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Abstract

In the current world, some people are affected by narratives that are mostly made by

the media. News media is one of the areas in which narration plays a significant

role. In news media, narration is used as a tool to describe an event in the line with

specific interests and thoughts, which, can be manipulated by different human

agents, including translators. Therefore, the current study, relying on Baker's

narrative theory (2006), aims to investigate translators’ role in narrative
manipulation of translated news texts. To achieve this goal, 200 Persian news texts

were collected along with their English translations in Western news media. Then

original texts and their translations were analyzed using Baker’s framing strategies.
After analyzing data, it became clear that narration is a tool to create a new identity

of a person, group, organization, government or even a country. Furthermore,

research has shown that narratives, in a subtle way, can lead the audiences toward a

* PhD student, Translation Studies, Allameh Tabatabai University, texttranslate@yahoo.com

** Assistant Professor, Department of English Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan

(Corresponding Author), Iran, afrouz300@gmail.com

Date received: 22/08/2020, Date of acceptance: 29/04/2021

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open
Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a
letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.



1400، بهار 1، شمارة 12سال ،جستارهاي سیاسی معاصر134

predefined goal. It was also found that among Baker's framing strategies, "selective

appropriation" is mostly used and "labeling" is the least used strategy.

Keywords: contemporary political texts, news translation, narrative theory, framing

strategies, Mona Baker.



فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات جستارهاي سیاسی معاصر
155- 135، 1400، بهار 1، شمارة 12پژوهشی)، سال ـ علمینامۀ علمی (مقالۀ فصل

:شدهترجمهسیاسی کاري روایت در متون دست
هاي غربیدر رسانهاخبار سیاسی ایرانبازتاب

*جینیمهدي لطیفی شیره

**محمود افروز

چکیده
هاسـت.  کـه سـاخته و پرداختـه رسـانه    در دنیاي کنونی برخی مردم متأثّر از روایاتی هسـتند  

کند. در ایـن  هایی است که روایت در آن نقش مهمی ایفا میهاي خبري یکی از حوزهرسانه
حوزه، روایت ابزاري است براي توصیف یک رویداد در راستاي منافع و افکار مشخص کـه  

د. بنـابراین،  تواند دستخوش دستکاري عوامل متعدد انسانی از جملـه مترجمـان باشـ   البته می
) در نظر دارد تا نقش مترجمـان در  Baker 2006تحقیق حاضر با تکیه بر نظریه روایت بیکر (

کاري روایی متون ترجمه شده خبري را مورد بررسی قـرار دهـد. بـراي نیـل بـه ایـن       دست
هـاي غربـی   هـا در رسـانه  متن خبـري فارسـی همـراه بـا ترجمـه انگلیسـی آن      200هدف، 

بنـدي بیکـر   راهبردهـاي قـاب  هـا بـه وسـیله    س متون اصـلی و ترجمـه  آوري شد. سپجمع
ابزاري بـراي ایجـاد یـک    » روایت«ها، تأیید شد که تحلیل گردید. پس از تحلیل دادهوتجزیه

چنـین،  هویت جدید از یک شخص، گروه، سازمان، حکومت یا حتی یک کشور اسـت. هـم  
توانـد مخاطـب ناآگـاه را    ممکن میترین شکلبه ظریف» روایت«نتایج تحقیق نشان داد که 

شده هدایت کند. همچنـین مشـخص شـد کـه     آگاهانه به سمت یک هدف از پیش مشخص
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» زنـی برچسـب «بیشـترین کـاربرد و   » اقتضـاي گـزینش  «بندي بیکـر،  بین راهبردهاي قاباز
ترین کاربرد را داشته است.  کم
بنـدي،  هـاي قـاب  نظریـه روایـت، راهبـرد   ، ترجمـه خبـر  متون سیاسی معاصر، ها:دواژهیکل

.بیکرمونا

مقدمه. 1
الع رســانی بــه مــردم در سراســر مجــاري اصــلی ارتباطــات و اطــامــروزه رســانه یکــی از 

بـا  سیس یـک رسـانه قطعـاً   أ. مدیریت و ت(Sanatifar& Jalalian Daghigh, 2018)استجهان
بخشـی و پویـایی   آگـاهی همراسـتا بـا  کاربردي سـازنده و  اهدافی همراه است. گاهی رسانه

و اجتمـاعی  هـا، احـزاب و نهادهـاي سیاسـی     و گاهی در راستاي منـافع گـروه  دارد،جامعه 
واسـطه  ) نقـش رسـانه را بـه   1387عیوضـی ( .)1392کنـد (حسـینی و همکـاران،    مـی عمل

،دیگـر سويازنموده، وزدایی تعریف سازي و بحرانسیاسی آن، بحران- کارکردهاي اجتماعی
ســانه رهــاي مالکــان بینــی و خواســته) کــارکرد رســانه را بازتــاب جهــان1395هوشــمند (

کند.میمعرفی
کنـد کـه   رسانه براي نیل به اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ابزارهایی استفاده مـی 

هـاي  اي، هـدف رسـانه ها با دستکاري متونگاهی رسانهترجمه است.ها، متن وترین آنمهم
ـ   یچیدهبسیار پ کننـد.  ک جامعـه را دنبـال مـی   اي از جمله تغییر تدریجی فرهنـگ و هویـت ی
یابـد  تجلّـی مـی  » زبـان «در آن ملـت، و فرهنـگ   » فرهنـگ «سو، هویت هـر ملّـت در   ازیک

ــز در 41: 1395(افــروز، ــان نی ــابراین، رخ مــی» ترجمــه«)، و از ســوي دیگــر، زب ــد. بن نمای
اي کـه ترجمـه متـون    بابان رسـانه باشـد، بـه گونـه    تواند ابزاري قوي در دست ارمیترجمه

& Rezvani Sichaniتلقـی شـده اسـت (   » دهـی هویـت  شـکل «اي امري مـؤثر در  چندرسانه

Afrouz 2020: 637 ،اي، عامـل ارتبـاط فرهنگـی بـین     ترجمه به عنوان یک ابزار رسـانه ). البته
تـوان گفـت کـه جایگـاه متـرجم      میبنابراین،. )Munday, 2007(باشدنیز میجوامع مختلف 

). گذشـته از ایـن، بـه اعتقـاد     Baker, 2007نویسنده متن اصـلی مهـم اسـت (   همان اندازه به
)، ترجمـه نـه تنهـا یـک نسـخه ثانویـه و       Tymoczko & Gentzler, 2002نتزلر (گو و شکتیمو

بیـان، گرچـه   بـه دیگـر   کند. اقتباسی نیست، بلکه نقش اصلی در نهادهاي اجتماعی را ایفا می
ترجمـه در ظــاهر حیــات مسـتقلی نــدارد، امــا در زبــان مقصـد صــاحب حیــات و هــویتی    
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ترجمه نیز به عنـوان یـک عامـل، در خـدمت     ). بدین ترتیب1399انکارناپذیر است (افروز، 
) ایـن قـدرت را حـامی   Lefevere 1992لفور () کهFawcett, 1995عناصر قدرت فعال است (

)Patronage(ــی ــم ــد. ب ــارت دیگــرنام ــیترجمــه در راســت،ه عب ــافع عمــل م ــد و اي من کن
تـر از  رسـد، همیشـه کـم   است و اطالعاتی هم که در ترجمه به دست خواننده مـی جانبدارنه

).Tymoczko, 2000; Díaz Cintas, 2012اطالعـاتی اسـت کـه در مـتن اصـلی وجـود دارد (      
و عوامـل متعـدد   ي مختلـف، قـدرت  ترجمه داراي هـدف اسـت و توسـط نیروهـا    ،واقعدر

