد کتته پتتیر یز اغتتاز  عّ، بفتتو یذعتتا(1915) ی  بتتا کتتاکِره مدر مصتتا  ه

ا پتتم یز درنا تتو یمّتت ،یش، نفتتی یز ا تتارش ری در یختیتتار مترجمتتی  تتریر دیدهخودترجمتته

صتر   جا بتهب ر ن سو ترجمته و ونترینر ان بته ینتا نتیجته رتتی ه کته بهتتر یتتو 

ختتتودش  یو نوشتتته دور یتتتتو، یزانچتتتهها و تتو بتتتری  ونتترینر متنتتتی کتتته  رتتتن 

تتابر شتودش بفتو معتقت  بتود زمتانی کته ختودش ا تارش ری ترجمته ک ۀکار ترجمتبهدتو

 کن شمترجم دنگر  ری ونرینر و پیرینر می ۀتر یز زمانی یتو که ترجم ، اتانکنمی

کتته یو  ( معتق نتت 2445و هاکنستتون ) (1995) 1بفتتو، لِتتو  ۀبتتا بررتتتی ا تتار خودترجمتت

، متتتا ی ها  ترجمتتهکارگیر  برختتی یتتتتریتر بتتا ینجتتاد تغییریتتتی در متتتا ترجمتته و بتته

( در 1921) 2متتتا یصتتلیش روبتتی کتتوها تتتل یرج نتت  دنگتتر  خلتتن کتترده بتتا همتتان پیتتام و 

یشتری  کامت  بتر هتر دو  گونت  بفتو بتامی «1تاموا  بفتوا ختودمترجم» با عنوینی  مقاله

 رهنتتت  هتتتر دو کهتتتور، بتتته هنگتتتام خودترجمتتته یز  وو ینگلیستتتی  زبتتتان  رینستتتو 

یتتتت اده کتترده تتتا م ا  تان مقصتت  ری بتتا ختتود  «ی تا ه»و  « تتر »هانی همچتتون یتتتریتر 

 ۀبفتتو متتورد  عجیتت  و برجستتته در  تتوز نظتتر کتتوها، بتته و دیتتتتانر همتتریه کنتت ش

کنتت  کتته متتا ن انتت  نیتتج ینتتا مو تتوت ری مطتتر  می (2411) خودترجمتته یتتتوش هاکنستتون

                                                           
1. Levey 

2. Ruby Cohen 

3. Samuel Beckett: The self-translator 
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زنتتری  ،کننتت  ری بتته بتتاد ینتقتتاد بگیتترنم نتتا یصلا هتتان کنتتیم گانی کتته خودترجمتته مینونستتن

خویتتتته دینتت  چتته میری دیرد و میکتتار صتتلا یو ینتتا »نونستتن ه تنهتتا ش صتتی یتتتو کتته 

 1در ینتتا ریتتتتا، کمپتترتش (215 ش)ص «خویتتتته تو تتییر دهتت بگونتت  و چگونتته می

بررتتتتی عاملیتتتو و خودترجمتتته در دو با تتتو مت تتتاوت  ۀپ نتتت  ۀبتتتا مقانستتت( 2411)

کمپتترت  ۀش نتتتانن مطالعتتکتتردری مطالعتته پتترنر  خودمترجمتتان در ینتالیتتا و لهستتتان رؤنتتو

هتتا در ترجمتته، عمتت  خودترجمتته ری رغتتم مو تتر نتابریبر زبتتانعلتتی کتته تاکی یز ان یتتتو 

هتا  شتیوهکتم خودمترجمتان یدبتی بته دتتو چریکتهتوین نوعی توینمن تتاز  پن یشتو می

یز ختتود بتتروز  تتتللی یهانهتتان ختتودِ یدبتتی مت تتاوتی نستت و بتته ی تتر م تلتت  در ترجمتته

مقالتتات  مال تتانمتتتون دینهتتگاهی   بتته بررتتتی خودترجمتت( 2421) 2ی  زومتترش دهنتت می

ری هتتا  تتت فی در متتتون خودترجمتته ور ادینهتتگاهی پردیختتو و درنا تتو برختتی یز نتتو

بتته ری  «وجتته مجهتتو »ردنتتابی کتتردش بتتری  م تتا  خودمترجمتتان  نگتتر ججایتتتوین بتتا متتی

کننت  و بت نا ترتیت  ینتا ونرگتی کته ختاص متتون خ تر  ترجمه متی 1«غیر صر ی»شف  

 شودشعربی یتو در متون علمی گنجان ه می

بته هنگتام ترجمته  خودمترجمتانرتت  کته به انچه گ ته ش ، چنتیا بته نظتر می توجّهبا 

ی  در ر تتتار در تتتط  گستتترده توینتت میکننتت  کتته ی تجربتته میا تتار ختتود، ازید  عملتتی ر

 خوبیبتتهشتتان تظتتاهر بیرونتتی پیتت ی کنتت ش ینتتا ازید  عمتت  در ا تتار خودترجمتته ی ترجمتته

بتتروز  پتتروهر  ا تتر در نظتتر دیرد بتته توصتتی  شتتف ِ ،رویزینتتا  نهتت ه یتتتوش ویکتتاو

 بپردیزدش ، سا کامهاد ،ازید  عم  خودمترجم ینرینی

 پژوهشروش . 3

 پژوهش ۀپیکر انتخاب. 1. 3

ینرینتی، نتام  ستا کامهتاد یز میتان نفتی یز  خودمترجمتاندر پی جستتجو بتری  نتا تا 

یش در  تتو  مصتتا  ه ش  ستتا کامهتتادبتتراورد تتتر 0«تتتی  ارتتتیبیبی» ۀشتت ف ها برنامتته

                                                           
1. Kampert 

2. Al Zumor 

3. periphrastic structures 

4. BBC Persian 
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هتتانی یشتتاره کتترد کتته در لنتت ن نوشتتته بتتودش در نفتتی یز کتاب ۀترجمتت برنامتته بتتهبتتا مجتتر  

 یدبیّتاتتتارنخ دکتتر  ختود ری در بتاب  ۀستا کامهتاد رتتالها  بیهتتر، درنتا تیم  یبررت

بعتت ها تصتتمیم  و ش در لنتت ن منتهتتر کتترد «کم تترنن»ینهتتگاه د وهمّتت بتتامعاصتتر ینتترین، 

 گیرد تا ینا کتاب ری به زبان  ارتی ترجمه و در ینرین منتهر کن شمی

 نثر تاریخ معاصر ایران ۀکامشاد و خودترجم حسن. 2. 3

 ۀدنتپلم یز م رتت گتر تادر یصت هان بته دنیتا امت ش بعت  یز  1140 سا کامهاد در تتا  

ی  کتتردش پتتم یز پانتتان  قتتوو تیصتت ۀ، بتته دینهتتگاه تهتترین ر تتو و در رشتتتیصتت هان یدب

م و در انجتا معلّتر تو  (ابتادین) شترکو ن تو بته جنتوب ینترین کتار درتیصتیلاتر بتری  

ی کارکنتتان ینرینتتی شتترکو ن تتو شتت  و بتته پرتتتتارین ینگلیستتی هتتم در  زبتتان ینگلیستت

هتتتا  یدبتتتی کتاب ۀهمچنتتتیا در یو تتتات  تتتریغتر، بتتته ترجمتتتاموختتتوش یو  ارتتتی می

