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شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه

 گفتمان انتقادی: محورهای سبک و  بالغت

 چکیده

هوای زبوانی یکوی از    افکار، باورها و بطوور للوی ایودوویودی در توور      و انعکاس تبلور   

 ،شناسوی در زبوان  به ویوژه های علوم انسانی های اتلی مورد توجه در بسیاری از حوزهلانون

متون سیاسی اعم از  باشد. از آنجایی لهمیو علوم سیاسی در چند دهه اخیر مطایعا  ترجمه 

-گیرد، میر زبان مقصد بر اساس متغیرهای فرازبانی شکل میو بازتویید آن د متون زبان مبدأ

شوده  های زبوانی و راهبردهوای بکارگرفتوه   ها، دستکاریتوان ادعا نمود له هر یک از انتخاب

باشود توا از ایوه رهگوذر ا هوان      ای میگرفته از ایدوویودی نهفته ویژهنشأ  سط مترجمانتو

آنچه مد نظر دارنود، هودایت لننود. پوژوهش     مخاطبان خود را جهت داده و به سوی پذیرش 

تحلیول گفتموان انتقوادی و     با بهره گرفته از دستاوردهای رویکردحاضر در تدد آن است تا 

وسط مترجمان فارسوی  بالغت ت، بکارگیری محورهای سبک و (0224ایگوی نظری وندایک )

بدیه منظور  شد.و دالیل ایدوویودیکی احتمایی گزینش آنها را در تور  وجود به چایش بک

ابتدا بکار بسته ایه دو محور در ترجمه فارسی متون سیاسی مکتووب انگلیسوی محودود بوه     

مساول مرتبط به ایران در دو سوا  اخیور بررسوی شوده و بور اسواس آن چگوونگی انعکواس         

ایدوویودی مترجمان مورد والاوی قرار گرفته اسوت. سو ب بسوامد بهوره گورفته از ایوه دو       

با هر یک احتساب و اراوه شده و موورد  شده مرتبط های معرفیا و استراتژیمحور و راهبرده

دهد له بکارگیری ایه دو محوور غایبواب بوا هود      گیرد. نتایج حاتل نشان میمقایسه قرار می

بازنمایی و انعکاس ایدوویودی مترجم فارسی همسو است. همچنیه تفاو  چشمگیری میوان  

میزان لاربرد ایه دو محور و راهبردهای آنها وجود داشته و علیورغم اینکوه زبوان فارسوی از     
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سوی از محوور بالغوت و    منظر ادبی بسیار غنی است، مترجمان فارسی در ترجموه متوون سیا  

 .اندراهبردهای مربوط با آن در مقایسه با محور سبک به ندر  بهره جسته

محورهوای   شناسی و مطایعا  ترجمه، تحلیل گفتمان انتقوادی، ایودوویودی،  زبانها: کلیدواژه

 .سیاسی سبک و بالغت، متون

 . مقدمه1

هوای خوود در   انسان به مثابه موجودی اجتماعی، همواره برای ایقای احساسا  و اندیشوه   

بور اسواس    و به ویوژه متوون سیاسوی    هر متهقایب گفتمان و متون تالش مستمر ورزیده است. 

متغیرهای فرازبانی نظیر فرهنگ، تاریخ، روابوط قودر ، سیاسوت، قووانیه حوالم بور       نظامی از 

، 1)وداک و میور  شوود موی  سوازماندهی نویسونده   توسط و گیردمیشکل ها جامعه و محدودیت

باشود. در ایوه   ( و مترجم نیز، به عنوان بازآفریننده یک مته، از ایه قاعوده مسوتثنی نموی   0221

آن در متورجم   نویسنده گفتمان مبدأ و زبانی هایله گزینشتوان اینگونه اظهار داشت راستا، می

و یذا هیچ متنی خایی از بوار ایودوویودیکی    باشدمی فرازبانی متغیرهای بازتاب ایه زبان مقصد، 

هوای زبوانی   در حقیقت ایه ایدوویودی است له چگونگی استفاده از تور  نکرده ونمود پیدا 

هوا  (. همچنیه وجود ایوه متغیرهوا و محودودیت   0221، 3و شفنر 0220، 0زند )بسنترا رقم می

وی به منظوور خلو    ی مختلف زبانی توسط مترجم شود و هایممکه است باعث ایجاد دستکار

جوید تا بتواند پیام مته مبدأ را به نحووی لوه مود    یک اثر از وادگان و ساختارهای خاتی بهره 

ها و ساختارها در اثر هر نظرش است، به خواننده در گفتمان مقصد انتقا  دهد. یذا گزینش واده

تووان  در ایه راستا می   ایدوویودیکی پیروی نماید.تواند از یک ایگوی فکری و هدمترجم می

چنیه ادعا نمود له فرآیند ترجمه بازتوییدی وفادارانه نیست، بلکه انتخاب، توییود و گوردآوری   

ای اسوت، و گواهی حتوی متورجم بوا ایجواد تغییورا  زبوانی و بکوارگیری          آگاهانه و سونجیده 

مفاهیم پرهیز و یا واقعیوت را دچوار تحریوف     راهبردهای آگاهانه از انتقا  برخی از اطالعا  و

                                                           
1 Wodak & Meyer 

2 Basnett 

3 Schäffner 
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لرده تا پیام نویسنده مبدأ را برای انعکاس ایدوویودی مد نظر خود و مدیریت ا هان خوانندگان 

 (.0212، 0؛ میسه0220، 1بکشد )تیمودگو و گینتزیر ای دیگر به تصویربه گونه

پژوهوان و محققوان   (، دانوش 0224) 3شده توسط ونودایک از آنجایی له از میان محورهای معرفی

دو محوور  ایرانی در مقایسه با سایر محورها، توجه بسویار انودلی بوه بررسوی و مقایسوه بکوارگیری       

های ایدوویودیکی خاص هر یوک در لنوار هوم در فرآینود     و راهبردها و استراتژی 5و بالغت 4سبک

تنگاتنگی میان زبان و فرهنگ وجوود   اند، و همچنیه به دییل اینکه همواره رابطهترجمه مبذو  داشته

شوده  های ادبی )راهبردهای مطرحها و آرایهداشته است و زبان فارسی از دیرباز مملو و مجهز به واده

ایه دو محور( بوده و نویسندگان متون مختلف و باالخص متون ادبوی امکوان بهوره گورفته از ایوه      

با اسوتناد بور رویکورد تحلیول گفتموان انتقوادی و        اند، ایه پژوهش بر آن است لهها را داشتهگنجینه

(، به بررسی و لنکاش ایه مهم ب ردازد له مترجموان فارسوی در متوون    0224ایگوی نظری وندایک )

ها در قایب راهبردها جهت ایقای ایدوویودی مودنظر بهوره   سیاسی چگونه و تا چه حد از ایه گنجینه

گزینوی و بکوارگیری   تدد آن است له بوه چگوونگی واده  اند. به بیان دیگر، تحقی  حاضر در جسته

شده مکتوب انگلیسی و دالیل ایدوویودیکی آنهوا ب وردازد   های بالغی در متون سیاسی ترجمهساختار

و دریابد له ایه دو محور تا چه اندازه در انعکاس ایدوویودی مد نظور مترجموان فارسوی تأثیرگوذار     

 ایه ابزار و امکانا  بهره جسته است.بوده و مترجم فارسی تا چه میزان از 
 

 پیشینه پژوهش .2

ها، اعتقاد بور  در تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان رویکردی نویه در تجزیه و تحلیل گفتمان

آن است له در ساخت و سطوح زیریه همه متون، شکلی از ایدوویودی پنهان است له سواخت  

و  0221، 2؛ فورلال  0227، 7ریچاردسوون  ؛0222، 6لنود )جانسوون  و معنی آنهوا را تعیویه موی   

