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 چکیده
تا  1385است که از سال « های فرهنگی و سیاسی شهرداری تهرانتحلیل گفتمان انتقادی پیام»این مقاله درصدد 

اند. هدف کلی شناخت این گفتمان است، بنابراین، فرایند خورشیدی بر روی بیلبوردهای شهری انتشار یافته 1395
های مرکزی، شناور و بر اساس روش تحلیل گفتمان الکال و موفه انجام یافت. شناخت دال مطالعۀ کیفی آن

های گفتمانی رقیب بکار سازی مؤلفهراندن و غیریتشده شهرداری تهران که برای به حاشیهبندیهای مفصلوقت
طرح گرافیکی از  نمونه 25د مند تعدااند. محقق با انتخاب هدفها و اهداف این تحقیقعنوان پرسشبرده است به

میان جامعۀ آماری و نیز تحلیل جداگانۀ هر یک از آنها، به اشباع نظری رسید. روش تحقیق، بر اساس روش کیفی 
گر آن است داد این پژوهش بیانتحلیل گفتمان منطبق بر رویکرد پساساختارگرایی الکال و موفه است. نتایج و برون

مدیریت »های شناور در محور و کانون گفتمان این نهاد قرار گرفته است. دال« یمداروالیت»که؛ دال مرکزی 
بندی گفتمان شهرداری ، با پیوند به پیرامون و حول کانون مرکزی، مفصل«ستیزیغرب»و « روحانیت»، «جهادی

های گفتمان لفهسازی مؤاند. همچنین از طریق برجستهرا، تشکیل داده« گراییاصول»تهران با خاستگاه گفتمان 
فهم است که هدف پنهان آن، ها قابلهای پنهان این پیامبندی رقیب، از الیههای مفصلراندن دالخودی و به حاشیه

 گرایی و نیز دستیابی به قدرت سیاسی شهردار تهران است. هژمونی فرهنگی و ایدئولوژی گفتمان اصول
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 مقدمه

ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال سپهر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به
در این دگرگونی، نقش رسانه  و  ، جامعه را با تغییرات و تحوالت وسیعی روبرو ساخته است و1357

که  ،«1لوهانمارشال مک» سو، مطابق نظرزیرا از یک ه انگاشت.توان نادیدرا نمی آورد آنره
« های ارتباطینظام»و عامل اساسی تحوالت تاریخی و اجتماعی را « 2رسانه، پیام است»گوید: می
اساس  ؛ و از سوی دیگر، بر(58: 1377لوهان، مارشال، )مکداند در انتقال پیام می« نوع رسانه»و 

)ربیعی و احمدزاده، نامور، « چیز معناداری خارج از گفتمان وجود ندارد.هیچ»گوید: نظر هال که می
رو های مفهومی و گفتمانی روبه(؛ با پدیدة نوین بازنمایی تولید معنا از طریق چارچوب45: 1387

هستیم که در رابطه با مسئله این پژوهش، نیازمند مطالعه و بررسی است. نفوذ و رواج 
شناسی و نقد ادبی و فلسفی قرار شناسی، زبانروی جامعههایی را پیشفرضپساساختارگرایی پیش

و دیگری؛ « بنیادگرایانه»و « گرایانهذات»، «گرایانهکل»داده است: یکی، رد و نفی مفاهیم 
(. مطابق این رویکرد، یکی از این 101: 1384ها با معنایی متفاوت )رحمانی، شدن سوژهمطرح

بخش جهان بیرونی گفتمان است که معنابخش و انتظام« زبان»ساز، هویتهای عناصر و مؤلفه
رغم رویکرد ساختارگرایی که حقیقت را در پس یا شود. بهتلقی می« قدرت»است و به همین دلیل، 

کند، این پساساختارگرایی است که با کنکاشی فراتر از آن، در پی رابطۀ میان متن جستجو میدرون
های پنهان آن است. همچنین با رویکرد پساساختارگرایی و نقد هان بیرونی( و الیهمتن و خواننده )ج

است که در جایگاه و منزلتی برتر قرار « دال»یابد و این تنزل می« مدلول»شناسی سوسور، زبان
(. این 102: 1384شود؛ )رحمانی، از نسبت و ارتباط واژگان با یکدیگر حاصل می« معنا»گیرد و می

سازی و معنابخشی و تبدیل انسان به سوژه، همان قدرت پنهانی است که در گفتمان نهفته هویت
ها، باورها، بخشیدن به هویت ملی، ارزش در شکل« 3برساخت گفتمانی»به عبارت دیگر، است. 
های جمعی و پیامدهای آن، های معنایی توسط رسانههای تثبیت داللتهای اجتماعی و روشکنش

شدن دانش تخصصی گذار است. با بررسی چگونگی برساختهنی و قدرت، بسیار تأثیرهمچون هژمو
توان گیرد، میها قرار میها و نیز تعارض موجود در محتوایی که مورد استفاده مخاطبان رسانهرسانه

های پژوهش»های گوناگون پی برد. قابل فهم است که در این مقاله به کشمکش میان گفتمان
های هنجاری که از منظر آن بندی دیدگاهوتحلیل مناسبات قدرت در جامعه و صورتجزیهانتقادی، ت

 

1. M. Mcluhan  

2. The Medium is the Message 

3. Discoursive Construction   
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: 1389)یورگنسن و فیلیپس، « نگاهی به امکان تغییر اجتماعی، این روابط را نقد کردبتوان با نیم
های معنایی ها برای برساخت داللتهای همیشگی گفتمانکشمکش (، از اهمیت برخوردار است.19

توان به پایان برای بکارگیری ابزارهایی که توسط آن میهای گفتمانی، تالشی است بیژهو سو
های جمعی یکی از ابزارهای اصلی در دادن گفتمان دست زد. رسانهکردن و طبیعی جلوههژمونیک

 رو گفتمان و رسانهشوند، ازاینو باورپذیری امر گفتمانی محسوب می رساندن به توسیع، توافقیاری
 آیند.شمار میاز ارکان مهم این تحقیق به

بر  دهد.به منطق قدرت اهمیت اساسی می «2موفهشنتال »و  «1الکالارنستو »نظریۀ گفتمان 
بندی ، مفصل«سازیغیریت»کنند بر اساس منطق تخاصم و ها همواره سعی میاین اساس، گفتمان

ن زمینۀ مقاومت و تصلب در برابر گفتمانساهای رقیب شکل دهند و بدینخود را در برابر گفتمان
سازی با گیرد. اگر گفتمانی نتواند در برابر چالش ایجادشده به همسانهای رقیب برای آنها شکل می

بندی خود به استخدام درآورد، برای آن بپردازد و خود جذب آن شود یا مفاهیمی را از آن در مفصل
(. گفتمانی که به تعبیر فوکو 66: 1392فوکو، میشل، مقاومت و مقابله با آن تالش خواهد کرد )

قواعد پدیداری و نیز شرایط  ورسد یک سرمایه متناهی، محدود، مطلوب و مفید به نظر می»
ای که درنتیجه از همان بدو وجود، پرسش قدرت را پیش تخصیص و کاربست خود را دارد؛ سرمایه

لویی (. »177: 1392)فوکو، میشل، « سیاسی استای که ماهیتاً موضوع یک نبرد کشد، سرمایهمی
ها ها و حاکمیتدولت»گوید: ها نقش و اهمیت فراوانی قائل است میکه برای کنش سوژه« 3آلتوسر

خود نیز که در  5های ایدئولوژیک، بلکه از طریق دستگاه4گرهای سرکوبتنها از طریق دستگاهنه
برخی نهادها آگاه  (.40: 1389)یورگنسن و فیلیپس، « دننکاند، عمل مینهادهای حاکمیتی جا گرفته

عنوان نهادی یا ناآگاه از این تعریف، در چنین جایگاهی قرار دارند. مدیریت شهری تهران نیز که به
است، با همین کارکرد و شیوة القای ایدئولوژی  ، موردمطالعه«گرسرکوب»و نه « سازایدئولوژی»

 هاست. تماعی سوژهموردنظر، در پی برساخت اج
های سیاسی کشور و تقابل آنها بندیاندازی دیگر، چگونگی ارتباط و تعامل جناحاز منظر و چشم

های سیاسی حزبها و شبهبا یکدیگر نیز بخش مهمی از بیان مسئله است. رقابت سیاسی میان گروه
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و « گراییاصول»در قلمرو زمانی و مکانی این تحقیق، بر مدار و محور اصلی دو گفتمان 
ای که خود شهری با استفاده از رسانهرو، مدیریت کالندر جریان بوده است. ازاین« طلبیاصالح»
تواند با تولید معنا و مفهوم و انتشار و نسوج آن میان جامعۀ ساز است، میعنوان ابزاری ایدئولوژیبه

های مرکزی و شناور، گفتمان «دال»بندی و مفصل« هاوقته»سازی کند و با جذب شهری، غیریت
و « فرهنگی»ها و دیپلماسی «پیام»ای که حایز اهمیت است ویژگی این جدیدی ایجاد کند. نکته

پیامی که »زمانی موردمطالعه است. و کاربست آنها در شهرداری تهران در طول بازة « سیاسی»
د تغییر ساختارهای فرهنگی، شود و درصدتنها بر پایۀ شناخت، که بر اساس قدرت هم مبادله مینه

