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The present study tries to explain the voting behavior of the Iranian people in the 
presidential election by using a discourse approach. Therefore, the main question is 
"why an electoral discourse wins" or the requirements and characteristics of superi-
or electoral discourse. The answer has been provided with the help of an analytical 
framework derived from Laclau’s discourse theory, Fairclough’s theory of critical 
discourse analysis, and inspired by theories of voting behavior. Then, using this ana-
lytical framework and in the form of a case study, tries to explain why the discourse 
of moderation won in the 2017 elections. According to the author, Rouhani was able 
to win the 2017 elections because, first of all, he had built a better linguistic and dis-
course structure. In particular, the Rouhani’s discourse had a stronger metaphorical 
and innovative dimension than its rivals, formed a wider chain of equivalence, and 
had a stronger ability to highlight and marginalize. Second, he made the best use 
of context to strengthen its discourse, and third, used non-discourse factors such as 
appropriate political activism, governmental authorities, and the capacity of virtual 
social networks to succeed.
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چکیده

پژوهش حاضر سعی داشته با استمداد از رهیافت گفتمانی به تبیین رفتار رأی دهی مردم 
ایران در انتخابات ریاست جمهوری بپردازد. لذا سؤال اصلی پژوهش »چرایی پیروزی یک 
گفتمان انتخاباتی« یا پرسش از الزامات و ویژگی های گفتمان برتر انتخاباتی بوده است. پاسخ 
به این پرسش به کمک چارچوب تحلیلی برگرفته از نظریه گفتمان الکالو و نظریه تحلیل 
گفتمان انتقادی فر کالف و با الهاماتی از نظریات رفتار رأی دهی انجام گرفته است. سپس سعی 
شده با استمداد از این چارچوب تحلیلی و در قالب موردپژوهشی به تبیین چرایی پیروزی 
گفتمان اعتدال در انتخابات سال 96 پرداخته شود. به زعم نگارنده روحانی توانست پیروز 
انتخابات 96 گردد به این دلیل که اّوال سازه زبانی و گفتمانی بهتری را برساخته بود. به ویژه 
آنکه گفتمان روحانی نسبت به رقبا، وجه استعاری و بعد ابتکاری قوی تری داشته، زنجیره هم 
ارزی وسیع تری را تشکیل داده و توان برجسته سازی و به حاشیه رانی قوی تری داشت. ثانیًا 
به بهترین وجه از بافت جهت تقویت گفتمان خود استفاده نمود و ثالثاً از عوامل غیر گفتمانی 
ازجمله کنش ورزی سیاسی مناسب، اختیارات دولتی و ظرفیت شبکه های اجتماعی مجازی 

در جهت پیروزی خود استفاده نمود.

واژگان کليدی: گفتمان انتخاباتی، انتخابات ریاست  جمهوری  دوازدهم، عوامل درون 
گفتمانی، بافت، عوامل غیر گفتمانی.
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مقدمه و بیان مسئله

  زبان یکی از ویژگی های قابل توجه انسانی است. تاروپود آن چنان در زندگی انسان ها 
بافته شده که تأثیرات عمیقی بر حوزه های حیات فردی، اجتماعی و سیاسی آن ها نهاده است. 
این اهمیت و جایگاه محوری از چشم دانشمندان علوم انسانی دور نمانده و به ویژه از نیمه 
دوم قرن بیستم شاهد توجه خاص به مقولۀ زبان می باشیم. این توجه از فلسفی ترین سطوح تا 
پژوهش های کاربردی را تحت پوشش قرار داده است. از این امر گاه تحت عنوان »چرخش 
زبانی«1 یادکرده اند. امروزه رشته های مختلف علوم انسانی و خاصه علوم اجتماعی به شّدت 
متأثر از این چرخش زبانی بوده و هر یک وجهی از اهمیت زبان را در عرصه اجتماع یا دیگر 
ساحت های انسانی موردتوجه قرار داده اند. نماد بارز این امر را می توان در مفهوم »گفتمان«2و 
»گفتمان« و  مفهوم  نمود. هرچند  معاصر جستجو  اجتماعی  آن در علوم  جایگاه محوری 
»تحلیل گفتمان« از رشته هایی همچون زبان شناسی و نشانه شناسی سرچشمه گرفته، اما به 
از  مفهوم گفتمان صرف نظر  امروزه  یافته است.  انسانی بسط  از شاخه های علوم  بسیاری 
نظریه زبان شناختی و ادبی، در رشته های آکادمیک متنوعی همچون انسان شناسی، تاریخ و 
جامعه شناسی، روانکاوی و روان شناسی اجتماعی، مطالعات فرهنگی، جنسیتی و پساساختاری، 
علم سیاست، تحلیل سیاست عمومی، نظریه سیاسی و روابط بین الملل برای تعریف و تبیین 

مسائل درزمینه مطالعه مربوطه شان بکار گرفته می شود. )هوارث، 1397: 13(

با این اوصاف، سیاست یکی از قلمروهای بی بدیل هنرنمایی زبان و گفتمان است. گرچه 
از یک دیدگاه شاید بتوان هر نوع کاربرد زبان را سیاسی دانست )سلطانی، 1396: 13( اّما 
از نگاهی دیگر، سیاستمداران با استمداد از زبان و گفتمان درصددند تا نه تنها معانی الزم 
برای کسب، تثبیت و گسترش قدرت خود فراهم آورده بلکه نظام اعمال قدرت خود را بر 
رضایت، اجماع و اقناع بنانهاده و جامعه را به سان یک نیروی متّحد در راستای اهداف کالن 
سیاسی بسیج نمایند. آن ها در این راستا تالش می نمایند تا با توسل به ابزارهای زبانی مانند 
استعاره، کلیشه، حسن تعبیر و ... و ویژگی های گفتمانی مانند غیریت سازی،  ایجاد زنجیره 
هم ارزی، برجسته سازی و به حاشیه رانی و ... ذهن و اندیشه مخاطبان اجتماعی را به تسخیر 

خود درآورند.

در این میان، برهه انتخابات تجّلی و نمود بارز چنین تالشی است. انتخابات عرصه برخورد 
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دو ساحت سیاسی و اجتماعی در یک بستر زبانی- گفتمانی است. گروه ها و جریان های 
مختلف سیاسی در این برهه با توجه به اغراض سیاسی خود و مقتضیات اجتماعی درصددند 
تا با به کارگیری سامانه ای مملو از نشانگان و معانی و ارائه گفتمان مطلوب از نگاه خود به 
تشویق مخاطبان برای شرکت در انتخابات و جذب آرای آن ها بپردازند. یکی از سؤاالت 
اساسی در این زمینه آن است که چرا یک گفتمان انتخاباتی می تواند در جلب آرای عمومی 
گوی سبقت را از دیگر گفتمان ها ربوده و پیروز رقابت انتخاباتی گردد؟ به بیانی دیگر، الزامات 
و ویژگی های گفتمان برتر انتخاباتی چیست؟این مقاله درصدد است با بهره گیری از نظریه 
گفتمان الکالو و تحلیل گفتمان انتقادی فر کالف و الهام از نظریات حوزه رفتار رأی دهی 
ابتدا چارچوب نظری مناسبی برای پاسخ به پرسش فراهم کرده و سپس با استمداد از مورد 
پژوهی انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری به عملیاتی سازی آن بپردازد. ازاین رو 
ابتدا به تمهیدات نظری الزم برای پاسخ به سؤال فوق اشاره شده و سپس توصیفی مختصر 
از گفتمان های رقیب در این دوره آورده شده و در آخر نیز به تبیین چرایی پیروزی گفتمان 

حسن روحانی – گفتمان اعتدال- پرداخته شده است.

تمهیدات نظری

کاربست نظریه های موجود در حوزه رهیافت رأی دهی در جامعه ایرانی همواره با مشکالتی 
همراه بوده است. به عبارت دیگر، رهیافت جامعه شناسانه با معضل مقطعی بودن نقش ساختارها 
و گروه های اجتماعی در رفتار رأی دهی مردم و پیروز شدن یک نامزد روبرو بوده، دیدگاه 
به دلیل ضعف احزاب و  روان شناسانه که متکی بر هویت و وفاداری حزبی است، عماًل 
مشکل عدم نهادینگی آن ها در ایران چندان کار آیی ندارد و رهیافت انتخاب عقالنی نیز بر 
نوعی فردگرایی مثبت مبتنی بر فلسفه لیبرالیستی بناشده که زمینه های فلسفی و اجتماعی آن 
با جامعه ایرانی فاصله دارد. به زعم نگارنده رویکرد گفتمانی ظرفیت الزم برای تحلیل رفتار 
انتخاباتی مردم ایران و تحلیل چرایی پیروزی یک نامزد را در انتخابات ریاست جمهوری دارد. 
از یک سو با استمداد از این رویکرد می توان از نقاط قّوت سایر رهیافت های رفتار رأی دهی 
استفاده نموده و کاربرد آن ها را در ظرف جامعه ایرانی شفاف و گویا ساخت. به طور مثال، یک 
گفتمان انتخاباتی ممکن است با توجه به ویژگی های درونی خود و بافت موقعیتی بتواند به 
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فراخوانی برخی ساختارهای اجتماعی )مثل شکاف طبقاتی( پرداخته و بدین صورت آن ها را 
فعال نماید. در چنین شرایطی است که نقش این ساختارها می تواند در انتخابات تعیین کننده 
باشد. از سوی دیگر، این رویکرد ویژگی های خاص رفتار رأی دهی ایرانیان نظیر »پیچیدگی و 
پیش بینی ناپذیری« )آقاسی، 1396: 12-111( و »جنبشی بودن« )قهرمانپور، 1394: 94-93( را 
نیز می تواند تبیین نماید. ازآنجاکه نظریه گفتمان بر اصل »عدم قطعیت« بناشده، پس می تواند با 
ویژگی »عدم قطعیت« و »پیچیدگی« رفتار انتخاباتی در جامعه ایران خود را انطباق دهد. در این 
رویکرد، سیاست بر حول محور »عدم قطعیت معنا« امکان یافته و ضرورت می یابد. با این تعبیر 
سرنوشت یک انتخابات هیچ گاه قطعی نیست، بلکه سرنوشت آن به این بستگی دارد که کدام 
گفتمان بتواند نظام معانی در دسترس و معتبر جامعه را تولید کرده و با اقبال عمومی مواجه شود. 
همچنین این نظریه با توجه به مؤلفه هایی مانند غیریت سازی، منطق هم ارزی، وجه استعاری 
)اسطوره ای( و ... مبنای مناسبی را برای شکل گیری هویت جمعی و گروه بندی ایجاد می نماید 
)یورگنس و فیلیپس،1389: 85-84( ازاین رو می تواند ویژگی جنبشی بودن را نیز پوشش دهد.

