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Abstract 
The present article seeks to analyze the contents of an Arabic newspaper based 
on the linguistic principles of text and discourse. The importance and necessity 
of this work is that it explains and reveals the linguistic techniques that 
journalists use to engage in media warfare against a country. Since Iran is a 
regional power in the Middle East, the newspaper Asharq Al-Awsat was selected 
from a country with an opposing discourse, namely Saudi Arabia, to show the 
various forms of use of ideology in the press. Asharq Al-Awsat has the important 
feature (important to this study) of writing ideological news against Iran. So the 
texts studied in this article are deliberately selected from a newspaper whose 
hostility to Iran is clear, despite claims of neutrality. The reason for this choice is 
to be able to perform a precise analysis of a discourse against Iran. The purpose 
of the article is to analyze the semantic discourse constructs of Asharq Al-Awsat 
with the aim of explaining the representational patterns in it. To do so, the 
critical discourse analysis model of Theo Van Leeuwen is used, which discusses 
representation in political texts, and the selected texts are examined 
qualitatively. According to Van Leeuwen’s theories — according to, for 
instance, what he calls role allocation — several factors show the ideological 
interferences of the authors with the discourse structures of the text. In many 
case, this newspaper, through various textual and linguistic strategies such as 
identification and classification, represents Iran as an influential actor with 
negative performance. In all such cases, on the contrary, the authors have 
represented Saudi Arabia positively. Thus, the article argues that the primary 
strategy of the text on which its structural discourses are based is to portray the 
negative and interfering role of Iran in opposition to the positive activism of 
Saudi Arabia.  
Keywords: Representation, Discourse analysis, Iran, Asharq Al-Awsat, Van 
Leeuwen. 
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 تکیه با الشرق األوسطبازنمایی ایران در روزنامه  ادیتحلیل گفتمان انتق

 لیوون ون الگوی بر
 

 *اصلزینب قاسمی
 تهران دانشگاه عربی ادبیات و زبان دکتری آموختةدانش

 شهریار نیازی
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

 (42تا ص  23 )از ص 

 04/09/1398: پذيرش تاريخ ،29/01/1396: دريافت تاريخ

 

 چکیده
را مورد  ای عربیرسانه ی، محتوا گفتمانمعنايیِ–شناختیجامعهبر اصول  هیحاضر تالش دارد با تک پژوهش

ان با استفاده از آنها است که خبرنگاری يهاکیتکن یو آشکارساز نییدر تباين کار  تیقرار دهد. اهم لیتحل

. از آنجا رسانندیبه انجام م یو مطبوعات معنايی یاز ترفندها دهبا استفا الفگفتمان مخ هیعلرا  یاجنگ رسانه

با  یاز کشور الشرق االوسط ةمطرح است، روزنام انهیدر خاورم یاقدرت منطقه کيبه عنوان  رانيکه ا

 را در زبان یدئولوژيمختلف کاربرد ا یهاانتخاب شد تا بتوان شکل یعربستان سعود یعنيگفتمان مخالف 

 یمتن یکه نمودها «وونیتئو ون ل» یگفتمان انتقاد لیتحل یمنظور از الگو نيبدداد.  اننش یمطبوعات

قرار گرفت.  یمورد بررس یفیاز نظر ک یاستفاده و متون انتخاب گذارد،یبه بحث م یاسیرا در متون س يیبازنما

 کيدئولوژيدخالت ا، متعدد یهامؤلفه قش،ن یو واگذار یدهارجاع یعنيالگو  نيا یاصل ةدر دو شاخ

روزنامه،  نيدر ادهد. را به صراحت نشان می متن یگفتمان یهاساختدر  األوسط الشرق ةروزنام سندگانينو

 یدهمانند ارزش یشناختو زبان یمختلف متن یهایبا استراتژ یبه عنوان کنشگر فعال با عملکرد منف رانيا

کالن متن که  یشده است. استراتژ يیتقابل و... بازنما ند،ویپ ک،یتفک ،یبندطبقه ،یدهتيهو ،یمنف

به عنوان کنشگر  رانيا یگر براو مداخله ینقش منف میاند، ترسبر اساس آن شکل گرفته یگفتمان یهاساخت

 یمنف یهايیدارد. در موارد متعدد که بازنما رمثبت عربستان قرا یاست که در تقابل با کنشگر یرگذاریتأث

 اند.مثبت از عربستان انجام داده يیبازنما شتریبه همان اندازه و بلکه ب سندگانيانجام شده، نو نرايا هیعل
 

 الشرق األوسط، ون لیوون.ايران، های گفتمان، بازنمايی، استراتژیکلیدی:  هایاژهو
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 مقدمه. 1

، مبتنی شودمنتشر می هارسانههايی که به صورت روزانه در مطبوعات و ديگر خبار و تحلیلا

، «عبیرت»، «مشاهده»ر مراحل مختلف تولید خبر اعم از دبر بستری ايدئولوژيک است. 

کم ، حبرخاسته هاآنها و هنجارهايی که از يدئولوژی، اهابر به ارزشخ« هاشاع»و  «وايتر»

 د.کنرا بازتولید يا به عبارتی بازآفرينی می هاآنبخشد و در گسترة خود طبیعی و عینی می

يینة انعکاس ، آرسد در نقش خبری خودمی به نظر ظاهراًرخالف آنچه بها براين رسانهناب

های فرينندة واقعیت، آرويدادها و واقعیات دنیای اجتماعی و سیاسی نیستند، بلکه برعکس

 دبخشناجتماعی و سیاسی هستند و به برداشت افراد از دنیای اطرافشان هستی می

به  )ritical discourse analysisc( در اين میان، تحلیل گفتمان انتقادی .(19-18 :1380زاده، )مهدی

دهد، از عنوان رويکردی که زبان و کارکردهای آن را در سطوح مختلف مورد مطالعه قرار می

های معنايیِ زبان، نوع ارتباط آن را اين قابلیت برخوردار است تا ضمن بررسی ساخت و اليه

 نويسد:دانل میمک سطوح مختلف نشان دهد. با قدرت و ايدئولوژی در
، شدهمطرحقضايای  وها شده، گزارهیانبظهارات و مطالب ادر رويکرد تحلیل گفتمان انتقادی[ ]»

شده، یانبها جملگی بستگی به اين نکته دارند که مطالب و معانی آن استفاده موردکلمات و عبارات 

چه ی؟ له يا علیه چه کسکی؟ کجا؟ چگونه؟ توسط  ...، قضايای مفروض وشدهمطرحهای گزاره

های ديگر، بستر زمانی، مکانی، موارد استفاده و سوژه یانب بهاند. ی؟ يا چه کسی صورت گرفتهزیچ

