
 

 

 ایران اسالمی جمهوری سیاسیهای  گفتمان در مصالحه امتناع یا امکان
1رضاپورقوشچی محمد

 2مقصودی و مجتبی 
 6/11/97، تاریخ تایید:1/5/97تاریخ دریافت:

 چکیده
 ندای هرگونه بهبه همین دلیل،  و بوده منفی بار دارای ما سیاسی فرهنگ در مصالحه و سازش 

حاضر،  حال در ما جامعۀ که است آن واقعیتشود.  می زده خیانت برچسب و مصالحه، انگ و سازش

 را مصالحه هرگونه مفهوم، امکان این از نادرست برداشت و برد نمی سر به آشتی و مصالحه شرایط در

 د. کن می سلب جامعه از

 و انفعال معنی  سیاسی، به کنشگری یکعنوان   به سیاسی مصالحۀ که داشت توجه باید 

 وها  گروه نیست، لذا سیاسیهای  هویت سیاسی، نافی مصالحۀ اینکه به توجه با. نیست وادادگی

های  ارزش و اصول حفظ ضمنتوانند  می، مصالحۀ سیاسی برتأکید  با سیاسی مختلفهای  جریان

 با نسبتی چهمصالحۀ سیاسی  که موضوع این با ارتباط در. برسند تفاهم و تعامل به خود

 ینتر مهمگیری  شکل مقاله، ابتدا این دارد، در ایران اسالمی جمهوری در مسلطهای  گفتمان

 بامصالحۀ سیاسی  بعد، نسبت مرحلۀ در و شده بررسیآنها  شدن هژمونیک چگونگی ها و گفتمان

 . است گرفته قرار سنجش ها مورد گفتمان این از هریک

های  گفتمان میان مصالحه موجود، امکان شرایط در آیا: که است مقاله، این اصلی پرسش 

 این بر پژوهشفرضیۀ اصلی ، سؤال این به توجه با دارد؟ وجود ایران اسالمی جمهوری در سیاسی

، (Antagonism)ضدیت  واسطۀ فرآیند ها به گفتمان شدن هژمونیک هرچند: که است استوار پایه

 واسطۀ رویکرد ها به گفتمان سازد، اما می ممکن غیر را سیاسیهای  گفتمان میان مصالحه امکان

 طرف «دشمنی دوست ـ» رابطۀ با ما آگونیسم در. برسند مصالحه بهتوانند  می،  (Agonism)آگونیسم

 شناختهرسمیت  به مخالفان مشروعیت آن در که هستیم آمیزی رابطۀ رقابت شاهد نیستیم، بلکه

 شود.  می

آورد،  فراهم مقاله این برای را مناسبی تحلیل روش بتواند کهای  نظریه برای جستجو در 

 ارائه گفتمان تحلیل از موفه شنتال و الکال ارنست که خوانشیویژه  به) گفتمان به معطوفهای  نظریه

 . است شده دهند(، انتخاب می

 سیاسی.  گفتمان، هژمونی، آنتاگونیسم، آگونیسم، مصالحۀ: کلیدی واژگان
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 مقدمه
 ایجاد و انسانی یها ارزش حفظ برای آن شرعی قوانین و است عطوفت و رأفت اسالم، دین 

 ایجاد بر متعددی روایات و آیات در. است شده وضع جامعه اصالح برای مناسب های فرصت

 إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُون  إِن َّمَا» است آمده قرآن کریم در. است شدهتأکید  مردم بین سازش و صلح

قرآن ) «دهید آشتی و اصالح برادر دو یکدیگرند، بین برادر مؤمنان ؛…أ خ وَیکمْ بَین  ف أ صْلِحُوا

 (. 10الحجرات، آیه کریم، سوره

 بهبه همین دلیل،  و است کرده پیدا منفی بار ما سیاسی فرهنگ در مصالحه و سازش اما 

 فرهنگ گونه این درشود.  می زده خیانت چسب بر و مصالحه، انگ و سازش ندای هرگونه

 منافعتأمین  برای حل راه بهترین آن در و گردیده تلقی خصمانهای  سیاسی، سیاست، مشغله

رغم  علیبیستم،  قرن در ایران حکام. است رفتهشمار  به سازش عدم و منازعه طرف، ادامۀ هر

 طریق از باید کهاند  گذاشتهتأکید  نکته این براند  بوده مستمری قدرت منازعه درگیر آنکه

آنها  نظر مورد اهداف به نیل برای الزم وحدت تا برد بین از رامنازعۀ سیاسی ، منازعۀ سیاسی

سر  به آشتی و مصالحه شرایط در حاضر حال درجامعۀ ما  که است آن واقعیت. گردد فراهم

. است نموده سلب جامعه از را مصالحه هرگونه مفهوم، امکان این از نادرست برداشت و برد نمی