بااین حال، دیدگاه منتخب مقاله از چند جهت با آثار ایرانی موجود در این رهیافت متفاوت 
است. اول آنکه میان گفتمان انتخاباتی و گفتمان سیاسی تمایز قائل است. به طوری که در بحث 
از گفتمان سیاسی بیشتر الیه اندیشه ای آن مدنظر بوده و به تبعیت از الکالو که سیاست را 
سازماندهی جامعه به ترتیبی خاص می داند )یورگنس و فیلیپس، 1389: 71(، گفتمان سیاسی 
اندیشه ای می داند که درصدد ساماندهی جامعه در سطحی کالن و  را آن نظام معنایی و 
بلندمدت می باشد. در مقابل، گفتمان انتخاباتی نظام معنایی نسبتاً موقتی است که به محوریت 
یک نامزد یا حزب سیاسی حول موضوع انتخابات و آینده کشور مفصل بندی می شود. این 
امر از طریق صورت بندی و ترکیب عناصر مختلف زبانی از قبیل سخنرانی نامزد انتخاباتی 
انتخاباتی، مقاالت ژورنالیستی،  برنامه ها و شعارهای  تبلیغاتی،  فیلم های  و طرفداران وی، 
مناظرات انتخاباتی، نمادها و حتی ژست های انتخاباتی و ... حاصل می شود.  پس هرچند 
میان گفتمان سیاسی و گفتمان انتخاباتی رابطه بینا متنی و بینا گفتمانی وجود دارد اما گفتمان 

انتخاباتی سازه معنایی نسبتاً موقت تری است.

دومین نقطه تمایز مقاله حاضر آن است که بیش از آنکه به دنبال توصیف گفتمان های 
به  توجه  با  است.  انتخاباتی  گفتمان  یک  پیروزی  چرایی  تبیین  درصدد  باشد،  انتخاباتی 
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میان رشته ای بودن موضوع مقاله و رهیافت منتخب برای تبیین آن، سعی شده از چارچوب 
نظری هیبریدی برای پاسخ به سؤال فوق استفاده شود. سنگ بنای اصلی در این الگوی نظری، 
نظریه گفتمان الکالو و موف است. یافته های این نظریه ازجمله تسری مباحث گفتمانی به 
حوزه سیاست، تبیین چگونگی شکل گیری یک گفتمان، بررسی چگونگی هژمونیک شدن 
آن و تحلیل محدودیت های موجود در این راه )حسینی زاده، 1383: 194( کمک شایانی به 
اهداف مورد مقاله می نماید. بااین حال، با توجه به موضوع بحث، سعی شده با برخی یافته های 
تحلیل گفتمان انتقادی نقاط ضعف نظریه الکالو پوشش داده شود. ازجمله آنکه با توجه به 
موضوع انتخابات، این مقاله از ماهیت شدیداً پساساختارگرای نظریه الکالو و موف فاصله 
گرفته و همچون فر کالف )خسروی نیک، 1397: 79( بر اهمیت نقش بافت3 در شکل گیری 
یک گفتمان انتخاباتی، معناداری و پیروزی آن تأکید دارد. همچنین در این مقاله، تأکید ویژه ای 
بر روی یافته نظری دیگر فر کالف مانند تفکیک پرکتیس گفتمانی از سایر کردارهای اجتماعی 
شده است. )یورگنس و فلیپس، 1389: 45( عالوه براین، با توجه به آنکه انتخابات محملی 
برای بحث و اظهارنظر درباره مسائل اجتماعی و طرح اّدعاهاست، از رهیافت »بر سازی 
مسائل اجتماعی« )لوزیک، 1383( نیز در جهت تقویت و تکمیل نگاه گفتمانی استفاده شده 
نیز منشأ  است. در کنار رهیافت های فوق، رهیافت های موجود در حوزه رفتار رأی دهی 

الهاماتی برای مبانی نظری مقاله بوده است.

گفتنی است در این مقاله به منظور پرهیز از آفت التقاط گرایی و ترکیب مناسب رویکردهای 
نظری فوق از موضع »برساخت گرایی اجتماعی«4 به عنوان مخرج مشترک معرفت شناختی 
استفاده شده است. برساخت گرایی اجتماعی چتری است که مجموعه متنوعی از نظریه های 
جدید راجع به فرهنگ و جامعه را در خود جای می دهد. این رویکرد براین ادعاست که 
جهان مادی، فی نفسه فاقد معنی است و این انسان ها هستند که با کنکاش ها و دخالت های 
ذهنی خود، به امور جهان مادی معنا می بخشند، ازاین رو مسائل اجتماعی درواقع ساخته ها یا 

سازه های ذهن افراد هستند. )ویوین بر، 1394: 16-17(

در پرتو این تمهیدات نظری، سؤال اصلی مقاله، چرا یک گفتمان انتخاباتی می تواند در 
جلب آرای عمومی گوی سبقت را از دیگر گفتمان ها ربوده و پیروز رقابت انتخاباتی گردد؟ 

خود به سه پرسش فرعی دیگر قابل تفکیک می گردد:
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1. ویژگی های درون گفتمانی که در موفقیت یک گفتمان انتخاباتی نقش دارند، کدامند؟

2. بافت گفتمانی چگونه در موفقیت یک گفتمان انتخاباتی نقش ایفا می نماید؟

3. چه عوامل غیر گفتمانی در پیروزی یک گفتمان انتخاباتی می توانند تأثیرگذار باشند؟

به زعم نگارنده گفتمان برتر انتخاباتی ابتدا بایستی به ویژگی های درون گفتمانی مانند 
توان غیریت سازی، توان استعاری، وجه ابتکاری، ساخت زنجیره هم ارزی گسترده، توجه به 
دال تهی گفتمان انتخاباتی یا گفتمان سیاسی رقیب، توان به حاشیه رانی نقاط قوت گفتمان 
نقاط ضعف حریف  نقاط قوت خودی و  نقاط ضعف خودی و برجسته سازی  رقیب و 
توجه داشته و در این راستا تصویری مناسب از حامل خود ارائه نماید. )ساخت سازه زبانی 
و گفتمانی مناسب جهت ایجاد یک کنش جمعی( در ثانی، ویژگی های گفتمانی بایستی در 
بافت موقعیتی و فرهنگی گویا شده باشند. به عبارت بهتر، آن ها بایستی موانع و فرصت هایی 
که بافت موقعیتی و بافت فرهنگی پیش روی آن ها می گذارند، مدنظر داشته باشند. همچنین 
گفتمان انتخاباتی برای برنده شدن بایستی بتواند به کمک گروه های کلیدی جامعه )پایگاه 
فعال اجتماعی( خود را در سپهر عمومی گسترش دهد. )بافت اجتماعی( سوم آنکه، یک سری 
عوامل غیر گفتمانی مانند کنش بازیگران سیاسی و رسانه ها می توانند در برتری یک گفتمان 
انتخاباتی نقش ایفا نمایند. بدیهی است که هر یک از این موارد نیاز به توضیح داشته لذا با 
توجه به محدودیت کمی مقاله، در بخش مطالعه موردی ابتدا یک تبیین اجمالی از آن ها شده 

و سپس مصادیق عینی آن آورده خواهد شد.