 پردیخوشمی

شتت ن در دینهتتگاه کم تترنن بتتری  یدیمتته تیصتتیلاتر در مقطتتر دکتتتر ،  پرنر تتتهپتتم یز 

وزدش در زمتتان تیصتتی  در یز و  خویتتتتن  تتتا بتته دینهتتجونان ینگلیستتی، زبتتان  ارتتتی بیتتام

ختود ری ن تر  ارتتی بتا تمرکتج بتر نونستن گان ینرینتی  ۀکامهاد مو توت رتتالمقطر دکتر ، 

، 1ن تتر  ارتتتی معاصتتربتتا عنتتوین  ختتود ۀینت تتاب کتتردش پتتم یز د تتات یز رتتتال و ا ارشتتان

دینهگاه یز و  خویتتو تتا ینتا رتتاله ری ونترینر و پیترینر کترده و یز ان کتتابی درختور 

ینتا زبتان بیترون بیتاوردش چنت  دهته بعت ، کتتاب  ستا ت رنم ن ر  ارتی بته دینهتجونان 

ستو ر تانو و  ا ینتا ترجمته نتوینیمّت ؛کامهاد، زنر نظر ختودش، بته  ارتتی ترجمته شت 

نستن ه بتر ان شت  تتا کتتابر ری بته  ارتتی ترجمته کنت ش پم ختود نو شری در پی دیشته باش 

 چا  کردش گریرین ن ر ج ن   ارتیپانهینا کتاب ری نهر نی با عنوین 

 شتت هنوشته ،یدبیّتتاتو متترت ا بتتا تتتارنخ  دیتتتتاننادر نینتتر  کتتتاب ن تتر  ارتتتی معاصتتر

ی بتا  تّت بتری  انتان کته»مهاد در ینا کتاب، ا تار یدبتی ری بررتتی و نقت  کترده تتا یتوش کا

(ش در ینتتا 1 شص ،1112)کامهتتاد، « نیتتج تتتودمن  باشتت ا تتار یدبتتی معاصتتر اشتتنا نیستتتن  

                                                           
1. Modern Persian Prose literature 



 115ششش                                                          شان خودترجمه ا ار در خودمترجمان عم  ازید  نمود 

 

 

معاصتتر و همچنتتیا نونستتن گان مهتتم ری  یدبیّتتاتا تتار مهتتم کتتتاب، کامهتتاد تلتتاش کتترده تتتا 

م تتت ا  ارتتتی هتت یدبیّتتاتچهتتمگیر ینتتا نونستتن گان بتتر  تتتل یربررتتتی کنتت ، همچنتتیا یز 

بتتری  دینهتتجونان  ینتتا کتتتاب کتته کنتت می بیتتان کتتتابر متتۀگ تتته یتتتوش در ب هتتی یز مق ّ

، کتتتابر ری بتته 1112کامهتتاد در تتتا  یتتتوش  شتت ه تهیتته ارتتتی ختتار  یز ینتترین  یدبیّتتات

 یدبیّتات دینهتجونان بتری  کتتاب یز زبان  ارتی ترجمته کترد و تو تی  دید کته ینتا نست ه

 ۀبرنامتت) یتتتو شتت ه ری تتیمن نتت  علا ه یدبیّتتات ارتتتی و انتتان کتته بتته ینتتا  تتوزه یز 

 ش(1119،  ارتی تیبی، بیدنگرع ارتبه

 پژوهش طرح. 3. 3

تیلیت   بتر یتتا رو  نتا پتروهر، کی تی یتتوش پتروهر پتیریصتلی ی تر  ینت تابی 

یعت ارتتتنجی بتتری   شیتتتو نا تتته نان تیقّتت ۀخودترجمتت ۀکی تتی کتتتاب و نستت و  1یتتتتقرینی

بنتتابرینا در ؛ کتتردنم یتتتت اده «ی پیفتترهشناتتتی زبان» کمّتتی لیتت ، یز روشها  ینتتا تینا تتته

هتتا در متتتا کتاب هتتا  یلفترونیفتتی ن ا ،هتتاتیلیتت  کی تتی کتاب ینتتا پتتروهر پتتم یز

هتتا  کی تتی مقانستته تیلی  برختتی شتت  تتتا نتتتانن ان بتتا بارگتتریر  «متنتتی ۀپیفتتر»ی تتجیر نرم

 شگیر ، م نانی د ین  ریهم اوردشود و ترینجام بری  نتیجه

 هشپژو فرایند. 4. 3

یش خودترجمتته ۀلتتیا چتتا  کتتتاب و نستت هتتا  د یتتن و معت تتر، یوّبتتری  دیشتتتا دیده

هتتا  ، چا خودترجمتته بتتود بررتتتی میصتتو هتت   پتتروهر  یزانجاکتتهینت تتاب شتت ؛ 

 ین، پروههتگرن ستو دنگر ری کته ونریتتته شت ه بودنت ، یز  ریننت  پتروهر ختار  کتردنمش

اشتنانی پیت ی  دنت  و هت   یصتلی ان ۀ توت و زیونتمتا کتتاب یصتلی ری مطالعته تتا بتا مو

و  یدبیّتتتتاتتتتتتارنخ  ۀدر دتتتتتت Modern Persian prose literatureکتتتتتابِ  ش نتتتکن

 شگیردمی ریر غیردیتتانی 

صتتتورت گر تتتوش  «متنتتتی»و  «یریمتنتتتیپ»ی  دو کتتتتاب در دو تتتتط  بررتتتتی مقابلتتته

و  متته،  هرتتتو مطالتت ش مق ّهتتا در تتتط  پیتتریمتا یز جلتت  کتتتاب شتتروت شتت تیلیتت 

                                                           
1. inductive 
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 صت یه بته صت یهها  موجتود در متتا کتتاب یز دنگتر متویرد پیریمتنتی بودنت  کته پانونم

 صتتورتکتتتاب بهدر یبتتت ی هتتر  ،یتت  در تتتط  متنتتیلتی منظوربتتهبررتتتی و تیلیتت  شتت ن ش 

  انتت  صتتورتبهتتتا  بارگتتریر  شتت گوگتت  درینتتو  و در  ضتتا  درامتت ی  د پتتی هتتا  ان 

«Word » هتتتا ش  ان  نتتتدربیان «Word»، هتتتا  یملتتتانی بررتتتتی شتتت ن  و غلا ود ّبتتته

 اصتله بته نتر وی ت  ت ت ن  شت ن ش تتپم هرک یم تصتیی  شت  و کلمتات ترکی تی بتا نیم

جملتته، هتتر جملتته بتتا نتتر  اصتتله یز دنگتتر  جتت ی شتت ش بهی  و جملهبتتری  بررتتتی مقابلتته

هتتا بتتا یتتتت اده یز علتتاام تتتجاون   ماننتت  ختتود کتاببنتت   معیتتار ینتتا ج یتتتاز ، ب ر

 بودش «علامو تعج »و  «تای علامو »، «نقطه»

، شتت هترجمهتتتهولو در بررتتتی کی تتی جملتتات متنتتاار در متتتا یصتتلی و  منظوربتته

 ریختتوینی شتت ن ش در ینتتا  1«یکستت »ی تتجیر شتت ه در صتت یات گستتترده نرمهتتا  اماده ان 

 تتتریز شتت ن  تتتا بررتتتیی تتجیر هرکتت یم یز جملتتات متتتا م تت ر و مقصتت  بتتا نفتت نگر همنرم

