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چكيده
فركالف ابتدا از موضعي زبانشناختي به متون انضمامي ميپردازد و سپس گفتمانهايي را كه
متن به آنها متكي است شناسايي كرده و نحوۀ وابستگي آنها به نظريههاي كالن اجتماعي را
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خوانندگان را به سوي فهم خاصي از واقعيت رهنمون ميسازد .شناسايي انتقادي گفتمانهاي
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است .در اين مقاله با تأسي از روش فركالف نشان دادهايم كه متون رسانهاي ايران كه درحال
بازنمايي واقعيت بحران اقتصادي اجتماعي اروپا و آمريكا در سال  1122ميالدي هستند
متأثر از چه گفتمانها و نظريههاي كالني هستند .اين مقاله بيشتر هدف روششناختي دارد و
براي اين كار تحليل مفصل و دقيق يك متن را سرلوحۀ كار قرار داديم.
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مقدمه
متن را نميتوان در خأل فهم يا تحليل كرد .هر متني را بايد در رابطه با شبكههاي ساير متون و
در رابطه با بستر اجتماعي فهميد .در تحليل گفتمان انتقادي ،موضوع اصلي تحقيق پركتيسهاي
گفتماني و زباني هستند كه هم بازنماييهايي از جهان ،سوژههاي اجتماعي و روابط اجتماعي را
برميسازند و هم در پيشبرد منافع گروههاي اجتماعي خاص ،نقش ايفا ميكنند .فركالف در اين
زمينه معتقد است تحليل گفتمان انتقادي رويكردي است كه ميكوشد به نحوي نظاممند به
تحقيق دربارۀ «مناسبات غالباً مبهم عليت و تعيينكنندگي ميان :الف) پركتيسهاي گفتماني،
رخدادها و متون و ب) ساختارها ،روابط و فرايندهاي گستردهتر اجتماعي و فرهنگي
بپردازد»(فركالف .)2 1 :299 ،به عبارتي فركالف در تحليل گفتمان انتقادي به دنبال اين است
كه نشان دهد رخدادها و متون از دل مناسبات قدرت بيرون ميآيند و وارد مبارزات قدرت
ميشوند .از اين منظر هدف تحليل گفتمان انتقادي اين است كه نقش پركتيسهاي گفتماني،
متون و رخدادهاي ارتباطي را در حفظ و بقا و يا تغيير جهان اجتماعي موجود نشان دهد .تحليل
گفتمان انتقادي متن را به صورت مبسوط و همهجانبه تحليل ميكند تا با نحوۀ عملكرد زباني
فرايندهاي گفتماني در متون مورد بررسي آشنا شود و معتقد است ميان متن ،پركتيسهاي
گفتماني و ساختارهاي اجتماعي رابطهاي پيچيده برقرار است كه براي شناخت آن بايد از
برداشت سادهانگارانه و سطحي ميان متن و جامعه فراتر رفت(فركالف .)2991 b ،بنابراين تحليل
گفتمان انتقادي سعي دارد به نحوي نظاممند كابرد زبان و متن را در رابطه با پركتيس اجتماعي
گسترده تري تحليل كند و غالباً به دنبال برمال كردن دانش بديهي انگاشته شده و طبيعي شدۀ متن
است .فركالف و شولياراكي( )2999در زمينۀ اهداف تحليل گفتمان انتقادي معتقدند« :علم (از
منظر تحليل گفتمان) وظيفه دارد تا انواع دانشي را كه عموم مردم بهطور معمول توليد نميكنند
يا در زندگي رزمره در دسترسشان نيست در اختيار بگذارد»( شولياراكي و فركالف.) :2999 ،
از اين منظر ،دانش توليدشده حكم كمك را براي مردم در تعامالتشان دارد و اين كار از طريق
رابطۀ متن با پركتيسهاي گفتماني و ساختار اجتماعي انجام ميشود .هدف اصلي اين مقاله اين
است كه با محدود شدن به تحليل گفتمان انتقادي فركالف و تمركز بر يك متن توليد شده با
محوريت بحران اقتصادي اجتماعي اخير اروپا و آمريكا ،تا آنجا كه ممكن است ديد روشنتري
از اين روش در فهم متون ارائه دهد.
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به دنبال بحران اقتصادي -اجتماعي اخير اروپا و آمريكا در سال  1122و ظهور و بروز
اعتراضهاي مردمي ،نظير جنبش وال استريت در امريكا و ساير اعتراضها در انگليس ،يونان و
اسپانيا متون بسيار متنوعي از چرايي و چگونگي و پيامدهاي اين بحران توليد و مصرف شده
است و هركدام از منظر و ديدگاهي بعضا متضاد به بازنمايي واقعيت پرداختهاند .در اين ميان
روزنامههاي داخلي ايران از ابتداي شكلگيري بحران اخير ،متون زيادي توليد كردهاند .در يك
نگاه كلي متون منتشر شده در رسانههاي ايران با موضوع بحران اخير را به چند دسته كلي
ميتوان تقسيم كرد :برخي متون علل شكلگيري بحران اخير را سياسي -اقتصادي(دخالت دولت
در بازار ،بدهي دولتها ،در پيش گرفتن سياست انبساط مالي ) و راهحل را اقتصادي(استحكام
بودجه و كاستن از بودجه عمومي) ميدانند .نمونۀ بارز اين متون را ميتوان در روزنامه دنياي
اقتصاد دنبال كرد .دسته ديگري از متون علل شكلگيري بحران را اقتصادي و راهحل را توجه به
مسائل اجتماعي(نابرابري ،فقر ،تبعيض و )...ميدانند .و دستۀ ديگر هم علل شكلگيري را
اجتماعي و هم راهحل را در موضوعات اجتماعي دنبال ميكنند .روزنامۀ شرق چنين متوني را
انتخاب كرده است به عنوان نمونه دو مقاله از اسالوي ژيژيك با مضامين فوق منشر كرده است.
برخي متون نيز -كه به عنوان نمونه در روزنامۀ قدس وجود دارد -علل شكلگيري بحران را
نظاميگري اروپا و آمريكا(خصوصاً حمله به عراق و افغانستان) تفسير ميكنند و راهحل را نيز
در همين راستا ميدانند.2
اين مقاله تالش ميكند تا نشان دهد كه چگونه هر متني متأثر از گفتمانهاي موجود و
ساختار اجتماعي مولد اين گفتمانها ،برداشتي متفاوت از بحران اخير ارائه ميكند و نشان
خواهيم داد كه نميتوانيم در توليد متن چيزي دربارۀ بحران اخير بگوئيم كه معناي خاصي را
بازنمايي نكند و هر متني كه بحران اخير را مورد بررسي قرار دهد صرفا به توصيف آن
نميپردازد بلكه آن را ميسازد .به عبارتي در اين مقاله ،قصد داريم به شيوۀ فركالف نشان دهيم
كه گفتمانها ،نيروها و نظريههاي اجتماعي موجود چگونه در بازتاب بحران اقتصادي و
اجتماعي حال حاضر نقش دارند .بر اين اساس قصد نداريم تحليلي از بحران اقتصادي و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 2نگاه كنيد به سرمقالۀ روزنامۀ دنياي اقتصاد شمارۀ  1 42 ،1 4روزنامۀ قدس شماره  2841صفحۀ آخر .روزنامۀ
شرق شمارۀ  2 24 ،2 18،صفحۀ انديشه.
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اجتماعي اخير و علل و پيامدهاي اعتراضهاي مردمي در قبال آن را ارائه كنيم ،بلكه هدف اين
است كه با تحليل دقيق يك متن كه با محوريت بحران اخير توليد شده نشان دهيم كه متن
معرف چه گفتمان يا گفتمانهايي است ،ويژگيهاي زباني آن كدام است و اين متن چه رابطهاي
ميان بحران اخير و ابعاد اجتماعي -اقتصادي و سياسي برقرار ميسازد.
نكتهاي كه در خصوص اين مقاله بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه اين مقاله بيشتر اهميت
روشي دارد و تالش ميكند چارچوب ارائه شده توسط فركالف را در رخدادي ارتباطي تطبيق
دهد.

