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  مقدمه و بیان مسئله - 1

قرن بیست و یکم به رغم نظم نوین جهانی ، هنوز مهمترین موضوع  هاي آغازینسالدر 
. نکته اي 1)1997(هال و کوهن، مشترك بسیاري از نقاط جهان دموکراسی و جامعه مدنی است

جامعه مدنی به همه گروه ها و نهاد هاي که ان مهم است، این است که براي جامعه ایر
هاي خویشاوندي یا نهاد هاي باستانی از کند که در شرایط تجدد، بین گروهاجتماعی اشاره می

. در مورد 2)1382موزلیس، ( است یک سو و نهاد هاي دولتی از سوي دیگر قرار گرفته اند
با جنبش مشروطه است. جنبش مشروطه خیزشی مردمی جامعه ایران نیز ورود تجدد مقارن 

بود براي مبارزه با استبداد و خودکامگی که اصلی ترین هدف آن قانونمند کردن حکومت بوده 
فرایند  نیمه پیرامونی که در بیشتر کشورهاي ،همه ). با این290:1389، است. (میرسپاسی

درتمند ترین دستگاه سیاسی و حقوقی به عنوان ق 3دولت نگام شروع کرده اند،هتوسعه را دیر
ماندگی را بر که با داشتن مشروعیت در تدوین و اجراي قوانین، رسالت توسعه و جبران عقب

شیوه هاي مبتنی  حاشیه ايدر جوامع نیمه عهده می گیرند، بسیار  قدرتمند شده اند 
اندن در شبکه هاي رواج دارد که در آن، مردم را از طریق گنج نوچه پروري- برمشارکت گرایی

در آن تازه واردها را بسیج کرده و  گرایی کهو یا عوام گراي حامی/مشتريفردي و بسیار جزئی
ها را از طریق دلبستگی توده ها به رهبري به میدان می به جاي سازماندهی خود جوش، آن

  ).1978آورند، منبع اصلی مشروعیت تبدیل می شود (موزلیس،

زجنبش مشروطه ایران می گذرد آنچه مهم است نگاهی انتقادي به یک قرن اکه  هم اکنون
.استراتژي تقویت جامعه مدنی در زمان جریان  این جنبش از زاویه دید جامعه ایرانی است

جامعه مدنی و عناصر  )14: 1382اصالحات نیز بیشتر واکنشی به اقتدار دولت بود (معماریان، 
ا و خواسته هاي اصلی جامعه ایرانی  به شکل غیر مستقیم معنا کننده آن به عنوان یکی از نیازه

با نشریات دوران مشروطه و بخصوص نشریات دوران اصالحات وارد ایران شد. در نتیجه آنچه ما 
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2 Mouzelis  
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توان اي است که هرگز نمیامروزه به عنوان جامعه مدنی می شناسیم، در واقع مفهومی رسانه
  ).1390اش، تصور کرد (پاکدهی و زردار،  آن را جدا از مفهوم ارتباطی و رسانه اي

ها و ها ، قرائتها ، نگرششود که بدانیم برداشتاهمیت تاثیر رسانه زمانی بهتر روشن می
گیري و سرشت و سرنوشت شکل هایی که ناظر بر مفهوم جامعه مدنی است بر فرایند،گفتمان

: 1380حسینی،و (نجاتی دارد ثیر بسزاییاي جامعه مدنی در یک جامعه تشکل دهی به پروژه
است  2هاي مفهومی و گفتمانیفرایند تولید معنا از طریق چارچوب ،1بازنمودن یا بازنمایی )16

و در حقیقت به این معناست که آنچه به عنوان واقعیت یک مفهوم می شناسیم ،در واقع 
). 1382هال، ( ودتصویري برساخته شده از آن مفهوم است که در فرایند گفتمانی  تولید می ش

توان از این واقعیت چشم پوشید مفهومی که از طریق رسانه ها تعریف و ارائه بنابراین نمی
در این مورد از جامعه -هاي اجتماعی و واقعیت شود الزامأ تعریفی دقیق و همه جانبه ازمی

کید بلکه تصویري است برساخته شده که ممکن است در برخی جنبه ها با تا نیست، -مدنی
 ).1380دانل، ( اغراق آمیزي همراه باشد و از بازنمودن جنبه هاي دیگر چشم پوشی کند

دانستن این نکات از آن جهت اهمیت دارد که به دلیل تازه بودن ظهور این اصطالح در جامعه 
تصویري که مطبوعات از جامعه مدنی  سیاسی ایران و نداشتن تصویري بومی از جامعه مدنی،

به عنوان واقعیت جامعه مدنی در جامعه ایران پذیرفته شده وبه  و بازمی نمایند،ارائه کرده 
حاضر این است  ژوهشبنابراین سوال اصلی پ. گیردمنزله مبناي عمل و انتظارات افراد قرار می

 (روزنامه هاي همسو با اصالح طلبان) و راست ایران اعم از چپ ها)وعات (روزنامهکه مطب
و  کرده بازنمایین دیدگاه هاي اصول گرایان) مفهوم جامعه مدنی را چگونه (روزنامه هاي مبی

  عناصر اصلی هر کدام از گفتمان هاي موجود در رابطه با جامعه مدنی کدام اند؟

  پیشینه پژوهش- 2

                                                        
1 Represent 
2 Discourse Type 
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  ّهاي تجربیپژوهش - 1- 2

و مردم گرایی گفتمان بنیادگرایی جدید در باب جامعه مدنی،کثرت"پژوهشی پیرامون 
آیا اسالم و جامعه مدنی از لحاظ محتواي انجام گرفته است. سوال محقق این است که  "ريساال

نظري با همدیگر سازگاري دارند.نتیجه اي که نویسنده می گیرد این است که با وجود اینکه 
هاي عرب و وگو و همکاري با رژیمبنیادگرایی هاي رادیکال نشان داده اند که در مقابل گفت

اتیک مقاومت می کنند، بنیادگرایان میانه رو براي حقوق عمومی ، آزادي ، غرب دموکر
ا وقتی هگرایی و جامعه مدنی با بردباري عمل می کنند.در گرایش میانه رو ، اسالم تنکثرت

هاي رادیکال بر انتخاب کرده باشند مرجع قانونی است، در صورتی که بنیاد گرایی مردم آن را
پژوهشی تحت  . )1391 ،1یمصل(در جامعه جاهلی پافشاري می کنند، عملی بودن اسالم حتی 

تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصول گرا به خرده گفتمان هاي جبهه پایداري و جبهه  "عنوان 
نتایج تحقیق نشان داده است که گفتمان جبهه متحد  "1390متحد اصولگرایی در انتخابات 

الت، معنویت، پیشرفت، خدمت رسانی، ارزشها، توسعه اصولگرایی دال هاي شناور خود یعنی عد
اقتصادي، اسالم و مقاومت را حول دال مرکزي والیت شکل داده است. در مقابل گفتمان جبهه 
پایداري انقالب اسالمی دال هاي شناور معنویت، عدالت، ارزش ها، خدمت رسانی، مقاومت و 

تحقیق  ).1393و همکاران، آهنگر  مرکزي والیت مفصل بندي کرده  عقالنیت را حول دال
به بررسی سازوکارهاي جریان قدرت در جمهوري  "قدرت، گفتمان و زبان "دیگري با عنوان

اسالمی می پردازددر حقیقت تحلیل جریان قدرت را بر تحوالت و سیر مطبوعات به مثابه رکن 
ر و سقوط جناح ها چهارم دموکراسی، بنیان می نهد تا با تحلیل متون مطبوعات، چگونگی ظهو

را به تصویر بکشد. این تحقیق نشان میدهد که قدرت پنهان در گفتمان هاي سیاسی به واسطه 
فرایند هاي دوگانه برجسته سازي و حاشیه رانی به طور کلی در اجتماع و به طور خاص در 

   ).1391 مطبوعات جریان پیدا می کند (سلطانی،

                                                        
1Ahmad mosalla  
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بی کرد که کارهاي انجام شده در این زمینه در وهله اول ان اینگونه ارزیاتوبگونه مختصر می
بیشتر نگاه بازتابی به مطبوعات داشته اند، و دوم اینکه از نگاه ساختاري سعی در تحلیل امکان 
شکلگیري جامعه مدنی در وضعیت هاي ایده ال برآمده اند. حال انکه در پژوهش حاضر مسئله، 

  امعه مدنی در فضاي بین المتنیت مطبوعات است.چگونگی بازنمایی و شکل گیري مفهوم ج

  ارچوب نظريهچ - 2- 2

انقالب اسالمی که به شکل نظام سیاسی جمهوري اسالمی تبلور یافته بود از لحاظ گفتمانی 
ي مهم جمهوریت و اسالمیت به ظاهر متضاد بود که امام حاصل مفصل بندي دو نشانه

هبی و اجتماعی که داشت، حلقه ي واسط این خمینی(ره) به دلیل جایگاه و شان سیاسی، مذ
دو گفتمان به شمار می رفت. با حاشیه رانی گفتمان جمهوریت در دهه ي اول انقالب در 
جامعه دوگرایش وجود داشت: گروهی از نخبگان خواهان افزایش اختیارات ولی فقیه، دخالت 

هاي اسالمی تاکید می  گسترده ي دولت در اقتصاد، حمایت از اقشار محروم تأکید بر ارزش
کردند، مالکیت خصوصی کردند. در مقابل عده اي دیگر از نخبگان بر فقه سنتی شیعه تأکید می

