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Abstract 

The significance of the present study is that it emphasizes the decisive role of 

linguistic, pragmatic and cognitive parameters in the occurrence of di- and/or con-

vergence in translation. The present study aims at evaluating discursive 

representations of ‘Other’ in institutional translations of political discourses. This 

paper strives to probe into the underlying factors and incentives in the rise of di- 

and/or con-vergence in the source and target texts as construing the ‘Others’ and 

their emerging threats. Employing Proximisation Theory, we embarked upon 

analyzing 20 instances of the Iranian Supreme Leader’s speeches in which he 

characterizes the ‘Other’ and construes their threats against the Islamic Republic of 

Iran. Our analyses of data indicated that the institutional translations of the original 

speeches enjoy maximum con-vergence with the source texts even though there was 

only meager di-vergence between source and target texts in modal and aspectual 

structures. However, the reported instances of di-vergence brought about less 

significant semantic and conceptual differences in construing the threats. 

Furthermore, regarding the underpinning factors and incentives for the emergence 

of di- and/or con-vergence, we argued that there was a strong dialectic relationship 

between linguistic and extra-linguistic factors, such as the subject position of the text 

producer, the translating institution and objectives of translating, providing a base 

ground for the translator to follow divergence or convergence. 
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 چکیده

 ننرۀۀ اتت رارات و آنجرای  ضررورت دارد  ره برر نعرش تع ر  انجام پژوهش حاضرر از 

هرراز زبرران ،  اربردشررناتت  و شررناتت  در رتررۀاد همسرروی  یررا ناهمسرروی  محررۀودی 

در « دییرررز»سررتار برره ارزیرراب  چیررونی  بازتررا  هَ و  نررۀدر امررر ترجمرره ت   ررۀ مرر 

پایر   حاضرر پرردازد  مسرۀ ۀ اصر   پرژوهشهراز ی ایر  مر ترجمۀ نهادز از گفتمان

هراز و برگرردان مبرۀ به ای  پریش ای   ه برروز همسروی  یرا ناهمسروی  بر   مترون 

هرا و وروام   ناشر  از چره انی ر ه ،هراز آنو تشرری  تهۀیرۀ «دییررز»نهادز در مورد 

هرراز نمونرره از یررننران  94تعررۀاد  «ۀ مجرراورتنظری رر»بررا ایررتفاده از  توانررۀ باشررۀ مرر 

 سررتاررا  رره برره تشررری  هَ 1911-1910 هررازالدر فاصرر ۀ برر   یررم رهبرررز معررام معظ رر

  ، تح  ر  و برریر  شرۀپردازنرۀهراز آن و  ره جمهرورز ایر ام  مر دییرز و تهۀیرۀ

هرا و ب انرات رهبررز هراز نهرادز از یرننران ۀ  ره برگررداندهرها نشان م تح    داده

هررا تح  رر  داده، وجودبرراای   هسررتنۀبرترروردار  مبررۀ از همسرروی  حررۀا برز بررا متررون 

ا را نشرران داد، ام رر «وجرره»و  «وجه رر »مرروارد ج  رر  ناهمسرروی  در یررط  یرراتتمان 

انرۀ  در برریر  گفترار پۀیرۀ ن راورده ر  پرارهدر      ای  موارد تغ  ررات معنرای  فاحشر

 ره  بره ایر  نت جره ریر ۀیمدر برروز همسروی  یرا ناهمسروی   مؤثرهاز ووام  و انی  ه

 تول ۀ ننررۀۀجم رره جاییرراه ی ایرر   ع اززبرران  متنررو ووامرر  برررون زبرران  وووامرر  درون

از را بررراز زم نررهدیالکت رر  هررۀا از ترجمرره در تعررام    و مررت ، نهرراد متررول  ترجمرره

  تا ب   متون مبۀ  و معصۀ همسوی  یا ناهمسوی  ایجاد  نۀ ننۀ مترجم فراهم م 
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اورتز ارزیرراب  ترجمررهز بازتررا  دییرررزز گفتمرران ی ایرر ز نظریررۀ مجرر هددا کلیدددوا ه

  هاز تعام انی  ه

 مهمقدّ. 1

ارتبررات تنیاتنررن و ناگسسررتن  برر   گفتمرران و ایررۀ ولو ز در بریررات  جوامرر  و 

 انکررارغ رقاب تمررری  نظررارت و  نترررل اجتمرراو  امرررز  ،همچنرر  فضرراهاز اجتمرراو  و 

، 5ل رررونز ون9411، 0ز هرررارت9411، 9و ریچاردیرررون 9ف ررراوردوز 9414، 1فر  ررراا)ایررر  

 6ازنعاد ننررۀهگفتمرران و ایررۀ ولو ز یرراتتارهاز هۀفمنررۀ و مُ  ررهطورزبه(ز 1941ز 0941

روایر  و تبع ر  بره  هراز اجتمراو  را ه همرواره قصرۀ دارنرۀ یرو ه نۀآورم  وجود بهرا 

در همرر   (  9440، 7ۀ نماینررۀ )مررایررز قواوررۀ و قرروان   مسرر ا اجتمرراو  مع  رریرر  یرر  از 

هرراز نهنرر  و مررۀیری  شررنات  اجتمرراو  برره انیرراره «دهرر یررات » منظوربررهرایررتا، 

 ن رر  هرراگفتمرران ینررۀ،ا  در ایرر  فر ننررۀهررا محترروای  را فررراهم مرر هررا، ایررۀ ولو زیررو ه

جهران و رویرۀادها  ویرژۀشرۀۀ رفتارهراز اجتمراو  و در  شرۀه و مریرومهاز طب عر ش وه

  دهنۀم  قرار هایو ه در اتت اررا 

آن  ت ع رر در ز یکرر  از انررواع گفتمرران، از ایرر  قاوررۀه مسررتبن  ن سرر  مبابررۀترجمرره، برره

و رتررۀادها  وقررای  از از متفرراوتشرر وه ، ترجمررهایررۀ ولو ی   و محصررول ینررۀفراونرروان برره

 و عهرراز متنررو آغشررته برره ایررۀ ولو ز  نررۀ  ررههاز اجتمرراو  تحم رر  م برره یررو هرا 

نشرران ترروب  بررههرراز ی ایرر    ایرر  موضرروع تررود را در گفتمررانایرر  شررۀهدیررتکارز

یرر ای  هبرر اهم   رر اجتمرراو  از  هرراز منت رر  حآنهررا در یرراات ترر ث ردهررۀ  رره مرر 

برریرر   ررار رد برره  رره  ازهرراز گسررتردهپژوهشرغررم بنررابرای ، و رر  زبرترروردار ایرر 

رترۀاد   هراز زیربنرای  انی ر ه توج ره انرۀ   بره مطالعرۀپردازنرۀ، ایرۀ ولو ز در ترجمره مر 

                                                           
1. Fairclough 

2. Flowerdew  

3. Richardson 

4. Hart 

5. Leeuwen 

6. subjective 

7. Mayr 
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هاز ررر«دییرررز»ی ایرر  دربررارۀ  ررات ت م  1«یرراززبازبافرر » همسرروی  درهمسرروی  یررا نا

 از 9هراز نهرادزشرۀۀ آنهرا در ترجمرههراز تشرری هرا و ی ایر نشو  ُرهاز ی ایر  نظام

 معطوا شۀه ای   هاگفتماننوع ای  

شررۀه از مررت  ترجمه زدور ایرربرره قرابرر   ی و ناهمسررو ی همسررو در پررژوهش حاضررر

، دییرب انبرره  ایرر   برره مررت  اصرر   و شررناتت   اربردشررناتت ، زبرران زلحرراس یرراتتارها

هرراز گفتماننهررادز از هرراز ترجمررهچیونرره ایرر  ایرر   رره  ارتبرراتدرای پریررش اصرر   

ونرروان یرر  امررر ، برره9«دییریررازز»نظ ررر ی ایرر  تررا   ررات ت م ی ایرر  موضررووات و 

وات وموضرر اهم   رر  دل رر  بررهآیررا    ننررۀیررازز مرر را بازیررازز و بازبافرر ی ایرر  بررارز 

 مبرۀ همسروی  حرۀا برز برا مترون شرۀه هراز ی ایر ، مترون ترجمرهشۀه در گفتمانمطرح

 تر ث ر  همسروی  یرا ناهمسروی  تحر  گ رنرۀم  هراز آندارنۀ یرا فاصر ۀ زبران  و مفهروم  ا

متررون ایرر   یررازمان متررول  ترجمررۀو  از جانررم مترررجم یررا نهرراد احتمررال  هررازچرره انی رر ه

 ی  بروز پ ۀا  رده ا

از جوانررم تعامرر  ترجمرره و ایررۀ ولو ز را  ،برجسررته انبرروه  از مطالعررات و مرر 

 ز9419، 6ز نادلرررا9419، 5ز پتریرررون9419، 0آیپرررر) انرررۀقررررار داده توج رررهمرررورد منت ررر  

  (9417، 14ز گودیرررول9417، 1ز رودرییررر  آ ررررو 9417، 1ز فرررۀریچ 9417، 7لۀونررراردز

و معصرۀ  مبرۀ هراز بر   مترون در ناهمسروی هراز ایرۀ ولو یک  انی ر هب شتر ای  مطالعات 

انرۀ  ره مسرۀ ه پرداتترهدیرته از مطالعرات بره ایر  ایر     بره دییرر ب ران،انۀرا برری   رده

 مبررۀ شررناتت ،  اربردشرناتت  و شرناتت  بر   مترون زبران هرازبرروز ناهمسروی  و تفراوت

  ره متررجم یرا نهراد مترول  ترجمرۀ گ رردریشره مر هراز ایرۀ ولو یک  از یاتتار ،و معصۀ

                                                           
1. re-contextualisation 

2. institutional translation 

3. otherisation 

4. Eipper 

5. Petterson 

6. Nadella 

7. Leonardi  

8. Federici 

9. Rodriguez Accros 

10. Godayol 
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پریررش مهررم و ، رغررم وجررود مطالعررات گسررتردهو رر   هسررتنۀمترون ی ایرر  برره آن وابسررته 

یررا  بررروز همسرروی  ز در لوهررای  غ ررر از ایررۀ وایرر  ایرر   رره چرره انی رر ه توج ررهقابرر  

بازتول رۀ در و معصرۀ  مبرۀ شرناتت ،  اربردشرناتت  و شرناتت  بر   مترون زبران ناهمسوی 

انجررام   دت رر  هسررتنۀ ی ایرر -هرراز نهررادزدر ترجمرره 1تهۀیررۀزا« دییرررز» شررری و بازت

اتت رررارات و  ننرررۀۀ دارد  ررره برررر نعرررش تع ررر   اهم   ررر پرررژوهش حاضرررر از آنجرررای  

در رتررۀاد همسرروی  یررا ناهمسرروی  در و شررناتت   اربردشررناتت   ،زبرران  هررازمحررۀودی 

  نۀ   ۀ م  امر ترجمه ت

 ،9 رر ) 9)مجاوریررازز( «مجرراورت نظری ررۀ» برره  مرر  پررژوهش حاضررر قصررۀ دارد

 ،م رهبرررزهرراز ی ایرر  معررام معظ ررنمونرره از یررننران  94بررا برریرر   (1911ز 9417

نهررادز آنهررا برره  ۀو ترجمرر 1911-1910هرراز در فاصرر ۀ یررال ،ازال رره تامنررهحضرررت آیرر 

 روازآنۀ مجرراورت بررراز ایرر  پررژوهش انتنررا  نظری رر  دهررۀپایرر   یادشررۀههاز پریررش

و شررناتت  بررراز  دیررتورز،  اربردشررناتت -ه اب ارهرراز وا دارد  رره ایرر  نظری رر اهم   رر 

هرراز ی ایرر  و هرراز مجاورشررونۀه در گفتمررانتهۀیررۀ هررازیرراززو تشررری  مفهرروم  رر تح 

ۀ مجرراورت بررراز امکانررات نظرررز و تح   رر  نظری رر بنررابرای  ز نررۀومرروم  فررراهم مرر 

هرراز ی ایرر  و معایسرره و ارزیرراب  دییریررازز و تشررری  تهۀیررۀ در گفتمرران ،برریرر 

