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چکیده
پس از حدود نیم قرن از مطرح شدن رهیافت گفتمانی در حوزه علوم اجتماعی و سه دهه
بهرهگیری از این رهیافت در پژوهشهای س یاس ی در ایران ،انجام پژوهشی در مورد این
پژوهشها ض روری به نظر می رسد .بر این اساس ،در این مقاله این سؤال مطرح شده که
پژوهش های مبتنی بر رهیافت گفتمانی در ایران دارای چه گرایش هایی در سطح نظری و
مضمونی بوده و دچار چه کاستی ها و چالش هایی هستند؟ در پاسخ به این پرسش تالش
ش ده تا با فراتللیل حجم نمونه ای ( 105مورد) از پژوهش های سیاسی مبتنی بر رهیافت
گفتمانی و گرایش های نظری و تنوع موض وعاو و مض امین غالب آن در پژوهش های
ایرانی نش ان داده ش ود .هم نین یافتههای پژوهش نش ان میدهد که این پژوهشها در
دوس طح میزان انطباق دقیق این پژوهشها با رهیافت گفتمانی و نیز نقدهای وارده بر این
رهیافت در سطح جهانی دچار آسیبها و چالشهایی هستند.
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مقدمه
رهیافت گفتمانی در حوزه علوم س یاس ی تأثیراو و تلوالو گس ترده ای را در پی داش ته است.
توجه و تمرکز بر حوزه معنا که امروزه در پژوهش های س یاس ی جایگاه برجسته ای یافته است از
پیامدهای ورود رهیافت گفتمانی در مطالعاو س یاس ی است .این رهیافت توانسته است بر دانش
پژوهش گران در حوزه سیاست بیفزاید و حوزه های مطالعاتی جدیدی را به روی ملققان بگشاید
که در رهیافتهای مسلط پوزیتویستی به آن حوزهها توجه نمیشد.
یاکوب تورفینگ در بررس ی وود از وض عیت رهیافت گفتمانی در رش ته علوم سیاسی در
کش ورهای ملتلا اروپایی مینویس د « :تا حدود  51س ال پیش نظریهپردازان گفتمان بس یار
کم تعداد بودند .5آنها به مثابه گروهی حاشیه ای به دیده تلقیر و انکار نگریسته می شدند .امروزه
این تصویر بهطرز چشمگیری تغییر کرده است و این نظریه در میان استادان و دانشجویان دارای
ملبوبیتی فراوان ش ده اس ت و گرایش ی کاماله به رس میت شناوته شده در علوم سیاسی است.
نظریه گفتمان اکنون برنامه آموزش ی مدرس ه تابس تانی وار وود را در کنس رس یوم اروپایی
تلقیقاو س یاس ی ( 1)ECPRبرگزار میکند و در بس یاری از کنفرانسهای معتبر رش ته علوم
سیاسی پنل های وار وودش را دارد .این تغییر وضعیتی است که تنها تا یک دهه قبل دور از
تصور بود)Torfing, 2005: 2( ».
رهیافت گفتمانی به دالیل متعددی در ایران نیز با اس تقبال و گسترش سریعی مواجه شد و
طی بیش از دو ده ه اویر عالوه بر ترجم ه بس یاری از آثار متعلق به بنیانگذاران این رهیافت
(بنگری د ب ه :فوکو 53۱3 ،538۱ ،5383 ،5385 ،5338؛ الکالئو و موف ه 53۱1؛ موف ه53۱3؛
فرکالف533۱؛ ون دای ک533۱؛ هوارث )53۱3ب اع ت تولی د انبوهی از مق االو ،کت اب ها و
تلقیقاو دانش گاهی از س وی دانش گاهیان و پژوهش گران ایرانی ش د (برای نمونه بنگرید به:
تاجیک 53۱3 ،5388 ،5383؛ غالمرض ا کاش ی 5381 ،5385 ،533۱؛ فیرحی 5385؛ فرقانی
5383؛ س لط انی 5381؛ قجری  ،5383حس ینی زاده 53۱0؛ جمیل ه ک دیور 5338؛ دهقانی
فیروزآبادی 53۱1 ،5388؛ ک ویان 5383؛ ادیبزاده 5338؛ نظری .)5383
 .5تاریخ انتشار کتاب سال  1001است.
2. Europan Consortium of Political Research
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رهیافت گفتمانی به رغم دس تاوردهای فراوانی که در حوزه علوم انس انی و اجتماعی داشته
اس ت ،از بدو پیدایش با تردیدها و انتقاداتی از س وی

احب نظران معتبر علوم انس انی و

اجتماعی مواجه بوده اس ت .مهمترین این انتقادها این است که این رهیافت نمیتواند به تنهایی
دربرگیرنده همه ابعاد و س ویه های واقعیت های انس انی و اجتماعی باش د .رهیافت گفتمانی
اگرچ ه برای تللیل وجوه معنایی و گفتمانی امور اجتماعی یعنی جایی که اعمال قدرو بعدی
گفتمانی دارد ،مناس بت دارد و می تواند تللیل دقیقی از نقش معنا و زبان در اعمال قدرو و
سلطه ارائه دهد ،اما نمی تواند فرایندهای اجتماعی و سیاسی را در کلیت آن تبیین کند زیرا همه
ابعاد و وجوه زندگی جمعی از جمله در حوره س یاس ت ،از جنس گفتمانی نیستند ،لذا از نظر
منتق دان در رهی اف ت گفتم انی ،از فراین دهای اجتماعی کالن (فرایندهای غیرگفتمانی) غفلت
میشود (.)Jessop 1982 , Mouzelis 1988
کاربرد رهیافت گفتمانی در حوزه پژوهش های س یاس ی در ایران طی دو دهه اویر آن نان
س ری و گسترده بوده که گویی به نوعی «مد پژوهشی» تبدیل شده است تا جایی که امروزه با
نوعی تورم و اش باع ادبیاو در این زمینه روبرو هستیم 5.با وجود این ،هم نفس استقبال شدید
دانش گاهیان و پژوهشگران ایرانی سیاست از این رهیافت و هم کیفیت بسیاری از پژوهش های
مبتنی بر آن همواره با اما و اگرها و تردیدهائی مواجه بوده است .در این مقاله به منظور دستیابی
به یک ارزیابی ملققانه از چند و چون رواج این رهیافت و کم و کیا پژوهش های س یاس ی
مبتنی بر آن در ایران کوش ش وواهد شد به این پرسش پرداوته شود که «پژوهش های سیاسی
مبتنی بر رهیافت گفتمانی در ایران چه ویژگی ها ،گرایش ها و دس تاوردهایی داش ته و با چه
مش کالو و نارس ائیهائی مواجهند؟» .برای پاس خ به این پرس ش تالش میش ود با توجه به
ادبیاو جهانی رهیافت گفتمانی ویژگی ها و کاس تی های کاربرد این رهیافت در پژوهش های
سیاسی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.
 .5در سطح جهانی نیز رواج مُدگونه رهیافت گفتمانی با انتقاد بروی احبنظران مواجه شده است .برای مثال پری اندرسون
زیادهروی در تلقی گفتمانی از امور را با عنوان «تورم گفتمان» مورد انتقاد قرار داده است (ایگلتون.)31 : 5385 ،
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الف .مبانی مفهومی و نظری :نگاهی به تنوع نظریهها در رهیافت گفتمانی
پژوهش حاض ر پژوهش ی اکت ش افی اس ت و به دنبال آزمون فرض یه ای مش لم مبتنی بر
نظریه ای مشلم نیست .بنابراین ،در این گفتار ،به جای ارائه چارچوب نظری ،تالش میشود
مبانی مفهومی و نظری رهیافت گفتمانی با ارجاع به آثار نمایند گان ا

لی این رهیافت ارائه

شود.
رهیافت گفتمانی در بس تر رش ته ها و پارادیم های متعددی شکل گرفته و تکامل یافته است.
نطفه های اولیه این رهیافت در رشته زبان شناسی شکل گرفت اما در این رشته متوقا نماند و
با فا له اندکی بهواسطه متفکرانی مانند فوکو و دریدا وارد حوزه مطالعاو اجتماعی و سیاسی
ش د .این مس یر متفاوو که از اروپای قاره ای به ویژه فرانس ه آغاز ش د و گس ترش یافت،
ریش ههایش به فلسفه زبان ،پساساوتارگرایی ،پدیدارشناسی و هرمنوتیک بازمیگردد (پوینتون،
 .)11 :5388ب ه طورکلی ب ا بررس ی در رهی افت ها و مواض

متنوع و بالقوه گی کننده در

رهیافتهای گفتمانی میتوان دو نگرش کلی را شناسایی نمود:
 .0رهیاافات های زبان محور -خرد :در مجموعه رهیافت های زبان ملور -ورد ،گفتمان
اس اس اه در معنای ملدود زبان شناوتی و به مثابه کاربرد بالفعل زبان توسط افراد درون تعامالو
زبانی (سلن و گفتار) تعریا میشود .دامنه رهیافتهای گفتمانی که نگرشی زبانملور و ورد
به گفتمان دارند را میتوان از زبانشناسی (تللیل گفتمان ساوتارگرا و تللیل گفتمان نقشگرا)
ت ا تللی ل گفتمان انتقادی (که به تللیل کارکرد ایدئولوکیک زبان می پردازد) مش اهده نمود.
هم نین اشکال گوناگونی از تللیل مکالمه ( Schegloff and Sacks, 1993; Sinclair and

 )Coulthards, 1975; Alkinson and Heritage, 1984ک ه در چ ارچ وب روش
جامعه شناوتی اتنومتدلوکی انجام شدند و نیز روان شناسی گفتمانی ( Labov and Franchel,