را به عنوان یکی از احکام اولیه مورد تاکید قرار داده و  خواهان اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بود. 
قدرت رسیدند که اگرچه در ، در قوه ي مجریه نخبگانی به 1376تا  1368در دوره دوم یعنی 

اگر چه در نگرش ها و سیاست هاي اقتصادي عمدتأ به گرایش دوم نزدیک بودند، اما در برخی 
  ).148: 1384(شیخ زاده،  یز با این گروه اختالفاتی داشتندموارد ن

با پایان جنگ تحمیلی دولت رفسنجانی با گفتمان سازندگی و نیروهاي تکنوکرات مسئول 
بی هاي جنگ و افزایش رفاه اقتصادي و اجتماعی شد. در گفتمان دولت سازندگی بازسازي خرا

عنصر محوري را رشد و سازندگی، و محور منفعت را عملگرایی در تنظیم و اجراي سیاست ها با 
رعایت ارزش هاي اسالمی تشکیل می داد. به زبان دیگر در گفتمان سازندگی عدالت اجتماعی 

ش تولید و توسعه اقتصادي موکول و برنامه هاي تعدیل اقتصادي و به مرحله ي پس از افزای
افزایش تولید در اولویت قرار گرفت. در چنین دولت نیرومندي که با توجه به وضعیت اقتصاد 
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ي کند ، موازنهنفتی به صورت سنتی حاکمان کشور را از پاسخگویی به شهروندان بی نیاز می
خورد. در دوره دولت سازندگی باوجود افزایش درآمد ي مدنی برهم قدرت به زیان جامعه

شهرداري و توسعه فرهنگی شهرها، اما به دلیل ضعف جامعه مدنی و کاهش مشارکت سیاسی، 
تصلّب و تورم نخبگانی در جریان و مدار گردش نخبگان ایجاد شد و این انسداد، به همراه 

 نی به سمت اصالح گرایی را رقم زدسیاست هاي تعدیل اقتصادي موجی از نارضایتی و رویگردا
اجتماعی  -از سوي دیگر پس از رحلت امام(ره) مشارکت سیاسی .)91: 1389(اخوان کاظمی، 

مردم به ویژه طبقه شهرنشینی که در زمان دولت سازندگی ایجاد شده بود، به خاطر  میل به 
هاي اعتقاد بشیریه در سالرفاه داشتن از محتواي ایدئولوژیک و انقالبی خود خارج شده بود. به 

پس از جنگ چون ،مشارکت توده اي انقالبی پاسخگو نبود و در شرایط ثبات قابلیت دوام 
نداشت؛ لذا بحران مشارکت پیش آمد و انتخابات دوم خرداد بیانگر وجود بحران مشارکت در 

ت یت گرا و مطلوب یعنی مشارکنظام سیاسی ایران بوده است تا مشارکت سیاسی عقالن
 هاي خودجوش، سازمان یافته و قابل تکوین در جامعه مدنی، مجال بروز و فعالیت بیابندگروه

  .)70:1376(بشیریه، 

مردم و به تبع آن مردم ساالري دینی را می توان به عنوان دال هاي کلیدي گفتمان 
اکمیت اصالحات مطرح کرد که مبین طرح، مفاهیم و ارزش هایی بود که با تأکید بر آزادي، ح

هاي قانون، انتقاد پذیري، حقوق شهروندي، مشارکت سیاسی در جامعه مدنی درصدد بود زمینه
ارتقاي مشروعیت جمهوري اسالمی را در دو عرصه داخلی و خارجی فراهم آورد. در خصوص 
ورود مفهوم دال جامعه مدنی به حوزه گفتمانی می توان گفت که گفتمان و جریان اصالح 

هاي متعددي بود. از جمله بخش ها و گرایشو برون خود در بردارنده طیفطلبی در درون 
مهمی از این جریان، جنبش دوم خرداد و طرح جامعه مدنی و توسعه سیاسی بود که به عنوان 
بهترین ظرف براي مظروف مشارکت و تکمیل معوقه انقالب اسالمی مطرح شد. همان گونه که 

رسد که مساله جامعه مدنی در جهت تکمیل وظائف و می به نظر "حجاریان اذعان می دارد:
تکالیف معوق در جریان انقالب اسالمی طرح شده است. به این ترتیب باز شدن فضاي سیاسی 

بوده و به نظر می رسد  57نتیجه اجتناب ناپذیر انقالب اسالمی  1376کشور پس از دوم خرداد 



  96تابستان بهار و  /   شماره/  ومس دوره/ اجتماعی هاي نهاد شناسی جامعه .............................. 49
 

  
  

در جهت تکوین وظائف و ارزش هاي  سیاسی-ي اصالح طلبی و توسعه اجتماعیکه مسأله
  .)308: 1377(حجاریان،  "جمهوریت و تکالیف معوق در جریان انقالب اسالمی طرح شده بود

 جامعه مدنی

. به "جامعه مدنی، کشف دنیاي مدرن است "همان طور که هگل و پس از او مارکس گفته است
ئودالی در اروپاي غربی انجامید، این معنی که در پس تحوالتی که در نهایت به فروپاشی نظام ف

نسبتأ منزوي و نسبتأ خودکفاي  "اجتماعات"ازجمله کنده شدن گروه هاي بزرگ انسانی از  
روستایی و سرازیر شدن آنها به محیط هاي شهري جدید، ظهور تغییر اساسی در شیوه معیشت 

گونی هاي بنیادین و تولید ضروریات حیات مادي و وقوع انقالب هاي اجتماعی و سیاسی و دگر
  .)1382در نحوه نگرش به جهان، معناي جامعه نیز دستخوش تغییرهاي اساسی شد (پالمناتز، 

مجموعه این تحوالت به تشخّص طبقات توسط شهر نشین به عنوان یک گروه حقوقی مستقل و 
پیدایش یک سازمان حقوقی مستقل انجامید. منشورهاي شهري که شهر ها را همچون 

ي حقوقی متمایز و برخوردار از استقالل اداري و نهادهاي مستقل مدنی به رسمیت قلموروها
می شناخت.به این ترتیب این اجتماعات شهري نسبتأ مستقل و خود گردان به عنوان مرحله 
اي در مسیر حرکت جوامع غربی از اقتصاد و سیاست غیر متمرکز فئودالی که بر تولید در 

متکی بود، به اقتصاد یکپارچه ملی و پیدایش بازار هاي واحد و  1ربابیخانوار یا در واحد مزارع ا
دولت هاي ملی محسوب می شود. نکته مهم این است که وبر می گوید در قیاس با این تراز، 
شهر هاي آسیا با استثنا هاي محدودي، اگرچه از بازار و بارو برخوردار بودنده اند اما به هیچ 

  .)1379(ترنر،  می شوندوجه اجتماع شهري محسوب ن

که هر چه یک کشور دیرتر گام در مسیر توسعه بگذارد نیازمند   2بحث مهم گرشنکرون
اگر چه این نظریه کلیدر ارتباط با فرایند صنعتی سازي در اروپا تدوین شد، .  هدایت از باالست
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2 Gerschencron 



 50....................................................................................بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات

هایی که دچار ولی به راحتی می توان آن را به سایر کشور هاي جهان نیز تعمیم داد. در کشور
 تري استتوسعه دیر هنگام هستند، فرایند جذب، نیازمند اقتدارگرایی مشارکت جویانه

  .)1382(گرنشکورن، 

هاي وارد کردن طبقات پایین اجتماع در صحنه ملی سیاسی در دوران نوسازي یکی از شیوه
مانی، شیوه جذب دیرهنگام و سریع استفاده از سازوکارهاي عوام گرایانه جذب است. از نظر آر

عوام گرایانه مستلزم ساختارهاي سازمانی مبتنی بر آراي مردم و شکل هاي سازمانی است که 
	واسطه" نیازمند رهبري محبوب است که بتواند مستقیمأ به مردم متوسل شود و بدین ترتیب

ه تنها با دولت هاي جوامعی که به توسعه دیر هنگام دچارند نرا کنار گذارد. به این ترتیب   "ھا
(خواسته یا  دانرهایی که پس از استقالل برگزیدهبلکه مسی میراث منفی دست به گریبان اند،

 اندهاي اقتدارگرایانه پیش از استقالل را تحکیم کردهناخواسته) نیز ویژگی
  .)242:1382(موزلیس،

  بازنمایی و گفتمان

ی و اجتماعی بسط می یابد تا گفتمان، نوعی زبان یا نظام بازنمایی است که از لحاظ سیاس
مجموعه اي از معانی را درباره یک حیطۀ موضوعی مهم، تولید و توزیع کند. این معانی در 
خدمت آن بخش از جامعه عمل می کند که گفتمان از درون آن سرچشمه گرفته است و از 

(معتمد  دمبدل ساز "عقل سلیم"طریق عملکرد ایدئولوژیکی اش تالش می کند آن معانی را به 
) عمل رسانه ها نیز بازنمایی امر پنهان و نهفته یا باورها، ایدئولوژي 4: 1386نژاد، مهدي زاده، 

