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 مقدمه
های های توسعه اجتماعی و سیاسی از الیهشاخصه ترینمهممشارکت سیاسی به عنوان یکی از 

شدن به عنوان مقام تا انتخاب گرفته دادنرأیتواند از مختلفی برخوردار است. این مشارکت می

های مختلوف  مردم و نخبگان سیاسی در کشوور  .(4987راش، ) گیرد در بر اجرایی و سیاسی را

در قانون اساسی ایون کشوورها نیوز     ،فراتر از اینمتفاوتی دارند.  هایدیدگاه دادنرأینسبت به 

در برخوی از  در نظر گرفتوه شوده اسوت.     دادنرأیونی متفاوتی نسبت به نها و ترتیبات قارویه

هر یك از واجودان شورای     ،شرکت در انتخابات اجباری است. بر این اساس ،کشورهای جهان

هایی مثل پرداخوت جریموه   به تحمل مجازات ،دادن که از شرکت در انتخابات سر باز زنندرأی

اطمینان حاصل  ،شوند. به این وسیلهنقدی یا محرومیت از بعضی خدمات اجتماعی محکوم می

اند. کشورهایی نظیور بلژیوك،   ل نهادهای انتخابی نقش داشتهشود که اکثریت مردم در تشکیمی

ترکیه، آرژانتین و ... به این اصل معتقدند که شرکت در انتخابات تکلیف است و شهروندان بوا  

 دهند. دادن وظیفه اجتماعی خود را انجام میرأی

هوا در دادن رأی و هوم بوه نظریوه مسوئولیت      هم به اصول آزادی انسوان   کشورها نیزبرخی 

شهروندان به منظور جلوگیری از تمرکز قودرت و تسوهیل در    ،بر این اساساجتماعی معتقدند. 

هوای  لفوه ؤایون امور یکوی از م   . کنندمیامر انتقال قدرت و گردش نخبگان در انتخابات شرکت 

 دهد. اصلی توسعه سیاسی را تشکیل می

ر نخبگان نظام سیاسوی و نیوز شوهروندان د    هاآنهایی وجود دارند که در نظام ،در این میان

را بوه نحوو    دادنرأیدارند و به عبوارتی   دادنرأیبودن نگاه دیگری نسبت به مقوله عین مختار

هوای  امبه مثابه کنش سیاسی را در نظ دادنرأیبر آنیم تا  ،ن مقالهیدر انمایند. دیگری توجیه می

جهوت توجیوه معنوای    در و در آخور بوه ارائوه مودلی      بررسی قرار دهویم  سیاسی مختلف مورد

 پردازیم. ب دینی ساالریمردمدر نظام  دادنرأی

 رأیتوان بررسوی کورد. یوك بوار از منظور کسوانی کوه        را از چند منظر می دادنرأیمقوله 

در هموه   سندهای سیاسی و اجتماعی قرار دارند.و یك بار هم از منظر کسانی که در م دهندمی

ابزاری است برای انتقوال قودرت، جلووگیری از تمرکوز      دادنرأی ،یافتهتوسعههای سیاسی نظام

ای اسوت از وجوود مشوارکت    نشانه ،ساختن فرایند انتقال قدرت و در عین حالقدرت، نهادینه
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اقشار مختلف در قالب قانون اساسوی بوه    دادنرأیای که در جامعه ،سیاسی در جامعه. در واقع

های انتقوال قودرت در آن   زمینه ،ثانیاً ؛رسمیت شناخته نشده، اوالً مشارکت سیاسی وجود ندارد

نووعی انباشوت و تمرکوز قودرت و فسواد       اینشانهاین امر خود  ،شود و ثالثاًجامعه فراهم نمی

باعو  تفواوت    آنچوه های سیاسی مختلف تفواوتی وجوود نودارد.    بین نظام ،ن منظریاز ا .است

بور   ،. در واقعاستمردم  رأینوع نگاه نخبگان سیاسی حاکم نسبت به  ،شودمزبور میهای نظام

سواالری  های استبدادی و نظوام موردم  این اساس در نوع نگاه موجود در لیبرال دموکراسی، نظام

های اساسی وجود دارد. شناخت این تفواوت توا حودود    تفاوت ،دادنرأیدینی نسبت به مقوله 

دینوی،   سواالری موردم هوای  انی است، به عبارتی این گفتمان حاکم بر نظوام زیادی یك امر گفتم

 دادنرأیهای استبدادی است که باعو  ایجواد تموایز در رویکورد بوه      لیبرال دموکراسی و نظام

را بوه مثابوه کونش سیاسوی در بطون نظوام جمهووری         دادنرأیبر آنیم تا  . در این مقالهشودمی

ایون امور توا چوه انودازه بوه        سوازیم و بگووییم   مشوخ   اسالمی ایران به عنوان امر گفتموانی 

 گفتموان حواکم بور    در دادنرأیمعنوای   ،گور بوه عبوارت دی  وابسته است؟  بندی گفتمانیمفصل

در تقابول   رو ایند و از شوبه امر تثبیت یافته بدل می اسالمی ایران نظام جمهوریدر  انتخابات

کند زمینه طرح این مقاله سعی میگیرد. های سیاسی قرار میبا معنای همین کنش در سایر نظام

در گفتمان حاکم بر فضای انتخابوات در جمهووری    رأیدیدگاه نظری جدید را در باب معنای 

 اسالمی ایران فراهم کند.  

از  ،فوو  موجوود در گفتموان   مرکزی و شوناور   هایدالساختن عناصر و به منظور مشخ 

به بیان فوکو بورای کنتورل هور     ،در واقعبیانات رهبر معظم انقالب اسالمی استفاده خواهد شد. 

مفسران گفتمانی باع  کنتورل   هایی بیرونی و درونی وجود دارد. در هر گفتمانی،گفتمانی رویه

بنودی عناصور   سوبب مفصول   آنچوه ساالری دینوی،  در گفتمان مردم. (4981)فوکو،  شوندآن می

، تفسیر رهبر معظم شودمیمرکزی و شناور  هایدالشدن معنادارگفتمانی در چارچوب منظم و 

سواختن  شوخ  های ایشان برای ماز گفته ،ین اساس. بر ااستانقالب در باب مسائل گوناگون 

اسوتفاده   تخابات در نظام جمهوری اسالمی ایراننحاکم بر امرکزی و شناور در گفتمان  هایدال

 اصلی و فرعی زیر هستیم: سؤاالتدر پی یافتن  ،در این تحقیقخواهد شد. 

 است؟ برخوردار معنایی بار چه از دینی ساالریمردم نظام بر حاکم گفتمان در دادنرأی .4
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ر تقابول بوا چوه گفتموانی     د ایوران  اسوالمی  جمهوری نظام در انتخابات بر حاکمگفتمان  .9

 ؟شودمیدر عرصه سیاسی مطرح  هایی(گفتمان)

 ؟اندکدم ایران اسالمی جمهوری نظام در انتخابات بر حاکم گفتمانعناصر  ترینمهم .9

 ؟اندکدم حاکم بر انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایرانگفتمان  در شناور های مرکزی ودال .1

 

 نظری  چارچوب الف. 
نخبگوان  هوای عموده   به عنوان یکی از مظاهر مشارکت سیاسی همواره یکی از دغدغه دادنرأی

شناسوی سیاسوی   در حووزه جامعوه  شناسوان سیاسوی بووده اسوت.     جامعوه سیاسی و حاکم و نیز 

در  دادنرأی تبیوین وجود دارد. طرح الگوی نظری بورای   دادنرأیمختلفی در باب  هایدیدگاه

 . ستهادینی، مستلزم طرح و نقد هر کدام از این دیدگاهساالری نظام مردم

میوان شورای     ارائوه شود،   الزارسوفلد  کوه از سووی پول    شناسانهجامعه رویکردبر پایه 

 ددهووی آنووان رابطووه مسووتقیم وجووود دار  اقتصووادی و فرهنگووی افووراد و رأی  ،اجتموواعی

(Lazarsfeld & Berelson, 1994: 27). 

