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The discourse of moderation from formation to dislocation 

Every discourse is exposed to dislocation and instability after emergence and hegemony. The 

purpose of this study is to study and analyze the discourse of moderation. In the present article, 

an attempt has been made to answer the questions of what factors played a role in the formation 

of the discourse of moderation by using the method of Laclau and Mouffe discourse analysis and 

data collection by library and documentary methods. And then to answer the main question, why 

did the discourse of moderation falter? The findings of the article show that the initial formation 

of this discourse was the result of unrest and hesitation in the dominant and rival discourse and at 

the same time the emergence of a new political subject in the country's political arena, which was 

able to move from "right to left" in a strategic move. It gained the support of elites and political 

groups opposed to the rival discourse and formed the basic nuclei of the discourse of moderation. 

But in the continuation of this discourse, due to the weakness of the power of discourse and the 

lack of new elements and concepts to create a chain of equivalence and create a new and 

cohesive communication identity, succeeded in cohesion and unity between political groups and 

pro-sectarian sections of society to pursue goals. It was not considered and finally it was shaken 

and could not become hegemonic in the political arena of the country in the long run. 
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 چکیده

ن پژوهش بررسی و یهدف ا. گیردقرار می افول و تزلزلو هژمون شدن در معرض  ظهورهر گفتمانی پس از 

تحلیل گفتمان اعتدال است. در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از روش تحلیل گفتمان الکالوموفه و 

-به این سواالت پاسخ داده شود که چه عواملی در شکل و اسنادی ایها به روش کتابخانهدادهآوری جمع

ادامه به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که چرا گفتمان اعتدال  در و ری گفتمان اعتدال نقش داشتند؟یگ

در  قراری و تزلزلبیگیری اولیه این گفتمان حاصل های مقاله نشان می دهد شکل؟ یافتهشددچار تزلزل 

گفتمان مسلط و رقیب و همزمان با آن ظهور سوژه سیاسی جدید در عرصه سیاسی کشور بود، که توانست 

 را حمایت نخبگان و گروههای سیاسی مخالف گفتمان رقیب« راست به چپ»در یک حرکت استراتژیک از 

قدرت  ضعفبه علت  مه این گفتمانهای اولیه گفتمان اعتدال را شکل دهد. اما در ادابدست آورد و هسته

هویت ارتباطی  خلق جهت ایجاد زنجیره هم ارزی و و عدم ایجاد عناصر و مفاهیم جدید سازیگفتمان

برای  های طرفدار خود در جامعهانسجام و وحدت بین گروههای سیاسی و بخش موفق به جدید و منسجم

در عرصه سیاسی  در بلند مدت توانستگردید و ن تزلزلدچار  نهایت در نشد و مد نظر پیگیری اهداف 

 شود.  کشور هژمون

  تزلزل انسجام، قدرت، ، هویت،اعتدالگفتمان، ،هالکال و موفلمات کلیدی: ک
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 مقدمه

تا به حال از ابتدای دهه شصت  ،بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور گرااسالم 1بعد از حاکم شدن گفتمان

ظهور یافته که هر  جمهوری اسالمیدر همان گفتمان اسالم سیاسی  ذیل گفتمان مسلط یا های مختلفیگفتمان

اند با استفاده از کدام از آنها باتوجه به فضای سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی حاکم بر کشور و جامعه توانسته

کرده وگفتمان خود را جدیدی را ایجاد  2مفاهیم و عناصر به محاق رفته و به حاشیه رانده شده مفصل بندی

عدالت گفتمان سازندگی با تاکید بر سازندگی و تعادل اقتصادی جایگزین گفتمان  چنانچه غالب کنند.

گردید و در ادامه گفتمان اصالحات با تاکید بر دال خالی گفتمان سازندگی یعنی توسعه سیاسی  اجتماعی

ای عدالت محور با تاکید بر دال خالی عدالت توانست جایگزین این گفتمان شود و درنهایت گفتمان اصولگر

ست جمهوری یاانتخابات ر شروعبا  1392در سال  توانست بر دو گفتمان سازندگی و اصالحات مسلط شود.

 وارد ادبیات سیاسی کشور گردید. توسط حسن روحانی گفتمان جدیدی تحت عنوان گفتمان اعتدال

در طول چهار دهه انقالب  شودمشاهد می هاست. چنانکهگفتماناز ویژگی بارز ؛ عدم ثبات و متزلزل بودن

ستیم، به طوری که اسالمی شاهد ظهور و افول گفتمانهای متعددی در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور ه

بعضی از آنها توانستند در مدت زمان معین  به گفتمان هژمون و غالب تبدیل شوند و بعضی از آنها در همان 

به عنوان یک گفتمان و یا نتوانستند به صورت کامل و گسترده  ،شدند گیری خود دچار تزلزل ابتدای شکل

متعدد در  هامتزلزل شدن و به حاشیه رفتن گفتمانبنابراین  سلطه پیدا کنند.در سطح کشور و جامعه مسلط 

عرصه  ها درگفتمان این افول و یا ضعفباعث شده است که بررسی دالیل طول چهار دهه انقالب اسالمی 

 ضرورت پیدا کند.  شناسان سیاسیتوسط پژوهشگران علوم سیاسی و جامعه سیاسی و اجتماعی

ای است که تمرکز آن مفاهیمی همچون قدرت، هویت و مفصل بندی و...قرار تحلیل گفتمان روش و نظریه

های مختلف از جمله برای حوزههای کیفی در تحلیل قدرت تاکنون از گفتمان به مثابه یکی از روش دارد.

کاربردی ترین روش تحلیل  روش تحلیل گفتمان الکال و موفهعلوم سیاسی استفاده زیادی شده است. 

محصول  از نظر الکال و موفه گفتمان زبان دارای وجه هستی شناختی است و گفتمان گفتمان می باشد.

تحلیل  نظریه گفتمان الکال و موفه و روش استفاده ازبا  این پژوهش سعی دارد بنابراینبندی است. مفصل

شکل گرفت؟ و چه عواملی باعث  در کشور گفتمان اعتدال چگونه :پاسخ دهدسئواالت اصلی  گفتمان به این

پژوهش   باشد.می شناسی گفتمان اعتدالبه طور کلی هدف این پژوهش آسیب گفتمان اعتدال شد؟افول 

به نحوه  ابتدا بخش دومدر آورده شده است.  تحلیل گفتماندر بخش اول  بخش است. دوحاضرشامل 

 .پردازدمی آن افولدالیل تزلزل و  در ادامه به گیری گفتمان اعتدال وشکل

 پژوهش پیشینه

های گیری و نیز رویکرد اعتدال در مسائل خارجی و یا داخلی پژوهشدر زمینه گفتمان اعتدال و نحوه شکل

 توان به موارد زیر اشاره کرد:مقاله نوشته شده است. ازجمله می در قالب کتاب و

                                                           
1 . Discourse 
2 . Articulation 
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گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران: مبانی گفتمانی دکتر حسن روحانی در سیاست »

به  1396عنوان کتابی است که توسط سید باقر قیاسیان و پرویز اسماعیلی و عبداهلل گیویان در سال  « خارجی

ارائه شده است. به اعتدال در فرهنگ ایرانی  هایو ریشه پیشینهمورد مقدمه کتاب در  ده است.چاپ رسی

رویکردی خردورزانه، فعاالنه و صبورانه برای جامعه به منظور دور شدن از ورطه افراط  طوری که اعتدال را

یازدهم و رویکرد  بخش گفتمان اعتدال در سیاست خارجی دولتکند. این کتاب از دو بیان میو تفریط 

در مجموع این کتاب به سیاست خارجی دولت  .تشکیل شده است اعتدال در سیاست خارجی دولت یازدهم

یازدهم تدبیر و امید و نوع نگاه دکتر حسن روحانی به سیاست خارجی و نوع رابطه ایران با کشورهای 

 (.1396کشورهای جهان پرداخته است )قیاسیان و دیگران،  همسایه و سایر 

ای است که توسط عنوان مقاله« های دو رئیس جمهور در سازمان مللتاریخی سخنرانی -تحلیل گفتمانی»

از روش به چاپ رسیده است، در این پژوهش نگارنده با استفاده  2018و دیگران در سال  عالمیمینو 

دو گفتمان  ای به بررسی و تحلیلها به روش اسنادی و کتابخانهری دادهآوتوصیفی و تحلیلی و جمع

پردازد نژاد و دکتر روحانی و اشتراکات و اختالفات این دو نوع گفتمان میهای دکتر احمدیسخنرانی

(Alemi and Other,2018).  

