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 چكيده

و شرق شرق- شناسي در اين مقاله سعي بر آنست تا با معرفي دو رويكرد اصلي در شرق شناسي شناسي كالسيك

و اسالم در سطح خرد در هر يك از اين دو رويكرد بررسي- نوين نگرش غرب نسبت به شرق در سطح كالن

يكي از اتفاقات مهم،2001حادثة يازدهم سپتامبر. شناسي نوين برشمرده شودو رويدادهاي مؤثر در ايجاد شرق

و شرقو آن. شناسي نوين بوده است تأثيرگذار در قرن حاضر ترين وسيله براي ها مهم جايي كه رسانهاز

و نژادپرست بازنمايي تفكر شرق ن انهشناسانه .هاي فرهنگي استتاكيد بر تفاوت،ادپرستيژهستند، گونه معاصر

هاي هاي زباني روزنامهنگرش فرهنگي غرب نسبت به ايران در ساخت پژوهشدر اين،بر همين اساس

و ديلي و گاردين و مجالت تايم و تفسير تلگراف از انگليس نيوزويك از آمريكا پس از اين حادثه تحليل

ون/كنش چارچوب نظري پژوهش بر پاية مدل بازنمايي. شود مي بنا 1996و 1995ليوون كنشگران اجتماعي

.شده كه يكي از چهار رويكرد اصلي در تحليل گفتمان است

.نژادپرستي،فرهنگ، شناسي شرق، رسانه،تحليل گفتمان انتقادي،ايران،اسالم،ادوارد سعيد: كليدي گانواژ
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و طرح مسئله مقدمه

و غرب از نظر هستي شناسي نوعي تفكر است كه پايه شرق"ادوارد سعيد از نظر شناسي اش بر تمايز ميان شرق

و عقبو معرفت و شرق تصوري از يك ديگري بيگانه . افتاده در برابر غرب پيشرفته است شناسي گذاشته شده

و امپرياليستي است گونه شرقاين 32-33: 1383 عضدانلو،("شناسي، پدرساالرانه، خودمركز بينانه، نژادپرستانه

اما در واقع با لشگركشي ناپلئون،گردد از نظر او اين تقابل به يونان باستان بازمي). 43:1978،به نقل از سعيد

شناسي نيازمند قدرت عينيو آغاز استعمارگرايي غربي است كه اين ساختار معرفت 1798به مصر در سال 

و شريك) اروپا(گر قدرت بين سلطه/شناسي به رابطة دانش در همين زمان است كه شرق.شود مي

مي) شرق(زيردستش ).126: 1،2007رك ترانوا(شود تبديل

و شناخت آن در دوره نكتة جالب توجه در بحث شرق هاي شناسي سعيد، تفاوت رويكرد غرب نسبت به شرق

كه،شناسي كالسيك ناميد شناسي را كه تاكنون ذكر آن رفت شرق توان شرقمي. مختلف است در برابر آنچه

كه در نگاه شرق.كند ياد مي2شناسي نوين سعيد از آن به شرق بر مبناي استعمارگرايي غربي شناسي كالسيك

،4به نقل از مكفي،5: 3،2004ريچاردسن("ابزاري است در خدمت امپرياليسم غرب"استوار است، شرق

و مطالعه است، اما در شرقوشي است منفعليكو)4: 2002 در قابل بررسي شناسي نوين چند تمايز عمده
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و عرب استكه مفهوم شرق از حالت كالن بيروناول اين: وجود داردنگرش به شرق هاو تنها شامل مسلمانان

كهدر نهايت اين.شده است شناسي نوين آمريكاي شمالي جايگزين اروپا كه در شرقديگر اين.شودمي

و خطرناك تبديل شده و اسالم به دليل وقوع برخي حوادث به جمعيتي پويا كه براي غرب اند مسلمانان

آنتهديدكن و بايد با . ها مبارزه كردنده اند

آن به بررسي شرق پوشش خبري اسالمسعيد در كتاب و عوامل ايجاد كنندة او معتقد. پردازدميشناسي نوين

و صفحات اول روزنامه پرده،1970است طي نيمة دوم دهة  پر هاي تلويزيون هاي آمريكايي از تصاوير مسلمانان

مي دهي اين تصاوير از طريق آنچه كه سعيد سيل عبارات شرق سازمان. شد مينامد، شناسي عباراتي.شود انجام

مي عرب"نظير و قساوت بخشي از تمدن عربهاست، شناسند، ها تنها زور را اسالم مذهب خشونت

بي پذير، معتقد به تفكيك جنسي، عقب يرانعطافغ ضد مانده، متعصب، و ). 357: 1994،سعيد("زن است رحم

ميو1شناسي نوين را دورفناوري سعيد اساس اين شرق و داند استفادة تاكتيكي از اطالعات كه تأثيرات شناختي

مي جسماني ويژه ).128: رك ترانوا، همان(كند اي بر مخاطب ايجاد

ازياساسي در ورود مسلمانان به خودآگاه آمريكاياي كه از نظر سعيد نقشو حادثهد -1يان داشتند، عبارتند

و تهديدي جدي براي زندگي دادندكه كشورهاي عضو اوپك انجام 1974افزايش ناگهاني قيمت نفت در سال

مييآمريكا س شركت. رفت يان به شمار به مبارزه عليه اين اقدام 1980ال هاي آمريكايي به صورت تبليغاتي در

2كه تصاوير سه شخصيت عرب كردندميهايي تأكيد هاي تلويزيون اياالت متحده روي آگهي شبكه.پرداختند 