تواند بور مبنوای اصوول کلوی نظیور      می ،گروه اجتماعی خاص استای که متعلق به دهندهیأر

هوای موذهبی و   های تجاری، گوروه ، انجمنکارگریهای تأیید حزب یا احزاب مورد نظر، اتحادیه

 دهندگانرأیبر برای انتخاب عقالنی میان راهدست به انتخاب بزند. این اصول راهنما،  هاآننظایر 

خرد و فردی مد نظور قورار گیورد،     این الگو، بیش از اینکه عوامل سطح(. در 4988)عبداهلل،  است

 .  شودمیهای کالن و اجتماعی تبیین لفهؤبه مدد م دادنرأیشی نظیر نک

، شوود موی از آن اسوتفاده   دادنرأیرویکرد دیگری که به منظور تبیین کونش سیاسوی نظیور    

ای اجتماعی باشد، پیش از اینکه پدیده دادنرأیدر این رویکرد، روانی است.  -رویکرد سیاسی

 (.4988 عبداهلل،) تابع درک افراد از مسائل مهم سیاسی جامعه است

بر پایوه  عاقالنه است.  رویکرد انتخابردم دهی مها برای تبیین رفتار رأیترین نظریهاز مهم

مبوارزات انتخابواتی بوه ارزیوابی دولوت و عملکردهوای آن        در جریوان شهروندان  ،این دیدگاه

و سپس دست  کنندمیهای افراد یا احزاب مخالف را با آن مقایسه پردازند و ادعاها و برنامهمی

 .  (4989)سید امامی، زنند های موجود میگزینه از میانش به گزین



 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــ دینی ساالریمردمدر نظام  رفتار انتخاباتی معنایی مدل

رویکوورد اول، رویکوورد . دیوودگاه انتخوواب عاقالنووه وجووود داردچووارچوب  رد دیگوور درکوودو روی

رد کو یون روی ا در .داونوز اسوت   رویکرد آنتونیترین سخنگوی این کالسیك انتخاب عامه است. مهمنئو

 هوا آنپایه منوافع اقتصوادی    دادن اساساً برشود که انگیزه افراد برای شرکت در انتخابات و رأیفرض می

اندیداها یوا احزابوی را   کهای دولت منتفع شوند و درمجموع انتظار دارند از سیاست هاآنگیرد. ل میکش

 .(Andrain & Apter, 1995: 260) کننده منافع مطلوب مشخصی را برایشان تأمین کگزینند برمی

دهوی  رویکرد نظری دیگر در چارچوب دیودگاه انتخواب عاقالنوه بورای تبیوین رفتوار رأی      

و  های جرج هومنز، مایکل هکتور در تحلیلست. این رویکرد را رویکرد ساختارگرا ،شهروندان

 در محوی  هوا و هنجارهوای موجوود    فرض استواراست کوه ارزش  بر اینیابیم و دانیل لیتل می

گذارنود. افوراد بوه    موی  دهی تأثیرسیاسی بر مقاصد رأی -اجتماعی فرد و ساختارهای اجتماعی

تر و منافع افراد یوا  ئل کلیمسا ،جای آنکه صرفاً به دنبال منافع شخصی یا خصوصی خود باشند

 (.Andrain & Apter, 1995: 265) گیرندمی نظر های دیگر را نیز درگروه

 هانآهمه  .اندمشترک موردهایی که دارند در یك الذکر با توجه به همه تفاوتنظریات فو 

نووع نگواه مسوتتر در     ،کودام اما در هوی  ؛ باشنددهی افراد مییأعوامل اثرگذار بر ر تبییندر پی 

دهی تشریح نشده است. أیو ر رأیگفتمان و نیز نخبگان حاکم بر نظام سیاسی نسبت به مقوله 

رویکورد خاصوی نسوبت     هاآناز گفتمان حاکم بر  متأثر ،های سیاسیدر بین همه نظام ،در واقع

 دموکراسوی و  یاسوی از لیبورال  هوای س در هموه نظوام   ،افراد وجود دارد. به عبوارتی  دادنرأیبه 

از بار معنایی خاصوی برخووردار    دادنرأی ،ساالری دینینظام مردمتا گرفته های استبدادی نظام

در  دادنرأیبر پایه بیانات رهبر معظوم انقوالب اسوالمی، معنوای      شودمیاست. در ادامه سعی 

 نظام جمهوری اسالمی ایران واکاوی شود. 

 هوای صوفت  با متفکر دو این. است موفهو  الکالو گفتمان نظریه مقاله این روشی بنیان ،همچنین

 در( Zizek, 1990: 249) پساسواختارگرا  و (Howarth, 2000: 101) پسامارکسیسوت  نظیور  گوناگونی

 در موفوه،  شوانتال  و الکوالو  ارنسوتو  گفتموان  نظریه. اندشده شناخته اجتماعی علوم پردازاننظریه بین

 در و گرفوت  شوکل  دموکراسـى  رادیکال سیاست سوى به: سوسیالیستی راهبرد و هژمونى کتاب

 عناصور  تورین مهوم  از یکی. است اجتماعى -سیاسى فلسفه حوزه در فوکو گفتمان نظریه بس  ،واقع

. اسوت  ایودئولوژی  مارکسیسوتی  مفهوم از ساختارشکنانه خوانشی ارائه موفه، و الکالو گفتمان نظریه
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 آمود،  عمول  به پساساختارگرا متفکران سوی از چپ سنت در ایدئولوژی مفهوم از که انتقاداتی پی در

 ایون  بور . اسوت  یافته بیشتری اهمیت گفتمان مفهوم آن جای به و افتاده مرکزیت از ایدئولوژی مفهوم

 مفهووم  بوه  ایودئولوژی  جوای  بوه  پساسواختارگرا  و پسامارکسیسوت  پردازاننظریه از بسیاری ،اساس

 تعودیل  و جرح و آلتوسر ایدئولوژیك جبرگرایی نقد با موفه و الکالو ،جمله از .کردند توجه گفتمان

 بوه  آلتوسر رویکرد ،آنان عقیده به. نمودند فراهم گفتمان مفهوم طرح برای را زمینه ،ایدئولوژی مفهوم

 از کوه  اسوت  منفی و انگارانهساده فرایند همانند ایدئولوژیك هایدستگاه و دولت مقاله در ایدئولوژی

 هوا آن خوود  منافع با همسو که شوندمی کشیده مفهومی هاینظام از استفاده به ندانسته افراد آن طریق

 و هوا مودل  بنودی صوورت  اجتمواعی،  بازنمودهوای  گیوری شکل مسل ، هایگروه ایدئولوژی. نیست

 و ندهود  کوف  از را خوود  قودرت  مسول   گوروه  که دارند نظر تحت نحوی به را گروهی هایکنش

 نسوبت  افراد ایدئولوژیك، تحلیل بر اساس .(941-944: 4989 میلز،) بخشد استمرار را خود استیالی

 ،نشوده بینوی پیش مقاومت برای نظری امکان هی  آلتوسر بح  در حالی که در. اندناآگاه فرایند این به

 مقاوموت  امکوان  همیشوه  و نیسوتند  ایودئولوژی  مطیوع  هایسوژه ضرورتاً افراد ،الکالو و هال نظر به

 (.  Larrain, 1996: 49) دارد وجود

 و الکوالو  ،رو این از. بنددنمی را مقاومت باب ایدئولوژی مفهوم خالف بر گفتمان ،بنابراین

 مثابوه  بوه  را اجتمواعی  عاملیوت  و جامعوه  برآمدند درصدد ایدئولوژی مفهوم بازتعریف با موفه

 . کنند تعریف گیریتصمیم قابل گفتمانی اشکال

 گرامشی نزد در هژمونی مفهوم نقد به گفتمان باب در خود نظریه تدوین در موفه و الکالو

 بوه  نگواهی  بوا  اموا  ،سازندمی مطرح را هژمونی مفهوم از خود تلقی ،طریق این از و پردازندمی

 ابتدا ،هژمونی مقوله به پرداختن از پیش که شودمی مشخ  موفه و الکالو نزد در مزبور نظریه

 .  ساخت مطرح را هاآن باب در موفه و الکالو نقد و سوسور آثار در مدلول و دال رابطه که باید

