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چکیده
رسانه ها در صورت بندی های فرهنگی جامعه، نقش محوری ایفا می کنند و این بازی را نه فقط با بازتاب 
دادن فرهنگ، بلکه با شرکت در فرهنگ سازی به اجرا می گذارند. در این مقاله با تمرکز بر متون تولیدی برای 
مخاطب نخبه، تالش شده است، محتوای مختص برای این گونه از مخاطبان، مورد واکاوی قرار گیرد و نحوه 
بازنمایی مباحث فکری و اندیشگانی که از دغدغه های فکری مخاطب نخبه است؛ تحلیل شود. همچنین در 
پی آن هستیم؛ نشان دهیم در برنامه گفتگو محور تلویزیون، سازوکار صورت بندی آگاهی برای مخاطب نخبه 
چگونه است و سوژه های متکثر و نظام های فکری آن ها چگونه بازنمایی گفتمانی می یابد. به دیگر سخن، 
آیا از متون رسانه ای شده از شبکه فرهیختگان صداوسیما ـ شبکه چهار سیما ـ، صداهای مختلفی انعکاس 
می یابد و درنهایت بررسی خواهد شد در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران، گفتمان های معاصر ایران در 
تقابل با یکدیگر، چگونه معرفی می شوند. بدین منظور مجله تصویری زاویه به عنوان مطالعه موردی انتخاب 
شده و با روش تحلیل گفتمانـ  رویکرد الکال و موفـ  ۴٣ قسمت از این مجموعه تلویزیونی طی سال های 
١٣٩٧ تا شهریور ١۴٠٠ بررسی شده است. مهم ترین نتایج پژوهش نشان می دهد که گفتمان غالب متون 
مورد بررسی، گفتمان اسالم سیاسی است. این گفتمان با مفصل بندی دال هایی چون احیای تمدن اسالمی، 
اسالمی سازی و بومی سازی علوم انسانی، عقل گرایی اجتهادی، جدایی ناپذیری دین از سیاست، تقابل با غرب 
و الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت، گفتمان انقالب اسالمی را بازتولید و تثبیت می کند و به این شیوه با مداخله 

هژمونیک در گفتمان های رقیب به مشروعیت بخشی این گفتمان نزد سوژه ها می پردازد.
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مقدمه
چیســتی و کیســتی انســان ها در دیدگاه هــای حاضــر، ازجملــه مطالعــات جامعه شــناختی، 
ــرد.  ــر از نظام هــای فرهنگــی پیرامــون شــکل می گی ــده ای ســیال و متحــرک اســت کــه متأث پدی
گاهــی را  ــه آگاهــی و نظــام دانــش اســت و درجــه ای از خودآ ازآنجایی کــه ســوژگی معطــوف ب
در خــود دارد؛ بازنمودهــای بیرونــی در شــکل  گیری آن مؤثــر اســت. بــه عبــارت دقیق تــر، اینکــه 
دانــش در کنتــرل کیســت و ماهیــت آن چگونــه تعییــن می شــود؛ فراینــد برســاخت ســوژه را تعیین 
می کنــد. اعمــال گفتمانــی و تنظیــم کردارهــای گفتمانــی، هدایت گــر چنیــن فراینــدی اســت؛ بــر 
همیــن اســاس، ســوژگی دیگــر پــل شــناخت متقــن و خودبســندگی یــا خود اتکایــی در شــناخت، 

قلمــداد نمی شــود و مؤلفه هــا و نهادهــای گوناگــون در ایــن فراینــد، عاملیــت دارنــد.
ــه قــدرت تلقــی  ــه، صورت بنــدی دانایــی و شــناخت را اراده ای معطــوف ب فوکــو١ در ایــن زمین
می کنــد؛ الکان٢ آن را منتســب بــه دیگــری بــزرگ می دانــد و آلتوســر٣ از ســازوبرگ های ایدئولوژیــک 
نــام می بــرد. ســازوبرگ هایی کــه ســوژه را در ســاختارهای اجتماعــی و سیاســی تعیــن می بخشــند. در 
همیــن زمینــه الکال۴ و مــوف۵ بــر ایــن عقیده انــد کــه گفتمان هــای هژمونیــک بــر تفاوت هــا ســرپوش 
می نهنــد و بــا قــدرت نــرم، کردارهــا و کنش هــای گفتمانــی مــورد انتظــار خــود را تجویــز می کننــد. 
ــۀ  ــا طبق ــت ی ــد دول ــالف واحــدی مانن ــاً از ســوی ائت ــد صرف ــا نمی توانن ــرد، قدرت ه ــن رویک در ای
خاصــی تولیــد شــوند؛ بلکــه بــه پذیــرش عمومــی نیــاز دارنــد تــا بازتولیــد و حفــظ شــوند. ســوژه ها را 
گفتمان هــا شــکل می دهنــد و ازآنجاکــه مبــارزه میــان گفتمان هــا مبــارزه بــرای تثبیــت معنــا در نــزد 
ســوژه ها اســت، گفتمان هــا بــا ابزارهایــی کــه در اختیــار دارنــد مشــروعیت و مقبولیــت نــزد ســوژه ها 
را دســتکاری می کننــد. وقتــی معنــای یــک گفتمــان در ذهــن ســوژه تثبیــت شــد، آنــگاه آن گفتمــان 
ــان تــالش  ــر، همچن ــن ام ــرد و به واســطه ای ــار خــود می گی ــار ســوژه ها را در اختی ــار و گفت کل رفت
می کنــد گســتره معنایــی خــود را افزایــش دهــد (ســلطانی، ١٣٨۴: ١۶٣‑١۶٢). یکــی از ابزارهــای 
کــه گفتمان هــا از آن هــا بهــره می برنــد؛ رســانه ها هســتند درواقــع، فرهنــگ بــا تعریــف غیریت هــا، 
مرزبندی هــا را مشــخص و نحــوه برخــورد بــا محیــط را تعییــن می کنــد. رســانه ها بــا دسترســی۶ دادن 
بــه جهان بینی هــا و نظــام معنایــی برخاســته از آن، اهــداف گفتمانــی را پیگیــری می کننــد. فــرکالف٧ 

1. .Foucault
2. Lacan
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4. .Laclau
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ایــن مســئله را بــا مفهــوم قــدرت پشــت گفتمــان١ توضیــح می دهــد و معتقــد اســت؛ تــوان تثبیــت 
ــد و  ــوط اســت کــه پشــت گفتمــان کنشــگری می کن ــه قدرتــی من ــا و مســلط شــدن گفتمــان، ب معن
عمومــاً بــا عنــوان قــدرت نــرم کــه رســانه نیــز جــزوی از آن اســت، شــناخته می شــود. بــا ایــن وجــود، 
مرجعیــت معنایــی گفتمان هــا، پیوســته از جانــب گفتمان هــای رقیــب بــه چالــش کشــیده می شــود 
و در ایــن زمینــه اصــل پذیرفتــه شــده ایــن اســت کــه گفتمان هــا از خصلــت همیشــگی و جاودانگــی 
برخــوردار نیســت و پیوســته کســوف آن محتمــل اســت. ایــن گفتمــان بایــد در نســبت اغیــار ســازنده، 
منظومــه فکــری خــود را تعریــف و تنظیــم کنــد. مفهومــی کــه در نظریه گفتمــان الکال و مــوف، بیرون 
ســازنده٢ نــام می گیــرد و هویت هــا، در ارتبــاط و تمایــز بــا آن هــا، برســاخت٣ می شــود. دیگری هایــی 
کــه خصلــت دوگانــه بــرای گفتمــان هژمونیــک دارنــد؛ همچنــان کــه می تواننــد براندازانــه باشــند، 
کارکــرد هویت بخشــی و قوام دهندگــی را نیــز تأمیــن کننــد (تاجیــک، ١٣٨۶:  ١٣٧). حــال بــا چنیــن 
رویــه ای، دانــش و معرفــت انســانی و اجتماعــی در رســانه  ای چــون تلویزیــون، چــه صورت بندی هــای 
گفتمانــی را بــه دســت می دهــد. بریگــز۴ معتقــد اســت تلویزیــون به عنــوان تســهیل گر هنجارپذیــری 
در جامعــه، بــا ورود بــه حــوزه نشــانه ها، رمزهــا و کدهــای ارتباطــی را در اختیــار می گیــرد و بــا فن هــا 
و رمزهــای نشانه شــناختی، هویت هــای متفــاوت و گوناگــون را اســتیضاح۵ و بــه برســاخت ســوژه ها 
در جامعــه کمــک می  کنــد و از ایــن رهگــذر، ســاختارهای حاکــم بــر آن، بــا ارزش هــا و هنجارهایــی 
ــد (Briggs, 2010:150). یکــی از  ــرار می دهن ــان را مــورد خطــاب ق ــان دارد، مخاطب کــه از آن جری
موقعیت هــای رســانه ای کــه طــی آن ســوژگی افــراد رقــم می خــورد؛ متــون معرفتی اســت کــه تلویزیون 
جمهــوری اســالمی ایــران نیــز بــا ســازوکار نظام منــد آن را پخــش می کنــد. ایــن متــون ازجملــه متــون 
تخصصــی محســوب می شــوند کــه مخاطبــان خــاص، بیننــده آن هســتند و عمومــاً صداوســیما از 
آن هــا بــا عناوینــی چــون مخاطبــان «نخبــه» و «فرهیختــه» یــاد می کنــد. تلویزیــون در گام نخســت 
در مواجهــه بــا ایــن متــون، تخصصی ســازی و هویت منــدی شــبکه های تلویزیونــی را در دســتورکار 
قــرار می دهــد و بــا راه انــدازی شــبکه ای اختصاصــی ـ شــبکه چهــار ـ  فرصــت معرفــی گفتمان هــا۶ و 
معرفت هــای آگاهی بخــش بــرای مخاطبــان بــا مختصــات فرهیختگــی را تحقــق می بخشــد. ایــن 
ســازمان رســانه ای بــا تــدارک بســته های معرفتــی، معنایی و شــناختی بــرای مخاطبان نخبــه، در پی آن 
بــود کــه از یــک ســوی انتقادهایــی معطــوف بــه تلویزیــون در خصــوص ســرگرمی محــور بودن رســانۀ 
تلویزیــون را پاســخگو باشــد و نشــان دهــد تلویزیــون در حوزه هــای جدی تــری همچــون معرفــت نیــز 
1. power behind discourse
2. constitutive outside
3. construction
4. Briggs
5. interpellation
6. discourse
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می توانــد کنشــگری کنــد و از ســوی دیگــر از ایــن بســتر، گفتمــان در تــراز بــا گفتمان انقالب اســالمی 
را بازنمایــی رســانه ای دهــد. ایــن متــون بــا دسترســی١ دادن بــه جهان بینــی و نظام معنایی برخاســته از 
آن، اهــداف گفتمانــی را پیگیــری می کننــد. فــرکالف٢ ایــن مســئله را با مفهــوم قدرت پشــت گفتمان٣ 
توضیــح می دهــد و معتقــد اســت؛ تــوان تثبیــت معنا و مســلط شــدن گفتمان، بــه قدرتی منوط اســت 
کــه پشــت گفتمــان کنشــگری می کنــد و عمومــاً بــا عنــوان قــدرت نــرم کــه رســانه نیــز جــزوی از آن 
اســت شــناخته می شــود. رد چنیــن متونــی، در شــبکه نخبگانــی ســازمان صداوســیماـ  شــبکه چهــارـ  
کــه محــل مناقشــات گفتمان هــای متفــاوت اســت؛ مطالعــه دقیــق و نظام منــد می طلبــد. واکاوی و 
بررســی نظام منــد محتــوای تولیــد شــده بــرای ایــن مخاطــب، زمانــی دو چنــدان می شــود کــه یــادآور 
شــویم بــا توجــه بــه ســاختار و بافــت جامعــه ایرانــی، مخاطبــان فرهیختــه در ایــران، جزئــی از رهبــران 
فکــری محســوب  می شــوند و ایــن توانمنــدی را دارنــد کــه بــا ارتباطــات چهــره بــه چهــره، مخاطــب 
ــراه خــود  ــژه مخاطــب عــام را در جریان هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی هم متوســط و به وی

سازند.
در ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بــر محتــوای تولیدشــده بــرای مخاطبــان نخبــه درصــدد هســتیم 
نشــان دهیــم بســته های معرفتــی تولیــده شــده بــرای مخاطبــان نخبــه، از چــه مختصاتــی 
برخــوردار اســت.  ســازوکار صورت بنــدی آگاهــی بــرای مخاطــب نخبــه چیســت و ســوژه های 

ــه بازنمایــی می شــود. ــن رســانه، چگون ــر و نظام هــای فکــری آن هــا در ای متکث
بــرای پاســخ بــه مســئله پژوهــش، با تمرکز بر شــبکه چهار ســیمای جمهــوری اســالمی ایران، 
مجلــه تصویــری زاویــه به عنــوان برنامــه  نخبگانــی کــه بیــش از یــک دهــه از پخــش آن می گــذرد، 
انتخــاب شــده اســت. ایــن برنامــه بــا توجــه بــه رســالتی کــه بــرای آن تعریــف شــده، بســتری را 
فراهــم می ســازد کــه تضــارب آرا و اندیشــه در قالــب گفتگــو در آن جریــان یابــد. به این ترتیــب در 
ایــن پژوهــش، الگــو و راهبردهــای دسترســی گفتمــان مســلط۴ بررســی خواهــد شــد، به طــوری که 
بــا پرداختــن بــه ژرف ســاخت۵ متــون معرفتــی تولیــد شــده و رمــزگان جای گیــری شــده در آن، بــه 
شــیوه نظام منــد، نشــان داده می شــود؛ در تلویزیــون از چــه ســازوکارهایی بهــره گرفتــه می شــود 

تــا مشــروعیت و مقبولیــت گفتمــان نــزد ســوژه ها، ممکــن شــود.
بدیــن منظــور از تحلیــل گفتمــان۶ و رویکــرد الکال و مــوف بهــره گرفتــه و در چارچــوب این 

1. access
2. Fairclough
3. power behind discourse
4. dominant discourse
5. deep structure
6. Discourse analysis
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نظریــه ـ روش، اهــداف پژوهــش را بررســی کرده ایــم. در ایــن مقالــه بــا تمرکــز بــر محتواهــای 
تولیــدی بــرای مخاطبــان فرهیختــه ســؤاالت زیــر را پاســخ می دهیــم.