الیت هایش فع "آزاد"هاست، اما به منظور حفظ و تأمین اجماع و تظاهر به انتخاب ها و گفتمان
 ،همکاران(کالورت و سازد و ساختارهاي بنیادین را پنهان میها دارد یا ارزشرا پوشیده نگه می
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 ، در گفتار و کردار روزمره و در قالب عقل سلیم، و تجربه سوژه خیالی3) و به بیان آلتوسر2007
  .)1392، 4رایبک( یابنداشاعه می

: قدرت تنها از طریق زبان و سمبل ها عمل نمی کند، قدرت در "باید گفت که از نظر فوکو
رهاي نهادینی که وي آنها را غیر زبانی می نامد نیز گفتمان گسترده می شود؛ اما از طریق کردا

شود  ). فوکو بین نهاد هاي گفتمانی و غیر گفتمانی تمایز قائل می1973(فوکو، "اعمال می شود
) اما از نظر الکالئو و موفه تمایز فوکو میان نهادهاي گفتمانی و غیر گفتمانی 1378(فوکو، 

است پس هر   5هاین دو، اگر گفتمان تأسیس کنندة ابژهمتناقض و غیر قابل دفاع است. به نظر ا
شود و تمایز میان گفتمانی و غیر گفتمانی یا بی اي در گفتمان و به وسیله آن تشکیل میابژه

تند. آنها این عقیده گرا هس. اما الکالئو و موفه پسا ساختار)456: 1385معنی است (حقیقت، 
کند ثابت نیست بلکه نسبتأ غیر ه سوسور توصیف میپذیرند که ساختار زبانی کدریدا را می

دغدغۀ اصلی طراحان این نظریه آن است که متمرکز و غیر ثابت و به طور مداوم در تغییر است. 
بدانند مردم جوامع مختلف چه تلقی از خود دارند و این تلقی چگونه بر نحوة عملکرد اجتماعی 

دهند و جهان اجتماعی درنتیجۀ همین قعیت معنا میها به واچراکه گفتمان	گذارد؟آنها اثر می
ها موجب تغییر در جهان تغییر در گفتمان کند.شود و تغییر میفرایند معنابخشی برساخته می

است که در آن به 	فوکو	بسط نظریۀ گفتمان الکالئو	گفتمان. )1996(ووداك، اجتماعی است
در اینجا تمام قلمرو  ).341: 1389 (کسرایی، ها سخن گفته شده استکم از نشانهجاي ح

ترین کارکرد نظریۀ مهم	.ریزداجتماعی گفتمانی است و اساس تمایز زیربنا و روبنا فرومی
 پردازي قدرت دیدویژه در مفهومسیاست بهجامعه و را باید در حوزة و موفه 	الکالئو	گفتمان

ن چیزي است که سیاست را در نظریه الکالئو و موفه عدم قطعیت معنا هما .)1380، میدمق(
هم ممکن و هم ضروري می سازد. سیاست عبارت است از نزاع معناهایی که در طرح هاي 
سیاسی قبلی نسیتأ ثابت بوده اند، و به کارگیري مجددشان در زندانی معانی جدید، تالش براي 
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ه اینها در ترغیب دیگران براي پذیرش اعتبارشان و تثبیت کردن آنها در معانی نسبتأ قطعی ک
زندگی روزمره تبدیل می شوند. به عالوه اگرچه گفتمان در  "دستور زبان"آن به بخشی از 

هریک از موارد باال به طور قطعی نمی تواند تثبیت شود، اما موفقیتش به پذیرش اعتبار این 
ف معناها بستگی دارد. از نظر آنها قدرت عبارت است از قدرت تعریف کردن و تحمیل این تعری

ترسیم مجدد مرزها، محدوده، وظایف و توانایی هاي  و در برابر هر آنچه آن را نفی می کند
  .)1985 (الکالئو و موفه، از سیاست  به این مفهوم تلقی کرددولت را می توان تنها نمونه اي 

  تحقیقروش - 3

ئو و در تشریح و توجیه اینکه انتخاب دو شیوه تحلیل متفاوت( شیوه تحلیل گفتمان الکال
و شیوه تحلیل گفتمان فرکالف) که تلفیق برخی عناصر آنها بر مبنه ضرورتی بوده، می  -موفه

 از است، اجتماعی–توان گفت با توجع به موضوع پژوهش که موضوعی کالن در حوزه فرهنگی 
 صدد در پژوهشگر باشند،می مناسب کالن هايپدیده تحلیل براي شده یاد شیوه دو هر که آنجا

  .دهد قرار نظر مد را تحلیل شیوه دو هر حاضر پژوهش در مدآ بر

 - 3، 7تفسیر-2، 6توصیف- 1 تحلیل گفتمان فرکالف در سه سطح انجام می شود:
  .)118: 1389 (یورگنسن و فیلیپس،8تبیین

توصیف: مرحله اي است که به ویژگی هاي صوري متن با توجه به جنبه مورد  -
  رداخته می شود.بررسی(مضامین، روابط، فاعالن) پ

هایی که باعث تولید و درك توضیح روابط موجود در بین فرایندتفسیر: در سطح تفسیر و  -
(از  هایی که در پیکره ي گفتمان اعمال می شودمورد نظر می شود و تأثیر انتخاب گفتمان
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د لحاظ واژگان، ساخت و غیره) مورد بررسی قرار می گیرد. تفسیر ها ترکیبی از محتویات خو
  ).1389متن و ذهنیت مفسر است (جعفري، زهرا،

تبیین: رابطه میان متن و ساختارهاي اجتماعی به مثابه رابطه ي دوسویه، یعنی هم نشان  -
ها از خالل دهندة ساخته شدن گفتمان توسط ساختارها اجتماعی و هم بازتولید ساختار

  .)89: 1389ها (اباذري و میالنی، گفتمان

  ظریه الکالئو موفه در تحقیق حاضرعملی سازي ن - 1- 3

اجتماعی باید بر -براي کاربرد الگوي تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه در مباحث سیاسی
  محورهاي زیر تمرکز و تاکید شود.

شناسایی فضاي تخاصم ب) عوامل بحران و بی قراري در گفتمان ها ج) فضاي مجازي  الف)
هاي ظهور و تفوق گفتمان، م) نقش سوژگی سیاسی و آرمان مطلوب گفتمان نو ظهور، د) زمینه

  و رهبران، و) دال مرکزي،مفصل بندي و چگونگی همنشینی نشانه ها در گفتمان.

در این پژوهش این محور ها به صورت ترتیبی و فرایندي در نظر گرفته شده است. 
وجود در نخستین قدم، شناسایی فضاي تخاصم و غیریت سازي میان نیروهاي سیاسی مختلف م

جامعه است. در هر جامعه اي، معموآل یکی از گفتمان ها خصلتی هژمونیک می یابد و گفتمان 
هاي دیگر را سرکوب می کند و یا در حاشیه قرار می دهد و از این طریق غیریت سازي به 

اما غیریت سازي  .)555:1386(لک، تثبیت موقت مرز خود با سایر گفتمان ها غیر می پردازند
شوند. مداخله هژمونیک، ه تداوم ندارند و از طریق مداخله و غلبه هژمونیک محو میهموار

از سویی فرایند  .کنداي است که وضعیتی غیر مبهم را به کمک زور بازسازي میمفصل بندي
رسوب و تثبیت گفتمان ها با امکان احیاء و فعال سازي مجدد گفتمان هاي نوظهور یا گفتمان 

به این ترتیب بحران و بی . )1389(اسمارت، د شده ي پیشین روبه روستهاي نوظهور یا طر
هور قراري یا از جا شدگی وضعیت حاصل از رشد خصومت و ظهور غیریت بوده و امکان ظ
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هاي جدید را می دهد. در این عرصه بحران و واگرایی و ساخت زدایی، ها و مفصل بنديسوژه
پاسخ مناسب به بحران ها  آرمانها، تصاویر و اسطوره  گفتمان ها  در رقابت با یکدیگر و براي

بندي هاي جدید  هایی از وضع مطلوب و نجات بخش ارائه می دهند و تالش دارند از راه مفصل
اي را عینیت ببخشند. از این نظر، براي بازنمایی هاي متزلزل، گفتمان هاي تازهو یا بازسازي دال

ایجاد فضایی نیاز است که در آغاز وجهی استعاري و و تبیین یک فضاي اجتماعی جدید، به 
اسطوره اي دارد که توسط سوژه ها ساخته می شود و به عنوان جایگزین و شکل منطقی 

)در چنین 1378گفتمان ساختاري مسلط مطرح می شود و نقد گفتمان جدید است(هوارث،
براي مسلط شدن  شرایطی پیروزي و عینیت یابی یک گفتمان جدید، مستلزم دو شرط الزم

است. شرط نخست قابلیت دسترسی است، زیرا گفتمان جدید، تنها ساخت منسجم در دنیاي 
کامآل آشفته گفتمان هاي بی قرار به نظر می رسد جایگزین مناسبی براي بحران و بی نظمی 

هاي شناور و فاقد معناي عمومی تلقی میشود و به دلیل در دسترس بودن، می تواند دال
ها را در دسترس عامالن اجتماعی قرار و مبهم را معنا بخشیده و با جذب آنها، این دالمشخص  

دهد . شرط دوم قابلیت اعتبار است. یعنی اصول پیشنهادي گفتمان نباید با اصول اساسی آن 
  .)39:1389(اخوان کاظمی، گروه اجتماعی ناسازگار باشد