(. 131: 1385)بشیر، « سازی فکری و رفتاری استاجتماعی و سیاسی و برقراری نوعی از همسان
عنوان یک نهاد برخوردار از قدرت آید که آیا شهرداری تهران بهاین پرسش پیش می بنابراین،

های فرهنگی ید آن در عرصهاقتصادی و راهبردی در حاکمیت، درصدد توسعۀ فزایندة قدرت و بازتول
 و سیاسی نیز هست؟ 

بنابراین ازآنجاکه رویکرد این تحقیق پساساختارگرایانه است و مبحث گفتمان اهمیت دارد، 
های فرهنگی و سیاسی ها و پیامشهرداری تهران از طریق طرح تحلیل گفتمانهدف از این تحقیق، 

توجه به خورشیدی است.  1395تا  1385 هایمنتشرشده بر روی بیلبوردهای شهری، بین سال
، «طرد»، «سازیغیریت»، «های شناوردال»، «دال مرکزی»مفاهیم اصلی گفتمان ازجمله 

در ذیل روش و نظریۀ « ارزی و منطق تفاوتزنجیرة هم»و « بندیمفصل»و « سازیبرجسته»
شود این است که: از هایی که مطرح میآید. پرسشالکال و موفه برای تحقق این هدف بکار می

ها، چه ، گفتمان شهرداری تهران در تعامل یا تقابل با گفتمان حاکم بر دولت1395تا  1385سال 
خواهد به هژمونی ایدئولوژی و قدرت بندی داشته و چه تحوالتی را ایجاد کرده است؟ آیا میمفصل

 سیاسی دست یابد؟ 
 

 چارچوب نظری و مفهومی

و  2واژة فرانسوی دیسکورسه از گردد،برمی میالدی 14قرن  به نآ سابقه که 1واژة گفتمان
معنی  به 4دیسکورر یونانی و از واژه گفتار محاوره، وگو،معنی گفت به 3التین دیسکورسس

 

1. Discourse 

2. Discourse 

3. Discourses 

4. Discurrer-Discursum 
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معنا و مفهوم  (.9 :1385)بشیر،  ورزیدن و غیره گرفته شده است از، تعلل سرباززدن رفتن،طفره
های اجتماعی و کشف ی قابل رؤیت زبان و رسیدن به زمینههافراتر از صورت»تحلیل گفتمان 

( و روش نوینی برای پژوهش در 107: 1383است )فاضلی، « رابطۀ زبان و فرایندهای اجتماعی
شده که برای شناخت پیام و معنای بکاررفته در آنها کاربرد یافته های ارتباطی در نظر گرفته متن

شناسان به این گفتۀ که بسیاری از زبانشناسی بوده است، چنانندار زبااست. این روش در آغاز وام
مفهوم و معنا در دل کلمات نهفته نیست بلکه معنا در »گوید: کنند که میمالوینسکی استناد می

ها اوضاع و احوال اجتماعی، وضع ادای کلمات، ساختمان جمله، اثر کلمات مجاور بر یکدیگر و ده
 دو در ریشه الکال گفتمان پساساختارگرایانه نظریۀ (.7: 1391کبریان، عامل دیگر مبتنی است )ا

 نظریۀ طرح زمینۀ به ترتیب که دارد سوسوری شناسیزبان و مارکسیسم یعنی ساختارگرایی سنت

 (.341: 1388سازند )کسرایی، می فراهم را معنایی نظریۀ و اجتماعی
. نقطه وجـود دارد 2و حکم 1سـی طـرددو مفهوم مهـم و اسا ،«گفتمان»در تعریف و معنای 

روال کـه اسـت نهفتـه طـرد مفهـوم همین در قدرت، و دانش عطف مباحث فوکو در باب روابط
 آن ترجیح و قدرت روابط با آنها خوردن پیوند طریق از غالب، دادن گفتمان برتـری و حـاکم هـای

 که شودمی تبدیل حکم یک به زمانی گزارة یک» او، پذیرد. همچنین از دیدگاهمی صورت گفتمان
 باشد: داشته ویژگی چند

 خود کذب صـدق و معیارهای و یافته معنا گفتمانی بندیصورت یک در دیگر، احکام کنار در  .1
 است؛ داشته خود با را

 است؛کرارپذیر و دامنۀ گسترش آن در سطح جامعه باال ت  .2

 (.120: 1390زاده،)صالحی« تاسدارای پیامدهای اجتماعی جدی  أیید یا انکار آنت .3

دهد که قدرت و دانش و پیوند قدرت با گفتمان، نشان می یفوکو با تئوریزه کردن رابطه 
وگوهای دیگر را از میدان خارج گیرند و گفتوگوها پیرامون مسائل خاص شکل میگفتچگونه 

گفتمانی را تحت انقیاد در های مثابۀ قدرت که مولد و بازدارنده است، سوژهکنند. گفتمان بهمی
خود را مفهومی اساسی در نظریۀ « قدرت»دار نظریۀ فوکو هستند، الکال و موفه نیز که وامآورد. می
به بیان دانند. قدرت گفتمانی وابسته می و اجتماعی را به سیاسی دانند و پیروزی در منازعاتمی

 بیشتری برای قدرت که رسدی میپیروز به گفتمانی اجتماعی، سیاسی ـ در منازعاتدیگر، 

 

1. Exclusion      

2. Statement 
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 در یک گفتمان توانایی میزان از قدرت، برخاسته این» داشته باشد. البته خود کردن هژمونیک

(. 1390)مقدمی، « است رقیب معنایی نظام راندنبه حاشیه و خود معنایی نظام کردنبرجسته
 بندیمفصلکه از طریق  یمعنای کردن یک نظامتثبیت و هژمونیک سازی روشی است برایگفتمان

 گیرد. شکل می دال حول یک نشانه و ذهنی، چینش و
شناختی را دارد. تحلیل گفتمان انتقادی، نوعی پژوهش گفتمانی است که بیشترین وجه جامعه

آید، در درجۀ اول به مسألۀ سوءاستفاده از قدرت، سلطه، برمی« انتقادی»همچنان که از لفظ 
گرایانه، پردازد. این دیدگاه با گرایشی سازهمقاومت در برابر قدرت در متون می نابرابری و بازتولید و

های زبان ها در چارچوب زبان، کشف خصایص ایدئولوژیک و سیاسی کاربستشدن هویتبه ساخته
 که است این ویژگی گفتمان الکال و موفه (.88: 1383و بازتولید روابط قدرت توجه دارد )فاضلی، 

 ابزار این از و کشیده اجتماع و سیاست به عالم شناسیحوزة زبان از را انتقادی انگفتم تحلیل

 الکال و فوکو گفتمان تحلیل مشترک نقطۀ اند.برده بهره های اجتماعیتحلیل برای نیرومند

در  را اجتماعی حیات هایعرصه گفتمان تمام که طوریبه است؛ زبان به نسبت گفتمان عمومیت
 گفتمان این رویکرد در دهد.شکل می را اجتماعی و فردی کارگزاران رفتار و هانذه و نورددمی

به بیان دیگر، تحلیل (. 152: 1384دارد )سلطانی،  اجتماعی نظام تمام گستردگی به وسعتی
های کیفی و هاست و همانند سایر روشگشا برای درک پدیدهمنزلۀ نظریه و روشی راهگفتمان به

گنجد. مطابق نظر رابرت کاکس، این رهیافت برخالف دی در رهیافت انتقادی میهای انتقانظریه
 1های آنی در چارچوب نظری خود به تبیینحلالمسائلی، که برای دستیابی به راههای حلروش

حل مسئله نیست، بلکه در مرحلۀ تأکید دارد. هدف تحلیل گفتمان یافتن راه 2معتقدند، بر درک
دست دهد و در گیری گفتمان بهتا درک روشنی از شرایط و چگونگی شکلکند نخست تالش می

 مراحل بعدی، زمینۀ شناخت رابطۀ آن گفتمان با عناصر و نیروهای اجتماعی را فراهم سازد.

منظور ساختاربخشیدن به رو هستیم، بازنمایی یک گفتمان بههمچنین با بازنمایی گفتمان روبه
کند، مفهومی که الکال و موفه را به مفهوم هژمونی رهنمون می معنا در درون یک قلمرو خاص،

داند که بدون مراجع زور و سلطه و هژمونی را اتفاق نظری می توسط گرامشی معرفی شد. گرامشی
گیرند، با آید. البته الکال و موفه از هژمونی گرامشی فاصله میدست میبندی بهاز طریق مفصل

های گرامشی برخالف الکال و شود، اما سوژهسوژة سیاسی تلقی می که سوژة گرامشی یکوجود آن

 

1. Explaning 

2. Undersatanding 
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شده تعلق دارند و هم، خصلت هژمونی در الکال و موفه، موفه، هم به طبقۀ خاص و از پیش تعیین
)سخنورانه( است، همان چیزی که کارکرد رسانه  1ای( وکاتاکرتیسالیک خصلت ریتوریکال )خطابه

ازآنجاکه، (. بنابراین 1395سازد )تربتی، یک نسبت گفتمانی ضروری میعنوان و نسبت رسانه را به
ها نیز تحت تأثیر شود و هویت سوژهها تقویت مییابی سوژهها به کمک عمل هویتهویت گفتمان»

: 1384)سلطانی، « شودها به آنها تحمیل میای است که از طریق گفتمانگیهای سوژهموقعیت
هاست که پیامد آن، ساز مناسبات قدرت و هژمونی ایدئولوژی میان گفتمانه(، این پدیده، زمین112

 کشمکش گفتمانی و تخاصم آنها با یکدیگر خواهد بود.
 

