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Abstract 
The present study has investigated the ideological structure of the Iranian newspapers in 

terms of the words used in representing the offenders, the victims, and the crimes in the 

framework of critical stylistics (Jeffries, 2010). To this end, based on a systematic random 

sampling, the crime-related texts were collected from six most widely published newspapers 

as Keyhan, Ettelaat, Resalat, Javan, Aftab, and Shargh from May 2016 to June 2017. Then, 

50 issues of each newspaper were randomly selected and a one million-word corpus was 

developed and analyzed by AntConc software. The findings indicated that among 81 words 

used in crime representation, the crimes against individuals had the highest frequency with 

33% and moral crimes with 1.5% were the least frequent. Also, the analyses of 108 

extracted target words representing the offender and 76 extracted target words representing 

the victims showed that representing offenders and victims were based on age, gender, 

family relationships, occupation and social role, role in crime, as well as depersonalized 

representation. The representation of the offenders has been carried out most frequently in 

terms of the role in committing the crime with 62% and least frequently based on age with 

4%. The representation of the victims has been done most frequently based on gender with 

31.5% and least frequently in terms of occupation with 4%. 
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 پژوهشیمقالة 

ربانی و جرم در مطبوعات ایران رفته در بازنمایی مجرم، قکاربنیاد کلمات بهبررسی پیکره

 شناسی انتقادیبراساس چارچوب سبک

 3مهرزاد منصوری ،2امیرسعید مولودی ،1یعقوب شهریاری

های خارجی و استادیار گروه زبان -2 .انایر دانشگاه شیراز، ، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،شناسیدانشجوی دکتری زبان -6

، دانشکدة ادبیات و شناسیهای خارجی و زباندانشیار گروه زبان -4دانشگاه شیراز، ایران. ، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، شناسی زبان

 دانشگاه شیراز، ایران. علوم انسانی،

 69/61/6471پذیرش:   61/1/6471 دریافت:

 چکیده
 در جارم مجارم، ررباانی و   در بازنماایی زباانی    رفتاه کاار بههای واژهلحاظ را به ای ایرانهروزنامه ر ایدئولوژیکتاپژوهش حاضر ساخ

 ۀروزناما  شاش  در جارائم متون مربوط باه   منظور،بدین بنیاد کرده است.بررسی پیکره( 2161شناسی انتقادی جفریز )چارچوب سبک

صاورت  ، باه (6471)تاا خارداد    (6477)ساله از خرداد زمانی یک ة، آفتاب و شرق در بازانالعات، رسالت، جوکیهان، اطّ کثیراالنتشار

مطالب مارتب  باا   تنها شامل  اییک میلیون کلمه ایپیکره آوری وجمع مندور تصادفی نظامطبه گیری پنجاه شماره از هر روزنامهنمونه

علیاه   جارائم  ،شاده عناوان جارم بازنماایی    (16) ازکاه   دادوهش نشاان  پاژ هاای  . یافتهشدبررسی  کانکانت افزاربا نرم وایجاد  جرم

 ۀکلما  (611) ه باه اساتخرا   همچنین با توجّ ؛دارند ترین فراوانی راکم (%7/6)اخالری با  ن فراوانی و جرائمبیشتری (%44)اشخاص با 

بازنماایی مجارمین و    تاوان گفات کاه   مای  انیاان برردر بازنماایی   رفتهکاربه هدف ۀکلم (91) ین وبازنمایی مجرمدر  رفتهکاربه هدف

صاورت  بازنماایی فاراد شخصایت     و همچناین  جارم قش اجتماعی، نقش در براساس سن، جنسیت، رواب  فامیلی، شغل و نرربانیان 

زنماایی  با وشاده  انجاام   (%3)و کمتار برحساب سان باا      (%12)باا   بازنمایی مجرمین بیشتر برحسب نقش در جرم ارتکابی ؛فتهپذیر

 فته است.  پذیرصورت  (%3)با  و کمتر برحسب شغل (%7/46) با بیشتر برحسب جنسیت بانیانرر

 .بنیادپیکره ،شناسی انتقادیجرم، مطبوعات ایران، سبک ،بازنمایی زبانی :هاواژهکلید
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 مهمقدّ -1

شاناختی،  مطبوعات، بر ابعاد جامعاه بازنمایی جرم در  بارةشده درهای فارسی انجامتاکنون تمرکز پژوهش

 ولی تمرکز پژوهش حاضار بار بازنماایی جارم در مطبوعاات ایاران       ؛هشناسی و حقوری استوار بودروان

ربیعای و  ) بازنمایی و انتشار اخباار اسات  ة ر از نحوثّأافکار عمومی همواره مت است.شناختی زبانلحاظ  به

یاک   شاأن ل در حفا   مثاا بارای   بازنماایی، چگونگی توان در میان میکه در این( 6419 ،احمدزاده نامور

جنسایت نیاز ازجملاه عاواملی اسات کاه       . نظر ررار داد شغل کوشید یا تخریب یک صنف خاص را مدّ

ث نّا ؤبازنمایی رربانیاان م بررسی نحوة  با (6777) 6مثال، آدامپابرای  ؛کند،ی در بازنمایی ایفا مینقش مهمّ

تمایل به حاذف کنشاگر   شده، مقاالت بررسیدر دارد که بیان می، ایروزنامهۀ ر در سه مقالو مجرمان مذکّ

باه  آوردن باه جماالت مجهاول،    در بازنمایی جرائم باا روی  واست  هام از مجرمیناتّو  ای رفع تقصیربر

بلکاه نقاش اساسای و     ،کناد تنها زندگی اجتماعی را توصیف نمیبنابراین زبان  ؛است هشدتوجّه رربانیان 

 (.  2111 ،2اُبِرنو کند )پارتون ی در ساخت آن ایفا میمهمّ

انعکااس اخباار و   نحاوة  دهی افکار عمومی دارد، بررسای  ثیر بسزایی که رسانه در شکلأه به تبا توجّ 

یاباد. ایان موضاود بادین لحااظ      ای مییت ویژههای مربوط به جرم و جنایت در مطبوعات اهمّگزارش

بازنمایی آن در زباان و   سو و نحوةیک میان ماهیت جرم ازۀ رابطة دهندتواند نشانه است که میتوجّرابل

طاور صاری    ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، باه باشد. جایی که ایدئولوژی و گرایش سورسانه و روزنامه از دیگر

ای موجاود در  بررسای نگارش رساانه   در پاژوهش حاضار،   بیان دیگار،  به ؛شودیا ضمنی، جلوه داده می

شناسای  چاارچوب سابک   براسااس در این راستا  است.ظر ن مطبوعات ایران نسبت به جرم و جنایت مدّ

 ؛شاود داده مای دست بازنمایی جرم در مطبوعات ایران بهة ی از نحوتصویری کلّ(، 2161) 4انتقادی جفریز

بازنمایی زباانی مجارم، ررباانی و جارم در مطبوعاات       ةنحو که رسدبه ذهن میپرسش  این ،میاندر این

   .ایران چگونه است

مجارمین   .ها وارع شاود آن ص خواهد شد که چه رربانیانی مستعدترند که جرم برسی مشخّبا این برر 

 ؛ها در مطبوعات ایران به چه صاورت اسات  شده برای آنکاربردهبههای عنوان یشتر چه کسانی هستند وب

دسات  هالعات مناسبی ببازنمایی آن در مطبوعات ایران اطّة خود جرائم، بسامدشان و نحو بارةهمچنین در

حاضار  نتاای  پاژوهش    ،و حقاوری اسات   رضاایی  ةکه جرم در ارتباط مستقیم با حوز. ازآنجاآمدخواهد 

                                                                                                                                                          
1. V. Adampa 

2. N. Parton & P. O’Byrne 

3. L. Jeffries 
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 و حقاوق  شناسای زباان  باین همراه داشته باشاد.  شناسی رضایی بهبرای زبان مفیدیهای تواند دستاورد می