 ای  اهۀاا پژوهش حاضر هاز آنها منایم ترجمه

 پژوهش پیشینۀ. 2

طولررران   ازبعهاوهشررر  از یرررژپ ادب  ررراتولو ز در  پ ی ررررز تعامررر  ترجمررره و ایرررۀ

در تررود گنجانررۀه ایرر   مطالعرره و  راو مرر  از از آثررار ایرر  و حجررم گسررترده برترروردار

موضررووات پ ی رررز شررۀه ایرر ز از جم رره، از از برریرر  ایرر  تعامرر  در ط رر  گسررترده

ز ت  عرر ، 9441)فرحرر اد و مررۀن ،  برره فاریرر  بررازنمود ایررۀ ولو ز در ترجمرره آثررار ادبرر 

ز جو ررارز و حررۀا  ، 1915ز ام رشررجاو  و قریشرر ، 1910ت اورر  فریررۀ، نانم رران فرررد، 

                                                           
1. threatening other 

2. proximisation theory 

3. Cap 
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(، ترجمرره و بررازنمود ایررۀ ولو ز مترررجم )شررف ع  ثابرر  و رابعرر ، 1041ز، ز طرراهر1917

ایررۀ ولو ز بررر  ترر ث ر( و 1915ز و یرر ز و همکرراران، 1914پررور و رضررای ، احمررۀز ز1914

ز 1915زاده، زاده و نعر ز متعر 1919جران،  تراناز )هراز ی ایر  و ریرانهگفتمران ترجمرۀ

ز 1911ط رررم و صرررۀیع ، رضررروان ز1915زاده و ف روزیررران پوراصرررفهان ، گررر آقرررا

ز  انم رران 1911نسررم و وسررکرز، ز قایررم 1911معررۀم، م رزاابراه مرر  تهرانرر  و شررر  

حاضرر، پرژوهش   ارتبرات موضروو جهر  بره(  در ایر  بنرش، 1911 و واشعان  فراهران ،

تعامر  ترجمره  هراز صرورت گرفتره در رابطره براپژوهشبه برری  و مررور دیرتۀ ات رر از 

 پرداتته تواهۀ شۀ در متون ی ای  و ایۀ ولو ز 

 شررۀه تویررا  ولرر  ارا رره «  ترجمررهارزیرراب    ف  رر»در ت رراب بررراز بسررا چررارچو  

هررای  بررراز رهی رررز ( بررا طرررح پریررش1919جرران )(، ترران9441ز 1117) 1هرراو 

و  دیررتورز-زوا  هررازراهبررردمررت ،  زصررور زهرراویژگرر هرراز ایررۀ ولو ی  در دتالرر 

 نرۀ الیروی  ایرۀ ولو یک  و رازگرونی  )ابهرام( مرت ، ت راب مر  هرگونه ارتبات ب   و رای 

  و   فر  ط ر  ویر ع  از را براز تح    انتعادز ترجمره ارا ره دهرۀ  پر  از برریر   م ر

هراز یرات   ره دهرۀ( نشران مر 1919جران )هراز منت ر ، ترانهاز تبرز از ریانهداده

وی  ایررۀ ولو یک  برر   همسررنررا ازهرراز گرریرای  و وجهرر  زبرران  در معایسرره بررا یررات 

جرران ، تررانهمچنرر  پییرفترره ایرر   ترر ث ر ب شررترز و معصررۀ  مبررۀ تول ۀ ننررۀگان متررون 

( معتعررۀ ایرر  وررۀم قرابرر  معرفترر  و ایررۀ ولو یک  برر   مترررجم و تول ۀ ننررۀگان 1919)

یراب  بره دیر  ،چنر   وضرع ت شرود  ابهرام در مترون معصرۀ مر  پۀیۀارزباوث  مبۀ متون 

شررۀه شررۀه و منتعرر ت  و معرفترر  بریرراتتهنظررام ارزشرر ، هرروی از  شررنات  و در  دریرر 

زاده زاده و نعرر  نررۀ  در همرر   ارتبررات، متعرر یرر  مرر را ن رر  دچررار تحر مبررۀ در مررت  

 درنت جررۀایررۀ ولو یک  -د ارزشرر  رو  ررار مبررۀ ت  زبرران ( برره چیررونی  ق ررم هرروی 1915)

پردازنررۀ  بررا هررۀا برریرر  و مطالعرره اتبررار مرر  ۀلو ی  در ترجمرروهرراز ایررۀ دتالرر 

-زاده و نعر ، متعر ایجراد نمایرۀتوانرۀ در مرت  معصرۀ  یک   ه متررجم مر وایۀ ولات ت ث ر

هرا و تغ  ررات معمرول، قرادر ترجمره در  نرار تعرۀی  فرآینرۀ ننرۀ  ره ( ب ان م 1915زاده )

                                                           
1. House 
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همررراه  هآوردن تغ  راترر  در یررط  وا گرران، تغ  رررات گفتمرران  ن رر  برر برره وجررودایرر  بررا 

 داشته باشۀ 

دیررتورز -زتغ  رررات وا ، پۀیررۀارز ایررۀ ولو ز تنهررا محررۀود برره بررروز وجودبرراای 

هرراز  رراربرد آرایرره ترر ث ر( برره برریرر  1915زاده و ف روزیرران پوراصررفهان  )  آقاگرر ن سرر 

بک  پردازنرۀ  نویسرنۀگان معتعۀنرۀ راهبردهراز یرَ انتعرال ایرۀ ولو ز متررجم مر  بررازادب  

نویسررنۀگان مترجمرران ایرانرر  حضررور گسررترده دارد   برر  انعکررا  ایررۀ ولو ز در  منظوربرره

 ننرۀ و راوه برر اب ارهراز یربک ، امکانرات ب راغ  زبران فاریر    رۀ مر  تپژوهش مری ور 

  رره دهررۀاب ارهرراز منایررب  را بررراز انتعررال ایررۀ ولو ز در اتت ررار مترجمرران قرررار مرر  ن رر 

( معتعۀنررۀ 1915زاده و ف روزیرران پوراصررفهان  )گرر گ رررد  آقاقرررار مرر   متررر مررورد ایررتفاده

برردن   رار برهمترون ی ایر  مران  از  پرردۀ  صرری  و بر امر آن ایر   ره ماه  ر ای   دل 

 ای   ب اغ اب ارهاز 

ایرر  مهررم تررا حررۀ زیررادز برره و ررای  ایررۀ ولو یک  مترررجم یررا نظررم گفتمرران  یرر  نهرراد 

 ه( برر1911رضرروان ط ررم و صررۀیع  ) در ایرر  رایررتا، دارد بسررتی  متررول  امررر ترجمرره 

دهنررۀ در زبرران پرداتترره و نشران مرر هرراز مکتررو  فرانسره  انتنررا  وا گرران  ریرانهبرریر

از لو یک  وا گران برراز بازنمرای  ایرران، چهررهوهرا، برر ایرا  گر ینش ایرۀ ای  روزنامره

وع رۀت  هراز برارز  نرۀ  تفراوتبره مناطرم العرا مر  اوتمرادغ رقاب و   ۀجو، نرامطمیت  ه

 ن رر  تررر، یعنرر  در یررط   اربردشررناتت ،شررۀه تررود را در یررطوح  پنهرراندر متررون ترجمرره

ایررۀ ولو ز در یرراتتارهاز برت رراا راهبرررد گرر ینش وا گرران، نشررانیر   دهنررۀنشرران مرر 

 ترجمررۀدر تررر بررا هررۀا آشکاریررازز ایررۀ ولو ز پنهررانآشررکار ن سررتنۀ    اربردشررناتت 

م عررۀ مم رزاابراه مرر  تهرانرر  و شررر  جبر   رر ، متررون مطبووررات  بررا محتررواز ی ایرر ، 

، انیاشررر پ شت ویحرررات،  نظ رررراب ارهررراز  اربردشرررناتت   دهنرررۀنشررران مررر ( 1911)

 ایرۀ ولو زدر انتعرال معنراز انسرجام معنرای ،  و هراهرا، یرب  وا گران ،  ارگفر هرواطرح

  ی ای  دارنۀهث ر ب تحا م بر تبرهاز ی ای  

و  انررۀ  تعامرر  ترجمرره و ایرۀ ولو ز پرداتتررهموضرروع    ر بررههررای   ره غالرم پررژوهش

هراز زبران  مترون انرۀ ناهمسروی در ای  نوشتار به تعۀادز از آنهرا اشراره شرۀ، ت راب  ررده
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دیرررتورز و اتت رررارات -زهررراز وا گررران ، تناوبرررات وا و معصرررۀ، گررر ینش مبرررۀ 

 ولو ی  و ایررۀهرراز مع ررارنیرر  انی رر ه و  را  اربردشررناتت  و شررناتت  در مررت  معصررۀ

هررا، هرگونرره تغ  رررات ، از دیررۀ ایرر  پررژوهشدییروبارتبررهیررازمان  مترررجم تح  رر   ننررۀ  

هرراز ایررۀ ولو ی  مترررجم بررا زبرران  و  اربردشررناحت  در مررت  معصررۀ ناشرر  از تفرراوت

هسررتنۀ تنهررا قررادر  دیرر ازای هررای  تح  رر  باوجوداینکرره  ایرر  مبررۀ تول ۀ ننررۀگان مررت  

نررۀ، واگرریار  ررردن هرگونرره نرا تح  رر    ترجمررهداده در رخهرراز ناهمسرروی  بنشرر  از

هراز ویژگر دو ایرراد ومرۀه در پر  تواهرۀ داشر ی از یر  یرو،  ناهمسوی  به ایرۀ ولو ز

هرراز چنرر   محررۀودی و معصررۀ و هررم مبررۀ زبرران متررون و تررا  زبرران  شررناتت  رده

مررورد هررا در بررروز تغ  رررات و ناهمسرروی دیررتورز -زهرراز وا گ ینشرر  وا گرران و یررات 

هررا از نظررام نهررۀ  ره زبرران  از دییررر یررو، ایرر  دیرۀگاه را پرر ش مرر گ رنرۀقرررار نمرر  توج ره

ارزیرراب   بنررابرای ، زبرتوردارنررۀ در انتعررال معنررا یکسرران دیررتورز و معنررای  مشررابه و 

شرناتت ، هراز زبران  انتعرال ایرۀ ولو ز در مرت  فرار  از برریر ترجمه بره ارزیراب    ف  ر

  افرر ون بررای ، ب شرتر مطالعررات در ایر  حرروزه گررددشرناتت  تبررۀی  مر  اربردشرناتت  و 

هرا مسۀ ۀ پرژوهش و تمر ر  تح  ر  ترود را برر روز یرافت  دلایر  ایرۀ ولو ی  ناهمسروی 

هررا و انطبررا  همسرروی  آنکررهحال  معطرروا  رررده ایرر و معصررۀ  مبررۀ در برر   متررون 

یر ای  برراز هبر اهم   ر ۀازه از همران انرحۀا برز زبان ، وا گران  و  اربردشرناتت  ن ر  بره

پرژوهش حاضرر قصرۀ دارد در پر   بره آنچره ب ران شرۀ، توج رهبرا  مطالعه برتوردار هسرتنۀ 

زبرران  و برررون زبرران  باشررۀ  رره موجبررات بررروز و پۀیررۀارز درون هرراز ووامرر  و انی رر ه

یراب  برره ووامرر  و شررود  دیرر مر ترجمره آنهررا و  مبررۀ ناهمسروی  در متررون  یرراهمسروی  

ممکر  ایر  ابعراد جۀیرۀز را  ک هاز دییرر در  نرار انی ر ۀ بسر ار مهرم ایرۀ ولو یانی  ه

، در ایر  پرژوهش بره ترا  طوربره در برری  و نعرۀ و ارزیراب  ترجمره پر ش رو بیریارد 

هرراز معررام هرراز نهررادز از ب انررات و یررننران برریرر  همسرروی  و ناهمسرروی  در ترجمرره

پرداتتره تواهرۀ برارز ی ایر ،  امررونروان ، بره«دییریرازز»م رهبرز در تصو  امرر معظ 

 شۀ 
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 چارچوب نظری پژوهش. 1. 2

 رتوریرر » مطالعررۀ منظرروربرره( 9446)  رر  اتویرر   بررار لرر  او  بررراز مجرراورت نظری ررۀ

