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 یهاهرسان نزد متون سیاسی ۀدر ترجماز نظر بافت زبانی بررسی نقش ایدئولوژی 

 زبانفرانسوی خبری
 

  8رضوان طلب نبیز

 .دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبیات فرانسه، استادیار 

  یقیصد ایناد

 .دانشگاه تهران ،دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه
 

 چکیده

 .اساسی و انکارناپذیر است ،متندر درک و دریافت  اجتماعی-سیاسی-زبانی-بافت نقش

معنی  گیریشکلبستر  و ساختار نحوی و جانشینی طبق نظریۀ بافت زبانی، روابط همنشینی

ود، خ موردنظرالقای ایدئولوژی و پیام  منظوربه توانندیم. در این راستا، مترجمان سازندیمرا 

ر د درنتیجهطی روند ترجمه متن، از راهبردهای مختلفی برای ایجاد تغییر در بافت آن و 

ر روند ب ایدئولوژی ررسی نحوۀ تأثیرگذاریهدف از تحقیق حاضر بمعنای آن استفاده کنند. 

خبری است. بدین منظور، متن سخنرانی دکتر حسن  یهارسانهترجمه متون سیاسی در 

 عنوانبهبرجام  توافقنامه خود در روحانی در خصوص تصمیم ایران برای کاهش تعهدات

و ترجمۀ آن به زبان فرانسه در چند رسانه مکتوب و سایت  شدهانتخابمتن مبدأ 

العۀ قرار گرفته است. مط ،، بر طبق نظریه بافت زبانی مورد تحلیل و واکاویزبانفرانسوی

و دو  ، سه روزنامهنامههفتهاز این متن توسط یک  شدهارائهفرانسوی  یهاترجمهموردی 

بین م ،اندشدهنشیگز گراچپو  گراراستف که از میان هر دو طی زبانفرانسویسایت خبری 

 هاسانهر سیاسی مشیخطنکات جالبی در خصوص کمیت و کیفیت تأثیرات ایدئولوژی و 

 ویهرکه  دهدیمتحقیق حاضر نشان  یهاافتهیاست. یک متن یا سخن مشخصی بر ترجمه 

انتخاب واژگان و ساختارهای دستوری، باعث  یهاکیتکنسیاسی هر رسانه، بر پایۀ  مواضعو 

ان مقصد زب درکه منتهی به ایجاد متنی  شودیمحذف یا تعدیل  ازجملهایجاد تغییراتی در متن 

 .باشندیمدر تضاد  حتی بعضا  متفاوت و  مدنظر در متن مبدأاولیۀ که با هدف و تفکر  شودیم

 جانشینیرابطه و  همنشینی رابطهه، بافت زبانی، ایدئولوژی، رسانترجمه، : هاواژهکلید

                                                           
1. Email: z.rezvantalab@ut.ac.ir                    DOI: https://doi.org/10.22067/rltf.v1i2.83199 
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 مقدمه  

زمان، به فراخور تحولات تاریخی، سیاسی  است که در طولی اصطلاحات ازجملهایدئولوژی 

 خصتتوصدر  اجماعی همچنان نیز معنایی شتتده استتت. یهایدگرگونو اجتماعی، دستتتخو  

از  اتعاریف متفاوتی ر مختلف یهاحوزه و متفکران و نویستتندگان وجود نداردآن  دقیق مفهوم

 .دهندیماین واژه مد نظر قرار 

کری ف یهاستمیسانواع و اقستام " :کندیمتعریف  گونهاینرا ایدئولوژی  فرهنگ معین واژه

معتقدان به  گیریموضتتع، عمل یا مشتتیخطدر تعیین  نوعیبهمذهب که  جملهمنو فلستتفی و 

 ."شدثر باؤاجتماعی م-در مسائل سیاسی هاآن

مورد توجه  همواره در ترجمه متون ستتیاستتی مطبوعاتی ویژهبهنقش ایدئولوژی در ترجمه 

مطالعات ترجمه و ترجمه  پردازاننظریهاین عرصته واقع شتده است. مترجمان و پژوهشترران 

 بر تواندیمشتتتنتاستتتی بر این بتاورند که طی تمام مراحل ترجمه یک متن، ایدئولوژی مترجم 

 و ذهنی فعالیت طی این چراکهداشته باشد،  ایملاحظهقابلوی تأثیر مشهود و  هایگیریتصمیم

ه ک را انتخاب کند یانهیگزاز بین چندین واژه مترادف و نزدیک به هم  تواندیممترجم آگاهانه، 

در  هاآنوی باشد. راهکارهایی که مترجم از  مشیخطالقاء کنندۀ بار معنایی خاص و همستو با 

 مناستتب برای یهایستتاختاربندگزینش  ازجمله، کندیمین متن مقصتتد استتتفاده راستتتای تدو

زبانی باشتتتد که مؤید و مکمل  یهایدگیچیپ و هاظرافتتبرخوردار از  توانتدیمجملتات، نیز 

  سیاسی و تفکرات اجتماعی خاص او باشد. هایگیریجهت

 ظرطبق ن. خبری است یهارسانه یهاتیفعال ترینمهمامروزه، ترجمه اخبار سیاسی یکی از 

 منظوربهنویستتندگان و مترجمان متون ستتیاستتی همواره (، Van Dijk, T. A, 2004وندایک )

از راهبردهای  شتتانجامعهانعکاس افکار، ایدئولوژی، باورهای ستتیاستتی خود و نظام حاکم بر 

کنش گران  و یا کمرنگ ستتازی رویدادها و ستتازیبرجستتتهتا به  ندیجویمایدئولوژیک بهره 

 و تدابیر را مورد هاکیتکنخبری انواع  یهارستتانهاین بدان معنی استتت که . ستتیاستتی بزردازند

وه جلیا زیاد  تا اهمیت اخبار ستیاسی را در جهت عقاید سیاسی خود کم دهندیماستتفاده قرار 

که موضتتتوع مورد  و ستتتاختارهای نحوی به تغییر واژگان توانیماین تغییرات  ازجملهدهند. 

 انتقال صتترفبه، معمولا  مترجم ترجمه متون ستتیاستتیدر . ن تحقیق استتت اشتتاره کردبحث ای
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در حین نرار  متن  که نرارنده طورهمان، بلکته تلا  دارد کنتدینممحتوای متن مبتدأ اکتفتا 

د مد نظر خود را از طریق ایجا مشتتتیخطاو نیز تفکر و  ،کردهیمخاصتتتی را دنبال ایدئولوژی 

 ، فرآیند ترجمه فرصتی رادرواقع نامحستوس در متن مقصد وارد کند. بعضتا تغییرات ظریف و 

در عین انتقال متن یک نویستتنده، در ایدئولوژی و پیام او دستتت  تا آوردیمفراهم مترجم برای 

، تابع متغیرهای فرازبانی استتتت هر چیزبا توجه به اینکه ترجمه متون ستتتیاستتتی بیش از  ببرد.

 عملا  شدهنشیگزو راهبردهای  دارجهت یهاانتخابها، اذعان داشتت که این دستکاری نتوایم

  ترجمان است. در خدمت ایدئولوژی م

 قروش تحقی

ه تحلیلی و در چارچوب نظری-تحقیق حاضتتر بر آن استتت تا با استتتفاده از شتتیوه توصتتیفی

چون پالمر، نایدا، فرث، مالینوفسکی،  یاینامان شتناستزبان یهاپژوهشبر استاس  بافت زبانی

، دلایل ایدئولوژیکی انتخاب واژگانی و کاپلان ، مارتینه، ستوسور، بالی، گری چامستکی، هایمز

مکتوب فرانستته زبان را بررستتی نماید. بدین منظور، نرارندگان به بررستتی ترجمه  یهارستتانه

ایران برای کاهش تعهدات خود ایران، درباره تصمیم  جمهوررئی سخنان دکتر حسن روحانی، 

 و واژگان استفاده پردازندیممختلف سیاسی  یهافیطفرانسه زبان از  یهارستانهدر برجام، در 

روابط همنشتتینی و جانشینی مورد  بر پایۀرا برای ترجمه این ستخنرانی  هارستانهشتده در این 

 .  دهندیمتحلیل قرار 

ت خبرگزاری دانشتتجویان ایران، ایستتنا، متن اصتلی ستتخنرانی دکتر حستتن روحانی از ستای

که به شیوۀ خودگزینی و با رعایت اصل تنوع در  مورد مطالعه یهارسانهاستخراج شده است و 

 عبارتند از: ،اندشدهانتخاب  گراچپو  گراراستطیف فکری 

 لوپوئن نامههفته (Le Point) 

 روزنامه لوموند (Le Monde) 

 روزنامه لیبراسیون (Libération) 