و عرفات] امام[قذافي،( مي) خميني و همزمان صدايي كه اعالم اين مردان كنترل":كرد را كنار هم قرار داده بود

ميهمان."را در دست دارندمنابع انرژي آمريكائيان  مي طور كه سعيد نيز اشاره زد كند، به راحتي توان حدس

و ترس"چگونه در پايان اين مبارزة تبليغاتي، بينندگان آمريكايي نسبت به اين افراد احساس  "خشم، انزجار

و 1979بر حملة گروهي از دانشجويان ايراني به سفارت آمريكا در نوام-2).3: 1997سعيد،(كنند مي

مي روز كه غرب از آن به بحران گروگان 444تبعة آمريكايي به مدت52گيري گروگان . كند گيري ياد
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مي در ادامة اين مطلب سعيد به مقاله آن اي اشاره و در بهكند كه ساندي تايمز در همان روزها به چاپ رساند

وز- رئيس جمهور وقت آمريكا- توصية كارتر در"ارت كشور اشاره كرده است كه به تمام توجه همگاني را

در همين زمان تصوير امام خميني با ). 129: 2007ترانوا،("جهت ايجاد موج انزجار عليه ايرانيان به كار گيريد

را كاريكاتورهايي از مسلمانان همراه مي و سفاك گروه"شد كه آنها و اوباش )8و1994:6سعيد،("هايي اراذل

مي. كرد معرفي مي پوشش خبري توان يازدهم سپتامبر برشمرد كه پس از انتشار كتاب سومين حادثة تأثيرگذار را

با گرچه بررسي. سعيد رخ داد اسالم و كيفيت تفاوتي ها نشان داده است نگرش غرب به اسالم به لحاظ ماهيت

م و در هر دو دورة زماني اين نگرش سپتامبر اما كميت آن پس از يازدهم،نفي بودهپس از اين حادثه نداشته

تا: دايكون( بيشتر شده است .)الف،بي

و پنتاگون در واشنگتن به دليل 2001حادثة يازدهم سپتامبر و حمله به مركز تجارت جهاني در نيويورك

و اقتصادي را در دنيا تحت تأثير قرار داده استاهميت زياد آن، كلية اين حادثه به چند دليل. روابط سياسي

"مورد هدف قرار گرفته است،1812نخست اين كه آمريكا براي اولين بار پس از جنگ": دارداهميت 

و برجو مكان)11: 12001چامسكي،( ن هاي مورد هدف قرار گرفته، پنتاگون و چه هاي دوقلو، چه از نظر ظامي

با.المللي آمريكا بودند به لحاظ اقتصادي، نماد چهرة بين ديگر اين كه نحوة برخورد آمريكا با اين مسئله متفاوت

. گذاري در شهر اوكالهما بوده است مواردي چون بمب

و، آمريكا پس از حادثة اوكالهما، تنها به دستگيري متهمان پردا)11: 2001چامسكي،(به عقيدة چامسكي خت

به،ها را تسليم دادگاه كردآن و همكارانش، اما پس از حادثة يازدهم سپتامبر، به جاي دستگيري بن الدن

و غيرنظاميان را مورد حمله قرار داد آمريكا با خلق اصطالح جنگ عليه تروريسم،در واقع. افغانستان حمله كرد

در نبود،هاي اين كشور، هر كشوري را كه موافق سياستو تأكيد بر اين نكته كه شما يا با ما هستيد يا عليه ما

هايي هستند كه مرتكب گروه"هاي تروريستي منظور از گروه. رديف تروريست يا حامي تروريسم قرار داد

2."شوندمي) اعمال تروريستي عليه شهروندان يا تماميت ارضي كشورهاي مختلف(المللي تروريسم بين

1. Chomsky 
2 .Http://www.law.Cornel/edu/UScode/html/UScode22 



اف براساس تقسيمالمللي تروريسم بين داراي سه زيرشاخة افراطيون،) 1،2003ميوتر پرل(آي.بي.بندي

و كشورهاي حامي تروريسم است سازمان از. هاي رسمي تروريست منظور از افراطيون، افراطيون اهل تسنن

و بن و خواه ايرلند دستة دوم نيز شامل سازمان حماس، ارتش جمهوري.الدن است جمله سازمان القاعده

ميهللا حزب و لبنان و باالخره منظور از كشورهاي حامي تروريسم ايران، عراق، سودان، ليبي، سوريه، كوبا شود

در. كرة شمالي است و سوريه را با استفاده از اين تعاريف آمريكا به راحتي بسياري از كشورها از جمله ايران

.دهد رديف كشورهاي حامي تروريسم قرار مي

نف-2 و دژارهنگ

و تروريسم است،طور كه تاكنون ديديم هرجا صحبت از خطر همان مي،تهديد از. خورد نام ايران نيز به چشم

آن پردازيمميزبان رو در اين مقاله به تحليل چند نشرية انگليسي اين ها نگرش فرهنگي نخبگان غربيكه در

. را توضيح دهيم استفاده از اصطالح نگرش فرهنگي دليلالزم است. بارة ايران به تصوير كشيده شده استرد

و مفهوم نژادپرستي،در واقع شناسي شرقبه طور دقيق در جهت نگرش غرب به شرق نگرشي نژادپرستانه

و استثمار گروههماين مفهوم"است؛ و قانوني براي سركوب وه ابزاري ايدئولوژيك اي اجتماعي خاص

و حقوق سياسيجلوگيري از دسترسي آن  استها به منابع مالي، فرهنگي، سياسي، كار، خدمات رفاهي، مسكن

