
 ____________________________ 
 32/93/9216:  رشیپذ خیتار         32/08/9216:  افتیدر خیتار

 a.firoozian@du.ac.ir                                 2. aghagolz@modares.ac.ir .1                           :پست الکترونیکی

3. golfamar@modares.ac.ir                           4. akord@modares.ac.ir         

  73شمارة پیاپی ، 7931 پاییز و زمستانپژوهشی،  -های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمیشناسی و گویشمجلة  زبان

 

شده ترجمه متونفارسی در انمترجم بازنمایی ایدئولوژینقش راهبردهای نحوی در 

 با نگاه تحلیل گفتمان انتقادی اجتماعی -سیاسی مکتوب

 
 (نویسنده مسئول ،دانشگاه دامغان، دامغان، ایران استادیار زبان شناسی) 1اصفهانیآیلین فیروزیان پور دکتر

 (ایران ،، تهراناستاد زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس) 2هزادگلفردوس آقادکتر

 (ناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراندانشیار زبان ش) 3ارسلان گلفامدکتر 

 (ایران ،ر زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهراندانشیا) 4عالیه کردزعفرانلوکامبوزیادکتر 

 

 چکیده 

 پژوهشگگرانبسیاری از  نظرهای اخیر شناسی، ترجمه و ایدئولوژی در دههارتباط میان زبان

هگ  زبگان مبگد  و هگ  زبگان مق گد  که محققان بر این باورند را به خود جلب کرده است.

هگای زبگانی مترجمگان به نحوی بر انتخاببنابراین د و باشندربرگیرنده ایدئولوژی پنهان می

مترجمگان بگالقوه بگا مجهگز بگودن بگه توان اذعان داشگت کگه می ،. بنابراینگذارندتأثیر می

راهبردها، واژگان و ساختارهایی خاص به منظور انعکاس ایدئولوژی مد نظگر خگود و نیگز 

یا ناآگاهانگه تیییراتگی را در  انهآگاه ممکن است بر اذهان مخاطبان خود، راهبردیمدیریت 

با بهگره  است که سعی شده پژوهش حاضردر در این راستا  های زبانی اعمال کنند.صورت

( بگه 0224تحلیل گفتمان انتقادی و الگوی نظری ونگدای    گرفتن از دستاوردهای رویکرد

جمگان ایگدئولوژی مترچگونگی بازنمگایی در  ،نقش راهبردها و ساختارهای نحویکنکاش 

. در گام نخسگت، انجام شده استاین تحقیق در دو گام  . بدین منظورپرداخته شودفارسی 

-که در بازه زمانی سالای رسانه مکتوب اجتماعی -های انگلیسی سیاسیبه بررسی گفتمان

یگافتن تیییگرات  سگس  جهگتِ و پرداختگه شدهمطرحدر ارتباط با ایران  0274-0272های 

 شگدهه فارسی مترجمان تلاش مقایسه آنها با ترجمشده، در صدد النحوی ایدئولوژی  اعم

های مسگتخر  محاسبه و نمونه ،درصد راهبردهای نحوی ایدئولوژی  ،در گام نهایی است.
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نتایج وندای  مورد تحلیل قرار گرفته است.   های فارسی بر اساس مربع ایدئولوژیترجمه

شگده، بگه و راهبردهای نحوی بکگار بسگته به آشکارسازی نقش بسزای ساختارها شدهیافت

 .دارد ویژه حذف و اضافه، در جهت بازنمایی ایدئولوژی مترجمان فارسی اشاره

سگاختارها  شناسی و مطالعات ترجمه، تحلیل گفتمان انتقادی، ایدئولوژی،: زبانهاکلید واژه

 اجتماعی -متون سیاسیو راهبردهای نحوی، 

 مقدمه -1

باشگد می باین مطل اجتماعی گواه بر -و به ویژه ترجمه متون سیاسی تاریخ ترجمه ةمطالع

های مختلگ  بگوده و همگواره بگه ها و تمدنتداخل فرهنگة ها به عنوان نقطقرن این فرآیندکه 

 شگفنر و  داشگته اسگتبر عهگده ها را صورت پویا نقش بیدارسازی و روشن کردن اذهان ملت

هگا حقیقت محض و بازتاب عینی واقعیگت زبان دارد کهاغلب این باور وجود  .(0272، 7بسنت

این حقیقت را نیز نبایگد نادیگده گرفگت کگه  و این در حالی است که ؛(0229، 0باشد  کوکمی

و جلگوه  های در جهت مخفی کردن واقعیتهگا اجتماعی -های سیاسیو بالاخص گفتمان زبان

را تحگت  مخاطبان خودد اذهان نتوانمی راینو بنابشود بکار بسته می ای دیگردادن آنها به گونه

، 0221 شگفنر،  سگو  دهگد ،تأثیر قرار داده و آنها را به سمت پذیرش آنچگه غیرواقعگی اسگت

 را دارد، مترج  نیز به عنوان کسی که وظیفة انتقال مطالب از زبان مبد  به زبگان مق گد. (0223

و  ، قگدرتظیر فرهنگ، تاریخ، سیاسگتفرازبانی ن متییرهایای از ه هر ی  خود، دارای شبکهک

یا به بیان دیگر  و دخل و ت رفطریق  از گاهی ،باشندمی تفاوتیهای مایدئولوژیبه طور کلی 

تحگت  را خگود اناحساسات، عقایگد و افکگار مخاطبگ های زبانی متن مبد تیییر دادن صورت با

تگوان در این راستا، می .(7202، 4؛ میسون0224، 9کوکدهد  پنیتأثیر ایدئولوژی خاص قرار می

مختلفی های راهبردهایها و بیان داشت که در فرآیند ترجمه، مترج  مجهز به راهبردها، تکنی 

تواند منظور و مق ود متن مبگد  باشد که با بهره گرفتن از آنها چه آگاهانه و چه ناآگاهانه میمی

هگر توان اذعان کگرد کگه می درنتیجه،ای که تمایل دارد، منعک  کند. را در متن مق د به گونه

                                                           
1. Schäffner & Bassnett 

2. Cook 

3. Penycook 

4. Mason 
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را نیگز خاصی با خود بار ایدئولوژی  همراه ، کندنمود پیدا میکه در متن مترج   زبانیِ گزینش

 .کندحمل می

اجتمگاعی بگر  -های زبانی مترج  متون سیاسی با توجه به تأثیر بسزای نوع انتخاب صورت

ینده آن را در چگونگی انتقگال ایگدئولوژی و توان نقش و اهمیت فزامی اذهان مخاطبان و اینکه

بر اذهان مخاطبان نادیده گرفت و همچنین در نظگر گگرفتن ایگن  راهبردیبه دنبال آن، مدیریت 

، پگژوهش حاضگر بگا هگدف ها استوار استترجمه ةها بر پایارتباطات سیاسی ملت واقعیت که

ر انتقگادی اقشگار مختلگ  افزایش سطح دقت دانشجویان مترجمی و همچنین ارتقا سگطح تفکگ

و الگگوی نظگری  7جامعه در صدد آن است که با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

که مترج   اجتماعی را -نحوی متون مکتوب سیاسی راهبردها و ساختارهای (،0224  0وندای 

ه و بگه فارسی جهت انعکاس ایدئولوژی مد نظر خود بکار بسته است، مورد کنکگاش قگرار داد

شگده در ایگن زمینگه های انجامآنچه که پژوهش حاضر را نسبت به پژوهش تحلیل آنها بسردازد.