 )1977; Potter and Wetherell, 1987ذیل این نگرش به گفتمان تعریا میشوند.
وج ه اش تراا تم ام این رهی اف ت ها که ذیل عنوان رهیافت های ورد و زبان ملور قرار
می گیرند ،به رغم تفاوو هایش ان ،در این اس ت که گفتمان را پدیده ای تماماه زبانی می دانند و
به طور مش لم آن را کاربرد بالفعل زبان (گفتاری یا نوش تاری) در بافتی مش لم تعریا
میکنند .بهتعبیر پنیکوا در این رهیافتها گفتمان کوچکتر از زبان اس ت و بهعنوان پدیده ای
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زبانی ،جزئی از زبان است و در زیرمجموعه زبان قرار میگیرد( 5نک پنیکوا5338 ،؛ هم نین
نک سلطانی.)30-12 :5388 ،
باتوجه به تعریا زبان ملور از گفتمان در این رهیافت ها ،طبیعتاه تللیل گفتمان نیز تللیل
همین گفتگوه ا و تعامالو ورد زبانی اس ت تا بر اس اس آن نلوه برس اوت واقعیت ها،
هویتیابیهای مش ارکتکنندگان در گفتمان و روابط مشارکتکنندگان مورد تللیل قرار گیرد.
بنابراین آن چنان که ویوین بر می گوید« :تللیل گفتمان در رویکرد های ورد ،ش امل مطالعه
تجربی متون نوش تاری و گفتاری است و از زاویه مطالعاو زبانی به تللیل گفتمان می نگرند».
(بِر )۱۱ : 53۱8 ،این رهیافت ها چون عموماه از زبانشناسى سرچشمه میگیرند ،دارای ابزارهاى
کارآمدى براى تللیل متن (گفتاری -نوشتاری) هستند.
 .2رهیافت های معنا محور-کالن :در رهیافت های معنا ملور -کالن (ش امل رهیافت
فوکویی و رهیافت الکالئو و موفه) بروالف رهیافت های زبان ملور -ورد ،تعریا گفتمان
زبان ملور نبوده و قابل تقلیل به س لن و گفتار نیس ت؛ بلکه گفتمان ساوتار یا مجموعه ای
نظام مند از معانی است که واقعیت و ابژه ها را به شیوه ای وار بر می سازند؛ دانش و تجربه
را بهگونه ای نظاممند ساماندهی میکنند و اعمال ،افکار ،نهادهای اجتماعی و ...را در برگرفته
اس ت .در این مفهوم پردازی ها ،گفتمان مفهومی انتزاعی است و به مثابه پدیده ای تماماه زبانی
تعریا نمی ش ود  .ب ه تعبیر پنیکوا « گفتم ان ب ا این مفهوم ب ه زب ان یا کاربردهاى زبان
بازنمى گردد؛ بلکه اش اره به طرق س ازماندهى معنا دارد .گفتمان ها درباره ولق و تلدید
نظام هاى قدرو /دانش ى هستند که ما در میانشان جایگاه سوکه را اتلاذ مى کنیم( ».پنیکوا،
 )585 :5338در اینجا گفتمان بهعنوان نظام یا ساوتاری نشانه ای– معنایی (نظام دانش یا افق
هس تی ش ناوتی) تعریا می ش ود که تجارب ،ش ناوت و ادراا ما را در بر گرفته اس ت و
هویتها ،روابط و امور درون آنها ولق میش ود .در این تعریا گفتمانها توسط افراد تولید
 .5در زبان انگلیسی برای اشاره به این تعریا و مفهوم از گفتمان (بهمثابه کاربرد بالفعل زبان توسط افراد) در پژوهشهای گفتمانی ،واکه
( )discourseبا حرف  dکوچک میآید که به ورو جم نیز بهکار میرود (.)Kampf, 2000: 5( )discourses
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نمی ش وند؛ بلکه این گفتمان ها هس تند که افراد را در بر گرفته اند و هویت ها و مناس باو
اجتماعی را تولید میکنند.5
اس اس اه تمرکز تللیل گفتمان در رهیافت های معنا ملور -کالن ،نظر به مفهوم پردازی
متفاوتش ان از گفتمان ،با تللیل گفتمان های رای در رویکردهای زبان ملور متفاوو است و به
تللیل تعامالو زبانی (گفتاری -نوشتاری) نمی پردازند .در این رهیافت ها ،داده های زبانی فقط
نمودهایی از گفتمان تلت بررسی هستند ازجمله در رهیافت فوکویی به مثابه یکی از بارزترین
نمودهای این نلله ،بروالف رویکردهای ورد و متن ملور ،مجموعه ای از گزاره ها و ادعاهای
معرفتی (رکیم های دانش) ،کنش ها ،نهادها ،روابط قدرو و بس یاری دیگر از داده های زبانی و
غیرزبانی و نیز امور مادی و غیرمادی جلوه هایی از یک گفتمان کالن هس تند که به جامعه نظم
می بلش ند و فوکو در تللیلهایش در راس تای کشاکردن این گفتمانها آن را مورد تللیل و
مطالعه قرار میدهد (ترنر.)553-55 :5388 ،
در نظریه گفتمان الکالئو و موفه نیز تللیل منازعاو و ستیزهای گفتمانی بر سر تثبیت معنا
و تعریا واقعی ت ه ا و امور ک انون تمرکز را تش کیل می دهد .در این رویکرد گفتمان های
هژمونیک هویت ها و واقعیت های س یاس ی -اجتماعی را تعریا کنند .فرایند ش کل گیری و
هژمونی ی ابی و بی قراری این گفتم ان ها و تللیل غیریت س ازی ها و تللیل مفص ل بندی
س اوتارهای نش انه ای در گفتمانها ازجمله تمرکز مطالعاو در این رویکرد است ( Howarth

.)et al., 2009: 5-8
بنابراین به طور کلی می توان رویکردهای متفاوو در تعریا گفتمان و تللیل گفتمان را در
امتداد یک پیوستار مرتب کرد .پیوستاری که در یک سوی آن با رویکردی زبانشناوتی ،نگرشی
ورد و تعریفی ملدود از گفتمان به مثابه زبان به کاررفته در تعامالو و ملاوراو قرار می گیرد
و در س وی دیگر آن با رویکردی پس اس اوتارگرا ،نگرش ی کالن و تعریفی موس ا از گفتمان
بهمثابه مجموعهای از نظامهای معنایی که برس ازنده تمامی امور و مناس باو جامعه اس ت ،به
دست داده میشود.
 .5این مفهوم پردازی از گفتمان در زبان انگلیس ی عموماه با حرف  Dبزرگ میآید و به

ورو مفرد بهکار می رود .در این نگرش به

گفتمان ،بهتعبیری گفتمان بزرگتر از زبان است و تمامی امور زبانی و غیر زبانی را در بر میگیرد (.)Kampf, 2000: 5
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ب .روش پژوهش
با استفاده از روش فراتللیل میتوان به مروری نظاممند و انتقادی در قبال مجموعه پژوهشهایی که
در ق ال ب رهیافت گفتمانی در ایران

ورو گرفته اس ت ،دس ت یافت .روش فراتللیل در

زیرمجموعة مطالعاو نظامیافته قرار میگیرد  .پژوهش های انجامش ده در یک زمینة وار معمواله
پراکنده و بی ارتباط با یکدیگرند اما فراتللیل آن ها ما را قادر می سازد به نسبت ،ارتباط و معنی کلی
آن ها دس ت یابیم .روش فراتللیل به طور کلی به دو نوع کمای و کیفی تقس یم می شود .فراتللیل
کمای ک ه آن را مط العاو ادغامی نیز می نامند از ماهیتی کمای برووردار اس ت و تالش دارد تا به
وال ه بندی و ادغام آماری نتای مجموعه ای از تلقیقاو بپردازد و روابط تازه ای را کشا نماید.
در فراتللیل کیفی هدف پژوهش اس تلراج مض امین و گرایش او غالب در مجموعه پژوهشهای
مورد نظر اس ت ( .)Given, 2008در پژوهش حاض ر ،که از نوع کیفی اس ت ،تالش وواهد ش د
مجموعه پژوهش های انجام ش ده در چارچوب رهیافت گفتمانی در رشته علوم سیاسی در ایران ،از
للاظ موضوعاو و مضامین آنها؛ نگرشها ،رهیافتها و روشهای بهکارگرفتهشده و نیز یافتهها و
دستاوردهای برآمده از آنها با رویکردی انتقادی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

 .0جامعه آماری و انتخاب نمونه پژوهش
در این پژوهش به منظور دس تیابی به تص ویری جام

از وض عیت نگرش های گفتمانی در

پژوهشهای س یاس ی ،کلیه پژوهشهایی که طی دو دهه اویر از س وی دانشگاهیان ایران (اعم از
اس تاد و دانش جو) در قالب کتاب ،مقاله ،رس اله دکترا و پایاننامه ارش د انجام ش د هاند ،شناسائی
ش دند .جامعه آماری پژوهش با اعمال دو ملدودیت زیر تعیین ش د :نلس ت اینکه آثار نظری
رف از فرایند پژوهش کنار گذاشته شدهاند و فقط پژوهشهای تجربی مورد تللیل قرار گرفتند.
دوم این که پژوهشهائی که به طور مس تقیم با رش ته علوم سیاسی مرتبط نبودهاند ،نظیر مطالعاو
گفتمانی در حوزه ارتباطاو مطالعاو زنان نیز از دایره جامعه آماری تللیل بیرون گذاش ته شد ند.
به عبارو دیگر فقط پژوهش های تجربی که در حوزه علوم س یاس ی

ورو گرفته و در قالب

مقاالو مندرج در فص لنامه های تلصصی و یا پایان نامه ها و رساله های دانشجوئی منتشر شده اند،
در دستورکار فراتللیل قرار گرفت.
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پس از اعمال ملدودیتهای یادش ده ،در راس تای ش ناس ایی و گردآوری مناب مدنظر ،کلید
واکههای «گفتمان و س یاس ت»« ،گفتمان س یاس ی»« ،زبان و سیاست»« ،زبان سیاسی»« ،گفتمان و
قدرو»« ،زبان و قدرو» در پایگاههای اطالعاتی معتبر ذیل مورد جستجو قرار گرفتند:
 .5جویشگر فارسی علم نت؛  .1پورتال جام علوم انسانی؛  .3سازمان اسناد و کتابلانه ملی
جمهوری اس المی ایران؛  .8بانک اطالعاو نش ریاو کش ور (مگیران)؛  .1پایگاه اطالعاو
علمیجهاد دانشگاهی ()SID؛  .2پایگاه مجالو تلصصی نور (نورمگز)؛  .3پژوهشگاه علوم و
فناوری اطالعاو ایران (ایران داا؛  .8جس ت و جوگر گوگل و گوگل اس کالر؛  .۱بررس ی
ارجاعاو مقاالو.
تصویر زیر فرایند و نتیجه انتلاب نمونه این پژوهش را نشان میدهد:
پژوهشهای گردآوریشده اولیه 217 :مورد

پژوهشهای حذف شده 16 :مورد

حجم نمونه نهایی 210 :مورد

نمودار  :0فرایند شناسائی جامعه آماری و نمونه پژوهش

ج .یافتههای تحقیق
 .0گونهشناسی کلی پژوهشهای سیاسی مبتنی بر نگرشهای گفتمانی در ایران
ورود نگرش های گفتمانی به پژوهش های سیاسی در ایران در دو مرحله و به تعبیر دیگری در
دو س طح ورو گرفته است .در مرحله یا سطح اول ما شاهد ترجمه یا تألیا مجموعه ای از
آثار و ادبیاو نظری مرتبط با این نگرشها هس تیم .همانطور که اش اره ش د این دسته از آثار و
ادبیاو از دامنه پژوهش ما (فراتللیل) بیرون گذاش ته ش ده اند .در مرحله یا س طح دوم ،شاهد
تولید انبوهی از آثار و پژوهش های تجربی درباره موض وعاو و مس ائل س یاس ی با استفاده از
نگرش های گفتمانی هستیم .البته این بدان معنا نیست که می توان مرز مشلصی از للاظ زمانی
می ان این دو مرحل ه ی ا س طح تعیین کرد .ب ه عب ارو دیگر ،هرچند اولین آثار مرتبط با این
نگرش ها غالباه از نوع نظری بوده اند اما با ش روع تولید ادبیاو تجربی و اجرای پژوهش های
مبتنی بر این نگرشها ،ترجمه و تألیا آثار رفاه نظری نیز کموبیش ادامه یافته است.

فراتحلیل پژوهشهای سیاسی مبتنی بر رهیافت...
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در هر ورو ،در ادامه این مقاله ،آثار مورد نظر این پژوهش ( 105اثر تجربی) را با توجه
ب ه میزان انس ج ام و التزامی که به چهارچوب های نظری و مفهومی رهیافت گفتمانی دارند،
میتوان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
 .0در گونه ای از پژوهشها رهیافت گفتمانی عمدتاه در س طح چارچوب نظری بس ط داده
ش ده اس ت و چندان پیوند منس جمی میان چارچوب نظری -مفهومی با الگوی تللیل در
پژوهش دیده نمی ش ود .این پژوهش ها اگرچه مدعای اتلاذ رهیافت گفتمانی را دارند؛ اما در
س طح کلیاو باقی می مانند و اس تلزاماو نظری و مفهومی رویکرد گفتمانی اعالم ش ده در
چارچوب نظری ،در سطح الگوی تللیلی پژوهش بسط نمییابد.
 .2در دس ته ای دیگر از پژوهش های گفتمانی پیوندی منس جم میان چارچوب نظری-
مفهومیاتلاذ ش ده با الگوی تللیل در پژوهش دیده میش ود .در اینگونه از پژوهشها س عی
ش ده اس ت تا در تللیل موض وع مورد مطالعه ،اس تلزاماو نظری و مفهومی اعالم ش ده در
چارچوب نظری دنبال شود و رهیافت گفتمانی بر موضوع مورد مطالعه پرتوفکنی کند.

 .2نگاهی آماری به وضعیت پژوهشها
فراوانی و توزیع قاالا هاای پژوهش :از مجموع  105مورد حجم نمونه نهایی  13مورد در
قالب کتاب (58در د) ۱۱ ،مورد در قالب مقاله (88در د) و  31مورد در قالب رساله دکتری
و پایاننامه کارشناسی ارشد (38در د) هستند.
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کتاب
%08
پایان نامه و رساله

کتاب

%18

مقاله
پایان نامه و رساله

مقاله
%88

نمودار :2فراوانی و توزیع قال های آثار پژوهشی

فراوانی و توزیع مقاالت :با بررسی  ۱۱مورد مقاالو گردآوری شده در این فراتللیل که
روی هم در  18فص لنامه تلص ص ی رش ته علوم سیاسی منتشر شده اند ،مشاهده می شود که
حدود 81در د از  ۱۱مورد در تنها شاش فصلنامه انتشار یافته اند .این شش فصلنامه که از
بیش ترین فراوانی انتش ار مق االو در چ ارچوب رهیافت گفتمانی برووردارند به ترتیب:
فص لنامه های س یاس ت دانش کده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ( 50مورد)؛ رهیافت
انقالب اس المی ( 50مورد)؛ پژوهش های انقالب اس المی وابسته به دانشگاه بوعلی سینا (3
مورد)؛ مطالعاو انقالب اسالمی وابسته به دانشگاه معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانش گاه ها ( 2مورد)؛ فصلنامه مطالعاو راهبردی و فصلنامه دانش سیاسی وابسته
به دانشگاه امام ادق (ع) ( 1مورد) هستند.