 ساختار ازدار  ریشه سیاسی نیروهای ها و جریان ازای  عمده بخش حذف و وضعیت این تداوم

ی، الملل بین وای  منطقه تحوالت همچنین و موجودهای  شکاف و داخلی شرایط به توجه با قدرت

 کشور عمومی مصالح و آینده و نموده وارد سیاسی نظام بر جدیهای  آسیب وها  هزینهتواند  می

 . سازد مواجه جدی مخاطرات با را

 و انفعالمعنی   به سیاسی کنشگری یکعنوان  مصالحۀ سیاسی به که داشت توجه باید 

 در نیست، لذا سیاسیهای  هویت نافیمصالحۀ سیاسی  اینکه به توجه با. نیست وادادگی

 رسد نظر می . بهرسید سازش و تفاهم بهها  ارزش و اصول حفظ ضمن توان مصالحۀ سیاسی می

 امکان توان در عرصۀ سیاسی می آن کاربست با که است کارآمدی عنصرمصالحۀ سیاسی، 

 و عناصر از. مصالحۀ سیاسی نمود برقرار سیاسی مختلفهای  گروه میان را وفاق و سازش

 یک معنایی نظام درون در عناصر این وجود عدم یا وجود که است شده تشکیلهایی  شاخصه

 . سازد دور آن از یا نزدیک وفاق و مصالحه به را گفتمان آنتواند  میگفتمان، 

 شده مختلفیهای  گفتمانگیری  شکل فرهنگی، باعث انقالب یکعنوان  به اسالمی انقالب 

 انقالب گفتمان کلیت درون درگفتمان  خرده عنوان یک ها به گفتمان این از یک هر که است

 یک گفتمانی، درهای  مؤلفه و عناصر به توجه ها با گفتمان این. هستند بررسی قابل اسالمی

 قدرت و ظهورواسطۀ  به بعد دورة در و شده تبدیل هژمونیک معنایی نظام یک بهای  دوره

 اند.  شده افول دچار یا رفته حاشیه به رقیب گفتمان



  43 های سیاسی جمهوری اسالمی ایران امکان یا امتناع مصالحه در گفتمان

 

 در سیاسی مسلطهای  گفتمان با نسبتی چهمصالحۀ سیاسی  که موضوع این با ارتباط در 

های  گفتمان ینتر گیری مهم شکل کرد خواهیم سعی ابتدا در دارد ایران اسالمی جمهوری

 مرحله در و نموده بررسی راآنها  شدن هژمونیک چگونگی و ایران اسالمی جمهوری در سیاسی

 . ها بسنجیم گفتمان این از هریک با رامصالحۀ سیاسی  نسبت کنیم می تالش بعد

 مقاله این در انقالب از بعدگرفته  های شکل گفتمان تمام بررسی امکان اینکه به توجه با 

گرا،  آرمان ییگرا اصول گفتمان: ازجمله عمده گفتمان چهار بهایم،  کرده نیست، سعیپذیر  امکان

 دولتمحور  عدالت ییگرا اصول خاتمی، گفتمان جمهوری ریاست دورانطلبی  اصالح گفتمان

 . نماییم روحانی، اشاره دولتگرایی  اعتدال گفتمان ونژاد  احمدی

ها  گفتمان این معنایی نظام: جمله است، از طرح قابل زمینه این در متعددی های سؤال 

 کلیت یک در ها چگونه گفتمان این از یک هر گوناگون عناصر است؟گرفته  شکل چگونه

 چگونه آن به نزدیک مضامین و مفاهیم یامصالحۀ سیاسی  است؟ شدهبندی  مفصل ساختمند

 وها  تنش حل درمصالحۀ سیاسی  اند؟ شده طردآنها  از یا و گرفته جای گفتمانی منظومه این در

 در سیاسیهای  گفتمان بررسی در است؟ برخوردار ظرفیتی چه از جامعه در سیاسیهای  شکاف

 آیا شد؟ متصورمصالحۀ سیاسی  برای توان می را یانداز چشم ایران، چه اسالمی جمهوری

  دارد؟ را مسلط گفتمان یک به شدن تبدیل ظرفیتمصالحۀ سیاسی 

 که اصلیسؤال  کرد، اما طرح موضوع این با ارتباط در توان می را دیگری فراوان تسؤاال 

 آن به پاسخ صدد در مقاله این در ما و باشد فوق تسؤاال ازای  عمده بخش برگیرندة درتواند  می

های  گفتمان میان مصالحه موجود، امکان شرایط در آیا: که است اساسیسؤال  بود، این خواهیم

 رافرضیۀ اصلی پژوهش،  اصلیسؤال  به توجه با دارد؟ وجود ایران اسالمی جمهوری در سیاسی

ضدیت  واسطۀ فرآیند ها به گفتمان شدن هژمونیک هرچند: کهایم  نموده استوار پایه این بر