چارچوب نظري تحقيق
بنياد تحليل انتقادي گفتمان را ميتوان در زبانشناسي انتقادي ،جستجو كرد« .احتماال تحت تأثير
تحوالت فرانسه در دهۀ هفتاد كه به واسطه فوكو ،پشو و ديگران منجر به شكلگيري نگرشهاي
جديد به زبان و گفتمان شد و همچنين به علت ناكارآمديهاي نگرشهاي سنتي به تحليل
گفتمان در زبانشناسي ،افراد فوق پايههاي نگرش انتقادي به زبان را بنا نهادند .اين افراد سه
اصل مهم را مبناي كار خود قرار داند :يك ،زباني كه بهكار ميبريم مجسم كنندۀ ديدگاهي خاص
نسبت به واقعيت است .دو ،تنوع در گونههاي گفتمان از عوامل اقتصادي و اجتماعي جدايي
ناپذيرند ،از اينرو تنوع زباني منعكسكننده و مبين تفاوتهاي اجتماعي ساختمندي است كه
اين تنوع زباني را ايجاد ميكند و سه ،ب ه كارگيري زبان حاصل و بازتاب فرايند و سازمان
اجتماعي نيست بلكه بخشي از فرايند اجتماعي است»(سلطاني .)12 :2 4 ،نورمن فركالف
يكي از شخصيتهاي برجسته در زمينه تحليل گفتمان است كه در مقايسه با ديگر تحليلگران
گفتمان انتقادي« منسجمترين ،جامعترين و پرطرفدارترين نظريه را تدوين كرده است»(سلطاني،
 .)21 :2 4در نگاه او تحليل گفتمان روشي است « براي بررسي تغييرات اجتماعي و فرهنگي
به كار گرفته شده و منبعي است كه در نزاع عليه استثمار و سلطه مورد استفاده قرار ميگيرد»
(فركالف .)81 :1111a ،فركالف معتقد است «كاربرد زبان معموالً در عين حاليكه سازندۀ
هويت هاي اجتماعي ،روابط اجتماعي و نظام دانش و باورهاست ،توسط آنها نيز ساخته ميشود»
(آقاگل زاده و غياثيان.)2 42 ،
چارچوب اين پژوهش براساس تحليل گفتمان انتقادي فركالف استوار است .فركالف
«تعريف فوكو از گفتمان را با چارچوب نظاممندي از تحليل مبتني بر تحليل زبانشناختي متن
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تلفيق كرده است»(ميلز .)248 :2 44 ،فركالف از مفهوم گفتمان به سه معناي متفاوت استفاده
ميكند« :گفتمان در انتزاعيترين شكل خود به كاربرد زبان به مثابه پركتيس اجتماعي 2اشاره
دارد .در معناي دوم ،گفتمان نوعي كاربرد زبان در يك حوزه خاص است مانند گفتمان سياسي
يا علمي و در معناي سوم كه عموماً در موارد انضمامي به كار برده ميشود ،گفتمان اسمي قابل
شمارش است(يك گفتمان ،آن گفتمان ،گفتمانها) كه به روش سخن گفتني اطالق ميشود كه
به تجربيات برآمده از يك منظر خاص معنا ميبخشد ،در اين معنا ،گفتمان قابل تفكيك از ديگر
گفتمانها است»(يورگنسن و فيليپس .)224-229 :2 49 ،به طور كلي «تمامي رويكردهاي
گفتماني ،گفتمان را تثبيت معنا در يك قلمرو مشخص تعريف كردهاند»(يورگنسن و فيليپس،
.)1 1 :2 49
چارچوب نظري فركالف حاوي مفاهيم متنوعي است كه به فراخور هدف تحقيق ميتوان از
آنها استفاده كرد در اين ميان مفاهيم (رخداد ارتباطي و نظم گفتماني) مفاهيم كليدي نظريۀ وي
هستند كه در اين پژوهش به عنوان چارچوب نظري استفاده شدهاست.
از منظر فركالف در هر تحليلي دو بعد گفتمان از اهميت محوري برخوردار است :رخداد
ارتباطي و نظم گفتماني.
رخداد ارتباطي  :نمونهاي از كاربرد زبان از قبيل ،مقاله ،روزنامه ،فيلم سينمايي ،ويدئو،
مصاحبه يا سخنراني سياسي ميباشد .تحقيق از طريق تحليل نمونههاي مشخص كاربرد زباني ،يا
به تعبير فركالف ،تحليل رخداد ارتباطي در رابطه با نظم گفتماني انجام ميگيرد« .هر رخداد
ارتباطي به منزلۀ گونهاي از پركتيس اجتماعي براي باز توليد يا به چالش كشيدن نظم گفتماني
عمل ميكند» (يورگنسن و فيليپس.)21 :2 49 ،
نظم گفتماني تركيببندي تمامي گونههاي گفتماني به كار گرفته شده در يك نهاد يا ميدان
اجتماعي است(همان .)229 :بر اين اساس نظم گفتماني از منظر فركالف مجموع گفتمانهايي
است كه در يك قلمرو مشخص اجتماعي به كار گرفته ميشوند .مفهوم نظم گفتماني فركالف
ميتواند به عنوان ستون چارچوب تحليل عمل كند .يورگنسن و فيليپس ( )2 49در خصوص
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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نظم گفتماني فركالف مينويسند« :بدين ترتيب ميتوان نظم گفتماني را مفهومي دال بر وجود
گفتمان هاي مختلفي دانست كه تا حدودي قلمرو واحدي را تحت پوشش دارند ،قلمرويي كه
هر كدام از گفتمانها براي پركردن آن با معاني مورد نظرش با ديگران رقابت ميكند» (يورگنسن
و فيليپس .)1 1 :2 49 ،عالوهبر اين طراحي تحقيق در چارچوب نظم گفتمان اين امكان را
فراهم ميآورد كه توزيع گفتمانها در قلمرو مورد بررسي را نيز تحليل كنيم .از نظر فركالف
زمانيكه در يك تحقيق بر نظم گفتماني واحد متمركز ميشويم ،گفتمانهاي متفاوت و رقيب
درون يك قلمرو واحد را ميتوان تحليل كرد و ميتوان بررسي كرد كه كجا كدام گفتمان حاكم
است ،كجا كشمكشي ميان گفتمانهاي مختلف وجود دارد؟ بنابراين محققي كه نظم گفتماني را
چارچوب تحليلي خود قرار ميدهد ،برخورد ميان گفتمانهاي موجود در آن نظم گفتماني به
كانون تحليل وي بدل خواهد شد .اين امر«يك مزيت محسوب ميشود چون در اين برخورد
پيامدهاي اجتماعي آشكارتر ميشوند .هنگامي كه در قلمرو واحدي دو يا چند گفتمان برداشت-
هاي متفاوتي از جهان ارائه ميكنند ،پرسشگر ميتواند اين سؤال را مطرح كند كه اگر برداشتي
به جاي ديگري برگزيده شود ،چه پيامدهايي به همراه خواهد داشت» (يورگنسن و فيليپس،
.)1 2 :2 49
ميان متني و ميان گفتماني .يكي از مفاهيم عمده نظريه گفتمان فركالف ،تحليل ميان متني

2

است .از نظر فركالف تحليل ميان متني ما را متوجه اين نكته ميسازدكه«متنها وابسته به تاريخ
و جامعهاند .بدين معني كه تاريخ و جامعۀ منابعي هستند كه تحليل ميان متني را در نظمهاي
گفتماني ممكن ميسازد .بنابراين تحليل ميان متني بر شرح و توصيفهايي دربارۀ انواع مختلف
گفتمان داللت دارد(فركالف .)211 :2 89 ،به طور كلي ،فركالف معتقد است در جهان واقع،
متنها كم يا بيش عموماً از ادغام انواع گفتمان و شرح و توصيف آنها ساخته شدهاند .بنابراين
يك تحليل ميان متني ،همچنين حلقه واسط زبان و بافت اجتماعي است و خأل موجود ميان
متنها و بافتها را به شايستگي پر ميكند(فركالف )2991 ،از سويي فركالف در تحليل ميان
متني به دنبال شنيده شدن صداهاي مختلف در متن است.
فركالف اين مفاهيم را در مدل سه بعدي تحليل قرار داده است .از نظر وي تحليل گفتمان
رخداد ارتباطي بايد هر سه بعد را تحت پوشش قرار دهد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
Intertextuality

1
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پركتيس اجتماعي
متن
پركتيس گفتماني
بدين ترتيب تحليل بايد بر موارد زير استوار باشد:
سطح توصيف :هر رخداد ارتباطي يك متن است(تحليل ساختار زباني ،قواعد گرامري و)...
سطح تفسير :هر رخداد ارتباطي يك پركتيس گفتماني است(تحليل گفتمانهايي كه در توليد
و مصرف متن وجود دارند).
سطح تبيين :هر رخداد ارتباطي داراي پركتيس اجتماعي است(مالحظات مربوط به اينكه
گفتمانهاي موجود در متن از چه نظريههاي اجتماعي و بافت اجتماعي به وجود آمدهاند و نظم
گفتماني مستقر را بازتوليد يا به عكس ساختاربندي مجدد و متضادي از آن انجام ميدهند).

