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 مقدمه 
دهد.هایسیاسیدرکشوررانشانمیایاستکهمیزاناقبالورواجگفتمانانتخاباتعرصه

نوعیمبارزهگفتمانیجریانداشتهاستوفضایسیاسیودردوره هایانتخاباتگذشتهایران،

هایمردم،تغییردرفضایسیاسیجهانیجتماعیمتحولجامعهایران،نوساندرمطالباتوگرایشا

خصوصقضاوتوبرداشتمردمازگفتمانسیاسیحاکمبهپیروزییکگفتمانوبهحاشیهوبه

هیمایازمفاشدهاستودرنهایت،الگویگفتمانیپیروز،انباشتههایرقیبمنجرمیرفتنگفتمان

هایتازهفرهنگی،اجتماعیوسیاسیخوهدبود.باانتخاباتکنندهافقتازه،مرزبندیجدیدوترسیم

پرسشیازدهمریاست هایزیادیدربارهچگونگیپیروزیجمهوریوپیروزیحسنروحانی،

کهگفتماناعتدالمطرحشد.اینمقالهدرصدداستبهتحلیلچگونگیپیروزیگفتمانیبپردازد

و تمایالت یازدهم، دوره انتخابات به منتهی سیاسی فضای همچنین بود. آن بازنمای روحانی

رقابت تبیین و یازدهم دوره تبلیغات بر حاکم فضای در مردم ریاستمطالبات انتخاباتی های

 شود.جمهوریدورهیازدهمباروشتحلیلگفتمانازدیگراهدافاینپژوهشمحسوبمی



 تمان الکال و موفتحلیل گف
هایمختلفعلومانسانیکاربردوسیعیداشتهاست.هایاخیر،نظریهگفتماندرحوزهدرسال

هایعلومخصوصدررشتهتریندلیلرشدایننظریهرانارضایتیازپوزیتیویسم،بهشایدبتوانمهم

و7311زبانیدردههتأثیرچرخششناسیدانست.رشدایننظریه،همچنینتحتسیاسیوجامعه

دههنظریه پساساختارگراییدر و انتقادی هرمنوتیکو 7311هایهای است7311و داشته قرار

هایپردازاننظریهگفتمانهستندکهازسنتالکالوموفازجملهنظریه(.7919:715زاده،)حسینی

برده بهره خود نظریه تدوین و برایطرح بهرهنظریمختلفی سنتگیراند. این از هاینظریی

هایمتفاوتیازایننظریهشدهاست.برخیبهمانندهوارث،الکالوموفهراگوناگون،باعثقرائت

)پسامارکسیست» »Howarth, 2000: 101معرفیمی ) هایسوسیالیستعنوانپسامارکسیست»کند.

:7914هاست)گیبینزوریمر،پردازدادهشددیگریاستکهتوسطگیبینزوریمربهایندونظریه

کنند،الکالوموفهدوسنتنظریمارکسیسمطورکهیورگنسنوفیلیپسعنوانمی(.البته،همان29

ترکیبنمودند)یورگنسنوفیلیپس، درچارچوبنظریهپساساختارگرا :7913وساختارگراییرا

سنت24 این آمیختن درهم با و ) را گفتمانی نظریه نظری، عرصههای تمام که هایپروراندند

گیرد.اجتماعیرادربرمی
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هاراهامعناینشانهدرطرحنظریخودتالشدارندنشاندهندچگونهگفتمانفالکالومو

کهکنندایازمفاهیمرادرنظریهگفتمانخودطرحمی،آنهامنظومهسکنند.برایناساتثبیتمی

عی،رااجتماهابرسرتثبیتمعنا،درتمامیسطوحامرگفتمانابزاریکارآمدبرایفهمکشمکش

می قرار گفتمان تحلیلگران اختیار در منظومه بهصورتمیمفهودهد. اینبندیشده دووسیله

فراهممیپرداز،امکانفهمنظریه ممفهودرابهاموگستردگیکند.چگونگیتکوینگفتمانرا

در«شناسیدانشدیرینه»کتاب.فوکودرشدهاستازآنمنجرمختلفارائهتعاریفگفتمانبه

تعریفگفتمانمی مجموعه»گوید: تا را احکام بندیگفتمانیصورتبهمتعلقکهزمانیایاز

تواننامیم.گفتمانمتشکلازتعدادمحدودیازاحکاماستکهمیمشترکیباشند؛گفتمانمی

مجموعه آنها شرایطوجبرای از )ای تعریفکرد را دیدگاه در.(Foucault, 1989: 117ودی

بهانبزکارگیریگفتمانعبارتاستازبه»ففرکال امور اینتحلیلاجتماعیمنزله بنابراین، و

تجزیه وگفتمان، و کارکردتحلیل کیفیت در متن بستر و اجتماعی فرهنگی «استآن

(Fairclough, 1995: 7).رتیگفتمانهمصو»کند:گونهتعریفمیایننیزگفتمانرادایکون

ارتباطیخاصازکاربردزباناستوهمصورتیخاصازتعاملاجتماعی؛گفتمانیکرویداد

 (.Van dijk, 1989: 166«)کاملدریکوضعیتاجتماعیاست

ازفوکووامگرفته نهمچنینالکالوموفمفهومگفتمانخودرا گفتماندراینجا ظاماند.

هایىازحوزهاجتماعرادرسیطرهخودگرفتهوتراززباناستوهرگفتمانبخشمعنایىبزرگ

گرفتنذهنسوژهبه اختیار در اجتماعىآنواسطه رفتارهاىفردىو و گفتارها به شکلها، ها

ومى کردند خود گفتمان نظریه وارد نیز را قدرتفوکو موفهمچنینمفهوم الکالو دهد.

فوکو«حکم»جایهابهرسدآنرانندهبخشیدند؛امابهنظرمىترتیب،بهگفتماننیرویىپیشاینبه

نشانه»از بنابراینگفتمانازنظرالکالو« کردند؛ سوسوربراىتوضیحساختارگفتماناستفاده

مجموعه مجموعهموفنه بلکه احکام، از نشانهاى از صورتاى مفهوم گفهاست. تمانىبندی

 مفهوم با قیاس قابل نیز بندىمفصل»فوکو چراکه« است؛ موف و الکال گفتمان نظریه در

خورندویکنظاممعنایىراهاباهمجوشمىواسطهآن،نشانهبندیفرآیندىاستکهبهمفصل

مى شکل )هوارث، 7911دهند جابه.(715: بههمین جایی از استفاده کوچکو «نشانه»ظاهر

 ایبخشیدهاست.العادهپذیریفوق،بهایننظریهانعطاف«حکم»یجابه

پدیده هرعملو موف، نظرالکالو فعالیتاز بایدگفتمانىباشد. شدن واىبراىمعنادار ها

وقتىقابلپدیده هیچفهممىها قالبگفتمانىخاصقرارگیرند. خودخودیچیزیبهشوندکهدر
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ازگفتمانىکهدرآنقرارگرفتهاستکسبمىداراىهویتنیست،بلک کند)الکال،ههویتشرا

7913 همان51: هوارث(. که مؤیدمىطور دارند گفتمان از موف و الکال که برداشتى گوید:

هویتاست.معناىاجتماعىکلمات،گفتارها،اعمالونهادهاراباتوجهبهبافت7اىشخصیترابطه

اىکهتوانفهمید.هرمعنایىراتنهاباتوجهبهعملکلىودبخشىازآنهستندمىهاخاىکهاینکلى

باتوجهبهگفتمانخاصى]کهآنعملدرآنقراردارد[،باید درحالوقوعاستوهرعملىرا

فهمیدنیاستو،دراینصورت،جهاناجتماعیتنهادرقالبگفتمان.(7911:715شناخت)هوارث،

 فهمخارج و هیچحقیقتبنیادین گفتمان قلمرو گفتماناز این، ندارد. کهشدنیوجود هستند ها

هادارندتابراساساینگزارهکنندوعامالناجتماعیراوامیهایدرستونادرستراتولیدمیگزاره

ریهاینحوزهنظترینعملکنند.درنهایت،بایدگفتنظریهالکالوموفدرزمینهگفتمان،کاربردی

کند،تسریمیهایگفتمانیمتمایزآنچهتحلیلگفتمانیالکالوموفراازسایرنظریه»است؛زیرا

(.7919:734زاده،)حسینی«ازحوزهفرهنگوفلسفهبـهجامعهوسیاستاستگفتمان

شده ساختاردهی مفصلکـلیت عمل از کـه میای حاصل گفتمانبندی د.دارنامشود،

مجموعهگفتمان از میها اصطالحاتتشکیل از شـیوهای به که بهشوند مـعنادار مرتبطای هم

گفتمانشده واقع، در صورتاند. مـجموعهها بندی اشـیانظیرای کـهوکـدها، هستند افراد

هابهتایازغیریشوندوهویتخویشرادربرابرمجموعهکلیدیجایابیمیدالیکپیـرامون

ومعنا؛بنابرایندهند.هاتصوروفـهممـاازواقـعیتوجهانراشکلمیآورند.گفتمانمیدست

همچنینگفتمانازاین نـسبیاسـت. تماممنظرفهمانـسانازواقـعیتهـموارهگـفتمانیولذا

.(Laclau and Mouffe, 2002: 139گیرد)قلمروزندگیاجتماعیرادربرمی


 مفاهیم اصلی تحلیل گفتمان

پیچیدهاست.مفاهیمواقعدرتحلیلگفتمانمتشکلازشمارزیادیمفاهیممتکثروالبتهدرهم

اندکهفهمدقیقشاکلهنظریهگفتمانونیزسایرمفاهیمپیرامونیبهفهمهممرتبطایننظریهبه

ایوزنجیروارهاییدارند،ارتباطیشبکهیهامنوطاست.هرچنداینمفاهیموجوهوپیچیدگآن

والکال دهندهدرفهمکلینظریهباهمداشتهودارند.سعیمابرایناستکهمفاهیمعمدهویاری

 شود.طرحوازذکرسایرمفاهیمجانبیاجتناب،موف

دال مدلول: و دال هستند حقیقی و انتزاعی نمادهای و عبارت مفاهیم، اشخاص، درها، که
                                                                                                                                               
1. Relational 
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می داللت خاص معانی بر خاص، گفتمانی )بهرامچارچوب کنند 7913پور، عمل791: در .)

د.اینشومیسرمی «1مرکزیدال»بندی،تبدیلعناصربهدقیقهازطریقتثبیتنسبیمعناحولمفصل

هاحولآنهایاستکهسایرنشاناند.دالمرکزى،نشانهمفهومراالکالوموفازالکانوامگرفته

ـنسجمایگفتمان،منظومهشوند.بندیمیگیرندومفصلنظممی استودالبرتر،هستهمرکزیآنم

نیرویجاذبه نشانهو سایر مرکزی، )دال( جذبمیهسته را ها 7911کند)خلجی، همچنین24: .)

