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استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه ،دانشگاه تهران.
نادیا صدیقی
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه ،دانشگاه تهران.

چکیده
نقش بافت-زبانی-سیاسی-اجتماعی در درک و دریافت متن ،اساسی و انکارناپذیر است.
طبق نظریۀ بافت زبانی ،روابط همنشینی و جانشینی و ساختار نحوی بستر شکلگیری معنی
را میسازند .در این راستا ،مترجمان میتوانند بهمنظور القای ایدئولوژی و پیام موردنظر خود،
طی روند ترجمه متن ،از راهبردهای مختلفی برای ایجاد تغییر در بافت آن و درنتیجه در
معنای آن استفاده کنند .هدف از تحقیق حاضر بررسی نحوۀ تأثیرگذاری ایدئولوژی بر روند
ترجمه متون سیاسی در رسانههای خبری است .بدین منظور ،متن سخنرانی دکتر حسن
روحانی در خصوص تصمیم ایران برای کاهش تعهدات خود در توافقنامه برجام بهعنوان
متن مبدأ انتخابشده و ترجمۀ آن به زبان فرانسه در چند رسانه مکتوب و سایت
فرانسویزبان ،بر طبق نظریه بافت زبانی مورد تحلیل و واکاوی ،قرار گرفته است .مطالعۀ
موردی ترجمههای فرانسوی ارائهشده از این متن توسط یک هفتهنامه ،سه روزنامه و دو
سایت خبری فرانسویزبان که از میان هر دو طیف راستگرا و چپگرا گزینششدهاند ،مبین
نکات جالبی در خصوص کمیت و کیفیت تأثیرات ایدئولوژی و خطمشی سیاسی رسانهها
بر ترجمه یک متن یا سخن مشخصی است .یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که رویه
و مواضع سیاسی هر رسانه ،بر پایۀ تکنیکهای انتخاب واژگان و ساختارهای دستوری ،باعث
ایجاد تغییراتی در متن ازجمله حذف یا تعدیل میشود که منتهی به ایجاد متنی در زبان مقصد
میشود که با هدف و تفکر اولیۀ مدنظر در متن مبدأ متفاوت و بعضا حتی در تضاد میباشند.
کلیدواژهها :ترجمه ،ایدئولوژی ،رسانه ،بافت زبانی ،رابطه همنشینی و رابطه جانشینی
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مقدمه
ایدئولوژی ازجمله اصطلاحاتی است که در طول زمان ،به فراخور تحولات تاریخی ،سیاسی
و اجتماعی ،دستتتخو

دگرگونیهای معنایی شتتده استتت .همچنان نیز اجماعی در خصتتوص

مفهوم دقیق آن وجود ندارد و متفکران و نویستتندگان حوزههای مختلف تعاریف متفاوتی را از
این واژه مد نظر قرار میدهند.
فرهنگ معین واژه ایدئولوژی را اینگونه تعریف میکند" :انواع و اقستام سیستمهای فکری
و فلستتفی و منجمله مذهب که بهنوعی در تعیین خطمشتتی ،عمل یا موضتتعگیری معتقدان به
آنها در مسائل سیاسی-اجتماعی مؤثر باشد".
نقش ایدئولوژی در ترجمه بهویژه در ترجمه متون ستتیاستتی مطبوعاتی همواره مورد توجه
مترجمان و پژوهشترران این عرصته واقع شتده است .نظریهپردازان مطالعات ترجمه و ترجمه
شتتتنتاستتتی بر این بتاورند که طی تمام مراحل ترجمه یک متن ،ایدئولوژی مترجم میتواند بر
تصمیمگیریهای وی تأثیر مشهود و قابلملاحظهای داشته باشد ،چراکه طی این فعالیت ذهنی و
آگاهانه ،مترجم میتواند از بین چندین واژه مترادف و نزدیک به هم گزینهای را انتخاب کند که
القاء کنندۀ بار معنایی خاص و همستو با خطمشی وی باشد .راهکارهایی که مترجم از آنها در
راستتتای تدوین متن مقصتتد استتتفاده میکند ،ازجمله گزینش ستتاختاربندیهای مناستتب برای
جملتات ،نیز میتوانتد برخوردار از ظرافتتها و پیچیدگیهای زبانی باشتتتد که مؤید و مکمل
جهتگیریهای سیاسی و تفکرات اجتماعی خاص او باشد.
امروزه ،ترجمه اخبار سیاسی یکی از مهمترین فعالیتهای رسانههای خبری است .طبق نظر
وندایک ( ،)Van Dijk, T. A, 2004نویستتندگان و مترجمان متون ستتیاستتی همواره بهمنظور
انعکاس افکار ،ایدئولوژی ،باورهای ستتیاستتی خود و نظام حاکم بر جامعهشتتان از راهبردهای
ایدئولوژیک بهره میجویند تا به برجستتتهستتازی و یا کمرنگ ستتازی رویدادها و کنش گران
ستتیاستتی بزردازند .این بدان معنی استتت که رستتانههای خبری انواع تکنیکها و تدابیر را مورد
استتفاده قرار میدهند تا اهمیت اخبار ستیاسی را در جهت عقاید سیاسی خود کم یا زیاد جلوه
دهند .ازجمله این تغییرات میتوان به تغییر واژگان و ستتتاختارهای نحوی که موضتتتوع مورد
بحث این تحقیق استتت اشتتاره کرد .در ترجمه متون ستتیاستتی ،معمولا مترجم بهصتترف انتقال
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متن

ایدئولوژی خاصتتتی را دنبال میکرده ،او نیز تفکر و خطمشتتتی مد نظر خود را از طریق ایجاد
تغییرات ظریف و بعضتا نامحستوس در متن مقصد وارد کند .درواقع ،فرآیند ترجمه فرصتی را
برای مترجم فراهم میآورد تا در عین انتقال متن یک نویستتنده ،در ایدئولوژی و پیام او دستتت
ببرد .با توجه به اینکه ترجمه متون ستتتیاستتتی بیش از هر چیز تابع متغیرهای فرازبانی استتتت،
میتوان اذعان داشتت که این دستکاریها ،انتخابهای جهتدار و راهبردهای گزینششده عملا
در خدمت ایدئولوژی مترجمان است.
روش تحقیق
تحقیق حاضتتر بر آن استتت تا با استتتفاده از شتتیوه توصتتیفی-تحلیلی و در چارچوب نظریه
بافت زبانی بر استاس پژوهشهای زبانشتناستان نامیای چون پالمر ،نایدا ،فرث ،مالینوفسکی،
چامستکی ،هایمز ،مارتینه ،ستوسور ،بالی ،گری

و کاپلان ،دلایل ایدئولوژیکی انتخاب واژگانی

رستتانههای مکتوب فرانستته زبان را بررستتی نماید .بدین منظور ،نرارندگان به بررستتی ترجمه
سخنان دکتر حسن روحانی ،رئی جمهور ایران ،درباره تصمیم ایران برای کاهش تعهدات خود
در برجام ،در رستانههای فرانسه زبان از طیفهای مختلف سیاسی میپردازند و واژگان استفاده
شتده در این رستانهها را برای ترجمه این ستخنرانی بر پایۀ روابط همنشتتینی و جانشینی مورد
تحلیل قرار میدهند.
متن اصتلی ستتخنرانی دکتر حستتن روحانی از ستایت خبرگزاری دانشتتجویان ایران ،ایستتنا،
استخراج شده است و رسانههای مورد مطالعه که به شیوۀ خودگزینی و با رعایت اصل تنوع در
طیف فکری راستگرا و چپگرا انتخاب شدهاند ،عبارتند از:
 هفتهنامه لوپوئن ()Le Point
 روزنامه لوموند ()Le Monde
 روزنامه لیبراسیون ()Libération
 روزنامه فیرارو ()Figaro
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 سایت اگالیته رکونسیلیاسیون)Égalité et Réconciliation( 1
 سایت مدیاپارت)Mediapart( 2
در این تحقیق ،ابتدا اطلاعات ضتتتروری از طریق مراجعه به ستتتایت روزنامههای موردنظر
جمع آوری شتتده استتت و ستتز

