19

دوفص ــلنامۀ پژوهـ ـ ـشهای جامعهش ـ ـ ــناسی معاصـ ـ ـ ـ ــر
شاپای چاپی2476-6305 :؛ شاپای الکترونیکی2476-5643 :
سال  ،10شمارۀ  ،19پاییز و زمستان 1400

تحلیل گفتمان انتقادی فساد در مطبوعات ایران دهۀ 90
مجید موحدمجد ،1حسن خشنود ،2زهرا معاون

3

شناسۀ دیجیتال (10.22084/CSR.2021.22048.1823 :)DOI

تاریخ دریافت ،1399/04/17 :تاریخ پذیرش1399/10/15 :
نوع مقاله :پژوهشی
صص43-70 :

چکیده

فساد بهمعنای تبدیل روابط اجتماعی به مبادلهای سودمندانه و درعینحال تبعیضآمیز است که طی آن اهداف عام
جای خود را به اهداف خاص میدهد و مقام ،منصب ،رابطهگرایی ،رانتخواری جایگزین قانونگرایی ،امانتداری،
شایستهساالری ،شرافت میشود .در این تحقیق به بررسی وضعیت فساد در مطبوعات ایران پرداختهایم .جهت
انجام این مطالعه چهار روزنامۀ شرق ،روزنامۀ اعتماد ،روزنامۀ کیهان ،روزنامۀ وطن امروز ازطریق روش نمونهگیری
هدفمند انتخابشدند .هرکدام از روزنامههای انتخابشده دارای گفتمان متفاوتی هستند بهگونهای که هرکدام از
آنها بادید متفاوت فساد را بازتاب میدهند و سعی شده است با انتخاب این روزنامۀها تاحدود زیادی جریانهای
سیاسی و گفتمانهای مختلف پوشش داده شود .در مراجعه به هر روزنامه ،بهطور خاص به دهۀ  90نظر شده و این
بازۀ زمانی مورد بررسی قرار گرفته است؛ زیرا مطالب مربوط به فساد در این بازۀ زمانی و در این روزنامهها برجستهتر
از قبل بوده است.با استفاده از نمونهگیری هدفمند و همچنین نمونهگیری معیار ،متون ،گزارشها و مقاالتی
انتخاب شدهاند که دارای بیشترین اطالعات و معیارهای محقق در موضوع موردمطالعه هستند و تالش خواهد
شد تا تنوع نمونه نیز بهخوبی رعایت و حفظ شود .برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش ،از روشهای تحلیل
متنی«فرکالف» استفادهشده است .با استفاده از روش فرکالف به نقش ساختارها در بازتاب فساد و ایدئولوژیهای
پنهان ازلحاظ زبانشناسی و متنی پرداخته شده است .براساس یافتهها ،بهطورکلی روزنامهها بهجای اینکه به
بررسی ساختاری مسألۀ فساد و دادن راهکار برای حل مسأله بپردازند ،درگیر افشاگری فساد و انتساب این فسادها به
دورۀ مدیریت گفتمان مخالف هستند و یک نوع گفتمان سخنپراکنی در مطبوعات حاکم است.
کلیدواژگان :بینامتنیت ،شفافیت ،فساد ،گفتمان انتقادی ،مطبوعاتی.

 .1اســتاد گــروه جامعهشناســی و برنامهریــزی اجتماعــی ،دانشــکدۀ اقتصــاد ،مدیریــت و علوماجتماعــی ،دانشــگاه شــیراز ،شــیراز ،ایــران
(نویســندۀ مســئول)Email: mmovahed@rose.shirazu.ac.ir .
.2کارشناسارشــد جامعهشناســی ،گــروه جامعهشناســی و برنامهریــزی اجتماعــی ،دانشــکدۀ اقتصــاد ،مدیریــت و علوماجتماعــی،
دانشــگاه شــیراز ،شــیراز ،ایــران.
 .3استادیار گروه گردشگری و هتلداری ،دانشکدۀ اقتصاد ،مدیریت و علوماجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
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 .1مقدمه
فســـاد یکـــی از پدیدههـــای جهانـــی اســـت کـــه از دیربـــاز بـــا پیدایـــش شـــکلهای اولیـــۀ
حکوم ــت وج ــود داش ــته و عامل ــی مه ــم در ایج ــاد آس ــیب و ض ــرر ب ــه سیاســتها و مناف ــع
عمومـــی تلقـــی میشـــود (ســـازمان بینالمللـــی شـــفافیت .)26 :2005 ،فســـاد در هـــر
سیس ــتمی براس ــاس صورتبندیه ــای فرهنگ ــی ،سیاس ــی ،اقتص ــادی ،اش ــکال خاص ــی
بـــه خـــود میگیـــرد کـــه میتـــوان آنهـــا را در نظامهـــای متعـــدد بهشـــکل :رشـــوه بـــرای
انج ــام کار ی ــا اخ ــذ امتی ــاز ،پ ــاداش ب ــرای ُحس ــن خدم ــت ،بیاحترام ــی ب ــه اربابرج ــوع
اداری ،سوءاس ــتفاده از اس ــناد و م ــدارک موج ــود در راس ــتای مناف ــع ش ــخصی ی ــا فامی ــل
یـــا گروههـــای قومـــی ،نـــژادی یـــا طبقـــۀ خـــاص ،خریـــد کارگـــزاران اداری ،بهکارگیـــری
کارگ ــزاران و ام ــوال س ــازمان بهنف ــع مناف ــع ش ــخصی ،دسـ ـتکاری اس ــناد ،ف ــروش اس ــناد
دولتـــی ،کـــمکاری ،دســـتکاری در اســـناد مناقصـــات و فـــروش خدمـــات ،حیفومیـــل
ام ــوال عموم ــی ،فراموش ــی وظای ــف س ــازمانی در اداره و رفیقب ــازی اداری مش ــاهده نم ــود
(احمـــدی و همـــکاران.)13 :1394 ،
بهنظــر میرســد تعریفــی جامعهشــناختی از فســاد بهتــر میتوانــد حــدود مفهومــی آن را
تعییــن نمایــد .از اینمنظــر ،فســاد تبدیــل روابــط اجتماعــی بــه مبادلههــای ســودمندانۀ
تبعیضآمیــز اســت کــه طــی آن ،اهــداف عــام جــای خــود را بــه اهــداف خــاص میدهــد و خیــری
نامحــدود (نظیــر :قانونگرایــی ،امانــتداری ،حاللخــوری ،شــرافت کاری ،رعایــت موازیــن
حرفــهای و تخصصــی ،وفــاداری ،تعهــد ،صداقــت ،فضیلــت ،حریــت ،علــم ،حقطلبــی و از
ایــن قبیــل) بــه خاطــر خیــری محــدود (پــول ،مقــام و منصــب ،مــدرک ،پرســتیژ ،نفــوذ ،اعتبــار
اجتماعــی) قربانــی میشــود (دوگــراف 1و همــکاران.)41 :1394 ،
یکـی از عوامـل اجتماعـی مهـم در راسـتای کنتـرل و مبـارزه بـا فسـاد ،رسـانهها و بهویـژه
«مطبوعـات» هسـتند .نقـش رسـانهها فقـط اطلاعدادن بـه مـردم درمـورد واقعیـات و وضعیـت
جامعـه نیسـت؛ آنهـا میبایسـت در آمـوزش عمـوم و حمایـت از مقابلـه علیه فسـاد نیز فعالیت
داشـته باشـند .آنهـا میتواننـد بـا گـزارشدادن درمـورد رفتارهـای فاسـد دولتمـردان ،بازگـو
کـردن آن در برنامههـای عمومـی و بررسـی آن از جوانـب مختلـف از دسـتور کار مبـارزه بـا فسـاد
حمایـت کننـد .واقعیـت ایـن اسـت کـه رسـانهها بـا خبررسـانی و افشـاگری ،از چنـان پتانسـیلی
برخوردارنـد کـه میتواننـد فضـا را بـرای سوءاسـتفادهکنندگان از بیتالمال ناامن کرده و بسـاط
بسـیاری از بسـترهای ناپـاک را از بیـن ببرنـد ،امـا شـرط ایـن تأثیرگـذاری ،دوری از مو جسـواری
و تبدیـل نشـدن بـه ابـزار جریانهـای سیاسـی اسـت (فرقانـی .)23 :1382 ،بهنظـر میرسـد
همچنانکـه ذکـر شـد مطبوعـات بتواننـد نقـش مهمـی در ایجـاد شـفافیت و نیـز کنتـرل فسـاد
داشـته باشـند.
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نگارنــدگان در ایــن پژوهــش بهدنبــال نحــوۀ بازنمایــی فســاد در روزنامههــا هســتند؛
درواقــع ،ایــن پژوهــش بهدنبــال بررســی نقــش ســاختارها در بــروز فســاد و افشــاگریهای
رســانهای بــوده اســت .بازنمــود گفتمانهــای مختلــف دربــارۀ مســألۀ فســاد ،فرآینــد مهمــی
اســت کــه در ایــن روزنامههــا صــورت میگیــرد و جزئیــات ظریــف ایــن بازنمــود گفتمانــی را (کــه
ً
در ظاهــر صرفــا ویژگیهــای فنــی معنایــی و دســتور متــن هســتند) میتــوان براســاس آثــار و
عوامــل تعیینکننــدۀ اجتماعــی تنظیــم کــرد و بایــد بــه نحــوۀ شــکلگیری ایــن گفتمانهــا
توســط مناســبات و ســاختهای اجتماعــی و نقــش آنهــا در شــکلدهی ایــن مناســبات نیــز
توجــه کــرد.
پرسـشهای پژوهــش :پرسـشهای اصلــی ایــن پژوهــش عبارتنــداز :در ارتبــاط بــا فســاد،
رابطــۀ ایدئولــوژی و زبــان در متــون مطبوعاتــی چگونــه تجلــی مییابــد؟ دیدگاههــای مختلــف
فســاد چگونــه در متــون آشــکار میشــود و ایــن دیدگاههــا کدامانــد؟ چــه ارتباطــی بیــن ســاختار
قــدرت و بافــت اجتماعــی وجــود دارد و ارتبــاط آنهــا بــا وضعیــت فســاد در کشــور چگونه اســت؟
 .2ادبیات تجربی تحقیق
تاکنــون تحقیقــات داخلــی و خارجــی متعــددی در بــاب فســاد بــه انجــام رســیده اســت کــه در
ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
«رهنــورد» و همــکاران ( ،)1389تحقیقــی باهــدف شناســایی عوامــل مؤثــر بــر فســاد
مالــی درمیــان کارکنــان بخــش دولــت ایــران بــهروش توصیفــی و اکتشــافی انجامدادهانــد.
تحلیــل عاملــی اکتشــافی نشــانداد کــه پنــج گــروه عوامــل تأثیرگــذار بــر فســاد مالــی عبارتنــداز:
قانونگریــزی مدیــران؛ عــدم پاسـخگویی و نظــارت ضعیــف؛ ضعــف سیســتم ارزیابــی عملکــرد؛
بوروکراســی زائــد بخــش دولتــی؛ و ناکارآمــدی سیســتم نگــهداری.
«خنــدان» ( ،)1393تحقیقــی بــا عنــوان «فســاد سیاســی واداری :تأثیــرات متقابــل و نقــش
عوامــل اجتماعــی» انجــام داده اســت .ایــن مقالــه در کنــار بررســی تأثیــرات متقابــل ایــن دو نــوع
از فســاد ،بــه تبییــن علــل هــر دو بــا تأ کیــد برریش ـههای اجتماعــی آنهــا پرداختــه اســت .بــا
بررســی هــر دو نــوع فســاد در  75کشــور نتایــج بهدسـتآمده نشــانداد کــه یــک رابطــۀ مکمــل
بیــن فســاد سیاســی و اداری وجــود دارد.
«ذوالفقــاری» و همــکاران ( ،)1396در مطالع ـهای بــا عنــوان «بازنمایــی جامعــۀ مدنــی در
مطبوعــات (تحلیــل گفتمــان جامعــۀ مدنــی در مطبوعــات ایــران در دورۀ »)1388-1393
بیــان میکننــد کــه در مطبوعــات ایــران ،مفهــوم جامعــۀ مدنــی بــا مفهــوم مدینةالنبــی
ه ـمارز قــرار گرفتــه اســت .در اینمیــان ،هــر دو طیــف در بازنمایــی ایــن مفهــوم بــر ســه اصــل
دولــت ،شــهروندی و مشــارکت اجتماعــی تأ کیــد کردهانــد .بــا ایــن تفــاوت کــه روزنامههــای
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«اصالحطلــب» در مفصلبنــدی ایــن مفهــوم بــه قوانیــن مردمــی و دموکراتیــک متوســل
میشــوند .در مقابــل روزنامههــای «اصولگــرا» در ســاختبندی گفتمانــی از دال مرکــزی
جامعه-امــت دینــی اســتفاده کردهانــد.
«تفنگچــی» و «کاظمــی» ( ،)1396در مطالع ـهای بــا عنــوان «تحلیــل گفتمــان انتقــادی
سیاســتهای رســانه ای بیبیســی فارســی (مطالعــۀ مــوردی :برنامــۀ «صفحــۀ  2آخــر
هفتــه»)» انجــام دادهانــد .یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه برنامــۀ مذکــور از :شــگردهای
تخاصــم گفتمانــی بیــن مهمانــان برنامــه ،طــرد گفتمانهــای مختلــف ،ماننــد اســام سیاســی و
ایجــاد معانــی تثبیــت شــده توســط گفتمــان القایــی و تبلیغاتــی ،ســود جســته اســت؛ همچنیــن
بیبیســی فارســی در قالــب ایــن برنامــۀ گفتوگــو محــور بــا اســتفاده از ســاختارهای تعــارض،
گرهافکنــی و طــرح ناســازههای گفتمانــی ،درصــدد برســاختن چهارچوبهــای معنایــی
بــرای مخاطبــان خــود اســت؛ ماننــد غیردموکراتیــک بــودن و جدایــی اســامیت از جمهوریــت
و همچنیــن در تــاش اســت بســیاری از معانــی تثبیــت شــده در ذهــن مخاطبــان خــود را بــه
پرســش بکشــد کــه درنهایــت امــر بــه موفقیــت سیاس ـتهای کالن برنامــه ،شــبکه و پرکــردن
بخشــی از پــازل دیپلماســی رســانهای بریتانیــا بــرای ایــران میانجامــد.
«بیابانــی» و «ذوقــی» ( ،)1397در مطالعــه ای بــا عنــوان «رســانهها ابــزاری بــرای ترویــج
شــفافیت و مقابلــه بــا فســاد سیاســی و مالــی» بیــان میکننــد کــه رســانهها میتواننــد آ گاهــی
را درمــورد مشــکالت مربــوط بــه فســاد افزایــش و بــه هنجارهــای اجتماعــی و ارزیابــی اخالقــی
از رفتــار فاســد درون جامعــه را شــکل دهنــد؛ زیــرا شــواهد تجربــی اهمیــت فرهنــگ عمومــی
ضــد فســاد ،آ گاهــی در مــورد فســاد و هنجارهــای اجتماعــی را بــرای مبــارزه بــا فســاد ،برجســته
میســازند .رســانهها اغلــب «در خدمــت تقویــت کنتــرل منافــع قدرتمنــدان» هســتند؛ امــا
شــفافیت بهتنهایــی در کاهــش فســاد کافــی نیســت .دسترســی گســترده بــه اصالحــات ،بایــد
بــا «توانایــی پــردازش اطالعــات و انگیزههایــی بــرای عمــل براســاس اطالعــات پــردازش شــده»
همــراه شــود؛ چراکــه اگــر رســانهها نقــش نظارتــی خــود را ایفــا کننــد ،احتمــال اینکــه خطاهــای
مســئوالن افشــا و دچــار پیگیــری قضایــی شــوند و یــا قــدرت یــا شــهرت خــود را از دســت دهنــد،
افزایــش مییابــد
«ســپهر دوســت» و همــکاران ( ،)1395تحقیقــی باهــدف بررســی کانالهــای تأثیرگــذاری
فســاد بــر رشــد اقتصــادی در اقتصادهــای رانتــی و غیررانتــی بهصــورت همزمــان و همچنیــن
تعییــن چگونگــی اثــرات متقابــل آنهــا بــرروی فســاد انجامدادنــد .نتایــج پژوهــش نشــانداد
کــه هــر دو نــوع شــاخص فســاد ،دارای اثــر منفــی بــر رشــد اقتصــادی کشــورهای موردمطالعــه
هســتند و انتقــال اثــر ازطریــق کانالهــای ســرمایهگذاری ،هزینههــای دولــت ،بیثباتــی
سیاســی و درجــۀ بــاز بــودن اقتصــاد ،معن ـیدار اســت.
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«فیولــدی» ،)2007( 2در تحقیقــی بــا عنــوان فســاد سیاســی و ثبــات نهــادی بــه
بررســی ارتبــاط متقابــل بیــن نهادهــای سیاســی و فســاد پرداختــه اســت .ایــن پژوهــش بــه
تجزیهوتحلیــل دادههــای  128کشــور در بــازۀ زمانــی  1985تــا 2004م .پرداختــه اســت .نتایــج،
یــک تعــادل یــا یــک موازنــۀ نادرســت را نشــان میدهــد کــه در آن ،ســطح بــاالی از فســادهای
سیاســی رژیمهــای غیردموکراتیــک و یــا نیمهدموکراتیــک را تثبیــت میکنــد و آنهــا را در برابــر
دموکرتیزاســیون و کاهــش فســاد مقاومتــر میکنــد.
«تاالپســی» ،)2015( 3در مقالــهای تحــت عنــوان« :گفتمــان فســاد :ارزیابــی در رســانۀ
اندونــزی» ،فســاد را بهعنــوان یــک گفتمــان مــورد بررســی قــرار میدهــد .نمونــۀ باامــورد بررســی
روزنامــۀ جاکارتــا اســت کــه بــه زبــان انگلیســی منتشــر میشــود .نتیجــۀ ایــن مقالــه نشــان
میدهــد کــه پروندههــای فســاد در رســانههای اندونزیایــی ســرگرمکننده هســتند .بــا اســتفاده
از مفهــوم بیــن شــخصی ،روزنامهنــگاران میتواننــد از اســناد خــود بــرای نشــاندادن طــرف
مقابــل درمــورد پرونــدۀ فســاد اســتفاده کننــد.
«ایساکو» 4و همکاران ( ،)2016در مقالهای تحت عنوان «استفاده از استعارات فساد در
رسانههای آنالین نیجریه ،عراق و مالزی» بهدنبال این بودهاند که چگونه رسانههای مختلف
کشورها مفهوم فساد را مفهومپردازی میکنند .نتایج نشانداد که روزنامههای آنالین نیجریه از
استعارههای بیشتری برای فساد اداری استفاده میکنند تا مجالت عراقی و مالزی.
تاجاییکه بررســی شــد بیشــتر تحقیقات انجامشــده در این حوزه از روش اسنادی استفاده
نمودهانــد و کمتــر مطالعــهای اســت کــه از روش تحلیــل گفتمــان در بررســی فســاد اســتفاده
نمــوده باشــد .عالوهبــر ایــن ،تحقیقــات مذکــور بیشــتر درصــدد بررســی علــل و پیامدهــای فســاد
هســتند .نگارنــدگان در ایــن پژوهــش بــا یــک رویکــرد متفاوت با یــک «گفتمان انتقادی» ســعی
در بررســی بازتــاب فســاد در مطبوعــات ایــران (نمونههــای موردبررســی) دارنــد؛ ازای ـنرو ایــن
پژوهــش بهدنبــال آسیبشناســی و پیــدا کــردن علــت فســاد نیســت ،بلکــه فســاد را بهعنــوان
یــک موضــوع گفتمانــی درنظــر گرفتـ ه و ســعی میکنــد ابتــدا نقــش ایدئولوژ یهــای مختلــف در
بازتــاب رســانهای فســاد را بشناســاند.
 .3ادبیات نظری :تحلیل گفتمان انتقادی
ســابقۀ واژۀ «گفتمــان» بنابــر برخــی منابــع ،بــه قــرن  14م .برمیگــردد؛ از واژۀ فرانســوی
 Discourseو التیــن  Discoursesبهمعنــی «گفتوگــو»« ،محــاوره»« ،گفتــار» گرفتــ ه شــده
اســت (مکدانــل.)10 :1380 ،
ً
تحلیــل گفتمــان ،برخــاف تحلیلهــای ســنتی زبانشناســانه ،دیگــر صرفــا بــا عناصــر
نحــوی و لغــوی تشــکیلدهندۀ جملــه بهعنــوان عمدهتریــن مبنــای تشــریح معنــا ،یعنــی
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دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

