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چکیده
مطبوعات نقش مهمی در انتقال اخبار و اطلاعات روز جهان دارند و میتوان گفت بهنوعی
افکار عمومی و جامعه را جهتدهی می کنند .حقیقت انکارناپذیر این استتت که حتتاحبان
قدرت سیاسی و اقتصادی رسانهها را کنترل و در آنها نفوذ میکنند تا بر مردم تأثیر گذارند.
حال این پرس تش مطرح میشتتود کهد در ترجمة متون مطبوعات پیام متن مبدأ تا چه اندازه
درستتتت به خوانندگان منتقل میشتتتود .پژوهش پیشرو بر آن استتتت تا با اد ام برخی از
ابزارهای نقد ترجمه با الگوی کلی وندایک مدل مناستبی برای تللیل و بررستتی در ملور
معنا ارائه دهد تا نشان دهد که مترجمان متون سیاسی ا لب با رویکردی سوبژکتیو (وابسته
به تفکر فردی) و متعصتتبانه ملتوای مطبوعات را به نفخ خود تیییر میدهند که این کار بر
تلریف ایدئولوژی حاکم بر خبرهای متن مبدأ اثرگذار استت .ازینرود کوشیده تا بر اسا
ساختهای پیشنهادی وندایک (ساختهای سطلی یا روساخت و ساختهای معنایی یا
زیر ساخت) در بازنمایی قدرت و ایدئولوژی و با بیرونکشیدن تلویلاتد پیشانگاشتهاد
طرح واژههاد ستتبکهای واژگانید کارگفتهاد انستتمام معنایید ستتینوری و یرهد معنای
واقعی و ایدئولوژی حاکم بر خبرهای سیاسی را مشیص کند و سپس با مقابله و مقایسه با
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ترجمة آند به میزان تیییرات اعمال شتده و در نهایت چرخش ایدئولوژی متن دست یابد و
نشتتتان دهتد کته مترجم از چته استتتتراتژیهتای زبانی و ترجمهای در ملور معنا جهت
منطبق کردن آن با باورهای میاطب زبان مقصتتد بهره برده استتت .یافتهها نشتتان میدهدد
مترجماند در اکثر مواردد ساختهای معنایی متن احلی را با استفاده از معادل و ساختارهای
نا متشابه تیییر میدهند.
کلیدواژهها :نقد ترجمهد ایدئولوژید متون سیاسید تللیل انتقادی گفتماند ون دایک

 .8مقدمه
در میان ابزار ارتباط جمعید مطبوعات از مهمترین عوامل شتکلدهندة افکار عمومی است؛
زیرا به دلایل گوناگون از جمله ماندگار بودند دستترستی آسان و همچنین قیمت ارزان و تنوع
مطتالتب و ملتواد تمتام گروههتا و طبقتات میتلف مردم را میتاطتب قرار میدهد .بنابرایند
مطبوعات نقشی اساسی در شکلدهی و جهتدهی افکار عمومی ایفا میکند .در عصر کنونی با
در نظر گرفتن قدمت فعالیت ابزارهای ارتباطید رستتتانههای نوشتتتتاری همچون مطبوعات از
اهمیت و سابقة بیشتری برخوردارند .ترجمة متون مطبوعاتی ازجمله فعالیتهای مهم رسانهای
خبری در دنیا استت .از مستائل مهم در عصتر حارر که خوانندگان توجه خاحی به آن دارندد
انتقال حلیح پیام مبدأ است .خانمان در «اثر ایدئولوژی بر ترجمه خبر :یک مطالعه موردی» به
نقل از الشهاری مینویسد« :در فرایند ترجمهد مترجم پیوسته تلت تأثیر و سلطة ایدئولوژیهای
گوناگونی است که در انتیابهای زبانی او نقش دارند :ایدئولوژی مؤلف متن مبدأد ایدئولوژی
کارفرماد انتظارات و ترجیلات عقیدتی میاطبد هدف و دیدگاههای فکری خود مترجم ».این
ورتتتعیتتد بتهویژه دربتارة مترجمانی که در ملیطهای ایدئولوژیک ازجمله خبرگزاریها یا
تلریریه روزنامه فعالیت میکنندد به شکل بارزتری مصداق مییابد و ملصول کارمترجم ا لب
از حتافی ایدئولوژیکی اعمالنظر ویراستتارد دبیر سرویس یا سردبیر میگذرد (خانماند :۲۹۳۱
 .)۱هیچ متنید بتهخصتتتو

متون مطبوعتاتی که در یک ملیط ایدئولوژیک تولید و یا ترجمه

میشودد عاری از بار ایدئولوژی نیستند .برای آشکارسازی ایدئولوژی پنهان در ترجمة این نوع
متون و نقتد و بررستتتی استتتتراتژی هتای مترجم برای القای باورهای خود به میاطب جهت
منطبقستتتاختن آن بتا بتاورهتای فکری حاکم بر جامعة خودد در این پژوهش رویکرد تللیل
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انتقتادی گفتمتان ۲را برگزیتده ایم .از نکات کلیدی این رویکرد نستتتبت به ستتتایر رویکردهاد
آشکارسازی اهمیت روابط بین زباند متن و جامعه است .ماچین و مایر ۱این رویکرد را اینگونه
تعریف میکنند « :تللیل انتقادی گفتماند آشتتکارستتازی ایدئولوژی مدفون در گفتمان استتت»
( ) ۲ :۱۱۲۱در واقخد در این رویکرد اعتقاد بر آن است که متون میتلف در سطوح زیرین خودد
ایدئولوژی پنهان دارند که میتواند در ساخت معنا تأثیر بگذارد.
دیدوید کریستتتتال )۲۳۳۱( ۹نیز در تعریف تللیل گفتمان میگوید« :رویکردی به تمزیه و
تللیل زبان استت که هدف آند آشتکارسازی روابط پنهان قدرت و فرایندهای ایدئولوژیک در
زبانشناسی است» (به نقل از آقاگلزاده .)۲۲ :۲۹۳۱
نظریة «خبر به مثابة گفتمان»د خبر را به مثابة نوع خاحتتتی از گونههای گفتمانی بررستتتی
میکند و تللیلگر گفتمانی به خبر فقط به عنوان پیامی تللیلنشتتتده نگاه نمیکند (وندایک4د
 )4۲ :۲۳۳۲بلکه رابطة ستتاختارهای شتتکلی و معنایی متن با ستتاختارهای اجتماعی و ادراکی
فرامتنی را استتتا

درب خبر بته مثابة گفتمان قرار میدهد .با توجه به این نظریهد بیشتتتی از

گفتمان رستانه ها شتامل متون خبری استت که رویدادها و رخدادهای بین المللی را پوشش و
انتقال میدهند .در ترجمة این رخدادهاد به دلیل تضتتتاد ایدئولوژیک وتفاوتهایی که در منافخ
کشتور مبداء با کشتور مقصتد در بیش های سیاسی و فرهنگی و دینی و  ...وجود داردد امکان
حضتتور ایدئولوژی و دستتتکاریهای زبانی در فرایند ترجمة خبر از زبان مبدأ به زبان مقصتتد
وجود دارد.
ون دایک معتقد استت که خبر در عین پایبندی به سبکهای رایج خبرید اهداف خاحی را
دنبال میکند تا به نتیمة مورد نظر خود دستتت یابد .جامعهشتتناستتانان کارکردگرا خبر را عمدتأ
اطلاعاتی تعریف می کنند که مردم به آن احتیاج دارند تا بتوانند تصتتمیمات منطقی و عاقلانه در
مورد زندگی خود بگیرند (مانشتتر۱د  )۲۳۳4اما درستتتت در نقطه مقابل کارکردگرایاند میتوان
اندیشههای انتقادی را یافت که خبر را نه فقط انعکاسی از واقعیت نمیدانند (تادگیلتند ۲۳۳۱به
)1. Critical Discourse Analysis (CDA
2. D. Machin & A. Mayer
3. David Crystal
4. Van Dijk
5. Mencher
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نقل از میرفیرایید  )۲۹۳۳/۲۹۳۳بلکه استاسا از دیدگاهی معرفتشناسانه امکان عینیبودن خبر
را رد میکنند (فیستتک۱۳۳ :۲۳۳۳ ۲؛ هارتلی۱د  )۲۲-4 :۲۳۳۱یعنی دیدگاههای انتقادی خبر را
در ختارج از روابط اجتمتاعی موجود مورد بررستتتی قرار نمیدهند (هارتلید  )4۳ :۲۳۳۱این
دیدگاهد «خبر به مثابة یک نهاد اجتماعی» را در خدمت قدرت و سایر نهادهای اجتماعی حاکم
ترستتیم میکنند .به اعتقاد آنان ستترمایه و دولت به اشتتکال میتلفد خبر را در چارچوبهای
مشتتیصتتی برای ایفای نقش مهمی در تولید ررتتایت عمومی و ایماد ستتلطة اجتماعی قرار
میدهند (همان )۱۳-4۳ :دقیقأ در چنین رابطه ای استت که خبرد انعکاسی از واقعیت ملسوب
نشده بلکه به مثابة یک گفتمان دربارة یک رویداد خبری مورد بررسی قرار میگیرد (همان-4 :
.)۳
متون مطبوعاتی از طریق گفتمان می توانند ایدئولوژی و باورهای خود را به میاطب جهت
شکلدهی وتیییر افکار عمومی به آنها القا کنند .در نتیمه یکی از راههای انعکا