‑ گفتمان مسلط چگونه در مجله تصویری زاویه مفصل بندی می شود؟
‑ استراتژهای گفتمانی برای بازتولید گفتمان مسلط کدام است؟

‑ گفتمان های معارض در مجله تصویری زاویه کدام اند و چگونه شالوده شکنی می شوند؟
‑ نزاع هــای گفتمانــی چگونــه در مجلــه تصویــری زاویــه بازنمایــی می شــود و چــه اهدافــی 

را پیگیــری می کننــد؟

مفاهیم پژوهش

جدول ١. مفاهیم پژوهش

 تعاریفمفاهیم

بازنمایی١  
رسانه ای

بازنمایی تولید معنا از طریق زبان است. بازنمایی رسانه ای ساختی است که رسانه های جمعی 
از جنبه های مختلف واقعیت مانند افراد، مکان ها، اشیاء، هویت های فرهنگی و دیگر مفاهیم 

را ایجاد می کند (مهدی زاده، ١٣٨٧).

مخاطب نخبه

مخاطبانی که دارای صاحبان ذهن  پیچیده  هستند و از تحصیالت به نسبت باال برخوردارند. 
محسوب  آن  سیاستگذاران  و  جامعه  تصمیم گیران  غیرمستقیم،  شکل  به  دست كم،  آنان 
و كارشناسانه  بی طرفانه  تحلیل های  و  دیدگاه ها  كه  دارند  عالقه  موضوعاتی  به  می شوند. 
را به همراه دیدگاه مختلف در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری طرح كند 

(میرفخرایی، ١٣٨۵، ٢٨۵ـ٢٨٢).

برنامه های گفتگو 
محور

برنامه ای مرکب از یک نفر مجری کارشناس و حداقل یک نفر کارشناس که طی آن موضوع 
خاصی در یک زمان و مکان واحد، مورد بحث بررسی و تبادل نظر و تعامل قرار می گیرد 

(معاونت تحقیقات و برنامه ریزی دفتر تشکیالت و سیستم ها، ١٣٨۴).

برنامه های معرفتی
 برنامه هایی است که در حوزه معرفت و علوم انسانی ساخته می شود. گروه فرهنگ و اندیشه 
یکی از گروه های تخصصی شبکه چهار سیمای جمهوری اسالمی است که به تولید برنامه های 

معرفتی و پخش آن ها می پردازد.

معنای مرجح
آن معنایی که گفتمان آن را از میان تمام معناهای ممکن برمی گزیند؛ معنای مرجح است. 

ارزش معناها در یک گفتمان یکسان نیست و همیشه برخی معانی مرجح تر است.

دال مرکزی٢
دال مرکزی که نقطه مرکزی نیز نام می گیرد، نشانه برجسته و ممتازی است که نشانه های دیگر 
در سایه آن انتظام می یابند. نقطه مرکزی به دال ها و وقته های دیگر معنا می دهد و انسجام 

معنایی کل گفتمان حاصل می شود (سلطانی، ١٣٨۴: ٧٧).

1. representation
2. Nodal point
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 تعاریفمفاهیم

دال شناور١

دال شناور دالی است که مدلول آن شناور و غیرثابت است؛ به عبارت دیگر دال شناور دالی 
است که مدلول های متعددی دارد و گفتمان ها بر اساس نظام معنایی خود و متناسب با آن 
سعی دارند مدلول مورد نظر خود را به آن الصاق کنند و مدلول های دیگر را به حاشیه برانند 

(مقدمی،١٣٩٠: ٩٩).

الکال و موف از انعطاف پذیری رابطه میان دال و مدلول استفاده سیاسی می کنند و آن را با تثبیت معنا
مفهوم هژمونی٢، پیوند می دهند؛ یعنی اگر بر سر معنای خاصی برای یک دال در جامعه، اجماع 
حاصل شود؛ به عبارت دیگر، افکار عمومی معنای مشخصی را برای آن هر چند به طور موقت 
بپذیرد و تثبیت نماید، آن دال هژمونیک می شود. اگر گفتمان موفق شود نظام معنایی مرجح 
خود را در اذهان سوژه ها تثبیت معنایی کند و رضایت عموم را در حوزه مدنظر خود کسب کند 

.(Laclau & Mouffe,1985:44)  باید گفت گفتمان هژمونیک شده است

مفصل بندی٣

بر اساس نظریۀ گفتمان الکال و موف، مفصل بندی تلفیقی از عناصری است؛ به طوری که 
این عناصر با قرار گرفتن در مجموعۀ جدید، هویتی تازه پیدا می کنند؛ بنابراین مفصل بندی 
رابطۀ  میان مؤلفه ها را تثبیت می کند به نحوی که هویت مؤلفه ها درنتیجۀ عمل مفصل بندی، 

دستخوش تغییر می شود (یورگنسن۴ و فیلیپس۵، ١٣٨٩: ۵۶).

زنجیره هم ارزی و 
تفاوت۶

دال ها  این  می شوند.  ترکیب  هم ارزی  زنجیره  در  یکدیگر  با  اصلی  دال های  مفصل بندی 
نشانه هایی بی محتوایند یعنی به خودی خود بی معنایند تا اینکه از طریق زنجیره هم ارزی با 
سایر نشانه هایی که آن ها را از معنا پر می کنند، ترکیب می شوند و در مقابل هویت های منفی 
دیگری قرار می گیرند که به نظر می رسد تهدیدکننده آن ها باشند. گفتمان ها از طریق زنجیره 

هم ارزی تفاوت ها را می پوشانند (گرجی، ١٣٩٣: ١٣)

سوژه مفهومی سیال و پویا دارد که هویت خود را از طریق بازنمایی در گفتمان کسب می کند سوژه
و به موقعیت گفتمانی منتسب می شود (سلطانی، ١٣٨۴: ٩١).

برجسته سازی٧و 
حاشیه رانی٨

این دو مفهوم با مفهوم تخاصم و غیریت سازی ارتباط دارد. در منازعات گفتمانی هر گفتمان 
با برجسته کردن نقاط ضعف رقیب و با به حاشیه راندن نقاط ضعف خود و نقاط قوت 
رقیب، سعی در کشیدن هاله ای از قدرت دست نایافتنی به اطراف خود است. برجسته سازی 
و حاشیه رانی، شیوه ای برای حفظ و استمرار قدرت و دوام هژمونیک گفتمان است (مقدمی، 

.(٩۴ :١٣٩٠

1. Floating signifiers
2. hegemony
3. articulation
4. Jorgensen
5. Fillips
6. chain of equivalence and difference
7. foregrounding
8. Back grounding
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 تعاریفمفاهیم
این مفهوم نقطه مقابل انسداد و توقف است و بر این امر تأکید دارد که برای از بین بردن شالوده شکنی١

هژمونی و سلطه یک گفتمان باید ثبات معنایی آن را از بین برد تا زمینه تغییر وقته به دال 
آمده  پدید  ملتهب  و  ناآرام  فضای  این  در  بتوانند  رقیب  گفتمان های  و  آید  فراهم  شناور 
مدلول خاص خود را به دال مرکزی مورد نظر الصاق و نظام معنایی خویش را تثبیت کنند. 
می شود  داده  نسبت  آن ها  به  جدید  معنای  و  می گردند  تعریف  باز  دال ها  شالوده شکنی  در 

(کسرایی، ١٣٨٨: ٣۵٢‑٣۵١).
فهم نظریه گفتمان بدون فهم مفاهیم «ضدیت» و «غیریت» نا ممکن است. گفتمان ها، اساساً غیریت سازی٢

در ضدیت و تفاوت با یکدیگر شکل می گیرد. هویت یابی یک گفتمان، صرفاً در تعارض با 
گفتمان های دیگر امکان پذیر است. هویت تمامی گفتمان ها منوط و مشروط به وجود غیر است 

ازاین رو گفتمان ها همواره در برابر خود غیریت سازی می کنند (عضدانلو، ١٣٧۵: ۶٢).

پیشینۀ پژوهش
مرتبط ترین پژوهش هایی که با موضوع پژوهش قرابت مفهومی و روشی دارد موارد زیر است:

فاطمــه حبیبــی (١٣٩٢) در پژوهشــی بــا عنــوان «بازنمایــی گفتمــان هویتــی انقــالب 
ــا روش تحلیــل  اســالمی در ســیمای ملــی: مطالعــه مــوردی برنامــه صبحگاهــی تلویزیــون» ب
گفتمــان و رویکــرد الکال و مــوف نشــان می دهــد، بــرای آنکــه یــک گفتمــان بتوانــد به عنــوان 
مرجعــی بــرای تعییــن هویــت بــه حســاب آیــد، الزم اســت از یــک پایــداری نســبی برخــوردار 

ــد. ــداری را ایجــاد کن ــد ایــن پای ــی خــاص در رســانه می توان باشــد. تکــرار دال هــای گفتمان
طاهــر روشــندل اربطانــی و مهســا زارع (١٣٩٨) در پژوهشــی بــا عنــوان «شناســایی 
ــایی و  ــی شناس ــران» در پ ــون در ای ــان تلویزی ــش مخاطب ــر کاه ــر ب ــل مؤث ــدی عوام و رتبه بن
رتبه بنــدی عوامــل مؤثــر بــر کاهــش مخاطبــان تلویزیــون جمهــوری اســالمی ایــران بودنــد. از 
ــه ضعــف محتــوای  مهم تریــن عوامــل محتوایــی شناســایی شــده در ایــن پژوهــش می تــوان ب

برنامه هــا و عــدم بهره منــدی کافــی از چهره هــا اشــاره کــرد.
ــوان «بــرون ایســتادگان قلمــرو  ــا عن ســبحان یحیایــی (١٣٩۵) در رســاله دکتــری خــود ب
رســانه های رســمی در ایــران، مطالعــه چیســتی، چگونگــی و چرایــی بــرون ایســتادگی از مــرز 
ــاد و تحلیــل کیفــی تعاملــی در پــی تحلیــل  ــه بنی ــا روش نظری پیام هــای رســانه های دولتــی» ب
بــرون ایســتادگی مخاطــب از رســانه ملــی بــوده اســت. طبــق نتایج ایــن پژوهش، ایــن مخاطبان، 
جهانــی رســانه ای را طراحــی کرده انــد کــه رســانه ای دولتــی همچــون صداوســیما در آن جایــی 
1. deconstruction
2. otherness
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نــدارد و بــه ایــن شــیوه، بــرای خــود کســب امنیــت می کننــد. در ایــن پژوهــش ضعــف محتــوای 
رســانه های دولتــی، از عوامــل بــرون ایســتادگی مخاطبــان معرفــی شــده اســت.

ــاد و  ــانه ها در ایج ــش رس ــوان «نق ــا عن ــی ب ــی (١٣٩۴) در پژوهش ــی اصفهان ــم عل اعظ
تقویــت فضــای عمومــی بــا تأکیــد بــر تلویزیــون جمهــوری اســالمی ایــران از دیــدگاه خبــرگان 
ــون در  ــران رســانه» باهــدف بررســی نقــش رســانه ها و به طــور خــاص تلویزی ارتباطــی و مدی
ایجــاد فضــای مفاهمــه و گفتگــو، در پــی پاســخگویی بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا تلویزیــون 
ــر.  ــا خی ــر در فضــای گفتگــو و مفاهمــه شــده اســت ی جمهــوری اســالمی ایــران موجــب تأثی
ــر فضــای گفت و گــو و  ــرگان پژوهــش، تلویزیــون ب نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه از نظــر خب

مفاهمــه و همچنیــن گســتره عمومــی ایــران معاصــر تأثیــری در جهــت تقویــت دارد.
 انیــس رحمــان١ در پژوهشــی بــا عنــوان «تلویزیــون و حــوزه عمومــی در بنــگالدش» 
ــون و رشــد آن،  ــا صنعــت تلویزی ــه آی ــن پرســش اســت ک ــه ای ــی پاســخ ب در ســال ٢٠١٢ در پ
حــوزه عمومــی دموکراتیــک در بنــگالدش را محقــق کــرده اســت. ایــن پژوهــش چنیــن شــرح 
می دهــد کــه بــه دلیــل نابســامانی ها و تنش هــای سیاســی و اجتماعــی در کشــور، شــاهد عــدم 
شــفافیت در مجوزهــای کانال هــای تلویزیونــی، سیاســی شــدن مالکیــت تلویزیــون و همچنیــن 
ــر رســانه ها ســایه  ــازار ب ــع مداخــالت سیاســی دولــت و ب ــار هســتیم. درواق تجاری ســازی اخب
افکنــده و رابطــه تلویزیــون، نخبــگان سیاســی و بــازار، چالش هایــی را بــه همــراه مــی آورد و ایــن 
مســئله نگرانی هایــی را نــزد روشــنفکران، روزنامه نــگاران و ســتون نویســان ایجــاد کــرده اســت. 