 روزنامه فیرارو (Figaro) 
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 1سایت اگالیته رکونسیلیاسیون (Égalité et Réconciliation) 

 2سایت مدیاپارت (Mediapart) 

 موردنظر یهاروزنامهابتدا اطلاعات ضتتتروری از طریق مراجعه به ستتتایت ، در این تحقیق

ا ب از متن مبدأ ییهادهیگزو مطابقت  هاداده وتحلیلتجزیهجمع آوری شتتده استتت و ستتز  با 

ا ب هاآنو ارتباط  هاواژه یریکارگبهدر صتتدد یافتن دلیل  ،مقصتتد در زبان هادهیگزترجمه همان 

 .میابرآمدهایدئولوژی مد نظر مترجمان 

 تحقیق یهاپرسش

که اشتتاره شتتد به نقش مهم بافت زبانی در ترجمه متون ستتیاستتی  طورهماندر این تحقیق 

خاص پرداخته  طوربهحستتن روحانی  دکتر یهایستتخنرانتن یکی از عام و در ترجمه م طوربه

چه تأثیری در  بافت زبانی چیست؟ پاست  داده خواهد شد که: هاپرستشو به این  خواهد شتد

ایران به چه  جمهوررئی تأثیر آن در ترجمه ستتخنان  عام دارد؟ طوربهترجمه متون ستتیاستتی 

 صورت نمود پیدا کرده است؟

 مشکلات تحقیق

 استت که دسترسی به سایتاین  اندبوده روروبهبا آن  گانمشتکلاتی که نرارند ترینمهماز 

امل متن ک استفاده از رسانه،چند  غیر از چراکهمیسر نبوده،  ستادگیبه فرانسته زبان یهاروزنامه

ه این ک باشدیم آنلاین صورتبهنه آبونمان پرداخت هزی مستلزم هاتیسااخبار و آرشتیو ستایر 

 . روستروبه ییهایدگیچیپبانکی علیه کشورمان با  یهامیتحرامر نیز با توجه به 

ن متو کاملتطبیق  ، عدم امکاناندبودهنرتارنتدگان با آن مواجه  یکی دیرر از مستتتائلی کته

از  اهرستتانهتمامی این  با یتقر، زیرا هبا متن اصتتلی خبر بود هارستتانه توستتط این ترجمه شتتده

و ح که مطابقت دادن صحی شدیمو این مستلله سبب  کنندیماستتفاده  غیرمستتقیم هایقولنقل

، یک سخنرانی شفاهی که متن آن حالدرعیندقیق متن با ترجمه آن تا حدودی مشتکل باشتد. 

                                                           
1.Égalité et Réconciliation (https://www.egaliteetreconciliation.fr/) 

2. Mediapart (https://www.mediapart.fr/) 
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متن مبدأ انتخاب شد تا  عنوانبهمکتوب درآمده  صورتبهداخلی و خارجی  یهارستانهتوستط 

 شود.به مرتفع شدن این معضل کمک 

 پیشینه تحقیق

یقات زیادی تحق تاکنون بررسی نقش و تأثیر ایدئولوژی در فرآیند ترجمهبا توجه به اهمیت 

خاص از  یادستهاین رابطه انکارناپذیر را در  هاآنهرکدام از  که انجام شتده خصتوصدر این 

 هبه مقال توانیم، هاپژوهشاین میان  . ازاندکردهدینی، ستتیاستتی، یا ادبی بررستتی  اعم از متون

نقش  "، مقاله 1"بازنمود ایدئولوژی و قدرت در ترجمه"زهرا میرزا و علیرضا خانجان با عنوان 

جنسیت و  "مقاله  نیز و اثر آقایان مصتفاجهرمی و همکاران 2"قرآنی یهاترجمهایدئولوژی در 

و  پور و رضتتاییاحمدی  هاخانمنوشتتته  3"ایدئولوژی در ترجمه با رویکرد تحلیل انتقادی کلام

نقش ایدئولوژی کشتتتور در ترجمه اخبار  "همچنین مقاله خانم هدی زمانی ستتترزنده با عنوان 

که در چارچوب رویکردها و نظریات مختلف  در تمام این مقالات اشاره کرد.  4"سیاسی رسانه

 باشدیمعربی یا انرلیستی  یهازبانصتورت گرفته در حیطه  یهاترجمهتکیه بر  ،اندگرفتهقرار 

ملموس از تأثیرات مدنظر، از همین دو زبان  یهانمونهذکر شتتده جهت نشتتان دادن  یهامثالو 

 یهامهترجپژوهشی در خصوص بعد ایدئولوژیک  تاکنون انجام شده یهایبررس. طبق باشدیم

ا توجه به ب و با تکیه بر نظریۀ بافت زبانی صتتورت نررفته استتت. فرانستته و بالعک -فارستتی

روه گ هایگیریتصمیمنقش مهم این کشور در  ویژهبهو  مواضتع ستیاسی خاص کشور فرانسه

مطالعاتی  یهاحوزهبه  مندانعلاقهبرای  از اهمیت و جذابیت کافی تواندیم، این موضتتتوع 1+5

                                                           
، شماره 3، دوره 48، مطالعات ترجمه، زمستان "بازنمود ایدئولوژی و قدرت در ترجمه"میرزا، زهرا؛ خانجان، علیرضا؛  .1

 .14تا  7، صفحات 11

 ، مطالعات"قرآنی هایترجمه در ایدئولوژی نقش "سعید؛  کتابی، حیدرعلی؛ جهرمی، ابوالفضل؛ میمنه مصفاجهرمی، 1.

 .54تا  81، صفحات 11، شماره 6، دوره 47ترجمه، تابستان 

 ، مطالعات ترجمه،"کلام انتقادی تحلیل رویکرد با ترجمه در ایدئولوژی و جنسیت "عذرا؛  رضایی، طاهره؛ پور، احمدی .3

 .118تا  115، صفحات 35، شماره 0، دوره 09پاییز 

، 19، دوره 01، مطالعات ترجمه، بهار "رسانه سیاسی اخبار ترجمه در کشور ایدئولوژی نقش "زمانی سرزنده، هدی؛  .8

  .47تا  74، صفحات 37شماره 
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جدیدی از نقش عوامل فرازبانی در  یهاجلوه و برخوردار باشد علوم ستیاستی و زبان فرانسته

  ترجمه را نمایان سازد.

 مبانی نظری تحقیق

 بافت زبانی

که به نحوی در تفسیر معنا تأثیر دارند. بر  دانندیمدر معناشتناسی، بافت را مجموعه عواملی 

بر استتتاس محیط وقوع آن در یک  توانیماین استتتاس، معنای واقعی و کامل یک واژه را تنها 

و در  عام طوربهبافت زبانی نقش مهمی در ترجمه  (.154 :1347 بافت زبانی تعیین کرد )پالمر،

 حالدرعینبافت زبانی عنصتتتری ضتتتروری و  دارد. خاص طوربه ن ستتتیاستتتیترجمته متو

ه ک جهتنیازا؛ ضروری دیآیم حساببهدر مباحث ترجمه شناسی و نقد ترجمه  زیبرانرچالش

 از حیث مفاهیم متفاوتی برانریزچالشو  مختلف نادیده گرفت یهاتیتموقعآن را در  توانینم

حد بر محیط زبانی یک وا عنصری که عنوانبه توانیمبافت زبانی را  .شودیمکه از آن برداشت 

زبتان، یعنی بر روابط دستتتتوری و معنایی  این واحدها با دیرر واحدهای زنجیره گفتار یا متن 

   .(111 :1370تعریف کرد )صفوی، دلالت دارد، 

انرلیسی معنای کلام را به انتقال یک سری داده  شتناسزبانپل هربرت گرای  فیلستوف و 

به مقصتود گوینده و نحوه دریافت این پیام توستط گیرنده  آن را وابستته  بلکه داندینممحدود 

فراوانی دارد. از منظر گری  عنصتتر استتاستتی برای درک  تأکیددارد. وی بر مقصتتود در گفتار 

صتتتودی استتتت که در پ  عمل ارتباطی وجود دارد. وی در کتاب خود به نام معنتای کلام مق

Logic and Conversation   شتتودیمبین معنای گفته شتتده و معنایی که از کلام استتتنباط 

از منظر گری   (conversational implicatures)تلویحات زبانی تفاوت قائل شتتده استتت. 

 بندیولفرمند، قابل از بین بردن هستتتند و قابل هستتت جایرزینیقابلستته ویژگی اصتتلی دارند: 

 (1075گری ، )شدن نیستند. 