ی  یوتتتو در ی  متتترجم کتته نمتتود ازید  عمتت  نتتا یتتتتریتر  ترجمتتهکی تتی ر تتتار ترجمتته

هتتا  گتتر تا چارچوبها بتت ون در نظتتر ی  نتتا یتتتتریتر تر شتتودش ر تتتار ترجمتتهمتتتا تتتاده

یتتو  شتانان نتاداور ها  ترجمته بررتتی شت ن ش مربتو  بته یتتتریتر  ۀموجود در پیهتین

روهر  ا تر در دتتتته تیقیقتتات پتت ،ی و یتتتقرینیرونفتترد کی تتینت تاب بتته  توجّتهکته بتتا 

 0و مانفتتا 1تتتاگنی نتتی بتتونلی زعمبتتهکتته  ش در ینتتا رونفتتردگیتتردمی تتریر  2«متت یرپیفتتره»

پروههتتگر نیتتاز بتته چتتارچوب  یتتتو، 5«پیفتتره»مقابتت  رونفتترد م تنتتی بتتر  ۀ( نقطتت2441)

یز د   ام هدتتتوبههتتا  نا تتته ۀیتتتطوبهنتت یرد کتته  ی شتت هتعییا یز پتتیرنظتتر  و م هتتومی 

هتتا پروههتتگر بتته وجتتود شتتویه  و نمونتتهمتت یر پیفتترهبلفتته در رونفتترد  ،شتتود یتت لنتدیده 

هتتا  ختتاص پیفتتره پتتی کنتت  و بتته ونرگتتیپتتردیزد، یلگوهتتا  تفتتریر  ری مهتتاه ه متتیمتتی

شت ه بررتتی شت ن ش همچنتیا تمتام بتردش بت نا ترتیت  کت  کتتاب یصتلی و خودترجمهمی

هتتا و ا تتار یدبتتی بودنتت   تتر  شتت ن  تتتا متتتا مستتتقیم یز کتاب هتتا  و جملتتاتی کتته نق 

                                                           
1. excel spreadsheet 

2. corpus-driven 

3. Tognini-Bonelli 

4. Manca 

5. corpus-based 
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ها  نمونتتته ۀدر ینتهتتتا بتتتا مقانستتت مترجم باشتتت شرو، متنتتتی ختتتالص یز نونستتتن ه پتتتیر

بن   ی  ختتودمترجم دتتتتهر تارهتتا  ترجمتته ۀهتتا، نیتتوو متترور مجتت د ان شتت هیتت ری 

تتتت ری  و صتتورت ی تتجینر نا تتو کتته پتتم یز یب نا 1پتترنر  پتتروهرشتت ن ش ی مینان

هتتانی کتته در مقانستته بتتا متتتا یصتتلی دتتتت وش تغییتتر شتت ه بودنتت ، ج یتتتاز  تمتتام ب ر

یزان هتتا پردیختتو و پتتمگتتریر  انی  و نامبن   ر تارهتتا  ترجمتته  بتته دتتتتهنگارنتت ۀ یوّ

شتت ه ری تیلیتت  و نتتوت یتتتتریتر  هتتا  یتت ری یز دیده %24ی صتتورت مجتتجّنگارنتت ۀ دوم به

مهتت ص شتت  پانتتانی  «بستتتگی پیرتتتون تترن  هم» ۀهتتا بتتا میاتتت ص کتتردش در ینتری مهت 

 ,r = 0.8یتتو )  و   ریتتر شت ه توتتا دو پروههتگر یز تتط   ابت ها  ینجامبن  دتتته

p < 0.05مربتتو  بتته برختتی یز ر تارهتتا   ها نا تتته تلنیتت  منظوربتته ،بعتت  ۀدر مر لتت (ش

 3.4.4W 2«ینتفانتر» ی تجیرنرمدو کتتاب در  هتا  ان ختودمترجم، بتا  ریختوینی  ی ترجمته

میاتتت ه شتت ن ش بتته ینتتا  5«نمونتته-نتتوت»و نستت و  0«نمونتته»، 1«نتتوت»،  ریوینتتیِ  (2014)

و بتتا  2متتتا تتتاده صتتورتبه  یوّ ۀتهیتته شتت ه در مر لتت «Word»هتتا  منظتتور در یبتتت ی  انتت 

 باشن ش ی جیرنرمذخیره ش ن  تا  اب   ریخوینی در  1«نونیف  ههو بیتی» رمو 

 پژوهش هاییافته. 4

توینتت  بتته ، ازید  عمتت  ختتودمترجم مید یتتن در تتتط  پیریمتنتتی نهتتان دید بررتتتی

، همچتتون  تتر ، ی تتا ه نتتا یلاعتتات و  تتر  و ی تتا ه پیریمتنتتجانی ی ّشتتف  جابتته

 شت هیعما تغییتریت  کته یتتو شتانان نتاداور  ؛ختود ری نهتان دهت  ،هتاپانونمجانی هجاب

گیتتر  در یمتصتتم چریکتته ؛گیتتردنمیپتتروهر  ا تتر  تتریر  ۀبتتر رو  جلتت  کتتتاب در  تتوز

جملته دو بهههتا و بررتتی جملتیلیت  دیده بتا ناشتر یتتوش ۀبتر عهت  خصتوص یتاتتاًینا 

 عنوینبتتهمهتت ص شتت  ازید  عمتت  کامهتتاد  ستتا کامهتتاد،  ۀخودترجمتتمتتتا یصتتلی و 

                                                           
1. trustworthiness 

2. AntConc 

3. type 

4. token 

5. type-Token ratio 

6. plain text 

7. UTF8 
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نتا  ر  ت ،تتاز ی ا هها  ی  نتا یتتتریتر مترجم ی تر ختود بته شتف  ر تارهتا  ترجمته

بتتروز نا تتته یتتتوش در یدیمتته  تتتاز یصلا  و 1ت و ت صتتیصتنتتوّ تتتاز ،بومی تتتاز ،کوتاه

 پردیزنمشها میبن  با ذکر م ا  به شر  هر نر یز ینا دتته

 سازیاضافه. 1. 4

بتتا بررتتتی دو متتتا یصتتلی و خودترجمتته، مهتت ص شتت  کتته در متتتا خودترجمتته، 

تتتاز  نتتا بستتا وینه، ع تتارت، جملتته و نتتا پیتتریمتا )ماننتت  ی ا هدر تتتط   تتتاز  هی ا

و در تتتطو   ت  متنتتوّهاها بتته گونتتهتتتاز نتتا ی ا هصتتورت گر تتته یتتتوش یهتتا( پانونم

هتا نفتی یتتم ی ترید و مفان تتاز ی ا هیتتوش بتری  م تا   شت هینجامم تل  معنتا و نیتو 

 یتوشمورد  221کتاب تریتر  کاربرد ینا یتتریتر  در  ریوینی هاتوشیز ینا نمونه
- [1]. Under the command of Reza Khan, the Cossack Brigade stationed 

at Qazwin marched into the capital and overthrew the weak government 

(p. 54). 
 تتتو به میاارپن  رضاااخان برنگتتاد  تتجیو مستتتقر در پانگتتاه  تتجونا بتته تتترکردگی -

 .(21 صش) پانت و به  رکو درام  و دولو ناتوین و و ری برین یخو

 Reza« )ر تتاخان»گونتته کتته مهتت ص یتتتو، در متتتا خودترجمتته، ع تتارت همان

Khan صتر اً ،ینتا تغییتریترتت  بته نظتر میش یتتو ردهتغییتر کت« ر تاخان میترپنن»( بته، 