روششناسي
فرايند انتخاب متن :فركالف پيرو تحليل زباني نظاممند است و همواره ميتوان با استفاده از
جعبهابزار وي راهي براي شروع تحليل پيدا كرد .همچنين با استفاده از اين ابزارها ميتوان
ويژگيهايي را در متن پيدا كرد كه با قرائتهاي عادي ناديده ميمانند (يورگنسن و فيليپس،
 .)1 8 :2 49در روش فركالف به علت توجه به جزئيات متن ،وقت تحقيق براي تحليل متوني
انگشتشمار صرف ميشود .در نتيجه محققي كه از روش فركالف استفاده ميكند بايد «به شكل
استراتژيكي متنهاي خود را براي تحليل انتخاب كند .براي اينكه بتوان انتخاب استراتژيك كرد،
حتماً بايد ابتدا گفتمانها و نظمهاي گفتماني را از طريق بررسي اوليه متون مربوط ،شناسايي
كرد» (يورگنسن و فيليپس.)1 4 :2 49 ،
همانگونه كه بيان كرديم اين مقاله بر آن است كه نظم گفتمان بحران اقتصادي و اجتماعي را
كه در حال حاضر بخش اعظمي از كشورهاي اروپايي و آمريكا با آن مواجه شدهاند در نشريات
ايراني مورد تحليل قرار دهد ،الزم است متني انتخاب شود كه گفتمانهاي موجود  -براي تثبيت
معناي مدنظر خود – با هم در تخاصم باشند ،بهنحوي كه پيامدهاي اجتماعي هر كدام مورد
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توجه متن قرار گرفته باشد .به عبارتي صداهاي محتلف و متضادي در يك متن وجود داشته
باشد تا بتوان براساس آنها بافت اجتماعي و زمينۀ اجتماعي هر گفتمان را تحليل كرد .با توجه به
مالحظات فوق ،رخداد ارتباطي انتخاب شده مقالهاي است كه از روزنامه شرق انتخاب شده
است در اين مقاله:
 گفتمانهاي مختلف در باب تحليل بحران اقتصادي و اجتماعي در آن به چشم ميخورد حد و مرزهاي هر گفتمان تحديد شده است جدال آشكار ميان بازنماهاي مختلف در قلمرو تحقيق وجود دارد پيامدهاي اجتماعي هر گفتمان تا حدي بيان شده است در متن ،گفتمانهاي متخاصم مرزهايي بين حقيقت و خطا ترسيم كردهاند و گونههايخاصي از كنشها را مربوط و معنادار و سايرين را نامربوط و خارج از موضوع قرار دادهاند.
براي دستيابي به متن مدنظر مقاالت و گزارشهاي تحليلي روزنامههاي گوناگون را از زمان
آغاز اين بحران ،مورد بررسي قرار داديم كه در نهايت مقالۀ روزنامه شرق به جهت دارا بودن
شرايط فوق انتخاب شد .بر اين اساس ،رخداد ارتباطي اين پژوهش ،مقالهاي است در قلمرو
عنوان بحران اقتصادي دنياي غرب با نام « نگاه به ايدههايي كه بحران را به اقتصاد جهاني تزريق
كرد شاخصهاي افراطي و اقتصاد قمارخانهاي» .الزم است براي تحليل ابتدا كل متن آورده شود:
«جهان هنوز درگير بحران اقتصادي است كه در مقياسي بيسابقه بروز كرده است .گفتگو
دربارۀ وضعيت اقتصادي بسيار زود هنگام است .درواقع تعداد بيكاران همچنان رو به افزايش
است ،نه مصرف خانوارها و نه سرمايهگذاري خصوصي به حدي استحكام نيافته كه بتواند
اقتصاد را از كسادي بيرون بكشد .اقتصاددانان در اين باره توافق دارند كه حذف محركهاي
اقتصادي به احتمال زياد اقتصاد جهان را به بحران عميقتري فرو خواهد برد .ولي پيامدهاي
حاصل از فعاليتهاي سوداگرانه بازارهاي جهاني سرمايه كه بهدرستي تنظيم و كنترل نشدهاند و
فشار سنگين بر بودجۀ دولتها ،مانع بزرگي بر سر اعمال سياستهاي انبساطي است .جامعۀ
جهاني تا حدودي موفق شده كه جلوي فروپاشي بازار سرمايه را بگيرد ولي نتوانسته درسي را
كه از بحران فراگرفته بود به كار بندد .پارادايم اقتصادي مسلط در  1سال گذشته كه به كاهش
درآمد كارگران ،تشديد نابرابري ،عدم توازن مالي و رشد بيش از حد بازار سرمايه منجر شده
است با دنياي واقعي فاصله زيادي دارد .در حال حاضر ،بورسهاي جهان با تكيه بر كمكهاي
دولتي توانستهاند زيانهاي هنگفت را تحمل كرده و دوباره رونق گرفتهاند ولي بازار مسكن
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همچنان در كسادي به سر ميبرد .از آنجا كه بورسها محل تجمع دارائي ثروتمندان و بازار
مسكن محل سرمايهگذاري مردم معمولي است ،نابرابري در توزيع درآمد ،حتي در دوران بحران
نيز در اكثر كشورهاي جهان شدت يافته است .حبابهاي مخرب در بازار سرمايه ،پايههاي
اصلي نظام اقتصادي مسلطي هستند كه رشد بيسابقه سالح كشتار جمعي بازار سرمايه و قلعه
عظيمي از پول مجازي را سبب شدهاند .تزريق پول به سيستم اقتصادي بدون اينكه تغييري
اساسي ايجاد شود به بيثباتي منجر شده و تداوم اين شيوه به شكلگيري حبابهاي بزرگتر و
بيثباتي بيشتر خواهد انجاميد .كمكهاي اعطايي از سوي دولت كه با تحمل كسري بودجه
صورت گرفته ،تاكنون طرح اين سؤال را به تعويق انداخته است كه چه كسي بايد هزينۀ بحران
را پرداخت كند .دولتها تحت فشار هستند كه در ميان مدت بدهي خود را كاهش دهند.
سرمايهگذاريهاي عمراني ،اشتغال در فعاليتهاي دولتي و در كل دولت رفاه به نحو فزايندهاي
هدف اصلي طرح استحكام بودجه قرار گرفته است .هزينۀ افراطيگريهاي بازار سرمايه را
اكنون بايد مردم با تحمل كاهش بودجه بهداشت و درمان و تنزل درآمد دوران بانشستگي
بپردازند .اين استراتژي غير منصفانه است و خطر از ميان رفتن انسجام اجتماعي را به دنبال دارد.
به عالوه كاهش بودجه در شرايط تدوام كسري ،به تنزل بيشتر قدرت خريد مردم ميانجامد و
كسادي بلند مدت را در پي خواهد داشت .با اعمال سياستهاي مالي انقباضي ،نسبت كسري
بودجه و بدهي به توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت ،زيرا كاهش هزينههاي دولت از
طريق كاهش درآمدهاي مالياتي در دوران فقدان رشد اقتصادي خنثي ميشود .در وضعيت كنوني
در عكس العمل به بحران اقتصادي تنها دو راه وجود دارد يا تداوم اقتصاد رقابتي يا ايجاد فضاي
همكاري و تعاون .راهكار مبتني بر رقابت به معناي آن است كه كشورها و شركتها تالش
ورزند تا با ايجاد جنگ قيمتها ،سهم خود را از بازارهاي صادراتي افزايش دهند .پيامد چنين
روشي كاهش شديد مزد ،پرداخت يارانه به صادرات ،اصالحات مالياتي براي تقويت بخش
صادراتي ،كاهش ماليات بردرآمد و افزايش ماليات بر مصرف و پايين آوردن ارزش پول ملي در
مقابل ساير ارزهاست .درحاليكه مازاد تجاري حاصل از صادرات بيشتر براي يك كشور مزيت
محسوب ميشود ،قطعاً تمامي كشورهاي جهان نميتوانند مازاد تجاري داشته باشند .در واقع
تجارت جهاني بازي با جمع صفر است .مازاد تجاري يك كشور معادل كسري تجاري كشوري
ديگر است .در عمل اين شركتها هستند كه با هم رقابت ميكنند نه كشورها .مسلماً نميتوان
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انتظار داشت شركتهايي كه بهرهوري بااليي دارند بهطور مصنوعي هزينههاي توليد را باال ببرند
يا توليد كمتري داشته باشند ،بلكه سطح بهرهوري براي همه كشورها بايد به نحوي باال رود كه
رشد واردات ،افزايش تقاضاي كل و توازن اقتصادي جهان ممكن شود .به اين معنا كه شهروندان
و دولتها و كشورهايي كه داراي مازاد تجاري هستند بايد مصرف بيشتري داشته باشند .بهرغم
تمامي شعارها در مورد مزيت تجارت آزاد و ضرورت توقف سياستهاي حمايت از توليد
داخلي ،روش مبتني بر رقابت ،سريعترين راه براي درهم شكستن نظام اقتصادي مبتي بر رقابت،
سريعترين راه براي درهم شكستن نظام اقتصادي مبتني بر تجارت آزاد است .كشورهايي كه
نميتوانند يا نميخواهند سطح رفاه مردم به سرعت تنزل پيدا كند ،جزء اعمال سياستهاي
حمايت از توليد داخلي و مقابله با كشورهايي كه ميخواهند بحران خود را به ديگر كشورها
صادر كنند ،راه ديگري ندارند .در مقابل راهكار مبتني بر همكاري شامل اقداماتي در جهت
افزايش تقاضاي نهايي ،معكوس كردن روند نزولي دسمتزدها و گسترش چتر حمايتي تأمين
اجتماعي و ايجاد توازن در اقتصاد جهاني است .اعمال مقررات در بازار سرمايه ،كنترل ماهيت
سوداگرانه اين بازارها و افزايش ظرفيت دريافت ماليات از سرمايه و دارايي اجزاي مهم اين
رويكرد هستند .در اين رويكرد كار شايسته و عدالت اجتماعي در مركز استراتژي رونق اقتصادي
قرار دارد .انتخاب ميان استراتژي مبتني بر همكاري(استراتژي بلندمدت و پايدار با تأكيد بر
افزايش مزد و درآمد) و رويكرد رقابتي(شركت در مسابقۀ حركت به سوي قهقرا) يك انتخاب
سياسي است .آنها كه از جهاني شدن نئوليبرالي و گسترش عملكرد افسار گسيختۀ بازارهاي
سرمايه سود ميبرند از پذيرش مسئوليت بحران در اقتصاد جهاني سرباز ميزنند و در مقابل،
هرگونه تالش در جهت حمايت از مردم در مقابل اقتصاد قمارخانهاي مقاومت ميكنند .آنها از
حمايت ارتشي از متفكران و پژوهشگران مستقل برخوردارند .اكثر مقاالت منتشر شده از سوي
كارشناسان مستقل در واقع به صورت زيركانهاي از منافع گروههاي قدرتمند و ذينفوذ حمايت
ميكند .تأمين مالي ناكافي و حسابشدۀ دانشگاههاي دولتي در كشورهاي صنعتي ،توليد دانش
را به نحو فزايندهاي خصوصي كرده و در خدمت منافع گروههاي خاصي قرار داده است .اين
كارشناسان همچنان به نوشتن نسخههايي ادامه ميدهند كه بيمار را كشته و دكتر را ثروتمند كرده
است .نسخههايي مانند ايجاد انعطاف پذيري در بازار كار ،كاهش مالياتها ،كاستن از هزينه
دولت ،آزاد سازي بازار سرمايه و اعمال حداقل مقررات براي بازار سرمايه هنوز هم در دستور
كار اين گروه قرار دارد .گويي هيچ اتفاقي رخ نداده است .رونق ناشي از فعاليتهاي بازار
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سرمايه و شركتهاي بزرگ فرامليتي ،سرانجام به بحراني منجر ميشود كه مردم زحمتكش با
تحمل بيكاري بيشتر و مزذ كمتر ،كاهش هزينههاي عمومي و افزايش ماليات بر مصرف بايد
هزينه آن را بپردازند ...در اين راستا بحران اقتصادي خود فرصتي براي بازنگري دوباره به
سياستهاي اقتصادي و اجتماعي است .نظام كهن با شكست روبرو شده و اكنون زمان مناسبي
براي تفكري فراتر از كسب و كار هميشگي است .در عكسالعمل نسبت به بحران اقتصاد
جهاني ،اعمال سياستهايي ضروري است كه به تحقق اهدافي چون اشتغال كامل ،توزيع عادالنۀ
درآمد ،گسترش خدمات عمومي با كيفيت ،امنيت شغلي و سرمايهگذاريهاي بلند مدت براي
فعاليتهاي اقتصادي پايدار و حامي محيط زيست اولويت دهد .دستيابي به اين اهداف بدون
ماليات تصاعدي بر درآمد ،ماليات بر معامالت در بازارهاي سرمايه و اعمال مقررات شديد
كنترلكننده در بازارهاي مالي ،نظام تجاري توسعهگرا ،سياستهايي صنعتي سبز ،گسترش
پوشش مذاكرات دسته جمعي و اجراي دقيق قانون كار و نظام تأمين اجتماعي امكانپذير نيست.
براي چنين تحولي انديشههاي جديد ،چشماندازهاي اميدبخش و عزم سياسي الزم است .قدم
اول براي ساختن آيندهاي عادالنه ،شناخت علل بروز بحران است .گام بعدي ،طرح انديشههاي
نوين و غلبه بر ديدگاه اقتصادي-سياسي ارتدوكس است ( ».روزنامه شرق ،چهارشنبه  2مهر
سال نهم شمارۀ ) 2 1