زمینــۀ متــن ســروکار نــدارد ،بلکــه فراتــر از آن بــه عوامــل بیــرون از متــن ،یعنــی بافــت موقعیتــی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و غیــره ســروکار دارد؛ بنابرایــن ،تحلیــل گفتمــان چگونگــی تبلــور و
شــکلگیری معنــا و پیــام واحدهــای زبانــی را در ارتبــاط بــا عوامــل درون زبانــی (زمینــۀ متــن)
واحدهــای زبانــی ،محیــط بالفصــل زبانــی مربوطــه و نیــز کل نظــام زبانــی و عوامــل بــرون زبانــی
(زمینــۀ اجتماعــی ،فرهنگــی و موقعیتــی) بررســی میکنــد (فــرکالف.)8 :1379 ،
 .4رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی «نورمن فرکالف»
نورمن فرکالف ،کار خود را با انتقـــاد از رویکردهـــای توصـــیفی و غیر انتقادی در زبانشناســـی و
مطالعــات پدیدههــای زبانــی ،آغــاز میکنــد .بهزعــم وی ،تحلیل گفتمـــان انتقـــادی ،در بررســـی
پدیـدههـــای زبـــانی و کنشهــای گفتمانــی ،بــه فرآیندهــای ایدئولوژیــک در گفتمــان ،روابــط
بیــن زبــان و قــدرت ،ایدئولــوژی ،ســـلطه و قــدرت ،پیشفرضهــای دارای بــار ایدئولوژیــک در
گفتمــان ،نابرابــری در گفتمـــان و ...توجـــه کـــرده اســـت و عناصــر زبانــی و غیرزبانــی را بههمــراه
دانــش زمین ـهای فاعــان ،هــدف و موضــوع مطالعــۀ خــود قــرار داده اســـت (فــرکالف:1379 ،
.)35-25
در نگـــاه وی ،تحلیـــل گفتمــان انتقــادی ،روشــی اســت کــه در کنــار ســایر روشهــا بــرای
بررســی تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی بـهکـــار گرفتــه میشــود؛ مرجعــی اســت کــه در نــزاع علیــه
اســتثمار و ســـلطه مـورداســـتفاده قـــرار میگیــرد.
6
مهمتریــن عناصــر نظــری فــرکالف عبارتنــداز :مجموعــۀ متــن ،پارهگفتــار  ،پرکتیــس
گفتمانــی ،7پرکتیــس اجتماعــی ،8نظــم گفتمانــی ،9رخــداد ارتباطــی ،میــان متنــی و میــان
گفتمانــی ،ژانــر ،10ایدئولــوژی ،هژمونــی.11
5

