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 چکیده 
ها بارزات انتخاباتی هرکدام از جبههدر جریان ماست.  شکل گرفته طلب و اصولگرادر جامعه سیاسی ایران اسالمی دو جبهه اصالح    

، تداوم بخشند. در «خود»ای بازنمایی کند تا مناسبات قدرت را به نفع گونهرا نیز به« دیگری»معرفی خود،  بر عالوهقصد دارند 

یی جبهه سو زاطلبان فرصتی دوباره برای ورود به مناسبات قدرت یافتند؛ پس از پیروزی حسن روحانی، اصالح ،29انتخابات سال 

طلبان شدند؛ در وارد مبارزات انتخاباتی اصالح 4921اصولگرایان برای اینکه بتواند مناصب قدرت را در قوه مقننه حفظ کند، در سال 

 های این جبهه بوده که به اعتقاد محقق، با رویکردی سوگیرانه، درترین روزنامهاین میان روزنامه کیهان، یکی از مؤثرترین و قدرتمند

رو مقاله حاضر با استفاده از رویکرد طلبان پرداخت. از این ، در قالب مقاالتی به پوشش اخبار مربوط به اصالح4921خالل انتخابات 

منتهی به  ماه کرا با بررسی مقاالت منتشره در ی طلبان در روزنامه کیهانتحلیل گفتمان انتقادی قصد دارد تا شیوه بازنمایی اصالح

 عنوانبهی نظری و هدفمند، شش مقاله ریگنمونهرا آشکار گرداند. در این راستا با  های این مقاالت، و سوگیری4921ند انتخابات اسف

، «گودروغ»را با خصوصیاتی همچون  طلباناصالحدهد که کیهان، مراجعی جهت استناد انتخاب گردید. نتایج تحلیل نشان می

اهل »توصیف کرده است؛ از طرفی آنها را « رمسلمانیغ یهابرالیل»، «بد انیجر»، «اهل طرب»، «فاقد تخصص»، «گرمدعی»

و استفاده از یاران « یارگیری» قیاز طری خود و درگیری با بحران هویت، خیتار هیرو رییتغ عدم لیدلبهدانسته که « و مدارا مسامحه

 حزبو  یروحانی و تحت سلطه ارتباط عوامل خارج لهیوسبها اینکه آنه تیدرنهااند. ، وارد میدان رقابت شده«قرضی» اصطالح به

 ،«یینمااهیس»، «یبازیاسیس» همچونهایی ، با کاربست استراتژی«به مردم یابزار دید»اند تا با هتاکی و ، بر آن شدهکارگزاران

 در عرصه انتخابات حضور یابند. «یسازهیحاش»و  «یینمامظلوم»
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 مقدمه 
حاصل ترکیب نیروهای خط امام یا چپ اسالمی با  طلباندر نظام جمهوری اسالمی ایران، اصالح

طلبی، ا با انشعاب از جناح راست، کارگزاران نام گرفت، تشکیل شده است. نام اصالحگروهی که بعده

اکبر ناطق نوری، به این نام خاتمی بر نماینده راست سنتی، یعنی علی دمحمدیسبعد از پیروزی 

های قبلی های نوپا نیز به جمع تشکلخوانده شد. چند سال بعد با گشایش فضای سیاسی، گروه

(. 34-39: 4939طلبان را تشکیل دادند. )نک بشیریه، گانه اصالحپیوستند و جبهه هجدهطلب اصالح

 دمحمدیسقوه مجریه )توسط  31تا سال  67طلبان پس از پیروزی در انتخابات دوم خرداد اصالح

قوه مقننه را در اختیار داشتند. گفتمان اصالحات حول دال مرکزی  39تا  62خاتمی( ، و از سال 

طلبان همواره شکل گرفت. شعارهای محوری اصالح« دینی»ساالری و با هدف ایجاد مردم «مردم»

(. از 459: 4931ساالری، آزادی و توسعه سیاسی بوده است )سلطانی، جامعه مدنی، قانون، مردم

که ابتدا راست سنتی و بعدها در شکل نوین خود، یعنی  طلبان با جناح رقیبهمان ابتدا میان اصالح

های نزدیکی با اهرم لیدلبهطلبان، آمد. جناح رقیبِ اصالح وجودبهلگرایان، رقابت مداومی اصو

طلبان از چرخه راندن اصالححاشیهتأثیرگذار قدرت و نهادهای غیرانتخابی، همواره در پی به

اند. اولین مواجهه جدی هسته اصلی قدرت با جناح های حکومتی بودههای سیاسی و سمتفعالیت

طلبان در قالب طلب در انتخابات مجلس هفتم شکل گرفت؛ چراکه در مجلس ششم، اصالحصالحا

(. 33: 4927درصد نمایندگان در اکثریت بودند )فوزی و زارعی،  61فراکسیون جبهه دوم خرداد با 

مبارزات انتخاباتی مجلس هفتم در روزهایی آغاز شد که مجلس ششم در التهاب ناشی از تحصن و 

حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقالب اسالمی با  ازجملهطلبانی ا، رو به پایان بود و اصالحاستعف

کرده و انتخابات را  امتناعاز شرکت در انتخابات و ارائه لیست « رد صالحیت گسترده»دستاویز 

شورای هماهنگی جبهه دوم (؛ تا جایی که 4921، نک اژدری، 941: 4925تحریم کردند )نظری، 

دانیم )روزنامه نتیجه انتخابات را آزاد، عادالنه و رقابتی نمی اعالم کردند کهای بیانیه طید خردا

به نمایندگی از  نژادیاحمدبا به قدرت رسیدن  4931از سویی در سال  .(4939 اسفند 2 ،یهمشهر

ریاست طلبان برای انتخابات وجود، اصالحتر شد؛ بااینطلبان کمرنگاصولگرایان، حضور اصالح

بار با کاندیداتوری ؛ اینآزمودند، شانس خود را برای رسیدن به مناسب قدرت 4933جمهوری 

 میرحسین موسوی.

برانگیزترین انتخابات پس از انقالب بوده  زعم اکثر پژوهشگران، مناقشهکه به 33انتخابات سال 

نژاد دوباره محمود احمدی شدت دوقطبی کرد. با پایان انتخابات و پیروزیفضای سیاسی کشور را به

دانستند و موجی از اعتراضات ایجاد و طلبان خود را پیروز انتخابات جمهور، اصالحعنوان رئیسبه

معروف شد. نکته مهم در این « 33فتنه »ی کردند. این عمل در گفتمان اصولگرایی به دهسازمان
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به ادبیات سیاسی، « گرفتنه»و « فتنه»و ورود معانی جدیدی همچون  بندیمفصلانتخابات، 

طلبان از تمامی رانی شدید اصالحخصوصاً در جبهه اصولگرایان بود. نتیجه این انتخابات، حاشیه

یعنی  4921در انتخابات سال  داشت. همراهبهمناصب حکومتی و حبس خانگی رهبران اعتراضات را 

أثیرگذار در انتخابات، گفتمان طلب، تنها گفتمان تمجلس نهم با به حاشیه رفتن گفتمان اصالح

که درنهایت به تشکیل مجلسی با اکثریت قاطع  اصولگرایی بود که به تعبیری انتخاباتی غیررقابتی

برای  29اما انتخابات ریاست جمهوری در سال ؛ (9: 4929اصولگرا انجامید )آهنگر و همکاران، 

حضور در صحنه انتخابات به نفع حسن ساز بود. با انصراف محمدرضا عارف از طلبان سرنوشتاصالح

روحانی و با حمایت گسترده سران اصالحات، نتیجه انتخابات به نفع حسن روحانی رقم خورد. 

روحانی از ابتدای ریاست جمهوری، توسط جبهه اصولگرا که در دو دوره قبل از او در رأس قدرت 

 بودند، مورد حمله و انتقاد قرارداد.