ایدئولوژید

حضور در ساختهای گفتمانی است.
ون دایتک بر این بتاور استتتت که گفتمان نوعی کنش اجتماعی و رابطة میان ایدئولوژی و
قدرت استت کهد از طریق قابلیت های گفتمانی نظیر عنواند بافتار و سبک گفتمان امکان کنترل
افراد یک گروه را به گروه قدرتمند دیگری میدهد( .ون دایکد )۹۳:۱۱۱۱او معتقد استتتت که
این نوع گفتمان بر ذهن و اندیشة میاطبان اثر میگذارد .لذا حاحبان قدرت به طور یر مستقیم
و با استفاده از رسانه ها قادرند ذهن و اندیشه دیگران را کنترل کنند .از نظر او گفتمان قدرتمند
می توانتد از طریق تتأثیر بر الگوهتای ذهنی افرادد بر نوع تعریف آنان از حواد

و رویدادها بر

باورها و ایدئولوژی حاکم بر آنها تأثی ر گذارد و از آنمایی که حتتتاحبان قدرتد کنترل گفتمان
عمومی را در اختیتار دارندد پس به طور یر مستتتتقیم ذهن افراد و رفتارهای اجتماعی آنان را
کنترل میکنند .لذا وندایک نیز گفتمان در رستتانهها را منبخ احتتلی شتتکلگیری دانشد طرز
تلقیهاد؛ باورها وایدئولوژیهای گروههای میتلف از نیبگان و شهروندان عادی معرفی میکند
(ون دایکد .)۹۳ :۱۱۱۱
1. Fiske
2. Hartley
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 .۲بیان مسئله و روش پژوهش
در این پژوهش قصد داریم تا بر اسا

ساختهای پیشنهادی وندایکد و با بیرون کشیدن

تلویلاتد پیشانگاشتتهاد طرح واژههاد سبک واژگانید کارگفتهاد انسمام معنایید سینوری
و یرهد معنای واقعی و ایدئولوژی حاکم بر خبرهای سیاسی را مشیص کنیم و سپس با مقابله
و مقایسه با ترجمة آند به میزان تیییرات اعمال شده و در نهایت چرخش ایدئولوژی متن دست
یتابیم تتا دریتابیم کته مترجم از چه راهکارهای زبانی و ترجمهای در ملور معنا جهت منطبق
کردن آن با باورهای میاطب زبان مقصد بهره برده است.
نگتارندگان در این پژوهش خبرهای انتشتتتاریافته در پایگاههای خبری چون ایرناد ایستتتناد
باشتگاه خبرنگاراند خبرگزاری فرانسته و یره را بر استا

ساختها و راهکارهای پیشنهادی

ون دایک تللیل کرده و به دنبال یافتن ایدئولوژی نهفته در این اخبار از زبان ستتتیاستتتتمداراند
روزنامه نگاران و مدیران که قشر تأثیرگذار جامعه را تشکیل میدهدد هستند .مثالها و ترجمهها
از رخدادها و مورتوعات میتلفی که در سال  ۲۹۳۳در مطبوعات و سایتهای داخلی ایران و
فرانستته بازتاب داشتتتند انتیاب شتتدهاند .رخدادها و وقایخ به زبانفارستتی و فرانستته به همراه
ترجمههای آنها برای تللیل و بررستتی در چارچوب موردنظر به روش خودگزینش تی انتیاب
شتده استت .با توجه به مورتوعد یعنی نقد ترجمه و بررسی انتیابهای ایدئولوژیک مترجمد
رخدادهایی که دارای تیییرات و بار ایدئولوژیک بارزتری هستند انتیابشدهاند .ابتدا ابزارهای
ملور معنتا را طبق نظر وندایتتک معرفی میکنیم و ستتتپس از طریق آن بته تمزیته و تللیتتل
ایدئولوژی بهکار رفته در ترجمة موارد مورد نظر میپردازیم.
چگونه میتوان اخبار سیاسی را در پرتو رویکرد وندایک به قدرتد تللیل کرد؟ مترجم تا
چه اندازه ساختهای معنایی و ایدئولوژی نویسنده یا گوینده را تلریف کرده است؟ مترجم از
چته استتتتراتژیهتای زبتانی در ملور معنتا جهتت القتای ایدئولوژیک خود به میاطب بهره
بردهاست؟
در این مقتاله تلاش کردیم رویکرد تللیل انتقادی گفتمان وندایک را بارویکرد نقد ترجمه
تلفیق کنیم.
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وندایک یکی از شتتتناختهشتتتدهترین و با نفوذترین تللیلگران گفتمان انتقادی استتتت که
تأکیدش بر عدم وجود روششتتناستتی و احد استتت .وی تللیل انتقادی گفتمان را نوعی تللیل
گفتمان میداند که روشهای ستوء استفاده از قدرت اجتماعید سلطه و نابرابری و نیز مقاومت
متون در بافتهای اجتماعی و سیاسی درمقابل آنها را مورد مطالعه قرار میدهد .او معتقد است
که با چنین روش تللیلید تللیلگران گفتمان انتقادی در تلاش هستند تا نابرابریهای اجتماعی
را کشف و افشا نمایند و در نهایت در مقابل آن ایستادگی کنند (وندایک۲د .)۲ :۲۳۳۳
 .3پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر پژوهش های فراوانی در خصو

تللیل انتقادی گفتمان انمام شدهاست؛

یکی از رویکردهتایی کته دراین نوع تللیل بهکار میرود و مورد توجه تللیلگران قرار گرفتهد
رویکرد «وندایک» استتت .پژوهشهای گوناگون و میتلفی با این رویکرد به رشتتته تلریر در
آمده استت که بیشتر آنها در رابطه با روزنامههاد مطبوعات عربی و به خصو

انگلیسی زبان

است .پژوهشگران و ملققان این زمینه کمتر به نقد و بررسی ترجمة متون مطبوعاتی فرانسه با
رویکرد تللیل انتقادی گفتمان پرداختهاند.
آقا گلزاده و پوراحتتتفهانی در مقالة خود با عنوان «بررستتتی بازنمایی ایدئولوژی در متون
ترجمهشتدة سیاسی انگلیسی در چارچوب تللیل گفتمان انتقادی :ملورهای سبک و بلا ت»،
به بررستی بازنمایی ایدئولوژی در ترجمة متون ستیاسی انگلیسی پرداختهاند .آنها در پژوهش
خود بتا بهره گیری از دستتتتتاوردهای رویکرد تللیل انتقادی گفتمان و الگوی نظری وندایک
() ۱۱۱4د بکارگیری ملورهای سبک و بلا ت توسط مترجمان فارسی زباند سعی در به چالش
کشتتیدن دلایل ایدئولوژیک احتمالی گزینش واژهها داشتتتند .یافتههای به دستتت آمده در این
پژوهش نشتتتان می دهتد مترجمان برای انتقال ایدئولوژی مد نظر خود از ملورهای ستتتبک (
واژهگزینی) به طور مستتمر استفاده کرده اند .هم چنین در مقایسه با ملور سبکد ملور بلا ت
و راهبردهای آن برخلاف فرهنگ ما که نی و مملو از گنمینهها و آرایههای ادبی استتتد کمتر
مورد استفاده مترجمان فارسی متون سیاسی در راستای انعکا

ایدئولوژیشان قرار گرفتهاست.
1. Van Dijk
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و دلیل این مساله میتواند ماهیت حریح و بی پرده بودن متون سیاسی باشد که در تقابل با آنچه
که زبان ادبی ستعی در پوشیده ساختن رموز و واژهها دارد میباشد (آقاگلزاده و پوراحفهانید
)4۱ :۲۹۳۱
کوشتا و شتمس ()۲۹۳4د در مقالة «مسألة انرژی هسته ای ایران در خبرهای بریتانیاد بررسی
نقادانه خبرها به تللیل عناوین احتلی روزنامههای کشور»د به موروع برنامه هستهای ایران بر
مبنای الگوی پیشتنهادی وندایک ( )۲۳۳۳پرداختهاند و به این نتیمه دستت یافتهاند که تصویر
ارائه شده از وقایخ جهان در رسانههای خبرید ا لب تصویری یرواقعی و متأثر از ایدئولوژی
است.