                                                           
1 Tymoczko & Gentzler 

2 Mason 

3 Van Dijk 

4 style 

5 rhetoric 

6 Johnstone 

7 Richardson 

8 Fairclough 
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و 1116، 1113ییوووون ؛ ون0210و  0226، 0224؛ ونووودایک 1117؛ فووورلال  و وداک، 0212

رویکرد تور  گرفته له بوه برخوی    زمینه ایههای ارزشمندی در (. در ایران نیز پژوهش0222

و  1323یارمحمودی ) (، 1311و  1312، 1321، 1325، 1323، 1321زاده )از آنها از قبیل آقاگول 

توان اشاره لورد. در ایوه قسومت از پوژوهش حاضور بوه       ( می1327و  1323(، سلطانی )1325

منظور رعایت اختصار، در دو بخش تنها به مرور برخی تحقیقا  داخلی لوه در زمینوه تحلیول    

گفتمان انتقادی و متون سیاسی و همچنویه تحلیول گفتموان انتقوادی و ترجموه متوون سیاسوی        

 پردازیم.رفته میگتور 

 تحلیل گفتمان انتقادی و متون سیاسی .1. 2

هوای سیاسوی   ( با نگاهی انتقادی به ردیوابی ایودوویودی  1371خسروی نیک و یارمحمدی )

اند. تحلیل مربوط به هر مته به طور جداگانوه  های لشور پرداختهعمده ایران معاتر در روزنامه

هوای  های معلووم در برابور مجهوو ، سواخت    ساخت مدار اتلی:و بر اساس چهار سازه گفتمان

های وادگانی خاص انجام شده است. ایه محققوان بوه   سازی و نهایتاب انتخابتعدی، فرآیند اسم

توانند نقوش بسوزایی در توییود و یوا     های زبانی میها و سازهاند له تور ایه مهم دست یافته

( در 1323باشند. یارمحمدی و سویف )  داشتهها در مواجه با مساول سیاسی بازتویید ایدوویودی

هوای  ( به تجزیه و تحلیل روزنامه1116مدار ون ییون )های گفتمانگیری از مؤیفهای با بهرهمقایه

اند. ایه محققان زبان، بریتانیایی و آمریکایی در باب منازعا  اسراویل و فلسطیه پرداختهفارسی

ی به سواز و لارهوایی عنایوت دارد لوه بوه واسوطه آنهوا        لنند له تحلیل گفتمان انتقاداشاره می

بخشی، حفظ و یا به چایش لشیدن روابط قودر   مدار در جهت مشروعیتساختارهای گفتمان

لننود. در نهایوت ایوه نتیجوه حاتول شوده لوه بویه سواخت          ای ایفوا موی  و سلطه، نقش ویژه

 مدار، ارتباط دوسویه وجود دارد.ایدوویودیک و ساخت گفتمان

هوای لشوور در موضوور برناموه     ( به تحلیل عنواویه اتولی روزناموه   1324شا و شمب )لو

انود و بوه ایوه نتیجوه دسوت      ( پرداخته1112ای ایران بر مبنای ایگوی پیشنهادی وندایک )هسته

های خبری، اغلوب تصوویری غیرواقعوی و    شده از وقایع جهان در رسانهاند له تصویر اراوهیافته

-( در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی به بازتاب سواخت 1327آزاد )است.  متأثر از ایدوویودی
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پرداخته و از ایه رهگوذر، ایوه مطلوب را     02:32های زبانی و غیر زبانی ایدوویودیکی در خبر 

های زبوانی و  دهد له تحلیل گفتمان انتقادی چه تبیینی از لاربرد ساختمورد والاوی قرار  می

ها مؤید ایه مطلب بوده است له رویکرد تحلیل گفتموان انتقوادی   یافته دهد.غیر زبانی اراوه می

هوای زبوانی و   تواند به عنوان یکی از ابزارهای مفید و لارساز، تبیینی مناسب از نقش ساختمی

 اراوه دهد. 02:32غیرزبانی ایدوویودیکی در مدیریت استراتژیک بر ا هان مخاطبان 

محققانی است له با بهوره گورفته از رویکورد تحلیول گفتموان      ( نیز از دیگر 1322شیروان )

وزیر فرهنوگ  « مهاجرانی»انتقادی و مد  وندایک و فرلال  به بررسی نحوه بازنمود استیضاح 

های دو گروه متقابل تالش ورزیده و بوه ایوه نتیجوه رسویده     و ارشاد اسالمی ساب  در روزنامه

های ایدوویودیک ها بر اساس گرایشیست و رسانهطر  نای، گفتمان بیاست له گفتمان رسانه

به نحوه بازنمایی لنشوگران اجتمواعی در    (0210)پردازند. همتی خود به توتیف رویدادها می

(پرداخته تا از ایه رهگذر نشان دهد لوه اوباموا در   1116ییون )بر مبنای مد  ون« اوباما»سخنان 

هوا  لنود. بررسوی داده  ها را چگونه بیان موی هایش اعضای گروه خودی و نقاط قو  آنسخنرانی

های خوود بوه   ها و ایدوویودیگویای ایه مطلب است له رویب جمهور آمریکا بر اساس دیدگاه

( 0211پرداخته است. فراهوانی )  "غیرخودی"و  "خودی"بازنمایی مثبت از لنشگران اجتماعی 

با اسوتفاده  « تهران تایمز»و « تایمز یب آنجلب»ای ایران در دو روزنامه به بازنمایی برنامه هسته

( پرداخته و دریافته است له ایه دو روزناموه، در  0222از مد  تحلیل گفتمان انتقادی وندایک )

راستای بازنمایی مثبت از خود و بازنمایی منفی دیگران، از راهبردهای گفتمانی اغورا،، تکورار،   

 اند.لردههای خبری خود استفاده سازی در گزارشابهام و واده

بررسوی نقوش عوامول زبوانی و     بوه   ( در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی1312خیرآبادی )

اراووه   آن،ماحصول   و از جمله خبرهوای سیاسوی پرداختوه لوه    دهی به اخبار غیرزبانی در شکل

حی طشناختی از فرایند نگارش و گزینش خبر است لوه مواهیتی پویوا و چنود سو     ای زبانانگاره

 نگرد له محصو  تعامل عناتور و عوامول متعودد و ماهیتواب    عنوان گفتمانی میبه خبربه  داشته و

شناسوی خبور و   ( نیز در اثری به تفصویل بوه زبوان   1313زاده و خیرآبادی )آقاگل متفاوتی است.

 اند.  توضیح ایه انگاره مبادر  ورزیده
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ر مبنوای رویکورد   هوای بازنموایی خبور بو    ( در تدد تحلیل شیوه1310زاده و دهقان )آقاگل

و به بررسی تأثیر عوامل غیرزبانی بر گوزینش وادگوان در    تحلیل گفتمان انتقادی تالش ورزیده

ریزی یک چارچوب تحلیلوی  اند. در واقع ایه محققان به دنبا    پایههای گروهی پرداختهرسانه

نگر ایه مهوم بووده   ها نشاباشند. نهایتاب بررسیای معاتر میبرای پژوهش در نظم گفتمان رسانه

لنند و در ها در قایب ساختار زبان ایفای نقش میبینی افراد یا گروهاست له ایدوویودی و جهان

 ایه میان زبان نقش میانجی را دارد.

 تحلیل گفتمان انتقادی و ترجمه متون سیاسی .2. 2

انتقادی فعاییوت  باشد له در چارچوب تحلیل گفتمان ( از جمله محققانی می1326عطاران )

گیری از مود  اراووه شوده توسوط     لرده و به مطایعه ترجمه متون خبری در وبگاه تابناک با بهره

ایودوویودیکی اسوتفاده    -به ایگوهوای ترجموانی   طری  بتواند( پرداخته تا از ایه 1112وندایک )

یودی در ها گویای ایه مطلب اسوت لوه عقایود و ایودوو    شده توسط ایه وبگاه دست یابد. یافته

( بوه دنبوا    0221خواجوه و خوان محمود )   لند. مطبوعا  و ترجمه آنها نقش اساسی را ایفا می

لتواب   در مخفوی بازنموایی سواختارهای ایودوویودیکی    اند لوه  یافته پاسخ برای ایه سؤا  بوده

بور اسواس   آن  فارسوی  هوای ترجموه  و انگلیسوی چامسکی بوه زبوان   « 1هالنتر  رسانه» سیاسی

انود دیودگاه و   تیجوه رسویده  نبوه ایوه    و بودهبه چه تور   (1111وندایک ) چارچوب نظری

 موضع هر یک از مترجمان بر چگونگی ترجمه ایه اثر تأثیرگذار بوده است.

