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حوادث پس از  ي هاي کیهان، اطالعات و جمهوري اسالمی، درباره تحلیل گفتمان سرمقاله
  انتخابات دهم ریاست جمهوري اسالمی ایران 

  1)1388تیر  31خرداد تا 23از (
  

  **حمیدرضا حاتمی-*حسن بشیر
  

  )4/4/93:پذیرش        23/1/93: دریافت(
  

  چکیده
گرا و ي ریاست جمهوري ایران نه تنها به لحاظ رقابت جدي دو جریان اصولرهانتخابات دهمین دو

اي برخوردار بود، بلکه به لحاظ حوادثی که پس از آن رخ داد و نیز طلب از حساسیت ویژهاصالح
در این مقاله تالش شده . ي جدي استطلبان، نیازمند مطالعهگرایان و اصالحبندي درونی اصولطیف

ي هاي کیهان، اطالعات و جمهوري اسالمی دربارههاي پنهان در گفتمان روزنامهها و الیههاست ناگفت
در چارچوب  ،1388تیر  31خرداد تا  23ز ي ریاست جمهوري، احوادث پس از انتخابات دهمین دوره

» حلیل گفتمانالگوي عملیاتی ت«ها در این ایام، با استفاده از آنهايهاي روز و سرمقالهبررسی یادداشت
  . ، کشف، تحلیل و مقایسه شود)پدام(

قابل «توان اطالعات در مدت مورد بررسی، می يروزنامهدهد که در گفتمان هاي تحقیق نشان مییافته
ابطال «و » کید بر نقش عوامل داخلی در بروز حوادث پس از انتخاباتأت«، »پذیرش نبودن نتایج انتخابات

قابل «ي جمهوري اسالمی، چنین در گفتمان روزنامههم. هاي مرکزي دانستالرا به عنوان د» انتخابات
دفاع از «، و »کید بر نقش عوامل داخلی در بروز حوادث پس از انتخاباتأت«، »پذیرش نبودن نتایج انتخابات

بل هاي مرکزي قابه عنوان دال» هاي هاشمی رفسنجانی براي برون رفت از وضعیت پس از انتخاباتراه حل
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از  :هاي مرکزي متفاوتی وجود دارد که عبارتندي کیهان، دالهاي روزنامهاند و در گفتمان سرمقالهاستخراج
دفاع «و » کید بر پیوند عوامل داخلی و خارجی در بروز حوادث پس از انتخاباتأت«، »دفاع از نتایج انتخابات«

  .»پس از انتخاباتهاي مقام معظم رهبري براي برون رفت از وضعیت از راه حل
  

ي اطالعات، ي کیهان، روزنامهي جمهوري اسالمی، روزنامهتحلیل گفتمان، روزنامه:واژگان کلیدي
  طلبان، ایرانگرایان، اصالحانتخابات ریاست جمهوري دهم، اصول

  
  مقدمه  

، به خصوص از رانیاسالمی ا ریاست جمهوري يحوادثی که پس از انتخابات دهمین دوره
هایی قابل مالحظه در نگرش در کشور رخ داد، گویاي وجود تفاوتتیر  31تا داد خر 23

بخش قابل توجهی از هاي سیاسی عمده کشور بود؛ اتفاقاتی که واکنش و طیفهاگروه
  .   و خارجی را برانگیخت و هر کدام از ظن خود به آن پرداختند یهاي جمعی داخلرسانه

 يروزنامهسه هاي سیاسی کشور به خصوص وابسته به جریان هايدر این میان، روزنامه     
رویکردهاي متنوعی را به خصوص در ) و کیهان جمهوري اسالمی ،اطالعات(تر قدیمی
ها کمک مناسبی نمایندگی ارائه کردند که بررسی آنو ، ي انتخاباتیانتخابات، تجربه يعرصه

بدین لحاظ،  .ضعیت سیاسی کشور خواهد کردتحلیلی واقع بینانه از و يو ارائه یبه فهم علم
ي ها در مدت مورد بررسی، صرفًا دربارهها که موضوع آنهاي این روزنامهتمام سرمقاله

بر این اساس و با توجه به . حوادث پس از انتخابات بود، استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت
ت، دوازده سرمقاله از روزنامه ي اطالعاقی که انجام شد دو سرمقاله از روزنامهیبررسی دق

ي آماري مورد به عنوان جامعه ي کیهان،ست سرمقاله از روزنامهیجمهوري اسالمی و ب
  . استخراج، بررسی و تحلیل قرار گرفتند

ها آن تر بودنقدیمیه عنوان موضوع مورد پژوهش، بسه روزنامه این علت انتخاب اما      
  . بودموجود هاي سایر روزنامهدر مقایسه با 

  : اهداف این تحقیق نیز عبارتند از
هاي مزبور در هاي روزنامههاي پنهان در سرمقالهها و الیهکشف و استخراج جان مایه) الف

  .ي ریاست جمهوري اسالمی ایرانقبال اتفاقات پس از انتخابات دهمین دوره
ها با این ي این روزنامهي مواجههي نحوهتر فضاي گفتمانی و مقایسهشناسایی واقعی) ب 

  .ها براي مشکالت سیاسی کشور در آن مقطعاتفاقات و نیز راه حل پیشنهادي آن
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  : سئواالت تحقیق نیز عبارتند از
  ي نتایج برگزاري انتخابات چگونه بود؟ هاي مزبور، دربارهرویکرد روزنامه) الف

ی در بروز و ظهور کدامیک بر نقش عوامل داخلی و کدامیک بر نقش عوامل خارج) ب
  این حوادث تأکید کردند؟ 

ها، چه پیشنهادهایی براي برون رفت از وضعیت ناشی از حوادث در گفتمان این روزنامه) ج
  پس از انتخابات، ارائه شد؟

الگوي عملیاتی تحلیل «براي پاسخ به این سئواالت، از روش تحلیل گفتمان تحت عنوان 
  .  شودمیکه در ادامه به آن اشاره  ، استفاده شده است)پدام(» گفتمان

  
  چارچوب نظري

امري است که نیازمند توضیح ) 1377هوارث، (ي نظریه و روش تحلیل گفتمان به مثابه
ي برداري از نظریهاي، بهرههاي رسانهدر این رویکرد کیفی، به ویژه در تحلیل پیام. نیست

رهیافت «و  2»رهیافت تعمدي«، 1»رهیافت بازتابی«رهیافت آن یعنیبازنمایی، در سه 
در رهیافت بازتابی تصور . گیرندهاي گوناگون مورد تأکید قرار میبه شکل 3»گرابرساخت

استوارت «دهد که اي آن را بازتاب میشود که معنا در جهان وجود دارد و زبان همانند آیینهمی
دي معتقد است که مولف رهیافت تعم). Web, 2009(کند نیز بر آن تأکید می) 1382(» هال

گرا نیز بر ماهیت دیدگاه برساخت. کندمعناي منحصر به فرد خود را از راه زبان تحمیل می
بر اساس این دیدگاه، این جهان مادي نیست که حاوي . کندعمومی و اجتماعی زبان تأکید می

. کنیمستفاده میو ناقل معناست، بلکه سیستم زبان است که ما براي ارائه مفاهیم خود از آن ا
  .است» گفتمانی«و » نشانه شناختی«گرا، شامل دو رویکرد رهیافت برساخت

مهدي زاده، (سازي سازي مفاهیم مهم که به نوعی از یک سو کلیشهي برجستهشیوه چنین،هم
هاي خاص گفتمانی مطرح را با شیوه) 1386، 1370بارت، (و از سوي دیگر طبیعی سازي ) 1387

 ;Entman. 2004(هاي خاص بنديباالخره قرار دادن مفاهیم مورد نظر در چارچوب سازد ومی

Goffman, 1974; Tankard,2003(سازندهاي نظري تحقیق را میها و چارچوب، بنیان.  
                                                                                                                                                                      
1. Reflective
2. Intentional
3. Constractive
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  الگوي عملیاتی تحلیل گفتمان
، روشی عملیاتی از تحلیل گفتمان براي تحلیل )PDAM(1»الگوي عملیاتی تحلیل گفتمان«

گیري از روش نورمن ن گوناگون، از جمله متون سیاسی و ارتباطی است که با بهرهمتو
ي سه اصل رهیافت این الگو، دربردارنده. ي آن ارائه و معرفی شده استفرکالف و توسعه

تر است، ضمن این که در آن نورمن فرکالف با تفسیر جدید، به عالوه دو سطح عمیق و عمیق
هاي ضمنی ، تخاصم، داللتلحظه، وقته یا عنصري، دال شناور، رکزم دالاز مفاهیمی مانند 

شود، استفاده ي و بینامتنیت که در روش الکالو و موف دیده میبندمفصلمتن، هژمونی، 
  .شده است

هاي سطح متن و عمق متن در پنج ي تحلیل الیهالگوي عملیاتی تحلیل گفتمان، بر دو پایه
در سطحِ سطح، یا «. ار استتر استوعمق، عمقِ عمق و عمیق بعد سطحِ سطح، عمقِ سطح، سطحِ

عمقِ . توان جستجو کرد ترین الیه متن، ساختار بیرونی و شکل بیان یا نمود گفتمان را میفوقانی
در . ي سطحی متن است، ساختار درونی یا محتواي بیان را در برداردترین الیهسطح که عمیق

انتخاب . از عمق متن، محتواي مشخص متن قرار دارد ترین سطح سطِح عمق یعنی فوقانی
حوادث داستانی یا خبري یا موضوعات مطرح شده در متن و دلیل این انتخاب، در این الیه از 

محتواي گفتمان، نقش و . انددر عمقِ عمق، ساختارهاي کالن واقع شده. متن واقع شده است
فرهنگی مخاطب و باالخره  -جتماعیکارکرد اجتماعی متن و نقش آن در فرهنگ و دانش ا

ي متن، از جمله ساختارهاي کالنی ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی و حتی تاریخی در برگیرنده
، 1383میرفخرایی، (» .شوند ي این الیه متن یعنی عمقِ عمق محسوب میهستند که شکل دهنده

ي آن با زمینه و فرامتن تر، نگاهی کامًال کالن به متن و رابطهي عمیقو در مرحله). 25ص 
  .شوندخواهد شد و محورهاي اصلی و جزئیات گفتمان متون مورد بررسی، استخراج و تبیین می