شتتیروان ( )۲۹۳۳نیز از دیگر ملققانی استتت که با بهره گرفتن از رویکرد تللیل انتقادی
گفتمان و مد ل وندایک و فرکلاف به بررسی نلوة بازنمود استیضاح «مهاجرانی» وزیر فرهنگ
و ارشاد اسلامی سابق در روزنامههای دو گروه با ایدئولوژی میالف به این نتیمه رسیده است
که گفتمان رسانهاید گفتمان بیطرف نیست و رسانهها بر اسا

گرایشهای ایدئولوژیک خود

به توحیف رویدادها میپردازند.
در مقالة «کارکردهای استتعارة دستتوری استم سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی:
رویکرد وندایک»د ررا پور و احمدی ( )۲۹۳۱بر روی نقش استعارة دستوری اسمیس ازی در
گفتمان ستیاستی مطالعه کردهاند .یافته های آنان مؤید این مطلب است که استعاره اسمسازی با
تیییر ساخت اطلاعی جمله و مبتدا سازید ارجاع به پیش فرضهاد استلزام معنایی ۲حذف عامل
و تیییر مدلهای ذهنی خواننده باعث برجستهسازی میشود؛ در واقخ اسمسازی باعث میشود
نویستتنده بدون این که نیاز باشتتد اطلاعات تکراری را مرور کند به دانش پیشزمینهای خواننده
ارجاع و نیز از استتمهایی استتتفاده می کند که معنای مفهومی مشتتابهی دارند .و بستتامد این نوع
استعاره در روزنامههای فارسی زبان بیش از انگلیسی زبان است.
شتتیروان و شتتریفی ( )۲۹۳۹در مقاله خود تلت عنوان« تأثیر مؤلفههای واژگانی بر میزان
حتراحت یا پوشتیدهگویی در متون مطبوعاتی» به تأثیر مولفههای واژگانی بر میزان حراحت یا
پوشتتتیتده گویی در متون مطبوعتاتی بتا رویکرد تللیلی انتفتادی گفتمتان فرکلاف پرداختهاند.
1. Entailment

پژوهشهاي زبان و ترجمه فرانسه

29

دورة دوم  ،شمارة دوم

ساختارهای گفتمان مدار در تلقیق آن ها عبارتند از :نام گذاری و ارجاعد استعارهد کنایه و مماز.
نتایج به دستت آمده از این مقاله حاکی ا ز آن استت که کاربرد سه مؤلفه استعارهد کنایه و مماز
در متوند به حتتراحت نداشتتتن و پوشتتیدهگویی میانمامد .همچنین مؤلفة ارجاع و نامگذاری
میتواند منمر به حتتتراحت یا بالعکس پوشتتتیدهگویی شتتتود و این که روزنامهها بر استتتا
دیدگاههاد ایدئولوژیها و اهداف مورد نظر خودد به توحیف رویداد پرداختهاند.
چارچوب نظری پژوهش؛ تحلیل گفتمان انتقادی وندایک و نقد ترجمه

نقد در کشتور ما عمدتا مبانید احتولد روش و ستازوکار مشیص و ملموسی ندارد .بیشتر
نقدها مطالبی را جستتته وگرییته ارائه میدهند (هاشتتمی مینابادد  .)۲۱۳ :۲۹۳۳بیشتتتر نقد و
بررستیهای ترجمه که در مطبوعات انتشار مییابد در انتقال مسئله و اشکال و ایراد و نیز مزایا
و ملاستتن ترجمه دچار اشتتکال هستتتند و تنها اشتتتباه ترجمه را بیان میکنند و درستتت آن را
پیشنهاد میدهند و از بیان علمی بیبهرهاند (همان.)۱4۳ :
فرحزاد در ارتبتاط بتا نقتد ترجمته در «چارچوب نظری برای نقد ترجمه» میگوید که نقد
ترجمهد خوانشی انتقادی است که چارچوب کلی آن تللیل انتقادی گفتمان است و زیربنای آن
این اندیشتته استتت که زبان نمیتواند بیطرف باشتتد ( .فرحزادد )۹۹ :۲۹۳۱او همچنین اذعان
میدارد که «نقد ترجمه با مقابله تفاوت دارد .اسا

مقابله مفهوم «درست و لط» است بیآنکه

حتدود وثیور این مفهوم مشتتتیص باشتتتدد چون البا آنچه ازنظر یک منتقد لط ترجمهای
ملسوب میشودد ازنظر دیگری کاملا توجیه شدنی است ( ».همان) بنابراین میتوان اظهار نمود
کته مقتابله ملدود به متن استتتت و با لطگیری و ویرایش ستتتروکار داردد اما نقد ترجمه با
ممموعة انتیاب واژگانی و نلوی مترجم و تأثیر آنها در جامعه و خوانندگان سروکار دارد و
فراتر از متن عمل میکند.
ون دایک به عنوان یکی از شناخته شدهترین تللیلگران گفتمان انتقادی بر این مسأله تأکید
دارد که هیچ روش شتتناستتی واحدی وجود ندارد .او میگوید که تللیل انتقادی گفتمان دارای
یک چارچوب نظری و با یک روش شتناستی منلصر به فرد نیست و به همین دلیل میتوان به
آن به عنوان یک رویکرد بینا رشتتته ای نگریستتت که به جای تأکید بر یک مکتب خا

د طیف
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وستتیعی از روشها را در بر میگیرد (مک گرگور۲د  )۹ :۱۱۱۹او متن را در دوستتطح تمزیه و
تللیل میکند )۲ :ساختارهای خرد۱د  )۱ساختارهای کلان .۹در مورد اول متن از نظر نلو و در
مورد دوم متن از نظر انتدام واره بلتا ی تمزیه میشتتتود .با توجه به نگرش وندایک میتوان
تللیل گفتمان انتقادی را به عنوان یک رویکرد بینا رشته ای تلقی کرده و با رویکرد نقد ترجمه
تلفیق نمود.
در الگوی زیرد طرح تلفیقی ابزارهای تللیلی نقد ترجمه با الگوی تئون وندایک در تللیل
انتقادی گفتمان به نمایش گذاشته شده است.

شکل  .8طرح واره تلفیقی ابزارهای تحلیلی با الگوی تئون ون دایک در تحلیل انتقادی گفتمان

