
 

 

 

Abstract Political news usually provides ample grounds for ideological 

confrontations. This research analyzes the strategies used by translators when 

translating English political texts into Persian and determines translators’ most 

frequently used strategies. In addition, this study shows how translators use 

several different strategies at once to change a syntactic structure and 

accomplish their ideological goals. For this purpose, a news item from the 

Washington Times about Iran-China relations was compared with its Persian 

translation in Fars News Agency. The analysis was guided by Hatim and 

Mason’s theoretical framework and van Dijk’s model. The findings show that 

the most frequently used strategies were expansion, addition, contraction, 

omission, lexical cohesion, polarization and description of the agent. The 

translator, however, mainly relied on the two strategies of omission and 

contraction to polarize the target text. 
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1. Introduction 

Translation has always been a tool for the exchange of thoughts and ideas. 

Therefore, it plays an effective and significant role in enabling different 

cultures to interact. Translators operate in certain socio-cultural contexts, 

which drive their translation process and decision-making. For Lefevere 

(1992, as cited in Munday, 2016), two main factors are generally involved in the 

translation system. Professionals within the literary system, including critics, whose 

comments influence the reception of the work, and translators themselves, who at 

times determine the ideological approach of the translated text. The second factor 

concerns powers outside the literary system, such as individuals or institutions who 

can promote or prevent the reading, writing, and editing of works. Tymoczko and 

Gentzler (2002) emphasize that translators are as influential as politicians when it 

comes to the shaping of knowledge and culture. Political news usually provides 

ample grounds for ideological confrontation.  
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In the present study, the Persian translation of a news story—published by 

Washington Times—concerning the violation of American sanctions by China is 

analyzed in order to uncover the influence of ideology on the translation process. 

The translation was published on the Fars News Agency website on April 9, 2021. 

With a focus on the role of ideology in translation, this paper analyzes the translator’s 

strategies in rendering the news story into Persian. 

2. Method 

The original text was compared against the translation from three aspects of lexical, 

syntactic and textual elements. Using discourse analysis, the two texts were 

examined in light of the effects of situational context and extra-linguistic factors. 

For this purpose, a hybrid model was used to evaluate and analyze the original text 

and translation. This model builds on the strategies proposed by Hatim and Mason 

and some elements from van Dijk’s model:  

• theme- rheme arrangement 

• expansion and addition 

• contraction and omission 

• voice shifts    

• lexical cohesion  

• over- lexicalization 

• description of agent 

• polarization  

• use of inequivalent words in terms of meaning 

 

4. Results 

Given the fact that the analysis of translated political texts demands more than one 

theoretical framework, a hybrid model was used to evaluate and analyze the original 

text and its translation in the present research. This model builds on the strategies 

proposed by Hatim and Mason and some elements from the van Dijk’s model. The 

findings reveal that the translator used different linguistic and discourse strategies 

even at the level of the smallest syntactic structures of the text so as to achieve his/her 

desired outcome. In addition, the translator manipulated the text and imposed his/her 

ideology on the reader either overtly or covertly through the use of efficient linguistic 

tools, such as shifting voices from passive to active, lexicalization and using 

inequivalent words. 

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/extra_linguistic_factors
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5. Discussion and Conclusion 

The results indicated that the translator mainly relied on the polarization strategy. 

Indeed, the translator utilized various strategies, most notably contraction and 

omission to able to polarize the translation. The analysis of excerpts shows that the 

translated text is shorter than the original one in most cases. In fact, the translator 

has deliberately attempted to eliminate or contract parts of the original text, which 

are not in line with his ideology. The translator also rewrote the text according to the 

political agenda of the news agency. Indeed, the translator’s strategies promote this 

thought that China is a potential ally of Iran against the United States and it can be 

trusted. The translator’s goal is to polarize the Iran-China alliance against the United 

States and thereby somehow remedy the lack of clarity and transparency concerning 

the 25-year strategic cooperation agreement between Iran and China. 
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 مه مقدّ.  1

بشهری نا  برده دهده  ه توانهه ه    هایاندیشههابزاری برای تبادل آرا و   عنوانبهاز ترجمه همواره  

ا  امّ  ؛سههزایب به عهده دادهه ه بادههدهو بمؤثر  مخ لف نقش    هایفرهنگدر تعامل میان جوامع و 

لفظب و غیرلفظب دههه هل    ههاینزاعموضهههوعب برای تنش و   عنوانبههدر این میهان همواره    آنچهه

اسه   ه م رج  در یعنب م ن مقصهد اسه و واضه     دهدهترجمهایدئولوژی بر م ن    تأثیرگرف ه،  

  تأثیری   تواندمب ه این بههه ر خود     ندمبو نمو  ردههد  فرهنگب خاصههب  -یک بههه ر اج ماعب

ای خاص  له، وابهه گب ههنب م رج  به اندیشههاین مههأ جزبهیند ترجمه بگذاردو  مهه قی  در فرآ

  تأثیر قصههد  به م  مبدأدر ان قال معنا از م ن   تواندمبیا پیروی از جریانب فرهنگب یا سههیاسههب نیز  
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و  دهد ¬باز خود نشان م  ب ی دئولوژی ا  یهادر تقابل   یبباال   یاس   ه ظرف  باز م ون  باسیس  یخبرها  چکیده

به مقصد را مورد    ندی م رج  در فرآ  ۀمورد اس فاد  ی دارد راهبردها  بپژوهش سع  نی ا از م ن مبدأ  ان قال 

  دهد ¬بنشان م  گری د  یمشخص  ندو از سو  باسیم ن س  کی آنها را در    نی قرار دهد و پُربهامدتر  یوا او

جه   را در    ینحو  ۀساز  کی تا     ند ¬براهبرد مخ لف اس فاده م  نی واحد از چند ه چگونه م رج  در آنِ 

و   رانی در مورد روابط ا مزی تااز وادنگ ن یمنظور خبر نی دهدو به ا ریی خود تغ ب ی دئولوژی اهداف ا شبردیپ

  هون« یو م   ی»ه   یبر چارچوب نظر  هیت   ادده و ب  ههی فارس مقا  یآن در خبرگزار  ببا برگردان فارس  نیچ

از آن اس   ه م رج     بپژوهش حا   های¬اف هی قرار گرف ه اس و    ی مورد وا او  ک«ی »ون دا   ردی و رو

 نشگر    فیو توص  یسازبقطب  ،ب واژگان  وندیپ  ل،یو تفص  شی افزا  ل،یحذف و تقل  یاز همه از راهبردها  شیب

 یسازببه قطب  ش ر یخود را ب  لی تما  ل،یبر راه ار حذف و تقل  دیبا تأ   یو   انیم  نی اس فاده  رده اس ؛ امّا در ا

 قصد نشان داده اس و م ن م

 فارس  یخبرگزار مز؛ی تاوادنگ ن ،یدئولوژی ترجمه؛ ا ؛یگف مان ان قاد لیتحل :هاکلیدواژه 
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مربوط به تعامل میان ایدئولوژی و ترجمه نظریات    مهههائلی ب از افرادی  ه در   1،لفوربگذاردو 

توان نشههان داد  ه اگر عوامل  در هر سههطحب از فرایند ترجمه مب   ند، تصههری  مبفراوانب دارد

 دهههودو لفورپیروز مب ب ایدئولوژی در تعارض بادهههند، مورد دو  باالخره  زبانب با عوامل ماهیّ