). Shuping, 2013گیرد (میشکل
را )manipulation(دسـتکاري اي از ها با توجه به اهـداف خاصشـان درجـه   ترجمهغالب

تـوان نادیـده انگاشـت،    مسئله عاملیت مترجم را نیـز نمـی  ). Hermans, 2014: 11دارا هستند (
ي منتخب مترجمـان، اسـت   ه راهبردهاگزینی متاثّر از عوامل متعدد، از جملزیرا فرایند معادل

، مترجم با دستکاري در عوامـل مختلـف یـک مـتن     شدهترجمهمتن در یک ). 2019(افروز، 
کند در راسـتاي اهـداف   جمله دستکاري در ایدئولوژي، عوامل فرهنگی و روایت سعی میزا

انـدازهاي حـامی فعالیـت کنـد. در واقـع دسـتکاري ترجمـه، ابـزاري اسـت بـراي           و چشم
اهداف سیاسی و دفاع از آنچه که امکان دفـاع کـردن از   مداران در راستاي دستیابی به استسی

دهـد  ). دستکاري این امکان را مترجم مـی Sanatifar, 2013آن در شرایط عادي وجود ندارد (
که وي بتواند فراتر از نیاز زبانی الزم براي درك متن مبداء، در تولید یک مـتن دخالـت کنـد    

)(House, 2008 .
روایت یکی از تاثیرگذارترین عواملی است که سیاسـتمداران بـراي دسـتیابی بـه اهـداف      

ثیر و اهمیـت ایـن   أبراي سیاستمداران تـ هاي اخیر برند و در سالسیاسی خود از آن بهره می
بـه همـین دلیـل    . )Hagström & Gustafsson, 2019عنصر بیش از پیش آشـکار شـده اسـت (   

مـراودات  همچنین بررسی حضور مترجمان به عنوان عوامل اجتماعی و سیاسی در ترجمه و 
بـا تکیـه   حاضر تحقیق ،است. بنابراینپذیرو اختالفات سیاسی در قالب نظریه روایت توجیه

چگونگی دستکاري روایت متون خبـري  ) در نظر دارد تا Baker, 2006بر نظریه روایت بیکر (
ار سیاسی مرتبط با جمهوري اسالمی و اهـداف آن  غربی در بازتاب اخبهايبه واسطه رسانه

را مورد بررسی قرار دهد.  
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تحقیقۀ. پیشین2
متون خبريۀکاري در ترجمدست1.2

ها فقط به انتقال معانی از زبان مبـداء بـه زبـان    ترجمه به عنوان یک عامل ارتباطی میان انسان
شـود  نمـی مقصد یا جایگزینی یکی کلمه در زبان مبداء با معادل آن از زبان مقصـد خالصـه   

)Dave & Joshi 2016; Suryaningtyas & Cahyono 2018; Naidj & Motahari 2019; Afrouz

& Shahi » )linguistic-textual operation(زبـانی - نتیجـه فعالیـت متنـی   «) ، بلکه ترجمـه  2020
قرار دارد و برقـرار کننـده ارتباطـات    ) extra-linguistic(» عوامل فرامتنی«است که تحت تاثیر 

). ترجمـه عـالوه بـر اینکـه در مـراودات      House, 2015: 2هاي مختلـف اسـت (  میان فرهنگ
اسـتفاده  بـاطی مـورد   ود و میان جوامع مختلف به عنوان یـک ابـزار ارت  رالمللی به کار میبین
). Nababan, 2004کنـد ( گیرد، در خالل ایجاد این ارتبـاط اهـدافی را هـم دنبـال مـی     میقرار

توانند برآمده از ایدئولوژي یا بوطیقاي غالبی باشـند کـه   اهداف تعریف شده براي ترجمه می
.Lefevere 1992)(شوند امی براي ترجمه در نظر گرفته میاز طرف نهاد، سازمان یا ارگان ح

تغییـرات  ، غالبـاً بـه فرهنـگ دیگـر   یاز فرهنگونترجمه متکه در توافق نظر وجود دارد
). دستکاري در هر محصول ارتباطی اعم از متن یـا گفتـار   Floros, 2012(دهدمیرخ اساسی

کـاري  و مفاهیم مشخص و به منظور دستنیز توسط عوامل قدرت و براي انتقال ایدئولوژي 
کـاربرد کلمـات و   رواز ایـن ). Faghih, E., & Moghiti, 2017گیرد (ذهنیت مخاطب شکل می

شود، بلکه گزینش و استفاده از هر مـتن و هـر کلمـه بـه میـزان      متون مثل سابق تعریف نمی
  رد ارزیـابی  یـک جامعـه مـو   نظـر بـراي مخاطبـان    انطباق آن متن و کلمات با خـوانش مـد

). Kaniklidou, 2018گیرد (میقرار
بخشی از دستگاه قـدرت  ،مترجمان نیز با توجه به عاملیتی که در دستکاري ترجمه دارند

تاثیرگذاري در متن و همچنین تحت تاثیر قـرار دادن  شوند که براي دستکاري و محسوب می
گـرفتن  رجمـه نیـز بـا درنظر   تبنـابراین، ). Paloposki, 2007داراي قـدرت هسـتند (  ،مخاطب

شـود  نظـر گرفتـه مـی   درمحـور - سیاسـی و ایـدئولوژي  یکارکردهاي آن، به عنوان فعـالیت 
)Müller, 2007; Logemann & Piekkari, 2015; Yajima & Toyosaki, 2016    کـه بـه دنبـال (

هـا،  خبرگـزاري از جملـه ،توسط عوامل مختلفاهداف سیاسی است. لذا کار مترجم عموماً
).Al-Shehari 2007شود (یراستاران و سردبیران کنترل و بررسی میو
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هــاي گیــريهــایی از ایــدئولوژي، عقایــد و جهــتجـایی کــه متــون خبــري رشــته از آن
دســتکاري متــرجم و  اند،  بیشتر در معرضسیاسی را در خود جاي داده- اجتماعی

نهادهاي حامی قرار دارند و معموال این دستکاري با انتخاب نوع متن و محتوا بـراي ترجمـه   
کنند آنچه کـه از طریـق   ). مردم و مخاطبان معموال فکر میVybíralová, 2012(شود شروع می
ه را همین موضوع زمینـ وگیرد حقیقت دارد ها و مطبوعات در اختیارشان قرار میخبرگزاري
). امـا آن چـه کـه در    Talebinejad and Shahi 2016کنـد ( کاري ترجمه فراهم مـی براي دست

اي از در گوشـه شـود چیـزي نیسـت کـه    ترجمه متون خبري به مخاطب و خواننده ارائه می
جهان رخ داده است، بلکه نوع نگاهی اسـت کـه یـک جامعـه نسـبت بـه یـک اتفـاق دارد؛         

ــابراین ــوقعیتی رابن ــه م ــیترجم ــراهم م ــه مف ــتآورد ک ــف وضــوعات از جه ــاي مختل ه
) . میزان اطالعاتی که در ترجمه متون خبري در اختیار مخاطـب  Song, 2017شوند (نگریسته
.است)Translators’ choicesمترجم (هاي گیرد تحت تاثیر انتخابقرار می

ـ با در نظر گرفتن تغییراتی که یک مترجم در فرآیند ترجمه اعمـال مـی   چنـین  د و هـم کن
تـوان بـه ایـن    انتظاراتی که از یک مترجم براي مداخله در فرآیند تولید متن وجـود دارد، مـی  

متـرجم تاحـدودي متفـاوت از آن چیـزي در گذشـته      نقـش  در حال حاضر، نتیجه رسید که 
خنثـی در  یامروزه مترجم عـامل ،). به عبارتیBielsa and Bassnett, 2009وجود داشته است (