طلبان که در انتخابات سال شد، اصالحجبهه، به دولت و مجلس محدود نمیدر این دوره تقابل دو 

تنها خود را برای حضور در بار نهبا پشتیبانی خود از حسن روحانی، پیروز شده بودند، این 29

کردند، بلکه برای اولین بار به مجلس خبرگان هم آماده می 21انتخابات مجلس شورای اسالمی 

نمایندگان خود را در قالب لیست امید به مردم معرفی کردند. در این انتخابات توجه ویژه نمودند و 

نام کردند که با رد صالحیت مواجه شدند؛ درنتیجه عماًل طلبان کثیری ثبتاصالح در ابتدانیز 

از  طلبان با نیروهای کمتری وارد کارزار انتخاباتی شدند؛ تا جایی بنا به گفته حسین مرعشیاصالح

طلبان )خبرگزاری ایلنا، درصد اصالح 22 تیصالح ردنفر تأیید شد، یعنی  91طلب ر اصالحسه هزا

برای هر دو  طلبان در سراسر کشور لیست واحدیوجود اصالح(. بااین993222کد خبر: ، 4921

، یعنی مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری، ارائه کردند )فوزی و زارعی، 21انتخابات اسفند 

ائتالف بزرگ »منتقد دولت با نام اصولگرا و فهرست  در مقابل و «دیام»با نام  یفهرست(؛ 29: 4927

، نام برخی «سیاسی یهاشیو یا سوابق و گرا یشدگفارغ از شناخته»که طوری؛ به«انیاصولگرا

 (.4921)برزگر،  اصولگرایان هم در لیست امید ذکر شده بود و هم در ائتالف اصولگرایان

آمده برای این جبهه و با اغماض با درنظرگرفتن شرایط پیش 4921ات هفتم اسفندماه در انتخاب

طلبان پیروز میدان بودند. این انتخابات در حالی برگزار شد که به گفته وزیر توان گفت اصالحمی

درصد( همراه بوده است. نتیجه نهایی این انتخابات حاکی از آن  79کشور، با مشارکت باالی مردم )

درصد  75/97گرا، طلب و اعتدالدرصد اصالح 57/19نماینده منتخب  921ود که از مجموع ب

 (.29: 4927درصد مستقل بودند )فوزی و زارعی،  11/42و  اصولگرا
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 بیان مسئله

ها دهی به اندیشههای جهانی ارتقا یافته و سبب شکلها در دنیای امروز به مقام رهبری شبکهرسانه

ای و ها کنایهقدرت رسانه»( معتقد است 41: 4227) 4کیداونباره اند. در این ما شدهو تفکرات 

ها بیشتر قدرت کنترل ذهن بیننده و خواننده را دارند و نه کننده است، به این معنا که آنمجاب

ند که هم پردازای میوظیفه تنها خنثی نیستند بلکه به انجامها نه رسانه«. مستقیماً رفتارهای وی

امور  9بازنمایی»ها، (. در واقع عمل رسانه4936ریا، سقای بی ایدئولوژیک و هم سیاسی است )ایزدی،

منظور حفظ و تأمین اجماع و تظاهر به هاست؛ اما بهها و گفتمانپنهان و نهفته یا باورها، ایدئولوژی

ساختارهای بنیادین را پنهان ها و دارد یا ارزشهایش را پوشیده نگه میانتخاب آزاد، فعالیت

مانند و درست و ها هستند که پنهان میها و گفتمانسازد. ساختارهای بنیادین، همان ایدئولوژیمی

)کرایپ،  «یابنداشاعه می 9دیگر در گفتار روزمره و در قالب عقل سلیمبیانشوند و بهصحیح فرض می

4929 :476.) 
 1گرایی، هویت خود را براساس غیریتطلبی و اصولاصالحکه نظام معنایی دو گفتمان ازآنجایی

آورد، رقابت کند به دست میهایی که با نظام معنایی گفتمان رقیب ایجاد میو تفاوت )دیگرسازی(

تواند رقابت برای های دو گفتمان میگفتمان سیاسی در عناوین خبری و متون خبری روزنامه دونیا

ای عمل گونهها بهشد. براساس نظریه تحلیل گفتمانی، گفتمانهای خاصی باتثبیت معنای دال

دهند. این دوگانگی سامان می« هاآن»و « ما»را در راستای دو قطب  5کنند که ذهنیت سوژهمی

برجسته شده و « ما»شود. در کردار و رفتار سوژه نمایان می رانیو حاشیه سازیصورت برجستهبه

 (.449: 4936شود )سلطانی، به حاشیه رانده می« هاآن»

، انتخابات مجلس 21ای را در آستانه انتخابات هفتم اسفند این مطالعه سعی دارد فضای رسانه

شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری مورد بررسی قرار دهد؛ در واقع هدف اصلی بازشناسی 

طلب در بازه جناح اصالح ها( اصولگرا بههای )روزنامههایی است که از سوی رسانهمعانی و نشانه

دیگر، سؤال اصلی مطالعه حاضر این است که عبارت زمانی قبل از این انتخابات نسبت داده شد. به

های وابسته به اصولگرایان طلبان در رسانهاصالح 4921طی دهمین دوره انتخابات اسفند سال 

های مورد بررسی، در بر عمل رسانه شوند و ایدئولوژی و گفتمان پنهان تأثیرگذارچگونه بازنمایی می

 طلبان چگونه است.ی و بازنمایی اصالحسازانگاره

                                                             
1.Van Dijk 

2. Representation 

3. Common sense 

4. Antagonism 

5. Subject 
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 چارچوب مفهومی

 بازنمایی
ها و مفاهیم و ی نشانهریکارگبهدر مطالعات فرهنگی بازنمایی عبارت است از معناسازی از طریق 

فرایند ذاتی » ییبازنمایگر جای چیزی دیگر با هدف انتقال معنا. به تعبیری دبه زیچکاستفاده از ی

ی زبان، نشانه و تصویرها ریکارگبهتولید و تبادل معنا بین اجزای یک فرهنگ است و این مستلزم 

(. در مطالعات انتقادی و ارتباطی بازنمایی، 494: 4929)محمدپور، « برای بازنمایی چیزها است

نامیم خارج شود. آنچه ما واقعیت میهای مفهومی و گفتمانی تعریف میتولید معنا از طریق چارچوب

واقعیت بیرونی و یا  کنندهمنعکس، یا «کنندهداللت»از فرایند بازنمایی نیست. بازنمایی یک نوع 

گذارد. بازنمایی به معنای استفاده از ی از عینیت خارجی را به نمایش میاشدهکاری تصویری دست

( 45: 4929)هال،  4هاست؛ به تعبیر استوارت هالیتزبان، برای بیان یک امر معنادار، نسبت به عین

 گیرد.شکل می« بازنمایی»هویت فرهنگی در چارچوب 
شوند و پیوند تنگاتنگی نظام معنایی بازنمایی، تولید منتشر می واسطهبهبه عقیده هال معناهایی که 

دعوا بر سر نوعی از » ی بخش عمده عملکردهای معناساز ارتباط تنگاتنگی باعبارتبهبا قدرت دارند. 

: 4239)هال، «. کردن، قدرت معنابخشیدن به چیزهاقدرت به نام قدرت فرهنگی دارند: قدرت تعریف

زدایی، در خدمت تحکیم و تخریب بخشی یا مشروعیتها معمواًل از طریق مشروعیت(؛ آن99

ابط قدرت درآمیخته با رو ییبازنما(. درنتیجه 42-91: 4929گیرند )هال مناسبات قدرت قرار می

 .پردازدیمعنا م دیبه تول یهای اجتماعنابرابری تیتداوم و تقو یاست که در راستا

 گفتمان و تحلیل انتقادی

. گفتمان در معنای اول، کندیمدر سه معنای متفاوت استفاده  9«گفتمان»از مفهوم  9فرکالف نورمن

 مثابهبهشکل خود به کاربرد زبان  نیتریاعانتزکه در « هاستدهیپدهم سازنده و هم محصول سایر »

گفتمانی اشاره دارد؛ در معنای دوم، گفتمان نوعی کاربرد زبان در یک حوزه خاص است مانند  کردار

گفتمان، اسمی  شودیم کاربردهبهگفتمان سیاسی یا علمی؛ و سوم که معموالً در معنای انضمامی 

 شودیم اطالقگفتنی ( که به روش سخنهاگفتماناست )یک گفتمان، آن گفتمان،  1شمارشقابل

 (؛443-442: 4932، پسیلیو ف ورگنسنی) بخشدیمکه به تجربیات برآمده از یک منظر خاص معنا 

طورکلی گفتمان ازنظر فرکالف، به ساختن یی. بهاصولگرا گفتمان ،یطلباصالح گفتمان مانند

. وی بر این نکته تأکید کندیمانش و معنا کمک ی دهانظامو روابط اجتماعی و  ی اجتماعیهاتیهو
                                                             
1. Stuart Hall 

2. Norman Fairclough 

3. Discourse 

4. count noun 
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ی زبانی هاصورتو  محصورشدهدارد که کاربرد زبان در بطن روابط اجتماعی و فرایندهای اجتماعی 

 (.37: 4932)قجری و نظری،  شوندیممندی هستند که در متن ظاهر نظام
در بطن امر  هادادهداشتن از  منزله فاصلهرویکردهای اصلی تحلیل گفتمان انتقادی، گفتمان را به

شفاف و تمرکز بر خود اندیشی هنگام تحقیق در نظر دارند.  اجتماعی، اتخاذ مواضع سیاسی

گونه که در قبل گفته شد، پینکوک تحلیل انتقادی گفتمان را کشف و در نهایت رفع نابرابری همان

تصحیح این »یک کمک به  :کندیمرا چنین بیان  اشیاصل. فرکالف دو هدف داندیماجتماعی 

کمک به افزایش »؛ و دو «توجهی نسبت به اهمیت تولید، حفظ و تغییر روابط اجتماعی قدرتکم

هوشیاری نسبت به اینکه چگونه زبان در حاکم شدن بعضی بر بعضی دیگر نقش دارد؛ زیرا که 

قادی گفتمان، خود ( درنتیجه، تحلیلگران انت4: 4232فرکالف، ) «.ری اولین قدم رهایی استاشیهو

و  ،زبان عامل تولید، حفظ و تغییر نابرابری اجتماعی است اعتقاددارندچون  نامندیم 4را انتقادی

 و افزایش هوشیاری مردم است. هاینابرابروظیفه او کشف این 

 روش مطالعه
به  تری نسبت، چهره شاخص و برجسته رویکرد انتقادی، نظریه و روش جامع9رویکرد نورمن فرکالف

ای برای تحلیل طور گستردههای تحلیل گفتمان انتقادی ارائه کرده که تاکنون بهسایر نگرش

(. در مطالعه 419: 4936های جمعی مورد استفاده قرارگرفته است )سلطانی، مطبوعات و رسانه

 حاضر نیز از آن استفاده شد.