)ماک   باشاد  رضاایی  شناسیسبک تواندی میارتباط هایحلقه از این یکی وجود دارد که نگیتنگات ۀابطر

 .  (2111، 2)فوستر ستارابل مشاهده کامل طور بهها در دادگاه آن نیاز به و (2112، 6منامین

(، 6711) 3ساوارتویک (، 6712) 4کرساتا دی ازجملاه  های متعادّ شناسی رضایی، پژوهشزبان ۀدرزمین 

 (،2161) 7، بااترز (2161) 1فیانگن  (،6771 و 2116) 9، هاولین (6779) 1شاای (، 6771) 7و فرنچ بالدوین

، (6417)دیگاران  و  زادهآراگال (، 6413داوودی رئیسای ) (، 6493) حبیبای (، 2162) 61تیرسما و ساوالن 

آواشناسای حقاوری،    میان بیشتر بهدر اینانجام پذیرفته که  (6472) دیگراننامور فرگی و (، 6417منی )ؤم

حااوی تهدیاد،    ةشاد های ارساال آراء رضایی، نامه، دادنامه، متن روانین، دادخواست، الیحه شناسی،سبک

بازنمایی جارم  همچنین درزمینۀ  ؛است هشدتوجّه های مربوط به خودکشی و همچنین متن رراردادها متن

تاوان باه   هاا مای  ترین آنکه از مهم استشده انجام دی متعدّایرانی  ایرانی و غیر هایپژوهشها در رسانه

هااا فرجاای(، 2167) دیگاارانو  64(، یاساامین2167و  2161) 62(، تباارت2163) 66اروانااداسااانتاامیلیا و م

سالطانی گردفرامارزی و   (، 6477(، آسایایی ) 6472پاور ) هاا و همات  فرجی(، 6411فر )معینی(، 6417)

   کرد.( اشاره 6479و مردیها )( 6471)دیگران 

 چگاونگی شناسای رضاایی باه    لاب زباان  تاکنون در را توان گفتبرده، مینامهای پژوهش ه بهبا توجّ 

پاژوهش  و  اسات  همطبوعات ایران پرداخته نشاد  های مربوط به جرم و جنایت درانتشار اخبار و گزارش

 رو،از ایان  اسات؛ بنیاد بازنمایی زبانی جرم در مطبوعات ایران درراستای بررسی پیکره گامنخستین حاضر

شناسای  شاده در چاارچوب سابک   معرّفای  کردنتوصیف و نامیدن که با استفاده از ابزار است هسعی شد

و از  شاود عات ایران بررسای  بازنمایی زبانی جرم، مجرم و رربانی در مطبوة (، نحو2161انتقادی جفریز )

 .شودشناسی رضایی استفاده ت زباندر خدم ایوسیله مثابۀشناسی انتقادی بهسبک
                                                                                                                                                          
1. G. R. McMenamin 
2. D. Foster 
3. L. G. Kersta 
4. J. Svartvick 
5. J. Baldwin & J. French 
6. R. Shuy 
7. H. Hollein 
8. E. Finegan 
9. R. R. Butters 
10. P. M. Tirsma & L. M. Solan 
11. J. Santaemilia & S. Maruenda 
12. U. Tabbert 
13. M. Yasmin 
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 شناسیمبانی نظری پژوهش و روش -2

 (2212انتقادی جفریز ) شناسیسبک -2-1

 راهای بررسای ماتن   و یکی از چارچوب استآن بررسی ساختار ایدئولوژیک  ،یکی از ابعاد بررسی متن

 تاوان مای  انتقاادی  شناسیسبک فیمعرّ در. استکرده ارائه  6شناسی انتقادیسبک عنوانبا (2161جفریز )

 مبناا، و بار ایان  دارناد  ایادئولوژیک  محتاوای  متون مبنا استوار است که این بر انتقادی شناسیسبک گفت

 را دیگار  ماوارد  و مهام  را اشایاء  دیدن از یخاصّ هایراه که کندمی مطالعه ار متن در یافتهگسترش سبک

آشاکارکردن   منظوربه زبان زیرسط  در العاتاطّ کشف برای تالش آن، هدف و دهدمی جلوه یتاهمّکم

وسایلۀ  باه  زیاادی  تا حدّ شناسیسبکۀ شاخ دهند. اینمی شکل ار متن معنای که است زبانی هایانتخاب

 شود.  می باهم دارند، ایجاد نزدیکی بسیار ارتباط که انتقادی گفتمان تحلیل و انتقادی شناسیزبان

 هتوجّا  باا  است. انتقادی شناسیسبک در چهار مفهوم پایه ردرتو  ایدیولوژی، انتقادی، سبکمفاهیم  

 هاای گازینش  کاه  شودمی تأکید متنی هایتحلیل و زبانی هایانتخاب بر انتقادی اسیشنسبک در اینکه به

 از شااخه در ایان   انتخااب  مثاباۀ باه  سابک  تعریاف  کند،می آشکار را متنتولیدکنندة ۀ یا ناآگاهان آگاهانه

 و انتقاادی  شناسای هماان مفهاومی را دارد کاه در زباان     انتقاادی اصطالح  و یابدمی یتاهمّ شناسیسبک

اسات و   پنهان مردم دید از که ارتباطاتی دادننشان منظوربه متون یعنی ؛استهداشت انتقادی گفتمان تحلیل

 .شوندمیتجزیه و تحلیل  متن،ة پوشید ایدئولوژی و هاآن معانی آشکارکردن همچنین برای

 بیاان  باه  کاه  ایهویاژ  یتاهمّ با و خود کتاب برای انتقادی شناسیسبک نام انتخاب با( 2161ز )جفری 

 اساتوار  پیوناد  کارد،  ارائاه  شناسای سبک این در تحلیل برای که ابزارهایی و داد زبان در اجتماعی مفاهیم

 شناسای (. سابک 2161 دیگران،و  2)نورگارد کردکید أبار دیگر ت را انتقادی گفتمان تحلیل و شناسیسبک

 و دارد تمرکاز  ماتن  بیشاتر بار   دارد، انتقادی گفتمان تحلیل با یمشترک ابزارهای و اهداف اگرچه انتقادی

 بررسای  رادرت  و ایادئولوژی  هاای مقولاه  باه  هتوجّا  با و اجتماعی بافت در را متون سبکی هایویژگی

   کند. می

 گانهبندی دهتقسیم -2-1-1

 . فار  کندمی معرّفیرا شناسی انتقادی ابزار سبک ،مفهومی – متنیۀ گانبندی ده( با تقسیم2161جفریز )

ی نسابت باه   دیاد خاصّا   ،هاا ها کاربرد ایدئولوژیک زبان هستند که با اساتفاده از آن وی این است که این
                                                                                                                                                          
1. Critical stylistics 

2. N. Norgaard 



 17/ت ایران براساس چارچوب ...مطبوعارفته در بازنمایی مجرم، رربانی و جرم در کاربنیاد کلمات بهبررسی پیکره

/ معناشناسای  ساط   در (2161کاه جفریاز )   ابزارهایی(. 2163شود )جفریز، جهان )جهان متن( خلق می

 از: ندعبارت ،است هارائه کرد شناسی انتقادیکاربردشناسی در چارچوب سبک

برابردانستن و ایجااد   -4 ؛اسنادی فرایندهای/  رخدادها/ هاکنش بازنمایی -2 ؛کردنتوصیف و دننامی -6
 ؛کردن )پنداشاتن( و بیاان تلاویحی   فر  -1 ؛العاتاطّ بندیاولویت -7 ؛و برشمردن زدنمثال -3 ؛تقابل

 زماان،  ماایی بازن -61 و دیگاران ۀ اندیشا  و گفتاه ۀ عرض -7 ؛سازی )وجهیت(فرضیه -1 ؛کردنمنفی -9
 .  جامعه و مکان