از دیگر محققانی له در زمینه رویکرد تحلیل گفتمان انتقوادی و ترجموه متوون سیاسوی بوه      

ای بوه بررسوی و   ( نام برد لوه در مقایوه  0211توان از لشاورز و زنوزی )اند میفعاییت پرداخته

ها در سه لتاب انگلیسی در دانر سیاسی در مقایسوه بوا ترجموه فارسوی     تحلیل تغییر ایدوویودی

اند. نتایج نشان داده است لوه اسوتفاده   آنها بر اساس ایگوی وندایک، فرلال  و فرحزاد پرداخته

هوای  سی مورد نظر، باعث ایجاد تفواو  از راهبردهای دستوری و وادگانی در ترجمه متون سیا

 خورد، شده است.  بارزی میان مقصود اتلی نویسنده و آنچه در مته ترجمه به چشم می

                                                           
1 Media Control 
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شده در زمینه تحلیل گفتموان انتقوادی و بوا    ( با استفاده از راهکارهای اراوه1311محمدپور )

با موضوور   ران و انگلیسی( به تجزیه و تحلیل متون مطبوعاتی ای0222ییون )توجه به ایگوی ون

هوا  ای لشور ایران پرداخته و از روش لیفی برای تجزیه و تحلیل دادهبازدید از تأسیسا  هسته

ای/ موادی و انتزاعوی/ عینوی    های ایه تحقی  بر اساس دو تقابل نشانهاستفاده نموده است. یافته

و عینوی اسوتفاده شوده، ویوی در     ای های ایران بیشتر از لنش نشانهدهد له در روزنامهنشان می

 ای/ مادی و هم لنش عینی و انتزاعی لاربرد داشته اسوت. های انگلیسی هم لنش نشانهروزنامه

( نیز بر اساس مربوع ایودوویودیک ونودایک بوه مقایسوه و تحلیول       0213جان و همکاران )خان

خبوری بسوته بوه میوزان     های اند له ترجمه عنوانتیترهای خبر )سیاسی( پرداخته و نتیجه گرفته

مهودیان و  شود. های زبانی میهای تور پذیرش ایدوویودی نویسنده مبدأ، منجر به دستکاری

« جوور  بووش  »های مطبوعاتی ها و لنفرانبای سخنرانی( نیز به تحلیل مقابله0213همکاران )

سه نشان داده اسوت  ای ایران و ترجمه فارسی آنها پرداخته له ایه مقایدر ارتباط با برنامه هسته

سازی، وجهیت باعث ایجواد تغییراتوی بویه مفهووم متوون      له ساختارهای معلوم و مجهو ، اسم

 شده است. 0و متون مقصد 1مبدأ

( جهت مقایسه تغییرا  ایجادشوده میوان اخبوار سیاسوی انگلیسوی و ترجموه       1310اریب )

زاد و همچنیه راهبردهای وجهی فرحفارسی آنها از چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و مد  سه

استفاده لرده و دریافته است له مترجمان بر اساس ایودوویودی مودنظر    3ای مویینا و آیبیرترجمه

لننود. ایوه محقو  و هاشومی     ها اعما  میدر حیه ترجمه اخبار سیاسی، تغییراتی را در ترجمه

هوای  هوای خبرگوزاری  ای به منظور نقد و بررسی تأثیر ایودوویودی در ترجموه  ( در مقایه1313)

انود و در  مختلف پرداخته و بدیه منظور، اخبار سیاسی انگلیسی را با خبور مبودأ مطابقوت داده   

اند له تغییرا  بسیاری در ترجمه اخبار رخ داده است لوه بعضوی آنهوا ناشوی از     نهایت دریافته

هوای  زبوان هوای زبوانی میوان    تأثیر ایدوویودی حالم در لشور مقصد و برخی ناشوی از تفواو   

 فارسی و انگلیسی است.

                                                           
1 source texts (ST) 

2 target texts (TT) 

3 Molina and Albir 
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های متوون سیاسوی بوا نگواه تحلیول      پژوهشگران دیگر له در زمینه مقایسه ترجمه از جمله

(، لشواورز و علوی موددی    1326تووان بوه آثوار عطوایی )    اند، میگفتمان انتقادی اهتمام ورزیده

( نیز اشواره  0214/ 1314(، اتالنی و سلمانی )0210/ 1311(، شجاعی و الحقی )1312/0211)

 لرد.
 

 چارچوب نظری تحقیق .3

 چارچوب نظری پژوهش حاضر بر مبنای دستاوردهای رویکرد تحلیول گفتموان انتقوادی و   

ونودایک   توسوط  شوده مطورح باشد. از میان شش محور للوی  ( می0224ایگوی نظری وندایک )

دو محوور سوبک و   (، در ایه تحقی  تنهوا  3گفتارو لنش 0، سبک، بالغت1)معنی، نحو، استدال 

متوون  در  یوک شده مرتبط به هر بالغت )ساختارهای بالغی( و راهبردهای ایدوویودیکی معرفی

گیرنود. محوور سوبک    شده مکتوب انگلیسی موورد بررسوی و تحلیول قورار موی     سیاسی ترجمه

باشد له محق  خود در تحقی  حاضور بور مبنوای    ( می4گزینیدربرگیرنده تنها یک راهبرد )واده

 بوه  هد  و دالیل احتمایی مترجم از بکارگیری ایه راهبورد، شده آن را به یحاظ های یافتداده

بندی لرده است. محور بالغت نیز له متشوکل از  سه دسته ایدوویودیک، سبکی و همسو تقسیم

اسوت   )12و اسوتعاره  1شدن، نمایشی2، اغرا،7، تکرار6، لنایه5هفت راهبرد )تشبیه، بازی با اعداد

 گیرد.سی قرار میمورد برر

 

 

                                                           
1 Argumentation  

2 Rhetoric 

3 Speech act 

4 Lexicalization 

5 Number game 

6 Irony 

7 Repetition 

8 Hyperbole 

9 Dramatization 

10 Metaphor 
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 هاروش گردآوری و تحلیل داده .4

بندنوشتة مکتوب به زبان مبدأ انگلیسی است لوه مضوامیه    322های ایه پژوهش شامل داده

-ای موی ایمللی، ملی و یا منطقوه آنها پیرامون موضوعا  سیاسی در ارتباط با ایران در سطح بیه

ای از اند. ایه پیکره از طیف گستردهشدهباشد له توسط مترجمان به زبان مقصد فارسی ترجمه 

هوا و  ناموه ها، مجال ، قطعنامهها، پایانها، سایتمنابع معتبر متون مکتوب سیاسی نظیر روزنامه

 آوری شده و به منبع خاتی محدود نشده است.ها جمعمنابعی مانند ایه

به سؤاال  پژوهش حاضر، از رویکرد تحلیول گفتموان انتقوادی و ایگووی      برای یافته پاسخ

( بهوره گرفتوه شووده اسوت. در ایوه راسوتا، بووه منظوور اسوتخرا  راهبردهووای        0224ونودایک ) 

شده در محورهای سبک و ساختارهای بالغی توسط مترجمان فارسوی جهوت ایقوای    بکارگرفته

گفتار به تور  جمله به جمله با موته  ی هر پارهایدوویودی و پیام مورد نظر، ابتدا ترجمه فارس

