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مقدمه
هایسیاسیدرکشوررانشانمیدهد.

انتخاباتعرصهایاستکهمیزاناقبالورواجگفتمان
دردورههایانتخاباتگذشتهایران،نوعیمبارزهگفتمانیجریانداشتهاستوفضایسیاسیو
اجتماعیمتحولجامعهایران،نوساندرمطالباتوگرایشهایمردم،تغییردرفضایسیاسیجهانی
وبهخصوصقضاوتوبرداشتمردمازگفتمانسیاسیحاکمبهپیروزییکگفتمانوبهحاشیه
رفتنگفتمانهایرقیبمنجرمیشدهاستودرنهایت،الگویگفتمانیپیروز،انباشتهایازمفاهیم
تازه،مرزبندیجدیدوترسیمکنندهافقهایتازهفرهنگی،اجتماعیوسیاسیخوهدبود.باانتخابات
یازدهمریاستجمهوریوپیروزیحسنروحانی،پرسشهایزیادیدربارهچگونگیپیروزی
گفتماناعتدالمطرحشد.اینمقالهدرصدداستبهتحلیلچگونگیپیروزیگفتمانیبپردازدکه
روحانی بازنمای آن بود .همچنین فضای سیاسی منتهی به انتخابات دوره یازدهم ،تمایالت و
مطالبات مردم در فضای حاکم بر تبلیغات دوره یازدهم و تبیین رقابتهای انتخاباتی ریاست
جمهوریدورهیازدهمباروشتحلیلگفتمانازدیگراهدافاینپژوهشمحسوبمیشود.


تحلیل گفتمان الکال و موف
درسالهایاخیر،نظریهگفتماندرحوزههایمختلفعلومانسانیکاربردوسیعیداشتهاست.
شایدبتوانمهمتریندلیلرشدایننظریهرانارضایتیازپوزیتیویسم،بهخصوصدررشتههایعلوم
سیاسیوجامعهشناسیدانست.رشدایننظریه،همچنینتحت تأثیرچرخش زبانیدردهه 7311و
نظریههای هرمنوتیک و انتقادی و پساساختارگرایی در دهههای 7311و  7311قرار داشته است
الکالوموفازجملهنظریهپردازاننظریهگفتمانهستندکهازسنتهای

(حسینیزاده.)715:7919،
نظری مختلفی برای طرح و تدوین نظریه خود بهره بردهاند .بهرهگیری از این سنتهای نظری
گوناگون،باعثقرائتهایمتفاوتیازایننظریهشدهاست.برخیبهمانندهوارث،الکالوموفهرا
«پسامارکسیست» ( )Howarth, 2000: 101معرفی میکند« .پسامارکسیستهای سوسیالیست عنوان
دیگریاستکهتوسطگیبینزوریمربهایندونظریهپردازدادهشدهاست(گیبینزوریمر:7914،

).البته،همانطورکهیورگنسنوفیلیپسعنوانمیکنند،الکالوموفهدوسنتنظریمارکسیسم

29
وساختارگراییرادرچارچوبنظریهپساساختارگراترکیبنمودند(یورگنسنوفیلیپس:7913،
 )24و با درهم آمیختن این سنتهای نظری ،نظریه گفتمانی را پروراندند که تمام عرصههای
اجتماعیرادربرمیگیرد .
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الکالوموفدرطرحنظریخودتالشدارندنشاندهندچگونهگفتمانهامعناینشانههارا
،آنهامنظومهایازمفاهیمرادرنظریهگفتمانخودطرحمیکنندکه

تثبیتمیکنند.برایناساس

ابزاریکارآمدبرایفهمکشمکشگفتمانهابرسرتثبیتمعنا،درتمامیسطوحامراجتماعی،را
صورتبندی شده بهوسیله این دو

در اختیار تحلیلگران گفتمان قرار میدهد .منظومه مفهومی 
نظریهپرداز،امکانفهمچگونگیتکوینگفتمانرافراهممیکند.گستردگیو ابهام درمفهوم

گفتمانبهارائهتعاریفمختلفازآنمنجرشدهاست.فوکودرکتاب«دیرینهشناسیدانش»در
صورتبندی گفتمانی

مجموعهایازاحکام راتا زمانی که متعلق به

تعریفگفتمانمیگوید«:

مشترکیباشند؛گفتمانمینامیم.گفتمانمتشکلازتعدادمحدودیازاحکاماستکهمیتوان

برای آنها مجموعهای از شرایط وجودی را تعریف کرد (1989: 117

 .)Foucault,در دیدگاه

گفتمانعبارتاستازبهکارگیریزبان بهمنزلهاموراجتماعیوبنابراین،اینتحلیل

فرکالف «
گفتمان ،تجزیه و تحلیل و کیفیت کارکرد متن در بستر اجتماعی و فرهنگی آن است»
گونهتعریفمیکند«:گفتمانهمصورتی

(.)Fairclough, 1995: 7وندایک نیزگفتمانرا  
این
خاصازکاربردزباناستوهمصورتیخاصازتعاملاجتماعی؛گفتمانیکرویدادارتباطی
کاملدریکوضعیتاجتماعیاست»(.)Van dijk, 1989: 166
همچنینالکالوموفمفهومگفتمانخودراازفوکووامگرفتهاند.گفتماندراینجانظام

معنایىبزرگتراززباناستوهرگفتمانبخشهایىازحوزهاجتماعرادرسیطرهخودگرفتهو
بهواسطه در اختیار گرفتن ذهن سوژهها ،به گفتارها و رفتارهاى فردى و اجتماعى آنها شکل
مىدهد .الکال و موف همچنین مفهوم قدرت فوکو را نیز وارد نظریه گفتمان خود کردند و

رسدآنهابهجای«حکم»فوکو

ترتیب،بهگفتماننیرویىپیشرانندهبخشیدند؛امابهنظرمى

به 
این
از«نشانه»سوسوربراىتوضیحساختارگفتماناستفادهکردند؛بنابراینگفتمانازنظرالکالو
موف نه مجموعهاى از احکام ،بلکه مجموعهاى از نشانههاست .مفهوم صورتبندی گفتمانى
مفصلبندى» در نظریه گفتمان الکال و موف است؛ چراکه

فوکو نیز قابل قیاس با مفهوم «
هاباهمجوشمىخورندویکنظاممعنایىرا

مفصلبندیفرآیندىاستکهبهواسطهآن،نشانه

شکل مىدهند (هوارث .)715 :7911 ،همین جابهجایی بهظاهر کوچک و استفاده از «نشانه»
پذیریفوقالعادهایبخشیدهاست.


،بهایننظریهانعطاف
بهجای«حکم»
از نظر الکالو موف ،هرعمل وپدیدهاىبراى معنادار شدن باید گفتمانىباشد .فعالیتها و
هاوقتىقابلفهممىشوندکهدرقالبگفتمانىخاصقرارگیرند.هیچ چیزیبهخودیخود

پدیده
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ههویتشراازگفتمانىکهدرآنقرارگرفتهاستکسبمىکند(الکال،

داراىهویتنیست،بلک
مىگوید :برداشتى که الکال و موف از گفتمان دارند مؤید
 .)51 :7913همانطور که هوارث  
شخصیترابطهاى 7هویتاست.معناىاجتماعىکلمات،گفتارها،اعمالونهادهاراباتوجهبهبافت
کلىاىکهاینهاخودبخشىازآنهستندمىتوانفهمید.هرمعنایىراتنهاباتوجهبهعملکلىاىکه
درحالوقوعاستوهرعملىراباتوجهبهگفتمانخاصى[کهآنعملدرآنقراردارد]،باید
شناخت(هوارث.)715:7911،دراینصورت،جهاناجتماعیتنهادرقالبگفتمان،فهمیدنیاستو
خارج از قلمرو گفتمان هیچ حقیقت بنیادین و فهمشدنی وجود ندارد .این ،گفتمانها هستند که
گزارههایدرستونادرستراتولیدمیکنندوعامالناجتماعیراوامیدارندتابراساساینگزارهها
تریننظریهاینحوزه
عملکنند.درنهایت،بایدگفتنظریهالکالوموفدرزمینهگفتمان،کاربردی 
کند،تسری

هایگفتمانیمتمایز می

است؛زیرا«آنچهتحلیلگفتمانیالکالوموفراازسایرنظریه
گفتمانازحوزهفرهنگوفلسفهبـهجامعهوسیاستاست»(حسینیزاده .)734:7919،
د.
نام دار 
کـلیت ساختاردهی شدهای کـه از عمل مفصلبندی حاصل میشود ،گفتمان  
گفتمانها از مجموعهای از اصطالحات تشکیل میشوند که به شـیوهای مـعنادار بههم مرتبط
شدهاند .در واقع ،گفتمانها صورتبندی مـجموعهای نظیر کـدها ،اشـیا و افراد هستند کـه

شوندوهویتخویشرادربرابرمجموعهایازغیریتهابه

پیـرامونیکدالکلیدیجایابیمی

معناو
؛بنابراین 

هاتصوروفـهممـاازواقـعیتوجهانراشکلمی 
دهند.


آورند.گفتمان
دست 
می

منظر تمام
فهمانـسانازواقـعیتهـموارهگـفتمانیولذانـسبیاسـت.همچنینگفتمانازاین  
قلمروزندگیاجتماعیرادربرمیگیرد( .)Laclau and Mouffe, 2002: 139



مفاهیم اصلی تحلیل گفتمان
تحلیلگفتمانمتشکلازشمارزیادیمفاهیممتکثروالبتهدرهمپیچیدهاست.مفاهیمواقعدر

هممرتبطاندکهفهمدقیقشاکلهنظریهگفتمانونیزسایرمفاهیمپیرامونیبهفهم

ایننظریهبه
هاییدارند،ارتباطیشبکهایوزنجیروار

آنهامنوطاست.هرچنداینمفاهیموجوهوپیچیدگی

باهمداشتهودارند.سعیمابرایناستکهمفاهیمعمدهویاریدهندهدرفهمکلینظریه الکالو
موف،طرحوازذکرسایرمفاهیمجانبیاجتنابشود.
دال و مدلول :دالها ،اشخاص ،مفاهیم ،عبارت و نمادهای انتزاعی و حقیقی هستند که در
1. Relational
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چارچوب گفتمانی خاص ،بر معانی خاص داللت میکنند (بهرامپور .)791 :7913 ،در عمل
مفصلبندی،تبدیلعناصربهدقیقهازطریقتثبیتنسبیمعناحول«دال مرکزی »1میسرمیشود.این

مفهومراالکالوموفازالکانوامگرفتهاند.دالمرکزى،نشانهایاستکهسایرنشانههاحولآن

ایمـنسجماستودالبرتر،هستهمرکزیآن
گفتمان،منظومه 

نظممیگیرندومفصلبندیمیشوند.
ونیروی جاذبه هسته(دال)مرکزی ،سایرنشانهها را جذبمیکند(خلجی .)24 :7911،همچنین
دالهایدیگرمعنایخودراازارتباطبادالمرکزیاخذمیکنند.درواقع،گفتمانهایرقیبتالش
کننددرکشمکشیدنبالهدارمعنای«دالهایشناور»راحولدالمرکزیگفتمانشانتثبیتکنندو

می
بهشیوهخاصخودشانمعنابخشند(.)Jorgenson, 2008: 28هرگفتمانبرمبنایساختارنظاممعنایی
هایدیگررابهحاشیهمیراند.


