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چکیده
نظم گفتمانی حاکم بر سخنان دولتمردان در عرصه بین الملل در تصویر سازی از مشروعیت دولت شان در
پی آن است که با شکل دهی گفتمان خود تصویری مثبت ازاعمال حاکمیت خود ارائه نماید .گفتمان
دولتمردان برای کشف روابط و مناسبات قدرت (اقتدار) در جهت بازتولید و حفظ ساختارهای اجتماعی و
سیاسی خود و همچنین مشروعیت بخشی به اعمال حاکمیت خودشان تحلیل شده است .در این راستا،
دولت ایاالت متحده آمریکا با زبان قدرت و خشونت و دولت ایران با حمایتهای مردمی و با زبان اقتدار سعی
در ارائه تصویری مثبت از خود و مشروعیت بخشی به دولت و اعمال حاکمیت خود در محافل بین المللی
دارند .نویسندگان این مقاله به مطالعه و مقایسه گفتمان دولتمردان جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده
آمریکا با روش تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته اند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که گفتمان دولتمردان
جمهوری اسالمی ایران ،گفتمان تکثر گرا بوده است در حالی که گفتمان دولتمردان ایاالت متحده آمریکا،
گفتمان توطئه و انحصار گرا بوده است.
کلید واژه ها :گفتمان ،مشروعیت سیاسی ،تحلیل گفتمان انتقادی ،ایران ،ایاالت متحده آمریکا
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مقدمه
اقتدار به معناي قدرت مشروع و قدرت قانوني است .اين واژه در اصطالحات سياسي معاصر به معناي
توانايي اعمال قدرت از سوي دولت و حکومت ها براي دست يابي به اهداف مشخصي است که به عنوان
وظايف و مسئوليت هاي دولت از سوي قانونگذاران تبيين و وضع شده است .بنابراين هرگونه اعمال قدرتي از
سوي نهادها و افراد و گروه ها به معنا و مفهوم خشونت تلقي شده و از سوي دولت و مردم و نهادهاي
انتظامي و نظامي سرکوب مي شود اما قانون گذاران به دولت اين اختيار را داده اند که از هرگونه اعمال
قدرتي بيرون از چارچوب نهادهاي قانوني جلوگيري کنند .از اين روست که جريان هاي سياسي و اجتماعي
که براي دست يابي به هر هدف صنفي و سياسي و يا اجتماعي از قدرت( منظور همان قدرت مشروع يا اقتدار
) و اعمال قدرت استفاده و بهره گيرند به عنوان شورش و خشونت و طغيان از سوي دولت سرکوب مي شود و
عوامل آن به مجازات مي رسند .بنابراين دولت ها تنها نهادها و ساختارهاي قانوني و مشروعي هستند که مي
توانند اعمال قدرت و زور کنند و کارهاي خويش را پيش ببرند .اعدام مجرمان و تبهکاران و قاتالن و امور
کيفري که در حوزه قوه قضاييه اعمال مي شود برخاسته از چنين مشروعيت قانوني دولت براي اعمال قدرت
مي باشد .اما از طرفي ديگر قدرت به معني اعمال سلطه بر ديگران مي باشد که از طرق مختلف مثل زور،
خشونت و غيره استفاده مي شود و در صورتي که اين قدرت مشروع باشد اقتدار ناميده مي شود .در واقع،
قدرت از باال به پايين است در حالي که اقتدار از جهت پايين به باال برخوردار بوده و اين زيردستان هستند
که با پذيرش اختيار و اطاعت از آن به قدرت افراد فرادست مشروعيت مي بخشند .در دولت اياالت متحده
آمريکا از زبان قدرت استفاده مي شود در صورتي که در زمان رهبري امام خميني ،ايشان از زبان اقتدار
استفاده مي نمودند (رستمي.)2831 ،
بنابراين ،سخنراني هاي دولتمردان به عنوان واسطه هايي که با توجه به وابستگي هاي ايدئولوژيکي خود
به روايت ها و بازنمايي يک واقعيت مي پردازند ،عمل مي کنند .با توجه به زواياي ديد سخنراني هاي
دولتمردان که بازنمايي هاي مختلف و مثبتي از آنها به نمايش گذاشته شد (رستمي ،2831 ،ص ،)21 .اين
امر باعث شد تا نويسندگان با ديدگاهي انتقادي در پي کشف روابط قدرت و سلطه و شگردهاي زباني وابسته
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به آن در سخنراني ها در جريان مشروعيت بخشي به اعمال حاکميت خود در عرصه بين الملل باشند .در
حقيقت ،افراد در درون ساختارها قادر به مشروعيت بخشي هستند ،به عبارتي بهتر ،ساختارها جريان
مشروعيت بخشي به حکومت را بر عهده دارند.
بيان مسئله
گفتمان دولتمردان براي کشف روابط و مناسبات قدرت در جهت بازتوليد و حفظ ساختارهاي اجتماعي و
سياسي خود و همچنين مشروعيت بخشي به اعمال حاکميت خودشان تحليل مي شوند .با توجه به نظم
گفتماني حاکم بر سخنراني هاي دولتمردان دولت اياالت متحده آمريکا و کشورهاي حامي وي در عرصه بين
الملل در تصوير سازي از مشروعيت اين دولت ،اين سخنراني هاي دولتمردان اياالت متحده آمريکا هستند که
با شکل دهي گفتمان خود با اتکا بر زبان قدرت و خشونت سعي در ارائه تصويري مثبت از اعمال حاکميت
خود دارند .در صورتي که دولت ايران با حمايت هاي مردمي و با زبان اقتدار سعي در ارائه تصويري مثبت از
خود و مشروعيت بخشي به دولت و اعمال حاکميت خود در محافل بين المللي دارد.
با اين نوع نگرش تاثيرات اجتماعي گفتمان بر فعال بودن دولتمردان تاکيد دارد و اينکه آنان چه نقشي در
بازتوليد و حفظ ساختارهاي سياسي خود و مشروع جلوه دادن حکومت شان نسبت به جوامع بين الملل ديگر
دارند .همچنين اين تحقيق نشان مي دهد که کداميک از روابط قدرت تعيين کننده گفتمان آنهاست و
چگونه اين روابط با کمک بازنمودهاي زباني به شکل طبيعي و عقل سليم جلوه گر شده اند (رستمي،2831 ،
ص.)21 .
همان گونه که فرکالف مي گويد :تحليل متن ،بهتر از هر روش ديگري مي تواند فرآيندهاي اجتماعي را
به هر شکلي که پديدار شوند ،با همه پيچيدگي ها ،تناقضات و سرشت اغلب به هم ريخته شان ،توضيح دهد.
بنابراين در اين تحقيق متون سخنراني هاي دولتمردان مورد تحليل قرار مي گيرد ،تا کنش هاي گفتماني که
به حفظ روابط قدرت و مشروع جلوه کردن دولت شان کمک مي کنند ،شناخته شوند(فرکالف ،2992 ،iص.
 .)11لذا در اين تحقيق ،نويسندگان با رويکردي انتقادي ،طبيعي شدگي ايدئولوژي و نيز چگونگي اعمال
سلطه و کنترل اجتماعي از طريق متن را نشان مي دهند.
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مباني نظري تحقيق :قدرت ،زبان و مشروعيت
توجه به بافت اجتماعي گفتار ،به هيچ روي منحصر به مجامع دانشگاهي نيست؛ بسياري از مسائل حاد
سياسي ،بر محور زبان ميچرخد .مطالعه فرهنگهاي گوناگون اعم از اقليتهاي درون مرزها يا ملتهاي
ديگر يکي از موضوعات مورد مطالعه در بودجه کشورهاي قدرتمند است .گفتمان حاکم بر جامعه را به نفع
خويش قدرت ساختاري زبان اين فرصت را در اختيار گروههاي توانمند قرار ميدهد تا سمت و سو بخشند.

قدرت ساختاري زبان اين فرصت را در اختيار گروههاي توانمند قرار ميدهد تا گفتمان حاکم بر جامعه را
به نفع خويش سمت و سو بخشند .بنابراين ،مشاهده ميکنيم که در زبان چقدر قدرت مانور وجود دارد،
چنان که يک رسانه ميتواند متناسب با رويکرد سياسي ـ اجتماعي خود ساختار خبري مستقلي ارايه کند؛
آن گونه که بافت گفتماني آن با ساير بافتها متمايز باشد .بنابراين مي توان با توجه به زبان هاي موجود در
آينده ،زبان هاي مختلف را در جوامع جهاني مديريت نمود (والي ،1008 ،iiص.)972 .
فوکو با تأکيد بر اهميت ساخت زبان و انديشه ،بر «قرائت متون» به منظور کشف ساختارهاي شناخت
آدمي اصرار ميکند .به نظر او ،شيوه خاص فهم و دريافت ما درباره جهان ،تعيينکننده خصلت خاص يک
عصر است و اين خصلت خود شيوه اعمال قدرت را تعيين ميکند .از ديدگاه ساختاري «فوکو»،
سياستمداران ،صاحب منصبان و اصحاب قدرت و نظاير آنان ،به طور عمدي و آگاهانه نهادهاي الزم براي
تأمين و تضمين امتيازات و حفظ مواضع خود را ايجاد نميکنند ،بلکه اعمال افراد به طور کلي در هر عصري
برآمده از نظرگاه رايج آن عصر است .به سخن ديگر ،ساخت عمل تابع ساخت انديشه است.

طبقات حاکم و مسلط در يک ساختار اجتماعي نابرابر و تضادآميز ،براي سازگار کردن ذهنيت مردمان با
شرايط رنجآور عيني ،يعني پر کردن شکاف بين ذهن و عين ،به ايدئولوژي و استفاده از مفاهيم ايدئولوژيک و
هژمونيک متوسل ميشوند ،زيرا ناسازگاري بين ذهن و عين ،براي هميشه نميتواند تداوم يابد .بنابراين،
ايدئولوژي ساخته و پرداخته ميشود تا ذهن را با عين آشتي دهد و وضعيت موجود را تثبيت کند .در چنين
مواقعي ،زبان بيشترين نقش را در تبليغات خدعهآميز و مشروعيتبخش دارد .زبان ماالمال از مفاهيم ارزشي
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همراه با نفرت و عشق است .عشق و تجزم به همه آنهايي که تسليم سازوکار قدرت شدند و نفرت از آنهايي
که در اين سازوکار آمرانه و فريبگونه ،حل و جذب نشدند (وان دايک ،2998 ،iiiص.)152 .