 .5روش پژوهش
ایــن پژوهــش ،از رویکــرد کیفــی بــا روش تحلیــل گفتمــان انتقــادی جهــت انجــام عملیــات
تحقیــق اســتفاد ه کــرده اســت .تحلیــل گفتمــان انتقــادی ،ازجملــه روشهــای تحقیــق کیفــی
اســت کــه ریشــه در پارادایــم انتقــادی دارد .تحلیــل گفتمــان انتقــادی بــه مطالعــۀ متــن ،بافــت
و ســاختار اجتماعــی و همچنیــن بــه تبییــن رابطــۀ دیالکتیکــی بیــن ســاختار قــدرت و بافــت
میپــردازد؛ درنتیجــه ایــن روششناســی تواناییهــای زیــادی در جهــت توصیــف و تفســیر و
تبییــن بازتــاب مســألۀ فســاد در مطبوعــات را دارد .در هــر یــک از مطبوعــات موردبررســی ایــن
پژوهــش ،گفتمانهــای خاصــی حاکــم هســتند و هرکــدام از ایــنروزنامههــا از زاویــۀ خــاص
خــود بــه برســی مســألۀ فســاد میپردازنــد.
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 .1-5روش سهمرحلهای فرکالف برای تحلیل متن
در پژوهــش تحلیــل گفتمــان انتقــادی بــا رویکــرد فــرکالف ،محقــق ،ســه مرحلــه را پشتســر
میگــذارد کــه در هــر مرحلــه از رویکــرد و پرســشها و ابزارهــای خــاص بهــره میبــرد.
مرحلــۀ توصیــف متــن :در ایــن مرحلــه ،متــن براســاس مشــخصههای زبانشــناختی
اعــماز آواشناســی ،واجشناســی ،نحــو ،ســاختواژه یــا صــرف و معنیشناســی و تاحــدودی
کاربردشناســی ،مــورد توصیــف و تحلیــل واقــع میشــود (آقــازاده .)19 :1386 ،پرســش اصلــی
فــرکالف در ایــن مرحلــه ،شــناخت مواضــع ایدئولوژیــک متــن اســت.
مرحلــۀ تفســیر :تفســیر ترکیبــی از محتویــات خــود متــن و ذهــن مفســر اســت (فــرکالف،
 .) 215 :1379آنچــه در ایــن مطالعــه درزمینــۀ تفســیر متــن بیشــتر بــه آن توجــه شــده
عبارتنــداز -1 :تحلیــل بینامتنــی و بیناگفتمانــی -2 ،بافــت موقعیتــی متــن میباشــد (فــرکالف،
 .)123 :1379در نــزد فــرکالف ،گفتمــان دو کاربــرد متفــاوت دارد؛ اول :گفتمــان بهعنــوان یــک
اســم انتزاعــی در نظــر گرفتــه میشــود ،و دوم :گفتمــان بهعنــوان یــک اســم قابلشــمارش
(اســمی کــه میتوانــد صــورت جمــع داشــته باشــد) درنظــر گرفتــه میشــود (ال ک.)29 :1393 ،
در ایــن مطالعــه ،برداشــت دوم از گفتمــان بهصــورت اســم قابلشــمارش و ترکیــب ژانرهــای
مختلــف بــرای ایجــاد یــک گفتمــان جدیــد مدنظــر اســت.
مرحلــۀ تبییــن :هــدف از ایــن مرحلــه ،توصیــف گفتمــان بهعنــوان بخشــی از یــک فرآینــد
اجتماعــی اســت؛ تبییــن ،گفتمــان را بهعنــوان کنــش اجتماعــی توصیــف میکنــد (فــرکالف،
 .) 245 :1379در ایــن پژوهــش ،هــدف از مرحلــۀ تبییــن بیشــتر همــان چیــزی اســت کــه
فــرکالف ارتبــاط مطالــب میخوانــد .نگارنــدگان ،آنچــه را فــرکالف ارتبــاط مطالــب مینامــد،
«موضــع خواننــده» نامیدهانــد؛ بــه ایــن معنــی کــه تــا چهحــد خواننــدگان یــک متــن تمایــل
دارنــد تــا بــا آن ارتبــاط برقــرار کــرده ،آنرا ترجیــح دهنــد و یــا بهطورکلــی عکسالعمــل خوانــده
بــه یــک متــن چگونــه اســت (ال ک.)72 :1393 ،
جامعــه آمــاری در ایــن تحقیــق« ،مطبوعــات» هســتند .بــا توجــه بــه اینکــه مطبوعــات
و رســانههای خبــری دارای انــواع و ابعــاد گوناگونــی هســتند ،در ایــن تحقیــق چهــار روزنامــۀ
شــرق ،روزنامــۀ اعتمــاد ،روزنامــۀ کیهــان ،روزنامــۀ وطــن امــروز ،ازطریــق روش نمونهگیــری
هدفمنــد انتخابشــدهاند .هرکــدام از روزنامههــای انتخابشــده داری گفتمــان متفاوتــی
هســتند؛ بهگونــهای کــه هرکــدام از آنهــا بادیــد متفــاوت فســاد را بازتــاب میدهنــد و ســعی
شــده اســت بــا انتخــاب ایــن روزنامههــا تاحــدود زیــادی جریانهــای سیاســی و گفتمانهــای
مختلــف پوشــش داده شــود .در مراجعــه بــه هــر روزنامــه بهطــور خــاص بــه دهــۀ  90نظــر داشــته
و ایــن بــازۀ زمانــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ زیــرا مطالــب مربــوط بــه فســاد در ایــن بــازۀ
زمانــی و در ایــن روزنامههــا برجســتهتر از قبــل بــوده اســت و از آنجــا کــه روزنامههــای کیهــان
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و وطــن امــروز از یکســو و شــرق و اعتمــاد ازســوی دیگــر ،در عینحــال کــه در درونشــان
تفــاوت وجــود دارد ،نماینــدۀ تفکــرات غالــب بــر جامعــه هســتند ،ازمیــان روزنامههــا انتخــاب
شــدند .در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا اســتفاده از نمونهگیــری هدفمنــد و همچنیــن
نمونهگیــری معیــار ،متــون ،گزارشهــا ،مقاالتــی انتخــاب شــوند کــه دارای بیشــترین اطالعــات
و معیارهــای محقــق در موضــوع موردمطالعــه هســتند و تــاش خواهــد شــد تــا تنــوع نمونــه نیــز
بهخوبــی رعایــت و حفــظ شــود.
در ایـن تحقیـق بـرای سـنجش روایـی از قابلیـت اعتبـار یـا اعتبارپذیـری استفادهشـده
اسـت .اعتبـار پذیـری بهواقعـی بـودن توصیفهـا و یافتههـای پژوهـش اشـاره دارد و عبارتنداز:
درجـۀ اعتمـاد بـه واقعـی بـودن یافتههـا بـرای شـرکتکنندگان پژوهـش و بـرای زمینـهای کـه
ایـن پژوهـش در آن انجامشـده اسـت؛ بـه اینمعنـا ،آنچـه در یافتههـا و نتایـج تحقیق ازسـوی
پژوهشـگر ذکر گردیده ،همانی اسـت که در متون و مطبوعات بوده اسـت .خواندن مکرر متون
روزنامههـا ،مشـاهدۀ مسـتمر ،بررسـی زوایـای مختلـف ،تحلیـل مـوارد منفـی ،ازجملـه مـواردی
اسـت کـه ازسـوی پژوهشـگر بـرای اعتبـار تحقیـق مدنظـر گرفتهشـده اسـت.
جدول  .1بازۀ زمانی نمونههای مورد بررسی (نگارندگان.)1399 ،

نمونههای مورد بررسی
روزنامۀ کیهان
روزنامۀ وطن امروز
روزنامۀ اعتماد
روزنامۀ شرق

بازۀ زمانی مورد بررسی
1397/12/29 -1390/01/01
1397/12/29 -1390/01/01
1397/12/29 -1390/01/01
1397/12/29 -1390/01/01

 .6یافتهها
در ایــن بخــش ســعیبر آن اســت کــه براســاس روش و نظریــۀ فــرکالف بــه بررســی و تحلیــل
متــون هرکــدام از روزنامههــای موردبررســی پرداختــه شــود؛ بنابرایــن از هرکــدام از روزنامههــا،
تعــدادی متــن براســاس نمونــۀ نظــری انتخــاب کــرده و بــه تحلیــل و تفســیر آن پرداختــه شــده
اســت .در ایــن بخــش نگارنــدگان بهدنبــال نحــوۀ بازنمایــی فســاد در هرکــدام از روزنامههــا
بــوده و از ایــنرو بهدنبــال کشــف و شناســایی الیههــای پنهــان در پــس روزنامــه در بازتــاب
فســاد هســتند و ازســوی دیگــر ،بهدنبــال شناســایی ویژگیهــا و دیدگاههــای مختلــف دربــارۀ
فســاد در هرکــدام از ایــنروزنامههــا خواهنــد بــود و بهطورکلــی در پــی شناســایی ایــن مطلــب
کــه؛ هرکــدام از روزنامههــا از چــه زاویــهای بــه بازنمایــی فســاد و رویدادهــای پیرامــون آن
پرداختهانــد.

