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  ایرسانه واژگان برگردان در یدئولوژيا و استیس پنهان كرديرو

 رانيا سمنان، سمنان، دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان يدکتر يدانشجو    نسبیقاسم یرضاعل
  

 رانيا سمنان، سمنان، دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ار،يدانش عسکری صادق

 
 چکيده
-  گرونگی  بره  گذرا نگاهی، شوندمی انتخاب، خاصمفاهيمی القاي برايو  هدفمند، هارسانهدر  واژگان
 انتخاب -شودمی پنهان واژگان رايدر و هارسانه نظرمورد معناي دهدمی نشان هارسانهدر  واژگان انتخاب
و  اهميرت  بره  ابتردا ، پرژوهش ن ایر در  شرود. مری  هرم  هارسانه ايتر مه هايفعاليت شام ، واژگان هدفمند
 گرویيم مری  سخن دئولوژيایو  سياست مانند عواملی بباردر  سپس، كنيممی اشارهاي رسانه ةتر م  ایگاه
 بره  حقيقرت  شرا   بره  را خرود و  كررده  نفروذ  معنرایی  زیررین  يهاالیهنامحسوس در  صورت به  گونه كه

 خبرري  مترون ، آمراري   امعهو  تحليلیو  فیتوصي، پژوهش ایندر  تحقيق روش .كنندمی معرفی مخاطبان
و  عربری  يهرا رسرانه در   رو و سرت  برا  كره  صرورت ایرن   به ؛است برعاسو  فارسی به عربی شده تر مه
ایرن   برين شرد و از   آوري مع، بود شده منتشرها رسانه ایندر  اخير  ندسالدر  كهاي خبري متون، فارسی
 مرورد و  شرده  انتخراب  هدفمنرد  صرورت  بره  برود پژوهش  اهداف راستايدر  كه ییهاعبارت، خبري متون
هرا  از واژه اسرتفاده  تانيرک  بگرویيم  كه است نای مختلف يهارسانه انتخاباز  هدف. گرفتند قرار بررسی
  رود و مختلف يهارسانهو در  نيست خاصی رسانه به محدوداي، رسانه تر مهدر  پنهان معناي انتقال براي
و  باورهرا  ترابع ، واژگران  انتخراب در  هرا رسرانه  متر مران  كره  اسرت  يرانگرآن ب آمرده  دسرت  بره  نتایو دارد.

در  معنرا  انتقرال  برراي  رااي ، واژهتمرام  زیركری  برا  كننرد می تالش؛ بنابراین، هستند خود ةرسان يهاسياست
 بره هرا  آن مروردنظر  معنراي و  كننرد  ترأمين  را خرود  رسرانه  يهرا خواسرته و  اهداف كه كنند انتخاب تر مه
 تغييرر ، منفری  معنرایی  برار  داراي يهرا واژه كرارگيري بره  رایگزین  از واژگان  استفاده .شود نتق م مخاطب
 القراي  برراي هرا  رسرانه  متر مران  كه هستند ییهاروش  ملهاز  هااز واژه برخی به صفت افزودنو  واژگان
 .گيرندمی كاربه تر مهدر  موردنظرخود مفاهيمو  معانی

 .یطرفیب ،یریسوگ ،یدئولوژیا است،یس ،رسانه ترجمه، واژگان کليدی:
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 مقدمه

ر مره مرورد   تدر  كره  واژگرانی و  هرا عبرارت از  بسرياري و  اسرت  هدفمنرد  فعاليتی، تر مه
ب برار در كره  هنگرامی . كنرد مری  عبور متر م عقاید و باورها صافیگيرد از استفاده قرار می

 -ايرسرانه  يهرا سرت سيا هرم و  مترر م  باورهاي هم- كنيممی صحبتها رسانهدر  تر مه
  دهد.می سوق تر مهدر  دئولوژيایة مداخل سوي به رامتر م 

 مشرخص  راهرا  رسرانه  فعاليرت  مشری خرط  كره  هسرتند  منبعری  دو ایدئولوژيو  سياست
 به صافی دو این از عبور با یا و گيردمی تأنشها آن از یاها رسانه موردنظر معانی، كنندمی

 هراي سياسرت و  دئولوژيای براساس گوناگون  وامع در هارسانه. شوندمی منتق  مخاطبان
 كره  كننرد می منعاس را رویداداز  هاییبخش، دلي این  به و شوندمی اداره، هاآن مالاان
، باشند طرفبی ظاهر در شاید نيزها رسانه متر مان. باشدها آن مالاان منافع  ار وبدر 
 تحقرق   هرت در  مختلرف  يهرا شيوه بهو  بوده خود خاص گيري هت داراي واقعدر  اما

 و خرود  ذهنری  باورهراي هرا و  سياسرت  كننرد می تالشها ؛ آنهستند خوداي رسانه اهداف
 ایرن . كنند تر مه اساس همين بر را مقصد زبان و دهند دخالت تر مه در را رسانه مالاان
 مشراهده  توانمی« آزاد» اصطالح به يهارسانه حتیها رسانه همهب پرد پشت در را موضوت
  ملره از  مختلرف  يهرا رسرانه در  مرداخالت  نایر  شردت و  ميرزان  كره  است طبيعی و كرد
  است. متفاوت خصوصیو  دولتی يهارسانه

 يهرا رسرانه در  تر مره  بره  اقردام  عملری  صرورت  بره  كره  متر مرانی  بيشتراز  اگر شاید
از  یکهيچ، شود پرسيده تر مهدر  دئولوژيایو  سياست مداخلهب دربار، اندكرده مختلف

 همره  اصلی یتمأمور  راكه؛ كنندمی یيدأت را آن بلاه، شوندنمی مداخله این منارها، آن
 گيرندمی كاربه را هنگفتی يهاهزینهو  انسانی نيروهاي ها،رسانه. استا معن انتقالها رسانه
ایرن  از  یبرخر ؛ كننرد  منتقر   خرود  مخاطبران  بره  را خود موردنظر ایدئولوژيها و اندیشه تا

 صرورت  بره  دیگرر  برخری و  اسرت  مسرتقيم  صرورت  بره هرا  رسرانه  در معنا انتقال يهاروش
 هرم  و دهرد مری  كراهش  را رسرانه  اريذاثرگر  هرم ، مسرتقيم  روش با معنا انتقال. غيرمستقيم
 هارسانهدر  سوگيري؛ شوند متهم سوگيري به خود مخاطبان سويها از رسانه است ممان
  رایی  ترا  دهنرد می تر يح هارسانه سبب همين بهو  شودا میهآن مخاطبان ریزش مو ب
 كرار بره  خرود  مروردنظر  پنهران  معناي انتقال براي را غيرمستقيم روش ،است پذیراماان كه

 .ندهند دستاز  را خود مخاطبان تا گيرند
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، هرا رسرانه  متر مان براي  مله ازها رسانهدر  معنا انتقال مستقيمغير هايروشاز  یای
و  هسرتند  منفری  یرا  مثبرت  معنرایی  برار  دارايو  زنرده ، پویا، واژگان؛ است اژگانو بانتخا

. دهنرد  خررج  بره  االییبر  حساسيت، تر مهدر  اژگانو انتخاب در كنندمی تالش متر مان
 هرا آن امرا ، دارند مختلفی يهاگزینهاي، رسانهة تر مواژه در  یک یابیمعادل براي گاهی
 راهرا  اي آنرسرانه  مروردنظر  اهرداف  كهها واژهاز  برخی ابانتخدر  دقت با كنندمی سعی
 منابعاز  استفاده با موضوت این. كنند القا مخاطب به را خود موردنظر معناي، كندمی مينأت

 كره  صورت بدین؛ گرفت قرار پژوهشاین ة دستمای، تحليلی -توصيفی روش بهو  مو ود
 تر مره در  متر مران  سروگيري  عينی يهااقمصد به كه هارسانهاز  ییهامثال شاهد ذكر با

 بره  رسريدن  هردف  برا  متر مران  سوي از موردنظر اژگانو انتخاب  گونگی به دارد اشاره
 از، پژوهش این در مو ود هايمثال و شواهد. پرداخت خواهيم رسانه در موردنظر اهداف
ذكرر  هرا  سرایت  رسآدو  نام، مقاله پایاندر  كه شد گرفته نترنتیای يهاسایتها و روزنامه

 شده است. 
 متر مران  شرود می سبب عواملی  ه»دو پرسش این پژوهش به این شرح هستند كه 

 انتخاب با  گونهها رسانه متر مان»و « نباشند؟ طرفتر مه، صددرصد بیاي در رسانه
همچنررين دو فرضرريه پيرررو  «. كننررد؟مرری خررود را پنهرران واژگرران، سرروگيرياز  برخرری
دو  ایردئولوژي و  سياسرت »شود كه به ترتيب عبارتند از: رح میهاي پژوهش مطپرسش
 طررف بری  ، كرامالً ايرسرانه  تر مةدر  متر مان شوند تامی آناز  مانع هستند كه عاملی
 معرانی  بين از هارسانه خود را دارد؛ متر مان به مختص بار معناییاي هر واژه»و  «باشند

هرا  آن خاص تا اهداف كنندمی انتخاب هرا زیركان موردنظر خود كلمات، واژب مختلف
 .«شود محقق تر مهدر 

 رسررانه عرصرره فعرراالنو  تر مرره پژوهشررگران روي را نرروینی ةدریچرر، پررژوهش ایررن
. دهرد مری  ايرسرانه  مترون  برا  تعامر  در  را الزم مهرارت ، متر مران  به وكند می بازگشایی
  امعره  افراد تمام اختيار در اهرسانه اخباراز  استفادهدر را  الزم مهارتو  آگاهیهمچنين 

  .شودمی  امعهها در رسانه سوءاستفادهاز   لوگيري باعث و دهدمی قرار
 انتخراب   ملره  از معنرا  انتقرال اي در رسرانه  مختلف يهاتانيک به نسبت كه متر می

 حساسريت  سياسری و  خبرري  متونة تر م در باشد داشته بيشتري شناختواژگان،  زیركانه
 اقدام، تر مه به بازتري  شمان با تا كندمی كمک موضوت این و دهدمی جخر به بيشتري
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 او بهها تانيکاین  شناخت. همچنين كند ادا بهتر، تر مه معناي انتقال در را مطلب حقو 
، خبرري و  سياسری  شرده  تر مره  مترون  یژهو  به شده تر مه متون نقددر  تا كندمی كمک
 در و ببينرد  بهترر  را معنا انتقال پنهان يهاالیه، بيشتر فیموشاا با و باشد داشته بيشتري دقت
 گيرد. بهره آناز  متون نای نقد