هایرقیبتالشع،گفتمانکنند.درواقهایدیگرمعنایخودراازارتباطبادالمرکزیاخذمیدال

شانتثبیتکنندوحولدالمرکزیگفتمانرا«هایشناوردال»دارمعنایکننددرکشمکشیدنبالهمی

هرگفتمانبرمبنایساختارنظاممعنایی(.Jorgenson, 2008: 28بهشیوهخاصخودشانمعنابخشند)

اایننظاممعناییرابرجسته راند.هایدیگررابهحاشیهمیسازدومدلولمیخـود،مدلولسـازگارـب

حالت کلیه موف، الکالو معنایی»هایممکنو می 5«اضافه طرد گفتمان که حاشیهرا به و کند

حوزهگفتمانگونگیعبارتاستاز(.7935:715نامند)الکالوموف،می«گونگیگفتمان»راند،می

اندوازبیرونازمنظومهگفتمانىخاصکهتوسطآنطردشدهایازمعانىاضافهوبالقوهدرمحفظه

(.7931:717کنند)مقدمی،می هایجدیدمهیابندیطرفدیگر،موادخامىبراىمفصل


 4و غیریت 3خصومت
  مفاهیم فهم بدون گفتمان نظریه غیریت»فهم و دراست.ناممکن«خصومت خصومت

اشارههاوگفتمانقتیبودنوتصادفیبودننهاییپدیدهبهامکانیومو موف و الکال نظریه ها

کندوآنرادرمعرضفروپاشیقراردارد.اگرخصومتهموارهوجودیکگفتمانراتهدیدمی

همچنینشوند.گاهتثبیتنمیهاخصلتیامکانیوموقتیدارندوهیچدهد،پسهمهگفتمانمی

یابییـکگـفتمان،صرفاًگیرند.هویتوتبایکدیگرشکلمیدرضدیتوتفااساساًهاگفتمان

ها،مشروطبهوجودغیرپذیراست.هویتتمامیگفتمانهایدیگرامکاندرتعارضباگفتمان

این از گفتماناست. غـیریترو خود، برابر در همواره میها گفتمانسازی نظریه در کنند.

گونهکهکندواقعیتراآنکههرگفتمانیتالشمیطوری؛بهسازییعنیمبارزهبرسرمعناغیریت

هابرای(ودراینشرایطاستکهمیانگفتمان7911:54خواهدبیاننماید)عضدانلو،خودمی

شوند.تثبیتمواضعخودشانبایکدیگردچارتعارضوخصومتمی
                                                                                                                                               
1. Nodal Point 
2. Surplus of Meaning 
3. Antagonism  
4. Otherness 
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هم تفاوزنجیره برایتت:ارزیو نظریهخود گفتمانچگونهالکالوموفدر وضیحاینکه

گفتمان،نخستبربرند.بهرهمی«ارزیوتفاوتهم»سازد،ازدومفهومزنجیرههویتجمعیرامی

دهد.عنصردوم،هایمشابهکنارهمقرارمیهاوشخصیتارزی،افرادراباویژگیاساسزنجیرههم

دهدچهکسانینیستندوبهافرادنشانمیهاستکهبراساسآن،گفتمانبُعدسلبییازنجیرهتفاوت

کندارزیتالشمیهاییقراردارند.درواقع،گفتمانبااستفادهاززنجیرههمدرتقابلباچههویت

بهرهتفاوت با کمرنگکندوازطرفدیگر، را تفاوتهایدرونیگروه بـرگیریاززنجیره ها

 نـیروهای مـیان موجود مرزهای و مقابلمیتأکیدموجودتمایزات در را خود هویت و کند

(.De-Vos, 2003: 165)رسدتهدیدکنندهآنهاستهایمنفیدیگریقراردهدکهبهنظرمیهویت


 سلطه و هژمونی گفتمان

؛شودصورتمختصرتشریحمفاهیماصلینظریهمعناییالکالوموفرابهشدتااینجاسعی

گفتمان هر اینصورتکه معناییبابه بایدیکنظام ابتدا اجتماع، برایهژمونیکشدندر

هاوبندیگفتمانترکیبیازمفاهیمارائهدهدتابتواندبهاقبالعمومیبرسد.درحقیقتمفصل

گفتمان استکه وخألهاییکجامعه نیازها بُرداریاز قالبدالمرکزی، طرحآندر با ها

کالتورفعآندرگفتمانخودشاندارند.پسازاینمرحلهبندیسعیدرپاسخبهمشمفصل

)طرحنظریهمعنایی(بایدچگونگیهژمونیکشدنوغلبهیکگفتمانبررقبارابررسیوتبیین

به گفتماننمود. اجتماع و جامعه در راهبردهاییعبارتدیگر، استراتژیو چه از استفاده با ها

اصطالحعواملهژمونیکگفتمانفراگیروغالبنشاندهندوبهعنوانتالشدارندخودشانرابه

شدنیکگفتماندرتنازعگفتمانیدرجامعهچیست؟برایپاسخبهاینسؤالازنظریهاجتماعی

الکالوموف)تبیینچگونگیهژمونیکشدنیکگفتماندرجامعه(استفادهخواهیمکرد.

نظری1یمونهژ تبیین در هژمونی مفهوم گفتمانی: فوق موف و الکال ه اهمیت ایالعادهاز

ناشیازقدرتاقناعطبقاتمحکومتوسططبقهحاکم گرامشی برخورداراست.هژمونیدرنگاه

آن منافع راستای در استو 7914 )سلطانی،ها رویکرد .(19-15: در در الکال، اما هژمونی

تریازهژمونیمعنایبسیارعام موف و الکال تنیدهاست.سرتاسرجامعهوجودداردوباآندرهم

با درمقایسه کارمی گرامشی را ایناستکهدرساحتسیاستو برند.به به ناظر اینمفهوم

هایمسلطرفتاریدیگر،کدامنیرویسیاسیدربارهشکل تعباراجتماعچهکسیبرتراست.به
                                                                                                                                               
1

. 
Hegemony 



 131 تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
 

(.اگرافکارعمومیمعناییرابرای7911:513)مارشواستوکر، درجامعهتصمیمخواهدگرفت

هایشود.هژمونیشدندالیکدالهرچندموقتبپذیرند،درآنصورت،آندالهژمونیمی

گفتمانوهویتآنمی شود.تثبیتموقتدیگربهمعنایهژمونیشدنکلنظاممعناییونهایتاً

جایهایهژمونی،جایگزینیسلطهبهترینکارویژههژمونیاست.ازدیگرکارکردهامهمهویت

زوروعادیوطبیعیجلوهدادنقدرتومطابقحقیقتنشاندادنآنباواقعاست.

بهنظرالکالوبرایبازنماییوتبیینیکفضایاجتماعیبهاسطوره سازی)وجهاستعاری(:

فضایی بهنیازایجاد استعارهاستکه وجهی اسطورهناچار ایو دارد؛ حقیقتای گفتمانیدر

ایازسویحوزهاسطورهتواندبهشرایطظهوروبروزیبرسدکهبتواندبهاسطورهتبدیلشودمی

ساختهمیسوژه بهشودوجایگزینساختارموجودبهشمارمیها عنوانجایگزینآیدوخودرا

بازنماییسازدودربرابرآننوعیفضایآرمنطقیگفتمانساختاریمسلط،مطرحمی مانیرا

بدینکندمی گفتمان. حضورخویشبهسوژهجهت، ارائههایدیگرتصویرروشنیازآینده ها

هابهدنبالرهاییازدهندکهدرآنوضع،دیگرخبریازمشکالتنیست.درواقع،گفتمانمی

(.Laclau, 1990: 16)قراریوایجادیکعینیتجدیدندبی


 فتمانعوامل هژمونیک شدن گ
برپایهنظریهالکالوموف،چهارعاملبرایموفقیتگفتماندرکسبموقعیتهژمونیک

سازی،دسترسیواعتبارضرورتدارد.اینچهارعاملعبارتنداز:عامالنسیاسی،طردوبرجسته


 
 مدل چگونگی هژمونیک شدن گفتمان
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1سوژگی سیاسی -الف
 ییا عامالن سیاس 

کنند.درنظریههاییاشارهداردکهافرادبهعنوانعامالناجتماعیعملمیینمفهومبهشیوه

و ساختارها مقهور نیستو برخوردار استقاللی و اختیار هیچ از سوژه ساختارگرایان و آلتوسر

اختیارگفتمان و استقالل نوعی خاصاز شرایط در موفسوژه و الکال نظریه در اما هاست؛

بهن ظرالکالاینمفهومبهحلمشکلدیرینساختارکارگزاردرعلوماجتماعیبرخورداراست.

الکالمیکمکمی گفتمانکند. اینکه دلیل به هیچگوید ساختارها و تثبیتنمیها وگاه شوند

هاوهموارهنوعیتزلزلوبحراندرآنهاوجودداردوبهدلیلامکانیبودنوتصادفیبودنگفتمان

توانیمشاهدظهورسوژهسیاسیباشیم.زمانیکهیکگفتماندچارکنند،مییجادمیجوامعیکها

امکانظهورسوژهسیاسیفراهمشودونمیتزلزلمی کند، تواندبهعامالناجتماعیهویتاعطا

ظاهرمی عنوانرهبرانوسیاستمدارانومتفکرانبزرگدرنقشسوژه به افراد اینجا در گردد.