دو عهامهل اصهههلب    معمواًل  ایترجمهه نهد  هه در نظها   مب  تهأ یهد(  2005  2بهه نقهل از مهانهدی  1992)

سنجان  ه اظهارنظر آنان بر درون نظا  ادبب دامل من قدان و سخن اردناسان   -1دخیل هه ند: 

 ننهد؛  را تعیین مب  دهههدهترجمههو خود م رجمهان  هه گهاه ایهدئولوژی م ن   دارد  تهأثیردریهافه  اثر  

تواننهد  ههایب  هه مبههایب اع  از افراد یها نههادمهاننهد قهدرت خهار  از نظها  ادبب  ههایقهدرت  -2

مانند  فردی  ؛ قدرت  خواندن، نودههه ن و بازنویههههب آثار را تقوی   نند یا جلوی آن را بگیرند

 هه  ههایب  نههادیها    (یها حزب سهههیهاسهههبطبقهه  و قهدرت گروهب )مهاننهد    1930در آلمهان دهه     3هی لر

ات دانشهگاهب و  ب، نشهریّهای ملّ نند )مانند فرهنگهه انتوزیع آثار ادبب و آرای ادبب را اداره مب

با   ،صهرفاً  ،و بر همین اسهاس هنگا  تحلیل و تفههیر م ون ترجمه، تحلیلگر(مؤسهههات آموزدهب

رفب و نحوی سهرو ار ندارد، بل ه با عوامل فرا م نب چون باف  فرهنگب،  عناصهر دسه وری، صه  

در   چنانآنایدئولوژی ب    دهدۀدسه  اریگاهب عناصهر  اسه و    بانیگربهدسه نیز   …اج ماعب و 

بر ههن خواننده، هیچ ردی از خود   تأثیرگذاریوجود  خزند  ه بامب  دهههدهترجمهم ن    تاروپود

 نند  مب  تأ ید  صراح به(  2002) 5و گن زلر  4موچ ویت گذارندو به همین دلیل اس   ه مبن جابه

 سیاس مداران در د ل دادن به معرف  و فرهنگ سه  دارندو  اندازۀبه ه م رجمان 

  های ایدئولوژیرد پای    تواندهاید ب وان م ون سهیاسهب را از آن دسه ه م ونب دانهه   ه مب

یا عناصهر نحوی تا سهطوا   ه ده لب برجهه ه از سهطوا پایین چون واژگانفردی یا گروهب را ب

باالتر چون عوامل گف مانب مشههاهده  ردو م ون خبری سههیاسههب ی ب از آن مواردی اسهه   ه 

حاضههر به منظور    پژوهش دردهدو  های ایدئولوژی ب از خود نشههان مبظرفی  باالیب در تقابل

مورد بررسهب   تایمزوادهنگ نوژی بر فرایند ترجمه، برگردان فارسهب خبری از ایدئول  تأثیربررسهب 

 
1. Lefever 

2. Munday 

3. Hitler 

4. Tymoczko 

5. Gentzler 
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من شر دد و موضوع    خبرگزاری فارسدر سای     1400 ه در تاریخ نه  فروردین   گیردمبقرار  

چین بودو این پژوهش سهعب دارد راهبردهای مورد   توسّهط  آمری ا  هایتحری گذاده ن    پا زیرآن 

ههای  را بهه مقصهههد بها در نظر گرف ن سهههویهه  مبهدأاسههه فهاده م رج  در فرآینهد ان قهال معنها از م ن  

ربههامدترین آنها را در یک م ن سهیاسهب مشهخص پُایدئولوژیک م ن مورد وا اوی قرار دهد و 

از چنهدین راهبرد مخ لف اسههه فهاده    دواحه  آنِ  درم رج  چگونهه     هه  دههد نهدو همچنین نشهههان  

نحوی را در جه  پیشهبرد اهداف ایدئولوژی ب خود تغییر دهدو از سهوی    ند تا یک سهازۀمب

القای روی رد ایدئولوژی ب    جه  درم رج     توسّهط  دهناخ بزباندیگر به خدم  گرف ن عوامل  

 وقصد مورد بررسب قرار خواهند گرف م ن م

 ایدئولوژیتعریف .  1.  1

ارائه دههده   «ایدئولوژی»های مخ لف علو  انهههانب از مفهو   عب در حوزهتا نون تعاریف م نوّ

توان گف   ه تقریباً  اند، مبرسهیدهتوان گف  اندیشهمندان به تعریف واحدی  نمبهرچند  اسه و  

بر ههنب بودن، ارزدهب بودن،    تأ یداز جمله    اند؛ام رهای ی ههانب اسه فاده  ردهتما  آنها از پار

  2خود با پیرس    در مصههاحب  1بودن آنو بر همین اسههاس لی اف  مندنظا جمعب بودن و همچنین 

نظها  اخققب را نیز    واحهد  آنِ  درگیرد  هه  ایهدئولوژی را نوعب نظها  ههنب در نظر مب (2001)

لوژی را ه  دارای  ایدئو ویو اسه دهود  ه درصهدد جدا  ردن راه درسه  از نادرسه   دهامل مب

 داندوهای خودآگاه و ه  ناخودآگاه مبجنبه

برای ادراک پیرامون خود   هاانههانایدئولوژی را چارچوب باورهایب  ه    (2004)  3سهیمسههون

و از  نهدمب، تعریف  انهدتعهامهل ننهد و از طری  آن بها جهامعهه در  ههای ارزدهههب اسههه فهاده مبو نظها 

ههنب اسه و اع قاد به یک    ( ایدئولوژی نوعب فرضهیّ 147صو،  1997) 4دیدگاه ه ی  و میههون

را    5«گریمیانجب»دهودو آنان اصهلب به نا   های خاص تعیین مبگروه  وسهیل بهسهیهه   ارزدهب  ه  

 
1. Lakoff 

2. Piers 

3. Simpson 

4. Hatim & Mason 

5. mediation 
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میزانب  هه م رجمهان در فراینهد ان قهال دخهاله   رده و م ن در مطهالعهات خود در نظر گرف نهد یعنب  

  نندود تغذیه مبرا با باورها و دانش خو  ددهترجمه

 پژوهش  ۀپیشین. 2

های خود را به ما تحمیل  تواند دیدگاهمب راح ببه  دهناخ برواندر عوامل     اریدسه ترجمه با 

 نهدو بهه همین دلیهل  بر ههن مخهاطهخ خود القها مب  مبهدأن   نهد  هه گهاه معنهایب در خقف جهه  م 

های  از دیدگاه  ،صههرفاً -الخصههوص سههیاسههبعلب-  دههدهترجمهتوان در بررسههب م ون  نمب

چون تحلیل گف مان   یها اسه فاده  رد؛ بل ه باید از مباح  دیگربرای تحلیل داده  دهناخ بزبان

دهناخ ب  زبان  توان عقوه بر بررسهب عواملگیری از این روی رد مبنیز بهره بردو با بهره  1ان قادی

   هدا پیشهههینه  اب  بهدین منظور  قرار گیردو  توجّههسهههطحب زبهان، بهافه  م ن نیز مورد    و وا هاوی الیه 

را بررسهههب   داخلب  ه در این زمینه انجا  گرف ه  مطالعات  پیشهههین   مطالعات خارجب و سهههس 

  تلفیقب   پژوهش از الگوی منهاسهههخ    پی رۀبرای ارزیهابب و تحلیهل دقی  ی تها ب وان  خواهی   رد

