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(تبيين جامعه شناختي عامليت  عامليت انساني و گفتمان انقالب اسالمي ايران
  )89تا خرداد  76انساني و تحوالت معنايي آن از خرداد 

  **يسن نظر، حدكتر بهرنگ صديقي

  چكيده
اين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه هدفش بررسي و تبيين جامعه شناختي عامليت انساني در گفتمان انقالب اسـالمي ايـران بـا    

. و تغيير ايم را محور بررسي قرار داده» انسان«بوده است. با اين هدف مفهوم  1389تا خرداد  1376تأكيد بر دوره تاريخي خرداد 
گفتمـان و روش تحليـل انتقـادي     نظريـة ر گستره منظومه معنايي دو گفتمان اصالحات و محافظه كار با تكيـه بـر   و تحول آن را د

 يشه مسلط و عامليت بخش هر دورهاند با محور قرار دادن ه. در اين راايم گفتمان در پنج دوره حساس از اين دوران بررسي كرده
 ةتماني با شناخت و بررسي نظام زباني و معنـايي، متـون و گفتارهـاي عمـد    گف هبردهايدر قالب تحليل درون متني و تشخيص را

بـراي  و  وليد ايدئولوژيك رقيب را شناساييتا فضاي گفتماني و ت ايم يشه رقيب را در قالب تحليل بينامتني بررسي كردهاند سياسي
 هر دوره در قالب تحليل برون متنيدر  ،اند فتهيا 1در درون شان توليد و هژموني ها شناخت بستر و زمينه اجتماعي كه اين گفتمان

. همچنين در تبيين معنايي عامليت سـوژه مطلـوب هـر دوره بـا     ايم به بررسي زمينه تاريخي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي پرداخته
تار ري از منظـر عامليـت/ سـاخ   نظـ ي مطـرح در خصـوص عامليـت انسـاني بـه تبيـين       هـا  هينظرگفتمان و همچنين  نظريةتكيه بر 
  .ايم پرداخته

اين تبيين در پايان انواعي از تيپولژي سوژه مطلوب را در دوران مورد بررسي در قالب افق گفتماني هر دوره به روي ما گشـوده  
عـدالت طلـب    ةقانون گراي اسـتبداد گريـز، سـوژ    ةاز: سوژه آزادي خواه انسان مدار، سوژ اند ين آنها عبارتتر است. كه عمده

  مقاوم استبداد ستيز. ةتكليف مدار آزادي گريز و سوژ ةمذهب مدار، سوژ
ي عمده هر ها مؤلفه ،امكان تطبيقي براي تبيين و درك بهتر عامليت انساني در گفتمان انقالب اسالمي ايرانبا بهره گيري از نهايتاً 

  .ايم هكردوره را در اين خصوص مطرح و جمع بندي 

  ها كليد واژه
  .ان، انسانعامليت، گفتمان، قدرت، زب 

    

                                                           
  ايران.دانشكده علوم اجتماعي، رودهن،  ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمي، علمي تهيأعضو * 
 ، ايران.واحد رودهن ،شگاه آزاد اسالميكارشناس ارشد جمعيت شناسي دان **
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  مقدمه
انسان همواره در طول تاريخ كانون مركزي بسياري از تحـوالت بـوده اسـت و بـه همـين سـياق       

ي ديني و غيرديني و سياسي و غيرسياسي و... نيز بـوده اسـت.   ها موضوع بسياري از مكاتب و مشرب
شأن انسـان نبـوده    اما اين كانوني بودن اهميت موضوع انسان به معناي كانوني بودن قدر و منزلت و

چند كـه بسـياري از نقـاط عطـف و      هر .اند يش نرفتهرتي اين دو لزوماً همپاي يكديگر پاست. به عبا
اين تنها  ،اند تحوالت تاريخي با موضوعيت انساني و با ادعاي نجات انسان و احياي دوباره آن رخ داده

ز ابزارهاي مشروعيت ساز فكري و شعارگونه و سطحي اين تحوالت با استفاده ا ،عيني ،جلوه ظاهري
لبـد شـكافي   توان به كا مي فرهنگي و ايدئولوژيك بوده است و تنها با غور در پس اين نقاب است كه

بر بست اي  طرفه ريا در حد سعي و غور خويشو همچون غواصي در قعر د عناصر دروني آن پرداخت
  د.كرو ماهياني از جنس معاني صيد 

 توجه به خاستگاه خود، نه تنها سرنوشت يك ملت را به لحاظ تاريخي تغييـر هر انقالبي در دنيا با 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و... را نيـز در سـطوح    ي دروني از جمله مسائلها ودهبلكه شال ،دهد مي

تا عمق جان و  ها ين اين انقالبتر د. به نحوي كه روح برخي از راديكالساز مي دگرگونخرد و كالن 
  كند. مي تعييننيز زندگي را آنها به كند و مسير نگرش  مي رسوخ قلب افراد

شگرف و آخرين انقالب قرن بيستم بود كه بيست سال آخر ايـن  اي  انقالب اسالمي ايران پديده«
انقالبي در « طور كه فوكو گفته است: قرن را تحت الشعاع خود قرار داد. انقالب اسالمي ايران، همان

انقالبي فرهنگي بود كه  ي اقتصادي و سياسي صرف نداشت؛ها هانقالب ريش بود. اين» عصر بي روح
گشت و تأثيراتي عميق بر پيكر اجتمـاع   مي ي آن به سنت و فرهنگ ديرين ايران اسالمي بازها ريشه

ايران در دوران معاصر بر جاي گذاشت. اين انقالب فرهنگي تنها نظام سياسي را دگرگون نكرد، بلكه 
اي  يشـه اند و يي رفتـار هـا  ر فرهنگ به وجود آورد. انسـانهايي جديـد سـاخت، شـيوه    تحولي عميق د

يي جديد در سـاحت علـوم انسـاني    ها براي انسانها توليد كرد، و بر اين اساس، به توليد دانش يجديد
  .)14: 1387(سلطاني،  »پرداخت.

تـاريخي، بـدون    يبنيادي و ظهـور نقطـه عطفـ    ياز نقطه نظر مطالعات فرهنگي، گفتگو از تحول«
متغيرهـاي جامعـه    .تواند گمراه كننده باشد مي مالحظه ساختارها و امكانات تحولي در عرصه فرهنگ

تواند به تحول در نهادهاي اجتمـاعي و سياسـي    مي شناختي با واسطه فرهنگ و نظام و ذخاير معنايي
  بيانجامند.

   مي شناختي را مسلمجامعه شناسان، تحول در عرصه فرهنگ به تبع متغيرهاي جامعه 
دهنـد.   مـي  ديـد قـرار  تر انگارند، در حالي كه مطالعات فرهنگي اين اصل پيش انگاري شده را مورد

امـا ايـن تحـول براسـاس امكانـات و       ،دشـو  مي تحولمفرهنگ همواره با تحول در عرصه اجتماعي 
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تمسـك بـه    د. اين نكته به آن معناست كـه بـه جـاي   ابفرهنگ تحقق ي ةمحدوديتهاي دروني عرص
 صر به فـرد ي جامعه شناختي در زمينه تحوالت اجتماعي و سياسي، بايد مميزات ويژه و منحها تعميم

  .)11: 1384(غالمرضا كاشي، » وضعيت مورد مطالعه را بررسي كرد.
دانست كه زمينـه   يتوان گفتمان انقالب اسالمي ايران را وضعيت منحصر به فرد مي با اين وصف

و مناسبات را به وجود آورد. اين گفتمان منحصر به فرد در تحوالت منحصـر بـه    بسياري از تحوالت
اين تحول آبسـتن   .توان تحول در نظام معنايي دانست مي را آنهاشكل گرفته است كه يكي از  يفرد

  يك گفتمان جديد، با رژيم جديدي از حقيقت بود.
عامليـت  «محوريت موضوع  و 89رداد تا خ 76با تأكيد بر دوره تاريخي خرداد  سعي دارد گرپژوهش

به تبييني جامعه شناختي از تحوالت معنايي سـوژه بپـردازد.   » انساني و گفتمان انقالب اسالمي ايران
تكيـه بـر رويكـرد گفتمـاني      وساز اين تحوالت ي تاريخي و بسترها شرايط و زمينهاين تبيين با درج 

  صوص آمده است.ي در اين ختر مقدور خواهد بود كه البته شرح دقيق
  بيان مسئله

اول  :به دو نكتـه قابـل توضـيح برمـي خـوريم      ،اگر به طور دقيق موضوع پژوهش را مطالعه كنيم
انقالب اسالمي  1اينكه بايد بدانيم منظورمان از انسان چيست تا بتوانيم دركي از عامليت او در گفتمان

سر راست بـراي   آيد هرگز پاسخي مي بعداًايران داشته باشيم. اگرچه ما در اين پژوهش به داليلي كه 
مرتبط اي  براي نزديكي به ذهن با طرح چند پرسش ابتدايي بدون پاسخ و مكاشفه اين پرسش نداريم،

 يي كـه در ذهـن و ضـمير خـود    هـا  با موضوع شايد بتوانيم اين داليل را به صورت ضـمني بـا پاسـخ   
  ه برشماريم:گون توانيم اين مي را ها آوريم درك نماييم. پرسش مي

  ـ منظور از انسان چيست؟
  ـ انسان ايراني، فرانسوي يا آمريكايي كيست؟

  ـ انسان آمريكايي يا فرانسوي دوران انقالب كيست؟
  ـ انسان ايراني دوران انقالب كيست؟ و هدفش چيست؟

ـ اين انسان در چه شرايطي دست به انقالب زد، خواستار تغيير كدام وضعيت بود؟ وضـع مطلـوب   
  رد نظر او چه بود؟مو

                                                           
) 266: 1382آورد. (خالقي،  مي . گفتمان: گروهي از بيانها كه صحبت دربارة موضوعي خاص در لحظة به خصوص از تاريخ را براي زبان فراهم1

تواند گفته شود  مي هارچوبي نسبتاً منسجم براي آنچهي داللتي كه درمجموع چها به تعبيري دقيق تر گفتمان عبارت است از كليتي ارتباطي از رشته
ي معنايي و عملي ها دهد. مفهوم گفتمان تمايز ميان ذهن و عين را برنمي تابد و مشتمل است بر جنبه مي تواند صورت گيرد تشكيل مي و اعمالي كه
 دهند كه خود سخن مي يستماتيك موضوعاتي را شكلهمچنين اعمالي هستند كه به طور س ها در نظر فوكو گفتمان« ).300: 1999(تورفينگ، 

