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  چكيده
نيز شهرت يافته و سومين خليج  هارتلند جهانكه به المللي  بين يك شاهراه جغرافياييعنوان  به خليج فارس
قبل بر سر نام اين منطقه منازعات  ةاز چند ده. حائز اهميت استمنظر د، از چندين يآ مي به شماربزرگ دنيا 
خليج فارس و گاه بعضي  ةهاي مختلفي درگرفته است و اخيراً نيز برخي كشورهاي حوز و بحث
 »خليج عربي«كوشند اصطالح مجعول  سسات و نهادهاي اروپايي و آمريكايي ميؤها، مطبوعات، م خبرگزاري
توزيع كاربرد  ةن است كه بسامد و شيوايپرسش اصلي پژوهش حاضر . كنند »خليج فارس«گزين نام را جاي
 ها و مطبوعات آمريكايي مورد استفاده قرار و ساير اصطالحات مجعولي كه توسط رسانه عربيخليج  ةواژ
خبر و  /انتشار مطلبزماني  ةپديد با باز اي بين كاربرد اين اصطالحات نو چگونه است و چه رابطه ،گيرد مي
  ژانر آن وجود دارد؟ / گونه

 عنوان ،اين منظور رايب. است 2و مبتني بر تحليل گفتمان انتقادي 1بنياد پيكره ةروش انجام پژوهش به شيو
Persian Gulf   و سه اصطالحArabic / Arabian / Arab Gulf   آمريكايي  ،انگليسي ةدر دو پيكررا

3معاصر
(COCA)  بين (اي معاصر  هاي مطبوعاتي و رسانه هارصد و پنجاه ميليون واژه از متنبا بيش از چ

) 2008 -  1923از سال (با بيش از يكصد ميليون واژه  تايمآمريكايي  ةمجل ةو پيكر) 2012 -  1990هاي  سال
  . كرديمتحليل گفتمان انتقادي تحليل  ةبه شيورا و نتايج  داديممورد بررسي قرار را 

مورد استناد با بسامد  ةدر هر دو پيكر  Persian Gulfان داد كه بسامد كاربرد عنوان پژوهش حاضر نش
كه  حالي ديگر، دري از سو. قابل مقايسه نيست) ها و حتي مجموع بسامد آن(از سه اصطالح مجعول  يك هيچ

لب داشته كاربردي وسيع و غا ،هاي خبري زماني و گونه ةباز كلنشان در  عنوان خليج فارس به صورت بي
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هاي اقتصادي مرتبط با  در متن اغلبآن هم  .م 1990و . م 1980 ةدر ده بيشتر ،است، ساير اصطالحات
  .اند گزينش شده ،موضوع نفت

  

  .اي ، متون رسانهدهي اي، خليج فارس، راهبردهاي نام تحليل گفتمان انتقادي، تحليل پيكره :يكليدگان واژ
  

  طرح مسئله مقدمه و .1
توان عاري از ايدئولوژي  گفتمان انتقادي مطرح است، هيچ متني را نمي  ر تحليلكه د  گونه آن

نوع نگرش و  ةدهند بيان مفاهيم و سازماندهي هر متن به نوعي بازتاب ةدانست و شيو
كالن هاي  گذاري مشي و سياست  متون مطبوعاتي، خط بارةو در(آن  ةبيني نويسند جهان

  . )1385 زاده، گل آقا. نك( است )گردانندگان پيدا و پنهان نشريه
ها كه به مصداقي مشخص و ثابت در جهان واقع  از جمله نام افراد و مكان ،اسامي خاص

اي  ها و تعصبات رسانه فرض پيش ةكنند خوبي منعكس به موارد بيشتر اشاره دارند نيز در
هيمي از قبيل خطاب مفا ةدر شيوالمللي  هاي بين امروزه سوگيري مطبوعات و رسانه. هستند
در مطالعات  ،و مواردي از اين دست »هاي انتحاري تروريست /طلب نيروهاي شهادت«

. گيرد زبان خبر بسيار مورد توجه قرار مي ةدر حوزويژه  به ،اي رسانه ةكاوان گفتمان
سومين خليج بزرگ جهان  ،)واقع در كانادا( 5و خليج هودسن 4فارس پس از خليج مكزيك خليج

 . دشو سياسي محسوب مي - بسيار مهم از نظر جغرافيايي اي و منطقه

خليج  ةكشورهاي عرب حوزويژه  به ،قبل شاهد تالش برخي كشورهاي عربي ةاز چند ده
 »خليج عربي«فارس به منظور  تغيير تدريجي نام اين موقعيت مهم جغرافيايي و تبديل آن به 

   .هم نمودهايي يافته استلي المل بين ها و مطبوعات ها در رسانه اين تالش. هستيم
: يميگو مي هاي زير پاسخ ها به پرسش اين تالش ةپيشين يدر پژوهش حاضر ضمن بررس

و ساير اصطالحات مجعولي كه در چند  »عربيخليج «ة توزيع كاربرد واژ ةبسامد و شيو. 1
لمللي ا بين مهم ةها و مطبوعات آمريكايي براي ارجاع به اين آبراه اخير توسط رسانه ةده