سازدومدلول
خـود،مدلولسـازگاربـاایننظاممعناییرابرجستهمی
الکال و موف ،کلیه حالتهای ممکن و «اضافه معنایی» 5را که گفتمان طرد میکند و به حاشیه
میراند«،گفتمانگونگی»مینامند(الکالوموف.)715:7935،حوزهگفتمانگونگیعبارتاستاز
محفظهایازمعانىاضافهوبالقوهدربیرونازمنظومهگفتمانىخاصکهتوسطآنطردشدهاندواز
طرفدیگر،موادخامىبراىمفصلبندیهایجدیدمهیا میکنند(مقدمی .)717:7931،


4

خصومت 3و غیریت
فهم نظریه گفتمان بدون فهم مفاهیم «خصومت و غیریت» ناممکن است .خصومت در
قتیبودنوتصادفیبودننهاییپدیدههاوگفتمانهااشاره

نظریه الکال و موف بهامکانیومو
دارد.اگرخصومتهموارهوجودیکگفتمانراتهدیدمیکندوآنرادرمعرضفروپاشیقرار
هاخصلتیامکانیوموقتیدارندوهیچگاهتثبیتنمیشوند .همچنین

میدهد،پسهمهگفتمان

گیرند.هویتیابییـکگـفتمان،صرفاً


وتبایکدیگرشکلمی
هااساساًدرضدیتوتفا
گفتمان 
پذیراست.هویتتمامیگفتمانها،مشروطبهوجودغیر


هایدیگرامکان

درتعارضباگفتمان
است .از اینرو گفتمانها همواره در برابر خود ،غـیریتسازی میکنند .در نظریه گفتمان
کندواقعیتراآنگونهکه


کههرگفتمانیتالشمی
؛بهطوری
غیریتسازییعنیمبارزهبرسرمعنا 
)ودراینشرایطاستکهمیانگفتمانهابرای

خودمیخواهدبیاننماید(عضدانلو54:7911،
تثبیتمواضعخودشانبایکدیگردچارتعارضوخصومتمیشوند .

1. Nodal Point
2. Surplus of Meaning
3. Antagonism
4. Otherness

131

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالهفتم،شماره،52تابستان(79پیاپی)22

فصلنامه


زنجیره همارزیو تفاوت :الکالوموفدرنظریهخود برای توضیح اینکهگفتمانچگونه
بهرهمیبرند.گفتمان،نخستبر

همارزیوتفاوت»
هویتجمعیرامیسازد،ازدومفهومزنجیره« 

هایمشابهکنارهمقرارمیدهد.عنصردوم،


هاوشخصیت
اساسزنجیرههمارزی،افرادراباویژگی
بهافرادنشانمیدهدچهکسانینیستندو

بُعدسلبییازنجیرهتفاوتهاستکهبراساسآن،گفتمان
هاییقراردارند.درواقع،گفتمانبااستفادهاززنجیرههمارزیتالشمیکند

درتقابلباچههویت
هایدرونیگروهراکمرنگکندوازطرفدیگر،بابهرهگیریاززنجیرهتفاوتهابـر

تفاوت
تأکید میکند و هویت خود را در مقابل
تمایزات و مرزهای موجود مـیان نـیروهای موجود  
هویتهایمنفیدیگریقراردهدکهبهنظرمیرسدتهدیدکنندهآنهاست( .)De-Vos, 2003: 165


سلطه و هژمونی گفتمان
تااینجاسعیشدمفاهیماصلینظریهمعناییالکالوموفرابهصورتمختصرتشریحشود؛
به این صورت که هر گفتمان برای هژمونیک شدن در اجتماع ،ابتدا باید یک نظام معنایی با
ترکیبیازمفاهیمارائهدهدتابتواندبهاقبالعمومیبرسد.درحقیقتمفصلبندیگفتمانهاو

دالمرکزی،بُرداری از نیازها وخألهای یک جامعهاستکه گفتمانهاباطرحآن درقالب
مفصلبندیسعیدرپاسخبهمشکالتورفعآندرگفتمانخودشاندارند.پسازاینمرحله

(طرحنظریهمعنایی)بایدچگونگیهژمونیکشدنوغلبهیکگفتمانبررقبارابررسیوتبیین
نمود .بهعبارت دیگر ،در جامعه و اجتماع گفتمانها با استفاده از چه استراتژی و راهبردهایی
گفتمانفراگیروغالبنشاندهندوبهاصطالحعواملهژمونیک

تالشدارندخودشانرابهعنوان

شدنیکگفتماندرتنازعگفتمانیدرجامعهچیست؟برایپاسخبهاینسؤالازنظریهاجتماعی
الکالوموف(تبیینچگونگیهژمونیکشدنیکگفتماندرجامعه)استفادهخواهیمکرد .
هژمونی :1مفهوم هژمونی در تبیین نظریه گفتمانی الکال و موف از اهمیت فوقالعادهای
برخورداراست.هژمونیدرنگاه گرامشی ناشیازقدرتاقناعطبقاتمحکومتوسططبقهحاکم
و در راستای منافع آنها است (سلطانی .)15-19 :7914 ،اما در رویکرد الکال ،هژمونی در
معنایبسیارعامتریازهژمونی

سرتاسرجامعهوجودداردوباآندرهمتنیدهاست .الکال و موف

بهکارمیبرند .اینمفهومناظربهایناستکهدرساحتسیاستو

رادرمقایسهبا گرامشی
اجتماعچهکسیبرتراست.بهعبارت دیگر،کدامنیرویسیاسیدربارهشکلهایمسلطرفتاری
1. Hegemony
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درجامعهتصمیمخواهدگرفت (مارشواستوکر.)513:7911،اگرافکارعمومیمعناییرابرای
یکدالهرچندموقتبپذیرند،درآنصورت،آندالهژمونیمیشود.هژمونیشدندالهای

دیگربهمعنایهژمونیشدنکلنظاممعناییونهایتاًگفتمانوهویتآنمیشود.تثبیتموقت
هویتهامهمترینکارویژههژمونیاست.ازدیگرکارکردهایهژمونی،جایگزینیسلطهبهجای

زوروعادیوطبیعیجلوهدادنقدرتومطابقحقیقتنشاندادنآنباواقعاست .
اسطورهسازی(وجهاستعاری):بهنظرالکالوبرایبازنماییوتبیینیکفضایاجتماعیبه

ایجاد فضایی نیاز است که بهناچار وجهی استعارهای و اسطورهای دارد؛ در حقیقت گفتمانی
حوزهاسطورهایازسوی

میتواندبهشرایطظهوروبروزیبرسدکهبتواندبهاسطورهتبدیلشود

آیدوخودرابهعنوانجایگزین


شودوجایگزینساختارموجودبهشمارمی

هاساختهمی
سوژه
منطقیگفتمانساختاریمسلط،مطرحمیسازدودربرابرآننوعیفضایآرمانیرابازنمایی

هایدیگرتصویرروشنیازآیندهحضورخویشبهسوژههاارائه

.بدینجهت،گفتمان

میکند

میدهندکهدرآنوضع،دیگرخبریازمشکالتنیست.درواقع،گفتمانهابهدنبالرهاییاز

بیقراریوایجادیکعینیتجدیدند( .)Laclau, 1990: 16



عوامل هژمونیک شدن گفتمان
برپایهنظریهالکالوموف،چهارعاملبرایموفقیتگفتماندرکسبموقعیتهژمونیک
ضرورتدارد.اینچهارعاملعبارتنداز:عامالنسیاسی،طردوبرجستهسازی،دسترسیواعتبار 



مدل چگونگی هژمونیک شدن گفتمان
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الف -سوژگی سیاسی 1یا عامالن سیاسی

ینمفهومبهشیوههاییاشارهداردکهافرادبهعنوانعامالناجتماعیعملمیکنند.درنظریه
آلتوسر و ساختارگرایان سوژه از هیچ اختیار و استقاللی برخوردار نیست و مقهور ساختارها و
گفتمانهاست؛ اما در نظریه الکال و موف سوژه در شرایط خاص از نوعی استقالل و اختیار
برخورداراست.بهنظرالکالاینمفهومبهحلمشکلدیرینساختارکارگزاردرعلوماجتماعی
کمک میکند .الکال میگوید به دلیل اینکه گفتمانها و ساختارها هیچگاه تثبیت نمیشوند و
هموارهنوعیتزلزلوبحراندرآنهاوجودداردوبهدلیلامکانیبودنوتصادفیبودنگفتمانهاو
جوامعیکهایجادمیکنند،میتوانیمشاهدظهورسوژهسیاسیباشیم.زمانیکهیکگفتماندچار
شودونمیتواندبهعامالناجتماعیهویتاعطاکند،امکانظهورسوژهسیاسیفراهم

تزلزلمی
میگردد.دراینجاافرادبهعنوانرهبرانوسیاستمدارانومتفکرانبزرگدرنقشسوژهظاهر

عنوانعاملسیاسی یاکارگزاردستبهعملسیاسی


).سوژهبه
میشوند(حسینیزاده739:7914:
میزندوهژمونیگفتمانحاکمرابهچالشطلبیده،نظمموردنظرخویشرابرجامعهوگفتمان

سازد.دراینموقعیتسوژهبرایگفتمانتصمیمسازیمیکنندوخالقیتونوآوریو

حاکممی
هاموجبظهورگفتمانوهژمونیآنمیشود(کسرایی .)921:7911،


ازیسوژه
اسطورهس

ب -برجستهسازی و حاشیهرانی

2

هابهواسطهفرایندهایبرجستهسازیسعیمیکنندنقاطقوتخودرابرجستهکردهو
گفتمان 
بابهحاشیهراندنکاستیهایشان،خألهاوضعفهایشانرابپوشانند؛همچنیندرفرایندیوارونه،
نقاط قوت و برتری رقبا را به حاشیه برانند و نقاط ضعف آنها را برجسته سازند .بنابراین،
مکانیسمهایبرجستهسازیوحاشیهرانی،شیوهایبرایتقویتخودوبهحاشیهراندندیگری
هابابهرهگیریازهمیندوشیوهاستکهبامعنادهیخاصبهنشانههاواجماع

است.گفتمان
سازی ،میتوانند مدلول خاصی را به دال مرکزی بچسبانند و آن را هژمونیک کنند و تالش
باطردوشالودهشکنیدالمرکزیگفتمانرقیب،هژمونیاشرابشکنند .