گیری که عمدتا به نحوه شکل ،استتحریر درآمده  رشته مورد گفتمان اعتدال به متعددی درمقاالت و آثاری  

و نیز رویکرد این گفتمان و دیدگاه های دکتر حسن روحانی در مسائل  های این گفتمانو توصیف ویژگی

 شناسی گفتمان اعتدالاما هیچکدام به طور اخص به بررسی آسیب اند.پرداخته مختلف داخلی و خارجی

  باشدمیجدید این اساس، موضوع پژوهش حاضر  اند. برنپرداخته

 : چهارچوب نظری و روش پژوهشتحلیل گفتمان-1

تحلیل گفتمان در زبان فارسی به سخن کاوی، تحلیل کالم و تحلیل گفتار ترجمه شده، در متون سیاسی، 

قرار دارد. این قرائت از گفتمان به مثابه یکی از « قدرت/ دانش»ای است که تمرکز آن مفهوم روش و نظریه

های مختلف علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ارتباطات و زبان در تحلیل قدرت برای حوزههای کیفی روش

توان به روش تحلیل الکال های این نظریه میترین روششناسی انتقادی تا کنون به کار رفته است. از کاربردی

 (. 271: 1394پردازد ) سمیعی و کیانی، اشاره کرد که به چگونگی کسب قدرت و حفظ آن می 1و موفه

 گفتمان -1-1

 و ها ازگزاره ایمجموعه» را گفتمان مشیرزاده،. گفتمان، اصطالحی است که مواجه با کثرت معانی است

 «شودمی مشخص هاگزاره این بروز و ظهور امکان و مشروعیت آن براساس که داندمی به هم پیوسته قضایای

 .(Moshirzadeh, 2007: 522) ای گفتمان شیوه»کنند:یورگنسن و فیلیپسن گفتمان را اینگونه تعریف می

وان دایک نیز  (.179: 1389)یورگنسن و فیلیپسن،« خاص برای سخن گفتن درباره جهان و فهم آن است

صورتی خاص از  گفتمان هم صورتی خاص از گفتمان زبان است و هم»گفتمان را اینگونه تعریف میکند: 

 :Van dijk, 1989) «گفتمان اجتماعی؛ گفتمان یک رویداد ارتباطی کامل در یک وضعیت اجتماعی است

شناختی مهم است؛ تنها از طریق ساخت زبانی است که صورت هستی در نظریه گفتمان، زبان به .(166

 (. Hansen,2006:16)یابدمیتی خاص یها و ساختارهای مادی معنا و هوها، دولتها، ابژهها، سویهپدیده

 نظریه گفتمان الکال و موفه -2-1

                                                           
1
Laclau and Mouffe 
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یندهای آشناسی سوسور به عرصه فهم فراز جمله نظریه پردازان گفتمان با گسترش مدل زبان هالکال و موف

آنها در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیسی  (.29: 1390)جهانگیری و فتاحی،اجتماعی و سیاسی پرداختند

)دهقانی فیروزآبادی و آیددانند که از عمل مفصل بندی به دست میای میگفتمان را کلیت ساختار شده

 است «1دال مرکزی»بندی گفتمانی  عنصر اساسی در هر مفصل(. عناصری که 90: 1393عطائی،

 فرو  خیمه  شود،  برداشته  اگر  که  است  خیمه  عمود  مثابه  به  مرکزی  دال (.9: 1391)روحانی،

ها به یک معنای کنند تا با کاهش چند معنایی دالبر این اساس گفتمان تالش می (. 54:1386)خلجی، ریزد می 

تثبیت شده، عناصر را به دقایق تبدیل نماید و تبدیل عناصر به دقیقه از طریق تثبیت نسبی معنا حول دال 

 فاقد که هستند هایینشانه ،شناور هایدال مقابل، در (.183: 1392گردد )الکال و موف،می مرکزی میسر

  (.47: 1395آجیلی و افشاریان، ) شوندمی ابهام و سردرگمی سبب و بوده مشخص معنای

از ها را که معانی احتمالی نشانه هالکال و موفحوزه گفتمانی یکی دیگر از مفاهیم تحلیل  گفتمان است.  

 ؛که عبارت است از (Laclau & Muffe, 1985: 111).نامندحوزه گفتمانگی میاند را، گفتمان طرد شده

اند، و از طرف ای از معانی اضافه و بالقوه در بیرون از منظومه گفتمانی خاص که توسط آن طرد شدهمحفظه

پیش از ورود به  2هتیک وق (.605: 1385)حقیقت، کنندیا میههای جدید مدیگر مواد خامی برای مفصل بندی

دال های شناوری  ،شود. عناصریک مفصل بندی گفتمانی، در حوزه گفتمانگی قرار دارد و عنصر نامیده می

اگر چه این طرد   ،اندهستند که هنوز ذیل یک گفتمان قرار نگرفته و در واقع از گفتمان مورد نظر طرد شده

 (  Phillips, 2002: 24) Jorgensen andشدن موقت است

ایجاد روابط تضادآمیز و تأسیس . است هدارای جایگاه محوری در نظریه الکال و موف 3مفهوم خصومت

های گفتمانی و عامالن و کارگزاران اجتماعی است. تجربه مرزهای سیاسی محور تثبیت در صورت بندی

 ،نمایند کهگفتمان به این دلیل رخ میها در نظریه ای بر احتمال پیدایش هویت است. ضدیتضدیت طلیعه

 (.56: 1382اکتساب یک هویت کامل و اثباتی برای کارگزاران و گروههای اجتماعی ناممکن است )فیرحی،

که از آن با نام منطق تفاوت یاد  کند غیریت ما را به مفهومی دیگر نیز رهنمون می ه،و موف الکالدر نظریه 

های میان نیروهای متکثر بودن جامعه اشاره دارد و بر تمایزها و تفاوتشود.  منطق تفاوت، به ویژگی می

، منطق 4منطق یا زنجیره هم ارزی اما .شودکند. در اینجا خصومت و غیریت برجسته میاجتماعی تاکید می

 (. De-vos,2003:165) ساده سازی فضای سیاسی است 

 قدرت، از هموف و الکال تعریف. است قدرت موفه، و الکال گفتمان نظریه در کلیدی مفاهیم از دیگر یکی

 که داندمی جامعه سراسر در پراکنده رگهاییمو مثابه به را قدرت فوکو .است قدرت ازفوکو  تعریف وامدار

-می قرار خویش تاثیر تحت را حیات کل و هاسوژه جامعه، قدرت. دنگردنمی واقع حزبی یا گروه دست در

 منازعات در بنابراین،. کرد تصور قدرت از فارغ ایجامعه تواننمی گاه هیچ. کندمی معنادار را آن و دهد

 البته. باشد داشته خود کردن هژمونیک برای بیشتری قدرت که رسدمی پیروزی به گفتمانی اجتماعی، سیاسی

 نظام راندن حاشیه به و خود معنایی نظام کردن برجسته در گفتمان یک توانایی میزان از برخاسته قدرت این

 قدرت .باشد هم سازنده و مولد تواندمی بلکه نیست، مخرب تنها نه آنها نگاه از قدرت. است رقیب معنایی

 قدرت ه،موف و الکال نظر بنایراین از (.105: 1390مقدمی،)نماید  سکونت قابل ما برای و منظم را جامعه

                                                           
1
 .Nodel Point 

2
 . Moments 

3
 . Antagonism 

4
 . Equivalence 
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کند. قدرت می نفی را آن هرآنچه برابر در تعریف این تحمیل و کردن، تعریف قدرت» :از است عبارت

 «ها و هر آنچه بر طبق نظریه الکال و موفه تأثیراتی در جهان مادی دارد.عبارت است از جعل یا ساختن سمبل

 .(48: 1396)نش،

هژمونی شکلی از اعمال  هبرای الکال و موفباشد یکی دیگر از مفاهیم نظریه الکال و موفه می 1هژمونی 

است؛ اما این اعمال هژمونیک همیشگی  عمل هژمونیک معطوف به ایجاد اجماع و عقل سلیم گفتمانی است.