اند. پب از مقابله و مقایسه متوون زبوان   سیاسی مکتوب مبدأ مورد بررسی و والاوی قرار گرفته

شوده  گفتارهای ترجموه شده در پارهمبدأ و مقصد و یافته راهبردهای سبکی و بالغی بکار گرفته

گیری و چگوونگی ارتبواط ایوه راهبردهوا بوا      فارسی، محق  در تدد تحلیل و یافته دییل بکار

بازنمود ایدوویودی مد نظر مترجمان، در تور  وجود، بور آموده اسوت. در قودم بعودی، ایوه       

پژوهش به مقایسه و مطابقت میزان بکارگیری راهبردهای محور سبک و بالغوت در لنوار هوم    

 شده است.یت بسامد هر یک از آنها محاسبه پرداخته و در نها
 

 هاتحلیل و بررسی داده .5

-شده در پژوهش حاضر، محق  پوب از جموع  های مطرحبه منظور دستیابی به پاسخ پرسش

های زبان مبدأ )انگلیسی( و مطابقت آن با زبان مقصد )فارسی(، به بررسوی ایوه امور    آوری داده

زبان مقصد  زبان در بازآفرینی متون مکتوب سیاسی درپرداخته له تا چه اندازه مترجمان فارسی

اند. به سبک و ساختارهای بالغی جهت ایقای ایدوویودی خود بهره بردههای مربوطاز استراتژی

 شود:های هر راهبرد و تحلیل ایدوویودیکی آنها به همراه بسامد هر یک اراوه میدر  یل نمونه
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 محور سبک .1. 5

طری  جایگزینی واده یا عبارتی در باشد، از می« گزینیواده»ایه محور له تنها شامل راهبرد 

گوذارد. بررسوی   زبان مقصد به جای واده و یا عبار  مته مبدأ بر روند معنایی جمله توأثیر موی  

گزینی له تنها راهبرد مورد بحث در محور سبک )ونودایک  دهند له راهبرد وادهها نشان میداده

ان مورد استفاده قرار گرفته شده زبباشد، به نحو قابل توجهی توسط مترجمان فارسی( می0224

-بندنوشوتة منتخوب از راهبورد واده    322موورد از   52دهد له در است. آمار مورد نظر نشان می

-باشد. از سوی دیگر، بررسی دقی توجهی میگزینی استفاده شده است، له ایه رقم میزان قابل

دالیول و هود  احتموایی تغییور     باشد له ها در ایه پژوهش گویای ایه مطلب میگزینیتر واده

شوده،  های بررسوی باشد. یذا به منظور سهویت بررسی نمونهها در تمامی موارد یکسان نمیواده

دهوی لورده، و در اداموه    بنودی و برچسوب  محق  ایه تغییرا  را در سه گروه اتلی زیر دسوته 

 سازی، برای هر یک توضیح به همراه مثا  اراوه داده است:جهت روشه

 گزینی ایدوویودیکیواده ایف:

 گزینی سبکی   ب: واده

 گزینی همسو : واده

o گزینی و تعمیمواده 

o نماییگزینی و بهواده 

o سازیگزینی و اسمواده 

 

 گزینی ایدئولوژیکیواژه .1. 1. 5

گردد له طی آن متورجم در  ها اطال، میگزینی ایدوویودیکی به مواردی از گزینش وادهواده

ایدوویودی خود، اغلب تحت تأثیر بافت و نظام حوالم بور جامعوه، و بوه منظوور      تدد انعکاس 

-لونش  3سوازی / منفی گروه غیر خودی و لمرنگ0خودی های مثبت گروهلنش 1سازیبرجسته

                                                           
1 forgrounding 

2 Us 

3 mitigating 
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زنود. ایوه گوزینش لوه     / منفی گروه خودی دست به تغییر واده می1غیرخودی های مثبت گروه

باشود، نووعی دسوتکاری و تغییورا      ( نیز می0224ایک )همسو با نظریه مربع ایدوویودیک وند

موورد از   32های پژوهش، مترجم در دهد. با بررسی دادهاستراتژیک زبانی مترجمان را نشان می

سوازی منفوی یوک گوروه     گزینی بهره جسته است. در مثا   یل، چگونگی برجستهایه نور واده

 شود:    گزینش یک واده نشان داده می گیری ازغیرخودی )آمریکا( توسط مترجم و با بهره

S.T. She also termed the instrumental use of issues like human rights and 

the fight against terrorism as a great challenge facing the international 

community. 
 

 .T.T  هوای حقوو، بشور، مبوارزه بوا      مقویوه افخم با اشاره به اینکه امروز استفاده ابوزاری از
گری و دیگر موضوعا  مهم پیش روی جامعوه جهوانی خوود بوه معضولی      تروریسم و افراطی

 بزرگ تبدیل شده است.

دهود  ای جمله زبان مبدأ انگلیسی و ترجمه آن در زبان مقصد فارسی نشان میبررسی مقابله

 challenge""را برای ترجموه واده   "معضل"گزینی، برابر له مترجم  با استفاده از راهبرد واده

برگزیده است له ایه تغییر، بر بار معنایی منفی جمله افزوده اسوت. اضوافه لوردن بوار معنوایی      

تر از آمریکا )موضور اتلی لول خبور بور محوور اسوتفاده      منفی برای نشان دادن تصویری منفی

زبان له در بافت مترجمی فارسیباشد( تغییری است له توسط ابزاری آمریکا از حقو، بشر می

رو ایه تغییر یک ای غایباب آمریکاستیز )ایران( به ترجمه پرداخته تور  گرفته و از ایهو جامعه

گردد له طی آن مترجم سعی دارد لنش و عملکورد آمریکوا بور    تغییر ایدوویودیک محسوب می

چوایش و  "و نوه یوک    "معضول "هایی نظیر حمایت از حقو، بشر را یک مشکل و اساس بهانه

( معوانی  0214در فرهنوگ یغوت النگموه )    challengeجلوه دهد. به بیان دیگور، واده   "مسأیه

دارد، اما متورجم تورجیح داده اسوت از معواد       "questionو  test، problem "متعددی نظیر 

"problem"     لوه آن هوم در    "معضول "له دارای بار معنایی منفی بیشوتری اسوت و معواد  آن

-شوده زیور نیوز متورجم از یوک واده     دارای بار منفی است، استفاده نماید. در نمونه اراوه فارسی

                                                           
1 Other 
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گروهوی و  گزینی ایدوویودیک بهره برده است تا برخال  مثا  قبل، تصویری مثبت از یک هوم 

 ( اراوه دهد:اهللحزبعضوی از ما )
S.T. Independent from that, Hezbollah is engaged in a resistance that we 

support. 

T.T. لند له مورد حمایوت موا قورار    گذشته از ایه مسایل حزب اهلل مقاومتی را رهبری می
 .دارد

را لوه   ”engaged in“گزینی، عبار  فعلوی  وادهدر جمله فو، مترجم با استفاده از راهبرد 

 to employ someone to do something or"( به تور  0214در فرهنگ یغت النگمه )

to become involved in an activity"      تعریف شده و در زبان فارسوی بور اسواس فرهنوگ

ترجمه لرده  "لندرهبری می"برابریابی شده به تور  فعل "درگیر بودن"( 0221یغت هزاره )

 "شووندگی پذیری و نوعی هودایت لنش"است. ایه تغییر، فعلی را له به تور  ضمنی مفهوم 

گروه دوست و خودی  "قدر  رهبری و استقال "دارد، به فعلی تبدیل لرده است له  را در بر

سوازی  تواند در جهوت برجسوته  نماید. ایه دستکاری در واده مییعنی حزب اهلل را منعکب می

اهلل انجام شده و نوعی تغییر ایدوویودیک در جهت حمایت از ما یوا گوروه   مسأیه استقال  حزب

 خودی باشد.  