   ؟گيرد چگونه است مي مورد استفاده قرار
خبر و  /زماني انتشار مطلب ةبين كاربرد اين اصطالحات نوپديد با بازاي  چه رابطه .2
  آن وجود دارد؟ةگون
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 تحقيق ةپيشين .2

انكاري از تاريخ ايران باستان و ايران پس از   قابل  مدارك و مستندات بسيار زياد و غير
و كمتر محقق  استنام خليج فارس  ةتاريخچ ةكنند كه اثبات است اسالم در دسترس

در . كند غرضي است كه با مراجعه به اين حجم از مستندات در نام تاريخي اين خليج ترديد بي
ژنرال عبدالكريم قاسم در كشور عراق كودتا كرد و ) .م1958ژوئيه  14( .ش1337تيرماه  23

ديگر را كشت و پس از چندي در اي  زير عراق و عدهو پادشاه و وليعهد و نخست ،ملك فيصل
 .ش1339در فروردين . تغيير داد خليج عربيبه را  خليج فارساختالف سياسي با ايران نام 

حمالت تبليغاتي دو كشور قطع و قرار شد بين اين كشورها سفير مبادله شود و عبدالكريم 
   .قاسم هم موضوع خليج عربي را مسكوت گذاشت

در ارتباط با اسرائيل و اتهام ايران اختالف با شاه  پيعبدالناصر مصري در  اما جمال
. ش1339كردن كانال سوئز و همدستي با استعمارگران، در سوم مرداد  دخالت شاه عليه ملي
اخراج و به دستور او  ،كرد و سفير ايران و اعضاي سفارت را از قاهره  با ايران قطع رابطه

از اين پس خليج  «: اعالم كرد. م1960اوت  14برابر  ،اد همان سالمرد 23عرب در  ةاتحادي
  . )1384محموديان،. نك( »عربي به جاي خليج فارس به كار برده خواهد شد

هاي پاياني  استفاده از اين عنوان رواج چنداني نداشت و در سال .م1970 ةاما تا اواسط ده
تدريج استفاده از  اختالفات اين كشور به هفتاد با ضعيف شدن حكومت ايران و باال گرفتن ةده

در برخي منابع، . رواج پيدا كردالمللي  بين هاي عربي و سپس اين عنوان در مطبوعات و كتاب
به استعمارگران انگليسي نسبت  ،مستقيمطور  بهكاربرد اين عنوان را ) 1388(از جمله عجم 
تحت قيموميت  ةر در دوربا براي نخستين خليج عربياند كه اصطالح  داده و نوشته

از طرف يكي از  ،ويژهطور  به هاي خليج فارس توسط كارگزاران انگليسي و نشين شيخ
در كتابي به نام  6نمايندگان سياسي انگليس مقيم در خليج فارس به نام رودريك اوون

   .مورد استفاده قرار گرفت ،نوشت. م1958كه در سال  7هاي طاليي در خليج عربي حباب
بي را به فردي انگليسي به نام عرمجعول خليج  ةنيز آغاز كاربرد واژ) 1385( ورين شيخ

  : نويسد كند و مي منتسب مي 8سر چارلز بلگريو
لحاظ  زبانان به خليج فارس، انگليسي ةدر ميان به اصطالح محققان و پژوهشگران گذشت

گونه مسايل دامن  اين بيشتر از ديگران به ،اند مزبور داشته ةاي كه در منطق موقعيت ويژه
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به مدت سي و يك سال . م1957 تا 1926براي نمونه سر چارلز بلگريو كه از سال . اند زده
. چاپ و منتشر شد. م1966كتابي نوشت كه به سال  ،كارگزار انگلستان در خليج فارس بود

ها و تحقيقات خود بيش از هر چيز از  اين نويسنده و سياستمدار انگليسي در نوشته
الهام گرفته است كه او نيز يكي ديگر از كارگزاران و  9الخ هاي سر فرانسيس ارسكين ادداشتي

بلگريو كه با ايرانيان چندان ميانه . بيگانگان در خليج فارس بود ةشد پيروان مكتب شناخته
   :است گونه آغاز كرده  كتابش را اين ،خوبي نداشت

بلگريو نخستين كارگزاري است كه  ،واقع در... ويندگ خليج عربيكه تازيان آن را فارس  خليج... 
هايش آن را به كار برد و به تازيان  خليج عربي را به جاي خليج فارس ابداع كرد و در نوشته

كار انگليسي زاييده شد و به  يك كارگزار كهنه قلمخليج عربي از انديشه و  ،واقع در. آموخت
   ).43: 1385 نوري، شيخ(كشورهاي عربي تقديم شد 

كارگيري نام خليج فارس در مكاتبات و اسناد مربوط  عمومي سازمان ملل متحد، به ةروي
عمومي عدول كرده و از نامي  ةاما هرگاه سازمان ملل متحد از اين روي. به اين سازمان است