  : اندو سطحِ عمق، به شکل سه محور اساسی ذیل مطرح شده ي سطحِ سطح، عمقِ سطحِ سه مرحله
با توجه به تحلیل توجیهی  - 3گیري و گرایش متن، و  جهت -2برداشت از اصل متن،  -1«

هاي اصلی  به عبارت دیگر، متن به عنوان یکی از بخش). 8، 1385بشیر، (» هاي متنسایر گرایش
ها و گیري ي بعدي، جهتدر مرحله«. ي جدي قرار گیردتحلیل، باید مورد توجه و مطالعه

هاي سطحی و عمیق متن در سطوح  هاي متن، به شکل جزئی و کلی و با توجه به الیه گرایش
  ).14، 1383میرفخرایی، (» گیرند ختلف متن، مورد توجه، مطالعه و ارزیابی قرار میم

                                                                                                                                                                      
1. Practical Discourse Analysis Method (PDAM)
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مرحله عمیق  -1:پیشنهادي شامل دو مرحله است تحلیل  در این شیوه  ي عمقِ عمق؛مرحله
گر روابط ي نسبتاً کالن عمقِ عمق که بیانمرحلهتر؛ که اولی براي  مرحله عمیق -2و

ي کامالً کالن عمق است که با تکیه براي مرحله رون متن است و دومی، بینامتنیت درون و بی
بر ساختارها و اطالعات مرتبط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دینی و تاریخی در تالش است 

پیوند و مقایسه ) ولی مرتبط با آن را(هاي بیرون متن که گفتمان حاکم بر متن را با گفتمان
  .نماید

) سطِح سطح و عمقِ سطح(ي اول و دوم این الگو مجموع دو مرحله توانبه این ترتیب، می
ي مرحله. ي اول الگوي تحلیل گفتمانی فرکالف یعنی توصیف در نظر گرفترا مشابه با مرحله

ي دوم الگوي تحلیل گفتمانی فرکالف یعنی تفسیر را نظیر مرحله) سطِح عمق(سوم این الگو 
را در ) تر سطوحِ عمیق و عمیق(ارم و پنجم این الگو ارزیابی کرد و در نهایت مراحل چه

به این ترتیب، . ي سوم الگوي تحلیل گفتمانی فرکالف یعنی تبیین تعریف کردچارچوب مرحله
با . )1شکل (گفتمانی مورد نظر خواهد بود  ي تحلیل ي مزبور تشکیل دهندهمجموع پنج مرحله

هاي هر مرحله از تحلیل، بخشی از معنا در حلقهتوان اطمینان یافت که با  اي، می چنین شیوه
هاي معنایی مزبور،  گفتمان، حلقه ي پایانی تحلیل مختلف، روشن شده و در نهایت، در مرحله

یا (بر خالف تحلیل محتوا که به طور معمول، براي یافتن روابط «. معناي کامل ارائه شود
پیام، فرستنده، سخنگو یا ) گاهی سبکاغلب محتوا و (میان این یا آن ویژگی ) هاهمبستگی

پذیري هاي آشکار، قابل مشاهده و محاسبهگیرد و به طور عمده، به داده خوانندگان انجام می
ي مورد استفاده در این پژوهش، یعنی شود، در شیوه ها توجه میها، عبارات و جملهچون واژه

دیر آماري، با معناشناسی کاربردي و مقا به جاي شمارش کمی » الگوي عملیاتی تحلیل گفتمان«
  ).100-101، 1388بشیر و حاتمی، (» متن سر و کار داریم

هاي سرمقاله(ي آماري هاي مورد مطالعه از جامعهدر این روش، چگونگی انتخاب نمونه
هاي آن همسو به این صورت است که هر بخشی از متن که با هدف پژوهش و سوال) هاروزنامه

ي آماري کامًال از جمالتی بنابراین نمونه. شودخراج قرار گرفته و تحلیل میباشد، مورد است
  .باشندهاي پژوهش میاستخراج شده است که نیازمند تحلیل بر اساس اهداف و سوال

مزبور در زمان  يروزنامه سهروزِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ هاِيِِِها و یادداشت، سرمقالهفوقروشبا توجه به مراحل 
  .ه استتعیین شده مورد مطالعه و تحلیل گفتمانی قرار گرفت
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  ي آماري جامعه
هاي کیهان، جمهوري اسالمی هاي روزنامهي آماري در این تحقیق متن تمام سرمقالهجامعه

ها است که موضوع آن) سرمقاله 34در مجموع (1388تیر  31خرداد تا  23و اطالعات از 
 2بر این اساس، . ي ریاست جمهوري ایران بوده استورهحوادث پس از انتخابات دهمین د

ي روزنامه سرمقاله 12، )88تیر  10خرداد و  27به تاریخ (ي اطالعات ي روزنامهسرمقاله
و  27و  16و  10و  1خرداد و  31و  30و  28و  27و  26و  25و  23به تاریخ (جمهوري اسالمی 

 30و  28و  27و  26و  25و  24و  23به تاریخ (کیهان ي ي روزنامهسرمقاله 20و نیز ) 88تیر  28
بررسی شده ) 88تیر  31و  27و  22و  16و  14و  13و  10و  8و  7و  3و  2و  1خرداد و  31و 

ي متون گیري آماري از این جامعه که معموًال در کلیهگونه که تأکید شد نمونهاما همان.  است
هایی صورت گرفته گیرد، بر اساس انتخاب گزارهم میمورد بررسی با روش تحلیل گفتمان انجا

ها کامالً شناسائی باشند و در متون این روزنامههاي تحقیق میراستا با هدف و سوالاست که هم
  .   اندو مورد تحلیل قرار گرفته

  
  واحد تحلیل

ع، تواند بر اساس موضودر روش تحلیل گفتمان، واحد تحلیل، از کلمه فراتر است و می«
هاي تحقیق، شامل یک جمله، عبارت، بند، صفحه یا متن ها، اهداف، متغیرها و مولفهشاخص

واحد تحلیل در تحلیل گفتمان، متن «). Van Dijk, 1993؛ 27، 1382وان دایک، (» کامل باشد
شناسی، از  است و در این رویکرد، ایدئولوژي، نظارت و هدایت، قدرت، زبان، گفتمان و نشانه

بنابراین، واحد تحلیل در این ). 234، 1385زاده، آقاگل(» روند اساسی به شمار می ممفاهی
  .    هاي مذکور استهاي روزنامههاي اساسی، مبتنی بر جمالت مطرح در سرمقالهتحقیق، گزاره

  
  آوري اطالعاتروش و ابزار گرد
  .)برداريفیش(اي و اسنادي روش کتابخانه

  
  اعتبار و پایایی تحقیق

. ها و نیز استدالل تکیه دارداعتبار در روش تحلیل گفتمان، بر کیفیت بیان مفاهیم و مقوله
براي سنجش اعتبار، از دو شاخص نظم و انسجام دقیق و  هاي تحلیل گفتمانی،در رهیافت«



67  ...عات و جمهوري اسالمیهاي کیهان، اطال تحلیل گفتمان سرمقاله

هاي یک تحقیق که بندياز سوي دیگر، مقوله. شودارزیابی مفید بودن آن در تحلیل استفاده می
شوند، هنگامی داراي اعتبار است که بتوانند در کنار چارچوب ش تحلیل گفتمان انجام میبا رو

هاي اصلی کردن تبیین جدید است، قرار بگیرند تا هدفنظري و تحلیل تحقیق که در پی فراهم
بنابراین، انسجام نظري و عملی، به معناي انجام ). 22، 1383زاده، مهدي(» تحقیق محقق شوند

طبق فرآیندي که تعیین شده است و نیز پذیرش عرفی از نتایج به دست آمده،  دقیق روش
  .توانند مالك مناسبی براي پذیرش تحلیل و روایی آن به شمار آیدمی

در روش تحلیل گفتمان، با توجه به این که تفسیر و تبیین متن و «ي پایایی تحقیق، اما درباره
یعی است که محقق دیگري در رویارویی با متن، گیرد، طبفرامتن به وسیله محقق صورت می

  ).  57، 1382فرقانی، (» گیري متفاوتی داشته باشدنتیجه
  

  روش تجزیه و تحلیل اطالعات 
بر پنج » پدام«طور که در بخش روش تحقیق گفته شد، الگوي عملیاتی تحلیل گفتمان همان

  سطح مبتنی است؛ 
  ) برداشت از اصل متن(سطحِ سطح ) الف
هاي تحقیق از متون راستا با هدف و سوالمعنادار و دقیقًا همهاي گزارهاین سطح، در 
تحت عنوان برداشت از اصل هاي اطالعات، کیهان و جمهوري اسالمی، هاي روزنامهسرمقاله

اول جمع بندي سه مرحله«ی با عنوان جدولستون نخست استخراج و در ، )سطِح سطح(متن 
در این سطح، . شده استثبت » 31/4/88تا  23/3/88اي مورد بررسی از هتحلیل گفتمان روزنامه

. انتخاب خواهند شد که در جهت اهداف تحقیق است) هاسرمقاله(ي آماري مواردي از نمونه
گیرد و اساس تحلیل بر نگاه محقق در انتخاب گونه تحلیلی صورت نمیدر این مرحله، هیچ

  .هاي تحقیق مبتنی استدف و سوالهاي معنادار متن در راستاي هگزاره
  )جهت گیري و گرایش متن(عمقِ سطح ) ب

مشخص و درج شده ) عمقِ سطح(گیري و گرایش متن جهتدر ستون دوم همان جدول، 
این . است؛ در این مرحله، نوعی از معناهاي ضمنی متون انتخاب شده مورد پیگیري است

معناي ضمنی و (و عمق ) طالحیمعناي روشن و اص(ي میان سطح گیري، رابطهجهت
بندي میان این دو سطح در مرحله دوم بنابراین، نوعی از مفصل. دهدرا پیوند می) برداشتی

  .شودایجاد می
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ي تحلیل گفتمان فرکالف، را با استفاده از شیوه) سطِح سطح و عمقِ سطح(این دو سطح 
ه در مورد تحلیل متن صورت چه کدر این دو مرحله، آن. ي توصیف نامیدتوان، مرحلهمی
  ).1389بشیر، (گیرد، انتخاب متن و توصیف روابط درونی آن است می

  )هاي متنیل توجیهی با توجه به سایر گرایشتحل(سطحِ عمق ) ج
ي تفسیر فرکالف مقایسه کرد، روابط معنایی و توان آن را با مرحلهدر این سطح، که می