بلکه داراي مهارت و تخصص مشخص در تولیـد محتـوا و   ،اطالعات و مفاهیم نیستانتقال 
از طرفی هم باید توجه کرد که همه تغییرات به وجود آمـده در  (Gentzler, 2001).متن است 

ش مترجم به عنوان یکی میانجی نیست. به گفته سـانگ متون خبري ترجمه شده برآمده از نق
)Song, 2017: 4داده در ترجمه متون خبري معموال از چهار نیـروي اجتمـاعی   ) تغییرات رخ

هـاي خبـري را تحـت تـاثیر     زمانشود که این نیروها قبل از ترجمه، سـا حاصل میو متضاد
گـذاران)، عوامـل سیاسـی    دهند و عبارتنـد از: عوامـل اقتصـادي (مالکـان و سـرمایه     میقرار

هـاي فشـار) و مخاطبـان    (اشخاص سیاسی و حقوقی و نهادهـاي نظـارتی)، مراجـع (گـروه    
دهد تا بتوانـد مـتن   (عموم مردم و خبرنگاران). دستکاري در ترجمه فرصتی را به مترجم می

که بدان تعلق دارد بازنویسی کند.  اي را با توجه به شرایط رسانه
نیـز یکـی از عمـده دالیـل     شحفظ ایـن پـذیر  پذیرش از طرف جامعه و عالوه بر این،

بـه یـک   تعلق متـرجم  همچنین، ). Hermans, 1996تاثیرگذاري و دستکاري در ترجمه است (
تواند در سوق دادن مترجم بـه دسـتکاري در ترجمـه    نیز میخاص سیاسی - محیط اجتماعی
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عوامـل مـذکور باشـد   ازتاثرمتواند، میهر انتخابی از طرف مترجمزیرا، تلقی شودثیرگذار تا
(Alvarez and Carmen-Africa Vidal 1996: 5).

روایتۀنظری2.2
شناســی صــی از ادبیــات و روانچنــد کــه نظریــه روایــت در گذشــته بــراي بخــش مشخهر
ها یک منبع مهم تحقیقاتی اسـت  اما امروزه نظریه روایت در بسیاري از حوزه،رفتمیکاربه
)Mitchell, 1981   نظریه روایت توجه محققان بسیاري از حوزه مطالعات ترجمه را بـه خـود .(

) 2006جلب کرده است. در مطالعات ترجمه، نظریه روایت بـراي اولـین بـار توسـط بیکـر (     
& Valdeón, 2008; Qinمطـرح شـد (   Zhang, 2017; Sanatifar & Jalalian Daghigh, 2018;

Bolouri & Bolouri, 2020     ترجمـه و اخـتالف:   «). بیکر (همانجـا) در کتـابش تحـت عنـوان
، نظریـه روایـت در   )Translation and Conflict: A Narrative Account(»گـزارش روایـی  یک

قـانی چـون سـومرز و گیبسـون     هـاي محق تحقیقـات و نظریـه  يپایـه مطالعات ترجمه را بر 
)Somers and Gibson, 1994 ) فیشـر ،(1985، 1984 ،Fisher 1989 ) و برونـر (Bruner 1991(

).Valdeón, 2008نهاد (بنا
هـا و  ) روایت را در ارتباط با اختالفـات و تضـادهاي موجـود بـین گـروه     3 :2006بیکر (

مـورد بررسـی قـرار داده و    شـوند  اجتماعی که در ترجمه مـنعکس مـی  - هاي سیاسیطرف
تـرین ابزارهـا بـراي ایجـاد، حفـظ، وسـاطت و نمـایش        معتقد است که روایت یکی از مهم

از تعریـف وي  ،هـاي اجتمـاعی اسـت. بنـابراین    اختالفات موجود در هر سطحی از سازمان
روایـت  ،کنیم. بـه اعتقـاد بیکـر   زندگی میبا آنهمگی که است مرههایی روزداستان،روایت

مـردم  ،شود و بدین ترتیبترین شکل ممکن دچار تغییر میاست که به ظریف» پویایماهیت«
نظـر ). بـه  3گیرند که برایشان روزمرگی دارد (همانجا: هایی جدید قرار میدر معرض داستان

هـاي  گیري رفتار مـردم یـک جامعـه برآمـده از داسـتان     جهتنیز ) 1994سومرز و گیبسون (
کنند تا بـراي خـود و   ها هستند که به مردم کمک میاین داستان،ا است، همچنینهاطراف آن

دیگران در یک جامعه هویت قائل شوند. در واقع روایت در ایجاد یک هویت و یا حفـظ آن  
).Brännlund et al. 2013دارد (اهمیت بسزایی 

شـود  هـا باعـث مـی   نها و اعتقاد و الزام مردم بـه آ ) معتقد است روایت151 :2007بیکر (
) روایـت را  Labov, 1972: 359-360(فها رفتار ما در جامعـه را هـدایت کننـد. البـو    روایت
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هـا در گفتمـان بـا    وارهتـوالی جملـه  به نظر وي داند به طوري که تکرار تجربیات گذشته می
نـد کـه   اند خوانایی دارند. همچنین برخی دیگـر از محققـان معتقد  توالی اتفاقاتی که رخ داده

اف از طریـق آن بـراي مـا معنـی     اطـر شـود کـه جهـان    روایت به هر آن چیزي اطـالق مـی  
).Somers and Gibson 1994, White brook 2001کند (میپیدا

) 1994) و همچنین سـومرز و گیبسـون (  1997، 1992روایت بر اساس تحقیقات سومرز (
شـناختی یـا بیـوگرافی   هـاي هسـتی  شـود: روایـت  بنـدي مـی  مختلـف طبقـه  در چهار نوع 

)ontological or biographical(هاي عمومیروایت)Publicnarratives (هاي مفهـومی روایت
)Conceptual narratives(هاو  فراروایت)meta-narratives ()Baker, 2006: 4-5  .(

هــاي داســتان،هــاي هســتی شــناختی یــا بیــوگرافیروایــت(همانجــا)،بــه گفتــه بیکــر
ایـن  .گـوییم هستند که ما در مورد محیط پیرامون یا تاریخ شخصی به خودمـان مـی  شخصی
هـاي عمـومی معمـوال    و اجتماعی هستند. روایت)interpersonal(فرديمیانها اساساًروایت

چـون  هـم ،شود که در ساختارهاي اجتمـاعی بزرگتـر از یـک فـرد    هایی اطالق میبه روایت
آینــد و و ملــت بــه وجــود مــیبی یــا تحصــیلی، رســانهســاختار خــانواده، نهادهــاي مــذه

ها و توصیفاتی که محققـان در  هاي مفهومی عبارتند از داستانشوند. روایتدست میبهدست
،نهایـت دهنـد. در ل در همـان زمینـه بسـط مـی    اي براي خودشان و براي افراد فعـا هر زمینه
در آن ،ه عنوان بـازیگران معاصـر  آیند که ما بها نوعی روایت عمومی به حساب میفراروایت

هـاي عمـومی و   هاي که از این میان فقط دو مورد آخر یعنـی روایـت  ایم. روایتجاي گرفته
).  Valdeón, 2008هستند (هاي فراروایی قابلیت بررسی از طریق تحلیل متن را دارا روایت

قل بـراي  ) چهـار ویژگـی مسـت   1992، 1994، 1997) و سومرز (،1994سومرز و گیبسون (
گیـرد و ایـن چهـار ویژگـی     هـا شـکل مـی   واسطه آنگیرند که روایت به روایت در نظر می