 . پيشينۀ پژوهش0

 یا نامهپایان، مقاله با اما، است شده انجاماي گسترده يهاپژوهش، تر مهب حوزدر   ند هر
ایرن   مشرابه  یمقراالت  البتره  نشردیم؛  موا ه ،باشد پرداختهپژوهش  نای موضوت به كه كتابی
از  برخری از  كره  انرد داشته آن به گذرااي اشاره نيز هاكتاباز  برخیو  شده نوشته موضوت

  .كردیم استفاده پژوهش نای تقویت برايها آن
 زبانو  لوژيیدئوا قدرت» عنوان با خود ةمقالاحسان بخشنده در و  فرقانی محمدمهدي

ایرن   بره  «رانایر  مطبوعرات در  خبرري  متون برگردان فرآینددر ایدئولوژي  نقش رسانه؛در 
 تحرت ، سرردبيران و  دبيران، خبرنگاران همچون نيز مطبوعاتی متر مان كه رسندمی نتيجه
 نظير ییهاتانيکاز  گيريبهره باو  گرفته قرار  امعهدر  غالب گفتمانو  ایدئولوژيتأثير 

 نمرایی كو رک و  برزر، ، هرا واقعيرت از  بخشری  گفتن، اخباراز  برخی گذاشتن مساوت
 تصررف و  دخر  ، مروردنظر  مرتن  در دلخواه  مالتو  كلمات اضافهو  حذفو  رویدادها

 مقالره ایرن   فراوان تشابهبا و ود  .دهندمی دخالت تر مهدر  را خود ایدئولوژي و كنندمی
 مقاله دو نای تفاوت كه دانست باید دئولوژيایاز  تر مه پذیريتأثير در حاضر پژوهشبا 
 تمركرز  .اسرت  مروردنظر  اهرداف  بره  رسريدن در  متر مران  اسرتفاده  مرورد  هايکتانيدر 

 سرهم و  عربی به فارسی یا فارسی به عربی ةتر م هنگامواژگان  انتخاب بر حاضر پژوهش
  است. دئولوژيای انتقال در هاآن

 نتيجره ایرن   بره  «خبرر  تر مه بر ایدئولوژي اثر»خود با عنوان  ةمقالدر   انخان عليرضا
 خبرري  رویردادهاي  قبالدر  فارسی خبري متون توليدكنندگان یا متر م اكنشو كه يدرس

  .است بوده دئولوژیایای رفتاري غالباً، انگليسی
 «رسرانه  سياسی اخبار تر مه در كشور دئولوژيای نقش»ة مقالدر  سرزنده زمانی هدي
 یرک ، تر مره  نرد رودر  سياسری  مترون  نگارنرده  ماننرد  تواندمی هم متر مكه  است معتقد

 .كند متن وارد را دیگر دلخواه ایدئولوژي
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 دئولوژيایر  بازنمرایی  بررسی»عنوان  با خود مقالهدر  فيروزیان لينایو  آقازاده فردوس
 نتيجره ایرن   بره  «انتقادي گفتمان تحلي   ار وبدر  انگليسی سياسی شده تر مه متوندر 

 زبران در - آن توليرد  از ومبرد    زبران  مترون از  اعرم  سياسی متون كه آنجاییاز  كه رسيدند
از  یرک  هرر كررد كره    ادعرا  تروان مری ، گيررد می شا  فرازبانی متغيرهاي براساس -مقصد
 نشرأت ، متر مران  توسرط  شرده  كارگرفتره هب راهبردهايو  زبانی يهادستااري، هاانتخاب
  هرت  را خرود  مخاطبران  اذهران  رهگذر ایناز  تااست اي یژهو ةنهفت ایدئولوژياز  گرفته
 .كنند هدایت، دارند مدنظر آنچه پذیرش سوي بهو  داده

 سرريدمحمد ةتر مرر) 1تيموكزكرروو ماریررا و 6گنتزلررر ادویررن اثررر «قرردرتو  تر مرره» در
ه شرد  اشراره واژگران   انتخراب  موضروت  به گذرا صورت به( عباسپور بيتاو  بهبهانی كریمی

 ملرت  یرک  از مروردنظر گان از واژ برخی انتخاب با متر ماناز  یای  گونه اهاست و این
 .شد  امعه آن نارضایتی مو ب و كرد قدرت سلب، مستق 

 دئولوژیکایر  مسرائ  تأثير »عنوان  با خود ةمقالدر  زادهنقی عال سيدو  زادهمتقی عيسی
در  الجزیررره شررباه خبررر ةتر مرر مرروردي بررسرری برراو  عربرری اخبررار ةتر مرر كيفيررتدر 

در  مترر م  يهرا دخالرت  برا  خبرري  مرتن  یرک   گونره  كره  دادند نشان «فارس خبرگزاري
 برا  متناسرب  مرتن  صرورت  بره  آن پرردازش  نروت  در تغييرر  ومبد   متن ایدئولوژيو  گفتمان
  .است آمدهدر فارس خبرگزارياي رسانه يهاسياستو  گفتمان
 اهميرت  بره  گرذرا اي اشراره  فقرط  كه استمطالعات اشاره شده این  همه اشتراك و ه
 ببرار در مثرال  شراهد   نرد  از غير بهها از آن یکهيچو  اندداشته مهتر واژگان در  انتخاب
واژگران   انتخراب  زمينره در  عينری  يهامصداق، واژگان تعدی و  حذف نظير ییهاتانيک
 برا  تر مره اي در رسانه اهداف به رسيدن براي مقاله ایندر  كه ییهاشيوه و اندنارده ذكر

 .ندارد  ودها وشپژوه این در است شده ذكرواژگان  انتخاب

 ایرسانهۀ ترجم جايگاه. 3
  رود و حروزه ایرن   پژوهشرگران  نرزد مختلفری   هايدیدگاه، رسانه اهميتو   ایگاهدربارب 
 پيام انتقال و توليد براي كام  باراد دارايو  قدرت صاحب را رسانهها، از آن برخی؛ دارد
 عرالوه . دانندمی انمدارتسياس دستدر  ابزاري را آن، دیگر برخی و آورندمی حساب به

                                                                                                                                         
1- Gentzler, E. 

2-Tymoczko, M. 
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 رسرانه و  قدرت دو انبه تعام  به كه دارد  ودها ورسانهب باردر هم سومی دیدگاه، این بر
 خراص  اهرداف  كره  هستند یتیمأمور يخود دارا برايها رسانه كه معنااین  به است؛ معتقد
 نهمري . پذیرنرد مری ترأثير   هرم  سياسرت و  قردرت  صراحبان  از وكننرد  را پيگيري مری  خود

و  سرت ا معنرا  انتقال براي كانالی هم  راكه؛ داشت هم تر مهب باردر شودمی راها دیدگاه
و  قدرتة دو انب تعام  به شودمی هم و باشد انمدارسياست دستدر  ابزاري تواندمی هم

 بود. معتقد تر مه
، حرروف  وراي در نيسرت؛  مقصرد  زبران  به مبد  زبانها از واژه برگرداندن فقط تر مه

از  یرک  هرر  كرارگيري بره  كه دارد  ودو پنهانی معناياي، رسانهة تر م  مالت و هاژهوا
 را رسرانه  مترر م  یرت مأمور امرر  ایرن  و باشرد  داشته گفتن براي ییهاحرف تواندها میآن

 .كندمی  ندان دو را او كار اهميت و دشوار
 بره  شرده   مره تر مترون از  كره  آشرااري  پيرام  كنرار  در دارنرد  تمایر  ها رسانه صاحبان
 سربب  همين بهو  كنند منتق  مخاطبان به هم پنهان يهاپيام، كنندمی مخابره خود مخاطبان
 تر مره  بره  را خرود  روزمرره  اصرلی  فعاليرت از  بخشری ،  هان مختلف يهارسانه كه است

 بره  ر سراً  كننرد مری  ترالش ، مختلف يهازبان متر مان كارگيريبه با و دهندمی اختصاص
 تر مره  خرود  مروردنظر   رار وب و  قالب در را آنو  كنند اقداممبد   يخبر متونة تر م
 مخرابره   هران  سراسرر  مرردم  بره  مختلرف  يهرا رسرانه از  خبري اتفاق هزاران روزانهكنند. 
 اطالعراتی  براسراس  دارنرد  خبرري  رویردادهاي  به مردماز  بسياري كه نگاهی نوت، شودمی
 در معنرا  انتقرال  يهرا یچره از در یاری و  ددهنر مری  قررار هرا  آن اختيرار ها در رسانه كه است
 رویردادها و  حوادث از سازيانگاره باها رسانه، مواقعاز  بسياري در. است تر مهها، رسانه
 را نروینی ة دریچر  خرود  مهرارت  برا  توانرد می هم متر م و كنندمی برداريبهره خود نفع به

و  دانرش ، تجربه دارايم متر   ه هر كه است طبيعی. كند بازگشایی رسانه مخاطبان براي
 ابزار اینو از  باشد داشته خود یتدر مأمور بهتري دستاورد تواندمی، باشد بيشتري مهارت
  گيرد. بهره خود پيام بهينه انتقال براي

هستند؛   امعه عمومی بر افاار تأثيرگذاري ابزار براي ، قدرتمندترینهارسانه امروزه
 كره  نيسرت   هرت دارنرد. بری   خود مخاطبان اندیشه به دهیصورتدر  باالیی توان هاآن

 تردید اطالعات بدون»هستند؛  قدرتمند هم يهارسانه قدرتمند  هان، داراي كشورهاي
 انتقرال  مخاطبران  بره  مستقيمو  اسطهوتصادفی، بی صورت به  معی يهارسانه تریبوناز 
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و  گيرري صرميم مشرخص ت  فرآیندهاي سيلهو به مختلف اخبار و اطالعات یابد، بلاهنمی
و  اميردي )« شرود مری  ارائره  مخاطبران  بره و  شرده  مهيرا و  پردازش رسانه، صنعت صاحبان
 (. 6861رشيدي، 
 ایرن  در هرا رسانهدر  تر مه كار سختی. است تر مه ،هارسانه مهم يهافعاليتاز  یای
 ار تر مره  حرق  هم كه كند انتخاب رااي واژه باید متعدد يهاواژه مياناز  متر م كه است
، مروارد از  بسرياري  در» .باشد شده لحاظ او انتخاباي در رسانه يهاسياست هم و كند ادا
(. 6868 فرقرانی، )« اسرت  پنهان اوواژگان  پشت، مطبوعات نویسنده موردنظر مفهومو  معنا
 تنهرایی  بره واژگران   انتخراب در  مترر م  كره  است نای هارسانهدر  تر مه، دیگر عبارت به