 های گفتمانی الکال و موفهمفاهیم و مؤلفه

کنندة بخش و تعیینبنابر اعتقاد الکال و موفه، هیچ چیز بنیادینی وجود ندارد که عامل هویت
بندی هویت طور کلی از دیدگاه آنها، هویت ارتباطی است و در عمل مفصلاشد. بهچیزهای دیگر ب

کند تا هویت آن شود و عملی است که ارتباطی میان عناصر برقرار میها، تعدیل یا تعریف مینشانه
عناصر اصالح شود یا تغییر کند. ازنظر آنها هر مؤلفه وقتی در درون یک گفتمان قرار گیرد، بعد یا 

 ,Laclua & Mouffe)بندی نشده باشد، عنصر نام دارد ته و اگر در درون هیچ گفتمانی مفصلوق

ای که مواضع مبتنی بر تفاوت که همان بعد یا شدهکننده و برساختمرکز منسجم .(105 :2001
گاه گویند. به بیان دیگر هر دهد، دال مرکزی یا نقاط گرهاند را اطراف خود سامان موقت میوقته

ها، برساخت یک مرکز را کردن تفاوتگفتمان، تالشی است برای تعیین قلمرو گفتمانی تا با متوقف
 :Laclua & Mouffe, 2001)نامند. گاهی میفراهم سازد. آنها این نقاط گفتمانی را نقاط گره

گانه های گفتمانی، هریک از آنها جدالذا بنا برضرورت شناخت و درک بهتر مفاهیم و مؤلفه .(112
 شوند:تشریح می

 

در کند که ای ایجاد میشود که میان عناصر مختلف رابطهبه هر کرداری اتالق می ؛2بندیمفصل
کلیتی را که در نتیجۀ کردار  .کندبندی تغییر میآن، هویت آنها درنتیجه این کردار مفصل

نیز در کتاب  (. فوکو171: 1392نامیم )الکالو و موفه، شود، گفتمان میبندی میمفصل
ای از احکام را تا زمانی که متعلق به گوید: مجموعهشناسی دانش در تعریف گفتمان میدیرینه
نامیم. گفتمان متشکل از تعداد محدودی احکام بندی گفتمانی مشترکی نباشند، گفتمان میمفصل

 

1. Catachertical 

2. Articulation 
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بنا بر (. 117: 1392ای از شرایط وجودی را تعریف کرد )فوکو، توان برای آنها مجموعهاست که می
 جدید، مجموعۀ گرفتن در قرار با که از عناصری از تلفیقی است عبارت بندیتعریف دیگر، مفصل

الکالو و موفه هر عملی را که بین عناصر  (.56: 1389یابند )فیلیپس و یورگنسن، می تازه هویتی
نامند. به بیان ندی میبطوری که به تغییر هویت عناصر منجر شود، مفصلکند، بهرابطه برقرار 

شود. )کسرایی و بندی شده، ثبات معنایی حاصل میبا هژمونیک شدن نظام معنایی مفصلدیگر، 

 (.1388 ،پوزش شیرازی

-چارچوب در که هستند حقیقی یا انتزاعی نماهایی و عبارات مفاهیم، اشخاص، دال؛ 1مدلول و دال

 داللت آن بر دال یک که مصداقی و معنا کنند.می داللت خاص معانی بر خاص، گفتمانی های

 آن مدلول بیان، آزادی و دال منتقد مطبوعات تکثر مثال، برای شود.می نامیده« مدلول»کند، می

  (.343: 1388)کسرایی، است 
های دیگر یابند و دالها حول آن نظم میها و نشانهنشانه ممتازی است و سایر دال؛ 2دال مرکزی

و  نقطۀ ثقل( 91: 1393کنند )دهقانی، عطایی، ز دال مرکزی اخذ میمعنای خودشان را ا
 معنا نسبی تثبیت طریق از را یک گفتمان ظهور ،موفه و الکالاست.  هادال بخش همۀانسجام

های درون یک گفتمان، حول یک دال مرکزی دانند و معنای نشانهمی خاص هایگاهگره حول
 (.77: 1394، شود )سلطانیطور جزئی تثبیت میبه

های مختلف نظریۀ تحلیل گفتمان الکالو و موفه برای عناصری که پذیرای توصیف؛ 3شناور دال
کنند در های رقیب تالش میدرواقع گفتمانکند و های شناور استفاده میهستند، از اصطالح دال

د. )دهقانی، شان ثبت کننهای شناور را حول دال مرکزی گفتماندار معنای دالکشمکشی دنباله
های مختلف برای معنادادن به آنها به شیوة هایی هستند که گفتماننشانه. (91: 1393عطایی، 

ها بر گفتمان و است غیرثابت و شناور آن مدلول که دالی استکنند. خودشان با همدیگر مبارزه می
های مدلول نآ به خویش مدلولبا الحاق  دارند سعی آن با متناسب و خود معنایی نظام اساس

 (.99: 1390برانند )مقدمی،  حاشیه به را دیگر )رقیب(

اند. الکال و موفه مفهوم ساختاربندی گفتمانی را با معرفی مفهوم دال تهی، بسط داده؛ 4دال خالی

کنند تا این عدم در نظریۀ گفتمان، عرصۀ اجتماعی هرگز بسته نیست و کردارهای سیاسی سعی می

 

1. Signifer & Signified 

2. Nodal Point 

3. Floating Signifier 

4. Empty Signifier 
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اگرچه تمامیت و کلیت اجتماعی هرگز غیرقابل دسترس نیست. ضرورتش را  انجماد را رفع کنند.
 (.55: 1392توان نادیده گرفت )قجری و نظری، گاه نمیهیچ

 پساساختارگرایانه رویکرد اتخاذ با و موفه الکالمدلول؛  و دال رابطۀ بودن اختیاری و غیرثابت

 فراهم گفتمان در معنایی چندگونگی و امابه برای را زمینه و مدلول، دال به رابطۀ نسبت دریدا

: 1384باشد )سلطانی،  داشته گوناگون هایمختلف مدلول هایدوره تواند درمی دال یک سازند.می
73). 

ها را تا زمانی که هنوز معنایشان در درون ها و نشانهالکال و موفه دالها؛ لحظه یا هاوقته ،عناصر
خوانند. عناصری که معنایشان در می« 1عنصر»چندگانه هستند  گفتمان تثبیت نشده و دارای معنای

شوند. بر این تبدیل می« 2دقیقه»بندی تثبیت شده باشد به درون گفتمان و توسط عمل مفصل
شده، عناصر را به ها به یک معنای تثبیتکند با کاهش چندمعنایی دالاساس گفتمان تالش می

شود یق از طریق تثبیت نسبی معنا حول دال مرکزی میسر میدقایق تبدیل کند. تبدیل آنها به دقا
 یک درون در که هستند شناوری هایبه بیان دیگر، عناصر دال( 183: 1392)الکال و موفه، 

 گفتمان بندیمفصل از بریده و ایزوله در یک حوزة نسبتاً و طرد آن از بلکه اندنگرفته جای گفتمان

 در که اندهاییدال هاگونگی قرار دارد. لحظهگفتمان درحوزة اصطالح به و اندشده واقع حاکم

: 1390اند )مقدمی، تثبیت شده نسبی، و موقت طوربه مرکزی دال حول و گفتمان یک درون
100.) 

یی را که گفتمان طرد «3معنااضافه »های ممکن و الکال و موفه تمامی حالتگونگی؛ گفتمان حوزۀ
بندی اضافه معنای موجود در حوزه گفتمان همواره از مفصل نامند.یم« 4گونگیگفتمان»کند، می

کند، چراکه امکان تثبیت همیشگی معنا های رقیب احساس تهدید میگونگی توسط گفتمانگفتمان
 بنابراین، (؛81: 1392گاه کامل نیست. )الکال و موفه،وجود ندارد و انتقال از عناصر به دقایق هیچ

 یک در معنایی سازیهمسان هدف ایجاد با گونگیگفتمان به حوزة نشانه یا دال یک معانی سرریز

  (.101: 1390شود )مقدمی، انجام می گفتمان
 شود،می تبدیل لحظه یا وقته به و خارج شناور حالت از عنصر یک که وقتیتوقف؛  و انسداد

 توقف، و انسداد ثبیت،ت الزمۀ .دهدمی رخ هاست،نشانه تثبیت معنای همان توقف که یا انسداد

 

1. Element 

2. Moment 

3. Surplus of  Meaning 

4. The Field of Discursivity 
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 امری معنا تثبیت اساساً است. معنای رقیب رانیحاشیه به و خود موردنظر معنای سازیبرجسته

)کسرایی،  دارد وجود گفتمان درون در یافته تثبیت تزلزل معانی امکان همواره و است موقت
 گفتمان تضعیف با وساز یک باشد، داشته کارکردی دوگانه تواندمی قراریبی این .(346: 1388
 و شودفراهم می جدید گفتمانی جدید برای هایبندیمفصل و هاموضوع امکان پیدایش حاکم،

 آن هایدال قراریو بی از تزلزل جلوگیری و حاکم برای گفتمان را بازسازی فرصت دیگر ازسوی

 (.101: 1390شود )مقدمی، می مهیا
 میان دائم تخاصم و تنازع علت به البته شود،می معنا گفتمان درون در همانند موارد دیگرهویت؛ 

الکالو و ( 85: 1389است )فیلیپس، یورگنسن،  ناپایدار نسبی و بخشی، موقت،هویت امر هاگفتمان

. (57: 1392شود )قجری و نظری، بندی آشکار میکنند که هویت توسط مفصلموفه بیان می
هستند. بنابراین، در درون گفتمان دارای ماهیتی های هژمونیک بندیها، برساختۀ مفصلهویت

شود )مقدمی، ارزی و تفاوت( اعمال میبخشی گفتمان با سازوکار )زنجیرة هماند. این هویتارتباطی
1390 :102.) 

