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  8/90 /14: ريخ دريافتتا
  25/9/90: پذيرشتاريخ 

  :هراسي بيداري اسالمي و ايران
  تحليل گفتمان مطبوعات غربي

  )90ـ ارديبهشت  89اسفند (
                                   نوشتة

  *حسن بشير
  **رامين چابكي

  ***فر حسين مهرباني

  چكيده
 اسالمي انقالب صدور و با نفوذ  كههاآن هايگيريموضع وآمريكايي  و اروپايي مطبوعات هراسي در ايران بازتاب
 به منطقه،  كشورهايدر متعدد هايقيام و هاانقالب ظهور  واسالمي انقالب از بيش از سه دهه گذشت طي در ايران

 يكردهايرو از توانمي گفتمان تحليل روش از گيريبهره با كه است توجه خور در امري اوج خود رسيده است،
  .برداشت پرده زيادي حد تا هاآن اصلي

 اين در كه  استساخته رهنمون ايران با غرب هميشگي تقابل به را ما غربي، مطبوعات گفتمان بررسي
 و) جديد امپرياليسم گيريشكل و (جهاني ةجامع نوين فضاي به توجه با شناسي نئوشرق مطالعات راستا،

 ميان روابط و فرهنگي هاي تقابل تبيين در آن توجه قابل هايظرفيت به رنظ با فرهنگي شناسي نشانه همچنين
  .دهندمي قرار ما اختيار در امر اين واكاوي و تحليل براي را مناسبي نظري چارچوب فرهنگي،
 دموكراسي با ضديت و توحش دادن تصوير كشيدن ايران به عنوان تهديدي جدي براي منطقه، نسبت به

ترين مواردي است كه از  كردن از مهم  و زندهدنبال آن، تأكيد برتمايزات ايران و بهجمهوري اسالمي  به
شناسي شناسي و نشانه شرق  خود در بستر مطالعات نئوةدست آمده و به نوب تحليل گفتمان اين مطبوعات به

  . استفرهنگي قابل تبيين
 فرهنگي، شناسي نشانه ناسي،شنئوشرق ،هراسي ايران ،هراسي اسالماسالمي،  بيداري :كليد واژه
  .ييآمريكا و اروپايي مطبوعات گفتمان، تحليل

  
____________________________ 
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  مقدمه
 است، رسيده خود اوج به حاضر زمان ويژه به و بيستم قرن پاياني هايدهه در كههراسي  ايران
 وهراسي  اسالم ادامه در اما دارد، ساله صد چند ايريشه چه اگر كه است ايپروژه حقيقت در
 در كه نويني شرايط به توجه با و گرفته خود به ديگري شكل ايران اسالمي البانق ظهور با

-رسانه سطح در خصوص به جديدي ابعاد شده، ايجاد اطالعات فناوري سياسي، هاي عرصه

  .است دهكر پيدا جمعي ارتباطات هاي
 هراسي، نايرا پروژه با آن شدن همزمان و هراسي اسالم گسترش داليل ترينمهم از يكي واقع در
 عنوان به اسالمي خودباوري و اسالمي بيداري اسالمي، انقالب با. است اسالمي انقالب پيروزي

 و جهان اوضاع دگرگوني باعث اسالمي انقالب. شدند فراگير اسالم جهان در آن دستاوردهاي
  . شد جهاني سطح در جديدي معادالت ظهور
 و خاورميانه منطقه كشورهاي در اسالمي يبيدار موج و متعدد هايانقالب ظهور با امروزه 
. هستيم جهان مختلف هايرسانه در ايران نقش افزون روز سازيبرجسته شاهد آفريقا، شمال

 هايتصويرسازي با و داده خبر ايران اسالمي جمهوري گسترده و عميق نفوذ از كه ايسازيبرجسته
  . است همراه آن از هولناك و غبارآلود
 عنوان به ايران عليه گسترده تبليغات انداختن راه با غرب تبليغات هايدستگاه بيان ديگر، به
 همچنين و ها همسايه براي ايران از تيره تصويري ةارائ در سعي اسالمي، بيداري كانوني نقطه
  .دارند را جهان عمومي افكار
 و اسـالمي  بيـداري  در ايران اسالمي جمهوري كنندهتعيين نقش تبيين دنبال به نوشتار، اين در 
 هاي تصويرسازي كيفيت ارائة به المللي،بين هايرسانه سطح در آن از گرفته هراسي نشئت ايران موج

 شـايان  اهميـت  از ميـان  ايـن  در كه آنچه. پردازيممي خصوص اين در ايران نقش از گرفته صورت
 وضـعيت  بـه  آمريكـا  هـا آن رأس در و غربـي  كـشورهاي  موضـع  به توجه است، برخوردار هتوج

 و غربـي  دول منـافع  اينكـه  چـه . اسـت  كـشورها  ايـن  در اسالمي انقالب نفوذ و منطقه كشورهاي
  .است شده مواجه جدي تهديداتي با پيش از بيش منطقه اين درآمريكا  خصوص به

 نسبت و اسالمي بيداري بحث به مختصر طور به ابتدا امر، اين تحقق براي رو اين از 
 ةپروژ دو ةمثاب به راهراسي  ايران و هراسي اسالم سپس، ،پردازيم مي آن با ايران اسالمي انقالب

 هايمقاله ترين مهم از برخي گفتمانِ تحليل با ادامه در و نيمك مي مطرح يكديگر عرض هم
 استخراج دنبال به اروپايي، كشورهاي برخي وآمريكا  معتبر نشريات از بعضي در شده منتشر
 اسالمي جمهوري عملكرد از ها آن هايتصويرسازي كيفيت و ايران نقش به ها  آن اصلي گفتمان

 و بررسي به گفتمان، تحليل از حاصل نتايج بندي جمع با نهايت در. يمهست خصوص اين در
 اين از تا پرداخت؛ مهيخوا فرهنگي شناختينشانه و شناسانه نئوشرق چارچوب يك در آن ةارائ

-ايران اصلي محورهاي و ايران با غرب برخوردة سال هزار دچن تمدني هايسويه بتوان، رهگذر

  .مينك روشن بيشتر چه هر نيز را هراسي
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  اسالمي بيداري و ايران اسالمي انقالب
 اهداف داشتن عين در پيوست، وقوع به 1357 سال ماه بهمن در كه ايران اسالمي انقالب
 بيداري در رويداد اين. داشت اسالمي بيني جهان و تمدن به خاصي نگاه اجتماعي، و سياسي

  . )18: 1382 ساالر، (كرد ايفا اي عمده نقش ديني باورهاي نوزايي و جهان مسلمانان
 كه ديگري هاي انقالب و ها نظام نسبت به كه است فرهنگي انقالبي ايران اسالمي انقالب

 خارج انقالب، اين .استشان داده ن جهانيان به را خود ويژه اي گونه به پيوسته، وقوع به تاكنون
 نظام ساختار و هيتما كه زماني شرق، كمونيستي نظام و غرب داري سرمايه نظام مدار از
 و استقالل” شعار با بود، بسته جوامع سياسي حيات براي را سومي تفكر تحقق امكان الملل، بين

 با را ربغ و شرق ةسلط هاينظام از رهايي نويد و كرد معرفي جهانيان به را خود ،“آزادي
  .داد سر آن فرهنگي عدب بر تأكيد

 انقـالب  و خمينـي  امـام  تأثير ترينمهم مطلوب، اجتماعي تحول ايجاد در دين از گيريبهره
 در و آن از قبـل  كـه  حـالي  در. اسـت  اسالمي بيداري جنبش و مسلمان گرانجنبش بر اسالمي
 انقـالب  پديـدآوري  در دين اناييتو به كسي كمتر كمونيسم، و ليبراليسم به آلوده جهاني فضاي
 كـه  ايگونـه  بـه . شـد  دگرگون قدرت مهيمفا فوق، مفهوم به دين بر تكيه پايه بر. داشت ايمان

 قـدرتي  چنين ياري به و آمده دست به هيال قدرت بر تكيه با حقيقي قدرت دريافتند مسلمانان
 نـشان  خوبي به ايران مياسال انقالب و امام. يابند دست خويش ةرفت دست از حقوق به قادرند
 بيـدار  رمز بلكه منطقه كشورهاي بيداري رمز تنها نه اين و است اسالم نجات، راه تنها كه دادند
  .) 97: 1386 شيرودي،( است ديگر هايمكتب و هامسلك  هگمرا از جهان شدن

 در ستم تحت هاي ملت بيداري و معنويت افزون روز رشد و اسالمي جوامع حيات تجديد
 در متحدانش وآمريكا  سردمداري با غرب دنياي تا شد باعث اسالمي انقالب پيروزي ةساي

 ها شيوه با را اسالمي انقالب ةچهر سازي مخدوش ةپروس خويش، توان و قدرت تمام با منطقه،
 بيستم قرن در هاآن اجراي امكان و اسالمي هاي ارزش در تا بندند كار به مختلف ابزارهاي و

  .دنكن يجادا ترديد و شك
 انقالب گذشت از دهه سه طول در اسالم جهان هايملت اسالمي بيداري امواج اما

 ةآزاد ملل به آن باورهاي از عظيمي بخش و انقالب اين صدور و نفوذ گوياي خود اسالمي،
 ها، روش اهداف، شعارها، جذابيت دليل به ايران در اسالمي انقالب «كهاين چه. دارد جهان
 اي پديده ،المللي بين و منطقه محيط شرايط و تاريخي و ديني مشترك سابقه و يجنتا محتوا،

  ) .  1387 ،طاهري (»بود اسالم جهان در ثيرگذارأت
 منطقه در متعدد هايقيام گيريشكل در وضوح به توانمي را اسالمي انقالب گسترده ثمرات

 ايشان مبارزه و انقالبيون پاك فطرت در ريشه كه هاييقيام. بود شاهد اآفريق شمال و خاورميانه
  .  دارد منطقه در جهاني استكبار ايادي با
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 دولتمردان منطقه، در اسالمي متعدد هايجنبش گيريشكل و اسالمي انقالب موج گسترش
 اين بروز و ظهور. است داده قرار خود تأثير تحت را ايشان هايسياست و برآشفته را غربي

 هايرسانه درهراسي  ايران وهراسي  اسالم تبليغات افزون روز رشد در توانمي را هاسياست
  . بود شاهد متنوع، و متعدد هايقالب در و جهان مختلف

  سكه يك روي دو هراسي؛ ايران هراسي و اسالم
 با اسالم رابطه زمينه در كه است جديدي نسبتاً اصطالحات از ، (Islamophobia)هراسي اسالم
 رواني هاي اضطراب علم از آن از بخشي كه اصطالح اين وضع. است افتهي وسيعي تداول غرب،
 حقيقت در). 1385 اميني، (است بوده اسالم از بيمارانه هراس پديده از تعبير براي شده، گرفته
 مسلمانان و اسالم عليه غيرمنطقي تبعيض و هراس و داوريپيش به كه است مفهومي هراسياسالم
 ميان تعارض و تقابل اين ها،رومي و مسلمانان بين جنگ و صليبي هاينگج زمان از. دارد اشاره
-جلوه ها،رسانه تكنولوژي رشد و شدن پيچيده هراسي با اسالم و داشته وجود غرب و اسالم جهان

  .)44: 1390 نژاد،كنگي( است گرفته خود به حاضر عصر در مختلفي هاي
 براي را منديهدف طرح خود، هايتعرض دادن جلوه مشروع جهت غربي سياستمداران

 اسالمي ممالك حتي و غرب در اسالمي بيداري و اسالم دين به گرايش فزاينده رشد با مقابله
 و تروريسم و خشونت به اسالم مبين دين هايآموزه دادن نسبت با هاآن. كنندمي دنبال

 ةپروژ ديگر، انادي و غرب جهان براي جدي تهديد يك عنوان به سياسي اسالم بازنمايي
  .)همان (انددرآورده اجرا به جهان در را هراسياسالم
 آن نهايي هدف كه بود اي پروژه هراسي، اسالم پديده ظهور گفت توانمي حقيقت در

 و ها موفقيت از پس ويژه به “هراسي ايران” طراحي و “اسالمي انقالب از ترس” مفهوم گسترش
 همه از و فناوري و علوم نظامي، مختلف هايعرصه در ايران اسالمي جمهوري هايپيشرفت

  .)1389 بشير، (است اي هسته ةبرنام تر،مهم
 و اسالمي كشورهاي در استعماري حضور شناسي، شرق طوالني تجربه به توجه با غرب

 كه دانست مي خوبي به فرهنگي، ميان و المللي بين لئمسا به مربوط گسترده مطالعات خرهباأل
  .)همان (بود خواهد اسالم جهان تحول اساسي عامل كه است اسالمي اصيل رويكرد تشيع،
 براندازي، مختلف هاي حركت. يافت افزايش تشيع از غرب نگراني اسالمي، انقالب پيروزي با
 برنامه .شد رو روبه شكست با نيز ايران در اسالمي نظام كشيدن حاشيه به و تحريم فشار، ايجاد
 جهاني صلح جهت در انساني منافع براي اي هسته نيروي از استفاده جديد درويكر كه ايران اي هسته

. شد صهيونيسم و غرب اي هسته بشري ضد هاي برنامه افشاي در مهم عاملي است، شده طراحي
 كردن درگير براي تالش و گوناگون فشارهاي اعمال ها، تحريم تشديد باعث تنها نه جديد، وضعيت

 هراسي و اسالم” پروژه تر وسيع طرح بر عاملي بلكه شد، بيروني و دروني هاي تنش با ايران
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 ايجاد كرد، استنباط توان مي جديد حركت اين از كه آنچه. شد جهاني هاي رسانه  در“هراسي ايران
  .)همان (است هراسي شيعه هراسي و ايران هراسي، اسالم ميان اي رسانه همگرايي از نوعي
 عرض درهراسي  ايران وهراسي  اسالم كه گفت توانمي ترقدقي بياني در و بهتر عبارت به

 ةنقط عنوان به ايران اسالمي انقالب صورت هر در اينكه چه. اندسكه يك روي دو و يكديگر
 و داده قرار تهديد مورد شدت به را جهان استكباري هايقدرت منافع جهان، تاريخ در عطف

 رخ به را ايران هايظرفيت و هاقابليت الس سي گذشت از پس اينكه عين در خود ةنوب به
 ايجاد و جهان مختلف ملل بيداري در را واقعي اسالم قدرتاست  توانسته كشيده، جهانيان
  .  كند ثابت اسالمي، كشورهاي شكوفايي و ترقي هايزمينه
 سطح درآنچه  گسترش داليل ترينعمده و هراسي ايران بحث به خالصه، طور به ادامه در
  .پردازيم مي جهان، سطح درچه  و منطقه
  هراسي ايران
 گرفتـه  كـار  به ايران عليه مختلف، مراحل در كهــ   رواني عمليات هايطرح تريناصلي از يكي
 در آن اصـلي  هدف و دارد گوناگوني ابعاد پروژه اين. است “هراسيايران ةپروژ”ــ   است شده
 مـوج  ايـن  از دور نخـستين . دنياسـت  تمام دوم ةمرتب در و ايران همسايه كشورهاي اول، مرتبه