 به شمارکننده شکل، نوع و محتوای هر گفتمان یینتعکننده هر مطلب، گزاره و قضیه استفاده

 . (56 :1380) «روندیم

مايی ايدئولوژيک مرتبط با بازن گفتمانیژوهش حاضر به بررسی نمودهای بر همین اساس پ

 پرداخته است. الشرق األوسط ايران در روزنامة
 

 مسأله طرح. 2-1

های عربی از آن به بهار عربی تعبیر های بیداری در خاورمیانه که در رسانهآغاز نهضت

مهمی در مواجهة فرهنگی و حتی ای بین ايران و عربستان را به عرصة شود، نبرد رسانهمی

ديپلماتیک دو کشور تبديل کرده است. انعکاس سوگیرانه و ايدئولوژيک اخبار و وقايع مربوط 

های وابسته به به ايران و نقش آن در تحوالت منطقه، رويکردی است که اغلب رسانه

 Theo van)ند. الگوی تحلیل گفتمان انتقادی ون لیوون اعربستان سعودی در پیش گرفته
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Leeuwen) های گفتمانی طراحی که به طور خاص برای بررسی نحوه بازنمايی در ساخت

هايی که برمبنای دخالت ايدئولوژيک های بازنمايی و استراتژیاست، امکان تحلیل شیوهشده 

هش حاضر از آن سازد و در پژوشوند را فراهم میهای مخالف به کار گرفته میدر گفتمان

در اين نوشتار،  استفاده شده است. بدين ترتیب الشرق األوسط روزنامة برای تحلیل

شوند، مورد از متن استخراج می مداری که با تکیه بر الگوی ون لیوونهای گفتمانساخت

 ت ايدئولوژيک در خبر تبیین گردد.بررسی قرار گرفته تا نمود دخال
 

 پرسش پژوهش. 3-1

-شناختیجامعه نمودهای چه با ايران، دربارة ألوسطا الشرق روزنامة بر حاکم ايدئولوژی

 است؟ شده بازنمايی بررسی، مورد متون در معنايی
 

 پیشینة پژوهش. 4-1

اند دسترسی پیدا کرده از جمله تحقیقاتی که نگارندگان در ارتباط با الگوی ون لیوون بدان

ای ايران در هسته پروندهمطالعة تطبیقی شیوة بازنمايی کنشگران ايرانی و غربی در »مقالة 

طرفی يا میزان بی زادهاست که آقاگل «ون لیون 2008 الگویالمللی، های بینرسانه

ای ايران را به بحث گذاشته و های جهانی در پرداختن به پرونده هستهجانبداری رسانه

و و جگران غیرمنطقی و ستیزهنتیجه تحقیق بر بازنمايی نمايندگان ايران به عنوان کنش

 طلب داللت دارد. گران منطقی و صلحبازنمايی نمايندگان کشورهای غربی به عنوان کنش

شیوة بازنمايی کنشگران اجتماعی در »با عنوان  (1388) نژادپهلوان دومین اثر نوشتة

مدار فتمانهای گانتقادی با عنايت به مؤلفهشناسی منظر گفتماننشريات دورة مشروطه، از 

های گفتمانیِ مرتبط با ايدئولوژی است که در آن ساختارها و مولفه «معنايی-جامعه شناختی

 های زيرين متن با الگوی ون لیوون بررسی شده است.  پنهان در اليه

های فاده از مولفهتحلیل گفتمان انتقادی در اثری از ابراهیم گلستان با است»مقالة 

اثری  (1392) «اجتماعی ازنمايی کنشگرانمعنايی گفتمان مدار با توجه به ب-شناختیجامعه

 بین رابطة کشف با هدف «پوشنه»در آن  ديگر در حوزة تحلیل گفتمان متن است که

مدار، الگوی ون لیوون را به گفتمان ساختارهای با (ايدئولوژيک) اجتماعی-فکری هایديدگاه

 بسته است.  کار
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های جامعه فاده از مولفهبا استتحلیل گفتمان »ديگر اثر مرتبط با بحث حاضر، مقالة 

است که ( 1393) «اجتماعی معنايی گفتمان مدار با عنايت به تصويرسازی کنشگران-شناختی

به بررسی  کمّی تحلیل هایبا استفاده از الگوی ون لیوون و روش در آن يار محمدی

لگو برای های گفتمان مدار در شعر خیام پرداخته و نتايج تحقیق بر کارآمدی اين امولفه

 بررسی گفتمان در متون ادبی اشاره دارد.
 

 روش تحقیق. 2

که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته، رويکردی  لگوی انتخابی تئو ون لیوونا

معنايی است که به طور خاص برای تحلیل بازنمايی طراحی شده و -شناختیجامعه

 يیبازنما»در مقالة  وونیل ونکند. های زبانی متن را با تنوع زياد بررسی میاستراتژی

و  یگران اجتماعنشک يیبازنما یهاوهیاز ش یارائة فهرست ، با(1996) «یکنشگران اجتماع

-یشناخت جامعه یهاکند که مطالعة مؤلفهیها، استدالل ماز آن کيره نییو تب فيتعر

تر از تر و جامعقیمع ی، شناختیشناختزبان یهامؤلفه یگفتمان، نسبت به بررس يیمعنا

 يیمتن کارا نيريز یهاهيا در نشان دادن الهمؤلفه نيا ،یکند. به باور ویم جاديمتن ا

 هیتوج دينخست با ،یانتقاد گفتمان لیمعتقد است که در تحل وونیدارند. ون ل یشتریب

را  يیـعنام-یشناختجامعه یهااز مؤلفه کيهر یریکارگعدم ب ايو  یریکارگهب یگفتمان

ون  یاصل لی. دلپرداخته شود متن ايها در گفته آن یشناختسپس به تحقق زبان ،شخصم

 نيا یشناختزبان یهابر مؤلفه يیمعنا-یشناختجامعه یهادر مقدم دانستن مؤلفه وونیل

 ستندیمنطبق ن گريکديهمواره بر  یتماعگران اجو کنش یشناختگران زباناست که کنش

 ،يیمعنا-یشناختجامعه یهاه با مؤلفهدر رابط (.5: 1394، زاده، اسدی، گلفام و افراشیل)آقاگ

و  هانشیاز افعال، برخوردها، رفتارها، ب یامجموعه بـه یتماعارکرد اجعرف و ک گفت توانیم

جاافتاده و  یالگوها ،یررسمیغ ايو  یرسم یه در نهادهاک شودیاطالق م يیهانگرش

 یمعموالً در چارچوب آن الگوها یکنشگران اجتماع هک دهندیم را شکل یاشدهنهينهاد

 در زیگران ناز کنش کيهر  ة. گفتکنندیرفتار م ،ینیبشیابل پق یاديو تا حد ز مشخص

 داینهاد، معنا پ نيا بر حاکم یدئولوژيا اي یاجتماع-یفکر یهادگاهيمال و داع نیقالب هم