  ام رراً رویکررردز هنظری رر ایرر   شررۀ مطرررح آمریکررا ی ایرر  مررۀات ات گفتمرران در 1«قهرررز

  اربردشررناتت  زبرران ، راهبررردز الیوهرراز و قواوررۀ برره  رره ایرر  شررناتت - اربردشررناتت 

 پررردازدمرر  ی ایرر  و ومرروم  گفتمرران شررۀۀتحم رر  هررازتشررری  زیربنرراز در شررناتت  و

نظررر تررود را در قالررم اصررول  یررازز مسررا   مررۀۀ مجرراور، نظری رر طور   برره(  9417  رر ،)

 نرۀی چ سرت  معاصرۀ و اهرۀاا شرناتت  و  اربردشنایر  اجتمراو  مطررح مر شنایر زبان

از ن دیکرر  و دورز وقررای  برره گوینررۀه و  9شررۀههرراز تحم رر یرراززگوینررۀه در مفهرروم

و وجررود هرگونرره  مناطبررانش، چ سررت  منرراف  ب نررافردز یررا ایررۀ ولو یک   در معررر  تطررر

هرا هراز شرناتت   ره الیوهراز زبران  را برراز وضر  تشرری از یرا راهبرردقواوۀ مجمووره

 وبررارتیررازز مجرراور ترز،دق رر  تعریرر  (  در9419 ننررۀ ) رر ، تعریرر  و تع رر   مرر 

  رره دیرر دور زمرران   و ف  یکرر  امررور  و وقررای  بازنمررای  از گفتمرران  راهبررردز» از ایرر 

(  17 ،   9411  ررر ،) «دارد مناطبرررانش و گوینرررۀه برررراز منفررر  وواقرررم شرررۀتبررره

 در واقر  هرای سرتارهَ جانرم از هراتهۀیرۀ  ره  نرۀمر  ب ران یاززمجاور ۀنظری  ، طور   به

-مر ر -ب ررون هرازهسرتار ونروانبره  ره تصرو  هسرتنۀهبر گفتمران  فضراز ی  حاش ۀ

ایرر   و زانررۀشررۀه شررناتته( هررا و دییرررانآن اهررریم ، دشررمنان، تررارج ،( )بمررا) 9شررارزا

 صرورت ایر  بره هراتهۀیرۀ ایر   شرونۀمر  روانره 0اشرارز فضراز مر ر  یم  به هستارها

  ننرۀمر  طر  را ایرۀ ولو یک  و زمران -فضرای  مفهروم  فاصر ۀ  ره انرۀشرۀه یاززمفهوم

  رر   شررونۀ ورحم رره( 5(دمررا) اشررارز-مر رر -درون) مناطبرران-گوینررۀه محررۀودۀ برره تررا

 روز بررر را 1«ات رراق -ارزشرر » و 7«زمرران » ،6«فضررای » مجرراورت راهبرررد یرره( 9419)

                                                           
1. coercive rhetoric 

2. forced conceptualisations 

3. Outside-Deictic-Centre (ODC)  

4. deictic space 

5. Inside-Deictic-Centre (IDC) 

6. spatial proximisation 

7. temporal proximisation 

8. axiological proximisation 
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 شنایررای  گفتمرران  فضرراز درون( فرر ا) ات رراق -ارزشرر -زمرران-فضررا عررۀزبُیرره انیررارۀ

 پرر ش 1دیررتورز-وا ز تررا  هررازالیررو و هرراچررارچو  آنهررا، از هریرر  بررراز و  نررۀمرر 

 حر ر  و تغ  رر مجراورت،( ی ایر   رر) گوینرۀه یر  چیونره دهرۀ نشان تا گیاردم  رو

   نۀم  تشری  گفتمان در را وقای  و هاهستار

ز 9440) 9چ  تررون 9ۀ شررناتت  فضرراز اشررارزیررازز بررر روز نظری ررۀ مجرراورنظری رر

هرای  در درون )دمرا( و ب ررون  ( ایتوار ای   ره شرام  فضراهاز تصرورز برا هسرتار9410

مر رر  فضرراز اشررارز را بررا  فاصرر ۀ ۀ فضرراز اشررارز،شررود  نظری رر)بمررا( مر رر  اشررارز مرر 

چنر   نسرب  هرم ه نرۀ  ایر  نظری رهرا و وقرای  مررتبا مر یرازز هسرتاربازنمای  و مفهروم

برر   هسررتار و مر رر  فضرراز اشررارز، بازنمررای  نمررادی  آن و ابعرراد تعررام    بررودن فاصرر ۀ

 ( 9419 نۀ )  ، ای  فضا را شنایای  م  0دویویه

ترررودز  زهرررارهسرررتا   توصررر یرررازز،مجررراور ۀی ررردر نظر   ررر گرررام تح    لررراو 

هررا از   ایرر  هسررتارایرر  (اشررارز-مر رر -غ ررر تررودز )برررون و اشررارز(-مر رر -رون)د

از در درون و حاشرر ۀ هدر محررۀود ترت ررم بررهبرترروردار هسررتنۀ و  5تصرر   اشررارز

-مر رر -هرراز درون رره هسررتارطررورزانررۀز بررهیررازز شررۀهفضرراز اشررارز/گفتمان  مفهرروم

، «مررا»انرۀ و شرام  وناصررز همچرون در مر ر  فضراز اشرارز جرراده  شرۀه )دمرا( اشرارز

از نسررب  از محررۀودۀ  هشررونۀ  در فاصررو غ ررره مرر «  شررور مررا»، «دویررتان مررا»، «متحررۀی »

 بررراز ایرر   مح  رر  رره دارنررۀ قرررار( بمررا) اشررارز-مر رر -هرراز ب ررروندمررا، ق مرررو هسررتار

 ویرر  ۀبرره هرراهسررتار ایرر   غ ررره و «دشررمنان» ،«دییررران» ،«آنهررا» قب رر  از وناصرررز جرراده 

 ب رررون وناصررر» و «گفتمرران  فضرراز اشررارز مر رر  وناصررر» ونرروانبرره ایررم  هررازوبررارت

بازنمررای  و   انررۀشررۀه تشررری ( 145 ،   9419  رر ،) «گفتمرران  فضرراز اشررارز مر رر 

 و زمررران  فضرررای ، عۀزبُیررره محرررور روز برررر آنهرررا آم ررر تهۀیرررۀ تشرررری  حر ررر 

  گ ردم  صورت ات اق -ارزش 

                                                           
1. lexico-grammatical 

2. deictic space theory 

3. Chilton 

4. bi-directional interactive aspects 

5. deictic  
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 فضرای  یرازز  مجراورگ رردبرم گانرۀ مجراورت را در هراز یرهگام دوم تح    راهبررد

 ف  یکر  صرورتبره( بمرا) دیر دور هرازهسرتار آن در  ره ایر  1شۀهتشری  تحم   ی 

 هررازآیرر م تررا برنررۀمرر  یررورب( دمررا) گفتمرران  فضرراز مر رر ز هررازهسررتار یررم  برره

 از شرۀهتحم ر  تشرری  یر  زمران  یراززمجراور(  9419  ر ،)  ننرۀ وارد آن بره ف  یک 

 وا رنش ن ازمنرۀ و بروده ترارین  و تط رر ز،جرۀ  الوقروع،قریرم  ره ایر  شۀهممجس  ن اع

 ق رررا ، از ایرررتفاده برررا(  9411 ررر ، ) ایررر  فردمنحصرررربه بازدارنرررۀۀ تمه رررۀات و

 بررارفاجعرره وقررای  بررا را فع رر  افرر ایش روبرره هرراز تهۀیررۀ زمرران  و فضررای  یرراززمجرراور

 و تمه رۀات برتر  برراز مشرروو    سرم و تهۀیرۀ تشرری  ترا آم  نرۀمر  درهرم گیشته

 ات رراق -ارزشرر  یرراززمجرراور   ننررۀ پشررت بان  و تعویرر  را بازدارنررۀه هررازی ایرر 

 ،(10 ،   9419)  ر  ب ران بره  ایر  بمرا هرازهسرتار بر   ایرۀ ولو یک  ن اع دربرگ رنۀۀ

 و منازوررات تناقضررات، تجسررم و جبرررز تشررری  یرر » ات رراق -ارزشرر  یرراززمجرراور

 و( دمررا) تررودز شررۀۀتشررری  هررازارزب برر   ایررۀ ولو یک  ف اینررۀۀ هررازبرتررورد

 گفتمرران  ابرر ار یرر  ونوانبرره  «ایرر ( بمررا) ازحاشرر ه هسررتار شررۀۀتشررری  هررازارزب

شرۀه اومرال تمه رۀات بره بنشر مشرروو   درصرۀد ات راق -ارزشر  یاززمجاور جبران ،

-مجراور جم ره از یراززمجراور هرازراهبررد دییرر  ره ایر  شررایط در  مریا ره یا تح 

 ( 9419   ،) نا ارآمۀ یا غایم هستنۀ فضای  یازز

 پژوهشروش . 3

ونرروان یرر  مطالعررۀ مرروردز، در پررژوهش حاضررر برره شنایررای  اب ارهررا و فرآینررۀهاز برره

م هرراز ی ایرر  معررام معظ ررنمونرره از یررننران  94زبرران ،  اربردشررناتت  و شررناتت  در 

هرراز در فاصرر ۀ یررال هرراز نهررادز آنهرراو ترجمرره ،ازال رره تامنررهحضرررت آیرر  ،رهبرررز

و  کررایامر ان ررپرررتنش م ۀدور  یرراز   بنشرر مرری ور ۀدور  تررواه م پرداترر  1910-1911

 زنظرام بررا     ر زهاایر  ی ان ربره ب زم رهبررآن معرام معظ ر  بوده و در ط رانیغر  با ا

تنهررا  زد رهبرررمتعررۀ  زهررا یررننران ان رراز م  پردازنررۀ مرر شررۀه یتشر زۀهایررمعاب رره بررا تهۀ

                                                           
1. a forced construal 
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نظرام جمهرورز ایر ام  « هرا و دشرمناندییررز» ره بره تشرری   انتنا  شرۀنۀ زآن موارد

از یر  یرو همسروی    ره ایر  ایر  حاضرر مطالعرۀهرۀا   پردازنرۀم و تهۀیۀهاز آنران 

آنهرا  ۀشرناتت ،  اربردشرناتت  و شرناتت  بر   مترون مبرۀ  و ترجمرهاز زبرانیا ناهمسوی 

همسرروی  یررا ایرر  هرراز زیربنررای  در بررروز ، انی رر هیررو دییرررو از   نررۀرا شنایررای  

  ۀرا مورد بحث قرار ده هاناهمسوی 

هراز آنران هرا و تهۀیرۀدییررز تشرری ( ، براز برریر  چیرونی  )برازحاضردر مطالعۀ 

ونرروان چررارچو  ( برره9419) رر ،  مجرراورت ۀدر هررر دو متررون مبررۀ  و معصررۀ از نظریرر

ل، برریر  اب ارهرا   هرۀا ایر  پرژوهش، در وه رۀ او شرۀه ایر نظرز و تح   ر  ایرتفاده 

از   مرره( هرر ار  04) نمونرره 94شررناتت  در -دیررتورز،  اربردشررناتت -ۀهاز وا زو فرآینرر

ایرر   رره  1911-1910هرراز در فاصرر ۀ برر   یررال هرراز رهبرررز برره زبرران فاریرر یررننران 

هرراز تهۀیررۀآم   آنهررا و  رره گفتمرران رهبرررز بررراز بازنمررای  دییرررز تهۀیررۀزا و  ررنش

مرح ره، بره تح  ر  نسرنۀ  ازایر پ ترر آنکره   مهرمبرردبهرره م جمهورز ای ام  ایرتفاده 

ال رره دفتررر حفررن و نشررر آثررار آیرر » رره تویررا  پرداتترره تواهررۀ شررۀشررۀۀ آنهررا ترجمرره

هرراز زبرران ،  اربردشررناتت  و شررناتت  آن صررورت گرفترره ایرر  و حامرر « ازتامنرره

هرراز زیربنررای    در همرر   رایررتا و انی رر هشررودم هرراز تشررری  شررۀه را برریرر  تهۀیررۀ

بحررث و برریرر  آنهررا  ۀهمسرروی  یررا ناهمسرروی  در مترون مبررۀ  و ترجمرر احتمرال  در بررروز