رت بود، یعنی صتتو گرانقشفرانستتوی از افراد برجستتته مکتب پرا  و  شتتناسزبانمارتینه 

. وی زبان را خارج از کردیمبررستتی  کندیمزبانی را در ارتباط با نقشتتی که آن صتتورت القا 

ر . وی همانند سوسوکردینممطالعه  رودیمبافت و محیط واقعی و طبیعی که زبان در آن به کار 
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جایراه و نقشی در  هرکدامکه  پنداشتیمعناصتر تشتکیل دهنده یک کل  عنوانبهاجزا زبان را 

 (1069مارتینه، درون آن کل به عهده دارند )

اخت صحیح بافت زبانی این امکان را برای مترجم فراهم ، مستلما  درک و شندرهرصتورت

تا به معنای درست و دقیق واژگان و جملات پی ببرد. در بستر بافت زبانی است که معنا  کندیم

 .ردیگیمبر پایۀ روابط همنشینی و جانشینی شکل 

نشانه زبانی گوهری دوگانی دارد که یک  معروف ستوئیستی، شتناسزبان ستوستور، زعمبه

وی آن دال یا تصویر آوایی واژه است و سوی دیرر آن مدلول یا تصویر ذهنی و مفهومی آن، س

که دلالت  هانآنشانه نیستند بلکه رابطه ساختاری متقابل و هم بسته  تنهاییبهاز این دو  کیچیه

دلبخواهی و قراردادی است و نه  اساسا که  یارابطه آوردیمنشتانه را به وجود  شتودیمخوانده 

 (.161-169: 1071طبیعی، ضروری و انریخته )سوسور، 

. شودیمدوگانی است و شامل روابط همنشینی و جانشینی  یارابطهنیز  هانشانهرابطه میان  

حاضر در یک زنجیره زبانی مانند جمله، اما  یهانشانهرابطه همنشینی مبتنی است بر رابطه میان 

 یهاشانهنانشتینی مبتنی استت بر رابطه یک نشانه زبانی حاضر در زنجیره کلام و دیرر رابطه ج

-179: 1071متن معین جانشتین آن شوند )سوسور،در یک  توانندیمزبانی غایب اما مشتابه که 

175.) 

یان و ارتباطاتی که م ترکیب کلمات در بستتتر گفتمان یهاوهیشتتمفهوم همنشتتینی بر انواع 

دلالت دارد؛ و اصتطلاحا  به کلماتی که در کنار یکدیرر  ردیگیمتر گفتمان شتکل واژگان در بست

)بی  دشویمکلمات همنشین گفته  دهندیمزبانی را تشتکیل  یهادادهاز  یارهیزنجقرار گرفته و 

 حستتاببهمعنایی آن  یهامؤلفههای یک واژه بر این استتاس، همنشتتین (.39: 1378 یرویش،

 که نقش مهمی در درک و دریافت معنای دقیق و صحیح آن واژه دارند. ندیآیم

ن جایرزین آ توانندیمجانشتتتینی ناظر بر روابط میان یک واژه با واژگانی استتتت که  مفهوم

 یجاهبدر زنجیره گفتار از حیث قرابت معنایی  توانندیمشتتتونتد؛ بتدین ترتیتب به کلماتی که 

   .(154-150: 1347 )پالمر، شودیمگفته  ار روند کلمات جانشینیکدیرر به ک

وفق  دانسته و برای تواندیم بعضا نایدا معتقد استت که ترجمه جانبدارانه در روند ارتباطات 

ه جا نا ب یهادادندادن پیام با مقاصد سیاسی و مذهبی و اجتماعی مترجم باشد، اما گاهی تغییر 
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که  در شخصیت مترجم وجود دارد که از  است یاناآگاهانهدانستته نیست و نتیجه خصوصیات 

. این جانبداری زمانی گذاردیمبر ترجمته وی اثر  یورزغرضطرق پنهتانی و در ظتاهر بتدون 

که باید پیام متن اصتتلی را بهتر کند و خطاهای آن  کندیمکه مترجم فکر  دهدیمخود را نشتتان 

 ,Nida) .باور خود را نمایان ستتازد، درستتتی هاواژه را تصتتحیح نماید و با انتخاب جانبدارانه

1964: 28) 

منتقل کردن هر پیامی نیاز به یک تداوم و نظم لغات استتتت که این دو در مفاهیم  منظوربته

 .ابندییمهمنشینی و جانشینی کلمات نمود 

ارکان بافت درون زبانی است که در  ترینمهمدر این میان مفهوم همنشتینی کلمات یکی از 

عنا م تواندیمانتخاب یک کلمه همنشتتین نامناستتب  بستتاچهام نقش مهمی دارد و انتقال معنا پی

ت استتت. در حقیق موردنظردر تضتتاد با معنا واقعی پیام  بعضتتا جدیدی به پیام اصتتلی بدهد که 

ه پیام را گویند موردنظررابطه بین این کلمات همنشتتین با یکدیرر استتت که در بافت پیام معنا 

 .کندیمتعیین 

 یا ساختار بافت

که به آن  دهدیمرا تشتتتکیتل ,Firth)   (189-1934:177مفهوم بتافتت مرکز تفکر فرثین

 .شودیمهم گفته  "تلوری مفهومی زبان"

 بیشتر منظور بافت موقعیتی است که اولین بار آن شودیمزمانی که صتحبت از بافت زبانی  

لهستتتانی الاصتتل مطرد کرد. قبل از طرد موضتتوع بافت موقعیتی  شتتناسمردمرا مالینوفستتکی 

قبل و بعد از یک جمله در حین ترجمه  یهاواژهو  هاجملهتوستط مالینوفستکی بافت زبانی به 

. در تعاریفی که برای بافت ارائه شتده است زمانی به نقش درون زبانی آن و دیگردیممنتستب 

  (Dineen, 1967:300)  است. شدهیمه زمانی دیرر به نقش برون زبانی آن توج

عبتارت استتتت از  ردیگیمتعریفی کته هر دو بتتافتت درون زبتتانی و برون زبتانی را در بر 

موقعیتی که جمله در آن ایجاد شده و در فهمیدن و فهماندن معنا و مقصود از آن جمله دخیل "

 (  50: 1341. )صفوی،"است

 توانینمشتتتناخت و تحلیل محتوای یک متن بتافت کلام را در  مهمامروزه نقش  درنتیجته

   انراشت. نادیده
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 بافت برون زبانی

معناشتناسی دو نوع بافت زبانی تعریف شده است که عبارتند از بافت برون زبانی و در علم 

 بافت درون زبانی. 

وابسته  و دهندیمهستتند که اساس بافت زبانی را تشکیل  هاجملهدر بافت برون زبانی این 

 گوناگون معانی یهاتیموقعو در  ابدییمبه موقعیت و فضتتتایی هستتتتند که پیام در آن جریان 

 .شودیمبه همین دلیل به آن بافت موقعیتی نیز گفته  بخشندیممتفاوتی به آن 

 تشانیوقعمنباید جدا از بافت  هازبانمالینوفستکی درباره بافت موقعیتی بر این نظر است که 

ررسی ب شودیماستتتفاده  هاآنکه از  ییهاتیموقعرستی قرار بریرند بلکه باید در خلال مورد بر

  (Sampson, 1980: 220شوند )

تن م دانستندیمان که جمله را داده اصتتلی در بررسی زبان شتناستزبانفرث بر خلاف دیرر 

نوایی  بر تحلیل ژهویبهو  ردیگیمداده واحد بررستتی در نظر  عنوانبهزبانی را در بافت موقعیت 

  (Malmkyar, 2000: 314دارد ) تأکیدمتن 

توصتتیف زبان استتت مانند دستتتور زبان که  یهارو به عقیده فرث بافت موقعیت یکی از 

 ,Dinnenی مشتتابه )ولی با قالبی متفاوت اما با ماهیت باشتتدیمروشتتی دیرر برای توصتتیف آن 

(. او معتقتد استتتت کته بتافتت موقعیت باید همواره به همراه متن اصتتتلی مورد 306 :1967

 واقع شود. وتحلیلتجزیه

هایمز با الروگیری از دیدگاه فرث، مختصتتاتی را برای تولید جملات زبان برحستتب بافت 

که عبارتند از: گوینده، شتتنونده، موضتتوع، موقعیت، مجرای ارتباطی،  کندیمبرون زبانی معرفی 

تقاد به اعاز گفترو. و قصد  یگذارارز ن، شتکل پیام، رویداد، شاهدان گفترو، ابزارهای رمزگا

: 1348)صتتفوی،  اندلیدخنده و نوع واکنش شتتنونده گوی یهاجملهوی، این عوامل در انتخاب 

10-19.) 