 بـا  هـا يـي  آمريكـا  آن، در كـه  بـوديم  شـاهد  ايـران،  اسالمي انقالب پيروزي از پس را تبليغاتي
 دهكر معرفي طلبجنگ و متحجر هاييانسان را هاانقالبي ضدايراني، تبليغات گسترده اندازي راه
 از مـانع  و دهنـد  قـرار  تـرس،  روي زا نانوشـته،  تحـريم  يك در را كشورمان تا كردند تالش و

 اشـغال  از پـس آمريكـا    سياسـي  رهبران از بعدي نسل. شوند كشورمان با جهان ةرابط برقراري
 براي را ايگسترده هايتالش خاورميانه، منطقه در ايران رقيببي قدرت با شدن مواجه و عراق
 مـانع  طريـق  ايـن  از بتوانند شايد تا انددهكر آغاز ايران عليه منطقه، كشورهاي بنديجبهه ايجاد

  .)13: 1388 طاهايي،( شوند منطقه در متحدانش و ايران يابيقدرت گسترش
 و سـاختاري  دسـتة  دو بـه  ايمنطقـه  سـطح  در ويـژه  بـه  را،هراسـي   ايـران  داليل توانمي

 عنوان به توانمي را تهاجمي هايقابليت و جغرافيايي قرابت قدرت، .كرد تقسيم غيرساختاري

 از گفتمـان  ايـن  پـذيرش  وهراسي  ايران ترويج تهاجمي، نيات و هراسي ايران ساختاري اليلد

 كـرد  مطـرح  ايـران  از ديگـران  هـراس  غيرسـاختاري  داليل عنوان به را منطقه كشورهاي سوي
  .)194: 1389 نيا،شريعتي(

كـه   دارنـد،  تأكيـد  اساسـي  محـور  چند رويهراسي    ايران پروژه در غربي لود مجموع، در
 و دفـاعي  هـاي فناوري تروريسم، از حمايت اي، هسته انرژي از ندا  عبارت محورها ترين آن  مهم

 نـانو،  توليـدات  مـاهواره،  توليـد  سـالح،  توليد موشكي، هايفناوري قبيل از (ايران تكنولوژيك
 بحـث  در ويـژه  بـه  (ديگـر  كـشورهاي  در دخالـت  براي ايران تالش ادعاي و...) و داروسازي

 بسيار نيز وهراسي    ايران پروژه در تبليغاتي محورهاي تريناصلي از ادعا اين كه اسالمي بيداري
  .)13ـ15: 1388 طاهايي،() است اعراب عالقه مورد
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 روند سو، يك از .است رو روبه متعارض ويژگي دو با ايران ايمنطقه موقعيت اكنون رو، اين از

 سود به را ايمنطقه قدرت موازنه تواندمي بالقوه كه روندي است، شده آغاز منطقه در قدرت انتقال

 به نيز هراسي ايران ايران، يابيقدرت روند موازات به سو ديگر از .كند تثبيت و دهد تغيير ايران
  .)205: 1389 نيا،شريعتي (يابدمي اشاعه الملليبين پهنه در و منطقه در روزافزون اي گونه

  شناسينئوشرق و شناسيشرق
 در) 1371 (سعيد ادوارد سوي از ابتدا پسااستعماري مطالعات از بخشي عنوان به اسيشنشرق
  . شودمي مطرح عنوان همين با معروفش كتاب

 رابطه” شرح به كه شودمي محسوب جلدي سه ايمجموعه از كتاب اولين شناسيشرق
 و اروپايي اليسمامپري” و سو يك از “شرق و خاورميانه” ،“اسالم جهان بين تاريخي نامتوازن
 را نوزدهم قرن در انگليسي و فرانسوي امپرياليسم و شده معطوف ديگر، سوي از “ييآمريكا 

 و فلسطين مسئله يعني ديگرش كتاب در سعيد ادوارد. است داده قرار خود توجه كانون در
 اسالم جهان در متحده اياالت خاموش و پنهان امپرياليسم به غرب در اسالم خبري پوشش

 به وي  (Said, 1978 - 1985)شناسيشرق كتاب كل در). 100ـ1: 1388 گاندي، (كند مي كيدأت
 ابعاد از برخي به مجدداً كه كندمي توصيه و شد، فتح چگونه شرق كه دهدمي پاسخ سؤال اين
  .است شده شناخته و شناسانده غرب سوي از چگونه شرق كه بپردازيم مسئله اين

 يك عنوان به غرب ظهور كامل درك منظور به كه دهدمي نشان سيشناشرق كتاب تالشي در
 تجربه و شخصيت ايده، تصوير،  عنوان به استعمارزده شرق كه دريابيم بايد نظام، يك و ساختار
 سعيد، استدالل اصلي نكتة حقيقت، در). 100-1: 1388 گاندي، (است بوده مؤثر اروپا متضاد
  .(Tessa, 1998) بود عربي اسالمي جهان به بتنس هجدهمي قرن غربي خصومت گفتمان
 نظر در ضعيف بسيار اينكه عين در جوامعي چنين كه انجاميد باور اين به مرور به مهم اين
 اسالمي انقالب امر، اين مثال شاهد. باشند برخوردار بااليي قدرت از توانندمي شوند،مي گرفته
 آن پي در و اسالمي انقالب واقع در. طلبيد لشچا به را حاكم ةطبق كه بود 1979 سال در ايران

 شناسيشرق اصالح و تعديل در زيادي بسيار تأثير هاييآمريكا  گيري گروگان ماجراي
 اسالم برابر در انقياد كه بود اين بر اعتقاد كالسيك شناسيشرق در اينكه چه. داشت كالسيك
 استبداد( دسپوتيسم و جتماعيا و سياسي موجود وضع به انتقاد عدم تقديرگرايي، متوجه
 به غربي جوامع چونان توانندنمي اسالمي جوامع رويكرد اين در رو اين از. است) شديد

 انقالب وقوع با. ند هستنناتوا كردن انقالب از اساساً كه چرا يابند دست توسعه و پيشرفت
 دنياي در ،جهان در اين از پيش كه اسالمي حكومت از يجديد نوع گيريشكل و اسالمي
 خصوص اين در شناسي شرق ايآر نداشت، ايسابقه چهي اسالم، جهان و خاورميانه و عرب
 جامعه ةرابط تحليل در شگفتي موضع تغيير شناسيشرق جديد مطالعات كه آنچنان. شد اصالح

 و علما حكومت خاص نوع به مطالعات، گونه اين در. اندداده اسالم جهان در حكومت و
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-شرق از هيگرو). همان( شودمي ايويژه توجه آن از برآمده خاص رهايهنجا و شريعت

 انقالب پيروزي ةمشاهد با نامد،مي شناسنوشرق را ايشان سدوسكي يحيي كه جوان شناسان
 نهايت در آنان اما. است تر قوي حكومت از جامعه اسالم، جهان در داشتند اظهار ايران، اسالمي
  كهكردند گيرينتيجه گونه اين و كردند حفظ خود تحليل در ار شناسيشرق فكر مركزي ةهست
 در اما. نيست جمع قابل دموكراسي با ندارد را خود اصلي جايگاه حكومت كه رو آن از اسالم
 يك به هركدام شناسان،شرق مدرن و سنتي گروه دو هر كه شد متوجه توانمي صورت هر

  .)7: 1388 سميعي،( هستند ربغ و اسالم ثنويت كشيدن تصوير به پي در شكل،
 و اسالم به فلسطين مقاومت بيشتر چه هر گرايش و فلسطين نشدة حل معضل ها،اين بر عالوه
 مفتضحانة شكست و كمونيسم مقابل در افغان مجاهدان نبرد ها،انتفاضه جريان در اسالمي شعارهاي
 حمـالت  اسـالم،  جهـان  يجـا  جاي در اسالمي هايجنبش ايجاد اسالمي، جهاد مقابل در شوروي

 قهرآميـز  واكـنش  و 2001 سـپتامبر  يـازده  عمليات ترمهم همه از و اسالم پوشش تحت تروريستي
 همـه  و همـه  فنـاوري  اخيـر  هـاي پيـشرفت  عراق، و افغانستان اسالمي كشور دو اشغال طي غرب

  .)همان (است داده تغيير شدت به جهاني فضاي در را غرب و اسالم موقعيت
. اسـت  شده شناسي  شرق رويكرد به عمده متضاد گرايش دو گيريشكل موجب تتحوال اين

 در و نهـاده  سـر  پـشت  را شناسـي   شـرق  دورة غـرب  كه است باور اين بر كه گرايشي نخست
 يافتـه  رواج شرق به بشردوستانه و انساني هينگا استعمارگرانه، هاينگاه جاي به جديد شرايط
 گـرايش  ،مقابـل  در. اسـت  رسيده فرا شناسيپساشرق ةدور حاضر حال در اساس اين بر. است
 انديـشي ساده بسيار اما رفته بين از شناسيشرق هايزمينهپيش از برخي گرچه است معتقد دوم
 كـالً  انـد، بـوده  شناسـي شرق تفكر پيدايش اصلي عامل كه قدرت معادالت كنيم گمان كه است

 همـان  امروزه بلكه. اندگرفته پيش را ستانهدوانسان رفتاري كامالً غرب و شرق و شده فراموش
 بـه  هجـومي  و بگيرند خدمت در را ارتباطي جديد ابزار اندتوانسته گذشته استعماري هاينگاه

 پـاردايم  ايـن . باشـند  داشـته  پيشين هايمستعمره بر آراسته، ظاهري با ولي تر،سهمگين مراتب
 از را خـود  هـاي ويژگـي  از برخـي  فته،گر منا ) Neo-Oriantalism( شناسيشرق نئو كه جديد
  .)همان (دارد خود در نيز را جديدي عناصر اما برده ارث به پيشين پارادايم
 دوران در شناسي، شرق ادامه در خود دقيق تعريف با شناسينئوشرق گفت توانمي واقع در
 دادن شكل دنبال به شناسيشرق همچون شناسينئوشرق. شودمي پديدار دوم جهاني جنگ از پس

  (Tessa, 1998). است  آن مسائل و شرق دنياي از واقعي دانشي
 “عربي ذهن” افتادگي عقب و “تروريسم” ةانگار آن در كه است رويكردي شناسي نئوشرق

 به (خاورميانه جوامع شناسي،نئوشرق در. شودمي انگاشته هم به وابسته و نزديك شدت به
 پيشرفت و توسعه برابر در كه شوندمي توصيف اييكشوره ،)عربي و اسالمي كشورهاي ويژه
 توانندمي جوامع اين. ورزندمي مقاومت دموكراسي ترمهم همه از و غربي سازيصنعتي ةشيو و
 تبيين قاعدهبي و متمايز فرد، به منحصر فرهنگي عوامل با شناسي، شرق استاندارد اصول اساس بر
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 به شناسي نئوشرق در (Tuastad, 2003).دارد  نوين سمبربري با جدي پيوندي شناسينئوشرق. شوند
 برخورد هم با كه روحيه دو صورت به كه شودمي اشاره خاورميانه در ناسازگار صفت و روحيه دو
 طلبيِ مرج و هرج روحية ميان ناسازگاري طرف، يك از: شوندمي گرفته نظر در دارند، تصادم و

 وظيفة و) گرايي كليت (گرايي عام ديگر طرف از و آن قطعه عهقط بنيان خانواده اجتماعي هايسازمان
 و گراخاص بسيار ايشان سياسي مشروعيت رو اين از. آن برابر در انقياد و اسالم از فرمانبرداري

  .)همان( است ايشان بنيان خانواده ايدئولوژيك محلي عاليق متوجه
 هـا آن رأس در و اسـالمي  ولد بـودن  فرد به منحصر و خاص به توجه توانمي مجموع در

 ديگـري  و متمـدن،  خود ميان تمايز بهتر عبارت به و ايشان غيريت تقويت و اسالمي جمهوري
 اشـتباه  ايـن  و. گيردمي قرار نظر مد شناسينئوشرق در چيز هر از بيش كه است امري وحشي،
 امروزه اينكه چه. كنيم تلقي شده تمام امري جديد، عصر در را اسالم و غرب تقابل ما كه است

 و بـوده  مـسلمين  جوامـع  از برآمـده  همگي كه خاورميانه منطقه در متعدد هايانقالب ظهور با
. اسـت  شـده  هـم  تـشديد  بلكـه  نرفته ميان از تنها نه تقابل اين است، ايشان بيداري رگ    حكايت

 بـه  تـوان مـي  سـپتامبر  يـازده  از پـس  ويژه به هراسي  ايران و هراسي  اسالم بحث در كه چنان آن
  .بود امر اين شاهد وضوح

 فرهنگي شناسينشانه با شناسانهنئوشرق مطالعات اشتراك نقطة ،ديگري و خود تقابل موضوع
 اهميت از ديگري و خود مفهوم فرهنگي، ميان روابط در آن در كه است روسيه تارتو مسكو مكتب
 و هاخاستگاه از هركدام رهنگيف شناسي نشانه و شناسينئوشرق كه چند هر. است برخوردار بسياري
 به را رويكرد دو اين مهم اين به توجه كه گفت توانمي اما اند،برخاسته متفاوتي معنايي هاينظام

  . گيرد مي قرار مطالعه مورد بعدي بخش در كه دهدمي پيوند و دنك مي نزديك يكديگر
  
  فرهنگي شناسينشانه
. شـد  بنـا  (Lotman, 1990, 2005) لوتمـان  يـوري  توسـط  1960 دهـه  در تـارتو  مـسكو  مكتـب 
 بـه  امـا  آورد، شـمار  بـه  سـاختارگرا  فرماليسمِ شناسي نشانه سنت از بخشي بايد را او هاي فعاليت
 نظريـه  يـك  آوردن وجـود  بـه  او هـدف . كـرد  زيادي كمك نيز فرهنگي شناسي نشانه گيري شكل
  .بود فرهنگي شناسي نشانه

 هـاي وابـستگي  كه كردند عنوان دانشي را فرهنگي شناسي نشانه تارتو، مسكو مكتب و لوتمان
 مطالعـه  دارنـد،  وجـود  فرهنـگ  در سـيار  و رايـج  صـورت  بـه  كه را اينشانه هاينظام كاركردي