 را عناصر میان موجود هایتفاوت ارزی،هم زنجیرة طریق از هاگفتمان ؛1ارزی و تفاوتزنجیرۀ هم 

 متفاوت هایخصلت عناصر معنا، این در کنند.می کمک آنها انسجام و ه وحدتب و برندبین می از
شوند. می منحل کند،می ایجاد گفتمان که در معنایی و دهندمی دست از رقیب را معناهای و

 در تکثر خصلت تفاوت به منطق است. در مقابل، فضای سیاسی سازیمنطق ساده ارزیهم منطق

 کند. با ایجاد بندیمفصل از جدیدی نوع، هاتفاوت بر تأکید کوشد از طریقمی و دارد اشاره جامعه

 باز همواره سازیغیریت و تکثر برای راه و روندنمی بین طور کامل ازبه گاههیچ هاتفاوت این همه،

 (.102: 1390است )مقدمی، 
برند. این می بکار یهژمون از تریعام بسیار معنای گرامشی با و موفه در مقایسه الکالهژمونی؛ 

 کدام دیگر، بیانبه  است. برتر کسی اجتماع چه و سیاست ساحت که در است این ناظر به مفهوم

)مارش و استوکر،  گرفت جامعه تصمیم خواهد در رفتاری مسلط هایدربارة شکل نیروی سیاسی

 طبقۀ توسط کوماقناع طبقات مح قدرت از ناشی گرامشی نگاه هژمونی در کهآنحال .(209: 1378

ترین کار ویژة مهم هاموقت هویت تثبیت. (82: 1384است )سلطانی،  منافع آنها راستای در و حاکم
 طبیعی و و عادی زور جای به جایگزینی سلطه، کارکردهای هژمونی دیگر از است و هژمونی

 (.103: 1390است )مقدمی،  با واقع آن دادننشان و مطابق حقیقت قدرت دادنجلوه

 

1. Chain of Equivalenc and Difference 
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دارای جایگاه محوری در نظریه الکال و موفه است که به « 1خصومت»مفهوم تخاصم؛  و تنازع
شود که من مانع از آن می« دیگری»ها اشاره دارد. حضور بودن نهایی پدیدهبودن و تصادفیموقتی

های تمام و کمال نیست بلکه حاصل عدم امکان کامل کامالً خودم باشم. رابطه، محصول کلیت
سازی امری بیرونی است که (. بنابراین خصومت و غیریت203: 1392است )الکال و موفه، هآن

  (.91: 1393حال زوال و فروپاشی است )دهقانی، عطایی، موجب قوام و انسجام گفتمان، در عین
 منازعات در .نددار ارتباط سازیغیریت و تخاصم مفهوم با دو اینرانی؛ حاشیه و سازیبرجسته

 نقاط راندنحاشیه به با و رقیب ضعف نقاط و خود قوت نقاط کردنبا برجسته ی هر گفتمانگفتمان

 دارد. خود اطراف به نایافتنی دست قدرت از ایدرکشیدن هاله سعی رقیب، نقاط قوت و خود ضعف

است  گفتمان هژمونیک و دوام قدرت استمرار و حفظ برای ایشیوه رانی،و به حاشیه سازیبرجسته
 (.104: 1390دمی، )مق

تعریف الکال و موفه از آن،  است و موفه و الکال گفتمان نظریۀ در کلیدی مفاهیم از یکیقدرت؛ 
 داندمی جامعه سراسر در پراکنده هایمویرگ مثابۀآن را به دار تعریف فوکو از قدرت است کهوام

 حیات کل و هاسوژه جامعه، قدرت به عبارت دیگر،گیرد. قرار نمی حزبی یا گروه دست تنها در که

 سیاسی ـ منازعات بنابراین، در کند.می معنادار را آن و دهدقرار می خویش تأثیر تحت را اجتماعی

 است. داشته خود کردنهژمونیک برای بیشتری که قدرت رسدمی پیروزی به گفتمانی اجتماعی،

 به و خود معنایی نظام کردن تهبرجس گفتمان در یک توانایی میزان از برخاسته این قدرت البته

 مولد تواندمی بلکه نیست، تنها مخربنه آنها نگاه از قدرت. است رقیب معنایی نظام راندنحاشیه

 (.105: 1390باشد )مقدمی،  هم سازنده و
 

 پیشینه پژوهش

های متنوعی متناسب با روش و رویکردهای گوناگون تحلیل گفتمان انجام یافته است. پژوهش
برداری محقق قرار ای، برخی از آنها مورد بهرهنا بر شیوة مرسوم مطالعۀ اسنادی و کتابخانهلذا ب

 گرفت، ازجمله:
« طلبی از دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوریگرایی و اصالحتحلیل تقابل گفتمانی اصول»

ن الکال و موفه ( با استفاده از روش تحلیل گفتما1394که علی ربانی خوراسگانی و محمد میرزایی )
و چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف انجام دادند. آنها از تحلیل جداگانه متون 

 

1. Antagonism 
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نتیجه گرفتند: در « طلباناصالح»و دو نماینده « گرایاناصول»مطبوعاتی وابسته به یک نماینده از 
حاکم بر جامعه  «نظم صدقی»گفتمان اصالحات با « دقایق»جمهوری میان  انتخابات دهم ریاست

است، هرچند مردم که نماد « گراییسنت»گرایی که نماینده شکافی وجود داشت. اما گفتمان اصول
های ویژه دالاش بههای گفتماناند را در قلب خود آراسته بود؛ اما طبق مضامین و وقفهجمهوریت

ترین گفت. مهم گرایی سخن، از سنت«تجدد»و « سنت»در کشاکش « دولت اسالمی»و « عدالت»
علت پیروزی این گفتمان در انتخابات دهم این بود که تصور درستی از جامعه ایران داشت و 

های اجتماعی کرد که سوژهداد و تصویر میچنان نمایش میبندی آن، این تصور را آنمفصل
یرزایی، کردند )ربانی خوراسگانی و مها و حل مشکالت خویش را در آیینه آن جستجو میخواسته
1394.) 

تحلیل گفتمان »( نیز پژوهشی با عنوان 1394همچنین حسن بشیر و سیدحمید طاهری )
انجام (« 1388های تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران )فیلم

د حاضر در های تبلیغاتی، به محورهای مهم گفتمانی هر یک از چهار نامزدادند و با بررسی متن فیلم
دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری ایران دست یافتند. آنها برای دستیابی به این اهداف، از 

که پنج سطحی و صورت تکمیلی شیوة تحلیل گفتمانی  (PDAM)الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان 
  شود:نشان داده می 1شماره است، استفاده کردند و نتیجۀ آن را در جدول « نورمن فرکالف»

 
 جمهوری اسالمی ایران های تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاستهای مرکزی فیلم. مقایسه دال1جدول 

 رضایی کروبی موسوی نژاداحمدی

 ریزی رضاییتوانمندی و برنامه گرایینخبه نژادکفایتی احمدیبی محوریعدالت

 گزاریخدمت
 کارآمدی و اعتدال سیاسی 

 سویو فرهنگی مو
 ناکارآمدی سیستم

 مدیریتی موجود 
 نژادناتوانی دولت احمدی

 

بررسی »( با عنوان 1394منبع مطالعاتی دیگر، پروژه تحقیقی مریم ارمغانی و فروغ کاظمی )
است، که از « های فرهنگیتطبیقی زبان تبلیغات در بیلبوردهای تهران و لندن از منظر ارزش

و  انگلیسی تهران و فارسی بیلبورد صدمیدانی و از روی یک شیوة ها بهداده 1393تا  1392زمستان 
 ها ازارزش انواع کاربردکند: های تحقیق بیان میقرار گرفتند. یافته گردآوری و موردبررسی لندن

 و خرد فراغت، فرهنگی هایای که ارزشگونهست. بها انگلیسی و فارسی تفاوت تبلیغات موارد
 در عوض، .شودنمی فارسی دیده هایدر نمونه ، امابکار رفته انگلیسی تبلیغات در مهرورزی
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 فارسی در بیلبوردهای کار و جادو، فناوری به سالمندان، احترام تزئینی، پاکیزگی، ادب، هایارزش

 (.26: 1394)کاظمی و ارمغانی،  اندنداشته کاربرد انگلیسی در اما رفته بکار
پراکنش فضایی »( در چکیده مقاله پژوهشی خود با عنوان 1392راد )همچنین مراد کاویانی

های برآمده از ها و یافتهنویسد: دادهمی« مشارکت در یازدهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری
جمهوری ظرفیت بسیاری  انتخابات مختلف در کشور، گویای آن است که برگزاری انتخابات ریاست

های سیاسی دارد. اما چون نهادهای بندیو جناح« سازیمانگفت»های اجتماعی، در بازنمایی جنبش
ها و احزاب( به هر دلیل، کارایی الزم را ندارند، در هر دوره، ها، نهادها، سمنساز )سازمانبستههم

شود. کیفیت دستیابی جریان نقاد به قدرت، تابعی از جریان سیاسی و گفتمان خاصی مسلط می
تمان قدرت حاکم است. پس از گفتمان مسلط، گفتمان جریان نقاد ماهیت و کارکرد جریان و گف

و هر « تداوم»شود و این روند تداوم خواهد یافت. به بیان دیگر، هر چهار سال رأی به حاکم می
گفتمان حاکم، ویژگی اثرگذار فرهنگ سیاسی رأی دهندگان ایرانی « تغییر»هشت سال رأی به 
 (.1392شده است )کاویانی، 

تحلیل »در پژوهشی به ( است که 2009) 2 و آورا 1بنیتزپیشینۀ خارجی این نوشتار از  همچنین
الگوی اند. آنها بر اساس پرداخته «در مکزیک حسه حزب مطرمیان انتقادی روابط قدرت گفتمان 

 & Benítez)  اندرا تحلیل کردهتی اتبلیغو ای رسانهبیلبوردهای چند ،فالتحلیلی سه بُعدی فرک

Aurora, 2009: 1 ). 
 