گفتمان های رقیب در انتخابات رياست جمهوری دوره دوازدهم

گفتمان  میان  رقابت  جمهوری،  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  در  اصلی  رقابت 
انتخاباتی حسن روحانی با گفتمان رئیسی و قالیباف از اردوگاه اصولگرایی است. در گفتمان 
انتخاباتی روحانی همانند سال 92، مفهوم »اعتدال« در حکم دال مرکزی است. در کنار این 
دال، روحانی چهار مفهوم »پیشرفت«، »آزادی«، »آرامش« و »امنیت« را به عنوان دقایق گفتمانی 
خود در این انتخابات برگزیده است. حسام الدین آشنا –یکی از مشاورین حسن روحانی- 
دریکی از توئیت های خود این چنین از گفتمان روحانی پرده برداری می نماید: »اعتدال اسالمی 
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همواره مبنا و مسیر و مقصد اوست اما در این دوره )روحانی( به چهارستون سیاست اعتدالی 
اولویت خواهد داد: آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت. »آزادی و امنیت« دو ستون خیمه 
اعتدال است. او آزادی و امنیت را »همه جانبه و فراگیر« می خواهد. همه جانبه به این معنا که 
آزادی و امنیت را در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دنبال می کند؛ 
و فراگیر ازآن جهت که آزادی و امنیت را برای همه ایرانیان در هرجایی از این سرزمین یا 
خارج آن فراهم می کند. دو ستون دیگر سیاست اعتدالی »آرامش و پیشرفت« است. ما ایرانیان 
شایسته آرامش و صلح، آسودگی خاطر و نشاط هستیم و باید در سایه آزادی، امنیت و آرامش 
ناشی از آن پیشرفت کنیم. پیشرفت، هدف و البته الزمه حفظ آزادی، امنیت و آرامش است. 
ما برای حفظ آزادی و امنیت و آرامش نیازمند توانمندی هستیم و توانمندی در سایه پیشرفت 

حاصل می شود.« )انصاف نیوز: 96/1/26(

برخی از این دال ها، خود با نشانگان دیگری در ارتباط می باشند. دال پیشرفت با دال 
»تعامل سازنده با جهان« گره خورده و نشان از ایده »برون گرایی« و به ویژه اهمیت رابطه با 
کشورهای پیشرفته در مسیر توسعه کشور در اندیشه سیاسی روحانی دارد. )روحانی، 1391: 
738( دال »آزادی« نیز در سه عرصه فرهنگ، اجتماع و سیاست تجلی داشته و با سه مفهوم 
»تساهل«، »حقوق شهروندی« و »تفاهم ملی« پیوند برقرار نموده است. وی تساهل را به منظور 
نقد نگاه خط کشی شده اصولگرایان در حوزه فرهنگ – مثل کنترل یا فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی جدید، حقوق شهروندی را به منظور نزدیکی به اقوام، اهل سنت وزنان و دال تفاهم 
ملی را – به زعم وی- به منظور بازسازی فضا به نفع نخبگان سیاسی اصالح طلب و نقد نگاه 

انحصاری و قیم مآبانه جناح مقابل به گفتمان خود افزوده است.

درمجموع، می توان گفت که گفتمان انتخاباتی روحانی دارای یک خط ایجابی و پررنگ 
و یک خط سلبی و نقطه چین است. دال هایی نظیر اعتدال، پیشرفت و تعامل سازنده نشانگر 
حقوق  و  آرامش  امنیت،  آزادی،  نظیر  دال هایی  و  بوده  روحانی  تفکر  ایجابی  سویه های 
شهروندی که بیشترشان از گفتمان اصالح طلبی وام گرفته شده و یا متناسب با شرایط زمانی 
مدنظر قرارگرفته، خطوط کم رنگ و نقطه چین گفتمان روحانی را شکل می دهند. شاید بتوان 
گفت که این مفاهیم در گفتمان روحانی بیشتر جنبه تزیینی و کارکرد انتخاباتی داشته و کمتر 
در آینده مبنای عمل سیاسی قرار گیرند. آن ها بیشتر به منظور غیریت سازی با تفکر اصولگرایی 
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و به حاشیه رانی آن و جذب پایگاه فعال اجتماعی جناح اصالح طلب و قشر خاکستری به 
منظومه فکری انتخاباتی روحانی اضافه شده اند.

اقتصادی توده  با برجسته سازی مسائل  اندکی تفاوت،  با  نامزد اصولگرا  در مقابل، دو 
مردم، دال »کارآمدی« را در مرکز توجه گفتمان خود قرار داده اند. همچنین در گفتمان آن ها، 
کارآمدی و حل مسائل اساسی جامعه به جای آنکه با برون گرایی پیوند بخورد؛ با »درون گرایی 
و اتکا به ظرفیت های داخلی« گره خورده است. در این راه، آن ها بر برخی نشانگان که در دهه 
اول بار ارزشی داشته مانند »کار و روحیه جهادی«، »پرهیز از اشرافی گری« و »ساده زیستی« 
تأکید داشته اند. »عدالت اجتماعی« و »موعودگرایی«- به ویژه در گفتمان رئیسی- نیز از دیگر 
نامزدهای  دقایق گفتمانی نامزدهای اصولگرا در این دوره بوده است. به نظر می رسد که 
اصولگرا در ساماندهی گفتمان خود هم از گنجینه معنایی گفتمان سیاسی »اسالم انقالبی« بهره 

گرفته و هم با توجه به مقتضیات جامعه، تااندازه ای مجبور به عمل گرایی شده اند.

چرايی پیروزی روحانی در انتخابات

بعد از توصیف گفتمان های انتخاباتی رقیب در دوره دوازدهم، حال نوبت به پاسخگویی 
به این سؤال می رسد که چرا گفتمان انتخاباتی حسن روحانی توانست در جلب آرای عمومی 
گوی سبقت را از دیگر رقبا ربوده و پیروز این رقابت انتخاباتی گردد؟ همان طور که در 
بخش تمهیدات نظری بیان شد، برای پاسخگویی به این سؤال، بایستی در سه سطح به تحلیل 
این پیروزی پرداخته شود: اول، سطح درون گفتمانی که به تحلیل ویژگی های زبانی که در 
موفقیت گفتمان روحانی نقش داشته اشاره می نماید؛ دوم، نقش بافت گفتمانی در موفقیت 
روحانی و سوم، نقش عوامل غیر گفتمانی در موفقیت گفتمان روحانی. با توجه به این نکته 

در ادامه به تحلیل پیروزی گفتمان روحانی در سال 96 پرداخته می شود:

الف( ويژگی های درون گفتمانی

برتری یک گفتمان انتخاباتی در وهله اول به این بستگی دارد که بتواند ازلحاظ زبانی، 
گزاره هایی را تولید کرده و در کنار هم قرار دهد که توانایی جلب حمایت آحاد جامعه و 
ایجاد حرکت جمعی به نفع خود را دارا باشد. در این راستا بایستی به این پرسش پاسخ داد 
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که ایا گفتمان انتخاباتی به خوبی شکل گرفته و آیا حامل مناسبی برای آن وجود دارد. در ادامه 
به تحلیل نقاط قوت روحانی در مقایسه با رقبا در این بخش پرداخته می شود.

الف-1( وجه استعاری

گرچه دو گفتمان رقیب در انتخابات 96 توانسته بودند با تکیه بر وجه غیریت ساز5 خود به 
بازنمایی دیگری به عنوان مقصر وضع ناگوار موجود و نفی آن بپردازند، اما یکی از نقاط قوت 
گفتمان روحانی نسبت به رقبا وجه استعاری6 آن بود. یک گفتمان انتخاباتی با کمک بعد استعاری 
خود، به دنبال آن است که خود را کلید حل مشکالت جامعه معرفی نموده و آینده ای بهتر را 
برای مردم تصور نماید. حسن روحانی در دور قبل توانسته بود با معرفی ایده تعامل و مذاکره 
سازنده با غرب که در قالب شعارهایی مثل »چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد، چرخ زندگی مردم 
هم باید بچرخد« و »باید با کدخدا بست« مطرح می شد، گفتمان خود را به مثابه راه حلی برای 
برون رفت از شرایط تحریمی مطرح ساخته و در انتخابات به پیروزی برسد. حال در انتخابات 
سال 96، وی بایستی به اثبات این نکته می پرداخت که بر جام به عنوان ثمره اصلی ایده فوق 

کارگشا بوده و نه تنها باعث وضع فعلی جامعه شده بلکه وضع آتی آن را نیز بهتر خواهد کرد.

برای تحقق این امر روحانی در 6 ماهه منتهی به انتخابات با انجام مجموعه اقداماتی 
سعی نمود از برخی از میوه های بر جام رونمایی نماید. به طور مثال، در نیمه دوم سال 95 
و اوایل سال 96، دولت یازدهم با انعقاد قرارداد با سه شرکت هواپیمایی بوئینگ، ایرباس 
وای تی آر، چنین تبلیغ نمود که طی سالهای آتی 200 فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور 
اضافه می شود. از این تعداد، طی ماه های منتهی به انتخابات و در چند نوبت به تدریج سه 
هواپیمای ایرباس و 13 فروندای تی آر به ایران تحویل داده شد. )دنیای اقتصاد، 98/2/23( 
بحث عینیت بخشی به مزایای بر جام و چیدن میوه های آن همچنان در گفتمان انتخاباتی 
انتخابات نیز حفظ گردید. به طور مثال وی در مناظره دوم، از توافق با  روحانی در برهه 
شرکت های خودروسازی فرانسه صحبت به میان آورد )باشگاه خبرنگاران جوان، 95/2/15( 
و در مناظره سوم از سرمایه گذاری یکی از بانک های خارجی در ایران سخن گفت: »همین 
امروز من خوشحالم که با یکی از بانک های خارجی برای 10 میلیارد دالر به توافق رسیدیم 

برای سرمایه گذاری در ایران«. )باشگاه خبرنگاران جوان، 96/2/22(
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اقدام دیگر روحانی برای تقویت وجه استعاری گفتمان انتخاباتی خود، گنجاندن دال 
»آرامش« در گفتمان انتخاباتی خود بود. روحانی در برهه انتخابات با توسل به واژه آرامش، 
چه در بعد اقتصادی )تأکید بر آرامش اقتصادی حکم فرما بر بازار طی 4 سال اخیر( و چه در 
بعد نظامی )پرهیز از کنجکاوی های منطقه ای و تنش آفرینی( سعی داشت آن را به عنوان یکی 
از میوه های اساسی تعامل سازنده و بر جام جا بیندازد. ازاین روست که روحانی در مستند 
تبلیغاتی خود بیان می کند که: »اگر بر جام یک کارکرده بود آن این که قطعنامه های الزامی فصل 
هفت شورای امنیت سازمان ملل را بدون اینکه آن را یک لحظه اجرا کنیم، )بس بود.( برای 
اولین بار در تاریخ سیاسی جهان )آن ها را( لغو کردیم.« )سایت باشگاه خبرنگاران جوان، 

