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واژگان در رسانهها ،هدفمند و براي القاي مفاهيمیخاص ،انتخاب میشوند ،نگاهی گذرا بره گرونگی -
انتخاب واژگان در رسانهها نشان میدهد معناي موردنظر رسانهها در وراي واژگان پنهان میشود -انتخاب
هدفمند واژگان ،شام فعاليتهاي تر مهاي رسانهها هرم مریشرود .در ایرن پرژوهش ،ابتردا بره اهميرت و
ایگاه تر مة رسانهاي اشاره میكنيم ،سپس در بارب عواملی مانند سياست و ایدئولوژي سخن مریگرویيم
كه گونه به صورت نامحسوس در الیههاي زیرین معنرایی نفروذ كررده و خرود را بره شرا حقيقرت بره
مخاطبان معرفی میكنند .روش تحقيق در این پژوهش ،توصيفی و تحليلی و امعه آمراري ،مترون خبرري
تر مه شده عربی به فارسی و برعاس است؛ به این صرورت كره برا سرتو رو در رسرانههراي عربری و
فارسی ،متون خبرياي كه در ندسال اخير در این رسانهها منتشر شده بود ،معآوري شرد و از برين ایرن
متون خبري ،عبارتهایی كه در راستاي اهداف پژوهش برود بره صرورت هدفمنرد انتخراب شرده و مرورد
بررسی قرار گرفتند .هدف از انتخاب رسانههاي مختلف این است كه بگرویيم تانيرک اسرتفاده از واژههرا
براي انتقال معناي پنهان در تر مه رسانهاي ،محدود به رسانه خاصی نيست و در رسانههاي مختلف و رود
دارد .نتایو بره دسرت آمرده بيرانگرآن اسرت كره متر مران رسرانههرا در انتخراب واژگران ،ترابع باورهرا و
سياستهاي رسانة خود هستند؛ بنابراین ،تالش میكننرد برا زیركری تمرام ،واژهاي را برراي انتقرال معنرا در
تر مه انتخاب كنند كه اهداف و خواسرتههراي رسرانه خرود را ترأمين كننرد و معنراي مروردنظر آنهرا بره
مخاطب منتق شود .استفاده از واژگان رایگزین برهكرارگيري واژههراي داراي برار معنرایی منفری ،تغييرر
واژگان و افزودن صفت به برخی از واژهها از مله روشهایی هستند كه متر مران رسرانههرا برراي القراي
معانی و مفاهيم موردنظرخود در تر مه بهكار میگيرند.
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مقدمه
تر مه ،فعاليتی هدفمنرد اسرت و بسرياري از عبرارتهرا و واژگرانی كره در تر مره مرورد
استفاده قرار میگيرد از صافی باورها و عقاید متر م عبور مریكنرد .هنگرامی كره دربرارب
تر مه در رسانهها صحبت میكنيم -هم باورهراي مترر م و هرم سياسرتهراي رسرانهاي-
متر م را به سوي مداخلة ایدئولوژي در تر مه سوق میدهد.
سياست و ایدئولوژي دو منبعی هستند كه خطمشی فعاليرت رسرانههرا را مشرخص مری
كنند ،معانی موردنظر رسانهها یا از آنها نشأت میگيرد و یا با عبرور از ایرن دو صرافی بره
مخاطبان منتق میشوند .رسانهها در وامع گوناگون براساس ایدئولوژي و سياسرتهراي
مالاان آنها ،اداره میشوند و به این دلي  ،بخشهایی از رویداد را منعاس مریكننرد كره
در ار وب منافع مالاان آنها باشد .متر مان رسانهها نيز شاید در ظاهر بیطرف باشند،
اما در واقع داراي هتگيري خاص خود بوده و به شريوههراي مختلرف در هرت تحقرق
اهداف رسانهاي خود هستند؛ آنها تالش مریكننرد سياسرتهرا و باورهراي ذهنری خرود و
مالاان رسانه را در تر مه دخالت دهند و زبان مقصد را بر همين اساس تر مه كنند .ایرن
موضوت را در پشت پردب همه رسانهها حتی رسانههاي به اصطالح «آزاد» میتوان مشراهده
كرد و طبيعی است كره ميرزان و شردت ایرن مرداخالت در رسرانههراي مختلرف از ملره
رسانههاي دولتی و خصوصی متفاوت است.
شاید اگر از بيشتر متر مرانی كره بره صرورت عملری اقردام بره تر مره در رسرانههراي
مختلف كردهاند ،دربارب مداخله سياست و ایدئولوژي در تر مه پرسيده شود ،هيچیک از
آنها ،منار این مداخله نمیشوند ،بلاه آن را تأیيد میكنند؛ راكه مأموریت اصلی همره
رسانهها انتقال معنا است .رسانهها ،نيروهاي انسانی و هزینههاي هنگفتی را بهكار میگيرنرد
تا اندیشهها و ایدئولوژي موردنظر خود را بره مخاطبران خرود منتقر كننرد؛ برخری از ایرن
روشهاي انتقال معنا در رسرانههرا بره صرورت مسرتقيم اسرت و برخری دیگرر بره صرورت
غيرمستقيم .انتقال معنا با روش مسرتقيم ،هرم اثرگرذاري رسرانه را كراهش مریدهرد و هرم
ممان است رسانهها از سوي مخاطبان خود به سوگيري متهم شوند؛ سوگيري در رسانههرا
مو ب ریزش مخاطبان آنها میشود و به همين سبب رسانهها تر يح مریدهنرد ترا رایی
كه اماانپذیر است ،روش غيرمستقيم را براي انتقال معنراي پنهران مروردنظر خرود برهكرار
گيرند تا مخاطبان خود را از دست ندهند.
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یای از روشهاي غيرمستقيم انتقال معنا در رسانهها از مله براي متر مران رسرانههرا،
انتخاب واژگان است؛ واژگان ،پویرا ،زنرده و داراي برار معنرایی مربرت یرا منفری هسرتند و
متر مان تالش میكنند در انتخاب واژگان در تر مه ،حساسيت براالیی بره خررج دهنرد.
گاهی براي معادلیابی یک واژه در تر مة رسانهاي ،گزینههاي مختلفی دارنرد ،امرا آنهرا
سعی میكنند با دقت در انتخاب برخی از واژهها كه اهرداف مروردنظر رسرانهاي آنهرا را
تأمين میكند ،معناي موردنظر خود را به مخاطب القا كنند .این موضوت با استفاده از منرابع
مو ود و به روش توصيفی -تحليلی ،دستمایة این پژوهش قرار گرفت؛ بدین صورت كره
با ذكر شاهد مرالهایی از رسانهها كه به مصداقهاي عينی سروگيري متر مران در تر مره
اشاره دارد به گونگی انتخاب واژگان موردنظر از سوي متر مران برا هردف رسريدن بره
اهداف موردنظر در رسانه خواهيم پرداخت .شواهد و مرالهاي مو ود در این پژوهش ،از
روزنامهها و سایتهاي اینترنتی گرفته شد كه در پایان مقاله ،نرام و آدرس سرایتهرا ذكرر
شده است.
دو پرسش این پژوهش به این شرح هستند كه « ه عواملی سبب مریشرود متر مران
رسانه اي در تر مه ،صددرصد بیطرف نباشند؟» و «متر مان رسانهها گونه با انتخاب
برخرری از واژگرران ،سرروگيري خررود را پنهرران مرریكننررد؟» .همچنررين دو فرضرريه پيرررو
پرسش هاي پژوهش مطرح می شود كه به ترتيب عبارتنرد از« :سياسرت و ایردئولوژي دو
عاملی هستند كه مانع از آن میشوند تا متر مان در تر مة رسرانهاي ،كرامالً بری طررف
باشند» و «هر واژه اي بار معنایی مختص به خود را دارد؛ متر مان رسانهها از برين معرانی
مختلف كلمات ،واژب موردنظر خود را زیركانه انتخاب میكنند تا اهداف خراص آنهرا
در تر مه محقق شود».
ایررن پررژوهش ،دریچ رة نرروینی را روي پژوهشررگران تر مرره و فعرراالن عرصرره رسررانه
بازگشایی میكند و به متر مران ،مهرارت الزم را در تعامر برا مترون رسرانهاي مریدهرد.
همچنين آگاهی و مهارت الزم را در استفاده از اخبار رسانهها در اختيار تمام افرراد امعره
قرار میدهد و باعث لوگيري از سوراستفاده رسانهها در امعه میشود.
متر می كه نسبت به تانيکهاي مختلرف رسرانهاي در انتقرال معنرا از ملره انتخراب
زیركانه واژگان ،شناخت بيشتري داشته باشد در تر مة متون خبرري و سياسری حساسريت
بيشتري به خرج میدهد و این موضوت كمک میكند تا با شمان بازتري به تر مه ،اقدام
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و حق مطلب را در انتقال معناي تر مه ،بهتر ادا كند .همچنين شناخت این تانيکها بره او
كمک میكند تا در نقد متون تر مه شده به و یژه مترون تر مره شرده سياسری و خبرري،
دقت بيشتري داشته باشد و با موشاافی بيشتر ،الیههاي پنهان انتقال معنا را بهترر ببينرد و در
نقد این متون از آن بهره گيرد.