  پژوهش روش

در تحلیل گفتمان نظریه و روش در هم تنیده »این تحقیق به روش تحلیل گفتمان انتقادی است. 
عنوان روش تحقیق باید مفروضات فلسفی اند و محققان برای استفاده از تحلیل گفتمان بهشده

روش تحلیل گفتمان ین پژوهش در ا . بنابراین(4: 1389)یورگنسن و فیلیپس، « بپذیرند.اصلی را 
و نیز برای شناخت ساختار گفتمانی « دیگری»و « ما»سازی منظور شناسایی غیریتالکال و موفه به
های فرهنگی و سیاسی منتشرشده بر روی بیلبوردهای شهر تهران، استفاده و پیام تبلیغات محیطی

های گفتمان این نهاد که سازی مؤلفهها، برجستههای مرکزی و شناور، وقتهگر به دالشد تا تحلیل
بندی گفتمان رقیب انجام شده، دست یابد. ازآنجاکه سازی مفصلراندن و غیریتبا هدف به حاشیه

 و فرانکفورد) کندمی انتخاب ذهنی صورتبه را گیرینمونه واحدهای پژوهشگر کیفی، روش این در

 

1. Benítez 

2. Aurora 
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های گرافیکی عدد از طرح 25تعداد قیق، بنابراین جامعۀ آماری این تح؛ (264 :1381 نچمیاس،
های فرهنگی و سیاسی شهرداری تهران است که در بازة زمانی موردمطالعه، بر روی حاوی پیام

گر مند و با شناخت و ذهنیت تحلیلطور هدفاند. این تصاویر بهبیلبوردهای شهری انتشار یافته
قلمرو زمانی ین تعداد، به اشباع نظری رسید. انتخاب شدند تا موردبررسی کیفی قرار گیرند و از هم

خورشیدی است و قلمرو مکانی آن نیز شهر تهران است. وجه  1395تا  1385این پژوهش از سال 
 شهری است. ساله، حضور محمدباقر قالیباف در جایگاه رسمی مدیریت کالن10تمایز این دورة 

 

 چگونگی اجرای روش تحقیق
ها، تواند بر اساس موضوع، شاخصتحلیل از کلمه فراتر است و می در روش تحلیل گفتمان، واحد

های تحقیق شامل یک جمله، عبارت، بند، صفحه، تصویر یا متن کامل اهداف، متغیرها و مؤلفه
های فرهنگی و سیاسی (. لذا واحد تحلیل در این پژوهش عبارت از متن پیام1382دایک، باشد )ون

اند. این تصاویر از ب بر روی بیلبوردهای شهر تهران جلوه یافتهشهرداری تهران است که با نص
مطابق مراحل مرکز آرشیو و پایگاه اینترنتی سازمان زیباسازی شهرداری تهران استخراج شدند. 

ها و عنصرهایی که های شناور یا وقتهگفتمان الکال و موفه، دال تحلیل مبتنی بر روش و نظریه
افزون بر آنچه که دست آمد. اند، بهی گفتمان این نهاد را تشکیل دادهبندمرکزی مفصل حول دال

پیرامون روش تحلیل گفتمان الکال و موفه و همچنین انواع رویکردها و چارچوب نظری و مفهومی 
 آن تبیین شد.

 

 های پژوهشیافته

تصویر و پیام  25الزم به توضیح است با توجه به محدودیت چارچوب و ساختار متنی مقاله، از میان 
 شود:نمونۀ آماری این پژوهش، تنها به ارائه تحلیل شانزده پیام و تصویر به شرح زیر بسنده می

 
 
 
 
 
 

 
 (1شماره  )تصویر
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 جهاد ادامه دارد ...عنوان طرح گرافیکی: 
  قلم و اسلحه و سنگر و محراب یکی است؛متن پیام: 

های فرهنگی و دینی های قلم و محراب که ارزشهدر این پیام، واژ :(1 شماره تصویرتحلیل پیام )
اند، های دفاع مقدسجامعۀ ایران را در خود مستتر دارند با دو واژه اسلحه و سنگر، که معرف ارزش

، حول دال «های دفاع مقدسارزش»و « های دینیارزش»عنوان دو وقته اند و بهترکیب شده
ی انجام تکلیف شرعی خود و اطاعت از مرجع دینی و اند. او در راستابندی شدهمفصل« روحانیت»

طور غیرمستقیم، هم رهبری جامعه، خود را در موقعیت سخت و خطرناک قرار داده است و به
تر از مذاکره با او فرض شده که منطبق با دست گرفتن سالح و نبرد با دشمن، مؤثرتر و کاربردیبه

وی و به طریق اولی، اطاعت از رهبری را تداعی  گرایی است و هم الگوبرداری ازگفتمان اصول
بندی است. همچنین در این مفصل« مداریوالیت»کند؛ همانا داللت بر قرارگرفتن دال مرکزی می

عنوان نمادی از گفتمان جناح راست سنتی ای از روحانیت، بهنبرد مسلحانه با دشمن توسط نماینده
حول کانون مرکزی « روحانیت»در کنار وقتۀ « زیستیغرب»است. به بیان دیگر، دال شناور 

شعار ...« جهاد ادامه دارد »است. همچنین  بندی این گفتمان را تشکیل دادهمفصل« مداریوالیت»
همیشگی شهردار وقت تهران بر صدر این پیام قرار گرفته و از این طریق با قراردادن دال شناور 

خواهد سبک مدیریتی خود را در تمام امور د، میبندی گفتمان خودر مفصل« مدیریت جهادی»
و « مدیریت جهادی»های شناور و مؤثرتر اعالم کند. به بیان دیگر، دال جاری کشور برتر، موفق

بندی این مفصل« مداریوالیت»حول کانون مرکزی « روحانیت»در کنار وقتۀ « ستیزیغرب»
 اند. گفتمان را تشکیل داده

 
 
 

 
 
 
 

 
 (3و 2 ارهشم )تصاویر
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 مردم در صدرعنوان طرح گرافیکی: 
با افتتاح پل »و « پل طبقاتی صدر، حاصل صبوری شهروندان و مدیریت جهادیها: متن پیام

 طبقاتی صدر، شرق، غرب، شمال و جنوب تهران به هم متصل شد؛
ی بنددال مهم و باارزشی در مفصل« مدیریت جهادی» :(3و 2شماره  تصاویرها )تحلیل پیام

گفتمان شهرداری تهران است و بر هر رویداد عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این نهاد، غلبه 
ای و تبلیغات محیطی، این استیال و کند با استفاده از ظرفیت رسانهو چیرگی دارد و تالش می

مستقیم طور غیربه« مردم در صدر»چیرگی را در گسترة شهر تهران نیز نمایان سازد. انتخاب شعار 
 به دو مطلب اشاره و تأکید دارد:

و دال شناور گفتمان شهرداری تهران و حرکت آن در راستای « مدیریت جهادی». به سبک 1
دانست، او نیز مردم را در نعمت مسئوالن میگذار نظام اسالمی که مردم را ولیاطاعت از بنیان

راستا با گفتمان خود را هم« مداریوالیت»داند. بنابراین، با تأکید بر دال مرکزی صدر می
 کند؛ گرایان و در ذیل تبعیت از والیت فقیه معرفی میاصول
مبارز و « روحانیت»که معرف « اله صدرآیت»طور تلویحی شعار این طرح و پیام را از نام . به2

ه عبارت بزرگراه با نام او ثبت شده، اقتباس کرده است. ب نمادی از جناح راست سنتی است و این
بندی گفتمانی خود نیز اشاره دارد و در پی آن است که به و دال شناور مفصل« روحانیت»دیگر، به 

بندی گفتمان در مفصل« مدیریت جهادی»به بیان دیگر، بندی گفتمان خود اعتبار بخشد. مفصل
ی رقیب، های گفتمانراندن مؤلفهسازی و به حاشیهشهرداری مترصد آن است که با این برجسته

با سبک مدیریتی جهادی در شهرداری تهران، در مقایسه با « ما»سازی کند و القاء کند که غیریت
تر هستیم و اعتقاد داریم است، موفق« مدیریت دولت»شان بر محوریت دال بندیکه مفصل« آنها»