(Antagonism)ها  گفتمان سازد، اما می ممکن غیر را سیاسیهای  گفتمان میان مصالحه ، امکان

فرضیۀ اصلی،  در بنابراین. برسند مصالحه بهند توان می، (Agonism)آگونیسم  واسطۀ رویکرد به

مصالحۀ » و واسط متغیرعنوان  به «آگونیسم فرایند»مستقل،  متغیرعنوان  به «هژمون گفتمان»

 . است شده فرض وابسته متغیرعنوان  به «سیاسی

 و آورد پژوهش فراهم این برای را مناسبی تحلیل روش بتواند کهای  نظریه برای جستجو در 

مصالحۀ  و گفتمان، هژمونی، قدرت، زبان، ایدوئولوژی، آنتاگونیسم، آگونیسم مفاهیم با نوعی به

 مفاهیم این بینتوانند  می که هستند گفتمان به معطوفهای  نظریه باشد، فقط مرتبطسیاسی، 

 خوانشیویژه   به گفتمان تحلیل مقاله، نظریه این نظری چارچوب بنابراین. سازند قرار بر ارتباط

 . دهند می ارائه آن از موفه شنتال و الکال ارنست که است
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 نظری چارچوب
 منسجمصورت  به و بار نخستین موفه، برای شانتال و الکال ارنست (Discourse) نظریۀ گفتمان

 مطرح «دموکراتیک رادیکال سیاست یک سوی به سوسیالیستی راهبرد و هژمونی» کتاب در

 این مهم انپرداز نظریه و گفتمان تحلیل با ارتباط موفه، در و الکال نظریۀ تشریح از قبل. شد

 . نماییم می ارائه حوزه، توضیحاتی

 رویکرد که حالی در. است شده مطرح تحصلَّی رویکرد مقابل در گفتمانیـ  یتأویل رویکرد 

 و هنجارها نقش به توجه بیابژه،  از سوژه جدایی بر تفسیری، قائم گرایانه، غیر مادی تحصلَّی

روابط علَّی  و مشاهده، تجربه، کمیت طریق از حقیقت به دستیابی و ذهن بر عین تقدمها،  ارزش

 و تحصلی وگرایی  علَّی مشی خط نفی بر گفتمانی یهای تأویل اندیشه و افکار. است معلولی و

 در کالنهای  روایت محور، نفی سوژه و خودبنیاد عقل ، نفیشکنی شالوده وشکنی  ساختار ترویج

 دارندتأکید  فرهنگی عناصر اهمیت و نقش بر و عین بر ذهن فلسفی، تقدم و علمیهای  حوزه

 (. 179: 1389ازغندی، )

 در معنایی شیوع یا معنا جوالن به دادن تعبیر، امکان یک بهشکنی  ساخت یاشکنی  شالوده 

 به اتکای باصرفاً  است ممکن که محدودی معنای از متن کردن خارج یعنی. است متن قلمرو

 مرکزیت تا کوشد شکنی می شالوده گونه بدین. باشد آمده پدید خاص یانداز چشم یا نگاه یک

 در زیرا کند؛ خارج خاص معنای یک اسارت از را متن و بگیرد متن از را محوری معنا و معنایی

 یا مفهوم یک موجب تا نیستند معنایی قطعیت و تعبیرات، دارایها  ، واژهشکنی ساخت نگاه

 (. 492: 1391حقیقت، ) شوند متن در تغییرناپذیر معنایی

 مرهون توان می را گفتمان تحلیل نظریۀ پیشبرد و توسعه گفت توان میدیگر،  بیانی به 

 ابعاد به توجهی بی و انسانیهای  پدیده تحلیل در پوزیتیویستیشناسی  معرفت روزافزون ناکامی

 پسامدرنیته و پساساختارگرایانه نظریه ظهور نیز و آگاهی و اراده صاحب انسان ذهنی و درونی

 . دانست مدرن انسانهای  ناخشنودی وها  نابسامانی نقد در میالدی 70 و 60 دهه در

 و علت روابط یافتن تبیینِ درصدد یتأویل روش یکعنوان  به گفتمان تحلیل گفت توان می 

 و قوت نکات و االذهانی بین معانی یافتن و موجود متون تفسیر با باشد، بلکه ها نمی پدیده معلول

 اجتماعی امر فهمنظریۀ گفتمان  دیگر، هدف به عبارت. هاست پدیده دنبال درک ضعف، به

 تمام و تام هرگز اجتماعیهای  نظریه، پدیده این براساس. است اجتماعی برساختیمثابه  به