 .2گفتمان ،قدرت و دسترسي :ابزار مشروعيت بخشي
دسترسي به رويداد هاي ارتباطي و گفتمان ،عنصري اصلي در باز توليد قدرت وسلطه است .در واقع،
دسترسي به گفتمان باعث کسب قدرت و بازتوليد آن در جهت حفظ ساختارهاي اجتماعي و سياسي است و
در نهايت اين ساختارها باعث مشروعيت بخشي خود مي شوند .گفتمان شبيه ساير منابع اجتماعي ارزش
مندي است که شالوده قدرت را مي سازند و دسترسي به آن ها به نحوي نابرابر توزيع شده است .براي مثال،
همگان دسترسي برابر به رسانه ها يا گفتار ونوشتار پزشکي ،حقوقي ،سياسي ،اداري يا دانشگاهي ندارند .به
بياني ديگر ،الزم است پيامد هاي يک پرسش پيچيده را کشف کنيم :چه کسي مي تواند ،درباره ي چه
چيزي ،در چه زماني و درچه بافتي ،با چه کسي صحبت کند يا براي او بنويسد يا چه کسي مي تواند در اين
رويداهاي ارتباطي شرکت کند وانواع نقش هاي دريافت کننده را ايفا کند؛ مثالً نقش هايي از قبيل مخاطب،
ناظر ،تماشاچي يا شنونده گذري .حتي مي توان دسترسي را بر حسب موضوعات يا مرجح هاي گفتمان،
يعني بر حسب اين که مطلب مورد نظر درباره ي چه کسي گفته يا نوشته مي شود ،تحليل کرد .ميزان
دسترسي به گفتمان مي تواند شاخص نسبتاً معتبري براي گروه هاي اجتماعي يا اعضاي آن ها باشد .الگوها
و راهبرد هاي دسترسي گفتماني را مي توان تقريباً براي تمامي قلمرو هاي اجتماعي ،نهادها ،حرفه ها،
موقعيت ها و ژانرها تبيين کرد.

واضح ترين و مهم ترين مسئله همانا الگو هاي دسترسي به رسانه هاي جمعي است :از طريق دسترسي به
رسانه هاي جمعي ،گروه هاي مسلط مي توانند به عامه ي مردم نيز دسترسي داشته باشند و در نتيجه تا
حدودي آن ها را کنترل کنند .جريانات عمده ي رسانه اي با هدايت و در اختيار گرفتن تصوير عمومي ساير
نخبگان ،و با داشتن جايگاهي مهم در کنترل گفتمان عمومي و در نتيجه با کنترل غير مستقيم اذهان
عمومي ،قدرت خود را دارند (فرکالف .)1005 ،سر انجام آن که در مکالمات روزمره ،براساس سن ،جنسيت،
طبقه ،تحصيالت يا ساير معيار هايي که سلطه و تبعيض را تعيين مي کنند ،ممکن است الگو هاي متفاوت
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دسترسي وجود داشته باشد :ممکن است زنان نسبت به مردان دسترسي کم تري به اين مکالمات داشته
باشند .از اين رو در هر قلمرو ،حرفه ،سازمان يا موقعيت اجتماعي ،مي توانيم در مورد گروه هاي اجتماعي
گوناگون دخيل ،توصيفي مختصر از يک طرح واره گفتماني و ارتباطي از شرايط و راهبردهاي دسترسي ارائه
کنيم :در واقع چه کسي ،چه چيزي را مي تواند بگويد يا بنويسد ،چگونه ،به چه کسي و در چه شرايطي؟
(وان دايک ،2998 ،ص.)158 .
 .1مشروعيت
بسياري از مباحث عصر حاضر درباره شيوه حکمراني ومديريت دولتي با ايده مشروعيت سرکار داشته اند.
نحوه رويارويي اشخاص با مسئله مشروعيت اغلب در کنش ها و کاوش هاي علمي روزانه انعکاس مي يابد
(سمنتلي ،1002 ،ivص .)98 .مبناي قدرت سياسي و حاکميت سياسي و مشروعيت نظام سياسي ،از
تفاوتهاي اساسي و تعيين کننده ميان حکومتهاي دموکراتيک و غير دموکراتيک است .در يک تقسيم
بندي کلي ،در حکومتهاي دموکراتيک ،اراده مردم مبناي اصلي قدرت سياسي است و دولت مظهر اراده ملي
است ،و مشروعيت آن از خواست و اراده عمومي منبعث ميشود .در حکومتهاي دموکراتيک قدرت سياسي
از طريق مشارکت فعال سياسي اعمال ميشود که براساس آن نهادهاي سياسي مختلف جامعه ،به وسيله
آراي عمومي شکل گرفته و تحت نظارت مردم ،قدرت سياسي را اعمال ميکنند و تداوم مشروعيت اين
نهادها در اعمال قدرت سياسي به ميزان توانايي آنها در کسب «رضايت عمومي» بستگي دارد .رضايت
عمومي» از نحوه اعمال قدرت سياسي ،موجب بقاي نهادها و ساختارهاي سياسي حاکم در يک کشور ميشود
و اين کشورها از ثبات بيشتري برخوردار بوده؛ با بحرانها کمتري مواجه هستند و اين امر کار ويژه و هدف
اصلي دموکراسي است .رضايت عمومي امري عيني و داراي کارکرد ملموس است و در همان حال ،نسبي نيز
هست؛ يعني کسب رضايت عمومي به صورت مطلق ،امري غير ممکن است؛ ولي اگر به صورت نسبي يک
حکومت و نظام سياسي بتواند ،دوام يافته و مشروعيت خود را حفظ کند ،بديهي است که ميزان رضايت
عمومي بااليي را فراهم آورده است .در مقابل در حکومتهاي غير دموکراتيک ،نظام سياسي فاقد مشروعيت
است و رضايت عمومي شرط و عامل تداوم نظام سياسي نيست ،بلکه قدرت نظام بيش از آنکه متکي بر عوامل
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مشروعيت ساز باشد ،بر قدرت سرکوب استوار است .با يک مطالعه مي توان رويکردهاي مختلفي رابراي
ارتقاء مشروعيت وهمچنين کمک به مردم پيدا نمود (کتل ،1001 ،vص .)23 .هر کدام ازاين رويکردها براي
ارتقاء مشروعيت تاحدودي سعي در بهبود وگسترش رابطه اي دارند که مجريان بخش عمومي با اجتماع و
شهروندان شان دارند (مک سوايت ،1002 ،viص.)692 .
مشروعيت در نظريههاي جديد سياسي جايگاه مهمي يافته است .هرچند ريشههاي اين مفهوم را در
نوشته افالطون نيز ميتوان ديد .قدرت ،نفوذ و اقتدار تنها در صورت مشروع بودن ميتوانند مؤثر باشند.
امروزه در روابط سياسي ،در نتيجه رشد فرهنگ و تمدن و آگاهيهاي عمومي ،نقش زور و اجبار کاهش يافته
و در بيشتر جوامع از بين رفته است .قدرت دولتها بيشتر بر رضايت فرمانبران و مردم متکي شده است .در
عصر حاضر ،نخستينبار ماکس وبر ( وبر ،2876 ،صص ،) 82-66 .جامعهشناس آلماني ،مفهوم مشروعيت را
به صورت مفهومي عام بيان کرد .به عقيده او ،مشروعيت بر باور مبتني است و از مردم اطاعت ميطلبد.
منظور از مشروعيت ،حقانيت به اعمال قدرت بر شهروندان و گستره حقانيت اين اعمال قدرت است ( پور
عزت ،2837 ،ص .)29 .در واقع ،مشروعيت را ميتوان مباني حقانيت و تجويز اعمال سلطه تعريف نمود.
بديهي است مشروعيت در فرهنگ علوم سياسي با علوم اسالمي و شرعي تفاوت دارد .مشروعيت در فقه به
معناي شرعي بودن و منسوب بودن به دين و شارع مقدس به کار ميرود؛ اما منظور از مشروعيت در اين
تحقيق ،به معني توجيه عقالني اعمال قدرت حاکم است؛ يعني پاسخ به اين سؤال که حاکم براي اعمال
قدرت خود چه مجوّزي دارد و مردم چه توجيهي براي اطاعت از حاکم دارند؟ در اين معنا از مشروعيت ،به
نوعي مفهوم حقانيت و قانونيت مستتر است .در اين مفهوم ،مشروعيت مظهر و ميزان پذيرش ذهني ـ دروني
قدرت حاکم در نزد افراد يک جامعه است که با مفهوم سيادت ،به معناي اعمال قدرت ،مرتبط است.
از ديدگاه مکاتب الهي ،منبع ذاتي مشروعيت ،حقانيت و اعتبار ،خداوند متعال است که حاکميت مطلق
جهان و انسان از آن اوست .مکاتب غير الهي که بشر را منبع اصلي مشروعيت و حقانيت ميدانند ،ديدگاه
واحدي ندارند .امّا به عنوان مثال ،مارکسيسم مشروعيت نظام سياسي را تابعي از نيروها و روابط توليدي
جامعه ميداند امّا در ليبراليسم مشروعيت تابعي است از تصوّري که اين مکتب از انسان و تواناييهاي عقلي
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وي دارد .روش غالب تحقق اين نوع مشروعيت ،سيستم انتخاباتي و رايگيري است ( ظريفيان شفيعي،
.)2872
 .8مشروعيت سياسي
در ادبيات علوم سياسي ،مشروعيت سياسي بيانکنندة رابطة ميان افراد جامعه و قدرت سياسي است
(آندرين ،2873 ،ص .)21 .نظام هاي سياسي براي مشروع جلوه دادن سلطه و حکمراني خود به داليل و
ابزار متفاوتي دست مييازند تا از يک سو سلطة سياسي موجود را موجه جلوه داده و از ديگر سو با آگاه
نمودن افراد از چنين حقانيتي موجبات اطاعت سياسي آنان را فراهم نمايند .پس ميتوان گفت ،مشروعيت
سياسي ،عقالنيشدن قدرت سياسي و تبديل آن به اقتدار سياسي است و رابطهاي اساسي ميان سلطة مشروع
و مشروعيتسياسي وجود دارد .برخي نيز مشروعيت سياسي را با کارآمدبودن نظام سياسي يکسان ميدانند
و معتقدند که مشروعيت ريشه در چگونگي انجام کار و ويژگي هاي وظايف دولت دارد .وقتي نظام سياسي
به درستي وظايف و کارکردها خويش را انجام دهد ،مشروع و زماني که در اعمال آنها سستي نمايد و يا
(ناکارآمد گردد) ،نامشروع است .اين برداشت از مفهوم مشروعيت نگاهي کارکردگرايانه به نظام سياسي دارد.
برخي ديگر آنرا با قانوني و طبق قانون بودن يکي پنداشتهاند ( عالم ،2873 ،ص.)27 .
دربارة اثرات مثبت مشروعيت سياسي بايد گفت؛ تحديد قدرت سياسي ،تسهيل اعمال حاکميت و اطاعت
سياسي ،تداوم و ثبات نظام موجود ،اجازه اعمال زور مشروع به دولت و نهايتاً و ممانعت از تکية دولت بر
سازمان زور و اجبار محض ،از جمله مهم ترين نتايج آن است( آندرين ،2873 ،ص.)22 .
 .6حوزه محلي؛ منبعي براي مشروعيت سياسي
مي توان حوزه محلي را به عنوان منبع بسيار مهمي درجهت کسب مشروعيت مردم ساالرانه به حساب
آورد(وتر،1001 ،viiص .)8 .براي بررسي ميزان تاثير حوزه محلي بايد ابتدا ميزان صالحيت سياسي محلي و
ملي را مورد بررسي قرارداد .صالحيت سياسي در ارتباط بسيار نزديک با آموزش پايگاه اجتماعي مي باشد.
از اين لحاظ مي توان گفت که درحوزه محلي به دليل ارتباطات نزديکتري که بين مردم ومسئوالن حکومتي
وجود دارد ،مقوله ي مشروعيت نمود بيشتري دارد.
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از ديدگاه نظريه ي مردم ساالري تجربي و مشارکتي ،شخص شرکت کننده در مسايل سياسي از اهميت
بااليي برخوردار است هرچه قدر ميزان مشارکت اشخاص درمسايل سياسي بيشتر باشد ،به همان نسبت
ميزان مشروعيت رژيم مردم ساالر باالمي رود ( دالتون ،2992 ،viiiص .)81 .از آنجا که احساسات و نگرش
هاي محلي و ملي ،ريشه هاي عميقي درنظام عقيدتي اشخاص دارند ،نگرش هاي مثبت محلي به راحتي مي
توانند وارد حوزه ملي بشوند که درصورت وقوع چنين پديده اي مشروعيت درسطوح عالي سياسي باالتر مي
رود.
سئواالت تحقيق
با توجه به مسئله تحقيق ،که شناخت الگوهاي بازنمايي زبان قدرت و زبان اقتدار در مشروعيت بخشي به
دولت و حاکميت خود و نحوه بازنمايي ها در متون سخنراني هاي دولتمردان و شناخت مناسبات قدرت در
آنان مي باشد ،سئوال اصلي تحقيق به شکل ذيل است:
سخنراني هاي دولتمردان آمريکا و دولتمردان ايران در جريان مشروعيت بخشي به دولت و حاکميت
خود ،گفتمان هاي خود را چگونه بازنمايي کرده اند؟
سئواالت فرعي تحقيق به اين شرحند:
 .2سخنراني هاي دولتمردان دولت آمريکا و ايران هر کدام چه تصويري از مشروعيت دولت
خود بدست مي دهند؟
 .1مواضع و ديدگاههاي هر يک از دولتمردان آمريکا ( بوش ) و ايران ( امام خميني ) تا چه
ميزان با مواضع دولتهاي مشروع بين المللي شباهت يا تفاوت دارد؟
 .8سخنان دولتمردان در جريان مشروعيت بخشي به حاکميت اياالت متحده و ايران از چه
گفتمانهايي متاثر شده اند؟
 .6به طور کلي رابطه نظم گفتماني و نظم اجتماعي در متون مذکور چگونه برقرار شده است؟
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گزاره تحقيق حاضر اين است که به نظر مي رسد گفتمان دولتمردان آمريکا (با زبان قدرت) و ايران (با
زبان اقتدار) با توجه به ديدگاه خود در عرصه بين الملل که همانا مشروعيت بخشي به اعمال حاکميت و
دولت خود مي باشد ،سعي در ارائه تصويري مثبت از حاکميت خود در محافل بين المللي دارند.
روش تجزيه و تحليل داده ها
قبل از پرداختن به روش هاي مورد استفاده در اين تحقيق الزم است که ابتدا پارادايم پساساختارگرايي
که روش تحليل گفتمان انتقادي در آن مي گنجد ،به اختصار توضيح داده شود.
به طور خالصه مي توان گفت که پساساختارگرايي در حوزه ي زبان از متن قطعيت زدايي مي کند و بر
اين امر ابرام مي ورزد که نشانه هاي زباني متشکل از دال هايي هستند که مدلول هايشان به طور مداوم و
بي وقفه تغيير کرده و هرگز نمي توان براي آن چه در متن نگاشته شده است ،معنايي نهايي و ايستا در نظر
گرفت .اساس کار پساساخت گرايان تأکيد بر اولويت "تفاوت" در عوض "تشابه" ،ارج نهادن بر اولويت و
چيرگي آن چيزي که در دنباله و به صورت افزوده مي آيد و نيز تالش در جهت برداشتن تمايزهاي مستتر
بين قطب هاي متضادي همچون "خود/ديگري"" ،اخالق/سياست"" ،تصوير/واقعيت" مي باشد .در واقع،
مفهوم گفتمان که اساس تحليل گفتمان انتقادي محسوب مي شود در اين پارادايم جاي مي گيرد.
روش تحليل گفتمان انتقادي فرکالف
فرکالف ،متن ،تعامل و بافت اجتماعي را به عنوان سه عنصر گفتمان مشخص مي کند و سه مرحله
توصيف ،تفسير و تبيين را براي تحليل آن بکار مي برد و تاکيد مي کند که مجموعه ويژگي هاي صوري اي
که در يک متن خاص يافت مي شوند ،مي توانند به عنوان انتخاب هاي خاصي از ميان گزينه هاي موجود در
انواع گفتمان تلقي شوند که متن از آنها استفاده کرده است (شکل شماره يک) .فرکالف ميان سه نوع ارزشي
که ويژگي هاي صوري متن ممکن است واجد آنها باشد يعني تجربي ،رابطه اي و بياني تمايز قائل مي شود
(فرکالف:)2992 ،
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تبیین
تفسیر