ــه اســت. ــرار گرفت ــد ق ــوان تســهیل گر دموکراســی محــل تردی چــرا کــه نقــش تلویزیــون به عن
 در مقالــه ای از روث وداک٢ محقــق دانشــگاه لنکاســتر انگلســتان٣ بــا عنــوان «جهانــی شــدن 
سیاســت در تلویزیــون: داســتان یــا واقعیــت؟» در ســال ٢٠١٠، بازنمایــی سیاســت در تلویزیــون 
ــام «بــال غربــی»۴ مــورد بررســی قــرار  ــا ن ــا مطالعــۀ یــک ســریال درام تلویزیونــی در آمریــکا ب ب
گرفتــه اســت؛ محقــق ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه ایــن ایــده کــه سیاســت به طــور ذاتــی متصــل بــه 
زبــان، گفتمــان و ارتباطــات اســت، از روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی بهــره گرفتــه و بــا تمرکــز بــر 
عناصــر رتوریــک و ترکیــب آن بــا مطالعــات رســانه، نشــان می دهــد چگونــه مجموعــه گفتگوهــا 
و تعامــالت واقــع در فیلــم، بــه افشــای مجموعــه عیــان و مســتتر اهــداف سیاســی و آموزشــی 
کدگــذاری شــده در متــن، یــاری می رســاند و نشــان می دهــد از رهگــذر ایــن متــون رســانه ای در 

ســطح ملــی و همچنیــن جهانــی کــدام هنجارهــای ایدئولوژیــک جریــان می یابــد.

1. Anis Rahman
2. Routh Wodak
3. Lancaster university
4. the west wing
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ادبیات پژوهش
گفتمان لیبرالیسم

ــی و  ــت، چــه دین ــه والی ــر هرگون ــد مقدســات و شــوریدن در براب لیبرالیســم١ آزاد شــدن از قی
ــده آدمــی در  چــه فکــری اســت. ســخن اصلــی انسان شناســی لیبرالیســتی ایــن اســت کــه عقی
انســانیت او دخالتــی نــدارد و بــه عبــارت دیگــر، عقیــده برتــر از انســانیت نیســت. در حالــی کــه 
در مکاتــب دینــی، یکــی از مقومــات انســان، عقیــده اوســت و شــهادت در راه عقیــده فضیلــت 
اســت (مهــدی زاده، ١٣٩۵: ٢٧). بــر اســاس اصــول لیبرالیســم انســان به موجــب توانایی هــای 
عقلــی خــود موجــود مختــار و مســتقلی اســت کــه می توانــد بــر طبــق آرا و عقاید خــودش زندگی 
کنــد و چنیــن شــیوه ای در زندگــی موجــب تحقــق صــالح فــرد و جمــع خواهــد شــد. اســاس 
فلســفی چنیــن نظــری ایــن اســت کــه همــه انســان ها از خــرد بهره مندنــد و خردمنــدی ضامــن 
ــه می خواهــد  ــم خــرد خــود چنان ک ــه حک ــد ب ــا در آزادی می توان ــرد تنه ــرد اســت و ف آزادی ف
زندگــی کنــد. خردمنــدی، ضامــن آزادی فکــر و دو جــزء جدایی ناپذیرنــد. ســلب آزادی از فــرد 
بــه معنــی نفــی خردمنــدی اوســت و نفــی تــوان خــردورزی انســان بــه نفــی آزادی او می انجامــد 
(بشــیریه، ١٣٨۴: ١١). بــه ایــن ترتیــب ایــن مکتــب، در ســه زمینــه فلســفی، سیاســی و 
ــۀ سیاســی، طرفــدار آزادی هــای  اقتصــادی، اصــول و مبانــی خــود را ارائــه داده اســت. درزمین
فــردی و اجتماعــی اســت و درزمینــۀ مســائل اقتصــادی بــه کــم کــردن نقــش و قــدرت دولــت 
قائــل اســت. از نظــر فکــری نیــز بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه اگــر امــور جهــان بــر روال طبیعــی 
ــر ایــن  ــرال ب ــرد، مشــکالت بشــری حــل خواهــد شــد. نخســتین متفکــران لیب ــرار گی خــود ق
اعتقــاد بودنــد کــه عمــوم مــردم می تواننــد راه ســعادت و خوشــبختی خــود را انتخــاب کننــد و 
بــه سلســله مراتبــی از روحانیــان و غیرروحانیــان نیــاز نیســت تــا بــرای مــردم تعییــن تکلیــف 

ــارت اســت از: ــن مشــخصه های مکتــب لیبرالیســم عب ــد (نصــری، ١٣٨٢: ٨). مهم تری کنن
١. اومانیســم٢. انســان محوری یــا اومانیســم حالــت کیفــی و کمــی از قــرار دادن انســان در 

جایــگاه خــدا اســت. (شــاکرین، ١٣٨٨: ٢٩٢).
٢. تســامح و تســاهل٣. تســامح عبــارت اســت از تحمــل عقیــده و اندیشــه و رفتــاری کــه غلط یا 
نامطلــوب اســت. اگــر انســان، عقیــده یــا رفتــار فــردی را نامطلوب تلقــی کند و یــا از آن نفرت داشــته 

باشــد و در عیــن حــال آن را تحمــل کنــد، از خود تســاهل نشــان داده اســت (نصــری، ١٣٨٢: ۵١).
٣. آزادی۴. لیبرالیســم درواقــع بــه مطلــق بــودن ارزش آزادی اعتقــاد دارد، لیبرال هــا 
1. liberalism
2. humanism
3. tolerance
4. freedom



326

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

معتقدنــد کــه همــه عقایــد و حتــی عقایــد باطــل و گمراه کننــده، در بیــان آزاد انــد، هیــچ ابــزاری 
نمی توانــد جلــوی ایــن آزادی را بگیــرد و در عیــن حــال هیــچ مــرزی نمی توانــد ایــن آزادی را 

محــدود ســازد (شــاکرین، ١٣٨٨: ٢٩٢).
۴. سکوالریســم١. از تفکــر اومانیســم، سکوالریســم حــادث می شــود؛ یعنــی جدایــی دیــن 
از امــور اجتماعــی. بــرای فــرد ســکوالر، دیــن جنبــه فــردی و قلبــی دارد. فــرد ســکوالر دیــن را 
نفــی نمی کنــد، بلکــه معتقــد اســت کــه دیــن بــه اقتصــاد، سیاســت، فرهنــگ، حکومــت، روابــط 
بین المللــی و حتــی مســائل خانوادگــی کاری نــدارد. ایــن عقــل جمعــی اســت کــه بایــد بــه ایــن 

مســائل بپــردازد ( نصــری، ١٣٨٢: ١٩).
ــف.  ــات مختل ــا و نظری ــرش دیدگاه ه ــارت اســت از پذی ــی عب ــی٢: تکثرگرای ۵. تکثرگرای
ــای  ــی بخش ه ــی را در تمام ــوژی سیاســی، اصــل تکثرگرای ــک ایدئول ــوان ی ــه عن لیبرالیســم ب
اندیشــه ای خــود پذیرفتــه اســت. به طــور خالصــه کثرت گرایــان معتقدنــد همــه ادیــان راهــی بــه 

حقیقــت دارنــد و چنیــن نیســت کــه تنهــا یــک دیــن خــاص مــا را بــه حقیقــت برســاند.
۶. خرد گرایــی٣: لیبرال هــا معتقدنــد همــه انســان  ها از خــرد بهره مندنــد و خــرد را ضامــن 
آزادی فــردی می داننــد و ایــن دو را از یکدیگــر تفکیک ناپذیــر قلمــداد می کننــد. به طــوری کــه 

ســلب هــر کــدام بــه نفــی دیگــری می انجامــد (دریفــوس و رابینــو، ١٣٧٩: ١).
ــزی  ــی را در پی ری ــه اصــول جزم ــاوری، هرگون ــای خرد ب ــر آموزه ه ــه ب ــا تکی ــم ب لیبرالیس
ــرای تأســیس و تدویــن  ــی ب ــه اصــول عقل ــا ب ــد و تنه ــکار می کن قواعــد اخــالق اجتماعــی، ان
چنیــن قواعــدی بــاور دارد. لیبرالیســم بــه ایــن ایــده اساســی ختــم می شــود کــه آنچــه در برابــر 
آزمــون عقــل تــاب نیــاورد، پذیرفتــه نمی شــود و اهمیتــی نــدارد کــه آمریــت و اقتــدار نهفتــه در 

پشــت ســر آن چقــدر بــزرگ باشــد (شــیپرو۴،١٣٨٠: ٧).

گفتمان نو اندیشی دینی
جریــان نواندیشــی یــا روشــن فکری دینــی۵، نهضتی اســت که پیــش از انقالب اســالمی در ایــران آغاز 
شــده و همان طــور کــه ایــن گفتمــان پیــش از انقــالب اســالمی جریــان یکدســت و واحدی نبــود، پس 
از انقــالب نیــز بــا همیــن رویــه بــه بازتولیــد خــود ادامــه  داده و بــر همین اســاس طیف هــا و نحله  های 
گوناگونــی را در خــود جــای داده اســت. در قالــب نوگرایــی دینــی، ســعی بــر آن اســت، تفســیری نــو 

1. secularism
2. pluralism
3. rationalism
4. Schapiro
5. religious intellectualism
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و البتــه متفــاوت از اســالم و انقــالب اســالمی ارائــه شــود کــه در آن نشــانه های گفتمــان اســالم گرایی 
بــه حاشــیه رانــده می شــود و جــای خــود را بــه مفاهیمــی همچــون آزادی، حقــوق بشــر، دموکراســی و 
معنویــت می دهــد. ایــن گفتمــان بــا نقد گفتمان اســالم گرایی ســعی دارد، الگویــی جدیــد از دینداری 
ســازگار بــا جامعــه مــدرن و حکومــت دموکراتیــک ارائــه دهــد؛ به طــوری که تلفیــق دین، دموکراســی، 
معنویــت و مدرنیتــه هــدف اصلــی آن اســت. در ایــن گفتمــان، حکومــت دینــی جایــگاه رفیعــی نــدارد 
و آنچــه از اهمیــت مهــم برخــوردار اســت، خواســت مــردم متدیــن اســت. حکومــت بــه ارزش هــای 
دینــی احتــرام می گــذارد ولــی تمایلــی بــه پذیــرش نقــش رهبــری سیاســی روحانیــت نــدارد. اســالم 
در چارچــوب ایــن گفتمــان از یــک ایدئولــوژی سیاســی بــه نظامــی از باورهــای معطــوف به اخــالق و 
معنویــت تقلیــل می یابــد. روشــنفکران دینــی به طــور کلــی، موافــق پــروژه تجددنــد، امــا در تالش انــد 
تــا حــدودی بــه فرهنــگ بومــی و بخش مهــم آن یعنــی اندیشــه ها و باورهای دینــی به گونــه ای انتقادی 
توجــه داشــته باشــند. روشــنفکری دینــی به طــور کلــی بــه دو مقولــه مهــم توجــه می کننــد: یکــی دیــن 
بــه عنــوان فربه تریــن اجــزای ســنت و دیگــری مدرنیتــه و عبــور از مرحلــه ســنت بــه مرحلــه دیگــر. این 
عبــور دادن عظیم تریــن حرکتــی اســت کــه بایــد هدایــت شــود؛ بنابرایــن روشــنفکر دینــی در صــدد 
اســت نوعــی مدرنیتــه بومــی را طراحــی کنــد؛ بــه ترتیبــی کــه هــم مــدرن باشــد و هــم از آســیب های 
تجــدد ماننــد از خــود بیگانگــی و بحــران هویــت در امــان بمانــد. از مهم تریــن شــاخصه های ایــن 

گفتمــان می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
خردگرایــی، معرفت شناســی غیردگماتیســتی، نقــد توقــع بســیار از دیــن، نقد معرفت پیشــینی 
و ورود بــه ســاحت تفکــر، تأکیــد بــر تجربــه دینــی در امــر دینــی، پرهیــز از تفکــر ایدئولوژیــک، 
فهــم عرفــی از دیــن، ترســیم چهــره ای لطیــف از دیــن، نــگاه بــرون فقهــی بــه دیــن و تأکیــد بــر 
ابعــاد انســانی و عرفانــی آن، اعتقــاد بــه دیــن حداقلــی، بــاور بــه حکومــت اقلــی دینــی، مخالفــت 
بــا سیاســت زدگی، نقــد فرهنگ ســازی دولــت، توجــه بــه ســاختارها، بــاور بــه مدیریــت علمــی در 
تدبیــر امــور کشــور، توجــه بــه حکومــت بــه عنــوان امــری بشــری، حــق محــوری و جهانــی شــدن.