بنتابراین جملته پیتامی را در بر دارد کته بستتتتری به موقعیت گوینده و مخاطب آن دارد و 

در فرآیند انتقال دستتتتخو  تغییراتی در هر دو گروه با توجه به فضتتتاهای فرهنری و  تواندیم

 اجتماعی هر یک شود.
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 باهم آییهمنشینی واژگانی یا 

 هاواژه دکه فرث اولین فردی بود که عنوان کر دیآیبرمی چنین شتناسزباناز بررستی متون 

ی نیز باهم آی یهایژگیوبلکه  رندیگیمعد دستتتتوری کنار یکدیرر قرار با توجه به قوا تنهتانته

 ,Fellbaumابداع کرد. ) هاواژهمعمول و رایج  یهاراهیجادارنتد. وی واژه بتاهم آیی را برای 

2007: 8)  

حت نام و ت دهندیمکلماتی که تشکیل واحدهای معنایی  فرانسوی، شتناسزبان، به نظر بالی

 کهطوریبهمعنای قبلی را از دستتت بدهند،  ، باید کل یا بخشتتی ازشتتوندیمباهم آیی شتتناخته 

 (78: 1051مجموع همنشینی دارای معنای جدید شود )بالی، 

 رموردنظمعنی  تنهاییبهدر جمله است که  ییهاواژهباهم آیی در حقیقت استفاده همزمان از 

 را هاآنیکی از  توانینمباید در جای خود و با هم به کار برده شوند و  حتما و  رستانندینمرا 

انتخاب هر کلمه بر روی انتخاب ستتایر کلمات جمله  کهطوریبهبه واژه دیرری جایرزین کرد 

 اثرگذار است.

 نتیجه گرفت که باهم آیی بر مبنای دو محور جانشینی و همنشینی است. توانیمپ  

که آن  ییهاواژهشما یک واژه را از طریق "فرث با جمله معروف خود تحت عنوان  درواقع

ی مطرد شتتناستتزبانپدر باهم آیی در  عنوانبهخود را  "دیدهیمتشتتخی   کنندیمرا همراهی 

  (Sinclair, 2004: 21کرد. )

 رابطه جانشینی

 دیرری استفاده کرد یهاواژهاز  توانیمرابطه جانشینی بدان معنا است که به جای یک واژه 

  .تغییری در معنای جمله ایجاد شود آنکهو در حقیقت یکی را جانشین دیرری نمود بدون 

یافت که با وجود مترادف بودن  توانینمرا  یاکلمهاما نایدا بر این عقیده استتت که هیچ دو 

دقیقأ هم معنا باشتند حتی اگر آن دو کلمه از یک زبان باشتند. وی معتقد است که بدین ترتیب 

دا این ، نایبا توجه به آنچه گفته شتتتدمترادف یافت  کاملا دو واژه  توانینمدر دو زبان متفاوت 

یا عیان معنایی امری است نسبی  وده، خواه به حالت پنهان معناییکه مرا کشتدیمبحث را پیش 

به کمال جاری گردد. نایدا معتقد استتتت که مطالعه و بررستتتی زبان باید با در نظر  تواندینمو 

رد و بازدهی دو جانبه فرهنری که از آن حاصتتتل گرفتن نقشتتتی که در مراوده بین اهل زبان دا
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تمامی عوامل درون و  دیآیمانجام پذیرد. وقتی صتتتحبت از معنی یک گفتمان به میان  دیتآیم

. دینمایمنجلوه  یخوببهبرون زبانی باید مورد توجه قرار گیرند. در غیر این صورت بار معنایی 

عبارات دیرر علاوه بر  کهدرحالی، گرددیمنی ممکن استت از بعضی از عبارات به عیان افاده مع

 ((Nida, 1964:22-28 معنای ظاهری دارای معانی مجازی نیز باشد 

 رابطه همنشینی

 و رندیگیمکه بر استتتاس آن عناصتتتر زبانی کنار هم قرار  یارابطهرابطه همنشتتتینی یعنی 

. رابطه همنشتتینی میان واحدها، در جمله آورندیمرا به وجود  تربزر  یهاستتازهو  هارهیزنج

در یک ستاخت یا جمله حضتور دارند، محور همنشینی، بر  ما یمستتقکه همری  شتودیمایجاد 

 و گرددیمقواعد ستاختاری زبان استتوار استت و محور دستور و تجلی قواعد دستوری قلمداد 

که ساخت جمله  شودیماختلال در روابط همنشتینی موجود میان واحدهای هر ستتاخت سبب 

 (109-140: 1343 ناسازگار گردد. )صفوی،

فقط قسمتی از معنی کلمه را در بردارد و این  هاکلمهبه عقیده فرث این همنشتینی واژگانی 

 .باشدیمهمنشینی تنها یکی از موارد بیان معنی 

 یهاتیمحدود، درنظرگرفتن شتتودیممربوط  شتتناستتیمعنیبه اعتقاد چامستتکی آنچه که به 

چامسکی شامل مجموعه قواعد مناسبی است  موردنظرباهم آیی واژگان در جمله است. دستور 

   (179-160: 1347 که از طریق آن جملات درست و فقط درست زبان زاییده شود. )پالمر،

، شتتتودیمامتا فرث معتقتد استتتت کته معنی تنهتا از خلتال قرار گرفتن در بافت کشتتتف 

تک تک کلمات آن نیستتت بلکه نقشتتی  یمعناهامجموعه مله، معنا عبارت یا ج دیررعبارتبه

   (71: 1377 ،جوصلح. )کندیماست که در آن گفته یا جمله در موقعیت خاص ایفا 

 اندفتهرکلماتی به کار  بعضا  ترجمه متون سیاسی و مطبوعاتی  مخصتوصتا در فرآیند ترجمه 

ط مختلف معانی متفاوتی دارند و اما در شرای گردندیمکه از لحاظ معنی مترادف هم محستوب 

پیام متن را دچار  تواندیمبه کار بردن یکی به جای دیرری در عبارات متن در شتتترایط خاص 

 است. هاواژهتغییر کند و این موضوع ناشی از همنشینی متفاوت این 
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 هادادهتحلیل و بررسی 

. یکی رندیگیمقرار  ایرشتهمیان یهاپژوهشدر حوزۀ در عصتر حاضر  یارستانهمطالعات 

رستتانه و زبان  موضتتوعات مطرد در این خصتتوص، بررستتی رابطۀ غیر قابل انکار ترینمهماز 

 از یک زبان به ،رابطه قدرت و ایدئولوژی در انتقال پیام از طریق خبر در همین راستتتا،. استتت

 است. برخوردار یاژهیواز اهمیت  ، نیززبان دیرر

ران، ای جمهوررئی از سخنان دکتر حسن روحانی، مستتخرج  ییاهبر مثالدر ادامه، با تکیه 

ی و که بافت زبان میپردازیمبه بررسی این موضوع  در رابطه با کاهش تعهدات ایران در برجام،

 یهارستتتانه چرونه در ترجمه این ستتتخنرانی توستتتط هاواژهروابط جانشتتتینی و همنشتتتینی 

 است؟ نمود پیدا کرده زبانفرانسوی

بررستتی شتتده در این تحقیق از لحاظ ایدئولوژیکی با هم متفاوت هستتتند و این  یهارستانه

)مبنای تفکیک گرایش رد. احستتتاس ک خوبیبهدر روند ترجمه خبر  توانیمتفتاوت دیدگاه را 

 داندادهمدرسه آنتوان روسن انجام دانشجویان ذکر شده تحقیقی است که جمعی از  یهاروزنامه

lycee-antoin-russin,ac-reunion.fr ):لازم به یادآوری است 

 یان )راست میانه( داردگراراسته متمایل به گرو ییهادگاهید، لوپوئن  نامۀهفته 

 است. کاریمحافظهمبتنی بر اصول  فیرارو  سیاسی روزنامۀ مشیخط 

 دارد. چپ میانه یانگراچپمتمایل به گروه  ییهادگاهید، لوموند  ۀروزنام 

 یانه و باورهای گراچپ هایگیریجهت ،، از منظر ستتیاستتیلیبراستتیون  ۀروزنام

 سوسیالیستی دارد.