 س فاده نمایی وا

سهازد و مفهومب مب ضهلعبسههیک   ( از گف مان، جامعه و دهناخ  اج ماعب،1999ون دایک )

سهزایب در ایجاد دهناخ   هگف مان ان قادی نقش ب  توسّهط  گرف هده لمع قد اسه   ه ایدئولوژی  

ایهدئولوژی،   نهد  هه در ترجمهه قهدرت،  وی تصهههری  مب افزون بر این،   نهدواج مهاعب بهازی مب

ر  عناصهههِ وی همچنین مع قد اسههه   ه  سهههزایب دارندو  هسهههلطه، طبقه و جنههههی  نیز نقش ب

  تأثیر دهد تا بر اندیشهههه مخاطبان خود  دهههناخ ب گف مان به گروه قدرتمند این ام ان را مبزبان

ها و نوع سههبک  به همین دلیل اسهه   ه ان خاب واژهگذادهه ه و آن را به  ن رل خود درآوردو  

  های صهرفب و نحوی بادهد، م أثر از ایدئولوژی اسه  مقوله تأثیرده، بیش از آن ه تح   نویههن

 و(2000، دایکون )

ههای ایهدئولوژی ب خود بهه م ن  ( نیز بها اهعهان بهه نقش م رج  در ان قهال دیهدگهاه1995)  ونوتب

ایدئولوژی اسهه  و وی را از آن گریزی    ۀ ند  ه م رج  الجر  تح  سههیطرمب  تأ یدمقصههد،  

 
1. critical discourse analysis 
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خود پیامدهای ایدئولوژی ب برای فرهنگ مقصد به دنبال خواهد داد و  تبعبهنیه   ه این امر 

دهودو وی همچنین از  ب ایدئولوژیک محههوب مبالیّترجمه در هات خود فعّ  ،پ  بر این اسهاس

د تا ب واند بر مواضهع ایدئولوژی ب   نمب  اسه فاده  2سهازی«و »بیگانه  1«سهازیبومبدو اصهطقا »

ش  سهازی تقمخاطخ، آدهنا جلوه داده و بیگانه  سهازی، م ن را برایه بگذاردو بومبم رجمان صهحّ

 به مخاطخ ان قال دهد تا او را با فضهای فرهنگب نویههنده را  مبدأدهای فرهنگب م ن دارد تا  ُ

 مواجه سازدو

بل هه چهه در   ، ب طبیعب نیهههه الیّجمهه فعّ( نیز بهاور دارنهد  هه تر1997ه ی  و میههههون )

های ژانر، گف مان چارچوب عمل و چه در قالخ یک محصول، امری سیاسب اس و آنها از مقوله

 نند  خصهوص تحلیل عناصهر ایدئولوژی ب م ن مقصهد اسه فاده مبهها بو م ن در ارزیابب ترجمه

 و یابدمبدناخ ب هه ند  ه ایدئولوژی در آنها بروز    هاینظا   مانندبهو مع قدند  ه این سه مقوله 

 دده اس :راهبردهای برگرف ه از مطالعات ون دایک و ه ی  و میهون عنوان    ادامهدر 

 3پایانه -آغازه سازوکار. 1.  2

حامل   نوعببهرا  5وارههدف از گف ار را ارتباط و جمله یا جمله  (،1985) 4به نظر هالیدی بنااگر 

اع قاد   وی  تشه یل دهده اسه و  7«پایانه»و  6«آغازه»ط در نظر بگیری ؛ پیا  از دو قههم  این ارتبا

ه ی  و  لی ن  دهههودو  دارد  هه اگر آغهازه دچهار تغییر و دگرگونب گردد، مفهو  پیها  نیز عوض مب

 م ری   اهمّیّ آغازه نهههب  به بخش پایانه    انداظهار  رده  (213-212، صههصو1990میهههون )

پایانه بخشههب اسهه   ه نویهههنده  درواقعزیرا هدف و جان  ق  در پایانه نهف ه اسهه و   ،دارد

 و ندمبقعات را در آن قرار داده و به مخاطخ من قل  اطّ

 
1. domestication 

2. foreignization 

3. theme-rheme arrangement 

4. Halliday 

5. clause 

6. theme 

7. rheme 
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 2و افزایش 1تفصیل متن .  2.  2

تبدیل به   مبدأفاقد فعل را در م ن  یا سهازۀ 3م رج  یک خرده جمله  ،معمواًل ،تفصهیل در راه ار

  وخ با دو بخش پایه  خبری را به یک جمله مر ّ  نمایدو یا یک جمله سهههادۀیک جملهه  امل مب

با تدبیری برجههه ه   بر مفهومب خاص م ن را  تأ یدا در افزایش، م رج  با  امّ  و ندمبتبدیل   پیرو

  نوعب به وسهیلهبدینو   اسه ای جدید به م ن  سهازد  ه آده ارترین آنها افزودن واژه یا سهازهمب

 دهدوحج  م ن را نیز افزایش مب

 5و حذف 4تقلیل متن .  3.  2

یعنب تبدیل یک جمله با عناصهر دسه وری  امل به عبارتو در  تقلیل در مقابل تفصهیل قرار دارد،

 گرددواز م ن حذف مب   امل طوربها گاهب واژه یا عبارتب  امّ  ،حذف

 6بالعکس تبدیل ساخت معلوم به مجهول و .  4.  2

 نندو    را مشهخص نمببر این باور اسه   ه جمقت مجهول عاملی  و علّ(  1995)  7فر قف

بیشه ر بر   تأ یددهود  ه عاملی  در آن نفب دهده و  هنگامب از جمله مجهول اسه فاده مب  درواقع

 عمل انجا  گرف ه اس و

 8پیوند واژگانی .  5.  2

دانند  ه مب  «پیوند»واحد از جمقت را   مجموع دههرط الز  برای یک  (  1997)ه ی  و میهههون 

 نند  نیز بیان مب  (1976) 9به دو طری  پیوند واژگانب و دس وری قابل اجراس و هالیدی و حهن

 معمواًلو پیوند واژگانب  نمایدمبالقا    تلویحاًب را  م ن با پیوند واژگانب، نگرش خاصهّ   ه نویههندۀ

 
1. expansion 

2. addition 

3. Small clause 

4. contraction  

5. omission   

6. voice shifts    

7. Fairclough 

8. lexical cohesion  

9. Hasan 
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ای با اس  عا  در م ن مقصد جایگزین  مثال واژه  طوربه؛ گیرداز طری  گزینش و ت رار د ل مب

 اس فاده دودو معنبه گردد، یا از  لمات  

 های واژگانی و معنایی کاربرد نابرابر معادل. 6.  2

مراتبب و تحلیل  لهتوان از سهههاخ ار سهههلههههواژگان مب  سهههازیمعادل در فرآینهد ترجمه، برای  

  درنهای  اسه فاده  رد تا   معنبه های  و مشهخص  ردن مرز واژه  زدایبابها برای    ایمشهخصهه

ا گهاهب در برخب م ون، امّ  ؛معهادل در م ن مقصهههد دسههه  یهافه   عنوانبههدقیقب    ب وان بهه واژۀ

ها با معادل مناسهبب از خصهوص م ون سهیاسهب به منظور پیشهبرد اهدافب خاص، بعضهب از واژههب

عهد  همهاهنگب در   نوعببههدهههونهد و  من قهل نمبمعنهایب، بهه م ن ترجمهه  بنهدی  لحها  درجهه