 .1پيشينۀ پژوهش
هر ند در حوزب تر مه ،پژوهشهاي گستردهاي انجام شده است ،اما با مقاله ،پایاننامه یا
كتابی كه به موضوت این پژوهش پرداخته باشد ،موا ره نشردیم؛ البتره مقراالتی مشرابه ایرن
موضوت نوشته شده و برخی از كتابها نيز اشارهاي گذرا به آن داشتهانرد كره از برخری از
آنها براي تقویت این پژوهش استفاده كردیم.
محمدمهدي فرقانی و احسان بخشنده در مقالة خود با عنوان «قدرت ایدئولوژي و زبان
در رسانه؛ نقش ایدئولوژي در فرآیند برگردان متون خبرري در مطبوعرات ایرران» بره ایرن
نتيجه میرسند كه متر مان مطبوعاتی نيز همچون خبرنگاران ،دبيرران و سرردبيران ،تحرت
تأثير ایدئولوژي و گفتمان غالب در امعه قرار گرفته و با بهرهگيري از تانيکهایی نظيرر
مساوت گذاشتن برخی از اخبار ،گفرتن بخشری از واقعيرتهرا ،برزر) و كو رکنمرایی
رویدادها و حذف و اضافه كلمات و مالت دلخواه در مرتن مروردنظر ،دخر و تصررف
میكنند و ایدئولوژي خود را در تر مه دخالت میدهند .با و ود تشابه فراوان ایرن مقالره
با پژوهش حاضر در تأثيرپذیري تر مه از ایدئولوژي باید دانست كه تفاوت این دو مقالره
در تانيکهاي مرورد اسرتفاده متر مران در رسريدن بره اهرداف مروردنظر اسرت .تمركرز
پژوهش حاضر بر انتخاب واژگان هنگام تر مة عربی به فارسی یا فارسی به عربی و سرهم
آنها در انتقال ایدئولوژي است.
عليرضا خان ان در مقالة خود با عنوان «اثر ایدئولوژي بر تر مره خبرر» بره ایرن نتيجره
رسيد كه واكنش متر م یا توليدكنندگان متون خبري فارسی در قبال رویردادهاي خبرري
انگليسی ،غالباً رفتاري ایدئولوژیای بوده است.
هدي زمانی سرزنده در مقالة «نقش ایدئولوژي كشور در تر مه اخبار سياسری رسرانه»
معتقد است كه متر م هم میتواند ماننرد نگارنرده مترون سياسری در رونرد تر مره ،یرک
ایدئولوژي دلخواه دیگر را وارد متن كند.
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فردوس آقازاده و ایلين فيروزیان در مقاله خود با عنوان «بررسی بازنمرایی ایردئولوژي
در متون تر مه شده سياسی انگليسی در ار وب تحلي گفتمان انتقرادي» بره ایرن نتيجره
رسيدند كه از آنجایی كه متون سياسی اعرم از مترون زبران مبرد و از توليرد آن -در زبران
مقصد -براساس متغيرهاي فرازبانی شا میگيررد ،مریتروان ادعرا كررد كره هرر یرک از
انتخابها ،دستااريهاي زبانی و راهبردهاي بهكارگرفتره شرده توسرط متر مران ،نشرأت
گرفته از ایدئولوژي نهفتة ویژهاي است تا از این رهگرذر اذهران مخاطبران خرود را هرت
داده و به سوي پذیرش آنچه مدنظر دارند ،هدایت كنند.
در «تر مرره و قرردرت» اثررر ادویررن گنتزلررر 1و ماریررا تيموكزكرروو( 2تر مرة سرريدمحمد
كریمی بهبهانی و بيتا عباسپور) به صورت گذرا بره موضروت انتخراب واژگران اشراره شرده
است و ایناه گونه یای از متر مان با انتخاب برخی از واژگان مروردنظر از یرک ملرت
مستق  ،سلب قدرت كرد و مو ب نارضایتی آن امعه شد.
عيسی متقیزاده و سيد عال نقیزاده در مقالة خود با عنوان «تأثير مسرائ ایردئولوژیک
در كيفيررت تر م رة اخبررار عربرری و بررا بررسرری مرروردي تر م رة خبررر شررباه الجزیررره در
خبرگزاري فارس» نشان دادند كره گونره یرک مرتن خبرري برا دخالرتهراي مترر م در
گفتمان و ایدئولوژي متن مبد و تغييرر در نروت پرردازش آن بره صرورت مرتن متناسرب برا
گفتمان و سياستهاي رسانهاي خبرگزاري فارس درآمده است.
و ه اشتراك همه مطالعات اشاره شده این است كره فقرط اشرارهاي گرذرا بره اهميرت
انتخاب واژگان در تر مه داشتهاند و هيچیک از آنها به غير از نرد شراهد مررال دربرارب
تانيکهایی نظير حذف و تعدی واژگان ،مصداقهراي عينری در زمينره انتخراب واژگران
ذكر ناردهاند و شيوههایی كه در این مقاله براي رسيدن به اهداف رسرانهاي در تر مره برا
انتخاب واژگان ذكر شده است در این پژوهشها و ود ندارد.

 .2جايگاه ترجمۀ رسانهای
دربارب ایگاه و اهميت رسانه ،دیدگاههاي مختلفری نرزد پژوهشرگران ایرن حروزه و رود
دارد؛ برخی از آنها ،رسانه را صاحب قدرت و داراي ارادب كام براي توليد و انتقال پيرام
به حساب میآورند و برخی دیگر ،آن را ابزاري در دست سياستمداران میدانند .عرالوه
1- Gentzler, E.
2-Tymoczko, M.
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بر این ،دیدگاه سومی هم دربارب رسانهها و ود دارد كه به تعام دو انبه قدرت و رسرانه
معتقد است؛ به این معنا كه رسانهها براي خود داراي مأموریتی هستند كره اهرداف خراص
خود را پيگيرري مریكننرد و از صراحبان قردرت و سياسرت هرم ترأثير مریپذیرنرد .همرين
دیدگاهها را میشود دربارب تر مه هم داشت؛ راكه هم كانالی براي انتقرال معنرا اسرت و
هم میتواند ابزاري در دست سياستمداران باشد و هم میشود به تعام دو انبة قدرت و
تر مه معتقد بود.
تر مه فقط برگرداندن واژهها از زبان مبد به زبران مقصرد نيسرت؛ در وراي حرروف،
واژهها و مالت تر مة رسانهاي ،معناي پنهانی و ود دارد كه برهكرارگيري هرر یرک از
آنها میتواند حرفهایی براي گفتن داشرته باشرد و ایرن امرر مأموریرت مترر م رسرانه را
دشوار و اهميت كار او را دو ندان میكند.
صاحبان رسانهها تمایر دارنرد در كنرار پيرام آشرااري كره از مترون تر مره شرده بره
مخاطبان خود مخابره میكنند ،پيامهاي پنهان هم به مخاطبان منتق كنند و به همرين سربب
است كه رسانههاي مختلف هران ،بخشری از فعاليرت اصرلی روزمرره خرود را بره تر مره
اختصاص میدهند و با بهكارگيري متر مان زبانهاي مختلف ،ترالش مریكننرد ر سراً بره
تر مة متون خبري مبد اقدام كنند و آن را در قالب و رار وب مروردنظر خرود تر مره
كنند .روزانه هزاران اتفاق خبري از رسانههاي مختلف به مردم سراسرر هران مخرابره مری
شود ،نوت نگاهی كه بسياري از مردم به رویدادهاي خبري دارند براساس اطالعراتی اسرت
كه رسانهها در اختيار آنها قرار میدهند و یای از دریچرههراي انتقرال معنرا در رسرانههرا،
تر مه است .در بسياري از مواقع ،رسانهها با انگارهسرازي از حروادث و رویردادها بره نفرع
خود بهرهبرداري میكنند و متر م هم مریتوانرد برا مهرارت خرود دریچرة نروینی را برراي
مخاطبان رسانه بازگشایی كند .طبيعری اسرت كره هرر ره مترر م داراي تجربره ،دانرش و
مهارت بيشتري باشد ،میتواند دستاورد بهتري در مأموریت خود داشته باشد و از این ابزار
براي انتقال بهينه پيام خود بهره گيرد.
