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  چکیده

 هویت گفتار شناختی جامعه تبیین و بررسی هدف اب  این مقاله مستند به پژوهشی است که
 هویت مفهوم منظور بدین . است رسیده انجام به اسالمی انقالب از پس ایران در سیاسی
 معنایی نظام ي گستره در ابتدا را آن معنایی تحول و تغییر و داده قرار بررسی محور  را سیاسی
اصالحات و محافظه کاردر قالب تحلیل و سپس در دو گفتمان   اسالمیب انقال کالن گفتمان

 شش در گفتمان انتقادي تحلیل روش و گفتمان ي نظریه بر تکیه با  درون متنی و بینا متنی
 متنی برون تحلیل درقالب سپس. ایم کرده بررسی دوران این گذار تأثیر و تاریخی مهم  مقطع

این تحلیل .وران پرداخته ایم قتصادي ، سیاسی و فرهنگی هر دا ، تاریخی يها زمینه بررسی به
 ؛ است گشوده ما روي پیش را موضوع خصوص در نهایی تیپولوژي از انواعی  پایان، در تبیین  و
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  مسألهطرح 
تنها سرنوشت  گرفته و خود نه لفردي شک  که هر انقالبی در گفتمان منحصربهرسد یمنظر  به

ی و فرهنگی  اجتماعي اقتصادي،ها شالودهدهد؛ بلکه  مییک ملت را به لحاظ تاریخی تغییر
ترین این   برخی از رادیکالکه ينحو  به.کند یم دگرگون و کالن خرد در سطوحرا نیز غیره و

آنان را متحول  تا عمق جان و قلب افراد رسوخ نموده و مسیر نگرش و زندگی ها انقالب
ایران در قرن بیستم متأثر از تقابل سنت و مدرنیسم اسالمی بخصوص که انقالب . دینما یم

سنت و (لحاظ تاریخی مبارزه میان دو قطب این طیف فکري یعنی  از «.بوده است
ها   یکی از تعارضنهی زم،ها و طبقات نماینده آن دو و تعارض اجتماعی میان گروه )مدرنیسم
: 1378 سرایی،(».جامعه ایران در قرن بیستم را فراهم آورده است هاي اصلی گیو چندپار

عنوان آخرین انقالب قرن بیستم تنها نظام سیاسی را دگرگون  انقالب ایران نیز به) 136
ي ها وهی شیی جدید ساخت،ها  انسان.بلکه تحولی عمیق در فرهنگ به وجود آورد«نکرد 

یی جدید ها دانشها تولید کرد و بر این اساس، به تولید  نساناي جدید براي ا رفتار و اندیشه
   .)14:1387سلطانی، (» . علوم انسانی پرداختدر ساحت

ترین تحوالت را مورد   مهمتوان یم فرهنگ است که هحوزخصوص  در علوم انسانی به
نقطه نظر مطالعات فرهنگی، گفتگو از یک تحول بنیادي و ظهور یک  ازنقطه. بررسی قرار داد

 تواند یمعطف تاریخی، بدون مالحظه ساختارها و امکانات تحولی در عرصه فرهنگ 
شناختی باواسطه فرهنگ و نظام و ذخایر معنایی  متغیرهاي جامعه. کننده باشد گمراه

شناسان، تحول در   جامعه.دن به تحول در نهادهاي اجتماعی و سیاسی بینجامندنتوا یم
که مطالعات  ؛ درحالیانگارند یمشناختی را مسلم   جامعهتبع متغیرهاي عرصه فرهنگ به

فرهنگ همواره با تحول در . دهد یمفرهنگی این اصل پیش انگاري شده را مورد تردید قرار 
ي درونی ها تیمحدوداما این تحول بر اساس امکانات و . ابدی یمعرصه اجتماعی تحول 

ي ها میتعمجاي تمسک به  به « کهاین نکته به آن معناست. ردیپذ یمعرصه فرهنگ تحقق 
فرد و  شناختی در زمینه تحوالت اجتماعی و سیاسی؛ باید ممیزات ویژه و منحصربه جامعه

ي ها مؤلفهدر درون « .)11: 1384غالمرضا کاشی، (» .وضعیت مورد مطالعه را بررسی کرد
ي ها ستگاهددین و  ي گسترده و جامعی است؛ها یبررسفرهنگی، که خود نیازمند مطالعه و 
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 ».است که با حیات اجتماعی ایران عجین شده است  میي بسیار مهها مؤلفهدینی یکی از 
 ایران پدیده شگرف و آخرین انقالب قرن بیستم  انقالب اسالمی. )37:1390اللهی،  سیف(

   .شد یمبود؛ که به نظر بیش از هر چیز یک انقالب فرهنگی تلقی 
گرفته است که یکی از این  فرد شکل ت منحصربهدر تحوال  اسالمیانقالب  گفتمان
 این تحول آبستن یک گفتمان جدید، با ، تحول در نظام معنایی دانستتوان یمتحوالت را 

هویت سیاسی «پژوهش حاضر، سعی دارد با محوریت موضوع . رژیم جدیدي از حقیقت بود
ت معنایی هویت سیاسی شناختی از تحوال به تبیینی جامعه» ایران  اسالمیو گفتمان انقالب 

این تبیین با درج شرایط و .  بپردازد92خرداد  تا 76مطلوب با تأکید بر دوره تاریخی خرداد 
   .بر رویکرد گفتمانی مقدور خواهد بود ي تاریخی و بسترساز این تحوالت با تکیهها نهیزم
یاسی او  خصوص موضوع پژوهش ابتدا الزم است بدانیم منظورمان از انسان و هویت سدر

اگرچه ما در . ایران داشته باشیم  اسالمی انقالب گفتمان چیست؟ تا بتوانیم درکی از آن در
این پژوهش به دالیلی چون پلورالیسم معنایی هرگز پاسخی سرراست براي این پرسش 

 که البته درصدد میکن یمبه ذهن با طرح چند پرسش ابتدایی شروع  نداریم اما براي تقریب
 را ها  پرسش،اند شده   در جهت درك بهتر ابعاد موضوع مطرحصرفاًها نیستیم و  نپاسخ به آ

 اصلی این پژوهش با درج سؤاالتالزم به ذکر است : (گونه برشماریم  اینمیتوان یم
  .) آمده استها پرسشهایی مختصر در بخش  پاسخ

  منظور از هویت یک انسان چیست؟ منظور از هویت سیاسی چیست؟ -
 نی، فرانسوي یا آمریکایی کیست؟انسان ایرا -

کیست؟ آیا هستی یکسانی اسالمی انسان آمریکایی یا فرانسوي دوران انقالب  -
 .دارند

                                                
- آورد ها که صحبت درباره موضوعی خاص در لحظه بخصوص از تاریخ را براي زبان فراهم می گروهی از بیان: گفتمان .
 در مجموع چارچوبی هاي داللتی که تر گفتمان عبارت است از کلیتی ارتباطی از رشته به تعبیري دقیق) 266: 1382خالقی، (

مفهوم گفتمان تمایز میان . دهد تواند صورت گیرد تشکیل می تواند گفته شود و اعمالی که می به نسبت منسجم براي آنچه می
ها  در نظر فوکو گفتمان «(Torfing-1999: 300)هاي معنایی و عملی  تابد و مشتمل است بر جنبه ذهن و عین را برنمی

ها درباره  گفتمان. گویند دهند که خود سخن می طور سیستماتیک موضوعاتی را شکل می  بههمچنین اعمالی هستند که
اند و در فرایند این سازندگی مداخله خود  کنند بلکه سازنده موضوعات هویت موضوعات را تعیین نمیو موضوعات صحبت نکرده 

  .)11: 1387فرکالف، (» .کنند را پنهان می
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کیست و هدفش چیست؟ چه هویتی دارد و به اسالمی انسان ایرانی دوران انقالب  -
 دنبال دستیابی به چه هویتی است؟

غییر کدام وضعیت بود؟ این انسان در چه شرایطی دست به انقالب زد، خواستار ت -
 وضع مطلوب موردنظر او چه بود؟

؟ آیا خود را داند یم خود را در تحقق انقالب تا چه حد مهم ریتأثمیزان نقش و  -
 ؟داند یمیک عامل آگاه در این زمینه 

 حاصل گذشت یمتنهایی دست به انقالب زد یا آنچه در ذهن او   آیا این انسان به -
 د؟یک هویت سیاسی جمعی نیز بو

آیا او همیشه همان انسان دوران انقالب باقی خواهد ماند؟ هویت او ثابت است یا  -
 سیال؟

 از خود میتوان یمهایی است که   تنها بخش کوچکی از این قبیل پرسشها پرسشاین 
خوبی در همین ابتداي بحث   بهمیآور یمدر ذهن و ضمیر خود  هایی که بپرسیم و با پاسخ

 به قطعیت به یک تعریف مشترك در خصوص انسان توان ینمی هرگز راست یابیم که به درمی
 و روبناهاگوییم هر انقالبی تنها با تحول در شکل  وقتی می«. یافت و هویت سیاسی او دست

 بلکه قبل از هر چیز تحول در نظام ردیگ ینمشکل ... سطوح عینی سیاسی و اقتصادي و
 این ای آبپرسیم هویت سیاسی چیست؟ است  الزم؛طلبد یممعنایی و ذهنیت جمعی را 

عنوان شاخص  تعریفی که به! مانع از انسان و هویت سیاسی اواست؟ و  مستلزم تعریفی جامع
اي از انسان و هویت  نامه و معیار بتوان از آن استفاده نمود آیا حقیقتاً یک تعریف لغت

اگر . یخ باشد معیار و شاخصی براي صدق و کذب معناي هویت انسان در تارتواند یم
ي تاریخی بر سر موضوع ها تالطم و ها تنش و ها جنجالهمه  گونه است پس دلیل این این

 را در خصوص )الهی تا غیرالهی(دو طیف کلی  انسان و هویتش چیست؟ اگر موجودیت
 در حدفاصل این دو، کثرت میتوان یمشان قبول نماییم،  انسان و هویت او با شدت اختالفات

بنابراین با فرض قبول پلورالیسم .  نزدیک به این دو طیف را در نظر آوریممعانی متعدد
ي ها نظامجاي صحبت از یک نظام معنایی، صحبت از   بهتوان یممعنایی در این زمینه 

عنوان کنشگري با ساختارهاي خاص خود به تعامل و ستیزه  معنایی نمود که انسان در آن به
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پس شناخت منظومه . پردازد یم ساختارهاي جامعه خود و رقابت با دیگر کنشگران و دیگر
 سیاسی او تیتر هو خاصطور  معانی ما را به معنا یا معانی متعددي از انسان و هویت، یا به

بسته به   یک معنا، که معانی متعددي رااو نه انسان و هویت سیاسی  پس.سازد یمرهنمون 
 و ردیگ یم به خود دیگو یمز او سخن چه کسی و چرا و در چه زمانی و مکانی ا« این که

این رابطه را . کند یمی برقرار شناس جامعهی را با شناس زبانهمین نکته است که رابطه 
صدیقی، (» زبان امري اجتماعی است«که  در یک جمله خالصه کرد و آن این است توان یم

1387 :20(.   
ص موضوع پژوهش  ما را به رویکردي گفتمانی در خصوناخواه خواهاین وضعیت 

 راه و روشی است که بر اساس نظریه گفتمان مسائل  مانند بهاین رویکرد . سازد یمرهنمون 
این رویه همان وجه . دهد یم را ارائه مسألهي حل ها وهیش و کند یمي پرداز مفهومرا 

ي نهایی برآمده از ها سوژهدر این راستا است که . کند یمپروبلماتیک موضوع را بازنمایی 
   و بهنهند یمها در یک گسست معنایی، مفاهیم ایدئولوژیک خود را فرو  تحلیل گفتمان