میکنندتا



پ -دسترسی

3

هاقرارمیدهد،قابلیت


هاییکهامکانهژمونیکشدنرادراختیارگفتمان
یکیازقابلیت
1. Political Subjectivity
2. Exclusion and Foregrounding
3. Availability
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دسترسیآناست.دردسترسبودن،عبارتاستازوجودگفتماندرعرصهاجتماعیوقابلیت
وموقعیتیکههیچگـفتمان

دسترسیمردمبهآن.بهعبارتدیگر،یعنیدردسترسبودندرزمینه

عنوانجایگزینواقعیهژمونیکنشانندادهاست( .)Laclau, 1990: 60
خودرابه 

دیـگری



ت -اعتبار

1

یعنیاصولپیشنهادیگفتماننبایدبااصولبنیادینجامعهناسازگارباشد .بهعبارت دیگر،
قابلیتاعتباریعنیصورتبندی گفتمانبایدمنطبقبر خواستها،ذهنیتهاوآرزویاکثریت

جامعهبودهوازایننظربرایآنهاقابلفهمودرکباشد.دراینصورت،هرچهسازمانجامعهیا

وبیقرارتربـاشد،اصولاساسیآنبیشترپراکندهوشکستهشدهاست.بنابراین،
تر  
بحرانی 

گروه 

در
اگراصولیماندهباشدکهگروهرامنسجمومشخصسازدگفتمانهانمیتوانندباآنهااز  

ستیزدرآیند(حسینیزاده .)515:7919،


کاربست روش
جهتتحققاهدافوپاسخبهسؤالپژوهش،نظریهگفتمانالکالوموفمتناسبباموضوعو
ایوهمانطورکهدرقسمتهایپیشین


شود.براساسچنینمالحظه

بهاقتضایآنبهکاربستهمی
دررابطهبادوبخشنظریهالکالوموف،یعنی«نظریهمعنا»و«نظریهاجتماعی»آنهاگفتهشد،نظریه
آنهادررابطهبامعنا،برایتوصیفنظاممعناییحاکمبرگفتمانهاینامزدهایریاستجمهوریدر
عرصهانتخاباتیبهکارخواهدرفت.ازنظریهاجتماعیایندو،برایتبیینرقابتهژمونیکمیان
گفتمان اعتدال به نمایندگی حسن روحانی و گفتمانهای رقیب و چرایی هژمونیک شدن این
میشودعناصرو
میشود.بااستفادهازنظریهالکالوموفدررابطهبامعنا،سعی 
گفتمانبهرهگرفته 
بندیوشکلگیرینظاممعناییگفتمانتوصیفشود .


دقایقگفتماناعتدالشناساییونحوهمفصل
کارگیرینظریهاجتماعیالکالوموف،اینامکانرابهمامیدهدتارقابتگفتمانهای

به
کاندیداهابرایهژمونیکشدندرعرصهانتخاباتیراتبیینکنیم.درواقع،مطابقنظریهاجتماعی
الکال و موف در تحلیل گفتمان ،گفتمانهای رقیب تالش میکنند «اسطورههای» خود را به
«تصوراجتماعی»تبدیلنمایندوازاینطریق،منزلتیهژمونیکیابند.برایتبیینهژمونیکشدن
گفتماناعتدالدرعرصهانتخاباتیازچهارمفهوم«سوژگیسیاسی»«،دسترسی»«،اعتبار»و«طرد
1. Credibility
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وبرجستهسازی»درنزدالکالوموفاستفادهمیشودودرنهایت،موفقیتگفتمانپیروزبررسی
خواهدشد .

تحلیل چگونگی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری دوره
یازدهم
زمینه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ظهور گفتمان اعتدال در وضعیتی رخ داد که گفتمان
محوربانمایندگیمحموداحمدینژاد


حاکمبرجمهوریاسالمیایرانگفتماناصولگرایعدالت
پیروزیمحموداحمدینژاددرانتخاباتسال  14وتداومآندرسال ، 11تاریخگـفتمان

بود.با
گونهایکهگـفتمان
حاکمبرجمهوریاسـالمیایراننـیزدستخوشتـغییروتـحولدرونـیشد؛به 

گراییعدالتمحورداد.


رابهاصول
طلبیجایخود


ساالریااصالح
چپمدرنیاصلحگراییمردم

مفصلبندیومعنایابیمفاهیمو عناصرگفتمانیدرگفتماناصولگراییحولنقطۀکانونییادال

متعالی«عدالت»صورتگرفت.اینگفتماندارایدالهاییمانند«مهرورزی»و«پیشرفتوتـعالی
استکهبرحولمحوردالمرکزیمفصلبندیشدند؛بنابراین،

خدمترسانی»

مـادیومعنوی»و«
هوریاسالمیایراندرچارچوبگفتماناصولگرایی،عدالتطلبی

محورومبنایسیاستهایجم
گستریدرعرصۀداخلیوبینالمللیاستونشانههاییچونوالیتفقیهواستکبارستیزی


وعدالت
وماهیتفراملیانقالباسالمیدرنظاممعناییاینگفتمانبهچشممیخورد(دهقانیفیروزآبادی
ورادفر .)797:7911،
عالوهبروضعیتنابسامانگفتمانحاکمبرکشور،شرایطوویژگیهایدیگریوجودداشت
که بر پیچیدگیها و اهمیت انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و ظهور گفتمان اعتدال
میافزود؛ازجملهاینویژگیهابشرحذیلمیباشند :

وشکافوبیاعتمادیطیفیاز

برگزاریاولیندورهازانتخاباتپسازوقایعسال  7911
جامعهنسبتبهنظامجمهوریاسالمیایران؛ 
هایمعاندماهوارهایوشبکههایاجتماعی،

طرحریزیپروژهتحریمانتخاباتازسویشبکه

قبلازانتخاباتیازدهمریاستجمهوریباعناوینانتخاباتصوریومهندسیشده،انتخابات
بدونرقابتوغیردموکراتیک،حمایتنظامازکاندیدخاصوحذفجریانمنتقد(بروجردیو
دهقان)737:7935،؛ 
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تالش جریان اصالحطلب برای احیا و بازیابی قدرت گذشته خود پس از وقایع سال 11
(دارابی)41:7935،؛
تالش دولت دهم برای حفظ جایگاه قدرت و بینتیجه ماندن این تالشها به دلیل رد
صالحیتنامزدمدنظردولت(مشایی)؛
شکلگیری ائتالف در اردوگاه انتخاباتی اصولگرایان به نام ائتالف پیشرفت میان آقایان

والیتیوحدادعادلوقالیباف.
عوامل هژمونیک شدن گفتمان اعتدال
چراگفتماناعتدالدرمیانگفتمانهایرقیبدرعرصهانتخاباتتوانستهژمونیکشود؟با

مبناقراردادننظریهگفتمانالکالوموف،بهنظرمیرسدکهگفتماناعتدالبهدلیلداشتنقابلیت
سازیوحاشیهرانی»«،ایفاینقشسوژگیسیاسی»«،دردسترسبودن»


رویهبرجسته
بهکارگیری«
و«اعتبار»درتنازعگفتمانیباگفتمانرقیبتوانستهژمونیکشود.گفتماناعتدال،پسازآنکه
تکوینیافت،اسطورههایخودرابهتصوراجتماعیبدلکردوهژمونیکشد.درادامهبااشاره
کارگیریاینچهارعنصرهژمونیکسازاز

بهتالشاینگفتمانبرایاسطورهسازی،چگونگیبه

سویگفتماناعتدالبرایدستیابیبهتسلطسیاسیبررسیمیشود .

حاشیهرانی و برجستهسازی
هابهواسطهفرایندهایبرجستهسازسعیمیکنندنقاطقوتخودرابرجستهکردهوبا
گفتمان 
هایشان،خألهاوضعفهایشانرابپوشانند؛همچنیندرفرایندیوارونه،

بهحاشیهراندنکاستی
نقاط قوت و برتری رقبا را به حاشیه برانند و نقاط ضعف آنها را برجسته سازند؛ بنابراین
هایطردوبرجستهسازی،شیوهایبرایتقویتخودوبهحاشیهراندندیگریهستند.

مکانیسم
هاواجماعسازی،


گیریازهمیندوشیوهاستکهبامعنادهیخاصبهنشانه

هابابهره
گفتمان
میتوانندمدلولخاصیرابهدالمرکزیبچسبانندوآنراهژمونیککنندوبا طردوشالوده

شکنیِدالمرکزیگفتمانرقیبتالشدارندهژمونیاشرابشکنند.گفتماناعتدال،بااستفادهاز
ابزارهایزبانیطردوبرجستهسازیمانندتبلیغات،رسانهها،مناظرههاوبرنامههایدیگرصداوسیما

سعیدربرجستهسازیخودوبهحاشیهراندنسایرگفتمانهاباألخصگفتمانمسلطداشت.اهم
اینشیوههاعبارتنداز :
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برجستهسازی:درمتونوگفتارهایمتعدد،گفتماناعتدالتالشکردتادالمرکزیخودرا
برجستهکندوآنراعمومیتبخشد.برایاینمنظوراینگفتماندرعرصههایسیاستخارجی
زوکارهایاقناعسازیزیرمتمرکزشد :

وداخلی،اقتصادی،فرهنگیواجتماعیبرسا
الف -عرصهسیاستخارجیدرانتخابات 35یکیازمهمترینمصادیقحلنزاعوتنشدر
کرندبابرجستهسازیدقایقبامحوریت

میانگفتمانهابود.دراینراستا،تمامینامزدهاسعیمی
دالمرکزی ،گفتمانهای دیگر رابه حاشیهبرانند .گفتماناعتدالباشاخصهاییچونتعامل
سازنده ،اعتمادسازی ،تنشزدایی و آشتی با جهان به دنبال برجستهسازی دال های خود ،یعنی
سازیافکارعمومی،چنینالقامیکردکه


اعتدالوعقالنیت،بود.گفتماناعتدالطیفراینداقناع
مسائلحوزهروابطخارجیمانندتحریمها،پروندههستهای،مذاکرهباامریکاوموارددیگردر

دولتتدبیروامیدحلخواهدشد.ازمحورهایمهمگفتماناعتدالدرحوزهسیاستخارجی
مواردزیرهستند:
اول:خارجکردنکشورازانزوایبینالمللییکیازعمدهمحورهایگفتاریبرجستهسازی