زمینه اجتماعی
گفتمان های جاری
متن

توصیف

شکل شماره يک :پيوستگي رابطه متن با گفتمان ها و شرايط پيراموني (فرکالف)2992 ،

 .2توليد کننده متن از جهان طبيعي يا اجتماعي بازنمايي مي شود .ارزش تجربي با محتوا،
دانش و اعتقادات سر و کار دارد.
 .1ويژگي هاي صوري ارزش رابطه اي :ارزش رابطه اي ردپا و سرنخي از آن دسته روابط
اجتماعي به دست مي دهد که از طريق متن در گفتمان به مورد اجرا در مي آيند و با رابطه ها و
روابط اجتماعي سر و کار دارد.
 .8ويژگي هاي صوري ارزش بياني :ردپا و سرنخي از ارزشيابي توليد کننده از بخشي از واقعيت
که مرتبط با اين ويژگي است توسط ارزش بياني ارائه مي شود و با فاعل ها و هويت هاي اجتماعي
سر و کار دارد.
فرکالف تاکيد مي کند که هر يک از ويژگي هاي صوري ممکن است به طور همزمان واجد دو يا سه
ارزش باشند (فرکالف ،2992 ،ص.)17 .
روش تحليل گفتمان وان دايک
تئون اي وان دايک نيز تحليل گفتمان انتقادي خود را در دو سطح تحليلي خرد و کالن مد نظر قرار مي
دهد .از نظر وان دايک تحليل گفتمان از يک سو بر متن گفتار ،کنش ارتباط موضعي و از سوي ديگر بر
شناخت نهفته گويندگان و شنوندگان در سطح تحليل خرد متمرکز است .در اين سطح عادات اکتسابي
واقعي نوشتار و گفتار ،نتايج قابل مشاهده آنها ،معاني و برداشت هايي از گفتار و نوشتار مد نظر است.
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در سطح تحليل کالن و يا به تعبير وي سطح تحليل عمومي تر ،نظام هاي ساختاري گفتمان يا همان
نظام هاي پيچيده اجتماعي ،سياسي ،تاريخي و فرهنگي نوشتار مورد توجه تحليلگر قرار مي گيرد .در اين
سطح کنش متقابل يک رويداد ارتباطي در موقعيت اجتماعي به همراه ساختارهاي موضوعي و طرح کلي
متن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
يکي از شاخص هاي مهم در سطح تحليلي خرد وان دايک مفهوم خود و ديگري است .از نظر او
ايدئولوژي ها به لحاظ ذهني باز نمود ويژگي هاي اجتماعي بنيادي يک گروه نظير هويت ،وظايف ،هنجارها،
ارزش ها ،جايگاه و منافع آنها هستند و از انجا که منافع خودي را تامين مي کنند ،توسط طرح واره هاي
گروهي سازمان مي يابند و اين کار اساسا از طريق بازنمايي روابط بين خودي ها و غير خودي ها به صورت ما
در مقابل آنها انجام مي گيرد .آنها با خصوصيات منفي طرح مي شود و ما با خصوصيات مثبت .رتوريک
(بالغت ادبي) شاخص ديگري در روش تحليل گفتمان وان دايک است که ضرب المثل ها ،تشبيهات و
کنايات و  ....را در بر مي گيرد و به لحاظ ايدئولوژيک و بار معنايي شان تحليل مي شوند (ابدالي ،2838 ،ص.
.)26
رويکرد تحقيق
نويسندگان اين تحقيق از مدلي که حاصل تلفيق مدل هاي تحليلي وان دايک و فرکالف مي باشد،
استفاده کرده اند .مدل مذکور از سطح خرد ( شامل داللت هاي ضمني ،خود و ديگري و هويت مشارکين
گفتمان ) مدل تحليلي وان دايک و سه سطح توصيف ( شامل قطعات معنايي ،واژگان کانوني ،عبارت بندي
هاي افراطي ،هم معنايي ،شمول معنايي و تضاد معنايي ،اسم سازي ،رتوريک -صنايع بياني ،-مجهول سازي،
وجوه دستوري ،وجهيت رابطه اي ،وجهيت بياني ،کاربرد ضماير ما ،شما ،آنها ،ارزش هاي پيوندي ،ساخت
متن و کنترل هاي تعاملي ) ،تفسير و تبيين از مدل فرکالف استفاده مي نمايد.
جامعه آماري و نمونه تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق شامل سخنان دولتمردان ايران و سخنان دولتمردان اياالت متحده آمريکا مي
باشد .انتخاب اين سخنان صرفا به دليل مقايسه بين زبان قدرت و زبان اقتدار در مشروعيت بخشي به دولت
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و اعمال حاکميت دولت اياالت متحده آمريکا و دولت ايران در زمان رهبري امام خميني است تا رابطه نظم
اجتماعي با نظم گفتماني آشکار شود.
در اين تحقيق ،توصيه ها و دستورات سخنان دولتمردان مذکور جهت ترسيم فضاي کلي گفتمان بررسي
مي شوند .روش نمونه گيري تحقيق به صورت هدفمند (غير تصادفي) بوده است .نمونه تحقيق نيز شامل
سخنان امام خميني (زمان رهبري وي) بر گرفته از صحيفه نور در مورد مشروعيت حکومت اسالمي و
سخنان جورج بوش ( در زمان رياست جمهوري وي ) در سازمان ملل متحد در سال  1007بوده است .در
اين دوره دولتمردان اياالت متحده آمريکا در رسانه ها و مطبوعات با صف بندي هاي ايدئولوژيک خود بيش
از هر زمان ديگري با زبان قدرت به مشروعيت دولت خود مي پرداختند و گفتمان خود را بر آن اساس شکل
دادند .بدين جهت اين مقطع زماني به عنوان دوره مورد مطالعه تحقيق مورد برسي قرار مي گيرد.
يافته هاي تحقيق
الف .توصيف متون
در مرحله توصيف ابتدا به سخنان امام خميني و سپس به سخنراني جورج بوش در سازمان ملل مي
پردازيم:
الف .2.توصيف متون سخنان امام خميني

