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 دهیچک

در  شاندولت  تیاز مشروع یساز ریالملل در تصو نیدولتمردان در عرصه بان حاکم بر سخن یگفتمان نظم

گفتمان  . ارائه نمایدخود  تیمثبت ازاعمال حاکم یریگفتمان خود تصو یکه با شکل ده آن است یپ

و  یاجتماع یو حفظ ساختارها دیدر جهت بازتول( اقتدار)کشف روابط و مناسبات قدرت  یبرادولتمردان 

ن راستا، یدر ا  .شده است لیخودشان تحل تیبه اعمال حاکم یبخش تیمشروع نیخود و همچن یاسیس

 یو با زبان اقتدار سع یمردم یتهایبا حما رانیدولت اکا با زبان قدرت و خشونت و یاالت متحده آمریدولت ا

 یالملل نیخود در محافل ب تیبه دولت و اعمال حاکم یبخش تیمثبت از خود و مشروع یریدر ارائه تصو

االت متحده یران و ایا یاسالم یسه گفتمان دولتمردان جمهوریو مقا مطالعهن مقاله به یاسندگان ینو  .دارند

گفتمان دولتمردان از آن است که  یق حاکیج تحقینتا  .اندپرداخته  یل گفتمان انتقادیکا با روش تحلیآمر

کا، یاالت متحده آمریکه گفتمان دولتمردان ا یست در حالبوده اران، گفتمان تکثر گرا یا یاسالم یجمهور

 .ستبوده ا گفتمان توطئه و انحصار گرا

  ، ایران، ایاالت متحده آمریکاانتقادی ل گفتمانی، تحلسیاسی تیمشروعگفتمان،  :ه هاواژکلید      
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 مقدمه

 يمعاصر به معنا ياسيواژه در اصطالحات س نيا . است يقانون قدرتمشروع و  قدرت يبه معنا اقتدار

است که به عنوان  يبه اهداف مشخص يابيدست  يدولت و حکومت ها برا ياز سو قدرتاعمال  ييتوانا

از  يقدرت مالهرگونه اع نيبنابرا  .و وضع شده است نييقانونگذاران تب يدولت از سو يها تيو مسئول فيوظا

 يدولت و مردم و نهادها يشده و از سو ينهادها و افراد و گروه ها به معنا و مفهوم خشونت تلق يسو

هرگونه اعمال  اند که از را داده ارياخت نيلت اگذاران به دو شود اما قانون يسرکوب م يو نظام يانتظام

 يو اجتماع ياسيس يها انيکه جر روست نياز ا  .کنند يريجلوگ يقانون ياز چارچوب نهادها رونيب يقدرت

ا اقتدار يمنظور همان قدرت مشروع ) از قدرت ياجتماع ايو  ياسيو س يبه هر هدف صنف يابيدست  يکه برا

شود و  يدولت سرکوب م ياز سو انيبه عنوان شورش و خشونت و طغ رنديبهره گ استفاده و و اعمال قدرت (

 يهستند که م يوعو مشر يقانون يو ساختارها دولت ها تنها نهادها نيبنابرا  .رسند يعوامل آن به مجازات م

قاتالن و امور هکاران و اعدام مجرمان و تب  .ببرند شيرا پ شيخو يتوانند اعمال قدرت و زور کنند و کارها

اعمال قدرت  يدولت برا يقانون تيمشروع نيشود برخاسته از چن ياعمال م هييکه در حوزه قوه قضا يفريک

باشد که از طرق مختلف مثل زور،  يگران مياعمال سلطه بر د يگر قدرت به معنيد ياما از طرف  .باشد يم

در واقع،   .شود يده ميمشروع باشد اقتدار نامن قدرت يکه ا يشود و در صورت يره استفاده ميخشونت و غ

ردستان هستند ين زين به باال برخوردار بوده و اييکه اقتدار از جهت پا ين است در حالييقدرت از باال به پا

االت متحده يدر دولت ا  .بخشند يت ميار و اطاعت از آن به قدرت افراد فرادست مشروعيرش اختيکه با پذ

شان از زبان اقتدار ي، اينيامام خم يکه در زمان رهبر يشود در صورت ياستفاده م کا از زبان قدرتيآمر

 .(2831رستمي، ) نمودند ياستفاده م

خود  يکيدئولوژيا يها يکه با توجه به وابستگ ييدولتمردان به عنوان واسطه ها يها ين، سخنرانيبنابرا

 يها يد سخنرانيد يايبا توجه به زوا.  ندکن يپردازند، عمل م يت ميک واقعي ييمات ها و بازنيبه روا

ن ي، ا(21. ، ص2831، يرستم) ه شدش گذاشتياز آنها به نما يمختلف و مثبت يها ييدولتمردان که بازنما

وابسته  يزبان يکشف روابط قدرت و سلطه و شگردها يدر پ يانتقاد يدگاهيبا د سندگانينوامر باعث شد تا 
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در   .دنن الملل باشيت خود در عرصه بيبه اعمال حاکم يت بخشيمشروعان يها در جر يبه آن در سخنران

ان يساختارها جربهتر،  يهستند، به عبارت يت بخشيقت، افراد در درون ساختارها قادر به مشروعيحق

 . به حکومت را بر عهده دارند يت بخشيمشروع

 لهئان مسيب

و  ياجتماع يد و حفظ ساختارهايکشف روابط و مناسبات قدرت در جهت بازتول يبرا دولتمردانگفتمان 

نظم با توجه به  . دنشو يل ميت خودشان تحليبه اعمال حاکم يت بخشين مشروعيخود و همچن ياسيس

ن يدر عرصه ب يو يحام يکا و کشورهاياالت متحده آمريدولتمردان دولت ا يها يحاکم بر سخنران يگفتمان

که  هستند کاياالت متحده آمريدولتمردان ا يها ين سخنراني، ان دولتيت اياز مشروع ير سازيتصول در المل

ت ياعمال حاکم مثبت از يريدر ارائه تصو يسع و خشونت زبان قدرتاتکا بر گفتمان خود با  يبا شکل ده

مثبت از  يريدر ارائه تصو يو با زبان اقتدار سع يمردم يها تيران با حمايکه دولت ا يدر صورت  .خود دارند

 .ددار ين الملليت خود در محافل بيمبه دولت و اعمال حاک يت بخشيخود و مشروع

در  ينکه آنان چه نقشيد دارد و ايتاک فعال بودن دولتمردانگفتمان بر  يرات اجتماعين نوع نگرش تاثيبا ا

گر ين الملل دينسبت به جوامع ب شان خود و مشروع جلوه دادن حکومت ياسيس يد و حفظ ساختارهايبازتول

ن کننده گفتمان آنهاست و ييک از روابط قدرت تعيدهد که کدام يق نشان مين تحقين ايهمچن . دارند

، 2831، يرستم) م جلوه گر شده انديو عقل سل يعيبه شکل طب يزبان ين روابط با کمک بازنمودهايچگونه ا

 (.21. ص

را  ياجتماع يندهايتواند فرآ يم يگريمتن، بهتر از هر روش دل يتحل: ديگو يگونه که فرکالف م همان

 . ح دهديخته شان، توضيها، تناقضات و سرشت اغلب به هم ر يدگيچيدار شوند، با همه پيکه پد يبه هر شکل

که  يگفتمان يها رد، تا کنشيگ يل قرار ميدولتمردان مورد تحل يها يق متون سخنرانين تحقين در ايبنابرا

 .، صi ،2992فرکالف)کنند، شناخته شوند يشان کمک م به حفظ روابط قدرت و مشروع جلوه کردن دولت

اعمال  يز چگونگيو ن يدئولوژيا يشدگ يعيطب ،يانتقاد يکرديبا رو سندگانينوق، ين تحقيلذا در ا (. 11

 .دهند يمنشان را ق متن ياز طر يسلطه و کنترل اجتماع
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 ، زبان و مشروعيتقدرت: قيتحق ينظر يمبان

از مسائل حاد  ياريبس ست؛ين يمنحصر به مجامع دانشگاه يرو چيگفتار، به ه يبه بافت اجتماع توجه

 يها ملت ايدرون مرزها  يها تيگوناگون اعم از اقل يها فرهنگ مطالعه  .چرخد يبر محور زبان م ،ياسيس

گفتمان حاکم بر جامعه را به نفع   .قدرتمند است ياز موضوعات مورد مطالعه در بودجه کشورها يکي گريد

  .تا سمت و سو بخشند دهد يتوانمند قرار م يها گروه اريفرصت را در اخت نيزبان ا يقدرت ساختار شيخو

تا گفتمان حاکم بر جامعه را  دهد يتوانمند قرار م يها گروه اريفرصت را در اخت نيزبان ا يساختار قدرت

در زبان چقدر قدرت مانور وجود دارد، که  ميکن يمشاهده م ن،يبنابرا  .سمت و سو بخشند شيبه نفع خو

کند؛  هيارا يمستقل يخود ساختار خبر يـ اجتماع ياسيس کرديمتناسب با رو تواند يرسانه م کيچنان که 

موجود در  يها به زبانبا توجه توان  يم نيبنابرا  .باشد زيمتما ها فتبا ريآن با سا يآن گونه که بافت گفتمان

 (.972 .، صii ،1008يوال) نمود تيريمد يرا در جوامع جهان مختلف يها زباننده، يآ

شناخت  يبه منظور کشف ساختارها« قرائت متون»بر  شه،يساخت زبان و اند تيبر اهم ديفوکو با تأک

 کيخصلت خاص  کننده نييما درباره جهان، تع افتيخاص فهم و در وهيبه نظر او، ش . کند ياصرار م يآدم

، «فوکو» يساختار دگاهياز د  .کند يم نيياعمال قدرت را تع وهيخصلت خود ش نيعصر است و ا

 يالزم برا يو آگاهانه نهادها يآنان، به طور عمد رياظصاحب منصبان و اصحاب قدرت و ن استمداران،يس

 يدر هر عصر يبلکه اعمال افراد به طور کل کنند، ينم جاديو حفظ مواضع خود را ا ازاتيامت نيو تضم نيتأم

 .است شهيساخت اند بعساخت عمل تا گر،يبه سخن د . آن عصر است جيبرآمده از نظرگاه را

مردمان با  تيسازگار کردن ذهن يبرا ز،ينابرابر و تضادآم يساختار اجتماع کيحاکم و مسلط در  طبقات

و  کيدئولوژيا ميو استفاده از مفاه يدئولوژيبه ا ن،يذهن و ع نيپر کردن شکاف ب يعني ،ينيآور ع رنج طيشرا