فراتحلیل پژوهشهای سیاسی مبتنی بر رهیافت...
سیاست
رهیافت انقالب اسالمی

%01

07
دانش سیاسی
%1

مطالعات انقالب اسالمی
%6

%01
مطالعات راهبردی
%1
پژوهشهای انقالب اسالمی
%7
سایر فصلنامهها
%17

پژوهشهای انقالب اسالمی

رهیافت انقالب اسالمی

سیاست

مطالعات انقالب اسالمی

مطالعات راهبردی

سایر فصلنامه ها
دانش سیاسی

نمودار :1فراوانی و توزیع مجالت منتشرکننده پژوهشها

فراوانی و توزیع پایاننامهها و رساالههای دانشاجوئی :با بررس ی  31مورد از رسالههای
دکتری و پایان نامه های ارش د که روی هم در  58دانش گاه بررس ی شده در این فراتللیل انجام
ش ده اند ،مش اهده می شود که حدود 71در د از این پژوهش ها در پن دانشگاه انجام شده اند.
این پن دانش گاه که از بیش ترین فراوانی در زمینه رساله ها و پایان نامه ها در چارچوب رهیافت
گفتمانی برووردارند به ترتیب :دانشگاه تهران ( 15مورد)؛ دانشگاه عالمه طباطبایی ( 51مورد)؛
دانش گاه ا فهان ( 8مورد)؛ دانش گاه شهید بهشتی ( 2مورد)؛ پژوهشکده امام ومینی (ره) (1
مورد) هستند.
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سایر دانشگاهها
%27

دانشگاه تهران
%28

پژوهشکده امام خمینی(ره)
%7
دانشگاه شهید بهشتی
%8

دانشگاه عالمه طباطبایی
%21

دانشگاه اصفهان
%01
دانشگاه اصفهان

دانشگاه عالمه طباطبایی

دانشگاه تهران

سایر دانشگاه ها

پژوهشکده امام خمینی (ره)

دانشگاه شهید بهشتی

نمودار  :8فراوانی و توزیع پایاننامهها و رسالههای دانشجوئی

 .1فراتحلیل چارچوبهای نظری و مفهومی
همان طور که در مبانی نظری و مفهومی این مقاله نیز بدان پرداوته ش د ،پژوهش های گفتمانی
در قالب انواع نظریاتی که هرکدام مفاهیم و مفروضاو ملتم به وود را دارند ،اجرا می شوند.
در مجموعه پژوهش های ایرانی بررس ی شده در این فراتللیل نیز با انواع نظریاتی مواجه ایم که
پژوهش ه ای گفتم انی در قالب آنها اجرا ش د ه اند .البته آن ه مبنای کار قرار گرفته اس ت
چارچوب های نظری اعالم ش ده توس ط پژوهش گران اس ت .بسیاری از پژوهش ها در طراحی
مس ئله ،اس تفاده از رویکردی گفتمانی را در مطالعه پدیده یا موضوع مدنظر عنوان می کنند؛ اما
مروری بر این مطالعاو چنین ادعایی را ثابت نمیکند .بدین معنا که در بسیاری از پژوهشهای
بررسیشده بهجای کاربست و اتلاذ لیح و دقیق نظریاو گفتمانی ،بیشتر با مدعای کاربست
چارچوب نظری وا ی مواجهایم .بنابراین مبنای فراتللیل و دسته بندی چارچوبهای نظری
در این مقاله نظریاو اعالمیتوسط پژوهشگران در پژوهشهاست.
با این توض یح ،نتای به دست آمده نشان می دهد که از میان  105مورد پژوهش گردآوری شده،
در مجموع  ۱5مورد در ق الب چارچوب نظری -مفهومی تللیل گفتمان الکالئو و موفه 58 ،مورد
در قالب نظری -مفهومی تللیل گفتمان فوکو 11 ،مورد در قالب تللیل گفتمان انتقادی فرکالف،
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 33مورد در قالب چارچوب های نظری -مفهومی ترکیبی 13 ،مورد در قالب س ایر نظریه ها و 58
مورد بدون اتلاذ چارچوب نظری وا ی پژوهشهای گفتمانی وود را سامان دادهاند.
جدول  :0فراوانی و توزیع رویکردهای نظری پژوهشها
فراوانی

درصد

چارچوب نظری
نظریه گفتمان الکالئو و موفه

۱5

%81

تللیل گفتمان فوکویی

58

%3

تللیل گفتمان انتقادی فرکالف

11

%55

چارچوبهای نظری ترکیبی

33

%52

سایر نظریهها

13

%51

بدون چارچوب نظری

58

%8

مجموع

105

%500

کاربست نظریه گفتمان الکالئو و موفه  :نظریه گفتمان الکالئو و موفه نزد پژوهشگران ایرانی
بسیار جذاب جلوه کرده است و پژوهشهای فراوانی با استفاده از این رویکرد سامان یافته است .از
میان  105مورد پژوهش این فراتللیل ،در مجموع  ۱5مورد ااز نظریه تللیل گفتمان الکالئو و موفه
استفاده کردهاند .از این میان ،حسینیزاده ()5382؛ تاجیک ()5333؛ مشیرزاده ()5382؛ شیخاالسالمی،
ش یراوند و ادیب س رش کی ()53۱8؛ دوس تملمدی و زحمتکش ( )5383و دینپرست ()538۱
به طور جام تر و دقیق تری این نظریه را به کار گرفته اند .در حالی که افرادی نظیر آجیلی ()53۱0؛
دهقانی فیروزآبادی ()53۱3؛ ش فایی ()53۱3؛ کس رایی و پوزش ش یرازی ()53۱0؛ عوض پور و
میراحمدی ()53۱8؛ شیخاالسالمی و شیراوند ( )53۱1با آزادی عمل بیشتری از چارچوب مفهومی–
نظری الکالئو و موفه استفاده کرده یا مدعی استفاده از این چارچوب بودهاند.
کاربساات نظریه گفتمان میشاال فوکو :در مجموع  58مورد از پژوهشها ،از نظریه تللیل
گفتم ان فوکو اس تفاده کرد ه اند .از این میان در پژوهش هائی چون فیرحی ( 5338و )5380؛
بروجردی ()5333؛ تاجیک ( )5388کدیور ( )5338شاهد تالش جدی و دقیقی برای کاربست
این نظریه هس تیم .در حالی که آثار دیگری نظیر تاجیک ()5381؛ کسرایی ،رضایی و مرادوانی
()53۱0؛ غالمرض ا کاش ی و هاللی س توده ()53۱1؛ و وزایی ( )53۱3با آزادی عمل بیش تری
مدعی کاربست این نطریه بودهاند.
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نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 11 :مورد از پژوهشهای فراتللیل ،از نظریه تللیل
گفتمان انتقادی فرکالف اس تفاده کرد ه اند .از این میان نیز آثاری نظیر فرقانی ()5383؛ وانیکی
( )5333و قریش ی ( )53۱1به نلوی نس بتاه جام و دقیق این نظریه را بهکار گرفتهاند و آثاری
نظیر ولیلی و حمیدی ()53۱0؛ اس دی و ملدومی)53۱1( ،؛ فرقانی و زرین ()53۱5؛ حمیدی
و وس روی ()53۱3؛ بشیر و کرم فر ()53۱3؛ میرزاده ( )53۱3و نژاد عبدالهی ( )5383با آزادی
عمل بیشتری مدعی استفاده از این نظریه بودهاند.
چاارچوب هاای نظری ترکیبی  :بلش بزرگی از پژوهش ه ای گفتمانی ( 33مورد) از یک
چارچوب نظری وار استفاده نکردهاند بلکه ترکیبی از نظریه های مرتبط با این رهیافت را به کار
گرفتهاند .موارد ذیل را می توان نمونههائی از این پژوهشها بهشمار آورد :غالمرضا کاشی (533۱
و  )5381با ترکیبی از تللیل متن فرکالف با مدل گفتمان عملی رامان س لدن؛ سلطانی ( )5388با
ترکیبی از نظریه الکالئو و موفه و تللیل متن فرکالف؛ ادیب زاده ( )5383با ترکیب تبارشناسی و
دیرینه شناسی فوکو و روانکاوی گفتمان ری اردز؛ قجری )5388( ،با ترکیب نظریه الکالئو و موفه
و تللی ل گفتم ان انتق ادی روث ووداا؛ اکوانی ( )53۱0ب ا ترکی ب نظری ه الکالئو و موف ه و
نش انهش ناسی ون لیوون .البته بروی دیگر نیز به ورو آزادانهتر به ترکیب نطریهها و روشهای
تللیل گفتمان دس ت زده و یا مدعی چنین کاری هس تند .رض ائیپناه و ش وکتیمقرب ()53۱8؛
مش یرزاده ()5383؛ بش یر و حاتمی ()53۱1؛ اکوانی و نوروزینژاد ()53۱3؛ تاجیک و روزووش
()5383؛ قاسمی ()53۱1؛ همویی ( )53۱0و میرزایی ( )53۱1طاهروانی ( )53۱8با ترکیب تللیل
اس تعاره ای لیکاف و جانس ون ،تللیل گفتمان انتقادی ون دایک ،تللیل گفتمان انتقادی روث
ووداا؛ بش یر و تفرجی شیرازی ( )53۱5با ترکیب شالودهشکنی دریدا و تللیل گفتمان عملیاتی
پدام نمونههائی از پژوهشهای ترکیبی ملسوب میشوند.
سااایر نظریهها 13 :مورد از پژوهش های مورد نظر ،س عی کرد هاند از چارچوبهای نظری
غیر از س ه نظریه غالب و رای باال اس تفاده کنند .مش یرزاده و بهرامی پور ( )53۱2و هم نین
ترابی ( )53۱1با استفاده از تللیل استعاره ای لیکاف و جانسون؛ ملسنیراد ( )53۱8و هم نین
ش ریفی و انص اری ( )53۱1با اس تفاده از تللیل گفتمان انتقادی ون دایک نمونه هائی از این
پژوهشها ملسوب میشوند.
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بدون چارچوب نظری :بلش قابل توجهی از پژوهشها (حدود 8در د) ا واله چارچوب
نظری وا ی ندارند .با این حال با توجه مض امین و مفاهیم و به ویژه داعیههای مطرحش ده،
می توان آن ه ا را در زمره پژوهش ه ای گفتم انی به حس اب آورد .ک ویان ()5388؛ هادیان
()538۱؛ آجیلی و افش اریان ()53۱1؛ وواجه س روی ()5382؛ مش یرزاده و مص باح ()53۱0؛
نظری ( )5388نمونههائی از این گونه پژوهشها هستند.