 دودودیده مب  هاواژه  گذاریارزش

 1افراطی سازیواژه.  7.  2

ها به دنبال برقراری ارتباط هرچه بیشهه ر با برخب از اصههطقحات یا واژه  سههازیبومبم رج  با 

 ده نمایدوفرهنگب زبان مقصد اس فا  هایپ انهیل هم   ند ازمخاطبان اس ، بنابراین سعب مب

 2توصیف کنشگر .  8.  2

 ند،  سهعب مب  گروه  هربنابراین   ؛مهه قی  با ایدئولوژی دارد  توصهیف  نشهگران در گف مان رابط 

با خصههایص مثب  یا حداقل خنثب نشههان دهد و در مقابل گروه    االم انبح ّخود را   مجموع 

 غیر را با خصایص و توصیفات منفب نشان دهدو

 3سازی قطبی. 9.  2

  ها خودیآنها تمایز بین   ،بندیگروهدارندو در این   بندیگروهبه ده ل غریزی تمایل به   هاانههان

زنندو بازنمایب روابط بین  سه  مبسهازی دقطخ  نوعب به، یعنب دهندمبها را بروز و غیرخودی

 عنوانبههاسههه   هه   گروهبدرونزنهدگب اج مهاعب و پیونهد    ههاینشهههانههخود و دیگری ی ب از  

 ودودمبهای سیاسب دناخ ه  راهبرد گف مانب بخصوص در گف مان  ترینرایج

 
1. over- lexicalization 

2. description of agent 

3. polarization 
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ایدئولوژی بر م ون حهههاس    تأثیرخود به نمایاندن    ( در مقال 1391جویان )قریشههب و جهان

عینب ایهدئولوژی م رجمهان را در هفه  سهههط  واژگهان، نحو،   پرداخ هه و نمونه   قرآن  ری چون  

بررسههب  ردندو    سههازیافدههفّنظا  آوایب، معنای اسهه عاری، معنای ضههمنب، معنای چندگانه و 

ههای  ینشد  هه تمها  گزنه نلهه نیز اهعهان مبهرچنهد نویههههنهدگهان در ان ههای مقهالهه بهه این مههههأ

بل ه عوامل دیگری   ،ایدئولوژیک م رجمان نبوده  های اریدسهه محصههول    ،لزوماً،  دههدهانجا 

و مقصهد و اده باهات سههوی نیز مم ن اسه  در   مبدأچون توانایب م رج  و تههلط وی به زبان 

 بوده بادندو  تأثیرگذارترجمه  

برخورد   دهنهدۀنشهههانخود را    آمهاری توصهههیفب در مقهاله   ههایتحلیهلن هایج    (1392خهانجهان )

دانهه ه و میزان  اربرد   زبانفارسهب  هایرسهانهایدئولوژی ب م رج  در انع اس اخبار خارجب در 

نبود همههههویب ایدئولوژی ب را معنادار    نگذرایب وجهب و م نب با میزا  هایسهههاخ عناصهههر  

  تأثیر توصهیف  رده اسه و وی همچنین نشهان داد  ه سهاخ  م نب در مقایههه با دو سهاخ  دیگر 

و مقصههد پذیرف ه    مبدأبیشهه ری از میزان نبود همهههویب ایدئولوژی ب بین تولید نندگان م ون  

زندو از سههوی دیگر ما نهههب  به جهان را رق  مب  چرا ه این سههاخ  چگونگب نگرش  ،اسهه 

یا   مؤلف های خبری م ن مقصهد بانبودن همههویب ایدئولوژی ب م رج  یا تولید نندگان گزارش

 اهد و بر های خبری م ن مقصههد از صههراح  بیان در م ون مقصههد مبن گزارشتولید نندگا

و در گا  سهو  وی به این ن یجه رسهیده  ه از میان سهه راهبرد  افزایدمبمیزان رازگونگب و ابها   

  از ، راهبرد حهذف بیش  1یعنب حهذف، تعهدیهل و در   مبهدأدخهاله  در مح وای ایهدئولوژی ب م ن  

محملب    تواندمب ند زبان نیز  دههده اسهه و در آخر نویهههنده اهعان مب  اسهه فاده دیگردو راهبرد  

آورد،   حههاببهآن را نوعب  نش گف اری    توانمببرای ان قال ایدئولوژی بادهد و بر این اسهاس  

 بنابراین باید آن را در الگوهای تحلیل و نقد ترجمه گنجاندو

به   3و ها ین 2ون دایک  چوب نظریّ با ت یه بر تحلیل چار  (1395امیردههجاعب و قریشههب )

،  4سههازی ایدئولوژیک   در م ن مورد نظر با اق باس دههیوۀ طبیعب ه م رج  این ن یجه رسههیدند
 

1. inclusion 

2. Vandijk 

3. Huckin 

4. ideological naturalization 
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، مفهو  مورد نظر و فرهنهگ غهالهخ را ان قهال داده اسههه   1اصهههطقحب   و ترجمه  سهههازیبومب

یابدو همچنین م رج  مببدون هیچ دخال ب بر خواننده تهههلط    مبدأنویهههنده در م ن    هدرحالب

ای را به  ار ببرد و  غیر رسهمب و محاورهراه ارهای  در ترجمه    سهازیافدهفّسهعب  رده برای  

، م رج  حال بااین ترجمه  ندو  اصهطقا بهبرای حفظ باف  معنایب و موقعی ب، غیر اصهطقا را  

ا حفظ  رده با حفظ بعضههب از عناصههر بیگانه و عد  اسهه فاده از پانوی ، ارزش تجربب م ن ر

 اس و

( ینبگزواژهسب ب )راهبرد  ( اع قاد دارند  ه محور  1395زاده و فیروزیان پوراصفهانب )آقاگل

جه  القای ایدئولوژی مد نظر قرار    زبانفارسهبم رجمان    ۀب مورد اسه فادتوجّهقابل طوربهالباً  غ

گرف ه اسه و ن ایج حاصهل از این پژوهش حا ب از آن بود  ه م رجمان فارسهب م ون سهیاسهب  

نیز   های فرازبانب  لمات و عبارات م ن رانشههانه  بایههه مبهای زبانب عقوه بر زبان و نشههانه

 مورد بررسب قرار دهندو

ایرانب    هایرسانهالقای ایدئولوژی در   ایایههمق( به بررسب  1398)  و هم اران   شوردوس 

  ههای حوزهون دایهک انجها  دهههده و    انهدو این تحقی  در چهارچوب نظریّه پرداخ هه  یبآمری هاو  

دهودو نویههندگان در را دهامل مب …ز جمله سهیاسهب، اج ماعب، ورزدهب ومخ لف در رسهانه، ا

هایب  ه وارد ور در پودش موضوعهای هر دو  شاند  ه رسهانهاین پژوهش به این ن یجه رسهیده

دوند، روی ردی خنثب ندارند، بل ه از راه ارهای مخ لف برای القای ایدئولوژی  روند تولید مب

  های رسههانهدهد  ه  اربرد این راه ارها در پژوهش نشههان مب  هایداده نندو  خود اسهه فاده مب

واژگهان »مورد بوده اسههه و هر دو رسهههانهه از راهبرد    7646  یبآمری هامورد و در    6040ایرانب  

اندو صهاحبان قدرت همچنین از زبان پیچیده در حوزه با بههامد بیشه ری اسه فاده  رده  2«گرایب

تا ایدئولوژی     نندمباز واژگان تخصههصههب و غیرقابل درک برای عمو  اسهه فاده    ویژهبهعلمب،  