 ن،يبنابرا . ابديتداوم  تواند يمن شهيهم يبرا ن،يذهن و ع نيب يناسازگار رايز شوند، يمتوسل م کيهژمون

 نيدر چن . کند تيموجود را تثب تيدهد و وضع يآشت نيتا ذهن را با ع شود يساخته و پرداخته م يدئولوژيا

 يارزش ميزبان ماالمال از مفاه . دارد بخش تيو مشروع زيآم خدعه غاتينقش را در تبل نيشتريزبان ب ،يمواقع
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 ييسازوکار قدرت شدند و نفرت از آنها ميکه تسل ييبه همه آنها جزمعشق و ت  .همراه با نفرت و عشق است

  .(152 .، صiii ،2998کيوان دا) حل و جذب نشدند گونه، بيسازوکار آمرانه و فر نيکه در ا

  يت بخشيابزار مشروع: يگفتمان، قدرت و دسترس .2

در واقع،  . قدرت وسلطه است ديدر باز تول ياصل يعنصر ،و گفتمان يارتباط يها داديبه رو يدسترس

است و  ياسيو س ياجتماع يد آن در جهت حفظ ساختارهايبه گفتمان باعث کسب قدرت و بازتول يدسترس

ارزش  يمنابع اجتماع ريسا هيگفتمان شب  .شوند يخود م يت بخشيساختارها باعث مشروعن يت ايدر نها

  مثال، يبرا  .شده است عينابرابر توز يبه آن ها به نحو يسازند و دسترس ياست که شالوده قدرت را م يمند

به  . ندارند يدانشگاه اي ي، ادارياسيس ،ي، حقوقيپزشک وشتارگفتار ون ايبرابر به رسانه ها  يهمگان دسترس

چه  يتواند، درباره  يم يچه کس: ميرا کشف کن دهيچيپرسش پ کي يها امدي، الزم است پگريد يانيب

 نيتواند در ا يم يچه کس اي سدياو بنو يبرا ايصحبت کند  ي، با چه کسيو درچه بافت ي، در چه زمانيزيچ

 مخاطب،  لياز قب ييکند؛ مثالً نقش ها فايکننده را ا افتيدر يشرکت کند وانواع نقش ها يرتباطا يداهايرو

گفتمان،  يمرجح ها ايرا بر حسب موضوعات  يتوان دسترس يم يحت  .يشنونده گذر اي يناظر، تماشاچ

 زانيم  .ردک ليشود، تحل ينوشته م ايگفته  يچه کس يکه مطلب مورد نظر درباره  نيبر حسب ا يعني

 لگوهاا  .آن ها باشد ياعضا اي ياجتماع يگروه ها يبرا يتواند شاخص نسبتاً معتبر يبه گفتمان م يدسترس

، نهادها، حرفه ها، ياجتماع يقلمرو ها يتمام يبرا باًيتوان تقر يرا م يگفتمان يدسترس يراهبرد ها و

  .کرد نييها و ژانرها تب تيعموق

به  يدسترس قياز طر: است يجمع يبه رسانه ها يدسترس يله همانا الگو هائمس نيو مهم تر نيتر واضح

تا  جهيداشته باشند و در نت يدسترس زيمردم ن يتوانند به عامه  يمسلط م ي، گروه هايجمع يرسانه ها

جريانات عمده ي رسانه اي با هدايت و در اختيار گرفتن تصوير عمومي ساير   .آن ها را کنترل کنند يحدود

ستقيم اذهان مو با داشتن جايگاهي مهم در کنترل گفتمان عمومي و در نتيجه با کنترل غير  نخبگان،

 ، تيجنس ه در مکالمات روزمره، براساس سن،انجام آن ک سر  (.1005فرکالف، ) عمومي، قدرت خود را دارند

متفاوت  يو هاممکن است الگکنند،  يم نييرا تع ضيکه سلطه و تبع ييها اريمع ريسا اي التيطبقه، تحص
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مکالمات داشته  نيبه ا يکم تر يمردان  دسترسممکن است زنان نسبت به : وجود داشته باشد يدسترس

 ياجتماع يدر مورد گروه ها ميتوان ي، مياجتماع تيموقع ايرو در هر قلمرو، حرفه، سازمان  نيا از  .ندباش

ارائه  يدسترس يو راهبردها طياز شرا يو ارتباط ياره گفتمانوطرح  کيمختصر از  يفي، توصليگوناگون دخ

 ؟يطيدر چه شرا و يبه چه کس ،چگونه سد،يبنو اي ديتواند  بگو يرا م يزي، چه چيدر واقع چه کس: ميکن

 (.158 .، ص2998ک، يوان دا)

 تيمشروع .1

 . بسياري از مباحث عصر حاضر درباره شيوه حکمراني ومديريت دولتي با ايده مشروعيت سرکار داشته اند

  دهاي علمي روزانه انعکاس مي ياب وشها و کا کنش له مشروعيت اغلب درئمس نحوه رويارويي اشخاص با

 زا ،ياسيس نظام تيو مشروع ياسيس تيو حاکم ياسيقدرت س يمبنا (. 98 .، صiv ،1002يسمنتل)

 ميتقس کيدر  . است کيدموکرات ريو غ کيدموکرات يها حکومت انيکننده م نييو تع ياساس يها تفاوت

 ياست و دولت مظهر اراده مل ياسيقدرت س ياصل ياراده مردم مبنا ک،يدموکرات يها در حکومت ،يکل يبند

 ياسيقدرت س کياتدموکر يها در حکومت  .شود يمنبعث م يآن از خواست و اراده عموم تياست، و مشروع

 لهيمختلف جامعه، به وس ياسيس يکه براساس آن نهادها شود ياعمال م ياسيمشارکت فعال س قياز طر

 نيا تيو تداوم مشروع کنند يرا اعمال م ياسيشکل گرفته و تحت نظارت مردم، قدرت س يعموم يآرا

 تيرضا . دارد يبستگ «يومعم تيرضا»آنها در کسب  ييتوانا زانيبه م ياسينهادها در اعمال قدرت س

 شود يکشور م کيحاکم در  ياسيس ينهادها و ساختارها يموجب بقا ،ياسياز نحوه اعمال قدرت س «يعموم

و هدف  ژهيامر کار و نيمواجه هستند و ا يها کمتر برخوردار بوده؛ با بحران يشتريکشورها از ثبات ب نيو ا

 زين يکارکرد ملموس است و در همان حال، نسب ياراو د ينيع يامر يعموم تيرضا . است يدموکراس ياصل

 کي ياگر به صورت نسب يممکن است؛ ول ريغ يبه صورت مطلق، امر يعموم تيکسب رضا يعنيهست؛ 

 تيرضا زانياست که م يهيخود را حفظ کند، بد تيو مشروع افتهيبتواند، دوام  ياسيحکومت و نظام س

 تيفاقد مشروع ياسينظام س ک،يدموکرات ريغ يها در حکومت قابلدر م  .را فراهم آورده است ييباال يعموم

بر عوامل  ياز آنکه متک شيبلکه قدرت نظام ب ست،ين ياسيشرط و عامل تداوم نظام س يعموم تياست و رضا
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في رابراي با يک مطالعه مي توان رويکردهاي مختل . ساز باشد، بر قدرت سرکوب استوار است تيمشروع

کدام ازاين رويکردها براي  هر  (.23 .، صv ،1001کتل) دکمک به مردم پيدا نمو مچنينارتقاء مشروعيت وه

 اجتماع و ارتقاء مشروعيت تاحدودي سعي در بهبود وگسترش رابطه اي دارند که مجريان بخش عمومي با

 (.692 .، صvi ،1002تيمک سوا) شان دارند شهروندان

هاي اين مفهوم را در  هرچند ريشه . هاي جديد سياسي جايگاه مهمي يافته است در نظريه مشروعيت

 . توانند مؤثر باشند قدرت، نفوذ و اقتدار تنها در صورت مشروع بودن مي  .توان ديد نوشته افالطون نيز مي

اجبار کاهش يافته  و ورهاي عمومي، نقش ز امروزه در روابط سياسي، در نتيجه رشد فرهنگ و تمدن و آگاهي

در   .ها بيشتر بر رضايت فرمانبران و مردم متکي شده است قدرت دولت  .و در بيشتر جوامع از بين رفته است

شناس آلماني، مفهوم مشروعيت را  ، جامعه( 82-66 .ص، ص2876وبر، ) بار ماکس وبر  عصر حاضر، نخستين

 . طلبد يت بر باور مبتني است و از مردم اطاعت ميبه عقيده او، مشروع . به صورت مفهومي عام بيان کرد

پور ) به اعمال قدرت بر شهروندان و گستره حقانيت اين اعمال قدرت است  تيحقانمنظور از مشروعيت، 

 . توان مباني حقانيت و تجويز اعمال سلطه تعريف نمود در واقع، مشروعيت را مي (. 29 .، ص2837عزت، 

مشروعيت در فقه به   .فرهنگ علوم سياسي با علوم اسالمي و شرعي تفاوت داردبديهي است مشروعيت در 

رود؛ اما منظور از مشروعيت در اين  معناي شرعي بودن و منسوب بودن به دين و شارع مقدس به کار مي

، به معني توجيه عقالني اعمال قدرت حاکم است؛ يعني پاسخ به اين سؤال که حاکم براي اعمال قيتحق

چه مجوّزي دارد و مردم چه توجيهي براي اطاعت از حاکم دارند؟ در اين معنا از مشروعيت، به  ودخقدرت 

در اين مفهوم، مشروعيت مظهر و ميزان پذيرش ذهني ـ دروني  . نوعي مفهوم حقانيت و قانونيت مستتر است

 .ت، مرتبط استقدرت حاکم در نزد افراد يک جامعه است که با مفهوم سيادت، به معناي اعمال قدر

ديدگاه مکاتب الهي، منبع ذاتي مشروعيت، حقانيت و اعتبار، خداوند متعال است که حاکميت مطلق  از

دانند، ديدگاه   مکاتب غير الهي که بشر را منبع اصلي مشروعيت و حقانيت مي . جهان و انسان از آن اوست

نيروها و روابط توليدي  ازسياسي را تابعي  امّا به عنوان مثال، مارکسيسم مشروعيت نظام  .واحدي ندارند

هاي عقلي  داند امّا در ليبراليسم مشروعيت تابعي است از تصوّري که اين مکتب از انسان و توانايي جامعه مي
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ظريفيان شفيعي، ) گيري است  روش غالب تحقق اين نوع مشروعيت، سيستم انتخاباتي و راي . وي دارد

2872.) 