از  نامحسروس، خرارج   یرا  محسوس صورت به دیگري عوام  بلاه، ندكنمی گيريتصميم
 ییها ار وب تابع خود تر مه درمتر م . هستند سهيم او گيري تصميمدر  تر مه دنياي
 كرار به رسانیاطالت براي صرفاً، خبر یژهو بهاي رسانه متونها در تركيبو  واژگان»؛ است
 نای مياناز  را فرهنگیو  سياسی  ریانات به دخو رویارد نوت، رسانه نهاد بلاه ،روندنمی

 آبرادي شمس)« كندمی پرتوافانی مخاطبان مختلف يهاالیه افاار برها تركيبواژگان و 
 (. 6867، شاهسونیو 

 واژگان   انتخابدر  سياست نقش. 2
 نروت   ره و در  كشروري   ره  يهرا رسانهاي قرار است در د یک متر م رسانهكننمی فرقی
ایرن   همره  در -خصوصری و  غيردولتری  یرا  باشد دولتی رسانه- باشد داشته فعاليتاي رسانه
. دهرد مری  نشران اي رسرانه  يهافعاليت پنهان يهاالیه در را خودكه  ستا سياست، شرایط
 بره اي رسانهاز  تر مه  ملهاي از رسانه يهافعاليتدر  سياست دخالتو نحوب  ميزان شاید
  است. مو ودها رسانه همهدر  آن ردپاي اما، باشد مختلف دیگر رسانه

و رود   (6868،شرارخواه  یرونس ) «بران دروازه»نرام   بره  اصطالحی ارتباطات، در علوم
 پردر ، 6لروین  كرورت  بررد  كاربه را اصطالح نای ارتباطات علمدر  كه كسی نخستيندارد. 

 آن خرالل  از اخبرار  كره  دارد  رود و مجراهرایی  ،وي نظرر  بره »؛ است ا تماعی روانشناسی
و  شودمی تلقی روديو بدر همچون كه شودمی یافت نقاطی مجراها این در و گذرندمی
 ، 1كراژنو )« كننرد مری  طررد  را دیگرر  بعضری  و شروند می گشوده اخباراز  بعضی براي صرفا

                                                                                                                                         
1- Lewin, K. 

2- Cazeneuve, J. 
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 نروعی  را مترر م  نبایرد  هرگرز »و  هستند بان وازهدر نوعی به نيزها رسانه متر مان. (6837
 شخصری  يهرا خرود، ویژگری   ةتر م فرآیند در او حال هر رد، درك فرض ربات یا ماشين
 (.  6867 خناري، گنجيان)« گذاشت خواهد بر اي شده تر مه اثر در را خویش

 كرار بره  براي انتقال معنا به مخاطبان خرود  هاي مختلفی راها، تانيک و ترفندهايرسانه
 زوایراي از  تصرویربرداري  .سرت ا دوربرين  نمراي از  ، استفادههاشيوهاین  از یای گيرند؛می

 .باشرد  مخاطبران  برراي  پنهران  پيرام  حراوي  تا انجام شود خاصی اغراض با تواندمی مختلف
 آناز  دوربرين  گررفتن  فاصرله  یرا  تصرویر  یرک  روي دوربرين  كردن زوم با گاهی هارسانه

 بره  رویدادهااز  گيريبهره برايها رسانه دیگر روش كنند.می القا را خاصی تصویر، معناي
و  خرراص پيررام توانرردمرری موسرريقی .اسررت موسرريقیاز  خررود، اسررتفاده رسررانه اهررداف نفررع

 مناسرب، سرهم   نورپردازي و دكوراز  استفاده همچنين .كند القا شنوندگان به را هدفمندي
 .داردها رسانه موردنظر پيامو  معنا انتقالدر  سزاییب

 هرا واژهاز  بسياري ؛هستند ، واژگانهارسانهدر  معنا انتقال پركاربرد يها مله شيوهاز  
معنرایی   انتقرال در  سرهمی  ترا  شروند مری  انتخراب  زیركانه و هدفمند صورت بهها رسانه در

 يهرا واژه برين از  كنندمی تالش متر مان  ملهاز  رسانه ةعرص فعاالن .باشند خاص داشته
 بره  تا كنند استفاده  ایگزین يهااز واژه گرفت كاربه معنا انتقال براي شودمی كه مختلفی
 را موردنظرخرود  روش، پيرام  نایر  كرارگيري بره  برا هرا  رسرانه  .برسند خوداي رسانه اهداف
  .كنندمی منتق  مخاطب به زیركانه

 شراید  ؛دادیرم  انجرام  عربری و  فارسری  سری بری بی خبري سایتدر  گذرا  وییو ست
 رژیرم » مثر   ییهرا برارت ع با هرگز است، اما شده اريذبارگ سایت دو این در خبر هزاران
واژگران در  ایرن   كره  حرالی در  نشردیم  موا ره « للقادس  المحتل الکیان» یا« قدس اشغالگر
 اتفراقی هرا  واژه نایر  انتخراب  عدم یا انتخاب .شودمی یافت فورو به اسالم  هان يهارسانه
در  خبرري  مترون  مترر م » .سرت ا هرا رسرانه ها در واژه هدفمندي عينی مصداق بلاه ،نيست
 ترالش و  اسرت  سرختگير  بسريار  متن در مو ود گفتمانو  پيام مورد مختلف در يهاانهرس
« كنرد  هماهنرگ  خرویش  رسرانه  برر  حاكم ایدئولوژيو  گفتمان با نحوي به را آن كندمی
 سياسری  باورهراي  ، ردپراي هرا سروگيري  این بيشتر در وراي .(6869 زاده،نقیو  زادهمتقی)
باشد،  آگاه مختلف يهاتراكيبواژه در  معنایی يهاتظراف به متر م هر ه»؛ دارد  ودو

 .(1885عنایی، )« شد خواهد بيشترواژه  انتخاب در نيز يو سرگردانی و تحير
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 تالش متر مان همهو  است تر مه اصول ترینمهماز  یای امانتداري كه نيست شای
ایرن،   ه برر عرالو  .كننرد  اقردام  مختلرف  مترون  ةتر مر  به اص  نای  ار وبدر  تا كنندمی

 منرافع  براسراس هرا  رسرانه  كره  اسرت  طبيعری و بوده  ییها ار وبداراي  رسانهدر  فعاليت
 كره  متر می ها بست؛واقعيت ها را بر شم شودنمیاز این رو، شوند،  اداره خود صاحبان
 كنرد، آزادي  اقردام  رسرانه  آن براي خبري متون ةتر م به تا دهدمی یتمأمور او به هرسان
 رسرانه  آن يهرا سياست  ار وبدر  باید و ندارد را رسانه آناز  خارج تر مم یک عم 
 .دهدمی دخالت متن ةتر مدر  را خود ةرسان يهاسياست او ،سبب همين به و كند فعاليت
، دیگرر  رسانه به رسانه یکاز  خبري متون ةتر م یژهو به تر مهها در رسانه دخالت ميزان

هاي سياسری مترر م در   گيريت ميزان دخالت  هتمعقول اسكه هر  ند  ؛است مختلف
گراهی و در برخری از    اما، نشود اردو كه به روح متن آسيبی یک متن خبري تا  ایی باشد

نيسرت،   فادارانره و بازتوليرد  نروعی  صررفاً  تر مه. »رسدبه دستااري هم می ها كارموقعيت
وري، مونتراژ، تنظريم،   آانتخراب،  مرع   برر  مشرتم   عامدانره و  عالمانه است فرآیندي بلاه

 «تحریرف و  مروارد، دسرتااري  از  برخری در  حتری و  سراخت و  بنديبندي، سرهمتركيب
 .(6861 تيموكزكو، و گنتزلر)

متر مران   و نردارد   رود و احدي برراي یرک مرتن   ة واین یک واقعيت است كه تر م
اي و باورهراي شخصری برراي یرک     هراي رسرانه  توانند براساس تجربه، سياستمختلف می

زبران مبرد  یرا     در هرا ایرن، بسرياري از واژه   عالوه بر .هاي مختلفی داشته باشندتر مه، تنم
از برين معرانی مختلرف یرک واژه، آن      توانرد متر م می و داراي  ندین معنا هستند مقصد
 بره هرا  رسرانه  متر مران  .انتخاب كنرد  ،هاي رسانه او نزدیک استاي را كه به سياستواژه
 هر نرد اي رسرانه  مترر م  یک .هستند قيدوبندها و هامحدودیت رگيدر مختلف يهاشيوه

 خواهد قرار سياستو  امانت دوراهی سر برها موقعيتاز  برخی در باشد هم واقعی امانتدار
 دنيراي در  تر مره  كره  هرایی آن بيشرتر  .نردارد ها از آن یای انتخاب  زاي  ارهو  گرفت
 سرمت  بره  تررازو  سنگين ةدوراهی، كف ایندر  دانندمی خوبی به اندكرده تجربه را سياست
 خاصری  سراختار و  واژگران  اثرر از  یرک  خلق منظور به است ممان متر م» .است سياست
 گفتمران در  خواننرده  بره  اسرت  مدنظرش كه نحوي به را مبد  متن پيام بتواند تا  وید بهره
 یرک از  توانرد می متر م هر اثردر  ساختارهاها و واژه گزینشبنابراین، دهد،  انتقال مقصد
 .(6869 فيروزیان،و  زادهآقاگ « )كند پيروي دئولوژیایای هدفو  فاري الگوي
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ترالش   بایرد  متر مان ،  راكهاست تر مه، سياستدر  سوگيري اصلی دالی از  یای
 در مقالره  موضروت  بره  تو ره  با حال .كنند فعاليتاي رسانه يهاسياست كنند در  ار وب

 راسرتاي  در واژگران  انتخراب  برا   گونره  مترر م  یرک  كره  كنريم مری  اشاره نااتی بهادامه 
 كند.می عم  خوداي رسانه يهاسياست

   منفي معناييو دارای بار  جايگزين واژگان. استفاده از 2-0
در  روزه همره  كه است رویدادهاییاز  سياسی برداريبهره ،هارسانه يهایتمأموراز  یای
 سرود  بره  رویرداد  تررین كو رک از  كننرد می تالش هان. آافتدمی اتفاق  هان كناروگوشه
 .نشروند  مرتهم  هم  انبداري به كه استاین  هاآن دیگر تالش البته. كنند برداريبهره خود

