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  چكيده

هـاي    هاي طيـف    هاي انتخاباتي در تبيين رويكردها و ديدگاه        تحليل گفتمان و مطالعه تطبيقي نوشته     
ي ايـران   انتخابات مجلس هشتم جمهوري اسـالم     . مختلف سياسي در هر كشور حائز اهميت است       

طلب، از حـساسيت زيـادي برخـوردار بـوده      گرا و اصالح    حضور دو جريان اساسي اصول     دليل  به
هـاي كيهـان و    هـاي روزنامـه    سـرمقاله هـاي روز و  در اين مقاله تالش شده است يادداشت . است

 25گرا درباره انتخابات مجلس هشتم، از         دو روزنامه اصلي طيف اصول     عنوان  بهجمهوري اسالمي،   
با روش تحليـل گفتمـان و مطالعـه         ) مرحله دوم انتخابات   (1387 تا ششم ارديبهشت     1386سفند  ا

  .تطبيقي رويكردهاي اين دو روزنامه بررسي، تبيين و مقايسه شوند
دهنـده نـوعي از رويكـرد         هـاي مـذكور نـشان       تحليل گفتمـان مطالـب مربوطـه در روزنامـه         

» سـاختاري   برون«نامه جمهوري اسالمي و ديدگاه      درباره انتخابات مجلس در روز    » ساختاري  درون«
چه اين دو رويكرد تفـاوت اساسـي ميـان دو             گر. فراتر از انتخابات مزبور در روزنامه كيهان است       

  .مجلس مشتركندگرا و استقالل  د، اما در حمايت از جريان اصولنده روزنامه را نشان مي
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  مقدمه

شـوند   هاي متنوعي را شامل مـي  ها، احزاب و گروه هاي سياسي در ايران كنوني، تشكل     طيف
گيرند و بـويژه در        رويكردهاي مشابه، در درون يك جريان قرار مي        دليل   بهكه برخي از آنها     

البته تجربـه  . كنند هاي سياسي ايفاي نقش مي صورت ائتالف  انتخابات، بههاي برگزاري     دوره
هـاي سياسـي در هـر انتخابـات، چيـنش             نشان داده است كه با پيروزي يا شكـست جريـان          

شود اما با نگرشي علمـي، شـايد بـا قـدري      نيروهاي درون آنها دستخوش تغيير و تحول مي      
همـان     هـا، بـه      بخش اعظمي از ايـن ائـتالف        ي در رايي يا واگ  رايتسامح بتوان گفت كه همگ    

هاي درون يك طيف و نيـز اجمـاع    ها، احزاب و گروه اندازه كه از رويكردهاي مشابه تشكل  
ي و سياسـي متفـاوت   رايـ شود، از برخـي رويكردهـاي اج       آنها بر سر برخي اصول ناشي مي      

  . يابد گيرد و هويت مي عبارت ديگر به قرينه، تأثير مي  هاي رقيب و به ميان آنها و نيز طيف
، بـا   1386 اسـفند    24 اسالمي در    رايمرحله اول انتخابات هشتمين دوره مجلس شو      

 كرسـي نماينـدگي   290 كرسـي از  80ان رقم خورد اما تعيين سرنوشت      رايگ  طيف اصول 
 حوزه انتخابي، به برگزاري مرحلـه دوم انتخابـات، در شـشم ارديبهـشت               54مجلس در   

  .  موكول شد1387
 نفــره جبهــه متحــد 30 نفــر از فهرســت 10يــابي  رحلـه نخــست انتخابــات، راه در م

ان بـه مجلـس     رايـ گ   نامزد مشترك اين طيف با ائتالف فراگير اصول        9ان و نيز    رايگ  اصول
نشانه موفقيت جبهه متحد نسبت به ائتالف فراگير بود؛ ضمن آنكه           )  نفر 19در مجموع   (

ي، در قالـب جبهـه      رايـ گ  ده جريـان اصـول    دهن  هاي سياسي تشكيل    رسد، طيف   نظر مي   به
هـاي   ان كـه تعـدادي از منتقـدان سياسـت    رايگ ان و ائتالف فراگير اصولرايگ متحد اصول 

روزي در برابر رقيـب اصـلي   يگرفت، پس از اطمينان يافتن از پ بر مي دولت نهم را نيز در 
ا مالحظه، امـا  هاي آنان، قدري ب    طلب و نيز اقبال مردم به ديدگاه        خود يعني طيف اصالح   

  . تر در فاصله برگزاري مرحله نخست تا مرحله دوم، مواضع خود را اعالم كردند شفاف
هـاي روز و   هاي مسئوالن ايـن دو ائـتالف، بررسـي يادداشـت           گيري  عالوه بر موضع  

دهـد كيهـان      هاي دو روزنامه كيهان و جمهوري اسالمي در اين مدت نشان مـي              سرمقاله
ان را مـنعكس    رايگ  هاي جبهه متحد اصول     ست كه مجموعه ديدگاه   هايي ا   يكي از روزنامه  

ان سـنتي و  رايـ گ خاطر به طيف اصول  تعلقدليل  بهجمهوري اسالمي، روزنامه كند اما    مي
  . با وجود اشتراكات فراوان با اين جبهه، تبيين رويكرد طيف سنتي را در دستور كار دارد
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 در ميـان نيروهـاي   هـاي فراگيـر و مـؤثر    مـه روزنا روزنامه از اين دوتوجه به اينكه    با
هاي سياسـي كـشور،     ندرايفثيرگذاري آنها بر    أگرا هستند و ميزان ت     انقالبي و طيف اصول   

  . هاي روز آنها در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت ها و يادداشت سرمقالهباال است، 
ـ    اگر بپذيريم كه رسانه     ماننـد    در مقـاطع حـساس سياسـي و كـالن كـشور            ويژههـا ب

رسـاني و    هـاي گونـاگون در زمينـه اطـالع         كتيـ ها و تاك   كارگيري تكنيك  انتخابات، با به  
 ترجمـه   ،1فيـسك (دهنده افكار عمومي هـستند       تبليغات، يكي از ابزارهاي نيرومند شكل     

ييـد  أ بر نقش و اهميت آنها در تعيين سرنوشت انتخابات گوناگون مهر ت   ،)1386 غبرايي،
هـاي سياسـي      به ضرورت تحليل درست تحوالت طيف      توجهبا  خواهيم زد ضمن آنكه     

تـرين    عمـده  ،تـر  گرا و در بعـد وسـيع       كشور، مقايسه رويكردهاي اين دو روزنامه اصول      
  .  كمك شاياني خواهد كرد،هاي گوناگون سياسي هاي متعلق به جريان روزنامه

 7 ،ايـن مقطـع   هاي روز مورد بررسي در        و ياداشت  ها  در اين تحقيق از ميان سرمقاله     
 طـور   بـه  يادداشت روز از روزنامه كيهـان كـه          9سرمقاله از روزنامه جمهوري اسالمي و       

  .  مورد بررسي قرار گرفتند،مستقيم با دور دوم انتخابات ارتباط داشتند
  و كيفـي هـاي تحليـل كمـي    شده، بـيش از سـاير روش    تحليل گفتمان متون انتخاب  

 اين شيوه از تحليـل      ،رو  از اين ر و پنهان كمك كند،      ي آشكا يتواند به كشف ابعاد معنا     مي
بـا توجـه بـه اينكـه در     .  بررسي رويكردهاي دو روزنامه مزبور انتخاب شده اسـت  رايب

اي در اين زمينه استفاده شده اسـت، ضـمن     از شيوه ويژه   ،تحليل گفتمان متون مورد نظر    
  .قرار خواهد گرفتتشريح كلي روش تحليل گفتمان، شيوه مورد نظر نيز مورد توجه 

  نگاهي به روش تحليل گفتمان 

. رنـد يگ ي تحقيـق بهـره مـ   يفـ ي و ك  يهاي كم  از روش  ،پژوهشگران در مطالعات ارتباطي   
 ليـ  رشته قرار گرفتـه، روش تحل      ني متخصصان ا  توجه كه مورد    يفي ك يها  از روش  يكي

 طـرف    به محصول مادي متجلي در مـتن و از         ،طرف   كه مفهوم آن از يك      است 2گفتمان
ارت ديگر، اگر مـتن، يـك محـصول مـادي و            بع  به.  ارتباط مرتبط است   ندرايف به ،ديگر