امروزه رسانهها ،قدرتمندترین ابزار براي تأثيرگذاري بر افاار عمومی امعه هستند؛
آن ها توان باالیی در صورت دهی به اندیشه مخاطبان خود دارنرد .بری هرت نيسرت كره
كشورهاي قدرتمند هان ،داراي رسانههاي قدرتمند هم هستند؛ «بدون تردید اطالعات
از تریبون رسانه هاي معی به صورت تصادفی ،بیواسطه و مستقيم بره مخاطبران انتقرال
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نمییابد ،بلاه اخبار و اطالعات مختلف به وسيله فرآیندهاي مشرخص تصرميم گيرري و
صاحبان صنعت رسانه ،پرردازش و مهيرا شرده و بره مخاطبران ارائره مریشرود» (اميردي و
رشيدي.)1392 ،
یای از فعاليتهاي مهم رسانهها ،تر مه است .سختی كار تر مه در رسانههرا در ایرن
است كه متر م از ميان واژههاي متعدد باید واژهاي را انتخاب كند كه هم حرق تر مره را
ادا كند و هم سياستهاي رسانهاي در انتخاب او لحا شده باشرد« .در بسرياري از مروارد،
معنا و مفهوم موردنظر نویسنده مطبوعات ،پشت واژگان او پنهان اسرت» (فرقرانی.)1393 ،
به عبارت دیگر ،تر مه در رسانهها این اسرت كره مترر م در انتخراب واژگران بره تنهرایی
تصميمگيري نمیكند ،بلاه عوام دیگري به صورت محسوس یرا نامحسروس ،خرارج از
دنياي تر مه در تصميم گيري او سهيم هستند .متر م در تر مه خود تابع ار وبهایی
است؛ «واژگان و تركيبها در متون رسانهاي به ویژه خبر ،صرفاً براي اطالترسانی برهكرار
نمیروند ،بلاه نهاد رسانه ،نوت رویارد خود به ریانات سياسی و فرهنگی را از ميان ایرن
واژگان و تركيبها بر افاار الیههاي مختلف مخاطبان پرتوافانی میكند» (شرمسآبرادي
و شاهسونی.)1397 ،

 .3نقش سياست در انتخاب واژگان
فرقی نمیكند یک متر م رسانهاي قرار است در رسانههراي ره كشروري و در ره نروت
رسانهاي فعاليت داشته باشد -رسانه دولتی باشد یرا غيردولتری و خصوصری -در همره ایرن
شرایط ،سياست است كه خود را در الیههاي پنهان فعاليتهراي رسرانهاي نشران مریدهرد.
شاید ميزان و نحوب دخالت سياست در فعاليتهاي رسانهاي از مله تر مه از رسانهاي بره
رسانه دیگر مختلف باشد ،اما ردپاي آن در همه رسانهها مو ود است.
در علوم ارتباطات ،اصرطالحی بره نرام «دروازهبران» (یرونس شرارخواه )1390،و رود
دارد .نخستين كسی كه در علم ارتباطات این اصطالح را بهكرار بررد كرورت لروین ،1پردر
روانشناسی ا تماعی است؛ «به نظر وي ،مجراهایی و ود دارد كه اخبرار از خرالل آن مری
گذرند و در این مجراها نقاطی یافت میشود كه همچرون درب ورودي تلقری مریشرود و
صرفا براي بعضی از اخبار گشوده مریشروند و بعضری دیگرر را طررد مریكننرد» (كراژنو،2
1- Lewin, K.
2- Cazeneuve, J.
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 .)1387متر مان رسانهها نيز به نوعی دروازه بان هسرتند و «هرگرز نبایرد مترر م را نروعی
ماشين یا ربات فرض كرد ،در هر حال او در فرآیند تر مرة خرود ،ویژگریهراي شخصری
خویش را در اثر تر مه شده بر اي خواهد گذاشت» (گنجيان خناري.)1397 ،
رسانهها ،تانيک و ترفندهايهاي مختلفی را براي انتقال معنا به مخاطبان خرود برهكرار
میگيرند؛ یای از این شيوهها ،استفاده از نمراي دوربرين اسرت .تصرویربرداري از زوایراي
مختلف میتواند با اغراض خاصی انجام شود تا حراوي پيرام پنهران برراي مخاطبران باشرد.
رسانهها گاهی با زوم كرردن دوربرين روي یرک تصرویر یرا فاصرله گررفتن دوربرين از آن
تصویر ،معناي خاصی را القا میكنند .روش دیگر رسانهها براي بهرهگيري از رویدادها بره
نفررع اهررداف رسررانه خررود ،اسررتفاده از موسرريقی اسررت .موسرريقی مرریتوانررد پيررام خرراص و
هدفمندي را به شنوندگان القا كند .همچنين استفاده از دكور و نورپردازي مناسرب ،سرهم
بسزایی در انتقال معنا و پيام موردنظر رسانهها دارد.
از مله شيوههاي پركاربرد انتقال معنا در رسانهها ،واژگان هستند؛ بسرياري از واژههرا
در رسانهها به صورت هدفمند و زیركانره انتخراب مریشروند ترا سرهمی در انتقرال معنرایی
خاص داشته باشند .فعاالن عرصة رسانه از مله متر مان تالش میكننرد از برين واژههراي
مختلفی كه میشود براي انتقال معنا بهكار گرفت از واژههاي ایگزین استفاده كنند تا بره
اهداف رسانهاي خود برسند .رسرانههرا برا برهكرارگيري ایرن روش ،پيرام موردنظرخرود را
زیركانه به مخاطب منتق میكنند.
ستو ویی گذرا در سایت خبري بیبریسری فارسری و عربری انجرام دادیرم؛ شراید
هزاران خبر در این دو سایت بارگذاري شده است ،اما هرگز با عبرارتهرایی مرر «رژیرم
اشغالگر قدس» یرا «الکیان المحتل للقهدس» موا ره نشردیم در حرالی كره ایرن واژگران در
رسانههاي هان اسالم به وفور یافت میشود .انتخاب یا عدم انتخراب ایرن واژههرا اتفراقی
نيست ،بلاه مصداق عينی هدفمندي واژهها در رسرانههرا اسرت« .مترر م مترون خبرري در
رسانههاي مختلف در مورد پيام و گفتمان مو ود در متن بسيار سختگير است و تالش می
كند آن را به نحوي با گفتمان و ایدئولوژي حاكم بر رسانه خویش هماهنگ كند» (متقری
زاده و نقیزاده .)1395 ،در وراي بيشتر این سوگيريهرا ،ردپراي باورهراي سياسری و رود
دارد؛ «هر ه متر م به ظرافتهاي معنایی واژه در تراكيبهاي مختلف آگاه باشرد ،تحيرر
و سرگردانی وي نيز در انتخاب واژه بيشتر خواهد شد» (عنایی.)2004 ،
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شای نيست كه امانتداري یای از مهمترین اصول تر مه است و همه متر مان ترالش
میكنند تا در ار وب این اص بره تر مرة مترون مختلرف اقردام كننرد .عرالوه برر ایرن،
فعاليت در رسانه داراي ار وبهایی بوده و طبيعری اسرت كره رسرانههرا براسراس منرافع
صاحبان خود اداره شوند ،از این رو ،نمیشود شمها را بر واقعيتها بست؛ متر مری كره
رسانه به او مأموریت میدهد تا به تر مة متون خبري برراي آن رسرانه اقردام كنرد ،آزادي
عم یک متر م خارج از آن رسانه را ندارد و باید در ار وب سياسرتهراي آن رسرانه
فعاليت كند و به همين سبب ،او سياستهاي رسانة خود را در تر مة متن دخالت میدهد.
ميزان دخالت رسانهها در تر مه به ویژه تر مة متون خبري از یک رسانه به رسانه دیگرر،
مختلف است؛ هر ند كه معقول است ميزان دخالت هتگيريهراي سياسری مترر م در
یک متن خبري تا ایی باشد كه به روح متن آسيبی وارد نشود ،اما گراهی و در برخری از
موقعيتها كار به دستااري هم میرسد« .تر مه صررفاً نروعی بازتوليرد وفادارانره نيسرت،
بلاه فرآیندي است عالمانره و عامدانره مشرتم برر انتخراب ،مرعآوري ،مونتراژ ،تنظريم،
تركيببندي ،سرهمبندي و سراخت و حتری در برخری از مروارد ،دسرتااري ﻭ تحریرف»
(گنتزلر و تيموكزكو.)1392 ،
این یک واقعيت است كه تر مة واحردي برراي یرک مرتن و رود نردارد و متر مران
مختلف میتوانند براساس تجربه ،سياستهراي رسرانهاي و باورهراي شخصری برراي یرک
متن ،تر مههاي مختلفی داشته باشند .عالوه برر ایرن ،بسرياري از واژههرا در زبران مبرد یرا
مقصد داراي ندین معنا هستند و متر م میتوانرد از برين معرانی مختلرف یرک واژه ،آن
واژهاي را كه به سياستهاي رسانه او نزدیک است ،انتخاب كنرد .متر مران رسرانههرا بره
شيوههاي مختلف درگير محدودیتها و قيدوبندها هستند .یرک مترر م رسرانهاي هر نرد
امانتدار واقعی هم باشد در برخی از موقعيتها بر سر دوراهی امانت و سياست قرار خواهد
گرفت و ارهاي ز انتخاب یای از آنهرا نردارد .بيشرتر آنهرایی كره تر مره در دنيراي
سياست را تجربه كردهاند به خوبی میدانند در این دوراهی ،كفة سنگين تررازو بره سرمت
سياست است« .متر م ممان است به منظور خلق یرک اثرر از واژگران و سراختار خاصری
بهره وید تا بتواند پيام متن مبد را به نحوي كه مردنظرش اسرت بره خواننرده در گفتمران
مقصد انتقال دهد ،بنابراین ،گزینش واژهها و ساختارها در اثر هر متر م میتوانرد از یرک
الگوي فاري و هدف ایدئولوژیای پيروي كند» (آقاگ زاده و فيروزیان.)1395 ،
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یای از دالی اصلی سوگيري در تر مه ،سياست است ،راكه متر مران بایرد ترالش
كنند در ار وب سياستهاي رسانهاي فعاليت كنند .حال با تو ره بره موضروت مقالره در
ادامه به نااتی اشاره مریكنريم كره یرک مترر م گونره برا انتخراب واژگران در راسرتاي
سياستهاي رسانهاي خود عم میكند.