و در فرايند اين سازندگي  اند گويند. گفتمانها صحبت درباره موضوعات نيستند و هويت موضوعات را تعيين نمي كنند، بلكه سازنده موضوعات مي
www.SID.ir  )11: 1387(فركالف، » مداخله خود را پنهان سازند.
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از خود بپرسـيم و  در اين باره توانيم  مي يي است كهها تنها بخش كوچكي از پرسش ها اين پرسش
توان گفت كه در اينجـا بنـا بـه خواسـت روش      مي اما ،البته در اين مقال درصدد پاسخ به آنها نيستيم

  ست خواهيم يافت.د اكتشافي پژوهش به پاسخ برخي از آنها
تـاريخي بـا در نظـر     يبنيادي و ظهور نقطه عطف يگفتگو از تحول ،ر مقدمه هم آمدهمچنان كه د

  گرفتن ساختارها و امكانات دروني يك فرهنگ ممكن خواهد بود.
گوييم هر انقالبي تنها با تحول در شكل روبناها و سطوح عيني سياسـي و اقتصـادي و...    مي وقتي

طلبد بدين معناست  مي ام معنايي و ذهنيت جمعي راشكل نمي گيرد بلكه قبل از هر چيز تحول در نظ
 ايـم  كه وجود يك نظام مبدأ معنايي و فرهنگي حاكم بر ذهنيت جمعي قبل از اين تحوالت را پذيرفته

خواهيم مختصات نظام معنايي جديـد يـا مقصـد را بشناسـيم يـا در       مي و با توجه به اين امر است كه
بايد قبل از هـر چيـز منظورمـان از عامليـت انسـاني را      خصوص موضوع پژوهش ناگفته پيداست كه 

مشخص نماييم. آيا اين مستلزم تعريفي جامع و مانع از انسان است؟! تعريفي كه به عنوان شـاخص و  
 شاخصـي تواند معيـار و   مي از انساناي  د آيا حقيقتاً يك تعريف لغت نامهكرمعيار بتوان از آن استفاده 

و  هـا  گونه است پس دليل اين همه جنجال اگر اين ؟ن در تاريخ باشدبراي صدق و كذب معناي انسا
ي تاريخي بر سر موضوع انسان چيست؟ آيا اين منازعات بيهوده نيستند؟ و آيا اين ها و تالطم ها تنش

و  هـا  و حكومـت  ها معيار قطعي و مسلم شده خود بيانگر ميزان تخطي و تجاوز و انحراف افراد و گروه
پس دليل اين همه تشتت آرا و عقايد و اختالف نگرشها در باب  ،ر پاسخ مثبت استمكاتب نيست؟ اگ

طيفـي   :انـد  انسان چيست؟ آرا و عقايدي كه در منتهاي اختالف خود در دو سر يك طيف واقـع شـده  
 پنـدارد و وجهـي متـافيزيكي بـه زنـدگي اش      مـي  انسان را موجودي الهي و مقدس و جانشـين خـدا  

ف آن انسان را موجودي زميني و غيرمقدس با گوشت و پوست و استخوان و بخشد و طيفي برخال مي
د. حال اگر موجوديت اين دو طيف كلي را بـا  دان مي محدوديتهاي دوران عمرش محدود به تواناييها و

توانيم در حد فاصل اين دو، كثرت معاني متعدد نزديك به ايـن دو   مي شدت اختالفشان قبول نماييم،
 يآوريم. هر كدام از اين معاني مشروعيت خود را در يك نظـام فكـري و ايـدئولوژيك    طيف را در نظر

پس به طور يقين با كثرت معاني در باب انسان مـواجهيم و ديگـر نمـي     .سازند مي مختص به خود بر
صورت  اين چه در غير ،دكردر طول تاريخ صحبت اي  توان از يك انسان با تعريف خاص و معيار شده

  نمايد. مي ه پژوهشي از اين دست بيهوده و بي ثمراصل هرگون
تـوان بـه جـاي صـحبت از يـك نظـام        مي بنابراين با فرض قبول پلوراليسم معنايي در اين زمينه

د كه انسان در آن به عنوان كنشگري با سـاختارهاي خـاص خـود بـه     كري معنايي ها معنايي، از نظام
پـردازد. پـس شـناخت     مـي  گر ساختارهاي جامعه خودتعامل و ستيزه و رقابت با ديگر كنشگران و دي

سـازد و بـراي شـناخت هـر نظـام       مي منظومه معاني ما را به معنا يا معاني متعددي از انسان رهنمون
www.SID.ir
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د تا بتـوان بـه كنـه معـاني و     كرو عناصر زباني حاكم بر آن نظام معنايي را درك  ها معنايي بايد نشانه
  اعي دست يافت.تحوالت آن در يك شبكه پيچيده اجتم

چرا و در چه زمان و مكاني  ،پس انسان نه يك معنا، كه معاني متعددي را بسته به اينكه چه كسي
را گيرد. همين نكته است كه رابطه زبان شناسـي بـا جامعـه شناسـي      مي گويد به خود مي از او سخن

زبـان امـري اجتمـاعي    « توان در يك جمله خالصه كرد و آن اين كه مي كند. اين رابطه را مي برقرار
  .)20: 1387(صديقي، » است

حال با مدنظر قرار دادن وضعيت سوژه در گفتمان اوليه و كلي انقالب اسالمي و پـذيرش تنـوع و   
 راو عامليت او  در زمينه انسانها و تعارضها ، به لحاظ تاريخي اوج تفاوتتكثر معاني درون گفتماني آن

نه تنها تحليلـي از تحـوالت ايـن دوره تـاريخ      خصوصدر اين  توان آغاز دوران اصالحات دانست. مي
بلكه به طور اخص بازتاب ايـن تحـوالت    ،شود مي نوع و چگونگي عامليت انسان ارائه به لحاظايران 

در سخنرانيهاي  89تا خرداد  76در قلمرو زماني خرداد را معنايي در دو گفتمان اصالحات و اصول گرا 
دهـيم. الزم اسـت    مي مدنظر قرار عاتي دو رئيس جمهور اخير ايرانمطبو عمده و گفتارهاي سياسي و

مطلوب گفتمان  ةاين پژوهش در حقيقت به كمك ابزار تحليل متون، تيپولوژي سوژدر گفته شود كه 
شد. چرا كه معرفي و شناخت خواهد  حرمطكالن انقالب و خرده گفتمانهاي اصالحات و محافظه كار 

يـك از ايـن    ي هـر ها تفاده از ابزارهاي ديگري از جمله مصاحبه با خود سوژهمستلزم اس سوژه نهايي
جا سـخن از سـوژه يـا عامليـت سـوژه       لذا هر .ست كه مورد نظر اين پژوهش نبوده و نيستها دوران

ل متون مربوط به هر يـك  رسد در تحلي مي مطلوبي است كه به نظر ةمنظور همان سوژ ،مطرح است
ليل متني در سازمان معنايي اين متون مندرج است و اين پژوهش به واسـطه  ها در بخش تحاز گفتمان

 معرفـي و ژة مطلوب هـر گفتمـان را كشـف    ي صورت بندي شده در اين متون، تيپولوژي سوها مؤلفه
رسد بررسي تحوالت تاريخي اين دو خرده گفتمان (اصالحات و اصول گرا) در  مي د. به نظركرخواهد 

يت او را بـه  ب اسالمي تحوالت معنايي سوژه مطلوب و نوع و چگونگي عاملدرون گفتمان كلي انقال
كه اوج درگيريهاي لفظي و كالمي اين دو با شروع گفتمـان اصـالحات آغـاز     كند. چرا مي خوبي بيان

 توان گفت موجوديت پنهان خود را آشكار ساخت و ايـن دوره را بـه لحـاظ تـاريخي     مي شد و در واقع
اين پـژوهش رويكـرد    توجه به همين امر، پژوهشگر دردر اين زمينه دانست. با  توان نقطه عطفي مي

تا بتواند سوژه و تحوالت معنايي آن در گفتمان انقالب اسالمي از منظـر  است ده كرگفتماني را اتخاذ 
ي رقيب و متعارض مندرج در اين ها عامليت/ ساختار به طور عام، و تحوالت معنايي در خرده گفتمان

البته با محوريت سپهر معنايي و فرهنگي و برگـرفتن مطالـب و    و دكنن به طور خاص را تبيين گفتما
سخنرانيها و متون مطبوعاتي و گفتارهاي سياسي عمده دو رئيس جمهـور اخيـر ايـران در خصـوص     

  موضوع پژوهش.
www.SID.ir  توان چنين برشمرد. مي ها راآغازين مطرح شدند كه برخي از آن ييها با اين وصف پرسش

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 شناختي عامليت ... // عامليت انساني و گفتمان انقالب اسالمي ايران (تبيين جامعه 122

گفتمان انقالب اسالمي در چه بستر يا منظومه معنـايي شـكل گرفـت؟ و بـه طـور كلـي خـود         ـ
  بسترساز كدام منظومه معنايي بود؟

  ـ نقش انسان در پيدايش اين گفتمان تا چه حدي و چگونه است؟
يش ها و آزادي ها رد. محدوديتداه وضعيتي فتمان از نظر عامليت/ ساختار چمطلوب اين گ ةـ سوژ

  معناست؟ به چه
  ـ تحوالت معنايي در باب انسان و عامليت او ناشي از كدام تحوالت تاريخي است؟

ي رقيب يا متعارض مندرج در گفتمان كالن انقالب اسـالمي از سـوژه و   ها ـ روايت خرده گفتمان
  كنند؟ مي عامليت او چيست؟ و جايگاه او را چگونه مطرح

گذارنـد و   مـي  ه معنايي اين گفتمان بر يكديگر تأثيرـ جريان قدرت و زبان چگونه در بستر منظوم
دو رئـيس   ي عمـدة هـا  سـي و مطبوعـاتي و سـخنراني   انسان در گفتارهاي سيا خصوصتجلي آن در 

  جمهور اخير ايران چگونه است؟

  اهداف تحقيق
  گونه بيان كنيم. ي پژوهش خود را به تلخيص اينها اكنون شايد بتوانيم هدف
  ي آن در پيدايش گفتمان انقالب اسالمي.ها يي و عناصر و ويژگيـ شناخت كلي نظام معنا

  .ـ شناخت نقش انسان و تأثير آن در پيدايش اين گفتمان
ساختار و عناصر ن انقالب اسالمي از منظر عامليت/ـ سير تحوالت معنايي سوژه مطلوب در گفتما

  دروني آن. ةسازند بر
(ايدئولوژيك) بـا سـاختارهاي گفتمـان مـدار در     ي فكري و اجتماعي ها ـ كشف رابطه بين ديدگاه

و... اين دوره در خصوص موضوع مورد نظـر (بـا محوريـت گفتارهـاي سياسـي و       ها متون، سخنراني
  مطبوعاتي دو رئيس جمهور اخير ايران در سپهر سياسي دو گفتمان اصالحات و محافظه كار).