)96/2/16

در مقابل نامزدهای اصولگرا سعی نمودند با توسل به ایده هایی نظیر درون گرایی و کار 
جهادی و دادن وعده های اقتصادی و عدالت توزیعی وجه استعاری گفتمان انتخاباتی خود 
را پایه ریزی نمایند. افزایش یارانه ها به ویژه برای اقشار کم درآمد جامعه، دو و نیم برابر درآمد 
کشور طی چهار سال آینده و ایجاد اشتغال – سالی 1/5 میلیون شغل- از مهم ترین این وعده ها 
بود. این وعده ها گرچه تا حدودی توانست نظر اقشار پایین جامعه را جلب نماید، اّما از دو 
جهت با مشکل روبرو بود. اّول آنکه وعده های داده شده تداعی کننده وعده های دولت نهم 
و دهم بود و به راحتی می شد با اشاره به تجربه دولت قبل آن ها را به حاشیه برد. روحانی 
و جهانگیری و حتی نامزدهایی مانندهاشمی طبا و میرسلیم در مناظرات به خوبی به این مهم 
اشاره کردند. ایراد دیگر این وعده ها آن بود که برخی از آن ها، ازنظر علمی و کارشناسی 
صحیح نبود یا مبانی علمی سستی داشت. این امر هم واکنش کارشناسان اقتصادی را به دنبال 
داشت و هم رقبایی چون روحانی و جهانگیری با تکیه بر همین نظرات وجه استعاری گفتمان 
نامزدهای اصولگرا را به حاشیه می بردند. پس برخالف روحانی، یکی از آسیب های اساسی 
نامزدهای اصولگرا در این دوره، ضعف بعد استعاری گفتمان انتخاباتی آن ها بود. مشکل آن ها 
در این زمینه، تقلب از روی دست محمود احمدی نژاد و توجه به راه حل های شعاری، بعضًا 

کوچک و بدون پشتوانه علمی الزم بود.
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الف-2( وجه ابتکاری گفتمان

یک گفتمان انتخاباتی عالوه بر توان غیریت سازی و بعد استعاری، نیازمند نوآوری است. 
نوآوری ها می تواند سبب جلب افکار عمومی شده و سبد رأی یک نامزد را گسترده تر سازد. 
در انتخابات دوره دوازدهم، دوباره این روحانی بود که با برخی نوآوری ها باز موقعیت برتر 
خود را تقویت نمود. به جرأت می توان گفت که اساسی ترین جنبه نوآوری روحانی مربوط 
به ساخت زبانی گفتمان انتخاباتی اش بود. شاید گزافه نباشد اگر بگوییم، گفتمان انتخاباتی 
روحانی چه در سطح کالن )گفتمان به مثابه نظام معنایی( و چه در سطح خرد )زبان به هنگام 
کاربرد( یکی از فنی ترین و علمی ترین گفتمان های انتخاباتی ریاست جمهوری در تاریخ 

جمهوری اسالمی ایران بوده است.

در سطح کالن، روحانی از همان ابتدا دال های گفتمان خود را معرفی نمود. وی در کنار 
دال مرکزی اعتدال و دقایقی نظیر پیشرفت و تعامل سازنده با جهان که خط ایجابی تفکر 
وی را تشکیل می دادند، از دال های نظیر آزادی، حقوق شهروندی و تفاهم ملی بهره برد تا 
بتواند ضمن جلب توجه پایگاه فعال اجتماعی اصالح طلبان، به جذب گروه های اجتماعی 
حاشیه ای مانند اقوام، اهل سنت و برخی دیگر از اقشار اجتماعی کلیدی جامعه نظیر زنان و 
جوانان بپردازد. وی همچنین برای به حاشیه رانی گفتمان رقیب، نشانگان آرامش را در جهت 
بازنمایی بی ثباتی های دولت قبل و دال امنیت را به منظور به حاشیه رانی بر سازی رسانه ای 
رقیب که روحانی به فکر امنیت کشور نیست و درصدد تضعیف توان دفاعی کشور است؛ به 

گفتمان خود اضافه نمود.

به ساختار زبانی و  نیز می توان  تبیین وجه فنی گفتمان روحانی در سطح خرد  برای 
درون مایه سخنرانی های انتخاباتی روحانی در استان ها اشاره داشت. سخنرانی های روحانی در 
استان ها با سالم شروع می شد و به آن نیز ختم می گردید. سالم اول به منظور ارتباط گیری با 
مردم آن استان – مثل درود و سالم من بر مردم بلند پرآوازه تبریز و آذربایجان - و سالم های 
متعدد آخر برای ارتباط گیری با زنجیره هم ارزی و گروه های هدف-مثل بر اصالحات سالم. 
بر اعتدال سالم. بر سید محمد خاتمی سالم. بر اصولگرایی بدون ریا سالم- )آفتاب نیوز، 
96/2/25( استفاده می شد. بعد از سالم، روحانی با توجه به زمینه استان، هم به بیان دقایق 
گفتمانی خود اشاره داشت و هم به حاشیه رانی و طرد گفتمان رقیب می پرداخت. وی در 
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مرحله بعد به بیان دستاوردها و خدمات چهارساله دولت خود و ارائه طرح های آتی در 
آن استان اشاره می کرد. گفتنی است که روحانی در برخی سفرهای استانی )در هفته پایانی 
انتخابات( برای غیریت سازی بیشتر با رقیب و به حاشیه راندن آن و به منظور تهییج احساسات 
جامعه از ساختار زبانی نفی گونه )استفاده مکرر از قید نه یا هرگز( استفاده می نماید. به عنوان 
نمونه، وی در فرازهای پایانی سخنرانی اش در زنجان با بیان اینکه به بعضی چیزها هم نه 
می گوییم، یادآور می شود که: »به بداخالقی نه! به دروغ نه! به تخریب نه! به تبعیض میان اقوام 
نه! به تبعیض میان مرد و زن نه! به جدا کردن جوانان نه! به شکست وحدت ملی نه! دوباره 

ایران، دوباره اسالم، دوباره اعتدال، دوباره امید« )سایت تجارت امروز: 96/2/26(

بعد دیگر نوآوری در گفتمان روحانی را می توان در نمادسازی وی مشاهده نمود. روحانی 
در این دوره نماد کلید را کنار گذاشته و نماد دو انگشت را در مستند انتخاباتی، در سخنرانی ها 
و در پوسترهای خود استفاده نمود. به نظر می رسد که این نماد دو انگشت جوهری )یکی 
سبز و دیگری بنفش( ضمن بیان همبستگی جریان اعتدال و اصالحات به منظور القای مفهوم 
انتخاب دوباره وی طراحی شده باشد. همان طور که حسام الدین آشنا در توئیتی به این مهم 
اشاره دارد: »دوباره آمده است تا بگوید از نیمه راه شکستن حصر ایران نباید به عقب برگردیم؛ 
ما همه باهم ایرانمان را دوباره می سازیم. روحانی پس از ثبت نام نه فقط به عالمت پیروزی 
دست راستش را باال برد بلکه با آغشته کردن دو انگشت، از نماد انتخاباتی دوباره برای ایران 

رونمایی کرد.« )مشرق نیوز، 96/1/27(

در مقابل نوآوری های متنوع روحانی، گفتمان رئیسی تقریباً فاقد نوآوری بود. گفتمان 
رئیسی به نوعی تکرار گفتمان جلیلی در انتخابات 1392 و گفتمان احمدی نژاد در دوره های 
قبل بود. گفتمان انتخاباتی قالیباف نیز ازلحاظ فکری نسبت به سایر نامزدهای اصولگرا چندان 
تفاوتی نداشت، اّما ازلحاظ نمادسازی و تا حدی کاربرد زبان از برخی ویژگی های زبانی و 
یافته های علمی بهره برده و گفتمان نسبتاً برنامه ریزی شده ای را طراحی نموده بود. بااین حال، 
اوج نوآوری قالیباف را می توان در بعد غیریت سازی و »دوگانه 96 درصد در برابر 4 درصد« 
یافت. دوگانه ای که مقصر همه مشکالت جامعه را نابرابری طبقاتی موجود و بهره مندی چهار 

درصدی ها و دولت حامی آن ها )دولت روحانی( از همه مزایا می دانست.
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الف-3( زنجیره هم ارزی7

