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چکیده

از● ایـران-●مناظره●هـای●ریاسـت●●جمهـوری●کـه●یکـی● انتخاباتـی●در● از●مهم●تریـن●کارزارهـای● ایـن●پژوهـش●یکـی● در●

پربیننده●تریـن●برنامه●هـای●نامزدهـای●انتخابـات●ریاسـت●●جمهـوری●در●رسـانه●ملـی●اسـت-●از●منظـر●تحلیـل●گفتمـان●

انتقـادی●بررسـی●شده●اسـت.●ازایـن●رو،●نماینـدگان●دو●گفتمـان●غالـب●در●مناظره●هـای●سـیزدهمین●دوره●انتخابـات●

ریاسـت●●جمهـوری●بـرای●بررسـی●انتخـاب●شـدند؛●آقایـان●رئیسـی●به●عنـوان●گفتمـان●نزدیـک●بـه●گفتمـان●انقالبـی●یا●

همـان●اصول●گرایـی●و●همتـی●به●عنـوان●گفتمـان●نزدیـک●بـه●گفتمـان●اصالح●طلبـی●و●سـازندگی.●بـرای●بررسـی●ایـن●

گفتمـان،●از●روش●تحلیل●گفتمـان●انتقـادی●»ون●دایـک«●اسـتفاده●شـده●و●جامعـه●مـورد●مطالعـه●نیـز●مناظـره●اول●

تلویزیونـی●بـا●موضـوع●اقتصـادی●بـوده●اسـت.●از●بین●سـه●مناظـره،●مناظـره●اول●به●دلیـل●اهمیت●شـرایط●اقتصادی●

در●کشـور●انتخـاب●شـد.●ایـن●مناظـره●در●سـه●سـطح●َسـبک،●معنـا●و●اسـتدالل●بررسـی●و●در●نهایـت●گـزاره●اساسـی●

متـن●مناظـره●اسـتخراج●شـد.●تحلیـل●داده●هـا●نشـان●می●دهـد●اصلی●تریـن●گزاره●هـای●رئیسـی●در●مناظـره●اقتصـادی●

شـامل●»حمایـت●از●تولیـد●ملـی«،●»مبـارزه●بـا●فسـاد«،●»دولـت●عملگرا●بـرای●احیـای●شـرایط●اقتصـادی«●و●»انتقاد●به●

عملکـرد●دولـت●حسـن●روحانی«●و●اصلی●ترین●گزاره●های●همتی●شـامل●»مهندسـی●انتخابات«،●»پوششـی●بودن●سـایر●

کاندیداهـا«●و●»تأثیـرات●تحریم●هـا●و●عـدم●عضویـت●در●کنوانسـیون●»●FATF●بـر●اقتصـاد«●بـوده●اسـت.

واژه های کلیدی

ــان● ــل●گفتم ــی،●تحلی ــای●تلویزیون ــوری،●مناظره●ه ــت●●جمه ــات●ریاس ــیزدهمین●دوره●انتخاب ــان،●س ــل●گفتم تحلی

ــی. ــی،●همت ــک،●رئیس ــادی●ون●دای انتق

1.●ایــن●مقالــه●براســاس●نظــر●گــروه●دبیــران●و●ســردبیر●فصلنامــه،●پژوهشــی●اســت.●ایــن●مقالــه●مســتخرج●از●پایــان●
ــادی● ــان●انتق ــل●گفتم ــوان●»تحلی ــا●عن ــون،●●ب ــو●و●تلویزی ــگاری●رادی ــه●ن ــته●روزنام ــد●در●رش ــی●ارش ــه●کارشناس نام
ــی●در●ســیزدهمین●دوره●ریاســت●جمهــوری«●اســت●کــه●توســط● ــی:●رئیســی●و●همت مناظره●هــای●دو●نامــزد●انتخابات
نویســنده●اول●نگاشــته●شــده●و●بــا●راهنمایــی●نویســنده●دوم●و●مشــاوره●نویســنده●ســوم●درســال●1400●بــه●دانشــگاه●

صداوســیما●ارائــه●شــده●اســت.
2.●دانشــجوی●کارشناســی●ارشــد●روزنامــه●نــگاری●رادیــو●و●تلویزیــون،●گــروه●ژورنالیســم●و●خبــر،●دانشــکده●ارتباطات●و●
hamidrhro@gmail.com●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.)رســانه،●دانشــگاه●صدا●و●ســیما،●تهران،●ایران.●)نویســنده●مســئول

3.●استادیار،●گروه●ژورنالیسم●و●خبر،●دانشکده●ارتباطات●و●رسانه،●دانشگاه●صدا●و●سیما،●تهران،●ایران.
jebelli@ws.irib.ir
4.●دکتــری●زبــان●شناســی●همگانــی،●گــروه●زبــان●شناســی،●دانشــکده●ادبیــات●فارســی●و●زبــان●هــای●خارجــی،●دانشــگاه●
f.azimifard@irib.ir●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.عالمه●طباطبایی،●تهران،●ایران
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مقدمه

انتخــاب●رئیس●جمهــور●در●کشــور●ایــران●ماننــد●بســیاری●از●نقــاط●جهــان●مهم●تریــن●

ــرای● ــی●ب ــوری●فرصت ــات●ریاســت●●جمه ــای●انتخاب ــردم●اســت.●مناظره●ه ــت●سیاســی●م فعالی

رأی●●دهنــدگان●ایجــاد●می●کنــد●تــا●بتواننــد●نامــزد●مــورد●نظــر●خــود●را●انتخــاب●نماینــد.●بــه●

ــی،● ــی●موردنظــر●ســتادهای●انتخابات ــزار●تبلیغات ــن●اب ــن●و●اصلی●تری ــی●از●مهم●تری ــی،●یک عبارت

ــوری● ــره●ریاســت●●جمه ــع،●مناظ ــی●اســت.●درواق ــای●تلویزیون ــژه●مناظره●ه ــون●و●به●وی تلویزی

یکــی●از●مجموعــه●مبــارزات●نامزدهــای●ریاســت●●جمهــوری●در●ارائــه●تصویــر●از●خــود●و●تــالش●

)Sartika,●2021:●412(●.ــدگان●اســت ــاع●رأی●دهن ــب●نظــر●و●اقن ــرای●جل ب

در●ایــران،●اولیــن●مناظــرات●تلویزیونــی،●بــه●یــک●ســال●بعــد●از●پیــروزی●انقــالب●

ــالمی،●در● ــه●اس ــر●اندیش ــده●تفک ــوان●نماین ــتی،●به●عن ــهید●بهش ــه●در●آن●ش ــردد؛●ک برمی●گ

برابــر●نورالدیــن●کیانــوری،●دبیــرکل●حــزب●تــوده●به●عنــوان●نماینــده●تفکــر●مارکسیســتی،●بــه●

مناظــره●پرداختند)تکبیــری،●1388:●29(.●

پـس●ازآن،●در●انتخابـات●هفتـم●ریاسـت●●جمهـوری●هـم●در●سـال●1376،●چهار●نامـزد●حاضر●

در●آن●دوره،●یعنـی:●علی●اکبـر●ناطـق●نـوری،●محمـد●خاتمـی،●محمـد●ری●شـهری●و●رضـا●زواره●ای،●

دور●یـک●میـز●در●برابـر●یکدیگـر●و●در●مقابـل●چشـم●بیننـدگان●تلویزیـون●قـرار●گرفته●بودنـد.●

اغلـب●مناظره●هـا●به●صـورت●نوشـتاری●و●به●خصـوص●مکتـوب●بـا●تأخیـر● در●دوره●هـای●قبـل●

زمانـی●انجـام●می●شـد،●در●حالی●کـه●انجـام●برگـزاری●مناظـره●مسـتقیم●آن●هـم●از●رسـانه●ملـی،●

فضـای●تبلیغـات●کاندیداهـا●را●تغییـر●داد●و●کانـون●توجـه●عموم●را●به●گفت●وشـنود●مسـتقیم●

کاندیداهـا●و●نقـد●یکدیگـر●جلب●کرد.●باید●گفـت،●مناظره●ها●درواقع●یـک●کارزار●مهم●تبلیغاتی●

بـرای●نامزدهـا●انتخاباتـی●اسـت●و●چندیـن●مزیـت●ویژه●نسـبت●به●سـایر●برنامه●هـای●تبلیغاتی●

نامزدهـا●دارد.●اوالً●میلیون●هـا●شـهروند●بی●واسـطه●بـا●نامـزد●انتخاباتـی●خـود●ارتبـاط●برقـرار●

می●کننـد.●دومـًا●زمـان●مناظره●هـا●از●سـایر●برنامه●هـای●تبلیغاتـی●نامزدهـای●انتخاباتـی●بیشـتر●

اسـت●و●رأی●دهنـدگان●فرصـت●بیشـتری●برای●شـناخت●نامـزد●انتخاباتی●خود●دارنـد●و●با●توجه●

بـه●اینکـه●سـؤال●های●متعـددی●از●نامزدها●پرسـیده●می●شـود،●تفاوت●های●نامزدهـا●بهتر●درک●

می●شـود.●سـومًا●بـه●ایـن●دلیـل●کـه●سـؤاالت●پیش●بینـی●●نشـده●ای●از●نامزدهـای●انتخاباتـی●

پرسـید●می●شـود●و●نامزدهـا●بی●درنـگ●و●بـدون●آمادگـی●نسـبت●بـه●سـؤال●پاسـخ●می●دهنـد●

و●ایـن●امـر●سـبب●می●شـود●ایـن●پاسـخ●ها●بـه●واقعیـت●حقیقـی●نامزدهـا●و●رویکردهایشـان●

نزدیک●تـر●باشـد.●
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اولین●بــار●به●صــورت●رو●در●رو● انتخاباتــی●ســال●1388●بــرای● ایــران●مناظره●هــای● در●

ــن●ســبک●از●منظره●هــای●)رو●در●رو(● ــا●ای ــزار●شــد.●ام ــات●برگ ــن●نامزدهــا●انتخاب ــره(●بی )دونف

بــرای●دوره●هــای●بعــد●یعنــی●مناظره●هــای●انتخابــات●ســال●های●1392،●1396●و●1400●تغییــر●

کــرده●و●به●صــورت●گروهــی●برگــزار●شده●اســت.

ــه●آزادی،● ــخص●از●جمل ــان●مش ــک●گفتم ــتن●ی ــا●داش ــزد●ب ــر●نام ــران●ه ــات●ای در●انتخاب

ــه● ــت،●توســعه●ســازندگی،●کارآمــدی،●اعتــدال،●فســاد●ســتیزی●و●شــبیه●ایــن●مــوارد●ب عدال

ــح●و● ــوژی●صری ــک●ایدئول ــودن●ی ــا●تحــزب●و●دارا●ب ــذارد؛●ام ــای●می●گ ــات●پ ــت●در●انتخاب رقاب

یــک●شــعار●و●گفتمــان●مشــترک●و●مــرزدار●فکــری●و●سیاســتی●)اقتصــادی،●فرهنگــی،●اجتماعی،●

ــق●مشــخص●نیســت. ــی●و●خارجــی(●به●صــورت●روشــن●و●دقی سیاســت●داخل

درمجمــوع●ســیزده●دوره●انتخابــات●ریاســت●●جمهــوری●در●ایــران●برگــزار●شده●اســت.●●

دوره●انتخابــات●ریاســت●●جمهــوری●در●28●خــرداد●1400●برگــزار●و●در●آن●آقــای●ســید●ابراهیــم●

ــرای● ــب●ب ــد.●592●داوطل ــاب●ش ــران●انتخ ــور●ای ــس●●جمه ــتمین●رئی ــوان●هش ــی●به●عن رئیس

حضــور●در●ایــن●انتخابــات●به●عنــوان●نامــزد●ثبت●نــام●کردنــد،●کــه●شــورای●نگهبــان●صالحیــت●

هفــت●نفــر●را●بــرای●نامــزدی●در●انتخابــات●ســیزدهم●●آقایــان●محســن●رضایــی،●ســید●ابراهیــم●

رئیســی،●ســید●امیرحســین●قاضــی●زاده●هاشــمی،●عبدالناصــر●همتــی،●محســن●مهرعلیــزاده،●

علیرضــا●زاکانــی●و●ســعید●جلیلــی●تأییــد●کــرد.●نامزدهــای●ریاســت●●جمهــوری●مجموعــًا●ســه●

مناظــره●بــا●موضوعــات●"اقتصــادی"،●"فرهنگــی،●اجتماعــی●و●سیاســی"●و●"دغدغه●هــای●مــردم"●

