
 

 

 

 

 

 

 بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران

هاي كيهان، ايران، رسالت، هاي روزنامهتحليل گفتمان انتقادي سرمقاله

 اعتماد، شرق و آفتاب يزد

 *دكتر عليرضا حسيني پاكدهي

 **زرين زردار
 5/9/88 تاريخ دريافت:   

   26/1/90 تاريخ پذيرش:   
 

 چکيده
فهوم مبازنمايی »دانشگاهی با عنوان مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی  

است كه با هد  بررسی چگونگی تفاوت در « شهروندی در مطبوعات ايران
م های اصالح طلب و اصولگرا انجانحوه بازنمايی مفهوم شهروندی در روزنامه

 شده است.

                                                 
    استاديار گروه علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايی  .*

 z.zardar@st.atu.ac.ir    دانشجوی دكترای علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايی.  **



 

 

 

 

 

 

 

 53فصلنامه علوم اجتماعي شماره  / 96  

ز در اين مقاله به دلیل پر رنگ بودن وجوه كیفی مفهوم شهروندی ا
از میان  اين منظور سی سرمقالهستفاده شده است. بهتحلیل گفتمان انتقادی ا

ی سیاسی عمدة كشور يعن متعلق به دو جريان پرتیراژهای شش روزنامة سرمقاله
 یل شدند.طلبان انتخاب و تحلاصولگرايان و اصالح

طلب، حقوق سیاسی و های اصالحنتايج نشان داد كه از ديد روزنامه 
مار شات آزاد، مهمترين حقوق شهروندان به مدنیبويژه آزادی بیان و انتخاب

های اصولگرا، حقوق اقتصادی شامل رفاه، معیشت و روند و از نظر روزنامهمی
ان دهند؛ با اين وصف، گفتماقتصاد، مهمترين مطالبات شهروندان را تشكیل می

 مسلط شهروندی در ايران، گفتمان حقوق محور لیبرالی است.
های ها از گفتمانآن داشت كه سرمقاله ها حكايت ازهمچنین بررسی

  اين معنااند. به)اصولگرايی و اصالحات( به شدت تاثیر پذيرفته سیاسی جاری
 ایكه تبیین حقوق شهروندی بیش از آنكه هد  غايی سرمقاله باشد، عرصه

 های سیاسی رقیب است.برای رويارويی و مبارزه طلبی گفتمان

، تكالیف، هروندی، گفتمان، حقوق: بازنمايی، شهاي كليديواژه

 لیبرالیسم، جمهوری خواهی مدنی

 

 مقدمه
از مشاركت  ،در طول تاريخ مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است 1شهروندی

كامل شهروندان در اداره امور شهرها در يونان باستان تا شهروندی نه چندان عمیق 

حدود قرون وسطی تا شهروندی وسیع داشت و از شهروندی م ای نسبتاًهكه گسترمیرو

 دوره مدرن.

كند كه افراد در درون آن و با توجه به ضوابطی میشهروندی، چارچوبی فراهم 

شوند میكنند. از حقوقی برخوردار میانديشند و عمل یمكند، میكه شهروندی تعیین 

                                                 
1 . Citizenship 



  

 

 

 
 97/  بازنمايي مفهوم شهروندي در مطبوعات...

ر زمانها ن حقوق و وظايف داي هشوند، لیكن محدودمیو در مقابل تكالیفی را عهده دار 

 و مكانهای مختلف متفاوت است.

، برای جامعة سنتی ايران كه تا مدتها در آن به گواهی تاريخ مفهوم شهروندی 

شد، كمتر شناخته شده است. رابطة دولت و مردم به صورت حاكم و رعیت تعريف می

در اين جامعه حقوق شهروندی برای مدتها در انحصار دولت بوده و در مقابل تودة 

شود كه می. همین امر باعث اندهكه از هر گونه حقی محرومبود اندهوجود داشتمیعظی

تلقی كنند كه به دلیل میمردم حكومت را از خود ندانند و بلكه آن را به منزلة خص

قدرت بی حد و حصری كه دارد، در مقابلش از امنیت جانی و مالی برخوردار نیستند و 

رج و مرج داخلی و غارت اقوام و قبايل بیگانه به آن از سوی ديگر برای جلوگیری از ه

دانند و چون از هر گونه حق مینیاز دارند. در چنین شرايطی مردم حكومت را از خود ن

هم برای خود  ایهپذيرند و وظیفمیهیچ مسئولیتی را نیز ن پس و آزادی محرومند،

 متصور نیستند. 

يعنی حتی در زمانی كه  ،یز استدر چنین اجتماعی ملت اساساً با دولت در ست

امكان طغیان و عصیان نیست، اطاعت مردم از دولت تنها مبتنی بر ضرورت و 

: 1372)كاتوزيان،  )و در تحلیل نهايی ترس( است نه رضايت و پذيرش انديشیعافیت

نیز بدان اشاره  پيران(. ولی بايد در نظر داشت كه الگوی استبدادی، چنانكه دكتر 5-53

بست قطعی رسیده است و راه ديگری ، در اثر تحوالت ساختاری جامعه به بنكندمی

جز دخالت آحاد مردم در سرنوشت خويش باقی نمانده است. چنین دخالتی و ظهور 

رانیان از ديرباز و به عنوان ايه الگوهای مشاركت واقعی و نه مشاركت نمايشی ك

ت گرفتن جامعة مدنی و نهادهای مرتبط اند، نیازمند قدردفاعی استاد آن بودهمیمكانیس

 (.7)پیران،بی تا:  ای كشور استبه آن و قانونمند شدن واقعی و ريشه
شهروندی به عنوان يكی از ملزومات جامعه مدنی با نشريات عصر مشروطه وارد 

شناسیم، در واقع ايران شد. در نتیجه، آنچه ما امروزه به عنوان شهروند می

ش، تصور كرد. یتوان آن را جدا از مفهوم ارتباطت كه هرگز نمیای اسرسانهمیمفهو
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 «ساالریخلق مفهوم شهروند و استقرار نظام مردم»ها در ن ترتیب روزنامهايهب

 ( نقش موثری برعهده گرفتند . 19: 1385)روزنستیل و كوواچ، 
، اهنگرش، هابرداشتشود كه بدانیم اهمیت ت ثیر رسانه زمانی بهتر روشن می 

يی كه ناظر به مفهوم جامعة مدنی و شهروندی هستند بر فرايند، هاگفتمانها و قرائت

دهی به پروژة جامعة مدنی و شهروندی در يک گیری و شكلسرشت و سرنوشت شكل

ها بر نحوة (. بنابراين فهم پديده18: 1380جامعه ت ثیر بسزايی دارند )نجاتی حسینی، 

ی نظری از هابرداشتشناخت  بنابراينتگی آنها موثر است. ياف عینیت يافتگی و واقعیت

كند. اين اصل در مورد مفهوم جامعة مدنی میها كمک زيادی به شناخت پديده ،مفاهیم

 و شهروندی نیز صادق است

شود، كه از طريق رسانه تعريف و ارائه می میالبته، بايد توجه داشت كه مفهو 

برساخته »بلكه تصويری است  ،ه از شهروندی نیستالزاماً تعريفی دقیق و همه جانب

ها با ت كیدی اغراق آمیز همراه باشد و از بازنمودن كه ممكن است در برخی جنبه« شده

 (.Levis et al, 2004:162-4) پوشی كندهای ديگر چشمجنبه

منبع  هاتوان از اين واقعیت چشم پوشید كه محتوای رسانهمیبا اين همه ن

( و از طر  ديگر، 128، 1387)دوروكس،  ا درباره جهان اجتماعی استقدرتمند معن

شود، اما ضرورت دارد كه میبا واقعیت اجتماعی برابر شمرده ن هااگرچه محتوای رسانه

چگونه واقعیات درگیر در روابط  هاما به بررسی اين نكته بپردازيم كه محتوای رسانه

 .(128، 1387)دوروكس،  كنند؟می «بازنمايی»سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را 

و در « و گفتمانی استمیهای مفهوفرايند تولید معنا از طريق چارچوب»بازنمايی 

شناسیم، در واقع مین معناست كه آنچه ما به عنوان واقعیت يک مفهوم ايهحقیقت ب

كه فعالیتی  مانند -از آن مفهوم است كه در فرايندهای گفتمانی« شده برساخته»تصويری 

 (. 3: 1383)مهدی زاده،  شودمیتولید  -دهندمیمطبوعات انجام 

 (69: 1380)ربیعی،  به اين ترتیب رسانه به عنوان منبع تغذية فكری مردم جامعه 

 دالگرنشوند. های نو در جامعه مطرح میدهايهشود؛ بخصوص زمانی كمعرفی می
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قادرند معیارهای شهروندی در ی بازنمايی حتی هانظام(، يادآور شده است كه 1380)

( حتی پا را 1387( و دوروكس )32: 1380جوامع را نیز تحت ت ثیر قرار دهند )دالگرن، 

 میقادرند به رفتار و عقايد عمو هاو بر اين باور است كه رسانهه دانهاز اين نیز فراتر 

 (. 129، 1387دوروكس، ) شكل دهند

وارد  مفاهیم نسبتاً جديدی است كه نكه شهروندی يكی ازايهحال با توجه ب

ل تحو جامعة ايرانی شده و از طر  ديگر به دلیل اهمیت زيادی كه در مسیر رشد و

وجه تشود كه مطبوعات ايران، مفهوم شهروندی را با جامعه دارد، اين پرسش مطرح می

برال و ان لیتماند. آيا گفبه كدام ديدگاه و با ت كید بر كدام جنبة شهروندی بازنمايی كرده

خواهی مدنی و محور آن مورد توجه بوده است يا گفتمان جمهوری بحث حقوق

 تكالیف و تعهدات فرد در قبال اجتماع.

از  میدانستن اين نكات از آن جهت اهمیت دارد كه به دلیل فقدان تصوير بو

 باز« مفهوم شهروندی»حقوق و تكالیفش، تصويری كه مطبوعات از  و شهروند

 وشود و مبنای عمل میيانند، به عنوان واقعیت شهروندی در جامعه پذيرفته نمامی

 گیرد. انتظارات افراد قرار می

 بنابراين سؤال اصلی اين پژوهش اين است كه مطبوعات ايران أعم از چر 

های اصولگرايان(، طلبان( و راست )نشريات مبین ديدگاه)نشريات همسو با اصالح

حوه اند؟ و اين دو گروه از مطبوعات در نونه بازنمايی كردهمفهوم شهروندی را چگ

 دارند؟ هايی با يكديگربازنمايی مفهوم شهروندی چه تفاوت
 

 مباني نظري
 شناختی مورد بررسی قرار دهیم، دراگر مفهوم شهروندی را به لحاظ جامعه

شه در آرای ن مفهوم وجود دارد. رويكرد اول كه ريايهيابیم كه دو رويكرد عمده بمی

است كه در آن فرد زمانی در موقعیت  1خواهی مدنیدارد، مكتب جمهوری ارسطو

                                                 
1 . Civic Republication 
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و رويكرد دوم،  ،دار شودگیرد كه وظايفی را در قبال جامعه عهدهشهروندی قرار می

و در اين  ؛آيدنظرية مسلط در زمینة شهروندی به حساب می است كه 1رويكرد لیبرالی

د و شوست كه فرد با قرار گرفتن در آن صاحب حقوقی مینظريه، شهروندی موقعیتی ا

بر روی حقوق  ،شود ، اما ت كید محوری نظريهمیدار يی را نیز عهدههامسئولیتالبته 

 است.