 .1-3استفاده از واژگان جايگزين و دارای بار معنايي منفي
یای از مأموریتهاي رسانهها ،بهرهبرداري سياسی از رویدادهایی است كره همره روزه در
گوشهوكنار هان اتفاق میافتد .آنها تالش میكننرد از كو رکتررین رویرداد بره سرود
خود بهرهبرداري كنند .البته تالش دیگر آنها این است كه به انبداري هم مرتهم نشروند.
استفاده از واژههاي ایگزین ،یای از روشهاي پركاربرد در رسانهها اسرت؛ رسرانههرا برا
بهكارگيري این روش ،پيام پنهان موردنظر خود را زیركانه به مخاطب منتق میكنند.
پس از روي كارآمدن بن سلمان وليعهرد عربسرتان ،روزنامره «العربری الجدیرد» خبرري
دربارب دیدار بن سلمان با نخستوزیر اسرائي منتشر كررد یرا برخری از رسرانههراي عربری
مانند روزنامة «المنار» فلسطين ،شباة خبري «الميادین» به نق از یادیگر ،خبري را دربرارب
دیدار یای از وزیران اسرائيلی با وليعهد عربستان منتشرر كردنرد كره متر مران برا انتخراب
واژب موردنظر خود از آن ،بهرهبرداري سياسی كردند.
«نشرت صحیفة المناربانَّ هناک لقاءَ و فدٍ برئاسةِ و زیرِاالسرائیلیِّ االسبوعَ الماضی مهع
و لی الع د السعودی فی ریاض» این عبارت میتواند اینگونه تر مه شود «روزنامة المنرار
منتشر كرد :یک هيأت اسرائيلی به ریاست نخستوزیر ،هفتة گذشته با وليعهد سرعودي در
ریاض دیدار كرد» .اما رسانههاي ایرانی براي ایناه بتوانند از واژه «نشرت» در این عبرارت
بهرررهبرررداري سياسرری كننررد ،آن را نررين تر مرره كردنررد «روزنام رة المنررار فرراش كرررد»
(خبرگزاري تسنيم 18 ،مرداد « ،)1396شباة خبري الميادین فاش كرد» (خبرگزاري ایرنا،
 8تير « ،)1397روزنامة العربی الجدید فراش كررد» (باشرگاه خبرنگراران روان 21 ،بهمرن
 .)1398استفاده از واژب «فاش كرردن» یرا واژههرایی مرر «پررده برداشرت» در تر مره ایرن
عبارت؛ یعنی حساس كردن ذهن مخاطب به این موضوت كه دیداري در خفا انجام شده و
دیداركنندگان قصد نداشتند دربارب آن به مردم اطالترسانی كنند ،امرا روزنامرة المنرار بره
این دیدار سرّي پی برد و دربارب آن افشاگري كرد .این متر م در حقيقت به دنبرال القراي
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این مفهوم است كه در ذهن مخاطب سؤاالتی دربارب اهداف و گونگی این دیدار مطرح
شود و از همه مهمتر به دنبال رایی برگزاري مخفيانة این دیدار باشد تا از ایرن دیردار بره
سود سياستهاي خود ،بهرهبرداري رسانهاي كند.
متررر م ایررن رسررانههررا در تر مررههرراي خررود داراي سرروگيري بودنررد؛ یعنرری سياسررت
رسانههاي خود را در تر مه این خبر دخالت دادند ،امرا برراي دخالرت سياسرت رسرانهاي
خود در تر مه ،روش غيرمستقيم را انتخاب كردنرد و برا انتخراب واژهاي كره در راسرتاي
تحقق اهداف آنها برود ،ترالش كردنرد ترا برا یرک تيرر ،دو نشران را هردف بگيرنرد؛ هرم
ایدئولوژي و سياست رسانهاي خود را در تر مه دخالت دهنرد و هرم سروگيري آنهرا در
تر مه به صورت پنهان باشد .تر مه فع «نشرت» به «فاش كرد» در این عبارت سبب شرد
متر م ،زیركانره پيرام پنهران خرود را كره بردنام كرردن وليعهرد سرعودي بره سربب دیردار
مخفيانهاي كه برا سرران رژیرم اشرغالگر قردس داشرته اسرت را بره صرورت غيرمسرتقيم بره
مخاطبان منتق كند تا وليعهد سعودي را خائن به آرمانهاي ملت فلسطين معرفری و افارار
عمومی را عليه او بسيو كند.
انتخرراب واژگرران در تر مرره در تررنشهرراي سياسرری بررين دو كشررور ،داراي حساسرريت
بيشتري است و متر مان موافق و مخالف تالش میكنند واژههرایی را در تر مره انتخراب
كنند كه در وراي انتخاب این واژگان اغراض خاصی نهفته است؛ ایرن خبرر در  20فوریره
 2019از زبان یای از مقامات كشور عربستان اعالم شد.
«السعودیة تعلن مقتل 16جندیاً سعودیاً فی معارک مهع الحهوییین» (قنهاة الجزیهرة20 ،
فوریه )2019؛ این عبارت میتواند اینگونره تر مره شرود« :عربسرتان از كشرته شردن 16
سرباز سعودي در نبرد با حوثیها خبر داد»؛ خبرگزاري مهر ،این متن را نين تر مه كرد:
«عربستان به كشته شدن  16نظامی خود در نگ با یمن اعتراف كرد» (خبرگرزاري مهرر،
 2اسفند  .)97این خبرگزاري واژب «تعلن» را كه به معناي «اعالم كردن یا خبرر دادن» اسرت
به «اعتراف كرد» تر مه كرده ترا از آن در راسرتاي ایردئولوژي و سياسرتهراي رسرانهاي
خود بهرهبرداري كنرد .اسرتفاده از واژه «اعترراف كررد» یعنری مقامرات عربسرتان سرعودي
تمایلی نداشتند این خبر رسانهاي شود و تالش میكردند تا افاار عمومی از ایرن خبرر بری
اطالت باشد ،اما اكنون به آن اعتراف كردند؛ مخاطبی كه این خبر را میبيند یرا مریشرنود،
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ممان است در ذهن او این سؤال ایجاد شود كه احتماالً پيش از این نيز این نوت دیردارها،
اتفاق افتاده ،اما مقامات عربستان احتماالً آن را رسانهاي ناردند تا مخفی بماند.
در دوازدهررم فوریرره  2020خبرگررزاري «فلسررطين اليرروم» ایررن خبررر را دربررارب تمای ر
كشورهاي عربی براي دیدار با نخستوزیر اسرائي منتشر كررد« :خاخام ی هودی یکشه :
قههادة خلیجیههون یریههدون لقههاء نتنیههاهو» (فلسررطين اليرروم 12 ،فبرایررر  .)2020خبرگررزاري
بينالمللی قدس تالش كرد با انتخاب هدفمند واژگران در تر مرة ایرن خبرر بزرگنمرایی و
اهررداف رسررانهاي خررود را دنبررال كنررد «افشرراگري خاخررام صهيونيسررتهررا دربررارب اشررتياق
كشورهاي عربی حاشية خليوفارس براي دیدار با نتانيراهو» (خبرگرزاري قردس 23 ،بهمرن
 .)1398متر م این خبرگزاري میتوانست این عبارت را ایرنگونره تر مره كنرد «خاخرام
یهرودي خبررر داد :سرران كشررورهاي عربری خواسررتار دیرردار برا نتانيرراهو شردند» یررا «سررران
كشورهاي عربی خواهان دیدار با نتانياهو هستند» ،اما این مترر م در تر مرة خرود از واژب
«اشتياق» استفاده كرد تا با بهكارگيري زیركانه این واژه ،پيام پنهران او بره مخاطبران منتقر
شود .او با انتخاب واژب «اشتياق» شور و شوق و رغبت درونی سران كشورهاي عربی برراي
دیدار با مقامرات اسررائي را بر سرته و نفراق سرران ایرن كشرورها را كره در ظراهر ،دم از
آرمانهاي فلسطين میزنند ،آشاار كرد تا مخاطبان ،نسبت به آنها بدبين شوند.
در  23دسامبر  2017خبر «انَّ السلیاتِ السعودیةَ تیالبُ الرجهلَ االغنهی فهی الممکلهةِ
الولیدَ بنَ طالل بِدفعِ ستةِ ملیارات دوالراً یمنهاً لإلِفهرا ِ عنهه» (قنهاة المنهار 23 ،دسهامبر
 )2017روي خرو ی خبرگزاريها قرار گرفت .رسانههراي فارسریزبران در تر مرة ایرن
خبر از واژه «باجخواهی» استفاده كردند؛ «درخواست باج  6ميليارد دالري دولت سرعودي
برراي آزادي وليرد برن طررالل» (پایگراه خبرري فرررارو 2 ،دي  .)1396مترر م ایرن عبررارت
میتوانست بگوید «مقامات سعودي از وليد بن طرالل خواسرتند برراي آزادي خرود ،شرش
ميليارد دالر پرداخت كند» ،اما او از واژب «باجخواهی» استفاده كرد .به علت ترنش سياسری
كنونی مو ود بين دو كشرور ایرران و عربسرتان ،رسرانههراي ایرانری برا انتخراب واژب «براج
خواهی» كه داراي بار معنایی منفی است و نوعی زورگيري را ترداعی مریكنرد ،توانسرتند
هم سوگيري خود را در تر مه پنهان كنند و هم پيام پنهان آنها كه تخریب و هه كشرور
عربستان بود به مخاطبان منتق شد.