گفتمان های انتخاباتی به مدد بعد غیریت ساز و وجه استعاری خود سعی می کنند اقشار 
اجتماعی حامی خود را بسیج نموده و با به کارگیری شیوه های مختلف زبانی و گفتمانی 
گروه های مختلف اجتماعی را به سبد رأی خود اضافه نمایند. در انتخابات سال 96، روحانی 
سعی دارد با غیریت سازی با دولت قبل و به یادآوری مشکالت آن، تسری این غیریت سازی 
به نامزدهای رقیب، غیریت سازی با تفکر فرهنگی اصولگرایان که به زعم روحانی منطقی جز 
ممنوع کردن نیست )سایت تجارت امروز، 96/2/18(، تأکید به راین نکته که الزمه پیشرفت 
کشور تعامل با جهان بوده، یادآوری میوه های بر جام )مثل خرید هواپیما( و ضرورت حفظ 
آن و بیان اقداماتش در حوزه آزادی های فرهنگی )مثل محدودسازی گشت ارشاد و مخالفت 
باال و متوسط  به  فیلتر تلگرام( طبقات متوسط شهری جامعه )طبقه متوسط جدید رو  با 
رو به پایین( و طبقه باالی جامعه را زیر چتر گفتمانی خود قرار دهد. وی همچنین سعی 
دارد به کمک یک سری وعده ها نظیر اعطای تسهیالت اشتغال به روستاییان و یادآوری 
برخی اقدامات همچون طرح تحول سالمت به جذب رأی اقشار پایین جامعه و روستاییان 
بپردازد. روحانی همچنین برای جذب اقشار اجتماعی نظیر جوانان، زنان، دانشجویان، اقوام 
و اهل سنت نیز برنامه داشته و سعی دارد با استمداد از غیریت سازی های متنوع خود و وجه 
استعاری، آن ها )به ویژه با تکیه بر دال تساهل و حقوق شهروندی( را به سبد رأی خود اضافه 
نظیر عدالت توزیعی،  با دال های گفتمانی  نامزدهای اصولگرا درصددند  نماید. در مقابل، 
مبارزه با فساد، پرهیز از اشرافی گری و تکیه  بر مدیریت جهادی؛ و در سایه بزرگنمایی 
مشکالت کنونی کشور و ناتوان نشان دادن دولت یازدهم در حل آن ها؛ و با اعطای وعده های 
اقتصادی نظیر ایجاد اشتغال، افزایش یارانه ها، افزایش درآمد ملی و اصالح نظام مالیاتی به 
شکل گیری زنجیره هم ارزی خود بپردازند. آن ها سعی دارند در کنار اقشار مذهبی تر جامعه، 
طبقات اجتماعی پایین و متوسط رو به پایین را نیز به سبد رأی خود اضافه نمایند. ازاین رو 
رئیسی خود را زبان کسانی می داند که رسانه ندارند؛ یعنی فقرا، محرومین و کارگران. )باشگاه 
خبرنگاران جوان:1396/2/25( قالیباف نیز در فیلم تبلیغاتی خود از پایین بودن سطح حقوقی 
بازنشستگان و کارمندان گالیه کرده و به برجسته سازی بیکاری دانشگاهیان می پردازد. )باشگاه 
خبرنگاران جوان:1396/2/18( بااین حال، به نظر می رسد سرنوشت این انتخابات را مشارکت 
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فزاینده طبقه متوسط جدید رو به باال به نفع روحانی و اقبال طبقه متوسط رو به پایین به وی 
تعیین نمود.

الف-4( توان برجسته سازی و به حاشیه رانی

گفتمان های انتخاباتی برای پیروزی در انتخابات باید بتوانند نقاط قوت خود و ضعف 
حریف را برجسته نموده و نکات منفی خود و مثبت حریف را به حاشیه برانند. هر چه 
گفتمانی در این کار موفق تر عمل نماید، شانس پیروزی آن بیشتر خواهد بود. درحالی که 
نامزدهای اصولگرا تنها با برجسته سازی مشکالت جامعه و نقاط ضعف عملکرد روحانی 
و اطرافیانش سعی در بازنمایی ناتوانی و ناکارآمدی دولت یازدهم و به حاشیه رانی گفتمان 
روحانی داشتند، روحانی به کمک جهانگیری با بهره گیری از تم های متنوع تری توانست 

گفتمان رقیب را به حاشیه براند.

یکی از محورهای حسن روحانی در برجسته سازی نقاط قوت گفتمان خود، برجسته سازی 
اقدامات انجام شده توسط دولت وی طی چهار سال گذشته بود. وی چه در مناظرات و چه در 
سخنرانی های انتخاباتی و فیلم تبلیغاتی خود مدام به خدمات و اقدامات دولت یازدهم نظیر 
خودکفایی بنزین، صادرات گازوئیل، افزایش صادرات نفت، اقدامات انجام گرفته در حوزه 
سالمت و پزشکی، مهار تورم، امضای بر جام و تبلیغ مزایای آن ازجمله افزایش سرمایه گذاری 
خارجی در کشور، ورود گردشگران خارجی به ایران و فروش هواپیما و ... اشاره می نماید. 
وی همچنین در سفرهای استانی اش، به برجسته سازی اقدامات انجام گرفته توسط دولت طی 

چهار سال گذشته در آن استان و ارائه برنامه های آتی برای آنجا می پردازد.

یادآوری  با  همراه  وقتی  دستاوردها  و  از خدمات  برجسته سازی  این  که  است  بدیهی 
بود.  دوچندان خواهد  اثرش  باشد؛  قبل  دولت  ناکارآمدی های  و  گرفتاری ها  نابسامانی ها، 
ازاین رو روحانی در کنش های گفتمانی خود، قبل یا بعد از اشاره به اقدامات مثبت دولت 
خود بالفاصله به غیریت سازی با دولت قبل پرداخته و با تسری آن به نامزدهای اصولگرا، 
نقطه ضعف حریف را برجسته ساخته و حریف را به حاشیه می راند. وی در این راه با راهبرد 
گذشته هراسی، بر مشکالت تحریم مانند کمبود دارو، بی ثباتی اقتصادی، افزایش نرخ تورم، 
بیکاری لجام گسیخته، بر باد رفتن درآمد 750 میلیارد دالری فروش نفت در دولت قبل و ... 
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تأکید داشته و روی کار آمدن نامزد اصولگرا – خواه قالیباف باشد خواه رئیسی- را بازگشت 
به گذشته می داند. این تاکتیک چندان نامزدهای اصولگرا را به ستوه آورده بود که رئیسی 
این چنین در مناظره سوم به آن واکنش نشان داد: »من در مناظره قبل اعالم کردم یک بار 
برای همیشه یک مناظره ای را تلویزیون بگذارد بین روحانی و دولت قبل. در جواب هر 
سؤالی می گویند دولت قبل. آقایان جهانگیری و روحانی مرتب می گویند دولت قبل. « )باشگاه 

خبرنگاران جوان، 96/2/22(

عالوه بر برجسته سازی دستاوردهای اقتصادی و اشاره به مشکالت جامعه در دولت قبل، 
روحانی سعی می نماید همچنین به برجسته سازی عملکرد دولت خود در حوزه فرهنگ و 
توجه به خواسته های طبقه متوسط و اقشار باالیی جامعه بپردازد. وی بارها بر عملکرد خود 
در محدودسازی گشت ارشاد یا جلوگیری از فیلترینگ تلگرام سخن به میان آورده است. 
در همین اثنا وی با توجه به دال تهی و نقاط ضعف گفتمان اصولگرایی در حوزه فرهنگ 
به غیریت سازی با آن ها روی آورده، با برجسته سازی نقاط ضعف حریف در حوزه فرهنگ، 
گفتمان انتخاباتی رقیب را به حاشیه می برد. بدین شکل، روحانی با ساخت نوعی دوقطبی، 
خود را نماینده آزادی در جامعه معرفی نموده و رقیب را نماینده اختناق معرفی می نماید. 
شاهکار روحانی در این بخش، ایده دیوارکشی پیاده روها بود که در همدان مطرح شد: »اگر 
شما جوانان در خانه بنشینید بدانید در پیاده روهای ما هم دیوار خواهد بود. شما آن ها را 
نمی شناسید من آن ها را می شناسم. آن ها روزی در جلسه ای تصمیم گرفتند که در تهران و 
در پیاده رو دیوار بکشند. آن ها می خواستند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند همان طور که در 

محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را صادر کردند.« )سایت تجارت امروز: 96/2/18(

روحانی همچنین با برجسته سازی پیامدهای پیروزی رقبا و استفاده از تم آینده هراسی   
گفتمان انتخاباتی نامزدهای اصولگرا را به حاشیه می راند. وی از خطر بروز جنگ و برگشتن 
تحریم ها در صورت رأی آوردن رقیب سخن می گوید. این کار هم به وسیله دوقطبی ها و 
دوگانه سازی هایی نظیر جنگ یا صلح، تعامل سازنده با جهان یا تقابل با جهان، بهره گیری 
از مزایای بر جام یا دیوار کشیدن دور ایران، مورد تأکید قرار می گرفت و هم به وسیله سایر 
ساخت های زبانی. وی در مشهد این گونه سیاست خارجی رقیب را زیر سؤال برده و خطر 
بروز جنگ را گوشزد می کند: »شما بدانید رئیس جمهور رئیس شورای عالی دفاع است. با 
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یک تصمیم خطا یعنی جنگ. با یک تصمیم درست یعنی صلح. کشور را بشناسیم. منطقه را 
بشناسیم. دنیا را بشناسیم. چرا از سیاست خارجی حرف نمی زنید. چرا نمی گویید در دوره بعد 
می خواهید روابط با جهان چگونه باشد؟ وقتی در آمریکا این آقای جدید سرکار آمد در اتاق 
فکر گفتند. یک لبه گاز انبر درست شد لبه گاز انبر بعدی اردیبهشت در ایران درست می شود. 

اشتباه کردید ما در ایران گاز انبر نداریم.« )سایت تجارت امروز: 96/2/27(

به غیراز موارد فوق، روحانی با استفاده از سوابق عملکردی نامزدهای رقیب و جریان حامی 
آن ها و برجسته سازی نقاط ضعف آن ها به حاشیه رانی گفتمان انتخابات رقیب می پردازد. 
اینجاست که روحانی و جهانگیری به ویژه در مناظرات با تسری بار منفی به سابقه قضاوت 
رئیسی و سابقه نظامی بودن قالیباف، سعی دارندگفتمان این دو را به حاشیه برانند. به طور مثال، 
روحانی در سخنرانی انتخاباتی اش در همدان با اشاره غیرمستقیم به رئیسی می گوید: »)در( 
اردیبهشت 96 هم یک بار دیگر مردم ایران اعالم می کنند آن هایی که در طول 38 سال فقط 
اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند. ...اجازه نمی دهم خانه ای که باید خانه عدالت باشد 
به خانه اتهام و دروغ تبدیل شود. ...12 روز دیگر باید راهمان را به جهانیان یک بار دیگر 
اعالم کنیم. ما انحصارگرایان را نمی خواهیم. ما آن هایی که پشت میز نشسته اند و حکم صادر 
کرده اند، نمی خواهیم.« )سایت تجارت امروز: 96/2/18( روحانی و جهانگیری همچنین به 
سراغ سابقه عملکرد حامیان سیاسی و اجتماعی دو نامزد فوق رفته و با برجسته سازی اقداماتی 
نظیر دیدگاه های فرهنگی امام جمعه مشهد، حمله به سفارت عربستان به سرکردگی روحانی 
که به قالیباف نزدیک بوده، نصب بیلبوردهایی بر ضد بر جام در زمان شهرداری قالیباف و 
موشک هوا کردن در بحبوحه مذاکرات بر جام نقاط ضعف حریف را بار دیگر بزرگ نمایی 

نموده و گفتمان آن ها را به حاشیه می برند.