از کنشگران بر اساس بافت  کيهـر  گر،يعبارت د به. شودیم ریو تفس ریبو تع کندیم
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 نیکه ب یروابط قدرت بق نـوعط ژهيخود، به و یشناختجامعه نیو همچن یشناختزبان

به  يیمعنا-یشناختجامعه یهامؤلفه کمک است، به یو جار یسار یاجتماع گرانکنش

 .(166-165: 1383 ،یارمحمدي) شوندیم يیبازنما اي یزرسايفتمان تصومختلف در گ یهاونهگ

کیفی و به -یق، روش انجام اين پژوهش تحلیلیبا توجه به متد انتخاب شده برای تحق 

های مشخص شده در الگوی ون لیوون، صورت اکتشافی خواهد بود. ابتدا با توجه به مولفه

بندی و سپس به تحلیل د دارد، دستهها وجوهای موردنظر در آنجمالت و عباراتی که داللت

 ها پرداخته خواهد شد.آن
 

 متون مورد بررسی. 1-2

روزنامة  ترينشدهشناخته «الدوسریسلمان» عربستان به سردبیری الشرق األوسطروزنامة 

 روزنامه اين. شودمی منتشر جهان کشور چهارده و چهار قاره در همزمان عربی زبان است که

 عرب دنیای اخبار و المللیبین بر مسائل تمرکز با آمده آن رسمی سايت در آنچه بر بنا

در سراسر جهان مشهور  تأثیرگذار و برجسته هایشخصیت و هاچهره با مصاحبه به و منتشر

که توسط  الشرق األوسط سرمقاله از روزنامة 10اين پژوهش  است. برای انجام

 اند، انتخاب شد.تحرير درآمده رشتةگران اين روزنامه به ترين تحلیلشدهشناخته
 

 الگوی تئو ون لیوون. 2-2

 تحلیل دهندگان اصلی حوزهپرداز معاصر، يکی از توسعهشناس و نظريهتئو ون لیوون، زبان

 (Michael Halliday) شناسی اجتماعی هلیدیانتقادی است که تحت تاثیر مکتب نشانه گفتمان

های ی گفتمانِ فیلم، کاريکاتور و تصوير نیز فعالیتشناسعالوه بر تحلیل متن، در نشانه

ون بهتر است که در تحلیل توجیهی گفتمان از وای داشته است. بنا بر نظر ون لیگسترده

معنايی استفاده شود. بعد از اينکه توجیه گفتمانی و يا علت به -های جامعه شناختیمولفه

شناختی توان به تحقق زبانگاه میها در تحلیل مشخص شد، آنکارگیری هر يک از مولفه

شناسی گفتمان، . هلیدی در الگوی خويش برای نشانه(111: 1381)يارمحمدی،  ها پرداختآن

نشگران ک»استفاده کرده اما ون لیوون، اصطالح « مشارکین يا عامالن گفتمان»از اصطالح 

 را برگزيده است.« اجتماعی
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 تعریف مفاهیم. 1-2-2

 هم صورتی خاص از کاربرد زبان و هم صورتی خاص ون دايک، گفتمان،: به نوشته گفتمان

تماعی است. ی ارتباطی در موقعیت اجمثابة رويداد به و گیردیر مب را در اجـتماعی از تعامل

توان تعريف کرد. يعنی تحلیل گفتمان به اس مقولة کنش نیز میحلیل گفتمان را بـر است

کنش  (.80: 1382دايک، ون)نظم و سازمان است  بر أکیدجاری اجتماعی با ت کنش مثابة

 دهد.یرد بلکه در بستر يا بافتی اجتماعی روی میگاجتماعی در انتزاع صورت نمی

نجارها و قـواعد پنهان در تولید گفتمان متن عبارت است از آشکار کردن ههدف تحلیل 

ای چگونه گفتمان متشکل از مجموعهمند است بداند که به ويژه عالقه تحلیل . اين نوعزبان

 (.1٧8: 1382)میلز، سازند راتبی است که ساختار گفتمانی را میم از واحدهای سلسله

 و نمادين ابعاد ازجمله ای،رسانه تولیدات فرا اطالعاتی و اطالعاتی ابعاد به بازنمايی بازنمایی:

 چه» اينکه نظیر اساسی هایرسشپ به عمومی گسترة در بازنمايی. دارد اشاره آثار آن بديع

دارد  اشاره گردند عرضه مخاطبان به «چگونه»و  شوند انتخاب انعکاس برای بايد «مطالبی

 .(30 :1380زاده،مهدی)

های اجتماعی گروه را ها اعتقادات بنیادينی هستند که بنیان بازنمايیايدئولوژیایدئولوژی: 

کنند، وعه را تعیین میمگروهی که هويت يک مجرة ها به عنوان طرحوادهند. آنتشکیل می

گری وجیه، تکارکرد ايدئولوژی» .)ijk,Dan v 2000: 86) گیرنددر حافظة اجتماعی جای می

ه عبارتی ايدئولوژی، ذهن انسان ت. بهای اجتماعی اسیتواقعيی نماوارونهتراشی برای یلدلو 

ی قدرت برای هانظامه همین دلیل ب د.نمايد که با جهان کج، هماهنگ افترا چنان کج می

ست به تولید و بازتولید ايدئولوژی ، ددادن سلطه و هژمونی خود تداوم و مشروع جلوه

از رويدادها،  هارسانهگزارش  د. درواقعگیرنها بسیار کمک میزنند و در اين راه از رسانهمی

« دگیرحاکم، شکل می، در چارچوب مفروضات ايدئولوژيک و گفتمانِی «خبر» عنوانتحت 

 .(18: 1380 )مهدی زاده،

 به که است معنايی نقش يک دستوری گرشناسی، کنشزبان در :(actor) گرکنش

 .شودمی گفته رويداد يک اندازندة راه يا آورندهپیش
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 . شرح الگو2-2-2

 و حذف (inclusion)دو سطح اظهار الگوی پیشنهادی ون لیوون در مرحله نخست به 

(exclusion) روند. اين دو مؤلفه به عنوان سطوح کالن اين الگو به شمار می شود.تقسیم می

کارگیری ههای بريزی کرده و روشمحقق بايد بررسی خويش را برمبنای اين سطوح برنامه

شده را مورد مطالعه قرار دهد. حذف در اين الگو اشاره به مواردی دارد های معرفیاستراتژی

ی کارگزاران اجتماعی به داليل مختلف امتناع شده باشد. کشف داليلی که که از بازنماي

ها از استراتژی حذف استفاده شده از وظايف محقق است. در مقابل حذف، اظهار برمبنای آن

قرار دارد. ممکن است نويسنده به داليل ايدئولوژيک و... بر نوع خاصی از بازنمايی به شیوة 