تعاملسازندهدرگفتماناعتدالاست(روحانی،برنامهانتخابایرانی)7935/4/3،؛ 
دوم :رفع تحریمهای بینالمللی و بهبود زندگی و معیشت مردم از طریق شکستن ساختار
واسطهتعاملسازندهومؤثرباجهانازدیگراستراتژیگفتماناعتدالبرایبرجستهسازی

تحریم 
هابه
خوداست(روحانی،برنامهرویکردهاوبرنامههادرشبکهچهارسیما)7935/9/71،؛ 
سوم :تأکید بر حمایت رهبر انقالب از رویکرد هستهای وی در زمان آقای خاتمی و
سازیاعتدالبهعنوانچراغسبزیبرتعاملسازندهباجهان(روحانی،برنامهبادوربینسیما،

برجسته
)7935/9/1؛ 
چهارم :پیگیری موضع تنشزدایی با قدرتهای بزرگ ،بویژه ایاالت متحده ،بهعنوان
ها،بهعنوانمنطقیترینراهبرایحلمسائلسیاستخارجی(روحانی،دانشگاه
کدخدایاروپایی 
صنعتیشریف)7935/5/59،؛ 
پنجم :برجستهسازی گفتمان هستهای خود از طریق تأکید بر حل مسئله هستهای از راه
همکاری و مذاکره با غرب بهجای پیگیری سیاستهای هزینهساز و ماجراجویانه (روحانی،
گفتوگودرشبکهخبر)7935/9/79،؛ 

ششم:توازنبخشیمیانحقوتکلیفدرسیاستخارجیوحفاظتازمنافعملیازطریق

اعتمادسازی و تنشزدایی با جهان در استراتژی برجسته گفتمان اعتدال جایگاه ویژهای دارد
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آهندوستارومیه)7935/9/51،؛ 
(روحانی،ورزشگاه 
هفتم:بازیابیعزتمردمایراندرروابطبینالمللازدیگرمواردبرجستهگفتماناعتدالبود .


ب-عرصهاقتصادییکیدیگرازعرصههاییبودکهگفتمانهادرصددبودندآنرادرنظام
معنایی خود برجسته کنند .وضعیت بیثبات اقتصادی قبل از انتخابات و سیاستهای غلط
اقتصادی،موجبنارضایتیجامعهازدولتقبلشد؛بنابراینطبیعیبودکهتمامینامزدهابرای
اقبالعمومیودردسترسقراردادنگفتمانخوددرمیانمردم،بهاینمعضلپاسخدهند.در
همینراستا،گفتماناعتدال،بااسطورهسازیوبحرانینشاندادنوضعیتاقتصادیمردم،سعی

کردبابرجستهکردندالهایخود،پاسخمقبولیبهافکارعمومیبدهد .
مفهوم«نجاتاقتصادی»درگفتماناعتدالدرحقیقتنوعیترسیمِوضعیتبدگذشتهو
تحولاقتصادیدرفرصتکوتاهمدت»تصویریآرمانیازآیندهدولتتدبیروامیدرا

مفهوم«
نشانمیداد کهموجببرجستهسازیگفتماناعتدالمیشد.دردایرهنظاممعنایییکگفتمان

واژگانیچونآرامش،ثبات،کنترلودیگرکلماتشایدبتواندهمردیفمفهومنجاتاقتصادی

باشد؛امااینمفهومبهترمیتوانستموجببرجستهشدنوضعیتگذشتهشودوبحرانیبودنآن
راتصویرسازیکندکهدرسخنزیرمشهوداست :
«...همهمابهدنبالتغییروتدبیروامیدهستیم.درستاستکههوابسناجوانمردانهسرد
استومنمیخواهمبهشماجوانانعزیزبگویم،برنامهمننجاتاقتصادکشوراست.اقتصادما
امروزنیازبهنجاتدارد.اوافزود:بیکاری،گرانی،آشفتگی،ناامیدینسبتبهفرداینامشخص
حلاستکهاینکارباتدبیروبرنامهوامیدامکانپذیر

نسلجوان،بهکمکشماغیورمردانقابل
است(روحانی،سالنشهیدافراسیابی .)7935/9/71،
وعدهتحولاقتصادیدرفرصتکوتاهمدت»استراتژیدیگرگفتماناعتدالبرای

همچنین«
دکهسعیدرافزایشمقبولیتوبرجستهسازیاینگفتماندرنگاهافکارعمومی

برجستهسازیبو

دارد(روحانی،برنامهبادوربینسیما .)7935/9/1،
همانطور که بیان شد ،درفراینداسطورهسازیو هژمونیک شدنگفتمان،نماینده گفتمان

تمامتالشخودرابرایجذبمردممیکندوسخنآنهالزوماًبهمعنایقابلیتعملدردوران
قراریوبینظمی


کندنهایتبهرهراازبی
هژمونیگفتماننیست.بهبیاندیگر،گفتمانتالشمی
هایدریکنظاممفصلبندیشده،خودش

موجوددرگفتمانحاکمببردتابابرجستهسازیدال

سازیوبرجستهسازی


عیاسطوره
رابازنماییکند.بدینصورت ،وعدههایآنانبرایآینده نو
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گفتمانمحسوبمیشود .



پ -عرصه اجتماعی و فرهنگی نیز بستر دیگری را برای منازعه گفتمانی فراهم کرد که
موجب شد گفتمانها دررقابتهایانتخاباتی،باراهبردهایمتفاوت ،درجهت ساختن هویت
باطرحمفاهیمیچونقانونگرایی،

خودوغیریتسازیبادیگریتالشکنند.آقایروحانی 

حقوقشهروندی،اخالقمداری،امنیتوآزادیحولمحوراعتدالوعقالنیتدرپیطراحیو

تعریفجدیدیازایننشانههابود.هرچندایننشانههامفاهیمجدیدنبودندوازقبلدرگفتمانها
وجودداشت؛گفتماناعتدالتوانستبابرجستهسازیوترکیبکردنمنظمدرچارچوبیک

بندی،آنهارابهعناصرگفتمانخودتبدیلکند.برخیمحورهایمهمگفتماناعتدالدر


مفصل
حوزهاجتماعیوفرهنگیازاینقرارند :
اول.ازراهبردهایگفتماناعتدالجهتبرجستهسازینظاممعناییخود،استفادهازمفاهیم

یسجمهوربایداجرایقانوناساسی
قانونودفاعازحقوقمردمبود.روحانیباتأکیدبراینکهرئ 
رابهعنوانوظیفهبهدوشبکشد،تصریحمیکند:خیلیمهماستکهرئیس جمهوریکیاز
وظایفشاجراییکردنقانوناساسیاست.ویبهفصلسومقانوناساسیکهبهبیانحقوقملت
اشارهدارد،پرداختوتصریحکرد:ازاصل 73قانوناساسی،حقوقملتبرداشتمیشودکه
ایازحقوقمساویبرخوردارندوقانونازآنهابایدحمایتکند.همچنین

مردمازهرقوموقبیله
دربارهحقوقزنان،جایگاهحفظحیثیت،جانومالمردم،شغلومسکنکهبایدازهرنوع
تعرضیمصونباشدواینیعنیامنیت(اعتماد)37/77/51:؛ 
هایبرجستهسازیدرگفتماناعتدال،معرفیآقایروحانیبهعنوان


دوم.ازدیگراستراتژی
حقوقدانبودکهدرمواردمتعدددرتقابلهایانتخاباتی،ایشانسعیداشتازآناستفادهکند؛

منحقوقخواندهام..،این

منسرهنگنیستم،منیکحقوقدانهستم»،یا«

جملههاییمانند«
درسبهمنآموختکهفرققطعنامهشورایحکامباقطعنامهشورایامنیتویککاغذمعمولی
چیست».درحقیقت،آقایروحانیتالشکردازمقامسوژگیسیاسیخوددربرجستهسازی
گفتماناعتدالبهرهببردودرمقابلگفتمانرقیب،غیریتسازیکند؛ 

برمفاهیمبرابریوعدالت،درجهبندیوتقسیمشهروندانواقوام


م.آقایروحانیباتکیه
سو
واقلیتهارانفیکردهووظیفهدولترااحترامبهحقوقمردموایجادفرصتبرابربرایهمه
داند.همچنینقومیتگراییومساویخواندنهمهاقوامازدیگراستراتژیهایآقایروحانی


می
درانتخاباتبودکهآرایویدربیشتراستانهایمرزیواقلیتهایقومینیزهمینموضوعرا
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تصدیقمیکند؛ 
چهارم.برجستهسازیگفتماناعتدالدرعرصهفرهنگیواجتماعیازطریقتأکیدبر«احیای

اخالقباتشکیلدولتراستگویانودرستکاران»(روحانی،دیداربامردمرشت)7935/9/73،؛ 

پنجم .خارج کردن کشور از فضای امنیتی و ایجاد امنیت واقعی با راهکارهای فرهنگی و
سیاسی در جامعه برای زنان ،در دانشگاه برای دانشجو و استاد و امنیت منطقهای در مرزها با
همکاریاقوام،یکیازعمدهترینمحورهایگفتاریبرجستهسازیدرگفتماناعتدالاست؛ 

ششم .پیگیری موضوع دولت الکترونیکی و آزادی رسانهای جهت شفافسازی ،بهعنوان
منطقیترینراهبرایمبارزهبافساداقتصادی؛ 
هفتم .از دیگر استراتژی گفتمان اعتدال برای برجستهسازی تأکید بر عنصر آزادی همراه
پسوندهاییچوندرچارچوبقانوناساسی،مشروعومسئوالنه،باهدفمدرنونوگرانشان
دادنگفتماناعتدالاست .
طرد و حاشیهرانی:درکناراستراتژیبرجستهسازی،گفتماناعتدالبرایمشروعیتزداییو
هایرقیبتالشمیکردباطردوشالودهشکنیدالهایاینگفتمانها،

بهحاشیهراندنگفتمان
موقعیت هژمونیک خود را تثبیت کند .با تحلیل سخنان آقای روحانی ،رویکرد کلی و جهت
سازیگفتماناعتدالدرتقابلباافراطگراییمشخصمیشود.