 گزینی همسوواژه .2. 1. 5

افتد له مترجم همزمان با بکارگیری یکی از راهبردهوای  گزینی همسو هنگامی اتفا، میواده

توری  گزیند تا هد  خود را به طور گستردهها، واده جدیدی را برمیمعنایی، نحوی و مانند ایه

زینی ایدوویودیک نیوز  گگزینی اغلب یک وادهتوان اظهار داشت له ایه نور وادهدنبا  نماید. می

سوازی لونش گوروه    سازی و یوا لمرنوگ  باشد، چرا له اغلب ایه تغییرا  در جهت پررنگمی

شوده، شوواهدی در   هوای گوردآوری  گوردد. در بررسوی داده  خودی و یا غیرخودی اعموا  موی  

 گزینی وجود دارد: خصوص سه راهبرد همسو با واده

 گزینی و تعمیمواژه 

جهت دستکاری در معنا و عمومیت بخشیدن به یک رویداد از ایوه   زبان بهمترجمان فارسی

اند تا به تعمیم یک موضور، لنش و یوا والونش ب ردازنود. بوه     راهبرد در شش مورد بهره گرفته
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-دهد له وقتی مترجم در حیه تعمیم به تغییر للمه نیز دسوت موی  ها نشان میواقع تحلیل داده

اثرگذاری دو راهبرد به منظور ایقای هر چه بیشوتر ایودوویودی   تواند به طور همزمان از زند، می

 بهره جوید له ایه مطلب در نمونه زیر مشهود است:

S.T. He says that his military leaders have the upper hand. 

 .T.Tگوید له نیروهای او دست باال را دارندمی. 

خبر بوه بوازگویی گوینوده از    للیت خبر در خصوص سوریه )گروه خودی( و ایه بخش از 

گردد. مترجم در ترجموه جملوه فوو، بوا     نسبت به رهبران خود باز می "(heبشار اسد )"تلقی 

 military"گزینووی عبووار  اسوومی ( و وادهleadersبکووارگیری راهبردهووای حووذ  )حووذ  

leaders"  تغییر و دامنه معنا را از  ،"نیروها"به تور  اسم"leaders"  مبودأ بوه   در مته زبان

در مته زبان مقصد تعمیم داده است. ایه تغییر رساننده چنیه معنایی است له نوه   "نیروها"لل 

گروه با ایران(، بلکوه نیروهوای وی اعوم از رهبوران نظوامی یوا       تنها رهبران نظامی اسد )یک هم

 غیرنظامی با قدر  و اقتدارند.

 نماییگزینی و بهواژه 

( لوه اغلوب توسوط    0224دهوای معنوایی اسوت )ونودایک،     یکوی دیگور از راهبر  « نماییبه»

شود تا از انعکاس یک واده، عبار  و یا رویداد با بوار منفوی اجتنواب    مترجمان بکار گرفته می

توری بوه آن ببخشوند. از میوان     نموده و با دستکاری و تغییر للمه یا عبار  جنبه و مفهوم مثبت

نمونه، نشان  5گردد، پژوهش حاضر با یافته نمایی اعما  میهای مختلفی له در جهت بهروش

 گزینی نیز یک انتخاب مؤثر است. مثا   یل گویای ایه مطلب است:دهد له وادهمی
S.T. Iran protests Turkish president’s ‘improper’ remarks 

 .T.Tمراتب اعتراض ایران نسبت به اظهارا  اخیر اردوغان به لواردار ترلیوه   مرضیه افخم :
 ایران اعالم شده است. در

دهد، آنچه له در ایه ترجمه جلب نظر همانطور له بررسی خبر فو، و ترجمه آن نشان می

نموایی خبوری اسوت لوه     گزینی در جهت بوه زبان از راهبرد وادهلند، استفاده مترجم فارسیمی

چهوره   گروهی )خودی با ایران( یعنی رویب جمهوور ترلیوه  محتاطانه ترجمه شده تا از یک هم

لوه در   "improper"بورای   "اخیور "منفی برای مخاطب خود نسازد. ایه تغییر با گزینش واده 
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شورح   "dishonest, wrong or inappropriate"( متوراد  بوا   0214فرهنگ یغت النگموه ) 

یوابی شوده و   معواد   "نامناسوب "( به معنای 0221یغت هزاره ) داده    شده است و در فرهنگ

ی منفی است، تور  پذیرفته است. الزم به  لر است له نه تنهوا انتخواب واده   دارای بار معنای

( توسوط وی،  ’    ‘سوجاوندی نقول قوو  )    توسط نویسنده مته مبدأ، بلکه اسوتفاده از عالموت  

دهد )آنچه له توسط مترجم با انتخواب یوک للموه لوامالب     اهمیت تألید بر ایه واده را نشان می

 (.  نمایی شده استمتفاو  به

 سازیگزینی و اسمواژه 

( لوه طوی آن متورجم فعول ملمووس را      0224سازی یک راهبرد نحوی است )وندایک، اسم

نماید تا از قدر  معنایی للمه بکاهد. در انجام چنیه تغییری متورجم  مبد  به اسمی انتزاعی می

لنود. از  جایگزیه موی ای جدید را نماید، بلکه بجای آن للمهگاه نه تنها فعل را به اسم مبد  می

 6نام برد له در پژوهش حاضر، از میوان   "گزینیسازی در عیه وادهاسم"توان چنیه تغییری می

 شود:نمونه یافت شده، به آوردن یک مثا  بسنده می

S.T. Highlighting Iran’s regional role, the report pointed to Islamic 

Republic’s“intentions to dampen sectarianism, build responsive partners, 

and deescalate tensions with Saudi Arabia.” 

.T.T   در گزارش سازمان اطالعا  ملی آمریکا در توتیف نقش ایران در منطقه اشاره شوده
 ای را لاهش دهد.های منطقهگرایی و تنشاست له ایران تالش لرده است تا فرقه

سوازی  نوه تنهوا اسوم    ،"highlight"به عنوان برابر فعل  "توتیف"گزینیش واده مترجم با 

بوه   "highlight"لرده، بلکه بوه تعودیل بوار معنوایی مثبتوی پرداختوه اسوت لوه توسوط واده          

خوانندگان جبهه خودی در خصوص نگاه قدرشناسانه آنها یوا گوروه غیور خوودی )آمریکوا( از      

گیورد. الزم بوه   مورد بحث، مورد تألید قرار می شود و با بکارگیری فعلهای ایران ایقا میتالش

 to make a"( به معنوای  0214) النگمه در فرهنگ یغت "highlight"توضیح است له فعل 

subject or problem easy to notice" ( 0221آورده شده است له در فرهنگ یغت هزاره )

بوار دیگور متورجم خبور      یابی شده است. پبمعاد  "تألید لردن یا برجسته لردن"به تور  
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سازی به طور همزمان سوعی  گزینی و راهبرد نحوی اسمسیاسی با استفاده از راهبرد سبکی واده

 ها )آنها( در برابر جبهه خودی داشته است.در لمرنگ لردن تالش و لار خوب آمریکایی

 گزینی سبکیواژه .3. 1. 5

گوردد. بوه عبوار  دیگور،     محسووب موی  گزینی تکنیکی گزینی سبکی به واقع یک وادهواده

مترجم بنا به  اوقه و خالقیت خود بجای یک للمه از للمه مشابه له دارای بوار معنوایی بسویار    

جوید تا سبک و روش خاص خود را در آن نوشته و یا ترجموه اعموا    نزدیکی است، بهره می

گزینوی  شده له راهبورد واده مورد یافت  52مورد از  3دهد له تنها ها نشان میداده لند. بررسی

گزینوی  ای از وادهگزینی سبکی تعل  دارند. مثا  زیر نمونوه اند، به وادهرا مورد استفاده قرار داده

 شود:  سبکی محسوب می
S.T. Afkham underscored that the Iranian government abides by its 

domestic and international commitments and makes efforts to upgrade the 

rights of its citizens on the basis of the sublime Islamic values and 

regardless of the claims made in such reports. 