وع، موض در اين مجال، بنا به ضرورت آشنايی با مفاهیم اولیه و اصلی مرتبط با

 . گیرندمیی مورد بررسی قرار خواهی مدنی به طور اجمالجمهوری و های لیبرالینظريه

 

 خواهي مدنينظريۀ شهروندي در مکتب جمهوري

شود كه معتقد بود، آغاز می ارسطو خواهی مدنی با آرایمكتب جمهوری

د است كه از طريق آن افراد به يكديگر و به دولت پیونمیشهروندی كاری تی»

 (.Heater,1999:56) خورندمی

 ر تكالیف دارد، دربروندی به دلیل ت كیدی كه خواهانه به شهرويكرد جمهوری

بر  تماعنقطة مقابل شهروندی حقوق محور لیبرال قرار گرفته است. در اين مكتب، اج

و  هالیتمسئوفرد مقدم است و به همین دلیل افراد برای خیر اجتماع موظف به انجام 

 (.Oldfield,1990:4) تكالیفی هستند
خواهی را با چند اصل به ر مكتب جمهوریمفهوم شهروندی د اليور و هيتر

اول اين كه شهروندان يک وظیفة مدنی نسبت به وفاداری اصل : اندهخوبی تشريح كرد

اين است كه در ادامه،  اصل دومبه دولت و حمايت از قوانین آن در خود احساس كنند. 

د به حكومت باي و دولت بايد به وسیلة حكومت مشروطه اداره شود )حكومت قانون(

كه ، فرد بايد اين  سوم ايناصل معنای دقیق كلمه جمهوری باشد نه استبدادی و 

منافع خود را فدای منافع اجتماع كند. اين  هاآمادگی را پیدا كند كه در برخی جنبه

                                                 
1 . Liberalism 
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« گرايیاجتماع»يا « خواهی مدنیجمهوری» ،سبک از تئوريزه كردن تجربة شهروندی

 (.Oliver&Heater, 1994:115) شودمینامیده 

 

 خواهي مدنيبازنمايي شهروندي در گفتمان جمهوري 

گردد، می خواهی مدرن كه به طور مشخص به آتن باستان بری جمهوریهاارزش 

اعتالی مفهوم گسترة و  عبارتند از: وظیفة مدنی، پیروی عاليق فردی از خیر عمومی

 (.Lister,2003:25) برای شكل دادن به شهروند فعالمیعمو

ی هاارزشبنابراين  ،خواهی مدنی اجتماع بر فرد مقدم استدر گفتمان جمهوری

 د. نرايانه و تعهدات بر بحث حقوق بويژه حقوق فردی اولويت دارگجمع

خواهانه در مطبوعات به شكل تعريف وظايف مردم در قبال گفتمان جمهوری

نون و امثال آن بازنموده اطاعت از قا و شانوظايفدولت، يادآوری به آنها برای انجام 

شود. اين بازنمايی عموماً با انتقاد به گفتمان لیبرال همراه است و بر لزوم مشاركت می

مردم در كارهای داوطلبانه، شركت در انتخابات و پرداخت مالیات و عوارض ت كید می 

 شود.

انین، ، بی قانونی، فرار از مالیات و در مجموع تخطی از قوهانابسامانیله از گ 

 بخش ديگری از بازنمايی گفتمان جمهوری ،نداشتن روحیة كارجمعی و گروهی

 دهد. خواهانه در مطبوعات را شكل می

 

 نظريۀ شهروندي ليبرال 
مدت افولش ، در قرون میرای شهروندی يونان و روم كه بعد از دوران طوالنی 

دوباره بارور   کو  زهاب چونوسطی حضوری كمرنگ يافته بود، در انديشة متفكرانی 

 ريزی كرد.های شهروندی مدرن را پیشد و پايه
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ن سو تغییرات عمیقی را در معنای شهروندی ايهتوسعة لیبرالیسم از قرن هفدهم ب 

ايدة برابری را به بحثهای مربوط به رابطة فرد و دولت وارد   ک هابز و پديد آورد.

وق غیرقابل تفكیک حیات، آزادی و مالكیت همة افراد از حق پين و  کكردند. از نظر 

 ها وظیفة اصلی جامعة سیاسی استاين آزادیاز تضمین و حفاظت  و برخوردارند

(Oliver & Heater,1994:175.) 

شود. در سنت لیبرالی، شهروندی اساساً به مثابة مجموعة حقوق فردی تعريف می

های جامعه بدگمان دهايها را نسبت بگذارند آنهها بر استقالل فردی میت كیدی كه لیبرال

سازد. آنها بیم دارند كه جامعه تعهداتی را بر فرد تحمیل كند كه نفع شخصی او را می

  (.Faulks,2000: 55-8) محدود يا نق  كنند

لیبرالیسم، حكومت مبتنی بر نمايندگی را به عنوان اصل اساسی دموكراسی  

ل قدرت سیاسی، ت مین مشاركت اجتماعی و داند و آن را تنها راه كنترضروری می

(. و از 25: 1378)بشیريه،  شماردتضمین احساس مسئولیت حكام در مقابل مردم می

طر  ديگر، فرصتهايی را برای افراد شهروند جهت مشاركت در تصمیماتی كه به 

ن آورد و همین طور راههای قانونی برای ايشوند، فراهم میوسیلة دولتمردان اتخاذ می

حق پیوستن به احزاب سیاسی ، »كند. راههايی از قبیل فراهم میرا نیز مشاركت 

های انتقادی، حق عدم تبعی  ی فشار و انتخاباتی؛ حق مطرح كردن ديدگاههاگروه

 (.Oliver & Heater,1994:177-8) ...«برای فعالیتهای سیاسی و 

 

 بازنمايي شهروندي در گفتمان ليبرالي
عنوان تعريفی نسبتاً جامع و مانع از شهروندی. در مفهوم دقیق  تعريف مارشال به

 دارد: ایهگانخود ابعاد سه

های فردی )آزادی بیان، حق مالكیت آزادی شهروندی مدنی كه دربرگیرندة -الف

 و ...( است.
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شهروندی سیاسی كه حق مشاركت در فرايند اعمال قدرت )مشاركت  -ب

هادهايی چون مجلس و شوراهای محلی دولت متجلی گیرد كه در نسیاسی( را دربرمی

 شود.می

شهروندی اجتماعی كه حق بهره مندی از رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی را  -ج

 (.88: 1381)مید،  شودشامل می

برخوردار است و به می شهروندی اجتماعی در ديدگاه لیبرال از جايگاه مه

ی هستند كه امروزه هايچیز كمترينحقوق شود. اين صورت دولت رفاه عمالً متجلی می

 .(88: 1381مردم به عنوان عضوی از جامعه از آن انتظار دارند )مید، 

گفتمان لیبرال در مطبوعات به صورت يادآوری تكالیف دولت در برابر مردم 

اغلب به صورت برشمردن وظايف دولت  هاشود. گفتمان حقوق در سرمقالهگر میجلوه

تی از ناتوانی دولت در برآوردن انتظارت و ت مین نیازهای مردم مورد يا ابراز نارضاي

گیرد. برشمردن حقوق مندرج در قانون اساسی و ساير قوانین و مالحظه قرار می

صورت ديگر  ،اعتراض به نق  حقوق مندرج در قوانین از سوی نهادهای عموماً دولتی

 انعكاس گفتمان لیبرال در مطبوعات ايران است.

  

 رانياي هي سياسي غالب در جامعهافتمانگ 
ن مفهوم تنها متاثر از ايهدهد كمیبررسی اجمالی سیر شهروندی در ايران نشان 

نحوه شكل گیری و همین طور  ازمنبع ايجاد كننده خود )شهروندی لیبرال( نبوده بلكه 

ست. به چگونگی بازنمايی اش از شرايط اجتماعی و سیاسی كشور نیز تاثیر پذيرفته ا

ی سیاسی هاگفتمانهمین دلیل برای تبیین نحوه بازنمايی مفهوم شهروندی الزم است با 

 . صورت پذيردغالب در طول دوره مورد بررسی نیز آشنايی مختصری 

در ايران میدر مجموع چهار گفتمان عمده در فضای سیاسی بعد از انقالب اسال

ی جنگ كه نوعی سامان تک ذهنی بود هانمود و ظهور يافت. گفتمان پرورده در جبهه
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ی دفاع هاارزشيی چون جهاد و شهادت و همین طور دفاع از هاارزشكه مبتنی بر 

 .مقدس بود

ای به نام رفسنجانی دورة ظهور سامان گفتاری تازهمیشهادوره رياست جمهوری

ای را كه وی گشود، عرصة نیروهای متخصص، گفتار سازندگی بود. عرصه

ان دانشگاهها، طبقات صاحب ثروت، بنگاههای تولیدی و غیره بود. در تحصیلكردگ

شدند، رفسنجانی ترسیم نمود، رزمندگان تكريم و تقديس می میشها فضای ذهنی كه

)مهدی زاده،  اما بیشتر آثاری از يک دورة پشت سرگذاشته شده و پرافتخار بودند

1381 :195.) 

ند، هست صالحات و گفتمان راست جديددو گفتمان بعدی كه موسوم به گفتمان ا

هر كدام در قسمتی از دوره مورد بررسی به گفتمان غالب در عرصه سیاسی بدل شدند 

 گیرد.میی هر يک از آنها مورد بررسی قرار هاويژگیو به همین دلیل به اجمال 

 

 گفتمان اصالحات و توسعۀ سياسي
شد، تبلور سیاسی گفتاری  ظاهر 76گفتمانی كه در جريان انتخابات دوم خرداد 

بود كه از اوايل دهة هفتاد بروز و نمود يافته بود. گفتاری كه درصدد بیان پاسخ متفاوتی 

 با گفتار سازندگی به فضای برآمده در مقابل گفتار جنگ بود.