جهگت  گسگتردهو طیگ  اجتماعی مکتوب در دامنگه  –کند، استفاده از متون سیاسی متمایز می

مجلگات، هگا، هگا، م گاحبهنامهتحلیل است. به عبارت دیگر، این پژوهش از متون خبری، پایان

 ها بهره جسته است.آوری دادهدر جمعها وسایت هاروزنامهها،  نامهقطع

 پیشینه پژوهش -2

 شده در زمینۀ تحلیل گفتمان انتقادیمطالعات انجام 2-1

شگناختی تحلیل گفتمان انتقادی سیری تکوینی از تحلیل گفتمان در مطالعگات زبگانرویکرد 

هگای ناختی از حگد توصگی  صگرف دادهشگاست که تحلیل گفتمان را به لحاظ نظری و روش

ان، مناسگبات زبگان بگا گیگری گفتمگو فرآیندهای ایدئولوژی  مؤثر بر شگکلبرد زبانی فراتر می

و  های گفتمگانینابرابریی گفتمانی حامل بار ایدئولوژی ، هافرضسلطه، پیش قدرت و روابط

اساس این رویکرد عناصر  بردر واقع دهد و را در کانون توجه خود قرار می های جمعیهویت

 مورد مطالعه قگرار داد، هدف و موضوع 9ای فاعلانزمینههمراه با دانش باید زبانی و غیرزبانی را

( بگه 7339وندای  در مقالة خود  (. 7339، 0لیون؛ ون7393، 7؛ وداک0227و  7332، 4فرکلاف 

                                                           
1. Critical Discourse Analysis 

2. Van Dijk 

3. Subjects 

4. Fairclough 
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بطور کلگی،  داخته است وپررویکرد تحلیل گفتمان انتقادی  های مختل تف یل به معرفی جنبه

که کارکرد  داندشناسی میای در زبانرشتهی میانعلم ایشاخهرا رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی 

پگردازد و بطگور زبان را در جامعه و سیاست بررسی کرده و به بررسی مشکلات اجتمگاعی مگی

یاست و فرهنگگ اع، سهای مختل  و مسائل مطرح در اجتماخص، بر روی ارتباط میان گفتمان

هگای ( تحلیگل گفتمگان انتقگادی بگه تحلیگل کگنش0221 و بلور  9به باور بلور ؛شودمتمرکز می

مسائل اجتمگاعی هسگتند و در  ةدهندانعکاسها خود سازنده و پردازد که این کنشگفتمانی می

-مگی این رویکرد به اهمیت نقش زبان در روابط اجتماعی و نیز نحوه خلق معنا در بافت تأکید

( رویکرد تحلیل گفتمگان انتقگادی را 0279ای که فرکلاف در جدیدترین اثر خود  به گونهشود؛ 

(، 0270 و 0222، 0227، 7339 به زع  ونگدای   داند.می 4از تحلیل اجتماعی انتقادی ایشاخه

هگر  های زیرین و آشکار کگردنتوان به لایهبا بهره گرفتن از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی می

بر این بگاور اسگت  (7337  2فاولر منظر مخاطب پنهان است، دست یافت.آنچه در نگاه اول از 

های زبانی چه در سطح واجی، نحوی، واژگانی، معنایی ساخت ،این رویکرد گیری ازبا بهره که

ایگدئولوژی  بگه توانند با خود اهمیت، اعتبگار و بگار می ،و کاربردشناختی و چه در سطح بافتی

-هگای انجگامپگژوهش نخستیناز در ایران  (7997زاده  رساله دکتری آقاگل. شته باشندمراه داه

به چگا   در قالب کتاب 7992در سال تحلیل گفتمان انتقادی است که  رویکرد گرفته در زمینه

پرداخته  نظرانهای صاحب، معرفی و مقایسه دیدگاهرسیده و در آن به معرفی ابعاد این رویکرد

در ایران نیز مطالعات ترجمگه  تحلیل گفتمان انتقادی رویکرد معرفیلازم به ذکر است که است. 

 را تا حد زیادی تحت تأثیر خود قرار داده و دریچه جدیدی را در دنیای ترجمه گشوده است.

 و تحلیل گفتمان انتقادی اجتماعی -متون سیاسی ۀترجمدر زمینۀ  خارجیمطالعات  2-2

-با هدف و نقش ارتباطی ویژه ،که هر نوع گفتمان سیاسی خاص کندیم( بیان 0221 شفنر 

گیگرد. صورت می مخاطبان ای از جمله مجاب کردن، وادار کردن، تهدید کردن و یا وعده دادن

کنگد و بطگور عمل می یاجتماعی خاص -( ترجمه در شرایط فرهنگی0223 به باور این محقق 

وی شگود. سیاسی محسوب مگی -ی  عمل اجتماعیتوان گفت فرایند ذهنی ترجمه خلاصه می

                                                                                                                                                    
1. Wodak 

2. Van Leeuwen 

3. Bloor 

4. Critical Social Analysis 

5. Fowler 
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باشد که سگاختار کند که این ساختار و شکل متون زبان مبد  نمیاین نکته تأکید می رهمچنین ب

کند، بلکه این مترج  است که با در نظر گرفتن ساختار، هگدف و شکل زبان مق د را تعیین می

، ایگن محقگقکنگد. را مشخص مگی و شرایط فرهنگی و مخاطبان زبان مق د، چگونگی ترجمه

های سیاسگی در ای فرآیند ترجمه و تحلیل گفتمان( در مقاله0272با همکاری بسنت   همچنین

انگد کگه مترجمگان جهگت به این مه  دست یافتگه است؛ آنهاداده ها را مورد کنکاش قرار رسانه