 .2قطعات معنايي
قطعه اول :پذيرش واليت انتصابي فقيه و برابر بودن مقوله واليت با حکومت اسالمي ،قطعه دوم :اشاره به
وظايف حاکم اسالمي در تمام شرايط دارد ،قطعه سوم :برابري اختيارات حاکم اسالمي فعلي با اختيارات
پيامبر و ائمه ،قطعه چهارم :اشاره به جايگاه واليت فقيه در قانون اساسي و سودمندي آن در اداره جامعه،
قطعه پنجم :تاکيد بر مشروعيت ديني در راستاي اثبات واليت انتصابي ،قطعه ششم :وابستگي اداره امور
عمومي به مشروعيت الهي در نظام هاي دموکراتيک ،قطعه هفتم :تاکيد بر پيوند بين ديانت و سياست در
حکومت اسالمي ،قطعه هشتم :عدم کفايت قوانين براي اداره جامعه ،قطعه نهم :پاسخگو بودن حکومت
اسالمي و لزوم برقراري عدالت همه جانبه در حکومت اسالمي ،قطعه دهم :تاکيد بر مشروعيت الهي حکومت
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اسالمي ،قطعه يازدهم :اشاره به مقدم بودن قانون الهي ( خدا ) نسبت به قوانين ديگر در حکومت اسالمي
دارد ،قطعه دوازدهم :تاکيد و تصريح به انتصابي بودن واليت فقيه و خاستگاه ديني آن در عرصه اجرا ،قطعه
سيزدهم :تاکيد بر مقبوليت مردمي و احترام به آراء و نظر اکثريت مردم ،قطعه چهاردهم :تاکيد بر نقش
حياتي مردم در تعيين سرنوشت جامعه خود.

 .1واژگان کانوني
پذيرش واليت انتصابي فقيه ،مشروعيت ديني ،مقبوليت مردمي ،مشروعيت الهي حکومت اسالمي ،رهبري
عادل ،برقراري عدالت ،آميختگي ديانت و سياست ،قوانين الهي ،حاکميت الهي ،آراء اکثريت مردم ،خواست و
رضايت مردم.

 .8عبارت بندي هاي افراطي
متن در قطعات معنايي اول ،چهارم ،پنجم ،ششم ،دهم ،يازدهم ،دوازدهم و سيزدهم مکررا واژه واليت
فقيه را بکار برده است .در حقيقت ،امام خميني به عنوان رهبر حکومت اسالمي در سخنان خود با بکار بردن
اين واژه در قطعات مختلف متن نشان مي دهد که تاکيد زيادي بر انتصابي بودن واليت فقيه و برابري آن با
مقوله حکومت اسالمي در کشور ايران دارد .بنابراين ،مشروعيت نظام و حکومت جمهوري اسالمي ايران را
ناشي از مقوله واليت فقيه مي داند که خاستگاه ديني و الهي دارد .همچنين امام خميني در سخنان خود در
قطعات معنايي سيزدهم و چهاردهم مکررا واژه اکثريت آراء مردم را بکار برده است ،لذا امام خميني با بکار
بردن اين واژه در قطعات معنايي متوالي خواهان اين است که بر نقش حياتي مردم در تعيين سرنوشت خود
و جامعه تاکيد زيادي نمايد.

 .6هم معنايي ،شمول معنايي و تضاد معنايي
امام خميني در سخنان خود در قطعه معنايي اول ،سلطان را هم معنا با رهبر حکومت اسالمي آورده
است .قطعه معنايي ششم نيز واژه طاغوت را در معناي حکومت غير مشروع و غير اسالمي بکار برده است.
به کار بردن واژه ارگانها داراي شمول معنايي است که تمام سازمانها و نهادهاي موجود در نظام جمهوري
اسالمي ايران را در بر مي گيرد .همچنين امام خميني در اين متن با قيد کردن واژه طاغوت در قطعه
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معنايي ششم ،آنرا در تضاد با واژگاني نظير مشروعيت ديني ،مقبوليت مردمي ،و مشروعيت الهي و حکومت
قانون مي بيند.

 .5اسم سازي
در متن سخنان امام خميني ،اسم سازي شکل نگرفته است ،چرا که امام خميني قصد دارد که از طريق
شرح ،توضيح و تفسير بيشتر براي همگام کردن مخاطبان با ديدگاه خود ،مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي
نظام و حکومت جمهوري اسالمي ايران را بيان نمايد.
 .2رتوريک ( صنايع بياني)
امام خميني در قطعه معنايي اول ،فقهاي واليت را به سلطان امت تشبيه کرده است و در قطعه معنايي
ششم حکومت غير مشروع را به طاغوت تشبيه کرده است و در قطعه معنايي چهاردهم جمهوري را به
اکثزيت آراء مردم تشبيه کرده است.

 .7مجهول سازي
در قطعه ششم جمله :دست ارگانها که بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد ،بسته مي شود ،مجهول مي
باشد .همچنين در قطعه معنايي چهاردهم جمله :چون اکثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهي است که بايد
موازين و قواعد اسالمي در همه زمينه ها رعايت شود نيز مجهول مي باشد .اما در ساير قطعات ،کنشگران و
فاعالن قيد شده اند و جمالت به صورت معلوم آمده اند و امام خميني نقش هر يک از آنان را به روشني شرح
مي دهد و در نتيجه نيازي به پنهان کردن عوامل مختلف در گفتمان نمي بيند.

 .3وجوه دستوري
در قطعه معنايي ششم اگر چه جمله در وجه خبري خبري است اما امام خميني از منشا توصيه و اقتدار
(قدرت مشروع) و به صورت ضمني از همه ارگانها مي خواهد که وظايف خود را در حيطه شرع انجام دهند تا
کارهاي آنها مشروعيت و مقبوليت مردمي داشته باشد .همچنين در قطعه معنايي هشتم گر چه جمله در
وجه خبري است اما امام خميني از دولتمردان و مسئولين مي خواهد که براي اداره جامعه بايد از طريق
قوانين و احکام شرع نيز استفاده کرد .بنابراين فاعل نه در جايگاه ارائه دهنده اطالعات بلکه در جايگاه
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خواستن کنشي از سوي مخاطب خود مي باشد .در قطعه معنايي يازدهم و دوازدهم نيز برخي از جمالت
امري آمده است و امام خميني از ملت و دولت مي خواهد که به قوانين الهي عمل نمايند و در جاي ديگر از
ملت مي خواهد که از نخست وزير وقت اطاعت نمايند .در نهايت در قطعه معنايي چهاردهم جمله به صورت
امري آمده است و امام خميني از ملت مي خواهد که در همه زمينه ها موازين اسالمي را رعايت کنند .اکثر
جمالت در قطعات معنايي ديگر در وجه خبري هستند.

 .9وجه رابطه اي
متن چندين بار با کمک افعال وجهي و از منشا اقتدار (قدرت مشروع) ،وجه رابطه را داراست .امام
خميني در قطعه معنايي ششم از منشا اقتدار با مخاطبان خود سخن مي گويد و از قواي سه گانه مي خواهد
که بدون مجوز شرعي کاري را انجام ندهند .همچنين در قطعه معنايي سيزدهم ،امام خميني از جانب ملت
ايران سخن مي گويد و با اين کار به طور ضمني ادعاي اقتدار مي کند يعني داراي اين اقتدار است که از
طرف ديگران حرف بزند؛ با توجه به اينکه امام خميني مورد قبول مردم نيز هست و آراء مردم را شرط
دانسته است .در نهايت قطعه معنايي چهاردهم ،امام خميني از ملت مسلمان ايران مي خواهد که در همه
زمينه ها موازين اسالمي را رعايت نمايند.

 .20وجه بياني
امام خميني اعتقاد دارد که همان اختياراتي که پيامبر و ائمه داشته اند براي فقيهان عادل نيز ثابت است.
در قطعه معنايي پنجم نيز صدق اين گزاره را نشان مي دهد .همچنين در قطعه معنايي هفتم ،امام خميني با
تصريح بر آميختگي ديانت و سياست در حکومت اسالمي صدق گزاره پيامبر را نيز تاييد مي کند .همچنين
در قطعه معنايي نهم ،امام خميني برقراري عدالت همه جانبه را يک دستور ديني و نشانه جامعيت و کمال
دين اسالم مي داند .همچنين وي در قطعه معنايي دهم مشروعيت حکومت و واليت فقيه را از آن خداي
تبارک و تعالي مي داند تا مجلس خبرگان .همچنين در قطعه معنايي يازدهم حاکميت را در انحصار خداوند
مي داند و فرمان خدا را برتر از همه فرمانها مي داند .همچنين در قطعه معنايي دوازدهم بر انتصابي بودن
واليت فقيه و خاستگاه ديني آن در عرصه نظر و عمل تاکيد مي کند .در نهايت در قطعات معنايي سيزدهم
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و چهاردهم ،امام خميني جمهوري را متکي به آراء مردم و اسالمي را متکي به قوانين الهي مي داند .بنابراين
قطعات مذکور داراي ارزش هاي بياني هستند.

