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 چکیده

سازی از این کشور در کاریکاتورهای  هدف از انجام این پژوهش، مطالعه چگونگی بازنمایی چین و نحوۀ دیگری

در این پژوهش با استفاده از روش . در دوران بحران کروناست منتشر شده از سوی حوزۀ گفتمانی غرب

کاریکاتور انتخاب شده و با توجه به سه فرانقشِ بازنمودی، تعاملی و ترکیبیِ کرس و  54شناسی اجتماعی،  نشانه

ازنمایی ویک، ب زدن ادگار و سج برای تحلیل نتایج تحقیق از نظریات برچسب. اند لیوون مورد ارزیابی قرار گرفته ون

با ارزیابی کاریکاتورهای مرتبط با نقش چین در . های فرهنگی استفاده شده است واره استوارت هال و نظریۀ طرح

دیگریِ پست؛ بازنمایی خطر »های بازنمایی در این کاریکاتورها را در دو مقولۀ کلیِ  توان سیاست شیوع کرونا می

در کاریکاتورهایی که ذیل مقولۀ اوّل قرار گرفتند، . قرار داد« طلب؛ بازنمایی تهدید قرمز دیگریِ قدرت»و « زرد

در . روی از غرب دارد عنوان دشمنی بالقوه و دیگریِ پست شناسانده شده است که نیاز به آموزش و دنباله چین به

ایی شده عنوان عامل تهدیدکنندۀ جهان بازنم مقابل، در کاریکاتورهایی که ذیل مقولۀ دوم گنجانده شدند، چین به

های کنترلی در رابطه با چین و حفظ هژمونی غرب القا  است که در این نوع کاریکاتورها نیز ضرورت سیاست

های  با بازتولید کلیشه( در اینجا کاریکاتورهای منتشر شده) ها توان گفت رسانه براین مبنا می. شود می

ا خطر و تهدید، زمینه را برای باور مردم در ارز قرار دادن این کشور ب ساخته، نسبت به چین و با هم ازپیش

صورت  تواند به هراسانه، می گیری دیگری جهت  این. کنند گیری منفی نسبت به مسائل پیرامون چین فراهم می جهت

 . های نظامی احتمالی فراهم کند فرهنگی نفوذ کرده و حتی زمینه را برای تقابل های نژادپرستانه در روابط بین کنش

 . سازی چین، کاریکاتور، کرونا، بازنمایی، دیگری کلیدی:واژگان 
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 مقدمه و طرح مسئله

خوردن سوپ خفاش در استان  ای که منشأ آن،  بیماری ناشناخته1829در اواخر سال میالدی 

. شد، در جهان شیوع پیدا کرد؛ اما این شیوع ساده یک بیماری نبود ووهان چین عنوان می

پذیری دیگری نیز به ی این ویروس بر سالمت جسمی، وجوه ریسکافزون بر جنبه خطرآفرین

عصر ارتباطات و اطالعات از یک سو و شرایط قرنطینه خانگی برای پیشگیری از . همراه داشت

های مجازی، وابسته ها، باالخص شبکه ها را بیش از پیش به رسانهبیماری از سوی دیگر، انسان

های ظاهر خنثی در پوشش های بهیش اطالعات و گزارشهای متعدد جدای از نمارسانه. کرد

ها، بازی با آمار و ارقام و ای را در قالب تعارض فرهنگ های منفی گستردهخبری خود، بازنمایی

شروع این تعارض را شاید بتوان به کاریکاتوری . بحران بیولوژیک با اهداف اقتصادی شکل دادند

، ( ص) ، با سابقه توهین به پیامبر اکرم2امه دانمارکیاز پرچم چین نسبت داد که در یک روزن

های این توهین در ادامه، با هجمۀ عظیمی از سوی کاربران چینی در شبکه. چاپ شده بود

 اجتماعی مختلف رو به رو شد و با به تصویرکشیدن تمسخرآمیز پرچم دانمارک پاسخ داده شد

(Thestories, 2020.)  

و یا « ویروس ووهانی»یا « ویروس چینی»عنوان  ا و خطاب آن بهآمیز کرونبازنمایی توهین

در روزنامه فرانسوی « خطر زرد»آلمان و  1در روزنامه اشپیگل« ساخت چین»عباراتی چون 

نیز سیل عظیمی از تنفر در میان  -عنوان زردپوست ها بهبا کنایه به چینی - 3کوریر پیکارد

سازی، پیامدهای این ایجاد تنفر و دیگری (.TÉLÉOBS, 2020) کشورهای غربی ایجاد کرد

را در ( تعرض به دو دختر چینی در استرالیا) تعارضات متعدد لفظی، غیرکالمی و بعضاً جسمانی

  (.Mazzoni, 2020) این کشورها رقم زد

آموزان اشاره شد که دانش 4و سان هرالد 5طور مثال در تیتر دو روزنامه دیلی تلگراف به

ای کرونا به دیدگاهبخشی از بازنمایی رسانه (.B & T Magazine, 2020) ه نروندچینی به مدرس

آمیز و تفکراتی سوق پیدا کرد؛ مبنی بر آنکه این بیماری اتفاقی نبوده و در اثر های تناقض

طور مثال در آمریکا، چین متهم شد که ویروس  به. اهداف اقتصادی یا سیاسی ایجاد شده است

همچنین روزنامه نیویورک تایمز با انتشار . های این کشور ساخته شده استگاهکرونا در آزمایش

                                                           
1 Debat 
2 Der Spiegel 

3 Courrier picard 
4 Daily Telegraph 
5 The Herald Sun 
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اظهارنظر عجیب وزیر بازرگانی آمریکا نوشت: ویروس کرونا فرصتی برای بازسازی برخی مشاغل 

 (. Swanson and Rappeport, 2020) در آمریکاست که اکثراً در چین فعالیت دارند

ای طوالنی دارد که تقریباً از اواخر قرن ای غربی پیشینههبازنمایی منفی چین در رسانه

های غربی ترین گفتمان در رسانهترین و رایجشاخص. استنوزدهم شدت بیشتری به خود گرفته

شناسی شناخته میها را بر پایه آنچه در مطالعات ادوارد سعید با عنوان شرقدر رابطه با چینی

 . بهتر بیان کرد« تهدید قرمز»و « خطر زرد»ای  شهشود، شاید بتوان در دو عبارت کلی

سابقه طوالنی ساخت و ساز غربی و فرومایگی فرهنگی و اخالقی چین با توجه به اهداف 

در قرن « عجیب و غیراخالقی»خاص استعمارگرایانۀ اروپا و آمریکا قابل درک است: عنوان 

عرفان »دهه اوّل قرن نوزدهم،  در اواخر« خطر زرد»گر و شیطانی تحت عنوان هجدهم، حیله

ایدئولوژیکی، اقتصادی و « خطر قرمز»خواه در طول جنگ جهانی دوم و  ، عاشق و آزادی«چینی

  (.Ooi and D’Arcangelis, 2017: 270) نظامی در طول جنگ سرد

و تهدیدآمیز خوانده شدن چین در عصر حاضر، در قالب وابستگی بالقوه  2سازی این دیگری

دهندۀ بزرگ، صادرکنندۀ کاالهای ارزان عنوان وام روپایی به صنعت اقتصادی چین بهکشورهای ا

چین از سوی دیگر، ادامه پیدا  1سو و سیاست سه محوری قیمت و محصوالت کشاورزی از یک

طوری که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوران  به(. 2300فاکس و گادمن، ) کرد

های بشردوستانه، نگاه جهانی را کوشد تا با ارسال کمکن میبحران کرونا عنوان کرد، چی

 (. 2399آذرشکیب، ) منحرف کند و با دادن اطالعات ناقص، خطر این ویروس را کاهش دهد

این وابستگی متقابل اقتصادی و احساس تهدید از سوی چین برای ابرقدرت جهانی، آمریکا، 

شدن ارتش این کشور از یک ات نظامی و مدرن طور مثال، افزایش تجهیز به. شود نیز دیده می

هایی را در دوران ریاست سو و فروش تسهیالت نظامی آمریکا به تایوان از سوی دیگر، تنش

دامنه این تنش در دوران اوباما به (. 2300نا، . بی) جمهوری اوباما میان چین و آمریکا رقم زد

ترجیح دو کشور به جنگ . ینی شدت یافتاوج خود رسید و با افزایش تعرفه گمرکی کاالهای چ

ای نیز جای تحمل عواقب جنگ نظامی، در دوران شیوع کرونا به دعواهای رسانه اقتصادی به

 . کرد ای که هر کدام دیگری را در این زمینه مقصر قلمداد می گونه به. کشیده شد

                                                           
1 Otherization  

خود و و نظام سیاسی و اقتصادی باز اتحادیه اروپا با شده تناسب نظام کنترلگیری از منافع عدمالف( بهره  1
دهی فشارهای اتحادیه اروپا در ها در اتحادیه و در عین حال حمایت از اقتصاد خود؛ ب( سازماناستفاده از فرصت