  ياسيس تيمشروع .8

 است ياسيافراد جامعه و قدرت س انيرابطة م کنندة انيب ياسيس تيمشروع ،ياسيعلوم س اتيادب در

و  ليخود به دال يمشروع جلوه دادن سلطه و حکمران يبرا ياسيس يها نظام  .(21 .، ص2873 ن،يآندر)

  سو با آگاه گريو از د دهموجود را موجه جلوه دا ياسيسو سلطة س کيتا از  ازندي يدست م يابزار متفاوت

 تيگفت، مشروع توان يپس م . نديآنان را فراهم نما ياسيموجبات اطاعت س يتيحقان نينمودن افراد از چن

سلطة مشروع  انيم ياساس يا است و رابطه ياسيآن به اقتدار س ليو تبد ياسيقدرت س شدن يعقالن ،ياسيس

 دانند يم کساني ياسيرا با کارآمدبودن نظام س ياسيس تيمشروع زين يبرخ . وجود دارد ياسيس تيو مشروع

 ياسينظام س يوقت  .دولت دارد فيوظا يها يژگيانجام کار و و يدر چگونگ شهير تيو معتقدند که مشروع

 ايو  دينما يکه در اعمال آنها سست يرا انجام دهد، مشروع و زمان شيو کارکردها خو فيوظا يبه درست

 . دارد ياسيبه نظام س انهيکارکردگرا ينگاه تيبرداشت از مفهوم مشروع نيا . ت، نامشروع اس(ناکارآمد گردد)

  (.27 .، ص2873عالم، ) اند  پنداشته يکيو طبق قانون بودن  يقانون  را با آن گريد يبرخ

و اطاعت  تياعمال حاکم ليتسه ،ياسيقدرت س ديگفت؛ تحد ديبا ياسيس تياثرات مثبت مشروع دربارة

دولت بر  ةيو ممانعت از تک تاًيتداوم و ثبات نظام موجود، اجازه اعمال زور مشروع به دولت و نها ،ياسيس

 (.22 .، ص2873 ن،يآندر) آن است جينتا نيتر سازمان زور و اجبار محض، از جمله مهم

                          حوزه محلي؛ منبعي براي مشروعيت سياسي .6

مهمي درجهت کسب مشروعيت مردم ساالرانه به حساب  توان حوزه محلي را به عنوان منبع بسيار مي

 براي بررسي ميزان تاثير حوزه محلي بايد ابتدا ميزان صالحيت سياسي محلي و  (.8 .،صvii ،1001وتر)آورد

  .مي باشد جتماعياه اارتباط بسيار نزديک با آموزش پايگ صالحيت سياسي در  .ملي را مورد بررسي قرارداد

دليل ارتباطات نزديکتري که بين مردم ومسئوالن حکومتي ه از اين لحاظ مي توان گفت که درحوزه محلي ب

 .وجود دارد، مقوله ي مشروعيت نمود بيشتري دارد
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مسايل سياسي از اهميت  ديدگاه نظريه ي مردم ساالري تجربي و مشارکتي، شخص شرکت کننده در از

ردار است هرچه قدر ميزان مشارکت اشخاص درمسايل سياسي بيشتر باشد، به همان نسبت بااليي برخو

نگرش  ز آنجا که احساسات وا  .(81 .، صviii ،2992دالتون)  ميزان مشروعيت رژيم مردم ساالر باالمي رود

نگرش هاي مثبت محلي به راحتي مي  ،ملي، ريشه هاي عميقي درنظام عقيدتي اشخاص دارند هاي محلي و

توانند وارد حوزه ملي بشوند که درصورت وقوع چنين پديده اي مشروعيت درسطوح عالي سياسي باالتر مي 

 . رود

 قيسئواالت تحق

به  يت بخشيزبان قدرت و زبان اقتدار در مشروع ييبازنما يق، که شناخت الگوهايله تحقئبا توجه به مس

دولتمردان و شناخت مناسبات قدرت در  يها يها در متون سخنران يينحوه بازنما ت خود ويدولت و حاکم

 : ل استيق به شکل ذيتحق يباشد، سئوال اصل يآنان م

ت يبه دولت و حاکم يت بخشيان مشروعيران در جريو دولتمردان ا کايآمردولتمردان  يها يسخنران

 کرده اند؟ ييخود را چگونه بازنما يها خود، گفتمان

 :ق به اين شرحنديتحق يواالت فرعسئ

ت دولت ياز مشروع يريهر کدام چه تصوران يکا و ايدولتمردان دولت آمر يها يسخنران .2

 دهند؟ يخود بدست م

تا چه (  ينيامام خم) ران يو ا( بوش ) کا يک از دولتمردان آمريهر  يدگاههايمواضع و د .1

 تفاوت دارد؟ا يشباهت  ين الملليمشروع ب يزان با مواضع دولتهايم

ران از چه ياالت متحده و ايت ايبه حاکم يت بخشيان مشروعيسخنان دولتمردان در جر .8

 متاثر شده اند؟ ييگفتمانها

 در متون مذکور چگونه برقرار شده است؟ يو نظم اجتماع يرابطه نظم گفتمان يبه طور کل .6
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با )ران يو ا( با زبان قدرت) کايسد گفتمان دولتمردان آمرر ين است که به نظر ميق حاضر ايتحق گزاره

ت و يبه اعمال حاکم يت بخشين الملل که همانا مشروعيدگاه خود در عرصه بيبا توجه به د( زبان اقتدار

 .دارند ين الملليت خود در محافل بيمثبت از حاکم يريدر ارائه تصو يباشد، سع يدولت خود م

 ل داده هايه و تحليتجزروش 

 ييم پساساختارگرايق الزم است که ابتدا پاراداين تحقيمورد استفاده در ا يهاقبل از پرداختن به روش 

 .ح داده شوديگنجد، به اختصار توض يدر آن م يل گفتمان انتقاديکه روش تحل

کند و بر  يم ييزدا تيزبان از متن قطع يدر حوزه  ييتوان گفت که پساساختارگرا يبه طور خالصه م

به طور مداوم  و  شانيهستند که مدلول ها ييمتشکل از دال ها يزبان يشانه هاورزد که ن يامر ابرام م نيا

در نظر  ستايو ا يينها يينامع ،آن چه در متن نگاشته شده است يتوان برا يکرده و هرگز نم رييوقفه تغ يب

و  تي، ارج نهادن بر اولو"تشابه" در عوض  "تفاوت" تيبر اولو ديتأک انياساس کار پساساخت گرا. گرفت

مستتر  يزهايتالش در جهت برداشتن تما زيو ن ديآ يکه در دنباله و به صورت افزوده م يزيآن چ يرگيچ

در واقع،   .باشد يم "تيواقع/ريتصو"، "استيس/اخالق"، "يگريد/خود"همچون  يمتضاد يقطب ها نيب

 . رديگ يم يجام ين پارادايشود در ا يمحسوب م يل گفتمان انتقاديمفهوم گفتمان که اساس تحل

 فرکالف يانتقاد ل گفتمانيروش تحل

کند و سه مرحله  يرا به عنوان سه عنصر گفتمان مشخص م يفرکالف، متن، تعامل و بافت اجتماع

 يا يصور يها يژگيکند که مجموعه و يد ميبرد و تاک يل آن بکار ميتحل ين را برايير و تبيف، تفسيتوص

موجود در  ينه هايان گزياز م يخاص يتوانند به عنوان انتخاب ها يشوند، م يافت ميک متن خاص يکه در 

 يان سه نوع ارزشيفرکالف م  (.کيشکل شماره )متن از آنها استفاده کرده است  شوند که يانواع گفتمان تلق

 شود يز قائل ميتما يانيو ب ي، رابطه ايتجرب يعنيمتن ممکن است واجد آنها باشد  يصور يها يژگيکه و

 : (2992ف، فرکال)
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 (2992فرکالف، ) يرامونيط پيها و شرا رابطه متن با گفتمان يوستگيپ: کيشکل شماره 

 

، ابا محتو يارزش تجرب  .شود يم ييبازنما يا اجتماعي يعيد کننده متن از جهان طبيتول .2

 .و اعتقادات سر و کار دارد دانش

از آن دسته روابط  يردپا و سرنخ يارزش رابطه ا: يارزش رابطه ا يصور يها يژگيو .1

ند و با رابطه ها و يآ يق متن در گفتمان به مورد اجرا در ميدهد که از طر يبه دست م ياجتماع

 .سر و کار دارد يروابط اجتماع

ت ياز واقع يد کننده از بخشيتول يابياز ارزش يردپا و سرنخ: يانيارزش ب يصور يها يژگيو .8

 ياجتماع يها تيشود و با فاعل ها و هو يارائه م يانياست توسط ارزش ب يژگين ويکه مرتبط با ا

 .سر و کار دارد

ا سه يممکن است به طور همزمان واجد دو  يصور يها يژگيک از ويکند که هر  يد ميفرکالف تاک

 (.17 .ص، 2992فرکالف، )ارزش باشند 

 روش تحليل گفتمان وان دايک

تئون اي وان دايک نيز تحليل گفتمان انتقادي خود را در دو سطح تحليلي خرد و کالن مد نظر قرار مي 

از نظر وان دايک تحليل گفتمان از يک سو بر متن گفتار، کنش ارتباط موضعي و از سوي ديگر بر   .دهد

در اين سطح عادات اکتسابي   .تحليل خرد متمرکز است شناخت نهفته گويندگان و شنوندگان در سطح

 . واقعي نوشتار و گفتار، نتايج قابل مشاهده آنها، معاني و برداشت هايي از گفتار و نوشتار مد نظر است

 زمینه اجتماعی تبیین

های جاری گفتمان  

 متن
 

 تفسیر

 توصیف
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در سطح تحليل کالن و يا به تعبير وي سطح تحليل عمومي تر، نظام هاي ساختاري گفتمان يا همان 

در اين  . ، سياسي، تاريخي و فرهنگي نوشتار مورد توجه تحليلگر قرار مي گيردنظام هاي پيچيده اجتماعي

سطح کنش متقابل يک رويداد ارتباطي در موقعيت اجتماعي به همراه ساختارهاي موضوعي و طرح کلي 

 . متن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

از نظر او  . است يگريد ک مفهوم خود ويخرد وان دا يليمهم در سطح تحل ياز شاخص ها يکي

ف، هنجارها، يت، وظاير هويک گروه نظي ياديبن ياجتماع يها يژگينمود و باز يلحاظ ذهن ها به يدئولوژيا

 يکنند، توسط طرح واره ها ين ميرا تام يگاه و منافع آنها هستند و از انجا که منافع خوديها، جا ارزش

ها به صورت ما  ير خوديها و غ ين خوديروابط ب ييق بازنماين کار اساسا از طريابند و اي يسازمان م يگروه

ک يرتور. ات مثبتيشود و ما با خصوص يطرح م يات منفيآنها با خصوص  .رديگ يدر مقابل آنها انجام م

هات و يها، تشب ک است که ضرب المثليل گفتمان وان دايدر روش تحل يگريشاخص د( يبالغت ادب)

 .، ص2838، يابدال) شوند يل ميشان تحل ييک و بار معنايدئولوژيرد و به لحاظ ايگ يرا در بر م.... ات و يکنا

26.) 