هاي مختلف متن با ، با کشف مفصل بندي)سطح عمِق(ضمنی تولید شده در مرحله قبل 
در این مرحله، هر بخش از متن . شوندخورند و معناهاي تولید شده، تفسیر مییکدیگر پیوند می

در . شوندها با یکدیگر بررسی میهاي آنها و گرایشگیريبا بخش دیگر مرتبط و جهت
ها و محورهاي دار میان دالجهتاینجاست که نوعی از تحلیل توجیهی به معناي کشف روابط 

  ).1390بشیر، (گیرد مختلف صورت می
  )عمیق(عمقِ عمق ) د

تر متن مورد استفاده در این مرحله، مفاهیم و معانی گوناگون بینامتنیت براي قرائت گسترده
ي هاي به دست آمده از سه مرحلههاي جدید میان محورها و دالبنديمفصل. گیرندقرار می

) بینامتنیت(ه همراه هم، تحلیل و عناصر پیوند خورده با متون دیگر و متن مورد مطالعه قبلی، ب
هاي متن، با مفاهیم، گیريجهتها، معناها و ي برداشتبر این اساس، همه. شوندکشف می

خورند تا بتوان تأثیر عناصر بیرونی عناصر، متون و معانی مرتبط با متن، در این مرحله پیوند می
  . روي متن را مورد سنجش قرار داد متن،

  تر عمیق ي مرحله) هـ
در . شونددر این مرحله، نتایج به دست آمده از تحلیل متن، با مسائل فرامتنی بررسی می

هاي تر گفتمانی، میان گفتمان حاکم بر متن و گفتمانتر و وسیعهاي کالناینجاست که بینامتنیت
شوند؛ ن مورد مطالعه، ارتباطی را به وجود آورند، بررسی میتوانند با گفتمان متبیرونی که می

این مرحله، اوج . گیردکشف اصلی گفتمان و تحلیل نهایی گفتمانی، در همین مرحله صورت می
هاي گفتمانی بیرونی هاي مرکزي متن و دالي پیوندي میان دالتالقی متن با فرامتن است؛ نقطه

در این مرحله، بینامتنیت . کنندبندي را ایجاد مینوعی از مفصلهاي درونی، متن که به همراه دال
ها کشف شوند و معناهاي مشترك میان آندرون متن و بینامتنیت بیرونی متن با همدیگر، دیده می

ها، زمان، مکان، شرایط تولید متن و تمام مواردي که به در اینجاست که موقعیت. گرددو تبیین می
در این مرحله، . ارند، در تحلیل متن، مشارکت جدي خواهند داشتعنوان فرامتن حضور د
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هاي فراگفتمانی که ریشه در متن اولیه دارند ولی فراتر از متن به تمام روابط بیرونی چنین به دالهم
بشیر، (شوند و خطوط کلی حاکم بر گفتمان، تبیین می گردد و فرامتنی نیز توجه دارند، کشف می

1392.(  
ي سوم ها را با مرحلهتوان آن، که می)ترعمیق و عمیق(الذکر ي فوقحلهبراي دو مر

چهارم تحلیل يبندي مرحلهجمع«فرکالف یعنی تبیین، مقایسه کرد، ابتدا در جدولی با عنوان 
هر محورهاي گفتمانی ترین ترین و اساسی، مهم)عمقِ عمق(» هاي مورد بررسیگفتمان روزنامه
بندي جمع«ستخراج و درج شده است و سپس در جدولی دیگر، با عنوان ها ایک از روزنامه

، با نگاهی کامالً کالن، )ترسطحِ عمیق(» هاي مورد بررسیپنجم تحلیل گفتمان روزنامهيمرحله
  . ها کشف و تبیین شده استروزنامه زمحورهاي نهایی و اصلی گفتمان هر یک ا

  
  هاي تحقیقیافته

ي کالم، تنها در پنج مرحله صورت گرفته است که براي جلوگیري از اطاله هاي این مقالهبررسی
ي اطالعات و براي اطالع از چگونگی اجراي فرآیند ي اول از روزنامهیکی از جداول سه مرحله

ي پنجم تحلیل بندي مرحلهگیرد و سپس جمعجا مورد اشاره قرار میدر این» پدام«مربوط به روش 
  .شودآورده می) باشندکه براي تبیین نتایج به دست آمده مهم می(زبور هاي ماز روزنامه

  
  اطالعات يروزنامهاول تحلیل گفتمان يبندي سه مرحلهجمع

  )31/4/88تا  23/3/88از (
  

یف
رد

  

تحلیل توجیهی با توجه به سایر 
)سطحِ سطح(هاي متنگرایش

گیري و گرایش جهت
  )عمقِ سطح(متن

برداشت از اصل متن
)سطحِ عمق(

  ي تفسیرمرحله  ي توصیفمرحله  

1

نظر نامزدها بر سر نتایج  نظر از اختالف صرف
خرداد، حتی وقتی از پشت عینک 22انتخابات 

وزارت کشور به عملکرد دولت در این زمینه 
واالنصاف  بینیم که الحق کنیم، رفتاري می نظر می

انگیز است حیرت

نتایج اعالم شده 
کننده انتخابات، قانع
نیست

اعالم  ينحوهانتقاد از 
نتایج انتخابات از سوي 

وزارت کشور
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2

توان عنوانی به آن داد جز هنر تبدیل  نمی
  !فرصت به بحران

نمایش عظیم اقتدار و همبستگی ملی که در 
 22حضور هشتاد درصدي مردم روز جمعه 

خرداد تجلی یافت، با رفتار محیرالعقول 
از نیمروز به  وزارت کشور در ظرف کمتر

بحرانی گسترده تبدیل شد

مقصر اصلی بروز 
بحران پس از 

انتخابات، وزارت 
  کشور است

تئوریزه کردن نقش 
در زارت کشور، و

فرصت انتخابات تبدیل 
به بحران

وزارت کشور روال اعالم نتایج را که در سی 3
سال گذشته مرسوم بوده تغییر داد

عملکرد وزارت کشور 
الم نتایج اع يدر زمینه

نوعیانتخابات،
گذاري و مردود بدعت

است

تغییر ازيسبرجسته
روش وزارت کشور 

در اعالم نتایج انتخابات

4

که مثل همیشه به جاي آن) وزارت کشور(
آورد در  آمار آرائی را که بتدریج بدست می

اختیار افکار عمومی قرار دهد، اقدام به جمع 
بعداً و . کردو تقسیم و به اصطالح تجمیع آرا 

ها را اعالم استان يبا تأخیر زمانی ریز آرا
معلوم نیست چرا؟. کرد

تجمیع آرا توسط 
وزارت کشور و عدم 
اعالم تدریجی نتایج 

انتخابات، شبهه برانگیز 
است

انتقاد از بدعت وزارت 
کشور در اعالم نتایج 

انتخابات

5

بینی کرده بود که اعالم  وزیر کشور پیش
خرداد پس از  23داد روز شنبه نتایج از بام

شب  اما در عمل از نیمه ،نماز صبح میسر شود
جمعه آغاز و به سرعت ادامه یافت و تا طلوع 

بازهم معلوم نیست . آفتاب تقریباً پایان گرفت
؟چرا

سرعت اعالم نتایج آرا 
هاي قبلی وزیر با گفته

کشور، در تناقض 
است

رفتار ابهام افکنی در 
مینه وزارت کشور در ز

سرعت بخشیدن به 
اعالم نتایج انتخابات

6

بالفاصله وزارت کشور مکرراً از طریق 
ملی اعالم کرد هیچ مجوزي براي  يهرسان

تجمع هواداران کاندیداها صادر نشده و با 
اما . شود هراقدام خالف قانون برخورد می

وزارت  يفتار دوگانهر
صدور  يدر زمینه

مجوز براي طرفداران 
احمدي نژاد و پوشش 

تأکید بر تقصیر وزارت 
کشور در بروز 
حوادث پس از 

انتخابات
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مجوز برگزاري جشن پیروزي صادر و 
اي کشوري هم داده شد پوشش رسانه

اي آن در سطح رسانه
ملی و عدم صدور 
مجوز براي تجمع 

طرفداران نامزدهاي 
شکست خورده باعث 

بروز بحران شد

7

یگر به که اعتراض نامزدهاي ددر حالی
انتخابات و ناراحتی طبیعی طرفداران  ينتیجه

آنان از این موضوع آشکار بود، معلوم نیست 
خوردگان  چرا بجاي استمالت از شکست

مجوز مانور به طرف پیروز داده  ،انتخابات
شد

دلجویی نکردن از 
ي نامزدهاهواداران

شکست خورده، باعث 
ها در بروز ناآرامی

کشور شد

بودن  کید بر طبیعیأت
واکنش نامزدها و 

هوادارانشان به نتایج 
انتخابات

8

آیا وزارت کشور که انتخابات را سالم و 
داند از برافروختگی  را صحیح میآن ي نتیجه

طرفداران نامزدهاي دیگر از شکست خود 
آگاه نیست؟ اگر آگاه است، چرا امکان 

آمیز آنان را در  واکنش قانونی و مسالمت
 يهرسان يهی که به گفتقالب اعتراض مدن

طور انبوه ابراز هملی روز گذشته با آرامش و ب
کند؟ شد ایجاد نمی

راهپیمایی طرفداران 
نامزدهاي شکست 

خورده در اعتراض به 
نتایج انتخابات، 

اعتراضی مدنی و 
واکنشی قانونی و 

آمیز بودمسالمت

انتقاد از از رفتار 
در  وزارت کشور

ندادن مجوز راهپیمایی 
طرفداران نامزدهاي  به

شکست خورده

9
دهد چرا به  اگر شرایط امنیتی اجازه نمی

دهد؟ معلوم نیست این  طرف برنده اجازه می
بام و دو هوا براي چیست

وزارت کشور در 
وقایع پس از انتخابات، 

طرفانه عمل نکردبی

بیان تناقض آشکار در 
برخورد وزارت کشور 
با طرفداران نامزدهاي 

رفداران معترض و ط
نامزد پیروز

10
معلوم نیست چطور وزارت کشور تغییر روش 

اعالم نتایج و شتاب در آن و خط و 
کشی براي طرفداران نامزدهاي معترض   نشان

عملکرد وزارت کشور، 
نشان دهنده عدم سالمت 

انتخابات است

تئوریزه کردن عدم 
نتیجه انتخاباتپذیرش 
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و خاصه خرجی براي نامزد پیروز و اقدام 
معترضان را دالیل و عملی در سرکوب