ان متن تأکید داشته باشد. ذکر اين نکته ضروری است که گراظهار دربارة برخی کنش

استفاده از استراتژی حذف و اظهار به خودی خود حاوی پیام خاصی درباره متن نیست بلکه 

ها شده است، بايد برای کارگیری اين استراتژیهتوجه به بافت موقعیتی و داليلی که موجب ب

 گیرد.   پژوهشگر قرار  دسترسی به نتايج دقیق، مدنظر

دهی و واگذاری نقش از سطح اظهار الگوی ون لیوون دو شاخة ارجاع در پژوهش حاضر،

 ی بررسی و تحلیل انتخاب شده است.برا

 (66 :1393نتقادی به نقل از يارمحمدی )الگوی ون لیوون برای تحلیل گفتمان ا .1شکل 
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 بحث و بررسی. 3

ها در متن لیوون، به بررسی و تحلیل آن های الگوی وندر اين بخش، ضمن تعريف استراتژی

 شود.پرداخته می الشرق األوسطهای روزنامه سرمقاله
 

 (roll allocation) واگذاری نقش. 1-3

 ،(activation) سازیفعالگیرد. در فرآيند سازی صورت میسازی و منفعلبه دو روش فعال

 .(693: 1393عیدنیا، س) شودمی بازنمايی پويا و فعال نیرويی صورت به گرکنش

و هي املنصة اليت انطلق منها ظريف للنيل من الرايض بسبب وقوفها إىل جانب مطالب الشعب »
 «السوري، و دعمها املستمر للمعارضة املعتدلة اليت حتمل عبء مواجهة املشروع اإليراين يف سوراي

ر شده و نويسندة راحتا ذکگران جمله صکنش اين نمونه در .(21/9/2016)الشرق األوسط، 

 ها را به صورت نیروهای فعال اعم از اثرگذار و اثرپذير بازنمايی کرده است.آن متن، همة
فعالقة حسن اجلوار اليت راهنت عليها دول وشعوب املنطقة، قابلتها طهران بسياسة التدخل يف »

إىل اسي، من سوراي الشؤون الداخلية لكثري من الدول، مما تسبب حبروب طائفية، و عدم استقرار سي
به عنوان « طهران»در اين پاراگراف  .(21/9/2016)الشرق األوسط،  «العراق مرورا ابليمن ولبنان

متن به او نسبت داده شده به عنوان  تمام اتهامات ذکرشده توسط نويسندةگری که کنش

فعال بازنمايی شده است که به طور کامل در جهت ناآرامی منطقه حرکت  یگرکنش

کند. در مقابِل اين نوع بازنمايی منفی درباره ايران، رويکردی کامال مخالف و مثبت برای می

ال أطرح سؤايل يف البداية » :مسئوالن عربستان اتخاذ شده است. به طور مثال در اين پارگراف
دم ألملح أبن السعوديني مينون خبدمتهم للحجاج واحلرمني، معاذ هللا، لكنه حماولة لتخيل، من سيخ

مثلهم، وإال فقد اختار ملوكهم، لقب خادم احلرمني الشريفني، بداًل من كل ألفاظ التفخيم والتعظيم 
جا آل سعود به صورت واگذاری نقش از در اين .(6/9/2016 )الشرق األوسط، «اليت متنح للملوك

 سازی و بازنمايی شده است. نوع مثبت، فعال

 کنش يک اثر متحمل اجتماعی گرکنش» ،(passivation) سازیاما در روش منفعل

 و پذيردمی را آن يا دهدمی تن عمل بـه ويیگ که شودمی صويرسازیت ایگونه به و شودمی

سازی به دو روش تاثیرپذيری . منفعل(9: 1394 )اسدی و گلفام، «گیردمی خود اثر آن را به يا
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مستقیم، کنشگر، موضوع و عمل هدف  شود. در تاثیرپذيریمستقیم و غیرمستقیم انجام می

اليمن أصبح ساحة لإليرانيني بعد مفاوضات مسقط، وإن مل يكن هلا عالقة مباشرة، »گیرد: قرار می
در اين  .(18/10/2016 )الشرق األوسط، «إمنا تسبب تصاحل واشنطن معهم يف فتح جبهات جديدة

های ايران بعد از يرندة کنشگر تاثیرپذير، به طور مستقیم پذبند، يمن به عنوان کنش

ان و آمريکا در عمان در مورد مذاکرات مسقط شده است. نويسنده ادعا دارد گفتگوهای اير

ای ايران و تحت تاثیر قرار گرفتن ای، در نهايت منجر به افزايش نفوذ منطقههسته قضیة

   يمن شده است.

اثیر نفع يا ضرر عاملی گر به صورت غیرمستقیم، تحت تکنش تاثیرپذیری غیرمستقیم:

و ليس من مصلحة ُعمان، و ال السعودية، مثل هذه النهاية املأساوية، »گیرد: اجتماعی قرار می
لكن استمرار احلرب يف اليمن يالئم فقط االسرتاتيجية اإليرانية، اليت ختوض حراًب ضد دول اخلليج و 

ق، وسوراي، و اليمن، و التوتر يف البحرين املعسكر العريب، تدعم القتال على خريطة واسعة تشمل العرا
در اين  .(18/10/2016 )الشرق األوسط، «وال يالئم ُعمان الدولة األكثر حضارية و بعًدا عن احلروب

اند. نويسنده ابتدا با روش گر وجود دارد که در متن مشخص شدهکنش 9 پاراگراف،

عال و مسئول در جنگ يمن و حامی گر فسازی و واگذاری نقش، ايران را به عنوان کنشعالف

فاده از استراتژی تاثیرپذيری های عراق، سوريه و بحرين معرفی کرده، سپس با استدرگیری

گر منفعل مشخص کرده است. نويسنده قصد مستقیم، کشور عمان را به عنوان کنشغیر

قیم، رو در مستران و عمان، عمان را به صورت غیرهای ايالقای اين نظر را دارد که همکاری

های عمان در تضاد دهد و اين چیزی است که با سیاستروی ساير کشورهای عربی قرار می

 است. 
 

