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تحليل تقابل گفتماني اصولگرايي و اصالحطلبي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
علي رباني خوراسگاني ،دانشيار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان ،ايران


محمد ميرزايي ،دانشجوي كارشناسي ارشد جامعهشناسي ،دانشگاه اصفهان ،ايران
چکيده

نوشتار حاضر درصدد است تا تقابل گفتمانهاي اصولگرايي و اصالحطلبي را در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بررسي كند .در اين
تحقيق از چارچوب نظري الكالو و موف همراه با عناصر و مفاهيمي از نظريه فركالف و از تحليل گفتمان به عنوان روش تحقيق بهره بررده
شد .ضمن بيان زمينههاي بروز و ظهور ا ين دو گفتمان در فضاي گفتماني انقالب اسالمي ،براي تحليرل تقابرل گفتمرانهرا در دهمرين دوره
انتخابات رياست جمهوري متون مطبوعاتي وابسته به يک نماينده اصولگرايان و دو نماينده اصالحات بهطور جداگانه از طريق تحليل متني
بررسي شد .تحليل متن نشان داد احمدينژاد به عنوان نماينده اصولگرايان در دوره دهم تغييررات چشرمگيري را در مف رلبنردي سياسري
خويش صورت داده بود .در مركز مف لبندي او "ملت" به عنوان نقطه كانوني نشسته بود " .مديريت صالح در دو فررم مرديريت مردمري و
مديريت جهان"" ،دولت اسالمي"" ،عدالت اجتماعي" و "ديپلماسي شالودهشکن عدم تعهد" گفتمان وي را تشکيل ميدادند .مف رلبنردي
گفتماني موسوي با دالهاي "آزادي"" ،جامعه مدني" " ،قانون"" ،تشنجزدايي"" ،صداقت يا شفافيت" حول دال مركزي "مردم" تشکيل شده
بود .مف ل بندي سياسي كروبي نيز آرايشي شبيه گفتمان موسوي داشت با اين تفاوت كه نشانه "حقوق شهروندي" در گفتمان كروبي اضافه
شده بود .نتيجه تحقيق نشان داد مف ل بندي سياسي موسوي و كروبي با اختالف بسيار اندكي نسبت به هم ،مشابه مف لبندي سياسي م طفي
معين در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري بود و هرسه آنها تجددگرايي را در گفتمان خود منعکس كرده بودند .در اين دوره از رقابتها،
گفتمان اصول گرايي توانايي منح ر به فردي را از خود در قطبي كردن جامعه به نمايش گذاشت كه در نهايت همراه با ترازه سرازي اركران
مف لبندي گفتمانش توانست هژمونيک شود .تحليل متون نشان داد گفتمان اصالحات در انتخابات دهم دچار ت لب معنايي و شکلي است؛
به اين معنا كه در اين دوره مف ل بندي پيشين خود را تکرار كرد ه بود كه به دليل انطباق نيافتن بر نظام دانايي حاكم بر جامعه و عدم آگاهي
دقيق از وضعيت سياسي كشور و رقيب نتوانست بر ايستارهاي جامعه وقوف و سيطره يابد .
کليدواژهها :دهمين دوره انتخابات ري است جمهوري ،تحليل گفتمان ،اصولگرايي ،اصالحطلبي ،مردم.
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مقدمه و بيان مسأله

آنتاگونيسم به وجود ميآيد و به وسيله زبران و توانرايي آن در

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايرران در  22خررداد

قطبي كردن ذهنيت سوژهها براي رسيدن به قردرت يرا حفرظ

 4966به مثابه رويدادي سياسري ،رقابرت جردي و بريسرابقه

منافع وارد عمل ميشود.

نيروهاي درونري گفتمران انقرالب را در بسرتر خرود داشرت.
2

حوادث پديد آمده در فرايند آن و چهره نمودن فضايي كدر و

تحليل گفتمان

مرربهم كرره در هيرراهوي آن همرره چيررز درهررم آميخترره بررود،

تحليل گفتمان ،چگونگي تبلرور و شرکلگيرري معنرا و پيرام

سياستمداران ،محققان و انديشمندان و حتي عوام جامعه را به

واحدهاي زباني را در ارتبرا برا عوامرل درون زبراني (زمينره

تأملي جدي واداشت .در اين دوره با انتخاباتي منح ر به فرد

متن) واحدهاي زباني ،محيط بالف ل زباني مربو و نيز كرل

روبرو بوديم كه برخاسته از متن مردم ايرران برود .عرالوه برر

نظام زباني و عوامل برون زباني (زمينه اجتمراعي ،فرهنگري و

رخدادهاي پسآيند اين مرحله از انتخابات ،نحوه مف لبندي

موقعيتي) بررسي ميكند (فركالف .)6 : 4933 ،منظرور از تحليرل

و چينش فرماسيون گفتمانهاي رقيب در بسرتر يرک دشرمني

گفتمان :تحليل همان قواعد يا اصول نامرئي جهتداري است

راديکال و نزاع معنايي ميان آنها براي تبيين و تشريح گفتمان

كه ذهنيت سوژههاي اجتماعي را شکل ميدهد و قطرببنردي

مررورد نظررر كانديرردهاي رياسررت جمهرروري در ايررن مرحلرره

ميكند و اين قطببندي بهطور طبيعي وارد فضراي اجتمراعي

پراهميت و قابل تحليل و بررسي است.

ميشود .ميتوان گفت در اين معنا گفتمران رويکرردي كرامال
ايدئولوژيک دارد و انگارههاي افراد در ارتبرا برا سياسرت و
اجتماع را به نحو خاصي شکل ميدهد.

رويکرد نظري
گفتمان

4

از ديدگاه فوكو ،گفتمانها اعمالي هستند كه موضروعاتي

واژه گفتمان را اولين برار داريروش آشروري در مقالره نظريره

را كه در مورد آنها سخن ميگويند شکل ميدهند .گفتمانهرا

غربزدگي و بحران تفکر در ايران به كار بررد (آشروري:4906 ،

موضوعات را مي سازند و در فرايند اين ساختن مداخله خرود

 .)140گفتمان به معنايي فراتر از گفتگو در قالب يک متن يا به

را پنهان ميكنند .گفتمانها نه تنها مربو به چيزي اسرت كره

طور شفاهي اشاره دارد .گفتمان به معناي سخن كاوي ،تحليل

ميتواند گفته شود يا درباره آن فکر شود ،بلکه درباره اين نيرز

كالم و تحليل گفترار نيرز بره كرار بررده مريشرود .از جملره

هست كه چه كسي در چه زباني و با چره آمريتري مريتوانرد

معادلهايي كه براي اين مفهوم در زبان فارسري بره كرار بررده

صحبت كند

(.)Foucault, 1974:49

شده است گفتار ،سخن ،وعظ و خطابه ،درس و بحث ،مقال و

9

گفتمان است (عضدانلو .)41 :4966 ،از ديدگاهي گفتمران همران

تحليل گفتمان انتقادي

زبان اما در وجه اجتماعي ارتباطي اسرت (بشريريه.)69 : 4933 ،

تحليل گفتمان انتقادي شاخهاي بين رشرتهاي در زبرانشناسري

ميشل فوكو ،فيلسوف و جامعهشناس فرانسوي ،نقش مهمي در

است كه نقش زبان را در سياست و اجتماع بررسي مريكنرد.

توسعه و تکوين اين مفهوم داشت و راه ورود آن را از عرصره

تحليل گفتمان انتقادي پس از ناتواني تحليل گفتمران در ورود

زبان شناسي به حوزه مطالعات سياسي و اجتماعي هموار كرد.

به بسياري از حوزهها ظاهر شد و اعتراضي به تحليل گفتمران

از منظر اين نوشتار ،گفتمان انسداد مفاهيم در شاكلهاي زبراني

توصيفي است .تحليل انتقادي گفتمران رويکرردي در تحليرل

با هردفت برسراخت فضرايي راديکرال ،سياسري و مبتنري برر
Discourse

1

Discourse analysis
critical Discourse analysis

2
3
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گفتمان است كه زبان را همچون يک عمل اجتمراعي در نظرر

آشکار شود و هم بايد دفع شود .

ميگيرد و به راههاي روشن شدن ارتبا ايدئولوژي و قردرت

 -4تحقيق انتقادي :رويکردهاي متعددي كه در اين حوزه قرار

از طريق زبان ميپردازد و بهطور ويرژه بره موضروع نرابرابري

دارند خود را به لحاظ سياسي بيطرف نميداننرد (

عالقهمند است

(ek b dea eeeele, 2011:20

) .با ايرن كره گفتره

Jorgensen

.)& Philips, 2002:61-65

ميشود زبران همچرون آيينرهاي شرفاف واقعيرت را مرنعکس

تحليل گفتمان انتقادي با حساسيتي مسؤوالنه نسربت بره

مي كند اما تحليل گفتمان انتقادي مدعي اسرت زبران آيينرهاي

سويههاي سياست ،اجتماع و چگونگي كاربست ايدئولوژيها

كدر است كه واقعيرت را از منظرر ايردئولوژيهراي گونراگون

به فراسوي ساير روشهاي تحليل گفتمان گرام نهراده اسرت.

انعکاس ميدهد .موضروع اصرلي تحقيرق در تحليرل گفتمران

وصف "انتقادي" ناظر برر توجره جردي نظريرهپرردازان ايرن

انتقادي ،هم پراكتيسهاي گفتماني است كه باز نماييهرايي از

رويکرد به مقولره نرابرابري و سرلطه اسرت .تحليرل گفتمران

جهان ،سوژههاي اجتماعي و روابط اجتماعي از جمله روابرط

انتقادي به مثابه رويکردي سازهگرايانره در پري افشراي نقرش

قدرت را بر مي سرازد و هرم نقشري كره ايرن پرراكتيسهراي

قدرت ،سرلطه ،نرابرابري و ايردئولوژي در زبران اسرت .ايرن

گفتماني در پيشبرد منرافع گرروههراي اجتمراعي خراي ايفرا

رويکرد بهويژه ساز و كارهاي ايدئولوژيک زبان ،هويرتهراي

ميكنند

(.)Jorgensen & Philips, 2002:74

تحليل گفتمان انتقادي از رويکردهراي متعرددي تشرکيل
شده است كه ميتوان پنج ويژگي مشترک در آنها يافت:

برساخته شده و باز توليد روابط قدرت در مترون را در كرانون
تأمالت خويش قرار مريدهرد و داعيرهدار "آگراهي انتقرادي"
است.

 -4فرايندها و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگري ترا حردودي
خ لت زباني گفتمان دارند  :تحليل گفتمان انتقادي ق د دارد

تحليل گفتمان انتقادي نورمن فرکالف

جنبرره زبرراني گفتمرران پديرردههرراي اجتمرراعي و فرهنگرري و

انتقاديترين رويکررد در ميران رويکردهراي تحليرل گفتمران

فرايندهاي تغيير در مدرنيته متاخر را روشن كند.

مربو به فركالف است .فركالف در ابتدا رويکرد خرويش را

 -2گفتمان هم سازنده است هم ساخته شده  :از نظرر تحليرل

با مطالعه زبان انتقادي آغاز ميكند .او معتقرد اسرت هردف از

گفتمان انتقادي ،گفتمان يک پراكتيس اجتماعي است كه رابطه

مطالعه زبان انتقادي كمک به باال بردن آگاهي مردم نسربت بره

ديالکتيک با ساير وجوه زندگي اجتماعي دارد يعني هم جهان

زبان و قدرت است به خ وي اينكه چگونه زبان در ايجراد

اجتماعي را ميسازد و هم ساخته ديگر پراكتيسهاي اجتماعي

سلطه برخي بر برخي ديگر نقش دارد (فركالف 1 :4363 ،به نقرل

است.

از عواطرف .)46 :4960 ،فركالف رويکرد تحليل گفتمان انتقرادي

 -9كاربرد زبان بايد به نحو تجربري و درون بسرتر اجتمراعي

را رويکردي تعريف مي كند كه تالش دارد به نحوي نظاممنرد

خود تحليل شود  :تحليل گفتمان انتقادي به تجزيره و تحليرل

به تحقيق درباره روابرط مربهم عليرت و تعيرينكننردگي ميران

انضرمامي ،زبران شرناختي مرتن و كراربرد زبران در تعرامالت

پراكتيس هاي گفتماني ،رخدادها و متون و ساختارها و روابرط

اجتماعي ميپردازد.