رانیوغیریت

اصلیفرایندحاشیه
کهافراط،رقیباصلیاینگفتمانمحسوبمیشود.حسنروحانیدراینچارچوب

بهنحوی
بهغیریتسازیاقدامکندورقیبرابهحاشیه

سعیمیکندبامطرحکردنمفهومافراطوتفریط،

براند:
«منباکارکردنباجناحهاکهاسمشاناصولگراواصالحطلباست،مشکلیندارم.منبا
افراطیونمشکلدارموباآنهاکهدرخطاعتدالنیستند،میانهایندارم.بهخاطرهمینآمدمتا
خط اعتدالراجایگزینخطافراطکنم؛ چراکهخطافراط همیشهبرایمامشکلآفرینبوده
است و اصالً مشکل ،اصولگرا و اصالحطلب نیست ،مشکل افراطیون هستند» (روحانی ،برنامه
گفتوگوباشبکهخبر .)7935/9/79،

باوجوداین ،گفتماناعتدالدرسهساحتدولتو نهادهایملیونظامی و گفتمانهای
رانیرادرپیشگرفت.مهمتریناستراتژیهایزبانیطرددرگفتمانهای

رقیب،راهبردحاش 
یه
اعتدالرادرسهحوزهزیربررسیمیکنیم .
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دولت
درتنازعگفتمانی،سوژگیسیاسیآقایروحانیدرموضعمخالفتباوضعموجودمتبلور
شد .وی در اولین گام حاشیهرانی خاص سیاستهای دولت قبل را نقد کرد؛ بهطوری که در
رانیگامبهگامآقایروحانی

تمامیسخنرانیهایآقایروحانیاینسیاستوجودداشت.حاشیه

سویسیاهنماییوتیرهنشان


قدرزیادبودکهانتقادویبه
وهجمههایویدربرخیاوقاتآن

.درزیربهبرخیازمهمترینمحورهایطردو

دادنوضعیتجامعهدردولتدهمپیشمیرفت
شالودهشکنیگفتماناعتدالنسبتبهگفتماندولتقبلاشارهمیکنیم :

*تأکید بر ضعف مدیریتی به دلیل فقدان شایستهساالری و نخبهگرایی ،خودمحوری،
جاییوبیثباتیدربدنهدولتکهموجبانزوایگفتمانحاکمدرزمینه

مشورتناپذیریوجابه

ادارهدولتبود؛ 
*تأکید بر ضعف پایبندی به قانون در مصادیقی همچونی قانونگریزی و ابالغ نکردنِ
مصوباتمجلس،تغییرمکررقانون،غفلتازاجرایبرخیقانونهاواجرایناقصونادرست

برخیقانونهامانندهدفمندییارانهها؛

*نبودتوازنبینراهبردمقاومتدرشعارسیاسیوعملکرداقتصادیوفقدانبرنامهریزیو
مقاومتدرعرصهاقتصادی؛ 
بهچالشکشیدنعملکرداقتصادیماننددرونگراییاقتصاد،رشدمنفیاقتصادیکشور

*
درصدیدرسندچشمانداز،افزایشتورموبیکاری،کاهشارزشپولملیو

برخالفرشد 1
افزایش نقدینگی (روحانی ،برنامه با دوربین سیما ،)7935/9/1 ،درآمد ارزی زیاد و استفاده
نامطلوبازایندرآمد،شکافطبقاتی،تصمیمگیریهایعجوالنهواقتصاددستوری؛

نامهایودستوری،
هایسیاسیوفرهنگیواقتصادی،فرهنگبخش 

*تمرکزگراییدرعرصه
،نگاهقیممآبانهدولتیدرعرصهاجتماعی؛ 

دخالتبهجایحمایتونظارتدرعرصهفرهنگ
گرایی،قشریگری،افکارموهومو


تأکیدبرعقالنیتدرفهممسائلدینیدرمقابلهباخرافه
*
توجیهمدیرتناکارآمدباناممعصومین(روحانی،مناظرهفرهنگی)7935/9/72،؛ 
ضربهخوردناخالقوفرهنگ،بیاخالقی،افتراوتهمتبهبزرگاننظام،حذفجریانهای

*
مخالف،افشاگری،استبدادرأی،منزویکردنبزرگانواستفادهازمدیرانالیقناشیناکارآمدی
درشیوهمدیریت(ر.ک.روحانی،رادیوایران)7935/9/51،؛ 
*شعارزدگی ،انزواگرایی ،افزایش قطعنامهها و تحریمها ،رفتار شتابزده و تشدید چهره

تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

111

مهوریاسالمیایران،توهممواجههباموضوعهستهایبهجایتکیهبرعقالنیتوتدبیر؛ 

امنیتیج
فقدانآزادیعملرسانههاوامنیتیبودندانشگاهوجامعه؛

*
*تأکید بر سود بردن برخی افراد از تحریمها به بهانه ایستادگی و مقاومت بر سر موضوع
هستهایدرمقابلامریکا،برایبهانزواکشاندنگفتماندولتحاکمدرسطحاجتماعی؛
گراییدرگفتار،درشتگوییدرحوزهسیاستخارجی،


ماجراجوییوتندیوخشونت
*
هایغلطدربارهشورایامنیتوسازمانمللکهنتیجهای

هاوپیشبینی

کاغذپارهخواندنتحریم
جزتحمیلهزینهبهکشورندارد.

سازمانها
*صداوسیما 
همانطور که بیان شد ،استراتژی آقای روحانی در انتخابات ،نمایندگی مخالفت با وضع

موجودبود.ویعالوهبردولتبهنهادهایدیگریچونصداوسیماونیرویانتظامیبهعنوان
نمایندهوضعموجود،معترضبودوسعیداشتبابرجستگیخودبهعنواننمایندهتغییروضع

حضورآقایروحانیدربرنامهگفتوگویویژه

موجود،گفتمانوضعموجودرابهحاشیهبراند.
خبری با اعتراض به صداوسیما ،مجری ،گوشی مجری ،آدم پشت گوشی و همچنین وجود
هاوافتراهابهاشخاصکههمگیبه منزلهنمایندهوضعموجودمتصورمیشدند،موجب


تهمت
شدتاویموقعیتخودرادرمقامنمایندهتغییرشرایطموجودتثبیتکند .

* نیروی انتظامی
ازدیگرنهادهاینمایندهوضعموجود ،نیرویانتظامیاست که مورد هجمهوانتقاد آقای
روحانیقرارمیگرفت.اخالقپلیسیونقضحقوقشهروندیوحریمخصوصیتوسطپلیس

جمعآوری ماهواره) و امنیتی شدن جامعه برای
بامها برای  
(حضور نیروهای انتظامی بر پشت 
جوانان از محورهای اصلی رویکرد حاشیهرانی آقای روحانی بر ضد گفتمان حاکم بر وضع
موجودبود(روحانی،رادیوجوان.)7935/9/57،جملهکلیدی«منسرهنگنیستم»درمناظره
یامنیتیبهشمارمیآید .

معروفپایانینیزازدیگرگزارههایتأثیگذاردرنقدفضا
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نامزدها
تابهحالهرآنچهبیانشد،گفتماناعتدالازاستراتژیحاشیهرانیدربرابرگفتمانحاکمبر

دولت قبل بهره برده است؛ اما در تنازع انتخاباتی لزوماً همه کاندیداها نماینده گفتمان حاکم
محسوب نمیشوند و باید در راهبرد طرد و شالوده شکنی در مقابل گفتمانهای رقیب ،طرح
دیگری نیز داشت .آقای روحانی در رقابت انتخاباتی سعی داشت با شالوده شکنی دالهای
گفتمانآقایانجلیلیوقالیبافورضاییآنهارابهحاشیهبراندوگفتماناعتدالرابرجستهکند .

جلیلی
دالهای گفتمانی آقای جلیلی بیشترین نزدیکی را با گفتمان دولت احمدینژاد داشت و

بهنوعی ،گفتمان دولت قبل را با برخی تفاوتها نمایندگی میکرد .بهاینترتیب ،بخشی از
انتقاداتآقایروحانیبهدولتقبل،بهطورطبیعیدرطردوحاشیهراندنگفتمانآقایجلیلی
نقشمهمیداشت.ازمهمترینمحورهایاستراتژیگفتماناعتدالبرایبهحاشیهراندنآقای
میباشند :
جلیلیمواردزیر 
اول .با توجه به اینکه رویکرد اصلی در غیریتسازی گفتمان اعتدال ،مبارزه با افراطگرایی
است،آقایروحانیسعیداشتیکیازمصادیقافراطراآقایجلیلینشانکند.همچنینویدر
پاسخبهحامیانجلیلیکهگفتمان اعتدالراجریانتردیدوسازشمعرفیمیکردند،سعیداشت
آنهارابهنوعیافراطیوتندرومعرفیکند(روحانی،مسجدجامعگلشنگرگان.)7935/9/55،

عالوهبراین،ویدرمناظرهفرهنگیدرتقابلآشکارباآقایجلیلیتالشمیکندباسخنانخود

ویرافردی تندرووبا فکربستهوداشتنتوهم توطئهبهافکار عمومیمعرفی کند.وی چنین
میگوید :

پرسماعتقادایشانچیست؟چونبرخیهادایرهخودیراآنچنانتنگ


ازآقایجلیلیمی
«
می کنندکهتعدادوگروهخاصوعددخاصکهباالنیست،هرکسمثلخودشانفکرنکندرا

اینفکررامیگویندطراحیاستعماروصهیونیسمبود.

محکومکردهوحاصلتوطئهمیدانند؛ 

میگویند نمیتوانیم با دنیا تعامل کنیم و دنبال حذف و کنارهگیری از سطح جهان هستند»

(روحانی،مناظرهفرهنگی .)7935/9/72،
دوم.ازدیگرحوزههاییکهآقایروحانیقصدطردوشالودهشکنیگفتمانآقایجلیلیرا

هاوپروندههستهایاست.باتوجهبهاینکهرفعتحریمهااز

دارد،مسئلهسیاستخارجیوتحریم
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عناصرمهم گفتمانعقالنیتو اعتدالبود،آقایروحانیبامقصرنشاندادن آقای جلیلیدر
موضوعهستهای،درجایگاهدبیرشورایعالیامنیتملیومسئولارشدتیممذاکرهکنندهدر

دولت قبل،شالودهشکنیدالمقاومتدرگفتمانرقیبوناکارآمدنشاندادنآندرعرصه
سیاستخارجیرا دنبالکردهاست.ازجملهمصادیقپیگیریاستراتژیهایگفتماناعتدالدر
طردگفتمانجلیلیدرحوزهسیاستخارجیمواردزیراست :
مذاکرهبهصرفمذاکرهوبدونحصولنتیجهو بیانیهخواندنپشتمیزمذاکراتوعدم

*
تخصصدردیپلماسی(روحانی،مناظرهسیاسی)7935/9/71،؛
برجستهسازی و غلط خواندن رویکرد جزمگرایانه (تقابل یا تسلیم) در تعامل با دنیا در

* 
گفتمانآقایجلیلی؛
تأکیدبرنامتوازنبودنآرمانهاومنافعدرسیاستخارجیگفتمانرقیب؛

*
برجستهسازی درک ناقص از واقعیتهای جهان و بیتوجهی به الزام کنش در عرصه

* 
بینالمللیتوسطگفتمانرقیببرایناکارآمدنشاندادندرنزدافکارعمومی؛ 

*تأکیدبرمنزویکردنکشوردرجهانازطریقبیاعتناییبهخردورزیوعقالنیتبرسر
ستهای؛ 
موضوعه 
هایهمهجانبهومشکالتاقتصادی


المللیوتحریم
*برجستهکردنایننکتهکهفشارهایبین
ناشیازعملکردگفتمانرقیبدرموضوعهستهایاست .