  است. رومیانه، اگالیته رکونسیلیاسیونسایت 

  یشتر متمایلولی ب ،ندارد خاص و مشهودیگرایش سیاسی ظاهرا  ، مدیاپارستایت 

 .باشدیمبه چپ میانه 

که از میان موضوعاتی که آقای روحانی در  دهدیمنشان  هاتیستاو  هاروزنامهبررستی این 

و  فقط موضتتوعات خاصتتی را مد نظر قرار داده هارستتانهاین  ،اندکردهستتخنرانی خود مطرد 

 ینیگزواژهو  ترجمه متن خبر نحوۀبر  تنهانه هاآنایدئولوژی حاکم بر  ،درواقع. اندکردهترجمه 

ر شده منجستانسور خبری  نوعیبهو  مؤثر بودهت هم موضتوعا انتخاببلکه در  ،تأثیر گذاشتته
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منتشر  1304 ماهبهشتیارد 14که در تاری   ابتدا متن خبر هارسانهحال برای بررسی این  .استت

نقل  ،ایستتنا خبرگزاری دانشتتجویان ایران، جمله به جمله از ستتایت صتتورتبه گردیده استتت 

لازم به ذکر است قایسه خواهد گردید. از همان جمله مخواهد شتد و سز  با متن ترجمه شده 

 اغلب از شتتتیوۀ( انددادهبازتاب  1910که این خبر را در ماه مه )مورد مطالعه  یهارستتتانهکته 

و فقط در چند مورد محدود  اندکردهاستتتفاده  برای ترجمۀ این ستتخنرانی غیرمستتتقیم قولنقل

 .اندداشتهدکتر روحانی  سخنانمستقیم از  قولنقل

ن به تا به امروز تأیید کرده که ایرا 08نوبتت از ستتتال  18ی انرژی اتم یالمللنیبآژان   "

 ."تعهدات خود عمل کرده است

 منعک  گردیده است. لوموند  مۀفقط در روزنا جمهوررئی این بخش از سخنان 

 :لوموند
L’agence internationale de l’énergie atomique n’a cessé de confirmer depuis 

2014 que l’Iran respecte ses obligations. 

 .وفادارانه عمل کرده است کاملا بر این رسانه در ترجمه این بخش از خ

و تداوم در انجام عملی  تأکیدنشتتان دهندۀ  "ne cesser de"استتتفاده از ستتاختار ترکیبی 

که نشتان دهندۀ تعداد دقیق دفعات تأیید توسط آژان  هست،  18به عدد  حالدرعین، باشتدیم

 هارسانهبازتاب ندادن این قسمت مهم از سخنرانی در سایر  کهیدرصورتنشده است.  یااشتاره

ود همواره به مخاطب خبر طبق آن که  باشد هاآنایدئولوژیکی حاکم بر  ناشتی از تفکر تواندیم

 قیقتحبازتاب این  ، پ ستینن کشتوری است که به تعهدات خود پایبند که ایرا اندکردهالقاء 

 یاهدیپدو مترجمین برای جلوگیری از چنین  مغایرت خواهد داشتتتت اندگفته تاکنونبا آنچه 

 .اندبردهتکنیک حذف را به کار 

 ."از برجام خارج شویم میخواهینمامروز ما "

ین ا مدیاپارو سایت  لیبراستیون ۀروزنام در این تحقیق، تنها مورد مطالعه یهارستانه از میان

 .انددادهبخش را بازتاب 

 :لیبراسیون

 Pas question pour l’instant de se retirer de l’accord.  
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 :مدیاپار
 La République Islamique n’entend pas se retirer.  

، حالدرعین .رستتتانندیم خوبیبهقای روحانی را این دو ترجمه معنی و مفهوم ستتتخنان آ

که این  استتتفاده کرده "فعلا "به معنای  "pour l’instant "از قید زمانی   لیبراستتیونروزنامه 

که شاید بعدا  خروج ایران از برجام اتفاق بیفتد، البته  بخشدیمفرضیه را در ذهن مخاطب قوت 

در متن مبدأ انتخاب شده است.  "مروزا"معادلی برای واژۀ  عنوانبهاین عبارت  رستدیمبه نظر 

 به استفاده از زمان حال برای فعل جمله اکتفا کرده است. مدیاپارسایت 

ولی در تیتر خود  ،به این موضتتتوع نکرده استتتت یااشتتتارهدر متن خبر  لوموند  روزنامه

 :سدینویم
L’Iran […] en vue de son retrait de l’accord sur le nucléaire. 

یا  یریگکناره، ینینشعقب"به معنی  1روبرلغت  فرهنگ  طبقکه  "retrait"استتفاده از واژه 

ین ا کهازآنجایی. رساندیمرا  استت مبدأآنچه در متن  با معنایی متضتاد قا یدق ،استت "انصتراف

 مان ابتداو از ه شودیمقرار گرفته، حساسیت و توجه نسبت به آن بیشتر  عنوان خبردر  عبارت

در اینجا با  .کندیمرا دنبال از برجام  هدف خروج که ایران شتتتودیمبته مخاطب القاء  طوراین

 ،بلکه متضتتاد آن استتتنبوده مترادف آن  تنهانهکه  به جای کلمه دیرر یاکلمهجانشتتین کردن 

 مواجه هستیم.

 نظرصرف میدادیمانجام  تاکنونکشور اعلام کردیم که از دو اقدامی که  5امروز ما به سران "

 ."خواهیم کرد

 مورد مطالعه ذکر شده، یهارسانهدر تمام  به اشکال مختلف کهجمله فوق ، رستدیمبه نظر 

و  نیگزیواژهراهبردهای  کارگیریبهطریق  ازدستتتتخو  بیشتتتترین دستتتتکاری ایدئولوژیکی، 

این قابلیت را دارد که به طرز  ،با قرار گرفتن در قلب متن این بخش، .استتت شتتده ،جانشتتینی

   .کند ایران دچار دگرگونی و تحول عمیق نرر  مخاطب را نسبت به ایملاحظهقابل

 : لوموند

« L’Iran lance un compte à rebours […] » (Titre) 

« Téhéran cesse de respecter deux clauses de l’accord et lance un ultimatum 

aux Européens » 

                                                           
1.Robert 
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« L’Iran a renoncé à respecter deux clauses de l’accord […] » 

Egalité et Réconciliation : 

Accord 5+1 sur le nucléaire : « L’Iran suspend certains de ses engagements » 

(Titre) 

 : لوپوئن

Nucléaire : «Ultimatum de l’Iran, qui s’affranchit de certains engagements » 

(Titre) 

«Téhéran a lancé un ultimatum aux Européens … » 
 : فیرارو

Nucléaire : « L’Iran suspend des engagements et lance un ultimatum » (Titre) 

 : لیبراسیون

Iran : « L’accord nucléaire poursuit sa fission » (Titre) 

«L’Iran a lancé un ultimatum aux autres signataires encore … » 
 : مدیاپار

« L’Iran recule sur l’accord nucléaire, Trump bondit » (Titre) 

« Ils ont annoncé qu’ils revenaient sur deux de leurs engagements pris lors 

… » 

دستتتت  ییهامعادل، به چنین ایران به زبان فرانستتته هورجمرئی برای ترجمه کردن جمله  

 Annoncer, Proclamer "از قبیتتل  ییهتتامعتتادلدر فتتارستتتی،  "اعلتتام کردن": میابیتتیم

Réclamer, Informer, Déclarer"  واژگانی همچون  معتادل "اقتدام"در فرانستتته دارد؛" 

Démarche, Action, Effort" به افعالی از قبیل  "کردن نظرصتترف" استتت؛"Démunir, 

Remettre, Se Dessaisir "  در تیتر و متن شودیمکه مشاهده  طورهماناما ؛ شودیمترجمه ،

 تنهانه بعضتتا که  اندشتتدهجایرزین  ییهاجملهو  هاواژهمدنظر این عبارات با  یهارستتانهخبر 

 .  رسانندیمرا  هانآنیستند بلکه معنی و مفهومی درست در تضاد با  هاآنمترادف 

   "اعلام کردن" عبارتبرای 

 lance un" ستتاختاردر تیتر خود از یانه استتت، گراچپکه دارای مواضتتع  لوموندروزنامه 

compte à rebours" از واژه  خبر و در متن"ultimatum " .استفاده کرده است 
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ی مشهودی سیاس گیریموضع کنندیمکه سعی  مدیاپار و اگالیته رکونسیلیاسیون  یهاتیستا

به این  یااشتتتارهخود  یخبرهانه در متن و نه در تیتر ها باشتتتند، رومیانهنداشتتتته و نزدیک به 

   .اندنداشتهعبارات 

استتتفاده  " ultimatum"هم در تیتر و هم در متن خود از واژه  لوپوئن راستتتررای نامههفته

 کرده است.

 استفاده کرده است. " ultimatum"در تیتر خود از واژه  فیرارو راستررای روزنامه

ن به آن نکرده است ولی در مت یااشارهدر تیتر خود  ،لیبراسیون حزب سوسیالیست، روزنامه

 استفاده کرده است. " ultimatum"خبر از واژه 

آخرین شتترط همراه با تهدیدات برای به  " عنوانبهرا  "Ultimatum " فرهنگ لغت روبر

 ,sommation "از قبیتتل  ییهتتامترادف ؛ وکنتتدیمتتتعتریتف  "ت آوردن چتیتزیدستتت

commandement, exigence, intimidation, injonction, mise en demeure, ordre 
 برای آن برمیشمارد که همری به معنای تهدید و اخطار و دستور و حکم و ... هستند.  "

دکتر روحانی، اشتتاره مستتتقیمی به چنین این در حالی استتت که در متن فارستتی ستتخنرانی 

برداشت خود را که دارای بار ایدئولوژیک  انکه مترجم دهدیمو این نشان  مفاهیمی نشده است

مد نظر و هدفی که  یهارسانهتنها مواضتع ستیاستی  بوده در برگردان متن دخیل نموده استت.

