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 چكيده
هايي را كه پردازد و سپس گفتمانشناختي به متون انضمامي ميفركالف ابتدا از موضعي زبان

هاي كالن اجتماعي را است شناسايي كرده و نحوۀ وابستگي آنها به نظريه متن به آنها متكي

هر متني . كنندگان متون استانتقادي به مصرفهدف فركالف آگاهي زباني . دهدتوضيح مي

هاي شناسايي انتقادي گفتمان. سازدخوانندگان را به سوي فهم خاصي از واقعيت رهنمون مي

مشغولي اصلي فركالف مستتر در متن و آگاهي بخشي به مخاطبين در هنگام قرائت متن دل

اي ايران كه درحال كه متون رسانهايم در اين مقاله با تأسي از روش فركالف نشان داده. است

ميالدي هستند  1122بازنمايي واقعيت بحران اقتصادي اجتماعي اروپا و آمريكا در سال 

شناختي دارد و اين مقاله بيشتر هدف روش. هاي كالني هستندها و نظريهمتأثر از چه گفتمان

 .مبراي اين كار تحليل مفصل و دقيق يك متن را سرلوحۀ كار قرار دادي
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 مقدمه
هاي ساير متون و هر متني را بايد در رابطه با شبكه. توان در خأل فهم يا تحليل كردمتن را نمي

هاي در تحليل گفتمان انتقادي، موضوع اصلي تحقيق پركتيس. در رابطه با بستر اجتماعي فهميد

هاي اجتماعي و روابط اجتماعي را هايي از جهان، سوژههستند كه هم بازنماييگفتماني و زباني 

فركالف در اين . كنندهاي اجتماعي خاص، نقش ايفا ميسازند و هم در پيشبرد منافع گروهبرمي

مند به كوشد به نحوي نظامزمينه معتقد است تحليل گفتمان انتقادي رويكردي است كه مي

هاي گفتماني، پركتيس( الف: كنندگي ميانات غالباً مبهم عليت و تعيينمناسب»تحقيق دربارۀ 

تر اجتماعي و فرهنگي ساختارها، روابط و فرايندهاي گسترده( رخدادها و متون و ب

به عبارتي فركالف در تحليل گفتمان انتقادي به دنبال اين است (. 1 2:  299فركالف، )«بپردازد

آيند و وارد مبارزات قدرت ز دل مناسبات قدرت بيرون ميكه نشان دهد رخدادها و متون ا

هاي گفتماني، از اين منظر هدف تحليل گفتمان انتقادي اين است كه نقش پركتيس. شوند مي

تحليل . متون و رخدادهاي ارتباطي را در حفظ و بقا و يا تغيير جهان اجتماعي موجود نشان دهد

كند تا با نحوۀ عملكرد زباني جانبه تحليل ميهمه گفتمان انتقادي متن را به صورت مبسوط و

هاي فرايندهاي گفتماني در متون مورد بررسي آشنا شود و معتقد است ميان متن، پركتيس

اي پيچيده برقرار است كه براي شناخت آن بايد از گفتماني و ساختارهاي اجتماعي رابطه

بنابراين تحليل (. b2991 فركالف، )ر رفتانگارانه و سطحي ميان متن و جامعه فرات برداشت ساده

مند كابرد زبان و متن را در رابطه با پركتيس اجتماعي گفتمان انتقادي سعي دارد به نحوي نظام

تري تحليل كند و غالباً به دنبال برمال كردن دانش بديهي انگاشته شده و طبيعي شدۀ متن  گسترده

از ) علم»: تحليل گفتمان انتقادي معتقدندداف در زمينۀ اه( 2999)فركالف و شولياراكي. است

كنند طور معمول توليد نميوظيفه دارد تا انواع دانشي را كه عموم مردم به( منظر تحليل گفتمان

(.  : 2999شولياراكي و فركالف، ) «يا در زندگي رزمره در دسترسشان نيست در اختيار بگذارد

راي مردم در تعامالتشان دارد و اين كار از طريق شده حكم كمك را باز اين منظر، دانش توليد

هدف اصلي اين مقاله اين . شودهاي گفتماني و ساختار اجتماعي انجام ميرابطۀ متن با پركتيس

است كه با محدود شدن به تحليل گفتمان انتقادي فركالف و تمركز بر يك متن توليد شده با 

تري آمريكا، تا آنجا كه ممكن است ديد روشنمحوريت بحران اقتصادي اجتماعي اخير اروپا و 

 .از اين روش در فهم متون ارائه دهد
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و ظهور و بروز  1122اجتماعي اخير اروپا و آمريكا در سال  -به دنبال بحران اقتصادي

ها در انگليس، يونان و هاي مردمي، نظير جنبش وال استريت در امريكا و ساير اعتراضاعتراض

متنوعي از چرايي و چگونگي و پيامدهاي اين بحران توليد و مصرف شده  اسپانيا متون بسيار

در اين ميان . انداست و هركدام از منظر و ديدگاهي بعضا متضاد به بازنمايي واقعيت پرداخته

در يك . اندگيري بحران اخير، متون زيادي توليد كردههاي داخلي ايران از ابتداي شكلروزنامه

هاي ايران با موضوع بحران اخير را به چند دسته كلي ر شده در رسانهنگاه كلي متون منتش

دخالت دولت )اقتصادي -گيري بحران اخير را سياسيبرخي متون علل شكل: توان تقسيم كرد مي

استحكام )حل را اقتصاديو راه( ها، در پيش گرفتن سياست انبساط مالي در بازار، بدهي دولت

توان در روزنامه دنياي نمونۀ بارز اين متون را مي. دانندمي( وميبودجه و كاستن از بودجه عم

حل را توجه به گيري بحران را اقتصادي و راهدسته ديگري از متون علل شكل. اقتصاد دنبال كرد

گيري را و دستۀ ديگر هم علل شكل. دانندمي...( نابرابري، فقر، تبعيض و)مسائل اجتماعي

روزنامۀ شرق چنين متوني را . كنندر موضوعات اجتماعي دنبال ميحل را داجتماعي و هم راه

. انتخاب كرده است به عنوان نمونه دو مقاله از اسالوي ژيژيك با مضامين فوق منشر كرده است

گيري بحران را علل شكل -كه به عنوان نمونه در روزنامۀ قدس وجود دارد-برخي متون نيز 

حل را نيز كنند و راهتفسير مي( حمله به عراق و افغانستان خصوصاً)گري اروپا و آمريكانظامي

 .2داننددر همين راستا مي

هاي موجود و كند تا نشان دهد كه چگونه هر متني متأثر از گفتماناين مقاله تالش مي

كند و نشان ها، برداشتي متفاوت از بحران اخير ارائه ميساختار اجتماعي مولد اين گفتمان

توانيم در توليد متن چيزي دربارۀ بحران اخير بگوئيم كه معناي خاصي را كه نميخواهيم داد 

بازنمايي نكند و هر متني كه بحران اخير را مورد بررسي قرار دهد صرفا به توصيف آن 

به عبارتي در اين مقاله، قصد داريم به شيوۀ فركالف نشان دهيم . سازدپردازد بلكه آن را مي نمي

هاي اجتماعي موجود چگونه در بازتاب بحران اقتصادي و نيروها و نظريهها، كه گفتمان

بر اين اساس قصد نداريم تحليلي از بحران اقتصادي و . اجتماعي  حال حاضر نقش دارند

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
روزنامۀ . صفحۀ آخر 2841روزنامۀ قدس شماره  42 1،  4 1نگاه كنيد به سرمقالۀ روزنامۀ دنياي اقتصاد شمارۀ  2

 .صفحۀ انديشه  24 2، 18 2شرق شمارۀ ،
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هاي مردمي در قبال آن را ارائه كنيم، بلكه هدف اين اجتماعي اخير  و علل و پيامدهاي اعتراض

ن كه با محوريت بحران اخير توليد شده نشان دهيم كه متن است كه با تحليل دقيق يك مت

اي هاي زباني آن كدام است و اين متن چه رابطههايي است، ويژگيمعرف چه گفتمان يا گفتمان

 . سازداقتصادي و سياسي برقرار مي -ميان بحران اخير و ابعاد اجتماعي

ين است كه اين مقاله بيشتر اهميت اي كه در خصوص اين مقاله بايد مدنظر قرار گيرد انكته