در این . ابندی یم یک فکت رؤیت پذیر در دل ساختارهاي گفتمان مدار عینیت مانند
 بلکه در شوند یمي هر گفتمان بازنمایی ها »خودي«تنها  وضعیت بازنمایی کننده است که نه

در خصوص . رؤیت و بازنمایی هستند  نیز قابلها آني ها »غیرخودي« یا »ها يگرید«مقابل، 
 که براي بازنمایی و رؤیت پذیري نمود یمشده الزم  موضوع حاضر با توجه به مباحث مطرح

در پرتو چنین رویکردي است که . ي مطلوب هر گفتمان چنین رویکردي اتخاذ شودها سوژه
 و امکانات ها نهیزم با گردد یمه در آن تولید  و شرایطی که یک پدیدها نهیزم بین توان یم

 هویت و مسألهمثال در بستر موضوع حاضر هرچند  عنوان به.  پیوند برقرار نموداش يوجود
 ،رندیگ یمي پیشین نشأت ها يدئولوژیاها از  تعاریف و مفاهیم پیرامون آن در تحلیل گفتمان

شناسی  شناسی و روش  و انسانشناسی  محقق در تحلیل و بررسی و همچنین در هستیاما
طرف آن مفاهیم را به   یک ناظر بی مانند ها فاصله گرفته و به المقدور از آن ایدئولوژي حتی

 امر رؤیت پذیر در پروبلماتیکی جدید خوانشی نو از آن را ارائه  مانند عاریت گرفته تا به
 در عمل به اندتو یم اما ردیگ یماین فرآیند هرچند در ساحت ایده صورت . نماید

 مصادیق هویت سیاسی هر گفتمان را به تفکیک بازنمایی  وي عینی منجر شودها فرآورده
بر   نیز هست،مدرن پست رویکرد گفتمانی به هویت که بخشی از دیدگاه رفته هم يرو «.کند
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، انسداد طلبی اند الیسها  ها دارند و چون گفتمان  ریشه در گفتمانها تیهوآن است که 
اگر گفتمان . هویت هم متغیر و دگرگون شونده است. د و حقیقت محور نیستندندارن

ي ها تیهو ها گفتمان تناسب به ها انسان بنابراین ؛ابدی یمدگرگون شود، هویت هم تغییر 
   .)52:1390احمدي ( ». دارندچندگانه

 و  اسالمیحال با مدنظر قرار دادن وضعیت سوژه در گفتمان اولیه و کالن انقالب 
 را ها تعارض و ها تفاوت اوج ،پذیرش تنوع و تکثر معانی درون گفتمانی آن به لحاظ تاریخی

تنها   که در این راستا نه، آغاز دوران اصالحات دانستتوان یمدر زمینه هویت سیاسی 
 اخص بازتاب این تحوالت طور به بلکه شود یمتحلیلی از تحوالت این دوره تاریخ ایران ارائه 

 92 تا خرداد 76گرا، در قلمرو زمانی خرداد   در دو گفتمان اصالحات و اصولمعنایی را
جمهور اخیر   عمده و گفتارهاي سیاسی و مطبوعاتی سه رئیسهاي سخنرانیخصوص در  به

 پژوهش در حقیقت به کمک ابزار تحلیل متون، تیپولوژي نی ا.میده یمایران مدنظر قرار 
 اصالحات و هاي گفتمانو خرده   اسالمین انقالب  گفتمان کالسوژههویت سیاسی مطلوب 

 بررسی تحوالت تاریخی این دو خرده گفتمان رسد یمبه نظر  .کار را ارائه خواهد داد محافظه
تحوالت معنایی سوژه و نوع و   اسالمیدر درون گفتمان کلی انقالب ) گرا اصالحات و اصول(

ي لفظی و ها يریدرگ که اوج زیرا ،کند یمخوبی بیان  چگونگی هویت سیاسی مطلوب او را به
 گفت موجودیت پنهان توان یماین دو با شروع گفتمان اصالحات آغاز شد و در واقع  میکال

 نقطه عطفی در این خصوص توان یمخود را آشکار ساخت و این دوره را به لحاظ تاریخی 
 تا بتواند در این باب  است که این پژوهش رویکرد گفتمانی را اتخاذ نمودهحال نیباا. دانست

 عام طور بهساختار / از منظر هویت سیاسی  اسالمیو تحوالت معنایی آن در گفتمان انقالب 
 طور به مندرج در این گفتمان را  رقیب و متعارضِهاي گفتمانو تحوالت معنایی در خرده 

  .خاص تبیین نماید
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  ها پرسش
تـرین   پاسـخ مهـم   ین مطرح شدند کـه   آغاز هاي  شدر این مطالعه تعدادي پرس    با این وصف    

  1: چنین برشمردتوان یماختصار  به  راها آن

                                                
- 1قالب در ایران سده بیستم حرفی به میان آوریم ناگزیر دو انقالب عمده یعنی انقالب مشروطیت و  ـ هرگاه بخواهیم از ان

هایی که با یکدیگر دارند واجد نکات  دو انقالبی که عالوه بر تفاوت.  به اذهان، خطور خواهد کرد57انقالب اسالمی سال 
 و )57 انقالب اسالمی سال هبخصوص دربار(رآید، مشترکی نیز هستند و هر محققی که به صرافت پژوهش در این عرصه ب

ها در  ناخواه رد پاي انقالب مشروطیت یا تأثیر آن را بر ایجاد برخی زمینه  خواه،هاي این انقالب را بازشناسند بخواهد ریشه
دانند و  یهایی غربی و متجددانه م هاي انقالب مشروطیت را ریشه برخی ریشه. پیدایش انقالب اسالمی درك خواهد نمود

دین . دانند شان می دانند و عمده تفاوت این دو را همین خاستگاه اصلی  را غیر غربی و اسالمی می57هاي انقالب  عکس ریشه به
جمله اقتصاد و سیاست و پیوند این  هاي دیگر از طورکلی به کمک مؤلفه نقش مهمی در تشکیل چنین گفتمانی داشت و به

 و تشکیل یک حکومت دینی 57 معنایی دیگر شد که در انقالب اسالمی سال هترساز یک منظوم خود بس،ها با یکدیگر مؤلفه
  .وضوح آشکار شد به
فرهنگ دینی، غرب ه سو تحت تأثیر سه مؤلف کم از مشروطیت به این رسد هویت و چیستی ما ایرانیان دست  ـ به نظر می2

 که گفتیم مثالً زیرا ، میزان تأثیر هر یک متفاوت بوده است، مکان که البته با توجه به زمان و،باشد مدرن و فرهنگ ملی می
تأسیس پارلمان و دولت به معناي . هاي غربی و با هژمونی تمدن غرب تحلیل نمود توان انقالب مشروطیت را بیشتر باریشه می

آوردهاي مشروطیت  ملگی از رهج...  تدوین قانون اساسی و پایبندي به آن و تحدید قدرت پادشاه یا سلطنت و،مدرن غربی آن
بودند که به عبارتی میراث روشنفکران غربی و تأثیري بود که بر رجال سیاسی و روشنفکران ایرانی جهت ایجاد تغییر و 

ساالري بروز و ظهور یافته  گرایی و دین  ملیههاي دیگري صبغ ها و پارادایم اما در زمان. پیشرفت در ایران بر جاي گذاشته بودند
در واقع . نوعی یک انقالب دینی دانست ترین انقالب پس از انقالب مشروطیت را در دوران معاصر ایران به توان مهم  میزیرا. است
مثابه سه گفتمان کالنی دانست که انسان ایرانی در فضاي معنوي و فرهنگی آن شناور است و چون  توان این سه مؤلفه را به می

توان انسان ایران دوران معاصر را   پس می؛باشد فتمانی وجه کارکردي و تأثیرگذاري آن مییکی از دالیل هژمونیک شدن هر گ
نوبه خود بخشی از  هایی دانست که فضاي فکري و ذهنی و محیط معنوي او را فراگرفته است و هر یک به ممزوجی از گفتمان

نه برساخته از خأل یا برساخته و برکشیده از ذات در واقع او هویت سیاسی خود را . وجود او را به تسخیر خود درآورده است
  .داند  که برساخته از منظومه معانی و فرهنگی جامعه خویش می،خود

زعم فوکو آمد، فوکو زبان را در تبیین رابطه قدرت بسیار  همچنان که در فرایند پژوهش و مباحثی که از قدرت و زبان به ـ 3
در . مراتب قدرت دارند تمان یا متون، نقشی محوري در ساختن فرد و فاعالن در سلسلهبه قول فوکو، زبان، گف. دانست مؤثر می

ها، هم ابزار قدرت و هم  آید و گفتمان حساب می کننده فاعل مسلط و فاعل زیر سلطه به واقع زبان عرصه ظهور قدرت و تعیین
انقالب ایران، که از یک آبشخور ایدئولوژیک خصوص  ها، به از طرفی با توجه به انقالب. شوند پدیدآورنده آن محسوب می

مانند  سازند؛ مؤلفه ایدئولوژي است، که به برخوردارند مؤلفه مهم دیگري که با دو ضلع دیگر، یعنی زبان و قدرت، یک مثلث می
سی اینکه قدرت حتی به شکل مستقیم و غیرمستقیم از سوي چه ک. ها در بطن خود متضمن نوعی اعمال قدرت است گفتمان

شود یا در حال اعمال شدن است، ساختارهاي زبانی در درون یک گفتمان  یا چه کسانی بر چه کسی یا چه کسانی اعمال می
تجلی پیوند این سه مؤلفه که . تنیده قدرت را مشخص کنند توانند روابط درهم خاص ازجمله گفتمان انقالب اسالمی ایران می

تواند در  ع و ترکیب هویت سیاسی مطلوب سوژه تأثیرگذارند در شکل عالی آن میشناختی بر نو عنوان متغیرهاي جامعه به
هاي تاریخ  خصوص در بزنگاه هاي احزاب و جریانات سیاسی به ها و گفتارهاي عمده سیاسی سران و شخصیت متون، سخنرانی

که در این پژوهش  چنان ین متونی آنهاي برآمده از تحلیل چن که دیدیم مؤلفه چنان. خوبی نشان دهد سیاسی آنان، خود را به
داد تا هویت سیاسی مطلوب هر  نوعی بیانگر الگوي هویت سیاسی مطلوب نظر هر گفتمان بود که به ما این امکان را می آمد به

 .هاي رقیب نیز به همین ترتیب انجام گرفت بندي گفتمان یا خرده گفتمان بندي نماییم و در مقابل، صورت گفتمان را صورت
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طورکلی   و بهدر چه بستر یا منظومه معنایی شکل گرفت  اسالمی گفتمان انقالب  ـ1
  خود بسترساز کدام منظومه معنایی بود؟

   نقش انسان در پیدایش این گفتمان تا چه حدي و چگونه است؟ ـ2
 زبان چگونه در بستر منظومه معنایی این گفتمان بر یکدیگر تأثیر  جریان قدرت و ـ3

 و تجلی آن در ارتباط با هویت سیاسی مطلوب سوژه در گفتارهاي سیاسی و گذارند یم
  جمهور اخیر ایران چگونه است؟  عمده سه رئیسهاي سخنرانیمطبوعاتی و 

  
  اهداف تحقیق

برآمده از  هویت سیاسی مطلوبِي الگوهاهدف اصلی در این پژوهش کشف و شناخت  
 و گفتارهاي سیاسی عمده در گفتمان ها سخنرانی در متون، ها آنها و بازنمایی  گفتمان

خصوص در نقاط عطف تاریخی مثل ظهور و افول خرده  ایران، به  اسالمیکالن انقالب 
بود که اسالمی طلب در سپهر سیاسی ایران پس از انقالب  کار و اصالح هاي محافظه گفتمان