و از آن در جهت شكلگروههمو و پايه هاي ستمديده مفهوم نژاد را پذيرفته اي دهي به هويت مثبتي براي خود

و مبارزه و ووداك.("اند سياسي بهره گرفتهاي براي استقالل براي مقاومت سياسي ).2: 2001، رسيگل

و امريكاي شمالي پايه 1930نژادپرستي در دهة شدو در اروپا و ووداك(ريزي طورو همان)2: 2001، رسيگل

و بوميان ها، آسيايي معتقد است استعمارگرايي با متمركز شدن بر افريقايي) الف:تابي،دايكون(دايك كه ون ها

و گونة معاصر نژادپرستي دنبالة جريان تاريخي استرا و آمريكا صورت نژادپرستانه به خود گرفت ليا
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: 51992،به نقل از ممي؛5: 2004،ريچاردسن("4هراسيو سياه3هراسي، عرب2هراسي يا يهودي1ستيزي يهودي"

عياروپا است كه جهت آن در سطح كالن به سمت غير) 103 و ملموس و در سطح خرد و ليه عربيان ها

برتنها تفاوت گونة معاصر نژادپرستي با صورت قديمي آن، تأكيد.)الف:تابيدايك،ون(ها بوده است ترك

و تفاوت بهفرهنگ و و مورد آن به وضوح در رد اسالم ديده6ويژه بنيادگرايي اسالميهاي فرهنگي است

و11شود كه با حمالت مي و بسياري مكان11سپتامبر در اياالت متحده تر هاي ديگر وخيممارس در اسپانيا

بيدايكون(شد  ). الف:تا،

و رسمي عليه تبعيض نژادي وضع شده ضوابطي بينهمدايك به باور ون هاي صورتهمو است المللي

و ظريف غيرمستقيم و طرد مانن تر مي جمعيتو هاي فرهنگيد زمينهتر تبعيض آن شناختي به چشم خورد كه او

اين بدان معناست كه غرب رفتار نژادپرستانة خود را زير پوشش واژة فرهنگ. نامد مي7هاي معقول زمينهراها

مي،هاي غربي داراي بار معنايي مثبت است كه به لحاظ تاريخي در اكثر گفتمان توانمين،يبنابرا. كند پنهان

ك و تحت نام فرهنگ، تجلي8فرهنگ، حسن تعبيره بدين نتيجه رسيد شناختي عقايد هاي زبان نژاد است

و تعميم . شودمي پذير است كه به سختي نژادپرستانه تلقي نژادپرستانه آنقدر آشنا

 تحليل روشوها داده

ت و نيوزويكدر اين پژوهش مجالت و ديليو روزنامه) چاپ اياالت متحده(ايم چاپ(تلگراف هاي گاردين

مي دادهمنابع گردآوري) انگليس و جامع ها را تشكيل  است كه در فاصلة آماري مدنظر شامل ده مقالهةدهند

ش،به چاپ رسيده 2002مارس11تا 2001يازدهم سپتامبر زماني به شدهتصادفي انتخابوةيبه طور كاملو

آنيا بخشي از آن و مسائل مربوط به .است افتهياختصاص ها به كشور ايران
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و آزادي بيان"اي با عنوان در مقاله)ب:تابي،ون دايك(ون دايك  گويدمي"نژادپرستي، مطبوعات

شودمياو آنچه را كه موجب. روند مطبوعات به جاي حل مسئلة نژادپرستي، جزئي از آن به شمار مي

مي مطبوعات در بازتوليد نژادپرستي سهم عمده :داند اي داشته باشند به قرار زير

و الگوهاي سوگيرانة ارجاع جمع) الف و؛دهي آوري سوگيرانة خبر مقايسة دو گروه نخبگان سفيدپوست

و سازمانوها گروه مي اشخاص و اعتماد كمي به دستة هاي غير سفيدپوست نشان غير دهد كه توجه

و متخصصان در مطبوعات به حاشيه منزلهسفيدپوست به  و در نتيجه رهبران قومي منابع قابل اعتماد وجود دارد

و در مقابل نخبگان سفيدپوست منابع قابل اعتماد مورد ارجاع رانده مي ميشوند انتخاب)ب. شوندتلقي

و جهان اقليت؛متعصبانة موضوع سوم در مواردي چون رفتار منحرف، مواد هاي نژادي، مهاجران، پناهندگان

و يكپارچگي فرهنگي موضوعات اصلي مطبوعات را تشكيل مي و در مقابل سهم مخدر، جنايت، تروريسم دهند

بهآن و فرهنگ مي ها در اقتصاد بسياري از موضوعات معمول در اخبار از جمله سياست،. شود ندرت برجسته

و پرورش، عل و اقتصاد، بهداشت، آموزش و غيره تنها به سفيدپوستان اختصاص دارد آنهااقليت به ندرتم در

و كاربردهاي متعصبانة بسياري از موضوعات متعصبانه با سبك؛استفادة متعصبانه از زبان)ج. ها حضور دارند ها

مي.شود زبان تشديد مي به هاي تهديدكننده توان به استعاره براي نمونه يا» هاجمت« منزلةاي چون مهاجرت

.اشاره كرد» امواج«

ا و الگوهاي زبانيدهارجاع–هاي سه گانهريين سوگيوجود در مطبوعات موجب–ي، انتخاب موضوع

ميژهاي ايدئولوايجاد ساخت مي يك در زبان و زبان نيز به نوبه خود سبب بازتوليد سلطه از. شود شود سلطه

و توجيه ميبه) 119:2002ون دايك،(طريق راهكار مشروعيت بخشي و طبيعي جلوه كند صورت امري بديهي