مررورد ایررتفاده در پررژوهش  م رهبرررزهرراز معررام معظ ررمررت  تمررام  یررننران   تواهررۀ شررۀ

  همچنررر   دریافررر  شرررۀه ایررر  www.leader.ir ریرررم  ایشررران از یرررای  حاضرررر

ایرتنرا  هراز ایشران از صرفحه انی  سر  یرای  مری ور شرۀۀ یرننران هاز ترجمرهنسنه

انررۀ، در تح  رر  شررۀه 0هررا  رره در بنررش از یررننران  های نمونرره  آدر  دق رر  شررۀه ایرر 

 بنش مراج  ن ر شۀه ای  

 های پژوهشیافته. 4

 هراز رهبرر جمهرورز ایر ام  و معایسررۀمرورد از یررننران  94نترای  حاصر  از تح  ر  

تهۀیررۀهاز و  رره دهنررۀ  رره بازنمررای  شررۀه نشرران مرر هرراز نهررادز منتشرررآنهررا بررا ترجمرره

هراز رهبررز بره لحرراس شرۀه از یرننران هراز نهرادز منتشرررجمهرورز ایر ام  در ترجمره
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همسرروی   ،هرراز شررناتت یرراززشررناتت ، معرران   اربردشررناتت  و مفهررومیرراتتار زبرران

هراز   فر  از یراتتارهاز زبران ،  اربردشرناتت  و   تح  ر دارنرۀ مبرۀ حۀا برز برا مترون 

هرراز نهررادز، دهنررۀ  رره در ب شررتر ترجمررهو معصررۀ نشرران مرر  مبررۀ مررت  دو  شررناتت  هررر

پرردازز مرت  اتت ارهراز زبران  و نظرام مفهروم برهمترجم ت اب  ررده ایر  ترا حرۀ امکران 

دهرۀ و انتعرال و معصرۀ اجرازه مر زبران  ره اصرول دیرتور  و ترا جرای  ن دیر  شرود مبۀ 

و  مبررۀ    دو مررت  شررونۀ، تشررابه و قرابرر  دیررتورز بررهاز معنرراپردازز منترر  نمرر فرآینررۀ

ود دارد  رره جررهرراز یرراتتارز وهررای  از تفرراوت، نمونررهوجودبرراای    نررۀحفررن  را معصررۀ

انتعرال معنرا شرود  در ادامره بره تح  ر   فرآینرۀمنجر به رتۀاد تغ  راتر ، هرچنرۀ ج  ر ، در 

  پرداتته تواهۀ شۀهای  از پ کرۀ مطالعۀ مورد نظر نمونه

جررورز شررروع  ردنررۀ  جررورز بررا مررا شررروع  ردنررۀز بررا انع ررا  ای هررا ای آمریکای   1

 توانسر م بعۀ هرم در طرول ایر  مرۀ ت هرچره توانسرتنۀ توطۀره  ردنرۀ  هرر گروهر   ره 

روا برره هررا حمایرر  شررۀی  ودترراز معررو  رره انع ررا  حر ترر  بکنررۀ، از یرروز آمریکای 

ونوان یا برودز  مر  بره  سران   ره برههمرۀان، یکر  از ایر  قضرا ۀ ودتاز پاییاه شه ۀ نو 

ها ، یکرر  از ایرر  نمونرره ردنررۀم در گوشرره و  نررار  شررور و  رره انع ررا  حر رر   هرراقوم  

حسر    صرۀامبره ایرران و هشر  یرال  مر  بره  ۀحسر   بره حم ر صۀامبودز بعۀ تشوی  

تصرو  بعرۀ از ههرا در طرول جنرن، برها برود  هشر  یرالم آمریکای یک  از ایر  نمونره

 مت یرفانهرا شرۀیۀ  ردنرۀ، امکانرات دادنرۀز هرم آنهرا، هرم  هایشران م م، وم و یرود یال

جرورز برا انع را  مرا ومر   ردنرۀز هم ر  آنهرا ایر  ها ای شان  آمریکای پ مانان اروپای هم

 .(19/1/10) بود  ه ای  ایا  را برانۀازنۀ
1. This is how Americans started [to deal] with us; this is how they 

started [to deal] with the [Iranian nation’s] revolution. Afterwards, they 

conspired [against us] as much as they could during this period [since the 

victory of the Islamic Revolution]. Any group that could have made a 

move against the revolution was supported by Americans: the famous coup 

attempt, known as the coup d’état of Martyr Nojeh [Air] Base of Hamedan 

was one of these cases; helping those who were moving against the 

revolution on ethnic grounds in some parts of the country was one of these 

cases; later on, encouraging [the former Iraqi dictator] Saddam Hussein to 

attack Iran and eight years of abetting Saddam Hussein was one of these 
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cases. [They helped Saddam for] eight years! During the war, especially 

after the second and third years [of the war], Americans increased their 

assistance [to Saddam and] provided [him with all kinds of] facilities; both 

them and, unfortunately, their European allies [helped Saddam]. This is 

how Americans dealt with our revolution; they were determined to topple 

this establishment1 (2015/Nov./4).  

انرۀی از ب ران شرۀه(، آرایش هستارها و وناصرر فضراز بمرا برا تصر   ویرژه1در نمونۀ )

و  9شررۀهایرر  فضررا یرره گررروه از هسررتارهاز   رر  نررامع  ، هسررتارهاز تررارین  منعضرر 

ویرر  ۀ ونصررر ل برره  گررروه او گ ررردبرم  در راهسررتارهاز موجررود در فضرراز گفتمرران  

و همچنرر   « هررر گروهرر »   و نشررانیر نکرررۀ، مررۀلول نررامع  «هررر»ایررم  بررا یررور ومرروم  

انررۀ  گررروه دوم توصرر   شررۀه«  سرران » یر نکرررۀن  و نشرراونصررر ایررم  بررا مررۀلول نررامع  

وناصررر ایررم   دربرگ رنررۀۀشررود  گررروه یرروم مرر « حسرر   مصررۀا»شررام  وبررارت ایررم  

لحراس  ل برهشرود  گرروه او مر « شرانی پ مانران اروپراهرم»و تر  رم نحروز « هراآمریکای »

ه بسرر ارز در  نررۀ  رره وناصررر منررر  تهۀیررۀزاز بررالعو  اربردشررناتت  ت ویحرراً ب رران مرر 

تضرراد بررا جمهررورز ایرر ام  وجررود دارد  از نظررر شررناتت  ن رر  ایررتفاده از وناصررر فضایرراز 

ه صرورت مفهروم  گسرتردشرود فضراز بمرا برهباورث مر «  سان »و « گروه » نظ ر  نامع  

ع هسررتارز گسررترده، شررونۀ  در معابرر  ایرر  فضرراز بمرراز متکبررر بررا تنررو دریافرر  و در  

یرازز شرۀه ایر   چنر   تشرری  و مفهروم« انع را »فضاز دما تنها برا یر  ونصرر ایرم  

در معابرر   منفررردیرر  هسررتار  ونوانبررهتشررری  و بازنمررای  از یرر  یررو، انع ررا  ایرر ام  را 

ت و گسرترۀ دهرۀ و برر شرۀ ناصرر متناصرم قررار مر ویر ع  از هسرتارها و و شمار زیاد و

، ایرر  نرروع توصرر   دییررر یرو نررۀ  از مر ت   ررۀ صرورت تررارین  حم رات ضررۀانع اب  برره

گرریارد  رره در معابرر  مرر ت   ررۀ فضرراها بررر قررۀرت و پتانسرر   دفرراو  انع ررا     ازتعرراب 

 وناصر بما، هنوز پابرجا مانۀه ای  تعۀاد زیادز از حم ات و تهۀیۀهاز 

یررازز شررۀۀ ایرر  قطعرره، تشررری  فضرراهاز دمررا و بمررا و مفهررومترجمرره بنررشدر 

ایر   در  مبرۀ برا مرت   در همسروی  حرۀا برزگستردگ  فضراها و معران   اربردشرناتت  

                                                           
1. https://www.leader.ir/en/speech/13837/Ayatollah-Khamenei-addresses-Iranian-

university-students-and-pupils-on-the-eve-of-November-4,-marking-the-anniversary-of-the-

1979-takeover-of-the-former-US-embassy-in-Tehran 

2. expired historical entities  
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هسرررتارهاز نرررامع   برررا « Any group» ،«those who»مرررت  معصرررۀ، وناصرررر ایرررم  

را تشررک    هاز فضرراز بمررارل از هسررتانشررۀه گررروه او   و مشررنصهررای     ررمررۀلول

شررۀه را گررروه هسررتارهاز تررارین  منعضرر «  Hussein Saddam»دهررۀ  ونصررر ایررم  مرر 

 their European»و « Americans»ایرررم   هرررازوبارتنهایتررراً،  و زدهرررۀ   مررر کتشررر

allies » ۀ  در نرردهوناصررر و هسررتارهاز موجررود فع رر  و پ ویررته فضرراز بمررا را تشررک   مرر

ونصرر ایرم  انع را  در فضراز دمرا و راوه برر ب ران تعابر  ، جاده  تنهرا مبۀ انطبا  با مت  

صررورت ت ررویح  برره قررۀرت و پتانسرر   انع ررا  ایرر ام  بررا ط رر  ویرر ع  از هسررتارها برره

 از جمهورز ای ام  و انع ا  در معاب  تهۀیۀهاز متنوع اشاره دارد معاب ه

در  هراآند ایر   ره ریشرۀ هراز متعرۀ ی  تهۀیرۀ جرام  برا نمونره دربرگ رنۀۀ( 1نمونۀ )

تروان دریافر   ره بسرتر زمران  ایر  برافت  مر م احظرات زمان گیشته قرار گرفته ایر   از 

تهۀیررۀ یررا بسررتۀ جررام  تهۀیررۀهاز تررارین  دورۀ پرر  از پ ررروزز انع ررا  ایرر ام  ایرر   

هرراز تررارین  و   بررا نمونررهیرر  رواتهۀیررۀهاز تررارین  در یرراتتار تط رر ایرر  بسررتۀ جررام  

شررود  هرراز تهۀیررۀ وناصررر فضرراز بمررا گسررترده مرر  مو نرر  از مصررادی  تهۀیررۀ و آیرر

انرۀ ترا اجرازه دهنرۀ تمام ر  یرازز ب ران شرۀهایرم  فرآینرۀمصادی  تهۀیۀها با ایرتفاده از 

یررازز فشرررده»(، 54،   1115) 1لمکرره قررول بررهشررۀه، ز یرر  رتررۀاد تشررری فرآینررۀعررۀ بُ

ی ایر  فع ر  -تمراو داشرته باشرۀ  ره ترت برات اج همرراه برهو ای  مفهوم را با تود « 9شۀه

(  ایررر  تهۀیرررۀهاز 716 ،   9441، 9تغ  رررر و و نررر  هسرررتنۀ )ب   رررنامرررورز غ رقابررر 

شررۀه از نرروع تهۀیررۀهاز مررادز )فضررای ( هسررتنۀ  رره پ امررۀهاز م مررو  بررراز تشررری 

حمایر  از  و ی  ودتراز آشرو  و نراآرام زآورنرۀمر  برار برهوناصر و هستارهاز فضاز دمرا 

ایر  ایر   ره ایر  تهۀیرۀهاز فضرای  برا یر  مجراورت  توج رهحم ۀ نظام   نکتۀ جالرم 

م زمران  رترۀاد تشرری  هر رۀام از تهۀیرۀها برا تعرۀ   رهطورزبرهشونۀز زمان  ن   همراه م 

صرورت دهرۀ  ره هسرتارهاز بمرا برا مجراورت زمران  و فضرای  برهانۀ و ای  نشان مر شۀه

ایرر    ررهازآنجای ۀ  شررونبرره محررۀودۀ فضرراز دمررا ن دیرر  مرر ه پ ویررته و البت ررمنررر  
                                                           
1. Lemke 

2. condensation 

3. Billig 
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انررۀ، مناطررم بررا درنظرگرررفت    ب رران شررۀهنزمررار ترر ت م و شررۀه بررا تعررۀ تهۀیررۀهاز تشررری 

تهۀیررۀهاز  مراتمی سررهبافتررار و فضرراز ی ایرر  متناصررم برر   ایررران و آمریکررا ایرر  