ن ترتیب فضای عقالنی برای رويارويی با گفتار پرورده در جنگ ، زبان و بیان ايهب

رسید. گفتار جانشین به نظر می« الگوی دموكراسی و آزادی»كرد. ديگری را جستجو می

گفتمان آزادی، با جريان فكری آغاز شد كه با هستة ادراكی گفتار انقالب و گفتار 

 (195:  1381)مهدی زاده، خاستپرورده در دورة جنگ به چالش برمی

ل سیاسی، توان تقدس زدايی از زمینة عمی اين گفتار را میهاويژگیمهمترين 

ی واالی دين به منظور هاارزشسخن گفتن با وجه سلبی از كاركرد دين)سخن گفتن از 
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تر های وضع موجود( و به تبع آن ايجاد فرصت و امكان حضور جدیتبیین كاستی

 (.293: 1384)كاشی،  گرايانه دانستی ملیهاگفتمان

گیرند عبارتند از: جامعة مهمترين واژگانی كه در اين گفتمان مورد استفاده قرار می

مدنی،حق انتخاب، آزادی، حكومت قانون، پرهیز از خشونت، آزادی بیان، ضديت با 

استبداد و خودكامگی، توسعة سیاسی، تنوع، ارادة آزاد، حق نظارت مردم بر حكومت و 

(. حضور اين گفتمان با روی كار آمدن رويكرد 292: 1384)كاشی،  مشاركت جمعی

نه موسوم به راست جديد در عرصة سیاسی كشور و شدت گرفتن جديد راستگرايا

ترين رقیب نظارت استصوابی به شدت كمرنگ شده است ولی همچنان به عنوان اصلی

 گفتمان راست جديد در عرصة رقابت سیاسی كشور حضور دارد. 

 

 گفتمان راست جديد
ولگرايان شاهد تولد طیف جديدی از اص 84 در سالبا روی كار آمدن دولت نهم 

اند و به شدت اين گروه از دل جناح راست سنتی برآمده .يمددر معادالت سیاسی بو

ترين خواه هستند. بويژه تحول در حیطة اقتصادی يكی از اصلیآرمانگرا و تحول

راست جديد تمايل به حل  مانی گفتهاويژگیشعارهای اين گفتمان جديد است. از 

 ربتی است. های ضيكشبة مشكالت جامعه و طرح

است. اين موضوع « عدالت»موضوع محوری بعدی در گفتمان راستگرايان جديد، 

های نظارتی بويژه در حوزة عدالت اقتصادی معنادار است. راست جديد استفاده از شیوه

حقوق جامعه  پايمال شدنهای انتخاباتی را برای جلوگیری از بخصوص در رقابت

 داند.ضروری می

ابت سیاسی رويكردی عوامانه دارد و برای افزايش مشروعیت راست جديد در رق

 دهد.ای نشان میبخشی به عناصر مرتبط با قدرت عالقة ويژهخود به تقدس

تالش برای رهبری معنوی جهان و فعالیت به عنوان يک منجی جهانی از 

 به كلی هاگفتمانيی است كه گفتار و دولت اصولگرا را از ساير هامهمترين شاخصه
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متمايز می سازد. عدالت، معیشت، رفع نابرابری و تبعی  از مهمترين واژگان به كار 

 .است گرفته در گفتمان راست جديد

 

 روش پژوهش
. ه استشداستفاده  1برای انجام اين پژوهش از روش تحلیل انتقادی گفتمان

ی خرد و هاكه هد  از آن پر كردن خأل میان تحلیلداند می تحلیل گفتمان روشی كیفی

(. بر اين اساس تحلیل در سه 119: 1379های اجتماعی است )فركال ، كالن از پديده

 سطح انجام خواهد گرفت:

شود. میی صوری متن پرداخته هاويژگیاست كه به  ایهمرحل توصيف: -الف

 فهومدر اين مرحله واژگان كانونی متن استخراج شده و ارتباط اين واژگان با م

 شود.میاه سرمقاله نويسان بررسی شهروندی از نگ

ا ی صوری، رابطه متن را بهاويژگیاست كه با استفاده از  ایهمرحل تفسير: -ب

ر آن انسجام موضعی كه د -1مرحله است:  2سازد. تفسیر شامل میزمینه آشكار 

ه درونمايه كانسجام كلی  -2 .شوندمیی اصلی نهفته در متون استخراج هادرونمايه

 گیرد.میفته در متون مورد بررسی قرار اصلی نه

 شود.ت تعیین میرابطة گفتمان با مناسبات قدردر تبیین  تبيين: -ج

وعی از ن موضوع پرداخته خواهد شد كه چه نايهبه عبارت ديگر در اين بخش ب

ن ايهروابط قدرت در سطوح گوناگون نهادی، اجتماعی و موقعیتی در شكل دادن ب

 ن متنیسیاسی و فرهنگی به شكل گیری چنی -كدام بستر اجتماعی گفتمان مؤثر است؟ 

 .ستا هانجامید

 

                                                 
1 . Critical Discourse Analysis 
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 جامعۀ آماري
های های منتشر شدة روزنامهی تمام شمارههاجامعة آماری اين پژوهش سرمقاله

ايان اسفند ماه پتا  1380كیهان، رسالت، ايران، شرق، آفتاب يزد و اعتماد از ابتدای سال 

 است. 1386

اند تا های مورد بررسی از میان نشريات پرتیراژ كشور انتخاب شدههروزنام 

های كیهان، رسالت بتوانند نمايندة تفكر حاكم بر نظام مطبوعاتی ما تلقی شوند. روزنامه

به دلیل انتساب به اصولگرايان و شرق، آفتاب يزد و اعتماد به دلیل انتشار  1و ايران

 اند.ان برای اين بررسی انتخاب شدههای طیف اصالح طلبافكار و انديشه

و میجمهوری خاتمدت زمانی مورد بررسی يک دورة كامل از دوران رياست

اين  گیرد. علت انتخاببرمی نژاد را درجمهوری احمدی رياست هتقريباً سه سال از دور

ب طلب و اصولگرا به ترتیی اصالحهاجناحدورة زمانی اين است كه در اين دو دوره 

دی ها نسبت به شهرونهای احتمالی در ديدگاهاند و چرخشت را در اختیار داشتهقدر

 ه خوبیبهای قبلی را يا تدقیق و تثبیت ديدگاهو در قبل و بعد از رسیدن به قدرت 

. هر چند به لحاظ يددمنتشره در اين دو مقطع زمانی  هایلهتوان در سرمقامی

( جهت ساله 4اطع زمانی مساوی )دو دورة امكان انتخاب مق ،محدوديت زمانی پژوهش

 بررسی امكانپذير نبود.

بود كه در طول اين دوره هفت ساله دچار تغییرات  ایهران تنها روزنامايهروزنام

 80زيادی در خط مشی و تفكر حاكم بر نحوه اداره خود شد. اين روزنامه طی سالهای 

شد ولی پس از رفع میسوب نشريات اصالح طلب مح ء)تا قبل از توقیف( جز 84تا 

ی های اصولگرا پیوست. اما در جريان نمونه گیری، سرمقالههاتوقیف به صف روزنامه

از دوره چهارساله اول به دست آمدند كه ی مرتبط با مفهوم شهروندی هاحاوی ديدگاه

ی اصالح های اصولگرا خارج شده و در زمرة روزنامههاايران از طیف روزنامه روزنامه

                                                 

 شد.( يک روزنامه اصولگرای حامی دولت تلقی می1386روزنامه ايران به هنگام انجام نمونه گیری ) -1
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سرمقاله  10ن ترتیب، از مجموع سی سرمقاله مورد بررسی، ايهب قرار گرفت. بطل

 سرمقاله متعلق به گفتمان اصالح طلبی است. 20مربوط به گفتمان اصولگرايی و 

 

 گيري و حجم نمونهروش نمونه
گیری ضرورتی ندارد و در تحلیل گفتمان رعايت تصادفی بودن در نمونه

 گیرد. در واقع در اين روش ازادفی هدفمند انجام میگیری به صورت غیرتصنمونه

هايی را ای كه در اختیار دارد، تعمداً نمونهگیری، محقق بايد از میان مجموعهنمونه

 رد وبرگزيند كه با هد  مورد نظر وی بیشترين سازگاری را داشته باشد)فرانكفو

ست اظر شخصی محقق در اين روش، ن ها(. معیار انتخاب نمونه264: 1381نچمیاس، 

 ن نظر بر تجارب قبلی وی و هد  پژوهش استوار است.ايهكه البت

شود. از هر های بسیاركوچک استفاده میبرای تحلیل گفتمان از نمونه معموالً

 گرفت. مورد بررسی قرار  پنج سرمقالهروزنامه تعداد 

دنظر قرار گرفت ن امر ماي، هدر انتخاب نمون ،در اين تحقیق با توجه به نوع كار

تمام  ،ای انتخاب شوند كه در عین رعايت كوچكی حجم نمونهبه گونه هاكه روزنامه

 ای را در نمونة منتخب داشته باشند.عمدة كشور، نشريه 1ی سیاسیهاجناحو  هاگروه

های كیهان، رسالت، ايران، شرق، آفتاب يزد و اعتماد از میان بنابراين روزنامه

به طور  ها، ابتدا تمام سرمقالههاها انتخاب شدند. برای انتخاب سرمقالهمجموعة روزنامه

در  هان مؤلفهايهی )بهااجمالی بررسی شدند و هر يک از آنها كه حداقل يكی از مؤلفه

فصل سه ذيل عنوان مفهوم شهروندی و حقوق و تكالیف آنها اشاره شده است( مرتبط 

صورت اولیه انتخاب شدند و محقق در نهايت  با مفهوم شهروندی را در خود داشت به

                                                 

طلبان های سیاسی عمده، جناح راست موسوم به اصولگرايان و جناح چر موسوم به اصالحمنظور از جناح -1

 است
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يی را كه بیشترين قرابت و نزديكی را با مفهوم شهروندی هااز میان اين تعداد، سرمقاله

 داشتند، برای تحلیل نهايی برگزيد. 

 
 تعريف مفاهيم و متغيرها

 شهروندي 

 چناندر اين مقاله، مراد از شهروندی شرايط عضويت كامل در اجتماع است. هم

بقة طدی و در مقالة كالسیک خود شهرون تي. اچ . مارشالكه نظريه پرداز بريتانیايی 

ماع داند كه به افرادی كه عضويت كامل در يک اجتاجتماعی شهروندی را موقعیتی می

ايف و وظ ،شود و تمام كسانی كه در اين جايگاه قرار دارند، در حقوقدارند، اعطا می

 (. Goodwin,2006:341)ر هستندموقعیتی كه اعطا شده، براب

 ای از تعهدات دولت و تكالیف مردم و، شهروندی يعنی مجموعهمارشالبه باور 

ید، )م« ارد.دهد و تكالیفی كه از آنها انتظار دتعهداتی كه نظم سیاسی موجود به مردم می

1381 :215.) 

 ی حقوقآيد اين است كه شهروندی دارای دو وجه اصلآنچه از اين تعاريف برمی

روه حقوق شهروندی به سه گ، تي. اچ. مارشالبندی براساس تقسیم ف است.و تكالی

حقوق مدنی و حقوق عبارتند از: حقوق سیاسی، كه اصلی قابل تفكیک است. 