 را پیش ببرندو خود را به عمو  القا  رده و اهداف خویش

 
1. idiomatic translation 

2. lexicalization 
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بعد از انققب را به   دههدهدوبلههای  خود فیل   ( در مطالع 1399 ویب )سههقم ب و قمب اسهه

 ق  محور مانند   م نبدرون  اندو در بخشایدئولوژیک مورد بررسهب قرار داده   اریدسه لحا   

 برخبدر  الب ّهو از ت نیک حذف اسهه فاده گردیده  اغلخ …ها، تابوها، مشههروبات ال لب وفحش

نیک دیگری با عنوان  از ت با عناصهر دیگر جایگزین دهده اسه و نگارندگان    مواقع  لمات تابو

 خود  در مطالع   دهودو ایشهانهای زمانب مشهاهده مبدر تما  بازه  ندرتبه   ه  برندتضهعیف نا  مب

اصههولگرایان  گیرند  ه در دول   ن یجه مب  درنهای و   آورندمبر قمب نیز هایب از موارد غیمثال 

 دده دوبلههای  ایدئولوژیک فیل   های اریدس گزینب بیشه رین سه  را در ت نیک حذف و جای

 بیش ر بر ت نیک تضعیف بوده اس و  تأ ید،  طلباناصقاداد ه و در زمان دول  

بین م ن انگلیههههب خبر   دهههدهارائهدر این پژوهش نیز سهههعب دهههده با نگاهب به روی رد 

ای از سهه جنبه عناصهر واژگانب، نحوی و م نب انجا   رجمه آن تحلیلب مقایهههبا ت   تایمزوادهنگ ن

باف  موقعی ب و عوامل    تأثیرهای دیگری چون دهناسهب، سهاح گف مان دهود و همچنین از جنبه

های  م رج  در سهاخ  سهازه   اریدسه   تأثیر   هنحویبهفرازبانب نیز مورد وا اوی قرار گیرد؛  

 آن بر باف  موقعی ب و بروز یک م ن ایدئولوژیک رودن گرددو  رتأثینحوی و واژگانب و 

 روش پژوهش . 3

ای  من شهر دهده اسه   ه ترجمه  1400فروردین   9در تاریخ    خبرگزاری فارسم ن مورد نظر، در 

یعنب درس  در   من شر دده اس و  2021مارس    25 ه در تاریخ    تایمزوادنگ ناس  از گزارش  

ایران و چین در جامعه ده ل    سهال   25م فاوتب نههب  به قرارداد    هایوا نشزمانب  ه  بحبوب 

 د ل گرف ه بودو  ایرسانهبهیاری در فضاهای مخ لف    هایزنبگمانهگرف ه بود و 

م ن را ه  در   (195-177، صهصو1982)  «ون دایک»ر، با اسه فاده از روی رد برای تحلیل خب

توان   رده و از راهبرد تحلیل رویداد اسه فاده دهده اسه   ه مب  و ه  مقصهد تقطیع  مبدأجایگاه  

ارزش ی ههانب به جه  دارا   هادادهتمامب    مههلماًمعادل پاراگراف در نظر گرف و   نوعببهآن را 

  ههای نمونههلهذا از گرف ن    را دارا نیهههه نهد؛  مبهدأایهدئولوژی ب و تعهارض بها م ن    ههایسهههویههبودن 

پرهیز دهده اسه و در هر رویداد، م رج    گیرینمونهمعمول در   هایروش ل   طوربهتصهادفب و 
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از م ن   عیناًمورد نظر    هاینمونهگاهب از چندین راهبرد در ترجمه سههود برده، بر همین اسههاس  

ترجمه فارسههب نقل   صههورتبه  خبرگزاری فارس  خبر به زبان انگلیهههب و برگردان آنها از منبع

چارچوب نظری بر روی آنها اعمال دههده تا  در بخش    ه ردههدهدههده و سههس  راهبردهای  

 مورد ارزیابب و تحلیل قرار گیرندو  وسیلهبدین

 های پژوهش یافته. 4

پژوهش را  ه در برگردان   تعدادی از جمقت پی رۀ  یاد دههد،  تریشپ  همچنان  هدر این بخش  

یاف ، ارائه    دهناخ بزبانهای ایدئولوژی ب و راهبردهای  هایب از سهویهنشهانه  توانمبفارسهب آنها  

 گردندووا اوی مب  ه رددهو سس  بر اساس چارچوب نظری  

- China flouts sanctions as Trump-era pressure campaign crumbles. 

ایران را به بازی    هایتحری در رف ه اسه / چین   آمری اایران از دسه     هایتحری افههار   -

 وگیردمب

م رج  از    ،درواقعتغییرات بهههیاری قابل مشههاهده اسهه و  ،باال   در برگردان فارسههب جمله

چندین سههازو ار بر اسههاس چارچوب نظری ه ی  و میهههون و همچنین ون دایک برای نیل به 

ان  عنو  ادامها در مجزّ  صههورتبهو    لیتفصههبهاهداف ایدئولوژی ب خود اسهه فاده  رده اسهه   ه 

 گرددومب

 پایانه-آغازه سازوکار  •

توانهد روی رد گونهه مبیهک گف مهان  عنوانبهه  ،خبر، یعنب سهههرمقهالهه  در م ون خبری آغهازۀ  معمواًل

(و سهرمقاالت اصهول و  1380،  محمّدی)یار خود نشهان دهد  دهدهترجمهاصهلب م رج  را در اثر  

اهداف اصهلب فرد یا گف مان قدرتب  ه در پش  م ن    آن برطلبند  ه بنا  قواعد خاص خود را مب

  ههای فرهنهگبیهان یها رمزگهذاری آنهها در    الب ّهه دهههیوۀ هه    سهههازدمورد نظر اسههه  را برآورده مب

، درواقع  ودهوددهروع مب «چین»جمله با    آغازۀ  تایمزوادهنگ نخبر  در  گوناگون م فاوت اسه و

را به تصههویر شههیده و آن را   آمری ام ن اصههلب قصههد دادهه ه عمل رد چین در قبال    نویهههندۀ

« در »ایران  خبرگزاری فهارسدر تی ر     ههدرحهالبموضهههوع اصهههلب مقهالهه خود برگزینهد؛    عنوانبهه
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قصهد داده ه موضهوع اصهلب مقاله را از   ،عامدانه ،بدین ترتیخ م رج   اسه و خبر واقع دهده  آغازۀ

مخاطخ احههاس  ند روی رد اصهلب نویهنده در    هنحویبه« سهو  دهدو ایران»»چین« به سهم   

« اس و این راه ار در بخش  آمری ااز سوی    ددهاعمال   هایتحری »فروپادب   این م ن »ایران« و

»ایران« را در  به م ن اصهلب، دوباره واژۀ  توجّهدهود و م رج  بدون ت رار مب  ،عیناً  ،دو  سهرمقاله

موضوع    عنوانبهبر موضع خود در هدف قرار دادن »ایران«   وسیلهبدین ند؛  عنوان خبر ت رار مب

 ورزدومب  تأ یداصلب مقاله  

 افراطی  سازیواژه •

آدهه ار و     امقًبه دهه لب    ه آناز صههافب ایدئولوژی ب و زبانب  زمانه م رج  در این رویداد  

دهود، معادل قههم  چنان ه مشهاهده مبتوان گف  افراطب اسه فاده  رده اسه و مب  نوعببهب ح ّ