). 8، ص 1385بـشير،  ( ارتبـاطي و شـنيداري اسـت    نـد رايفديداري است، گفتمان يـك     

                                                      
1. Fiske       2. discourse analysis 
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 و وان   50 در اواخـر دهـه       ،1پس از انتشار آثـار زليـك هـريس        تحليل گفتمان نيز    روش  
 و تحليـل    ي در مطالعات ارتبـاط    رشياي قابل پذ   شيوه عنوان  به 70 دهه   لي در اوا  ،2دايك

هاي   نوين پژوهش در متن    هاي   روش كه ازجمله  اين روش    .اي مطرح شد   هاي رسانه  پيام
 از  بـسياري  .هـاي ارتبـاطي كـاربرد دارد        شـناخت پيـام و معنـي پيـام         در ،ارتباطي است 

 فيـسك،  (دانـستند  نمـي  جز انتقال معنـي از فرسـتنده بـه گيرنـده             ارتباط را  ،صاحبنظران
كـه در گيرنـده جـستجو       ،  در درون پيـام   نـه   را    معنـي  نامـا آنـا   . )1386 ترجمه غبرايي، 

 معتقــد بــود كلمــات فاقــد معنــي هــستند، معنــي فقــط در  )1990 (3برلــو .كردنــد مــي
: كننـد كـه    اسـتناد مـي  4سكيو مالينوگفته به اين نيزشناسان   از زبان  بسياري .هاست انسان

 اداي كلمـات،  شيوه اوضاع و احوال اجتماعي،  برهفته نيست، بلكه    معني در دل كلمات ن    
 اسـت هـا عامـل ديگـر مبتنـي        كلمـات مجـاور بـر يكـديگر و ده          ساختمان جملـه، اثـر    

 قـرار دارد كـه   ي اجتماعطراي معني در ُكنه ش،ترتيب اين به ).36 ، ص1957مالينووسكي،  (
ـ  ا از .شود رگوني مي هر پيام با توجه به وضع فرستنده و گيرنده دستخوش دگ            ، منظـر  ني

 وكـه در جهـان خـارج وجـود دارد           است  به مفهوم مصداقي      مطالعه معني  ،شناسي معني
بـه  نيـز   تحليل گفتمـان    .در ذهن گوينده است    ريها به شكل نوعي تصو       بر مصداق  يمبتن
 به مطالعه رابطـه ميـان صـورت و نقـش در ارتبـاط كالمـي             ، تجزيه و تحليل كالم    يمعن
 اسـت كـه مـورد نظـر     اي به گونه مطالعه معني ،جزيه و تحليل كالم ت ،نرايبناب. ردازدپ مي

 برحـسب منظـور گوينـده از        گفتگـو  اي؛ زيرا نقش هر جمله در هر متن         باشد  ميگوينده  
تحليـل   كـاوي،  كه در فارسي به سخن     تحليل گفتمان  .جمله قابل استنتاج است     توليد آن 

ش مطالعـاتي  راياسـت، گـ    تمان نيـز ترجمـه شـده       گف ليتحل يا همان   تحليل گفتار  ،كالم
 تحـوالت معرفتـي در علـوم        در پـي   70 و   60 يهـا  اي است كه در اواسط دهه      رشته بين

مند كـردن    به نظاملي برهه بود كه م نيدر ا  .)1386امامي،  ( اجتماعي و انساني ظهور كرد    
 تحليل ،يگروه. مدوجود آ ه آن ب  اركرد ساختار و ك   ي توليد گفتار و نوشتار و بررس      ندرايف

 ،يرايـ گ  تاويـل  ،شناسـي   نـشانه  ،شناسـي  دار جنبش انتقـادي ادبيـات، زبـان        گفتمان را وام  
 دي شـا  ، نگـاه نخـست    در. )1386،  اي ايلـه  يحيـايي ( داننـد  يشناسي م  شناسي و ديرينه   تبار

                                                      
3. Berlo 2. Van Dick 1. Zeilik Harris 

  4. Malinowsky 

 1.  
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ـ اما واقع ،  دي يا تحليل گفتار به نظر آ      1تحليل گفتمان همان تحليل متن يا نوشتار       ـ  ا تي  ني
 دربـاره تحليـل فرسـتنده،    2رولـد السـول  ها  راي از آشي بيزي گفتمان چ لي كه تحل  است

  ترجمـه اوحـدي،  ،4رولـدس ها  و 3ريد  (تحليل پيام، تحليل وسيله و تحليل گيرنده است   
شـناس    در مقاله زبـان    ،1952 در سال    ، نخستين بار  راي گفتمان ب  تحليل). 71، ص   1378

 تحليــل گفتمــان را نگــاهي ،هــريس. تكــار رفــ  زليــك هــريس بــه،معــروف انگليــسي
 ،شناسـان   نگذشت كه بعضي از زبـان      ديري دانست اما   ميانه به جمله و متن      رايگ صورت

 شـامل   ، تحليـل گفتمـان    ي،به اعتقاد برخ  . بردند كار  مفهوم را در معناهاي متفاوتي به      نيا
تحليـل   ، و تحليـل مـتن     سـت ها  سـخنراني   و ها  مانند گفتگو  ،گفتاري تحليل ساختار زبان  

 شـود  يمـ را شـامل    امثال آن   ها و     گزارش ا،ه ها، داستان  مانند مقاله   ساختار زبان نوشتاري  
 بيشتر به كاركرد يـا سـاختار       ، معتقدند تحليل گفتمان   اين عده  .)2، ص   1379پور،   بهرام(

 تحليل گفتمـان عبـارت      ،به عبارت ديگر  . پردازد جمله و كشف و توصيف روابط آن مي       
ها با يكديگر و نگريستن به كل آن چيـزي كـه نتيجـه ايـن      ابطه جملهاست از شناخت ر  

شناسـانه،   هاي سنتي زبـان   اساس، در تحليل گفتمان، برخالف تحليل     ني ا بر. روابط است 
ترين مبناي تشريح معنـا       عمده عنوان  بهدهنده جمله     با عناصر نحوي و لغوي تشكيل      تنها

، 5مـل بيـرون از مـتن، يعنـي بافـت مـوقعيتي       بـه عوا ،كار نداريم بلكـه فراتـر از آن        سرو
 ،ن، تحليـل گفتمـان    رايبنـاب . يمپـرداز   ميامثال آن   فرهنگي، اجتماعي، سياسي، ارتباطي و      

گيـري معنـا و پيـام واحـدهاي زبـاني را در ارتبـاط بـا عوامـل                    چگونگي تبلور و شكل   
تمـاعي،  زمينـه اج  (زبـاني    و عوامـل بـرون    )  واحـدهاي زبـاني     و  متن ،زمينه( زباني درون

 طـور   بـه ). 1386،  اي ايلـه  يحيـايي  (كند بررسي مي )  ارتباطي و موقعيتي   ، سياسي ،فرهنگي
 يهـا  هـا و روش     بسط رويـه   ،توان سامان داد   اره گفتمان را از دو بعد مي      ب   بحث در  ي،كل

شناسي و كاربرد آنهـا در سـطح مـتن و رابطـه بـين اطالعـات زبـاني و                     معمول در زبان  
عبارت ديگر،    به .)3، ص   1379پور،   بهرام(  فرهنگ و اجتماع   ،ه زبان زباني مانند رابط   غير

 اننـد زبـاني م    اطالعـات غيـر    ، در بعـد دوم    امـا  است   ظرن  اطالعات زباني مد   ،در بعد اول  
 .گيـرد  نظر قرار مي شناسي است مد كه خارج از حيطه زباننيز فرهنگ و محيط و اجتماع     
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  و تحليـل زبـان در كـاربرد آن اسـت،           زيـه  تج ،تحليـل گفتمـان   عتقدند  م 2 و براون  1يول
هـاي زبـاني مـستقل از اهـداف و           تواند منحصر بـه توصـيف صـورت         نمي ،ترتيب  اين  به

وجـود    پرداختن بـه آنهـا در امـور انـساني بـه            رايها ب  كاركردهايي باشد كه اين صورت    
از  .)11، ص 1379 پيـران، نبـوي و مهـاجر،     ترجمه شايسته،3فركالفبه نقل از  ( اند آمده
هايي اسـت كـه يـك مفهـوم كلـي را دربـر          اي از گزاره    گفتمان مجموعه  ،تر  ساده يمنظر