كند چارچوب ارائه شده توسط فركالف را در رخدادي ارتباطي تطبيق روشي دارد و تالش مي

 . دهد

 چارچوب نظري تحقيق
احتماال تحت تأثير ». توان در زبانشناسي انتقادي، جستجو كردبنياد تحليل انتقادي گفتمان را مي

هاي گيري نگرشبه واسطه فوكو، پشو و ديگران منجر به شكلتحوالت فرانسه در دهۀ هفتاد كه 

هاي سنتي به تحليل هاي نگرشجديد به زبان و گفتمان شد و همچنين به علت ناكارآمدي

اين افراد سه . هاي نگرش انتقادي به زبان را بنا نهادندشناسي، افراد فوق پايهگفتمان در زبان

بريم مجسم كنندۀ ديدگاهي خاص كار مييك، زباني كه به: اصل مهم را مبناي كار خود قرار داند

هاي گفتمان از عوامل اقتصادي و اجتماعي جدايي دو، تنوع در گونه. نسبت به واقعيت است

هاي اجتماعي ساختمندي است كه كننده و مبين تفاوترو تنوع زباني منعكسناپذيرند، از اين

ه كارگيري زبان حاصل و بازتاب فرايند و سازمان كند و سه، باين تنوع زباني را ايجاد مي

نورمن فركالف (. 12:  4 2سلطاني، )«اجتماعي نيست بلكه بخشي از فرايند اجتماعي است

گران هاي برجسته در زمينه تحليل گفتمان است كه در مقايسه با ديگر تحليليكي از شخصيت

سلطاني، )«ين نظريه را تدوين كرده استترترين و پرطرفدارترين، جامعمنسجم» گفتمان انتقادي

براي بررسي تغييرات اجتماعي و فرهنگي » در نگاه او تحليل گفتمان روشي است (. 21:  4 2

 «گيرد به كار گرفته شده و منبعي است كه در نزاع عليه استثمار و سلطه مورد استفاده قرار مي

كه سازندۀ معموالً در عين حاليكاربرد زبان »فركالف معتقد است (. a1111 :81فركالف، )

 «شود هاي اجتماعي، روابط اجتماعي و نظام دانش و باورهاست، توسط آنها نيز ساخته ميهويت

 (.42 2آقاگل زاده و غياثيان، )

فركالف . چارچوب اين پژوهش براساس تحليل گفتمان انتقادي فركالف استوار است

شناختي متن ندي از تحليل مبتني بر تحليل زبانمتعريف فوكو از گفتمان را با چارچوب نظام»
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فركالف از مفهوم گفتمان به سه معناي متفاوت استفاده (. 248: 44 2ميلز، )«تلفيق كرده است

اشاره  2ترين شكل خود به كاربرد زبان به مثابه پركتيس اجتماعيگفتمان در انتزاعي»: كندمي

ن در يك حوزه خاص است مانند گفتمان سياسي در معناي دوم، گفتمان نوعي كاربرد زبا. دارد

شود، گفتمان اسمي قابل يا علمي و در معناي سوم كه عموماً در موارد انضمامي به كار برده مي

شود كه كه به روش سخن گفتني اطالق مي( هايك گفتمان، آن گفتمان، گفتمان)شمارش است

اين معنا، گفتمان قابل تفكيك از ديگر بخشد، در به تجربيات برآمده از يك منظر خاص معنا مي

تمامي رويكردهاي »به طور كلي (. 224-229: 49 2يورگنسن و فيليپس، )«ها استگفتمان

يورگنسن و فيليپس، )«اندگفتماني، گفتمان را تثبيت معنا در يك قلمرو مشخص تعريف كرده

2 49 :1 1 .) 

توان از راخور هدف تحقيق ميچارچوب نظري فركالف حاوي مفاهيم متنوعي است كه به ف

مفاهيم كليدي نظريۀ وي ( رخداد ارتباطي و نظم گفتماني)آنها استفاده كرد در اين ميان مفاهيم 

 .استهستند كه در اين پژوهش به عنوان چارچوب نظري استفاده شده

رخداد : از منظر فركالف در هر تحليلي دو بعد گفتمان از اهميت محوري برخوردار است

 . اطي و نظم گفتمانيارتب

اي از كاربرد زبان از قبيل، مقاله، روزنامه، فيلم سينمايي، ويدئو، نمونه:  رخداد ارتباطي

هاي مشخص كاربرد زباني، يا تحقيق از طريق تحليل نمونه. باشدمصاحبه يا سخنراني سياسي مي

هر رخداد ». گيردم ميبه تعبير فركالف، تحليل رخداد ارتباطي در رابطه با نظم گفتماني انجا

اي از پركتيس اجتماعي براي باز توليد يا به چالش كشيدن نظم گفتماني ارتباطي به منزلۀ گونه

 (. 21: 49 2يورگنسن و فيليپس، )« كندعمل مي

به كار گرفته شده در يك نهاد يا ميدان   هاي گفتمانيبندي تمامي گونهنظم گفتماني تركيب 

هايي از منظر فركالف مجموع گفتمان  بر اين اساس نظم گفتماني(. 229: همان)اجتماعي است

مفهوم نظم گفتماني فركالف . شونداست كه در يك قلمرو مشخص اجتماعي به كار گرفته مي

در خصوص ( 49 2)يورگنسن و فيليپس . تواند به عنوان ستون چارچوب تحليل عمل كندمي

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Discourse practice 
2 The communicative event 
3 Discourse types 
4 Oder of discourse 
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توان نظم گفتماني را مفهومي دال بر وجود تيب ميبدين تر»: نويسندنظم گفتماني فركالف مي

هاي مختلفي دانست كه تا حدودي قلمرو واحدي را تحت پوشش دارند، قلمرويي كه گفتمان

يورگنسن ) «كندها براي پركردن آن با معاني مورد نظرش با ديگران رقابت ميهر كدام از گفتمان

يق در چارچوب نظم گفتمان اين امكان را بر اين طراحي تحقعالوه(. 1 1: 49 2و فيليپس، 

از نظر فركالف . ها در قلمرو مورد بررسي را نيز تحليل كنيمآورد كه توزيع گفتمانفراهم مي

هاي متفاوت و رقيب شويم، گفتمانكه در يك تحقيق بر نظم گفتماني واحد متمركز ميزماني

ررسي كرد كه كجا كدام گفتمان حاكم توان بتوان تحليل كرد و ميدرون يك قلمرو واحد را مي

هاي مختلف وجود دارد؟ بنابراين محققي كه نظم گفتماني را است، كجا كشمكشي ميان گفتمان

هاي موجود در آن نظم گفتماني به دهد، برخورد ميان گفتمانچارچوب تحليلي خود قرار مي

ن در اين برخورد شود چويك مزيت محسوب مي»اين امر. كانون تحليل وي بدل خواهد شد

-هنگامي كه در قلمرو واحدي دو يا چند گفتمان برداشت. شوندپيامدهاي اجتماعي آشكارتر مي

تواند اين سؤال را مطرح كند كه اگر برداشتي كنند، پرسشگر ميهاي متفاوتي از جهان ارائه مي

فيليپس،  يورگنسن و) «به جاي ديگري برگزيده شود، چه پيامدهايي به همراه خواهد داشت

2 49 :1 2.) 

 2يكي از مفاهيم عمده نظريه گفتمان فركالف، تحليل ميان متني. ميان متني و ميان گفتماني

ها وابسته به تاريخ متن»سازدكهاز نظر فركالف تحليل ميان متني ما را متوجه اين نكته مي. است

هاي ميان متني را در نظمبدين معني كه تاريخ و جامعۀ منابعي هستند كه تحليل . اندو جامعه

هايي دربارۀ انواع مختلف بنابراين تحليل ميان متني بر شرح و توصيف. سازدگفتماني ممكن مي

به طور كلي، فركالف معتقد است در جهان واقع، (. 211: 89 2فركالف، )گفتمان داللت دارد

بنابراين . اندساخته شدهها كم يا بيش عموماً از ادغام انواع گفتمان و شرح و توصيف آنها متن

يك تحليل ميان متني، همچنين حلقه واسط زبان و بافت اجتماعي است و خأل موجود ميان 

از سويي فركالف در تحليل ميان ( 2991فركالف، )كندها را به شايستگي پر ميها و بافتمتن

 .متني به دنبال شنيده شدن صداهاي مختلف در متن است

از نظر وي تحليل گفتمان . در مدل سه بعدي تحليل قرار داده استفركالف اين مفاهيم را 

 . رخداد ارتباطي بايد هر سه بعد را تحت پوشش قرار دهد

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Intertextuality 
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 پركتيس  اجتماعي
 