 .8فراتحلیل موضوعات و مضامین غال
نگرش ها و روش های گفتمانی در ایران در حوزه ها و موض وعاو گوناگونی به کار گرفته
ش ده اند و موض وعاو و مض امین متنوعی را دربر می گیرند .جدول زیر تنوع و پراکندگی
موضوعی و مضمونی این پژوهشها را نشان میدهد:
جدول :2فراوانی و توزیع موضوعی پژوهشهای گفتمانی
فروانی

درصد

موضوعات
کشف و توصیف ساختار گفتمانها

31

%52

انقالب اسالمی

10

%50

رقابتها و منازعات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

58

%3

اسالمگرایی و افراطگرایی

53

%8

اندیشه سیاسی اسالم

8

%8

انقالب مشروطه

2

%3

مطالعات رسانهای

52

%8

هویت و قومیت

8

%8

مطالعات امنیتی

3

%8

آرا و اندیشههای افراد

8

%8

جنسیت و زنان

55

%1

سیاست خارجی

30

%51

سیاست بینالملل

55

%1

مسائل سایر کشورها

2

%8

سایر موضوعات

3

%8

210

% 011

مجموع
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کشاف و توصایف سااختارهای گفتمانهای سایاسای در ایران :یافتههای تلقیق نشان
می دهد که 52در د از پژوهش ها به ش ناسائی و تللیل نگرش ها و گرایش های کالن سیاسی
در ایران معا

ر مربوطند .این دس ته از پژوهش ها با عناوین و مض امینی نظیر اس الم گرائی،

مارکس یس م ،ناس یونالیس م ،قومگرائی ،ا ولگرایی ،ا الحطلبی ،عدالتوواهی ،عملگرایی،
توس عهگرایی و دموکراس یوواهی

ورو گرفتهاند .حس ینیزاده ()5382؛ غالمرض ا کاش ی

( 5381 ،5380و )53۱0؛ فرقانی ()5383؛ دینپرس ت ()538۱؛ تاجیک ()5381؛ اووان کاظمی
()538۱؛ کس رایی و پوزش ش یرازی ()53۱0؛ نوروزی نژاد و ملت اری ()53۱8؛ حمیدی و
وس روی زارگر ()53۱3؛ پناهی و امینی ( )53۱1از پژوهش گرانی هس تند که به بررس ی این
نگرشها و گرایشها پرداوتهاند.
انقالب اسالمی :یافتههای پژوهش نشان میدهد که حدود 50در د از حجم نمونه این فراتللیل
در حوزه مطالعاو انقالب اسالمی ورو پذیرفتهاند .در این پژوهشها مضامینی مانند فرایند
شکلگیری ایدئولوکی انقالبی و غلبه اسالمگرائی بر انقالب ،مؤلفههای گفتمان انقالب اسالمی
و تلوالو این گفتمان مضامین غالب را تشکیل میدهند .تاجیک ()5333؛ نظری و سازمند
()5383؛ قجری ()5383؛ هنری و آزرمی ()53۱1؛ شاکری ()53۱8؛ رهبری ()5382؛ نیکدار
ا ل و فتلی ()53۱1؛ قجری ()5388؛ نواوتی مقدم ( )53۱8و ملمدزاده ( )53۱8از
پژوهشهائی هستند که به این مضامین پرداوتهاند.
رقابت ها و منازعات ساایاساای در جمهوری اسااالمی ایران :یکی دیگر از حوزه های
مط الع اتی که رهیافت گفتمانی در آن به وفور به کار گرفته ش ده ،رقابت ها و منازعاو میان
جریاناو س یاس ی وص و اه در س ال های پس از انقالب اس المی است .مبتنی بر مفروضاو
رهیافت گفتمانی ،کانون مبارزاو و منازعاو س یاس ی ،مبارزه بر س ر تعریا و معنادادن به
وض عیت ها و واقعیت های سیاسی و مسلط نمودن تعریا مورد نظر در سطح جامعه است .این
مفروضاو به ویژه در نظریه گفتمان الکالئو و موفه در قالب مفهوم «منازعه بر سر معنی» مطرح
میش ود .در پژوهشهای ایرانی ذیل این رده موض وعی نیز بر تعارض او و تض ادهایی که در
س طح نظام های معنایی میان جریاناو س یاس ی رقیب وجود دارد و تالش برای مس لطنمودن
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تعاریا و نظام معنایی مورد نظرشان در سطح جامعه تمرکز شده است .یافتههای پژوهش نشان
می دهد که 3در

د حجم نمونه این فراتللیل به این حوزه مطالعاتی مربوطند .پژوهش های

غالمرض ا کاشی ()533۱؛ سلطانی ()5388؛ زارعکهن ()53۱3؛ اکوانی و نوروزی نژاد ()53۱3؛
رض ائیپن اه و ش وکتیمقرب ()53۱8؛ تاجیک و روزووش ( )5383و بابایی کر ( )5388را
میتوان نمونههایی از این رده موضوعی دانست.
اسااالم گرایی و افراط گرایی :ش ناوت و تللیل نظام های معنایی حاکم بر هویت ها و
جنبش های س یاس ی و تللیل فرایندهای گفتمانی برس اوته ش دن سوکه های جمعی سیاسی از
حوزه ها و موض وعاتی است که رهیافت گفتمانی در تلقیق و مطالعه آن قابلیت های فراوانی از
وود نشان داده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که 8در د حجم نمونه این فراتللیل به
بررسی جنبشهای اسالمگرایانه و هویت های سیاسی برآمده از آنها ،مانند اسالمگرایان رادیکال
س لفی-تکفیری ش امل طالبان ،القاعده ،داعش مربوطند .پژوهش های دوس ت ملمدی و
زحمتکش ()5383؛ شفایی ()53۱3؛ عوض پور و میراحمدی ()53۱8؛ حاجی نا ری و اکرمیان
( )53۱8و ابراهیمی (  )538۱نمونههائی از این رده موضوعی هستند.
اندیشه سیاسی اسالم :رهیافت گفتمانی و به ویژه تللیل گفتمان فوکویی ،چارچوب نظری
مناس بی را برای مطالعه انتقادی نظامهای دانش و اندیش ه به دس ت میدهد .پژوهش گران این
حوزه پیش گام کاربس ت رهیافت گفتمانی در ایران بوده اند .در رهیافت گفتمانی ،بروالف
رهیافت های سنتی و کالسیک ،دانش و معرفت اسالمی به مثابه حقایقی مطلق و ثابت نگریسته
نمیشوند ،بلکه این دانشها درون نظامهای گفتمانی سامان مییابند و در بسترهای غیرگفتمانی،
دگرگونی میپذیرند .یافتههای پژوهش نش ان میدهد که 8در د حجم نمونه این فراتللیل در
این رده موضوعی قرار میگیرند .آثار فیرحی ( 5338و )5380؛ کدیور ()5338؛ دهقان ()53۱0؛
ناوشکی ( )53۱3و شیرودی و عنبر ( )53۱8به این رده موضوعی مربوطند.
هویت و قومیت :رهیافت گفتمانی بروالف رهیافتهای جوهرانگار هویتهای س یاس ی،
ملی ،قومی و ...را واقعیتهایی میداند که درون گفتمانها برساوته میشوند و با تعریا مرزها
میان وود و دیگری موجب ش کلگیری ،تأس یس و برساوتهشدن هویتها میشوند .یافتههای
پژوهش نش ان می دهد که 8در

د حجم نمونه این فراتللیل در این رده موض وعی قرار
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می گیرن د .آث ار تاجیک ()5388؛ ک ویان ()5388؛ نظری ()5382؛ بروجردی ()5333؛ وزایی
()53۱3؛ بینن ده ()53۱3؛ و قرب انی و بهروزی لک ( )53۱8نمونه هائی از این گونه پژوهش ها
بهشمار میروند.
زنان و جنساایت :هرچند مطالعاو زنان را میتوان در ذیل موض وع و حوزه مطالعاتی هویت
قرار داد لیکن در راس تای متمایزنمودن مطالعاو هویتهای س یاس ی ،ملی و قومی از هویتهای
جنسیتی سعی شده تا به این دو حوزه به طور مستقل اشاره شود .در رهیافت گفتمانی میان جنس
و جنس یت تمایز گذاش ته می ش ود .به این معنا که جنس مقوله ای طبیعی و جنس یت مقوله ای
اجتماعی و برس اوته گفتمانی تلقی میش ود .یافتههای پژوهش نش ان میدهد که 1در د حجم
نمونه این فراتللیل در این رده موض وعی قرار میگیرند که چند نمونه از مهمترین آنها را میتوان
چنین برشمرد :مرادوانی ()53۱1؛ شیدایی ()5382؛ شاهمرادی ()53۱5؛ غالمرضا کاشی و هاللی
ستوده ()53۱1؛ پاداشی ()5388؛ مرادوانی ( )53۱0و مصامی (.)53۱1
انقالب مشروطه :تعداد قابل مالحظهای (حدود 3در د) از پژوهشهای گفتمانی به مطالعه
ابعاد ملتلا جنبش مش روطیت پرداوته اند .جریان های فکری و س یاس ی ،منازعاو س یاسی،
قانونگذاری و س یاستگذاری از مهمترین موضوعاو و مضامین پژوهش های گفتمانی مربوط به
آن جنبش اس ت .پژوهش های آقاحس ینی و مهدی پور ( )53۱1مدیرش انه چی و س لیمان پور
()53۱8؛ نظری ()5388؛ ولیلی و حمی دی ( )53۱0و نژادعب دالهی ( )5383از پژوهش ه ای
گفتمانی مرتبط با جنبش مشروطه است .
مطالعات رساانهای :تللیل انتقادی عملکرد رسانهها به عنوان موضوع و حوزه ای مطالعاتی
از س نتهای ریش هدار در تللیل گفتمان اس ت .یافتههای پژوهش نش ان میدهد که 8در د
حجم نمون ه این فراتللیل در این رده موض وعی قرار می گیرند .پژوهش های مش یرزاده و
بهرامیپور ()53۱2؛ ش ریفی و انص اری ()5931؛ اکوانی ()53۱0؛ رستمی ()5381؛ وانیکی
()5333؛ اس دی و ملدومی ()53۱1؛ بهرامی پور ( )53۱1و اکبرزاده جهرمی ( )53۱5از جمله
این دسته از پژوهشها بهشمار میروند.
سایاسات خارجی :رهیافت گفتمانی در حوزه س یاست وارجی ایران بیش از هر چیز بر
نقش زبان و گفتمان در ش کل دادن به هویت و مناف ملی و چگونگی برس اوته ش دن ذهنیت
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س یاس تگذاران و کارگزاران سیاست وارجی تأکید دارد .مضامین غالب در پژوهش های ایرانی
در این حوزه مطالعاتی ش امل تو

یا و تللیل گفتارهای رهبران و دولتمردان و گفتمان های

حاکم بر س یاس ت وارجی ایران ،به ویژه در س الهای پس از انقالب ،هم نین مس ائلی مانند
برنامه هس ته ای و تلریمها هس تند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که  51در د حجم نمونه
این فراتللیل در این رده موض وعی قرار می گیرند .پژوهش های دهقانی فیروزآبادی ()5388؛
ادی ب زاده ()5383؛ مش یرزاده و مص ب اح ()53۱0؛ دهق انی فیروزآب ادی و عطایی ()53۱8
نمونههائی از این دسته پژوهشهای گفتمانی هستند.
سیاست بینالملل :یافتههای پژوهش نشان میدهد که 1در د حجم نمونه این فراتللیل به
مسائل و موضوعاو سیاست بینالملل مربوط است .حمله نظامی آمریکا به عراق  ،روابط انگلیس
و اتلادیه اروپا ،قطعنامههای شورای امنیت علیه کره شمالی ،سیاست اسالمهراسی در غرب،
بلران بوسنی ،منازعه اعراب و اسراییل از موضوعاو و مسائلی هستند که در چهارچوب رهیافت
گفتمانی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .پژوهشهای مشیرزاده ()5382؛ همویی ()53۱1؛
والقدوست ()53۱5؛ قریشی ()53۱1؛ نقیبزاده و همویی ()53۱1؛ عامری گلستانی و ساداو
قادری ( )53۱5و سعیدی ( )53۱1نمونههائی از این گونه پژوهشها هستند.
مطالعات امنیتی :امنیت و مطالعاو مربوط به آن همواره ازجمله موض وعاو و حوزه های
مطالعاتی ا لی پژوهشهای س یاس ی بوده اس ت .طبیعتاه ورود رهیافت گفتمانی به حوزههای
مطالعاتی ملتلا ،مطالعاو امنیتی را نیز از وود متأثر می س ازد .در رهیافت گفتمانی اس اس اه
تعریا امنیت دچار تلول می شود و بر مؤلفه های قدرو نرم در برابر مؤلفه های قدرو سلت
تأکید می ش ود .در این رهیافت ،امنیت مقوله ای تعریا پذیر اس ت و ازاین رو ،در گفتمان های
رقیب برداش ت ها و تعریا های متفاوو و بعضاه متضادی از امنیت برساوته می شود .یافته های
پژوهش نش ان می دهد که 8در د حجم نمونه این فراتللیل را می توان ذیل این رده موضوعی
تعریا کرد که چند نمونه آن را میتوان چنین برشمرد .5 :تاجیک ،ملمدرضا ()533۱؛  .1ولی
پورزرومی ،حس ین ()5383؛  .3رحیمی ،علیرض ا ()53۱8؛  .8احمدوند ،ش جاع و احمدی،
وحیده ()53۱8؛  .1رحیمی ،علیرضا؛ کتابی ،ملمود (.)53۱3
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آرا و اندیشاههای افراد :رهیافت تللیل گفتمان در مطالعه آرا و اندیشههای روشنفکران و
رهبران س یاس ی و مذهبی نیز به کار گرفته ش ده اس ت .یافته های پژوهش نش ان می دهند که
8در

د حجم نمونه این فراتللیل ذیل این رده موض وعی قرار می گیرند .بدیعی (،)5338

حاج یوس فی و عراف نژاد ()53۱0؛ مهدی پور و آقاحس ینی ()53۱5؛ نص یری مبارکه ()53۱3؛
آجیلی و اسماعیلی ( )53۱3و ورمشاد و بشارو ( )53۱1از پژوهشگرانی هستند که به بررسی
افکار و عقاید رهبران سیاسی و مذهبی معا ر ایران از منظر گفتمانی پرداوتهاند.