 ند. اهای فرهنگی را نیز لحاظ کردهانعکاس مضامین اخبار خارجی، محدودیت

شناسگی ( رویکردهای انتقادی از قبیل تحلیل گفتمان انتقادی و زبان0224کوک  به باور پنی

هایی که از طریق آنها ترجمگه و تفسگیر، های فرآیند ترجمه و روشکاربردی انتقادی به سیاست

شگود، های ایگدئولوژی  مربگوط مگیبه طبقة اجتماعی، جنسیت، سیاست و به طور کلی تفاوت

( در رسالة دکتری خود بر اساس رویکگرد تحلیگل گفتمگان انتقگادی بگه 0279  7لیازند. پردمی

بررسی متون سیاسی زبان چینی و ترجمة آنها به زبان انگلیسی پرداخته است. در حقیقگت، وی 

و در  کنگدبررسگی مگیرا در مقایسه با نویسندة زبان مبد  مترج  زبان مق د  راهبردیتیییرات 

که عناصر فراگفتمانی ایدئولوژی و قدرت در چگونگی ترجمگه ایگن متگون و د یابدر مینهایت 

( بگه بررسگی فرآینگد ذهنگی ترجمگه 0272  0لنگد .هدایت اذهان مخاطبان تأثیرگذار بوده اسگت

مقامگات و یکگی از  کننگده( م گاحبه خبرنگار بگی بگی سگی بینهای سیاسی رادیویی م احبه

-کننده و م گاحبهکه م احبه گیردو نتیجه می ته استپرداخ ،شونده( م احبه سیاسی سوئیسی

هگا و انتخگاب واژهکننگد و ایگن مطلگب بگا بررسگی شونده در دو دنیای فکری متفاوت سیر می

 است. های دستوری آنها مشهودساخت

( بگه تجزیگه و تحلیگل 0222  9کگوآ و ناکگامورا ،بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقگادی 

هگای ظگاهر تفگاوت اند کگهتلاش ورزیده و به این دستاورد رسیده اسیهای سیترجمة م احبه

-ها مگیاند، بلکه ناشی از نوع ایدئولوژی متفاوت روزنامهشده در ترجمه متون دلبخواهی نبوده

 باشد که در ساختار زبانی نمود پیدا کرده است. 

 

 

                                                           
1. Li 

2. Lande 

3. Kua & Nakamura 



 91/پیاپی 3های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة شناسی و گویشمجلة زبان                                  6
 

 مان انتقادیداخلی در زمینۀ ترجمه متون سیاسی با نگاه تحلیل گفت هایپژوهش 2-3

( با رویکردی انتقگادی بگه تحلیگل گفتمگان بگه بررسگی 7913خسروی نی  و یارمحمدی  

-تواننگد نقگش تعیگینهای زبانی خاصی که میو در صدد آن هستند تا سازه ایدئولوژی پرداخته

ای در تولید و بازتولید ایدئولوژی خاص در برخورد بگا مسگائل سیاسگی داشگته باشگند را کننده

های سیاسی عمگدة ایگران معاصگر در هند. نکتة مورد توجه این مقاله، ردیابی ایدئولوژینشان د

هگای ایگران، های سیاسی عمده در روزنامگههای کشور است و بدین وسیله، ایدئولوژیروزنامه

تواننگد هگای زبگانی مگیاند که سازهبه این نتیجه دست یافته ، آنهاو در نهایت ردیابی شده است

 سیاسگی خاص در برخورد با مسگائل هایای در تولید و یا بازتولید ایدئولوژیکنندهنقش تعیین

 باشند. داشته

عنوان خبگری از منظگر تحلیگل گفتمگان انتقگادی پرداختگه و  10به بررسی  (7999سلطانی  

-روابط قدرت را در مطبوعات بررسی کرده است. سلطانی به این نتیجه رسیده است که رسگانه

رانگی سازی و بگه حاشگیهای از فرآیندهای مختلفی برای برجستهر گفتمان روزنامههای خبری د

بخشی به خگود و تضگعی  دیگگران اسگتفاده اطلاعات، به عنوان سازوکارهایی در جهت قدرت

 کنند.می

 بگه مطالعگه (7339و الگوی وندای    در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی( 7992عطاران  

و به این نتیجگه رسگیده اسگت کگه  گرای تابناک پرداخته استاه اصولوبگترجمة متون سیاسی 

جزو پربسامدترین تیییرات ایدئولوژی  در بخگش  های واژگانیراهبرد حذف و دستکاری آیت 

-خبرهای خارجی این وبگاه است. وی در تحلیل خود به تیییرات ایجادشده مختلفی در عنوان

 تواننگد بیگانگر تگأثیر ایگدئولوژی بگر ترجمگه باشگند.یکند که مشده نیز برخورد میهای ترجمه

هگا در ة رمانبه بررسی تأثیر ایدئولوژی بر ترجم( از دیگر پژوهشگرانی است که 7992عطایی  

کگه ایگدئولوژی حگاک ،  اسگت به این نتیجه رسگیده و در نهایت، پرداختهفضای سیاسی خاص 

 .شته استدا سی مختل های سیاها در فضایرمان هسه  بسزایی در امر ترجم

نیگز در  (0270/ 7937( و همچنین شجاعی و لگاحقی  7932/0277کشاورز و علی مددی  

شگده بگا بهگره گگرفتن از چگارچوب ایدئولوژی در متون سیاسی ترجمگه تیییر مقالات خود، به

عگ  هگای سیاسگی بااند که ایدئولوژاند و به این مه  دست یافتهتحلیل گفتمان انتقادی پرداخته
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گیری متگرج  بگر مگتن مگورد هایی در ترجمه و همچنین منجر به نوعی جهتایجاد محدودیت

 شود.ترجمه می

( به 7333چوب نظری وندای   در مقالة خود بر اساس چار (0223  خواجه و خان محمد 

 ترجمه فارسی کتگابفرهنگی بر  -ولوژیکی و اجتماعیهای ایدئتأثیرگذاری محدودیت مقایسه

پرداخته که توسط دو مترج  متفگاوت در قالگب دو اثگر  امسکیاثر چ« 7هاکنترل رسانه» سیاسی

چگگونگی نمگود و بازنمگایی سگاختارهای به طور کلگی  . آنها اندپرداخته بازتولید شدهمختل  

را مورد تحلیگل قگرار و زبان فارسی  ایدئولوژیکی پنهان و زیرین در متون سیاسی زبان انگلیسی

بگه میگزان  بسگته  از میان این دو مترج ، هر ی  که داده استنشان  این پژوهش یجنتا .اندداده