برگــزار●کردنــد.●الزم●بــه●ذکــر●اســت،●در●ایــن●انتخابــات،●بعــد●از●مناظره●هــا،●آقایــان●علیرضــا●

زاکانــی●و●ســعید●جلیلــی●بــه●نفــع●آقــای●رئیســی●و●آقــای●مهرعلیــزاده●بــه●نفــع●آقــای●همتــی●

ــد. ــری●کردن کناره●گی

ــی● ــزد●انتخابات ــی●دو●نام ــای●گفتمان ــایی●ویژگی●ه ــق،●شناس ــن●تحقی ــی●ای ــدف●اصل ه

ســیزدهمین●دوره●انتخابــات●ریاســت●●جمهــوری،●ســید●ابراهیــم●رئیســی●و●عبدالناصــر●همتــی،●

در●مناظــرات●تلویزیونــی●اســت؛●به●گونــه●ای●کــه●بــا●بهره●گیــری●از●شــناخت●گفتمــان●دو●نامــزد●

ــه●دســت●آورد.● ــی●از●دیدگاه●هــای●دو●نامــزد●ب بتــوان●چهارچوب

ــن●دو● ــی●ای ــای●گفتمان ــل●تفاوته ــه●دلی ــی●ب ــی●و●همت ــان●رئیس ــاب●آقای ــی●انتخ چرای

ــه● ــورد●مطالع ــزد●م ــت.●دو●نام ــوده●اس ــات●ب ــای●انتخاب ــایر●نامزده ــه●س ــبت●ب ــزد●نس نام

متفاوت●تریــن●گفتمــان●انتخاباتــی●را●نســبت●بــه●همدیگــر●در●ایــن●دور●از●انتخابــات●ریاســت●●
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ــی«● ــان●»انقالب ــه●گفتم ــک●ب ــده●نزدی ــوان●نماین ــی●به●عن ــای●رئیس ــته●اند.●آق ــوری●داش جمه

ــی● ــان●»اصالح●طلب ــه●گفتم ــک●ب ــده●نزدی ــوان●نماین ــی●به●عن ــای●همت ــی«●و●آق ــا●»اصول●گرای ی

ــزد● ــان●دو●نام ــت،●گفتم ــه●هســتند.●در●حقیق ــن●مقال ــزد●منتخــب●ای ــازندگی«●،●دو●نام و●س

ــرا●و● ــه●گفتمان●هــای●سیاســی●اصول●گ ــک●ب ــف●نزدی ــه،●دو●قطــب●طی ــن●مقال ــده●در●ای برگزی

اصالح●طلــب●حاضــر●در●رقابت●هــا●محســوب●می●شــوند.●

1. پیشینه پژوهش 

در●بخــش●پیشــینه●مهم●تریــن●آثــار●داخلــی●و●خارجــی●در●حــوزه●مناظره●هــای●انتخاباتــی●

کــه●بــه●روش●تحلیــل●انتقــادی●گفتمــان●انجــام●شــده●اند،●ارائــه●شــده●اســت.

پیشینه پژوهش های داخلی

انتقــادی●گفتمــان●نامزدهــای● حمیدیــان)1399(●در●مقالــه●ای●بــا●عنــوان●»تحلیــل●

دوازدهمیــن●دوره●انتخابــات●ریاســت●●جمهــوری●ایــران«●گفتمــان●نامزدهــای●انتخابــات●

ــای● ــت.●یافته●ه ــی●کرده●اس ــی●بررس ــای●تبلیغات ــا●و●فیلم●ه ــوری●در●مناظره●ه ــت●جمه ریاس

پژوهــش●نشــان●می●دهــد●در●ایــن●رقابت●هــا●ســه●گفتمــان●"اصول●گــرای●اصالح●طلــب"،●

کرده●انــد.● رقابــت● پایــدار"● "توســعه● اصول●گــرا"●و● "اصالح●طلبــی●

روش●تحقیــق●ایــن●مقالــه،●بــا●نظریــه●و●روش●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی●مبتنــی●بــر●روش●

ــوع،● ــاظ●موض ــه●از●لح ــن●مقال ــت.●ای ــک2●صورت●گرفته●اس ــون●ون●دای ــرکالف1●و●ت ــن●ف نورم

ــه● ــر●پای ــه●موردنظــر●ب ــل،●●مقال ــا●از●نظــر●روش●تحلی ــوده؛●ام ــه●پژوهــش●حاضــر●ب ــک●ب نزدی

روش●فــرکالف●و●ون●دایــک●بــوده،●کــه●بــا●پژوهــش●حاضــر،●کــه●بــر●پایــه●تحلیــل●بــه●روش●

ون●دایــک●بــوده،●متفــاوت●اســت.

ــادی● ــاِن●انتق ــل●گفتم ــوان●»تحلی ــا●عن ــه●ای●ب ــژاد)1398(،●در●مقال ــالمی●ن ــو●و●اس رزم●ج

ــران●در●مناظره●هــای● ــوری●اســالمی●ای ــات●ریاســت●●جمه ــن●دوره●انتخاب نامزدهــای●دوازدهمی

تلویزیونــی«●اظهــارات●نامزدهــای●دوازدهمیــن●دوره●انتخابــات●ریاســت●●جمهــوری●اســالمی●

ایــران●را●بررســی●کرده●انــد.●نتایــج●پژوهــش●نشــان●می●دهــد،●کــه●در●ایــن●مناظره●هــا،●

ــدگان● ــت.●نماین ــدال●اس ــرا●در●ج ــب●اصول●گ ــان●رقی ــا●گفتم ــات●ب ــب●اصالح ــان●غال گفتم

1. Norman. Fairclough

2. Teun A. Van Dijk
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ــان● ــدگان●گفتم ــری●و●هاشــمی●طبا.●نماین ــی،●جهانگی ــد●از:●روحان ــات●عبارتان ــان●اصالح گفتم

اصول●گــرا●عبارت●انــد●از●رئیســی،●قالیبــاف●و●میرســلیم.

ــی●را●در●ســه●حــوزه●اقتصــادی،● ــگاه●نامزدهــای●انتخابات ــه،●ن ــن●مقال ●پژوهشــگران●در●ای

سیاســی●و●فرهنگــی●بررســی●میکننــد.●نتایــج●بررســی●نشــان●میدهــد،●گفتمان●هــای●رایــج●در●

مناظــرات،●هریــک●به●نوعــی●بازســازی●گفتمانهایــی●هســتند،●کــه●در●دورههــای●قبــل●در●تاریــخ●

سیاســی●جمهــوری●اســالمی●ایــران،●حضــور●داشــته●اند.●ایــن●پژوهــش●از●لحــاظ●موضوعــی●

ــه●پژوهــش●حاضــر●نزدیــک●بــوده،●امــا●روش●بررســی●ایــن●پژوهــش●متفــاوت●اســت.●در● ب

ایــن●پژوهــش،●محقــق●ســعی●بــر●آن●داشــته،●بــا●روش●فــرکالف●بــه●دنبــال●تحلیــل●گفتمــان●

ــی●باشــد. ــای●انتخابات مناظره●ه

ــدال● ــان●اعت ــل●گفتم ــوان●»تحلی ــا●عن ــه●ای●ب ــا)1397(،●در●مقال ــی●نی ــدی●و●رحیم مجی

ــی● ــی●حســن●روحان ــان●انتخابات ــم«●بهبررســی●گفتم ــوری●یازده ــات●ریاســت●جمه در●انتخاب

ــادی● ــان●انتق ــل●گفتم ــه●روش●تحلی ــوری●ب ــات●ریاســت●جمه ــروز●انتخاب ــزد●پی ــه●نام به●منزل

الکال●و●موفــه1●می●پــردازد.●یافته●هــای●پژوهــش●نشــان●می●دهــد،●گفتمــان●اعتــدال●در●

ــر●و● ــر●و●فعال●ت ــوژگی●سیاســی●قویت ــت●س ــورداری●از●موقعی ــل●برخ ــی،●به●دلی ــازع●گفتمان تن

منســجم●تر،●به●کارگیــری●فرآینــد●حاشــیه●رانی●و●برجسته●ســازی،●میزان●دسترســی●زیــاد●و●

ــود. ــک●ش ــب،●توانســت●هژمونی ــایرگفتمان●های●رقی ــه●س ــبت●ب ــتر●نس ــار●بیش اعتب

پرویــن)1394(،●در●مقالــه●ای●بــه●نــام●»گفتمانــی●جدیــد●بیــرون●از●جــوی●تاریــک:●تحلیــل●

ــد● ــران«،●ســعی●می●کن ــوری●ای ــات●ریاســت●●جمه ــن●دوره●انتخاب ــادی●یازدهمی ــی●انتق گفتمان

ــه● ــات●ریاســت●●جمهــوری●ایــران●چگون نشــان●دهــد،●کــه●نامزدهــای●یازدهمیــن●دوره●انتخاب

ــان●بــه●قــدرت●برســند.●در●ایــن●تحلیــل،●از●نظریــه●گفتمــان●الکال●و● ــا●زب ــا●ب تــالش●کردنــد●ت

ــا● موفــه●اســتفاده●شــده●اســت.●اهــم●یافتههــای●ایــن●تحقیــق●نشــان●میدهــد،●نامزدهــا●ب

ایجــاد●مرزهــای●طــرد●و●کنارگذاشــتن●رقبــای●خــود●تــالش●کردنــد●در●کارزار●انتخابــات●پیــروز●

شــوند.●بررســی●مناظره●هــای●نامزدهــای●ریاســت●●جمهــوری●نشــان●می●دهــد،●حســن●روحانــی●

بــه●ایــن●دلیــل●انتخــاب●شــد،●کــه●می●توانســت●دیگــر●گفتمان●هــای●ناشــی●از●بحــران●فزاینــده●

سیاســی●-●اجتماعــی●را●کنــار●بگــذارد.●ایــن●مطالعــه●بــه●لحــاظ●موضوعــی●بــه●پژوهــش●حاضــر●

نزدیــک●بــوده،●امــا●روش●تحلیــل●گفتمــان●متفــاوت●اســت.

1. Laclau. E & Mouffe. C
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پیشینه پژوهش های خارجی

ــره● ــد●در●مناظ ــای●تأکی ــش●چهره●ه ــوان●»نق ــا●●عن ــه●ای●ب ــق1)2022(،●در●مقال ــی●و●واث عل

ــی،●مفهــوم● ــا●انجــام●یــک●مطالعــه●تحلیل ــن2●در●3●مــی●2017«،●ب ــی●مکــرون●و●لوپ تلویزیون

تحلیــل●گفتمــان●را●در●نظــر●می●گیــرد،●کــه●هــدف●آن●ساختارشــکنی●ماژول●هــای●گفتــار●بــرای●

دســتیابی●بــه●هــدف●گفتــاری●مــورد●نیــاز●اســت.●بخشــی●از●رویکــرد●نظــری●مطالعــه●حاضــر،●

بررســی●انــواع●اشــکال●گفتــار●سیاســی●نامزدهــای●ریاســت●جمهــوری●میباشــد.