  متن

 پركتيس گفتماني

 :بدين ترتيب تحليل بايد بر موارد زير استوار باشد

 ...(، قواعد گرامري وتحليل ساختار زباني)هر رخداد ارتباطي يك متن است :سطح توصيف

هايي كه در توليد تحليل گفتمان)هر رخداد ارتباطي يك پركتيس گفتماني است: سطح تفسير

 (.و مصرف متن وجود دارند

مالحظات مربوط به اينكه )هر رخداد ارتباطي داراي پركتيس اجتماعي است :سطح تبيين

اند و نظم اجتماعي به وجود آمدههاي اجتماعي و بافت هاي موجود در متن از چه نظريهگفتمان

 (.  دهندگفتماني مستقر را بازتوليد يا به عكس ساختاربندي مجدد و متضادي از آن انجام مي

 شناسيروش
توان با استفاده از مند است و همواره ميفركالف پيرو تحليل زباني نظام: فرايند انتخاب متن

توان همچنين با استفاده از اين ابزارها مي. ابزار وي راهي براي شروع تحليل پيدا كردجعبه

يورگنسن و فيليپس، ) مانندهاي عادي ناديده ميهايي را در متن پيدا كرد كه با قرائتويژگي

در روش فركالف به علت توجه به جزئيات متن، وقت تحقيق براي تحليل متوني (. 8 1: 49 2

به شكل » كند بايدفركالف استفاده مي در نتيجه محققي كه از روش. شودشمار صرف ميانگشت

براي اينكه بتوان انتخاب استراتژيك كرد، . هاي خود را براي تحليل انتخاب كنداستراتژيكي متن

هاي گفتماني را از طريق بررسي اوليه متون مربوط، شناسايي ها و نظمحتماً بايد ابتدا گفتمان

 (.4 1: 49 2يورگنسن و فيليپس، ) «كرد

ه كه بيان كرديم اين مقاله بر آن است كه نظم گفتمان بحران اقتصادي و اجتماعي را گونهمان

اند در نشريات كه در حال حاضر بخش اعظمي از كشورهاي اروپايي و آمريكا با آن مواجه شده

براي تثبيت  -هاي موجود ايراني مورد تحليل قرار دهد، الزم است متني انتخاب شود كه گفتمان

نحوي كه پيامدهاي اجتماعي هر كدام مورد با هم در تخاصم باشند، به –ر خود معناي مدنظ
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به عبارتي صداهاي محتلف و متضادي در يك متن وجود داشته . توجه متن قرار گرفته باشد

با توجه به . باشد تا بتوان براساس آنها بافت اجتماعي و زمينۀ اجتماعي هر گفتمان را تحليل كرد

اي است كه از روزنامه شرق انتخاب شده اد ارتباطي انتخاب شده مقالهمالحظات فوق، رخد

 :است در اين مقاله

 خوردهاي مختلف در باب تحليل بحران اقتصادي و اجتماعي در آن به چشم ميگفتمان -

 استحد و مرزهاي هر گفتمان تحديد شده  -

 جدال آشكار ميان بازنماهاي مختلف در قلمرو تحقيق وجود دارد -

 هاي اجتماعي هر گفتمان تا حدي بيان شده استپيامد -

هاي اند و گونههاي متخاصم مرزهايي بين حقيقت و خطا ترسيم كردهدر  متن، گفتمان -

 .انددار و سايرين را نامربوط و خارج از موضوع قرار دادهها را مربوط و معناخاصي از كنش

هاي گوناگون را از زمان روزنامه هاي تحليليبراي دستيابي به متن مدنظر مقاالت و گزارش

آغاز اين بحران، مورد بررسي قرار داديم كه در نهايت مقالۀ روزنامه شرق به جهت دارا بودن 

اي است در قلمرو بر اين اساس، رخداد ارتباطي اين پژوهش، مقاله. شرايط فوق انتخاب شد

ه بحران را به اقتصاد جهاني تزريق هايي كنگاه به ايده» عنوان بحران اقتصادي دنياي غرب با نام 

 :الزم است براي تحليل ابتدا كل متن آورده شود. «ايهاي افراطي و اقتصاد قمارخانهكرد شاخص

گفتگو . سابقه بروز كرده استجهان هنوز درگير بحران اقتصادي است كه در مقياسي بي»

اران همچنان رو به افزايش درواقع تعداد بيك. دربارۀ وضعيت اقتصادي بسيار زود هنگام است

گذاري خصوصي به حدي استحكام نيافته كه بتواند است، نه مصرف خانوارها و نه سرمايه

هاي اقتصاددانان در اين باره توافق دارند كه حذف محرك. اقتصاد را از كسادي بيرون بكشد

ولي پيامدهاي  .تري فرو خواهد برداقتصادي به احتمال زياد اقتصاد جهان را به بحران عميق

اند و درستي تنظيم و كنترل نشدههاي سوداگرانه بازارهاي جهاني سرمايه كه بهحاصل از فعاليت

جامعۀ . هاي انبساطي استها، مانع بزرگي بر سر اعمال سياستفشار سنگين بر بودجۀ دولت

ه درسي را جهاني تا حدودي موفق شده كه جلوي فروپاشي بازار سرمايه را بگيرد ولي نتوانست

سال گذشته كه به كاهش  1 پارادايم اقتصادي مسلط در . كه از بحران فراگرفته بود به كار بندد

درآمد كارگران، تشديد نابرابري، عدم توازن مالي و رشد بيش از حد بازار سرمايه منجر شده 

هاي كمكهاي جهان با تكيه بر در حال حاضر، بورس. است با دنياي واقعي فاصله زيادي دارد

اند ولي بازار مسكن هاي هنگفت را تحمل كرده و دوباره رونق گرفتهاند زياندولتي توانسته
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ها محل تجمع دارائي ثروتمندان و بازار از آنجا كه بورس. بردهمچنان در كسادي به سر مي

ان گذاري مردم معمولي است، نابرابري در توزيع درآمد، حتي در دوران بحرمسكن محل سرمايه

هاي هاي مخرب در بازار سرمايه، پايهحباب. است نيز در اكثر كشورهاي جهان شدت يافته

سابقه سالح كشتار جمعي بازار سرمايه و قلعه اصلي نظام اقتصادي مسلطي هستند كه رشد بي

تزريق پول به سيستم اقتصادي بدون اينكه تغييري . اندعظيمي از پول مجازي را سبب شده

تر و هاي بزرگگيري حبابثباتي منجر شده و تداوم اين شيوه به شكلد شود به بياساسي ايجا

هاي اعطايي از سوي دولت كه با تحمل كسري بودجه كمك. ثباتي بيشتر خواهد انجاميدبي

صورت گرفته، تاكنون طرح اين سؤال را به تعويق انداخته است كه چه كسي بايد هزينۀ بحران 

. ها تحت فشار هستند كه در ميان مدت بدهي خود را كاهش دهنددولت. را پرداخت كند

اي هاي دولتي و در كل دولت رفاه به نحو فزايندههاي عمراني، اشتغال در فعاليتگذاريسرمايه

هاي بازار سرمايه را گريهزينۀ افراطي. هدف اصلي طرح استحكام بودجه قرار گرفته است

ودجه بهداشت و درمان و تنزل درآمد دوران بانشستگي اكنون بايد مردم با تحمل كاهش ب

. اين استراتژي غير منصفانه است و خطر از ميان رفتن انسجام اجتماعي را به دنبال دارد. بپردازند

انجامد و به عالوه كاهش بودجه در شرايط تدوام كسري، به تنزل بيشتر قدرت خريد مردم مي

هاي مالي انقباضي، نسبت كسري با اعمال سياست .كسادي بلند مدت را در پي خواهد داشت

هاي دولت از بودجه و بدهي به توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت، زيرا كاهش هزينه

در وضعيت كنوني . شودهاي مالياتي در دوران فقدان رشد اقتصادي خنثي ميدرآمد طريق كاهش

دارد يا تداوم اقتصاد رقابتي يا ايجاد فضاي  در عكس العمل به بحران اقتصادي تنها دو راه وجود

ها تالش راهكار مبتني بر رقابت به معناي آن است كه كشورها و شركت. همكاري و تعاون

پيامد چنين . ها، سهم خود را از بازارهاي صادراتي افزايش دهندورزند تا با ايجاد جنگ قيمت