برای  2از مفهوم از جاشدگی هشوند. الکال و موفنیستند و همواره از سوی گفتمان های رقیب تهدید می

ازجاشدگی کنند. استفاده می آنتوضیح لحظه به چالش کشیده شدن هژمونی گفتمان حاکم و ظهور بحران در 

دلیل ناتوانی آن در هویت دهی به نیروهای اجتماعی و گفتمان حاکم به  دارد که هژمونی به موقعیتی اشاره

 . (Laclau, 1990: 42-44 ) ست معنادارکردن پدیده های اجتماعی با چالش مواجه شده ا

 گفتمان سازعوامل هژمونیک -2 -1 

یند درک و تحلیل کنند. برای این آرا به صورت یک فر کنند تا ساخت هژمونیکتالش می هالکال و موف

(. 26: 1393،ئیو عطا )دهقانی فیروزآبادی گیرندو تصویر اجتماعی بهره میمنظور، آنها از دو مفهوم اسطوره 

های حاکم بر نظام اجتماعی هستند، به دنبال رهایی از های گفتمانقراریها محصول بیاز آنجا که اسطوره

اسطوره تنها تقاضاهای یک گروه یا طبقه خاص از جامعه  .و خلق یک عینیت اجتماعی جدیدند قراریاین بی

بنابراین اسطوره باید به تصور اجتماعی بدل  ،کنند و این برای هژمونیک شدن کافی نیسترا نمایندگی می

کنند. در ایندگی میهای گوناگون جامعه را نمشود. تصور اجتماعی بر خالف اسطوره، همگانی است و بخش

واقع، تصور اجتماعی فضای آرمانی خلق شده توسط یک اسطوره است که در میان افراد جامعه به شکلی 

 هبر پایه نظریه الکال و موف بطور خالصه (.353: 1388فراگیر عمومیت یافته است )کسرایی و پوزش شیرازی،

اند چهار عامل برای موفقیت یک گفتمان در کسب موقعیت هژمونیک ضرورت دارد. این چهار عامل عبارت

 .5سازی، طرد و برجسته4، اعتبار3از عامالن سیاسی، دسترسی

 عامالن سیاسی -1 -2 -1

این  ،سوژه در شرایط خاص از نوعى استقالل و اختیار برخوردار است. به نظر الکال ،هدر نظریه الکال و موف

به  .(Laclau, 1990: 69) کند کارگزار در علوم اجتماعى کمک مى -مفهوم به حل مشکل دیرین ساختار 

ران در آنها شوند و همواره نوعى تزلزل و بح گاه تثبیت نمى ها و ساختارها هیچ که گفتمان از آنجاالکال گفته 

وضعیت از جاشدگی که نتیجه تزلزل گفتمان حاکم  و ناتوانی آن در هویت دهی به عامالن اجتماعی وجود 

و با ضعیت است که افراد عاملیت یافته است. در این و های آفرینندههاست، لحظه عاملیت و ظهور سوژ

  (.32: 1383زاده،نیکنند)حسیگزینش گفتمانی ویژه، در باز سازی امر اجتماعی دخالت می

 دسترسی -2-2-1 

دهد، قابلیت دسترسی آن هایی که امکان هژمونیک شدن را در اختیار یک گفتمان قرار مییکی از قابلیت

بتواند خود را به  نظمیاست. قابلیت دسترسی به معنای آن است که یک گفتمان در شرایط آشفتگی و بی

برای تبدیل  . (Ghajari & Nazari, 2013:78) در دسترس مردم قرار دهد ،عنوان ارمغان آور نظم جدید

یک اسطوره به تصور اجتماعی عالوه بر نیاز به خلق فضای استعاری، وجود دو شرط دیگر نیز ضروری 

                                                           
1
. Hegemony  

2
 .Dislocation 

3
 . Availabibity 

4
 . Credibilty 

5
 . Field of discursivity 
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جنبه دارد: اول اینکه ادبیات و مفاهیم آن  بلیت دسترسی اشاره کرد که خود دوقا است: نخست باید به مفهوم

اینکه آن گفتمان در دوم ن ساده و همه فهم باشد یا دست کم به زبان ساده و همه فهم بیان شود، گفتما

شرایطی در دسترس افکار عمومی قرار گیرد که هیچ گفتمان دیگری به عنوان رقیب و بدیل به شکل 

  (.356: 1388)کسرایی و پوزش شیرازی،هژمونیک در عرصه رقابت حضور نداشته باشد 

 اعتبار -3-2-1

قابلیت اعتبار یعنی سازگاری اصول پیشنهادی گفتمان با اصول بنیادین جامعه است. همواره در تمام جوامع 

اصول عامی وجود دارد که مورد پذیرش اکثریت هستند. به عنوان نمونه، مذهب در ایران همواره یک اصل 

یش گرفته اند، اعتبار خود را از دست داده هایی که ضدیت با مذهب را در پعام و معیار اعتبار بوده و گفتمان

 (. 38، 1386و از جانب مردم طرد شده اند) حسینی زاده، 

 

 طرد و برجسته سازی -4-2-1

طرد و ، مهفوم طرد و برجسته سازی است. یکی دیگر از عواملی که در هژمونیک شدن گفتمان مؤثر است

در واقع  .شودده میبه حاشیه ران« آنها»برجسته شده و « ما»که به وسیله آن سازی مکانیسمی است برجسته

ها نیز با استفاده از مکانیسم طرد و برجسته سازی شکل سازی و غیریتهای گفتمانی به واسطه غیریتهویت

 (.122: 1384گیرند)سلطانی،می

 گفتمان به مثابه روش -3-1

های روشی نظریه گفتمان سخن ان از جنبهتواز آنجا که ارتباط زیادی بین نظریه و روش وجود دارد می 

تواند با ویژگیهای خاص خود، محققان علوم اجتماعی را در سامان گفت. در واقع گفتمان روشی است که می

ای برای گفتمان به مثابه ها با این رهیافت یاری نماید. در مجموع روش گام به گام و پنج مرحلهدادن پژوهش

ی فضای تخاصم، تعیین زمان و مکان، منازعات معنایی و تحوالت اجتماعی، روش ارائه شده است. شناشای

بطور خالصه  (.625: 1385)حقیقت،معنا و متن در تحلیل گفتمان و ارتباط متن و معنا با کردارهای اجتماعی 

گیری از روش تحلیل گفتمان در هر تحقیقی، بایستی عناصری همچون قدرت، مفصل بندی، برای بهره

 (.65: 1393ضدیت، دگرسازی و ایدولوژی را مورد توجه قرار داد )حسنی فر و امیری،هویت، 

 گیری گفتمان اعتدالو چگونگی شکل بحث و بررسی-2

 ،مداری با استفاده از عناصر و مفاهیمی همچون عدالت، انقالبی و مردمی بودن، والیت گفتمان عدالت محور

به گفتمان در دهه چهارم انقالب ... توانست خود را ارستیزی ونفی سلطه و استکب اصالح ساختارهای جهانی،

بر خالف گفتمان های سازندگی و اصالحات که بر  این گفتمانغالب در عرصه سیاسی کشور تبدیل کند.

سازی مفهوم استکبار ستیزی و نفی سلطه به پرونده با برجسته کردندتاکید می زداییگرایی و تنشچند جانبه

 مذاکرات طوالنی و فرسایشی با قدرتهای جهانی جهت حل و فصل این مناقشه را آغاز کرد.ای ورود و هسته

الملل ایجاد شده و خود را نظام سلطه بعد از جنگ جهانی دوم در مناسبات بیناز نظر محمود احمدی نژاد 

برخی قدرتهای بزرگ همچنان رفتار  »گوید:چنانچه می ها تحمیل کرده است.برسایر کشورها و ملت

پیروزمندان در جنگ جهانی را دارند و سایر دولتها و ملتها، حتی آنان که در جنگ هیچ مشارکت و دخالتی 

ها را تحقیر و از آورند و از موضع ارباب و رعیتی، ملتاند را شکست خوردگان جنگ به حساب مینداشته

المللی حقوق برتر قائلند و در برابر هیچ سازمان و مرجع بین برای خودشان د.کننآنان باج خواهی می
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باعث گردید  ،آمیز کشورهای قدرتمند جهانههمین رفتار سلط  (34: 1389)احمدی نژاد، .«پاسخگو نیستند

چنانچه  و خواهان اصالح آنها باشد.المللی داشته سازمانهای بینبه نسبت ای محمود احمدی نژاد نگاه بدبینانه

ها وکارهای موجود فاقد ظرفیت و توانمندی الزم برای حل مشکالت، رفع چالش ها و سازسازمان»گوید: می

 (simbar and Other,2010:22)«و تنظیم عادالنه مناسبات و برقراری صلح و برادری و امنیت هستند. 