الف-5( حامل گفتمان

ویژگی های شخصیتی نامزدها و خوانشی که گفتمان های انتخاباتی از آن ها دارند، می تواند 
زمینه ساز پیروزی یا شکست یک گفتمان انتخاباتی گردد. درواقع، بر سازی شخصیتی که 
گفتمان ها از نامزدها ارائه می دهند، بایستی هماهنگ با ایده اصلی گفتمان ها بوده و از سوی 
سایر رقبا این بازنمایی نبایستی مخدوش شود. در این دوره از انتخابات حسن روحانی بیشتر 
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سعی دارد در راستایتم اصلی گفتمان خود، ویژگی اهل تعامل و مذاکره بودن را با توجه به 
سوابق قبلی و فعلی خود – امضای بر جام- را در گفتمان خود برجسته نموده و این امر را 
به عنوان ویژگی منحصربه فرد خود ذکر نماید. بدین گونه وی خود را مردی توانمند در حل 
مشکالت جامعه تصویر نموده و نامزدهای رقیب را به این دلیل که فاقد این ویژگی هستند، 
به حاشیه می راند. ازاین رو، وی مدام در سخنرانی هایش رقیب را با پرسشی نظیر مواردی نظیر: 

»می خواهید با دنیا مذاکره کنید، آیا بلدید؟« مواجه می سازد.

در مقابل روحانی، قالیباف در گفتمان انتخاباتی خود سعی داشت که دو ویژگی مرد عمل 
بودن و مرد خاکی و ساده زیستی که خادم مردم است را برای خود برجسته نماید. تحلیل 
مستندهای تبلیغی وی گویای چنین تصویری است. وی در این فیلم ها، دو تصویر از خودش 
نمایش می دهد. تصویر اول تصویر مرد عمل، مدیر قاطع و موفقی است که مردم همه ایران 
می توانند با اطمینان به او تکیه کنند؛ همان گونه که مردم پایتخت ایران به او اعتماد کردند. تصویر 
دوم، تصویر مرد جهادی خاکی ساده پوشی است که در روستا زیسته، درد فقیرترین مردم را 
از نزدیک دیده و چشیده، مدیری که زنان معتاد، معلوالن و ناشنوایان را دیده؛ خادم مردم. در 
گفتمان رئیسی نیز با تأکید بر فیلم های تبلیغاتی اش، ویژگی هایی نظیر طرفدار محرومین بودن – 
یا همان طور که در دست نوشته ای آمده: سید محرومان، سیادت – شعار حضار: ای پسر فاطمه 
حمایتت می کنیم- و مشابه سازی وی با شهید بهشتی و نمایش عزم جدی وی در مبارزه با 

فساد – شعار حضار: ابراهیم بت شکن، بت فساد رو بشکن- برجسته سازی شده اند.

درحالی که تصویری که روحانی از خود به عنوان نماد تعامل سازنده با جهان ارائه می دهد، 
هم باسابقه وی همخوانی دارد و هم منطبق برتم اصلی گفتمان انتخاباتی اوست؛ تصویری 
که دو نامزد اصولگرا از خود ارائه می دهند تا حدودی با تم گفتمان یا سابقه خدمتی آن ها 
همخوانی نداشته و مخدوش بود. آن ها در گفتمان انتخاباتی خود بر دو ویژگی کارآمدی و 
سالمت اداری تأکید داشتند. رئیسی گرچه شرط سالمت را داشت اّما به دالیلی نظیر سابقه 
عملکردی که چندان جامعه از آن آگاه نبود و ضعف کنش ورزی سیاسی، نتوانست خود را 
کارآمد جلوه دهد. قالیباف نیز گرچه از دید مردم، عنصری کارآمد بود ولی سالمت وی در 
بر سازی مسائلی نظیر امالک نجومی که از سوی رقیب در سال منتهی به انتخابات انجام شده 

بود؛ مخدوش شده بود.
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ب( بافت گفتمانی و پیروزی روحانی

ازآنجاکه گفتمان ها در بافت معنا یافته و انتشار می یابند، لذا بایستی مشخص نمود که یک 
گفتمان انتخاباتی چگونه خود را با بافت هماهنگ ساخته و از مزایا و ویژگی های بافت در 
جهت استعالی خود استفاده می نماید. در اینجا با توجه به تقسیم بندی که در بخش مبانی 
نظری از انواع بافت انجام شد، به تبیین تأثیر بافت دربرتری گفتمان انتخاباتی آقای روحانی 

پرداخته می شود.

ب-1( بافت موقعیتی8

گفتمان  یک  یا شکست  دربرتری  می تواند  زمانه  شرایط  و  اوضاع  و  تحوالت جاری 
انتخاباتی اثر داشته باشد. در انتخابات قبل، روحانی با استفاده از مشکالت و پیامدهای ناشی 
از تحریم های چندجانبه علیه ایران توانسته بود تحریم ها را به عنوان مسئله ای اساسی که جامعه 
را دچار بی قراری نموده برجسته ساخته و با شعار تعامل سازنده و مذاکره راه خروجی را 
برای این مشکالت به جامعه بنمایاند. همان طور که قباًل گفته شد، وی در سال 96 سعی نمود 
با ادامه غیریت سازی با دولت قبل و یادآوری مشکالت گذشته و برجسته سازی مزایای بر 
جام )چه در عمل و چه در شعار( و تقویت روحیه امید به آینده همچنان گفتمان خود را در 
دسترس قرار داده و گفتمان خود را به عنوان کلید حل مشکالت جامعه بنمایاند. در این میان، 
روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا در چند ماه مانده به انتخابات )آبان ماه سال قبل( 

می توانست گفتمان روحانی را به چالش کشیده و آن را از موقعیت برتری دور سازد.

روحانی برای خنثی نمودن چنین شرایط خطرناکی عالوه بر تأکید بر جنبه چندجانبه 
بودن و بین المللی بودن بر جام و رایزنی با طرف اروپایی برای چیدن برخی میوه های بر 
جام، در طول تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز با توسل به دو حربه توانست همچنان 
بعد استعاری خود را در دسترس قرار دهد. وی ازیک طرف عالوه بر حفظ بر جام به طور 
غیرمستقیم به ضرورت امضای بر جام های دیگر تأکید داشت. به طور مثال، وی در سخنرانی 
انتخاباتی اش در اصفهان بیان می نماید: »ما با بر جام بین ایران و جهان پل برقرار کردیم. ما 
دیوار تحریم را فروریختیم. البته اگر ملت ایران اجازه بدهد و اگر رهبری ما را هدایت کند، 
با همین دکتر ظریف مابقی تحریم ها را هم بر خواهیم داشت. « )ایلنا، 96/2/25( با این کار 
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وی همچنان به جامعه القا می نمود که با تعامل و مذاکره با غرب می توان وضع جامعه را بهتر 
ساخت. از طرف دیگر، وی از مواضع تندروانه ترامپ بهره برده و به جامعه القا می نماید که 
اگر نامزدهای اصولگرا رأی آورند، بار تندروی سیاسی در جامعه و حکومت افزایش یافته 
و کشور به سمت جنگ خواهد رفت. به طور مثال، وی در سخنرانی انتخاباتی اش در مشهد 
این چنین این خطر را گوشزد می نماید: »وقتی در آمریکا این آقای جدید سرکار آمد در اتاق 
فکر گفتند. یک لبه گاز انبر درست شد لبه گاز انبر بعدی اردیبهشت در ایران درست می شود. 
اشتباه کردید ما در ایران گاز انبر نداریم. ما لبه گاز انبر خارجی را پودر خواهیم کرد.« )سایت 

تجارت امروز: 96/2/27(

در مقابل، گرچه در اردوگاه اصولگرایان از مّدت ها قبل طیفی از تحلیل های منفی از بر جام 
و پیامدهای آن ازجمله ترکمانچای خواندن آن، نابودسازی صنایع هسته ای و برجسته سازی 
نقاط ضعف آن ارائه شده بود؛ اّما در انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای اصولگرا چندان 
به اصل بر جام، پیامدهای منفی آن و تهدید ترامپ به پاره کردن آن متعرض نشده و آن 
را به عنوان تصمیم نظام پذیرفتند. تنها انتقاد مطرح شده آن ها این بود که وعده های بر جام 
عملیاتی نشده فلذا وضع جامعه بهتر نشده است. بدین ترتیب و با توجه با اقدامات و مواضع 
روحانی، موضع سست و تا حدی بالتکلیف نامزدهای رقیب درباره بر جام و برجسته سازی 
گفتمان  نه تنها  بر جام  و  ایران  قبال  در  ترامپ  مواضع  توسط روحانی،  بروز جنگ  خطر 
انتخاباتی روحانی را تضعیف نکرد بلکه با بازی زبانی و گفتمانی که انجام گرفت، روحانی 

توانست شرایط جدید را خنثی نموده و حتی آن را مصادره به مطلوب نماید.