»اقتضـاي گـزینش  «، )Relationality(» منـدي رابطـه «، )Temporality(»زمانمنـدي «عبارتند از: 
)Selective appropriation( پیرنگسازي علّی«و«)Causal emplotment()Baker, 2006: 155  .(

وبــه جانمــایی یــک روایــت در یــک زمــان و مکــان خــاص اشــاره دارد »زمانمنــدي«
اي اتفاقـات مشـتق شـده یـا وصـله     توانـد  بدین معنی است که ذهن آدمی نمی»منديرابطه«

چرا که هر عنصـر  ،اند درك کندشده از اتفاقات را  که در قالب یک روایت شکل نگرفتهجدا
داد زیـادي عناصـر بـه هـم     است کـه از وجـود تعـ   کیموجود در یک روایت به تفسیري متّ

هـا بـر اسـاس    حـاکی از آن اسـت کـه روایـت    »اقتضـاي گزینشـی  «آید. وجود میپیوسته به
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گیرند و همین معیارها از میان تعـداد زیـادي رویـداد، اقتضـاي     معیارهاي ارزشیابی شکل می
تـرین  آخـرین و مهـم  کننـد.  اي از رویداد را به وجود آورده و هدایت مـی گزینشی مجموعه

گسازي علّی است که به گفته بیکرپیرن،ویژگی روایت
بخشـد و بـه مـا ایـن امکـان      خصوصی اهمیت میهاین ویژگی فقط به موارد مستقل و ب

می دهد که مجموعه اي از گزاره ها را به یک دنباله قابل درك تبدیل کنیم که دربـاره  را
انجا).  (همرا شکل دهیمی توانیم یک عقیدهآن م

بلـوري  انـد. استفاده کردهمدل بیکر در حوزه روایت و ترجمه محققان بسیاري از تا کنون 
، چگـونگی ارائـه یـک    بنـدي قـاب راهبردهـاي ) بر اساس نظریه روایـت و  2019و بلوري (

Middle East Media Research(اي خاورمیانـه روایـت مشـخص توسـط پژوهشـگاه رسـانه     

Institute()MEMRI انـد. در  ا در منطقه را مورد بررسی قـرار داده اختالفات ایران و آمریک) از
نی تمرکـز کـرده اسـت، محققـین بـا      هاي ایراهاي ترجمه شده از رسانهاین تحقیق که بر داده

انـد  ، متون ترجمه شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده»اقتضاي گزینش«کارگیري راهبردبه
ستفاده از گزینش متون خاص به وجـود آمـده پـی ببرنـد. پـس از      تا به بافت تفسیري که با ا

اراتی را بـراي ترجمـه انتخـاب    ها مشخص شده اسـت کـه رسـانه مـذکور اظهـ     بررسی داده
کـه انـد  افراد و نهادهاي سیاسی و نظامی ایرانی مطرح شـده آن دسته از است که توسط کرده

گفتـه محققـین ایـن گـزینش محتـوا در      اند. بـه  موضعی محکم را اتخاد کردهآمریکادر برابر
راستاي ارائه یک تصویر منفی از ایران در جوامع غربی بوده است.  

هـاي  )، نیز در تحقیـق خـود از مـدل بیکـر و راهبـرد     2017فر و جاللیان دهقان (صنعتی
روایی، چگـونگی کنتـرل و هـدایت    - اند. در این تحقیق از منظر اجتماعیبندي بهره بردهقاب

اي ایـران بـه واسـطه    هاي اجتمـاعی و سیاسـی برنامـه هسـته    ومی در مورد واقعیتافکار عم
هاي به کار برده شـده  هاي ایرانی مورد بررسی گرفته است. این تحقیق همچنین راهبردرسانه

هـا،  توسط محققین ایرانی را نیز مورد تجزیه و تحلیل قـرار داده اسـت. پـس از تحلیـل داده    
بنـدي مجـدد قضـایاي    هـاي ایرانـی در قـاب   اند که نقش رسـانه دهمحققین به این نتیجه رسی

بسـیار مهـم بـوده اسـت و در آن دوره ترجمـه      2013اي ایران در سال مرتبط با برنامه هسته
بوده است تا یک ترجمه محض. در تحقیـق دیگـري   تر یک بازاروایت از داستان واقعی بیش

هـاي  سـتفاده از نظریـه روایـت و راهبـرد    )، بـا ا Qin and Zhang, 2017مجددا کین و ژانـگ ( 
بندي در ترجمه، متون انگلیسی و چینی مرتبط با موضوعات مربـوط بـه ادوارد اسـنودن   قاب
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)Edward Snowden (اند. در این تحقیق محققین با تجزیـه و تحلیـل   رسی قرار دادهرا مورد بر
اند که متون ترجمه شـده  رسیدهمتن خبري در هر دو زبان انگلیسی و چینی به این نتیجه47
چند که یک ایدئولوژي مشترك  با متون چینی دارند، اما روایـت در متـون ترجمـه شـده     هر

نـدي مجـدد یـک    بکـه باعـث قـاب   انـد. بـه گفتـه محققـین آنچـه     بنـدي شـده  مجددا قاب
شود خوانش مقصد و وضعیت سیاسی و موقعیت سیاسی خبرگزاري است.  میروایت

روش تحقیق. 3
در متـون ترجمـه شـده از    بـه واسـطه مترجمـی    حقیق در نظر دارد تا دستکاري روایت این ت
و اهـداف احتمـالی   هاي غربی را مورد بررسـی قـرار دهـد   هاي فارسی زبان در رسانهرسانه

. براي نیل بـه  هاي غربی را مورد تجریه و تحلیل قرار دهد مترجمی خبري مشغول در رسانه
جمـع آوري شـد.   شده هاي خبري غربی شناختهبري از رسانهمتن خ200بالغ بر ،این هدف

، تشـخیص  )Framing(بنـدي قـاب راهبردهـاي (Baker, 2006: 106)جا که به گفته بیکر از آن
روایـت در  سازند، لذا در این تحقیق نیز براي تحلیـل عاملیت مترجم در روایت را ممکن می

کـه  ه اسـت استفاده شـد » بنديقاب «دهاياز راهبرمتون ترجمه شده از فارسی به انگلیسی، 
، )Temporal and spatial framing(»بندي زمـانی و مکـانی  قاب«، »اقتضاي گزینش«عبارتند از 

ــیبرچســب« ــدگان «و )Labeling(»زن ــرکت کنن ــایی مجــدد ش Repositioning of(»جانم

participants(  .

هاتحلیل داده. 4
هـا در متـون خبـري ترجمـه شـده از      دستکاري روایـت این بخش از تحقیق در نظر دارد تا 

هایی به تصویر بکشد. لـذا  فارسی به انگلیسی و عاملیت مترجمان در این روند را با ارائه مثال
هـاي  هـایی از تحلیـل داده  ، مثـال راهبردهـا هـر کـدام از  پس از ارائـه توصـیفات مـرتبط بـا    

اند.  آوري شده ارائه داده شدهجمع
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ي زمانی و مکانیبندقاب1.4
به انتخاب یک مـتن و جانمـایی آن در   «بندي زمانی و مکانی ) قاب105 :2006به گفته بیکر (

زمـانی و مکـانی   به گفته بیکر (همانجـا) قـاب بنـدي   ». یک بافت زمانی و مکانی اشاره دارد
بـراي مـا اسـت تـا بـین روایـت       کنـد و مشـوقی  تـر مـی  روایت توصیف شده را برجسـته «

».  ده و روایت موجود در زندگی شخصی خودمان یک رابطه برقرار کنیمشتوصیف

1مثال 
متن مقصدمتن مبداء

والن عزیزئمن از دولت جمهوري اسالمی ایران و مس
جمله آقاي ظریف که زحمت زیادي کشیدند و از
ها وقت گذاشتند تا مسووالنی که ماهچنین دیگرهم

عنوان یک پزشک ایرانی بتوانند کمکی به آزادي من، به
هاي آمریکا در رابطه با که به اتهام دور زدن تحریم

کنم پزشکی در بازداشت بودم، تشکر و قدردانی می
)99خرداد 19(خبرگزاري ایسنا، 

I thank the government of the Islamic Republic of

Iran and dear On Sunday, Iranian Foreign Ministry

spokesman Abbas Mousavi said Tehran was ready

for more prisoner exchanges with Washington.,

including Mr. Zarif, who worked hard, and other

officials who took months to help release me, as an

Iranian physician accused of circumventing US

sanctions on medicine,"

On Sunday, Iranian Foreign Ministry spokesman

Abbas Mousavi said Tehran was ready for more

prisoner exchanges with Washington.