 بوه  ارجواع  بودون  و زبوان  شناختىنشانه نظام درون در هاتفاوت نظام اساس بر معنا تشکیل

 نظریوه  در را آن نیوز  موفوه  و الکوالو  و برداشوت  سوسور که بود مهمى بسیار گام خارج جهان

 بایود  معنادارشودن  براى اىپدیده و عمل هر موفه، و الکالو نظر از .اندداده بس  خود گفتمان

 قرار خاص گفتمانى قالب در که شوندمى فهم قابل وقتى هاپدیده و هافعالیت. باشد گفتمانى

 آن در که گفتمانى از را هویتش بلکه نیست، هویت داراى خود خودى به چیزى هی . گیرند

 .کندمى کسب گرفته قرار
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 هواى دیودگاه  کلیوه  بوا  انود کرده سعى موفه و الکالو اى،پساساختگرایانه دیدگاه چنین اتخاذ با

 هوا گفتموان  قالب در تنها اجتماعى جهان صورت، این در. کنند مخالفت مبناگرایانه و جوهرگرایانه

 .  ندارد وجود فهمى قابل و بنیادین حقیقت هی  ،گفتمان قلمرو از خارجدر  و است فهم قابل

 اموا  انود، گرفته وام سوسور از را گفتمان شناختىنشانه نظام بودناىرابطه موفه و الکالو اگرچه

 دریودا . کننود موى  تبعیوت  دریدا از خصوص این در و پذیرندنمى را مدلول و دال رابطه بودنثابت

 مودلول  بودون  هاىدال از اىمجموعه را زبان و شکندمى درهم را سوسور مدلول و دال دوگانگى

 اداموه  در ،موفوه و  الکوالو . آورندمى دست به کاربرد هنگام به را معنایشان که هایىدال پندارد؛مى

 .پردازندمی... و شناور هایدال برتر، دال بندی،مفصل نظیر مباحثی طرح به گفتمان پیرامون بح 

 رویکورد  بوا  را سیاسی عرصه در کلمات و مفاهیم به نسبت آلتوسر رویکرد ،موفهو  الکالو

 الکوالو  نزد در «شناور» دال. برندمی کاره ب را شناور هایدال مفهوم و نموده تلفیق شناسانهزبان

 بوراى  سیاسوى  مختلوف  هواى گوروه  و است شناور آن مدلول حقیقت در که است دالى موفه و

 سیاسوی،  عرصوه  موفوه  و الکالو منظر از ،رو این از. کنندمى رقابت هم با آن به مدلول انتساب

 اشواره  واقعیوت  این به شناور هایدال مفهوم. است شناور هایدال میان نزاع و کشمکش عرصه

 دموکراسوی  واژه ،رو همین از. دارند مختلفی معانی مختلف بسترهای در معین هایدال که دارد

 دارای ،لیبرال یا کارمحافظه فاشیست، گفتمان در و معناست یك دارای سوسیالیستی گفتمان در

 چوون  نیسوتیم،  دموکراسی مختلف معناهای از معنا چند یستیزهم شاهد اینجا در. دیگر معنایی

. شووند موی  همودیگر  جانشین یا کنندمی نفی یا را یکدیگر سیاسی مبارزات در گوناگون معانی

 در الکوان  نظر کمك به توانمی را هامدلول از ایمجموعه میان دوجانبه جایگزینی و طرد رابطه

 نیرویی با توانمی را هامدلول دائمی شناوری. داد توضیح هادال زیر در هامدلول شناوری مورد

 امکوان  ،تجربوی  نظر از. برد بین از ،کند تثبیت را شناور هایدال معنای است قادر که هژمونیك

 خوود  هژموونی  تواندنمی هژمونیك نیروی چون ،رودمی سؤال زیر دال یك معنای نهایی تثبیت

 هوای دال به ،موفه و الکالو نظری دستگاه در (.Torfing, 1999: 61) کند اعمال کمال و تمام را

 گفتوه  عنصور  ،نشوده  تثبیت هاآن معنای و اندنگرفته جای گفتمان یك درون در هنوز که شناور

 بوا  .ببخشند معنا آن به خود منافع اساس بر تا کنندمی کوشش گوناگون هایگفتمان که شودمی

 که شودمی نامیده برتر دال کند، ایجاد خود معنای در انسدادی بتواند که دالی ،هادال این بین از
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 کلیوت  و شووند موی  بنودی مفصول  ،بهتور  عبارت به و یابندمی وحدت آن پیرامون هادال تمامی

 (.77: 4983 فیلیپس، و یورگنسن) سازندمی را گفتمان معنادار

 و بندیمفصل پیرامون بح  در مشخ  طوربه  ،موفهو  الکالو ،شد مشخ  که طورهمان

 رسندمی هژمونی مقوله به مدلول و دال بین رابطه نسبی تثبیت توضیح و برتر دال معنای تثبیت

(Laclau, 1990: 48.)  اسوتراتژی  و هژموونی  یعنوی  خوود  اثور  تورین مهوم  در ،موفوه و  الکوالو 

 و الکوالو  تبارشناسوی  اسواس  بور . پرداختند هژمونی مفهوم تبارشناسی به( 4339) سوسیالیستی

 فرایندی مفهوم این. شد دیده پلخانف و رد اکسل آثار در بار نخستین برای هژمونی واژه ،موفه

 انقوالب  در روسویه  بوورژوازی  ضوعیف  طبقوه  نواتوانی  ،آن موجوب  بوه  کوه  کندمی توصیف را

. بنشویند  ثمور  بوه  انقوالب  تا شوند مداخله به وادار قوی نسبتاً کارگر طبقه شد سبب بورژوایی،

 وظیفوه  بایسوت موی  کوارگر  طبقوه  آن در که دارد اشاره غیرمتعارفی تاریخی موقعیت به هژمونی

 (.Laclau & Mouffe, 1993: 48) گیرد عهده بر را( بورژوازی اینجا در) دیگر ایطبقه

 از اقتدارگرا برداشت چون. است اساسی عطف نقطه گرامشی موفه، و الکالو تبارشناسی در

 نوزد  در تور دمکراتیوك  برداشوتی  بوه  را خوود  جوای  ،شدمی دیده لنین نزد در پیشتر مفهوم این

 بوه . داد قورار  سیاسی رهبری کنار را در اخالقی رهبری خود برداشت در گرامشی. داد گرامشی

 بوه  را هژموونی  طبقواتی،  گرایوی تقلیول  از گریوز  برای اولیه هایگام برداشتن با گرامشی عالوه،

 .  کرد معطوف مردمی -ملی خصلتی با جمعی اراده ترکیب

 کوارگزاران  بوه  کوه  هوویتی  کوه  رسیدند نتیجه این به هژمونی مفهوم بس  با موفه و الکالو

 و آیود موی  دسوت  بوه  هژمونیك بندیصورت درون در بندیمفصل با تنها ،شودمی داده اجتماع

 (. 488: 4989 پین،) ندارد عینیتی و ثبات

 هموواره  اموا  کنود موی  تثبیوت  نسوبی  طور به را جامعه مدتی برای هژمونیك بندیمفصل هر

 بوه  یوا  هژمونیوك  هوای بنودی مفصول  هوا آن در که دارد وجود ارگانیك هایبحران از هاییدوره

 به اجتماعی عناصر از ایفزاینده تعداد آن پی در و شده تضعیف مسل  هایگفتمان بهتر عبارت

 نیوروی  هوی  . گیرنود موی  قورار  جدید هایگفتمان معرض در و شوندمی تبدیل شناور هایدال

 هموواره  در نتیجوه،  و کنود  تثبیوت  کوامالً  را خوود  هژمونیوك  برتوری  توانود نموی  نیز اجتماعی

 (.437 :4989 پین،) است تحول حال در و موقتی اجتماعی هایبندیصورت گیریشکل
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 هژمونی حضور عرصه» :گویندمی «سوسیالیستی راهبرد و ایدئولوژی» کتاب در موفه و الکالو

. یابنود نموی  تبلوور  هالحظه قالب در عناصر آن در که است ایشدهبندیمفصل عملکردهای عرصه