نیهامهده، بل هه م رج  این جملهه را از م ن خبر،   تهایمزوادهههنگ ن، در  خبرگزاری فهارسل تی ر  اوّ

خبر ان قال داده اسه و اسه فاده از   عنوانبهو برجهه ه  ردن، آن را     اریدسه ان خاب، سهس  با 

  گف مانب م ن اسه فاده از سهنّ  گف ه دهد،  تریشپافههار از دسه  در رف ن« چنان ه  »اصهطقا  

معنای    نوعببهنه خود مقصهههد اسههه  تا خواننده را با خود همراه سهههازدو این اصهههطقا در  ُ

رسهههد م رج  با به  ار گرف ن گری، نافرمانب و خودمخ هاری را به همراه دارد و به نظر مبیاغب

و سهیاسه  خارجب این  شهور به ده ل   آمری اخواسه ه روی رد ایران را در قبال    ،این اصهطقا

تلویحب نشههان دهدو این راه ار م رج  در  نار قهههم  دو  عنوان خبر و اسهه فاده از فعل »به 

در  نش گف اری م ن مقصههد دگرگونب حاصههل  رده اسهه   ه این امر    نوعببهبازی گرف ن« 

را در ههن خواننده    آمری ااز جانخ    دهدهاعمال   هایتحری   سهازو اربودن  اهمّیّ بب  سهرانجا ،

  ندوتقوی  مب

 افزایش •

با  ه  اصههلب اسهه  و باز  ترجمه سههرمقال   نوعببه،  خبرگزاری فارس   سههرمقالقهههم  دو  

ایران« به م ن ترجمه   ردن »یعنب اضهافه  ؛  در جه  نیل به اهداف ایدئولوژی ب  هایبی اردسه 

( در 1976الیدی و حههن )با  مسین فشهار دوران ترام««و ه زمانه »و در عوض حذف عبارت  

م ن بها اسههه فهاده از ابزار پیونهد واژگهانب خواههد     ننهد  هه پهدیهدآورنهدۀمب  تهأ یهدات خود  نظریّ
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توانهه  اندیشهه و روی رد خود را در مقابل مخاطخ به ده لب ضهمنب مورد تصهری  قرار دهدو 

  گرددو  ه  به لحا  واژگانب و ه  دسهه وری محقّ  تواندمبگف ه دههد، پیوند نیز    تریشپچنان ه  

ای به م ن اصههلب در مجاورت و پیوند با عناصههر دیگر به بر همین اسههاس، اضههافه  ردن واژه

ن د، در م دهومشهاهده مب  هچنانآن ندو  تحمیل مب  مبدأرا به م ن   یااضهافهعنای  ده لب پنهان م

عا ِ تحری    افه  ردن آن ههن مخاطخ را از واژۀندارد و م رج  با اضه « وجود»ایران اصهلب، واژۀ

، در زمان ترام«  م حدهایاالتتما   شهورهایب اسه   ه   هایتحری )چنان ه بعدتر آمده، منظور  

به سهم  تر یبب خاص یعنب   (دهمالب و  رهقبیل ونزوئق   بودند ازری  قرار گرف ه  مشهمول تح

تا ب واند از این امر به نفع اهداف ایدئولوژی ب خود   ایران( منحرف سههاخ ه اسهه   هایتحری )

 اس فاده  ندو

 سازیقطبی •

»چین،     گانسههگونه از تقابل  م رج  با حذف قههم  دو  سهرمقاله، سهعب  رده در این گف مان

این تغییر موضههوع گف مان  ه در چند   « برسههدوآمری اایران و ترام««، به تقابل »چین، ایران و 

تا موضههع به  ار رف ه در این گف ار از  دههودمبسههاح  دیگر این مقاله نیز ت رار دههده، باع   

سهعب   مبدأرسهد، م ن جایگاه دهخصهب خار  دهده و به جایگاه حقوقب  شهانده دهودو به نظر مب

ا این امّ ، رده روی رد ایجاد  مسین فشهار را موضهعب دهخصهب و تنها مربوط به ترام« جلوه دهد

م رج  ایران جلوه  رده اسه و  در قبال    آمری اامر در م ن مقصهد تبدیل به موضهع نظا  سهیاسهب  

دو قطهخ م ضهههاد در م ن ترجمه  خود   عنوانبههرا    «آمری هادو امر، تقهابهل »ایران و  از همهان ب 

ایران و  »  جواریه مقابل این روی رد، در بند دو  دههاهد    گنجانده اسهه  و درسهه  در نقط 

را به همراه   ازیسهههقطببون دایک به دنبال خود راهبرد    این عمل رد در نظریّ  چین« ههههه ی و

بنهابراین م رج  از همهان آغهاز   ؛ایجهاد گروه )خودی( در مقهابهل گروه )غیر خودی(دارد، یعنب  

مقاله به ده لب آده ار، روی رد ایدئولوژی ب خود را نههب  به م ن پیش رو به مخاطخ تزری   

 و ندمب
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 های واژگانی و معنایی کاربرد نابرابر معادل •

تواند حاصهل نگردهب خاص بادهد چنان ه ترجی  داده نیز مب  «floutروی رد م رج  به واژۀ »

گذاده ن« و »به بازی گرف ن« مورد دومب را  ه همههو با آرای خبرگزاری مطبوعش    پا یرزمیان »

به بازی گرف ن« هردو به ده ل ضهمنب نشهان از و »گذاده ن«    پا  یرزنظر بگیردو اگرچه » در  اسه ،

لی ن به لحها  ارزش واژگانب، در فرآینهد »به بازی گرف ن«  ،نافرمانب و عد  انجها   اری اسههه 

 نهدو بهدین ترتیهخ م رج  بها خره گرف ن نیز نمود پیهدا مبجلوه دادن و بهه سهههُ   اهمّیّه نوعب بب

واژگهانب سهههعب  رده اسههه  انههههجها  م ن را   یههامعهادل راه هاری ههدفمنهد در  هاربرد نهابرابر  

ها را تحری   نوعببهیدئولوژی ب خود قرار گیرد و حفظ  ند  ه در راسههه ای اهداف ا  یاگونهبه

 خره گرف ه اس واز دیدگاه خود به سُ

-With China now openly flouting the sanctions, some analysts say, Tehran is 

emboldened to ignore Mr. Biden’s demand that it make the first concessions to come 

back into compliance with the nuclear pact. 