د .سنجش پژوهشهای سیاسی گفتمانی در ایران
رهی افت گفتمانی ،در واکنش به بی توجهی رهیافت های پوزیتیویس تی مس لط بر علوم
اجتماعی مطرح شد و رواج یافت .این رهیافت با تمرکز بر وجوه معنایی پدیدههای اجتماعی و
سیاسی نویدبلش دستیابی به الیه های عمیق تر این پدیده ها بود و همین باعت تسری گسترش
آن در حوزه ها و رش ته های ملتلا ،ازجمله رش ته علوم س یاس ی طی چند دهه اویر ش د.
همانظور که نشان داده شد این رهیافت در قالب نگرش ها و روش های ملتلا آن طی دو دهه
اویر در فض ای دانشگاهی ایران نیز مسلط شد .در رشته علوم سیاسی نیز اقبال به این رهیافت
بس یار ش دید بود و انبوهی از کتابها ،مقاالو ،پایاننامهها و رسالههای دانشجوئی معطوف به
تروی یا کاربرد این رهیافت شد.
دستاورد رهیافت گفتمانی در مطالعاو سیاسی ایران را می توان در دو سطح مورد سنجش
و ارزش یابی قرار داد :نلست بر اساس میزان انطباق آن ها با ا ول و مبانی رهیافت گفتمانی و
دوم بر اساس انتقاداو وارد بر وود این رهیافت .در سطح اول ،موارد زیر قابل ذکر هستند:

 .0باقیماندن در سطح کلیات و عدم نوآوری
بررس ی ما نش ان می دهد که بلش بزرگی از پژوهش های ایرانی از للاظ نظری از س طح
کلیاو فراتر نمی روند و غالباه حول ملور یک یا چند مفهوم گزینشی سامان می یابند و نشانه ای
از ورود به جزئیاو و دقایق نظری در آنها دیده نمی شود .همانطور که نشان داده شد ،رهیافت
گفتمانی ش امل طیا وس یعی از نگرشها و نظریاو اس ت .از این میان نظریه الکالئو و موفه
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بیش ترین اقبال و کاربرد را در پژوهشهای س یاسی در ایران داشته است و در درجه بعد نظریه
تللیل گفتمان انتقادی فرکالف و تللیل گفتمان فوکویی و هم نین ترکیبی از این س ه نظریه
مورد استفاده قرار گرفتهاند.
یکی از ملورهای ا

لی نظریه و روش گفتمانی الکالئو و موفه که بر پویائی های زندگی

اجتماعی و سیاسی داللت دارد« ،تللیل فرایندهای سیاسی -گفتمانیِ ایجاد و فروپاشی هژمونی
اس ت» ،اما این ملور تقریباه در تمامی پژوهش هائی که این نظریه و روش در آن ها به کار بسته
ش ده ،غایب اس ت .در این دس ته از پژوهش های ایرانی غالباه بر تللیل وضعیت های ایستا ،به
ویژه تو یا ساوتار مفهومی اندیشهها و ایدئولوکیها تمرکز شده و کار تو یا و تللیل از
حد تو یا دال مرکزی و سایر دالهای ا لی گفتمانها فراتر نرفته است .به عبارو دیگر ،در
حالیکه در تللیل گفتمان از منطر الکالئو و موفه انتظار این است که هم چگونگی ظهور و هم
س اوتار گفتمان ها مورد بررس ی و تللیل قرار گیرد اما در غالب پژوهش های گردآوری ش ده
رفاه به ساوتار گفتمانها آن هم در سطح تو یفی بسنده شده است (برای نمونه نک :سلطانی
5388؛ نظری و سازمند 5383؛ دهقانی فیروزآبادی 5388؛ اووان کاظمی 538۱؛ آجیلی .)53۱0
عالوه بر این ،در نطری ه الکالئو و موفه ،دال ها مترادف با مفاهیم نیس تند و امور مادی و
رودادها نیز درون گفتمانها هم ون دالها ،بازنماییکننده معانی هستند .پژوهشی که بر مبنای
تللیل گفتمان الکالئو و موفه انجام می ش ود ،باید نش ان دهد که یک گفتمان وار به عنوان
یک طرح س یاس ی چگونه معانی موجود را در راس تای اهداف وود به هم پیوند می زند و
واقعیتها را به نلو جدیدی معنا میبلشد .اما در بسیاری از پژوهشهای ایرانی دالها مترادف
با مفاهیم و گفتمان ها نیز مترادف با ایدئولوکی ها و اندیش ه ها در نظر گرفته می ش وند (عموم
پژوهش ه ایی ک ه از جمله به تللیل گفتمانی انقالب اس المی پرداوته اند با این نارس ایی
مواجه اند برای نمونه نک :نظری و س ازمند 5383؛ رهبری 5382؛ قجری  .)5388در مباحت
بعدی این گفتار بیشتر به این موضوع وواهیم پرداوت .به طور کلی در کاربست نظریه الکالئو
و موفه در پژوهشهای ایرانی غالباه با نوعی سطلینگری و تکرار مواجه هستیم.
پژوهش هائی هم که با اس تفاده از تللیل گفتمان انتقادی فرکالف

ورو گرفته ،غالباه از

چنین کلیگوئیها و س طلینگریهائی رن میبرند .پیش تر اش اره شد که تمرکز ا لی نظریه
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گفتم ان فرکالف بر روابط متق اب ل و دی الکتیکی می ان رو داده ای گفتم انی ب ا فراین دهای
غیرگفتمانی است .هدف ا لی فرکالف از تللیل گفتمان ،پس از تو یا و تفسیر متن (روداد
ارتباطی) ،تبیین آن اس ت .بدین معنا که نش ان می دهد متن یا روداد ارتباطی مورد تللیل چه
رابطه ای (بازتولیدکننده یا بعض اه تغییردهنده) با زمینه اجتماعی (غیرگفتمانی) دارد .لذا تبیین
مهمترین س طح تللیل گفتمان نزد فرکالف اس ت که وود مدعی است که این سطح از تللیل
رفاه با مجهزبودن به نظریه ای اجتماعی قابل انجام است .این درحالی است که بلش عمده ای
از پژوهش هایی که از نظریه فرکالف اس تفاده کرده اند ،بر تو یا متن متمرکز بوده و از تبیین
متن و کش ا ارتباط آن با زمینه اجتماعی غفلت ش ده اس ت (برای نمونه نک :وانیکی 5333؛
فرقانی .)5383به عالوه این پژوهشها در تو یا متن نیز به اجمال بس نده کرده و در س طح
کلیاو باقی مانده اند و از توجه به جزئیاو ،که مشلصه بارز آثار فرکالف است ،اثر چندانی در
این پژوهش ها دیده نمی ش ود (برای نمونه نک :ولیلی و حمیدی53۱0؛ اس دی و ملدومی
53۱1؛ بشیر و کرمفر .)53۱3
کاربرد نظریه فوکو در عر

ه پژوهش های س یاس ی ایران نس بت به س ایر نظریه ها

مش کل آفرین تر بوده اس ت زیرا فوکو به رغم بص یرو عمیق نظری و بداعت بی نظیری که در
پژوهش های تجربی از وود نش ان داده ،مباحت روش ش ناس ی

ریح و روشنی برای استفاده

دیگران ارائه نکرده اس ت .البته در یک نگاه کلی به آثار فوکو می توان این گونه استنباط کرد که
در تللیل گفتمان فوکویی باید نظام های دانش دیرینه شناسی و تبارشناسی شوند و مکانیزم ها ی
برس اوت آنها و نیز نظام های بازنمایی های آنها که برس ازنده ابژه ها و س وکه ها (برس اوت
هویت ها و جایگاه های س وکه) هس تند ،تللیل ش وند .با این حال در اغلب پژوهش هایی که
مدعی کاربرد نظریه و روش فوکو در مطالعاو سیاسی ایرانی بوده اند ،به ذکر و تکرار مفاهیمی
مانند دیرینه ش ناس ی و تبارش ناس ی بس نده ش ده است .به عبارو دیگر ،در این پژوهش ها اثر
چن دانی از تالش پژوهش گران برای عملی اتی کردن این مف اهیم و ک اربرد دقیق روش ه ا و
تکنیک های تجربی به منظور کشا و کاوش در داده های مغفول تاریلی (که مشلصه بارز آثار
تجربی فوکو است) دیده نمیشود (برای نمونه نک :فیرحی 5380 ،5338؛ کدیور5338؛ تاجیک
.)5388
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یکی دیگر از آس یب های پژوهش های س یاس ی مبتنی بر نگرش فوکویی در ایران ،کاربرد
گزینش ی و حتی برداش ت های ایدئولوکیک از این نگرش اس ت .در بس یاری از پژوهش های
ایرانی از تللیل های شالوده شکن فوکو از نظام دانش مسلط در تمدن جدید غربی و برمالکردن
سلطه نهفته در این دانش رفاه به منظور تلطئه تاریخ غرب استفاده میشود اما همین که نوبت
به کاربرد این نگرش برای بررسی نظام دانش مثاله در تاریخ ایران یا اسالم میرسد ،پژوهشگران
ایرانی از کاربرد این نگرش پرهیز می کنند و یا به تفسیری ونثی و غیرانتقادی از رابطه دانش و
قدرو بس نده کرده و تالش ی برای برمالکردن س لطه نهفته در این گفتمان های بومی به عمل
نمیآورند (برای نمونه نک :ک ویان .)5383 ،533۱

 .2غفلت از وجه انتقادی و تمرکز بر وجه تفسیری رهیافت گفتمانی
از ویژگیهای رهیافت گفتمانی این اس ت که اگرچه در مجموع ذیل پارادایم تفس یری تعریا
میش ود؛ اما عالوه بر بهدس ت دادن فهم و تفس یری عمیق از نظامهای معنایی ،بهواسطه تللیل
نلوه برساوتهشدن و تشکیل وروبندیها و نظامهای معنایی حاکم در جامعه ،بینشی انتقادی
از این نظام ها نیز به دس ت می دهد .اس اس اه رویکرد گفتمانی (به وص ور در رویکردهای
پس اس اوتارگرا) به تللیل

رف امور واق نمیپردازد؛ بلکه ش رایط امکان ظهور امر واق را

ک انون تللی ل و تلقیق قرار می ده د  .در واق رهی اف ت گفتم انی بیش از تمرکز بر فهم
واقعیت های اجتماعی ازجمله دانش ها و ایدئولوکی ها و هویت های س یاسی (وجه تفسیری) بر
چگونگی ساوته شدن و تولیدشدن آنها (وجه انتقادی) تمرکز می کند .بااین حال در بلش عمده
پژوهشهای گردآوریشده در این تلقیق ،بر ارائه تفسیر و تو یا از گفتمانها یا ساوتارهای
معنایی تمرکز ش ده است و نلوه برساوت آنها و تلول در نظام های معنایی مورد بررسی قرار
نمیگیرد .این پژوهشها نیز اگرچه در نوع وود پژوهشهای مفید هس تند و دس تاوردهایی در
فهم نظام های معنایی حاکم بر جامعه داش ته اند؛ اما باقی ماندن در س طح تو