 .22کاربرد ضماير ما ،شما ،آنها
امام خميني در قطعه معنايي نهم از ضمير ما استفاده کرده است و در قطعه معنايي چهاردهم از ضماير ما
و آنها به منظور ملت ايران استفاده کرده است .لذا امام خميني در متن سخنان خود با بکار بردن افعال جمع
در صدد اجماع با مخاطبان خود برآمده است.

 .21ارزش هاي پيوندي
در متن سخنان امام خميني ،ارزش هاي پيوندي فراواني باعث انسجام آن شده اند که در اينجا تنها به آن
دسته از ارزشهاي پيوندي پرداخته مي شود که داراي بار ايدئولوژيکي هستند و دسته ديگر که فقط براي
پيوند جمالت استفاده مي گردد ،بررسي نمي شوند.
امام خميني در قطعه معنايي اول با بکار بردن واژه "و" و "با" بين مشروعيت حکومت اسالمي و رضايت و
آراء عمومي مردم و همچنين با خاستگاه ديني – الهي واليت فقيه پيوند ايجاد مي کند .همچنين در قطعه
معنايي سوم ،امام خميني براي پيوند بين برابري اختيارات دولتمردان فعلي در حکومت اسالمي و اختيارات
پيامبر و ائمه به اختيارات پيامبر نظير تدارک بسيج و سپاه ،گرفتن ماليات و غيره اشاره مي کند .همچنين
در قطعه معنايي هفتم ،امام خميني بين سخنان خود و سخن پيامبر با اشاره به تاکيد بر آميختگي بين
ديانت و سياست ،پيوند ايجاد مي کند .همچنين در قطعه معنايي سيزدهم ،امام خميني با بکارگيري واژه
"ولي" و با اين انسجام منطقي ،ديدگاه ايدئولوژيک خود مبني بر آراء اکثريت مردم را در تحکيم پايه هاي
حکومت و واليت فقيه مرتبط مي داند .در نهايت در قطعه معنايي پاياني با بکار گيري واژه " اما " قصد دارد
که بين شکل حکومت (جمهوري) و محتواي حکومت (اسالمي) پيوند ايجاد کند .همچنين در اين قطعه
معنايي با آوردن واژه " وقتي " انسجام زماني ميان جمالت را ايجاد مي کند.
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 .28ساخت متن
متن سخنان امام خميني ابتدا با استناد به سخنان و فضائل و ويژگيهاي پيامبر و ائمه در مقوله واليت
فقيه و حکومت اسالمي ديدگاه خود را مبني بر پذيرش واليت انتصابي فقيه و مشروعيت ديني و خاستگاه
الهي آن و برابري اختيارات پيامبر و ائمه و با فقهاي عادل بيان مي کند و براي اثبات ادعاي خود به مقايسه
اختيارات پيامبر و ائمه و حاکمان اسالمي مي پردازد ،سپس در متن سخنان خود بر حاکميت منحصر به فرد
خداي تبارک و تعالي و عمل به قوانين الهي تاکيد مي نمايد و در پايان متن نيز خواست و اکثريت آراء مردم
را جهت کارامدي و مشروعيت حکومت اسالمي معرفي مي نمايد.

 .26کنترل هاي تعاملي
امام خميني در قطعات معنايي مختلف همواره بر خاستگاه ديني مشروعيت حکومت اسالمي تاکيد کرده
است .همچنين با تکرار آن در قطعات معنايي مختلف ،حاکمان اسالمي را از حکومت طاغوت و خطرات اين
نوع حکومت هشدار داده است .لذا در قطعات پاياني سخنان خود نيز با تکرار واژگاني نظير خواست مردم،
رضايت مردم و اکثريت آراء مردم بر اهميت نقش مردم در مشروعيت حکومت اسالمي ايران تاکيد نموده اند.
بنابراين ،زبان سخنان امام خميني از نوع زبان اقتدار است نه زبان قدرت و سلطه.
الف .1 .توصيف متن سخنان جورج بوش

 .2قطعات معنايي
قطعه اول :اشاره به مقوله تنوع فرهنگي ملتها و مذاکره براي حل مسائل بين المللي دارد ،قطعه دوم:
تشويق آمريکا از ملت ها براي مشارکت در اجراي دموکراسي ،قطعه سوم :اشاره به ديکتاتور بودن کشورهايي
نظير ايران دارد ،قطعه چهارم :مبارزه با تروريسم ،قطعه پنجم :اشاره به کمک کشورهاي بين المللي جهت
همکاري و مبارزه با مسائل دارد ،قطعه ششم :اصرا بر آزادي ،قطعه هفتم :انتقاد از سازمان ملل و ديکتاتور
جلوه دادن ايران ،قطعه هشتم :تحميل ايده آمريکايي خود به سازمان ملل ،قطعه نهم :دخالت در امور
کشورهاي ديگر به بهانه تالش براي کمک به آنها.
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 .1واژگان کانوني
حمايت از دموکراسي ،ديکتاتوري ظالم ،نظام هاي وحشتناک ،تروريسم ،مردم بي گناه ،گرسنگي کامل،
خشونت ،بيسوادي و فقر ،آزادي بيان ،انتخابات آزاد ،انتقاد از سازمان ملل ،نارضايتي از شوراي حقوق بشر،
اصالح شوراي حقوق بشر ،مجازات اقليت هاي مذهبي ،تجاوز و قاچاق انسان ،تحريم هاي اقتصادي ،اهرم
هاي ديپلماتيک و اقتصادي ،ناراحتي امريکا.

 .8عبارت بندي هاي افراطي
مشروع جلوه دادن دولت اياالت متحده آمريکا در متن سخنان بوش در سخنراني خود در مجمع عمومي
سازمان ملل متحد در جمالتي نظير حمايت از دموکراسي ،همکاري ملت ها ،حمايت از کار گروه هاي حقوق
بشر است که اين واژگان را در قطعات معنايي دوم ،پنجم ،هشتم و نهم بيان کرده است.

 .6هم معنايي ،شمول معنايي و تضاد معنايي
بوش در قطعه سوم نظام هاي وحشتناک را با ديکتاتوري هاي زورگو هم معنا در نظر مي گيرد .هم
چنين وي در قطعه معنايي ششم ،حکمراني طوالني را با ديکتاتوري ظالمانه برابر مي داند .همچنين بکار
بردن واژه سرزمين هاي فقير و پر از تروريسم داراي شمول معنايي است که کشورهايي نظير ،بالروس ،کره
شمالي ،ايران ،سوريه و کوبا را در بر مي گيرد .همچنين شوراي امنيت داراي شمول معنايي است که
کشورهايي نظير آمريکا ،انگلستان ،روسيه ،فرانسه ،چين و آلمان را در بر مي گيرد .همچنين جورج بوش در
اين متن با بکارگيري واژگاني نظير دموکراسي و آزادي بيان ،همکاري ملتها با واژگاني نظير ديکتاتوري،
تروريسم ،خشونت ،گرسنگي و فقر داراي تضاد معنايي هستند که بار معنايي اين تضاد با سخنان بوش به
رابطه بين کشورهاي قدرتمند نظير آمريکا و کشورهاي فقير و حامي تروريسم نظير ايران منتقل شده است.

 .5اسم سازي
توليد کننده متن ،تيتر مطلب خود را با عنوان تغيير وضعيتهاي اسفناک به صورت اسمي آغاز کرده است.
بنابراين توليد کننده متن با تقليل و فشرده سازي اين جمالت به صورت اسم وضعيت هاي اسفناک ،قصد
هشدار و تاثير گذاري بر مخاطبان خود را داشته است .همچنين بوش در قطعه معنايي سوم ،نظام هاي
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وحشتناک را آورده است و از اين طريق به اسم سازي دست زده است و در قطعه معنايي هشتم نيز با بيان
ملت هاي مناسب اقدام به اسم سازي نموده است.

 .2رتوريک (صنايع بياني)
بوش در سخنان خود و در قطعه معنايي دوم و سوم ،به کشور آمريکا اشاره کرده است .همچنين وي با
بهره گيري از استعاره نظام هاي وحشتناک اشاره به کشورهايي نظير سوريه ،کره شمالي و ايران دارد.
همچنين در قطعه هشتم ژاپن را به ملت مناسب تشبيه کرده است.

 .7مجهول سازي
در متن سخنان بوش در قطعه معنايي اول جمله :زماني که مردم بي گناه در قتل و ديکتاتوري حبس مي
شوند ،به اعالميه ها عمل نمي شود ،مجهول مي باشد .همچنين در قطعه معنايي ششم جمله :اين ملت وارد
فاز انتقالي شده است ،مجهول مي باشد .همچنين در قطعه معنايي هشتم جمله :ديگر کشورها نيز بايد در
نظر گرفته شوند ،مجهول است .در نهايت در قطعه معنايي نهم جمله :آزادي هاي بنيادي محدود شده اند،
اقليت هاي مذهبي مجازات مي شوند نيز مجهول مي باشند .به غير از اين موارد هيچ نوع مجهول سازي
ديگري صورت نگرفته است ،اين بدان جهت است که بوش قصد آشکار ساختن نقش مشارکين در گفتمان را
دارد و همه جا فاعالن و مشارکين گفتمان نظير آمريکا ،ايران ،کوبا و  ....را ذکر کرده است .به تعبيري ديگر
مي توان گفت بوش از منشا قدرت سخن مي گويد .بنابراين فاعالن حامي تروريسم را براي پاسخگويي به
عملکردشان و همچنين غير مشروع جلوه دادن حکمراني و حکومت آنان به وضوح نام مي برد و در مقابل
فاعالن ملت متمدن نظير آمريکا و ژاپن و  ...را به علت مشروعيت نظام حکومتي و حکومت دموکراتيک شان
به وضوح نام مي برد.