ب-2( بافت فرهنگی9

یک گفتمان برای موفقیت در انتخابات الزم است هم به فرصت هایی که بافت فرهنگی 
جامعه در اختیار آن قرار می دهد و هم به موانع و محدودیت هایی که پیش پای آن می گذارد، 
توجه داشته باشد. ازاین رو در این انتخابات، روحانی برای تقویت گفتمان انتخاباتی خود از 
این مهم نیز غافل نبود و به خوبی از امکانات بافت فرهنگی استفاده نمود. در زیر به برخی 

مصادیق این امر پرداخته خواهد شد.

اولین ویژگی فرهنگی که روحانی آن را در گفتمان خود فراخواند، اعتقاد به ضرورت دو 
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دوره ای ریاست جمهوری است که در اذهان عمومی بسیاری از آحاد جامعه طی سالیان اخیر 
ته نشین شده است. در این راستا، روحانی از یک سو می توانست این ذهنیت اجتماعی در افکار 
عمومی را به نفع خود فعال کند که دولت ها عموماً دو دوره ای هستند. به همین منظور بود 
که وی بعد از ثبت نام در انتخابات این دوره، دو انگشت جوهری خود را به نشانه پیروزی در 
دور دوم با تکیه بر همین زمینه فرهنگی باال گرفت. اقدامی که سریع تبدیل به نماد انتخاباتی 
شد و از سوی طرفداران روحانی همه گیر شد. از دیگر سو، وی هم زمان می توانست به القای 
این مطلب بپردازد که ترجیح وی در مقایسه با سایر رقبا، این است که روحانی فردی است 
که چهار سال تجربه اداره دولت دارد و برنامه هایی ناتمام دارد که می تواند در دوره جدید تمام 
کند. با تکیه بر همین اصل است که روحانی در سخنرانی های انتخاباتی اش، مستند تبلیغاتی 
خود و یا حتی مناظره سوم براین مسئله تأکید می نماید که ما در نیمه راهیم. به طور مثال، 
روحانی در پایان مستند تبلیغاتی خود چنین می گوید: »اگر شما در خرداد 92 رأی می دادید 
و بعد کنار می رفتید حتماً دولت نمی توانست این راه را ادامه دهد. هیچ تردید نکنید. ما راهی 
را باهم شروع کرده ایم. نیمه راه را آمدیم. برخی از برنامه های ما تکمیل و پایان یافته است. اکثر 
برنامه های مابین راه و نیمه کاره است باید تکمیل شود برخی مسیرهای سخت هم باید شروع 

شود.«)سایت باشگاه خبرنگاران جوان، 96/2/16(

یکی دیگر از ویژگی های فرهنگی جامعه ایران، گرایش جامعه به اقدامات و نتایج کوتاه 
مّدت است. به عنوان نمونه، مطالعات فرهنگی هافستید، نمره 14 از 100 را برای شاخص 
گرایش بلندمدت« در میان مردم ایران نشان می دهد که بیانگر میل به نتایج کوتاه مدت و توجه 
خاص به خروجی های سریع و کم اهمیت بودن اینده دور می باشد. )فراستخواه، 1395: 240( 
به همین دلیل، اهداف بلند و چهارساله کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، شاید ذهن 
گروه کوچکی از خواص را به خود مشغول کند، اما تأثیر بزرگی بر عموم مردم نمی تواند 
داشته باشد. ازاین روست که روحانی چه در دور قبل و چه در این دوره بر اجرای برنامه 

صدروزه تأکید دارد.

روحانی همچنین برای به حاشیه رانی گفتمان رقیب نیز به خوبی از ویژگی های فرهنگی 
جامعه به ویژه فرهنگ سیاسی بهره می برد. روحانی با بهره گیری از حس ملی گرایی ایرانی و 
نگاه به آن از دریچه اقتصادی، در سخنرانی ها و مناظرات این گونه به مخاطب القا می نماید 
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که در دولت قبل، منافع اقتصادی کشور درخطر بوده و وی توانسته با اقداماتی مثل بر جام، 
حق ملت ایران را از سایرین به ویژه اعراب همسایه بگیرد. پس روحانی با تحریک حس 
ناسیونالیسم تدافعی به دنبال بی عرضه نشان دادن دولت قبل و رقبای فعلی و شایسته نشان 
دادن خود است. به طور مثال، وی در مناظره سوم در واکنش به سخنان رئیسی مبنی بر اینکه 
دولت قبل مربوط به گذشته بوده است، بیان داشت: »مگر شما در آن زمان در قوه قضاییه 
نبودید؟ چه طور به این موضوعات رسیدگی نکرده اید؟! چطور 6/3 میلیارد دالر پول مردم را 
آمریکایی ها توانستند ضبط کنند، درحالی که در سال 87 ما 10 ماه فرصت داشتیم تا تمام این 

پول را برگردانیم.« )سایت باشگاه خبرنگاران جوان، 96/2/22(

ابزاری از دین و  با تکیه بر تجربه تاریخی ایرانیان درباره استفاده  روحانی عالوه براین 
موقعیت دینی درصدد است تا به مدد این امر گفتمان انتخاباتی رئیسی را به حاشیه براند. به 
نظر وی رئیسی با استفاده از جایگاه دینی خود به دنبال عوام فریبی بوده است. ازاین روست 
که روحانی در جمع بندی نهایی مناظره سوم این چنین به رئیسی حمله می نماید: »هر تهمتی 
می خواهید بزنید شما قاضی هستید دستتان باز است هر کاری می توانید بکنید، می توانید 
همه علما را دستگیر کنید اما تقاضا دارم خواهش می کنم که امام رضا )ع( را برای مردم 
بگذارید حزبی نکنید، امام رضا )ع( افتخار همه ایرانیان و شیعیان و مسلمانان است. اگر نبات 
و پارچه سبز می خواهید برای روستاها بفرستید جلوی آن را بگیرید بگذارید برای بعد از 
انتخابات.«)سایت باشگاه خبرنگاران جوان، 96/2/22( درمجموع، شاید بتوان گفت که یکی 
از امتیازات گفتمان روحانی نسبت به رقبا، همین استفاده آگاهانه از برخی مؤلفه های فرهنگی 
برای تقویت معناداری گفتمان انتخاباتی خود در جامعه و به حاشیه رانی گفتمان انتخاباتی 

رقیب باشد.

ب-3( بافت اجتماعی

در این بخش، به اهمیت و نقش پایگاه های فعال اجتماعی برخاسته از بر سازی های هویتی 
برآمده از شکاف های اجتماعی پرداخته می شود. گفتمان انتخاباتی هرچند ازلحاظ سازه زبانی 
قوی باشد ولی بدون داشتن پایگاه فعال اجتماعی نمی تواند خود را در موقعیت برتر قرار 
داده و توجه اکثریت رأی دهندگان را به خود جلب نماید. در حقیقت، پایگاه فعال اجتماعی 
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نقش ضروری در انتشار و گسترش یک گفتمان انتخاباتی خواهد داشت. عالوه براین گفتمان 
انتخاباتی برای موفقیت بایستی بتواند هم گروه های کلیدی اجتماعی حامی خود را به فعالیت 
وا داشته و هم عموم مردم )قشر خاکستری( را به هواداری برانگیزاند. به عبارت دیگر بایستی 
بتواند میان خواسته های پایگاه فعال اجتماعی حامی خود با خواسته های توده مردم پل بزند.

کمک  و  زبانی  سازه های  به  توسل  با  دوره  این  در  بود  توانسته  روحانی  درحالی که 
ایدئولوگ های سیاسی اصالح طلب هم حمایت پایگاه فعال اجتماعی اصالح طلب را کسب 
کرده و هم با انطباق گفتمان خود با بافت بیرونی جامعه به دنبال جذب آرای سایر اقشار 
اجتماعی باشد، دو نامزد رقیب اصولگرا در این زمینه مشکل داشتند. قالیباف گرچه با تغییراتی 
که در سازه زبانی و حتی پوشش ظاهری – مثل پیراهن خاکی رنگ افتاده روی شلوار کرم، 
ته ریش و عینک- خود داده بود، همچنان تا حدود زیادی نتوانسته بود که پایگاه فعال اجتماعی 
اصولگرا - اقشار مذهبی تر جامعه- را به خود جلب نماید. این نکته را می توان از افراد کمی 
که در کمپین های انتخاباتی وی شرکت می کردند و مقایسه با شور و حرارتی که در کمپین های 
انتخاباتی رئیسی و روحانی وجود داشت، فهمید. )فرخی، 1396: 30( رئیسی نیز گرچه 
انتخاب اصلی اقشار مذهبی تر جامعه بود ولی مشکلش آن بود که گفتمان وی و سوابقش 
کمتر می توانست چهره ای مطلوب از او برای طبقات متوسط جدید بسازد. وی برای فرار از 
این موقعیت، در روزهای پایانی تبلیغات با امیرحسین مقصود لو معروف به تتلو دیدار داشت. 
این امر که باهدف نزدیک شدن به جوانان و شاید جذب چهار میلیون فالوئر تتلو انجام شد، 
نه تنها باعث بهت برخی اقشار مذهبی تر جامعه شد، بلکه رقیب نیز با توسل به حربه تناقض 

در حرف و عمل به شدت گفتمان وی را به حاشیه برد.