هایگفتمانآقایجلیلی،سادهزیستی

سوم.آقایروحانیباشالودهشکنییکیدیگرازنشانه
ومبارزهبافسادواشرافیتساالری،گفتمانرقیبراطردوبهحاشیهمیراندوگفتماناعتدالرا

کند.درمحاجهدیگریمیانآقایجلیلیوروحانیایننکتهبهوضوحدیدهمیشود:


برجستهمی
شودفرهنگاشرافیگرینبایدباشدکامالًدرستاست.اسرافنبایدباشد؛اما

«اینکهگفتهمی
دمازسادهزیستیزدندببینیدپایانکارشانبهکجارسید.آنهاکهدمازمبارزه

متأسفانهآنهاییکه
با فساد زدند ببینید فساد  9هزار میلیاردی از کجا آمد .اگر میخواهیم فساد نباشد به رسانهها و
مطبوعات آزادی بدهیم .اکتفا نکنیم به نظارتهای رسمی( »..روحانی ،مناظره فرهنگی،
 .)7935/9/72

قالیباف
صریحترین کاربرد استراتژی برجستهسازی و حاشیهرانی در رقابتهای انتخابات ریاست
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جمهوری  ،35تقابل گفتمانی آقای قالیباف و آقای روحانی در مناظره سوم (سیاست داخلی و
خارجی)بود.دراینتقابل،آقایقالیبافدرابتداسعیکردگفتماناعتدالوعقالنیترابهحاشیه
براندوبامطرحکردنحوادثکویدانشگاهتهراندرسال11آقایروحانیرابهمحافظهکاریو
مخالفتباآزاداندیشیدرجامعهودانشگاهمتهمکند؛اماروحانیبابرجستهسازیخود،توانست

قالیبافرابهحاشیهبراندوموجبطردگفتمانویشود.همچنیننظراتبسیاریازکارشناسانو
هاهمینمسئلهرااثباتمیکندکهمناظرهسومموجبکاهشرأیآقایقالیبافو

آمارنظرسنجی
افزایشنسبیآرایآقایروحانینسبتبهدیگرنامزدهاشد .
روحانیبااعتراضبهبیاخالقی،شیوهتخریبورقابتناسالم،فکروعملگازانبریدرقبال
دانشجویان،مدیریتپادگانیوسرهنگخواندنقالیباف،افکارعمومیرابرضداوتهییجکرد؛
بهطوریکهدرپایاناینمنازعه،آقایقالیبافمخالفآزاداندیشیوحقوقدانشجویانبازنمایی
شد.لذادرجدالمیانیکسرهنگویکحقوقداندردفاعازآزادیوحمایتازدانشجویان،
سرهنگقابلیتکسبمقبولیتاجتماعیراندارد؛زیرانظموامنیتوخشونتدررفتارپلیس
طبیعیاستونمیتواندحامیدانشجوباشد .
آقایروحانیدرپایاناینسخنانبابهحاشیهراندنگفتمانرقیبحالبهبرجستهسازیخود
میپردازد :

ندم ،حاضر نیستم رقیبم را
من میخواهم به ملت بزرگوار بگویم شیوه تخریب را نمیپس 
هایخدمتگزارکشوررامیبوسم؛بحثمن

تخریبکنم.بحثمنپلیسنیست.دستهمهپلیس
شیوهآقایقالیبافاست»(روحانی،مناظرهسیاسی .)7935/9/71،

رضایی
آقای رضایی سعی داشت بدون وارد شدن به منازعات سیاسی میان نامزدها ،خود را از
مشکالتوسیاستهایغلطدرعرصههایمختلفمبراکندوازطرفی،دیگرنامزدهارامسئول
گونهای
برخی مشکالت امروز جلوه دهد .سیاست فراجناحی آقای رضایی در مناظره سوم به 
نمایان میشود که وی سعی دارد خود را از تنشهای میان آقایان والیتی ،روحانی ،جلیلی و
درپایانخطاببهمردمبگویدکهخوشبختانهبندهدرهیچیکازاین

قالیبافدورنگهداردو 
اموعامالناصلیایناشتباهاتنامزدهایپیشگفته


هاوتصمیماتاشتباهنقشینداشته
سیاست
هستند؛امادرخاللتنشهامیانکاندیداها،آقایروحانیگفتمانفراجناحیوبدوناشتباهآقای
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کندوسعیداردباشالودهشکنیازدالهایگفتمانیآقایرضایی،وی

رضاییرافراموشن 
می
رابهحاشیهبراند.ازاستراتژیهایآقایروحانیدرطردگفتمانآقایرضایی،برجستهکردن

المللبود.ویاشارهمیکند


اطالعیونداشتنتخصصدرحوزهسیاستخارجیوروابطبین

بی
که :
«آقایرضاییکهبالحنیصحبتمیکندمثلاینکهایشاننظراتبسیاردقیقیداشتند.آقای
رضایی شما همانکسی هستید که در جمعگفتیدشورای امنیتسازمانمللبهمراتب بهتراز
شورایحکاماستوآقایروحانیچراجلویاینکارراگرفتهکهپروندهازشورایحکامبه
شورایامنیتنرود.شمااینجا مارانصیحتمیکنید،ماکهنمیخواهیماینهارابگوییم.چون
شما آغازکننده هستید ،میگویم ،حرفهای دیگر شمارا هم دارم» (روحانی ،مناظره سیاسی،
 .)7935/9/71
در جمعبندی باید گفت ،همانطور که در باال به اهم استراتژیهای طرد و برجستهسازی
گفتماناعتدالاشارهشد ،این گفتمانبابرجستهسازی نقاطقوت خودوپررنگ کردن نقاط
ضعفگفتمانهایرقیبتالشکردهاستبهموقعیتیهژمونیکدستیابدوآنراتثبیتنماید .


سوژگی سیاسی (عامالن سیاسی)
سوژگیسیاسی،کنشگرفردییااجتماعیاستکهدرموقعیتبیقراریوازجاشدگیبه

دستمیزندوکنشهاواعمالاودرتغییراتگفتمانیتأثیرگذارند.درهژمونیک

کنشوعمل
شدنگفتماناعتدالدرعرصهانتخابات،سوژگیسیاسی(عامالنسیاسی)مهمتریننقشراآقای

روحانیایفاکرد.حسنروحانیبامسئولیتهایباالینظامجمهوریاسالمیوسوابقممتدو
متعددازجملهنمایندگیونایبرئیسیمجلسشورایاسالمی،دبیریشورایعالیامنیتملی،
ریاستمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعتشخیصمصلحتنظاموعضویتدرخبرگانرهبری
و تنها نامزد در کسوت روحانیت با عالیترین درجه تحصیالت از حوزه (اجتهاد) و دانشگاه
عنوانبرجستهترینعاملسیاسیگفتماناعتدالوعقالنیت،درفرایندطردو

(دکترایحقوق)به
برجستهسازیودردسترسقراردادناینگفتمانوکسباعتباربرایآننقشمهمیایفاکرد.او

درمبارزاتانتخاباتیوبویژهمناظرههایتلویزیونی،بامعرفیدالهایگفتماناعتدالوعقالنیت،

افق معنایی را به تصویر میکشید که نویددهنده حل مشکالت جامعه بود که ناشی از
گرایی،بیاخالقی،قانونگریزیوشعارزدگیبودند .


ها،افراط
سوءمدیریت،تحریم
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هاوسوژگیسیاسیآقایروحانیاینبودکهمیتوانستدرطرف«مخالفت

یکیازظرفیت
باوضعموجود»قراربگیرد.روحانیبهایندلیلکهسهمیدردولتنهمودهمنداشتوبهدلیل
نزدیکبودنبهآقایهاشمی،ازظرفیتیبالقوهبرایمخالفتباوضعموجودبرخورداربود.طبق
آمارنظرسنجیهابسیاریازمردمدرماههاینزدیکبهانتخاباتنسبتبهوضعموجودمعترض
نژادوسیاستهایدولتویاطمینانیافتهبودندوحالاینکهچه


بهآقایاحمدی
بودندودر«نه»
کسیمیتوانستنمایندهاینگروهباشد،بستهبهگفتمانوسوژگیسیاسینامزدهاداشتکه
آقایروحانینزدیکترینگفتمانبهتغییروضعموجودبود(امینی .)54:7935،

گفتمان او نسبت به سایر نامزدها ملموستر بود« .تدبیر ،امید ،تغییر و اعتدال» .او خواهان
قدرکهانرژیهستهایحقمسلم


گفتهمان

هاباجهانبودومی
تنشزداییوکاهشدشمنی
مردماست،زندگی،کار،شغل،امنیت،پیشرفتوتعاملسازندهبادنیاهمحقمسلممردماستو
اینکه«سانتریفیوژها بچرخد ،بهشرطاینکهزندگیمردم هم بچرخد» (روحانی،مناظرهسیاسی:
ترازاینها،اوموفقشداینگفتمانواجزایآنرابهافکارعمومیومخاطبان


).مهم
7935/9/71
خودمنتقلکند.ویخطیبوسخنوروحقوقدانبودوفنبیانوقدرتاستداللاوبرسایر
هابرتریمحسوسداشت.بهعنوانمثال،ویسیاستخارجیگفتمانخودرابهزبانعمومی


نامزد
وفهمپذیربرایمردمتشریحکرد.اومیگفتسیاستخارجیمثلنانشبمردماستوآنرا

گامبهگامدرانتخاباتعملیکرد«:اگرمیخواهیدبادنیادشمنیکمشود،تعاملداشتهباشید،

تحریمهاکاهشیابد،گذرنامهایرانیهااعتباروایرانیشخصیتداشتهباشد،امنیتورفاهفراهم
شود،راهآنتعاملونهتقابلبادنیاست؛راهآندوستیونهستیزباجهاناست» .
از دیگر موارد برجسته اینکه آقای روحانی در تمامی سخنانش سعی داشت خود را
افراطگرایی،
معرفیکندوباغیریتسازینسبتبهدیگریخود،یعنی 

«اعتدالگرایفراجناحی»
کهمنیکاعتدالگراهستمو


وگویویژهخبریباتأکیدبراین
هویتسازینماید.ویدرگفت

طلبانمعتدلکارکردهامواکنوننیزراهومسیرمهمین


همیشهبااصولگرایانمعتدلواصالح
گرنبودهام،نه


گاهافراط
سالخطومشیامتغییرنکردهاست،گفت:هیچ

استودرطولاین94
بهسمتچپونهبهسمتراستوامیدوارمنمایندگانیِکسانیراکهعدالت،اعتدالوعقالنیت
را دوست دارند ،داشته باشم» .روحانی همواره فراتر از دو جناح اصولگرایی و اصالحطلبی،
دولت خود را فراجناحی معرفی میکرد و مبنای تصمیمگیری را خرد جمعی ،عقالنیت و
ساالریمیدانست .