اسباب کافی براي نگرانی از سالمت
تایج اعالم شده انتخابات و شک در صحت ن

؟داند نمی

11

اگر نتواند دستگاه مسئول امنیت کشور 
غولی خود را درك زایی رفتار نیش بحران

کند چگونه انتظار دارد کسی به کفایتش در 
داشته باشد؟ انجام وظایف ذاتی خود باور

وزارت عملکرد
زا و کشور، بحران

گر بی کفایتی آن نشان
در انجام وظایف 

اش استمحوله

تأکید بر بی کفایتی 
وزارت کشور در زمینه 

برگزاري انتخابات

  
  هاي اطالعات،ي پنجم تحلیل گفتمان روزنامهاي مرحلهبندي مقایسهجمع

  )31/4/88تا  23/3/88از (جمهوري اسالمی و کیهان
  

  )ترتحلیل عمیق(ي محورهاي مرکزي گفتمان مقایسه
  کیهان  جمهوري اسالمی  اطالعات

قابل پذیرش نبودن نتایج 
  انتخابات

قابل پذیرش نبودن نتایج 
  دفاع از نتایج انتخاباتانتخابات

تأکید بر نقش عوامل داخلی 
در بروز حوادث پس از 

  انتخابات

تأکید بر نقش عوامل داخلی 
ز حوادث پس از در برو

انتخابات

تأکید بر پیوند عوامل داخلی 
و خارجی در بروز حوادث 

  پس از انتخابات

هاي هاشمی دفاع از راه حل  ابطال انتخابات
رفسنجانی

هاي مقام دفاع از راه حل
  معظم رهبري

  
  هاي مذکورتر گفتمان روزنامهتحلیل عمیق

  ي اطالعاتگفتمان روزنامه) اول
ي اطالعات، در طی مراحلی که در جداول پیشین تبیین شد، هاي روزنامهسرمقالهتحلیل گفتمان 

ي اعالم نتایج را محیرالعقول گویاي این واقعیت است که این روزنامه، رفتار وزارت کشور در نحوه
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کند؛ امري که در گفتمان این توصیف و آن را علت اصلی بروز حوادث پس از انتخابات تلقی می
در گفتمان این روزنامه، این نکته . شودیاد می» هنر تبدیل فرصت به بحران«آن به  روزنامه از

هاي گذشته که به تدریج صورت محوریت دارد که وزارت کشور در اعالم نتایج آرا برخالف دوره
گرفت، آرا را تجمیع و سپس اعالم کرد؛ ضمن این که اعالم نتایج آرا باید از صبح شنبه آغاز می
براي چنین اقدام وزارت کشور در مجوز ندادن هم. یافتنه این که در صبح شنبه پایان می شد ومی

ها و در مقابل صدور مجوز ي شکست خورده به جاي دلجویی از آنتجمع هواداران کاندیداها
ي پیروز توسط وزارت کشور، انتقاد دیگري است هواداران کاندیدابرگزاري جشن پیروزي براي 

چه الذکر و آني موارد فوقشود؛ در گفتمان این روزنامه، همهن این روزنامه دیده میکه در گفتما 
شود، توصیف می» براي طرفداران نامزدهاي معترض و سرکوب معترضانوزارت کشی   خط و نشان«

و اعالم  ،دالیل و اسباب کافی براي نگرانی از سالمت انتخابات و شک در صحت نتایج به عنوان
بر این اساس، نتایج انتخابات در . شودث پس از انتخابات، داخلی تلقی و توصیف میریشه حواد

رسد، ابطال گفتمان این روزنامه، قابل پذیرش نیست و بر اساس مفهوم داللت ضمنی، به نظر می
  .نتایج، راه حل برون رفت از وضعیت پس از انتخابات توصیف شده است

  
  یگفتمان روزنامه جمهوري اسالم) دوم

جمهوري اسالمی، با محورهاي دیگري هم  ي هاي روزنامهاما در تحلیل گفتمان سرمقاله
توصیف کردن »الخطاب جامعلفص«یکی از محورهاي اصلی در گفتمان این روزنامه . مواجهیم

خرداد است که این  29در تهران  يدوم نماز جمعه يدر خطبه ،بیانات رهبر معظم انقالب
از  ،در جریان انتخابات ریاست جمهوريهایی را که افراد و مجموعههمه ن، روزنامه بر اساس آ

طرف سخن یا دعوا یا ذینفع بودند و یا  ،مقدمات و تبلیغات آن تا رویدادهاي بعد از انتخابات
به «خواهد ها میکند و از آنبه پیروي از این رهنمودها دعوت می،اندمورد تعرض قرار گرفته

در . »راه تسالم و برادري را در پیش بگیرند ،نظام يبراي حفظ مصالح عالیهاحترام رهبري و 
ها از ها و مجموعهافراد و جناح يهمه«چارچوب گفتمان این روزنامه، خواسته شده است که 

هاي هاي خود تجدیدنظر کنند و از طرف دیگر بخشی از خواستهطرف در بخشی از روشیک
ي نتایج انتخابات، با توجه به شرایط و مسائلی اما درباره. »بشناسندطرف مقابل را نیز به رسمیت 

هاي نامزدها رخ داد، به نظر که پیش از برگزاري انتخابات، به خصوص در برخی مناظره
  . رسد، گفتمان این روزنامه، ناظر بر قابل پذیرش نبودن نتایج انتخابات متمرکز باشدمی



)36پیاپی (92پاییز،6شماره  ،سال دوماي راهبردي سیاست، ه پژوهش ي فصلنامه  74

ی که به انتخابات یهامطالبات افراد و مجموعهر پیگیري در چارچوب گفتمان این روزنامه، ب
یافتن از ادامه شود که خواسته میهمگان تأکید و از ،از مجاري قانونی ،اشکال و ایراد دارند

و ندکنهاي خود پرهیز ی و تجمعات و تظاهرات براي پیگیري خواستهیاقداماتی از قبیل راهپیما
و نتیجه را به کنند ئول نیز با جدیت به شکایات رسیدگی شوراي نگهبان و سایر نهادهاي مس

گیري که موضعطبیعی است به دلیل این«شود؛ اما در عین حال تأکید می»اطالع عموم برسانند
 ،بعضی از اعضاي شوراي نگهبان در جریان انتخابات به نفع یکی از نامزدها يجانبدارانه

در این مرحله نوع رسیدگی است ها ایجاد کرده ران آنسئواالتی در اذهان سایر نامزدها و طرفدا
حضور نمایندگان نامزدهاي شاکی و . از بین برود ها کامًالاي باشد که این شائبهگونههباید ب

هاي رسیدگی کننده از الزاماتی است که شوراي نگهبان باید به آن طرف در هیئتافراد بی
؛ بر »ها نیز باید مورد قبول و اعتماد همگان قرار گیردسیپایبندي نشان دهد و البته نتیجه این برر

شوند، و از سو مراجع قانونی به عنوان حالل مشکل به وجود آمده معرفی میاین اساس، از یک
اعتمادي به برخی اعضاي شوراي نگهبان، راه حلی فراقانونی پیشنهاد سویی دیگر، با ابراز بی

  . ي ماجرا نیستشود؛ اما این همهمی
ساله نظام با هدف  30ي در چارچوب گفتمان این روزنامه، زیر سئوال نبردن کارنامه

هاي گذشته و نیز جلوگیري از سوء استفاده جلوگیري از کاهش اعتماد مردم به مسئوالن دوره
هاي بیگانه براي تبلیغ علیه نظام، نقد منصفانه عملکرد دولت، استفاده دولت از مدیران و رسانه

کردن تبلیغات علیه مبارزان صدر انقالب از جمله آقاي هاشمی نظران برجسته، جبرانصاحب
شکست خورده در انتخابات نیز به عنوان حریم نامزدهاي ي ملی و حفظ رفسنجانی توسط رسانه

  . شودهایی از راه حل مشکل به وجود آمده، قلمداد میبخش
هایی است که آقاي مه، تأکید بر راه حلیکی از محورهاي اصلی دیگر در گفتمان این روزنا

در این چارچوب، بازگرداندن . تیر ارائه کرد 26ي مورخ هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه
ی یایجاد فضا، هاي قانونیمشکالت فقط در چارچوبو حل تکیه بر قانون اعتماد به جامعه،

 يباال بردن آستانه،باشند امکان مطرح ساختن نقطه نظرهاي خود را داشته که همهبراي این
هم دردي با ، آزاد ساختن زندانیان براي گرفتن بهانه تبلیغاتی از دشمنان، نیروها يتحمل همه

هاي مطبوعاتی در چارچوب ایجاد فضاي مناسب جهت فعالیت، هادیدگان و تفقد از آنآسیب
، محورهایی است که در ها اهمیت دادنفت و رحمت و مالطفت با مردم و به نظر آنأر، قانون

رسد، در بر اساس مفهوم داللت ضمنی، به نظر می. گفتمان این روزنامه قابل طرح است
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هاي گوناگون سیاسی چه نبود امکان مطرح ساختن دیدگاه طیفالذکر، از آنمحورهاي فوق
بات، به توصیف شده، بازداشت معترضان به نتایج انتخابات و مالطفت با معترضان به نتایج انتخا

عنوان علت بروز حوادث پس از انتخابات یاد شده و طبیعی است که برطرف ساختن این 
  .  مشکالت، راه حل برون رفت از وضعیت پس از انتخابات باشد

  
  ي کیهانگفتمان روزنامه: سوم

ي کیهان در این مدت، ضمن تأکید بر سالمت نتایج هاي روزنامهدر تحلیل گفتمان سرمقاله
گرایی، علت بروز حوادث پس از درصدي مردم و رأي به اصول 85ت و تقدیر از حضور انتخابا

ها معرفی شده است ها و صهیونیستها، انگلیسیي مشترك آمریکاییانتخابات، طراحی پروژه
ي تقلب در انتخابات ، با مطرح کردن شایعهگرایانپیروزي چشمگیر اصولبینی که ضمن پیش

جمعی از ي انتخابات را زیر سئوال بردند و در این میان، گزاري آن، نتیجهها قبل از براز ماه
و  ايهایی از اراذل و اوباش اجارهها کشیدند و گروهغرض را به خیاباندل و بیهواداران پاك

هاي اي که بیشتر از طریق رسانهبرخی خواص نیز البته آگاهانه به این مشکل دامن زدند؛ پروژه
آغاز به کار کرد و نیز  1387ها مانند تلویزیون فارسی بی بی سی که از دي ماه سال وابسته به آن