 برا هرا  رسرانه ؛ ستا هارسانه در پركاربرد يهاروشاز  یای،  ایگزین يهااز واژه استفاده
 .كنندمی منتق  مخاطب به زیركانه را خود موردنظر پنهان پيام، روش نای كارگيريبه

 خبرري « الجدیرد  العربری » روزنامره ، عربسرتان  ليعهدو سلمان بن كارآمدن روياز  پس
 عربری  يهرا رسرانه از  برخری  یرا  كررد  منتشر اسرائي  زیرونخست با سلمان بن دیدار بباردر

دربارب  را ريخب، یادیگراز  نق  به« الميادین» خبري ةشبا، فلسطين« المنار»ة روزنام مانند
 انتخراب  برا  متر مران  كره  كردنرد  منتشر عربستان ليعهدو با اسرائيلی زیراناز و یای دیدار
  كردند. سياسی برداريبهره ،آناز  خود موردنظر بواژ
 مع الماضی االسبوعَ زیرِاالسرائیلیِّو  برئاسةِ فدٍو  لقاءَ هناک المناربانَّ صحیفة نشرت»
 المنرار ة روزنام» شود تر مه گونهنای تواندمی عبارتاین « ریاض فی السعودی العاد لیو 

در  سعودي وليعهد با گذشتهة هفت، زیرونخست ریاست به اسرائيلیهيأت  یک :كرد منتشر
 عبرارت در این « نشرت» از واژه بتوانند ناهای براي رانیای يهارسانه ماا «.كرد دیدار ریاض
« كرررد فرراش المنررار ةروزنامرر» كردنررد تر مرره ن نرري را آن، كننررد سياسرری برررداريبهررره
رنا، ای خبرگزاري)« كرد فاش الميادین خبري ةشبا» ،(6861 مرداد 63تسنيم،  خبرگزاري)
 بهمرن  16 روان،   خبرنگراران  باشرگاه ) «كررد  فراش  الجدید العربی ةروزنام»، (6867 تير 3

 نایر  تر مره  در« اشرت برد پررده » مثر   ییهرا واژه یرا « كردن فاش»ب واژاز  استفاده .(6863
و  شده انجام خفادر  دیداري كه موضوتاین  به مخاطب ذهن كردن حساس یعنی عبارت؛

 بره  المنرار  ةروزنامر  امرا ، كنند رسانیاطالت مردم به دربارب آن نداشتند قصد دیداركنندگان
 ايالقر  دنبرال  به حقيقتدر  متر م این .كرد افشاگري دربارب آن و برد پی يسرّ دیداراین 
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 مطرح دیدار نای  گونگیو  اهداف بباردر االتیؤس مخاطب ذهندر  كه است مفهوماین 
 بره  دیردار  ایرن از  تا باشد دیدار نایمخفيانة  برگزاري  رایی دنبال به ترمهم ههم از و شود
 .كنداي رسانه برداريخود، بهره يهاسياست سود

 سياسررت یعنرری؛ بودنررد يريسرروگ داراي خررود يهرراتر مررههررا در ایررن رسررانه متررر م
اي رسرانه  سياسرت  دخالرت  برراي ، امرا  دادند دخالت خبراین  تر مه درخود را  يهارسانه
 راسرتاي در  كره اي واژه انتخراب  برا  و، روش غيرمستقيم را انتخاب كردنرد  تر مهدر  خود
 هرم  بگيرنرد؛  هردف  را نشران  دو، تيرر  یرک  برا  ترا  كردنرد  ترالش ، بودها آن اهداف تحقق

هرا در  آن سروگيري  هرم  و دهنرد  دخالت تر مه در را خوداي رسانه سياستو  لوژيدئوای
 شد سبب عبارتاین  در« كرد فاش» به« نشرت» فع  تر مه. باشد پنهان صورت به تر مه
 دیردار  سربب  بره  سرعودي  ليعهرد و كرردن  بردنام  كره  را خرود  پنهران  پيرام  ركانره یز، متر م
 بره  غيرمسرتقيم  صرورت  بره  را اسرت  داشرته  دسقر  اشرغالگر  رژیرم  سرران  با كهاي مخفيانه
 افارار و  معرفی فلسطين ملت يهاآرمان به خائن را سعوديوليعهد  تا كند منتق  مخاطبان
  كند. بسيو او عليه را عمومی

 حساسرريت داراي، كشررور دو بررين سياسرری يهرراتررنشدر  تر مررهواژگرران در  انتخرراب
 انتخراب  تر مره  در را ییهرا واژه ندكنمی تالش مخالفو  موافق متر مانو  است بيشتري
 هفوریر  18در  خبرر  ایرن ؛ است نهفته خاصی اغراضواژگان  نای انتخاب ورايدر  كه كنند
 شد. اعالم عربستان كشور مقاماتاز  یای زباناز  1866
 41الجزیارة،   قنااة )« الحاوییین  مع معارک فی سعودیاً جندیا53ً مقتل تعلن السعودیة»
 61 شردن  كشرته از  عربسرتان » گونره تر مره شرود:   این تواندرت میاین عبا؛ (4159 فوریه
: كرد تر مه  نين را متن مهر، این خبرگزاري؛ «داد خبرها حوثی با نبرددر  سعودي سرباز

مهرر،   خبرگرزاري )« كرد اعتراف یمن با  نگ در خود نظامی 61 شدن كشته به عربستان»
اسرت  « دادن كردن یا خبر اعالم» معناي به هك را «تعلن»ب واژ خبرگزاري این. (67 اسفند 1
اي رسرانه  يهرا دئولوژي و سياسرت ایر  راسرتاي در  آناز  ترا  كرده تر مه« كرد اعتراف» به

 سرعودي  عربسرتان  مقامرات  یعنری « كررد  اعترراف » از واژه اسرتفاده  .كنرد  برداريبهره خود
 خبرر  ایرن از  عمرومی  افارار  ترا  كردنرد تالش مری  و شوداي رسانه خبراین  نداشتند تمایلی
 یرا  بينرد مری  را خبرر ایرن   كره  مخراطبی  ؛كردنرد  اعترراف  آن بره  اكنرون  اما، دباش اطالتبی
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 نوت نيز این ایناز  پيش احتماالًایجاد شود كه  الؤساین  او ذهندر  است ممان ،شنودمی
 . فی بماندمخ تا ناردنداي رسانه را آن احتماالً عربستان مقامات اما ،افتاده دیدارها، اتفاق

 خبررر را دربررارب تمایرر  ایررن« اليرروم فلسررطين»خبرگررزاري  1818فوریرره  در دوازدهررم
 :یکشا   یااودی  خاخام»منتشر كرد:  زیر اسرائي ونخست دیدار با براي عربی كشورهاي

 . خبرگررزاري(1818فبرایررر  61اليرروم،  فلسررطين)« نتنیاااهو لقاااء یریاادون خلیجیااون قااادة
و  خبرر بزرگنمرایی  ایرن   هدفمند واژگان در تر مرة  انتخاب اكرد ب تالش قدس المللیبين

 اشررتياق برراربهررا درصهيونيسررت خاخررام افشرراگري»كنررد  دنبررال خررود رااي رسررانه اهررداف
 بهمرن  18قردس،   خبرگرزاري )« نتانياهو با دیدار براي فارسخليو حاشية عربی كشورهاي

خاخرام  »گونره تر مره كنرد    نایر این عبارت را  توانستمی خبرگزاري این . متر م(6863
سرران  »یرا  « یهودي خبرر داد: سرران كشرورهاي عربری خواسرتار دیردار برا نتانيراهو شردند         

مترر م در تر مرة خرود از واژب    این  ، اما«كشورهاي عربی خواهان دیدار با نتانياهو هستند
اطبران منتقر    واژه، پيام پنهران او بره مخ  این  كارگيري زیركانهتا با به استفاده كرد« اشتياق»

ونی سران كشورهاي عربی براي در شوق و رغبت و شور« اشتياق»ب انتخاب واژ او با .شود
كره در ظراهر، دم از    را كشرورها ایرن   مقامرات اسررائي  را بر سرته و نفراق سرران      با دیدار
 ها بدبين شوند.مخاطبان، نسبت به آن تا كرد زنند، آشاارهاي فلسطين میآرمان
 الممکلاةِ  فای  االغنای  الرجلَ تبالبُ السعودیةَ السلباتِ انَّ» خبرر  1867 دسامبر 18 در
 دساامبر  46 ،المناار  قنااة )« عناه  لإلِفارا ِ  یمنااً  دوالراً ملیارات ستةِ بِدفعِ طالل بنَ الولیدَ
ایرن  ة تر مر در  زبران فارسری  يهرا رسانه. گرفت قرارها خبرگزاري خرو ی روي (4152
 سرعودي  دولت دالري ميليارد 1 باج خواستدر»؛ كردند استفاده« خواهیباج» واژه از خبر
عبرارت  ایرن   مترر م . (6861 دي 1فررارو،   خبرري  پایگراه )« طرالل  برن  ليرد و اديزآ براي
ادي خرود، شرش   آزبرراي   ليد بن طالل خواسرتند ومقامات سعودي از » توانست بگویدمی
 سياسری  تنش علت به .ستفاده كردا« خواهیباج»ب واژ از او اما، «پرداخت كند دالر ليارديم

ب واژ انتخرراب بررا رانرریای يهرراعربسررتان، رسررانهو  ایررران كشررور دو بررين كنررونی مو ررود
كنرد،  مری  ترداعی  را زورگيرري  نروعی و  اسرت  منفری  معنرایی  برار  داراي كه« خواهیباج»

 هرا كره تخریرب   هرم پيرام پنهران آن    و تر مه پنهان كنند در هم سوگيري خود را توانستند
 .ه كشور عربستان بود به مخاطبان منتق  شد هو
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 در كشرور  نایر  وليعهرد  سرلمان  برن  عربسرتان، محمرد   نفتری  اتتأسيسر  به حملهاز  پس
  ملره  نایر  رانری ای يهرا رسرانه «. حربیٌّ عملٌ هو حدث ما إنّ» :گفت حادثهاین  به اكنشو

 بره  ملره ح كره  شرد  مردعی  سرعودي  وليعهرد : »كردنرد  تر مره  گونره این را سعوديوليعهد 
؛ 6863 مهررر 3فارسرری،  خبررر)« اسررتایررران  طرررفاز   نگرری اقرردام آراماررو اتتأسيسرر