 شتت هیعما لاعتتات و تتتط  دینتتر تتتارن ی نتتا جغری یتتانی یو بتته دلیتت  تغییتتر م ا تت  و ی ّ

تتترباز  بتتیر ن تتود و  ر تتاخان 1299یتتت ن   دوم کودتتتا  یز پتتیر بالتتا، ۀیتتتوش در نمونتت

پتم یز کودتتا  -شت هتا  عصتر  اجتار دیده میننری  عنتوینی کته  قتا بته- «میترپنن»عنوین 

شت ش ینتا عنتوین شتناخته میبتا متردم  ۀدر میتان تتودها به و  یعطا ش  و ر اخان تتا تتا 

« میتترپنن»شتتنی ن ع تتارت  ، بتتری  م ا تت   ارتتتیزبانبرخلتتا  م ا تت  ینگلیستتی

 و انر تارن ی یتوا ر اخانِ ننری  نه پادشاهش تیر دهن ۀنهان
- [2]. The scene of the first is a modern European-style night-club, 

examples of which are now numerous in Tehran (p. 114). 

                                                           
1. granularity and specification 
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  دیتتان ن سو، کلتوب شت انۀ مت رنی بته تت ر یروپتانی یتتو کته یم تا  ان صینه -

 (ش120 )صش شوددر تهرین  ریوین دن ه می [سی خورشیدیهای دهۀ سال]یننر 

یمش هستتت زبانلاعتتات بتتری  خویننتت ه  ارتتتیدر م تتا  دوم نیتتج شتتاه  ی تتا ه کتتردن ی ّ

هتتا  شتت انه در ینتترین کلو کامهتاد در متتتا خودترجمتته، در کروشتته ی تتا ه کترده کتته ینتتا 

هتتا  کهتتور کلو  ۀپتتم یز ینقلتتاب یتتتلامی همتتخورشتتی   بتتوده؛ زنتتری  14 ۀم تتتص دهتت

 (1)م تتا   هتتانی دتترتتتی ن یشتتتن  و ن یرنتت شبستتته شتت ن  و متتردم دنگتتر بتته چنتتیا مفان

 ایتو نونمالاعات به شف  پی ّ تاز ی ا ه نمونۀ
- [3]…, moreover the pagan Tartars’ disregard for Islamic institutions; 

coupled with the overthrow of Caliphate, reduced the influence of writers 

in Arabic, and this in itself proved an unexpected advantage to the Persian 

language (p. 6). 
بتتا  تتتورمبتته نهادهتتا  یتتتلامی،  دنابتتی تارتارهتتا ِ یتتتوجّهبتتینتتا گرشتتته، یز ی -

 نتتامنتظرهینتا ختود متوه تی  دید کتهتترنگونی خلا تو، ن توذ نونستن گان عربتی ری کتاهر 

 .(14 )صش (1بری  زبان  ارتی بود )

 :1پانویس * 

برگتتردین  زنتتر ری بانتت  نتتام بتتردا هتتا کتابیز میتتان ا تتار معتترو  ن تتر ینتتا دوره 

نامتته یز لهجتته   تتر   ارتتتی؛ مرصتتادیلع اد؛ یلمعجتتم  تتی معتتانیر یشتتعار یلعجتتم و مرزبان
 تارنخ جهانگهاش

و تتادیر  بتته متتتا یصتتلی مطالعتتات ترجمتته،  ۀبرینگیج  تتوزنفتتی یز م ا تت  جنجتتا 

رتتت  کتته ختتودمترجم ختتود ری معتتا  یز خودترجمتته، چنتتیا بتته نظتتر می ۀیتتتوش در  تتوز

دهتت  تتتا بتته ختتودمترجم یجتتازه می ، تتم مالفیتتو متتتادیشتتتا دینتت ش رعانتتو و تتادیر  می

در زبتتان و م ا تت  ینجتتام  عویمتت  زنتتاد  همچتتون تغییتتر بتتر یتتتا  در متتتا تغییریتتتی ری

خویننت ه صتورت گر تته  در ینا م تا ، اوردن پتانونم در متتا ترجمته بر ست  نیتازده ش 

تر  ا بتته منتتابر د یتتنهتتا کمتتر کنت  تتتی  ینتتا نتتوت متاتوینتت  بتته خویننتت گان  ر تهکته می

 مریجعه کنن ش
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 سازییا کوتاه حذف. 2. 4

، کاربردهبتتههانی کتته کامهتتاد هنگتتام خودترجمتته کتتتابر نفتتی دنگتتر یز یتتتتریتر 

بتته نظتتر بتتوده یتتتوش در تتتط  وینگتتانی، ع تتارت نتتا جملتته  «تتتاز کوتاه»نتتا  « تتر »

برختی یز  ،کامهتاد یزنظترکته  شت هینجامتتاز  بته ینتا دلیت  رت  که ینا  ر  نا کوتاهمی

در برختتی یز ی تتا ی و غیر تترور  بتتوده یتتتوش  زبان ارتتتی خویننتت ه لاعتتات بتتری ینتتا ی ّ

 ی گونتتهبه کنتت میمتتویرد ختتودمترجم پتتم یز  تتر  ع تتارت، جتتانگجننی بتتری  ان ینت تتاب 

 در تریتتر یتتتریتر  ریوینتی ینتا ختودش، نقصتی در پیتام یصتلی ینجتاد نهتودش  زعمبه که

 یتوشمورد  12متا 
- [4]. Aziz Agha had been happily married but turned out to be barren. 

So with her consent the husband brought a second wife, asīgha (a wife by 

temporary marriage), into the house (p. 162). 

شااوهرش بااا امتت ش یزدوی  کتترد ولتتی نتتازی یز اب در و میمنتتو ا تتا بتته خوشتتیعجنج -

 (ش112)صش  ای به خانه آورداو صیغهرضایت 

کتته در متتتا یصتتلی دیختت  پرینتتتج امتت ه، در خودترجمتته کاملتتاً « صتتیغه» ۀتو تتی  وین

متتا یصتلی م هتوم  ۀخویننت شت ه یتتوش بتری   نیتج پتاک« همستر دوم»ش ه و ع ارت  ر 

عنوین م هتتومی یتتتلامی یتتتو، نااشناتتتوش پتتم  تترور  بتتوده تتتا کامهتتاد بتته کتته« صتتیغه»

نونستتن ه تو تتییی بتتری  ینتتا وینه بیتتاورد و خویننتت ه ری بتتا م هتتوم ان اشتتنا کنتت ش کامهتتاد 

 و ینرینتی بتودنصتر ِ چریکته معتقت  بتوده م تا  ر به یتتو، ینا تو ی  ری  تر  کترده

 در کهور  با  وینیا یتلامی، با ینا وینه و کاربرد ان خوب اشناتوش زن گی

- [5]. This stirs the violinist, and the couple starts dancing to a mad 

tune interrupted by the singing of Hafiz's line (p.114). 