 قيتحق کرديرو

باشد،  يک و فرکالف ميوان دا يليتحل يها ق مدليکه حاصل تلف يق از مدلين تحقياسندگان ينو

 نيمشارک تيهوو  يگريو د خود، يضمن يداللت هاشامل ) مدل مذکور از سطح خرد  . کرده انداستفاده 

عبارت بندي ، واژگان کانوني، قطعات معناييشامل )  فيک و سه سطح توصيوان دا يليمدل تحل ( گفتمان

، مجهول سازي، -صنايع بياني-رتوريک ، اسم سازي، هم معنايي، شمول معنايي و تضاد معنايي، هاي افراطي

 ساخت، يونديپ يها ارزش، ما، شما، آنها ريضما کاربرد، يانيب تيوجه، يرابطه ا تيوجه، يوجوه دستور

 .دينما ين از مدل فرکالف استفاده ميير و تبي، تفس( يتعامل يها کنترلو  متن

 قيو نمونه تحق يجامعه آمار

 يکا مياالت متحده آمريران و سخنان دولتمردان ايق شامل سخنان دولتمردان اين تحقيا يجامعه آمار 

به دولت  يت بخشين زبان قدرت و زبان اقتدار در مشروعيسه بيل مقايبه دلن سخنان صرفا يانتخاب ا . باشد
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است تا رابطه نظم  ينيامام خم يران در زمان رهبريکا و دولت اياالت متحده آمريت دولت ايو اعمال حاکم

 . آشکار شود يبا نظم گفتمان ياجتماع

 يگفتمان بررس يکل يم فضايترسه ها و دستورات سخنان دولتمردان مذکور جهت يق، توصين تحقيدر ا

شامل ز ينق ينمونه تحق  .بوده است( ير تصادفيغ) هدفمندق به صورت يتحق يريروش نمونه گ  .شوند يم

و  يت حکومت اسالميدر مورد مشروعفه نور يبر گرفته از صح( يو يزمان رهبر)  ينيسخنان امام خم

در  . بوده است 1007ان ملل متحد در سال در سازم(  يو ياست جمهوريدر زمان ر) سخنان جورج بوش 

ش يک خود بيدئولوژيا يها يکا در رسانه ها و مطبوعات با صف بندياالت متحده آمرين دوره دولتمردان ايا

پرداختند و گفتمان خود را بر آن اساس شکل  يت دولت خود ميبا زبان قدرت به مشروع يگرياز هر زمان د

 . رديگ يقرار م يق مورد برسيبه عنوان دوره مورد مطالعه تحق ين مقطع زمانين جهت ايبد . دادند

 قيتحق يافته هاي

 توصيف متون. الف

در مرحله توصيف ابتدا به سخنان امام خميني و سپس به سخنراني جورج بوش در سازمان ملل مي 

 :پردازيم

 توصيف متون سخنان امام خميني . 2.الف

 يقطعات معناي .2

اشاره به : قطعه دومپذيرش واليت انتصابي فقيه و برابر بودن مقوله واليت با حکومت اسالمي، : قطعه اول

برابري اختيارات حاکم اسالمي فعلي با اختيارات : وظايف حاکم اسالمي در تمام شرايط دارد، قطعه سوم

ندي آن در اداره جامعه، اشاره به جايگاه واليت فقيه در قانون اساسي و سودم: پيامبر و ائمه، قطعه چهارم

وابستگي اداره امور : تاکيد بر مشروعيت ديني در راستاي اثبات واليت انتصابي، قطعه ششم: قطعه پنجم

تاکيد بر پيوند بين ديانت و سياست در : عمومي به مشروعيت الهي در نظام هاي دموکراتيک، قطعه هفتم

پاسخگو بودن حکومت : داره جامعه، قطعه نهمعدم کفايت قوانين براي ا: حکومت اسالمي، قطعه هشتم

تاکيد بر مشروعيت الهي حکومت : اسالمي و لزوم برقراري عدالت همه جانبه در حکومت اسالمي، قطعه دهم
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نسبت به قوانين ديگر در حکومت اسالمي ( خدا ) اشاره به مقدم بودن قانون الهي : اسالمي، قطعه يازدهم

تصريح به انتصابي بودن واليت فقيه و خاستگاه ديني آن در عرصه اجرا، قطعه تاکيد و : دارد، قطعه دوازدهم

تاکيد بر نقش : تاکيد بر مقبوليت مردمي و احترام به آراء و نظر اکثريت مردم، قطعه چهاردهم: سيزدهم

 .حياتي مردم در تعيين سرنوشت جامعه خود

 واژگان کانوني .1

الهي حکومت اسالمي، رهبري  مقبوليت مردمي، مشروعيتپذيرش واليت انتصابي فقيه، مشروعيت ديني، 

عادل، برقراري عدالت، آميختگي ديانت و سياست، قوانين الهي، حاکميت الهي، آراء اکثريت مردم، خواست و 

 .رضايت مردم

 عبارت بندي هاي افراطي .8

متن در قطعات معنايي اول، چهارم، پنجم، ششم، دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم مکررا واژه واليت 

در حقيقت، امام خميني به عنوان رهبر حکومت اسالمي در سخنان خود با بکار بردن  . فقيه را بکار برده است

دن  واليت فقيه و برابري آن با اين واژه در قطعات مختلف متن نشان مي دهد که تاکيد زيادي بر انتصابي بو

بنابراين، مشروعيت نظام و حکومت جمهوري اسالمي ايران را  . مقوله حکومت اسالمي در کشور ايران دارد

همچنين امام خميني در سخنان خود در  . ناشي از مقوله واليت فقيه مي داند که خاستگاه ديني و الهي دارد

با بکار  امام خمينيواژه اکثريت آراء مردم را بکار برده است، لذا  قطعات معنايي سيزدهم و چهاردهم مکررا

بردن اين واژه در قطعات معنايي متوالي خواهان اين است که بر نقش حياتي مردم در تعيين سرنوشت خود 

 .و جامعه تاکيد زيادي نمايد

 نايي، شمول معنايي و تضاد معناييهم مع .6

ل، سلطان را هم معنا با رهبر حکومت اسالمي آورده امام خميني در سخنان خود در قطعه معنايي او

  .قطعه معنايي ششم نيز واژه طاغوت را در معناي حکومت غير مشروع و غير اسالمي بکار برده است  .است

 يموجود در نظام جمهور يداراي شمول معنايي است که تمام سازمانها و نهادها به کار بردن واژه ارگانها

همچنين امام خميني در اين متن با قيد کردن واژه طاغوت در قطعه  . ر مي گيردران را در بيا ياسالم
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معنايي ششم، آنرا در تضاد با واژگاني نظير مشروعيت ديني، مقبوليت مردمي، و مشروعيت الهي و حکومت 

 .قانون مي بيند

 اسم سازي .5

قصد دارد که از طريق  اسم سازي شکل نگرفته است، چرا که امام خمينيدر متن سخنان امام خميني، 

شرح، توضيح و تفسير بيشتر براي همگام کردن مخاطبان با ديدگاه خود، مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي 

 .نظام و حکومت جمهوري اسالمي ايران را بيان نمايد

 (صنايع بياني) رتوريک  .2

است و در قطعه معنايي امام خميني در قطعه معنايي اول، فقهاي واليت را به سلطان امت تشبيه کرده 

ششم حکومت غير مشروع را به طاغوت تشبيه کرده است و در قطعه معنايي چهاردهم جمهوري را به 

 .اکثزيت آراء مردم تشبيه کرده است

 مجهول سازي .7

دست ارگانها که بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود، مجهول مي : در قطعه ششم جمله

چون اکثريت قاطع اين ملت مسلمانند بديهي است که بايد : طعه معنايي چهاردهم جملههمچنين در ق . باشد

اما در ساير قطعات، کنشگران و . موازين و قواعد اسالمي در همه زمينه ها رعايت شود نيز مجهول مي باشد

ني شرح نقش هر يک از آنان را به روش امام خمينيفاعالن قيد شده اند و جمالت به صورت معلوم آمده اند و 

 .مي دهد و در نتيجه نيازي به پنهان کردن عوامل مختلف در گفتمان نمي بيند

 يوجوه دستور .3

ه و اقتدار ياز منشا توص ينياست اما امام خم يخبر يششم اگر چه جمله در وجه خبر ييدر قطعه معنا

شرع انجام دهند تا طه يف خود را در حيخواهد که وظا ياز همه ارگانها م يو به صورت ضمن( قدرت مشروع)

هشتم گر چه جمله در  يين در قطعه معنايهمچن  .داشته باشد يت مردميت و مقبوليآنها مشروع يکارها

ق يد از طرياداره جامعه با يخواهد که برا ين مياز دولتمردان و مسئول امام خمينياست اما  يوجه خبر

گاه ياه ارائه دهنده اطالعات بلکه در جاگين فاعل نه در جايبنابرا  .ز استفاده کردين و احکام شرع نيقوان
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از جمالت  يز برخيازدهم و دوازدهم ني ييدر قطعه معنا  .باشد يمخاطب خود م ياز سو يخواستن کنش

گر از يد يند و در جايعمل نما ين الهيخواهد که به قوان ياز ملت و دولت م امام خمينيآمده است و  يامر

چهاردهم جمله به صورت  ييت در قطعه معنايدر نها  .ندينمار وقت اطاعت يخواهد که از نخست وز يملت م

اکثر   .ت کننديرا رعا ين اسالمينه ها موازيخواهد که در همه زم ياز ملت م ينيآمده است و امام خم يامر

 .هستند يگر در وجه خبريد ييجمالت در قطعات معنا

 يوجه رابطه ا .9

امام  . ، وجه رابطه را داراست(قدرت مشروع)و از منشا اقتدار  ين بار با کمک افعال وجهيمتن چند

خواهد  يسه گانه م يد و از قوايگو يششم از منشا اقتدار با مخاطبان خود سخن م ييدر قطعه معنا ينيخم