ج( نقش عوامل غیر گفتمانی در پیروزی گفتمان انتخاباتی روحانی

برخی عوامل غیر گفتمانی می توانند در پیروزی یک گفتمان انتخاباتی تأثیر داشته باشند. 
در این دوره نیز شاهد اثرگذاری چنین عواملی هستیم. اولین عامل، اختیارات حکومتی است 
که روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر داشته و اقداماتی است که به تبع آن در جهت کسب 
رضایت عامه مردم انجام داده است. وی در این راستا طی ماه های نزدیک به انتخابات اقدامات 

زیر را انجام داد:
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- پرداخت سود سهام عدالت

- توزیع سبد کاال و افزایش حقوق بازنشستگان

- محاسبه گاز بهای سال 96 مطابق با تعرفه های سال 94

- رایگان اعالم شدن قبض برق بهمن ماه سال گذشته مردم خوزستان

- افزایش تعداد و فشردگی برنامۀ سفرهای استانی رئیس جمهور و به تبع آن افتتاح پروژه ها 
و طرح های ملی و استانی. )محمودیان، سایت الف: 1396/1/23(

عالوه بر این، طی تبلیغات انتخاباتی روحانی با توسل به همین اختیارات، وعده هایی نظیر 
واریز یارانه به 4 میلیون نفر از افراد پردرآمد که یارانه هایشان قباًل قطع شده بود و وعده اعطای 
وام ده میلیونی به دهیاران روستاها را داد و ابتکار قالیباف در راه اندازی سایت کارانه را ابتر 

گذاشت و با مصادره به مطلوب کردن این طرح، سامانه کارورزی را راه انداخت.

یکی دیگر از عوامل غیر گفتمانی که در پیروزی یا شکست یک گفتمان انتخاباتی اثرگذار 
است، کیفیت کنش و بازی سیاسی است که نامزدها و جریانات سیاسی حامی آن ها در 
خالل انتخابات ایفا می نمایند. یکی از مصادیق بارز این امر در این دوره این بود که جناح 
اصالح طلب و اعتدالیون تصمیم گرفتند تا جهانگیری – معاون اول روحانی- را به عنوان یک 
نامزد پوششی جهت حمایت از روحانی به ویژه در مناظرات انتخاباتی به صحنه رقابت با 
سایر نامزدها بفرستند. جهانگیری در تقسیم کار هماهنگ باروحانی سه وظیفه را دنبال می کرد. 
اولین وظیفه، ارائه عملکرد و دستاوردهای دولت به ویژه در حوزه داخلی که روحانی اشراف 
کمتری داشت. دومین وظیفه وی، بازتولید جریان اصالح طلبی به منظور ارتقای موقعیت آن در 
افکار عمومی جامعه و همچنین تهییج پایگاه فعال اجتماعی اصالح طلبان به نفع روحانی بود. 
وظیفه سوم جهانگیری، به حاشیه رانی گفتمان رقیبان روحانی بود. استدالالت و تم های مشابه 
ولی مکمل جهانگیری و روحانی به خوبی حکایت از هماهنگی و تقسیم کار در این حوزه 
بین این دو نامزد داشت. اوج این همکاری و هماهنگی را می توان در مناظره سوم مشاهده 
نمود که جهانگیری بیشتر با رویکردی سلبی رقبا را زیر سؤال می برد و روحانی بیشتر نگاهی 
ایجابی داشت و از برنامه های آتی خود برای کشور سخن می گفت. در مقابل این سیاست 
ورزی آگاهانه و مناسب، در جناح رقیب ضعف وجود داشت. مصادیق این امر را می توان 
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در عدم آمادگی رئیسی برای بازی در رقابت انتخاباتی، عدم هماهنگی نامزدهای اصولگرا 
در مناظرات به ویژه مناظره اول و انصراف قالیباف به نفع رئیسی در روزهای پایانی تبلیغات 

انتخاباتی مشاهده نمود.

عامل دیگری که در تقویت گفتمان انتخاباتی روحانی تأثیر داشت، شبکه های اجتماعی 
مجازی بود. این رسانه های جدید طی چند سال اخیر به ویژه از انتخابات مجلس یازدهم 
)سال 94( تأثیر قابل توجهی برکنش انتخاباتی در ایران داشتند. بااین حال، سؤال اینجاست 
که بااین حال که هر دو طیف رقیب در این دوره از این امکانات استفاده می کردند و حتی 
طبق آماری حدود 60 درصد از محتوای تولیدشده در این رسانه ها متعلق به جناح اصولگرا 
بود؛ چرا این رسانه های جدید وزنه تعادل را به نفع روحانی تغییر دادند. جواب این سؤال 
را بایستی در نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تقویت کنش سیاسی و انتخاباتی طبقه 
متوسط جدید به ویژه طیف رو به باالی آن – پایگاه فعال اجتماعی حامی روحانی- جستجو 
نمود. درواقع، شبکه های اجتماعی نوین ظرفیت بسیار مناسبی را در اختیار جناح اصالح طلب، 
اعتدالیون و گفتمان انتخاباتی روحانی قرار داده تا طبقه متوسط جدید را فعال ساخته و آن ها 
را به نفع خود بسیج نماید. )زارع زاده، 1396: 168-167( عالوه براین، شبکه های اجتماعی 
نه تنها باعث انسجام طبقه متوسط جدید در انتخابات اخیر شده است، بلکه در شکل گیری 
افکار عمومی به نفع روحانی نیز اثرگذار بود. به عبارت دیگر در این دوره، ما شاهد چرخش 
اطالعات از بین طبقه متوسط جدید با ستاد روحانی و از سوی دیگر، بین این طبقه با سایر 
اقشار جامعه بودیم. در یک کالم، روحانی و جریانات سیاسی همسو با وی در سایه شبکه های 
اجتماعی جدید و با توسل به ظرفیت گفتمانی خود توانستند به شدت مشارکت طبقه متوسط 
جدید دامن زده و این اقشار نیز با رله و تقویت گفتمان انتخاباتی روحانی به سایر اقشار 

اجتماعی زمینه برتری گفتمان روحانی در فضای افکار عمومی جامعه را مهیّا ساختند.

نتیجه گیری

 در این مقاله که با محوریت چرایی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 96 نگارش یافته، با توجه به تمهیدات نظری انجام گرفته، ابتدا به توصیف گفتمان های 
انتخاباتی رقیب پرداخته شد و سپس به تبیین چرایی پیروزی گفتمان انتخاباتی اعتدال اشاره 
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شد. به زعم نگارنده روحانی توانست پیروز انتخابات 96 گردد به این دلیل که اّوال سازه 
زبانی و گفتمانی بهتری را برساخته بود. ثانیاً بهتر از بافت گفتمانی جهت تقویت گفتمان 
خود استفاده نمود. ثالثاً روحانی توانست با توجه به کنش ورزی سیاسی بهتر اصالح طلبان و 
اعتدالیون به ویژه نامزدی پوششی جهانگیری، استفاده از اختیارات و امکانات دولت مستقر و 
بهره گیری از ظرفیت شبکه های اجتماعی جدید جهت فعال سازی طبقه متوسط جدید زمینه را 
برای برتری گفتمان انتخاباتی خود مهیّا سازد. جدول زیر، به طور موجز سعی نموده یافته های 

اساسی مقاله را در این زمینه تشریح نماید:

گفتمان رقبای اصولگراگفتمان روحانیشاخص هاابعاد

نی
تما

گف
ن 

رو
ی د

ی ها
ژگ

مشکل شعاری بودنبر جام همچنان راهگشای مشکالت است.وجه استعاریوی

بهره گیری از گفتمان پیوندی + به کارگیری وجه ابتکاری
مناسب قواعد زبانی

تقلب از روی دست احمدی نژاد

مشـارکت فزاینـده طبقه باال و متوسـط رو زنجیره هم ارزی
به باال و حمایت طبقه متوسـط رو به پایین 

از روحانی

حمایـت اقشـار مذهبی تـر جامعه، 
روستاییان و طبقات پایین شهری

توان برجسته سازی 
و به حاشیه رانی

اسـتفاده از تم های متنوع در به حاشیه رانی 
رقیب و برجسته سازی خود

برجسته سـازی مشـکالت جامعه و 
نقاط ضعف عملکرد روحانی

انطبـاق ایـده اصلـی گفتمـان بـا تصویـر حامل گفتمان
ارائه شده از شخصیت حامل گفتمان

ناهمخوانـی میان حامـل گفتمان با 
ایده اصلی گفتمان

نی
تما

گف
ت 

 باف
ای

ی ه
ژگ

تبدیـل تهدیـد ترامپ به فرصـت و تقویت بافت موقعیتیوی
بر جام

انفعال و سـکوت در برابر شـرایط 
جدید

مؤلفه هـای بافت فرهنگی برخـی  از  آگاهانـه  اسـتفاده 
فرهنگـی جامعـه ایرانی در برجسته سـازی 

گفتمان خود و به حاشیه رانی رقیب

انفعـال در برابـر برخـی حمـالت 
رقیب مثل استعاره لوله یا نبات

حمایت پایگاه اجتماعی فعال اصالح طلبان بافت اجتماعی
از روحانی

میـان  زدن  پـل  در  توانایـی  عـدم 
خواسـته های پایـگاه فعـال حامـی 

آن ها با سایر اقشار اجتماعی

ـر 
غی

ل 
امـ

عو
نی

تما
در گف جهانگیـری  و  روحانـی  هماهنگـی 

مناظرات، بهره گیری از ظرفیت شـبکه های 
اجتماعـی، اسـتفاده از امکانات و اختیارات 

دولتی

و  مناظـرات  در  هماهنگـی  عـدم 
ضعف سیاست ورزی
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يادداشت ها

1. Linguistic Turn
2. Discourse
3. context
4. Social Constructionism
5. antagonism
6. metaphoric
7. chain of equivalence
8. situational context
9. cultural context
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