ری رو   کمتتان شااده خااودیازخودبینتتا ترینتته ونولونیستتو ری بتته هیجتتان دراورد و  -

 ش(120)صش  خوین یش ری زنر ل  می«اویز رو  جوینی»غلتان  و شعر  ا ک، زه می

بتته معنتتا  ر صتتی ن « dancing» ۀگونتته کتته مهتت ص یتتتو، وین تتا  هماندر ینتتا م

نهستتته یتتتوش یتتتت اده یز برختتی « ختتود شتت نیزخودبی»جا  ان ع تتارت و بتته شتت ه ر 

تتاز ، بته دلانت  متره ی هتا، در صتنعو چتا  نتا  یلمها نتا  یلمها نا م اهیم در کتابوینه

نا تیاتی ممنتوت یتتو و کامهتاد بتا اگتاهی یز ینتا مو توت و ی تمالتاً بتا در نظتر گتر تا 
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دتتو بته  تر  و تتپم جتانگجننی ینتا وینگتان زده هتانی، عوی   یتت اده یز چنتیا وینه

 یتوش
- [6]. In the tenth century, Firdawsi, author of Persia's national epic the 

Shāhnāma (“The Book of Kings"), had done something similar, though it 

could be shown that in the Shāhnāma he had indulged in far more criticism 

(albeit by innuendo) of existing political trends than did the modern 

“historical" novelists (p. 42). 

ی ینترین هتم در  ترن چهتارم و اغتاز  ترن پتنجم هجتر  لّت ردوتی ترینن ۀ  ماتتۀ م -

ها  یز رونتت  شتتاهنامههتتا  تتتوین گ تتو ینتقادچتته مییگر، کتتار  مهتتابه ینجتتام دید بستتاچه

« تتتارن ی»نونستتان مریت  بیهتتتر یز دیتتانصتتورت کنانتته( بتتهچنتت  بهتیاتتتی دورین )هر

 (ش11 )صش عصر ج ن  یتو

 شت ه  تر  شتاهنامهمهت ص یتتو، نتام ی تر  ردوتتی نعنتی  (2)در م ا   همچنان که

 ۀزبانر وین تا دینتتر م ا تت   ارتتتیتتتوین گ تتو کامهتتاد بتتا در نظتتر گتتریتتتوش می

و ی تتا ی بتتودن و کتتارینی ان ری بتته علّتت ۀری  تتر  کتترده و همچنتتیا ترجمتت« مهناشتتاه»

 بردیشته یتوش یکلّبهن یشتا بری  م ا   زبان دوم 

 سازیبومی. 3. 4

کتتتابر، هوشتتیارینه برختتی م تتاهیم ری همچتتون یعتت ید و  ۀکامهتتاد در زمتتان خودترجمتت

جالتت  در ینتتا ب تتر،  ۀش نفتتتکتترده یتتتوتتتاز  بومی غیتترهتتتارنخ و وی تت  پتتو  و 

 شیتومورد  21ها تاز کتاب یتوش مجموت بومی تریترتاز  در پیوتتگی بومی
-[7]. The Samanid period (A.D. 820-998), characterized by simple, 

straightforward, and laconic prose very close to the Persian spoken by an 

educated man toda (p. 3). 

 نستت تاًونرگتتی ان ن تتر تتتاده، رتتتا و متتوجج و  کتته( .قاهاا 383-261)تتتامانی  ۀردو-

 (ش19 )صش کردگان و  رهی تگان یمروز  بود ش یه زبان تیصی
- [8]. Under foreign pressure the second Majlis was also forcibly 

dissolved in 1911 (p. 34). 

 ش(21 )صش منی  ش  ه. ق 133۱مجلم دوم نیج، زنر  هار خارجی، در  -

-  [9]. In October 1925 the Majlis deposed the last Qajar king, Ahmad 

Shah, and entrusted Rizā Khān with provisional power to conduct the 

affairs of the state (p. 54). 
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ری یز  ،شتتاه، اختترنا پادشتتاه تلستتلۀ  اجتتاری ی م لّتتمجلتتم شتتوری  م 1140در ابتتان  -

 )صش خان ویگتتریر کتتردتتتلطنو خلتتر و  فومتتو مو تتو و یدیرۀ یمتتور دولتتو ری بتته ر تتا

 ش(11

تتتاز  روشتتی بتتوده تتتا م ا تت  و تغییتتر در نینتتر و م ا تت ، گتتونی بومیبتته علّتت

تقستتیم کتتردن بتتری  ت تت ن  یعتت ید بتته زبتتان یولتتر رهتتا کنتت ش وزبان ری یز  رب ارتتتی

و تتو  دن تتا  م تتا  ر کمتتر کتترده تتتا و تتانر ری بهکامهتتاد بتتا یتتتت اده یز ینتتا روش بتته 

 کن ش

 و تخصیص عتنو . 4. 4

 ۀی تتر ختتود، یز دیمنتت ۀان بتتود کتته کامهتتاد بتته هنگتتام ترجمتت ها  د یتتن  تتاکی یزبررتتتی

نتتام  «تتنتتوّ» ی  کتتهتر  یتتتت اده کتترده یتتتوش  ریوینتتی ینتتا ر تتتار ترجمتتهتوینگتتانی متنتتوّ

شتت ش  تلنیتت نمونتته -نستت و نتتوت ۀا میاتتت نا تتته  تتوو بتت بتتودشمتتورد  52 درمجمتتوتگر تتو 

تعتت ید نمونتته در بتتودش  2021و در کتتتاب  ارتتتی  9554تعتت ید نتتوت در کتتتاب ینگلیستتی 

 (ش2و  1 ها شف ) بود 19009و  15221کتاب ینگلیسی و  ارتی به ترتی  

 

 
 کانت از کتاب انگلیسیانت افزارنرم. خروجی 1شکل 
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 شدهخودترجمهانتکانک از کتاب  افزارنرم. خروجی 2شکل 

 

 4112و در کتتتاب خودترجمتته  4112نمونتته در کتتتاب ینگلیستتی -بنتتابرینا نستت و نتتوت

 شت وینگانی بیهتر باش  اکی یز تنوّ توین میدر خودترجمه  تربجرگ رن  بودش 
- [10]. Following the death of Karim Khan the Zand in 1779, fifteen 

years of fratricidal war weakened the power he had succeeded in 

establishing over a large part of former Safavid domains (p.9). 

درگیاااری و ، پتتتانجده تتتتا  و هتتتتش 1191زنتتت  در  ختتتاننمکرپتتتم یز درگرشتتتو  -

صتت و  مستتتقر تتتاخته   تت رتی ری کتته و  در ب تتر بجرگتتی یز  لمتترو پیهتتیا برادرکشاای

 (ش21 )صش ضعی  کردبود ت
- [11]. Poetry was until the nineteenth century an immensely important 

vehicle of literary expression in Iran, […] (p. xii). 