یاکارگزاردستبهعملسیاسیعنوانعاملسیاسی(.سوژهبه7914:739زاده:)حسینیشوندمی

برجامعهوگفتمانمی بهچالشطلبیده،نظمموردنظرخویشرا زندوهژمونیگفتمانحاکمرا

کنندوخالقیتونوآوریوسازیمیسازد.دراینموقعیتسوژهبرایگفتمانتصمیمحاکممی

.(7911:921شود)کسرایی،هاموجبظهورگفتمانوهژمونیآنمیازیسوژهساسطوره
 

  2 رانی سازی و حاشیه برجسته -ب

کنندنقاطقوتخودرابرجستهکردهوسازیسعیمیواسطهفرایندهایبرجستههابهگفتمان

رفرایندیوارونه،هایشانرابپوشانند؛همچنیندهایشان،خألهاوضعفبابهحاشیهراندنکاستی

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

شیوهسازیوحاشیههایبرجستهمکانیسم راندندیگریرانی، بهحاشیه و ایبرایتقویتخود

گفتمان بهرهاست. با نها معنادهیخاصبه با استکه اجماعشانهگیریازهمیندوشیوه و ها

می وسازی، هژمونیککنند را آن و مرکزیبچسبانند دال به را خاصی مدلول تالشتوانند

اشرابشکنند.باطردوشالودهشکنیدالمرکزیگفتمانرقیب،هژمونیکنندتامی


  3سیدستر -پ

قابلیت اختیارگفتمانیکیاز در امکانهژمونیکشدنرا قرارمیهاییکه قابلیتها دهد،
                                                                                                                                               
1. Political Subjectivity 
2. Exclusion and Foregrounding 
3. Availability  
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دسترسیآناست.دردسترسبودن،عبارتاستازوجودگفتماندرعرصهاجتماعیوقابلیت

وموقعیتیکههیچگـفتمانزمینهیعنیدردسترسبودندرعبارتدیگر،دسترسیمردمبهآن.به

.(Laclau, 1990: 60)جایگزینواقعیهژمونیکنشانندادهاستعنوانبهخودرادیـگری


 1اعتبار -ت

باشد. ناسازگار اصولبنیادینجامعه ،دیگر عبارتبه یعنیاصولپیشنهادیگفتماننبایدبا

یعنیصورت خواستقابلیتاعتبار ذهنیتبندیگفتمانبایدمنطبقبر وآرزویاکثریتها، ها

هرچهسازمانجامعهیافهمودرکباشد.دراینصورت،جامعهبودهوازایننظربرایآنهاقابل

قرارتربـاشد،اصولاساسیآنبیشترپراکندهوشکستهشدهاست.بنابراین،وبیتربحرانیگروه

منسجمومشخصسازدگفتمان نمیاگراصولیماندهباشدکهگروهرا ازتوانندباآنها درها

(.7919:515زاده،ستیزدرآیند)حسینی



 کاربست روش 

ققاهدافوپاسخبهسؤالپژوهش،نظریهگفتمانالکالوموفمتناسبباموضوعوجهتتح

هایپیشینطورکهدرقسمتایوهمانشود.براساسچنینمالحظهبهاقتضایآنبهکاربستهمی

آنهاگفتهشد،نظریه«نظریهاجتماعی»و«نظریهمعنا»دررابطهبادوبخشنظریهالکالوموف،یعنی

هاینامزدهایریاستجمهوریدرآنهادررابطهبامعنا،برایتوصیفنظاممعناییحاکمبرگفتمان

ازنظریهاجتماعیایندو،برایتبیینرقابتهژمونیکمیان عرصهانتخاباتیبهکارخواهدرفت.

گفتمان و روحانی حسن نمایندگی به اعتدال اینگفتمان هژمونیکشدن چرایی رقیبو های

عناصروشودمی.بااستفادهازنظریهالکالوموفدررابطهبامعنا،سعیشودمیگفتمانبهرهگرفته

.شودگیرینظاممعناییگفتمانتوصیفبندیوشکلدقایقگفتماناعتدالشناساییونحوهمفصل

بهمامیبه هایگفتماندهدتارقابتکارگیرینظریهاجتماعیالکالوموف،اینامکانرا

کاندیداهابرایهژمونیکشدندرعرصهانتخاباتیراتبیینکنیم.درواقع،مطابقنظریهاجتماعی

گفتمان گفتمان، تحلیل موفدر و رقیبتالشمیالکال های هایاسطوره»کنند به« را خود

هژمونیکشدنتبدیلنمایندوازاینطریق،منزلتیهژمونیکیابند.برایتبیین«تصوراجتماعی»

طرد»و«اعتبار»،«دسترسی»،«سوژگیسیاسی»گفتماناعتدالدرعرصهانتخاباتیازچهارمفهوم
                                                                                                                                               
1. Credibility  
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بررسیشودودرنهایت،موفقیتگفتمانپیروزدرنزدالکالوموفاستفادهمی«سازیوبرجسته

.خواهدشد



جمهوری دوره تحلیل چگونگی هژمونیک شدن گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست 

 یازدهم

 جمهوری یازدهم  زمینه انتخابات ریاست
گفتمان که وضعیتیرخداد اعتدالدر گفتمان ظهور انتخاباتریاستجمهورییازدهمو

نژادمحوربانمایندگیمحموداحمدیحاکمبرجمهوریاسالمیایرانگفتماناصولگرایعدالت

،تاریخگـفتمان11وتداومآندرسال14باتسالنژاددرانتخاپیروزیمحموداحمدیبابود.

ایکهگـفتمانگونهبه؛ایراننـیزدستخوشتـغییروتـحولدرونـیشدحاکمبرجمهوریاسـالمی

محورداد.گراییعدالترابهاصولخودطلبیجایساالریااصالحگراییمردمچپمدرنیاصلح

گراییحولنقطۀکانونییادالعناصرگفتمانیدرگفتماناصولبندیومعنایابیمفاهیمومفصل

پیشرفتوتـعالی»و«مهرورزی»هاییمانندصورتگرفت.اینگفتماندارایدال«عدالت»متعالی

بندیشدند؛بنابراین،استکهبرحولمحوردالمرکزیمفصل«رسانیخدمت»و«مـادیومعنوی

طلبیگرایی،عدالتهوریاسالمیایراندرچارچوبگفتماناصولهایجممحورومبنایسیاست

فقیهواستکبارستیزیهاییچونوالیتالمللیاستونشانهگستریدرعرصۀداخلیوبینوعدالت

خورد)دهقانیفیروزآبادیوماهیتفراملیانقالباسالمیدرنظاممعناییاینگفتمانبهچشممی

(.7911:797ورادفر،

هایدیگریوجودداشتعالوهبروضعیتنابسامانگفتمانحاکمبرکشور،شرایطوویژگی

پیچیدگی بر اعتدالکه گفتمان ظهور و یازدهم دوره ریاستجمهوری انتخابات اهمیت و ها

:باشندبشرحذیلمیهاجملهاینویژگیافزود؛ازمی

ازانتخاباتپسازوقایعسا اعتمادیطیفیازوشکافوبی7911لبرگزاریاولیندوره

جامعهنسبتبهنظامجمهوریاسالمیایران؛

هایاجتماعی،ایوشبکههایمعاندماهوارهریزیپروژهتحریمانتخاباتازسویشبکهطرح

عناوینانتخاباتصوریومهندسی انتخاباتیازدهمریاستجمهوریبا انتخاباتقبلاز شده،

ردموکراتیک،حمایتنظامازکاندیدخاصوحذفجریانمنتقد)بروجردیوبدونرقابتوغی

(؛7935:737دهقان،
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اصالح سالتالشجریان وقایع پساز خود قدرتگذشته بازیابی و احیا 11طلببرای

 (؛7935:41)دارابی،

بی و قدرت جایگاه حفظ برای دهم دولت تالشتالش این ماندن ردنتیجه دلیل به ها

 صالحیتنامزدمدنظردولت)مشایی(؛

آقایانشکل میان پیشرفت ائتالف نام به اصولگرایان انتخاباتی اردوگاه در ائتالف گیری

 والیتیوحدادعادلوقالیباف.

 

 عوامل هژمونیک شدن گفتمان اعتدال
د؟باهایرقیبدرعرصهانتخاباتتوانستهژمونیکشوچراگفتماناعتدالدرمیانگفتمان

رسدکهگفتماناعتدالبهدلیلداشتنقابلیتمبناقراردادننظریهگفتمانالکالوموف،بهنظرمی

«دردسترسبودن»،«ایفاینقشسوژگیسیاسی»،«رانیسازیوحاشیهرویهبرجسته»کارگیریبه

ازآنکهدال،پسدرتنازعگفتمانیباگفتمانرقیبتوانستهژمونیکشود.گفتماناعت«اعتبار»و

هایخودرابهتصوراجتماعیبدلکردوهژمونیکشد.درادامهبااشارهتکوینیافت،اسطوره

سازازکارگیریاینچهارعنصرهژمونیکسازی،چگونگیبهبهتالشاینگفتمانبرایاسطوره

.شودسویگفتماناعتدالبرایدستیابیبهتسلطسیاسیبررسیمی



 سازی و برجستهرانی  حاشیه
کنندنقاطقوتخودرابرجستهکردهوباسازسعیمیواسطهفرایندهایبرجستههابهگفتمان

بپوشانند؛همچنیندرفرایندیوارونه،هایشان،خألهاوضعفبهحاشیهراندنکاستی هایشانرا

ضعفآن نقاط و برانند حاشیه به را رقبا برتری و قوت سانقاط برجسته را بنابراینها زند؛

ایبرایتقویتخودوبهحاشیهراندندیگریهستند.سازی،شیوههایطردوبرجستهمکانیسم

بهرهگفتمان با معنادهیخاصبهنشانهها استکهبا واجماعگیریازهمیندوشیوه سازی،ها

هژمونیککنندوبامی بهدالمرکزیبچسبانندوآنرا طردوشالودهتوانندمدلولخاصیرا

اشرابشکنند.گفتماناعتدال،بااستفادهازشکنیِدالمرکزیگفتمانرقیبتالشدارندهژمونی

هایدیگرصداوسیماهاوبرنامهها،مناظرهسازیمانندتبلیغات،رسانهابزارهایزبانیطردوبرجسته

خصگفتمانمسلطداشت.اهمهاباألسازیخودوبهحاشیهراندنسایرگفتمانسعیدربرجسته

هاعبارتنداز:اینشیوه
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درمتونوگفتارهایمتعدد،گفتماناعتدالتالشکردتادالمرکزیخودراسازی: برجسته

هایسیاستخارجیبرجستهکندوآنراعمومیتبخشد.برایاینمنظوراینگفتماندرعرصه

سازیزیرمتمرکزشد:زوکارهایاقناعوداخلی،اقتصادی،فرهنگیواجتماعیبرسا

ترینمصادیقحلنزاعوتنشدریکیازمهم35عرصهسیاستخارجیدرانتخابات-الف

سازیدقایقبامحوریتکرندبابرجستههابود.دراینراستا،تمامینامزدهاسعیمیمیانگفتمان

گفتمان گفتماندالمرکزی، برانند. حاشیه به را شاخصهایدیگر هاییچونتعاملاعتدالبا

تنش اعتمادسازی، برجستهسازنده، دنبال به جهان آشتیبا یعنیهایسازیدالزداییو خود،

کردکهسازیافکارعمومی،چنینالقامیاعتدالوعقالنیت،بود.گفتماناعتدالطیفراینداقناع

ای،مذاکرهباامریکاوموارددیگردرها،پروندههستهمسائلحوزهروابطخارجیمانندتحریم

دولتتدبیروامیدحلخواهدشد.ازمحورهایمهمگفتماناعتدالدرحوزهسیاستخارجی

 مواردزیرهستند:

سازیالمللییکیازعمدهمحورهایگفتاریبرجستهاول:خارجکردنکشورازانزوایبین

(؛3/4/7935ی،برنامهانتخابایرانی،تعاملسازندهدرگفتماناعتدالاست)روحان

تحریم رفع بیندوم: ساختارهای شکستن طریق از مردم معیشت و زندگی بهبود و المللی

سازیواسطهتعاملسازندهومؤثرباجهانازدیگراستراتژیگفتماناعتدالبرایبرجستههابهتحریم

(؛71/9/7935رشبکهچهارسیما،هادخوداست)روحانی،برنامهرویکردهاوبرنامه

هسته رویکرد از انقالب رهبر حمایت بر تأکید وسوم: خاتمی آقای زمان در وی ای

عنوانچراغسبزیبرتعاملسازندهباجهان)روحانی،برنامهبادوربینسیما،سازیاعتدالبهبرجسته

(؛1/9/7935

تنش موضع پیگیری قدرتچهارم: با بزرگ،زدایی بهایاالتبویژههای عنوانمتحده،

ترینراهبرایحلمسائلسیاستخارجی)روحانی،دانشگاهعنوانمنطقیها،بهکدخدایاروپایی

(؛59/5/7935صنعتیشریف،

برجسته هستهپنجم: گفتمان هستهسازی مسئله حل بر تأکید طریق از خود راهای از ای

به غرب با مذاکره و پیگیرهمکاری سیاستجای هزینهی )روحانی،های ماجراجویانه و ساز

(؛79/9/7935وگودرشبکهخبر،گفت

بخشیمیانحقوتکلیفدرسیاستخارجیوحفاظتازمنافعملیازطریقششم:توازن

تنش و ویژهاعتمادسازی جایگاه اعتدال گفتمان برجسته استراتژی در جهان با داردزدایی ای
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(؛51/9/7935دوستارومیه،آهن)روحانی،ورزشگاه

المللازدیگرمواردبرجستهگفتماناعتدالبود.هفتم:بازیابیعزتمردمایراندرروابطبین


هادرصددبودندآنرادرنظامهاییبودکهگفتمانعرصهاقتصادییکیدیگرازعرصه-ب

بی وضعیت کنند. برجسته خود انتمعنایی از قبل اقتصادی سیاستثبات و غلطخابات های

اقتصادی،موجبنارضایتیجامعهازدولتقبلشد؛بنابراینطبیعیبودکهتمامینامزدهابرای

در بهاینمعضلپاسخدهند. اقبالعمومیودردسترسقراردادنگفتمانخوددرمیانمردم،

تاقتصادیمردم،سعیسازیوبحرانینشاندادنوضعیهمینراستا،گفتماناعتدال،بااسطوره

هایخود،پاسخمقبولیبهافکارعمومیبدهد.کردبابرجستهکردندال

 نجاتاقتصادی»مفهوم و« وضعیتبدگذشته درگفتماناعتدالدرحقیقتنوعیترسیمِ

تصویریآرمانیازآیندهدولتتدبیروامیدرا«مدتتحولاقتصادیدرفرصتکوتاه»مفهوم

شد.دردایرهنظاممعنایییکگفتمانسازیگفتماناعتدالمیکهموجببرجستهدادنشانمی

ردیفمفهومنجاتاقتصادیواژگانیچونآرامش،ثبات،کنترلودیگرکلماتشایدبتواندهم

توانستموجببرجستهشدنوضعیتگذشتهشودوبحرانیبودنآنباشد؛امااینمفهومبهترمی

کهدرسخنزیرمشهوداست:راتصویرسازیکند

بسناجوانمردانهسرد.». درستاستکههوا بهدنبالتغییروتدبیروامیدهستیم. همهما .

اقتصادما.خواهمبهشماجوانانعزیزبگویم،برنامهمننجاتاقتصادکشوراستاستومنمی

اامیدینسبتبهفرداینامشخصامروزنیازبهنجاتدارد.اوافزود:بیکاری،گرانی،آشفتگی،ن

پذیرحلاستکهاینکارباتدبیروبرنامهوامیدامکاننسلجوان،بهکمکشماغیورمردانقابل

(.71/9/7935است)روحانی،سالنشهیدافراسیابی،

استراتژیدیگرگفتماناعتدالبرای«مدتوعدهتحولاقتصادیدرفرصتکوتاه»همچنین

سازیاینگفتماندرنگاهافکارعمومیدکهسعیدرافزایشمقبولیتوبرجستهسازیبوبرجسته

(.1/9/7935دارد)روحانی،برنامهبادوربینسیما،

فراینداسطورههمان در بیانشد، که گفتمانطور نماینده هژمونیکشدنگفتمان، سازیو

تمامتالشخودرابرایجذبمردممی بهمعنایقابلیتعملدردورانکندوسخنآنهالزوماً

نظمیقراریوبیکندنهایتبهرهراازبیهژمونیگفتماننیست.بهبیاندیگر،گفتمانتالشمی

بندیشده،خودشهایدریکنظاممفصلسازیدالموجوددرگفتمانحاکمببردتابابرجسته

بدین بازنماییکند. وعدهرا نوصورت، برجستهعیاسطورههایآنانبرایآینده سازیسازیو
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شود.گفتمانمحسوبمی


که-پ کرد فراهم گفتمانی منازعه برای را دیگری بستر نیز فرهنگی و اجتماعی عرصه

رقابتموجبشدگفتمان در درجهتساختنهویتها راهبردهایمتفاوت، با هایانتخاباتی،

آقایروحانیخودوغیریت دیگریتالشکنند. طرحمفاهیمیچونقانونسازیبا گرایی،با

مداری،امنیتوآزادیحولمحوراعتدالوعقالنیتدرپیطراحیوحقوقشهروندی،اخالق

هاهامفاهیمجدیدنبودندوازقبلدرگفتمانهابود.هرچندایننشانهتعریفجدیدیازایننشانه

ترکیبکردنمنظمدرچارچوبیکسازیووجودداشت؛گفتماناعتدالتوانستبابرجسته

هارابهعناصرگفتمانخودتبدیلکند.برخیمحورهایمهمگفتماناعتدالدربندی،آنمفصل

حوزهاجتماعیوفرهنگیازاینقرارند:

ازراهبردهایگفتماناعتدالجهتبرجسته ازمفاهیماول. استفاده سازینظاممعناییخود،

جمهوربایداجرایقانوناساسییسئبود.روحانیباتأکیدبراینکهرمردمقانونودفاعازحقوق

تصریح بهعنوانوظیفهبهدوشبکشد، خیلیمهماستکهرکندمیرا جمهوریکیازیسئ:

وظایفشاجراییکردنقانوناساسیاست.ویبهفصلسومقانوناساسیکهبهبیانحقوقملت

ازاصلاشارهدارد،پرداختوت شودکهقانوناساسی،حقوقملتبرداشتمی73صریحکرد:

هابایدحمایتکند.همچنینایازحقوقمساویبرخوردارندوقانونازآنمردمازهرقوموقبیله

هرنوع بایداز شغلومسکنکه جانومالمردم، حفظحیثیت، جایگاه حقوقزنان، درباره

(؛51/77/37امنیت)اعتماد:تعرضیمصونباشدواینیعنی

ازدیگراستراتژی معرفیآقایروحانیبههایبرجستهدوم. عنوانسازیدرگفتماناعتدال،

هایانتخاباتی،ایشانسعیداشتازآناستفادهکند؛دانبودکهدرمواردمتعدددرتقابلحقوق

منیکحقوق»هاییمانندجمله ی«دانهستممنسرهنگنیستم، ، اینمنحقوقخوانده»ا ام،..

درسبهمنآموختکهفرققطعنامهشورایحکامباقطعنامهشورایامنیتویککاغذمعمولی

چیست آقایروحانی«. ازمقامسوژگیسیاسیخوددربرجستهدرحقیقت، سازیتالشکرد

سازیکند؛گفتماناعتدالبهرهببردودرمقابلگفتمانرقیب،غیریت

بندیوتقسیمشهروندانواقوامبرمفاهیمبرابریوعدالت،درجهم.آقایروحانیباتکیهسو

هارانفیکردهووظیفهدولترااحترامبهحقوقمردموایجادفرصتبرابربرایهمهواقلیت

یهایآقایروحانگراییومساویخواندنهمهاقوامازدیگراستراتژیداند.همچنینقومیتمی

هایقومینیزهمینموضوعراهایمرزیواقلیتدرانتخاباتبودکهآرایویدربیشتراستان
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کند؛تصدیقمی

احیای»سازیگفتماناعتدالدرعرصهفرهنگیواجتماعیازطریقتأکیدبرچهارم.برجسته

(؛73/9/7935،)روحانی،دیداربامردمرشت«گویانودرستکاراناخالقباتشکیلدولتراست

راهکارهایفرهنگیو امنیتواقعیبا ایجاد فضایامنیتیو از خارجکردنکشور پنجم.

امنیتمنطقه و استاد و برایدانشجو دانشگاه در برایزنان، جامعه باسیاسیدر مرزها ایدر

ت؛سازیدرگفتماناعتدالاسترینمحورهایگفتاریبرجستههمکاریاقوام،یکیازعمده

رسانه آزادی و الکترونیکی دولت موضوع پیگیری جهتشفافششم. بهای عنوانسازی،

ترینراهبرایمبارزهبافساداقتصادی؛منطقی

برجسته برای اعتدال گفتمان استراتژی دیگر از آزادیهمراههفتم. عنصر بر تأکید سازی

مشروعومسئوالن نشانپسوندهاییچوندرچارچوبقانوناساسی، باهدفمدرنونوگرا ه،

دادنگفتماناعتدالاست.

زداییوسازی،گفتماناعتدالبرایمشروعیتدرکناراستراتژیبرجستهرانی: طرد و حاشیه

ها،هایاینگفتمانکردباطردوشالودهشکنیدالهایرقیبتالشمیبهحاشیهراندنگفتمان

 تثبیتکند. را جهتموقعیتهژمونیکخود کلیو رویکرد تحلیلسخنانآقایروحانی، با

شود.گراییمشخصمیسازیگفتماناعتدالدرتقابلباافراطرانیوغیریتاصلیفرایندحاشیه

رقیباصلیاینگفتمانمحسوبمینحویبه افراط، اینچارچوبکه حسنروحانیدر شود.