و فرايندهاي ايدئولوژيك. گيردو مورد پذيرش همگان قرار مي حال براي آشكار كردن روابط قدرت پنهان

گفتمان انتقادي يا به اختصار تگفا در اختيار راهكارهايي الزم است كه پارادايم تحليل،موجود در متون زباني

مي تحليل مي تحليل. دهد گران متن قرار ووداك،(به اعتقاد ووداك،پردازند گراني كه در اين حوزه به پژوهش

و نظرية مشترك، از شيوه به جاي تكيه بر روش)2001:3 مي شناسي واحد در،گيرند هاي متفاوتي بهره اما



چ و بيگانهانتخاب موضوعاتي و دستور منزلهبه1هراسي ون نژادپرستي، تبعيض جنسي، استعمارگري برنامه

.القولند كاري تحقيقاتي متفق

اي كه افراد يا جامعه به ويژه زماني- هايي كه راهكارهاي الزم را براي تحليل متون خبري دارد يكي از روش

ك- مشخص درگير انجام اعمال معين هستند و كنشروش بازنمايي ون.ستاهاآننشگران اجتماعي از نظر

اثكلية ليون  و در ر تجويز آشكار يا پنهان انجام اعمالي كه هر يك از ما طي روز خود خواسته يا ناخواسته

شمارد كه عبارتند كردارهاي اجتماعي برمياو سه عنصر اصلي براي.ب مي شوددهيم، كنش اجتماعي محسو مي

كنندگان در آن حضـور هايي كه شركتفعاليتـ,)كنشگرهاي اجتماعي(كنندگان در كردار اجتماعي شركت از

كنندگان يا ساير كنشها از خود نشان كنندگان نسبت به ساير شركت هايي كه شركت العملو عكس) كنش(دارنـد 

).واكنش(دهند مي

در)3طرد(يا عدم حضور)2جذب( هاي مختلف حضورون ليوون در اين روش به بررسي صورت افراد

و تجلي اين صورتفعاليت ميهاي اجتماعي اي است كه از طريق آن كنشگر مؤلفه،طرد. پردازد ها در زبان

و دو زيرشاخة پنهان اجتماعي در گفتمان حذف مي به در پنهان. دارد5سازيو كمرنگ4سازي شود سازي، طرد

و كنشگر شكلي افراطي رخ مي سازي، كنشگر اما در كمرنگ،به هيچ وجه در متن قابل بازيابي نيست دهد

مي،شود حذف مي و . به وجود آن پي برد6توان از طريق استنتاج اما در جاي ديگري از متن قابل بازيابي است

پس شودميدر اين حالت كنشگر از حالت تأكيد خارج است كه نوعي حاشيه راني گيردميزمينه قرارو در

استفاده از ساخت. حذف فاعل در بند مجهول است, هاي طرد كنشگرهاي اجتماعيترين راهيكي از رايج.است

در مقابل طرد، جذب قرار. وليت كنش صورت گرفته بر عهدة هيچ كنشگري نباشدئمس،شود مجهول موجب مي

و زيرشاخه كه تنها مواردي داردمتعددي هاي دارد كه منظور از آن حضور كنشگرهاي اجتماعي در گفتمان است

.شود از آن كه در متون مورد بررسي يافت شده است، معرفي مي

1 .Xenophobia 
2. Inclusion 
3. Exclusion 
4 . Suppression 
5 . Backgrounding 
6 . Inference 



ها داده تحليل-4

و هيچ نمونه اي از طرد مشاهده كلية موارد بازنمايي ايران در نشريات مورد بررسي از نوع مؤلفه جذب بوده

ميحال به بررسي صورت. نشده است :پردازيم هاي مختلف جذب

 شده انجام فعاليتهاي نوعو1نقش واگذاري

در) 274: 2000 مارتين،(اي است كه به عقيدة مارتين گراي هليدي نظريهشناسي نقشزبان ذاتاً براي تگفا

و زبان را به باف،نظر گرفته شده اجتماعي كه در آن تجليتيزيرا براي تحليل متن طراحي شده است

مي،يابد مي گر گفتمان انتقادي اجازهدر فرانقش تجربي به تحليل2نظام گذرايي،نمونهبراي.دكن مرتبط

س مي و قدرت در گفتمان را با چه نوع،االتي نظير چه كسي كنشگر عمل استؤدهد تا به خوبي نابرابري

مي عملي را انجام مي و اين عمل روي چه كسي يا چه چيزي صورت بر همين اساس. دهد نشان،گيرد دهد

هاي فعال يا منفعلي است كه به كنشگرهاي اجتماعية واگذاري نقش در نظام ون ليوون شامل نقشمقول

و نيز كلية فعاليت داده مي ون ليوون به بازنمايي كنشگرها. هايي كه اين كنشگرها در آن شركت دارندشود

را سازي يا منفعل به ترتيب عناوين فعال،به صورت فعال يا منفعل رخ فعال.دهدميسازي سازي زماني

به دهد كه كنش مي و پويا در كنش منزلةگرهاي اجتماعي در نيرويي فعال و هاي اجتماعي بازنمايي شوند

مي مقابل، منفعل مي گيرد كه كنش سازي زماني صورت كشور ايران/دولت. شوند گرها متحمل اثر يك كنش

و فعاليت در همة كنش مثال. شده نيز از نوع كنش هاي منفي بوده استامهاي انجها فعاالنه حضور داشته

:هاي زير همگي دال بر اين ادعاست

١.Iran’s efforts to obtain nuclear weapons(Time, 26, Nov. 2001) 