 تر مره ایرن   معنراي ؛ (6863 مهرر  3رنرا،  ای خبرگزاريو  6863 مهر 3دانشجو،  خبرگزاري
 .نيسرت  مستندو  ستا ادعا حددر  سعوديوليعهد  گفتهاین  كه استاین  رانیای يهارسانه
 ضرمير  -1 ،إنّ حررف  -6: دارد  رود و تأكيرد  نشرانه  ملره،  هرار   این  در كه صورتی در

 مسرائ   نظرگررفتن در  بردون  متر می اگر شاید. تفخيم تنوین -5و  اسميه  مله -8 ،فص 
 نای، عبارتاین  به تر مه ترینكرد، نزدیکمی تر مه را دئولوژي، این  ملهایو  سياسی
از   نگری  اقردام  آرامارو  اتتأسيسر  هب ، حملهشک بدون: سعودي وليعهد» :بگوید كه بود

 «.استایران  طرف
 خراك  بره  یمن سوياز  شده شليک يهادربارب موشک نيز عربستان خار ه امور زیرو

 علای  اُطلا َ  الایی  الحوییینَ صاروخُ :الجبیر عادل» : نين گفت و اظهارنظركرد عربستان
 اشراال  بره  تروان مری  را بستانعر خار ه امور زیرو ةگفت این« رانیةًایبصماتٍ یَحملُ الریاض
  ؛ از  مله:كرد تر مه مختلف
 كردنرد، سراخت   شرليک  ریراض  سروي  بره ها حوثی كه موشای :الجبير عادل ادعاي :الف
  .است رانای
كردنرد، سراخت    شرليک  ریراض  سوي بهها حوثی كه موشای :الجبير عادل اتهام -ب

 ایران است.
 كردنرد، سراخت   شرليک  ریراض  سروي  بره  هاحوثی كه موشای :الجبير عادل فرافانی: ج
 .است رانای
  كردنرد، سراخت   شرليک  ریراض  سروي  بره هرا  حوثی كه موشای :داد خبر الجبير عادل: د
 .است رانای

ادعرا،  »ب واژ سره از  اسرتفاده  امرا  ،شده تر مه الجبير عادل نخست، كالم عبارت سه در
 و دهرد مری  ذهنيت مخاطب هب كه شد معنایی خلق سببها تر مه این در« فرافانیو  اتهام
 برا  بدانرد، متر مران   ادعرا و  اتهرام  حرد  در را الجبيرر  عادل مخاطب، كالم تا شودمی سبب

 و كنند عم  خوداي رسانه يهاسياست براساس توانندمی هاتر مهاین  از یک هر انتخاب
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 كنندكهمی منتق  خود مخاطبان به را پيام تر مه، ایندر  روش نای كارگيريبه باها رسانه
  هرارم  ةتر مر از  كه حالیدر  نيست شده ثابتو  استا ادع یک درحدمطرح شده  كالم
« رانایر  ساخت» معناي به را «رانیةای بصمات یحمل» عبارت متر م. شودنمی برداشتی  نين
ایرن   برودن  رانری ایاز  ییهرا نشرانه » گویرد مری  عبرارت ایرن   كه حالی دره است كرد تر مه
 مرثالً  یرا  باشرد ایرران   از آن سراخت  فنراوري  دارد احتمرال  مثالً یعنی ؛«رددا  ودو موشک

 و باشرد  گذاشرته  یمرن  اختياردر  موشکاین  ساخت براي را الزم يهاآموزشایران  ناهای
  مالتری  و باشرد  تهيره شرده   قطعاتی از این موشک از ایرران  كه دارد  ودو احتمالاین  یا

در  كره  كررد  اسرتفاده  «استایران  ساخت»  ملهاز  بارتع ةتر مدر  متر م آن، اما مشابه
عبرارت،  این ة اي در تر مهاي رسانهسياست اگر شاید .اوست رسانه يهاسياست راستاي

هرایی از  نشانه خبر داد: عادل الجبير» شد:گونه تر مه میاین كرد، این عبارتمداخله نمی
ایران  رد پاي» یا« ردند، و ود داردها به سوي ریاض شليک كایران در موشای كه حوثی

 «.ها به سوي ریاض شليک كردند، و ود دارددر موشای كه حوثی
 يو دارا یگزین را  واژگران  هرا از رسانه استفاده عينی يهامصداق زیر، هم يهاتر مه
  :است یمنف ییبار معنا

 5سريما،  و  صردا  خبرگزاري)« كندمی دخالت عراق اموردر  ایران :سفيرسعودي ادعاي» -
 (6865 مهر
 اردیبهشرت  18اقتصاد،  روزنامه)« است تروریسم منبع ایران :كرد ادعا سعودي دیپلمات» -

6869) 
« اسرت ایرران   نفرع  بره  بلاره  ،نيسرت  لبنران  نفرع  به اهللحزب اقدامات :الجبير عادل ادعاي» -
 (6869 سرطان 3نيوز، افغان)

 واژگان   تغيير. 2-3
 منتقر   مخاطرب  به هست همانطوركه را  هان يهااقعيتو كه نيستنداي نهمانندآیها رسانه
 هريچ »؛ رسرانند مری  مخاطب اطالت به را واقعيتاز  برداشت خود و تفسيرها آن بلاه، كنند
 همگری  بلاهكند،  ارائه مردم به را محم خبر كه ندارد  ودو پراكنیسخن بنگاه یا نشریه
 عمر   آینره  ماننرد  تر مره  هرم در ها رسانه مانمتر . (6865 زاده،آقاگ )« دارهستند هت
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 تر مره اثرگرذار   برر  كره  است عوام  و شرایطیتأثير  ها، تحتفعاليت آن بلاه ،كنندنمی
 شرایط سياسی یای از این عوام  است. و است
 ببرار ایرران در  اسرالمی   مهروري  خار ره  امور زیرو ،ظریف 6863 اردیبهشت 68در  

در  كرو ای  سروءتفاهم  یرا  اتفراق  هرر » :گفت فارسليوخدر  آمریاایی ناوهاي تحركات
 ةگفتر  این، «شود منجر نظامی  انبههمه گيريدر یک به تواندمی هرمز و تنگه فارسخليو
 : شد منتشر  نين« المنار» و« اليوم بغداد» یعنی ؛عربی ةرسان دودر  ظریف

و  احتماال  الای  مضی  هرمزقدیودّیو  العربی الخلیج فی األحداث بعض قوع: و ظری  -
 ( 4159 مای 6الیوم،  بغداد) الصراع قوع
و  احتماال  إلی هرمزقدیودّی مضی و  الفارسی الخلیج فی األحداث بعض قوع: و ظری  -

 (4159 مای 6المنار،  قناة) الصراع قوع
 كره « فرارس خلريو »  اي به« اليوم بغداد» خبري پایگاه در« العربی الخيلو»ب واژ انتخاب

 يهرا سياسرت  ضروح و  بره  شرده  نقر  ایرران   اسرالمی   مهروري  خار ه امور زیرو زباناز 
 زیرر و كره  اسرت  واضح .كندمی بيانایران  اسالمی  مهوري قبال در را رسانهاین  صاحبان
 اسرتفاده  خرود  سخناندر  عربی خليو بواژاز  گاههيچایران  اسالمی  مهوري خار ه امور
و  بيران ایرران   خار ه امور زیرو زبان از راواژه این  «اليوم بغداد» خبري پایگاه اما، كندنمی
 .كرد دنبال را خوداي رسانه این واژه، اهداف تغيير با

 روابط سرگيرياز  براي خود را شرط قطر، شش كنندهتحریم كشورهاي قب  مدتی
سرفير  از  مطلبری  6861 سرال  تيرماه 13 تاریخایران در  يهاكردند. رسانه اعالم دوحه به
شرط  ششاین  قطر اگر»است:   نين آن مضمون كردند كه نق  مل  سازماندر  راتاما

« برود  دشوار خواهرد  فارسخليو همااري شورايدر  دوحه ماندن ناند، باقی را رعایت
 سرخنان  فارسری  تر مرة در  تأمر   اندكی . با(6861 تيرماه 13،  سيماو  صدا خبرگزاري)

« فارسخليو»واژه از  تر مه ایندر  كه شد و همت توانمی مل  سازماندر  سفير امارات
 نارده خود، استفاده در سخنان« الفارسی الخليو»او از عبارت  و قطعاً است شده استفاده
سرفير   عبرارت ایرن   خرود اي رسانه يهاسياست  ار وبدر  فارسی متر مان اما است،
كررد كره    تأكيد تانعربس دولت هيأت مدتیاز  پس .اندكرده تر مه گونهرا این امارات

 بره  دوحه نبودن پایبند دلي  قطر به با عربی كشورهاي روابط دیپلماتيک قطع به تصميم»
، (6861 خررداد  61آفتراب،   خبرري  پایگراه )« اسرت  فارسخليو همااري شوراي قوانين
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 دولرت  هيرأت  بيانيرة  فارسری  در تر مرة « فرارس خلريو »ب از واژ هرم  آفتاب خبري پایگاه
 .اسرت  خبرري  پایگراه این اي رسانه يهاسياست  ار وبدر  كه كرده استفاده عربستان
 بره  نسربت  خود كرده باید در تر مة را مشخص او  ار وبی براي سياست كه متر می
كنرد   اسرتفاده  واژگرانی از  خود تر مةو در  دهد خرج به حساسيتاین واژگان  انتخاب

 . باشد رسانه آن يهاسياست راستايدر  كه
 وقتری  ؛دارد نقش تر مهواژگان  انتخابدر  دشمنو  دوست كشور دو سياسی روابط
در  بيشرتري  ، دقرت هرا گيررد، رسرانه  مری  قررار  سياسری  مسرائ  تأثير  تحت كشور دو روابط
 گفرتن  براي بيشتري يهاحرفها واژگان آن وراي در و دهندمی خرج بهواژگان  انتخاب

 كشور نام و« رانای اسالمی  مهوري» ل المبين عرفدر ایران  كشور نام مثالً ؛دارد  ودو
 تأثير تحت دليلی هر به بنا كشور دواین روابط  وقتی است، اما« سعودي عربستان» عربستان
 يهرا از واژه ایرران  كشرور  معرفری  برراي  عربسرتان  يهاگيرد، رسانهمی قرار سياسی مسائ 
 يهرا مقاب ، رسانه در و كنندمی استفاده« ...و آخوندي ران، حاومتای رژیم» مث  دیگري
سرعود،  آل رژیرم » ماننرد  ییهرا از واژه عربسرتان  كشرور  رسمی ناماز  استفاده  اي بهایران 