 […] بتود، یدبتی بیتان مهتم بستیار ۀوتتیل نتوزدهم  ترن تتا ینترین در شااعری و شاعر -

 ش(10 )صش
- [12]. Anșārī's second book, Sizda-yi Nawrūz ("The Thirteenth Day of 

the Year", 1932), opens in the festive mood of a Persian New Year but 

becomes progressively grimmer […] (p. 61). 
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 جشاان و شااادی(، در  تتا  و هتتوی  1111) ساایزده نااوروزکتتتاب دوم ینصتتار ،  -

اور رود بتا شتر  رنتن و تیقیتر  تجنمتی تترریپچته شتود ولتی هرغاز میتا  نو ینرینی ا

 ش(91 )صش گرددتر میها  کرد مقیم شما  غرب کهور تیرهخانویده

هتتا  متتتا یصتتلی یز دو وینه در متتتا یزی  برختتی وینهدر متتتا خودترجمتته، کامهتتاد بتته 

 ارتتتی یتتتت اده کتترده یتتتوش کامهتتاد اگتتاه یتتتو کتته در زبتتان ینگلیستتی برخلتتا   ارتتتی 

در  ،غال تتاً ،هتتاا در زبتتان  ارتتتی ینتتا ج ویمّتت؛ وجتتود دیرنتت  معتت ود  1«هتتا  زبتتانی وجُ»

 شرون ها نا نوت نوشتار  متا به کار میمفالمه

 ۀمعنتتانی وین ها مال تتهت دیدن بتته وینگتتان، در متتویرد  کامهتتاد بتتر علتتاوه بتتر تنتتوّ 

 ۀجتتانگجنا ری گونتت ۀتتتوین وینکتته می ی گونتتهبهموجتتود در متتتا یصتتلی ی تتجوده یتتتو، 

گر تتوش ینتتا یتتتتریتر   در نظتترتتتر ییز نتتر م هتتوم کلّ ی زنرمجموعتتهتر نتتا ختتاص

 نام گر وش «ت صیص»

- [13]. The first open conflict between the people and the government 

took place after the granting of the notorious Tobacco Concession, which 

resulted in the riots of 1891 [p. 20]. 

پتتم یز یعطتتا  یمتیتتاز نا رجتتام تن تتاکو  حکومااتن ستتتیا برختتورد علنتتی متتردم بتتا  -

 (ش11 )صش اوردپیو ری در شته 1141 ها شورشرو  دید که 

- [14]. An attempt was made to urge the Iranian Government to accept 

the Anglo-Persian Agreement of 1919 (p. 35). 

 ینتترین بپرنریننتت  دولااتری پتتیر کهتتی ن  و کوشتتی ن  ان ری بتته  1919پتتم  تتریردید  -

 ش(54 )صش

- [15]. While in that office his duties took him to Persia several times, 

and during his last visit the prime minister of the time asked him to stay at 

home and take part in his Cabinet as the minister of labour (p. 94). 

در  تتیا ختت مو ختتود چنتت نا بتتار بتتری  ینجتتام واتتان  یدیر  بتته ینتترین ر تتو و در  -

بمانتت  و در  در وطاان[ یز یو خویتتتو  ستتا علتتا وزنر ان زمتتان ]اختترنا دنتت یر ن ستتو

 ش(101 )صش کابینۀ یو وزنر کار بهود

                                                           
1. near doublet 
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- [16]. He feels an absolute stranger at home and finally, giving up the 

attempt to settle down with his own people, finds a teaching job among the 

wandering tribes (p. 108). 

کنت  و بالتاخره یز کنتار امت ن بتا نجدنفتان ختود ی ستا  غربتو می خانه و وطاندر  -

 ش(159 )صش شوددوش میبهشون  و اموزگار ینلات خانهخود دتو می

اد  م تلتت  یتتتت اده کتترده بتتری  نتتر وینه، یز دو معتتهتتا  بالتتا، ختتودمترجم در م تتا  

و  « فومتتو»بتتار امتت ه یتتتو و وینگتتان  21در متتتا یصتتلی  «government»ۀ یتتتوش وین

ۀ ینتت ش همچنتتیا وینبتتار در متتتا خودترجمتته ام ه 22و  21بتته ترتیتت  هرکتت یم  «دولتتو»

«Home»  22بتته ترتیتت   «خانتته»و  «و تتا» هتتا اورده شتت ه و وینه بتتار 21در متتتا یصتتلی 

عنوین مالتر و متتترجم انت ، کامهتاد بتهها برمیگونته کته یز بررتتیینت ش همانام ه بتار 10و 

ت در ترجمته ها  تتارن ی و تیاتتی ختود دتتو بته ینجتاد تنتوّمتا، بتا یتتت اده یز دینستته

زده یتتتوش همچنتتیا یتتتت اده یز معنتتا  یتتتتعار  و تتا نتتا « government» ی  ماننتت وینه

مهتتاجرت  یدبیّتتاتی  یز اگتتاهی و  یز کتتاربرد ینتتا وینگتتان در توینتت  نهتتانهمی خانتته نیتتج

و زن اتتاز  متتا و جلتوگیر  یز تفتریر نتر وینه نفترده باش  و ینا کتار ری صتر اً بته علّت

 یتوش

 سازیاصلاح. 5. 4

ها  لاعتتات و ینتت هی ّ وهتتا  یصتتلا  زبتتان شتتان  بتتتوین خودترجمتته ری نفتتی یز روش

و چته  باشت بتا ینتهتار متتا یصتلی  زمتانهملی دینسوش چته خودترجمته موجود در متا یص

ها  تغییتتر متتتا یتتتوش لاعتتات نونستتن ه نفتتی یز گجننتته، یصتتلا  کتتردن ی ّتتتلخیرها بتتا تتتا 

توینتت  تصتتیی  نتتا جتتانگجنا میخودترجمتته  عمتت در زمتتان لاعتتات و دینتتر نونستتن ه ی ّ

هانر ری بتتا کمتتر کنتت  تتتا ینتت همتتترجم  توینتت  بتته نونستتن ه شتتودش همچنتتیا ینتتا روش می

 یتوشمورد  2 در ینا ی ر هاتاز خوینن گان م تل  و ن ده ش تع ید یصلا 
- [17]. He left Yalta and chose to live in Istanbul. He died in the year 

1328/1910 when he was nearly sixty (p. 18). 

میلتتاد   1914 1121فنا گجنتت  و در یز نالتتتا ر تتو و در یتتتتان و  تتتُ  ناچاربتتهپتتم  -

 ش(04 صشدرگرشو )در همیا شهر  سالگیهفتادوسهدر 
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- [18]. During the two following years of interregnum, “Persian cabinet 

ministers', according to Browne, were hardly “able to hold office, much 

less act, without the sanction of the Russian and British Legations' (p.34). 

 توینستتتن ینمتتوزنتترین کابینتته ینتترین »بعتت  ، بتته گ تتته بتریون،  سااه سااال تی  تت ود  -

ه رتت  بته تتا چت ها  رو  و ینگلتیم مقتام ختود ری   تک کننت ب ون تصون  تت ارت انه

 (ش21 )صش «یننفه کار  ینجام دهن 
 - [19]. In the numerous works of ‘Abbās Khalili, editor of the daily 

Iqdām-e.g. his Insān ("Man", 1924), Intiqām ("Vengeance", 1925), Asrār-i 

Shab ("Night's Secrets", 1926), and Rūzigār-i Siyāh (“Black Days", 

1931)—the chief themes are women's rights, compulsory marriages, 

prostitution, and moral lapses of youth (p.60). 