ي تطبیقی هویت سیاسی مطلوب و تحوالت ها نمونه ها افتهدر این پژوهش در بخش ی
 دیگر نیز هشد تحقق اهداف مطرح. معنایی آن در کل دوران مورد بررسی عینیت یافت

 .نوعی مستلزم تحقق یافتن این هدف اصلی بود که در فرآیند پژوهش بدان پرداختیم به
 اصلی در خصوص هنکتودیت در صفحات مقاله تنها به ذکر چند  در اینجا به دلیل محدالبته

هاي سیاسی  بنابراین بدین منظور تحلیل گفتار و سخنرانی. میکن یماهداف پژوهش تکیه 
جمهور اخیر ایران در مقاطع مهم تاریخی و فرازوفرود سیاسی و گفتمانی  عمده سه رئیس
ي مستقلی چون زبان، رهایمتغو تأثیر تحقق این اهداف، نقش   راستاي در.آنان مدنظر است

ي ها انیجر که در نهایت هرکدام از احزاب و ،قدرت و ایدئولوژي بر هویت سیاسی دیده شد
بندي  ي درونی و بیرونی در تحلیل متون، الگو یا الگوهاي صورتها مؤلفهسیاسی با توجه به 

طور که در  همان. ندشده از هویت سیاسی مطلوب و مدنظر خویش را براي سوژه ارائه داد
ممکن است این الگوها در تضاد کامل یا در رقابت با الگوي  مینیب یمي پژوهش ها افتهی

هاي   که حاصل تحلیلها افتهطبق نمودار مندرج در ی که الزم به ذکر است .رقیب باشند
 مورد هگان ي ششها دوره ههمچندگانه و تطبیقی هر گفتمان با گفتمان رقیب آن است 
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 به ترتیب در دو مقطع زمانی طلوع و افول گفتمانی، تیپولوژي نهایی و مطلوب خود ،تحلیل
 که ،شده است  مطلوب گفتمان رقیب درج  و در تعامل یا تقابل آن، تیپولوژياند دادهرا ارائه 

این دستاورد در حقیقت تحقق همان هدفی است که به کشف و شناخت و بازنمایی 
 دیگر در خصوص ي هعمددر تحقق هدف . دینما یممان اشاره ي مندرج در هر گفتها يگرید

 دریافتیم که سوژه ها افتهها طبق همین ی تأثیر انسان و الگوي هویت سیاسی او بر گفتمان
ها اثر بگذارد و   بر ساختارها و گفتمانتواند یمبلکه خود  ،همواره در اطاعت محض نیست

 نی با ا. وضع موجود نیز باشدردهندهییو تغ در نتیجه منتقد باشد وامکان مقاومت داشته 
  :است له حاضر بدین قرارمقااوصاف اهداف عمده 

هاي آن در پیدایش گفتمان انقالب  شناخت کلی نظام معنایی و عناصر و ویژگی -
  .اسالمی
 .شناخت نقش انسان و هویت سیاسی او و تأثیر آن در پیدایش هر گفتمان -

از منظر   اسالمیوب سوژه در انقالب سیر تحوالت معنایی هویت سیاسی مطل -
 .ساختار و عناصر بر سازنده درونی آن/ هویت سیاسی

با ساختارهاي ) ایدئولوژیک(هاي فکري و اجتماعی  کشف رابطه بین دیدگاه -
با محوریت (این دوره در خصوص موضوع موردنظر ...  و ها سخنرانیگفتمان مدار در متون، 

جمهور اخیر ایران در سپهر سیاسی دو گفتمان  رئیسگفتارهاي سیاسی و مطبوعاتی سه 
 ).کار اصالحات و محافظه

هاي  ي نهفته زبانی و معنایی در سایه چرخش قدرت و بازيها هیالکشف و تبیین  -
هویت سیاسی  هاي اجتماعی در خصوص زبانی و ارتباط تنگاتنگ با رفتارها و دیدگاه

 هیساي مندرج در هر گفتمان در ها يگریدمطلوب و همچنین کشف و شناخت و بازنمایی 
  .این تحوالت معنایی

  
   تحقیقهنیشیپ

نسبتاً جدید است و در نزد پژوهشگران ایران نیز جایگاه خاص  میهویت و مفهوم آن مفهو
 با در نظر گرفتن شرایطی،  تحلیلگران فرهنگی و علوم سیاسیپژوهشگران«. خود را دارد

قدرت، ( ها  و ایدئولوژيها دولت، اول :شمرند یرمبگونه  بازیگران هویت سیاسی را این
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 ،) و یادگیريساختارهاروابط، (،  اجتماعیدیبازتولجامعه و  ، دوم،)شهروندي و مشروعیت
انتخاب، رقابت، (. بازار مصرف و در نهایت )شیوه، ایده و مشارکت(سوم فرهنگ و سنت 

ت، تعیین حقایق در مورد هدف از تعیین مفهوم هوی« )Preston, 1997: 18( سبک زندگی
  ). Galko, 2014: 10( »هویت است

تحقیقات نشان داده است که میان دلبستگی جامعه و مشارکت سیاسی در سطح «
 موضوع هویت هنیشیپ هدربار. )Anderson, 2010: 77( »ملی و محلی رابطه وجود دارد

فهوم هویت و انواع  مهدرباربه شکل غیرمستقیم  سیاسی تحقیقات مستقلی وجود ندارد اما
عنوان   از آنان بهتوان یمکم  شده که دست نظریاتی مطرح میآن و نیز هویت ملی و قو

پردازان   نظریههاي دیدگاهتا آنجا که به  «.اي براي تحقیق حاضر استفاده نمود زمینه پیش
 بر توان یم و عناصر آن را ها شهیر، هویت ملی ایرانی، شود یممربوط   میمسائل ملی و قو

 در این زمینه . کهن گرا و نوگرا تبیین کردهاي دیدگاهاساس نظریات طرفداران ترکیب 
 به تبیین هویت تواند یم ها آنپردازانی مانند  نظریات دیوید میلر، آنتونی اسمیت و نظریه

شده در مورد تاریخ و هویت و   اشرف که از پژوهشگران شناخته احمد.ایرانی کمک کند
المللی ایرانیکا در  در ایران است به موضوع هویت ایرانی در دانشنامه بینطبقات اجتماعی 

 هعرص پژوهشگران خارجی ترین مهم گراردو نیولی از که جا از آن«. دانشگاه کلمبیا پرداخت
شناسی   اثر ایراننیتر برجسته و تنها کسی است که دیآ یمی سیاسی به شمار شناس رانیا

عرضه کرده را تبع آن هویت ایرانی در ایران باستان   ایران و بهیابی نام  ریشهه دربارسیاسی
 واقع، فصل مربوط به هویت  در.نمود یمآشنایی ایرانیان با کار او بسیار ضروري  1.است

 مدرن و هاي دیدگاه این نکته است که برخالف هدهند نشانایرانی در دوران باستان 
مربوط  ن پهلوي یا اندکی پیش از آن که برآمدن هویت ایرانی را به دورامدرن پست

 که نیولی با مراجعه به متون طور هماني تاریخی داشته و ا شهیر، هویت ایرانی دانند یم
ي ا منظومه همنزل به ایران هدیاکهن دینی، تاریخی و سیاسی ایران باستان نشان داده است، 

ي ها جنبهآغاز بیشتر گردد که در  هویتی به دوران اوستایی، کیانی و هخامنشیان بازمی

                                                
- فرهنگی هنري پیشینهمؤسس: تهران،  سید منصور سید سجادي:ه، ترجمآرمان ایران، )1387. (گراردو نیولی .  
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ي سیاسی ـ ها جنبه ساسانیان تکامل پیداکرده و هدور در بعدهاو نژادي داشته و  میقو
   .)17 :1395اشرف، (» سرزمینی و تا حدي دینی نیز پیداکرده است

دارد حاصل تمایز و  میهایی که با هویت قو  به نظر اشرف هویت ملی عالوه بربستگیبنا
که با هویت  اما هویت ملی درحالی «. است»دیگران« و »ما«رویارویی میان 

یی دارد، از پدیدارهاي تاریخی عصر جدید است که در جریان پیدایش ها یبستگ میقو
از  می ملی و قوتی هو.گرفته است ي ملی در دو قرن گذشته در سراسر جهان شکلها دولت

نشأت » بیگانگان« ای» اندیگر« در برابر »ها يخود« یا »ما«تصور تمایز و رویارویی میان 
 اجتماعی دیگري هدیپد از نظر ایشان هویت ایرانی مانند هر .)22:1395 اشرف،(. »ردیگ یم

شده است و در باب هویت نیز سه روایت عمده وجود دارد که  به اشکال متفاوتی روایت
خی روایت تاری«و » مدرن مدرن گرا و پست«، روایت »روایت ملت گرایانه «:اند از عبارت

شده  حل میانه معرفی نوعی راه روایت سوم یا تاریخی نگر در نظر آقاي احمد اشرف به .»نگر
 ذات هانگاردیدگاه تاریخی نگر با رد  «.استوتفریط دو مورد قبل دوري جسته  که از افراط

مدرن مبنی بر گسست   و کهن هویت ملی و رد دیدگاه مدرن و پستکیرمانت مفهوم هانیگرا
ي مدرن ها ملتگیري  ي تاریخی در شکلروهاین، بر نقش ها ملت هشیری در عمیق تاریخ

در میان طرفداران انواع گوناگون دیدگاه تاریخی نگر « .)39:1395 اشرف، (».کند یمتأکید 
احسان :  از این پژوهشگران نام بردتوان یم بوده است قشانیتحق موضوع »هویت ایرانی«که 

مبتون، الساندرو بوسانی، روي متحده، دیوید مورگان، فریدون یار شاطر، گراردو نیولی، ان ل
: 1395اشرف،  (»آدمیت، شاهرخ مسکوب، محمد رضا شفیعی کدکنی و محمد توکلی ترقی

39-40(.  
  

  ي متأخر در باب هویتها افتیره
قرن بیستم که تاریخ بسیاري از تحوالت سیاسی و اجتماعی در آن رقم خورده است و 

در است، ن علوم انسانی و اجتماعی نیز تحت تأثیر این تحوالت قرار گرفته ي گوناگوها حوزه
خصوص موضوع هویت و هویت سیاسی هم بسیار مؤثر بوده و در ابعاد گوناگون این موضوع 

 و انهیساختارگرا هاي تحلیل زبان شناسانه و اتی نظر.را مورد مداقه قرار داده است
و یل انتقادي گفتمان در دو بستر تاریخی مدرن پساساختارگرا و نظریات گفتمان و تحل
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 ترین مهمنقش زبان در ساختن هویت، یکی از  «.اند مقولهمدرن از این   پستخصوص به
یی و پساساختارگرایی، با قاطعیت  ساختارگرا. هویت استمسألهي نظري مدرن به ها بحث

» .کنند یمیت تأکید  زبان و نمایندگی در ساختن هوهدهند شکلخاص بر نقش سازنده و یا 
ي بزرگ در ها تیروادر دوران پسامدرنیسم است که شاهد بحران ). 49:1390 احمدي،(

 از یک توان ینم هویت و هویت سیاسی هستیم و دیگر مسأله ژهیو به ها نهیزمبسیاري از 
  . هاست تیهوهویت صحبت نمود بلکه صحبت از کثرت 

بیگانه ... و» فراگیري» «عاملیت«، »وحدت«، »تمامیت«پسامدرنیسم، همچنین با «
و » متن«به » جامعه«؛ از تبدیل ردیگ یمرا جشن » ها کثرت«و » تمایزها«، تولد دینما یم

و » خودي«؛ از فروپاشی رابطه میان دیگو یمسخن » بینامتن«به محیط » الملل بین«محیط 
 ها گفتمان و ها گفرهنرفتگی  ؛ بر آمیختگی و درهمکند یمبحث » برون«و » درون«، »دگر«

