
 

 

 یازدهمای دولت گفتمان هسته

 21/4/2335 تاریخ پذیرش:         52/3/2335 تاریخ دریافت:
 سید جالل دهقانی فیروزآبادی*1
 مهدی عطائی**2

 چکیده
ترین مسئله سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در مهم عنوان بهای موضوع هسته

حوزه بوده است. انتخابات های مختلف در این یک دهه گذشته، عرصه رقابت گفتمان
ای گردید. گفتمانی در موضوع هسته تحولمنجر به  2335 خردادماهریاست جمهوری 

یوا اعتودال گرایوی    حامو  گفتموان اعتودال     عنووان  بهدر این انتخابات حسن روحانی 
گفتمان را عمومیت بخشیده و آن را هژمونیک نماید. این توانست نظام معنای حاکم بر 

نظوری   ی، چوارچوب موو  و  ا استفاده از نظریه گفتمان الکوال مقاله حاضر ب ،از این رو
ای در دولوت  ناظر بر موضووع هسوته   گفتمانعناصر و دقایق تبیین  بهکه فراهم آورده 

 هوای رقیو   های هژمونیک میان این گفتمان و گفتموان ها و رقابتیازدهم و کشمکش
گفتموان بوا دال   ایون  دهود  نشان موی یازدهم ای دولت تحلی  گفتمان هسته .ازدپرد می

تور و  جهوت برخوورداری از عوامو  سیاسوی بیشوتر، فعوال      مرکزی تعام  سازنده، بوه  
میزان دسترسوی بواال و اعتبوار     سازی،فرایندهای طرد و برجسته کارگیریبه، ترمنسجم

 های رقی ، توانست هژمونیک شود.بیشتر نسبت به سایر گفتمان
 

 هژمونی. اعتدال، تعام  سازنده، ای،هسته گفتمان مان،نظریه گفت :هاکلیدواژه
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 63شماره مسلس    2333 بهار  اولشماره   هفدهمسال  فصلنامه مطالعات راهبردی 
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 مقدمه

نگیزترین موضوعات سیاست خارجی جمهووری اسوالمی   ابرای یکی از مناقشهموضوع هسته

ای ع هسوته ومناقشه ایران و غرب بر سر موضو در رابطه با ایران در یک دهه اخیر بوده است. 

را هوای مختلوف   دیودگاه  ایون  مللی وجوود دارد. الدر سطح داخلی و بینهای مختلفی دیدگاه

نظریوه   ،در ایون میوان   های مختلف نظوری موورد بررسوی قورار داد.    توان از منظر رهیافتمی

موورد  ای ایوران  بورای واکواوی برناموه هسوته     دتوانمی غیر خردگرا رهیافت عنوان به گفتمان

برسواختی اجتمواعی.    مثابه بهت . هد  نظریه گفتمان فهم امر اجتماعی اساستفاده قرار گیرد

 و و تموام نیسوتند  هوای اجتمواعی هرگوز توام     ایده کلی نظریه گفتمان این اسوت کوه پدیوده   

بور ایون اسواب، برناموه     . اسوت ها بواز  پدیده معنایهای همیشگی اجتماعی بر سر کشمکش

هوا  انهای مختلف معنا و مفهوم خاصی خواهد یافت و این گفتمای نیز از منظر گفتمانهسته

های سیال حول دال مرکزی خود، در رقابت با سوایر  بندی دالکنند از طریق مفص تالش می

ای تثبیت نمایند و بوه مووقعیتی   های هستهها، نظام معنایی خود را در رابطه با فعالیتگفتمان

 یابند. هژمونیک دست

الکوال  یه گفتمان ارچوبی نظری بر اساب نظرآوردن چفراهمبا  می شود تالش مقالهدر این 

های هژمونیک میان این گفتموان  ها و رقابتو کشمکشدولت یازدهم  ایهسته گفتمان و مو ،

 ون اسوت کوه نظوام معنوایی     آاصلی پژوهش  السئو ،در واقع. تبیین گرددهای رقی  و گفتمان

چیست و چرا این گفتمان توانسوت هژمونیوک شوود      یازدهمدولت ای حاکم بر گفتمان هسته

هوای نظوری   ریه گفتمان میان سنتجایگاه نظضمن بررسی  ،در بخش نخست ،رای این منظورب

نظریوه گفتموان در تحلیو  سیاسوت      کوارگیری بوه ری های نظو تحلی  سیاست خارجی و داللت

ارائوه   اسوت،  5موو  و  2الکوال نظریوه گفتموان    بر مبنایکه  چارچوب نظری پژوهش، خارجی

نظوام معنوایی    به عنوانای دولت یازدهم های گفتمان هستهدالدر بخش دوم نیز ابتدا د. گردمی

هوای رقیو  در   شدن آن در کشمکش بوا سوایر گفتموان   ده و سپس چگونگی هژمونیکشتبیین 

 .گیردمورد بررسی قرار میسیاست خارجی ایران  فضای

                                                                                                                                        
1. Ernesto Laclau 

2. Chantal Mouffe 
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 موفو  الکالنظریه گفتمان  چارچوب نظری:الف. 

و های نظری مختلفی برای طرح فتمان هستند که از سنتپردازان گاز جمله نظریه مو و  الکال

هوای نظوری گونواگون باعوه شوده      سونت ایون  گیوری از  بهرهاند. خود بهره برده هنظریتدوین 

ارائه شود. برخی به ماننود ییوژا ایون دو متفکور را      مو و  الکالریه نظهای متفاوتی از قرائت

را  موو  و  الکالر ی دیگخوانشاما هوارث در  ؛اندندهخوا (Zizek,1990: 249)« پساساختارگرا»

  «هوای سوسیالیسوت  پسامارکسیست»کند. معرفی می (Howarth, 2000: 101) «پسامارکسیست»

)گیبینوز و   پورداز داده شوده اسوت   عنوان دیگری است که توسط گیبینز و ریمر به این دو نظریه

های دو برای تغییر و تلفیق سنتاز تالشی که این  ،های مختلفاین خوانش .(53: 2314ریمر، 

هوای مختلوف   لوه نحاز متفکوران   موو  و  الکالگیرد. می نشأت، دهندنظری گوناگون انجام می

 اند.پذیرفته تأثیردریدا  و فلسفی از جمله فوکو، آلتوسر، گرامشی، سوسور

بوه  های نظری مختلفی است که در آن رگه« چندرگه»ای ، نظریهمو و  الکالنظریه گفتمان 

توان ردپوای دو سونت   می بنا کردند، مو و  الکالبا مطالعه نظریه گفتمانی که خورد. چشم می

نظریه گفتمان خود را با  مو  و الکالنظری عمده مارکسیسم و ساختارگرایی را مشاهده نمود. 

 5پسیو و فیل 2همان طور که یورگنسن ،ساختند. البته ، تعدی  و ترکی  این دو سنت نظریجرح

این دو سنت نظری را در چارچوب نظریه پساساختارگرا ترکیو    مو و  الکال ،کنندان میعنو

هوای  هم آمیختن ایون سونت  پرداز با دراین دو نظریه (.24: 2313نمودند )یورگنسن و فیلیپس، 

 گیرد.های اجتماعی را در بر مینظری، نظریه گفتمانی را پروراندند که تمام عرصه

ها را معنای نشانهها چگونه گفتماننشان دهند  نظری خود تالش دارنددر طرح  مو و  الکال

کنند کوه  خود طرح می ای از مفاهیم را در نظریه گفتمانآنها منظومه ،کنند. بر این اسابتثبیت می

را  ،وح امر اجتمواعی سطدر تمامی  ،ها بر سر تثبیت معنامد برای فهم کشمکش گفتمانابزاری کارآ

شوده توسوط ایون دو    بنودی منظومه مفهوومی صوورت  دهد. گران گفتمان قرار می در اختیار تحلی

گسوتردگی و   دهد تا چگونگی تکوین گفتمان را به فهوم آوریوم.  پرداز این امکان را به ما مینظریه

ابهوام در مفهووم گفتموان منجور بوه ارائووه تعواریف مختلوف از آن شوده اسوت. فوکوو در کتوواب           

 بوه  متعلوق  کوه  زموانی  تا را احکام از ایمجموعه»گوید: یف گفتمان میدر تعر شناسی دانشدیرینه
                                                                                                                                        
1. Jorgensen 

2. Phillips 
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 احکام از محدودی تعداد از متشک  نامیم. گفتمانمی گفتمان باشند گفتمانی مشترکی بندیصورت

(. Foucault, 1989: 117« )کرد تعریف را وجودی شرایط از ایمجموعه آنها برای توانکه می است

 بنوابراین  و اجتمواعی  امور  منزلوه  بوه  زبوان  کارگیریبه از است عبارت فتمانگ» فرکال  دیدگاه از

 «اسوت  آن فرهنگوی  -اجتمواعی  بسوتر  در موتن  کوارکرد  کیفیوت  تحلیو   و تجزیه گفتمان، تحلی 

(Fairclough, 1995: 7.) گفتموان هوم صوورتی    » :کندگونه تعریف میون دایک نیز گفتمان را این

م صورتی خاص از تعام  اجتماعی؛ گفتمان یک رویداد ارتبواطی  خاص از کاربرد زبان است و ه

 (.Van dijk, 1989: 166« )کام  در یک وضعیت اجتماعی است

 کلیوووت گفتموووان را ،هژموووونی و اسووتراتژی سوسیالیسوووتی در کتووواب  موووو و  الکووال  

 .آیدمی دست به بندىمفص  عم  از که دانندمی اىشدهساختاردهى

ای ایجواد  کنیم که میوان عناصور خمختلوفا رابطوه    رداری اطالق میرا به هر ک 2بندیمفص 

کنود. کلیتوی را کوه در    بندی تغییور موی  کند که طی آن هویت آنها در نتیجه این کردار مفص می

 (.272: 2335، مو و  الکالنامیم )شود، گفتمان میبندی حاص  مینتیجه کردار مفص 

بوه   کنود، انند که میان عناصر پراکنده ارتباط بر قورار موی  درا عملی می «بندیمفص »آنها  ،در واقع

را توا   هوا نشانهها و دال مو و  الکالکند. نحوی که هویت و معنای آنها در نتیجه این عم ، تغییر می

 5«عنصور » ،هسوتند  زمانی که هنوز معنایشان در درون گفتمان تثبیت نشوده و دارای معنوای چندگانوه   

بندی تثبیت شوده باشود، بوه    گفتمان و توسط عم  مفص عنایشان در درون خوانند. عناصری که ممی

هوا بوه یوک    کند با کواهش چنودمعنایی دال  گفتمان تالش می ،شوند. بر این اسابتبدی  می 3«دقیقه»

از طریق تثبیوت نسوبی معنوا     دقیقهتبدی  عناصر به تبدی  نماید.  دقایقشده، عناصر را به معنای تثبیت

انود. الکوان   این مفهوم را از الکان به عاریت گرفتوه  مو و  الکالگردد. میسر می 4«یدال مرکز»حول 

های مرجحی هستند کوه  که دال ؛بردبهره می 2«های برتردال»برای اشاره به تثبیت نسبی معنا از مفهوم 

دال مرکوزی نشوانه    (.213: 2335، موو  و  الکوال ) کننود گر را تثبیوت موی  معنای یک زنجیره داللت

هوا دیگور معنوای خوود را از     یابنود و دال ها حوول آن نظوم موی   ها و نشانهممتازی است که سایر دال

                                                                                                                                        
1. Articulation 

2. Element 

3. Moment 

4. Nodal point 

5. Master signifier 
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در کشمکشوی   کننود هوای رقیو  توالش موی    ، گفتماندر واقعکنند. مرکزی اخذ میشان با دال رابطه

 را حول دال مرکزی گفتمانشان تثبیت کنند. 2«های شناوردال»دار معنای دنباله

 پوذیر امکوان توانست داشته باشد تمام معانی دیگری که نشانه می5 «طرد»ریق این عم  از ط

)یورگنسون و  « هوای ممکون  حالوت  به این ترتی ، گفتموان عبوارت اسوت از تقلیو     . »گرددمی

را کوه گفتموان    3یوی «اضافه معنوا »های ممکن و کلیه حالت ،مو و  الکال(. 27: 2313 فیلیپس،