و فرايندهاي گستردهتر اجتماعي و فرهنگي بپردازد و ايرنكره

 -1گفتمان كاركرد ايدئولوژيک دارد و بدين طريرق .اسرتيالي

چگونه اين متون توسط قدرت بهطور ايدئولوژيک شکل داده

يک گروه را بر گروه ديگر تئروريزه مريكنرد .پرراكتيسهراي

ميشوند و وارد عرصه مبارزه قدرت مريشروند (

گفتماني به روابط نرابرابر ميران گرروههراي اجتمراعي كمرک

.)1993:135

ميكنند و اين جزء ترأثيرات ايردئولوژي اسرت كره هرم بايرد

Fairclough,

فركالف در سه سطح از مفهوم گفتمان استفاده مريكنرد:
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اول ،در سطحي انتزاعي كه همان كاربرد زبان به مثابه پراكتيس

انتقادي و زبانشناسي ايجاد كررده اسرت .از منظرر فرركالف،

اجتماعي است؛ يعني يک كردار اجتماعي كه هم سازنده است

رويکردهاي تحليل گفتمران بره دو دسرته تقسريم مريشروند:

و هم مح ول ساير پديرده هاسرت .در سرطح دوم ،فرركالف

رويکردهاي انتقادي و رويکردهاي غير انتقادي ،رويکردهراي

گفتمان را به معناي شيوه استفاده از زبان در يک عرصه خاي

انتقادي عالوه بر توصيف كردارهراي گفتمراني در نشران دادن

همچون گفتمان سياسي يا علمي ميداند .سطح سوم كه سطح

اين كه گفتمان چگونه توسط روابط قدرت و ايدئولوژي شکل

تجربي است ،معنا دادن به تجربيات از يک رويکرد يا ديردگاه

ميگيرد و اثرات ساختاري گفتمان بر هويرتهراي اجتمراعي،

خاي است .در معناي سوم ،مرز گفتمان از ساير گفتمرانهرا

روابط اجتماعي و نظام دانش و عقايرد ،برا رويکردهراي غيرر

جداست و به همين دليل به آن گفتمان ميگويند ،مثل گفتمان

انتقادي متفاوتند (.)Fairclough, 1993:12

نئروليبرال و يرا گفتمران ماركسيسرتي (

Jorgensen & Philips,

فوکو و تحليل گفتمان

.)2002:66-67

از نظر فركالف ،هر تحليل گفتمان رخدادهاي ارتبا بايد

فوكو به دليل تلقي او از شکل گيري سوژه توسط گفتمران در

سرره بعررد را پوشررش دهررد -4 :ويژگرريهرراي زبرران مررتن -2

روند تکوين تحليل گفتمان از عرصه زبان شناسي به سراحت

فرايندهاي مرتبط با توليد و م رف متن (پرراكتيس گفتمراني)

سياسي و اجتماعي و اتخاذ رويکرد انتقادي ،جذابيت خاصري

 -9پراكتيس اجتماعي گستردهتري كه آن رخداد ارتباطي به آن

داشته است (پوينترون و لري .)30 :4966 ،فوكرو در دهره ش رت،

تعلق دارد .به عبارت ديگر ،از نظر فركالف هر تحليل گفتماني

پايهه اي رويکرد جديدي به گفتمان را در فلسفه سياسي بنيان

بايد سه بعد متن ،پراكتيس گفتماني و پراكتيس اجتماعي را در

گذاشت كه با رويکرد زبانشناسي به گفتمان متفراوت اسرت.

 .)Jorgensenبرراي تحليرل

حيات فکري فوكو را به دو دوره تقسيم كردهاند :ديرينهشناسي

گفتمان نحوهاي كه يک نويسنده يا مؤلف متن براي توليد متن

و تبارشناسرري .مررري اسررمارت بررا ايررنكرره معتقررد اسررت

از گفتمانهاي از پيش موجود استفاده ميكند و مرتن را توليرد

ديرينهشناسي دانش مركز تحليلهاي تبارشناختي بعدي فوكرو

ميكند ،م رفكنندگان متن نيز وقتي متن را ميخواهند تفسير

است اما اين دو مرحلره را متمرايز از هرم مريدانرد (

كنند ،از گفتمانهايي كه در دسترس دارند اسرتفاده مريكننرد؛

 .)2002:33در نگرشي مخالف با اسمارت ،احمد خالقي اين دو

يعني نحوه توليد و م رف متن طبق گفتمانهاي در دسرترس

مرحله را به نحوي مکمل يکديگر و در يرک راسرتا و يرا بره

است .به عبارت ديگر ،هر گفتماني بايد توسط چارچوبي كره

عبارت بهتر ،دو نيمه يک دايره ميداند (خالقي.)209 : 4964 ،

نظرر بگيررد

(& Philips, 2002:68

به وسيله ساير گفتمانها فراهم شده درک شود (

Mariesmith,

.) 1998:85

Smart,

ديرينهشناسي به تحليل و كشرف گفتمرانهراي برومي و
رسررما موجررود مرريپررردازد ولرري تبارشناسرري پرررداختن برره

طبق رويکرد فركالف ،تحليل گفتمان بايد برراي تحليرل

موضوعاتي است كه در زمان معين توسط گفتمانهاي موجود

پراكتيس اجتماعي مجهز به نظريه هراي اجتمراعي و فرهنگري

سركوب شدهاند .تحليل ديرينره شناسرانه توصريف الگوهراي

باشد و گرنه قادر به انجرام تحليرل مرورد نظرر نيسرت .زيررا

قانونمند درون يک گفتمان است و با روشي كه گزارهها را بره

پررراكتيس اجتمرراعي تشررکيل شررده از عناصررر گفتمرراني و

گزارههاي ديگر تبديل و تمايز آنها را از هم بررسي مريكنرد

غيرگفتماني است .از منظر فرركالف ،گفتمران انتقرادي برراي

در ارتبا است .تبارشناسي يک فرم تحليل تاريخي است كره

آشکار كرردن ايردئولوژي هراي پنهران شرده در نظرم نمرادين

وقايع گذشته را توصيف ميكند بدون اينكه بين آنها روابرط

موجود .نظريهاي مترقي است كه پيوندي ميان نظريه اجتماعي

علي و معلولي آشکاري برقرار كند (.)Mills, 2003:25
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از منظر فوكو ،ديرينهشناسي در جستجوي فکر و احساس

يا پرداختن بنيادهايي چنين تحليلي نبوده است بلکه هدف من

پردازندگان نيست و نميخواهد آنچه را در يک گفتمان گفته

ايجاد تاريخي از روشهاي مختلفي بروده كره درفرهنرا مرا،

شده تکرار كند بلکه از ديدگاه او ديرينهشناسي دانشري بيشرتر

موجررودات انسرراني را برره عنرروان سرروژههررايي برسرراختهانررد

از يک بازنويسي نيست؛ ديرينهشناسي دانش بازگشت به ريشه

(.)Foucault, 1983:208

و اصل نيست بلکه توصيف سامانمند يک گفتمان است (فوكو،

فوكو در مورد قدرت نظريرهپرردازي نکررده بلکره او در

 .)264 : 4963فوكو در ديرينهشناسي بهدنبال سازمان پايرهگرذار

تحليل قدرت ،متوجه شررايط و كرار كردهراي سروژه سراز و

معرفت و دانش است .او در جستجوي پيش فرضها و اصول

ابژهساز قدرت بوده است .قدرت از نظرر فوكرو مولرد اسرت.

تاريخي است كه انديشهها و علوم و عقالنيت بر بستر يا روي

قدرت فقط در نهاد دولت ،چه به شکل نظارت و چه به شکل

شانههاي آنان شکل گرفتهاند .فوكواز جهران خرارو و نروعي

خشونت ،به معناي سنتي آن ،نيست .فوكو بر ميکررو فيزيرک

نظم فرا گفتماني يا ساختاري نهادي حرف ميزند كه گفتمران

قدرت تأكيد دارد ،يعني قدرت در پستوهاي اعمرال اجتمراعي

را تجسم ميبخشد و گفتمانها از دل آن تکوين پيدا ميكننرد

كه سيال ،منتشر ،فراگير و نامحسوس است .قدرت مولد همان

(كرايب.)29 :4964 ،

قدرت سوژه پرداز و موسس است كه در جهت ايجراد نروعي

در دوره تبار شناسي ،فوكو بره امکران مقاومرت در برابرر

خاي از بدنها و ذهنهرا بره شريوههرايي كره از ديرد مردل

گفتمان ميانديشد  .همين نکته ،اشاره به رويکررد تبارشناسري

قديميتر قدرت به مثابه حاكميت پنهان مانده عمرل مريكنرد

فوكو را حائز اهميت ميسازد .تبارشناسي نوعي از تاريخ است

(نش .)93 :4963 ،ويژگي ديگر قدرت از منظر فوكو متکثر بودن

كره شررکلگيررري حرروزههرراي دانررش ( ،)savoirsگفتمررانهررا،

آن است؛ يعني قدرت نقطه عزيمتهاي وافري دارد و از طرق

قلمروهاي ابژهها و غيره را بدون ارجاع به سوژه شرح ميدهد

گوناگون اعمال ميشود .قدرت از نگراه فوكرو توسرط دانرش

(هارلند .)220 :4966 ،تبارشناسي تاريخي است كه آن را باوضرع

توليد ميشود زيرا دانرش و برهويرژه علروم انسراني در توليرد

حال مي پردازيم و تاريخ گذشرته را برراي نقرد حرال بره كرار

سوژههاي منقاد و مطيرع نقرش دارد .در ايرن مرورد ،فوكرو از

ميگيريم .آن چه در تبارشناسي فوكو مهم است اين است كره

اقت اد جديد روابط قردرت سرخن مريگويرد (

اوال فوكو از نگرش تاسيسي صرف به گفتمان به معنراي يرک

.)Rabinow, 1983: 208

طبيعت خودسر و مستقل دست ميكشرد و بره ايرن ايرده كره

Dreyfus and

4

گفتمان درخردمت قردرت و نهادهراي اجتمراعي اسرت روي

نظريه گفتمان

ميآورد .در ثاني قدرت و معرفت و ارتبا اين دو با هم براي

به نظريهاي كه ارنستو الكالو و شانتال موفه در كتاب هژموني

او مسأله ميشود .در اين مرحله يکي از اصول اساسري مرورد

و استراتژي سوسياليستي صورتبندي كردهاند ،نظريه گفتمران

نظررر فوكررو تأكيررد برارتبررا قرردرت و گفتمرران اسررت و وي

ميگويند .نظريه گفتمان تلخيص ساير رهيافرتهراي تحليرل

گفتمانها را نشانهاي ميداند براي اينكه بدانيم در يک قلمرو

گفتمان است و با ترجيح وقته مف لبندي سياسي و مركزيت

خاي چه قدرتي سيطره دارد.

بخشيدن به مقوله هژموني بنا شده اسرت (

Laclau & Mouffe,

 .)2001:xاين رويکرد نه يک بحث نظري يرا روشري صررف
فوکو و مسأله قدرت
فوكو در برابر پرسش چرا قدرت را مطالعه ميكنيم ،مينويسد

بلکه ساحتي سياسي و اجتماعي است كره الكرالو و موفره از
رهگذر تدوين يک استراتژي برراي نجرات جريران چر

در

هدف من در طول بيست سال گذشته تحليل پديرده قردرت و
Theory of discourse
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از آنهاست و هم نسيت" ،هرم آنهرا را ارو مرينهرد و هرم

جديد ،به پرداخت آن مبادرت ورزيدهاند.

اصول سازواره تئوريک آنها را شالوده شکني و نقد ميكند.

الكالو و موفه در پرداختن نظريه پسا ماركسيستي مفاهيم

ويتگنشتاين ،هايدگرو دريردا كره نرام آوران سره جريران

ماركسيسم سنتي را در پرتو نظريات جديد بازتعريف ميكنند.