هايی قابل اجتماعی. هر كدام از اين حقوق و نیز تكالیف شهروندی به كمک شاخص

 .ندهستگیری تشخیص و اندازه

 

 گيري حقوق يص و اندازهي تشخهاشاخص

 1حقوق سیاسی 

                                                 
1 . Political Rights 



 

 

 

 

 

 

 

 53فصلنامه علوم اجتماعي شماره  / 110  

 حكومت؛ تفاوتحق رأی و تصدی مسئولیت در سطوح م -1

 آزادی گردهمايی و تشكیل انجمن؛ -2

 (.223: 1382آزادی اطالعات )كاستلز و ديويدسون، -3

 1حقوق مدنی

 آزادی و مصونیت از تعرض برای شخص؛ -1

 آزادی مذهب؛ -2

 آزادی بیان؛ -3

قانونی دولت همچون حبس حمايت از شخص در برابر اقدامات غیر -4

 يا كار اجباری؛

 ل قانون؛بقامبرابری در  -5

ز و )كاستل ممنوعیت تبعی  براساس جنس، نژاد، منش ، زبان و عقیده -6

 (.217: 1382ديويدسون،

 2حقوق اجتماعی

 حق كار كردن؛ -1

 )در آموزش، بازار كار غیره(؛ برابری در فرصتها -2

 رفاهی و خدمات استحقاق بهره مندی از خدمات بهداشتی، مزايای -3

 بیكاری يا ناتوانی برای كار؛ هایزماناجتماعی در 

)كاستلز و  استحقاق برخورداری از يک استاندارد معین آموزشی -4

 (. 227-8: 1382 ديويدسون،

 3تكالیف

 . پرداخت مالیات و عوارض؛1

 . احترام به قانون؛2

                                                 
1 . Civic Rights 
2 . Social Rights 
3 . Duties 
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 . دفاع از سرزمین؛3

 . خدمت نظام وظیفه؛4 

 (؛217: 1382داوطلبانه)كاستلز و ديويدسون،  . شركت در كارهای5 

 . آگاهی واطالع از اخبار و مسائل كشور؛ 6 

 (.237: 1382. شركت در انتخابات)شیانی،7 

 

 1گفتمان 
رت ه صوب، به شكلی از كاربرد زبان، مثالً در يک سخنرانی و يا حتی «گفتمان» 

 (.16: 1382ن دايک،اری يا شیوة سخن گفتن اشاره دارد)وتر، به زبان گفتكلی

يداد ک رويدر اين مقاله، واژة گفتمان به معنای متن، زبان، سخن و... به منزلة 

د اين كند، بايارتباطی است. عالوه بر صورت زبانی يک كالم و اطالعاتی كه منتقل می

ت نیز بهره گرفته اس« صورت زبانی»نكته كه چه كسی، چرا و در چه شرايطی از آن 

 رار گیرد.مورد مالحظه ق

 رهنگی ون معنا كه يک صورت زبانی بخشی از يک شبكة پیچیدة اجتماعی، فايهب

شود و معنای كالم عالوه بر صور زبانی و مضامین، در موقعیت سیاسی محسوب می

: 1381خانیكی،  شودگیرد، مطالعه میكاركردی كه در اين شبكة پیچیده بر عهده می

200.) 

 

 2بازنمايي 
از مفاهیم اصلی در اين مقاله است. در مطالعات انتقادی و ارتباطی  بازنمايی يكی

شود. آنچه گفتمانی تعريف می و میمفهوهای ، تولید معنا از طريق چارچوب«بازنمايی»

( بر آن است 2003ل )ها نامیم، خارج از فرايند بازنمايی نیست. استوارتما واقعیت می

                                                 
1 . Discourse 
2 . Representation 
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ن بدان اي هان برای بازنمايی معنی دار جهان است؛ البتكه بازنمايی به معنای استفاده از زب

معنا نیست كه هیچ چیز مادی واقعی وجود ندارد، بلكه مهم اين است كه به آن جهان 

 مادی واقعی بايد معنايی داده شود.

(. او بر 43: 2003)هال،  داندمیبازنمايی را دارای ماهیت گفتمانی  هال استوارت

اين (. 49: 1387كند )عاملی و محمدخانی،میاز بازنمايی ت كید نظريه ساختارگرايانه 

واحدی  توانیم معنایمیهیچ كدام ن ،نوع رويكرد معتقد است نه ما و نه كاربران زبان

كه ما مینظا معنا نیست، بلكه نظام زبان و هريک ايجاد كنیم و دنیای مادی تنها حامل 

 رای شناختاز اين رو، فرد ب نمايی كند.تواند مفاهیم ما را بازمیبريم میبه كار 

یز گويد، چمیوی بايد ساختار گفتمانی را بشناسد)همان(. ،بازنمايی ساختارگرايانه

ای، سنجش مطالعات رسانهوظیفه  بنابراينمعناداری خارج از گفتمان وجود ندارد، 

ه ك شكا  میان واقعیت و بازنمايی نیست، بلكه تالش برای شناخت اين نكته است

د )مهدی نشوهای گفتمانی تولید میها و صورتبندیمعانی به چه نحوی از طريق رويه

 (.3: 1383زاده، 

ز روند كه مرها به عنوان منابع اصلی بازنمايی گاه در اين كار آنقدر پیش میرسانه

رود تا جايی كه حتی واقعیت هم برساخته ها از میان میمیان واقعیت و بازنموده

 يی لبريزارهای بازنما، جهان اجتماعی به حدی از ابزدانهی هم بنا به تعبیر شود. گامی

 (.233: 1385 )دان، يابدها تشكیل میز تصاوير و انگارهشود كه واقعیت امی

 

  1دولت 

)پايگاه( آمده و  Stareريشة از و  Statusدولت در زبان فارسی معادل واژة التین 

لت به عنوان نهاد اجتماعی، مجموعة هستی است. دو« وضعیت موجود»به مفهوم 

                                                 
1 . State 
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مردمی است در سرزمین مشخص و تحت ادارة سازمانی به نام حكومت سیاسی 

 (.566: 1379معین)شايان مهر،

 دولت سازمان» در فرهنگ علوم اجتماعی در تعريف دولت چنین آمده است: 

ک يصورت  سیاسی يک اجتماع تاريخی است كه ملت نام دارد. زمانی كه اجتماع به

ت در يابد، توانايی اتخاذ تصمیم خواهد يافت و اين تصمیمادولت تشكل و سازمان می

: 1370شوند)بیرو، جهت دوام آن جامعة خاص )بعد تاريخی( معموالً مؤثر واقع می

405.) 

 ی آن باهای مورد بررسی دولت به اين مفهوم به كار نرفته بلكه معناولی در نمونه

های لهبه معنای حكومت كردن تطابق بیشتری دارد. زيرا در سرمقا Govermentمفهوم 

 است نه چارچوب ايدئولوژيک حاكم.« قوة مجريه»مورد بررسی منظور از دولت 

به  بنابراين با وجودی كه تعبیر دولت به سازمان اجرا كننده درست نیست، ولی

عنی يولت دة وظايف د، استثنائاً دولت در معنای سازمان اجراكننمقالهضرورت در اين 

 رود.حكومت به كار می

شود در یمبا توجه به اين توضیحات، در اين مقاله هر جا از واژة دولت استفاده 

 واقع معنای دقیق حكومت )قوه مجريه( مدنظر است.

 

 هايافته بررسي
شش روزنامة ايران،  1برای پاسخ به سؤال مطرح شده در اين مقاله، سی سرمقاله

الت، شرق، آفتاب يزد و اعتماد مورد بررسی قرار گرفتند تا وابستگی متون به كیهان، رس

های شهروندی از های انگارهو شباهت هاتفاوتی شهروندی و هاگفتمانهر يک از 

 د.  شومشخص  -طلبان اصولگرايان و اصالح -منظر دوجريان سیاسی غالب كشور 

                                                 

متون در  نيسرمقاله(، آوردن ا ی)س یمورد بررس یسرمقاله ها یحجم باال لیاست كه به دل حیالزم به توض -1

 .آمده است وستیاز سرمقاله ها به پ کينام روزنامه و مؤلف هر ،  خينبود. لذا عنوان ، تار ريمقاله حاضر امكان پذ
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 ي اصولگرا و مفهوم شهرونديهاروزنامه

 توصيف

 انسجام واژگاني

(، 8(، اشتغال)10)ها(، خواسته11(، رفاه)10(، مطالبات)14(، معیشت)20اقتصاد)

(، 2(، مردم ساالری)6(، مشاركت)15(، انتخابات)4(، بیمه)4(، آموزش رايگان)3مسكن)

(، 15(، حقوق )17(، عدالت)9(، قانون )9(، قانونگذاری)3(، آزادی)2رأی اكثريت)

(، 9(، اصالحات)3(، دولت مدير)6(، توسعه)15(، كارآمدی)7(، امنیت)11پاسخگويی)

(، 3(، بی عدالتی)5(، فساد)13(، فقر)5(، بیكاری)6(، تورم)3(، ناامنی )7توسعة سیاسی)

 (. 2(، ناكارآمدی)6تبعی )

تواند بخشی از آنچه  بندی موضوعی واژگان ارزشی موجود در متون میتقسیم 

بار  20نشان دهد. در اين متون واژه اقتصاد)با  ار دنكه ساختار متون در خود دار

و ... در كانون « رفاه»، «مطالبات»، «معیشت»تكرار(به همراه واژگان همنشین خود، 

 17با « عدالت»منازعات ايدئولوژيک متن قرار دارد. گروه دوم واژگان نیز با محوريت 

و ... عمدتاً در معنای  «توسعه»، «، كارآمدی«پاسخگويی»، « حقوق»بار تكرار در متن، 

توان آنها را تكمیل كننده گروه اول واژگان و میو به نوعی  اندهاقتصادی آن به كار رفت

 تبیین كننده مفهوم عدالت اقتصادی دانست.

مردم »، «مشاركت»يی چون هابار تكرار با همايی واژه 15با « انتخابات»واژه 

م واژگان كانونی متن را به وجود آورده ، گروه سو«رأی اكثريت»و « آزادی»، «ساالری

 است.

، «اقتصاد»نیز به عنوان واژگان متضاد در برابر « توسعه سیاسی»و « اصالحات»

. آنها به گفتمان سیاسی رقیب )توسعه سیاسی( تعلق اندهبه كار رفت« رفاه»و « معیشت»

، «بی عدالتی»، «فساد»، «بیكاری»، «تورم»، «ناامنی»، «فقر»دارند و با واژگانی چون 

 د. نشومیطرد و نفی « ناكارآمدی»و « تبعی »
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از زاويه ديد نويسنده متن، مردم به دنبال دستیابی به حقوق اقتصادی خود هستند. 