سازیاقدامکندورقیبرابهحاشیهبهغیریتتفریط،وکندبامطرحکردنمفهومافراطسعیمی

 براند:

طلباست،مشکلیندارم.منباهاکهاسمشاناصولگراواصالحمنباکارکردنباجناح»

ایندارم.بهخاطرهمینآمدمتاهاکهدرخطاعتدالنیستند،میانهافراطیونمشکلدارموباآن

جایگزینخطافراطکنم؛ مشکلخطاعتدالرا برایما آفرینبودهچراکهخطافراطهمیشه

اصالح و اصولگرا مشکل، اصالً هستنداستو مشکلافراطیون طلبنیست، برنامه« )روحانی،

(.79/9/7935وگوباشبکهخبر،گفت

گفتمان نظامیو نهادهایملیو گفتماناعتدالدرسهساحتدولتو این، وجود هایبا

راهبردحاش مهمیهرقیب، درپیشگرفت. هایهایزبانیطرددرگفتمانتریناستراتژیرانیرا

کنیم.اعتدالرادرسهحوزهزیربررسیمی
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 دولت
درتنازعگفتمانی،سوژگیسیاسیآقایروحانیدرموضعمخالفتباوضعموجودمتبلور

حاشیه اولینگام ویدر بهسیاسترانیخاصشد. نقدکرد؛ درهایدولتقبلرا طوریکه

گامآقایروحانیبهرانیگامهایآقایروحانیاینسیاستوجودداشت.حاشیهتمامیسخنرانی

نماییوتیرهنشانسویسیاهقدرزیادبودکهانتقادویبههایویدربرخیاوقاتآنوهجمه

ترینمحورهایطردو.درزیربهبرخیازمهمرفتدادنوضعیتجامعهدردولتدهمپیشمی

کنیم:شالودهشکنیگفتماناعتدالنسبتبهگفتماندولتقبلاشارهمی

شایسته* فقدان دلیل به مدیریتی ضعف بر نخبهتأکید و خودمحوری،ساالری گرایی،

اکمدرزمینهثباتیدربدنهدولتکهموجبانزوایگفتمانحجاییوبیناپذیریوجابهمشورت

ادارهدولتبود؛

قانون* همچونی مصادیقی در قانون به پایبندی ضعف بر نکردنِتأکید ابالغ و گریزی

غفلتازاجرایبرخیقانون تغییرمکررقانون، واجرایناقصونادرستمصوباتمجلس، ها

 ها؛هامانندهدفمندییارانهبرخیقانون

ریزیودرشعارسیاسیوعملکرداقتصادیوفقدانبرنامهنبودتوازنبینراهبردمقاومت*

مقاومتدرعرصهاقتصادی؛

اقتصادیماننددرون* رشدمنفیاقتصادیکشوربهچالشکشیدنعملکرد گراییاقتصاد،

انداز،افزایشتورموبیکاری،کاهشارزشپولملیودرصدیدرسندچشم1برخالفرشد

)روحانی افزایشنقدینگی سیما، دوربین با برنامه استفاده1/9/7935، و زیاد ارزی درآمد ،)

 هایعجوالنهواقتصاددستوری؛گیرینامطلوبازایندرآمد،شکافطبقاتی،تصمیم

ایودستوری،نامههایسیاسیوفرهنگیواقتصادی،فرهنگبخشتمرکزگراییدرعرصه*

مآبانهدولتیدرعرصهاجتماعی؛،نگاهقیمدخالتبهجایحمایتونظارتدرعرصهفرهنگ

گری،افکارموهوموگرایی،قشریتأکیدبرعقالنیتدرفهممسائلدینیدرمقابلهباخرافه*

(؛72/9/7935توجیهمدیرتناکارآمدباناممعصومین)روحانی،مناظرهفرهنگی،

هایزرگاننظام،حذفجریاناخالقی،افتراوتهمتبهبضربهخوردناخالقوفرهنگ،بی*

مخالف،افشاگری،استبدادرأی،منزویکردنبزرگانواستفادهازمدیرانالیقناشیناکارآمدی

(؛51/9/7935درشیوهمدیریت)ر.ک.روحانی،رادیوایران،

افزایشقطعنامه* انزواگرایی، تحریمشعارزدگی، و شتابها رفتار چهرهها، تشدید و زده
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ایبهجایتکیهبرعقالنیتوتدبیر؛مهوریاسالمیایران،توهممواجههباموضوعهستهامنیتیج

 هاوامنیتیبودندانشگاهوجامعه؛فقدانآزادیعملرسانه*

تحریم* از برخیافراد بردن سود بر موضوعتأکید سر مقاومتبر ایستادگیو بهانه به ها

 زواکشاندنگفتماندولتحاکمدرسطحاجتماعی؛ایدرمقابلامریکا،برایبهانهسته

سیاستخارجی،گراییدرگفتار،درشتماجراجوییوتندیوخشونت* گوییدرحوزه

ایهایغلطدربارهشورایامنیتوسازمانمللکهنتیجهبینیهاوپیشکاغذپارهخواندنتحریم

 جزتحمیلهزینهبهکشورندارد.



 ها سازمان

یماصداوس*
وضعهمان با مخالفت نمایندگی انتخابات، در روحانی آقای استراتژی شد، بیان که طور

نیرویانتظامیبه و نهادهایدیگریچونصداوسیما بردولتبه ویعالوه بود. عنوانموجود

برجستگیخودبه معترضبودوسعیداشتبا تغییروضعنمایندهوضعموجود، عنواننماینده

وگویویژهحضورآقایروحانیدربرنامهگفتتمانوضعموجودرابهحاشیهبراند.موجود،گف

وجود همچنین و پشتگوشی آدم مجری، گوشی مجری، صداوسیما، اعتراضبه با خبری

شدند،موجبمنزلهنمایندهوضعموجودمتصورمیهاوافتراهابهاشخاصکههمگیبهتهمت

مقامنمایندهتغییرشرایطموجودتثبیتکند.شدتاویموقعیتخودرادر



 نیروی انتظامی*  
آقای انتقاد و هجمه مورد نیرویانتظامیاستکه وضعموجود، نهادهاینماینده دیگر از

گرفت.اخالقپلیسیونقضحقوقشهروندیوحریمخصوصیتوسطپلیسروحانیقرارمی

پشت بر انتظامی نیروهای برایبام)حضور برایجمعها جامعه شدن امنیتی و ماهواره( آوری

حاشیه رویکرد اصلی محورهای از وضعجوانان بر حاکم گفتمان ضد بر آقایروحانی رانی

 رادیوجوان، بود)روحانی، کلیدی57/9/7935موجود جمله منسرهنگنیستم»(. مناظره« در

آید.یامنیتیبهشمارمیهایتأثیگذاردرنقدفضامعروفپایانینیزازدیگرگزاره
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 نامزدها
رانیدربرابرگفتمانحاکمبرحالهرآنچهبیانشد،گفتماناعتدالازاستراتژیحاشیهتابه

حاکم گفتمان نماینده کاندیداها همه انتخاباتیلزوماً تنازع در اما است؛ برده بهره دولتقبل

شمحسوبنمی شالوده و طرد راهبرد در باید و مقابلگفتمانشوند طرحکنیدر هایرقیب،

دال شکنی شالوده با داشت سعی انتخاباتی رقابت در روحانی آقای داشت. نیز هایدیگری

گفتمانآقایانجلیلیوقالیبافورضاییآنهارابهحاشیهبراندوگفتماناعتدالرابرجستهکند.



 جلیلی
ردال نزدیکی بیشترین جلیلی آقای گفتمانی دولتاحمدیهای گفتمان با داشتوا نژاد

تفاوتبه برخی با را قبل دولت گفتمان مینوعی، نمایندگی بهها ازاینکرد. بخشی ترتیب،

طورطبیعیدرطردوحاشیهراندنگفتمانآقایجلیلیانتقاداتآقایروحانیبهدولتقبل،به

ازمهم اعتدالبرایبهحاشیهراندنآقایترینمحورهایاستراتژیگفتماننقشمهمیداشت.

:باشندمیجلیلیمواردزیر

غیریت اصلیدر رویکرد اینکه به توجه با افراطاول. با مبارزه اعتدال، گراییسازیگفتمان

است،آقایروحانیسعیداشتیکیازمصادیقافراطراآقایجلیلینشانکند.همچنینویدر

کردند،سعیداشتاعتدالراجریانتردیدوسازشمعرفیمیپاسخبهحامیانجلیلیکهگفتمان

به را آنها مسجدجامعگلشنگرگان، (.55/9/7935نوعیافراطیوتندرومعرفیکند)روحانی،

کندباسخنانخودعالوهبراین،ویدرمناظرهفرهنگیدرتقابلآشکارباآقایجلیلیتالشمی

بست فکر با و فردیتندرو ویچنینویرا عمومیمعرفیکند. افکار به داشتنتوهمتوطئه و ه

گوید:می

ایشانچیست؟چونبرخیازآقایجلیلیمی» آنچنانتنگپرسماعتقاد دایرهخودیرا ها

کنندکهتعدادوگروهخاصوعددخاصکهباالنیست،هرکسمثلخودشانفکرنکندرامی

گویندطراحیاستعماروصهیونیسمبود.اینفکررامیدانند؛محکومکردهوحاصلتوطئهمی

نمیمی کنارهگویند و حذف دنبال و کنیم تعامل دنیا با هستندتوانیم جهان سطح از «گیری

(.72/9/7935)روحانی،مناظرهفرهنگی،

هاییکهآقایروحانیقصدطردوشالودهشکنیگفتمانآقایجلیلیرادوم.ازدیگرحوزه

هاازایاست.باتوجهبهاینکهرفعتحریمهاوپروندههستهمسئلهسیاستخارجیوتحریمدارد،
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مهمگفتمانعقالنی عناصر آقایروحانیبا اعتدالبود، نشاندادنآقایجلیلیدرتو مقصر

دبیرشورایعالیامنیتملیومسئولارشدتیممذاکرهموضوعهسته درجایگاه کنندهدرای،

ناکارآمدنشاندادنآندرعرصهدولت شالودهشکنیدالمقاومتدرگفتمانرقیبو قبل،

ازجملهمصادیقسیاستخارجیرا هایگفتماناعتدالدرپیگیریاستراتژیدنبالکردهاست.