را  هسرتار بمرادهرۀ و مجراورت صرورت ناتودآگراه ادامره مر تارین  را ترا زمران حرال بره

  نۀ م در  تر م مو 

  برا  نرۀرا تشرری  نمر نکتۀ بس ار جالرم ایر  ایر   ره ایر  قطعره پ امرۀهاز تهۀیرۀ 

اف ودن معناز  اربردشرناتت  برراز تشرری  یر  واقعره مبنر  برر پایران اثرگریارز آن، ایر  

اثرر نبر  و بر در همران زمران گیشرته تُ شرۀه ره تهۀیرۀهاز تشرری  آیۀم  وجود بهب نش 

موفر  برا  ۀیرازز و معاب ردر تنبر  و قاب  ر  هسرتارهاز دمراانۀ  ای  نکتره برر قرۀرت شۀه

  نۀ م ت   ۀ  شۀه در زمان گیشته تهۀیۀهاز تشری 

، متررجم مبرۀ دیرتورز همسرو برا مرت  -زهراز وا ، ایرتفاده از یرات ایر  بنرش ترجمۀدر 

را برره مررت   مبررۀ هررا و معرران   اربردشررناتت  موجررود در مررت  یرراززرا قررادر یرراتته ایرر  مفهرروم

مر ر  فضراز  یروزبهشرۀه ن ر  مجراورت هسرتارهاز دمرا ترجمره ۀمعصۀ منتع   نۀ  در ای  نمونر

شررۀه در ایرر  نمونرره، انررۀ  تهۀیررۀات تشررری یررازز شررۀهمفهرروم صررورت فضررای برره گفتمرران 

صررورت پ ویررته برره یررم  بررهمنت رر  از نرروع فضررای  هسررتنۀ  رره در معرراط  زمرران    تهۀیررۀات

 the famous coup » شررۀه هرراز ایررم شررونۀ  یررات مر رر  فضرراز گفتمرران  ن دیرر  مرر 

Hussein… encouraging Saddam…; helping those who were; attempt» تهۀیررۀهاز ،

 ۀ ن نیازز م شۀه مفهوممحع  و ونوان امورز و ن شۀه را بهتشری 

تروان ب ران  ررد  ره در مرت  معصرۀ مر  مبرۀ در رابطه با مصادی  همسوی  مت  معصرۀ برا مرت  

 رره  اشرراره داردو  تهۀیررۀهاز متنررو برره   صررورت    رربرره «they   conspired»ن رر  وبررارت فع رر  

  در ادامرۀ ایر  داشرته باشرۀ ات راق -ی  و نر  فضرای  و زمران  و هرم ارزشر مصراد هرم توانرۀم 

و معصرۀ، متررجم  مبرۀ شرناتت  مشرابه در هرر دو زبران وجرود منراب  زبران بره دل ر وبارت فع  ، 

هراز م مرو  و برراز بازتشرری  مروارد و نمونره مبرۀ ایرم  در همسروی  برا زبران از یاتتارهاز 

 helping those who ; the famous coup attempt» یایرر  ایررتفاده  ررردهتررارین  تهۀیررۀ 

encouraging…; were … Hussein Saddam » مبررۀ  رره در بالررا در مررورد مررت   گونررههمان 

شرۀه شرود تهۀیرۀهاز تشرری تشرری  وقرای  باورث مر  بررازب ان شرۀ، ایرتفاده از ایرم  یرازز 
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هاز ینررۀفرادیتریرر  برره   ررهازآنجای   شررونۀ ت ع رر   شررۀه یرر  امررر حتمرر  و محع رر صررورتبه

 عمویرُ  صح مسرۀ ۀ وجه ر  آن برراز یرنجش  پرییر ن سر  وشرۀه امکراندرون   رنش تشرری 

یابررۀ  م رر ان باورپررییرز آن بررراز مناطررم افرر ایش مرر  ه در م رران ن سرر ،و ات گوینررۀمررۀ 

 ، مجرۀداًمبرۀ همسروی  برا مرت  بره جهر  شراهۀ هسرت م  ره معصرۀ در ادامه، در مرت   وجودباای 

 Americans»ایر  جم ره متعرۀز  درواقر رفتره ایر ز   رار برهوبارت فع   برراز تشرری  تهۀیرۀ 

increased their assistance…» شررۀه ات ررر را روشرر  تهۀیررۀ ایررم  ابعرراد گسررترده و ج   ررات

دیتریرر  برره  «…encouraging Saddam»شررۀه در یررات  ایررم  برره اینکرره توج رره بررا   نررۀمرر 

از شررۀه ترجمررهدیررتر  ن سرر ، مررت  در و نظررام وجه رر   ابعرراد زمرران ، مشررار    و  نشرریران

 war, During the»از وبرارت ق رۀز  ایرتفادهبرا  از یر  یرو، ترا نرۀ یات  متعرۀز ایرتفاده مر 

especially after the second and third years»  و  نررۀ معطرر  زمرران  بررروز تهۀیررۀ را مشررنص

در آن برهررۀ از طرررا دییررر،  نشرریران و مشررار    دت رر  در امررر تهۀیررۀ جمهررورز ایرر ام  را 

هراز ، مرت  معصرۀ از یرات مبرۀ افر ون برر ایر ، در همسروی  برا مرت   تارین  شنایای  نمایرۀ 

شۀه، فع ر  و ایرم  برا انطبرا  زمران  ایرتفاده  ررده ایر   ایر  نروع تشرری  باورث شرۀه ایم 

 باشۀ  مبۀ ای   ه یاتتار وجه   در مت  معصۀ ن   همسو با مت  

دارهاز الم  رر   رره امررروز مظهرررب حکومرر  آمریکررا ایرر ، یرررمایهب   ۀنظررام یرر ط  9

نماینررۀگان و نمادهرراز  نهررامسررتکبر دییرررز ای هررازدول انۀ و بعضرر  از برر رص صه ون سرر 

 فعانرره- هررام   الم  رر  بررراز ز ب  نظررام یرر طه  یررا… الم  رر  هسررتنۀب   ۀنظررام یرر ط

 ۀنسر    ره آینرۀ تواهرۀم برنامره داردز او هرم  -[ براز هرر م  تر   ره بتوانرۀ]ب کهم    ما، 

ترب رر  از از و بررا یرر  شررا  ه، بررا یرر  قرروارهیررازدم ایرر   شررور را و ایرر   شررورها را 

بشود  ه براز او مف ۀ باشرۀز نسر   در  شرورها ترب ر  بشرود  ره فکرر او را داشرته باشرۀ، 

ایرر   …او را برره مسررا   جهرران  داشررته باشررۀ ۀه باشررۀ، نیرراه و یرر  عفرهنررن او را داشررت

هرا یرال ایر   ره ز ایتعمارز  فرهنی  ای   البت ه مرال امرروز هرم ن سر ز شرایۀ دهبرنامه

    (19/9/15) گ ردم ام ای  برنامه دارد انج
2. …the international hegemonic system, which today is symbolized by 

the American government, by major Zionist capitalists, and some other 

arrogant governments; these are representatives and symbols of the 



 شمارۀ چهارم پنجم، مطالعات زبان و ترجمه                               دورۀ پنجاه و                                                    116 

 

 

international hegemonic system…This international hegemonic system has 

a plan for [all] nations – not just for our nation, [but] for any nation it can 

[make a plan for] – [and] it wants the generation that [is going to] build 

future of this country and these countries to be raised in a shape and in a 

way that would be beneficial to it; [it wants] a generation be educated in 

countries that would adopt its way of thinking, adopt its culture, [and] 

adopt its viewpoint and choice on global issues…This is a cultural 

colonialist plan. Of course, it is not limed to the present time, [because] 

perhaps the plan has been in gears for many long years.1 (2016/ May/ 3) 

ضرراز اشررارز حرراوز هسررتارهاز ف، هسررتارهاز ب رررون مبررۀ در ایرر  نمونرره، در مررت  

هرراز دییررر دولرر »و وبررارت ایررم  « داران صه ون سرر یرررمایه»، «حکومرر  آمریکررا»

  تشررری  شررۀه ایرر   ایرر  فضررا بررا مع ارهرراز   و نررامع  بررا مصررۀا     رر« مسررتکبر

« ایررتعمارگرای  فرهنیرر »و « الم رر ام یرر طۀ برر  ظررن»ات رراق ( -ایررۀ ولو ی  )ارزشرر 

ونروان مصرادی  واقعر  و شرۀه در ایر  فضرا بره، هسرتارهاز واقر درواق تشری  شۀه ای   

در وبررارت فع رر   ،ه شررۀه ایرر   در ایرر  مررت الم  رر  شررناتتشررۀۀ نظررام یرر طۀ برر   محع رر

 ننررۀۀ فضرراز ، نظررام ارزشرر  تشررری «…هررا الم  رر  بررراز م  ررایرر  نظررام یرر طۀ برر  »

در قالررم یرر  یررات  ایررم ، در جاییرراه  نشرریر یرر  جم ررۀ متعررۀز قرررار  هررادییرررز

از یرر  نظررام  9یرراززشررود  فرراو   گرفترره ایرر  و در حررال اقررۀام برره  ررنش شنایررانۀه مرر 

ایر  نظرام بره تمرام وناصرر فضراز بمرا  در قالرم مَجرازباوث شۀه ایر  ترا ات اق  -ارزش 

از طرا دییرر، تضراد و تناصرم بر   فضراهاز بمرا و دمرا را نره یر  تناصرم  ۀ ارجاع ده

، دییروبارتبره نرۀ  هراز وع رۀت  و معرفتر  تشرری  مر ب   وناصر مادز ب کره بر   نظرام

هراز وع رۀت  ایر ، نره بر   افرراد و هسرتارهاز امظراتت اا و جنن بر یر وع ۀه و بر   ن

 مادز 

شنایررا بررراز تشررری  هسررتارهاز درون فضرراز اشررارز از هسررتار  نرره،در ایرر  نمو

 و «نسر  »، «م تر »، «هرا م  ر»  نظ رر  نرۀ و وناصرر ایرم  برا مصرادی  نرامع  ایتفاده نم 

صرورت معنررای  ا بررهام ر ز نرۀاشرراره توانرۀ بره ط رر  ویر ع  از هسرتارها مرر « ایر   شرور»

                                                           
1. https://www.leader.ir/en/speech/14856/Ayatollah-Khamenei-meets-with-teachers-from-

across-Iran 

2. subjectifying  
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ترروان ب رران  رررد  رره فضرراز دمررا دربرگ رنررۀۀ  شررورهاز تحرر  یرر طه و انع رراد نظررام مرر 

و معرفترر   لحرراس فرهنیرر ، وع ررۀت  ۀ  رره بررهنرر نالم  رر  را نماینررۀگ  مرر ایررتکبارز برر  

 گر هستنۀ هاز ی طهتح  ی طۀ قۀرت

ر و تحر  یر طه، گرهراز یر طهنظرام  ن   تعابر  معنرای  فضراهاز دمرا و بمرا، یعنر ترجمهدر 

شررۀه، نظررام یرر طۀ تشررری  شررۀه ایرر   در مررت  ترجمرره مبررۀ در همسرروی  حررۀا برز بررا مررت  

 the American»ا وناصررر ایررم  مسرر ا فضرراز بمررا تویرر   نظررام ارزشرر  و ونوانبررهالم  رر  برر  

government» ،«major Zionist capitalists» ،«other arrogant governments »  تشرررررری

This international hegemonic »نظررام ارزشرر  در وبررارت فع رر   ،چنرر  شررونۀ  هررممرر 

system has a plan» از اشرراره برره تمررام وناصررر فضرراز حاشرر ه «مَجرراز»از صررنع   ایررتفاده، بررا

 نررۀ تررا تضرراد و تعابرر  وع ررۀت  فرراو   در ایرر  وبررارت فع رر  ایفرراز نعررش مرر  صررورتبهدارد و 

، «any nation»  در معابرر  ایرر  فضررا، وناصررر ایررم  بمررا و دمررا را تشررری   نررۀهسررتارهاز برر   

«this country» ،«these countries» و «a generation »فضرراز دمررا   و نررامع  هسررتارهاز    رر  