1. McGregor, 2003:3
2. Micro-structures
3. Macro-structures

011

پژوهشهاي زبان و ترجمه فرانسه

دورة دوم  ،شمارة دوم

در شتتتکتل بتالتاد با تلفیق الگوی وندایک و عناحتتتر نقد ترجمهد میتوان نگاهی تازه و
بینارشتتهای به تللیل انتقادی گفتمان داشت .وندایک برای روشی که در تللیل انتقای گفتمان
به کار میگیردد عنوان تللیل گفتمان شتتناختی -اجتماعی بر میگزیند؛ در نتیمه وی متن را در
دوسطح کلان و خرد تللیل میکند.
به گفته ون دایکد ستطح کلان متند در حقیقت ستطلی انتزاعی استت که با استفاده از آند
روابط بین گروههتا و کنشگران اجتمتاعید نهادها و ستتتازمانها در یک جامعه با للاظ کردن
مفاهیم فرازبانی؛ مثل ایدئولوژید ستتیاستتت و قدرتد توحتتیف و تللیل میشتتود)۹۲:۱۱۱4( .
ستطح کلان و یا همان مربخ ایدئولوژیک دارای چهار رکن احتلی است که عبارتند از :تأکید بر
ویژگیهای مثبت خودد تأکید بر ویژگیهای منفی دیگرید کمرنگ جلوه دادن ویژگیهای منفی
خودد کمرنگ جلوه دادن ویژگیهای مثبت دیگران.
ون دایک در چارچوب تللیل خود برای ستتطح خدرد شتتش ملور  :معنید نلود استتتدلالد
ستبکد بلا ت و کنش و گفتار را معرفی میکند .سطح معنا نیز عناحر دیگری همچون دیدگاهد
پیشا نگتاشتتتتد انستتتمتام معنتایید طرح وارهد کتارگفتت و تأثیرگذاری را در بر میگیرد .از
ویژگی هتای الگوی وند دایکد چند ستتتطلی بودن این الگو استتتت که به منتقد این امکان را
میدهد تا ستتتاخت های گفتمان مدار معنا را در ستتتطح خدرد یا کلان با در نظر گرفتن بافت و
شتناخت اجتماعی در لایهه ای میتلف متن بررسی و نقد کند .با توجه به این که مترجم هنگام
ترجمه از خط فکری و ایدئولوژی خاحتتی زمان انتیاب واژگان در ستتطح معنا پیروی میکندد
میتوان ادعتا کرد که ترجمة او در زبان مقصتتتد وفادارانه نیواهد بود .در واقخ انتیابهای او
بتاعتث عدم انتقال برخی از اطلاعات و یا تلریف واقعیت میشتتتود .در نقد متون مطبوعاتید
زمانی که تللیلگر ابزار مفهومی لازم برای نقد ترجمه را در اختیار داردد میتواند اندیشتتههای
خود را با دلایل علمی برای تبیین مشکلاتی که در ترجمه با آن مواجه میشود بیان کند .ازینرود
خواننتده متوجته میشتتتودد مترجم از طریق چته ابزاری متن ترجمهشتتتده را در جهت القای
ایدئولوژی خود به میاطب بهکار گرفته استت .در نتیمه در این بیش ساخت گفتمان مدار در
ملور معنا را مورد بلث قرار میدهیم .با توجه به نوع متن انتیاب شتتده و بینارشتتتهای بودن
الگوی تللیل گفتمان انتقادی از چارچوب ون لی ون عنصتر حذف و دو ابزار تشدید و شرح و
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بستط را در ملور معنا به الگوی وندایک ارافه کرده ایم تا از این طریق به کارگیری و حضور
ایدئولوژی در لایههای میتلف متن را نقد کنیم.
 .۴تجزیه و تحلیل دادهها
در این بیش استراتژیهایی که مترجم از طریق آن توانسته ایدئولوژی و باورهای خود را
به میاطب القا کندد معرفی و چگونگی استتتتفاده آنها در ترجمه را در ستتتطح خدرد متن و در
ملور معنا مورد بررسی قرار میدهیم.
 .8 .۴مولفههای تلفیقی محور معنا در مدل وندایک
 .8 .8 .۴ساختهای معنایی

به گفتة ون دایکد ستتتاختهای معنایی عموما با معنا و گاه با پدیدههای شتتتناختید مانند
بتازنمون هتای ذهنی یا راهکارهای درب و تولیدد همراه هستتتتند .ستتتاختهای معنایی رابطة
روشتتتنتر و مستتتتقیمتری با ایدئولوژید عقایدد نگرشها و دانش نژادی دارند .گویشتتتوران
ستتتاخت های ستتتطلی را با دشتتتواری بیشتتتتری نستتتبت به معنا (ملتوا) کنترل میکنند (ون
دایکد .)۲4 :۲۳۳۹اگرچه ستاختهای ستطلی بیش مرئیتر گفتمان هستندد اما کاربران زبان
استاسأ از معنا آگاه هستند .در ساختهای معنایی پیچیدهتر متوند ابزارهای دیگری وجود دارد
که نشتتان دهنده نظرات ستتینگو و عقاید نهفتة اوستتت .وندایک بر روی ستتاختهای معنایی
تأکید بیشتتری داردد اما با وجود این اظهار میدارد که ستاختهای معنایی نیاز به ساختهای
سطلی یا «رمزگذاری» دارند و ساختهای سطلی برای درب گفتمان مهم هستند.
الف .دیدگاه

8

رویدادها معمولأ از دیدگاه خاحتتی شتترح داده میشتتوند .به عبارت دیگرد دیدگاه منظری
استتتت که از زاویة آن رویدادها دیده می شتتتوندد مانند بیان و گزارش خبرها از دیدگاه پلیسد
مقاماتد دوربیند رستتتانهها و قربانیان .همچنیند استتتتفاده از رتتتمایر «ما» و «آنها»د علاوه بر
جداکردن اکثریت از اقلیتد دیدگاه را نیز نشان میدهد (افیمید .)۱4 :۲۹۳۳

1. Point de vue
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گفتمان فقط دارای معناهای ملدودی در ظاهر نیستد بلکه معنای تلویلی دیگری نیز دارد
و متا معمولتأ قتادریم این معنتاهتای تلویلی را استتتتنباط کنیم .برای نمونهد وقتی در روزنامه
میخوانیم «دیروز ده پناهندة تامیلی اخراج شتتدند»د در اینما این معنای رتتمنی وجود دارد که
این پناهندگان قبلأ در کشتتتور بوده اند و پلیس و مقامات در راندن آنها از مرز درگیر بودهاند و
معناهای دیگری از این قبیل.
ج .پیش انگاشت

۲

یک نوع تلویح ویژه پیش انگاشتتت استتت .برای نمونهد وقتی مدیر شتترکتی میگوید «لازم
استت که فقدان مهارت متقارتی کار اقلیت از طریق برنامههای آموزشتی ارافی از بین برود»د
پیش انگاشت او این است که این گونه متقاریان فاقد مهارت و تلصیلات کافی هستند( .همان)
د .انسجام معنایی

3

متن و گفتار به طور معمول شتامل ترتیب جملاتی استت که بیان کنندة یک اندیشه هستند.
گزارهها و جملات چنین ترتیبید تا حد زیادی با همدیگر مرتبطند .برای مثالد «ستتال گذشتتته
قیمت کالاها افزایش یافته» بنابراین « دولت تمهیدات جدیدی را برای کاهش کالاهای رروری
اتیاذ کرده است» .گزارههای پی در پی و پیوسته میتوانند نقشهای متنوعی داشته باشندد مانند
نقش تورتیلید تعمیمد تیصتیصد تضادد دلیل تراشی و مثال زدن .در اینما منظور از انسمامد
انسمام معنایی استد نه دستوری.
ه .سطح توصیف و درجة کامل بودن

۴

جنبههای خبری مهم تر یا ارزشتمندتر رویداد با جزئیات بیشتتری شرح داده می شود و این
بستگی به نگرش گوینده یا نویسنده دارد که مطالبی را که میخواهد مهم جلوه دهد با جزئیات
بیشتر و موروعاتی را که می خواهد کم اهمیت نشان دهد با جزئیات کمتری شرح میدهد.
1. Implications
2. Présupposition
3. Cohérence
4. Complétude
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و .کارگفتها

گفتمان نوعی کدنش اجتماعی استتتت .پاره گفتارهای خا

در بافت هایخا

(کارگفت)

یافت می شتوندد مانند پرستشد درخواستتد قول دادن و تهمت زدن .کارگفت شتامل دستتتورد
تهدید و سفارش است.
ز .تأثیرگذاری

متدیریتتد اداره و کنترل «تتأثیرگتذاری» نقش مهمی بتازی میکنتد« .انکار» شتتتکل رایج
تأثیرگذاری استت که فرم معمول آن عبارت استت از «من بر رد مسلمانان نیستم اما .»...دلایل
استتفاده از این فرم میتلف استد اما نمایش مثبت خود (حف وجهه) که هدف آن ممانعت از
ایماد تأثیر بد بر میاطب یا ایماد تأثیر مثبت بر آنهاست .گاهی از تسکین دادند مانند به گویید
استتتفاده می شتتود تا خود را مثبت نشتتان دهند .گاهی از دلیل تراشتتی (موجه ستتازی) استتتفاده
میشتتودد مانند « این که ما مهاجرت را ملدود میکنیم دلیلیش این نیستتت که ما نژادپرستتتیمد
بلکته به این خاطر استتتت که نمیخواهیم موقعیت بقیة مهاجران را بدتر کنیم» .گاهی قربانیان
حتی «سترزنش» هم میشتوندد مانند « اگر آنها آموزش بهتری به دست نیاورند و درگیر خلافد
مواد میدر و جنایت شتتوندد تعمبی ندارد که شتتیلی به دستتت نیاورند یا مورد تبعی
شوند .گاهی از معکو

واقخ

کردن استفاده میشودد مانند «نه ماد بلکه آنها نژادپرست واقعی هستند».