(France24, June 8, 2020)

انـد کـه   بارهـا مـدعی شـده   مقامات آمریکا و به خصوص رئـیس جمهـور ایـن کشـور    
کم براي مذاکره بـا آمریکـا ابـراز    ها بر سیاست ایران تاثیر گذاشته و مسئوالن ایرانی کمتحریم

آزادي دانشـمند ایرانـی در   اي از خبـر مـرتبط بـا   کننـد. در ایـن مثـال هـم گزیـده     تمایل می
وي گـ ند ایرانـی بـه سـخنان سـخن    اسـت، متـرجم پـس از ترجمـه سـخنان دانشـم      آمریکا
به نـوعی  خارجه در روزهاي قبل اشاره کرده است. مترجم در بکارگیري این راهبردوزارت

و این در حالی است که مقامـات ایـران   گام برداشتهتایید ادعاهاي مقامات آمریکا در راستاي
.انداعالم آمادگی نکردهمذاکره با آمریکا براي 
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2مثال 
متن مقصدمتن مبداء

عسگري تمام شده است و قاي موضوع آ
دهم ظرف دو سه روز آینده به میاحتمال

گردد. اگر مشکل پرواز و موانع دیگري نباشد بازکشور
.گرددانشاءاهللا به کشور برمی

.)99خرداد 12(خبرگزاري فارس، 

“Dr. Sirous Asgari’s case has been closed in
America and he will probably return to the country

in the next two or three days,” ministry spokesman
Abbas Mousavi was quoted as saying by ISNA

news agency.”That is, if no issues or obstacles
come up,” he added.

A US court accused Asgari in 2016 of stealing

trade secrets while on an academic visit to Ohio

but he was acquitted of the charges in November.

(France24, June 6, 2020)

زاي بین ایـران  موضوع زندانی کردن دانشمندان ایرانی در آمریکا یکی از موضوعات تنش
هاي اخیر بوده است، به طوري که جمهـوري اسـالمی اقـدامات آمریکـا در     و آمریکا در سال

داشت دانشمندان ایرانی را کامال غیر قانونی عنوان کرده اسـت. در ایـن مثـال نیـز متـرجم      باز
بندي زمانی و مکانی، بـه  پس از ترجمه سخنان سخنگوي وزارت خارجه با به کار بردن قاب

اقـدام  تاریخ بازداشت دانشمند ایرانی و دلیل بازداشت وي اشاره کرده است تا بدین ترتیـب  
کند.  برجستهنشان داده و دلیل بازداشت دانشمند ایرانی را براي مخاطب آمریکا را بر حق

3مثال 
متن مقصدمتن مبداء

آمریکا اکنون در یکی از بدترین شرایط تاریخ 
سیاسی و اجتماعی قرار دارد و شاهد هستیم که به 

هایی که در این کشور زندگی سیاه پوستان و به آن
و به مردمی که از لحاظ سیاسی می کنند و مهاجران

امروز کاخ سفید و تفکر ساکنان آن را رد می کنند 
شود چه ظلم بزرگی می

.)99خرداد 15(خبرگزاري ایرنا، 

We are... witnesses to one of the worst days in

America's political and social history and the great

injustice done to black people," Rouhani said.

Tensions between long-time foes Tehran and

Washington soared in 2018 after Trump unilaterally

withdrew the US from a landmark nuclear agreement

and reimposed crippling sanctions

(dailymail, June 4, 2020)

شـود.  ایران در مـورد قتـل جـورج فلویـد مربـوط مـی      جمهور این مثال به سخنان رئیس
پوستان را بـه شـدت مـورد انتقـاد     جمهور در سخنان خود رفتار مقامات آمریکا با سیاهرئیس

که ایـن حرکـت رئـیس جمهـور ایـران را ناشـی از       قرار داد. اما در این مثال مترجم براي این
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ایـران و آمریکـا در مـورد    اي هـ ورزي ایران نسبت به آمریکـا نشـان دهـد، بـه تـنش     غرض
هاي گذشته اشاره کرده است.ها و ماهاي ایران در سالهستهتوافق

4مثال 
متن مقصدمتن مبداء

برد ما در برخورد با آمریکاي تروریست، تکمیل راه
زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی است که با اخراج 

کامل ارتش تروریست امریکا از منطقه تکمیل 
خواهد شد 

.)99خرداد 11(خبرگزاري انصاف، 

Our strategy in confronting the terrorist America is

to finish the revenge for martyr Soleimani's blood,"

he told lawmakers in a televised address. This, he

said, would entail "the total expulsion of America's

terrorist army from the region”.

Tensions between Tehran and Washington have

been rising since 2018, when President Donald

Trump withdrew the U.S

(Radio farda, May 31, 2020)

این مثال به سخنان رئیس مجلس ایران در مورد رویکرد مجلس یازدهم در مورد آمریکـا  
سخنان رئیس مجلس ایران راهبرد خـود را مقابلـه بـا اقـدامات آمریکـا و      اشاره دارد. در این 

کند و بر اقدامات تروریستی آمریکـا تاکیـد دارد.   انتقام خون شهید سردار سلیمانی معرفی می
هاي بـین ایـران   اما در این مثال نیز مترجم پس از ترجمه سخنان رئیس مجلس ایران به تنش

اند. در واقع در اینجا متـرجم  اي ایران ناشی شدهز توافق هستهو آمریکا اشاره کرده است که ا
رسـاندن  شـهادت دام تروریستی آمریکا در بهها در صدد کم رنگ کردن اقبا اشاره به این تنش

سردار شهید سلیمانی بوده است.  

اقتضاي گزینش2.4
عینیــت گــوي حــذف و اضــافه کــردن ایــن راهبــرد در دو ال) «114 :2006بــه گفتــه بیکــر (

کردن یا بسط دادن جوانبی از روایـت اسـت کـه    کند و هدف از آن سرکوب، برجستهمیپیدا
به گفته بیکر (همانجا) اقتضاي گزینشـی بـه متـرجم    ».  در متن یا گفتار متن مبداء نهفته شده

در متن دخالت داشته باشد نه در بافت متن.  دهد که مترجم بتواند مستقیماًاین امکان را می
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5مثال 
متن مقصدمتن مبداء

همیشه خلیج فارس است و جا این
ماند. آمریکا باید بداند اسم این خلیج، میفارسخلیج

خلیج فارس است نه خلیج نیویورك و واشنگتن 
)99اردیبهشت 10(خبرگزاري ایسنا، 

The Americans need to realize that this gulf is called

the Persian Gulf. It is not the New York Gulf or the

Gulf of Washington; it is the Persian Gulf.