 بگه ویگژه و از راهبردهای تیییر ساختار، متن مبد  نویسندهموافقت و تأیید دیدگاه و ایدئولوژی 

 اند.بهره گرفته باور خود جهت انعکاس ،واژگان متن مق د فارسیگزینش 

از رویکرد تحلیل  (0274/ 7934( و اصلانی و سلمانی  0279/ 7930و همکاران   مهدیان  

ایگن نتیجگه در نهایگت و  انگدمضمون سیاسی بهگره جسگتهتحلیل متون با گفتمان انتقادی برای 

که رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی زوایایی را برای تحلیل متون سیاسی پگیش روی  حاصل شده

نی زبانی، به موارد برون زبانی از جمله قدرت، گذارد تا بدین وسیله، علاوه بر مسائل دروما می

و اینکه که هیچ خبر سیاسی فاقد از بار ایگدئولوژی  و تع گبی  فرهنگ و تاریخ نیز توجه کنی 

(، در چگارچوب رویکگرد 0279جگان و همکگاران  ای دیگگر، خگاندر مقالگه توانگد باشگد.نمی

بگا در  های خبری انگلیسیسی عنوانای ترجمه فاراجتماعی وندای  به بررسی مقابله -شناختی

بوده ها گویای این مطلب و در نهایت تحلیل کیفی داده اندپرداخته گرفتن ایدئولوژی حاک نظر 

برای مترج  و انعکاس آن، به طور کلی تحگت تگأثیر  "شما"و  "ما" 0بندی کردنقطب است که

-ها مگی، حذف یا تیییر عنوانباشد که منجر به حفظمیزان پذیرش ایدئولوژی نویسنده مبد  می

     شود.

(، یگار 0229و  7991، 7999، 7990شایان ذکر اسگت کگه پژوهشگگرانی از قبیگل فرحگزاد  

( نیز به طور کلی به بررسی فرآیند ترجمه با نگاه 7932قدم و همکاران  (، پیش7999محمدی  

 اند.انتقادی پرداخته

                                                           
1. Control Media 

2. Polarization 
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 تحقیق چارچوب نظری -3

( و 7ضر متشگکل از دو سگطح متییرهگای زبگانی  سگطح خگردچارچوب نظری پژوهش حا

باشگد. بگه منظگور بررسگی می (0224(، بر پایه نظریه وندای   0متییرهای فرازبانی  سطح کلان

ایگن مربگع از  اسگت.وندای  بهره گرفته شگده  9سطح کلان در این تحقیق از مربع ایدئولوژی 

، عدم تأکید بر "2آنها"، تأکید بر نکات منفی "4ام"تأکید بر نکات مثبت  مؤلفه کلی بر پایهچهار 

بگا در نظگر گگرفتن  تشگکیل شگده اسگت. "آنها"عدم تأکید بر نکات مثبت و  "ما"نکات منفی 

معنی،  کلی شش محور از میان ی گفتمانی( در خ وص راهبردها0224الگوی نظری وندای   

تمرکگز خگود را معطگوف  پژوهشاین  باشد،می 3گفتارو کنش 9و سب  1، بلاغت2نحو، استدلال

در ایگن محگور، . گرفته توسط مترج  فارسی( کرده استمحور نحو  تیییرات نحوی صورت به

-، مجهگول79ترتیگب واژه ،70، تیییگر زمگان77، اضافه72و تیییر نحوی شامل حذف هشت راهبرد

ا که هر ی  از آنهگگیرند میمورد بررسی قرار  71سازیو اس  72، وجهیت72، مبتداسازی74سازی

سازی اعمال خوب گروه خودی و اعمال بگد گگروه غیگر خگودی و توانند به منظور برجستهمی

 رانی اعمال بد گروه خودی و اعمال خوب گروه غیرخگودیسازی یا به حاشیههمچنین کمرنگ

 .بکار بسته شوند

                                                           
1. Micro level 

2. Macro level 

3. Ideological Square 

4. Us 

5. Them 

6. argumentation 

7. rhetoric 

8. style 

9. Speech act 

10. Deletion 

11. Addition 

12. Time shift 

13. Word order 

14. Passivization 

15. Topicalization 

16. Modality 

17. Nominalization 
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 هاروش گردآوری و تحلیل داده -4

 محگدود موضوعاتشگانکه  محقق شده توسطآوریجمع و متنگفتمان  222از میان بیش از  

هگای از انگواع مگتنو  باشگدای مگیالمللی، ملی و یا منطقهبه مسائل مرتبط با ایران در سطح بین

گفتگار بگه منظگور پاره 022، اجتماعی مکتوب انگلیسی که به زبان فارسی ترجمه شده -سیاسی

نتقادی ماهیت نظری دارد، که رویکرد تحلیل گفتمان ا ییاز آنجا زیرا ؛انتخاب شده استتحلیل 

تر از تیییگرات نحگوی، که با در نظر گرفتن موارد مشهودتر و ملموسنگارنده ترجیح داده است 

ها داشته باشد. همچنین علاوه بر نگارنده، دو فرد متخ ص کگه هگ  گزینش بهتری از میان داده

انگد، یسی تسلط داشتهبر الگوی نظری وندای  و مسائل سیاسی اشراف داشته و ه  بر زبان انگل

هگا، سایت ها از متون مکتوب خبری،این نمونهاند.ها همکاری نمودهبه منظور تأیید انتخاب داده

-باشگد، جمگعهر آنچه از این نوع مگی و ، مجلاتهانامهها، قطعم احبه ها،ها، روزنامهنامهپایان

   .آوری شده است

 ونگدای  نظگری الگوی لیل گفتمان انتقادی وها بر اساس دستاوردهای رویکرد تحاین داده 

شده توسط مترجمان فارسگی ( جهت استخرا  ساختارها و راهبردهای نحوی بکار گرفته0224 

کلیگه راهبردهگای بگدین منظگور، مورد کنکگاش قگرار گرفتگه اسگت.  شانبرای القای ایدئولوژی

های مشگابه مگورد ا پژوهشدر مقایسه ب ترو کامل به صورت منسج ، شده در سطح نحومعرفی

چگونگی بازنمایی و نمود ایگدئولوژی متگرج  و با بهره گرفتن از آنها،  تحلیل قرار گرفته است

در این پژوهش با بهره گرفتن از راهبردهای نحوی، بگه  شود. به بیان دیگر،به چالش کشیده می

ه به شرط ترجمگه شگدن شدة زبان مبد  انگلیسی با محتوای ذکرشدهای بر گرفتهبررسی گفتمان

 -آن به زبان فارسی پرداخته شگده اسگت. سگس  سگعی بگر مقایسگه و مطابقگت متگون سیاسگی

ونگدای  جهگت تحلیگل متگون 7مربگع ایگدئولوژی اجتماعی زبان مبد  با زبان مق د شده و از 

 استفاده شده است و نگارنده توجه خود را معطوف بر این موضوع کرده که مترجمگان از کگدام

انگد. نحوی در جهت بازتولید همان متون در زبان مق د فارسی بهره جسگته راهبرددها و راهبر

در نهایت بسامد راهبردهای نحوی بکار بسته شده، محاسبه و نتگایج بدسگت آمگده ارائگه شگده 

 است. 