ي زباني و ارتباط ها چرخش قدرت و بازيي نهفته زباني و معنايي در سايه ها ـ كشف و تبيين اليه
  ي اجتماعي در خصوص سوژه انساني و عامليت او.ها تنگاتنگ با رفتارها و ديدگاه

  چهارچوب نظري
يي كه از ها نظريهي مطرح درخصوص موضوع پژوهش خواهيم پرداخت. ها نظريهدر اين بخش به 

  نگرند. مي خود به انسانخاص خود و در چارچوب نظام فرهنگي و معنوي و سياسي  ةزاوي
  :مشخص كردرا به شرح زير  ها نظريهتوان رويكرد  مي ين تقسيم بنديتر در اولين و ساده

  د.نبين مي يي كه انسان و عامليت او را در يك نظام طبيعيها نظريهـ 
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در يك صورت  تر سياسي و به طور عام -يي كه انسان و عامليت او را در يك نظام الهيها نظريهـ 
  د.ندان مي بعدالطبيعيما

كنـد و او را بـه    مـي  يي كه انسان و عامليت او را در يك نظام قانوني ـ عقالني جستجو ها نظريهـ 
  د.نشناس مي مثابه فاعل شناسا و سوژه داننده

كننـد و مـرگ او را    مـي  يي كه انسان را از مقام فاعل شناسا و سوژه داننده و آگاه ساقطها نظريهـ 
  ند.دار مي اعالم

تـوان   تر مي تيب داد. مثالً به طور عامتر توان مي رسد كه دسته بنديهاي ديگري نيز مي البته به نظر
در نظام فرهنگي  هانآاز  كيد. كه هر كرانسان را محصول يا پيامد چهار پارادايم كلي تاريخي قلمداد 

  د.سازن مي بخشند و جايگاه او را متمايز مي و معنوي خاص خويش به انسان معنا
  داند. مي پارادايمي كه انسان را محصول عوامل طبيعي و محيطي اطرافش .1
  داند. مي پارادايمي كه انسان را محصول يك نظام ديني و مابعد الطبيعي .2
  داند. مي ي و پيشرفتفناورپارادايمي كه انسان را محصول علم و دانش و خرد ـ  .3
اجتماعي و بـر سـاخته از يـك منظومـه معنـايي و       و در نهايت پارادايمي كه انسان را موجودي .4

و گزينشي به حساب اي  سليقه ها داند. اما از آنجا كه ممكن است اين دسته بندي مي زباني و فرهنگي
كي دخـل و  انـد  آيند و در مورد دقيق بودن آنان اتفاق نظري حاصل نشود، بنا را بر اين گذاشتيم كه با

ي آن، به سمت و سـويي  ها و با كمي اغماض در مورد كاستياي  تصرف در اين دسته بنديهاي سليقه
برويم كه دربرگيرندة بيشترين اتفاق نظر و اشتراكات فكري باشد. در اين صورت هم مقبوليت و هـم  

شود. عالوه بـر آن، كثـرت ايـن     مي ي مختلف حاصلها ي از حيث منظرها و ديدگاهتر مشموليت عام
  تفهيم موضوع پژوهش حاضر خواهد بود. كمك شاياني به بسط و  ها ديدگاه

را در سه پارادايم عام تاريخي، سنت، مدرنيتـه و پسـامدرنيته معرفـي    ي موجود ها اگر بتوان نظريه
ي و در سپهر سياسـي ايـن سـه پـارادايم تـاريخ      موجود ة معنايي انسان و مفاهيمتوان عصار مي ،دكر

  ها نهفته است كشف نمود.نكه از عامليت انساني در تاريخ آ ي متعدديها روايت
 ةهـا را در زيـر مجموعـ   كرد. آنتوان در سه پارادايم كلي زير خالصه  مي ي مطرح راها دسته بندي

  داد.قرار يكي از اين سه 
  عامليت انسان در نگرش سنت -2-1
  عامليت انسان در نگرش مدرن -2-2
  عامليت انسان در نگرش پست مدرن -2-3

دارنـد و انسـان در درون هـر     مـي  عرضـه را به انسان ش خاص خود ه پارادايم تاريخي نگراين س
يابد در واقـع انسـان    مي و طبيعتاً عامليت او نيز مطابق با آن تعين پارادايم، معناي خاص خود را دارد. www.SID.ir
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 مورد نظر اين سه، محصول نهايي آنهاست. اين كار مقدماتي در دو سطح عام و خـاص، مـا را يـاري   
در مـورد   هـا  يشـه اند كلـي در تـاريخ  اي  اظ حائز اهميت است كه ما را با مقدمهكند و اول بدين لح مي

گيرد؛  مي انسان، نه لزوماً انسان ايراني آشنا سازد و در اين سطح بيشتر، مشتركات انساني مد نظر قرار
انسان فلسفي منهاي مليت و هويت تاريخي خاص او. يعني  تر انساني جهاني با هويت جهاني يا دقيق

خواهـد و هـدفش چيسـت؟ انسـان      مي چگونه موجودي است؟ چه ها نسان در هر يك از اين پارادايما
سياسي كيست؟ و چه تحوالتي معنا و مفهوم انسان را دستخوش تغيير قرار داده است؟ اين تحـوالت  

 -خود بستر ساز گفتمان جديدي در مورد انسان به طور عام بوده است كه از سه دريچة عمـدة سـنت  
ن و پسامدرن قابل روايت است. دوم از اين نظر كه اين رويكرد كالن محور و عام ما را به سمت مدر

 كنـد. در ايـن سـطح بيشـتر، اختالفـات و تفاوتهـا رخ       مي و سوي رويكرد خرد محور و خاص هدايت
لكـه از  نمايد. اين بدان معنا نيست كه ما به دنبال بيان اختالفات انسانها و مقايسه آنهـا هسـتيم، ب   مي

منطق و طبيعت اين اختالفات به نظامهاي گفتماني متعددي پي خواهيم برد كه اين اختالفـات را در  
. هر يك از اين گفتمانها در دل تاريخ بر سـاخته از يـك نظـام فرهنگـي معنـايي      اند دل خود پرورانده

سياسـي   -اجتمـاعي  خاص خود هستند و لذا انسان و مفاهيم متعدد و متكثر آن نيز بر ساخته از نظام
نضج يافته است. به عبارت ديگر، مفهوم و  معناي انسان از  ها متكثري است كه در درون اين گفتمان

توان گفت انسان ايراني در گفتمان  مي يك جهت درون گفتماني است و از جهتي برون گفتماني. پس
معنـوي خـويش اسـت. در    انقالب متأثر از جهان پيرامون خويش و متكي به غناي فرهنگي و ذخاير 

 گفتمان بر خواسته از يك نظام فكري و معنوي با ذخاير فرهنگي خاص خود كه انسان مدنظر خود را
نمايد. بدين معنا كـه در چـه    مي ي معنايي مندرج در اين گفتمان ضروريها سازد، شناسايي شبكه مي

نساني كه بر سـاخته از محـيط   رسد. ا مي فرهنگي و در چه نظام معنايي، چنين انساني به منصه ظهور
  دروني و بيروني خويش است. 

 ،در اين پژوهش فرهنگ را به دليل وجه معنايي برآمده از زندگي اجتماعي حـائز اهميـت دانسـتيم   
 ةي درهـم تنيـد  هـا  زيد و عامليت خـود را از شـبكه   مي چرا كه انسان با ذخاير فرهنگي و معنوي خود

  گيرد. مي معنايي در گفتمان خود
ي حيـات  ها از طرفي بين خود و ديگر عرصه ،ذهن جمعي ةهنگ به عنوان شبكه معنايي سازندفر

كند.  مي بين خود و انسان و ساختارهاي اجتماعي و سياسي اش پيوند برقرار گريد اجتماعي و از طرف
براي  تعاملي در نظر گرفتيم. واي  رابطهرا ي حيات اجتماعي ها از اين رو رابطه فرهنگ با ديگر عرصه

 پسـا سـاختارگرايانه  و نسبت برقراري آنها با انسان از دو رويكـرد سـاختارگرايانه و    ها تبيين اين رابطه
. البته با مفروض قرار دادن انسان در متن فرهنگ، به صورتي خالصه به اين دو روايت ايم سود جسته

  .ايم در مورد انسان و عامليتش پرداخته
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انسان محصول و محصـور در جهـاني از    ،كيه بر زبان شناسي سوسوردر رويكرد ساختارگرايانه با ت
در رويكـرد سـاختارگرا وجهـي    » زبـان «اگر بپـذيريم كـه    معاني بر ساخته از زبان قلمداد شده است.

انديشد كـه در هئيـت زبـان     مي ييها معنايي از تجلي عرصة فرهنگ است و انسان با واژگان و گزاره
ديـد در قالـب   تر يي كه بيها منشأ معنايي واژگان و گزاره«د بپرسيم كه يابند، بي درنگ باي مي تجسم

ميـان معنـاي واژگـان و زنـدگي اجتمـاعي      اي  تـوان رابطـه   مي شوند چيست؟ آيا اساساً مي زبان بيان
علّي است؛ به اين معنا كه مـثالً شـرايط   اي  تشخيص داد؟ اگر پاسخ مثبت است؛ آيا اين رابطه، رابطه

تعيين كنندة زبان است؟ به عبارت  تر يا به تعبيري كلي ها كنندة معناي واژگان و گزارهاجتماعي تعيين 
تعـاملي ميـان سـپهر    اي  رابطـه   ديگر، آيا بايد زبان را بازتابنده شرايط اجتماعي دانست، يا اين رابطـه، 

كيـه  سـاختارگرايانه بـا ت   و در رويكـرد پسـا  ) 82: 1387 (صـديقي،  » اجتماعي زندگي و زبـان اسـت؟  
محصول گفتمان و شرايط اجتماعي خويش اسـت و زبـان    ،انسان فراتر از زبان ،ميشل فوكو يشةاند بر

براي بيان معاني مندرج در گفتمان. كانون پسا ساختارگرايي، زبان قالبي است  ، خودنيز در اين رويكرد
از طريـق زبـان، مـا    سـازد.   مي است؛ در كل، زبان امكان و جود معنا را تعريف و در عين حال محدود

شويم. به تعبير پساساختارگرايي، ذهنيت از طرق بـي   مي ي مستقل ساخته و پرداختهها چونان ذهنيت
 شمار كردار گفتماني (عمل صحبت كردن، متن، نوشتن، ادراك، برهان آوري و كالً بازنمـايي) شـكل  

فوكـو راهكارهـاي   ). «11،12: صـص 81تابسـتان  -اجتماعي شمارة پـنج  -گيرد (فصلنامة سياسي مي
ديد قرار داد و مدعي شد كـه  تر ي قانون مند ذهن را موردها مكتب ساختار گرايي و به خصوص انگاره

را بايد يگانه و بي مثال اي  ي ذهن و عين منشي ويژه و بي همانند دارند. به نظر او، هر پديدهها پديده
فوكـو بـا راهبردهـاي كسـاني چـون      » انگاشت و از اين رهگذر خصلتهاي ويژة آن را بهتر درك كرد.