حات مالياتي براي تقويت بخش روشي كاهش شديد مزد، پرداخت يارانه به صادرات، اصال

صادراتي، كاهش ماليات بردرآمد و افزايش ماليات بر مصرف و پايين آوردن ارزش پول ملي در 

كه مازاد تجاري حاصل از صادرات بيشتر براي يك كشور مزيت حاليدر. مقابل ساير ارزهاست

در واقع . اشته باشندتوانند مازاد تجاري دشود، قطعاً تمامي كشورهاي جهان نميمحسوب مي

مازاد تجاري يك كشور معادل كسري تجاري كشوري . تجارت جهاني بازي با جمع صفر است

توان مسلماً نمي. كنند نه كشورهاها هستند كه با هم رقابت ميدر عمل اين شركت. ديگر است
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د را باال ببرند هاي توليطور مصنوعي هزينهوري بااليي دارند بههايي كه بهرهانتظار داشت شركت

وري براي همه كشورها بايد به نحوي باال رود كه يا توليد كمتري داشته باشند، بلكه سطح بهره

به اين معنا كه شهروندان . رشد واردات، افزايش تقاضاي كل و توازن اقتصادي جهان ممكن شود

رغم به. ه باشندها و كشورهايي كه داراي مازاد تجاري هستند بايد مصرف بيشتري داشتو دولت

هاي حمايت از توليد تمامي شعارها در مورد مزيت تجارت آزاد و ضرورت توقف سياست

ترين راه براي درهم شكستن نظام اقتصادي مبتي بر رقابت، داخلي، روش مبتني بر رقابت، سريع

كشورهايي كه . ترين راه براي درهم شكستن نظام اقتصادي مبتني بر تجارت آزاد استسريع

هاي خواهند سطح رفاه مردم به سرعت تنزل پيدا كند، جزء اعمال سياستتوانند يا نمينمي

خواهند بحران خود را به ديگر كشورها حمايت از توليد داخلي و مقابله با كشورهايي كه مي

در مقابل راهكار مبتني بر همكاري شامل اقداماتي در جهت . صادر كنند، راه ديگري ندارند

اضاي نهايي، معكوس كردن روند نزولي دسمتزدها و گسترش چتر حمايتي تأمين افزايش تق

اعمال مقررات در بازار سرمايه، كنترل ماهيت . اجتماعي و ايجاد توازن در اقتصاد جهاني است

سوداگرانه اين بازارها و افزايش ظرفيت دريافت ماليات از سرمايه و دارايي اجزاي مهم اين 

ن رويكرد كار شايسته و عدالت اجتماعي در مركز استراتژي رونق اقتصادي در اي. رويكرد هستند

استراتژي بلندمدت و پايدار با تأكيد بر )انتخاب ميان استراتژي مبتني بر همكاري. قرار دارد

يك انتخاب ( شركت در مسابقۀ حركت به سوي قهقرا)و رويكرد رقابتي( افزايش مزد و درآمد

اني شدن نئوليبرالي و گسترش عملكرد افسار گسيختۀ بازارهاي آنها كه از جه. سياسي است

زنند و در مقابل، برند از پذيرش مسئوليت بحران در اقتصاد جهاني سرباز ميسرمايه سود مي

آنها از . كننداي مقاومت ميهرگونه تالش در جهت حمايت از مردم در مقابل اقتصاد قمارخانه

اكثر مقاالت منتشر شده از سوي . ران مستقل برخوردارندحمايت ارتشي از متفكران و پژوهشگ

نفوذ حمايت هاي قدرتمند و ذياي از منافع گروهكارشناسان مستقل در واقع به صورت زيركانه

هاي دولتي در كشورهاي صنعتي، توليد دانش شدۀ دانشگاهتأمين مالي ناكافي و حساب. كندمي

اين . هاي خاصي قرار داده استخدمت منافع گروه اي خصوصي كرده و دررا به نحو فزاينده

دهند كه بيمار را كشته و دكتر را ثروتمند كرده هايي ادامه ميكارشناسان همچنان به نوشتن نسخه

ها، كاستن از هزينه هايي مانند ايجاد انعطاف پذيري در بازار كار، كاهش مالياتنسخه. است

حداقل مقررات براي بازار سرمايه هنوز هم در دستور  دولت، آزاد سازي بازار سرمايه و اعمال

هاي بازار رونق ناشي از فعاليت. گويي هيچ اتفاقي رخ نداده است. كار اين گروه قرار دارد
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شود كه مردم زحمتكش با هاي بزرگ فرامليتي، سرانجام به بحراني منجر ميسرمايه و شركت

اي عمومي و افزايش ماليات بر مصرف بايد هتحمل بيكاري بيشتر و مزذ كمتر، كاهش هزينه

در اين راستا بحران اقتصادي خود فرصتي براي بازنگري دوباره به ... هزينه آن را بپردازند

نظام كهن با شكست روبرو شده و اكنون زمان مناسبي . هاي اقتصادي و اجتماعي استسياست

نسبت به بحران اقتصاد  العملدر عكس. براي تفكري فراتر از كسب و كار هميشگي است

هايي ضروري است كه به تحقق اهدافي چون اشتغال كامل، توزيع عادالنۀ جهاني، اعمال سياست

هاي بلند مدت براي گذاريدرآمد، گسترش خدمات عمومي با كيفيت، امنيت شغلي و سرمايه

داف بدون دستيابي به اين اه. هاي اقتصادي پايدار و حامي محيط زيست اولويت دهدفعاليت

ماليات تصاعدي بر درآمد، ماليات بر معامالت در بازارهاي سرمايه و اعمال مقررات شديد 

هايي صنعتي سبز، گسترش گرا، سياستكننده در بازارهاي مالي، نظام تجاري توسعهكنترل

. پذير نيستپوشش مذاكرات دسته جمعي و اجراي دقيق قانون كار و نظام تأمين اجتماعي امكان

قدم . هاي اميدبخش و عزم سياسي الزم استاندازهاي جديد، چشماي چنين تحولي انديشهبر

هاي گام بعدي، طرح انديشه. اي عادالنه، شناخت علل بروز بحران استاول براي ساختن آينده

 مهر 2 چهارشنبه شرق، روزنامه )« .سياسي ارتدوكس است-نوين و غلبه بر ديدگاه اقتصادي

 (  1 2 شمارۀ نهم سال

 شيوۀ تحليل
: شوددر چارچوب نظري اشاره كرديم كه تحليل گفتمان فركالف در سه سطح انجام مي

ما در اين پژوهش با توجه به سؤاالت تحقيق و به تناسب نيازمان از . توصيف، تفسير و تبيين

اما ماهيت  در هر مرحله ما با تحليل سر و كار داريم.  ايمسطح تفسير و تبيين بهرۀ بيشتري برده

هاي صوري متن دهي ويژگيتحليل در مرحله اول، به برچسپ» آن در هر مرحله متفاوت است 

گيرد و در مرحله دوم، تحليل گفتمان به تحليل كند و متن را به مثابه يك شي در نظر مياكتفا مي

رتباط ميان مرحله تبيين نيز ا. پردازدكنندگان و تعامل بين آنها ميفرايندهاي شناختي شركت

آقا گل زاده و غياثيان، )«كندبا ساختارهاي اجتماعي را بيان مي( تعامالت)رويدادهاي اجتماعي

توان از ابزارهاي گوناگوني براي شناسي فركالف ميبه طور كلي، در چارچوب روش(. 42 2

 :از( هاي صوري متنمجموع ويژگي)ما در اين مقاله در سطح توصيف . تحليل استفاده كرد
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اي و بياني واژگان و دستور جمالت، در سطح تفسير از نظم گفتماني و هاي تجربي، رابطهارزش

در . ايمو در سطح تبيين از فرايندهاي نهادي و اجتماعي استفاده كرده( ميان گفتماني)ميان متني

هاي اينجا به جهت حجيم شدن مقاله و بخش روش از تشريح مستقيم عناصري از قبيل ارزش

كنيم و در اي و بياني واژگان و دستور، فرايندهاي نهادي و اجتماعي پرهيز ميبي، رابطهتجر

 .پردازيمها به آن ميتحليل داده

 نتايج

 (تحليل سطح متن -تحليل ساختار زباني)مرحلۀ توصيف 

 اي و بياني هستند؟هاي تجربي، رابطهكلمات واجد كدام ارزش( الف

ش از همه در آثار فركالف مورد توجه واقع شده اين است كه آن جنبه از ارزش تجربي كه بي