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پس از حمله بره تأسيسرات نفتری عربسرتان ،محمرد برن سرلمان وليعهرد ایرن كشرور در
واكنش به این حادثه گفت« :إنّ ما حدث هو عملٌ حربیٌّ» .رسرانههراي ایرانری ایرن ملره
وليعهد سعودي را اینگونره تر مره كردنرد« :وليعهرد سرعودي مردعی شرد كره حملره بره
تأسيس رات آراماررو اقرردام نگرری از طرررف ایررران اسررت» (خبررر فارسرری 8 ،مهررر 1398؛
خبرگزاري دانشجو 8 ،مهر  1398و خبرگرزاري ایرنرا 8 ،مهرر )1398؛ معنراي ایرن تر مره
رسانههاي ایرانی این است كه این گفته وليعهد سعودي در حد ادعا است و مسرتند نيسرت.
در صورتی كه در ایرن ملره ،هرار نشرانه تأكيرد و رود دارد -1 :حررف إنّ -2 ،ضرمير
فص  -3 ،مله اسميه و  -4تنوین تفخيم .شاید اگر متر می بردون در نظرگررفتن مسرائ
سياسی و ایدئولوژي ،این مله را تر مه میكرد ،نزدیکترین تر مه به این عبارت ،ایرن
بود كه بگوید« :وليعهد سعودي :بدون شک ،حمله به تأسيسرات آرامارو اقردام نگری از
طرف ایران است».
وزیر امور خار ه عربستان نيز دربارب موشکهاي شليک شده از سوي یمن بره خراك
عربستان اظهارنظركرد و نين گفرت« :عادل الجبیر :صاروخُ الحوییینَ الهیی اُطله َ علهی
الریاض یَحملُ بصماتٍایرانیةً» این گفتة وزیر امور خار ه عربستان را مریتروان بره اشراال
مختلف تر مه كرد؛ از مله:
الف :ادعاي عادل الجبير :موشای كه حوثیها بره سروي ریراض شرليک كردنرد ،سراخت
ایران است.
ب -اتهام عادل الجبير :موشای كه حوثی ها به سوي ریراض شرليک كردنرد ،سراخت
ایران است.
ج :فرافانی عادل الجبير :موشای كه حوثیها بره سروي ریراض شرليک كردنرد ،سراخت
ایران است.
د :عادل الجبير خبر داد :موشای كه حروثیهرا بره سروي ریراض شرليک كردنرد ،سراخت
ایران است.
در سه عبارت نخست ،كالم عادل الجبير تر مه شرده ،امرا اسرتفاده از سره واژب «ادعرا،
اتهام و فرافانی» در این تر مهها سبب خلق معنایی شد كه به مخاطب ذهنيرت مریدهرد و
سبب میشود تا مخاطب ،كالم عرادل الجبيرر را در حرد اتهرام و ادعرا بدانرد ،متر مران برا
انتخاب هر یک از این تر مهها میتوانند براساس سياستهاي رسانهاي خود عم كنند و
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رسانهها با بهكارگيري این روش در تر مه ،این پيام را به مخاطبان خود منتق میكنندكره
كالم مطرح شده درحد یک ادعا است و ثابت شده نيست در حالی كه از تر مرة هرارم
نين برداشتی نمیشود .متر م عبارت «یحمل بصمات ایرانیة» را به معناي «ساخت ایرران»
تر مه كرده است در حالی كه ایرن عبرارت مریگویرد «نشرانههرایی از ایرانری برودن ایرن
موشک و ود دارد»؛ یعنی مررالً احتمرال دارد فنراوري سراخت آن از ایرران باشرد یرا مررالً
ایناه ایران آموزشهاي الزم را براي ساخت این موشک در اختيار یمرن گذاشرته باشرد و
یا این احتمال و ود دارد كه قطعاتی از این موشک از ایرران تهيره شرده باشرد و مالتری
مشابه آن ،اما متر م در تر مة عبارت از مله «ساخت ایران است» اسرتفاده كررد كره در
راستاي سياستهاي رسانه اوست .شاید اگر سياستهاي رسانهاي در تر مة ایرن عبرارت،
مداخله نمیكرد ،این عبارت اینگونه تر مه میشد« :عادل الجبير خبر داد :نشرانههرایی از
ایران در موشای كه حوثیها به سوي ریاض شليک كردند ،و ود دارد» یا «رد پاي ایران
در موشای كه حوثیها به سوي ریاض شليک كردند ،و ود دارد».
تر مههاي زیر ،هم مصداقهاي عينی استفاده رسانههرا از واژگران رایگزین و داراي
بار معنایی منفی است:
 «ادعاي سفيرسعودي :ایران در امور عراق دخالت میكند» (خبرگزاري صردا و سريما4 ،مهر )1394
 «دیپلمات سعودي ادعا كرد :ایران منبع تروریسم است» (روزنامه اقتصاد 23 ،اردیبهشرت)1395
 «ادعاي عادل الجبير :اقدامات حزباهلل به نفع لبنان نيست ،بلاه به نفع ایران است» (افغاننيوز 8 ،سرطان )1395

 .2-3تغيير واژگان
رسانهها مانندآینهاي نيستند كه واقعيتهاي هان را همانطوركه هست بره مخاطرب منتقر
كنند ،بلاه آنها تفسير و برداشت خود از واقعيت را به اطالت مخاطرب مریرسرانند؛ «هريچ
نشریه یا بنگاه سخنپراكنی و ود ندارد كه خبر محی را به مردم ارائه كند ،بلاه همگری
هتدارهستند» (آقاگ زاده .)1394 ،متر مان رسانههرا هرم در تر مره ماننرد آینره عمر
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نمیكنند ،بلاه فعاليت آنها ،تحت تأثير عوام و شرایطی اسرت كره برر تر مره اثرگرذار
است و شرایط سياسی یای از این عوام است.
در  13اردیبهشت  1398ظریف ،وزیر امور خار ره مهروري اسرالمی ایرران دربرارب
تحركات ناوهاي آمریاایی در خليوفارس گفت« :هرر اتفراق یرا سرورتفاهم كرو ای در
خليوفارس و تنگه هرمز میتواند به یک درگيري همه انبه نظامی منجر شود» ،ایرن گفترة
ظریف در دو رسانة عربی؛ یعنی «بغداد اليوم» و «المنار» نين منتشر شد:
 ظری  :و قوع بعض األحداث فی الخلیج العربی و مضی هرمزقهدیوديی الهی احتمهال وقوع الصراع (بغداد الیوم 3 ،مای )2019
 ظری  :و قوع بعض األحداث فی الخلیج الفارسی و مضی هرمزقدیوديی إلی احتمهال وقوع الصراع (قناة المنار 3 ،مای )2019
انتخاب واژب «الخيلو العربی» در پایگاه خبري «بغداد اليوم» به اي «خلريوفرارس» كره
از زبان وزیر امور خار ره مهروري اسرالمی ایرران نقر شرده بره و ضروح سياسرتهراي
صاحبان این رسانه را در قبال مهوري اسالمی ایران بيان میكند .واضح اسرت كره وزیرر
امور خار ه مهوري اسالمی ایران هيچگاه از واژب خليو عربی در سخنان خرود اسرتفاده
نمیكند ،اما پایگاه خبري «بغداد اليوم» این واژه را از زبان وزیر امور خار ه ایرران بيران و
با تغيير این واژه ،اهداف رسانهاي خود را دنبال كرد.
مدتی قب كشورهاي تحریم كننده قطر ،شش شرط خود را براي از سرگيري روابرط
به دوحه اعالم كردند .رسانههاي ایران در تاریخ  28تيرمراه سرال  1396مطلبری از سرفير
امارات در سازمان مل نق كردند كه مضمون آن نين است« :اگر قطر این شش شرط
را رعایت ناند ،باقی ماندن دوحه در شوراي همااري خليوفارس دشوار خواهرد برود»
(خبرگزاري صدا و سيما  28 ،تيرماه  .)1396با اندكی تأمر در تر مرة فارسری سرخنان
سفير امارات در سازمان مل میتوان متو ه شد كه در این تر مه از واژه «خليوفرارس»
استفاده شده است و قطعاً او از عبارت «الخليو الفارسی» در سخنان خود ،استفاده نارده
است ،اما متر مان فارسی در ار وب سياستهاي رسرانه اي خرود ایرن عبرارت سرفير
امارات را این گونه تر مه كرده اند .پس از مدتی هيأت دولت عربستان تأكيد كررد كره
«تصميم به قطع روابط دیپلماتيک كشورهاي عربی با قطر به دلي پایبند نبودن دوحه بره
قوانين شوراي همااري خليو فارس اسرت» (پایگراه خبرري آفتراب 16 ،خررداد ،)1396
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پایگاه خبري آفتاب هرم از واژب «خلريو فرارس» در تر مرة فارسری بيانيرة هيرأت دولرت
عربستان استفاده كرده كه در ار وب سياستهاي رسانه اي این پایگراه خبرري اسرت.