گیری چین از موضوعات خاص با پذیرفتن گفتگوهای رسمی و سپس تغییر آن به مذاکرات بدون نتیجه؛ ج( بهره
 های عضو.ن دولتشکاف میا
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ان مردم جهان های متعدد درباره چین در اذهقدرت جهانی رو به رشد چین و حضور کلیشه

 مقصر شمردن با ارتباط کاریکاتورهای متعدد در ای برای ترسیمعنوان تهدید بزرگ، انگیزه به

آید که آیا در این میان می اما این پرسش به. کرونا فراهم آورد بحران در وقوع این کشور

چین در های دیگری از های گذشته بازنمایی شده است یا گفتمانکاریکاتورها همچنان کلیشه

 شد تا آن بر پژوهش تصمیم این رو در از این. های پنهان این محتواهای تصویری حضور داردالیه

کاریکاتورهای تولید شده در حوزۀ گفتمانی غرب، از طریق  ایبا تمرکز بر متن و محتوای رسانه

دئولوژی های بازنمایی شده، معانی مرجح و ایانگاره شناسی اجتماعی، درکی ازرویکرد نشانه

 . دست آید به موجود در پیام این متون 

 اهداف تحقیق 

در این پژوهش، هدف کلی مطالعه چگونگی بازنمایی کشور چین در کاریکاتورهای منتشر شده 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  از جمله اهداف جزئی نیز می. از سوی حوزۀ گفتمانی غرب است

شده نسبت به چین در کاریکاتورهاى حوزه گفتمانى یىهاى بازنمامطالعه انواع انگاره -2

 . غرب در دوران کرونا

های فعلیِ  های قبلى در ارتباط با چین با انگاره های کلیشه ها و تفاوت درک شباهت -1

 . بازنمایی شده در کاریکاتورهای حوزۀ گفتمانی غرب در دوران کرونا

های حوزۀ گفتمانی غرب در  اتوریستسازی از کشور چین توسط کاریک چگونگیِ دیگری -3

 . دوران کرونا

 ادبیات مفهومی

گیرد تا روشن شود چه نوع محتوای  در این بخش، ابتدا مفهوم کاریکاتور مورد بحث قرار می

پس از آن مفهوم خطر زرد و تهدید قرمز، که بنیان اصلی . ای مدّنظر است شده بازنمایی

 . دهد، تبیین خواهد شد ینسبت به چین را تشکیل م 2هراسی دیگری

 کاریکاتور

پردازد و ترکیبی خاص هنر است که به مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می کاریکاتور گونۀ

، نقل شده در کریمی 1881دیاموند، ) گیردهای دیداری و نوشتاری را دربر میپیچیده از نشانه

                                                           
1 Xenophobia 



  132 شده از کشور چین: کاریکاتورهای حوزۀ گفتمانی غرب ...  های بازنمایی انگاره

 

رت باالیی برخوردار هستند و بدون ای، کاریکاتورها از قداز منظر نشانه(. 2394و همکاران، 

این ژانر هنری، از طریق هجوم . کنندها را فراهم میمحدودیت، امکان دخل و تصرف در دال

 رسدنظر می دهد، که برای بیننده ناآشنا به ای آنها را در کنار یکدیگر قرار می گونه ها، بهدال

دارد که موجودیتش را از فرآیندی  کاریکاتور ریشه در مفهومی از قبل آشنا(. 2303شعیری، )

نشانه بنا می در واقع کاریکاتور بر بنیان یک  پیشا. شکل گرفته در بیرون از خود وامدار است

افزون بر این، چرخه . شود که بدون فهم آن، درک کاریکاتور با اشکال مواجه خواهد شد

ای آن پایان  نکه کنش نشانهشود و پس از آ معناشناسی با پیشانشانه آغاز می -گفتمانی نشانه

خوان یا بیننده  نشانه در مقابل گفته صورت یک پسا یافت و منجر به تولید کاریکاتور گشت، به

عنوان یک متن، از رهگذر پیشانشانه و حوزۀ  بنابراین، مواجهۀ اوّل با کاریکاتور به. گیرد قرار می

 کند رد که آن را بازتولید میمعانی مرتبط با آن است که خود در درون گفتمانی قرار دا

 (. 2392شعیری، )

 و کنایه قیاس، های اغراق،گیری از تکنیکمحتوای کاریکاتور عموماً افزون بر بهره

آور، کاریکاتور، میشود، اما در ظاهر طنزگونه و خندهزنی با شوخی و مزاح همراه می برچسب

به بیان دیگر کاریکاتور با دریچه . تقال دهدبخش را انکوشد تا پیامی انتقادی، افشاگرانه و رهایی

. کندگذارد و تفسیر میمختص به خود تاریخ، سیاست و جامعه را برای بیننده به نمایش می

کاریکاتوریست در جایگاه یک منتقد اجتماعی، گزارشگر یا مورخ با دگرگونی واقعیت، به 

تواند به ابزار ایدئولوژیک اریکاتور میالبته از سوی دیگر ک. پردازدافشاگری روابط در جامعه می

دگرگونی . کننده داشته باشددر خدمت اهداف هژمونی حاکم قرار گیرد یا تنها جنبه سرگرم

 ترین نشانه، عمیق کمترین ای تبدیل کند که بارا به اسطورهتواند آنواقعیت در کاریکاتور، می

 (. 318-331: 2394کریمی و همکاران، ) بوجود آورد را و گفتمان پیام

 خطر زرد و تهدید قرمز

دشمن مخوف و »عنوان  به افرادی با نژاد آسیایی به« خطرات زرد»در دوران قرون وسطی، 

این کلیشه در آمریکا با ورود مهاجران چینی در اواسط قرن . شداطالق می« چالش تمدن غربی

شمار  دید آرامش شهروندان بهنوزدهم، در پاسخ به ترسی ایجاد شد که حضور آنها را مانع و ته

خطر زرد در فرهنگ و گفتمان سیاسی مردمی قرن نوزدهم و بیستم نفوذ کرد و باعث . آوردمی

ترس از مهاجران . های نژادپرستانه و افزایش ترس نسبت به مهاجران آسیایی شدتحریک کلیشه
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به تصویب قانون  چینی و خطر از کنترل خارج شدن مؤسسات سیاسی و اقتصادی آمریکا، منجر

این قانون کارگران آینده چینی را از ورود به آمریکا منع . شد 2001محرومیت چینی در سال 

 . کرد و از تبدیل مهاجران کنونی به شهروند جلوگیری نمود

عنوان یک  گیری طوفان احساسات ضد کمونیستی، چین بهدر زمان جنگ جهانی دوم و همه

در کلیشۀ خطر قرمز، این نگرانی وجود داشت که اتحاد . فتخطر زرد، رنگ قرمز به خود گر

المللی برای تأمین سلطه بر جهان توسط قدرت جماهیر شوروی در حال پیشبرد یک توطئه بین

تهدیدی »عنوان  رهبران سیاسی آمریکا دولت کمونیست را نامشروع و به. های کمونیستی است

عنوان تهدیدی  ین در جنگ کره وضعیت آن را بهمداخالت چ. کردندقلمداد می« برای مردم خود

نشانده اتحاد جماهیر شوروی  چین فقط یک کشور دست. برای سیاستمداران آمریکا تقویت کرد

کننده ایدئولوژی طغیانگر، نبود، بلکه یک عضو فعال بلوک اتحاد جماهیر شوروی و تبلیغ

 . رفت شمار میرجی بهکننده تجاوز نظامی خا کننده استبداد داخلی و شروع اعمال

ها وقتی از نظر موفقیت، برتر از سایر آسیایی. هایی با اقلیت مدل دارد خطر قرمز شباهت

شدند، اما این برتری در مقایسه با عنوان اقلیت الگویی عنوان می شدند، بهها شناخته میاقلیت

ک معتقد است که هارولد آیزا. کردعنوان خطرات زرد اطالق می سفیدپوستان، آنها را به

آمیزی از احساسات درباره ای گونۀ تعارضهای رسانهها تمایل دارند تا در بازنماییآمریکایی

بین همدلی و طرد، خیرخواهی و تعصب پدرانه، محبت و دشمنی، عشق و ترس »ها چینی

   (.Yang, 2017: 6-5) را برانگیزانند« نزدیک به نفرت

 پیشینه تحقیق

ها و اقوام  های هراسناکی از ادیان، ملت مشابه بسیاری وجود دارد که بازنمایی طور کلی سوابق به

 . در اینجا شش مورد خاص مورد توجه قرار گرفته است. کنند مختلف منعکس می

شناختی  تحلیل اسطوره) تصویرِ تاریخ: از دانمارک تا پاریس -1مطالعه 

 ( ( ص) کاریکاتورهای سیاسی درباره پیامبر اسالم

شناسی بارت، به یسندگان در این پژوهش کوشش کردند تا از طریق رویکرد اسطورهنو

. بپردازند( ص) آمیز منسوب به پیامبر اکرمرمزگشایی ایدئولوژی پنهان در دو کاریکاتور توهین