ســووندی●و●توریکســوود3)2021(،●در●مقالــه●ای●بــا●نــام●»مطالعــه●زبان●شناســی●نقش●گــرای●

ــره● ــن●مناظ ــون5●در●اولی ــالری●کلینت ــپ4●و●هی ــد●ترام ــی●دونال ــوژی●سیاس ــد:●ایدئول نظام●من

ــرد●موردبحــث● ــق●دو●رویک ــوژی●را●از●طری ــی●آشکارســازی●ایدئول ــوری«،●چگونگ ریاســت●●جمه

ــپ● ــد●ترام ــوژی●دونال ــی●ایدئول ــه●بررس ــرکالف●ب ــرد●ف ــا●رویک ــگر،●ب ــد.●پژوهش ــرار●می●دهن ق

ــپ● ــد●ترام ــوژی●دونال ــه●ایدئول ــد●ک ــان●می●ده ــج●نش ــردازد.●نتای ــون●می●پ ــالری●کلینت و●هی

ــون●اســت. ــالری●کلینت ــوژی●هی ــته●تر●از●ایدئول برجس

آیســیه●و●میرانــدا6)2021(،●در●مقالــه●ای●بــه●نــام●»ســخنان●سیاســی●مرتبــط●بــا●مهاجــرت●

ــدگاه● ــی●دی ــه●بررس ــال●2017«،●ب ــه●در●س ــوری●فرانس ــت●●جمه ــی●ریاس ــارزات●انتخابات در●مب

ــران● ــور●مهاج ــرت●و●حض ــورد●مهاج ــه●در●م ــوری●فرانس ــت●●جمه ــات●ریاس ــای●انتخاب نامزده

ــق،●مدل●هــای●ســه●بعدی●نورمــن●فــرکالف،● ــن●تحقی ــوری●مورداســتفاده●در●ای ــردازد.●تئ می●پ

ــان●ســاختاری●و●کالن●ســاختاری●اســت.● ــاد●ریزســاختاری،●می ــی●ابع یعن

ــارزات● ــو●مب ــود●در●گفتگ ــی●خ ــام●»بازنمای ــه●ن ــه●ای●ب ــو7)2019(،●در●مقال ــاالت●و●کاری الب

ــود●در● ــردن●از●خ ــام●●ب ــرای●ن ــردی●ب ــی●کارب ــرا●گفتمان ــرد●ف ــک●رویک ــی:●ی ــی●سیاس انتخابات

مناظره●هــای●تلویزیونــی●ریاســت●●جمهــوری«،●نقش●هــای●بیانــی●نامزدهــای●دو●حــزب●اصلــی●

سیاســی●آمریکا)دموکــرات●●و●جمهوری●خــواه(،●را●مقایســه●می●کنــد.●

1. Ali & Watheq

2. Macron. E & Le Pen. M

3. Suwandi & Thoriqussuud

4. Donald. Trump

5. Hillary. Clinton

6. Aisyah & Miranda

7. Albalat-Mascarell & Carrió-Pastor
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در●تمــام●پژوهش●هــای●پیش●گفتــه،●روش●کیفــی●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی،●بــرای●

ــان●و● ــل●گفتم ــوع●روش●تحلی ــاوت●در●ن ــا●تف ــت؛●ام ــده●اس ــاب●ش ــا●انتخ ــی●داده●ه بررس

انتخــاب●مؤلفه●هــای●گفتمانــی●اســت.

ــباهت● ــه●ش ــای●پیش●گفت ــی●از●پژوهش●ه ــا●برخ ــی،●ب ــاظ●روش ــه●لح ــر،●ب پژوهــش●حاض

ــوای●انتخــاب●شــده●اســت. ــاوت●در●محت دارد●و●تف

مبانی نظری پژوهش

باتوجــه●●بــه●جامعیــت●و●دقــت●نظریــه●گفتمــان●ون●دایــک●در●بررســی●های●پژوهش●هــای●

کیفــی،●ایــن●نظریــه●به●عنــوان●چهارچــوب●نظــری●و●روش●تحلیــل●داده●هــای●مقالــه،●انتخــاب●

شــده●اســت.

تحلیل گفتمان انتقادی1

تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی●را●می●تــوان●به●عنــوان●رویکــردی●بــرای●مطالعــه●زبــان●در●دوران●

ــه● باســتان●کالســیک●جســتجو●کــرد)Stubbs,●1997(.●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی،●یــک●زمین

بیــن●●رشــته●ای●اســت●کــه●شــامل●تجزیــه●●و●تحلیــل●زبانــی،●تجزیــه●●و●تحلیــل●بالغــی●و●نظریــه●

اجتماعــی●اســت؛●تــا●زبــان●را●بــا●زمینــه●اجتماعی●خود●مرتبط●ســازد،●کــه●هدف●آن●نشــان●●دادن●

●.)Henderson,●2005:●2(رابطــه●بیــن●گفتمــان●و●جامعــه،●متــن،●زمینه،●زبــان●و●قــدرت●اســت●

فاولــر2●اولیــن●●بــار●در●ســال●1979●گفتمــان●انتقــادی●را●در●زبــان●طــرح●کــرد.●وی●اصول●اساســی●

ــه●●و●تحلیــل●گفتمــان●به●طــور● ــر●معتقــد●اســت،●تجزی تحلیــل●گفتمــان●را●توســعه●داد.●فاول

جداگانــه●بــدون●درنظرگرفتــن●عوامــل●تاریخــی،●فرهنگــی●و●اجتماعــی●نامناســب●اســت.●او●

ــس● ــی●را●منعک ــط●اجتماع ــت●و●رواب ــی●اس ــای●ایدئولوژیک ــان●دارای●معن ــد،●زب ــد●می●کن تأکی

.)Chen,●2018:●967(می●کنــد.●تحلیــل●گفتمــان●انتقادی●کارکردهــای●انتقــادی●و●تحلیلــی●دارد

ــوان●پیشــرفتی● ــل●گفتمــان●انتقــادی)CDA(،●در●اواخــر●دهــه●1980●به●عن ــه●●و●تحلی تجزی

عمل●گــرا●در●مطالعــات●گفتمــان●اروپایــی●بــه●پیــش●●قــراوالن●همچــون●نورمــن●فــرکالف●،●روث●

●.)Blommaert●&●Bulcaen,2000:●447(ووداک3،●تــون●ون●دایــک●و●دیگران،●توســعه●یافــت●

1 . Critical discourse analysis

2 . Fuller. D

3 . Ruth. Wodak



76

دوره 16
 پیاپی 43
پاییـز 1401

تحلیل گفتمان انتقادی مناظره اقتصادی دو نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست  جمهوری

تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی●در●واکنــش●بــه●خــأل●موجــود،●در●تحقیقــات●زبانی-توصیفــی●ظهــور●

پیــدا●کــرد.●ایــن●نــوع●تحلیــل●دســتاوردهای●توصیفــی،●تحلیــل●گفتمــان●را●هرچنــد●مفیــد،●

ــر●ایــن●مدعاســت●کــه●ســطوح●توصیفــی●تحلیــل●گفتمــان،●بایــد● ــد●و●ب امــا●کافــی●نمی●دان

ــای● ــان●ویژگی●ه ــش●از●بی ــه●اهداف ــند،●ک ــی●باش ــی●جامع ــوب●تحلیل ــه●چهارچ ــطوح●اولی س

صــوری●متــن●فراتــر●اســت.●ایــن●نــوع●تحلیــل●گرانیــگاه●ابعــاد●مختلــف●گفتمــان●اســت●و●از●

منظــر●انتقــادی●ویژگی●هــای●زبان●شــناختی،●جامعــه●●شــناختی،●تعاملــی●و●فرهنگــی●گفتمــان●

ــک●و●یارمحمــدی،●1379:● ــد●)خســروی●نی ــل●می●کن ــع●تحلی ــی●و●جام ــی●تبیین را●در●چهارچوب

284(.●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی،●در●اواخــر●دهــه●1970●در●مطالعــه●زبان●شناســی●مــدرن●بــه●

شــاخه●ای●تــازه●درحــال●●توســعه●تبدیل●شــده●بــود)Chen,●2018:●967(.●امــا●CDA،●به●عنــوان●

شــبکه●ای●از●دانشــمندان●در●اوایــل●دهــه●1990،●پــس●از●ســمپوزیوم●کوچکــی●در●آمســتردام●

ظهــور●پیــدا●کــرد.●

انتقــادی،●آن●را●به●عنــوان●رویکــردی●بــا●روش●هــا●و● بنیان●گــذاران●تحلیــل●گفتمــان●

نظریه●هــای●مختلــف●و●متفــاوت●در●نظــر●می●گیرنــد.●امــا●هــدف●همــه●آن●هــا●ایجــاد●تغییــرات●

اجتماعــی●و●آگاهــی●اجتماعــی●اســت)Kanwal●&●García,●2019:●323-324(.●اهــداف●اصلــی●

ایــن●رویکــرد●را●در●مــوارد●زیــر●بــه●طــور●خالصــه●می●تــوان●بیــان●کــرد:

1● تحلیل●گفتمان●انتقادی●به●مشکالت●اجتماعی●می●پردازد..

2● روابط●گفتمانی●قدرت●را●بررسی●می●کند..

3● گفتمان●جامعه●و●فرهنگ●را●تشکیل●می●دهد..

4● گفتمان●تاریخی●است..

5● پیوند●بین●متن●و●جامعه●است..

6● تحلیل●گفتمان●تفسیری●و●توضیحی●است..

7● گفتمان●نوعی●کنش●اجتماعی●است..

به●زعــم●راجــرز1●گفتمان●هــا●همــواره●بــه●لحــاظ●اجتماعــی،●سیاســی،●نــژادی●و●اقتصــادی●

معنــادار●هســتند.●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی●کارکــرد●گفتمــان●را●بــه●لحــاظ●مســائل●اجتماعــی●

ــرد،● ــن●رویک ــی●کاود.●در●ای ــاز●م ــت●ب ــژاد،●سیاســت،●جنســیت●و●هوی ــل●ن ــی●از●قبی و●فرهنگ

1 . Rogers
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پرســش●هایی●ازاین●قبیــل●مطــرح●اســت:●»چــرا●گفتمــان●بــه●شــیوه●خاصــی●بــه●کار●مــی●رود؟«●

و●یــا●»چــه●معانــی●ضمنــی●در●ایــن●نــوع●کارکــرد●نهــان●اســت؟«●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی،●

ارتبــاط●میــان●کارکــرد●زبــان●و●بافت●هــای●اجتماعــی●و●سیاســی●را،●کــه●زبــان●در●بســتر●آن●بــه●

کار●مــی●رود،●بــاز●مــی●کاود.●در●ایــن●رویکــرد●مســائلی●از●قبیــل●جنســیت،●قومیــت،●تفاوتهــای●

ــی●آن●هــا●در●صــورت● ــن●نحــوه●شــکل●گیری●و●تجل ــت●و●هم●چنی ــوژی●و●هوی ــی،●ایدئول فرهنگ

●)Rogers,●2004(.متــن●مطــرح●اســت

روش تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک

ــژه●ای● ــه●وی ــه●توج ــت●ک ــادی●اس ــان●انتق ــران●گفتم ــی●از●تحلیل●گ ــک●یک ــون●ون●دای تئ

بــه●خبــر●و●رســانه●های●جمعــی●دارد.●مقالــه●»مطالعــه●بیــن●●رشــته●ای●اخبــار●بــه●منزلــه●

گفتمــان«)ون●دایــک،●1382●:325-367(،●کتــاب●»خبــر●بمثابــه●گفتمــان«1)1988(،●کتــاب●

»تحلیــل●خبــر«2)1988(●و●غیــره،●از●جملــه●مطالعاتــی●هســتند●کــه●ون●دایــک●در●آن●هــا●بــه●

رســانه●و●خبــر●پرداخته●اســت.●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی،●لزومــًا●حــوزه●ای●چند●رشــته●ای●اســت●

و●کار●تفســیر●روابــط●پیچیــده●بیــن●نوشــتار،●گفتــار،●شــناخت●اجتماعــی،●قــدرت،●جامعــه●و●

فرهنــگ●را●بــه●عهــده●دارد)Van●Dijk,●2001(.●ون●دایــک●از●نظــر●تحلیلگــران●گفتمــان●انتقــادی●

صاحبــان●قــدرت●از●طریــق●دسترســی●خــاص●و●تبعیض●آمیــز●بــه●منابــع●قــدرت●ایــن●تــوان●را●

دارنــد●کــه●افــکار●عمومــی●مــردم●را●از●طریق●هــا●ســاختی●زبانــی●آغشــته●بــه●ایدئولــوژی●خــاص●

)Van●Dijk,●1998(●.ــد کنتــرل●کنن

براســاس●اعتقــاد●و●دیــدگاه●ون●دایــك،●گفتمــان●هــم●به●عنــوان●صــورت●خاصــی●از●کاربــرد●

ــداد● ــک●روی ــل●اجتماعــی●و●ی ــش●متقاب ــی●خــاص●از●کن ــوان●صورت ــان●اســت●و●هــم●به●عن زب

ارتباطــی●کامــل●در●موقعیــت●اجتماعــی.●از●نظــر●او●تحلیــل●گفتمــان●در●یــک●ســطح●بــر●متــن،●

گفتــار،●کنش●هــای●ارتباطــی●و●موضوعــی●متمرکــز●اســت●کــه●طبــق●نظــر●او،●ســطح●خــرد●نــام●

ــده● ــای●پیچی ــان●نظام●ه ــا●هم ــان●ی ــاختاری●گفتم ــای●س ــر،●نظام●ه ــطح●عمومی●ت دارد.●در●س

اجتماعــی،●سیاســی،●تاریخــی●و●فرهنگــی●متــن●را●مــورد●بازشناســی●قــرار●می●دهــد؛●کــه●ســطح●

کالن●نــام●دارد.●او●معتقــد●اســت●کــه●کاربــرد●زبــان،●تنهــا●محــدود●بــه●زبــان●شــفاهی●و●بیانــی●

نیســت؛●بلکــه●می●تــوان●آن●را●بــه●ارتباطــات،●کنــش●متقابــل●و●زبــان●نوشــتاری●نیــز●تعمیــم●