مان هاي مسلط داراي یک دال مرکزي بوده در نظریه و تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه، گفت
یت شده اند. در این و دال ها و نشانه ها در شاکله اي به نام مفصل بندي، واجد ساختار و هو

ها یا ها وجود ندارد  و دالها و مدلولي از پیش تعیین شده و مشخص میان دالشرایط، رابطه
  .)1385نشانه ها داراي خصلتی شناور و سیال هستند (حقیقت، 

دال ها یا نقاط مرکزي نیز دال هاي شناور به حساب می آیند با این تفاوت که نقطه یا دال 
در آمده  »یا توقف انسداد«مرکزي به حالتی اشاره دارد که معناي نشانه به طور موقت به حالت 

باشد. نشانه ها پیش از جذب شدن در مفصل بندي و نظام گفتمانی ، یک عنصر هستند. هر 
انه هاي ل یا نشانه اي که وارد این شبکه می شود و در آنجا به واسطه عمل مفصل بندي با نشدا

 .)9: 1377شود (تاجیک، تبدیل می -"لحظه" یا "وقته"-"دقیقه"دیگر جوش بخورد، به یک 
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عنوان مواد خامی براي توانند بههایی که در بیرون از محیط گفتمانی قرار دارند و میدال
 معانی	موفه	و	الکالئو گونگی قرار دارند.هاي جدید به کار روند در حوزة گفتمانبنديمفصل

دهند. (یورگنسن گونگی قرار میاند در حوزة گفتمانها را که از گفتمان طرد شدهاحتمالی نشانه
هاي جذب شده در یک گفتمان، یک مفصل بندي را به دال ها و نشانه ).1392و فیلیپس، 

که در تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه این مفهوم بسیار اهمیت دارد. مفصل وجود می آورند 
بندي به گردآوري عناصر مختلف و ترکیب آنها در هویتی نو می پردازد و میان عناصر پراکنده 

این عناصر، اصالح و تعدیل می در درون یک گفتمان ارتباط برقرار می کند، به نحوي که هویت 
  .)181:1383 (سلطانی، شود

ترکیب می شوند. این دال ها  "زنجیره هم ارزي" دي دال هاي اصلی با یکدیگر، درمفصل بن
هایی بی محتوا هستند یعنی به خودي خود بی معنایند تا اینکه از طریق زنجیره هم ارزي نشانه

و در شوند میکنند، وارد فرایند همنشینی و ترکیب ه هایی که آنها را از معنا پر میبا سایر نشان
مقابل هویت هاي منفی دیگري قرار می گیرند که به نظر می رسد تهدید کننده آنها باشند. 

  ).1389گفتمان ها از راه زنجیره هم ارزي، تفاوت ها را می پوشانند (اخوان کاظمی، 

نکته اساسی و محوري در مفصل بندي یک گفتمان، دال مرکزي است. هر گفتمانی ایده ها 
از راه استخدام دال ها و نشانه هایی خاص انجام می دهد. این نشانه ها، حول و مفاهیم خود را 

یک نقطه یا دال مرکزي به طور موقتی تثبیت می شود. نقطه مرکزي، شانه یا دال برجسته و 
ممتازي است که نشانه هاي دیگر در سایه آن نظم پیدا می کنند و به هم مفصل بندي می 

کرد که در تحلیل و نظریه گفتمانی الکالئو و موفه، گفتمان ها؛  شوند. می توان چنین استنتاج
اجتماع را به مثابه یک متن تصویر و تحلیل می کنند و ناظر بر نوعی پیکر بندي معنادار 

  .)536:1386(لک، اجتماعی قدرت هستند
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این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش مبنایی است که مفهوم جامعه مدنی، چگونه در 
بازنمایی دارد و در نهایت به این موضوع می پردازد که چه عوامل ساختاري، اجتماعی  مطبوعات

  .و زمینه اي موجب غلبه و فراگیري گفتمان هاي موجود در مطبوعات ایران شده است

  جامعه آماري - 2- 3

جامعه آماري این پژوهش سرمقاله ها و صفحات اندیشه تمام شماره هاي منتشر شده ي 
تا پایان اسفند  1388شرق،اعتماد، آفتاب یزد، کیهان، رسالت ایران از ابتداي سال روزنامه هاي 

می باشدروزنامه هاي شرق، اعتماد و آفتاب یزد به دلیل انتساب به اصالح طلبان و  1393ماه 
روزنامه هاي کیهان، رسالت و ایران به دلیل انتشار افکار و اندیشه هاي طیف اصول گرایان براي 

ی انتخاب شده اند. دلیل انتخاب این دوره زمانی اهمیت و برجسته بودن مباحث این بررس
مربوط به جامعه مدنی در سخنان تحلیل گران و مسئوالن کشور به خصوص بعد از انتخابات 

می باشد.همچنین با توجه به اظهار نظر نظریه پردازان دولت اصالحات مبنی بر این که  1388
ن دلیل بوده که نتوانستند نهاد هاي جامعه مدنی را مستقر و شکست دولت اصالحات به ای

نهادمند کنند.این پژوهش قصد دارد چگونگی حل این مسئله در اظهار نظران مسوالن دروه 
مذکور شناسایی کند. و نکته دیگر این است که دراین دو دوره جناح هاي اصول گرا و میانه رو 

رت را در اختیار داشته اند و چرخش هاي احتمالی در هاي متمایل به اصالح طلبی به ترتیب قد
دیدگاه ها نسبت به جامعه مدنی در قبل و بعد از رسیدن به قدرت و یا تدقیق و تثبیت دیدگاه 
هاي قبلی را به خوبی می توان در سرمقاله ها و صفحات اندیشه منتشر شده در این دو مقطع 

  زمانی دید.

بود که در طول این دوره شش ساله دچار تغییراتی در خط اي روزنامه ایران تنها روزنامه
) طی سالهاي 84مشی و تفکر حاکم بر نحوه اداره خود شد. این روزنامه بعد از توقیف (از سال 

 92ولی به مرور از اوایل سال  جزء روزنامه هاي اصولگرا محسوب می شد 92تا اوایل سال  88
طلبان پیوست. اما در جریان نمونه گیري، سرمقاله  به صف روزنامه هاي متمایل به طیف اصالح
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ها و صفحات اندیشه حاوي دیدگاه هاي مرتبط با مفهوم جامعه مدنی که در اکثر موارد از دوره 
  چهار ساله اول به دست آمدند در طیف روزنامه هاي اصول گرا بوده است.

  نمونه مورد بررسی - 3- 3

مونه گیري نظري انتخاب شده است. روزنامه هاي ها در این تحقیق با استفاده از ننمونه
شرق، اعتماد ، آفتاب یزد، ایران، رسالت و کیهان از میان مجموعه روزنامه ها انتخاب شدند. 
ابتدا تمام سرمقاله ها و صفحات اندیشه به صورت اجمالی بررسی شدند  و در نهایت از میان 

و نزدیکی را با مفهوم جامعه مدنی داشتند، این تعداد، سرمقاله هایی را که بیش ترین قرابت 
براي تحلیل نهایی برگزید. در واقع در انتخاب نهایی سرمقاله ها و صفحات اندیشه، متون از دو 

  جنبه مورد بررسی و اهمیت یابی قرار گرفتند:

:در وهله ي اول هر کدام از سرمقاله ها و صفحات اندیشه اي که از  9الف) مؤلفه درون متنی
مضمونی و مفهومی بیش ترین بار مولفه اي مفهوم جامعه مدنی را در متن خود داشتند  لحاظ

  مورد تاکید و حائز اهمیت شدند.

: بافت یا ساختی بینامتنی که طی آن مجموعه متون طی فرایند 10ب) زنجیره بین المتونی
ساخت یافته  ترکیب و تلفیق در کنار هم دیگرقرار می گیرند، و از ترکیب این متون یک کلیت

بنابراین در مرحله ي . )1389یورگنسن و فیلیپس، ( از مفهوم جامعه مدنی به دست می آید
ها می بایست در درون یک ساخت کلی متنی حامل جایگاه مضمونی و معنایی دوم سرمقاله

  مشخصی می بودند.