گوونگی  . حووزه گفتموان  (215: 2335، موو  و  الکوال ) دنناممی 4«گونگیگفتمان» ،کندطرد می

تمان است که مواده خوامی بورای    از منظومه یک گفطردشده  بالقوه ای از معانی اضافه ومحفظه

 گفتموان هموواره از  رود. شومار موی  ه هوای رقیو  بو   گیری گفتموان های نو و شگ بندیمفص 

هوای رقیو  احسواب    گونگی توسط گفتموان اضافه معنای موجود در حوزه گفتمان بندیمفص 

« دقوایق »بوه  « عناصر»انتقال از »تثبیت همیشگی معنا وجود ندارد و که امکان چرا ،کندتهدید می

 (.212: 2335، مو و  الکال« )گاه کام  نیستهیچ

اسوت.   موو   و الکوال ی جایگواه محووری در نظریوه    ادار 2«خصومت»از این روست که مفهوم 

حضوور  »دارد.  اشواره  هاپدیده نهایی بودنتصادفی و بودنموقتی به مو  و کالال نظریۀ در خصومت

هوای تموام و کموال    خودم باشم. رابطوه، محصوول کلیوت    کامالًشود که من مانع از آن می« دیگری»

هوا  اما خصوومت  ،(503: 2335، مو و  الکال) «بلکه حاص  عدم امکان قوام خکام ا آنهاست ،نیست

: 2314، هووارث ) شودن قورار دارنود   شودن و ویوران  اختهدر معرض فرآیندی از س هاسازیو غیریت

خصومت و ضدیت ماهیتی دوسویه دارد. خصومت از یک سو مانع تثبیوت و عینیوت    ،به واقع(. 506

گفتمان یا پدیده با چیزی بیرون از آن اشواره دارد کوه نقشوی     هاست و از سوی دیگر به رابطهانگفتم

را بوه کوار    6«ون سازندهبیر»مفهوم  الکال ،از این رو .کندبخشی به آن ایفا میهویتاساسی در تعین و 

 کنود می تأکیدگیری هویت و تثبیت معنا گیرد و مانند دریدا بر وجود دشمن یا دیگری برای شک می

اموری بیرونوی   سوازی  و غیریوت خصوومت   ،بنوابراین  .(211: 2316صدرا، برای توضیح بیشتر را: )

 شود.زوال و فروپاشی آن می ،وج  قوام و انسجام گفتمان و در عین حالاست که م

                                                                                                                                        
1. Floating signifier 

2. Exclusion 

3. Surplus of meaning 

4. The field of discursivity 

5. Antagonism 

6. Constitutive outside 
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شوده و دائموی وجوود    یوین از پویش تع  آورد قهری امر خصومت آن است که هیچ هویتِراه

و  الکوال ) «یافتوه باشود  شوک   کوامالً هیچ هویتی وجود ندارد که  ،به بیان دیگر. »نخواهد داشت

سوازی زموانی روی   غیریوت کننود کوه   موی  تأکیدین نکته بر ا مو و  الکال .(212: 2335، مو 

 دهد که عامالن اجتماعی قادر نیستند هویت کاملشان را شک  دهند. می

، روابوط اجتمواعی را بوه امووری     وجود خصومت و وابستگی ساختارهای گفتمانی به غیور 

خصلت ناکام  » معتقدند مو و  الکالکند. از این روست که ناپذیر و تصادفی بدل میبینیپیش

شده تعریفبه منزله کلیتی خود« جامعه»حلی  شود که از تهر کلیتی ما را به این امر رهنمون می

های اجتماعی بودن همه هویتآنها بر امکانی (.212: 2335، مو و  الکال« )و بسته دست کشیم

 جزئیتثبیت این هویت ممکن و ضروری است.  جزئیکه تثبیت  دارند تأکیداما  ،کننداشاره می

و کنود  هویوت را گفتموان خلوق موی     ،در واقوع پوذیرد.  ها در درون گفتمان صوورت موی  هویت

ها هویت ،مو و  الکالنظریه در  .(Smith, 1998: 64) گیری گفتمان بر هویت مقدم استشک 

کنود. ایون   سواختارهای گفتموانی کسو  موی     واسطه بهچندپاره هستند و سویه هویت خود را 

در تعارض با نگاه سوبژکتیو قرار دارد که سویه خودآگواه   های اجتماعی،یت سویهقرائت از هو

و  الکوال دانود.  روابط اجتماعی و سازنده نهادها و اشوکالی اجتمواعی موی    منشأو خودمختار را 

 مو و  الکالشوند. در نفی سویه خودبنیاد با نیچه، فروید، هایدگر و فوکو همداستان می مو 

سواختاری  درون« مواضوع سوویگی  »سوویه را بوه    و اسوتراتژی سوسیالیسوتی   هژمونیدر کتاب 

آنهوا سوویه خودمختوار     ،با چنین برداشتی(. 211: 2335، مو و  الکالدهند )گفتمانی تقلی  می

پذیرش خصلت گفتمانیِ هر موضع سوویگی بوا   »که چرا ،کنندبا هویت و منافع ثابت را طرد می

 (.211: 2335، مو و  الکال« )گذار پیوند خورده استبنیانطرد مفهوم سویه به منزله کلیتی 

 ،سوازد در نظریه خود برای توضیح اینکه گفتمان چگونه هویت جمعی را موی  مو و  الکال

نخسوت بور اسواب زنجیوره      برند. گفتمانبهره می 5«تفاوت»و  2«ارزیهم»زنجیره از دو مفهوم 

عد سولبی  دهد. عنصر دوم بُکنار هم قرار می ابههای مشها و شخصرا با ویژگی افراد ،ارزیهم

دهد چه کسانی نیسوتند و در  گفتمان به افراد نشان می ،هاست که بر اساب آنیا زنجیره تفاوت

کند ارزی تالش میگفتمان با استفاده از زنجیره هم ،در واقع هایی قرار دارند.تقاب  با چه هویت
                                                                                                                                        
1. Equivalence 

2. Difference 
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ها ایون  گیری از زنجیره تفاوتبا بهره ،از طر  دیگر کند و رنگکمهای درونی گروه را تفاوت

رسود تهدیدکننوده   های منفی دیگوری قورار دهود کوه بوه نظور موی       ها را در مقاب  هویتهویت

گروهوی  های درونارزی، تفاوتبا استفاده از زنجیره هم نژادپرستیگفتمان  ،مثال ایربآنهاست. 

پوشاند و با قراردادن آنهوا  انگلیسی و...( را می ی/ثروتمند، فرانسو مرد، فقیر/ سفیدپوستان )زن/

ارزی منجور بوه   زنجیوره هوم   بخشد. به این ترتیو ، به هویت آنها قوام می پوستان،در برابر سیاه

دهند و در معنایی کوه گفتموان   شان را از دست میهای متفاوتسویی شده و عناصر، ویژگیهم

سوازی را  (. منطق تفاوت نیز عمو  غیریوت  235 :2316شوند )صدرا، برساخته است، منح  می

بوه ایون   : »موو  و  الکال، به گفته ترگردد. به تعبیر دقیقها میتشدید کرده و باعه تکثر هویت

سازی فضای سیاسی اسوت در حوالی کوه منطوق     منطق ساده ارزی،یابیم منطق همترتی  در می

 (.522: 2335، مو  و الکال« )و افزایش پیچیدگی آن است تفاوت، منطق بسط
 

 گفتمان هژمونیسلطه و  .1
 ،یح داده شود و هموان طوور کوه توضو     ، تکثر و تشتت ذاتی جامعه استمو و  الکالمفروض 

ها و دهی به تکثراما این نظم ،بخشدیرا پوشش داده و نظم و انسجام م ارزی این تکثرمنطق هم

ئتی کوه بوه   یه ،گردد. بنابراینیهای اجتماعی جز از طریق مداخالت هژمونیک ممکن نمتشتت

بنودی هژمونیوک فوراهم    صوورت بندی در درون تنها با مفص  ،شودهای اجتماعی داده میسویه

هوای هژمونیوک   بنودی (. به تعبیر دیگور، ایون مفصو    527و  526: 2335، مو و  الکال)آید می

بخشوند و در درون  موی هویوت   طل گرا و اصالحاعتدال، گرااصول عنوان بهرا  افرادهستند که 

هموان  ترین مفهوم در این نظریوه اسوت.   یهژمونی بنیادین ،رو دهند. از اینفتمان ویژه قرار میگ

هژموونی در  اند. این مفهوم را از گرامشی وام گرفته مو و  الکال ،طور که پیش از این گفته شد

قوودرت اسووت  ی کسوو  و تثبیووتاو اندیشووه بوور گرامشووی در بوور دارنووده تولیوود معنووا اندیشوه 

رگرایانوه نظریوه گرامشوی را    انود مفروضوات جوه  آنها توالش کورده  (. 55: 2313زاده، )حسینی

بر نقش طبقات اجتمواعی در   تأکیدکنند از شکنی کنند. این دو در نظریه خود تالش میساختار

 آخرین عناصر عنوان بهدادن به اجتماع، وقوع تغییرات اجتماعی و نقش اصلی اقتصاد در سامان

 ر کنند.که در اندیشه گرامشی باقی مانده است، عبوگرایی ذات
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هژمونی شکلی از اعمال گفتمانی است. عم  هژمونیک معطوو  بوه ایجواد     ،مو و  الکالبرای 

اموا ایون اعموال هژمونیوک همیشوگی نیسوتند و هموواره از سووی          ،اسوت  2«عقو  سولیم  »اجماع و 

توانود هموه نیروهوای    نموی  گواه هویچ ن هژمونیوک  که گفتموا چرا ،ندشوهای رقی  تهدید میگفتمان

هوای رقیو  موقعیوت    سوازد کوه گفتموان   اجتماعی را جذب کند و این امر این امکان را فوراهم موی  

بورای توضویح    5«جاشودگی از»از مفهووم   موو  و  الکالهژمونیک گفتمان حاکم را به چالش بکشند. 

 کننود. ان در آن اسوتفاده موی  شودن هژموونی گفتموان حواکم و ظهوور بحور      لحظه به چوالش کشویده  

دهوی بوه   به موقعیتی اشاره دارد که هژمونی گفتمان حاکم به دلی  ناتوانی آن در هویت ،«جاشدگیاز»

بوه   «جاشودگی از»تماعی با چالش مواجه شده است. های اجنیروهای اجتماعی و معنادارنمودن پدیده

رشود خصوومت و تکثور در جامعوه      منجر به «جاشدگیاز»نظم حاکم اشاره دارد. موقعیت  فروپاشی

هوای  بندیامکان مفص  ،ای از زوال هژمونی گفتمان حاکم است. در چنین شرایطیگردد که نشانهمی

موقعیت است کوه عاملیوت سیاسوی    این . در گرددهای متفاوت فراهم میگیری هویتجدید و شک 

 گردد.می پذیرامکان «جاشدگیاز»ها در موقعیت عاملیت و اثرگذاری سویه ،یابد. در واقعمعنا می

ارای دو وجوه مخورب و مولود اسوت.     ، د«جاشودگی از»موقعیوت   ،مو و  الکالدر نظریه  ،بنابراین

ای بورای  زمینوه  ،از طور  دیگور  ولی کند ها را تهدید میها و گفتماناز یک طر  هویت «جاشدگیاز»

کوه اخوتالل در سواختارهای    کنود  اسوتدالل موی   الکوال هوای جدیود اسوت.    ها و گفتمانساخت هویت

آورد های جدید و افزایش عاملیت و سویگی افراد را فراهم میکرده پیشین، امکان ساخت هویترسوب

(Laclau, 1990: 42-44از این رو .)،   یوابی  اختالل در ساختارهای اجتماعی پیشین امکان فراینود هویوت

و  الکوال  تأکیود . (Howarth, 1991: 124) گشواید گران اجتماعی میگیری را برای کنشجدید و تصمیم

 ها اشاره دارد.بودن و عدم سلطه کام  گفتمانو عاملیت سیاسی به موقتی «جاشدگیاز»بر  مو 
 

 ساز گفتمانعوامل هژمونیک .2
فراینود درا و   صوورت  بوه کننود سواخت هژمونیوک را    در نظریه خود تالش می مو و  الکال