1. News as Discourss

2. News Analysis
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داد.●ایــن●کاربــرد●زبــان●هنگامــی●بــه●وقــوع●می●پیونــدد●کــه●به●عنــوان●نمونــه●مــا●روزنامــه،●

کتــاب،●یــا●انــواع●دیگــر●متــون●نوشــتاری●را●مطالعــه●می●کنیــم.●

ون●دایــک●ماننــد●بســیاری●دیگــر●از●گفتمــان●کاوان،●صرفــًا●خــود●را●بــه●زبــان●محــاوره●ای●

ــاص،● ــه●خ ــورد●توج ــان●م ــوم●گفتم ــز●در●مفه ــون●نوشــتاری●را●نی ــه●مت ــرده،●بلک محــدود●نک

ــتن●و● ــیوه●نوش ــان●ش ــیاری●می ــباهت●های●بس ــه●ش ــت●ک ــد●اس ــت.●او●معتق ــرار●داده●اس ق

ــاری● ــون●گفت ــه●مت ــردن●ب ــوش●●ک ــورد●گ ــم،●در●م ــن●مه ــود●دارد●و●ای ــردم●وج ســخن●گفتن●م

ــک،● ــم●ون●دای ــک،●1387(.●به●زع ــادق●اســت)ون●دای ــز●ص ــتاری●نی ــون●نوش ــه●مت ــا●مطالع ی

تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی●بــر●روی●هژمونــی●و●نابرابــری●متمرکــز●اســت●و●هــدف●ایــن●رشــته●

ارائــه●یــک●روش،●انــگاره،●مکتــب●یــا●نظریــه●گفتمانــی●ویــژه●نیســت.●بلکــه●ایــن●رشــته●بــه●

مطالعــه،●بررســی●و●تحلیــل●روابــط●پیچیــده●مســائل●اجتماعــی،●ایدئولــوژی،●قــدرت،●هژمونی●

ــب●گفتمان●هــا●در● ــری●در●قال ــا●مشــخص●گــردد،●بی●عدالتــی●و●نابراب ــردازد؛●ت و●گفتمــان●می●پ

بیــان●و●اعمــال●آنچــه●مؤثرنــد.●

تئــون●ون●دایــک،●باوجــود●رهنمودهــای●علمــی●کــه●در●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی●ارائــه●

می●دهــد،●معتقــد●اســت●روشــی●مختــص●خــود●و●مکتــب●یــا●رویکــرد●خاصــی●ارائــه●نمی●دهد.●

او●بــه●پژوهشــگران●ایــن●حــوزه●پیشــنهاد●می●کنــد●بــه●دلیــل●پیچیدگــی●رابطــه●میــان●گفتمــان●

ــته●های● ــایر●رش ــورها●و●س ــا،●کش ــان●فرهنگ●ه ــن●را●از●می ــرد●ممک ــن●رویک ــاع،●بهتری و●اجتم

علــوم●●انســانی●اقتبــاس●نماینــد●و●بــه●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی●به●عنــوان●حــوزه●ای●"چنــد●

رشــته●ای"1●بنگرنــد.●او●بــر●اســاس●دیــدگاه●"چنــد●رشــته●ای"●خــود،●عنــوان●"تحلیــل●گفتمــان●

شــناختی-اجتماعی"●را،●بــرای●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی●خــود،●برمی●گزینــد.●

ــه● ــی●ب ــاختارهای●اجتماع ــان●و●س ــاختار●گفتم ــه●س ــاور●اســت،●ک ــن●ب ــر●ای ــک●ب ون●دای

ــه● ــد●و●»شــناخت«،●حلق ــط●می●گردن ــر●مرتب ــه●یکدیگ ــردی●و●اجتماعــی●ب ●واســطه●شــناخت●ف

گمشــده●بســیاری●از●مطالعــات●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی●اســت.●ازایــن●رو،●او●مثلــث●

ارائــه●می●دهــد.●)ون●دایــک،●1382:●109( را● »جامعه-شــناخت-گفتمان«●

ــرد● ــی،●کارک ــرد●گفتمان ــطح●کارک ــه●س ــامل●س ــک،●ش ــر●ون●دای ــادی●از●نظ ــان●انتق گفتم

ــان،●شــناخت● ــم●ســه●گانه●"گفتم ــق●مفاهی ــم●دقی ــی●اســت.●فه ــرد●اجتماع شــناختی●و●کارک

ــان●در● ــور●از●گفتم ــزا●دارد.●منظ ــی●بس ــرد●اهمیت ــن●رویک ــا●ای ــنایی●ب ــرای●آش ــاع"،●ب و●اجتم

1. Multidisciplinary
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ــه:●تعامــل●محــاوره●ای،●متــن●نوشــتاری،● ــداد●ارتباطــی،●از●جمل ــای●عــام●یــک●روی اینجــا●معن

ــناختی●و● ــای●نشانه●ش ــر●و●جنبه●ه ــدی،●تصاوی ــرح●صفحه●بن ــر●و●دســت،●ط ــدن،●س ــرکات●ب ح

●.)Van●Dijk,●2001:●98(ــت ــی●اس ــت●معنای ــر●دالل ــانه●ای●دیگ چندرس

ــا●متــن،●مطــرح● ــاط●ب ون●دایــک●مفهــوم●"ســاختار●کالن"●)Macro-●Structure(●را،●در●ارتب

می●کنــد.●منظــور●وی●از●"ســاختار●کالن"●تعــداد●زیــادی●جملــه●در●قالــب●بافــت●یــا●متــن●اســت.●

ــا●یــک●پیــام●اصلــی●کــه●ثقــل●معنایــی●را● از●نظــر●ون●دایــک●ســاخت●و●تولیــد●یــک●متــن،●ب

تشــکیل●می●دهــد،●شــروع●می●شــود●و●بــه●●تدریــج،●رشــد●و●گســترش●می●یابــد؛●تــا●آنجــا●کــه●

معانــی●ریــز●زبانــی●موجــود●در●جمله●هــای●منفــرد●را،●در●برمی●گیــرد.●وقتــی●متنــی●می●خواهــد●

تولیــد●شــود،●بایــد●عملیاتــی●وجــود●داشــته●باشــد؛●کــه●ایــن●عملیــات●بــه●●صــورت●چرخشــی●

اجــرا●می●شــود●و●عبــارت●●اســت●از:

1● حذف)حذف●مستقیم●و●غیرمستقیم●عناصر●زبانی(.

2● تعمیم●یا●بسط●مطالب●به●سایر●مطالب●مربوط●به●موضوع.

3● ســاخت●یــا●ســاختمان،●یعنــی●خلــق●مطالــب●جدیــد●در●قالــب●صورت●هــای●جدید)آقا●.

گل●زاده،●1381:●149(

مســئله●اصلــی●تحلیــل●گفتمــان●انتقــادی●ون●دایــک●ایــن●اســت،●کــه●چگونــه●ادعاهــای●

نظــرِی●خــود●را●بــه●ابزارهــا●و●روش●هــای●تحلیلــی●تبدیــل●می●کنــد.●بــه●طــور●خــاص،●

میانجی●گــری●میــان●نظریه●هــا●و●مفاهیــم●کالن●و●مــوارد●و●مصادیــق●ملمــوس●و●عینــی،●کــه●

ــد● ــورد●تأکی ــد،●م ــادی●را●شــکل●می●دهن ــان●انتق ــل●گفتم ــل●در●تحلی ــون●تحلی هســته●و●کان

اســت.●

ــک● ــِی●ون●دای ــا●اســتفاده●از●دیدگاه●هــا●و●شــیوه●تحلیل ــن●پژوهــش●ب ــه●ای ــی●●ک ازآن●جای

ــون● ــادی●و●مت ــان●انتق ــل●گفتم ــه●وی●در●تحلی ــی●ک ــا●و●مقوله●های ــه،●متغیره ــامان●●یافت س

رســانه●ای،●از●آن●هــا●اســتفاده●کــرده،●بــرای●تحلیــل●بــه●کار●رفته●انــد؛●کــه●عبارت●انــد●از:●

ــا● ــف●دادن●و●جابه●ج ــر،●تخفی ــن●تعبی ــی،●ُحس ــراق●و●بزرگ●نمای ــه،●اغ ــتعاره،●کنای واژگان،●اس

کــردن،●منافــع،●نقل●قــول،●ناگفته●هــا،●چشــم●انداز)منظر(،●انســجام●کلی)درون●مایه●هــا(،●

ــد●ســاختاری●اســتفاده●می●شــود.)بیگی● ــی●و●تأکی ــی●ضمن ــدی،●پیش●فرض●هــا،●معان قطب●بن

و●مجیــدی،●1399:●38(
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ــت،● ــن●اس ــان●ای ــل●گفتم ــم●تحلی ــای●مه ــی●از●ویژگی●ه ــت،●یك ــد●اس ــك●معتق ون●دای

ــوع●و● ــطوح●متن ــرای●س ــده،●ب ــاد●ش ــای●ایج ــار●از●نظریه●ه ــتار●و●گفت ــف●نوش ــه●در●توصی ک

ــک● ــع●ایدئولوژی ــوری●مرب ــك،●1387(.●وی●تئ ــد)ون●دای ــتفاده●می●کن ــان●اس ــدد●گفتم متع

ــت● ــی●مثب ــر●ویژگ ــد●ب ــع●●تأکی ــار●ضل ــک،●از●چه ــع●ایدئولوژی ــد.●اصطــالح●مرب ــان●می●کن را●بی

خــود●یــا●خودی●هــا●»مــا«،●تأکیــد●بــر●ویژگــی●منفــی●دیگــران●»دیگــری«،●کم●رنــگ●جلــوه●دادن●

ویژگی●هــای●منفــی●خــود●یــا●خودی●هــا●»مــا«●و●کم●رنــگ●جلــوه●دادن●ویژگــی●مثبــت●دیگــران●

و●وجــود● نمایــان● را● گفتمان●هــا● ویژگی●هــای●متضــاد● »دیگــری«●تشــکیل●●شده●اســت،●

قطب●بنــدی●در●جوامــع●را●نیــز●توجیــه●می●کند.)پاشــازانوس●و●رحیمــی،●1398(

ــز●دارد.●او●27● ــون●سیاســی،●تمرک ــر●ابزارهــای●بالغــی●مورداســتفاده●در●مت ــک،●ب ون●دای

راهبــرد●ایدئولوژیکــی●را●تشــریح●می●کنــد،●کــه●دو●مــورد●اصلــی●آن●هــا●»ویژگــی●مثبــت●خــود«●

ــرد●کالن،●معنایــی●هســتند؛●کــه●به●منظــور● و●»بازنمایــی●منفــی●دیگــر«●اســت.●ایــن●دو●راهب

ــد.●ون●دایــک●معتقــد● ــا●»مدیریــت●تصــور«●مــورد●اســتفاده●قــرار●می●گیرن »حفــظ●چهــره«●ی

ــد،●کــه●گفتمــان●ایدئولوژیکــی●معمــوالً●شــامل● اســت،●بســیاری●از●مطالعــات●نشــان●داده●ان

ــوان●آن●را●میــدان●ایدئولوژیــک●نامیــد. ــر●اســت،●کــه●می●ت ــی●زی راهبردهــای●کل

1● تأکید●بر●چیزهای●خوب●ما،.

2● تأکید●بر●چیزهای●بد●آن●ها،.

3● کم●اهمیت●کردن●چیزهای●بد●ما،.