متر می كه سياست براي او ار وبی را مشخص كرده باید در تر مة خود نسربت بره
انتخاب این واژگان حساسيت به خرج دهد و در تر مة خود از واژگرانی اسرتفاده كنرد
كه در راستاي سياستهاي آن رسانه باشد.
روابط سياسی دو كشور دوست و دشمن در انتخاب واژگان تر مه نقرش دارد؛ وقتری
روابط دو كشور تحت تأثير مسرائ سياسری قررار مریگيررد ،رسرانههرا ،دقرت بيشرتري در
انتخاب واژگان به خرج میدهند و در وراي واژگان آنها حرفهاي بيشتري برراي گفرتن
و ود دارد؛ مرالً نام كشور ایران در عرف بينالمل « مهوري اسالمی ایران» و نام كشرور
عربستان «عربستان سعودي» است ،اما وقتی روابط این دو كشور بنا به هر دليلی تحت تأثير
مسائ سياسی قرار میگيرد ،رسانههراي عربسرتان برراي معرفری كشرور ایرران از واژههراي
دیگري مر «رژیم ایران ،حاومت آخوندي و »...استفاده میكنند و در مقاب  ،رسانههراي
ایران به اي استفاده از نام رسرمی كشرور عربسرتان از واژههرایی ماننرد «رژیرم آلسرعود،
رژیم سعودي و »...استفاده میكنند كه «استفاده از واژب «رژیم» نشانة عدم اعتراف ایران بره
مردمی بودن حاومت عربستان است» (سلطانی و مقدسینيا)1395 ،
در هارم بهمن  1393كه روابط ایران و عربستان هنوز د رارتنشهراي كنرونی نشرده
بود ،رئيس مهور ایران در نامهاي به ملک سلمان ،انتصاب او را به عنوان پادشاه عربسرتان
تبریک گفت« .آقاي روحانی در نامة خود به پيونردهاي دینری و تراریخی ميران مهروري
اسالمی ایران و پادشاهی عربستان سعودي ،اشاره كرد و خواسرتار توسرعة روابرط دو انبره
شد» (خبرگزاري ایرنا 4 ،بهمن  .)1393شباة «العربیة» در تر مة ایرن نامره رئريس مهرور
ایران از واژب « مهوري اسالمی ایران» استفاده كرد« :أعرب الرئیس روحانی فهی الرسهالة
عن أمله بمزیدمن تنمیة العالقات الثنائیة بین البلدین فی المجاالت ذات االهتمام المشترک،
وذلک نظراً إلی األواصرالدینیة و التاریخیة بین الجم وریة اإلسالمیة فی ایهران و المملکهة
العربیة السعودیة» (قناة العربیة 25 ،ینایر  .)2015اما این روزها به دلير ترنشهراي مو رود
بين ایران و عربستان ،رسانههاي این كشور از واژب مهوري اسالمی ایران در متون خبرري
خود استفاده نمیكنند و یا به ندرت و با اغراض خاص استفاده میكنند ترا ایرن پيرام را بره
افاار عمومی امعة خود منتق كنند كه ایران ،یک كشور اسالمی نيست .نمونة ایرن واژه
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گزینرریهررا را در فا عرره «من را» مرریبينرريم« :در بررسرریهررایی كرره برره صررورت تصررادفی از
روزنامههاي مختلف عربستان انجام گرفرت ،حتری در یرک مرورد از آنهرا از نرام رسرمی
ایران؛ یعنی « مهوري اسالمی ایران» استفاده نشده بود (سلطانی و مقدسینيا)1395 ،
 15آذر  1397در نوب ایران بمبگرذاري شرد ،خبرگرزاري تسرنيم در محر وقروت
حادثه ،مصاحبهاي با سردار خراكپور ،فرمانردب وقرت نيرروي زمينری سرپاه پاسرداران انجرام
میدهد كره او در آن مصراحبه مریگویرد« :ایرن عمليرات تروریسرتی هريچ حاصرلی برراي
تروریستها نداشته اسرت» (خبرگرزاري تسرنيم15 ،آذر  ،)1397ایرن در حرالی اسرت كره
شباه العربيه به نق از همين خبرگزاري مینویسد« :قال قائد القوات البریة للحرس الثوری
اإلیرانی المتواجد فی موقع االنفجارلوکالة تسنیم:إنّ الم هاجمین لهم یتمکّنهوا مهن تحقیه
أهداف م» (قناة العربیة 6 ،دسامبر  .)2018این شباه در تر مة واژب «تروریسرتهرا» از واژب
«المها مين» استفاده مریكنرد ترا برا اسرتفاده از واژهاي رایگزین در رار وب باورهرا و
سياستهاي رسانهاي خود حركت كند و ایران را قربانی تروریسرت معرفری نانرد .شرباه
العربيه همچنين دربارب همين خبر به نق از خبرگزاري فارس نين نوشت« :أفادت و کالت
فارس ب جوم انتحاری جنوبایران» (قناة العربیة 6 ،دسامبر  )2018در حرالی كره در مرتن
خبرگزاري فارس نين آمده است« :حملة تروریستی به ابهرار» (خبرگرزاري فرارس16 ،
آذر  .)1397این متر م براي تر مة «حملة تروریستی» از واژب «هجروم انتحراري» اسرتفاده
كرد نه «هجوم إرهابی» تا در ار وب سياستهاي رسانهاي خود اقدام كرده باشد.

 .3-3افزودن صفت به واژگان
افزودن صفت به واژگان یای از راههایی است كه هم متن موردنظر تر مه میشود و هرم
متر م در راستاي سياستهاي رسانهاي كه در آن مشغول است ،حركت میكند؛ «گراهی
شرایط تر مه و برخی از ضرورتهاي آن ایجاب میكند كه متر م ،عبارت یرا ملرهاي
را از متن اصلی حذف كند و یا بر آن بيفزاید و البته این ،خاص یک زبران و یرک مترر م
نيست ،بلاه در همة زبانها و ود دارد» (محمد عبدالغنی حسن)1376،
متر مان تالش میكنند افزودن صفت به واژگان به گونهاي باشدكه مخاطب آنهرا را
به سوگيري متهم ناند؛ مرالً استفاده از صفت « وان» در عبرارت زیرر سربب نمریشرود ترا
مخاطب این متر م را به انبداري متهم كند.
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نائبُ الملک السعودی :لدینا الویائ ُ تَدُلُّ علی دورِ ایرانَ فی تفجیرِ الیمن الیومَ
الف -وليعهد سعودي :اسنادي داریم كه نشان میدهد؛ انفجار امروز یمن كار ایران است.
ب :وليعهد وان سعودي :اسرنادي داریرم كره نشران مریدهرد انفجرار امرروز یمرن ،كرار
ایران است.
هر دو عبارت بيان شده ،متن اصلی را به فارسی تر مره كرردهانرد برا ایرن تفراوت كره
متر م در تر مة دوم ،صفت « وان» را براي وليعهد برهكرار بررده اسرت .افرزودن صرفت
« وان» در حقيقت این پيام را به مخاطب میرساند كه این وليعهد در دنيراي سياسرت كرم
تجربه است و سخنان او از پختگی الزم برخوردار نيست.
نگاهی گذرا به ند شاهد مرال كه در رسانههرا منتشرشرده اسرت ،نشران مریدهرد كره
گونه افزودن صفت براي وليعهد عربستان مو ب آن شد تا خبر مروردنظر ،آنگونره كره
در راستاي سياستهاي رسانهاي است در اختيار مخاطب قرار گيرد؛ «خط و نشران وليعهرد
وان براي شاهزادگان و امراي سعودي» (سایت خبري بازتاب 7 ،آبان « ،)1396سرنوشت
عربستان در دستان وليعهد نجالی ،عجول و ویاي نام» (روزنامه دنياي اقتصراد 14 ،آبران
 )1396و «سایه سنگين قت خاشقجی بر اصالحات نمادین دیاتاتور وان» (پایگاه خبرري
عصر دیپلماسی 8 ،دي . )1398
«جب ةُ النصهرةِ تشهعلُ النیهرانَ فهی مقرات ها الموجهودةِ بمنیقهةِ وادی حمیهدوالمالهی
بعدتراجُعِ ا و خُروجِ ا من مرتفعات عرسال»(قناب المنار2،آگوست )2017
الف :گروه النصرة در آستانة عقبنشينی و خروج از ارتفاعات عرسال ،پایگاههاي خرود را
در منطقه وادي حميد والمالهی به آتش كشيد( .خبرگزاري مهر 11 ،مرداد )1396
ب :گروه تروریستی النصرة در آستانة عقبنشينی و فرار از ارتفاعات عرسال ،پایگاههراي خرود
را در منطقه وادي حميد والمالهی به آتش كشيد( .خبرگزاري ایران پرس11 ،مرداد )1396
متر م در تر مة دوم جب ة النصرة را به «گروه تروریستی النصرة» تر مه كررده اسرت
و با افزودن پسوند «تروریستی» در حقيقت در ار وب سياستهاي رسانه خود اقردام بره
تر مة این عبارت كرد .عالوه بر این ،متر م در تر مة واژب «خرروج» هرم از واژب «فررار»
استفاده كرد تا با بر ستهسازي و بزر)نمایی عقبنشينی گروه النصهرة ،معنراي مروردنظر
خود را به مخاطب القا كند.