رو شده  به مجعول و ناقص به جاي خليج فارس بهره گرفته، با تذكرات و اعتراضات ايران رو
  . است
  

 و انجام پژوهشها  دادهآوري  جمع روش. 3

از  نيز ها دادهآوري  جمع در انده،تحليلي به انجام رس -توصيفي ةبه شيورا پژوهش حاضر 
خليج و اصطالحات مربوط به  خليج فارسعبارت  چنانكه ايم؛ كردهبنياد استفاده  بررسي پيكره

مورد مطالعه و  تايمآمريكايي  ةجلم ةو پيكر آمريكايي معاصر ،انگليسية در دو پيكررا  عربي
پژوهش بوده و هاي  ، دسترسي به داده مطرحهاي  پيكرهة هدف از استفاد .ايم دادهتحليل قرار 
تا اهداف و  ايم كردهبررسي  »تحليل گفتمان انتقادي«در چارچوب رويكرد را ها  سپس اين داده
 Persian اصطالح چهار  ،مجموع در .كنيمتحليل را گزيني  نام ةوراي اين شيودر  اغراض پنهان

/ Arab / Arabian / Arabic Gulf هاي  پيكره. دهند مي جو را تشكيل و هاي اين جست واژه كليد
در سطحي قابل ارجاع و اطمينان هستند ،ي و كيفيمورد استناد در اين پژوهش از نظر كم .  

كه حدود چهارصد و پنجاه  آمريكايي است ،متوازن انگليسي ةبزرگترين پيكر،   COCA ةپيكر
هاي  ها، برنامه ها، مجالت، اخبار خبرگزاري اي اعم از روزنامه ميليون واژه از منابع رسانه

. شود مي را شامل. م2012 - 1990هاي اينترنتي از سال  راديويي و تلوزيوني و مطالب پايگاه
 

9
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10مارك ديويساين پيكره كه توسط 
 ،شود مي و مديريتگردآوري  11بريگام يانگدر دانشگاه  

شناس، مدرس و مترجم زبان  اعم از زبان ،شگرهبه صورت ماهانه توسط هزاران پژو
 ةچهارصد و پنجاه ميليون واژ. گيرد مي برداري قرار آمريكايي مورد بهره ةانگليسي با لهج

پسند،  ، مجالت عامه12هاي گفتاري، داستاني اين پيكره به طرز مساوي از گونه ةدهند تشكيل
از هر سال  .م2012 - 1990زماني  ةاند و در فاصل ها و متون علمي گزينش شده زنامهرو

رساني اين  روز هاي پژوهش حاضر از آخرين به داده. بيست ميليون واژه انتخاب شده است
 تايم ةمجل ةپيكر. شده استانتخاب  ،به انجام رسيده است .م2012پيكره كه در تابستان سال 

آرشيو  كل ،اين پيكره. است .م 2008 – 1923صد ميليون واژه از سال آمريكا نيز شامل يك
هاي كوتاه و بلند خبرنگاران مجله را در  اعم از اخبار، مقاالت، سرمقاالت و گزارش تايم ةمجل
تواند به  هاي پژوهش در اين پيكره مي واژه دارد و بررسي كليد  بر  در شده ذكرزماني  ةباز

  . منجر شود تحقيقزماني نتايج  در رواييِ
اي اياالت متحده از اعتبار و اهميت شايان توجهي برخوردار است  در فضاي رسانه تايم ةمجل

به فعاليت المللي  بين سياست ةو يكي از معتبرترين نشريات آمريكايي است كه در حوز
كه هايي است  ترين مجله از مهم ،نيوزويك ةنام به همراه هفته شده ذكر ةنشري. استمشغول 

اين دو نشريه از جمله مجالتي هستند كه . ندشو مي پست منتشر توسط كمپاني واشنگتن
اقتصاد سياسي : توليد رضايتبه نام  ،در كتاب معروف خود) 1988(چامسكي و هرمن 

ها و  هاي آمريكا به كارتل كنند تا وابستگي رسانه ياد ميها  آن از ،13هاي جمعي رسانه
  . تجاري را به اثبات برسانندهاي بزرگ اقتصادي و  شركت
مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل بيش از پانصد ميليون واژه از متون  ةپيكر ،مجموع در

 كهاست . م2012 - 1920 ةزماني ده ةآمريكا در باز ةهاي مختلف اياالت متحد مختلف رسانه
مورد بررسي  ،اخبار ها و رسانه ةكميت، تنوع و گونلحاظ  به هاي پژوهش رسد داده نظر مي  به

  .هاي مورد استناد از روايي و پايايي مناسبي برخوردار باشند قرار گرفته و كيفيت پيكره
ي بسامد كاربرد هاي پژوهش، پس از بررسي كم به منظور پاسخ دادن به پرسش