4● .)Van●Dijk,●2004(●.کم●اهمیت●کردن●چیزهای●خوب●آن●ها

ایــن●دو●راهبــرد●و●هم●چنیــن●25●دســته●دیگــر،●از●تحلیــل●گفتمــان●ایدئولوژیــک●توســط●

وی،●ماننــد●ایدئولوژیــک،●اقتــدار،●طبقه●بنــدی●و●غیــره●معرفــی●●شده●اســت.●ایــن●راهبردهــای●

ــتمداران●در● ــوه●سیاس ــای●بالق ــان●دادن●ایدئولوژی●ه ــرای●نش ــی●ب ــای●بالغ ــی●و●ابزاره گفتمان

ســخنرانی●های●خــود●اســت.●به●منظــور●نشــان●دادن●ماهیــت●ایــن●راهبردهــا●و●ابزارهــای●

مورداســتفاده●ســخنرانان●و●مقایســه●ویژگی●هــای●گفتمانــی●و●ایدئولوژی●هــای●اساســی●

ــر● ــر●گرفته●شــده●و●ب ــد●کالن●در●نظ ــک●واح ــوان●ی ــن●به●عن ــراف●از●مت ــر●پاراگ ســخنرانی●ها،●ه

.)Najarzadegan●&●et●al,●2017:●776(●.اســاس●پارامترهایــش،●تعریــف●می●شــود

ــی●کاهــش●داد:●1-●توصیــف● ــه●دو●گــزاره●کل ــوان●ب ــه●گزاره●هــای●مــورد●اشــاره●را●می●ت البت

.)Van●Dijk,●2000:●44(●»مثبــت●گــروه●»مــا«،●2-●توصیــف●منفــی●گــروه●»دیگــران
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مناظره های انتخاباتی 

ریشــه●تاریخــی●مناظره●هــای●تلویزیونــی●قبــل●از●انتخابــات●بــه●آمریــکا●برمی●گــردد،●جایــی●

ــن● ــد.●ای ــزار●ش ــال●1960●برگ ــدی2●در●س ــون1●و●کن ــن●نیکس ــی●بی ــره●تاریخ ــن●مناظ ــه●اولی ک

مناظره●هــا●پــس●از●وقفــه●چنــد●ســاله،●در●ســال●1976●از●ســرگرفته●شــد●و●تــا●بــه●امــروز●ادامــه●

داشــته؛●و●تأثیــر●آن●بــر●مناظــره●در●ســایر●کشــورها●بســیار●زیــاد●بــوده●اســت.●حتــی●وقتــی●

نحــوه●برگــزاری●مناظره●هــا●در●ســایر●کشــورها●بــا●مــدل●آمریکایــی●متفــاوت●باشــد،●تحقیقــات●

●Benoit●&●Klyukovski,●;2007●2006(ــود●دارد ــادی●وج ــباهت●زی ــه●ش ــد،●ک ــان●می●ده نش

.),Benoit●&●et●al,●;2012●Jalilifar●&●Alavi-Nia

●در●طــول●انتخابــات●ریاســت●●جمهــوری●آمریــکا،●غالبــا●دو●نامــزد●اصلــی)●کــه●یــک●نامــزد●

از●حــزب●جمهــوری●خــواه●و●یــک●نامــزد●از●حــزب●دموکــرات●مــی●باشــد(●درخصــوص●مســائل●

ــه●مناظــره●میپردازنــد.●چنیــن●بحث●هایــی●به●عنــوان●یــک●فراینــد●انتخاباتــی● مهــم●آمریــکا●ب

در●نظــر●گرفته●می●شــود●و●در●برخــی●مــوارد،●تقریبــًا●نتایــج●انتخابــات●را●تعییــن●میکنــد)2019●

Haddadan●&●et●al,(.●امــا●همــه●مناظره●هــا●در●آمریــکا●دو●نفــره●نبــوده●و●ســال●1992●نقطــه●

عطفــی●در●مناظره●هــای●انتخاباتــی●در●آمریــکا●بوده●اســت.●در●ایــن●ســال●عنــوان●اولیــن●

مناظره●هــای●تلویزیونــی●ســه●●نفــره●بیــن●نامزدهــای●رئیس●جمهــور●وقــت●جــورج●اچ.●دبلیــو●

بــوش3،●بیــل●کلینتــون4●فرمانــدار●وقــت●و●تاجــر●رأس●پــرو5●برگــزار●شــد.

مناظره●هــای●ریاســت●●جمهــوری●جزئــی●از●مناظره●هــای●سیاســی●میباشــد●کــه●ویژگی●هــای●

ارتباطــات●سیاســی،●گفتمانهــای●قــدرت●و●اهــداف●مشــارکت●کنندگان●را●نمایــش●می●دهــد.●

بــا●ماهیــت●متمایــز●و●کنــش●متخاصــم●سیاســی،●مناظره●هــای●ریاســت●●جمهــوری●هم●چنیــن●

تمایــل●بــه●گفتمــان●متقاعدکننــده●بــا●قالــب●مفصــل●در●مــورد●موضوعــات●بحث●برانگیــز●را،●

ــد.● نشــان●می●ده

در●جاهــای●دیگــر،●سیاســتمداران●بــا●اســتفاده●از●گفتمــان●راهبــردی●از●درجــات●مختلــف●

اهــداف● ارائــه●یــک●پیشــنهاد●و●تحقــق● را●در●جهــت● اســتدالل●های●خــود● شــیوه●ها،●

1. Nixon. R

2. Kennedy. J 

3. George H. W. Bush

4. Bill. Clinton

5. Ross. Perot
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ــی● ــی،●یک ــیر●ارتباط ــک●مس ــوان●ی ــد)Cheng,●2016(.●به●عن ــتفاده●می●کنن ــده،●اس متقاعدکنن

ــرد،● ــرار●می●گی ــردم●ق ــوم●م ــا●عم ــدگان●ی ــه●رأی●دهن ــه●موردتوج ــا●ک از●شــاخص●های●مناظره●ه

گفتمان)موضــوع(●نامزدهــای●ریاســت●●جمهــوری●و●معاونــان●ریاســت●●جمهــوری●اســت.●

گفتمانــی●کــه●بــر●توانایــی●نامزدهــا●در●رســیدگی●بــه●مســائل●اساســی●و●وعــده●●داده●●شــده،●

تأثیــر●می●گــذارد●)Nimmo,●2005(.●مطابــق●بــا●تحقیقــات●انجام●شــده،●مناظره●هــا●کــه●

ــت،● ــا●اس ــی●نامزده ــن●کارزار●تبلیغات مهم●تری

در●تــالش●بــرای●متقاعدکــردن●جــذب●شــهروندان●بــرای●رســیدن●بــه●هــدف●اصلــی،●یعنــی●

رأی●دادن●بــه●کارزار●و●نامــزد●موردنظــر●اســت)Iskandar,●2020(.●مناظــره●تلویزیونــی●ریاســت●

ــا●هــم● ــه●نامزدهــا●فرصــت●مناســبی●می●●دهــد،●ت ــی،●ب ــارزات●انتخابات ــر●از●مب ــوری،●فرات ●جمه

ــد؛● ــاع●کنن ــا●را●اقن ــت●و●آن●ه ــف●صحب ــای●مختل ــدگان●از●طیف●ه ــت●رأی●دهن ــا●اکثری ــان●ب ●زم

ــه●نامزدهــا● ــن،●بســیار●مهــم●اســت●ک ــد●ممکــن●اســت●در●یــک●مــکان●نباشــد.●بنابرای هرچن

از●ایــن●فرصــت●اســتفاده●نماینــد●و●مواضــع●سیاســت●خــود●را●بــا●حمایــت●از●پیشــنهادها●و●

ــه●در●کشــورهای● ــد.●همان●طــور●ک ــدگان●روشــن●کنن ــرای●رأی●دهن ــول●ب ــل●●قب راه●حل●هــای●قاب

غربــی●مشــاهده●می●شــود،●دو●طــرف●مناظــره●کننــده●از●مســئولین●فعلــی●و●مخالفــان،●

رویکردهــای●عملگــرای●متفاوتــی●را،●اتخــاذ●می●کننــد.●عمــوم●مســئولین●فعلــی●تمایــل●دارنــد،●

عملکــرد●خــود●را●برجســته●کــرده●و●متعهــد●بــه●حفــظ●وضــع●موجــود●باشــند؛●امــا●مخالفــان،●

●.),Cheng●2016(●بــرای●نقــد●ناتوانی●هــای●فعلــی،●موضع●گیــری●می●کننــد

روش تحقیق

ایــن●پژوهــش●بــه●شــیوه●کیفــی●و●بــا●اســتفاده●از●روش●تحلیــل●»گفتمــان●ون●دایــک«●

ــا1،●ســطح●ســبک2●و●ســطح● ــن●روش●در●ســه●ســطح:●ســطح●معن ــه●اســت.●در●ای انجام●گرفت

اســتدالل3به●بررســی●مناظــره●اول●ســیزدهمین●دوره●انتخابــات●ریاســت●●جمهــوری●بــا●موضوع●

اقتصــادی●پرداختــه●و●بــر●مبنــای●جــدول)3-1(●ســه●ســطح●مــورد●بررســی●قــرار●گرفتــه●و●در●

نهایــت●گــزاره●اساســی●دو●نامــزد●اســتخراج●شــده●اســت.●

1. Semantic level

2. Style level

3. Argument level
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ایــن●تحقیــق●از●نــوع●کیفــی●اســت؛●امــا●بــرای●تحلیــل●دقیقتــر،●ابزارهــای●گفتمانــی●دو●

نامــزد●باتوجــه●●بــه●مؤلفه●هــای●کیفــی●تحقیــق،●بــه●شــکل●کمــی●نیــز●اســتخراج●شــده●اســت.●

بدیــن●روش،●تــالش●شــده●بــرای●نتیجه●گیــری●بهتــر●از●داده●هــای●کیفــی،●از●داده●هــای●کمــی●

نیــز●بهــره●گرفتــه●شــود●و●تحلیــل●دقیق●تــر●از●تشــابه●و●تمایــز●گفتمانــی●دو●رقیــب،●باتوجــه●

●بــه●بســامد●کاربــرد●مؤلفه●هــای●گفتمانــی،●ارائــه●شــود.●

تجزیـه●●و●تحلیـل●کمـی●داده●هـای●کیفـی،●شـامل●تبدیـل●داده●هـا●از●کلمـات●بـه●اعـداد●

اسـت.●ایـن●کار●بـرای●تمـام●داده●های●کیفی●ممکن●نیسـت؛●بلکـه●فقط●بـرای●داده●هایی●امکان●

دارد●کـه●قابلیـت●کمـی●شـدن●داشـته●باشـند.●در●ایـن●تحقیـق●ایـن●امـکان●وجود●داشـت.

الزم●بــه●ذکــر●اســت●بــرای●تحلیــل●دقیق●تــر●مناظــره●اقتصــادی●ضمایــر●و●کلمــات●پرتکــرار●

دو●نامــزد●در●ایــن●مناظــره●اســتخراج●شــده●اســت.●

حجم نمونه

بــا●توجــه●●بــه●ایــن●کــه●پژوهشــگران●بــه●دنبــال●تحلیــل●گفتمــان●مناظرههــای●دو●نامــزد●

انتخاباتــی●ســید●ابراهیــم●رئیســی●و●عبدالناصــر●همتــی●در●ســیزدهمین●دور●انتخابات●ریاســت●●

ــده●از●تلویزیــون● ــا●موضــوع●اقتصــادی●کــه●به●صــورت●زن ــد،●مناظــره●اول●ب جمهــوری●بودهان

ــری:● ــف(●روش●نمونه●گی ــل●بررســی●شده●اســت.●ال ــور●کام ــه●ط ــد،●ب ــردم●پخــش●ش ــرای●م ب

تمــام●شــماری،●●ب(●حجــم●نمونــه:●اظهــارات●ســید●ابراهیــم●رئیســی●و●عبدالناصــر●همتــی●در●

مناظــره●اول●اقتصــادی.