دهاد کاه ضامن    شناسای انتقاادی ارائاه مای    سبک بارةنی را درالعات و مطالب مدوّ( اط6476ّدرپر ) 

شناسای انتقاادی و   گیری سبکشکلة و(، نح2161)جفریز،  شناسی انتقادیسبکترجمه و تلخیص کتاب 

در را احماد  جاالل آل ۀ نوشات  ةناد جشان فرخ ( داساتان کوتااه   6472. درپر )کندبازگو می ش راابزارهای

هاای سابکی ماتن    به ایدئولوژی پشت متن و ویژگای  یابیمنظور دستشناسی انتقادی بهچارچوب سبک

 شناسای انتقاادی داساتان کوتااه و رماان را     های مورد بررسی در سابک ( الیه6474. درپر )کندبررسی می

شناسای انتقاادی ادبای    شده ازدید سابک ی یادهااین است که پژوهش ۀ مهمدهد. نکته ررار میمورد توجّ

 و نامیادن  کاه باا ابازار    اسات  هدر پاژوهش حاضار ساعی شاد    ولی  شود؛میاستفاده در ادبیات  و است
بازنمایی زبانی جارم،  ة (، نحو2161شناسی انتقادی جفریز )شده در چارچوب سبکمعرّفی کردن توصیف

شناسای  رچوب سابک میزان کاربردپذیری چاا صورتنبدی شود.مجرم و رربانی در مطبوعات ایران بررسی 

نظار   ار مادّ در ادامه، به شارح اباز  ص خواهد شد. های زبان فارسی نیز مشخّسازی بر دادهانتقادی با پیاده

 .شودپرداخته میپژوهش حاضر 

 (6کردنتوصیف و نامیدنمورد بررسی ) فةلّؤم -2-1-2

مفهاومی باا   ۀ ایان طبقا   اسات. شناسی انتفادی ر سبکیکی از ابزارهای تحلیل د «کردنتوصیفو  نامیدن

گرهاا  با پیش/ پس توصایف گاهی اورات هسته که  مثابۀل از یک اسم بههای اسمی متشکّساخت عبارت

 نامیادن هاای مختلفای بارای    روند، ارتبااط دارد. روش کار میعبارت ارجاعی به منزلۀشود و بههمراه می

افازودن  باا  شاوند و  آن بیان میۀ وسیلها و اشیا بهاست که مردم، مکانزبانی  یینداوجود دارد. نامیدن فر

 مثاال،  بارای  ؛شودمی انتخاب ارجاعات ممکن، یکی ازمیانند. یابمی یهای خاصّصفات، هویت و ویژگی

شاود   نامیاده  دیگاری  ممکن ارجاعات یا مدرسه خوانندة بهترین من، مریم، خواهر است ممکن شخصی

 ؛باشاند  داشاته  ایادئولوژیکی  یات خااص، اهمّ  هایبافت در واژگانی و معناشناسی یی،ازنظر آوا شاید که
                                                                                                                                                          
1. naming and describing 
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 ند از:ابررسی در این بخش عبارت ازجمله موارد رابل

 ؛  ممکن هایانتخاب ازمیان واژه یک انتخاب -6

 ؛(دهدنگرش گوینده را نیز نشان می ،بر ارجادافزون  انتخاب واژهدار )نشان هایکاربرد واژه -2

 .شودمی افزوده آن به که هاییبا توصیف اسمی هایعبارت ساختار و سازیاسم فرایند -4

بررسای   پذیرفتاه نیاز رابال   انتخااب صاورت   ایدئولوژیکی درنهایت در هریک از موارد یادشده، تأثیر 

 م اسات در مطبوعاات ایاران، الز   جرم ی بازنماییآوردن تصویر کلّدستبرای به است. در پژوهش حاضر

 شود.بررسی در بازنمایی مجرم و رربانی  جرم، نامیدنگونگی چ

 ها و روش پژوهشآوری دادهجمع -2-2

ای پیکاره و جامع از مطبوعاات ایاران،    6بازنماای و نبود پیکرهپیش رو نوشتار بنیادبودن به پیکرهبا توجّه  

متاون مرباوط باه     آوری، باا جماع  ورمنظ. بدینهای کثیراالنتشار ایران فراهم شدبازنما متشکّل از روزنامه

زماانی   رساالت، جاوان، آفتااب و شارق در باازة     العاات،  کیهان، اطّ کثیراالنتشار ۀروزنام ششدر  جرائم

 طاور گیری پنجاه شماره از هار روزناماه باه   صورت نمونه، به(6471)تا خرداد  (6477)ساله از خرداد  یک

 اسات. یجاد شد که تنها حاوی مطالب مارتب  باا جارائم    ا اییک میلیون کلمه ایپیکره، مندتصادفی نظام

 از و شاد  شنبه ساخته پن  تا شنبه از آماری ۀهفت یک ،هرماه از که استهبود صورت این به نمونه انتخاب

ه باه  سپس با توجّ .شد تعیین روزپنجاه  تمدّ بهدرمجمود  م،منظّ و تصادفی صورتبه روز یک ،هفته هر

   آوری شد.ها جمعصورت دستی از روزنامهلب مرتب  با جرم بهشده، مطاروزهای تعیین

باا گارفتن    2کاناک افازار انات  شده از مطبوعات ایران ابتدا باا نارم  آوریهای جمعمنظور تحلیل دادهبه 

خااص کناار گذاشاته    های اسم ر ویضما ،ها استخرا  شدند. در این میانترین واژه مهم ،4کلمات فهرست

کلیدی برای مجرمین، رربانیاان و  واژگان  ،فهرستهرکدام از کلمات این  ۀسی جداگانسپس با برر ؛شدند

جملاه در   (66711)تعاداد  کاناک  افازار انات  درنهایت با نرم و ص شدندجرائم در مطبوعات ایران مشخّ

 شاد. بررسای   اساتخرا   رربانی بارةجمله در (1136)با مجرم و رابطه  جمله در (61794)ارتباط با جرم، 

ص در بافات اصالی مشاخّ    3نماییسطرهای واژهادامه، جمالت مربوط به هرکدام از جرائم با اسفاده از در

(، 2161شناسای انتقاادی جفریاز )   وتحلیل این جماالت در چاارچوب سابک   شدند و درنهایت با تجزیه

                                                                                                                                                          
1. Representative 

2. AntConc 

3. wordlist 

4. concordance line 
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یساته  شابازنمایی جرائم، مجرمین و رربانی در سه بخاش مختلاف بررسای شادند.      در رفتهکاربهواژگان 

تار  ت نزدیاک ای تفاسایر را باه وارعیّا   شناسی پیکرهشناسی انتقادی با زبانکه تلفیق سبکگفته شود است 

در گار  پاژوهش  بات شخصای کاهاد و همچناین از تاداخل تعصّا    کند و از تفاسیر انتزاعی و ذهنی میمی

   (.2167کند )تبرت، جلوگیری می هاتفسیر

 تحلیل داده -3

در ، مجرماان و رربانیاان   جارائم  نامیادن  در رفتاه کاار باه واژگان  در سه بخش در این رسمت از پژوهش،

 د:نشومیبررسی ( 2161شناسی جفریز )چارچوب سبک براساسمطبوعات ایران 

 جرائم -3-1

ماورد   ةص شد که در بازنمایی جرم در مطبوعات ایاران در دور مشخّهای پژوهش، با بررسی آماری داده

فراوانای جارائم   اسات.   رفتاه  کاار باه  (66711)باا فراوانای کال     6هدف ۀکلم عنوان (16)بررسی تعداد 

 است. ( ارائه شده6های مختلف مطبوعات ایران در جدول )شده در روزنامهبازنمایی

 هاشده در روزنامه(. فراوانی جرائم بازنمایی1جدول )