با تجزیهوتحلیل دادهها و مطابقت گزیدههایی از متن مبدأ با

ترجمه همان گزیدهها در زبان مقصتتد ،در صتتدد یافتن دلیل بهکارگیری واژهها و ارتباط آنها با
ایدئولوژی مد نظر مترجمان برآمدهایم.
پرسشهای تحقیق
در این تحقیق همانطور که اشتتاره شتتد به نقش مهم بافت زبانی در ترجمه متون ستتیاستتی
بهطور عام و در ترجمه متن یکی از ستتخنرانیهای دکتر حستتن روحانی بهطور خاص پرداخته
خواهد شتد و به این پرستشها پاست داده خواهد شد که :بافت زبانی چیست؟ چه تأثیری در
ترجمه متون ستتیاستتی بهطور عام دارد؟ تأثیر آن در ترجمه ستتخنان رئی جمهور ایران به چه
صورت نمود پیدا کرده است؟
مشکلات تحقیق
از مهمترین مشتکلاتی که نرارندگان با آن روبهرو بودهاند این استت که دسترسی به سایت
روزنامههای فرانسته زبان بهستادگی میسر نبوده ،چراکه غیر از چند رسانه ،استفاده از متن کامل
اخبار و آرشتیو ستایر سایتها مستلزم پرداخت هزینه آبونمان بهصورت آنلاین میباشد که این
امر نیز با توجه به تحریمهای بانکی علیه کشورمان با پیچیدگیهایی روبهروست.
یکی دیرر از مستتتائلی کته نرتارنتدگان با آن مواجه بودهاند ،عدم امکان تطبیق کامل متون
ترجمه شتتده توستتط این رستتانهها با متن اصتتلی خبر بوده ،زیرا تقریبا تمامی این رستتانهها از
نقلقولهای غیرمستتقیم استتفاده میکنند و این مستلله سبب میشد که مطابقت دادن صحیح و
دقیق متن با ترجمه آن تا حدودی مشتکل باشتد .درعینحال  ،یک سخنرانی شفاهی که متن آن

)1.Égalité et Réconciliation (https://www.egaliteetreconciliation.fr/
)2. Mediapart (https://www.mediapart.fr/
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توستط رستانههای داخلی و خارجی بهصورت مکتوب درآمده بهعنوان متن مبدأ انتخاب شد تا
به مرتفع شدن این معضل کمک شود.
پیشینه تحقیق
با توجه به اهمیت بررسی نقش و تأثیر ایدئولوژی در فرآیند ترجمه تاکنون تحقیقات زیادی
در این خصتوص انجام شتده که هرکدام از آنها این رابطه انکارناپذیر را در دستهای خاص از
متون اعم از دینی ،ستتیاستتی ،یا ادبی بررستتی کردهاند .از میان این پژوهشها ،میتوان به مقاله
زهرا میرزا و علیرضا خانجان با عنوان "بازنمود ایدئولوژی و قدرت در ترجمه" ،1مقاله " نقش
ایدئولوژی در ترجمههای قرآنی" 2اثر آقایان مصتفاجهرمی و همکاران و نیز مقاله " جنسیت و
ایدئولوژی در ترجمه با رویکرد تحلیل انتقادی کلام" 3نوشتتته خانمها احمدی پور و رضتتایی و
همچنین مقاله خانم هدی زمانی ستتترزنده با عنوان " نقش ایدئولوژی کشتتتور در ترجمه اخبار
سیاسی رسانه" 4اشاره کرد .در تمام این مقالات که در چارچوب رویکردها و نظریات مختلف
قرار گرفتهاند ،تکیه بر ترجمههای صتورت گرفته در حیطه زبانهای عربی یا انرلیستی میباشد
و مثالهای ذکر شتتده جهت نشتتان دادن نمونههای ملموس از تأثیرات مدنظر ،از همین دو زبان
میباشد .طبق بررسیهای انجام شده تاکنون پژوهشی در خصوص بعد ایدئولوژیک ترجمههای
فارستتی-فرانستته و بالعک

و با تکیه بر نظریۀ بافت زبانی صتتورت نررفته استتت .با توجه به

مواضتع ستیاسی خاص کشور فرانسه و بهویژه نقش مهم این کشور در تصمیمگیریهای گروه
 ،5+1این موضتتتوع میتواند از اهمیت و جذابیت کافی برای علاقهمندان به حوزههای مطالعاتی

 .1میرزا ،زهرا؛ خانجان ،علیرضا؛ "بازنمود ایدئولوژی و قدرت در ترجمه" ،مطالعات ترجمه ،زمستان  ،48دوره  ،3شماره
 ،11صفحات  7تا .14
 .1مصفاجهرمی ،ابوالفضل؛ میمنه جهرمی ،حیدرعلی؛ کتابی ،سعید؛ " نقش ایدئولوژی در ترجمههای قرآنی" ،مطالعات
ترجمه ،تابستان  ،47دوره  ،6شماره  ،11صفحات  81تا .54
 .3احمدی پور ،طاهره؛ رضایی ،عذرا؛ " جنسیت و ایدئولوژی در ترجمه با رویکرد تحلیل انتقادی کلام" ،مطالعات ترجمه،
پاییز  ،09دوره  ،0شماره  ،35صفحات  115تا .118
 .8زمانی سرزنده ،هدی؛ " نقش ایدئولوژی کشور در ترجمه اخبار سیاسی رسانه" ،مطالعات ترجمه ،بهار  ،01دوره ،19
شماره  ،37صفحات  74تا .47
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علوم ستیاستی و زبان فرانسته برخوردار باشد و جلوههای جدیدی از نقش عوامل فرازبانی در
ترجمه را نمایان سازد.
مبانی نظری تحقیق
بافت زبانی

در معناشتناسی ،بافت را مجموعه عواملی میدانند که به نحوی در تفسیر معنا تأثیر دارند .بر
این استتتاس ،معنای واقعی و کامل یک واژه را تنها میتوان بر استتتاس محیط وقوع آن در یک
بافت زبانی تعیین کرد (پالمر .)154 :1347 ،بافت زبانی نقش مهمی در ترجمه بهطور عام و در
ترجمته متون ستتتیاستتتی بهطور خاص دارد .بافت زبانی عنصتتتری ضتتتروری و درعینحال
چالشبرانریز در مباحث ترجمه شناسی و نقد ترجمه بهحساب میآید؛ ضروری ازاینجهت که
نمیتوان آن را در موقعیتتهای مختلف نادیده گرفت و چالشبرانریز از حیث مفاهیم متفاوتی
که از آن برداشت میشود .بافت زبانی را میتوان بهعنوان عنصری که بر محیط زبانی یک واحد
زبتان ،یعنی بر روابط دستتتتوری و معنایی این واحدها با دیرر واحدهای زنجیره گفتار یا متن
دلالت دارد ،تعریف کرد (صفوی.)111 :1370 ،
پل هربرت گرای

فیلستوف و زبانشتناس انرلیسی معنای کلام را به انتقال یک سری داده

محدود نمیداند بلکه آن را وابستته به مقصتود گوینده و نحوه دریافت این پیام توستط گیرنده
دارد .وی بر مقصتتود در گفتار تأکید فراوانی دارد .از منظر گری
معنتای کلام مقصتتتودی استتتت که در پ