.T.T   لوی و بویه ایمللوی    افخم خاطر نشان لرد: دویت ایران نسبت به مسوووییت هوای داخ

هوای ارتقوای حقوو،    خود لامال متعهد میباشد و توجه به وضعیت حقو، بشر و پیشبرد برناموه 
هایی ترفا بور اسواس ارزش   شده در چنیه گزارششهروندان را فارغ از ادعاها و اتهاما  در 

میکنود و   های متعایی اسالم، تعهد به همه ایرانیان و بر مبنای اجرای قانون اساسی لشور دنبوا  
 در اجرای ایه مسووییت خطیر عزم راسخ دارد. 

گزینی سبکی اسوتفاده شوده   در ترجمه فعل اوییه عبار  پاراگرا  مورد نظر از راهبرد واده

 است له در فرهنوگ  "abide"برای فعل "باشدمتعهد می"است. ایه راهبرد سبب انتخاب برابر 

شده است. ترجمه انگلیسی ایه واده به توور    یابیمعاد  "وفادار ماندن" (0221یغت هزاره )

“To accept and obey a decision, rule or agreement”  باشد له به هوردو انتخواب   می

 نماید.نزدیک است و بار معنایی متفاوتی را منتقل نمی
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 محور بالغت .2. 5

ساختارهای بالغی شامل راهبردهای تشبیه، بازی با اعداد، لنایه، تکورار، اسوتعاره، اغورا،،     

( و بکوارگیری آنهوا سوبب تغییور و عمو       0224باشند )وندایک ، دراماتیزه لردن و استعاره می

-های ادبی را به نووعی دربرموی  بخشیدن به معنا می شود. ایه راهبردها له ساختارها و یا آرایه

مدارند و با فرهنگ و زبان هر لشوری ارتباط تنگاتنگ دارند، و بنابرایه اسوتفاده  د، فرهنگگیرن

گیری از ادب و فرهنگ یوک لشوور   تواند بهرهاز ساختارهای بالغی در ترجمه متون سیاسی می

شده در زمینه متون مکتوب سیاسی، ساختارها و راهبردهای های گردآوریباشد. در بررسی داده

 322اند. با ایه توضویح لوه از مجموعوه    غت سهم لوچکی را به خود اختصاص دادهمحور بال

مورد راهبردهای بالغی بکارگرفته شده له ایه آموار در مقایسوه بوا     7پاراگرا  خبری، تنها در 

هوایی از راهبردهوای   نمونوه  توجوه نیسوت. در اداموه بوه شورح     گزینی چنودان قابول  راهبرد واده

 شود:بالغت، در تور  یافته، پرداخته میایدوویودیکی محور 

 تشبیه  .1. 2. 5

ای له طی آن یک رویداد با رویدادی دیگر با در نظور گورفته وجوه    بکارگیری للما  ویژه

شوود. تشوبیه یکوی از    گیرنود، تشوبیه نامیوده موی    شباهت و اشترالشان مورد مقایسوه قورار موی   

شوود. در بررسوی متوون    ه اراوه معنوا موی  راهبردهای محور بالغت است له باعث تغییر در نحو

 شود:سیاسی تنها یک نمونه تشبیه وجود داشت له به  لر آن پرداخته می
S.T. He is well-liked by his Western negotiating partners and a star in his 

home country, where his autobiography is a best-seller. 
 .T.Tای ن ستارهاست. او بساای محبوب لننده غربی، چهرهطرفهای مذالرهدر میان ، ریفظ

در وطنش می درخشد و زندگینامه شخصی اش به یکی از لتابهای پرفوروش در ایوران تبودیل    
 .شده است

دهد، مترجم بوا اسوتفاده از راهبورد    همانطور له بررسی ترجمه بخشی از خبر فو، نشان می

تر از ویژگی و شخصیت ظریف )گوروه خوودی(،   تصویری مثبتبالغی تشبیه و به منظور اراوه 

را تبودیل   ”He is… a star in his home country“جمله ساده زبان مبدأ )انگلیسی( یعنوی  
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. ایوه تغییور هوم    "ای در وطنش می درخشدبسان ستاره او"به یک عبار  تشبیهی لرده است: 

ساب سواختارهای بالغوی نظیور تشوبیه     یک تغییر سبکی در جهت زیبانویسی است )هدفی له اسا

سوازی  لنند( و هم یک تغییر ایدوویودیک در جهت برجسوته واستعاره در آراسته لالم دنبا  می

گروه توسط متورجم بوه شومار    شخصیت گروه خودی )ظریف( و نمایش محبوبیت عضوی هم

سوه مووردی   آید. در بکارگیری تشبیه، مترجم همواره از یک وجه شبه )درخشش( برای مقایمی

-دهد )سوتاره( بهوره موی   له قصد تشبیه آن را دارد )ظریف( و آنچه له با آن قیاس را انجام می

لوشد تا با استفاده از زیبایی لالم ادبی )تشوبیه(،  هوه   گیرد. در اعما  چنیه تغییری مترجم می

ناخودآگاه بوه وی  خواننده خود را درگیر تأثیر مثبتی نماید له از ایه طری  ممکه است به طور 

 شود.  منتقل می

 بازی با اعدادی. 2. 2. 5

لوشد تا بوا اراووه متفواو  اعوداد،     با بهره گرفته از راهبرد بالغی بازی با اعداد، مترجم می

مترجم قصد دارد له با تغییر و بازی با اعداد به مخاطب را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. در واقع 

ها تنها یک مورد از راهبرد در بررسی داده تحت تأثیر قرار دهد.نحوی خواننده را بیش از پیش 

 مورد نظر وجود داشت:    
S.T. I had the same impression six months ago, but this time the president 

seemed even more resolute. 
 .T.Tحتوی از قبول   ایه بار  پیش نیز همیه برداشت را داشتم اما پرزیدنت اسدیک سا   هم

 .دادتر نشان میهم مصمم

باشد له موضوور موورد   خبر فو، برگرفته از مصاحبه میان خبرگزاری اش یگل با تایحی می

در خصوص تحوال  سوریه و نقش حمایتی دویت ایران از ردیم بشار اسد در خصوص بحث 

 "بازی با اعداد"ترجمه جمله فو، شامل بکارگیری راهبرد بالغی تأمیه تجهیزا  نظامی است. 

تواند ایه معنا را در بر داشته باشد له از در واقع چنیه تغییری در طوالنی لردن زمان میاست. 

دیدار قبلی تایحی و اسد )گروه خودی( مد  مدیدی گذشته است و ایه گذر زموان احتموا    

نماید، حا  آن له او آنقدر مصمم و مطمونه اسوت   تر میملایجاد تغییر را در عملکرد اسد محت

له هنوز هم همان نظر را دارد. به عبار  دیگر، مترجم به منظور منطقوی جلووه دادن تغییورا     
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سازی ایه مطلب، به دسوتکاری بوازه زموانی پرداختوه     گروهی( و پررنگدویت سوریه )یک هم

دو طری  تور  پذیرفته است: ابتدا از طریو   سازی از الزم به  لر است له ایه برجسته است.

از انتهای بند مورد نظر به ابتدای جمله )بعد از فاعل( و سو ب از   "یک سا "جابجایی عبار  

 ماه(.  10ماه به  6طری  تغییر و دستکاری عدد مورد نظر )از 

 کنایه  .3. 2. 5

جویود    خاص بهره میمترجم در بکارگیری راهبرد بالغی لنایه از یک اتطالح و یا عبار

تا دو معنای متفاو  را به خواننده خود عرضه لند: معنای ظاهری و معنای پنهوان. بوه عبوار     

معنوای  »شود تا خواننوده ترغیوب شوود توا بجوای      دیگر، استفاده از ایه راهبرد بالغی سبب می

در بررسوی   است، پی ببورد. « معنای پنهان»به اتل معنای مورد نظر نگارنده/مترجم له « ظاهری

 مترجم از راهبرد بالغی لنایه استفاده نموده است: یک موردشده، در های گردآوریداده
S.T. "Domestic policy is not for me," he says. 