دهند در هاي مختلفي كه از جهان ارائه ميهاي ايدئولوژيك بين متون در بازنماييچگونه تفاوت

معنايي، شمول معنايي و تضاد معنايي روابط معنايي از جمله هم. شودواژگان آنها رمزگذاري مي

انعطاف بازار كار در مقابل امنيت شغلي يا اشتغال . ن هستندهاي تجربي واژگااز جمله ارزش

مؤلف انعطاف بازار كار را كه به معناي ناامني و عدم اشتغال كامل است در گفتمان . كامل

و امنيت شغلي و اشتغال كامل را كه ناسازگاري معنايي با واژه انعطاف بازار كار دارد  2نئوليبرال

رقابت در مقابل با تعاون و همكاري، رونق بازار سرمايه در . ستدر گفتمان ضد آن قرار داده ا

مقابل تحمل بيكاري و مزد كمتر از ديگر تضادهاي معنايي هستند كه در اين متن به چشم 

بندي افراطي نوع ديگري از ارزش تجربي در سطح عبارت. خورد و بار ايدئولوژيك دارند مي

سابقۀ سالح رشد بي: هايي مانندعبارت. داردباشد كه در اين متن وجود توصيف متن مي

هايي كه بيمار را كشته و كشتارهاي جمعي بازار سرمايه، قلعۀ عظيمي از پول مجازي، نسخه

اي را در گفتمان نئوليبرال جاي داده، بندي افراطيدكتر را ثروتمند كرده كه نويسنده چنين عبارت

 .تمان استكانون مبارزه ايدئولوژيك نويسنده با اين گف

هاي بياني كلمات با ديگر فركالف معتقد است تفاوت ميان انواع گفتمان به لحاظ ارزش

هاي هاي خود از طريق طرحگوينده به بيان ارزش. كلمات به لحاظ ايدئولوژيك معنادار است

هاي به آيند و همچنين طرحهاي ارزشيابي به حساب ميپردازد كه تا حدودي نظامبندي ميطبقه

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
 48 2، بورديو 42 2هاروي : براي آشنايي بيشتر با گفتمان نوليبرال رجوع كنيد به   2



 

 

 

 

 
 

 415...   با نگاهي به متون : سودمندي گفتمان انتقادي فركالف در تحليل متون انضمامي

   

 

هاي مختلف هاي متفاوت را در انواع گفتمانلحاظ ايدئولوژيك متضادي وجود دارند كه ارزش

در گفتمان نئوليبرال، سياست انقباضي، حجيم شدن (. 241: 89 2فركالف،) سازندمتجسم مي

هاي عمومي، انعطاف بازار كار، بازار سرمايه و پول مجازي، ضديت با دولت رفاه، كاهش هزينه

اد سازي بازار سرمايه و اعمال حداقل مقررات براي بازار سرمايه، عناصر منفي در رقابت، آز

بندي مرتبط با مقابله با بحران اقتصادي و اجتماعي تلقي شده است، و نويسنده با بيان طرح طبقه

. هاي متفاوتي در گفتمان ضدليبرالي مجسم كندهاي بياني منفي سعي دارد ارزشاين ارزش

سياست انبساطي، دولت رفاه، گسترش : اند ازاوت در گفتمان مخالف عبارتهاي متفارزش

نويسنده با بيان اين . خدمات عمومي، امنيت شغلي و اشتغال كامل، تنظيم و كنترل بازار سرمايه

هاي بياني خود هاي متفاوت هدف اقناعي دارد، به اين معني كه خواننده را به سمت ارزشارزش

 .اي خاصي در اين متن به چشم نيامدابطهارزش ر. كندجلب مي

 اي و بياني هستند؟هاي تجربي، رابطههاي دستوري واجد كدام ارزشويژگي( ب
هاي تجربي گرامري بر سه سؤال زير و پاسخ در اين قسمت از سطح تحليل متن در بيان ارزش

ستند يا مجهول؟ آيا جمالت معلوم ه -1آيا كنشگري نامشخص است؟  -2: كنيمبه آن تمركز مي

 نحوۀ استفاده از ما و شما يا ما و آنها چگونه است؟ - 

تواند انگيزۀ ايدئولوژيك داشته گري ميفركالف معتقد است در پردۀ ابهام پيچاندن كنش

آنها از حمايت ارتشي از متفكران و پژوهشگران مستقل »عبارت (. 249: 89 2فركالف، ) باشد

اي شر شده از سوي كارشناسان مستقل در واقع به صورت زيركانهاكثر مقاالت منت. برخوردارند

نه فاعل دقيقاً مشخص است و نه « .كنندهاي قدرتمند و ذي نفوذ حمايت مياز منافع گروه

به عبارت ديگر نويسنده با عبارت كلي و انتزاعي اكثر مقاالت منتشر شده، سعي دارد . مفعول

هاي گفتمان نئوليبرال را در رشد اقتصادي و فائق اتژيها و استرهاي زيادي كه مؤلفهپژوهش

دانند زير سؤال ببرد و چنين تحقيقاتي را دور از واقع و ها كارآمد و راهگشا ميآمدن بر بحران

. توان در همان جمالت آغازين متن يافتنمونۀ ديگر را مي. در خدمت ثروتمندان قلمداد كند

با دنياي واقعي فاصله زيادي دارد، را بر همين . . . شته كه سال گذ 1 پارادايم مسلط در : عبارت

استفاده از فاعل و مفعول غير جاندار در اينجا براي تحت تأثير . توان تحليل كرداساس مي

نويسنده سعي دارد با اين جملۀ انتزاعي و كلي كه فاعل و مفعول . قراردادن مخاطب است
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در اين متن به . گفتمان خود ترغيب كندمشخص و واضحي ندارد خواننده را به سمت 

هاي درست و غلط كه در وراي متن پنهان هستند و مبتني بر دو قطب ما و اي از گزارهمجموعه

گيري بحران اقتصادي و اجتماعي، فشار بر نويسنده شكل. اند اشاره شده استآنها شكل گرفته

خطر از دست رفتن انسجام اجتماعي  ها وكاري، كاهش درآمد خانوادههاي كارگري، بياتحاديه

هايي هستند دهد كه در مجموع گزارهنسبت مي( گفتمان نوليبرال)گرايانه را به آنها با رقابت پوچ

قرار ( گفتمان ضد)در مقابل، ما . اندهاي نادرست آنها به وجود آمدهكه از عملي كردن استراتژي

كامل، امنيت شغلي، همكاري، بهادادن به  اشتغال: اند ازهاي اصلي آن عبارتدارد كه دال

وعدۀ . شودمحقق مي( گفتمان نوليبرال)كه با به زير كشيده شدن آنها ... جمعي ومذاكرات دسته

در . بينيمرا در آخر متن مي( گفتمان ضد نوليبرال)وسيلۀ ماهاي مطلوب را بهتحقق اين گزاره

اي عادالنه بازنگري در به جامعهشرايط كنوني، بديهي فرض شده است كه شرط رسيدن 

اندازي است كه مبتني بر هاي اقتصادي و اجتماعي حاكم و تدوين چشماستراتژي و سياست

بنابراين تحليل فوق نشان . دهدواقعيت باشد و نويسنده همۀ اينها را به ماي پنهان نسبت مي

توان به توصيفي واژگان ميهاي دستوري و تحليل متن و دهد كه با استفاده از بررسي ويژگي مي

 .از يك رخداد ارتباطي دست يافت

فرض تفسير و تبيين قرار توصيف پيش»اي تحليل گفتمان فركالف در الگوي سه مرحله

هاي قبلي اشاره كرديم در توصيف به گونه كه در بخشهمان(. 49 2زاده، آقا گل) «دارد

اما . شوداي و بياني هستند پرداخته ميهاي صوري متن كه داراي ارزش تجربي، رابطه ويژگي

توان به تحليل كامل متن و ساختارهاي اجتماعي دست هاي صوري متن نميتنها از طريق ويژگي

در اين مقاله با توجه به مسئله و سؤال تحقيق و همچنين اجتناب از حجيم شدن مقاله، از . يافت

 .پردازيمر و تبيين ميتحليل بيشتر بعد توصيف خودداري كرده، به ابعاد تفسي

 (نظم گفتمان و ميان گفتماني)مرحلۀ تفسير 

فركالف از واژۀ تفسير براي ناميدن يك مرحله از مراحل تحليل گفتمان انتقادي استفاده كرده 