مکان هستند و چنانچه این روش مدیریتی که در انحصار ماست، فرصت و ا« مردم در صدر»که 
تنها مردم تهران، که همه ملت تری برای بروز و ظهورش در سطح کشور فراهم شود، نهگسترده

کند با پیوندزدن دو تالش میمند خواهند شد و بر صدر خواهند نشست. بنابراین، ایران از آن بهره
، افزون بر «مداریوالیت»حول دال مرکزی « روحانیت»و « مدیریت جهادی»دال شناور 

های و دال« مدیریت دولتی»سازی، بندی گفتمان خود، از طریق غیریتبخشی به مفصلتهوی
  گفتمان رقیب را نیز به حاشیه براند.
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 (6تا  4 شماره تصاویر)

 حجابعنوان طرح گرافیکی: 
سردار شهید رحیم آنجفی: حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب دشمن را »ها: متن پیام

« حجاب، سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی»، «بیندینی و دشمن تو را نمیبمی
 ؛«زندخواهرم، حجاب تو مشت محکمی بر دهان منافقین و دشمنان اسالم می»و 

« حجاب»ها مشتمل بر چند واژة معنادار است: متن پیام :(6تا  4 شماره تصاویرها )تحلیل پیام
پیام، فراتر از یک حکم شرعی و ارزش دینی است؛ همچنین هریک از که کارکرد آن در این 

و « منافقین»، «دشمن»، «سنگر»، «خواهر»، «تهاجم فرهنگی»و « شمشیر»، «سپر»های واژه
کند شهرداری تهران رویکردهای دینی، فرهنگی، نظامی و امنیتی می که بیان« دشمنان اسالم»

مقولۀ حجاب فراتر از موضوع زن و تکلیف دینی اوست.  برای حجاب قائل است. در این گفتمان،
را حول دال مرکزی « تهاجم فرهنگی»بنابراین، برای مقابله با این هجمه، دال شناور 

روی دشمن و خدشه به کند تا با ایجاد استحکام، مانع پیشبندی میمفصل« مداریوالیت»
ن پیام قابل فهم است که به موضوع اعتقادات و باورهای دینی و فرهنگی شود. همچنین از ای

نگریسته شده و حول دال مرکزی « روحانیت»سویی با حجاب و مفهوم ارزشی و دینی آن، در هم
کشورهای غربی و در رأس آنها ایاالت متحده امریکا بندی انجام شده است. مفصل« مداریوالیت»

ای حول دال مرکزی عنوان وقتههرا ب« ستیزیغرب»دانند، لذا را سردمداران تهاجم فرهنگی می
تالش دهند. بندی کرده و معتقدند در راستای منویات والیت فقیه، مقابله با آنها را انجام میمفصل

هایی که موردنقد و پرسش ها و کاستیسازی موضوع و پرداختن به سستیکند با برجستهمی
ای گفتمان رقیب را به حاشیه براند. هطور پنهان وقتهاست، به« مداروالیت»های اجتماعی گروه
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، «جامعۀ مسلمان و پاک»، «های دفاع مقدسارزش»و « های دینیارزش»مفاهیمی چون؛ دفاع از 
« حجاب و عفاف»و « زن مسلمان ایرانی»های ، ویژگی«خون شهدا»، صیانت از «ستیزیدشمن»

شهرداری « یت جهادیمدیر»های شناوری هستند که مطابق سبک های گفتمانی و دالمؤلفه
شوند که اعتبار این بندی میای مفصلگونهبه« مداریوالیت»تهران، با محوریت دال مرکزی 

گفتمان را افزایش دهند و با دستیابی به هژمونی فرهنگی و ایدئولوژی، هدف پنهان آن یعنی 
 دستیابی به قدرت، تحقق یابد. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  (14تا  7 شماره تصاویر)
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با ما باش در امان باش، صداقت امریکایی، حقوق بشر امریکایی، حقوق های گرافیکی: عنوان طرح
 بشر به سبک غربی؛

ثانیه، یک زن امریکایی مورد ضرب  9در هر »، «ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم» ها:متن پیام
 The U.S. Government) صداقت امریکایی و ترجمۀ انگلیسی آن»، «گیردو شتم قرار می

Styles Honesty)» ،« و  «آیدصورت نامشروع به دنیا مینوزاد به 2نوزاد،  5در امریکا از هر

  ؛«اروپا حامی اصلی صدام در فاجعۀ بمباران شیمیایی شهرها»
زمانی انتشار آن با های سیاسی و هممحتوای پیام (:14تا  7شماره  ها )تصاویرتحلیل پیام
)آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین(، با  5+1ن ایران و کشورهای ای میامذاکرات هسته

شیوة چشمت فریب جنگ داشت / ما غلط کردیم و صلح »رو شد. چالش گفتمانی و پیامدهایی روبه
ها یا کند وقتهمند از ادبیات منظوم فارسی است. این نهاد تالش میگر استفادة هدف، بیان«انگاشتیم

بندی ، مفصل«مردم»که حول دال مرکزی « مدیریت دولت»، و «توسعه سیاسی»شناور های دال
کاران و روحانیت وابسته به سو با محافظهاند، به حاشیه براند و همطلبان را شکل دادهگفتمان اصالح

جناح راست سنتی که نتایج مذاکره با شیطان و کشورهای حامی استکبار و توافق برجام را شوم 
« ما»سازی، داد برجام را به چالش بکشد. درواقع بر اساس نظر غیریتکنند، نتایج و برونمیتلقی 

طلبی هستند و کند که در اردوگاه گفتمان اصالحیی استناد می«هاآن»در این بخش از پیام به 
 اند و دچار فریببندی خود کردهدر مفصل« ستیزیغرب»را جایگزین « المللتوسعه روابط بین»

 دشمن در مذاکرات خواهند شد. 
، که «مدیریت جهادی»سازی گذاری شده که با برجستههای پنهان این گفتمان هدفدر الیه

هاست در نهاد شهرداری تهران بکار بسته شده و باور دارد که سبک او در پیشبرد مذاکرات سال
سازی، براند و به مدد غیریت ای و توافق برجام را به حاشیهمذاکرات هسته تر خواهد بود،موفق

و موفقیت در « ستیزیغرب»بر همین اساس،  طلبان را، دچار تزلزل کند.بندی گفتمان اصالحمفصل
« مدیریت جهادی»مصداقی از آن است، مبتنی بر « تهاجم فرهنگی»های آن را که مقابله با دسیسه

بندی کرده مفصل« مداریوالیت»رکزی های شناور را حول دال مها یا دالداند و تمام این وقتهمی
است و در اطاعت از کانون مرکزی « مداریوالیت»مبتنی بر « ما»کند که گفتمان القاء می است و

سازی تاریخی را کند شباهتاین نهاد تالش می خود، به کشورهای طرف مذاکره اعتماد ندارد.
دهد و با الگوبرداری اش قرار گرفته، انجام بندیای که در مفصلعنوان وقتهبه« روحانیت»سو با هم

طور ای که برای فریب در دست شمر است، همانندسازی کند و بهنامهاز او، توافقنامۀ برجام را با امان
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به عبارت دیگر، دستیابی به هژمونی  یش معنا بخشد.«مداروالیت»غیرمستقیم به دال مرکزی 
ها ن و کسب قدرت سیاسی شهردار تهران در این پیامگرایافرهنگی و گفتمان ایدئولوژیک اصول

 نهفته است.  

 

 

 

 

 

 
 (16و  15 شماره تصاویر)

 
 حماسه نه دی؛ عنوان طرح گرافیکی:

حماسه نه دی، مظهر »و « 1357ماه بهمن 22برابر است با  1388ماه نه دی ها:متن پیام
 پذیری جامعه بود؛ والیت

گرفتن و شدت 1388خردادماه  22پس از انتخابات  (:16و  15شماره  ها )تصاویرتحلیل پیام
های جدید اعتراضات به نتایج انتخابات، توسط بخشی از مردم و حضور خیابانی و میدانی آنها، واژه

گران سیاسی و اجتماعی ای کنشگونهبه ادبیات سیاسی کشور وارد شد به« فتنه»و « جنبش سبز»
بندی و دو، تقسیم ی با یکدیگر، انشقاق یافته و در یکی از اینهای سیاسایران در تقابل گروه

گذاری شدند. حضور مردم برای اعتراض شدید و محکومیت هتک حرمت مقدسات مذهبی واقعۀ نام
های سیاسی شهرداری تهران نامیده شد؛ لذا پیام« دی 9حماسۀ »تلخ روز عاشورا، توسط حاکمیت 
ها، خواهد عناصر بصیرت، دفاع از ارزشکایت از آن دارد که میحدر گرامیداشت سالگرد این روز، 

شناسی وحدت، ایستادگی، عدالت، مقاومت، نظام اسالمی را که  صریحاً به آنها اشاره شده، به دشمن
های شان به دالها و پیوندزدنکند با تبدیل آنها به وقتهدهد و سعی میگفتمان خود اختصاص 

های گفتمان رقیب را به حاشیه ها، دالسازیرا تقویت کند و با این برجستهبندی خود شناور، مفصل
ای را برای ، وظیفه«والیت فقیه»های مفهومی هستند که با محوریت این عناصر دارای ارزش براند.