موحدمجد و همکاران
تحلیل گفتمان انتقادی فساد در مطبوعات ایران دهۀ 90

 .1-6تحلیل بینامتنی بیناگفتمانی روزنامۀ کیهان
متن اول« :این زنجیره چند حلقه دارد؟!» 91 /04 /24
«میگویــد ننویــس! میپرســم چــرا؟! میگویــد کام مــردم تلــخ
میشــود! میگویــم؛ کام مــردم را کالن ســرمایهداران مفتخــور و
مافیــای حرامخــوار اقتصــادی تلــخ میکننــد کــه افســار پــاره کــرده
و بــه جــان مــردم افتادهانــد و بــا بهرهگیــری از شــیپورهای بیرونــی و
برخــی رســانههای داخلــی ،همــۀ زشــتیها و پلشــتیهای حاصــل از
فســاد اقتصــادی خــود را بهحســاب نظــام مظلــوم و مقــدس جمهــوری
اســامی مینویســند.»...
 تحلیل متننویســنده در عنــوان متــن بــا مطــرح کــردن عبــارت «زنجیــره چنــد حلقــه دارد» ازطریــق فــن
بالغــی بــه مســألۀ فســاد و سیســتمی بــودن ایــن مســأله درمیــان نهادهــا اشــاره دارد .بــا اســتفاده
از دورگهســازی و واردکــردن اصطالحــات زبــان روزمــره ،ماننــد :ســرمایهداران مفتخــور ،مافیای
حرامخــوار ،شــیپورهای بیرونــی ،و ...ســعی دارد ســخنانش را بــرای اکثریــت مــردم قابلفهــم
جلــوه دهــد و بــا دورگهســازی مســائل مهــم را در قالــب عباراتــی عامهپســند بیــان مینمایــد؛ و
همچنیــن شــاهد اســتفاده وافــر از ترکیبــات وصفــی کــه درصــدد متأثــر ســاختن مخاطــب اســت،
هســتیم .نویســنده در متــن از جمــات مجهــول اســتفاده کــرده اســت؛ ماننــد آقــای «د-د» و
«م-ی» کــه نیــت نویســنده در پــردۀ ابهــام پیچیــدن کنشــگری و ســببیت اســت.
افزونبــر صــرف پیشفــرض محســوب کــردن عناصــر از بافــت بینامتنــی تولیدکننــدگان
متــون میتواننــد پیشفرضهــا را موردتردیــد و مجادلــه قــرار دهنــد .یــک روش مهــم در
اینخصــوص شــیوۀ نفــی اســت کــه نمونههــای آن در متــن ازجملــه «کام مــردم را ...تلــخ
میکننــد ،حرامخواریهــا و »...مشــهود اســت .نویســنده آشــکارا از جمــات منفــی بهصــورت
غیرمســتقیم جهــت ابــراز مخالفــت بــا جمــات مثبــت متناظــر بــا اظهــارات خــود اســتفاده کــرده
اســت و ایــن متــن خــود نوعــی مکالمــه بیــن نویســندۀ ایــن متــن و نویســندگان دیگــر متــون
اســت .در اینجــا بــهکار بــردن عباراتــی ماننــد :نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ،بــرادران
رزمنــده و پا کباختــه ،ســعی دارد زمینــۀ مشــترکی از گزارههــای مطر حشــده بســازد و مخاطبــان
خــود را وارد یــک زمینــۀ مشــترک گفتمانــی کنــد و از اینطریــق یــک دیگــری بــرای خــود
معرفــی میکنــد؛ دیگــری کــه بــر اثــر بیتوجهــی بعــد از جنــگ باعــث گســترش فســاد در کشــور
شــدهاند و در ادامــه فســاد و مافیــای اقتصــادی را بــه عوامــل بیرونــی ،ازجملــه بــه «امریــکا» و
«اســرائیل» نســبت میدهــد و عنــوان میکنــد «دولــت ســازندگی» بهخاطــر اصالحــات نادرســت
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و بیتوجهــی مســئوالن آن باعــث گســترش فســاد در کشــور شــدند؛ ازســوی دیگــر ،بــا اشــاره بــه
غــارت بیتالمــال توســط ســرمایهداران در دهــۀ  ،80اشــاره بــه «دولــت اصطالحــات» دارد و
آنرا بهعنــوان دیگــری ،در متــن مطــرح میکنــد .در زمینــۀ بینامتنــی شــاهد اظهــارات تأ کیــدی
و تقابلــی بــا دیگریهــای متــن هســتیم و در ســطرهای مختلــف شــاهد هســتیم کــه نویســنده
معتقــد اســت کــه فســاد اقتصــادی نبایــد بهحســاب نظــام و مســئوالن نظــام نوشــته شــود .در
ایــن زمینــه میتــوان عنــوان کــرد ،نویســنده از دیــد محافظهکارانــه بــه مســألۀ فســاد و حــل آن
نــگاه میکنــد؛ بیــش از آنکــه نویســنده بهدنبــال مســألۀ فســاد و راهحــل و مشــکل آن باشــد
بیشــتر نگرانــی و دغدغــۀ او ایــن اســت کــه فســاد مبــادا بهحســاب نظــام نوشــته شــود و حیثیــت
و آبــرو و امنیــت نظــام بــه خطــر بیفتــد.
فرضیۀ نویســنده در این متن دو شــق اســت و نویســنده ازطریق زمینۀ بینامتنی ســعیدارد
متــن و بافــت موقعیتــی متــن را بههــم پیونــد دهــد و همانگونــه کــه بــه دفعــات متعــدد عنــوان
شــد ،متون دارای تاریخ هســتند و درطول متن با مثال آوردن از دولت ســازندگی ،نســبتدادن
ســرمایهداران و مافیــای اقتصــادی بــه کشــورهای غربــی و همچنیــن دولــت پهلــوی و درنهایت
نســبتدادن مافیــای اقتصــادی بــه مســألۀ  88نشــاندهندۀ ایــن امــر اســت کــه نویســنده
همــواره ســعیدارد فســاد اقتصــادی را بــه دیگریهــای متــن پیونــد دهــد و بــرای حتمیــت و
صــدق ایــن کار و همچنیــن اعتبــار بــرای ادعــای خویــش بــر حجیــت تاریــخ تأ کیــد میکنــد و
ازســوی دیگــر ،ســاختار بالغــی متــن کــه از انگیزههــای ایدئولوژیکــی نویســنده برخــوردار اســت،
بهگونـهای اســت کــه فســاد را بــه عواملــی چــون دولتهــا ،ســرمایهداران و کشــورهای خارجــی
نســبت میدهــد و ســعیدارد مصــون بــودن نظــام جمهــوری اســامی از هرگونــه فســاد را بــه
ذهــن مخاطــب القــا کنــد .چگونگــی مطــرح کــردن مســألۀ فســاد و بافــت متــن و مشــخصات
خواننــدگان و مخاطبــان روزنامــه و همچنیــن جهتگیــری ایدئولوژیکــی نویســنده بــرروی
بینامتنیـ ِـت بیناگفتمانیــت تأثیرگــذار اســت .در ایــن متــن شــاهد هســتیم نویســنده تحتتأثیــر
ایدئولــوژی انقــاب اســامی اســت و جهتگیــری خاصــی نســبت بهنظــام جمهــوری اســامی
دارد و بهجــای تأ کیــد بیشــتر بــر ایــن گفتمــان علمــی و موشــکافی دقیقتــر در ایــن زمینــه
بیشــتر متکــی بــر آموزههــای اســامی بــرای حــل مشــکل اســت .ایــن نــوع پاسـخگویی نویســنده
بــه مســألۀ فســاد باعــث مشــروعیت پیــدا کــردن یــک گــروه خــاص میشــود و در رابطــه بــا
گفتمــان و ایدئولــوژی موجــود در متــن میتــوان گفــت کــه نــوع نــگاه نویســنده ایــن مطلــب را
در ذهــن مخاطبــان ایجــاد میکنــد کــه یــک جریــان و جنــاح و گــروه خــاص بــه پشــتیبانی از
کشــورهای غربــی باعــث گســترش فســاد در کشــور شــدهاند و خــود را موســوم بــه یــک جریــان
انقالبــی کــه در جبهــه بودهانــد و در مســیر خــط امــام و آموزههــای اســامی بــرای حفــظ نظــام
تــاش میکننــد ،میداننــد .آنچــه در ایــن متــن تحتتأثیــر جهتگیریهــای ایدئولوژیکــی
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نادیــده گرفتهشــده اســت ماهیــت و مســأله فســاد اســت و بافــت نهــادی گفتمــان در ایــن متــن
رســانه و اهــداف سیاســی اســت و از مســأله فســاد بهعنــوان ابــزاری در خدمــت بافــت نهــادی
گفتمــان استفادهشــده اســت.
متن دوم« :رونمایی فیشهای نجومی از کاسبان واقعی تحریم!» 95 /04 /14
«ســونامی فیشهــای نجومــی! طوفــان و ســونامی کــه بیایــد ،بــا
خــودش خیلــی چیزهــا مــیآورد و البتــه خیلــی چیزهــا را هــم میبــرد!
از حــدود دو مــاه قبــل ،جســته گریختــه ،اخبــاری از غــارت بیتالمــال
توســط غارتگــران یقــه ســفید منتشــر میشــد ،امــا مدیــران دولتــی انــکار
میکردنــد! آنهــا بــا گســتاخی هــر حرفــی در اینبــاره را سیاســی و خــاف
واقــع میخواندنــد و تهدیــد بــه پیگیــری قضایــی هــم میکردنــد! اندکــی
بعــد انتشــار و افشــای فیشهــا بــاال گرفــت و دســت خیلیهــا رو شــد!».
 تحلیل متنیکــی از شــاخصهای کالمــی متــن ،اســتفاده از کلمــات تشــدیدکننده ،ماننــد :خیلــی ،اندکــی،
انگشتشــمار ،بهشــدت ،تلختریــن ...میباشــد کــه ایــن واژههــا و کلمــات بــه نویســنده اقتــدار
میبخشــد و نقــش مهمــی در تجلــی بافــت متــن ایفــا میکننــد .در زمینــۀ بیناگفتمانــی نویســنده
از اســتعارۀ «زالوهــای ُدالرخــوار» اســتفاده کــرده اســت کــه اســتعاره از مدیــران دولتــی کــه آنهــا
را منتســب بــه کاســبان واقعــی تحریــم میدانــد .نویســنده از عبــارات و مثالهــای در زمینــۀ
افشــاگری فســادهای ر خداده منتســب بــه دیگــری متــن اســتفاده کــرده اســت و ســعی دارد خود
را بهعنــوان یــک حقیقتگویــی صریــح و شــجاع کــه در قبــال کشــورش مســئولیت دارد خــود را
نشــان دهــد .نویســنده بــا اســتفاده از دورگهســازی و واردکــردن اصطالحــات روزمــره ســعی دارد
ســخنانش را بــرای اکثریــت مــردم ملمــوس جلــوه دهــد.
نویســنده بــا آوردن نقلقــول مســتقیم از رئیــس دولــت یازدهــم در ابتــدای مقالــه بــه یــک
بینامتنیــت مســتقیم روی مــیآورد و عنــوان میکنــد دولتــی کــه بــرای مبــارزه بــا کاســبان
تحریــم قــدم برداشــته بــود و عاملیــن دولــت از کاســبان رونمایــی میکردنــد و ضعــف و مشــکالت
خودشــان را بــه کاســبان تحریــم نســبت میدادنــد؛ درحالیکــه کاســبان واقعــی تحریــم وابســته
بــه خودشــان بــوده اســت .نویســنده در ادامــه در زمینــۀ بینامتنــی بــه ذکــر چنــد مثــال روی
مــیآورد و عنــوان میکنــد کــه رو شــدن فیشهــای حقوقــی ،ماجــرای «صفــدر حســینی» و
دختــرش و ماجــرای «فریــدون» مشــخص میکنــد کاســبان واقعــی تحریــم در بیــن همانهایــی
هســت کــه روزی از آن حــرف میزدنــد و مشــکالت را گــردن دیگــران میانداختنــد و ایــن
مدیــران کاســب در ایــن مــدت بــه بهانــۀ رفــع تحریمهــا و بــا عوامفریبــی قــدرت را بهدســت
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گرفتنــد و بــا متهــم کــردن دیگــران بهعنــوان کاســبان تحریــم ،ســعی میکردنــد ضعفهــا و
کوتاهیهــا خــود را در پشــت برچســب کاســبان تحریــم پنهــان کننــد.
نویســنده از ماجــرای فیشهــای حقوقــی تحــت عنــوان «ســونامی فیشهــای حقوقــی»
یادکــرده اســت و اشــاره دارد بــه کاســبان تحریــم و یقهســفیدانی کــه در ایــن مــدت بــه غــارت
بیتالمــال دسـتزدهاند و معتقــد اســت کــه کاســبان تحریــم ازطریــق برخوردهــای غایــی ،مثــل
برکنــاری چنــد نفــر یــا ازطریــق خســته کــردن افــکار عمومــی و یــا منحــرف ســاختن آن بــا گــذر
زمــان ماجــرای فیشهــای حقوقــی را بــه فراموشــی میســپارند .نویســنده در زمینــۀ بینامتنــی
بــه ســکوت و تعلــل دولتیهــا و مجموعــه همســو بــا آنهــا در محافــل رســانهای و همچنیــن
عــدم قبــول مســئولیت غــارت بیتالمــال و نســبت دادن آن بــه دولــت گذشــته اشــار ه میکنــد.
نویســنده در زمینــۀ بینامتنــی مفــروض میگیــرد کــه مخاطبان از سیاســی قلمداد کــردن ماجرای
فیشهــای حقوقــی آ گاهــی دارنــد و بــا ایـنکار ســعی میکنــد مخاطبــان را در یــک زمینۀ مشــترک
گفتمانــی بــا خــود همــراه کننــد و در ادامــه توضیــح میدهــد کــه داشــتن انگیــزۀ سیاســی بــرای
افشــاگری تغییــری در ماهیــت فســاد ر خداده ،ایجــاد نمیکنــد و نمیتــوان مشــکالت و ضعــف
مدیریتــی و ناکارآمــدی خــود در زمینــۀ مقابلــه بــا فســاد را اینگونــه توجیــه کــرد.
در طــول مقالــه ،نویســنده از غارتگــران بیتالمــال و کاســبان تحریــم و نســبت آنهــا بــا
دولــت ،حــرف میزنــد و در پایــان هیــچ توضیحــی دربــارۀ وضعیــت فســاد نمیدهــد و نویســندۀ
مقالــه بیشــتر در نقــش یــک افشــاگر قــرار دارد و در سراســر متــن مــا مشــاهده میکنیــم کــه بیشــتر
بــا مطــرح کــردن و نســبتدادن فســاد بــه دیگــری متــن ســروکار دارد تــا بهعنــوان یــک فــردی
کــه بــه تحلیــل فســاد و دادن راهکار بــرای آن .در سراســر متــن مــا شــاهد هســتیم کــه نویســنده بــا
آوردن مثالهــای از فســاد جنــاح رقیــب و نســبت دادن فســاد بــه آنهــا ،امــا هیچگونــه تحلیــل
مناســب از ایــن وضعیــت ارائــه نــداده اســت و از افشــاگری و صراحــت بیــان در زمینــۀ فســاد
بهعنــوان یــک گفتمــان رایــج بــرای حملــه بــه دیگــری اســتفاده کــرده اســت.
 .1-1-6ویژگی کلی متون روزنامۀ کیهان
ســرمایهداران رانتخــوار ،فســاد نبایــد بهپــای نظــام نوشــته شــود ،ناکارآمــدی دولــت یازدهــم
در زمینــۀ مبــارزه بــا فســاد ،تکیهبــر آموزههــای اســامی ،دینــی و فرمودههــای امــام و رهبــری