گفتمان سنت گرایی دینی
یکــی از گفتمان هــای مطــرح در ســاحت معرفــت ایــران معاصــر، گفتمــان ســنت گرایی اســت کــه 
ســید حســین نصــر بــه عنــوان نماینــده اصلــی ایــن گفتمــان، شــناخته می شــود. در ایــن گفتمــان، 
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه منشــاء همه ســنن یکی اســت و بــه صــورت کلــی از آن با عنــوان «حکمت 
خالــده» یــا خــرد جاودان یاد می شــود. ســنت مدنظر این اندیشــمندان، دارای منشــاء بشــری نیســت 
کــه بــا گــذر زمــان غبــار کهنگــی و فرســودگی بــر آن بنشــیند؛ چــرا کــه ایــن ســنت در مراتــب عالــی 
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هســتی ریشــه دارد. یکــی از گزاره هــای اصلــی ایــن گفتمــان ایــن اســت کــه هیچ کــس نخواهــد 
توانســت ســنت فکــری خویــش را از دریچــه چشــم انداز تفکــری بیگانــه، بــه درســتی بنگــرد (آقــا 
حســینی و روحانــی، ١٣٩١: ١۶). برخــی از اصــول محــوری ســنت گرایی دینــی عبــارت اســت از:

١. حکمــت خالــده یــا فلســفه جــاودان: در ایــن فلســفه اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ادیــان بــزرگ 
مانند اســالم و مســیحیت و یهود و آیین های شــرق آســیا از حقیقت مشــترک و متعالی برخوردارند. 

پیــام اصلــی ایــن فلســفه تمایــز ظاهــر و باطــن ادیــان و کثــرت ظاهــری و وحــدت باطنی آنهاســت.
ــان،  ــدگار در جه ــزرگ و مان ــان ب ــه ادی ــان، هم ــن گفتم ــان: در ای ــی ادی ٢. وحــدت متعال
سرچشــمه الهــی دارنــد. حقیقتــی کــه در اســالم بــا اصــل شــهادت بــه وحدانیــت خداونــد بــا 
کلمــه «الالــه اال اللــه»، در او پانیشــادها بــا عنــوان «نــه ایــن و نــه آن»، در تائوئیســم بــا اصــل 

ــان شــده اســت. ــم کــه هســتم» بی ــوان «مــن آن ــا عن ــام» و در انجیــل ب «حقیقــت بی ن
٣.  عقل کلی: سنت گرایان در مقابل عقل ابزاری و جزئی، عقل کلی را مطرح می کنند.

۴. کثرت گرایــی دینــی: ســنت گرایی بــا رویکرد هستی شــناختی و حکمت خالــده و با بهره گیری 
از عرفــان و تصــوف، تــالش دارد تــا کثــرت ادیان شــرقی و غربی را تجلیــات الهی بداند.

۵. انتقاد از غرب و اومانیسم
۶. محوریت رویکرد تصوف گرایانه و اشراقی

٧. نقد مدرنیته (مهدی زاده، ١٣٩۵: ۴٣).

گفتمان بنیادگرایی دینی
ــه  ــاد ب ــل آن اعتق ــه ذی ــانه هایی اســت ک ــا و نش ــه ای از احــکام، گزاره ه ــی مجموع ــی١ دین بنیادگرای
قطعــی بــودن متــون مقــدس مطــرح می شــود و رجعــت بــه اصــول و مبانــی دیــن از اولویــت گفتمانــی 
برخــوردار اســت. به طــور کلــی بنیادگرایــان می کوشــند هویت فــردی و جمعی شــان را از گزند مدرنیته 
و سکوالریســم محفــوظ بدارنــد. بنیادگرایــان از انحطــاط و اســتحاله عقایدشــان هــراس دارنــد و در 
تــالش هســتند هویــت خــود را بــا زنــده کــردن بخش هــای مشــخصی از آداب و اعتقــادات مربــوط به 
گذشــته مســتحکم ســازند (Armstrong, 2000: 2). بنیادگرایــان دســت بــه گزینــش می زننــد؛ آن هــا 
انــرژی خــود را صــرف بــه کار بســتن جنبه هــا و ویژگی هــای برگزیــده ای از دیــن می کننــد کــه بهتریــن 
مقــوم آنهاســت و وحــدت نهضــت آن هــا را تضمیــن می کننــد. بنیادگراهــا یــا بــه نــام خــدا در ادیــان 
توحیــدی و یــا بــه نــام عالئــم و نشــانه های مرجع متعالــی خــود می جنگنــد (کاســتلز٢، ١٣٨۵: ٣٠). 

از مهم تریــن شــاخص های بنیادگرایــی دینــی می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
1. fundamentalism
2. Castells
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گفتمان کاوی برنامه معرفتی تلویزیون؛مورد مطالعه: مجله علوم انسانی زاویه  

١. عدم توجه به ماهیت مدرنیته و ارکان آن؛
٢. نفی معنویت و بعد عرفانی دین؛

٣. رجوع به سنت؛
۴. مخالفت با تکثرگرایی؛

۵. مخالفت با جلوه های استحسانی دین و هنر؛
۶. تفسیر ایدئولوژیک از دین؛

٧. تأکید بر عمل (مهدی زاده، ١٣٩۵: ۵٢‑۵٠).

گفتمان اسالم سیاسی
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، نظــام سیاســی ایــران بــا تکیــه بــر اقتــدار کاریزمایــی آیت اللــه امــام 
خمینــی (ره) و همراهــی آیت اللــه ســید محمــد بهشــتی، آیت اللــه حســینعلی منتظری، اســتاد مرتضی 
مطهــری، حجت االســالم رفســنجانی و آیت اللــه ســیدعلی خامنــه ای و عــده ای دیگــر از روحانیــون 
ایــن گفتمــان نضــج گرفــت (قجــری،١٣٩۶: ١٩۶) و درنهایــت بــه عنــوان گفتمــان محــوری انقــالب 
اســالمی معرفــی شــد. اسالم سیاســی بــه عقیــده و آمــوزه ای ارجــاع می کنــد که اســالم را به عنــوان یک 
کلیــت اعتقــادی مشــتمل بر مســائل مهــم درباره نحــوه مدیریت سیاســی و اجتماعی جوامع اســالمی 
در جهــان معاصــر تلقــی می کنــد و از ایــن رو، بازخوانــی و بازنمایــی مجــدد دال هــا و نشــانه ها را بــر 
محوریــت کلمــه نهایــی اســالم مطــرح می نمایــد. اسالم سیاســی بــر تفکیک ناپذیــری دین و سیاســت 
تأکیــد می کنــد و مدعــی اســت اســالم از نظریــه ای جامــع دربــاره دولــت و سیاســت برخــوردار اســت. 
از ایــن رو، اسالم سیاســی را می تــوان گفتمانــی بــه حســاب آورد کــه حــول مفهــوم مرکــزی حکومــت 
اســالمی نظــم یافتــه اســت (هنــری، ١٣٩٢: ١٠۴). مهم تریــن مبانــی ایــن گفتمان به شــرح زیر اســت:
١. اعتقاد به ابعاد فراگیر دین به گونه ای که دین فقط یک اعتقاد تلقی نمی شود؛ بلکه ابعادی 

فراگیر دارد و تمامی عرصه حیات آدمی را در بر می گیرد (بهروز نیک، ١٣٨۵: ١۵۴).
٢. اسالم سیاســی بــر تفکیک ناپذیــری دیــن و سیاســت تأکیــد دارد و مدعــی اســت اســالم 
از نظریــه ای جامــع دربــارۀ دولــت و سیاســت برخــوردار اســت و بــه دلیــل تکیــه بــر وحــی، از 

دیگــر نظریه هــای سیاســی متکــی بــر خــرد انســانی برتــر اســت.
٣. اعتقاد به تشـکیل دولت مدرن بر اسـاس مبانی اسـالمی. اسالم سیاسـی از تعبیرهای اسالمی 
برای تبیین و توضیح سیاسی جامعه استفاده می کند و بازگشت به اسالم و تشکیل حکومت اسالمی 
را تنها راه حل بحران های جامعه معاصر به شمار می آورد. اسالم سیاسی در صدد ایجاد نوعی جامعه 
مدرن است که در کنار بهره گیری از دستاوردهای مثبت تمدن غرب، از آسیب های آن به دور باشد.
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۴. اعتقــاد بــه اینکــه اســتعمار غــرب عامــل عقــب ماندگی مســلمانان اســت. اســالم گرایان، 
عقب ماندگــی سیاســی مســلمانان را زاییــده اســتعمار جدیــد غــرب می داننــد و بــه ایــن وســیله 
بــا دســت گذاشــتن بــر حساســیت های امــت اســالم، می خواهنــد بــه عقــب ماندگــی مســلمانان 

پاســخ گویند (ذوالفقــاری،١٣٩٠: ١٩).

روش پژوهش
مقالــه پیــش رو بــرای رســیدن بــه اهــداف پژوهشــی، از ســنت روش هــای کیفــی تبعیــت می کنــد. 
ــا  ــل ب ــه در تقاب ــی آورد ک ــه وجــود م ــرای پژوهشــگر ب ــن فرصــت را ب ــی ای ــای کیف پژوهش ه
روش هــای اثبات گرایــی، پدیــده را بــه جــای آنکــه در ماهیــت دســتکاری شــده آن مــورد بررســی 
قــرار دهــد، آن را در وضعیــت طبیعی تــر مشــاهده و بررســی کنــد. مســئله ایــن پژوهــش بــا روش 
تحلیــل گفتمــان و بــا رویکــرد الکال و مــوف بررســی شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه نظریــه 
الکال و مــوف هــم وجــوه نظــری و هــم وجــوه روش شــناختی را توامــا در برمی گیــرد، ابــزاری 
مناســب بــرای تحلیــل متــون رســانه ای بــه دســت می دهــد کــه در چارچــوب آن، نحــوه تثبیــت 

گفتمان هــا و برســاخت ســوژه بررســی می شــود.
ــوری  ــیمای جمه ــبکه ۴ س ــای ش ــاخص ترین برنامه ه ــی از ش ــه یک ــری زاوی ــه تصوی مجل
اســالمی محســوب می شــود کــه بیــش از یــک دهــه از عمــر آن می گــذرد و تــا کنــون ـ تــا زمــان 
انجــام پژوهــش ـ ١۶ فصــل از آن در حــوزه علــوم انســانی ســاخته و پخــش شــده اســت. ایــن 
برنامــه گفتگــو محــور، بســتری را فراهــم می ســازد کــه تضــارب آرا و اندیشــه ها در قالــب 
گفتگــو جریــان یابــد. نمونــه مــوردی پژوهــش حاضــر بــر ایــن مجلــه تصویــری متمرکــز شــده 

اســت. وب ســایت شــبکه ۴ در معرفــی ایــن برنامــه می نویســد:
«مناظــره در جهانــی کــه بــه عصــر ارتباطــات معــروف شــده، می توانــد بــرای پیشــرفت هــر 
ــا دعــوت از  ــا بهره گیــری از مجــری ب کشــوری از ارکان اساســی بــه شــمار آیــد. ایــن برنامــه ب
ــردازد و  ــو می پ ــل و گفتگ ــه تحلی ــانی ب ــوم انس ــه در عل ــوزۀ اندیش ــر ح ــل ٢ صاحب نظ حداق

ــی باشــد.» ــوب در رســانه مل ــه و مناظــره مطل ــد زمینه ســاز مباحث می توان
در ایــن پژوهــش، تمــام قســمت های مجلــه تصویــری زاویــه کــه بــا گفتمان هــای معاصــر 
در ایــران و برســاخت ســوژه ها مرتبــط اســت، طــی ســال های ١٣٩٧ لغایــت شــهریور ١۴٠٠ 
بــا روش نمونه گیــری هدفمنــد انتخــاب و مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت تــا مشــخص شــود، 
نحــوه بازتولیــد گفتمــان مســلط در ایــن برنامــه نخبه ســاخت چگونــه اســت. در ایــن پژوهــش، 
پــس از اســتخراج عناویــن قســمت های مختلــف مجلــه تصویــری زاویــه در چارچــوب زمانــی 
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مشــخص و بازبینــی چندبــاره محتــوای برنامه هــا، نهایتــاً ۴٣ قســمت١ از ایــن برنامــه بــا توجــه 
بــه ارتبــاط مفهومــی و موضوعــی بــا پرســش های پژوهــش، انتخــاب و بررســی شــده اســت. 
ــی  ــر کل ــه، جمــالت و اظهارنظ ــت موضوعــی برنام ــر کلی ــل پژوهــش، عــالوه ب واحــد تحلی
کارشناســان برنامــه اســت. بــه بیــان دیگــر، جملــه، بنــد و گزاره هــای تحلیــل کارشناســان در 
پیونــد بــا موضــوع برنامــه اســتخراج و ثبــت شــد و مبنــای تحلیــل نهایــی پژوهــش قــرار گرفت.