ي اومانيستي و ها استراوس، ژاك الكان و لويي آلتوسر هم صدا بود كه بر نوعي گذار از گرايش -لوي
ي اومانيسـم را كـه   هـا  ذهن مدار تأكيد داشتند، همه اين متفكران در پي آن بودنـد تـا پـيش انگـاره    

تحقيقات بود، زير سؤال ببرند. يعني فاعليـت  ين آنها قرار دادن ذهن و آگاهي انسان در كانون تر مهم
يشه و عمل، كه اصل مسلم فلسفة مدرن از دوران دكارت به بعد بود بـراي نخسـتين بـار    اند انسان در

تحليل كـرد.  » مرگ پديد آورنده«ديد قرار گرفت. فوكو نيز اين رويكرد را در آموزه معروف به تر مورد
ي برون ذات، از ها و فاعل شناسنده (سوژه)، فراگردها و پديده ساختارگرايان، به جاي تأكيد بر ذهنيت

: صـص  1389(ضيمران،   »اجتماعي را اساس كار خود قرار دادند.-جمله عوامل و هنجارهاي فرهنگي
 ه انسان وبآن و ارتباط يافتن  شبا توجه به متن مندي مقوله فرهنگ و خصلت متلون و متكثر). 6و7

رويكرد گفتماني ديـدن را بـا طـرح     ،عي و معنابخش آن در هر گفتمانيي حيات اجتماها ديگر عرصه
ي ميشل فوكو، پشـو و فـركالف بـه عنـوان     ها يشهاند از هرينظگفتمان برگزيديم. در طرح اين  نظريه

يشـه فوكـو كـه    اند ديم. البته با تأكيد بيشتر بركرين صاحب نظران اين عرصه استفاده تر برخي از مهم
  ي ديدن را پي افكند.اساساً طرح گفتمان
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بـه   ،زبان و قـدرت  و در تبيين رابطةي اها يشهاند در نظر گرفتن فوكوي اوليه و ثانويه و براساسبا 
يده و فوكو بـه پايـان خـود رسـ     ةيشاند عصر روشنگري در ، انسانديم و اينكهكرمفهوم گفتمان تكيه 

محصول يا متعلق  بلكهآگاه نيست. داننده و خود ،كه ديگر فاعل شناسا انسان ديگري متولد شده است
خويش است. در ادامه با طرح گفتماني ميشل پشو بـه عنـوان يكـي ديگـر از      1سامان دانايي اپيستمه

در شناخت مواضع مخالف و متعـارض در گفتمـان    ،صاحب نظران اين عرصه و تأكيد او بر ايدئولوژي
وكوست و اهميت كار او نسـبت بـه ديگـر    ي فها يشهاند به رويكرد فركالف رسيديم كه بسيار متأثر از

 ابزارهاي تحليل زباني كـه از تحليـل انتقـادي گفتمـان بـه دسـت       را نه تنها به لحاظ صاحب نظران
ديـالكتيكي سـاختار و گفتمـان     ةرابطـ  ةتأكيـد بـر گفتمـان مقاومـت در عرصـ      دليلبه بلكه دهد  مي

  برشمرديم.
كردنش با انسان و سـاختار  بط ترمو متعاقب آن به دليل نگرش ديالكتيكي ميان گفتمان و ساختار 

ي مختلف ها گفتمان در تبيين عرصهفركالف به رات اين دو بر يكديگر و رويكرد انتقادي و تأثير و تأث
دهـيم. ولـي ايـن     مـي  از جمله زبان و قدرت و ايدئولوژي، روش او را در اين پژوهش مورد تأكيد قرار

بلكـه   ،ي تحليل گفتماني ديگر بي نيـاز ببينـيم  ها ر را از روشبدين معنا نخواهد بود كه پژوهش حاض
ـ  از جمله رويكرد الكالومـوف بـه دليـل   از ديگر رويكردها  ،ممكن است با توجه به نياز موسـع   ةنظري

  كيبي اتخاذ خواهد شد.تر رويكردي راينو بناباجتماعي شان در تحليل گفتمان استفاده شود  -سياسي

  روش پژوهش
يـك  كـه   گيرد روش تحليل انتقادي گفتمان است مي پژوهش مورد استفاده قرار روشي كه در اين

اره آن توضـيح خـواهيم   و به نوعي با مباني نظري اين پژوهش كه دربشود  مي وبسمحروش كيفي 
از الگـوي كلـي خطـي يعنـي     «روش كيفي برخالف روش كمي  . اما مقدمتاً بايد گفتارتباط دارد داد

، ارزيابي اعتبـار پيـروي   ها ، تفسير دادهها ي كردن، نمونه گيري، گردآوري دادهنظريه، فرضيات، عمليات
  )111، 1388(فليك، » نمي كند.

پـژوهش حاصـل يـك     ةدر روشهاي كمـي نتيجـ  «كه است  ديگر تفاوت روش كيفي و كمي اين
را  هـا  هجمع آوري داد ةو نحو ها گر پيش از آغاز كار، فرضيهمه پيشاپيش تعيين شده است. پژوهشبرنا

توان دريافت كه كدام فرض پيشيني نفي يـا اثبـات خواهـد     مي كند و پيش از آغاز پژوهش مي تعيين
 ي كـار پـژوهش را اجمـاالً مشـخص    ها قگر هنگام شروع كار، افي كيفي، پژوهشها شد. اما در روش

 هـا  ت دادهو مستمراً اهداف را بر حسـب مقتضـيا   رود مي پيشد، اما همواره با يك افق گشوده ساز مي
  .)37: 1384(غالمرضا كاشي، » كند. مي بازسازي
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 تدوين روايت و ديدگاهي به جهان كه در آن پنهان اسـت تعيـين   راتيب ادراك ما از جهان تر بدين
  شود. مي كه بر ساخت اجتماعي اين ديدگاه و در نتيجه جهان پيرامونمان بازتابندهاي  د به گونهكن مي

بسـط   شـوند.  مـي  مثابه روايتهايي از جهان به امري مقدماتي و نسبي بدلبه  ها تيب، نظريهتر بدين
بنياني تجربـي در  پژوهشگر شود  مي بيشتر اين روايت (براي مثال تفسير تازه از مطالب جديد) موجب

  اما بر اين اساس تحقيق در آغاز همچون لوحي سفيد نيست. ،موضوع مورد مطالعه اش بيابد
پـس مـا در اينجـا نـه بـا       .شود مي موضوع يا ميدان مورد مطالعه شروع تحقيق با پيش دريافتي از

پيش فرضهاي نظـري بـه منزلـه ديـدگاهي بـه      « .، كه با پيش فرضهايي روبرو خواهيم بودها فرضيه
يابند كـه در طـول تحقيـق دوبـاره      مي ي مقدماتي از فهم موضوعيتها موضوع مورد مطالعه و روايت

اين بازنگري روايتها بر  .يابند مي همه در طول فرآيند تحقيق شرح و بسطاز  تر شوند و مهم مي تدوين
  .)111: 1388(فليك، » سازند. مي مبناي موارد تجربي موضوع مورد مطالعه را بر

اگر بخواهيم براساس پرسشهاي پـژوهش   .يي روبروئيمها فرض شكه با پي ها پس ما نه با فرضيه
بـه  يم كـه بـه نـوعي    سـاز ر اسـت پرسشـي را مطـرح    بهتـ  ،حاضر پيش فرض خود را مشخص كنيم

 جريان قدرت در اين گفتمان چگونـه در عامليـت انسـان تجلـي     ما برگردد، يعنيي آغازين ها پرسش
  يابد و چه تأثيري در وضعيت و تحول معنايي و منزلت سوژه دارد؟ مي

مان به واسطه كه قدرت، در اين گفتاست  د اينكرتوان مطرح  مي بنابراين پيش فرض اساسي كه
 ةمعنايي باور پذير بر وجود تك تك افراد تحت سيطر هفته زباني و معنايي در يك منظومةي نها اليه

زند  مي به نحوي كه سرنوشت همگي را در هم گره ،يابد مي و به كل جامعه تسريشود  مي آن مسلط
چـون زبـان و نظـام معـاني،      آگاهانه و ناآگاهانه به واسطه ابزارهـايي  ،و ديگر اينكه اين قدرت پنهان

 كه به هنگامسازد  مي بدل عنصريبه  ،داند مي سوژه را در عين حالي كه خود را عامل و فاعل شناسا
  گمارد.زاري به بسيج توده وار او همت به صورتي ابتواند  مي نياز

از  ه اسـت. گفتمان در گذشته به تالزم گفتار (يا گفته) با كاركرد اجتماعي يا معنايي آن تعبير شـد «
اين رو تحليل گفتمان عبارت است از تعبيه ساز و كار مناسب و اعمال آن در كشـف و تبيـين ارتبـاط    

  . )34: 1385محمدي، (يار» اجتماعي (ايدئولوژيك). -يي فكرها گفته (يا متن) با كاركرد
تر از هدف تحليل ساختارها در پاره گفتارهاي شفاهي يا متـون مكتـوب بـاال    ،در تحليل گفتمان«

  پردازد. مي سطح جمله است. اين روش به تحليل كاربرد زبان در بافت
 بنابراين، منظور از گفتمان در آن، صرفاً ساختارهايي است كه به فراسوي مرزهاي جمله گسـترش 

زبان شناسـي كـه    تر ي سنتيها يابند. تحليل گفتمان را بايد در واقع واكنشي دانست در برابر شكل مي
ين انتقـادات  تـر  ساختن هنجارها و قواعد پنهان در توليد زبان است. اما يكي از مهـم  هدف آن آشكار
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: 1387(صـديقي،  » وارد بر تحليل گفتمان اين است كه اين روش اساسـاً روشـي غيرانتقـادي اسـت.    
127(.  