زماني انتشار، به  ةاز نظر بازها  آن جو در پيكره و بررسي تطبيقي و هاي مورد جست واژه كليد
 اخبار و مطالب مربوط به هر اصطالح را بررسي نموده و ةتحليل گفتمان انتقادي، گون ةشيو
. اي مربوط را تحليل كنيم بين كاربرد اين اصطالحات و بافت زماني و رسانه ةم رابطديكوشي 
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تحليل گفتمان انتقادي موارد كاربرد هريك از اين  ةها، به شيو پس از استخراج داده
  . كرديمر بافت مورد نظر بررسي درا اصطالحات 

شناسي  شناسي متن و زبان عنوان رويكردي جديد در زبان تحليل گفتمان انتقادي به
انتقادي، ابزارهاي الزم را براي نماياندن ايدئولوژي و اهداف و اغراض نهان صاحبان رسانه 

عملي  ةن به مثابانتقادي، زبا گفتمان   در تحليل .دهد مي و قدرت در اختيار پژوهشگر قرار
ها  قدرت و ايدئولوژي ةها به وسيل اجتماعي است كه با ايدئولوژي گره خورده است و گفتمان

سازد و اجتماع نيز داراي سه بعد  اجتماع را مي ،گفتمان و گفتمان ،ايدئولوژي. گيرند شكل مي
گفتمان   تحليلبنابراين . »هويت اجتماعي«و  »روابط اجتماعي«، »دانش«اند از  است كه عبارت

   .(Vide. Fairclough, 2001)تحليلي ايدئولوژيكي است  ،انتقادي
مدار  ، گفتمانباشند ميايدئولوژي خاصي  ةدهند برخي از ساختارها از آنجا كه انعكاس

هايي كه  يند، نامادر اين فر. استدهي  يند نامامدار، فر يكي از اين ساختارهاي گفتمان. هستند
اساس  داراي بار ايدئولوژيك بوده و بر ،شوند افراد و اشيا برگزيده مي توسط نويسنده براي

 دهي غير نام ةكه نويسنده از شيو عنوان مثال هنگامي به. شوند مي منظورهاي خاصي گزينش
  :تر صحبت كند كند، قصد دارد پوشيده مستقيم استفاده مي

  .)يمدهي مستق نام(آقاي خاتمي با آقاي پوتين وارد مذاكره شد  -
  ).1385، يارمحمدي. نك) (مستقيم دهي غير نام(تهران با مسكو وارد مذاكره شد  -

وسيعي از منابع نوشتاري و گفتاري  ةاز حيط COCA ةها، از آنجا كه پيكر در تحليل داده
 زيرااكتفا كرديم، به آن مربوط  گونةها در  به بيان بسامد كاربرد واژهما تنها كند،  مي استفاده
اي،  آكادميك، روزنامه(هاي مختلف  گونهيكسان متون نوشتاري و گفتاري آن هم در تحليل 

ا نجاما از آ ؛شناختي و قدرت تعميم خواهد بود فاقد انسجام روش) و داستانياي  گفتاري، مجله
تحليل گفتمان  ،نوشتاري و مربوط به يك منبع واحد است تايم كامالٌ ةمربوط به مجل ةكه پيكر
  .كنيم مي شده را بر مبناي آن استوار آوري عهاي جم داده
  

  ها تجزيه و تحليل داده. 4
مورد  COCA( 5003( آمريكايي معاصر ،انگليسي ةدر پيكرPersian Gulf  ةجوي واژو جست

 855اي،  مورد در بافت روزنامه 1524مورد آن در بافت گفتاري،  1810داشت كه  بر نتيجه در
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مورد در متون  58 ،نهايت در رد در بافت مجالت آمريكايي ومو 756مورد در بافت آكادميك، 
خليج فارس در  ةتوزيع واژ ةدهند نشان يك ةجدول شمار. داستاني به كار گرفته شده بودند

  :باشد مي گونهحسب  بر  COCA ةپيكر
  

 COCA ةدر پيكر  Persian Gulfبسامد كاربرد اصطالح  1جدول 

  

  جمع كل  داستاني  مجالت  آكادميك  اي روزنامه  گفتاري  واژه

Persian 

Gulf 

1810  1524  585  756  58  5003 

  
مورد بحث  ةدر پيكر  Arab / Arabian / Arabic Gulfپديد  بسامد كاربرد اصطالح نو

  :و به شرح زير است خليج فارسبسيار كمتر از اصطالح 
  

 COCA ةدر پيكر خليج فارسبسامد كاربرد اصطالحات معادل  2جدول 

  

  جمع كل  Arab Gulf Arabian Gulf  Arabic Gulf  اصطالح

  129  1  50  78  تعداد

  
 عربي خليجكاربرد سه معادل انگليسي  ،دهد نشان مي باالدو جدول  ةگونه كه مقايس همان
 اين كاربرد بارةمل درأقابل ت ةنكت. قابل اغماض است يباٌربسيار ناچيز و تق خليج فارسدر برابر 

اي كه از  گونه به ؛آكادميك و دانشگاهي است ةها در گون اربرد آنبسامد ك ،اصطالحات مجعول
به بافت ) مورد 23(حدود نيمي از موارد استفاده ،   Arabian Gulfمورد كاربرد اصطالح  پنجاه