 (reference allocation) دهیارجاع. 2-3

بخشی، در شیوة تشخص پذيرد.صورت میبخشی و تشخص زدايی روش اصلی تشخصبه دو 

: 1383)يارمحمدی و سیف،  انی دادانسانی يا غیرانس توان مشخصةگران اجتماعی میبه کنش

 شود.نمايی انجام مینمايی و نامشخصبخشی، خود به دو شیوة مشخص. تشخص(425
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 (overdetermination) سازیمشخص. 1-2-3

: 1393 ،)سعیدنیا است روشن و مشخص نحوی به اجتماعی کنشگر هويت زیاسصدر مشخ

ضمنی و  شدگی، داللتنمادين ،زيرشاخة وارونگی چهارسازی خود به مشخص (694

 شود.شدگی تقسیم میفشرده

شود که به دو زنمايی میگر با دو کارکرد متقابل با يکديگر باکنش :(inversion) وارونگی

گران و شود. در حالت زمان درهمی، کنشدرهمی انجام میدرهمی و هويتروش زمان

 )پوشنه،شوند منتقل می ه يا گذشته()آيند شان به زمان و گاه حتی مکان ديگریردهايعملک

لبنان سيكون واحدة من الساحات اليت ستنعكس فيها استعراضات القوة اإليرانية، أو »: (٧: 1392
واحدة من نقاط االنطالق حنو مغامرات تدخل يف لعبة تعديل موازين القوة داخل إيران، على الرغم 

)الشرق األوسط،  «قائمة! ا احتماالتمن التبعات اخلطرية ملثل هذه االحتماالت، إال أهن
گر روبروی هم در اين پاراگراف، نويسنده، لبنان و ايران را به عنوان دو کنش .(28/10/2016

سيكون واحدة من الساحات اليت ستنعكس ) های ايرانقرار داده است. سپس اقدامات و کارکرد کنش
دامه، عملکرد نیروهای داخل ايران را را به زمان آينده منتقل کرده است. همچنین در ا (فيها

 انتقال داده است.  )لبنان(به مکان ديگر 

در اين »دومین استراتژی بازنمايی در روش وارونگی است.  :(distillation) هویت درهمی

گرانی که در شرايط عادی واجد شرايط و تکنیک، عامالن اجتماعی با توجه به ساير کنش

العامل يتعامل مع لبنان » :(٧: 1392 )پوشنه، «شوندتند مقايسه میمجاز به انجام آن اعمال هس
ابعتبار أن حسن نصر هللا رئيسه، أاًي تكن هوية الرئيس الدستوري و انتماؤه السياسي. هذا معطى 
جديد يف العالقة مع البلد و قواه السياسية، و هذه أزمة تفاقمت مع انتهاء املشروع السياسي للحركة 

صوًًت يف  57يث مل تعد ال حركة سيادية و ال حىت كتلة انتخابية موحدة مكونة من السيادية، حب
جمهور قانونی در اين نمونه، نويسنده هويت رئیس  .(28/10/2016)الشرق األوسط،  «الربملان!!

در مقابل هويت و جايگاه سید  گارش متن هنوز انتخاب نشده بودلبنان را که در زمان ن

که  جمهوریدر شرايط عادی، دنیا رئیسحزب اهلل قرار داده است.  حسن نصراهلل دبیرکل

رسمی و قانونی يک  در اختیار دارد به عنوان نمايندة اکثريت آرای ملت/ پارلمان خويش را

لبنان هر  شناسد اما نويسنده مدعی است رئیس جمهور آيندةکشور در مجامع جهانی می
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یش نخواهد هويت و جايگاه نصراهلل، کاری از پ کسی و از هر حزب سیاسی که باشد در مقابل

تاثیرگذاری و قدرت کنونی در  جمهور در لبنان مادامی که نصراهلل ازبرد و بود و نبود رئیس 

سیاسی لبنان به طور عام و سیاست اين کشور در قبال عربستان به طور خاص،  عرصة

های مدعی است که خط مشیبرخوردار باشد، تفاوتی به حال اين کشور نخواهد داشت. نیز 

ند که در کبه عبارتی نويسنده اين موضوع را القا می کری نصراهلل تحت تاثیر ايران است؛ف

صراهلل با استفاده از جمهور قانونی لبنان، نشده و عادی برای رئیسنتیجة نبودِ هويت تعريف

ر را در مخالفت با های اين کشودرهمی، به عنوان بازوی اجرايی ايران، سیاستوضعیت هويت

 د. آورمیست خارجی لبنان به اجرا درعربستان سعودی در سیا

گران واقعی در کارکردهای به جای بازنمايی کنش :(symbolization) شدگینمادین

گران تخیلی و داستانی بازنمايی گر يا گروهی از کنشاجتماعی متعارف و معمول، يک کنش

حنن أمام مهزلة دولية حقيقية يف سوراي، خصوصا اجلرائم اليت ترتكب يف » :(٧: 1392)پوشنه،  شوندمی
 )الشرق األوسط، «حلب، وحوهلا، وهي مهزلة حتدث أمام أعني األمم املتحدة، وأمريكا، والغرب

 «مهزلة» گران فعال در سوريه، از تعبیردر اين بند به جای بازنمايی کنش .(3/8/2016
گران را به صورت نمادين به عنوان بازيگران يک رد کنشاستفاده شده تا مخاطب، عملک

 نمايش مضحک تصور کند. 

بری يا نمايی منحصر به فرد، يک ناميک مشخص :(connotation) داللت ضمنی

گیرد. آداب و رسوم، سنن بندی يا کارکردنمايی را مینمايی جسمی جای طبقههويت

عادت » :)همان( ها هستندمعنايی و تضمن مفهوم و بار کنندةتجربیات، تعیینفرهنگی و 
اجلوقة الداعية إىل تقسيم العراق إىل الصدارة مع استمرار محلة استعادة املوصل من تنظيم داعش. 

 28 )الشرق األوسط،« ولتلك اجلوقة ًتريخ طويل، وترددت دعواها يف كثري من املناسبات...
بازنمايی شده  «اجلوقة»عراق با تعبیر  گران فعال دردر اين پاراگراف از کنش .(10/2016/

که به معنای گروه و دسته می باشد به  «اجلوقة» ت. اين نوع بازنمايی خاص به وسیلة واژةاس

 انند يک گروه کُر موسیقی در تجزيةگران فعال در عراق هماين دلیل صورت گرفته تا کنش

 هماهنگ نشان داده شوند. ،عراق
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گران با ای مشترک، میان کنشدر اين استراتژی، مولفه :(aggregation) شدگیفشرده

اختلفت السعودية مع احلكومة اللبنانية، ووزارهتا » شود:کارکردهای متفاوت ذهنی بررسی می
اخلارجية كان العنوان العريض للخالف أساسه خروج لبنان عن عروبته، األمر نفسه جيري من بعض 

ال يروق إيران، بينما ساسة شيعة من بينهم « عروبة العراق»لى السياسيني يف العراق، وأتكيد السفري ع
)الشرق  «مقتدى الصدر، يطالبون ابلعودة إىل الرؤى العربية، واجملال املصلحي العريب ال الفارسي