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رسانههاي منطقه در تاریخ  27بهمن  1398خبر آزادسازي شهر حلب سروریه را اعرالم
كردند .یای از اولين رسانههایی كه این خبر را مخابره كرد ،شباه الجزیره برود كره برراي
انتشار این خبر نوشت« :قوات النظام السهوری تسهییرعلی مدینهة حلهب بالکامهل» (قنهاة
الجزیرة 16 ،فوریه  .)2020این شباه خبري سپس دربرارب آزادسرازي ایرن منطقره در مرتن
خبر نين می نویسد« :إیرمعارک و حصارٍإستمراأش راًعدية للفصائل المعارضة» .این عبرارت
را میشود اینگونه تر مه كررد« :ارترش سروریه پرس از نردین مراه نبررد برا گرروههراي
معارض این كشور ،كنترل شهر حلب را در دست گرفت» .رسانههاي ایران از مله سایت
خبري عصر ایران و مشرقنيوز ( 27بهمن  )1398به نق از شباه الجزیره ،خبر را اینگونره
منتشر كردند« :ارتش سوریه پس از درگيري با تروریستهاي بهه النصره ،كنتررل كامر
شهر حلب را در دست گرفت» منظور شباه الجزیره از «الفصائل المعارضة» در این عبرارت
همان « بهه النصره» است و سایت خبري عصر ایرران و مشررقنيروز در تر مرة «الفصهائل
المعارضهة» از صرفت «تروریسرت» اسرتفاده كردنررد ترا تر مرة ایرن عبرارت در ررار وب
سياستهاي رسانهاي این سایتهاي خبري باشد.

 .4نقشايدئولوژی در انتخاب واژگان
یای از عوام اصلی تأثيرگذار بر تر مه در هر امعهاي ،ایدئولوژي حاكم بررآن امعره
است .این موضوت به ویژه در متون سياسی و اخبار ،نمود بيشرتري دارد؛ «مطبوعرات صررفاً
بازگوكننده واقعيات پيرامون خود به صورت بیطرفانه نيستند ،بلاه كراركرد آنهرا اساسراً
ماهيتی ایدئولوژیای دارد» (سلطانی.)1384 ،
«ایدئولوژي» مجموعهاي از افاار و باورهایی اسرت كره انسرانهرا پذیرفترهانرد و خرود را
پایبند به این باورها میدانند ،این باورها همراه هميشرگی انسرانهرا اسرت و در موقعيرتهراي
مختلف ایفاي نقش میكنند .ایدئولوژيها مرزبندي میكنند و به ما میگویند مرزهاي مرا برا
دیگران كجاست؛ «در فرآیند تر مه ،متر م مجهرز بره راهبردهرا ،تانيرکهرا و راهبردهراي
مختلفی است كه با بهره گرفتن از آنها  -ه آگاهانره و ره ناآگاهانره -مریتوانرد منظرور و
مقصود متن مبد را در متن مقصد به گونهاي كره تمایر دارد ،مرنعاس كنرد؛ در نتيجره مری
توان اذعان كرد كه هر گزینش زبانی متر م كه در متن نمود پيدا میكند ،همراه با خود برار
ایدئولوژي خاصی را نيز حم میكند» (فيروزیان و همااران.)1397 ،

 | 80پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبيّات عربی | سال  |10شماره  | 23پاييز و زمستان ()1399

در  14سپتامبر  2017یک هواپيماي نگندب عربستان سعودي در نروب یمرن سرقوط
كرد .شباه العربیة دربارب آن نين اطالترسانی كررد« :سهقو طهائرة حربیهة سهعودیة و
استش اد قائدها بالیمن» (قناة العربیة 14 ،سپتامبر .)2017این خبر در رسرانههراي ایرران ایرن
گونه تر مه شد:
 یک فروند نگندب عربستان سعودي در نوب یمن سقوط كرد و خلبان آن كشرته شرد(پایگاه خبري فردا 23 ،شهریور .)1396
 عربستان سقوط نگنده خود در یمن را تأیيد كرد و گفت كه خلبران ایرن نگنرده نيرزكشته شده است (خبرگزاري تسنيم 23 ،شهریور .)1396
استشهاد در زبان فارسی به معناي «شهيدن شردن» اسرت ،امرا دو پایگراه اطرالترسرانی
ایران ،ایدئولوژي خود را در تر مة این عبارت دخالت دادند و واژب استشهاد را به «كشرته
شدن» تر مه كردند .بدون شک یای از دالیلری كره سربب شرد مترر م در ایرن عبرارت
«استشهاد» را به «كشته شدن» تر مه كند ،باورها و اندیشههاي اعتقادي متفاوتی اسرت كره
با نویسندب این متن دارد ،او قصد داشت این خلبان را در خارج از مرزهراي عقيردتی خرود
قرار دهد؛ زیرا از نظر متر م افرادي كه سالها است در یک نرگ نرابرابر ،مرردم عرادي
اعم از خردساالن و بزرگساالن را مورد هدف قرار می دهند و در بهره مخرالف افارار و
اندیشههاي اعتقادي او قرار دارند ،شایسته مقام واالي شهادت نيستند و برراي تعبيرر مرر)
آنها نه از واژب شهادت ،بلاه باید از واژب دیگري استفاده كرد.
در  17آذر  1394خبر «استش اد فلسیینی خالل اقتحام قوات االحتالل مخیم الدهیشة»
(المرکز الفلسهیینی لإلعهالم 8 ،دسهمبر  2015و موقهع عربهی  8 ،21دسهمبر  )2015در
رسانههاي فلسطينی منتشر شد .واژب «استشهاد» در رسانههاي فارسی اینگونره تر مره شرد:
«شهادت یک فلسطينی دیگر در پی یورش نظاميان رژیم صهيونيستی به اردوگراه الدهیشة»
(خبرگزاري ایسنا و خبرگزاري دانشجو 17 ،آذر  .)1394رسانههاي ایرران در ایرن عبرارت
در تر مة استشهاد ،واژب «به شهادت رسريدن» را برهكرار بردنرد ترا ایردئولوژي خرود را در
تر مة این عبارت دخالت دهند .این در حالی است كه اگر یای از شباههاي عرب زبران
از وقوت انفجاري در اسرائي خبر دهد و بگوید «تفجیرُ الیوم فی إسرائیل أديی الی ضهحایا
عسکریینَ» و یک متر م ایرانی بخواهد این عبارت را به فارسری تر مره كنرد ،او در ایرن
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تر مة خود ،واژب «ضحایا» را به معناي «شهادت» تر مه نخواهد كرد ،بلاه در تر مة ایرن
عبارت خواهد گفت« :بر اثر انفجار امروز در اسرائي
یا «بر اثر انفجار امروز در اسرائي

ند افسر نظامی به هالكت رسيدند»

ند افسر نظامی به درك واص شدند».

بدون شک ،حضور ایدئولوژي در تر مة این عبارت سبب شد تا این دو عبارت به دو
صورت تر مه شود و انتخاب یاری از واژگران «كشرته شردن» یرا «شرهيد شردن» و یرا «بره
هالكت رسيدن» از سوي متر م ،اتفراقی نيسرت .ایردئولوژي و محردودیتهراي رسرانهاي
است كه سبب شده متر م واژگان مختص به عقاید و رسانههاي خود را در تر مه بهكرار
گيرد .كسانی بودهاند كه به دلي ارائه دیدگاههاي دیگر ،كار خود را در رسانهها از دسرت
دادهاند؛ «ري بانر ،نویسنده نيویوركتایمز یک نمونه بسيار شرناخته شرده اسرت ،او ترالش
میكررد سررمقاالت خرود را طروري تنظريم كنرد كره بتوانرد از موانرع ایردئولوژي آهسرته
عبوركنررد ،امررا برراالخره از روزنامرره نيوریررورك تررایمز اخررراج شررد و خبرنگرراران زیررادي
بودهاندكه سرنوشتی بهتر از این نداشتهاند» (ميش و شوف  ،1بیتا)
ردپاي ای دئولوژي را در هر كجا كه نشانه اي از مفاهيم باشد ،می توان مشاهده كرد
و مصداق عينی آن تر مه هایی از قرآن است كه متر مان غربی به شيوه هاي مختلف،
عقاید خود را در تر مة قرآن دخالت دادنرد ،یاری از افررادي كره قررآن را بره زبران
آلمانی تر مه كرد ،ماكس هنينگ 2است« :او در بخش مقدمة تر مة خود تصرویري
از دورب پيش از اسالم ارائه داد كه نشران از هر حراكم برر ایرن دوران دارد كره برر
عقاید پيش از اسالم سایه افانده بود ،سپس به صورت حساب شده مری گویرد :مرردم
آن زمان هرگاه سنگی را می دیدند ،پرستش میكردند .وي پس از بيان این مطلرب برا
زیركی به مباحث حجراألسود پرداخته كه حا يان هنوز هم هنگام طواف آن را لمس
میكننرد» (نرارنجی و حردادي .)1391 ،ارتبراط مرالت فروق برا یاردیگر ،مو رب
سورتفاهم و لغزش هاي فاري خواننده خواهد شد ،راكه مخاطبی كه این تر مره را
مرری خوانررد بررين دو عبررارت «پرسررتش سررنگ در دوران پرريش از اسررالم و طررواف
حجراألسود» ارتباط برقرار میكند و این متر م با پيوند ایرن دو موضروت بره اهرداف
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2- Henning, M.