. آنها خواستار برخورداری استن لحاظ اقتصاد و معیشت برای آنها اولويت اساسی ايهب

های ی بی توجه به خواستاز عدالت اقتصادی هستند ولی طرفداران توسعه سیاس

جز فقر، فساد و  ایهكه نتیج اندهحقیقی مردم، منافع سیاسی خود را در اولويت قرار داد

غالباً به صورت تلويحی گفتمان راست جديد را  تبعی  در پی نداشته است. اين متون

ی گفتمان اصالحات و هاو ناكارآمدی هاتواند كاستیمیبه عنوان گزينه مطلوبی كه 

ن نكات ايهكنند. با توجه بمیتوسعه سیاسی را برطر  كند، به خوانندگان خود معرفی 

توان بازنمايانندة بعد اجتماعی را می باالهای مورد اشاره در فصل سوم، متن و شاخص

 حقوق شهروندی دانست.

كنند استحقاق و بهره مندی از مهمترين شاخصی كه اصولگرايان مطرح می

مزايای رفاهی و خدمات اجتماعی در مواقع بیكاری يا ناتوانی برای خدمات بهداشتی، 

 كار است. 

ی اصولگرا، شهروندی موقعیتی است كه از هااز ديد سرمقاله نويسان روزنامه

كند میشود. يعنی نیازهای اقتصادی آنان را تامین میسوی دولت به شهروندان تفوي  

حقوق اقتصادی مهمترين دغدغه  شغل و مسكن. :كه مهمترين آنها عبارتند از

 دهد. میراستگرايان را تشكیل 

طلبان شان با دوره حاكمیت اصالحآنهايی كه نگارش ويژهب هاعمده سرمقاله

كنند . يعنی بیش از آنكه به ضرورت میاست، با حقوق از وجه سلبی برخورد  همزمان

كوتاهی در برآوردن آنها و  وردن آنها بپردازند، دولت را بهآن حقوق و برايهپرداختن ب

 كنند.مینیزكاهش سطح رفاه و گسترش فقر و فساد متهم 

ی اصولگرا بر آن هااست كه روزنامه ایهوظايف اقتصادی دولت عمده ترين نكت

ناشی از  ،فشارند و معتقدند علت عدم موفقیت دولت در پرداختن به آنهامیپای 

 یاسی است.توجهی و در حقیقت عطف توجه به حقوق سبی
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به حق رای آزاد اعتقاد دارند ولی تعبیر آنها از  هادر زمینه حقوق سیاسی، سرمقاله

ی اصولگرا به هامفهوم حق رای بسیار متفاوت از تعبیر اصالح طلبان است. روزنامه

شدت از نظارت استصوابی دفاع كرده و حتی احراز صالحیت يا عدم صالحیت 

پندارند. در میروندان و تفسیر عینی مفهوم آزادی كانديداها را جزئی از حقوق شه

ی قابل توجه قانونی هاحقیقت حق انتخاب شدن و انتخاب كردن در درون محدوديت

 ایه، خود شهروندان هم چندان عالقهان روزنامهايهپذيرفته است. از طر  ديگر، از نگا

 دانند.میاسی ن دسته از حقوق ندارند و آن را همسنگ آشوب و بلبشوی سیايهب

ی هاندارد. در درونمايهمیحقوق مدنی نیز در تفكر اصولگرايانه جايگاه محك

 شده است.  حقوق مدنی اشارهتنها در يک مورد به  هابرگرفته از سرمقاله

چندان مدنظر نیست. تكالیف  هانگاه تكلیف محور به شهروندی در اين سرمقاله

اين يک بار هم كه  اندهله نويسان قرار گرفتشهروندی تنها يک بار مورد توجه سرمقا

ی جدی نويسنده درباره تكالیف شهروندان باشد، به هابیش از آنكه ناشی از دغدغه

 دلیل مناسبتی است كه مقاله به خاطر آن منتشر شده است. 

بر مفهوم عدالت و بويژه عدالت اقتصادی، رفع فقر و امثال آن  هاتاكید سرمقاله

 ی اصولگرا به گفتمان راست جديد دارد. هاسرمقالهنشان از تعلق 

 

 هااستعاره
دهد. روابطی كه گاه ها را از راه قیاس به دست میرابطة میان پديده استعاره 

های اصولگرا برای توانند تبیین كنندة بسیاری از واقعیات اجتماعی باشند. روزنامهمی

 :اندهير بهره گرفتی زهاايجاد تصويرهای موردنظر خود از استعاره

ثبات(، سكان قوة اجرايی)انتخابات رياست )اقتصاد بی اوضاع متالطم اقتصادی 

طلب به مقولة توسعة ی اصالحهاگروه)توجه  ایجمهوری(، بمباران تبلیغات رسانه

 )فساد رو به رشد در جامعه(، غول اعتیاد و بیكاری سیاسی(، باتالق عفن و آلوده
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خواران و )رانت جتماعی عظیم و مهار نشدنی( زالوهای اقتصادیا ،)مشكالت اقتصادی

)بضاعت ناچیز جنبش  كفگیر اصالحات برند(،زمین خوارانی كه سودهای كالن می

)اشاعة فرهنگ غرب در ايران(،  اصالحات در عرصة رقابت سیاسی(، شبیخون فرهنگی

صولگرايان(، ورزی ا)وعدة عدالت )رشد فساد در جامعه(، چشمة عدالت منجالب

 )مشكالت حل نشدنی معیشت در ايران(، تشعشع توسعة اقتصادی معادلة معیشتی

لة ها طلب(،)ناكارآمدی مديران اصالح تندبادهای ضعف مديريت ،)توزيع منابع ثروت(

)ت كید خاتمی بر اصالحات  های امید)مصونیت نهادهای اجرايی از انتقاد(، بارقه قدسی

)دستكاری  ار اقتصاد)بحران در اقتصاد كشور(، مهندسی انتخاباتاقتصادی(، ساختار بیم

 )رقابت جهت كسب قدرت سیاسی(. عامدانه در فرايند رقابت سیاسی( و زين قدرت

 

 تفسير

 انسجام موضعي -الف

در طی سالهايی كه اصالح میمسائل اقتصادی، فضايل اخالقی و احكام اسال -

اند. اصالح طلبان با طرح فراموشی سپرده شدهاند، به دست گرفتهدر طلبان قدرت را 

توسعة سیاسی هم زمینه را برای گسترش فساد و لطمه ديدن مذهب آماده كردند و هم 

 وظايف اقتصادی خود را در قبال ملت به فراموشی سپردند.

مبارزه با فقر و فساد و پرداختن به مشكالت معیشتی مردم بايد اولويت  -

طلب به دلیل ت كید بر توسعة سیاسی فاقد كه جريان اصالح جمهور آينده باشدرئیس

 ست. ا اين شايستگی

جبهة دوم خرداد به مطالبات حقیقی جوانان يعنی شغل، مسكن و ازدواج  -

توجه است ولی در مقابل اصولگرايان اين مطالبات را درك كرده و در حال ارائة بی

 ند.اخدمات صادقانه به مردم
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شورای نگهبان برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان نظارت استصوابی  -

 ضرورت دارد. 

، كارنامة بودطلبان بود، تريبون راديو اسرائیل مجلسی كه اكثريت آن با اصالح -

های بیگانه و بدخواه را غیرقابل دفاعی دارد و نیازهای موهوم ساختة دست تبلیغاتچی

های اصولگرايان عیناً دغدغه قابلنشاند ولی در مهای حقیقی میبه جای خواسته

 های رهبر و مردم است.دغدغه

 

 انسجام كلي -ب

اصالح طلب  یگريبا د یرسازیخود از غ یمعرف یاصولگرا برا سانيسرمقاله نو 

كند و همسو با میخود را دنبال  یو گروه یكه منافع حزب «یریغ». رندیگمیبهره 

 یاسیبسط توسعه س یبرا یو یها. تالشبه دنبال سكوالر كردن جامعه است گانگانیب

توجه یدر جامعه ب ندهيو فقر فزا ردمم یشتیو به مشكالت مع دهیبه گسترش فساد انجام

خدمت به منافع مردم را درسر دارند. آنها  شهيفقط اند انياست. در مقابل اصولگرا

 تیرومدانند و تمام توجه خود را معطو  رفع فقر و محمیمردم را  یمطالبات واقع

 . اندهكرد

 یانتخابات ینامزدها تینگهبان با احراز صالح یشورا سان،يسرمقاله نو نيا ديد از

 كند.می یریجلوگ سمياز افتادن جامعه به ورطه سكوالر

 

 تبيين
ی اصولگرا متعلق به های مرتبط با مفهوم شهروندی در روزنامههاعمده سرمقاله 

رسد اقبال سرمقاله نويسان اصولگرا، مینظر دوره زمامداری اصالح طلبان است. به 

 هابه مفهوم حقوق شهروندی و جامعه مدنی باشد. چرا كه سرمقالهمیمت ثر از اقبال عمو

بیشتر ناظر به نتايج عملكرد اصالح طلبان در مورد حقوق مورد ادعا و عمدتاً پیامدهای 
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نی را به مثابه لیبرالی توجه به حقوق سیاسی و مد هامنفی اقدامات آنهاست. سرمقاله

 دانند.میكردن فضای جامعه و در حاشیه قرار گرفتن توسعه اقتصادی و معیشت مردم 

است كه میان شعار و عمل  ایهعمدتاً فاصل هادستمايه اصلی نويسندگان سرمقاله

سیاسی رقیب وجود دارد. پیروزی رقبای اصالح طلب در انتخابات رياست جمهوری 

والی با استفاده از شعار توسعه سیاسی هر چند گفتمان اصولگرا را تا برای دو دوره مت

حد زيادی به حاشیه برد، اما رشد فزاينده انتظارات رأی دهندگان و سرخوردگی فزاينده 

آنان به دنبال عدم تحقق توسعه سیاسی مورد انتظار، فرصتی را فراهم آورد كه جناح 

اصالح طلبان، قدرت مسلط خود را مجدداً اصولگرا با زير سؤال بردن اصل شعارهای 

شود ايده عدالت و توسعه اقتصادی میكوشش  هادر سرمقاله بنابرايناحیا كند. 

 جايگزين ايده جامعه مدنی شود.