 روزنامه
 کمیت

 جمع کل آفتاب شرق العاتاطّ رسالت جوان کیهان

 66711 6127 4119 2271 917 2269 6991 تعداد
 %611 %67 %21 %67 %1 %67 %67 درصد

شارق باا    ۀروزناما مورد بررسی،  ةدر بازنمایی جرائم در مطبوعات ایران در دور(، 6جدول ) براساس 

 اند.داشته راای کمترین پوشش رسانه (%1)رسالت با  ۀبیشترین و روزنام (21%)

ماد. ایان جادول    دست آ( به2در مطبوعات ایران، جدول ) جرائمه در بازنمایی کاررفتبا بررسی کلمات به

. اسات  آن ذکار شاده   مقابلو فراوانی هرمورد در است جرائمشده در بازنمایی کلمات استفاده ةدهندنشان

 اند:ررار گرفته یهای مختلفشده، جرائم در دستههای مشاهدهداده براساس

 ۀدر هما  ،مرتکاب جارم   ۀعمال مجرمانا   :نیز همراه استت  با خشونتشتر بی علیه اشخاص که جرائمالف( 

یعنای تمامیات    ،مرتکاب، روی اشاخاص   ۀگاهی عمل مجرمانا  دهد.موضود رخ نمییک جرائم برروی 

کناد یاا او را باه رتال     مای شخصای   زمانی که مجرم اردام باه ضارب و جارح   مانند  ؛هاستجسمانی آن

 کاار باه رتال و جنایات و...   همچاون   عنوان در بازنمایی جارائم  (23) ی در این دستهطور کلّبه رساند. می
                                                                                                                                                          
1. Target word 
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 است.رفته 

افتناد و هادف   فااق مای  هستند که بر روی اموال اشاخاص اتّ هایی جرم جرائماین  :علیه اموال جرائمب( 

رفاتن،  بنابراین هار جرمای کاه باعاث ازدسات      ؛به اموال مردم استاندازی دست مجرم از ارتکاب جرم،

عنوان جارم در ایان زمیناه    پانزده  ررار خواهد گرفت.جرائم علیه اموال جزء  شود،نقصان مال تخریب یا 

 مثال سررت، کالهبرداری و... .برای  ؛خوردچشم میدر مطبوعات ایران به

ا در امّا  ؛دار مای کنناد  نوعی امنیت را خدشهبه جرائم ۀگرچه هم :ش عمومییجرائم علیه امنیت و آساپ( 

ی و آساایش  طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملّا به ،عبارت دیگربه ؛تر استروشنویژگی  ینا هامجربرخی 

عناوان جارم در   چهاارده   .رودو از سط  جرائم علیه اشخاص و اموال فراتر می عمومی در ارتباط هستند

 شود.دیده میاین زمینه در مطبوعات ایران 

نامشرود، پارتی )مهمانی( و... نام بارد.   ۀرابطهمچون  ئمیتوان از جرادر این دسته می: ( جرائم اخالقیت

 اند.عنوان مجرمانه در این رسمت در مطبوعات ایران بازنمایی شدهیازده  یطور کلّبه

هروئین، شیشاه،  همچون  عنوان مجرمانهیازده  در این دسته :ر و دارومواد مخدّقاچاق،  ة( جرائم درزمینث

 اند.ایران بازنمایی شده راچاق، ترامادول و... در مطبوعات

جارم، بازه و   مانناد   بردن دریق عنوان مجرمانه، از کلماتیجای نامدر این دسته به :ی به جرائمکلّ ۀ( اشارج

 است.عنوان مجرمانه سه  بازنمایی این دسته در مطبوعات ایران مشتمل بر شود.خالف استفاده می

عماد   که دال بر خطای غیار  شوده میور پزشکی نام بردرصمانند  در این دسته از مواردی :( سایر مواردچ

شود کاه  دیگر این دسته شامل حمل و نگهداری و خرید و فروش عتیقه و اسپری فلفل میواژگان  است.

عناوان مجرماناه    ساه مشتمل بر  در مطبوعات ایران این دستهبازنمایی  شوند.های دیگر نمیمشمول دسته

 است.

 در پیکره  جرمرفته در بازنمایی کاربه(. فراوانی کلمات 2جدول )

 درصد مثال و فراوانی انواع جرم و فراوانی

 (4734) جرائم علیه اشخاص

، (692) ، جنایاات(269) ، کشااتن(222) ، حملااه(331) ، درگیااری(6131) رتاال

 ، ربااودن(669) ، خشااونت(641) ، آزار و اذیاات(639) ، تهدیااد(671) تیراناادازی

 ، مشاااجره(97)  ، تعاارّ(72) ، دعااوا(614) رباااییآدم ،(613) ، اسیدپاشاای(667)

 ، همسرکشای (22) ، تجااوز (21) گیری، گروگان(29) ، اغفال(71) ، مزاحمت(79)

 .(6) فرزندکشیو  (6) ، پدرکشی(6) ، خواهرکشی(2) ، برادرکشی(3

33% 
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 (. 2جدول )ادامة 

 درصد مثال و فراوانی انواع جرم و فراوانی

 (4661) جرائم علیه اموال

، (16) رااپی ، کیاف (96) ، دزدی(97) ف، تصرّ(319) ، کالهبرداری(2211) سررت
، (227) ، گردنبناادراپی(71) ، اخااتالس(72) ، دسااتبرد(77) مااالی اسااتفاده/ سااوء

 خاری ، ماال (61) ، کسب مال نامشارود (61) خواری، زمین(21) تصادف ساختگی
 .(6) خیانت در امانتو  (6) زنی، کف(4)

22% 

ائم علیه امنیت و آسایش جر
 (6136) عمومی

، (626) ، نازاد (697)ه( وکار )ساکّ ب در کسب، تقلّ(219) ، زور/گیری(279) جعل
 ، ایجاد رعاب (34) اذی، اخّ(33) ، شرارت(33) ارتشا ، رشوه/(12) سررت به عنف

 راهزنای و  (7) گیاری ، خفات (7) گیاری ، باا  (9) کشی، عربده(62) ، محاربه(61)
(4). 

9% 

 (216) جرائم اخالری
 ، رمار/باازی (64) ، مساتهجن (21) ، پوشاا  نامتعاارف  (47) ، پارتی(12) مشروب

و  (2) ، خیانات (3) ، زنا به عناف (7) فحشا (،9) ، مبتذل(61) نامشرود ۀ، رابط(64)
 .(2) متلک

5/1% 

 راچاق/ /رمخدّ جرائم مرتب  با مواد
 (2941) دارو

، (31) ، هاروئین (694) ، اعتیااد (231) ، تریاا  (6162) ، راچاق(6691) رمخدّ مواد
-مااری و  (1) ، حشایش (9) ، ترامادول(61) گردان، روان(23) ، متادون(47) شیشه

 .(6) جوانا
23% 

 %7 .(61) خالفو  (97) ، بزه/کاری(947)جرائم  جرم/ (141ی به جرائم )کلّ ةاشار

 %5 .(1) اسپری فلفلو  (61) ، عتیقه(67) رصور پزشکی (37) سایر

 %611  (66711جمع کل )

 جارائم بیشاترین فراوانای و    (%44)باا   علیاه اشاخاص   شاده بازنماایی  جرائم(، 2ه به جدول )با توجّ 

هاا  رسد محدودیتنظر میبه .نددار کمترین فراوانی را در مطبوعات ایران (%7/6)اخالری با  ةشدبازنمایی

و همچنین مالحظات اخالری رربانیان این جارائم  ت و سیاسی موجود در نشریا های اخالریو معذوریت

کاردن ایان ناود    مطارح زیارا   بازنمایی جرائم اخالری با فراوانی کمتری صورت پذیرد؛که شود باعث می

 و سیاسی همراه شاود کاه  )فردی و اجتماعی( ررمزهای اخالری جرائم ممکن است با عبور از برخی خ ّ