ونی آنهوا را از گرفتارشودن در دام ارائوه تحلیلوی ایسوتا کوه       تحلی  کنند. چنین برداشتی از هژم

رهوا   ،نوه انگاری است که گفتمان در برهه زمانی خواص هژمونیوک اسوت یوا     مستلزم این ساده

                                                                                                                                        
1. Common sense 

2. Dislocation 
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. گیرنود بهوره موی   5«تصوویر اجتمواعی  »و  2«اسوطوره »کند. برای این منظور آنها از دو مفهوم می

ها یا به تعبیور  امکان ظهور نظریه ،شدگی استجاقراری و ازدم قطعیت که محصول بیشرایط ع

آورد. اسطوره در پوی نفوی وضوع موجوود و     های اجتماعی و سیاسی را فراهم میاسطوره الکال

هوا و  آل و مورد انتظار است تا از ایون طریوق پاسوخی مناسو  بورای بحوران      ترسیم آینده ایده

بایست خوود را  ره عمومیت یابد، میبرای اینکه اسطو ،الکالمشکالت موجود ارائه کند. از نظر 

 چوون اما  ،گویی به تمام نیازها و مشکالت را داردبازنمایی کند که گویی توان پاسخ ایگونه به

باید از واقعیت فاصله گرفت و وجهوی   ناچار به ،نیست پذیرامکانبه لحاظ واقعی  این وضعیت

 (.Laclau, 1990: 61-62ردد )ای عام فراهم گورهفت تا امکان ارائه اسطیا 3«استعاری»

پیکوار بورای غلبوه بور سوایر       جاشودگی در حوال  گفتمانی کوه در شورایط از   ،دیگر به تعبیر

خود را  ،مشکالت ح  راهتنها  عنوان بهبایست می ،ها و کس  موقعیت هژمونیک استگفتمان

های خاص تهمعرفی کند. برای این کار خواسجامعه ها و تقاضاهای موجود نماینده ک  خواسته

های عوام شووند.   نگر خواستهادر گفتمان باید جنبه نمادین و استعاری پیدا کنند و نمای جزئیو 

ای . اسوطوره شوود با وجه استعاری گفتمان، پر موی شکا  میان واقعیت و اسطوره  ،بدین ترتی 

در  هوای مختلوف جامعوه را   گرایی، نماینودگی بخوش  شدن و عامو با استعاری یافتهعمومیتکه 

اسطوره زموانی بوه تصوور اجتمواعی      ،اختیار گرفته، به تصور اجتماعی بدل شده است. در واقع

(. Laclau, 1990: 64-65کنود )  بنودی مفصو  های کو  جامعوه را   شود که بتواند دیدگاهبدل می

کوه در  شدن اسطوره یا گفتمان اسوت؛ چرا انتقال از اسطوره به تصور اجتماعی، لحظه هژمونیک

 راهتنها  عنوانبههای رقی  خود را توانسته است با طرد اسطوره ت اسطوره یا گفتماناین وضعی

 جاشدگی معرفی کند.کننده موقعیت ازمشکالت موجود و مرمت ح 

بوه ایون   گوویی  جاشدگی و بحران در نظم اجتماعی و ناتوانی گفتمان مسلط در پاسخگسترش از

شود. این امر فرصوتی را در  مونیک گفتمان مسلط مییف موقعیت هژعقراری اجتماعی منجر به تضبی

دادن بوه بحوران حواکم و    ای که ادعوای پایوان  دهد تا با ارائه اسطورههای رقی  قرار میاختیار گفتمان

دهی نموده و تفسیری جدیود  های اجتماعی را به صورتی جدید هویتسویه ،جاشدگی داردترمیم از

                                                                                                                                        
1. Myth 

2. Social imaginary 

3. Metaphoric 
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ای گفتمانی که بتواند اسوطوره  ،تدریج به ،مکش و رقابتکشاین ر از واقعیت اجتماعی ارائه نمایند. د

خواهد توانست نیروهای اجتماعی را حول گفتموان   وجهی استعاری و عام بخشد، ،را که ارائه نموده

. چنین موفقیتی این گفتمان را قادر خواهود سواخت ذهنیوت اجتمواعی را تسوخیر      آورد گردخویش 

 جتماعی، منزلتی هژمونیک یابد.شدن به تصور انموده و با بدل

هژمونیوک   موقعیتکس  چهار عام  برای موفقیت گفتمان در  ،مو و  الکالنظریه  بر پایه

و طوورد و  دسترسووی، اعتبووار تنوود از عووامالن سیاسووی،رعباایوون چهووار عاموو  . ضوورورت دارد

 .سازیبرجسته

 

   عامالن سیاسی. 1-2

دهوی بوه عوامالن    و ناتوانی آن در هویوت جاشدگی که نتیجه تزلزل گفتمان حاکم وضعیت از

های آفریننده است. در این وضوعیت اسوت کوه    اجتماعی است، لحظه عاملیت و ظهور سویه

کننود  افراد عاملیت یافته و با گزینش گفتمانی ویژه، در بازسازی امور اجتمواعی دخالوت موی    

ملیوت سیاسوی از   کنند از طریوق مفهووم عا  تالش می مو و  الکال(. 35: 2313زاده، )حسینی

در توضویح ایون فوراروی از مشوک  سواختار و       الکوال معمای ساختار و کارگزار فراتر روند. 

 نویسد:کارگزار می

بخشد، نه بوه ایون خواطر کوه مون وجوود        تعینقادر نخواهد بود به من  وضوح بهساختار »

ابوژه )موضووع(    عنووان  بهمستق  از ساختار هستم، بلکه به این دلی  که ساختار در ساختن من 

عقیم و ناتوان است. همچنین ... من محکوم به آزادی هستم، نه به خاطر اینکه من هیچ هویوت  

کنند، بلکوه بوه ایون دلیو  کوه مون       ها ادعا میانسیالیستیستکه اگز گونه آنای ندارم، ساختاری

 (.Laclau, 1990: 124) «هویت ساختاری عقیم خناتماما دارم

هوای هژمونیووک میووان  ای در رقابووتکننوودهیاسووی نقووش تعیوین ایون عاملیووت و سوویگی س  

هوا در ایون   گفتموان  دیگور  جاشدگی و غلبه یوک گفتموان بور   های رقی  در وضعیت ازگفتمان

ای در کننوده بنوابراین در تحلیو  گفتموان، عوامالن سیاسوی نقوش تعیوین        نماید.رقابت، ایفا می

اسوت   ایگر فردی یا اجتماعیکنش ،اسیعام  سییابی گفتمان به منزلت هژمونیک دارند. دست

زنود و ایون اعموال و    جاشدگی استفاده کرده و دسوت بوه کونش و عمو  موی     که از وضعیت از
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هوا  ظهور و غلبه گفتموان  ،مو و  الکالبه نظر های او در تغییرات گفتمانی اثرگذار است. کنش

بورای  بور عهوده دارنود )   گران سیاسی است که رهبری نزاع سیاسی را کنش آفرینینقشاز  متأثر

جاشدگی و بحران، نقش ازط در شرای ،(. بنابراین76: 2335قجری و نظری، توضیح بیشتر را: 

 بوه که این رهبران و عامالن سیاسوی هسوتند کوه    چرا ،شودمداران برجسته میو سیاست رهبران

هوای  هبخشوی بوه اسوطور   و عمومیوت  سوازی سواده کنند بوا  تالش می ها،حامالن گفتمان عنوان

 ،ها، به آنها وجهی استعاری و عام بخشند. ایون کونش سیاسوی رهبوران    شده توسط گفتمانارائه

جتمواعی بوه وجوود آموده در وضوعیت      ها و نیازهوای ا سازد تمام خواستهها را قادر میگفتمان

ی گفتموانی بوه   هوا هوا، در رقابوت  جاشدگی را نمایندگی کنند و از این طریق بوا بسویج تووده   از

یابنود. از ایون روسوت کوه نقوش رهبرانوی چوون موائو و لنوین در           هژمونیوک دسوت   یتموقع

 شود.کمونیستی در چین و روسیه حیاتی تلقی میشدن گفتمان هژمونیک

 بوه جاشدگی ه اگرچه عامالن سیاسی در لحظه ازنمایند کدر ادامه اشاره می مو و  الکال ،البته

یافتن گفتمان و تثبیت موقعیت هژمونیوک آن،  با عینیتاما  ،کنندکارگزارانی مستق  ظهور می عنوان

هوا  شوند. این انسداد سویهکنند و در ساختارهای گفتمانی منح  میهای خالق افول میاین سویه

هوا  یافوت و سوویه   جاشدگی گفتمان ادامه خواهدلحظه از در ساختارهای گفتمانی تا ظهور مجدد

 (.Laclau, 1990: 61-62کنند )نی ظهور میهای متزلزل ساختارهای گفتماتنها بر لبه

 

   1دسترسی .2-2

قابلیوت   ،دهود شودن را در اختیوار گفتموان قورار موی     هایی که امکان هژمونیکیکی از قابلیت

فتگی و ر شورایط آشو  گفتموان د  ابلیت دسترسی به معنوای آن اسوت کوه   دسترسی آن است. ق

در  جدیود در دسوترب موردم قورار دهود.     نظوم   آورارمغان عنوان بهبتواند خود را  نظمی،بی

جاشدگی، نقش مهموی در پوذیرش آن توسوط    نظمی و ازدسترب بودن گفتمان در شرایط بی

خواطر محتووا یوا     پذیرند نوه بوه  های متعدد جامعه این گفتمان را میبخش چراکه ؛مردم دارد

آشوفته موجوود   های ذاتی آن، بلکه به این دلی  که این گفتمان جایگزینی برای شرایط ویژگی

بوه ایون    بلکوه صورفاً   های ذاتی آن،نه ویژگی گفتمان، ، دلی  غلبهشود. به بیان دیگرتلقی می

                                                                                                                                        
1. Availability 
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در دنیای آشفته دیگوران اسوت   منسجم  نسبتاًتنها ساخت در دسترب  دلی  است که گفتمان،

یون  قابلیت دسترسی به ا ،الکالبه نظر (. 71: 2335قجری و نظری، برای توضیح بیشتر را: )

دغدغوه   ،نظمی نیاز به نظم مهم است و محتوای ایون نظوم  خاطر مهم است که در شرایط بی

یک گفتمان در  بودن دستربدر  ،(. از این رو37: 2313زاده، رود )حسینیشمار میه ثانویه ب

 شدن آن به گفتمان غال  دارد.نقش مهمی در تبدی  ازجاشدگیشرایط 

انی هستند که بتوانند برای ایجاد نظم نوین بوه آن دل ببندنود.   افراد در پی گفتم ،در این شرایط

کوه توانوایی    طقوی هوای من نه قدرت منطقی و اسوتحکام گوزاره   ،آنچه اهمیت دارد ،در این مرحله

گرفتن افراد است تا از ایون طریوق خوود را بوه تصوور      دست قرار دمقراری ارتباط و گفتمان در بر

عوام  سیاسی، شبکه تولیود و توزیوع   گرفتن گفتمان نیازمند جتماعی بدل نماید. در دسترب قرارا

از  (.223-252: 2311قجوری،  برای توضیح بیشوتر را:  ) است زبانی غیرگفتمان و منابع زبانی و 

هوا بوه یوک میوزان در دسوترب نیسوتند. نوابرابری در        گفتمان ،همه ازجاشدگیدر شرایط  ،این رو

را بورای   ازجاشودگی وجود آموده ناشوی از وضوعیت    قابلیت دسترسی، احتمال پرکردن شکا  به 

 سازد.شدن فراهم میگفتمان در حال هژمونیک

 

   1اعتبار .3-2
قابلیوت  اسوت.  « اعتبوار » شوود، شدن گفتمان منجر میکه به هژمونیک مو و  الکالسومین عام  از نظر 

قابلیوت   ،رد. بوه ایون معنوا   اعتبار به سازگاری اصول پیشنهادی گفتمان با اصول بنیادین جامعوه اشواره دا  

ها و آرزوهای اکثریت جامعه بووده و  ها، ذهنیتبندی گفتمان باید منطبق بر خواستاعتبار یعنی صورت

ترین شورایط نیوز هموواره اصوولی وجوود      حتی در بحرانی .از این نظر برای آنها قاب  فهم و درا باشد

. درآینود تواننود بوا آنهوا از در سوتیز     ها نموی ماندارد که برای اکثریت افراد جامعه ارزشمند هستند و گفت

هایی چوون اسوتقالل   اگر ارزش ،که در عرصه سیاست خارجی ایران مطرح شود هر گفتمانی ،مثال برای

 شود.دهد و از طر  مردم طرد میاعتبار خود را از دست می ،و عزت ملی را نادیده بگیرد

است که نباید فرض کرد قابلیوت اعتبوار، معیواری     در اینجا اشاره به این نکته مهم ضروری ،البته

شودن  های گفتمانی برای هژمونیوک از رقابت جزئیهای گفتمانی است؛ بلکه خود بیرون از کشمکش

                                                                                                                                        
1. Credibility 
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به ذهنیوت   ،هایی که از قابلیت دسترسی بیشتری برخوردار هستندبه این معنا که گفتمان ،کندعم  می

چه عزت ملی معیوار مهموی   ، اگردهند. برای نمونهیز شک  میاجتماعی در رابطه با معیارهای اعتبار ن

اموا گفتموانی کوه قابلیوت دسترسوی بیشوتری        ،در اعتباریابی گفتمان در حوزه سیاست خارجی است

ها معنایی از عزت را ارائه کند که در نوزد افکوار عموومی    در رقابت با سایر گفتمانممکن است  ،دارد

 های رقی  را با چالش مواجه کند.اعتبار سایر گفتمان ،ریقمقبولیت بیشتری یابد و از این ط

 

 1سازیطرد و برجسته .9-2
« سوازی طورد و برجسوته  »مفهوم  ،است مؤثرشدن گفتمان یکی دیگر از عواملی که در هژمونیک

برنود و  سازی بهره میها در منازعات سیاسی از فرآیندهای دوگانه طرد و برجستهگفتمان است.