اعتبار و پایایی پژوهش1

ــا● ــری●ی ــزار●اندازه●گی ــر●اب ــی●ه ــی●در●ارزیاب ــم●و●اساس ــی●مه ــی،●دو●ویژگ ــی●و●روای پایای

ــرای●یــک●تحقیــق●خــوب●اســت.●قابلیــت●اطمینــان،●مربــوط●بــه●ایمانــی●اســت●کــه● ــزار●ب اب

ــی● ــزار●داشته●باشــد؛●یعن ــه●داده●هــای●به●دســت●آمده●از●اســتفاده●از●یــک●اب ــد●ب فــرد●می●توان

ــالش● ــد.●در●اینجــا●ت ــرل●می●کن ــی●را●کنت ــری●خطــای●تصادف ــزار●اندازه●گی ــه●هــر●اب درجــه●ای●ک

شــده●اســت،●پایایــی●و●اعتبــار●و●تهدیــد●آن●هــا●در●برخــی●جزئیــات●بررســی●شــود.)موها●جان2،●

)1●:2017

1. Validity & Reliability

2. Mohajan
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در●تحقیقـات●کمـی،●پایایـی●بـه●سـازگاری●ابزارهـا●یـا●معیارهای●جمـع●آوری●داده●ها●اشـاره●
گـزارش● اصـل●نشـان●می●دهـد،●مطالعـه●بایـد●به●گونـه●ای● ایـن● دارد.●در●تحقیقـات●کیفـی،●
شـود●کـه●دیگـران●هـم●در●صـورت●بررسـی●داده●هـا●بتواننـد●بـه●تفسـیرهای●مشـابهی●دسـت●
یابنـد.●ایـن●امـر●را●می●تـوان●بـا●مستندسـازی●دقیـق●تمـام●فعالیت●هـای●تحقیقاتـی،●دادههـا●
و●نتیجه●گیری●هـا●انجـام●داد.●سـپس●چنیـن●اسـنادی●می●توانـد●توسـط●یـک●محقـق●خارجـی●
بررسـی●شـود؛●تـا●صحـت●آن●ها●و●میـزان●اسـتقرار●نتایـج●در●داده●هـا●را●بازبینی●کند)بـه●نقل●از●
ناسـاجی1،●2020:●427-429(.●در●همیـن●راسـتا،●محقـق●در●ایـن●پژوهـش●تمـام●سـعی●خود●
را●مبـذول●کـرده●و●تمـام●یافته●هـا●و●اسـناد●خـود،●از●جملـه:●تحلیـل●داده●ها،●متـن●مناظرات●و●
هـر●آن●چـه●کـه●از●آن●در●مقالـه●بهـره●بـرده●را●ثبـت،●ضبـط●و●مسـتند●نموده●اسـت.●ازآن●جایی●که●
تحقیـق●حاضـر●از●نـوع●کیفـی●اسـت،●بحـث●پایایـی●موضوعیـت●نـدارد؛●امـا●درمـورد●●اعتبـار●
تحقیـق●می●تـوان●بـه●دانـش●و●برداشـت●محقـق●و●نظـارت●آن●از●سـوی●اسـتادان●راهنمـا●و●
مشـاور●اشـاره●کـرد.●از●ایـن●●رو،●محقـق●تـالش●کـرده●و●بـا●کمـک●اسـتادان●راهنما●و●مشـاور●و●
همچنیـن●مشـورت●بـا●کارشناسـان●ایـن●حـوزه●مراحـل●بررسـی●و●اسـتخراج●داده●هـا●را●بادقت●

کامـل●و●مرحلـه●●بـه●●مرحلـه●انجام●داده●اسـت.●

جدول●1.●سه●سطح●ون●دایک

توضیحاتعناصر●گفتمانیسطحردیف

سبک1
واژه های مثبت و منفیواژه گزینی2

کنایه های منفیکنایه

معنا2

قطب بندی3

تلویحات4

پیش انگاشت5

خالف واقع6

مبالغه

استدالل3
اسناد و ارجاع

مقایسه

1. Nassaji

2. Lexicalization

3. Polarization

4. Implications

5. Presupposition

6. Counterfactual
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یافته های پژوهش 

سطح سبک واژه گزینی و کنایه

در●ایـن●مرحلـه●بـه●دنبـال●واژه●هـای●مثبت●و●منفـی●بودهایـم.●»مطالعات●زبان●سیاسـی«،●
الگوهـای● نشـانگر● آن●هـا● تنوعـات● و● واژه●هـا● می●کننـد.● تمرکـز● واژگانـی● روی●سـبک● اغلـب●
ذهنـی●نهفتـه●در●رویدادهـای●قومـی●و●نـژادی●هسـتند.●اسـتفاده●از●واژگان●خـاص،●به●منظور●

تأثیرگـذاری●بـر●مردم●اسـت.

جدول●2.●سطح●واژه●گزینی●و●کنایه

مناظره●اول●با●موضوع●اقتصادینظام●واژگان

رئیسی

مثبت

اندیشه، انگیزه، تولید)9(، رونق، جذابیت)4(، تولیدکننده، جاذبه، باصداقت، جوان های 
عزیز، حل شدن، اشکال نداشتن، باصداقت، باشعور، تجربه کردن، شخصیتی، رقابت و 
مشارکت، گذشت کردن، پیگیری کردن، توقیف نکردن، شکایت نکردن، راه اندازی کردن، 

سرزدن، کارآفرین، دفاع کردن

منفی
موانع تولید، غیرمولد، مشکل، قاچاق، فقدان نقدینگی، بی صداقتی، حرف نادرست، 

خیلی بد، تخریب کردن، تهمت زدن، ادعا کردن، اهانت کردن، مشکالت، جریان 
معاندین، پوششی، شکایت کردن، گرفتار شدن، داد

کنایه
به این روز انداختید، داد همه را درآوردید، درد دل آن ها را بشنوم، آن ها صداشون بلند 

است، اینکه کسی بهشون توجه نمی کند

همتی

مثبت
نمایندگان توانا، ائتالف بزرگی برای جمهوریت، تولید ثروت، توزیع عادالنه ثروت، 

صادقانه صحبت کردن، اصالحات اقتصادی، توسعه اقتصادی، توانایی اداره کردن، بزرگ 
کردن اقتصاد، قوی ترین، عزیز 

منفی
ابراز تأسف کردن، معترض، اعتراض، قهر از صندوق، انفعال، تهدید علیه جمهوریت، 

توزیع فقر، دروغ گفتن، گروگان گرفتن، پوششی، پوشش، حمله کردن، التهاب در بازار، 
سیاه، ضرر کردن، متهم کردن، تهدیدکردن، مشکل

کنایه
نداشتن توان مدیریت دوستان، وعده های رنگارنگ و جذاب، پدر اقتصاد کشور را 

درآوردن، به معلول پرداختن، التماس کردن، حرف نزدن از تولید ثروت، بیانیه خواندن، 
ابتدایی ترین مسائل فنی تجاری را بلد نیستید

در●ایــن●ســطح●تمامــی●واژه●هــای●مثبــت●و●منفــی●بــه●همــراه●کنایه●هــای●منفــی●دو●نامــزد●
انتخاباتــی●در●مناظــره●اول●اســتخراج●شــده●و●نمونــه●ای●از●ایــن●تحلیــل●در●جــدول●بــاال●قــرار●
ــد،● ــان●می●ده ــودار●1●نش ــق●نم ــل●مطاب ــن●تحلی ــات●به●دســت●آمده●از●ای گرفته●اســت.●اطالع
در●مناظــره●اول●بــا●موضــوع●اقتصــادی:●رئیســی●98●واژه●مثبــت،●89●واژه●منفــی●و●9●بــار●از●
کنایــه●بهــره●بــرده●و●همتــی●74●واژه●مثبــت،●59●واژه●منفــی●و●35●بــار●از●کنایــه●اســتفاده●
کــرده●اســت.●همان●گونــه●کــه●در●نمــودار●مشــخص●اســت،●رئیســی●در●ایــن●مناظــره●نســبت●

بــه●رقیــب●خــود●واژگان●مثبــت●و●منفــی●بیشــتری●بــکار●بــرده●اســت.
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نمودار●1.●نظام●واژگان●و●کنایه●ها

سطح معنا 

	 قطب بندی

ــار● ــا●در●کن ــادی●نامزده ــره●اقتص ــه●در●مناظ ــه●کار●رفت ــی●ب ــر●فاعل ــش،●ضمای ــن●بخ در●ای

ــول●شــدن● ــری●از●مط ــرای●جلوگی ــر●ب ــودار●زی ــه●در●نم ــده،●ک ــا●ش ــای●منتســب●احص ارزش●ه

ــا●شــده●اســت. ــر●اکتف ــزارش●ضمای ــه●گ ــًا●ب ــه،●صرف مقال

نمودار2.●ضمایر
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ــی●از● ــد،●به●وضــوح●همت ــی●را●نشــان●می●ده ــاوت●جالب ــر●تف ــه●ضمای ــوط●ب ــای●مرب داده●ه

ــه●رئیســی●اســتفاده●کــرده●اســت.●ضمیــر●»مــن«،●پرتکرارتریــن● ضمایــر●بیش●تــری●نســبت●ب

ضمیــر●اســتفاده●شــده●بــرای●هــر●دو●نامــزد●بــوده●اســت.

	 تلویحات 

گفتمــان●فقــط●دارای●معماهــای●محــدودی●در●ظاهــر●نیســت؛●بلکــه●معماهــای●تلویحــی●

دیگــری●نیــز●دارد●و●مــا●معمــوالً●قادریــم،●ایــن●معماهــای●تلویحــی●را●اســتنباط●کنیــم.●بــرای●

ــدند«،●در● ــراج●ش ــی●اخ ــده●تامیل ــروز●ده●پناهن ــم●»دی ــه●می●خوانی ــی●در●روزنام ــه،●وقت نمون

ــد●و● ــالً●در●کشــور●بوده●ان ــدگان●قب ــن●پناهن ــه●ای ــود●دارد،●ک ــی●وج ــای●ضمن ــن●معن ــا●ای اینج

پلیــس●و●مقامــات●در●رانــدن●آن●هــا●از●مــرز●درگیــر●بوده●انــد●و●معماهــای●دیگــری،●ازاین●قبیــل.●

ــا●را● ــا●م ــد،●ی ــی●می●كنن ــزی●را●تداع ــی●چی ــات●گاه ــران،●1397:●54(.●تلویح ــی●و●دیگ )افخم

ــا●تلقیــن●تــالش●می●کننــد●مخاطــب●را●تحت●تأثیــر●قــرار● ــا●ب ــد،●ی یــاد●چیــز●دیگــری●می●اندازن

ــم.● ــا●اســتخراج●●کنی ــا●را●در●اینج ــا●و●فرامتنه ــی●ناگفته●ه ــد●به●نوع ــد.●بای دهن

	 پیش انگاشت 

ــرکتی● ــر●ش ــی●مدی ــه،●وقت ــرای●نمون ــت.●ب ــت●اس ــژه،●پیش●انگاش ــح●وی ــوع●تلوی ــک●ن ی

می●گویــد●»الزم●اســت●کــه●فقــدان●مهــارت●متقاضــی●کار●اقلیــت●از●طریــق●برنامه●هــای●

آموزشــی●اضافــی●از●بیــن●بــرود«،●پیــش●انگاشــت●او●ایــن●اســت●کــه●این●گونــه●متقاضیــان●

ــتند.)همان( ــی●هس ــالت●کاف ــارت●و●تحصی ــد●مه فاق

ــد● ــن●بای ــی●کــه●االن●هســت●به●صــورت●مجوزهــا●ای ــا●ایــن●ســاز●و●کارهای ــا●ب ــالً:●»ام ●مث

پســینی●باشــد●نــه●پیشــینی«

پیــش●انگاشــت:●دولــت●گذشــته●در●صــدور●مجــوز●بــرای●تولیــد●تعلــل●کــرده●اســت.●در●

دولــت●رئیســی●صــدور●مجــوز●تولیــد●ســرعت●می●گیرد.)تســهیل●در●صــدور●مجوزهــا(

ــک● ــل●نزدیکــی●تلویحــات●و●پیش●انگاشــت●ها،●پژوهشــگران●دو●موضــوع●را●در●ی ــه●دلی ب

ــت،● ــیده●اس ــدری(●پرس ــه●مجری)حی ــؤالی●ک ــر●س ــورد●ه ــرده●و●در●م ــدی●ک ــته●طبقه●بن دس

ــب،●در● ــن●ترتی ــه●ای ــد.●ب ــه●اســتخراج●کرده●ان ــه●شــکل●جمل ــزد●را●ب ــر●نام ــای●ه پیش●فرض●ه

ــی●دارد. ــه●پیش●فرض ــده●چ ــره●کنن ــزد●مناظ ــود،●نام ــوع●مشــخص●می●ش ــر●موض ه
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جدول●3.●تلویحات●و●پیش●انگاشت●ها

نامزد●
انتخاباتی

تلویحات●و●پیش●انگاشت●ها

رئیسی
نظرسنجی ها اعتماد مردم به رئیسی را نشان می دهند.

مردم خواهان صداقت هستند؛ رئیسی برخالف رقبا با مردم صادق است.
روحانی و جهانگیری در دور قبل مناظرات به رئیسی تهمت زدند اما فایده ای نداشت.

همتی

همتی خود را در مقابل پنج کاندید همفکر می داند و به موازنه نبودن آرایش مناظره، انتقاد 
دارد.

رقیب اصلی خود را رئیسی و بقیه کاندیدها را یار کمکی او می داند.
به پوششی بودن کاندیدها اشاره می کند و بیان می دارد آن ها تا آخر رقابت باقی نخواهند ماند.

جلیلی و طیف نزدیک او را، مخالف برجام و حفظ وضعیت اقتصادی موجود می داند؛ که جز حرف  
زدن، عملی ندارند.