شيوۀ تحليل
در چارچوب نظري اشاره كرديم كه تحليل گفتمان فركالف در سه سطح انجام ميشود:
توصيف ،تفسير و تبيين .ما در اين پژوهش با توجه به سؤاالت تحقيق و به تناسب نيازمان از
سطح تفسير و تبيين بهرۀ بيشتري بردهايم .در هر مرحله ما با تحليل سر و كار داريم اما ماهيت
آن در هر مرحله متفاوت است « تحليل در مرحله اول ،به برچسپدهي ويژگيهاي صوري متن
اكتفا ميكند و متن را به مثابه يك شي در نظر ميگيرد و در مرحله دوم ،تحليل گفتمان به تحليل
فرايندهاي شناختي شركتكنندگان و تعامل بين آنها ميپردازد .مرحله تبيين نيز ارتباط ميان
رويدادهاي اجتماعي(تعامالت) با ساختارهاي اجتماعي را بيان ميكند»(آقا گل زاده و غياثيان،
 .)2 42به طور كلي ،در چارچوب روششناسي فركالف ميتوان از ابزارهاي گوناگوني براي
تحليل استفاده كرد .ما در اين مقاله در سطح توصيف (مجموع ويژگيهاي صوري متن) از:
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ارزشهاي تجربي ،رابطهاي و بياني واژگان و دستور جمالت ،در سطح تفسير از نظم گفتماني و
ميان متني(ميان گفتماني) و در سطح تبيين از فرايندهاي نهادي و اجتماعي استفاده كردهايم .در
اينجا به جهت حجيم شدن مقاله و بخش روش از تشريح مستقيم عناصري از قبيل ارزشهاي
تجربي ،رابطهاي و بياني واژگان و دستور ،فرايندهاي نهادي و اجتماعي پرهيز ميكنيم و در
تحليل دادهها به آن ميپردازيم.