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پنهان خود كه ارتباط دادن طواف حجراألسود برا پرسرتش سرنگ در عصرر اهليرت
است ،میرسد.
در فرآیند تر مه ،متر م بره طرور دائرم در محاصررب مفراهيمی اسرت كره در انتخراب
واژگان ایفاي نقش میكنند .متر می كه در دوراهی تصميم برراي انتخراب واژگران قررار
میگيرد ،واژهاي را انتخاب خواهد كرد كه به اندیشههرا و باورهراي او نزدیرکترر اسرت؛
«لوفور 1معتقد است در هر سطحی از فرآیند تر مه میتوان نشان داد كه اگر عوام زبانی
با عوام ماهيت ایدئولوژي در تعارض باشد ،مورد دوم باالخره پيروز مریشرود» ( رحری
ماندي.)1384 ،
در  12مرداد  1396خبرگزاري هاي عربسرتان ،خبرري را از درگيرري هرا در منطقره
شيعه نشين العوامیة این كشور منتشر كردند« :استش د الخمیس مهواطن سهعودی فیمها
جرح آخر ،أیناء عملیة تأمین األسرالراغبة فی مغادرة بلدة العوامیة ،وذلک إیر اعتداء
مسلح قام به إرهابیون على الحافلة التی کانت تقل م» (قناة العربیة ،السب اإلخباری3 ،
اغسیس .)2017پایگاه بين المللری هماراري هراي خبرري شريعه (شرفقنا) ایرن مرتن را
این گونه تر مه كرد« :پایگاه خبري سبق وابسته به مقامات سعودي در این باره مدعی
شد كه عناصر مسلح ناشناسی به اتوبوس وابسته به یرک معيرت خيریره كره در حرال
خارج كردن مردم عواميه بود ،تيراندازي كردند كه منجر به كشرته شردن یرک ترن و
زخمی شدن یک تن دیگر شد» ( پایگاه بين المللی همااري هاي خبري شيعه «شرفقنا»،
 14مرداد  .)1396در این متن عبارت «اعتداء مسلح قام به إرهابیون» به «عناصر مسلح
ناشرناس» تر مرره شرد و در تر مررة ایررن عبرارت ،خبررري از تر مرة «ارهررابيون» یعنرری
«تروریست ها» نيست .همچنين واژب «استشهاد» به «كشته شدن» تر مه شد ترا باورهراي
متر م در تر مة یک واژب دیگر در تر مه دخالت داده شود .استفاده از فع «مدعی
شد» نيز نشان داد متر م در تالش است حمله به یرک اتوبروس معيرت خيریره را در
حد یک ادعا بداند و در مخاطب خود ،شک و تردید به و ود بياورد تا محتواي ایرن
خبر به راحتی مورد پذیرش مخاطب قرار نگيرد.

1- Lefebvre, H.
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پررس از حملرره برره تأسيسررات نفترری عربسررتان سررعودي ،انررور قرقرراش وزیررر مشرراور
امورخار ه امارات به این حمله و اكنش نشران داد و در صرفحه تروئيتر خرود نوشرت:
«تبریر ال جوم اإلرهابی و الغیر المسبوق علی منشآت أرامکومن باب تیورات حهرب
الیمن مرفوض تماماً» (  16 ،@anvargargashسرپتامبر  .)2019رسرانه هراي ایرران در
تر مه این مله نين نوشتند« :تو يه حمله به تأسيسات آراماو از دریچرة تحروالت
نگ یمن به طور كام مردود است» (ایرنا ،افاارنيوز ،عصر خبر و قدس آنالین26 ،
شهریور  .)1398در ست و ویی كره در رسرانه هراي مختلرف خبرري ایرران داشرتيم،
هيچ یک از ایرن رسرانه هرا در تر مرة « الهجروم اررهرابی» واژب «اررهرابی» را تر مره
ناردند ،بلاه همره آن هرا در تر مرة آن بره واژب «حملره» اكتفرا كردنرد .در حقيقرت،
ایدئولوژي و باورهاي متر مان یا مالاان این رسانه ها سبب شد ترا رسرانه هراي ایرران
این عبارت را این گونه تر مه كنند .هر ند محتواي هر رسانه بازتابی از نگاه مالاران
و مدیران آن رسانه است ،اما ناته الب این است كه مالاان رسانه ها به صورت علنی
قائ به پذیرش این موضوت كه ای دئولوژي را در انتقال پيام به كار میگيرنرد ،نيسرتند؛
« ایدئولوژي رسانه اي در البه الي متن پنهان میشود و به ساخت كالن متن انسجام می
بخشد» (زابلی زاده و موسوي.)1394 ،

بحث و نتيجهگيری
شاید تصور بسياري از افررادي كره اخبرار رسرانههرا را برا واسرطه یرا از طریرق متر مران
دریافت میكنند ،این باشد كه آنچه میبينند و مریشرنوند ،حقيقتری اسرت كره آن را بره
صورت تمام و كمال از رسانه دریافت كرده اند ،اما نگاهی به آن روي ساه رسانهها در
این تحقيق نشان داد كه آنها ،واقعيرت را براسراس اهرداف رسرانه اي خرود بازسرازي و
معناي موردنظرخود را به مخاطبان القا می كنند؛ یای از این شريوههرا ،انتخراب زیركانره
واژگان است.
عوام مختلفی دست به دسرت هرم مریدهرد ترا رسرانههرا ،نگراه انبدارانره نسربت بره
رویدادها داشته باشند ،سياست و ایدئولوژي ،مؤلفههایی هستند كه سبب میشوند رسانههرا
نسبت به رویدادها بیطرف نباشند .این مؤلفهها به صورت نامرئی در الیههاي معنایی نفروذ
كرده و خود را بره شرا حقيقرت بره مخاطبران معرفری مریكننرد .متر مران رسرانهاي در
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ار وبی كه رسانهها براي آنها مشخص كردهاند ،حركت میكنند و به باید و نبایدهراي
رسانهاي كه در آن مشغول فعاليت هستند ،پایبندند.آنهرا ترالش مریكننرد باورهرا و پريش
فرضهاي ذهنی خود را در تر مره دخالرت دهنرد و زبران مبرد را براسراس سياسرتهراي
رسانهاي خود تر مه كنند .اگر انبداري آنها در تر مة مترون رسرانهاي و دخالرتهراي
سياست و ایدئولوژي به صورت آشاار باشد ،مخاطبران خرود را از دسرت مریدهنرد و بره
همين سبب باید تالش كنند شيوههرایی را برهكرار بگيرندكره سروگيري آنهرا بره صرورت
پنهانی و غيرآشاار باشد.
در این پژوهش ،آمده است رسانهها با بهكارگيري واژگان ،سه مأموریرت مهرم را كره
در راستاي اهداف آنها است ،دنبال میكنند:
 -1یای از مأموریتهاي اصلی رسانهها ،بر ستهسازي رویدادها در رار وب سياسرت و
باورهاي آن رسانه است .در این پژوهش به این موضوت اشاره شد كه متر مان گونره برا
استفاده از واژگان ،این مأموریت رسانه را محقق میكنند .متر می كه به اي درخواست
كشورهاي عربی براي دیدار با نخستوزیر رژیم اشرغالگر قردس از اشرتياق ایرن كشرورها
براي این دیدار میگوید یا متر می كره بره راي پرداخرت شرش ميليرارد دالر از از براج
خواهی استفاده میكند ،میخواهد برا اسرتفاده از واژگران ،بر سرتهسرازي كنرد و اهرداف
رسانه خود را به صورت غيرمستقيم ،محقق كند.
 -2نتایو پژوهش بيانگر آن اسرت كره گونره مریشرود برا انتخراب برخری از واژگران در
فعاليتهاي رسانهاي از مله تر مه ،پيام پنهانی را به مخاطبان منتق كررد بره طروري كره
همانطور كه در متن پژوهش آمده است« :متر می كه براي معرادلیرابی واژب «نشررت» از
«فاش كرد» استفاده كرده ،یا متر می كه در تر مة واژب «تعلن» میگوید «اعترراف كررد»
در پی القاي معنا و مفهوم موردنظر خود به صورت پنهان است».
 -3سياست و ایدئولوژي همواره تمای دارند در پشت برخری از واژههرا و كلمرات پنهران
شوند و پيام موردنظر خود را به صورت غيرمستقيم منتق كنند و به همين منظور است كره
سياستهاي برخی از شباههاي عربی مر شباه العربيه و ایدئولوژي صراحبان آن مو رب
شد ،متر م براي تر مة واژب «تروریستها» كه در رسانههاي ایرران برهكرار رفتره اسرت از
واژب «اررهابيون» استفاده ناند ،بلاه واژب «المها مين» را به اي آن بهكارگيرد تا اهداف
رسانهاي خود را به صورت غيرمستقيم در تر مه دنبال كند.
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در این پژوهش اشاره شد كه متر مان در تر مة متون رسانه اي با ظرافت تمرام و
با به كارگيري زیركانة واژگان و معادل یابی آن ها می توانند برا یرک تيرر ،دو نشران را
هدف بگيرند؛ هم به اهداف رسانه اي خرود دسرت یابنرد و هرم سروگيري خرود را در
تر مه پنهان كنند.
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