جیه کننده استتتتفاده از چنین تو تواندیمبرای جهت دهی به ذهن و تفکر مخاطبین خود دارند، 

و از آن  "ultimatum"مترادف واژه  "اعلام کردن"و گرنه در خارج از این بافت  عباراتی باشد

جتتایرزین کردن  .نیستتتت " lancer un compte à rebours " کمتر مترادف اصتتتطلتتاد

ع ضد مواضناشتی از  ،دارند یترنیستنرفوق الذکر که بار منفی عبارات با  تریخنث یهامترادف

ن بدی .ایران اروپا را تهدید کرده است که هو در راستای القای این اید هاستترستانهایرانی این 

شتتده و افکار عمومی به ستتمت و ستتویی چهره ایران خدشتته دار  یاترجمه، طی چنین ترتیب

   .شودیمخاصی هدایت 

 "اقدام"واژه برای 

را که پیشتتتر از  واژهاولیه این  یهامعادلهیچ یک از مورد بررستتی  یهارستتانههیچ کدام از 

، اسیونلیبرو  لوموند یهاروزنامههمه به استثناء  ، بلکهاندنبردهفرهنگ همراه ذکر کردیم، به کار 
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به  این کلمه فرانستتتوی طبق فرهنگ روبر. اندنمودهجایرزین  " engagement "آن را با واژه 

دارد، پ  در اینجا نیز مشتتتاهده  "قول و اجبتار"از قبیتل  ییهتامترادفبوده و  "تعهتد"معنی 

که عموما  ناشتی از یک تصتمیم خودخواسته است و مبتنی بر اراده  "اقدام"که عبارت  شتودیم

 ، جایرزین شده است.سازدیمکه ایده جبر و مسلولیت را به ذهن متبادر  "تعهد"استت، با واژه 

کشتتتوری که از تعهدات خود  عنوانبهذهن مخاطب نتیجه این جایرزینی اینستتتت که ایران در 

 .شودیمجلوه داده  کندینمو به قول و قرار خود عمل  کندیمعدول 

 "کردن نظرصرف"برای فعل 

دو جای مختلف استفاده  در " renoncer à "و  " cesser de "از دو فعل  لوموندروزنامه 

کردن،  نظرصرف"و  "کردن، قطع کردن  خاتمه دادن، تمام "به ترتیب به معنی  که  کرده استت

 است. "پاپ  کشیدن، چشم پوشیدن

 این قسمت را بازتاب نداده است. اگالیته رکونسیلیاسیونسایت 

، رها آزاد شتتتدن "معنی به  که تفاده کردهاستت "S’affranchir "  از فعل لوپوئن نامههفته

 .است "شدن، خلاص شدن 

به حال تعلیق درآوردن،  "به معنی  که استفاده کرده "Suspendre " از فعل فیراروروزنامه 

 است. "معلق کردن 

را به کاربرده، اما آن را با  " cesser de "ساختارلوموند همچون روزنامه  لیبراسیونروزنامه 

متوقف کردن اجرا، توقف پیاده "که ترکیب حاصله به معنی  همنشتین کرده "appliquer"فعل 

 .باشدیم "سازی

تجدید نظر کردن، "که به معنی  استفاده کرده " Revenir sur "ستاختار از  مدیاپار ستایت

 است. "عهد شکستن

 یهارسانهساختارهای فعلی گزینش شده توسط از  هرکدام، شتودیمهمانرونه که مشتاهده 

ساده و  یاوهیشتبه هیچکدام  البته و هستتندمختلفی اولیه و ثانویه معانی  حاوی زبانفرانستوی

شتتدید تترکیب و ، بلکه آن را با مفاهیم دیرری رستتانندینمرا  "کردن نظرصتترف"خنثی معنای 

معادل  نیترکینزدیعنی  " renoncer à "که عبارت  لوموند یگراچپحتی روزنامۀ  .کنندیم

را به کار برده، در بخشتتی دیرر از متن همین خبر، آن را با  "کردن نظرصتترف"فرانستتوی فعل 
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"cesser de respecter"  یهاهرسان بنابراین،؛ جایرزین کرده استت "توقف پایبندی"به معنی 

 و هاآنو یا از تعلیق  اندگفتهستتتخن  تعهدات ایران عدم رعایتیا از  کلی طوربهمورد مطالعه 

 یهاسانهرکشور فرانسه و به تبع آن ایدئولوژی حاکم بر  جانشتینی واژگان نشتأت گرفته ازاین 

ست یایران را در مقام کشوری که به تعهدات خود پایبند ن ستعی دارندکه  استت زبانانستویفر

 معرفی نمایند. 

مخاطب گروه مربوط بته ترجمته در این گزیتده از ستتتخنرانی  قتابتل تتأمتل آخرین مورد

و هم کشورهای روسیه  شده اروپائیان شامل هم که است "کشور 5ستران " یعنی جمهوررئی 

 از برای ترجمه این بخشترجیح داده  لوپوئن یگراراستتتت نامههفتهاما ؛ را در بردارد و چین

 شودیماین جانشینی ایدئولوژیک باعث  ؛داستفاده کن "هاییاروپا" به معنی "Européens"واژه

ه ، با توجه بهستتتند اروپائیانفقط  ریاستتت جمهوری ایران که مخاطب فکر کند طرف صتتحبت

 عنوانهبایران ، بار دیرر شتتده استتتاز واژه تهدید استتتفاده  این رستتانه نیز خبر یابتدادر  اینکه

 در ذهن مخاطب غربی، یک بعدو  شتتتودیمجلوه داده  کندیمکته اروپتا را تهدید  کشتتتوری

که  تفسیر دیرری .گرددیمکه موجب انزجار و وحشت او  ردیگیمبرای ایران شکل  تروریستی

یان فرانستتوی، این گراراستتتاز این جانشتتینی برداشتتت کرد این استتت که از دیدگاه  توانیم

و منافع روستتیه و چین با چنین  به ضتترر ستته کشتتور اروپایی خواهد بود صتترفا تصتتمیم ایران 

 اقدامی به خطر نخواهد افتاد. 

ما به و  بود یعنی هر وقت مواد غنی شتتده به یک بیان ستتاده دو فر درواقعاین دو اقدام " 

ما اضتتافه بر آن را به کشتتوری دیرر می فروختیم ... و هر وقت تولید  دیرستتیمکیلو گرم  399

ما مقدار اضتتافه را به کشتتوری می فروختیم، ... نه  کردیمن تجاوز تُ 139از آب ستتنرین ایران 

 ".میفروشینماورانیوم غنی شده و نه آب سنرین را از امروز 

این قسمت از سخنان ریی  جمهور را  فیرارو محافظه کارو  لوموند یگراچپ یهاروزنامه

 .اندندادهبازتاب 

 :اگالیته رکونسیلیاسیون
La nation perse cesserait désormais de limiter ses réserves d’eau lourde et 

d’uranium enrichi …  
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 :لوپوئن
L’Iran cesse désormais de limiter ses réserves d’eau lourde et d’uranium 

enrichi. 

 :لیبراسیون
L’Iran ne limitera plus ses réserves d’eau lourde et d’uranium, deux éléments 

essentiels à la fabrication d’une arme nucléaire. 
 :مدیاپار

… Téhéran … conservera l’uranium enrichi au-delà du seuil 3,67% (suffisant 

pour des réacteurs nucléaires civils, mais pas assez pour une bombe atomique) 

et l’eau lourde qui permet de refroidir les centrales nucléaires.  
أویل و ت به همراه غیرمستقیم هایقولنقلدر این بخش از سخنان دکتر روحانی، بار دیرر با 

 که در هیچ یاواژه، هاواژههستتیم. در رابطه با جانشینی مواجه  دارجهتهای متفاوت و تفستیر

به درستتی ترجمه نشتده و جایرزین مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده  هارستانهیک از این 

 " اندکردهبرای آن انتخاب  هارستتانهمعادلی که بیشتتتر این استتت.  "میفروشتتینم"استتت، فعل 

limiter" به  ،درواقع و استتت "حدود چیزی را تعیین کردن، محدود کردن"به معنی  که استتت

. "فروختن"و نه مستقیما  به خود عمل  یکی از نتایج و پیامدهای حاصتل از فرو  اشتاره دارد

، با حفظ و نرهداری کردن"به معنی  استتتفاده نموده که "conserver " از واژه مدیاپار ستتایت