طور شفاف، عادالنه و دموکراتیک المللی و به ها  نتواند به نمایندگی از کل جامعه بینتا وقتی که این نهاد:»

توان انتظار داشت که اقدام کند، نه مشروع خواهد بود و نه کارآمد. تا زمانی این ساختار اصالح نشود، نمی

اصالحات جدی در ساختار  هعدالتی، ظلم و زورگویی در جهان ریشه کن شود و یا گسترش نیابد. امروزبی

بیان این سخنان   .((Tavana and other,2014:65«.رد نیاز استشورای امنیت بیش از هر زمان دیگری مو

شعارزدگی گرا ، از سوی  رئیس دولت عدالت محور باعث گردید رقباء و مخالفین این اظهارات را غیر واقع

 خالف منافع ملی عنوان کنند.در سیاست خارجی  و 

ای و عدم اعتماد و ای هستهدر برنامهبه طور کلی ایستادگی ایران بر اصول  و اصرار بر حق مسلم خود  

های جهانی بر علیه ایران شد. و های جهانی باعث اجماع  قدرتهای  قدرتخواهیمقاومت در برابر زیاده

های متعددی توسط سازمان ملل قطعنامه و ها علیه ایران اعمال گردیدهای سنگینی از طرف این قدرتتحریم

ثباتی بازار، تورم، گرانی، کمبود کاال و خدمات، سردرگمی و ضعف یببرای تحریم ایران صادرگردید. 

های و انتقاد مخالفین، که سیاست ها و برنامه ها،اثرات مخرب تحریم سازیو خنثی در نحوه کنترل مسئولین

و کاهش اعتبار این باعث نارضایتی بخش وسیعی از جامعه ، دولت را همراه با افراط و تفریط می دانستند

فضای سیاسی کشور بصورت بسیار گسترده تحت  1392در آستانه انتخابات سال  . بنابراینتمان گردیدگف

داشت. مضاف بر اینکه این گفتمان در قرار  5+1ای ایران با گروه تاثیر سیاست خارجی و  مذکرات هسته

. در چنین گردیده بودبا انتفادهای شدیدی مواجهه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی  دیگری مانند مسائلمسائل 

 زمینه برای ظهور سوژه سیاسی جدید فراهم گردید. یفضای

 عاملیت و سوژه سیاسی گفتمان جدید -1-2

وجود دارد و زمانی که یک گفتمان دچار ها گفتمانهمواره نوعی تزلزل و بحران در چنانچه که گفته شد 

-امکان ظهور سوژه سیاسی فراهم میتواند به عامالن اجتماعی هویت بدهد، شود و نمیتزلزل می

بنابراین عامل سیاسی، کنشگر فردی و اجتماعی است که در موقیعت از جدا  (.158: 1389حقیقت،شود)

ها و اعمال او در تغییرات گفتمانی تاثیر گذار زند و کنشدست به کنش و عمل می هاگفتمان شدگی

محور  -زمانی که گفتمان اصولگرای عدالت اساس (. برهمین112: 1393است)دهقانی فیروزآبادی و عطائی،

دهی به عامالن  و امکان هویت گردیدفروپاشی  دچاربندی آن و نظام معنائی و مفصلمواجهه شد  چالش با

جدید در فضای سیاسی و اجتماعی  و عاملیت سیاسی ه سیاسیژدر قالب سوو  سیاسی خود را از دست داد

در مجموع  سیاسی با استقبال مواجهه گردید. هایو جریان که از طرف اشخاص و گروهها ،ایران ظهور کرد

 گفتمان نقش موثری داشتند: گیریشکل عاملین سیاسی زیر در

 نفوذهای ذینخبگان سیاسی و شخصیت -1-1-2

حکومتی ها و مناصب مختلف از اوایل انقالب سمت عضو جامعه روحانیت مبارز تهران، حسن روحانی 

همچون نمایندگی مجلس شواری اسالمی، نائب رئیس مجلس شورای اسالمی، نماینده رهبری در شواری 

ای در دولت خاتمی را برعهده عالی امنیت ملی و مسئول مذاکرات هسته رایعالی امنیت ملی و دبیر شو

نفوذ و  شخصیت با حمایتکه با داشته است. بنابراین فردی شناخته شده در عرصه سیاسی ایران بود، 

سابقه  که چراهای اولیه گفتمان را تشکیل دهد. توانست هسته  گذاری همچون اکبر هاشمی رفسنجانیتاثیری
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. هاشمی رفسنجانی اعتدال را مرام و سیاست ورزی گرددبر می سازندگیگرایی به دولت اعتدال و اعتدال

 کرداتالف وقت است اظهار نارضایتی میهای سیاسی که باعث ها و تنشمقبول دانسته، از کشمکش

گردید چنانچه در این  1392در سال  همین نگاه باعث حمایت ایشان از گفتمان اعتدال(. 91: 1394)پروانه،

شود و نه  گرایی اسالمی نه اسالم فراموش می گرایی اسالمی است. در واقع مقصد اعتدال، واقع :»گویدباره می

تر. جامعه ایران به  بینانه هم واقع وشوند  تر می های ما هم اسالمی انایی اسالمی آرمگر ها. در مسیر واقع آرمان

در دو سوی جریانات سیاسی باقی  خواهد کرد. همواره افرادی تندرومرور زمان به سمت اعتدال حرکت 

 ها کاسته خواهد شد تا عده قلیلی که خود را تنها خواهند ماند ولی به مرور زمان از تعداد آن

های بانفوذی از دیگر شخصیت سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری  .(19/05/2139هاشمی،«)د.بینن می

گفتمان اعتدال  گیریکلشبه عنوان عامالن سیاسی نقش موثری در به حاشیه راندن گفتمان رقیب و  بودند که

 .اندداشته

  های سیاسیجریان -2-1-2

های سیاسی اعتدال و توسعه، حزب کارگزاران سازندگی و جریانجریان های سیاسی همچون حزب 

 عوامل از رو گرایان میانهو اصولطلبان( گیری آقای عارف کاندیداهای اصالحطلب )بعد از کنارهاصالح

 گیری گفتمان اعتدال نقش موثری داشتند.موثری بودند که در شکل

اگر مشکالت  » ن این مطلب که:اموقعیت و جایگاه خود و بیسابقه و توجه به  با روحانی توانست ،در مجموع

به عنوان سوژه سیاسی جدید در عرصه سیاسی کشور ظهور «. شدمراه حل نداشت هرگز کاندید نمی کشور

گفتمان مسلط و نقاط ضعف آن، رقباء و مخالفین گفتمان مسلط اعم از  یهادامن زدن به تنش نماید و با

تا زمینه را برای  چهره های سرشناس و گروههای سیاسی و مخالف وضع موجود را به دور خود جمع نماید

 نماید. گیری گفتمان اعتدال فراهممفصل بندی جدید و شکل

 اعتدال بندی گفتمانمفصل -2-2

رسد، ولی ریشه اصلی آن را بایستی در آثار افالطون آثار ارسطو به کمال خود می مبحث اعتدال گر چه در

گوید ما همیشه باید سعی کنیم حد وسط و اعتدال را کند و میجست. ارسطو که قاعده اعتدال را مطرح می

وسط  حد ،فضیلت از لحاظ ماهیت و تعریف» کند:انتخاب کنیم. وی قاعده اعتدال خود را چنین تعریف می

به طور کلی اعتدال به دو صورت سلبی و ایجابی تعریف می شود. در معنای (. 134: 1393)اترک،« است

 سلبی، اعتدال به معنای نفی افراط و تفریط و پرهیز از این دو حد می باشد.