بــرای حــل فســاد ،حقوقهــای نجومــی و عــدم شــفافیت و پاسـخگویی در ایــن زمینــه ،تعــارض
فســاد بافرهنــگ دینــی ،کاســبان و غارتگــران بیتالمــال ،از بیــن رفتــن اعتمــاد عمومــی
و تضعیــف نظــام بهواســطۀ عــدم توجــه بــه فســاد ،ارتبــاط بیــن دولــت ســازندگی و فســاد،
شــکلگیری طبقــۀ اشــرافی در ســازوکارهای مدیریتــی ،تضــاد میــان گفتمــان دینــی و انقالبــی بــا
مدیــران اشــرافی و رانتخــوار.
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 .2-6تحلیل بینامتنی بیناگفتمانی روزنامۀ اعتماد
متن اول« :انحصار قدرت در دولت زمینهساز فساد شد» 90 /07 /20
«برخــی شــواهد حکایــت از آن دارد کــه ایــن پدیــده از 1387
زمینــهاش فراهــم شــد و علتــش را هــم میدانیــم کــه انتخابــات بــود
و در بســتر سیاســی-اجتماعی کــه پیشآمــد فضایــی حاصــل شــد کــه
امــکان گســترش و تعمیــق چنیــن فســادی بهدســت آیــد و در فضــای
سیاسـیای کــه ایجــاد شــد زمینــۀ شــکلگیری چنیــن حادثـهای پدیــدار
شــد.»...
 تحلیل متننویســنده بــا مطــرح کــردن شــرایط انحصــاری بعــد از ســال  88و انحصــار قــدرت ،انحصــار در
حــوزۀ مدیریــت نفتــی ،عــدم نظــارت در ایــن ســالها ،عــدم پاســخگویی در ایــن ســالها را
زمینهســاز فســاد ســاختاری میدانــد .نویســنده از شــرایطی حــرف میزنــد کــه در کل دوران
انقــاب اســامی نــادر بــوده و بهگون ـهای نویســنده حجــم فســاد اتفــاق افتــاده در ایــن دوران
را بیســابقه میدانــد و ایــن وضعیــت را بهگون ـهای بازنمایــی میکنــد تــا مخاطبــان را بــا خــود
همــراه کنــد .نویســنده ســعی دارد بــا مطــرح کــردن جمالتــی چــون :حــذف مدیــران نخبــه از
مدیریــت ،انتصــاب افــراد بلهقربانگــو ،تغییــر و تحــوالت در بانکهــا و پس ـتهای مدیریتــی،
یکــی شــدن مجلــس و قــوۀ مجریــه ،بــه مخاطــب بفهمانــد کــه مجموع ـهای از ایــن عوامــل
باعــث شــکلگیری انحصــار قــدرت در تمــام زمینههــا شــده کــه ایــن شــرایط بســتر شــکلگیری
فســاد گســترده را فراهــم کــرده اســت .نویســنده در بخشــی از متــن سیاس ـتهای انحصــاری
نفتــی کشــور را نقــد میکنــد و معتقــد اســت کــه رانــت و فســاد گســترده در کشــور ناشــی از
مدیریــت انحصــاری نفــت اســت و اعتقــاد دارد ایــن نــوع مدیریــت شــکلگیری یــک نــوع تــورم
ســاختاری در اقتصــاد کشــور را بــه همــراه دارد؛ و ایــران را از ســایر کشــورها کــه درگیــر فســاد
هســتند ،مجــزا میکنــد؛ زیــرا معتقــد اســت اقتصــاد متکــی بــه نفــت و مدیریــت انحصــاری در
کشــور ایــران باعــث شــکلگیری رانــت و فســاد اســت.
متــن دوم« :اگــر تفنــگ و قــدرت و پــول و ســایت یکجــا جمــع شــوند ،فســاد ایجاد میشــود»
93/09/18
«رئیسجمهــوری بــا تأ کیــد بــر اینکــه فســاد ماننــد موریانــهای
اســت کــه پایههــا را تبــاه و فاســد میکنــد ،اظهــار داشــت :بایــد
همزمانکــه بــا تــورم ،رکــود و بیــکاری مبــارزه میکنیــم بــا فســاد هــم
مبــارزه کنیــم .روحانــی بــا اظهــار تأســف از وجــود فســاد در جامعــه و
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اینکــه ایــن فســاد یـکروزه از بیــن نمـیرود ،گفــت :بایــد همگــی همــۀ
تــوان خــود را بـهکار بگیریــم و گامبـهگام فســاد را کــم کنیــم بهگونـهای
کــه ایــن اقدامــات مــا بــرای مــردم ملمــوس باشــد.»...
 تحلیل متنگوینــده بــا اســتفاده تمثیــل «موریانــه» ســعی در گســترده بــودن فســاد و ملموستــر کــردن ایــن
موضــوع بــرای مــردم دارد .در ادامــه شــاهد هســتیم ،گوینــده ســعی دارد بــا اســتفاده از واژگان
عامیانــه همچــون« :زیــر بــار نم ـیرود ،واال ،وزارتخانــه درســت کردیــم ،زیرمیــزی بشــود روی
میــزی ،نوکــر» و مــواردی از ایــن قبیــل ،ضمــن اینکــه ســعی دارد گفتمــان و حرفهــای خــود
را ملموستــر جلــوه بدهــد و مــردم را بــا خــود همــراه کنــد مــا شــاهد یــک نــوع دورگهســازی و
ترکیــب دو گفتمــان روزمــره و تخصصــی بــا یکدیگــر هســتیم .گوینــده بــا گفتــن جمــات -اگــر
قبــح فســاد شکســته شــود ،بایــد بــه خــدا پنــاه بــرد -بهنوعــی ســعی دارد بــا گفتــن کلمــات
مذهبــی احساســات مــردم را برانگیــزد و آنهــا را بــا خــود همــراه کنــد و همچنیــن دسـتاندازی
بــه بیتالمــال را ضربـهای بــه نهــی از منکــر و انقــاب میدانــد کــه بــا گفتــن ایــن جملــه بهنوعــی
عقبنشــینی در مقابــل فســاد را محکــوم میکنــد و ســعی دارد بــا مطــرح کــردن خــود بهعنــوان
یــک فــرد انقالبــی و مذهبــی بــه گفتههــای خــود مشــروعیت ببخشــد و ازســوی دیگــر ،مــردم را
در راه مبــارزه بــا فســاد بــا خــود همــراه کنــد.
گوینــده فســاد را یکــی از مشــکالت همردیــف تــورم ،رکــود و بیــکاری در کشــور معرفــی میکند
کــه بــرای حــل آنهــا بایــد همــۀ مــردم دستبهدســت هــم بدهنــد و آنرا حــل کننــد .گوینــده
بــا مطــرح کــردن ایــن جملــه «اگــر شــما اطالعــات ،تفنــگ ،پــول و ســرمایه ،ســایت و روزنامــه،
خبرگــزاری را همــه را در یکنهــاد جمــع کردیــد ،ابــوذر و ســلمان هــم باشــد ،فاســد میشــود»
از یــک ،دیگــری حــرف میزنــد؛ اگــر بــه ایــن عبــارت مورداشــاره بهصــورت مجــزا نــگاه کنیــم،
ایــن برداشــت را میتــوان داشــت کــه در ذهــن جنــاب آقــای رئیسجمهــور ،موقعیتــی خطــرزا و
مفــروض وجــود دارد و آن عبــارت اســت از «خطــر تجمیــع قدرتهــای نظامــی ،امنیتــی ،مالــی
و رســانهای در یــک نهــاد» .گوینــده در ادامــه بــا مطــرح کــردن اینجملــه «تمامــی اینهــا بــه
ایــن خاطــر اســت کــه هــر قدرتــی کــه رویــش نظــارت نباشــد مشــکل پیــش میآیــد؛ نظــارت بــر
هــر مــوردی و هــر جنبـهای را بایــد درســت کنیــم تــا فســاد ایجــاد نشــود» .گوینــده راه جلوگیــری
از فســاد را عوامــل گوناگــون همچــون :همــکاری قــوۀ س ـهگانه باهــم ،مــردم ،رســانه ،احــزاب،
نهادهــای مردمــی و همچنیــن مقــررات صحیــح و شــفافیت میداننــد و عــدم اینهــا را ضربــه
نظــام و انقــاب اســامی میدانــد .گوینــده بــا مطــرح کــردن ایــن مســائل بهنوعــی یــک دیگــری
بــرای خــود ترســیم میکنــد کــه آن دیگــری دولــت نهــم و دهــم اســت کــه در آن رســانهها و
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احــزاب از آزادی برخــوردار نبودنــد در و بــدون رســانه و بــدون مبــارزۀ عمومــی و بــدون جامعــۀ
مدنــی و حضــور مــردم نمیتــوان بــه هــدف نهایــی رســید.
 .1-2-6ویژگی کلی متون روزنامۀ اعتماد
گســترش رانــت و فســاد نفتــی بهخاطــر انحصــار در زمینههایــی چــون قــدرت و مدیریــت منابــع
نفتــی بعــد از ســال  ،88نبــود نهادهــای نظارتــی ،نهادهــای مردمنهــاد و آزادی مشــروط احــزاب
و رســانهها در مقابلــه بــا افشــاگری فســاد ،عــدم شــفافیت و فســاد گســترده در ایــن شــرایط ،نفــی
آزادســازی اقتصــادی در شــرایط وجــود فرهنــگ خویشــاوند ســاالری و رابطهگرایــی حاکــم در
نهادهــا و ســازمانهای کشــور ،تأ کیــد بــر شــفافیت بهعنــوان یــک امــر مهــم بــرای جلوگیــری
از فســادهای پنهــان ،فســاد بهواســطۀ انحصــار قــدرت ،پــول و رســانه در دســت گــروه خــاص،
فســاد در گفتمــان عدالــت محــور و شــعاری دولــت نهــم و دهــم ،فســاد ناشــی از زدوبندهــای
سیاســی در ســاختار مدیریتــی کشــور و یکدســت شــدن قــدرت ،رانــت ناشــی از رابطهگرایــی
بــا نهادینــه شــدن فضــای رانتــی در ســازمانها ،نبــود پلورالیســم سیاســی و گســترش فســاد،
شایستهســاالری در جهــت قانونمنــد شــدن انتصابهــا بــرای جلوگیــری از فســاد ،برخــورد بــا
افــراد پایینمرتبــه در مقابــل ســران بلندمرتبــه در فســادها و اختالسهــای کالن ،برخــورد بــا
فســاد بــدون توجــه بــه جنجالهــای سیاســی و جناحــی.
 .3-6تحلیل بینامتنی بیناگفتمانی روزنامۀ وطن
متن اول« :نظام اسالمی در مواجهه با فساد عزم جدی دارد» 90/03/01
«همــه بــر ایــن حقیقــت واقفانــد کــه نظام اســامی براســاس هویت
دینــی خویــش در ســتیز بــا هرگونــه فســاد خــرد و کالن بــوده و نظامــی که
هدایــت آن بهدســت کســی قــرار دارد کــه بارزتریــن ویژگ ـیاش عدالــت
اســت ،بیشــک عزمــی جــدی در مبــارزه بــا فســاد دارد .وی ریشــۀ فســاد
در جهــان را در آمریــکا و مزدورانــش خوانــد و تأ کیــد کــرد.»...
 تحلیل متناشــاره بــه یــک گفتمــان دینــی بــرای مبــارزه بــا فســاد و مطــرح کــردن دیگریهــای خارجــی
بهعنــوان عامــان اصلــی فســاد جانمایــۀ متــن را تشــکیل میدهــد .در ابتــدای متــن نویســنده
بــا مطــرح کــردن ایــن جملــه کــه «همــه بــر ایــن حقیقــت واقفانــد» در زمینــۀ بیناگفتمانــی
ســعی دارد بــه گفتــۀ خــود مشــروعیت بیشــتری ببخشــد و بهعبارتــی گفتمــان خــود را بهعنــوان
گفتمــان همــه معرفــی کنــد و مخاطبــان را بــا خــود همــراه کنــد .گوینــده در همــان ابتــدای
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متــن بــا اشــاره بهعبــارت «نظامــی کــه هدایــت آن ...؛ کــه ویژگ ـیاش عدالــت اســت» درزمینــۀ
بینامتنــی اشــاره بــه ایــن موضــوع دارد کــه در نظامــی کــه پایــۀ آن براســاس عدالــت حکومــت
علــی؟ع؟ شــکلگرفته بدونشــک فســاد جایگاهــی نــدارد و درزمینــۀ بافــت متــن بــا مطــرح
کــردن گفتمــان دینــی مبتنیبــر عدالــت بــرای مبــارزه بــا فســاد بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه
یکــی از ویژگیهــای حضــرت علــی؟ع؟ عدالتمحــوری و مبــارزه بــا ظلــم و فســاد بــود و بــا توجــه
بــه فســادی کــه وجــود دارد ایــن فســاد بــا نظــام و حکومــت ســازگاری نــدارد و ضــروری اســت تــا
نظــام جمهــوری اســامی در مبــارزه بــا فســاد و اجــرای عدالــت قــوی عمــل کنــد .دیگــری ،متــن
یــک دیگــری خارجــی اســت و گوینــده بهعبارتبنــدی مخالفتجویانــۀ آمریــکا و کشــورهای
غربــی را بهعنــوان دیگــری متــن بهعنــوان عامــان اصلــی فســاد معرفــی میکننــد .راه مبــارزه
بــا فســاد را همــکاری ســه قــوه بــا یکدیگــر میدانــد .همــکاری همــۀ دســتگاهها بــا یکدیگــر در
چنــد ســال اخیــر رونــد مناســبی رو طــی نکــرده اســت و در ایــن زمینــه میتــوان بــه اختالفــات
قــوۀ قضاییــه و قــوۀ مجریــه در فســاد 3هزارمیلیــاردی ،مجلــس و قــوۀ مجریــه در ماجــرای
زمینخواریهــا و همچنیــن ماجــرای فیشهــای حقوقــی اشــاره کــرد.
متــن دوم« :عــدم رســیدگی بــه «کرســنت» و «اســتاتاویل» عامــل انباشــت فســاد»
93/9/19
«بدینمعنــا کــه وقتــی ملــت ایــران انقــاب کردنــد ،خواهــان چــه
بودنــد و بــا چــه مبــارزه کردنــد؟ مــردم نظــام شاهنشــاهی را نظامــی
فاســد و آلــوده میدانســتند کــه بــه حریــم عمومــی و حریــم مــردم تجــاوز
میکنــد ،امــوال عمومــی را غــارت میکنــد و ســر تــا پایــش بــا فســاد و
انحرافــات فکــری ،مالــی ،اقتصــادی و همچنیــن فســاد اخالقــی
ً
عجیــن اســت .البتــه آنچــه غلبــه داشــت ،فســاد فکــری و مشــخصا
فســاد اقتصــادی بــود کــه مــا در ایــن بحــث ،بیشــتر بــه ایــن بخــش
میپردازیــم؛ یعنــی بحــث فســاد اقتصــادی.»...
 تحلیل متننویســنده در ابتــدای متــن بــا مطــرح کــردن یــک پرســش ،ســعی دارد مخاطــب را وارد یــک
زمینــۀ بینامتنــی کنــد کــه ایــن زمینــه بــا اســتفاده از عبارتبندیهــای مخالفتجویانــه
ازجملــه« :نظــام فاســد و آلــوده ،فســاد اخالقــی ،فســاد اقتصــادی ،نظــام طاغــوت و »...حکومــت
پهلــوی را بهعنــوان یکــی از دیگریهــای متــن معرفــی میکنــد .نویســنده بــا توســل بــه
حکومــت پیامبــر اکــرم؟ص؟ و اســتفاده از عبــارات مســلمانان ،شــیعیان ،اهلبیــت بهنوعــی در
زمینــۀ بیناگفتمانــی ســعی دارد گفتههایــش مشــروعیت و اعتبــار بیشــتری درمیــان مخاطبــان