 .۵تحلیل داده ها بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون دایک و نقد ترجمه
کلیة خبرها برگرفته از ستایت های خبری پراستتتناد فارستتی و فرانستته استتت .از آنمایی که
«ترتیتب» واژگتان در تللیل گفتمان مهم و رتتتروری استتتتد پس از ترجمه ارائه شتتتده در
خبرگزارید ترجمة تلت اللفظی جملات نیز آورده شدهاست.
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مورد اوّل
جدول 8
خبر به زبان احلی

Figaro : Macron appelle la nation à «se mobiliser» face à l'«hydre
«islamiste
 Rfiفارسی :امانوئل ماکرون :علیه هیولای اسلامگرایی متلد شویم.

ترجمه کلمه به کلمه

ماکرون مردم را به «متلد شدن» علیه «مار چند سر اسلامگرایی» فرا میخواند.

ترجمه ارائه شده

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسته پس از حمله به مقرر پلیس در پاریس و کشتتته شدن
چهار نیروی پلیس توسط یکی از همکارانشاند خواستار مبارزه با افراد دارای عقاید افراطی شد
و جملة مذکور را در مراستتتم آیین ادای احترام به این چهار پلیس بیان کرد .پس از تلقیقات
پلیس فرانسته مشتیص میشتود که قاتل اداره پلیسد انگیزههای استلامگرایانه داشته د زیرا در
بازرستتی از منزل او به فلش هایی دستتت یافتند که شتتامل ویدئوهای تبلییاتی داعش و استتامی
همکاران او بوده است .همچنین تلقیقات نشان می دهد که او با ملافل سَلَفی آشنایی داشته .به
همین دلیل ماکرون در سینرانی خود اسلام گرایی را به «هیولا» تشبیه کرده است.
سخنوری

 «se mobiliser» face à l'«hydre islamisteعلیه هیولای استتلامگرایی متلد شتتویم.
احطلاحی با هدف تأثیرگذاری است که اشاره به خطرناب بودن مسلمانان به ویژه افراط گرایان
دارد .در حقیقتت متاکرون بته عنوان حتتتاحب قدرتد مردم را به متلدشتتتدن علیه «هیولای
استتلامگرایی» فرا میخواند « .»appeler la nation àکاربرد این فعل در زبان فرانستته بیانگر
دستوردادن فرد بالادست به فرد زیردست است.
تلویح و پیش انگاشت

در این جمله این معنای رمنی وجود دارد که تعداد اسلامگرایان در کشور زیاد است و باید
حتمأ راهکاری را بر علیه آنها اتیاذ کرد.
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تأثیرگذاری

در فرهنگ لارو

احتطلاح « »hydreبه اینصتورت تعریف شده است« :در اسطورهشناسی

یونان به معنای حیوان افستانهاید که به شتکل مار آبی استت» .در فرهنگ اسطورهشناسی ۲نیز
این واژه به معنای « هیولایی با کالبد ستتگ یا مار که چندین ستتر دارد .تعداد ستترهای او متیییر
است .بین این سرهاد یک سر جاودانه است و هر بار که یک سر او را قطخ کنند چندین سر به
جای او میرویند ».با توجه به تورتتتیلات داده شتتتده میتوان گفت که هدف رئیس جمهور
فرانسه از تشبیه اسلام به «هیدرا» برای نشاندادن شدرت خشونت مسلمانان این کشور به واسطه
این نوع حمله ها و عدم رعایت قواعد ستیاستی و اجتماعی در جامعه فرانسته استتت .با تشبیه
استلام گرایی به ماری با چندین سترد دلیل تراشتی شده که به علت انواع گوناگون اسلامگرایی
افراطید باید علیه آنها متلد شد و بدین سان تأثیر خود را بر جامعه گذاشت .شاید قیا

اسلام

گرایی با واژه دیگرید چنین تأثیر بالایی را نمیتوانست داشتهباشد.
دیدگاه

رتد مستلمانان :همان طور که اخوان کاظمید حتادقی و شاکری «تللیل جریانهای اسلام
گرای سلفی در فرانسه» ذکر کرده اندد فرانسه در میان سایر کشورهای اروپایی بیشترین مسلمان
را در خود جتای داده استتتت و تالب این مستتتلمانان در زندگی اجتماعی خود گرایشهای
مستالمت جویانه دارندد اما گروههایی از آنها در قالب جریانهای اسلام گرایی سلفید عقاید و
رفتار معارره جویانه و افراطی دارند (.اخوان کاظمید حادقی و شاکرید )۲۲۱:۲۹۳۱
لذا در جمله ماکرون می توان نوعی رتتدریت با حضتتور مستتلمانان و به ویژه افراط گرایان
اسلامی را حس کرد.
طرح واره

داستتانهای منفی در مورد مسلمانان :گفته شده اکثر جریانات تروریستی زیر نظر گروههای
اسلامی سازماندهی میشود.

1. mythologica.fr
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ترجمه

مترجم در ترجمة خبر از عبارت «هیولای استلامگرایی» استفاده کرده است .در حالیکه طبق

تعریفهای فرهنگ لارو

و استطوره شتناستید معنای حقیقی «هیدرا» سنگینتر و خشونت

آمیزتر است.
به نمایی

8

آز آنمتایی کته بیتان دیتدگتاههتا دربارة وقایخد بیانگر چارچوبهای ایدئولوژیک زیربنایی
هستتندد اطلاعات معمولأ به حورتی در گفتمان ارائه می شود که دیدگاه مثبتی در رابطه با خود
ایماد کند(ون دایک۱د )۲۱۲:۱۱۱۳در واقخ مترجم/نویستتنده /گوینده شتتدت کلمه یا کلماتی که
در متن مبتداء پررنتگ استتتت را کاهش میدهد و واژگانی با بار معنایی مثبت و یا خنثیتری
انتیاب میکند؛ در واقخ از یک مفهوم رقیقتر استفاده میکند.
اشتاره به این نکته رروری است که همان طور که در تلقیق پلیس مشیص شدد این فرد
گرایش سلفی و یا همان افراط گرایانه داشته است؛ به همین دلیل نمیتوان حفت «هیدرا» را به
کل اسلام و یا اسلام واقعی نسبت داد  .آیات و راوایات فراوانی مبنی بر بیشندگی و رحمانیت
استلام وجود دارد .برای مثال تمام سوره های قرآن به جز یک سوره (توبه) با بسم االه الرحمن
الرحیم آ از میشود و این بزرگترین دعوت الهی به پدید آوردن رحمت و بیشش و پرهیز از
خشتتتونت استتتت( .شتتتیرودید )۲۳۹:۲۹۳۱در نتیمه مترجم با در نظر گفتن اهمیت بار منفی
«هیدرا» در زبان مقصد و عدم پذیرش آن توسط میاطب فقط از کلمه «هیولا» در ترجمه استفاده
کرده استت تا حستن تعبیر خود را نشتان دهد .با توجه به استطوره شناسی واژة هیدراد مترجم
میتوانست از کلمات « هیولای چند سر اسلام» استفاده کند.

1. Euphémisme
2. Van Dijk, 2007:101

نقد ترجمۀ متون مطبوعاتی فرانسه/فارسی ….

019

 .۲مورد دوّم
جدول ۲
خبر به زبان احلی
ترجمه ارائه شده
ترجمه کلمه به
کلمه

ایرنا :ملو اسرائیل به معنای ملو مردم یهودی نیستد چراکه ما با آنها هیچ کاری نداریم

Rt France:La disparition d’Israël ne signifie pas la
disparition du peuple juif car nous n’avons aucun problème avec lui.
L’éradication d’Israël ne signifie pas l’éradication du peuple juif, car
nous n’avons aucun problème avec lui.