  همسروی  یازنۀ  ره بره لحراس معنرای  نمایرانیر  شرورهاز تحر  یر طه و انع راد هسرتنۀرا برم 

تضرراد و تناصررم معرفترر  و ایررۀ ولو ی  برر   فضرراها را  ،دهنۀهتشررک  یرراتتارها و وناصررر 

  نۀ م مشنص 

دییریرازز از طریر  تشرری  هسرتارهاز فضراز بمرا بره ایجراد  ۀهردنشان مر  مبۀ مت  

مجاوریرازز هسرتارهاز بمرا  ،شرۀه ایر   در ایر  نمونره ات راق  م سرر-تهۀیۀهاز ارزش 

« برنامره دارد… الم ر بر   نظرام یر طه»در قالرم وبرارت فع ر   شرۀه فراو و نظام ارزش  

  ایر  نرروع یرازز شررۀه ایر مفهروم« …نسر    رره آینرۀۀ ایر   شررور تواهرۀم  او… »و 

و منرراب  آینررۀه نیرراه  ایررتبمارگرایانه برره   رره هسررتارهاز بمررا  نررۀب رران مرر  یرراززمفهرروم

 وایرطۀبهات راق  -ۀ  تهۀیرۀ اصر   ارزشر نرانسان  و فرهنی   شرورهاز تحر  یر طه دار

دهرۀ هسرتارهاز شرود  ره نشران مر   و مجاوریرازز مر   متج  ربراز م  ر« برنامه داشت »

-وع ررۀت  ن دیرر  مرر  وت ، فرهنیرر  فضرراز بمررا بررا یرر  مجرراورت زمرران  برره منرراب  هرروی 

 1شرۀههراز درونرهآینرۀگ   رنش« …تواهرۀم او »ادامره، یراتتار ضرۀ واقع ر   شونۀ  در

                                                           
1. embedded actions  
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شرۀۀ هراز درونره نرۀ  رنشبه لحراس  اربردشرناتت ، ب ران مر   هطورزهبدهۀز را نشان م 

  آن برره زمرران آینررۀه ایرر  یررات  در زمرران حررال برره فع  رر  نریرر ۀه و زمرران اصرر   تحع رر

هرراز هررا و برنامرره   ررنشو اراده برره تحع رر 1فرررافک  شررۀه ایرر   ایرر  یررات  قصررۀی 

ر بمرا برا تهۀیرۀ  نرۀ  در ایر  نمونره، هسرتاانیاش  حمر  مر صورت پ ششۀه را بهتشری 

شررونۀ  ایرر  برره فضرراز فرهنیرر ، وع ررۀت ، فضرراز دمررا ن دیرر  مرر « برنامرره داشررت »اصرر   

وار ب رران شررۀه ایرر   رره و رراوه بررر یررات  وجهرر  یرراده و وررادت ویرر  ۀبهمجاوریررازز 

ۀ و پ ویررته، از دیررۀگاه نظررام وجه رر  تررمم صررورتبهتهۀیررۀ  مجرراورتیررازز مفهرروم

هرا ، پ امرۀ تهۀیرۀوجودبراای دهرۀ    و واقعر  نشران مر امررز حتمر ونوانبهمعرفت ، آن را 

در قالررم یرر  مجرراورت  ،واقع رر  ضررۀشررۀگ  در یررات  درونرره ویرر  ۀبه  آنهررا و تحع رر

هررا درواقرر  تظرراهر تهۀیررۀ و مجرراورت زمرران  برره آینررۀه فرررافک  شررۀه ایرر   ایرر  پ امررۀ

یر  قرواره و برا »هراز الت امر  ب ران شرۀه ایر ی ات اق  ای   ه در قالرم یرات -ارزش 

بشرود  ره  نسر   در  شرور ترب ر »و « …ب ر  بشرود  ره برراز او مف رۀ باشرۀاز ترشا  ه

 رراربرد یررات  الت امرر  در حع عرر  ب ررانیر اهررۀاا، آمررال و «  …فکررر او را داشررته باشررۀ

شررۀه در زمرران حررال آرزوهرراز  نشرریر ایرر   ایرر  بررۀی  معنایرر   رره پ امررۀهاز تشررری 

یررازز آنهررا در آینررۀه وجررود  بررراز محع رر وامرر قصررۀی  ا اراده و ام رر ،  نشررۀه ایرر محع رر

شررۀه برره آینررۀه، فرررافک  شررۀن پ امررۀهاز تشررری  برره دل رر دارد  از نیرراه وجه رر  معرفترر ، 

  یررازز شررۀه و فاصرر ۀ زمرران  تررا تحع رر  تهۀیررۀها و پ امررۀها امرررز احتمررال  مفهررومتحع رر

   مفهوم  اف ایش یافته ای   ورتصهبتهۀیۀ 

، تهۀیررۀ اصرر   را در قالررم وبررارت مبررۀ شررۀه در همسرروی  حررۀا برز بررا مررت  مررت  ترجمرره

 ونوانبرره« hegemonic system has a plan for [all] nations… This international»فع رر  

، «plan»برره الیرروریتم معنررای   توج ررهات رراق  تشررری   رررده ایرر   بررا -یرر  مجاوریررازز ارزشرر 

هسرتارهاز دمرا دارد  در  نرۀهیآ زفضرا بره  نیراهشرۀه  تروان دریافر   ره ایر  تهۀیرۀ تشرری م 

، امرر مجاوریرازز تهۀیرۀ  ره از نروع یراده ایر  ایر  وبرارت فع ر  ر وجهر تاهم   رایتا، یات

  مع روم  برراز آن تشرری  نشرۀه ایر   نرۀ  ره نعطرۀ پایران  را امرز ممتۀ و پ ویرته تشرری  مر 

                                                           
1. intentionality 
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 رره تهۀیررۀها ممکرر  ایرر  برره آینررۀه ن رر  آورد مرر  برره وجررودایرر  ب ررنش را  ایرر  بازبریررات 

، ایرر  یررات  فع رر  از وجه رر  معرفترر  مبررۀ   از یرروی  دییررر، همسررو بررا مررت  گسررترب یابنررۀ

بنرابرای ،  ز نرۀآم ر  را واقعر  و حع عتر  بازنمرای  مر بررد  ره امرر تهۀیرۀاطم نان و یع   بهره مر 

هسرتارهاز دمرا برراز  بمارزایرتهراز  ره برنامره دهرۀنشران مر  مبرۀ مت   همچونن   ترجمه مت  

آینررۀه دارد  ایرر  مسررۀ ه در تشررری  پ امررۀهاز  یرروزبه هسررتارز تحرر  یرر طه و انع رراد دمررا رو

هرراز ، از یررات مبررۀ در ایرر  مررورد، در همسرروی  حررۀا برز بررا مررت   .تهۀیررۀ هررم صرراد  ایرر 

برراز تشرری  و روشر   « tothe generation  wantsit…»ضرۀ واقع ر  برا نعرش الت امر  برراز 

برره  مبررۀ مررت   همچررونیرراتت  پ امررۀهاز تهۀیررۀ ایررتفاده شررۀه ایرر   پ امررۀهاز تهۀیررۀ ن رر  

to be raised in a shape )»مهنۀیرر  فکرررز و فرهنیرر   شررورهاز تحرر  یرر طه اشرراره دارد 

and in a way… )» هراز مصرۀرز یرات  ویر  ۀبه ره«to infinitive »تشرری  برا نعرش الت امر  

امررورز محعرر   واقع رر  ضررۀه در یررات  شررۀایرر  تهۀیررۀهاز درونرره ،انررۀ  از نظررر وجهرر شررۀه

، فضراز آینرۀه روازایر نشۀه و نا ام  هسرتنۀ و زمران تحعر  آنهرا بره آینرۀه فررافک  شرۀه ایر   

بره دل ر  فررافک   ،  تهۀیرۀهاز تشرری  شرۀه ایر   از نیراه وجه ر  معرفتر محم  اص   تحع ر

یرازز شرۀه ایر   چنرر     آنهرا امرورز احتمرال  مفهررومه، تحع رشرۀن پ امرۀهاز تهۀیرۀ بره آینررۀ

تشریح  باوث شرۀه ایر   ره فاصر ۀ مفهروم  بر   جاییراه و وضرع   فع ر  هسرتارهاز دمرا و 

در همسرروی   پ امررۀهاز تهۀیررۀ برره لحرراس مفهرروم  افرر ایش یابررۀ  ایرر  موضرروع ن رر    زمرران تحع رر

 ای   شۀه منتع ترجمه به مت   مبۀ حۀا برز با مت  

هرراز  از ایجرراد شررکاا و اتت رراا برر   م  رر وبررارت ایرر امررروز ی ایرر  ایررتکبار   9

از ایرر   رره ایرر  نعشرره هایرر   هررا و برر   آحرراد آن م  رر   داترر  م  ررمسرر مان و حت رر

مرا  ره یکر   ۀها برراز منطعر رار و صه ون سر  گران آمریکراز جنایپردازان و توطۀرهنعشه

هایش را داریررۀ مشرراهۀه انررۀ و شررما نشررانهتررری  منرراط  ایرر ام  ایرر ، طر احرر   ردهاز مهم

    (95/9/1917)  ن ۀ م
3. At the present time, the policy of the [global] Arrogance is to create 

rift and difference among Muslim nations and even within nations 

…among people that make up those nations; this is [their] policy at the 

present time. And this is a plan, which has been drawn up by planners and 

conspirators of the criminal America and Zionists for our region, which is 
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one of the most important Islamic regions and you are observing its signs.1 

(2018/ June/11) 
از بمررا (، مع ررار بریررات  و تشررری  فضرر9شررماره ) ۀدر ایرر  نمونرره ن رر  همچررون نمونرر

ات رراق  انجررام شررۀه ایرر   در ایرر  فضررا، -/ آنهررا( بررر ایررا  مع ارهرراز ارزشرر )دییرررز

 یرراتت  روانررهال در امررر یرر   نشرریر فع رر ونوانبرره« ی ایرر  ایررتکبار»وبررارت ایررم  

برره فضرراز مر رر ز )دمررا/ تررودز( « ایجرراد شررکاا و اتت رراا»تهۀیررۀهاز ارزشرر  ات رراق  

هرراز  م  رر»ایررم  جمرر  همچررون هرراز ایرر   هسررتارهاز فضرراز تررودز بررا وبررارت

یررازز تشررری  شررۀه ایرر   جمرر « هررا آحرراد آن م  رر»و « هررا داترر  م  رر»، «مسرر مان

هسررتارهاز دمررا از یرر  یررو برره لحرراس شررناتت  ویررع  مفهرروم  فضرراز دمررا را افرر ایش 

 نررۀ  رره از طرررا دییررر، برره لحرراس  اربردشررناتت ، ایرر  برداشرر  را مه ررا مرر  ز ودهررۀمرر 

و در ت رررر  تهۀیررۀهاز هسررتارهاز بمررا قرررار  ترر ث را تحرر  گسررترۀ ویرر ع  از هسررتاره

جانبررۀ هرررا     ررۀ بررر افرر ایش و ت توانررۀ  هررۀا از ایرر  نرروع بریررات  مرر دارنررۀ

ز بره مرت  معصرۀ ن ر    همر   امرر، در همسروی  حرۀا برباشرۀمجاوریازز هستارهاز بمرا 

 منتع  شۀه ای  

ونصررر فضرراز بمررا ایرر  تنهررا « global arrogance»، وبررارت ایررم  ترجمرره مررت  در 

  و  ردارهرراز ی ایرر  و ایررۀ ولو یک  فضرراز بمررا را مررۀیری  ال  رر رره و رراوه بررر آنکرره فع 

دهررۀ  در معابرر  ایرر  فضررا، مبرران  وع ررۀت  و معرفترر  ایرر  فضررا را ن رر  نشرران مرر  ، نررۀمرر 

 people that make up»و« Muslim nations» ،«within nations »هرراز ایررم  وبررارت

those nations»،   شرمارنۀ ، وناصرر فضراز مر ر ز را برمر مبرۀ در همسوی   امر  برا مرت

 دهنۀ مفهوم  ای  فضا را نشان م  ویع و از طرا دییر 

 نررۀ  رره در یرراتتارهاز ات رراق  را تشررری  مرر -یرر  تهۀیررۀ ارزشرر  مبررۀ مررت  