موحدمجد و همکاران
تحلیل گفتمان انتقادی فساد در مطبوعات ایران دهۀ 90

داشــته باشــد .همــراه بــا تأ کیــد بــر فرهنــگ عدالتخواهــی درمیــان شــیعیان و اشــاره بهنظــام
طاغــوت (در زمینــۀ بافــت متــن اشــاره دارد ،تضــاد میــان باورهــای دینــی و انقالبــی مــردم بــا
وضعیــت حکومــت پهلــوی) کــه بهصــورت تجربــی دارای بــار معنایــی ایدئولوژیک اســت ،ســعی
در بازنمایــی گفتمــان دینــی و انقــاب اســامی بــرای مبــارزه بــا فســاد دارد .اســتفاده از عبــارات
همــراه بــا افعــال کمکــی وجهــی ،ماننــد «ســرتاپایش بــا فســاد ...عجیــن اســت ،نظــام فاســدی
اســت ،نظــام فاســدی بــود» در مقابــل دو فعــل داشــتند و بودنــد بــرای توصیــف دیگــری،
نشــاندهندۀ یــک شــبکۀ قــدرت ضمنــی در بیــان نویســنده و همچنیــن عالئــق ایدئولوژیــک
یــک نویســنده در متــن اســت کــه بــه مبــارزات ایدئولوژیــک بیــن وجــود فســاد در دولــت پهلــوی
و عــدم وجــود فســاد در گفتمــان عدالتمحــور علــی؟ع؟ دامــن میزنــد.
شناســایی روابــط معنایــی در متــون و انــواع گفتمانهــای زیرســاختی و مشــخص
کــردن شــالودههای ایدئولوژیــک نشــاندهندۀ ارزشهــای تجربــی در یــک متــن اســت.
عدالتخواهــی ،ظلمســتیزی و استکبارســتیزی در بطــن انقــاب اســامی قــرار دارد کــه
نشــاندهندۀ رابطــۀ معنایــی در ارزشهــای تجربــی متــن اســت .بعضــی از عبــارات و واژگان
فینفســه متعلــق بــه چارچــوب ایدئولوژیکــی خاصــی هســتند .نویســنده بــا مطــرح کــردن
عباراتــی چــون :انقــاب اســامی ،ماهیــت اســامی ،تبییــن علمــا و عــدم مخالــف بــا روحانیــت،
مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی و ...بــار دیگــر جهتگیــری ایدئولوژیکــی خــود را مشــخص میکنــد؛
کــه همســو نبــودن بــا ایــن چارچــوب ایدئولوژیکــی منجــر بــه عــدم اجرایــی عدالــت و فســاد
میشــود؛ کــه ایــن موضــوع در زمینــۀ بافــت متــن بــه موضعگیــری جناحهــای سیاســی اشــاره
دارد کــه معتقدنــد بــرای خــروج از بحــران بایــد بــا کشــورهای غربــی تعامــل و رابطــه برقــرار کنیم.
در زمینــۀ بافــت بینامتنــی ،همانطورکــه بارهــا بیــان کردیــم کــه متــون ،خــود دارای تاریــخ
هســتند و تفســیر بافــت بینامتنــی بــه اینامــر بســتگی دارد کــه متــن را متعلــق بــه کــدام جریــان
بدانیــم؛ کــه در ایــن زمینــه ،مخالفــان روحانیــون و افــرادی کــه درصــدد رابطــه بــا کشــورهای
غربــی هســتند از مســیر گفتمــان عدالتمحــور انقــاب اســامی فاصلــه گرفتهانــد و نمیتواننــد
در زمینــه مبــارزه بــا فســاد ایفــای نقــش کننــد.
دولتمحــور بــودن ،اقتصــاد لیبــرال ،توســعۀ سیاســی ســه رویکــرد و گفتمــان مختلــف در
زمینــۀ حــل فســاد را بــا اســتفاده از عبارتبندیهــای مخالفتجویانــه تحتعنــوان دیگــری
متــن معرفــی میکنــد و معتقــد اســت کــه بهدلیــل فاصلــه گرفتــن از مبانــی گفتمــان انقالبــی
و عدالتخواهــی ،طرفــداران ایــن دیدگاههــا نمیتواننــد گام مثبتــی در زمینــۀ حــل مســأله
فســاد بردارنــد و ایــن ســه گفتمــان را بهنوعــی بهعنــوان دیگریهــای ایدئولوژیــک متــن در
مقابــل گفتمــان عدالتمحــور انقــاب اســامی معرفــی میکنــد .دولتمحــور بــودن در زمینــۀ
بافــت متــن بــه اقتصــاد ایــران پــس از انقــاب و ادامــه پیــدا کــردن ایــن رونــد در زمــان جنــگ
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اشــاره دارد و عــدهای معتقدنــد اولیــن دولــت بعــد از انقــاب و همچنیــن دولــت زمــان جنــگ
بــا کمتریــن فســاد در کشــور روب ـهرو بودهایــم .تمرکــز قــدرت در دســت دولــت و عــدم دخالــت
دولــت در امــور اقتصــادی و افزایــش فســاد موضوعــی اســت کــه از دهــۀ  80بهبعــد درمیــان
تحلیلگــران اقتصــادی در زمینــۀ حــل فســاد مطر حشــده اســت .گفتمانهــای اقتصــاد لیبــرال
و توســعۀ سیاســی بــرای حــل فســاد بهترتیــب بــه دولتهــای ســازندگی و اصالحــات مربــوط
اســت و نویســنده بهصــورت غیرمســتقیم در بینامتنیــت بــه ایــن موضــوع اشــاره میکنــد کــه
طرفــداران ایــن دو دیــدگاه بهخاطــر عــدم توجــه بــه انقــاب اســامی و عدالتخواهــی ،بــه رانــت
خواهــی ،تبعیــض و زندگــی اشــرافیگری روی آوردهانــد .ســاختار بالغــی متــن قصــد دارد تــا
دلیــل فســاد در کشــور را در قالــب عاملهــای چندگانــه بیــان کنــد کــه در بخــش انســجام متــن،
گفتمــان عدالــت محــور علیتهــای دیگــر در زمینــۀ حــل فســاد را ســرکوب میکنــد .نویســنده
درگیــر مبــارزات ایدئولوژیــک در زمینــۀ دیدگاههــا و جریانهــای مختلــف پیرامــون فســاد بعــد از
انقــاب قــرار میگیــرد و بــا توجــه بــه بافــت موقعیتــی متــن موضــع نویســنده در زمینــۀ گفتمــان
عدالــت محــور بــه دولــت نهــم و دهــم برمیگــردد .در زمینــۀ بافــت موقعیتــی متــن نویســنده بــه
تحلیــل وضعیــت فســاد درمیــان جریانهــا و ایدئولوژ یهــای مختلــف در کشــور میپــردازد و
نهادهــای چــون سیاســت ،فرهنــگ دینــی و اقتصــاد وضعیــت نهــادی متــن را تشــکیل میدهند
و نویســنده در وهلــۀ اول بهعنــوان یــک تحلیلگــر رســانهای بــه مســأله فســاد میپــردازد و در
ســوی دیگــر بهعنــوان یــک فــرد ایدئولوژیــک و نماینــدۀ گفتمــان عدالتمحــور انقــاب اســامی
ظاهــر میشــود و نویســنده در زمینــۀ بافــت موقعیتــی بــا ســرکوب انتقــاد گفتمانهــا دیگــر در
زمینــۀ حــل فســاد ،بــه بافــت نهــادی گفتمــان بهعنــوان یــک گفتمــان دینــی انقالبــی و دینــی
نــگاه میکنــد کــه بــرای حــل فســاد میتــوان مدیریــت ،سیســتم و راهحــل مناســب را بـهکار بــرد.
تعبیــر متنــی بهمعنــای موضــع خواننــده ،بازگوکننــدۀ عکسالعمــل خواننــده بــه یــک متــن
اســت .چیــزی کــه فــرکالف ارتبــاط مطالــب میخوانــد .در ایــن زمینــه میتــوان عنــوان کــرد کــه
ازنظــر مشــارکین و خواننــدگان پروندههــای قراردادهــای نفتــی «کرســنت» و «اســتات اویــل» در
مقابــل حجــم فســادهای اتفــاق افتــاده در کشــور قابلمقایســه نیســت .عــدم توجــه بــه ســایر
فســادها و دســت گذاشــتن بــرروی ایــن دو مــورد نشــان از جهتگیــری سیاســی نویســنده در
حــل مســأله فســاد اســت.
یکــی از تناقضهــای کــه متــن بــا آن مواجــه هســتیم گفتمــان عدالتمحــور انقالبــی اســت
بهعنــوان راه مبــارزه بــا فســاد معرفــی میشــود؛ و از ســوی دیگــر ،دولتمحــور بــودن را یکــی
از رویکردهــای میدانــد کــه منجــر بــه شــیوع فســاد میشــود .درحالیکــه ایــن عدالــت ازطریــق
یــک دولتــی کــه در مرکــز امــور قرارگرفتــه باشــد عملــی میشــود .درنهایــت نویســنده در طــول
متــن همــواره بــه معرفــی دیگریهــای (چــه داخلــی ،چــه خارجــی ،چــه ایدئولوژیکــی و چــه
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سیاســی و اقتصــادی) در تقابــل گفتمــان عدالتمحــور انقالبــی در زمینــۀ حــل فســاد پرداختــه
کــه همگــی بهنوعــی بازگوکننــدۀ مبــارزات ایدئولوژیکــی میباشــند.
 .1-3-7ویژگیهای کلی متون روزنامۀ وطن
ارتبــاط دیگریهــای خارجــی و کشــورهای غربــی بــا فســاد ،تعــارض فســاد بــا حکومــت
عدالتمحــور حضــرت علــی؟ع؟ ،توجــه بــه اصــول اســامی و انقالبــی و همچنیــن فرمودههــای
امــام و رهبــری بــرای حــل فســاد ،فســاد گســترده در دولــت پهلــوی ،توجــه بــه عدالتخواهــی،
ظلمســتیزی و استکبارســتیزی بــرای مقابلــه بــا مفســدان و کاهــش فســاد ،ضدیــت بــا اقتصــاد
لیبــرال و توســعۀ سیاســی بهعنــوان عوامــل تشــدید کننــد فســاد در کشــور ،عــدم ارتبــاط فســاد
بــا نظــام جمهــوری اســامی ،فســاد آقازادههــا و طبقــۀ اشــراف ،فســاد ناشــی از سیاس ـتهای
اقتصــاد آزاد دولــت ســازندگی ،زندگــی اشــرافی و بیتوجهــی بــه فســاد ،اشــرافیت حکومتــی و
فســاد طبقاتــی ،نفــوذ مفســدان و طبقــۀ اشــراف در ســازوکارهای مدیریتــی و تــداوم ســاختار
رانتــی ،شــعارگرایی و عــدم شــفافیت در مبــارزه بــا فســاد ،مبــارزه بــا فســاد در جهــت حفــظ
اعتمــاد عمومــی و جلوگیــری از ضربــهزدن دشــمنان بهنظــام ،فســاد در دولــت میلیاردرهــا و
دولــت محرمانــه ،فســاد یقهســفیدان و دانهدرشــتها ،فســاد درمیــان مدیــران نجومــی و
برخــورد سیاســی و مالحظــات خویشــاوندی بــرای حــل آن ،نهادینــه شــدن حاکمیــت قانــون
بــرای مبــارزه بــا فســاد .فســاد درمیــان دولــت پهلــوی و همچنیــن عــدم توجــه بــه ظلمســتیزی
و استکبارســتیزی درمیــان مدیــران را یکــی از ســوژههایی میباشــد کــه دربــارۀ گســترش فســاد
در کشــور بــه بازنمایــی آن میپــردازد.
 .4-7تحلیل بینامتنی بیناگفتمانی روزنامۀ شرق:
متن اول« :نقش دولتها در فسادهای مالی» 93/11/05
«در عرصــۀ رقابتپذیــری انتشــار اطالعــات شــفاف از عوامــل مهــم
بهشــمار مــیرود و زمانیکــه دســتیابی بــه اطالعــات شــفاف بــرای
همــه میســر شــد ،ســامت کار بــاال مــیرود .بههمیندلیــل شــاخص
ســامتیای کــه کشــورها ارایــه میکننــد از نشــانههای خــوب اقتصــاد
آنــان اســت ،امــا در اقتصادهــای نفتــی متأســفانه ایــن شــفافیت یــا دیــده
نمیشــود یــا آمارهــا مبنــای واقعــی نــدارد.»...
 تحلیل متنبرخــی از کلمــات در متــن دارای ارزشهــای تجربــی هســتند و نویســنده تفاوتهــای