شایسته

تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

111

هرچندبرخیهابراینباوربودندکهیکیازمشکالتجدیوپاشنهآشیلوی،نزدیکیبه
جریاناصولگراییاست.ویبهلحاظسوابقتاریخیعضوجامعه روحانیتمبارز،نایبرئیس
مجلسچهارموپنجمودرحقیقت،متعلقبهگروهراستسنتیبودحتیدرانتخاباتمجلس
نژادبهصورتمشترکدرفهرستانتخاباتیجامعهروحانیتمبارزتهرانحضور


ششمبااحمدی
شد.موضعگیریهایویدررابطهبا

داشتوازلحاظرویکردها،یکراستمدرنمحسوبمی
واقعه71تیربرضداصالحات،غائلهسال 11واظهارصریحدرمورد52بهمن 31ایننکته رابه
ذهن متبادر میساخت که حداقل نمیتوانست در طیف اصالحطلبان قرار بگیرد (امینی،
:7935/4/1کدمطلب.)532151:باوجوداین،درطییکماهتبلیغاتانتخاباتی،اوتوانست
تصویرخودراازراستمدرنبهیکاعتدالگرایفراجناحیوتحولخواهِآزادیطلبتبدیل

کند و حتی پایگاه چپ رادیکال و جریان موسوم به اصالحات را جذب خود کرد.از دیگر
ویژگیهای سوژگی آقای روحانی ،نقدپذیری ،حقوقدان بودن ،حلّال تحریم و مشکالت

گرمیساختوموجباقبالعمومیبهگفتمان


گراییبودکهاورامدرنجلوه
اقتصادیونخبه
شد.درجمعبندی،به نظرمیرسدبهدالیلیچونشخصیتحسنروحانیوقدرت


اعتدالمی
سخنوریاووحمایتمعنویشخصیتهایمرجعسیاسیواجماعدرمیانجریانهایسیاسی

حامیگفتماناعتدال،انسجامدربینعامالنسیاسیاینگفتماننسبتبهگفتمانهایدیگربویژه
ابورقابتهایدرونیشدهبودند .

اصولگرایان،بسیاربیشتربودکهدچارانشع


دسترسی
قابلیت دسترسی یکی از ضرورتهای امکان هژمونیک شدن گفتمانهاست .در دسترس
بودن ،عبارت است از وجود گفتمان در عرصه اجتماعی و قابلیت دسترسی مردم به آن .در
دسترسقرارگرفتنگفتمان،نیازمندعواملسیاسیوشبکهتولیدوتوزیعگفتمانومنابعزبانی
است.البته،درشرایطبیقراریوازجاشدگی،همهگفتمانهابهطوریکساندردسترسنیستند.

نابرابریدرقابلیتدسترسی،احتمالپرکردنشکافبهوجودآمدهناشیازوضعیتازجاشدگی
قراریرابرایگفتماندرحالهژمونیکشدنفراهممیسازد .


وبی
ناعتدالازطریقسخنرانیهاومناظراتانتخاباتیحسنروحانیبهعنوانحاملاصلی

گفتما
این گفتمان و سایر عوامل سیاسی این گفتمان شامل جریانهای سیاسی ،شخصیتهای مرجع
سیاسی ،روشنفکران و دانشجویان در دسترس جامعه قرار گرفت .از مهمترین شخصیتهای
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قرارگرفتنگفتماناعتدالشدندمیتوانبهافرادذیلاشارهکرد :

سیاسیکهموجبدردسترس

* هاشمی رفسنجانی
در بین شخصیتهای سیاسی ،علیاکبر هاشمی رفسنجانی در عمومیت یافتن گفتمان اعتدال
نقشبرجستهتریراایفاکرد.باحضورآقایهاشمیدرصحنهانتخاباتریاستجمهوری 35و

اعالمنامزدی،بسیاریازویدرجایگاهیکیازاصلیترینگزینهریاستجمهورییادمیکردندو
بااعالمبرخینظرسنجیها،ویباالترینرتبهرانسبتبهدیگرانداشت.این،درحالیبودکهوی
درسالیانگذشتهنیزازسویمخالفانهدفانتقادهایشدیدقرارگرفتهبود.احرازنشدنصالحیت
ویازسویشوراینگهبانبهنوعیموجبشدتامشیوروشاودرقالبشخصیتدیگریبا
استقبال مواجه شود که بیشترین شباهت را به وی داشت .درواقع ،هاشمی بهجای قهر و انتقام،
انتخاباترامدیریتکرد.درحقیقت،هاشمیپسازاینواقعهازموقعیتسوژگیبسیارخوبی
برخوردارشدوطبیعتاًحمایتویازهرکاندیدایی،نقشمؤثریرادرپیروزیویایفامیکرد؛
عنوانمصداقتماموکمالمخالفوضعموجودوسیاستهایدولتقبلودر

زیراهاشمیخودبه
دیدگاهمردمبهعنوانحلکنندهمسائلداخلیوخارجیمحسوبمیشدوسعیداشتخودرا

ووحدتبخشنشاندهد.دراینصورت،حمایتآقایهاشمیازحسن

فردیمیانهروومعتدل 
روحانی،نقشاصلیرادربهصحنهآوردنگروههاوجریانهاازروحانیبرعهدهداشت.ویدر
طلبان،اصولگرایانسنتیوهمچنینبیتامامخمینی(رحمتاهللعلیه)،با


ایجادائتالفمیاناصالح
محوریتسیدحسنخمینی،درحمایتازاینجریان،نقشاصلیرابازیکردوبهیکیازعوامل
هژمونیکشدنگفتماناعتدالوپیروزیحسنروحانیدرانتخاباتتبدیلشد .
* محمد خاتمی
ازدیگرعاملمحوری،حضورآقایسیدمحمدخاتمیدرطیفحامیانگفتماناعتدالبود.
آقایخاتمیباحمایتخودازروحانی،توانستپایگاهمردمیاصالحاترامتقاعدکندکهبه
ویرأیدهند.پایگاهاصالحطلبانهمبهاعتبار آقایخاتمی،آقایروحانیرادرجایگاهگزینه

اصلیخوددرانتخاباتپذیرفتند.همچنینخاتمیدرمتقاعدکردنعارفبهکنارهگیرینیزنقش

بخشمهمیازآرایاصالحطلبانبهسبدروحانیریخته

بدینصورتبودکه
محوریداشت  .
شد .
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* آقای عارف
آقای عارف بهعنوان کاندیدای اصلی از سوی اصالحطلبان وارد عرصه انتخابات شد .وی
بهعنوان معاون اول دولت خاتمی ،تا روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی ،کاندیدا بود و درصد
قابلتوجهیازآرایاصالحطلبانرادرسبدخودداشت.همراهیآقایعارفدرمناظراتباآقای
روحانیعلیهاصولگرایانودرادامه،باکنارهگیریاوازرقابتهابهنفعروحانی،تقریباًهمهآرای

عارف به سمت روحانی رفت .با اعالم برخی نظرسنجیها در روز سهشنبه قبل از انتخابات با
صورتتصاعدیوبهطورمعناداریافزایشیافت.

کنارهگیریآقایعارف،آرایآقایروحانیبه

عالوه،انصرافعارفباعثشدکسانیبهیقینبرسندکههمچناندرانتخابگزینهنهاییتردید

به
داشتند؛ زیرا تشتت اردوگاه اصولگرایان انتخاب گزینه نهایی برای طیف خاکستری را دشوار
ینکنارهگیریباعثشدآرایخاموشیکهامیدیبهپیروزیجریاناصالحو

میساخت.همچنینا

اعتدالنداشتند،روحیهبگیرندوازموضععدممشارکتدرانتخاباتبهسمترأیدادنبهآقای
روحانی7بروند 5.













همچنین گفتمان اعتدال برای در دسترس قراردادن خود از شبکهها ،امکانات ،ابزارها،
هایمتعددوویژهایسودجستکهاینعناصرکمتردراختیارگفتمانهای

تجهیزاتوقابلیت
سیاسی رقیب قرار داشت .شبکههای گسترده مطبوعاتی و رسانهای ،همراهی و حمایت جمع
زیادیازهنرمندانازاینگفتمان،حضورفعالدرفضایعمومیدانشگاهواستفادهگستردهاز
هایاجتماعیازجملهشبکههاوابزارهاییبودندکهگفتماناعتدالبرایدر

فضایمجازیوشبکه
دسترسقراردادنخودازآنهابهرهگرفت.عالوهبرشبکههاوابزارها،قالبهایدردسترس

1. http:// azadie.ir/1392/03
2. http://www.asriran.com/fa/news/279926.
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قرارگرفتن گفتمان هم در میزان دسترسی بودن آن مؤثر است .غالب گفتمانهای رقیب از
قالبهاینوشتاریوشیوهمرسومتبلیغاتیاستفادهمیکردند؛ولیگفتماناعتدالعالوهبراین
قالبها ،از طریق قالبهای متنوعتری چون نمادسازی (کلید) ،برگزیدن رنگ و استفاده از
شبکههایاجتماعی،خودرادردسترسمردمقرارداد.درمجموع،دردسترسقرارگرفتهگفتمان

هایآنبیشازسایرگفتمانهاست .