 

 ي اصال  طلب و مفهوم شهرونديهاروزنامه

 توصيف

 انسجام واژگان 

(، رقابت 7(، شركت در انتخابات)14(،حق انتخاب)13(، حق رأی)84انتخابات)

(، 5(، مشروعیت)9(، مردم ساالر)34(، دموكراسی)6(، امنیت)5(، امنیت رأی)7آمیز)

(، آزادی 26(، آزادی)11(، رأی اكثريت)4(، نهادهای انتخابی)14مشاركت)

(، 5(، فرصت برابر)16(، عادالنه)15(، آزادی اطالعات)14( ، آزادی بیان)12مطبوعات)

(، 7(، اشتغال)6(، حق انتخاب شغل)8دی)(، حقوق شهرون26(، عدالت)21حقوق)

( انجمن 11(، نهادهای مدنی)18(، پاسخگويی)11(، انتقاد)5(، انتقادپذيری)6توسعه)

 (.13(، توقیف)4(، بیكاری)5(، تشكل)6صنفی)

بررسی واژگان ايدئولوژيک موجود در متون مؤيد اين مطلب است كه واژه 

، «حق انتخاب»، «حق رأی»ی همنشین خود، هابار تكرار با همايی واژه 84با « انتخابات»
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و ... به واژه كانونی متن بدل شده است. « رأی اكثريت»، «مردم ساالر»، «مشاركت»

، «آزادی»ی همنشین خود هابار تكرار همراه با واژه 34با « دموكراسی»همچنین واژه 

انونی متن را گروه دوم واژگان ك« آزادی اطالعات»و « آزادی مطبوعات»، «آزادی بیان»

بار تكرار به  26با « عدالت»دهند. گروه سوم واژگان كانونی متن را واژه میتشكیل 

 دهد.میتشكیل « فرصت برابر»و « عادالنه»ی هاهمراه واژه

گروه بعدی واژگان را « حقوق شهروندی»بار تكرار به همراه  21با « حقوق»واژه 

 دهند.میتشكیل 

ست. هادغدغه بعدی نويسندگان سرمقاله« پاسخگويی»و « انتقاد پذيری»، «انتقاد»

« تشكل»و « انجمن صنفی»ی هابار تكرار در متون به همراه واژه 11با « نهادهای مدنی»

نیز به همراه « اشتغال»آيد. مفهوم میبه حساب  هايكی از واژگان كانونی سرمقاله

 .واژه كانونی است« توسعه»و « حق انتخاب شغل»واژگانی چون 

مهمترين دغدغه سرمقاله نويسان، انتخابات و برقراری نظام مردم ساالر مبتنی بر 

از ديد آنان تنها برقراری دموكراسی و میرأی اكثريت است و راه رسیدن به چنین نظا

ی مدنی است. برقراری عدالت، چه عدالت سیاسی و چه اقتصادی مورد هااعطای آزادی

صت برابر برای مشاركت و نیز برخورداری عادالنه از توجه آنان است. آنها خواهان فر

مواهب اقتصادی هستند ولی وجهه سیاسی عدالت بسیار پررنگ تر است. مطالبه حقوق 

يكی ديگر از وجوه گفتمان اصالحات و توسعه سیاسی است كه طیف وسیعی از 

 گیرد.میحقوق )اجتماعی، سیاسی و مدنی( را دربر

ق انتقاد كردن و وجود روحیه پاسخگويی و نیز وجود ، ح هانويسندگان سرمقاله

نهادهای مدنی برای پیگیری حقوق افراد را الزمه دستیابی به انتخابات آزاد و نظام مبتنی 

نیم نگاهی نیز به حقوق اقتصادی  هادانند. همچنین نويسندگان سرمقالهمیبر دموكراسی 

ك نیز از اندهالبته همین توجكه  اندهو به ويژه حق اشتغال و انتخاب شغل داشت

 ی سیاسی خالی نبوده است.هاسويه
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 بوده و مورد توجه اصالح طلبان« آزادی مطبوعات»در نقطه مقابل « توقیف» 

كنند. از نظر آنها رقیب اصولگرا با كمک میاست كه آنان به رقیب خود وارد  میاتها

با ابزار توقیف و سانسور  نهادهای انتسابی در جامعه تصلب و انسداد ايجاد كرده و

ی منفی نسبت داده شده به رقیب هاجلوی تبادل آزادانه اطالعات را گرفته است. واژه

ی اصولگرا به طور محسوسی كمتر است. اين امر شايد بیش از هادر مقايسه با سرمقاله

آنكه ناشی از خودداری و نگاه مثبت سرمقاله نويسان باشد، ناشی از ترسی باشد كه 

 كنند.میی اصالح طلب از ابزار توقیف و سانسور بر سر خود احساس هازنامهرو

هايی عمدتاً سیاسی های اصالح طلب درونمايهتوان گفت، روزنامهمیدر مجموع 

جز در موارد معدود در « مفهوم شهروندی»از  هاو مدنی دارند. در اين روزنامه

ق مورد توجه سرمقاله نويسان نیز جابی بحث شده است. از سوی ديگر تنوع حقوايهوج

توان میی مؤيد حقوق مدنی و سیاسی هادر اين متون قابل توجه است. از فراوانی واژه

و  هستنددريافت كه در حقیقت اين دو نوع از حقوق به نوعی تكمیل كننده يكديگر 

 مطالبه يكی بدون درنظر داشتن ديگری امكان پذير نیست.

ی اهمیت قرار دارند. هر چند اين حقوق در حقوق اجتماعی در رده بعد

، ولی در هیچ كدام از موارد مستقالً موضوع اندهمورد توجه قرار گرفت هاسرمقاله

و عمدتاً در كنار يكی از  ایهبلكه به عنوان موضوع حاشی ،اندهنبود ایهسرمقال

ر . آنها معتقدند برخال  نظاندههای حقوق مدنی يا اجتماعی مطرح شدشاخص

بدون  اصولگرايان، مردم بیشتر دغدغه حقوق مدنی و سیاسی خود را دارند و اصالً

 ت مین حقوق سیاسی و مدنی دستیابی به حقوق اجتماعی امكان پذير نیست.

در زمینه تكالیف شهروندان در  ایهدر طی هفت سال مورد بررسی، هیچ سرمقال

ی توجهی عمیق سرمقاله نويسان خورد. همین نكته نشان از بمیبرابر دولت به چشم ن

اصالح طلب به موضوع وظیفه شهروندان است كه به نوعی مكمل بحث حقوق 

 شهروندی است.
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انتخابات و مشاركت آزاد مردم در حكومت  ،بحث محوری آزادی، جامعه مدنی

ی اصالح طلب به گفتمان اصالحات و توسعه های روزنامههانشان از تعلق سرمقاله

 .سیاسی دارد

  

 هااستعاره
دهد. روابطی كه گاه را از راه قیاس به دست می هارابطة میان پديده استعاره

 توانند تبیین كنندة بسیاری از واقعیات اجتماعی باشند. می

 طلبهاي اصال هاي روزنامههاي سرمقالهاستعاره
 ی)شرايط رقابت سیاسی(، زمین سیاس )انتخابات(، تنور انتخابات اكسیر سیاسی 

 طلبان در رقابت انتخاباتی(، ارباب)پیروزی اصالح )بستر رقابتهای سیاسی(، نهال آزادی

)منتخبین مردم(، ذبح شدن عدالت)توجه صر  به  )مردم(، مست جر )مردم(، صاحبخانه

)آزادی بی قید و شرط نمايندگان راستگرا برای عمل  عدالت اقتصادی(، مصونیت آهنین

 مسكوت ماندن لوايح دوگانة خاتمی(، مسیر ارادة انتخابگر) و بیان(، غبار فراموشی

)لوايح دوگانة  های الزم برای انتخابات آزاد(، نسخة عالج ساخت سیاسی)زمینه

)آزادی بیان( ،  )نص قانون اساسی(، لید طاليی جمهور(، رگهای قانون اساسیرئیس

سكن(، تورم )هزينة باالی اجارة م غول اجارة مسكن )آزادی بیان(، سنگ محک

های سختگیرانه )چارچوب دايرة فهم و سلیقه )تورم غیرقابل كنترل(، افسارگسیخته

)برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه(، جوی حق  برای آزادی بیان(، سالمت رأی دهی

)كرسی  )حقوق انتخاباتی مردم(، جوی مردم)منافع مردم(، داالن قدرت انتخاب

 )مجلس شورای اسالمی(، آموزشگاه دموكراسی راسیبديل دموكنمايندگی(، سنگر بی

های فكری متجددانه(، )زمینه )مجلس(، نفس تجدد )دانشگاه(، آزمايشگاه دموكراسی

)انحصار در حوزة رقابت  )سیطرة نهادهای آموزش سنتی(، دايرة سیاست پیلة خويش

یف و )توق )قدرت مطبوعات(، جوانمرگی مطبوعات سیاسی(، قد و قوارة ركن چهارم

 )انتخابات(.  طلب( و امتحان الهیتعطیل پی در پی نشريات اصالح
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 تفسير

 انسجام موضعي -الف

هايی عمدتاً سیاسی و مدنی دارند كه برخی از های اصالح طلب درونمايهروزنامه

 ند:باشمی مهمترين آنها به قرار زير

مداری و مردم ايران برای مطالبة حقوق خود و رسیدن به سطوح باالی زما -

مديريت راهی جز شركت در انتخابات ندارند. انتخابات تنها راهی است كه به تحول و 

 شود.توسعة جامعه منتهی می

انتخاب شدن و انتخاب كردن حق شهروندان است نه وظیفة ايشان. تلقی  -

شركت در انتخابات به عنوان تكلیف شرعی انگیزة افراد برای شركت در آن و امیدواری 

برد. دولتها موظفند شرايط انتخابات آزاد و شان را از بین میبه اثرگذاری رأیآنان 

 رقابتی را مهیا كنند.

شورای نگهبان با ردصالحیت گستردة كانديداهای انتخابات مجلس هشتم در  -

جهت ت مین منافع حزبی و گروهی عمالً شرايط برگزاری انتخابات سالم، عادالنه و 

 برده است. رقابت آمیز را از بین

برای احقاق حقوق ملت، نهادهای مدنی همچون احزاب، مطبوعات مستقل،  -

، بايد ايجاد ندای صنفی و امثال آن كه در قانون اساسی مورد ت كید قرار گرفتههااتحاديه

 شوند.

شرط الزم برای رقابت عادالنه در انتخابات دسترسی آزاد به اطالعات و اخبار  -

تواند به پر كردن اين شكا  كمک ها میالعات و آزادی رسانهاست. جريان آزاد اط

 كند.

های برخال  ت كید جناح اصولگرا بر نیازهای معیشتی نتايج انتخابات از دغدغه -

 سیاسی و مدنی مردم حكايت دارد. 
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پیش شرط توسعه، دموكراسی و الزمة دموكراسی آزادی بیان است و آزادی نیز  -

ه به اطالعات است. برای برقراری دموكراسی و نیل به توسعه، در گرو دسترسی آزادان

 ها شرطی اساسی است.دسترسی آزادانه به اطالعات و اخبار و آزادی رسانه

همگان در استفاده از حق انتقاد نسبت به مسائل حكومتی برابرند. مسئوالن بايد  -

شود، تحمل میوارد  در برابر انتقاداتی كه از جانب مردم و نشريات به عملكرد آنها

 بیشتری به خرج دهند.