هوا  شدن و تثبیت سلطه خود دارند. گفتماندر هژمونیکسعی این دو شیوه  کارگیریبهاز طریق 

بوه  کنند نقاط قووت خوود را برجسوته کورده و بوا      سازی سعی میفرایندهای برجسته واسطه به

همچنین در فرایندی وارونوه   پوشانند؛بهایشان را ها و ضعفهایشان، خالءحاشیه راندن کاستی

 ،قبا را به حاشیه برانند و نقاط ضوعف آنهوا را برجسوته سوازند. بنوابراین     نقاط قوت و برتری ر

ه حاشیه راندن دیگری اسوت.  ای برای تقویت خود و بسازی، شیوههای طرد و برجستهسازوکار

: 2314ای برای حفظ خود و استمرار قدرت اسوت )سولطانی،   رانی شیوهسازی و حاشیهبرجسته

هوا و  از همین دو شیوه است کوه بوا معنوادهی خواص بوه نشوانه      گیری ها با بهرهگفتمان. (255

کننود و بوا   چسبانند و آن را هژمونیوک  بمدلول خاصی را به دال مرکزی توانند می ،سازیاجماع

 اش را بشکنند.شکنی دال مرکزی گفتمان رقی  تالش دارند هژمونیطرد و شالوده

هوا  گفتموان  چراکوه گفتمانی اسوت؛  سازوکاری پرکاربرد در منازعات  ،سازیطرد و برجسته

 سوازی اجتمواعی هویوت بدهنود، نیازمنود غیریوت      یهوا برای آنکه قوام یابند و بتوانند به سویه

هوا را شوک    ذهنیت سویه« آنها»و « ما»سازی و ایجاد دوگانه ها از طریق غیریتهستند. گفتمان

بوه  « آنهوا »برجسوته شوده و    «ما»آن  وسیلهبهسازی مکانیسمی است که دهند. طرد و برجستهمی

هوا نیوز بوا    سازی و غیریوت غیریت واسطهبههای گفتمانی هویت ،شود. در واقعحاشیه رانده می

برای بیان یک  (.255: 2314سلطانی، گیرند )سازی شک  میاستفاده از مکانیسم طرد و برجسته

                                                                                                                                        
1. Exclusion and foregrounding 
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 قاب  زیرشدن، مثال نیکسازی برای هژموطرد و برجسته سازوکارگیری گفتمان از نمونه از بهره

در رقابت با گفتموان پهلویسوم، دال مرکوزی شواه در ایون       گفتمان انقالب اسالمیتوجه است: 

سوتیز و  دیون ختوه،  وفر، با عناصری چون خودنماد عظمت و شکوه ملی ایران بودگفتمان را که 

تی چوون  کوردن نقواط قوو   کفایت به حاشیه راند و دال مرکزی گفتموان خوود را بوا برجسوته    بی

 .ختداری، هژمونیک ساحمایت از مستضعفان و دین استکبارستیزی،

 

 کاربست نظریه الکال و موف وش ب. ر

آن، و به اقتضای  موضوعمتناس  با نظریه گفتمان الکال و مو  ، هقالاین ماهدا  تحقق جهت 

ین در هوای پیشو  و همان طوور کوه در قسومت    ایبر اساب چنین مالحظه به کار بسته می شود.

 ،گفتوه شود   آنهوا « نظریه اجتماعی»و « نظریه معنا»، یعنی مو و  الکالنظریه دو بخش رابطه با 

در نظم گفتمان  اعتدال گفتمان»برای توصیف نظام معنایی حاکم بر  ،نظریه آنها در رابطه با معنا

ی هژمونیوک  هوا بوت برای تبیین رقا این دو نیز از نظریه اجتماعی .کار خواهد رفته ب« ایهسته

شدن و چرایی هژمونیکستیزش گفتمان  خصوص بههای رقیبش میان گفتمان اعتدال و گفتمان

 بهره گرفته خواهد شد. ،ایموضوع هسته این گفتمان در

ای از شناسوی سوعی خواهود شود گونوه     ،در رابطه با معنوا  مو و  الکالبا استفاده از نظریه 

یک دهه اخیر ارائوه شوود توا از ایون طریوق عناصور و        ای درهای ناظر به موضوع هستهگفتمان

ای از ای که ذهنیت بخش گسوترده های برجسته و عمده در رابطه با موضوع هستهدقایق گفتمان

 مورد شناسایی قرار گیرد. ،اندمردم را شک  داده

هوای  اندهود توا رقابوت گفتمو    ما می هاین امکان را ب مو و  الکالنظریه تحلی  گفتمان  یریکارگبه

 را روایوت کنویم. موضووع    ایوران  خوارجی  سیاسوت شودن در عرصوه   مختلف برای هژمونیکای هسته

 و بووده  گذشوته  سوال  چنود  طوی  ایران خارجی سیاست موضوعات برانگیزترینچالش از یکی ایهسته

 ،اسواب  هموین  بور . اسوت  داده قرار تأثیر تحت را کشور خارجی روابط و داخلی سیاست مختلف ابعاد

 و هوا همنواظر  گیوری شوک   شواهد  کوه  اسوت  برخوردار اهمیتی چنان از ایهسته هایفعالیت شتسرنو

 ذهنوی  هوای زمینه از ناشی هاهمناظر و هادیدگاه این ،واقع در. ایمبوده آن با رابطه در مختلف هایدیدگاه

 معنوایی  و یناذهبینو  عوامو   ایون . اسوت  ایهسوته  هایفعالیت اهمیت و معنا از متفاوت هایبرداشت و
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 هور  در هوا برداشوت  این. شود معنادار متضاد بعضاً و گوناگون هایصورت به ایهسته برنامه شده باعه

 سوطح  بوه  تنهوا  نوه  هادیدگاه تفاوت این که معنا این به ،است مشاهده قاب  جامعه و سیاست ساحت دو

 جریوان  در معناهوا  تضواد  نیوز  جامعه عمومی سطح در بلکه ،نشده محدود سیاسی هایجریان و نخبگان

های رقی  در حال کشومکش و رقابوت   در قامت گفتمان ،ایاین تفاسیر مختلف از موضوع هسته .است

 در سطح اجتماع هستند.   ،ایدر رابطه با موضوع هسته ،کردن نظام معنایی خودبرای مسلط

سو  موقعیوت   های گفتمانی برای کتبیین این رقابت، ترین مباحهیکی از عمدهاز این رو، 

در تحلیو  گفتموان، ایون     موو  و  الکوال مطوابق نظریوه اجتمواعی     ،در واقوع هژمونیک اسوت.  

در رابطه با موضووع  « تصور اجتماعی»خود را به « هایاسطوره»های رقی  تالش دارند گفتمان

شودن  برای تبیین چرایوی هژمونیوک   .نمایند و از این طریق منزلتی هژمونیک یابندای بدل هسته

و « اعتبوار »، «دسترسوی »، «عوامالن سیاسوی  »هوم چهار مفای از موضوع هسته اعتدال در انگفتم

 .شوداستفاده می مو و  الکالدر نزد « سازیطرد و برجسته»
 

 ایهسته گفتمانشدن هژمونیک گونگیمدل چ

 

 یافتهگفتمان تکوین

 دسترسی اعتبار سازیطرد و برجسته سیاسی عامالن

 شدن گفتمانهژمونیک
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 آن ،های رقی ر گفتمانیادر مقایسه با س ،ر قابلیت و ویژگیگفتمان از این چها برخورداری

بخشی به دال مرکزی خوود  ای و عمومیتبخشی به موضوع هستهرا به منزلتی هژمونیک در معنا

موقعیت هژمونیک گفتمان مسلط در صوورت   ،در سطح اجتماعی نائ  خواهد ساخت. همچنین

هوای رقیو    اش از سوی گفتمانه گفتمانیلیت متزلزل خواهد شد و سلطتضعیف این چهار قاب

 افتد.به مخاطره می

 

 یازدهمای دولت گفتمان هستهج. 
 ،دهود هوا را موورد توجوه قورار موی     ای که چگونگی معنادارشدن پدیدهنظریه عنوان بهنظریه گفتمان 

ای ایران مورد استفاده قرار گیرد. هد  نظریه گفتموان فهوم   تواند برای واکاوی معنای برنامه هستهمی

هوای  کلی نظریه گفتموان ایون اسوت کوه پدیوده      برساختی اجتماعی. ایده مثابه بهامر اجتماعی است 

توانند برای همیشه تثبیت شووند و ایون امور راه    نمی گاههیچاجتماعی هرگز تام و تمام نیستند. معانی 

 توأثیرات گوذارد کوه خوود    ها باز موی های همیشگی اجتماعی بر سر تعاریف پدیدهرا برای کشمکش

هوا بور سور تثبیوت معنوا در      دادن این کشمکشمان نشانگر گفتوظیفه تحلی  اجتماعی به همراه دارد.

شناختی مهوم اسوت؛ تنهوا    صورت هستی زبان به ،در نظریه گفتمانتمامی سطوح امر اجتماعی است. 