 ؛هم مشهود است  Arab Gulfاصطالح  بارةهمين موضوع در. آكادميك تعلق داشته است
  .ربرد اين اصطالح در بافت آكادميك رخ داده استمورد كا 78مورد از  45اي كه  گونه به

 ةرا در پيكر خليج عربيو  خليج فارسسه توزيع بسامد كاربرد اصطالح  ةجدول شمار
  :دهد مي تايم نشان ةمجل
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  تايم ةمجل ةدر پيكر خليج فارسبسامد كاربرد اصطالحات معادل   3جدول 
  

  تعداد  عنوان

Persian Gulf 969  

Arab Gulf 6  

Arabian Gulf  5  

Arabic Gulf  0  

  
تايم به كار گرفته  ةدر نشرياي  گستردهطور  به Persian Gulfعنوان  بينيم ميكه  طور همان

از ذكر موارد مرتبط  ،هاي مربوط به اين عنوان بسيار زياد است شده است و از آنجا كه داده
 ةدر نشري شده ذكرعنوان  به مربوط ةترين سابق و فقط به اولين و قديمي كنيم نظر مي صرف

  . كرد يمتايم اشاره خواه
  Persian Gulf تايم كه در آن از عنوان ةموجود در آرشيو نشري ةترين مقال قديمي

 يبدون امضا 14»چاي«و خبري با عنوان  1924/ 9/ 29مربوط به تاريخ  ،استفاده شده است
  . باشد مي نويسنده

دو ها  آن هايي كه در زمان چاپ و عنوان مقالهچهار و پنج، تعداد،  ةهاي شمار در جدول
  :ايم نمودهه ئارا را به كار رفته Arabian Gulfو   Arab Gulfعنوان 
  

  Arabian Gulfبسامد، زمان انتشار و عنوان مقاالت داراي اصطالح   4جدول 
  

Arabian Gulf 

  تاريخ انتشار  عنوان مقاله  رديف

1  The Shah and the King 29/11/1968  
2  The Political Power of Mideast oil  19/10/1970  
3  To Mexico with love  19/02/1979  
4  Profiling the Gulf States 22/09/1980  

  
  

 
14

 Tea 
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   Arab Gulf بسامد، زمان انتشار و عنوان مقاالت داراي اصطالح  5جدول 
  

Arab Gulf 

  تاريخ انتشار  عنوان مقاله  رديف

  People 05/03/1979در ستون  عنوان خبر كوتاه بي  1
2  Profiling the Gulf States  22/09/1980  
3  U.S. Muscle- Flexing  23/11/1981  
4  A very Special withdraw 28/11/1983  
5  The Middle East a Radical Returns to the Rank 23/11/1987  
6  The Borgias of Baghdad 28/08/1995  

  
و مطلبي تحت . م 1924تايم به سال  ةدر نشري خليج فارسعبارت  اولين مورد كاربرد

اين مطلب به موضوع چاي و ميزان مصرف و تجارت جهاني اين . گردد باز مي »چاي«عنوان 
  . است) غير سياسي(گردد كه مطلبي كامالً اقتصادي  محصول باز مي

اين عنوان  كه بينيم مي. م 1968در سال را  خليج عربيعنوان  سياسي كه اولين كاربرد حالي در
با  شده ياداما جالب اينجاست كه مطلب  ؛مورد استفاده قرار گرفته است پادشاه و سلطاندر مطلب 

 . شود اي مهم در جهان امروز محسوب مي منطقه ،خليج فارس: شود اين جمله شروع مي

ه محور آن گيرد ك سياسي مورد بررسي قرار ميلحاظ  به و سپس داليل اهميت اين منطقه
  . باشد مي. م 1971بحرين در سال  ةنشيني آتي نيروهاي انگليسي از جزير عقب

از تقابل و اختالفات سياسي محمدرضا پهلوي،  ،در اين مطلب كه متني كامالً سياسي است
در اين مطلب البته كماكان . شود خليج فارس سخن گفته مي ةپادشاه وقت ايران و شيوخ حوز

تنهايي نيز  به »خليج«شود اما عنوان  نام اصلي به كار گرفته ميعنوان  به خليج فارسعبارت 
از . م 1965 ةنام به رد كردن توافق ،خليج عربيشود و تنها مورد كاربرد  تناوب به كار گرفته مي به

تقسيم ) عربستاني(ايراني و عربي  ةمنطق دوبه  خليج فارسسوي ايران اشاره دارد كه در آن 
هايي كه  بار نقشه شده و براي اولين  به رو هاي عربي با استقبال رو طرح در روزنامهاين . شود مي
  .دشو ها منتشر مي در اين روزنامه ،به كار رفته است خليج عربيعنوان ها  آن در

  :ند از ا عبارتArabian gulf به صورت  خليج عربي ديگر موارد استفاده از عنوان
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  Arab Gulfت زباني كاربرد اصطالح ها و باف عنوان مقاله  6جدول 
  