عنصتتر استتاستتی برای درک

عمل ارتباطی وجود دارد .وی در کتاب خود به نام

 Logic and Conversationبین معنای گفته شتتده و معنایی که از کلام استتتنباط میشتتود
تفاوت قائل شتتده استتت .تلویحات زبانی ) (conversational implicaturesاز منظر گری
ستته ویژگی اصتتلی دارند :قابلجایرزینی هستتتند ،قابل از بین بردن هستتتند و قابل فرمولبندی
شدن نیستند( .گری )1075 ،
مارتینه زبانشتتناس فرانستتوی از افراد برجستتته مکتب پرا

و نقشگرا بود ،یعنی صتتورت

زبانی را در ارتباط با نقشتتی که آن صتتورت القا میکند بررستتی میکرد .وی زبان را خارج از
بافت و محیط واقعی و طبیعی که زبان در آن به کار میرود مطالعه نمیکرد .وی همانند سوسور
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اجزا زبان را بهعنوان عناصتر تشتکیل دهنده یک کل میپنداشت که هرکدام جایراه و نقشی در
درون آن کل به عهده دارند (مارتینه)1069 ،
درهرصتورت ،مستلما درک و شن اخت صحیح بافت زبانی این امکان را برای مترجم فراهم
میکند تا به معنای درست و دقیق واژگان و جملات پی ببرد .در بستر بافت زبانی است که معنا
بر پایۀ روابط همنشینی و جانشینی شکل میگیرد.
بهزعم ستوستور ،زبانشتناس معروف ستوئیستی ،نشانه زبانی گوهری دوگانی دارد که یک
س وی آن دال یا تصویر آوایی واژه است و سوی دیرر آن مدلول یا تصویر ذهنی و مفهومی آن،
هیچیک از این دو بهتنهایی نشانه نیستند بلکه رابطه ساختاری متقابل و هم بسته آنها که دلالت
خوانده میشتود نشتانه را به وجود میآورد رابطهای که اساسا دلبخواهی و قراردادی است و نه
طبیعی ،ضروری و انریخته (سوسور.)161-169 :1071 ،
رابطه میان نشانهها نیز رابطهای دوگانی است و شامل روابط همنشینی و جانشینی میشود.
رابطه همنشینی مبتنی است بر رابطه میان نشانههای حاضر در یک زنجیره زبانی مانند جمله ،اما
رابطه جانشتینی مبتنی استت بر رابطه یک نشانه زبانی حاضر در زنجیره کلام و دیرر نشانههای
زبانی غایب اما مشتابه که میتوانند در یک متن معین جانشتین آن شوند (سوسور-179 :1071،
.)175
مفهوم همنشتتینی بر انواع شتتیوههای ترکیب کلمات در بستتتر گفتمان و ارتباطاتی که میان
واژگان در بستتر گفتمان شتکل میگیرد دلالت دارد؛ و اصتطلاحا به کلماتی که در کنار یکدیرر
قرار گرفته و زنجیرهای از دادههای زبانی را تشتکیل میدهند کلمات همنشین گفته میشود (بی
یرویش .)39 :1378 ،بر این استتاس ،همنشتتینهای یک واژه مؤلفههای معنایی آن بهحستتاب
میآیند که نقش مهمی در درک و دریافت معنای دقیق و صحیح آن واژه دارند.
مفهوم جانشتتتینی ناظر بر روابط میان یک واژه با واژگانی استتتت که میتوانند جایرزین آن
شتتتونتد؛ بتدین ترتیتب به کلماتی که میتوانند در زنجیره گفتار از حیث قرابت معنایی بهجای
یکدیرر به کار روند کلمات جانشین گفته میشود (پالمر.)154-150 :1347 ،
نایدا معتقد استت که ترجمه جانبدارانه در روند ارتباطات بعضا میتواند دانسته و برای وفق
دادن پیام با مقاصد سیاسی و مذهبی و اجتماعی مترجم باشد ،اما گاهی تغییر دادنهای نا به جا
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دانستته نیست و نتیجه خصوصیات ناآگاهانهای است که در شخصیت مترجم وجود دارد که از
طرق پنهتانی و در ظتاهر بتدون غرضورزی بر ترجمته وی اثر میگذارد .این جانبداری زمانی
خود را نشتتان میدهد که مترجم فکر میکند که باید پیام متن اصتتلی را بهتر کند و خطاهای آن
را تصتتحیح نماید و با انتخاب جانبدارانه واژهها ،درستتتی باور خود را نمایان ستتازدNida, ( .

)1964: 28
بتهمنظور منتقل کردن هر پیامی نیاز به یک تداوم و نظم لغات استتتت که این دو در مفاهیم
همنشینی و جانشینی کلمات نمود مییابند.
در این میان مفهوم همنشتینی کلمات یکی از مهمترین ارکان بافت درون زبانی است که در
انتقال معنا پیام نقش مهمی دارد و چهبستتا انتخاب یک کلمه همنشتتین نامناستتب میتواند معنا
جدیدی به پیام اصتتلی بدهد که بعضتتا در تضتتاد با معنا واقعی پیام موردنظر استتت .در حقیقت
رابطه بین این کلمات همنشتتین با یکدیرر استتت که در بافت پیام معنا موردنظر گوینده پیام را
تعیین میکند.
بافت یا ساختار

مفهوم بتافتت مرکز تفکر فرثین ) (Firth, 1934:177-189را تشتتتکیتل میدهد که به آن
"تلوری مفهومی زبان" هم گفته میشود.
زمانی که صتحبت از بافت زبانی میشود بیشتر منظور بافت موقعیتی است که اولین بار آن
را مالینوفستتکی مردمشتتناس لهستتتانی الاصتتل مطرد کرد .قبل از طرد موضتتوع بافت موقعیتی
توستط مالینوفستکی بافت زبانی به جملهها و واژههای قبل و بعد از یک جمله در حین ترجمه
منتستب میگردید  .در تعاریفی که برای بافت ارائه شتده است زمانی به نقش درون زبانی آن و
زمانی دیرر به نقش برون زبانی آن توجه میشده است(Dineen, 1967:300) .

تعریفی کته هر دو بتتافتت درون زبتتانی و برون زبتانی را در بر میگیرد عبتارت استتتت از
" موقعیتی که جمله در آن ایجاد شده و در فهمیدن و فهماندن معنا و مقصود از آن جمله دخیل
است"( .صفوی)50 :1341،
درنتیجته امروزه نقش مهم بتافت کلام را در شتتتناخت و تحلیل محتوای یک متن نمیتوان
نادیده انراشت.
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بافت برون زبانی

در علم معناشتناسی دو نوع بافت زبانی تعریف شده است که عبارتند از بافت برون زبانی و
بافت درون زبانی.
در بافت برون زبانی این جملهها هستتند که اساس بافت زبانی را تشکیل میدهند و وابسته
به موقعیت و فضتتتایی هستتتتند که پیام در آن جریان مییابد و در موقعیتهای گوناگون معانی
متفاوتی به آن میبخشند به همین دلیل به آن بافت موقعیتی نیز گفته میشود.
مالینوفستکی درباره بافت موقعیتی بر این نظر است که زبانها نباید جدا از بافت موقعیتشان
مورد بررستی قرار بریرند بلکه باید در خلال موقعیتهایی که از آنها استتتفاده میشود بررسی
شوند ()Sampson, 1980: 220
فرث بر خلاف دیرر زبانشتناستان که جمله را داده اصتتلی در بررسی زبان میدانستند متن
زبانی را در بافت موقعیت بهعنوان داده واحد بررستتی در نظر میگیرد و بهویژه بر تحلیل نوایی
متن تأکید دارد ()Malmkyar, 2000: 314
به عقیده فرث بافت موقعیت یکی از رو های توصتتیف زبان استتت مانند دستتتور زبان که
روشتتی دیرر برای توصتتیف آن میباشتتد ولی با قالبی متفاوت اما با ماهیتی مشتتابه ( Dinnen,

 .) 1967: 306او معتقتد استتتت کته بتافتت موقعیت باید همواره به همراه متن اصتتتلی مورد
تجزیهوتحلیل واقع شود.
هایمز با الروگیری از دیدگاه فرث ،مختصتتاتی را برای تولید جملات زبان برحستتب بافت
برون زبانی معرفی میکند که عبارتند از :گوینده ،شتتنونده ،موضتتوع ،موقعیت ،مجرای ارتباطی،
رمزگان ،شتکل پیام ،رویداد ،شاهدان گفترو ،ابزارهای ارز گذاری و قصد از گفترو .به اعتقاد
وی ،این عوامل در انتخاب جملههای گوینده و نوع واکنش شتتنونده دخیلاند (صتتفوی:1348 ،
.)19-10
بنتابراین جملته پیتامی را در بر دارد کته بستتتتری به موقعیت گوینده و مخاطب آن دارد و
میتواند در فرآیند انتقال دستتتتخو
اجتماعی هر یک شود.