 برای را امر، راه این و شوند تثبیت همیشه برای توانند گاه نمی هیچ معانی. نیستند

 اتتأثیر خود که گذارد می باز هویت و جامعه تعاریف سر بر اجتماعی همیشگیهای  کشمکش

 سر برها  کشمکش این جریان دادن گفتمان، نشان تحلیلگر وظیفۀ. دارد همراه به اجتماعی

 (. 53-54: 1392فلیپس،  و یورگسن) است اجتماعی امر سطوح تمامی در معنا تثبیت
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نظریۀ  ایجاد در را گام زبانی، نخستین ساختارهای طرح سوئیسی، باشناس  سوسور، زبان 

 در سوسور نظریات در ریشه گفتمانهای  نظریه که گفت توان می رو این از. برداشتگفتمان 

 اجتماعی علوم حوزة به و یافت تحول اندک اندک که( 597: 1391حقیقت، ) داردشناسی  زبان

 گفتمان تحلیل قالب در ترتیب به توان می راشناسی  زبان در تحول سیر. شد وارد سیاسی و

 . کرد خالصه انتقادی گفتمان تحلیل وگرا  نقش گفتمان تحلیلگرا،  ساخت

 گرا ساخت گفتمان تحلیل
 راتر  بزرگ واحدهای یی، بررسیامریکا گرای ساختشناس  هریس، زبان زلیگ 1952 سال در 

 زمان، واحد آن از قبل تا. نامید «گفتمان تحلیل» را آن و داد قرار خویش توجه کانون در

 ـ زمانی شرایط و بافت از فارغ جمله ساختار بهتنها تحلیل،  از نوع این در. بود «کلمه»تحلیل، 

 (. 93: 1390مقدمی، شود ) می بیرونی، اکتفا و مکانی

 کارکردی یاگرا  نقش گفتمان تحلیل
 گفتمان تحلیل وارد نیز را «موقعیتی بافت» مفهوم انشناس زبان از برخی 70 و 60های  دهه در 

 این در. به عبارت دیگر، گرفتند نظر در «کاربرد حال در زبان»مثابه  به را گفتمان و کردند

 لغوی و نحوی عناصر بهصرفاً انه، شناس زبان سنتیهای  تحلیل خالف گفتمان، بر تحلیل

آن،  از فراتر شود، بلکه نمی توجه معنا تشریح مبنایترین  عمدهعنوان  به جمله ةدهند تشکیل

 توجه مورد...و موقعیتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بافت متن، یعنی از بیرون عوامل

 . گیرد می قرار عنایت و

 انتقادی گفتمان تحلیل
 نوع 4ترو و 3، کرس2، هاج1فاولرگرا،  نقش گفتمان محدودة دامنۀ و برد و ضعف به توجه با

 و «قدرت» نقش بر که کنند می گفتمان تحلیلهای  عرصه وارد را گفتمان تحلیل از سومی

 در نگرش این. ورزند تأکید می گفتمان تحلیل برمؤثر  فرامتنی شرایطمثابه  به «ایدئولوژی»

 گفتمانی رویکرد غالب جریان انتقادی گفتمان تحلیل قالب در میالدی 90و 80های  دهه

 انگذار بنیان از را فوکو میشل و فرکالف دایک، نورمن ون توان می رو این ازشود.  می محسوب

 . برشمردشناسی  زباندر حوزة  انتقادی گفتمان تحلیل

 از حوزة را انتقادی گفتمان تحلیلآنها  که است این موفه و الکال گفتمان ویژگی 

های  تحلیل برای نیرومند ابزاری به آن از و کشیده اجتماع و سیاست عالم بهشناسی  زبان

                                                           
1 - Fowler 

2 - Hodge  
3 - kress 

4 - Trew 



46 1397 / زمستان 53 شماره/ دهمچهار سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 گفتمان الکال، عمومیت و فوکو گفتمان تحلیل مشترک نقطۀاند.  کرده استفاده خود اجتماعی

 رفتار و اذهان در را اجتماعی حیاتهای  عرصه تمام گفتمان که یطور بهاست،  زبان به نسبت

 . دهدمی شکل اجتماعی و فردی کارگزاران

 به نسبتشناختی  و  درک جوامع، چه در مردم که است آننظریۀ گفتمان  در اصلی دغدغۀ 

 این تبع به و چیست خودشان از گوناگون جوامع در مردم تعریف. به عبارت دیگر، دارند خود

 مثالعنوان   ( به207:1378استوکر،  و مارش) چیست؟آنها  رفتاری شناخت، الگوی و تعریف

 شناخت با خویشتن ازکند  می زندگی دیکتاتوری حکومت یک سیطرة تحت که کسی شناخت

 ها زندگی انسان برابری و آزادی به اعتقاد مبنای بر دموکراتیک حکومت یک در که کسی

 یکدیگر با نیز نفر دو این عمل الگوی و رفتار شیوة آن متعاقب و است متفاوتکامالً ، کند می

 . داشت خواهد ماهوی تفاوت

 وجود نظریه این هاست، البته گفتمان محصول جهان هستند نظریه، معتقد این طرفداران 

 معنادار گفتمان طریق ازتنها  ها پدیده و اشیاء که است معتقد کند، اما نمی نفی را واقعیت