نتايج
مرحلۀ توصيف (تحليل ساختار زباني -تحليل سطح متن)
الف) كلمات واجد كدام ارزشهاي تجربي ،رابطهاي و بياني هستند؟
آن جنبه از ارزش تجربي كه بيش از همه در آثار فركالف مورد توجه واقع شده اين است كه
چگونه تفاوتهاي ايدئولوژيك بين متون در بازنماييهاي مختلفي كه از جهان ارائه ميدهند در
واژگان آنها رمزگذاري ميشود .روابط معنايي از جمله هممعنايي ،شمول معنايي و تضاد معنايي
از جمله ارزشهاي تجربي واژگان هستند .انعطاف بازار كار در مقابل امنيت شغلي يا اشتغال
كامل .مؤلف انعطاف بازار كار را كه به معناي ناامني و عدم اشتغال كامل است در گفتمان
نئوليبرال 2و امنيت شغلي و اشتغال كامل را كه ناسازگاري معنايي با واژه انعطاف بازار كار دارد
در گفتمان ضد آن قرار داده است .رقابت در مقابل با تعاون و همكاري ،رونق بازار سرمايه در
مقابل تحمل بيكاري و مزد كمتر از ديگر تضادهاي معنايي هستند كه در اين متن به چشم
ميخورد و بار ايدئولوژيك دارند .عبارتبندي افراطي نوع ديگري از ارزش تجربي در سطح
توصيف متن ميباشد كه در اين متن وجود دارد .عبارتهايي مانند :رشد بيسابقۀ سالح
كشتارهاي جمعي بازار سرمايه ،قلعۀ عظيمي از پول مجازي ،نسخههايي كه بيمار را كشته و
دكتر را ثروتمند كرده كه نويسنده چنين عبارتبندي افراطياي را در گفتمان نئوليبرال جاي داده،
كانون مبارزه ايدئولوژيك نويسنده با اين گفتمان است.
فركالف معتقد است تفاوت ميان انواع گفتمان به لحاظ ارزشهاي بياني كلمات با ديگر
كلمات به لحاظ ايدئولوژيك معنادار است .گوينده به بيان ارزشهاي خود از طريق طرحهاي
طبقهبندي ميپردازد كه تا حدودي نظامهاي ارزشيابي به حساب ميآيند و همچنين طرحهاي به
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 2براي آشنايي بيشتر با گفتمان نوليبرال رجوع كنيد به  :هاروي  ،2 42بورديو 2 48
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لحاظ ايدئولوژيك متضادي وجود دارند كه ارزشهاي متفاوت را در انواع گفتمانهاي مختلف
متجسم ميسازند (فركالف .)241 :2 89،در گفتمان نئوليبرال ،سياست انقباضي ،حجيم شدن
بازار سرمايه و پول مجازي ،ضديت با دولت رفاه ،كاهش هزينههاي عمومي ،انعطاف بازار كار،
رقابت ،آز اد سازي بازار سرمايه و اعمال حداقل مقررات براي بازار سرمايه ،عناصر منفي در
طرح طبقه بندي مرتبط با مقابله با بحران اقتصادي و اجتماعي تلقي شده است ،و نويسنده با بيان
اين ارزشهاي بياني منفي سعي دارد ارزشهاي متفاوتي در گفتمان ضدليبرالي مجسم كند.
ارزشهاي متفاوت در گفتمان مخالف عبارتاند از :سياست انبساطي ،دولت رفاه ،گسترش
خدمات عمومي ،امنيت شغلي و اشتغال كامل ،تنظيم و كنترل بازار سرمايه .نويسنده با بيان اين
ارزشهاي متفاوت هدف اقناعي دارد ،به اين معني كه خواننده را به سمت ارزشهاي بياني خود
جلب ميكند .ارزش رابطهاي خاصي در اين متن به چشم نيامد.

ب) ويژگيهاي دستوري واجد كدام ارزشهاي تجربي ،رابطهاي و بياني هستند؟
در اين قسمت از سطح تحليل متن در بيان ارزشهاي تجربي گرامري بر سه سؤال زير و پاسخ
به آن تمركز ميكنيم -2 :آيا كنشگري نامشخص است؟  -1آيا جمالت معلوم هستند يا مجهول؟
 نحوۀ استفاده از ما و شما يا ما و آنها چگونه است؟فركالف معتقد است در پردۀ ابهام پيچاندن كنشگري ميتواند انگيزۀ ايدئولوژيك داشته
باشد (فركالف .)249 :2 89 ،عبارت «آنها از حمايت ارتشي از متفكران و پژوهشگران مستقل
برخوردارند .اكثر مقاالت منتشر شده از سوي كارشناسان مستقل در واقع به صورت زيركانهاي
از منافع گروههاي قدرتمند و ذي نفوذ حمايت ميكنند ».نه فاعل دقيقاً مشخص است و نه
مفعول .به عبارت ديگر نويسنده با عبارت كلي و انتزاعي اكثر مقاالت منتشر شده ،سعي دارد
پژوهشهاي زيادي كه مؤلفهها و استراتژيهاي گفتمان نئوليبرال را در رشد اقتصادي و فائق
آمدن بر بحرانها كارآمد و راهگشا ميدانند زير سؤال ببرد و چنين تحقيقاتي را دور از واقع و
در خدمت ثروتمندان قلمداد كند .نمونۀ ديگر را ميتوان در همان جمالت آغازين متن يافت.
عبارت :پارادايم مسلط در  1سال گذشته كه  . . .با دنياي واقعي فاصله زيادي دارد ،را بر همين
اساس ميتوان تحليل كرد .استفاده از فاعل و مفعول غير جاندار در اينجا براي تحت تأثير
قراردادن مخاطب است .نويسنده سعي دارد با اين جملۀ انتزاعي و كلي كه فاعل و مفعول
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مشخص و واضحي ندارد خواننده را به سمت گفتمان خود ترغيب كند .در اين متن به
مجموعهاي از گزارههاي درست و غلط كه در وراي متن پنهان هستند و مبتني بر دو قطب ما و
آنها شكل گرفتهاند اشاره شده است .نويسنده شكلگيري بحران اقتصادي و اجتماعي ،فشار بر
اتحاديههاي كارگري ،بيكاري ،كاهش درآمد خانوادهها و خطر از دست رفتن انسجام اجتماعي
با رقابت پوچگرايانه را به آنها (گفتمان نوليبرال) نسبت ميدهد كه در مجموع گزارههايي هستند
كه از عملي كردن استراتژيهاي نادرست آنها به وجود آمدهاند .در مقابل ،ما (گفتمان ضد) قرار
دارد كه دالهاي اصلي آن عبارتاند از :اشتغال كامل ،امنيت شغلي ،همكاري ،بهادادن به
مذاكرات دستهجمعي و ...كه با به زير كشيده شدن آنها (گفتمان نوليبرال) محقق ميشود .وعدۀ
تحقق اين گزارههاي مطلوب را بهوسيلۀ ما(گفتمان ضد نوليبرال) را در آخر متن ميبينيم .در
شرايط كنوني ،بديهي فرض شده است كه شرط رسيدن به جامعهاي عادالنه بازنگري در
استراتژي و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي حاكم و تدوين چشماندازي است كه مبتني بر
واقعيت باشد و نويسنده همۀ اينها را به ماي پنهان نسبت ميدهد .بنابراين تحليل فوق نشان
ميدهد كه با استفاده از بررسي ويژگيهاي دستوري و تحليل متن و واژگان ميتوان به توصيفي
از يك رخداد ارتباطي دست يافت.
در الگوي سه مرحلهاي تحليل گفتمان فركالف «توصيف پيشفرض تفسير و تبيين قرار
دارد» (آقا گلزاده .)2 49 ،همانگونه كه در بخشهاي قبلي اشاره كرديم در توصيف به
ويژگيهاي صوري متن كه داراي ارزش تجربي ،رابطهاي و بياني هستند پرداخته ميشود .اما
تنها از طريق ويژگيهاي صوري متن نميتوان به تحليل كامل متن و ساختارهاي اجتماعي دست
يافت .در اين مقاله با توجه به مسئله و سؤال تحقيق و همچنين اجتناب از حجيم شدن مقاله ،از
تحليل بيشتر بعد توصيف خودداري كرده ،به ابعاد تفسير و تبيين ميپردازيم.