ایرران   اعترراف  عردم  ةنشان« رژیم» باز واژ استفاده» كه كنندمی استفاده «...و رژیم سعودي
 (6869نيا، مقدسیو  سلطانی)« است عربستان حاومت بودن مردمی به

 نشرده  كنرونی  يهرا د ارتنش هنوز عربستان و ایران روابط كه 6868 بهمن م هاردر  
 عربسرتان  پادشاه عنوان بهرا  او انتصاب ،سلمان ملک بهاي نامهدر  ایران  مهوربود، رئيس
  مهروري  ميران  تراریخی و  دینری  پيوندهاي به خود ةنامدر  آقاي روحانی» .گفت تبریک
 دو انبره  روابرط  ةتوسرع  خواستار و كرد سعودي، اشاره عربستان پادشاهیو ایران  اسالمی
  مهرور رئريس  نامره ایرن   ةتر م در« العربیة» ةشبا. (6868 بهمن 5، رناای خبرگزاري)« شد

 الرساالة  فای  روحانی الرئیس أعرب: »كرد استفاده« رانای اسالمی  مهوري»ب واژاز  ایران
المشترک،  االهتمام ذات المجاالت فی لدینالب بین الثنائیة العالقات تنمیة بمزیدمن أمله عن

 المملکاة و ایاران   فی اإلسالمیة الجماوریة بین التاریخیةو  األواصرالدینیة إلی نظراً وذلک
 مو رود  يهرا ترنش  دلي  به روزهااین  اما .(4151 ینایر 41 ،العربیة قناة)« السعودیة العربیة
 خبري متوندر ایران  اسالمی  مهوري بواژ از كشوراین  يهاعربستان، رسانهو ایران  بين
 بره  را پيرام ایرن   ترا  كنندمی استفاده خاص اغراض باو  ندرت به یاو  كنندنمی استفاده خود
ایرن   ةنمونر  .نيسرت  اسرالمی  كشرور  ران، یرک ای كه كنند منتق  خود ة امع عمومی افاار
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از  تصرادفی  صرورت  بره  كره  ییهرا بررسری  در: »بينريم مری  «امنر » فا عره  در راها گزینیواژه
 رسرمی  نرام  از هرا از آن مرورد  یرک در  گرفرت، حتری   انجام عربستان مختلف يهاروزنامه
 (6869نيا، مقدسیو  سلطانی) بود نشده استفاده« رانای اسالمی  مهوري» یعنی ؛ایران
قروت  و گرذاري شرد، خبرگرزاري تسرنيم در محر      بمبایران  در  نوب 6867آذر  69

قرت نيرروي زمينری سرپاه پاسرداران انجرام       ب وخاكپور، فرمانرد  اي با سردارحادثه، مصاحبه
ایرن عمليرات تروریسرتی هريچ حاصرلی برراي       : »گویرد آن مصراحبه مری   در كه او دهدمی

، ایرن در حرالی اسرت كره     (6867آذر 69 ،)خبرگرزاري تسرنيم  « نداشته اسرت  هاتروریست
قال قائد القوات البریة للحرس الثوری »نویسد: میشباه العربيه به نق  از همين خبرگزاري 

لام یتمکّناوا مان تحقیا       الماااجمین اإلیرانی المتواجد فی موقع االنفجارلوکالة تسنیم:إنّ 
ب از واژ« هرا تروریست»ب واژ ةاین شباه در تر م. (4152 دسامبر 3 ،قناة العربیة)« أهدافام

یگزین در  رار وب باورهرا و   اي  را اسرتفاده از واژه  ترا برا   كنرد استفاده مری « المها مين»
شرباه   ایران را قربانی تروریسرت معرفری نانرد.    و اي خود حركت كندهاي رسانهسياست

أفادت و کالت : »همين خبر به نق  از خبرگزاري فارس  نين نوشت بباردر العربيه همچنين
تن كره در مر   حرالی  در (4152 دسامبر 3، قناة العربیة)« ایرانجنوب باجوم انتحاریفارس 

 61، )خبرگرزاري فرارس  « تروریستی به  ابهار ةحمل: »خبرگزاري فارس  نين آمده است
اسرتفاده  « هجروم انتحراري  »ب واژ از« تروریستی ةحمل»ة این متر م براي تر م. (6867 آذر

 اي خود اقدام كرده باشد.هاي رسانه ار وب سياست در تا «هجوم إرهابی» كرد نه

 واژگان   به صفت افزودن. 2-2
 هرم  و شودمی تر مه موردنظر متن هم كه است هاییراهاز  یایواژگان  به صفت افزودن
 گراهی »؛ كندمی حركت ،است مشغول آندر  كهاي رسانه يهاسياست راستايدر  متر م
اي  ملره  یا متر م، عبارت كه كندمی جابای آن هايضرورتاز  برخیو  تر مه شرایط

 مترر م  یرک و  زبان یک ن، خاصای البته و بيفزاید آن بر یاو  كند حذف اصلی متناز  را
 (6871حسن، عبدالغنی محمد)« دارد و ود هازبان ةهمدر  بلاه ،نيست

 راها آن مخاطب باشدكهاي گونه بهواژگان  به صفت افزودن كنندمی تالش متر مان
 ترا  شرود ینمر  سربب زیرر   عبارت در«  وان» صفتاز  استفاده مثالً ؛ناند متهم سوگيري به

  كند. متهم  انبداري به را متر ماین  مخاطب
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  الیومَ الیمن تفجیرِ فی ایرانَ دورِ علی تَدُلُّ الویائ ُ لدینا :السعودی الملک نائبُ
  .استایران  كار یمن امروز انفجار دهد؛می نشان كه داریم اسنادي :سعوديوليعهد  -الف
  كرار  ،یمرن  امرروز  انفجرار  دهرد مری  نشران  كره  داریرم  اسرنادي  :سعودي  وان: وليعهد ب

 .استایران 
 كره  تفراوت ایرن   برا  انرد كررده  تر مره  فارسی به رااصلی  ، متنبيان شده عبارت دو هر
 صرفت  افرزودن  ه اسرت. بررد  كرار بره  وليعهد براي را«  وان» صفت ،دوم ةتر مدر  متر م

 سياسرت  دنيراي  در دوليعهر ایرن   كره  رسراند مری  مخاطب به را پياماین  حقيقت در«  وان»
 . نيست برخوردار الزم پختگی او از سخنانو  است تجربهكم

 كره  دهرد مری  نشران  ،اسرت  منتشرشرده هرا  رسانهدر  كه مثال شاهد  ند به گذرا نگاهی
 كره  گونره موردنظر، آن خبر تا شد آن مو ب عربستانوليعهد  براي صفت افزودن  گونه
وليعهرد   نشانو  خط»؛ گيرد قرار مخاطب تياراخدر  استاي رسانه يهاسياست راستايدر 

 سرنوشت»، (6861 آبان 7بازتاب،  خبري سایت)« سعودي امرايو  شاهزادگان براي  وان
 آبران  65 ،اقتصاد دنياي روزنامه)« نام  ویايو  عجول،  نجالی وليعهد دستاندر  عربستان
 خبرري  پایگاه)« وان  دیاتاتور نمادین اصالحات بر خاشقجی قت  سنگين سایه»و  (6861
 .( 6863 دي 3، دیپلماسی عصر
 حمیادوالمالهی  ادیو بمنبقاةِ  الموجاودةِ  مقراتااا  فای  النیارانَ  تشاعلُ  النصرةِ ةُباج»

  (1867آگوست 1قناب المنار،«)عرسال مرتفعات من خُروجِااو  بعدتراجُعِاا

 را خود هايگاهعرسال، پای ارتفاعاتاز  خروجو  نشينیعقب ةآستاندر  النصرة گروه: الف
  (6861مرداد  66. )خبرگزاري مهر، كشيد آتش به المالهیو حميد اديو منطقه در
خود  هايعرسال، پایگاه از ارتفاعاتفرار و  نشينیعقب آستانةدر  النصرة تروریستی گروه: ب

 (6861مرداد 66 )خبرگزاري ایران پرس، كشيد. آتش به حميد والمالهی اديو را در منطقه
 اسرت  كرده تر مه« النصرة تروریستی گروه» به را النصرة ةجبا دوم ةتر مدر  متر م

 بره  اقردام  خود رسانه يهاسياست  ار وبدر  حقيقتدر  «تروریستی» پسوند افزودن باو 
« فررار »ب واژاز  هرم « خروج»ب واژ ةتر مدر  متر م ،این بر عالوه كرد. عبارتاین  ةتر م
 مروردنظر  ، معنراي النصرة گرروه  نشينیعقب نماییبزر،و  يسازبر سته با تا كرد استفاده
 .كند القا مخاطب به را خود
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اعرالم   حلب سروریه را  آزادسازي شهر خبر 6863بهمن  17هاي منطقه در تاریخ رسانه
كره برراي    مخابره كرد، شباه الجزیره بود را خبراین  هایی كهیای از اولين رسانه .كردند
قنااة  )« قوات النظام الساوری تسایبرعلی مدیناة حلاب بالکامال     »: نوشت این خبر انتشار
در مرتن   منطقره ایرن   آزادسرازي دربرارب  سپس خبري این شباه . (1818 فوریه 61، الجزیرة

این عبرارت  «. إیرمعارک و حصارٍإستمراأشاراًعدّة للفصائل المعارضة»نویسد: می نين خبر 
هراي  س از  نردین مراه نبررد برا گرروه     ارترش سروریه پر   : »گونه تر مه كرداین شودرا می
از  مله سایت ایران  هايرسانه«. حلب را در دست گرفت كشور، كنترل شهراین  معارض

گونه این، خبر را به نق  از شباه الجزیره (6863 بهمن 17) نيوزایران و مشرق خبري عصر
ه، كنترل كامر   هاي  بهه النصرگيري با تروریستدرارتش سوریه پس از »منتشر كردند: 

در این عبارت  «الفصائل المعارضة»شباه الجزیره از  منظور« ست گرفتد در حلب را شهر

الفصاائل  » ةتر مر  در نيروز ایرران و مشررق   است و سایت خبري عصر « بهه النصره»همان 
عبرارت در  رار وب   ایرن  ة ترا تر مر   اسرتفاده كردنرد  « تروریسرت » ز صرفت ا« المعارضة
 .هاي خبري باشدسایتاین  ايهاي رسانهسياست