یافته های پژوهش
در گــزارش نتایــج پژوهــش بــا توجــه بــه شــواهد متنــی نشــان می دهیم در بیــن گفتمان هــای معاصر 
ــرای مخاطــب  ــران ب ــه از ســیمای جمهــوری اســالمی ای ــران کــدام یــک از گفتمان هــا و چگون ای
نخبــه، بازتولیــد می شــود. بدیــن منظــور مجموعــه قســمت های ایــن مجلــه در یــک کلیــت واحــد 
کــه در ارتبــاط بــا یکدیگــر می باشــند، بــر اســاس رویکــرد الکال و مــوف تحلیــل و بررســی شــد. 
پــس از گــزارش نحــوه بازنمایــی گفتمان مســلط در مجلــه تصویــری زاویه و مفصل بنــدی دال های 
ــای  ــم نزاع ه ــان می دهی ــارض، نش ــان مع ــکنی از گفتم ــوه شالوده ش ــی آن و نح ــوری و اصل مح

گفتمانــی کــه در ایــن مجلــه بازنمایــی می شــوند در چــه نســبتی بــا گفتمــان مســلط قــرار دارنــد.
بــا توجــه بــه فراینــد تحلیــل گفتمــان الکال و مــوف و بــا تحلیــل بیــش از ۴٣ قســمت از مجلــه 
تصویــری زاویــه، مشــخص شــد عمــوم محورهــای مفصل بنــدی شــده در مجلــه تصویــری زاویــه، 
فضــای اســتعاری گفتمــان اسالم سیاســی را بازتولیــد و تثبیــت می کنــد. در ایــن برنامه، کارشناســان 
١. اعتراضات درون ساختاری در ایران ١۴٠٠/۶/٣١، مخاطرات اندیشه ورزی در علوم انسانی ١۴٠٠/۶/١٧، نقش احزاب در اعمال 
حاکمیتی ١۴٠٠/۶/١٠، امکانات رهایی بخشی رنج قدسی ١۴٠٠/۶/٣، «توسعه عادالنه» از منظر شهید بهشتی ١۴٠٠/۴/٩، چالش 
توسعه اقتصادی و استقالل ١۴٠٠/۴/١۶، تربیت جنسی بررسی سیاست گذاری امرجنسی جمهوری اسالمی ١٢/٢٠/ ١٣٩٩، مردم و 
موازنه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ١٣٩٩/١١/١٧، اخالق و سیاست در ایران ١١/٨/ ١٣٩٩، فراز و فرود جمهوریت در ایرا ن 
معاصر ١٠/١٧/ ١٣٩٩، مناسبات علم و سیاست ١٣٩٩/٩/٢۶، بررسی سازوکارهای اسالمیت قضا و قانون ٩/١٩/ ١٣٩٩، واکنش 
مناسب به «ترور» صبر راهبردی یا ضربه متقابل ١٣٩٩/٩/١٢، الهیات حکومت در ایران معاصر ١٣٩٩/٠٨/٢١، دولت مدرن و هتک 
امرمقدس ١٣٩٩/٠٨/١۴، جمهوری اسالمی ایران و مسئله آمریکا ١٣٩٩/٧/٣٠، علم بومی؛ استعمارگر یا استعمار زدا ١٣٩٩/٧/٢، 
مناسبات حجاب و سیاست در ایران ١٣٩٩/٠۶/٢۶، مناسبات بین نهاد والیت فقیه، نهاد دولت و مردم ١٣٩٨/١١/٩، ایده نهاد علم 
درباره استقالل دانشگاه در ایران ٩٨/٩/٢٧، ایده علم برای کاهش فاصله میان علم و عمل در ایران ١٣٩٨/٩/١٣، ایده نهاد علم برای 
صیانت از اسالمیت قانون گذاری در ایران ١٣٩٨/٧/٢۴، ایده نهاد علم برای ارتقای اسالمیت نهاد سیاست ١٣٩٨/٧/٢۴، ایده نهاد 
علم برای ارتقای اسالمیت نهاد سیاست در ایران ١٣٩٨/٧/١٧، ایده نهاد علم برای بهبود زیست جنسی (١) ١٣٩٨/۶/۶ ، ایده نهاد 
علم برای بهبود زیست جنسی (٢) ١٣٩٨/۵/٣٠ ، کارآمدی جمهوری اسالمی در بهبود دینداری در ایران (١) ١٣٩٨/۵/٢٣، ایده نهاد 
علم برای بهبود دین داری در ایران (٢) ١٣٩٨/۵/١۶ ، علم الهیات و مسئله دین داری در ایران ١٣٩٨/۵/٩ ، ایده علم سیاست برای 
بازدارندگی از جنگ در ایران ١٣٩٨/۴/١٩، مأموریت حکومت دینی ١٣٩٧/١٢/١۵، تحلیل نظری انقالب اسالمی ١٣٩٧/١١/١٠، 
اسالمی سازی دانشگاه ها؛ توفیقات، ناکامی ها ٩/٢١/  ١٣٩٧، بررسی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ١٣٩٧/٩/٧، بررسی سند 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ١٣٩٧/٨/٣٠، روایت های رقیب در وضع کنونی ١٣٩٧/٧/٢۵، انگاره فروپاشی پیدا و پنهان یک 
فرضیه ١٣٩٧/٧/١٨، حوزه تصمیم ساز یا نظاره گر ١٣٩٧/۶/٧، فقه و حقوق اسالمی در دنیای معاصر ۶/٢١/ ١٣٩٧، امکان سنجی 
فقه سکوالر ١٣٩٧/۶/١۴، حوزه علمیه نظاره گر یا تصمیم ساز ١٣٩٧/۶/٧، زاویه نشینی عقل در حوزه علمیه ١٣٩٧/۵/١٠، وضع 

مصنوعی نهاد علم در ایران ١٣٩٧/۴/٢٧، نسبت اندیشه و رسانه ١٣/۴/١٣٩٧
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و مجــری برنامــه، عمومــاً بــه گفتمــان اسالم سیاســی ارجــاع می دهنــد و مباحــث گفتمانــی خــود را 
ذیــل آن مفصل بنــدی می کننــد. درواقــع گفتمــان اسالم سیاســی ازجملــه بدیهیــات، ضروریــات و 
اصــول موضوعــه ایــن برنامــه محســوب می شــود کــه شــاکله معنابخشــی  گفتمانــی را طرح ریــزی 
می کنــد. بــا بررســی گفتگوهــای این مجله، ریشــه های سیاســی، عقیدتــی و اجتماعی شــکل گیری، 
ســاخت یابی و نحــوۀ مقــوم شــدن گفتمــان اسالم سیاســی و چالش هایــی کــه بــا آن مواجــه اســت 
واکاوی و بــه نقــد گذاشــته می شــود. در برنامــه «مناســبات بیــن نهــاد والیت فقیــه، نهــاد دولــت و 

مــردم» مجــری برنامــه، پرســش آغازیــن خــود را ایــن چنیــن صورت بنــدی می کنــد:
ــه فعلیــت  ــۀ یــک طــرح سیاســی، ب ــه، به منزل ــۀ والیت فقی ــوز همــۀ ظرفیت هــای نظری «هن
ــات  ــا التف ــروز ب ــید؛ ام ــاره اش اندیش ــد درب ــه بای ــدی دارد ک ــای نوپدی ــیده اســت و زوای نرس
ــه اســت، نقطــۀ کانونــی  و  ــه ای کــه ایــن طــرح سیاســی پیشــرفته در واقعیــت اندوخت ــه تجرب ب
ــارت  ــد در نظــر گرفــت، کــدام اســت؟ به عب ــه بای ــرای بســط نظــری والیت فقی پیشــرانی کــه ب
دیگــر، طــرح سیاســی والیت فقیــه، اینــک از کــدام بعــد بایــد بســط نظــری یابــد و پیــش رود؟».

همچنین در برنامه ای با عنوان «تحلیل نظری انقالب اسالمی» کارشناس برنامه، در تشریح تقابل 
گفتمان والیت فقیه به عنوان یگانه گفتمان مشروع انقالب اسالمی و گفتمان پهلویسم تشریح می کند:

ــی  ــرو مبان ــم آن در گ ــده و فه ــق ش ــت تاریخــی محق ــک موقعی ــالب اســالمی در ی  «انق
نظــری نظــام پهلــوی اســت و ســازوکارهایی را در برمی گیــرد کــه در تقابــل بــا نظــام پهلــوی 
قــرار می گیــرد. انقــالب اســالمی آمــد و نظم بخشــی جدیــدی را صورت بنــدی نمــود و 
ــا یــک انقــالب  ــرق انقــالب اســالمی و الهــی ب ــدی پیشــین را در هــم شکســت. ف صورت بن
ــد؛ راه را  ــران انقــالب در انقــالب الهــی، راه ایجــاد نمی کنن ســکوالر، در ایــن اســت کــه رهب
ــی کــه [در]  ــد؛ در حال ــاً همــان راه [را] نشــان می دهن ــد. آن هــا  صرف ــا ایجــاد کرده ان ــًال انبی قب
انقالب هــای ســکوالر و غیردینــی، رهبــران هم زمــان بــا انقــالب، راه نویــن ایجــاد می کننــد».

در برنامــه «مناســبات بیــن نهــاد والیت فقیــه، نهــاد دولــت و مــردم» در گفتــار کارشــناس 
ــوان می شــود: برنامــه عن

«اولیـن اتفاقـی کـه در سرنوشـت ایـن جامعـه (پـس از انقـالب) با این نظریـه افتاد، عبـور از یک 
نظم سیاسی سلطنتی به نظمی بود که رأی و رضایت مردم سرنوشت آن را تعیین می کند. این نظریه 

سـابقه خیلی دیرینه ای دارد؛ اما با طرح آن توسـط امام خمینی (ره) امکان تحقق آن فراهم شـد».
در مجلــه تصویــری زاویــه، اسالم سیاســی بــرای اســتقرار گفتمــان خــود، حالت هــای 
ــه  ــی، اسالم سیاســی را ب ــد معان ــن تحدی ــا ای ــد و ب ــی را محــدود می کن ــی گفتمان ممکــن معان
عنــوان امــری محتــوم و قطعــی، بــرای ســوژه ها بازنمایــی می کنــد. محورهــا و نحــوه پرداخــت 
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موضوعــی بــه ایــن گفتمــان کــه اســاس برنامــه بــر مبنــای آن بنــا شــده، بــه شــرح زیــر اســت:

بنیان های جهت بخش برنامه
بــا مطالعــۀ محتــوای اختصــاص یافتــه بــرای مخاطــب نخبــه، مالحظــه شــد، تثبیــت و ترویــج 
گفتمــان اسالم سیاســی و نظــام معنایــی برخاســته از آن، اولویــت دارد؛ به طــوری کــه روح 
کلــی حاکــم بــر محتواهــای ایــن برنامــه، نظریــه انقــالب اســالمی و اسالم سیاســی اســت. ایــن 
برنامــه در تــالش اســت بــا موضوعاتــی کــه انتخــاب می کنــد، بــه رســانه ای هم تــراز بــا انقــالب 

اســالمی تبدیــل شــود. بنیان هــای جهت بخــش برنامــه عبــارت اســت از:
‑ در ایــن برنامــه، حکومت  دینــی بــر اســاس مبانــی عقالنــی تبییــن می شــود و حقانیــت آن 

بــا اســتناد بــر کتــاب و ســنت، تشــریح می شــود.
‑ مبنــای محــوری محتــوای ایــن برنامــه، ملهــم از اســالم نــاب محمــدی و فقــه اســالمی 
ــه، از  ــن برنام ــده اســت. در ای ــایه افکن ــه س ــام قســمت های برنام ــر تم ــه ب اســت. به طــوری ک
هــر نــوع تأثیرپذیــری از رویکردهــای التقاطــی محافــل غرب گــرا در تفســیر دیــن خــودداری 

می شــود و از خوانش هــای متکثــر از آن امتنــاع می شــود.
‑ ایــن برنامــه به طــور مکــرر هویــت اســالمی، انقالبــی و ملــی ســوژه های انســانی را 
برمی ســازد. رونــد کلــی قســمت های برنامــه  نشــانگر آن اســت کــه ســوژه ها نســبت بــه هویــت 

دینــی و ملــی خــود احســاس تفاخــر کننــد.
‑ جهت گیــری نهایــی مجلــه تصویــری زاویــه بــر اصالــت و حقانیــت فرهنــگ اســالمی و 

گفتمــان انقــالب اســالمی صحــه می گــذارد.

 بازنمایی جامعیت، کفایت و مرجعیت گفتمان اسالم سیاسی
در قســمت های مختلــف برنامــه، تــالش می شــود دیــن جــدا شــده از پیکــره سیاســت و اجتمــاع 
ـ مطابــق بــا گفتمان هــای لیبــرال و مروجــان ایدئولــوژی سکوالریســم ـ بــه متــن زندگــی سیاســی 
ــه  ــر ب ــالم، اگ ــی اس ــن فقه ــود، قوانی ــد می ش ــان تأکی ــن گفتم ــورد، در ای ــد بخ ــی پیون اجتماع
شــیوه اجتهــادی اجــرا شــود، پاســخگوی مشــکالت و مســائل جامعــه مســلمانان خواهــد بــود. 
عرفی ســازی دینــی مســئله ای اســت کــه در ایــن برنامــه تقبیــح می شــود و در حاشــیه قــرار می گیرد.

ــواره نگــرش  ــف نمی شــود و هم ــردی تعری ــور ف ــه ام ــن محــدود ب ــه، دی ــن برنام ‑ در ای
ــود. ــه می ش ــه مالحظ ــی و اصــل والیت فقی ــت دین ــه حکوم ــبت ب ــت نس مثب

‑ نیازهــای فــردی و اجتماعــی انســان امــروز و شــبهات وی ذیــل گفتمــان اســالم سیاســی 
پاســخ داده می شــود.
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‑ اسالم سیاسی در قیاس با سایر مکاتب و ادیان الهی در تأمین آرامش، سعادت و تعالی انسان، 
نگرشی جامع و کامل دارد و تأکید می شود این گفتمان به توفیقات چشمگیری نائل شده است.

شبهه زدایی و نه شبهه افکنی در برنامه
ــا  ــه تصویــری زاویــه حاکــی از آن اســت کــه گفتمــان  اسالم سیاســی در مواجهــه ب براینــد کلــی مجل
گفتمان هــای بدیــل، از طریــق امــکان و ظرفیت هــای گفتگــو بیــن نخبــگان، ابهامــات و خالء هــای 
گفتمانــی را رفــع ابهــام می کنــد و بــه این شــیوه از تزلزل گفتمان انقالب اســالمی، جلوگیــری می کند.
‑ در این برنامه  به شبهات نافی جهان شمولی و فراگیری اسالم سیاسی پاسخ داده می شود.