 بـه  اصـيل  اي نـشانه  هاي نظام توصيف امكان كه دارد رـنظ در را فرض پيش نـاي امر اين. دـكن مي
 اثـر  و يكديگر با ارتباط در تنها اينشانه هاينظام ناي اما دارد، وجود كاربردي و عملياتي صورت
 اي نـشانه  نظـام  ، فرهنـگ  اينـشانه  جهـان  كل در .كنند ايفا را خود نقش توانندمي متقابل، گذاري
 .كننـد  مي ستد و داد هم با و دارند ارتباط يكديگر با اينشانه هاينظام همه و ندارد وجود ايبسته
 چنين معناي. كنند مي پيدا كاركرد هانشانه از اجتماعي عنوان به كه رنددا وجود متوني  فرهنگ در
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 را متـون  ايـن  معنـاي  تـوانيم مـي  زمـاني  مـا  يعني. شودمي حاصل ها،نشانه معناي طريق از متوني
  .)1999تروپ،  (باشيم كرده درك را آن در موجود هاينشانه معناي كه بفهميم
 طبيعت. شودمي مطرح معنابي طبيعت مقابل در ادارمعن فرهنگ فرهنگي، شناسي نشانه در
 براي و نشده انساني كه است چيزهايي معني به طبيعت. ندارد كاري انسان به كه آنچه يعني
 بر ما و بگيرد قرار ما توجه مورد آن از بيرون و زمين  در كه آنچه هر پس. معناست فاقد انسان
  .است فرهنگ مفهوم در داخل و تطبيع مفهوم از خارج بگذاريم اسمي آن روي
 محيط با را خود شناختي،نشانه هايتوانمندي به مجهز موجودي حكم در انسان« واقع در
 محيط دگرگوني، مستمر فرايند يك طريق از. دهدمي تغيير را آن و كندمي سازگار پيرامون
 كه پوياست ةشد خيتاري جهان اين. شودمي “تاريخي” اصطالح به و كندمي تغيير ما پيرامون
 اينشانه ةپيچيد دستگاه يك فرهنگ شناختي، نشانهة ديدگا از بنابراين. شودمي ناميده فرهنگ
 اش شده دروني ةثانوي و اصلي هايرمزگان طريق از كه داللت ةپيچيد نظام يك است؛
 كل ةربرگيرندد واقع، در و كندمي فراهم را معنا ةمبادل امكان و آفريندمي را معنايي هاي گستره

 قابل را هاآن و بخشدمي ارزش رفتارها آن به كه است هاييرمزگان و انسان معنادار رفتارهاي
 و هارمزگان بين روابط از ايشبكه اصل، در كه ــ اينشانه ةپيچيد دستگاه اين. كند مي درك
 خود در و خود خودي به ــ تاريخي وجه هم و دارد اجتماعي وجه هم و است متون بين

 يك حكم در فرهنگ كه است نافرهنگ بستر در«: نويسندمي آسپنسكي و لوتمان. ندارد وجود
 يك وجود به آن پويايي و فرهنگ هر وجود ديگر، عبارت به. »شودمي پديدار اينشانه نظام

 تلقي اوليه يا طبيعي بدوي، نافرهنگ، فرهنگ آن اهالي ديد از كه است وابسته فرهنگي ديگري
  .)142: 1388 سجودي، (»دشومي

 جهت الزم مقدمات شدن فراهم و فرهنگ و طبيعت نسبت شدن ترروشن براي ادامه در
 ابر از تجزيه قابل كه ايگانهسه الگوهاي به فرهنگي، شناسينشانه معيار تحليلي مدل ارائه

  .شود مي پرداخته ، استاينشانه سپهر مفهوم همچنين و لوتمان يوري فرهنگ و طبيعت الگوي
  

  فرهنگ و طبيعت گانةسه الگوهاي
 ايـن  از تر؛ كوچك الگوي چند به تجزيه قابل و كالن است الگويي لوتمان، الگوي آنكه توضيح

 آورده، متعـددش  آثـار  در كـه  مـضاميني  بـر  تكيـه  با را لوتمان الگوي ابر. الگوست ابر يك رو
 زنـدگي  طبيعي محيط بر ناظر امرية  مثاب به طبيعت. 1: كرد تقسيم اصلي الگوي سه به توان مي

 در. اسـت  انـسان  زنـدگي  فراطبيعي هايجنبه بر ناظر امري ة  مثاب به كه فرهنگ برابر در انسان،
 فرهنـگ  و انـسان  زندگي شناختي زيستة  جنب ميان تقابل قالب در الگو اين لوتمان، هاينوشته
 او، ديدگاه از كه لوتمان ةنظري از برداشت اين بر است روشن شاهدي خود اين و شده، بيان نيز
  .اسـت  انـسان  زندگي براي محيطية  مثاب به بلكه طبيعي، امور خارجي تحققة  مثاب به طبيعت نه
  ).منـدي نظـام  يـا (كوسـموس ة  مثاب به فرهنگ مقابل در) نظمي بي يا(خائوسة  مثاب به طبيعت. 2
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ـ مثا به فرهنگ برابر در بربريت، بر ناظر امرية  مثاب به طبيعت. 3  ايـن .  اسـت خـود  وضـعيت ة ب
 كه) 183 ـ 9: 1383 پاكتچي، (است “خود” و “ديگر” تقابلي الگوي بر ناظر تعميم مقام در الگو،
 معني به افتدمي اتفاق هلني سرزمين در آنچه هر اينكه. گرددبرمي يوناني باورهاي به موارد اين

  .است طبيعت و بربريت افتدمي اقتفا آن بيرونآنچه  هر و است فرهنگ
ـ طبيعت الگوي( اول الگوي  خائوس (دوم الگوي گردد،برمي جهاني فرهنگ به) فراطبيعت  

 با تنها) خود ـديگر الگوي (سوم الگوي و است، سازگار فرهنگ كاربرد دو هر با) كوسموس ـ
 نيـز  “هـا فرهنـگ  بـين  روابـط ” تبيين در لوتمان ة   نظري اساس كه است، متناسب بومي فرهنگ
  .)همان (هست
  
  اينشانه سپهر
. گرفـت  وام ورنادسكي) سپهرزيستي( كره زيست از حقيقت در را اينشانه سپهر مفهوم لوتمان
 وضـع  نيز هاانسان دمور در لوتمان، ة  عقيد به. شد مطرح زندگي محيط با ارتباط در مفهوم اين
 دنيـاي  ،ورانجان از ايگونه هر .گويد   در مورد جانوران مي    ورنادسكي كه .است منوال همين به

 در و برقرار ارتباط يكديگر با خود زيستي خاص فضاي همان در و دارند را خود به مخصوص
 جـانوري  هـاي  گونـه  متفـاوت، ) ةكـر زيـست  (هـا جهان زيست همين در تفاوت طريق از واقع

 و خود فرهنگ توسط نيز هاانسان از قومي گروه هر كنند،مي متمايز يكديگر از را خود مختلف
 در و انـد شـده  احاطـه  اسـت،  كـالن  اينشانه نظام يك كه خود فرهنگي محيط بهتر بارتع به

 تـا  كـرد  تالش لوتمان. دهدمي شكل را فرد بينيجهان كه است كالن اينشانه نظام اين حقيقت
 شناختيزيست مباحث به توجه با رو  اين از ؛بگيرد بهره فرهنگة  حوز در ورنادسكي الگوي از

 و خود از درون و بيرون محيط با حيوانات تعاملة  نحو و حيوانات بيوسفر وردم در ورنادسكي
 ميـان  مـشتركاتي  بهسعي كرد    هافرهنگ بين روابط و هاانسانة  شد فرهنگي دنياي با آنة  مقايس
  .يابد دست دو اين

 آن، از خارج ها،نشانه كه است اينشانه پيوستار يك اي،نشانه سپهر لوتمان، عقيده به«
 لوتمان، نظر از. )1389  ؛ به نقل از سرفراز،6: 1984 لوتمان،(» داشت  نخواهند حيات مكانا

-مي باز را آن خارج محيط و اينشانه سپهر بين مرز معناي كه هاييتقابل تريناصلي از يكي

 اينكه بر مبني دارد وجود بسياري هاينمونه. هاستآن و ما يا ديگري ـ خود تقابل ند،ك
 آشوب، عنوان به گيرد،مي قرار هاآن اينشانه فضاي از بيرون كه را آنچه هر چگونه، اهفرهنگ

  .)1389 سرفراز، (سازندبرمي ... و بدوي يا شيطاني، نظمي،بي
  فرهنگي شناسينشانه معيار مدل
 به است، شده مطرح سونسون گوران سوي از حقيقت در كه فرهنگي شناسينشانه در معيار مدل
 فرهنگ يك داخل قلمروهاي و هاحوزه و سو يك از يكديگر با هافرهنگ ميان تقابل و تمايز
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 ،ترتيب به كه است پوشانيهم از هاييحوزه دربرگيرنده مدل اين. پردازدمي ديگر سوي از خاص
  .(Sonesson, 2000) كندمي بازنمايي را است نامتنيت كه طبيعت و بودگيمتن كه فرهنگ
 و تعريف ظرفيت) فرهنگ و طبيعت(دو اين كه است آن معيار مدل اين رد توجه قابل نكته
 دهد،مي نشان را سونسون انديشه خاص ويژگي كه آنچه ولي. دارند را يكديگر بازتعريف

 بيشتري اهميت از وي عقيدة به مهم اين كه است دو اين ميان تقارن عدم به وي اعتقاد
 آشفته، خود، از بيرون در كه آنچه با تقابل در را دخو فرهنگي هر معنا اين در. است برخوردار

 عالوه مدل اين شناختيروش لحاظ به همچنين،. كندمي تصور منظم داند،مي وحشي و نظمبي
 نه و فرهنگ عنوان به كه قلمروهايي تواندمي متفاوت، جامعه دو در فرهنگ دو ميان تقابل بر

  .)همان (شود شامل را شوندمي داده تشخيص)  فرهنگ ضد (فرهنگ
  :كرد ارائه صورت ينه اب را خود مدل سونسون

  فرهنگي شناسينشانه معيار مدل   1شكل  
  

 )متن بودگي(فرهنگ      در مقابل     ) متنيت- نا(طبيعت     

  
  

  آشوب     
  

  نظم بي     
  
  گيري وحشي  
  
      درون                    در مقابل      بيرون   

  
  .)1389 سرفراز، از نقل به 12 :1997 سونسون،(: منبع

  
 شناسي نئوشرق و شناسي شرق ديدگاه اساس بر سازي غيريت ميان مهمي تشابه توان مي اينجا در
 دو هـر . كـرد  مـشاهده  مـسكو ـ   تارتوـ  مكتب در) فرهنگ ضد (فرهنگ نه و فرهنگ ديدگاه و

 و شناسـي  جامعه منظر از يكي ديگري، و خود ميان تفاوت .هستند باز تعريف  صدد در رويكرد
  . ندهست شناسي نشانه منظر از ديگري
 و هراسـي   اسـالم  تـوان  مـي   فرهنگـي  شناسـي  نـشانه  اسـاس  بـر  و شـد  گفته كه آنچه طبق

 ضـديت  و اسـالم  فرهنگي هاي نشانه به غربي جوامع جديد رويكرد از اي نشانه هراسي را   ايران
  .دانست غربي فرهنگ با آن

             مكانيسم    مكانيسم طرد      

  ايجاد متن                   
  انباشت        
  اطالعات        
  كانيسم انتقال       م  
  مبادله        
  اطالعات        
  ها        مخزن متن       مكانيسم دخول  

 
  

  متن           متن- غير
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  گفتمان تحليل

 از يكـي  .گيرنـد  مـي  بهـره  تحقيق كيفي و يكم هاي روش از ارتباطي، مطالعات در وهشگرانپژ
 كه است گفتمان تحليل روش گرفته، قرار رشته اين نكارشناسا توجه مورد كه كيفي هاي روش
 ارتبـاط  فراينـد  بـه  ديگـر،  طرف از و متن در متجلي مادي محصول به طرف، يك از آن مفهوم
 فرايند يك گفتمان است، ديداري و مادي محصول يك متن، اگر ديگر، رتعبا به .است مرتبط
  .)8 :1385 بشير، (است شنيداري و ارتباطي

 مقـاالت  در البتـه . رفـت  كـار  بـه  1952 سـال  در هريس زليگ مقاالت در بار اولين گفتمان، تحليل
 رويكردي و بود فتهر كار به گشتاوري دستور توسعه در او مطالعات توضيح براي اصطالح اين هريس،

 از گرايانـه  صـورت  ديـدي  هـا  مقالـه  اين در هريس زليك .)210: 1952 هريس،( داشت ساختارگرايانه
 مـتن  و جملـه  به) ساختارگرايانه و (گرايانه صورت نگاهي صرفاً را گفتمان تحليل و داد دست به جمله

 .اند دانسته متن تحليل مقابل هنقط را گفتمان تحليل شناسان زبان از بسياري هريس، از بعد. برشمرد

 روش ترتيـب  ينه ا ب و كرد مطرح را گفتمان تحليل 1970 دهه در دايك وان هريس، از بعد
 اي رسـانه  هاي پيام تحليل و ارتباطي مطالعات در پذيرش قابل اي شيوه عنوان به گفتمان تحليل
  .)1388 بشير، (گرفت قرار پذيرش مورد

 تعريـف  بـه  تـوان  مـي  جملـه  از كـه  اند كرده مطرح ونيگناگو تعاريف گفتمان تحليل براي
  : كرد اشاره زمينه اين در فركالف

 درون عوامل ارتباط در را زباني واحدهاي پيام و معنا گيري شكل و تبلور چگونگي گفتمان تحليل
 رونب عوامل و) زباني نظام كل نيز و مربوطه زباني بالفصل محيط زباني، واحدهاي ]متن زمينه[ زباني
  .)8: 1379 فركالف، (كند مي بررسي ]موقعيتي و فرهنگي اجتماعي، زمينه [زباني

  
 را كلي مفهوم يك كه است هايي گزاره از اي مجموعه گفتمان كه گفت توان مي كلي طور به

 گفتار، نوشتار، يا متن وقوع زمينه اجتماعي، شرايط مجموعه گفتمان، تحليل در .گيرد مي بر در
 هر ها واژه .شود مي نگريسته كلي اي گزاره در ها، واژه و ساختار رابطه و كالميغير ارتباطات

 معاني گوناگون، اذهان در و وقوع شرايط در اما دارند را خود خاص مفهوم تنهايي به كدام
 با ويژهه ب اجتماعي، هاي زمينه در زبان كاربرد با گفتمان تحليل ، اساس اين بر .يابند مي متفاوتي
  .)1388 بشير،( دارد سروكار گويندگان ميان مكالمات يا تتعامال

 60 دهه در فوكو ميشل دست به سياسى فلسفه حوزه در گفتمان به نگرش از ديگرى نوع
 اساس بر. است شناسى زبان در گفتمان به رايج هاى نگرش از متفاوت بسيار كه شد گذارى پايه
 و گيرد مى بر در را اجتماع حوزه كل بلكه ،است زبان از تر بزرگ تنها نه گفتمان نگرش، اين
 نظريه در كليدى مفهوم. كند مى تحميل اجتماعى فاعالن يا ها سوژه بر را حقيقت هاى نظام

 است، بيان قابل زبان قالب در و است گزاره شبيه اگرچه حكم هر. است “حكم” فوكو، گفتمان
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. دهند مى شكل را گفتمانى بندى صورت يك حكم، چند مجموعه. نيست زبان جنس از ولى
  : كند مى تعريف گونه اين را گفتمان فوكو

 گفتمان باشند، مشتركى گفتمانى بندى صورت به متعلق كه زمانى تا را، احكام از اى مجموعه ما
 ها آن براى توان مى كه است احكام از محدودى تعداد از متشكل ]گفتمان[  ... ناميم مى

  . (Foucault, 1972: 117) كرد تعريف را وجودى شرايط از اى مجموعه
  

  گفتمان تحليل روش رويكرد
 شامل هم كه است اجتماعي ملاع يك بلكه ارتباط، ابزار تنها نه زبان گفتمان، تحليل منظر از