اعتدالباتوجهبهعواملسیاسیوامکاناتوقالب


اعتبار
دیگرشرطمهمدستیابیگفتماناعتدالبههژمونی،کسباعتباراست.قابلیتاعتبار،یعنی
بندیگفتمانبایدمنطبقبرخواستهاوذهنیتهاوآرزویاکثریتجامعهبودهوازاین


صورت
نظربرایآنهافهمیدنیباشد.گفتماناعتدالسیاسیدرقیاسباگفتمانهادررقابتانتخاباتی،
واسطهفرایندحاشیهرانی


توانستخودراازطریقتالشعامالنسیاسیدردسترسقراردهدوبه
وبرجستهسازیتوانستاسطورههایخودرابهتصوراجتماعیبدلنمایدواعتبارکسبکند .
گفتمان اعتدال برای کسب اعتبار در نگرش مردم ،خود را با خواستها و آرزوها و
هادربرخیعرصههامنطبقکرد؛ازهمینرو،گفتماناعتدالدالهایخودرا

ذهنیتهایآن
مبتنیبرخواستمردمدررابطهموضوعاتیازاینقبیلمفصلبندیکرد:حلمشکالتاقتصادی

وتاهصدروزه،بازشدنقفلزندگیمردم،احیایاخالقمحوریو

وتحولاقتصادیدرمدتک

ها،امنیتزداییازجامعه،حاکمشدنتجربهوعقالنیتبر

قانونمداری،احترامبهاقوامواقلیت
مدیریتکشوروپرهیزازشعارزدگی .همچنین یکیازمهمترینمسائلیکه دراینانتخابات
هاوپروندههستهایبود.اینگفتمان،دالهای

موجباعتبارگفتمانهامیشد،مسئلهحلتحریم
خودراباحفظدستاوردهایهستهایوکاهشمشکالتوفشارهایاقتصادیوبینالمللیمنطبق

هاوموضعگیریهایحسنروحانیمشاهدهمیشد.تأکیدروحانی

کرد.اینانطباقدرسخنرانی
برچرخشهمزمانچرخسانتریفیوژهاوزندگیمردموتعاملباجهانورفعتحریمهاهماهنگی

اینرو،گفتماناعتدالبا
بیشترینسبتبهسایرگفتمانهاباخواستوذهنیتاکثرمردمداشت؛از 
خواستاکثریتمردم،عالوهبردسترسبودن،دارایاعتبارنیزهست .

نتیجهگیری
مطابق آنچه تشریح و تحلیل شد ،گفتمان اعتدال در تنازع گفتمانی به دلیل برخورداری از
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موقعیت سوژگی سیاسی قویتر و فعالتر و منسجمتر ،بهکارگیری فرایند حاشیهرانی و
سازی،میزاندسترسیزیادواعتباربیشترنسبتبهسایرگفتمانهایرقیبتوانستهژمونیک

برجسته
شود .با وجود تالشهای زیاد و گسترده گفتمان اصولگرایی عدالت محور ،این گفتمان با
روبود.بدینترتیب،درآستانهدورهیازدهمانتخاباتریاست


هاوانتقاداتفراوانیروبه
ناکارآمدی
جمهوری ،گفتمان اصولگرای عدالتمحور نتوانست یک نظام معنایی تازهای را شکل دهد و
هیچگونهتغییرچشمگیریدرآنرخندادکهموجبتصلبوانسدادمعناییوناکارآمدترشدن
مفاهیمودالهاوشعارهایگفتماناصولگراییشد.درنهایت،بحرانمعناوبحرانهویتگفتمان
گراییوبهحاشیهرفتنآن،زمینهفروپاشیهژمونیگفتماندولتاحمدینژادرامهیاکردو

اصول
مشد.ازجاشدگیوبیقراریناشیازفضایانتخاباتدرسطح

زمینهبرایظهورگفتمانجدیدفراه
اجتماعی،عرصه داخلی رابه تنازعگفتمانیمیان خردهگفتمانهایمختلف تبدیل کرد .گفتمان
اعتدالبااستفادهازهمینفرصتازجاشدگیدرانتخاباتریاستجمهوری،گفتمانخودرابه
منزلتهژمونیکرساندونظاممعنایی خودرادرسطحاجتماعیحاکمکرد.گفتماناعتدالاز
طریقاسطورهسازیدرپینفیوضعموجودوترسیمآیندهایدئالوموردانتظاربودتاازاینطریق

پاسخیمناسببرایبحرانهاومشکالتموجودارائهکند؛ازهمینروگفتماناعتدالبرایاینکه
عرصهانتخاباتدستیابد،میبایستاسطورههایگفتمانیخودرا

بتواندبهمنزلتهژمونیکدر
کردکهگوییتوانپاسخگوییبهتمامنیازهاو

گونهایبازنماییمی
عمومیتمیبخشیدوآنرابه 

مشکالترادارد.درطولرقابتانتخاباتی،گفتماناعتدالبابخشیدنوجهیاستعاریوعامبه
دالهایشتوانستنیروهایاجتماعیراحولگفتمانخویشگِردآورد.چنینموفقیتی،اینگفتمان
را قادر ساخت ذهنیتهای اجتماعی را تسخیر کند و با بدل شدن به تصور اجتماعی ،منزلتی
هژمونیکیابد .
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منابع
الف -فارسی
جامعهشناسی سیاسی انتخابات و پس انتخابات یازدهم ،نسخه
 امینی ،پرویز  ،)7935( ،الکترونیک،برگرفتهازوبگاه .http://parvizamini.ir:
 بروجردیعلوی،مهدختودهقان،مجید«،)7935(،تحلیلگفتمانانتخاباتیازدهمیندورهریاستجمهوریدربرنامهاتاقخبرتلویزیونمنوتو»،فصلنامهمطالعاتانتخابات،پاییزو
زمستان،شمارههای2و .1
ور،شعبانعلی،)7913(،درآمدیبرتحلیلگفتمان،تهران:فرهنگگفتمان .

بهرامپ
  حسینیزاده،محمدعلی«،)7919(،نظریهگفتمانوتحلیلسیاسی»،فصلنامهعلومسیاسی،شماره .51
 خلجی ،عباس« ،)7911( ،بنیاد نظری فروپاشی اجماع در گفتمان اصالحطلبی» ،فصلنامه،دورهسیونهم،شماره.7

سیاست
 دارابی،علی،)7935(،جامعهشناسیانتخاباتیازدهم؛تحلیلیبرفضایانتخاباتریاستجمهوریورفتاررأیدهیایرانیان،تهران:انتشاراتهمشهری .
 دهقانی فیروزآبادی ،سید جالل و رادفر ،فیروزه« ،)7911( ،الگوی صدور انقالب درفصلنامهعلمیپژوهشیدانشسیاسی،زمستان،شماره .71

سیاستخارجیدولتنهم»،دو
 سلطانی ،علیاصغر ،)7914( ،قدرت ،گفتمان و زبان؛ سازوکارهای جریان قدرت درجمهوریاسالمیایران،تهران:نی.
عضدانلو،حمید«،)7912(،درآمدیبرگفتمانیاگفتمانیدربارهگفتمان»،مجلهاطالعاتشمارههای719و.714

سیاسیواقتصادی،
 کسرایی ،محمدساالر« ،)7911( ،نظریه گفتمان الکال و موف ابزاری کارآمد در فهم وتبیینپدیدههایسیاسی»،مجله سیاست،شماره .93

سیاستپستمدرنیته،ترجمهمنصورانصاری،تهران:گام

گیبینز،جانوریمر.آر)7914(،؛نو.

الکال،ارنستوموف،شانتال،)7935(،هژمونیواستراتژیسوسیالیستی؛بهسویسیاستدموکراتیکرادیکال،ترجمهمحمدرضایی،تهران:ثالث.
مارش،دیویدواستوکر،جری،)7911(،روشونظریهدرعلومسیاسی،ترجمهامیرمحمدحاجییوسفی،تهران:پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.
-مقدمی،محمدتقی«،)7931(،نظریهتحلیلگفتمانالکالوموفونقدآن»،نشریهمعرفت
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فرهنگیاجتماعی،سالدوم،بهار،شماره .5
یورگنسن،ماریانوفیلیپس،لوئیز ،)7913(،نظریهوروشدرتحلیلگفتمان،ترجمههادیجلیلی،تهران:نی.

ب -منابع اینترنتی
جامعهشناسیانتخاباتوعلتپیروزیروحانی،
گفتوگو« 
  امینی،پرویز ،)7935/4/ 1( ،برگرفتهازسایتخبریبهآدرس .http://jahannews.com/vdcirwarqt1a3y2.cbct.html:
)؛برنامهگفتوگوباشبکهخبر،برگرفتهازسایت :

روحانی،حسن7935/9/79(،http://rouhani.ir/event.php?event_id=66.

_________،)7935/9/71(،همایشتدبیروامیددرسالنشهیدافراسیابیورزشگاهشهید
شیرودی،برگرفتهازسایت  :
http://rouhani.ir/event.php?event_id=7.

________،)7935/9/51(،ورزشگاهآهندوستارومیه،برگرفتهازسایت:










http://rouhani.ir/event.php?event_id=7.



 _________« ،)7937/77/51( ،ریاست جمهوری جای کارآموزی نیست» ،روزنامهاعتماد،شماره .5171

_________،)7935/9/55(،مسجدجامعگلشنگرگان،برگرفتهازسایت :







http://rouhani.ir/event.php?event_id=8.

__________،)7935/5/59(،دانشگاهصنعتیشریف،برگرفتهازسایت:





http://rouhani.ir/event.php?event_id=5.

__________ ،)7935/9/71( ،در برنامه رویکردها و برنامهها در شبکه چهارم سیما،
برگرفتهازسایت  :
http://rouhani.ir/event.php?event_id=7.

__________،)7935/9/1(،دربرنامهبادوربینسیماشبکهیک،برگرفتهازسایت :

http://rouhani.ir/event.php?event_id=5.

__________،)7935/9/72(،دربرنامهمناظرهدومباموضوعفرهنگی،برگرفتهازسایت:
http://irinn.ir/news/1817.

__________،)7935/9/57(،دربرنامهرادیوجوان،برگرفتهازسایت :
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920321001172.
__________،)7935/9/73(،دیداربامردمرشت،برگرفتهازسایت :

)22(پیاپی79تابستان،52شماره،سالهفتم،پژوهشهایراهبردیسیاست

فصلنامه
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http://www.isna.ir/fa/news/92031910607

 :برگرفتهازسایت،دربرنامهانتخابایرانیدرشبکهجامجم،)7935/9/3(،__________
http://rouhani.ir/event.php?event_id=58.
 :برگرفتهازسایت،دربرنامهرادیوایران،)7935/9/51(،__________
http://www.asriran.com/fa/news/278870 .

، برنامه مناظره سوم با موضوع سیاست داخلی و خارجی،)7935/9/71( ،__________
 :برگرفتهازسایت
http://www.irinn.ir/news/18322/.

یروحانیمهمتریننقشرا

نفریکهدرپیروز1«،)7935/9/51(سایتتحلیلیعصرایران
 :برگرفتهازسایت،»داشتند
http://www.asriran.com/fa/news/279926.

ناطقنوریپشتصحنهماندنوالیتیو
 «:درمصاحبهباخراسان،)79/1/435(،علی،عسگری
 :برگرفتهازسایت،»کناررفتنعارفبود
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/251842.
 گفتوگو؛ «ناگفتههای حجتاالسالم میرلوحی از،) 7935/1/97( ، مصطفی،میرلوحی
 :برگرفتهازسایت،»هایآیتاهللمهدوی


ائتالفاصولگرایانوتالش
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/83027.

 :برگرفتهازسایت،نمودارنتایجنظرسنجیدرشهرتهران
 http://azadie.ir/1392/03.
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