 قول  )به گفتمان تحلیل فرد به منحصر ویژگی. کنند می پیدا شناخت و فهم گردیده، قابلیت

 همان باتوأم  شود، بلکه نمی تعیین پیش از بررسی مورد امور ماهیت که است آن فوکو( میشل

 فراهم راآنها  دربارة صحبت امکان که گذارد می حیات عرصۀ به پا گفتمانیهای  بندی صورت

 مانندداوری  پیش از اجتناب با گفتمان تحلیل ترتیب بدین(، 16: 1379تاجیک، اند ) آورده

 میان متقابل رابطۀ ایجاد با کوشد میگرایی،  اراده همچون بعدی تک نگرش نفی و ساختارگرایی

 و کلیت  گونه به گرچه نظریه این. یابد دست واقعیت از تر کامل و روشن فهمی زمینه، به و متن

. کشد می تحلیل به یکدیگر با روابطشان درصرفاً  را مجزا عناصر نگرد، اما می سرتردید از تمامیت

 در زمینه و متن میان شفاف اجتماعی، تفکیک بستر ها در گفتمان سیاستعلت  به اگرچه

 (. 341:1388کسرایی، ) نیستپذیر  امکان موارد از بسیاری

 و بیرونی تحوالت و تغییر معرض در خود ها نیز گفتمان که گردد یادآوری نکته این باید 

متأثر  و گیرند قرار معارضه ها مورد گفتمان سایر توسط است ممکن بسا چه و دارند قرار درونی

 با گفتمانیبندی  صورت درعبارت دیگر،  . بهیابد می تغییر وجا  جابه نیز درگیری، معنا این از

 خاصبندی  صورت ها در گفتمان از برخی. ایم مواجه همسو یا و رقیبهای  گفتمان ازای  مجموعه

 کمتری معنایی گذاریتأثیر دیگر برخی و دارند هژمونیک و مسلط نقش معنایی تعریف در و

 تاریخی روند در غالب گفتمان تسلط اینکه به توجه با البتهشوند.  می رانده حاشیه به و داشته

 که بود نخواهد مترقبه گیرند، غیر می قرار معارضه مورد رقیب های گفتمان توسط همواره

 آن شاهد اسالمی جمهوری در که ای گونه بهنمایند،  واگذار دیگری گفتمان به را خود موقعیت

 (. 180:1389ازغندی، . )هستیم و بوده



  47 های سیاسی جمهوری اسالمی ایران امکان یا امتناع مصالحه در گفتمان

 

 :گفت توان می بندی جمع یک در

شناختی  فرازبان وشناختی  زبانهای  نشانه و عالیم از معناداریای  گفتمان، مجموعه الف ـ

 . است

 دارای اجتماعی بندی پیکره که واقعیت این بر استتأکیدی مفهوم،  این در گفتمان ب ـ

 . است معنی

 را آن و نشسته «اجتماع» جای ایدئولوژی، بلکه جایتنها  نه میان این در گفتمان ج ـ

 کند.  می تحلیل و تصویر متن یکمثابه  به

 . نیستندها  هویت و مفاهیم انسداد و اتمام به ها قادر گفتمان د ـ

 (. 25:1383، تاجیک) ها هستند گفتمان محصول سیاسی و اجتماهیهای  هویت هـ ـ

  موفه و الکال گفتمانی تحلیلهای  مؤلفه و مفاهیم ینتر مهم 
 بیشتری کاربرد که موفه و الکال نظریۀ گفتمانی تحلیلهای  مؤلفه و مفاهیم ینتر مهم از برخی

 :از دارند، عبارتند مقاله این در

 ما»: است وابسته هم به گفتمان وبندی  مفصل تعریف موفه و الکال دیدگاه : از1بندی مفصل 

 در عناصر این هویت که نحوی شود، به عناصر بینای  رابطه برقراری به منجر که را عملی هر

 عمل از حاصل ساختمند کلیت. نامیم بندی می مفصلشود،  تعریف و تعدیلبندی  مفصل نتیجه

بندی  ها، مفصل گفتمان دیگر عبارت به(. loclau,1985:105نامیم ) می گفتمان رابندی  مفصل

 گرفته، به قرار برتر دال یک حول که هستند واژگان و مفاهیم، افراد از منسجمای  مجموعه

 (. 342: 1388کسرایی، . )بخشند می معنا انسان زندگی

. دارند کلیدی موفه، نقش و الکال نظریه در مدلول و( نشانه) دال مفهوم دو: 3مدلول و 2دال 