                                                           
1. Ideological Square 
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 ها یافته ها و تحلیل -5

هگر یگ   د(، درص0224ر این بخش از پژوهش حاضر با استناد به الگوی نظری وندای   د

شگده مکتگوب در متگون ترجمگه شگدهبکگار بسگته  حاوی بار ایدئولوژی( از راهبردهای نحوی

 ،مبتداسگازی سازی،مجهول ترتیب واژگان،اجتماعی توسط مترجمان فارسی که شامل  -سیاسی

ایجگاد تیییگر یا و جرح و تعدیل باشند و به واقع برای می تیییر زمان ،حذف ، اضافه،سازیاس 

 های نحوی انگلیسی  زبان مبد ( جهگت القگا و انعکگاس ایگدئولوژی مترجمگان فارسگیساختار

 شود:های مربوطه ارائه میها و تحلیلمثال همراه با
 

 
 شده توسط مترجمان فارسیبکار بسته درصد راهبردهای نحوی .1نمودار 

 

شده و به بیان شود، از میان راهبردهای نحوی استفادههمانطور که در شکل فو  مشاهده می

شده از زبان مبد  انگلیسی به زبان مق د فارسی توسگط مترجمگان دیگر، تیییرات نحوی اعمال

ترین درصگد سازی به ترتیب بالاترین و پاییناجتماعی، راهبردهای حذف و اس  -متون سیاسی

 شده،هراهبردهای نحوی ارائ در ذیل جهت تبیین، تحلیل و بررسی اند.را به خود اخت اص داده

اجتماعی زبان مبد  انگلیسگی و ترجمگه  -گفتار سیاسیای از پارهبرای هر ی  تنها به ذکر نمونه

بگر اسگاس  ونگدای  کیمترجمان فارسی بسنده شده و سس  با بهره گرفتن از مربع ایگدئولوژی

-تأکیگد و برجسگته های خوب و مثبت خگودی،چهار رکن اصلی  تأکید و برجسته کردن جنبه

های بد و منفی غیرخودی، کمرنگ کردن اعمال بد و منفی خودی و کمرنگ کگردن بهسازی جن

شگود کگه های مذکور پرداخته و نشان داده میبه تحلیل نمونه ،اعمال خوب و مثبت غیرخودی(

باشگد و نحوی در بازنمایی ایدئولوژی مترج  اثرگذار مگی هایدستکاریچگونه این تیییرات و 
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است با پررنگ کردن و یگا کگ  رنگگ کگردن نحوی این تیییرات ممکن  به عبارت دیگر، به چه

 ایدولوژیکی متفاوتی شوند که توسط مترج  اعمال شده است. مفاهی ، سبب بازنمایی بار

 حذف راهبرد نحوی

 دهگدامد حاصل از آن، نشان مگیاجتماعی و بس -های بر گرفته از متون سیاسیبررسی داده

نحگوی اسگت کگه  راهبگرد بگه خگود، پرکگاربردترین %42حذف بگا اخت گاص دادن  که راهبرد

کگه  مترج  واژه و یا عبگاراتی اهبرد،اند. با بکارگیری این رمترجمین فارسی از آن استفاده کرده

ا کگار بگد گگروه به طور ضمنی و یا آشکارا اعمال مثبت گروه غیرخودی را توصی  نموده و یگ

 کند:مثال ذیل این مسأله را روشن می نماید.اند را از متن حذف میخودی را به ت ویر کشیده
Dissent Magazine, 16 Apr 2015 

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

Republic’s “intentions to dampen sectarianism,(1) build responsive 

partners, and deescalate tensions with (2)Saudi Arabia.” 

 1334اردیبهشت  21کیهان،  روزنامه

T.T .ر گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا در توصی  نقش ایران در منطقه اشاره شگده د

 است که ایران تلاش کرده است تا فرقه گرایی و تنشهای منطقه ای را کاهش دهد.

 responsive( 7در ترجمگگه فارسگگی عبگگارات   ،شگگودر کگگه مشگگاهده مگگیطگگوهمگگان

partnersbuild    0و )Saudi Arabia رسد که حگذف اند. این طور به نظر میحذف شده

 آمریکگا(رنگ کردن کار خوب و مثبت گروه غیرخگودی  کم ( توسط مترج  با هدف7عبارت  

در مسیر ایجاد وگسگترش روابگط  ه ایرانبر تلاش چندجانبدرارائه گزارشی من فانه و تأکیدش 

( در جهگت 0حگذف عبگارت  توان اظهگار داشگت کگه صورت گرفته است. از سوی دیگر، می

صورت پذیرفته باشد. یعنی  گروه خودیمؤثر ایران به عنوان  نقشسازی نمایی و برجستهبزرگ

اش نمگوده اسگت تلگ "عربستان سعودی" کلمه و ک  کردن "منطقه" مترج  با اضافه کردن واژه

بگه  ،ایران نسبت به عربستان سگعودی ةدوستانزدا و آمیز، تنشتا به جای تأکید بر رویکرد صلح

-و از این طریق نقش مگؤثر ایگران را پررنگگ تعمی  چنین رویکردی در کل منطقه اشاره نماید

 سازی کند. 
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 راهبرد نحوی اضافه

راهبگرد اضگافه بگا  اهبردهای نحگوی،ق حاضر، از میان ریر اساس آمار بدست آمده در تحقب

شود. با بکگارگیری ایگن راهبگرد پر کاربرد نحوی محسوب می راهبرددرصد، دومین  94بسامد 

صگفت، قیگد و یگا گگروه اسگمی بگه  دستوری همانند کند تا با افزایش مقولاتمترج  تلاش می

خوب گروه خگودی  کار تر کار بد گروه غیر خودی  آنها( پرداخته و یاتوصی  و تشریح دقیق

 ما( را پررنگ تر و برجسته نماید. در مثال زیر چگونگی پررنگ شدن کار بد گروه غیر خودی 

 از طریق افزایش ی  صفت و عبارت اسمی به متن به خوبی مشهود است:
Voice of America, 27 Sep 2015 

S.T. She further said police brutality, widespread discrimination 

against African-American, a crackdown on religious minorities as 

well as Washington’s unconditional support for Israel’s crimes are 

among the numerous cases of human rights violations in the USA, 

which have drawn criticism from major international rights 

institutions.  