یا و تفس یر،

موجب غفلت از وجه انتقادی تللیل گفتمان می ش ود .در بس یاری از این پژوهش ها ا

ول

ومبانی جوهری اندیش ه ها ،ایدئولوکی ها و دانش ها ،به مثابه واقعیت هایی جوهری نگریس ته
ش د هاند .این کار ها از این جهت تو

یفی هس تند و انتقادی نیس تند که ایدئولوکیها و مبانی
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فکری آنها را به مثابه اموری ذاتی و جوهری تللیل می کنند (برای نمونه نک :نظری و س ازمند
5383؛ رهبری 5382؛ قجری 5388؛ اووان کاظمی 538۱؛ آجیلی . )53۱0

 .1خلط تحلیل ایدئولوژی با تحلیل گفتمان
تللی ل گفتم ان ب ا تللیل ایدئولوکی و اندیش ه اگرچه نزدیکی و وجوه تش ابهی دارند؛ اما
تفاوو هایی جدی میان این دو وجود دارد .تللیل گفتمان اس اس اه س طح تللیلی متفاوو و
کالنتر از تللیل ایدئولوکی دارد .گفتمان در رویکرد معنا ملور -کالن (فوکو ،الکالئو و موفه)
البته مانند ایدئولوکی به مثابه نظامی معنایی اس ت که کارکرد معنابلش ی و هویت بلشی دارد و
نوعی نقش ه ش ناوتی 5ترس یم می کند که افراد درون آن جایگاه وود و نلوه ارتباط با جهان
پیرامون را در مییابند .در تللیل گفتمان عالوه بر اندیشهها و ایدئولوکی ها ،رفتارها و کنش ها،
امور مادی و غیرمادی نیز وارد تللیل می ش وند .عالوه بر این همان طور که در قس مت مبانی
مفهومی اشاره شد در رهیافتهای معنا ملور -کالن نلوه برساوتهشدن ،تأسیس و شکل گیری
نظام معنایی درون کلیت گفتمان در کانون تمرکز مطالعاتی قرار میگیرد.
بااینحال در بسیاری از پژوهشهای گردآوریشده ،شاهد ولط مبلت میان تللیل ایدئولوکی
با تللیل گفتمان هستیم بهگونهای که بسیاری از این پژوهشها را میتوان تللیل ایدئولوکی و
تللیل اندیشه دانست .بسیاری از این پژوهشها عمدتاه تو یا ا ول فکر و اندیشهها (چه در
افراد و چه در رودادها) یا درنهایت تو یا مبانی ایدئولوکی یک جنبش یا یک جریان با
عنوانهایی مانند تللیل گفتمان انقالب اسالمی یا تللیل گفتمان اسالم شیعی یا ...هستند .در
بسیاری از این پژوهشها بروالف تللیل گفتمان که در آن باید از چگونگی تلول و ولق
نظامهای معنایی سلن گفت ،به غلط به قابلیتهای ذاتی یک ایدئولوکی یا یک اندیشه برای
بسی مردم پرداوته میشود و هم نین ا ول و پایههای مفهومی و فکری یک ایدئولوکی به
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غلط بهعنوان دالهای یک گفتمان برشمرده میشود (برای نمونه نک :نظری و سازمند 5383؛
رهبری 5382؛ قجری 5388؛ اووان کاظمی .)538۱
در حالی که برای نمونه در تللیل گفتمانی از انقالب اس المی ،باید گفتمان انقالب اسالمی
را به مثابه نظامی معنایی در نظر گرفت که درون آن نظریاو اندیشمندان ،احکام جدی ،مناظراو
میان تفکرها ،فهم بیناالذهانی روش نفکران و عموم مردم ش کل میگیرد و بهطور کلی یک افق
هس تیش ناوتی را میسازد .بنابراین باید در شکلگیری و برساوتهشدن این افق هستیشناوتی
از نقش مبارزان سیاسی و ایدئولوگ های انقالب فراتر رفت  .تللیل گفتمانی ایدئولوکی انقالب
اس المی

رفاه در قالب تالش های فکری ایدئولوگ های انقالب تللیل نمی ش ود .در تللیل

گفتمانی نمیتوان بروالف تللیل ایدئولوکی ،از قابلیتهای ذاتی یک اندیشه برای قدرویافتن
لبت کرد؛ بلکه نلوه برس اوتهش دن این نظام معنایی باید مرکز توجه قرار گیرد .یعنی باید
ش رایط گفتمانی که با آن ازجمله دین س یاس ی ش د و گرایش انقالبی یافت ،تللیل ش ود .در
تللیل نلوه برس اوته ش دن نظام معنایی انقالب اس المی باید به فرایندهای گفتمانی مانند
مرزگذاری ها و غیریت سازی ها که در ساوته شدن هویت مهم هستند برای نمونه میان ا الت و
التق اط ،می ان مس تض عفین و مس تکبرین ،می ان وودی و غیروودی ه ا و ،...و هم نین
برجستهسازیها و حاشیهرانیها در ترسیم و تعریا این مرزبندیها باید تللیل شوند .رهیافت
گفتمانی بهویژه در شاوه پساساوتارگرا ضد ذاوگرایی است و ازاینرو ،در آن آن ه مهم است
نوع مفص ل بندی و چینش نش انه ها و نمادهای مذهبی در قالب یک گفتمان س یاسی ملالا و
غیریتس از است نه وود مذهب مثاله ملتوای ذاتی ا ول تشی  ،زیرا ازنظر این رویکرد معنا و
ا ول ذاتی و ثابت نداریم.

 .8آشفتگی در سطح تحلیل
هم ان طور ک ه در مبانی مفهومی این مقاله بدان پرداوته ش د ،در رهیافت گفتمانی به طور کلی
می توان دو تعریا ورد و کالن از گفتم ان را از یک دیگر متم ایز کرد .در تعریا ورد ،گفتم ان
به طور وال

ه به معنای زبان به کارگرفته ش ده در یک متن اس ت (مانند گفتار یا نوش تار) و در

تعریا کالن ،گفتمان به طور وال ه به معنای یک نظام معنایی اس ت .یکی از اشتباهاو رای در
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پژوهشهای ایرانی در این اس ت که تللیل گفتمان در س طح کالن را با تللیل گفتمان در س طح
فرد مغش وش میس ازند .برای نمونه در تللیلهای گفتمانی وقتی تللیل را در سطح فردی بهکار
می بریم مانند تللیل گفتمان بوش یا بلر ،منظور تللیل زبان به کارگرفته ش ده توس ط آنان اس ت
(رویکرد ورد) اما در بس یاری از پژوهش های ایرانی منظور از تللیل گفتمان امام ومینی (ره) یا
تللیل گفتمان واتمیو ...تللیل زبان بهکارگرفته توس ط ایشان در یک سلنرانی یا مجموعه ای از
س لنرانیها نیس ت (رویکرد ورد) .در بس یاری از اینگونه پژوهشها اس اس اه از دادههای متنی
استفاده نمی شود و هدف از پژوهش تلقیق در یک نظام معنایی کالن (رویکرد کالن) است (برای
نمونه نک :روحانی 53۱5؛ بطلایی 53۱1؛ جاودانیمقدم .)53۱3
در بس ی اری از این پژوهش ه ا ،رویکرد کالن در تللیل گفتمان (نظریاو فوکو و الکالئو-
موفه) به راحتی در س طح اندیش ه افراد و تللیل اندیش ه آنها به کار گرفته می شود و این در حالی
است که این نلوه بهکارگیری ،با مبانی این نظریاو در تضاد است .اگرچه در تللیل ایدئولوکی و
اندیش ه (و نه تللیل گفتمان) میتوان برنقش افراد و اندیش ههایش ان بهمثابه ایدئولوگها تأکید
کرد ،اما اگر پژوهش گر گفتمانی بلواهد به اس تلزاماو رویکرد کالن ملتزم باشد ،نمیتوان افراد و
رهبران س یاس ی و فکری را بهآس انی به عنوان تولیدکنندگان نظام های معنایی در نظر گرفت .در
رویکرد گفتمانی کالن نلبگان س یاسی و فکری وود سوکههای گفتمانها (جایگاههای سوکهگی)
هس تند و در واق نه تولیدکننده ،بلکه تولیدش ده توس ط گفتمان ها هس تند .بنابراین اس تفاده از
چارچوبهای نظری فوکویی یا الکالئو -موفه ای برای تللیل اندیش ه افراد ،کاربستی غلط است.
البته در درون رویکرد کالن به تللیل گفتمان ،نقش نلبگان و رهبران فکری -س یاس ی بهویژه در
دوره بیقراری گفتمانها و رهاش دگی از قیود س اوتاری برجسته میشود و در فضایی که در این
دوره بی ثباتی گفتمان ها ش کل می گیرد می توانند نقش ی فعاالنه تر بازی کنند .برای نمونه در این
رویکرد ایدئولوگ هایی مانند حض رو امام(ره) یا دکتر ش ریعتی و ...منشأ و تولیدکننده گفتمان ها
نیستند؛ بلکه وود سوکهها و حاملین گفتمانها هستند که وود درون مناب فرهنگی و زبانی از قبل
موجود درون یک جامعه قرار دارند؛ اما پیوندزدن و مفص ل بندی جدیدی از عنا

ر معنایی و

هم نین غیریتس ازیهای جدید ،به دالهای پیش ین هویت و معانی جدیدی میبلش ند و برای
نمونه منظومهای انقالبی و سیاسی از دین به دست میدهند.
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نتیجهگیری
پس از حدود سه دهه از ورود رهیافت گفتمانی به پژوهشهای سیاسی در ایران به نظر میرسد
اکنون زمان نگرش ی کلی در وص ور مجموعه این پژوهش ها و ارزیابی انتقادی ویژگی ها و
کاستی های آنها و نیز تنوع گرایشاو نظری و مضامین و موضوعاو آنها فرارسیده است .عالوه
بر این یکی از اهداف ا لی این پژوهش تالش در راستای بسط و گسترش ادبیاو انتقادی در
وص ور رهیافت گفتمانی بوده اس ت که به نظر می رس د بررس ی بیکفایتی این رهیافت در
تللیل و تبیین تمامی ابعاد س یاست از ضرورو های این مرحله از مباحثاو نظری در مطالعاو
سیاسی ایران است.
در راستای پرسش مطرحشده در این مقاله تالش شد تا با رویکردی فراتللیلی بررسی شود
که رهیافت گفتمانی در پژوهشهای س یاس ی در ایران دارای چه ویژگیهایی بوده اس ت ،چه
گرایش او نظری و مض امینی در آن غ الب بوده ،بر چه موض وعاتی متمرکز ش ده و چه
دستاوردهایی داشته و دچار چه کاستی ها و چالش هایی است .در راستای شناسایی و گردآوری
مناب مد نظر ،با اعمال دو ملدودیت عمده ،یعنی  .5وارج نمودن پژوهش های