 برای جایگاهی هی  ،است ثابت لحظه هر معنای آن در که ایرابطه هایهویت از ایبسته نظام در

 امکوان  ،گیورد برنموی  در را شوناوری  دال هی  که هاتفاوت از نظامی. ندارد وجود هژمونیك کردار

 موانع  و افکنود موی  سوایه  کورداری  هور  بور  تکرار اصل ،سیستم این در. یافت نخواهد بندیمفصل

 تنها که کندمی تصور را اجتماعی امر ناق  و باز ویژگی هژمونی زیرا ،شودمی آن شدنهژمونیك

(. Laclau & Mouffe, 1993: 134) دهود می رخ شدهبندیمفصل کردارهای سلطه تحت حوزه در

 بورای  کوششی مارکسیسم گفتمان به هژمونی مفهوم ورود که اندداده نشان موفه و الکالو ،واقع در

 (.Torfing, 1999: 109) بود احتمال سیاسی منطق با ضرورت اقتصادی منطق تکمیل

 معتقدنود  و نهنود می کنار را اقتصاد و طبقه نهایی تعیین ایده هژمونی، مفهوم بازبینی با هاآن

 و گفتمانی هایسوژه استراتژیك، و موقت هایائتالف بلکه ،ندارد طبقاتی تعلق هی  ایدئولوژی

 (.477: 4987 بارکر،) آورندمی پدید را هژمونیك ضد و هژمونیك هایبلوک نفعذی هایگروه

 و متخاصوم  هاینیرو حضور را هژمونیك بندیمفصل شرط دو موفه و الکالو ،کلی طور به

 و شوناور  عناصور  از ایگسترده حضور تنها. سازدمی جدا را هاآن که دانندمی مرزهایی ثباتیبی

 تعریوف  امکوان  کوه  آوردمی پدید را ایعرصه متخاصم هایاردوگاه در هاآن بندیمفصل امکان

 ممکون  هژموونی  از گفوتن سخن ،ارزیهم و مرزها بدون. بخشدمی تحقق را هژمونیك عملکرد

 (.Laclau & Mouffe, 1993: 136) نیست

 عنصور  دو از وحودتی  توانود موی  خاصوی  شرای  تحت که است ارتباطی شکل بندیمفصل

 از اغلوب  موا  مثوال  بورای . نیست گفتمانی عناصر ترکیب به الزامی آن در اما ،کند ایجاد متفاوت

 (.719: 4987 بارکر،) گوییممی سخن جامعه منزله به ملت

 مقاوموت  و قدرت تضادآلود عرصه در هژمونیك گفتمان درون گفتمانی عناصر بندیمفصل

 جریوانی  بندیمفصل. داشت خواهد وجود نیز سرکوب و اجبار عنصر آن تبع به که دهدمی رخ

 فضوایی  در همآن ،شوندمی پایدار نسبتاً عناصری به مبدل ناپایدار عناصر آن واسطه به که است

(. Torfing, 1999: 101) دارنود  قورار  یکودیگر  بوا  متقواطع  ایرابطوه  در متخاصوم  نیروهایی که

 ترکیوب  از بنودی مفصول . شووند می ساخته بندیمفصل طریق از سیاسی هایهویت و هاگفتمان

 بوه  مقاله این در ،در ضمن(. Smith, 1998: 5) شودمی تشکیل گفتمانی عنصر چند یا دو متغیر
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 هاینظام و دهییأرموضوع  خصوص در انقالب معظم رهبر بیانات از تحقیق، موضوع تناسب

 موردم  مختلوف  اقشوار  حضور در و مختلف هایمناسبت به بیانات این. شودمیاستفاده  سیاسی

. انود شوده  یآورجموع  www.khamenei.irظور از سوایت   ند روتموامی بیانوات مو   . اندشده ایراد

 نووع  ازنیوز   گیوری نمونه شیوهاند. مناسبت ایراد هر سخنرانی نیز در کنار بیانات فو  درج شده

 نموایی گونه که شوندمی انتخاب هایینمونه گیری،نمونه از شیوه این در. است نظری و هدفمند

 توا  گیوری نمونوه  ،شیوه این در .کنند نمایندگی نحو بهترین به را سنخ یا گونه آن بتوانند و بوده

 قبلی اطالعات بر اطالعاتی جدید، نمونه بررسی و شود حاصل اشباع که کندمی پیدا ادامه آنجا

هوای  سخنرانی مقام معظم رهبوری در مناسوبت   94 گیری،نمونه شیوه این اساس بر .نکند اضافه

 .ندااند، به عنوان نمونه انتخاب شدهبوده دادنرأیمختلف که مرتب  با موضوع انتخابات و 
 

 به مثابه دال مرکزی عمومی وظیفه و شرعی تکلیفب. 
 معنوای  تثبیوت  البته که گیرندمی نظم آن اطراف در هانشانه سایر کهاست  اینشانهدال مرکزی، 

 دو(. 449: 4339 موفوه،  و الکالو) گیردمی صورت موقت صورت به مرکزی دال حول هانشانه

 معیوار  نخسوتین  .اسوت  گرفتوه  قرار توجه مورد تحقیق این در مرکزی دال تشخی  برای معیار

 دال تشوخی   برای معیار دومین. است گرفته قرار کیدأت مورد بیشتر که دالی یعنی است؛ تکرار

 بایسوت موی  شوناور  هوای دال و مرکوزی  دال میان که معنا بدین است؛ آن بودنگفتمانی مرکزی،

 شوان چنوین  هایی در یکی از سخنرانیمقام معظم رهبر .باشد داشته وجود هماهنگی و انسجام

 کونم  عرض مردم به که است این بر امسعی انتخابات در اول درجه در همواره بنده» فرمایند:می

 جمهووری  نظوام  کردنمستحکم و تأیید و تصدیق این،. است مهم انتخابات این در شما حضور

 مسوئله  یوك  نیسوت؛  محو   اخالقوی   و فوردی  و سیاسی مسئله یك فق  مسئله. است اسالمی

 ریاسوت  انتخابوات  بخصووص  دارد؛ سوروکار  موردم  سرنوشوت  بوا  انتخابوات . اسوت  جانبههمه

 را کشوور  کوه  اسوت  مجموعوه  یوك  و نفر یك دست به کشور اجرائیه قوه سپردن که جمهوری

 .(4/4/4988) «دارد اهمیت انتخابات قدراین کنند؛ اداره سال چند مدت برای

 و مجلس نمایندگان جمهور، رئیس انتخاب  در صحنه مردم حضور و انتخابات حقیقت در»

 نظوام  در. هاسوت آن دوش بر تکلیفی هم است، مردم حقّ هم ،کنندمی که هاییانتخاب سایر یا

 .(41/9/4981) «گیردمی سرچشمه اسالم از هم این. اندکنندهتعیین مردم اسالمی،

http://www.khamenei.ir/
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 بووده  ایون  افتخوارش  موا  کشوور . نکنید گم را خدا راه باشید، مراقب و مواظب! عزیز ملت»

 شوورای  مجلوس  و آورد بوه وجوود   را قوانونی  نهادهوای  کمی، مدت طول در توانسته که است

 و بووده  مشوغول  تموام  اقتودار   و خووبی  با بحمداهلل مجلس ایندوره چهار. دهد تشکیل اسالمی

 و است پیش در پنجمدوره انتخابات هم حال. است داده انجام را خود وظایف و گذاشته قانون

 .(91/44/4971) «است شرعی تکلیف و وظیفه. کنند شرکت باید مردم

 وظیفوه  یوك  انتخابوات  در شرکت. است مطرح جمهوری ریاست انتخابات موضوع امروز»

 اسوت،  وظیفوه  مشوارکت  این چرا دریابید کهاین برای شما. است ایران ملت آحاد برای عمومی

 شوما  طورف  از کورد  خواهود  پیودا  توفیق که کسی به شما رأی بدانید کهاین یکی: دارید راه دو

 قدرت در و او جهانی حیثیت در او، هایتوانایی در او، عملکرد در او، روحیه در شود، منتخب

 شوما . اسوت  کننوده تعیین بسیار شما، حضور که بدانید! گذاردمی اثر چقدر داخل، در او فعّالت