ط اجتماعي، زمينه وقوع متن يا نوشتار، گفتار،        راي مجموعه ش  ، تحليل گفتمان  در .گيرد مي
ها  واژه .شود اي كلي نگريسته مي     در گزاره  ،ها رتباطات غيركالمي و رابطه ساختار و واژه      ا

 ،ط وقوع و در اذهان گونـاگون      رايهايي مفهوم خاص خود را دارند اما در ش        تن كدام به  هر
اين  يك انسان ديندار متفاوت از       رايبسعادت  معناي   ، مثال رايب .ندابي ميمعاني متفاوتي   

معتقـد اسـت     ي، نيز با تكيه بر گستره متن      4شيفرين. است نداريد ري يك انسان غ   رايب معنا
ـ  رايآكوشد نظام و     تحليل گفتمان مي    ،نرايبنـاب كنـد،    عناصـر زبـاني را مطالعـه         يش متن

 ،يسـلطان به نقـل از     ( دكن ميبررسي  را  واحدهاي زباني نظير مكالمات يا متون نوشتاري        
 ،هـاي اجتمـاعي    كاربرد زبـان در زمينـه  ا تحليل گفتمان ب ،اين اساس  بر ).51، ص   1384

بـه همـت    ،   گفتمـان  تحليـل  .بويژه با تعامالت يا مكالمات ميان گويندگان سروكار دارد        
 وارد مطالعات فرهنگي و مباحث اجتمـاعي        ،شناسي  از زبان  5متفكراني چون ميشل فوكو   

 يهـا   امـروزه بيـانگر ويژگـي   ،گفتمـان . و سياسي شد و شكل انتقادي بـه خـود گرفـت      
 عـالوه بـر    گفتمان. ماند  باقي مي  اگفتهتاريخي چيزهاي گفته شده و چيزهايي است كه ن        

 فكر شود، درباره اين نيـز هـست كـه چـه              آن باره يا در شود  تواند گفته    يچيزهايي كه م  
كننده معنـا و   ها مجسم  گفتمان. تواند صحبت كند   چه زماني و با چه آمريتي مي       كسي، در 

در نظر  . ندسته قدرت همان   ايدهنده ذهنيت و تعامالت سياسي        شكل  و ارتباط اجتماعي 
 هويـت موضـوعات را تعيـين        ؛كننـد  ينمـ ها درباره موضـوعات صـحبت         گفتمان ،فوكو
 مداخلـه  ، اين سـازندگي   ندرايفند و البته در     هست بلكه خود سازنده موضوعات      ؛كنند نمي

 بازتوليـد   نـد رايفاين  گويد   ميوان دايك   ). 37، ص   1384هادي،   (.كنند خود را پنهان مي   

                                                      
3. Fairclogh 2. Brown 1. Yaool 

 5. Fucco 4. Shifferin 
 1.  
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ـ      و هـاي كـم     مانند شيوه  ك،يگفتمان هژمون  وجوه مختلف    احتماالً ا مـستقيم   بـيش آشـكار ي
. شـود   تعـديل سـلطه را شـامل مـي        و بخـشي، نفـي    حمايت، اعمال، بازنمايي، مـشروعيت    

كوشد نشان دهد ساختارها و راهبردها يا ديگر خـصوصيات نوشـتار،             يگفتمان م گر    تحليل
 وان دايـك،  (كننـد  هاي بازتوليد ايفا مي  ارتباطي چه نقشي در اين شيوه  رويدادهايگفتار يا   

  ). 24، ص 1378 زاده، ترجمه حسن
نـدي از قواعـد تحليـل مـتن،     رايهـاي مربـوط بـه تحليـل گفتمـان كـه ب           فـرض  پيش

كاوي مدرن و بويژه ديدگاه فوكـو اسـت،          شناسي، مكتب انتقادي، روان    هرمنوتيك، نشانه 
دهنده شيوه تحليل گفتمان، راهبردهاي مربوط به تحليـل         ترين عناصر جهت   تواند مهم  مي

ري اين تحليل در رابطـه بـا مـسائل مختلـف مـتن و فـرامتن          گي مزبور و چگونگي شكل   
  : عبارتند ازها اين مفروض. باشد
يعنـي  . شـود  هاي مختلف، متفاوت نگريسته مي     ن  انسا از سوي  متن يا گفتار واحد      .1
دالـي متفـاوت    .  برداشـت يكـسان و واحـدي ندارنـد         ،هاي مختلف از متن واحـد      انسان

   . يكسان استفاده شودظاهر  هب اشاره به مدلولي رايتواند ب مي
 در خـود مـتن   دار نگريست و ايـن معنـا لزومـاً          يك كل معنا   عنوان   به متن را بايد     .2

   .نيست
   .ها بار ايدئولوژيك دارند طرفي وجود ندارد، متن  هيچ متن خنثي يا بي.3
   . تمام حقيقت نيسترايهر گفتماني حقيقت نهفته است اما هيچ گفتماني دا  در.4
 معاني اجتماعي و ايدئولوژيك است      راي متن نيز معنادار است، چون نحو دا       1نحو .5

هـا را   هـا و تـاريخ كـه دال     رمزهـا، بافـت  ماننـد و اين معاني در جاي خود بـه عـواملي          
  .اند وابسته، سازند مي

 نيز  2شود، از بافت يا زمينه اجتماعي و فرهنگي        يم  قدر كه از متن ناشي      معنا همان  .6
   .هاي آن متن قرار دارد معنا و پيام يك متن در بين نوشته. پذيرد ثير ميأت

 رنگ خـالق خـود     ،رو  از اين  ؛شود قعيت خاصي توليد مي   وط و م  رايهر متني در ش    .7
   .را هميشه به خود دارد

   .)1386 بيگدلي، (مرتبط است)  سياسيفقطنه (هر متني به يك منبع قدرت يا اقتدار . 8

                                                      
1. syntax       2. social and cultural context 
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ـ        شده مي   ارائهحات  يبا توجه به توض     تحليـل مـتن و      رايتوان گفت بهتـرين شـيوه ب
  و تواند بـسياري از عوامـل سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي            مسائل مرتبط با فرامتن كه مي     

 باشد، تحليل گفتمان است كـه       1كننده معناي واقعي و كامل      منعكس  را دربر گيرد و    ديني
هـاي حـاكم بـر دو        فتمـان  كشف معنـاي نهفتـه در گ       رايدر اين مقاله نيز همين روش ب      

ط كنـوني  رايروزنامه مزبور در زمينه انتخابات مجلس هشتم كه از حساسيت مهمي در ش    
  . برخوردار است، مورد استفاده قرار گرفته است

  شيوه پيشنهادي تحليل گفتمان

شماري در زمينه تحليل گفتمان صورت گرفته        هاي بي   اينكه مطالعات و بحث    با توجه به  
مثابه يك قالب    ي روشن از چگونگي اين تحليل كه بتواند به        راي شيوه اج  است، هنوز يك  

در مقالـه   .  كامل ارائه نـشده اسـت      طور  به ،و چارچوب مشخص مورد استفاده قرار گيرد      
تالش شده است با تكيه بر مطالعات مـرتبط بـا گفتمـان، شـيوه خاصـي از ايـن                    حاضر  
  . شود شيوه پيشنهادي عملي ارائه عنوان  بهتحليل، 

، »سـطح سـطح  «در چهـار بعـد   » عمـق «و » سطح«هاي   اين شيوه بر دو پايه تحليل اليه      
تـرين    يـا فوقـاني   » سطح سطح «در  . استوار است » عمق عمق «و  » سطح عمق » «عمق سطح «

عمـق  «. تـوان جـستجو كـرد       اليه متن، ساختار بيروني و شكل بيان يا نمود گفتمان را مـي            
. را دربـر دارد   » محتواي بيان « و ساختار دروني يا      ترين اليه سطحي متن است      عميق» سطح

. ترين سطح از عمق متن، محتواي مـشخص مـتن قـرار دارد              يعني فوقاني » سطح عمق «در  
ده در متن و دليـل ايـن انتخـاب           ش انتخاب حوادث داستاني يا خبري يا موضوعات مطرح       

 مـتن، سـاختارهاي   ترين اليـه يـك   در آخرين يا عميق   . در اين اليه از متن واقع شده است       
محتواي گفتمان، نقش و كاركرد اجتماعي متن و نقـش آن در فرهنـگ              . اند  كالن واقع شده  