رفاه نظری-

مفهومی از دایره فراتللی ل و تمرکز بر پژوهش ه ای تجربی و  .1و ارج نمودن پژوهش ه ای
انجام ش ده در س ایر رش ته ها از دایره فراتللیل و تمرکز بر رش ته علوم س یاسی ،با جستجوی
کلی دواکه ه ای مربوط ه در پایگاه های معتبر علمی در کش ور نهایتاه  133مورد از پژوهش ها
ش ناسایی و گردآوری شد .سپس باتوجه به اینکه بلشی از این پژوهش ها فاقد معیارهای تلت
بررس ی در این پژوهش بوده ان د ،نه ایت اه  32مورد از این پژوهش ه ا نیز از فهرس ت هایی
گردآوریشده حذف شدند و بر  105مورد تمرکز شد.
همان طور که در قسمت ارزیابی و انتقاداو نیز مطرح شد ،کاستیهای رهیافت گفتمانی در
پژوهش های س یاس ی در ایران را می توان در دو س طح نقد و ارزیابی کرد .در یک س طح
پژوهش های گفتمانی انجام ش ده در ایران را می توان باتوجه به میزان انطباق و هم س ویی با
رهیافت های گفتمانی اعالم ش ده در این پژوهش ها نقد و ارزیابی نمود .یافته های این پژوهش
نشان می دهد که باقی ماندن در سطح کلیاو و عدم نوآوری ،غفلت از وجه انتقادی و تمرکز بر
وجه تفس یری ،آش فتگی در س طح تللیل ،ولط تللیل گفتمان با تللیل ایدئولوکی بلشی از
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ویژگیها،گرایش او و کاستیهای پژوهشهای گفتمانی در ایران هستند که با معیار همسویی و
انطباق این پژوهشها با رهیافتهای ادعایی می توان به آنها دس ت یافت .در بلش عمدهای از
این پژوهشهای گفتمانی در ایران بهجای کاربس ت و اتلاذ لیح و دقیق این رهیافت ،بیشتر
با ادعای کاربست آن مواجه هستیم.
از دیگر ویژگی ها و کاس تی های پژوهش های گفتمانی در کشورمان این است که در بلش
وسیعی از پژوهش ها رهیافت گفتمانی عمدتاه در سطح چارچوب نظری بسط داده شده است و
چن دان پیون د منس جمی می ان چارچوب نظری -مفهومی با الگوی تللیل در پژوهش دیده
نمی ش ود .این پژوهش ها اگرچه ادعای اتلاذ رهیافت گفتمانی را دارند ولی در س طح کلیاو
باقی میمانند و استلزاماو نظری و مفهومی رویکرد گفتمانی اعالمشده در چارچوب نظری ،در
س طح الگوی تللیلی پژوهش بس ط نمییابد .در بلش ی دیگر از پژوهشها ،اگرچه از مفهوم
گفتمان یا تللیل گفتمان در عنوان یا کلیدواکههای پژوهش اس تفاده ش ده است ،اما چنان تلقی
عامی از گفتمان مد نظر پژوهش گر بوده است که با مفهوم فنی آن به مثابه یک رهیافت مطالعاتی
که دارای تعریا ،نلله ها ،چارچوب مفهومی و اس تلزاماو نظری ملتم وود است ،متفاوو
اس ت .این دس ته از پژوهشها اگرچه طیفی از قوی تا ضعیا را شامل میشوند ،پژوهشهایی
هس تند که به رغم استفاده از مفهوم گفتمان یا تللیل گفتمان در عنوانِ پژوهش ،اساساه رهیافتی
گفتمانی به موض وع مورد مطالعه وود اتلاذ نکرد ه اند و در معنای دقیق مد نظرِ این پژوهش
اساساه پژوهشهای گفتمانی ملسوب نمیشوند.
عالوه بر انتقاداو فوقالذکر که ویژگیها و کاستیهای پژوهشهای ایرانی مبتنی بر رهیافت
گفتمانی را نشان میدهد ،وود رهیافت گفتمانی نیز دچار کاستیها ،نارساییها و بیکفایتهای
نظری اس ت که در سطح جهانی بدان پرداوته شده است و این کاستیها بهتب در پژوهشهای
ایرانی نیز بازتاب مییابند.
در سطح جهانی انتقاداو بسیاری بر رهیافت گفتمانی وارد شده است ازجمله اینکه :ضعا
آن در ق درو پیش بینی اس ت و زمان کاربردش عموماه پس از وقوع روداد اس ت؛ رهیافت
گفتمانی رهیافتی تفس یرگراس ت و در یک رهیافت س یاس ی جام

رفاه فهم و تفس یر کافی

نیست؛ بلکه باید بتواند تبیین نیز کند؛ در این رویکرد تمرکز بر ابعاد نامرئی اعمال قدرو است
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(متأثر از فوکو) و هر رویه طبیعی و بدیهی ملص ول رس وب معانی است (معانی رسوب کرده)
در