از جانب ملت  امام خمينيزدهم، يس يين در قطعه معنايهمچن . را انجام ندهند يکار يکه بدون مجوز شرع

ن اقتدار است که از يا يدارا يعنيکند  ياقتدار م يادعا ين کار به طور ضمنيد و با ايگو يران سخن ميا

ز هست و آراء مردم را شرط يمورد قبول مردم ن امام خمينينکه يگران حرف بزند؛ با توجه به ايطرف د

 خواهد که در همه يران مياز ملت مسلمان ا ينيچهاردهم، امام خم ييت قطعه معنايدر نها . دانسته است

 .نديت نمايرا رعا ين اسالمينه ها موازيزم

 يانيوجه ب .20

 . ز ثابت استيهان عادل نيفق يامبر و ائمه داشته اند برايکه پ ياراتياعتقاد دارد که همان اخت ينيامام خم

با  ينيهفتم، امام خم يين در قطعه معنايهمچن. دهد ين گزاره را نشان ميز صدق ايپنجم ن ييدر قطعه معنا

ن يهمچن . کند يد مييز تايامبر را نيصدق گزاره پ ياست در حکومت اسالميانت و سيد يختگيآمح بر يتصر

ت و کمال يو نشانه جامع ينيک دستور ديعدالت همه جانبه را  يبرقرار ينينهم، امام خم ييدر قطعه معنا

 ياز آن خدا ه رايت فقيت حکومت و واليدهم مشروع ييدر قطعه معنا ين ويهمچن . داند ين اسالم ميد

ت را در انحصار خداوند يازدهم حاکمي يين در قطعه معنايهمچن . داند تا مجلس خبرگان يم يتبارک و تعال

بودن  يدوازدهم بر انتصاب يين در قطعه معنايهمچن  .داند يداند و فرمان خدا را برتر از همه فرمانها م يم

زدهم يس ييت در قطعات معنايدر نها . کند يد ميآن در عرصه نظر و عمل تاک ينيه و خاستگاه ديت فقيوال
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ن يبنابرا  .داند يم ين الهيبه قوان يرا متک يبه آراء مردم و اسالم يرا متک يجمهور ينيو چهاردهم، امام خم

 .هستند يانيب يارزش ها يقطعات مذکور دارا

 ر ما، شما، آنهايکاربرد ضما .22

ر ما يچهاردهم از ضما يياستفاده کرده است و در قطعه معنار ما ينهم از ضم ييدر قطعه معنا ينيامام خم

در متن سخنان خود با بکار بردن افعال جمع  ينيلذا امام خم . ران استفاده کرده استيو آنها به منظور ملت ا

 .در صدد اجماع با مخاطبان خود برآمده است

 يونديپ يارزش ها .21

نجا تنها به آن يباعث انسجام آن شده اند که در ا يفراوان يونديپ ي، ارزش هاينيدر متن سخنان امام خم

 يگر که فقط برايهستند و دسته د يکيدئولوژيبار ا يشود که دارا يپرداخته م يونديپ يدسته از ارزشها

 .شوند ينم يگردد، بررس يوند جمالت استفاده ميپ

ت و يو رضا يت حکومت اسالميمشروعن يب "با"و  "و"اول با بکار بردن واژه  ييدر قطعه معنا ينيامام خم

ن در قطعه يهمچن  .کند يجاد ميوند ايه پيت فقيوال ياله – ينين با خاستگاه ديمردم و همچن يآراء عموم

ارات يو اخت يدر حکومت اسالم يارات دولتمردان فعلياخت ين برابريوند بيپ يبرا ينيسوم، امام خم ييمعنا

ن يهمچن . کند يره اشاره ميات و غيج و سپاه، گرفتن مالير تدارک بسينظامبر يارات پيامبر و ائمه به اختيپ

ن يب يختگيد بر آميامبر با اشاره به تاکين سخنان خود و سخن پيب امام خمينيهفتم،  ييدر قطعه معنا

واژه  يريبا بکارگ امام خمينيزدهم، يس يين در قطعه معنايهمچن . کند يجاد ميوند اياست، پيانت و سيد

 يه هايم پايت مردم را در تحکيبر آراء اکثر يک خود مبنيدئولوژيدگاه اي، دينسجام منطقن ايو با ا "يول"

قصد دارد  "اما  "واژه  يريبا بکار گ يانيپا ييت در قطعه معنايدر نها . داند يه مرتبط ميت فقيحکومت و وال

ن قطعه يدر ا نيهمچن . جاد کنديوند ايپ( ياسالم)حکومت  يو محتوا( يجمهور)ن شکل حکومت يکه ب

 .کند يجاد ميان جمالت را ايم يانسجام زمان " يوقت "با آوردن واژه  ييمعنا
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 ساخت متن .28

ت يامبر و ائمه در مقوله واليپ يهايژگيابتدا با استناد به سخنان و فضائل و و امام خمينيمتن سخنان 

و خاستگاه  ينيت ديمشروعه و يفق يت انتصابيرش واليبر پذ يدگاه خود را مبنيد يه و حکومت اسالميفق

سه يخود به مقا ياثبات ادعا يکند و برا يان ميعادل ب يامبر و ائمه و با فقهايارات پياخت يآن و برابر ياله

ت منحصر به فرد يپردازد، سپس در متن سخنان خود بر حاکم يم يامبر و ائمه و حاکمان اسالميارات پياخت

ت آراء مردم يز خواست و اکثريان متن نيد و در پاينما يد ميتاک ين الهيو عمل به قوان يتبارک و تعال يخدا

 .دينما يم يمعرف يت حکومت اسالميو مشروع يرا جهت کارامد

 يتعامل يکنترل ها .26

د کرده يتاک يت حکومت اسالميمشروع ينيهمواره بر خاستگاه د مختلف ييدر قطعات معنا ينيامام خم

ن يرا از حکومت طاغوت و خطرات ا يمختلف، حاکمان اسالم ييمعنان با تکرار آن در قطعات يهمچن . است

ر خواست مردم، ينظ يز با تکرار واژگانيسخنان خود ن يانيلذا در قطعات پا  .نوع حکومت هشدار داده است

 . د نموده انديران تاکيا يت حکومت اسالميت نقش مردم در مشروعيت آراء مردم بر اهميو اکثر ت مردميرضا

 .از نوع زبان اقتدار است نه زبان قدرت و سلطه ينين، زبان سخنان امام خميبنابرا

 ف متن سخنان جورج بوشيتوص. 1. الف

 قطعات معنايي .2

: اشاره به مقوله تنوع فرهنگي ملتها و مذاکره براي حل مسائل بين المللي دارد، قطعه دوم: قطعه اول 

اشاره به ديکتاتور بودن کشورهايي : دموکراسي، قطعه سومها براي مشارکت در اجراي  تشويق آمريکا از ملت

اشاره به کمک کشورهاي بين المللي جهت : مبارزه با تروريسم، قطعه پنجم: نظير ايران دارد، قطعه چهارم

انتقاد از سازمان ملل و ديکتاتور : اصرا بر آزادي، قطعه هفتم: همکاري و مبارزه با مسائل دارد، قطعه ششم

دخالت در امور : تحميل ايده آمريکايي خود به سازمان ملل، قطعه نهم: ايران، قطعه هشتمجلوه دادن 

 .کشورهاي ديگر به بهانه تالش براي کمک به آنها
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 واژگان کانوني .1

حمايت از دموکراسي، ديکتاتوري ظالم، نظام هاي وحشتناک، تروريسم، مردم بي گناه، گرسنگي کامل، 

آزادي بيان، انتخابات آزاد، انتقاد از سازمان ملل، نارضايتي از شوراي حقوق بشر، خشونت، بيسوادي و فقر، 

اصالح شوراي حقوق بشر، مجازات اقليت هاي مذهبي، تجاوز و قاچاق انسان، تحريم هاي اقتصادي، اهرم 

 .هاي ديپلماتيک و اقتصادي، ناراحتي امريکا

 عبارت بندي هاي افراطي .8

متن سخنان بوش در سخنراني خود در مجمع عمومي  ت متحده آمريکا درمشروع جلوه دادن دولت اياال

هاي حقوق  ها، حمايت از کار گروه سازمان ملل متحد در جمالتي نظير حمايت از دموکراسي، همکاري ملت

 .بشر است که اين واژگان را در قطعات معنايي دوم، پنجم، هشتم و نهم بيان کرده است

 تضاد معنايي نايي، شمول معنايي وهم مع .6

هم   .بوش در قطعه سوم نظام هاي وحشتناک را با ديکتاتوري هاي زورگو هم معنا در نظر مي گيرد

همچنين بکار  . چنين وي در قطعه معنايي ششم، حکمراني طوالني را با ديکتاتوري ظالمانه برابر مي داند

بردن واژه سرزمين هاي فقير و پر از تروريسم داراي شمول معنايي است که کشورهايي نظير، بالروس، کره 

همچنين شوراي امنيت داراي شمول معنايي است که  . شمالي، ايران، سوريه و کوبا را در بر مي گيرد

همچنين جورج بوش در  . ا در بر مي گيردکشورهايي نظير آمريکا، انگلستان، روسيه، فرانسه، چين و آلمان ر

اين متن با بکارگيري واژگاني نظير دموکراسي و آزادي بيان، همکاري ملتها با واژگاني نظير ديکتاتوري، 

تروريسم، خشونت، گرسنگي و فقر داراي تضاد معنايي هستند که بار معنايي اين تضاد با سخنان بوش به 

 . آمريکا و کشورهاي فقير و حامي تروريسم نظير ايران منتقل شده استرابطه بين کشورهاي قدرتمند نظير 

 اسم سازي  .5

 . توليد کننده متن، تيتر مطلب خود را با عنوان تغيير وضعيتهاي اسفناک به صورت اسمي آغاز کرده است

صد بنابراين توليد کننده متن با تقليل و فشرده سازي اين جمالت به صورت اسم وضعيت هاي اسفناک، ق

همچنين بوش در قطعه معنايي سوم، نظام هاي  . هشدار و تاثير گذاري بر مخاطبان خود را داشته است
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وحشتناک را آورده است و از اين طريق به اسم سازي دست زده است و در قطعه معنايي هشتم نيز با بيان 

 .هاي مناسب اقدام به اسم سازي نموده است ملت

 (صنايع بياني)رتوريک  .2

همچنين وي با  . کرده است اشاره کشور آمريکابه سخنان خود و در قطعه معنايي دوم و سوم،  بوش در

 . بهره گيري از استعاره نظام هاي وحشتناک اشاره به کشورهايي نظير سوريه، کره شمالي و ايران دارد