 های چارچوب در که هستند حقیقی یا انتزاعی نمادهایی و عباراتاشخاص، مفاهیم، ها،  دال

 داللت آن بر دال یک که مصداقی و معنا. کنند می داللت خاص معنای خاصی، بر گفتمانی

 برایمان نظر مورد آن، دال دیدن با ما که استای  نشانه مدلولشود.  می نامیده نماید، مدلول می

 (. 344: 1388کسرایی، شود ) می معنا

مرکزی،  دال. دهد می تشکیل مرکزی دال را گفتمانی منظومۀ مرکزی هستۀ: 4مرکزی دال 

 سایر دال یا هسته این جاذبه نیروی. گیرند می نظم آن حول ها نشانه سایر که استای  نشانه

                                                           
1 - Articulation 

2 -  Signifier 

3 - Signified 

4 - Nodal Point 
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بندی  مفصل گفتمان یک در که مفاهیمی. دهد می سامان وکند  می جذب خود به راها  نشانه

 (. 108: 1390منوچهری، ) کنند می پیدا شکل مرکزی دال یا مفهوم یک حولشوند،  می

های  گفتمان که هستند «شناوریهای  دال» نظریه این در مفاهیم وها  نشانه :1رشناو دال 

 . است( ثابت غیر) شناور آن مدلول که است دالی شناور دال. دهند معنیآنها  به کوشند می مختلف

2عناصر
 گفتمان یک درون در که زمانی را تفاوتهای  جایگاه موفه و الکال: 3ها وقته و 

، نیست شدهبندی  مفصل گفتمانی نظر از که را تفاوتی هر بالعکس و وقته، باشندبندی  مفصل

 به عناصر کردن تبدیل برای است گفتمان، تالشی یک. (603: 1391حقیقت، ) نامند می عنصر

 . شده تثبیتکامالً  معنای یک به شان معنایی چندگانگی تحلیل طریق ازها  وقته

 بیرون در بالقوه اضافه معانی ازای  محفظه از است عبارت گفتمانگی حوزة :4حوزة گفتمانگی

 برای خامی مواد دیگر طرف از واند  شده طرد آن توسط که خاص گفتمانی منظومه از

 شدة سرریز موفه و الکال نظر از. (605:1391حقیقت، ) کنند می مهیا جدیدهای  بندی مفصل

 گفتمان یک در معنایی دستی یک ایجاد هدف با گفتمانگی حوزة به نشانه یا دال یک معانی

 . (loclau,1985:111) شود می انجام

 اهمیت از موفه و الکال ینظریۀ گفتمان تبیین در هژمونی مفهوم: 5معنا تثبیت و هژمونی 

شود  می هژمونیک دال شود، آن نزدیک دالی به خاصی مدلول اگر. است برخوردارای  العاده فوق

کند.  می پیدا دست هژمونی به گفتمان آن گفتمان، کل یکهای  دال شدن هژمونیک با و

 مورد عمومی افکار در وسیعی سطح در آن معنای که معناست این نشانه، به یک شدن هژمونیک

 (. 83:1392، سلطانی) است گرفته قرار پذیرش

6ضدیت 
. است ناممکن «غیریت» و «ضدیت» فهم بدوننظریۀ گفتمان  فهم: 7و غیریت 

صرفاً گفتمان،  یک یابی گیرند، هویت می شکل یکدیگر با و دشمنی ضدیت ها اساساً در گفتمان

 بامفاهیم خود ذات در غیریت مفهوم. استپذیر  امکان دیگرهای  گفتمان با تعارض در

 یا رقیب یکصرفاً  دشمن اشمیت کارلنظر  .  بهاست همراه «رانی حاشیه» و «سازی برجسته»

 نفرت آن به که نیست هم کسی خصوصی خصم او عالوه به. نیست عام معنای در درگیری طرف

 از رزمنده جماعت بالقوه، یکصورت  به و کم دست که دارد وجود زمانیتنها  دشمن. بورزد

 (. 57:1395اشمیت، ) گیرد قرار مشابه جماعت یک مقابل در مردمان

                                                           
1 - Floating Signifier 

2 - Elements 

3 - Moments 

4 - Field of Discursivity 

5 - Hegemony 

6 - Antagonism 

7 - Otherness 
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نظریۀ گفتمان  طبق بر آنچه هر وها  سمبل ساختن یا جعل از است عبارت قدرت: 1قدرت

قدرت،  از موفه و الکال تعریف(. 48:1393ن ش، ) دارد مادی جهان در اتیتأثیر موفه و الکال

(. 29: همان) است چیز، مولد هر از قبل فوکو نظر از قدرت. است قدرت از فوکو تعریف دار وام

بگیرند، کار  به دیگران مقابل در و باشند داشته اختیار در افراد که آید شمار نمی به چیزی قدرت

 است چیزی قدرت یعنی( 73: 1392فلیپس،  و یورگسنشود ) می تلقی اجتماعی امر مولد بلکه

 و ساخته ما اجتماعی و فردی موقعیت و دانش، هویتکند.  می تولید را ما آگاهی و جامعه که