 .3وجوه دستوري
در قطعه معنايي چهارم اگر چه جمله در وجه خبري است اما در معناي امري آمده است و بوش از منشا
قدرت از ساير ملتها مي خواهد که براي دستيابي آزادي در سرزمين هاي فقير و پر از تروريسم تالش نمايند.
در قطعات معنايي پنجم و ششم جمالت در وجه امري آمده اند و بوش از سازمان ملل متحد مي خواهد که
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براي اهدافي نظير آزادي و اصالح حقوق بشر بايد بيشتر تالش نمايد .همچنين در قطعات معنايي نهم
جمالت امري هستند و بوش از سازمان ملل و ملتها مي خواهد که براي حل مشکالت موجود در برمه تالش
نمايند .بقيه جمالت به صورت خبري آمده اند.

 .9وجه رابطه اي
متن چندين بار با کمک افعال وجهي و از منشا قدرت و زور ،وجه رابطه را دارست .بوش در قطعات
معنايي اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم ،هفتم و نهم از جانب ملتهاي ديگر سخن مي گويد و با اين کار
به طور ضمني ادعاي قدرت مي کند؛ يعني داراي اين قدرت است که از طرف ديگران بدون مقبوليت مردم
ديگر ملت ها حرف بزند و از ملت هاي ديگر و سازمان ملل مي خواهد که براي دستيابي به آزادي و
دموکراسي و مبارزه با تروريسم تالش نمايند .همچنين در قطعه هشتم بوش با قدرت اعالم مي کند که ژاپن
براي عضويت گسترش شوراي امنيت گزينه مناسبي است.

 .20وجه بياني
در قطعه معنايي اول ،بوش فقدان عمل به اعالميه ها و وظايف کشورها جهت تالش براي آزادي را هشدار
مي دهد و نظام هاي وحشتناکي نظير کوبا ،سوريه و ايران را عامل اين باليا مي داند .همچنين وي در قطعه
معنايي ششم ،پايان حکمراني طوالني مدت و ديکتاتوري ظالم کوبا را هشدار مي دهد و از مردم کوبا مي
خواهد که خود را براي آزادي آماده نمايند .همچنين در قطعه معنايي هفتم ،بوش سکوت سازمان ملل در
برابر آزار و اذيت هاي ايران را مورد انتقاد و اسراييل را مظلوم جلوه مي دهد .همچنين در قطعه معنايي
هفتم ،اصالح حقوق بشر را براي رضايت مردم آمريکا خواستار است .همچنين در قطعه معنايي هشتم
مناسب بودن کشور ژاپن را براي عضويت در شوراي امنيت متذکر مي شود .در نهايت در قطعه معنايي نهم
از تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه رهبران کشور برمه توسط سازمان ملل را مورد حمايت قرار داده و
همچنين آمريکا را از وضعيت موجود کشور برمه ناراحت جلوه مي دهد.
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 .22کاربرد ضماير من ،ما ،شما و آنها
بوش در قطعه معنايي اول از ضمير ما استفاده کرده است" :ما به وظيفه خود عمل نمي کنيم ،ما پول
نداريم" .منظور بوش از ما کشورها و ملت هايي هستند که در آنها فقر ،گرسنگي و نبود آزادي وجود ندارد.
همچنين در قطعه معنايي دوم ،بوش ضماير ما و آنها را اين گونه به کار برده است :مردم لبنان و افغانستان و
 ....از ما در خواست کمک کردند و هر ملت متمدني يک مسئوليتي براي حمايت از آنها دارد .لذا بوش اين
گونه ميان کشورهاي حمايت کننده و حمايت شونده تمايز قائل مي شود .همچنين بوش در قطعه معنايي
نهم ضماير من و ما را اين گونه به کار برده است :ما از کارگروه هاي حقوق بشري باز هم حمايت خواهيم
کرد .من از همه ملت ها مي خواهم  . ......در واقع منظور بوش از ما همان کشورهاي حامي و کمک کننده
است و در مورد بکار گيري ضمير من نشان از قدرت و تکبر و غرور بوش دارد .لذا در اکثر قطعات معنايي
بوش از جانب جمع سخن گفته است و هدفش از اين کار ايجاد اجماع ميان خود و مخاطبانش است.

 .21ارزش هاي پيوندي
بوش در قطعه معنايي اول با بکار گيري مکرر واژه "زمانيکه" انسجام زماني ميان جمالت را ايجاد مي
کند .همچنين بوش ميان قطعات معنايي دوم و سوم با بکار گيري واژه "هر ملت متمدني" انسجام منطقي
بين جمالت ايجاد کرده است .در قطعه معنايي هفتم نيز بوش با بکار گيري واژه " مردم آمريکا " سعي در
انسجام جمالت دارد ،يعني خواست جهاني خواست مردم آمريکاست و خواست مردم آمريکا ،اصالح شوراي
حقوق بشر توسط سازمان ملل است .لذا در قطعه معنايي هشتم بوش با بکار گيري واژه "همچنين" بين اين
قطعه و قطعه معنايي پيشين پيوند ايجاد مي کند.

 .28ساخت متن
متن سخنان بوش گزارش گونه است ،ابتدا بوش با شرح تفاوت هاي ملت ها سعي در حل مسائل بين
المللي دارد ،سپس با نام بردن کشورهاي تروريسم ( از ديدگاه بوش ) از ملتهاي متمدن درخواست حمايت و
کمک را دارد ،بعد با اشاره به وضعيت هاي اسفناک در اين کشورها از سازمان ملل متحد و شوراي امنيت
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خواستار اين است که عليه رهبران اين کشورها اقداماتي انجام دهند و در نهايت در پايان سخنان خود با
ناراحت جلوه دادن کشور آمريکا ،ملت و مردم آمريکا را حامي جهان و کشورهاي فقير مي داند.