 «شود مرحلۀ تفسير هم فرايندهاي مشاركين گفتمان و هم تفسير متن را شامل مي». است

رحله تفسير به دنبال بيان اين مطلب است كه مفسرين فركالف در م(. 121: 89 2فركالف، )

كنند و چگونه اين تفسير نوع گفتمان مربوطه را مشخص چگونه بافت موقعيتي را تفسير مي
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كلي، فركالف در مرحله تفسير به بافت موقعيتي و نوع گفتمان و نظم گفتماني طوربه. كند مي

 (.1شكل شمارۀ )كنداشاره مي

ماجرا چيست؟ چه : اند ازكند كه عبارتسؤال اساس مطرح مي  الف در اين مرحله فرك

 كساني درگير آن هستند؟ روابط ميان آنها چيست؟ و نقش زبان در اين خصوص چيست؟

 (.111: 89 2فركالف، )

ها بر ماجراي اصلي در رخداد ارتباطي انتخاب شده تخاصم و تضاد گفتمان ماجرا چيست؟

 .ن اقتصادي و اجتماعي اين روزهاستسر عوامل ايجادكنندۀ بحرا

در اين مقاله دو بافت موقعيتي وجود دارد كه دو چه كساني درگير ماجرا هستند؟ 

در يك طرف نويسنده و گفتمان ضد نوليبرال و در طرف ديگر . كنندۀ عمده داردمشاركت

ل قرار دارد به گفتمان نوليبرال قرار دارد كه در اين نمونه نويسنده كه در گفتمان ضد نوليبرا

 .عنوان گوينده و گفتمان نوليبرال در مقام مخاطب و متهم قرار دارد

در اين مرحله، روابط و مناسبات قدرت و فاصلۀ اجتماعي و ديگر روابط ميان آنها چيست؟ 

براي مثال گفتمان . شوداند، مطرح ميمواردي كه در موقعيت مورد نظر تعيين و تثبيت شده

سال گذشته كه داراي قدرت سياسي و كارشناسي بوده  1 ن پارادايم مسلط در نوليبرال به عنوا

شود و فاصلۀ زيادي با واقعيت دارد و از نظر نويسنده بايد از قدرت به زير كشيده مطرح مي

 .شود و گفتمان ديگري به جاي آن قرار گيرد

بخشي تحققفركالف معتقد است از زبان  به صورت ابزاري در جهت نقش زبان چيست؟  

جا از زبان در قالب مقالۀ در اين. شوديك هدف گفتمان يا نهادي و اداري گسترده استفاده مي

روزنامه براي متهم كردن و مجرم شناختن گفتمان نوليبرال در شكل دادن به بحران اقتصادي و 

 .اجتماعي اخير استفاده شده است

ت فوق، نظم گفتمان و ميان گفتماني كه بر موضوعابه اعتقاد فركالف در بعد تفسير، عالوه

بر اين اساس در بعد تفسير . يك جنبه از نظم اجتماعي است اهميت دارد حائز اهميت دارد

 .تأكيد اين پژوهش بر نظم گفتمان و ميان گفتماني استوار است

هاي مختلفي است كه در گونه كه بيان كرديم در نظم گفتماني مركز توجه به گفتمانهمان

به عبارتي در تحليل نظم گفتماني هدف . قلمرو بر سر تثبيت معنا در تخاصم و تضاد هستنديك 

ها در يك يا چند متن مورد ها و چگونگي توزيع گفتمانها، مفصل بنديآن است كه استراتژي
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خورد، زير سؤال بردن در مت فوق نيز آنچه كه در وهلۀ نخست به چشم مي. بررسي قرار گيرد

 . هاي آن و سوق دادن مخاطبين به گفتمان ديگر استاستراتژي يك گفتمان،

 نظم گفتماني 
نويسنده معتقد است مغلوب شدن گفتمان نئوليبرال در برقراري يك نظام اقتصادي و اجتماعي 

منصفانه باعث باز شدن فضا براي گفتماني تازه يا ساختاربندي مجدد گفتماني ديگر است كه 

ديد، در بعد داخلي هر كشوري توجه بيشتر به اقشار فرودست جامعه و پيامد و نتيجۀ گفتمان ج

در ابتدا . در بعد خارجي، برقراري نظامي اقتصادي و اجتماعي مبتني بر تعاون و همكاري است

 .هاي دو گفتمان موجود در متن را شناسايي و بررسي كنيمها و استراتژيالزم است مؤلفه

 :اند ازهاي آن عبارترلفهستراتژي و منخست گفتمان نوليبرال است كه ا

را به سالح كشتار جمعي تشبيه كرده است، از گري در بازار سرمايه كه مؤلف آنافراطي -2

توان با عبارت زعم مؤلف اين استراتژي را ميبه. هاي گفتمان نئوليبرال استترين استراتژيمهم

ود از گفتمان ضد نوليبرال طرفداري نويسنده كه خ. قلعه عظيمي از پول مجازي توضيح داد

گيري كند، اين حجيم شدن و فربه شدن بازار سرمايه و پول مجازي را عامل اصلي شكل مي

 .داندهاي اخير ميبحران اقتصادي اجتماعي سال

ويژه در بحران اقتصادي و اجتماعي اخير، پررنگ شده مؤلفه ديگر گفتمان مسلط كه به -1

اين استراتژي كه . ا همان استراتژي كاهش بودجۀ دولت استاست، استحكام بودجه ي

كنند، از نظر نويسنده سياستمداران و دولتمردان كشورها تحت تأثير گفتمان نئوليبرال دنبال مي

اي است كه داراي  اثرات نامطلوب اجتماعي است، از جمله خطر از ميان استراتژي غير منصفانه

مدت، كاهش بودجۀ بهداشت و خريد مردم، كسادي بلند رفتن انسجام اجتماعي، كاهش قدرت

 .درمان، كاهش درآمد دوران بازنشستگي، كاهش اشتغال و باالخره از ميان رفتن دولت رفاه

به زعم نويسنده گفتمان . استراتژي ديگر گفتمان نئوليبرال در اين متن، رقابت است - 

. باز هم بر استراتژي رقابت تأكيد دارد( بحران اقتصادي و اجتماعي)نئوليبرال در وضعيت كنوني

ها تالش ورزند تا با ايجاد از نظر متن استراتژي رقابت به معناي آن است كه كشورها و شركت

نويسنده پيامدهاي اجتماعي . ها، سهم خود را در بازارهاي صادراتي افزايش دهندجنگ قيمت

مزد، كاهش ماليات بر درآمد، كاهش شديد . كنداين اصل را مخرب و زيانبار توصيف مي

. افزايش ماليات بر مصرف و از دست رفتن توازن در اقتصاد جهاني از جملۀ اين پيامدهاست
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چراكه در استراتژي رقابت تأكيد بر افزايش مازاد تجاري و صادرات است كه براي يك كشور 

باشند و مازاد توانند مازاد تجاري داشته قطعاً تمامي كشورها نمي. شودمزيت محسوب مي

بنابراين اين استراتژي، نابرابري در . تجاري يك كشور معادل كسري تجاري كشور ديگر است

. ميان كشورها و در نتيجه فقيرشدن برخي كشورها و ثروتمند شدن عدۀ ديگر را به دنبال دارد

 اين در حالي است كه از نظر نويسنده صاحبنظران و سياستمداران اين گفتمان از پذيرش

 .زنندمسئوليت بروز بحران سرباز مي

پذيري در بازار انعطاف: شمردهاي ديگر گفتمان نئوليبرال را چنين برميمؤلف استراتژي - 

نويسنده با تعجب . هاي دولت، آزادسازي بازار سرمايهها، كاستن از هزينهكار، كاهش ماليات

و اجتماعي اخير، هنوز صاحبنظران و نويسد كه با وجود اين همه اتفاقات و حوادث اقتصادي مي

ها به كه اين استراتژيحاليكنند، درهايي حمايت ميها و استراتژيدولتمردان از چنين گزينه

اعتقاد نويسنده به بحراني منجر شده است كه مردم زحمتكش با تحمل بيكاري بيشتر و مزد 

 .زندهاي آن را بپرداكمتر و افزايش ماليات بر مصرف بايد هزينه

نويسنده سعي دارد استراتژي گفتمان ضد نوليبرال را به  :هاي گفتمان متخاصماستراتژي
ها اين استراتژي. هاي اجتماعي بكشاند و منازعه را به نفع خود تمام كندسمت و سوي بحث