(MEMRI, May 19, 2020)

کشـور ایـران یکـی از موضـوعات بسـیار حسـاس       نام خلیج فارس همواره براي ملـت  
دنبـال  هـا اخیـر نیـز کشـورهاي بسـیاري در ایـن رابطـه بـه        سیاسی بوده است که در سـال 

اند. در این مثال هم که رئیس جمهور ایران به حضور غیرمتعـارف آمریکـا   ودهآفرینی بمشکل
فـارس  نام خلـیج تأکید برفارس اشاره کرده است، مترجم بخشی از سخنان او را که در خلیج

حذف کرده است.،و تسلط ایران بر این منطقه بوده

6مثال 
متن مقصدمتن مبداء

آید میوجودفاجعه درمانی و جسمانی بهاز یک طرف یک
گرفته تا همیاري بشریت را تکان خواهد داد. از دعاکه قلب 

وطنانمان و سپس در ملی و بین المللی، باید ابتدا به کمک هم
صورت امکان به یاري مردم جهان بشتابیم 

)99فروردین 14(خبرگزاري فارس، 

Omitted

(MEMRI, April 7, 2020)

در مـورد دنیـاي   ،سـپاه پاسـداران  انفرمانـده از ،ال به یاداشـت محسـن رضـایی   این مث
شود. در این مثال نویسـنده مـتن اصـلی سـعی دارد تـا تـالش ملـت و        پساکرونا مربوط می

و ردن بیماري کرونا به تصویر بکشـد  حکومت ایران را در همیاري و همدلی براي برطرف ک
ان مطرح کند. امـا متـرجم ایـن بخـش از مـتن را از      آن را به عنوان یک دغدغه ملی براي ایر

ترجمه خود حذف کرده است.  
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7مثال 
متن مقصدمتن مبداء

، باطن و روح و »سرمایه داري و لیبرالیسم غرب«
چنین ها، جوامع، احزاب و هماندیشه و جانِ دولت

جتماعی و سیاسی جوامع غربی و روابط انسانی، ا
ها به صورت آلوده کرده ولی سالزده را سیاه و غرب

پنهانی و غیرآشکار در حال رشد و گسترش بود. گرچه 
هاي زیادي در مقابل منشأ این ها و جنبشافراد، گروه

بیماري ایستادند و از این بیماري نجات یافتند، ولی 
»ها به نسبت کل، زیاد نبوده استتعداد آن

)99فروردین 14(خبرگزاري فارس، 

'Western capitalism and liberalism' have blackened

and stained the faces, minds, and souls of the

governments, societies, and [political] parties, as

well as the human, social, and political

relationships of Western societies and their West-

struck supporters. But they [Western capitalism

and liberalism] have grown and expanded covertly

for years

(MEMRI, April 7, 2020)

بخشی از یادداشت محسن رضایی در مـورد دوران پسـاکرونا اسـت.    این مثال نیز مجدداً
داري و لیبرالیسم را به بیماري و آلودگی تشبیه کـرده روح و  نویسنده سرمایه،در این قسمت

کنـد  . اما نویسنده متن اصلی در قسمتی عنوان مـی استها را تحت تاثیر قرار دادهجان انسان
داري و که برخی در مقابل این آلودکی و بیماري ایستادند. مترجم ایستادگی در برابر سـرمایه 

ف کرده است.رالیسم را حذیبل

زنیبرچسب3.4
شود که اسـتفاده از  زنی به هر فرآیند گفتمانی اطالق میبرچسب«)، 122 :2006به گفته بیکر (

واره براي تشخیص یک شخص مکـان، گـروه، اتفـاق یـا     یک واژگان، اصطالح یا یک جمله
».  کلیدي در یک روایت  را شامل شودعنصرهر

8مثال 
متن مقصدمتن مبداء

طور که دولت عراق اعالم کرده است این موضوع همان
به اطالع نیروهاي مسلح و دولت عراق رسیده است 

)1398دي 18(خبرگزاري مهر، 

Foreign Minister Zarif said that the Iranian

regime had informed Iraq of its plans to launch

missiles at the U.S. bases in advance

(MEMRI, January 8, 2020)

ــه پایگــاه آمریکــا   ــران ب ــه پاســخ موشــکی ای ــال کــه ب ــرور در ایــن مث ــه ت در پاســخ ب
شود، وزیر امور خارجه ایران به هماهنگی جمهوري اسـالمی  سلیمانی مربوط میسردارشهید
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با عراق براي هدف قرار دادن پایگاه آمریکا در خاك عرق اشاره کـرده اسـت. در ایـن مثـال     
رجم براي زیر سوال بردن حکومت ایران از کلمه رژیم استفاده کرده است.  مت

9مثال 
متن مقصدمتن مبداء

مجلس یازدهم، استکبارستیزي را، هم آرمانی 
اعتقادي و هم منفعتی راهبردي می داند و مذاکره و 
سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را، 

کندبی حاصل و پرضرر ارزیابی می 
)99خرداد 11(خبرگزاري انصاف، 

The newly formed parliament "considers negotiations

with and appeasement of America, as the axis of

global arrogance, to be futile and harmful," he said in

his first major speech to the chamber.

(daily mail, may 31, 2020)

هاي غربی تمام تالش خود را بـه کـار گرفتنـد تـا     پس از انتخابات مجلس یازدهم رسانه
مجلس یازدهم را تک حزبی و ضد غرب نشان دهند. در این مثال نیز در حالی کـه نویسـنده   

» سـیس أاز مجلـس تـازه ت  «استفاده کرده است، متـرجم  » مجلس یازدهم«متن اصلی از کلمه 
لب تاکید کند که مجلس یازدهم از همان روزهـاي نخسـت جبهـه    استفاده کرده تا بر این مط

ضد غربی اتخاذ کرده است.  

10مثال 
متن مقصدمتن مبداء

معتقدم که براي آینده کشور باید به دنبال حزب باشیم و 
ر بماند و تقویت شود، باید اگر بخواهیم نظام پایدا

حزب اصلی در کشور ایجاد شود تا به تناوب دوسه
را اداره کنندکشور 

)99اردیبهشت 30(خبرگزاري ایرنا، 

“I believe that for the future of the country we
should pursue [establishment] of parties. If we

want to reinforce the regime and help it to

survive, we need two or three main political

parties”

(Radiofarda, May 19, 2020)

هـا در  در این مثال هم که سخنان رئیس جمهور ایـران در مـورد احـزاب و عملکـرد آن    
کشور پوشش داده شده است، مترجم از کلمه رژیم براي ایران استفاده کرده اسـت تـا بتوانـد    

مشروعیت نظام جمهوري اسالمی را به چالش بکشد.  
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کنندگانجانمایی مجدد شرکت4.4
کنـد و  یـاد مـی  » منـدي اي از رابطـه جنبه«بندي با عنوان ) از این راهبرد قاب132 :2006بیکر (

معتقد است که این راهبرد به  نحوه جانمایی شرکت کنندگان توسط دیگران و یـا خودشـان   
شود.  به اعتقاد بیکر (همانجا) این جانمـایی یـا در ارتبـاط افـرد بـا      در یک تعامل مربوط می

مرتبط با اتفاق مربوط به رواست.شود یا در ارتباط با افراد میدیگر تعریف یک
هـاي غربـی   هـا و دولـت  توان بهره جست. رسانهاز مثال دهم، براي توضیح این مورد می

مدعی این هستند که احزاب در ایران تاثیري بر اداره کشور ندارند. در این مثـال هـم کـه بـه     
شـود  ها در آینده کشور مربوط مـی آنب و نقشسخنان رئیس جمهور در مورد فعالیت احزا

مترجم بخشی از جمله را که به نقش احزاب در اداره کشور اشاره داشته است حـذف کـرده   
و بنابراین این اقدام مترجم در راستاي تایید ادعاي مقامات و کشورهاي غربی است.  