  یولندزـ»توسط روزنامه دانمارکی  1884در سال « چهره محمد»کاریکاتور اوّل با عنوان 
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از سوی روزنامه « صد ضربه شالق، اگر از خنده غش نکنی»ور دیگر با عنوان و کاریکات« 2پوستن

شاخص از بازنمایی خشونت در اسالم  عنوان دو نمونه ، به1824در سال « شارلی ابدو»فرانسوی 

در حقیقت هدف اصلی این . از دیدگاه امپرالیسم غربی، در این مقاله مورد توجه قرار گرفت

واسطه چه  سش اصلی بود که گفتمان غرب از طریق کاریکاتور و بهمطالعه پاسخ به این پر

 . را به تصویر کشده است( ص) هایی پیامبر اکرماسطوره

های غربی با منفعل پنداشتن مخاطب خود و ارائه دهد که رسانهنتایج این مطالعه نشان می

. کنند مبر عنوان میتفسیر دم دستی، ریشه خشونت در جهان کنونی اسالم را در بدوی بودن پیا

هراسی، ای غرب از اسالم، همچنان بر اساس هژمونی غالب به رواج اسالمعالوه بازنمایی رسانه به

ها و پایان هایی چون تروریسم اسالمی، برخورد تمدنزدایی جهان اسالم، تجسم اسطورهتاریخ

شدن تروریسم و کنند که یکینویسندگان این مقاله همچنین بیان می. پردازدتاریخ می

این . شودای، منجر به اسالمیزه شدن تروریسم میبنیادگرایی اسالمی در قالب دال اسطوره

مآبانه را به   ها، جریانی اقتدارطلب و فاشیستتروریسم اسالمی بر اساس اسطوره برخورد تمدن

ن، کریمی و همکارا) های غربی باید تحت نظارت باشدکشد که برای حفظ ارزشتصویر می

راستی در حوزه غرب این هدف را پیش افزون بر این، جریانات پوپولیستی و دست(. 24: 2394

ای و دیگرسازی اسالم، دفاع از آزادی بیان و جنگ علیه رو دارند تا از طریق ابزار رسانه

 . تروریسم، قدرت خود را در سطح جهانی بیمه کنند

تور:  تأملی تاریخی بر نشریه تهران بحران آذربایجان به روایت کاریکا -2مطالعه 

 ( 1321-1321) مصور

کردند که چگونه در در این پژوهش، این هدف را دنبال می( 2391) نوری امیرآبادی و همکاران

. اند هویت ملی را از طریق گفتمان پهلوی بازنمایی کنندبحران آذربایجان کاریکاتورها توانسته

در  2314تا آذر  2315کاتور که در بازۀ زمانی شهریور کاری 15برای دستیابی به این هدف، 

. شناسی اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفتتهران مصور به چاپ رسیده بود، از طریق نشانه نشریه

گیری از نمادهای مشروطه و دهد که کاریکاتورهای نشریه تهران مصور با بهره ها نشان می یافته

پرستی، حفظ دهد که در جهت ترویج میهنأکید قرار میای را مورد ت قانون اساسی، دموکراسی

، 2391نوری امیرآبادی و همکاران ، ) استقالل و امنیت ملی بدون دخالت نیروهای بیگانه باشد

                                                           
1 Jyllands-Posten 
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در انتها، دشمن و تهدید همیشگی یعنی دولت انگلیس، در کاریکاتورهای (. 244و  241ص: 

جهت با شوروی، در جناح چپ و مسو و هماین دوره نیز از قلم نیافتاده، بلکه انگلیس ه

 . استعمارگر خطاب شده است

 های تهدیدگرآفریقا: داستان پاندای بامزه یا اژده-بازنمایی سیاسی چین -3مطالعه 

های چینی به به دنبال پاسخ به این پرسش بود که واکنش رسانه 1824در سال  2بن عبدهلل

از سوی دیگر این بازنمایی بر . های غربی چگونه استدر رسانه 1بازنمایی روابط چین و آفریقا

ها، منظور دستیابی به پاسخ این پرسش به. خود روابط بین کشورها، چه اثری داشته است

هفتگی آفریقا »و کاریکاتورهای سیاسی منتشر شده در « 3اکونومیست»رتوریک هشت مقاله از 

در زمینه مسائل امنیتی، فضاهای  4نسنبا سه رویکرد نظری، تحلیل گفتمانی ها« 5روزانه چین

مورد  0بهمراه نظریه بازنمایی داتی 1در اقدامات استعماری دان( یا نبود گفتمان) گفتمانی

ای راکسین داتی در تحلیل اما در بخش عملیاتی تحقیق، رویکرد دو مرحله. ارزیابی قرار گرفت

آفرینان، فرآیندهای جهانی و محیط اشاره به نقش) بازنمایی حقایق-الملی گفتمان روابط بین

 استفاده شد -( اشاره به اقدامات حمایتی مرتبط با بازنمایی) های بازنماییو شیوه( امنیتی

(Benabdallah, 2015: 31 .) 

دهد که تفاوت آشکاری از نظر تحلیل رتوریکی، طور کلی، نتایج این مطالعه نشان می به

رغم فقدان یک ، وجود دارد و علی( غربی و چینی) منبع ها و نوع کاریکاتور میان دواستعاره

افزون بر این، بازنمایی . آژانس آفریقایی، از نظر لحن پدرساالرانه با یکدیگر وجه اشتراک دارند

ای غرب، منجر به بهبود تاریک و هشداردهنده روابط میان چین و آفریقا توسط گفتمان رسانه

ار و برتر نسبت به چین از یک سو و بازشدن فضا برای مدعنوان حامی اخالق تصویر غرب به

های خود، تقویت اقتدار چین و عدم ایجاد فرصت گفتمانی برای سوی آفریقایی از طریق رسانه

 . هم شده استااز سوی دیگر فر

                                                           
1 Benabdallah 

2 Sino-African 

3 Economist 

4 China Daily Africa Weekly 
5 Hansen 

6 Dunn 
7 Doty 
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سازی در اخبار آمریکا و رتوریک  های دیگریسازی چین: گفتمانچارچوب -1مطالعه 

 سیاسی

گردآوری شده از ( مقاله 288هر حوزه ) مقاله 388، ( 1820) 2ارکانجلیسدی در مطالعه اوی و

آ پنج روزنامه پرتیتراژ در آمریکا، نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال، واشنگتن پست، یواس

این محقق . شناسی مرتبط با چین، تحلیل شدآنجلس تایمز، از نظر گفتمان شرقتودی و لس

عنوان  اسی ادوارد سعید نشان داد که چین در گفتمان آمریکایی بهشنبر اساس رویکرد شرق

و برادر کوچک خطاب شده که نیازمند کار  3، خطر قرمز1، خطر زرد( دیگر خارجی) بیگانه

افزون بر این، اطالق دشمن بالقوه . نشاندن چین در مرزهای خود است فرهنگی در جهت عقب

ه حوزۀ ارزش پول ملی چین، جاسوسی سایبری با ای در سبه چین از طریق بازنمایی رسانه

همراه اختالفات بر سر تعیین محدوده دریایی و منطقه  گیری اطالعات تجاری و نظامی بههدف

در دیگر نتایج این مطالعه، نویسندگان به سه مجاز . بندی شداقتصادی انحصاری، تقسیم

مطرح شده به ترتیب خائن و  رتوریکی اشاره کردند که از طریق تحلیل بر اساس سه حوزه

 . قانون خطاب شده استدستکاری کننده ارزش پولی خود، دزد و زورگوی بی

. ای در واقعیت بر افکار عمومی اثر داشته استدهد، گفتمان رسانهدیگر نتایج نشان می

مشخص کرد، مردم آمریکا، چین را « مؤسسۀ گالوپ»نتیجه سنجش نگرش افراد از طریق 

درگیری اقتصادی و . کنند تا خطر نظامیای در زمینه اقتصاد تصور میطر بالقوهعنوان خ به

عنوان  های آمریکایی، چین بهمجاز جاسوس، با ریشه در گفتمان مسلط سیاست و رسانه

شود که برای پیشرفت نیاز به هدایت و پیروی از کودک و فاقد هنجارهای متمدنانه تصویر می

و « 5غول خفته»مان اعتقادی برای پیشگیری از بیدارکردن این اما این گفت. آمریکا دارد

داند و او را ناتوان در همراهی با های اخالقی را غیر ممکن میپیشرفت چین از طریق روش

عنوان  سومین مجاز و خطاب چین به. کندجامعه جهانی در میان مخاطبان بازنمایی می

کند ن امکان را برای هژمونی آمریکا ایجاد میقانون در رعایت مرزهای دریایی، ایزورگوی بی

تا دلیل موجهی برای مقابله با این نقض قانون داشته باشد و از سوی دیگر دامنه قدرت خود 

 . را در منطقه افزایش دهد

                                                           
1 Ooi and D’Arcangelis 

2 Yellow Peril 

3 Red Peril 

4 Sleeping Giant  
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 ها در فیلم آمریکاییسازی آسیاییسازی و کلیشهحاشیه -1مطالعه 