افزايش دستمزدها و گسترش تأمين اجتماعي، اشتغال كامل، توزيع عادالنۀ درآمد و : اندازعبارت
 .يت شغليامن

نكتۀ حائز اهميت ديگر در اين بخش اين است كه نويسنده از چه متن ميان : ميان گفتمانيت 
به عبارتي، درون دو گفتمان اصلي متن، . گفتماني در درون دو گفتمان اصلي استفاده كرده است

و  بندي و ميان گفتماني چگونه خوانندهو اين مفصل بندي شدههاي مختلفي مفصلچه گفتمان
دار است در درون گفتمان گفتمان بورس كه سازندۀ هويت سرمايه. كندواقعيت را بازنمايي مي
هايي مانند محل تجمع سرمايۀ ثروتمندان، براي مثال، اين گفتمان ويژگي. نوليبرال قرار داده است

ان نهايت محل و مسبب اصلي شروع بحرها و درمحل تشكيل حباب، محل توزيع نابرابر دارائي
ويژگي اين هويت، . سازداين عبارات به نحو فعالي يك هويت براي گفتمان بورس مي. دارد

را ها و كنترل اين هويت بايد آنضديت با فقرا و كارگران است كه براساس آن براي مهار بحران
گفتمان يا ميان گفتماني ديگري كه در درون . از طريق تدوين مقررات بيشتر تحت كنترل درآورد

به اين ترتيب كه از نگاه . فتمان نوليبرال قرار دارد، گفتمان متفكران يا كارشناسان مستقل استگ
كند و براي شكل دادن به اين هويت متن، گفتمان نوليبرال با هويت علمي خود اعمال اقتدار مي
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به  گرا رامتن گفتمان غير واقع. گيردبا پول و ثروت، كارشناسان و متفكران را به خدمت مي
بر اين اساس متن ادعاي معرفتي مشخصي را در قالب واقعيت . دهدگفتمان نوليبرال نسبت مي

سال گذشته كه به كاهش  1 جملۀ پارادايم مسلط در . كندكه غير قابل خدشه است، مطرح مي
شده است، با ... درآمد كارگران، تشديد نابرابري، عدم توازن ملي، افزايش بدهي خانوارها و

در جاي ديگر متن نيز، چنين . واقعي فاصلۀ زيادي دارد، ناظر به همين موضوع است دنياي
-جمله نسخه. دهدگرا بودن را به گفتمان نوليبرال نسبت ميادعايي وجود دارد كه متن غير واقع

ها پذيري در بازار كار، كاهش مالياتكند، مانند ايجاد انعطافهايي كه گفتمان نوليبرال تجويز مي
 .گويي هيچ اتفاقي رخ نداده است، مدعاي همين مطلب است... .و

بيان  2عناصر ديگري كه در اين ميان گفتمانيت در متن حضور دارند در قالب جدول شمارۀ 
 .شده است

 هاي موجود در متنانواع گفتمان:  جدول شمارۀ 
 عبارات تأييدي ميان گفتمانيت هاي اصليگفتمان

 گفتمان نوليبرال

 رقابتگفتمان 
مازاد تجاري، صادرات بيشتر، پرداخت يارانه به صادرات، پائين 

 آوردن ارزش پول ملي، كاهش ماليات بر درآمد
ضد مذاكرات دسته 

 جمعي
هاي بزرگي مواجه هاي كارگري در شرايط كنوني با چالشتشكل
 .هستند

 ضد رفاه
هاي دولتي و در كل دولت رفاه هدف اصلي طرح استحكام فعاليت

 .بودجه قرار گرفته است
هاي حامي سياست

 انقباضي
 هي عمومي، استحكام بودجهسياست كاستن از هزينه

 اعمال حداقل مقررات و آزاد سازي بازار سرمايه مقررات زدايي

گفتمان ضد 
 نوليبرال

گفتمان تعاون و 
 همكاري

 حمايت از استراتژي ايجاد فضاي همكاري و تعاون

 و گسترش مذاكرات دسته جمعي... تحقق اهدافي همچون  اگفتمان حامي تشكله
 گسترش چتر حمايتي تأمين اجتماعي حامي رفاه

هاي حامي سياست
 انبساطي

ايجاد فضايي براي افزايش مصرف خانوار و حذف ماليات بر 
 مصرف

 كنترل ماهيت سوداگرانه بازارها تدوين مقررات بيشتر
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 مرحلۀ تبيين
گيري ن، به دنبال بيان شالوده اجتماعي و نظريات اجتماعي است كه در شكلفركالف در تبيي

اي در پردازش كه تفسير چگونگي بهره جستن از دانش زمينهحاليدر». ها نقش دارندگفتمان

اي و البته دهد، تبيين به شالودۀ اجتماعي و تغييرات دانش زمينهگفتمان را مورد توجه قرار مي

به عبارت ديگر، هدف از (. 1 1: 89 2فركالف، )«پردازدجريان كنش گفتماني ميبازتوليد آن در 

فركالف در توضيح . مرحلۀ تبيين، توصيف گفتمان به عنوان بخشي از يك فرايند اجتماعي است

كند و نشان تبيين گفتمان را به عنوان كنش اجتماعي توصيف مي»نويسد مرحلۀ تبييت مي

دهد همچنين تبيين نشان مي. بخشندي اجتماعي، گفتمان را تعين ميدهد كه چگونه ساختارها مي

توانند بر ساختارها بگذارند، تأثيراتي كه منجر به حفظ يا ها چه تأثيرات بازتوليدي ميكه گفتمان

منظور فركالف از ساختارهاي اجتماعي (. 1 1: 89 2فركالف، )«شوندر آن ساختار مييتغي

ت قدرت است و هدف از فرايندهاي اجتماعي به مبارزات اجتماعي دهندۀ گفتمان، مناسبا شكل

كلي در تبيين محقق، گفتمان را به عنوان جزئي از روند مبارزه اجتماعي در طوربه. مربوط است

تأثيرات اجتماعي گفتمان و »كند كه فركالف در مرحله تبيين اضافه مي. بيندمناسبات قدرت مي

بايست در سه سطح اجتماعي، نهادي و موقعيتي تحقيق و گفتمان ميكنندۀ عوامل اجتماعي تعيين

بر اين اساس ما دو گفتمان اصلي متن را در سطوح نهادي و اجتماعي و در . بررسي شوند

 .چارچوب دو سؤال زير بررسي خواهيم كرد 

 ها به كدام فرايندهاي نهادي تعلق دارند؟اين گفتمان -

 اجتماعي تعلق دارند؟ ها به كدام فرايندهاياين گفتمان -

در پاسخ به پرسش اول بايد گفت كه چارچوب نهادي اين متن كه شامل دو گفتمان اصلي، 

چراكه اقتصاد، سياست و . يعني نئوليبرال و گفتمان ضد آن است، نسبتاً پيچيده و گسترده است

مايۀ اين متن  به عبارت ديگر جان. جامعه در هم تنيده و هر كدام داراي نهادهاي متعددي هستند

هاي متصور در قالب دو گفتمان و نظريۀ حلگيري بحران، نتايج و راهكه بيان عوامل شكل

نهاد . اجتماعي است، محل تقاطع نهادهاي متعددي است كه هر كدام در اين ماجرا نقش دارند

بررسي مسيري كه . هاي كارگري، نظام مالياتها، اتحاديهعلمي و پژوهشي، بورس، شركت

ويسنده در ميان مرزهاي نهادي طي كرده است تا يك گفتمان را از قدرت به زير بكشد، مسئله ن

نحوي هر دو گفتمان به آنها تعلق دارد و فرايندهاي نهادي كه به. مهم و قابل تأملي است
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هاي اي است كه بين شركتمنظور منازعه. برانگيز است، نهاد دانش استنحوي منازعه به

به عبارتي . هاي دولتي براي توليد دانش در زمينۀ اقتصاد وجود داردگاهخصوصي و دانش

اند هاي خصوصي كه در اثر حاكميت گفتمان نوليبرال قدرت گرفتهنويسنده معتقد است، شركت

شان توليد دانش را خصوصي كرده و از هاي اقتصادي و اجتماعيبراي توجيه علمي استراتژي

در . اندهاي خاص استفاده كردهستقل در جهت تأمين منافع گروهكارشناسان علمي به اصطالح م

هاي دولتي هستند كه به جهت مشكالت مالي قادر نيستند دانش اقتصادي و مقابل دانشگاه

در اينجا نويسنده معتقد است حجم دانش توليدشده . اجتماعي ضد گفتمان نوليبرال را توليد كنند