مشـروع   استفاده غير ةنحوبه بررسي تحليل گفتماني است كه  يتحليل گفتماني انتقادي نوع«اما 
كه از طريق نوشـتار و گفتـار در بافـت اجتمـاعي و      پردازد مي يعدم مساواتو رت جمعي، سلطه از قد

شود. اينكه چگونه روابط اجتماعي، هويت،  مي يا در برابر آن ايستادگي گيرد، مي خاص صورتسياسي 
شـوند يـا چگونـه مؤسسـات و نهادهـاي       مي دانش و قدرت از طريق متون نوشتاري و گفتاري ايجاد

از مباحـث   ،گيرنـد  مي و اند ماعي چون مدرسه و دانشگاه به وسيله و از طريق گفتمان شكل گرفتهاجت
آيند. از اين رو تحليلگر گفتمـان انتقـادي بـر آن اسـت تـا       مي اصلي تحليل گفتماني انتقادي به شمار

آگـاهي   ي زيرين گفتمان را كشف كند، نشان دهـد و ها سازوكار عدم مساوات اجتماعي نهفته در اليه
نظر فراهم آورد تا در نهايت مقاومت الزم در مقابل عدم  الزم و كافي و روشن براي افراد جامعه مورد

دن زمينه و سازوكار توزيـع  از طريق گفتمان مناسب ايجاد كند و نيز با فراهم آوررا  مساوات اجتماعي
راد جامعه گامهايي در جهت توسط آحاد اف» 1گفتمان مدار«بهره گيري مطلوب از ساختارهاي  عادالنة

  .)5، 4: صص 1383(يارمحمدي، .» رددامي تحقق عدالت اجتماعي بر
تحليل انتقادي به  .1توان به شرح زير خالصه كرد:  مي تحليل انتقادي از طريق گفتمان را ةحوز«

عي گفتمان نوعي رفتـار اجتمـا   .3هستند.  دارمروابط قدرت گفتمان  .2پردازد.  مي مشكالت اجتماعي
 گفتمان عمـل ايـدئولوژيك انجـام    .5گفتمان هم تفسيري است و هم توجيهي.  .4شود.  مي محسوب

رابطه بين متن  .8سازد.  مي گفتمان جامعه و فرهنگ را .7تاريخي است. اي  گفتمان پديده .6دهد.  مي
  .)5: (همان» و جامعه مستقيم نيست.

كســاني چــون وداك، ون دايــك،  نتــوا مــي ة تحليــل انتقــادي گفتمــاناز صــاحب نظــران عمــد
رويكـرد نـورمن فـركالف در     ،نام برد. رويكرد روش شناختي اين پـژوهش را الكالوموف و فركالف 

دهـد. امـا از    مي كه ابزارهاي تحليل خرد زباني را در اختيار ما قرار استروش تحليل انتقادي گفتمان 
 هره گرفتـه و كالن سياسي، اجتماعي ب تحليل عمده وبراي و كالن نگر الكالوموف نيز  موسعنظريه 
 ابزارهـاي كـارايي كـه ارائـه     ايشـان و » فرآيندهاي دوگانه برجسته سازي و حاشـيه رانـي  « ةاز نظري

  .ايم دهكربه عنوان روش مكمل استفاده  ،دده مي
براي معنادار شدن و قابل فهم شـدن بايـد گفتمـاني    اي  از نظر الكالوموف نيز هر عمل و پديده«

از عوامل اي  شوند كه در كنار مجموعه مي وقتي قابل فهم ها و پديده ها ه عبارت ديگر، فعاليتباشد. ب
ديگر در قالب گفتماني خاص قرار گيرند. هيچ چيـزي بـه خـودي خـود داراي هويـت نيسـت، بلكـه        

  .)72: 1387(سلطاني، » كند. مي هويتش را از گفتماني كه در آن قرار گرفته است كسب
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ي چنـدي بـا مفهـوم    هـا  كننـد شـباهت   مـي  الوموف براي مطالعه گفتمان پيشنهادراهي كه الك«
نظري براي فرا رفتن از دو انگاري ساختار و كارگزار  يگيدنز دارد كه در حقيقت تالش» 1يابي ساخت«

شود. نظريه ساخت يابي گيدنز در اصل پاسخي به اين سوال بود كه جايگـاه كنشـگران    مي محسوب
  كنند كجاست؟ مي كه در آن فعاليتاي  سوژه در شكل دهي به زمينه اجتماعي به عنوان

رويكـردش را  «ين و پر طرفدارترين نظريه را تدوين كرده است، تر ين، جامعتر فركالف كه منسجم
   كند: مي نامد و هدفش را اين چنين بيان مي مطالعه انتقادي زبان

ـ دربه ويـژه   است و قدرت زبان در موردكمك به افزايش هشياري  ،تر هدف كاربردي« اينكـه   ارةب
 بـارة درتوجـه بـه ديـدگاه پژوهشـگر     بر بعضي ديگـر نقـش دارد. بـا     ها چگونه زبان در سلطه بعضي

ازه زبانشـان مبتنـي بـر    انـد  ايدئولوژي، اين بدان معناست كه به مردم كمك كنيم تـا بفهمنـد تـا چـه    
عقل سـليم از نظـر ايـدئولوژيك بـه     مفروضات عقل سليم نيست و اينكه چگونه مفروضات مبتني بر 

  .»اند وسيله روابط قدرت شكل گرفته
، سوژه را كامالً گرفتار جبر گفتماني نمي داند، بلكـه  داردزبان به  اگرچه فركالف ديدگاهي بدبينانه

مقاومـت و  «معتقد است كه انسان ظرفيت تغيير آنچه را كه خود به وجود آورده است دارد و در واقع، 
مقاومت و تحقق تحـول بسـتگي    ، بلكه همواره در حال وقوع است. اما كارآمديها ممكنتنتحول نه 

آنهـا   در موردآن، يك هشياري انتقادي  به اين دارد كه مردم به جاي تجربة صرف سلطه و نمودهاي
ـ دركلـي هشـياري    ي... كمـك بـه ارتقـا   تـر  پيدا كنند. بنابراين هدف كاربردي روابـط اجتمـاعي    ارةب

  .)60: 1387(سلطاني، » از طريق متمركز شدن بر زبان است.سودجويانه 
بارز آنهاست، بيشتر به مباني تعريف فوكـو از گفتمـان وفـا     ةزبان شناسان نقاد كه فركالف چهر«

نخست، انضمامي ساختن مباحث فوكو و عـالوه بـر آن، روشـمند سـاختن      ةدارند و نقش آنها در وهل
گفتمان را صرفاً بازتـاب   ،ي فوكوها ف با اتكا به مباني بحثي تحليل گفتماني است. فركالها پژوهش

قدرت بيرون از آن نمي داند، بلكه بـراي گفتمـان وجهـي تاسـيس كننـده قائـل اسـت.         ةرابط ةدهند
گفتمان چنانكه گفته شد، عرصه ظهور و باز توليد قدرت و در عين حال، نقد و مقاومت در مقابـل آن  

  است.
گفتمان چنان نيست كه مستقالً و از طريق تحليـل سـاختارهاي يـك     ،فبه عالوه، به نظر فركال

پيچيده با شرايط اجتماعي و  ةمتن قابل تحقيق باشد. گفتمان در منظومه تعامالت گفتماني و در رابط
سياسي قابل فهم و تحليل است. اهميت فركالف در مطالعات گفتمـاني فراتـر بـردن مـتن از سـطح      

» ري نسـبتي روشـمند ميـان مـتن و زمينـه اجتمـاعي و سياسـي اسـت.        صرف زبان شناختي و برقرا
  .)71: 1379(غالمرضا كاشي، 
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ازتاب دهنده رابطـه  ي فوكو، گفتمان را صرفاً بها اين ايده فركالف كه گفتيم با اتكا به مباني بحث
اي ما تواند راه گش مي سيس كننده قائل استأآن نمي داند، بلكه براي گفتمان وجهي تقدرت بيرون از

  به الگوي تحليل گفتماني فركالف و رابطه ميان زبان و قدرت در ديدگاه او باشد.
»قـدرت پشـت   «و » 1قدرت در زبـان «كند:  مي ميان قدرت و زبان اشاره رابطةعد فركالف به دو ب
 زبان و قدرت پشت زبان طي سه مرحله توصيف، تفسير و تبيين به بررسي رابطه قدرت در او ».2زبان
  كنيم. مي هريك را به اختصار بيان ونيز هست  د كه به نوعي بيانگر روش اين پژوهشردازپ مي

ي صوري متن را مـورد مطالعـه و   ها شود كه تحليلگر ويژگي مي اطالقاي  به مرحله :. توصيف1«
د و سـاز و  كن مي پژوهشگر متن را منتزج از زمينه و شرايط تحليل ،دهد. در اين مرحله مي بررسي قرار

دهـد.   مـي  مـورد مطالعـه قـرار    هـا  ارهاي كنترلي آن را بر حسب سه مولفه مضامين، روابط و هويتك
كند. در  مي فركالف پژوهش در متن را در سه سطح واژگان، ساختارهاي نحوي و ساختار متن تعقيب

شوند. واژگـان يـا سـاختارهاي     مي االتي حول همان سه وجه كنترلي مطرحؤهر يك از اين سطوح س
  ست.ها كنترل بر حسب مضامين، روابط و هويت برايي يها ي و ساختار متن حاوي چه داللتنحو

و ذخـاير و   هـا  رود و بـه زمينـه   مي هاي صرف زبان شناختي فراترة تفسير از تحليلمرحل. تفسير: 2
ي هـا  روشن است كـه از طريـق ويژگـي    .شود مي پردازد كه متن در آن توليد شده و تفسير مي منابعي
ـ ظاهر اعتقـادات،   ،ثيرات آن بـر سـاختار، آگـاهي   أي و صوري متن به صورتي مستقيم نمي توان به ت

كه اساساً رابطه ميان متن و سـاختارهاي اجتمـاعي    راچ ،مناسبات اجتماعي و هويت اجتماعي پي برد
  غيرمستقيم است.