ها و هاي مقامات کشورهاي غربی و صهیونیستگیريتلویزیون صداي آمریکا اجرا و با موضع
در بخش دیگري از گفتمان این روزنامه، از . گران، پیگیري شدها از آشوبحمایت آن

ي اجراي این پروژه یاد شد و در ي زمینهکنندهاص به عنوان فراهمهاي برخی خوگیريموضع
طلب، این جریان همراه و این چارچوب، عالوه بر انتقاد از موسوي و کروبی و جریان اصالح

هاي آقاي گیريکه از موضعضمن این شود؛ي اجراي این پروژه معرفی میکننده زمینهفراهم
، شکناناز قانونمعترضان به نتایج انتخابات، حمایت آشکار هاشمی رفسنجانی، تکرار ادعاي 

رصت براي استفاده نکردن از فشوراي نگهبان بحرانی توصیف کردن شرایط کشور، گالیه از 
شود؛ تیر انتقاد می 26براي رجوع نامزدهاي معترض، به خصوص در نماز جمعه  روزه5اضافی 

استفاده هنجارشکنان  ي سوءي زمینهراهم کنندهنویس کیهان، فمواضعی که به تعبیر سرمقاله
  .ها براي ضربه زدن به نظام استداخلی و دشمنان خارجی از آن

 29ي مورخ بیانات مقام معظم رهبري در نماز جمعه در چارچوب گفتمان این روزنامه،
توصیف و بر قدرشناسی هر دو سوي ماجرا از »اتمام حجت«و هم » الخطابفصل«خرداد، هم 

ایستادگی در برابر به عنوان موهبتی الهی، تأکید شده است؛ بر این اساس، بر » نعمت والیت«
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اهانت به مردم، خیانت به اسالم، به این علت که  ابطال انتخاباتمانند  هاي غیرقانونیخواسته
هاي سیاسی به برادري و جناح، دعوت دشمنی با جمهوریت و نظام و همراهی با دشمنان است

تأکید و تنها راه حل، پیروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، پیگیري هرگونه اعتراض  یدوست
  . صرفاً از طریق مجاري قانونی و تمکین به قانون معرفی شده است

  
  ها و تحلیل نهایییافته

1388پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران تا سال ی که پرسی و انتخابات همه30از مجموع 
خرداد  22مردم ایران، روز . استده مورد آن مربوط به انتخابات ریاست جمهوري برگزار شد، 

گزینش فردي براي احراز مقام ریاست جمهوري به پاي با هدف براي دهمین بار  1388
نژاد، میرحسین موسوي، محمود احمديشوراي نگهبان قانون اساسی،  .ي رفتندأهاي رصندوق

از انتخابات  هکاندیداهاي صاحب صالحیت این دورعنوان را به محسن رضایی و مهدي کروبی 
خوذه که أي مأر39165191از مجموع معرفی کرد و در نهایت، بر اساس اعالم وزارت کشور، 

با کسب محمود احمدي نژاد ، دشن شرایط میادرصد واجدپنج هشتاد و حدود شامل 
 33.75(رأي  13216411با کسب میرحسین موسوي  ،)درصد آرا 62.63(رأي  24527516

با کسب مهدي کروبی  و) درصد آرا 1.73(رأي  678240با کسب محسن رضایی ، )آرا درصد
یعنی 409389نیز مأخوذه  يباطله يآرارا از آن خود کردند و ) درصد آرا 0.85(رأي  333635

  .آرا بود درصد 1.04
سالمی ایران یعنی ي یک جمهوري ااین انتخابات در شرایطی برگزار شد که دشمن شماره

مخالفت در این ایام، . آمریکا دو کشور همسایه ایران یعنی افغانستان و عراق را اشغال کرده بود
، به عنوان المللیاي و بینآمریکا در سطح منطقه يگرایی هژمونیک ایاالت متحدهبا یکجانبه

هران را به نژاد، تي نخست ریاست جمهوري محمود احمديي دورهیکی از وجوه مشخصه
الملل، این در ادبیات سیاست بین. هاي واشنگتن معرفی کرده بودعنوان مخالف اصلی سیاست

اي از تاریخ، قدرت طرفدار وضع موجود و امري پذیرفته شده است که همواره و در هر برهه
طلب و خواهان تغییر وضع موجود را نظر، قدرت تجدید)هژمون(الملل مستقر در نظام بین

کند، بر این اساس، تبیین دشمنی آمریکا و متحدانش با جمهوري اسالمی ایران، ریف میتح
هاي موضوع دیگر، اسالم هراسی و اسالم ستیزي است که به عنوان تاکتیک. امري دشوار نیست

داري یعنی اتحاد تبلیغاتی دیگري، به خصوص پس از فروپاشی رقیب قرن بیستمی بلوك سرمایه
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وسیالیستی و با هدف طراحی و معرفی دشمنی جدید به جاي دشمن قدیمی، جماهیر شوروي س
این موضوع از آن جنبه اهمیت . ها از جمله آمریکا قرار گرفته استدر دستور کار برخی قدرت

  .  داندگرایی را مبناي موجودیت خود مییابد که جمهوري اسالمی ایران، اسالممی
هایی را براي تبدیل شدن از یک گذاري، هدفدر همین زمان، جمهوري اسالمی ایران

بندي و اي تعیین کرده بود تا سهم بیشتري را در صورتقدرت کوچک به قدرتی منطقه
هایی که از گذاريهدف. امنیتی، اقتصادي و تکنولوژیک از آن خود سازد - ترتیبات نظامی 

توان به این زمینه میدر . هاي طرفدار وضع موجود دور نماندهاي قدرتچشم استراتژیست
هاي سطح باال از جمله ریزي مسئوالن کشور براي پیشرفت در عرصه تکنولوژيبرنامه

  . اشاره کرد.. .اي وبیوتکنولوژي، نانوتکنولوژي، انرژي هسته
ي اطالعات، گر چه تنها دهد که در گفتمان روزنامهچنین نشان میهاي این تحقیق، همیافته

ي مورد بررسی، به وضعیت پس از انتخابات اختصاص یافته است، اما دو سرمقاله در دوره
کید بر نقش عوامل داخلی در بروز حوادث أت«، »قابل پذیرش نبودن نتایج انتخابات«توان می

کید بر طبیعی أت«هاي مرکزي دانست و را به عنوان دال» ابطال انتخابات«و » پس از انتخابات
وزارت کشور در ندادن انتقاد از رفتار ،انتخاباتشان به نتایج ارانهوادواکنش نامزدها و بودن 

پذیرش نتیجه تئوریزه کردن عدم ، شکست خوردهطرفداران نامزدهاي مجوز راهپیمایی به 
تئوریزه کردن نقش ، وزارت کشورنتایج انتخابات از سوي انتقاد از نحوه اعالم ، انتخابات

روش وزارت کشور در سازي تغییر برجسته، به بحرانرصت انتخابات تبدیل فوزارت کشور، در 
اعالم نتایج سرعت بخشیدن به وزارت کشور در زمینه افکنی در رفتار ابهام، اعالم نتایج انتخابات

کفایتی کید بر بیأتو  با انتخاباتبرخورد وزارت کشور بیان تناقض آشکار در  ،انتخابات
  .هاي شناور مطرح کردرا به عنوان دال »برگزاري انتخاباتینه وزارت کشور در زم

ها در گفتمان این روزنامه جا چگونگی تبدیل عناصر به وقتهي قابل توصیف در ایننکته 
هاي هایی که در هر مرحله از دالبنديتوان استالل کرد که دستهاست؛ در این چارچوب، می

مقایسه با مرحله قبل، برخی تغییرات ایجاد گردید،  شناور صورت گرفت و در هر مرحله در
تر بود که باعث تر شدن سطح تحلیل و نیز مبانی استداللی بر اساس نگاهی جامعناشی از عمیق

هاي مرکزي در طور که مالحظه گردید، حتی دالبر این اساس، همان. بروز این تغییرات شد
هاي شناور مبدل شدند؛ چون رحله پنجم به دالي چهارم، بر اساس نگاهی فرامتنی، در ممرحله

ي نخست تحقیق، محقق در چارچوب و درون جریان گفتمانی که به مثابه در چهار مرحله
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گر القاعده، تحلیلي پنجم، علیبیند، اما در مرحلهاي جاري است، موضوع را میرودخانه
قرار گرفته باشد و بر جوانب گفتمان، باید بر بلندایی از دانش درباره موضوع مورد تحقیق 

هاي شناور موضوع اشراف پیدا کند تا سپس بتواند بر اساس نگاهی منطقی، به کشف نهایی دال
هاي مرکزي یک گفتمان مبادرت ورزد و به عبارت دیگر مسیر و مقصد این رودخانه از و دال

دال اشاره کرد که عنصر،  براي توضیح بیشتر در این باره باید. فراز همان بلندا کشف و بیان کند
 ،قبل از ورود به گفتمان ،هر دال. ستگفتمان قرار نگرفته اکیست که هنوز در قالب ي اشناور

اشاره به موقعیت یک دال قبل از وارد شدن به فضاي گفتمانی عنصر، .شودیمعنصر محسوب 
 ،شودتبدیل می »هوقت«اما وقتی این دال در یک گفتمان خاص به کار گرفته شد به . خاص است

الذکر، در گذار از هاي شناور فوقجا دالدر این. شودمعنایش تثبیت می ،چون به صورت موقت
ها وقته. اندبودن، تغییر ماهیت دادهلحظهي چهارم به پنجم تحقیق، از عنصر بودن به وقته یا مرحله

اند و شده يبندمفصل ،مانگفت کیکه در درون هستند يها و عناصردالها یا اجزاء، یا لحظه
 ندایها همواره نسبتیو هو یتوجه داشت که معان دیبا .اندافتهیدسته  ،موقت ییمعناو  تیبه هو

 تیگاه معنا کامًال تثبچیهبنابراین، . گفتمان وجود دارد رییتغها بر حسب آن رییو امکان تغ
از شناور بودن خارج شده  شود موقتًایم لیلحظه تبدوقته یا که به  یزمان ،عنصرهر ، اما شودینم

رسد اختصاص یافتن تنها دو سرمقاله از ضمن این که به نظر می.ردیگیثابت م ییو معنا
 هاي این روزنامه در مقطع مورد بررسی به موضوع حوادث پس از انتخابات، خود،سرمقاله