 فرهنگي مخاطب و سرانجام سـاختارهاي فرهنگـي، اجتمـاعي و حتـي         ـ  و دانش اجتماعي  
تـرين   دهنده اين عميق    تاريخي، دربرگيرنده متن ازجمله ساختارهاي كالني هستند كه شكل        

  ). 25، ص 1383ميرفخرائي، (شوند  محسوب مي» عمق عمق«ي اليه متن يعن
 به شكل سه محـور اساسـي   »سطح عمق«و    » عمق سطح « و   »سطح سطح «ه  لسه مرح 

                                                      
1. comprehensive meaning 
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 تحليـل  .3ش مـتن  رايگيـري و گـ     جهـت  .2 برداشت از اصل متن      .1: اند  مطرح شده  زير
 عنـوان    بهتن  عبارت ديگر، م   هب). 1385بشير،  (هاي متن    شرايتوجيهي با توجه به ساير گ     

در مرحلـه  . هاي اصلي تحليل بايد مورد توجه و مطالعه جدي قـرار گيـرد           يكي از بخش  
هـاي    هاي متن به شكل جزئي و كلي و بـا توجـه بـه اليـه                شرايها و گ   گيري  جهت ،بعد

  . گيرد  در سطوح مختلف مورد توجه، مطالعه و ارزيابي قرار ميسطحي و عميق متن
 مرحلـه    :يل پيشنهادي شـامل دو مرحلـه اسـت        شيوه تحل  در اين    »عمق عمق «مرحله  

ـ         به   مرحله   رايتر كه اولي ب     مرحله عميق   و عميق  راينسبت كالن عمق عمـق و دومـي ب
 كالن متكي بر ساختارها و اطالعات مرتبط فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي،              مرحله كامالً 

  .)14، ص 1383ي، رايميرفخ (ديني و تاريخي خواهد بود
نهايت با يك نگاه فرامتني و با استفاده از اطالعـات           در  له مزبور كه    مجموع پنج مرح  

دهنده تحليل گفتمـاني     گيرد تشكيل  مرتبط سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ديني صورت مي      
  ). 1شكل (مورد نظر خواهد بود 

   مراحل پيشنهادي تحليل گفتمانـ1شكل 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

توان اطمينان يافت كه با هر مرحله از شيوه پيشنهادي، بخشي از             ياي م  با چنين شيوه  
 در مرحلـه پايـاني تحليـل گفتمـان          شود و در نهايـت    هاي مختلف روشن     معنا در حلقه  

ارائـه  ها و قرائـت خواننـده،         البته بر پايه برداشت     را ي مزبور معناي كامل   يهاي معنا  حلقه

  گفتمانيتحليل كامل

 تر تحليل عميق

 تحليل عميق

 تحليل توجيهي

 گرايش متني

  برداشت متني
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ميان اين يـا    ) ها يا همبستگي ( يافتن روابط    رايمعمول ب  طور  به در تحليل محتوا كه      .دهد
 فرسـتنده، سـخنگو يـا خواننـدگان انجـام           ،پيـام ) اغلب محتوا و گاه سـبك     (آن ويژگي   

هـا،   پـذيري چـون واژه   هاي آشكار، قابل مشاهده و محاسبه  به داده   عمده طور  به ،گيرد مي
ـ             شود  ها توجه مي   عبارات و جمله   ژوهش، يعنـي   ، اما در شـيوه مـورد اسـتفاده در ايـن پ

 بـا معناشناسـي كـاربردي مـتن         ،و مقادير آمـاري   كمي   شمارش   به جاي  ،فتمان گ تحليل
   .)1378 زاده،  ترجمه حسنوان دايك، (سروكار داريم

  متغيرها

  مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم

جمهوري نهم، با اقبال مـردم      دور نخست انتخابات مجلس هشتم، مانند انتخابات رياست       
ان، در دور دوم    رايـ گ  رسـد اصـول     اما به نظر مـي    . ان مواجه شد  رايگ  ي اصول ها  به ديدگاه 

طلبـان، نـوعي    انتخابات مجلس هشتم، با عنايت به باخت رقيب سنتي خود يعني اصالح      
هـاي كيهـان و     هركـدام از روزنامـه  ،نرايبنـاب . طيفي را نيـز رقـم زدنـد    هاي درون  رقابت

هايي، به تبيين ديـدگاه و مواضـع خـود     وهجمهوري اسالمي، به نمايندگي از طيف يا گر       
  .پرداختند

  روزنامه كيهان

 يكـي از تأثيرگـذارترين     عنـوان    بـه هـاي روز روزنامـه كيهـان،          در اين تحقيق، يادداشت   
كننـده مواضـع و نيـز پـشتيبان جبهـه متحـد        ان و تبيـين رايـ گ ها در ميـان اصـول     روزنامه

  .رسي شده استان در دور دوم انتخابات مجلس هشتم بررايگ اصول

  روزنامه جمهوري اسالمي

تـر    حامي طيف سـنتي   روزنامه عنوان  بههاي روزنامه جمهوري اسالمي       همچنين سرمقاله 
  .ان و نيروهاي مبارز و انقالبي صدر انقالب بررسي و تحليل شده استرايگ اصول
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  انرايگ اصول

ا و مواضـع    هـ   جريان حاكم و پيروز انتخابات مجلس هشتم كه طيـف وسـيعي از گـروه              
 رايدهنـد و در عـين برخـورداري از نقـاط اشـتراك فـراوان، دا                 سياسي را تـشكيل مـي     

  .هايي هم هستند اختالف سليقه

  طلبان اصالح

ان در نظر گرفته شـده      رايگ   جريان رقيب اصول   عنوان  بهطلبان    در اين تحقيق، طيف اصالح    
 بروز و ظهور جزيـي  ايردر دور نخست انتخابات، فرصت را ب  عدم موفقيت آنان    است كه   

گـرا فـراهم آورد و بـا خـالي            هاي وابسته به طيف اصـول       اختالفات دروني برخي از گروه    
 سيـستمي در ايـن طيـف        هـاي درون    گيـري   شدن عرصه از حضور رقيـب، برخـي جهـت         

  .تر شد نمايان
هاي روز دو روزنامه مزبور      ها و يادداشت   پيشنهادي، سرمقاله با توجه به مراحل شيوه      

  . شده مورد مطالعه و تحليل گفتماني قرار گرفت  مان تعييندر ز

هـاي جمهـوري اسـالمي و         هاي روزنامه   ها و سرمقاله    تحليل گفتمان يادداشت  ) الف
  كيهان بر پايه سه مرحله اول تا سوم

برداشت  (»سطح سطح « رايبندي سه مرحله اول تحليل گفتمان دو روزنامه مزبور ب          جمع
تحليـل   (»عمـق سـطح   «و  ) ش مـتن  رايگيـري و گـ     جهـت  (»سطح عمق «،  )از اصل متن  

 روزنامـه جمهـوري     راي محور ب  15در قالب   ) هاي متن  شرايتوجيهي با توجه به ساير گ     
 نـشان   2 و   1 شـماره    هـاي   ولترتيب در جد     روزنامه كيهان به   راي محور ب  17اسالمي و   

  .داده شده است
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جمهوري اسالمي در  امهبندي سه مرحله اول تحليل گفتمان روزن  جمع.ـ1جدول 
  شده  زمان تعيين