 متن. 1: از ندا عبارت گفتمان تحليل هايفرضپيش ترينمهم. است نوشتاري متون هم و رفتار
. است متفاوت هابرداشت شود،مي نگريسته متفاوت مختلف، يهاانسان توسط واحد گفتار يا
 شرايط در متني هر. 3. دارند ايدئولوژيك بار يمتنه ندارد، وجود طرفيبي يا خنثي متن هيچ .2
 هر. 4. دارد خود با هميشه را خود خالق رنگ رو اين از شود،مي توليد خاصي هايموقعيت و

 متن از كه قدرهمان معنا. 5. است مرتبط) سياسي لزوماً نه( اقتدار يا قدرت منبع يك به متني
 اين اساس بر. پذيردمي تأثير نيز فرهنگي و اجتماعية زمين يا بافت از شودمي ناشي
 نويسنده، بينة رابط دادن نشان. 1: از ندا عبارت گفتمان تحليل اهداف ترينمهم ها، فرض پيش
 عوامل (موقعيتي بافت و )زباني واحدهاي( متن فتبا تأثير ساختن روشن. 2. خواننده و متن

 بينة رابط ساختن آشكار. 4. گفتمان كننده توليد خاص موقعيت دادن نشان. 3...). و اجتماعي
 و اباذري... .( و هافرهنگ ها،رسانه متون، ة مطالع در جديدي روش ارائه. 5 .ايدئولوژي و متن

  )157 :1385 كريمي،
 بررسي براي گفتمان تحليل روش كارگيري هب اصلي دليل كه گفت توان مي اينجا در
 و متن، وراي در پنهان ايدئولوژي متن، هاي ناگفته گفتماني، محورهاي كشف غربي، نشريات
 اي رسانه طرح در قدرت كارگيري هب نهايتاً و قدرت، به نگاه قدرت، ساخت چگونگي

  .است اسالم جهان در معاصر اسالمي بيداري جديد رويكرد در هراسي  ايران وهراسي  اسالم
  
  گفتمان تحليل پيشنهادي شيوه
 روش” از مقاله اين در اما است شده ارائه گفتمان تحليل براي مختلفي هاي روش تاكنون
 كه (Practical Discourse Analysis Method (PDAM)) )پدام (“گفتمان تحليل عملياتي
 آزمايش مورد آن روايي علمي ةمقال و ة دانشگا يقتحق چندين در و شده ارائه بشير دكتر توسط

 مبتني كه فركالف روش با هايي شباهت روش اين 1.شود مي استفاده است، گرفته قرار ييدأت و
 تر عملياتي لحاظ به اما داشته) 1379 فركالف، ( “تبيين” و “تفسير” ،“توصيف” مرحله سه بر

   .است گرفته قرار هاستفاد مورد آن فرايندهاي انجام سادگي و بودن
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 ـ سطح سطح،ـ  سطح: از ندا عبارت سطوح اين. است تحليلي سطح پنج شامل روش اين
 در كه است هايي ويژگي داراي سطح هر. تر عميق و) عميق (عمق ـ عمق سطح، ـ عمق عمق،
  .شوند مي تشريح ادامه
 با كه تاس حاكم توصيف از نوعي) عمق ـ سطح (دوم و) سطح ـ سطح (اول سطح دو بر
 نوع در مزبور روش با آن اساسي تفاوت اما دارد؛ شباهت فركالف روش در “توصيف” ةمرحل

  .است تحليل انجام براي متن در موجود جمالت و كلمات انتخاب
 جمالتي و كلمات كشف صدد در “متن اصل از برداشت” نام با) سطح ـ سطح (اول سطح

 يك برداشت، اين. باشند تحقيق اهداف ستايرا در خاص معنايي بار داراي متن در كه است
 مراحل انجام براي و گزينش را تحقيق هدف با مرتبط جمالت همة كه است آگاهانه انتخاب
  .ندك مي درج پدام روش در تحليل اول ستون در بعدي

 ترين مهم و است گفتمان تحليل بخش ترين ظاهري و ترين سطحي تحليل، از سطح اين
 هايي صحنه يا ها ديالوگ تشخيص مختلف، نشريات خبري هاي زارشگ مورد در آن ويژگي
 ويژگي اين تشخيص نفس هم دليل همين به. هستند مقاله بحث با مرتبط ةزمين داراي كه است
  .گيرد مي قرار تحليل اول مرحلة  در و است سريال از تحليل نوعي مزبور، هاي گزارش در

 با همسان و شود مي ناميده “متن گرايش و گيري جهت” روش، اين در تحليل دوم سطح
 معاني اينجا در. است “كالم معناي” يعني فركالف، نگاه در تفسير فرايند دوم سطح از بخشي
 تركيبي و انفرادي شكل به ها آن ضمني و صريح معناهاي و كلمات قالب در تنها نه جمالت
 و جمالت گوناگون هاي رايشگ و ها گيري جهت به آن از فراتر كه گيرند مي قرار توجه مورد
  . شود مي توجه نيز تحقيق موضوع با مرتبط اما مختلف مسائل به نسبت  متن، خود نهايت در

 راستاي در و اينجا در. دهد مي نشان را ها گرايش و ها گيري جهت پدام، جدول دوم ستون
 دليل ستون، اين .است آمده كند، مي برداشت مرتبط جمالت از گر تحليل كه معنايي مقاله، بحث

  .دكن مي تبيين را آن معناي وكند  مي روشن متن ةخوانند براي را گر تحليل انتخاب
 ذيـل  كـه  اسـت  تحليـل  از عميق نيمه سطحي ،(PDAM) “پدام”روش با تحليل سوم سطح
 بخـش  بـا  همـسان  و آمـده  “مـتن  هـاي  گـرايش  ساير به توجه با توجيهي تحليل” نام با ستوني
 منظور كه آنجايي از. است “موضعي انسجام” يعني فركالف تفسير فرايند سوم سطح از ديگري

 در بحـث  بلكـه  نيـست،  مـتن  يك ياجزا تمامي بين كلي و فراگير انسجام برقراري« فركالف،
 در تحليـل  ،)218: 1379 فـركالف،  (».است متن يك از معيني بخش در انسجام برقراري ةزمين
 مـورد  آن در جـدول  هـاي  سـلول  ديگـر  بـا  ارتباط و سدر نمي خود نهايي سطح به مرحله، اين

  . گيرد نمي قرار بررسي
 گزارش كه است (PDContextual)ي بافت تشريح آيد، مي دست هب تحليل سطح اين از آنچه

 مرتبط معناي كه كند مي تالش گر تحليل مرحله اين در. است شده توليد آن خاص شرايط در
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 در گر تحليل مرحله، اين در حقيقت در. كند تبيين را متن خلق با مرتبط هاي بافت يا بافت با
  .است متنة پديدآورند ةاستفاد مورد هاي بينامتنيت و متن خلق ةزمين با متن ةرابط كشف صدد

 تفسير، ةمرحل از چهارم سطح با همسان ،)عمقـ  عمق (روش اين در تحليل چهارم سطح
 ةمرحل مرحله، اين. است فركالف نگاه در يينتب ةمرحل نيز و “متن ةماي جان و ساختار” يعني

 تالش مرحله اين در. است متن با مرتبط هاي فرامتن به توجه و متن ظاهري ساختار از خروج
 آشكار متن، ةنهفت “معاني” و ايجاد پلي متن با مرتبط هاي فرامتن و زمينه متن، ميان شود مي
 اين. گيرد مي صورت مرحله اين در ها آن از استنتاج و هم با جدول هاي سلول ةمقايس .شود

 .است پدام روش به گفتمان تحليل “عميق سطح” سطح،

 “تر عميق” سطح است، فركالف روش از خروج نوعي به كه گفتمان تحليل بعدي سطح
 تحليل مورد خبري هاي گزارش بر حاكم اجتماعي هاي گفتمان بررسي به كه دارد نام تحليل
 قرار توجه مورد همزمان فرامتن، و بينامتنيت  متن، مرحله، اين در .است آن معاني توليد براي
 كشف اجتماعي، ـ سياسي مختلف هاي گفتمان ةمقايس. شود مي ارائه نهايي تحليل و گيرد مي
 عناصر يا برتر گفتمان گزينش هم نهايت در و ها گفتمان اين از كدام هر اشتراك يا تفاوت نقاط
  .گيرد مي صورت مرحله اين در گفتماني برتر

 صورت گر تحليل و مفسر نهايي قرائت و داشته تام و كامل حضور گر تحليل يا مفسر اينجا در
 اصـلي  متن هاي فرامتن گر، تحليل و پديدآورنده هاي بينامتنيت زمينه، متن، از استفاده با كه گيرد مي
 و گرفتـه  قـرار  استفاده وردم گر تحليل گرايش با متن احتمالي هاي فرامتن و پديدآورنده گرايش با

 يـا  مـشي  خـط  شـكل  در بنـدي  جمـع  از نـوعي  كـه  اسـت  اينجا. گيرد مي صورت اساسي تحليل
 جديـدي  نظري كار كه است مرحله اين در ترتيب ينه ا ب. آيد مي وجود هب كالن بسيار رويكردهاي

 شـود    مي استفاده مورد يك تحليل از چه اگر  گفتمان، تحليل از گونه اين در يعني. گيرد مي صورت
 هـا  گرايش ساير به توجه با جديد، هاي ديدگاه به نيل و نبوده هدف تنهايي به مورد، اين تحليل اما
  .  برساند نهايي نتيجه به را نظر مورد تحليل تواند مي كه است نهايي هدف موجود هاي گفتمان و

 مختلف مطالب رجد براي پدام، روش در عمليات سازي ساده براي اگرچه كه است  هيبدي
 و مطالـب  درج  پنجم، و چهارم مراحل بودن تشريحي دليل به اما است شده استفاده ها ستون از

 كـه  اول سطح سه تر آسان درك براي اما نيست ضروري جدول در ها آن به مربوط هاي تحليل
 يـه توج و گـرايش  تعيـين  انتخـاب،  بـراي  گر تحليل حركت و متن با تعامل اوليه مراحل بيانگر
   .است نياز جدول به است، ها گيري جهت
 در معنـا  از بخـشي  پيـشنهادي،  شيوه از مرحله هر با كه يافت اطمينان توان مي اي شيوه چنين با
 معنـايي  هـاي  حلقـه  گفتمـان  تحليل پاياني مرحله در نهايت در وشود    مي روشن مختلف هاي حلقه
 در .)102: 1388 بـشير، ( دشو مي ارائه خواننده، تقرائ و ها برداشت پايه بر البته كامل معناي مزبور،
 بازه در را اروپا وآمريكا   مطبوعات از برخي اصلي و كلي رويكردهاي روش، اين از استفاده با ادامه
  .گيرند  مي قرار بررسي مورد ،1390 ارديبهشت تا 1389 اسفند زماني
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  آمريكا  مطبوعات گفتمان تحليل
  

  غرب با ايران سالة نصدپا و هزار دو جنگ   1جدول 
 

  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت
 با هيتوجي تحليل
 ساير به توجه
  متن هايگرايش

 بـه  را خـود  نفـوذ  دارد سعي ايران كه است آن امر واقعيت
 فــارس خلــيجتوليدكننــدة نفــت  كــشورهاي حــوزة سراســر
 هـاي  سـازمان  درون بـه  رخنه طريق از ايران. دهد گسترش
 كوشد مي عراق، جنوب و سعودي عربستان بحرين، در شيعه
  . گرداند ثبات بي را خود همجوار هاي دولت

 بر تسلط براي ايران تالش
  منطقه

 جويي سلطه روحيه
  ايران

 2500 طـول  در ايـران  و مـا  متقابـل  روابط پيشينة واقع، در
 بـا  بـار  نخـستين  براي ايران تمدن كه زماني از گذشته، سال
 هميـشه طـور تقريبـي       به امروز، به تا دش مواجه غرب تمدن
  .است بوده امان بي نزاعي

 و ايران تاريخي نزاع الگوي
  غرب

 الينحل و ذاتي خصومت
  ايران و غرب

 داشت اتكا و اطمينان خود نهادهاي به كه غرب گذشته، در 
 تـوأم  اسـت،  بوده برخوردار نيز نظامي جانبة همه برتري از و
 حفـظ  جهـت  نظامي برتري آن كاربرد جهت راسخ عزمي با

 كـردن  مهـار  بـراي  را خود توانايي خود، هاي ارزش و اصول
  .است رسانده اثبات به ايران هاي بلندپروازي

 غرب توانمندي و قدرت
  ايران مهار در

 راهكار نظامي مداخله
 كنترل براي مناسب

  ايران

: زبـان  ،)1390 فـروردين  10 (2011 سمـار  30  :نـشر  تاريخ آمريكا،: نشر محل ،)آنالين (ريويو نشنال : منبع
  .ليسي جيم: نويسنده انگليسي،

 چه ميانه اين در تركيه اما ندارد، مشخصي جايگاه ربـع وامـاق داريـبي در رانـاي   2جدول 
  دارد؟ هيجايگا

  

 هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت
  متن

 توجه با هيتوجي تحليل
  متن هايگرايش ساير به

 جايگـاه  اسـت،  زده تكيه قدرت مسند بر اسد كه زماني تا
 زمـاني  و (اگـر . شد خواهد تر مستحكم تنها منطقه در ايران
 بـا  كـشور  آن روابـط  كند، تغيير سوريه حاكمة تهيئ) كه

 تغييـر  منطقـه  در افراطي هاي گروه و كشورها ساير و ايران
 تهـران  و دمـشق  صميميت ميزان اما كرد، نخواهد نماياني
 بـراي  عظيمـي  پيامـدهاي  امر همين و يافت خواهد كاهش
 اسـالمي  جهـاد  و حمـاس  اهللا، حـزب  همچون هايي سازمان
  .داشت خواهد

 در ايران جايگاه استحكام
 وجــــود بــــا منطقــــه
  سوريه هاي حمايت

 ســوريه حكومــت در تغييــر
 معـادالت  در تغييـر  موجب
 دربـاره  خـصوص   بـه  منطقه
  دشو مي ايران

 تـا  نيـست  بيش نگينير تركيه “سنيِ” هويت به زدن دامن
 شـيعه  و سـني  بـر  تكيه  .كند تحريك يكديگر با منازعه به را ايران و تركيه

 و ايـران  جدايي راه بودن
  تركيه

 مهم عاملي مذهبي اختالفات
 ايران بين نزاع و تفرقه براي

ــر و ــشورهاي ديگ ــني ك  س
  مذهب

  

 فـروردين  9 (2011 مـارس  29  :نـشر  تـاريخ  مريكا،آ: نشر محل ،UFFPOST WORLD ورلد پست هاف: منبع
  . ــــــــــ: نويسنده انگليسي،: زبان ،)1390
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   ليبي و ايران“دكترين اوباما”   3جدول 
 

 به توجه با هيتوجي تحليل  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت
  متن هايگرايش ساير

 ايـن  تـا  هنوز عرب كشورهاي قيام
 است، نكرده سرايت ايران به زمان

 ضـد  جنـبش  رهبـران  كـه  هرچند
 همدردي حس نژاد احمدي] آقاي[

 خـود  پشتيباني و عرب ملل با خود
  .اند داشته ابراز را آنان از

 الگوي را منطقه انقالبات سبز جنبش
  دهند مي قرار خود قيام

 كشورهاي مانند سرنوشتي
  .است ايران انتظار در عربي

 انگليـسي، : زبـان  ،)1390 فروردين 9 (2011 مارس 29  :نشر تاريخ مريكا،آ: نشر محل ، NSTION نيشن: منبع
 Rabert Dreyfuss رابرت دريفوس: نويسنده