ها و ساختارهای مادی معنا و هوویتی  ها، دولتها، ابژهها، سویهاز طریق ساخت زبانی است که پدیده

تنها ابزاری برای انتقال معنا نیسوت بلکوه    ،ن به مانند پوزیتیویسمیابند. زبان در نظریه گفتماخاص می

زبوان تنهوا    ،در این معنوا  (.Hansen, 2006: 16) شودای از کنش اجتماعی و سیاسی قلمداد میعرصه

کننده معنا نیست بلکه تولیدکننده آن است؛ در اینجا زبان هم سیستم نمادین و هم شوکلی از  بازنمایی

 (.  Yongtao, 2010: 88ست )قدرت اجتماعی ا

گفتمان در حوزه سیاست خارجی به نظام و ساختار معنایی حواکم بور سیاسوت خوارجی کوه      

: 2313، فیروزآبوادی )دهقوانی   شوود موی تعبیور   ،سوازد میشیوه خاصی در کنش و رفتار را ممکن 

ونوه  نظریه گفتمان در تحلی  سیاست خارجی درصدد است نشان دهود چگ  ،با چنین بینشی(. 217

)بر(سواخته شوده و تکامو      ،شوند و این معانیهای مختلف در سیاست خارجی معنادار میپدیده

های سیاسوت خوارجی کشوورها چوون منوافع ملوی،       یابند. در این چارچوب، عناصر و واقعیتمی

صوورت   بلکوه بوه   ،سواخته نیسوتند  هایی عینی و پیش، واقعیتتهدیدات، هویت ملی و امنیت ملی
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ای در کننوده های گفتمانی نقش تعیوین ان و سازهیابند که زبای معنایی قوام میر شبکهاجتماعی و د

(. توجوه بوه زبوان در نظریوه گفتموان روشوی       Wæver, 2002: 5کنند )فرآیند معنایابی آنها ایفا می

کننده و محدودکننوده کواربران   پرسود برای تحلی  تصورها و باورهای اجتماعی است که راهنمایی

 (.Larsen, 1997: 21گیرندگان سیاست خارجی( است )دی زبان )مانند تصمیمانفرا

کننود.  نظام معنایی خود معنادار موی  اساب برهای مختلف را ها پدیدهگفتمان ،بر این اساب

های مختلوف معنوا و مفهووم خاصوی خواهود یافوت و ایون        ای نیز از منظر گفتمانبرنامه هسته

های سیال حول دال مرکزی خود، در رقابوت  بندی دالریق مفص کنند از طها تالش میگفتمان

ای تثبیوت نماینود و بوه    هوای هسوته  ها، نظام معنایی خود را در رابطه با فعالیوت با سایر گفتمان

 یابند.  موقعیتی هژمونیک دست

 صوورت  بوه الزم اسوت ابتودا    ازدهمدولوت یو   ،ایهستهپیش از تبیین عناصر و دقایق گفتمان 

ای ایران و غرب . بحران هستهشوددولت در آن ظهور کرد اشاره این زمینه گفتمانی که  مختصر به

خوواهی و  رفوت. گفتموان اصوالحات کوه دموکراسوی     خاتمی شک  گ سید محمددر اواخر دولت 

مبنوای   عنوانبه زدایی و تعام  را در سیاست خارجی است داخلی و تنشتوسعه سیاسی را در سی

. بور اسواب ایون زمینوه     ای برآمددر صدد ح  و فص  بحران هسته ،بودکنش خود تعریف نموده 

 بوه المللوی را  هوای خوود در سوطح بوین    ها و واکنشدولت اصالحات تالش نمود کنش ی،گفتمان

گو تعریف نماید. دریافت منطق نحوه رویارویی دولت خواتمی  پذیر و پاسخدولتی مسئولیت عنوان

ترین مسئله سیاست خارجی دولت اصالحات بودل  به مهم 2315ای که از خرداد با موضوع هسته

 است. پذیرامکاندولت این شد نیز از طریق فهم گفتمان حاکم بر سیاست خارجی 

زدایوی  د غال  در سیاست خارجیش یعنی تنشتالش نمود با تکیه بر رویکردولت خاتمی 

هوای  کونش مایود. چرایوی   معنوادار ن  طلبوی اصالحرا در درون گفتمان ای بحران هسته ،و تعام 

الحاقی و اجرای آن، همکواری   پروتک امضای امکان ، سازیغنیچون تعلیق گفتاری و رفتاری 

آغاز مذاکرات با سه کشور اروپایی توسط دولت خاتمی در همین چوارچوب  و کام  با آیانس 

بوط  روا سوازی عوادی دولت اصالحات که همه همّ خوود را بور    ،قاب  فهم خواهد بود. در واقع

انعی در ایون مسویر باشود و    ای مو موضوع هسوته  مای  نبود ،قرار داده بود زداییتنشخارجی و 

 ؛ترین هزینه از این مسئله عبور کندکردن آن به سرعت و با کمایکرد از طریق حاشیهتالش می
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گرایی موورد انتقواد   اصول از سوی گفتمان رقی ِ شدت بهای دولت اصالحات هسته گفتماناما 

که در سیاست داخلوی بور توسوعه سیاسوی      طلباناصالحخال   گرایان برگرفت. اصولار میقر

کردنود و در سیاسوت خوارجی نیوز     داشتند، بر پیشرفت و توسعه اقتصادی پافشواری موی   تأکید

 رفت.شمار میه گرایی بی کنش گفتمان اصولطلبی و استکبارستیزی مبناعدالت

منجر به  2314سال  ت ریاست جمهورینژاد در انتخاباوزی محمود احمدیپیربر این اساب، 

 دنبوال  بوه کوه   طلبوی گفتموان اصوالح  خوال    ای گردیود. بور  گفتمانی در موضوع هسته چرخش

 چراکوه ؛ بر آمدآن  سازیبرجسته صددگرایی در ای بود، گفتمان اصولکردن مسئله هستهایحاشیه

توانسوت  ای موی هوای هسوته  فعالیت ،همچنینکرد. آن را نقطه ضعفی در گفتمان رقی  قلمداد می

 استکبارسوتیزی و  طلبیعدالتگرایان نمادی از پیشرفت و توسعه اقتصادی در داخ  و برای اصول

ای برجسوتگی  ، پرونوده هسوته  یطلبصالحاگفتمان با  رقابتبنابراین در  .در سیاست خارجی باشد

 دنبال بهای های هستهاین گفتمان با تمرکز بر فعالیت چراکه ،گرایی یافتخاصی در گفتمان اصول

در  خووبی  بوه در حووزه سیاسوت خوارجی بوود. ایون برجسوتگی        خوود  کردن گفتموان هژمونیک

هوای وی در  و سیاسوت  هوا گیوری موضوع  ،نژاد و همچنینهای انتخاباتی محمود احمدیسخنرانی

در موضووع   تقابو  بازدارنوده  گیوری گفتموان   ریاست جمهوریش قاب  مشواهده اسوت. پوی    ورهد

ای نژاد تقاب  ایران و غرب بر سر موضوع هستهد احمدیوگرای محمای توسط دولت اصولهسته

ای میان ایران و غرب منجر به اعمال فشوارهای  را تشدید نمود. افزایش تنش بر سر موضوع هسته

مللوی و مشوکالت   الهوای بوین  سیاسی و اقتصادی از سوی غرب بر ایوران شود. افوزایش تحوریم    

انتخابات ریاست جمهوری سوال   ییگراهای رقی  اصولشد گفتمان موج  از آن اقتصادی ناشی

 گرایان قلمداد کنند.  ای اصولرا فرصت مناسبی برای به حاشیه راندن گفتمان هسته 2335

بوه جودالی گفتموانی بور سور موضووع        2335 خردادمواه انتخابات ریاست جمهوری  ،بنابراین

حامالن اصلی دو گفتمان رقیو  بور    عنوان بهی بدل گردید. حسن روحانی و سعید جلیلی اهسته

سوازی دال مرکوزی گفتموان    ای در شعارها و مناظرات انتخاباتی ضمن برجسوته سر موضوع هسته

دال مرکزی گفتمان رقی  و به حاشیه راندن آن بودنود. ایون    از شکنیای خود در پی شالودههسته

شودن  ای در انتخابوات ریاسوت جمهووری بوا هژمونیوک     بر سر موضوع هسوته کشمکش گفتمانی 

ای در پوی  گرایی در موضوع هستهگفتمان به حاشیه رفته اصول ،گفتمان روحانی خاتمه یافت. البته
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ای کوانونی حواکم بور گفتموان هسوته      ینمودن معنوا بازسازی عناصر گفتمانی خویش برای متزلزل

ای را در سوطح جامعوه   معنای مورد نظر خود از برنامه هسته وانستهت موقتاًاست که  یازدهمدولت 

 گفتمان اعتدال در چنین زمینه گفتمانی تکوین یافته و هژمونیک گردید.تثبیت نماید. 

 

 ایاعتدال هستهگفتمان  دال مرکزی. 1
ای هوای هسوته  ای باعه شود موضووع فعالیوت   افزایش تنش میان ایران و غرب بر سر موضوع هسته

 ویوژه  بوه  ،قورار دهود   توأثیر شور مسائ  مختلف سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور را تحت ک

ای، آن را بوه یکوی از   المللی و مشوکالت اقتصوادی بوا موضووع هسوته     های بینپیوندخوردن تحریم

سوعید   ،های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری بودل نموود. در ایون بوین    محورهای اصلی رقابت

در پوی   ای،حامالن دو گفتمان اصلی رقی  بر سور موضووع هسوته    عنوان بهوحانی جلیلی و حسن ر

نوژاد  ای در دولت احمودی نمودن گفتمان خود بودند. سعید جلیلی که مسئول پرونده هستههژمونیک

دولوت  ه ورای در دمان حاکم بر موضووع هسوته  حام  گفتمان مسلط، در پی تداوم گفت عنوان به ،بود

ای پوا میودان   در موضووع هسوته   تقاب  بازدارندهبا دال مرکزی  ستیزشکه با گفتمان  بود. جلیلی دهم

 تقابو  بازدارنوده  دال مرکوزی   سازیبرجستهتالش داشت با  ،انتخابات ریاست جمهوری گذاشته بود

 فراهم آورد.   ،کردن آنمعرفی« کارسازش»زمینه به حاشیه راندن گفتمان رقی  را از طریق 

بور پایوه   در پی آن بوود توا    ،دانستروحانی که خود را حام  گفتمان اعتدال می حسن ،در مقاب 

ای خوود پرداختوه و آن را بوه    بنودی گفتموان هسوته   دال مرکزی آن، یعنی تعادل و توازن، به صورت

تقابو   »منزلت هژمونیک برساند. از این رو، وی تالش کرد و توانست با برقراری تعادل و توازن بین 

بوه عنووان دال مرکوزی گفتموان      «تسولیم بازنوده  »به عنوان دال مرکزی گفتمان سوتیزش و   «بازدارنده

 تعیین و هژمون سازد.ای اعتدال را به عنوان دال مرکزی گفتمان هستهتعام  سازنده سازش 

زنودگی موردم وارد انتخابوات     وسانتریفیویها چرخ زمان دولت روحانی با وعده چرخیدن هم

ای کشوور  ای را تعدی  سیاست هستهشعار سیاست خود در موضوع هسته شد و متناس  با همین

های ناشی از آن معرفی نموود. روحوانی راه پیشورفت کشوور و کسو  جایگواه و       و کاهش هزینه

نمود. منزلت ایران در معادالت بین المللی را نه در تقاب  که در تعام  سازنده با جهان جستجو می

ای را به موضوعی محوری و هویتی بدل نمووده  که موضوع هسته گرایاناصول خال  برروحانی 
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آن با غورب بوود.   آمیز و مسالمتمنصفانه  وفص ح در پی به حاشیه راندن این موضوع و  ،بودند

گرایوی  بوا واقوع   توومم  گرایوی آرمانسیاست خارجی خود را  گفتمانروحانی بر پایه شعار اعتدال، 

بر سور موضووعاتی   به رهبری آمریکا با غرب ستیزش سازش و بین و معرفی نمود که راهی میانه 

و اعتودال در انتخابوات ریاسوت     ستیزشای است. جدال و رقابت دو گفتمان هسته موضوع چون

حام  گفتمان اعتودال منجور شود. پیوروزی حسون       عنوانبه جمهوری به پیروزی حسن روحانی 

ای در موضوع هسوته ژمونی گفتمان اعتدال هبه معنای  ،2335 خردادماهروحانی با شعار اعتدال در 

 جمهوور رئیس های الی سخنرانیدر البه بایستاخت عناصر و دقایق این گفتمان میبرای شنبود. 