  بافت زباني  عنوان مقاله  رديف

1  

ميانه  نيروي سياسي نفت خاور
)1970( 

(The Political Power 

 of Mideast oil)
15  

  ...با محوريت نفت و است اي سياسي ـ اقتصادي  مقاله

2  
 )1979(به مكزيك با عشق 

To Mexico with love)
16 (  

مناسبات دولت كارتر و دولت  ةربارداست اي سياسي  مقاله
جالب اينكه در . جمهور وقت مكزيك رئيس ،فوزي لو پزپورتيلو

در سطري به كار گرفته  خليج عربياين مقاله هم دقيقاً عبارت 
: نويسد مي مين نفت آمريكا اشاره دارد وأشده كه به موضوع ت

اي بتواند نياز نفتي خود را از بازاره ،نهايت اگر آمريكا در «
  »...و  خليج عربيثبات  بي ةتري تأمين كند تا از منطق نزديك

3  
 »خليج«منطقة  هاي معرفي كشور
)1980( 

(Profiling the Gulf States)  

 خليج ةكه به معرفي كشورهاي حوزاست اي عمومي  مقاله
رويكرد اين مقاله در بخش آغازين آن  .پردازد مي فارس
موسي در  ةجزير ا شبهالعرب در عراق ت از شط «: پيداست
عمق و زرفامي از آب در زير آفتاب سوزان  كم ةباريك ،عمان
بسته به سمتي كه يك  ،خليج فارس يا خليج عربي ؛درخشد مي

  » ...نفر بر آن بايستد 
به طرف و بخش  خليج عربيو  خليج فارسدر اين مقاله تفاوت 
از  در اين مقاله. گردد ديد فرد باز مي ةزاوي ،و به عبارتي
  .استفاده شده است Arabian / Arabاصطالح 

4  
 peopleخبري كوتاه در ستون 

)1979(  

چند سطري مربوط به ديدار ملكه اليزابت دوم با است خبري 
در قالب سفر  ،شيخ عيسي بن سلمان الخليفه ،امير بحرين
  خليج عربياي ملكه به كشورهاي  هفته سه

5  
 »خليج« ةمعرفي كشورهاي منطق

)1980( 
(Profiling the Gulf States)  

 خليج ةكه به معرفي كشورهاي حوزاست  اي عمومي مقاله
رويكرد اين مقاله در بخش آغازين آن  .پردازد مي فارس
موسي در  ةجزير العرب در عراق تا شبه از شط «: پيداست
عمق و زرفامي از آب در زير آفتاب سوزان  كم ةباريك ،عمان
بسته به سمتي كه يك  ،خليج عربيخليج فارس يا  ؛درخشد مي

   »...نفر بر آن بايستد 
  
  

 
15

  http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,944174,00.html اره ر 15 در اين ب .ك.براي اطالعات بيشتر   

16
 http: //conten t.time.com/time/magazine/article/0,9171,912349,00.h tml16  
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    6جدول  ةادام
  

  بافت زباني  عنوان مقاله  رديف

6  
 )1981(پذيري آمريكا  انعطاف

U.S. Muscle- Flexing)
17 (  

پادشاه  ،طرح صلح ملك فهد ةدرباراست اي سياسي  مقاله
گيري  موضع «صلح در خاورميانه و  ةدر زمين ،عربستان
 ةبرگزاري مانور ستار.  »خليج عربي ةورهاي منطقكش

سومالي با  و درخشان توسط سه كشور مصر، سودان
مقاله كاربرد  ةالبته در همين مطلب نيز در ميان. همكاري آمريكا

نام  ،درخشان ةستار« :خورد مي به چشم خليج فارس ةواژ
شده  ترين تمرين نظامي انجام رمز مانوري است كه بزرگ

اين . گردد وهاي واكنش سريع آمريكا محسوب ميتوسط نير
نفري  دويست هزارممكن است به ارتش  ،نهايتدرنيروها 

ساعت آمادگي  48تبديل شوند كه در صورت نياز ظرف مدت 
را  خليج فارساستراتژيك  ةاعزام به منطقه و دفاع از منطق

  . »داشته باشند

7  
 )1983(نشيني بسيار ويژه  عقب

A very Special withdraw)(  

صنعت  ةشده در زمين هاي انجام گذاري سرمايه ةاي دربار مقاله
كه بالغ بر يك تريليون  خليج عربي ةنفت كشورهاي عربي حوز

. ثباتي حاكم بر اين منطقه باشد و بيان نگراني از بي مي دالر
 خليج فارسالبته در پاراگراف اول اين مقاله نيز عنوان 

كاهش  «: خوانيم مي مطلب همتيتر راستعمال شده و در س
 خليج فارس ةدرآمدها باعث شده تا كشورهاي حوز

در برابر  شده، ذكر ةدر مقال .»هايشان را محدود كنند هزينه
، تنها يك بار از عبارت خليج فارسچندين بار كاربرد اصطالح 

عربستان سعودي با ( .شود مي استفاده خليج عربيمجعول 
ترين منابع نفت در  ترين و بزرگ ميليون نفر غني 7/9جمعيت 