، نیازي به مطرح کردن گر این واقعیت باشد که مسئوالن این روزنامه، بیش از ایننشان
محورهاي گفتمانی دیگري درباره مسائل پس از انتخابات، در قالب سرمقاله احساس نکرده و به 

  .اندهمین اندازه اکتفا کرده
بر اساس مفهوم تخاصم نیز هر گفتمانی، نیازمند یک دشمن، یا دیگري است تا به واسطه آن 

اي عریف کند، بنابراین و با عنایت به دانش زمینهدست آورد و تبتواند بخشی از هویت خود را به
اشاره به برگزاري نخستین (ي اطالعات از میرحسین موسوي از جمله حمایت رسمی روزنامه

فروردین  17اي موسوي به عنوان نامزد رسمی انتخابات در این روزنامه به تاریخ کنفرانس رسانه
طلب، به نظر مدیر مسئول آن در طیف اصالح و نیز دسته بندي این روزنامه و) 14ساعت 1388

رسد، دیگري، در گفتمان سیاسی این روزنامه، دیگِر داخلی است؛ به تعبیر دیگر، گفتمان می
تواند گرا نیز میطلب با گفتمان اصولاین روزنامه، مبتنی بر بیان نسبت میان گفتمان اصالح

ن روزنامه، از عملکرد وزارت کشور به هاي ایباشد، چون انتقاد اساسی در گفتمان سرمقاله
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عنوان متولی برگزاري انتخابات است و وزارت کشور در مقطع مورد بررسی و در دوره استقرار 
  . گرایان بوده استدر اختیار اصول دولت نهم به ریاست محمود احمدي نژاد،

از ) گريهاي منتسب به خود و دی ارزش(بندي یا غیرسازي الزم به تأکید است که قطب
ها، با تفکیک خود از  ها و ایدئولوژي هاي گفتمان و ایدئولوژي است و گفتمان ژگی ترین وی مهم

کنند،  هاي منفی به دیگري، خود را به صورت مثبت تعریف می ژگی دیگري و نسبت دادن وی
لذا هویت و معناي خود، نه امري ذاتی و طبیعی، بلکه ناشی از تقابلی است که با دیگري 

ها با قرینه قرار گرفتن در این، بدان معناست که طیفی از مفاهیم و موجودیت. گیرد رت میصو
یابد، بنابراین، شوند؛ مثًال سیاهی در صورت وجود سپیدي، معنا میبرابر یکدیگر، توصیف می

ها با ها و صفات مثبت، و توصیف و ارزیابی آنبندي، یعنی توصیف و ارزیابی ما با ویژگیقطب
ها و صفات منفی و در واقع حذف و طرد دیگري، یکی از تمهیدات گفتمانی به شمار  زشار

  .  آید می
تر موجود در گفتمان ي پنهانیهاي ضمنی متن، الیهچنین با عنایت به مفهوم داللتهم

ي اطالعات در مقطع مورد بررسی، عبارت است از ابطال نتایج انتخابات و هاي روزنامهسرمقاله
ي اطالعات در تالش براي رسد روزنامهاد برگزاري مجدد آن؛ ضمن این که به نظر میپیشنه

طور که پیش از این تثبیت معانی هژمونیک و ساختن گفتمان مورد نظر خود نیز هست؛ همان
، به روند تولید معنا براي )Gramsci, 1971(ي آنتونیو گرامشی در اندیشهآمد مفهوم هژمونی 

هژمونی، . کندگاه از آن به رهبري اخالقی و فکري تعبیر میره دارد؛ بنابراین، تثبیت قدرت اشا
هدف اعمال هژمونیک . شودمنجر میمنطق سیاسی است که به ایجاد اجماع و عقل سلیم جدید 

اطراف دال ها در بندياین صورت. بندي هژمونیک استایجاد یا تثبیت نظام معنایی یا صورت
هژمونیک شدن یک گفتمان . گیرداند که جامعه در اطراف آن شکل مییافتهمرکزي، سازمان 

اي از جمله بر این اساس، هر رسانه. معناي موفقیت آن در تثبیت معانی مورد نظر خود استبه 
در این معنا . ي اطالعات، در تالش براي هژمونیک ساختن گفتمان مورد نظر خود استروزنامه

ي اطالعات، به عنوان دیگريِ گرایان در چارچوب گفتمان روزنامهاصولتوان به نقد رفتار می
  .     مردود اشاره کرد

هم مواجهیم؛ بینامتنیت، » یتبینامتن«در بحث تحلیل گفتمان، با مفهوم دیگري به نام 
توان به تنهایی و بدون مندي متون است، در این چارچوب، هیچ متنی را نمیي تاریخدهندهنشان
ي رویدادهاي ارتباطی، به ي آن است که همهدهندهبینامتنیت نشان. به متون دیگر فهمیداتکا 
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اي از توان، حلقهیک متن را می. گیرندها بهره مینوعی، به رویدادهاي پیشین مربوطند و از آن
اصري از متن یا اي از متون که در آن هر متن عني بینامتنی دانست یعنی مجموعهیک زنجیره

خوانند و ها مستقیم یا غیرمستقیم یکدیگر را فرا میمتن. کندخود تعبیر مین دیگر را در متو
  .   یابدگیري از عناصري از آن تحقق میتقریباً هر متنی با ایجاد تغییر در متنی دیگر و بهره

رسد، که ي جمهوري اسالمی، با موارد متفاوتی مواجهیم؛ به نظر میدر گفتمان روزنامه
هاي به تعبیر دیگر، در جاي جاي سرمقاله. ي در گفتمان این روزنامه، دیگِر داخلی استدیگر

این روزنامه در مقطع مورد بررسی انتقاد از رفتارهاي منتسب به برخی هواداران نامزد پیروز یعنی 
-گرایان و نیز برخی هواداران نامزد اصلی اصالحنژاد به عنوان نامزد اصلی اصولمحمود احمدي

، اما در عین حال، گاهی هم به نقش دشمنان شود مشاهده می طلبان یعنی میرحسین موسوي
  .شودها از این حوادث اشاره میخارجی نظام در حوادث پس از انتخابات و نیز نفع بردن آن

قابل «رسد در گفتمان این روزنامه، هاي ضمنی متن، به نظر می در چارچوب مفهوم داللت
کید بر نقش عوامل داخلی در بروز حوادث پس از أت«، »ج انتخاباتپذیرش نبودن نتای

در نماز جمعه براي برون رفت از هاي هاشمی رفسنجانیدفاع از راه حل«، و »انتخابات
سیار هاي مرکزي قابل استخراجند، این نکته در نگاه ببه عنوان دال» وضعیت پس از انتخابات

روزنامه به خصوص با محتوایی که رئیس مجمع هاي این نزدیک و منطبق سرمقاله نویس
بیان کرد،  1388تیر  29تشخیص مصلحت نظام، آقاي اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 

  . قابل مشاهده است
هاي شناور در گفتمان این روزنامه در مقطع مورد بررسی، دهد که دالنتایج تحقیق نشان می

انتقاد از «، »انتقاد از منتقدان هاشمی رفسنجانی«،»دفاع از هاشمی رفسنجانی«عبارتند از 
گران از شکید بر جدایی اغتشاأت«، »بیان نقش غرب در حوادث پس از انتخابات«، »گرانشاغتشا

کید بر حفظ حرمت نامزدهاي شکست أت»،»طرفداران نامزدهاي شکست خورده در انتخابات
تبیین «، »گراییکید بر قانونأت«، »نتخاباتانتقاد از عملکرد نامزدهاي ا«، »خورده در انتخابات

ن و جایگاه مردم در نظام جمهوري أکید بر شأت«، »ضرورت تجدید نظر در قانون انتخابات
کید بر محوریت أت«، »هاي امام راحلبیان پیوند مردم و روحانیت با نظام و آرمان«، »اسالمی

، »و بزرگان نظامقالبیون صدر انقالبکید بر جایگاه انأت«، »و مردمهارهبري براي همه گروه
 يانتقاد از نحوه«، »دفاع از نظام و موجودیت آن«، »هاي سیاسیکید بر رفع اختالفات جناحأت«

انتقاد از «، »انتقاد از شوراي نگهبان«، »نیروهاي امنیتی و دولتی با اغتشاشگران يمواجهه
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» انتقاد از صدا و سیما«و » سیاست يحوزهگرایی در کید بر اخالقأت«، »نژاد و دولت نهماحمدي
  .اندبندي شدههاي مرکزي گفتمان این روزنامه، مفصلکه حول دال

هاي روزنامه جمهوري اسالمی، با محورهاي به عبارت دیگر، در تحلیل گفتمان سرمقاله
»الخطاب جامعلفص«یکی از محورهاي اصلی در گفتمان این روزنامه . دیگري هم مواجهیم

خرداد است  29در دوم نماز جمعه تهران  يدر خطبه ،بیانات رهبر معظم انقالبصیف کردن تو
در جریان انتخابات ریاست هایی را که افراد و مجموعهيهمهکه این روزنامه بر اساس آن، 

طرف سخن یا دعوا یا ذینفع  ،از مقدمات و تبلیغات آن تا رویدادهاي بعد از انتخابات ،جمهوري
ها کند و از آنبه پیروي از این رهنمودها دعوت می،اندیا مورد تعرض قرار گرفته بودند و

راه تسالم و برادري را در پیش  ،نظام يبه احترام رهبري و براي حفظ مصالح عالیه«خواهد می
  . »بگیرند

ها و افراد و جناح يهمه«در چارچوب گفتمان این روزنامه، خواسته شده است که 
هاي خود تجدیدنظر کنند و از طرف دیگر بخشی از طرف در بخشی از روشاز یک هامجموعه
ي نتایج انتخابات، با توجه به اما درباره. »هاي طرف مقابل را نیز به رسمیت بشناسندخواسته

هاي نامزدها رخ شرایط و مسائلی که پیش از برگزاري انتخابات، به خصوص در برخی مناظره
، گفتمان این روزنامه، ناظر بر قابل پذیرش نبودن نتایج انتخابات متمرکز رسدداد، به نظر می

. در تناقض است 1390خرداد  29هاي رهبر معظم انقالب در باشد که این معنا، با محتواي خطبه
ی که به انتخابات یهامطالبات افراد و مجموعهدر چارچوب گفتمان این روزنامه، بر پیگیري 

یافتن از ادامه شود که خواسته میهمگان تأکید و از ،از مجاري قانونی ،اشکال و ایراد دارند
و ندکنهاي خود پرهیز اقداماتی از قبیل راهپیمائی و تجمعات و تظاهرات براي پیگیري خواسته