ها را به بازی گرف ه اسه  و تهران نیز این جههارت را دارد تحری چین ا نون آده ارا این   -

 .ای بازگردد را نادیده بگیردبرای این ه نخه  ایران به تعهدات تواف  هه ه بایدن تا خواس ه

 تبدیل ساخت معلوم به مجهول و بالعکس  •

گردد، دهروع دهده  ه جمله پیرو محههوب مب  «withجمله با آغازه حرف اضهاف  »  مبدأدر م ن 

 ق  آورده و بدین ترتیخ آن را   بیشههه ر، در آغازۀ اهمّیّ و   تأ یدنویههههنده آن را جه   لی ن

طنادیده گرف ن خواسهه ه بایدن یعنب »عامل جمله بعدی  اسهه  و این، قلمداد  رده   ایران«  توسههّ

  أ مبدم ن    دن به اهداف ایدئولوژی بو نویهههندۀای در رسههیتهههلط سههازه  یعنب اسهه فاده از قاعدۀ

در راسههه ای این هدف نیز بهره   «سهههازیمجهول »جایب بندهای پایه و پیرو، از عامل  هجاب جزبه

ای به لحا  معنایب بر قابل مقحظه  تأثیر ردن جمله،  دارنشهاننویههنده، با  درواقعبرده اسه و  

بایدن را    قصههد دادهه ه جهههارت ایران در نادیده گرف ن خواسهه    هینحوبهجمله نهاده اسهه   

این در حالب اسه   ه در م ن مقصهد     ندو  معرّفبچین   توسّهط  هاتحری گذاده ن    پا  ریزمعلول  

اند و  ، جمقت ه  حال  پایه و پیرو خود را از دسه  دادهمبدأدرسه  برخقف اسه راتژی م ن 

فاعل و مفعولب تبهدیل به سهههاخ  معلو   ز  نی  «…Tehran is emboldened»  جملهه مجهول 

https://www.washingtontimes.com/topics/china/
https://www.washingtontimes.com/topics/tehran/


 212ووو                                                                         برگردان بدر ترجمه: بررس یدئولوژی ا ریتأث 

 

 

و تبدیل آن به   دارنشهان  حال  ازم رج  با بیرون  شهیدن جمله  ،درواقع  مشهخص دهده اسه و

 ، سعب دربازنویهب مجدد م ن، با اهداف مورد نظر خود نموده اس و  نشانبب  یک جمل

ایران« و »چین« و رعهایه   »عقوه بر این، م رج  در روی رد زبهانب خود، بها فهاعهل قرار دادن  

در م ن اصهلب تنها    هبدرحال رده اسه و    معرّفب  1آن دو را در  نار ه   نشهگر  یجواره اصهل  

بنابراین م رج  با   ؛دهودمب  معرّفب  2ریرپذ یتأثعنصهری   ایران«عنصهر  نشهگر و »  عنوانبه»چین« 

را به نحو چشمگیری   مبدأم ن  ۀهای بیان دده، اهداف ایدئولوژی ب نویهنداس فاده از اس راتژی

 خنثب  رده اس و

- “China not only has an interest in buying discounted oil from Iran,” he said in an 

interview. “It also has geopolitical incentives in the sense that it could prop up the 

Iranian regime with the goal of prolonging tensions between the U.S. and Iran in a 

way that prevents the U.S. from achieving its desired strategic pivot to Asia.” 
 

ژئوپل ی ب در   یههازهیانگدر خریهد نفه  ایران منفعه  دارد بل هه    تنههانههچین  وی افزود:    -

 وبه محور اس راتژیک مطلوبش در آسیا نیز دارد  آمری اممانع  از دس یابب  

 تقلیل و حذف به منظور توصیف کنشگر  •

ای را  ه م شه ل  ل این ه م رج  جملهاوّ به دو دهیوه انجا  گیرد: تواند در ترجمهتقلیل م ن مب

ای  هه دارای حهداقهل یهک راینهد اسههه  بهه فراینهدههای  م ری تقلیهل دههد یها آن هه جملههاز چنهد ف

 دهیوۀتبدیل  ندو در  …یک عنصهر اسهمب یا قیدی و  مثقًای فاقد فرایند  فرایند اسه  را به جمله

از آن در م ن   تربزرگ  یهاسهههازهدهههامل حذف عامل، واژه یا جملهه و یا   توانددو ، تقلیهل مب

 باددو  ددهترجمه

  تبدیل به یک فرایند وابهه   مبدأم رج  اب دا با عمل رد تقلیل، دو فرایند مهه قل را در م ن  

در م ن و اعمال فرایند حذف ه  در    اریدسهه پایه و پیرو نموده اسهه  و از سههوی دیگر با 

سهاح  واژگانب و ه  م نب، تقش  رده صهافب ایدئولوژی ب خود را این بار به ده ل آده ار به 

سهعب در مثب  نشهان دادن   مجدداً، م رج   «discountedل با حذف واژۀ »ار گیردو در سهطر اوّ 

 
1. agent 

2. patient 

https://www.washingtontimes.com/topics/china/
https://www.washingtontimes.com/topics/iran/
https://www.washingtontimes.com/topics/iran/
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تصهری  دهده  ه چین نف  را با   مبدأروی رد چین نههب  به نظا  اق صهادی ایران داردو در م ن  

»بها تخفیف« حهذف دهههده   ، واژۀخبرگزاری فهارسدر م ن     ههبدرحهالخردو  تخفیف از ایران مب

سهایر    توسّهطایران و عد  خرید نف     هایتحری بر   تأ یدحذف این واژه در  نار    مههلماًاسه و  

اع ماد در  دوسه  و دهریک قابل  عنوانبه شهورها، چین را در نظر مخاطخ با خصهایص مثب   

نظر، قهههم  میانب م ن یعنب رویداد مورد   با تجزی   عقوهبهدهدو  نشههان مب  م حدهایاالتمقابل  

و آنهها را   خ ههیآمدره را حهذف و بخش پهایهانب را بها بخش آغهازین رویهداد  پیرو بعهدی    دو جمله 

 معنای م ن اصلب بدین گونه اس :  در برگردان فارسب باه  تلفی   رده اس و  

ههای  بل هه دارای انگیزه  ،بهه خریهد نفه  بها تخفیف از ایران اسههه   منهدعققهه  تنههانههچین  

توانهد رژی  ایران را بها ههدف طوالنب دهههدن تنش بین  و بهه این معنب  هه مببهادهههدمبژئوپل ی ب  

  ب اصهههل  محوربهه    م حهدهایهاالتتقویه   نهد  هه از دسههه یهابب    یاگونههبههو ایران    م حهدهایهاالت

 واس راتژیک خود در آسیا جلوگیری  ند

  گران و چین را بازی  آمری اتنها    مجدداًصهلب نویههنده  ، در م ن ادهودمبمشهاهده    ه  همچنان

 ند  ه تنها به مب  معرّفبقدرتب    عنوانبهاصهلب سهناریوی خاورمیانه قلمداد  رده اس  و چین را 

این جمقت با اهداف ایدئولوژی ب    مههلماًاندیشهدو  حفظ منافع اق صهادی و ژئوپل ی ب خود مب

 امل از م ن اصههلب حذف دههده اسهه و حذف برخقف عمل   طوربه  لذا م رج  همهههو نبوده،

م رج    آد ار اس و  یسازپنهاندود، مش مل بر نوعب  منجر مب  یسازبرجه ه ه به   یمب داسهاز

صهری از م ن حذف  اگر عنصهر یا عنا  چرا ه ند  بازنویههب م ن مب  نوعببهبا عمل حذف، اقدا   

 و(1998 ،نیها )  خاطخ با آن مطلخ مواجه نخواهد ددگردد، م

توان به آن ادههاره  رد، این اسهه   ه در زبان فارسههب در جمقتب  ه به دیگری  ه مب   ن  

در جایگاه آغازین جمله به گوینده و سهس  به  ،معمواًل  ،دهوندده ل نقل قول مهه قی  نوده ه مب

فا   ع   این قضهیه اّت معمواًلدر حالب اسه   ه در جمقت انگلیههب  دهودو این  گف ه ادهاره مب

سهاخ  روای  در   هایویژگبسهازی بر اسهاس  باال نیز م رج  با هدف تعادل  اف دو در جمل مب

به »گوینده + گف ه« تغییر داده اسه  تا ب واند    «گف ه + گوینده»زبان فارسهب، رویداد را از تر یخ  

 پیروی نمایدو  مبدأهای م ن  به لحا  نقشب از ویژگب
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- Administration officials say they intend to enforce the existing sanctions on Iran’s 

oil sector, but there is little sign of that happening. The White House has instead 

focused on raising concerns privately with the Chinese in hopes they will change 

their behavior. 