.T.T امگوید: مه برای سیاست داخلی ساخته نشدهر والنش مید. 
پاسخ به سؤایی مبنوی  باشد و در در ترجمه ایه جمله خبری له گوینده آن ظریف )مه( می

بر عالقه وزیر امور خارجه ایران )ظریف( در زمینوه شورلت در انتخابوا  ریاسوت جمهووری      

آینده توسط وی گفتوه شوده اسوت، متورجم از راهبورد بالغوی لنایوه بهوره گرفتوه توا عبوار             

"Domestic policy is not for me"   بوه عبوار  دیگور،    را بازتویید لرده و ترجموه نمایود .

ایفظی عبار  مورد نظر )معنای ظواهری(، از راهبورد   بجای ترجمه للمه به للمه و تحت مترجم

زبوان اسوت، اسوتفاده    بالغی لنایه له موجزتر اما دارای تأثیرگذاری بیشتر برای خواننده فارسوی 

لرده تا پیام خبر را همراه با یک شگرد ادبی منتقول نمایود. در واقوع، اسوتفاده از راهبورد لنایوه       

ایهام یا دوگانگی معنایی ایجاد لرده تا خواننده را در درک معنای آن توا حودودی دچوار    نوعی 

 "در فارسوی لنایوه از   "برای لاری ساخته شدن"چایش نماید. الزم به توضیح است له عبار  

 .  (1373نامه دهخدا، )یغتدارد  "مناسب لاری بودن
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 تکرار . 4. 2. 5

خواهد  هه خواننده خود را بدان معطوو  دارد،  آنچه له میگاهاب مترجم به منظور تألید بر 

زند تا در رساندن پیام مورد نظر پافشاری بنماید. دامنه بکارگیری ایه راهبرد دست به تکرار می

تواند تغییر نماید. راهبرد بالغی تکورار در میوان   بالغی از تکرار یک واده تا یک جمله لامل می

ار مورد استفاده مترجم قرار گرفته بود. مثا   یل تکورار یوک واده   ب 5آوری شده، های جمعداده

 دهد:را توسط مترجم فارسی نشان می
S.T.  A senior Iranian nuclear negotiator has dismissed Western media 

allegations of a tentative deal on Iran's nuclear program, saying no 

agreement has yet been reached between Iran and the P5+1 global 

powers.“No agreement has been reached yet and some issues still remain to 

be resolved,” the Iranian diplomat said on Sunday. 

.T.T  جمهووری اسوالمی ایوران دربواره فضاسوازی       ایتویم هسوته   ارشود  لنندهمذالرهیک

موضووعاتی همچنوان    هیچگونه توافقی تور  نگرفته و»: های غربی هشدار داد و گفترسانه

 «.باقی مانده له باید حل و فصل شود

S. T. He called on other negotiating sides to “abandon their excessive 

demands and make their strategic decision on whether they want an 

agreement or pressure.” 
 

.T.T هوای  باید دست از زیاده خواهی هاایه فضاسازیهای  یربط بجای طر »افزود:  وی

 «.خواهند یا فشارراهبردی خود را اتخا  لنند له تواف  می خود بردارند و تصمیم

شده در زمینه تفاهم اوییه ایوران  در خصوص نتایج اراوه --بررسی دو پاراگرا  خبری فو، 

دهد له مترجم ابتودا در بندتنوشوتة او  بوا    ای نشان میو لشورهای جهان بر سر موضور هسته

لوه در   "allegation"به عنوان برابر  "فضاسازی"گزینی به انتخاب للمه استفاده از راهبرد واده

یابی شده پرداخته تا معاد  "ادعااتهام و "و در فارسی به تور   "claim"انگلیسی متراد  با 

ای استفاده لرده باشد لوه تلویحواب هموان معنوا را در بوردارد و همچنویه یوک انتخواب         از واده

متورجم چنویه    "فضاسازی"شود. به عبار  دیگر، با استفاده از للمه ایدوویودیک نیز محسوب 
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وجوود نودارد بوه تصوویر      های غربی هموواره فضوایی را لوه   نماید له رسانهپیامی را منتقل می

 نمایند تا به مقاتد سیاسی خود برسند.لشند و جوسازی سیاسی میمی

س ب با استفاده از راهبرد بالغی تکرار، به تکرار همیه عبوار  در ترجموه بندنوشوتة دوم     

پرداخته است تا بتواند لامالب  هه مخاطب را به سوی هدفی له دارد و آن هود  آگواه نموودن    

معطوو  دارد و از ایوه طریو  توانسوته بوا       "هاستهای سیاسی غربیترفند فضاسازی"وی از 

 شان ب ردازد.   سازی جنبه منفیها یا گروه غیر خودی به پررنگتکرار لار بد آن

 استعاره، دراماتیزه کردن و اغراق .5. 2. 5

های پژوهش حاضر، هیچ شاهدی در زمینوه بکوارگیری راهبردهوای بالغوی     در بررسی داده

-زبان در متون سیاسی مکتوب ترجموه استعاره، دراماتیزه لردن و اغرا، توسط مترجمان فارسی

 شده وجود نداشته است.  

 

 گیری نتیجه .6

نویسندگان و مترجمان متون سیاسی همواره به منظور انعکاس افکار، ایدوویودی، باورهوای  

جوینود توا بوه    شوان از راهبردهوای ایودوویودیک بهوره موی     سیاسی خود و نظام حالم بر جامعه

(. 0224زنود )ونودایک،   گوران سیاسوی ب ردا  سازی رویدادها و لونش سازی و یا لمرنگبرجسته

سووبک و سوواختارهای بالغووی     -پووژوهش حاضوور بووا گووزینش دو محووور از محورهووای زبووانی 

شده توسط وندایک در چوارچوب تحلیول گفتموان انتقوادی، بوه بررسوی ایوه موضوور         معرفی

زبان تا چه اندازه از راهبردهای محورهوای سوبکی و بالغوی بهوره     پرداخت له مترجمان فارسی

 تا به ترسیم ایگوی ایدوویودیک فکری خود در بطه ترجمه متون سیاسی ب ردازند.گیرند می

گزینوی(، غایبواب بوه طوور قابول      دهند له محور سبکی )راهبرد وادههای حاتل نشان مییافته

زبان جهت ایقای ایدوویودی مدنظر قرار گرفته است، اگور  توجهی مورد استفاده مترجمان فارسی

گزینی هموواره از یوک ایگووی یکسوان پیوروی نکورده و گواه        اهبرد وادهچه دالیل بکارگیری ر

گزینوی سوبکی، تنهوا جنبوه     مربوط به بازنمود ایدوویودی مترجم فارسوی نبووده اسوت )در واده   

زیباآفرینی مدنظر بوده است(. بعالوه، در مقایسه با محور سبک، محور بالغت و راهبردهای آن 
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های ادبوی اسوت، لمتور موورد اسوتفاده      ها و آرایهز گنجینهبرخال  فرهنگ ما له غنی و مملو ا

مترجمان فارسی متون سیاسی در راستای انعکاس ایدوویودیشان قرار گرفته اسوت و دییول ایوه    

باشد با آنچه له زبان پرده متون سیاسی باشد له در تقابل میتواند ماهیت تریح و بیمسأیه می

ها دارد. با وجود ایوه، نتوایج حاتول از ایوه پوژوهش،      ساخته رموز وادهادبی سعی در پوشیده

هوای زبوانی   متضمه ایه ویژگی است له مترجمان فارسی متون سیاسی، عالوه بر زبان و نشانه

های فرازبانی )از جمله قدر  وایدوویودی( للموا  و عبوارا  موته را موورد     بایست نشانهمی

شوان را بازنموایی و بوا زبوانی توریح و      توه بررسی و تحلیل قرار دهند و سعی نمایند تا راز نهف