ورتی که در س یاست در جهان امروز بلش عمدهای از اعمال قدرو به ورو آشکار و

در شکل اجبار اعمال میشود؛ متأثر از نگاه فوکو که قدرو را در معنایی وار تعریا میکند،
قدرو چیزی نیس ت که در اوتیار باش د بنابراین چندان به وجه عینی و نهادی قدرو که در
دولت متمرکز اس ت و با ابزارهای قانونی و نهادی اعمال می ش ود توجهی ندارد .بااین حال
مهمترین انتقاد وارده بر رهیافت گفتمانی ،باقیماندن این رهیافت در سطح گفتمانی و تمرکز بر
وج ه معنایی س یاس ت اس ت که موجب غفلت این رهیافت از وجوه غیرگفتمانی ،نهادی،
س اوتاری و کالن در تللیل و تبیین س یاس ت و پویاییهای س یاس ی اس ت .در گذار از این
کاستیها و نواقم میتوان بهدنبال چارچوبهای بدیلی بود که از تمرکز رف بر سطح درون
گفتمانی فا له بگیرد و تبیین پویاییهای س یاس ی ،س اوتارهای معنایی -فرهنگی را بههمراه
توجهی مجدد به ابعاد کالن ،ساوتاری و نهادی سیاست مورد بررسی قرار دهد.
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 ،۱1شماره 3
بهرامیپور ،فاطمه ( ،)53۱1برساوتهشدن ایران به عنوان دیگری دشمن در گفتمان رسانهای امریکا ،پایاننامه ارشد ،دانشگاه
تهران ،استاد راهنما :حمیرا مشیرزاده
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بیننده ،مسعود ( ،)53۱3تللیل جامعه شناوتی برساوت گفتمانی هویت اجتماعی (مطالعه موردی شهر سنندج) ،رساله دکترا،
دانشگاه تهران ،استاد راهنما :ابواللسن تنهایی
پاداشی ،آتنا ( ،)5388چروش معنایی مفهوم زنانگی در گفتمان انقالب ،سازندگی و ا الحاو ،پایاننامه ارشد ،دانشگاه عالمه،
استاد راهنما :ملمد جواد غالمرضا کاشی
پنیکوا ،الستر ( ،)5338گفتمانهای قیاس ناپذیر ،ترجمه علی ا غر سلطانی ،فصلنامه علوم سیاسی ،سال اول ،شماره چهارم
پوینتون ،کیت ( ،)5388زبانشناسی و تللیل گفتمان در فرهنگ و متن ،ویراسته آلیسون لی و کیت پوینتون ،ترجمه حسن
چاووشیان ،تهران :نشر پژوهشکده مطالعاو فرهنگی و اجتماعی
تاجیک ،ملمدرضا ( ،)5333غیریت ،هویت و انقالب :شکلگیری گفتمان انقالبی در ایران ،پژوهشنامه متین ،ش 5
تاجیک ،ملمدرضا ( )533۱جامعه امن در گفتمان واتمی ،تهران  :نشر نی
تاجیک ،ملمدرضا ( )5381تجربه بازی سیاسی میان ایرانیان ،تهران :نشر نی.
تاجیک ،ملمدرضا ( )5388روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان ،تهران  :نشر فرهنگ گفتمان
تاجیک ،ملمدرضا و روزووش ،ملمد ( .)5383بررسی نهمین دورة انتلاباو ریاست جمهوری ایران از منظر تللیل گفتمان،
مجله دانشکده ادبیاو و علوم انسانی دانشگاه ووارزمیسال شانزدهم تابستان  5383شماره  25ویژه نامه علوم اجتماعی (.)1
ترابی ،الهه ( )53۱1استعاره در گفتمان سیاسی :تلقیقی بر اساس سلنرانیهای دکتر ملمود احمدی نژاد ،پایاننامه ارشد ،دانشگاه
سیستان و بلوچستان ،استاد راهنما :پاکزاد یوسفیان
ترنر ،گرایم (« )5388ایده مطالعاو فرهنگی» ،ترجمه جمال وسروی در :درباره مطالعاو فرهنگی ،ویراسته جمال ملمدی،
تهران  :نشرچشمه
جاودانی مقدم ،مهدی ( .)53۱3کاربست رهیافت گفتمان در تبیین سیاست وارجی جمهوری اسالمیایران از دیدگاه ومینی(ره)،
مطالعاو انقالب اسالمی ،پاییز  ،۱3شماره38
حاجی نا ری ،سعید و اکرمیان ،ملمد حسین ( )53۱8تبیین شاومهای گفتمانی و نمادین گروهک تروریستی جیش العدل
در تعارض با ج.ا .ایران ،مطالعاو انقالب اسالمی ،تابستان  ،۱8ش 85
حسینیزاده ،ملمد علی ( )5382اسالم سیاسی در ایران ،قم :انتشاراو دانشگاه مفید
والقدوست ،علیرضا ( )53۱5بررسی بلران بوسنی و هرز گوین از منظر تللیل گفتمان ،پایاننامه ارشد ،دانشگاه عالمه ،استاد
راهنما :حسین سلیمی
وانیکی ،هادی ( )5333در آمدی بر رابطه میان نظام اجتماعی و ساوتار زبانی و مطبوعاو؛ تللیل گفتمان دو نشریه شاوم
دوران پراکندگی و تمرکز قدرو سیاسی در ایران ،فصلنامه گفتمان پاییز  5333شماره 1
وزایی ،هادی ( )53۱3بررسی امکان یا امتناع تولد سوکه سیاسی در ایران پسا انقالب ( سوکه ،حکومت مندی و مقاومت در
ایران) پایاننامه ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،استاد راهنما :ملمدرضا تاجیک
ولیلی ،ملسن و حمیدی ،سمیه ( .)53۱0تللیل گفتمان مقوله سیاست وارجی در مذاکراو نلستین دوره مجلس شورای ملی
مشروطیت ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،پاییز  ۱0ش 18
وواجه سروی ،غالمرضا ( )5382فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسالمیایران ،دانش سیاسی ،زمستان  82ش 2
دروشه ،جالل ( )5385گفتمان سیاسی شیعه در ایران معا ر ،تهران  :دانشگاه امام ادق (ع).
دوست ملمدی ،احمد و زحمتکش ،حسین ( ،)5383زمینههای گفتمانی عروج بنیادگرایی اسالمیدر جهان عرب ،فصلنامه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،پاییز  83ش 5
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دهقانی فیروزآبادی ،جالل و عطایی ،مهدی ( ،)53۱8تللیل گفتمانی سیاست هستهای دولت احدی نژاد از هژمونی تا افول،
پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل ،سال  ،8شماره 5
دهقانی فیروزآبادی ،سیدجالل ( ،)53۱3چروه گفتمانی در سیاست وارجی جمهوری اسالمیایران از دولت بازرگان تا دولت
روحانی ،تهران  :نشر ملاطب
دهقانیفیروزآبادی ،جالل ( ،)5388تلول گفتمانی در سیاست وارجی جمهوری اسالمیایران ،تهران  :انتشاراو روزنامه ایران
دین پرست ،فائز ( )538۱تللیل گفتمان والیت فقیه در نظام سیاسی ایران ،تهران  :انتشاراو دانشگاه امام ادق
رحیمی ،علیرضا؛ کتابی ،ملمود ( ،)53۱3گفتمان امنیتی دولتهای نهم و دهم به مثابه «گفتمان قبض و بسط انقالبی جدید»،
فصلنامه مطالعاو راهبردی دوره  ،53شماره  ،22پاییز
رحیمی ،علیرضا ( ،)53۱8گفتمان اعتدال و امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران ( 53۱1تا  ،)53۱2فصلنامه مطالعاو راهبردی
دوره  ،11شماره  ،83بهار
روحانی ،حسن ( ،)53۱5گفتمان امام ومینی پیرامون امنیت ملی و سیاست وارجی ،راهبرد ،زمستان  ۱5ش 21
رهبری ،مهدی ( ،)5382شکل گیری گفتمان انقالبی در ایران ،پژوهش سیاست ،پاییز و زمستان  ،82ش 13
سلطانی ،علی ا غر ( ،)5388قدرو ،گفتمان و زبان :سازوکارهای جریان قدرو در جمهوری اسالمیایران ،تهران  :نشر نی
شفایی ،اماناهلل ( ،)53۱3تللیل گفتمانی اسالمهای سیاسی در افغانستان ،تهران  :موسسهی مطالعاو بینالمللی ابرار معا ر تهران
شیخ االسالمی ،حسن و شیراوند ،ارم ( ،)53۱1بررسی گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق با اسراییل ،فصلنامه تلقیقاو
سیاسی و بین المللی  ،پاییز  ۱1ش 52
ادقی ،بهادر و طباطبایی ،ملمد ( ،)53۱1جایگاه گفتمانهای استعاری در سیاست وارجی ج.ا.ایران ،فصلنامه سیاست جهانی
 ،زمستان  ۱1ش 8
مصامی ،مرضیه ( ،)53۱1چگونگی برساوته شدن هویت اجتماعی زن در گفتمان ا الحطلبی ،پایاننامه ارشد ،پژوهشکده
امام ویمنی (ره) ،استاد راهنما :ملمد ساالر کسرایی
عباس آبادی ،همایون ( ،)5333ملالفین مذهبی و هژمونی سیاسی  5380تا  ،5313پایاننامه ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،استاد
راهنما :ملمدرضا تاجیک
عوض پور ،مهدی و میراحمدی ،منصور ( ،)53۱8گفتمان سلفی معا ر در جهان عرب ،زمینههای ویزش و منظومههای معنایی،
فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی ،زمستان  ۱8ش 88
غالمرضا کاشی ،ملمد جواد ( ،)533۱جادوی گفتار :ذهنیت فرهنگی و نظام معنایی در انتلاباو دوم ورداد ،تهران :آینده پویان
غالمرضا کاشی ،ملمد جواد ( ،)533۱گفتمان دموکراسی در ایران؛ ذهنیت تجدد پیرامونی و بلران مشروعیت دولت مدرن در
ایران ،رساله دکترا ،دانشگاه تهران
غالمرضا کاشی ،ملمد جواد ( ،)53۱1اسالم سیاسی در ایران ،ظهور یوتوپیک ،حیاو ایدئولوکیک و چشم اندازها ؛ مجله
مطالعاو اجتماعی ایران ،دوره هفتم ،شماره  ،3پاییز ۱1
غالمرضا کاشی ،ملمد جواد و هاللی ستوده ،مینا ( ،)53۱1واکاوی نظارو بر تن زنانه در ایران پس از انقالب اسالمی ،فصلنامه
انجمن ایرانی مطالعاو فرهنگی و ارتباطاو ،سال نهم ،شماره 31
غالمرضاکاشی ،ملمد جواد ( ،)5381نظم و تلول گفتار دموکراسی در ایران ،تهران  :نشر گام نو
فرقانی ،ملمد مهدی و زرین ،زدرار ( ،)53۱5تللیل گفتمان پیام نورورزی اوباما ( 100۱و  ،)1050راهبرد ،بهار  ۱5ش 21
فرقانی ،ملمدمهدی ( ،)5383راه دراز گذار :تلول گفتمان توسعه سیاسی در ایران( ،)5181 – 5333تهران  :فرهنگ و اندیشه
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فرکالف ،نورمن ( ،)533۱تللیل انتقادی گفتمان ،ترجمه :فاطمه شایسته پیران ،شعبان علی بهرام پور ،رضا ذوقدار مقدم ،رامین
کریمیان ،پیروز ایزدی ،ملمد جواد غالمرضا کاشی ،ملمود نیستانی؛ تهران  :انتشاراو دفتر مطالعه و توسعه رسانهها
فوکو  ،میشل ( ،)5338نظم گفتار :درس افتتاحی در کلژ دو فرانس دوم دسامبر  ، 5۱30مترجم :باقر پرهام ،تهران :موسسه
انتشاراو آگاه  ،چاپ اول
فوکو  ،میشل ( ،)5385تاریخ جنون در عصر کالسیک  ،مترجم :فاطمه ولیانی ،تهران :هرمس  ،چاپ اول
فوکو  ،میشل ( ،)5388پیدایش کلینیک :دیرینهشناسی ادراا پزشکی؛ مترجم:یلیی امامی  ،تهران  :نقش و نگار  ،چاپ اول
فوکو  ،میشل ( ،)5383مراقبت و تنبیه :تولد زندان ؛ مترجم :نیکو سرووش و افشین جهاندیده  ،تهران :نشر نی چاپ اول
فوکو  ،میشل ( ،)538۱نظم اشیاء :دیرینهشناسی علوم انسانی ؛ مترجم:یلیی امامی،تهران  :پژوهشکده مطالعاو فرهنگی و
اجتماعی ،چاپ اول
فوکو  ،میشل ( ،)53۱3دیرینهشناسی دانش  ،مترجم :نیکو سرووش و افشین جهاندیده ،تهران  :نشر نی ،چاپ اول
فیرحی ،داوود ( ،)5338قدرو ،دانش ،مشروعیت در اسالم ،تهران  :نشر نی
فیرحی ،داوود ( ،)5380دولت اسالمیو تولیداو فکر دینی ،فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،بهار  ،80ش 835
قاسمی ،فائزه ( ،)53۱1ساوت تشی به عنوان وصم در گفتمان داعش ،رساله دکترا ،دانشگاه تهران ،استاد راهنما :نا رهادیان
قجری ،حسینعلی ( ،)5383تللیل گفتمان تکوین و هژمونیک شدن ا ول گرایی شیعی در ایران ،رساله دکترا ،دانشگاه تربیت
مدرس ،راهنما :علیرضا شجاعی زند
قجری ،حسینعلی ( ،)5388تللیلی بر گفتمان سیاسی امام ومینی (س) در انقالب اسالمی ،فصلنامه علمى پژوهشى متین 5388
شماره 81
قریشی ،یوسا ( )53۱1واشکافی قطعنامههای شورای امنیت ناظر بر کره شمالی :تللیل گفتمانی با نگاه فرکالف ،فصلنامه
سیاست جهانی ،تابستان ۱1
ک ویان  ،حسین ( . )5383تجدد از نگاهی دیگر ،روایتی ناگفته از چگونگی ظهور و رشد تجدد ،تهران  :گن معرفت
ک ویان ،حسین ( )5388تطوراو گفتمانهای هویتی ایران ،تهران  :نشر نی
ک ویان،حسین ( . )533۱فوکو و دیرینهشناسی دانش ،روایت تاریخ علوم انسانی از نوزایی تا مابعدالتجدد ،انتشاراو دانشگاه
تهران
کدیور ،جمیله ( ،)5338تلول گفتمان سیاسی شیعه در ایران ،تهران  :طرح نو
کسرایی ،ساالر و پوزش شیرازی ،علی ( ،)53۱0تللیل گفتمان جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقالب اسالمیبا استفاده از
نظریه الکالئو و موفه ( 18الی  ،)32فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،پاییز  ۱0ش 3
کسرایی ،ملمدساالر کسرایی و رضایی ،ملمد و مرادوانی ،همایون ( ،)53۱0فوکو :حکومت مندی ،سوکه سیاسی و کنش
سیاسی ،دانشنامه علوم اجتماعی تربیت مدرس (جامعهشناسی تاریخ) دوره سوم پاییز و زمستان 53۱0
الکالئو  ،ارنستو و موفه  ،شانتال ( ،)53۱1هژمونی و استراتژی سوسیالیستی به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال  ،مترجم:
ملمد رضایی  ،تهران :نشر ثالت ،چاپ اول
ملسنی راد ،فرزانه ( ،)53۱8زبان و اقتدار گفتمانی؛ راهبردهای زبانی ایجاد سلطه و اقتدار .مطالعه موردی :تللیل گفتمان جرج
دبلیو بوش ،تهران :نشر روناس
ملمد زاده ،ا غر ( ،)53۱8زمینهها و عوامل هژمونیک شدن اسالم فقاهتی و چالشهای پیش رو ،رساله دکترا ،دانشگاه تهران،
استاد راهنما :ادق زیباکالم
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مدیرشانه چی ،ملسن و سلیمان پور ،علی ( ،)53۱8درآمدی بر قانون گرایی و آزادیلواهی در گفتمان مشروطیت ایران ،رهیافت
انقالب اسالمی ،زمستان  ۱8ش 33
مرادوانی ،همایون ( ،)53۱1اراده به اداره کردن :حجاب و ابژههای آن پس از انقالب اسالمی ،جامعهشناسی ایران سال هفدهم
بهار و تابستان  53۱1شماره  5و 1
مشیر زاده ،حمیرا ( ،)5383گفتگوی تمدنها از منظر سازه انگاری ،فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،بهار  83ش 15۱
مشیرزاده ،حمیرا ( ،)5382چروش در سیاست وارجی امریکا و حمله به عراق :زمینههای گفتمانی داولی ،فصلنامه سیاست،
تابستان  82ش 1
مشیرزاده ،حمیرا و بهرامیپور ،فاطمه ( ،)53۱2تللیلی استعارهای از ساوت ایران در روزنامههای مهم ایاالو متلده امریکا
( ،)1053-1005فصلنامه سیاست ،دوره  ،83شماره  ،3پاییز ۱2
مشیرزاده ،حمیرا و مصباح ،احسان ( ،)53۱0موضوع اسراییل در گفتمان سیاست وارجی ج ا ایران ،فصلنامه روابط وارجی،
بهار  ۱0ش ۱
مشیرزاده ،حمیرا و همویی ،فاطمه ( ،)53۱5گفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تللیل استعاره ای ،فصلنامه تلقیقاو سیاسی و بن
المللی پاییز  ۱5ش 51
موسوی ،سید ملمد ( ،)5383تلول گفتمان سیاسی تشی در قرن  ،10فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،بهار  83ش 5
موفه  ،شانتال ( . )53۱3بازگشت امر سیاسی  ،مترجم :عارف اقوامیمقدم ،تهران  :رخداد نو  ،چاپ اول
نبوی ،عبداالمیر و نجاو ،علی ( ،)53۱3جریان شناسی جریانهای نوسلفی سوریه بر اساس تللیل گفتمان ،فصلنامه پژوهشهای
سیاسی جهان اسالم  ،زمستان  ۱3ش 53
نظری ،علی اشرف ( ،)5382مدرنیته و هویت سیاسی :واکاوی تکاپوهای هویتی در ایران ،رساله دکترا ،دانشگاه تهران
نظری ،علی اشرف ( ،)5382هویت مدرن و ظهور گفتمان مشروطییت در ایران ،فصلنامه مطالعاو ملی 82 ،ش 31
نظری ،علی اشرف ( ،)5388گفتمان هویتی تجددگرایان ایرانی در انقالب مشروطیت ،فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،
زمستان  88ش 8
نظری ،علیاشرف و سازمند ،بهاره ( ،)5383گفتمان هویت و انقالب اسالمیایران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی
نفیسه زارعکهن ( ،)53۱3گفتمان تبلیغاو انتلاباتی :تاملی بر انتلاباو ریاست جمهوری ،88تهران  :روزنه
نقیب زاده ،احمد و همویی ،فاطمه ( ،)53۱1انگیس و اروپا :تللیل گفتمان سیاست وارجی (مدل الکالئو و موفه) ،فصلنامه
تلقیقاو سیاسی و بین المللی  ،بهار  ۱1ش 58
ولی پورزرومی ،حسین ( ،)5383گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسالمیایران ،تهران  :پژوهشکده مطالعاو راهبردی
ون دایک ،تئو ( ،)5381مطالعاتی در تللیل گفتمان ،از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی؛ ترجمه پیروز ایزدی ،شعبانعلی بهرام
پور ،علیرضا ورمایی ،ملمد جواد غالمرضا کاشی ،تژا میرفلرایی ،تهران  :انتشاراو مرکز مطالعاو و تلقیقاو رسانهها
هادیان ،نا ر ( ،)538۱برنامه هستهای ایران :تکثر دیدگاهها و زمینههای گفتمانی ،فصلنامه دانشکده علوم سیاسی ،پاییز 8۱
هال ،استوارو ( ،)53۱5معنا ،فرهنگ و زندگی اجتماعی ،تر جمه :احمد گل ملمدی،تهران  :نشر نی
های ،کالین ( ،)5381در آمدی انتقادی بر تللیل سیاسی ،ترجمه :احمد گل ملمدی ،تهران  :نشر نی
همویی ،فاطمه ( ،)53۱0تللیل گفتمان سیاست وارجی بریتانیا در قبال وحدو اروپا ،پایاننامه ارشد ،استاد راهنما :حمیرا
مشیرزاده
هوارث ،دیوید ( ،)53۱3گفتمان ،ترجمه احمد بوری ،تهران  :انتشاراو آشیان

80

...فراتحلیل پژوهشهای سیاسی مبتنی بر رهیافت
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