ویاژه رربانیاان   و باه عبارت دیگر، افراد کنند؛ بهامدانه از آن پرهیز میطور رربانیان عو همینت نشریابیشتر 

آزاری و... چاون تجااوز جنسای، کاود     هماسای  جرائم حسّالعات مربوط به به افشای اطّتمایل اندکی 

 شود.ها در متون خبری میاند  آنکمابیش  ساز وروددارند و همین امر زمینه

 براسااس طباق  را طبوعاات ایاران   شده در مبازنمایی جرائم مراتبسلسلهتوان می( 2جدول )اساس بر 

ازنماایی  بیشترین ب ،و راچاق رمخدّ ، موادرتل سررت،همچون  یجرائمدر این میان،  کرد.ص مشخّبسامد 

تاوان ایان   مای برطباق راعاده    .را دارناد کمترین بازنماایی   زنیو کف متلکی همچون راهزنی، جرائمو 

هاای  وراود جارم  فراوانای   لحاظت موجود در جامعه ازبه وارعیّ ایتا اندازهم را تفاوت در بازنمایی جرائ
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غیار از  ) باه دو دلیال  بساا  چاه ا نباید این نکتاه را نیاز ازنظار دور داشات کاه      مختلف مرتب  دانست؛ امّ

 )جارائم(  کمتار از ساایر ماوارد   در مطبوعات ایاران،  ، بازنمایی برخی جرائم (شناختیجامعه های توارعیّ

همچاون رتال،    هاا مکاه برخای جار    کارد گونه خاطرنشاان  توان اینمیرا دلیل نخست  گیرد؛رت میصو

که میازان  حالیدر ؛کنندر میشان را متأثّت باالتری رربانیانفردی و اجتماعی با شدّ لحاظسررت، راچاق از

تار  پاایین  ر بااالتر/ ت تأثّمراتب کمتر است و همین شدّزنی بهتلک و کفهمچون مهایی جرم ر دراین تأثّ

. ضمن اینکاه جرائمای   شودمیشان رربانیانوسیلۀ به هاشدن( بیشتر یا کمتر آنشدن )گزارشباعث مطرح

نسابت جارائم اخالرای دارناد، باا فراوانای       های اخالری کمتری باه همچون سررت یا رتل که معذوریت

   ند.شورربانیان )یا خانوادة رربانیان( گزارش می وسیلۀبهباالتری 

باودن  دلیل طاوالنی تکرار( بهتواند این باشد که رربانیان جرائم دستۀ دوم )جرائم کمدلیل دیگر هم می 

طباع  باه  از شاکایت و  هعماد طاور  باه  ،بار های زماان ها و بروکراسیدر دادگاهشان هایمجرروند پیگیری 

مرباوط باه دالیال     ،شاد گفته  ارتباطآنچه در این شوند. منصرف می ،فاری که برایشان افتادهکردن اتّ  مطرح

ا نبایاد از نظار دور داشات کاه عوامال مختلفای همچاون پاول،         گزارش جرائم ازسوی رربانیان بود؛ امّا 

گذار، نود نگااه ناخودآگااه خبرنگاار و ذائقاۀ     ایدئولوژی، گرایش سیاسی، رواب  ردرت، سفارش سرمایه

وعات مختلف در اخبار اثرگاذار هساتند )مردیهاا،    بانی و بازنمایی موضعمومی مخاطبان اخبار در دروازه

بنابراین ازجمله عوامل دیگری که باعث بازنمایی بیشتر جرائمی همچون رتال و ساررت نسابت     ؛(6479

 تأثیر ذائقۀ عمومی بر انتخاب اخبار مربوط به این جرائم است.  شود، به سایر جرائم می

اب اسات  ، آنچه بارای مخاطباان مطبوعاات جاذّ    دنک( نیز خاطرنشان می6479گونه که مردیها )همان 

در اخباار باد   طور معماول  به است که دهندهتکانو  آورشگفتی، رکنندهکمیاب، متأثّحوادث  هعمدطور  به

 ؛شاود چون رتل و سررت بیش از سایر جرائم مشاهده میهایی همجرم ها درفهاین مؤلّ شوند.منعکس می

هاا در جامعاه نیسات و    انعکااس فراوانای وراود جارم    ناچاار  باه  ختلفبنابراین، میزان بازنمایی جرائم م

 ها اشاره شد.درنظر گرفت که به برخی از آن ددر این زمینه باینیز  مالحظات دیگری را

کاه  شاود  برده مای در مطبوعات ایران پی  جرائمی حاکم بر بازنمایی فضای کلّ( به 2جدول ) براساس 

شاده و  ه باه ماوارد یااد   با توجّا  بر عموم مردم درپی خواهد داشت. اثراتینسبت به ورود جرائم شک بی

د جارائم و  لحااظ تناوّ  هاا باه  ها بر افکار عمومی، اگر بازنمایی جرائم در مطبوعات و رساانه اثرات رسانه

یری کرد و از تعداد جارائم کاسات. در ایان    شدن جرم جلوگیتوان از عادّمی ،شان مدیریت شودفراوانی

های الزم از ورود جرم پیشگیری کارد و باه دالیال وراود     توان با اندیشیدن تمهیدات و آموزشرابطه می
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 های پیشگیری از جرم پرداخت.ها یا راهآن

ه زماان رسایدگی با   تت و مدّشدّ چگونگی،بر  و مطبوعات ثیر رسانهأه تندیگر در این زمیمهمّ  ۀنکت 

هاا و  بخشی به رضات نسبت به نحوه و میازان بازتااب جارم در رساانه    توان با آگاهیکه میاست  جرائم

ف مجاازات  یا ثیر آن بر عموم مردم بارای اساتفاده از اختیاارات خاود در تشادید یاا تخف      أمطبوعات و ت

 کوشید. فه(مخفّده و مشدّ)کیفیات  مجرمین

 مجرمین -3-2

شاده در چاارچوب   معرّفای  نامیادن و توصایف کاردن    ابازار اده از در این بخاش از پاژوهش، باا اساتف    

اسات کاه   مهم  شود. این نکتهمیتحلیل بازنمایی مجرمین در مطبوعات ایران  ةنحو ،شناسی انتقادی سبک

های منفای جارم، خاود را در مجارم نیاز نشاان       شود و جنبهمینگریسته  به مجرمین ازدید جرم ارتکابی

د تناوّ  اسات. باه مجارمین   نگارش   طارز  ةدهناد های زبانی نشانم و انتخابمجر بردن ازدهد. نود نام می

 کاه نشاان از  است  (61794)مورد با فراوانی کل  (611) شده در بازنمایی مجرمینبردهکاربه هدف کلمات

   دارد.شده در مطبوعات ایران د و فراوانی باالی مجرمین بازنماییتنوّ

لحاظ جنسیت، بازنمایی جانس  در بازنمایی مجرمین به شود،می مشاهده( 4در جدول )طور که همان 

تارین  ازجملاه مهام  . ددار (%7/21) ث باا نّا ؤفراوانی بسیار باالتری از بازنمایی جانس م  (%7/97)ر با مذکّ

ایدئولوژی غالب، ماردان و  ث است. نّؤر و مدالیل این بازنمایی، توزیع نامتوازن ردرت بین دو جنس مذکّ

این ایدئولوژی، نقاش تاأمین معااش خاانواده     براساس  بیند.های اجتماعی متفاوت مینقشی زنان را دارا

بردوش ماردان و مسالولیت نگهاداری و تربیات فرزنادان و کارهاای مرباوط باه خاناه و           هعمدطور به

تار ماردان در   های مختلاف، باعاث حضاورپررن    عهدة زنان است. این نقشبه طور معمولبهداری  خانه

 یکننادة ناوع  مانعکس  ،تنها گفتماان (، نه2161) 6جانستون باوربهشود. گری بیشتر آنان میکنش جامعه و