 هاي اتميتالش ايران براي كسب سالح

٢.Washington believes Tehran is developing weapons of mass destruction and 
worries they could wind up in the hands of Lebanon’s Hizbullah 

(Newsweek,18 Feb. 2002) 

1 .Role allocation  
2 .Transitivity system 



ميهاي كشتار جمعيواشنگتن براين باور است كه تهران سالح درو نگران است كه اين سالح كند توليد ها

.اهللا لبنان بيافتد نهايت به دست حزب

و قريبواقعيدر اين مثال، استفاده از زمان حال استمراري به الوقوع بودن عمل كمك كرده تر نشان دادن

3و2"افكنده رويداد پيش"براي رويدادي كه هنوز رخ نداده استرا استفاده از زمان حال1دونماير. است

اي نزديك رخ خواهد اي كه شخص يا گروهي مدعي هستند در زمان مشخصي در آينده حادثه": نامد مي

مي او با بررسي.)221:1997دونماير،("داد ،پردازد كه چگونه مطبوعات مطبوعات آمريكا به اين مسئله

و پس از حملة نظامي عراق به كويت در جنگ خليج فارس را پيش از آنكه اتفاق بيافتد، به پيش افكندند

را1990آگوست  و مجلة واشنگتن پست، حملة عراق به عربستان سعودي كه-، روزنامة نيويورك تايمز

ربهاي به تصوير كشيدند كه گوييبه گونه-اتفاق نيافتاده بود هرگز و بدين صورت واقعي خ داده است

هاآن.اي، آن را تهديدي براي منافع آمريكا در نظر گرفتند الوقوع نشان دادن چنين حمله وسيله با قريب

منطقه جلب كنند تا هم كويت سعي كردند تا به جانشيني از دولت آمريكا حمايت مردم را در لشكركشي به

و هم از حملة عراق به متحدين آمريكا، يعني عربستان سعودي، جلوگيري كنند دونماير،( را نجات دهند

اي ممانعت آميز هسته صلح كه بتواند از دستيابي ايران به فناوريآمريكا براي اين،در واقع). 221: 1997

ميا، از كند در ند تا با تكرار در مطبوعات مخاطبان را متقاعد كندك ين راهكارهاي زباني استفاده كه ايران

و كلية جهانيان نيز از اين خطر در امان نيستند و ملت آمريكا .حال انجام چنين اعمال خطرناكي است

و همكاري ايران با اين اي است كه موضوع آن حمايت ايران از حزب عنوان مقاله3مثال شمارة اهللا لبنان

مي. اند است كه تروريست لقب گرفتهگروه  شود كه به ادعاي در اين مقاله به چند حادثة تروريستي اشاره

اند كه از آن ميان اهللا لبنان با همكاري ايران عليه سربازان آمريكايي مرتكب شده نويسندة مقاله، حزب

آمريكايي منجر شده19در آپارتماني در خبار عربستان بوده كه به كشته شدن 1996گذاري سال بمب

:است

1. Dunmire 
2. Projected event 

.است 1383گزيني اين اصطالح به نقل از سلطاني، معادل.3



٣.a group tied to Hizbullah and Iran was behind the 1996 bombing of an 
apartment building at khobar, Saudi Arabia that killed 19 Americans 

(Newsweek, 18 Feb. 2002). 

و ايران در پس بمبيگروه يك 1996گذاري سال وابسته به حزب اهللا آپارتمان در خبارِ عربستان در

.آمريكايي انجاميد19سعودي بود كه به كشته شدن 

و باز هم با استفاده از كنش منفي بازنمايي شده استينمونة ديگر اين همكاري به شكل :ديگر

G.more recently, Jordanian intelligence  sources tell Newsweek they’ve 
stopped” hundreds of operations in which Iran and its proxies were trying to 

thwart the Arab-Israel peace process” (Newsweek, 18 Feb. 2002) 

آن همين اواخر، منابع اطالعاتي اردن به نيوزويك گفته كه ها صدها عمليات را متوقف كردهاند كه اند

ا و نمايندگانش سعي در بر هم زدن روند صلح .اند اسرائيل را داشته-عراب در آن ايران

I.And while there is no doubt Iran supports Hizbullah, both the elected 
government in Tehran and much of the current Hizbullah leadership are 
trying to distance themselves from the old terrorist tactics (Newsweek ,18 

Feb. 2002) 

مي كه شكي نيست ايران حزبدر حاليو و بيشتر رهبران كند، اهللا را حمايت دولت منتخب تهران

ميهللا كنوني حزب .هاي قديمي تروريستي فاصله بگيرند كنند از تاكتيك سعي

منفي نيست، اما اگر بندهاي"هاي قديمي تروريستيفاصله گرفتن از تاكتيك"و"حمايت كردن"ظاهر افعال

ر مي،موجود در متن تحليل كنيم2هايفرضو پيش1ا بر اساس بافت زبانيباال كه متوجه  به طور كاملشويم

از اندلقب گرفته"هاي شيعهتروريست"اهللا لبنان آمريكا حزب. منفي هستند و اين مطلب در بافت زباني پيش

ميبند متضمن اين است كه ايران از تروريست،بنابراين.اين بند آمده است كند كه كنشي هاي شيعه حمايت

و رهبران كنوني حزب-1: فرض وجود دارد در بند دوم دو پيش.منفي است اهللا تروريست دولت منتخب ايران

.هاي جديد تروريستي هستنداينان به دنبال استفاده از تاكتيك-2.هستند

1.Cotext 
2 .Presupposition 



ر، 2002ژانوية31مقالة ديگري از روزنامة گاردين كه در دربه چاپ  بارهسيده است به بيان سخنان بوش

و كرة شمالي به و سه كشور ايران، عراق مي منزلهجنگ عليه تروريسم در بخش واگذاري. پردازد محور شرارت

:به قرار زير است،هاي منفي كه ايران در آن شركت داشتهنقش كنش

J.“The United States will not permit the world's most dangerous regimes to 
threaten us with the world's most destructive weapons” (Guardian,31 Jan. 