 .باشیم یازدهمای دولت گفتمان هسته ونظام معنایی  دنبال بهروحانی 

 

 ایهسته اعتدالاپیزودهای معنایی گفتمان . 2
پیزودهای معنوای  اابتدا  ،ایبر گفتمان اعتدال در عرصه هسته برای تبیین نظام معنایی حاکم

دهویم توا در   روحانی مورد اشواره قورار موی    جمهور رئیسهای سخنرانی الیالبهرا در محوری 

 حول دال مرکزی تعام  سازنده را تبیین نماییم.آن های بندی دالمرحله بعد چگونگی مفص 

ت ریاست جمهوری یازدهم که منجر به پیروزی جریان حوامی  ایکی از مفاهیم کانونی در انتخاب. یک

سیاسوت خوارجی بوود. روحوانی در خصووص       ویژه به ،های مختلفگرایی در حوزهاعتدال آن شد،

 ایهسوته  مسوئله  و خوارجی  سیاست زمینه در دانممی ضروری»گوید: تبیین دیدگاه اعتدالی خود می

 اعتودال  سیاسوت  خوارجی،  مسوائ   زمینوه  در دولوت  سیاست. برسانم ایران ملت عرض به را نکاتی

 .(55/22/2335)سخنرانی،  «تقاب  نه انفعال، نه سازش، نه تسلیم، نه یعنی است؛

در  جمهوور رئویس در نظام معنایی حاکم بر گفتار دیگر مفهوم تعام  سازنده معنایی کلیدی . دو

 در .آیود نموی  دسوت  بوه  نزواا سایه در پیروزی گاههیچ»ای است. از نظر روحانی موضوع هسته

 بوا  باشود  توومم  باشود،  موؤثر  باشود،  سوازنده  بایود  تعامو   که البته آید؛می دست به تعام  سایه

 باشود،  اسوتقالل  باشود،  ملوی  حاکمیت کنار در تعام  باید که البته قهرمانانه، نرمش و دیپلماسی

حو  مشوکالت و    رجمهورئیسدر گفتار (. 25/3/2335)سخنرانی،  «باشد مردم خواست اجرای

 در آنچوه » :اسوت  پوذیر امکانبین المللی از طریق تعام  سازنده با جهان ط مسائ  ایران در محی

 بوا  سوازنده  تعامو   راه،. باشد موفقی راه تواندنمی دنیا با تقاب  که است این فهمممی کشور این
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 نخیور . ازیدبسو  دنیوا  بوا  خواهیود موی  عجو ،  گوینود موی  سوازنده،  تعام  گوییممی تا. دنیاست

 منطوق  بوا . کنویم  صوحبت  و بزنیم حر  خواهیممی دنیا با بله خوب. بکشیم خنجر خواهیممی

 (.24/5/2333)سخنرانی،  «کنیم ح  خواهیممی را مسائ . کنیم صحبت

های معنایی است که در کردن آنها از جمله گزارهها و ضرورت برطر بودن تحریمظالمانه. سه

 هوای تحوریم  وضوع  و فشوار  اِعموال » ،  اشواره اسوت. از نظور روحوانی    قاب جمهوررئیسگفتار 

 خوال   بور  که است بشری ضد و صلح ضد ذاتاً خشونت، از دیگری جلوه عنوانبه غیرعادالنه

 هموه،  از بویش  بلکه دهد،نمی قرار هد  را سیاسی دولتمردان و هادولت گران،تحریم تبلیغات

 لفواظی  گونه هر رغمبه  ها،تحریم نتیجه. کندمی خود سیاسی دعواهای قربانی را عادی مردمان

 دامون  فقوط  آتش این. هاستانسان نابودی و طلبیجنگ و افروزیآتش همان ها،وایه با بازی و

 وارد لطموه  نیوز  کننوده تحریم جوامع مردم زندگی و اقتصاد به بلکه گیرد،نمی را تحریم قربانیان

تحریم ظلمی به ملت ایران است کوه دولوت بایود     ،راینبناب (.53/22/2335)سخنرانی،  «کندمی

 تمام تالش خود را برای برچیدن آن انجام دهد.

هوای معنوایی محووری در کوالم     یکوی دیگور از گوزاره    ،گرایوی و واقع گراییآرمانجمع میان . چهار

 ارکنو  را واقعیوت  و آرموان  دولوت »دارد که  تأکیدهای خود است. روحانی در سخنرانی جمهوررئیس

امروز هم سیاست موردم  » (.55/22/2335)سخنرانی،  «کرد خواهد برقرار توازن آنها بین و بیندمی هم

در سیاسوت   .پایه اسوتوار اسوت   5بر  ،گرفته از اراده ملی استنشأتایران و سیاست دولت ایران که 

 موؤثر تعام   ،گراستقامت و ایستادگی، استقالل و پایه دی ،یزیتجاوزست ،یزیستظلمیک پایه  ،خارجی

(. 25/3/2335)سوخنرانی،  « سیاسوت واحود هسوتند    مؤلفه، دو مؤلفهو سازنده با جهان است. هر دو 

پادگفتموان   عنووان  بوه  راآن ای خود هسته گفتماندر  گراییآرمانگرایی و روحانی با طرح جمع واقع

 نماید.ای معرفی میسازش و ستیزش در موضوع هسته

دیگر معنای کانونی است کوه   ،ایب از رویکرد دولت در موضوع هستهحمایت رهبر انقال. پنج

 خواسوت  بوه  متکوی  دولوت  دیپلماسوی »دارد.  تأکیدروحانی در درون نظام گفتمانی خود بر آن 

 ایهو راهنموایی  امور  ابتودای  از اسوت،  رهبری معظم مقام رهنمودهای و تدبیر به متکی و مردم

 هوای راهنموایی  از هموواره  هوم  راه ادامه در ،کرده مشخص را مسیر ایشان، رهنمودهای ایشان،

 (.25/3/2335)سخنرانی، « کرد خواهیم استفاده ایشان رهنمودهای و ایشان
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رئویس  ای نیوز در گفتوار اعتودالی    ای و دفاع از دستاوردهای هسوته رعایت خطوط قرمز هسته. شش

 پیشورفت  قلوه  سومت  بوه  ایوران  ملت حرکت که کنممی اعالم صراحت با من» :حضور دارد جمهور

 (.55/22/2335)سخنرانی،  «بود خواهد دائمی ایهسته آمیزصلح فناوری جمله از و فناوری و دانش

وجهوی برجسوته در    ،ای دولوت های هسوته گرایی و ضرورت همراهی نخبگان با سیاستنخبه. هفت

 بوه هوا  دانشوگاه  سوای ؤخنرانی روحانی در جموع ر ای روحانی دارد. این موضوع را در سگفتار هسته

 شوهامت  موا  خاموشوند   اسوتادان  چورا  اسوت   خاموش دانشگاه چرا» توان مشاهده نمود:می وضوح

 اسوتادان . شوود موی  انجوام  المللوی بین بزرگ کار یک چرا ترسید می چه از. خواهیممی را وارسقراط

  کننود  صحبت و بزنند حر  آیندنمی چرا. نویسندمی نامه جمهوری رییس برای خصوصی دانشگاه

 معودود  عوده  یوک  فقط. بود دانشجوها پول برای و دانشگاه برای گشایش اولین ینو توافق این الاق 

 نقود  ندارد، اشکال بزنند حر  البته هم آنها  بزنند حر  باید آنها ،شوندمی تغذیه معدود جای از که

 موا  دانشوگاه  بزرگان ما انشمندد استادان بزنند  حر  بیایند سوادکم عده یک چرا ندارد، اشکال کنند

 (.22/22/2335سخنرانی، )«  میدان در آیندنمیو  زنندمین حر  چرا

آمیوز  حو  مسوالمت  حوول کسوانی کوه از     جمهوررئیسای سازی در گفتار هستهغیریت. هشت

گیورد. روحوانی بورای    شوک  موی   ،هوا ناراضوی هسوتند   شدن تحریمبرطر ای و موضوع هسته

ار خوود  توالش دارد در گفتو   ،دال مرکزی آن است ،تقاب گفتمان رقی  که  شکنی و طردشالوده

 اینکوه  نوام  بوه  ایعده کشور همین در»ها نشان دهد: برخی از تحریم دلی  این امر را در منفعت

 را مردم اموال و زدند را مردم جی  ،بایستیم و کنیم مبارزه هاابرقدرت و هاقدرت برابر در باید

 .(53/5/2333نرانی، )سخ« کردند غارت

اسوت. بوه تعبیور     جمهوررئیسای دیگر معنای محوری در گفتار هسته ،پرهیز از شعارزدگی. نه

اما همیشه بایود هشویار بوود    است، ای دولت او پایانی بر شعارزدگی در موضوع هسته ،روحانی

 گذشوته  سوال  خورداد  در موا  ملوت  کوه  بزرگی راه شعار و شعر با دومرتبه ایعده نگذاریم»که 

 (.53/5/2333)سخنرانی، « کنند منحر  را کرد انتخاب و برگزید

ای حسون روحوانی را دارای نظوام    تووان گفتوار هسوته   می ،شدهبا توجه به اپیزودهای معنایی بیان

ای دارد. این گفتمان که آن را گفتموان  معنایی دانست که ارجاع به گفتمانی متفاوت در موضوع هسته

ای های متفاوتی را حول دال مرکزی تعامو  سوازنده در موضووع هسوته    دال ،میدیمنا ایهسته اعتدال
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امکوان   ،ایهسوته بندی گفتمانی عناصر و دقایق گفتمان اعتدال بندی نموده است. فهم صورتمفص 

 آورد.  ای را فراهم میهای متفاوت دولت روحانی در موضوع هستهتبیین چرایی رفتارها و کنش

تووان  موی  ،ای روحانی مورد اشاره قورار گرفوت  ی کانونی که در گفتار هستهبا توجه به معان

 را با توجه به عناصر و دقایق زیر تبیین نمود:ای هستهنظام معنایی حاکم بر گفتمان اعتدال 

ای دال مرکزی گفتمان اعتدال در موضووع هسوته   ،: تعام  سازندهدال مرکزی تعامل سازنده* 

گفتموان حوول آن شوک  گرفتوه و     ایون  هوای معنوایی   ها و نشوانه دالرود که سایر به شمار می

ترین رویکرد حسون روحوانی در زمینوه    مهم ،ه به این دال مرکزیشوند. با توجبندی میمفص 

تعامو    ،آن از طریق تعام  و همکاری با جهان است. در واقوع  آمیزمسالمت وفص ح ای هسته

 ، اعتمادسوازی، زدایوی تونش  ،آمیزمسالمتزیستی ون همتوان بر مبنای مفاهیمی چسازنده را می

 .(27: 2335 )دهقانی فیروزآبادی، احترام متقاب ، منافع متقاب  و تفاهم تعریف نمود

زموان آن  منجر به توجه هوم  ای: گفتمان اعتدالی روحانی در موضوع هستهبینگرایی واقعآرمان* 

زمینوه   در یوازدهم دولوت   ،ای شده است. از ایون رو هدر موضوع هست گراییآرمانگرایی و به واقع

هوایی ماننود   غرور و عزت ملی و واقعیت حفظچون  یهایمیان آرمان ای تالش داردموضوع هسته

 تعادل و توازن برقرار نماید. ،المللیزدایی و کاهش فشارهای بینضرورت تنش

ای هان بور سور موضووع هسوته    : در گفتمان اعتدال تعام  سازنده با جخردگرایی و عقالنیت* 

گفتموان اعتودال    ،ای است. در واقعفایده در موضوع هسته -نیازمند خردگرایی و محاسبه هزینه

سوازی فوایود و   بیشوینه  دنبوال  بوه زدگوی(  شوعارزدگی و هیجوان   جای به) بر محور خردگرایی

ی و متووازن  اصوول  حو   راهبرد و تالش بورای یوافتن    -ها بر اساب بازی بردسازی هزینهکمینه

 ای با غرب است.هسته بستبنبرای خروج از 

ای را موضووع هسوته   گرایی در عرصه سیاست خوارجی، : گفتمان اعتدال با نفی تودهگرایینخبه* 

هوای احساسوی و   دانود کوه بایود آن را از آفوت سیاسوت     ترین مسئله امنیت ملوی کشوور موی   مهم

حانی با تمرکز بر نخبگان و فراخوانودن آنهوا بوه    گرایانه مصون داشت. از همین روست که روتوده

دادن تضوعیف گفتموان رقیو  و خردمندانوه نشوان      دنبوال  بوه  ،ای دولتحمایت از سیاست هسته

 موضووع  کوه  سوتیزش  گفتمانحامالن  خال  ردر واقع، ب ای است.گفتمان خود در موضوع هسته
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 انتقوال  پی در خود گرایانهنخبه ردرویک با روحانی طرح می کنند، عموم مردم سطح در را ایهسته

 .است نخبگان سطح در موضوعی به عمومی افکار سطح از ایهسته بحه

ای راه تودبیر و  گری و تندروی در موضووع هسوته  افراط ،: در گفتمان اعتدالگرینفی افراط* 

و تفوریط   گفتمان اعتدال خود را نافی افراطاز این رو، . کندسازنده با جهان را مسدود میتعام 

 داند.ای میدر موضوع هسته

اعتدال خود در تعام  سازنده با جهان بر  مانبا گفت یازدهم: دولت توازن بین حق و تکلیف* 