یاست جمهوری با ورود حسن روحانی به انتخاب رکه  دهداعتدال عنصر مرکزی گفتمان جدید را تشکیل می

وی بر این عقیده بود که برای حل مشکالت کشور  وارد ادبیات سیاسی کشورگردید.این مفهوم  1392سال 

های مختلف داخلی و خارجی بایستی در مسیر و خط اعتدال و به دور از افراط و تفریط حرکت در زمینه

ما هم   امعهاعتدال است. ج  و  س عدلتفکر اسالمی و شیعی بر اسا »گوید:در مورد اعتدال می چنانچه کرد.

اعتدال بیشتر آشنا شود، زیرا اعتدال هم روش و هم راه است، اعتدال هم مسیر و هم باید با مفهوم عدل و

انتخابات  قبل و بعد از ب تاکید روحانی بر روی مفهوم  اعتدالبدین ترتی .(24/06/92)روحانی،.«مقصد است

جدید تبدیل گفتمان دال مرکزی و یا  اصلیبه عنصر که این واژه  باعث گردید 1392ریاست جمهوری سال 

 .شود

برای تعیین دال های گاه گفتمان اعتدال یا گره دال مرکزیپس از تعیین مفهوم اعتدال به عنوان روحانی 

اعتدال بدون عقالنیت، فاصله گرفتن است. شعار، بدون علم گرایی و استفاده از » گویدمیشناور این گفتمان 
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تجربه بشری، بدون تحول گرایی در کنار ثبات و آرامش، بدون آرمان گرایی در کنار واقع گرایی و بدون 

جمع با  روحانی در مجموع (.1392تیر 12)روحانی، « اخالق و آداب و سعه صدر و آزادی امکان پذیر نیست

گرایی، عقالنیت و گرایی، قانونهمچون مردم ساالری و آزادی، حقوق شهروندی، اخالق عناصری کردن

اقدام به حوال دال مرکزی  ،گرایی واقع بین و تعامل سازندهساالری، اسالم رحمانی، نفی افراط، آرمانشایسته

 شکل زیر: کرد.مفصل بندی گفتمان اعتدال 

 

 
 

 و دگرسازی سازیغیریت -3-2

جریان و بستری است که دارای زمینه اجتماعی خاص خود است. اظهارات و مطالب بیان شده،   ،گفتمان

این نکته بستگی  هکلمات و عبارات مورد استفاده و معانی آنها جملگی ب ،قضایای مطرح شده گزاره ها و

صورت گرفته اند)اشرف ی یا کسی یزدارند که توسط چه کسی، کی ، کجا و چگونه، له یا علیه چ

 . درتوان به این موضوع پی بردهای روحانی، میبا توجه به متن گفتارها و سخنرانی (.136: 1387نظری،

 1392تا  1384کسانی که از سال   ایشان .دنشوگرایی بیان میافراط موضوع مجموع این گفتارها حول

من » گوید:برد و مینام میها افراطیتحت عنوان  را حامیان آنها و انددر دست داشتهمدیریت اداره کشور را 

طلب است مشکلی ندارم. من با افراطیون مشکل دارم و  ان اصولگرا و اصالحمشها که اس با کار کردن با جناح

به خاطر همین آمدم تا خط اعتدال را جایگزین خط افراط  .ای ندارم با آنها که در خط اعتدال نیستند میانه

(. بدین ترتیب 13/03/1392)روحانی،  .«آفرین بوده است کنم چرا که خط افراط همیشه برای ما مشکل

 رو و معتدلمیانهاصولگرا،  اصالح طلب، هایکند، گروهروحانی با کشیدن خط اعتدال اقدام به مرزبندی می

و  های تندرو و در مقابل افراد و گروه ،کندخود تعریف می« مای» رار داده و آنها راق را در دایره خودی

اگر کسانی  »گوید: و می دهد قرار می را خارج از دایره خود آنهارا در مقابل خود قرار داده و افراطی 

به این ترتیب .  (02/03/1392) روحانی، .«خواهند راه هشت سال گذشته ادامه یابد، به من رای ندهند می

ها هسستند سعی در کامل نمودن هویت گفتمان اعتدال دارد، به این سازی که همان افراطیروحانی با غریت

 .که شرایط وجودی یک گفتمان وابسته به دیگری استدلیل 

 سازیطرد و برجسته -4-2

مسلط را همچون  ضعف گفتمانتا نقاط  کردتالش  ،سازیبرجسته در ادامه روحانی طی فرایند طرد و

تاکید بر نقاط قوت خود همچون  با برجسته و ار ...و  تحریم، انزوای جهانی، کاهش ارزش پول ملی
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قانونگرایی، شایسته شاالری، عقالنیت، تعامل سازنده و ... زمینه الزم برای از جدا شدگی گفتمان مسلط را 

دسترستی  در سطح جامعه ت کشور معرفی کند تامشکال حاللو با استفاده از نماد کلید خود را . فراهم نماید

-شکل حل مشکالت کشور و توان پاسخگوی به تقاضاهای مردم را بدست آورد و زمینه و اعتبار الزم  برای

 .فراهم آوردگفتمان مسلط را  بجای آن یجایگزین و اعتدال گیری گفتمان

 دالیل عدم هزمون شدن گفتمان اعتدال -3

همچون تعامل سازنده به جهان، لغو  هاییبا تاکید بر نشانه گیری خوددر ابتدای شکل اگر چه گفتمان اعتدال

ها و عملکرد دولت در اما در ادامه سیاست ،توانست بر گفتمان مسلط پیروز شود ،ها و رونق اقتصادیتحریم

پایبند  چوندر سیاست خارجی مسائلی هم .زمینه ضعف این گفتمان را فراهم کرد ،مسائل خارجی و داخلی

اضافه ها و تحریم خروج یک طرفه آمریکا از برجام و برگشت به برجام، به خصوص نبودن کشورهای غربی

های قبلی و در مسائل داخلی شرایط سخت اقتصادی بطوری که به تحریمهای شدیدتر جدید تحریمشدن 

مشخص در دولت برای رفع عدم انسجام و  برنامه ضعف مدیریت،  .معشیت مردم دچار آسیب جدی گردید

 ،از دولت حامیهای کاهش حمایت گروه ها،ضعف در کنترل و خنثی سازی تحریم ،مشکالت اقتصادی

و  گفتمان اعتدالکه فاصله بین فضای آرمانی  باعث گردید از عواملی بود که دولت، علیه انتفادهای مخالفین

 در سطح جامعه و کشور از دست بدهد را ار خوداعتببه طوری که  ،فضای اجتماعی موجود افزایش پیدا کند

شورای اسالمی در اسفند ماه  یازدهم مجلس دوره انتخابات چنانچه در. و زمینه افول این گفتمان فراهم شود

تا  قرار گرفت رقبای دولتدست  دراکثریت مجلس  عالوه بر کاهش مشارکت مردم در انتخابات، 1398

تر نماید. در ادامه دالیل تزلزل و عدم هژمون شدن گفتمان اعتدال رشرایط تزلزل گفتمان اعتدال را هموا

 بررسی خواهد شد.

 عدم ایجاد زنجیره هم ارزی -3-1

هایی در کنار یکدیگر است که به طور طبیعی در کنار هم قرار ندارد. براساس بندی قراردادن پدیدهمفصل

تلفیقی از عناصری که با قرار گرفتن در مجموعه جدید،  ؛از الکال مفصل بندی عبارت استنظریه گفتمان 

بندی میان عناصر ای که از طریق مفصلیابند. از این رو، هویت یک گفتمان، براثر رابطههویتی تازه می

سوژه سیاسی به عنوان روحانی  (.98: 1390گیرد )مقدمی،آید)هویت ارتباطی(، شکل میگوناگون پدید می

جدید در شرایط تزلزل گفتمان رقیب با حمایت اشخاص و چهرهای سرشناسی همچون اکبر هاشمی 

رفسنجانی، سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری به همراه گروههای و جناج های مختلفی همچون 

میان گروهای  حزب کارگزان سازندگی، گروهی اصالح طلب و اصولگرا، اقدام به ایجاد جریانی جدید از

و متضاد  اقتصادی مختلف ،فرهنگی وهایی با دیدگاهای سیاسی، اجتماعیسیاسی فوق نمود. گروهها و جناج