شاود، بلکاه تکارار آن گفتماان باعاث تقویات آن       ر سبب خلق آن گفتمان میر است و آن شیوة تفکّتفکّ

   از آن گفتمان خاص غافل است. هعمدطور بههمچنین خودآگاه انسان  ؛شودر نیز میشیوة تفکّ

فاراات و  های مثبات نیسات و اتّ  محدود به اعمال و کنششک بی گری بیشترناگفته پیداست که کنش 

دلیال توزیاع ناامتوازن    جنسیتی که بهعبارت دیگر، به ؛شودرویدادهای بد همچون جرائم را نیز شامل می

رائم ارتکااب جا   است، بایش از جانس دیگار مساتعدّ     کسب کردهتری در جامعه ردرت، حضور پررن 

                                                                                                                                                          
1. B. Johnstone 
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باه دو   نگارش طور که اشاره شد، تکرار این گفتمان مردگرا باعث تقویت ایان ناود   است. درنتیجه همان

(، ایادئولوژی  2161) 6بااور بیکار  باه  شاود. هایشان مای ها در نقشث و تثبیت جنسیتر و مؤنّجنس مذکّ

را در زباان و   در فرادست و جنسیت دیگر در فرودست( توازن ردرت یگرایی )رراردادن جنسیتجنسیت

کند. آنچه در ایان بخاش و بخاش مرباوط باه      برد و جامعه را دچار تبعیض جنسیتی میجامعه ازبین می

پاذیر در ارتبااط باا اعماال     گار و کانش  های معنایی کانش شود، توزیع نامتوازن نقشرربانیان مالحظه می

پاذیر( بازنماایی   رربانی )کانش  منزلۀو زن بیشتر بهگر( مجرم )کنش مثابۀبهبیشتر یعنی مرد  ؛مجرمانه است

 اند.های متفاوتی که دراثر توزیع نابرابر ردرت در جامعه ایجاد شدهاست. کنش شده

عاات  ن در مطبودر بازنماایی مجارمی   کاه گفت  توانمی ،(4شده در جدول )العات ارائهاطّه به توجّ با 

جنسایت باا    براسااس بازنماایی  ین فراوانی و بیشتر (%12)جرم ارتکابی با  براساس، بازنمایی مجرم ایران

کمتارین   (%3)باا   سان بازنماایی برحساب   همچناین   ؛اسات  رتبۀ دوم را به خود اختصاص داده (67%)

   فراوانی را دارد.

بساامد   براسااس شده در مطبوعات ایران مجرمین بازنمایی مراتبسلسلهدیگر در این زمینه، مهمّ  ۀنکت 

مانناد   هم، سارق، مرد، باند و راتل بیشاترین بازنماایی و کلمااتی   متّی همچون هایواژه در این میان، است.

هنگام بحث در ماورد  تر بهدلیل این مورد نیز پیش را دارند.رین بازنمایی گر و سودجو و راهزن کمتتارا 

 شد.ذائقۀ عمومی مخاطب بیان 

 قربانیان -3-3

شاده در چاارچوب   معرّفای  و توصایف کاردن  نامیادن   ابازار در این بخاش از پاژوهش، باا اساتفاده از     

باردن  شود. اسمی که بارای ناام  میتحلیل  بازنمایی رربانیان در مطبوعات ایران ةشناسی انتقادی نحو سبک

 ۀفا لّؤم ،تر کناد ی از شخصیت رربانی را برجستههای خاصّتواند جنبهمی ازآنجاکه ؛رودکار میاز رربانی به

 ةکنناد هاای زباانی منتقال   در این راساتا انتخااب   ؛(6772)کالر ،  رودشمار میدر ساخت معنا به یمهمّ

 آن فراوانای کالّ  و  هادف  ۀکلم (91)در بازنمایی رربانی تعداد  رفتهکاربهد کلمات تنوّایدئولوژی هستند. 

بازنماایی ررباانی در   (، 4جادول )  براسااس شاوند.  بندی میهای مختلف دستهدر گروه که است (1136)

 (%7/21)اسات، رتباۀ دوم نیاز باا      صاورت پذیرفتاه   (%7/46)ران بیشتر براساس جنسیت با مطبوعات ای

کمتارین   (%3)جرم است. در این میان، بازنماایی ررباانی براسااس شاغل باا       براساسق به بازنمایی متعلّ

                                                                                                                                                          
1. P. Baker 
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 (%7/77)ث با فراوانای  نّؤت، بازنمایی جنس میلحاظ جنسدر بازنمایی رربانی به همچنین، فراوانی را دارد.

   است. (%7/37) ر با فراوانیبیشتر از بازنمایی جنس مذکّ

 شاد؛ جنسایت اشااره    براسااس در بخش بازنمایی مجارمین   ،دالیل احتمالی این تفاوت در بازنمایی 

یت رواب  فاامیلی  توان به اهمّمی (4) وله به جدبا توجّ شود.آن در این بخش، پرهیز می تکرار بنابراین از

هاایی  عناوان  اساتفاده از  ،مثاال بارای   ؛در مطبوعات ایاران پای بارد    رربانین در بازنمایی و ریزشدن در آ

 باارة در اسات. گر ایان امار   پدرش و باجناق در بازنمایی نشان ۀهمسرش، خال ۀپدرزن، پسرخال چونهم

تی( رشا ۀ ساال ساه ۀ مثال در رتل اهورا )پساربچّ برای  ؛ت بسیار الزم استفامیلی نیز درّۀ کردن رابطمطرح

دختار دارای باار معناایی    همسار، صایغه، دوسات   های با عنوان ه،راتل با مادر پسربچّ فامیلیۀ عنوان رابط

 تواند اثرات مختلفی را در جامعه ایجاد کند.مختلف است که هرکدام می

 ،فاۀ پرتکارار در بازنماایی هاردو    ه در بازنمایی مجرم و رربانی این است کاه دو مؤلّ توجّ نکتۀ جالب 

و  جارم م باا بازنماایی   مایی براساس جرم و جنسیت است. به این شکل که در بازنمایی مجارم، تقادّ  بازن

 بیاان کارد.  توان دالیلی را برای این فراوانی باال یا پایین میم با بازنمایی جنسیت است. درمورد رربانی تقدّ

عباارت دیگار،   ها اسات؛ باه  فهبیش از سایر مؤلّشک بی جرم ارتکابی براساسمجرم  معرّفیالعاتی بار اطّ

مجارم، چنادان دور    معرّفای  نظراست؛ بنابراین، ازماهیت وجودی مجرم، به جرمی است که مرتکب شده

وی، به عملی که مرتکب شاده )جارم ارتکاابی( اشااره      معرّفیلین گام از انتظار نیست که خبرنگار در اوّ

مجارم،   بارةاینکه ذائقۀ کنجکاو مخاطب نیز درضمن  کند.سن وی را بیان برای مثال  تا اینکه بخواهد کند

شاد،   تر نیاز اشااره  طور که پیشهمانزیرا ارتکابی )و شیوة انجام آن( است؛ دنبال جرم بیش از هرچیز به

تواناد  مای امار  شود و همین احتمال بسیار زیاد نخست در این ویژگی یافت میبه گیدهندهیجان و تکان

ا آنچاه سابب بااالبودن    امّا  ؛شاغل باشاد   براساسرم براساس سن یا رربانی تربودن فراوانی مجدلیل پایین

گارا در جامعاۀ ایاران    شود، وجود گفتمان جنسیتفۀ جنسیت در بازنمایی رربانی و مجرم میفراوانی مؤلّ

 است.  

ق آن فۀ جنسیت و نقش هر جنس در تحقّا دنبال مؤلّگرا برای هر عمل و کنشی بهایدئولوژی جنسیت 

صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در بازنمایی مجرم و ررباانی نیاز   گرایانه بهاین گفتمان جنسیت کنش است.