و نتیجه را به کنند شوراي نگهبان و سایر نهادهاي مسئول نیز با جدیت به شکایات رسیدگی 
که طبیعی است که به دلیل این«شود اما در عین حال تأکید می»اطالع عموم برسانند

دارانه بعضی از اعضاي شوراي نگهبان در جریان انتخابات به نفع یکی از موضعگیري جانب
در این مرحله نوع است ها ایجاد کرده سئواالتی در اذهان سایر نامزدها و طرفداران آن ،نامزدها

حضور نمایندگان نامزدهاي . از بین برود ها کامًاله این شائبهاي باشد کگونههرسیدگی باید ب
هاي رسیدگی کننده از الزاماتی است که شوراي نگهبان باید به طرف در هیئتشاکی و افراد بی

ها نیز باید مورد قبول و اعتماد همگان قرار بندي نشان دهد و البته نتیجه این بررسیآن پاي
  .»گیرد
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عرفی سو مراجع قانونی به عنوان حالل مشکل به وجود آمده مکبر این اساس، از ی
اعتمادي به برخی اعضاي شوراي نگهبان، راه حلی فراقانونی شوند، و از دیگر سو، با ابراز بیمی

  .شودپیشنهاد می
هاي مرکزي ي کیهان، دالهاي روزنامهدهد که در گفتمان سرمقالههاي تحقیق نشان مییافته

کید بر پیوند عوامل داخلی و أت«؛ »دفاع از نتایج انتخابات«: د دارد که عبارتند ازمتفاوتی وجو
هاي مقام معظم رهبري، در نماز حلدفاع از راه«و » خارجی در بروز حوادث پس از انتخابات

اقبال مردم به دیدگاه و عملکرد «چنین هم. »جمعه براي برون رفت از وضعیت پس از انتخابات
طلبان ها، مفسدان اقتصادي و اصالحهماهنگی غرب، صهیونیست«، »گرایانو اصولنژاد احمدي

دفاع از عملکرد مجریان و ناظران انتخابات و سالمت «، »گرایاندر دشمنی با مردم، نظام و اصول
نظام و هاي به اصول و آرمانکید بر پایبندي مردم أت«، »گراییکید بر قانونأت«، »انتخابات
انتقاد از موسوي، کروبی، خاتمی و تئوریزه «، »از والیت فقیه و مقام معظم رهبريپشتیبانی 

انتقاد از «، »ایرانسیاسی يجامعهعلت عملکردشان در به طلبانحیات اصالحکردن پایان 
شکست يانتخابات به منزلهمردم در  يگستردهتئوریزه کردن حضور «، »هاشمی رفسنجانی

در دولت انداز مطلوب براي ایرانترسیم چشم«، «دایی مردم از اغتشاشگرانج«، »دشمنان نظام
تبیین جایگاه والیت فقیه براي مدیریت «، »بیان قدرتمندي ایران و ظرفیت نظام براي بقا«، »دهم

هاي این هاي شناور گفتمان سرمقالهدال» کید بر همدلی میان نیروهاي سیاسیأت«و » بحران
الذکر، گفتمان این روزنامه را تشکیل هاي مرکزي فوقول محورها یا دالروزنامه هستند که ح

  .دهندمی
به شکلی تمام عیار غالب است؛ بر این اساس، به » توطئه«ي در گفتمان این روزنامه، نظریه

و  کایآمر ژهیبه و یغرب يکشورهااند که رسد سرمقاله نویسان کیهان بر این باور بودهنظر می
ها و درصدد براندازي نظام جمهوري اسالمی از طریق اجراي پروژه ، المللنیب زمیونیصه

رخ داده بود، یرنگ يهاانقالبو به نام .. .چه در اوکراین و گرجستان وآنمشابه هایی تجربه
ها هاي از پیش طراحی شده، انتخابات را فرصتی براي اجراي این پروژههستند؛ لذا مطابق برنامه

ها براي اثبات این مدعا به اقدامات مشابهی که در چارچوب انقالب رنگی آن ند؛اقلمداد کرده
در برخی کشورها و نیز در حوادث پس از انتخابات دیده شد اشاره و از جمله به موارد زیر 

کردن بحث طرح م«، »تقلب در انتخابات يدر سالمت انتخابات و القا کیتشک«کنند؛ اشاره می
ي ناکارآمد يالقا«، »از آرا انتیص يتهیکم لیبر انتخابات و تشک یمللالنینظارت بضرورت 
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 جادیاو در نهایت کشور  تیاز وضع یینمااهیو س آفرینیبحران  ،یش تهدیدنما«، »نظام
و » دامن زدن به اغتشاشاتبحران و جادیر انظام دونیسیاپوز تیریو مد تیهدا«، »یتینارضا

اقدامات  نیابر اساس گفتمان کیهان، . »نظامدشمنان و  ناالفاز به صحنه آمدن تمام مخ تیحما«
هاي تلویزیونی بی بی سی و صداي ها از جمله شبکهرسانهبا استفاده از ي نخست، مرحلهدر 

ها و یسیوارنوید کاتورها،یشعارها، کار ،یچاپ يهارسانه ،يمجاز يها و فضاهاتیساآمریکا، 
 زیآمو اجتماعات اعتراض ییتظاهرات خودرو نیچنو هم نیدنما يهاها و رنگاستفاده از پرچم

ه بود کیدر حال نیالبته او انجام گرفت  یداخل ونیسیاپوزو گانهیب يکشورها تیبود که با حما
وقایع و از عمق و بخش قابل توجهی از هوادارانش مورد نظر  يدایخود کاند یحتدر ابتدا دیشا

، ناآگاه بودشده  یطراح یخارجتیریبا مد ونیسیاپوزکه در اتاق فکر ییوهایسنار نچنی
  . بودند

بر اساس گفتمان کیهان، بخش فارسی تلویزیونی بی بی سی و تلویزیون صداي آمریکا      
 یاسیس يها درصدد آشفته کردن فضاابانیگران در خحضور آشوب يبرا کیرسماً با تحر
 ینیتحت عناو گانگانیب يسواز ه حکومت بآوردن چون فشار هم یبه اهداف یابیجامعه و دست

 سیشناختن رئ تیو کاهش به رسم يو اقتصاد یاسیو س کیپلماتید يهامهیچون جرهم
دولت حاکم  تیو مشروع تین بردن مقبولیاز ب يمنتخب را داشتند و با تالش برا يجمهور

است که  ياهمسائل به گون نیادر چارچوب گفتمان کیهان، . دندکريرا رهبر ریاخ کاتیتحر
 يهاکرد که تجمعات و استفاده از پرچمیقبول م یانتخابات کمتر کس جیتا قبل از اعالم نتا

 رها را دتیفعال نایو انجام شودنظام  يبراندازبا هدف ییتظاهرات خودروو نیرنگ نینماد
اما . ردندکتوصیف میرقابت سخت نامزدها  لیدله انتخابات بقبل از یاسیاوضاع س دیقالب تشد

کننده و کنترل کننده، نقاب  تیهدا یعوامل اصل يریآشوب و دستگ جادیو ا جیبعد از اعالم نتا
افتاد و بربودند  رانیدر ا یانقالب رنگ کیکه در تدارك  یموج رنگ انیاز چهره عناصر و مجر

  . البته ناکام ماندند
 29ر نماز جمعه مورخ بیانات مقام معظم رهبري د در چارچوب گفتمان این روزنامه، 

توصیف و بر قدرشناسی هر دو سوي ماجرا از  »اتمام حجت«و هم » الخطابفصل«خرداد، هم 
ایستادگی در برابر به عنوان موهبتی الهی، تأکید شده است؛ بر این اساس، بر » نعمت والیت«

انت به اسالم، اهانت به مردم، خیبه این علت که  ابطال انتخاباتمانند  هاي غیرقانونیخواسته
هاي سیاسی به برادري و جناح، دعوت دشمنی با جمهوریت و نظام و همراهی با دشمنان است
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تأکید و تنها راه حل، پیروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، پیگیري هرگونه اعتراض  دوستی
 بر اساس مفهوم داللت. صرفًا از طریق مجاري قانونی و تمکین به قانون معرفی شده است

آید که این روزنامه، مواضع هاشمی رفسنجانی، ضمنی، از محتواي گفتمان کیهان چنین برمی
) ره(طلب و دشمنان نظام را در یک طیف تعریف و مخالف مواضع امام مجموعه طیف اصالح

.   کندو مقام معظم رهبري معرفی می
  
  گیرينتیجه

ي هوري اسالمی و کیهان دربارهي اطالعات، جمهاي سه روزنامهتحلیل گفتمان سرمقاله
، 1388تیر  31خرداد تا  23ز ي ریاست جمهوري، احوادث پس از انتخابات دهمین دوره

گر تفاوت دیدگاه و رویکردهاي گفتمانی است که در این مقاله با روش تحلیل گفتمان بیان
  .اندمورد بررسی قرار گرفته» پدام«

طالعات گویاي این واقعیت است که این روزنامه، ي اهاي روزنامهتحلیل گفتمان سرمقاله
ي اعالم نتایج را محیرالعقول توصیف و آن را علت اصلی بروز رفتار وزارت کشور در نحوه

هنر تبدیل «کند؛ امري که در گفتمان این روزنامه از آن به حوادث پس از انتخابات تلقی می
ه، این نکته محوریت دارد که وزارت در گفتمان این روزنام. شودیاد می» فرصت به بحران

گرفت، آرا را هاي گذشته که به تدریج صورت میکشور در اعالم نتایج آرا برخالف دوره
شد و نه این تجمیع و سپس اعالم کرد؛ ضمن این که اعالم نتایج آرا باید از صبح شنبه آغاز می

براي تجمع مجوز ندادن  چنین اقدام وزارت کشور درهم. یافتکه در صبح شنبه پایان می
ها و در مقابل صدور مجوز ني شکست خورده به جاي دلجویی از آهواداران کاندیداها

ي پیروز توسط وزارت کشور انتقاد دیگري هواداران کاندیدابرگزاري جشن پیروزي براي 
الذکر ي موارد فوقدر گفتمان این روزنامه همه. شودکه در گفتمان این روزنامه دیده می است 
» براي طرفداران نامزدهاي معترض و سرکوب معترضانوزارت کشی   خط و نشان«چه و آن