ف
دي

ر
  

  برداشت از اصل متن
گيري و  جهت

  ش متنرايگ
تحليل توجيهي با توجه به 

  هاي متن شرايساير گ

1  

مجلس پس از مـشروطيت بـه بركـت         

 مدرس مركز   ...ا  آيتوجود افرادي مانند    

  ...قانونگذاري واقعي بود 

در دوران نهضت ملـي بـه بركـت حـضور      

كاشاني مجلـس بـه نفـع مـصالح          ...ا  آيت

  .كشور عمل كرد

ــوريزه ــردن  تئــــ كــــ

ماينـدگان  نهـاي     يژگيو

ــاي   ــس و كاركرده مجل

  آن با اشارات تاريخي 

ــجاع در    ــاه و ش ــت آگ ــضور روحاني ح

مجلس موجب اسـتقالل قـوه مقننـه و      

  .به نفع مصالح كشور است

2  

با ظهـور رضـاخان، مجلـس بـه خانـه           

  ... بيگانگان تبديل شد 

ي استعمار امريكا بـا انگلـيس       با جايگزين 

، تأثيرگـذاري   )دوره پهلوي دوم  (در ايران   

  . مردم بر انتخاب نمايندگان از بين رفت

ــتعمار  ــتبداد و اســ اســ

مخالف حضور مـردم در     

هاي كشور    گيري  تصميم

  . هستند

ــر ــدرت  ه ــتبداد و ق ــه اس ــواهي  گون خ

تواند تأثيرگذاري مردم بر انتخابـات       مي

  .را از بين ببرد

3  

ستگي مجلس و دولت به بيگانگـان       واب

سبب اقبال عمـومي بـه نهـضت امـام          

  .شد) ره(خميني 

يكـــي از علـــل اقبـــال 

عمومي به نهضت امـام،     

استقالل و وابسته نبودن    

  .اين نهضت است

مردم با مجلس و دولتـي كـه آبـشخور       

ــارج از كــشور باشــد،   فكــري آن در خ

   .كنند مخالفت مي

4  

 اسالمي بودن مجلس نقش مهمـي در      

   .حفظ استقالل آن ايفا كرده است

پايبندي به اسالم، حافظ    

كننـده اسـتقالل      مينأو ت 

  . است

استقالل مجلس در گرو اسالمي بودن      

  . آن است

5  

يكي از نقاط مثبـت و قـوت مجلـس       

گـاه   پس از انقالب اين بوده كه هـيچ    

  . تعطيل يا منحل نشده است

ــداوم  ــتمرار و تــ اســ

مجلس در هر شرايط،    

ه رويكــرد دهنــد نـشان 

  .مردمي حكومت است

جمهوري اسالمي نظامي اسـت كـه       

گاه نقش مردم را ناديده نگرفتـه         هيچ

  .است

6  

خصوص در دهـه      استقالل مجلس به  

اول بعـد از انقـالب جايگــاه آن را در   

  . نظام تقويت كرد

تأكيد بر مستقل بودن    

مجلس پس از انقالب    

  اسالمي

دوران امام  (مجالس دهه اول انقالب     

ـ از نظر حفظ اسـتقالل با      ) يخمين د ي

  .دنالگوي مجالس بعدي باش

7  

برخي عوامـل داخلـي بـر چگـونگي         

گيري آراي مردم اثر گذاشـته و         شكل

  .اند مجلس را دچار ضعف كرده

 ساختن رونـد     منحرف

گيــري  منطقــي شــكل

دســت  آراي مــردم بــه

  عوامل داخلي 

تأثيرگذاري برخي عوامل داخلـي بـر       

 تضعيف  ي مردم باعث  أگيري ر   شكل

مجلس و كاهش اسـتقالل آن شـده        

  .است

8  

اينكه برگزاركنندگان انتخابـات گـاهي      

شـوند، نقطـه مثبـت        بازندگان آن مـي   

ي قدرت در نظام    جاي  بهجا... نظام است   

آميــز و  جمهــوري اســالمي، مــسالمت

  . شود بدون مشكل انجام مي

دموكراســي واقعــي در 

  . ايران برقرار است

 ايــران ي ســالم قــدرت درجــاي بــهجا

  .دهنده سالمت نظام است نشان
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  1جدول ادامه 

ف
دي

ر
  

  برداشت از اصل متن
گيري و  جهت

  ش متنرايگ
تحليل توجيهي با توجه به 

  هاي متن شرايساير گ

9  

هــاي جمهــوري اســالمي،  از ويژگــي
پرهيز از تبليغـات ناسـالم و تكيـه بـر           

  . صداقت در معرفي نامزدهاست

تأكيــد بــر ســالمت   
ــات تبليغــات در ان تخاب

  مجلس هشتم 

  د انتخابات يدفاع از قانون جد

10  
تبيين نقـش تبليغـات        .تبليغات بر اغلب مردم تأثيرگذار است

گيري مردم    در تصميم 
  در انتخابات 

ــات    ــاثير تبليغ ــردم تحــت ت ــر م اكث
  .اند انتخابات بوده

11  

 بـه جـاي   ها    در انتخابات، احزاب و گروه    
  ... كنند كنندگان نقش ايفا مي انتخاب

هـا،   ها و جنـاح  دخالت و نفوذ احزاب، گروه      
  .كند دار مي استقالل قوا را خدشه

ــذاري   ــزاب و تأثيرگ ــوني اح ــوذ كن نف
دادن   عوامل غيرعادي ديگر در جهـت     

 مردم در انتخابـات بـه زيـان         رايبه آ 
احـزاب بايـد در      .شـود   كشور تمام مي  

  .چارچوب قانون عمل كنند

هـا و     تبيين نقش گروه  
ياسـي در   هاي س   جناح

دادن بــه افكــار  شــكل
  عمومي در انتخابات 

ــه ــردن  و خدشـ دار كـ
استقالل قـوا و منـافع      

  كشور 

ــاح ــدي وجــود احــزاب و جن ــاي  بن ه
سياســي بــرخالف اســتقالل كــشور 

تواند تـصميمات مـردم را        است و مي  
  . منحرف سازد

12  

حضور مردم در انتخابـات بـه معنـاي         
  .حمايت آنان از انقالب و نظام است

درصـدي مـردم در مرحلـه         60كت  مشار
نخست انتخابات، نشانه پيونـد آنـان بـا         

  .نظام است

بيان رابطه مشروعيت   
نظام و ميـزان حـضور      

  مردم 

ــزان   ــابعي از مي مــشروعيت نظــام، ت
  .حضور مردم در انتخابات است

13  

حضور مردم تهران در ايـن انتخابـات        
آراي نمايندگان منتخب در    ... كم بود   

تغييـر  ...  بات كم بـود  مرحله اول انتخا  
يــافتن  قــانون انتخابــات باعــث راه  

  . ي كم به مجلس شدأداوطلبان با ر

تأكيد بر مشاركت كم     
شهروندان تهرانـي در    
ــات و تــسهيل   انتخاب
انتخـــاب نماينـــدگان 
مرحله اول در پايتخت    
از طريق قانون جديـد     

  انتخابات 

قانون جديد انتخابات مفهوم اكثريت     
  .را مخدوش كرده است

  

14  

در صورت استقالل نداشتن مجلس در   
دهه چهارم انقالب، مجلـس در برابـر        

  .شود استبداد و استعمار ناكارامد مي

تأكيد بر لزوم استقالل    
  مجلس از دولت 

ــتن اســتقالل     ــين رف ــال از ب احتم
كننده  مجلس وجود دارد كه مخدوش    

  .استقالل كشور است

15  

داوطلبان نمايندگي مجلس بايد عاري     
ــر ــگ دهاز خ ــا   فرهن ــازگار ب ــاي ناس ه

ــز  ــگ اســالمي و پرهي ــده از  فرهن كنن
  .تخطئه رقيبان باشند

ــرورت    ــر ض ــد ب تأكي
ــرد   ــاق رويكــ انطبــ
ــدگي   ــان نماين داوطلب
ــگ   ــا فرهن ــس ب مجل

  اسالمي 

ــان    ــدن داوطلبـ ــرورت دور شـ ضـ
ــدگي دور دوم مجلــــس از   نماينــ

ــگ ــب   فرهن ــازگار در قال ــاي ناس ه
  ها و احزاب بندي گروه
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  شده  دي سه مرحله اول تحليل گفتمان روزنامه كيهان در زمان تعيينبن جمعـ 2جدول 

ف
دي

ر
  

  برداشت از اصل متن
گيري و  جهت

  ش متنرايگ
تحليل توجيهي با توجه به 

  هاي متن شرايساير گ

1 

بازيگران عمده صحنه سياست ايران در      

ــال  ــال  87س ــازيگران س ــان ب  86 هم

در دور دوم انتخابات نيـز      ...  خواهند بود 
يب سياسـي مجلـس هـشتم تغييـر         ترك