ای اسوت.  بخشی به حقوق و تکالیف ایران در موضوع هستهدر پی توازن ای،سر موضوع هسته

های انجام تکالیف و مسئولیتای خویش، بر حقوق هسته تأکیدایران ضمن  ،در گفتمان اعتدال

ایوران بور اسواب ایون      ،شناسود. همچنوین  المللی به رسمیت موی خود را نیز در قبال جامعه بین

های ایوران، حقووق مسولم و    بر مسئولیت تأکیدرویکرد متوازن خود از غرب انتظار دارد ضمن 

 ای را به رسمیت بشناسد.قانونی ایران در موضوع هسته

بر حمایت مردم از گفتمان اعتدالی در  تأکیدای حسن روحانی گفتار هسته: در حمایت مردم* 

دادن موقعیوت  قابو  مشواهده اسوت. گفتموان اعتودال بورای نشوان        وضوح به ،ایموضوع هسته

 دارد. تأکیدبر بیان حمایت مردم از خود  ،آن در سطح اجتماع نیافتهژمونیک خود و عمومیت

الملو  بورای   فهم مناسبات قدرت در نظام بوین  ،در گفتمان اعتدال: ی بزرگهازدایی با قدرتتنش* 

زدایوی  ای در گرو تونش پرونده هسته آمیزمسالمتح   ،ای حیاتی است. از این روح  موضوع هسته

زدایوی بوا آمریکوا بور سور      دارد. تونش  ایهای بزرگ است. در این بین آمریکا نقش برجستهبا قدرت

تووان  تدال محوری است و این مسوئله را در ایون تعبیور روحوانی موی     ای در گفتمان اعموضوع هسته

گفتگووی تلفنوی   «. تور اسوت  ها کدخدای ده هستند، با کدخدا بستن راحوت آمریکایی»دید؛  وضوحبه

 قاب  فهم است. ی گفتمانیبا اوباما و مذاکرات مستقیم و دوجانبه با آمریکا در همین فضاروحانی 

هوای خوود را بوه    سازی تالش دارد پادگفتموان مان اعتدال با غیریت: گفتتراشی مخالفانمانع* 

سوازی حوول کسوانی شوک      حاشیه رانده و هژمونی گفتمانی خود را تثبیت کنود. ایون غیریوت   

ایون   ای هسوتند. در شواندن موذاکرات هسوته   بوه شکسوت ک   دنبال بهتراشی، گیرد که با مانعمی

هوا  افزایش هزینه دنبال بهکه  ندشومیرادی معرفی سازوکار گفتمانی، مخالفان گفتمان اعتدال اف

 ها هستند.تقاب  با جهان و سودبردن از تحریم و فشارها،
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ها نقطه کانونی دیگری در گفتمان اعتدال اسوت. گفتموان   بر رفع تحریم تأکید: هارفع تحریم* 

ه رفتارهوای  کوردن آن بو  ها در مشکالت اقتصادی و منتس کردن نقش تحریماعتدال با برجسته

ها و کواهش فشوارهای اقتصوادی بور     گفتمان پیشین از یک سو و تالش خود برای رفع تحریم

از سوی دیگر، تالش دارد مشروعیت و اعتبوار اجتمواعی گفتموان     از طریق تعام  سازنده مردم

 ای را افزایش دهد.خود در موضوع هسته

ای حمایوت  اعتودال در موضووع هسوته    های گفتموان ترین دال: یکی از مهمحمایت رهبر انقالب* 

بور حمایوت    تأکیود ای خود بوا  ای دولت است. روحانی در گفتار هستهرهبر انقالب از گفتمان هسته

از جانو  ایشوان در   « نرمش قهرمانانوه »کردن تعبیر ای دولت و برجستهرهبر انقالب از رویکرد هسته

 یبر حمایت رهبور  تأکیدروحانی با ست. ای ابخشی به گفتمان اعتدال در موضع هستهپی مشروعیت

 د.کن  منفعگفتمان رقی  را  سازی در داخ  کشور،بخشی و اجماعتالش دارد با مشروعیت

 

 ایهسته نظام معنایی حاکم بر گفتمان اعتدال
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 ایشدن گفتمان اعتدال هستههژمونیک .3
ای را بوه  عی، نظم گفتموان هسوته  ناشی از فضای انتخابات در سطح اجتما ازجاشدگی ،چنانچه گفته شد

و اعتدال بدل نموود. گفتموان اعتودال بوا اسوتفاده از هموین        ستیزشعرصه کشمکش دو گفتمان رقی  

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، گفتمان خود را به منزلت هژمونیوک رسواند    در ازجاشدگیفرصت 

سوازی در  اسطورهن اعتدال از طریق نظر خود را در سطح اجتماعی حاکم نمود. گفتما و نظام معنایی مد

آل و مورد انتظار بود تا از ایون طریوق پاسوخی مناسو  بورای      پی نفی وضع موجود و ترسیم آینده ایده

گفتموان اعتودال بورای اینکوه بتوانود بوه منزلوت         ،ها و مشکالت موجود ارائه کنود. از هموین رو  بحران

بخشوید و آن  ای خود را عمومیوت موی  وره هستهبایست اسطمی ،دیاب ای دستهژمونیک در زمینه هسته

گویی بوه تموام نیازهوا و مشوکالت را دارد. در طوول      که گویی توان پاسخکرد میبازنمایی  ایگونهبهرا 

 هوای خوود،  های انتخاباتی و پس از آن گفتمان اعتدال با بخشیدن وجهی استعاری و عوام بوه دال  رقابت

تمان خوویش گورد آورد. چنوین مووفقیتی ایون گفتموان را قوادر        توانست نیروهای اجتماعی را حول گف

 شدن به تصور اجتماعی، منزلتی هژمونیک یابد.ساخت ذهنیت اجتماعی را تسخیر نموده و با بدل

ای توانست هژمونیک شوود  بوا   های رقی  در موضوع هستهچرا گفتمان اعتدال در میان گفتمان

هوای  رویوه » کارگیریبهگفتمان اعتدال به دلی  داشتن توان  ، موو  الکالمبنا قراردادن نظریه گفتمان 

در زمینوه   ،«در دسوترب بوودن  »و ، «اعتبوار » ،«ایفای نقوش عوامالن سیاسوی   »، «سازیطرد و برجسته

تکووین یافوت، توسوط چهوار عنصور      ای هژمونیک شد. گفتمان اعتدال پوس از آنکوه   موضوع هسته

توانسته اسوطوره خوود را بوه     ،بخشی هستندی معنادهی و هویتشده که بیانگر مبارزه سیاسی برابیان

ایون چهوار عنصور     کوارگیری بوه چگوونگی   ،بدل نماید و هژمونیک شوود. در اداموه   تصور اجتماعی

 دهیم.شدنش را مورد بحه و بررسی قرار میساز توسط گفتمان اعتدال برای هژمونیکهژمونیک

 

 عامالن سیاسی .1-3

دسوت بوه کونش و     ازجاشودگی یا اجتماعی است که در موقعیوت   دیگر فرعام  سیاسی کنش

شودن  اسوت. در هژمونیوک   تأثیرگوذار ها و اعمال او در تغییرات گفتموانی  زند و کنشعم  می

دارای نقش مهم و اثرگذاری بودنود کوه    ای نیز عامالن سیاسیگفتمان اعتدال در موضوع هسته

 ند از:آنها عبارت ترینمهم
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تورین عاموو  سیاسووی ایون گفتمووان، در فراینوود طوورد و   برجسووته عنوووان بووه :حسـن روحــانی . 2

نموود.   مهمی ایفوا  دادن این گفتمان و کس  اعتبار برای آن نقشسازی و در دسترب قراربرجسته

های تلویزیونی گفتار سیاسی در موضوع در مناظره ویژه بهو  یحسن روحانی در مبارزات انتخابات

کورد کوه   هوای گفتموان اعتودال افوق معنوایی را تصوویر موی       آن دال ای را پی گرفت کوه در هسته

ای بوود. عبوارت   نویددهنده ح  مشکالت ناشی از جدال ایران و غورب بور سور موضووع هسوته     

 بایود  هوم  اقتصواد  و موردم  زنودگی  اما بچرخد باید سانتریفیوی»  روحانی در این رابطه که ومعر

 شد. روروبهکه با اقبال اجتماعی  ادشک  دای را گفتاری در زمینه هسته ،«بچرخد

شدن گفتموان  ترین عامالن سیاسی که منجر به هژمونیک: یکی دیگر از مهمهای سیاسیشخصیت. 5

های سیاسی بودند که با حمایت خود از گفتموان اعتودال و حسون روحوانی     شخصیت ،اعتدال شدند

را فووراهم نمودنوود. در بووین شوودن آن زمینووه هژمونیووک ،توورین حاموو  ایوون گفتمووانمهووم عنوووان بووه

یوافتن گفتموان   توری در عمومیوت  های سیاسی علی اکبر هاشمی رفسنجانی نقش برجسوته شخصیت

های انتخاباتی که آشکارا بوه نقود گفتموان    عملکرد علی اکبر والیتی در مناظره .ه استدایفا کراعتدال 

 یز حائز اهمیت بسیار است.ای پرداخت، نای دولت دهم، به عنوان پادگفتمان اعتدال هستههسته

هوای سیاسوی   توان به جریانعوام  سیاسی دیگر این گفتمان می مؤثرترین: از های سیاسیجریان. 3

جریوان وابسوته بوه     از و همراهوی برخوی   طل اصالحهای اشاره کرد. اجماع نسبی و حمایت جریان

شدن گفتمان اعتودال  ای در هژمونیکهکنندنقش تعیین رو از گفتمان اعتدال،گرایان سنتی و میانهاصول

های سیاسی با ابزارهای زبانی چوون صودور اعالمیوه،    ها و جریانای دارد. این گروهدر موضوع هسته

در دسوترب قورار دادن    در،هوا، نقوش مهموی    توزیع متون گفتاری و نوشتاری و روزناموه سخنرانی، 

سوازی دال  برجسوته  گفتموان ایسوتادگی،   یوژه و بوه  ،های رقیو  طرد گفتمان ای اعتدال،گفتمان هسته

   د.ردنکو سپس کس  اعتبار برای آن بازی مرکزی گفتمان اعتدال 

رت سووخنوری او، حمایووت معنوووی دالیلووی چووون شخصوویت حسوون روحووانی و قوود بووه 

های سیاسی حامی گفتمان اعتدال، انسجام های مرجع سیاسی و اجماع در میان جریانشخصیت

کوه   سوتیزش های دیگور از جملوه گفتموان    این گفتمان نسبت به گفتمان در بین عامالن سیاسی

بسویار بواالتر بوود و ایون خوود      گرایان شده بود، های درونی میان اصولدچار انشعاب و رقابت

 های رقیبش شد.عام  مهمی در برتری این گفتمان بر گفتمان
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کنند نقاط قوت خود را برجسته کرده و سازی سعی میهفرایندهای برجست واسطهبهها گفتمان

همچنین در فراینودی   هایشان را بپوشانند؛ها و ضعفهایشان، خالءحاشیه راندن کاستیبه با 

نقاط قوت و برتری رقبا را به حاشیه برانند و نقاط ضوعف آنهوا را برجسوته سوازند.      ،وارونه

ای برای تقویت خود و بوه حاشویه رانودن    شیوه سازی،های طرد و برجستهمکانیسم ،بنابراین

ها گیری از همین دو شیوه است که با معنادهی خاص به نشانهها با بهرهدیگری است. گفتمان

توانند مدلول خاصی را به دال مرکزی بچسبانند و آن را هژمونیک کنند و سازی، میو اجماع

گفتمان اش را بشکنند. دارند هژمونیشکنی دال مرکزی گفتمان رقی  تالش با طرد و شالوده

هوا سوعی در   سازی ماننود تبلیغوات و رسوانه   اعتدال، با استفاده از ابزار زبانی طرد و برجسته

هوا  شویوه گفتمان مسلط داشت. اهم ایون   باألخصها سازی خود و طرد سایر گفتمانبرجسته

 از: اندعبارت

ان اعتدال تالش نمود دال مرکزی خوود را  گفتم ،: در متون و گفتارهای متعددسازیبرجسته. 2