در قوت و قدرت آن در برقراري نظم اقتصادي و ( نوليبرال)سال گذشته 1 به نفع گفتمان مسلط 

 .اجتماعي نيست بلكه حاكي از رابطه قدرت و دانش است

دار است و گفتمان ضد نوليبرال به دنبال بيان همبستگي ميان خود و مردم طبقات غير سرمايه

اجتماعي عموم  اين كار را از طريق برقراي رابطه ميان گفتمان نوليبرال و مشكالت اقتصادي و

توان گفت كه نويسنده در خصوص برقراي اين روابط به از اين حيث مي. كندمردم دنبال مي

ناشي ( گفتمان ضد نوليبرال)اثرگذاري ايدئولوژيك نويسنده . كننده استلحاظ ايدئولوژيك تعيين

است، به  بندي تازه اي از دو گفتمان ارائه كردهاز خالقيتي است كه به خرج داده و تركيب

هايي متن  با ارتباط ميان استراتژي. شوندنحوي كه عموم مردم با گفتمان ضد نوليبرال همراه مي

بهداشت و درمان و )چون شركت در مسابقه به سوي قهقرا، كاهش بودجه خدمات عمومي

هاي كارگري، بيكاري گسترده، مزد كمتر مردم زحمتكش، نابرابري در تضعيف اتحاديه( آموزش

يع درآمد، تضعيف انسجام اجتماعي و گفتمان نوليبرال موجب تحكيم گفتمان ضد آن كه توز

هايي تواند ويژگياما اينكه گفتمان ضد نوليبرال تا چه حد مي. شودنويسنده حامي آن است، مي

كند همچون امنيت شغلي و اشتغال كامل، توزيع عادالنه درآمد، گسترش خدمات كه ادعا مي

در خصوص هويت اجتماعي مردم، نويسنده . محقق سازد، محل بحث است را... عمومي و

است در اين رخداد ارتباطي شالودۀ اجتماعي براي مردم با اشتغال و رفاه كامل كه از آن  توانسته

 .كند، بنا سازدطرفداري مي

يعني منازعه ميان . ؛ اين دو گفتمان بخشي از فرايند اجتماعي استپاسخ به پرسش دوم

داري مناسبات سرمايه. دار و طبقۀ كارگر يا تضاد ميان فرادستان و فرودستان جامعهه سرمايهگرو

هاي اجتماعي اعمال سلطۀ بر ساير گروه( دار و دولتسرمايه)در جامعه امروز، قدرت مسلط 

در نتيجه رابطه ميان قدرتمندان و فرادستان با عموم مردم از نوع . كندسياسي و اقتصادي مي
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در اين ميان كه بحران اقتصادي و اجتماعي حاكم شده . گرايانه و اقتدارآميز استسبات سلطهمنا

هاي خود هاي رنجديده و كم درآمد براي تعقيب خواستههاي شديد گروهاست شاهد اعتراض

، بيشتر متفكران، كارشناسان و 1114در بحران سال . داري هستيمدر درون مناسبات سرمايه

شود، را امري زودگذر كه با تنظيم بهتر بازار يا كاهش دخالت دولت رفع ميآنسياستمداران 

داري ظاهر قلمداد كردند حال كه دوباره بحران اقتصادي و اجتماعي در درون كشورهاي سرمايه

داري اي مهم كه ريشه در ساختارها و فرايندهاي اجتماعي نظام سرمايهشده است ما با مسئله

دار و ساختاري باعث سرخوردگي قشر عظيمي از مردم شده مشكالت ريشه. مدارد، مواجه هستي

. همه اين مردم نگران و عصباني از آيندۀ اقتصادي و اجتماعي خود و نزديكانشان هستند. است

داران، بانكداران و صاحبان سهام در بازار كسب اين افراد اعتقاد دارند كه حرص و طمع سرمايه

مالي، بحراني را به وجود آورده است كه مردم را بدون يار و ياور رها كرده و كار از جمله بازار 

-سياستمدارن نيز به جاي آنكه نگران مردم جامعه باشند، دلواپس كسري بودجه و بدهي. است

درآمدان و گيرد و كمهايشان هستند كه در اين ميان سياست استحكام بودجه را در پيش مي

اي كه حال بايد ببينيم كه نظريۀ اجتماعي. شوندج را متحمل ميكارگران بيشترين درد و رن

كنند و تحت عنوان گفتمان نوليبرال مطرح شده است چه پاسخي مدافعان بازار از آن حمايت مي

اش در وهلۀ اول طور اطمينان اين نظريه اجتماعي بنا به فلسفه وجوديبه اين واقعيت دارد؟ به

اين در . دخالت در بازار، اين اختالل و بحران را رقم زده است داند كه بادولت را مقصر مي

هاي اخير از حالي است كه نظريۀ اجتماعي مخالف بر اين اعتقاد است كه دولت در بحران

هاي بخش ماليات عموم مردم، بازار سرمايه را نجات داده است و از خدمات عمومي وهزينه

گونه كه در متن ي بازار براي حل اين بحران، هماننظريه اجتماع. بهداشت و درمان كاسته است

زدايي بيشتر و فراهم آوردن زمينه مطلوب و انگيزه به صراحت وجود دارد، خواهان  مقررات

گذاري و در نتيجه توليد درآمد و اشتغال است وگرنه ركود و دار براي سرمايه براي گروه سرماي

اجتماعي بازار و مخالفين آن انگشت اتهام را متوجه در اينجا هم نظريه . يابدبحران ادامه مي

نظريه اجتماعي بازار دولت را به دليل اختالل در بازار از طريق تنظيم مقررات و . كننددولت مي

شود و نظريۀ اجتماعي دولت را به افزايش هزينه جاري كه در نهايت منجر به كسري بودجه مي

گيري يش گرفتن استراتژي استحكام بودجه به جاي مالياتدار و در پدليل پيوند با گروه سرمايه

جهان واقعي در كش و قوس دو نظريۀ اجتماعي قرار دارد . دهنددار مورد نقد قرار مياز سرمايه
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براي تحت پوشش . داران بكاهيم يا بر آن بيفزاييمدانيم كه از ماليات سرمايهو در اين ميان نمي

هايش را پرداخت يشتر استقراض كند يا با رياضت مالي، بدهيقرار دادن كسري بودجه، دولت ب

گذار از طريق قدرت خصوصي زياده از نظريه اجتماعي بازار كسب سودهاي مفرط سرمايه. كند

اين در حالي است كه خطرات مهم و . داندحد را الزمه رشد اقتصادي و رفاه جامعه مي

مين امنيت معيشت هدف مشخص جوامع ناماليمات زندگي براي قشر عظيمي از مردم و تض

 . داري نيستسرمايه

 گيرينتيجهبحث و 
هاي كالن اجتماعي را كه در توليد هاي گفتماني و نظريهتوان پركتيسبا كمك نظريه فركالف مي

رويكرد تحليل گفتمان . متن نقش دارند شناسايي كرد و به آگاهي زباني انتقادي دست يافت

دهد كه اهم كردن تحليل دقيق و مفصل متن توليد شده به ما نشان ميبا فر( فركالف)انتقادي

در . گيرددر خدمت گفتمان حاكم يا ضد آن قرار مي( مقاله روزنامه)چگونه يك رخداد ارتباطي

هاي مختلف و متضاد، حقيقت هر متني از جمله متن مورد پژوهش اين مقاله تحت تأثير گفتمان

بر اين اساس متن از هر نوعي كه باشد در . كنده را بازتاب ميساختار اجتماعي حاكم بر جامع

به اين ترتيب است كه بايد . شوددايره قدرت براي حفظ نظم موجود يا واژگوني آن توليد مي

تر قرار داد و نشان داد كه متون براي توليد و برجسته كردن متن را در ساختار اجتماعي وسيع

 .اندهاي ديگري توليد شدهدن چه گفتمانچه گفتمان و براي به حاشيه ران

كه يك متن را در قلمروي مشخصي در اين پژوهش سعي كرديم نشان دهيم افراد زماني

هاي گفتماني در متن، كنند بايد از پركتيسمانند بحران اقتصادي و اجتماعي اخير، مصرف مي

ند و در شكل دادن به آنها اوسيله آنها شكل گرفتهها بهساختارهاي اجتماعي كه اين گفتمان

 .شركت دارند، شناخت كسب كنند
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