	 خالف واقع

خالف●واقع،●دو●الگوی●زبانی●دارد:●1.●الگوی●اگر...●می●شود.●●2.●تصور●کنید...●.●

ایــن●دو●الگویــی●هســتند●کــه●بــر●اســاس●پیش●فــرض،●اســتفاده●می●شــود.●منظــور●ایــن●

ــه●آن● ــرای●همیــن،●ب ــد،●کــه●فعــالً●نیســت.●ب اســت،●نامزدهــا●در●مــورد●چیــزی●حــرف●می●زنن

خــالف●واقــع●گفتــه●می●شــود.●

ــک●شــیب● ــا●ی ــد●ب ــن●و●بای ــد●گذاشــتیم،●ای ــرای●تولی ــات●ب ــر●25●درصــد●مالی ــالً:●»اگ مث

مالیــم●تبدیــل●کنیــم●بــه●یک●میــزان●پایین●تــری،●تــا●برســه●بــه●یــک●●میــزان●مثــالً●10●درصــدی«

جدول●4.●خالف●واقع

نامزد●
انتخاباتی

خالف●واقع

رئیسی

اگر بیست و پنج درصد مالیات برای تولید گذاشتیم این و باید با یک شیب مالیم تبدیل کنیم 
به یک میزان پایین تری تا برسد به یک میزان مثالً 10 درصدی.

اگر این کار جواب می داد خب تو همین سالن افراد بسیاری اهانت کردند.
اگر مشکالت مردم با اهانت به من حل می شود اشکال ندارد اگر با تهمت زدن به من حل 

می شود.

همتی

اگر دوستان پوششی بخواهند من جوابشان را بدهم باید رسمًا اینجا قسم بخورند که تا آخر 
رقابت های انتخاباتی باقی می مانند.

اگر رئیس جمهور بشوم، شما )رضایی( را به عنوان یکی از مخلین اقتصادی کشور که وضع 
معیشت به این روز آوردند حتمًا معرفی می کنم.



89

دوره 16
 پیاپی 43
پاییـز 1401

تحلیل گفتمان انتقادی مناظره اقتصادی دو نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست  جمهوری

بررســی●●داده●هــا●نشــان●می●دهــد●رئیســی●11●بــار●و●همتــی●10●بــا●مطابــق●نمــودار●)4-3(●از●

خــالف●واقــع●در●ایــن●مناظــره●اســتفاده●کرده●انــد.

نمودار●3.●خالف●واقع

	 مبالغه

پژوهشــگران●در●متــن●مناظــره●بــه●دنبــال●تعــداد●مبالغههــا●بودهانــد●تــا●مشــخص●شــود●

دو●نامــزد●چــه●تعــداد●تصویــر●مثبــت●از●خــود●یــا●تصویــر●منفــی●از●غیــر●خــودی●ارائــه●دادهاند.●

جدول●5.●مبالغه

نامزد●
انتخاباتی

مبالغه

رئیسی

داد همه را درآوردید.
اقتصاددان ها را بنده می توانم به خط بکنم.

دروازه بانی که 17 تا گل خورد، گفتند: چرا 17 تا گل خوردی؟ گفت: اگر من نبودم، 30 گل خورده 
می شد.

همتی
20 سال دارید بیانیه می خوانید، پدر کشور درآوردید.

این چندساله، پدر کشور را درآوردید.
هر شب 30: 20 اول خالصه خبر، شما)رئیسی( را چرا، مثل سوپرمن مطرح می کنند.

اطالعـات●به●دسـت●آمده●از●بررسـی●متـن●مناظـره●مطابق●نمـودار●)4-4(●نشـان●می●دهد●در●

مناظـره●اول●بـا●موضـوع●اقتصـادی●رئیسـی●8●بـار●و●همتی●10●بـار●از●مبالغه●اسـتفاده●کرده●اند.

نمودار●4.●مبالغه
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سطح استدالل

	 اسناد و ارجاع

ــر● ــوند،●قابل●قبول●ت ــراه●ش ــدارک●هم ــواهد●و●م ــا●ش ــه●ب ــا●هنگامی●ک ــا●و●دیدگاه●ه ادعاه

ــوان●شــاهد● ــه●شــخصیت●ها●و●نهادهــای●مرجــع،●به●عن ــد●رســید.●اســتناد●ب ــه●نظــر●خواهن ب

)Van●Dijk,●2006:●136(●.و●مــدرک،●احتمــال●پذیــرش●آرای●گوینــدگان●را●افزایــش●می●دهــد

»مفهــوم●دیگــری●کــه●موردنیــاز●اســت،●مفهــوم●ارجاع●اســت.●منظــور●از●ارجاع،●شــیوه●های●

ــردم● ــه●م ــت،●ک ــی●ای●اس ــا●خیال ــی●ی ــای●واقع ــا●رخداده ــای●آن●ب ــان●و●معماه ــاط●گفتم ارتب

ــی●از● ــود.●یک ــداق●گفته●می●ش ــًا●مص ــا●اصطالح ــه●آنه ــد●و●ب ــت●می●کنن ــا●صحب ــارة●آن●ه درب

قواعــد●مربــوط●بــه●انســجام●موضعــی●گفتمــان،●ایــن●اســت●کــه●گزاره●هــای●گفتمــان●بایــد●بــه●

ــوط●)دســت●کم●از●نظــر●ســخنگو(●ارجــاع●داده●شــوند)درباره● ــا●موقعیت●هــای●مرب رخدادهــا●ی

آنهــا●باشــند(.●بنابرایــن،●گفتمــان●زمانــی●منســجم●اســت●کــه●جمــالت●آن،●بــه●امــوری●ارجــاع●

ــن●انســجام●نســبی●اســت●و● ــوط●باشــند.●چنی ــر●مرب ــه●یکدیگ ــی،●ب ــه●به●صــورت●عّل ــد●ک دهن

بســتگی●بــه●ســخنگویان●و●دانــش●آن●هــا●دارد«)کالــی،●1394:●27(.

افراد●و●نهادهای●نامبرده●در●متن●مناظره،●ارجاع●محسوب●می●شوند.●

جدول●6.●اسناد●و●ارجاع

نامزد●
انتخاباتی

ارجاعمتن●مناظره

رئیسی

من خواهش می  کنم یک نظرسنجی نه یک نظرسنجی 
نظرسنجی های بسیاری شده ]است[.

این جوان های عزیز که دسترسی دارند شما فکر کنید که اینا 
خودشان االن بروند رو سایت آموزش عالی ببینند مثالً مدرک 

تحصیلی 
متأسفانه کشور ما بسیار در کاداس و حد نگار عقبه و شاید مثالً 
یک کشور است که این کار انجام نداده یا در حال انجام است ما 
این کار رفتیم دنبال کردیم برنامه ریزی کردیم انشا اهلل تا آخر 1400 

کاداس کشور به سامان خواهد رسید.

اشاره به نظرسنجی ها
سایت وزارت علوم

کادس1 )حد نگار2(

1. Cadastre

ــه●مشــخصه●های● ــن●اســت،●ك ــات●زمي ــه●قطع ــوط●ب ــات●مرب ــگار●)كاداســتر(●فهرســت●مرتب●شــده●اطالع 2●.●حــد●ن
ــاس●اضافه●شــده● ــزرگ●●مقی ــه●نقشــه●ب ــي●ب ــا●حقوق ــي●و●ي ــي●ثبت ــري،●مشــخصات●رقوم ــدازه،●كارب ــد●ان ــن●مانن زمي

ــالغ●شــد. ــه●وزارت●دادگســتری●اب ــگار●در●ســال●1393●تصویــب●و●ب ــون●جامــع●حــد●ن اســت.●قان
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نامزد●
انتخاباتی

ارجاعمتن●مناظره

همتی

جناب آقای رضایی حتی مقام معظم رهبری مجددًا این طرح رو به 
مجمع ارجاع دادند.

درخواست کردید گروه دانشکده اقتصاد وارد بشوید که با اکثریت 
قاطع رد شد.

 قوی ترین اقتصاددان ها و مدیران حاضرند، به دولت من کمک 
کنند.

مقام معظم رهبری
)گروه اقتصاد دانشگاه 

تهران(
اقتصاددان ها و مدیران

نشــان● ●)5-4( نمــودار● مطابــق● مناظــره● متــن● بررســی● از● به●دســت●آمده● اطالعــات●

می●دهــد،●در●مناظــره●اول●بــا●موضــوع●اقتصــادی،●رئیســی●15●بــار●و●همتــی●6●بــار●در●مناظــره●

ــاع●داده●اســت. ارج

نمودار●5.●اسناد●و●ارجاع

	 مقایسه

در●بســیاری●از●مــوارد●دیــده●شــده،●مفاهیــم●ایدئولوژیــک●از●طریــق●مقایســه●بــه●مخاطــب●

ــرای● ــد●ب ــتراتژی●کارآم ــوان،●اس ــه●را●می●ت ــوارد،●مقایس ــن●م ــود.●در●ای ــل●می●ش ــا●و●منتق الق

تأثیــر●بــر●اذهــان●عمومــی،●به●حســاب●آورد؛●کــه●توانــای●اقنــاع●را●دارد.●)ون●دایــک●2006●بــه●

نقــل●از●کالنتــری●خاندانــی،●1399:●149-148(●

جدول●7.●مقایسه

مقایسهنامزد●انتخاباتی

رئیسی
مردم من رو تجربه کرده اند، شما رو هم دیده اند.

نه یک روزنامه بستیم، نه یک نفر رو به خاطر انتقاد از خود پیگیری کردیم. ولی شما که به 
جایی ارتباط دارید، که صدها شکایت کردند، علیه کسانی که به آن ها اهانت کردند.

همتی
من برخالف دوستانی که اینجا روبروی شما هستند اقتصاد می دانم، بقیه این دوستان 

توانش را ندارند و من برنامه و توانش را دارم.
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تحلیــل●داده●هــا●از●متــن●مناظــره●مطابــق●نمــودار●6●نشــان●می●دهــد●در●مناظــره●اول●بــا●

موضــوع●اقتصــادی●رئیســی●8●بــار●و●همتــی●4●بــار●از●مقایســه●در●مناظــره●بهــره●بــرده●اســت.

نمودار●6.●مقایسه

●گزاره اساسی متن

ســاختار●متــن●در●ســطح●کالن،●ماننــد●این●کــه●متــن●چگونــه●آغــاز●شــده،●چگونــه●اســتمرار●

یافتــه●و●چگونــه●خاتمــه●می●یابــد●و●در●نتیجــه●چگونــه●معنــای●نهایــی●در●آن●پــرورده●شــده●

ــارات● ــا،●عب ــرح●اســت.●گزاره●ه ــی●مط ــزاره●اساس ــطح●گ اســت)خانیکی،●1392:●268(،●در●س

ــن●اســت● ــه●دارد●و●ممك ــا●تكی ــر●آنه ــن،●ب ــای●اساســی●مت ــه●معن ــی●هســتند●ك ــا●جمله●های ی

مدت●هــا●پــس●از●مطالعــه●متــن،●در●خاطــر●خواننــده●یــا●مخاطــب●باقــی●بماننــد.●در●واقــع،●

ــام● ــا،●پی ــد.●گزاره●ه ــت●می●آی ــی●آن●به●دس ــای●اصل ــط●گزاره●ه ــترش●و●بس ــن●از●گس ــك●مت ی

ــورد● ــن●م ــن،●آخری ــزاره●اساســی●مت ــی،●1382:●54(.●گ ــن●را،●در●خــود●دارند)فرقان ــی●مت اصل

ــاال●اســت.● ــدی●ســه●ســطح●ب بررســی●جمع●بن

شــایان●ذکر●اســت،●ارائــه●همــه●متــن●مناظــره●اقتصــادی●موردنظــر،●بــه●دلیــل●محدودیــت●

صفحــات●ممکــن●نیســت؛●لــذا●محققــان،●صرفــًا●بــه●ذکــر●گزاره●هــای●اصلــی،●بســنده●کرده●انــد.●
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جدول●8.●گزاره●اساسی●مناظره●اقتصادی●رئیسی●و●همتی

گزاره●های●اساسی●مناظرهنامزدانتخاباتی

رئیسی

تغییر ساختار حاکمیت دولت، به سمت حمایت از تولید، گزاره اصلی دولت آقای رئیسی 
است.

مردم صداقت مدیریت او را، در قوه قضاییه می پسندند.
مخالفین رئیسی در دور قبل و این دور علیه او بسیج شده اند.

به آزادی رسانه ها و منتقدین باور دارد.
رئیسی در دولت به دنبال مبارزه با علت فسادها است.

شرایط اقتصادی کشور بحرانی و مردم را معترض شرایط موجود می داند. او برای رفع حل 
مشکالت وعده استفاده از مشاوران توانمند را می دهد.

دولت)حسن روحانی( را در زمین خواری ها مقصر می داند.
قوه قضاییه)رئیسی( حافظ بیت المال و مانع زمین خواری ها است.

دولت بعدی در مبارزه با فساد جدی است.
مدیریت خود را در قوه قضاییه نمادی از مدیریت توانمند می داند.)اشاره به طرح 

کاداستر حد نگار(
دولت روحانی را ناکارآمد، دروغ گو و ناتوان می داند.