عقالني قرن بيست بره نرام فلسرفه تحليلري ،پديدارشناسري و

بر ايرن اسراس آنهرا ضرديتهرا را بره جراي نبررد طبقراتي

پساساختارگراي هستند مهمترين رهيافتهراي مرؤثر برر ايرن

مينشانند ،با پيروي از نظريه گرامشي ارادههاي جمعري را در

سنت جديد نظري هستند .نظريه گفتمان از بحرثهراي درون

برابرطبقات سياسي به كار ميبرند ،گفتمان را در برابر كرردار،

مقولررههرراي در ارتبررا بررا ماركسيسررم ماننررد ايرردئولوژي،

دموكراسي را در برابركمونيسم ،هويرت را در برابرر وضرعيت

سوبژكتيويته و مسائل هويت طبقاتي رشد كرده است .الكرالو

طبقراتي ،امرمنفري را در برابرر امررر مثبرت و مهرمترر از همرره

و موفه علقههاي ماركسيسم را برا قردرت و تضراد بره عنروان

Harpham,

ويژگيهايي اصلي جامعه با نفيهاي پساساختارگراها نسبت به

 .)2002:110-111از اين چشمانداز الكالو اشاره ميكند كره در

امتيازات قبلري مسرلم پنداشرته شرده سراختارهاي اقت رادي،

زماني كه تمايالت توتاليتر ناشي از باز ت رف زمينه كليگراي

اجتمرراعي در تغييرررات ترراريخي تركيررب كردنررد (

مف رلبنردي را دربرابرسياسرت قررار مريدهنرد (

آرمانشهري كنار گذاشته شده است ،چر

Martin,

نيازمنرد بازسرازي

 .)2002:23عالوه بر ماركسيسم ،ساختارگرايي سوسورنيز ركن

ارزشهاي روشنگري در جهت تاريخگرايري راديکرال و نفري

دوم اين نظريه محسوب ميشرود .در سراخت ايرن نظريره از

بنيادهاي هستي شناختي و معرفرت شرناختي عقرلگرايانره آن

سوسور نشانه و معنا و از ماركس تحليل سياسري و اجتمراعي

اسررت تررا پتانسرريلهرراي دموكراتيررک سررنت سوسياليسررت را

اخذ شده است .در ثقل نظريه گفتمان الكالو و موفه اين اصل

 .)Laclau,نراتواني

محوري وجود دارد كه يک امر اجتماعي ،پديده اجتمراعي يرا

پوزيتيويسم در تبيين ،تشريح و تحليل مسائل تازه پديد آمرده

يک هويت اجتماعي هيچگاه پايان يافته و تمرام شرده نيسرت

جوامع معاصر بهويژه در سطح تحليل جامعهشناسري و علروم

زيرا طبق اين رويکرد تثبيت معنا مروقتي اسرت و معنرا هريچ

سياسي و ظهور پديده چرخش فرهنگي 4كره مترأثر از مقولره

وقت دائمي و ثابت نيست .با بهرهگيري از سوسرور الكرالو و

چرخش زبراني 2اسرت ،ظهرور نظريرههراي جديردي همچرو

موفه مدعياند هرچيزي براي فهرم شردن بايرد در ارتبرا برا

هرمنونتيک ،پساساختارگرايي و نگرش نو آنها به رويکردهاي

چيزهاي ديگر و در يک چارچوب يا به عبارت ديگر بايرد در

جديررد سياسررت ،سرروژه و اجتمرراع ،راه ورود نظريرره تحليررل

قالب يک گفتمان قرار گيرد تا طبق آن گفتمان معناي خرود را

گفتمرران در وادي علرروم سياسرري را گشررود .الكررالو و موفرره

دريابد وگرنه خارو از گفتمان معناي آن قابل درک نيسرت .از

بازسازي ماركسيسرم را تنهرا راه مواجهره برا مسرائل موجرود

منظر الكالو و موفه هويتهاي سياسي مثل نشانههراي زبراني

جوامع معاصر عنوان مريكننرد و در ايرن راه از انديشرههراي

سوسوراند .آنها همچون سوسور نظريهاي ارجاعي هويرت را

گوناگوني مدد ميگيرند .نظريه گفتمران ايردههراي گرامشري،

به نفع نظريه صرفا رابطهاي هويت رد ميكننرد (

آلتوسر ،سوسور و پسامدرنهايي چون فوكو دريدا و لکران را

.)1998:87

گسترش دهد

(1990:84; Boucher, 2009:20

Mari Smith,

در يک مجموعه بهم پيوسته نظري در هم آميخته و از بسياري

نظريه ربطي گفتمان به اعتقاد الكلرو و موفره برراين مبنرا

از مباحث و مقولههاي مورد نظر آنان گذركرده ،به نقرد آنهرا

است كه هيچ چيز بنياديني وجود ندارد كه عامل هويت بخش

نشسته است و از ميان آنها بنياني را پرداخته كه "هم برگرفته

و تعيينكننده چيزهراي ديگرر باشرد.از ديردگاه آنران هويرت

cultral turn
linguistic turn

1
2
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ارتباطي است و طي عمل مف لبندي 4هويت نشانهها تعرديل

تنها ساخت منسجم در دنياي كامال آشرفته گفتمراني بره نظرر

يا تعريف ميشود .در قاموس نظريه گفتمان مف لبندي عملي

برسد.
4

است كه ارتباطي ميان عناصري برقرار كنرد كره در نتيجره آن

ميدان گفتمان  :تمام معناهاي ممکن و مخرالف برا نظرم

عمل ،هويت آن عناصر اصالح يا تغيير كند .الكالو و موفه بره

معنايي يک گفتماني كه دال يا دالهاي خود را طبرق آن معنرا

كليررت سرراختار يافترره ناشرري از عمررل مف ررلبنرردي گفتمرران

ميآرايد و ساير معناها را از گفتمان خويش طرد ميكند .محل

ميگويند .از منظر آنها هرمولفه وقتري دردرون يرک گفتمران

اين معناهاي طرد شده را ميردان گفتمران مريگوينرد .سررريز

قرارگيرررد بعررد يررا وقترره 2و اگررر در درون هرريچ گفتمرراني

معاني يک دال يا نشانه به حوزه گفتمانگونگي (ميدان گفتمان)

Laclau & Mouffe,

با هدف بر قراري و ايجاد يکدسرتي معراني در يرک گفتمران

9

مف لبندي نشده باشد عن رر نرام دارد (
.)2001:105

انجام ميشود (.)Laclau & Mouffe, 2001:11
بي قراري : 0تزلزل در معناي نشانه را بريقرراري گوينرد.

مفاهيم اصلي نظريه گفتمان
دال مركزي : 1به نقطه بلورينه شدن درون يک گفتمان و مركز
متمركز كننده و انسجام بخش موقت و تثبيت نسربي معنرا در
درون يک مف ل بندي گره گاه يا دال مركزي گويند .مثل دال
مردم در گفتمان دوم خرداد .دال مركزي ،ساير دال ها را حول
محور خودش متمركز ميكند.
دال شناور :دال شناور دالي است كه معناي آن هيچ وقت
به طور كامل تثبيت نميشود و هميشه به روي تغيير باز است
(Smith, 1998:87

 .)Marieدال شناور دالي است كه معنراي آن

غير ثابت است .مدلولهاي متعدد دارد و گفتمانهاي مختلرف
سعي مي كنند مدلول مورد نظر خود را كه همان معناي خاي
بر مبناي ساختار نظرام معنرايي پذيرفتره شرده در آن گفتمران
است ،بره دال شرناور نسربت دهنرد و آن را در مف رلبنردي
خويش وارد سازند .نظريهگفتمان آن نشانههايي را كه به روي
انت اب معاني گوناگون بازند ،دالهاي سيال مينامد (

Laclau,

.)1990:280

قابليت اعتبرار :منظرور از قابليرت اعتبرار ايرن اسرت كره
گفتمان با اصرول اساسري و هنجارهرا وعررف جامعره تبراين
نداشته باشد.
قابليت دسترسي  :زماني گفتماني در دسترس اسرت كره

اين بيقراري مي تواند در معناي يک نشرانه يرا يرک گفتمران
باشد .گفتمانها همواره در حالت بيقراري به سرر مري برنرد.
بيقراري ناشي از فرو پاشي هژموني گفتمانها و نشان از روي
كار آمدن گفتمان رقيب دارد .بي قراري ناشي از اثر ت ادف و
احتمال در درون ساختار است.
ضديت و غيريت  :هويت يک گفتمان در برابر يک غير،
معنا مييابد .پس هرگفتماني در برابر خود يک يرا چنرد غيرر
مي آفريند .بنابر نظريه الكالو و موفه همه هويتها بره وسريله
يک اصل مشرترک يعنري تقابرل ميران درون و بيررون شرکل
ميگيرند (كسرايي و پوزش شيرازي.)916 :4963 ،
منطق تفاوت : 3منطق تفاوت بر اختالفات و تفاوتهرا و
تمايزها تأكيد مي كند تا نظم مف لبندي گفتمران رقيرب را در
هم بريزد .اين منطق بيشتر بر نقا بحرران و آشروب و عامرل
اختالف تأكيد مي كند و در صردد كاريکراتوريزه كرردن نقرا
افتراق است.
منطق هم ارزي : 6طبق منطق هم ارزي همه اختالفرات و
تفاوتها پنهان مي شوند و جامعه يکدست نشان داده ميشود.
در زنجيره هم ارزي دالهاي اصلي با دالهراي ديگرر تركيرب
مي شوند و در برابرگفتمان رقيب قرار مريگيرنرد .منطرق هرم
ارزي منطق ساده ساز فضاي سياسي است .دالهاي گفتمان در

1

5

2

6

articulation
moment
3
element
4
nodal point

field discursivity
dislocation
7
Logic diferences
8
logic equivallance
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زنجيره هاي هم ارزي و تفاوت نسبت به يکديگر قررار دارنرد

هژمونيک شده و ذهنيت سوژهها را در سيطره خويش گرفته تا

كه طي رابطهاي هژمونيک دالري تهري ،تماميرت نرا ممکرن و

جاي كه فضاي برساخت شده آن گفتمان مبتني بر عقل سرليم

ضروري از گفتمان نا همگون را براز نمرود مريكنرد (مهردوي،

تجلي يافته است.

.)4 :4964

سوژهگي سياسي  :مفهوم سوژهگي سياسي به شيوههرايي

قدرت و نظريه گفتمان

اشاره دارد كه افراد به عنوان عامالن اجتماعي عمل ميكنند به

قدرت در نظريه الكالووموفه بسيار به تعريف فوكو از قردرت

عبارت ديگر سوژهها بر لبههاي متزلزل ساختارهراي گفتمراني

به معناي قدرت مولد نزديرک اسرت .الكلرو و مروف مفهروم

ايجاد ميشوند (.)Laclau, 1990:60

گفتمان و قدرت را از فوكو وام گرفتهاند (سرلطاني.)444 :4963 ،

امکان و ت ادف  :اين مفهوم ريشه در مفهوم ت رادف و

فوكو مدعي است كه قدرت فقط عامرل سرلطه نيسرت بلکره

عرضيات در فلسفه ارسطو دارد .در مقابل هرگونه ت ور ذاتي

عامل مقاومت ،باز توليد و ابزار سلطه و ويرران كننرده سرلطه

و ضروري در حوزه اجتماع قرار ميگيرد .در فلسفه ارسطويي

است .فوكو معتقد است قدرت در تمام روابط اجتمراعي و در

مفهوم ت ادف در زماني به كار ميرفت كه امکران اسرتناد بره

زندگي روزمره جاري است و از آن گريزي نيسرت و قردرت

يک علت معين وجود نداشته باشد ( .)Laclau, 1990:18لکرالو

چنان نيست كه در خدمت بعضي برراي اعمرال آن برگروهري

با طرح اين مفهوم مي خواهد دو نکته را بيان كند :اول اينكره

ديگر باشد .از منظر فوكو سلطه جوهر قدرت نيسرت قردرت

هر چيزي كه يک علت معين نداشته باشرد يعنري ت رادفي و

هم بر طبقه مسلط و هم بر طبقه تحت سرلطه عمرل مريكنرد

تاريخي است و از اين ،ت ادفي و تاريخي بودن هويرتهرا را

(.)Dreyfus and Rabinow, 1983:186

نتيجه ميگيرد .دوم طرح اين نکته كه هرر چيرزي كره ممکرن
است ،براي موجود بودنش وابسته به غير است .يعنري هويرت

روش تحقيق

براي بودنش به يک غير نياز دارد.اين غير نقش مهم و اساسي

در اين تحقيق مراحل زير براي تحليرل گفتمران مرورد توجره

در هويررت يررک گفتمرران ايفررا مرريكنررد .امکرران ت ررادف در

بوده است

مف لبندي گفتمان بدان علت است كه آرايش گفتمراني يرک

الف) بررسي زمينههاي گفتماني

كليت به هم پيوسته نيست و دگرگوني از عن ربه وقتره هريچ

اگرچه هدف اين مقاله بررسي تقابل گفتمران اصرولگرايري و

وقت كامل نيست (.)Laclau & Mouffe, 2001:107-106

اصالح طلبي در دوره دهم رياست جمهوري است ولي بررسي

تخاصم : 4تخاصم در فضاي مرابين گفتمرانهرا لحظرهاي

زمينههاي گفتماني آن يعني چگونگي حضور اين گفتمانها در

است كه گفتمانها رقيب همديگر را طرد ميكننرد .مريتروان

سپهر گفتمان انقالب اسالمي ضرروري اسرت .از آنجراييكره

نقطه تالقي و برخورد گفتمانها را نقطه تخاصم آنهرا ناميرد.

هدف اين تحقيق بررسري تقابرل دو گفتمران در دوره زمراني

اما آنچه اين نبررد گفتمراني را پايران مريبخشرد مرداخالت

مشخ ي است ،نمريتروان چگرونگي فرراز و فررود گفتمران

هژمونيک است.
عينيت : 2عينيت نتيجره تراريخي فراينرد هراي سياسري و
كشمکشهاست .عينيت ،همان گفتمان رسوب كرده است .در
نظريره گفتمران وقتري يرک گفتمران رسروب مريكنرد يعنرري
Antagonism
objectivity

1
2

انقالب اسالمي يا ساير انتخابات قبل را در سطح تحليل مرتن
و به طور مف ل بررسي كرد زيرا هر كدام از اين موارد ،خرود
يک موضوع پژوهشي مف ل و جداگانهاند و انجام همره ايرن
موارد در يک تحقيق كه هدف مشخ ري دارد ميسرر نيسرت.
بنابراين در اين موارد به پژوهشهاي انجام گرفتره يرا نظررات
مطرح شده و اسناد موجود ارجاع داده ميشود.
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ب) دوره زماني انجام تحقيق و متون مورد استفاده

حجم باالي متون تحليل شده امکران آوردن آنهرا در تحقيرق

براي بررسي تبليغات انتخاباتي مدت زمراني  1ماهره در نظرر

حاضر مطلوب نيست.

گرفته شد كه  4ماه آخر سال  63و 9ماه اول سال  66را شامل

براي تحليل تقابل اصولگرايي و اصالحطلبي در رياست

ميشود .در اين طيف زماني نامزدهرا بره تردريج مرزبنردي و

جمهرروري دهررم متررون مربررو برره  9نررامزد يعنرري محمررود

مف لبندي گفتماني از پيش موجود خويش را آشکار كردهاند.

احمدينژاد به عنوان نمانده جريان اصولگرايري و ميرحسرين

حتي قبل از اين زمان ت ور روشني از اينکه كدام نامزدها وارد

موسوي و مهدي كروبي به عنوان نماينده اصرالحات بررسري

عرصه رقابت ميشوند وجود نداشت .عالوه بر اين با توجه به

خواهد شد .محسن رضايي كانديرداي اصرولگرراي ديگرري

توصيههايي كه از طرف بزرگان نظام صورت مريگرفرت كره

است كه در اين دوره نامزد شده بود .او شايد در ت ور اول به

نبايد فضاي كشور را زود انتخاباتي كرد ،مردت زمران مرذكور

عنوان نماينده دوم گفتمان اصولگرايي وارد صحنه شرده برود

فاصله زماني مفيدي خواهد بود.