 1334مهر  11فارس،  خبرگزاری

T.T. :موارد متعدد نقض حقو  بشگر در آمریکگا از جملگه رشگد پدیگده  "وی ت ریح کرد

سگتیزی و علیه آمریکایی های آفریقایی تبار، افزایش گسترده اسگلامنژادپرستی، تبعیض گسترده 

علیگه آمریکا پلی   لجام گسیخته مبارزه با اقلیت های مذهبی ، تبعیض علیه مهاجرین، خشونت

، حمایت بی قیدو شرط آمریکا از جنایت های رژی  صهیونیستی در منطقه، شهروندان آمریکایی

اعتراضات نهادهای مختل  بین المللی از جمله شورای حقو  بشرسگازمان ملگل متحگد را بگر 

 انگیخته است. 

جگام ل"شود، در ترجمه عبگارات بالگا متگرج  بگا افگزایش صگفت طور که مشاهده میهمان

 بگه تلاش کرده است تا بگا توضگیح بیشگتر اسگ  مگورد نظگر، "خشونت"بعد از واژه  "گسیخته

کار بد و منفی پلی  آمریکا  آنها( بسردازد. این بازنمایی با اضگافه کگردن عبگارت  سازیبرجسته

-قوت مگی  "خشونت لجام گسیخته پلی  آمریکا"پ  از عبارت   "علیه شهروندان آمریکایی"

پررنگگ کگردن رفتگار  رسد که مترج  با افزایش این عبگارت در صگددونه به نظر میگیرد. اینگ

ذاتا  آنهاخشن گروه غیرخودی  آنها( داشته است.  به عبارت دیگر، مترج  با القا پیش انگاشت 
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احتمالاً سگعی در  کنند،رح  نمی --یعنی شهروندان آمریکایی --بی رحمند وحتی به خودشان

 بد و منفی گروه مقابل داشته است. عمق بخشیدن به کار 

 تغییر زمان راهبرد نحوی

کوشگد تگا بگه نحگوی نحوی دیگری است که با بکارگیری آن مترج  می راهبردتیییر زمان، 

نماید. این روش همواره با جایگزینی ی  زمگان بگه جگای زمگان  دستکاریزمان وقوع فعل را 

 --چگه خگوب و چگه بگد --ذاری ی  فعل رادیگر نقطه شروع، طول زمان و نقطه پایانی اثرگ

 دهد. بگا در نظگر گگرفتن دو راهبگرد اول کگه بگه طگرز چشگمگیری توسگطتحت تأثیر قرار می

درصگد در  2انگد، ایگن روش بگا های پژوهش پیش رو مورد استفاده قگرار گرفتگهمترجمین داده

 گیرد.  ولوژی قرار میئجایگاه سوم راهبردهای مؤثر در بازنمایی اید
Herald Newspaper, 2 July 2015 

S.T. On Friday, Iranian Foreign Ministry Spokeswoman Marziyeh 

Afkham slammed the State Department’s claims as “repetitive” saying 

the report was drafted at a time when the USsees the highest number of 

human rights violations against people of color and widespread protests 

against such abuses, and while Washington’s allies are busy committing 

heinous crimes against their own people.  

 1334مرداد  14یورونیوز، 

.T.T حالی شده، عنوان کرد این گزارش در مرضیه افخ  با تکراری خواندن ادعاهای مطرح

درصد مردم ایگن کشگور  19جمهوری اسلامی ایران، که با مشارکت بیش از منتشرشده که رئی 
انتخاب شده است، در اجرای تعهدات انتخابی خود منشور حقو  شهروندی را برای حراسگت 

از حقو  مردم ایران در معرض نظر و گفتگوی ملی قرار داده و در مقابل آمریکا در سگال تهیگه 
پوسگتان در ایگن نه تنها شاهد بیشترین آمار اعتراض و موارد نقص حقگو  رنگگیناین گزارش 

کشور بوده است، بلکه متحدین منطقه واشگینگتن وسگیعترین جنایگات خگود علیگه مگردم را در 
 .اندثبت کرده همین سال

 در حگال ارتکگاب بگه مترج  در مثال فو  با اسگتفاده از تیییگر زمگان از حگال اسگتمراری 

رنگ کردن کار بگد گگروه  پر سعی در اند(،، به ماضی نقلی  جنایات خود را ثبت کردهد(جنایتن

یعنی متفقین واشنگتن را داشته است. به عبارت دیگر، استفاده از زمان ماضگی نقلگی  غیرخودی
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آمیگز تلویحاً به این معنا باشد که نقطه شگروع  اعمگال جنایگات تواندمی استمراریبه جای حال 

 ه بوده و تأثیر آن همواره ادامه دارد. آنها درگذشت

 راهبرد نحوی ترتیب واژه

تلگاش  جایی واژگان در متن و گفتمگانراهبرد مذکور روشی است که طی آن مترج  با جابه

آنهگا، ذهگن  ولوژیگ ئایگدواژگان و بگار برخی از سازی سازی و یا کمرنگکند تا با برجستهمی

ترتیگب واژه و یگا  در ایگن بررسگی، راهبگرد مدیریت کند. مخاطبانش را تحت تأثیر قرار داده و

در صدی را از آن خود کرده است. مثگال ذیگل مبگین ایگن مطلگب  2سهمی  واژگانی جاییجابه

 است: 
WWW.Spiegel online, 8 Oct 2013 

S.T. Hezbollah leader Sayyid Hassan Nasrallah said recently that he is 

very well supplied and has no need (for weapons).  