 .(30/9/2016 األوسط،

گر با کارکردهای مختلف به بحث نزد چندين کنش« عروبة»در اين پاراگراف، مولفة 

خويش فاصله  «عروبة»اول، نويسنده مدعی است که لبنان از  در جملة. گذاشته شده است

گرفته و همین مسأله دلیل اصلی اختالفات با عربستان سعودی است. سپس برخی 

گويد سفیر عربستان در مداران عراق را هم به همین عنوان مورد اتهام قرار داده و میسیاست

است. مقتدی صدر از رهبران  بدان تصريح کرده عراق نیز اين مساله را مدنظر قرار داده و

 «عروبة»گر بعدی است که نويسنده معتقد است او خواستار بازگشت به عراق، کنش شیعة

قرار داده تا « مصلحت فارسی»را در مقابل  «عروبة» است. در انتهای بند، نويسنده مفهوم

گران موجود در متن به کنش تقابل منافع عربی و ايرانی را چاشنی عدم توازن سطح وفاداری

 عربی قرار دهد. «عروبة»
 

 (indetermination) سازینامشخص. 2-2-3

های گرهای اجتماعی به صورت افراد يا گروهکنش»دهد که سازی زمانی رخ مینامشخص

و  ابهام ادات کارگیری به با سازینامشخص معمول طور به. شوند بازنمايی گمنام و خصنامش

در جلوی اسامی و تعبیرات  «هاآن»، «بعضی»، «اندکی»، «هرکس»مانند ضماير مبهم 

دهی تفکیک و نام سازی به سه روش پیوند،نامشخص .(694: 1393)سعیدنیا،  «شودحاصل می

 پذيرد:انجام می

کنشگران »در اين روش،  :(dissociation) و پیوندزدایی (association) زدن پیوند

ت يا ديدگاه خاصی، نظر واحد دارند، به شکل گروهی و پیوسته اجتماعی که دربارة فعالی

اين نوع بازنمايی اغلب با استفاده از حروف ربط . (11: 1394 )اسدی و گلفام، «شوندبازنمايی می
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ها ممکن است در موضوع ديگری وحدت نظر شود. با اين حال اين گروهساز انجام میهمپايه

ة اليت تواجه املنطقة برمتها هي أن أكثر من عشرين ميليشيا عراقية اخلطورة احلقيقي» نداشته باشند:
« سرااي اخلراساين»و« كتائب حزب هللا»و« بدر»مسلحة يتكون منها احلشدالشعيب، منها 

و غريها، وكلها مرتبطة رمسًيا ودينيا « كتائب اإلمام علي»و« النجباء»و« عصائب أهل احلق»و
)الشرق  «على حساب القوات الرمسية للدولةنية يف تقوية امليليشيات وعقائداًي ابالسرتاتيجية اإليرا

عصائب أهل »، «سرااي اخلراساين»، «هللاكتائب حزب»، «بدر»های گروه .(7/9/2016األوسط،
به هم « واو» گرانی هستند که با حرف ربطکنش «كتائب اإلمام علي» و «النجباء»، «احلق

ها که بخشی از بیست گروه عراقی مسلح فعال سنده اين گروهاند. از منظر نويپیوند داده شده

های دينی و عقیدتی ايران وحدت نظر دارند و اين در عراق هستند، در تبعیت از استراتژی

 رود.ها به شمار میتبعیت نقطة اشتراک آن

در اين  :(indifferentiation) و تفکیک نکردن (differentiation) تفکیک کردن

 گردي شابهم هایگروه از را گرانکنش از اجتماعی گروه يا فرد يک صراحت با»، تکنیک

 شوندمی بندیطبقه «غیرخودی» گروهی و «خودی» گروهی طريق، بدين و ردهک تفکیک

طوال نصف قرٍن »: (695: 1393 )سعیدنیا،« ندارد وجود تمايزی چنین نکردن، تفکیک در اما
بة يف أتمني موسم احلج، بينما أخذت إيران حترض أايديها يف اخلليج مضى مل تزدد السعودية إال صال

در . (6/9/2016 )الشرق األوسط، «بغية إحراج السعوديني مانينات...لزعزعة موسم احلج منذ أوائل الث

گر متضاد از مجموعة کشورهای اسالمی، کنش اين نمونه، عربستان و ايران به عنوان دو

مشترک يعنی مراسم حج از هم تفکیک  دربارة يک مسئلة کردشاناند که عملبازنمايی شده

نويسنده، عربستان را به صورت گروه خودی در میان مسلمانان که در تالش برای  شده است.

گروه غیرخودی است که با  بازنمايی کرده اما ايران نمايندة برگزاری امن مراسم حج است

و از اين طريق بر عربستان  دار کندههای مختلف در تالش است امنیت حج را خدشروش

 فشار وارد کند. 

 گرانکنش که صورتی در» :(categorization) بندیو طبقه (nomination) دهینام

 دهینـام شوند، بازنمايی خودشان فردمنحصربه هويت به توجه با گفتمان، يک در اجتماعی

دهی نیز استفاده کرد. توان از عنواندهی میدر نام .(695: 1393)سعیدنیا،  «است رفته کار به
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 ،«املرشد علي خامنئي» مانند ؛دهی داشته باشددهی يا نسبتتواند جنبه مقامدهی میعنوان
 ،«السعودية» ،«ايران» ،«عادل اجلبري» ،«جواد ظريف» ،«مقتدى الصدر» ،«السفري اثمر السبهان»
 و...« الناتو» ،«داعش» ،«لبنان» ،«العراق»

 آن در هک هايینقش و جمعی هويت به توجه با گرانکنش» بندی،طبقه در استراتژی اام

بندی، خود به طبقه .(695: 1393 )سعیدنیا، «گردندمی معرفی هستند هیمس گردي گرانکنش با

 شود:روش انجام می سه

شان ان بر اساس کارکرد اجتماعی و شغلگرکنش :(functionalization) دهینقش

فاحلكومة العراقية بعثت اجليش جلنوب شرقي املوصل، وسيطر رجاله على عدة » شوند:زنمايی میبا
مدن على ضفة دجلة الشمالية.. هذا اجليش ال حيظى بتأييد وقبول السّنة الذين يقطنون املوصل، ألن 

اب الطائفية يف الذي ينتمي أفراده للميليشيات الشيعية التابعة لألحز « احلشد الشعيب»اجليش استعان بـ
در اين نمونه، از چند  .(21/10/2016 )الشرق األوسط،« العراق بدعم قوي من إيران واجلنرال قامسي

با روش  «امليليشيات الشيعية» و« اجليش»، «احلكومة العراقية»تکنیک استفاده شده است. 