های ها در فیلمشناسی به مطالعه بازنمایی آسیایینامه مقطع کار، در پایان( 1820) 2ایزابل پانر

های پژوهش، تحلیل برای دستیابی به هدف اصلی و پاسخ به پرسش. آمریکایی پرداخت

 . کار گرفته شد محتوای متنی و تصویری فیلم و نظریه انتقادی، به

عنوان  های بها افزون بر بازنمایی کلیشهها، دریافت که آسیایینویسنده با تحلیل داده

فوکار و یا قاتل، فرد شرور دیوانه عنوان استاد کنگ شده، بهخرخوان، عینکی همراه با لهجه اغراق

نویسنده در . شوند های جنسیتی نیز قلمداد می و نابودگر جهان، آسیایی شیطانی و برخی کلیشه

سو و به حاشیه های هالیوودی از یکها در فیلماین پژوهش، نشان داد که عدم توجه به آسیایی

حتی در  راندن آنها از سوی دیگر، در نهایت اثر نامطلوبی را بر شهروندان آسیایی ـ آمریکایی

 . محیط واقعی و صنعت سرگرمی آمریکا گذاشته است

 1MDBشناسی کاریکاتور سیاسی زونار از جدال کاریکاتوری: تحلیل نشانه -6مطالعه 

در سال «  1بیدیاموان»اسیس شرکت استراتژیک در جریان بحران مالی و سیاسی که با ت

رخ داد، رئیس جمهور وقت مالزی، نجیب رزاق، از سوی وال استریت ژورنال و دیگر  1889

در واکنش به این رخداد، زونار، یکی از . ها متهم به فساد مالی با همکاری این شرکت شدرسانه

 . راحی کردهای مطرح، کاریکاتورهای متعددی را ط کاریکاتوریست

های پروپاگاندا شناسی بازنمایی بصری و شیوهها بر اساس معیارهای نشانه نتایج تحلیل داده

نشان داد که زونار در کاریکارتورها تنها حقیقت و رویدادهای واقعی را در جریان بحران بر 

یان افزون بر این، نویسندگان این مقاله ب. اساس اخبار منتشرشده به نمایش گذاشته است

زنی و تقلید در های پروپاگاندا سه مورد نمادگرایی، برچسبکردند که از میان تکنیک

 . کار رفته است کاریکاتورهای زونار متعدد به

شناسی اجتماعی دهد که نشانهشده در پیشینه تحقیق نشان میبازبینی شش مقاله مطرح

 رغم اینکه تکیه اصلی پژوهشما علیرود، اشمار میروش متداولی در زمینه تحلیل کاریکاتور به

هاست، عمدۀ مطالعات، تنها با رویکرد کیفی، رسیدن به اشباع نظری و مفهومی در تحلیل داده

در این مطالعه، . اندرا تحلیل کرده( مورد 15یا  0، 1تنها ) تعداد بسیار محدودی از کاریکاتورها

کوشش شد تا از کاریکاتورهای متعددی  -شیوع پاندمیک کرونا -روز بودن موضوع افزون بر به

                                                           
1 Isabel Paner 
2 1MDB (1Malaysia Development Berhad) 
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منظور اطمینان از دستیابی به مفاهیم جامع، این  پس از تحلیل موارد اوّلیه به. استفاده شود

  . جستجو و تحلیل ادامه یافت

سازی در گفتمان شرقهای قبل، بر دیگری های نظری غالب در پژوهشعالوه بر این، بنیان

گیری سیاسی در شناسی بارت تکیه داشتند و عمدتاً نوعی جهت شناسی ادوارد سعید و اسطوره

ها متمرکز بود، اما در این پژوهش کوشش شده است تا از منظر مطالعات ارتباطات بینتحلیل

های متعدد اجتماعی،  های فرهنگی و بازنمایی، مضامین و مؤلفهواره فرهنگی، نظریه طرح

 . اظ شودفرهنگی، اقتصادی، نظامی و سیاسی نیز لح

 رویکرد نظری

زنی، بازنمایی  رویکرد نظری این پژوهش از سه قلمرو نظری بهره گرفته است که شامل برچسب

 . های فرهنگی می شود واره و طرح

 برچسب زدن( الف 

1و سج ویک 2ادگار
ها به کمک  زنی حکایت از این دارد که انسان معتقدند که نظریۀ برچسب  

توانند به هویت خود شکل ببخشند؛ بنابراین درصورتی که دیگران  یتعامالت فردی با دیگران م

هایمان با لحن منفی صحبت کنند، ما نیز طبق این چارچوب نسبت به خود  درمورد ما و فعالیت

ها در ساخت  رسانه»توان گفت  زنی ِ بکر می با توجه به نظریۀ برچسب. کنیم نگرش پیدا می

های  های خاص مانند پناهندگان و اقلیت افراد یا گروه ها مشارکت دارند و اجتماعی برچسب

  (.253: 2309زاده، مهدی) «کنند بندی و تعریف می عنوان کجرو دسته قومی و نژادی را به

3بازنمایی( ب
 

های جمعی اهمیت زیادی  پردازان بر این باورند که بازنمودهای تصویری و متنی رسانه نظریه

های خود درباره این بازنمودها را در چارچوب  بنابراین تحلیل برای واقعیت زیسته ما دارند؛

بنا به تعریف استوارت هال،  (.19: 2300زاده،  مهدی) اند بندی کرده نظریۀ بازنمایی صورت

واقعیت به نحو معنادار ( 2990) از نظر وی. بازنمایی عبارت است از تولید معنا از طریق زبان

معنا صریح نیست و در گذر . های کلیدی تولید معناست شیوهوجود ندارد و بازنمایی یکی از 

                                                           
1 Edgar 

2 P.Sedgwick  
3 Representation 
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هایی که در آن صورت  اگرچه جهان از بازنمایی. ماندزمان از طریق بازنمایی یکدست باقی نمی

 . گیرد، مستقل است؛ اما معنادار شدن جهان در گرو بازنمایی آن قرار داردمی

بازنمایی، معنا و زبان را »تقد است که داند و معوی بازنمایی را بخشی از چرخه فرهنگ می

از این رو برای بیان چگونگی رابطه میان بازنمایی، (. Hall, 1997: 15) «دهدبه فرهنگ ربط می

های بازنمایی به سه دسته نظریه انعکاسی، نظریه تعمدی و نظریه  زبان، معنا و فرهنگ، نظریه

انعکاسی، تصور بر این است که معنای در رویکرد (. 2990هال، ) شودگرا تقسیم میبرساخت

ای عمل میمربوط به شیء، شخص، ایده یا رویداد در جهان واقعی قرار دارد و زبان مانند آینه

در رویکرد تعمدی . دهدکند و معنای کاملی را که از قبل در جهان وجود دارد، انعکاس می

کند، ن در جهان بازنمایی میعقیده بر این است که مؤلف، معنای واحد خویش را از راه زبا

در رویکرد سوم، پر . واژگان همان معنایی را دارند که به باور مؤلف باید آن معنا را برساند

هال ضمن تأیید رویکرد (. 20: 2392راودراد، ) شودماهیت عمومی و اجتماعی زبان تأکید می

ها در قالب ساختار  عیتکند و متعقد است که واق سوم، بازتاب واقعیت توسط رسانه را رد می

  .شوند ها برساخت می روایی رسانه

 های بازنمایی استراتژی

 طور کلی دو استراتژی مهم در بازنمایی عبارتند از : به

ها در سازی فرایندی است که بر اساس آن جهان مادی و جهان ایدهکلیشهسازی: کلیشه

هان شکل گیرد که منطبق با باورهای شوند تا مفهومی از جراستای ایجاد معنا، طبقه بندی می

 قضاوتی قالبی، تفکر یا در این معنا، کلیشه. اند ها قرار گرفتهایدئولوژیکی است و در پس کلیشه

 ها رسانه جامعه یا قضاوت معموالً توسط این و دارند گروه یا فرد یک به نسبت افراد که است

 (. 2390نعیمی جورشری، ) گیرد می شکل

ها با تأکید  شناسی خود به این مسئله دست یافت که غربی ر مطالعات شرقادوارد سعید د

بر احساسی بودن، فاقد عقالنیت، بدویت و جباریت و درنهایت فرودست بودنِ شرق، سعی 

ای  حاشیه»ارائه دهند که در آن دیگری یا همان شرق، « خود و دیگری»کنند تعریفی از  می

زاده، مهدی) «کند ت و برتری غرب را تایید میاست که صرفا از طریق وجودش، مرکزی

2309 :120 .) 
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های  شود که از طریق آن ساختسازی به فرایندی اطالق میطبیعیسازی: طبیعی

. شوند که گویی اموری آشکارا طبیعی هستندصورتی عرضه می اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به

 . استسازی به شکل ضمنی، دارای کارکردی ایدئولوژیک طبیعی

 1های فرهنگیواره نظریه طرح( ج

ای از دانش در مورد رفتار مناسب و نقش  شود، ذخیرهزمانی که یک فرد وارد موقعیتی آشنا می