11مثال 
متن مقصدمتن مبداء

مدت بپذیریم ده بلندرا باید به عنوان یک پدیهاتحریم
ها وجود ندارد اي براي کاهش تحریمارادهزیرا

)1399خرداد 11(خبرگزاري ایرنا، 

Iran should accept sanctions as long-term

phenomena because there is no prospect they will

disappear soon

(Radiofarda, May 31, 2020)

در مـورد  مرکـز پـژوهش هـاي مجلـس شـوراي اسـالمی      سرپرست این مثال به سخنان 
شـود. همـان طـور کـه از مثـال      هاي اعمال شده علیه جمهوري اسـالمی مربـوط مـی   تحریم

ها از طـرف آمریکـا   مشخص است در بخشی از آن به عدم وجود اراده براي برداشتن تحریم
ا یـک طرفـه   هـ در اعمـال تحـریم  اشاره شده است اما مترجم بـراي اینکـه عاملیـت آمریکـا    

ایران را نشان ندهد جمله را طوري بازنویسی کرده است که اوال  ایران مسئول نخسـت  علیه
ها نشان داده شده و ثانیا طرف اعمال کننده تحریم هیچ مسئولیتی ندارد.  این تحریم

12مثال 
متن مقصدمتن مبداء

ها تا راي مقابله با تحریمبرنامه مشخصی ب
باید در مدیریت این موضوع ایم ونداشتهامروز

.تجدیدنظر شود

)1399خرداد 11(خبرگزاري ایرنا، 

Iran does not seem to have a plan for

confronting sanctions." Iran should reconsider

how to manage its response to sanctions,"

(Radiofarda, May 31, 2020)
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رســت مرکــز پــژوهش هــاي مجلــس شــوراي  سرپایــن مثــال نیــز بخشــی از ســخنان 
هـا از طـرف   است. در اینجا نیز مخاطب گوینده نداشتن برنامه براي مقابله با تحـریم اسالمی

نمایندگان مطرح شده است و این در حالی است که مترجم در انگلیسی ایـران را بـه عنـوان    
ن غربـی و  عامل اصلی معرفی کـرده اسـت. در واقـع ایـن جانمـایی تاییـد گفتمـان مسـئوال        

ها علیه جمهوري اسالمی است.  آمریکایی در اثربخش بودن تحریم
هـاي  شـد کـه از میـان راهبـرد    نهایتاً، پس از تحلیل متـون جمـع آوري شـده مشـخص     

بیشـترین کـاربرد   % 40اري روایت، اقتضاي گزینش با رفته توسط مترجمان جهت دستککاربه
ها از جمله راهبـرد جانمـایی   اند. سایر راهبرد%  کمترین کاربرد را داشته15زنی با و برچسب

اند.  % کابرد داشته27بندي زمانی و مکانی % و قاب18کنندگان شرکت

بنديهاي قابراهبرداز . استفاده1تصویر 

گیري. نتیجه5
اي از شـود کـه در پـاره   یهاي قسمت قبل به دست آمد، این یافته حاصل ماز آنچه در تحلیل

محـور و  - اي، ترجمه بخشی از یـک گفتمـان ایـدئولوژي   ها، از جمله فعالیت رسانهفعالیت
تواند فعالیتی عاري از تعصبات و جانبداري باشد.  سیاسی است و نمی

اما این جانبداري نیز اهدافی را داراست کـه ایـن اهـداف از مجـاري مختلـف از جملـه       
شـوند. در واقـع، نهادهـا،    کاري روایت به واسـطه ترجمـه متـون خبـري حاصـل مـی      دست

کننـد تـا   ها خبري سعی مـی ها با حمایت از رسانهها و گاهی حتی حکومتها، گروهسازمان
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اهداف سیاسی و اجتماعی خود را دنبال کنند و عالوه بر این خوانندگان و مخاطبـان خبـري   
ده هدایت کنند.  را به سمت اهداف از پیش مشخص ش

رسـد صـرفاً آن   سـت خواننـده مـی   طور که در این جستار بحث شـد، آنچـه بـه د   همان
، روایتــی دســتکاري شــده از نیســت کــه اتفــاق افتــاده، بلکــه مــتن ترجمــه شــده چیــزي

شود. همچنـین مشـخص شـد    است که مطابق با یک ایدئولوژي خاص تعریف میرویدادي
اسـت کـه توسـط نهادهـاي مختلـف      محـور  - گفتمـان که با این شرایط ترجمه یک فعالیـت  

انجامد.  شود و در نهایت به دستکاري در ترجمه میمیاداره
راحتی نتوان به انواع متون تعمـیم داد، امـا در مـورد    هاي تحقیق حاضر را بههر چند یافته

هاي مترجم در متون خبـري،  کند. حساسیت دستکاريها صدق میترجمه متون خبري، یافته
بـري، از یـک سـو بـا سیاسـت و      مقایسه با سایر متـون بیشـتر اسـت چـرا کـه متـون خ      در

همـین دلیـل، بازسـازي    دیگر، با زندگی روزمره افـراد جامعـه در ارتبـاط اسـت. بـه     ازسوي
- توانـد بـه تزلـزل سـاختار و امنیـت اجتمـاعی      هویت یا دستکاري در یک روایت مـی یک

سیاسی منجر شود.  
ها، رسانه، و در رأس آن، مترجم، با دستکاري روایـت، بـر   حلیل دادهعالوه بر این، طبق ت

گذارد. حال اینکه ممکن است مترجم با استفاده از دسـتکاري روایـت و در   مخاطب تاثیر می
راستاي منافع نهاد، سازمان یا گروه، از این تـاثیر بکاهـد یـا بـر آن بـافزاد. بنـابراین، اشـراف        

میت بسیار زیادي برخوردار است. گذشته از ایـن، مخاطـب   مخاطب بر ماهیت روایت، از اه
سازي به واسطه روایت نیز آگاه شـود، زیـرا ارتباطـات در یـک جامعـه،     باید از روند هویت

ح یـک کشـور، تحـت تـاثیر هـویتی      الملل و یا یک جامعه کوچکتر در سطاز جامعه بیناعم
کنـد. از ایـن رو،   تنظـیم مـی  دارد که مخاطب بر اسـاس آن روابـط اجتمـاعی خـود را     قرار

هـاي  توانـد ارزش کاري روایت، و در کنار آن، بازسازي هویت توسط مترجم، حتی میدست
اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد.  

نامهکتاب
مـان بـومی و غیـر بـومی در حفـظ      تحلیلـی نقـش مترج  - بررسی تطبیقـی ). «1395حمود. (م، افروز

.  55- 41): 1(49، مطالعات زبان و ترجمه،»ملیهویت



153)محمود افروزو جینیشیرهمهدي لطیفی (...کاري روایت در متوندست

عناصـر و بارمعنـایی   کور بـر اسـاس تحلیـل   ارزیابی عملکرد مترجمان بوف«). 1399محمود. (،افروز
،  زبان پژوهی». هاواژگان: ارائه مدل تحلیلی جدید بر مبناي داده

رسـانه و قـدرت:   ). «1392، رضـا. ( مختـاري ، لـیال و  رنجگـر ، رسـول؛ افضـلی ؛سید مجید،حسینی
.251- 227): 2(8پژوهشنامه علوم سیاسی،»یی خاورمیانهسینماسیماي

هـاي  پـژوهش ».21اي: رسانه، قدرت نرم قرن بحران شناسی رسانه«). 1387. (حمد رحیمم،عیوضی
.80- 55): 55(15،ارتباطی (پژوهش و سنجش)

آمریکـا  بررسی انتقادي از بازنمون تحوالت سوریه در مطبوعـات ایـران و   «). 1395مژگان (،هوشمند
.239- 215): 7(7،جستارهاي زبانی،»لیوونکارگیري الگوي ونبا به

Al-Shehari, Khaled. (2007). "Semiotics and the translation of news headlines: Making an
image of the other." Translation Studies in the New Millennium 5: 1-16.