تغییراتی در هر دو گروه با توجه به فضتتتاهای فرهنری و
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همنشینی واژگانی یا باهم آیی

از بررستی متون زبانشتناسی چنین برمیآید که فرث اولین فردی بود که عنوان کرد واژهها
نتهتنهتا با توجه به قواعد دستتتتوری کنار یکدیرر قرار میگیرند بلکه ویژگیهای باهم آیی نیز
دارنتد .وی واژه بتاهم آیی را برای جایراههای معمول و رایج واژهها ابداع کردFellbaum, ( .

)2007: 8
به نظر بالی ،زبانشتناس فرانسوی ،کلماتی که تشکیل واحدهای معنایی میدهند و تحت نام
باهم آیی شتتناخته میشتتوند ،باید کل یا بخشتتی از معنای قبلی را از دستتت بدهند ،بهطوریکه
مجموع همنشینی دارای معنای جدید شود (بالی)78 :1051 ،
باهم آیی در حقیقت استفاده همزمان از واژههایی در جمله است که بهتنهایی معنی موردنظر
را نمیرستانند و حتما باید در جای خود و با هم به کار برده شوند و نمیتوان یکی از آنها را
به واژه دیرری جایرزین کرد بهطوریکه انتخاب هر کلمه بر روی انتخاب ستتایر کلمات جمله
اثرگذار است.
پ

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

درواقع فرث با جمله معروف خود تحت عنوان "شما یک واژه را از طریق واژههایی که آن
را همراهی میکنند تشتتخی

میدهید" خود را بهعنوان پدر باهم آیی در زبانشتتناستتی مطرد

کرد)Sinclair, 2004: 21( .
رابطه جانشینی

رابطه جانشینی بدان معنا است که به جای یک واژه میتوان از واژههای دیرری استفاده کرد
و در حقیقت یکی را جانشین دیرری نمود بدون آنکه تغییری در معنای جمله ایجاد شود.
اما نایدا بر این عقیده استتت که هیچ دو کلمهای را نمیتوان یافت که با وجود مترادف بودن
دقیقأ هم معنا باشتند حتی اگر آن دو کلمه از یک زبان باشتند .وی معتقد است که بدین ترتیب
در دو زبان متفاوت نمیتوان دو واژه کاملا مترادف یافت با توجه به آنچه گفته شتتتد ،نایدا این
بحث را پیش میکشتد که مراوده ،خواه به حالت پنهان معنایی یا عیان معنایی امری است نسبی
و نمیتواند به کمال جاری گردد .نایدا معتقد استتتت که مطالعه و بررستتتی زبان باید با در نظر
گرفتن نقشتتتی که در مراوده بین اهل زبان دارد و بازدهی دو جانبه فرهنری که از آن حاصتتتل
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میآیتد انجام پذیرد .وقتی صتتتحبت از معنی یک گفتمان به میان میآید تمامی عوامل درون و
برون زبانی باید مورد توجه قرار گیرند .در غیر این صورت بار معنایی بهخوبی جلوه نمینماید.
ممکن استت از بعضی از عبارات به عیان افاده معنی میگردد ،درحالیکه عبارات دیرر علاوه بر
معنای ظاهری دارای معانی مجازی نیز باشد )) Nida, 1964:22-28
رابطه همنشینی

رابطه همنشتتتینی یعنی رابطهای که بر استتتاس آن عناصتتتر زبانی کنار هم قرار میگیرند و
زنجیرهها و ستتازههای بزر تر را به وجود میآورند .رابطه همنشتتینی میان واحدها ،در جمله
ایجاد میشتود که همری مستتقیما در یک ستاخت یا جمله حضتور دارند ،محور همنشینی ،بر
قواعد ستاختاری زبان استتوار استت و محور دستور و تجلی قواعد دستوری قلمداد میگردد و
اختلال در روابط همنشتینی موجود میان واحدهای هر ستتاخت سبب میشود که ساخت جمله
ناسازگار گردد( .صفوی)109-140 :1343 ،
به عقیده فرث این همنشتینی واژگانی کلمهها فقط قسمتی از معنی کلمه را در بردارد و این
همنشینی تنها یکی از موارد بیان معنی میباشد.
به اعتقاد چامستتکی آنچه که به معنیشتتناستتی مربوط میشتتود ،درنظرگرفتن محدودیتهای
باهم آیی واژگان در جمله است .دستور موردنظر چامسکی شامل مجموعه قواعد مناسبی است
که از طریق آن جملات درست و فقط درست زبان زاییده شود( .پالمر)179-160 :1347 ،
امتا فرث معتقتد استتتت کته معنی تنهتا از خلتال قرار گرفتن در بافت کشتتتف میشتتتود،
بهعبارتدیرر معنا عبارت یا جمله ،مجموعه معناهای تک تک کلمات آن نیستتت بلکه نقشتتی
است که در آن گفته یا جمله در موقعیت خاص ایفا میکند( .صلحجو)71 :1377 ،
در فرآیند ترجمه مخصتوصتا ترجمه متون سیاسی و مطبوعاتی بعضا کلماتی به کار رفتهاند
که از لحاظ معنی مترادف هم محستوب میگردند اما در شرایط مختلف معانی متفاوتی دارند و
به کار بردن یکی به جای دیرری در عبارات متن در شتتترایط خاص میتواند پیام متن را دچار
تغییر کند و این موضوع ناشی از همنشینی متفاوت این واژهها است.
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تحلیل و بررسی دادهها
مطالعات رستانهای در عصتر حاضر در حوزۀ پژوهشهای میانرشتهای قرار میگیرند .یکی
از مهمترین موضتتوعات مطرد در این خصتتوص ،بررستتی رابطۀ غیر قابل انکار رستتانه و زبان
استتت .در همین راستتتا ،رابطه قدرت و ایدئولوژی در انتقال پیام از طریق خبر ،از یک زبان به
زبان دیرر ،نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در ادامه ،با تکیه بر مثالهایی مستتخرج از سخنان دکتر حسن روحانی ،رئی جمهور ایران،
در رابطه با کاهش تعهدات ایران در برجام ،به بررسی این موضوع میپردازیم که بافت زبانی و
روابط جانشتتتینی و همنشتتتینی واژهها چرونه در ترجمه این ستتتخنرانی توستتتط رستتتانههای
فرانسویزبان نمود پیدا کرده است؟
رستانههای بررستتی شتتده در این تحقیق از لحاظ ایدئولوژیکی با هم متفاوت هستتتند و این
تفتاوت دیدگاه را میتوان در روند ترجمه خبر بهخوبی احستتتاس کرد( .مبنای تفکیک گرایش
روزنامههای ذکر شده تحقیقی است که جمعی از دانشجویان مدرسه آنتوان روسن انجام دادهاند
 )lycee-antoin-russin,ac-reunion.frلازم به یادآوری است:
 هفتهنامۀ لوپوئن ،دیدگاههایی متمایل به گروه راستگرایان (راست میانه) دارد
 خطمشی سیاسی روزنامۀ فیرارو مبتنی بر اصول محافظهکاری است.
 روزنامۀ لوموند ،دیدگاههایی متمایل به گروه چپگرایان چپ میانه دارد.
 روزنامۀ لیبراستتیون ،از منظر ستتیاستتی ،جهتگیریهای چپگرایانه و باورهای
سوسیالیستی دارد.
 سایت اگالیته رکونسیلیاسیون ،میانهرو است.
 ستایت مدیاپار ،ظاهرا گرایش سیاسی خاص و مشهودی ندارد ،ولی بیشتر متمایل
به چپ میانه میباشد.
بررستی این روزنامهها و ستایتها نشان میدهد که از میان موضوعاتی که آقای روحانی در
ستتخنرانی خود مطرد کردهاند ،این رستتانهها فقط موضتتوعات خاصتتی را مد نظر قرار داده و
ترجمه کردهاند .درواقع ،ایدئولوژی حاکم بر آنها نهتنها بر نحوۀ ترجمه متن خبر و واژهگزینی
تأثیر گذاشتته ،بلکه در انتخاب موضتوعات هم مؤثر بوده و بهنوعی ستانسور خبری منجر شده
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استت .حال برای بررسی این رسانهها ابتدا متن خبر که در تاری  14اردیبهشتماه  1304منتشر
گردیده استتت بهصتتورت جمله به جمله از ستتایت خبرگزاری دانشتتجویان ایران ،ایستتنا ،نقل
خواهد شتد و سز