 .همچنين در قطعه هشتم ژاپن را به ملت مناسب تشبيه کرده است

 مجهول سازي .7

زماني که مردم بي گناه در قتل و ديکتاتوري حبس مي : ن بوش در قطعه معنايي اول جملهدر متن سخنا

اين ملت وارد : همچنين در قطعه معنايي ششم جمله . شوند، به اعالميه ها عمل نمي شود، مجهول مي باشد

يز بايد در ديگر کشورها ن: همچنين در قطعه معنايي هشتم جمله  .فاز انتقالي شده است، مجهول مي باشد

آزادي هاي بنيادي محدود شده اند، : در نهايت در قطعه معنايي نهم جمله . نظر گرفته شوند، مجهول است

به غير از اين موارد هيچ نوع مجهول سازي  . اقليت هاي مذهبي مجازات مي شوند نيز مجهول مي باشند

تن نقش مشارکين در گفتمان را ديگري صورت نگرفته است، اين بدان جهت است که بوش قصد آشکار ساخ

به تعبيري ديگر   .را ذکر کرده است.... دارد و همه جا فاعالن و مشارکين گفتمان نظير آمريکا، ايران، کوبا و 

بنابراين فاعالن حامي تروريسم را براي پاسخگويي به   .مي توان گفت بوش از منشا قدرت سخن مي گويد

دادن حکمراني و حکومت آنان به وضوح نام مي برد و در مقابل  عملکردشان و همچنين غير مشروع جلوه

را به علت مشروعيت نظام حکومتي و حکومت دموکراتيک شان ... فاعالن ملت متمدن نظير آمريکا و ژاپن و 

 .به وضوح نام مي برد

 يوجوه دستور .3

آمده است و بوش از منشا  يامر ياست اما در معنا يچهارم اگر چه جمله در وجه خبر ييدر قطعه معنا

 . نديسم تالش نماير و پر از تروريفق ين هايدر سرزم يآزاد يابيدست يخواهد که برا ير ملتها ميقدرت از سا

خواهد که  يآمده اند و بوش از سازمان ملل متحد م يپنجم و ششم جمالت در وجه امر ييدر قطعات معنا
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نهم  يين در قطعات معنايهمچن . ديشتر تالش نمايد بيو اصالح حقوق بشر با ير آزادينظ ياهداف يبرا

حل مشکالت موجود در برمه تالش  يخواهد که برا يهستند و بوش از سازمان ملل و ملتها م يجمالت امر

 .آمده اند يه جمالت به صورت خبريبق . ندينما

 يوجه رابطه ا .9

بوش در قطعات   .و از منشا قدرت و زور، وجه رابطه را دارست ين بار با کمک افعال وجهيمتن چند

ن کار يد و با ايگو يگر سخن ميد ياول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و نهم از جانب ملتها ييمعنا

ت مردم يگران بدون مقبولين قدرت است که از طرف ديا يدارا يعنيکند؛  يقدرت م يادعا يبه طور ضمن

و  يبه آزاد يابيدست يخواهد که برا يگر و سازمان ملل ميد يها حرف بزند و از ملتها  گر ملتيد

کند که ژاپن  ين در قطعه هشتم بوش با قدرت اعالم ميهمچن . نديسم تالش نمايو مبارزه با ترور يدموکراس

 .است ينه مناسبيت گزيامن يت گسترش شورايعضو يبرا

  يانيوجه ب .20

را هشدار  يآزاد يف کشورها جهت تالش برايه ها و وظاياول، بوش فقدان عمل به اعالم ييدر قطعه معنا

در قطعه  ين ويهمچن  .داند يا مين باليران را عامل ايه و اير کوبا، سورينظ يوحشتناک يدهد و نظام ها يم

 يمردم کوبا مدهد و از  يظالم کوبا را هشدار م يکتاتوريمدت و د يطوالن يان حکمرانيششم، پا ييمعنا

هفتم، بوش سکوت سازمان ملل در  يين در قطعه معنايهمچن  .نديآماده نما يآزاد يخواهد که خود را برا

 يين در قطعه معنايهمچن . دهد يل را مظلوم جلوه مييران را مورد انتقاد و اسرايا يت هايبرابر آزار و اذ

هشتم  يين در قطعه معنايهمچن . کا خواستار استيرت مردم آميرضا يهفتم، اصالح حقوق بشر را برا

نهم  ييت در قطعه معنايدر نها  .شود يت متذکر ميامن يت در شورايعضو يمناسب بودن کشور ژاپن را برا

ت قرار داده و يه رهبران کشور برمه توسط سازمان ملل را مورد حمايعل ياقتصاد يم هايد تحرياز تشد

 .دهد يجود کشور برمه ناراحت جلوه مت مويکا را از وضعين آمريهمچن
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 ر من، ما، شما و آنهايکاربرد ضما .22

م، ما پول يکن يفه خود عمل نميما به وظ": ر ما استفاده کرده استياول از ضم ييبوش در قطعه معنا

 . وجود ندارد يو نبود آزاد يهستند که در آنها فقر، گرسنگ ييها منظور بوش از ما کشورها و ملت  ."ميندار

مردم لبنان و افغانستان و : کار برده است ن گونه بهير ما و آنها را ايدوم، بوش ضما يين در قطعه معنايهمچن

ن يلذا بوش ا . ت از آنها دارديحما يبرا يتيک مسئولي ياز ما در خواست کمک کردند و هر ملت متمدن.... 

 يين بوش در قطعه معنايهمچن  .شود يز قائل ميت شونده تمايت کننده و حمايحما يان کشورهايگونه م

م يت خواهيباز هم حما يحقوق بشر يها ما از کارگروه: ن گونه به کار برده استير من و ما را اينهم ضما

و کمک کننده  يحام يدر واقع منظور بوش از ما همان کشورها...... . خواهم  يها م من از همه ملت . کرد

 ييلذا در اکثر قطعات معنا . ر من نشان از قدرت و تکبر و غرور بوش دارديضم يرياست و در مورد بکار گ

 .ان خود و مخاطبانش استيجاد اجماع مين کار ايبوش از جانب جمع سخن گفته است و هدفش از ا

 يونديپ يارزش ها .21

 يم جاديان جمالت را ايم يانسجام زمان "کهيزمان"مکرر واژه  يرياول با بکار گ ييبوش در قطعه معنا

 يانسجام منطق "يهر ملت متمدن"واژه  يريدوم و سوم با بکار گ ييان قطعات معناين بوش ميهمچن . کند

در  يسع "کا يمردم آمر "واژه  يريز بوش با بکار گيهفتم ن ييدر قطعه معنا  .جاد کرده استين جمالت ايب

 يکا، اصالح شورايمردم آمرکاست و خواست يخواست مردم آمر يخواست جهان يعنيانسجام جمالت دارد، 

ن ين ايب "نيهمچن"واژه  يريهشتم بوش با بکار گ ييلذا در قطعه معنا . حقوق بشر توسط سازمان ملل است

 .کند يجاد ميوند اين پيشيپ ييقطعه و قطعه معنا

 ساخت متن .28

 نيدر حل مسائل ب يها سع ملت يها متن سخنان بوش گزارش گونه است، ابتدا بوش با شرح تفاوت

ت و يمتمدن درخواست حما ياز ملتها( دگاه بوش ياز د) سم يترور يدارد، سپس با نام بردن کشورها يالملل

ت يامن ين کشورها از سازمان ملل متحد و شوراياسفناک در ا يت هايکمک را دارد، بعد با اشاره به وضع
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ان سخنان خود با يت در پاينهاانجام دهند و در  ين کشورها اقداماتيه رهبران اين است که عليخواستار ا

 .داند ير ميفق يجهان و کشورها يکا را حاميکا، ملت و مردم آمريناراحت جلوه دادن کشور آمر

 يتعامل يکنترل ها .26

شکل گرفته  يا صورت بنديق تکرار ين کار از طريا  .ر استيدر متن سخنان بوش چشمگ يکنترل تعامل

گر ين و ديمخاطب يميو تکرار مفاه يکند تا در سخنان خود با صورت بند يبوش همواره تالش م . است

ت از يحما"وم و سوم همواره با تکرار واژه د ييبوش در قطعات معنا . ن گفتمان را با خود همراه کنديمشارک

 يمبارزه با کشورها يگر عناصر گفتمان را با خود برايق مخاطبان و دين طريقصد دارد که از ا "مردم

 ييدر قطعات معنا "سازمان ملل متحد"ن با تکرار واژه يهمچن. ديهمراه نما( دگاه  بوشياز د)سم يورتر

  .کا دارديکشور آمر يدر همراه کردن سازمان ملل با خواسته ها يچهارم، ششم، هفتم، هشتم و نهم، سع

تالش دارد تا  يون است که يمکرر در متن سخنان بوش نشان دهنده ا يها ين، وجود صورت بنديبنابرا

 .خود همگام سازد يدئولوژين گفتمان را با ايمخاطبان و مشارک

 (ينيسخنان امام خم)ک يخرد وان دا يليسطح تحل. 2. ب

 :يضمن يداللت ها .2

ر يو طاغوت را غ ير اسالميغ يها ، حکومتيبه داللت ضمن امام خمينيمتن سخنان  .1

 .مي داندمشروع 

ت مردم يکه در آن خواست و رضا ييها ، حکومتيبه داللت ضمن امام خمينيسخنان  .8

 .داند يت نشده باشد را مشروع نميرعا

ر يرا غ( سميده سکوالريپد)است ين از سيد يي، جدايبه داللت ضمن امام خمينيسخنان  .6

 .داند يمشروع م

 .داند يرا مشروع و معتبر م ين حکومت اسالمي، قوانيبه داللت ضمن امام خمينيسخنان  .5
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 :يگريخود و د. 1

ر يطاغوت و غ يها و حکومت يو مشروع را در گروه خود ياسالم يها حکومت، امام خمينيمتن سخنان 

 .دهد يقرار م يگريمشروع را در گروه د

 :ن گفتمانيت مشارکيهو .8

له يهستند که بوس يعادل کسان ي، فقهاامام خمينيدر متن سخنان  (:يحاکمان اسالم)عادل  يفقها

ت يشوند و مشروع يت آراء مردم انتخاب ميکنند و توسط اکثر يجامعه را اداره م ين اسالمين و موازيقوان

 .است ين الهيآنها در عمل به قوان يکارها

م ندارند و در يبه ق يازيهستند که در انتخاب حاکمان آزادند و ن يران کسانيمردم ا :رانيا( ملت)مردم 