کند تا با بکارگیری سبک مدیریتی و بسیج امکانات این نهاد، یا شهری ایجاد میمدیریت کالن
بندی گفتمان ، زمینۀ اقتدار و اعتباربخشی به مفصل«مدیریت جهادی»ور همان دال شنا
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به دال مرکزی شهرداری « پذیریمظهر والیت»ازپیش فراهم سازد. همچنین گرایی را بیشاصول
در راستای رهبری والیت فقیه، یا همان کانون « جامعه»کند، همۀ آحاد اشاره دارد و تأکید می
خواهد سازی میدرواقع به مدد غیریت ی، در روز نه دی حماسه آفریدند.گرایمرکزی گفتمان اصول

های ایم و برای دفاع از ارزشمان قرار دادهمداری را در کانون مرکزی گفتمان، والیت«ما»القاء کند 
« آنها»گران و مخاطرات نظام اسالمی همواره آماده هستیم، اما گفتمان دینی و انقالبی و حذف فتنه

کارانه معترضان های خرابانگاری، زمینه را برای مانورهای سیاسی و فعالیتاشات و سهلبا مم
نوعی اعتقادی ندارند و برای مقابله با آن اقدام عملی ندارند و به به فتنه« آنها»سازند. فراهم می

نهاد بندی گفتمان حامی این سازی با هدف اعتباربخشی به مفصلشان هستند. این غیریتحامیان
 طور پنهان در پی هژمونی و دستیابی به قدرت سیاسی است.  شود و بهانجام می

 هاداد تحلیل گفتمان پیامگزیدة نتایج و برون .2جدول 

 ها(ها )متن پیامگویه
شماره 

 تصویر
 داد تحلیلبرون

قلم و اسلحه و سنگر و ... / جهاد ادامه دارد

 محراب یکی است
1 

حول « ستیزیغرب»، «روحانیت»، «ع مقدسهای دین و دفاارزش»
 اند؛بندی این گفتمان را تشکیل دادهمفصل« مداریوالیت»کانون مرکزی 

های ، که خود را محور وقته«مداریوالیت»سازی دال مرکزی برجسته
قرار داده « های دفاع مقدسارزش»و « روحانیت»، «مدیریت جهادی»

و دیگر « مدیریت قانونی» دالسازی، و تالش شده با غیریت است
 ه شود؛راندبه حاشیه طلبی های گفتمان اصالحمؤلفه

/ پل طبقاتی صدر؛ حاصل  مردم در صدر
 صبوری شهروندان و مدیریت جهادی

/ با افتتاح پل صدر، شرق،  مردم در صدر
غرب، شمال و جنوب تهران به هم متصل 

 شد.

3و  2  

بندی گفتمان شهرداری صلدال مهم و باارزشی در مف« مدیریت جهادی»
راستا با گفتمان هم« مداریوالیت»تأکید بر دال مرکزی  تهران است و

 گرایان؛اصول
سازی و به برای به غیریت« مدیریت جهادی»وقتۀ سازی برجسته
 طلبی؛گفتمان اصالح« مدیریت قانونی» دالراندن حاشیه

حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب 
بیند. بینی و دشمن تو را نمیدشمن را می

 )سردار شهید رحیم آنجفی(
حجاب سپری است قوی در برابر 

 های فرهنگیتهاجم
خواهرم، حجاب تو مشت محکمی بر دهان 

زند. )شهید منافقین و دشمنان اسالم می
 بهرام یادگاری(

  6 تا 4

ها، برای حجاب چهار رویکرد دینی، فرهنگی، نظامی و امنیتی این پیام
های شناور ای است که در کنار دالعنوان وقتهبه« روحانیت» ئل است.قا
« مداریوالیت»حول کانون مرکزی « ستیزیغرب»و « تهاجم فرهنگی»

سازی دال برجستهاند. بندی گفتمان شهرداری تهران را ایجاد کردهمفصل
و « مدیریت دولتی»راندن دال با هدف به حاشیه« مدیریت جهادی»

 شود؛طلبی انجام میهای گفتمانی اصالحی مؤلفهسازغیریت
های دفاع ارزش»و « های دینیارزش»، «جامعۀ مسلمان و پاک»دفاع از 
و پیروی از آنها، « خون شهدا»، صیانت از «ستیزیدشمن» ،«مقدس
 عناصری هستند ،«حجاب و عفاف»و « زن مسلمان ایرانی»های ویژگی

اند و این نهاد درصدد تبدیل آنها به فتهگونگی قرار گرکه در حوزة گفتمان
 وقته است.
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 هاداد تحلیل گفتمان پیامگزیدة نتایج و برون .2جدول ادامۀ 

 ها(ها )متن پیامگویه
شماره 

 تصویر
 داد تحلیلبرون

شیوة چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط 
کردیم و صلح انگاشتیم. / نمایندگان 
 مجلس سنای آمریکا طرح جامع تحریم

ایران را تصویب کردند. با تصویب این طرح 
گردد، تنها روح و جسم برجام نقض مینه

ای نیز سابقههای جدید و بیبلکه تحریم
 اعمال خواهد شد.

 با ما باش، در امان باش
 صداقت امریکایی

ثانیه یک  9حقوق بشر امریکایی / در هر 
زن امریکایی مورد ضرب و شتم قرار 

 گیرد.می
 5امریکایی / در امریکا از هر حقوق بشر 

دنیا صورت نامشروع بهنوزاد به 2نوزاد، 
 آید.می

حقوق بشر به سبک غربی / اروپا حامی 
 اصلی صدام در بمباران شیمیایی شهرها

14تا  7  

مصداق به چالش کشیدن ای با مذاکرات هسته این پیامزمانی انتشار هم
طلبی است؛ گفتمان اصالحای و توافق برجام، یا همان مذاکرات هسته

حول  «روحانیت»و  «ستیزیغرب»، «مدیریت جهادی»های شناور دال
 اند؛بندی شدهمفصل« مداریوالیت»دال مرکزی 

تهاجم »و مقابله با  «ستیزیغرب»های وقتهسازی این نهاد با برجسته
توسعه روابط »، «توسعه سیاسی»های دال خواهد، می«فرهنگی

، «مردم»که حول دال مرکزی « مدیریت قانونی»و « المللبین
، به حاشیه براند و به اندطلبان را شکل دادهبندی گفتمان اصالحمفصل

طور پنهان، هژمونیک و کسب قدرت سیاسی را سازی، بهمدد غیریت
 کند.میدنبال 

شده  بندیهای مفصلعنوان یکی از وقتهبه« روحانیت»الگوبرداری از 
خشی به گفتمان شهرداری سازی تاریخی و اعتباربشباهت با هدف
 تهران؛

های دین و انقالب با تندروها و مدافعان ارزشارزی تشکیل زنجیرة هم
با هدف به ، ی برجام هستندنامهکه منتقدان جدی و سرسخت توافق

مطابق منطق تفاوت، هدف بندی گفتمان رقیب مفصلهم ریختن 
 ه هژمونی و قدرت سیاسی است.پنهان شهردار تهران، دستیابی ب

برابر است  1388ماه / نه دی (9=  22)

 1357ماه بهمن 22با 
پذیری جامعه دی، مظهر والیت 9حماسه 

 بود

16و  15  

شناسی وحدت، ایستادگی، ها، دشمنعناصر بصیرت، دفاع از ارزش
و این  عدالت، مقاومت، نظام اسالمی در گفتمان رقیب جایگاهی ندارند

 به وقتهآنها  تبدیلگونگی و خواهد با ورود آنها به حوزة گفتمانمینهاد 
« ستیزیغرب»، «مدیریت جهادی»های شناور، به دالشان و پیوندزدن

بندی مفصل، «مداریوالیت»با محوریت دال مرکزی « روحانیت»و 
مدیریت »های ای است بر وقتهتأکید دوباره خود را تقویت کند.

که حول دال مرکزی  «روحانیت»و « یزیستغرب»، «جهادی
 شوند.بندی میمفصل« مداریوالیت»

های های دین و انقالب و دیگر مؤلفهسازی دفاع از ارزشبرجسته
با هدف گفتمان رقیب که سازی غیریتگرایان از طریق گفتمانی اصول

شود و بندی گفتمان حامی این نهاد انجام میاعتباربخشی به مفصل
 در پی هژمونی و دستیابی به قدرت سیاسی است. ،هانطور پنبه

 

 گیریبحث و نتیجه

ترین محورهای گفتمانی های پنهان و مهمهدف محقق و دیدگاه بنیادین این پژوهش، شناخت الیه
خورشیدی بر  1395تا  1385های فرهنگی و سیاسی شهرداری تهران بود که در بازة زمانی پیام

و  گفتمان الکال و موفه ۀفلسفی نظری نظری و بنیان ان انتشار یافتند.روی بیلبوردهای شهر تهر



 203 ❖ … های فرهنگییامتحلیل گفتمان انتقادی پ 

❖   
ال

س
 

14
مار

 ش
،

 ه
33

ار 
 به

،
13

99
 

بررسی محور اصلی رویکرد پساساختارگرایانۀ آن و استفاده از روش تحلیل گفتمان، نقطه عطف و 
محسوب  سازایدئولوژیکیفی موضوع تحقیق قرار گرفت. نهادی عمومی که بنا بر تعریف آلتوسر، 