  ايران مرگبار صادرات   4جدول
 

 به توجه با هيتوجي تحليل  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت
  متن هايگرايش ساير

ــاً ــم تقريب ــان ه ــا زم ــدن آزاد ب  ش
 عبـداهللا  شيخ شده، توقيف هاي كشتي

 امـارات  خارجـة  امـور  وزيـر  ائد،ز بن
 كـه  كرد متهم را ايران عربي، متحده

 اعـزام  و اسـلحه  قاچـاق  بـه  توسل با
 خليج كشورهاي به خرابكاران پنهاني

 كـردن  ثبات بي« راستاي در ،]فارس[
 توطئـه  بـه  دسـت  مزبور، كشورهاي

  ».است زده

 كشورهاي ثباتي بي در ايران منافع
 تانعربس و بحرين مانند منطقه عربي

  است سعودي

 در تروريسم اصلي ،ريشه ايران
  منطقه

 كـردن  آزاد(رويـداد  ترين تازه تنها اين
 در) مالـت  توسـط  شـده  توقيف كشتي
 حكايـت  كه رويدادهاست از اي زنجيره

 ايـران  كنـوني  رهبـران  كه دارد آن از
 كوشـــشي بـــا انـــد گرفتـــه تـــصميم

 برافـروختن  راهِ در يافتـه  تجديدحيات
 از خـارج  در “مياسـال ” انقـالب  شعله

 اقوام رستاخير به خود، كشور مرزهاي
 دموكراتيـك  هاي انقالب پاية بر عرب

  .دهند نشان واكنش

 با منطقه كشورهاي در ايران دخالت
  انقالب صدور هدف

 ريشه ايران تروريستي حمالت
  دارد اسالمي انقالب در

 فـروردين  17 (2011 آوريـل  6  :نـشر  آمريكا،تـاريخ : نشر ، محلNEW YORK POST پست نيويورك : منبع
  .AMIR TAHERI طاهري امير: نويسنده انگليسي،: زبان) 1390
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  كند؟ مي پيدا ارتباط ايران به تماماً ليبي ماجراي آيا   5جدول 

  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت
 توجه با هيتوجي تحليل
 هايگرايش ساير به

  متن
  مـثالً  همانند آميز، جنون واقعاً اي شيوه به هرگز ايرانيان
 حـسين  صـدام  حـد  در حتي يا و اند نكرده عمل قذافي،
 و مــسئوليتي بــي از حــاكي كــه كــاري بــه دســت نيــز
 را جنـگ  آتـش  برافـروختن  خطر و باشد مالحظگي بي

 كـشور  يـك  داراي هـا  آن. انـد  نـزده  باشـد  دربرداشته
 بايد كه گرامي ميراثي و ملموس، و عيني ثروت واقعي،

 كـه  رنجي و درد و هستند آيد عمل به محافظت آن از
 قـوت  به هنوز آمد وارد آنان بر عراق و ايران جنگ از

   است باقي خود

ــاوت ــرد تف ــران عملك  در اي
 به غرب با ديپلماتيك روابط

ــسبت ــشورهاي ن ــه ك  منطق
  ليبي و عراق مانند

 شـدن  حـل  بـه  ايـران  تمايل
ــسا ــق از لئم ــامالت طري  تع
 توجه جاي هب غرب با سياسي

  )جنگ (سخت قدرت به

 نيـز  تـرس  ايـن  منطقه مذهب سني كشورهاي همة در
 تـرك  را عـراق  مريكـا آ كه زماني مبادا كه دارد وجود
 بـه  عـراق .دهد نشان گرايش ايران سوي به عراق كند،
 ايـران  و هـست  نيز عرب است، شيعه كه اندازه همان
 محـسوب  نيـز  عجـم  است مسلمان كه اندازه همان به
 متنفرنـد،  اعـراب  از ايرانيـان  كـه  اندازه همان. شود مي

 آنـان  احساس اين و. دارند نفرت ايرانيان از نيز اعراب
 ظهـور  از قبـل  سال هزار از كم دست يكديگر به نسبت
  .است داشته ادامه تاكنون) ص (محمد حضرت

 و عرب از ايراني ديرينه تنفر
نبـود   سـبب  ايراني از عرب
 عربـي  كشورهاي بين ارتباط

  شود مي ايران با

 و ديپلماتيـك  روابط بست بن
ــين ــي بــ ــران فرهنگــ  ايــ

 سـبب  بـه  عربـي  وكشورهاي
  قوميتي اختالفات

 بـه  دهـد،  مـي  شكنجه كشد، مي را خود ناراضيان ايران
 آن مـن  تصور. كند مي تجاوز آنان به و افكند مي زندان
 هـا  خيابان به خاورميانه سراسر در كه كساني كه است
 جوانـان . ندارنـد  ايران نظام به گرايشي چهي اند، ريخته
 هـا  خيابـان  در تظاهرات به كه كشورهايي ساير و مصر
 هـا  مريكـايي آ ما از آنقدرها است ممكن اند آورده روي

 آنـان  سـتمگر  حكمرانـان  از ما كه چرا نيايد، خوششان
 را مـا  هـاي  انديـشه  و افكار مسلماً اما ايم، كرده حمايت
 موضـعي  در را مـا  نهايـت  در امـر،  اين  دارند، دوست
  .دهد مي قرار ايران عليه نيرومند بسيار

 عرب انقالبيون گرايش عدم
 كـشتار  دليـل  بـه  ايـران  به

  گذشته هاي سال

 بـين  در ايـران  مقبوليت عدم
ــردم ــه م ــه منطق  خــصوص ب
  جوانان

 انگليـسي، : زبـان  )1390 فـروردين  14 (2011 آوريـل  3  :نـشر  تـاريخ  مريكا،آ: نشر محل ،TIME تايم : منبع
  .JOE KLEIN  كالين جو: نويسنده
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  خاورميانه در تر بزرگ بازي: ايران   6جدول 

 توجه با هيتوجي تحليل  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت
  متن هايگرايش ساير به

 در شـطرنج  هاي حركت تمام ايران بحث حقيقت، در
 دوره ايـن  پايـان  در. كنـد  مي تر پيچيده را منطقه اين

 هئلمس اين با است ممكن ناكامي يا موفقيت ها آشوب
 شـدن  تبديل براي خود هاي طلبي جاه به ايران آيا كه
 پوشـانيده  عمـل  جامه منطقه نيروي قدرتمندترين به

  .گرفت خواهد قرار قضاوت مورد نه، يا است

 ناكامي و موفقيت وابستگي
 جاه به منطقه انقالبات
  ايران هاي طلبي

 ستيالا به تمايل و طلبي جاه
 اصلي خواست منطقه بر

  ايران

 بـراي  تهديـد  بزرگترين چشم به ايران به ها سعودي
 از بـسياري  با و نگرند مي خود اي منطقه هاي طلبي جاه

 تهــران كــردن محــدود بــراي مريكــا آهــاي تــالش
  .اند كرده همكاري

 با منطقه كشورهاي همكاري
 سازي خنثي براي ها غربي

  ايران هاي فعاليت

 ايران قدرت نكرد محدود
 بعضي اصلي خواست

  منطقه كشورهاي

 رسـيده  نتيجـه  ايـن  بـه  سفيد كاخ اخير هاي هفته در
 چيـز  اسد آقاي بركناري صورت در سوريه كه است
 در و. ايرانيـان  تـا  داد خواهـد  دسـت  از را تـري  كم

 آقـاي  جنگ شوراي در ها بعضي كه طور همان نتيجه،
 در كننـدگان تظاهر اگـر  كردنـد،  اشـاره  آن به اوباما
  .بود خواهد بعدي كشور ايران شوند، موفق سوريه

 به بيشتر سوريه در انقالب
 ايران ضرر به وآمريكا  نفع

  است

 ايران در انقالب سرنوشت
 بستگي سوريه سرنوشت به

  دارد

 فـروردين  13 (2011 آوريـل  2  :نشر تاريخ مريكا،آ: نشر ، محلNEW YORK TIMES  تايمز نيويورك : منبع
  .DAVID SANGER  سنجر ديويد: نويسنده انگليسي،: زبان )1390

 ايران با روابط قراري بر به مصر مثبت نظر  7جدول 

  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت
 توجه با هيتوجي تحليل
 هايگرايش ساير به

  متن
 هايش كمك و منطقه در ايران فزاينده قدرت و نفوذ
 نـه   خـود،  خاك از خارج در تروريست هاي گروه به

 مـذهبي  سني عرب هاي كشور بلكه ،صهيونيسم فقط
 عربـي،  متحـده  امـارات  سعودي، عربستان همچون
  . است افكنده مخاطره به نيز را مصر آري، و، اردن،

 در تروريسم حامي ايران
 خطر احساس و منطقه

 قدرت از منطقه كشورهاي
  ايران

 براي تهديدي ايران
  منطقه كشورهاي

 پـس  كه مصر موقت دولت ناگهاني شدن مند عالقه
 بـه  اسـت،  آمـده  كـار  روي مبارك دولت سقوط از

 از عالمتـي  روحـانيون  بـا  كشورش روابط گسترش
 تنها كه دارد مي ارسال ايران حاكمه  تهيئ به ضعف
  .تحريك آنان شود موجب است ممكن

 رابطه ايجاد به مندي عالقه
 دولت ضعف نشانه ايران با

  مصر

 ايران رابطه مجدد برقراري
 افزايش باعث مصر با

  شود مي ايران قدرت

 عمـدة  اهداف از يكي كه ايران مهار راه در كوشش
 چـشمگيري  نحو به مصر حمايت بدون ست،آمريكا
  .داد خواهد دست از را خود كارآيي

 تنهاآمريكا  توسط ايران مهار
  مصر طريق از

 مصر و ايران رابطه قطع
 قدرت اعمال  برايهيرا

  منطقه در آمريكا
: زبـان  )1390 فروردين 22 (2011 آوريل 11  :نشر تاريخ ،آمريكا  :نشر ، محل NEWSMAX نيوزمكس : منبع

   .JUDITH MILLER ميلر جوديت: نويسنده انگليسي،
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  مصر و ايران ميان روابط در تجديدنظر   8جدول 

 ساير به توجه باهي توجي تحليل  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت
  متن هايگرايش

ــان رســمي روابــط ازســرگيري  مي
 شـدن  سپري از پس مصر، و ايران

 روابـط،  ايـن  قطع زمان از سال 31
ــد مــي ــدهاي توان  در وخيمــي پيام
   .باشد داشته منطقه

 ميان ديپلماتيك روابط تجديد از نگراني
  .مصر و ايران

 خواست مصر و ايران رابطه عدم
  منطقه كشورهاي و غرب اصلي

 انگليـسي، : زبـان ) 1390 فـروردين  31 (2011 آوريـل  20  :نـشر  تـاريخ  ،آمريكـا : نشر محل ،NATIONAL  نالشن منبع
  .MICHAEL THEODOULOU  تئودولو مايكل: نويسنده

  كنند جلب راآمريكا  دشمنان نظر كنند مي سعي ها صريم  9جدول 

 يرسا به توجه باهي توجي تحليل  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت
  متن هايگرايش

ــران ــت و اي ــد دول ــصر جدي  روز م
 سـرعت  به كه كردند اعالم دوشنبه

 كـه  خـود  روابـط  گرمـي  طـرف  به
 گراييـده  سـردي  به رو دهه چندين
 اكنــون و رونــد مــي پــيش بــه بــود

ــا ــسم ،آمريك  عربــستان و صهيوني
 روابط اين كه هستند نگران سعودي
 خاورميانـه  پذير آسيب قدرت توازن

  .بزند برهم را

  است بهبود رو مصر و ايران روابط
 مصر، و ايران روابط فزايشا

 صهيونيسم ،آمريكا براي تهديدي
  .ايشان حاميان و

  2011 آوريـل  19  :نـشر  تـاريخ  ،آمريكـا : نـشر  محـل  ،WALL STREET JOURNAL  جورنـال  اسـتريت  وال: منبع
  .MATT BRADLEY   برادلي مت:  انگليسي، نويسنده: زبان) 1390 فروردين 30(
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 رساند مي اثبات به را عراق در ايران نفوذ خطر عام، قتل  10جدول 

 بـه  توجـه  بـا  هيتوجي تحليل  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت
  متن هايگرايش ساير

ــالي در ــه ح ــا  ك ــودآمريك  را خ
 اگـر  بيـشتر،  ساختن خارج آماده
 از خـود  نيروهـاي  همـه،  نگوييم
 ايـران  فراگير نفوذ د،كن مي عراق
 هميـشه  از بـيش  كـشور  اين در

 اكنـون  و. است شده كننده نگران
 امنيتـي  نيروهاي آور مرگ حمله
 ايران مخالف گروه يك به عراق
ــه ــل در ك ــراق داخ ــدگي ع  زن
 سـناتور  كـه  اي حملـه  ــ  كند مي
 يـك  را آن درستي به كري جان
 هـاي  زنـگ  بايـد  ـ ناميد عام قتل

 مــورد در واشــنگتن در را خطــر
 المـــالكي، نـــوري سرســـپردگي

 تهران نظام به عراق وزير نخست
  .درآورد صدا به

 امور  در ايران ةكنندنگران دخالت
  عراق داخلي

 هايناآرامي اساسي عامل ايران
  منطقه

 بــراي ويــژه اي وظيفــه واشــنگتن
 در پـذيري  مـسئوليت  درخواست

 اعـضاي  شـدن  كـشته  (مورد اين
 بــه را) خلــق مجاهــدين سـازمان 

 گيـتس  رابـرت  زيـرا  دارد، هدهع
 ايـن  از قبـل  روز يـك  دفاع وزير
 مـالكي  با و شده بغداد وارد حمله

 نفـوذ  مـورد  در و كـرده  مالقات
 هشدار منطقه در ايران خطرناك

 ايران خارجه امور وزير. بود داده
 اعالم كشتار اين از پس روز يك
 دولـت  حركـت  ايـن  از ما«: كرد
 گـويي  ،»كنـيم  مي قدرداني عراق

 بغداد در ايران برتري خواست يم
  .دهد نشان را

 اساسي عامل ايران اسالمي جمهوري
  عراق در خلق مجاهدين اعضاي ترور

 اوضاع در ايران ةرويبي دخالت
 به خصوص منطقه كشورهاي

  عراق

 فـروردين  27 (2011 آوريـل  16  :نـشر  تـاريخ  ،آمريكـا : نـشر  محل ، BOSTON GLOB گلوب بوستون: منبع
  .سرمقاله: نويسنده انگليسي: انزب) 1390
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  دمشق ـ تهران محور  11جدول 
 به توجه با هيتوجي تحليل  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت

  متن هايگرايش ساير
 سـرگرم  ايرانـي  تيراندازان تك كهنآ بر  مبني هايي گزارش

 بـه  سـوريه  طلـب  دموكراسـي  مبـارزان  درآوردن پاي از
 و نظـامي  عميق ارتباطات به توجه با هستند، گلوله ضرب