طرح واره

رتد یهودیت :رهبر انقلاب استلامی در هفتة وحدت در دیدار با مستئولین و مردم از جملة
فوق استفاده کردند .منظور رهبر انقلاب در راستای جملة امام خمینی (ره) یعنی « :اسرائیل ده
سرطانی است و باید از روی زمین ملو گردد» میباشد .یعنی منظور از واژة «ملو» از بین بردن
ده سرط انی است یا به عبارت دیگر ریشه کن کردن آن است.
تلویح و پیش انگاشت

از این جمله این منظور رمنی استنباط میشود که مسئ له اسرائیل و اختلافات سیاسی با این
کشورد از اول انقلاب جمهوری اسلامی مطرح بوده است.
سخنوری

واژه «ملو» دوبار در جملة آیت الله خامنه ای استفاده شده است که این نکته اهمیت مسئلة
«ملو اسرائیل » را به میاطب نشان می دهد و این نوعی سینوری با هدف تأثیرگذاری است و
با این نیرت که موروع اسرائیل را نزد مردم بسیار مهم جلوه دهد و بر آنها تأثیر بگذارد.
انسجام معنایی

همانگونه که پیشتت ر اشاره شدد متن و گفتار به طور معمول شامل ترتیب جملاتی است که
بیان کنندة یک اندیشه هستند .گزاره و جملات چنین ترتیبید تا حد زیادی با همدیگر مرتبطند.
در این دو جملهد آیت الله خامنه ای ابتدا مستأله ملو اسرائیل را مطرح کرده و سپس با استفاده
از حرف ربط «چراکته» دلیتل میآورند مبنی بر این مورتتتوع که «ما با آنها(مردم یهودی) هیچ
کاری نداریم».
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ترجمه
بهگویی

در ترجمه جمله آیتالله خامنهاید مترجم فرانستتتوی برای واژه «ملو» معادل فرانستتتوی
« »disparitionرا انتیتاب کردهاستتتت .در فرهنتگ لیتت لارو

معادل « » disparitionبه

فرانسته«  «action de s’effacerآمده استتت و به معنای عمل پاب کردن استتت .تعریف معادل
فارسی این لیت در فرهنگ لیت پارسایار به حورت «عمل ناپدید شدن و نابودی» است .حال
آنکه واژة انتیاب شتتده توستتط مترجم به هیچ وجه به معنی از بین بردن یک ده و یا بیماری
بدخیم نیستد بلکه معادل ف رانسه آن حرفأ به معنی نابود کردن چیزی است که امکان بوجود و
ظهور ممدد آن وجود دارد  .واژه «  » Eradicationمیتواند معادل مناستتبی برای این ترجمه

باشد زیرا در فرهنگ لیت لارو

به حورت زیر آمده است:

« » Extirpation complète d’un organe ou d’une tumeurیعنی ریشتته کن کردن
کتامتل یتک تومور .بتا توجته بته تورتتتییتات ارائه شتتتده مترجم فرانستتتوی به جای واژه
«  »Eradicationکه معادل دقیق کلمه ملو میباشتتتد از واژه « » disparitionاستتتتفاده کرده
استت؛ و به کارگیری این واژه به این ستبب است که از شدرت مفهومی واژه «محو» که در متن
مبدأ پررنگ استت بنا به دلایل ایدئولوژیک بکاهد و از واژهای با خطرکم تر استتتفاده کند؛ تا از
این طریق به خواننده فرانستوی زبان این گونه القا کند که کشور ایران نسبت به موارخ خود در
قبال اسرائیل دچار عقب نشینی شده است.
 .3مورد سوّم
جدول 3
خبر به زبان احلی

ترجمه ارائه شده

AFP:Tuer Soleimani en Irak n’était «pas une bonne idée» selon le
chef d’état-major français.
ایرنا :به گزارش خبرگزاری فرانسهد ژنرال فرانسوا لکوانتر با ملکوم کردن ترور سردار
سلیمانی در کنفرانس مطبوعاتی گفت :ایده ترور سردار سلیمانی در عراق احلا ایده خوبی
نبود

ترجمه کلمه به کلمه

به گفتة فرماده کل ارتش فرانسهدکشتن سلیمانی در عراق «ایدة خوبی» نبود.
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سبک واژگانی

مطالعات «زبان ستیاستی» ا لب روی ستتبک واژگانی تمرکز میکنند .واژهها و تنوعات آنها
نشتانگر الگوهای ذهنی نهفتة در رویدادهای قومی و نژادی هستند .استفاده از واژگان خا

به

منظور تأثیرگذاری بر مردم استتد مانند استتفاده از فعل « »tuerدر این جمله به معنی «کشتن»؛
در حالیکه از نظر ایرانیان این اقدام «ترور» ملستوب می شتود و بار معنایی فعل استتفاده شتتده
توستط ژنرال فرانسوی آن را نمیرساند و این کار تنها با انگیزة کم اهمیت جلوه دادن شهادت
سردار سلیمانی حورت گرفته است.
تلویح و پیش انگاشت

در جملة ژنرال فرانستتوآ لکوانتر «کشتتتن ستتلیمانی در عراق ایده خوبی نبود»د این معنای
رمنی وجود دارد که بهتر بود این کار در عراق اتفاق نمیافتاد.
دیدگاه

رتد مستلمانان :عدم استفاده از لقب «سردار» برای شهید سردار سلیمانید نشان میدهد که
ژنرال فرانسوی احترامی برای سردار ایرانی قائل نبوده است و قطعأ این مسئله به سیاستهای رد
اسلامی فرانسویان بر میگردد.
طرحواره

اخبار منفی دربارة مدافعان حرم و رزمندگانی که در عراق و ستتوریه برای دفاع از موارتتخ
مسلمانان مستقر هستندد مبنی بر اینکه اکثر آنها از نیروهای تروریست حمایت میکنند.
ترجمه
تشدید

شتدت و قورت گرفتن گریز ناپذیر معنا و ویژگی های ستبکی و گفتمانید از مشکلات رایج
مترجمان استت .این امکان در تمام ستتطوح زبان (واژگانید معنایید نلوید دستتتورید متنی و
ستبکی) وجود دارد .این تشتدید یا به دلیل تفاوتهای زبانی و فرهنگی است (مینابادد :۲۹۳۳
 )۱4۳و یا به دلیل ایدئولوژی حاکم بر آن رسانه.
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به معنای «باعث مرگ کستتی شتتدن» تعریف شتتده

استت .معنی فارستی این واژه در فرهنگ لیت پارستایار به حتورت « :کشتند به قتل رساندند
هلاب کردن» آمده است .در قتل ساده و یا کشتن لزومأ فرد به دنبال این است که به هدف خود
یعنی ستلب حیات فرد مورد نظر دستت یابد اما این در حالی استت که ترور با انگیزه سیاسی
همراه استتت و فرد تروریستتت در حتتدد ایماد تر د رعب و وحشتتت در میان مردم استتت.
خبرگزاری ایرنا در ترجمة واژة مورد نظر از کلمه «ترور» استتفاده کرده است« .ترور» در لیت
در زبان فرانسه به معنای «هرا

و هرا

افکنی» است؛ در سیاست به کارهای خشونت آمیز و

یر قتانونی حکومتها برای ستتترکوب میالفان خود و ترستتتاندن آنها و نیز کردار گروههای
مبارزی که برای رستیدن به هدف های ستیاستی خود دست به کار خشونت آمیز و هرا انگیز
میزنند ترور نامیده میشتود(.آشورید .)۳۳:۲۹۳۳واژه «ترور» در فرهنگ معین به این حورت
آمده است« :ترور معنی تر

زیادد بیم و هرا د خوف و وحشت استد و در احطلاح سیاستد

یعنی کشتتتن و از بین بردن میالفان و ایماد رعب و وحشتتت در میان مردم(فرهنگ فارستتی
عمیدذیل کلمه ترور) ».در نتیمه استتتتفاده کلمه «ترور» به جای «کشتتتتن» در خبرگزاری ایرنا
می تواند به دلیل این باشتتد که اقدام آمریکا خشتتونت آمیزد زورمدارانه و یر قانونی بوده و با
هدف برانداختن حکومت ایران بوده استتتت .البته از این نکته نیز نباید افل شتتتویم که وقتی
خواننده فارستتی زبان این ترجمه را میخواند این گونه میپندارد که کشتتور فرانستته نیز اقدام
آمریکا را ترور می دانستته و نه کشتتن؛ این در حالی است که اکثر سایتهای خبری فرانسه از
واژه «کشتن» به جای «ترور» کردن استفاده کردهاند.
 .۴مورد چهارم
جدول ۴
خبر به زبان احلی
ترجمه ارائه شده

Georges Malbrunot:
Les rassemblements monstres depuis hier en Iran à l'occasion des
funérailles de Qassem Soulaimani sont très probablement les plus
importants depuis la mort de l'ayatollah Khomeiny en 1988
باشگاه خبرنگاران
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«ژرژ ملبرونو» خبرنگار روزنامه فرانسوی لوفیگارو در توئیتی نوشت :تممعاتی که از
دیروز در ایران به مناسبت بزرگداشت سردار سلیمانی برگزار میشود به احتمال زیاد
گستردهترین تممخ بعد از رحلت آیتالله خمینی در سال  ۲۳۳۳است.
ترجمه کلمه به کلمه

تممعات عظیم که از دیروز به مناسبت خاکسپاری قاسم سلیمانی در ایران برگزار میشودد
احتمالأ مهمترین تممعات بعد از فوت آیت الله خمینی ملسوب میشود.