دالیل و اسباب کافی براي نگرانی از سالمت انتخابات و شک در  شود به عنوانتوصیف می
بر این . شودي حوادث پس از انتخابات، داخلی تلقی و توصیف میو ریشهصحت نتایج اعالم 

تخابات در گفتمان این روزنامه قابل پذیرش نیست و بر اساس مفهوم داللت اساس، نتایج ان
رسد ابطال نتایج انتخابات راه حل برون رفت از وضعیت پس از انتخابات ضمنی به نظر می

  .توصیف شده است
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رسد که به نظر می. ي جمهوري اسالمی، با موارد متفاوتی مواجهیمدر گفتمان روزنامه
-به تعبیر دیگر، در جاي جاي سرمقاله. دیگِر داخلی است ي ن این روزنامهدر گفتما »دیگري«

هاي این روزنامه در مقطع مورد بررسی شاهد انتقاد از رفتارهاي منتسب به برخی هواداران نامزد 
گرایان و نیز برخی هواداران نامزد نژاد به عنوان نامزد اصلی اصولپیروز یعنی محمود احمدي

ن یعنی میرحسین موسوي هستیم، اما در عین حال گاهی هم به نقش دشمنان طلبااصلی اصالح
  .شودها از این حوادث اشاره میخارجی نظام در حوادث پس از انتخابات و نیز نفع بردن آن

قابل «رسد در گفتمان این روزنامه هاي ضمنی متن به نظر میدر چارچوب مفهوم داللت
، »کید بر نقش عوامل داخلی در بروز حوادث پس از انتخاباتأت«، »پذیرش نبودن نتایج انتخابات

در نماز جمعه براي برون رفت از وضعیت پس از هاي هاشمی رفسنجانیدفاع از راه حل«و 
این نکته در نگاه بسیار نزدیک و منطبق . اندهاي مرکزي قابل استخراجبه عنوان دال» انتخابات

وص با محتوایی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هاي این روزنامه به خصسرمقاله نویس
  . بیان کرد قابل مشاهده است 1388تیر  29آقاي اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 

هاي شناور در گفتمان این روزنامه در مقطع مورد بررسی، دهد که دالنتایج تحقیق نشان می
انتقاد از «؛ »تقدان هاشمی رفسنجانیانتقاد از من«؛ »دفاع از هاشمی رفسنجانی«: عبارتند از

کید بر جدایی اغتشاشگران از أت«؛ »بیان نقش غرب در حوادث پس از انتخابات«؛ »اغتشاشگران
کید بر حفظ حرمت نامزدهاي شکست أت»؛»طرفداران نامزدهاي شکست خورده در انتخابات

تبیین «، »گراییید بر قانونکأت«؛ »انتقاد از عملکرد نامزدهاي انتخابات«؛ »خورده در انتخابات
ن و جایگاه مردم در نظام جمهوري أکید بر شأت«؛ »ضرورت تجدید نظر در قانون انتخابات

کید بر محوریت أت«؛ »هاي امام راحلبیان پیوند مردم و روحانیت با نظام و آرمان«؛ »اسالمی
؛ »و بزرگان نظامانقالبکید بر جایگاه انقالبیون صدر أت«، »و مردمهاگروه يرهبري براي همه

 يانتقاد از نحوه«؛ »دفاع از نظام و موجودیت آن«؛ »هاي سیاسیکید بر رفع اختالفات جناحأت«
انتقاد از «؛ »انتقاد از شوراي نگهبان«؛ »نیروهاي امنیتی و دولتی با اغتشاشگران يمواجهه
» انتقاد از صدا و سیما«و » سیاست يگرایی در حوزهکید بر اخالقأت«؛ »نژاد و دولت نهماحمدي

  .اندبندي شدههاي مرکزي گفتمان این روزنامه مفصلکه حول دال
ي کیهان، هاي روزنامهدهد که در گفتمان سرمقالههاي تحقیق نشان میچنین یافتههم

کید بر پیوند أت«؛ »دفاع از نتایج انتخابات«: هاي مرکزي متفاوتی وجود دارد که عبارتند ازدال
هاي مقام معظم دفاع از راه حل«و » مل داخلی و خارجی در بروز حوادث پس از انتخاباتعوا
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اقبال مردم به «چنین هم. »رهبري، در نماز جمعه براي برون رفت از وضعیت پس از انتخابات
ها، مفسدان هماهنگی غرب، صهیونیست«؛ »گرایاننژاد و اصولدیدگاه و عملکرد احمدي

دفاع از عملکرد مجریان و «؛ »گرایانلبان در دشمنی با مردم، نظام و اصولطاقتصادي و اصالح
به اصول کید بر پایبندي مردم أت«، »گراییکید بر قانونأت«؛ »ناظران انتخابات و سالمت انتخابات

انتقاد از موسوي، کروبی، «؛ »نظام و پشتیبانی از والیت فقیه و مقام معظم رهبريهاي و آرمان
سیاسی يجامعهعلت عملکردشان در به طلبانحیات اصالحکردن پایان تئوریزهخاتمی و 

انتخابات به مردم در  يگستردهکردن حضور تئوریزه«؛ »انتقاد از هاشمی رفسنجانی«، »ایران
انداز مطلوب براي ترسیم چشم«؛ «جدایی مردم از اغتشاشگران«؛ »شکست دشمنان نظاميمنزله
تبیین جایگاه والیت فقیه «؛ »بیان قدرتمندي ایران و ظرفیت نظام براي بقا«؛ »دهم در دولتایران

هاي شناور گفتمان لدا» کید بر همدلی میان نیروهاي سیاسیأت«و » براي مدیریت بحران
الذکر، گفتمان این هاي مرکزي فوقهاي این روزنامه هستند که حول محورها یا دالسرمقاله

  .دهندمیروزنامه را تشکیل 



87  ...عات و جمهوري اسالمیهاي کیهان، اطال تحلیل گفتمان سرمقاله

  منابع 
  فارسی) الف

  .تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ل گفتمان انتقاديیتحل، )1385(، زاده، فردوسآقاگل-
  .ي مجید محمدي، تهران، الهدي، ترجمهشناسی عناصر نشانه، )1370(بارت، روالن، -
  . ي ناصر فکوهی، تهران، نشر نی، ترجمهها امپراتوري نشانه، )1386(بارت، روالن، -
 :یانتخابات اي رویکردهاي مطالعه مقایسه«، )1388(و حاتمی، حمیدرضا، حسن بشیر،-

 انتخاباتي دومین مرحله و کیهان درباره هاي جمهوري اسالمی سرمقاله تحلیل گفتمان
  .93-114، )57(16هاي ارتباطی، پژوهش يفصلنامه ،»مجلس هشتم

، تهران، مرکز هااي کشف ناگفتهاي بردریچه: تحلیل گفتمان، )1385(بشیر، حسن، -
).ع(تحقیقات دانشگاه امام صادق 

مجموعه تحلیل  :قرائتی با تحلیل گفتمان، از : هاي بیگانهرسانه، )1390(بشیر، حسن، -
، تهران، انتشارات سیماي 1390چاپ اول، پائیز  ،)کتاب اول(هاي جهان گفتمان رسانه

.ي مدیریت ارتباطاتشرق و ماهنامه
مجموعه تحلیل گفتمان  :قرائتی با تحلیل گفتمان، از : هاي بیگانهرسانه، )1392(حسن،  بشیر،- 

.، تهران، انتشارات سیماي شرق1392، چاپ اول، )کتاب سوم(هاي جهان رسانه
، تهران، انتشارات اي و تحلیل گفتمان خبر؛ تحلیل شبکه، )1389(بشیر، حسن و همکاران، -

).ع(دانشگاه امام صادق 
  .1388تیر  31خرداد تا  23ز ي اطالعات، ازنامهرو-
  .  1388تیر  31خرداد تا  23ز ي جمهوري اسالمی، اروزنامه-
  . 1388تیر  31خرداد تا  23ز ي کیهان، اروزنامه-
، ي سیاسی در ایرانتحول گفتمان توسعه _راه دراز گذار،)1382(، مهدي، محمدفرقانی-

. شهیفرهنگ و اند ،تهران
تحلیل انتقادي گفتمان : بازنمایی ایران در مطبوعات غرب«، )1383(ده، محمد، زامهدي-

ي ، پایان نامه»میالدي 2000تا  1997نیویورك تایمز، گاردین، لوموند و دیولت، 
.ي علوم ارتباطات، تهران، دانشگاه عالمه طباطبائیدکتراي رشته

 ي ، دفتر مطالعات و توسعه، تهرانها و بازنماییرسانه، )1387(مهدي زاده، محمد، -
.      هارسانه



)36پیاپی (92پاییز،6شماره  ،سال دوماي راهبردي سیاست، ه پژوهش ي فصلنامه  88

، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات فرآیند تحلیل گفتمان، )1383(میرفخرائی، تژا، -
.هارسانه

تهران، مرکز  ،گروه مترجمان، گفتمان لیدر تحل یمطالعات، )1382(وان دایک، تئون اي، -
  .ها رسانه قاتیمطالعات و تحق

مجموعه مطالعات فرهنگی : گذاري و رمزگشایی، ازمزر، )1382(هال، استوارت، -
  .ي نیما ملک محمدي، شهریار وقفی پور، تهران، تلخون، ترجمه)مجموعه مقاالت(

 ي ي سید علی اصغر سلطانی، فصلنامه، ترجمه»ي گفتماننظریه«، )1377(هوارث، دیوید، -
.2علوم سیاسی، شماره 

  انگلیسی) ب

- Entman, R. (2004), Projections of Power: Framing News, Public Opinion, 
and U.S.Foreign Policy, Chicago, The University of Chicago Press.

- Goffman, E. (1974), Frame Analysis, Cambridge: Harvard University 
Press.

- Gramsci, Antonio. (1971), Selections from the Prison Notebooks of Antonio 
Gramsci, Translated Quintin Hoare and Geoffrey N. Smith, New York: 
International Publishers.

- Tankard, J. W. (2003), The Empirical Approach to the Study of Media 
Framing. In S. D. Reese, O. H. J. Gandy & A. E. Grant (Eds.), Framing 
Public Life: Perspectives on Media and our Understanding of the Social 
World (pp. 95-107), Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum.

- Van Dijk, T. (1993), “Principles of Critical Discourse Analysis”, Discourse
& Society, Vol. (4) 2: 249-283. 

- Web, J. (2009), Understanding Representation. London: Sage Publication.
  
  
  