 .گرددگیری آنها به اوایل انقالب اسالمی بر میکه ریشه شکل

و  هاهای سیاسی متعددی  با ایدئولوژیاحزاب و گروه 57بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی در بهمن 

باشند. های سیاسی متفاوت در  فضای سیاسی ایران ظاهر شدند که در چهار گروه قابل تقسیم بندی مینظریه

های هوادار سوسیالیسم، احزاب و گروههای سکوالر و لیبرال متعلق به طبقه متوسط جدید، احزاب و گروه

، احزاب غیرلیبرال و اسالمگرای های اسالمگرای رادیکال مربوط به طبقه روشنفکران و تحصیلکردگانگروه

-در این میان گروه(. 42: 1392گرای مذهبی )پناهی و امینی، های راستمتعلق به روحانیت سیاسی یا گروه

در  ندگذار و اطاعت و حمایت از رهبری نهضت توانستهای مذهبی  با دارا بودن گستره وسیعی از افراد تأثیر

: 1389زاده،)بهروز لک و صفایی ارترین گروه سیاسی حضور یابدگذعرصه سیاسی کشور به عنوان تأثیر
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و پایگاه اجتماعی وسیع در سطح جامعه  با داشتن کادر رهبری قوی، در مجموع گروههای مذهبی(. 135

به پیروزی برسند.  گروههای مخالف خود نیروهای انقالب، در برابر بسیج و سازماندهیتوانستند از طریق 

در برابر دشمنی شکل داده بودند که خصلتی سکوالر و غیر اسالمی داشت. از این رو،  آنها هویت خود را

ای شکل گرفت که در نقطه مقابل سکوالریسم بود. در نتیجه نظام معنایی نیروهای مذهبی نظام آن به گونه

 (.647: 1385)حقیقت،های والیت، روحانیت و فقه شکل گرفت بندی دالحول دال اسالمیت و با مفصل

داد که بالفاصله بعد از پیروزی انقالب ترین گروههای مذهبی را تشکیل میجامعه روحانیت مبارز اصلی

اسالمی تعدادی از بزرگان آن  با مشورت امام خمینی )ره( حزب جمهوری اسالمی را به منظور حفظ و 

با گذشت زمان، اعضاء و کادر این پاسداری از انقالب و مبارزه با استبداد و ضد انقالب راه انداختند. اما 

حزب دچار اختالف شدند. ابتدا در قالب دو طیف طرفدارن اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی در مقابل هم قرار 

گرفتند و در ادامه اختالفات به بحث والیت مطلقه فقیه و اختیارات رهبری کشیده شد و زمینه توقف فعالیت 

ن حزب دامنه اختالفات به دورن جامعه روحانیت مبارز کشیده شد و در این حزب را فراهم کرد. با توقف ای

نتیجه دچار انشعاب گردید و تشکل جدیدی به نام مجمع روحانیون مبارز تهران پا به عرصه سیاسی کشور 

 . که رقابت با جامعه روحانیت مبارز را آغاز کرد. (48-51: 1392بنی ومظفری،)سلیمیگذاشت 

 پنجم چهارم، مجلس اکثریت توانست تهران مبارز روحانیت جامعه رهبری به سنتی سترا به مشهور جریان

این نیروی سیاسی  .باشد داشته کشور اجرایی هایمدیریت دیگر و انقالب از های بعدکابینه در مهمی سهم و

شناسی سیاسی به های جامعه بندیکرد که در طبقهبه طور تاریخی در اتحادی راهبردی با بازار فعالیت می

)کوالئی و ها برگرفته از فقه سنتی شیعه بود طبقه متوسط قدیم تعلق دارد، شعارهای سیاسی و اقتصادی آن

ها و اصول (. اعتقاد به جامعیت اسالم و نفی سکوالریسم، تالش برای تحقق ارزش415: 1394مزارعی، 

و استکبار، دفاع و تبعیت از مرجعیت تقلید شیعه و اسالمی در جامعه، پیشگامی در مبارزه با استبداد، استعمار 

های والیت مطلقه )عام( فقیه، مبتنی بودن مواضع سیاسی بر مبنای دینی و استنباطات شرعی  از جمله ویژگی

حمایت جامعه روحانیت مبارز از ابتدای دهه هشتاد  با .(264: 1391بنی ومظفری،باشد )سلیمیاین جریان می

گرا  شکل گرفتند که توانستند در مجلس هفتم، هشتم و نهم اکثریت مجلس را بدست گروههای اصول

ریاست  از حامیان حسن روحانی در انتخابات اصولگرایان میانه رو ، بعضی ازاین گروهها در بین .بگیرند

 بودند. 1392سال  جمهوری

 اعتدال بود. این مجمع یک گیری گفتماناز گروههای حامی دکتر روحانی در شکل مجمع روحانیون مبارز

اعالم  1367 دینردر آستانه سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در فرو که است،تشکل روحانی 

بحث بر سر لیست نامزدهای جامعه روحانیت مبارز در شورای مرکزی، اختالف بین دو  موجودیت کرد و 

را فراهم کرد. این انشعاب با نظر مساعد و تایید  گرایش این جامعه را به اوج رساند و زمینه انشعاب در آن

به  )ره(های امام خمینیاندیشهتبیین  وحدت دین و سیاست و نفی سکوالریسم، امام خمینی صورت گرفت.

ویژه درباره اسالم ناب محمدی و طرد اسالم آمریکایی، اسالم نوگرا، روشنفکری دینی و مبارزه با تحجر، 

عدالت خواهی و اصالح طلبی،  و نظام جمهوری اسالمی ایران، حاکمیت ولی فقیه،دفاع از انقالب اسالمی 

حمایت از محرومان و مستضعفان، استکبار ستیزی و مبارزه با صهیونیسم از مهمترین مبانی فکری مجمع 

  .(278: 1392بنی ومظفری،)سلیمی باشدروحانیون مبارز می

روی کار آمد، گفتمان چپ ارزشمدار بود. که بیشتر اعضاء آنرا  این مجمعین گفتمانی که از در درون تنخس

حقانیت اسالم، والیت فقیه و » های این گفتمان را باید حولدانند. نشانهمجمع روحانیون مبارز تشکیل می

بازتولید ثروث و دارایی ها، اقتصاد دولتی، مردم گرایی،  حاکمیت فقه و اصالت روحانیت، عدالت اجتماعی،
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و ایثار، امت واحده، استکبار ستیزی و غرب ستیزی و آمریکا ستیزی و حمایت از مستضعفین و  شهادت

فلسطین بد بینی به سازمان های جهانی و نگاه به شرق جست. که در این میان میتوان والیت فقیه و عدالت 

راست محافظه ی و یا دگر خود را جریان راست سنتاجتماعی را دال مرکزی این گفتمان یاد کرد. این گفتمان 

  (.174: 1397دانست)خرمشاد و جمالی،کار می

از دیگر حامیان  روحانی بودند که در اواخر دهه هفتاد با ریاست جمهوری سید طلب گروههای اصالح 

گفتمان اصالحات را شکل دادند. گفتمان  ،در ایران مجمع روحانیون مبارزیکی از اعضاء  محمد خاتمی

عقالنیت، مردم دال مرکزی و عناصر دیگری همچون  اصالحات با  قرار دادن  نشانه توسعه سیاسی به عنوان

ساالری ، آزادی بیان، شایسته ساالری، تساهل و مدارا، تنش زدایی و ... اقدام به مفصل بندی جدیدی نمود، 

 ختار و هویت نو سعی در هژمون کردن خود در کشور داشتند. و با تشکیل احزاب جدید با سا

های حامی حسن روحانی است. گفتمان سازندگی محصول این حزب در از دیگر گروهحزب سازندگی 

تعدیل و توسعه اقتصاد محور، دال مرکزی را  در این گفتمان ،دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی است 

 در گرایی. اعتدالها بودعنصراعتدال یکی از این دالمحور آن ثبیت گردید. ها بر دال داد و سایرتشکیل می

دولت سازندگی و به ویژه رئیس آن، در مسائلی همچون ترکیب متوازن کابینه و سهم تقریبا مساوی از  رویه

الگوی زدایی در حوزه سیاست، گرایی بنیان تنش. اعتدالکندپیدا میهر دو جریان اصلی چپ و راست  نمود 