طردگفتمانجلیلیدرحوزهسیاستخارجیمواردزیراست:

بیانیهخواندنپشتمیزمذاکراتوعدمصرفمذاکرهوبدونحصولنتیجهومذاکرهبه*

 (؛71/9/7935تخصصدردیپلماسی)روحانی،مناظرهسیاسی،

 جزمبرجسته* رویکرد خواندن غلط و درسازی دنیا با تعامل در تسلیم( یا )تقابل گرایانه

 گفتمانآقایجلیلی؛

 گفتمانرقیب؛هاومنافعدرسیاستخارجیتأکیدبرنامتوازنبودنآرمان*

 واقعیتبرجسته* درکناقصاز بیهسازی و جهان کنشای الزام به عرصهتوجهی در

المللیتوسطگفتمانرقیببرایناکارآمدنشاندادندرنزدافکارعمومی؛بین

برسراعتناییبهخردورزیوعقالنیتیتأکیدبرمنزویکردنکشوردرجهانازطریقب*

ای؛ستهموضوعه

جانبهومشکالتاقتصادیهایهمهالمللیوتحریمبرجستهکردنایننکتهکهفشارهایبین*

ایاست.ناشیازعملکردگفتمانرقیبدرموضوعهسته

زیستیهایگفتمانآقایجلیلی،سادهشکنییکیدیگرازنشانهسوم.آقایروحانیباشالوده

راندوگفتماناعتدالراساالری،گفتمانرقیبراطردوبهحاشیهمیومبارزهبافسادواشرافیت

 شود:وضوحدیدهمیکند.درمحاجهدیگریمیانآقایجلیلیوروحانیایننکتهبهبرجستهمی

گرینبایدباشدکامالًدرستاست.اسرافنبایدباشد؛اماشودفرهنگاشرافیاینکهگفتهمی»

هاکهدمازمبارزهزیستیزدندببینیدپایانکارشانبهکجارسید.آندمازسادههاییکهمتأسفانهآن

 فساد ببینید زدند فساد میهزار9با اگر آمد. کجا رسانهمیلیاردیاز به نباشد فساد وخواهیم ها

نظارت به نکنیم اکتفا بدهیم. آزادی رسمی..مطبوعات های فرهنگی،« مناظره )روحانی،

72/9/7935.)



 قالیباف
برجستهصریح استراتژی کاربرد حاشیهترین و رقابتسازی در ریاسترانی انتخابات های
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)سیاستداخلیو35جمهوری سوم مناظره آقایروحانیدر قالیبافو تقابلگفتمانیآقای ،

هحاشیهخارجی(بود.دراینتقابل،آقایقالیبافدرابتداسعیکردگفتماناعتدالوعقالنیتراب

کاریوآقایروحانیرابهمحافظه11براندوبامطرحکردنحوادثکویدانشگاهتهراندرسال

سازیخود،توانستمخالفتباآزاداندیشیدرجامعهودانشگاهمتهمکند؛اماروحانیبابرجسته

ازکارشناسانوقالیبافرابهحاشیهبراندوموجبطردگفتمانویشود.همچنیننظراتبسیاری

کندکهمناظرهسومموجبکاهشرأیآقایقالیبافوهاهمینمسئلهرااثباتمیآمارنظرسنجی

افزایشنسبیآرایآقایروحانینسبتبهدیگرنامزدهاشد.

اخالقی،شیوهتخریبورقابتناسالم،فکروعملگازانبریدرقبالروحانیبااعتراضبهبی

تپادگانیوسرهنگخواندنقالیباف،افکارعمومیرابرضداوتهییجکرد؛دانشجویان،مدیری

طوریکهدرپایاناینمنازعه،آقایقالیبافمخالفآزاداندیشیوحقوقدانشجویانبازنماییبه

شد.لذادرجدالمیانیکسرهنگویکحقوقداندردفاعازآزادیوحمایتازدانشجویان،

ندسرهنگقابلیتکسب نظموامنیتوخشونتدررفتارپلیسارمقبولیتاجتماعیرا د؛زیرا

تواندحامیدانشجوباشد.طبیعیاستونمی

سازیخودآقایروحانیدرپایاناینسخنانبابهحاشیهراندنگفتمانرقیبحالبهبرجسته

پردازد:می

می  نمیمن تخریبرا شیوه بگویم ملتبزرگوار به راندم،پسخواهم رقیبم نیستم حاضر

بوسم؛بحثمنهایخدمتگزارکشوررامیتخریبکنم.بحثمنپلیسنیست.دستهمهپلیس

(.71/9/7935)روحانی،مناظرهسیاسی،«شیوهآقایقالیبافاست



 رضایی
از را خود نامزدها، میان سیاسی منازعات به شدن وارد بدون داشت سعی رضایی آقای

هایمختلفمبراکندوازطرفی،دیگرنامزدهارامسئولهایغلطدرعرصهاستمشکالتوسی

به سوم مناظره در رضایی آقای سیاستفراجناحی دهد. جلوه مشکالتامروز ایگونهبرخی

می تنشنمایان از را خود ویسعیدارد که جلیلیوشود روحانی، والیتی، آقایان هایمیان

یکازایندرپایانخطاببهمردمبگویدکهخوشبختانهبندهدرهیچقالیبافدورنگهداردو

نقشینداشتهسیاست تصمیماتاشتباه و عامالناصلیایناشتباهاتنامزدهایپیشها گفتهامو

هامیانکاندیداها،آقایروحانیگفتمانفراجناحیوبدوناشتباهآقایهستند؛امادرخاللتنش
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هایگفتمانیآقایرضایی،ویکندوسعیداردباشالودهشکنیازدالمیرضاییرافراموشن

ازاستراتژی بهحاشیهبراند. هایآقایروحانیدرطردگفتمانآقایرضایی،برجستهکردنرا

کندالمللبود.ویاشارهمیاطالعیونداشتنتخصصدرحوزهسیاستخارجیوروابطبینبی

که:

کندمثلاینکهایشاننظراتبسیاردقیقیداشتند.آقایالحنیصحبتمیآقایرضاییکهب»

جمعگفتیدشورایامنیتسازمانمللبه در همانکسیهستیدکه ازرضاییشما مراتببهتر

شورایحکاماستوآقایروحانیچراجلویاینکارراگرفتهکهپروندهازشورایحکامبه

اینجا شما نصیحتمیشورایامنیتنرود. بگوییم.چونخواهیماینکنید،ماکهنمیمارا هارا

می هستید، آغازکننده حرفشما دارمگویم، هم شمارا دیگر های سیاسی،« مناظره )روحانی،

71/9/7935.)

جمع هماندر گفت، باید استراتژیبندی اهم به باال در که برجستهطور و سازیهایطرد

ش برجستهگفتماناعتدالاشاره اینگفتمانبا پررنگکردننقاطد، و سازینقاطقوتخود

هایرقیبتالشکردهاستبهموقعیتیهژمونیکدستیابدوآنراتثبیتنماید.ضعفگفتمان



 سوژگی سیاسی )عامالن سیاسی(
قراریوازجاشدگیبهسوژگیسیاسی،کنشگرفردییااجتماعیاستکهدرموقعیتبی

هاواعمالاودرتغییراتگفتمانیتأثیرگذارند.درهژمونیکزندوکنشدستمیکنشوعمل

تریننقشراآقایشدنگفتماناعتدالدرعرصهانتخابات،سوژگیسیاسی)عامالنسیاسی(مهم

حسنروحانیبامسئولیت هایباالینظامجمهوریاسالمیوسوابقممتدوروحانیایفاکرد.

مایندگیونایبرئیسیمجلسشورایاسالمی،دبیریشورایعالیامنیتملی،متعددازجملهن

ریاستمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعتشخیصمصلحتنظاموعضویتدرخبرگانرهبری

عالی کسوتروحانیتبا در نامزد تنها دانشگاهو و )اجتهاد( حوزه تحصیالتاز تریندرجه

رینعاملسیاسیگفتماناعتدالوعقالنیت،درفرایندطردوتعنوانبرجسته)دکترایحقوق(به

سازیودردسترسقراردادناینگفتمانوکسباعتباربرایآننقشمهمیایفاکرد.اوبرجسته

هایگفتماناعتدالوعقالنیت،هایتلویزیونی،بامعرفیدالدرمبارزاتانتخاباتیوبویژهمناظره

تصوی به را معنایی میافق ازر ناشی که بود جامعه مشکالت حل نویددهنده که کشید

گریزیوشعارزدگیبودند.اخالقی،قانونگرایی،بیها،افراطسوءمدیریت،تحریم
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مخالفت»توانستدرطرفهاوسوژگیسیاسیآقایروحانیاینبودکهمییکیازظرفیت

سهمیدردولتنهمودهمنداشتوبهدلیلقراربگیرد.روحانیبهایندلیلکه«باوضعموجود

نزدیکبودنبهآقایهاشمی،ازظرفیتیبالقوهبرایمخالفتباوضعموجودبرخورداربود.طبق

هاینزدیکبهانتخاباتنسبتبهوضعموجودمعترضهابسیاریازمردمدرماهآمارنظرسنجی

دولتویاطمینانیافتهبودندوحالاینکهچههاینژادوسیاستبهآقایاحمدی«نه»بودندودر

داشتکهکسیمی بستهبهگفتمانوسوژگیسیاسینامزدها باشد، اینگروه توانستنماینده

(.7935:54ترینگفتمانبهتغییروضعموجودبود)امینی،آقایروحانینزدیک

نامزد سایر نسبتبه او ملموسگفتمان ها بود. امید»تر اعتدالتدبیر، و تغییر ، خواهان«. او

جهانبودومیزداییوکاهشدشمنیتنش با انرژیهستهگفتهمانها ایحقمسلمقدرکه

مردماست،زندگی،کار،شغل،امنیت،پیشرفتوتعاملسازندهبادنیاهمحقمسلممردماستو

 به»اینکه بچرخد، همبچرخدسانتریفیوژها زندگیمردم سیاسی:«شرطاینکه مناظره )روحانی،

ها،اوموفقشداینگفتمانواجزایآنرابهافکارعمومیومخاطبانترازاین(.مهم71/9/7935

ویخطیبوسخنوروحقوقدانبودوفنبیانوقدرتاستداللاوبرسایر خودمنتقلکند.