 به مخاطره شدت بهآن را » بازنمایی«و استعداد » فاعل شناسا«؛ موجودیت ورزد یمتأکید 
 و ها گسست عصر ما را، عصر  ودهد یم) سوبژه( و خبر از احتضار و مرگ انسان اندازد یم
 از ؛ تجلیلثبات یب؛ مرزهاي لرزان و »ي کدر و ناخالصها تیهو«؛ عصر بالانقطاعي ها وستیپ
» ها یتیواقعحاد «و » وانمودها«و عصر » ي صدقی محلیها نییآ«؛ تأکید بر »تمایزها«
بست فکري  رویکرد پساساختارگرایانه به فرهنگ، حاصل بن« .)8:1381تاجیک، (» .داند یم

بست از مبدعان  میشل فوکوي ساختارگرا با درك همین بن. رویکرد ساختارگرایانه است
فوکو در ادامه سنت ساختارگرایانه اشتراوس قائل به منظومه . ی شدرویکرد پساساختارگرای

اصطالح  ،ادراکی پیشینی بود که باورها و رفتارهاي کنشگران را در حصر خود داشت
غالمرضا (» .یا نظام دانایی در آراي فوکو ناظر به همین منظومه ادراکی است» اپیستمه«

زي نیست جز محصول گفتمان عصر فوکو مدعی شد که انسان چی«) 35: 1379کاشی، 
او انسان را وجود ناپایدار و فناپذیر اعالم نمود و گفت دوران انسان به سر . )مدرن(حاضر 

ي را نیز وارد مباحث کرد که امروز به ا نکتهکار فوکو، ) 21:1389ضیمران، ( »آمده است
عنوان  ر او ما به نظبر اساس ، استشده  لیتبدي نوین پیرامون هویت ها بحثکانون اساسی 

  .ي چندگانه هستیمها تیهوافراد، داراي 
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  تحقیق روش
  شناسی ، جامعهشناسی  زبانگفتمان،
شناختی این   تالزم رویکرد نظري و روشتوان یم در این قسمت است که رسد یمبه نظر 

 ،شناسی دریافت شناسی با جامعه پژوهش را با ارتباط و درك مفاهیم گفتمان، زبان و زبان
خصوص گفتمان  شناختی از این مقوالت، به را که هم در بحث نظري و هم در بحث روشچ

 و این همان نقطه تالقی و ترکیب مباحث دیآ یمو تحلیل انتقادي گفتمان سخن به میان 
 .میکن یمشناختی یاد  عنوان رویکرد نظري و روش ی است که از آن بهشناخت روشنظري و 

 .میکن یمي عمده در خصوص موضوع پژوهش را مطرح ها هیرنظطور خالصه   این بخش بهدر
  : را به شرح زیر آوردها هینظر رویکرد توان یمبندي   تقسیمنیتر ساده اولین و در

 نندیب یمیی که انسان و هویت او را در یک نظام طبیعی ها هینظر.  
 در تر عامطور  یی که انسان و هویت او را در یک نظام الهی ـ سیاسی و به ها هینظر 

  .دانند یمیک صورت مابعدالطبیعی 
 دنک یمیی که انسان و هویت او را در یک نظام قانونی ـ عقالنی جستجو   ها هینظر 

  .شناسند یم فاعل شناسا و سوژه داننده  مانند و او را به
 کننـد  یمیی که انسان را از مقام فاعل شناسا و سوژه داننده و آگاه ساقط  ها  هینظر 

  .ندنمای یمم و مرگ او را اعال
 در سه پارادایم کلی زیر خالصه نمـود و موجودیـت          توان یمهاي مطرح را      بندي  دسته

  : را در زیرمجموعه یکی از این سه پوشش دادها آن
  سنت هویت انسان در نگرش . 1
  هویت انسان در نگرش مدرن . 2
  مدرن  هویت انسان در نگرش پست.3

ا نسبت به هویت و هویت سیاسی انسان این سه پارادایم تاریخی نگرش خاص خود ر
 این پژوهش  در. و انسان در درون هر پارادایم، معناي خاص خود را دارددارند یمعرضه 

فرهنگ را به دلیل وجه معنایی برآمده از زندگی اجتماعی حائز اهمیت دانستیم چرا که 
 دهیتن درهمي ها شبکه و هویت خود را از دیز یمانسان با ذخایر فرهنگی و معنوي خود 

عنوان شبکه معنایی سازنده ذهن جمعی از   به فرهنگ.ردیگ یممعنایی در گفتمان خود 
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 و از طرفی بین خود و کند یمي حیات اجتماعی رابطه برقرار ها عرصهطرفی بین خود و دیگر 
 رابطه فرهنگ را با رو نیازا. کند یم پیوند برقرار اش یاسیسانسان و ساختارهاي اجتماعی و 

 و ها رابطهي تعاملی در نظر گرفتیم و براي تبیین این ا رابطهي حیات اجتماعی ها عرصهدیگر 
 با هویت سیاسی انسان از دو رویکرد ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه ها آننسبت برقراري 

البته با مفروض قرار دادن هویت انسان در متن فرهنگ، به این دو روایت در . میا جستهسود 
شناسی  بر زبان  رویکرد ساختارگرایانه با تکیه در.میا پرداخته مورد به صورتی خالصه این

 از زبان قلمداد شده است و در برساختهسوسور انسان محصول و محصور در جهانی از معانی 
بر اندیشه میشل فوکو انسان فراتر از زبان، محصول  رویکرد پساساختار گرایانه با تکیه

جتماعی خویش است و زبان نیز در این رویکرد، خود قالبی است براي گفتمان و شرایط ا
اما با توجه به متن مندي مقوله فرهنگ و خصلت متلون و . بیان معانی مندرج در گفتمان

ي حیات اجتماعی و معنابخش آن به هویت متلون ها عرصهمتکثر آن و ارتباط یافتن با دیگر 
در طرح .  دیدن را با طرح تئوري گفتمان برگزیدیم در هر گفتمانی رویکرد گفتمانی،انسان

 فرکالف در باب تحلیل هینظرو   میشل فوکو در بحث تئوري گفتمانهشیانداین تئوري از 
 با تأکید بیشتر بر اندیشه فوکو که اساساً طرح  البته،انتقادي گفتمان استفاده نمودیم

. ات و گوهر، شرّ اجتماعی نیستبه گمان فوکو، قدرت، در ذ« .گفتمانی دیدن را پی افکند
 از پیش و شده نییتع سیالی که در آن موقعیت کسی هرابطاعمال قدرت بر دیگري، یعنی 

با توجه ) 236:1381حقیقی، ( ». معکوس شودتواند یمثابت نیست و جایگاه دو طرف رابطه 
و نظري   از ترکیب دو رویکردبرگرفتهشده، در ذیل مدل نظري   به مسائل مطرح

  .ی آمده استشناخت وشر
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 )واکاوي گفتمان نظارت بر هویت سیاسی در ایران پس از انقالب(:  مدل نظري-1شکل  
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 با ورود گفتمان جدید به سپهر سیاسـی ایـران،    شود یممدل مشاهده   در   همچنان که 
. دیـ آ یم تحوالت معنایی به وجود هیساگفتارهاي جدیدي در باب هویت سیاسی مطلوب در    

 اقتـدار سیاسـی در ایـران    هگان حوالت البته در یک بستر تاریخی و سیاسی به انواع سه          این ت 
 )ره(، که اولین نوع اقتدار با حضور شخصیت کاریزماتیک امام خمینیانجامد یمپس از انقالب 

دومین نـوع اقتـدار، در فقـدان    .  و زمان حیات ایشان ادامه دارد68 و تا سال    شود یممحقق  
یک ایشان به سمت نوعی اقتدار سنتی، حول محور الیگارشی روحانیـت و           شخصیت کاریزمات 

الزم به ذکر اسـت کـه       .  کمابیش پابرجاست  76، که تا سال     دیآ یم به وجود    هیفق  تیوالنهاد  
  در پیونـد بـا گفتمـان سـنتی و در ادامـه همـان             )یو سـنت  کاریزماتیک  (این دو نوع اقتدار     
امـا اقتـدار    .پیگیري اسـت  ها قابل   مسیر تحقق آن    و دهش  که در مدل ارائه    گفتمان قرار دارند  

 تجددخواهی اولیـه انقـالب اسـت همـان اقتـدار قـانونی و               با گفتمان  وندیدر پ نوع سوم که    
 هجامعـ  در تحقـق  76 است که بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوري سـال       )دموکراتیک(عقالنی  

در قالـب   ...امعـه مـدنی و  گرایـی، ج  تکثرگرایی سیاسی، قانون دموکراتیک با شعارهایی چون 
مـدل نظـري ایـن پـژوهش بررسـی و       : در تکمیل باید گفت   . گفتمان اصالحات روي کارآمد   

بندي هویت سیاسی مطلـوب را       ارتباط متغیرها درباره تأثیر یا تأثیراتشان بر هویت و صورت         
  یاسـالم  و تحوالت معنایی آن را در گفتار سیاسی برآمده از گفتمـان انقـالب        دهد یمنشان  
 هدورخـصوص بـا تأکیـد بـر      کار به طلب و محافظه  اصالحهاي گفتمان ایران و خرده   57سال  

جمهور اخیر ایـران   هاي عمده سه رئیس  در تحلیل سخنرانی 92خرداد   تا   76تاریخی خرداد   
و ی فـضاي تقابـل    چگونگانگریبخوبی  به ،ازآن  پسي شماتیک   و نما این مدل   . سازد یمعیان  
ي بـه  ریـ گ جـه ینت و   هـا   افتـه  ی در بخش ، که   باشد یم گرا  و اصول  اصالحات   دو گفتمان  رقابت

 گفتمان  در مقابل  هر گفتمان  ازعینیت، در قالب نمودارهایی، هویت سیاسی مطلوب برآمده         
 دادهدوره نشان     درهر شان ارتباط» یو منف مثبت  «ي  ها  با نشانه شده که درجایی       رقیب درج 

  .  استشده 
 اصلی مثل فوکو و نظران صاحب هاي دیدگاهري بر طبق در تشریح این مدل نظ

 ها گفتمان گفت که توان یمخصوص فرکالف که در این پژوهش بسیار بر آن تأکید شده  به
 و ممکن است گذارند یم متغیرهایی چون زبان، قدرت و ایدئولوژي بر یکدیگر تأثیر واسطه به
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گیرند و با ورود یک گفتمان جدید مثل تناوب در موقعیت هژمونیک یا غیر هژمونیک قرار  به
به بازتعریف و   اسالمی با عنوان حکومت جمهوري 57ایران در سال   اسالمیگفتمان انقالب 

بازشناسی خود در برخورد با گفتمان جدید بپردازند و یا آن را بپذیرند و یا با آن ناسازگار 
تی تجانس و هم معنایی  گفتمان سنشود یمطور که در این مدل مشاهده  همان. باشند

ي ایدئولوژیک و رهبري مذهبی در خود ها شهیباربیشتري براي پذیرش این گفتمان انقالبی 
ی نسبت به گفتمان رقیب چنین تجانسی را تجددخواه و بالعکس گفتمان کند یماحساس 

عنوان   نظام را به»جمهوریت« نقاط مشترکی مثل تواند یم هرچند ابدی ینمدر خود 
 اما این تضاد و ناسازگاري ،ي با گفتمان جدید بازسازي نمایدمند نظام نقاط نیتر برجسته

 در یک ستیز آشکار و پنهان با گفتمان دائماً است که دلیل به همین ؛گردد ینم مرتفع کامالً
 آن را در انتخابات  ورقیب در پی برقراري یک نظام عقالنی و قانونی و دموکراتیک است