  1331مهر  11اسلامی )ایرنا(،  جمهوری خبرگزاری

.T.T نیز به تازگی گفت که این جنبش به بهتگرین صگورت  حسن ن رالله رهبر حزب الله
 .تجهیز شده و هیچ نیازی ندارد

( و حسگن ن گرالله گگرشود، ترتیب واژگان مرتبط با نقگش کگنشطور که مشاهده میهمان
تیببگر نمگوده اسگت.  ( در جملهاللهرهبر حزبباشد  نوانی که نشانگر موقعیت و مقام وی میع

تلقگی شگود کگه بگرای متگرج  و در واقگع  صورتتواند به این جایی میدلیل این تیببر و جابه

گگر گر در مقایسه با موقعیت و مقام کنشچارچوب زبان و فرهنگ جامعه او ، اهمیت نام کنش

 بیشتری است.     دارای اهمیت

 سازیراهبرد نحوی مجهول

در تحقیگق حاضگر بگا  باشگد کگهمترجمان میهای راهبردسازی یکی دیگر از راهبرد مجهول

باشگد صدی مورد استفاده مترجمان فارسی قرار گرفته است. این راهبرد، روشی مگیدر 4بسامد 

کند. هگدف اول ف را دنبال میکه طی آن مترج  با تبدیل جمله معلوم به مجهول معمولاً دو هد

پذیر بگه جایی کنشپذیر  مفعول جمله معلوم( است که این کار با جابهسازی نقش کنشپررنگ

گگر و یگا فاعگل از ابتگدای جایی کگنشابتدای جمله همراه است. از سوی دیگر، مترج  با جابه
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بگه مجهگول بگه هگر کوشد تا با تبدیل جمله معلگوم های دیگر و یا حذف آن میجمله به بخش

 دهند:گر را کمرنگ نماید. مثال زیر این تیییرات را به خوبی نشان میترتیبی نقش کنش
Dissent Magazine, 16 Apr 2015 

S.T.Us Intel.scraps Iran, Hezbollah from terrorist threats list. 

 1334اردیبهشت  21روزنامه کیهان، 

.T.Tمریکا نام ایران و حزب الله از فهرسگت تهدیگدهای براساس گزارش جامعه اطلاعاتی آ

 تروریستی حذف شده است. 

گگر  فاعگل( و اسگتفاده از طور که گفته شد، در مثال فو  مترج  با تیییر جایگاه کنشهمان

مجهول تلاش نموده است تا کارخوب و مثبت گگروه مقابگل یعنگی آمریکگا را کمرنگگ  ساختار

ر ساختار معلوم به مجهول سبب شده است تا جامعه اطلاعگاتی جلوه دهد. به عبارت دیگر، تییی

ایگران و حگزب اللگه از فهرسگت تهدیگدهای  گگر کگار مثبگت حگذف نگامجای کگنشآمریکا به
 تنها نقش منبع خبری را ایفا نماید. تروریستی،

 مبتداسازیراهبرد نحوی 

ای بگه درون جملگهجایی ی  عبارت باشد که طی آن مترج  با جابهمبتداسازی راهبردی می

تگر نمایگد. چنگین کند تا بر اتفا  مورد نظر تأکید کرده و آن را پگر رنگگابتدای جمله سعی می

یگا  های خوب  مثبت( گگروه خگودی وسازی جنبهسازی ممکن است در جهت پررنگبرجسته

 4های بد  منفی( گروه غیرخودی بکار گرفته شود. در تحقیق حاضر، این روش به میگزان جنبه

درصد توانسته است نظر مترجمان فارسی را به خود جلب کند. نمونه زیر گویگای ایگن مطلگب 

 است:
Salon Website, 2 March 2016 

S.T. Iranian have staged a protest outside the Saudi the embassy in 

Tehran, denouncing the Kingdom’s airstrikes on Yemen as well as  

the sexual abuse of two Iranian teenagers by Saudi officers at the 

Jeddah airport, Press TV reports. 

 1335فروردین  4وی،  تی پرس

 .T.T ،پی او  گرفتن جنایات رژی  آل سعود درحمله نظامی در به گزارش خبرگزاری مهر
رودگگاه جگده و هتگ  پی حادثگه اخیگر ف به کشور یمن و کشتار مردم بی دفاع این کشور و در

 حرمت دو نوجوان عمره توسط مأموران آل سعود، ع گر امگروز جمعگی از دانشگجویان عضگو
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سگعودی در خیابگان پاسگداران  تشکلهای دانشجویی دانشگاه تهران در مقابل سفارت عربسگتان

 تهران تجمع و نسبت به جنایات این رژی  اعتراض کردند.

پگی او  گگرفتن "جگایی عبگارتو  مترج  با جابهشود، در خبر فطور که مشاهده میهمان

رژیگ  آل  سگازی کگار بگدو برجسته جمله، نه تنها به تأکید یبه ابتدا "سعود...جنایات رژی  آل

سعی داشگته  "جنایات و کشتار مردم بی دفاع"سعود پرداخته است، بلکه با اضافه کردن عبارت

کارگیری راهبرد مبتداسازی هحالی است که ب تر جلوه دهد. این دراست تا کار بد آنها را پررنگ

جایی عبارت معلول  تجمع دانشجویان...( و عبارت علت  پی او  گگرفتن جنایگات سبب جابه

-کمرنگ ،سعود گروه غیرخودی(سازی جنایات رژی  آلرژی  آل سعود...( و در نتیجه برجسته

 صرف شده است. مدِسازی اثرگذاری عمل اعتراض گروه خودی و تبدیل آن به ی  پیا

 وجهیت راهبرد نحوی

باشد که طی آن مترج  با ایجاد تیییر در بکارگیری نگوع خاصگی راهبرد وجهیت روشی می

 یا حتگی حگذف ایگن و  مشابه از افعال وجهی همانند بایستن، توانستن و محتمل بودن و موارد

در این  تیییر یگر، هر گونه. به عبارت دکندکوشد تا در معنا ت رف افعال از پیکره فعل می نوع

سگازی و یگا بگه ترتیگب در جهگت برجسگته نیز شود. این تیییراتزمینه، سبب تیییر در معنا می

 شوند. استفاده می ،های خودی و غیرخودیسازی اعمال گروهکمرنگ
Press TV, 16 Aug 2014 

S.T: Two Iranian students plan to take the Norwegian government to 

court after Oslo blocked university access for many Iranian students 

under the pretext that they might be learning nuclear weapons-related 

technology, press TV reports.    

 1334 سیما، شهریور و صدا خبرگزاری

 .T.Tانشجویان ایرانی در این کشور بگه تح یل د به دنبال اقدام دولت نروژ در ممانعت از

بهانه دستیابی آنها به فناوری مرتبط با تسلیحات اتمی، دانشجویان ایرانی در نظگر دارنگد دولگت 

 اسلو را به دادگاه بکشند.