اما طرح دولت ائتالفي ،خروو او از مسؤوليت فرماندهي سپاه

مطبوعررات برره عنرروان حررامالن ايرردئولوژيهرراو عاليررق

پاسداران و بسيج نمايانگر نزديک شدن هر روزه او به جريران

گوناگون در پرتو مباحث ادبي ،معرفتي و سياسي در صددند تا

دوم خرداد بود .تا جرايي كره تحليرلگرران سياسري و افکرار

نظم معنايي مورد نظر خويش را هژمونيک سازند .با اذعان بره

عمومي حضور محسن رضايي را در رقابرت انتخابراتي صررفا

اين واقعيت متون مطبوعاتي وابسته به دو گفتمان اصولگرايي

خراشي به رأي اصولگرايان و كمک به برتري موسوي نرامزد

و اصالحطلبي در چهارمانده به انتخابرات رياسرت جمهروري

اصلي دوم خرداد در رقابت دهرم مريدانسرتند .برا توجره بره

دهم بررسي خواهد شد .روزنامه رسرالت و ايرران بره عنروان

نزديکي وي به آقاي هاشمي اين شائبه قوت گرفت كه وي با

نماينده اصرولگرايران و روزنامره اعتمراد بره عنروان نماينرده

دسررتور هاشررمي و بررراي ايجرراد شررکاف در جريرران و رأي

اصالحات در بررسي متون مطبوعراتي در چهارمراه مانرده بره

اصولگرايان وارد عرصه شده است (جمعي از نويسرندگان:4963 ،

انتخابات بررسي خواهند شد .در صورت لزوم از برخي متون

 .)92- 94از اين منظر به مضامين و شعارها و كليت گفتمان او

روزنامههاي ديگر و سايتهاي خبري تحليلي نيزاستفاده شده

هيچ اشارهاي نخواهد شد زيررا هردف تحقيرق تحليرل تقابرل

است .در اين مدت كل تيترها و عنوانهاي خبري مربرو بره

گفتمان اصولگرايي و اصالحطلبي است و به نظر تحليل متون

انتخابات با رويکررد خراي سياسري و تبليغراتي در روزنامره

مطبوعرراتي دو نرر امزد اصررالحات در برابررر يررک نماينررده

رسالت و ايران تقريبا  966متن و مقاله بوده است و اين تعداد

اصولگرايي براي بررسي اين تقابل كفايت ميكند.

در روزنامه اعتماد نزديک بره  466مرتن بروده كره اكثرر آن را
مقاالت و تحليلهاي سياسي تشکيل ميدهند.

ج) چگونگي تحليل متون

متون مطبوعاتي مورد مطالعه در اين تحقيرق عبارتنرد از :

در تحليل متون با در نظرر گررفتن تحقيقرات صرورت گرفتره

متن مقاالت ،متن خبرها و سر مقالههايي كه در راسرتاي فهرم

مشابه عالوه بر بررسي مضموني و محتوايي از روش مقايسره

صورتبنردي گفتمرانهراي رقيرب و نرزاع معنرايي آنهرا در

كه راهي مهم براي درک ساختار گفتماني يک متن و مقايسره

برجسته سازي خودي و حاشيهرانري ديگرري مريتوانسرته در

آن با ديگر متون است بهرره بررده شرده اسرت زيررا مرتنهرا

پيشبرد تحقيق مؤثر باشد .بنابر ديردگاهي در يرک تحقيرق برا

همچون هر گفته يا نوشته ديگر بهويژه در يک فضاي تبليغاتي

حجم زياد (در اين تحقيق بررسي مترون تبليغراتي  9نرامزد در

معناي خود را بر اساس تمايز با ديگري يا آنچه كه از آن بره

طول  1ماه) هيچ ضرورتي براي ارائه مترون مرورد بررسري در

"متفاوت بودن با گفته يا نوشته ديگرر" نرام مريبرنرد كسرب

 .)Gee,بنابراين برهدليرل

 .)Jorgensen & Philips,در استخراو دالها

گزارش تحقيق وجود ندارد

(2000:96

ميكنند

(2002:149
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و مضررامين هررر كانديررد از اصررل "تکرررار" و تأكيررد صررريح

چگونگي تثبيت معناي نشانهها يا انتساب مدلولي بره دالري در

كانديرردها و طرفررداران آنهررا بررر شررعارهاي اصررلي كرره در

تحليلي متن ميتوان از رويکرد فركالف كه بر اسراس دسرتور

مطبوعات نمود يافته بود بهره برده شد .در اين راستا آن مفهوم

نقشگراي هاليردي اسرتوار اسرت اسرتفاده كررد .بنرابراين برا

يا نشانه اي كه بيشتر استعمال شد و يا تکيه اصلي روي آن بود

استمداد از معيارهاي برجستهسازي و حاشيهراني ،زنجيره هرم

در مالحظه آن به عنوان دال هويت بخش يا دال مركزي بسيار

ارزي و غيريت سازي در نظريه گفتمان و دستور نقرشگرراي

مهم بوده است .بديهي است كه دال مربو زمراني بره عنروان

هاليدي مبني بر تحليرل در سرطح فراترر از جملره در تحليرل

دال مركزي خطاب شده است كه عالوه بر معيارهاي فوق بايد

گفتمان انتقادي فركالف ميتروان در بررسري مترون بره طرور

همزمان عامل تعريفپذيري ،هويت بخشري و انسرجام سراير

همزمان هم به تحليل سطح كالن و هم به تحليل سرطح خررد

دالها و به تبع كل مف لبندي گفتماني نيز باشد.

رسيد و ادعاهاي نظريه گفتمان الكالو و موفه را با تحليلهاي

عالوه بر اين ،در تحليل متون از تکنيکهاي تحليل مرتن
در نظريه گفتمان و نظريه فركالف نيز استفاده شده است.

زباني تقويت كرد .تلفيق اين دو نظريه در اين تحقيق بر اساس
رويکرد برخي صاحبنظران اين حوزه همچرون يورگسرن و

نظريه الكالو و موفه ،مباني منسجم و كار ويژههاي مهمي

فيليپس ( )431-449 ،2662صورت پذيرفته اسرت .آنهرا بره

در سطح تحليل مسائل كالن طبق برجستهسازي و حاشيهراني،

اين نتيجه رسيدهاند كه براي تحليل گفتمان مسرائل سياسري و

زنجيره هم ارزي و غيريت سازي براي هويت يرابي سروژه و

اجتماعي ميتوان نظريه الكالو و موفه را با عناصر و مفاهيمي

گفتمان ارائره مريدهرد .از ايرن رو برراي تحليرل رخردادهاي

از نظريه تحليل انتقادي فركالف در كنرار هرم اسرتفاده كررد.

سياسي و اجتماعي در سطح كالن مفيداست .امرا ازآنجرا كره

فركالف نيرز پيشرنهاد كررد كره در تحليرل مرتن مريتروان از

فاقد ابزارهاي خرد براي تحليل زبراني اسرت در سرطح خررد

عناصري از نظريه الكرال و موفره اسرتفاده كررد (

فاقد كارايي است .مثال نمريتوانرد تشرريح كنرد كره چگونره

.)2003:228

Fairclough,

گفتمانها در يک نزاع معنرايي توسرط زبران سرعي مريكننرد

طبق برداشت سرلطاني اسراس تحليرل گفتمران انتقرادي

گفتمان مقابل خود را به حاشيه برانند يرا شرالوده شرکني دال

فركالف بر تحليل هاي زباني هاليدي استوار اسرت كره بره دو

گفتمان مقابل و هژمونيک ساختن مف لبندي چگونه صورت

طريق صورت ميپذيرد :الف) نظام گذرايي كه بهتررين شريوه

ميپذيرد .از طرف ديگرر نظريره فرركالف برر عکرس نظريره

براي تحليل متون در سطح بند و جمله اسرت .ايرن روش در

گفتمان قادر است چگونگي كاربرد زبان در انتساب مدلولي به

قالررب سرره فررران قش بينررافردي ،متنرري و انديشررگاني صررورت

دالي يا چگونگي شکلگيري جهرتگيرري سياسري و فکرري

ميپذيرد .ب) تحليل در سطح فراتر از جمله بر اساس دستور

خاصي را نشان دهد ولي از تحليل مسائل درسطح كالن ناتوان

نقش گرايي هاليدي .در اين مورد انسجام كليت متن در قالرب

است .اسرتفاده از ابزارهراي تحليرل زبراني مبتنري برر دسرتور

گزينش واژگان و شيوههاي ايجاد بينا متنيت مورد توجه قررار

نقشگراي هاليدي در قالب زبانشناسي نقرشگررا بره راحتري

ميگيرد (سلطاني423 :4963 ،و .)403

ميتواند چگونگي كاركردهراي ايردئولوژيک زبران را نمايران

از آنجا كه در تحقيق حاضر متون خبري عموما حجيم و

سازد (سلطاني .)463 :4963 ،برا بره كرارگيري ايرن دو رويکررد،

طوالنياند در تحليرل آنهرا تمركرز برر رويکررد نقرشگرراي

نظريه گفتمان نزاع معنايي ميان گفتمانها براي تثبيرت معنراي

هاليدي در سطح فراتر از بند يا جمله بوده است .يعني تحليل

نشانه را نشان ميدهد واز آنجا كه يکي از راههاي اين تثبيرت

انسجام معنايي متون بر اساس گزينش واژگان .زيرا همان طور

معنا از طريق زبان است پس براي تحليل كاركردهاي زبان در

كه سلطاني نيز اشاره كرده است در اين موارد كه متون خبري
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عموما حجيماند ارائه تحليل زباني نظام گذرايي براي تک تک

در خدمت افق فضاي اسطورهايست .فضاي اسطورهاي جامعه

آنها در عمل بسيار مشکل و ناممکن است.

را شتابان در پي آرمانها و ايدهها به سمت يک منزل و ميعراد
ميكشاند .در اين فضا سوژه در موقعيتهاي سوژگي كسروف

بررسي زمينههاي گفتماني انتخابات دهم

كرده است .رهبري امام خميني (ره) سراسر ناهمگون جامعره

انقالب اسالمي در هنگامه تقابل دو قطب گفتماني مسلط دنيرا

را در يک پيکره همسراز و منجسرم برراي شروريدن برر نظرم

در غرب و شرق ،متکي برر اسرتوانههراي اسرتوار اسرالم وارد

گفتماني حاكم همگون و متحد ساخت .امام(ره) سرنت را در

عرصه منازعات و تقابالت جهاني شد و قاعده تعامالت دنيا را

كنار تجدد نشاند و تجدد را برقامت سنت آراست و انقالب را

عوض كرد .انقالب اسالمي طنين صدايي بود كه دال مركرزي

به پيروزي رسراند .امرام همچرون دال مركرزي برود كره كرل

و گفتمان تک گفتار كالم محور غرب را به چالش بنيران كرن

دالهاي انقالب اسالمي حول شخ يت كاريزمايي او برا هرم

فرا خواند .نظام نوپاي برآمده از انقالب ،نظم حراكم جهران را

مف لبندي شدند .همين ويژگي باعث پنهان شدن تضرادهاي

دستخوش تغييري ژرف كرد و متغيرهاي بديلي را بره محريط

ميان نشانههاي برگرفته از تجددگرايي و سنتگرايري شرد .از

بينالمللي تزريق كرد و قردرتهراي برزر را برا تهديردها و

منظر علي اصغرسلطاني كه در اين مورد تحقيق مف لي انجرام

فرصتهايي چند مواجه كرد (تاجيک .)61 :4933 ،ادبيات سياسي

داده است امام به عنوان دال ارشد اين دو گفتمان متعرارض را

يک قرن اخير اين مرز و بوم نشان از شکافي در بستر جامعره

در كنررار هررم نشرراند .دال مركررزي تجررددگرايي جمهرروري و

ايران دارد كه سرمنشاء بسياري از تحوالت آن بروده اسرت .از

دالهرراي شررناور آن عبارتنررد از مررردم ،قررانون ،آزادي و دال

اوايل دوره قاجار سنتگرايي و تجددگرايي در فضاي سياسي

مركزي گفتمان سنتگرايي اسالم و دقايق آن شامل روحانيت،

اجتماعي ايران همواره دو نيرروي متعرارض بنيرادين و پريش

واليت و فقه بوده است (سلطاني.)416 :4963 ،

راننده تحوالت اجتماعي بودهاند (حاضرري .)9 : 4936 ،شرکاف

با پيروزي گفتمان انقالب اسالمي پس از سرركوب غيرر

ميان گرايش به علقههاي جديد و نو ،به مباني معرفتشناسري

مشترک يعني گفتمان پهلويسم و به دست گررفتن سياسرت و

و سياسي غرب و گرايشي برا اذعران بره توانراييهراي عقبره

اجتماع توسط گفتمان نو و از ميان رفتن فضراي اسرتعاري بره

تئوريک مركزيت محور اسالم هم در عرصره عمرل و هرم در

دليل مواجهه با واقعيت ،اولين شقاق و طرد در گفتمان انقالب

مقام نظر .شکافي كه در ذات خودش تعامل آفررين و ترنشزا

پديد آمد .از ديدگاهي با پيروزي انقرالب اسرالمي و اسرتقرار

بوده و اختالفاتي در همه سرطوح ايجراد كررده ،شرکافي كره

نظام جديد ،رويرارويهراي گسرترده گرروههراي غيرمرذهبي،

ميتوان آنرا اختالف ميان تجددگرايان و سنتگرايان نام نهاد.