 .26کنترل هاي تعاملي
کنترل تعاملي در متن سخنان بوش چشمگير است .اين کار از طريق تکرار يا صورت بندي شکل گرفته
است .بوش همواره تالش مي کند تا در سخنان خود با صورت بندي و تکرار مفاهيمي مخاطبين و ديگر
مشارکين گفتمان را با خود همراه کند .بوش در قطعات معنايي دوم و سوم همواره با تکرار واژه "حمايت از
مردم" قصد دارد که از اين طريق مخاطبان و ديگر عناصر گفتمان را با خود براي مبارزه با کشورهاي
تروريسم (از ديدگاه بوش) همراه نمايد .همچنين با تکرار واژه "سازمان ملل متحد" در قطعات معنايي
چهارم ،ششم ،هفتم ،هشتم و نهم ،سعي در همراه کردن سازمان ملل با خواسته هاي کشور آمريکا دارد.
بنابراين ،وجود صورت بندي هاي مکرر در متن سخنان بوش نشان دهنده اين است که وي تالش دارد تا
مخاطبان و مشارکين گفتمان را با ايدئولوژي خود همگام سازد.
ب .2 .سطح تحليلي خرد وان دايک (سخنان امام خميني)
 .2داللت هاي ضمني:
 .1متن سخنان امام خميني به داللت ضمني ،حکومت هاي غير اسالمي و طاغوت را غير
مشروع مي داند.
 .8سخنان امام خميني به داللت ضمني ،حکومت هايي که در آن خواست و رضايت مردم
رعايت نشده باشد را مشروع نمي داند.
 .6سخنان امام خميني به داللت ضمني ،جدايي دين از سياست (پديده سکوالريسم) را غير
مشروع مي داند.
 .5سخنان امام خميني به داللت ضمني ،قوانين حکومت اسالمي را مشروع و معتبر مي داند.
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 .1خود و ديگري:
متن سخنان امام خميني ،حکومت هاي اسالمي و مشروع را در گروه خودي و حکومت هاي طاغوت و غير
مشروع را در گروه ديگري قرار مي دهد.
 .8هويت مشارکين گفتمان:
فقهاي عادل (حاکمان اسالمي) :در متن سخنان امام خميني ،فقهاي عادل کساني هستند که بوسيله
قوانين و موازين اسالمي جامعه را اداره مي کنند و توسط اکثريت آراء مردم انتخاب مي شوند و مشروعيت
کارهاي آنها در عمل به قوانين الهي است.
مردم (ملت) ايران :مردم ايران کساني هستند که در انتخاب حاکمان آزادند و نيازي به قيم ندارند و در
تعيين سرنوشت جامعه خود سهيم هستند و حکم آنها در انتخاب حاکم نافذ است.
ب .1 .سطح تحليلي خرد وان دايک ( سخنان جورج بوش )
 .2داللت هاي ضمني:
 .1سخنان بوش به داللت ضمني ،کشورهاي تروريسم و ديکتاتور نظير کره شمالي ،سوريه،
ايران و کوبا را باني وضعيت هاي اسفناک نظير گرسنگي ،فقر و عدم آزادي مي داند.
 .8سخنان بوش به داللت ضمني ،سعي در تحميل خواسته هاي خود به سازمان ملل متحد و
ملت هاي ديگر براي همکاري و کمک را دارد.
 .6سخنان بوش به داللت ضمني ،مسائل کشورهاي فقير و پر از تروريسم را يکي از دغدغه
هاي کشور آمريکا و مردم آن مي داند و با اين باز نمايي سعي در مشروع جلوه دادن دولت آمريکا در
محافل بين المللي دارد.
 .1خود و ديگري:
متن سخنان بوش ،ملت هاي متمدن و کشورهايي که با آمريکا در مبارزه با تروريسم همکاري مي کنند
در گروه خودي و کشورهاي فقير و پر از تروريسم و ديکتاتوري نظير ايران ،کره شمالي ،کوبا و برمه را در
گروه ديگري قرار مي دهد.
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 .8هويت مشارکين گفتمان:
کشور آمريکا :سخنان بوش ،آمريکا را حامي و دلسوز مردم ( ملت ) کشورهاي فقير و ديکتاتور مي داند و
از طرف ديگر آمريکا را به عنوان قدرت برتر جهان مي شناسد که قدرت تصميم گيري براي کشورهاي ديگر
را نيز دارد.
سازمان ملل متحد :هويتي که بوش براي سازمان ملل متحد مي سازد به عنوان يک نهاد بزرگي است که
بايد اهداف بزرگي را دنبال کند و براي آزادي کشورهاي فقير و ديکتاتور تالش نمايد و همکار و حامي آمريکا
باشد.
ملل متمدن :کشورهايي که براي همکاري و حمايت از آمريکا در تالش براي مبارزه با فقر و تروريسم و
غيره وي را همراهي و کمک مي کنند.
نظام هاي وحشتناک و ديکتاتور :کشورهايي که در آن فقر ،گرسنگي ،بي سوادي و نبود آزادي فراوان
است مانند کره شمالي ،سوريه ،ايران ،کوبا و برمه.
ژاپن :طبق سخنان بوش ،ژاپن يکي از ملت هاي مناسب براي عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل
است.
ج .مراحل تفسير و تبيين متون
در اين بخش ،مرحله تفسير و تبيين متون اجرا مي گردد تا آشکار شود که متون مذکور از کدام گفتمان
ها و جريانات فکري در جامعه تاثير پذيرفته اند و از طريق جايگاه آن در يک سير تاريخي گسترده و در روند
يک مبارزه اجتماعي بررسي چيست.
 .2تفسير متون
همان گونه که فرکالف مي گويد ،گفتمان ها و متون آنان خود داراي تاريخند و متعلق به مجموعه هاي
تاريخي هستند ،تفسير بافت بينامتني به اين بستگي دارد که متن را متعلق به کدام مجموعه بدانيم و در
نتيجه چه چيز را ميان مشارکين ،زمينه مشترک و مفروض بخوانيم.
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در اين بخش با توجه به نتايج حاصل از ويژگي هاي صوري متون انتخاب شده از مرحله توصيف و نيز
دانش زمينه اي محققين ،در مرحله تفسير بينامتني ميان متن مورد مطالعه تحقيق با گفتمانهاي جاري امام
خميني در سطح جامعه پيوند ايجاد مي کند .بنابراين محققين با توجه به ويژگي هاي صوري متن و شيوه
هاي تفسيري متن ،سخنان امام خميني را متاثر از گفتمان جامعه مدني يا تکثرگرايي (که محققين آن را
گفتمان اقتدار گرايي مي نامند) و متن سخنان بوش را متاثر از گفتمان انحصارگرايي و گفتمان توطئه (که
محققين آن را گفتمان قدرت گرايي و آمريت مي نامند) مي باشد.
همان طور که مالحظه مي شود گفتمان هاي زمينه اي دوگانه در متن سخنان امام خميني و بوش داراي
رويکردي تقابلي در زمينه هاي فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و تاريخي هستند .به طوري که گفتمان
انحصارگرايي يا همان گفتمان قدرت گرايي و آمريت در صدد بازتوليد گذشته است .اين گفتمان گذشته را
طاليي دانسته و به تقدس آن مي پردازد .اين گفتمان هر گونه نقد جدي از گذشته را مخرب دانسته و با
شيوه هاي متفاوت جلوي آن را مي گيرد .در اين گفتمان ،خشونت براي حفظ و حتي بازتوليد آمريت مجاز
است .در اين ديدگاه آزادي فقط براي خودي هاست ،مخالفان نه تنها در اين ديدگاه هيچ جايگاه و شاني
ندارند بلکه هميشه با سوءظن نگريسته مي شوند .اين ديدگاه دشمن زا بوده و خشونت عليه آنها را مجاز مي
داند .در بينش قدرت گرايان ،حذف و نابودي ديگران و غير خودي ها عين صواب محسوب مي شود.
گفتمان قدرت گرايي و آمريت نه تنها پدرساالرو مريد پرور است بلکه خواهان وفاداري و ارادت شخصي به
رهبر و ذوب در واليت است .در مقابل گفتمان تکثر گرايي يا همان اقتدار گرايي ،در صدد بازتوليد قانون
مداري و حقوق شهروندي است .در اين گفتمان ،گذشته براي عبرت و درس آموزي قابل نقد است .اين
گفتمان ،که مخالف خشونت و خشونت گرايي است معتقد به حقوق ترميمي است ( بهرامپو ،2873 ،ص.
.)106
به همين جهت مي توان استدالل کرد که در متن سخنان بوش ،هدف کسب قدرت و نابودي کشورهايي
نظير ايران ،کوبا و غيره بوده است و هيچ خاستگاه اجتماعي مشخصي نداشته است .به اين ترتيب در
گفتمان هاي زمينه اي موجود ،بوش ضمن پافشاري بر تغيير وضعيت هاي اسفناک که باني آن را نظام هاي
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وحشتناکي چون ايران مي پندارد و براي آنها مشروعيت قائل نيست ،توليد کننده ايدئولوژي خشونت و
نابودي کشورهاي ديگر است .اما از طرف ديگر در متن سخنان امام خميني با استفاده از گفتمان
اقتدارطلبانه و تکثرگرا که خود را منشا صداقت ،راستي و حقيقت مي پنداشت براي همه کشورها حق آزادي
قائل بود .لذا ،در گفتمان امام خميني ،مفاهيمي نظير جامعه مدني ،مشارکت شهروندان ،حقوق مردم،
خواست و رضايت مردم در سايه حکومت اسالمي معني دار بوده و تبايني ديده نمي شود.
 .1گفتمان توطئه
گفتمان توطئه ،چهارچوب و پارادايمي است براي تجزيه و تحليل رويدادها و پديده هاي زندگي بشري که
بر اساس آن تنها عامل موثر و رقم زننده سرنوشت اين گونه رويدادها و پديده ها در عرصه هاي سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و دست هاي پنهان ،اقدامات و نقشه هاي پليد و غالبا مخفيانه توطئه گران و
کشورهاي بزرگ ،برخي افراد و گروه ها ،انجمن هاي پنهان و کانون هاي توطئه گراند که براي رسيدن به
اهداف شوم خود در تالش و تکاپو هستند ( غفاري ،2831 ،ص.) 11 .
در متن سخنان بوش عرصه روابط بين الملل از شوراي امنيت گرفته تا آمريکا و کشورهاي حامي وي در
صدد مخدوش کردن عزت و اقتدار کشورهايي نظير ايران ،سوريه و غيره هستند.
گفتمان توطئه ،آن روش تبييني و ذهني است که بر مبناي پنداري غالبا بي پايه از نقش توطئه گران در
ذهن توطئه انديشان بر اساس تجزيه و تحليل پديده ها و رخدادها شکل مي گيرد (غفاري ،2831 ،ص.)11.
گفتمان توطئه از سه رکن اصلي تشکيل مي شود:
 .2توطئه گران ،به نيروها ،کشورها ،افراد ،گروه ها و کانون هاي نهان و آشکاري اطالق مي شود
که نقش توطئه چيني و توطئه گري را در تئوري توطئه بر عهده دارند اما مصاديق و شواهد عيني
توطئه گران با توجه به تفاوتهاي جوامع و کشورها متفاوت است .در متن سخنان بوش ،آمريکا به
عنوان توطئه گران عليه کشورهايي نظير ايران ،کوبا و غيره معرفي مي شوند.
 .1رکن دوم گفتمان توطئه را توطئه باوران تشکيل مي دهند .توطئه باوران به برخي افراد،
گروه ها ،کانون ها و جناح ها گفته مي شود که در تحليل و تبيين حوادث و وقايع پيرامونشان و نيز
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در تفسير و توضيح پديده ها و رويدادها تاکبد دارند و حوادث را ناشي از توطئه چيني و توطئه
پردازي توطئه گران مي دانند .در متن سخنان بوش ،ملت هاي حامي آمريکا و شوراي امنيت جزء
توطئه باوران هستند.
 .8رکن سوم گفتمان توطئه ،مباني تحليل و مفروضات گفتمان توطئه است .در استنتاج ها و
چگونگي تبيين گفتمان توطئه شرايط و مراحل متداول در روش شناسي و روش شناختي علمي
رعايت نمي شود و اساسا شيوه استدالل فرد دچار توهم و توطئه باور با شيوه استدالل فرد معقول
متفاوت است .توطئه باوران در تجزيه و تحليل هاي مبتني بر توطئه باوري بر پايه مفروضات خاص
به تبيين مسائل مي پردازند .از جمله بر اساس اين فرض ها و باورها که توطئه عامل محرک تاريخ
است ،هدف به دست اوردن قدرت است ،سود بردن نشانه دست داشتن است ،هيچ چيز تصادفي
اتفاق نمي افتد و اينکه ظاهر امور فريبنده است ( غفاري ،2831 ،ص.)18 .
در متن سخنان بوش ،از مباني وتحليل مفروضات مبتني بر توطئه استفاده شده است .بوش با اشاره
به واژگاني مانند نظام هاي وحشتناک ،تغيير وضعيت هاي اسفناک ،در صدد است که براي کسب
قدرت و منافع بيشتر به نام حمايت از دموکراسي و آزادي تالش ديگر کشورها را نيز در بر داشته
باشد.
 .8گفتمان مشروعيت دولت ها به عنوان فرآيند اجتماعي :تبيين
از نظر فرکالف مرحله يا سطح تحليلي تبيين سومين و آخرين سطح تحليل گفتمان است .اين سطح از
تحليل را فرکالف ،تحليل اجتماعي مي نامد .در اين سطح روابط بين اعمال گفتماني و زمينه هاي اجتماعي،
سياسي و تاريخي متن تحليل مي شود .به عبارت ديگر در اين سطح تحليلي ،متن به منزله يک گفتمان
بخشي از فرآيندهاي توليد و تفسير گفتمان و همچنين يک عمل اجتماعي مورد تجزيه و تحليل قرار مي
گيرد.
گفتمان امام خميني بر توانايي مردم در تشخيص صالح خويش و نافذ بدون حکم مردم در انتخابشان
داللت بر دموکراتيک بودن حکومت جمهوري اسالمي ايران دارد و حکومت هايي را که از طريق اکثريت آراء
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مردم تعيين نشده باشد و به قوانين الهي و ديني عمل نمي کنند را حکومت طاغوت و غير مشروع مي داند.
از طرفي ديگر ،گسترش قدرت مدني و استقرار جامعه مدني و نهادهاي دموکراتيک و پيوند بين ديانت و
سياست را نشانه مشروعيت حکومت جمهوري اسالمي ايران مي داند .همچنين با پيوند بين جمهوري به
معني نقش مردم در تعيين سرنوشت خود و اسالمي به معناي برتر بودن فرامين الهي بر مشروعيت و
کارآمدي تداوم حکومت جمهوري اسالمي ايران تاکيد مي نمايد.
اما در مقابل گفتمان بوش با هدف کسب قدرت سياسي در جهان و به نام طرح شعارهايي چون مردم
محوري و آزادي خواهي و بيش از پيش آنکه دغدغه توسعه سياسي و مشارکت مدني در کشورهاي ديگر را
داشته باشد ،کسب قدرت سياسي اولويت بر جامعه مدني يافته و روش ها و ابزارهاي به کار گرفته شده نظير
استثمار و جنگ عليه کشورها نيز در حفظ قدرت سياسي موثر بوده است.
از طرفي نيز گفتمان بوش قرائتي از غير دموکراتيک بودن نظام هاي وحشتناکي نظير ايران و کوبا و غيره
دارد که قصد وي از اين قرائت مخدوش کردن چهره اين کشورها در محافل بين المللي و مشروع جلوه دادن
خود در ميان ملت هاي جهان دارد .از طرفي در گفتمان خود بر بکار گيري تحريم هاي اقتصادي ،سياسي
عليه کشورهاي ديگر تاکيد دارد که اين نشان از روحيه خشونت گرايي کشور اياالت متحده آمريکا دارد.
نتيجه گيري و پيشنهادات
در تحليل گفتمان ،موضوعات و سوژههاي موردنظر و ميزان باورپذيري آن ،توسط افکار عمومي حکايت از
موفقيت يا عدم موفقيت سخنراني يا گزارههاي سياسي دارد .مطابق ادبيات سياسي تحليل گفتمان به معني
روش بررسي ضماير و گزارههاي زباني در يک متن يا سخنراني و رابطه منطقي بين گزارهها و سپس جمع
بندي و نتيجهگيري ،ميباشد.