 جامعه مورد مطالعه
مواضع جریان چپ پیشرو در ایران بود و با انتشار  ندهدهبازتابی نوعبهکیهان  56پیش از انقالب 

چندین نشریه پرطرفدار جانبی، در کنار روزنامه اطالعات به یکی از دو بنگاه مطبوعاتی ایران تبدیل 

(. همزمان با پیروزی انقالب اسالمی، این روزنامه به مالکیت بنیاد 419: 4936دار، شد )زر

به یکی از مؤسسات زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی ایران  مستضعفان و جانبازان درآمد؛ سپس

باشد. پس از یک دهه از انقالب اسالمی، با می هیفقیولتبدیل شد و سرپرستی آن بر عهده نماینده 

ی مطبوعاتی و هاگاهیپا، کیهان به یکی از 4972سرپرستی حسین شریعتمداری در سال 

در این  جهیدرنت)اصولگرا( بدل شد.  کارمحافظهجریان  ی هسته اصلی قدرت وهادگاهید دهندهبازتاب

، یعنی از اولین 4921ها از سرمقاالت روزنامه در خالل مبارزات انتخابات اسفند مطالعه نمونه

گیری ( تا روز انتخابات، با استفاده از نمونه21ماه روزهای اعالم نتایج احراز صالحیت نامزدها )بهمن

 ند.اآوری شدهعامدانه جمع

                                                             
1. Critica 

2. Fairclough 
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 گیرینمونه

به  ؛ و(419: 4936های کیفی، عامدانه است )فلیک، گیری در تحلیل گفتمان مانند سایر روشنمونه

گیری، گزینش متونی است که در آن فضای تخاصم درک پژوهشگر بستگی دارد؛ هدف در این نمونه

قالب متون انتخابی (؛ در نهایت در 416ها نشان داده شود )همان: و منازعات معنایی بین گفتمان

ها، چگونه از متون انتخابی برای طرد و حذف یکدیگر، به جهت به استیالی توان گفت که گفتمانمی

گیری، اشباع نظری است؛ یعنی کار کنند. معیار پایان کار در نمونهنظام معنایی خود استفاده می

یک مقوله  کردنمشخصکمکی به  های اضافی،پس نمونهیابد که ازآنگیری تا جایی ادامه مینمونه

(. در مقاله حاضر با 52: 4934رسند )ذکایی، پس مشابه به نظر میها از آن کنند و نمونهنظری نمی

ی ریگنمونه، با 4921منتهی به انتخابات اسفند  ماه کبررسی روزنامه کیهان، مقاالت منتشره در ی

 ناد انتخاب گردید.مراجعی جهت است عنوانبهنظری و هدفمند، شش مقاله 

 :هاداده لیوتحل هیتجزشیوه 

برای تحلیل گفتمان دستورالعمل واحدی وجود ندارد و هر رهیافت دستورالعمل خاصی را برای 

از رویکردهای تحلیل گفتمان در این مرحله براساس مبنای نظری  هرکدام کند.پیشنهاد می تحلیل،

چگونه باید عمل کنیم و چه  (مفاهیم مختلف آنگوید که در تحلیل گفتمان )در خود به ما می

تحلیل گفتمان، تحلیل  مقوالتی را مدنظر قرار دهیم. فرکالف تحلیل گفتمان را شامل سه مرحله

سه سطح توصیف، تفسیر و داند که عمالً شامل فرهنگی می -کردار گفتمانی و تحلیل اجتماعی

 .تبیین است

 
 (344: 9345زاده و طارمی، دی فرکالف )آقاگل: مدل تحلیلی گفتمان انتقا9نمودار 
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 توصیف )تحلیل متن(
مرحله »، 4«زبان و قدرت»( در کتاب 4227) ای تحلیل گفتمان انتقادی فرکالفر الگوی سه مرحلهد

واقع هر رخداد ارتباطی، یک متن در  های تفسیر و تبیین قرار دارد. درمرحله فرضتوصیف، پیش

. شودهای صوری متن پرداخته میای است که در آن به ویژگیصیف مرحلهو تو شودنظر گرفته می

های ایدئولوژیک میان متون در بازنمایی هایشود که چگونه تفاوتدر این سطح نشان داده می

زاده و طارمی، )آقاگل« شود.رمزگذاری می هادهند در واژگان آنمختلفی که از جهان ارائه می

دهد تا با توجه به ای تحلیل متن ابزارهای زیادی در اختیار محقق قرار میفرکالف بر (.923: 4925

که مسئله بررسی شیوه هدف و ماهیت مسئله، از آنها استفاده شود. در خصوص این مطالعه از آنجایی

توان از ابزارهایی که فرکالف در روزنامه کیهان است می طلبانطلبی و اصالحبازنمایی گفتمان اصالح

بازنمایی »ذیل عنوان  9«: تحلیل متن در پژوهش اجتماعیوتحلیل گفتمان تجزیه»اب در کت

کند، استفاده کرد. الزم به ذکر است وی برای بسط این مطرح می 9«کنشگران )کارگزاران( اجتماعی

شود ( استفاده 4227) 1لیوونمعنایی ون -شناختیکند که از الگوی تحلیل جامعهابزارها توصیه می

( 4934« )یارمحمدی»( که در این مقاله پس از بازبینی و مطابقت با مقاالت 415: 9119الف، فرک)

 باشند.( به شرح زیر می4931« )حیدری تبریزی و رزمجو»و 

ی صورتبهبه علل مختلف گفتمانی، تمام کنشگران )کارگزاران( اجتماعی در گفتمان،  :5ذکر / حذف

شوند )ذکر(، در عنوان عاملین عمل ذکر میی بهعبارتبهی( و طبیعی و مستقیم تصویرسازی )بازنمای

برخی موارد نیز بنا به دالیلی ممکن است کارگزاری و یا تمام کارگزاران از تصویرسازی بسته به 

ی از این بعض و بسته به مخاطبان در بازنمایی حذف شوند. تولیدکنندگان موردنظراهداف و منافع 

انند جزئیاتی که فرض بر آن است خوانندگان متن از قبل بر آن هستند م 7«غرضبی»ها حذف

ی روزنامه مشخطهای دیگر آگاهانه و عامدانه در راستای شود. حذفمربوط نمی هاآنیا به  اندواقف

. به اعتقاد فرکالف حذف کارگزاران ردیگیم)تولیدکننده متن( برای ایجاد تصور مورد نظر صورت 

 (.49-41: 4931یر است )حیدری تبریزی و رزمجو اجتماعی به دو صورت ز

                                                             
1. Language and power 
2. Analysing Discourse: Textual analysis for social reaserch (2003) 

3. Representations of social actors 

4.Van Leeuwen 

5. Inclusion / exclusion 

6. innocent 
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ها حذف شود، اثری از وقتی در بازنمایی هم کارگزاران اجتماعی و هم اعمال و رفتار آن :9کتمان

جانبه و . به چنین حذفی همهدینمایمو بازشناسی عامل عمل غیرممکن  ماندینم جابهحذف 

ای به کارگزاران اجتماعی مربوط در اشاره گونهچیهآن  جهینت درکه  ندیگویم« کتمان» اریعتمام

 شود.هیچ قسمتی از متن مشاهده نمی

یی از متن ذکر جا درکه کارگزار اجتماعی  است یزمانگونه دیگر حذف،  :2سازیزمینهپس

سازد. این نوع که ها را ممکن میکه شناسایی آن ماندمیشوند ولی اثراتی باقی می

توان با اطمینان زیاد حدس زد و کارگزاران، شود، عامل محذوف را میده مینامی« یسازنهیزمپس»

 شود.ها گرفته میی حذف شوند، توجه از آنکلبهرانی بیش از آنکه با به حاشیه

صورت ضمیر )من، او، ما، در این حالت سؤالی این است که آیا کارگزار از اجتماعی به :3ضمیر / اسم