: 1394گرایی در سیره و نظر رئیس دولت سازندگی بوده است )پروانه،تعدیل در حوزه اقتصاد و مصلحت

مدیریت، علم محور،  های جنگ،های دیگری چون سازندگی، بازسازی ویرانیدر کنار این نشانه، نشانه(. 91

و  اندیشی، جامعه مدنی رواداری، مصلحت خصوصی سازی، بهره گیری از نیروهای متخصص و تکنوکرات،

خورد. در این میان دگر گفتمان بندی این گفتمان به چشم میگرایی در مفصلقوانین جهانی و چند جانبه

-راست اسالمی مدرن را گفتمان چپ اسالمی، راست سنتی و گروههای رادیکال راست و چپ سامان می

 (.175: 1397دادند)خرمشاد و جمالی،

اعتدال  :»گویدچنانچه روحانی در این رابطه می ،دنشواعتدال طیف وسیعی را شامل میطرفداران در مجموع  

شود تا هنجارها، رفتارها و اعمال ادامه دارد. از مسائل اقتصادی و طیف بسیار وسیعی دارد از باورها آغاز می

ها از این که گفتمان با توجه به (.08/04/92روحانی، .«) سیاسی شروع می شود تا مسائل اجتماعی و فرهنگی

برند و به نوعی وحدت و انسجام های موجود در میان عناصر را از بین میطریق زنجیره هم ارزی، تفاوت

دهند و در های متفاوت و معناهای رقیب را از دست میکنند. در این معنا، عناصر خصلتمیان آنها کمک می

ابراین، منطق هم ارزی شرط وجودی هر صورت بندی نو شود. بنکند، منحل میمعنایی که گفتمان ایجاد می

ها کاهش می یابد و آنان را در است. چرا که در نتیجه این فرایند تمایزات از طریق مفصل بندی میان دال

از بایست روحانی به عنوان سوژه سیاسی جدید ابتدا میحسن  (.102: 1390کند. )مقدمی،برابر غیرمنسجم می

 که طیف بسیار وسیعی از جناح راست سنتی حامیان سیاسی خودطریق زنجیره هم ارزی تفاوت موجود بین 

مختلف که از ابتدای دهه شصت بصورت  تا جناح چپ سنتی با دیدگاهها و نظریات متفاوت و و میانه رو

در آنها ایجاد نماید و  حداقل برساند و نوعی انسجام و وحدت ا بهر در حال رقابت بودند مکرر با یکدیگر

و این امر زمانی اتفاق رخ  تعریف نماید و منسجم برای آنها هویت تازه و نو ،بندی جدیددر قالب مفصل

  .های سیاسی خود را به یکدیگر نزدیک نمایندداد که این گروههای مختلف نظر و دیدگاهمی

جدید سعی در ایجاد زنجیره هم ارزی در بین بنابراین گفتمان اعتدال می بایست  با خلق عناصر و مفاهیم 

در ادامه موفق به خلق مفاهیم  ، اماتمام طرفدران خود در بین گروهها واحزاب و در سطح کل جامعه کند
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های مربوط به آن به وضوح قابل ها و نشانهاین موضوع در نظام معنائی گفتمان اعتدال و دال .جدید نگردید

  این مفاهیم از گفتمان توسعه سیاسی و یا اصالحات وام گرفته شده است.مشاهده است که بسیاری از 

بود تا  اعتدال الزم برای پشتوانه گفتمان هعدم وجود فلسفه یا اندیشه نظریبنابراین یکی از علل هژمون نشدن 

 یجادها جهت او نشانه  ترکیب و تلفیق عناصر  خلق مفاهیم جدید و امکاندر چارچوب این پشتوانه نظری 

 فراهم آورد. و منسجم  جدید نیز هویت ارتباطی وبندی مفصل

 سازیقدرت گفتمان ضعف -3-2

ای محصول روابط قدرت است. به این معنا که هر جامعه موجود گیری هر قدرت و جامعهاز نظر فوکو شکل 

معنا برای یک نشانه و هر گفتمان تثبیت شده همواه با سرکوب و طرد غیر ایجاد شده است. برای این که یک 

تثبیت شود، باید تمام معانی اجتماعی دیگر طرد شوند. به هر حال هر گونه تثبیت یا عینیت همراه با روابط 

گیرد. بدون قدرت هیچ تثبیت و عینیتی نیست. قدرت برای الکال و موفه همانند فوکو قدرت صورت می

همچنین قدرت پیش شرط هویت و عینیت است؛ و  شکل مویرگی دارد، و در سرتاسر جامعه پراکنده است.

ای تبلور عینی گفتمان مشخص است. بدون قدرت جامعه یا هر جامعه شکل گرفته در با توجه به اینکه

بر همین اساس قدرت یکی از  (. 618-619: 1385)حقیقت،گفتمان عینیت یافته وجود نخواهد داشت

 تاچرمارگارت ، اچریسم نقش اساسی داشت. چنانچه عواملی مهمی بود که در فرایند تثبیت گفتمان ت

دست به ایجاد سلطه در حزب محافظه کار بزند  در انگلستانمیالدی  1957 سال انتخابات   زبعد ا توانست 

، در عین حال معرفی کند خود را به عنوان احیاءکننده رهبری قدرتمند و دولت قاطع و تصمیم گیرنده و

 .(172: 1377هوارث،)های واقعی مردم در کل نیز معطوف دارند قمندیتوانست توجه خود را به عال

 و عامل ریاست جمهوری خود را به عنوان سوژه در ابتدایو 1392اگر چه روحانی قبل از انتخابات سال 

از نداشتن اختیارات الزم  ،حل مشکالت کشور را دارد معرفی کرد. اما در ادامه کار ن و قدرتسیاسی که توا

و توان دولت به معنای آن است که دولت بتواند در صحنه  1قدرت «:گویدو می آوردمیصبحت به میان 

خواهید.  سخت مدیریت اختیارات الزم را داشته باشد و گرنه کسی که اختیار ندارد چه مسئولیتی می

ستگاه نظارت به د .قدرت و اختیار داشته باشدها منطبق با اختیارات است. دولت باید صاحب مسئولیت

 جای به روزی اگر. است نظارت و دخالت اشتباه کشور معنای دخالت نیست بزرگترین ضربه به نظام 

 این برای نظارت. کند نمی کار مدیر شد زیاد دخالت وقتی. بینند می مردم را آن ضرر آمد، دخالت نظارت

یست که دل مدیر را بلرزانیم. نظارت برای ن این برای نظارت. کنیم درست گیر سرعت و مانع که نیست

  .(06/06/1396روحانی،«).های نظارتی باید به دولت کمک کنند کمک است. دستگاه

نحوه توزیع قدرت در ساختارها و نهادهای جمهوری اسالمی ایران به طوری است که قدرت بین دولت، 

نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت  مجلس، قوه قضایه، نهاد والیت فقیه، شورای

ان فتمگ ،بنابراین از دیگر دالیل هژمون نشدن ها و احزاب سیاسی پراکنده است.نظام و گروهها و جناح

گیری اولیه و شکل پس از پیروزی در سطح کشور در اختیار سوژه سیاسی اعتدال جمع نشدن قدرت پراکنده

باعث گردید روحانی نتواند به عنوان فردی قدرتمند و قاطع   وعطوری که این موضاست.  به  گفتمان اعتدال

 طرفدار هایقادر باشد تمام گروهها و یا بخش کند و فراهم  را الزم برای تثبیت هویت گفتمان اعتدال قدرت

را با یکدیگر پیوند دهد و آنها را در قالب یک حزب یا جناح واحد با تشکیالت سخت و  خود در جامعه

  دال خالی یا وجود ،این عالوه برخود را پیگیری نماید.  اهداف تا سازماندهی کند ،منسجم و هویت مشخص
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تاثیر  گستردهجهت جلب حمایت مردم و  جامعه در سطح  در گفتمان اعتدال «گراییمردم»عنصر عدم وجود 

 در تضعیف قدرت گفتمان سازی روحانی داشت.  موثری

 گذاریعدم ایجاد موقعیت -3-3 

هر گفتمان سیاسی ریشه در فرهنگ سیاسی یک جامعه دارد و فرهنگ سیاسی خود محصول تاریخ جمعی 

مبتنی  یک نظام سیاسی و تاریخ زندگی افرادی است که آن نظام را می سازد. فرهنگ سیاسی براین فرض