گرایی ـ آزادي بیان ـ تکثرگرایی  رهایی چون جامعه مدنی ـ قانون با طرح شعا76سال 
مثابه یک گفتمان جدید یا یک زیر گفتمان براي تحقق   و این بهدینما یممطالبه ... سیاسی و

 برساخت و 76پیدایش این گفتمان جدید در سال . شود یماهداف گفتمان خود مطرح 
 مطرح قبالًویکرد گفتمانی میشل فوکو که  رهینظرهویت سیاسی مطلوب، عالوه بر تأیید 

 فرکالف نیز خواهد انجامید چرا که وي همواره زعم به به تأیید ایجاد گفتمان مقاومت ،شد
 و سوژه را در اسارت و جبر ندیب یمبراي سوژه، امکان مقاومت و تغییر و تحول را گشوده 

 برخالفاد یک گفتمان جدید را بلکه امکان تحول و تغییر گفتمانی و ایج ،ندیب ینمگفتمانی 
براي سوژه عاملیت و   و در نهایتداند یم تحلیل انتقادي گفتمان میسر نظران صاحبدیگر 

خوبی در بحث چگونگی و چرایی پیدایش گفتمان  این نظر فرکالف به .فاعلیت قائل است
ی و  در قالب تحوالتی که منجر به هژمونیک شدن اقتدار قانون76طلبی در سال  اصالح

 چنین الگوي سیاسی در خأل برآمدنچرا که . ي استریگیپ  قابل شد )دموکراتیک(عقالنی 
 این میسر .شکل نگرفت بلکه واکنشی به الگوهاي سیاسی و انواع اقتدار قبل از خودش بود

ي ها سوژه مگر با پیدایش گفتمان جدید در یک امکان بالقوه براي تغییر، که توسط شد ینم
این به . ي رأي صورت گرفتها برگهمان در فرآیند انتخابات و در قالب مطلوب این گفت

بندي الگوي جدیدي از هویت سیاسی مطلوب بود که برآمده از گفتمان  معناي صورت
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خصوص، به تولید  در زمان و مکان به خصوص، طلبی با شعارها و مطالبات به اصالح
  .ر شدیی رؤیت پذیر با هویت سیاسی رؤیت پذیر منجها سوژه

  
  
  
  
  
  
  
  

     نظارت بیرونی         نظارت درونی              
  

  ژیم حقیقتر
  
  

  
  ممنوعیت و مجاز    و خطا تعیین مرز حقیقت      القا و پذیرش   ریو تفستولید معنا 

  
  

                    
                                                                                        

                                 
  
  

        
  نظارت بر گفتمان هویت سیاسی در ایران پس از انقالب -2شکل 

هاي نظارت بر  مکانیزم
 گفتمان

دستگاه حاشیه رانی  
 )رياذطرد و کنارگ(

  
 يساز برجستهدستگاه 
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و ي ساز برجستهدستگاه « نیز بیانگر چگونگی فرآیند صفحه قبلنماي شماتیک 
 و ها گفتمان همان مدل و در توضیح چگونگی نظارت بر در ادامه  که، است» رانیهیحاش

 خرده گفتمان موافق یا مخالف آمده  چندا یک یشیدایدر پ این نظارت و کارکرداصل ح
  .است

  
  روش تحقیق

 »کند یمرا راهبري  میمنتظم و منطقی اصولی است که تفحص عل شناسی، مطالعه روش«
 روش تحلیل ردیگ یمروشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار ) 1381: 22ساروخانی (

نوعی با مبانی نظري این   یک تحقیق کیفی است و بهمنزله به است که انتقادي گفتمان
اما مقدمتاً باید .  دارد که درباره آن توضیح مختصري خواهیم دادو ارتباطپژوهش مالزمت 

از الگوي کلی خطی یعنی نظریه، فرضیات، « میگفت، تحقیق کیفی برخالف تحقیق ک
، ارزیابی اعتبار پیروي ها داده، تفسیر اه دادهي، گردآوري ریگ نمونهعملیاتی کردن، 

تحقیق با پیش دریافتی از موضوع یا میدان مورد مطالعه ) 111، 1388فلیک، (» .کند ینم
  . یی روبرو خواهیم بودها فرض شیپ، که با ها هیفرض پس ما در اینجا نه با شود یمشروع 
ماعی خاص تفسیر  در یک علم اجتتواند ینم اجتماعی ریی تغاز دیدگاه انتقادي،«

 غیر هاستفاد هنحواما تحلیل گفتمان انتقادي در حقیقت به ) Weiss, 2003: 1 (».شود
که منجر به عدم مساوات اجتماعی و ...  بخصوص قدرت جمعی و ، قدرتهرگونهمشروع از 

 گفتمان انتقادي بر آن است تا لگریتحل رو نیازا. پردازد یم شده است ها ينابرابرتشدید 
ي زیرین گفتمان را کشف کند، نشان دهد و ها هیالر عدم مساوات اجتماعی نهفته در سازوکا

فراهم آورد تا در نهایت در مقابل را آگاهی الزم و کافی و روشن براي افراد جامعه مورد نظر 
یارمحمدي، (» .ایجاد کندرا عدم مساوات اجتماعی مقاومت الزم از طریق گفتمان مناسب 

 که ،شناسی زبان دارد شناسی و جامعه ل گفتمان انتقادي ریشه در زبانتحلی«) 5، 4: 1383
عنوان یک جنبش انتقادي  ی از تحلیل گفتمان را بهشکل کی استداللی یشناس روانبا ترکیب 

 ,Wooffitt (».دهد یمتحت تأثیر میشل فوکو در ظهور روانشناسی اجتماعی اروپا ارائه 

شناسی سیستماتیک و کاربردي  تمان، مبناي زبان زبانی گفلیوتحل هیتجز«) 137 :2005
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) Barker, 2001: 22 (». تفسیر و مهار آن کمک کندهخودسران به کاهش تواند یماست و 
و  مناسب و اعمال آن در کشف سازوکار هیتعب« تحلیل گفتمان عبارت است از رو نیازا
یار محمدي، ( »)ولوژیکایدئ( اجتماعی  با کارکردهاي فکري ـ)یا متن( ارتباط گفته نییتب

 از کسانی چون وداك، ون توان یم عمده تحلیل انتقادي گفتمان نظران صاحباز ) 34:1385
شناختی این پژوهش رویکرد نورمن  رویکرد روش. دایک، الکالوموفه و فرکالف نام برد

 که ابزارهاي تحلیل خرد زبانی را در باشد یمفرکالف در روش تحلیل انتقادي گفتمان 
هاي مشابه وجود   دلیل براي انتخاب این روش از میان دیگر روش دو.دهد یمیار ما قرار اخت

دلیل اول که قبالً هم ذکر شد معطوف به . کند یمدارد که اهمیت این روش را نیز مطرح 
این تحلیل گفتمانی نیز شده است،  - وجه عملی روش اوست که منجر به یک الگوي عملی 

نظران عرصه تحلیل انتقادي گفتمان با رویکردي انتقادي   صاحب فرکالف برخالف دیگرکه
شناسی سعی در به دست دادن ابزارهاي تحلیل متنی و گفتمانی عملی و  به زبان و زبان

کاربردي در این خصوص داشته و این امر الگوي تحلیل گفتمانی وي را از دیگر الگوها که 
 متمایز پردازند یم خرد زبانی هاي تحلیلبه  و کمتر باشند یمبیشتر کالن محور و انتزاعی 

اما دلیل دیگر به وجه نظري دیدگاه .  بدان بخشیده استتر یاتیعملساخته و وجهی عینی و 
نظران این عرصه که در نظریات خود   او برخالف برخی از صاحباین که .باشد یماو معطوف 

 گرفتار و اسیر جبر گفتمانی ، انسان را کامالًگذارند ینمجایی براي فرد هستی مند باقی 
 که خود ازآنچه و معتقد است که همواره براي انسان امکان مقاومت، تغییر و رهایی داند ینم

مثابه  به دست خود ساخته است وجود دارد و این ویژگی با امتزاج خصلت انتقادي آن به
  .یاد و سلطه است همواره پیش روي انسان براي رهایی و آزادي از انق،افقی گشوده از امید

 اما از نظریه موسع و کالن نگر الکالوموفه نیز جهت تحلیل عمده و کالن سیاسی ـ 
ایشان و » ي و حاشیه رانیساز برجستهفرآیندهاي دوگانه «اجتماعی با استفاده از نظریه 

الکال و موفه  «.میا نمودهعنوان روش مکمل استفاده   بهدهند یمابزارهاي کارایی که ارائه 
  .)Jorgensen, 2002: 24(» .ی توسعه دادندساختارشکن خود را از طریق هیظرن
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و » قـدرت در زبـان  «: کنـد  یمـ فرکالف به دو بعد از رابطه میان قدرت و زبان اشـاره   
 به بررسی رابطه قدرت در زبان و قدرت پشت زبان طـی سـه              فرکالف .»قدرت پشت زبان  «

  ایـن پـژوهش  کیاز تکننوعی بیانگر بخشی    ه به  ک پردازد یممرحله توصیف، تفسیر و تبیین      
  3.نیز هست

گیري در این پژوهش نیز که بر اساس یک روش کیفی با خصلتی   روش نمونههدربار
گیري از  نمونه : باید گفتردیگ یمگیري نظري بهره  اکتشافی است و از یک روش نمونه

گیري قرار   آماري نمونههاي روشهاي معین بر پایه معیارهاي معمول  ، یا میدانها گروهافراد، 
 بلکه شمار ،شود ینمبندي تضمین  نمایا بودن نمونه از طریق تصادفی بودن یا سهمیه. ندارد

                                                
1. Power in language 
2. Power behind language 

- ها در این پژوهش به روش تحلیل انتقادي گفتمانی فرکالف اي از استراتژي تحلیل داده خالصه:  
در این . دهد هاي صوري متن را مورد مطالعه و بررسی قرار می شود که تحلیلگر ویژگی الق میاي اط به مرحله: توصیف -1«

دهد و سازوکارهاي کنترلی آن را برحسب سه مؤلفه   مورد تحلیل قرار می،مرحله پژوهشگر متن را منتزج از زمینه و شرایط
، ساختارهاي نحوي و نر متن را در سه سطح واژگافرکالف پژوهش د. دهد ها مورد مطالعه قرار می مضامین، روابط و هویت
واژگان یا . شوند در هر یک از این سطوح سؤاالتی حول همان سه وجه کنترلی مطرح می. کند ساختار متن تعقیب می

  .هاست ساختارهاي نحوي و ساختار متن حاوي چه دالالتی جهت کنترل برحسب مضامین، روابط و هویت
پردازد که متن در  ها و ذخایر و منابعی می رود و به زمینه شناختی فراتر می هاي صرف زبان ز تحلیلمرحله تفسیر ا: تفسیر -2 

توان به  هاي ظاهري و صوري متن به صورتی مستقیم نمی  روشن است که از طریق ویژگی.شود آن تولیدشده و تفسیر می
 که اساساً رابطه میان متن و زیرا اجتماعی پی برد، تأثیرات آن، بر ساختار، آگاهی اعتقادات، مناسبات اجتماعی و هویت

نخست تفسیر متن و دوم تفسیر : گیرد فرکالف تفسیر متن را در دو مرحله پی می.  غیرمستقیم است،ساختارهاي اجتماعی
  .زمینه متن

معناي «: ب، 3»ظاهر کالم«:  الف:کند بینی می در مرحله تفسیر متن، فرکالف چهار مرحله را پیش:  تفسیر متن-1   
  .ساختار متن: ، د3»انسجام موضعی«: ج، 3»کالم

  . مرحله تفسیر تصحیح کننده این باور نادرست است که فاعالن در گفتمان مستقل هستند«:  تفسیر زمینه متن-2   
عنوان  ن را بهعنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی است؛ تبیین، گفتما هدف از مرحله تبیین، توصیف گفتمان به«:  تبیین-3  

بخشد؛ همچنین تبیین  دهد که چگونه ساختارهاي اجتماعی، گفتمان را تعین می کند و نشان می کنش اجتماعی توصیف می
توانند بر آن ساختارها بگذارند، تأثیراتی که منجر به حفظ یا تغییر آن  ها چه تأثیرات بازتولیدي می دهد که گفتمان نشان می

  .شود ساختارها می
 چه نوعی از روابط قدرت در سطوح گوناگون : عوامل اجتماعی-1«: کند ف در مورد تبیین متن سه پرسش را مطرح میفرکال

  نهادي، اجتماعی و موقعیتی در شکل دادن این گفتمان مؤثر است؟
  هستند؟اند داراي خصوصیت ایدئولوژیک  شده اي که مورد استفاده واقع چه عناصري از دانش زمینه: ها  ایدئولوژي-2
فرکالف، (»  جایگاه این گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعی و موقعیتی چیست؟ : تأثیرات-3

1387(   
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ي ا هینظربراي ) شان یاحتمال(ها را بر اساس میزان روشنایی بخشی   و جز اینها گروهافراد، 
 عبارت ها داده گزینش  اصلی درسؤال. دیکن یمشده است، انتخاب   که تا آن لحظه تدوین

: 1388فلیک، (» .در مرحله بعدي به سراغ کدام گروه یا خرده گروه باید رفت؟«: است از
138(.  