دیدگاه

همانگونه که پیشتتتر گفته شتتد رویدادها معمولأ از دیدگاه خاحتتی شتترح داده میشتتود .به
عبارت دیگرد دیدگاه منظری استت که از زاویة آن رویدادها دیده میشوند .در این جملات نیز
روزنامه نگار از لقب «سردار» برای خطاب به سردار سلیمانی استفاده نکرده و اینگونه دیدگاه و
ایدئولوژی خود مبنی بر کم اهمیت جلوه دادن جایگاه شهید سردار سلیمانی را نشان دادهاند.
سبک واژگانی

خبرنگار فرانستوی از حتفت « »monstreبرای توحیف تممعات مردم استفاده کرده است.
این حتفت عامیانه و در کل بار منفی داردد در حتورتیکه وی میتوانستت از حتفتهای دیگری
همچون «»prodigieuxد «» immenseد « » grandioseاستفاده نماید.
تلویح و پیش انگاشت

با مقایسته تممعات عظیم مردم به م ناستبت بزرگداشت سردار سلیمانی با رحلت آیت الله
خمینی این معنای رمنی وجود دارد که بالاترین میزان شرکت مردمی در خیابانها بدون شک به
مناسبت رحلت حضرت آیت الله خمینی بوده است.
ترجمه
تشدید

فرهنتگ لیت لارو

واژه  Mortرا به حتتتورت «توقف کامل حیات و زندگی انستتتان و

موجود زنده» تعریف کرده استتتت .هم چنین فرهنگ لیت پارستتتایار معنی کلمه  Mortرا یه
فارستی «مرگ» نوشتته است .در لیت نامه دهیدا برای معنی «مرگ» چنین آمده است « :فنای
حیاتد نیستتتت شتتتدن زندگانید موتد وفاتد اجلد از گیتی رفتند مقابل زندگی» .در فرهنگ
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معین مرگ بته « فوتد قطخ حیات و از بین رفتن زندگی» معنا شتتتده استتتت .مترجم به جای
استتفاده از واژة مرگ از کلمه رحلت استفاده کرده است .واژة «رحلت» در لیت نامه دهیدا به
معنای « :کوچد همرتد روانگید روانه و راهی شدن» آورده است .در ادبیات فارسی معمولأ این
واژه برای افراد معصوم و مقدر

به کار می رود مانند رحلت پیامبرد رحلت حضرت زهرا و ...و

مترجم نیز بتا در نظر گرفتن جتایگاه معنوی امام خمینی (ره) از واژه «رحلت» به جای «مرگ»
استفاده کرده است.
 .۵مورد پنجم
جدول ۵
ایسنا
خبر به زبان احلی

استاندار سیرجان :هیچکدام از نیروهای امنیتی دستور شلیک مستقیم را نداشتند و فقط برای

حفاظت از میازن حسا

سوخت کشور مموز شلیک تیر هوایی را داشتند که این کار را
نیز انمام دادهاند.

ترجمه ارائه شده

ترجمه کلمه به کلمه

Figaro
Selon lui, les «forces de sécurité n'avaient pas reçu l'autorisation de
tirer (sur les manifestants), elles avaient seulement été autorisées à
tirer (en l'air) en signe d'avertissement (...) ce qu'elles ont fait..
Selon lui, aucune force de sécurité n’avait pas l’autorisation de tirer
et elles avaient seulement été autorisées à tirer pour la protection des
dépôts de carburant du pays, ce qu’elles ont fait..

سخنوری

استتاندار ستیرجان در جایگاه قدرت از جمله «هیچکدام از نیروهای امنیتی دستتور شلیک
مستتقیم را نداشتند» استفاده کرده که این نکته بیانگر این مطلب است که وی به عنوان مسئول
اجازه دستور دادن را داشتهاست.
تأثیرگذاری

استتاندار ستیرجان بعد از بیان این مطلب که نیروهای امنیتی دستتور شتلیک نداشتندد دلیل
تراشتی میکند و میگوید« :فقط برای حفاظت از میازن حستا

سوخت کشور مموز شلیک
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تیر هوایی را داشتتند» و این نکته بسیار اهمیت دارد زیرا به وروح مشیص می شود چرا چند
تن در اثر شلیک گلوله کشته شدهاند.
دیدگاه

رتتد ا تشتتاش و آشتتوب :زیرا بعد از گران شتتدن بنزیند عده زیادی از افراد گوناگون به
خیابانها رییتند و امنیت ملی را بهم زدند.
تلویح .و پیش انگاشت

نلوة بیان جملات بیانگر این معنای رتمنی استت که احتمالأ بعد از کشته شدن چند تن از
ایرانیان در سیرجاند از استاندار این شهر دربارة این اتفاق سؤال کردهاند.
انسجام معنایی

متن و گفتار این ستیناند شامل ترتیب جملاتی است که بیان کننده اندیشه هستند .گزارهها
و جملات چنین ترتیبید تا حد زیادی با همدیگر مرتبطند .استتتاندار ستتیرجان بعد از بیان این
جمله «هیچکدام از نیروهای امنیتی دستتور شتلیک مستتقیم را نداشتند» میگوید « و فقط برای

حفاظت از میازن حستا

سوخت کشور مموز شلیک تیر هوایی را داشتند» و در آخر ارافه

میکند « که این کار را نیز انمام دادهاند».
ترجمه
حذف ،کاهش

حذف به گونهای حتورت میگیرد که بازشناسی کنشگران به هیچ روی ممکن نیست حتری
اعمال و رفتار آنها نیز حذف میشتود .درواقخد کنشتگران به طور کامل به حاشیه رانده شده و
توجره از آنها گرفته میشتتتود .ون لیوون ( )۱۳:۱۱۱۳این گونه حذف را حذف افراطی مینامد
کته بته اهتداف و منتافخ تولیتد کننتدگان متن و گفتمان بستتتتگی دارد .در واقخ از این طریقد
نویسنده/مترجم به کمرنگ و یا پنهان کردن واقعیت در متن میپردازد .زمانی که مسائل اخلاقید
ایدئولوژیکد مذهبی و دینی با ذوقیات و فرهنگ زبان مقصد سازگاری نداشته باشدد مترجم به
سانسور این گونه موارد روی میآورد.
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بعد از اعترارات و ا تشاشاتی که به دنبال گرانشدن بنزین در کشور بهوجود آمد؛ استاندار
ستتیرجان در مصتتاحبه با خب رگزاری ایستتنا جمله بالا را گفته بود .خبرگزاری فیگارو در ترجمة
خود عبارت «برای حفاظت از میازن حستا

سوخت کشور» را حذف کرده است! مترجم در

اینمتا ستتتعی کرده استتتت تتا از طریق حذف این واژگان به پنهان کردن حقیقت بپردازد زیرا
خواننده فرانسوی با خواندن این ترجمه میپندارد که نیروهای امنیتی در ایران بر روی معتررین
و یا به عبارتی مردم و نه ا تشاشگران بدون دلیل خاحی تیراندازی میکنندد که این امر باعث
تداعی خشتتتونت پلیس علیه مردم می شتتتود .مترجم در اینما با اتیاذ چنین راهبردی به دنبال
القای خشتتونت توستتط مأموران امنیتی ایران علیه مردم و نشتتان دادن تصتتویری منفی از ایران
میباشد.
 .۶مورد ششم
جدول ۶
سایت رهبری
خبر به زبان احلی

از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز همچنان بر این مورخ باقی هستیمد یعنی بدون ملاحظه
و رودربایستی به فلسطین و فلسطینیها کمک کرده و خواهیم کرد و این کار را وظیفه
همه دنیای اسلام میدانیم.

ترجمه ارائه شده

ترجمه کلمه به کلمه

Times of Israël
A-t-il dit : Peu après la victoire de la Révolution [Islamique de
1979], la République Islamique a donné le centre sioniste de
Téhéran aux Palestiniens. Nous avons aidé les Palestiniens, et nous
continueront en ce sens. Le monde musulman entier devrait en faire
de même.
Selon lui, aucune force de sécurité n’avait pas l’autorisation de tirer
et elles avaient seulement été autorisées à tirer pour la protection des
dépôts de carburant du pays, ce qu’elles ont fait..