تمانخودرابهزبانعمومیعنوانمثال،ویسیاستخارجیگفهابرتریمحسوسداشت.بهنامزد

گفتسیاستخارجیمثلنانشبمردماستوآنراپذیربرایمردمتشریحکرد.اومیوفهم

بهگام تعاملداشتهباشید،اگرمی»گامدرانتخاباتعملیکرد: دشمنیکمشود، دنیا خواهیدبا

یتداشتهباشد،امنیتورفاهفراهمهااعتباروایرانیشخصهاکاهشیابد،گذرنامهایرانیتحریم

.«شود،راهآنتعاملونهتقابلبادنیاست؛راهآندوستیونهستیزباجهاناست

را خود داشت سعی سخنانش تمامی در روحانی آقای اینکه برجسته موارد دیگر از

گرایی،افراطسازینسبتبهدیگریخود،یعنیمعرفیکندوباغیریت«گرایفراجناحیاعتدال»

گراهستموکهمنیکاعتدالوگویویژهخبریباتأکیدبراینسازینماید.ویدرگفتهویت

اصولگرایانمعتدلواصالح با همینطلبانمعتدلکارکردههمیشه ومسیرم راه واکنوننیز ام

ام،نهگرنبودهگاهافراطامتغییرنکردهاست،گفت:هیچسالخطومشی94استودرطولاین

بهسمتچپونهبهسمتراستوامیدوارمنمایندگانیِکسانیراکهعدالت،اعتدالوعقالنیت

باشم داشته دوستدارند، را جناحاصول«. دو از فراتر اصالحروحانیهمواره طلبی،گراییو

می معرفی فراجناحی را خود تصمیمدولت مبنای و عقالکرد جمعی، خرد را وگیری نیت

دانست.ساالریمیشایسته
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هابراینباوربودندکهیکیازمشکالتجدیوپاشنهآشیلوی،نزدیکیبههرچندبرخی

رئیسروحانیتمبارز،نایبگراییاست.ویبهلحاظسوابقتاریخیعضوجامعهجریاناصول

متعلقبهگروهراستسنتیبودحتی انتخاباتمجلسمجلسچهارموپنجمودرحقیقت، در

صورتمشترکدرفهرستانتخاباتیجامعهروحانیتمبارزتهرانحضورنژادبهششمبااحمدی

هایویدررابطهباگیریشد.موضعداشتوازلحاظرویکردها،یکراستمدرنمحسوبمی

غائلهسال71واقعه 11تیربرضداصالحات، بهایننکته31بهمن52واظهارصریحدرمورد را

می متبادر نمیذهن حداقل که اصالحساخت طیف در )امینی،توانست بگیرد قرار طلبان

1/4/7935 کدمطلب: اوتوانست532151: تبلیغاتانتخاباتی، درطییکماه این، وجود با .)

ازراستمدرنبهیکاعتدال آزادیگرایفراجناحیوتحولتصویرخودرا طلبتبدیلخواهِ

ح و دیگرکند کرد.از جذبخود اصالحاترا به موسوم جریان و چپرادیکال پایگاه تی

مشکالتویژگی و تحریم حلّال بودن، حقوقدان نقدپذیری، روحانی، آقای سوژگی های

ساختوموجباقبالعمومیبهگفتمانگرمیگراییبودکهاورامدرنجلوهاقتصادیونخبه

درجمعاعتدالمی بهشد. رسدبهدالیلیچونشخصیتحسنروحانیوقدرتنظرمیبندی،

هایسیاسیهایمرجعسیاسیواجماعدرمیانجریانسخنوریاووحمایتمعنویشخصیت

هایدیگربویژهحامیگفتماناعتدال،انسجامدربینعامالنسیاسیاینگفتماننسبتبهگفتمان

هایدرونیشدهبودند.ابورقابتگرایان،بسیاربیشتربودکهدچارانشعاصول



 دسترسی 
ضرورت از یکی دسترسی گفتمانهایقابلیت هژمونیکشدن دسترسامکان در هاست.

در آن. به مردم قابلیتدسترسی و اجتماعی عرصه در گفتمان وجود عبارتاستاز بودن،

عگفتمانومنابعزبانیدسترسقرارگرفتنگفتمان،نیازمندعواملسیاسیوشبکهتولیدوتوزی

البته،درشرایطبی طوریکساندردسترسنیستند.هابهقراریوازجاشدگی،همهگفتماناست.

نابرابریدرقابلیتدسترسی،احتمالپرکردنشکافبهوجودآمدهناشیازوضعیتازجاشدگی

سازد.قراریرابرایگفتماندرحالهژمونیکشدنفراهممیوبی

عنوانحاملاصلیهاومناظراتانتخاباتیحسنروحانیبهناعتدالازطریقسخنرانیگفتما

شاملجریان اینگفتمان عواملسیاسی سایر و شخصیتاینگفتمان هایمرجعهایسیاسی،

مهم از گرفت. قرار جامعه دسترس در دانشجویان و روشنفکران شخصیتسیاسی، هایترین



 (22)پیاپی79تانتابس،52شماره،هفتمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 111
 

توانبهافرادذیلاشارهکرد:قرارگرفتنگفتماناعتدالشدندمیسیاسیکهموجبدردسترس



 هاشمی رفسنجانی *
بینشخصیت علیدر اعتدالهایسیاسی، عمومیتیافتنگفتمان هاشمیرفسنجانیدر اکبر

حضورآقایهاشمیدرصحنهانتخاباتریاستجمهورینقشبرجسته با کرد. ایفا و35تریرا

کردندوترینگزینهریاستجمهورییادمیاریازویدرجایگاهیکیازاصلیاعالمنامزدی،بسی

ها،ویباالترینرتبهرانسبتبهدیگرانداشت.این،درحالیبودکهویبااعالمبرخینظرسنجی

تیدرسالیانگذشتهنیزازسویمخالفانهدفانتقادهایشدیدقرارگرفتهبود.احرازنشدنصالح

سویشوراینگهبانبهنوعیموجبشدتامشیوروشاودرقالبشخصیتدیگریباویاز

به هاشمی درواقع، ویداشت. به شباهترا بیشترین که شود مواجه انتقام،استقبال و قهر جای

هاشمیپسازاینواقعهازموقعیتسوژگیبسیارخوبی درحقیقت، مدیریتکرد. انتخاباترا

حمایتویازهرکاندیدایی،نقشمؤثریرادرپیروزیویایفامیبرخوردارشدوطب کرد؛یعتاً

هایدولتقبلودروکمالمخالفوضعموجودوسیاستعنوانمصداقتمامزیراهاشمیخودبه

شدوسعیداشتخودراکنندهمسائلداخلیوخارجیمحسوبمیعنوانحلدیدگاهمردمبه

بخشنشاندهد.دراینصورت،حمایتآقایهاشمیازحسنووحدتروومعتدلفردیمیانه

هاازروحانیبرعهدهداشت.ویدرهاوجریانروحانی،نقشاصلیرادربهصحنهآوردنگروه

اهللعلیه(،باگرایانسنتیوهمچنینبیتامامخمینی)رحمتطلبان،اصولایجادائتالفمیاناصالح

نی،درحمایتازاینجریان،نقشاصلیرابازیکردوبهیکیازعواملمحوریتسیدحسنخمی

هژمونیکشدنگفتماناعتدالوپیروزیحسنروحانیدرانتخاباتتبدیلشد.
 

 محمد خاتمی *
ازدیگرعاملمحوری،حضورآقایسیدمحمدخاتمیدرطیفحامیانگفتماناعتدالبود.

انی،توانستپایگاهمردمیاصالحاترامتقاعدکندکهبهآقایخاتمیباحمایتخودازروح

آقایخاتمی،آقایروحانیرادرجایگاهگزینهطلبانهمبهاعتبارویرأیدهند.پایگاهاصالح

گیرینیزنقشاصلیخوددرانتخاباتپذیرفتند.همچنینخاتمیدرمتقاعدکردنعارفبهکناره

طلبانبهسبدروحانیریختهبخشمهمیازآرایاصالحصورتبودکهبدین.محوریداشت

شد.
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 آقای عارف *
عارفبه اصالحآقای سوی از اصلی کاندیدای ویعنوان انتخاباتشد. عرصه وارد طلبان

درصدبه و بود کاندیدا انتخاباتی، تبلیغات پایانی روزهای تا خاتمی، دولت اول معاون عنوان

بانرادرسبدخودداشت.همراهیآقایعارفدرمناظراتباآقایطلتوجهیازآرایاصالحقابل

هابهنفعروحانی،تقریباًهمهآرایگیریاوازرقابتروحانیعلیهاصولگرایانودرادامه،باکناره

نظرسنجی برخی اعالم با رفت. سمتروحانی سههاعارفبه روز بادر انتخابات از قبل شنبه

طورمعناداریافزایشیافت.صورتتصاعدیوبهارف،آرایآقایروحانیبهگیریآقایعکناره

یقینبرسندکههمچناندرانتخابگزینهنهاییتردیدعالوه،انصرافعارفباعثشدکسانیبهبه

اصول تشتتاردوگاه زیرا دشوارداشتند؛ را برایطیفخاکستری نهایی انتخابگزینه گرایان

گیریباعثشدآرایخاموشیکهامیدیبهپیروزیجریاناصالحوینکنارهساخت.همچنینامی

اعتدالنداشتند،روحیهبگیرندوازموضععدممشارکتدرانتخاباتبهسمترأیدادنبهآقای

5.بروند7روحانی




















شبکه از خود قراردادن دسترس در برای اعتدال گفتمان ابزارهمچنین امکانات، ها،ها،

هایایسودجستکهاینعناصرکمتردراختیارگفتمانهایمتعددوویژهتجهیزاتوقابلیت

شبکه داشت. رقیبقرار رسانهسیاسی و مطبوعاتی گسترده حمایتجمعهای و همراهی ای،

زیادیازهنرمندانازاینگفتمان،حضورفعالدرفضایعمومیدانشگاهواستفادهگستردهاز

هاوابزارهاییبودندکهگفتماناعتدالبرایدرهایاجتماعیازجملهشبکهمجازیوشبکهفضای

ازآن برشبکهدسترسقراردادنخود عالوه بهرهگرفت. قالبها ابزارها، و دسترسها هایدر
                                                                                                                                               
1. http:// azadie.ir/1392/03 
2. http://www.asriran.com/fa/news/279926.  
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گفتمان غالب است. مؤثر آن بودن دسترسی میزان در هم گفتمان ازقرارگرفتن رقیب های

کردند؛ولیگفتماناعتدالعالوهبراینوشتاریوشیوهمرسومتبلیغاتیاستفادهمیهاینقالب

قالبقالب طریق از متنوعها، ازهای استفاده رنگو برگزیدن )کلید(، نمادسازی چون تری

هایاجتماعی،خودرادردسترسمردمقرارداد.درمجموع،دردسترسقرارگرفتهگفتمانشبکه

هاست.هایآنبیشازسایرگفتمانجهبهعواملسیاسیوامکاناتوقالباعتدالباتو


 اعتبار
یعنی قابلیتاعتبار، دیگرشرطمهمدستیابیگفتماناعتدالبههژمونی،کسباعتباراست.