از انتخاب  می اول حیاتی است، این است که چه هنگاسؤالاندازه   دوم که بهسؤال«
را ) نیک مقوله یا جز آ(» اشباع نظري«برداریم؟ گلیرز واشتراوس معیار  موارد بیشتر دست

  :کنند یمپیشنهاد 
ي مختلف ها گروهگیري از  اشباع نظري مقوله مبناي داوري درباره زمان توقف نمونه

اشباع « که ابدی یمپایان  میگیري و افزودن بر اطالعات هنگا نمونه. مربوط به آن مقوله است
یعنی دیگر چیز جدیدي به دست ( یک مقوله یا گروهی از موردها حاصل شود 1»نظري

  .)139:1388 فلیک،(» )یایدن
  

  ها افتهی
 ایران در خأل اتفاق نیفتاد   گفتیم پیدایش گفتمان کالن انقالب اسالمیقبالًطور که  همان

ي آن به بسترها نیتر عمده  از.ي خاصی متحقق شدها نهیزم و بسترها و ها شهیربلکه در 
نقالب تشابهات و این دو ا.  به انقالب مشروطیت اشاره داشتتوان یملحاظ تاریخی 

ي داخلی و خارجی را ها شهیر ها مشابهت و ها تفاوتدر برخی از این . هایی دارند تفاوت
است و ) دنیاي غرب(ها بیشتر در دنیاي دگر   جستجو کرد این که آبشخور تفاوتتوان یم

ها در دنیاي غرب با ماهیت  آبشخور تشابهات در داخل ایران است؛ چرا که بیشتر انقالب
هاي غربی و با   هرچند انقالب مشروطیت را بیشتر باریشه.اند هاي ایرانی متفاوت البانق

  این عنصر دین بود که57 سال   اما در انقالب اسالمیدیننما یمهژمونی تمدن غرب تحلیل 
که یک حکومت دینی پیرامون  نحوي خصوص در این انقالب اوج تأثیرگذاري را داشت به به

                                                
 ها را تا جایی  این است که پژوهشگر گردآوري داده) 1998(ـ منظور از دستیابی اشباع نظري، به تعبیر استراس و کوربین

اي جدید بر مقوالت برساخته  توانند مقوله هاي موجود مشتمل بر اطالعاتی تکراري بوده و نمی هادامه دهد که دریابد دیگر داد
  )strauss & corbin 1998: 212. (بیفزایند
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خصوص  ي تاریخ ایران بهها دوره در تمام رسد یمبه نظر . ز آن متولد شدا  اسالمیایدئولوژي 
 تحوالت اقتصادي ـ اجتماعی و سیاسی هکنند دوران معاصر، دین و سیاست از عوامل تعیین

ها و پیوندهاي دینی و   باریشه57سال   اسالمینظام سیاسی برآمده از انقالب . بوده است
ماعی و سیاسی منبعث از جریانات فکري در دوران انقالب ایدئولوژیکی خود به نیروهاي اجت

گرا و سکوالر  ها را با شدت اختالفشان در دو طیف اسالم  همه آنتوان یمکه . وابسته بود
گرا بود که گفتمان اسالم سیاسی را به  اما در نهایت این طیف اسالم. بندي نمود تقسیم

 این وضعیت که به نظر از اختالف. دهژمونیک نمو) ره(امام خمینیرهبري کاریزماتیک 
  اسالمی گفتمان انقالب  در،گرفت یمتاریخی و تقابل دو گفتمان سنت و مدرن سرچشمه 

 و »جمهوریت«نوعی دیگر خود را در تقابل دو رکن   ریشه دوانده بود و به57ایران در سال 
این تقابل . ودنم یم عیان »جمهوري اسالمی« نظام در ترکیب واژگانی حکومت »اسالمیت«

عناوین و . و تعارض همواره در طول تاریخ این نظام سیاسی تا به امروز وجود داشته و دارد
گرایی نشانه  کار یا اصول هاي اصالحات و محافظه جدید و پیدایش خرده گفتمان میاسا

تحوالت درونی این گفتمان کالن اولیه بوده است که به قول دکتر بشیریه این تحوالت 
. ساز سه نوع سلطه و اقتدار در نظام سیاسی ایران پس از انقالب بوده است از و زمینهبسترس

؛ دوم سیاست و اقتدار 1368 تا 1357اول دوران سیاست و اقتدار کاریزمایی از سال «
» . به بعد1376 و سوم گرایش به سیاست و اقتدار قانونی از 1376 تا 1368سنتی از 

تنها نوع سلطه و اقتدار را تا به امروز  ت که این تحوالت نهبدیهی اس) 89:1387 بشیریه،(
ي این پژوهش نیز منعکس شد ها افتهطور که در ی  بلکه همان؛دستخوش تغییر داده

بندي الگوهاي هویت سیاسی مطلوب سوژه در هر گفتمان را نیز دگرگون نموده است  صورت
 نی ا.شد  اسالمیلیه انقالب جاي هویت کالن او ي چندگانه بهها تیهوو خود بسترساز 

 که بیانگر تحوالت معنایی هویت سیاسی سوژه در هر گفتمان است، در ها افتهدستاوردها و ی
حقیقت، تحقق همان هدف اصلی این پژوهش است که قرار بود با کشف رابطه بین 

 با ساختارهاي گفتمان مدار در متون، )ایدئولوژیک( فکري و اجتماعی هاي دیدگاه
جمهور اخیر ایران در  با محوریت گفتارهاي سیاسی و مطبوعاتی سه رئیس(...  وها نیسخنرا

 به بازنمایی و کشف الگوهاي هویت )کار اصالحات و محافظه سپهر سیاسی دو گفتمان
یی را ها دوره پرداختیم، و ها داده این اساس به گردآوري  بر..سیاسی در هر دوره بینجامد
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متون مورد تحلیل . م و متونی را متناسب با آن دوران برگزیدیمبراي تحلیل انتخاب نمودی
متنی و تحلیل  خود را در بخش تحلیل متن بر اساس همین روش در دو سطح تحلیل درون

و با فرض قبول تعارض و رقابت در برخورد .  قرار دادیملیتحل و  هیتجزبینامتنی مورد 
ي ها دورهالزم است گفته شود که . داختیمها به تحلیل فضاي گفتمانی رقیب نیز پر گفتمان
تبع آن متون انتخابی مربوط به هر دوران بر اساس   مذکور در این پژوهش و بههشد  انتخاب

عنوان نقاط عطف در  اهمیت و تأثیر تحوالت هژمونی بخش و گفتمان سازي است که به
مثال ظهور و افول   عنوان  بهشوند یم ارزیابی ها دورهي سیاسی و انتخاباتی در این ها بزنگاه

 اند افتهخصوص انتخابات ریاست جمهوري نمود ی  که بیشتر در جریان انتخابات بهها گفتمان
و متون مورد بررسی نیز . دیرس یم به نظر ها دورهمالك عمل مناسبی براي انتخاب این 

یاسی و ها و گفتار س  که بیشتر ناظر بر سخنرانیشده  انتخاب در همین راستا معموالً
جمهور  عنوان رئیس جمهور اخیر ایران پس از انتخاب شدن آنان به مطبوعاتی اولیه سه رئیس

  .باشد یم

                                                
-1644:  شماره1375 بهمن 14سالم، (: متنی در دوران ظهور گفتمان اصالحات شده از تحلیل درون اي بسیار خالصه  نمونه(  

  :)ره( نی آقاي خاتمی در مراسم احیاي ماه رمضان در حرم امام خمینیبخشی از اولین سخنرا
تر از زمان حیات ایشان،  و تعلق آن حضرت به زمانی فراتر و بزرگ) ع(خاتمی با اشاره به فضایل و مناقب اخالقی امیر مؤمنان «

دوستی و  وي در خصوص انسان. ندهاي کامل تنها خواهد ما اي از انسان تا ایجاد جامعه) ع(شخصیت متعالی علی : افزود
دکتر . مداري سخنان بسیاري گفته شد در روزگار ایشان از ابعاد انسان، حقوق، آزادي و انسان: گفت) ع(مداري علی  انسان

  :برحسب مضامین، این متن داراي سه اپیزود معنایی است... خاتمی افزود
 . از سوي جامعهو علت عدم اجراي آن) ع(الگو نشان دادن حکومت علی : اول

  .خصوصیات حاکم اسالمی با ذکر روابط و وظایف آن با مردم و بالعکس: دوم
  .هدف اصلی یک دین کامل و ارتباط آن باهدف اصلی تحقق انقالب اسالمی: سوم

انسان سازند اما مفاهیمی چون  اند و ارتباط معنایی خود را به صورتی تابع و متبوع عیان می این سه بخش به یکدیگر متصل
مداري، ابعاد انسان، حقوق، آزادي، حکومت خودکامه، حکومت اسالمی، تقدیر الهی، حق انتقاد مخالفان، عدالت،  کامل، انسان

در این متن واژگانی چون . اند ترین مفاهیم و محل منازعات ایدئولوژیک انقالب اسالمی، ملت، رهبري امام خمینی، اصلی
و حاکم یا حاکمیت که از حیث » مردم«هاي خود نظیر  اند این دو واژه با مترادف ر را داشتهبیشترین تکرا» حکومت«و » انسان«

  ...و. اند  مرتبه تکرار شده20حدوداً هرکدام . اند هاي انسان و حکومت تقریباً مشترك معنایی با واژه
دار اصالحات در خرداد  وان کسی که پرچمعن عنوان نطق مهم آقاي خاتمی و به هایی را که متن فوق به توان مؤلفه در پایان می

 بندي نمود  مطرح شد را حول موارد زیر صورت76

  بندي در نوع هویت سیاسی مطلوب در گفتمان اصالحات نیز هست ها گویاي صورت این مؤلفه
  ...ومداري   ـ انسان5 ـ آزادي مخالف 4گرایی مدرن   ـ اخالق و معنویت3 ـ تکثرگرایی 2گرایی   قانون-1
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ي ها عرصه ،اختصار بهمتنی ضمن تشریح بستر تاریخی،  در بخش تحلیل برون
 توصیف، تفسیر و تبیین در گانه سهمراحل . اقتصادي، سیاسی و فرهنگی را توصیف نمودیم

. متنی مالزمت دارند متنی و بینا متنی و برون تیب با سه سطح تحلیل دروناین روش به تر
متنی، در سطح تفسیر، تحلیل بینا متنی و در  به عبارتی در سطح توصیف، تحلیل درون(