  .است تأييد قابل رژيم، دو ميان امنيتي ـ اطالعاتي

 در ايران نظامي دخالت
 بردن ميان از و سوريه
 حفظ جهت در مخالفين

  .خود منافع

 در ايران دخالت اصلي عامل
 برقراري از جلوگيري سوريه

 كشور اين در دموكراسي
  است

 بـه  ايـران  نژاد، احمدي ]آقاي [جمهوري رياست دورة در
 بخـشيده  گـسترش  نماياني حد در سوريه در خود حضور
 بـه  متعلـق  “اسـالمي  فرهنگي مركز” 14 كم دست. است
 صـدها  و اسـت  شده داير سوريه گوناگون نقاط در ايران

 بـه  ايـران  سـبكِ  به تشيع شناساندنِ جهت مبلّغ روحانيِ
 گونـه  مينه بردن كار به. اند شده اعزام سوريه به ها سوري
 و داشـته  آميـزي  موفقيـت  دسـتاورد  لبنـان  در ها تاكتيك
 “ايرانيـزه ” را لبنـان  شـيعة  اقليت جامعة از بزرگي بخش
  .است كرده

 در ايران نفوذ گسترش
 طريق از لبنان و سوريه

 و تبليغي هايفعاليت
  .فرهنگي

 افزايش از غرب نگراني
  .منطقه در ايران متحدان

 حـضور  لبنان و سوريه طريق از است توانسته عمالً ايران
 پاسـداران  سـپاه  افـراد . كنـد  تثبيـت  مديترانه در را خود

 و گـرفتن  پهلـو  مختص تأسيسات تاكنون، اسالمي انقالب
 گـسترش  را الذقيه سوريِ بندرِ در ها كشتي انداختن لنگر
 كـه  آنچـه  پيـدايش  بر است درآمدي پيش اين و اند داده
 شمار به دريايي و هوايي رعيا تمام مجهز پايگاه يك احياناً
  .رفت خواهد

 هايپايگاه گسترش
  منطقه در ايران نظامي

 نظامي قدرت افزايش
  نزديك اي آينده در ايران

 ايـران  سـال،  همـه  ايـن  گذشـت  از پـس  كه نيست بعيد
 در هـوادارانش  از تعـدادي  با ارتباط و تماس در اي شبكه
 وريهسـ  امنيتي ـ  اطالعاتي تشكيالت درون و ارتش درون
 سـاختن  دلگـرم  بـراي  اسـت  ممكـن  و باشد كرده ايجاد
 و اسد گرفتة قرار تنگنا در رژيم درون در افراطي عناصر

ــشويق ــر آن ت ــه عناص ــة ب ــرد ادام ــا [نب ــالفين ب  ،]مخ
 .باشد كرده آغاز را ارتباطي شبكة اين از برداري بهره

  

 اسالمي جمهوري نفوذ
 سيستم در ايران
-بهره و سوريه اطالعاتي

 راستاي در آن از ريبردا
  .خود منافع
 و اطالعاتي سيستم
 و وابسته سوريه امنيتي
 جمهوري نظر زير
 و هدايت ايران اسالمي
  .شودمي هيدجهت

 ايران اطالعاتي سيستم
  .منطقه در اساسي تهديدي

 آغـاز،  همـان  از سـوريه،  مـردم  قيام به تهران هاي رسانه
 توصـيف  در آنـان . اند زده »ميونيسهيص توطئة« برچسب
 همـين  نيـز  ايـران  خود داخل در طلبي دموكراسي جنبش
 روحـانيون  .م 2009 سـال  در. انـد  برده كار به را عبارت
 تبريـز  و تهران هاي خيابان در كه كساني كه شدند مدعي
 بلكـه  جـو،  مـسالمت  تظاهركننـدگاني  نـه  انـد  شده كشته

 مـستحق  و “كـافر  و مونيـس يهص” كـارگزاراني  و مأموران
  .ندا بوده مرگ

 افكار نمودن منحرف
-رسانه سوي از عمومي

 در اسالمي جمهوري هاي
 منطقه رخدادهاي مورد
 و) سوريه ويژه به(

 به داخلي وقايع همچنين
 و زني برچسب ة وسيل

  .توطئه توهم ايجاد

  ة انداز از بيش جانبداري
 از ايران هايرسانه
 فريبي عوام و متحدانش

 اسالمي جمهوري هايرسانه
  .خود منافع حفظ اساس بر

  2011 آوريـل  7 :نـشر  تـاريخ  ،آمريكـا : نـشر  محـل  ،WALL STREET JOURNAL  جورنـال  اسـتريت  وال :منبـع 
  .AMIR TAHERE   امير طاهري:  انگليسي، نويسنده: زبان) 1390  ارديبهشت27(
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  دارند نظر زير را عراق روحانيون،   12جدول 
 به توجه با هيتوجي ليلتح  متن هايگرايش ساير  متن اصل از برداشت

  متن هايگرايش ساير
 دموكراسـي  اينكه بر مبني زياد هاي نگراني ميان در
 پـذير  آسـيب  حـال  در اي فزاينـده  طـور  به عراق در

ــدن ــل در ش ــدهاي مقاب ــي تهدي ــي داخل  و سياس
 عـراق  وزيـر  نخـست  المـالكي،  نوري است، اقتصادي

 نيـروي  هـزار  50اينكه   مورد در را خود موضع قوياً
 خـاك  .م 2011 سـال  در مقـرر  مهلت تا ييآمريكا
. دكــر تكــرار كــرد خواهنــد تــرك را كــشور ايــن

 اقدام اين از كه اي اصلي طرف كه نيست آور تعجب
 ايـران  اسـالمي  جمهـوري  دوبـاره  بـرد  خواهد سود
  .است

آمريكا  خروج در ايران منفعت
 با آنة مقابل و منطقه از

 دموكراتيك حكومت برقراري
  .عراق در

 در اساسي مانعي ران،اي
 ايجاد و ثبات برقراري
 در دموكراتيك هايحكومت

  .باشدمي منطقه

 1980 دهـه  در عـراق  و ايران جنگ فاجعه باوجود
 هـاي  خـشونت  ايجـاد  بـراي  ايـران  هاي تالش و .م

آمريكـا   تهـاجم  از بعد عراق در وحشتناك اي فرقه
 در واقع، در عراق با ايران روابط ،.م 2003 سال در
 باشـد،  مـي  كـاهش  حال درآمريكا   حضور كه اليح

 يـك  طريـق  از يعنـي . اسـت  شـده  تر نزديك بسيار
 تـرين  بزرگ اكنون ايران اقتصادي، هاي توافق رشته
 روابـط  چنـين  هـم  ايران. است عراق تجاري شريك
 شـيعه  طرفداران طريق از را اي كننده تعيين سياسي
 دولـت  بـا  عـراق  شيعيان ائتالف و صدر مانند خود
 مطيـع  و ضعيف دولت يك. است كرده ايجاد بغداد
 بـه  عـراق  از داد خواهـد  اجـازه  ايـران  به بغداد در

 ايـران  اي منطقه گسترده نفوذ براي سكو يك عنوان
  .كند استفاده

 عراق ازآمريكا  نشينيعقب
 روابط گسترش در مهم عاملي

 و عراق با ايران ديپلماتيك
  .منطقه در ايران قدرت افزايش

 و نفوذ گسترش از نگراني
  .منطقه در ايران سلطه

 5 (2011 آوريـل  25  :نـشر  تـاريخ  ،آمريكا : نشر محل ،FRONTPAGE MAGAZINE مگزين پيج فرانت :منبع
  .FRANK CRIMI   كريمي فرانك: نويسنده ، انگليسي: زبان )1390 ارديبهشت

  

  شود مي تر عصبي ايران حاكمة تئهي و گيرد مي شدت سوريه بحران   13جدول 

 متن هايگرايش ساير متن اصل از برداشت
 به توجه با توجيهي تحليل
 متن هايگرايش ساير

 كـه  ايرانيـان  روي اسد بارخون حكومت سرنگوني
 بـه  عـرب،  سـني  هـاي  قدرت مقابل در سوريه از

 شدت به كنند مي حمايت سعودي، عربستان ويژه
 وجـود  از آنـان  كـه  چـرا  گذاشـت،  خواهـد  تأثير

 مرز از اسلحه حمل براي مسيري منزلة به سوريه
 اضـطراب . كننـد  مـي  استفاده اهللا حزب براي لبنان
 اخير هفتة شش طي سوريه در قيام بابت از ايران
 ميـان  جملـه  از ايـران،  بر حاكم قشر در تفرقه به

 رهبـر  اي، خامنـه  علـي  اهللا آيت جانبدار هاي جناح
] آقاي [اش، تشريفاتي جمهور رئيس و كشور، عالي

 .است بخشيده شدت نژاد، احمدي محمود

 سوريه حكومت اضمحالل
 .ايران براي جدي تهديدي

 و ايران سرنوشت وابستگي
 يكديگر به سوريه

 ارديبهـشت  13 (2011 مه 3  :نشر تاريخ ،آمريكا: نشر محل ،WEEKLY STANDARD استاندارد ويكلي :منبع
  .STEPHEN SCHWARTZ  شوارتز استيون: نويسنده انگليسي،: زبان )1390
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  راهبردي فرصت يك رفتن دست از و ايران سوريه،  14جدول 
 متن هايگرايش ساير متن اصل از برداشت

 بـه  توجـه  بـا  تـوجيهي  تحليل
 متن هايگرايش ساير

 هـا  علـوي  قدرت ساختار و اسد بشار اگر 
 كـه  اسـت  بعيـد  شـوند،  خارج صحنه از

 ادامـه  خود بقاي به تهران ـ دمشق محورِ
 هـاي  بلنـدپروازي  به چيزي چنين و دده

. آورد خواهـد  وارد اي عمـده  ضربة ايران
 مـؤثر  نحـوي  بـه  اسـد  رژيـم  عمر پايان
 در بـازيگري  بـراي  تهـران  كـه  را كانالي
 خاورميانـه،  سياسـت  تـر  گـسترده  صحنة

ــرار و حمــاس و اهللا، حــزب از حمايــت  ق
 همچـون  آمريكـا  ديرينه پيمانان هم دادن

ــستان ــعودي عرب  موضــع در اردن و س
 مـسدود  كنـد،  عبـور  آن از بايـد  تدافعي
 هم باز ايران كه نيست شك. كرد خواهد
ــدادهاي توانــست خواهــد  را منطقــه روي
 دادن دسـت  از امـا  دهد، قرار تأثير تحت
 ايـران  بـراي  را تأثيرگـذاري  ايـن  سوريه
 دوران در. سـاخت  خواهد دشوارتر بسيار

 كـه  سـوريه  بعـدي  زمامـداران  حكومت
 آن مـذهبان  سني اكثريت ميان زا احتماالً
 دوشـادوشِ  آمد، خواهند كار روي كشور

 و معنـي  هيچ ديگر كشيدن صف ايرانيان
ــومي ــراي مفه ــداران آن ب ــد زمام  جدي
 ايــران صــورت، آن در. داشــت نخواهــد

 خواهد تأمين را سوريه منافع از يك كدام
 برقراركننـدة  يك نقش ديگر ايران كرد؟
 نخواهـد  ايفـا  عراق با رقابت در را توازن
 و نفــت توانـست  خواهـد  دمـشق  و كـرد 
 ديگـر  كـشورهاي  از را خـود  مـالي  منابع
 ميـان  ويژة روابط عمر پايان و كند تأمين

 كـــه را آن احتمـــال ايـــران، و ســـوريه
 هـاي  بلنـدي  از خـروج  بـه  ها صهيونيسم

 خواهـد  تـر  قـوي  دهنـد  رضـايت  جوالن
 .ساخت

 حكومت با ايران منافع خوردن گره
  .سوريه در هاعلوي
 قدرت كاهش و ايران محدوديت

 روي صورت در آن ايمنطقه نفوذ
 اهل اكثريت با حكومتي كارآمدن

  .تسنن
 ايران ميان مشترك منافع وجود عدم

  .اسد بشار از پس سوريه و

 .منطقه در ايران متحدان كاستن

 مـه  3  :نـشر  يختـار  ،آمريكا: نشر محل COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS خارجي روابط شوراي :منبع
  .STEVEN COOK   كوك استيون:،نويسنده انگليسي: زبان) 1390 ارديبهشت 13 (2011
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  بود؟ شده نزديك حد چه تا ايران با جنگ به مريكاآ 15جدول 

 متن هايگرايش ساير متن اصل از برداشت
 سـاير  به توجه با توجيهي تحليل
 متن هايگرايش

 ايـن  به صهيونيسم م، 2005 سال در
 اي ضـربه  توانـد  نمـي  كه رسيد نتيجه
 اي هـسته  تأسيـسات  بـه  كننده منهدم
 كـه  اسـت  اي نكتـه  ايـن . بزنـد  ايران

ــشرية ــاآرتص ن ــد ه ــيش روز چن  پ
ــاره ــزارش اش درب ــناد. داد گ ــه اس  ب
 فــاش لــيكس ويكــي از آمــده دســت

 در صهيونيـسم  مقامـات  كه سازند مي
 بـــه .م 2005 ســـال دســـامبر مـــاه

 كـه  دادند طالعا امريكا هاي ديپلمات
 حملـة  گونـه  هـيچ  به مبادرت امكان«

 . »ندارد وجود ايران عليه نظامي

 ايران نظامي باالي قدرت
 براي منطقه در ايران بالقوه خطر

 جنگ برافروختن

 ممكـن  كه گفت ها مريكاييآ به لويت
 بـه  ديگر سال 3 يا و 2 تا ايران است
 امـا  يابـد،  دسـت  اي هسته هاي سالح
 ممكـن  بـرآورد  اين كه داشت اذعان
 صهيونيـسم  «زيرا نباشد، صحيح است

 اي هــسته برنامــة از دقيقــي شــناخت
 .»ندارد ايران سرّي

 ايران اي هسته برنامه بودن مخوف
 آميز صلح غير دادن نشان در تالش

 ايران اي هسته برنامه بودن

 23 (2011 آوريـل  12  :نـشر  ،تـاريخ آمريكـا  : نـشر  ،محـل  NATIONAL INTERNET  اينترنـت  نـشنال  :منبع
  . پربل.ا كريستوفر: ،نويسنده انگليسي: زبان )1390 فروردين

  اروپا مطبوعات گفتمان تحليل
  
  

  نوين خاورميانة در ايران قبال در اي تازه مشي خط  1جدول 
  

 بـه  توجـه  با توجيهي تحليل متن هايگرايش ساير متن اصل از برداشت
 متن هايگرايش ساير

 تهديدكننـده  نيروهـاي  اين از يكي
 متمـايزي  و برجسته صورت به كه
 خطرآفـرين  نيروهـاي  ساير بين در

 اسـت  ايران نظام كند مي خودنمايي
 اسـت  ايستاده منتظر كناري در كه
 از و بـشمارد  غنيمـت  را فرصت تا

 در وقفـه  بـي  دگرگـوني  حالـت  اين
 و گرايـي  اصـول  صدور براي منطقه
 .ببرد سود خود اسالمي گري افراط