 (.415: 9119فرکالف، )صورت اسم؟ و یا به شودیمتو، شما و غیره( یاد 

ی در یک قضیه )برای مثال کنشگر، اکنندهمشارکتعنوان آیا کارگزار اجتماعی به :9نقش گرامری

ی سوبهشود یا درون یک رویداد )برای مثال در یک عبارت به جار و مجرور: او پذیر( یاد میکنش

 (؟ )همان(.مان، دوستساراصورت ضمیر )دوستِ به یا هیالمضافصورت یک و یا به رفت( علی

معنایی اینکه چه کسی در بازنمایی یک عمل  -شناختیجامعه نظر از: 5نمایینمایی/منفعلفعال

شود یا داده می« فعال»، یا به کارگزاران اجتماعی نقش «پذیرنده»است و چه کسی « عامل»خاص، 

صورت نیروهای فعال ها در بازنمایی بهاست از حضور آن عبارت« یینمافعال»اهمیت دارد. « منفعل»

شوند ی بازنمایی مینحوبهکارگزاران اجتماعی « نماییمنفعل»و پویای درگیر عمل. از طرف دیگر در 

دارد  رمقولهیزنمایی دو گیرند. منفعلپذیرند و به خود میدهند یا آن را میگویی به عمل تن در نمی

 (:45: 4931جو )حیدری تبریزی و رزم

نمایی شده در بازنمایی موضوع و : کارگزار اجتماعی منفعل7سازیموضوع  -4

 گیرد؛هدف عمل قرار می

آورند که از نفع یا ضرر آن کارکرد می وجودبه: گروه ثالثی را 6سازیسهیم  -9

با  معموالًی سازموضوعسازی برخالف شناختی سهیمبرند و تظاهرات زباناجتماعی سهم می

 شود.همراه می اضافه فحر

                                                             
1. suppression 

2. backgrounding 

3. Pronoun / noun 

4. Grammatical role 

5. Activated / passivated 

6. subjectsd 

7. beneficialized 
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و کلمات در زبان ممکن است که دارای مؤلفه  هااسمی بازنمایی با طورکلبه :9شخص / غیرشخص

صورت چنان چه در تصویرسازی کارگزار به گریدعبارتبههستند؛ « انسان-»یا « انسان»+معنایی 

یا انسان نمایی  یسازیشخصانسان )نوع بشر( یعنی شخص جاندار بازنمایی شود در مقوله 

 ریغی یا رشخصیغصورت غیر انسان تصویرسازی شود در مقوله شود و چنان چه بهی میبندطبقه

 (:47-46های فرعی زیر را در نظر گرفت )همان: توان مؤلفهنمایی. میانسان

سازی اگر هویت فرد به هر نحوی مبهم بماند از نامشخص :سازیسازی و نامشخصمشخص -4

 ...(.مانند ضمایر مبهم )هرکس، فالن، برخی و شوداستفاده می

 .اندکه در ویژگی یا دیدگاهی مشترک زنندیافرادی را پیوند م پیوندزدن و پیوندزدایی: -9

 .شوندصراحت از دیگر افراد تفکیک مییک فرد یا گروه به: نکردنکردن و تفکیکتفکیک -9

تواند به دو صورت تصویرسازی شود یا یهویت م ازنظرکارگزار اجتماعی  :2بندیمقولهبری/نام

 شود که بر اقسام زیر است:اطالق می« برینام»خود که به آن  فردمنحصربهخاص و  براساس هویت

به  با توجه -5؛ «بیسَنَ»به رابطه  با توجه -1؛ «یررسمیغ» -9؛ «رسمینیمه» -9، «رسمی» -4

 «.عنوان»

ها ی شوند آنبندطبقهی کارگزاران اجتماعی از نظر فرکالف وقت :3نگرینگری / جنسنوع

تواند به گروه خاصی از می« دکترها»وار بازنمایی شوند. برای مثال وار یا جنسصورت نوعتوانند بهمی

ی به دکترها، همه دکترها طورکلبه( یا کنندیمیی که در یک بیمارستان خاص کار آنهادکترها )

 (.417: 9119فرکالف، )( نندیبیمود را در مرتبه خدایان اشاره داشته باشد )مثالً: دکترها خ

 هاافتهی
شود. توصیف متن، تفسیر، ها در سه مرحله ارائه میدر این مطالعه براساس رویکرد فرکالف، یافته

 تبیین.

 مرحله توصیف متن:
طلبان عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت، کیهان خصوصیاتی کلی برای اصالحدر مقاالتی که به

قبل آمد، مورد  که در با استفاده از راهبردهای تحلیل متن لیتفصبهبود که الزم است  کاربردهبه

شود بندی و ادغام تحلیل متون نمونه پرداخته میبه جمع ،اختصار تیرعا به نظربررسی قرار گیرد. 

دهای تحلیل متن، هویدا طلبان نزد کیهان، با توجه به راهبرتا تصویری کلی از شیوه بازنمایی اصالح

                                                             
1. Personal / impersonal 

2. Named / classified 

3. Specific / generic 
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شوند تا در ادامه عنوان نمونه در این مطالعه به ترتیب لیست میشود. در ابتدا مقاالت انتخابی به

 برای ارجاع به هرکدام از شماره نمونه استفاده شود.

 

 : مشخصات نمونه مقاالت انتخابی9جدول 

 انتشار خیتار مقاله عنوان ردیف

 بهمن 7 .رقابت دانیان از مطلبدروغ بزرگ! حذف اصالح 9

 بهمن 46 !زنندیچوب حراج م یبه منافع مل دانندیآبگوشت م دیکه توان ملت را تول یانیجر ینامزدها 2

 بهمن 97 !؟شوندیچرخ توسعه له م ری/ باز هم مردم ز تیاشراف یانتخابات زیخ 9

 اسفند 1 .دولت انیحام ستیونان مردم در لآب یخال یجا 5

 اسفند 5 .طلباصالح ستیل 9اصولگرا با  ستیل کیت داغ رقاب 5

 اسفند 7 .انتخاب خوب، انتخاب بد 6

 

 طلبانی اصالحکل اتیخصوص

روز  کی قاًی، دق«انتخاب خوب، انتخاب بد»که در آستانه انتخابات نگاشته شده  یامقاله :بد انیجر

صفت بد  ؛کندیم ادی« بد انیجر»از  گرایی،بارها، با رویکرد جنس آن متناز انتخابات، در  شیپ

 بیع یدارا»و فرهنگ دهخدا  شودیها، رفتارها ذکر مخواست زها،یاست که در باب چ ی)شر(، صفت

بد  انیجر نیشده است. در مقابل ا ادی« اخالق بد بد، ینامرغوب: هوا ن؛ییپا تیفیو نقص؛ باک

 است. هانیبا کهمسو  انیوضوح منظور، جرقرار دارد که به« خوب انیجر»

دروغ »در مقاله  داندیبزرگ م یرا دروغ هاتیردصالح یادعا حیصورت صربه هانیک: گودروغ

 کنندیطلبان مطرح مکه اصالح ییادعاسازی با موضوع ،«رقابت دانیطلبان از محذف اصالح بزرگ!

دارد تا نشان دهد که  یطلبان برشمرد و سعاصالح یرا برا ییهاصهیتا با آن خص ابدییم یبهانه خوب

جز  یزیادعا چ نیا: »سدینویم؛ همچنان که در این مقاله دروغ بنا شده است یبرمبنا انیجر نیا

 «.ستیرو ن شیانتخابات پ یآنان برا شدهیاز پازل طراح یادروغ بزرگ و قطعه کی

دو کلمه ادعا و با  ی زبانیمقاالت خود، با باز یتالش دارد در تمام هانیک یطورکلبهی: گریمدع

به مخاطب بقبوالند که  دهی عنوانی،با راهبرد نام« مدعیان اصالحات»مثالً در قالب  ان،یمدع

به قدرت  یابیدست یکه برا باشندیم اساسیب یو سراسر ادعا عملیب یطلبان همچون انساناصالح

 .کشندیدست م الحاتصا یاز ادعا و آرمان خود حت یابیو پس از دست باشندیاهل تظاهر و ادعا م

« طلباصالح یاسیفعال س پور،ییجال درضایحم» صورتدهی بهذکر نام و نام وهیش :تخصص فاقد

و  «یعلمئتیعضو ه»از ذکر عنوان  هانیدارد چون ک یررسمیغ وهیش در مقاله چهارم

الحات اص انیقصد دارد نشان دهد که جر قیحقا نیو با کتمان ا ورزدیامتناع م« شناسجامعه»
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 گرید ییکه در جا گونه. همانکندیبسنده م« طلبفعال اصالح»ندارد و به عبارت  یعلم دئولوگیا

با استناد به  هان،یمؤلف مقاله ک ی. بدون برنامه اقتصادشوندیصراحت آنها فاقد تخصص خطاب مبه