                                                        
9 Peritextly 
10 Intertextual Chain 
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زنامه متن از رو 17متن از روزنامه شرق،  12با لحاظ این نکات در طیف اصالح طلبان 
 13متن از روزنامه ایران،  15متن از روزنامه آفتاب یزد و در طیف اصول گرایان  13اعتماد، 

  .متن از روزنامه کیهان انتخاب شده اند 17متن از روزنامه رسالت و 

  یافته هاي پژوهش- 4

  تحلیل روزنامه هاي اصالح طلب - 1- 4

، دولت غیر رانتیر، دولت دولت قانون مدار : قوانین اساسی،ساختار موضوعی واژگان
دموکراتیک، دولت شهروندي، حکومت مند شدن دولت، رسانه هاي مستقل، نهادهاي مدنی 
خرد محور و توسعه گرا، کشمکش هاي اجتماعی قانون مدار و قانون ساز، اپوزیسیون تاثیر 

دم اعتماد مردم، کنش هاي مدنی خیرخواه، ع گذار، انتقال آرام قدرت، نیل به دموکراسی،
اقتدارگرایی فرهنگی دولت، طبقه متوسط پویا، دولت مسئول مقابل قانون، جنبش هاي مدنی 

جامعه مدرن، جامعه متوازن توسعه نسانی، حوزه غیر اقتصادي و سیاسی، مروج ارزش هاي ا
یافته، جامعه مدنی مستقل از دولت، جامعه مدنی خردگرا، حوزه عمومی آگاهی گرا، جامعه 

  .ات مدنی دگر خواهانهمتکثّر، مطالب

  واسازي یا ساختار شکنی دال هاي سیال

مفهوم دولت: در روزنامه هاي اصالح طلبان دولتی که متناسب با جامعه مدنی است در 
وهله اول در طی فرایند غیریت دو گانه از دولت تمامیت خواه اقتدار گرا و خالفت اسالمی جدا 

رتیب این دولت در مرحله اول از خصلت هاي شده و مرزبندي معنایی می یابد. به این ت
اقتدارگرایی و خلیفه گرایی خارج می شود.این دولت با خصلت هاي خاصی هم عرض و هم 
نشین شده است. دولت متناسب با جامعه مدنی در درجه اول دولتی است که بر پایه ي قانون 

  کند.ایجاد شده و بر پایه ي قانون نیز رفتار می
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در تناسب با مفهوم دولت، عنصر شهروندي ابتدا از مفاهیم فرد توده اي و مفهوم شهروندي 
رعیت غیریت یافته و جدا می شود و از نو در طی فرایند هم ارزي به معناسازي و بازنمایی آن 
درون گفتمان اصالح طلبی هویت جدیدي می یابد. شهروند متناسب با جامعه مدنی، فردي 

آگاه است و زندگی اجتماعی خود را بر اساس آگاهی از چنین  است که از حقوق شهرونديِ خود
شهروند تلقی شدن  حقوقی تعریف و عملی می کند. در گفتمان اصالح طلبی جامعه مدنی،

افراد هیچ پیش شرطی نداشته و به صرف انسان بودن صاحب چنین حقّی می شود.  مفهوم 
گوهاي کنش جمعی بر مبناي همکاري نهادهاي مدرن. این مفهوم به طور مضاعف به التزام ال

اختیاري و خرد که در تقابل با سرسپردگی و نفوذ کاریزمایی قرار دارد، مفصل بندي و معرفی 
می شود.در طی فرایند غیریت سازي ویژگیهاي نهادهاي مدنی در گفتمان اصالح طلبی از 

و با خصلت هایی خصلت هاي توده اي و دست پرورده بودن دولت اقتدار گرا خارج می شوند 
مدرن بودن، خردگرایی و اهداف خیر خواهانه آنها هویت جدیدي می یابند. این نهادها در  چون،

جایگاه سوژگی  کندجامعه مدرن و تحت حفاظت قانونی که دولت هم از آن پاسداري می
  .کنشگران را شکل می دهند.این نهادهاي مدرن با انجمن هاي سنتی ایرانی متفاوت می باشد

هاي اجتماعی در گفتمان اصالح طلبی هم ظرف شکل گیري گفتمانی و مفهوم جنبش
گفت و گویی اسطوره هاي امید بخش و شیوه عملی کردن مداخالت هژمونیک فردیت هاي 
سیاسی تلقی می شود. این دال سیال به منزله لحظه ي عینیت یافتگی جامعه مدنی پویا خود 

ره بین المتونی می توانیم درك کنیم که جنبش هاي اجتماعی را نشان می دهد. با نگاه به زنجی
کامأل متفاوت با حرکات و هیجانات مردمی قرنهاي گذشته می باشد. این جنبش هاي اجتماعی 

گیري جنبش هاي در وهله اول در یک جامعه مدرن شکل می گیرند. جامعه اي که بستر شکل 
اصول دموکراتیک را داشته  اجتماعی است باید وجوه مهمی از مدرنیته، حقوق شهروندي و

  باشد.
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مفهوم دموکراسی  فرایند دوگانه غیریت سازي و اسطوره سازي را هم زمان تجربه می کند. 
چه یعنی در وهله اول دموکراسی بگونه اي سلبی تعریف شده و خصلت هاي توده اي بودن و نو

اي بودن خالی می شود. و در وهله دوم به مثابه فضایی استعاري و اسطوره اي رهنمون چشم 
انداز هاي اجتماعی با امکانات خلق و شکل گیري دیالکتیکی فردیت و جایگاه سوژگی تعریف 
می شود. دموکراسی هم فرصت شکل گیري جامعه مدنی و هم هدف نهایی ظهور تاریخی 

می دهد. گفتمان اصالحات با کاربرد مکانیسم اسطوره سازي،  جامعه مدنی را تشکیل
دموکراسی را با اصل محوري آزادي و قانون هم طراز قرار می دهد. قانونی که در درجه ي اول 
نه با دولت اقتدار گرا، بلکه در مرحله اول با بحث ها، کشمکش هاي گروه هاي بدنه جامعه به 

  ب به دولت موکول می شود.توافق رسیده و در نهایت براي تصوی

طبق تحلیل الکالئو و موفه مفهوم دین قانونمند را می توان به مثابه ي نوعی  مداخله اي 
هژمونیک از درون گفتمان هاي دیگر، جهت غیریت سازي آن گفتمان ها دانست. به این معنی 

، توسط که دین که از عناصر اصلی گفتمان هاي سنتی و محافظه کار تاریخی ایران بوده
گفتمان اصالح طلبی اخذ شده و طی مداخالت معناشناختی و قرار دادن آن در کنار دال هاي 
دیگري قانون، شهروندي، دولت قانون مدار و ... بار معنایی متفاوتی به خود می گیرد. در 
گفتمان اصالح طلبان دین فضاي اسطوره اي است که در درجه اول با قانونمند و قانون ساز 

تعریف می شود. مدینه النبی پیامبر در گفتمان اصالح طلبان لحظه عینیت یافتگی دین بودن 
پیامبر است. خصلت قانون مند بودن دین باعث می شود نگاه ایدئولوژیک به آن در گفتمان 

کند اصالح طلبان طرد شود.دین با قوانینی شناخته می شود که حقوق شهروندان را رعایت می
  .ایند دموکراسی هیچ گونه تناقض نداردو با مدرنیته و فر

مفهوم حوزه عمومی بر خالف مفهوم دین، یک نوع مداخله هژمونیک خارجی تلقی می 
شود. به این معنا که عنصر حوزه عمومی از گفتمان هاي سکوالر غربی اخذ شده و طی فرایند 

دي در غیریت سازي و تفاوت خصلت هاي سکوالریستی آن کم رنگ شده و در قالب جدی
گفتمان اصالح طلبی به کار می رود. در گفتمان اصالح طلبی حوزه عمومی فضایی است که بر 
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خالف حوزه اقتصاد و سیاست زیست آگاهی است. تنوع افکار و عقاید هم علت و هم محصول 
زیست در چنین حوزه اي است. این حوزه که نتیجه قبول تکثّر عقاید و تسامح معرفتی  هم از 

و هم از طرف شهروندان می باشد در ساخت دهی به افکار و جهت گیري هاي  طرف دولت
  .سیاسی شهروندان می پردازد - اجتماعی

که در گفتمان اصالح طلبان به عنوان دال مرکزي مفهوم  "قانون"در نهایت این مفهوم 
را  . قانون جایگاه سوژگی تمامی کنشگران اجتماعیجامعه مدنی مورد استفاده قرار می گیرد

تثبیت و براي کنش هایشان ظرفیت هاي اجرایی قرار می دهد. دال شناور قانون در گفتمان 
اصالح طلبان پیوندي ناگسستنی با جامعه مدنی و جامعه دموکراتیک دارد. قانون در دو مرحله 
یا لحظه تاریخی با جامعه آزاد مرتبط می شود: در مرحله پیشینی، شکل گیري و حضور دولت 

یک نیازمند قوانینی است که شرایط و مولفه هاي زیربنایی دولت دموکراتیک را ایجاد دموکرات
کند. قانون در گفتمان مطبوعات اصالح طلب نه نقطه شروع و اقتدار دولت بلکه نقطه نهایی آن 
است. یعنی طی گفت و گو، بحث و کشمکش هاي نیروهاي اجتماعی موجود در جامعه مدنی 

وص ماهیت و کیفیات قوانین صورت می گیرد و در نهایت با تصویب است که توافقی در خص
دولت به رسمیت می افتد. قوانین در درجه ي اول باید پشتیبان تکثر و تنوع عقاید باشند. در 

ي اول به دلیل حکومت پیامبر در مدینه، در درجه ناپذیررگفتمان اصالح طلب امتیاز انکا
  قانونمند بودن آن است.