2002) 

هاي كشتار جمعي دنيا ترين سالحدهد تا ما را با مخرب هاي دنيا اجازه نمي ترين رژيماياالت متحده به خطرناك

.تهديد كنند

٧.'By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and 
growing danger (Guardian 31 Jan. 2002). 

و فزايندهخطرها هاي كشتار جمعي، اين رژيم با تالش براي به دست آوردن سالح مي بزرگ .شوند اي محسوب

٨.Washington accused Tehran of fomenting unrest in western Afghanistan, 
sheltering al-Qaida fugitives and channeling arms to the Palestinians 

(Guardian, 31 Jan. 2002). 

و تحويل سالح به و آشوب در غرب افغانستان، پناه دادن به فراريان القاعده واشنگتن تهران را به ايجاد ناآرامي

.فلسطينيان متهم كرد

٩.Another possible explanation for the appearance of Iran and North Korea on 
the list is that both have developed ballistic missiles(Guardian ,31 Jan. 

2002). 

و كرة شمالي در فهرست هاياين است كه هر دو موشك]هاتروريست[توضيح ديگر براي حضور ايران

.اند بالستيك توليد كرده

١٠.Iran aggressively pursues these weapons [missiles and weapons of 
mass destruction] and export terror while unelected few represses the Iranian 

people’s hope for freedom (Guardian, 31 Jan. 2002). 



و سالح جويانه به توليد موشك ايران ستيزه مي ها كه عدة قليلي افراددر حالي.دهد هاي كشتار جمعي ادامه

ميغيرمنتخب امي .كنندد ايرانيان را براي آزادي سركوب

و حزب اهللا كه از سوي هاي اين بخش حاكي از اين است كه ايران با حمايت از القاعده،كليه مثال حماس

بهآمريكا سازمان و در واقع  منزلههاي تروريستي لقب گرفته اند، جزء كشورهاي حامي تروريسم است

اين حمايت به صورت شركت در عمليات تروريستي،.ايي شده استعضوي از تروريسم بين المللي بازنم

و توزيع سالح و توليد وپناه دادن به تروريست ها و هسته اي به تصوير كشيده شده هاي كشتار جمعي

.هاي ارائه شده در جهت بازنمايي منفي ايران بوده استكليه كنش

1ارجاعي جنس

آنهاي بازنمايييكي ديگر از راه در اين روش كنشگرها.ها به صورت جنس استكنشگرهاي اجتماعي، تجلي

آن كنندگان خاصي هستند ونمونه شوند كه خود در بردارندة شركت به صورت طبقات كلي معرفي مي هايي از

و عام2ارجاعيو اين نوع بازنمايي در مقابل نوع روند طبقات به شمار مي به قرار دارد كه به جاي اشارة كلي

و جمعيت مي افراد و قابل شناسايي و مشخص به افراد خاص . پردازد ها به صورت جنس، به طور ملموس

با تجلي جنس و و بدون حرف تعريف يا به صورت اسم مفرد ارجاعي در زبان انگليسي به صورت اسم جمع

.حرف تعريف معين يا نامعين است

:يافت شده استارجاعي در متون مورد بررسي تنها يك نمونه جنس

١١.An administration which refuses to allow Women out without a male 
chaperone (Daily Telegraph,22 Nov 2001) 

.دهد زنان بدون همراهي محارم مرد از خانه خارج شوند دولتي كه اجازه نمي

كل كندميبه صورت اسم جنس به كلية زنان ايراني اشاره "women"در مثال باال استفاده از ازيو اين نگري

به،ديد تگفا حائز اهميت است و رفتار با زنان بدين شكل منزلهزيرا بازنمايي كشور ايران يك كشور مسلمان

مي بازتاب در كل دنيا و موجب اس شود ساير كشورها به ويژه غرب هميشه نسبت به زن مسلمان احس دارد

 
1 genericisation 
2 specification 



ج و كشورهاي مسلمان را طرفدار تبعيض بهةمثال زير كه در ادام. نسي بدانندترحم داشته باشند مطلب باال

:چاپ رسيده نيزمؤيد اين نكته است

١٢.Anyone who has seen the recent film"the circle", which shockingly 
depicts a group of women trying to survive Tehran, can have no doubt how 

sexist that government is. (Daily Telegraph ,22 Nov 2001) 

مي دهنده كه به طور تكان-را ديده باشد"دايره"هر كسي كه فيلم اخير كه اي گروهي از زناني را به تصوير كشد

.تاسيشكي ندارد كه چقدر اين دولت طرفدار تبعيض جنس-تهران را حفظ كنند كندميسعي 

محدودي از جامعه است، سوگيري نتيجه گيري كلي در اين باره تنها بر اساس يك فيلم كه معرف قشر

.دهد مطبوعات را نشان مي

 دهي ارزش

مي كنش بهتوانند مورد ارزش گرهاي اجتماعي  برانگيزداشتني يا انزجار صورت خوب يا بد، دوست يابي،

از يكسري اسامي يا اصطالحاتي كه بر ارزشيابي مثبت يا منفي داللت دهي در زبان با استفاده ارزش. قرارگيرند

مي مي بهمي،براي نمونه.يابد كنند تجلي ’ the wretch‘،)حرامزاده(’ bastard‘،)عزيز(’ the darling‘توان

و با در نشريات مورد بررسي، ايران تنها به صورت منفي. اشاره كرد) افراد شرور(’ thugs‘يا) بي وجدان(

 رژيم("regime"،)1كشورهاي سركش("rogue states"،)محور شرارت("axis of evil"اصطالحات

(،"sexist")گرا جنس(،"hard line religious leaders")ارزش گذاري شده است)رهبران مذهبي تندرو .