 .تاس ترکینزدبه عدم فرو   بازهم معادل دقیقی نیست، اما و البته است "خود نراه داشتن

که جانشینی یک واژه موجب تغییر معنای کلی جمله  میشتویممورد هم متوجه پ  در این 

دیرر حاضر نیست حد و حدودی را که ایران  رستاندیمبه این باور  را شتده استت و مخاطب

ن رعایت کند، بلکه قصد دارد از محدودۀ سنری یهاآببرای ذخیره کردن اورانیوم غنی شده و 

که این مسلله مخاطرات جدی را در برخواهد داشت.  مشتخ  شده و ظرفیت معین فراتر برود

 و لیبراستتیون  روزنامه ارائه شتتده توستتط یهاترجمه در توانیمرا  یحائز اهمیت ۀنکت در اینجا،

 ار توضیحی یاجمله ، دو رسانه در پی درج خبر آن هم اینکه اینملاحظه کرد،  مدیاپارستایت 

ی بمب اتم را ساخت ایران از این کار غایی هدفتلویحا  که  اندکردهخود اضتافه  یخبربه متن 

این دو محصول پایه اصلی ساختن سلاد اتمی "نوشته است:  لیبراسیون  . روزنامهکندیممعرفی 

کتورهای اتمی برای اورانیوم برای ساخت رآاین مقدار "نوشته است:  مدیاپارستایت  ؛ و"استت
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پیام  مضمون این ."ولی برای ساخت بمب اتم کافی نیست ،غیر نظامی کافی است یهااستتفاده

فرضیۀ ساخت بمب اتمی توسط ایران را  آشکاراو  شودیممخاطب منتقل  روشتنی به پنهانی به

 رکشو یارسانهبر فضتتای ایدئولوژی حاکم . مستلما ، این اقدام نیز در راستتای بخشتدیمقوت 

 .کندیممتهم ساخت سلاد اتمی  به دنبال کردن پروژۀایران را  وارهکه هم فرانسه است

اعلام ، 5+1 ،روز استتت. به طرف مقابل 69البته این اقدام برای "رئی  شتتورای امنیت ملی: 

مدند و با هم صتتتحبت پای میز مذاکره آ روز 69برجام ظرف  یهاطرفکته اگر همته  میکنیم

ما به  ،در موضوع نفت و بانک تأمین شد مخصتوصا لی ما کردیم و به نتیجه رستیدیم و منافع م

ما  ،روز دیرر به جبران پرداختند 69حداکثر از امروز تا  هاآنیعنی اگر ؛ نقطته اول برمی گردیم

نرسیدیم دو اقدام دیرر  یاجهینتروز به  69پایان ولی اگر در  ،هم به شترایط امروز برمی گردیم

 ."را پیش خواهیم گرفت

بازتاب نداده  اصتتلا این بخش مهم از ستتخنان آقای دکتر روحانی را  لوموند ۀ لوموندروزنام

 ؛گذاشته استسرگردان  اقدامی که پیشتتر بدان اشتاره شتدو مخاطب خود را در چرایی  استت

مخاطبان این رستتانه به این باور خواهند رستتید که ایران بدون دلیل تصتتمیم به حفظ  مستتلما 

 که ایران کشوری قابل غالباستت و یک بار دیرر این ایده  گرفتهاورانیوم و آب ستنرین خود 

در این بخش از ستتخنان را نیز  مدیاپارستتایت   .شتتودیمحاکم مخاطبان  ذهن براعتماد نیستتت 

 است. ترجمه خود حذف کرده

 :اگالیته رکونسیلیاسیون
Téhéran donne 60 jours aux pays faisant encore partie du JCPOA pour rendre 

opérationnels leurs engagements en particulier dans les secteurs pétrolier et 

bancaire.  
 "...ی کنند، اجراییو بانک ینفت یهاحوزهدر  ویژهبهتا تعهدات خود را، ...  "

 :لوپوئن
… leur donnant deux mois pour trouver une solution permettant de sortir 

réellement les secteurs pétrolier et bancaire iraniens de leur isolement 

provoqué …  
اد ایج از انزوای ایران را یو بانک ینفت یهاحوزه امکان خروج راه حلی پیدا کنند کهتا ...  "

 "...  فراهم کند هاآنبرای  شده
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 :فیرارو
… en donnant 60 jours aux autres signataires pour tenter de sauver le dit-

accord.  

Le président Hassan Rohani a donc donné 60 jours aux autres signataires pour 

tenter de sauver l’accord et de mettre en œuvre leurs promesses de protéger 

les secteurs bancaire et pétrolier contre les sanctions de Washington.  
 ".تلا  کنندبرای نجات توافق تا ...  "

 یهاحوزهاز  مایتپیدا کنند و تعهدات خود را درباره ح یاچارهبرای نجات توافق تا ...  "

 "واشنرتن اجرایی نمایند. یهامیتحربانکی و نفتی در مقابل 

 :لیبراسیون
… leur donnant 60 jours pour rendre opérationnels leurs engagements, en 

particulier dans les secteurs pétrolier et bancaire, s’ils ne se plient pas à ces 

exigences, Téhéran menace de suspendre l’exécution de deux mesures clés de 

l’accord.   
و اگر به  اجرایی نمایند نفتی و بانکی، یهاحوزهدر  مخصتتتوصتتتا ، تعهدات خود راتا ...  "

درخواستتتت ایران تن نتدهند، تهران تهدید کرده استتتت که دو تعهد کلیدی توافقنامه را معلق 

 ".کندیم

و  هااستتتتیستتتدر ادامه همان  ،مورد مطالعه یهارستتتانهکه مشتتتخ  استتتت  طورهمان

 5+1خواستتتار مذاکره مستتتقیم با کشتتورهای  از ذکر این نکته که ایران ،حاکم یهایدئولوژیا

نوعی  این رویکرد را توانیمکه  اندکردهو در ترجمه خبر آن را حذف جتناب ورزیده ستتتت اا

 که مفهومی اندشتتدهجایرزین  ییهاجملهکلیدی این بخش با  یهاجمله. نامیدستتانستتور خبری 

برای دادن تصتتتویری مخدو  از ایران  هاآندارند و نقش ایدئولوژی حاکم بر متفاوت  ملتا کتا

 است. واضح کاملا 

 طوراینو  اندنکردهتوجه ای  "منافع ملی"به واژه  هارسانههیچکدام از این  ،مضتاف بر این

 اروروزنامۀ فیر. باشتتتندیمنفتی و بانکی مد نظر  یهاحوزهکه فقط  اندکردهوانمود به مخاطبان 

نین به چ مستتتقیمیاشتتاره ه در متن اصتتلی ک، در حالیاز تلا  برای نجات توافق نوشتتته استتت

  چیزی نشده است.
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 69ز نره داشتتته شود، بعد ا  %3667ح در برجام توافق بر این بود که غنی ستازی در ستط" 

نخواهد بود. بنا ما مطرد  روز ما از این اقدام خودداری خواهیم کرد یعنی دیرر ستتتطحی برای

کتور آب ستتنرین اراک با همکاری کشتتورهای دیرر نوستتازی شتتود اما در مستتیر انجام بود رآ

 ".میکنیمروز ... اراک را تکمیل  69بعد از متوقف شد ... 

بار دیرر این بخش مهم از  مدیاپار و اگالیته رکونستتیلیاستتیون یهاتیستتاو  لوموندروزنامه 

 .اندندادهسخنان را بازتاب 

 در این باره نوشته است: لوپوئن نامههفته

« Sans réponse satisfaisante sous 60 jours, nous cesserons d’observer les 

restrictions consentis sur le degré d’enrichissement de l’uranium et l’Iran 

reprendra son projet de construction d’un réacteur à eau lourde à Arak, mis 

en sommeil conformément à l’accord de Vienne. » 
وسازی ن برای سایر کشورها قول مساعد قستمت مربوط به تنهانه نامههفتهاین  در اینجا نیز،

 به معنی « mis en sommeil » ، بلکه به در ادامه اصتطلادکتور اراک را مطرد نکرده استترآ

بر خلاف  القاء کند که طوراین تا به کار بردهدر خصوص این رآکتور را  "همدار خارج شتداز "

از  خود رامتوقف شده  یاهسته یهاتیفعال خواهدیمقراردادی که در وین امضتاء شتده، ایران 

 و اراک داده شده است تکمیل این رآکتور دردر صتورتیکه در متن اصتلی، خبر از  بریرد،ستر 

 ور از مدار خارج شده است.هیچ جا گفته نشده که این رآکت

قابل قبولی وفادارانه عمل کرده  تا حد در ترجمه متن این بخش فیرارو روزنامۀ محافظه کار

 است.