  

  

  

 

 
  قانون

 نهاد هاي مدنی مدرن

 حقوق شهروندي

  مشارکت ساختمند

 آگاهانه

  حوزه عمومی

 دین قانون مند گفتگو محور - آگاهی

 دموکراسی

  دولت قانونی و

 دموکراتیک

  جنبش هاي اجتماعی

 تکثر گرا
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  هاي اصالح طلب در خصوص جامعه مدنیدل گفتمانی روزنامهم :1شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : مدل چند وجهی گفتمان روزنامه هاي اصالح طلب در خصوص جامعه مدنی2شکل 

 مفهوم جامعه مدنی در گفتمان روزنامه هاي اصول گرا - 2- 4

د جامعه دینی، شهر اسالمی، خدا محوري، شبکه هاي مولّ: ساختار موضوعی واژگان
شهروندي اسالمی، جامعه مدنی دینی، احزاب اسالمی، مدنیت دینی، جامعه مدنی سازگار با 
دین، شهر نبوي، جامعه ارزش محور، نظام سیاسی والیی، برابري و برادري امت، جنبش هاي 
اجتماعی دینی، خیر عمومی، عدم استبداد فردي،گروهی و قومی و...، جامعه مدنی بین المللی 

قالل از دولت، بیعت، امت بیدار اسالمی، استقالل طلبی و بیگانه ستیزي، مردم اسالمی، است
ساالري عدالت محور علوي، دولت اسالمی، حقوق شهروندي، نهاد هاي مدنی سنتی و دینی، 

 

 قانون

 نهاد هاي مدنی
 مدرن

 حقوق شهروندي

  حوزه عمومی

 گفتگو محور - آگاهی
 دین قانون مند

 دموکراسی

  دولت قانونی و

 دموکراتیک

  جنبش هاي اجتماعی

 تکثرگرا

  مشارکت ساختمند
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امت بین المللی اسالمی با محوریت خدا، امت یکپارچه اسالمی، گفتمان اصیل انقالب اسالمی، 
روع مأذون از جانب خدا، نصب عام حاکمیت دینی، آزادي فردي، مشروعیت دینی، حکومت مش

  .آزادگی تاریخی

  هاي سیالواسازي  یا ساختار شکنی دال

مفهوم دولت دینی در گفتمان روزنامه هاي اصول گرا مداخله هژمونیکی را از بیرون وارد 
معه مدنی بورژوایی می کند. به این گونه که مفهوم دولت به مثابه ساختار تنظیم کننده امور جا

اقتصادي -خودبنیاد اخذ شده و سپس با خالی کردن عناصر سکوالر و خودمختاري اجتماعی
کنشگران آن، این عنصر را همنشین مدینه و شهر حکیمانه قرار می دهند. فرایند غیریت سازي 

نی یا در درون این مفهوم هر نوع انعطاف ساختار تنظیم کننده جامعه را در قبال مسئولیت دی
خودبنیاد بودن حوزه اجتماعی رد کرده و به غیر تبدیل می کند. با توجه به ماهیت دینی 
داشتن جامعه مفهوم دولت به عنوان مهمترین نهادسیاسی کشور اسالمی سیاست و دین را با 
هم پیوند داده و تحت همین وظیفه است که به ایجاد جامعه مدنی بر اساس الگوي حکومت 

ینه اقدام می کند. جامعه مدنی دینی پلی ارتباطی میان شهروندان، دولت اسالمی پیامبر در مد
  با نظارت ولی فقیه.

شود. در مفهوم شهروندي در درجه اول با شهر یا مدینه دوران اوایل اسالم هم نشین می
این گفتمان فردیت هاي سیاسی و کنشگران در چارچوب شهر به مثابه مدینه دینی قرار گرفته 

و بنابراین فرایند غیریت سازي بگونه هاي انجام گرفته از اختالط معنایی این عنصر از  اند
معناي سکوالر و لیبرال غربی خارج شود. مجموعه انسان هاي دین داري که در جایگاه هاي 
سوژگی اي قرار می گیرند که  مشخصه آن ها در وهله اول ارادت و احترام به قواعد دینی حاکم 

  هی است.  این فرد داراي جهانبینی دینی و ارزش هاي اسالمی است.و حکومت ال
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مفهوم نهادهاي مدنی در گفتمان اصول گرا خصلتی التقاطی دارد، بگونه اي که به لحاظ 
ابزاري در استفاده از امکانات ارتباطی و شبکه یابی با استفاده از ابزارهاي ارتباطی مدرن کامآل 

ار می گیرد، با این همه این فضاي کنش جمعی با خصلت الگوي کنش جمعی مدرن را به ک
اجتماعی مانند مساجد) همراه -هاي کیفی انجمن گرایی سنتی( فضاي الگویی کنش هاي دینی

و هویت خاصی می گیرد.  در گفتمان محافظه کار این مفهوم در وهله اول به دو قسمت انجمن 
(نظیر دانشگاه) تقسیم  نهادهاي مدرنهاي مدنی سنتی(نظیر بازار، حوزه، مساجد و...) و 

  شود. تاکید گفتمان محافظه کار روي انجمن هاي سنتی پررنگ تر بوده است.می

جنبش هاي دینی در گفتمان روزنامه هاي اصول گرا همانند مکانیسم مفصل بندي جریان 
خصلت مدنی اصالح طلبی به مثابه جایگاه سوژگی و آینده نگري معنا می یابد. با این تفاوت که 

به دینی تبدیل می شود. جنبش هاي دینی در یک رابطه عمودي میان آرمانهاي دینی و دولت 
اسالمی به فردیت هاي سیاسی فضاي تصمیم گیري می دهد. به زبان دیگر جایگاه سوژگی 
تعریف شده در گفتمان اصالح طلبی با خصلت هاي نگاه به گذشته روشن و تشکیل و بازسازي 

ینی در چشم اندازي از آینده مفصل بندي شده و به عنوان دال تثبیت می شود. . امت واحد د
جنبش هاي صورت گرفته در کشورهاي منطقه را هم می توان به عنوان تالش در جهت ساخت 

  امت واحد اسالمی معنا کرد.

مفهوم مردم ساالري دینی در سال هاي اخیر گاهی اوقات تحت عنوان دین ساالري مردمی 
باز تعریف شده است. در هر دو حالت اولین خصلتی که از این مفهوم طرد می شود، ساختار نیز 

هاي کنش جمعی و فردي سکوالر مشرعیت دهنده به این نوع نظام سیاسی می باشد. این 
مفهوم  با طرد و استفاده نکردن از مفهوم دموکراسی در قالب التینی و مدرن آن، بگونه اي 

دي واژگانی و معناشناختی این عنصر داشته است.. برخالف دموکراسی آشکار سعی در مرزبن
غربی که شهر به معناي فلسفی، غیر معنوي و بی خدایی ریشه ي تاریخی آن است. در مردم 
ساالري دینی با ریشه شهر حکیمانه و نبوي سر و کار داریم. میان مردم و حکومت دینی 
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ست ولی این به معناي مقبولیت اکثریت گرایی نیست قانونی برقرار ا -مناسبات و روابط حقوقی
  بلکه شریعت وظیفه تصویه و پاالیش نگاه مردم را دارد.

اي مضاعف و البته هم زمان از طریق فرایند هاي طرد، مداخله هژمونیک مفهوم آزادي بگونه
 و برجسته سازي اسطوره اي وارد مفصل بندي گفتمان اصول گرا می شود. به این معنا که

آزادي در معناي لیبرال و فرد محور آن طرد شده و سپس آن را در بستر آزادي ملی و مهمتر از 
آن در ظرف فضاي اسطوره اي آزادگی تاریخی که عینیت یافتگی اش را می توان در جایگاه 
سوژگی والیت فقیه مشاهده کرد، معنا می یابد. آزادي که در روزنامه هاي محافظه کار به 

گی یاد می شود در سه حوزه فردي، ملی و تاریخی مطرح است. آنچه در زمینه عنوان آزاد
جامعه مدنی دینی مطرح شده اهمیت دارد، این نکته است که آزادي فردي و ملی و تاریخی در 
طول همدیگر قرار گرفته و بر اساس اهمیت داشتن درجه بندي شده اند. آزادي فردي با قرار 

حدودیت هایی را باید پذیرا باشد و هر دو این آزادي ها در بطن گرفتن در ذیل آزادي ملی م
  آزادي تاریخی با نماد والیت فقیه جاي می گیرند.

مفهوم دین  در گفتمان روزنامه هاي اصول گرا از طریق مکانیسم مداخله هژمونیک درونی 
مان اصول از عناصر گفتمان هاي رقیب فضاي سیاسی کشور خالی می شود. به این معنا که گفت

گرا را نه مقید به قانون و نه مقید به حوزه تصمیم گیري فردي می کند. بلکه با الگو برداري از 
مدینه النبی آن را به مثابه زنجیره و شاکله اي که تمام لحظات جامعه از دولت تا نهاد ها و افراد 

از یک طرف با  را پوشش می دهد، معنا می کند. دین به مثابه فضاي اسطوره اي و استعاري
دستگاه دولتی و از طرف دیگر با جهان بینی افراد پیوند هاي ناگسستنی دارد و گذشته و حال 
و آینده را به هم پیوند می زند. دین اسالم در گفتمان محافظه کار با امر سیاست و تشکیل 

  باشد.حکومت رابطه اي ذاتی دارد و خواهان عملی کردن ارزشها وقوانین خود در جامعه می 

در مفهوم مشارکت شرعی و عرفی دو خصلت مشارکت و شرع که به ظاهر تناقض آمیز به 
نظر می آیند در گفتمان اصول گرا از تناقض خارج شده و در کنار هم می نشینند. مشارکت از 
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طرف دیگر با حق و وظیفه هم زمان می شود، و به این ترتیب خصلت اختیاري و فردي 
ی آن طرد شده و بگونه اي مضاعف به پیوند پیشینی مشارکت و امر مشارکت سیاسی لیبرال

سیاسی (به منزله دینی) تاکید می شود مشارکت اجتماعی در انجمن هاي جامعه مدنی دینی 
باید آگاهمند و در جهت پیش برد آرمان امت واحده اسالمی حرکت کند. این مشارکت تکلیف 

 هم هست.