 .استم هستند و حکم آنها در انتخاب حاکم نافذ ين سرنوشت جامعه خود سهييتع

 (سخنان جورج بوش ) ک يخرد وان دا يليسطح تحل. 1. ب

 :يضمن يداللت ها .2

ه، ي، سورير کره شماليکتاتور نظيسم و ديترور ي، کشورهايسخنان بوش به داللت ضمن .1

 .داند يم ي، فقر و عدم آزادير گرسنگياسفناک نظ يت هايوضع يران و کوبا را بانيا

خود به سازمان ملل متحد و  يل خواسته هايدر تحم ي، سعيسخنان بوش به داللت ضمن .8

 .و کمک را دارد يهمکار يگر برايد يها ملت

از دغدغه  يکيسم را ير و پر از تروريفق ي، مسائل کشورهايسخنان بوش به داللت ضمن .6

کا در يدر مشروع جلوه دادن دولت آمر يسع يين باز نمايداند و با ا يکا و مردم آن ميکشور آمر يها

 .دارد يالمللن يمحافل ب

 :يگريخود و د. 1

کنند  يم يسم همکاريکا در مبارزه با تروريکه با آمر ييمتمدن و کشورها يها متن سخنان بوش، ملت

، کوبا و برمه را در يران، کره شمالير اينظ يکتاتوريسم و دير و پر از تروريفق يو کشورها يدر گروه خود

 .دهد يقرار م يگريگروه د
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 :گفتمانن يت مشارکيهو .8

داند و  يکتاتور مير و ديفق يکشورها( ملت ) و دلسوز مردم  يکا را حاميسخنان بوش، آمر :کايکشور آمر

گر يد يکشورها يبرا يريم گيشناسد که قدرت تصم يکا را به عنوان قدرت برتر جهان ميگر آمرياز طرف د

 .ز دارديرا ن

است که  يک نهاد بزرگيسازد به عنوان  يسازمان ملل متحد م يکه بوش برا يتيهو :سازمان ملل متحد

کا يآمر يد و همکار و حاميکتاتور تالش نماير و ديفق يکشورها يآزاد يرا دنبال کند و برا يد اهداف بزرگيبا

 .باشد

سم و يمبارزه با فقر و ترور يکا در تالش برايت از آمريو حما يهمکار يکه برا ييکشورها :ملل متمدن

 .کنند يو کمک م يرا همراه يره ويغ

فراوان  يو نبود آزاد يسواد ي، بيکه در آن فقر، گرسنگ ييکشورها :کتاتوريوحشتناک و د ينظام ها

 .ران، کوبا و برمهيه، اي، سورياست مانند کره شمال

ت سازمان ملل يامن يت در شورايعضو يمناسب برا يها از ملت يکيطبق سخنان بوش، ژاپن  :ژاپن

 .است

 ن متونيير و تبيمراحل تفس. ج

گردد تا آشکار شود که متون مذکور از کدام گفتمان  ين متون اجرا ميير و تبين بخش، مرحله تفسيدر ا

گسترده و در روند  يخير تاريک سيگاه آن در يق جايرفته اند و از طرير پذيدر جامعه تاث يانات فکريها و جر

 .ستيچ يبررس يک مبارزه اجتماعي

 متونر يتفس .2

 يند و متعلق به مجموعه هاخيتار يد، گفتمان ها و متون آنان خود دارايگو يهمان گونه که فرکالف م

م و در يدارد که متن را متعلق به کدام مجموعه بدان ين بستگيبه ا ينامتنير بافت بيهستند، تفس يخيتار

 .مينه مشترک و مفروض بخوانين، زميان مشارکيز را ميجه چه چينت
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ز يف و نيمتون انتخاب شده از مرحله توص يصور يها يژگيج حاصل از ويبخش با توجه به نتا نيدر ا

امام  يجار يق با گفتمانهايان متن مورد مطالعه تحقيم ينامتنير بين، در مرحله تفسيمحقق ينه ايدانش زم

وه يمتن و ش يصور يها يژگين با توجه به وين محققيبنابرا  .کند يجاد ميوند ايدر سطح جامعه پ ينيخم

ن آن را يکه محقق) ييا تکثرگراي يرا متاثر از گفتمان جامعه مدن امام خمينيمتن، سخنان  يريتفس يها

که )و گفتمان توطئه  ييو متن سخنان بوش را متاثر از گفتمان انحصارگرا( نامند يم ييگفتمان اقتدار گرا

 .باشد يم( نامند يت ميو آمر يين آن را گفتمان قدرت گرايمحقق

 يو بوش داراخميني متن سخنان امام  دوگانه در ينه ايزم يها شود گفتمان يهمان طور که مالحظه م

که گفتمان  يبه طور . هستند يخيو تار ي، اجتماعياسي، سيفرهنگ ينه هايدر زم يتقابل يکرديرو

گفتمان گذشته را ن يا  .د گذشته استيت در صدد بازتوليو آمر ييا همان گفتمان قدرت گراي ييانحصارگرا

از گذشته را مخرب دانسته و با  ين گفتمان هر گونه نقد جديا . پردازد يدانسته و به تقدس آن م ييطال

ت مجاز يد آمريبازتول يحفظ و حت ين گفتمان، خشونت برايدر ا  .رديگ يآن را م يمتفاوت جلو يوه هايش

 يگاه و شانياچ جيدگاه هين دينه تنها در ا لفانهاست، مخا يخود يفقط برا يدگاه آزادين ديدر ا  .است

 يه آنها را مجاز ميدگاه دشمن زا بوده و خشونت علين ديا  .شوند يسته ميشه با سوءظن نگريندارند بلکه هم

  .شود ين صواب محسوب ميها ع ير خوديگران و غيد يان، حذف و نابودينش قدرت گرايدر ب  .داند

به  يو ارادت شخص يد پرور است بلکه خواهان وفاداريها پدرساالرو مرت نه تنيو آمر ييگفتمان قدرت گرا

د قانون ي، در صدد بازتولييا همان اقتدار گراي ييدر مقابل گفتمان تکثر گرا . ت استيرهبر و ذوب در وال

ن يا . قابل نقد است يعبرت و درس آموز ين گفتمان، گذشته برايدر ا  .است يو حقوق شهروند يمدار

 .، ص2873 ،بهرامپو) است  يمياست معتقد به حقوق ترم ييو خشونت گرا که مخالف خشونت گفتمان،

106.) 

 ييکشورها يتوان استدالل کرد که در متن سخنان بوش، هدف کسب قدرت و نابود ين جهت ميبه هم

در ب ين ترتيبه ا . نداشته است يمشخص يچ خاستگاه اجتماعيره بوده است و هيران، کوبا و غير اينظ

 يآن را نظام ها ياسفناک که بان يت هاير وضعييبر تغ يموجود، بوش ضمن پافشار ينه ايزم يها گفتمان
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خشونت و  يدئولوژيد کننده ايست، توليائل نت قيآنها مشروع يپندارد و برا يران ميچون ا يوحشتناک

با استفاده از گفتمان  ينيگر در متن سخنان امام خمياما از طرف د . گر استيد يکشورها ينابود

 يهمه کشورها حق آزاد يپنداشت برا يقت ميو حق ياقتدارطلبانه و تکثرگرا که خود را منشا صداقت، راست

، مشارکت شهروندان، حقوق مردم، ير جامعه مدنينظ يمي، مفاهينيلذا، در گفتمان امام خم  .قائل بود

 .   شود يده نميد ينيبوده و تبادار  يمعن يه حکومت اسالميت مردم در سايخواست و رضا

 گفتمان توطئه .1

که  يبشر يزندگ يده هايدادها و پديل رويه و تحليتجز ياست برا يميگفتمان توطئه، چهارچوب و پارادا

، ياسيس يده ها در عرصه هايدادها و پدين گونه رويبر اساس آن تنها عامل موثر و رقم زننده سرنوشت ا

و  انه توطئه گران يد و غالبا مخفيپل يپنهان، اقدامات و نقشه ها يها و دست ي، فرهنگي، اقتصادياجتماع

دن به يرس يتوطئه گراند که برا يها پنهان و کانون يها، انجمن ها افراد و گروه يبزرگ، برخ يکشورها

 (. 11 .، ص2831، يغفار) اهداف شوم خود در تالش و تکاپو هستند 

در  يو يحام يکا و کشورهايت گرفته تا آمريامن يالملل از شورا نيدر متن سخنان بوش عرصه روابط ب

 . ره هستنديه و غيران، سورير اينظ ييصدد مخدوش کردن عزت و اقتدار کشورها

ه از نقش توطئه گران در يپا يغالبا ب يپندار ياست که بر مبنا يو ذهن ينييگفتمان توطئه، آن روش تب

 (.11.، ص2831، يغفار)رد يگ يده ها و رخدادها شکل ميل پديتحله و يشان بر اساس تجزيذهن توطئه اند

 : شود يل ميتشک يگفتمان توطئه از سه رکن اصل

شود  ياطالق م ينهان و آشکار يها ها و کانون روها، کشورها، افراد، گروهيتوطئه گران، به ن .2

 ينيق و شواهد عيتوطئه بر عهده دارند اما مصاد يرا در تئور يو توطئه گر ينيکه نقش توطئه چ

کا به يدر متن سخنان بوش، آمر  .جوامع و کشورها متفاوت است يتوطئه گران با توجه به تفاوتها

 .شوند يم يره معرفيران، کوبا و غير اينظ ييه کشورهايعنوان توطئه گران عل

افراد،  يتوطئه باوران به برخ. دهند يل ميرکن دوم گفتمان توطئه را توطئه باوران تشک .1

ز يرامونشان و نيع پين حوادث و وقاييبل و تيشود که در تحل يها گفته م ها و جناح ها، کانون هگرو



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

 

و توطئه  ينياز توطئه چ يدارند و حوادث را ناشتاکبد دادها يده ها و رويح پدير و توضيدر تفس

جزء ت يامن يکا و شورايآمر يحام يها در متن سخنان بوش، ملت . دانند يتوطئه گران م يپرداز

 .توطئه باوران هستند

در استنتاج ها و  . ل و مفروضات گفتمان توطئه استيتحل يرکن سوم گفتمان توطئه، مبان .8

 يعلم يو روش شناخت يط و مراحل متداول در روش شناسين گفتمان توطئه شراييتب يچگونگ

وه استدالل فرد معقول يوه استدالل فرد دچار توهم و توطئه باور با شيشود و اساسا ش يت نميرعا

ه مفروضات خاص يبر پا يبر توطئه باور يمبتن يل هايه و تحليتوطئه باوران در تجز . متفاوت است