با متن ترجمه شده از همان جمله مقایسه خواهد گردید .لازم به ذکر است

کته رستتتانههای مورد مطالعه (که این خبر را در ماه مه  1910بازتاب دادهاند) اغلب از شتتتیوۀ
نقلقول غیرمستتتقیم برای ترجمۀ این ستتخنرانی استتتفاده کردهاند و فقط در چند مورد محدود
نقلقول مستقیم از سخنان دکتر روحانی داشتهاند.
" آژان

بینالمللی انرژی اتمی  18نوبتت از ستتتال  08تا به امروز تأیید کرده که ایران به

تعهدات خود عمل کرده است".
این بخش از سخنان رئی جمهور فقط در روزنامۀ لوموند منعک

گردیده است.

لوموند:
L’agence internationale de l’énergie atomique n’a cessé de confirmer depuis
2014 que l’Iran respecte ses obligations.

این رسانه در ترجمه این بخش از خبر کاملا وفادارانه عمل کرده است.
استتتفاده از ستتاختار ترکیبی " "ne cesser deنشتتان دهندۀ تأکید و تداوم در انجام عملی
میباشتد ،درعینحال به عدد  18که نشتان دهندۀ تعداد دقیق دفعات تأیید توسط آژان

هست،

اشتارهای نشده است .درصورتیکه بازتاب ندادن این قسمت مهم از سخنرانی در سایر رسانهها
میتواند ناشتی از تفکر ایدئولوژیکی حاکم بر آنها باشد که بر طبق آن همواره به مخاطب خود
القاء کردهاند که ایران کشتوری است که به تعهدات خود پایبند نیست ،پ

بازتاب این حقیقت

با آنچه تاکنون گفتهاند مغایرت خواهد داشتتتت و مترجمین برای جلوگیری از چنین پدیدهای
تکنیک حذف را به کار بردهاند.
"امروز ما نمیخواهیم از برجام خارج شویم".
از میان رستانههای مورد مطالعه در این تحقیق ،تنها روزنامۀ لیبراستیون و سایت مدیاپار این
بخش را بازتاب دادهاند.
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.

این دو ترجمه معنی و مفهوم ستتتخنان آقای روحانی را بهخوبی میرستتتانند .درعینحال،
روزنامه لیبراستتیون از قید زمانی " " pour l’instantبه معنای "فعلا" استتتفاده کرده که این
فرضیه را در ذهن مخاطب قوت میبخشد که شاید بعدا خروج ایران از برجام اتفاق بیفتد ،البته
به نظر میرستد این عبارت بهعنوان معادلی برای واژۀ "امروز" در متن مبدأ انتخاب شده است.
سایت مدیاپار به استفاده از زمان حال برای فعل جمله اکتفا کرده است.
روزنامه لوموند در متن خبر اشتتتارهای به این موضتتتوع نکرده استتتت ،ولی در تیتر خود
مینویسد:
L’Iran […] en vue de son retrait de l’accord sur le nucléaire.
استتفاده از واژه " "retraitکه طبق فرهنگ لغت روبر 1به معنی "عقبنشینی ،کنارهگیری یا

انصتراف" استت ،دقیقا معنایی متضتاد با آنچه در متن مبدأ استت را میرساند .ازآنجاییکه این
عبارت در عنوان خبر قرار گرفته ،حساسیت و توجه نسبت به آن بیشتر میشود و از همان ابتدا
اینطور بته مخاطب القاء میشتتتود که ایران هدف خروج از برجام را دنبال میکند .در اینجا با
جانشتتین کردن کلمهای به جای کلمه دیرر که نهتنها مترادف آن نبوده بلکه متضتتاد آن استتت،
مواجه هستیم.
"امروز ما به سران  5کشور اعلام کردیم که از دو اقدامی که تاکنون انجام میدادیم صرفنظر
خواهیم کرد".
به نظر میرستد ،جمله فوق که به اشکال مختلف در تمام رسانههای مورد مطالعه ذکر شده،
دستتتتخو

بیشتتتترین دستتتتکاری ایدئولوژیکی ،از طریق بهکارگیری راهبردهای واژهگزینی و

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

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

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
…»

 به چنین معادلهایی دستتتت،برای ترجمه کردن جمله رئی جمهور ایران به زبان فرانستتته
Annoncer, Proclamer "  معتتادلهتتایی از قبیتتل، "اعلتتام کردن" در فتتارستتتی:مییتابیم

" " در فرانستتته دارد؛ "اقتدام" معتادل واژگانی همچونRéclamer, Informer, Déclarer
Démunir, " " استتت؛ "صتترفنظر کردن" به افعالی از قبیلDémarche, Action, Effort

 در تیتر و متن،" ترجمه میشود؛ اما همانطور که مشاهده میشودRemettre, Se Dessaisir
خبر رستتانههای مدنظر این عبارات با واژهها و جملههایی جایرزین شتتدهاند که بعضتتا نهتنها
.مترادف آنها نیستند بلکه معنی و مفهومی درست در تضاد با آنها را میرسانند
"برای عبارت "اعلام کردن
lance un "  در تیتر خود از ستتاختار،روزنامه لوموند که دارای مواضتتع چپگرایانه استتت

. " استفاده کرده استultimatum" " و در متن خبر از واژهcompte à rebours
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ستایتهای اگالیته رکونسیلیاسیون و مدیاپار که سعی میکنند موضعگیری سیاسی مشهودی
نداشتتتته و نزدیک به میانهروها باشتتتند ،نه در متن و نه در تیتر خبرهای خود اشتتتارهای به این
عبارات نداشتهاند.
هفتهنامه راستتتررای لوپوئن هم در تیتر و هم در متن خود از واژه " " ultimatumاستتتفاده
کرده است.
روزنامه راستررای فیرارو در تیتر خود از واژه " " ultimatumاستفاده کرده است.
روزنامه حزب سوسیالیست ،لیبراسیون ،در تیتر خود اشارهای به آن نکرده است ولی در متن
خبر از واژه " " ultimatumاستفاده کرده است.
فرهنگ لغت روبر " " Ultimatumرا بهعنوان " آخرین شتترط همراه با تهدیدات برای به
دستتتت آوردن چتیتزی" تتعتریتف متیکنتتد؛ و مترادفهتتایی از قبیتتل " sommation,
commandement, exigence, intimidation, injonction, mise en demeure, ordre