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ایدئولوژیــک در بازنماییهــای مختلــف از فســاد را در واژگان و جمــات رمزگــذاری کــرده اســت.
رقابتپذیــری ،عــدم دخالــت دولــت در اقتصــاد و خصوصیســازی عباراتــی اســت کــه نویســنده
بــرای حمایــت از دیــدگاه نئولیبــرال و اقتصــاد ســرمایهداری از آن اســتفاده کــرده اســت .در
متــن مــا شــاهد ارزیابــی مثبــت در برخــی از واژگان بــرای توصیــف و مقابلــه بــا فســاد هســتیم.
تفــاوت میــان انــواع گفتمانهــا بهلحــاظ ارزشهــای بیانــی کلمــات بهلحــاظ ایدئولوژیــک
معنــادار اســت .سیاس ـتهای چــون :عــدم دخالــت دولــت در اقتصــاد ،کوچکســازی دولــت،
رقابتپذیــری و ...در طــرح طبقهبنــدی مرتبــط بــه سیاســتهای نئولیبــرال میباشــد.
در زمینــۀ بافــت بینامتنــی نویســنده بایــد تجربــه بینامتنــی مخاطــب خــود را بــرآورد کنــد؛ و
ازای ـنرو شــاید بــه همــۀ مخاطبــان در جایــگاه فاعلــی توجــه الزم را نکــرده اســت و بههمیــن
خاطــر احتمــال برخــورد میــان ارزشهــای بیانــی وجــود دارد و برخــی از خواننــدگان نســبت
خصوصیســازی ،عــدم دخالــت و رقابتپذیــری ارزیابــی مثبتــی ندارنــد و ایــن بهلحــاظ
ایدئولوژیــک معنــادار اســت.
نویســنده در همــان ابتــدای مقالــه بــه ســاختار رانتــی کشــور و عــدم شــفافیت در این ســاختار
اشــاره میکنــد و در زمینــۀ بافــت متــن بهصــورت مســتقیم بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه
کشــورهای متکــی بــه درآمدهــای رانتــی بــه جهــت درآمدهــای بــدون زحمــت شــاهد عــدم
پاســخگویی و شــفافیت کمتــر و بهتبــع آن فســاد فزاینــده و اختــاس و افزایــش رانــت را بــه
همــراه دارد .ارزش عطــف توجــه متنــاوب بــه متــن و نــوع گفتمــان درمــورد روابــط معنایــی
بیــن کلمــات و نیــز مصــداق دارد (فــرکالف .)176 :1393 ،نویســنده بارهــا بــا اشــاره بــه دولتــی
بــودن اقتصــاد و ارتبــاط آن بــا رانــت و فســاد صحبــت کــرده اســت و در ایــن زمینــه بــرای اعتبــار
دادن بــه گفتههــای خــود بــه کشــورهای دیگــر و تجربــۀ آنهــا در زمینــۀ خصوصیســازی و
عــدم دخالــت دولــت و پاییــن بــودن فســاد در آن کشــورها اشــاره دارد؛ بنابرایــن دولتــی بــودن
اقتصــاد بهعنــوان یــک دیگــری در متــن ظاهــر میشــود و درواقــع اینامــر را میتــوان در قالــب
عبارتبنــدی دیگرســان کــه فــرکالف از آن حــرف میزنــد درنظــر گرفــت و نویســندۀ متــن
ازطریــق عبارتبندیهــای کــه انجــام میدهــد باعــث میشــود عبارتبنــدی او در زمینــۀ
حــل فســاد بهطــور حسابشــده جــای عبارتبنــدی دیگــری کــه در تقابــل بــا آن قــرار دارد را
بگیــرد.
اســتفاده از عبــارات و ترکیببندیهــای در طــول متــن نشــانگر گفتمــان اقتصــادی
نئولیبــرال در مقابلــه بــا فســاد اســت .آشــکار اســت کــه کشــور نیــاز بــه رقابتپذیــری ،بــازار
آزاد ،مقابلــه بــا رانــت و شــفافیت بیشــتر و فســاد کمتــر نیــاز دارد ،ولــی آنچــه ایــن گفتمــان
نادیــده گرفتــه ،آن اســت کــه وضعیــت کنونــی یــک زمیــن همــوار نیســت و مفاهمــی چــون
رابطهگرایــی ،عــدم اســتقالل دولــت و فروماندگــی دولــت در مقابــل حاکمیــت مســائلی هســت
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کــه در ایــن نــوع دیــدگاه بــه آن توجهــی نمیشــود .نویســنده شــکلگیری فســاد را َنــه اخالقــی
میدانــد و َنــه آموزشــی و َنــه بهوســیلۀ تغییــرات اجتماعــی هــم ایجــاد میشــود ،بلکــه فســاد را
بیشــتر ســاختاری و نظاممنــد میدانــد و معتقــد اســت ازطریــق تغییــرات ســاختاری ماننــد عــدم
مداخلــۀ دولــت و همچنیــن تغییــر سیاســتهای اقتصــادی میتــوان فســاد را حــل کــرد.
نویســنده در نقــش یــک فاعــل افشــاگر کــه ســعی در افشــای فســاد و عاملیــن آنرا دارد،
ظاهرنشــده؛ بلکــه بــا دادن راهکار و تدابیــر ویــژه در نقــش حامی حل فســاد ظاهرشــده و با دادن
راهکار ،ســعی دارد دیــدگاه ســودمندی پیرامــون فســاد ارائــه دهــد .نویســنده بــرای تأییــد فرضیــه
و گفتــۀ خــود از شــواهد و مثالهــای اســتفاده میکنــد و بــا مطــرح کــردن عبــارت «کشــورهایی
کــه اتــکای آنــان بــر بخــش خصوصــی ،کوچکســازی دولــت و شــفافیت متمرکزشــده اســت
و »..در زمینــۀ بافــت موقعیتــی متــن نویســنده توجهــی بــه وضعیــت فرهنگــی و نهــادی کشــور
در زمینــۀ مقابلــه بــا فســاد نکــرده اســت .در جوامــع مــا انتصابهــای خویشاوندســاالری و
رابطهگرایــی بــه امــری عــادی تبدیلشــده اســت و از ســوی دیگــر ،در فرآینــد خصوصیســازی
تصمیمگیرنــدگان اصلــی سیاســتمداران هســتند و ایــن افــراد از منافــع کســانی حمایــت
میکننــد کــه بــرای آنهــا بیشــترین ســهم در روی کار آمــدن و باقیماندنشــان داشــته اســت
و خصوصیســازی در چنیــن فضــای فرهنگــی و نهــادی باعــث گســترش فســاد و رانــت بیشــتر
میشــود و از ســوی دیگــر ،در کشــور مــا بســترهای نهــادی پشــتیبانیکننده از بــازار وجــود
نداشــته یــا ضعــف هســتند ،اجــازه عملکــرد آزادانــه بــه نیروهــای بــازار ،نیــروی محرکــه گســترش
و تعمیــق فســاد شــده و ناکارآمدیهــا و نابرابریهــا را افزایــش داده اســت.
در ادامــه ،نحــوۀ برخــورد و ناکارآمــد بــودن قــوۀ قضاییــه بهعنــوان دلیــل دیگــر شــکلگیری
فســاد در کشــور مطر حشــده اســت .بــا زدن مثــال از کشــورهای جهــان ســوم و جوامــع مــدرن در
زمینــۀ نحــوۀ برخــورد بــا فســاد بــه بافــت متــن توجــه دارد و بیــان میکنــد در کشــور مــا بهدلیــل
بافــت فرهنگــی کــه وجــود دارد بــا یــک عذرخواهــی بــه حــل مســأله میپردازنــد .نویســنده بــه
مطــرح کــردن عبــارت «عذرخواهــی» در زمینــۀ حــل فســاد بــه تجربــۀ بینامتنــی توجــه میکننــد
و ســعی میکنــد یــک زمینــۀ مشــترک میــان خــود و خواننــدگان مفــروض بگیــرد و نویســنده
مفــروض میگیــرد کــه خواننــده متــن ،قبــًا بایــد بــا ایــن متــن آشــنا شــده باشــد .در ایــن متــن
مــا بــا یــک دوگانگــی میــان وضعیــت فرهنگــی حاکمبــر جامعــه و نحــوۀ برخــورد قــوۀ قضاییــه
در مقابلــه بــا فســاد روبــهرو هســتیم .نویســنده در نقــش یــک تحلیلگــر وضعیــت فســاد در
بافــت نهــادی گفتمــان پرداختــه اســت و روزنامــه و متــن بیشــتر ابــزاری بــرای تحلیــل وضعیــت
فســاد در ایــن بافــت اســت .فرآینــد نهــادی کــه ایــن گفتمــان بــه آن تعلــق دارد ،منازعــه میــان
طرفــداران دولــت در اقتصــاد و عــدم دخالــت دولــت در اقتصــاد اســت کــه نویســنده ســعی در
بازتــاب آن دارد.
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متن دوم« :برخورد با فساد ،سیاسی است» 95/01/10
«یکــی از ســادهترین ارزیابیهــا از تأثیــر فســاد در فعالیــت اقتصــادی
آن اســت کــه فســاد مثــل مالیــات عمــل میکنــد ،یعنــی جاییکــه فعــال
اقتصــادی ناگزیــر میشــود رشــوه بدهــد عمــًا هزینههــای فعالیتــش
بــاال م ـیرود .ســادهترین شــکل فســاد و تأثیــرش بــر فعالیــت اقتصــادی
ایــن اســت کــه فســاد و رشــوه را ماننــد مالیــات درنظــر بگیریــم ...وقتــی
فســاد وارد اقتصــاد میشــود بــه بخشهــای مختلــف جامعــه رســوخ
کــرده و گســترده میشــود.»...
 تحلیل متننویســنده در ابتــدای متــن بــا مطــرح کــردن عبــارت «فســاد مثــل مالیــات عمــل میکنــد» در
زمینــۀ بیناگفتمانــی بــه ســاختار رانتــی موجــود در کشــور و عمومیــت و مشــروعیت یافتــن رشــوه
و رانــت درمیــان مســئوالن اشــاره دارد؛ نویســنده در زمینــۀ بینامتنــی اشــاره میکنــد بــه اینکــه
ســرمایهداران و افــراد و شــرکتها بــرای انجــام فعالیتهایشــان موظــف بــه پرداخــت عــوارض
بــه دولــت هســتند ،ولــی بــا پرداخــت میزانــی از ایــن مبالــغ بهعنــوان رشــوه بــه متصدیــان و
مســئوالن باعــث شــکلگیری یکــی از اشــکال فســاد تحــت عنــوان -فســاد بهمنظــور کاهــش
هزینــه شــدهاند -و نویســنده بــه فضــای رانتــی و فســادآمیز میــان ســرمایهگذاری تولیدکننــدگان
داخلــی اشــاره دارد و از ایــن وضعیــت بهدلیــل فضای رانتی موجود و خارج شــدن ســرمایهداران
و ســرمایه از کشــور انتقــاد کــرده اســت .در ادامــه ،نویســنده در زمینــۀ بافــت متــن بهنوعــی
بــه بــاال بــودن هزینههــا ،فضــای رانتــی موجــود ،عــدم اطمینــان ،ضعــف نهادهــا و ایجــاد
محدودیــت بــرای ســرمایهگذاران اشــاره دارد و ســعی دارد اثــر منفــی فســاد بــر ســرمایهگذاری
داخلــی را بــه ذهــن مخاطــب القــا کنــد.
متــن در زمینــۀ بیناگفتمانــی بــا اســتفاده از تمثیــل وضعیــت دوبلــه پــارک کــردن وضعیــت
راننــدگان ســعی دارد هنجــاری شــدن و عمومیــت یافتــن مســأله فســاد درمیــان مــردم را ازطریــق
زبــان غیررســمی بــرای بیــان ارتباطــی نزدیکتــر بــه مخاطــب خــود انتقــال دهــد و ســعی دارد
بــا مطــرح کــردن عباراتــی چــون« :فســاد« ،فســاد میزایــد» و «فســاد ،مولــد فســاد اســت» بــه
موضــوع عمومیــت یافتــن فســاد و گســترش آن در جامعــه را بــه ذهــن مخاطــب القــا کنــد .در
ادامــه ،نویســنده بــه تفســیر وضعیــت بــا اشــاره بــه تغییــرات ســاختاری در نظــام اقتصــادی و
سیســتمی شــدن وضعیــت فســاد میپــردازد و در پاســخ بــه ایــن وضعیــت معتقــد اســت کــه
برخــورد بــا فســاد سیاســی اســت.
نویســنده سیاســتهای دولــت نهــم و دهــم در زمینــۀ اقتصــاد پولــی را موردانتقــاد قــرار