 ت یم، بتری  نمونته در روزگتار تتیاه ادبیر روزنامتۀ شمار ع تا  خلیلتی، تتردر ا ار پر -

(، مضتتمون عمتت ه  قتتوو 13۱5)اساارار شاا  ( و 1140(، ینستتان )1140(، ینتقتتام )1141)

 (ش  92)صش  ها  یخلا ی جوینان یتوها و لغجشها  یج ار ،  یزنان، یزدوی 

اگاهانته بتته  ،کاملتاً ،گونته بردیشتو کترد کته کامهتاد بته هنگتام خودترجمتهتتوین ینامی

و کته بته علّینازده شتان  بتههتا دتتوتغییر تتا نونستن ه و همچنتیا تتارنخ ینتهتار کتاب

تر و معت رتتر دتترتتی پیت یکرده یتتوش در مقانسته بتا متترجم عتاد ، کامهتاد منابعی د یتن

 هی  پانوشو نا تو ییی یریاه ن یده یتوشبری  ینا تغییریت 

 گیرینتیجهبحث و . 5

بردیشتو  گونتهیناتتوین ، میها  نا تو شت ه در متتا خودترجمتهر بته یتتتریت توجّه با

تا  ت  زنتاد  در یرت تا  بتا  تم مالفیتو نونستن ه بته متنتی  هاکرد که بروز ینا یتتریتر 

( 2411گونتته کتته کتتوردننگلی )انکامهتتاد رتتت  بتته نظتتر میش کنتت یتتتو کتته ترجمتته می

ری بتته ختتود ه نتته دیده کتته یختیتتار عمتت  و ازید   ،لتتر متتتا یصتتلیما عنوینبتتهگونتت  می

تتتوین گ تتو کتته کامهتتاد بتتا یتتتت اده یز ارزو  ان هستتتن ش پتتم میمترجمتتان عتتاد  در 

ازید  عمتت  ختتود در ینجتتاد تغییریتتتی  ریتتتر یز  تت  معمتتو  در متتتا خودترجمتته، توینستتته 

بتتا زبان ری یز یبتتت ی تتتا ینتهتتا  متتتا بتتا ختتود همتتریه نگتتاه دیردش م ا تت   ارتتتیتتتا  تت   

تتتوین دنتت  کتته ها   ستتا کامهتتاد یز نونستتن گان ختتارجی، مینگتتاهی یجمتتالی بتته ترجمتته

یت زنتتاد  خوش تغییتترخودترجمتته دتتتو ۀ تتوزدر  ری «و تتادیر »م هتتوم ینتتا متتترجم، 



 101ششش                                                          شان خودترجمه ا ار در خودمترجمان عم  ازید  نمود 

 

 

 ینتتا منجتتر نهت ه یتتتوشخودترجمتته بته بتت تر شتت ن متتا  ،لجومتتاً ،یتکتته ینتا تغییتتر کترده

و تتادیر  در خودترجمتته، بتته معنتتا  همتتریه کتتردن م ا تت  مقصتت  بتتا متتتا م تت ر یتتتوش 

هتتا و  نتتون م تلتت  یز روشختتودمترجم برخلتتا  متتترجم عتتاد  ازید یتتتو تتتا بتتا یتتتت اده 

ها  ها  پتروهر  ا تر تلنیت   بتر گ تتهنا تتهنتا همریهتی جتان ب هت ش ، بته یی ترجمه

و کنتت  بیتتان می ری یشتجربتته خودترجمتته، در مقالتته ختتودکتته  ( یتتتو2419تاکاهاشتتی )

 ی ،ها  ترجمتهنتر ختودمترجم ینتا یمتیتاز ری دیشتته تتا یز یتتتریتر  عنوینبتهگون  که می

 ۀگونت  کته بته هنگتام خودترجمتیو می تر یتتت اده کنت شازیدینته در مقانسه با متترجم عتاد ،

شتتفرگجیر ینتتا ازید  و خودم تتتار  یش یز زبتتان نیپنتتی بتته ینگلیستتی، کتتتاب خودنگتتاره

ا  کتردن معنتانی کته  قتا میتان خطتو  ری بتا  عّت م ت رکترده زبتان زنتری ی ستا  می ،بوده

هنگتتام متتتا یصتتلی بتتوده غنتتی کتترده یتتتوش همتتیا دیشتتتا  تتم ازید  و یتتتتقلا  

پتروهر  ها نا تته شتودشتا یصتلی می  میتان ترجمته و متخودترجمه باعت  پونتانی یرت تا

( مهتتابه یتتتوش و  نیتتج بتته تغییتتریت گستتترده در تتتط  2411کمپتترت )  ا تتر بتتا نتتتانن

عمتت   باوجودانفتتهمتنتتی و پیریمتنتتی در ا تتار خودترجمتته پتتی بتتردش بتته نظتتر کمپتترت، 

شتتفا  ان ختتودمترجم یز پیتتریمتا در تمتتامی ی  تقرن تتاًا عی دیرد، یمّتتشتتفا  متنتتوّخودترجمتته ی 

 شکن مییتت اده  لیهلاعات م  یِ متا یوّعیان تاز  ی ّ منظوربه

دهنتت  کتته تتتاموا  بفتتو نیتتج نهتتان می ی ختتود ترجمتتها تتار  ها بررتتتی نتیجتتۀ

در ینتظتتار ی  کتته یو در هنگتتام خودترجمتته کتتردن ا تتارش، ماننتت  ها  ترجمتتهیتتتتریتر 

زبتتان  رینستتو  و  ، یتتتت اده کتترده بتته  هتتم یو یز تتتاختار هتتر دو2بتتاز  اختتر نتتا 1گتتودو

ها ا انچتته ینتتا تغییتتریت و یتتتتریتر یمّتت؛ (2441، و مانستتون گتتردد )هاکنستتونینگلیستتی برمی

 ۀشتتان یتتتوش بتتری  م تتا ، در ترجمتتدهنتتوت یتت اکنتت  نتته تع یدشتتان، بلفتته ری برجستتته می

تتتاز  یتتتوش اگتتاهی یز ی ا ه ها بتتیر یزتتتاز ، تعتت ید  ر در ینتظتتار گتتودوینگلیستتی 

یش  رینسته و ینگلستتان ینتا یجتازه ری بته بفتو دیده تتا در متتا خودترجمته هردو  رهنت 

 تتر  برختتی م تتاهیم  (ش2441، و مانستتون ها  ینجتتام دهتت  )هاکنستتونتصتتر ودختت 

                                                           
1. Waiting for Godot 

2. End Game 
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 زبتان یو کمتر کترده تتا بتوینت  بتا خویننت ۀازید  عمت  بفتو بته ده  که  رهنگی نهان می

هتتا  تتتارن ی نتتا پیهتتینه بتتا مطتتابن کتته دهتت  یریاتته یو بتته ری و متنتتی کنتت  همریهتتی مقصتت 

تتتر گ تتته شتت  ینتتا یختیتتار عمتت  و کتته پیر  ورهمتتان (ش1921 رهنگتتی یوتتتو )کتتوها، 

دهتت  تتتا انچتته در ذهتتنر دیشتتتا  تتم مالفیتتو بتته متتتا صتتر اً بتته ختتودمترجم یجتتازه می

 هنگام نوشتا متا یصلی دیشته، هنگام ترجمه هم بیان کن ش

ازید ، تتعی کترده تتا بتا یتتت اده یز تمتام دینتر ختود  سا کامهاد نیج با دیشتتا ینتا 

ینتا ازید  عمت  بتا  ،ت صتیصب تر در م تا  ش یش کمتر کنت ه بهتر شت ن متتا ترجمتهب

لاعتتات ری ی ّ ۀیتت  درتتتتی یز یریاتتشتت ه و ترکهمتتریه لاعتتات تیاتتتی و تتتارن ی متتترجم ی ّ

و رننتتم  هتتا   فومتتو، نظتتام، دولتتودر تتتاختارها  تیاتتتی وینهاورده یتتتوش  بتته وجتتود

دنگتتر  اوردش  جا بتتهتتتوین نفتتی ری نتت  و نمتتیمعتتانی م تتتص بتته خودشتتان ری دیر هرکتت یم

نی و مهتت ص یتتتو کتته کامهتتاد یز معتتا «government»یز ینت تتاب ینتتا وینگتتان بتتری  