عبارت دیگر، هر  به. شودای که او باید در آن موقعیت ایفا کند، در ذهن او بازیابی میشایسته

آموخته شده در   ز دانش آشنا و از پیشجهان اجتماعی برهم کنشگری معموالً درون چارچوبی ا

واره یا  این دانش آشنا و از پیش آموخته شده، طرح. شودهای مختلف بنا می مورد موقعیت

 (. 2304گادیکانست، ) شودهای فرهنگی نامیده میواره طرح

 واسطه ای از دانش هستند که ما به یافته های تعمیم های فرهنگی، مجموعه واره بنابراین، طرح

های فرهنگی دربرگیرنده اطالعات واره طرح. سازیمهایمان، آنها را در حافظه ذخیره می تجربه

های آشنا و قواعد رفتاری و نیز اطالعات در مورد خودمان و مردم  کلی در مورد موقعیت

های آموخته های فرهنگی همچنین حاوی دانش در مورد واقعیت واره طرح. اطرافمان هستند

ه یا راهبردهای حل مسئله و تجارب عاطفی و احساسی است که غالباً در فرهنگ شده در مدرس

های به هم وابسته، با یکدیگر  های فرهنگی، در قالب سیستم واره این طرح. شوندیافت می ما

 سازند که زیربنای رفتارهای ماستای را برمیخورند و ساختار شناختی پیچیدهپیوند می

 (. 2304گادیکانست، )

 ش تحقیقرو

شناسی اجتماعی استفاده شده  طور خاص نشانه برای انجام این پژوهش، از روش کیفی و به

ها، به بسترهای فرهنگی و  شناسی اجتماعی عالوه بر مطالعۀ نشانه در تحلیل نشانه. است

پور حسن) شود شود نیز توجهی ویژه می ای که نشانه در آن تولید و مصرف می اجتماعی

لیوون سه فرانقشِ بازنمودی، تعاملی و ترکیبی برای  کرس و ون (.2391قی، اسالنی و صدی

در فرانقش بازنمودی به بیان مفهوم . اند های موجود در آنها ارائه داده مطالعۀ تصاویر و نشانه

شود که این تصویر دربارۀ  ها پرداخته و به این سؤاالت پاسخ داده می ها و موقعیت اشیاء، کنش

اند؟ چه موضوعی به نمایش گذاشته شده است؟ کرس  به چه کاری مشغولچیست؟ اشخاص 

                                                           
1 Cultural schema theory 
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در ساختار روایی، با . کنند لیوون در این بخش از دو ساختار روایی و مفهومی یاد می و ون

کنندگان حاضر در تصویر و فعال یا  به نقش شرکت( خطی قطری) 2استفاده از حضور بردار

دست  کنندگان به ترتیب، یک روایت دربارۀ شرکت بدین. شود منفعل بودنشان پرداخته می

گنجد: فرآیندهای نمادین، فرآیندهای  بندی می ساختار مفهومی نیز در سه دسته. آید می

کنندگان با  بندی شرکت در فرآیند طبقه. بندی بندی یا تقسیم تحلیلی و فرآیندهای طبقه

لحاظ اینکه  کنندگان به لیلی شرکتدر فرآیند تح. اند هم مرتبط بندی به نوعی رابطه یا طبقه

شوند و فرآیند نمادین، دربارۀ معنای یک  کل یا جزئی از رابطه در تصویر هستند، ارزیابی می

کنندگان نمایش داده  هایی که میان شرکت کننده است که از طریق سمبل یا پیام شرکت

 . شود، قابل دریافت است می

. عی میان بیننده و تصویر، حائز اهمیت استدر فرانقش تعاملی، جایگاه روابط اجتما 

کنندۀ  کننده وجود دارد: شرکت لیوون معتقدند که در تصاویر، دو نوع شرکت کرس و ون

 تصویر طریق از که هستند کسانی تعاملی کنندگان شرکت». کنندۀ بازنمودی تعاملی و شرکت

 تمام و ها مکان اشیاء، شامل بازنمودی کنندگان شرکت. دارند تعامل هم با بیننده و طراح یعنی

  (.210: 2391نظری طرهان و صابری، ) «آیند نمایش درمی به تصویر در که هستند چیزهایی

برای ارزیابی این فرانقش، باید به سه مؤلفه توجه داشت: مؤلفه تماس، فاصله اجتماعی و 

در تصاویر چگونه است؟ مفهوم تماس حکایت از این دارد که نگاه افراد بازنمایی شده . زاویۀ دید

اند؟ برای  کنند یا به شیء یا فرد دیگری در تصویر خیره شده آیا به بینندۀ تصویر نگاه می

تواند  نما می. مطالعۀ فاصلۀ اجتماعی، الزم است اندازۀ نماها در تصویر مورد ارزیابی قرار بگیرد

فاوتی را میان نزدیک، متوسط و دور باشد که هرکدام از اینها فاصلۀ اجتماعیِ مت

گفته  1درخصوص زاویۀ دید یا پرسپکتیو. دهند کنندگانِ تصویر و بیننده نشان می شرکت

طرف و بدون پرسپکتیو و دسته دوم  شود که دو دسته وجود دارد: دسته اوّل تصاویر بی می

 زاویه دید وابسته، تصاویر طراحی در». تصاویر وابسته به تفکری خاص و همراه با پرسپکتیو

دید  زاویۀ طریق از طراح دید زاویۀ و شود می انتخاب با طراح وی رابطۀ و بیننده برای اصخ

نظری ) «شود می تحمیل بیننده به در تصویر شده بازنمایی کنندگان شرکت به شده تحمیل

  (.232: 2391طرهان و صابری، 
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یگر مرتبط درنهایت در فرانقش ترکیبی، به روشی که عناصر تعاملی و بازنمودی به یکد

جایگاه ) سه مولفۀ ارزش اطالعات. شود دهند، توجه می شده و یک کل معنادار را تشکیل می

زمینه بودن، اندازۀ نسبی تقابل  زمینه یا پس پیش) ، برجستگی( قرار گرفتن عناصر در تصاویر

ت؛ های متمایز یا وابسته بهم در تصاویر اس دهندۀ هویت نشان) بندی و قاب( رنگ و درخشانی

در ارزیابی فرانقش ترکیبی ( کند بندی عناصر یک تصویر را بهم متصل یا از هم جدا می قاب

 . مفید و موثر هستند

طور کامل توضیح  شناسی اجتماعی که در باال به در این پژوهش، با استفاده از روش نشانه

هایی  ی کلیدواژه، با جستجو( 99تا اردیبهشت  90از اسفند ) داده شد، در بازۀ زمانی سه ماهه

و همچنین مراجعه به  1و یا کاریکاتور کرونای چینی 2همچون کاریکاتور ویروس کرونا

ی محکوم کردن  کاریکاتور در زمینه 54تعداد  5موومنت و کارتون 3کارتون های ایران سایت

به  این فرآیند تا رسیدن. آوری و مورد ارزیابی واقع شد ها برای اشاعۀ ویروس کرونا جمع چینی

 . نقطۀ اشباع نظری ادامه یافت

 ها نمونۀ تحلیل

  

 

                                                           
1 coronavirus cartoon 

2 coronavirus china cartoon 

3 https://www.irancartoon.com/site/gallery/gallery-of-intl-cartoon-contest-we-defeat-coronavirus 

4 https://cartoonmovement.com/ 
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 ( اجزای همراه -اشیاء-الگوی بصری) معنای بازنمودی

ای   زمینه خورد: بخش اوّل، دارای پس صورت کلی در این کاریکاتور دو بخش به چشم می به

کی بر جمهور این کشور، شی جین پینگ، با ماس از پرچم کشور چین است و در مقابل آن رئیس

در کنار این تصویر، چند نفر دیگر با ماسکی بر صورت، دستکشی بر دست . شود صورت دیده می

های تلفن همراه خود را در  و چشمانی مضطرب و ترسیده قرار دارند که دو نفر از آنها گوشی

اند و یک نفر  جمهور چین گرفته سمت رئیس ای آبی رنگ پوشیده شده، به که توسط پارچه حالی

های ویروسی! ما هیچ  ویروس کرونا یا مطالب رسانه»گر در حال گفتن این سخنان است: دی

شود که صفحۀ این  پشت سر آنها، تعدادی تلویزیون و کامپیوتر دیده می. «شانسی نداریم

با توجه به لباسی که هر یک از افراد بر تن . اند ای آبی رنگ پوشانده شده ها نیز با پارچه دستگاه

توان گفت، از سمت راست به چپ به ترتیب، آن دو نفر که گوشی در دست دارند، جزء  دارند می

کادر درمان کشور هند و فردی که در حال بیان جمالت است، از نیروهای نظامی هندی به 

جمهور، فردی مشاهده درست در میانۀ این دو بخش و در پشت سر رئیس. روند شمار می

یر افراد بر تن دارد و همانند شی جین پینگ و با همان زاویه، شود که لباسی متفاوت از سا می

با توجه به ظاهر این شخص و کاله سفیدی که بر سر دارد، . کند به صفحۀ تلویزیون نگاه می