گرریارد  ایرر  تشررری  از برجرراز مرر منفرر  گسررتردهات ترر ث راجتمرراو ، فرهنیرر  و مرریهب  

یرات  در یر  « …شرکاا و اتت رااایجراد »درونره شرۀن یر  وبرارت ایرم   ۀوایطبه

، از دیررۀگاه  اربردشنایرر   برره انجررام ریرر ۀه ایرر « …وبررارت ایرر  از»فع رر  توصرر ف  

                                                           
1. https://www.leader.ir/en/speech/21257/Meting-with-academia,-call-for-holding-a-

referendum-on-the-fate-of-Palestine 
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هراز   ران و شرۀه تنهرا یر  مرورد از ی ایر  نرۀ  ره تهۀیرۀ تشرری ب ان مر  ای  یات 

یراتتار وجهر  و نظرام وجه ر  هراز بمرا و  ره هسرتارهاز مر ر ز ایر   منر  هسرتار

امرررز پ ویررته و همررراه بررا  ۀیررتهۀدهررۀ مجرراورت در یرراتتار فع رر ، برره ترت ررم نشرران مرر 

وبرارت فع رر   ویرر  ۀبهتهۀیررۀ اصر     رهی ازآنجاایرر ،  اطم نرران ایر   افرر ون برر یعر   و

ن سرر ،  ممکرر  تشررری  شررۀه ایرر  و دیتریرر  برره ابعرراد زمرران  و وجه رر  معرفترر  آن

 یابۀ قع  بودن تهۀیۀ در نه  مناطم اف ایش م حتم  بودن و وا

ا در ام ررز ات رراق  ایرر -ن رر  تهۀیررۀ تشررری  شررۀه از نرروع ارزشرر  شررۀهترجمهدر نمونررۀ 

ات راق  -تهۀیرۀ ارزشر  مبرۀ وجرود داردی در مرت   مبرۀ هرای  برا مرت  تشری  آن ناهمسوی 

ا ام رز وبرارت فع ر  توصر ف  تشرری  شرۀه ایر   شرۀه در یردر قالم وبارت ایم  درونه

ز( تشررری  شررۀه ر  )یررات  مصررۀب رران قصررۀ و ن  رر ویرر  ۀبهدر مررت  معصررۀ، ایرر  مهررم 

تغ  رررات معنررادارز در  باآنکررهایرر  یررات  «  to create rift and difference»ایرر ی 

ا بررر اراده و قصررۀی  مررۀیری  تهۀیررۀ از جانررم ام رر ،آوردنمرر  برره وجررود ۀتشررری  تهۀیرر

دارد  در وجررود چنرر  ، ناهمسرروی  در انتنررا  وا گرران ن رر   نررۀ  هررممرر ت   ررۀ هررا دییرررز

ایررتفاده  رررده ایرر   « اتت رراا»بررراز وا ه « difference»مررت  معصررۀ مترررجم از وا ه 

را  مبررۀ شرۀه در مررت  ت گسررتره و حجرم تهۀیررۀهاز تشررری شررۀ ایرتفاده از ایرر  معررادل بره

شررۀه را برره ایجرراد تهۀیررۀ تشررری  ترر ث روا ه ا  ایرر  ، انتنرردییروبارتبرره نررۀ   رراهش مرر 

  اهۀ م  ی  تفاوت یاده فرو

 گیریبحث و نتیجه. 5

-1910مررورد یررننران  معررام معظررم رهبرررز در بررازۀ زمرران   94هررای  از بررا تح  رر  داده

از هراز یرو ه ره در ترجمره نهرادز مترون ی ایر  متع ر  بره جاییراه داده شۀنشان  1911

همسرروی  حررۀا برز یرراتتار و  از جاییرراه رهبرررز، همچررونمهررم در یرر  نظررام ی ایرر ، 

  برترروردار ایرر و معصررۀ  مبررۀ نظررام زبرران ،  اربردشررناتت  و شررناتت  برر   متررون 

 ایرا  بررهراز  مر  و آمرارز انجرام نشرۀه ایر ، برریر  ،رغم اینکه در ای  پژوهشو  

 رره  آنهرراهرراز نهررادز رهبرررز و ترجمررهم هرراز معررام معظ ررنمونرره از یررننران  94برریرر  
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یررو در ارا رره شررۀ، ب شررتری  م رر ان همسرروی  از یرر  9هررای  از آن در بنررش نمونرره

هرراز تررودز یررازز فضرراوا گرران  تشررری  و مفهرروم هررازهرراز دیررتورز، گرر ینشیررات 

 وجود دارد  )دما( و دییرز )بما(

ت ویحرررات هرررا و توصررر   ویژگررر  ، همسررروی  یررراتتارز و معنرررای  درهمچنررر  

گررر گسررترۀ مفهرروم  هررردو ایرر  فضرراها در فضرراز گفتمرران  وجررود  اربردشررناتت  نشرران

تشررری  و در  یرراتتارهای  زبرران ،  اربردشررناتت  و شررناتت  همسررودارد  از یرروز دییررر، 

یررازز مجرراورت تهۀیررۀ هسررتارهاز بمررا برره یررم  مر رر  فضرراز گفتمرران  در برر   مفهرروم

هرای  از ناهمسروی  و تفراوت در ، نمونرهوجودای برا  شرودمشراهۀه مر و معصرۀ  مبۀ متون 

نشررانیر مجرراورت    رروجههرراز هررا و یررات یررازز تهۀیررۀگرر ینش وا گرران بررراز ایررم 

 رره در  گونررههمانایرر ،  شررایان یررادآورزا ام رر زهسررتارهاز تهۀیررۀزا وجررود دارد زمرران  

نظررر تغ  رررات معنررادار در تشررری  مجرراورت  نشرران داده شررۀ، ناهمسرروی  مررۀ 9بنررش 

 آورنۀ نم  به وجودتهۀیۀ 

تروان مر شرۀه، هراز   فر  انجرامتح  ر شرۀه و   مترون برریر ماه  ر با در نظر گرفت 

زبران  در ارزیراب  همسروی  یرا ناهمسروی  درونزبران  و دو انی ر ۀ بررونانهار داشر   ره 

برر همسروی  و ناهمسروی  گریار ت ث ر  ووامر  بررون زبران، روازایر ترجمه دت ر  هسرتنۀ  

 مبرۀ  ننرۀۀ مرت  از تول رۀجاییراه یرو ه مروارد نیر  باشرۀی شرام  تواننرۀم  در مت  معصۀ

گرریارز ت ث ر(، دامنرره و ویررع  …و در یررازمان و نظررام )ی ایرر ، اجتمرراو ، آ ادم رر 

هرۀا )ی ایر ، فرهنیر ،  در یراح  اجتمراو ، ی ایر ، دینر ، فرهنیر ، تول ۀشرۀهمت  

شررۀۀ ایررۀ ولو ی ، نهررادز، یررازمان ( از ترجمرره مررت  مررورد نظررر، مناطبرران نسررنۀ ترجمرره

و نهایترراً  ، نظررم گفتمرران  نهرراد و یررازمان   رره مترررجم برره آن وابسررته ایرر مبررۀ مررت  

  نۀ   م ال  ایۀ ولو ز حا م بر فضای   ه مترجم در آن فع 

هرراز لفررهؤنرروان موچرره در بالررا ن ررر شررۀ را بررهناز قب رر  آ زواردمرر( 9414 رر  )

هراز معنرای  وناصرر فرهلؤگ ررد  ره در یراتتار زبران  و مدر نظرر مر  1 اربردشناتت -  ان

مترررجم( را در )گررر ا بنشرر  مهمرر  از دانررش   رران بررافت  تح  رر ام رر ،زبرران  وجررود نۀارنررۀ

                                                           
1. macro-pragmatics  
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  آیرۀات  در تفسر ر   رام پۀیرۀ ظرشرونۀ م احباورث مر  هرا  ای  ووام  و انی ر هگ رنۀبرم 

هرراز شررناتت  معنرراپرورز را انجررام ینررۀآتنهررای  فر اربردشررناتت  برره-هرراز   ررانلفررهؤم

، نظ ررر 1ردهرراز  اربردشررناتت  تُررلفررهؤدهنررۀ، ب کرره در یرر  تعامرر  دیالکت رر  بررا منمرر 

، برره تفسرر ر و نهایترراً 0هرراز گفتررارزو  ررنش 9انیاشرر ، پرر ش9تضررم  ،هرراز اشررارزوبررارت

( معتعررۀ ایرر  دو 9414 نررۀ   رر  )مررت   مرر  مرر   ننررۀۀفهررم ن ررات و معاصررۀ تول ررۀ

و  اربردشنایر   دهرۀقررار مر  توج ره ره بافر    ران را مرورد  یاح   اربردشناتت    ان

تواننرۀ بره هراز متعرۀد مر  ره انسرجام معنرا و انتعرال آن را برر وهرۀه دارد، در چرتره ترد

ن در نظرر گررفت  تررز دیر  یابنرۀ  برۀومترجم(  م   ننۀ تا بره معنراز وم ر ) گرتح   

ترروان برره معاصررۀ مررت  و ( معتعررۀ ایرر  نمرر 9414ووامرر    رران  اربردشررناتت ،  رر  )

 ات راهبردز یا ی ای  دی  یاف  ظم اح

 فررو هرراز مؤلفررهبررا در نظررر گرررفت   در تصررو  موضرروع مررورد مطالعرره حاضررر،

توان گف   ه همسوی  موجرود ناشر  از ایر  ایر   ره رهبرر معظرم جمهرورز ایر ام  م 

قررانون ایایرر  در نظررام ی ایرر   114طبرر  اصرر  از، جاییرراه یررو ه لحرراس بررهایررران، 

  هرراز    ررهرراز تط رررز از جم رره تع رر   ی ایرر جمهررورز ایرر ام  ایررران از مسررۀول  

، امضررا حکررم ریایرر  شررۀیۀمعضرر ات قرروا، حرر  اتت افررات و  نظررام، فرمانررۀه   رر  

جمهورز و مروارد مهرم دییرر برتروردار هسرتنۀ )قرانون ایایر  جمهرورز ایر ام  ایرران، 

شرود از بره جاییراه رهبررز باورث مر شرۀههراز اوطرا(  چن   مسرۀول  75-6 ،   1911

هررا، افررراد و نهادهرراز مررورد شررۀه بررراز مجموورره رره از یرر  یررو، یررننان و مطالررم ب رران

گرریارز حررۀا برز در تمررام یرراحات ت ث رو از طرررا دییررر، از آور برروده تطررا  الرر ام

برتروردار باشرۀ  در مرورد ات رر، بره یربم  غ ررهی ای ، اجتمراو ، فرهنیر ، اقتصرادز و 

اوطرا شرۀه ایرر ، بره رهبرررز هراز ویررژه  ره تویرا قررانون ایایر  اتت رارات و مسرۀول  

الم ر ، منایربات هرا در یرط  ی ایر  بر  شرۀه در یرننران یننان و موضرووات مطررح

                                                           
1. micro-pragmatics 

2. implicature 

3. presupposition 

4. speech acts 
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الم  رر  و رونررۀ ارتباطررات ی ایرر  و دیپ مات رر  بررا یررایر  شررورها از و برر  منطعرره

و ب انررات رهبرررز  هررافرمایش  ررهازآنجای ایرر  ایررا ،  وم عرر  دارد  برررگرریارز ت ث ر

هررۀا نهرراد  ،ایرر و نظررام جمهررورز ایرر ام  انع ررا  شررناتت  مبرران  معرفرر  دربردارنررۀه

بررا شررا  ۀ الم رر  یرراتت  جامعررۀ برر   ه، نشررر و آشررناربررا از آثررار ایشرران اشرراونز

 الم ر ب  در حع عر  جامعره معرفت  انع را  و نظرام جمهرورز ایر ام  ایر   لریا، -فکرز

در ارتبرات برا وامر   شرۀۀ ب انرات معرام معظرم رهبررز هسرتنۀ مناطبان اص   متون ترجمره

مان  حررا م بررر مررات و اقتضررا ات نهررادز و یررازا، ال دییروبارتبرره یررانظررم گفتمرران  

ا هرراز رهبرررز تویرر  هرراز نهررادز منتشرشررۀه از یررننران بایررۀ افرر ود  رره ترجمرره ،مترررجم