Afrouz, Mahmoud. (2019). How Different Muslim Translators Render the Holy Qur’an into
English? The Case Study of Sunni, Shia and “neither Sunni nor Shia” Translators. SKASE

Journal of Translation and Interpretation, 12(1): 1-14.

Afrouz, Mahmoud, & Shahi, Mohammad. (2020). Translation after Wittgenstein,

Perspectives, 28(1): 159-161.

Baker, Mona. (2006). Translation and conflict: A narrative account. London and New York:
Routledge.

Baker, Mona. (2007). "Reframing conflict in translation." Social semiotics 17(2): 151-169.

Bassnett, Susan and Bielsa Esperança. (2009). Translation in global news. New York:
Routledge.

Bolouri, Kaveh and Mazdak. Bolouri (2020). "MEMRI’s Narrative of Iran in the Context of
Current US-Iran Tensions." Journal of Language and Translation 9(4): 67-75.

Brännlund, Emma, Tanja Kovacic, and Aura Lounasmaa. (2013). "Narratives in/of
translations: A trialogue on translating narratives cross-culturally." Narrative Works 3(2):
72-91.

Bruner, Jerome. (1991). "The narrative construction of reality." Critical inquiry 18(1): 1-21.

Dave, Mihir. and Paresh, Joshi. (2016). "Reviewing the English Translation of Akoopar."

The Global Association of English Studies, 2(3).

Díaz Cintas, Jorge (2012). "Clearing the smoke to see the screen: Ideological manipulation in
audiovisual translation." Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators’ Journal 57(2):
279-293.

Faghih, Esmail and Moghiti, Roya. (2017). "English Conceptual Discourse Patterns into
Azeri-Turkish: A Case Study of Animal Farm." International Journal of Applied

Linguistics and English Literature 6(2): 26-35.

Fawcett, Peter. (1995). "Translation and power play." The Translator 1(2): 177-192.



1400، بهار 1، شمارة 12سال ،جستارهاي سیاسی معاصر154

Fisher, Walter. R. (1984). "Narration as a human communication paradigm: The case of
public moral argument." Communications Monographs 51(1): 1-22.

Fisher, Walter. R. (1985). "The narrative paradigm: In the beginning." Journal of

communication 35(4): 74-89.

Fisher, Walter. R. (1987). Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of
Reason, Value, and Action (Columbia, SC. University of South Carolina Press. Fisher,
WR (1973). Reaffirmation and subversion of the American Dream. Quarterly Journal of

Speech, 59(2), 160-167.

Floros, Georgios. (2012). "News translation and translation ethics in the Cypriot context."
Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators’ Journal 57(4): 924-942.

Gentzler, Edwin. (2001). Contemporary translation theories, Multilingual Matters.

Hagström, Linus & Gustafsson, Karl. (2019). Narrative power: How storytelling shapes East
Asian international politics, Cambridge Review of International Affairs, 32(4), 387-406,

Hermans, Theo, (1996). “Norms and the Determination of Translation: A Theoretical
Framework” in Román álVarez and M. Carmen-África Vidal (eds.): Translation, Power,
Subversion, Clevedon: Multi- lingual Matters, 25-51.

Hermans, Theo. (Ed.). (2014). The manipulation of literature (Routledge revivals): Studies in

Literary Translation. New York. Routledge.

House, Juliane. (2008). "Beyond intervention: Universals in translation." Trans-kom 1(1): 6-

19.

House, Juliane. (2015). Translation quality assessment: Past and present. London & New
York: Routledge.

Kaniklidou, Themis. (2018). News Translation and Globalization: Narratives on the Move.
Translation, Globalization and Translocation, Springer: 79-98.

Lefevere, Andre. (1992) Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame.
London & New York: Routledge.

Logemann, Minna. and Piekkari, Rebecca . (2015). "Localize or local lies? The power of
language and translation in the multinational corporation." Critical perspectives on

international business, 11 (1): 30-53.

Mitchell, W. Thomas (ed.). (1981). On Narrative. Chicago and London: University of

Chicago Press.

Müller, Martin. (2007). "What's in a word? Problematizing translation between languages."
Area 39(2): 206-213.

Munday, Jeremy. (2007). "Translation and ideology: A textual approach." The Translator,
13(2): 195-217.

Nababan, M. Rudolf. (2004). "Kecenderungan Baru dalam Studi Penerjemahan." Indonesian

Scientific Journal on Linguistics and Literature, 2(1): 68-73



155)محمود افروزو جینیشیرهمهدي لطیفی (...کاري روایت در متوندست

Naidj, Sara and Motahari Seyed Masoud. "Translation Quality Assessment in the Literary
Text based on House Model." Journal of Humanities and Social Sciences Studies, 1(1):
19-27

Paloposki, Outi. (2007). "Translators' agency in 19th-century Finland." Benjamins

Translation Library, 72: 335.

Qin, Binjian and Zhang Meifang. (2018). "Reframing translated news for target readers: a
narrative account of news translation in Snowden’s discourses." Perspectives 26(2): 261-

276.

Rezvani Sichani, Behnam and Afrouz, Mahmoud. (2020). “Linguistic and cultural
representation in audiovisual translation.” Language and Intercultural Communication,
20: 6, 637-639, DOI: 10.1080/14708477.2020.1819305

Sanatifar, Mohammad Saleh. (2013). "Translation, Manipulation and Social Movement."
American Journal of Translation Studies 5(2): 95.

Sanatifar, Mohammad Saleh and Jalalian Daghigh, Ali (2018). "Translation as re-narration: a
case of Iran’s nuclear program as circulated in the Western and Iranian media." Asia

Pacific Translation and Intercultural Studies 5(1): 3-20.

Shuping, Ren. (2013). "Translation as rewriting." International Journal of Humanities and

Social Science 3(18): 55-59.

Song, Yunsok. (2017). "Impact of power and ideology on news translation in Korea: a
quantitative analysis of foreign news gatekeeping." Perspectives 25(4): 658-672.

Suryaningtyas, Valentina Widya and Cahyono, Setyo Prasiyanto (2018). "Individual with
Visual Impairment and Translation: A Case Study of Visually Impaired Translator in
Translating News Text of TVKU." Asian TEFL Journal of Language Teaching and

Applied Linguistics 3(2): 130-148

Talebinejad, Mohammad Reza and Shahi, Mohammad (2016). "Competition of Discourses in
Journalistic Translation: Diplomatic Negotiations in Focus." Research in Applied

Linguistics 7(1): 30-53.

Tymoczko, Maria. (2000). "Translation and political engagement: Activism, social change
and the role of translation in geopolitical shifts." The Translator 6(1): 23-47.

Tymoczko, Maria and Gentzler, Edwin (2002). Translation and power, Amherst and Boston:
university of Massachusetts Press.

Valdeón, Roberto. A. (2008). "Anomalous news translation: Selective appropriation of themes
and texts in the internet." Babel 54(4): 299-326.

Vybíralová, Hana. (2012). "Journalistic translation in the selected Czech press." Unpublished
Master Thesis. Masaryk University, Czech.

Yajima, Yusaku & Toyosaki, Satoshi (2016). "Bridging for a Critical Turn in Translation
Studies." Translation and International Professional Communication 3(2): 91-125.