اده از روش با استف «احلشد الشعبی»اند. ی بازنمايی شدهدهی بر حسب کارکرد اجتماعنقش

با استفاده از روش  «اجلنرال قامسی»و  عراق، ايراندهی با اسم خاص ذکر شده و عنوان

با  «يعد وزير اخلارجية اإليراين جواد ظريف ظريًفا مل» اند. در اين جملهدهی، در متن آمدهنام

 دهی بر اساس شغل و کارکرد اجتماعی بازنمايی شده است. نقشاستفاده از تکنیک 

های ذاتی خود گران بر اساس ويژگیدر اين روش کنش :(identification) دهیتهوي

 )پوشنه، شودای، نسبتی و ظاهری انجام میشکل مقوله سهشوند که خود به بازنمايی می

 طبیعی، قراردادهای اساس بر افراد ،(classification) ایمقوله دهیدر هويت .(6: 1392

 طبقة حرفه، مذهب، نس،ج ومیت،ق ،نـژاد مانند ؛وندشمی مشخص تاريخی و فرهنگی

ما يرّوجه طهران من اهتامات على الرايض، و افرتاءات » :(695: 1393)سعیدنیا،  غیره و اجتماعی
در اين پاراگراف به جای  .(21/9/2016 )الشرق األوسط، «أبهنا على عالقة مع الدولة العربية

شود از گر قدس استفاده مییدن رژيم اشغالغالبا برای نامکه  «الکيان الصهيونی»اسرائیل يا 

أن فصائل احلشد الشعيب » .فاده شده که بازنمايی مذهبی استاست «الدولة العربية» عبارت
هم هم إن العرب و املسيحيني و اآلشوريني و اإليزيديني و غري »و « األكراد بدورهم..»، «الشيعية
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الحشد برای نامیدن  «فصائل الشيعية» .(21/10/2016 األوسط،)الشرق  «مكوانت رئيسية يف العراق

های نیز بازنمايی «اإليزيديني»و  «اآلشوريني» ،«املسيحيني» ،«العرب» ،«األکراد»، الشعبی

 relational) دهی نسبتیهای مورد ارجاع خويش هستند. در هويتمذهبی و قومی برای گروه

identification) ،غلی با يکديگر ابط خويشاوندی، دوستی يا روابط شگران بر اساس روکنش

 )الشرق األوسط «إسرائيل اليت تقول إيران إهنا العدو الرئيسي» :(6: 1392 )پوشنه، شوندبازنمايی می
در اين جا اسرائیل به عنوان دشمن اصلی ايران بازنمايی شده است که نوعی  .(27/10/2016

ضافة إىل إسرائيل، حتتفظ موسكو بعالقات جيدة مع إ» دهی نسبتی بر مبنای تضاد است.هويت
 )الشرق األوسط، «مصر وتركيا و الدول السنّية العربية اليت ليست إيران على عالقات جيدة معها

همسايگان از  در اين جمله برای توصیف وضعیت و نسبت روابط ايران با. (10/2016/2٧

به عنوان دوست ايران به  روسیه تفاده شده است. به اين صورت کهی استدهی نسبهويت

عنوان کشوری معرفی شده که عالوه بر اسرائیل با ترکیه و کشورهای سنی روابط حسنه 

خوبی ندارند. بدين  شود که اين کشورها با ايران رابطةدارد؛ در ادامه نويسنده مدعی می

ن شبهه را ايجاد ترتیب با يک بازنمايی خاص، روابط ايران با روسیه را زير سوال برده و اي

ها وفادار رغم ادعای پايبندی به مبادی اعتقادی خويش، در عمل به آنعلی کند که ايرانمی

های گر بر حسب ويژگیکنش، (physical identification) دهی ظاهریدر هويتنیست. 

ين جواد مل يعد وزير اخلارجية اإليرا» شود:کند بازنمايی میجسمانی که او را منحصر به فرد می
 .(21/9/2016 )الشرق األوسط، «ظريف ظريًفا، واالبتسامة اليت الزمت وجهه منذ توليه منصبه غادرته

در اين بند، جواد ظريف با اشاره به لبخند او که در محافل سیاسی داخلی و خارجی بدان 

 شهرت دارد، بازنمايی شده است.

با اصطالحات تقابلی اشاره گران در اين روش به کنش :(appraisement) دهیارزش

مل تزدد »شوند. های مثبت يا منفی که دارند بازنمايی میها بر اساس ارزششود و آنمی
السعودية إال صالبة يف أتمني موسم احلج، بينما أخذت إيران حترض أايديها يف اخلليج لزعزعة موسم 

 .(6/9/2016 )الشرق األوسط،« احلج
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 (impersonalisation) زداییتشخص. 3-2-3

شوند. مانند بازنمايی های غیر انسانی نمايانده میعامالن اجتماعی با مشخصهدر اين روش 

سوف حُتسن تركيا وإيران صنًعا بعدم اللعب يف عش الداببري » :«الشيطان األكرب»آمريکا با عبارت 
 کردنیانتزاع به دو روش زدايیتشخص .(28/10/2016)الشرق األوسط،  «ألكثر من ذلك

(abstraction) کردنو عینی (objectivation) با گرانکنش کردنانتزاعی در گیرد.صورت می 

)غیاثیان،  شوندمی نمايانده شود(می داده نسبت هاآن به تصويرساز ذهن در )که کیفیتی و صفتی

، ومن مث بقية ومع اقرتاب املوسم سنواًي تعلو األصوات املناوئة من اإليرانيني أوالً ». (96: 1386
)الشرق  «املستكثرين على السعودية موقعها االسرتاتيجي، وحيثيتها الدينية من العروبيني االنعزاليني

اين بند، ايران و مخالفان عربستان با کیفیت نسبت داده شده توسط  در .(6/9/2016 األوسط،

 با که ابزاری يا ان،را با مک گرانکنش ،کردن عینی در» اند.نويسنده، بازنمايی منفی شده

 اين اين رو از ؛نمايانندمی هاآن اندام به اشاره با يا و گفته با يا دارد ارتباط هاآن فعالیت

 ؛(96: 1386)غیاثیان،  «اندگرفته نام مداریاندام و مداریگفته مداری،مکان ترتیب به هامؤلفه

)الشرق األوسط،  «اخل النظامفىت نيويورك، كما يصفه بـَْعض منافسيه د» به طور مثال در
سازی و عینی د ظريف است که با شیوةمنظور از فتی نیويورک، محمد جوا. (21/9/2016

ينوي التحالف الدويل، وعلى رأسه واشنطن، » نیز در جملة مداری بازنمايی شده است.مکان
به جای ذکر  (21/10/2016 )الشرق األوسط، «يف فصل اخلريف« داعش»عسكرية ضد القيام بعملية 

سازی از نوع مکان آمده است که عینی« واشنطن»مداران آمريکا، دولت آمريکا يا سیاست

 مداری است.
 