ی انحصاری خود یا همان بیلبوردهای شهری، به برداری از رسانهود با بهرهشود، درصدد برآمده بمی
با تولید معنا و مفهوم و انتشار و نسوج آن میان به عبارت دیگر،  و قدرت سیاسی دست یابد؛هژمونی 

و « هاوقته»سازی کند و با جذب کنشگران اجتماعی و سیاسی و عموم شهروندان، غیریت
مرکزی و شناور، گفتمان جدیدی ایجاد کند. گفتمانی که به تعبیر فوکو های «دال»بندی مفصل

رسد که قواعد پدیداری و نیز شرایط تخصیص و کاربست خود را دارد؛ یک سرمایه به نظر می»
ای که ماهیتاً موضوع یک نبرد کشد و سرمایهای که از همان ابتدا پرسش قدرت را پیش میسرمایه

چگونگی ارتباط، تعامل و تقابل و از سوی دیگر، رفتار سازمانی (. 177: 1392)فوکو،  «سیاسی است
های سیاسی کشور، متغیر و مؤلفۀ مهم و باارزشی است که در تبیین و تشریح بندیاین نهاد در جناح

بندی قدرت سیاسی مسئله این پژوهش به آن پرداخته شد و از این منظر قابل بیان است که تقسیم
های سیاسی در قلمرو زمانی این تحقیق، مبین آن است که حزبها و شبهگروهمیان  و رقابت

در جریان بوده است و « طلبیاصالح»و « گراییاصول»طورکلی رقابت اصلی میان دو گفتمان به
های سیاسی و اجتماعی منتسب به هر یک از این دو رویکرد، چه در هنگام کارزارهای تشکل

روزی یا شکست، همواره درصدد حفظ قدرت در شرایط پیروزی یا جبران انتخاباتی و چه پس از پی
ساله، عملکرد مدیریت شهری های اعتباری ناشی از شکست برآمدند. لذا در این دورة دهآسیب

فردی در مدیریت بود و از این منظر شرایط ویژه و منحصربه« گراییاصول»معطوف به گفتمان 
 ها، بیانگر آن است که:و نتایج حاصل از تحلیل پیام دادچراکه برون شهری پدید آمد.

های فرهنگی و سیاسی و همچنین فرم و محتوای از تمام پیام« مداریوالیت»دال مرکزی 
طور مستقیم یا غیرمستقیم اند، بهمند و هنرمندانه تصویرسازی شدههای گرافیکی که هدفطرح

های شناوری نیز، هریک دال« ستیزیغرب»و « مدیریت جهادی»، «روحانیت»قابل فهم است. 
بندی گفتمان شهرداری تهران معنا و هویت هستند که حول کانون مرکزی قرار گرفته و به مفصل

هر رویداد عمرانی، فرهنگی،  ای که در اجرای هرگونه تبلیغات محیطی برایگونهاند. بهبخشیده
های گفتمانی سازی مؤلفهده با برجستهاجتماعی و سیاسی آن، غلبه و چیرگی داشته و درصدد بو

رقیب را که « مداریقانون»، «المللتوسعۀ روابط بین»، «مدیریت دولتی»های شناور دالخود، 
اند، به حاشیه براند. بندی شدهطلبی مفصلو منطبق با گفتمان اصالح« مردم»حول دال مرکزی 

ی و تبلیغات محیطی، به هژمونی فرهنگی و ااین نهاد تالش کرده است با استفاده از ظرفیت رسانه
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گرای تهران، یا همان هدف پنهان و نهفته در این ایدئولوژیک و کسب قدرت سیاسی شهردار اصول
 ها، دست یابد.پیام

همچنین محقق در سیر مطالعاتی خود در فرایند اجرایی این پژوهش، به موضوعات و موارد 
فی دست یافت که برخی از آنها، به محققان و دیگری برای انجام بررسی و مطالعات کی

های داخلی شهرداری تهران ها و خبرنامهشود: تحلیل محتوای نشریهپژوهشگران آتی پیشنهاد می
جمهوری که محمدباقر قالیباف در آن نامزد بوده  های نهم تا دوازدهم انتخابات ریاستدر دوره

های تبلیغاتی محمدباقر ها یا سخنرانینوشتههای تبلیغاتی یا دستاست؛ تحلیل گفتمان فیلم
جمهوری؛ تحلیل گفتمان مدیریت جهادی در  قالیباف در انتخابات نهم تا دوازدهم ریاست

ها های تحلیلی روزنامۀ همشهری، برنامههای فرهنگی سیاسی، خبرهای انتخاباتی و گزارشفعالیت
ان فرهنگی هنری؛ مقایسۀ تطبیقی عملکرد های سیاسی معاونت اجتماعی فرهنگی و سازمو فعالیت

نژاد و محمدباقر های مدیریتی غالمحسین کرباسچی، محمود احمدیفرهنگی و سیاسی دوره
 قالیباف در شهرداری تهران.
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 مدل پژوهش
 

 
 

 طلبیگرایی و اصالحبندی گفتمان اصول(، مدل مفصل1)شکل 
  (140: 1394)سلطانی،  57ی در سال برگرفته از فضای استعاری از گفتمان انقالب اسالم
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 منابع و مأخذ

 
 پس ادثحو رةبادر ،سالمیاری جمهو و تطالعاا ن،کیها یهاسرمقاله نگفتما (. »تحلیل1392ضا حاتمی )رحمیدو  حسن، بشیر

ی راهبـردی  هـا هشوپژ مۀانفصل ،«(1388تیر  31خرداد تا  23ان )از یرا سالمیا ریجمهو یاستر همد تنتخاباا از

 .61 ـ 88: 36شماره  سیاست،

 ریجمهو یاستت رنتخاباا دورة همیند یهادنامز تبلیغاتی یفیلمها نگفتما »تحلیل (.1394ی )سیدحمید طاهرو حسن ، بشیر

 .35 ـ 63: 43، شماره سیاست دیهبررا یهشهاونامه پژفصل ، تهران:(«1388)سال  انیرا سالمیا

مجموعۀ مقاالت چهارمین کنگره ، تهران: «های هژمونیک و برساخت سوژة شهروندیانهرس(. »1395تربتی، سروناز )

 .اللملی توسعه شهری شهید بهشتیبین

، گـروه مترجمـان،   کاوی انتقـادی( مطالعات در تحلیل گفتمان )از دستور متن تا گفتمان(. 1387دایک )ای، ونتئون

 ها.تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه

 انتخابـات  دوره دهمـین  در طلبـی اصالح و گراییاصول گفتمانی تقابل تحلیل(. »1394وراسگانی، علی و محمد میرزایی )خ ربانی

 .45 ـ 68: 60، شمارهکاربردی شناسیجامعه، اصفهان: «جمهوریریاست

، «هـا هـا و ایرانـی  قابل امریکـایی ای و تحلیل افکار عمومی متنظریه بازنمایی رسانه(. »1387ربیعی، علی و فرناز احمدزاده نامور )

 .37 – 62: 8، شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش سیاسیتهران، 

 .98 ـ 105: 54، شماره نشریه نامه فرهنگ  ،«پساساختارگرایی(. »1384علی ) ،جاهرحمانی فیروزه

 .28، شماره اسیسی علوم همجل ،«مثابه نظریه و روشتحلیل گفتمان به» (.1383) اصغرسلطانی، سیدعلی

 تهران: نشرنی. ،زبانو  قدرت، گفتمان (.1384) اصغرسلطانی، سیدعلی

مجله معرفت فرهنگـی  ، «های تحقیق کیفیدرآمدی بر تحلیل گفتمان میشل فوکو روش(. »1390زاده، عبدالهادی )صالحی

 .113ـ  142: 7، شماره اجتماعی

: 14، شـماره  پژوهشنامه علوم انسـانی و اجتمـاعی  ، «ان انتقـادی تحلیل گفتمان و تحلیل گفتم(. »1383فاضلی، محمد )

 .81 ـ 106

 نی. دیده، تهران: نشرترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان ،شناسی دانشدیرینه(. 1392فوکو، میشل )

 شناسان.تهران: جامعه ،کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی(. 1392علی و جواد نظری )قجری، حسین

 یهاارزشمنظر  از نلند و انتهر یهاردبیلبو در تتبلیغا نباز تطبیقی سیر(. »بر1394مغانی )ارمریم وغ و فر، کاظمی

 .25 – 52: 21، شماره شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمجله زبان و زبان ،«فرهنگی

 مطالعـات  فصـلنامه ، «جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  دورة یازدهمین در مشارکت فضایی پراکَنش» (.1393راد، مراد )کاویانی

 .37 – 61: 63شماره  ،راهبردی

هـای  نظریه گفتمان الکال و موفه ابزاری کارآمد در فهـم و تبیـین پدیـده   (. »1388کسرایی، محمدساالر و علی پوزش شیرازی )

 .339 – 360: 39، شماره فصلنامه سیاست )مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(، «سیاسی

: 6شماره  ،نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی ،«آن نقد و موفه و الکال گفتمان تحلیل نظریۀ»(. 1390قدمی، محمدتقی )م

124 – 91. 

 انتشارات سروش. ان: تهر ،ترجمۀ سعید آذری ،هابرای درک رسانه(. 1377مارشال )، لوهانمک
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 نی. نشر: تهران هادی جلیلی، ترجمۀ ،گفتمان لتحلی در روش و نظریه (.1389)لوئیز  فیلیپس، ماریان و یورگنسن،
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