همان طور که مالحظه شد گفتمان هاي زمينه اي دوگانه درمتن سخنان امام خميني و بوش داراي
رويکردي تقابلي در زمينه هاي فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و تاريخي هستند .با توجه به تفسير متون سخنان
امام خميني و جورج بوش و مقايسه ميان گفتمان تکثر گرايي امام خميني و گفتمان قدرت گرايي و آمريت
(انحصار گرايي) جورج بوش مالک هاي دو وجهي ذيل استخراج شده است ( بهرامپور ،2873 ،ص:) 102 .
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جدول شماره يک :مقايسه گفتمان هاي قدرت گرايي و تکثرگرايي
گفتمان قدرت گرايي و آمريت

گفتمان تکثر گرايي

حقوق تنبيهي

حقوق ترميمي

خودي و غير خودي

حق شهروندي

تکليف

حق

تقديس خشونت

خشونت زدايي

نابردباري و حذف

تساهل و مدارا

آزادي براي ما

آزادي همگاني

انحصار گرايي

تکثر گرايي

رابطه گرايي

ضابطه گرايي

مشارکت توده اي

مشارکت مدني

جهان براي ما

جهان براي همه جهانيان

حال با توجه به گفتمان هاي دوگانه آنها مي توان چنين نتيجه گيري نمود که در متن سخنان جوروج
بوش ،وي با دعوت از ملت هاي ديگر براي همکاري در مبارزه با تروريسم مورد نظر آمريکا ،تالش داشت
ادبيات خود را در مقام رئيس جمهوري آمريکا به افکار عمومي بقبوالند و مشروع بودن دولت خود را در
محافل بين المللي جلوه دهد ،اما به دليل سياست هاي يکجانبه گرايانه و جنگ طلبانه خود ،اين گونه
اظهارنظرها بيشتر به گفتمان قدرت گرايانه و آمريت و مشروعيت نمايي شباهت دارد .همچنين بوش با
طرح مسئله افغانستان و ايران ،سوريه،کوبا و برمه تالش کرد تا بخشي از اقتدار و مشروع بودن دولت برخي از
اين کشورها نظير ايران را تحتالشعاع سياست يک جانبهگرايي و جنگطلبي دولتش قرار دهد .لذا جورج
بوش نه تنها عوام فريبانه خواهان مبارزه با تروريسم است بلکه در حقيقت خواهان نابودي کشور هاي آزاد،
مستقل ،ملي و ضد استعماري نيز مانند جمهوري اسالمي ايران ،سوريه کره شمالي و غيره است.

تحلیل گفتمان سخنان دولتمردان ایران و آمریکا در مشروعیت بخشی به دولت

در مقابل و از ديدگاه امام خميني ،صرف نظر از جايگاه اسالم در مشروعيت دهي به حکومت ،مردم نقش
مستقلي در اعطاي مشروعيت به نظام سياسي دارند .راي ملت و اتکاي حکومت بر آراي مردم ،جوهر انديشه
سياسي امام خميني است ،به عنوان مثال فرمايش امام خميني در مورد اينکه ميزان ،راي ملت است ،مويد
اين مطلب است .همچنين در گفتمان امام خميني ،مفاهيمي نظير جامعه مدني ،مشارکت شهروندان ،حقوق
مردم ،خواست و رضايت مردم در سايه حکومت اسالمي معني دار بوده و تبايني ديده نمي شود .در سخنان
امام خميني درباره حق مردم در تعيين سرنوشت خويش از يک سو و ضرورت وجود تاريخي نبوت به عنوان
هدايت انسان به سر منزل مقصود از سوي ديگر ،پيوند جديدي ميان دين و سياست مطرح ميشود .از منظر
سخنان امام خميني مسئله مهم محتواي حکومت است .به نظر امام خميني اين شکل حقوقي رژيم نيست
که اهميت دارد ،بلکه محتواي آن مهم است .طبيعتاً ميتوان يک جمهوري اسالمي را در نظر گرفت و آن به
خاطر اين است که فکر ميکنيم ،شناخت اصيل اسالم ما را به ترقي جامعهاي سرشار از استعدادها و تقواي
انساني و عدالت اجتماعي راهنمايي ميکند .با اين حال تفسيري که از جمهوري ارائه ميدهد ،همان مفهوم
معمول از جمهوريت است .جمهوري به همان معنايي است که همه جا جمهوري است؛ لکن اين جمهوري
بر يک قانون اساسياي متکي است که قانون اسالم است؛ يک حکومت جمهوري اسالمي .اما جمهوري
اسالمي براي اينکه به رأي اکثريت مردم متکي است و اما اسالم ،براي اينکه قانون اساسيش عبارت است از
قانون اسالم .بنابراين اينطور نيست که تاکيد بر محتواي حکومت ايشان را از اهميت شکل آن غافل کرده
باشد؛ البته امام خميني حتي ضرورت تاسيس جمهوري و مشارکت مردم در امر سياسي را براساس اصول
شرعي مورد تاکيد قرار ميدهند.
به نظر نويسندگان روش انتقادي فرکالف در مطالعه گفتمان هاي اجتماعي ايران قابل استفاده مي باشد.
همچنين نويسندگان پيشنهاد مي نمايند با استفاده از رويکرد ديرينه شناسي (تبار شناسي) فوکو و روش
انتقادي فرکالف مطالعه جامعي در گفتمان دولتمردان ايران دردوره هاي رياست جمهوري بعد از انقالب
انجام گيرد .با چنين تحقيقي ،نگاه روشن تري به گفتمان هاي زمينه اي ،عناصر و فاعالن سياسي و ارزش
هاي گفتماني در جمهوري اسالمي ايران خواهيم داشت .همچنين مي توان گفتمان هاي دولتمردان ايران را
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در مورد مردم ساالري ديني با دولتمردان ديگر در کشورهايي که صرفا مردم ساالري در آنها حاکم است را
مطالعه و با يکديگر مقايسه نمود.

36

36

تحلیل گفتمان سخنان دولتمردان ایران و آمریکا در مشروعیت بخشی به دولت

منابع
منابع فارسي
ابدالي ،آ .)2838( .تحليل گفتمان انتقادي روزنامه هاي ايران پيرامون اتحاديه اروپا ( در جريان
پيوستن ايران به پروتکل الحاقي منع گسترش تسليحات هسته اي )( ،پايان نامه کارشناسي
ارشد علوم ارتباطات) .دانشگاه تهران.
اندرين ،چ .)2873( .زندگي سياسي و تحوالت اجتماعي :مقدمهاي بر علم سياست( .م .تقوي،
مترجم)  .تهران :موسسة عالي علوم سياسي و امور حزبي بيتا.
بهرامپور ،ش .)2873( .تحليل گفتمان نشريات حزبي .موسسه مطالعات و تحقيقات رسانه.
پور عزت ،ع .)2837 ( .مباني دانش اداره دولت و حکومت( ،چاپ اول) .تهران :انتشارات سمت.،
رستمي ،م )2831( .تحليل گفتمان انتقادي پوشش خبري قتلهاي زنجيره اي (پايان نامه
کارشناسي ارشد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعي) .دانشگاه تهران.
ظريفيان شفيعي ،غ .)2872( .دين و دولت در اسالم .تهران :انتشارات ميراث ملل.
عالم ،ع .)2873 ( .بنيادهاي علم سياست .تهران :نشر ني.
غفاري ،ز .)2831( .نقش نيروهاي بيگانه در گسترش تئوري توطئه ،اطالعات سياسي ،اقتصادي،
سال هفدهم ،شماره يازدهم و دوازدهم ، .صص .43-24
وبر ،م .)2876 ( .اقتصاد و جامعه( .ع .منوچهري و م .ترابي نژاد ،مترجمان) .تهران :انتشارات مولي.
منابع التين
Dalton, R. J. (1996). Citizen politics. Public opinion and political parties in advanced
Western democracies (2nd ed). Chatham, NJ: Chatham House.
Fairclough, N. (1991). Language and power. London and New York Press.
Fairclough, N. (2005). Discourse analysis in organization studies: The case for
critical realism. SAGE Publications.

33

تحلیل گفتمان سخنان دولتمردان ایران و آمریکا در مشروعیت بخشی به دولت

Kettl, D. (2002). The transformation of governance; Public administration for twenty
first century America. Baltimore, MD: John's Hopkins University Press.
McSwite, O. C. (2001). The psychoanalytic rationale for anti-administration.
Administrative Theory and Praxis, 23 (4), 493-506.
Sementelli, A. (2006). Government is them: How traveling the road to Wellsville can
undermine the legitimacy of public administration. International Journal of
Organization Theory and Behavior, 9 (1), 92-116.
Van dijk, T. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse & Society,
4(2), 249-283.
Vetter, A. (2002). Local Political Competence in Europe: A resource of legitimacy for
higher levels of government? International Journal of Public Opinion
Research, 14 (1), 1-22.
Whaley, L. (2003). The future of native language. Futures, 35, 961–973.

111

تحلیل گفتمان سخنان دولتمردان ایران و آمریکا در مشروعیت بخشی به دولت

پی نوشت ها
i. Fairclough
ii. Whaley
iii. Van dijk
iv. Sementelli
v. Kettl
vi. McSwite
vii. Vetter
viii. Dalton