مفهوم ارزش دهي منفي، مواردي كند، اما نگارنده با بسطون ليوون تنها ناسزا را ارزش دهي منفي محسوب مي

هاي منفي است كه جامعة غرب به دولتارزشةكنندلحاظ شناختي بيانبه را نيز در اين دسته قرار مي دهد كه

شيوة تفكري هستند كه در نظر غربيان ناپسند كنندهها، بيان اين نوع نمونه،در واقع.دهد يا رهبران مذهبي مي

مي.است .اشاره كرد"رهبران مذهبي تندرو"و"جنس گرا"هاين به مثالتوادر همين رابطه

و كرة شمالي منظور از رژيمبايد گفت7و6هايدر مثال رژيمدرباره اصطالح ها، كشورهاي ايران، عراق

.به اين كشورهاست”government“به جاي حكومت”regime“نكتة قابل توجه اطالق اصطالح رژيم. است

كراين دو اصطال1 و .شمالي به كار رفته استةح براي كشورهاي ايران،عراق



 المعارف انكارتا دايره. استو نوعي ارزش دهي منفي دموكراسي نبودنهاي نشان دادن اين نيز يكي ديگر از راه

و ستم“:گويدمي رژيم در تعريف اصطالح : كندميو فرهنگ النگمن آن را چنين تعريف” پيشه حكومتي خاص

و بدون تقلب انتخاب نشده است يا به دليلي“ كه.”با آن مخالفيدحكومتي كه عادالنه كامالً” حكومت“در حالي

و بار معنايي منفي مانند رژيم دولت ايران از طرف اياالت متحدهةشد در كلية مقاالت بررسي. ندارد خنثي است

اس” حكومت“اما انگليس از اصطالح،شناخته شده” رژيم“با عنوان  .تبراي ارجاع به ايران استفاده كرده

ي كردنانتزاع: تشخص زدايي

مي زدايي، كنشگرهاي اجتماعي با مشخصه در تشخص يكي از زيرمقوله هاي. شوند هاي غيرانساني بازنمايي

و مي زمانيتشخص زدايي انتزاعي كردن است كيفيتي كه بدانها نسبت دادهبا دهد كه كنشگرهاي اجتماعي رخ

مي،شود مي مي.شوند بازنمايي  در مقاالت مورد بررسي. يابد اين بازنمايي از طريق اسامي معني در زبان تجلي

،)خطر( "peril"،)مشكل/معضل( "problem"چون با استفاده از اسامي انتزاعي ايرانانتزاعي كردن

"concern")صورت گرفته است) نگراني:

١٣.It is a sign we will not shut our eyes to the problem. (Guardian,31 Jan 
2002) 

.توانيم چشممان را روي مشكل ببنديم اي است كه ما نمي اين نشانه

١G.I will not stand by as peril draws closer and closer (Guardian ,31 Jan 
2002) 

و نزديك] بوش[من مي زماني كه خطر نزديك . ايستم كنار نمي،شود تر

15. Iran remains serious concern because of its across-the board of pursuit of 
weapons of mass destruction (Newsweek,18 Feb. 2002).



ميهاي كشتار جمعي است، نگرانيكه طالب سالحايران به علت اين .آيد جدي به حساب

و گروه مي تا حد شيئها استفاده از انتزاعي كردن به هدف پايين آوردن سطح افراد به صورت و در گيرد  جاي

به نظر گرفتن آن يا)معضل/مشكل("problem"ها را تا سطح اسامي معنايي چونآن،انسان منزلةها

"threat")مي)تهديد .آورند پايين

 گيري نتيجه

آنمي4هاي بخش با نگاهي دوباره به داده :1بندي كرد ها را حول چهار محور اصلي زير دسته توان

و فعاليت-1 ؛هاي تروريستيخشونت

؛اي هاي هستهو سالح كشتار جمعي دستيابي به تجهيزات نظامي-2

و مرد نبودن-3 ؛و آزادي براي زنان تساوي زن

.دموكراسي نبودن-4

ميگونه كه مثالهمان و تروريستي كه به ايران نسبت داده شده هاي خشونتتدهد فعالي ها نيز نشان متهمو بار

و دستيابي به سالح و دموكراسي نبود. است را داشته هاي كشتار جمعي بيشترين بسامدكردن ايران به توليد

آنچه كه در اين ميان. دهدميها را به خود اختصاص مورد از نمونهدوو سه نيز به ترتيب جايگاه زن در ايران

به اهميت دارد، در واقع. كننده براي ساير كشورها يا براي خود ايرانيان است عنصري تهديد منزله بازنمايي ايران

و فعاليت و همچنين دستيابي به سالحخشونت و نظامي، براي ساير كشور هاي هستههاي تروريستي ها اي

و نبودكهدر حالي.آيد تهديد به شمار مي و مرد مي نيزتساوي زن . شود دموكراسي تهديدي داخلي محسوب