 .كند نمي

ــافتن  ــه ي ــت ادام قطعي

ـ گ  پيروزي اصـول   ان راي

 87در سال 

ــس    ــي مجل ــب سياس ــضمين تركي ت

 هشتم و بي تغيير ماندن آن 

2 

ان مجلـس هـشتم رئـيس       رايـ گ  اصول

آينــده آن را فــردي همــراه بــا دولــت 

 . انتخاب خواهند كرد

ــرورت همراهـــي   ضـ

 دولت و مجلس 

ــا مــشروعيت مجلــس در همر اهــي ب

 . دولت است

3 

ـ        رايحزب اعتماد ملي نامزد مستقلي ب

ــات رياســت ــي  انتخاب جمهــوري معرف
 . خواهد كرد

ــار  اصــالح ــان، دچ طلب

  .تفرقه هستند

تعميق ضرورت ايده نامزد مـستقل از       

 طلبان هاي مختلف اصالح طيف

4 

ــاره موضــع طيــف توســعه  گــرا در  درب

ــت   ــده رياس ــات آين ــوري  انتخاب جمه
 . وجود نداردديدگاه روشني

 م در احتمال   ايجاد توه

وجــــود آمــــدن  بــــه
ــد  ــشكيالت جديــ تــ

 سياسي 

ضــرورت ايجــاد جريــان فراتــر از    

 گرا طلب و اصول اصالح

5 

ان در صـــحنه انتخابـــات رايـــگ اصـــول

 .رسند جمهوري دهم به اجماع مي رياست

ضــــرورت اجمــــاع  

ــول ــگ اص ــراي  رايان ب

 پيروزي در انتخابات 

ت تــصميمات آينــده مجلــس در دســ

 . ان خواهد بودرايگ اصول

6 

با وجود تبليغات درباره گرانـي و تـورم         

گرايــان را  مــردم بــاز هــم اصــول   
فعاالن دولت و مجلس    ... گزينند    برمي

پيـــشين تبليغـــات منفـــي عليـــه    
گرايان را بر گراني متمركز كرده        اصول

 .بودند اما موفق نشدند

مــــــردم ميــــــان  

ــول ــي و  اصـــ گرايـــ
مــــشكالت زنــــدگي 

 .دتفكيك قائلن

توانـد بـه يـك        تبليغات هميشه نمـي   

 . شكل عمل كند

7 

اي متحـد و      گرايان بايد به جبهه     اصول
دائمـــي بـــراي پيگيـــري مطالبـــات 

 . خواهانه انقالب تبديل شوند عدالت

ــول ــاد اص ــان  اتح گراي
براي پيگيري مطالبات   

خواهانه انقـالب     عدالت
 .ضرورت دارد

و تفرقـه    ضرورت جلوگيري از تشتت   
عنوان راهبردي بـراي     ن به گرايا  اصول

 تحقق عدالت 

8 

هـاي محـروم و       بار اصلي انقالب را توده    

 .اند مستضعف به دوش كشيده

تأكيد بـر حـضور قـشر       

محروم و مستضعف در    
 هاي انقالبي  عرصه

گرايان، محرومـان و      در ديدگاه اصول  

 . مستضعفان در اولويت هستند

9  

گـرا    هاي مردم و مسئوالن اصول      توده

 . ا هم همبسته و منسجم باشندبايد ب

تأكيــــد بــــر ضــــرورت 

همبــــستگي مــــردم و  
گرايان براي مقابله با      اصول

غرب، مفـسدان اقتـصادي     
  دشمنان ملت عنوان به

كارگيري مردم در مقابلـه بـا       ضرورت به 

 دشمنان 
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  2جدول ادامه 

ف
دي

ر
  

  برداشت از اصل متن
گيري و  جهت

  ش متنرايگ
تحليل توجيهي با توجه به 

  هاي متن شراي گساير

10 

حــضور مــردم در مرحلــه دوم انتخابــات 
   .پرشكوه خواهد بود

هـاي    براي مقابله با تهديدها و تحريم     
دشمن نياز به مجلسي مقتدر داريم كه      
اقتـدار خــود را از حــضور پرشــور و بــا  

ي أهـاي ر    قدرت مردم پـاي صـندوق     
 . كسب كرده باشد

ــور   ــزوم حــضور پرش ل
ــات  ــردم در انتخابـ مـ

ــراي مق ــا  بـ ــه بـ ابلـ
 تهديدهاي دشمن 

مجلس قدرتمنـد از طريـق مـشاركت        
وجـود    اكثريت مـردم در انتخابـات بـه       

 .آيد مي

11 

بهترين تدبير براي حضور حـداكثري مـردم        
ي، آن است كه احـزاب    أهاي ر   پاي صندوق 

 تخريــب بــه جــايهــاي سياســي  و گــروه
 .هاي رقيب، خود را به اثبات رسانند چهره

تأكيد بر رعايت اخالق    
 انتخاباتي 

  يب تخريب چهره رقپرهيز از

12 

ـتغال      ـاد اش كاهش نرخ تورم و بيكاري، ايج
ــسكن،    ــشكل م ــل م ـان، ح ــراي جوانـ ب

ـاعي و    محروميت زدايي و بسط عدالت اجتم
ـاري     ترين اولويت   فراگير بايد از مهم    هاي ك
ـان   اصول... شمار رود  مجلس هشتم به   گراي

ـامع           براي حل مـشكالت مـردم برنامـه ج
ـام     ترين عاملي كه مي     مهم ... دارند تواند نظ
ساالر ما را كه متكي بر آراي مـردم و            مردم

ـالش          ـار چ حضور آنان در صحنه است، دچ
تـرين    مهـم ... كند، نارضايتي مـردم اسـت       
گـراي هـشتم      اولويت كاري مجلس اصول   

ـاري و حـل      بايد مبارزه با غول گراني و بيك
مردم دوسـت   ... مشكل مسكن مردم باشد     

  شيريني عدالت در معيشت خـود را در        دارند
 . بچشندچندان دور اي نه آينده

مـــشكالت معيـــشتي 
ــي  ــردم اساس ــرين  م ت

 .مشكالت كشور است

گرايان، برنامه جـامعي بـراي حـل       اصول
 . مشكالت معيشتي مردم دارند

13 

تركيب نهـايي مجلـس هـشتم ماننـد         
 .گراست مجلس هفتم اصول

سازي تبليغاتي بـراي     زمينه
گرايـان در     اصـول پيروزي  

 انتخابات مجلس هشتم 

 .گرايان رأي خواهند داد مردم به اصول

14 

مردم در دور اول انتخابـات بـا رأي بـه           
گرايان ثابت كردند كـه هنـوز بـه          اصول

ــه     ــر پاي ــادقانه ب ــدمت ص ــان خ گفتم
ــاد   ارزش ــالب، اعتق ــاي اســالم و انق ه
 .دارند

ــه   ــردم بـــ رأي مـــ
ــشانه  اصــول ــان ن گراي

ــه  ــان بـ ــدي آنـ  پايبنـ
هــاي اســالم و   ارزش

 .انقالب است

هـاي اسـالم و    بـه ارزش گرايان   اصول
  .ستندهانقالب پايبند 

15 

ــات،   ــردم در انتخاب حــضور باشــكوه م
ــانه ــه   رس ــز وادار ب ــه را ني ــاي بيگان ه

 . اعتراف كرد

توانـد    واقعيت قوي مي  
ــان را  ــات بيگانگ تبليغ

 .تغيير دهد

حضور قدرتمند مردم باعـث شكـست       
 .شود دشمنان مي
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  2جدول ادامه 

ف
دي

ر
  

  برداشت از اصل متن
گيري و  جهت

  ش متنرايگ
تحليل توجيهي با توجه به 

  هاي متن شرايساير گ

16 

هـاي امـام      اين انقالب مرهون مجاهدت   
و خون هزاران شـهيد بـوده و     ) ره(راحل  

به همـين دليـل     . بهاي آن سنگين است   
داند كه در اين      هر ايراني وظيفه خود مي    

ي خـود باعـث اقتـدار      أان با ر  برهه از زم  
 . نظام شود

ــردن در  ــركت نكـ شـ
ــي   ــه معن ــات ب انتخاب
روي برگردانـــــدن از 
انقالب و زيرپا نهـادن     

 . خون شهداست

راه امام و حرمت خون شهدا در خطـر         
 .است

17 

دور دوم انتخابات مجلس بيش از هـر        
چيــز از ايــن جهــت مهــم اســت كــه 

 اسفند را كامل    24تواند اتفاق مهم     مي
... تـر كنـد      پيام آن را هرچه صـريح     و  

مــردم ايــران در آن روز نــشان دادنــد 
اند كـه چگونـه در اوج        خوبي آموخته  به

...  اميدواري دشـمنان را نااميـد كننـد       
روزي اسـت   ) شـشم ارديبهـشت   (فردا  