‑ به منظــور جلوگیــری از تشــویش اذهــان، بــه شــبهات نظــری اســالم، از منظــر گفتمــان لیبرال 
ـ دموکراســی پرداختــه نمی شــود و در صــورت پرداختــن بــه وجوهــی از شــبهات، در همــان برنامــه، 

پاســخ های جامــع و متقــن ارائــه می شــود.
‑  تــالش می شــود از جهان بینــی نظــام ســلطه و تمــدن غــرب ذیل مفاهیمی چون اومانیســم، 

ساینتیســم، سکوالریســم و لیبرالیســم با رویکردی نقادانه و عالمانه شالوده شــکنی شود.

تمدن اسالمی به عنوان هدف غایی
ــا  ــه ب ــن برنام ــت؛ ای ــرى اس ــع بش ــوی در جوام ــادى و معن ــعۀ م ــوع خاصــى از توس ــدن ن تم
ارجاع هــای پیاپــی بــه امــکان تحقــق تمــدن نویــن اســالمی، آن را بــه عنــوان غایــت گفتمانــی 
انقــالب اســالمی معرفــی می کنــد و تمــام نیــروی رســانه ای خــود را بســیج می کنــد کــه آن را 
امــری دســت یافتنی معرفــی کنــد. در ایــن برنامــه تأکیــد می شــود انقــالب اســالمی بضاعــت 
ــت  ــادر اس ــار دارد، ق ــه در اختی ــی ک ــا و امکانات ــا ابزاره ــوری دارد و ب ــای درخ و توانمندی ه

ــه کشــورهای دیگــر را رقــم  زنــد. شــکوفایی مجــدد تمــدن اســالمی و صــدور آن ب
‑ بر تشکل های مردم نهاد اسالمی تأکید می شود که در مقیاس ملی و بین المللی توان گسترش 
تمدن نوین اسالمی را دارند و از رهگذر آن، حکومت جهانی ذیل گفتمان اسالم سیاسی محقق می شود.

‑  در این برنامه از انقالب اسالمی به عنوان موتور پیشران توسعه و عمران کشور یاد می شود.
‑  از طریق تجویز روحیه مقاومت و امیدافزایی در بین کشورهای اسالمی نشان داده می شود، 

گفتمان انقالب اسالمی ظرفیت هدایت جنبش بیداری  اسالمی در منطقه  و جهان را دارد.
‑  تشــریح ارتقــای عزت مندانــه و افتخارآفریــن جایــگاه ایــران در جهــان، در دســتورکار 

ایــن برنامــه قــرار دارد.
ــی در حــل معضــالت و  ــازمان های بین الملل ــی و س ــای غرب ــی ایدئولوژی ه ــر ناتوان ‑  ب

ــود. ــته می ش ــه گذاش ــری صح ــای بش بحران ه
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 به چالش کشیدن ایدئولوژی های غربی
ازجملــه محورهایــی کــه در مجلــه تصویــری زاویــه بــر آن هــا تأکیــد می شــود، مواجهــه رســانه ای بــا 
ایدئولوژی هــای غربــی اســت کــه در تقابــل معنایــی بــا گفتمــان اسالم سیاســی قــرار می گیرنــد. ایــن 
برنامــه بــه عنــوان ابــزاری فرهنگــی مأموریــت دارد تا بــا تمهیــدات رســانه ای در ایدئولوژی های غربی 

مداخلــه هژمونیــک کنــد و نهایتــاً بــا شالوده شــکنی، جهان بینــی آن هــا را ناکارآمــد معرفــی کنــد.
‑  در ایــن برنامــه، ایــران همــواره در عرصــه تقابــل بــا جنــگ فرهنگــی و نــرم بازنمایــی 
می شــود. رویارویــی تفکــر اسالم سیاســی از یــک ســو و تفکــر اومانیســتی لیبــرال‑ دموکراســی، 
ــی و  ــوان معرفت ــت ت ــز و تقوی ــا تجهی ــه ب ــد ک ــدی می کن ــده ای را صورت بن ــدال تعیین کنن ج

ــان برداشــته می شــود. ــان اسالم سیاســی، چالش هــای پیــش رو از می اندیشــگانی گفتم
‑ نگاهی نقادانه به رنسانس غرب به عنوان مروج اندیشه های اومانیستی، مورد تأکید است.

‑ در ایــن برنامــه از بزرگ پنــداری یــا ســتایش و تجلیــل فرهنــگ نظــام ســلطه خــودداری 
ــر، تقبیــح می شــود. می شــود و در یــک گام فرات

‑  از طرح آرای چهره ها و ایدئولوک های روشنفکر التقاطی اجتناب می شود.

افشای شکاف های معرفتی برآمده از علوم اجتماعی و انسانی غربی
اســالم، دینــی اســت کــه پیــروان آن بــه تعقل و اندیشــیدن دعــوت می شــوند و دانــش و علم آموزی 
بــه عنــوان ارزش نیکــو تلقــی می شــود؛ از همیــن رو، معرفــت بومــی و تخصیــص یافته به زیســت 
بــوم ایــران بــا نقــد معرفــت علــوم انســانی مــدرن بازتولیــد می شــود. در ایــن برنامــه، گزارهــای 

گفتمانــی به منظــور بازتولیــد ایــن نــوع از معرفــت بومــی، در اولویــت قــرار دارد.
‑ در قســمت های اختصــاص یافتــه بــه علوم انســانی، جهت گیــری کلــی بــه علــوم انســانی 

مــدرن، نقادانــه اســت و بســتر و ظرفیت هــای امــکان و امتنــاع علم بومــی واکاوی می شــود.
‑ علوم انســانی ای راســتین و حقیقــی تلقــی می شــود کــه منبعــث از علــوم اســالمی باشــد. ایــن 
دانــش، وجــه مغفــول مانــده حیــات بشــری که همانــا معنویت انســان اســت را در اولویــت می دهد.

‑ از منحصرســازی علــم بــه علــوم تجربــی و مــدرن پرهیــز می شــود و بــر علــوم وحیانــی 
ــد می شــود. و شــهودی، تأکی

‑ الگوهای بومی در هر حوزه ای بر الگوهای غیربومی رجحان می یابد.
به این ترتیب، گفتمان اسالم سیاسی به عنوان گفتمان برتر مجله تلویزیونی بر اساس مفاهیم مطرح 
شده در نظریه گفتمان الکال و موف مفصل بندی و در قسمت های مختلف آن وجوهی از آن تشریح و 

به مباحثه گفتمانی گذاشته می شود. در جدول ٢ به اختصار مفاهیم استخراج شده تشریح شده است.
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جدول ٢. بازنمایی اسالم سیاسی در مجله تصویری زاویه بر مبنای رویکرد الکال و موف

اسالم سیاسیگفتمان مسلط

معرف گفتمان
امام خمینی به عنوان مؤلف و واضع گفتمان؛ شهید بهشتی و شهید مطهری به عنوان 

شارحان گفتمان

 این گفتمان تمام ابعاد حیات دنیوی و اخروی را معنا می بخشد.حوزه های معنابخش

دال های معنا بخش و 
زنجیره هم ارزی

شریعت، حکومت دینی، جمهوریت، عقالنیت، عدالت، پیشرفت، وحدت، استقالل 
و تمدن اسالمی دال های معنا بخش این گفتمان هستند که از طریق زنجیره هم ارزی، 
معنا و هویت خود را از دال محوری که همانا اسالم ناب محمدی است کسب می کنند 
و منظومه گفتمانی اسالم سیاسی انتظام می یابد. به دیگر سخن، درواقع در این مجله با 

تلفیق دال های نامبرده و دیالکتیک آن ها هویت گفتمان اسالم سیاسی تثبیت می شود.

اسالم ناب محمدیدال محوری

جمهوری، استقالل، تمدن، آزادی، توسعهدال شناور

اقتصاد مبتنی بر قوانین اسالمی و غیر وابسته. ترویج اقتصاد ملی از طریق اقتصاد مقاومتیرویکرد اقتصادی

رویکرد فرهنگی
اسالمی،  انسانی  علوم  اسالمی،  دانشگاه  مستقل،  فرهنگ  اسالمی،  و  بومی  فرهنگ 

کاربردی سازی علوم، بومی سازی، مقابله با نفوذ فرهنگی، تمدن اسالمی

اسالم سیاسی، حکومت اسالمی، جمهوریت توأم با اسالمیترویکرد سیاسی

غیرهای گفتمانی
گفتمان پهلویسم به عنوان گفتمان مغلوب، گفتمان لیبرالیسم به عنوان غیربیرونی و خرده 

گفتمان بنیادگرایی داعش به عنوان غیردرونی گفتمان اسالم.

سوژه های گفتمانی 
مثبت

پیامبرخاتم (ص)، امام عصر، ولی فقیه، امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، مسلمان، 
ولی مسلمین، روحانیون، طلبه، فلسطین، امت اسالمی، مؤمن، مجتهد، علمای حوزوی، 
مستضعفین، شهید، مرجع تقلید، شیعیان، متشرع، مقلد، کارشناس دین، معتقدان به 
مؤمنان،  فقها،  اهل بیت،  دین،  شارع  جامعه،  سنتی  و  متدین  اقشار  حقیقت،  اصالت 

متعهدان، دانشجویان متعهد، اساتید متعهد، حوزویان.

سوژ ه های گفتمانی 
منفی

جاسوس ها،  رشدی،  سلمان  پهلوی،  محمدرضا  رضاشاه،  طاغوتیان،  درباریان، 
طاغوت،  غرب زده،  روشنفکر  پهلوی،  سلطنت طلبان،  بورژواها،  تکنوکرات ها، 
نظام سلطه،  فراماسون ها،  باستان گرایان،  یهودیان،  ملی گرا،  لیبرال،  مارکسیست، 
بوش،  بایدن،  ترامپ،  اوباما،  بشر،  حقوق  فعاالن  فمینیست ها،  نظام سلطه،  ابرقدرت، 
کارتر، سوژه مدرن، اشرافی گرایان، تکفیریان، داعش، نخبگان غرب گرا، نوگرایان دینی ، 

سوژه غربی، نخبگان غرب گرا،
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واژگان مثبت

والیت فقیه، حکومت دینی، فقه پویا، کرامات انسانی، منشور روحانیت، پیشرفت اسالمی‑ 
ایرانی، اقتصاد مقاومتی، اسالم حداکثری، اسالم اجتماعی، وحی، جدایی ناپذیری دین از 
جهان  ارزش های  حقیقت،  اصالت  جهان شمول،  حقیقت  دینی،  مردم ساالری  سیاست، 
شمول، اخالق دینی، حقیقت واحد، شریعت، اسالم مرجعیت گرا، سالمت معنوی، احکام 
الهی، فرضیه الهی، عدالت، استقالل، خودکفایی، استکبار ستیزی، تمدن اسالمی، وحدت 
حوزه و دانشگاه، تزکیه، اخالق اسالمی، حوزه، فقه نظام ساز، فقه سیاسی، فقه شیعی، فقه 

مدرن، فقه حکومتی، نظم فقهی، تمدن اسالمی، وحدت حوزه و دانشگاه، فقه سنتی.

واژگان منفی

سکوالریسم، فقه سکوالر، فرهنگ وابسته، استعمار، غیر اسالمی، خرد خود بنیاد، حقوق 
بشر، داروینیسم، تکفیری، عرفی، تساهل گرایی، دموکراسی صرف، توسعه غربی، اسالم 
حداقلی، رویکرد فمنیستی، ناسیونالیسم افراطی، بنیادگرایی، فردیت گرایی، عرفان های 
نوظهور، سبک زندگی مدرن، قرائت مادی از عرفان، اخالق خود بنیاد، اخالق ایران باستان، 

علوم غربی، عصری شدن دین، الئیسیسم، زیست غربی.

منطق هم ارزی
مفصل بندی دال های شناور و محوری جهت بازنمایی اسالم حداکثری و حکومت دینی 
ذیل رهبری والیت فقیه. دال های انقالبی و اسالمی است که در هم ارزی با سایر دال ها 

به این گفتمان هویت معنایی می بخشد.

گزاره های محوری

جامعه عامل به احکام فقهی، الزمه تحقق آرمان های انقالب اسالمی است.
اسالمیت هم قالب و هم محتوای نظام را پی ریزی می کند.

اسالم منهای روحانیت، بی محتوا و انحرافی است که توانایی رساندن انسان به حیات 
طیبه آن چنان که در نظام فکری امام خمینی (ره) مفروض است را ندارد.

حقیقت اسالم در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها سایه گستر است و مبنای کنشگری 
سوژه ها و مناسبات اجتماعی و سیاسی آن ها است.

کارشناسان دینی و علمای حوزوی به عنوان مفسران شریعت ملزم به تنظیم کنندگی دنیای 
سنتی و مدرن هستند.١

جمهوریت در نظام جمهوری با والیت الهی پیوند دارد.
مشروعیت قوای سه گانه در جمهوری اسالمی از اسالم اخذ می شود.

سازگاری جمهوریت و اسالمیت در قالب حکومت تحقق یافته است.٢
و  استقالل  زمینه ساز  پیشرفت،  مفهوم  بازتولید  و  غربی  معنای  در  توسعه  با  تقابل 

خودکفایی نظام جمهوری اسالمی است.٣
انقالب اسالمی ظرفیت تولد و شکوفایی مجدد تمدن اسالمی، هدایت و مدیریت آن را دارد.