 و منطقه اوضاع نابساماني و آشفتگي
 اسالمي جمهوري طلبي فرصت  از نگراني
 خود سيطره و نفوذ گسترش جهت ايران
 هايفعاليت از گيريبهره با منطقه بر

 .تبليغي

 ةمنطق براي بزرگ تهديدي ايران
 .است خاورميانه

 ،)1389 اسـفند  17 (2011 مـارس  8  :نـشر  تـاريخ  انگلستان: نشر محل ،NDEPENDENT اينديپندنت  :منبع
  .كالرك توني لرد: نويسنده انگليسي،: زبان
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  ايران با آشتي براي جديد مصر آمادگي  2جدول 
 بـه  توجـه  بـا  تـوجيهي  تحليل متن هايگرايش ساير متن اصل از برداشت

 متن هايگرايش ساير
 ايران سفارت كاردار با مالقات در العربي آقاي
 اين از ددار قصد قاهره كه نمود تأكيد مصر در
 جملـه  از جهـان،  كـشورهاي  همه دوست «پس
 مصهيونيس و مريكاآ گشايش، اين. »باشد ايران

 در را جديـدي  عصر اما كرد، خواهد ناراضي را
 .گشود خواهد مصر ديپلماسي

 جهت در مصر نوين ديپلماسي
 .ايران با روابط گسترش

 مصر ديپلماتيك مناسبات افزايش
 وآمريكا  براي تهديدي ايران و

 .مصهيونيس

: زبـان ) 1390 فـروردين  17 (2011 آوريـل  6  :نـشر  تـاريخ  فرانـسه، : نشر محل ،LE FIGARO  فيگارو: منبع
  .GEORGES MALBRUNOT   مالبرونو ژرژ: نويسنده فرانسوي،

  كند باز تهران با رابطه در را “جديدي صفحة” است آماده  مصر  3جدول 
 متن هايگرايش ساير متن اصل از برداشت

 به توجه با توجيهي تحليل
 متن هايگرايش ساير

 25 شـورش  از را خـود  حمايـت  ايـران  مقامات
 سـاختند  خاطرنشان و داشتند ابراز مصر در ژانويه
 ايـران  انقـالب  از كـه  است انقالبي از صحبت كه
 با اساس بي و پوچ كامالً بيان يك. است گرفته الگو
 رششـو  پديدآورندگان ترين اينكه بزرگ  به توجه
ــارك عليــه ــان را مب ــشجوياني و الئيــك جوان  دان
 شـهر  ييآمريكـا  هـاي  دانشگاه از كه دادند تشكيل
  .شدند التحصيل فارغ قاهره

 در بايد را مصر انقالب الگوي
 انقـالب  از غيـر  ديگري جاي

 .كرد جوو جست اسالمي

 بيداري از ناشي منطقه هاينقالبا
 از حكايــت بلكــه. نيــست اسـالمي 

 مـــردم تيـــكدموكرا گرايـــشات
 .دارد منطقه

 فـروردين  11 (2011 آوريـل  22  :نـشر  تـاريخ  ،ايتاليـا : نشر محل ، ORE SOLE LE  فيگارو ايل اوره سوله :منبع
  . VITORIO DAROIDويتوريو دارولد: نويسنده ،ايتاليايي: زبان) 1390
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  “عربي بهار” از ها صهيونيسم نگراني   4جدول 
  

 هايگرايش ساير متن اصل از برداشت
 متن

 به توجه با توجيهي تحليل
 متن هايگرايش ساير

 همـواره  دارد، ادامـه  عـرب  جهان در كه اعتراضات موج
 وزيـر  نخـست . اسـت  سـاخته  نگـران  را اسرائيلي رهبران

 بـراي  فرانـسه  خبرگـزاري  با اي مصاحبه در ]مصهيونيس[
 تعارهاسـ  اين از شود، مي ترسيم آينده در كه خطراتي بيان
 زمـستان  بـه  عربي بهار دارد احتمال«: كرد استفاده فصلي
 به تمايل دارد احتمال ديگر، عبارت به» .يابد تغيير ايراني

 ايـران  نفع به موجود عربي هاي رژيم ثباتي بي و دموكراسي
 ويـژه  به گرايان، اسالم وـ   يهود دولت يك شماره دشمن ـ

 هـا  ايرانـي  كـه  معتقدند اسرائيلي مسئوالن. باشد مصر در
 لبنان اهللا حزب خود، متحدين كمك به را محاصره راهبرد

 در جنـوب،  در حمـاس  فلسطيني گرايان اسالم و شمال در
 .اند كرده تيتقو غزه نوار

 باعث منطقه ها انقالب
 چه هر گرفتن قدرت
 تضعيف و ايران بيشتر

  صهيونيسمقدرت

 ايران و مصهيونيس قدرت توازن
  منطقه يها انقالب به وابسته

: زبـان ) 1390 فـروردين  30 (2011 آوريـل  19  :نـشر  تـاريخ  فرانسه،: نشر محل ، LE FIGARO فيگارو :منبع
  .MARC HENRY  هانري مارك: نويسنده ، فرانسوي

  سوريه در شورش   5جدول 

 متن هايگرايش ساير متن اصل از برداشت

 توجه با توجيهي تحليل
 هايگرايش ساير به

 متن
 بـه  تـر  وابـسته  و تـر  منزوي نظامي سوريه امروزه،
ــران ــي الگــوي شكــست. اســت اي  ناســيونال بعث

 يـك  بـه  منجـر  كـشور،  اين در عربي، سوسياليزم
ــرخش ــاي ارزش در چ ــنتي ه ــده س ــت ش . اس
 بــا و ايــران هــاي اهللا آيــت بــا موجــود پيونــدهاي
ــزب ــان اهللا ح ــب لبن ــشتر آزادي موج ــراي بي  ب
 تـا  است، شده خانه در شيعي اسالمي هاي فعاليت
 چرخش حال در ها علوي دولت، تأييد با كه جايي
 ايـن  بـه . هـستند  گرا سنت شيعة پيروان سمت به

 ميان برخورد يك برابر در موقع، آن مانند خاطر،
 برابـر  در بلكـه  نيـستيم،  سني اسالم و بعثي تفكر

 شـيعي  هويـت  آن در كه هستيم ديگري برخورد
 .كند مي پيدا تري قوي جايگاه سني يا

 وابستگي و سوريه نظام شيعي ويته
 ايران حكومت به آن شديد

 ايران مهم و عميق ريتأث
 سوريه درآينده

 اسـپانيايي، : زبان )1390 فروردين 30 (2011 آوريل 19  :نشر تاريخ اسپانيا،: نشر محل ، A.B.C ث.ب.آ :منبع
  .FLORENTINO PORTERO   پورترو فلورنتينو:  نويسنده
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  كند مي كمك معترضان سركوب براي سوريه رژيم به ايران گويند مي ها يپلماتد   6جدول 

 متن هايگرايش ساير متن اصل از برداشت
 ساير به توجه با توجيهي تحليل

 متن هايگرايش
 در غربـي  ديپلماتيـك  منـابع  گفتـه  به

 بـه  كمـك  در ايران فعال نقش دمشق،
 معترضـان  سـركوب  در سـوريه  رژيم

 افـزايش  حـال  در دموكراسـي  طرفدار
  .است
 كـه  كننـد  مي ادعا ها ديپلمات و فعاالن
 ارتباطـات  نظـارت  شـامل  ايران كمك

 كه )Skype( اسكايپ قبيل از اينترنتي
 شـبكه  يـك  سوي از اي گسترده طور به
 گيـرد،  مي قرار استفاده مورد فعاالن از

 تهيــه و مــردم، كنتــرل هــاي روش
 هـاي  كـاله  و بـاتوم  قبيـل  از تجهيزاتي

 .دشو مي ضدشورش، پليس

 در ايران ارتباطي و اطالعاتي نفوذ
 برقراري با مقابله جهت در سوريه

 .آن در دموكراسي

 برقراري اساسي مانع ايران حكومت
 .منطقه در دموكراسي

 ،سييانگل: زبان) 1390 ارديبهشت (2011  مه 9  :نشر تاريخ ،انگلستان: نشر محل ،GUARDIAN  دينگار :منبع
   .SIMON TISDALL  ن تيدالسيمو: نويسنده

  است؟ عربي بهار قرباني ايران آيا  7جدول 
 متن هايگرايش ساير متن اصل از برداشت

 بـه  توجه با توجيهي تحليل
 متن هايگرايش ساير

 شـده  توصـيه  جهاد طرفداران تصور در
ــوي از ــده س ــتدالل القاع ــوري اس  جمه

 حـوادث  بـا  ارتبـاط  بـي  كـامالً  اسالمي
ــاي ــمالي آفريق ــه و ش . اســت خاورميان
 داد نـشان  .م 2011 سـال  هاي شورش

 الهـام  آن از عـرب  مردم كه الگويي كه
 . بود دموكراسي الگوي گرفتند،

 نيست، منطقه قيام عامل اسالمي بيداري
 است دموكراسي الگوي بلكه

 جداسازي براي تالش
 انقالب از منطقه هاي انقالب

 ايران اسالمي

: زبـان ) 1390  ارديبهـشت 17 (2011  مـه 7  :نـشر  تـاريخ  ،سـوئيس : نـشر  محـل  ،LE TEMPS  لوتان : منبع
  .STEPHANE BUSSAR  استفان بوسار: نويسنده ،فرانسوي

  
  پنجم و چهارم مرحله دو پايه بر اروپايي و ييآمريكا مطبوعات گفتمان تحليل

 ورهايمح. بود خواهد “تر عميق” و “عميق ” سطح دو در “عمق ـ عمق”تحليل شامل ، مرحله اين
 محورهاي شود، مي مشاهده كه گونه همان .دهد مي نشان را “عميق” سطح به مربوط تحليل اساسي
 گرايشات ساير به توجه با توجيهي تحليل (گفتماني تحليل مرحله سومين از آمده دست به عميق
 تري كلي عناوين تحت و گرفته قرار استنباط مورد توجيهي مرحله از فراتر كليت يك در )متن

  .است شده تدوين
 اروپايي كشورهاي مشابه ديپلماتيك مواضع و رويكردها علت به كه است ذكر به الزم

 ترعميق و عميق محورهاي ،آمريكا متحده اياالت و) انگلستان و فرانسه مشخص، طور به(
  .  كنيم مي تبيين را ها آن وسيله بدين و فرض يكسان را ايشان گفتماني
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 عميقمحورهاي

   منطقه براي خطرناك كشوري راناي. 1

 ايران جويي سلطه روحيه

 ايران اصلي خواست منطقه بر استيال به تمايل و طلبي جاه

  منطقه كشورهاي بعضي اصلي خواست ايران قدرت كردن محدود

 عراق مخصوصاً منطقه كشورهاي اوضاع در ايران ةرويبي دخالت

 منطقه هايناآرامي اساسي عامل ايران

  نزديك اي آينده در ايران نظامي قدرت فزايشا
 منطقه در اساسي تهديدي ايران اطالعاتي سيستم

 جنگ برافروختن براي منطقه در ايران بالقوه خطر

 است خاورميانه ةمنطق براي بزرگ تهديدي ايران

 جهان و منطقه براي ايران شدن اي هسته خطر .2

   نزديك اي دهآين در اي هسته سالح به دستيابي امكان

 توهم يك مثابه به اسالمي بيداري. 3

 دارد منطقه مردم دموكراتيك گرايشات از حكايت بلكه. نيست اسالمي بيداري از ناشي منطقه هايانقالب

 اسالمي هايحكومت به گرايش مقابل در خاورميانه ةمنطق مردم در دموكراتيك گرايشات افزايش

  دموكراسي ضد كشوري ايران،. 4

  است كشور اين در دموكراسي برقراري از جلوگيري سوريه در ايران دخالت اصلي عامل

 است منطقه در دموكراتيك هايحكومت ايجاد و ثبات برقراري در اساسي مانعي ايران،

 منطقه  در دموكراسي برقراري مانع ترينعمده ايران در حاكم نظام

 منطقه در سيدموكرا برقراري اساسي مانع ايران حكومت

 تروريسم عامل ايران .5

  منطقه در تروريسم اصلي ،ريشه ايران

 دارد اسالمي انقالب در ريشه ايران تروريستي حمالت

     ايران با غرب سياسي تعامالت رسيدن بست بن به. 6

 ايران و غرب روابط الينحل و ذاتي خصومت

 ايران كنترل براي مناسب راهكار نظامي مداخله

 خاورميانه در غرب قدرت حفظ براي راهي منطقه كشورهاي ديگر و ايران بين منازعه ايجاد .7

 مذهب سني كشورهاي ديگر و ايران بين نزاع و تفرقه براي مهم عاملي مذهبي اختالفات

 منطقه درآمريكا  قدرت اعمال براي راهي مصر و ايران رابطه قطع

 .ايشان حاميان و مصهيونيس ،آمريكا ايبر تهديدي مصر، و ايران روابط افزايش

 منطقه كشورهاي و غرب اصلي خواست مصر و ايران رابطه عدم

 منطقه در ايران متحدان افزايش از غرب نگراني

 مصهيونيس وآمريكا  براي تهديدي ايران و مصر ديپلماتيك مناسبات افزايش

 منطقه انقالبات به وابسته ايران و مصهيونيس قدرت توازن

 سوريه كشور در ايران دخالت. 8

 شود مي ايران درباره خصوصبه  منطقه معادالت در تغيير موجب سوريه حكومت در تغيير

 دارد بستگي سوريه سرنوشت به ايران در انقالب سرنوشت

 يكديگر به سوريه و ايران سرنوشت وابستگي

 منطقه در ايران افول به رو قدرت. 9

  قوميتي اختالفات سبب به عربي وكشورهاي ايران فرهنگي بين و كديپلماتي روابط بست بن

 جوانانخصوص   بهمنطقه مردم بين در ايران مقبوليت عدم

  منطقهمسائلمورددرايران انفعال
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  تر عميق بخش
 را) غربي نشريات بهتر بيان به و اروپايي وآمريكايي  از اعم (فوق نشريات ترعميق هايتحليل

 در كه دكر خالصه ذيل اصلي محورهاي در توانمي ،90 ارديبهشت تا 89 اسفند مانيز ةرهب در
 شناسي نشانه و شناسينئوشرق رويكرد قالب در ها،آن شرح به محورها، اين بيان ضمن ادامه

 اين ترعميق محورهاي عنوان به توانمي را اصلي محور سه مجموع در. پردازيم مي فرهنگي
  :دكر ذكر نشريات

 طـور  همان .آن كنترل ضرورت و )هراسي  ايران (منطقه براي جدي تهديدي ةمثاب به ايران .1
 معنوي و مادي ذخاير و كهن فرهنگي ةسابق جغرافيايي، موقعيت علت به ايران دانيممي كه

 از ترس كه آنچنان. است بوده مطرح غربي دول براي جدي تهديدي عنوان به همواره خود
 اولـين  گيـري شـكل  و پـيش  سـال  هـزاران  در ريـشه  آن از وحشت و رعب ايجاد و ايران
  .است داشته هاوريتامپرا