  ...)بين كشورهاي خليج عربي را در اختيار دارد

8  

خاورميانه، بازگشتي راديكال به 
 )1977(ها  مقام

(The Middle East a Radical 

Returns to the Rank)
18  

عرب و ارتباطات حاكم  ةاتحادي ةدربار است اي سياسي مقاله
  .كشور عضو اين اتحاديه 21بر 

، خليج فارسعنوان  ةبار  اين مقاله نيز ضمن كاربرد چنديندر 
استفاده  خليج عربية بار از اصطالح كشورهاي حوز  تنها يك

  .شده است
  

 

1717
 http: //content. time.com/time/world/article/0,8599,2006001,00.html  

1818
 http: //content. time.com/time/magazine/article/0,9171 ,966047,00.h tml 
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    6جدول  ةادام
  

  بافت زباني  عنوان مقاله  رديف

9  
 )1995(بورژواهاي بغداد 

(The Borgias of Baghdad)
19  

آمريكا در  هاي نظامي سياست ةدرباراست سياسي  اي همقال
جالب اينكه در اين مقاله نيز عمدتاً از  .خليج فارس ةقبال منطق
آن هم در نام  استفاده شده و تنها يك بار، خليج فارسعنوان 
عنوان ، اين »دانشگاه اكستر خليج عربيمركز مطالعات «خاص 

  .مجعول به كار رفته است

  
ت مجعول در برابر توزيع توزيع بسيار محدود اصطالحا ةدهند نشان ها بررسي داده
كاربرد اصطالحات معادل با . است هاي خبري در تمامي بافت خليج فارسنشان  وسيع و بي
بافت خبرهاي در نفت و  ةلئهاي اقتصادي مربوط به مس بيشتر در بافت را خليج عربي
  هايي باز و از نظر زماني نيز كاربرد اين اصطالحات بيشتر به دوران بينيم ميسياسي 

  .گردد كه ايران از نظر سياسي در موضع ضعف سياسي قرار داشته است يم
  

 گيري نتيجه. 5

 خليجاين واقعيت است كه بسامد كاربرد اصطالح  ةدهند نشان ،هاي پژوهش حاضر تحليل داده
 ،به عبارت ديگر. است خليج عربيمراتب بيشتر از كاربرد مجموع سه اصطالح  به فارس
نشان براي ناميدن  صورت خطاب بي خليج فارسد كه عنوان كرگيري  هنتيجگونه  اين توان مي

كاربرد اصطالحات در  ،موارد بيشتردر  است، حال آنكه تقريباٌالمللي  بين مهم ةاين آبراه
اطالعات تكميلي هستيم و اين  ئةارا برايمجعول در برابر اين نام اصيل، شاهد تالش نويسنده 

المللي، اين خليج بزرگ و استراتژيك  هاي بين خاطبان رسانهم ةيد آن است كه در ذهن عاممؤ
همچنين ديديم كه غالب موارد كاربرد اصطالحات . شود مي شناخته خليج فارسجهاني با نام 

متون مرتبط با موضوع  ،ويژه به به متون اقتصادي و خليج فارسمجعول در برابر نام واقعي 
تالش نويسندگان مطالب يا  ةدهند شانن تواند مي د كه اين نيزشو مي نفت مربوط
خليج فارس ةهاي عربي حوز مين نظر دولتأبه منظور ت ،هاي غربي گذاران رسانه سياست
كنند نيز نشان  مي بررسي زمان انتشار اخبار و مقاالتي كه از عناوين مجعول استفاده. باشد

 
19

 http: //conten t.time.com/time/magazine/article/0,9171,983350,00.h tml19  
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يي است كه اقتدار ها بيشتر مربوط به دوران خليج عربيهاي  داد كه رواج كاربرد معادل
خوش  سياسي ايران به داليل تحوالتي مانند رخداد انقالب و يا آغاز جنگ تحميلي دست

م شاهد اوج كاربرد  1980 ةو اوايل ده. م 1970 ةدر اواخر ده ،رو ينا نوسان بوده است و از
  .هستيمالمللي  بين حياتي ةاصيل براي نام اين آبراه برابرهاي غير

توان گفت كه حجم و بسامد كاربرد نام  مي هاي پژوهش اسخ به پرسشبه اختصار و در پ
هاي  بسيار چشمگيرتر و بيشتر از تمامي معادل ،مورد بررسي ةدر هر دو پيكر خليج فارس

خليج مجعول ديگر است و گونه و زمان انتشار اخبار و مقاالتي كه از عناوين موازي با نام 
 بيشتربه شكلي كه . استي برخوردار ترمنطق آشكار اند نيز از نظم و استفاده كرده فارس

ويژه  به(اقتصاد  ةبه اخبار مربوط به حوز تايم ةمجل ةموارد كاربرد عناوين موازي در پيكر
از نتايج . گردد مي باز ،هايي كه قدرت سياسي ايران كاهش يافته بود آن هم در دوران) نفت