هاي اصول گرا مفهوم جامعه دینی (امت واحده اسالمی یا  به این ترتیب در گفتمان روزنامه
مدینه النبی) به مثابه نقطه مرکزي و دال مرکزي در مفصل بندي گفتمانی مفهوم جامعه مدنی 
عمل می کند. این مفهوم هم زمان بر یک نفی و اثبات مقوله اي می پردازد. به گونه اي که 

درن، نهاد هاي اجتماعی و افراد، بلکه با الگوي شهر جامعه نه به معناي روابط ارگانیکی دولت م
حکیمانه یا حکمت نبوي گره می خورد. و در مرحله اثباتی به شیوه حکومت پیامبر اسالم در 

  .دوران اولیه اسالمی گره می خورد

  

  
  

 

  

  

 
 
 
 

  هاي اصول گرا در خصوص مفهوم جامعه مدنی: مدل گفتمانی روزنامه3شکل 
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 نهاد هاي سنتی ومدرن
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 دولت دینی

  جنبش هاي اجتماعی
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  مدل چند وجهی گفتمانی روزنامه هاي اصول گرا در خصوص جامعه مدنی :4شکل 

  تخاصم گفتمانی دو جریان در دوره مورد تحقیق - 3- 4

ي ب و محافظه کار در رابطه با نحوهدر این لحظه فضاي تخاصم میان گفتمان اصالح طل
لب و محافظه بازنمایی مفهوم اسطوره اي جامعه مدنی شرح داده می شود. دو گفتمان اصالح ط

کار زمانی که روي ابعاد نهادي و ساختار عینی جامعه مدنی بحث می کنند بیش ترین وجه 
اشتراك گفتمانی را داشته و با تسامح بیش تري و خصومت کمتري در کنار همدیگر زیست می 
کنند. اما گفتمان هاي مذبور در لحظات معنا کردن محتواي درونی این نهاد ها و هویت دهی 

امت 
 دینی

حقوق و تکالیف 
 شهروندان

 آزادگی تاریخی

 دین سیاسی

 دینی مردم ساالري

 دولت دینی

  جنبش هاي اجتماعی

 دین مدار

  مشارکت شرعی

 و قانونی

 

 نهاد هاي سنتی ومدرن
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سوژه ها و بنیان هاي معرفتی که با فضاي زیست در جامعه مدنی رابطه ي تنگاتنگی دارند به 
  وارد کشمکش و تخاصم گفتمانی می شوند.

همان طور که در مدل باال اشاره شد جامعه مدنی در گفتمان اصالح طلب با دال مرکزي 
، دموکراسی و تکثر قانون و هم ارزي و ترکیب دال هاي سال دولت قانونمند، دین قانونمند

گرایی،حقوق شهروندي ، نهادهاي مدنی مدرن، حوزه عمومی خرد گرا، جنبش هاي اجتماعی 
در اطراف دال مرکزي مفصل بندي شده و ثبات معنایی می یابد. اما تغییر صورت گرفته در 
مدل گفتمانی روزنامه هاي محافظه کار به خوبی نشان دهنده ي لحظات تخاصم میان دو 

ن می باشد. دولت در نظر گفتمان محافظه کار نه صرفأ یک نهاد اجتماعی که با قانونمند گفتما
رفتار کردن به ظهور جامعه مدنی رهنمون می شود. بلکه دولت بزرگترین قدرت مشروع کشور 
است که رسالت اصلی آن تلفیق سیاست و دین با یکدیگر براي عملی کردن آموزه هاي دین 

از طریق مکانیزم توسعه ساختمند جامعه مدنی دینی است. این دولت هم اسالم در کل جامعه 
سیاسی، هم فرهنگی و هم ایدئولوژیک است که رسالت دینی داشتن از خصوصیات ذاتی آن به 
حساب می آید. دال مرکزي همان طور که در مدل گفتمانی اصول گرایان مشاهده می شود 

دال مرکزي قانون را که از طرف گفتمان اصالح جامعه والیی(دینی) می باشد. این گفتمان 
طلبی مطرح شده است را طرد می کند، زیرا در گفتمان محافظه کار قانون در ظرف دین و 
عملیاتی کردن آن قابل فهم است.بنابراین صرف قانون امکان برداشت هایی غیر از برداشت 

ه کار مفهوم جامعه دینی را موجب می شود. به این دلیل است که در گفتمان  محافظ
  دینی(والیی) مطرح می شود و نقطه ي ارجاعشان به مدینه النبی پیامبر می باشد.

تخاصم دیگر در مفهوم مردم ساالري دینی است. به زبان نظریه گفتمان الکالئو و موفه، 
مفهوم مردم ساالري دینی لحظه اي است که جایگاه سوژگی و فردیت هاي سیاسی در آن 

وند.با این تفاوت که مشخصات ساختاري و کیفی این سوژها و جایگاه آنها محل متبلور می ش
نزاع دو گفتمان قرار می گیرند. در گفتمان اصول گرایان در اکثر موارد مفهوم مردم ساالري 
دینی یا دین ساالري مردمی مطرح و جایگزین دموکراسی می شود. این مردم ساالري، دینی 
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شده است. در متون روزنامه هاي محافظه کار مفهوم دموکراسی نوعی  بوده و از ذات دین گرفته
معرفتی با غرب را نشان می دهد و ابعادي چون تسامح دینی، عرفی شدگی،  - اختالط فرهنگی

اصل اکثریت و... محصول تمدنی غرب است که وارد گفتمان اصالح طلبی شده است. پبه زبان 
ردم ساالري دینی از عناصر اندیشه خودبنیاد تحلیل گفتمان جایگاه سوژگی در نظام م

که در گفتمان هاي سکوالر غربی و اصالح طلبی تحت عنوان حوزه عمومی خالی -اومانیستی 
مطرح شده، خالی می شود. مردم ساالري دینی قائل به شرکت دادن آراء و نظرات تک تک 

گی و ساخت جامعه است شهروندان و قائل  به هویت مستقل شهروندان براي انتخاب سبک زند
منتها این مشارکت و انتخاب در قالبی صورت می گیرد که آموزه هاي اسالم مشخص کرده 
است. به این ترتیب حقیقت امور نه بر اساس اصل اکثریت بلکه در نتیجه کشف حقیقت از 

  معارف دین، توسط نمایندگان مردم قابل فهم است.

رعی است. به زبان گفتمان الکالئو و موفه لحظه تخاصم دیگر در مشارکت قانونی و ش
مداخالت هژمونیک گفتمان اصول گرایی در این لحظه متوجه شیوه هاي تجربه فردیت هاي 
سیاسی و تعریف جدیدي از آن است.  گفتمان اصول گرا  با طرد الگوي مشارکت اختیاري و 

نهاي رقیب مشخص تر پلورالیسم غربی مرزبندي هاي خود را با گفتمان هاي معطوف به جریا
می کند. نطفه ي اولیه مشارکت را می توان در مفهوم بیعت در نظر گرفت. مشارکت مردم از 
همان آغاز در دین اسالم و مدینه النبی پی ریزي شده است. نکته مهم دیگر این است که این 

بق متون مشارکت در چارچوب هدایت هاي پیامبر، امامان و نمایندگان آنان صورت می گیرد. ط
روزنامه هاي محافظه کار در جامعه دینی این امتیاز از همان آغاز به مردم داده شده است ولی 
از طرف دیگر امري است شرعی و الزامی. زیرا مردم در جامعه دینی نمی توانند از 
قدرت(حکومت دینی) فاصله داشته باشند یا به زبان دیگر منفعل بودن مردم در جامعه دینی 

  نیست. پذیرفته
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شهروندان به مثابه امت آگاهی در نظر گرفته می شوند که زیر سایه دولت دینی به تشکیل 
انجمن هاي مدنی نظیر مساجد، حوزه، دانشگاه و... می پردازند.. دین مطرح شده در روزنامه 
هاي  اصالح طلبی ارتباط تنگاتنگی با قانون دارد. در یک نگاه مدینه النبی به جهت قانونی 

دن و رعایت حقوق شهروندي در آن است که  آن را نقطه ي عطفی در تاریخ تمدن اسالم و بو
جهان مطرح می کند. اما در متون مربوط به محافظه کاران این نوع نگاه و تقلیل دین به قوانین 
زمینی یکی از نتایج ترویج سکوالریزم و پروتستانتیزم اسالمی به دلیل تشبیه نظام معرفتی دین 

م و دین مسیحیت معرفی شده است و طرد می شود.. در روزنامه هاي محافظه کاران دین اسال
اسالم به هیج وجه قابل تقلیل به قوانین نیست.. دین اسالم از همان آغاز داعیه ي حقیقت را با 
خود داشته و با تشکیل حکومت در مدینه توسط پیامبر ادعاي برقراري حکومت سیاسی و دینی 

  آموزه هاي حقیقی آن در جامعه را نشان می دهد. و عملی کردن

لحظات تخاصم صورت گرفته در میان دو گفتمان محافظه کار و اصالح طلب در تعیین 
ماهیت -5 مشارکت و-4 شهروندي، -3 نظام سیاسی، -2 دولت،- ماهیت مفهومی و کارکردي ا

انی استخراج شده از آن دین است.  در یک بیان مختصر می توان گفت مفهوم مدینه النبی و مع
امکان چنین مداخالت هژمونیکی را داده است. در گفتمان اصالح طلب مدینه النبی با قانون، 
 حقوق برابر شهروندي و مشارکت شناخته می شود. در حالی که در گفتمان محافظه کار مدینه

تخاصم مدل بندي  النبی با حکومت دینی، قوانین حقیقی اسالم و بیعت معنا شده است.
  گفتمانی  دو جریان حول مفهوم مدینه النبی را می توان در زیر مشاهده کرد.