" برای آن برمیشمارد که همری به معنای تهدید و اخطار و دستور و حکم و  ...هستند.
این در حالی استتت که در متن فارستتی ستتخنرانی دکتر روحانی ،اشتتاره مستتتقیمی به چنین
مفاهیمی نشده است و این نشان میدهد که مترجمان برداشت خود را که دارای بار ایدئولوژیک
بوده در برگردان متن دخیل نموده استت .تنها مواضتع ستیاستی رسانههای مد نظر و هدفی که
برای جهت دهی به ذهن و تفکر مخاطبین خود دارند ،میتواند توجیه کننده استتتتفاده از چنین
عباراتی باشد و گرنه در خارج از این بافت "اعلام کردن" مترادف واژه " "ultimatumو از آن
کمتر مترادف اصتتتطلتتاد " " lancer un compte à reboursنیستتتت .جتتایرزین کردن
مترادفهای خنثیتر با عبارات فوق الذکر که بار منفی ستنرینتری دارند ،ناشتی از مواضع ضد
ایرانی این رستانههاستت و در راستای القای این ایده که ایران اروپا را تهدید کرده است .بدین
ترتیب ،طی چنین ترجمهای چهره ایران خدشتته دار شتتده و افکار عمومی به ستتمت و ستتویی
خاصی هدایت میشود.
برای واژه "اقدام"

هیچ کدام از رستتانههای مورد بررستتی هیچ یک از معادلهای اولیه این واژه را که پیشتتتر از
فرهنگ همراه ذکر کردیم ،به کار نبردهاند ،بلکه همه به استثناء روزنامههای لوموند و لیبراسیون،
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آن را با واژه " " engagementجایرزین نمودهاند .این کلمه فرانستتتوی طبق فرهنگ روبر به
معنی "تعهتد" بوده و مترادفهتایی از قبیتل "قول و اجبتار" دارد ،پ

در اینجا نیز مشتتتاهده

میشتود که عبارت "اقدام" که عموما ناشتی از یک تصتمیم خودخواسته است و مبتنی بر اراده
استت ،با واژه "تعهد" که ایده جبر و مسلولیت را به ذهن متبادر میسازد ،جایرزین شده است.
نتیجه این جایرزینی اینستتتت که ایران در ذهن مخاطب بهعنوان کشتتتوری که از تعهدات خود
عدول میکند و به قول و قرار خود عمل نمیکند جلوه داده میشود.
برای فعل "صرفنظر کردن"

روزنامه لوموند از دو فعل "  " cesser deو " " renoncer àدر دو جای مختلف استفاده
کرده استت که به ترتیب به معنی " خاتمه دادن ،تمام کردن ،قطع کردن " و "صرفنظر کردن،
پاپ

کشیدن ،چشم پوشیدن" است.
سایت اگالیته رکونسیلیاسیون این قسمت را بازتاب نداده است.
هفتهنامه لوپوئن از فعل " " S’affranchirاستتتفاده کرده که به معنی " آزاد شتتتدن ،رها

شدن ،خلاص شدن " است.
روزنامه فیرارو از فعل " " Suspendreاستفاده کرده که به معنی " به حال تعلیق درآوردن،
معلق کردن " است.
روزنامه لیبراسیون همچون روزنامه لوموندساختار" " cesser deرا به کاربرده ،اما آن را با
فعل " "appliquerهمنشتین کرده که ترکیب حاصله به معنی "متوقف کردن اجرا ،توقف پیاده
سازی" میباشد.
ستایت مدیاپار از ستاختار "  " Revenir surاستفاده کرده که به معنی "تجدید نظر کردن،
عهد شکستن" است.
همانرونه که مشتاهده میشتود ،هرکدام از ساختارهای فعلی گزینش شده توسط رسانههای
فرانستویزبان حاوی معانی اولیه و ثانویه مختلفی هستتند و البته هیچکدام به شتیوهای ساده و
خنثی معنای "صتترفنظر کردن" را نمیرستتانند ،بلکه آن را با مفاهیم دیرری ترکیب و تشتتدید
میکنند .حتی روزنامۀ چپگرای لوموند که عبارت " " renoncer àیعنی نزدیکترین معادل
فرانستتوی فعل "صتترفنظر کردن" را به کار برده ،در بخشتتی دیرر از متن همین خبر ،آن را با
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" "cesser de respecterبه معنی "توقف پایبندی" جایرزین کرده استت؛ بنابراین ،رسانههای
مورد مطالعه بهطور کلی یا از عدم رعایت تعهدات ایران ستتتخن گفتهاند و یا از تعلیق آنها و
این جانشتینی واژگان نشتأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر کشور فرانسه و به تبع آن رسانههای
فرانستویزبان استت که ستعی دارند ایران را در مقام کشوری که به تعهدات خود پایبند نیست
معرفی نمایند.
آخرین مورد قتابتل تتأمتل در این گزیتده از ستتتخنرانی مربوط بته ترجمته گروه مخاطب
رئی جمهور یعنی "ستران  5کشور" است که هم شامل اروپائیان شده و هم کشورهای روسیه
و چین را در بردارد؛ اما هفتهنامه راستتتتگرای لوپوئن ترجیح داده برای ترجمه این بخش از
واژه" "Européensبه معنی "اروپاییها" استفاده کند؛ این جانشینی ایدئولوژیک باعث میشود
که مخاطب فکر کند طرف صتتحبت ریاستتت جمهوری ایران فقط اروپائیان هستتتند ،با توجه به
اینکه در ابتدای خبر این رستتانه نیز از واژه تهدید استتتفاده شتتده استتت ،بار دیرر ایران بهعنوان
کشتتتوری کته اروپتا را تهدید میکند جلوه داده میشتتتود و در ذهن مخاطب غربی ،یک بعد
تروریستی برای ایران شکل میگیرد که موجب انزجار و وحشت او میگردد .تفسیر دیرری که
میتوان از این جانشتتینی برداشتتت کرد این استتت که از دیدگاه راستتتگرایان فرانستتوی ،این
تصتتمیم ایران صتترفا به ضتترر ستته کشتتور اروپایی خواهد بود و منافع روستتیه و چین با چنین
اقدامی به خطر نخواهد افتاد.
"این دو اقدام درواقع به یک بیان ستتاده دو فرو

بود یعنی هر وقت مواد غنی شتتده ما به

 399کیلو گرم میرس تید ما اضتتافه بر آن را به کشتتوری دیرر می فروختیم  ...و هر وقت تولید
آب ستتنرین ایران از  139تُن تجاوز میکرد ما مقدار اضتتافه را به کشتتوری می فروختیم ... ،نه
اورانیوم غنی شده و نه آب سنرین را از امروز نمیفروشیم".
روزنامههای چپگرای لوموند و محافظه کار فیرارو این قسمت از سخنان ریی

جمهور را

بازتاب ندادهاند.
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.

در این بخش از سخنان دکتر روحانی ،بار دیرر با نقلقولهای غیرمستقیم به همراه تأویل و
تفستیرهای متفاوت و جهتدار مواجه هستتیم .در رابطه با جانشینی واژهها ،واژهای که در هیچ
یک از این رستانهها به درستتی ترجمه نشتده و جایرزین مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده
استتت ،فعل "نمیفروشتیم" استتت .معادلی که بیشتتتر این رستتانهها برای آن انتخاب کردهاند "
 "limiterاستتت که به معنی "محدود کردن ،حدود چیزی را تعیین کردن" استتت و درواقع ،به
یکی از نتایج و پیامدهای حاصتل از فرو

اشتاره دارد و نه مستقیما به خود عمل "فروختن".