 هاي گزيني رسانه هاي نام كه سياستگيري كرد  نتيجهگونه  اين توان مي پژوهش حاضر
هم تابع منافع  خليج فارس ماننداي  شده هاي تاريخي و پذيرفته حتي در قبال نامالمللي  بين

 با رويكرد انتقادي ،ويژه به كاران رسانه است و تحليل گفتمان اندر سياسي و اقتصادي دست
هاي  گيري طبان را از اين سوتواند پرده از بخشي از اين مقاصد و مطامع بردارد و مخا مي

هاي تكميلي ديگر با در نظر  آغاز پژوهش ةتواند نقط مي نتايج اين تحقيق. اي آگاه سازد رسانه
و المللي  بين هاي هاي ژئوپلتيك، اقتصادي و حتي فرهنگي در ساير رسانه لفهؤگرفتن م
هاي انتقادي تحليل  ديدگاهبنياد با  هاي تحليل پيكره د و در اين بين تلفيق رويكردشواي  منطقه
 .اي را بر پژوهشگران آشكار سازد هاي جديدي از متون رسانه تواند جنبه مي گفتمان

 خليج فارس ةتوزيع كاربرد واژ ةپرسش اصلي پژوهش حاضر آن است كه بسامد و شيو
ها و مطبوعات آمريكايي مورد  ساير اصطالحات مجعولي كه توسط رسانه در تقابل با
 ةپديد با باز اي بين كاربرد اين اصطالحات نو چگونه است و چه رابطه ،گيرد مي راراستفاده ق

بنياد و  پيكره ةآن وجود دارد؟ روش انجام پژوهش به شيو ةخبر و گون /زماني انتشار مطلب
 و سه اصطالح Persian Gulfعنوان  ،به اين منظور. باشد ميمبتني بر تحليل گفتمان انتقادي 
Arabic / Arabian / Arab Gulf آمريكايي معاصر ،انگليسي ةدر دو پيكر )COCA ( با بيش از

) .م 2012 - 1990(اي معاصر  هاي مطبوعاتي و رسانه چهارصد و پنجاه ميليون واژه از متن
مورد بررسي ) .م2008 - 1923(با بيش از يكصد ميليون واژه  تايمآمريكايي  ةمجل ةو پيكر
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  . تحليل گفتمان انتقادي تحليل گرديد وةقرار گرفت و نتايج به شي
مورد  ةدر هر دو پيكر Persian Gulfپژوهش حاضر نشان داد كه بسامد كاربرد عنوان 

قابل مقايسه ) ها و حتي مجموع بسامد آن(از سه اصطالحات مجعول يك  استناد با بسامد هيچ
 ةو در پيكر 5003 ،عاصرآمريكايي م ،انگليسي ةدر پيكر خليج فارسواژة اي كه  گونه به ؛نيست
حال آنكه مجموع بسامد كاربرد سه اصطالح ديگر در  ؛مورد به كار رفته است 969 تايم ةمجل

خليج كه عنوان  حالي ديگر، دري از سو. رسد مي صد مورد  زحمت به يك به ،هر دو پيكره
ب كاربردي وسيع و غال ،هاي خبري زماني و گونه ةباز كلنشان در  به صورت بي فارس

هاي  در متن اغلبآن هم . م 1990و  1980 ةدر ده بيشتر ،داشته است، ساير اصطالحات
  .اند شده گزينشاقتصادي مرتبط با موضوع نفت 

  

 ها نوشت پي. 6

1. corpus- based 

2. Critical diScourse Analysis (CDA)  

3. contemporary corpus of american English 

4. Mexico Bay 

5. Hudson Bay 

6. Sir Roderick Oven 

7. golden bulbs at Arabic Gulf 

8. Sir Charles M. Belgrieve 

9. Sir Francis Erskine Lach 

10. Mark Davies 

11. Brigham Young University 
12. fiction 
13. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media 

14. tea 

 .ك.باره ر براي اطالعات بيشتر در اين .15
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,944174,00.html 

 .ك.باره ر براي اطالعات بيشتر در اين .16
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,912349,00.html 

  .ك.باره ر اينبراي اطالعات بيشتر در  .17
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2006001,00.html 

  .ك.باره ر براي اطالعات بيشتر در اين .18
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,966047,00.html 



 1393آذر و دي ، )20پياپي ( 4ش،  5د                                                                             جستارهاي زباني
 

 

101 

  .ك.باره ر براي اطالعات بيشتر در اين .19
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,983350,00.html 
 

  منابع. 7
  .علمي و فرهنگي: تهران .تحليل گفتمان انتقادي). 1385(زاده، فردوس  آقا گل •
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 . 44 - 42.صص). فروردين. (43ش  .5 س .زمانه ةمجل

رواق  ةمجل .»نام خليج فارس در برخي از اسناد تاريخي«). 1382(شيرودي، مرتضي  •
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 .مركز نشر ميراث مكتوب: تهران .)بندرعباس( قشم و هرمز

 . هرمس: تهران. اسي انتقاديشن ارتباطات از منظر گفتمان .)1385(اهللا  يارمحمدي، لطف •
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