 بـار  اولـين  براي كه يابدمي بيشتري شدت گاهآن جدي تهديدي عنوان به ايران از تلقي
 سـاختارهاي  كـه  نظـامي . گيـرد مي شكل مردمي انقالبي از برآمده اسالمي نظامي منطقه در

 بـه  شـده،  پـا  بـر  داريسرمايه نظام و عالم مستكبرين منافع ةپاي بر كه را حاكم جهاني نظام
  .طلبدمي چالش
 جهـان،  و منطقه براي آن خطر و ايران شدن ايهسته عنوان تحت كه آنچه هر رو اين از

 شـود، مـي  مطرح منطقه، كشورهاي در آن نفوذ و ايران ةرويبي دخالت آن، بودن تروريست
  .است ايران از ارعاب و هراسيايران هدف با همه و همه
 و ايران با غرب سياسي تعامالت رسيدن بست بن به بيان براي را زمينه خود هاسياست اين

  .آوردمي فراهم كشور، اين در نظامي ةمداخل توجيه همچنين
 دنبال به همواره غربي لود .دموكراسي ضد حكومتي عنوان به ايران اسالمي  جمهوري معرفي. 2

 آن مـردم  كه هاييحكومت عنوان به ايران اسالمي جمهوري ويژه به اسالمي هايحكومت ةارائ
 برخـوردار  خـود  سرنوشت تعيين براي الزم انتخاب قدرت از و نبوده برخوردار الزم آزادي از

  . ندهست نيستند،
 بـه  اسـالمي  هايحكومت و گيرندمي توسعه و پيشرفت با مساوي را دموكراسي ايشان

  .ندكنمي معرفي دموكراسي برقراري سر بر مانعي را آن ختارسا و ايران ويژه
 در كـه  آنچـه  .آن نقـش  دادن جلـوه  رنـگ كم و منطقه در ايران ساختن منزوي و منفعل. 3

 از ،آمريكـا    يمتحـده  اياالت و اروپايي كشورهاي از اعم غربي دول هاياستراتژي پيشبرد
 تـرين مهم زدن كنار و خود ةبرجست دشمن ساختن منزوي ،است برخوردار بسياري اهميت
 راسـتا،  ايـن  در ايـشان . سـت ا ايـران،  اسـالمي  جمهـوري  يعنـي  منطقه در ايشان نفوذ مانع

 تفرقـه  و نـزاع  ايجـاد  به توانمي هاآن ميان از كه گيرندمي پيش در را مختلفي هايسياست
 و منطقـه  يكـشورها  سياسـتمداران  در نفـوذ  طريـق  از منطقه كشورهاي ديگر و ايران ميان
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 نــوع ايــن، بــر عــالوه. دكــر اشــاره مــذهبي و قــومي اختالفــات بــه زدن  دامــن همچنــين
 در نيـز  منطقه مردم هايقيام و اخير وقايع از ايشان ايرسانه هاي بازنمايي و ها تصويرسازي

 اندكرده اذعان بسياري موارد در تلقي توهم يك را اسالمي بيداري ايشان. است توجه خور
 سـاماندهي  از ناشـي  مـوارد  غالـب  در و مردم دموكراتيك قيعال در ريشه نقالباتا اين كه

 نـوع  همچنـين  اسـت ) بـوك  فـيس  هـا، آن رأس در (اجتمـاعي  هـاي شـبكه  طريق از مردم
 بـراي  ايمقدمـه  عنـوان  بـه  منطقـه  در گرفتـه  صـورت  هـاي  انقـالب  از ايـشان  هاي تحليل
 بـا  تـوان مـي  مجمـوع  در .هاستنگرش ينهم از ناشي نيز ايران، در نو انقالبي گيري شكل
  .دانست هراسيايران راستاي در و مرتبط هم، را اخير مورد دو اغماض، اندكي

  
  شناسيشرق نئو منظر از ييآمريكا و اروپايي مطبوعات گفتمان بررسي

 ةدور وارد شناسي،شرق كه دريافت وضوح به توانمي فوق، نشريات گفتمان تحليل به توجه با
 كـه  روبرتـسون  همچـون  انديـشمندان  از برخـي  نظر برخالف واقع، در. است شده ودخ جديد
 اريخـــ ت اني،ـــ جه جامعـه  نـوعي  توسـعة  و جهـاني  وينـــ ن ارتباطـات  ورـظهـ  دندـمعتقـ 
 شـديد  تفـاوت  است معتقد كه ترنر نيز، و است رسانده پايان به را محورانه خود ايـه لـتحلي

 و تـوحش  ندارد، حيات ادامه براي اميدي و داده دست زا را خود عمر ديگر غرب و شرق بين
 را غـرب  و اسـالم  ذاتي ثنويت تا اندداده هم دست در دست شناسي،نئوشرق با جديد بربريسم

  .)88 ـ 9 :1388 سميعي، (دهند جلوه رنگ رپ بيشتر، چه هر
 ياسـالم  هـاي حكومـت  ضـديت  بر نشريات تأكيد شاهد نيز فوق هايتحليل در نكهاي چه
 جمهـوري  كـردن  تلقي خاص و فرد به منحصر طلبي، آزادي ةروحي و دموكراسي با ايران چون

 و اسـالم  اينكه حقيقت در. هستيم آن مورد در تروريسم ةانگار تقويت ترمهم همه از و اسالمي
 ايـشان،  زعـم  بـه  كـه ( پيـشرفت  و توسـعه  از مانع و بوده استبدادي اساس از اسالمي حكومت
 غربـي  جوامـع  در كه چنانآن (منطقه كشورهاي در) هست دموكراسي حاصل و خريآ عبارت
  .است گرفته قرار تأكيد مورد مواقع از بسياري در ،)هستيم شاهد

 بهتـر  عبارت به و شرق و غرب شديد اختالفات به زدن دامن مصداق هراسي بارزترين   ايران
 ؛دارد غربـي  دول ةمارجوياناسـتع  رويكردهاي همان در ريشه كه اختالفي است، اسالم و غرب
 يعنـي  خـود  دور ديگـري  كـردن  خطاب وحشي و خود دادن جلوه متمدن دنبال به همواره كه

  . است بوده مسلمان و اسالم
 هاي خاستگاه همه شناسي نئوشرق با غرب دنياي كند،مي خاطرنشان هلميچ، كريستا كه طورآن

 يـك  عنوان به را اسالمي تروريسم و رفتهگ ناديده را اسالمي مقاوت هايجنبش فرهنگي و محلي

 اصيل خاستگاه و اسالمي بيداري نفي شاهد نيز، مورد اين در). همان (دهدمي جلوه يكپارچه دشمن
هراسي   ايران هراسي و   اسالم گسترش همچنين. هستيم منطقه در گرفته صورت هايقيامو   هاانقالب

 عنـوان  بـه  اسـالمي  هـاي گـروه  و هاجنبش ساختن مطرح و غربي هايرسانه هايتصويرسازي در
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 در و اسالمي كشورهاي با برخورد در غرب جديد پارادايم از حكايت همه و همه تروريسم، عوامل
  .كرديم ياد آن از شناسينئوشرق عنوان تحت كه پارادايمي. دارد اسالمي جمهوري هاآن رأس

  
  فرهنگي شناسينهنشا منظر از ييآمريكا و اروپايي مطبوعات گفتمان بررسي

 توصـيف  بـه  ،)سونـسون  مـدل (فرهنگي شناسينشانه معيار مدل از گيريبهره با قسمت اين در
  .پردازيمهراسي مي ايران

. شودمي تعريف معنا؛ بي طبيعت مقابل در معنادار فرهنگ مدل اين به توجه با آنكه توضيح
 خود فرهنگي هر همچنين. شودمي شناخته نامتنيت، مقابل در كه است بودگي متن همان فرهنگ

  .كندمي تصور منظم داند،مي وحشي و نظمبي آشفته، خود، از بيرون در كه آنچه با تقابل در را
 ميـان  شـدگي  مرزبنـدي  باالي شدت شاهد اروپايي و ييآمريكا مطبوعات گفتمان تحليل در
  .گيردمي خود به تريوسيع ةدامن روز به روز غربي دول سوي از كه بوديم ايران و غرب
 مقابـل  ةنقطـ  در كـه  حـالي  در. شـود مـي  محـسوب  غربـي  كـشورهاي  دور ديگري ايران، فرهنگ

 يكـسان  دين نكهاي چه. ندشومي محسوب ايران نزديك ديگري منطقه كشورهاي غربي، كشورهاي
 بيـان،  ديگـر  بـه . اسـت  شده موجب ايشان بينيجهان و اينشانه نظام در را مشتركي وجوه) اسالم(
 دخـول  هـاي  مكانيـسم  كـه  دهـد مـي  تشكيل را منطقه كشورهاي اينشانه سپهر مركزي دال سالم،ا

 ايـشان  ميان در را برادري از نوعي و آورده فراهم خود بودگيمتن و فرهنگ در را منطقه هايكشور
  .آوردمي ارمغان به
 قومي تنوع و غني ايهنشان نظام از آن برخورداري و منطقه در ايران كننده تعيين نقش به نظر با
 در آن از ترمهم بلكه المللبين روابط در تنها نه را ايگسترده هايفرصت و هاقابليت كه خود

 ايران ةچهر تضعيف دنبال به غربي هايقدرت است، آورده فراهم آن براي فرهنگي ميان ارتباطات
 ايران از خود هايبازنمايي نوع با هاقدرت اين. هستند عربي مسلمان كشورهاي ميان در و منطقه در
 بر عالوه. پردازند مي هراسيايران و ايران از وحشت و رعب نوعي ايجاد به مختلف هايرسانه در
 و مذهبي اختالفات به زدن دامن پي در ديپلماتيك متنوع هايتاكتيك و هاتكنيك از استفاده با اين

. ندهست آن نزديك ديگري و ايران ميان انداختن هفاصل دنبال به طريق اين از و بوده منطقه در قومي
 و بودگيمتن از ايران طرد مكانيسم آوردن فراهم جهت در هراسيشيعه و هراسيايران حقيقت در

  .است منطقه در نامتنيت از نوعي در آن كردن داخل
 آزادي” و “دموكراسي” مركزي دال حول را خود اينشانه سپهر غربي، لود ديگر، طرف از

 خود حتي و اسالمي حكومت هر كل در و ايران در موجود حكومت و اندداده شكل “خواهي
 در آزادي منادي را خود ايشان. كنندمي تلقي خواهي آزادي و دموكراسي با مخالف را اسالم
. شناسانندمي منطقه در دموكراسي برقراري اصلي مانع عنوان به را ايران و دنكن مي معرفي منطقه

 و كنندمي توجيه منطقه در را خود هايشرارت از بسياري طريق اين از غربي هايحكومت
  .پوشانندمي آن بر خواهي آزادي و جويي صلح لباس
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 شرقي ديگري و خود تمايز آن از گيريبهره با غرب كه است مفهومي دموكراسي واقع، در
  .ندكمي محقق لهوسي بدين را دخول و طرد هايمكانسيم و بخشيده تحكيم را مسلمان

  
  گيرينتيجه
 تـرويج  بـه  را مـا  ،)انگلستان و فرانسه ويژه به (اروپا و متحده اياالت مطبوعات گفتمان تحليل
 محـوري  ةهراسـي نقطـ     ايـران  حقيقت در. كندمي رهنمون ها آن سوي از منطقه هراسي در   ايران
ـ نو بـه  و هشد بيان مختلفي طرق به كه داده شكل را ها آن هايتحليل  اتخـاذ  مقـدمات  خـود  ةب
 بـه  وضـوح  بـه  نـشريات  اين هايتحليل در كهاست   زده رقم غربي دول براي را هاييسياست
 بـراي  تالش منطقه، در اسالمي جمهوري ساختن منزوي و منفعل هايسياست. خورد مي چشم
 هراسـي    ايـران  راسـتاي  در همـه  و همه... و مختلف طرق به آن بردن ميان از و آن نفوذ كاهش
  . پذيردمي صورت

 جمهـوري اسـالمي  ، با انگاشتن دموكراسي به عنوان عامل كليدي پيشرفت و توسـعه   ايشان
پيشرفت و عدالت نه تنها در خود ايـن كـشور بلكـه در سراسـر                 برقراري سر بر مانعي را ايران

المي  نقش الگودهي انقالب اسي و از اين رهگذر به دنبال امحا ندكنمي معرفي منطقه خاورميانه 
  .ندهستبه كشورهاي منطقه 

 نمايـان  را خـود  جديدي هايقالب در و است زنده همچنان غرب و اسالم تقابل رو اين از
-آن رأس در و اسـالمي  كشورهاي به دموكراسي با ضديت و توحش دادن نسبت. است ساخته

 تحـت  شناسـي  شـرق  از جديـدي  ةدور بـه  غرب ورود گر حكايت خود اسالمي، جمهوري ها،
هـاي  شناسـي همچنـان در قالـب       توان گفت كه شـرق    از اين رو مي   . دارد شناسي نئوشرق وانعن

به ويـژه   ( هاي كشورهاي اسالمي  ها با تأكيد فزاينده بر تقابل     جديدي از به تصوير كشيدن تقابل     
هـاي جديـدي كـه عمـدتاً از طريـق           قالـب . و كـشورهاي غربـي همچنـان پابرجاسـت        ) ايران

عنـوان   هـاي جديـد بـه منـصه ظهـور رسـيده و تحـت              اطي و رسـانه   هـاي نـوين ارتبـ      فناوري
شود كه خود حكايت از ورود دنياي غـرب بـه فـصل جديـدي از                 شناسي از آن ياد مي     نئوشرق

  .تقابالت خود با كشورهاي اسالمي دارد
 هـاي نـزاع  همان بر همچنان غرب كه گفت توانمي فرهنگي شناسي نشانه منظر از همچنين

 بدوي، وحشي، عنوان به ديگري تلقي و  باستان يونان در ريشه كه هايينزاع. اردد تأكيد ديرينه
 ديگــري و تعريــف خــواهي آزادي و دموكراســي بــا را خــود غــرب. دارد كآشــوبنا و طبيعــي

 هراسي و   ايران ترويج با اين بر عالوه. كندمي طرد آن مقابل ةنقط در را) اسالمي هايحكومت(
 اينـشانه  سـپهر  از ايران طرد دنبال به ديگري، و خود تقابالت به نزد دامن ضمن هراسي شيعه

  . ستا منطقه كشورهاي
  در واقع دهراسي نه تنها غيريت و تمايزات كشور ايران را از خـود              ل غربي با ترويج ايران    و

كنند، بلكه با گسترش اين تفكر و به تصوير كشيدن ايران بـه مثابـه تهديـدي جـدي        تقويت مي 
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رهاي منطقه و همچنين ايجاد رعب و وحشت در دل سران كـشورهاي اسـالمي، بـه                براي كشو 
. ندهـست نوعي به دنبال تقويت تلقي از ايران به عنوان ديگري دور از سـوي كـشورهاي عربـي                   

چنان كه در نهايت از اين رهگذر جمهوري اسالمي ايران منـزوي و منفعـل سـاخته و نقـش        آن
  .رنگ جلوه دهندهاي منطقه كمبرجسته آن را به ويژه در انقالب

  نوشت پي
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