موحدمجد و همکاران
تحلیل گفتمان انتقادی فساد در مطبوعات ایران دهۀ 90

میدهــد .در ایــن قســمت از متــن نویســنده از عبارتبنــدی مخالفتجویانــه یــا عبارتبنــدی
دیگرســان اســتفاده کــرده اســت و دولــت نهــم و دهــم را بهعنــوان یــک دیگــری در متــن کــه
باعــث حاکمشــدن اقتصــاد پولــی در کشــور و همچنیــن تبعاتــی چــون :افزایــش نابرابــری،
افزایــش رانــت و فســاد و عــدم اشــتغال معرفــی میکنــد ،از اینطریــق خواننــده را وارد یــک
زمینــۀ بینامتنــی میکنــد.
نویســنده بــا مطر حکــردن عبــارات شــبکهای از افــراد مطیــع ،بهدنبــال منافــع شــخصی خــود
بــودن ،مزاحــم نبــودن منافــع دیگــران نبــودن یــک زنجیــره از روابــط بینامتنــی مطــرح میکنــد
کــه بهوســیلۀ آن یــک فرهنــگ نانوشــته در تــار و پــود نظــام اداری و بخــش عمومــی حاکــم
شــده اســت؛ در ایــن وضعیــت افــراد رانتجــو ارتقــا میگیرنــد و افــراد صدیــق و کســانی کــه
بــا رانــت جویــی و پولشــویی و پارتیبــازی در ســازمانها مخالــف هســتند بــا برچس ـبهای
سیاســی و اخالقــی از مناســبات کنــار گذاشــته میشــوند و اینگونــه رفتارهــا باعــث نهادینــه
شــدن فســاد در تمــام الیههــای جامعــه شــده اســت.
در زمینــۀ بافــت موقعیتــی متــن کنشــی کــه بــا آن مواجــه هســتیم یــک متــن تحلیلــی کــه در
روزنامــۀ شــرق منتشرشــده اســت .ایــن کنــش ،یــک وضعیــت نهــادی چندگانــه ازجملــه :نهــاد
اقتصــادی ،دولــت ،رســانه ،فســاد و آســیبهای اجتماعــی را شــامل میشــود و افــراد درگیــر ایــن
ماجــرا ،شــامل :نویســندگان بهعنــوان تحلیلگــر اقتصــادی ،مخاطبــان و مــردم و همچنیــن
افــراد درگیــر متــن مســئوالن و ســرمایهگذاران رانتخــوار و دال الن و واســطهگریان هســتند و
در نــزد نویســنده بافــت نهــادی گفتمــان وضعیــت اقتصــادی در کشــور و حــل آســیبهای
همچــون فســاد میباشــد و از مطبوعــات بهعنــوان ابــزار ،بــرای مطــرح کــردن دیــدگاه خــود
اســتفاده کــرده اســت.
آنچــه در ایــن پژوهــش در حاشــیه قــرار گرفتــه اســت و کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت ،فقــر
و بیــکاری ســاختاری ناشــی از سیاســتهای اقتصــادی و ســاختار رانتــی کشــور و همچنیــن
تبدیلشــدن بــازار ایــران بــه بــازار ســرمایهگذاری کشــورهای همســایه و گســترش قاچــاق
بهوســیلۀ دال لهــای داخلــی و خارجــی میباشــد.
 .1-4-6ویژگی کلی و کلیدواژههای متن روزنامۀ شرق
خصوصیســازی و رقابتپذیــری و عــدم دخالــت دولــت در اقتصــاد ،نهادینــه شــدن رانــت در
کشــور بــه خاطــر تکیهبــر اقتصــاد نفتــی ،عــدم شــفافیت ،پاسـخگویی و عــدم وجــود مطبوعــات
آزاد در «دولــت احمدینــژاد» و بــروز فســادها و اختالسهــای میلیــاردی ،شــکلگیری فضــای
رانتــی میــان مســئوالن و ســرمایهگذاران ،افزایــش قاچــاق و دال لهــا بــه خاطــر نبــود شــفافیت و
ســازوکارهای نظارتــی ،تبعیــض در توزیــع درآمدهــا ،افزایــش فســاد و شــکلگیری ســاختار رانتــی
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بهدلیــل نبــود نظــام مالیاتــی در برابــر عایــدات نفتــی و عــدم پاس ـخگویی دولــت ،بــاال بــودن
هزینــۀ تجــارت و رشــد اقتصــاد پنهــان ،فســاد در دولتهــای بســته و فروپاشــی ایــن دولتهــا
درنتیجــه فســاد ،سیســتم بانکــداری رانتــی بــا اشــاره بــه حجــم فســادهای بانکــی و معوقــات
بانکــی در دهــۀ اخیــر ،شــکلگیری فســاد از نــوع زمینخــواری.
 .7بحث و نتیجه گیری
فســاد پدیــدۀ نوینــی نیســت و میتــوان بــه جــرأت گفــت نمیتــوان دورهای از تاریــخ را پیــدا
کــرد کــه فاقــد فســاد بــوده باشــد و قدمتــی بهانــدازه تاریــخ ســازمانها و نهادهــا دارد و ازای ـنرو
بایــد گفــت فســاد پدیــدۀ همهگیــر و جهانــی اســت؛ همچنانکــه اشــاره شــد ،فســاد بهمعنــای
سوءاســتفاده از قــدرت عمومــی بــرای نفــع شــخصی و یــا گــروه خاصــی بــه گونـهای کــه موجــب
نقــض قانــون شــود ،تعریــف میشــود .ایــن پژوهــش ،بهدنبــال بررســی نحــوۀ بازنمایــی فســاد
در مطبوعــات در دهــۀ  90بــوده اســت .در ایــن پژوهــش نگارنــدگان از روشهــای تحلیــل
بینامتنــی و بیناگفتمانــی فــرکالف اســتفاده کردهانــد.
ازطریــق روش و تحلیــل متنــی فــرکالف بــه توصیــف و تفســیر متــون پرداخته شــد و بهدنبال
جــوابدادن بــه پرس ـشهایی چــون :ارزیابــی ارتبــاط بیــن ســاختار قــدرت و بافــت اجتماعــی
چگونگــی ارتبــاط آنهــا بــا وضعیــت فســاد در کشــور و در ارتبــاط بــا فســاد ،رابطــۀ ایدئولــوژی و
زبــان در متــون مطبوعاتــی چگونــه تجلــی مییابــد ،بــوده اســت؛ ازایـنرو ،در ارتبــاط بــا بافــت و
ســاختار قــدرت در کشــور هرکــدام از روزنامههــای موردبررســی ،دیدگاههــای مختلفــی را دربــارۀ
مســألۀ فســاد مطــرح کردهانــد کــه در ادامــه بــه توضیــح و تفســیر هرکــدام از آنهــا پرداختــه
خواهــد شــد.
روزنامــۀ شــرق وضعیــت ســاختاری رانــت بهوجــود آمــده در کشــور را بــه نبــود نظــام مالیاتــی
در برابــر عایــدات نفتــی هنگفــت ارتبــاط میدهــد و همــواره بــه ســاختار رانتــی و فســاد بهخاطــر
ضعــف در مدیریــت منابــع نفتــی و عــدم نظــارت بــرروی ایــن منابــع اشــاره دارد .از بیــن رفتــن
نظــام برنامهریــزی کشــور در دولــت نهــم و دهــم و همچنیــن شــکلگیری یــک نــوع ســاختار
رانتــی غیرشــفاف در ایــن بــازۀ زمانــی را عامــل فســادهای نفتــی هنگفــت معرفــی میکنــد.
روزنامــۀ شــرق خصوصیســازی و رقابتپذیــری از طــرق اقتصــاد آزاد را بــرای جلوگیــری از ایــن
اقتصــاد رانتــی پیشــنهاد میدهــد و عنــوان میکنــد یــک اقتصــاد رانتــی محکــوم بــه فروپاشــی
نهایــی اســت در مقابــل در روزنامــۀ کیهــان اقتصــاد آزاد و سیاســتهای بــازار آزاد را بــه
غارتگــران و یقهســفیدان مرتبــط میدانــد و معتقــد اســت ایــن نــوع سیاسـتها باعــث بــه تــاراج
رفتــن امــوال عمومــی توســط دانهدرشـتها و مدیــران اشــرافی شــد .روزنامــۀ کیهــان بیشــتر بــه
تعــارض فســاد بــا فرهنــگ دینــی اشــاره کــرده اســت و معتقــد اســت که فســاد مســئوالن و مدیران
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ناکارآمــد نبایــد بهپــای نظــام اســامی نوشــته شــود و بیــش از آنکــه بــه اصــل و ماهیــت فســاد
در جامعــه بپــردازد ،همــواره بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه مبــادا بــا ر خدادن فســاد اعتمــاد
عمومــی مــردم بهنظــام از بیــن بــرود و زمینــه بــرای آســیبزدن بهنظــام توســط دشــمنان
داخلــی و خارجــی فراهــم شــود .شــکلگیری طبقــۀ اشــرافی در ســازوکارهای مدیریتــی را ناشــی از
سیاسـتهای اقتصــاد آزاد میدانــد و معتقــد اســت ایــن سیاسـتها نهتنهــا باعــث جلوگیــری از
فســاد نشــد ،بلکــه ظهــور یــک طبقــۀ رانتــی جدیــد را بــه همــراه داشــت .روزنامــۀ وطــن امــروز در
زمینــۀ مســائل ســاختاری و کالن بیشــتر همســو بــا روزنامــۀ کیهــان اســت .ایــن روزنامــه ،فســاد
را در کشــور از یکســو بــه کشــورهای خارجــی و همچنیــن دولــت پهلــوی نســبت میدهــد،
و از ســوی دیگــر معتقــد اســت بیتوجهــی مدیــران و مســئوالن کشــور بــه دســتورات ائمــه و
نظــام عدالتمحــور علــی؟ع؟ و همچنیــن عــدم توجــه بــه دســتورات امــام و رهبــری باعــث
بــروز فســادهای بــزرگ در کشــور شــده اســت و ایــن بیتوجهــی مدیــران و فســادهای اتفــاق
افتــاده نبایــد بهپــای نظــام اســامی نوشــته شــود .روزنامــۀ اعتمــاد در زمینــۀ فســادهای اتفــاق
افتــاده از یکســوی بــه انحصــار مدیریتــی ،و ازســوی دیگــر بــه نبــود ســازوکارهای نظارتــی،
مدنــی جهــت شــفافیت بیشــتر ،اشــاره کــرده اســت و بــه ایــن مســأله توجــه میکنــد کــه در
دولــت نهــم بهواســطۀ انحصــار قــدرت ،انحصــار مدیریــت منابــع نفتــی ،تغییــرات ســاختاری
و تمرکــز قــدرت در دســت افــراد و گــروه خــاص شــاهد شــکلگیری یــک جریــان و طبقــۀ خــاص
بودهایــم کــه ایــن گــروه خــاص بهواســطۀ نبــود نهادهــای نظارتــی و همچنیــن رســانهها و
احــزاب و نهادهــای مردمــی دســت بــه فســادهای نفتــی و بانکــی گســتردهای زدهانــد کــه در
ایــن دوره مــا شــاهد بزرگتریــن فســادهای نفتــی (بابــک زنجانــی) و همچنیــن بانکــی (فســاد
ســه هزارمیلیــاردی بانــک ملــی بودهایــم) .روزنامــۀ اعتمــاد بــه نفــی اقتصــاد لیبــرال میپــردازد
و معتقــد اســت کــه اقتصــاد آزاد در شــرایطی کــه یــک نــوع فرهنــگ رابطهگرایــی و خویشــاوندی
در کشــور حاکــم اســت ،رانــت و فســاد بیشــتری را بــه همــراه دارد .در ســوی دیگــر ،بــه ایــن
موضــوع اشــاره دارد کــه بیشــترین فســاد در دولتــی اتفاقافتــاد کــه بــا شــعار عدالتمحــوری
بــه مقابلــه بــا فســاد آمــده بــود .بهطورکلــی ،روزنامههــا بهجــای اینکــه بــه بررســی ســاختاری
مســأله فســاد و دادن راهکار بــرای حــل مســأله بپردازنــد ،بیشــتر درگیــر افشــاگری فســاد و
انتســاب ایــن فســادها بــه دورۀ مدیریــت گفتمــان مخالــف هســتند .ایــن موضــوع افشــاگری در
نــوع خــود زمینهســاز شــفافیت و پاس ـخگویی بیشــتر ســاختار در مقابــل فســادهای ر خداده را
بــه همــراه دارد ،ولــی هرکــدام از ایــن مطبوعــات از ایــن افشــاگریها بهرهبــرداری سیاســی در
جهــت منافــع خــود را دنبــال میکنــد؛ بهگونـهای کــه بــا بــروز هرکــدام از افشــاگریها در زمینــۀ
فســادهای ر خداده در مقابــل افشــاگری دیگــر ازســوی رقیــب خنثـی و بهمــرور زمــان بهدســت
فراموشــی ســپرده میشــد؛ بهعنــوان مثــال ،ماجــرای دکلخــواری در مقابــل قــرارداد کرســنت ،یــا
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دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
سـ ــال  ،10شـ ـ ــمارۀ  ،19پاییـ ــز و زمسـ ـ ــتان 1400

ماجــرای فیشهــای نجومــی در مقابــل امــاک نجومــی کــه هرکــدام از مطبوعــات و جناحهــای
مختلــف ،دیگــری را در پروندههــای مرتبــط محکــوم میکردهانــد و در آخــر هیچکــدام از بــه
ً
ماهیــت و اصــل موضــوع توجــه نشــان نــداده و صرفــا بــرای بهرهبــرداری سیاســی ایــن موضــوع
مطر حشــده بــود ،و یــا در پرونــدۀ فســاد صنــدوق ذخیــرۀ فرهنگیانکــه هرکــدام از روزنامههــا
آن را منتســب بــه گفتمــان رقیــب میدانســت و اصــل ماجــرا و فســاد اتفــاق افتــاده در ایــن
صنــدوق در پشــت جنجالهــای سیاســی و جناحــی در نحــوۀ بازتــاب رســانهها پنهــان اســت.
پینوشت
1. Do Graph
2. Hanne Fjelde
3. Albert Tallapsessy
4.Hassan Isyaku
5. Norman Fairclough
6. Utterance
7. Practice Discourse
8. Social Practice
9. Discourse Order
10. Genre
11. Hegemonie

کتابنامه
 احمــدی ،علــی اکبــر؛ همایونــی ،غالمحســین؛ و عســگری دهآبــادی ،حمیدرضــا،( .)1394فســاد اداری و مالــی در ســازمانهای امــروزی .تهــران :نشــر فــوژان.
 آقــازاده ،فــردوس .)1390( ،تحلیــل گفتمــان انتقــادی .تهــران :شــرکت انتشــارات علمــیو فرهنگــی.
 ایمــان ،محمدتقــی .)1390( ،روششناســی تحقیقــات کیفــی .شــیراز :پژوهشــگاه حــوزهو دانشــگاه.
 بیابانــی ،غالمحســین؛ و ذوقــی ،بهنــام« .)1397( ،رســانهها ابــزاری بــرای ترویــجشــفافیت و مقابلــه بــا فســاد سیاســی و مالــی ،رســانه» .شــمارۀ  ،3صــص.104-85 :
 تفنگچــی ،ســینا؛ و کاظمــی ،هاجــر« ،)1396( ،تحلیــل گفتمــان انتقــادی سیاسـتهایرســانهای بیبیســی فارســی (مطالعــۀ مــوردی :برنامــۀ «صفحــۀ  2آخــر هفتــه»)» .مجلــه
مطالعــات رســانهای ،دورۀ  ،12شــمارۀ  ،37-36صــص.65-76 :
 خنــدان ،عبــاس« ،)1395( ،فســاد اداری و سیاســی :تأثیــرات متقابــل و نقــش عوامــلاجتماعــی» .مجلــۀ اقتصــاد مقــداری ،دورۀ  ،13شــمارۀ  :51صــص.49-78 :
 -دوگــراف ،خیالــت؛ واخنــار ،پیتــر؛ و فونمارفیــک ،پتریــک .)1394( ،چش ـماندازهای
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نظــری فســاد .ترجمــۀ هانیــه هژبرالســاداتی ،داوود حسینیهاش ـمزاده ،جلیــل یــاری ،محمــد
فاضلــی ،تهــران :آ گاه.
 ذوالفقــاری ،ابوالفضــل؛ صابردمیرچــی ،حســین؛ و باقــری بنجــار ،عبدالرضــا.)1396( ،«بازنمایــی جامعــۀ مدنــی در مطبوعــات (تحلیــل گفتمــان جامعــۀ مدنــی در مطبوعــات ایــران
در دورۀ  .»)1388-1393جامعهشناســی نهادهــای اجتماعــی ،دورۀ  ،3بهــار و تابســتان،
شــمارۀ  ،9صــص.43-78 :
 رهنــورد ،فــر جاهلل؛ طاهــر پورکالنتــری ،حبیــب اهلل؛ و رشــیدی ،اعظــم.)1389( ،«شناســایی عوامــل مؤثــر بــر فســاد مالــی در بیــن کارکنــان دســتگاههای اجرایــی».
پژوهشنام ـهای مدیریــت اجرایــی ،دورۀ  ،10شــمارۀ  ،1صــص.35-51 :
 ســازمان بینالمللــی شــفافیت .)2005( ،گــزارش جهانــی فســاد اداری در ســال 2005تهــران .معاونــت امــور مدیریــت و منابــع انســانی ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور.
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