ماركسيستي و چ گرا با آن شروع شرد (عظيمري دولرت آبرادي،

چه شد و چگونه بود كه اين شکاف ريشهاي همچو يک

 .)404 : 4963در همرررين زمررران طردهرررا و تخاصرررمهرررا و

نيروي بهم متحد شده در انقالب اسالمي بهم پيوست و همره

حاشريهرانريهرراي سرخت افرزاري و نرررمافرزاري آغراز شررد.

مردم ايران با هر مرام و مسلکي يک رنا و با يک خواسته در

حاشيهراني سخت افزاري گفتمان تازه نفرس بره برخوردهراي

مسير انقالب قررار گرفتنردف فضراي اسرتعاري اول انقرالب و

فيزيکي و درگيريهاي مسلحانه كشيد و در سطح نرم افزاري

رهبري امام خميني(ره) باعث تجميع نيروهاي متضراد شرد و

اين گفتمان هژمونيک بود كه با طرح مباحث معرفتشناسي و

انقالب را به بار نشاند .فضاي استعاري فضايي است پردازنرده

هستيشناسي آنها را نراهمگون و ناسراز قلمرداد مريكررد و

اسطوره و ت وراجتماعي كه ايدهال همه گرروههرا را مت رور

تکيهگاه معرفتشناسي و جهانبيني آنان را نشرانه مريگرفرت

ميسازد .در يک فضاي استعاري خالقيت سوژههاي اجتماعي

(مناظرهاي شهيد بهشرتي برا گروهراي الحرادي ماركسيسرتي

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)06شماره چهارم ،زمستان 4931
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نمونه اي از ايرن تقابرل نررم و ترورهراي منرافقين و مواجهره

آن شرايط به دليل خاتمه جنرا و ويرانريهراي ناشري از آن

نيروهاي انقالب با آنان از نمونره تقابرلهراي سرختافرزاري

ضرورت تبديل نظام اقت اد جنگي به يک نظرام برازار آزاد و

است).

بازسازي كشور تشکيل يک كابينه سازندگي را ايجاب ميكرد

هنرروز آتررش انقررالب فررروكش نکرررده بررود كرره خرررده

(ازغندي.)40 ،4964 ،

گفتمانهاي سکوالر مشرب و ليبرال منش بازرگان و بنيصدر

در دوران سازندگي مف لبندي گفتمران انقرالب كره برا

روي كار آمدند .اين خررده گفتمرانهرا بره داليلري از جملره

محور سياست آرمانگرايانه شکل گرفته بود تغيير كرد و حول

نداشتن يک نظام و مرام فکري منجسم و بلند مردت و قروي،

دال مركزي توسعه اقت ادي ،دالهاي شناور عملگرايي ،تأمين

عدم تداوم زماني ،عدم انطباق با خواستههاي مردم يعني فاقرد

منافع ملي و سازش پذيري و واقرعگرايري نشسرتند .گفتمران

مشروعيت و مقبوليت و معيارهراي يرک گفتمران ،بره عنروان

سازندگي چون دال معنا بخش در آن توسرعه اقت رادي برود،

گفتمانهاي" غير" از فضاي انقالب طرد شردند .پرس از ايرن

نظم معنرايي آن برراي معنرا دادن بره سراير دالهرا برر مقولره

اولين شقاق ،در سالهاي دهه ش ت گفتمران انقرالب عمرال

اقت ادي تاكيد داشت .وضعيت آسيبي از منظر هاشمي زمراني

منسررجم ،يکدسررت و هژمونيررک بررود و در سرريطره نيروهرراي

بود كه فقر ،كمي توليد و عقب ماندگي گريبانگير كشور شود

سنتگرا قرار داشت .اما در طري ايرن سرالهرا در نبرود غيرر

و در مقابل وضعيت مطلوب در ذهن ايشان زمراني اسرت كره

خارجي انف ال در درون گفتمان و بين نيروهاي خودي آغراز

توليد و سرمايهگذاري بيشتر سرلوحه سياسرتگرذاران دولرت

شد .در طي سالهاي دهه ش ت نيروهاي سنتي با دو گرايش

قرار گيرد (حسينزاده .)431-434 : 4960 ،يکي از مسائل موجرود

سنتي از هم منفک شدند .نمونره گررايش

در پيش روي گفتمانهاي مطرح در دهه دوم انقالب فروپاشي

اول جامعه روحانيت مبارز ،حوزه علميه قم و جامعه تجرار و

اقت اد سوسياليسستي شوروي و روي آوردن نظامهاي سياسي

اصناف هستند .از گرايش دوم مريتروان بره مواضرع اكثريرت

و اقت ادي دنيا به اقت اد ليبرال بود و همين نيز يکي از داليل

مجلس شوراي اسالمي ،مواضرع دولرت ،سرازمان مجاهردين

شکلگيري گقتمان سازندگي است.

راست سنتي و چ

انقالب اسالمي ،مجمع روحانيون مبارز ،دفتر تحکيم وحردت،

گذار ازاقت اد دولتي به اقت اد باز در دوران هاشمي نيرز

خانه كارگر و جز آن اشاره كرد .گرايش اول هروادار مالکيرت

در كم رنا شدن نگرشهاي چ

كه تقريبا يک دهه بعرد از

خ وصي ،عردم دخالرت گسرترده دولرت در اقت راد و عردم

انقالب را در كنترل خود داشتتند مؤثر بود .فرو پاشي هژموني

كنترل تجارت داخلي و خارجي برود .گررايش دوم از نروعي

چ

به آن جا رسيد كه كروبي رئيس مجلس سوم و دبير كرل

اقت اد اسالمي ،اصالحات اراضي ،قسرط و عردالت ،دخالرت

مجمع روحانيون مبارز نفر سري و هفرتم تهرران شرد و از راه

دولت در اقت اد و جزآن حمايت ميكررد (بشريريه.)62 :4964 ،

يافتن به قوه مقننه باز ماند (دارابري .)244 : 4966 ،رفسرنجاني در

اين تنوع و تعارض نگرش در درون گفتمان انقالب با حضور

دوران ت ررديش از سررال  4906تررا  4930مس رأله نوسررازي و

دال ارشد امام (ره) صورتي جدي به خود نگرفت .عرالوه برر

تعديل اقت ادي را در راس برنامههاي خرود قررار داد (عظيمري

شخ يت كاريزمايي امام خميني (ره) ،جنا نيز در هژمونيک

دولت آبادي .)434 :4963 ،تجملگرايي بر جايگاه غيبت توجه به

شدن و يکدستي و اتحاد گفتمان انقالب بسيار مؤثر برود .امرا

محرومان خود را آراسته بود و موتور اين گفتمان آن گونه بره

بعد از رحلت امام (ره) و پايان يافتن جنا آن شرکاف عمرال

سرعت سرسامآوري به سمت تغيير فضاي جامعه ميرفت كه

پديدار شد .پس ازجنا سه ركن فرهنا ،سياسرت و اقت راد

دال تهاجم فرهنگي در سيماي شربيخون ،غرارت و قترل عرام

دچار چرخش شد و انسجام گفتمان انقالب فررو ريخرت .در

فرهنگي در جستجوي محمل و ماوايي براي نشستن در كنرار
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سرراير نشررانههرراي آشررناي خررويش توسررط منتقرردان گفتمرران

بهم مرتبط ميكرد فقط چهره سخت و نظارهگر دولتي قردرت

سازندگي وارد ذهنيت سوژهها و پيکره جامعه شد.

بود كه از باال به پايين سرازير ميشد كه تاحدي با استمداد از

دال تهاجم فرهنگي اولين سنگي بود كه بر بناي گفتمران

الگوي نرم هژموني خود را نگه داشته بود .بره نظرر مريرسرد

سازندگي وارد شد و هژموني آن را تهديد كرد .طرح ايرن دال

همزمان با هژمونيک بودن ايرن مف رلبنردي در سرطح اليرت

نشان از آن دارد كره وجهري مهرم از گفتمران امرام از فضراي

حاكم ،سيطره آن در اذهان سوژهها و ريز بدنههاي جامعه فرو

ذهنيت كساني كه بر پسرتهراي كليردي و حسراس گمرارده

پاشيده شده بود ترا جراييكره جامعره بره شرعارهاي گفتمران

شدهاند ناديده گرفته شده است .در ايرن گفتمران گررايش بره

سازندگي يک نه بزرر گفت و با ترب و تراب فرراوان آمراده

سياستهاي سرمايهدارانه و خ وصيسازي مسرير انقرالب را

پذيرش مفاهيم دوم خرداد شد.

به راست سوق داد .گرايش اشرافي -بازاري برگررايش خررده
بورژوازي-راديکرال غلبره پيردا كررد بره تبرع ايرن تحروالت

ظهور گفتمان توسعه سياسي

سرررمايهداري تجرراري نيررز در ايررن سررالهررا از رونررق قابررل

در فرايند ناكامي گفتمان سازندگي ،دال توسعه سياسي توسط

مالحظهاي برخوردار شد و طبقه سياسري اقت رادي جديرد و

گفتمان دوم خرداد از فضاي گفتمانگوني آزاد شد و در مركرز

نوكيسهاي در بلوک قدرت ظاهر شد كه باعرث انفعرال نسربي

آن نشسررت .ب ر راي ظهررور گفتمرران دو خرررداد تغييررر هندسرره

نيروهاي سنتي شد (بشيريه .)349 :4960 ،طبقه متوسط مرفهي كه

ارزشها نقش مهي ايفا كرده بود .سياستهاي آقاي هاشمي به

خررود را مرردعي آزاديهرراي مرردني و اصررالحات سياسرري

ويژه در زمينه اقت رادي نقرش بسرزايي در تغييرر ارزشهرا و

ميدانست و پايه اصلي را براي گذار به دوران توسعه سياسري

هنجارهاي جامعه و همچنين ايجاد ناهماهنگي بين ارزشها و

فراهم آورد .در دوران هاشمي در سياست خارجي جمهروري

واقعيتهاي محيطي داشت .به گونهاي كه ما نتايج كوتاه مدت

اسالمي نيز تغييراتي داده شد .به بيان بشيريه دولت سرازندگي

اين سياست را در فضاي حاكم بر جامعه ايرران در شرب دوم

شر الزم را براي توسعه اقت ادي كشرور در شررايط بعرد از

خرداد ميبينيم (قبادزاده .)423 : 4964 ،رشد طبقه متوسط مرفهي

جنا دوم خلريج فرارس تجديرد نظرر در سياسرت خرارجي

كرره در جسررتجوي آزادي سياسرري بررود ،فضرراي تقريبررا برراز

ميدانست .گروه كارگزاران سرازندگي در طررح ايرن نگررش

مطبوعات ،گسترش ارتبا با جهان خارو ،گسرترش وسرايل

جديد نقش عمدهاي داشتند (بشيريه.)2 : 4969 ،

ارتبا جمعي ،تغيير هرم جنسري جامعره ،افرزايش باسروادان،

يکي از دالهاي شناوري كه از دوران سازندگي طرد شد،

گسرترش دانشررجويان ،شهرنشرريني از عوامررل ظهررور گفتمرران

بحران مشاركت و توسعه سياسي بود .اين دال كره در فضراي

توسعه سياسي است .اين عوامل زمينرهاي شرد برراي گفتمران

گفتمانگوني مي چرخيد و خواهان چفت و بست شدن با يرک

توسعه سياسي .تا جاييكه غالمحسين كرباسچي معتقد اسرت

مف لبندي دلخواه بود ،توسرط گفتمران سرازندگي كرامال بره

توسعه سياسي را بايد دنباله توسرعه اقت رادي آقراي هاشرمي

محاق رفت و در زير سايه سنگين توجه همه جانبه به توسرعه

دانست (كرباسرچي .)464 :4936 ،غير از عملکرد دولت سازندگي

اقت ادي سركوب شد .در دوره هاشمي به سبب اجازه نداشتن

و آن چه شرايط گرذر بره دوم خررداد را فرراهم آورد ،قردرت

در فعاليتهاي مدني و مشاركت سياسي ،گرايشهراي شرديد

نظريررهپررردازي و گفتمرران سررازي حلقررههرراي روشررنفکران و

حزبي و نهادي در جامعه احساس ميشد و پاسخگو نبودن به

نوانديشان ديني بود كه در برروز و ظهرور گفتمران دو خررداد

اين نيازها در نهايت موجب گسترش بحران مشاركت گرديرد

بيتأثير نبوده است .در دوران هاشمي حلقه كيان به محوريرت

(حسينزاده .)469 : 4960 ،آنچه مف لبندي گفتمان سازندگي را

عبردالکري م سرروش و مركرز تحقيقرات اسرتراتژيک رياسرت
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جمهوري گفتمانپروري و مباحث نوگرايي را كليد زدنرد .برر
هم زدن دستهبندي آرايش سياسي از چ

به راست بره چر

پيروي از اصل مترقي واليت فقيه و قانون اساسري ،جامعيرت
حضور دين در صرحنه سياسرت و اجتمراع ،مالزمرت ديرن و

سنتي و مدرن ،راست سنتي و راست مدرن كه نقطه عزيمرت

سياست و اسرتکبار سرتيزي ،پافشراري براصرول و اهرداف و

از گذشته خود محسوب ميشوند از دستارودهاي

آرمانهاي اوليه انقالب ،اسرتمرار بخشريدن تحقرق انديشره و

جريان چ

مهم اين نظريهپردازي است (دارابي.)240 : 4966 ،

آرمررانهرراي امررام خمينرري (ره) از اجررزاي اصررلي گفتمرران

ضعفهرا و كاسرتيهرايي مثرل ناديرده گررفتن عردالت

اصولگرايي است (اخوان .)22 :4963 ،گفتمان دوخررداد جنراح

اجتماعي ،توسعه سياسي و توسرعه فرهنگري ،طررح يکسرويه

راست را از همان ابتدا به خشونتطلبي و مخالفرت برا آزادي

توسعه اقت ادي و طرح توسرعه آمرانره و از براال بره پرايين و

بيان متهم كرد و همين سيطره هژمونيک آنران را توسرعه داد و

بيتوجهي به مردم ،باعث شد گفتمان اصالحات بستر مناسبي

روزنامههاي پر تيراژ آنان كه از زمران عطراء ام مهراجراني از

را براي طرح ايدهها و نشرانههراي خرود بيابرد .دو خررداد از

جهات مختلف رشدكرده بود در اين پيروزي سهيم بودند .امرا

ضعفها و كاستيهراي گفتمران سرازندگي نشرأت گرفرت و

دو اتفاق مهم اين سلطه و ساختار هژمونيک را فرو شکست و

نقردي بره آن برود (مرومني .)221: 4936 ،مف رلبنردي گفتمرران

روند پيشروي گفتمان دو خرداد را متوقف ساخت  :استيضاح

اصررالحات در دو خرررداد از دال مركررزي مررردم در كنررار دال

عطاءام مهاجراني و ت ويب طرح اصالح قانون مطبوعرات و

قانون ،آزادي ،جامعه مدني و توسعه سياسي تشکيل شده بود.