مرحلۀ تفسير (نظم گفتمان و ميان گفتماني)
فركالف از واژۀ تفسير براي ناميدن يك مرحله از مراحل تحليل گفتمان انتقادي استفاده كرده
است« .مرحلۀ تفسير هم فرايندهاي مشاركين گفتمان و هم تفسير متن را شامل ميشود»
(فركالف .)121 :2 89 ،فركالف در مرحله تفسير به دنبال بيان اين مطلب است كه مفسرين
چگونه بافت موقعيتي را تفسير ميكنند و چگونه اين تفسير نوع گفتمان مربوطه را مشخص
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ميكند .بهطوركلي ،فركالف در مرحله تفسير به بافت موقعيتي و نوع گفتمان و نظم گفتماني
اشاره ميكند(شكل شمارۀ .)1
در اين مرحله فركالف

سؤال اساس مطرح ميكند كه عبارتاند از :ماجرا چيست؟ چه

كساني درگير آن هستند؟ روابط ميان آنها چيست؟ و نقش زبان در اين خصوص چيست؟
(فركالف.)111 :2 89 ،
ماجرا چيست؟ ماجراي اصلي در رخداد ارتباطي انتخاب شده تخاصم و تضاد گفتمانها بر
سر عوامل ايجادكنندۀ بحران اقتصادي و اجتماعي اين روزهاست.
چه كساني درگير ماجرا هستند؟ در اين مقاله دو بافت موقعيتي وجود دارد كه دو
مشاركتكنندۀ عمده دارد .در يك طرف نويسنده و گفتمان ضد نوليبرال و در طرف ديگر
گفتمان نوليبرال قرار دارد كه در اين نمونه نويسنده كه در گفتمان ضد نوليبرال قرار دارد به
عنوان گوينده و گفتمان نوليبرال در مقام مخاطب و متهم قرار دارد.
روابط ميان آنها چيست؟ در اين مرحله ،روابط و مناسبات قدرت و فاصلۀ اجتماعي و ديگر
مواردي كه در موقعيت مورد نظر تعيين و تثبيت شدهاند ،مطرح ميشود .براي مثال گفتمان
نوليبرال به عنوان پارادايم مسلط در  1سال گذشته كه داراي قدرت سياسي و كارشناسي بوده
مطرح مي شود و فاصلۀ زيادي با واقعيت دارد و از نظر نويسنده بايد از قدرت به زير كشيده
شود و گفتمان ديگري به جاي آن قرار گيرد.
نقش زبان چيست؟ فركالف معتقد است از زبان به صورت ابزاري در جهت تحققبخشي
يك هدف گفتمان يا نهادي و اداري گسترده استفاده ميشود .در اينجا از زبان در قالب مقالۀ
روزنامه براي متهم كردن و مجرم شناختن گفتمان نوليبرال در شكل دادن به بحران اقتصادي و
اجتماعي اخير استفاده شده است.
به اعتقاد فركالف در بعد تفسير ،عالوهبر موضوعات فوق ،نظم گفتمان و ميان گفتماني كه
يك جنبه از نظم اجتماعي است اهميت دارد حائز اهميت دارد .بر اين اساس در بعد تفسير
تأكيد اين پژوهش بر نظم گفتمان و ميان گفتماني استوار است.
همانگونه كه بيان كرديم در نظم گفتماني مركز توجه به گفتمانهاي مختلفي است كه در
يك قلمرو بر سر تثبيت معنا در تخاصم و تضاد هستند .به عبارتي در تحليل نظم گفتماني هدف
آن است كه استراتژيها ،مفصل بنديها و چگونگي توزيع گفتمانها در يك يا چند متن مورد
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بررسي قرار گيرد .در مت فوق نيز آنچه كه در وهلۀ نخست به چشم ميخورد ،زير سؤال بردن
يك گفتمان ،استراتژيهاي آن و سوق دادن مخاطبين به گفتمان ديگر است.

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
پيامد و نتيجۀ گفتمان ج ديد ،در بعد داخلي هر كشوري توجه بيشتر به اقشار فرودست جامعه و
در بعد خارجي ،برقراري نظامي اقتصادي و اجتماعي مبتني بر تعاون و همكاري است .در ابتدا
الزم است مؤلفهها و استراتژيهاي دو گفتمان موجود در متن را شناسايي و بررسي كنيم.
نخست گفتمان نوليبرال است كه استراتژي و مرلفههاي آن عبارتاند از:
 -2افراطيگري در بازار سرمايه كه مؤلف آنرا به سالح كشتار جمعي تشبيه كرده است ،از
مهمترين استراتژيهاي گفتمان نئوليبرال است .بهزعم مؤلف اين استراتژي را ميتوان با عبارت
قلعه عظيمي از پول مجازي توضيح داد .نويسنده كه خود از گفتمان ضد نوليبرال طرفداري
ميكند ،اين حجيم شدن و فربه شدن بازار سرمايه و پول مجازي را عامل اصلي شكلگيري
بحران اقتصادي اجتماعي سالهاي اخير ميداند.
 -1مؤلفه ديگر گفتمان مسلط كه بهويژه در بحران اقتصادي و اجتماعي اخير ،پررنگ شده
است ،استحكام بودجه يا همان استراتژي كاهش بودجۀ دولت است .اين استراتژي كه
سياستمداران و دولتمردان كشورها تحت تأثير گفتمان نئوليبرال دنبال ميكنند ،از نظر نويسنده
استراتژي غير منصفانهاي است كه داراي اثرات نامطلوب اجتماعي است ،از جمله خطر از ميان
رفتن انسجام اجتماعي ،كاهش قدرت خريد مردم ،كسادي بلندمدت ،كاهش بودجۀ بهداشت و
درمان ،كاهش درآمد دوران بازنشستگي ،كاهش اشتغال و باالخره از ميان رفتن دولت رفاه.
 استراتژي ديگر گفتمان نئوليبرال در اين متن ،رقابت است .به زعم نويسنده گفتماننئوليبرال در وضعيت كنوني(بحران اقتصادي و اجتماعي) باز هم بر استراتژي رقابت تأكيد دارد.
از نظر متن استراتژي رقابت به معناي آن است كه كشورها و شركتها تالش ورزند تا با ايجاد
جنگ قيمتها ،سهم خود را در بازارهاي صادراتي افزايش دهند .نويسنده پيامدهاي اجتماعي
اين اصل را مخرب و زيانبار توصيف ميكند .كاهش شديد مزد ،كاهش ماليات بر درآمد،
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
مزيت محسوب ميشود .قطعاً تمامي كشورها نميتوانند مازاد تجاري داشته باشند و مازاد
تجاري يك كشور معادل كسري تجاري كشور ديگر است .بنابراين اين استراتژي ،نابرابري در
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
مسئوليت بروز بحران سرباز ميزنند.
 مؤلف استراتژيهاي ديگر گفتمان نئوليبرال را چنين برميشمرد :انعطافپذيري در بازاركار ،كاهش مالياتها ،كاستن از هزينههاي دولت ،آزادسازي بازار سرمايه .نويسنده با تعجب
مينويسد كه با وجود اين همه اتفاقات و حوادث اقتصادي و اجتماعي اخير ،هنوز صاحبنظران و
دولتمردان از چنين گزينهها و استراتژيهايي حمايت ميكنند ،درحاليكه اين استراتژيها به
اعتقاد نويسنده به بحراني منجر شده است كه مردم زحمتكش با تحمل بيكاري بيشتر و مزد
كمتر و افزايش ماليات بر مصرف بايد هزينههاي آن را بپردازند.
استراتژيهاي گفتمان متخاصم :نويسنده سعي دارد استراتژي گفتمان ضد نوليبرال را به
سمت و سوي بحثهاي اجتماعي بكشاند و منازعه را به نفع خود تمام كند .اين استراتژيها
عبارتانداز :افزايش دستمزدها و گسترش تأمين اجتماعي ،اشتغال كامل ،توزيع عادالنۀ درآمد و
امنيت شغلي.
ميان گفتمانيت :نكتۀ حائز اهميت ديگر در اين بخش اين است كه نويسنده از چه متن ميان
گفتماني در درون دو گفتمان اصلي استفاده كرده است .به عبارتي ،درون دو گفتمان اصلي متن،
چه گفتمانهاي مختلفي مفصلبندي شده و اين مفصلبندي و ميان گفتماني چگونه خواننده و
واقعيت را بازنمايي ميكند .گفتمان بورس كه سازندۀ هويت سرمايهدار است در درون گفتمان
نوليبرال قرار داده است .براي مثال ،اين گفتمان ويژگيهايي مانند محل تجمع سرمايۀ ثروتمندان،
محل تشكيل حباب ،محل توزيع نابرابر دارائيها و درنهايت محل و مسبب اصلي شروع بحران
دارد .اين عبارات به نحو فعالي يك هويت براي گفتمان بورس ميسازد .ويژگي اين هويت،
ضديت با فقرا و كارگران است كه براساس آن براي مهار بحرانها و كنترل اين هويت بايد آنرا
از طريق تدوين مقررات بيشتر تحت كنترل درآورد .گفتمان يا ميان گفتماني ديگري كه در درون
گفتمان نوليبرال قرار دارد ،گفتمان متفكران يا كارشناسان مستقل است .به اين ترتيب كه از نگاه
متن ،گفتمان نوليبرال با هويت علمي خود اعمال اقتدار ميكند و براي شكل دادن به اين هويت
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با پول و ثروت ،كارشناسان و متفكران را به خدمت ميگيرد .متن گفتمان غير واقعگرا را به
گفتمان نوليبرال نسبت ميدهد .بر اين اساس متن ادعاي معرفتي مشخصي را در قالب واقعيت
كه غير قابل خدشه است ،مطرح ميكند .جملۀ پارادايم مسلط در  1سال گذشته كه به كاهش
درآمد كارگران ،تشديد نابرابري ،عدم توازن ملي ،افزايش بدهي خانوارها و ...شده است ،با
دنياي واقعي فاصلۀ زيادي دارد ،ناظر به همين موضوع است .در جاي ديگر متن نيز ،چنين