ستتایت مدیاپار از واژه " " conserverاستتتفاده نموده که به معنی "حفظ و نرهداری کردن ،با
خود نراه داشتن" است و البته بازهم معادل دقیقی نیست ،اما به عدم فرو
پ

نزدیکتر است.

در این مورد هم متوجه میشتویم که جانشینی یک واژه موجب تغییر معنای کلی جمله

شتده استت و مخاطب را به این باور میرستاند که ایران دیرر حاضر نیست حد و حدودی را
برای ذخیره کردن اورانیوم غنی شده و آبهای سنری ن رعایت کند ،بلکه قصد دارد از محدودۀ
مشتخ

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

در اینجا ،نکتۀ حائز اهمیتی را میتوان در ترجمههای ارائه شتتده توستتط روزنامه لیبراستتیون و
ستایت مدیاپار ملاحظه کرد ،آن هم اینکه این دو رسانه در پی درج خبر ،جملهای توضیحی را
به متن خبری خود اضتافه کردهاند که تلویحا هدف غایی ایران از این کار را ساخت بمب اتمی
معرفی میکند .روزنامه لیبراسیون نوشته است" :این دو محصول پایه اصلی ساختن سلاد اتمی
استت"؛ و ستایت مدیاپار نوشته است" :این مقدار اورانیوم برای ساخت رآکتورهای اتمی برای
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استتفادههای غیر نظامی کافی است ،ولی برای ساخت بمب اتم کافی نیست" .مضمون این پیام
پنهانی به روشتنی به مخاطب منتقل میشود و آشکارا فرضیۀ ساخت بمب اتمی توسط ایران را
قوت میبخشتد .مستلما ،این اقدام نیز در راستتای ایدئولوژی حاکم بر فضتتای رسانهای کشور
فرانسه است که همواره ایران را به دنبال کردن پروژۀ ساخت سلاد اتمی متهم میکند.
رئی

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

میکنیم کته اگر همته طرفهای برجام ظرف  69روز پای میز مذاکره آمدند و با هم صتتتحبت
کردیم و به نتیجه رستیدیم و منافع ملی ما مخصتوصا در موضوع نفت و بانک تأمین شد ،ما به
نقطته اول برمی گردیم؛ یعنی اگر آنها از امروز تا حداکثر  69روز دیرر به جبران پرداختند ،ما
هم به شترایط امروز برمی گردیم ،ولی اگر در پایان  69روز به نتیجهای نرسیدیم دو اقدام دیرر
را پیش خواهیم گرفت".
روزنامۀ لوموند لوموند این بخش مهم از ستتخنان آقای دکتر روحانی را اصتتلا بازتاب نداده
استت و مخاطب خود را در چرایی اقدامی که پیشتتر بدان اشتاره شتد سرگردان گذاشته است؛
مستتلما مخاطبان این رستتانه به این باور خواهند رستتید که ایران بدون دلیل تصتتمیم به حفظ
اورانیوم و آب ستنرین خود گرفته استت و یک بار دیرر این ایده غالب که ایران کشوری قابل
اعتماد نیستتت بر ذهن مخاطبان حاکم میشتتود .ستتایت مدیاپار نیز این بخش از ستتخنان را در
ترجمه خود حذف کرده است.
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.

"  ...تا تعهدات خود را ،بهویژه در حوزههای نفتی و بانکی ،اجرایی کنند"...
لوپوئن:
… leur donnant deux mois pour trouver une solution permettant de sortir
réellement les secteurs pétrolier et bancaire iraniens de leur isolement
… provoqué

"  ...تا راه حلی پیدا کنند که امکان خروج حوزههای نفتی و بانکی ایران را از انزوای ایجاد
شده برای آنها فراهم کند " ...
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فیرارو:
… en donnant 60 jours aux autres signataires pour tenter de sauver le ditaccord.
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.

"  ...تا برای نجات توافق تلا

کنند".

"  ...تا برای نجات توافق چارهای پیدا کنند و تعهدات خود را درباره حمایت از حوزههای
بانکی و نفتی در مقابل تحریمهای واشنرتن اجرایی نمایند".
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.

"  ...تا تعهدات خود را ،مخصتتتوصتتتا در حوزههای نفتی و بانکی ،اجرایی نمایند و اگر به
درخواستتتت ایران تن نتدهند ،تهران تهدید کرده استتتت که دو تعهد کلیدی توافقنامه را معلق
میکند".
همانطور که مشتتتخ

استتتت رستتتانههای مورد مطالعه ،در ادامه همان ستتتیاستتتتها و

ایدئولوژیهای حاکم ،از ذکر این نکته که ایران خواستتتار مذاکره مستتتقیم با کشتتورهای 5+1
استتتت اجتناب ورزیده و در ترجمه خبر آن را حذف کردهاند که میتوان این رویکرد را نوعی
ستتانستتور خبری نامید .جملههای کلیدی این بخش با جملههایی جایرزین شتتدهاند که مفهومی
کتاملتا متفاوت دارند و نقش ایدئولوژی حاکم بر آنها برای دادن تصتتتویری مخدو

از ایران

کاملا واضح است.
مضتاف بر این ،هیچکدام از این رسانهها به واژه "منافع ملی" توجه ای نکردهاند و اینطور
به مخاطبان وانمود کردهاند که فقط حوزههای نفتی و بانکی مد نظر میباشتتتند .روزنامۀ فیرارو
از تلا

برای نجات توافق نوشتتته استتت ،در حالیکه در متن اصتتلی اشتتاره مستتتقیمی به چنین

چیزی نشده است.
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"در برجام توافق بر این بود که غنی ستازی در ستطح  %3667نره داشتتته شود ،بعد از 69
روز ما از این اقدام خودداری خواهیم کرد یعنی دیرر ستتتطحی برای ما مطرد نخواهد بود .بنا
بود رآکتور آب ستتنرین اراک با همکاری کشتتورهای دیرر نوستتازی شتتود اما در مستتیر انجام
متوقف شد  ...بعد از  69روز  ...اراک را تکمیل میکنیم".
روزنامه لوموند و ستتایتهای اگالیته رکونستتیلیاستتیون و مدیاپار بار دیرر این بخش مهم از
سخنان را بازتاب ندادهاند.
هفتهنامه لوپوئن در این باره نوشته است:
« 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.

در اینجا نیز ،این هفتهنامه نهتنها قستمت مربوط به قول مساعد سایر کشورها برای نوسازی
رآکتور اراک را مطرد نکرده استت ،بلکه به در ادامه اصتطلاد »  « mis en sommeilبه معنی
"از مدار خارج شتده" را در خصوص این رآکتور به کار برده تا اینطور القاء کند که بر خلاف
قراردادی که در وین امضتاء شتده ،ایران میخواهد فعالیتهای هستهای متوقف شده خود را از
ستر بریرد ،در صتورتیکه در متن اصتلی ،خبر از تکمیل این رآکتور در اراک داده شده است و
هیچ جا گفته نشده که این رآکتور از مدار خارج شده است.
روزنامۀ محافظه کار فیرارو در ترجمه متن این بخش تا حد قابل قبولی وفادارانه عمل کرده
است.
روزنامه لیبراسیون آورده است:
« … 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.