 اسـفند   24كه بايد تصويري را كـه در        
درباره ماهيت نظـام سياسـي ايـران و         

آن در  الگوهاي حاكم بر انتخاب مردم      
  . كامل كرد،ذهن جهانيان نقش بست

تبيين ضرورت تكميل   
اقدام مردم در انتخاب    

ــراي  اصــول ــان ب گراي
 نااميد كردن دشمنان 

ي أگرايـان ر    مردم در دور دوم به اصـول      
 .دهند مي

  

هـاي جمهـوري اسـالمي و         هاي روزنامـه    ها و سرمقاله    تحليل گفتمان يادداشت  ) ب
  م و پنجمكيهان بر پايه دو مرحله چهار

 خواهـد بـود     »تـر  عميـق « و   »عميـق « در دو سطح     »عمق عمق « شامل تحليل    ،اين مرحله 
. دهـد   را نـشان مـي      »عميـق «مربـوط بـه سـطح       تحليـل    محورهاي اساسـي     .)3جدول  (

دست آمده از سومين مرحلـه تحليـل         ه محورهاي عميق ب   ،شود گونه كه مشاهده مي    همان
در يـك كليـت فراتـر از       ) هـاي مـتن    شرايير گـ  تحليل توجيهي با توجه به سا     (گفتماني  

  .تري تدوين شده است مرحله توجيهي مورد استنباط قرار گرفته و تحت عناوين كلي
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تحليل گفتمان ) مرحله عميق(بندي دو مرحله چهارم و پنجم  ـ جمع3جدول 

  شده  هاي جمهوري اسالمي و كيهان در زمان تعيين روزنامه

  )محورهاي عميق(روزنامه كيهان   )رهاي عميقمحو(جمهوري اسالمي روزنامه 

  عوامل مشروعيت و قدرت مجلس. 1   موفقيت انتخاباترايسازي ب زمينه. 1

  مشروعيت مجلس در همراهي با دولت است  ضرورت حضور روحانيت آگاه

  ننده مجلس قدرتمند استك   ينيمشاركت اكثريت مردم تع  مشروعيت نظام مرهون حضور مردم

  طرح جريان فراگير. 2  .ترند  انقالبي،ر انقالبنيروهاي صد

  طرح ضرورت جريان جديد فراگير  مردمي بودن نظام

  ثير متغير تبليغاتأت  ي قدرتجاي به جادليل بهسالم بودن نظام 

  طلبان  هاي تكميلي ضد اصالح بحث. 3   مردم با افكار بيگانهتمخالف

  ابله با دشمنان كارگيري مردم در مق به  قانون جديد انتخابات. 2

  ضرورت حضور مردم براي شكست دشمنان  حمايت از قانون جديد انتخابات

  وجود مفسدان اقتصادي در حاكميت  مخدوش شدن مفهوم اكثريت در قانون جديد

  گرايان اصول. 4  گرايان اصول. 3

  گرايان مجلس هشتم در دست اصول  هاي مردم گرايان تنها گروه همسو با خواسته اصول

  گرايان، راهبرد اساسي وحدت اصول  استقالل مجلس. 4

  گرايان اولويت محرومان در ديدگاه اصول   مجلس كننده استقالل مينأاسالمي بودن ت

  كننده استقالل كشور  مجلس مخدوشمستقل نبودن
گرايان داراي برنامه جامع حل مـشكالت معيـشتي           اصول

  )معهگرايان براي حل مشكالت جا توانمندي اصول(مردم 

  طلبان  هاي تكميلي ضد اصالح بحث. 3  .تحزب بر خالف استقالل كشور است

  گرايان در انتخابات بعدي  بيني پيروزي اصول پيش  ي براي مجالس بعدي يالگو ،لس دوران امامامج

  گرايان  خطرسازي در صورت شكست اصول  ضرورت تضعيف نكردن مجلس. 5

  تركيب مجلسنيافتن تغيير   ها و تحزب بندي ضرورت دوري از گروه

  قانوني عمل نكردنطور  به

   انتخاباتبرثير تبليغات أت

  تضعيف مجلس با دخالت در آراي مردم

  طلبي و استبداد بر انتخابات ثير منفي قدرتأت

× × ×  

  
  تر دو روزنامه تحليل عميق) ج

  .شود انه مطرح ميتر تحليل گفتمان هريك از اين دو روزنامه نيز به شكل جداگ بخش عميق
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  تر گفتمان روزنامه جمهوري اسالمي تحليل عميق. 1

 عمده  طور  بهشده،    تر رويكردهاي روزنامه جمهوري اسالمي در مدت تعيين         تحليل عميق 
  : بر سه پايه اساسي استوار است

ـ        رويكرد مزبور، بـر زمينـه      : موفقيت انتخابات  رايتالش ب  .1ـ1  رايسـازي تبليغـاتي ب
  به اسالمي و تأكيد بر ضرورت تضعيف نشدن مجلس          رايات مجلس شو  موفقيت انتخاب 

 . تثبيت حاكميت قانون بر كشور استوار استراي يك راهبرد اساسي بعنوان

 بـر ضـرورت اسـالمي بـودن       سـويي  از   ، اين رويكرد  : ضرورت استقالل مجلس   .2ـ1
ـ  ، ديگر سويمجلس و از     ـ  عنـوان    بـه ي  رايـ گ ر دوري از تحـزب و گـروه       ب  راي عـاملي ب

 مجـالس دوران امـام      ،بـر همـين اسـاس     . كنـد   مـي  تأكيدمخدوش كردن استقالل كشور     
 حفـظ اسـتقالل     راي تحزب، الگويي ب   دوري از ي و   راي دوران همگ  عنوان  به) ره(خميني  

  .مجلس در برابر ساير قوا دانسته شده است

  تر گفتمان روزنامه كيهان   تحليل عميق.2

 بر سه پايه    هعمد طور  بهشده،    مه كيهان در مدت تعيين    تر رويكردهاي روزنا   تحليل عميق 
  :اساسي استوار است

 »مشروعيت« بر دو عنصر اساسي      تأكيد اين   : تأكيد بر مشروعيت و قدرت مجلس      .1ـ2
 در همراهـي مجلـس بـا دولـت و           ،مـشروعيت مزبـور   .  است استوار »مشاركت مردم «و  

  . مشاركت و حضور اكثريت مردم در انتخابات نهفته است
هـاي   ت وحـدت همـه گـروه   ي حفظ و تقو:يرايگ   تأكيد بر وحدت جريان اصول     .2ـ2
 هـاي  يابي به آرمـان  دسترايت مردم ب  يان منسجم و مورد عنا    يك جر يگرا در قالب     اصول

 در انتخابـات بعـدي باشـد؛ ضـمن     ها   گروه  همه اين  راهبردخواهانه انقالب، بايد     عدالت
نجـا  يدر ا (گـر   يفـي د  ي، احتمـال بـروز و ظهـور ط        اسي كـشور  يت به اوضاع س   يآنكه با عنا  

 .ي وجود داردرايگ ان اصوليب جري رقعنوان  به) انرايگ توسعه

ـ    از زمينـه ، اين صالحيت  :انرايگ   تأكيد بر صالحيت اصول    .3ـ2  پيـروزي  رايسـازي ب
در اين  .  قرار گرفته است   تأكيد آنان مورد    شكست تا خطرسازي در صورت      انرايگ  اصول

، اولويت حمايت از محرومان و داشتن برنامه جـامع          انرايگ  اصول وحدت   باره، ضرورت 
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كننده   محورهاي اساسي توجيه   عنوان  بهحل مشكالت معيشتي از مواردي است كه         رايب
  .  مطرح شده استانرايگ اصولحمايت از 

  مطالعه تطبيقي رويكردها

شده درباره انتخابـات      مطالعه تطبيقي گفتمان حاكم بر دو روزنامه مزبور در مدت تعيين          
ان مشده در گفت    هاي آنها، همپوشاني يا افتراق محورهاي مطرح       تواند در تبيين ديدگاه    مي
  .كننده وضعيت مزبور است  بيان4جدول .  مفيد باشدشده ياد