 

 انسجام كلي -ب

سرمقاله نويسان اصالح طلب دستیابی به حقوق سیاسی و مدنی را شرط الزم  

دانند. آنها سه مؤلفه انتخابات آزاد، دسترسی آزاد به اطالعات میبرای رسیدن به توسعه 

دانند و به میضروری و نهادهای مدنی را برای حركت جامعه به سمت مردم ساالری 

غلبه نهادهای انتسابی، نظارت استصوابی و محدود شدن دامنه فعالیت مطبوعات به ويژه 

 كنند. میمطبوعات اصالح طلب انتقاد 
 

 تبيين
گسترش فضای سیاسی پس از روی كار آمدن اصالح طلبان و افزايش مطالبه  

ل كرده، زمینه را برای حقوق از سوی مردم به ويژه نسل جوان و طبقه متوسط تحصی

مفهوم حقوق  هادر اين سرمقاله ، بنابراينشكل گیری چنین گفتمانی فراهم كرده بود

. سرمقاله نويسان اصالح ه بودشهروندی به عرصه رويارويی دو گفتمان رقیب بدل شد

 1376ی هاكه به پیروزی جناح اصالح طلب در سالمیطلب كوشیدند با تكیه بر مفاهی

 جامید، موقعیت مسلط گفتمان خود را تداوم بخشند.ان 1380و 

از ابعاد مرتبط با شهروندی را مورد بحث قرار  ایهيی كه جنبهاعمده سرمقاله 

، متعلق به دوره زمامداری اصالح طلبان هستند. هر چند طی اين دوره گفتمان اندهداد

ی در اختیار دارد های قدرتمندشود اما اهرممیرقیب اصولگرا گفتمان مسلط محسوب ن
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كم عملكرد تواند با كمک آنها پروژه جامعه مدنی را به حاشیه ببرد يا دستمیكه 

اصالح طلبان را زيرسؤال ببرد. به زعم اصالح طلبان، نهادهای انتسابی، مجلس اصولگرا 

صالحیت  ، امكان توقیف مطبوعات جناح مقابل و رد«مصونیت آهنین»و مطبوعاتی با 

ها هستند. سرمقاله نويسان در نوشتار خود ن اهرمايهصالح طلب از جملكانديداهای ا

هد  انتقاد از شرايط موجود كه فرايند توسعه سیاسی را با كندی و  دوعمدتاً به دنبال 

 . هستند كند و تبیین ضرورت ايجاد تغییر برای توسعه همه جانبهمیت خیر مواجه 

 

 گيري بندي و نتيجهجمع
ی شش روزنامه مورد بررسی مؤيد وجوه اشتراك و افتراق نگاه هاتحلیل سرمقاله

اصولگرايان و اصالح طلبان به مفهوم شهروندی است. گفتمان مسلط شهروندی در 

مطبوعات منتسب به هر دو گرايش سیاسی، گفتمان لیبرال است. شهروند مطلوب 

میان  مطبوعات مورد بررسی، فردی صاحب حق و فاقد تكلیف است؛ چرا كه در

مقاله  29ی مورد بررسی تنها يک سرمقاله به تكلیف شهروند پرداخته است و هاسرمقاله

 ديگر به حقوق شهروند منحصر شده است.

ی مورد بررسی به نقش شهروندان در فرايند برآورده شدن حقوق هاسرمقاله

و كنند، بلكه تمركز آنها بر وظیفة دولت برای تحقق بخشیدن به حقوق میتوجهی ن

 های دستیابی به آن است. زمینه

ی مورد بحث در اولويت دهی به انواع حقوق شهروندان هااما وجه افتراق روزنامه

طلب حقوق سیاسی و مدنی و های اصالحهای روزنامهن معنا كه در سرمقالهايهاست. ب

های اصولگرا حقوق اجتماعی از اولويت برخوردارند. البته همة اين در روزنامه

اند، لیكن اين همه ها نیم نگاهی به تمام انواع حقوق شهروندی داشتهزنامهرو

 توان از آن چشم پوشید.نگری آنقدر كمرنگ است كه به راحتی میجانبه
طلب برخورداری از حقوق سیاسی و مدنی را اصالح هایهای روزنامهسرمقاله

های قابل سرمقالهدانند. در مالزمه و پیش شرط دستیابی به حقوق اجتماعی می
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های اصولگرا حقوق اجتماعی را بر هر دو نوع حقوق سیاسی و مدنی ترجیح روزنامه

 كنند.میدهند و در مجموع چندان توجهی به حقوق مدنی نمی

ی های مرتبط با شهروندی روزنامههااز سوی ديگر كاهش محسوس سرمقاله

دولت نهم بسیار معنی دار منتسب به هر دو گروه، در دوره پس از روی كار آمدن 

است. مباحث مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان با توجه به پیروزی گفتمان 

عدالت دولت نهم در موضع فرودست قرار گرفته و از سوی ديگر، از گشايش نسبی 

كاهش تولید محتوا  بنابرايناصالحات هم خبری نیست. دوره فضای مطبوعاتی ابتدای 

تواند معلول چنین وضعیتی باشد. كاهش میوندان تاحد زيادی در حوزه حقوق شهر

تواند مبین اين واقعیت باشد میتوجه سرمقاله نويسان اصولگرا به مفهوم شهروندی نیز 

ن مفهوم تنها تحت ت ثیر تسلط گفتمان اصالحات و توسعه سیاسی ايهكه توجه نسبی ب

ريان رقیب در بستر شهروندی اتفاق افتاده و در حقیقت منازعات ايدئولوژيک دو ج

شهروند بازنموده شده در اين مطبوعات  بنابراينمجالی برای بروز و ظهور يافته است. 

در يكی از  موجودی است تک بعدی كه در مقطع زمانی كوتاهی )دوره اصالحات(

اين رشد نه تنها به توسعه شهروندی  ه، كهابعاد، رشدی سريع و نامتوازن را تجربه كرد

هايی كه به همراه داشته به واسطه بحرانیه مشاركت جويی نینجامیده است، بلكه و روح

موجبات ياس و سرخوردگی شهروندان را نیز فراهم ساخته است. حال اين سوال 

آيد كه چرا مطبوعات از ارائه تصوير متوازن و همه جانبه از شهروند میاساسی پیش 

ا بايد در شرايط تاريخی جستجو كرد كه . پاسخ اين سوال راندهايرانی ناتوان بود

 شهروندی در بطن آن نضج گرفته است

بلكه وارداتی است و  میای بودهايهشهروندی ندر وهله اول بايد توجه داشت كه 

اند. زمانی رانی نمودهاي هها گفتمان غربی شهروندی را وارد جامعروزنامه بادی امر،در 

ات بدون توجه به پیشینة شهروندی در اروپا، كه شهروندی وارد ايران شد، مطبوع

حقوق شهروندی را مورد ت كید قرار دادند. با اين وصف در رعايای ايرانی به مرور 

 زمان توقع برخورداری از حقوق به وجود آمد.
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های الزم برای رشد گرفت كه زيرساختاين تغییرات در شرايطی صورت می

دنی در ايران به وجود نیامده بود و از طرفی طبقه، حزب و نهادهای م مانندشهروندی 

های مشروطة اروپايی، دولت و ملت در ايران در تضاد با يكديگر قرار برخال  دولت

 شان نه مبتنی بر نیازهای متقابل بلكه خصمانه بود. داشتند و روابط

گیری پارلمان و دولت انتخابی، اين خصم ديرينه به صورت نهادی اما با شكل

كه به محمل انتظارات فزاينده تبديل شد. انتظاراتی كه در عین حال تكلیفی به درآمد 

. كردمیانتظارات را ت مین اين همراه نداشت و دولت به جیب بزرگی تبديل شد كه بايد 

سیستم ادارة غیرمشاركتی را به دنبال داشت كه به نوبة خود باعث  ،بی تكلیفی شهروند

مخاطره مواجه  اافراد رشد كند و مشروعیت نظام را ب قدرتی سیاسی درشد، احساس بی

 كند. 

های الزم از جمله اعطای حقوق اقتصادی در چنین شرايطی و بدون زيرساخت

های كالن اقتصادی و در نهايت سپردن گذاریسهیم كردن بخش خصوصی در سرمايه

نیافته و ادارة اقتصاد كشور به دست خود مردم و صاحبان سرمايه، به درستی تحقق 

حتی تالش برای ت مین نیازهای اقتصادی مردم نیز در درون اين پیكرة دولتی منجر به 

بگیر وابسته به دولت و تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصی، گسترش طبقة حقوق

 سیطرة كامل دولت بر اقتصاد شده است.

از سوی ديگر اعطای حقوق سیاسی و مدنی بدون تقويت نهادهای مدنی و 

های سیاسی از طريق پرورش احزاب سیاسی قانونی در كشور زه كردن فعالیتكانالی

ده است. بايد توجه داشت كه آزادی شدر جامعه مینظموجب هرج و مرج و بی

آزادی تشكیل احزاب بدون درنظر گرفتن ساز و كارها و  و اجتماعات، آزادی بیان

م است نه تنها به تولد هايی كه برای جلب مشاركت سیاسی عموم مردم الززيرساخت

های بروز و ظهور دوبارة نظام شهروند منجر نخواهد شد، بلكه ممكن است زمینه

استبدادی را نیز در درون خود پرورش دهد، چرا كه فقدان تجربة مشاركت سیاسی در 
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شود كه درك درستی از مشاركت در جامعه به وجود نیايد و ادارة امور جامعه باعث می

 رفتن راندمان و ادارة بهتر جامعه، به هرج و مرج و ناكارآمدی منجر شود.به جای باال 

يا در  ،از پیش ببرندمیتوانند كار مهو مدنی شكل گرفته نیز نمیمینهادهای مرد

پرورند. بنابراين طبیعی است كه برای استبدادی میمینظا ،ی كوچكتر خودهاگروهدرون 

وءاستفاده از آزادی، غالب شهروندان خواستار و هرج و مرج و سمینظجلوگیری از بی

ن ترتیب فقدان تجربة مشاركت و آزادی توأم با ايهكنترل دولت بر امور باشند. ب

مسئولیت موجب افزايش تقاضا برای دولت مركزی مقتدر و در نتیجه مهیا نشدن بستر 

 شود.مناسب برای شهروندی می

يی شده توسط مطبوعات ايران و با اين اوصا  در دل مفهوم شهروندی بازنما

توان ردپای الگوی استبدادی حكومت كه شوند، میجايگاهی كه برای دولت متصور می

سالها در خاك اين كشور ريشه دوانیده است راپیدا كرد. به عبارت ديگر بازنمايی 

وظايف شهروندان، منجر به بازتولید به شهروندی با تكیه بر حقوق و بدون توجه 

شود و مردم هر چند شهروند نامیده می« دولت»كمیت استبدادی در قالب نهاد الگوی حا

پیران از سر پرويز شوند ولی از مشاركت در ادارة كشور گريزانند و به تعبیر دكتر می

محدود  گوناگونآورند يا مشاركت آنها به داليل میاجبار به مشاركت نمايشی روی 

قدرتی سیاسی يابد و به دلیل احساس بینمی شود. حقوق مردم به طور كامل تحققمی

ثباتی ناشی از و بیمینظشود. از سوی ديگر بیو فاصلة بین دولت و ملت ترمیم نمی

اعطای شتابزدة حقوق شهروندی، موجب تمايل مردم به بازگشت به الگوی حكومت 

 شود.متمركز دولتی و نظم و ثبات ناشی از آن می

زنمايی همه جانبه مفهوم شهروندی در مطبوعات چندان در چنین بستری، انتظار با

كه هنوز اجماعی درباره میتوان انتظار داشت مفهومیرسد. چگونه میمنطقی به نظر ن

ضرورت شكل گیری آن برای توسعه همه جانبه كشور حاصل نشده و متناسب با نیاز 

عات نمودی سیاسی كشور بازتعريف نشده، در مطبو -و شرايط اجتماعی  ایهتوسع

همه جانبه و تصويری دقیق داشته باشد. مسلم است كه ت كید بر مفهوم شهروندی در 
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مطبوعات مقطعی و تحت ت ثیر موجی است كه در دوره اصالحات ايجاد شد و حتی در 