 مجریوه  قووه  رأس در و کشور اجرایی مقام باالترین تصدّی برای دهیدمی تشخی  که را کسی

 انقوالب  بوزر   هنور  کوه  است مردمی حضور همان این،. کنیدمی انتخاب است، مناسب کشور

 هوا، قورن  طول در و تاریخ طول در اسالمی، انقالب از قبل تا کشور این در و است هبودمیاسال

 بلکوه - قبل ماه سه دو، از دشمنان ببینید که است این دوم راه. راه یك این،. است نداشته سابقه

 توا  انود کورده  تبلیغات به شروع دارند، دست در بوقی و بلندگویی که کدام هر، -کنون تا ،بیشتر

 دنیا گوشه هر در کدام هر. باشد خلوت جمهوری ریاست انتخابات که کنند کاری بتوانند شاید

 با عدّه یك عرا ؛ پول با عدّه یك اندازند؛می راه رادیو مریکاآ پول با عدّه یك. اندکرده علم قد

 از رادیوهوایی  کوه  حقیور  دشمنان همین ؛ضدانقالب هایگروهك همین. دیگری و دیگری پول

 کوه  وسوایلی  بور  عوالوه - هاسوت آن افکوار  کننوده مونعکس  گوناگونْ کشورهای رادیوهای قبیل

 قرار تأثیر تحت را ایران ملت بتوانند شاید تا کنندمی شلتا  و اندآمده میدان به -دارند خودشان

 حضووور و جمهوووری ریاسووت آرای از بتواننوود هرچووه شووود، ممکوون برایشووان اگوور و دهنوود

 .(41/9/4979) «بکاهند انتخابات در کنندگانشرکت

 در. شووند موی  گرفتوه  نظر در شهروند عنوان به حالت بهترین در افراد غربی سیاسی هاینظام در

 جامعوه  حوزه در دارند حق شهروندان. هستند برخوردار وظایفی و حقو  از شهروندان رویکرد، این

 آن لوزوم  صورت در و کرده رصد را عملکردشان و حاکم سیاسی نظام نخبگان قانونی لحاظ به مدنی
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 برخووردار  وظوایفی  سوری  یوك  از نیوز  شوهروندان  هموین  ،حال عین در اما؛ دهند قرار نقد مورد را

 نظیور  حساسی هایبرهه در قدرت قانونی انتقال هایزمینه ساختن فراهم وظایف این از یکی. هستند

 یوك  از قودرت  انتقوال  بوه  حالوت  بهترین در که است آن ندانورشه وظیفه ،واقع در. است انتخابات

 مشوروعیت  دیگور  الیوت  به الیت یك از ،حالت بدترین و در گراکثرت جامعه در دیگر گروه به گروه

 بوه  منجور  آنکوه  ضومن  دادنرأی دینوی،  سواالری موردم  نظوام  در کوه  اسوت  حوالی  در این. ببخشند

 نیوز  دینوی  معنوای  از ،شوود موی  سیاسوی  پویوای  جامعوه  در قدرت انتقال فرایند به بخشیمشروعیت

 دینوی  وظیفه به باید از این رو، و شودمی گرفته نظر در اسالمی جامعه یك امت فرد. است برخوردار

 سواختن مسوتحکم  طبعه ب و آن به بخشی مشروعیت همانا که سیاسی نظام این مسئوالن قبال در خود

طبیعتواً در دو گفتموان    مرکوزی تکلیف و وظیفه به مثابه دال . نماید عمل ،است اسالمی نظام هایپایه

برخوردار اسوت. در گفتموان دموکراسوی     متفاوتساالری دینی از دو مدلول دموکراسی غربی و مردم

سواالری  ، در حوالی کوه در گفتموان موردم    شودمیامر مدنی و شهروندی محسوب  ،غربی این وظیفه

به تبع نوع نگاهی که نسبت به مردم به مثابه امت وجود دارد، این وظیفه نیز از وجه موذهبی و   ،دینی

 .  شودمیشرعی برخوردار 

 

 الناس حق مثابه به رأیج. 

 ایون  در نودارد  حوق  کوس  هوی   و است «اسالمی و شرعی واجب» ایرانی، هر رأی از مراقبت»

 بایود  هموه  و است الناس حق کامل مظهر نیز مردم «آرای نتیجه» اینکه ضمن کند خیانت امانت

 .(48/9/4931) «کنند تالش آن از دفاع و مراقبت در

 بورادر  آیدمی وقتی. است النّاس حقّ است؛ النّاس حقّ کلمه واقعی معنای به هم مردم رأی»

 او حوقّ  ایون  رعایوت  اندازد،می صندو  در رأی و کندمی شرکت انتخابات در ایرانی خواهر و

 النّواس حوقّ  واقعاً کرد؛ خیانت نباید او امانت این در است؛ اسالمی واجب است، شرعی واجب

 در موا  اینکوه . است النّاسحقّ هم این بود؛ ملتزم آن به بایستی شد، هرچه هم آراء نتیجه. است

 همین خاطربه ایستادیم، بشود باطل انتخابات باید کردندمی اصرار که کسانی مقابل در 88 سال

 88 سوال  در -انتخابوات  نصواب  باالترین -[ نفر] میلیون چهل. کردیم دفاع النّاسحقّ از که بود

 ،شدمی انتخابات این برنده[ هم] کسی هر. داد اینتیجه یك خب،. کردند شرکت آرا[ دادن] در
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 دفواع  موردم  حوقّ  از کوردم،  دفواع  النّاس حقّ از بنده. کردیممی دفاع ایستادیم،می جورهمین ما

 رأی و بپذیرنود  و بپسوندند  موردم  که کسی هر به- بدهند رأی مردم که وقتی هر هم باز. کردم

 حوقّ  موردم  رأی. ایسوتاد  خوواهم  موردم  سور   پشت کرد؛ خواهم دفاع مردم رأی از بنده -بدهند

 مخودوش  منطوق بوی  هایحرف با دارند، نظام به مردم که را اعتمادی این بیخود ما. است النّاس

 بیانوات ) «گیرنود می ایراد نگهبان شورای به گاهی ،گیرندمی ایراد کشور وزارت به گاهی. نکنیم

 .(48/9/4931) (مردم مختلف اقشار دیدار در

 و آرا قرائوت  و بازشوماری  مسئوالن و هاصندو  مسئوالن که محترمی حضرات این به من»

 اسوت  اموانتی  مردم رأی بدانند که است این آن و دارم عزیزان این به توصیه یك هستند، هااین

 که طورهمان. است النّاس حقّ مسئله، این در امانت حفظ یعنی است؛ النّاس حقّ و هاآن دست

 تور سوخت  النّواس  حقّ عهده از خروج و کند رعایت بایستی بیشتر انسان را النّاس حقّ دانیدمی

 بیانوات ) «کنند توجّه زمینه این در باید خیلی که ستاز این رو. حقّ اهلل عهده از خروج از است

 .(4939/ 91/9) (انتخابات در شرکت از پس صداوسیما خبرنگاران با وگوگفت در

 و اسوت  شوناور  آن مودلول  حقیقوت  در که است دالى موفه و الکالو نزد در «شناور» دال

 منظر از رو این از. کنندمى رقابت هم با آن به مدلول انتساب براى سیاسى مختلف هاىگروه

 مفهووم . اسوت  شوناور  هوای دال میوان  نوزاع  و کشمکش عرصه سیاسی، عرصه موفه و الکالو

 معوانی  مختلوف  بسوترهای  در معوین  هوای دال کوه  دارد اشاره واقعیت این به شناور هایدال

 .دارند مختلفی

. در واقع مدلول شودمیخاص خود برخوردار  هایمدلولدر هر گفتمانی از دال شناور 

به مثابه حق دال شناور دیگری اسوت کوه بایود     رأیهای سیاسی است. شی کار گفتمانترا

بدان پرداخته شود. در گفتمان حاکم بر دموکراسی غربی این دال اشاره به حق مردم بورای  

راینود  شان در جابجا ساختن حاکمان و مشروعیت بخشیدن بوه ف تعیین سرنوشت و توانایی

تب  با شهروندان در نظر انتقال قدرت دارد. در واقع در این گفتمان حق به عنوان امری مر

ساالری دینی عالوه بر اینکوه موردم   . این در حالی است که در گفتمان مردمشودمیگرفته 

شان در این خصوص رأیو  کنندمیزمینه انتقال قدرت در سطح نهادهای اجرایی را فراهم 

شده اسوت.  است، اما به مقوله حق از بابت دیگری نیز پرداخته  ره(، میزانامام )به فرموده 
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مردم به مثابه حق الناس در نظر گرفته می شود و این کاربست معنایی  رأیدر این گفتمان 

موردم،   رأی)نه تنها عینی( نیز امکان سو اسوتفاده از   که حتی به لحاظ ذهنی شودمیباع  

بر پایه نظریه گفتموان  امکان تخلف در امر انتخابات و فساد در این خصوص از بین برود. 