 :آورده است لیبراسیونروزنامه 
« … la suspension de l’enrichissement d’uranium à un taux supérieur à 3,67% 

(suffisant pour le nucléaire civil, alors que l’usage militaire nécessite un taux 

de 90%) et la modification de son réacteur à l’eau lourde d’Arak. » 

ن کرده که این درصد پایی تأکیدلیست، در داخل پرانتز نزدیک به حزب ستوسیااین روزنامه 

، در حالیکه برای دستتتیابی به اهداف باشتتدیمغنی ستتازی تنها برای اهداف صتتلح آمیز کافی 

 " از واژه "نوسازی"به جای واژه  اما؛ غنی ستازی را به نود درصتد رستاند ستتیبایمنظامی 

modification "  که این  استتتتفاده کرده استتتتاراک  رآکتوررابطه با در  "تغییرات"به معنی
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ب به مخاط طوراینو ممکن استتت  را متبادر کند یترگستتتردهدامنه معنایی  تواندیمجانشتتینی 

مستیر فعالیت ایران را عوض کند و در راستای دست یابی به  تواندیمتغییرات این که  القاء کند

 .باشد یاهستهسلاد 

  گیرینتیجه

خود در قالب  یهاشتتهیاندمثابه موجودی اجتماعی همواره بر القاء احستتاستتات و انستتان به

ی از بر اساس نظام ،متون سیاسی ویژهبهو  گفتمان و متون تلا  مستتمر ورزیده استت. هر متن

متغیرهتای فرازبتانی نظیر فرهنگ، تاری ، روابط قدرت، ستتتیاستتتت، قوانین حاکم بر جامعه و 

 عنوانبه. مترجم نیز شتتودیمو توستتط نویستتنده ستتازماندهی  ردیگیمشتتکل  هاتیمحدود

اظهار داشتتتت که  گونهاین توانیم، درواقع. نیستتتتتن از این قاعده مستتتتثنی مبتازآفریننده 

این  هندۀد بازتاب نوعیبه، آن در زبان مقصد و مترجمِ مبدأگفتمان  ۀزبانی نویستند یهانشیگز

و  عاری از بار ایدئولوژیک باشتد طورکلیهب تواندینمی و لذا هیچ متن استتمتغیرهای فرازبانی 

 این زند.زبانی را رقم می یهاصتتورتاز این ایدئولوژی استتت که چرونری استتتفاده  استتاستتاٌ

سوق مختلف زبانی  یهایکاردستت مترجم را به ستمت ممکن استت  هاتیمحدودمتغیرها و 

 از ، در راستتتتای ترجمۀ آن،یک اثر مجدد خلق منظوربه تواندیمدهنتد. بتدین ترتیب، مترجم 

 یبه نحو تا حدودی تغییر داده و را مبدأپیام متن  کهواژگان و ستاختارهای خاصی بهره جوید 

. ندکبه خواننده القا  را بیش از گوینده یا نویستتتنده مبدأ خودمنویات و نظریات که  منتقتل کند

ک الروی فکری و هدف ایدئولوژیکی و ستتتاختارها در اثر هر مترجم از ی هتاواژهگزینش  پ 

بلکه   ،چنین ادعا نمود که فرآیند ترجمه بازتولیدی وفادارانه نیستتت توانیم و دینمایمپیروی 

گاهی حتی با ایجاد تغییرات زبانی و که  است یادهیستنجانتخاب، تولید و گردآوری آگاهانه و 

یا  و کرده مفاهیم پرهیز برخی اطلاعات و بخشتتتی ازاز انتقال  زیرکانه،بکتارگیری راهبردهای 

ولوژی ایدئ تابع تواندیم مبدأگفتمان پیام  . بتدین ترتیب،دیتنمتایمواقعیتت را دچتار تحریف 

 مترجم قرار بریرد.

تلویزیون، اطلاعات به دست  ویژهبهو  هارستانهاز رهرذر  بیشتتر مردم که عصتر حاضتردر 

گزار  ستتوگیرانه، ارائه  ،(377: 1340 )کاستتتلز، دستتازنیمو باور ستتیاستتی خود را  آورندیم
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و در روزگاری که از شده باور سیاسی کاذب  طرفی منجر به ایجادنادرست و دروغ به مردم، از 

روند جا به جایی اطلاعات، روزگار اطلاعات نامیده شتتده، منافع ملی  روی شتتتاب و جهانریریِ

 ستتازیزیرا اعتماد ؛کندیمبی اعتماد  هارستتانهدیرر، مردم را به  طرفو از  اندازدیمرا به خطر 

 هارستتانهقاعدتا  . ستتیاستتی خاص و رادیکال استتتمستتتلزم وجود فاصتتله نستتبی از مواضتتع 

 اصتتلی هدف چراکه، بلکه باید به گزار  دادن اکتفا کنند، ریرندبطرف کستتی را بایستتت نمی

عد باشد و بی ااید مستند باشد، عقاید باید طبق قوتحلیل و تفسیر اخبار ب انتقال اطلاعات استت.

 .(370-374: )همان طرفی یک قاعده است

یک از این قواعد در دنیای امروز هیچدر پژوهش حاضتر نشتان داده شده،  گونه کههماناما 

دستتخو  عقاید ایدئولوژیکی سیاستمداران خود می گردنند و در  هارستانهو  شتوندینم اجرا

با بررستتی چند رستتانه فرانستته زبان  در این تحقیق. کنندینمبی طرفی را رعایت  انتقال اخبار

ستتخنان دکتر حستتن روحانی،  اصتتلیمتن  هارستتانهکدام از این هیچ مشتتاهده شتتد که اولا 

مدنظر خود  یهادگاهید، بلکه بر طبق اندندادهکامل بازتاب  صتتتورتبتهرا  ایران جمهوررئی 

 یمغیرمستقنقل قول  صورتبهو  ترجمه کردهگزینش و از ستخنان ایشان را  کوتاهی یهابخش

امل ترجمه ک چراکه ؛. البته این مستتلله قابل درک استتتاندنمودهارائه  زبانفرانستتوی به مخاطب

نسه زبان خارج بوده و با توجه به محدودیت ساختار ستخنرانی ایشتان از حوصتله مخاطب فرا

اما نکته حائز اهمیت این استتتت که از این ؛ ان پذیر نبوده استتتتمورد مطالعه امک یهارستتتانه

 هاآنبدون ترجمه جملات قبل و بعد از اتنخاب و ترجمه شتتده استتت که  ییهادهیگزستتخنان 

این احستاس به خواننده القاء خواهد شد  درنتیجهو  ابدیینممفهوم روشتن و صتریح آن انتقال 

هدید بلکه دنیا را هم ت ،به تعهدات خود پایبند باشد هدخواینم تنهانهکه ایران کشوری است که 

ه همنشینی و ب یهارابطهانتخاب واژگانی مترجمان طبق آنچه توضتیح داده شد از  دوماٌ، .کندیم

نقش که  دهدیمانتخاب به وضتتود نشتتان متأثر گردیده استتت و این  خصتتوص جانشتتینی

که نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر کشور فرانسه در قبال  هارستانهایدئولوژی حاکم بر این 

ی آقای در سخنران. منفی بیشتر نمود پیدا کرده است ربا با ییهامترادفانتخاب در  ،ایران استت

طرد شتتده استتت که در م یمهم ایران، موضتتوعات بستتیار جمهوررئی دکتر حستتن روحانی، 

فقط  ،که مورد بررسی قرار گرفتند یفرانسته زبان یهارستانهاین ستخنرانی در ترجمه و بازتاب 
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 یکی توانیمث مطرد شده که با توجه به مباح ناق  ترجمه شتده طوربهچند موضتوع آن هم 

تولی فرانسه زبان مس یهارسانهرا تفکر ایدئولوژیکی دانست که بر  هاآنمنعک  نشدن  از دلایل

دکتر روحانی هم که ترجمه  یکه ذکر شتد محورهایی از سخنان آقا طورهمان همچنین،. استت

ه این ک جانشین شده است یهاواژهنیز دستخو  تغییراتی در بافت زبانی و استفاده از  اندشتده

موضوع باعث گردیده است پیام حقیقی این سخنان به مخاطب فرانسه زبان رسانده نشود و بار 

تیزه س یاچهرهشتور فرانسته موجب گردیده است که از ایران دیرر تأثیر ایدئولوژی حاکم بر ک

 ماد به مخاطب فرانسوی القاء گردد.جو، نامطملن و غیر قابل اعت

ین افرانسوی در ترجمه  یهارستانهایدئولوژی مترجمان  خصتوص نقش و تأثیر دربنابراین 

ستته م بر کشتتور فرانایدئولوژی حاک تحت تأثیر  کهمورد مطالعه  یهارستتانهگفت  توانیمخبر، 

القاء  نظورمبه هاواژه، همنشینی و جانشینی گزینیواژهاز منظر رویکرد بافت زبانی یعنی هستتند 

 .اندبردهآنچه خود به آن باور دارند به مخاطبان خود از این رویکرد به میزان قابل توجهی بهره 
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