 واژگان   انتخابدر  دئولوژیاينقش. 4
  امعره  برآن حاكم ، ایدئولوژياي امعه هردر  تر مه بر گذارتأثير اصلی عوام از  یای
 صررفاً  مطبوعرات »؛ دارد بيشتري اخبار، نمودو  سياسی متوندر  یژهو به موضوت این .است

 اساسراً  هرا آن كاركرد بلاه، نيستند طرفانهبی تصور به خود پيرامون اقعياتو بازگوكننده
  .(6835 سلطانی،)« دارد دئولوژیایای ماهيتی
 را خرود و  انرد پذیرفتره  هرا انسران  كره  اسرت  افاار و باورهاییاي از مجموعه «ایدئولوژي»
 يهرا موقعيرت و در  هرا اسرت  انسران  هميشرگی  همراه باورها دانند، اینمی باورهااین  به پایبند
 برا  مرا  مرزهاي گویندمی ما بهو  كنندمی مرزبنديها كنند. ایدئولوژيمی نقش فايایف مختل

 و راهبردهراي  هرا راهبردهرا، تانيرک   مجهز بره  در فرآیند تر مه، متر م»كجاست؛  دیگران
توانرد منظرور و   مری  -ناآگاهانره   ره و  آگاهانه  ه- هااز آن گرفتن است كه با بهره مختلفی
 كنرد؛ در نتيجره   مرنعاس  دارد، تمایر   كره اي گونره  مقصرد بره   ا در مرتن مبرد  ر  متن مقصود
خرود   با كند، همراهنمود پيدا می متندر  كه متر م زبانی هر گزینش كرد كه اذعان توانمی

  .(6867همااران، و  فيروزیان)« كندمی را نيز حم  خاصی بار ایدئولوژي
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 سرقوط  یمرن   نوبدر  سعودي عربستان ب نگند هواپيماي یک 1867 سپتامبر 65 در
و  ساعودیة  حربیاة  طاائرة  ساقو  : »كرد رسانیاطالتآن  نين  بباردر العربیة شباه .كرد

 رانایر  يهرا رسرانه  در خبرر ایرن   .(1867سرپتامبر  65، العربیاة  قناة)« بالیمن قائدها استشااد
 :شد تر مه گونهنای
 شرد  كشته آن خلبان و كرد سقوط یمن  نوبدر  سعودي عربستان ب نگند فروند یک -
 .(6861 شهریور 18فردا،  خبري پایگاه)
 نيرز   نگنرده ایرن   خلبان كه گفت و كرد یيدأت را یمن در خود  نگنده سقوط عربستان -

  .(6861 شهریور 18تسنيم،  خبرگزاري) است شده كشته
 رسرانی اطرالت  پایگراه  دو امرا  ،اسرت « شردن  شرهيدن » معناي به فارسی زبان در استشهاد

 كشرته » به را استشهاد بواژو  دادند دخالت عبارتاین  ةتر مدر  را خود دئولوژيای، رانای
عبرارت  ایرن   بدون شک یای از دالیلری كره سربب شرد مترر م در      .كردند تر مه« شدن
هاي اعتقادي متفاوتی اسرت كره   و اندیشه باورهاتر مه كند، « كشته شدن» را به« استشهاد»

خلبان را در خارج از مرزهراي عقيردتی خرود    این  ارد، او قصد داشتمتن داین ب با نویسند
ست در یک  نگ نرابرابر، مرردم عرادي    ا هازیرا از نظر متر م افرادي كه سال قرار دهد؛

 و در  بهره مخرالف افارار    و می دهند مورد هدف قرار اعم از خردساالن و بزرگساالن را
مرر،   براي تعبيرر  و االي شهادت نيستندو مقامدارند، شایسته  قرار هاي اعتقادي اواندیشه
  .دیگري استفاده كرد بشهادت، بلاه باید از واژ بها نه از واژآن

« الدهیشة مخیم االحتالل قوات اقتحام خالل فلسبینی استشااد» خبر 6865 آذر 67 در

 در (4151 دسامبر  2، 45 عربای  موقاع  و 4151 دسامبر  2 ،لإلعاالم  الفلسبینی المرکز)
: شرد  تر مره  گونره نای فارسی يهارسانه در« استشهاد»ب واژ .شد منتشر فلسطينی يهاهرسان
« الدهیشة اردوگاه به صهيونيستی رژیم نظاميان یورش پی در دیگر فلسطينی یک شهادت»
 عبرارت  ایرن در ایران  يهارسانه .(6865 آذر 67دانشجو،  خبرگزاريو  سناای خبرگزاري)

در  را خرود  دئولوژيایر  ترا  بردنرد  كرار بره  را« رسيدن شهادت به»ب استشهاد، واژ ةتر مدر 
 زبران  عرب يهاشباهاز  یای اگر. این در حالی است كه دهند دخالت عبارتاین  ةتر م
 ضاحایا  الی أدّی یلئإسرا فی الیوم تفجیرُ» بگوید و دهد خبر اسرائي در  انفجاري وقوتاز 

 ایرن  در كنرد، او  تر مره  فارسی به را عبارتاین  بخواهد رانیای متر م یک و« عسکریینَ
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این  ةتر مدر  بلاه، كرد نخواهد تر مه« شهادت» معناي به را« ضحایا» بخود، واژ ةتر م
 «رسيدند هالكت به نظامی افسر  ند اسرائي در  امروز انفجار اثر بر: »گفت خواهد عبارت

 «.شدند اص و كدر به نظامی افسر  ند اسرائي  در امروز انفجار اثر بر» یا
دو  به عبارت دواین  تا شد سبب عبارتاین  تر مةدر  شک، حضور ایدئولوژي بدون
 بره » و یرا « شردن  شرهيد »یرا  « شردن  كشرته » از واژگران  یای انتخابو  شود تر مه صورت
اي رسرانه  يهرا محردودیت و  نيسرت. ایردئولوژي   متر م، اتفاقی سوياز  «رسيدن هالكت
 كرار به تر مهدر  را خود يهاعقاید و رسانه به مختصواژگان   ممتر شده سبب كه است
 دستها از دیگر، كار خود را در رسانه هايدیدگاه ارائه دلي  به كه اندبوده كسانی .گيرد
 اسرت، او ترالش   شرده  شناخته بسيار نمونه یک تایمزنيویورك نویسنده بانر، ري»اند؛ داده
 آهسرته  دئولوژيایر بتوانرد از موانرع    كنرد كره   ظريم تن طروري  خرود را  كرد سررمقاالت می

 زیررادي شررد و خبرنگرراران تررایمز اخررراج نيوریررورك روزنامررهاز  برراالخره عبوركنررد، امررا
 (تا، بی6شوف و  ميش ) «اندنداشته بهتر از این سرنوشتی اندكهبوده

كررد   مشاهده توانباشد، می مفاهيماي از نشانه كه را در هر كجا دئولوژيایردپاي 
مختلف،  يهاشيوه به غربی متر مان كه است قرآناز  ییهاتر مه آن عينی و مصداق
 زبران  بره  را قررآن  كره  افررادي از  دادنرد، یاری   دخالرت  قرآن تر مةدر  را خود عقاید
 تصرویري  خرود  تر مة مقدمة او در بخش»است:  1هنينگ ماكس كرد، تر مه آلمانی

برر   دارد كره  دوران برر ایرن   حراكم   هر  از  اننشر  كره  داد ارائه اسالماز  پيش دورباز 
 گویرد: مرردم  مری  شرده  حساب صورت به بود، سپس افانده سایه اسالماز  پيش عقاید
 مطلرب برا  ایرن   بياناز  پس كردند. ويمی دیدند، پرستشمی را سنگی هرگاه زمان آن

 لمرس  آن را طواف هنگام هم هنوز حا يان كه پرداخته حجراألسود مباحث به زیركی
 بررا یارردیگر، مو ررب فرروق  مررالت . ارتبرراط(6866حرردادي،  و  نررارنجی)« كننرردمرری

را  تر مره ایرن   كه مخاطبی شد،  راكه خواهد خواننده فاري يهالغزشو  سوءتفاهم
 طرروافو  اسررالماز  پرريش دوراندر  سررنگ پرسررتش»دو عبررارت  بررين خوانرردمرری

 اهرداف  موضروت بره   دوایرن  پيونرد   با متر م اینو  كندمی برقرار ارتباط« حجراألسود

                                                                                                                                         
1- Mitchell, P.  and Schoeffel, J. 

2- Henning, M.  



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 13

 

  اهليرت  عصرر در  سرنگ  حجراألسرود برا پرسرتش    طواف دادن ارتباط كه خود پنهان
 .رسدمی است،
 انتخراب در  كره  اسرت  مفراهيمی  بمحاصرر در  دائرم  طرور  به تر مه، متر م فرآیند در
 قررار واژگران   انتخراب  براي تصميم دوراهیدر  متر می كه .كنندمی نقش فايای واژگان

؛ اسرت  ترر نزدیرک  او باورهراي هرا و  اندیشه به كه كرد خواهد انتخاب رااي د، واژهگيرمی
 زبانی عوام  كه اگر داد نشان توانمی تر مه فرآینداز  سطحی هردر  است معتقد 6لوفور»
  رحری )« شرود مری  پيروز باالخره دوم مورد ،باشد تعارضدر  دئولوژيای ماهيت عوام  با

 .(6835 ماندي،
 در منطقره  هرا گيرري از در را عربسرتان، خبرري   يهرا خبرگزاري 6861 ادمرد 61 در
 فیماا  ساعودی  ماواطن  الخمایس  استشاد»كشور منتشر كردند: این  العوامیة نشينشيعه
 اعتاداء  إیر العوامیة، وذلک بلدة مغادرة فی األسرالراغبة تأمین عملیة آخر، أیناء جرح
 6اإلخباری،  العربیة، السب  قناة)« تقلام تکان التی الحافلة على إرهابیون به قام مسلح

را  مرتن ایرن  ( شرفقنا ) شريعه  خبرري  يهرا هماراري  المللری برين  پایگاه .(4152اغسبس
 مردعی  بارهاین در  سعودي مقامات به ابستهو سبق خبري پایگاه»كرد:  تر مه گونهنای

 حرال ر د كره  خيریره   معيرت  یرک  بره  ابستهو اتوبوس به ناشناسی مسلح عناصر شد كه
و  ترن  یرک  شردن  كشرته  منجر بره  كردند كه بود، تيراندازي عواميه مردم كردن خارج
، «شرفقنا » شريعه  خبري يهاهمااري المللیبين پایگاه)« شد دیگر تن یک شدن زخمی
 مسرلح  عناصر»به « إرهابیون به قام مسلح اعتداء»عبارت  متناین  . در(6861مرداد  65