تشریح این مباحث در پاورقی بخش ) متنی صورت گرفته است سطح تبیین، تحلیل برون
متنی و  را در دو سطح تحلیل درون ها یلاین تحل .اختصار آمده است شناختی به روش

بینامتنی الزم بود تا جایی پیش ببریم که به اشباع تئوریک برسیم، یعنی تا جایی که 
ي جدید بر ا مقوله توانند ینم و اند يتکراري موجود مشتمل بر اطالعات ها دادهدریابیم 

 تحلیل متون گفتمان  عالوه برستیبا یم در هر دوره  اما.ندیفزایبي برساخته ها مقوله
هژمونیک، به تحلیل متون گفتمان رقیب نیز بپردازیم، به صورتی که بتوان با توجه به 

متنی به انتخاب متون در تحلیل  ي بازنمایی شده متون، در تحلیل درونها »دیگري«
  .بینامتنی دست زد

 را با ي مورد بررسی و هویت سیاسی مطلوب سوژه هر دورهها دوره توان یمدر نهایت 
متنی در همان  با تلخیصی از تحلیل برون  گفتمان رقیبهسوژدرج هویت سیاسی مطلوب 

  :دوره به شکل زیر آورد
  دوران اصالحات

  ظهور گفتمان اصالحات
سوژه : هویت سیاسی مطلوبروزنامه سالم ): متنی تحلیل درون (:سطح توصیف

  خواه يآزادي گرا قانون
سوژه :  هویت سیاسی مطلوبروزنامه رسالت ): تحلیل بینامتنی(: یرسطح تفس

   آزادي گریزمحور نید
  :)متنی تحلیل برون(: سطح تبیین

 هدور ناشی از آن و پایان یافتن دو هدیعدبعد از پایان یافتن دوران جنگ و مشکالت 
ن سازندگی، نیروهاي سیاسی دور رفسنجانی با نام دورا می شها  ریاست جمهوري آقاي

ي ا چهرهنوعی آماده پذیرش   و فضاي سیاسی بهدندیکش یم را انتظار ها رقابتي از ا تازه
از طرفی سیستم موجود با عدم توجه به  . انتخابات ریاست جمهوري بودهعرصمتفاوت در 
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اي پیشبرد یی طبقه حاکم و برصدا تکی و حزب تکي سیاسی در چنبره نوعی نظام ها تیاولو
ي اقتصادي و ها برنامهي خود با مشکل مواجه بود چه که عدم سنخیت در خاستگاه ها برنامه

 آشکار نهادهاي قانونی براي خألو .  را آشکارتر نمودها تفاوت و ها تعارض جیتدر بهسیاسی 
 یک  نبود مگر با داشتنرفع قابل و این مشکل نمود یم را برجسته ها برنامهاز  اجراي بسیاري

ساز و این به معناي بروز بحران و به پرسش کشیدن  بستر سیاسی دموکراتیک زمینه
 خود را تحت عنوان اولویت توسعه سیاسی در گرایش به قد تمامگفتمان مسلط بود که 

 به خود ورود با  میخات آقاي رسد ی منظر به.  برمال ساخت76اقتدار نوع قانونی دوم خرداد 
 در و داد تغییر را رایج گفتار کانون آن میعمو و کالن شکل بههم   آنسیاسی عرصه
 و آزادي و احزاب تکثر و سیاسی توسعه از اقتصادي توسعه جاي به آن مورد نیتر عمده

  .گفت سخن مدنی جامعه
  

  افول اصالحات
:  هویت سیاسی مطلوبروزنامه رسالت : )متنی تحلیل درون(: سطح توصیف

   والیت مدارزیست غرب سوژه
:  هویت سیاسی مطلوبروزنامه سالم و شرق : )تحلیل بینامتنی(: سطح تفسیر

  سوژه دموکراسی طلب استبداد گریز
  :)متنی تحلیل برون(: سطح تبیین

 فرهنگی و اقتصادي و سیاسی و اجتماعی يها نهی زمو شرایط در گفتمان اصالحات
 بر جهانی اجماع  وشدن یجهاناصالحات با فرایند  دوران .آمد وجود به خاصی

 با المللی بین نظام ساختار و شدن ی جهانفرایندهاي «.جوامع همراه بود دموکراتیزاسیون
 حقوق نی تأمو بشر حقوق يها  جنبشو نهادها جهانی، مدنی جامعه گسترش به گرایش

 به دموکراسی به الیگارشی و اتوکراسی زا گذار جهت در ي مؤثرعامل طبعاً غیره و ها تیاقل
 مخالفت گفتمان با اصالحی جنبش همواره ایران در). 177:1387 بشیریه،( ».رود ی مشمار

 مشروطه را آن مخالف، گفتمان این شاخص يها  چهرهاز برخی و بوده روبرو اي جویانه
 عنوان به نیز سیاسی  اصالحات.کنند تکرار را آن مجدداً نیستند حاضر که ؛دانستند یم میدو
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 توجه با ایران در که دارند مشخصی اهداف دموکراسی به گذار فرایند عمده ابزارهاي از یکی
. گرائید افول به رو تغییرات این برابر در گفتمان این مقاومت و کار محافظه گفتمان وجود به

 در فتمانگ این يافزار  سختو قانونی افول بخش در که آنچه بر عالوه متعددي حوادث
 که بود حوادثی و اتفاقات همان آن و رساند یاري افول این به پیوست وقوع به هفتم مجلس

 به وجود بحران شکل به یدرپ ی پکه اصالحات داشت حوادثی چهره تخریب در سعی
 اصالح طرح. شدند ی مطلبی اصالح راه سد... و شرعی یا قانونی موانعی عنوان به و آمدند یم

 نظر در مستقل مطبوعات براي شیازپ شی بمحدودیت جهت در که تمطبوعا قانون
طلب، ماجراي  ي منسوب به جناح اصالحها روزنامهی درپ یپبود، توقیف و تعطیلی شده  گرفته

ي ا رهیزنجي ها قتلي  ماجراکوي دانشگاه تهران، ماجراي برگزاري کنفرانس برلین،
 بر مانع ایجاد جهت در اصالحی و ضد يها  واکنشهمگی از ... وشانیو دگراندروشنفکران 

البته روي دیگر این . شد یمارزیابی  سیاسی توسعه یعنی اصالحات اصلی شعار تحقق
، به ضعف و شد یمجریانات که به افول این گفتمان منجر شد و از طرف منتقدان منعکس 

  .گشت یبرمناکارآمدي و فرصت سوزي خود دولت اصالحات 
  

  دوران پس از اصالحات
  ظهور گفتمان عدالت محور

:  هویت سیاسی مطلوبروزنامه رسالت ): متنی تحلیل درون( :سطح توصیف
  خواه سوژه مذهب مدار عدالت

سوژه :  هویت سیاسی مطلوبروزنامه شرق : )تحلیل بینامتنی(: سطح تفسیر
  نقدپذیر و نقدگراي دموکراسی خواه

  :)متنی تحلیل برون(: طح تبیینس
 در ،کاران همراه بود، با ورود ائتالف آبادگران در این دوره که با دگردیسی محافظه

کسانی که در عین اعتقاد به .  افزوده شدگرا و آبادگر اصول سپهر سیاسی آنان دو اصطالح
و حتی . انستندد یمي اصلی مشی و روش آبادانی و توسعه را در آبادي دنیا ها ارزشاصول و 

بر ظهور منجی الزم و  آن را براي برپایی عدالت و گسترش آن در سراسر جهان با تکیه
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این دیدگاه کمابیش میان این گروه وجود داشته اما با روي کار آمدن . دانستند یمضروري 
  .اوج گرفت میمثابه یک گفتمان رس نژاد به آقاي احمدي

ي پیدایش گفتمان عدالت ها نهیزمي که در واقع ي متعددها دهیپدبا توجه به عوامل و 
 از »محور شرارت نامیدن ایران«در بررسی مسائل خارجی . محوري را فراهم ساخته بود

ها و دفاع از  را براي طرح گفتگوي تمدن  میجمهور آمریکا تالش دولت خات طرف رئیس
 مؤثرطلبان  تمان اصالح در افول گفمسأله این ،اثر کرده بود پلورالیسم سیاسی در داخل بی

نژاد ـ نامزد نسبتاً ناشناس ـ با برنامه  در انتخابات ریاست جمهوري، محمود احمدي«. بود
وي خود را مدافع و . یافت ي دوره آغازین به پیروزي دستها وعدهتقویت امنیت ملی و انجام 

 با  وگرا و آبادگر ـ دو اصطالح جدید ـ نامید پشتیبان مستضعفین و همچنین اصول
 براي آموزگاران و کارمندان دولت، کاهش فقر، ژهیو به افزایش حقوق و دستمزدها هاي وعده

براي » عدالت اجتماعی«هاي جوان؛  مقابله با بیکاري و کمبود مسکن، دادن وام به زوج
هرچند میزان مشارکت واجدین شرایط در . پیروز شد... ویژه جبهه رفتگان و  بهها توده

کاران نه به سبب   انتخاب پیشین ریاست جمهوري بسیار پایین بود محافظهمقایسه با دو
طلبان و  گسترش پایگاه اجتماعی محدود خود بلکه بیشتر به دلیل چندپاره کردن اصالح

  .)336:1389 آبراهامیان،. ( پیروز میدان شدند،ي دادنرأمیلی در آنان براي  ایجاد بی
  

  افول گفتمان عدالت محور
:  هویت سیاسی مطلوبروزنامه اعتماد ملی : )متنی تحلیل درون( :سطح توصیف

  طلب مدار معترض و حق سوژه قانون
سوژه  : هویت سیاسی مطلوبروزنامه رسالت : )تحلیل بینامتنی(: سطح تفسیر
  تکلیف مدار انقالبی
  ):متنی تحلیل برون(: سطح تبیین

ن عدالت محور برخالف شعارهاي اولیه خود به لحاظ مشروعیت داخلی و گفتما
 در اقتصاد داخلی و دیرس یمدر مسائل اقتصادي به نظر . سرعت دچار بحران شد خارجی به

گذاري داخلی و  المللی، وجهه خوبی را کسب نکرده و نگرش منفی براي سرمایه بین
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 نظر منتقدان داخلی نیز دولت  از.شده است گذاري خارجی در ایران ایجاد خصوص سرمایه به
اندازها  هاي کلی و ساختاري چشم مالی و عدول از سیاست  مینظ گریزي، بی متهم به قانون

  .شد یمارزیابی 
توقیف  درپی وزرا و مسئولین زیردست خود، ي پیها نصبرئیس دولت نیز با عزل و 

و انعکاس آن در ... ویسندگان و مطبوعات به شکل گسترده و محدود نمودن سینماگران و ن
حوادث پس از انتخابات ریاست . زد یمدامن  میفرجا ي خارجی به این بیها رسانهاخبار و 

آمیز  جمهوري که به روایت مخالفان دولت حق قانونی معترضان براي راهپیمایی مسالمت
ها و  شورش  می؛ به روایت گفتمان رسشد یمنسبت به نتایج انتخابات عنوان و مطرح 

 که موجب سلب امنیت و آرامش جامعه و تخریب اموال شد یماغتشاشات خیابانی محسوب 
این دو قرائت در بطن دو گفتمان سیاسی، باقی نماند و برخالف دیگر . شده بود  میعمو

بندي جدید در هویت  هاي سیاسی چارچوب جناحی را شکست و موجبات یک صورت بحران
گفتمان را، برخالف گذشته فراهم نمود و نوع ترکیب و بخشی سوژه پیش روي این دو 

در این راستا و .  مطلوب این دو گفتمان را، متفاوت کرده بودهسوژبندي در تیپولوژي  صورت
در پایان بحث افول گفتمان عدالت محور و در امتداد آن، دوره کوتاه استقرار گفتمان عدالت 