گیورد؛ بوه عبوارتی    و و موفه هر گفتمانی در تعارض با یك گفتمان مخالف شکل موی الکال

ساالری دینی در نقطه مقابل گفتمان دموکراسی غربی قورار دارد. در گفتموان   گفتمان مردم

در بهترین حال یوك   رأیشود؛ مردم نگریسته نمی رأیغربی اساساً از منظر فو  به مقوله 

در هور   رأیو قراردادی است برای انتقال نهادمند قدرت. این در حالی است که  یمدنامر 

دو سطح یعنی در سطح مردم و نخبگان نظام سیاسی به عنوان امر مذهبی و شرعی در نظر 

 شوود موی است که از یك سو باعو    دادنرأیو دقیقاً همین نگاه مذهبی به  شودمیگرفته 

برونود و از سووی دیگور     رأیهای می به پای صندو مردم به عنوان امت یك جامعه اسال

 سازد. زمینه تخلف در امر انتخابات را منتفی می

 

 انتخابات به مثابه دال شناور در حداکثری و پرشور حضورد. 
بور   یود تأک)شاید  کید شدهأاز سوی رهبر معظم انقالب اسالمی بر آن ت مؤکداًاز جمله مواردی که 

، حضوور  آن از سوی مقام معظم رهبری در مواردی حتی بیشتر از دال مرکزی وظیفه شرعی باشد(

بار بر حضور پرشوور و حوداکثری    999 های مختلف،ایشان در مناسبتپرشور در انتخابات است. 

از سایت مقام معظم رهبری(. علت اینکه حضور در انتخابوات   مأخوذ) اندکید داشتهأدر انتخابات ت

بوار   918با ) یشرعبه مثابه تکلیف و وظیفه  رأیبه عنوان دال مرکزی انتخاب نشده و به جای آن 

شوناور و مون جملوه     هوای دالکید( به عنوان دال مرکزی برگزیده شده، این اسوت کوه همگوی    أت

ه تکلیوف و وظیفوه   بو بوه مثا  رأیحضور حداکثری و پرشور در انتخابات در ارتباط با دال مرکزی 

 فرمایند:های مختلف چنین میایشان در مناسبتیابند. معنا و انسجام میشرعی 

 و بیونم موی  کوه  اسوت  ایون  خاطربه ایران ملت عمومی و حداکثری حضور بر اصرارم بنده»

 موجوب  موردم  یقدرتمندانوه  و امیدوارانه و پرشو  حضور مردم، ییکپارچه حضور که میدانم

 «داد خواهد دست از را خود کارایی شد، مأیوس دشمن وقتی بشود؛ مأیوس دشمن که شودمی

 .(99/9/4939) (مردم مختلف اقشار دیار در بیانات)
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 موجوب  این. بگیرد انجام مردم عمومی حضور با و پرشور انتخابات، کنند تالش باید همه»

 شورای مجلس نمایندگان با دیدار در بیانات) «کند پیدا امنیت و اقتدار مصونیت، کشور شودمی

 .(8/9/4939) (اسالمی

 هموت  و توالش  یهموه  شوود؛  برگوزار  پرشور باید است، مردم حضور مظهر که انتخابات»

 .(8/9/4939) (اسالمی شورای مجلس نمایندگان با دیدار در بیانات) «باشد این باید مسئوالن

 موردم  حوداکثری  و همگوانی  حضوور  بوا  کشور، پیشرفت کشور، مصونیت کشور، امنیت مسلماً»

 .(49/9/4939) (انتخابات برگزاری اندرکاراندست با دیدار در بیانات) «کرد خواهد پیدا افزایش

 شودمی موجب انتخابات در پررونق و پرشور حضور که بدانند کنند، توجه همه باید مردم»

 .(97/9/4939) (مردم مختلف اقشار با دیدار در بیانات) «کند پیدا مصونیت کشور

 اسوت؛  تور مهوم  هوم  اصولح  انتخواب  از حتوى  انتخابات، در مردم حضور اصل که امگفته بارها من»

 (47/9/4981) (جیرفت مردم با دیدار در بیانات) «دارد اهمیت بسیار هم اصلح انتخاب اگرچه

 انقالب تاریخ در که کردند ساماندهى را انتخاباتى خودسابقهبى حضور با مردم 88 سال در»

 حسواب  بوه  اوج و برجسوته  نقطوه  یك و نداشت سابقه -ما کشور طوالنى تاریخ در البته و- ما

 .(4983/ 4/4)( 4983 سال آغاز مناسبت به نوروزی پیام) «آمدمى

 بداننود  موردم  توا  کورد  انتخابوات  ایون  بوه  شو   و مندیعالقه فضای باید را کشور فضای»

 .(43/41/4989)( قم مردم با دیدار در بیانات) «دهند انجام بزرگی کار خواهندمی

 مسوئله  این به و نیستند تفاوتبی انتخابات مسئله به نسبت که بدهند نشان باید ایران ملت»

  .(4989/ 41/44)( دشت پاک مردم جمع در بیانات) «است کار اساس این ؛دهندمی اهمیت

 و اسوت  مردمى حضور مظهر بارزترین رأی هایصندو  پاى در (ایران ملت) شما حضور»

 .(91/44/4989) (جمعه نماز هایخطبه در بیانات) «است کشور و انقالب پشتوانه این

 خووبی  خیلوی  و عظویم  میودان  خوودش  ایون  است؛ مطرح هم جمهوری ریاست انتخابات مسئله»

 و هوا خوانواده  روی توانیود، موی  کوه  طور هر مردم، مشارکت ینهدر زم. است مشارکت اول، مسئله. است

 صویانت  و پیشورفت  برای مردم حضور. است مسائل تریناساسی از یکی مشارکت،. کنید کار دوستانتان

 وجوه هوی  بوه  انود؛ گفته «نه» نظام به هااین نکردند، شرکت زیادی یعده اگر کهاین نه. است الزم کشور

 بوه  یوك عوده  . انود کمی خیلی درصد آیند،نمی نظام به گفتن «نه» خاطر به که هاییآن. نیست طوریاین

 دیگوری  کوار  جمعوه  روز یوك عوده   آیند؛نمی حوصلگیبی خاطر به یك عده آیند؛نمی حالیبی خاطر
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 و نیسوتند  اساسوی  قوانون  و نظوام  بوه  معتقود  کسانی که واال. بیندازید راه شما را هااین آیند؛نمی و دارند

. انود کموی  بسویار  درصود  هسوتند،  بیگانگوان  آمدن منتظر و زندمی پر هاآن نفوذ و بیگانگان برای دلشان

 ندارنود،  را وقوتش  ندارنود،  را اشحوصوله  کوه این خاطر به نیایند؛ هاصندو  پای است ممکن هاخیلی

 و اطمینوان  او بوه  کوه  کسوی  بوه  یوا  نیستند خودشان رأی تأثیر متوجه دانند،نمی را قضیه اهمیت درست

 بایود  شوما  تالش. آیندنمی از این رو، اند؛نپسندیده اند،شناخته که هم را کسی یا اند؛نرسیده کنند، اعتماد