هاوآرزویاکثریتجامعهبودهوازاینهاوذهنیتبندیگفتمانبایدمنطبقبرخواستصورت

گفتماننظربرایآن قیاسبا گفتماناعتدالسیاسیدر فهمیدنیباشد. دررقابتانتخاباتی،ها ها

رانیواسطهفرایندحاشیهتوانستخودراازطریقتالشعامالنسیاسیدردسترسقراردهدوبه

هایخودرابهتصوراجتماعیبدلنمایدواعتبارکسبکند.سازیتوانستاسطورهوبرجسته

ا خواستگفتمان با را خود مردم، نگرش در اعتبار کسب برای وعتدال آرزوها و ها

دربرخیعرصههایآنذهنیت گفتماناعتدالدالها همینرو، از منطبقکرد؛ راها هایخود

بندیکرد:حلمشکالتاقتصادیمبتنیبرخواستمردمدررابطهموضوعاتیازاینقبیلمفصل

محوریووتاهصدروزه،بازشدنقفلزندگیمردم،احیایاخالقکوتحولاقتصادیدرمدت

زداییازجامعه،حاکمشدنتجربهوعقالنیتبرها،امنیتقانونمداری،احترامبهاقوامواقلیت

مهم همچنینیکیاز شعارزدگی. از پرهیز و اینانتخاباتمدیریتکشور در ترینمسائلیکه

هایایبود.اینگفتمان،دالهاوپروندههستهشد،مسئلهحلتحریمهامیموجباعتبارگفتمان

المللیمنطبقایوکاهشمشکالتوفشارهایاقتصادیوبینخودراباحفظدستاوردهایهسته

شد.تأکیدروحانیهایحسنروحانیمشاهدهمیگیریهاوموضعکرد.اینانطباقدرسخنرانی

هاهماهنگینتریفیوژهاوزندگیمردموتعاملباجهانورفعتحریمزمانچرخسابرچرخشهم

رو،گفتماناعتدالبااینهاباخواستوذهنیتاکثرمردمداشت؛ازبیشترینسبتبهسایرگفتمان

خواستاکثریتمردم،عالوهبردسترسبودن،دارایاعتبارنیزهست.



 گیری نتیجه
شد، تحلیل تشریحو آنچه ازمطابق برخورداری دلیل به گفتمانی تنازع در اعتدال گفتمان
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قوی سیاسی سوژگی فعالموقعیت و منسجمتر و بهتر حاشیهتر، فرایند وکارگیری رانی

هایرقیبتوانستهژمونیکسازی،میزاندسترسیزیادواعتباربیشترنسبتبهسایرگفتمانبرجسته

تالش وجود با گستردشود. و زیاد اصولهای گفتمان باه گفتمان این محور، عدالت گرایی

ترتیب،درآستانهدورهیازدهمانتخاباتریاستروبود.بدینهاوانتقاداتفراوانیروبهناکارآمدی

عدالت اصولگرای گفتمان تازهجمهوری، معنایی نتوانستیکنظام ومحور دهد شکل را ای

کهموجبتصلبوانسدادمعناییوناکارآمدترشدنگونهتغییرچشمگیریدرآنرخندادهیچ

گراییشد.درنهایت،بحرانمعناوبحرانهویتگفتمانهاوشعارهایگفتماناصولمفاهیمودال

نژادرامهیاکردوگراییوبهحاشیهرفتنآن،زمینهفروپاشیهژمونیگفتماندولتاحمدیاصول

قراریناشیازفضایانتخاباتدرسطحمشد.ازجاشدگیوبیزمینهبرایظهورگفتمانجدیدفراه

تنازعگفتمانیمیانخرده به داخلیرا عرصه گفتمانگفتماناجتماعی، هایمختلفتبدیلکرد.

به گفتمانخودرا انتخاباتریاستجمهوری، ازهمینفرصتازجاشدگیدر استفاده اعتدالبا

گفتماناعتدالازمنزلتهژمونیکرساندونظاممعنایی درسطحاجتماعیحاکمکرد. خودرا

سازیدرپینفیوضعموجودوترسیمآیندهایدئالوموردانتظاربودتاازاینطریقطریقاسطوره

هاومشکالتموجودارائهکند؛ازهمینروگفتماناعتدالبرایاینکهپاسخیمناسببرایبحران

هایگفتمانیخودرابایستاسطورهعرصهانتخاباتدستیابد،میبتواندبهمنزلتهژمونیکدر

گوییبهتمامنیازهاوکردکهگوییتوانپاسخایبازنماییمیگونهبخشیدوآنرابهعمومیتمی

به بخشیدنوجهیاستعاریوعام گفتماناعتدالبا درطولرقابتانتخاباتی، دارد. مشکالترا

ردآورد.چنینموفقیتی،اینگفتمانهایاجتماعیراحولگفتمانخویشگِهایشتوانستنیرودال

ساختذهنیت قادر منزلتیرا اجتماعی، تصور به شدن بدل با و کند تسخیر را اجتماعی های

هژمونیکیابد.
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 منابع

 فارسی -الف

)یامین- پرویز، ،7935 یازدهمجامعه(، انتخابات پس و انتخابات سیاسی نسخهشناسی ،
.http://parvizamini.irالکترونیک،برگرفتهازوبگاه:

-( مجید، دهقان، مهدختو 7935بروجردیعلوی، تحلیلگفتمانانتخاباتیازدهمین»(،
،پاییزوفصلنامهمطالعاتانتخابات،«دورهریاستجمهوریدربرنامهاتاقخبرتلویزیونمنوتو

.1و2هایشماره،زمستان
تهران:فرهنگگفتمان.درآمدیبرتحلیلگفتمان،،(7913علی،)ور،شعبانپبهرام-
،فصلنامهعلومسیاسی،«نظریهگفتمانوتحلیلسیاسی»(،7919زاده،محمدعلی،)حسینی-
.51شماره
-( عباس، 7911خلجی، اصالح»(، گفتمان در نظریفروپاشیاجماع «طلبیبنیاد فصلنامه،

 .7نهم،شمارهو،دورهسیسیاست

-( علی، 7935دارابی، تحلیلیبرفضایانتخاباتریاستجامعه(، شناسیانتخاباتیازدهم؛
،تهران:انتشاراتهمشهری.دهیایرانیانجمهوریورفتاررأی

-( فیروزه، رادفر، و جالل سید فیروزآبادی، 7911دهقانی در»(، انقالب صدور الگوی
.71شماره،،زمستانپژوهشیدانشسیاسیفصلنامهعلمیدو،«سیاستخارجیدولتنهم

علی- )سلطانی، در ،(7914اصغر، قدرت جریان سازوکارهای زبان؛ و گفتمان قدرت،
 ،تهران:نی.جمهوریاسالمیایران

مجلهاطالعات،«درآمدیبرگفتمانیاگفتمانیدربارهگفتمان»(،7912عضدانلو،حمید،)-
 .714و719هایشماره،سیاسیواقتصادی

-( محمدساالر، 7911کسرایی، فهمو»(، موفابزاریکارآمددر گفتمانالکالو نظریه
.93،شمارهسیاست ،مجله«هایسیاسیتبیینپدیده

ترجمهمنصورانصاری،تهران:گام،مدرنیتهسیاستپست(؛7914گیبینز،جانوریمر.آر،)-
 نو.

سویسیاستهژمونیواستراتژیسوسیالیستی؛به(،7935ف،شانتال،)الکال،ارنستومو-
 ،ترجمهمحمدرضایی،تهران:ثالث.دموکراتیکرادیکال

،ترجمهامیرمحمدروشونظریهدرعلومسیاسی،(7911)مارش،دیویدواستوکر،جری،-
 پژوهشکدهمطالعاتراهبردی.:تهران،یوسفیحاجی

 معرفتنشریه،«نظریهتحلیلگفتمانالکالوموفونقدآن»(،7931)مقدمی،محمدتقی،-
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.5شماره،سالدوم،بهار،فرهنگیاجتماعی
،ترجمههادینظریهوروشدرتحلیلگفتمان ،(7913یورگنسن،ماریانوفیلیپس،لوئیز،)-

 جلیلی،تهران:نی.


 منابع اینترنتی -ب
شناسیانتخاباتوعلتپیروزیروحانی،جامعه»وگوگفت،(1/4/7935)،امینی،پرویز-

.http://jahannews.com/vdcirwarqt1a3y2.cbct.htmlبرگرفتهازسایتخبریبهآدرس:
وگوباشبکهخبر،برگرفتهازسایت:(؛برنامهگفت79/9/7935روحانی،حسن،)-

http://rouhani.ir/event.php?event_id=66. 
(،همایشتدبیروامیددرسالنشهیدافراسیابیورزشگاهشهید71/9/7935،)_________

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

دوستارومیه،برگرفتهازسایت:(،ورزشگاهآهن51/9/7935)،________
.http://rouhani.ir/event.php?event_id=7

-_________( ،51/77/7937 نیست ریاست»(، کارآموزی جای روزنامه«جمهوری ،
.5171اعتماد،شماره

(،مسجدجامعگلشنگرگان،برگرفتهازسایت:55/9/7935،)_________-
.http://rouhani.ir/event.php?event_id=8

(،دانشگاهصنعتیشریف،برگرفتهازسایت:59/5/7935،)__________
http://rouhani.ir/event.php?event_id=5. 

__________( برنامه71/9/7935، و رویکردها برنامه در سیما،(، چهارم شبکه در ها
برگرفتهازسایت:

http://rouhani.ir/event.php?event_id=7. 
(،دربرنامهبادوربینسیماشبکهیک،برگرفتهازسایت:1/9/7935،)__________

http://rouhani.ir/event.php?event_id=5. 
(،دربرنامهمناظرهدومباموضوعفرهنگی،برگرفتهازسایت:72/9/7935،)__________

 http://irinn.ir/news/1817. 
(،دربرنامهرادیوجوان،برگرفتهازسایت:57/9/7935،)__________

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920321001172. 
(،دیداربامردمرشت،برگرفتهازسایت:73/9/7935،)__________
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http://www.isna.ir/fa/news/92031910607 
جم،برگرفتهازسایت:(،دربرنامهانتخابایرانیدرشبکهجام3/9/7935،)__________

http://rouhani.ir/event.php?event_id=58. 
ربرنامهرادیوایران،برگرفتهازسایت:(،د51/9/7935،)__________

http://www.asriran.com/fa/news/278870 . 
__________( خارجی،71/9/7935، سیاستداخلیو موضوع با سوم مناظره برنامه ،)
برگرفتهازسایت:

http://www.irinn.ir/news/18322 ./  
ایران) 51/9/7935سایتتحلیلیعصر پیروز1»(، تریننقشرایروحانیمهمنفریکهدر

،برگرفتهازسایت:«داشتند
http://www.asriran.com/fa/news/279926. 

صحنهماندنوالیتیونوریپشتناطق»ن:(،درمصاحبهباخراسا435/1/79)،عسگری،علی
،برگرفتهازسایت:«کناررفتنعارفبود

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/251842. 
مصطفی، گفت97/1/7935)میرلوحی، ،) حجتناگفته»وگو؛ ازهای میرلوحی االسالم

،برگرفتهازسایت:«اهللمهدویهایآیتائتالفاصولگرایانوتالش
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/83027. 

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