  

  

  

  
 مدینه النبی

 قانون   

 مشارکت فعال شهروندي برابريحقوق و 
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  : مدل گفتمانی روزنامه هاي اصالح طلب از مدینه النبی5شکل  

 

  

  

  

  

  

  : مدل گفتمانی روزنامه هاي اصول گرا از مدینه النبی6شکل 

  گیرينتیجهبحث و  - 5

سه لحظه اي هستند که می توان از آنها به  مفاهیم دولت، قانون و مشارکت شهروندان
عنوان تخاصمات و گره گاه هاي سه گانه تحوالت ساختاري و مفهومی جامعه ایرانی سخن 
گفت و هر سه این مفاهیم بگونه اي گسست ناپذیر با فرایند مدرنیته و مدرنیزاسیون در ارتباط 

هد عمیقأ با دین سیاسی پیوند می گفتمان محافظه کار تعریفی که از دولت ارائه می د هستند.
خورد. این دین سیاسی از مدینه النبی نشأت می گیرد. هر چند که قانون مند بودن یکی از 
خصوصیات دولتی است که محافظه کاران مطرح می کنند ولی این قوانین نه به معناي غربی 

وانین در درجه اول از آن که از عقالنیت اکثریت ریشه می گیرد، بلکه قوانین دولت دینی این ق
دین الهی ناشی شده و اکثریت مردم تنها کاشف این اصول حقیقی یا قوانین بنیادي محسوب 
می شوند.نکته اي که نیکوس موزلیس مطرح می کند در رابطه با دولتی که اصول گرایان و 

کل اصالح طلبان فهم می کنند، مطرح می باشد. اززمان انقالب مشروطه تمامی دولت هاي ش

 مدینه النبی

 حکومت دینی

 بیعت اصول حقیقی دین
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گرفته در ایران رسالت توسعه جامعه را دستور کار خود داده اند بگونه اي که می توان همگی 
شان را دولت هاي توسعه محوري دانست که خواسته یا ناخوسته به دام تمرکز گرایی و اقتدار 
گرایی افتاده اند. در روزنامه هاي اصالح طلب. این دولت است که زیر سایه قوانین، امنیت 

قی نهادهاي جامعه مدنی را باید تضمین. حال سوال این است که دولت چگونه می تواند حقو
هم جبران عقب ماندگی کند، هم با تامین امنیت حقوقی نهادهاي مدنی اقدام به توسعه جامعه 

  مدنی ،مشارکت ساختمند و آگاهانه مردم نماید؟

درنیزاسیون ناچار به مشارکت دولت هاي مدرن صورت گرفته در ایران براي تسریع فرایند م
دادن وسیع مردم در حوزه هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی بودند. اما این مشارکت دهی 
براساس آنچه موزلیس تقسیم بندي می کند، مبتنی بر مدل مشارکت گرایی نوچه پروري و 

نوع آخر  مشارکت دهی توده گرایی بود و تمامی دولت هاي ایرانی خواسته یا ناخواسته این دو
یابی و در نتیجه جامعه مدنی را از ساخت مشارکت گرایی را در دستور کار خود قرار داده اند

در مواقع  هاي ایران بنا به ضرورت تاریخی نهادمند شدن درونی جلوگیري کرده اند. دولت
ه ده و از پتانسیل آن استفادگرایانه مردم را وارد صحنه کراي و نوچهحساس در قالب توده

  .اندبرده

جنبه دیگر مسئله قانون است. قانونمند شدن دولت نقطه مرکزي بحث هایی است که هر 
دو طیف مطرح کرده اند. مفهوم قانون همان چیزي است که شهروندان، نهادهاي مدنی، نظام 

و  سیاسی و دولت را با مدرنیته پیوند می دهد. اما این قوانین در جامعه ایرانی همواره با دو معنا
برداشت : شرع دین، و اکثریت مردم همراه بوده است. در روزنامه هاي اصالح طلبان در اکثر 
موارد قانون با اصل اکثریت قابل فهم است. به این معنی که محتواي قوانینی که جامعه را بر 
اساس آن اداره می کنند باید از عقالنیت اکثریت پیروي کرده و موید فضاي پلورال و تنوع 

د. اما در روزنامه هاي محافظه کار، قانون نه صرفأ چیزي انسان ساخته و تاریخی که از باش
تمدن غرب بیرون آمده بلکه دینی و ذاتی دین است. تمامی قوانین تصویب شده نمایندگان 
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مردم باید با قرآن و سنت پیامبر هم خوانی داشته باشد. اکثریت تعیین کننده نهایی حقانیت 
  بلکه کشف کننده آن می باشند قوانین نیستند

به این ترتیب تقابل سنت و مدرنیته به بحث جامعه مدنی نیز کشیده شده است هر دو 
طیف مفهوم جامعه مدنی را با مدینه النبی پیوند می دهند. ولی  جریان اصالح طلبان از مدینه 

بی و عقیده معنا النبی به عنوان قانون مند بودن، رعایت حقوق شهروندي و خویشتن داري مذه
می کنند در حالی که طیف اصول گرایان از مدینه النبی به عنوان حکومت دینی ، قوانین 
آسمانی و رهبري پیامبر یاد می کنند. در این جا دوگانه ي شهر اسالمی و شهر غربی که 
نمایانگر ماهیت مشارکت اجتماعی فردیت هاي سیاسی است، مطرح می شود. همان گونه که 

وبر بیان می کند تاریخ پانصد ساله ي شهرهاي غربی نشان می دهد. این شهر ها دیگر ماکس 
مقر حکومت فرماندهان نیست و حول روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مردم ساکن 
بورگ(شهرهاي جدید) صورت گرفته است. اما شهر هاي اسالمی بعد از صدر اسالم اکثرأ مقر 

اندهان آنان بوده اند. طبیعی است که در چنین شرایطی حکومت سالطین، پادشاهان و فرم
مشارکت مردم هم رنگ و بوي اطاعت و تسلیم شدن داشته است و بالطبع نهاد هاي اجتماعی 
مستقلی هم شکل نمی گیرند. به این ترتیب مشارکت اجتماعی مردم متناسب با این که در 

ر حالی که در روزنامه هاي اصالح شهر اسالمی زیست کنند یا در شهر غربی متفاوت است. د
طلب تاکید زیادي روي شهر در معناي غربی و مشارکت مردمی همان طور که در شهر(بورگ) 
هاي دوران مدرن غربی مشاهده شد، اشاره دارند. در روزنامه هاي محافظه کار به صورت 

ف تالش هاي مستقیم یا غیر مستقیم روي شهر از نوع تمدن اسالمی تاکید شده است. این طی
صورت گرفته در دوران مشروطه ، حکومت پهلوي و دوران اصالحات را نوعی پی ریزي شهر در 
سبک غربی آن می دانند. شهر غربی در گفتمان روزنامه هاي محافظه کار شهري خالی از 
معنویت و گریزان از دین سیاسی مطرح می شود که روي مناسبات اقتصادي و اجتماعی 

یزي شده است  روزنامه هاي محافظه کار از اختالط فرهنگی جلوگیري کرده و سودجویانه پی ر
سعی دارد هم ساخت ، هم معناي عناصر تشکیل دهنده و هم اهداف شکل گیري جامعه مدنی 
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را درون تمدنی و اسالمی نشان دهد. اما روزنامه هاي اصالح طلب بر پیوند، داد و ستد فرهنگی 
  مدن غربی مشکلی ندارد.و استفاده از دستاوردهاي ت

ي دیگر که باید گفت مربوط به مفاهیم بر سازنده اي است که هر دو طیف تالش کرده نکته
اند از طریق آنها به بازنمایی جامعه مدنی بپردازند. درحالی که روزنامه هاي اصالح طلب جزء در 

-هاي تاریخی حوزه سکوالریزم دینی تمام تالش خود را کرده اند که علی رغم حفظ واژه
معرفتی جامعه دینی، به اخذ واژگان مدرن غربی بپردازند، روزنامه هاي اصول گرا تمام تالش 
خود را به کار می برند تا از چنین اختالط واژگانی جلوگیري کنند. کاربرد واژگانی چون امت و 

کاربرد واژگانی  امامت، اجتماع، انجمن، مردم ساالري، بیعت در گفتمان محافظه کار، در تقابل با
چون دولت، جامعه، کشور، پلورال، نهادهاي مدنی، دموکراسی، مشارکت در گفتمان اصالح 
طلبی است. مفاهیم و واژگان از لوازم ضروري براي تفکر در خصوص واقعیات اجتماعی است. 
دموکراسی و مردم ساالري دینی هر چند هر دو بر حضور مردم در صحنه ي تصمیمات مهم 

معرفتی -اشاره دارند اما این حضور متناسب با این که بر اساس چه پارادایم واژگانیجامعه 
 بازنمایی شود متفاوت خواهد بود.
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