این روزنامه نزدیک به حزب ستوسیالیست ،در داخل پرانتز تأکید کرده که این درصد پایین
غنی ستتازی تنها برای اهداف صتتلح آمیز کافی میباشتتد ،در حالیکه برای دستتتیابی به اهداف
نظامی میبایستت غنی ستازی را به نود درصتد رستاند؛ اما به جای واژه "نوسازی" از واژه "
 " modificationبه معنی "تغییرات" در رابطه با رآکتور اراک استتتتفاده کرده استتتت که این
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جانشتتینی میتواند دامنه معنایی گستتتردهتری را متبادر کند و ممکن استتت اینطور به مخاطب
القاء کند که این تغییرات میتواند مستیر فعالیت ایران را عوض کند و در راستای دست یابی به
سلاد هستهای باشد.
نتیجهگیری
انستتان بهمثابه موجودی اجتماعی همواره بر القاء احستتاستتات و اندیشتتههای خود در قالب
گفتمان و متون تلا

مستتمر ورزیده استت .هر متن و بهویژه متون سیاسی ،بر اساس نظامی از

متغیرهتای فرازبتانی نظیر فرهنگ ،تاری  ،روابط قدرت ،ستتتیاستتتت ،قوانین حاکم بر جامعه و
محدودیتها شتتکل میگیرد و توستتط نویستتنده ستتازماندهی میشتتود .مترجم نیز بهعنوان
بتازآفریننده متن از این قاعده مستتتتثنی نیستتتت .درواقع ،میتوان اینگونه اظهار داشتتتت که
گزینشهای زبانی نویستندۀ گفتمان مبدأ و مترجمِ آن در زبان مقصد ،بهنوعی بازتاب دهندۀ این
متغیرهای فرازبانی استت و لذا هیچ متنی نمیتواند بهطورکلی عاری از بار ایدئولوژیک باشتد و
استتاستتاٌ این ایدئولوژی استتت که چرونری استتتفاده از صتتورتهای زبانی را رقم میزند .این
متغیرها و محدودیتها ممکن استت مترجم را به ستمت دستت کاریهای مختلف زبانی سوق
دهنتد .بتدین ترتیب ،مترجم میتواند بهمنظور خلق مجدد یک اثر ،در راستتتتای ترجمۀ آن ،از
واژگان و ستاختارهای خاصی بهره جوید که پیام متن مبدأ را تا حدودی تغییر داده و به نحوی
منتقتل کند که منویات و نظریات خود را بیش از گوینده یا نویستتتنده مبدأ به خواننده القا کند.
پ

گزینش واژههتا و ستتتاختارها در اثر هر مترجم از یک الروی فکری و هدف ایدئولوژیکی

پیروی مینماید و میتوان چنین ادعا نمود که فرآیند ترجمه بازتولیدی وفادارانه نیستتت ،بلکه
انتخاب ،تولید و گردآوری آگاهانه و ستنجیدهای است که گاهی حتی با ایجاد تغییرات زبانی و
بکتارگیری راهبردهای زیرکانه ،از انتقال بخشتتتی از اطلاعات و برخی مفاهیم پرهیز کرده و یا
واقعیتت را دچتار تحریف مینمتایتد .بتدین ترتیب ،پیام گفتمان مبدأ میتواند تابع ایدئولوژی
مترجم قرار بریرد.
در عصتر حاضتر که مردم بیشتتر از رهرذر رستانهها و بهویژه تلویزیون ،اطلاعات به دست
میآورند و باور ستتیاستتی خود را میستتازند (کاستتتلز ،)377 :1340 ،ارائه گزار

ستتوگیرانه،
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نادرست و دروغ به مردم ،از طرفی منجر به ایجاد باور سیاسی کاذب شده و در روزگاری که از
روی شتتتاب و جهانریریِ روند جا به جایی اطلاعات ،روزگار اطلاعات نامیده شتتده ،منافع ملی
را به خطر میاندازد و از طرف دیرر ،مردم را به رستتانهها بی اعتماد میکند؛ زیرا اعتمادستتازی
مستتتلزم وجود فاصتتله نستتبی از مواضتتع ستتیاستتی خاص و رادیکال استتت .قاعدتا رستتانهها
نمیبایستتت طرف کستتی را بریرند ،بلکه باید به گزار

دادن اکتفا کنند ،چراکه هدف اصتتلی

انتقال اطلاعات استت .تحلیل و تفسیر اخبار باید مستند باشد ،عقاید باید طبق قواعد باشد و بی
طرفی یک قاعده است (همان.)370-374 :
اما همانگونه که در پژوهش حاضتر نشتان داده شده ،در دنیای امروز هیچیک از این قواعد
اجرا نمیشتوند و رستانهها دستتخو

عقاید ایدئولوژیکی سیاستمداران خود می گردنند و در

انتقال اخبار بی طرفی را رعایت نمیکنند .در این تحقیق با بررستتی چند رستتانه فرانستته زبان
مشتتاهده شتتد که اولا هیچکدام از این رستتانهها متن اصتتلی ستتخنان دکتر حستتن روحانی،
رئی جمهور ایران را بتهصتتتورت کامل بازتاب ندادهاند ،بلکه بر طبق دیدگاههای مدنظر خود
بخشهای کوتاهی از ستخنان ایشان را گزینش و ترجمه کرده و بهصورت نقل قول غیرمستقیم
به مخاطب فرانستتویزبان ارائه نمودهاند .البته این مستتلله قابل درک استتت؛ چراکه ترجمه کامل
ستخنرانی ایشتان از حوصتله مخاطب فرا نسه زبان خارج بوده و با توجه به محدودیت ساختار
رستتتانههای مورد مطالعه امکان پذیر نبوده استتتت؛ اما نکته حائز اهمیت این استتتت که از این
ستتخنان گزیدههایی اتنخاب و ترجمه شتتده استتت که بدون ترجمه جملات قبل و بعد از آنها
مفهوم روشتن و صتریح آن انتقال نمییابد و درنتیجه این احستاس به خواننده القاء خواهد شد
که ایران کشوری است که نهتنها نمیخواهد به تعهدات خود پایبند باشد ،بلکه دنیا را هم تهدید
میکند .دوماٌ ،انتخاب واژگانی مترجمان طبق آنچه توضتیح داده شد از رابطههای همنشینی و به
خصتتوص جانشتتینی متأثر گردیده استتت و این انتخاب به وضتتود نشتتان میدهد که نقش
ایدئولوژی حاکم بر این رستانهها که نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر کشور فرانسه در قبال
ایران استت ،در انتخاب مترادفهایی با بار منفی بیشتر نمود پیدا کرده است .در سخنرانی آقای
دکتر حستتن روحانی ،رئی جمهور ایران ،موضتتوعات بستتیار مهمی مطرد شتتده استتت که در
ترجمه و بازتاب این ستخنرانی در رستانههای فرانسته زبانی که مورد بررسی قرار گرفتند ،فقط
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ترجمه شتده که با توجه به مباحث مطرد شده میتوان یکی

نشدن آنها را تفکر ایدئولوژیکی دانست که بر رسانههای فرانسه زبان مستولی

استت .همچنین ،همانطور که ذکر شتد محورهایی از سخنان آقای دکتر روحانی هم که ترجمه
شتدهاند نیز دستخو

تغییراتی در بافت زبانی و استفاده از واژههای جانشین شده است که این

موضوع باعث گردیده است پیام حقیقی این سخنان به مخاطب فرانسه زبان رسانده نشود و بار
دیرر تأثیر ایدئولوژی حاکم بر کشتور فرانسته موجب گردیده است که از ایران چهرهای ستیزه
جو ،نامطملن و غیر قابل اعتماد به مخاطب فرانسوی القاء گردد.
بنابراین در خصتوص نقش و تأثیر ایدئولوژی مترجمان رستانههای فرانسوی در ترجمه این
خبر ،میتوان گفت رستتانههای مورد مطالعه که تحت تأثیر ایدئولوژی حاکم بر کشتتور فرانستته
هستتند از منظر رویکرد بافت زبانی یعنی واژهگزینی ،همنشینی و جانشینی واژهها بهمنظور القاء
آنچه خود به آن باور دارند به مخاطبان خود از این رویکرد به میزان قابل توجهی بهره بردهاند.
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