 . رسد او یک هکر باشد بنظر می

 ( نگرش -فاصله اجتماعی-تماس) معنای تعاملی

یا به یکدیگر است یا به صفحات تلویزیون ( یک نفربه جز ) های تمامیِ افراد در این کاریکاتور نگاه

شود، اما آن یک نفری که با حالتی ترسان،  و کامپیوتر؛ بنابراین ارتباط زیادی با مخاطب برقرار نمی

 . سازد کند، تا حدی حس اضطراب و نگرانی را به او منتقل می سمت مخاطب نگاه می به

نزدیک  است و باقی افراد و اشیاء با نمایی  جمهور چین، نمای متوسط یا نیمه نمای رئیس

زاویۀ از باال به پایینی که نسبت به افرادی که در بخش دوم . اند دور به تصویر کشیده شده

از طرفی . کند جمهور چین همراه می تصویر قرار دارند، مخاطب را با حس اقتدار و قدرت رئیس

های همراه مشاهده  فحات کامپیوتر و تلفنهایی که بر روی ص ایِ پارچه فیروزه -دیگر رنگ آبی

 (. 43: 2390اولیائی، ) رساند کاری را می شود، نوعی محافظه می

توان گفت این کاریکاتور در حالت کلی به  عالوه بر این، از لحاظ افقی و عمودی بودن می

با شکل افقی به تصویر کشیده شده و به این طریق، گسترۀ دید وسیعی ایجاد کرده است اما 
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یعنی تصویر ) شود که بخش اوّل ورود به جزئیات و تفکیک میان دو بخش، مشاهده می

عمودی بودن این بخش و . در حالت عمودی قرار دارد( جمهور چین و پرچم پشت سر او رئیس

اساساً در میان تصاویر . شود فاصلۀ اندکی که با بیننده دارد، موجب ایجاد حس نزدیکی در او می

ترین حضور نیز متعلق به  ترین حضور متعلق به تصاویر عمودی و ضعیف ، قویافقی و عمودی

 (. 2392شعیری، ) تصاویر افقی است

عنوان جزئی  توان قرار دادن افرادی از کادر درمانی و نظامی در این کاریکاتور را به ضمنا می

کشور هند و  دهندۀ وضعیت کلیِ سیستم آماری و اطالعاتیِ از یک کل در نظر گرفت که نشان

توان گفت این تصویر  از لحاظ مرکزگرایی یا مرکززدایی نیز می. چه بسا تمامی کشورهاست

های  تر از نشانه تر و برجسته اند، پررنگ قرار گرفته  هایی که در حاشیه مرکززداست؛ چراکه نشانه

 . موجود در مرکز هستند

 ( قاب -برجستگی -ارزش اطالعات) معنای ترکیبی

در کنار شخص ( پرچم) کاریکاتور که یک شخص هندی است، از نماد فرهنگی چین طراح این

مضمون اصلی این تصویر، به سانسورهای خبری و . اوّل سیاسی این کشور استفاده کرده است

 . شود اطالعاتی اشاره دارد که توسط کشور چین بر کشور هند و سایر کشورها اعمال می

وسیلۀ  ه در معنای بازنمودی عنوان شد، این تصویر بهطور ک بندی همان از لحاظ ترکیب

ها و بزرگی و کوچکی افراد و اشیاء به دو قسمت تقسیم شده است؛ البته از آنجایی  تضاد رنگ

جمهور چین و پرچم این کشور  که حدود یک سوم تصویر با نمایی درشت و نزدیک، به رئیس

 . تری بر این بخش لحاظ شده استتوان گفت تمرکز و برجستگی بیش اختصاص یافته، می

دهندۀ خطر قرمز چین برای سایر کشورهاست؛ چراکه تمامی  درنهایت، این کاریکاتور نشان

ای که دارد در آمار و  ها از این حکایت دارند که این کشور با استفاده از قدرت و سلطه نشانه

ها به راه  محور رسانهاطالعات، نفوذ و دخالت کرده و بدین ترتیب ویروس جدیدی نیز حول 

شود هم دقیقاً بر  ای که از زبان آن فرد نظامی در این تصویر مشاهده می جمله. انداخته است

 . همین مسئله اشاره دارد
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 ( اجزای همراه -اشیاء-الگوی بصری) معنای بازنمودی

پوشش و توان هفت فرد چینی را مشاهده کرد که  از لحاظ ساخت روایی، در این کاریکاتور می

درواقع طراح استرالیاییِ این کاریکاتور از . هایی مخصوص به کشور چین را بر تن دارند کاله

 . نمادهای فرهنگی کشور چین نیز برای نمایش این دسته از افراد استفاده کرده است

با توجه . تابلوی سفیدرنگی که پشت سر این افراد قرار دارد، اشاره به شهر ووهان چین دارد 

، «29جشن پایان کووید »پرچم قرمز رنگی که بر روی آن به زبان انگلیسی نوشته شده است:به 

غذایی که در این . مشخص است که این افراد در شهر ووهان مشغول برپایی این جشن هستند

نوشته شده « 18کووید »ها  ش شود، خفاش است و بر روی محل پخت این خفا جشن سرو می

 . شود، خرید و فروش خفاش است ای که در این کاریکاتور مشاهده می در واقع کنش اصلی. است

 ( نگرش -فاصله اجتماعی-تماس) معنای تعاملی

تمامی افراد تصویر . سمت بیننده یا مخاطب نیست یک از افراد به های هیچ در این کاریکاتور نگاه

ط زیادی با مخاطب برقرار شده، در حال نگاه کردن به یکدیگر هستند بنابراین از این لحاظ ارتبا

دور  است و به همین خاطر تا حد زیادی جزئیات  نمای تصویر، نمای متوسط یا نیمه. شود نمی

 . کند زاویۀ دید مستقیم و از رو به رو، بیننده را با موضوع درگیر می. قابل رؤیت هستند

گسترۀ دید  دهد که موجب افقی ارائه می-عالوه بر این، این کاریکاتور تصویری عمودی

توان گفت اگرچه  از لحاظ مرکزگرایی یا مرکززدایی نیز می. شود تری برای مخاطب می وسیع

رسد این  اند، بیشتر است؛ اما بنظر می تعداد افرادی که در گوشۀ سمت چپ تصویر قرار گرفته

 ، در مرکز این تصویر( یعنی خرید و فروش خفاش) کاریکاتور، مرکزگراست؛ چراکه کنش اصلی
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ضمناً نمایش این هفت نفر از مردم چین که مشغول سرو خفاش هستند، . افتد اتفاق می

 . شود قلمداد ( مردم چین) عنوان جزئی از کل تواند به می

 ( قاب -برجستگی -ارزش اطالعات) معنای ترکیبی

های افراد  طور که پیش از این اشاره شد، کاریکاتوریست عالوه بر طراحی دقیق چهرههمان

رنگ طوسی، . آنان نیز استفاده کرده است( لباس و کاله چینی) ینی، از نمادهای فرهنگیچ

ها، رنگ طوسی رنگی  شناسی رنگ از آنجا که بر اساس روان. رنگ غالب این کاریکاتور است

رسد  نظر می ، به( 2399کرمی، ) کند است که حس مسئولیت و اعتماد را در بیننده ایجاد می

آمیز صورت گرفته است؛ چراکه بر اساس آنچه مشاهده  طور کنایه رنگ، بهاستفاده از این 

، با سرو خفاش، مجدداً موجب شیوع ویروس 29شود این افراد در جشن پایان کووید  می

بنابراین این کاریکاتور، با مقصر پنداشتن مردم چین در . شوند می 18جدیدی به نام کووید 

ها در برابر گسترش این ویروس دارد و  پذیری چینی مسئولیتاشاعۀ ویروس کرونا، اشاره به عدم 

عالوه بر این، در این تصویر . کند به عدم اعتماد مجدد به این کشور و مردمان آن نیز تأکید می

ها تقریباً در وسط صفحه و در نقطۀ کانونی توجه قرار دارند، بیشترین  با توجه به اینکه خفاش

 . ستبرجستگی و تأکید بر روی آنها

در . سرانجام این کاریکاتور از خطر زرد این کشور برای سایر مردمان جهان حکایت دارد

کار رفته است، همگی به این مسئله اشاره دارند که مردم  هایی که در این تصویر به واقع نشانه

اند،  شده 29ای که دارند، عالوه بر اینکه موجب گسترش ویروس کووید  خاطر نوع تغذیه چین به

پذیری و درس عبرت نگرفتن، مجددا موجب گسترش  پس از این هم به علت عدم مسئولیت

 . شوند ویروس دیگری می

 ها بیان یافته

های یکسانی را در میان  توان مضامین و مؤلفه کاریکاتور انتخابی، می 54شناسانه  با تحلیل نشانه

وان پیشانشانه، اشتراک بسیاری عن ای پیشین از چین به های رسانه آنها یافت که با بازنمایی

ها مورد بحث قرار گرفته و به جایگاه هر کدام  در ادامه، دو رویکرد اصلی در این کاریکاتور. دارند

 عنوان دشمنی بالقوه تأکید دارد سازی از چین به در گفتمان از پیش موجود غرب که بر دیگری

(Ooi and D’Arcangelis, 2017 )شود اشاره می . 