علیهه بخش نف ب ایران را  موجود   ههایتحری گوینهد، قصهههد دارنهد تها  مب بهایهدن مقهامهات دوله 

ا در عوض  اخ سهفید بر ایجاد  فا  وجود دارد، امّهای  مب از وقوع این اّتا نشهانهد، امّنعملب  ن

 .تمر ز  رده تا آنها رف ار خود را تغییر دهند هابنیچخصوصب با   صورتبهها  و افزایش نگرانب

 تقلیل و حذف  •

پایه و    دهاهد عمل رد صهافب زبانب ههه ی و در م ن اصهلب تنها دو جمل  ،مجدداً  ،باال   در جمل

در م ن ترجمه پ  از     هبدرحالو اندخوردها« به ه  پیوند  »امّ  1سهازم مل  توسّهطپیرو داری   ه 

پیرو مبدل دهده   ۀی بعدی نیز به یک سهازسهاز، جملهبا در  دوبارۀ این م مل  پایان جمله پیرو

ر، به تغییر معنایب نینجامیده اسه و تنها در ان های جمله، صهافب ایدئولوژیک  اسه و لی ن این تغیی

)تا امیدوار بادهند آنها رف اردهان را تغییر دهند( از م ن ترجمه    «in hopes»  سهبخ حذف  مجدداً

و    ترمنعطفرسههد، وجود این سههازه به وقوع این جمله معنای  دههده دههده اسهه و به نظر مب

 رودواز بین مب تأثیردهد  ه با حذف آن این مب  یترنانهیبخوش

- Beijing has increased oil purchases after signing a deal in June on a special 25-year 

strategic partnership with Tehran. 

 وپ ن پ  از امضای قرارداد با تهران در ماه ژوئن، خرید نف  از ایران را افزایش داد

 یابی به توصیف مثبتی از کنشگر حذف به منظور دست •

م رج  در این جمله، با گذراندن جمله از صهافب ایدئولوژیک، اقدا  به دهود  چنان ه مشهاهده مب

»قرارداد«   ۀاسه راتژیک« تنها به واژ  سهال   25 ۀویژ  هم اری   نامتواف تقلیل م ن نموده و عبارت »

  نوعب بهو ارزش این سههند تواف  را برای چین   اهمّیّ بهههنده  رده اسهه  و بدین ترتیخ گویا 

خنثب نموده، در   نوعببهسهاله با ایران،    25  قراردادتقلیل داده اسه  و منفع  چین را در بهه ن  

 
1. complementizer 

https://www.washingtontimes.com/topics/iran/
https://www.washingtontimes.com/topics/tehran/
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حا  زبانب رسهد، م رج  به لنموده اسه و لی ن به نظر مب  ترررنگپُعوض اثر آن را برای ایران  

 و دچار دگرگونب ننموده اس و   اریدس م ن را 

- Iran is not the only rogue international actor with whom Beijing is pursuing 

expanded oil ties. 

نیههه   ه پ ن در پب گههه رش روابط   آمری اسههر ش از نظر   بالمللنیببازیگر  ایران تنها  

 نف ب با آن اس و

 سازیقطبیافزایش به منظور ایجاد  •

«  آمری اجمله م رج   ودههیده اسهه  تا از طری  پیوند واژگانب و در  عبارت »از نظر   در این

و    سهههوکیهوارد فضهههای خودی و غیر خودی دهههود، چنهان هه تمها   شهههورهها را در    مجهدداً

دهد  ه در این سهناریو،  را در سهوی دیگر قرار داده اسه و بدین ترتیخ نشهان مب  م حدهایاالت

سهوای    بالمللنیبو فضهای     ندمب  معرّفب  «سهر ش» شهوری   عنوانبهسه   ه ایران را  آمری اتنها  

 ه گذاد ن بر آن را داردوحّقصد ص  آمری اآن چیزی اس   ه 

 گیری نتیجهبحث و  . 5

نویههندگان و م رجمان م ون سهیاسهب همواره از راهبردهای م فاوتب در جه  ادهاعه و پیشهبرد  

خود  توجّهاند تا ب وانند رویدادهای سیاسب مورد  باورها و اهداف ایدئولوژی ب خود سود جه ه

سیاسب ا  فا به یک    (و در بررسب م ون ترجم2004  )وندایک،رنگ نشان دهند را برجه ه یا   

  بخوب بههتوانهد جههات و زوایهای مخ لف م ن مورد نظر را  چهارچوب نظری خهاص هرگز نمب

 بایه  از یک الگوی تلفیقب اس فاده  ردونمایان سازدو بر همین اساس ناگزیر مب

تحلیل گف مان ان قادی ون الگوی مورد اسه فاده در پژوهش حاضهر، از دو چارچوب نظری   

دایک و ه ی  و میههون گرف ه دهده اسه و در این پژوهش نشهان داده دهد  ه چگونه در م ون 

توان از راهبردهای مخ لف زبانب نحوی یک م ن مب سهازۀ  نیتر وچکب در سهیاسهب گاهب ح ّ

دیگر مشاهده   و گف مانب اس فاده  رد تا م رج  پیامد دلخواه خود را از آن دریاف   ندو از سوی

های م ن، م رج  آده ارا و در برخب دیگر تنها با به  ار بهه ن عناصهر  دهد  ه در بعضهب از بخش

https://www.washingtontimes.com/topics/iran/
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یک   عنوانبههای واژگانب  و  اربرد نابرابرمعادل   سهازیواژهزبانب چون تبدیل مجهول به معلو ،  

خود را به و ایدئولوژی     اریدسههه ابزار  ارآمد و به دههه ل پنهان، توانهههه ه در معنای م ن  

   مخاطخ القا  ندو

سازی م ن مقصد  قطبب اصلب م رج  بیش از هر راهبرد دیگر  تأ ید،  آمدهدسه بهن ایج   بر بنا

اسه  و برای این منظور از راه ارهای م فاوتب سهود جهه ه  ه بیشه رین آنها حذف و تقلیل م ن 

  مبدأ ب بررسهب دهد، حج  م ن مقصهد نههب  به هاینمونه  در چند مورد در مقاله  هچنانآناسه و  

 ودهیده تا ن ات موجود در م ن اصهلب    تعمداًم رج     درواقعدهده اسه و    م ر  موارددر اغلخ  

با  وسهیلهبدین وایدئولوژی ب خود هماهنگب ندارد را حذف و یا تقلیل دهد    هایدهاخص ه با 

خبرگزاری مطبوع خود دوباره    برخب از عناصهههر، م ن را با در نظر گرف ن اهداف  سهههازیپنهان

برای ایجاد    تمامببهبازنویهههب  ندو راهبردهایب  ه م رج  در م ن خود از آنها اسهه فاده  رده، 

یهک حهامب قهدرتمنهد در برابر   عنوانبههچین    معرّفبفضهههای اع مهاد بهه چین در جهامعهه ایران و  

 وسهیلهبدینبرسهد و   م حدهایاالتبندی چین و ایران در مقابل  به قطخ  درنهای اسه  تا    آمری ا

ایران و چین ده ل گرف ه بود را   سهال   25در جامعه نههب  به قرارداد  آلودی  ه  فضهای مبه  و مه

 دهدو  سروسامان  نوعببه
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