یعنرری  «ارهررابيون» تر مررةاز  عبررارت، خبررريایررن  شررد و در تر مررة تر مرره« ناشررناس
 باورهراي  شرد ترا   تر مه «شدن كشته» به «استشهاد»ب واژ نيست. همچنين« هاتروریست»

 مردعی »فع  از  استفاده .شود داده دخالت تر مهدر  دیگر بواژ یک تر مةدر  متر م
در  را خيریره   معيرت  اتوبروس  یرک  بره  حمله است تالشدر  متر م داد نيز نشان «شد
ایرن   محترواي  بياورد تا  ودو به تردیدو  خود، شک بداند و در مخاطب ادعا یک حد
 .  قرار نگيرد مخاطب پذیرش مورد راحتی به خبر

                                                                                                                                         
1- Lefebvre, H. 
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پررس از حملرره برره تأسيسررات نفترری عربسررتان سررعودي، انررور قرقرراش وزیررر مشرراور   
وشرت:  این حمله و اكرنش نشران داد و در صرفحه تروئيتر خرود ن     امورخار ه امارات به 

و الغیر المسبوق علی منشآت أرامکومن باب تباورات حارب    الاجوم اإلرهابیتبریر »
ایرران در  هراي  (. رسرانه 1866سرپتامبر   anvargargash ،61@« )الیمن مرفوض تماماً

به تأسيسات آراماو از دریچرة تحروالت    حملهتو يه »این  مله  نين نوشتند: تر مه 
 11)ایرنا، افاارنيوز، عصر خبر و قدس آنالین، «  نگ یمن به طور كام  مردود است

ایرران داشرتيم،   هراي مختلرف خبرري    و رویی كره در رسرانه   (. در  ست6863شهریور 
را تر مره  « اررهرابی »واژب « الهجروم اررهرابی  »هرا در تر مرة   ایرن رسرانه  یرک از  هيچ

حقيقرت،   اكتفرا كردنرد. در  « حملره »هرا در تر مرة آن بره واژب    ناردند، بلاره همره آن  
ایرران  هراي  ها سبب شرد ترا رسرانه   این رسانهایدئولوژي و باورهاي متر مان یا مالاان 

 مالاران  نگراه از  بازتابی هر رسانه محتواي گونه تر مه كنند. هر ندایناین عبارت را 
 علنی صورت بهها رسانه مالاان كه استاین   الب ناته اما است، رسانه آن مدیرانو 

نيسرتند؛   گيرنرد، مری  كاربه پيام را در انتقال دئولوژيایكه  موضوتاین  یرشپذ به قائ 
 انسرجام  مرتن  كرالن  سراخت  بره و  شرود می پنهان متن اليالبهاي در رسانه ایدئولوژي»

 .(6865موسوي، و  زادهزابلی) «بخشدمی

 گيرینتيجهبحث و 
 متر مران  طریرق از  یرا  هاسرط و برا  راهرا  اخبرار رسرانه   كره  افرادياز  شاید تصور بسياري

 بره  آن را كره  اسرت  شرنوند، حقيقتری  و می بينندمی آنچه باشد كه كنند، اینمی یافتدر
ها در رسانه ساه روي آن به نگاهی اند، اما كرده یافتدر رسانهاز  كمالو  تمام صورت
و  بازسرازي  خرود اي رسرانه  اهرداف  براسراس  را ، واقعيرت هاآن داد كه تحقيق نشاناین 
 زیركانره  ، انتخراب هرا شريوه این از  كنند؛ یایمی القا مخاطبان به را موردنظرخود ايمعن

 .استواژگان 
 بره  نسربت   انبدارانره  نگراه  ،هرا رسرانه  ترا  دهرد مری  هرم  دست به دست مختلفی عوام 
ها رسانه شوندمی سبب كه هستند ییهالفهؤم، ایدئولوژيو  سياست، باشند داشته رویدادها
 نفوذ معنایی يهاالیهدر  نامرئی صورت بهها همؤلف این. نباشند طرفبی دهارویدا به نسبت
در  ايرسرانه  متر مران . كننرد مری  معرفری  مخاطبران  بره  حقيقرت  شرا   به را خودو  كرده
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 يهرا نبایدو  باید بهو  كنندمی حركت اند،كرده مشخصها آن برايها رسانه كه  ار وبی
و  باورهررا كننرردمرری تررالش هرراآن.پایبندنررد ،هسررتند فعاليررت مشررغول آندر  كررهاي رسررانه
 يهرا سياست براساس را مبد  زبانو  دهند دخالت تر مهدر  را خود ذهنی يهافرضپيش
 هراي دخالرت اي و رسرانه  متونة تر مها در آن  انبداري اگر .كنند تر مه خوداي رسانه
 بره و  دهنرد مری  دسرت از  را خرود  مخاطبران ، باشد آشاار صورت به دئولوژيایو  سياست
 صرورت  بره هرا  آن سروگيري  بگيرندكره  كرار بره  را ییهاشيوه كنند تالش باید سبب همين
 باشد. غيرآشاارو  پنهانی
 كره  رامهرم   یرت مأمور سهواژگان،  كارگيريبه باها رسانه است آمدهپژوهش،  این در
 :كنندمی دنبال، ستها اآن اهداف راستايدر 
و  سياسرت   ار وب در رویدادها سازيبر ستهها، رسانه لیاص يهایتاز مأمور یای -6

 برا   گونه متر مان كه شد اشاره موضوتاین  بهپژوهش  این در. است رسانه آن باورهاي
 خواستدر  اي به كه متر می. كنندمی محقق را رسانه یتاین مأمور، واژگاناز  استفاده

 كشرورها ایرن   اشرتياق  از قردس  گراشغال رژیم زیرونخست با دیدار براي عربی كشورهاي
از  از دالر ميليرارد  شرش  پرداخرت   راي  بره  كره  متر مری  یرا  گویرد مری  دیردار ایرن   براي
 اهرداف  و كنرد  سازيبر سته، واژگاناز  استفاده با خواهدمی، كندمی استفاده خواهیباج
 كند. محقق، غيرمستقيم صورت به را خود رسانه
در  واژگران از  برخری  انتخراب  برا  شرود مری   گونره  پژوهش بيانگر آن است كره  نتایو -1

بره طروري كره     كرد منتق  مخاطبان به را پنهانی پيام، تر مه  ملهاي از رسانه يهافعاليت
از « نشررت »واژب  یرابی معادل براي كه متر می: »است آمدهپژوهش  متندر  كه طورهمان

« كررد  اعترراف » گویدمی« نتعل»ة واژب تر مدر  كه متر می یا، كرده استفاده« كرد فاش»
  .«است پنهان صورت به خود موردنظر مفهومو  معنا القاي پی در
 پنهران  كلمرات هرا و  از واژه برخری  پشت در دارند تمای  همواره ایدئولوژيو  سياست -8

 كره  است منظور همين بهو  كنند منتق  غيرمستقيم صورت به را خود موردنظر پيام و شوند
 مو رب  آن صاحبان دئولوژيایو  العربيه شباه مث  عربی يهاشباهاز  برخی يهاسياست

 از اسرت  رفتره  كرار بره ایران  يهارسانهدر  كه« هاتروریست»ة واژب تر م براي متر م، شد
 اهداف تا كارگيردبه آن  اي به را« المها مين»واژب  بلاه، ناند استفاده« اررهابيون»ب واژ

 كند. دنبال تر مهدر  تقيمغيرمس صورت به را خوداي رسانه
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و  تمرام  ظرافرت  با ايرسانه متون تر مةدر  متر مان شد كه اشاره پژوهشاین  در
تواننرد برا یرک تيرر، دو نشران را      ها مری یابی آنكارگيري زیركانة واژگان و معادلبه با

اي خرود دسرت یابنرد و هرم سروگيري خرود را در       هدف بگيرند؛ هم به اهداف رسرانه 
 ان كنند.تر مه پنه

 منافع تعارض
 تعارض منافع ندارم. 
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 ماتروب ب شرد  تر مره  مترون در  فارسری  متر مران  دئولوژيای بازنماییدر  نحوي راهبردهاي
، هراي خراسران  شناسری و گرویش  مجله زبان. انتقادي گفتمان تحلي  نگاه با ا تماعی -سياسی
 .6-16، صص 66ش 
 منرو هر و  سراروخانی  براقر  ةتر مر  . معری  ارتبراط  سرای  و  یشناسر  امعره . (6837) .ژان ،كازنو

 اطالعات.: تهران. دهم. چ محسنی
 بيترا و  محمردكریمی  سريد  ةتر مر . تر مره و قردرت  . (6861) .ماریا، تيموكزكو و ادوین، گنتزلر

 .نشرقطره: تهران. عباسپور
 ا زاي، متن وعین تحلي  بررسی :ادبیة تر م هاي الش واكاوي. (6867). علی، خناري نياگنج

، صرص  3(63، )هاي تر مه در زبان و ادبيات عربیپژوهش دوفصلنامه. خواننده  الشو  متن
665-69 . 
. چ كاشانيان حميدتر مة  .كاربردهاو  تر مه، نظریه مطالعات با آشنایی. (6835) . رحی ،ماندي
  رخ. موسسه. تهران: اول
 اخبرار  ةتر م كيفيتدر  دئولوژیکای مسائ تأثير  .(6861). سيدعال، زادهنقیو  عيسی، زادهمتقی

 الگروي  براسراس  فرارس  خبرگرزاري در  الجزیرره  ةشربا  خبرر  ةتر مر  مروردي  بررسی عربی؛
 .656-678.، صص 3(5، )زبانی  ستارهاي دوماهنامه. وسها  وليان

 :مشرهد . چ اول. عررب  عباس. تر مة عربی ادبياتدر  تر مه فن .(6871). حسن ،محمدعبدالغنی
  رضوي. قدس آستان
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 . تهرران:  اول چ. علویران  عظيمری  احمرد  ةتر مر  .قردرت  فهرم . (ترا بری ) . ان ،شوف و  پيتر ،ميش 

  رسا. موسسه
 قررآن  ةتر مر در  عقيردتی  يهرا فرض پيش نقش. (6866). محمدحسين ،حداديو  فرح ،نارنجی

(، 6)1، اندانشرگاه تهرر   خرار ی  هراي زبران در  شناختیزبان پژوهشهاي مجلة. هنينگ ماكس
 .67-686صص 
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