 همین هادام بسترهاي داخلی و خارجی در محور قرار گرفت که کمابیش به لحاظ شرایط و
  .تحلیل است دوره قابل
  

  دوره استقرار گفتمان عدالت محور
  تحلیل هویت سیاسی سوژه دوران استقرار گفتمان عدالت محور

  گرا ستیز وحدت سوژه دشمن:  هویت سیاسی مطلوبروزنامه رسالت 
  گراي خشونت ستیز سوژه مردم : هویت سیاسی مطلوبروزنامه اعتماد ملی و شرق 

  گرایی ظهور گفتمان اعتدال
هویت سیاسی : اعتماد و شرق يها  روزنامه:)متنی تحلیل درون: (سطح توصیف

  .طلب گراي منتقد و حق سوژه اعتدال: مطلوب
: یاسی مطلوبهویت س :و رسالتکیهان  يها روزنامه: )تحلیل بینا متنی: (سطح تفسیر

  . تکلیف محور بصیرت مدارهسوژ
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  ):متنی تحلیل برون(: سطح تبیین
گرایی نیز موجودیت   جریان اعتدال92با ورود آقاي روحانی به جریان انتخابات سال 

 اندیشه حاکم رو دنباله که این جریان از همان ابتدا تحت تأثیر و دیرس یمیافت اما به نظر 
 و دانست یممعنوي خود را از پدران اصالحات در ایران  بود و رهبران 76بر خرداد 

خصوص پیروزي در انتخابات ریاست جمهوري را به حمایت سیاسی  ي خود را بهها تیموفق
 که مخالفان گفتمان حاکم بر داد یماین فضا تصویري به دست . داد یمها ارجاع  و فکري آن

.  گرد هم جمع کندگرا اعتداله طلب و چ نژاد را چه اصالح ریاست جمهوري آقاي احمدي
خصوص در دو موضوع خاص و مهم داخلی و خارجی ورود کرده بود و حل  آقاي روحانی، به

موضوع خارجی همان . هاي انتخاباتی خود وعده داده بود ها را در شعارها و سخنرانی آن
 خارجی و ها بود که به لحاظ اقتصادي چه داخلی و چه ي ایران و رفع تحریما هستهپرونده 

 این مشکل به لحاظ  آن زمانبه  تا که،شد یمالمللی و سیاسی بسیار مهم ارزیابی  بین
 مسأله رفع حصر بود که یک مسألهموضوع دیگر .  بودمانده یباقدیپلماتیک حل ناشده 
. نظر بودي، محل اختالف و تفاوت ا هسته مسأله که برخالف ،شد یمداخلی و مهم محسوب 

 به بعد در 88ي رقم خورده بود که نیروهاي مخالف و موافق دولت از سال ا گونه بهشرایط 
هرچند جناح رقیب سعی در کمرنگ جلوه . آرایش جدیدي در تقابل با هم قرار گرفته بودند

طلبان و  شده مردم در گفتار سیاسی اصالح ي اصلی و معرفیها هدفدادن هدف یا 
فصل جدیدي از سیاست  و با نتیجه انتخابات،گرایان را داشت اما هرگز چنین نشد  اعتدال

  .ایران گشوده شد  اسالمیدر گفتمان سیاسی انقالب 
  

  گیري نتیجه
 زیراامري است متلون و متکثر؛ » هویت سیاسی«یافتیم که  تا اینجا به این نکته مهم دست

 یافتیمدر  وانجامد یماین معنا به که نگرش و رویکرد به انسان در یک فضاي گفتمانی تکثر 
» مردم«یا » انسان« و به همین سیاق تعریف مییروبرو» ها تیهو«با  که »هویت«، نه با که

 درون گفتمانی و برون گفتمانی متفاوت تأثیرگذارواسطه پارامترهاي مختلف  در هر دوره به
 مستثناها نیز از این امر   و کارکردهاي گفتمانی آنها »دیگري« و ها »خودي «فی تعر.است
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 این .اند متلونساختار در این پژوهش متغیر و / ند و مثالً دائماً از منظر هویت سیاسینیست
ها نیز قابل حصول است و دائماً در معرض   حتی در درون خود گفتمانها واکنشکنش و 

 منجر به تواند یمدستیابی به این پلورالیسم معنایی . بندي جدیدند تغییر و تحول و صورت
ی و در پیوند با مباحثی چون شناخت و روششده در بخش نظري  مطرح مباحث هرابطتأیید 

 تبیین نهایی با درج  در.مدرنیسم شود شناسی و مباحث پست گفتمان، زبانشناسی، جامعه
 ،نکاتی در مورد تلون و تکثر معنایی هویت سیاسی و واکنشی بودن این معانی برساخته

، معناي دال ...ن مسائل اقتصادي و سیاسی ونتیجه گرفتیم که در برابر عامل یا عواملی چو
بندي گفتمانی هر دوره تغییر  نیز در صورت» مردم«و » ملت«ي مشترکی چون ها دالیا 
 با سوژه مندرج در گفتمان رقیب در ها دورهتیپولوژي هویت سیاسی مطلوب همه . افتی یم

ي و درك ا سهیقامنمودار پایانی به صورت خالصه آمده است که امکان تبیین تطبیقی 
فضاي گفتمانی هر دوره را با درج فضاي گفتمانی رقیب در هر دوره و نوع تعامل یا تقابل را 

  .به دست داده است
ي این ها افتهگیري نهایی مطابق با ی بندي در پایان از موضع نتیجه ین جمع از ا پس
ره متأثر از بندي هویت سیاسی مطلوب هر گفتمان در هر دو صورت  گفتتوان یمپژوهش 

 چرا که گفتار سیاسی ،بود. .. و شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی وها نهیزم
 متأثر از ،ها در طول تاریخ مورد بررسی هاي اصلی هرکدام از گفتمان سران و شخصیت

ي به وجود ها نهیزم و بسترهاي خارج از متن بود و این به عبارتی بیانگر اهمیت ها نهیزم
ي سیاسی سعی در تقابل با یکدیگر ها گروههر جا که احزاب و . یک گفتمان استآورنده 

شدت با یکدیگر در تضاد و  ها نیز در خصوص موضوع هویت سیاسی به داشتند خروجی آن
تقابل قرار داشتند و بالعکس هر جا که به دالیلی سعی در تعامل و مدارا و همکاري و تحمل 

 و این داد یمبل که در تعامل و کاهش اختالف خود را نشان بیشتر داشتند نتیجه نه در تقا
 بلکه در تحلیل متون و تحلیل گفتارهاي سیاسی سران و ؛گرفت ینمدر خأل صورت 

 هجینت. جمهور اخیر ایران به دست آمد  سه رئیسهاي سخنرانیهاي اصلی مانند  شخصیت
 هستی مندي سوژه باور به بود؛ دیگر که از امتیازات روش تحلیل انتقادي گفتمان فرکالف

  . استشده  منعکس ها افتهاست که در این ی
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نمودار تطبیقی تیپولوژي هویت سیاسی مطلوب و تحوالت معنایی آن در کل دوران مورد  -3شکل 

  بررسی
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 نیست، بلکه خود ریرپذیتأث سوژه همواره ، در این مکانیزمشود یمهمچنان که مالحظه 
ي گفتمانی مقاومت ساختارهاها نیز اثر بگذارد یا در مقابل آن  مان بر ساختار و گفتتواند یم

با توجه به . کند و به دنبال تغییر وضع موجود باشد یا گفتمان جدیدي را ایجاد نماید
ي پژوهش حاضر که در آن بیشتر به چگونگی فرایند هژمونیک شدن الگوهاي هویت ها افتهی

  حالهاي مندرج در آن پرداختیم؛ رده گفتمانسیاسی مطلوب برآمده از گفتمان کالن و خ
از خود بپرسیم چرا چنین شد؟ چرا چنین تحوالتی شکل » ها ییچرا «چهیاز دراگر بخواهیم 

ي کالن اولیه گفتمان انقالب ایران در باب هویت ها تیرواگرفتند؟ و چرا به لحاظ تاریخی از 
 نیز به سبب این تحوالت ها مدلول و ها دال چرا این کهسیاسی مطلوب خبري نیست؟ و 

 حال نیدرع و تر کوچکي ها دالي کالن جاي خود را به ها دال جیتدر به و شوند یممتحول 
اهمیت و   داخلی بهبر تحوالت عالوه توان یماختصار  به .دهند یم و ملموس تر ینیع

 بحث تی اهم.وسکوالریزم نیز توجه نمود شدن یجهانخصوص فرآیند  تاثیرتحوالت جهانی به
 آن گفتمان ملی موجب به تحوالتی است که دلیل در خصوص موضوع حاضر به شدن یجهان

نوعی از هژمونی   و بهرندیگ یم قرار شدن یجهانو محلی تحت تأثیر گفتمان مسلط 
ي ملی، قومی، سیاسی، نژادي و زبانی و ها تیهوایدئولوژیک آنان در جهت دادن به 

ساز تحوالتی با کردارهاي گفتمانی و گفتمان ساز در  ینهو زم شود یمکاسته . ..جنسیتی و
  .شود یم ها تیهو الگوهاي جدیدي از برساختخصوص 

 فرایند مدرنیزاسیون و سکوالریزاسیون در غرب و فرایند ازجملهقطعاً تحوالت جهانی 
ورکلی در ط شدن از طرف دیگر در ایجاد تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادي و به جهانی

 .تأثیر نبوده و نیست خواه در ایران بی ایجاد یک گفتمان تحول طلب و تحول

ایران شاهد   اسالمی اخیر بعد از انقالب هدهخصوص چند  تاریخ معاصر ایران به
 و )ره(خمینیامام  اقتدار کاریزمایی هدورهمان اولین دوره . تحوالت و تغییراتی بوده است

که در آن  بودهاي کالن سیاسی و اعالم جنگ و صلح  گیري  در تصمیمحضور خود وي
بر » غیریت سازي« و یافت ادامه 68و تا سال ي وجه غالب را داشت ا تودهبسیج  ،گفتمان

 سنتی و بااقتدارمتناسب  می بایستدومین دوره را . شدت غلبه داشت به» غیریت پذیري«
بر کاریزماتیک از طرفی و پایان جنگ و شروع دوران سازندگی از عدم حضور شخص ره

و توجه به فرایند » غیریت سازي« با کاهش  در پایان این دوره  که؛ارزیابی نمودطرف دیگر 
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 قبل را به فضاي هدورکه فضاي پوپولیستی  ؛مواجه هستیمشدن به لحاظ اقتصادي  جهانی
 ادامه داشت سومین دوره که 68 تا 76سال ستی تقلیل داده بود این دوران از شبه پوپولی

 و 76 در فرایند تحوالت گفتمانی ایران ایجاد نمود در پرتو انتخابات سال تر قیعمتحولی 
 عقالنی اتفاق افتاد که در آن فضاي جدیدي مبنی بر تحمل آراي یآغاز دوران اقتدار قانون

ساز   این تحوالت که زمینه.کثرگرایی و جامعه مدنی ایجاد شدمخالف و آزادي بیان و ت
تحوالت گفتمانی و تحوالت هویتی در داخل بود، همسو با تحوالت جهانی و پیدایش 

 .ي چندگانه و در پیوند با مبانی جهانی خود قرار گرفتها تیهو

و  زهایتمامدرنیستی خود مبنی بر پذیرش  ی پستاز مبانشدن با بخشی  جهانی پس
 سعی در به رسمیت ها تیجنس و ها تیقوم و ها تیاقل و پذیرش و احقاق حقوق ها تفاوت

  .آمد یم بیرون ها تفاوت و زهایتماي داشت که از دل این ا چندگانهي ها تیهوشناختن این 
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