و تفسير داده تأ تحليل ويهاي مورد بررسي يدي بر همان سوگيري در اخبار است كه از سوي صاحبان رسانه

به گونه كه اشاره شد يكي از موارد مهمهمان.ردگي نخبگان صورت مي اين سوگيري انتشار خبر دستيابي ايران

 
و آمريكايي از مارس) 2004: ريچاردسن(1998تا ژانوية 1997بازنمايي مسلمانان در نشريات انگليسي از اكتبر1  2002تا مارس 2001و نشريات انگليسي

.است بوده جهتنيز در همين) 1386: غياثيان(



و هسته اي استسالح و.هاي كشتار جمعي در چند مورد به اين مسئله اشاره شده است كه كشورهاي ايران

و موشك هاي هسته يابي به سالح به دنبال دست1عراق هستند) بالستيك(هاي پرتابي اي، شيميايي، بيولوژيكي

و متحدينش  ميكه براي آمريكا و فزاينده به حساب دستيابي. آيد از جمله كشورهاي خاورميانه تهديدي جدي

اي يكسان هاي هسته اي كه كاربردهاي زيادي در علوم مختلف دارد با دستيابي به سالح ايران به فناوري هسته

و آمريكا با قرار دادن ايران در كنار عراق كه تجربة استفاده از اين سالح ها را در جنگ با ايران درنظر گرفته شده

و تحريك احساسات بين المللي عليهو همچنين مردم حلبچه داشته است، سعي در خطرناك جلوه دادن ايران

ميژيك ازمطبوعات استفاده ايدئولو.اين كشور دارد به شرق،شود بنابر عقيدة سعيد موجب نيروي منزلةشناسي

و سياسي براي معرفي فلس خستگي و مسلمانان در پوشش خبري ناپذير فرهنگي هاي غربي سانهرطينيان، اعراب

تا گونهاينشناسي براي هميشه اين بدان معني است كه شرق).28: 1386عضدانلو،(باقي بماند بنا شده است

و غرب"منفعل"شرق يشه هم به"و"وحشي"، شرق"پيشرفته"و غرب"افتاده عقب"، شرق"گرا عقل"باشد

."متمدن"و غرب"دور از تمدن

�ر آ�ة �
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 	� د���.١�ا� �� آ
!�ا�� �رءآ���' ا�)�' & %� ه
يآ �د، از ذآ� /ن -�دداري ,(+ 	*(ي,
.ا��



 منابع

(عسلطاني، و زبان)1383. دانشكدة رسالة دكتري،،ريان قدرت در مطبوعاتج سازوكارهاي: قدرت، گفتمان

.عالمة طباطبايي گاهها، دانشزبان

م (غياثيان، و)1386. و بعد از يازدهم سپتامبر در چارچوب بازنمايي اسالم در نشريات آمريكا انگليس قبل

، دانشگاه تربيرسالة دكتري، دانش،انتقادي تحليل گفتمان  .مدرستكدة علوم انساني

ح .هاي فرهنگي دفتر پژوهش:، تهرانادوارد سعيد) 1383(.عضدانلو،

1. Chomsky, N. (2001) September 11, Sydney: Allen and Union.

2. Dunmire, P.(1997) “Naturalizing the Future in Factual Discourse: A Critical Linguistic Analysis of a 

Projected  Event”, in Written Communication, Vol. 14(2): 221-264. 

3. Halliday, M. (2004) An Introduction to Functional Grammar, London: Arnold. 

4. Martin, J.R. (2000) “Close Reading: Functional Linguistics as a Tool for Critical Analysis”, in L. 

Unsworth (ed.) , Researching Language in Schools and Communities: Functional Linguistic Perspectives,

London: Cassell. 

5. Perlmutter, D. (2003) Investigating Religious Terrorism and Ritualistic Crimes, Boca Raton, FL: CRC 

press. 

6. Reisigel, M & Wodak. R. (2001) Discourse and Discrimination: Rhetoric of Racism and anti- Semitism,

London: Routledge. 

7. Richardson, J. (2004) (Mis)representing Islam: the Racism and Rhetoric of British Broadsheet Newspapers, 

Amsterdam: John Benjamin. 

8. Said, E. (1994) Culture and Imperialism, London: Vintage. 

9. _______ (1997) Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the 

World, London: Vintage. 

10. Terranova, T. (2007) On Information Warfare, Bioracism of Hegemony Neopolitics, in Theory, Culture and 

Society, Vol. 24(3):-.  

11. Van Dijk, T. (-) Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction, retrieved on 05/01/07 from 

http://www.hum.uva.nl/teun



12. __________(2002) “Principles of Critical Discourse Analysis”, in M. Toolan, Critical Discourse Analysis,

London: Routledge. 

13. ___________ (2006) “Discourse and Manipulation”, in Discourse and Society, Vol. 17 (3): 359-383. 

14. ___________ (n.d b) Racism, the Press and Freedom, retrieved on 20/05/07 from 

http://www.discourse.org.

15. Van Leeuwen, T. (1993) Language and Representation: the Recontextualisation of the Participant, 

Activities and Reactions, unpublished PhD thesis, University of Sydney. 

16. ___________ (1995) “Representing Social Action”, in Discourse and Communication, Vol. 6(1): 81-106. 

17. ___________ (1996) “The Representation of Social Actors”, in C.R Caldas, Colthard and M. Colthard, 

Text and Practice, London: Routledge. 

18. Wodak, R. (2001) “What CDA is About – a Summary of its History, Important Concepts and its 

Developments”, in R. Wodak and Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis, London: Sage. 

 