صالحات و برنامه ا انیجر نیاند قصد دارد بوجود آمدهبه یکه در بستر خاص یو عبارات تینامتنیب

 کند. «ییوندزدایپ» یاقتصاد

مشخص  یتیبا ن «یررسمیغ یدهنام»شیوه  مشاهده شد، طلبفعاالن اصالحهمچنان که در مورد 

رضا » یآقا اصولگرایی همچون در خصوص «یدهی رسمنام»شیوه  در همان مقاله،همراه است و 

هرکدام  ییدر بازنما کیهان نابرابر ویکردر دیمؤ ،«فیشر یدانشگاه صنعت یعلمئتیروستاآزاد عضو ه

اقتصادی آقای روستاآزاد، با توجه به  قولنقل کهی. درصورتبوددر متن  یاز کارگزاران اجتماع

، درنتیجه اعتبار سخنان وی تنها با شده «کتمان»تحصیالت تخصصی در رشته مهندسی شیمی، 

ی اگونهبه تیدر مقاله پنجم وضعازسویی دهی کیهان برای مخاطب مقبولیت یافته است. شیوه نام

 و بسنده شده شوندیبدون پ به ذکر نام ،«باکالمیز صادق» طلبی هماننددر مورد اصالح است که

 .استامتناع شده  زینی علم یتیشخصبرای  یعلمئتیعضو هعنوان از ذکر  یحت

در  یطلبان حتحاصال»با ساز و آواز در عبارت  ،طلبانخوردن نام اصالحوندیپ :طرب اهل

 در و «دانندیمردم م یشتیمع یهاساز و آواز را مقدم بر دغدغه زیخود ن یانتخابات یهاییگردهما

 نیا یسازبا موضوع رو نیا از ؛است یشتیمع یهاکه در برابر دغدغه شدهانیب یطور چهارم مقاله

مسئله  نیهد و ذهن مخاطب به اجلوه د اعتباریب اطلبان رمدار اصالحعبارت قصد دارد نگرش مردم

 .یمدارآوازند نه مردم و ها اهل سازمعطوف کند که آن

 نیحس از جانب است که یعبارت «میدموکرات مسلمان برالیما ل»عبارت  :رمسلمانیغ یهابرالیل

مقاله  همانندکرده تا  هیآن را دستما با استفاده از بینامتنیت هانیمطرح شد و ک 33در سال  یمرعش

 ند.معرفی ک «رمسلمانیغ برالیل» و «یوطن یهابرالیل»را  طلباناصالح ،مشش

 سیاسی کردیرو
طلبان برای نیل به مقاصد خود، رویکردی حزبی را از نظرگاه کیهان، در عرصه سیاسی کشور اصالح

ه طلبان نسبت داد، به کلیت اصالح«سازیکلیشه»کنند و بازنمایی کیهان از آن، در قالب دنبال می

 به شرح زیر بیان شده است. ی یافته،تسرافراد و احزاب  یتمامبهشده و در قالب امری کلی، 

 یطلبان در پشت پرده با نامزدهااصالح داردیاظهار م هانیکه ک ییآنجا: مسامحه و مدارا اهل

از  تیکنند و خبرها حکا لیخود را تکم یهاستیتا ل کنندیاند، مذاکره مشده دیکه تائ یمتعدد

طلبان دوستان اصالح رهیخود نشان بر آن دارد که دا نیدارد. ا یآت یدر روزها هاستیل نیا لیتکم

 به اهداف خود اهل مسامحه و مدارا هستند. دنیرس یدارند و برا ییتعامل باال رتباز است و قد
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صورت ها بهکه قصد ندارد به آن آوردیم انیسخن به م یسرتاسر مقاله دوم از کسان دری: ریارگی

 ینامردها»خبر  تریو از ت ستیبا ک هانیسخن ک یپرواضح است که رو لیمشخص اشاره کند، و

. باشدی( مدیام ستی)ل یطلباصالح انیجر یبا نامزدها یسخن و یمشخص است رو...« که  یانیجر

 زین هانیانتخابات ک نیاست که در ا لیدل نیصورت مغرضانه به ابه یاجتماع گزارکتمان کار نیا

 یریارگی زین اناتیجر ریو از سا ستندیطلب ناصالحات، الزاماً اصالح انیجر یقبول کرده که نامزدها

 شده است.

قصد دارد تا  هانیک ،در آستانه انتخابات در مقاله پنجم: قرض ارانیو استفاده از  تیهو بحران

؛ با این ندبنمایا یهیبد یضوعاصالحات را مو ستیدر ل هاانیجر ریسانمایندگانی از  یریکارگبه

از رکود و بحران  یناش ،دیام ستیل ی تکمیلبرا یقرض صورتبه یریارگیموضوع  استدالل که

در آنجا اذعان  .ستیرفع نقابل لهیوس نیبد بوده هرچند این بحرانتشتت آرا  نیهمچن ،تیهو

نیروهای خودی  یجابه انیابه اصولگر کینزدگمنام، حتی افراد  یهاچهرهاز  یریارگی که داردیم

عدول »دلیل این امر را  نمایی آنها(،)با فعال طلباناصالح یبدنه اجتماعکه از زبان  اندشده متوسل

اصالحات به  انیجر یاصل یهاتیشخص» . به این دلیل کهکندیماعالم « از آرمان اصالحات یقطع

 «.دانکرده یاصول را قربان ،ییگراجهینفع نت

 وندیوضوح با مجلس ششم پاصالحات را به انیجر ینامزدها ی:خینظر تار از هیرو رییتغعدم

 انیجر نیا یبه نامزدها کجایمنتسب کرده است  ربازیو تمام اتهامات که به آن مجلس از د زندیم

در  یخینظر تار از هیرو رییتغدادن عدمنشان هان،یمقاالت ک یاز اهداف کل یکی. دهدینسبت م

 نیا هانیرخ نداده است. ک یرییتغ انیجر نیو رفتار ا عمالدر ا نکهیحات است و ااصال انیجر

 ،یبا مفسدان اقتصاد ینظام، فساد و همکار هیعل خروج» :دهدیاتهامات را به مجلس ششم نسبت م

چون  ،بدتر است کایمجلس ششم، از کنگره آمر یرانیامصوبات ضد ،یهراسکایآمر ،ییگرادشمن

مقاله  نیدر چند هانیکواضح است که . «شده است یبرداریمجلس ششم کپ یاز رو کایکنگره آمر

کرده و این امر  میصراحت سهاتهامات به نیدر ا زیرا ن دیام ستیل ینامزدها ،«یسازمیسه» قیاز طر

« لیست اصالحات و اعتدال»؛ چراکه این لیست در مقاله پنجم کندیمیون نیز صدق اعتدالدر مورد 

 .است ذکرشده

 هایو استراتژ هااستیس

طلبان را های انتخاباتی اصالحتا بتوان از منظر کیهان استراتژی آوردهمطالعه حاضر بستری را فراهم 

طلبان قائل شد که هایی را برای اصالحمشخص کرد. در جریان این انتخابات کیهان، استراتژی

 ساخت.یدا میاندازی کلی را بر مخاطب هوهرچند کلی بودند ولی چشم
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رفع  ی؛ تالش براشتدا یاصالحات در پ انیجر یبرا یدیجد انیمع در مقاله چهارم ی:طلبقدرت

 نیمردم. ای هااز دغدغه یعدم آگاه ،یپرداختن به اهداف حزب ،یبازیاسیگر، سفتنه یاحصر عده

ی توجهیب با ی،خواهمنفعت انیجر نیتنها هدف ا ییاند که گوخورده وندیباهم پ یاگونهمعناها به

 یآگاه یطلبان که از دغدغه مردماصالح»ااز  چرا که .باشدیم ستیل نیا گراییتخصص آنها به

خود اقتصاددان  ستیتا در ل رودیتوقع نم نیاز ا شیاند برا در نظر گرفته ینداشته و اهداف حزب

 .«است که فاقد تخصص مربوطه هستند نیعمده ا لینداشته باشند و از دال

 ابراز نیطلبان چناصالح یانتخابات یخود را از ابزارها لیدر مقاله ششم تحل هانیک: کار یابزارها

 یینمامظلوم یبا چاشن»که  «حضرت امام )ره( یهاحمله به ارکان نظام و آرمان» عمل: دداریم

انتخابات،  از شیپ «یینمامظلومخود» یاستراتژ ،طلباناصالحبرای معتقدند  نی؛ همچن«همراه است

استفاده  فیحر ی خود از تخریبهایناکارآمد هیتوج یبرا ،است و پس از انتخابات یرأ کسب یبرا

و  «یینمامظلوم» ،«یینمااهیس» :داندیم نیچن اها رکار آن یابزارها تینها . درکنندمی

 .«یسازهیحاش»