ود، چرا كـه  ش مي اين رابطه بيش از هر چيز توسط گفتمان كه متن خودبخشي از آن است برقرار«
يز يابد و از نظر اجتماعي ن مي واقعي ةارزش ويژگيهاي متني تنها با واقع شدن در تعامل اجتماعي جنب

ست كه متون براساس پيش فرضهاي مبتني بر عقل سليم (بخشـي از دانـش   شود. در اينجا مي عملي
مرحله دوم كار ما يعني  شوند. اين مي دهند، توليد و تفسير مي زمينه اي) كه به ويژگيهاي متني ارزش

فركالف تفسير متن را در دو مرحله تفسير متن و تفسـير  . )214: 1387(فركالف، » تفسير خواهد بود.
  گيرد. مي زمينه متن پي

تبيين، توصيف گفتمان به عنوان بخشي از يك فراينـد اجتمـاعي اسـت؛     ةمرحلهدف « . تبيين:3
دهد كه چگونه ساختارهاي اجتمـاعي،   مي يف و نشانتبيين، گفتمان را به عنوان كنش اجتماعي توص

بـاز   يثيراتتوانند تأ مي چگونه ها دهد كه گفتمان مي ن نشانهمچنين تبيي د؛نبخش مي گفتمان را تعين
شـوند. دانـش    مـي  ثيراتي كه منجر به حفظ يا تغيير آن سـاختارها أتوليدي بر آن ساختارها بگذارند، ت

ثيرات است؛ به اين معنا كه ساختارهاي اجتمـاعي بـه دانـش    أاين ت واسطه تعين اجتماعي واي  زمينه
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 را حفـظ اي  ست و گفتمانها دانـش زمينـه  ها دهند. و اين يكي شكل دهنده گفتمان مي شكلاي  زمينه
ساختارهاست. نظـر بـه جهـت     ةدهند و اين دومي خود حافظ يا تغيير دهند مي كنند يا آن را تغيير مي

مناسبات قدرت است و هدف از فرايندها و  ،، منظور از ساختارهاي اجتماعيگيري موجود در اين كتاب
اعمال اجتماعي، فرايندها و اعمال مربوط به مبارزه اجتماعي است. بنـابراين، تبيـين عبـارت اسـت از     
ديدن گفتمان به عنوان جزئي از روند مبارزه اجتماعي در ظرف مناسـبات قـدرت. فـركالف در مـورد     

  كند: مي رسش را مطرحتبيين متن سه پ
عوامل اجتماعي: چه نوعي از روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعي و موقعيتي در  .1«

  شكل دادن اين گفتمان موثر است؟
داراي خصوصـيت   انـد  كه مورد استفاده واقع شـده اي  : چه عناصري از دانش زمينهها ايدئولوژي .2

  ايدئولوژيك هستند؟
مبارزات سطوح گوناگون نهادي، اجتماعي و مـوقعيتي چيسـت؟    دره اين گفتمان تاثيرات: جايگا .3

هنجـاري اسـت يـا    اي  يا مخفي؟ آيا گفتمان ياد شده نسبت به دانش زمينـه  اند آيا اين مبارزات علني
» كنـد؟  مي خالق؟ آيا در خدمت حفظ روابط موجود قدرت است يا در جهت دگرگون ساختن آن عمل

  )250: 1387(فركالف، 
با توجه به اينكه چارچوب روش شناختي اين پژوهش يعني تحليـل انتقـادي گفتمـان يـك روش     

خواهـد  » نمونه گيري نظـري «مبناي روش  بر روش نمونه گيري نيز در اينجا ،اكتشافي است -كيفي
  بود.

 تحليلگـر از ايـن   ،براي نظريه پردازي ها نمونه گيري نظري عبارت است از فرايند گردآوري داده«
گيـرد چـه    مـي  كنـد و تصـميم   مي كدگذاري و تحليل يش را گردآوري،ها ر همزمان دادهطريق به طو

يي را در مرحله بعدي گردآوري، و آنها را كجا پيدا كند، تا بدين وسـيله نظريـه اش را در حـين    ها داده
(فليك، » د.كن مي را كنترل ها شكل گيري اش تدوين كند. نظريه در حال تدوين فرايند گردآوري داده

1388 :138(.  
گيـرد: در سـطح    مـي  تصميم گيري درباره روش نمونه گيري نيز در يكي از اين دو سطح انجـام «

د، يا مسـتقيماً در سـطح اشـخاص معـين. در هـر دو      نگروههايي كه قرار است با يكديگر مقايسه شو
ي آمـاري  هـا  ي معمول روشبر معيارهامبتني حالت، نمونه گيري از افراد، گروهها، يا ميدانهاي معين 

تصادفي يا سهميه بندي تضمين نمي شود. بلكه شما  روش اببودن نمونه  ن. نمايايستنمونه گيري ن
كـه تـا آن   اي  افراد، گروهها و جز اينها را براساس ميزان روشنايي بخشي (احتمالي شان) براي نظريه

آن دسته از اطالعات را  ،ونه گيريهاي مربوط به نمكنيد. تصميم مي شده است، انتخاب لحظه تدوين
گيرند كه در پرتو اطالعاتي كه قبالً مورد استفاده قرار گرفته و دانشي كه از آنهـا اسـتخراج    مي هدف
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عبـارت   هـا  ال اصلي در گـزينش داده سؤ، ظاهراً بيشترين آگاهي بخشي را به همراه دارند. استشده 
در راه تحقـق كـدام هـدف    ه يا خرده گروه رفت؟ و به سراغ كدام گروبايد بعدي  ةدر مرحل«است از: 

چندتايي وجود دارد، بنابراين گروهها بايد براساس معيارهـاي  اي  بي نهايت امكان براي مقايسهنظري 
  .)138: 1388نظري انتخاب شوند (فليك، 

از انتخـاب مـوارد بيشـتر     وقـت ال اول حياتي است، اين است كه چـه  ازه سؤاند سؤال دوم كه به«
  كنند: مي (يك مقوله يا جز آن) را پيشنهاد» اشباع نظري«برداريم؟ گليرز و اشتراوس معيار  دست

زمان توقف نمونه گيري از گروههاي مختلـف مربـوط بـه     ةاشباع نظري مقوله مبناي داوري دربار
يـك  » اشـباع نظـري  «يابد كـه   مي آن مقوله است. نمونه گيري و افزودن بر اطالعات هنگامي پايان

  .)139(همان: » له يا گروهي از موردها حاصل شود (يعني ديگر چيز جديدي به دست نيابدمقو
. بحث را با ايم يي كه به تحليل درون متني پرداختهها ي اين پژوهش، در بخشها در گردآوري داده

، آغـاز  انـد  ي دوره مورد بررسي مشخص شدهها سياسي كه در روزنامه ةتحليل متون و گفتارهاي عمد
ي استخراج شده از متن نخست را با ها لفهؤمقوالت و م ،ي ديگرها و در ادامه با تكيه بر متن ايم هكرد

ي مغاير در تحليل بينامتني و به كمك متـون و گفتارهـاي عمـده سياسـي گفتمـان      ها نمونه هه بوجت
  .ايم رقيب پرورش داده

  .ايم فتهدست يا» 1نظرياشباع «به مرحله  كهتحليل متون تا جايي انجام گرفته است 
در اين پژوهش با تكيه بـر رويكـرد روش شـناختي فـركالف گفتارهـاي سياسـي و مطبوعـاتي و        

ي ديگـر  ها و گفته ها ي عمده و مهم دو رئيس جمهور اخير ايران، و در صورت لزوم نوشتهها سخنراني
، ايـم  گرفتـه  ي ديني و حكومتي دوران مورد نظر اين پژوهش را رخدادي ارتباطي در نظرها شخصيت

بـه ايـن    ،كنند مي و اطالعاتي كه منتقلمتون ن يبه عبارتي ديگر، عالوه بر توجه به صورت زباني ا«
 »نان متني را صورت بنـدي كـرده اسـت   كه چه كسي، چگونه، چرا و چه وقت چ ايم نكته نيز پرداخته

  .)36: 1384(غالمرضا كاشي، 
 ،تيب با سه سـطح تحليـل درون متنـي   تر وش بهمراحل سه گانه توصيف، تفسير و تبيين در اين ر

  نيز داراي روشهاي خاص خود هستند. ك از اين سطوحيبينامتني و برون متني مالزمت دارند. هر 
توان تعامل ميان متن و بيرون متن، يا به تعبيـر فـركالف دو وجـه     مي با چنين رويكردي است كه

  رون از زبان را نشان داد.يقدرت در زبان و قدرت ب

                                                           
را تا جايي ادامه دهد  ها ) اين است كه پژوهشگر گردآوري داده1998اشباع نظري: منظور از دستيابي به اشباع نظري، به تعبير استراس و كوربين (. 1

 strauss & Corbin)جديد بر مقوالت بر ساخته بيفزايند. اي  ولهو نمي توانند مق اند ي موجود مشتمل بر اطالعاتي تكراريها كه دريابد ديگر داده
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  ها يافته
در اين پژوهش بر آن شديم تا عامليت انساني و تحوالت معنايي آن در گفتمان انقـالب اسـالمي   

) مورد تحليل و بررسي قرار دهيم. امـا بـراي   89تا خرداد  76تاريخي خرداد  ةكيد بر دورأايران را (با ت
گفتمـان كـالن انقـالب    ي پيـدايش  ها و زمينه ها اين كار الزم بود كمي به عقب برگرديم و به ريشه

سياسـي و تحـوالت درونـي آن     ةاسالمي و سپس به چگونگي فرايند هژمونيك شـدن آن در عرصـ  
تحليـل كلـي تحـوالت    بـه   ميدركبپردازيم. در اين قسمت با ارائه تحليل متني در سطح كالن سعي 

انقـالب   يم و در آن چگونگي هژمونيك شدن گفتمـان اسـالم گـرا در   بپردازگفتمان انقالب اسالمي 
رديم. در اينجا بود كه به نظريه كالن نگر و موسعي چون نظريه الكالومـوف بـه   را تحليل كاسالمي 

تكميل كار نيازمند شديم. اين بخش اگـر   و برايا» برجسته سازي و حاشيه راني« ةخصوص بر نظري
ليـل متنـي در   به نوعي مقدمات كـار تح  ،را در برمي گيرد 1376تا  1357چه به لحاظ زماني سالهاي 

  سازد. مي سطح خرد را فراهم
گيـريم. افـق اول بـه دوران     مي در اينجا موضوع عامليت انساني را در پرتو دو افق تاريخي در نظر

و افق دوم به دوران اصالحات و پس از اصالحات يعنـي   )1376تا  1357ي ها قبل از اصالحات (سال
يم بندي كلي است و به همين جا ختم نمي شـود.  شود. البته اين تقس مي مربوط 1389تا  1376سال 

گيرد كـه در بررسـي و تحليـل هـر      مي ي ديگري در دل آنها جايها و به تبع آن افق ها تقسيم بندي
يابيم. ايـن   مي هر افق دست ست كه به تيپولوژي سوژه مطلوبها دوره آمده است. در تحليل اين افق

  كه درباره آن قبالً گفتيم انجام گرفت.روش تحليل متني فركالف  ه ازادفستكار با ا
ي شاخص و وابسته به محافظه كاران و اصالح طلبان اين ها متون مورد تحليل برگرفته از روزنامه

ي مـرتبط بـا اصـالح    ها ي رسالت و سالم خواهد بود. ولي از آنجايي كه روزنامهها دوره مانند روزنامه
د. از ايـن رو، بـراي   كـر ايان از يك روزنامه ثابـت اسـتفاده   ، نمي توان تا پاند طلبان مرتباً توقيف شده
ي ديگـري از جملـه   هـا  عالوه بر سالم به روزنامـه  ،ي مربوط به اين جناحها استفاده از متون روزنامه

ثيرگـذار و گفتمـان سـاز    عي بر اين بوده كه متون عمـده و تأ شرق و اعتماد ملي هم نيازمند شديم. س
اجتمـاعي سـران و    -طـف تحـوالت بـا تاكيـد بـر گفتارهـاي سياسـي       ي سياسي و نقـاط ع ها بزنگاه