در پي آن كاهش اختيارات هيئت من فه (عظيمري دولرت آبرادي،

در مقابل در گفتمان اصولگرايي دالهاي روحانيرت ،عردالت،

.)269 : 4963

توسعه اقت ادي ،ارزشها و تهاجم فرهنگي حول دال مركزي

كوبيدن مارک انح ارگرايي بر پيشراني گفتمران راسرت،

واليت مف لبندي شده بودند (سلطاني .)444 :4963 ،اما گذشت

نمونهاي از تهاجم نرمافزاري جريران دوم خررداد بره گفتمران

زمان ناسازههاي نظرري و فقردان انسرجام درون منطقري ايرن

راست در راستاي اين تالش بود تا وانمرود كنرد كره گفتمران

گفتمان را نشان داد و مخالفان از اين نقطه ضعف بهره برده و

رقيب ديکتاتور است .بر عکس دال تهراجم فرهنگري نيرز در

زمينههاي ظهور پادگفتمان آن را فراهم ساختند .نشانههاي اين

مواجهره نررم افرزاري ،گفتمران دوم خررداد را همران دشررمن

ناسازههاي نظري را در فقدان اجماع عمومي در ميان اصرالح

خارجي ميدانست كه پايگاه داخلي يافتره اسرت و در صردد

طلبان ،ايدههاي عبور از گفتمان (عبرور از خراتمي ،خرروو از

است تا گفتمان انقالب را قلب ماهيت كند و سروژههرا را برا

حاكميت ،تقاضاي برگزاري رفراندم و نافرماني مدني) ،ترديرد

ترسيم يک فضاي اسطورهاي ديگرر و پررداختن يرک ت رور

در اصول بنيادين گفتمران از سروي اصرالح طلبران (اسرتحاله

اجتماعي در فضاي گفتمان ديگري مف لبندي سرازد .جنراح

جامعه مدني به مدينه النبي ،تحول آزادي بره آزادي معنروي و

راست و بهويژه جمعيت ايثارگران و تا حردودي نيرز جامعره

دموكراسي به مردم ساالري ديني) و تقليل اقبرال اجتمراعي و

اسالمي مهندسين در جهت برون رفت از چالش عمدهاي كره

ادبار عمومي مردم نسبت به گفتمان اصالح طلبي و در نهايت

جريان اصالح طلب ايجاد كرده بود گفتمران سرازي راشرروع

افول آن و پيدايش شکلگيري و پيروزي گفتمان جديردي بره

كردند و در تعريف جريان راست به عنوان اصولگرايي سرهم

عنوان اصولگرايي و با محوريت عدالت ميتوان ديد (خلجري،

بسزايي داشتند.

.)2 :4960

آنها شوراي هماهنگي نيروهاي انقالب را تشکيل دادنرد و
ائتالف آبادگران ايران اسالمي كره در دومرين دوره انتخابرات

زمينههاي ظهورگفتمان اصولگرايي عدالتخواه

شوراهاي اسالمي شهر و روستا نقش آفريني كرد از بطن ايرن

تحليل تقابل گفتماني اصولگرايي و اصالحطلبي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
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شورا بيرون آمد .استفاده از چهرههاي متخ ص و نخبهاي كه

احمدينژاد از نشانههاي گفتمان انقالب و گفتمان سنتي دهره

اشتهار جناحي نداشرتند ،اسرتفاده از نيروهراي ارزشري چر ،

 36حاصل شده است و در ميان ساير نامزدهرا او برر واليرت

گفتمان و شعارهاي جذاب مثل اعتدال ،مردم سراالري دينري،

فقيه تأكيد بيشتري دارد و تهاجم فرهنگي را جردي مريگيررد

نقررش مررردم دراداره امررور ،خرررد جمعرري ،قررانونگرايرري،

(تاجيک و روزخوش.)61 :4963 ،

عدالت خواهي ،رفاه و آسايش مردم ،نکوهش رفتارهاي باندي

هاشمي رفسنجاني در ترديد آمدن و نيامدن بود تا شرايط

و جناحي استراتژيهاي اين جريان راتشرکيل مريداد (دارابري،

جامعه را محک بزنرد .هاشرمي در دور اول كرارگزاران و دور

 .)216- 212 : 4966آبادگران توانستند با چنين راهبردي جريران

دوم هم از حمايت همه جناحهاي اصالحطلب برخوردار بود.

اصالح طلب حراكم را شکسرت دهنرد و تمرام صرندليهراي

تأكيد بر اعتدال و مرد بحران برودن ،سياسرت ترداوم توسرعه

شوراي شهر را به خود اخت اي دهند و بدين ترتيب حضور

سازندگي و فراجناحي بودن هاشمي از نکتههاي مرورد تأكيرد

خود را براي رياست جمهوري دوره نهم مسجل كنند.

هوادارن او در انتخابات نهم بود .در گفتمان سياسري هاشرمي
عناصري از دو گفتمان سرنتگرايري ايردئولوژيک و گفتمران

انتخابات نهم رياست جمهوري

توسعه ديده ميشود .دقايق گفتماني هاشرمي شرامل "توسرعه

انتخابات نهم رياست جمهوري صحنه م اف اين دو گفتمران

سازندگي" " ،اعتدال"" ،تحزب" و "حفظ ثبات كشور" حول

در شکل جديدي در برابر هم بود .در انتخابات نهرم رياسرت

دال مركزي "كليرت نظرام" برود .عناصرر و دقرايق گفتمراني

جمهوري اصالحطلبان براي وارد كرردن موسروي بره صرحنه

هاشمي رفسنجاني تركيبي از گفتمان توسعه سياسي و توسرعه

انتخابات تالش فراواني كردند ولي موفرق نشردند .در نهايرت

اقت ادي بود .هاشمي در دور دوم تحت تأثير گفتمان توسرعه

جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب اسالمي از م طفي

سياسري ،تحررزب و دموكراسرري را در نظرم معنررايي گفتمرراني

معين و مجمع روحانيون مبارز از مهدوي كروبي و كارگزاران

خررويش گنجانررد و آن را در كنررار سرراير مؤلفررههرراي توسررعه

سازندگي نيز از هاشمي حمايت كردند .در جنراح مقابرل نيرز

اقت ادي نشاند (تاجيک و روزخوش.)441 :4936 ،

طيف سنتي اصولگرايان از علي الريجاني بخشي از نيروهراي

تقابل اين دو گفتمان در انتخابات دهم رياست جمهوري

آبادگران كه در شوراي شهر تهرران بودنرد از احمردينرژاد و

در مرتبه راديکال خود ف لي را در ادبيات سياسي كشور رقم

گروهي ديگر از آنان از قاليباف حمايت كردند.

زد كه توجه جدي به آن براي نسل نوانديش و متفکر جامعره

از آن جا كه انتخابات نهم در واقع صحنه م اف هاشمي

امروز آموزنده و مهم است .باتوجه به هدف اصلي تحقيق و با

و احمدينژاد بود و اكثريت رأيها نيز در صندوق هاشمي بره

اتکا به تحليل متني در بخرش بعردي ايرن تقابرل را در بسرتر

عنوان نماينده اصالحطلبان و احمدينرژاد بره عنروان نماينرده

انتخابات دهم پي ميگيريم.

اصول گرايان ريخته شد تقابرل اصرلي درانتخابرات نهرم ميران
احمدينژاد و هاشمي بود به مف رلبنردي آن دو طبرق نترايج

گفتمانهاي رقيب در انتخابات دهم

تحقيق تاجيک و روز خوش ( )4963اشاره خواهيم كرد.

محمود احمدينرژاد  :احمردينرژاد رئريس دولرت نهرم قربال

در انتخابات نهم رياست جمهروري "واليرت فقيره" دال

شررهردار تهررران بررود .او در انتخابررات نهررم توانسررت رقيررب

مركزي گفتمان احمردينرژاد و "دولرت اسرالمي"" ،توسرعه

قدرتمندي مثل هاشمي را پشت سر بگرذارد .در طري  1سرال

اقت ادي اسرالمي"" ،تهراجم فرهنگري"" ،عردالت اجتمراع"،

مديريت بر كشور كوشيد فضاي سياسي و اجتماعي جامعه را

"رشد سياسي" دقايق گفتمان او را تشکيل ميدادنرد .گفتمران

به فضراي ارزشري و انقالبري نزديرک كنرد .او بريش از همره
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كانديدها بر شعار عدالت محوري تأكيد داشت و آن را شرعار

من حاضر نيستند از ميرحسين حمايت كنند امرا ميرحسرين از

محوري دولت خود ساخته بود .قاطبه اصولگرايران بره ويرژه

اين جهت كه راي برخي اصولگرايان را نيز همراه خرود دارد

آبادگران ايران اسالمي و جريانات مدافع ارزشهاي انقالب از

مناسب است و اين امتياز بزرگي است (خراتمي در  66/42/24بره

او حمايت كردند.

نقل از اميني .)463 :4963

مهرردي كروبرري :دبيركررل حررزب اعتمرراد ملرري نخسررتين

تحليل متون نشان داد كه مضامين محروري مرورد تأكيرد

داوطلبي بود كه حضورش در انتخابات رياست جمهوري دهم

احمدينژاد را دولت اسالمي ،پاكدستي مديران ،ساده زيسرتي

را به طور رسمي اعالم كرد تا براي دومين بار در براي رقابت

مسؤوالن ،ديپلماسي عزت آفرين ،عردالت ،مبرارزه برا مفاسرد

با احمدينژاد آماده شود .او دوره پيش در انتخابرات رياسرت

اقت ادي ،تمركززدايي ،مديريت جهان ،مديريت صرالح ،امرام

جمهوري نهم شركت كرد و پس شکست با اعرالم اسرتعفا از

ع ر(عرج) ،رهبرري ،مرردم ،جامعره اسرالمي ،فرهنرا امرام،

تمام مسؤوليتهاي خرود ،حرزب اعتمراد ملري را تأسريس و

استکبار ستيزي وحركت بر خالف خواسته دشمن را تشريکل

روزنامهاي به همين نام منتشر كرد .عالوه بر حزب متبروع وي

مي دهند .احمدينژاد با پيوند دادن موسروي بره دولرتهراي

نهضت آزادي ،ادوار تحکيم وحدت ،مجمع اسرالمي برانوان و

اصالحات و سازندگي ،قرار دادن دولتهاي  21سال گذشرته

اشخاصي چون عبدالکريم سرروش ،غالمحسرين كرباسرچي،

در برابر خود سعي كرد ذهنيت سوژه ها را به سرمت "نره بره

عباس عبدي ،عطاء ام مهاجراني ،جميله كرديور ،محمردعلي

خاتمي و هاشمي كه همان نه به موسوي بود" هدايت كند .او

ابطحي و محمدعلي نجفي از كانديداتوري وي اعالم حمايت

ق د داشت با اين رويکررد فضراي جامعره را برا طررح ايرن

كردند

قطبيت شديد مديريت كند .زنجيره هم ارزي احمردينرژاد را

ميرحسين موسروي:دومرين كانديردا از جبهره اصرالح طلبران

جريان سنتي اصولگرايان ،قشرر وسريعي از تروده مرردم غيرر

مهندس ميرحسرين موسروي آخررين نخسرت وزيرر انقرالب

نخبه ،اكثريت مناطق جنوبي شهرها و تير

سرنتي مرذهبي و

اسررالمي بررود .مجمررع روحررانيون مبررارز ،مجمررع مدرسررين و

ارزشي داراي گرايشهراي غيرر تجرددي تشرکيل مريدادنرد.