 و فردی زندگی سراسر است، چون غیرممکن قدرت چنبرة از رهایی. است قدرت پرداخته

 (. 128:1390منوچهری، ) است گرفته فرا را ما اجتماعی

 وجود نیز دیگری مفاهیم موفه و الکال گفتمان تحلیل نظریۀ فوق، در مفاهیم از غیر به البته

 دنبال تحلیل به مقاله این در ما البته. است خارج نگارش این حوصلۀ ازآنها  به پرداختن که دارد

 است، نیستیم؛ گفتمانیهای  نظم ها از متن گزینشی استفاده چگونگی ةدهند نشان که بینامتنی

 گفتمان تحلیل روش در ها که گفتمان آمیزی دنبال درهم بهها،  متن آمیزی درهم جای به بلکه

 . هستیم رفته کار به موفه و الکال

 یکدیگر با دشمنی و ضدیت ها اساساً در کردیم، گفتمان اشاره که طوری همان: 2آگونیسم

. استپذیر  امکان دیگرهای  گفتمان با تعارض درصرفاً  گفتمان یکیابی  هویت و گیرند می شکل

 در باشد، لذا می رقیبهای  گفتمانرانی  حاشیه صدد در خودسازی  برجسته با هر گفتمانی

 گردد.  می ممکن ها غیر گفتمان میان مصالحه امکان شرایطی چنین

 رویکردهای بقای و حضور ضرورت در را سیاسی امرشناختی  هستی ماهیت موفه شنتال 

 به مخالف، قائل به دشمن تبدیل هدف با داند، اما ناپذیر می گریز واقعیتیعنوان  بهآنتاگونیستی، 

 درگیر، نوعیهای  طرف بین باید که معناست بدان این. است اگونیسم به آنتاگونیسم تبدیل

 که نکنند تلقی دشمنانی را خود مخالفانآنها  که یطور بهباشد،  داشته وجود مشترک پیوند

 را منافعشان که کرد تلقی رقباییصرفاً  را مخالفان نباید شوند، اما محو زمین روی از باید

 این در زیرا رسید؛ آشتی و صلح بهآنها  با رایزنی طریق از یا کردتأمین  مذاکره طریق از توان می

 (. 44:1391موفه، شود ) می نابود و محو آنتاگونیسم عنصرظاهراً حالت، 

 را خود نقش آخر تا که دهیم رخصت آنتاگونیستی رابطۀ این به اگر که است این مسئله اما 

 موفه، شیوة نظر به. انجامید خواهد سیاسی اجتماع ویرانی به کند، بازی سیاسی اجتماع یک در

 آن این و بپردازد نقش ایفای بهتواند  می آنتاگونیستی تعارض آن در که دارد وجود دیگری

 طرف «دشمنی دوست ـ» رابطه با ما حالت این در. نامد می «آگونیسم» را آن که است چیزی

                                                           
1 - Power 

2 - Agonism 
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 و دشمنان میان اصلی تفاوت. نامیم می« آمیز رقابت» را آن که طرفیمای  رابطه با نیستیم، بلکه

 چیزی که معنا ، بدین«اند دشمن دوستانه یکدیگر با» اصطالح به رقبا که است این رقبا

 یک آنچه بنابراین. ببرند بهره مشترکی نمادین فضای ازشود  می باعث که دارند مشترکی

 اصول بر. آنها باشد داشته وجودآنها  میان است ، ممکنشود می نامیده «آمیز تعارض اجماع»

 خصوص در دارند، اما توافق دارد آگاهی بدان نسبت سیاسی اجتماع کهای  اخالقیـ  سیاسی

 (. 272: 1396نظری،  اشرف) دارند نظر اختالف اصول این تفسیر

 دموکراسی امکان برای وی. کرد کن ریشه را آنتاگونیسم توان نمی که است باور این بر موفه 

 سیاست اصلی رسالت است معتقد و دهد می پیشنهاد را آگونیستی مدل پلورالیستی

(. Mouffe, 2000:103) است آگونیسم به آنتاگونیسم تبدیل خالصه، هماناطور  بهدموکراتیک، 

 برخورد ، عرصۀعرصۀ سیاست که پذیریم می آگونیستی، اگرچه پلورالیسم گفتمان پرتو در

 همچنین ست، اماها روش وها  راهبردها، منش وها  برنامهها،  گفتمانها،  غایات، ایدوئولوژی

 همواره باشد، بلکه« نیام از برکشیده شمشیرهای» با نباید ضرورتاً «برخورد»این  که پذیریم می

 (. 10:1393تاجیک، ) کند جلوه گفتمانی و کالمی رقابتی قالب درتواند  می

 را منازعه آمیز تخاصم بُعد استمرار سو یک از خواهیم می که اگر است باور این بر موفه 

دیگر،  نوع ازای  رابطه پی در باشیم، باید شدنش رام به قادر دیگر سوی از و بشناسیمرسمیت  به