 . ( ، فهرست کامل کاریکاتورهای بررسی شده آورده شده است2وست در پی) 
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 دیگریِ پَست؛ بازنمایی خطر زرد (الف

در میان کاریکاتورهای ارزیابی شده، اگر چه بیش از نیمی از آنها حاوی یک یا چند نماد 

فارغ  عنوان یک کل واحد و فرهنگی از کشور چین بودند، اما گروهی از آنان به بازنمایی چین به

شده  های از پیش شناخته ها، نشانه در این قبیل کاریکاتور. پرداختند های حکومتی می از سیاست

هایی از بحران اخیر  ای در همنشینی با نشانه گونه از کشور چین، فرهنگ و نمادهای ملی آن به

ن ای. گیرند که فاقد هرگونه ارجاعی به مشی سیاسی و روابط قدرت هستند کرونا قرار می

نمایاند؛  می  تنیده و یکپارچه هم ست که آنها را در ای نشینی و ایجاد رابطۀ متقابل به گونه هم

نمادهای فرهنگی چین که تا پیش از این . گویی همه، اجزا و عناصر یک کل واحد هستند

ای در  گونه اند، در یک رابطۀ تقابلی، به هایی از سرزندگی و حیات تمدن کهن چین بوده نشانه

گیرند که معنای پیشین  ـ قرار می... هایی از مرگ ـ همچون تابوت، ویروس کرونا و نار نشانهک

توان با رابطۀ  چنین معنایی را می. کنند دهند و خطر مرگ را بازنمایی می خود را از دست می

عنوان  به. میان صورت بیانی و محتوایی نشانه تشریح کرد( 2300شعیری، ) واقعی ـ توهمی

با این وجود، . عنوان یکی از نمادهای ملی چین، داللت واقعی بر کشور چین دارد پاندا بهمثال، 

هایی از مرگ در قالب اجزای اصلی صورت پاندا، چین را از  عنوان نشانه گیری تابوت به قرار

 . دهد موضع مدلول واقعی خارج و آن را دالی توهمی برای مرگ و نیستی قرار می

 

های غرب به  های رایج در رابطه با چین و تاریخ بازنمایی آن در رسانه هبا مروری بر کلیش

. دانست« خطر زرد»عنوان  ها را بازنمایی چین به توان این گونه از کاریکاتور خصوص آمریکا می

عنوان  ها ـ  به تر آسیایی وجه شاخص این بازنمایی، به تصویر کشیدن چین ـ در سطح کالن

ها، فارغ از آنکه چه  بر این مبنا چینی (.Yang, 2017) لقوه استدیگری پست  و دشمنی با

زردپوستان در مقابل ) عنوان یک دیگری نژادی مشی سیاسی داشته باشند، تنها به
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ایجاد . شوند عنوان قدرت برتر محسوب می ، تهدیدی برای حیات تمدن غرب به( سفیدپوستان

به قدرتمند بودن دیگری ندارد، بلکه آن را در  ای این تقابل میان خود و دیگری، نه تنها اشاره

دموکراسی روی از غرب و نظام لیبرال دهد که نیازمند آموزش و دنباله تر قرار می ای پست مرتبه

عنوان یک دشمن بالقوه و تحت عنوان خطر زرد باقی  با این وجود، همچنان چین به. آن است

بلکه از سر ضعف و ناتوانی و حتی نادانی  ماند؛ اما چنین خطری نه به موجب قدرت چین، می

 . آن در همراهی با جامعۀ جهانی و غرب است

صورت  کار گرفته شده در این قبیل کاریکاتورها را به های رایج به توان کلیشه در نهایت می

 زیر فهرست نمود:

 ها و با های غذایی چینی این کلیشه با ارجاع به سنت ـ چین؛ کشوری با غذاهای عجیب:

ها  ، این سنت... به تصویر کشیدن نمادهای خاص غذایی چون ظروف خاص، چوب غذاخوری و

افزون بر این، استفاده . دهد های رایج و متعارف در جهان قرار می را در یک رابطۀ تقابلی با سنت

عنوان غذای چینی، عالوه بر عجیب بودن بر خوی وحشی و غیر  از حیواناتی چون خفاش به

 . داللت دارد انسانی نیز

این مقوله با اشارۀ مستقیم به نمادهای فرهنگی کهن ـ چین؛ تمدن کهنِ خطرناک: 

دهد که تناظری یک به یک میان آنها  ای قرار می گونه چین، آن را در کنار عناصر خطرآفرین به

ها،  همچنین رابطۀ تقابلی میان کهن بودن چین و جوان بودن سایر تمدن. گردد برقرار می

 . کند ورزی و نیرنگ را بازنمایی می جو و همراه با سیاست مآبانه، سلطه گاه قیمدید

رنگ پوست زرد، چشمان بادامی ) استفاده از حالت خاص صورتـ چین؛ مردم غیرعادی: 

بر آن که نژاد   جای یکی از اجزای صورت، عالوه و جایگزین نمودن ویروس کرونا به... ( شکل و

کند، از همنشینی اجزا نیز برای القای غیرعادی  ژادی در اقلیت تعریف میعنوان ن زردپوست را به

به عالوه نسبت دادن کارهای غیر انسانی و دور از مناسبات عرف جهانی به . برد بودن بهره می

 . های چینی کاریکاتورها، تأکید مضاعف بر عجیب و غیرعادی بودن این مردمان دارد شخصیت

 نمایی تهدید قرمزطلب؛ باز دیگریِ قدرت. ب

گروهی دیگر از کاریکاتورهای بررسی شده بر قدرت چین و تالش او برای سلطۀ جهانی 

این . طور خاص داللت دارند طور عام و غرب به کننده برای جهان به عنوان یک عامل تهدید به

داللت معنایی با استفاده از فنون بصری چون فشاره/گستره، حضور/غیاب و کاهش/ افزودگی 

هایی چون ابعاد، جهت و رنگ نیز بر این  عالوه بر این، استفاده از ویژگی. صورت پذیرفته است
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این قبیل کاریکاتورها با به تصویر کشیدن چین در قالب نمادهایی . رابطه معنایی تأکید دارد

تصویر و با اغراق از طریق ابعاد بزرگ، جهت نگاه از باال به پایین و سهم ... چون اژدها، پاندا و

دهد و بر  بیشتر، آن را در یک رابطۀ تقابلی با عناصر دیگر کاریکاتور همچون کرۀ زمین قرار می

سازی در این  بنابراین دیگری. گری آن داللت دارد قدرت چین در نابودی جهان و وجه سلطه

ه، کنند عنوان یک قدرت نابود پذیرد و با معرفی چین به ای متفاوت صورت می گونه تصاویر به

 . های کنترلی در رابطه با چین و حفظ هژمونی غرب دارد سعی در القای ضرورت سیاست

 

با پایه گذاری جمهوری . ای غرب ریشه دارد گونه از بازنمایی نیز در محصوالت رسانهاین

و در طول جنگ سرد، استراتژی بازنمایی در ارتباط با چین تغییر  2959خلق چین در سال 

این تغییر استراتژی بیش از همه بر قدرت در  . ادامه پیدا کرد« تهدید قرمز»یافت و در قالب 

های ضد کمونیستی غرب  حال افزایش چین در بلوک شرق داللت داشت و در راستای سیاست

عنوان قدرتی نوظهور که به دلیل مشی  بنابراین چین به (.Yang, 2017) پذیرفت صورت می

اسی پایبند نیست، در قالب تهدیدی برای جهانیان بازنمایی دموکر-کمونیستی به قواعد لیبرال

توان به تأکید بر مشی کمونیستی چین، فضای بسته  از عناصر اصلی چنین بازنمایی می. شد می

این گروه . طلبی در عرصۀ جهانی و پاسخگو نبودن به جهان اشاره کرد سیاسی، سانسور، قدرت

 بندی کرد: صورت زیر طبقه رکز بر نوع خاص سلطه بهتوان بر مبنای تم از کاریکاتورها را می

در گروهی دیگر از کاریکاتورهای بررسی شده، ارجاع به نظام تقابل سیاسی: ـ 

استفاده از رنگ غالب قرمز . ای صریح و مستقیم صورت پذیرفته است گونه کمونیستی چین به

رد که همگی در نظام های محتوایی مختلف دا ای متکثر با صورت در این تصاویر، رابطه

گیرند: پرچم چین، ارتش سرخ شوروی، هیجان، خشم و  گفتمانی غرب و دیگری قرار می

همچنین عالمت داس و چکش اگرچه داللت واقعی بر کشور چین ندارد و یادآور پرچم . خون
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اتحاد جماهیر شوروی است، اما در این گروه، از تصاویر برای انتقال بار معنایی منفی از 