 .(7/9/4981) «کنید حداکثری کلمه حقیقی معنای به را مشارکت که باشد این

از سوی رهبر معظم انقالب اسوالمی   مؤکداًحضور حداکثری و پرشور در انتخابات اگرچه 

 گیرد.و وظیفه شرعی قرار می یفتکلبه مثابه  رأیمطرح شده، اما در ذیل دال مرکزی 

 تشکیل را انتخاباتی نظام ارکان ترینمهم از یکی عنوان به دادنرأی دینی ساالریمردم نظام در

. مدعاسوت  ایون  بور  گواهی انتخابات در مردم پرشور حضور بر قالبنا معظم هبرر یدتأک. دهدیم

 سوطوح  تورین نوازل  از یکوی  عنوان به نددارأی ،غربی سیاسی یهانظام در که است حالی در این

 اسوت؛  قائول  سوطح  41 سیاسوی  مشوارکت  برای میلبراث. شودمی گرفته نظر در سیاسی مشارکت

 را سیاسوی  مشوارکت  سطح ترینعالی اداری و سیاسی مقام از برخورداری و سطح اولین دادنرأی

 مشوارکت  دینوی،  سواالری موردم  نظوام  بنودی مفصول  در ،واقوع  در(. 4987 راش،)دهد یم تشکیل

 موردم  پرشوور  و حداکثری حضور در آن اصلی معنای که است شناوری هایدال از یکی انتخاباتی

 دموکراسوی  نظوام  گفتموانی  بندیمفصل در که حالی در دهد؛می نشان را خود انتخابات صحنه در

 سیاسوی  مقوام  از برخورداری در را خود شناور دال عنوان به  سیاسی مشارکت واالی معنای غربی

 .  دهدمی نشان دادنرأی در را خود آن نازل معنای و

 

 به مثابه دال شناور اصلح شناخت. ه

 جمهوری ریاست نامزد که کسانی آن. کنند انتخاب را ترینصالح کنند سعی مردم انتخابات در»

 نگهبوان  شوورای  و گیورد موی  قورار  ینبو ذره زیور  هاآن صالحیت نگهبان شورای در و شوندمی

 ایون  بین در شما که است این مهم اما؛ اندصالح شانهمه هااین کند،می اعالم را هاآن صالحیت

 بوه  بتووانیم  شوما  و مون  کوه  نیسوت  ییجا اینجا. کنید پیدا را ترینصالح و بگردید صالح، افراد

 .(99/9/4988) «کنید انتخاب را بهترین باشید؛ حداکثر دنبال کنیم؛ اکتفا حداقل
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 خوشوبختانه . کنند مسؤولیت احساس قضیه این به نسبت مردم آحاد که دارد جا انصافاً و حقاً»

 خودشان به را مختلفی سالیق توانندمی و هستند متعدّدی افراد اند،شده میدان این وارد که کسانی

 هوم  متعوال  خودای  از و شووند  وارد محاسوبه  و تعقول  و دقّوت  با باید افراد ینجاا در. کنند جذب

 تأییود  از که افرادی. دهند انجام تا دهد توفیق هاآن به است، ملت این صالح و خیر آنچه بخواهند

 داریوم،  صوالح  نیسوت؛  انودازه  یك هاصالحیت البته. اندصالح قانوناً اند،کرده عبور نگهبان شورای

 اصولح  را کسوی  و دهود موی  قورار  موالک  را چیوزی  یکی است؛ مختلف هاتشخی  داریم؛ اصلح

. شوود  اختالف موجب نباید هااین ندارد؛ اشکالی. دهدمی قرار مالک را دیگر چیز کسی و داندمی

 نوامزد  یوك  بوه  دیگور  دسته و جمهوری ریاست نامزدِ یك به دسته یك مندیعالقه خاطر به مبادا

 اسوت  خواسوته  را هموین  قانون دارد؟ مانعی چه. شود پیدا اختالفی و شقا  مردم آحاد بین دیگر،

 .(98/9/4981) «کنند انتخاب و بگردند خودشان سالیق  طبق مردم که

 امر چون باشند؛ اصلح شناخت فکر به باید مردم که است این انتخابات باب در بعدینکته»

 یوك  بوه  کشوور  امکانات عمده بخش سرنوشت سپردن مسئله انتخابات، مسئله. نیست کوچکی

 مسوائل  و خارجی رواب  فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل سرنوشت. است مجموعه یك و نفر

 .(44/9/4981) «است وابسته قضیه این به زیادی حدود تا دیگر گوناگون

 شورکت  انتخابوات  در هموه  کنممی عرض شما به من. است پیش در انتخابات! من عزیزان»

 هاآن اسم و کنید مشخ  انتخاباتی نامزد مجلس، نمایندگی برای گیریرأی روز در همه. کنید

 بگردیود . بکننود  را کوار  ایون  هموه . بیندازیود  انتخابات هایصندو  در و بنویسید هاورقه در را

 .(91/44/4971) «کنید پیدا را صالح هایآدم

مقوام  کنود.  پیدا موی  شماریبی هایمدلول ،های مختلفبودن به عنوان دال در گفتماناصلح

 ایند:  فرمبودن میدرباره اصلح 98/9/4939در معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم 

 و عوزت  حفوظ  بور  همتشوان  کوه  بیایند کار سر کسانی که است این اصلی معیار اجماالً اما»

 و خیورات  از طوالنی هایسال این در ما آنچه. باشد انقالب هایهدف جهت در کشور حرکت

 آوردیوم،  کوم  ما که ییجا هر است؛ بوده انقالب هایهدف برکت به ایم،آورده دست به برکات

 هوای هودف  و اسوالمی  انقوالب  هوای هدف از غفلت خاطر به خوردیم، شکست ماندیم، عقب
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 باشند؛ «استقاموا ثمّ اللّه ربّنا قالوا الّذین انّ: »مصدا  که بیایند کار سر کسانی. است هبودمیاسال

 تون  بور  خودا  بوه  توکول  از و خودا  یواد  از پووالدین  زرهی باشند؛ ایستادگی اهل استقامت، اهل

 ،کننود موی  تعیین که ییشعارها ببیند کنید، نگاه را شعارها. شوند میدان وارد و بپوشند خودشان

 شوعارهایی  ،آرا جلوب  بورای  -کننود می اشتباه البته- هابعضی گاهی است؟ شعارهایی جور چه

 موا  هوشمند مردم را هااین است؛ بیرون اختیاراتشان و قدرت حدود از شعارها این که دهندمی

 بیشوتری  فوریوت  آنچه است، الزم مردم برای آنچه. کنند دقت کنند، مراقبت بشناسند، توانندمی

 ملوت  درونوی  قودرت  افوزایش  بوه  آنچه است، سازگار کشور امکانات و واقعیات با آنچه دارد،

 «.معیارهاست از یکی این بگنجانند؛ شعارهایشان در را هاآن ،انجامدمی

 شومارند یبرمو بوودن  که مقام معظم رهبری در بیانوات فوو  بورای اصولح     هاییمدلول 

حفوظ عوزت کشوور، حرکوت در مسویر اهوداف انقوالب، اهول اسوتقامت و           از اندعبارت

خارج از حد  شانتحققطرح شعارهایی که از  یزپره بودن، توکل بر خدا داشتن وایستادگی

در نظام دموکراسی غربوی   دهیرأیهمین معیار آخری به خوبی تفاوت الگوی . توان است

و خریدن آن به هر قیمتی  رأیدیدن . کاالییسازدمیدینی را مشخ   ساالریمردمو نظام 

 شناسیجامعهدر حوزه  گرایاننخبه هایدیدگاهو با هر شعاری موضوعی است که در قالب 

سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است. نخبه حکومتی به زعم پوارتو بوا طورح شوعار در پوی      

کوه وی شوعارهایی نظیور عودالت،      روسوت  ایون از  .کردن عطش قدرت خود استسیراب

 اینکوه از نظور وی ایون شوعارها پوششوی هسوتند بورای        .داندمیبرابری و برادری را تهی 

دست پیدا کنند. اموروزه   ،م برای از قدرت استنخبگان قدرت به هدف خود که همان سه

گواه خوبی است برای عدول از  (4988زاده، نقیبغرب )در دنیای  4یرفراگپیدایش احزاب 

شعارهای حزبوی و کسوب آرای زیواد. ایون در حوالی اسوت کوه فورد اصولح در گفتموان           

در مسیر انقوالب و حفوظ عوزت     نظیر حرکتدینی باید با عنایت به اهدافی  ساالریمردم

 کشور به طرح شعار بپردازد. 