 کارگزارانطلبان و اصالح
طلبان با بررسی رابطه اصالح قرار گرفتررسی موضوعی که در چندین مقاله کیهان مورد ب

عنوان نمونه سوم مورد بررسی قرار گرفت و رابطه کارگزاران بود که در این مطالعه یک نوشتار به

 زیر بازنمایی شده است. صورتبهدو این

 فیتوص «تیاشراف زیخ»در مقاله سوم حضور کارگزاران را به  هانیک: سلطه کارگزاران تحت

 نیدر ا ترندکیطلبان نزدکه به اصالحکه کارگزاران  داردیمقاله اظهار م یدر ابتدا و کندیم

آورند؛ و در ادامه پا  ها را تحت سلطه خود درکنند و آن تیریطلبان را مدانتخابات قصد دارند اصالح

خورده گرهبه کارگزاران  دیام ستیو ل جمهورسیطلبان و رئاصالح تیریمد دیگویگذاشته م راتررا ف

گذاشته است. معتقد است که  شیقبضه کردن مناصب قدرت را به نما یها براآن یورزاست و طمع

 ی. رواندشده هایاند که حاضر به اطاعت از کارگزارانافتاده یطلبان به چنان فالکتمشخصاً اصالح

 مردم را دارد. یسازنهیزمست و قصد پسهایبا کارگزاران متنسخن 

 ان و دولتطلباصالح

طلبان را قرین دولت روحانی کیهان از ابتدای دولت یازدهم با تأکیدات فراوانی تالش داشت اصالح

 دو، بازنمایی شد که در ادامه آمده است.بداند؛ اما سامان این ارتباط منازعاتی نیز بین این

به  ازدهمیبه دولت  طلباننگاه اصالح وهینمونه پنجم ش دری: امثابه رحم اجارهبه ازدهمی دولت

دادن نشان یاصطالح خودساخته، برا نیا باشد؛یم ینگرشده که جنس هیتشب «یارحم اجاره»
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شده است.  یمتجل دیام ستیانتخابات در ل نیاصالحات از دولت است که در ا انیجر یاستفاده ابزار

 دونیا وندیو پنموده  دیکطلبان تأهمدست شدن اعتدال و اصالح واصرار دارد بر مسئله اتحاد  هانیک

طلبان به دولت نگاه که اصالح است موضوع نیبر ا هانیک دیتأک یعبارتبداند. به یهیبد یرا امر

طلبان و همچنان بر اتحاد اصالح تینها در یاز دولت هستند. ول یدنبال سهم خواهدارند و به یابزار

 .دهدیم یجا یاسیهندسه س کیدر ن را دارد و آ دیتأک انیگرااعتدال

اصالحات  انیاست که مشخصاً جر نیا یایعبارت گو نیمقاله چهارم اول یابتدا در: دولت متحدان

وجودآوردن رکود ندارند و در به یرونق اقتصاد یبرا یادولت همدست هستند و برنامه انیبا حام

تا عرصه را  دشویم کیتفک هاستیل ریوضوح از ساطلبان بهاصالح ستیهستند. ل میسه یاقتصاد

معتقد  یاصالحات نسبت دهد. و انیو جر ستیل نیرا به ا یفراهم و اتهامات ستین لینقد ا یبرا

محض و  یازدهیهردو طرف بود امت تیکه موردحما یها تنها همانند برجامآن یاست هدف انتخابات

 و هیعمال خود را توجا نیقصد دارند ا یو واه یتوخال یهااست که با دادن وعده گانگانیفعاالنه به ب

 باز کنند. یمل منافع یواگذار جهت یمعاهداتها و برجام لیتحم یراه را برا

 یندیخبر ناخوشا» دیگویصراحت مبه هانیمقاله چهارم ک دراست:  طلباصالح یروحانحسن 

به  یبخش تیعبارت هو نیا .«یو متحدان و یحسن روحان ران،یطلب ااصالح جمهورسیرئ یبرا

با متحدان خود  یانتخابات قصد همکار نیکه در ااست طلب اصالح کیعنوان به یروحان

 .داردطلبان( )اصالح

 ارتباط با عوامل خارجی

هایی طلبان را غیرخودیسازی، اصالحشیوه کلیشه طلبان باکیهان برای بازنمایی چهره اصالح

 خصوصاً ) هانیک مقاالتچنان در آن هاشهیکلاند. این به غرب گراییده و دهیبر هایخود ازکه  داندیم

 یهیبد یامر، ارتباط آنها با عوامل خارجی «سازیطبیعی»طی فرایند  که شدهمقاله ششم( تکرار 

 شود.ود. در ادامه اسلوب این بینش در عبارات زیر خالصه میش انگاشته

ان را برشمرد و طلبقصد دارد مشخصات اصالح هانیک کهیهنگام: رانیدر ا لیاسرائ هیسرما

آن را  اهویکه نتان یانیکدام است؟ جر انیجر نیاما مشخصات ا»که  داردیصراحت اعالم مبه

 .داندیم «رانیدر ا لیاسرائ هیسرما»

 ریو سا «یسیبیب یشبکه سلطنت»ادعا دارد که  هانیک: گانهیب یهارسانه تیحما مورد

 یحام جهیدرنت کنندیم بیدوره ترغ نیدادن در ا یچون مردم را به رأ گانهیب یهارسانه

 انیاصالحات را جر انیکه جر یلیاز دال یکی هانیک گانهیب یهارسانه تیحما طلبان هستند.اصالح

 لیو دل کندیم تیها حما( فعاالنه از آنیفارس یسیبی)ب گانهیب یهااست که شبکه نیا نامدیبد م

که اجبارًا  می. گفتراستیرا پذ هاتیحما نیعالنه ااصالحات منف انیاست که جر نیادعا ا نیصحت ا
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در روز قبل از انتخابات( از  یانتخابات غیتبل تیبه قانون انتخابات )ممنوع یظاهر یبندیپا برازا یبرا

 اصالحات است. انیجر یهرچند پرواضح است که مقصود و کندیاستفاده م «نیا» ریضم

ها نیز از راه رسید و پدرجد تکفیری کهلل کرد تا اینتع قدرآناین جریان »: تیبا وهاب همنوایی

ها خواست به آیات عظام جنتی، خواندن تمام مردم ایران و شیعیان، از آن« مجوس»دیروز ضمن 

حمایت چنین موجود پلیدی از یک جریان سیاسی و سکوت آن  ...! مصباح و یزدی رأی ندهند

و  یسعود ونینظرات گذشته و حال وهاب انیب با ،«وندزدنیپ»با شیوه  «آور نیست؟جریان، شرم

ت صراحاند، بهمجلس خبرگان پرداخته یاصولگرا ینامزدها یبه مخالفت با برخ هایسعود نکهیا

با  انیجر نیا وندیو پ تیرضا یاصالحات را به معنا انیقصد دارد سکوت جر هانیک شود کهدیده می

 .کند یتلق تیوهاب

مشخصات این جریان کدام است؟ جریانی »: کایآمر ریم از تحقخش ،یخود ریتحق ی ازخشنود

تفنگدار مسلح آمریکایی  41داند. جریانی که وقتی می« سرمایه اسرائیل در ایران»که نتانیاهو آن را 

ها را مقتدرانه دستگیر و سپس های کشورمان تجاوز کرده و حافظان امنیتِ همین جریان، آنبه آب

سرایی کردند. این جریان از تحقیر خودی سپاه پرداخته برای متجاوزان مرثیهآزاد کردند، به تقبیح 

در خدمات فانی جای کشور خود، شود. این جریان بهخشنود و از تحقیر شیطان بزرگ خشمگین می

و « سازیموضوع»با استراتژی را  هویتی باال مشخصات متون، «و مصالح و منافع آمریکاست

 یریگگروگان انیاز رفتار دولت در جر یکه ناش شمردیاصالحات برم نایجر یبرا، «سازیمشخص»

 .باشدیها مفرستادن آنو بازپس فارسجیدر خل ییکایسربازان آمر

 صراحتخود در همدان که در نمونه دوم آمده به یدر سخنران یعتمداریشر :کایآمر کنصافجاده

برای  «کنصافجاده» نقش کا،یآمر سلطه استی، در س«سازیمشخص»بخشی به شیوه هویت با

و در مقابل  بوده کایها تشنه رابطه با آمرو معتقد است که آن دشمریمبررا  کایآمری هااستیس

 جز سازش ندارند. یالعملعکس کایآمر
 

 مردمطلبان و اصالح

لبان به طکه دیدگاه اصالح شددر مقاالتی که از کیهان مورد بررسی قرار گرفت، موارد زیادی دیده 

شد؛ تا حدی بود که در تیتر مقاالت نیز مشهود بود و یم، بازنمایی دونیامردم و چگونگی تعامل 

، قصد داشت «سازیطبیعی»توان چنین برداشت کرد که کیهان با تکرار و استفاده از فرایند می

 موارد زیر را عنوان کند:

به  دانندیآبگوشت م دیکه توان ملت را تول یانیجر ینامزدها»دوم  مقاله تریت: به مردم یابزار دید

مدار در حال قوت گرفتن است که مردم یانیاست که جر نیا یایگو «زنندیچوب حراج م یمنافع مل



  87 8931زمستان ، اول شماره، اولدوره                                                      جامعه شناسی فرهنگ و هنرفصلنامه علمی 

ملت  یدر آستانه انتخابات چشم به رأ وجود نیا با یول رندیگیکم ممردم را دست ییو توانا ستندین

 انتخاب کنند.حضور در مجلس  یها را برادارند تا آن

طلب توهین و تحقیر نگرانی مردم در خصوص معیشت در جناح اصالح»: نسبت به مردم هتاک

در « مردم ینگران ریو تحق نیتوه»کاربرد عبارت  «.تاریخ تکوین این جناح دارد اندازهبهای سابقه

 ا دارد.معن انیدر ب حیو تصر دیعنوان مبتدا در جمله نشان از تأکنمونه شماره چهار، به

 سطح تفسیر )کردار گفتمانی(

تحلیل گفتمان انتقادی استفاده  فرکالف از مرحله تفسیر جهت نامیدن یک مرحله از مراحل

« شودهم تفسیر متن را شامل می مرحله تفسیر، هم فرآیندهای مشارکین گفتمان و»کرده است که 

 (.923: 4925زاده و طارمی، )آقاگل

موقعیتی را تفسیر  ال بیان این مطلب است که مفسرین چگونه بافتدنبدر مرحله تفسیر به وی

، فرکالف در مرحله یطورکل. بهکندیو چگونه این تفسیر، نوع گفتمان مربوطه را مشخص م کنندیم

در این مرحله، فرکالف چند  .کندیتفسیر به بافت موقعیتی و نوع گفتمان و نظم گفتمانی اشاره م

 :(999: 4962فرکالف، اند از )که عبارت دکنیسؤال اساسی مطرح م

 چیست؟ ماجرا

های نامزدهای انتخابات مجلس ، شورای نگهبان نتایج بررسی صالحیت21ماه  ماهیدر روز آخر د

شد. از آن روز تا حتی روز پیش از انتخابات، کیهان نهایت تالش خود را به کار بست تا دهم اعالم 

به این مسئله بود که  مربوطی کیهان هاتالشنمایاند. ماجرای این باز طلباناصالحی خاص از اچهره

طلبان ، موفق ظاهر نشدند و حسن روحانی با حمایت قاطع اصالح29اصولگرایان در انتخابات سال 

نفوذ بر  برعالوه، اصولگرایان تالش داشتند تا 21بر مسند ریاست جمهوری نشست. در انتخابات 

رو ذ گسترده خود را بر مجلس دهم، همچون گذشته، تداوم دهند؛ ازاینی، نفورانتخابیغنهادهای 

بازنمایی  تررهیتطلبان را هرچه ی و نهادی خود را به کار بستند تا چهره اصالحارسانهتمام ابزارهای 

 بمانند. داردانیمکنند، بل خود بتوانند 

 چه کسانی درگیر آن هستند؟
که  اول، هسته مرکزی جریان اصالحات گروه االت کیهان بودند.در این ماجرا افراد زیادی درگیر مق

ی آن در دوران دولت اصالحات و مجلس ششم حضور داشتند؛ گروه دوم هاتیشخصبارزترین 

طلبان، گروه سوم شخص ی اصالحگذاراستیسشورای  خصوصاًطلب در این انتخابات، فعاالن اصالح

ی جریان اصالحات در این انتخابات که در قالب لیست حسن روحانی و دولتش؛ گروه چهارم نامزدها

طلب نبودند ولی درگیر ی از این افراد اصالحتوجهقابلامید به مردم معرفی شدند؛ هرچند تعداد 
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وارد  ،سهیمقا اریعنوان عبه زیرا ن ییلگراواص انی، جرندیفرااین در  هانیالبته ک بازنمایی کیهان شدند.

 بود.منازعه کرده 
 

 

 ها چیست؟میان آن روابط

که این پرسش مطرح است بنا به مناسبات قدرت، فاصله اجتماعی و دیگر مواردی که در هنگامی

 های فاعلی نگریسته شود.جایگاه اند، باید با پویایی بیشتری بهشدهموقعیت موردنظر تعیین و تثبیت

که شورای  صورتنیاشتند. بهصورت جناحی در انتخابات شرکت داطلبان بهدر این انتخابات اصالح

 22طلبان بعد از اعالم نتایج احراز صالحیت کاندیداها به این نتیجه رسد که گذاری اصالحسیاست

حسن روحانی با شورای رابطه  ییاند. ازسوشده تیدرصد از نمایندگان این جناح ردصالح

در آن انتخابات  ؛گرفت ودتری به خجدی شکل 29طلبان در انتخابات گذاری و سایر اصالحسیاست

طلبان یعنی محمدرضا عارف به نفع حسن روحانی از کارزار انتخابات کنار رفت و تمام نامزد اصالح

ای زعم خود چهرهنتیجه حسن روحانی که به طلبان از وی حمایت کردند. درتشکیالت اصالح

 طلبان دفاع کند.که از اصالح ستدانگراست، بر خود واجب میاعتدال

 

 نقش زبان در پیشبرد این ماجرا چیست؟

های زبانی هستیم و کیهان با استفاده از امکانات فاده فراگیر از تکنیکتشاهد اس در مقاالت کیهان

و حضور اندک  گسترده تیصالح زبان قصد دارد با استداللی بسیار ابتدایی و ناموجه قضیه رد

که با  صورت نیا ا و به نفع اصولگرایان برگرداند؛ بههرا نادیده بگیرد و فضا را علیه آنطلبان اصالح

 اذعان بهو  4933سال  حوادث خوانش خود از دوران اصالحات، مجلس ششم و کشیدنپیش

آمارها دور نگه دارد.  و را از حقیقت هاطلبان، ذهنبرای اصالح خاصی یهای انتخاباتاستراتژی

 نامناسب رموجهیغ هیبه توج «گرفتنه»و  «فتنه» تیتمانناگفیبا استفاده از ب مثالًدیگر، عبارتبه

 معظم رهبر از هم یفراوان ینامتنیب روابط از نیهمچن. بپردازد مجلس در حضور یبرا آنها بودن

از  یهدفمند یهادهیاستناد به گز با نکهیا چه کردند؛یم استفاده خود یمدعا اثبات یبرا انقالب

 ییجناح اصولگرا یبراقدرت  مناسبات حفظ یراستا در هگذشت متون یهایسخنرانعبارات و 

تواند فرم خاصی از های قبل، نشان داده شد که یک رسانه چگونه میدر قسمت د.پرداختنیم

 ی سوگیرانه بازنمایاند.اگونهبهریزی کند تا واقعیت را بازنمایی کارگزاران اجتماعی را طرح
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 سطح تبیین )کردار اجتماعی(

که کردار گفتمانی  ماهیت کردار اجتماعی کردنمشخصردار اجتماعی هدف عمده، در تحلیل ک

گونه که هست و تأثیرات ی برای تعیین چرایی بودن کردار گفتمانی است، آناهیپاو  بخشی از آن

که:  داردیدر توضیح این مرحله بیان م فرکالفباشد. کردار گفتمانی بر روی کردار اجتماعی، می

که چگونه ساختارهای اجتماعی،  دهدینشان م عنوان کنشی اجتماعیتوصیف گفتمان بهتبیین، با »

تأثیرات بازتولیدی بر ساختارها دارند، تأثیراتی که  ها چهو اینکه گفتمان بخشندیگفتمان را تعین م

ی در این مرحله، طورکلبه(. 945: 4962)فرکالف، « شوندیمنجر به حفظ یا تغییر آن ساختار م

قق باید گفتمان را در چارچوب مبارزات و در بستر قدرت بررسی کند. فرکالف این مرحله را در مح

 (.951کند )همان: قالب سه جنبه در مورد یک گفتمان اصلی مطرح می

 عوامل اجتماعی:

چه نوعی از روابط قدرت در سطوح نهادی، اجتماعی و موقعیتی در شکل دادن این  -

ای است که اند کینهن تأثیرگذار بودهودهی این متاصلی که بر شکل عناصر گفتمان مؤثر است؟

رقم زد و ادبیات جدیدی را وارد عرصه  33سال  ی دارند کهحوادث از انیکیهان و خصوصاً اصولگرا

افرادی معقتد است بندی هستیم که کیهان شاهد بروز این جبههدوره سیاسی ایران کرد. در این 

حق حضور در  ،حضور و نقش فعال داشتند 33ان( که در حوادث سال طلباصالح خاص طور)به

گر، زمینه را برای سایر عنوان فتنهطلبان بهزاویه دید کیهان به اصالح عرصه سیاسی را ندارند.