محققين ،سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ،حزب مشراركت،

تحليل متن نشان داد وي در دوره دهم تغييرات چشمگيري را

كارگزاران ،نهضت آزادي،حزب همبستگي ،مدرسين دانشرگاه،

در مف لبندي خويش صورت داده بود .در مركرز گفتمران او

خانه كارگر،حزب اسرالمي كرار،انجمن اسرالمي فرهنگيران و

"ملت" به عنوان نقطه كانوني نشسته بود" .مرديريت صرالح"

برخي گروههراي ديگرر از كانديرداتوري وي اعرالم حمايرت

در دو فرم "مديريت مردمري" و "مرديرت جهران"" ،دولرت

كردند.

اسالمي"" ،عدالت" و "ديپلماسي شرالوده شرکن عردم تعهرد

قبل از موسوي خاتمي نامزدي خود را اعالم كرده بود اما

دقايق گفتماني وي را تشکيل ميدادند .دقيقه "واليرت فقيره"

بعد از حدود يک ماه به نفع موسوي ان راف داد .از يک منظر

كه در دوره نهم مف لبندي وي را بره عنروان يرک دال فربره

علت ان راف خاتمي به نفع موسروي ايرن برود كره موسروي

استعال بخشيده بود (نک .به نتيجه تحقيق تاجيک و روز خوش:4963 ،

ميتوانست اجماع اصولگرايان را بشکند و اين عکس كاركرد

 )442در دوره دهم جاي خود را به دال متعالي " ملت" سرپرد

خاتمي براي اين جبهه بود .يعني هرچه خاتمي بره اجمراع و

تا طبق اصل م اف گفتمانها ،مركز معنابخش گفتمان مقابرل

اتحاد اصولگرايان كمک ميكررد موسروي بره همران انردازه

را شالوده شکني كند و برا خوانشري واسرازانه و همگرون برا

ائتالف آنها را متزلزل ميسراخت (اخروان .)21 :4963 ،خراتمي

ساختار معنايي گفتمران خرودي ،هرم مف رلبنردي رقيرب را

علت كنارهگيري به نفع موسوي را توانايي ميرحسين در كسب

دگرگون كند وهم از وقته مترقي گفتمان حريرف در راسرتاي

راي اصولگرايان عنوان كرده است  :بسياري از جوانان حامي

هژمونيک شدن گفتمان خويش بهره ببرد و در فضاي ضرديت

تحليل تقابل گفتماني اصولگرايي و اصالحطلبي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
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و خ ميت هويت جديدي براي گفتمان خرود تعريرف كنرد.

جهررت تقويررت تبيررين جابجرراي دال مركررزي در گفتمرران

اين رويداد برهان محکمي در تأييد اين مدعاي الكرالو اسرت

احمرردينررژاد افررزود كرره در طرري آن دوره صررحنه سياسرري و

كه وجود و هويت يک گفتمان از بيرون ناشي مريشرود .ايرن

بينالمللي دنيا نسبت به دوره قبل تقريبا متحول شده بود .مثال

بيرون يا غير در هويت دادن به گفتمان نقش مهمي دارد .هيچ

در آمريکا دموكراتها روي كار آمده بودند و فضراي جهراني

Laclau,

كه مملو از شعار هاي آزادي و حقروق مرردم برود نيرز چنرين

گفتمراني برردون غيريرت سررازي ايجراد نمرريشرود (

.)1990:28

تحولي را مي طلبيد .بايد اضافه كرد كه اگر احمدينژاد همچو

احمدينژاد بارها بر واژه مردم در قالرب "ملرت ،مرردم"

دوره قبل بر واليت فقيه تأكيد ميكرد گفتمان او بيشرتر مرورد

تأكيد كرده است .گفتمان اصولگرايي با اذعان بره مانورهراي

هجمه قرار ميگرفت .يعني پارامترهاي سياست داخلي ،رقباي

گسترده گفتمان اصالحات در انتخابات هاي قبلي و انتخابرات

انتخاباتي و صحنه بينالمللي در اتخراذ چنرين رويرهاي نقرش

دهم حول ايرن مفهروم ،دال معنرابخش گفتمران رقيرب را در

مؤثري ايفا كرده است.

گفتمان خود مف لبندي ميكند تا با قرائت واسازانه آن ضمن

عالوه بر ايرن در دوره نهرم "تهراجم فرهنگري"" ،رشرد

شالوده شکني مف لبندي رقيب ،مف لبندي خود را با توجه

سياسي" و "توسعه اقت ادي" كه سه دقيقره در مف رلبنردي

به مقتضيات جامعه و زمان بازتعريف يا تعديل كنرد .گفتمران

احمدينژاد بودند ،در دور دهم به فضاي گفتمرانگونگي طررد

اصولگرايي تالش كرد تا با ارائه تفسيري متفاوت از "مرردم"

شدند .بدين صورت اصولگرايي در انتخابات دهرم توانسرت

در قالب واژه "ملت" ،از قدرت آن در هژمونيک كردن مفاهيم

بررا تعررديل و برراز تعريررف و برره اصررطالح نررو و تررازه كررردن

و مضامين مف لبندي رقيب بکاهرد و بره منزلرت اسرتعاليي

مف لبندي گفتمان خود در راستاي انطبراق برا نظرام دانرايي

گفتمرران خررودي بيفزايررد .برره سررخن ديگررر قرائررت گفتمرران

وايستارهاي هنجاري و ارزشي جامعه منزلتي هژمونيک بيابرد.

اصولگرايي با خوانش گفتمران اصرالحات از مرردم متفراوت

احمدينژاد كوشيد تا گفتمانش قبل از اينكره نمرود گفتمران

است .در قرائت اصالحات از مردم ،مردم اساس مشروعيت و

مسلط باشد ،آن را در صورت يرک پادگفتمران بيارايرد يعنري

مقبوليت اركان اساسي نظام جمهروري اسرالمي ايررانانرد .در

كوشيد گفتمان خود را در مقام و موقعيرت آنتري ترز يرا ضرد

برداشت اصالحات از مرردم مشرروعيت نظرام مشرروعيتي از

گفتمان اصالحات قرار دهد كه توسرط گفتمران رقيرب مرورد

پايين به باال يعني از مردم به سمت هيئت حاكمه است و مردم

هجمه و طرد قرار گرفتره اسرت .ترا بتوانرد در رويرارويي برا

همرره اركرران نظررام را انتخرراب مرريكننررد ولرري در گفتمرران

گفتمان اصالحات كه در دوره دهم دو فرم توسعه اقت ادي و

اصولگرايي مردم با اينكه در صورت واژه "ملرت" در مركرز

سياسي را در بطن خود داشرت نره در موضرع دفراع بلکره در

مف لبندي نشستهاند و عامل هويرت بخشري سراير وقترههرا

وضعيتي تهاجمي قرار گيرد .از اين زاويه بود كه او به ويژه در

هستند اما اساس مقبوليت نظاماند نه مشروعيت ،تا آنجرا كره

مناظرههاي تلويزيوني از "اتحاد همه دولتهاي بعد از انقالب

اين اصل اساسي دركنه اين گفتمان ملحوظ است كه مردم تنها

عليه گفتمان خود" سخن گفت و كوشيد با هرم در كنرار هرم

در كشف م داق واليت فقيه كه نايب عام امام ع رر (عرج)

نشاندن "اصالحات و سرمايهداري يا اشرافيت" هم به شالوده

است دخيلاند و ضررورت اطاعرت از آن واجرب اسرت .بره

شکني گفتمان اصالحات اهتمام ورزد و هم گفتمان خويش را

سخن ديگر مشروعيت در پيکره اين گفتمان از باال بره پرايين

"تنها و مظلوم" و "مدافع محرومران" جلروه دهرد و در ايرن

است .مي توان به نکته مهم ذكر شده پيش ايرن واقعيرت را در

فضاي غيرت ساز آن را بر صدر نشاند

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)06شماره چهارم ،زمستان 4931
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عدالت
اجتماعي

دولت اسالمي

مديريت صالح

ملت

(مردمي ،جهان)

ديپلماسي عدم
تعهد شالوده
شکن
شکل  -1مفصلبندي گفتمان احمدينژاد در انتخابات دهم

گفتمان موسوي در انتخابات دهم

جريان اصالحات فررو لغزيرد .تأكيرد ميرحسرين موسروي در

گفتمان موسوي درانتخابات دهم گفتماني دو چهرره برود .امرا

ادبيات آغازين خودش برر حمايرت از مستضرعفين و اقت راد

چهره نخست آن نارس و فاقد مف لبندي مشخ ي است .در

ليبرال جريان كارگزاران و هاشمي را نيز به تقابل كشيد (اميني،

روزهاي اول ان راف خاتمي ،او از" الگوي زيست مسرلمان"

 .)444 :4963شايد عدم حمايتهاي مردمي از او كه شعارهايي

سخن ميگفت و فاصله خود را جريانات مشرهور اصرالحات

را تکرار ميكرد كه احمدينژاد با اتکا به آنان پيروز شده بود،

همچو مشاركت و مجاهدين انقرالب و نهضرت آزادي حفرظ

او را ناگزير ساخت به سمت شعارها و جريانات اصالحطلبيخيز

ميكرد .حتي اوگفتمان خود را گفتمان انقالب معرفي ميكرد:

بردارد.

هر گفتمان دافعه و جاذبهاي دارد و بنرده بره گفتمران انقرالب

گفتمان موسوي در دور دهم رياست جمهوري نو و تازه

معتقدم (روزنامه آفتاب يزد .)63 42/41 ،از اين منظرر برود كره برر

نبود بلکه همران مف رلبنردي دالهراي مرورد نظرر گفتمران

اصالح اصولگرايانه تأكيد ميكررد  :جامعره در خررد و عقرل

اصالحات در دورههاي قبل بود كه بنا به ضرورت تراريخي و

جمعي خودش هم اصولگراست و هم اصالحطلب (63/42/24

شرايط سياسي و اجتماعي و بره ويرژه مف رلبنردي گفتمران

روزنامه اعتماد) .هرچه زمان ميگذشت بره تردريج برا اعترراض

رقيررب ،شررعارها و كاركردهرراي گفتمرران مسررلط در مررديريت

برخي از اصالح طلبان همچون محمد رضا خاتمي ،دبير كرل

كشور ،دال شفافيت (صداقت) و تعامل با جهان (تشنجزدايري

سابق حزب مشاركت و عبدام ناصري عضو مركزي سرازمان

يا اعتمادسازي) در ساختار معنايي مربوطه بره آنران پيوسرتند.

مجاهدين انقرالب از حمرالت موسروي بره اقت راد ليبرالري،

مف لبندي گفتمان اصالحات با نشانههاي "آزادي"" ،جامعره

مرفهين بريدرد وحمايرتهراي او از مستضرعفين و تکيره برر

مدني" " ،قانون"" ،تشنجزدايي"" ،صداقت يا شفافيت" حول

گفتمان امام (ره) كاسته شد و كم كم به دامان موو احساسري

دال مركزي "مردم" ثبات يافته بود.
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قانون

آزادي

صداقت

مردم

تشنجزدايي

جامعهمدني

شکل  -2مفصلبندي گفتمان موسوي در انتخابات دهم

مف رلبنرردي كروبرري نيرز از آرايررش گفتمرراني موسرروي

دوره دارد .زيرررا طبررق نتررايج تحقيقررات صررورت پذيرفترره در

برخوردار است با اين تفاوت كه "حقروق شرهروندي" دالري

دورههاي قبل مف لبندي نماينردههراي اصرالحات از چنرين

است كه در گفتمان كروبي به مف رلبنردي موسروي پيوسرته

آرايشي برخوردار بود .مف لبندي اصالحات در  2خرداد 30

است (نمودار مف لبندي كروبي).

كه پيروزي را براي جريان اصالحات رقم زد و مف رلبنردي

با تطبيق نتايج تحقيقات صورت گرفته در دورههاي قبلي

معين به عنوان نامزد جبهه مشاركت و سرازمان مجاهردين در

به ويژه تحقيق سلطاني ( ،)4963تاجيک و روزخوش ()4963

دوره نهم نزديکترين مف لبندي به آرايش گفتماني دو نامزد

و تحقيق اخوان كاظمي ( )4963با نتايج ايرن تحقيرق نکرات

اصالحات دوره دهم است .بعد از 2خرداد ايرن مف رلبنردي

مهمي در چيدمان مف لبندي گفتمانهرا و داليرل هژمونيرک

مدام خود را با اختالف اندكي نسبت به دورههاي قبرل تکررار

شدن آنها حاصل خواهد شد .تحليل متن نشران از انسرداد و

كرده ولي نتوانسته پيروز شود.

ت لب معنايي و شکلي گفتمان دو نرامزد اصرالحات در ايرن
قانون
صداقت

آزادي

حقوق

مردم
جامعه مدني

شهروندي

تشنجزدايي
شکل  -3مفصلبندي گفتمان کروبي در انتخابات دهم
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مف لبندي كروبي در دوره دهم نسبت به دوره نهم تغيير

گفتمان اصالحات برا توجره بره دالهراي آزادي ،جامعره

يافته بود .در دوره نهم نقطه ثقل گفتمان او "جمهوري اسالمي

مدني ،احيا كننده مفاهيم تجددگرايي در گفتمان انقالب است.

با قرائرت امرام خمينري" برود كره دالهراي شرناور "عردالت

به نظر تأكيد برر دال آزادي و جامعره مردني جرزء مانيفسرت

اجتماعي"" ،بهبود معيشت مردم"" ،دولت مقتدر" و "توسرعه

تغييرناپذير اصالحطلبي است .گفتمان دو خرداد در دوره هفتم

همه جانبه" را در محور خويش هويت مروقتي بخشريده برود.