دیدگاه

در جملات آیت الله خامنهای از رمیر «ما» استفاده شده که بیانگر دیدگاه همه ایرانیان مبنی
بر کمک به فلسطینیها میباشد.
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طرحواره

برادری و دوستتی با مردم فلسطین :از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون کمک به ملت فلسطین
جزء واجبات دینی ایرانیان ملسوب میشوند.
سخنوری

استتتفاده از واژههای«فلستتطین» و «فلستتطینیها» از اهمیت جایگاه این ملرت در ذهن رهبر
حکایت دارد .کاربرد جملاتی همچون « همچنان بر این مورخ باقی هستیم» د «بدون ملاحظه و
رودربایستتتی»د « کمک کرده و خواهیم کرد» و « این کار را وظیفه همه دنیای استتلام میدانیم»
قاطعیت ستتینان و جایگاه قدرت رهبر انقلاب را نشتتان میدهد .و به علاوه مورتتوع کمک به
فلسطینیها را در ذهن مردم بسیار مهم جلوه دادهاند و بر آنها تأثیر گذاشتهاند.
کارگفت

گفتمان نوعی کنش اجتماعی استتتت .پاره گفتارهای خا

در بافتهای خا

(کارگفت)

یافت می شتوندد مانند پرستشد درخواستتد قول دادن و تهمت زدن .کارگفت شتامل دستتتورد
تهدید و ستفارش استت .بافت کلام آیت الله خامنه ای دستوری است و نشانگر جایگاه وی به
عنوان بالاترین مقام کشور است.
انسجام معنایی

بعد از ذکر موروع «از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز همچنان بر این مورخ باقی هستیم»
به اهمیت کمک به مردم فلستطین و اینکه بیهیچ «ملاحظه و رودبایسی» باید به ملت فلسطین
کمک کرد.
ترجمه
حذف و کاهش

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظامد مهمانان کنفرانس وحدت و سفرای کشورهای
اسلامی در مورد علت مصائب امروز دنیای اسلام بهویژه ورخ تأسفبار فلسطین پرداختند و در
همین راستا جمله مذکور را بیان کردند .ایشان در حلبتهای خود به اهمیت موروع فلسطین
و فلستطینیها پرداختند .در تعریف این واژه لیت نامه دهیدا نوشته است « :فلسطین از اجناد
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شتام است و نسبت بدان فلسطین و فلسطینی است .بنابراین منظور از فلسطین کشور فلسطین
و فستلطینی ها که حتفت ملیت می باشتد در بردارنده مردم فلسطین است .سایت خبری تایمز
اسرائیل با پوشش اظهارات ایشاند به ترجمه آن پرداخت .این سایت در ترجمة عبارات مذکور
تنها از واژه  les Palestiniensاستتفاده کرده است .فرهنگ لیت سانز اجان ۲این واژه را این
گونه تعریف کرده استتت «peuple arabe originaire de Palestine»:که به معنای مردم
عرب فلسطین است .در واقخ این کلمه حفت ملیرت می باشد و اشاره به مردم فلسطین دارد نه
کشتور فلستطین .این خبرگزاری با پشتتیبانی از سیاستهای اشیالگرانه اسرائیل د ست به این
اقدام زده استتت تا در دراز مدر ت بتواند نام کشتتور فلستتطین را به طور کلی در اذهان عمومی
حذف کند؛ به طوری که اگر نام رژیم جعلی استتترائیل را در اینترنت جستتتتوجو کنیدد هیچ
نتیمتهای از فلستتتطین نمتایش داده نمیشتتتود .حتی نقشتتته گوگتل کوچکترین جزئیات در
سترزمینهای اشیالی را نمایش میدهد اما اطلاعاتی درباره بزرگترین شهرهای فلسطین – خان
یونسد زه و نتابلس – را نشتتتان نمیدهتد .بته عبارتی از طریق این گونه ترجمه میخواهند
فلسطین را در فلسطین کاملأ ملو و به یک کشوری جعلی تبدیل کنند.
 .۶نتیجهگیری
بتا توجه به اهمیت بالای نقش انتقال اخبار و اطلاعات در شتتتکلدهی و جهتدهی افکار
عمومید ترجمة این نوع متون را میتوان از زوایای میتلفی بررسی و نقد کرد .در این مقاله به
نقتد انتیتاب های مترجم در ستتتطح واژگان متون مطبوعاتی با رویکرد تللیل انتقادی گفتمان
پرداختیم.
مترجمان متون مطبوعاتی به خصتو

متون سیاسی برای انعکا

افکار و باورهای خود و

قوانین حاکم بر آن رستانهد از راهبردهای ایدئولوژیک استفاده میکنند تا از آن طریق اتفاقات و
ر ویدادهای سیاسی را مطابق با سیاست و ایدئولوژی خود به میاطب انتقال دهند .در این مقاله
به بررسی این موروع با ارائه ابزارهای نقد ترجمه و تلفیق این ابزارها با رویکرد تللیل گفتمان
انتقتادی پرداختیم تتا متوجه شتتتویم مترجمان تا چه اندازه از این ابزارها برای انتقال باورها و
1. sensagent
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ترجمه این نوع متون عوامل میتلفی در انتیاب های مترجم مانند ایدئولوژی حاکم بر آن رسانه
یا کشور و یا باورها و تفکرات خود مترجم تأثیر گذارند و باعث میشوند تا ترجمههای مترجم
جهت دار و دنبال کننده خط فکری خاحی باشد.
به منظور تلفیق رویکرد تللیل انتقادی گفتمان و نقد ترجمهد الگویی را ارائه دادیم که بیانگر
خط سیر و تللیل پژوهش حارر است .ابتدا هر خبر را مطابق با رویکرد وندایک بررسی کرده
و عنتاحتتتری همچون دیتدگتاهد تلویح و پیشانگاشتتتتد کارگفتد تأثیرگذارید طرح واره و
کارگفت ها را از بافت جمله بیرون کشتیدیم .لازم به ذکر است که در این بیش از تللیلد تنها
به ساخت های معنایی (زیر ساخت) اکتفا کردیمد زیرا این ساختها مستقیم با بلث انتقال معنا
در بلث ترجمه در ارتباط است .سپس بعد از بیان ایدئولوژی و نظام حاکم بر تفکر سینگوی
خبرد به مقایستتته و مقابله ترجمه آن با احتتتل خبر و اهمیر ت برخی از واژگان نزد ستتتینگو و
معتادل هتای انتیابی مترجم پرداختیم و در آخر ترفندهایی که مترجم به منظور هماهنگ کردن
متن احلی با ایدئولوژی حاکم بر سیاست کشور خود استفاده کردهاستد بیان شدهاست.
تفاوت باورهای عقیدتی دیدگاههای مترجم و مؤلف باعث حذفد تعدیلد افزایشد تشدید
و رقیق سازی در ترجمه این نوع متون در زبان مقصد شده است .بر اسا

این تلقیق مترجمان

در انتیابهای واژگانی البأ با استفاده از ابزارهای خاحی که به برخی از آنها اشاره کردیم به
دنبال القای ایدئولوژی خود در ترجمه هستند .در این تلقیق مشیص شد که بیشترین تیییرات
ایتدئولوژیتک در ترجمته برای انتقتال خط فکری خاحتتتی به میاطب در ستتتطح واژگان و
انتیابهای واژگانی مترجم برمیگردد.
ازجمله استتراتژیهای به کار رفته توسط مترجم میتوان به به نمایید حذفد تشدید اشاره
کرد .مترجم برای این که بتواند ایدئولوژی خود را به کارگیرد نیاز به ابزارهایی دارد که با تکیه
بر آن هاد القای باورهای خود برای میاطب باور پذیر میشود.
همچنین با توجه به تلقیقات حورت گرفته میتوان گفت که وفاداری مترجمان در ترجمه
این نوع متون به شتتدت کاهش مییابد و انتیابهای مترجم بیطرفانه نیستتت و رخدادها را به
شتیوهای انتقال می دهند که مد نظر آنها باشد .از پیامدهای ترجمه ایدئولوژیک متون سیاسی در
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حقیقی خبر و دگرگونه جلوه دادن واقعیت و حقایق اشاره

کرد در نتیمه همین امر میتواند باعث مدیریت اذهان عمومی میاطب مقصد نسبت به اتفاقات
زبان مبداء و پیام نویسنده مبداء شود.
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