این گفتمان بر موضووعات رتووریکی    ،برای این منظور .برجسته نماید و آن را عمومیت بخشد

 زیر متمرکز گردید:

المللی از طریوق تعامو  سوازنده یکوی از عموده محورهوای       کردن کشور از انزوای بینخارج -

 زنده در گفتمان اعتدال است.سازی دال مرکزی تعام  سافتاری برای برجستهگ

ها المللی و بهبود زندگی و معیشت مردم از طریق شکستن ساختار تحریمهای بینرفع تحریم -

های گفتواری گفتموان اعتودال بورای     با جهان از دیگر استراتژی مؤثرتعام  سازنده و  واسطه به

 خود است. سازیبرجسته

ای از راه همکواری و  مسئله هسوته  ح  بر تأکید ای خود از طریقسازی گفتمان هستهبرجسته -

 .ماجراجویانهساز و های هزینهگیری سیاستپی جای بهمذاکره با غرب 

ای از ای و حفاظت از دسوتاوردهای هسوته  بخشی میان حق و تکلیف در موضوع هستهتوازن -

اعتدال جایگواه  سازی گفتمان طریق اعتمادسازی و تعام  سازنده با جهان در استراتژی برجسته

 ای دارد.ویژه
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در موضووع   متحوده ایواالت  ویوژه  بوه  ،ی بزرگهازدایی با قدرتموضع گفتاری تنش پیگیری -

 ای.هزینه موضوع هستهترین راه برای ح  کممنطقی عنوان به ،ایهسته

« نورمش قهرمانانوه  »سازی ای دولت و برجستهبر حمایت رهبر انقالب از رویکرد هسته تأکید -

 ای.چراغ سبزی بر تعام  سازنده با جهان بر سر موضوع هسته عنوان هب

زدایی سازی، گفتمان اعتدال برای مشروعیتدر کنار استراتژی برجسته :شکنیشالوده و طرد. 5

بوا طورد و    ، توالش دارد سوتیزش و به حاشیه راندن گفتمان اصلی رقیو  خوود یعنوی گفتموان     

-ترین اسوتراتژی وقعیت هژمونیک خود را تثبیت نماید. مهمهای این گفتمان مشکنی دالشالوده

 از: اندعبارتهای زبانی طرد در گفتمان اعتدال 

ای جوز تحمیو  هزینوه بوه کشوور      ای که نتیجوه گویی در موضوع هستهماجراجویی و درشت -

 شود.می تأکیدبر آن  رقی از جمله نکاتی است که برای طرد گفتمان  ،ندارد

بوه الزاموات کونش در عرصوه      تووجهی بیهای جهان و درا ناقص از واقعیت سازیبرجسته -

 دادن آن در نزد افکار عمومی.المللی توسط گفتمان رقی  برای ناکارآمد نشانبین

به خوردورزی و عقالنیوت بور سور      اعتناییبیکردن کشور در جهان از طریق بر منزوی تأکید -

در گفتار حوامالن گفتموان    ،ستیزشمرکزی گفتمان  شکنی از دالای، برای شالودهموضوع هسته

 اعتدال مشهود است.

جانبه و مشکالت اقتصوادی  های همهالمللی و تحریمفشارهای بینکردن این نکته که برجسته -

 ای است.نتیجه عملکرد گفتمان رقی  در موضوع هسته ،ناشی از آن

تکیوه بور عقالنیوت و تودبیر در      ایجو  بوه ای شعارزدگی و توهم در مواجهه با موضوع هسته -

 رود.شمار میه های طرد در گفتمان اعتدال بگفتمان رقی  از جمله استراتژی

ها بوه بهانوه ایسوتادگی و مقاوموت بور سور موضووع        بر سودبردن برخی افراد از تحریم تأکید -

کوار گرفتوه    کشاندن گفتمان رقی  در سطح اجتماعی بهبرای به انزوا ،آمریکاای در مقاب  هسته

 شده است.

 اشاره شود، سازی گفتمان اعتدال های طرد و برجستههمان طور که در باال به اهم استراتژی

، تالش نمودن نقاط ضعف گفتمان رقی سازی نقاط قوت خود و پررنگاین گفتمان با برجسته

 یابد و آن را تثبیت نماید. به موقعیتی هژمونیک دستنموده است 



  93 بهار 63لعات راهبردی، شماره فصلنامه مطا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 116

   دسترسی .3-3

قابلیت دسترسی  ،دهدشدن را در اختیار گفتمان قرار میکه امکان هژمونیک هاییقابلیتکی از ی

گفتموان در عرصوه اجتمواعی و قابلیوت      عبوارت اسوت از وجوود    دسترب بودن،در آن است. 

دسترسی مردم به آن. در دسترب قرارگرفتن گفتمان نیازمنود عوامو  سیاسوی، شوبکه تولیود و      

ها به یک میوزان در  همه گفتمان ،ازجاشدگیدر شرایط  ،البتهابع زبانی است. توزیع گفتمان و من

اشوی از  دسترب نیستند. نابرابری در قابلیت دسترسی، احتمال پرکردن شکا  به وجوود آموده ن  

 سازد.شدن فراهم میجاشدگی را برای گفتمان در حال هژمونیکوضعیت از

حامو    عنووان بوه ت انتخاباتی حسن روحوانی  ها و مناظراگفتمان اعتدال از طریق سخنرانی

هوای  های سیاسی، شخصویت این گفتمان شام  جریان ی این گفتمان و سایر عوام  سیاسیاصل

فتمان اعتودال بورای   روشنفکران و دانشجویان در دسترب جامعه قرار گرفت. گ مرجع سیاسی،

هوای متعودد و   قابلیوت  تجهیوزات و  هوا، امکانوات، ابزارهوا،   د از شبکهدادن خودر دسترب قرار

های سیاسی رقی  قرار داشت. شبکه تر در اختیار گفتمانای سود جست که این عناصر کمویژه

ای، همراهی و حمایت جموع زیوادی از هنرمنودان از ایون گفتموان،      گسترده مطبوعاتی و رسانه

هوای  فضوای مجوازی و شوبکه    گسوترده از ها و استفاده حضور فعال در فضای عمومی دانشگاه

دادن خوود  قرار بها و ابزارهای بودند که گفتمان اعتدال برای در دستراجتماعی از جمله شبکه

گرفتن گفتمان هم در های در دسترب قرارها و ابزارها، قال از آنها بهره گرفت. عالوه بر شبکه

از  سوتیزش های رقیو  از جملوه گفتموان    است. غال  گفتمان مؤثرمیزان در دسترب بودن آن 

اما گفتمان اعتدال عوالوه بور    ،کردندهای مرسوم تبلیغات استفاده میهای نوشتاری و شیوهال ق

برگزیدن رنگ و اسوتفاده از   تری چون نمادسازی )کلید(،های متنوعقال  طریق ها، ازاین قال 

گورفتن  قرار دسوترب  در ،خود را در دسترب موردم قورار داد. در مجمووع    های اجتماعی،شبکه

هاسوت.  های آن بیش از سایر گفتمانامکانات و قال  ان اعتدال با توجه به عوام  سیاسی،گفتم

توانود شواهدی بورای    پیروزی این گفتمان در انتخابات ریاست جمهوری نیز موی  ،عالوه بر این

 بیشتر در دسترب بودن آن باشد.
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یعنوی   ،کس  اعتبار است. قابلیت اعتبار شرط مهم دیگر دستیابی گفتمان اعتدال به منزلت هژمونیک،

ها و آرزوهای اکثریت جامعوه بووده و از ایون    ها، ذهنیتگفتمان باید منطبق بر خواست بندیصورت

هوا در اثور مبوارزات    نظر برای آنها قاب  فهم و درا باشد. گفتمان اعتدال در قیاب بوا سوایر گفتموان   

فراینود   واسوطه  بوه یاسی در دسترب قرار دهود و  سیاسی، توانست خود را از طریق تالش عامالن س

 اعتبار کس  کند. بدل نماید و سازی توانست اسطوره خود به تصور اجتماعیطرد و برجسته

هوای  ها، آرزوها و ذهنیوت ی کس  اعتبار در نزد مردم خود را با خواستهاگفتمان اعتدال بر

هوای خوود را   فتمان اعتودال دال گ ،ای منطبق نمود. از همین روآنها در خصوص موضوع هسته

ای و کاهش مشکالت و فشوارهای  حفظ دستاوردهای هستهبا مبتنی بر خواست مردم در رابطه 

 هوای گیوری موضوع هوا و  توان در سخنرانیالمللی منطبق نمود. این انطباق را میاقتصادی و بین

زنودگی   ویویها فیرسوانت چرخ زمان روحانی بر چرخش هم تأکیدحسن روحانی مشاهده نمود. 

ای و نورمش  رعایوت خطووط قرموز در موضووع هسوته      هوا، رفع تحوریم  مردم، تعام  با جهان،

بوا   ،هوا بیشتری نسبت به سوایر گفتموان   و تطابق دارای هماهنگی ،ایقهرمانانه در موضوع هسته

ثریوت  گفتمان اعتدال به دلی  انطباق با خواست اک ،. از این روداردخواست و ذهنیت اکثر مردم 

 باشد.مردم، عالوه بر در دسترب بودن دارای اعتبار نیز می

ای به دلیو  برخوورداری از عوامو  سیاسوی     گفتمان اعتدال در موضوع هسته بر این اساب،

میزان دسترسوی بواال و    سازی،فرایندهای طرد و برجسته کارگیریبه، ترمنسجمتر و بیشتر، فعال

 توانست هژمونیک شود.، های رقی ناعتبار بیشتر نسبت به سایر گفتما

 

 گیرینتیجه
آوردن چارچوبی نظری بر اساب نظریه گفتمان الکال و موو ،  با فراهم شدمقاله تالش این در 

هوای هژمونیوک میوان ایون گفتموان و      هوا و رقابوت  ای دولت یازدهم و کشمکشگفتمان هسته

 ارچوب نظوری پوژوهش بور   چو  ،در بخش نخست ،ین منظوربد های رقی  تبیین گردد.گفتمان

ای دولوت  ارائه گردید. در بخش دوم نیز ابتدا گفتمان هسوته  ،مو و  الکالمبنای نظریه گفتمان 

یازدهم و نظام معنایی حاکم بر آن در قال  گفتمان اعتدال با دال مرکزی تعام  سازنده تبیین و 
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سیاسوت   فضوای در های رقی  شدن آن در کشمکش با سایر گفتمانچگونگی هژمونیک ،سپس

 .گرفتخارجی ایران مورد بررسی قرار 

و  الکوال هوای چهارگانوه نظریوه    گیری از قابلیوت ای با بهرهگفتمان اعتدال در موضوع هسته

در مقایسه  ،ای هژمونیک گردد. در واقعتوانست در نظم گفتمانی مربوط به موضوع هسته مو 

 توانمندی بیشتری در زمینوه عوامالن سیاسوی،    های رقی ، گفتمان اعتدال از قابلیت وبا گفتمان

دار بووود و همووین اموور منجوور بووه رسووازی، دسترسووی و اعتبووار برخوووفراینوود طوورد و برجسووته

هوا  در بحه از هژمونی گفتموان  مو و  الکالشدن این گفتمان گردید. همان طور که هژمونیک

هوای رقیو    گفتموان  اسوت و  غیردائموی گفتمان هموواره موقوت و    ، هژمونی هرکننداشاره می

اگرچوه   ،همواره در تالش هستند هژمونی گفتموان مسولط را بوه چوالش بکشوند. از هموین رو      

دال مرکزی تعام  سازنده را بوه   ،های هژمونیکگفتمان اعتدال توانسته با برخورداری از قابلیت

عرصوه   های رقیو  در اما این هژمونی دائمی نخواهد بود و گفتمان ،موقعیتی هژمونیک برساند

ای را به چوالش کشویده و در   کنند هژمونی گفتمان اعتدال در موضوع هستهاجتماعی تالش می

ما همچنان شاهد جودال   ،شدن خود را فراهم آورند. بنابراینزمینه هژمونیک ،ازجاشدگیلحظه 

و هژموونی گفتموان    ای خوواهیم بوود  های معنایی رقی  بر سر موضوع هسوته ها و نظامگفتمان

 ساز آن است.های هژمونیکموقت و منوط به تداوم قابلیت اعتدال
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