ادعايي وجود دارد كه متن غير واقعگرا بودن را به گفتمان نوليبرال نسبت ميدهد .جمله نسخه-

هايي كه گفتمان نوليبرال تجويز ميكند ،مانند ايجاد انعطافپذيري در بازار كار ،كاهش مالياتها
و ....گويي هيچ اتفاقي رخ نداده است ،مدعاي همين مطلب است.
عناصر ديگري كه در اين ميان گفتمانيت در متن حضور دارند در قالب جدول شمارۀ  2بيان
شده است.
جدول شمارۀ  :انواع گفتمانهاي موجود در متن
گفتمانهاي اصلي

ميان گفتمانيت
گفتمان رقابت
ضد مذاكرات دسته
جمعي

گفتمان نوليبرال

گفتمان ضد
نوليبرال

ضد رفاه

عبارات تأييدي
مازاد تجاري ،صادرات بيشتر ،پرداخت يارانه به صادرات ،پائين
آوردن ارزش پول ملي ،كاهش ماليات بر درآمد
تشكلهاي كارگري در شرايط كنوني با چالشهاي بزرگي مواجه
هستند.
فعاليتهاي دولتي و در كل دولت رفاه هدف اصلي طرح استحكام
بودجه قرار گرفته است.

حامي سياستهاي
انقباضي
مقررات زدايي
گفتمان تعاون و
همكاري
گفتمان حامي تشكلها
حامي رفاه
حامي سياستهاي
انبساطي

تحقق اهدافي همچون  ...و گسترش مذاكرات دسته جمعي
گسترش چتر حمايتي تأمين اجتماعي
ايجاد فضايي براي افزايش مصرف خانوار و حذف ماليات بر
مصرف

تدوين مقررات بيشتر

كنترل ماهيت سوداگرانه بازارها

سياست كاستن از هزينههي عمومي ،استحكام بودجه
اعمال حداقل مقررات و آزاد سازي بازار سرمايه
حمايت از استراتژي ايجاد فضاي همكاري و تعاون
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مرحلۀ تبيين
فركالف در تبيي ن ،به دنبال بيان شالوده اجتماعي و نظريات اجتماعي است كه در شكلگيري
گفتمانها نقش دارند« .درحاليكه تفسير چگونگي بهره جستن از دانش زمينهاي در پردازش
گفتمان را مورد توجه قرار ميدهد ،تبيين به شالودۀ اجتماعي و تغييرات دانش زمينهاي و البته
بازتوليد آن در جريان كنش گفتماني ميپردازد»(فركالف .)1 1 :2 89 ،به عبارت ديگر ،هدف از
مرحلۀ تبيين ،توصيف گفتمان به عنوان بخشي از يك فرايند اجتماعي است .فركالف در توضيح
مرحلۀ تبييت مينويسد «تبيين گفتمان را به عنوان كنش اجتماعي توصيف ميكند و نشان
ميدهد كه چگونه ساختارهاي اجتماعي ،گفتمان را تعين ميبخشند .همچنين تبيين نشان ميدهد
كه گفتمانها چه تأثيرات بازتوليدي ميتوانند بر ساختارها بگذارند ،تأثيراتي كه منجر به حفظ يا
تغيير آن ساختار ميشوند»(فركالف .)1 1 :2 89 ،منظور فركالف از ساختارهاي اجتماعي
شكلدهندۀ گفتمان ،مناسبات قدرت است و هدف از فرايندهاي اجتماعي به مبارزات اجتماعي
مربوط است .بهطوركلي در تبيين محقق ،گفتمان را به عنوان جزئي از روند مبارزه اجتماعي در
مناسبات قدرت ميبيند .فركالف در مرحله تبيين اضافه ميكند كه «تأثيرات اجتماعي گفتمان و
عوامل اجتماعي تعيينكنندۀ گفتمان ميبايست در سه سطح اجتماعي ،نهادي و موقعيتي تحقيق و
بررسي شوند .بر اين اساس ما دو گفتمان اصلي متن را در سطوح نهادي و اجتماعي و در
چارچوب دو سؤال زير بررسي خواهيم كرد .
-