احساسات و ادراکات حاکم بر رفتار سیاسی در هر جامعه انبوهی از امور صرفا تصادفی  است که نگرشها،

کنند و  نگر الگوهای سازگاری هستند که با هم تناسب دارد و متقابال یکدیگر را تقویت میابلکه نمای نیستند،

اسی محدود و متمایزی در هر جامعه در جهت گیریهای سیاسی، فرهنگ سی بسیار زیاد به رغم پراکندگی

  دهد. از این رو درک هر فرایندی از جملهبخشیده و آنرا شکل می دارد که به فرآیندهای سیاسی معنا وجود

فرایند بسط و تحول اندیشه ها متوقف بر درک گفتمانی است. که آن فرایند در درون آن رخ داده است 

هایی قرار ها و موقعیتها در نقشها، انسانهژمونیک گفتماندر شرایط حضور (. 136: 1387)اشرف نظری،

-موقعیت»به تبعیت از آلتوسر، این ویژگی را  هگیرند که گفتمان برای آنها فراهم کرده است. الکال و موفمی

 ها و در موردنامند. اما در شرایط فروپاشی هژمونی گفتمانی امکان اتحاذ تصمیم بیرون از گفتمانمی «1گذاری

شود. فراهم شده و در این شرایط فرد به یک عامل اجتماعی و یا سوژه اجتماعی تبدیل می  دآنها برای افرا

به  .(158: 1389شود نه یکپارچه) حقیقت،بنابراین در این نظریه شخصیت فرد سوژه تکه تکه تصور می

 وگیرد نقش خود قرار نمیگفتمان اعتدال سوژه سیاسی آن در موقعیت و گیری پس از شکلهمین دلیل  

 .شودزیر دیده می که در نشانه ،شاهد اظهارات متناقض و خارج از اعتدال از طرف سوژه سیاسی هستیم

اگر در معنای سلبی، اعتدال به معنای نفی افراط و تفریط و پرهیز از این دو حد باشد، در سیاست خارجی 

شود) های سیاسی افراطی و تفریطی تعریف میاز گفتمان نیز بر همین اساس، اعتدال به معنای نفی و پرهیز

اعتدال به معنای ایجاد توازن میان »گوید: (. چنانچه روحانی در این مورد می5: 1393دهقانی فیروزآبادی،

 (.181: 1397)قوام وفریدن،« هاستآرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان

 -های عالیه )اسالمیها و آرمانبدین معنا که در کنار حفظ و پایبندی به ارزشبینانه، آرمانخواهی واقع

همین مبنا تصمیم سازی انه به جهان پیرامونی داشت و بر بایست نگاه واقع بینانقالبی( جمهوری اسالمی، می

نمود. در حقیقت نوعی همزیستی بین این دو بینش حاکم است، که حضور یکی به معنای حذف دیگری 

گیرد، بلکه مکمل آن بوده گرایی قرار نمیگرایی در مقابل آرماناز این رو، واقع (.39: 1395) امیری، باشدنمی

ها ها و ارزشگرایی تخیلی و توهمی قرار دارد. همچنین واقع بینی به مثابه غفلت از آرمانو در برابر آرمان

هاست )دهقانی ها و ارزشبینانه آرمانعنیست، بلکه متضمن آرمان خواهی و پیگیری عاقالنه و واق

 (.  15: 1393فیروزآبادی،

های در جهت های خود را با در نظر گرفتن واقعیتگرا باید اهداف و آرمانیک سیاستمدار واقع بین و آرمان

ب ها را خوهای به کارگیری ابزار و شیوهبابی به آنها امکانات و محدویتآل خود، تعیین و برای دستایده

گرایی اسالمی، سلطه ستیزی، حق طلبی، عدالت خواهی، عزت طلبی، جهان(. 337: 1378) دهشیری،بشاند

-گرایی در سیاست خارجی پیگیری میهای هستند که بر مبنای آرماناستقالل طلبی و ... مهمترین ارزش

در سیاست :»ها تاکید دارد های خود بر این ارزش(. روحانی در سخنرانی15: 1393)دهقانی فیروزآبادی،شوند
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خارجی، یک پایه ظلم ستیزی، تجاوز ستیزی، استقامت و ایستادگی، استقالل و پایه دیگر، تعامل موثر و 

ستیزی و هایی همچون ظلم(. ارزش107: 1394)دهقانی فیروزآبادی و عطائی،« سازنده با جهان است

های هایمظلومان و مستضعفان جزء الینفک آرماناستقامت و ایستادگی در برابر زیاده خواهان و دفاع از 

انقالب اسالمی است که ریشه در فرهنگ تشیع و عاشورا دارد و مورد تایید گفتمان اعتدال قرار گرفته است. 

با چرخش زبانی با طرح این موضوع روحانی به منظور پیشبرد مذاکرات  ای،ی مذاکرات هستهاما در بحبوحه

از نقش و موقعیت  .(30/06/1393روحانی،« ) بود است. درس مذاکره و تعامل سازندهعاشورا و کربال » که:

 گیرد.خود خارج شده و بیرون از گفتمان اعتدال قرار می

 گیرینتیجه

گیری اولیه شکل چگونگی ،هو موف الکال تحلیل گفتمان سعی شده است که با استفاده از پژوهشدر این 

پس از  که چرا این گفتمان نتوانست داده شود. و به این پرسش پاسخ گیرد مورد بررسی قرار اعتدال گفتمان

گیری شکل .شد ضعف و تزلزل، و دچار گردددر کشور تثبیت  مسلط به عنوان یک گفتمان گیری اولیهشکل

جدید در اولیه این گفتمان محصول تزلزل در گفتمان مسلط و رقیب و همزمان با آن ظهور سوژه سیاسی 

حمایت نخبگان و « راست به چپ»عرصه سیاسی کشور بود، که توانست در یک حرکت استراتژیک از 

در ادامه این گفتمان به دلیل فقدان چارچوب نظری  بدست آورد. را گروههای سیاسی مخالف گفتمان رقیب

در بین دانایی  یو صورتبند بندی جدید و ایجاد هویت تازهمفصلو  جدید خلق مفاهیم مشخص توانایی

ف مورد حمایت خود که طیف گروه های سیاسی مختل برآمده از های مختلف و گاه متضادعناصر و نشانه

ناشی از  عدم ایجاد هویت جدید  نداشت. شدند راوسیع سیاسی از جناج راست تا جناج چپ را شامل می

حامیان  کاهش اعتبار و باعث کاهش چوب نظری مشخص در کنار ضعف قدرت گفتمان سازیفقدان چار

 .کردفراهم  را اعتدالگفتمان  و افول تزلزلزمینه  ها و احزاب و جامعه گردید وگفتمان اعتدال در سطح گروه

در  طرد و به حاشیه راندن رقیب بود. هراسی ورقیب گفتمان اعتدال بیشتر از نوع سلبی و حاصلبنابراین 

هر گفتمانی  اند،به حاشیه رانده شده منفعل و گرا نیزطلب و اصولاصالح هایشرایط فعلی که دیگر گفتمان

 و ،باشد ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از پیش تعیین شدهکه از نوع ایجابی و حاصل برنامه

 بندی بینمفصلخلق مفاهیم جدید و  باو کند  اکنده موجود در جامعه را در خود متمرکزبتواند قدرت پر

ها و و به بحران ت دسترسی خود در جامعه باال برده قابلی جدید با ایجاد هویت تازه، و عناصر مفاهیم

فضای آرمانی گفتمانی و فضای اجتماعی موجود را فاصله بین به طوری که تقاضاهای اجتماعی پاسخ دهد 

هر گونه حرکت  تکرار صورتتوانایی هژمون شدن در عرصه سیاسی کشور را دارد. در غیر این .کم نماید

گفتمان  هژمونرقیب و یا ایجاد فضای تنفسی باشد منجر به  به حاشیه راندناستراتژیک که هدف آن فقط 

 شود. نمی

 

 

 

 منابع

 فصلنامه ،»یازدهم دولت خارجی سیاست در اعتدال گفتمان »(،1395آجیلی، هادی و افشاریان، رحیم،)

 .43 -73. صص 19شماره  پنجم، سال سیاست، راهبردی هایپژوهش
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