ي رسمي اين دو جناح به خصوص دو رئيس جمهور اخير ايران مورد تحليل قـرار گيرنـد.   ها شخصيت
مالك اصلي در انتخاب اين متون بيشـتر عامليـت سـوژه در پرتـو بررسـي و تحليـل طلـوع و افـول         

  اسالمي است.ي مندرج در گفتمان كالن انقالب ها گفتمان
عامليت سـوژه را نيـز دسـتخوش تغييـر و      ،شوند مي بندي يي كه دائماً صورتها تحوالت گفتمان

تواند عامليت سوژه را در مسير ايجاد و  مي ست كهااي  ند. هر چند اين رابطه دو سويهكن مي ناايستايي
خـود   ،ن بررسي و تحليـل ي جاري قرار دهد. ايها ثيرگذاري بر گفتمانأبروز و ظهور گفتمان جديد و ت
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در فراينـد تحـوالت    هـا  متضمن نوعي مقايسه دروني و پوياست كه به شـكلي در پرتـو لغـزش افـق    
افول و فرايند به پرسش كشيدن آن و در نهايـت   -هژمونيك شدن گفتمان -گفتماني (طلوع گفتمان

  پيدايش گفتمان جايگزين و ...) قابل درك است.
ابتداي ي پژوهش، تقسيم بندي تاريخي را كه عيناً در ها بهتر يافته چهاما براي درك و دريافت هر 

، تا عالوه بر داشـتن يـك ديـد    ايم است قبل از نتيجه گيري اين مقاله آوردهپژوهش آمده بخش دوم 
بتوانيم تحوالت معنايي عامليت سوژه مطلوب هر دوران را با توجـه   ،كلي از كل دوران مورد پژوهش

داشـتن دركـي از    ،ي منـدرج در آن دوران دريـابيم. همچنـان كـه گفتـيم     ها مانبه ظهور و افول گفت
عامليت سوژه مطلوب افق اول انقالب را با تحليل كلي و كالن نگر بر اساس نظريه الكالومـوف بـه   

تـوان   مي براي ورود به تحليل اصلي در سطح خرد الزم و ضروري دانستيم. مختصراًاي  عنوان مقدمه
 ةدور :ساس متون را در سه مقطع حساس اين دوره مورد بررسي و تحليل قرار داديمبر اين اكه گفت 
توان دوران حضور و اهميت شخصيت كاريزماتيك امام خميني دانست كه بيـانگر گفتمـان    مي اول را

انحصاري و ويژه اين دوران است. گفتارهاي عمده سياسي ايشان كـانون گفتارهـاي سياسـي اوايـل     
توان بـه گفتمـان جنـگ و     مي داده و مورد توجه همگان بوده است. دوره دوم را مي انقالب را تشكيل

منجـر بـه تحـوالت     ود كـر متون اين دوره اختصاص داد كه تحولي اساسي در گفتار سياسـي ايجـاد   
توان تحوالت پس از جنگ و آغاز سـازندگي   مي سوم را . دورةمعنايي در عامليت سوژه اين دوران شد

ـ  مي ر به حساب آورد كه از آن تحت عنوان گفتمان دوران سازندگي يادو آباداني كشو ن كنيم. همه اي
ـ  دليلالكالوموف به متون بر اساس روش تحليلي متني  كـالن نگـر و موسـع اش در تبيـين      ةنظري

 ،اجتماعي و با تاكيد بر نظريه برجسته سازي و حاشيه راني كـه شـرح آن قـبالً آمـد     -مسائل سياسي
  رار گرفتند.مورد تحليل ق

موضـوع عامليـت انسـاني و     هسـت، كيد اين پژوهش نيـز  أكه مورد ت ها اما در بخش اصلي تحليل
  ديم.كرتحوالت معنايي آن را در افق دوم گفتمان انقالب اسالمي ايران بررسي و تحليل 

را  ديم و متـوني كـر يي را براي تحليل انتخـاب  ها پرداختيم، دوره ها بر اين اساس به گردآوري داده
اساس همين روش  متناسب با آن دوران برگزيديم. متون مورد تحليل خود را در بخش تحليل متن بر

رديم. با فـرض قبـول تعـارض و    كدر دو سطح تحليل درون متني و تحليل بينامتني تجزيه و تحليل 
 ،ن متنيرقابت در برخورد گفتمانها به تحليل فضاي گفتماني رقيب نيز پرداختيم. در بخش تحليل برو

ي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را توصـيف نمـوديم.   ها ضمن تشريح بستر تاريخي، به اختصار عرصه
 نظـري الزم بود تا جايي پـيش ببـريم كـه بـه اشـباع       را دو سطح درون متني و بينامتني يها تحليل

اي  نند مقولهو نمي توا اند ي موجود مشتمل بر اطالعات تكراريها برسيم، يعني جايي كه دريابيم داده
ي تحليـل  هـا  روشي بر ساخته بيافزايند. براي تحليلهاي درون متني و بينا متني به ها جديد بر مقوله

ي هـا  لفـه ؤانتقادي گفتمان در دو سطح توصيف و تفسير تكيه كـرديم و در پايـان هـر تحليـل بـه م      www.SID.ir
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پولوژي محقق بندي متون برخورديم كه در خصوص موضوع پژوهش در نهايت تي در صورتاي  عمده
به صورت اكتشافي استخراج و مقوله بنـدي شـدند. در ايـن     ها نمود. داده مي شده هر دوران را آشكار

غيريت  نمايي شده در هر متن با تكيه بر راهبردهاي باز»ديگري«ها و »خودي«توان به  مي خصوص
  د.كرسازي اشاره 

ونيك به تحليل متون گفتمان رقيـب  بايست عالوه بر تحليل متون گفتمان هژم مي اما در هر دوره
ي بازنمايي شده در متون اصـلي در تحليـل   ها »ديگري«نيز بپردازيم، به صورتي كه بتوان با توجه به 

 درون متني به انتخاب متون در تحليل بينامتني دست زد. اما متعاقب متون مرجـع و پـس از صـورت   
ي هـا  و پاره متن ها سي و گفتمان رقيب متنبراي درك بيشتر فضاي گفتمان مورد برر ،ها لفهؤبندي م
  آورديم كه البته برخي از آنها نيز به دليل اهميت گفتماني، مورد تحليل بيشتر واقع شدند.را ديگري 

 ةهر دوره را با درج عامليت سوژ ة مطلوبي مورد بررسي و عامليت سوژها توان دوره مي در نهايت
  زير آورد: گفتمان رقيب در همان دوره به شكلمطلوب 

  دوران اصالحات
  ظهور گفتمان اصالحات

  عامليت سوژه آزادي خواه انسان مدار تحليل درون متني: روزنامه سالم 
  عامليت سوژه دين مدار آزادي گريز تحليل بينامتني: روزنامه رسالت 

  افول اصالحات
  عامليت سوژه واليت مدار قانون گريز سالت تحليل درون متني: روزنامه ر

  عامليت سوژه قانون گراي استبداد گريز تحليل بينامتني: روزنامه سالم و شرق 

  دوران پس از اصالحات
  ظهور گفتمان عدالت محور

  ليت سوژه عدالت طلب مذهب مدارعام تحليل درون متني: روزنامه رسالت 
  عامليت سوژه دموكراسي خواه نقدگرا  تحليل بينامتني: روزنامه شرق 

  افول گفتمان عدالت محور
  عامليت سوژه حق مدار معترض تحليل درون متني: روزنامه اعتماد ملي 

  عامليت سوژه تكليف مدار آزادي گريز تحليل بينامتني: روزنامه رسالت 
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  دوره استقرار گفتمان عدالت محور
  تحليل عامليت سوژه دوران استقرار گفتمان عدالت محور 

  عامليت سوژه منفعل واليت مدار روزنامه رسالت 
  سوژه مقاوم استبداد ستيزعامليت  روزنامه اعتماد ملي و شرق 

و شـرايط اجتمـاعي    ها به زمينهبه اختصار بعد از اين دو سطح تحليلي، در قالب تحليل برون متني 
كه متن يا متـون مـورد    همان دوراني پرداختيمي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ها در عرصه

   .اند توليد شده ها تحليل هم در آن شرايط و زمينه
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      و پيوندها: ها زمينه

      ي تاريخي، اجتماعي و سياسيها ريشه

      پيدايش گفتمان انقالب (مباحث نظري)

جم
ل پن

فص
  

  
  »1357 پيروزي انقالب در بهمن«

كيب تر تيپولوژي سوژه افق اول انقالب
  )1و  2و همپوشاني عامليت سوژه (

  

، حـذف  1358فـروردين   12: منازعات پس از پيـروزي تـا   58-1357
  سكوالرها و ...

  

ــوع جنــگ و حضــور  68-1359 ــه گفتمــان انقــالب (وق : تثبيــت اولي
  )1شخصيت كاريزماتيك رهبري انقالب و ...) عامليت سوژه (

  

: تثبيت ثانويه گفتمان انقـالب (پايـان جنـگ، شـروع دوران     74-1369
  )2سازندگي و ...) عامليت سوژه (

  

: فرايند به پرسـش كشـيده شـدن گفتمـان مسـلط انقالبـي و       1374-...
ي ظهور گفتمان جايگزين عامليـت سـوژه و گفتمـان انقـالب     ها زمينه

  اسالمي ايران (افق اول)
  

  

  
  »ورود به تحليل متن«ـ » اتدوران اصالح«

    

شم
ل ش

فص
  

ــي،   78-1375 ــعه سياس ــاوال اصــالحات (توس ــان كارن ــور گفتم : ظه
  تكثرگرايي و گفتمان دموكراسي خواه و قانون گرا و ...)