کتته تتتاختار یتتتو  یتتتت اده کتتردهدولتتو ری زمتتانی  چریکتته هتتا اگتتاه بتتوده؛ تترز کتتاربرد ان

بیهتتتر )وجتتود کابینتته و وزنتترین( دولتتو یمتتروز  و بتته م هتتوم  تیاتتتی ینتترین تغییتتر کتترده

 ،ده ت ی لغتنامتۀدر ش  ت رت مطلتن ماننت  پادشتاه( نتر) ضتور  نجدنر بتوده تتا  اکمیتو

همچنتتیا «ش  رمتتانروینی»نعنتتی «  فومتتو»یتتتو و  «وزنرینهی تتو»بتته معنتتا  « دولتتو» ۀوین

جرنتته و کابینتته نتتا ه مم هتتوم دیردا کهتتور،  اکمیتتو،  تتوّ 5دولتتو در  تتانون یتاتتتی، 

تتتوین نتیجتته گر تتو کتته رینا میبنتتاب؛ (1111)تتتنگر  یتتتتویر1 و  تتوه  ضانی وزنرینهی تتو

ی دیشتتته تتتا متتلوینه یز  تتر  کامهتتاد بیهتتتر دلیتت  ع نتتر بتتری  م تلتت  وینگتتان یریاتتۀ

یننفته در ینتا شترینا، متترجم عتاد  ینت تاب زنتاد  ن ویهت  دیشتو و  شناتیش گوزن انی

 پانونم خویه  ش ش ۀی  نو باش ، یو ملجم به یریاینهیگر در مویرد  نیاز به یریاه و

بتتا در نظتتر گتتر تا ینتتا تغییتتریت، کامهتتاد در متتتا خودترجمتته تلتتاش کتترده تتتا برختتی 

تو تتی  دهتت  و در کروشتته « ادر زمتتان نگتتارش متتت»م تتاهیم ری بتتا گریشتتتا ع تتارتی م تت  

ینجتتام ینتتا تغییتتریت بتت ون اوردن  هتتا  م تلتت  زمتتانی کنتت شدوره توجّتتهخویننتت ه ری م

تو تتییی بتتری  خویننتت ه، ختتود نهتتان یز  تتم ازید  و یختیتتار عمتت  ختتودمترجم یتتتو؛ 

، ان دتتویزیناتتا  ت   شتاه نم کته مترجمتان عتاد  در   تا  یعمتا  تغییریتتی  انفه ا 
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،  تتا باینا رتتتانن شلتتات م ا تت  میکتتتاب بتته ی ّ مۀپتتانونم نتتا  تتمیری در  التت  

توینتت  در یش دیرد، بتا دتتتتی بتازتر میشتت هختودمترجمی کته  تتم مالفیتو بتته متتا نوشته

همچنتیا  تو تییی دهت ش م ا ت مج تور باشت  بته  انفتهبیتصتر  کنت  ومتا کتاب دخ 

مالتر متتا،  عنوینبتهکته یو  گونت یختیتار عملتر در خودترجمته می ۀنانسی هیستون دربتار

ی ستتا  »نتتا  تتم بتته یو کتترده و یکمتتی بیهتتتر یز مترجمتتان دنگتتر ی ستتا  ازید  می

 (ش252 شص ،2411دیده )به نق  یز بسنو، ش مییترجمه ۀدربار« ر انو

نتتا زبتتان  تتاکم و غالتت  ویبستتته یتتتوش  یدبیّتتاتهمچنتتیا ینت تتاب جهتتو ترجمتته بتته 

زنتری در  ،شتان هستتن ( مترجمتان ریغت  بته ترجمته بته زبتان مادر 1992) 1یزنظر مرمرن و

بهتر  تولی  کننت ش ممفتا یتتو ینتا مو توت بته ینتا دلیت  باشت   توینن  متامیینا جهو 

ا  و تتتاختارها  م هتتومی زبتتان متتادر ، مستتتقیم در متتتا م تت ر، در زبتتان دوم  عًتت»کتته 

تتتتتوین بتتتته زمتتتتان یعامتتتت  م در کنتتتتار ینتتتتا دو (ش24 شص«)شتتتتون ترتتتتتیم می

توینت  نقتر مهمتی یشتاره کترد؛ مو توعی کته می -خیرزمان نا همتریه بتا تتلهم- خودترجمه

زمتان ها  ترجمته ین تا کنت ش برخلتا  بفتو کته )بیهتتر موی تر( همدر یتت اده یز یتتتریتر 

ها بته  ستا کامهتاد پتم یز تتا پردیختو، هتا میان ۀبا پانان نگارش متا یصتلی بته ترجمت

توینتت  باعتت  تنها میکتتتاب، نتته ۀدر خودترجمتت« تتتلخیر»  اوردش همتتیا ر روکتتتاب ۀترجمتت

 ی تا ه شت ندلیت    تا توینت  درعیام تاهیم شتود، بلفته میبرختی  کوتتاه شت ن ر  نا 

ینترین دچتار تغییتریت ش یز زمتان نوشتتا متتا یصتلی تتا خودترجمته، نیج باشت برخی م اهیم 

نگونی  فومتتو پهلتتو  و بتتروز یجتمتتاعی و تیاتتتی شتت ه یتتتوش تتتر ۀیتاتتتی در  تتوز

ینقلاب یتلامی، تغییتریت و تیولتات ینت اولوننفی زنتاد  بته همتریه دیشتو، همتیا یمتر بتر 

 متا خودترجمه کامهاد ی ر زناد  گریشوش

منتت  ینتتا  تتوزه ها  پتتروهر  ا تتر، پروههتتگرین علا هبتتا در نظتتر گتتر تا نا تتته

خودترجمتته بررتتتی کننتت ش همچنتتیا بررتتتی  ۀی  ری در  تتوزننتت  هنجارهتتا  ترجمتتهتویمی

ی  نیتتج یرزش پتتروهر ها  ترجمتتهمنتت   در خودترجمتته و بتتروز یتتتتریتر جهو تتتل یر

   دیرن ش

                                                           
1. Marmaridou 
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خودترجمتته در ینتترین نتتا در زبتتان  ۀهتتانی در  تتوزن تتودن مقالتته نتتا کتابدر دتتتتر  

د  ارتی نفتی یز مهتفلات پتیر رو  نونستن گان ینتا پتروهر بتودش علتاوه بتر یننفته ن تو

متته نونستتن گان متتترجم کتته ا ارشتتان ری یز نتتا بتته زبتتان  ارتتتی ترج ۀلاعتتات کتتا ی دربتتاری ّ

 اوردش به وجودهانی ری پروهر دشویر  ۀین  نیج در ینت اب پیفرکرده

 نامهکتاب

ها  مترجمان یدبی معاصتتتر در ینرینش و ناددیشتتتو هانم(ش عتاملیتو مترجم در پانو1192بلور ، مش )

 ش210-191(، 2)1 ،جستارها  زبانی

،  قوو یتاتی .م هوم دولو در  انون یتتاتتی جمهور  یتتلامی ینرین (ش1111کش )، تتنگر  یتتتوی

2(11،) 09-12. 

 رونفرد با روتی به  ارتی زبان یز یدبیّات ی  ترجمه جرنان (ش بررتی1191و یمینی، مش ) ،ارزیده، مش  ّ

 ش 54-21(، 2)51مطالعات زبان و ترجمه، تر  زمانیش 
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