کند. از طرفی رابطه نزدیک کیهان با ن شاهد آن هستیم فراهم میوکه در این مت یاتهامات

دارد تا با حضور دوباره مثل شورای نگهبان، کیهان را بر آن می اصولگرایان و نهادهای حکومتی

طلبان و قوت گرفتن این جریان در عرصه سیاسی کشور به مخالفت برخیزد و به طرفداری از اصالح

 تعبیر کند.« دروغ بزرگ»طلبان را گسترده اصالح تیشورای نگهبان ادعای ردصالح

 ها:ایدئولوژی

اند دارای خصوصیت شدهای که مورداستفاده واقعنهچه عناصری از دانش زمی -

ها و حامیان اصولگراست که با بودجه دولتی، با کیهان یک از بارزترین رسانه ایدئولوژیک هستند؟

 کیهانسخن  یرو .این سمت را بر عهده دارد 4969مدیرمسئولی حسین شریعتمداری که از سال 

که  فرد یا گروهی معنا و در تعبیری کلی، بدین ؛طلبان به معنای عام استباألخص با اصالح

نقطه اتکا و  4933حوادث  خواهد بود.طلب اصالح در ذیل گفتمان اصولگرایان غیرخودی بپندارند

ای قصد عنوان دانش زمینهچیزی که کیهان بهبود؛ اصولگرایان و کیهان  ی برایجدید یدستاویز
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یعنی برای « اندها را رفتهطلبان تاکنون همه راهحاصال»کند این است که  منتقلدارد به خواننده 

قصد دستیابی به  طریقی هر هو ب زدهصواب و ناصوابی دست  کار دستیابی به قدرت به هر

 های مجلس را دارند.کرسی
 

 تأثیرات:

اجتماعی و موقعیتی  یجایگاه این گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح گوناگون نهاد -

طلبان طلبان، با توجه به سابقه حزبی و بینش افراد، اصالحگذاری اصالحشورای سیاست چیست؟

هر فرد غیرخودی را  ،هرچند کیهان و اصولگرایان؛ نفر اعالم کرد 91شده را حدود صالحیت تأیید

پس از رد  رودهند. ازاینمینسبت  ،طلبجناح اصالح غیر خود، همانسازی به غیریتطی فرایند 

قانع نشده و بدون اعتنا به این  ی اصولگرایانهااستداللاز طلبان اصالح رده،ی گستهاتیصالح

 ،طور قانونی به شورای نگهبان مراتب اعتراض خود را رساندند، چه از طریق حسن روحانیاتهامات به

شورای نگهبان »بر اینکه طلب منتشر کردند مبنیحزب و تشکل اصالح 2ای که چه از طریق بیانیه

. در ادامه انتخابات نیز (، وبسایت روزنامه اعتماد4921، وحیدیان« )تجدیدنظر کند هاتیصالحدر رد 

، از فعالیت هاانیجراز سایر « یارگیری»این جریان با ارائه لیستی واحد، هر چند بقول کیهان با 

 جدی بازنایستادند.

و در فضای سیاسی  این مبارزات در سطح اجتماعی آیا این مبارزات علنی است یا مخفی؟ -

به در مصاحبه جمهور نیز حتی رئیسفعاالن جناحی،  برکه عالوهطوریبسیار گسترده و علنی بود به

 ها در این زمینه قلم زدند.این مبارزه دامن زد و تمامی روزنامه

شیوه بازنمایی  ای هنجاری است یا خالق؟آیا گفتمان یادشده نسبت به دانش زمینه -

گو خطاب دروغ برای مثال ها رااست چون صریحاً آن خالقصورت کلی در این مقاله بهطلبان اصالح

صورت صوری اتهام به شتبا استعانت از آمار قصد دا کیهان، یمدر بطن مقاله شاهد ییازسو. کندمی

از طریق » شود کهطلبان قائل میخود را توجیه کند؛ و از طرفی یک سیاست انتخاباتی برای اصالح

. کند ینیبشیپاستراتژی جریان اصالحات را  شتو قصد دا« انتخابات دارند الیه قصد حضور در سه

توان چنین نتیجه گرفت کیهان و اصولگرایان با رویکردی درنهایت با توجه به سطح توصیف، می

 د.طلبان بودنخود، نسبت به اصالح موردنظری انهیزمخالق، بلکه در پی تثبیت قدرت و دانش  اگرنه

آیا در خدمت حفظ روابط موجود قدرت است یا در جهت دگرگون ساختن آن عمل  -

در جهت حفظ روابط قدرت قصد دارد با  بازنمایی کیهان که تمقاله پیداس در سراسر این کند؟می

به خوانندگان  رابطه با مفسدان اقتصادی و ... ،گو، دروغگروارد ساختن اتهامات قدیمی ازجمله فتنه

ند که این جناح صالحیت حضور در عرصه سیاسی کشور را ندارد و با منفعل سازی جناح والببق

 .از هرگونه نقصان جلوه دهد مطهرها را اصولگرا آن
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 گیرینتیجه

کیهان را بررسی  روزنامهی از متن فرکالف، مقاالت لیتحل یبا استفاده از راهبردهامقاله حاضر 

خالل انتخابات دهمین دوره در  را توضیح داده است.طلبان اصالحاز  شدهییبازنماو تصویر  ، نموده

گران، یی همچون لزوم ردصالحیت فتنههاگزارهکیهان با مطرح ساختن  مجلس شورای اسالمی

در این انتخابات معرفی کرد.  طلباناصالحو حضور گسترده  نامثبت سازنهیزمدولت روحانی را 

را با خصوصیاتی و معانی همچون  طلباناصالحه کیهان، دهد کنشان می هالیتحلبندی جمع

« رمسلمانیغ یهابرالیل»، «بد انیجر»، «اهل طرب»، «فاقد تخصص»، «گرمدعی»، «دروغگو»

 هیرو رییتغعدم لیدلبهدانسته که « و مدارا مسامحهاهل »توصیف کرده است؛ از طرفی آنها را 

 اصطالحبهو استفاده از یاران « یارگیری» قیاز طری خود و درگیری با بحران هویت، خیتار

ی و تحت ارتباط عوامل خارج لهیوسبهاند. درنهایت اینکه آنها ، وارد میدان رقابت شده«قرضی»

، با کاربست «به مردم یابزار دید»اند تا با هتاکی و ، بر آن شدهکارگزاران حزبو  یروحانسلطه 

در عرصه  «یسازهیحاش»و  «یینمامظلوم» ،«یینمااهیس»، «یبازیاسیس» همچونهایی استراتژی

 انتخابات حضور یابند.

مخاطبان را  یانهیو دانش زم کندیرا به مخاطبان القا م ییخود، معناها یدئولوژیبا توجه به ا هانیک

 ییبازنما هیدر نظرکه  یسازشهیکل یبا استفاده از استراتژ معانی نیا .دهدیها شکل منسبت به آن

 یرا کنش یساز شهیکل ی. هال استراتژنددشبرساخته  ،یبرساخت ییبازنما کردیبا رو ه ول آمدها

 هادهیو جهان ا یاست که براساس آن جهان ماد یندیفرا یساز شهیدرواقع کل داند؛یمعناسازانه م

. دهدل شک کیدئولوژیا یاز جهان را براساس باورها یتا مفهوم شودیم یبندطبقه هادهیا یدر راستا

 یجهان ماد ییآن بازنما یاست که ط یندیفرا به مثابه یسازیعیطب ،ییبازنما گرید یاستراتژ

خاص را  کیدئولوژیا یبازنمودها ،یسازیعیطب. »شوند تلقی یعیکه طب شوندیعرضه م یصورتبه

به  یدئولوژیاعنوان به یعنی کند،یشفاف م ریها را غآن لهیوسنیو بد آوردیدرم میصورت عقل سلبه

   .(51: 4962)فرکالف،  «شودینمه ها نگاآن
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Abstract 

  Since the beginning of the revolution, in political arena of the Islamic Republic of Iran, 
two Reformists and Principlists have been struggling to win power. This faction and 

struggling shows their appearance more campaigning in elections. During the campaign, 

each political faction in addition to introduce themselves intend to represent another in 

such a way as to maintain the power relations in self-interest. After the victory of Hassan 

Rouhani in the 2013 elections, the reformists came back to the country's executive 

power; On the other hand, the conservative’s faction entered the reformist campaign in 

2013 to maintain power in the legislature, Reformists who had a diminished presence in 

the Islamic Consultative Assembly after the sixth parliament. Consequently, the 

Conservatives faction had been using their power in order to maintain the power 

relations. One of the most important kinds of these media is Keyhan newspaper, serious 

and Conservative-oriented media. In this regards during the 2016 elections, the Keyhan 
focused on the reformist representation and published several articles. Hence, the study 

was to evaluate and review the reformist manner represented in the Keyhan during the 

February 2016 elections. 
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