هاي جمهوري اسالمي و كيهان در  ـ مطالعه تطبيقي رويكردهاي روزنامه4جدول 

  شده  مدت زمان تعيين

  روزنامه كيهان  نامه جمهوري اسالميروز  محورها

  تأكيد بر مشروعيت و قدرت مجلس   موفقيت انتخاباترايتالش ب  1

  ان رايگ تأكيد بر ضرورت حفظ وحدت اصول  طلبان تأكيد بر حذف اصالح  2

  گرايان تأكيد بر صالحيت اصول  ضرورت استقالل مجلس  3

  
) تـر  تحليـل عميـق  (ار كـالن  اي ديگر به وضعيت سـطح بـسي        با نگاه از زاويه    4جدول  

 مطالعه تطبيقي مفيـد بـه نظـر         رايدهد كه ب    گفتمان حاكم بر دو روزنامه مزبور را نشان مي        
 گفتمـان   عنـوان   بـه توانـد     گفتمان روزنامه جمهوري اسالمي در اين مطالعـه مـي         . رسد  مي

موفقيـت  «دار    مجلس معرفي شـود؛ در ايـن گفتمـان سـه عنـصر جهـت              » ساختاري  درون«
اسـتقالل  «و » طلبـان در ورود بـه مجلـس    جلوگيري از موفقيت اصالح«، »بات مجلس انتخا

در گفتمـان ايـن روزنامـه،       . همه بر محور ساختارسازي جديد مجلس مبتني است       » مجلس
مجلس موفق، مجلسي است كه بر انتخابـات قـوي مبنـي بـر تبليغـات صـادقانه و بـدون                     

هـاي ديگـر      شرايسـتقالل مجلـس از گـ      ان و ا  رايگ  ها، حذف مخالفان اصول     ب چهره يتخر
تـر جامعـه    اين گفتمان بيش از آنكه گفتمان مربوط به انتخابات را به مسائل كلي      . استوار باشد 

  . كند هسته اصلي خود را بر ساختار مجلس موفق متمركز كند ارتباط دهد، تالش مي
ــدازه   ــا ان ــه جمهــوري اســالمي، ت ــرخالف روزنام ــان ب ــه كيه ــاد گفتمــان روزنام ي،  زي

ضـرورت  «،  »مشروعيت و قـدرت مجلـس     « محور   سهاين گفتمان بر    . است» ساختاري  برون«
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 هرچنـد   ،ترتيـب   اين  به.  استوار است   »انرايگ  صالحيت اصول  « و »گرا  هاي اصول   وحدت گروه 
نــوعي، نگــاه   گيــري كلــي همــه محورهــا بــه ســوي انتخابــات مجلــس اســت، بــه  جهــت

 يـك  راياين گفتمـان، دا . لي قرار داده شده استساختاري به مجلس، محور گفتمان اص    برون
گـرا و دو هـسته پيرامـوني اسـت كـه بـر                 طيـف اصـول     »صـالحيت داشـتن   «هسته مركزي   

گـرا از سـوي    هـاي اصـول   سو و ضرورت تقويت انـسجام گـروه    مشروعيت و قدرت از يك   
بـات، بـر   در حقيقت اين روزنامه گفتمان خود را بـسيار فراتـر از انتخا     . ديگر، متكي هستند  

اري كلي براي آينده كشور در زمينه انتخابات، مشروعيت و قدرت نظام، حركـت                سياستگذ
 تشتت آرا و تفرقه بنيان      دليل   بهبه سمت وحدت سياسي و جلوگيري از هدر رفتن نيروها           

  .نهاده است

  گيري نتيجه

ـ    بـه هاي كيهان و جمهوري اسالمي        هاي روزنامه   هاي روز و سرمقاله     يادداشت  دو  وانعن
واقـع   كننـد، در  ان را نماينـدگي مـي  رايـ گ هاي اصـلي درون اصـول      كه طيف  مهمروزنامه  

مدت مورد بررسي اين پژوهش     . شوند  ها تلقي مي    كننده نگاه و زاويه ديد اين طيف        تبيين
 تا زمان برگـزاري     1386 اسفند   24كه از پايان مرحله نخست انتخابات مجلس هشتم در          

شـود، محورهـاي قابـل      را شامل مي1387ت در ششم ارديبهشت مرحله دوم اين انتخابا 
مـدت  . دهد دست مي ها به  تحليل و مقايسه دو ديدگاه حاكم بر اين روزنامه     رايتوجهي ب 

شـود و     ان در مرحله نخست محرز مـي      رايگ  مورد بررسي، زماني است كه پيروزي اصول      
 را به خـود اختـصاص       هاي نمايندگي مجلس    نامزدهاي اين طيف، بيشترين تعداد كرسي     

 24تفاوت اين مدت و روزهاي منتهي به برگزاري مرحله نخست انتخابات در             . دهند  مي
ها با يكديگر در اين است كه پيش از برگزاري مرحلـه               از نظر رقابت طيف    1386اسفند  

ان و  رايگ  گرا در قالب فهرست جبهه متحد اصول        نخست انتخابات، دو طيف عمده اصول     
طلبان از سوي ديگـر   سو و حزب اعتماد ملي و اصالح ان از يك رايگ   اصول ائتالف فراگير 

كنند اما در مدت مورد بررسـي ايـن نوشـتار، پيـروزي طيـف اول،          با يكديگر رقابت مي   
هـا در ايـن طيـف بيـشتر خـود را نـشان             برخي اختالف ديدگاه   ،نرايشود؛ بناب   محرز مي 

 بـر اي آن را     مايندگي فكري و رسـانه    فهرست جبهه متحد كه كيهان، بخشي از ن       . دهد  مي
 دارد، بيشتر متشكل از افـرادي اسـت كـه نگـاهي كـامالً مثبـت بـه دولـت آقـاي                       عهده
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  دولـت نيـز بـه   رايگـ  نژاد دارند اما در فهرست ائتالف فراگير، نام منتقدان اصول      احمدي
بررسي محورهاي مورد نظر روزنامه جمهوري اسـالمي در ايـن مـدت،    . خورد  چشم مي   

هاي تـاريخي از قبـل و         ياي اين نكته است كه اين روزنامه با آوردن شواهد و تحليل           گو
كند نامزدهايي به مجلس راه يابند كـه مبـارز و انقالبـي صـدر        توصيه مي  ،بعد از انقالب  

تـري بـا      باشـند زيـرا ايـن افـراد، پيونـد محكـم           ) بدون اشاره به جناحي خاص    (انقالب  
ل قـوه مقننـه را در برابـر اسـتبداد و اسـتعمار حفـظ و           هاي انقالب دارند و استقال      ريشه

نظـر    همچنين بـه  . كنند  آميز تضمين مي    صورت مسالمت    ي قدرت را در نظام به     جاي بهجا
هاي  مردم از سوي احزاب و جناح        رايرسد نويسندگان اين روزنامه از آنچه هدايت آ         مي

ـ اركـان نظـارتي و اج     هاي سياسي بر عملكـرد         تأثيرگذاري احزاب و گروه     سياسي، ي راي
دار شدن استقالل قوا و منافع كشور به نفـع منـافع گروهـي                انتخابات و در نتيجه خدشه    

 يأرضمن آنكه معتقدند راه يافتن نمايندگان منتخب مرحله اول بـا            . مندند  اند، گله   ناميده
اي  كم در تهران به كمك قانون جديد انتخابات به مجلـس صـورت گرفتـه و ايـن نكتـه       

روزنامه كيهان  . هاي سياسي كشور از آن غفلت شود        كننده است كه نبايد در تحليل       راننگ
ان تأكيد كرده است و اين رونـد را بـه انتخابـات             رايگ  نيز در اين مدت بر پيروزي اصول      

نويسندگان اين روزنامه معتقدند وفاداري مـردم       . جمهوري پيوند داده است     آينده رياست 
هاي انقالب و نيز اميد آنـان بـه           ها و ارزش    تضعف به آرمان  بويژه قشرهاي محروم و مس    

 اسـتفاده از     در ايـن برهـه،     .ان شـده اسـت    رايـ گ  حل مشكالتشان موجب پيروزي اصول    
 حضور مردم در انتخابات، تبيين ضرورت تكميل اقدام مـردم در انتخـاب              رايها ب   ارزش
در  حضور حداقلي مردم     راي فشارهاي خارجي ب     نااميد كردن دشمنان،   رايان ب رايگ  اصول

جمهـوري     تأثيرگذاري بر انتخابات رياست    راي تالش امريكا و غرب ب      ،يأرهاي    پاي صندوق 
  . اي اين روزنامه قرار داشت آينده، محورهايي بود كه در دستور كار رسانه
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