 نتیجه. 4

با  گر فعالن کنشتوان گفت ايران در متون مورد بررسی به عنوادر سطح کالِن متن می

، شدهرسیم ان تگرانه که برای ايرگری تخريبرويکرد منفی بازنمايی شده است. اين کنش

دهی و چه تعیین نقش، به طور اساسی در خدمت ايدئولوژی و راهبرد چه در شاخة ارجاع

ای مردان عربستان قرار دارد که تالش دارند ايران را به عنوان يک خطر منطقهسیاسی دولت

سازی منفی، تأثیرپذيری منفی دهی منفی، فعالبه شهروندان خاورمیانه معرفی کنند. ارزش
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... يران و عربستان در موارد مختلف وگری ايگر کنشگرانِ فعال متن از ايران، تقابل کنشد

های روش واگذاری نقش، که بخشی از اين نمودهای متنی اين رويکرد است. در زيرشاخه

سازیِ منفی برای ايران سازی است، بیشترين نموِد فعالسازی و منفعلمتشکل از فعال

ای مورد استفاده قرار گرفته که در دهی به گونههای ارجاعن تکنیکشود. همچنیمشاهده می

گری زدايی، بیشترين حجم بازنمايی منفی از کنشتشخص و بخشیهر دو زيرشاخة تشخص

اين رويکرد در تکنیک تفکیک نیز دنبال شده است به اين شکل که ابتدا  ايران صورت پذيرد.

شده،  بازنمايی اسالمی، کشورهای مجموعة از خالفگر مدو کنش عنوان به ايران و عربستان

)متشکل از  های خودیگری که اقداماتش در جهت تخريب گروهسپس ايران به عنوان کنش

  است، معرفی شده است.  عربستان و ساير کشورهای اسالمی(

اجتماعی و  قةهای مذهبی، نژادی، طباساس ويژگی گران متن بردهی به کنشهويت

ت منفی و اتهامات متعدد به ايران و بازنمايی از عربستان با ابت دادن انواع صفنسقومیت، 

طلبانه، رويکردی است که بر اساس استراتژی کالن صفات مثبت و عملکرد منطقی و صلح

 اين متون مبنی بر ترسیم نقش متعارض برای ايران و عربستان قابل توجیه است. 
 

 منابع
 و زبانشناختی هایمؤلفه»، (1394) تايآز ،یافراش ،گلفام، ارسالن ،عودمس ،یاسد ،زاده، فردوسآقاگل

 ،23 ش ،زبانی جستارهای، «مطبوعاتی متون در بازنمايی کنشگران اجتماعی و معنايی-شناختیجامعه
 .1-24 صص

 از ادهاستف با گلستان ابراهیم از اثری در انتقادی گفتمان تحلیل» (،1392) بابک معین، مرتضی پوشنه، آتنا،
جستارهای  ،«اجتماعی کنشگران بازنمايی به توجه با مدارگفتمان معنايی-شناختی جامعه هایمؤلفه
 . 1-26 صص ،14 ، شزبانی

 تحلیل منظر صبور از سنگ و سووشون هایرمان در زن بازنمايی»، (1393) اسدی، مسعود سعیدنیا، نرجس،
  .٧04-68٧ ، صص331 ش ،طباطبايی عالمه دانشگاه مقاالت مجموعه، «انتقادی گفتمان

در نشريات آمريکا و انگلیس قبل و بعد از يازدهم سپتامبر در  اسالمبازنمايی ، (1386) مريم سادات، غیاثیان
 .مدرس تربیت دکتری، دانشگاه ةرسال، چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی

 گفتمان. فرهنگ نوذری، تهران: علیحسین ، ترجمةگفتمانی هاینظريه بر ایمقدمه، (1380) دايان دانل،مک
 .همشهری :، تهرانرسانه هاینظريه، (1389) محمد سید زاده،مهدی

 .فرهنگ گفتمان :، ترجمة فتاح محمدی، تهرانگفتمان ،(1382میلز، سارا )



  41  1399 تابستان ،2 شمارة ،12 سال عربی، ادب 

 گروهترجمة  ،یانتقاد یکاو: از دستور متن تا گفتمانگفتمانلیدر تحل یمطالعات ،(1382) تئون ک،يداون
 .هارسانه قاتیمطالعات و تحق مرکز :مترجمان، تهران

 طريق از اسرائیل و فلسطین منازعات در اجتماعی کنشگران بازنمايی» ،(1383) يارمحمدی، لطف اهلل
 صص ،طباطبايی عالمه دانشگاه مقاالت مجموعه، «معنائی-شناختی جامعه مدارساختارهای گفتمان

443-421. 
مدار با نمعنايی گفتما-های جامعه شناختیفاده از مولفهتحلیل گفتمان با است» (،1381) ــــــــــــــ

 .105-118 ، صص16و  15 ، شزبانادب و ، «سازی کارگزاران اجتماعیبه تصويرعنايت 
 هرمس. :تهران ،یو انتقاد جيرا یشناسگفتمان ،(1383) ــــــــــــــ
 تهران: هرمس.، گفتمان شناسی انتقادی ارتباطات از منظر(، 1393) ــــــــــــــ

، روسيا تستغل احلرب يف سوراي لزعزعة احللف األطلسي، صحيفة الشرق األوسط، (27/10/2016) احلسيين، هدی
 .13848العدد 

 .13763حيفة الشرق األوسط، العدد، احللب و املزهلة الدولية، ص(3/8/2016) احلُمّيد، طارق

  .13797بال السعودية.. حج بال إيران، صحيفة الشرق األوسط، العدد ،حج (6/9/2016) الدخيل، ترکی

 .13790، اغتيال سفراء السعودية، صحيفة الشرق األوسط، العدد (30/9/2016) الدخيل، ترکی

 .13767، عندما تتحول امليليشيا إىل جيش،صحيفة الشرق األوسط، العدد (7/9/2016) الدوسري، سلمان

 .13839، عمان بني اخلليج و إيران، صحيفة الشرق األوسط، العدد (18/10/2016) راشد، عبدالرمحن

الشرق األوسط بني العثمانيني اجلدد والصفويني اجلدد، صحيفة الشرق األوسط،  (،28/10/2016) طاهري، أمري
  .13849العدد 

 .13812 د، إيران و التصدي السعودي الصلب، صحيفة الشرق األوسط، العد(21/9/2016) فحص، مصطفی

 .13849، ميشل عون ليس حاًل.. ليس مشكلة، صحيفة الشرق األوسط، العدد (28/10/2016) قطيش، ندمی

 .13842د األوسط، العد ،  ماذا بعد حترير موصل؟، صحيفة الشرق(21/10/2016) يوسف العيسی، مشالن
van Dijk, T. (2001). Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction. 

Barcelona: Pompeu Fabra University. 
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