از بره انجرام ریر ۀه ایر   برا در و   تامنرهۀال ره یر  دفتر حفن و نشر آثار حضررت آیر 

دفتررر معررام معظررم  ریرران  اعاط نظررر گرررفت  اهررۀاا اصرر   و جامعررۀ هررۀا، دفتررر پاییرراه 

و ایجرراد منبرر  قابرر  اطم نرران اتبررار و  وایررطهب یررری  و  ریرران  اعاط بررا هررۀا رهبرررز 

اقرۀام بره نشرر آثرار و ب انرات معرام رهبررز  مطالم مررتبا برا رهبرر معظرم انع را  ایر ام 

ایررا  مترررجم تمایرر  برره برقرررارز همسرروی  حررۀا برز بررراز افرر ایش ایرر   نررۀ و بررر مرر 

  داردضریم اطم نان 

 انررۀازۀبهاد ناهمسرروی  یررا همسرروی  در ترجمرره شررناتت  در ایجررزبرران هررازانی رر ه

و دتالرر  دارنررۀ  منظررور از  اهم   رر   اربردشررناتت (-)  رران زبرران هرراز ب رررونانی رر ه

شرناتت  بره امکانررات یکسران نحروز، معنرای ،  اربردشرناتت  و شررناتت  هراز زبرانهانی ر 

ر بره ظرم مرورد نگرردد  ره متررجم برراز انتعرال معنرا و مفهروو معصرۀ برمر  مبرۀ هاز زبان

مشرابه   شرناتت  تعریبراًگ ررد  زبران فاریر  و انی  سر  از منراب  زبرانمت  معصۀ بکار مر 

هاز دیررتورز مبرر  فرآینررۀهررا و صررورتدو زبرران از  ، هررردییرب انبررهبرترروردار هسررتنۀ  

رترروردار هسررتنۀ و منرراب  بمبتۀایررازز  و مایررم، ایررم یررازز، فعرر ، صررف ، صررف  مر  رر

( 1917شررناتت  مشررابه  دارنررۀ  بررراز نمونرره صررفای  اصرر  و صررحرای  ) اربردشررناتت  و 

بنشر ، آغازگرهراز پایران-هراز آغرازگرز ننرۀ  ره فاریر  و انی  سر  در یرات ب ان م 

نشرران و آغازگرهرراز یرراده و چنۀگانرره گرریارز آغررازگر برر دار، نشرراننشرران و نشررانبرر 

 ره دارا برودن یرا آیرۀ مر ه دیر  هاز ای  معاله ایر  ب رنش بریکسان هستنۀ  با برری  داده
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بررون هراز رق رم هراز لرازم را در  نرار انی ر هشرناتت  یکسران انی ر هنبودن امکانات زبان

 نرۀ  ایر  موضروع در زبان  براز ایجاد همسروی  یرا ناهمسروی  در مرت  معصرۀ ایجراد مر 

مترررجم ممکرر    ررهطورزبهز  نررۀم پ ررۀا  بسرر ار ب شررترز اهم   رر ترجمرره متررون ی ایرر  

زبرران  از تمررام امکانررات برررون اقتضررا ات  گرررفت  مسررا   و نظررر درایرر  ت رراب  نررۀ بررا 

 تر ث ره ممکر  ایر  تحر  مشتر  ب   زبان  برراز انتعرال معنرا و مفهروم بهرره بی ررد  البت ر

ا از نررزبرران ، مترررجم بررا و ررم برره اشررترا ات زبرران  بررراز انتعررال معبرررون هررازانی  ه

ایرررۀ ولو ی  داشرررته باشرررۀ  گررریارز ت ث ریرررتفاده  نرررۀ ترررا هررراز متفررراوت  ایرررات 

، قبرر  از قضرراوت دربررارۀ اینکرره ناهمسرروی  مررت  معصررۀ ناشرر  از اتت افررات درهرصررورت

هرراز احت ررات  رررد و ابتررۀا برره همسرران  یررات بایررۀ  یررا ت ررر ایررۀ ولو یک  ایرر 

م  رررد و ایرر  پریررش را پرر ش گیاشرر   رره آیررا نظررا توج ررهو  اربردشررناتت   شررناتت زبان

 ایر  یر  یرات  از و رمو  اربردشرناتت  زبران معصرۀ اجرازه انتعرال بر  نحوز، معنای 

 یا ت ر  دهۀم را  مبۀ زبان 

ی ایر  و دینر  معررام جاییرراه حاضررر، برا درنظرگررفت  پرژوهش هراز در تصرو  داده

و مناطبرران، مترررجم ت رراب  رررده ایرر  از حررۀا بر امکانررات و اشررترا ات  اهررۀاارهبرررز، 

  در مروارد برروز  نرۀایرتفاده  مبرۀ ب نازبان  براز همسروی  و وفرادارز حرۀا برز بره مرت  

 رره منرراب  زبرران  مشررتر  در  دهررۀم هرراز مترررجم نشرران انتنررا ناهمسرروی  ج  رر  هررم 

 دیتر  نبوده ای  

نامهکتاب  

(  جنسررر   و ایۀ ولو ز در ترجمه با رویکرد تح    انتعادز 1914ای ، ع  )احمۀز پور، ت ، و رضررر

  190-115(،95)1مطالعات ترجمه،   ام  

فرهنی  و تغ  ر ایۀ ولو ز در ترجمه )بر  -از(  برریرر  نشررانه1915ام رشررجاو ، آ ، و قریشرر ، م  )

 ه ،  زبان پژو  هم نیوزایررا  تح    گفتمان انتعادز( مطالعۀ موردزی پ رمرد و دریا، اثر ارنسرر

1(11 ،)99-7  
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(  برری  بازنمای  ایۀ ولو ز در متون ترجمه شۀه 1915آقاگ  زاده، ا ، و ف روزیان پوراصرفهان ، آ  )

و  زبانشرنای  یر ایر  انی  سر  در چارچو  تح    گفتمان انتعادزی محورهاز یرب  و ب اغ  

  95-01(، 10)1 ،گویش هاز ترایان

(  نعرۀ ترجمۀ متون مطبووات  1911م رزا ابراه م تهران ، ا ، و شرررر ر  معرۀم،    )جبر    ، م ، 

  11-111(، 9)9 ,پژوهش هاز زبان و ترجمه فرانسه دای  فرانسه/فاری  با تک ه بر رویکرد ون

(   اوشررر  بر م  ان نفون ایۀ ولو ز در رمان نوجوان، مورد مطالعهی 1917جو ارز، م ، و حۀا  ،    )

  91-51(، 9)9 ،نعۀ و نظریه ادب  لالای  براز دتتر مرده رمان 

در دیۀار فرمانۀهان و  ار نان ن روز دریای  یررپاه پایررۀاران انع ا   ب انات(  1919از،    ع  )تامنه

  1910مهر  7از  ال ه تامنههاز آنان  دفتر حفن و نشر آثار حضرت آی ای ام  و تانواده

ز روز م    مبارزه با آموزان و دانشررجویان در آیررتانهب انات در دیۀار دانش(  1910از،    ع  )تامنه

  1910آبان  19از  ال ه تامنه  دفتر حفن و نشر آثار حضرت آی ایتکبار جهان 

ز مع م  دفتر حفن و (  ب انات در دیۀار مع مان و فرهنی ان به منایرررب  هفته1915از،    ع  )تامنه

  1915اردیبهش   19از  ل ه تامنهانشر آثار حضرت آی 

ها در (  ب انات در دیۀار جمع  از ایررتادان، ننبیان و پژوهشرریران دانشرریاه1917از،    ع  )تامنه

 94از  ال ه تامنهب سر  و پنجم   روز از ماه مبار  رمضران  دفتر حفن و نشرر آثار حضرت آی 

  1917ترداد 

مطرالعات زبان و  ترجمره ز تبری یر  مطرالعره ز موردز  (  اثر ایرۀ ولو ز بر1919ع  )جران، تران

  1-01(، 9)06 ،ترجمه

(  ت ث رات ایۀ ولو ز چ  در ورصررره انتنا  1910ت  ع ، ز ، ت او  فریۀ، ع ، و نانم ان فرد، ع  )

  1-91(، 9)01 ،فص نامۀ مطالعات زبان و ترجمه آثار ادب  جه  ترجمه 

(  برری  نعش ایۀ ولو ز از نظر باف  زبان  در ترجمۀ متون 1911)رضروان ط م، ز ، و صرۀیع ، ن  

  919-991(، 1)9 ،پژوهش هاز زبان و ترجمه فرانسه زبان هاز تبرز فرانسوزی ای  ن د ریانه

(  ت ث ر ایۀ ولو ز جنس ت  مترجم بر ترجمه رمان ب نۀیهاز بادگ ر 1914شف ع  ثاب ،   ، و رابع ، ع  )

   109-151(، 60)9آموزب مهارت هاز زبان )و وم اجتماو  و انسان  ش راز(، اثر ام    برونته  

از ی مطالعه(  نظام آغازگر در دو ننام فاریرر  و انی  سرر 1917صررفای  اصرر ، ا ، و صررحرای ، ر  )

  91-59(، 9)14 زبانشنای  و گویش هاز ترایان،شناتت   رده
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در مطالعات زبان و ترجمه   در رمان در ویرر  م    « ری ویررف  ر»(  برریرر  نهور 1041طاهرز، ز  )

  https://jlts.um.ac.ir/article_42016.htmlدی  چاپ  

(  ت ث ر ایۀ ولو ز مترجم در برگردان موت   1915و ی ز، م ، احمۀپور، ت ، امام ، ح ، و واوظ ، م  )

براده در ربراو رات ت رام بره زبران ورب  )برا تک ه بر ترجمۀ احمۀ رام ، احمۀ صررراف  و ابراه م 

  195-151(،15)6 ،ادب  ات ورب پژوهش هاز ترجمه در زبان و  وری ض( 

-94(، 96)7، مطالعات ترجمه(  ایۀ ولو ز و ترجمهی مطالعه موردز  1911فرح اد، ا ، و مۀن ، ا  )

11   

(  رویکرد پنهان ی ای  و ایۀ ولو ز در برگردان وا گان 1911قایرم  نسرم، ر ، و وسرکرز،    )

  61-11(، 99)14، هاز ترجمه در زبان و ادب  ات ورب پژوهشریانه از  

 (  تهران، ایرانی نشر دوران1911 )1951قانون ایای  جمهورز ای ام  ایران مصو  

هاز فراگفتمان  در گفتمان یررر ایررر  تۀی (  ترجمه گ اره1911 انم ان، ر ، و واشرررعان  فراهان ، م  )

طالعات زبان مفص نامۀ  تنص ص  معنای  م ان زبان انی  س  و فاری  در پ کره موازز برریر   م 
  197-150(، 9)59 ،و ترجمه

)ع  بصرررارت ، مترجم(  تهران، ایرانی  زبان هرا ی ت ری  تهۀیۀ در گفتمان وموم (  1911 ر ، پ  )

 نشر لوگو  

( ت ث ر مسا   ایۀ ولو ی  در   ف   ترجمۀ اتبار ورب  )برری  1916متع  زاده، ع ، و نع  زاده،    )

 جستارهازموردز ترجمۀ تبر شبکۀ الج یره در تبرگ ارز فار  برایا  الیوز جول ان هاو (  
  101-179(، 0)1زبان ، 
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 دگاننویسن بارۀدر

 و ررای دانشرریاه اصررفهان ایرر     مترجمرر زد تررر زدانشررجو یحسددنوند ریسددم

  ابیر، ارزشرن ۀارز-دیرۀارز ۀترجمر ، ایر ی زهراگفتمران، گفتمران   راو تح   پژوهشر

 ای    قرآن ۀو ترجم ات  ، ترجمه و ادبهترجم    ف  

او   عررات تحع زهررانرره زمایرر    دانشرریاه اصررفهان  شنایررزبان دانشرر ار یاکبددر حسدداب

 ای    آموزب زبانمطالعات ترجمه و  ، شناتت  شام  زبان شنای

 دانشریاه اصرفهان  سر در گرروه زبران انی  آمروزب زبران انی  سر  ار دانشر یکتاب دیسع

 ، زبران زهرا، آمروزب مهرارتدریر  مروادل رۀ او شرام  تو  عرات تحع زهرانره زم ای  

 مان و مطالعات ترجمه ای  آموزب مع  