از "ممکگن اسگت"در ترجمه فو  مترج  با استفاده از راهبرد وجهیت با حذف فعل وجهی 

 عبارت
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"related technology-weaponslearning nuclear  might bethey "  و

نه تنها بگا  "بهانه دستیابی آنها به فناوری مرتبط با تسلیحات اتمی به"تبدیل آن به عبارت اسمی

سگعی  ،در تلطی  ادعا و بهانه گروه غیرخودی دارد "ممکن است"حذف اثری که فعل وجهی 

داشگته اسگت،  دولت نروژاز  منطق و مدعیای نامن  ، بیدر نشان دادن و پررنگ کردن چهره

در این عبارت ایگن عقیگده را قگوت  "یادگیری"جای واژه به "دستیابی"بلکه با جایگزینی واژه 

و به بیان دیگر آنها را گروهی معرفی کرده است که در پی ی  افترا و ادعگا حگق  بخشیده است

 اند.  آموزی را از ما یا گروه خودی سلب کردهمسل  عل 

 سازیاسم راهبرد نحوی

تمگام خ وصگیات  گیگرد، فعگل جملگه بگاسگازی بهگره مگیکه مترج  از راهبرد اس  زمانی

-اسگ  راهبردگیری از شود. به عبارت دیگر،مترج  با بهرهملموسش به اسمی انتزاعی تبدیل می

تا تأثیری که در به ت ویر کشیدن اعمال خوب گروه غیر خگودی و اعمگال  کندمیسازی تلاش 

در پگژوهش  بد را کمرنگ سازد.یاکارگیری ی  فعل خاص انتقال میهتوسط ب ،بد گروه خودی

 کمترین میزان بسامد را به خود اخت اص داده است. مثال زیگر حاضر این راهبرد با سه درصد،

 سازی است: اس  راهبردای از نمونه
The Wall Street Journal, 13 Mar 2015 

S.T. Iran security forces arrest AFP journalist –Agency 

 1334 مهر، اسفند خبرگزاری

 .T.T بازداشت خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ایران 

 بازداشت کردن(  "arrest"شود، در مثال فو  مترج  با تیییر فعل همانطور که ملاحظه می

ده سازی در تیییر و ترجمه تیتر خبری فگو  بهگره بگراز راهبرد اس  "بازداشت"به اس  انتزاعی 

سبب شده اسگت تگا  Iran security forces) گر  است. چنین تیییری به همراه حذف کنش

کگه توسگط  "بازداشت کگردن"گر  ایران( و کنش منفی مترج  بتواند توجه خواننده را از کنش

و خبگر بازداشگت وی  –خبرنگگار فرانسگه  -پذیر گروه خودی صورت پذیرفته است، به کنش

  "در ایگران"در ی  عبگارت قیگدی  "ایران" واژةکارگیری هذکر است که بمعطوف دارد. لازم به 

در مگتن Iran security force گگربه جگای کگنش ،شده اضافه شده است( که به متن ترجمه

 سازی کنش منفی گروه خودی تأثیرگذار بوده است.انگلیسی، در روند کمرنگ
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گفتار پاره 022دقیق ساختارهای نحوی مقایسه  های مورد تحلیل قرار گرفته،بر اساس نمونه

 مبد  انگلیسی و ترجمه مق د فارسی با مد نظر قگرار دادن راهبردهگای اجتماعی زبان -سیاسی

شد که در بخش بعگدی شده نحوی محاسبه و نتایج ذیل حاصل تیییرات اعمال صددر و نحوی

 شود.بدان پرداخته می

 گیرینتیجه -1

که محور نحگو و راهبردهگای نحگوی  دهندها نشان میل دادهنتایج حاصل از بررسی و تحلی

نقش بسزایی در بازنمایی و تجلی ایدئولوژی مترجمان فارسگی متگون مبگد  انگلیسگی  توانندمی

بگه عبگارت دیگگر،  .کننگدایفا  و نه تنها منبعی خاص از منابع متنوعمستخر  اجتماعی -سیاسی

کگار بسگتن هه بر ساختارهای نحوی و در واقع بگگرفتتأثیرگذاری محور نحو و تیییرات صورت

(، به صورت قابگل 0224شده در مدل وندای   نحوی معرفیهای راهبردها و راهبردها، تکنی 

 -سیاسگی مختلگ  ایدئولوژی مترجمگان فارسگی در متگون کنندةمنعک توجهی توانسته است 

دادند که راهبردهای کلان و یا  ها به خوبی نشاناجتماعی باشد. با این وجود، کنکاش در تحلیل

( در 0224ن کگه ونگدای   وهای مورد نظر در متسازی کنشسازی و کمرنگپررنگهای راهبرد

به نحو چشمگیری در هدایت تیییگرات  ،خود به وضوح به آنها پرداخته است  مربع ایدئولوژی

ی نحگوی و بررسگی از طرف دیگر، مقایسه بسامد راهبردها .استنحوی اعمال شده، مؤثر بوده

-را مشگهود مگی این نکته یعنی حذف و اضافه، راهبردآمده در زمینه پربسامدترین نتایج بدست

تگرین ابگزار را ترین و صریحمترجمان فارسی مستقی  ،ی نحویسازد که از میان تمامی راهبردها

ردن واژه و یگا با اضافه و یگا حگذف کگ اندکردهتلاش  اند وبرای انتقال ایدئولوژی خود برگزیده

بار ایدئولوژی  متفاوتی را در مقایسه  و کردهدر معنا ت رف  ای نامحسوسگفتارها به گونهپاره

 زبگاناین مطلب اسگت کگه  بیانگرنتایج حاصل از این پژوهش همچنین نمایند.  مبد  القا با متن

یکگی از بررسگی تیییگرات نحگوی بگه عنگوان  و ایدئولوژی متگرج  برای انعکاس ابزاری مجهز

هگای پنهگان و ایگدئولوژیروشی مناسب در بازنمگایی ، تحلیل انتقادی گفتمانمحورهای اصلی 

پژوهشگگران و  گامی در راستای ترغیگب توانداین تحقیق میراین ببنا .باشدمی اننامرئی مترجم

ارتقگا   و علوم سیاسی، در های مترجمیهای مختل  علوم انسانی به ویژه رشتهمدرسین شاخه

شگده مقابلگه متگون ترجمگه در بررسگی وداشگتن نگگاه منتقدانگه و شناختی انتقگادی نش زباندا

ز آنجا که تحقیق حاضر از میان محورهای مختل  گفتمانی، تنهگا بگه بررسگی محسوب گردد. ا
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نظیگر معنگی،  محور نحو مبادرت ورزیده است، کنکگاش در زمینگه سگایر محورهگای گفتمگانی

تر از تیییراتگی تواند ت ویری جامعو راهبردهای مربوطه میگفتار استدلال، بلاغت، سب ، کنش

و فرهنگگ  تلاش مترجمین در به ت ویر کشیدن باورها، اعتقگادات کنندةمنعک  که کند را ارائه

 ها و معانی ایدئولوژی  باشد. فردی و اجتماعی خود از طریق واژگان، ساختارها، آرایه
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