ن ايهشود. بهمین دوره نیز شهروندی در مطبوعات موردبحث چندان جدی گرفته نمی

توسعه سیاسی و هم گفتمان راست جديد از حقوق  معنا كه هم گفتمان اصالحات و

شهروندی به عنوان ابزاری برای تحمیل موضع فرادست خود و به محاق بردن گفتمان 

كنند و در بسیاری از موارد، تنها در آستانة انتخابات يا رويدادهايی از رقیب استفاده می

جريانات  اين دست است كه جلب مشاركت مردم و تحقق حقوق آنها به دغدغة

 شود.سیاسی تبديل می

ها از الگوی تک نكته جالب توجه ديگر اين است كه در غالب موارد، سرمقاله

ی رقیب ندارند. اين هاگفتمانعناصر  استفاده ازای به كنند و عالقهگفتمانی پیروی می

دهد كه مطبوعات مورد بررسی حتی در موضوعی مانند شهروندی، به امر نشان می

رائة همة وجوه قابل تصور برای پديده نیستند، بلكه با ارائة اطالعات و دنبال ا

نظر مخاطبین سازی در مورد ابعادی كه در راستای منافع آنهاست، درصدد جلببرجسته

 و دستیابی به قدرت از طريق آنها هستند. 

های مورد بررسی بیش از آنكه در ، روزنامهروزنستيلدر واقع برخال  اعتقاد 

شهروندان و ارائة اطالعات به آنان باشند يا درصدد خلق شهروند برآيند، به  خدمت

 دنبال خدمت به منافع حزبی و گروهی خود هستند.

چنانكه پیشتر نیز به آن اشاره شد، با توجه به تغییرات عرصة بین المللی و  ولی

ركتی امید های غیرمشاتوان به ادارة جامعه با شیوهطلوع عصر جهانی شدن، ديگر نمی

توان تا ابد جامعه را بسته نگاه داشت و رويارويی با تغییرات عمیقی بست. چرا كه نمی

كه در عرصة جهانی اتفاق افتاده است، بدون مدد جستن از مشاركت فعاالنة شهروندان 

در ايران « شهروند»نسبت به فعال كردن  پذير نیست. بنابراين هر چه زودتر بايدامكان

 اقدام كرد. 

ای ايفا كنند. كنندهتوانند نقش تعیینمین هد  مطبوعات ايران ايهبرای دستیابی ب

البته به شرطی كه در بازنمايی اين مفهوم به جای در نظر گرفتن منافع حزبی و گروهی، 
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 ،محورمنافع و ملزومات جامعة ايرانی را مدنظر داشته باشند و تركیبی از مفهوم حقوق

خواهانة شهروندی را با توجه به مختصات اين محور جمهورییفلیبرالی و نظرية تكل

 سازند.میجامعه و با كمک گرفتن از انديشمندان اين حوزه، بو

بديهی است كه بازنمايی درست اين مفهوم به ريشه گرفتن شهروندی در ايران 

ساالر در ايران ی نظام حكومتی مردمهاكمک شايانی خواهد كرد و موجب بسط پايه

های كشور ضرورت دارد كه برای اثبات وفاداری اهد شد. بنابراين برای روزنامهخو

تری انجام دهند رسانی خود را به نحو شايستهخود به شهروندان، رسالت خبری و اطالع

و در مفهوم نمودن ابعاد شهروندی به مخاطبین بر مبنای اطالعات درست و همه جانبه 

 بكوشند. 
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شهروندي و مهاجرت: جهاني  ،(1382) .كاستلز، استفان؛ ديويدسون، الیستر -

 .تهران : پژوهشكدة مطالعات راهبردی ،فرامرز تقی لو ترجمه: ،شدن و سياست تعلق
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 های سه نامزد رياستانعكاس سخنرانی» ،(1381) .زاده، سیدمحمدمهدی -

نامۀ  ،«های نوروز، رسالت و آفرينش)خاتمی، توكلی، جاسبی( در روزنامه جمهوری

 .3شمارة  ،، سال هفتمپژوهش فرهنگي

 ،فصلنامه رسانه ،اينترنت و حوزه عمومی ،(1383) .مهدی زاده، سید محمد -

 .59شماره 

شمارة  ،نشريۀ گفتگو ،«شهروندی و سیاست اجتماعی» ،(1381) .، الرنسمید -

35. 

بررسي جايگاه مفهوم شهروندي در  ،(1380نجاتی حسینی، سیدمحمود ) -

 تهران : انتشارات سازمان شهرداريهای كشور. ،چاپ اول ،قانون شهرداري ايران

دستور متن تا  مطالعاتي در تحليل گفتمان : از ،(1382ون دايک، تئون ای ) -

تهران : مركز مطالعات و تحقیقات  ،چاپ اول ،گروه مترجمان ،كاوي انتقاديگفتمان

 .هارسانه
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- Oliver, D. Heater, D (1994). The Foundation of Citizenship. Edited 

by Ursula Vogel and Michael Moran. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 

Macmillan. 

- Oldfield. A (1990). Cititzenship and Community. London: 
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 ی تحلیل شدههاعناوين سرمقاله پيوست:

 روزنامۀ كيهان

علیرضا ، كند چه كسی رئیس جمهور شود!فرقی نمی ،كیهان ، 1 نمونة شمارة

 .1380خرداد  9ملكیان، 

 نيفرورد 31علیرضا ملكیان ،حذ  مردم به نفع احزاب ،كیهان ،2نمونة شمارة 

1382 

 23 ،علیرضا ملكیان ،ارزنده از مجلس اصولگرااقدامی ،كیهان ،3نمونة شمارة 

 1384فروردين 

 بهشتيارد 15 ،وفا یقمر یمرتض ،ستنيز یبرا یفصل ،هانكی ،4نمونة شمارة 

1384 

 1386دی  12چهارشنبه ، حسین امیدی ،خانهكارآمدها ،كیهان ،5نمونة شمارة 

 

 روزنامۀ رسالت

 1380خرداد  2، بیژن مقدم ،دولت دينی ،رسالت ،1نمونة شمارة 

 1381خرداد  1، بدون امضا ،كارآمدی دولت ،رسالت –2 ةشمار ةنمون

شهريور  11، عباس درويش توانگر ،اصالحات اقتصادی ،رسالت، 3نمونة شمارة 

1381 
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 7، محمدكاظم انبارلويی ،يكصدمین سال قانونگذاری ،رسالت ،4نمونة شمارة 

 1385خرداد 

 17، صالح اسكندرى ،انتخابات و حقوق شهروندی  ،رسالت ، 5نمونة شمارة 

  1386مرداد 

 روزنامۀ ايران

 1380خرداد  18 – محمد نوری ،نگاه انسان امروز ،ايران  ،1نمونة شمارة 

 1381آذر  21 ،دمصطفی تاج زادهسی ،پاسخگويی –ايران ، 2نمونة شمارة 

 1381دی  11 ،بدون نام ،قدرت، ثروت، معرفت ،ايران  ،3 نمونة شمارة

خرداد  25 ،بدون نام ،های عالج ساخت سیاسینسخه ،ايران ،4نمونة شمارة 

1382 

 1382آذر  19 ،جواددلیری ،هاای حاكمیتمرزهای شیشه ،ايران  ،5نمونة شمارة 

 روزنامۀ اعتماد

 1381مرداد  16 ،يادداشت سردبیر)بهزادی( ،اعتماد ،1نمونة شمارة 

 1385آذر  23 ،رئو  پیشدار ،«برنامه»باز هم جای خالی  ،اعتماد ،2نمونة شمارة 

 23 ،حسین انصاری راد ،آزادی بیان و قانون اساسی ،اعتماد ،3نمونة شمارة 

 1386ارديبهشت 

 ، 1386مرداد  28 ،معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه ،اعتماد ، 4نمونة شمارة 

 دكتر ابراهیم يزدی

 1386بهمن  9، مصطفی معین ،شد كه ...پیش بینی می ،اعتماد، 5نمونة شمارة 

 روزنامۀ شرق

 1382بهمن  8، محمد قوچانی ،مدرنها متحد شويد ،شرق ،1نمونة شمارة 

مرداد  18 ،اصغر سید آبادی علی ،لغو مجازات توقیف ،شرق  ،2نمونة شمارة 

1383 
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سید مصطفی  ،دفاع از حاكمیت يگانه و دموكراتیک ،شرق  ،3نمونة شمارة 

  1383اسفند  18، زادهتاج

 10 ،مصطفی معین ،سنديكا و حقوق شهروندی كارگران ،شرق ،4نمونة شمارة 

 1384دی 

 1385شهريور  8، رامین رادنیا ،دولت و ركن چهارم ،شرق ،5نمونة شمارة 

 روزنامۀ آفتاب يزد 

خرداد  23، ناصرالدين قاضی زاده ،مردم و انتخابات ،آفتاب يزد ،1 نمونة شمارة

1380 

حمید قاسمی ، احساس رضايت يا عدم رضايت ،آفتاب يزد ،2نمونة شمارة 

 1380مرداد  10، آبادفی 

 8، سید مجتبی واحدی ،انتخابات حق يا تكلیف! ،آفتاب يزد ،3نمونة شمارة 

 1382بهمن 

مرداد ماه  9، بدون امضا ،بی توجهی به آرای اكثريت ،آفتاب يزد ،4نمونة شمارة 

1384 

 14، بدون امضا ،انتقاد پذيری شرط اتحاد ملی ،آفتاب يزد ، 5نمونة شمارة 

 1386فروردين 
 

 