انقالب اسالمی، ظرفیت تبدیل جوامع اسالمی به امت واحده را دارد.
تمدن اسالمی غایت گفتمان انقالب اسالمی است که تمام سازوکارهای سیاستگذاری، 

مدیریتی و اجرایی در کشور باید معطوف به تحقق این هدف باشد.۴

١. زاویه نشینی عقل در حوزه علمیه حوزه علمیه نظاره گر یا تصمیم ساز

٢. فرازوفرود جمهوریت در ایران معاصر، مردم و موازنه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی.

٣. بررسی سیر تحول و تحقق عدالت اجتماعی بررسی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.

۴. تحلیل نظری انقالب اسالمی ـ مأموریت حکومت دینی.
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بحث و نتیجه گیری
ایــن پژوهــش در پــی آن بــود بررســی کنــد در محتــوای اختصاصــی مخاطبــان نخبــه در رســانه 
صداوســیما، چــه گفتمان هایــی فرصــت ارائــه منظومــه گفتمانــی را پیــدا می کننــد، گفتمان هــا بــا 
چــه اســتراتژی هایی و چگونــه پوشــش داده می شــوند و درنهایــت در منازعــات گفتمانــی، کــدام 
گفتمــان تســلط می یابــد. بــرای بررســی ایــن هــدف، بــا رویکــرد تحلیــل گفتمــان الکال و مــوف، 
تمــام قســمت های مجلــه تصویــری زاویــه بــه عنــوان یکــی از برنامه هــای اندیشــگانی شــاخص 
صداوســیما کــه در بــازه زمانــی (١٣٩٧‑ تــا شــهریور ســال ١۴٠٠) بررســی و مــورد مطالعــه و 
تحلیــل قــرار گرفــت و در خوانشــی معکــوس، از ســطح بــه عمــق متــن، نظام هــا، رمزهای مســتتر 
و پیچیــده متــن مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و تــالش شــد مشــخص شــود چــه صورت بندی  هــای 
گفتمانــی از متــن قابــل اســتخراج اســت. در تحلیــل از پژوهــش حاضــر نتایــج ایــن پژوهــش در 

دو بخــش مجــزا امــا مرتبــط بــه یکدیگــر، تحلیــل و جمع بنــدی شــده اســت:

استراتژی های تثبیت گفتمانی
ســازوکاری کــه ایــن برنامــه در پیــش می گیــرد تــا گفتمــان اسالم سیاســی را تثبیــت و بازتولیــد 
کنــد، تبدیــل عناصــر پراکنــده، بــه دقایــق گفتمانــی اســت. در ایــن فراینــد، مفاهیمــی کــه شــکل 
انفــرادی، معانــی اتفاقــی و تصادفــی دارنــد، طــی ســازوکار مفصل بنــدی، بــه دقایــق گفتمانــی 
ــه دال محــوری  ــا توجــه ب ــی آن هــا زدوده می شــوند و ب ــی احتمال ــل و معان اسالم سیاســی تبدی
گفتمــان اسالم سیاســی (اســالم نــاب محمــدی)، خصلتــی تک معنایــی و واحــد می یابنــد. در 
ایــن پژوهــش دال هایــی چــون توســعه، اســتقالل، جمهوریــت، شــریعت و تمــدن، هــر یــک 
عناصــری هســتند کــه بــا توجــه بــه دال مرکــزی اسالم سیاســی، معانی محــدودی به آن هــا الصاق 
می شــود تــا از تکثــر معانــی جلوگیــری شــود و بــا ایــن شــیوه، گفتمــان اسالم سیاســی از درون 
تثبیــت و  خوانش پذیــر شــود و بــه ســمت خوانــش متمرکــز و هدفمنــد، حرکــت کنــد. بــه زعــم 
الکال و مــوف اگــر چنیــن مفصل بنــدی ای لحــاظ نشــود، ممکــن اســت دال هــای شــناور در ایــن 
گفتمــان بــه شــیوه ای بازتعریــف شــوند کــه در گفتمان هــای رقیــب ماننــد گفتمــان لیبرالیســم، 
ــت، یکپارچگــی و  ــب، هوی ــن ترتی ــه ای ــا اســالم ارتجاعــی، تعریــف  شــوند و ب مارکسیســم ی
یکدســتی گفتمــان اســالم سیاســی مخــدوش شــود و ابهامــات پیش آمــده، ســوژه های انســانی 

را مــردد ســازد و نوعــی ازخودبیگانگــی را بــه همــراه آورد.
 صورت بنــدی دال هــای شــناور گفتمــان اســالم سیاســی و تشــکیل منظومــه گفتمــان اســالم 
سیاســی در ایــن برنامــه بــه شــیوه ای اســت کــه دال هــا دچــار ســیالیت معنایــی نشــود و فاصلــه ای 
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بیــن دال شــناور و دال مرکــزی رخ ندهــد تــا معانــی موردنظــر در گفتمــان از دســت نــرود؛ 
بنابرایــن بازنمایــی دال مرکــزی «اســالم» بــر قســمت های مختلــف ســایه افکنــده اســت و اساســاً 
موضوعــات هــر قســمت در نســبت بــا دال مرکــزی اســالم، مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیرد.

همچنیــن در ایــن برنامــه، عناصــر پیش بینی ناپذیــر کــه اغتشــاش معنایــی را رقــم می زننــد، 
از منظومــه گفتمانــی اســالم سیاســی خــارج و در حاشــیه قــرار می گیرنــد تــا شــرایط تغییــر از 
درون گفتمــان، منتفــی شــود. بــه بیــان دیگــر، در ایــن مجلــه، تنهــا دال هایــی فرصــت بازنمایــی 
می یابنــد کــه در خصــوص آن هــا، آرای مختلــف، ابهــام و تشــکیک وجــود دارد و بــه ایــن شــیوه، 

زمینــه ای فراهــم می شــود کــه بــا مناظــرات و تضــارب آرا، رفــع ابهــام صــورت گیــرد.
در ایــن برنامــه، بــا اتــکا بــر قدســی و معنــوی جلــوه دادن گفتمــان انقــالب اســالمی، نظــام 
فکــری اسالم سیاســی فراروایتــی محتــوم و قطعــی نشــان داده می شــود کــه بــا مســکوت نــگاه 
داشــتن گفتمان هــای دیگــر، بــرای آن کســب اعتبــار و مشــروعیت می کند. اجماع جهان شــمولی 
ــر  ــود، ب ــه می ش ــی ارائ ــه از اسالم سیاس ــری زاوی ــه تصوی ــمت های مجل ــه قس ــه در مجموع ک
یکدســتی و وحــدت ایــن گفتمــان صحــه می گــذارد و تکثــر و خاســتگاه های متفــاوت را رد و 
بی هویــت تلقــی می کنــد. بــا ایــن حــال، طبــق آرا الکال و مــوف، در کشــاکش و تخاصــم میــان 
نیروهــا و دال هــا، بــا سلســله ی بی پایانــی از مدلول هــا مواجــه هســتیم و هیــچ مدلــول نهایــی، 
آن چنــان کــه گفتمــان اسالم سیاســی در ایــن برنامــه تثبیــت می کنــد، حیــات گفتمانــی نمی یابــد. 
بــه دیگــر ســخن، اگــر دال هــا را بــه تنهایــی بــدون رابطــه دیالکتیکــی آن هــا بررســی کنیــم، اموری 
بی هویــت و بی معنــا هســتند کــه بــه تنهایــی بــار ارزشــی چندانــی ندارنــد؛ بنابرایــن، پیونــد و 
اتصالــی کــه دال هــا در ایــن گفتمــان برقــرار می کننــد، صــوری و عرضــی اســت و معنــای ذاتــی، 

آن چنــان کــه گفتمــان اسالم سیاســی در ایــن برنامــه نشــان می دهــد، از آن هــا افــاده نمی شــود.
 فضــای اســتعاری اسالم سیاســی کــه در مجلــه تصویــری زاویــه ارائــه می شــود، فضــای آرمانی 
اســت کــه تضــاد و تعارضــی در آن رخنــه نمی کنــد، بــرای هــر پرسشــی، پاســخی تــدارک دیــده 
شــده و مکــرراً در قســمت های مختلــف، تأکیــد می شــود ذیــل ایــن گفتمــان، ســوژه های انســانی 
و نیروهــای اجتماعــی، آرمان هــای متعالــی را کســب خواهنــد نمــود. مفصل بنــدی ارائــه شــده از 
گفتمــان اسالم سیاســی، بــا اسطوره ســازی از خــود و دادن وعــده بــه آینــده ای روشــن، نه تنهــا راه 
برون رفــت از چالش هــا را منــوط بــه قــرار گرفتــن ذیــل ایــن گفتمــان عینــی می دانــد، بلکــه بــا پنــاه 
بــردن بــه اســتعاره و اســطوره، خالء هــای گفتمانــی را نادیــده می گیــرد و درنهایــت، بــه بســط ایــده 
محــوری گفتمــان اســالم سیاســی، مــدد می رســاند. ایــن در حالــی اســت کــه طبــق نظریــه گفتمــان 

الکال و مــوف، مفصل بندی هــای گفتمانــی همــواره امــری موضعــی و موقتــی هســتند.
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می کنــد،  نقــش  ایفــای  اسالم سیاســی،  تثبیــت گفتمانــی  در  دیگــری کــه  اســتراتژی 
ــم  ــی را فراه ــتقرار بیناگفتمان ــرایط اس ــه ش ــری» اســت ک ــا «دیگ ــه ب ــازی در مواجه مرجح س
ــذر  ــان مســلط و مرجــح از رهگ ــوان گفتم ــه عن ــد. اسالم سیاســی ب ــن فراین می ســازد؛ طــی ای
غیریت ســازی، امکان هــا و حالت هــای گفتمانــی دیگــر را طــرد می کنــد و خــود را یگانــه 
امــکان معرفــی می کنــد. اسالم سیاســی، در هــم ارزی دال هــای اصلــی خــود، در هویــت و اعتبــار 
ــد  ــش می کش ــه چال ــا را ب ــی آن ه ــد و هژمون ــک می کن ــه هژمونی ــب مداخل ــای رقی گفتمان ه
تــا خالء هــا و شــکاف های گفتمانــی آن هــا را برجســته نمایــد. گفتمــان لیبــرال‑ دموکراســی، 
ازجملــه گفتمان هــای معــارض در ایــن برنامــه اســت کــه از جهان بینــی آن، شالوده شــکنی 
می شــود. به طــور کلــی، یکــی از اســتراتژی های تولیــد معنــا در متــن، «نپرداختــن» اســت؛ 
ــه  ــه را ک ــد اســت آنچ ــد. وی معتق ــاب می بین ــا را در غی ــدا١، معن ــه، ژاک دری ــن زمین در همی
ــران، ١٣٨۶).  ــناور اســت (ضیم ــاب ش ــواره در اقیانوســی از غی ــم هم ــا حضــور می پنداری م
در ایــن مجلــه تلویزیونــی نیــز غیــاب نماینــدگان گفتمان هــای رقیــب، اســتراتژی ای اســت کــه 
نظــام معنایــی هدفمنــدی را صورت بنــدی و بازتولیــد می کنــد. بــه ایــن ترتیــب صداوســیما در 
برنامــه نخبگانــی مجلــه تصویــری زاویــه، بــرای پشــتیبانی از گفتمــان مســلط، بســتری را فراهــم 

ــق شــود. ــت ســوژه های انســانی محق ــان در ســایه رضای ــن گفتم ــری ای ــا برت می ســازد ت
در مجلــه تصویــری زاویــه، اسالم سیاســی بــا دو قطبی ســازی هایی کــه صورت بنــدی 
می کنــد، دوگانــه نیــک و بــد را بازتولیــد می کنــد. ایــن گفتمــان، هــر آنچــه در محــدوده «خــود» 
و «مــا» قــرار دارد را در ســویه نیــک و خیــر و آنچــه آلــوده و پلیــد اســت را در قطــب «دیگــری»، 
ــز و  ــد. گفتمان هــای معــارض و بدیل هــای متضــاد سیاســی امــری تهدید آمی ــی می کن بازخوان
مخاطــره آور تلقــی می شــوند. گفتمــان اسالم سیاســی مرجعیــت قدســی و دینــی را بــر هــر نــوع 
ــد.  ــر را روا نمی دان ــای دیگ ــا گفتمان ه ــتی ب ــد و همزیس ــت می بخش ــوی اولوی ــت دنی مرجعی
ــرای  ــه مفــروض اســت مرجعــی ب ــن برنام ــان کــه در ای قطعیــت گفتمــان اسالم سیاســی آن چن

صــدور معنــا و حقیقــت بــه دســت می دهــد کــه الیتغیــر اســت.
اسالم سیاســی در مجلــه تصویــری زاویــه، بــا نقــد و حاشــیه رانی گفتمان هــای متخاصمــی چــون 
گفتمــان پهلویســم، مارکسیســم، لیبرالیســم و همچنیــن گفتمــان روشــنفکری دینــی، بــه عنــوان تنهــا 
ــه از گفتمان هــای معــارض  گفتمــان عینــی در انقــالب اســالمی، بازنمایــی می شــود. در ایــن مجل
بــا عناوینــی چــون گفتمــان  در مــرگ، گفتمــان تضعیف شــده، منســوخ شــده و شکســت خــورده یــاد 
می شــود کــه بــه ایــن شــیوه هویــت و انســجام آن هــا نــزد ســوژه های انســانی به چالش کشــیده می شــود.
ــت  ــر و تقوی ــای متکث ــنیدن صداه ــکان ش ــون ام ــددی چ ــای متع ــه، ظرفیت ه ــن برنام ای
1. Jacques Derrida
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گفتمان کاوی برنامه معرفتی تلویزیون؛مورد مطالعه: مجله علوم انسانی زاویه  