خ يها و باورها که توطئه عامل محرک تار ن فرضياز جمله بر اساس ا  .پردازند ين مسائل مييبه تب

 يز تصادفيچ چياست، هاست، هدف به دست اوردن قدرت است، سود بردن نشانه دست داشتن 

 .(18 .، ص2831، يغفار) بنده است ينکه ظاهر امور فريافتد و ا ياتفاق نم

بوش با اشاره  . بر توطئه استفاده شده است يل مفروضات مبتنيوتحل يدر متن سخنان بوش، از مبان 

کسب  ياسفناک، در صدد است که برا يت هاير وضعييوحشتناک، تغ يمانند نظام ها يبه واژگان

ز در بر داشته يگر کشورها را نيتالش د يو آزاد يت از دموکراسيشتر به نام حمايقدرت و منافع ب

 .باشد

 نييتب: يند اجتماعيها به عنوان فرآ ت دولتيگفتمان مشروع .8

اين سطح از   .آخرين سطح تحليل گفتمان است فرکالف مرحله يا سطح تحليلي تبيين سومين و از نظر     

در اين سطح روابط بين اعمال گفتماني و زمينه هاي اجتماعي،   .تحليل را فرکالف، تحليل اجتماعي مي نامد

به عبارت ديگر در اين سطح تحليلي، متن به منزله يک گفتمان   .سياسي و تاريخي متن تحليل مي شود

تماعي مورد تجزيه و تحليل قرار مي بخشي از فرآيندهاي توليد و تفسير گفتمان و همچنين يک عمل اج

 . گيرد

ش و نافذ بدون حکم مردم در انتخابشان يص صالح خويمردم در تشخ ييبر توانا ينيگفتمان امام خم

ت آراء يق اکثريرا که از طر ييها ران دارد و حکومتيا ياسالم يک بودن حکومت جمهوريداللت بر دموکرات
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 . داند ير مشروع ميکنند را حکومت طاغوت و غ يعمل نم ينيو د يهن الين نشده باشد و به قوانييمردم تع

انت و ين ديوند بيک و پيدموکرات يو نهادها يو استقرار جامعه مدن يگر، گسترش قدرت مدنيد ياز طرف

به  ين جمهوريوند بين با پيهمچن . داند يران ميا ياسالم يت حکومت جمهورياست را نشانه مشروعيس

ت و يبر مشروع ين الهيبرتر بودن فرام يبه معنا ين سرنوشت خود و اسالميينقش مردم در تع يمعن

 .دينما يد ميران تاکيا ياسالم يتداوم حکومت جمهور يکارآمد

چون مردم  ييدر جهان و به نام طرح شعارها ياسياما در مقابل گفتمان بوش با هدف کسب قدرت س

گر را يد يدر کشورها يو مشارکت مدن ياسيآنکه دغدغه توسعه س شيش از پيو ب يخواه يو آزاد يمحور

ر يبه کار گرفته شده نظ يها و ابزارها ته و روشافي يت بر جامعه مدنياولو ياسيداشته باشد، کسب قدرت س

 . موثر بوده است ياسيز در حفظ قدرت سيه کشورها نياستثمار و جنگ عل

ره يران و کوبا و غير اينظ يوحشتناک يک بودن نظام هايدموکراتر ياز غ يز گفتمان بوش قرائتين ياز طرف

و مشروع جلوه دادن  ين المللين کشورها در محافل بين قرائت مخدوش کردن چهره اياز ا يدارد که قصد و

 ياسي، سياقتصاد يم هايتحر يريدر گفتمان خود بر بکار گ ياز طرف . جهان دارد يها ان ملتيخود در م

 .کا داردياالت متحده آمريکشور ا ييه خشونت گراين نشان از روحيد دارد که ايگر تاکيد يه کشورهايعل

 شنهاداتيو پ يريجه گينت

از  تيحکا يآن، توسط افکار عموم يريباورپذ زانيموردنظر و م يها گفتمان، موضوعات و سوژه ليدر تحل

 يگفتمان به معن ليتحل ياسيس اتيمطابق ادب. دارد ياسيس يها گزاره اي يسخنران تيعدم موفق اي تيموفق

 ها و سپس جمع گزاره نيب يو رابطه منطق يسخنران ايمتن  کيدر  يزبان يها و گزاره ريضما يروش بررس

 .باشد يم ،يريگ جهيو نت يبند

 يو بوش دارا ينيدوگانه درمتن سخنان امام خم ينه ايزم يها گفتمان شدهمان طور که مالحظه 

ر متون سخنان يبا توجه به تفس. هستند يخيو تار ي، اجتماعياسي، سيفرهنگ ينه هايدر زم يتقابل يکرديرو

ت يو آمر ييو گفتمان قدرت گرا ينيامام خم ييان گفتمان تکثر گرايسه ميو جورج بوش و مقا ينيامام خم

 (:  102 .، ص2873بهرامپور، ) است ل استخراج شده يذ يدو وجه يها جورج بوش مالک(  ييانحصار گرا)
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 ييگراتکثرو  ييقدرت گرا يسه گفتمان هايمقا: کيجدول شماره 

 ييگفتمان تکثر گرا تيو آمر ييگفتمان قدرت گرا

 يميحقوق ترم  يهيحقوق تنب

 يحق شهروند  ير خوديو غ يخود

 حق  فيتکل

 ييخشونت زدا  س خشونتيدقت

 تساهل و مدارا  و حذف ينابردبار

 يهمگان يآزاد  ما يبرا يآزاد

 ييتکثر گرا  ييانحصار گرا

 ييضابطه گرا  ييرابطه گرا

 يمشارکت مدن  يمشارکت توده ا

 انيهمه جهان يجهان برا  ما يجهان برا

 

متن سخنان جوروج  درنمود که  يريجه گين نتيتوان چن يدوگانه آنها م يها حال با توجه به گفتمان

، تالش داشت کايسم مورد نظر آمريمبارزه با ترورر د يهمکار يگر برايد يها ملتبا دعوت از  يبوش، و

و مشروع بودن دولت خود را در  بقبوالند يبه افکار عموم کايآمر يجمهور سيخود را در مقام رئ اتيادب

گونه  ني، اودانه و جنگ طلبانه خيکجانبه گراي يها استيس لي، اما به دلجلوه دهد ين الملليمحافل ب

بوش با  نيهمچن  .شباهت دارد ييت نمايت  و مشروعيانه و آمريگفتمان قدرت گرابه  شترياظهارنظرها ب

از  ياقتدار و مشروع بودن دولت برخاز  يتالش کرد تا بخشه،کوبا و برمه يسور ران،يافغانستان و ا طرح مسئله

لذا جورج   .دولتش قرار دهد يطلب و جنگ ييگرا جانبه کي استيالشعاع س را تحت رانير اين کشورها نظيا

آزاد،  يکشور ها يخواهان نابود قتيدر حق بلکه استسم يمبارزه با ترورخواهان  بانهينه تنها عوام فر بوش

 . است رهيغ و يشمال رهک هيسور ران،يا ياسالم يمانند جمهور زين يو ضد استعمار يمستقل، مل
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به حکومت، مردم نقش  يده تياسالم در مشروع گاهي، صرف نظر از جاينيخم امام دگاهيددر مقابل و از 

 شهيمردم، جوهر اند يحکومت بر آرا يملت و اتکا يرا  .دارند ياسيبه نظام س تيمشروع يدر اعطا يمستقل

د يملت است، مو يزان، راينکه ميدر مورد ا امام خمينيش ي، به عنوان مثال فرمااست ينيامام خم ياسيس

، مشارکت شهروندان، حقوق ير جامعه مدنينظ يمي، مفاهينين در گفتمان امام خميهمچن . ن مطلب استيا

 سخناندر   .شود يده نميد ينيدار بوده و تبا يمعن يه حکومت اسالميت مردم در سايمردم، خواست و رضا

نبوت به عنوان  يخيسو و ضرورت وجود تار کياز  شيسرنوشت خو نييدرباره حق مردم در تع امام خميني

 از منظر  .شود يمطرح م استيو س نيد انيم يديجد ونديپ گر،يد ياز سو انسان به سر منزل مقصود تيهدا

 ستين ميرژ يشکل حقوق نيا امام خمينيبه نظر   .حکومت است يمسئله مهم محتوا امام خميني سخنان

را در نظر گرفت و آن به  ياسالم يجمهور کي توان يم عتاًيطب  .آن مهم است يدارد، بلکه محتوا تيکه اهم

 يو تقوا ادهاسرشار از استعد يا جامعه ياسالم ما را به ترق ليشناخت اص م،يکن ياست که فکر م نيخاطر ا

همان مفهوم  دهد، يارائه م يکه از جمهور يريحال تفس نيبا ا . کند يم ييراهنما يو عدالت اجتماع يانسان

 يجمهور نياست؛ لکن ا ياست که همه جا جمهور ييعنابه همان م يجمهور . است تيمعمول از جمهور

 ياما جمهور . ياسالم يحکومت جمهور کي ؛است که قانون اسالم است يمتک يا يقانون اساس کيبر 

ش عبارت است از يقانون اساس نکهيا ياست و اما اسالم، برا يمردم متک تياکثر يبه رأ نکهيا يبرا ياسالم

شکل آن غافل کرده  تيرا از اهم شانيحکومت ا يبر محتوا ديکه تاک ستين طور نيا نيبنابرا . سالمقانون ا

را براساس اصول  ياسيو مشارکت مردم در امر س يجمهور سيضرورت تاس يحت امام خمينيباشد؛ البته 

 . دهند يقرار م ديمورد تاک يشرع

 . باشد يقابل استفاده مران يا ياجتماع يها فرکالف در مطالعه گفتمان يروش انتقاد سندگانينوبه نظر 

فوکو و روش ( يتبار شناس) ينه شناسيريکرد ديند با استفاده از روينما يشنهاد ميپ سندگانينون يهمچن

بعد از انقالب  ياست جمهورير يران دردوره هايدر گفتمان دولتمردان ا يفرکالف مطالعه جامع يانتقاد

 و ارزش ياسي، عناصر و فاعالن سينه ايزم يها به گفتمان يتر ، نگاه روشنيقين تحقيبا چن  .رديانجام گ

ران را يدولتمردان ا يها توان گفتمان ين ميهمچن . م داشتيران خواهيا ياسالم يدر جمهور يگفتمان يها
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در آنها حاکم است را  يکه صرفا مردم ساالر ييگر در کشورهايبا دولتمردان د ينيد يدر مورد مردم ساالر

 .سه نموديگر مقايکديو با  مطالعه
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