و هشتم رياست جمهوري مبتني بود بر ساختار معنايي متجلي

مف ررلبنرردي كروبرري در دوره نهررم رياسررت جمهرروري برره

در دالهاي آزادي ،جامعه مدني ،توسعه سياسي و مردم كه برر

مف لبندي اصولگرايي نزديرک اسرت و دالهراي "عردالت

نظام دانايي حاكم بر جامعه انطباق داشت .از اين رو پيرروزي

اجتماعي"" ،بهبود معيشت مردم" شاهدي بر اين مدعا اسرت.

خيره كننده آن همچو تکانه نيرومندي بود كه جامعره ايرران را

در دوره دهم مف لبندي كروبي شامل دال مركزي "مردم" با

متالطم كرد .اما اين آرايش و مف لبندي با تغييرات جزئي در

دالهاي شناور "قانون"" ،تشنجزدايري يرا تعامرل برا جهران"،

مراحل بعد و از جمله دوره دهم شکستهاي سختي را بر اين

"آزادي"" ،جامعه مدني"" ،حقوق شرهروندي" و "صرداقت"

گفتمان تحميل كرد .اين گفتمان كه سعي در برجسرته سرازي

است .مف لبندي موسوي نيز با اختالف بسيار انردكي چنرين

مفهوم "جمهوريت" داشت ،تالش ميكرد ترا نظرام معنراييش

فرماسيوني دارد .تحقيق نشران داد كره در دوره دهرم چيرنش

تركيبي از اقتضائات زمان و مالحظات ارزشي و مذهبي جامعه

مف لبندي گفتمان كروبي و موسوي مشابه مف لبندي معين

باشد ولي در غرقاب نظام صدقي حاكم بر جامعه غرق شرد و

در دوره نهم است كه در واقع تکرار همان فرماسيون گفتمران

نتوانست رخداد دوم خرداد را تکرار كند .با تأملي به رهيافرت

دو خرداد است كه در دوره نهم م طفي معين آن را نمايندگي

بشيريه و سلطاني ميتوان به اين نتيجه رسريد كره دو نماينرده

ميكرد .مواضع سياسي معين نسبت به ساختار سياسي موجود

جريان اصالحات در دوره دهم هر دو تجددگرايي را در دقايق

در راديکالترين حالت ممکن قرار داشت به طوري كره مرثال

خويش انعکاس دادهاند كه در پي سکوالريزه كردن جامعره و

حاكميت دو گانه را ميپذيرفت و حکم حکومتي و يا نظارت

عرفي كردن دين در ساحت سياست و دولت مدرن است.

است روابي را نفرري مرريكرررد (تاجيررک و روزخرروش.)443 :4963 ،

در اين مورد شکافهاي اجتماعي جامعه ايران در كرانون

نگاهي به مترون مطبوعراتي موسروي و كروبري گررايشهراي

تأمررل بشرريريه برروده اسررت .او در ترسرريم ايررن شررکافهررا و

راديکال از جمله ناديرده گررفتن نظرارت است روابي شروراي

دستهبندي گروههايي سياسي در سالهاي پس از انقرالب ،بره

نگهبان را در شيوه گفتاري آنها نشان ميدهد.

آرايش مذهبيون (شامل احزاب و گروههاي بنيادگرا ،احزاب و

از منظر تحليل گفتمان نظام صدقي حاكم بر جامعه ايران

گروههاي راديکال اسرالمگررا) و سرکوالرها (شرامل احرزاب

يا آن چه كه الكرال و موفره در دسرترس برودن و مشرروعيت

ليبرال دموكراتيک ،احزاب و گروههاي هوادار سوسياليسم) در

گفتمان مينامند مالک و معيار قابل اطميناني برراي هژمونيرک

گفتمان انقالب اشاره ميكند (بشيريه .)23 : 4964 ،بر اين اساس

شدن گفتمانها اسرت .زيررا در دوره نهرم معرين نمرود يرک

سلطاني از جمهوري خواهان يا تجرددگرايان و سرکوالرها در

مف لبندي تجددگرا بود و در دوره دهرم كروبري و موسروي

برابر سرنتگرايران يرا اسرالمگرايران در گفتمران انقرالب برا

تجددگرايي را نمايندگي ميكردند كه بهدليل مبتني نبرودن برر

مف ررلبنرردي دقررايق خرراي خررود نررام مرريبرررد و شررکاف

نظام صدقي جامعه و عدم شناخت دقيق از رقيب عمال هرسه

تجررددگرايي و سررنتگرايرري را برره اوايررل دوره قاجررار برراز

گفتمان نتوانستند در نزاع معنايي با رقيرب ،در بطرن جامعره و

ميگرداند كه در درون گفتمان انقالب اسالمي به حيات خرود

ذهن و زبان سوژهها رسوب يابند.

ادامه ميدهند (سلطاني .)444 -494 : 4963 ،به بيان سلطاني معناي
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اصالحات در برجستهسازي تجدد و حاشيهراني سرنت نهفتره

مف لبندي آن اين ت ور را آن چنان نمايش ميداد و ت روير

است (سلطاني.)443 :4963 ،

ميكرد كه سوژههاي اجتماعي خواسرتههرا و حرل مشرکالت

اما گفتمان اصولگرايي نماينده تي

فکري سنتي حاكم بر

خويش را در آيينه آن جستجو ميكردند.

اين جريان يعني سنتگرايي است .مف لبندي نو و ترازه آن،
شالوده شکنيهاي مداوم و معنازدايي از دقايق گفتمان رقيرب

منابع

به عنوان استراتژيهايي سرودمند منزلرت براالتري نسربت بره

اخوان ،م .)4963( .عبور از فتنه ،جلد اول بروز فتنره ،تهرران:

گفتمان رقيب به آن بخشيد و ساز و كار هژمونيک شدن آن را
فراهم آورد.

مركز مطالعات و پژوهش رسانهها.
ازغندي ،ع .)4964( .سياسرت خرارجي ايرران ،تهرران :نشرر
قومس.

نتيجه

اميني ،پ .)4963( .جامعهشناسري  22خررداد  :دهمرين دوره

از منظر تحليل گفتمران ايرن نکتره واجرد اهميرت اسرت كره

انتخابات رياست جمهوري در آيينه واقعيت ،تهران:

استراتژي واسازي گفتمران رقيرب و دگرگرون كرردن مفهروم

نشر ساقي.

دالها و تزيين سيرت و صورت گفتمرانهرا برر پايره عاليرق،

آشرروري ،د« .)4906( .نظريرره غربزدگرري و بحررران تفکررر در

ساليق ،خواسته و نياز جامعه قابليت گفتمانهرا در هژمونيرک

ايران» ،ايران نامه ،سال هفرتم ،ش ،2صرص -106

شدن را تقويت خواهد كرد .چنانكه در مف لبنردي گفتمران

.141

احمدينژاد جامعه فرم گفتماني تازه و نويي را نظارهگر بود كه
حتي تا مرز تعديل و تعويض دال مركزي خويش پيش رفت.
نتيجه تحقيق نشان داد اصالحات در تدوين گفتمراني برا
هيبتي دسترس پذير و قابليتي معتبر ناكرام مانرد و در شرناخت
مسائل و مشکالت جامعه ايران الجرم تن به شکست ديگرري

بشررريريه ،ح« .)4969( .زوال هويرررتسياسررري و غرررروب
ايدئولوژيهاي هويتساز» ،روزنامره ايرران ،ي،2
.69/2/26
رررر  .)4933( .نظريههراي فرهنرا در قررن بيسرتم ،تهرران:
موسسه فرهنگي آينده پويان.

سپرد تا همچنان طبق رويکرد الكرال و موفره فاقرد دو معيرار

رررر  .)4960( .عقل در سياست  :سي و پنج گفتار در فلسفه،

منزلت بخشيدن گفتمانها يعني در دسرترس برودن و قابليرت

جامعهشناسي و علرومسياسري ،تهرران :نشرر نگراه

اعتبررار باشررد .برره سررخن ديگررر در انتخابررات دهررم رياسررت

معاصر.

جمهوري ميان دقايق گفتمان اصالحات با نظم صدقي حراكم

جمهوري اسالمي ،تهران :نشر نگاه معاصر.

بر جامعه شکافي وجود داشت.
اما گفتمان اصولگرايي كه نماينرده تير

رررر  .)4964( .ديباچهاي بر جامعهشناسي سياسي ايران ،دوره

فکرري سرنتي

حاكم بر اين جريان يعني سنتگرايي است هرچند مرردم كره

تاجيک ،م .)4933( .جامعه امن در گفتمان خاتمي ،تهران :نشر
ني.

نماد جمهوريتاند را در قلرب خرود آراسرته برود ولري طبرق

تاجيررک ،م .و روزخرروش ،م« .)4963( .بررسرري نهمررين دوره

مضامين و وقتههاي گفتمانش بره ويرژه دالهراي"عردالت" و

انتخابررات رياسررت جمهرروري از منظررر تحليررل

"دولت اسالمي" در كشاكش سنت و تجردد ،از سرنتگرايري

گفتمان» ،مجله دانشرکده ادبيرات و علروم انسراني،

سخن گفت .مهمترين علت پيروزي اين گفتمان در انتخابرات

سال  ،40ش.04

دهم اين برود كره ت رور درسرتي از جامعره ايرران داشرت و

جمعي از نويسندگان .)4963 ( .گذر از فتنه  :بررسي و تحليل
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دهمين دوره رياست جمهوري و حروادث پرس از

و مردم در دهه دوم انقالب ،تهران :انتشارات مركرز

آن ،قم :نشراعتدال.

بررسيهاي استراتژيک رياست جمهوري.

حاضري ،م« .)4936( .گفتمان اصالحطلبي در ايرران پرس از

كسرايي ،م .و پروزش شريرازي ،ع« .)4966( .نظريره گفتمران

انقالب» ،دانشنامه علوم اجتماعي ،دوره سوم ،ش،4

الكالئرو و موفره ابررزاري كارآمرد در فهرم و تبيررين

ي .12-24

پديده هاي سياسري» ،مجلره سياسرت ،ش  ،44ي

حسينزاده ،م .)4960( .گفتمانهاي حاكم بر دولرت اسرالمي
بعد از انقالب در جمهوري اسالمي ايرران ،تهرران:
انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي.

خالقي ،ا .)4964( .قدرت ،زبان ،زنردگي روزمرره در گفتمران
فلسفي سياسي معاصر ،تهران :نشرگام نو.

خلجرري ،ع .)4960( .ناسررازههرراي نظررري و ناكررامي سياسرري
گفتمان اصالحطلبي ،رساله دكتري دانشکده حقوق
و علوم سياسي دانشگاه تهران.
دارابي ،ع .)4966( .جريانشناسي سياسري در ايرران ،تهرران:
سررازمان انتشررارات پژوهشررگاه فرهنررا و انديشرره
اسالمي.

دارابرري ،ع .)4966( .رفتررار انتخابرراتي در ايررران ،الگوهررا و
نظريهها ،تهران :انتشارات سروش.
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كرايب ،ي .)4964( .نظريه اجتماعي مدرن ازپارسونز تا هرابر
ماس ،ترجمه :عباس مخبر ،تهران :نشرآگه.
كرباسرچي ،ح .)4936( .بريمهررا و اميردها ،تهرران :انتشررارات
همشهري.
مررومني ،ف .)4936( .برريمهررا و اميرردها ،تهررران :انتشررارات
همشهري.
مهدوي ،ع« .)4964( .سلطه پوچ :استقرار در گفتمان الكالئو»،
ف لنامه راهبرد ،ش ،14ي.213-206

لرري ،آ .و پونيتررون ،ک .)4966( .فرهنررا و مررتن :گفتمرران و
روش شناسررري پرررژوهش اجتمررراعي و مطالعرررات
فرهنگرري ،ترجمرره :حسررن چاوشرريان ،تهررران:
پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

سلطاني ،ع .)4963( .قدرت ،گفتمان و زبان  :ساز و كارهراي

نش ،ک .)4963( .جامعهشناسي معاصر ،جهانيشدن ،سياست

جريان قدرت در جمهوري اسالمي ايرران ،تهرران:

و قرردرت ،ترجمرره :محمرردتقي دلفررروز ،تهررران:

نشر ني.

انتشارات كوير.

عضدانلو ،ح .)4966( .گفتمان و جامعه ،تهران :نشر ني.

عظيمي دولت آبادي ،ا .)4963( .منازعات نخبگران سياسري و
ثبات سياسي در جمهوري اسرالمي ايرران ،تهرران:
مركز اسناد انقالب اسالمي.
عواطف رسرتمي ،ن .)4960( .زبران ،ايردئولوژي ،مطبوعرات،
پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان.
فركالف ،ن .)4933 ( .تحليل انتقادي گفتمان ،ترجمه :پيران و
ديگران ،تهران :مركز مطالعات رسانهها.
فوكو ،م .)4963( .ديرينرهشناسري دانرش ،ترجمره :عبردالقادر
سواري ،تهران :نشر گام نو.

قبادزاده ،ن .)4964( .روايتي آسيبشناختي از گسسست نظرام

هارلند ،ر .)4966( .ابر ساختگرايي :فلسفه سراختگرايري و
پساسرراختگرايرري ،ترجمرره :فرررزان سررجودي،
تهران:انتشارات سوره مهر.
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