 . وی به چین استفاده شده استشور

پذیرد که خود خالق ویروس  ای صورت می گونه عالوه بر موارد یادشده، بازنمایی چین به

در اینجا چین با نمادهای . عنوان سالحی علیه دیگران بهره برده است کرونا بوده و از آن به

تقیم به دولت و شود، بلکه ارجاعات مس فرهنگی خود که شمولیت عام دارد، بازنمایی نمی

. کار رفته است به... جمهور چین و حکومت چین، همچون نشان داس و چکش، تصویر رئیس

های مقابله با این ویروس نیز در قالب رژیم بسته و دیکتاتوری چین بازنمایی  همچنین روش

ۀ کند و با ابزار دروغ و سانسور بر سلط شود که از داروی سانسور برای درمان استفاده می می

 . افزاید خود می

 
 

در این گروه از کاریکاتورها، بر تقابل اقتصادی دو جبهۀ غرب و چین نیز تقابل اقتصادی: ـ 

عنوان یک دال واقعی در ارتباطی توهمی  به« ساخت چین »ای که کلیشۀ  شود به گونه اشاره می

ان این رابطه آنجا بی. با ویروس کرونا قرار گرفته و داللت بر جنگ اقتصادی چین و غرب دارد

های چین برای کشف واکسن، فروش دارو و تجهیزات پزشکی و حتی  معنادار است که تالش

های غربی بازتاب یافته  در رسانه« دیپلماسی ماسک»های بشردوستانۀ آن که تحت عنوان  کمک

طلبی چین در عرصۀ جهانی  است، نیز در قالب دوگانۀ غرب و چین بازنمایی شده و به قدرت

 . اشاره دارد
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نشینی این عناصر با پرچم  قرار دادن واکسن در میان عناصر نظامی و همـ تقابل نظامی: 

سرخ چین، رابطه عام میان صورت بیانی واکسن و صورت محتوایی درمان را تغییر داده و در 

گی بودن نمایاند که اشاره به منشأ بیماری و ساخت ای باز می گونه قالب یک رابطۀ خاص آن را به

همچنین قرار دادن ویروس کرونا در کنار نمادهای خاص . آن با اهداف نظامی داشته باشد

 . جنگ اتمی، اشاره بر اتخاذ شیوۀ نوین جنگ نظامی از سوی چین دارد

 

 صورت زیر فهرست نمود: توان به طلب را می های رایج در مقولۀ دیگریِ قدرت کلیشه

عنوان کلیشۀ رایج اغلب کاریکاتورهای بررسی شده با  طلبی به قدرتطلب:  ـ چین قدرت

تر و از موضعی باالتر به تصویر کشیده  صورت بزرگ استفاده از نمادهای مرتبط با چین به

شود تا ضرورت برخورد جهانی و  ای به حد و حصر بازنمایی می گونه طلبی به این قدرت. شود می

 . طر نشان سازدطراحی نظام کنترلی در برابر حکومت چین را خا

در این مقوله، کمونیستی بودن حکومت چین در کانون توجه قرار دارد ـ چین کمونیست: 

، همگی با ارجاع به مشی کمونیستی چین ... طلبی، ناتوانی در مدیریت، سانسور و و قدرت

 . شوند تعریف می

ونیست، این کلیشه همراستا با کلیشۀ چینِ کمکاری:  ـ چین؛ حکومت سانسور و پنهان

در . گو بودن آن در مقابل جامعۀ جهانی دارد اشاره به فضای بستۀ سیاسی در چین و غیر پاسخ

این مقوله، اقدامات چین در برابر بیماری کرونا مورد نقد قرار گرفته و حکومت چین متهم به 

 . شود کاری و عدم انعکاس شفاف اطالعات می پنهان

عنوان اقداماتی علیه  ، اشاره به اقدامات چین بهاین کلیشهـ چین؛ عامل خطر و تهدید: 

ارز قرار دادن ویروس کرونا در مقابل عالیم جنگ  در این مقوله با هم. صلح و بشریت دارد
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نماید، بر  عنوان سالحی در جنگ بیولوژیک باز می نظامی، افزون بر آن که ویروس کرونا را به

 . ف داردخصلت تهدید کنندگی حکومت چین نیز تأکیدی مضاع

 عنوان سیاست جداسازی و انزوای اجتماعی بندی: بازنمایی هراسناک به جمع

توانند  های اجتماعی خاص می های هراسناک فراگیر در مقاطع مختلف و در زمینه بازنمایی

. شوند« دیگری مفروض»آغازگر روندهای جدید و جداسازی ملت و به انزوا کشاندن اجتماعیِ 

ای بروز و  اجتماعی و تاریخی  شده از سوی حوزۀ گفتمانی غرب در زمینهکاریکاتورهای منتشر 

. اند که پیش از شیوع کرونا، چین را همواره یک دشمن بالقوه قلمداد کرده است ظهور یافته

بندی گفتمانی و زمینۀ فراهم شده بر  عنوان یک صورت های از پیش موجود به بنابراین گزاره

 . تأثیرگذار خواهند بود هرگونه تولید متن در آینده

در این راستا با بررسی کاریکاتورهای مرتبط با نقش چین در شیوع کرونا، مضامین نهفته در 

. های خطرناک تشریح کرد ها پیشین نسبت به چینی بندی توان در قالب همان صورت آن را می

مند است؛  آنها قاعده  های میان اگرچه همۀ این مضامین لزوماً یکسان نیستند، اما روابط و تفاوت

در این . های از پیش موجود در بافتی جدید دانست توان آنها را بازتولید کلیشه نحوی که می به

های بازنمایی در ارتباط با چین همواره در یک طیف با دو سوی خطر زرد و  معنا، سیاست

ستقیم مورد طور م آنجا که مشی سیاسی و حکومت کمونیستی آن به. تهدید قرمز قرار دارد

چرایی استمرار . شود عنوان یک خطر عام و البته بالقوه تصویر می گیرد، چین به هجمه قرار نمی

روابط میان چین و غرب . های پیرامون آن یافت توان در روابط قدرت و تنش ها را می این کلیشه

 شود تا غرب از در جدال بر سر قدرت و حفظ یا برهم زدن هژمونی موجود، موجب می

شناسی با ساختار منعطف خود،  گفتمان شرق. سازوکارهای از قبل موجود خود بهره ببرد

. ای که یافته است توان انطباق با اهداف سیاسی و استراتژیک غرب را داراست شمولیت و گستره

عنوان ابزاری ایدئولوژیک برای کمک به  شده، به ادوارد سعید معتقد بود تصاویر شرقی

اما این شروع، پایانی نداشته . اند اواخر قرن هجدهم مورد استفاده قرار گرفته ها از امپراطوری

عنوان تمدن و قدرت برتر همواره به ساخت  است؛ چراکه غرب برای تثبیت هویت خود به

مانده، بدوی، پست، وحشی و  یک شرق عقب. عنوان نقیض خود نیاز داشته است تصویری به

عنوان طلیعۀ تمدن بشری معرفی کند و هژمونی آن را بازتولید  تواند غرب را به تمامیت طلب می

عنوان  عنوان یک دیگری شرقی و یک دیگری دیکتاتور، به از این رو، چین همزمان به. نماید



141 2399زمستان /  12 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

شود:  های فردی ترسیم می موجودی دور از تمدن پیشرو غرب و در تضاد با دموکراسی و آزادی

 . ان استخواهی که به دنبال سلطه بر جه تمامیت

های مختلف مردم، شمولیت در  از منظری دیگر و با تأکید بر روابط میان فردی بین گروه

طور کل و فارغ از  شود که چین و زردپوستان به ها آنجا از اهمیت بیشتری برخوردار می کلیشه

بندی  ی عام طبقه گیرند و تحت یک کلیشه ها و اختالفات سیاسی مورد حمله قرار می تفاوت

ها و انتقال آن از  سازی این کلیشه سازی از چین در برابر خودِ غربی و طبیعی دیگری. شوند می

تواند شکاف میان مردم و نژادهای مختلف را افزایش  های مختلف، می ای از رسانه طریق گستره

 . بار سازد های خشونت دهد و روابط میانشان را آلوده به تنش

های اجتماعی مختلف، به  زی در طول تاریخ و در زمینهسا ها با طی فرآیند طبیعی کلیشه

های فرهنگی تأثیری  واره گیری طرح شوند و در شکل بخشی از منابع شناختی مردم تبدیل می

ارز قرار دادن چین با خطر و تهدید،  ها با هم براین مبنا رسانه. غیر قابل انکار نیز خواهند داشت

در . کنند ی منفی نسبت مسائل پیرامون چین فراهم میگیر زمینه را برای باور مردم در جهت

ها صورت  هراسی با هدف جداسازی چین از جامعۀ جهانی و به انزوا کشاندن چینی واقع، چین

شود و  ها آغاز می الملل از کاستن ارزش ملت کارکردهای دیگری هراسی در روابط بین. گیرد می

برای فشارها و تهدیدهای سخت و حتی  بخشی مناسبی تواند مشروعیت در مقاطعی نیز می

 . جنگ مقطعی و فراگیر فراهم کند
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