  تيپولوژي سوژه در دوران اصالحات

الب
 انق

دوم
ق 
ه اف

سوژ
ي 

لوژ
يپو

ت
  

ــه پرســش كشــيده شــدن گفتمــان اصــالحات و  83-1378 : فراينــد ب
ي ظهور گفتمان جايگزين عامليـت سـوژه و گفتمـان انقـالب     ها زمينه

  اسالمي ايران (افق دوم، گفتمان اصالحات)

فتم
ل ه

فص
  

    »دوران پس ا اصالحات«

: تالش بـراي تثبيـت گفتمـان جـايگزين (گفتمـان عـدالت       88-1384
  )1محوري، نومهدويت گرايي و ...) عامليت سوژه (

ن پس از تيپولوژي سوژه در دورا
كيب و همپوشاني عامليت تر اصالحات
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ي هـا  : فرايند به پرسش كشيده شدن گفتمان مسلط و زمينـه 89-1388
  ظهور گفتمان جايگزين

  )1و  2سوژه (

: تالش براي تثبيت گفتمان باز توليـد كننـده، ايجـاد فضـاي     1389-...
گفتمـان  استعاري با استفاده از گفتمانهاي گذشـته و اسـتقرار هژمـوني    

  )2عدالت محور   عامليت سوژه (

عامليت سوژه و گفتمان انقالب اسالمي ايران (افق دوم، گفتمـان پـس   
  از اصالحات)

  نتيجه گيري
كـه   راچـ  ؛امري است متلون و متكثر» عامليت انساني«تا اينجا به اين نكته مهم دست يافتيم كه 

لذا دريافتيم كه نـه بـا    انجامد. مي به تكثر اين معنانگرش و رويكرد به انسان در يك فضاي گفتماني 
بندي شـده   ي صورتها لفهؤاين پژوهش با مها روبروييم، هر گفتمان در »تبا عاملي«كه » عامليت«

ي مختلف به تحوالت معنايي سوژه انساني دست يافت. اين ره آورد با تكيـه بـر   ها خود در قالب دوره
. در آن پـژوهش حاصـل آمـد    نظريي مطرح در بخش ها نظريهمبناي نظري عامليت سوژه برتبيين 
به فضاي گفتماني  يبندي تيپولوژي سوژه امري است گفتماني و واكنش دريافتيم كه صورت ها تحليل

ي اجتماعي ـ سياسـي و فرهنگـي و    ها س قدرت است. با تبيين شرايط و زمينهأرقيب يا گفتمان در ر
ندي نهـايي سـوژه هـر گفتمـان در دوران ظهـور و افـول آن       ب اقتصادي توليد كننده گفتمان، صورت

ـ  هـا  كه البته ممكن است غلبه يكي از شرايط يا بحـران  ياد شدهواكنشي است به شرايط  ر يكـي از  ب
بنـدي   بندي بيابد. به همين سان ممكن است يك صـورت  شرايط فوق سهم بيشتري در اين صورت

در واكنش به بحران اقتصادي پيش آمده باشد و در  از گفتمان خاصاي  نهايي عامليت سوژه در دوره
  بندي در واكنش به بحراني سياسي اتخاذ شود. گفتمان ديگر اين صورت

ـ  يـك  تيب است كه مثالً در اين پـژوهش، گفتمـاني در   تر به همين ة ژي سـوژ ودوره خـاص، تيپول
يب، استبداد گريز بندي نهايي گفتمان رق بندي نهايي در واكنش به صورت خود را در صورتمطلوب 

خواهد. در حالي كه همـين گفتمـان در دوره ديگـري در واكـنش بـه رفتـار و كـردار         مي و قانون گرا
و  دهـ د مـي  خود را در گفتمان مقاومـت قـرار   ، سوژةگفتمان رقيب مثالً در يك بحران سياسي شديد

 صورت» استبداد ستيز سوژه مقاوم«تيپولوژي نهايي سوژه را در عامليت  ،ي آن گفتمانها لفهطبق مؤ
  ند.ك مي بندي

پارامترهاي مختلف تـاثير  به ه اتوجدر هر دوره ب» مردم«يا » انسان«و به همين سياق تعريف او از 
ها و كاركردهـاي  »ديگري«ها و »خودي«تعريف  گذار درون گفتماني و برون گفتماني متفاوت است.
دائماً از منظر عامليـت / سـاختار در ايـن پـژوهش     گفتماني آنها نيز از اين امر مستثني نيستند و مثالً 

  متغير و متلونند.
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و دائماً در معرض تغيير و تحـول   وجود داردحتي در درون خود گفتمانها نيز  ها اين كنش و واكنش
بندي جديدند. و اين صيرورت در يك منظومـه زبـاني و ذهنـي و معنـايي منـدرج در يـك        و صورت

  گفتمان ميسر است.
هايي با درج نكاتي در مورد تلون و تكثر معنايي سوژه و عامليت او، و واكنشي بودن اين در تبيين ن

معاني بر ساخته فهميديم كه در برابر عامل يا عواملي چون مسائل اقتصـادي و سياسـي و ...، معنـاي    
  .يافت مي نيز در صورتبندي گفتماني هر دوره تغيير» مردم«و » ملت«ي مشتركي چون ها دال يا دال

ي مختلف منـدرج در گفتمـان   ها عامليت سوژه و تحوالت معنايي آن در دوره نظريپس از تبيين 
انجام گرفت، همچنـان كـه    89تا خرداد  76انقالب اسالمي ايران كه با تاكيد بر دوره تاريخي خرداد 

گفتمـان   قبالً هم گفتيم نوبت به جمع بندي و تبيين تطبيقي تيپولوژي سوژه هر دوره با نظيـر آن در 
هر گفتمان با افـول   ،رسد و همچنان كه گفتيم مي رقيب در دو مقطع زماني ظهور و افول هر گفتمان

اين تبيين در پايان انـواعي از تيپولـوژي سـوژة مطلـوب     خود طلوع گفتمان جديدي را ندا خواهد داد. 
 انـد  ين آنها عبارتتر دهدوران مورد بررسي را در قالب افق گفتماني هر دوره به ما نشان داده است. عم

از: سوژة آزادي خواه انسان مدار، سوژة قانون گراي استبداد گريز، سوژة عـدالت طلـب مـذهب مـدار،     
 ،»افول گفتمان عدالت محور«اما در پايان سوژة تكليف مدار آزادي گريز و سوژة مقاوم استبداد ستيز. 

واسطه شرايط خاص تاريخي ايجـاد شـد    هي ظهور گفتماني جديد اما در دل همان گفتمان بها زمينه
واسطه يك نظام ه ياد كرديم و گويي در آن ب» گفتمان عدالت محور«كوتاه استقرار  ةكه از آن به دور

بندي سـوژه نهـايي    و صورت» استقرار گفتمان عدالت محور«اري و بازتوليد كننده كوشش بر ماستع
به دنبال هژمونيك نمودن قرائت خـود از   زمينه . اما از طرفي گفتمان رقيب نيز در اينشود مي تالش

تقابل «ي قبل را به فضاي شديد ها دوره» تعامل و گريز«فضاي خفيف  وتيپولوژي سوژه نهايي است 
كمتر بـه آن   ها در اين دوره بدل نموده و باعث ايجاد گفتمان مقاومت شده كه در طول دوره» و ستيز

با سوژه مندرج در گفتمان رقيب در نمودار پايـاني بـه    ها رههمه دو مطلوب برخورديم. تيپولوژي سوژه
و درك فضاي گفتمـاني هـردوره را بـا    اي  امكان تبيين مقايسه . اين نمودارصورت خالصه آمده است

  .سازد مي فراهمرا آنها درج فضاي گفتماني رقيب در هر دوره و نوع تعامل يا تقابل 
تيب در دو مقطع زماني طلوع و افـول گفتمـاني،   تر به ها همه دورهدر نمودار آمده است، در  چنانچه

و در تعامل يا تقابل آن، تيپولوژي سوژه گفتمـان رقيـب درج    مطلوب مشخصتيپولوژي نهايي سوژه 
  شده است.
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  ظهور اصالحات

  سوژه دين مدار آزادي گريز    سوژه آزادي خواه انسان مدار 
  

  افول اصالحات

  سوژه واليت مدار قانون گريز وژه قانون گراي استبداد گريز س
  

  ظهور گفتمان عدالت محور
  

  سوژه دموكراسي خواه نقدگرا سوژه عدالت طلب مذهب مدار 
  

  افول گفتمان عدالت محور
  

  حق مدار معترض سوژه سوژه تكليف مدار آزادي گريز 
  

  استقرار گفتمان عدالت محور

  سوژه منفعل واليت مدار سوژه مقاوم استبداد ستيز 
  

تواند بر ساختار  مي شود، در اين روش سوژه همواره تأثيرپذير نيست، بلكه مي همچنان كه مالحظه
اني مقاومت كند و به دنبـال تغييـر وضـع    نيز اثر بگذارد يا در مقابل آن ساختارهاي گفتم ها و گفتمان

  موجود باشد و گفتمان جديدي را تحت عنوان گفتمان مقاومت ايجاد نمايد. 

  پيشنهادها
  سطح آگاهي و شناختي جامعه  ياهميتي كه تحقيقات كيفي به طور كلي در ارتقا ه رغمب. 1

سفانه اين نكتـه مهـم   أثرند، متؤممستقيماً بر كيفيت و بهبود زندگي افراد جامعه  آنهادارند و نتايج 
ه سرعت بـر اجـراي   د براي جلوگيري از اين بي توجهي بشو مي همواره مغفول مانده است. لذا توصيه

  يشيده شود.اند جبران مافات تدابيريبراي كيد و چنين تحقيقاتي تأ
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اما در مورد روش پژوهش حاضر نيز كـه همـان روش تحليـل انتقـادي گفتمـان و يـك روش       . 2
در ايران نيز به دليل عدم آشنايي با ايـن   .اكتشافي است بايد گفت كه روشي نسبتاً نوين است -فيكي

رسد جا دارد محققان و دانشجويان ارجمند با توجه به نوپايي  مي . به نظراند روش كمتر به آن پرداخته
بردهـا و  سياسـي و همچنـين تنـوع در رويكردهـا و كار    -و پويايي اين روش در تحقيقـات اجتمـاعي  

دهد و نتايجي كـه بـا اجـراي ايـن      مي همچنين ابزارهاي تحليلي كه اين روش در اختيار محقق قرار
كه اين روش ابتدا در محافل  به آن اهتمام ورزند. بنابراين الزم است آيد مي روش در پژوهشها حاصل

 يارجـ زمينـه ا نده و آمـوزش داده شـود تـا    شناسـا  ،دانشگاهي به محققان عالقه منـد و دانشـجويان  
  پژوهشهاي از اين دست و با اين روش با توجه به نيازهاي جامعه امروز فراهم آيد.

ي مطلـوب گفتمـان   بزار تحليل متـون، تيپولـوژي سـوژه    پژوهش حاضر در حقيقت به كمك ا. 3
ده و كـر ي تعيـين شـده ارائـه    ها ي مندرج در آن را طي دورهها كالن انقالب اسالمي و خرده گفتمان

 مسـتلزم امـر  چرا كه ايـن   ؛به دنبال معرفي و شناساندن سوژه نهايي هر گفتمان نبوده و نيستهرگز 
و  هـا  ي مطرح در هر يك از اين گفتمـان ها استفاده از ابزارهاي ديگري از جمله مصاحبه با خود سوژه

ي مقـدماتي بـرا  اي  توانـد بـه مثابـه زمينـه     مـي  . كه خوداستكيد پژوهش أي تاريخي مورد تها دوره
ي مستقل ها پژوهش در كشف و تبيين سوژه نهايي و قطعي هر دوران باشد و موضوع رساله يا رساله

 به محققان عالقه منـد پيشـنهاد  اجراي آن محققان ديگر فراهم آورد. بدين وسيله براي ساير ديگر را 
 د.شو مي
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