حــوزه عمومــی را در خــود می پرورانــد البتــه بایــد اشــاره کــرد ایــن امــکان در روســاخت 
برنامــه نمــود بیشــتری پیــدا می کنــد و مطابــق نتایــج ایــن پژوهــش تثبیــت و بازتولیــد گفتمــان 
اسالم سیاســی چشــم انداز محــوری برنامــه قــرار می گیــرد بــه طــوری کــه كنش هــای زبانــی کــه 
در ایــن برنامــه جریــان دارد، در توصیــف، تحلیــل، تبییــن و نهایتــاً تثبیــت ایــن گفتمــان، عمــل 
ــا  ــه ب ــود ک ــی نم ــی تلق ــای گفتمان ــاً کنش ه ــد عموم ــه را بای ــن برنام ــا در ای ــد. گفتگوه می کن
ــر مبنــای هویــت علمــی، سیاســی و  ــان، انتخــاب میهمــان ب ــه میزب ــد ب اعطــای نقــش قدرتمن
اجرایــی آن هــا، انتخــاب موضــوع گفتگــو، حضــور، میــزان و اشــکال مشــارکت مخاطبــان، نظم 
ــام  ــز تم ــی» در پرانت ــن «اسالم سیاس ــرار گرفت ــا ق ــد. ب ــاخت می کن ــی خاصــی را برس گفتمان
ــا ایــن گفتمــان صــادر می شــود،  قواعــد، دال هــا، گزاره هــا و احــکام گفتمانــی کــه در نســبت ب
بــر وجــه ایجابــی و ســازنده بــودن اسالم سیاســی داللــت دارد و التــزام بــه مبانــی آن ضــروری 
ــداد می شــود. ــد آن ناممکــن و ناصــواب قلم ــی می شــود و تخطــی از قواع ــوب ارزیاب و مطل

اسالم سیاســی هویــت برتــر انســان ها را هویــت دینــی مفــروض مــی دارد و هویــت جنســی، 
ملــی، قومــی و ... را تابعــی از هویــت دینــی ثابــت و تمامیــت یافتــه تلقــی می کنــد. در ایــن برنامــه 
ــی  ــای معین ــر چارچوب ه ــوژه ها درگی ــود و س ــرود می ش ــوژه ها مط ــی س ــودگی و چندپارگ گش
می شــوند کــه  کنشــگری آن هــا، مقیــد بــه اصــول تعریف شــده منظومــه فکــری خــاص اســت. بــا 
توجــه بــه اینکــه در دال هــای اســتقرار یافتــه در منظومــه گفتمانــی اسالم سیاســی، اجمــاع و توافــق 
ــوان امــری جهان شــمول  ــه عن وجــود دارد و رســالت آن معرفــی آرمان هــای انقــالب اســالمی ب
بــرای کل بشــریت اســت، بــا اندیشــه های پلورالیســم زاویــه پیــدا می کنــد. درنتیجــه در ایــن برنامــه 

قواعــد اسالم سیاســی بــه همــه قلمروهــا و حیــات بشــری تســری داده می شــود.

منازعات گفتمانی متون نخبگانی
ــه لحــاظ مباحــث نظــری، بخــش قابل توجهــی از موضع گیری هــای  ــه تصویــری زاویــه ب در مجل
کارشناســان و نخبــگان برنامــه، متمرکــز بــر بازتولیــد گفتمــان اسالم سیاســی و پیگیــری مجدانــه 
آرمان هــا و اهــداف بلند مــدت انقالب اســالمی و اســتقرار تمدن اســالمی در ســطح منطقه  و جهان 
اســت؛ امــا بامطالعــۀ عمیــق قســمت های مختلــف ایــن برنامــه، مالحظــه می شــود کــه متناســب بــا 
بازنمایــی کالن گفتمــان اسالم سیاســی، کار ویــژه ثانویــه بــر ایــن برنامــه حاکــم اســت و در ســاحت 
عمــل، گفتمــان انقــالب اســالمی واکاوی کردارهــای گفتمانــی کارگــزاران جمهــوری اســالمی را به 
بوتــه نقــد می کشــد. در الیــه روییــن، چنیــن رویکــردی را می تــوان در راســتای تضــارب آرا خوانــش 
کــرد؛ لیکــن وجــه گفتمانــی ایــن رویکــرد بــا عنایــت به اهــداف پژوهــش حاضــر، قابل تأمل  اســت.
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هــر نظــام سیاســی در معــرض تهدیدهــای هویتــی و گفتمانــی قــرار دارد و منظومــه گفتمانــی 
ــا  ــذر آن گفتمان ه ــه از رهگ ــازوکارهایی ک ــی از س ــیده می شــود. یک ــش کش ــه چال ــته ب آن پیوس
ــد؛ نقــد درون گفتمانــی اســت کــه  ــه مستحکم ســازی منظومــه فکــری خــود بپردازن ــد ب می توانن
ــه  ــراری ب ــع بی ق ــد. درواق ــا می یاب ــی معن ــای گفتمان ــل بی قراری ه ــوف ذی ــق آرا الکال و م مطاب
بحران هــا و حوادثــی اشــاره دارد کــه هژمونــی گفتمان هــا را بــه چالــش می کشــد. بــا ایــن حــال، 
ــا  ــد مفصل بنــدی جدیــد و مطابــق ب ــا کارکــرد دوگانه ایــی کــه دارنــد هــم می توانن بی قراری هــا ب
ــان  ــد و هــم از چن ــد و ســوژه های متفاوتــی را شــکل دهن ــه کنن ــی از گفتمــان ارائ شــرایط بیرون
ظرفیتــی برخوردارنــد کــه در خدمــت بازســازی، ترمیــم و تعالــی گفتمــان قــرار گیــرد. نقــد درون 
گفتمانــی از ســوی عامــالن و مدافعــان گفتمــان، شــکاف های گفتمانــی را در جهــت شــبهه زدایی 
پوشــش می دهــد و بــه بازتولیــد گفتمــان یــاری می رســانند. مجلــه تصویــری زاویــه نیز بــا اولویت 
ــر  ــالمی را رویت پذی ــالب اس ــکاف های انق ــل، ش ــادی در عرصــه عم ــرد انتق ــرار دادن رویک ق
ــه  ــت ب ــی و هویت بخــش آن ممانع ــای اصل ــزش دال ه ــه ، از لغ ــن روی ــطه ای ــا به واس ــد ت می کن
عمــل آورد. همچنیــن از طریــق پاســخگویی درون گفتمانــی بــه شــبهات و بحران هــای گفتمــان 
ــا  ــارض ب ــف و مع ــای مختل ــر و قرائت ه ــا تغیی ــود ت ــم می ش ــرایطی فراه ــالب اســالمی ش انق
دال هــای ایــن گفتمــان حــادث نشــود. نکتــه حائــز اهمیــت آن کــه اگــر امــکان نقــد درونی گفتمانی 
فراهــم نباشــد، خالء هــای گفتمانــی بــه واســطه آمــاج گفتمان هــای رقیــب روز بــه روز فراخ تــر و 
مســئله برانگیز تر رخ می نمایــد. در ایــن میــان، مجلــه تصویــری زاویــه بــه عنــوان برنامــه معرفتــی 
ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران کــه همــواره بــه طــرق مختلــف چندصدایــی و تضــارب آرا را 
پیــش می کشــد، همــگام بــا ســایر عامــالن گفتمــان انقــالب اســالمی، ایــن رســالت را بــر عهــده 
ــی  ــام جهان بین ــو، نظ ــازنده در چارچــوب بحــث و گفتگ ــای س ــرح و بســط نقده ــا ط دارد و ب

ــرار می دهــد. ــد ق ــی، اصــالح و بازتولی اسالم سیاســی را در معــرض ارزیاب
 طبــق متــون بررســی شــده در ایــن پژوهــش، عمومــاً کارشناســان بــر ایــن باورنــد، 
سیاســتگذاری های دولت هــای مســتقر در دوره هــای مختلــف، از مســیر اصیــل گفتمــان 
انقــالب اســالمی فاصلــه گرفته انــد و بــه واســطه ایــن انحراف هــا، بی قراری هــای متعــددی بــر 
گفتمــان انقــالب اســالمی وارد شــده اســت؛ از همیــن رو، در ایــن برنامــه، از چالش هایــی نــام 
بــرده می شــود کــه ریشــه ها و علــل آن بــه گفتمــان انقــالب اســالمی الصــاق نمی شــود؛ بلکــه 
ــا و سیاســت های  ــا و نحــوه سیاســتگذاری و اجــرای برنامه ه ــه آن، در نســبت دولت ه مطالع
ــه از  ــه ای اســت ک ــوب، دوگان ــی خ ــد و حکمران ــی ب ــرد. حکمران ــرار می گی ــر ق ــام، مدنظ نظ
ــی خــوب  ــی کــه حکمران ــدی می شــود. در حال ــی، صورت بن ــادات گفتمان ــن انتق رهگــذر چنی
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متــرادف و همراســتا بــودن بــا گفتمــان انقــالب اســالمی و حرکــت در مســیر اصیــل انقــالب 
ــری،  ــی، عــدم راهب ــی، بی کفایت ــره ای از ناکارآمدی هــای دولت ــه زنجی ــد ب ــی ب اســت، حکمران
ــی  ــه ابرچالش های ــود ک ــوط می ش ــای اقتصــادی من ــادی، چالش ه ــای نه شکســت و ضعف ه
را بــه همــراه دارد کــه می توانــد مشــروعیت و قداســت گفتمــان انقــالب اســالمی را بــه تنگنــا 
رســاند. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت؛ هــر چنــد در این برنامــه در خصــوص نحــوۀ زمامداری 
ــی  ــد چاره جوی ــا بای ــرای حــل آن ه ــه ب ــددی اشــاره می شــود ک ــه شــکاف های متع مســئوالن ب
شــود، امــا بایــد گفــت ایــن موضع گیری هــا تنهــا در صورتــی انعــکاس رســانه ای می یابنــد کــه 
ذیــل گفتمــان انقــالب اســالمی، صورت بنــدی شــوند و طــرح رســانه ای آن در خدمــت ترمیــم 

ــه باشــد. و مشــروعیت افزایی گفتمــان مســلط برنام
 بدیهــی اســت چنیــن پاالیــش گفتمانــی، ســوژه های ذیــل گفتمــان را مجــاب می ســازد کــه 
همــواره بازاندیشــی و رفــع شــکاف های گفتمانــی را در دســتور کار قــرار دهنــد و درنهایــت بــه 

مــدد ایــن اســتراتژی، فراینــد تثبیــت گفتمــان در اذهــان ســوژه ها، تســهیل شــود.
درواقــع ایــن برنامــه بــا فراهــم نمــودن شــرایط گفتگــو و مناظره بــا نمایندگان گفتمان مســلط 
و گفتمان هــای رقیــب، کارکــرد دوگانــه بــه خــود می گیــرد از یــک ســو بــا افشــای شــکاف های 
گفتمانــی، توجــه مدافعــان ایــن گفتمــان را بــه خــود جلــب می کنــد و از ســوی دیگــر زمینــه ای 
ــا می شــود کــه مفاهیــم و دقایــق گفتمانــی انقــالب اســالمی در ذهــن ســوژه های انســانی  مهی
ــن  ــأل چنی ــورد. خ ــم خ ــی رق ــای گفتمان ــرد غیره ــد ط ــذر آن، فراین ــد و از رهگ ــوب نمای رس
ــرای زوال و اضمحــالل گفتمــان فراهــم می ســازد و  رویکــردی در هــر گفتمــان، شــرایط را ب
می توانــد در بلند مــدت، اعتبــار و اقتــدار گفتمــان مــورد نظــر را بــه چالــش بکشــد؛ اصطالحــی 
کــه الکال و مــوف بــرای توصیــف ایــن وضعیــت بــه کار می بــرد کســوف گفتمــان اســت. نتیجــه 
آنکــه، بی قراری هایــی کــه در ایــن برنامــه مطــرح می شــود بــه پاالیــش، بازخوانــی، بازتولیــد و 
بــه روز رســانی اندیشــه های گفتمــان انقــالب اســالمی منتهــی می شــود و از بــه حاشــیه رانــده 
ــه ایــن ترتیــب، بایــد گفــت نقدهایــی کــه ایــن  ــد. ب شــدن گفتمــان مســلط، جلوگیــری می کن
ــی اســت کــه بیــش از آن کــه وجــه ســلبی داشــته باشــد، وجــه  ــد، نقدهای ــه می کن ــه  ارائ برنام
ــدی می شــود،  ــی کــه صورت بن ایجابــی دارد. شــایان ذکــر اســت کــه انتقادهــای درون گفتمان
شــکاف های گفتمــان مســلط را در ســطوح غیــر مسئله ســاز مطــرح می ســازد. بــه بیــان دیگــر، 
ایــن رویکــرد، بــه اعتبــار دال هــا و مضامیــن محــوری می انجامــد و مضــاف بــر آن، چهــره مثبــت 

و کارآمــد از گفتمــان اسالم سیاســی ترســیم می کنــد.
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