طلب در اختیار مخاطب خود قرار دهند. همچنویه نتوایج ایوه تحقیو  بوار دیگور ایوه        حقیقت

لار باید نسبت به اخبار، اوضار و بافت سیاسوی  حقیقت را له مترجمان خصوتاب مترجمان تازه

مورد توجوه و تألیود قورار     و تفاو  فرهنگی زبان مبدأ و مقصد اشرا  داشته باشند را تراحتاب

 دهد.  می

های تحقی  حاضر، چه از یحاظ جامعه آماری و چه از یحاظ موضور با توجه به محدودیت

گردد تا پژوهشگران به بررسوی موضوور   )متون سیاسی مربوط روابط ایران و جهان( توتیه می

شده در ایه پژوهش، به هتر ب ردازند. از سوی دیگر، متون منتخب و منابع استفادبه طور گسترده

لننود و بنوابرایه دارای سواختارهای    تر اسوتفاده موی  دییل ماهیتشان اغلب از ایگوی زبان رسمی

ها لوه گواه زبوان    ها و گفتمانرسد له سخنرانیبالغی محدودتری هستند و ایه طور به نظر می

تری باشد لوه  گسترده های ادبیتوانند شامل ساختارهای بالغی و آرایهتری دارند، میغیررسمی

-ایه مسأیه نیازمند پژوهش و بررسی است. سرانجام از آنجایی له ایگوی پیشنهادی برای دسته

باشود.  شده برای انتخاب وادگان محدود به پژوهش حاضور موی  بندی محور سبک و دالیل اراوه

گزینوی نیازمنود انجوام تحقیقوا      بنابرایه بررسی امکان دالیول متفواو  در زمینوه راهبورد واده    

 بیشتری است.  

 کتابنامه

نامه لارشناسوی  )پایان در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی 02:32تجزیه و تحلیل خبر (. 1327آزاد، ا. )

 ارشد(. دانشگاه علوم و تحقیقا ، تهران.
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دی در توییود و درک  مقایسه و نقد رویکردهای تحلیل لالم و تحلیل لالم انتقا(. 1321. )زاده،  آقاگل
 ، تهران.دانشگاه تربیت مدرس)رسایه دلتری(،  مته

شناسوووی تحقیووو  در تحلیووول گفتموووان انتقوووادی. ا. لووواظمی )بوووه  (. روش1323زاده،  . )آقاگووول

 .00-37. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، شناسیمجموعه مقاال  ششمیه لنفرانب زبان.لوشش(

 تهران: انتشارا  علمی و فرهنگی. .گفتمان انتقادیتحلیل (. 1325. )زاده،  آقاگل

. تهوران: طورح   شناسوی ها و راهبردهای زبانتحلیل گفتمان رادیو بر پایه نظریه(. 1321زاده،  . )آقاگل

 آینده.

زاده )بوه  شناسی تحقیقا  تحلیل گفتموان انتقوادی در ایوران.  . آقاگول    (. آسیب1312زاده،  . )آقاگل

. تهوران: نویسوه   اندیشوی تحلیول گفتموان و لاربردشناسوی    مقاال  نخستیه هوم مجموعه لوشش(. 

 .11-00پارسی، 

شناسی و وادگان پایه در تحلیول گفتموان و لاربردشناسوی    یابی، اتطالح(. معاد 1311زاده،  . )آقاگل

اندیشووی تحلیوول گفتمووان و هووم مجموعووه مقوواال  دوموویهزاده )بووه لوشووش(. زبووان.  . آقاگوول

 .13-32. تهران: نویسه پارسی، لاربردشناسی

زبانشناسی خبر: به سوی اراوه ایگوی تویید خبر در چوارچوب  (. 1313زاده،  . و خیرآبادی، ر. )آقاگل

 . تهران: نشر علمی.تحلیل گفتمان انتقادی

ی رویکورد  های بازنمایی گزینش خبر بر مبنا(. تحلیل بازنمایی شیوه1310زاده،  . و دهقان، م. )آقاگل

 .1-16(. 4)5. جستارهای زبانیتحلیل گفتمان انتقادی. 

بررسی ترجمه اخبار سیاسی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی بور اسواس مود  سوه     (. 1310اریب، آ. )
 نامه لارشناسی ارشد(. دانشگاه فردوسی، مشهد.)پایان وجهی

با رویکرد تحلیل گفتموان انتقوادی. در    (. بررسی ترجمه اخبار سیاسی1313)و هاشمی، م. ر. اریب، آ. 

. مجموعه مقاال  سومیه همایش ملی تحلیل گفتموان و لاربردشناسوی  زاده )به لوشش(.  . آقاگل

 .65-72تهران: نویسه پارسی، 

 . تهران: فرهنگ معاتر.فارسی -فرهنگ معاتر هزاره انگلیسی(. 0221) شناس، ر.م.ح 

هوای  (. سواختارهای گفتموانی و ایودوویودیکی در گفتموان    1371خسروی نیک، م. و یارمحمودی،  . ) 

مجموعوه مقواال  پنجمویه لنفورانب     هوای ایوران. در  . فرحوزاد )بوه لوشوش(.      خبری روزنامه

 .06-45. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، زبانشناسی ایران
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 انتقوادی  گفتموان  تحلیول  د رویکور : خبور  پوردازش  و تویید شناختیزبان انگاره(. 1312خیرآبادی، ر. )

 )رسایه دلتری(، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

 انتشارا  دانشگاه تهران. مؤسسه . تهران:دهخدا نامه فارسی به فارسییغت (.1373) ر.، دهخدا

)رسایه دلتوری(،  قدر ، گفتمان و زبان: سازولارهای جریان قدر  در مطبوعا  (. 1323سلطانی، ر. )

 تهران.دانشگاه عالمه طباطبایی، 

. قدر ، گفتمان و زبان: سازولارهای جریان قدر  در جمهووری اسوالمی ایوران   (. 1327سلطانی، ر. )

 تهران: نشرنی.

ناموه  )پایوان  ای از متوون مطبوعواتی سیاسوی معاتور    تحلیل گفتمان انتقوادی پواره  (. 1322شیروان، ز. )

 لارشناسی ارشد(، دانشگاه فردوسی، مشهد.

های ایرانی بر اساس دیودگاه تحلیول گفتموان    بررسی ترجمه متون خبری در وبگاه(. 1326. )عطاران، ر

 .، تهراندانشگاه عالمه طباطبایی(.نامه لارشناسی ارشدپایان) مطایعه موردی وبگاه تابناک :انتقادی

هوای قبول و   تحلیل گفتمان انتقادی وادگان دارای بار ایدوویودیک در ترجمه رموان (. 1326. )عطایی، ر

 .، تهراندانشگاه آزاد اسالمی .(نامه لارشناسی ارشدایان)پ د از انقالب اسالمی ایرانبع
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 .127-141(. 0)2. شناسی لاربردی

زبوان بوا موضوور    مطبوعوا  ایوران و انگلیسوی   (. بررسی تحلیل گفتمان انتقادی 1311محمدپور،  . )

ای لشور ایران. در ر. لوپا ، ش. مدرس خیابانی و  . یعقوبی درابی)بوه  بازدید از تأسیسا  هسته

 .355-366تهران: نویسه پارسی، شناسی. نخستیه همایش ملی زبان و زبانلوشش(. 
 .نتشارا  هرمباتهران: . گفتمان شناسی رایج و انتقادی(. 1323یارمحمدی،  . )

 . تهران: هرمب.شناسی انتقادیارتباطا  از منظر گفتمان(. 1325یارمحمدی،  . )

(. بازنمایی لارگزاران اجتماعی در منازعوا  فلسوطیه و اسوراویل از    1323یارمحمدی،  . و سیف،  . )

مجموعوه  معنوایی. در  . فرحوزاد )بوه لوشوش(.      -مدار جامعه شناختیطری  ساختارهای گفتمان
 .401-434. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، شناسیمقاال  ششمیه لنفرانب زبان
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