طاور  بهمندبودن این گفتمان در جامعه، مخاطب دلیل ردرتاحتمال بسیارروی، بهدهد. بهخود را نشان می

باا اشاارة خبرنگاار باه     بازنمایی مجرم و رربانی است و این انتظاار   بارةفه درمنتظر مشاهدة این مؤلّ هعمد

توان گفت ازآنجاکاه رابطاۀ فاامیلی    در ارتباط با رواب  فامیلی نیز می شود.نظر برآورده می صۀ موردمشخّ
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ها در مطبوعات نیاز باه ایان    رو، در بازنمایی آنازاین دارد،یت باالیی مجرم و رربانی برای خوانندگان اهمّ

 .است هه ویژه شدامر توجّ

طور مشتر  بارای بازنماایی   زیر به ۀکلم (21)، شده برای بازنمایی رربانیاربردهکبه ۀمکل (91)از میان  

/افراد، دختر، پادر، همسار، پسار،    مرد، نو/جوان، زن، فرد :است همجرم در مطبوعات ایران نیز استفاده شد
روس، دامااد،  م، دکتر، فروشنده، عدوست، کود ، مادر، برادر، شخص، خواهر، فرزند، شوهر، مسافر، معلّ

 .  پیرمردو ه آموز، عمّکارگر/ان، نگهبان، نامادری، دانش
پوشاانی نیاز وجاود    های موجود در بازنمایی مجرم و ررباانی، هام  بر تفاوتافزون  دهداین نشان می 

مجرم و ررباانی تفااوت دارد    مثابۀفراوانی کاربرد این کلمات مشتر  بهگفته شود که است شایسته  دارد.

کاار  منزلۀ رربانی بهمورد به (347)مثابۀ مجرم و در مورد به (141)در  مرد مثال:برای  ؛قایسه استم بلراو 

ازمیاان  . داردمجارم   مثابۀبه مرد گری بیشترکنشحدود نصف که این نشان از  یعنی چیزی در ؛است رفته

باه   (911)با نسابت   د/ افرادفرو  (97)به  (623)با نسبت  نوجوانتوان به می ،های دیگر در این زمینهمثال

 اشاره کرد. (263)

 یعنای چیازی در   ؛اسات رفته کار رربانی به منزلۀمورد به (314)مثابۀ مجرم و در مورد به (241)در  زن 

 (371)باه   (74)باا نسابت    دختر دارد.رربانی  مثابۀبه زن پذیری بیشترکنشحدود دوبرابر که این نشان از 

پاژوهش   هاای پیشاین  هاا در بخاش  که دلیل این تفاوت شودذکر  استالزم  نیز به همین صورت است.

 شد. مطرححاضر، پیرامون بحث توزیع نامتوازن ردرت 

در ایان   اسات. بسامد  براساسشده در مطبوعات ایران رربانیان بازنمایی مراتبسلسلهدیگر، مهمّ  ۀنکت 

 ،تلفاات و ساوژه  مانناد   ماایی و کلمااتی  مقتول، شااکی و ررباانی بیشاترین بازن   هایی همچون واژه ،میان

و  جارائم دیگر در این زمینه این است کاه بازنماایی رربانیاان نسابت باه       ۀنکت را دارند.کمترین بازنمایی 

 و باودن و بارانگیختن دلساوزی   در بازنمایی رربانیان همچنین القاای ضاعیف   دارد.د کمتری مجرمین تنوّ

مساتقل،   صاورت شدن بهجای عنوانربانی طوری است که بهو نود ارجاعات به ر شوددیده میرحمی دل

 بسامد انواد مجرم و انواد ررباانی نیاز، افاراد مساتعدّ    . شودشخص دیگر مطرح می بارةش دراموجودیت

تاوان از وراود   کند که با آموزش افراد درمعر  خطر میص میارتکاب به جرم و افراد در خطر را مشخّ

 پیشگیری کرد. جرائم

( 4در مطبوعات ایاران در جادول )   ت آماری مرتب  با بازنمایی مجرم و رربانیاالعاطّرسمت  در این 

 است. ارائه شده
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 در مطبوعات ایران قربانی و مجرم بازنماییبرحسب نوع  رفتهکاربهفراوانی کلمات ع و تنوّ(. 3جدول )

 بازنمایی انواع
 قربانی مجرم

 درصد انیفراو هدف ةکلم درصد فراوانی هدف ةکلم

 %7/63 6176 7 %3 316 7 سن

 جنسیت
 %63 6112 61 %62 6367 21 رمذکّ

 %7/69 6274 67 %4 419 61 ثنّؤم

 %7/21 6311 1 %12 9471 34 جرم

 %3 211 66 %7 114 67 اجتماعی شغل و نقش

 %62 196 42 %7/3 734 41 رواب  فامیلی

 %61 6211 64 %7/7 6174 7 بازنمایی فارد شخصیت

 %611 9227 617 %611 66971 641 جمع کل

 گیرینتیجه -4

ازنماایی  ب در رفتاه کاربههای واژه ای،شناسی پیکرهشناسی انتقادی و زباندر پژوهش حاضر با تلفیق سبک

متون مرباوط باه جارائم    منظور انجام این بررسی، به شد.جرم، مجرم و رربانی در مطبوعات ایران بررسی 

سااله از  العات، رسالت، جوان، آفتاب و شرق در بازة زماانی یاک  یراالنتشار کیهان، اطّروزنامۀ کثشش  در

ای حاوی مطالب مارتب  باا   ای یک میلیون کلمهو پیکره شدآوری جمع (6471)تا خرداد  (6477)خرداد 

باا گارفتن   کاناک  انت شده از مطبوعات ایران ابتدا باآوریهای جمعمنظور تحلیل دادهجرائم ایجاد شد. به

ر و اساامی خااص کناار گذاشاته     یها استخرا  شدند. در این میاان ضاما  ترین واژهفهرست کلمات، مهم

سپس با بررسی جداگانۀ هرکدام از کلمات این فهرست، کلمات کلیدی برای مجرمین، رربانیاان و   ؛شدند

 (66711)کاناک تعاداد   افازار انات  ص شدند و درنهایت با استفاده از نارم جرائم در مطبوعات ایران مشخّ

جملاه در ارتبااط باا ررباانی اساتخرا        (1136)مجرم و  بارةجمله در (61794)جمله در ارتباط با جرم، 

نماایی در بافات   فاده از ساطرهای واژه تدرادامه، جمالت مربوط به هرکدام از جارائم باا اسا    شد.بررسی 

شناسای انتقاادی   ارچوب سابک وتحلیل ایان جماالت در چا   ص شدند و درنهایت با تجزیهاصلی مشخّ

بازنمایی جرائم، مجرمین و رربانی در ساه بخاش مختلاف بررسای      رفته درکارکلمات به(، 2161جفریز )

 شدند.  