دولت بعدی مسئله ارز صادراتی و نقدینگی تسهیالت بانکی را، مدیریت خواهد کرد.
حل مشکالت اقتصادی، اولویت اصلی دولت است.

دولت رئیسی با فیلترینگ و کاهش سرعت اینترنت مخالف است.

همتی

همتی به رد صالحیت های گسترده و مهندسی انتخابات شورای نگهبان به نفع آقای 
رئیسی اعتراض دارد.

همتی بر مدرک تحصیلی، صداقت و توانایی مدیریت اقتصاد خود تأکید دارد، مدیریت 
اقتصادی و وعده های سایر نامزدها را، در شرایط فعلی کشور زیر سؤال می برد.

اصالحات اقتصادی و عضویت در اف ای تی اف اولویت اقتصادی دولت همتی است.
مقصر اصلی وضعیت تحریم اقتصادی و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف، 

رضایی و جلیلی هستند.
عملکرد رئیسی در قوه قضاییه را پوپولیست و آماده شدن برای انتخابات ریاست  

جمهوری می داند.
بر سواد اقتصادی خود تأکید می کند.

سایر کاندیدها را پوششی و هماهنگ با رئیسی علیه خود می داند.
همتی، خود را نماینده روحانی نمی داند، بلکه با روحانی اختالف نظر دارد.

به اعتقاد همتی، روحانی از همة نامزدهای ریاست  جمهوری بهتر است.
همتی با قیمت گذاری دستوری مخالف است.

تحریم ها بر تورم بسیار مؤثر است.
به نظر همتی بانک مرکزی باید مستقل باشد.

همتی وعده فروش محصوالت کشاورزی در بورس کاال میدهد.
برنامه دولت همتی تغییر ساختار کشاورزی از سنتی به صنعتی است.

دولت همتی در قیمت گذاری محصوالت دخالت نخواهد کرد.
از عملکرد خود در بانک مرکزی دفاع می کند.

تبدیل اقتصاد ایران به قدرت اول منطقه برنامه دولت وی است.
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نتیجه گیری

انتخابـات،● اصلـی● رقیـب● دو● گفتمانـی● تفاوت●هـای● شناسـایی● بـرای● حاضـر● مقالـه● در●

مناظره●هـا●در●سـه●سـطح●سـبک،●معنـا●و●اسـتدالل●بررسـی●شـد.●مناظـره●بیـن●آقایان●رئیسـی●

و●همتـی●در●واقـع●رقابـت●میـان●گفتمـان●اصول●گرایـی●و●اصالح●طلبـی●بـوده●اسـت.●هرچنـد●

همتـی●مـورد●حمایـت●اجماعـی●و●کامـل●اصالح●طلبـان●قـرار●نگرفـت.●امـا●گفتمـان●مناظره●های●

وی،●خـط●و●مشـی●ایـن●جنـاح●سیاسـی●را●پیگیری●می●کرد.●رئیسـی●بـا●تکیه●●بر●عملکـرد●خود●در●

قـوه●قضائیـه●آن●را●مبنـای●دفـاع●از●نامـزدی●در●انتخابـات●ریاسـت●●جمهـوری●دانسـته●و●تغییـر●

سـاختار●حاکمیـت●دولت●به●سـمت●حمایت●از●تولیـد●را●از●اهداف●اصلی●خود●برشمرده●اسـت.●

در●مقابـل●همتـی●به●رد●صالحیت●های●گسـترده●و●مهندسـی●انتخابات●شـورای●نگهبـان●به●نفع●

آقـای●رئیسـی●اعتـراض●دارد●و●بـا●تأکیـد●بـر●مـدرک●تحصیلـی،●صداقـت●و●توانایـی●مدیریتـی●

اقتصـادی●خـود،●برنامه●هـای●اقتصـادی●و●وعده●هـای●سـایر●نامزدها●را●در●شـرایط●فعلی●کشـور●

ناکارآمـد●و●غیـر●اصالح●گرانه●دانسـته●اسـت.

بــر●اســاس●مــدل●ون●دایــک،●بــا●اســتفاده●از●ابزارهــای●زبانــی●واژه●گزینــی،●کنایــه،●مبالغــه،●

ــه●در●بخــش● ــی●ک ــی●ضمن ــا●و●معان ــدی،●پیش●فرض●ه ــا،●مقایســه،●ارجــاع،●قطب●بن ناگفته●ه

مبانــی●ذکــر●آن●رفــت،●داده●هــای●پژوهــش●حاضــر●تحلیــل●شــد.

داده●هــا●نشــان●می●دهــد●رئیســی●در●ایــن●مناظــره●از●کنایه●هــای●کمتــری●اســتفاده●کــرده،●

امــا●توأمــان●از●واژگان●مثبــت●و●منفــی●بیشــتری●اســتفاده●نمــوده●اســت،●در●مقابــل●همتــی●

ــد●رئیســی●بیشــتر● ــه●نشــان●می●دهــد●تأکی ــه●اســت،●ک ــره●گرفت ــی●بیشــتر●به از●واژگان●کنای

بــر●افعــال●و●عملکردهــا●و●تأکیــد●همتــی●بیشــتر●بــر●اشــخاص●و●عملگرهــا●اســت.●درواقــع،●

ــه●قابل●مشــاهده●اســت. ــه●کار●رفت ــرد●به●روشــنی●در●ســطح●واژگان●ب ــاوت●دو●رویک تف

ــته●و● ــود●دانس ــت●خ ــه●صداق ــردم●ب ــاد●م ــی●اعتم ــنجی●ها●را●ناش ــج●نظرس ــی●نتای رئیس

تالش●هــای●تخریبــی●روحانــی●و●جهانگیــری●در●مناظــرات●دور●قبــل●انتخابــات●بــر●علیــه●خــود●

را●بی●فایــده●قلمــداد●نمــوده●اســت.●تــا●ایــن●●چنیــن●تلویحــات●و●پیــش●●انگاشــت●های●ذهنــی●

را●نشــان●دهــد.●از●طرفــی●همتــی●خــود●را●در●مقابــل●پنــج●●نامــزد●از●جنــاح●اصول●گرایــی●تنهــا●

پنداشــته●و●بــا●انتقــاد●از●موازنــه●نبــودن●آرایــش●مناظرهــا،●رقیــب●اصلــی●خــود●را●رئیســی●و●

بقیــه●داوطلبــان●را●یــار●کمکــی●او●اعــالم●کــرده●اســت.●
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ــه●هــم●از●گزاره●هــای●خــالف● ــک●ب ــه●نســبت●مســاوی●و●نزدی ــًا●ب ــی●تقریب رئیســی●و●همت

ــود● ــرد●وج ــر●دو●ف ــات●ه ــه●در●بیان ــی●ک ــا●مبالغات ــن●ب ــد●و●همچنی ــتفاده●نموده●ان ــع●اس واق

ــت● ــر●مثب ــان●دادن●تصوی ــل●و●نش ــرف●مقاب ــرد●ط ــخصیت●و●عملک ــیاه●نمایی●ش ــته،●س داش

ــن● ــام●مقایســه●بی ــا●در●مق ــن،●نامزده ــر●ای ــالوه●ب ــا●نشــان●داده●●شده●اســت.●ع ــود●باره از●خ

عملکــرد●خــود●و●طــرف●مقابــل،●بــه●دنبــال●القــای●برتــری●عملکــرد●خــود،●بــه●مخاطــب●هســتند●

و●بــرای●مثــال●رئیســی●عملکــرد●خــود●در●مســئولیت●های●قبلــی●را●محــک●خوبــی●بــرای●ســپردن●

کرســی●ریاســت●●جمهــوری●بــه●خــود●عنــوان●نمــوده●و●در●مقابــل●همتــی●تحصیــالت●اقتصــادی●

خــود●را،●نقطــه●تمایــز●خــود●بــا●رئیســی●و●ســایر●کاندیداهــا●دانســته●و●آن●را●راه●برون●رفــت●از●

شــرایط●اقتصــادی●حاضــر،●قلمــداد●کــرده●اســت.●وی●بــا●ایــن●نــوع●گفتمــان●تــالش●کــرد،●بــر●

اهمیــت●علــم●اقتصــاد●تأکیــد●کنــد.

تحلیــل●مناظــره●اول●انتخــاب●ریاســت●●جمهــوری●بیــن●دو●نامــزد●اصلــی●نشــان●داد،●بــه●

لحــاظ●زبان●شــناختی●گفتمــان●دو●نامــزد●تشــابه●و●اختالف●هایــی●دارنــد.●برجســته●ترین●

تمایــز●گفتمــان●رئیســی●نســبت●بــه●رقیبــش●کاربــرد●بیش●تــر●ارجــاع●و●مقایســه●در●مقابــل●

کنایــه●و●مبالغــه●کمتــر●بــوده●اســت.●در●مقابــل●در●گفتمــان●همتــی،●کاربــرد●بیشــتر●مبالغــه●و●

ضمیــر●شــخصی●مــن●برجســته●اســت.●

در●مجمــوع،●تحلیــل●گفتمــان●مناظــره●اقتصــادی●●دو●رقیــب●اصلــی●انتخابات●حاکــی●از●آن●

اســت●کــه●دو●نامــزد●به●جــای●اثبــات●برنامه●هــای●خــود●بــر●نفــی●نامــزد●مقابــل●متمرکــز●شــده●

ــت● ــودن●رقاب ــلبی●ب ــود،●س ــی●برجســته●تر●ب ــه●در●کالم●همت ــان●ک ــوع●گفتم ــن●ن ــد●و●ای بودن

انتخاباتــی●را●نشــان●می●دهــد.●از●همیــن●روســت●کــه●بســیاری●از●کارشناســان●بعــد●از●برگــزاری●

ــون●کــه●بیــش●از●یــک●ســال●از●برگــزاری● ــد.●اکن مناظره●هــا،●از●شکســت●اخــالق●ســخن●گفتن

ــر●ســاخته●اســت،● ــه●را●متأث ــه●اقشــار●جامع مناظره●هــا●گذشــته●و●مشــکالت●اقتصــادی●هم

ــا● بیــش●●از●پیــش●مشــخص●می●شــود،●ســؤاالت●اقتصــادی●طــرح●●●شــده،●نســبت●نزدیکــی●ب

شــرایط●اقتصــادی●کشــور،●نداشته●اســت.

پیشنهادهای پژوهشی

بــرای●دســتیابی●بــه●تحلیلــی●جامع●تــر،●گفتمــان●دو●نامــزد●دیگــر●برنامه●هــای●●	

تبلیغاتــی●انتخابــات،●از●جملــه:●دوربیــن●مــن●شــبکه●یــک●و●مســتندهای●انتخاباتــی●

ــز●بررســی●شــود. نی
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بررســی●گفتمــان●انتخاباتــی●آقــای●رئیســی●در●دور●قبــل●و●بررســی●تفاوت●هــا●و●●	

شــباهت●های●گفتمــان●انتخاباتــی●ســال●1396●بــا●گفتمــان●ســال●1400●.

پیشنهادهای کاربردی

ــال●های●1396●و●●1400●●	 ــی●س ــای●انتخابات ــوت●مناظره●ه ــف●و●ق ــاط●ضع ــی●نق بررس

ــوری. ــی●ریاســت●●جمه ــای●آت ــرای●طراحــی●مناظره●ه ب

یکــی●از●مشــکالت●ایــن●مناظــره●و●دیگــر●مناظره●هــای●انتخابــات●ریاســت●●جمهــوری،●●	

نحــوه●طــرح●ســؤاالت●اســت●کــه●بــر●نــوع●پاســخ●گویی●تأثیــر●می●گــذارد.●ازایــن●●رو●

ــی●خــارج●شــود.● ــا●پاســخ●ها●از●کلی●گوی ــد،●ت ــر●کن ــد●نحــوه●پرســش●ها●تغیی بای

پیشــنهاد●کاربــردی●ایــن●مقالــه●ایــن●اســت،●یــک●ســؤال●واحــد●از●کلیــه●نامزدها●پرســیده●

ــد.●در●ایــن●مناظــره●به●جــای●آنکــه●نامزدهــا●طــرح● ــل●●مقایســه●گردن ــا●پاســخ●ها●قاب شــود،●ت

شــفاف●خــود●را●بــرای●خــروج●از●بحــران●اقتصــادی●موجــود●ارائــه●کننــد،●بیشــتر●بــه●کلی●گویــی●

دربــاره●برنامــه●اقتصــادی●خــود●و●حملــه●بــه●رقیــب●پرداختنــد.●
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