 

                                                                                                                                        
1. catch all parties 
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 دادن در نظام جمهوری اسالمی ایرانیأبندی گفتمان حاکم بر رمفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و هویوت  کوه  ایگونوه  به کند برقرار رابطه گفتمان، یك درون در پراکنده، عناصر میان که عملی هر

 (.417: 4339 موفه، الکالو) شودمی نامیده بندیمفصل شود، تعدیل و اصالح ،یادشده عناصر معنای

 هوای دالبندی فو  مشخ  است، دال مرکزی یعنی دالی که کلیوه  که در مفصل طورهمان

، در استبه مثابه وظیفه شرعی  دادنرأیرسند، شناور آن به نحوی منطقی به نظم و انسجام می

بوه مثابوه حوق النواس، حضوور       رأی، نظیور  گیرندمیدیگری قرار  هایدالکنار این دال مرکزی 

شناور در  هایدالبودن کاندیداها. هر کدام از این و پرشور در انتخابات و نهایتاً اصلح چشمگیر

اند، اموا در عوین حوال از معوانی متفواوتی در      عین حال که با دال مرکزی دارای انسجام منطقی

در نظام جمهووری اسوالمی ایوران و در     دادنرأیباشند. های سیاسی دیگر برخوردار میگفتمان

دالت سطح توسعه سیاسوی نیسوت، ثانیواً بوا معوا      تریننازلدینی، اوالً  ساالریمردمذیل گفتمان 

توانود موردم را بوه پوای     مادی همخوانی نودارد، ثالثوًا، هور کاندیودایی و بوا هور شوعاری نموی        

نیست،  رأیبکشاند، رابعاً، هدف نخبگان سیاسی از کاندید شدن صرفاً کسب  رأیهای صندو 

 رأیشد. اگور هودف صورفاً کسوب     به مثابه حق الناس محسوب نمی رأیکه اگر این بود دیگر 

از حودود و   رأیشود. کسوب    نائول بوه ایون مهوم     شدمیای صورت به هر شیوه در آن بودمی

مهار عمل کرده و مانع از بروز فساد و دستکاری در فرایند  منزلهموازینی برخوردار است که به 

 خواهد شد.  رأیبرگزاری انتخابات و اعالم 

دادن به رأی

مثابه وظیفه 

به مثابه  رأی

 حق الناس

حضور چشمگیر و  بودناصلح

 پرشور در انتخابات
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 گیرینتیجه
دینوی   سواالری موردم از گفتمان  متأثردر نظام جمهوری سالمی ایران  رأیگفتمان حاکم بر فضای 

گیرد. هر گفتمانی در نقطه مقابل یك گفتمان مخالف شکل می ،است. بر پایه نظریه الکالو و موفه

دینی همان گفتمان دموکراسی غربوی اسوت. شوارحان ایون دو      ساالریمردمگفتمان مخالف نظام 

شوناختی و نیوز   شناختی و انسوان ستیگفتمان، گفتارهای رایج در این دو، عناصر گفتمانی، مبانی ه

 از اساس با یکدیگر متفاوت هستند. ،و گفتماندالگوهای کنش سیاسی در این 

بلکه امر شرعی و دینوی   ،دادن صرفاً کنش سیاسی نیستیأر ،ساالری دینیدر گفتمان مردم

تکلیف شرعی در  ،ساالری دینیدال مرکزی در گفتمان مردمبه مثابه  دادنرأی از این رو،است. 

دادن در گفتموان دموکراسوی غربوی یوك امور و      یأ. این در حالی است که رشودمینظر گرفته 

 .  شودمیوظیفه شهروندی محسوب 

در به مثابه کنش سیاسی در دو گفتمان فو  از معانی متفواوتی برخووردار اسوت.     دادنرأی

بوه عنووان اولوین و     دادنرأی همواره از ،گفتمان دموکراسی غربی و در نظریات توسعه سیاسی

 دادنرأیبودن میوزان  ، باال. در این گفتمانشودمینوع مشارکت سیاسی نام برده  تریناهمیتکم

دینوی،   سواالری موردم در حالی کوه در گفتموان    ،مردم به هی  وجه نشانه توسعه سیاسی نیست

نشانه احساس تکلیوف نسوبت بوه     دادنرأیست. ااز اوجب واجبات و وظیفه شرعی  دادنرأی

وشت خود و نیز جامعه اسالمی است تا حدی که رهبر معظم انقوالب اسوالمی مصوونیت،    سرن

 ،در ایون فضوای گفتموانی    ،رو ایندانند. از مردم مرتب  می دادنرأیاقتدار و امنیت کشور را به 

مخالف یعنوی گفتموان    به عنوان دال شناور معنایی جدید و متفاوت از فضای گفتمانی دادنرأی

وظیفه مدنی و شهروندی صرف محسوب  دادنرأی ،عالوه بر اینکند. دموکراسی غربی پیدا می

کونش موذهبی نیوز     ،سواالری دینوی  در گفتمان مردم ،سیاسی کنش به عنوان دادنرأیشود. نمی

با معیارهای مذهبی سنجیده خواهد شد. درک معنای این کونش   از این رو،و  شودمیمحسوب 

شدن هر چه بیشتر به دنیای ذهنی فرد مسلمان و درک این فضای ذهنوی  سیاسی مستلزم نزدیك

 صورف امر سیاسی  ،این کنش سیاسی ،. این در حالی است که در گفتمان دموکراسی غربیاست

 معنایی مذهبی در نظر گرفت.  برای آن بتوان هی  بار  آنکهیب ،شودمیمحسوب 
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از نوع نگاهی که مسئوالن سیاسی و متولیان امور در نظام اسالمی و در ذیل  متأثر ،همچنین

مردم دارند، هر گونه دسوتکاری و تقلوب و فریوب در     رأیدینی نسبت به  ساالریمردمتمان گف

مردم به مثابه حوق   رأیکه  استرسد. دلیل این امر این امر انتخابات به لحاظ ذهنی به صفر می

مقام مسئول شیعی باور قلبی دارد که خداونود از حوق النواس     هر. شودمیالناس در نظر گرفته 

ایون در  . است یرممکنغو نظر مردم  رأیدر این گفتمان امکان تخطی از  از این رو، .گذردنمی

فت. شاید نظارت توان یاحالی است که از این نظر در گفتمان دموکراسی غربی هی  بدیلی نمی

اما در عین حال باز این عدم امکوان   ،سیستمی در این حوزه بتواند امکان تخلف را کاهش دهد

 تخلف به لحاظ نظری از توجیه مذهبی برخوردار نیست.  

کنود. در نظوام   معیارهای کاندیوداها هوم در ایون دو گفتموان تفواوت پیودا موی        ،در نهایت

بوورای توور عملووی هووایمنووافع شووهروندان و ارائووه شووعارها و برنامووه تووأمین ،ربوویدموکراسووی غ

. این در حالی اسوت کوه در نظوام    استمردم  رأیترین عوامل کسب ساختن آن از اصلیمحقق

ساالری دینی، صرفاً منافع مادی و بهبودی امور معیشتی مردم مد نظر نیست. کاندیدایی در مردم

بودن به عنوان اما در اینجا اصلح؛ د کرد که اصلح باشدکسب خواه رأیساالری دینی نظام مردم

نظیور   هوایی مودلول ؛ شوود موی متفاوت با دموکراسی غربی برخوردار  هاییمدلولاز  ،دال شناور

 از یوز پرهداشوتن و   خودا  بر ، توکلحرکت در مسیر اهداف انقالب اسالمی، استقامت، پایداری

م در نظوا  ،بوودن بورای اصولح   شوده وضوع  هوای مودلول بوا توجوه بوه    . یرعملیغشعارهای  طرح

)به لحاظ نظری( به مثابه کاال از سوی کاندیداها و خرید آن  رأیساالری دینی امکان تلقی مردم

 وجود ندارد. 
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