اين گفتمانها به كدام فرايندهاي نهادي تعلق دارند؟

-

اين گفتمانها به كدام فرايندهاي اجتماعي تعلق دارند؟

در پاسخ به پرسش اول بايد گفت كه چارچوب نهادي اين متن كه شامل دو گفتمان اصلي،
يعني نئوليبرال و گفتمان ضد آن است ،نسبتاً پيچيده و گسترده است .چراكه اقتصاد ،سياست و
جامعه در هم تنيده و هر كدام داراي نهادهاي متعددي هستند .به عبارت ديگر جان مايۀ اين متن
كه بيان عوامل شكلگيري بحران ،نتايج و راهحلهاي متصور در قالب دو گفتمان و نظريۀ
اجتماعي است ،محل تقاطع نهادهاي متعددي است كه هر كدام در اين ماجرا نقش دارند .نهاد
علمي و پژوهشي ،بورس ،شركتها ،اتحاديههاي كارگري ،نظام ماليات .بررسي مسيري كه
نويسنده در ميان مرزهاي نهادي طي كرده است تا يك گفتمان را از قدرت به زير بكشد ،مسئله
مهم و قابل تأملي است .فرايندهاي نهادي كه بهنحوي هر دو گفتمان به آنها تعلق دارد و
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بهنحوي منازعهبرانگيز است ،نهاد دانش است .منظور منازعهاي است كه بين شركتهاي
خصوصي و دانشگاههاي دولتي براي توليد دانش در زمينۀ اقتصاد وجود دارد .به عبارتي
نويسنده معتقد است ،شركتهاي خصوصي كه در اثر حاكميت گفتمان نوليبرال قدرت گرفتهاند
براي توجيه علمي استراتژيهاي اقتصادي و اجتماعيشان توليد دانش را خصوصي كرده و از
كارشناسان علمي به اصطالح مستقل در جهت تأمين منافع گروههاي خاص استفاده كردهاند .در
مقابل دانشگاههاي دولتي هستند كه به جهت مشكالت مالي قادر نيستند دانش اقتصادي و
اجتماعي ضد گفتمان نوليبرال را توليد كنند .در اينجا نويسنده معتقد است حجم دانش توليدشده
به نفع گفتمان مسلط  1سال گذشته(نوليبرال) در قوت و قدرت آن در برقراري نظم اقتصادي و
اجتماعي نيست بلكه حاكي از رابطه قدرت و دانش است.
گفتمان ضد نوليبرال به دنبال بيان همبستگي ميان خود و مردم طبقات غير سرمايهدار است و
اين كار را از طريق برقراي رابطه ميان گفتمان نوليبرال و مشكالت اقتصادي و اجتماعي عموم
مردم دنبال ميكند .از اين حيث ميتوان گفت كه نويسنده در خصوص برقراي اين روابط به
لحاظ ايدئولوژيك تعيينكننده است .اثرگذاري ايدئولوژيك نويسنده (گفتمان ضد نوليبرال) ناشي
از خالقيتي است كه به خرج داده و تركيببندي تازه اي از دو گفتمان ارائه كرده است ،به
نحوي كه عموم مردم با گفتمان ضد نوليبرال همراه ميشوند .متن با ارتباط ميان استراتژيهايي
چون شركت در مسابقه به سوي قهقرا ،كاهش بودجه خدمات عمومي(بهداشت و درمان و
آموزش) تضعيف اتحاديههاي كارگري ،بيكاري گسترده ،مزد كمتر مردم زحمتكش ،نابرابري در
توز يع درآمد ،تضعيف انسجام اجتماعي و گفتمان نوليبرال موجب تحكيم گفتمان ضد آن كه
نويسنده حامي آن است ،ميشود .اما اينكه گفتمان ضد نوليبرال تا چه حد ميتواند ويژگيهايي
كه ادعا ميكند همچون امنيت شغلي و اشتغال كامل ،توزيع عادالنه درآمد ،گسترش خدمات
عمومي و ...را محقق سازد ،محل بحث است .در خصوص هويت اجتماعي مردم ،نويسنده
توانسته است در اين رخداد ارتباطي شالودۀ اجتماعي براي مردم با اشتغال و رفاه كامل كه از آن
طرفداري ميكند ،بنا سازد.
پاسخ به پرسش دوم؛ اين دو گفتمان بخشي از فرايند اجتماعي است .يعني منازعه ميان
گروه سرمايهدار و طبقۀ كارگر يا تضاد ميان فرادستان و فرودستان جامعه .مناسبات سرمايهداري
در جامعه امروز ،قدرت مسلط (سرمايهدار و دولت) بر ساير گروههاي اجتماعي اعمال سلطۀ
سياسي و اقتصادي ميكند .در نتيجه رابطه ميان قدرتمندان و فرادستان با عموم مردم از نوع
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مناسبات سلطهگرايانه و اقتدارآميز است .در اين ميان كه بحران اقتصادي و اجتماعي حاكم شده
است شاهد اعتراضهاي شديد گروههاي رنجديده و كم درآمد براي تعقيب خواستههاي خود
در درون مناسبات سرمايهداري هستيم .در بحران سال  ،1114بيشتر متفكران ،كارشناسان و
سياستمداران آنرا امري زودگذر كه با تنظيم بهتر بازار يا كاهش دخالت دولت رفع ميشود،
قلمداد كردند حال كه دوباره بحران اقتصادي و اجتماعي در درون كشورهاي سرمايهداري ظاهر
شده است ما با مسئلهاي مهم كه ريشه در ساختارها و فرايندهاي اجتماعي نظام سرمايهداري
دارد ،مواجه هستيم .مشكالت ريشهدار و ساختاري باعث سرخوردگي قشر عظيمي از مردم شده
است .همه اين مردم نگران و عصباني از آيندۀ اقتصادي و اجتماعي خود و نزديكانشان هستند.
اين افراد اعتقاد دارند كه حرص و طمع سرمايهداران ،بانكداران و صاحبان سهام در بازار كسب
و كار از جمله بازار مالي ،بحراني را به وجود آورده است كه مردم را بدون يار و ياور رها كرده
است .سياستمدارن نيز به جاي آنكه نگران مردم جامعه باشند ،دلواپس كسري بودجه و بدهي-
هايشان هستند كه در اين ميان سياست استحكام بودجه را در پيش ميگيرد و كمدرآمدان و
كارگران بيشترين درد و رنج را متحمل ميشوند .حال بايد ببينيم كه نظريۀ اجتماعياي كه
مدافعان بازار از آن حمايت ميكنند و تحت عنوان گفتمان نوليبرال مطرح شده است چه پاسخي
به اين واقعيت دارد؟ بهطور اطمينان اين نظريه اجتماعي بنا به فلسفه وجودياش در وهلۀ اول
دولت را مقصر ميداند كه با دخالت در بازار ،اين اختالل و بحران را رقم زده است .اين در
حالي است كه نظريۀ اجتماعي مخالف بر اين اعتقاد است كه دولت در بحرانهاي اخير از
ماليات عموم مردم ،بازار سرمايه را نجات داده است و از خدمات عمومي وهزينههاي بخش
بهداشت و درمان كاسته است .نظريه اجتماعي بازار براي حل اين بحران ،همانگونه كه در متن
به صراحت وجود دارد ،خواهان مقرراتزدايي بيشتر و فراهم آوردن زمينه مطلوب و انگيزه
براي گروه سرماي دار براي سرمايهگذاري و در نتيجه توليد درآمد و اشتغال است وگرنه ركود و
بحران ادامه مييابد .در اينجا هم نظريه اجتماعي بازار و مخالفين آن انگشت اتهام را متوجه
دولت ميكنند .نظريه اجتماعي بازار دولت را به دليل اختالل در بازار از طريق تنظيم مقررات و
افزايش هزينه جاري كه در نهايت منجر به كسري بودجه ميشود و نظريۀ اجتماعي دولت را به
دليل پيوند با گروه سرمايهدار و در پيش گرفتن استراتژي استحكام بودجه به جاي مالياتگيري
از سرمايهدار مورد نقد قرار ميدهند .جهان واقعي در كش و قوس دو نظريۀ اجتماعي قرار دارد
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و در اين ميان نميدانيم كه از ماليات سرمايهداران بكاهيم يا بر آن بيفزاييم .براي تحت پوشش
قرار دادن كسري بودجه ،دولت بيشتر استقراض كند يا با رياضت مالي ،بدهيهايش را پرداخت
كند .نظريه اجتماعي بازار كسب سودهاي مفرط سرمايهگذار از طريق قدرت خصوصي زياده از
حد را الزمه رشد اقتصادي و رفاه جامعه ميداند .اين در حالي است كه خطرات مهم و
ناماليمات زندگي براي قشر عظيمي از مردم و تضمين امنيت معيشت هدف مشخص جوامع
سرمايهداري نيست.

بحث و نتيجهگيري
با كمك نظريه فركالف ميتوان پركتيسهاي گفتماني و نظريههاي كالن اجتماعي را كه در توليد
متن نقش دارند شناسايي كرد و به آگاهي زباني انتقادي دست يافت .رويكرد تحليل گفتمان
انتقادي(فركالف) با فراهم كردن تحليل دقيق و مفصل متن توليد شده به ما نشان ميدهد كه
چگونه يك رخداد ارتباطي(مقاله روزنامه) در خدمت گفتمان حاكم يا ضد آن قرار ميگيرد .در
حقيقت هر متني از جمله متن مورد پژوهش اين مقاله تحت تأثير گفتمانهاي مختلف و متضاد،
ساختار اجتماعي حاكم بر جامعه را بازتاب ميكند .بر اين اساس متن از هر نوعي كه باشد در
دايره قدرت براي حفظ نظم موجود يا واژگوني آن توليد ميشود .به اين ترتيب است كه بايد
متن را در ساختار اجتماعي وسيعتر قرار داد و نشان داد كه متون براي توليد و برجسته كردن
چه گفتمان و براي به حاشيه راندن چه گفتمانهاي ديگري توليد شدهاند.
در اين پژوهش سعي كرديم نشان دهيم افراد زمانيكه يك متن را در قلمروي مشخصي
مانند بحران اقتصادي و اجتماعي اخير ،مصرف ميكنند بايد از پركتيسهاي گفتماني در متن،
ساختارهاي اجتماعي كه اين گفتمانها بهوسيله آنها شكل گرفتهاند و در شكل دادن به آنها
شركت دارند ،شناخت كسب كنند.
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