 (%21)شارق باا    ۀمورد بررسی، روزنام ةدهد که در بازنمایی جرم در دورنشان می های پژوهشیافته 

د و فراوانای  تناوّ  ،دیگار مهامّ   ۀ. نکتندای را دارنهکمترین پوشش رسا (%1)رسالت با  ۀبیشترین و روزنام

تعاداد   ،باع آن تانگاری و بهوسیع جرم ةدایرگر بیان که ان استشده در مطبوعات ایرباالی جرائم بازنمایی
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و ررباانی  مجارم  بازنماایی جارم،    توان گفت کهدر این زمینه همچنین می است.باالی مجرمین در جامعه 

کاه در بازنماایی هرکادام از    طاوری باه پاذیرد،  کامل و با جزئیات فراوان انجام می طوردر زبان فارسی به

دهاد در بازنماایی جارم    نشان مینوشتار پیش رو  هاییافتهها حدود صد عنوان کاربرد استخرا  شد.  این

   .جرائم علیه اشخاص بیشترین بازنمایی و جرائم اخالری کمترین بازنمایی را دارند در مطبوعات ایران

هاای اخالرای و سیاسای موجاود در نشاریات و همچناین       ها و معذوریترسد محدودیتنظر می به 

شود بازنمایی جرائم اخالری با فراوانای کمتاری صاورت    مالحظات اخالری رربانیان این جرائم باعث می

اسای  به جارائم حسّ العات مربوط ویژه رربانیان تمایل اندکی به افشای اطّعبارت دیگر، افراد و بهپذیرد؛ به

هاا در متاون   اند  آنکمابیش  ساز ورودآزاری و... دارند و همین امر زمینهچون تجاوز جنسی، کود هم

جارم ارتکاابی    براساسهمچنین در بازنمایی مجرمین در مطبوعات ایران، بازنمایی مجرم  ؛شودخبری می

 خاود اختصااص داده  رتباۀ دوم را باه   (%67)جنسایت باا    براساسبیشترین فراوانی و بازنمایی  (%12)با 

کمترین فراوانی را دارد. بازنمایی رربانی نیز در مطبوعاات   (%3)همچنین بازنمایی برحسب سن با  ؛است

ق باه  متعلّا  (%7/21)همچنین رتبۀ دوم باا   ؛استصورت پذیرفته (%7/46) ایران بیشتر براساس جنسیت با

کمتارین فراوانای را    (%3)زنمایی رربانی براسااس شاغل باا    جرم است. در این میان، با براساسبازنمایی 

 دارد.  

فاۀ پرتکارار در بازنماایی هاردو،     ذکر در بازنمایی مجرم و رربانی ایان اسات کاه دو مؤلّ    نکتۀ شایان 

م باا بازنماایی جارم و    بازنمایی براساس جرم و جنسیت است. به این شکل که در بازنمایی مجارم، تقادّ  

 بیاان کارد.  توان دالیلی را برای این فراوانی باال یا پایین با بازنمایی جنسیت است. می مدرمورد رربانی تقدّ

عباارت دیگار،   ها اسات؛ باه  فهبیش از سایر مؤلّشک بی جرم ارتکابی براساسمجرم  معرّفیالعاتی بار اطّ

ان دور مجارم، چناد   معرّفی نظراست؛ بنابراین، از ماهیت وجودی مجرم، به جرمی است که مرتکب شده

وی، به عملی که مرتکب شاده )جارم ارتکاابی( اشااره      معرّفیلین گام از انتظار نیست که خبرنگار در اوّ

 سن وی را بیان نماید.  مثال  برای تا اینکه بخواهد کند

بی )و شایوة  دنباال جارم ارتکاا   مجرم، بیش از هرچیز به بارةضمن اینکه ذائقۀ کنجکاو مخاطب نیز در 

شاود و  احتمال بسیار زیاد نخست در این ویژگی یافت می به گیدهندهیجان و تکانیرا زانجام آن( است؛ 

ا امّا  ؛شاغل باشاد   براسااس تربودن فراوانی مجرم براساس سن یاا ررباانی   پایینعلّت  تواندمی همین دلیل

شاود، وجاود گفتماان    فاۀ جنسایت در بازنماایی ررباانی و مجارم مای      آنچه سبب باالبودن فراوانای مؤلّ 

فاۀ جنسایت   دنبال مؤلّگرا برای هر عمل و کنشی بهگرا در جامعۀ ایران است. ایدئولوژی جنسیت سیتجن
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خودآگاه یاا ناخودآگااه در    طورگرایانه بهق آن کنش است. این گفتمان جنسیتو نقش هر جنس در تحقّ

منادبودن ایان   درتدلیال را  احتمال بسایار راوی، باه   دهد. بهبازنمایی مجرم و رربانی نیز خود را نشان می

بازنمایی مجرم و رربانی اسات و   بارةفه درمنتظر مشاهدة این مؤلّ هعمدطور بهگفتمان در جامعه، مخاطب 

توان گفات  رواب  فامیلی نیز می بارةشود. درنظر برآورده می صۀ مورداین انتظار با اشارة خبرنگار به مشخّ

هاا  رو، در بازنماایی آن ازایان  بسیاری دارد؛یت دگان اهمّازآنجاکه رابطۀ فامیلی مجرم و رربانی برای خوانن

 .است هه ویژه شددر مطبوعات نیز به این امر توجّ

 منابع
 4شناسای،  مطالعات حقوق کیفاری و جارم  . مطبوعات در جرم بازتاب ۀشناسانجامعه تبیین(. 6477آسیایی، رؤیا )

(6)، 666-641. 
 الگاوی  براسااس  شناختی آرای رضاایی تحلیل زبان .(6417) ارسالن گلفام و پورفائزه فرازنده ؛ردوسزاده، فآراگل

 .  29-66 (،6) 6 ،جستارهای زبانی .شناسی حقوریزبانة ق: رویکرد حوزخالّ
 .49-64 (،6) 6 ،فرهنگستانۀ نام .زبان حقوری .(6493) سنحبیبی، ح

ارشاد  کارشناسای ۀ ناما پایاان  .کاار کاان بازه  ثیر رواب  ردرت بر ژانار دفااد کود  أت .(6413) انداناداوودی رییسی، م

 مه طباطبایی.دانشگاه عالّشناسی،  زبان

نقاد   .انتقاادی اساس تحلیل گفتماان  بررسی سبک بر شناسی انتقادی رویکردی نوین درسبک. (6476) ریمدرپر، م

 .12-49 (،69) 7، ادبی

احماد باا رویکارد    ز جاالل آل ا «خناده جشان فر »های سبکی داساتان کوتااه   بررسی ویژگی .(6472) -------

 .14-47(، 6) 3جستارهای زبانی،  .شناسی انتقادی سبک

 7 های زباانی، جساتار  .شناسی انتقادی داساتان کوتااه و رماان   های مورد بررسی در سبکالیه .(6474) -------

(7،) 17-73. 

 هاا آمریکاایی  متقابال  عمومی افکار تحلیل ای ورسانه بازنمایی ۀنظری. (6419) لی و فرناز احمدزاده نامورربیعی، ع

 .12-49 (،2) 3 دانش سیاسی، .هاو ایرانی
 و جارم  ساینمایی  برسااخت . (6471) زادهاصاغر اساماعیل  همایون مرادخانی و علی هدی؛سلطانی گردفرامرزی، م

 .676-614 (،49) 61 ،ارتباطات -فرهن  مطالعات .(6411–6473های)سال ایرانی هایفیلم در مجرمان

 .11-79 (،22) 1 ،رفاه اجتماعی .ای جرمبازتاب رسانه. (6417) حمدها، میفرج

جهاانی   ۀمجلّا  .هاا روزناماه  در زنان دیدگیبزه بازنمایی ةنحو تحلیل. (6472)پور و بهاره همت ------------

 .21-6 (،6) 1، رسانه
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 .274-221 (،2) 64 ،جهانی رسانهۀ مجلّ شناسانه.ایی اخبار؛ تبیینی شناختبازنم. (6479مردیها، غالمرضا )

 ۀحوادث روزناما ۀ موردی صفحۀ العهای جنسیتی در رسانه: مطبازنمای کلیشه. (6411) اداتالسّشمتفر، حمعینی

 .679-619 (،9) 2 ،تحقیقات فرهنگیۀ فصلنام .همشهری
 2، کارآگااه  .هاای زباانی  ه باه ویژگای  شناسی رانونی: بررسی شهادت در دادگاه با توجّا زبان. (6417) منی، نگارؤم

(61،) 11-14. 

 اساتفاده . (6472)ینی الدّمهدی مشکاتو  اعظم استاجی ژاد؛نپهلوانمحمدرضا  ؛شهال شریفی ؛جتبینامور فرگی، م

 (،3) 3 زباانی، جستارهای  .اسی حقوری سخنگوکلیدی برای بازشن عنوانها بهنگاشتی واکهاز الگوی طیف
677-267. 
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