. بنامیم «آگونیسم» را رابطه سوم نوع این که است این موفه پیشنهاد. باشیم سوم نوع یعنی

 در کهشوند  می تلقی طرف، دشمنانی دو که است «آنهایی/ ما» رابطه آنتاگونیسم موفهنظر  به

 آن در که است «آنهایی/ ما» رابطۀ آگونیسم نیستند، اما شریک و سهیم مشترکی زمینۀ هیچ

های  کانال وقتی . تا(26-27: 1391موفه، شود ) می شناختهرسمیت  به مخالفان مشروعیت

 آمدن وجود به دارند، احتمال وجود مخالفهای  دیدگاه برای آگونیستیک و مشروع سیاسی

ندارند،  وجود مشروعهای  کانال این برعکس، وقتی. است اندک بسیار جویانه ستیزه منازعات

 در هم و داخلی سیاست مورد در هم این وکند  می پیداآمیزی  خشونتهای  شکل نظر اختالف

 (. 61:1395موفه، . )است صادق یالملل بین سیاست مورد

 کردن خنثی و تخاصمات کردن اهلی برای است سیاست، تالشی منظر این ازبنابراین،  

 باید که دشمنی نه «سیاسی دگر» و دارد ها وجود انسان مابین روابط در که بالقوه آنتاگونیسم

 در و شود مبارزه و مقابله وی عقاید وآراء  با باید حداکثر که است مخالفی شود، بلکه حذف

 (. 1392تاجیک، ) شمرد محترم نظریاتش از دفاع برای را او حال، حقوق عین

 که است قدرت روابط پیکربندی است، همان بحث مورد آگونیستیک کشمکش در چه آن 

 که است مخالفی هژمونیکهای  پروژه بین گیرد، منازعه می شکل آن پیرامون جامعۀ معینی

رویارویی،  این و دارد وجود همیشهجویانه،  ستیزه بُعد. رسند نمی آشتی به عقالنیطور  به هرگز
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های  رویه ازای  مجموعه کهشود  می انجام شرایطی تحت رویارویی این است، ولی واقعی

موفه، ) اند کرده تنظیم و مشخص را است، آن شده پذیرفته مخالفان سوی از که دموکراتیک

62:1395 .) 

 شوند، معتقد تبدیل مخالفان بهتوانند  می دشمنان چگونه که موضوع این خصوص در موفه 

 آگونیستیک که شوند ظاهرصورتی  توانند به می دموکراتیک، منازعات نتیجۀ نهادهای در است

بُعد  پذیرفتن از لیبرال انپرداز نظریه از . بسیاری(63همان، ) جویانه ستیزه باشند، نه

 زیرا زنند؛ می باز سر سیاسیهای  هویت ساخت در عواطف نقش و جویانۀ سیاست ستیزه

. اندازد می خطر است، به دموکراسی هدفنظر آنها  به که را اجماع کار، تحقق این که معتقدند

 را دموکراسی که این از جدا آگونیستیک رویارویی که است کنند، این نمی درکآنها  که چیزی

 از آگونیستیک . تصور(71همان، ) است نیز آن وجود شرط اندازد، درست نمی خطر به

کنندة  تعیین که را هژمونیک اقتصادی سیاسی ـهای  بندی مفصلهای  دموکراسی، ویژگی

 که هستند عملی و مشروطهای  ساخت. آنها پذیرد میهستند،  مشخصی لحظه دربندی  پیکر

 شکل تغییر و بیفتندبندی  مفصل از مخالفان میان آگونیستیک نتیجۀ کشمکش درتوانند  می

 برای اگونیستیک و مشروع سیاسیهای  کانال وقتی دیگر، تاارت عب به، (74، همان) یابند

. است اندک بسیارجویانه  ستیزه منازعات آمدن وجود به دارند، احتمال وجود مخالفهای  دیدگاه

 پیداآمیز  خشونتهای  شکل نظر ندارند، اختالف وجود مشروعهای  کانال این عکس، وقتی بر

رالز، ) است صادق یالملل بین سیاست مورد در هم و داخلی سیاست مورد در هم این وکند  می

 میان در مصالحه امکان برای موفه پیشنهادی مدل از کنیم می سعی مقاله این در (و 61: 1395

 کالین نظریۀ بر تکیه باتواند  می مدل این. ببریم بهره اسالمی جمهوری در سیاسیهای  گفتمان

 شدت دموکراتیک، ازهای  نهاد و ساالرانه مردمهای  شاخص وها  مؤلفه برتأکید  با و مورفی

حیات،  امکان و کرده جلوگیری سیاسی عمدههای  جریان ها و گفتمان میان دشمنی و تخاصم

 . سازد فراهم رقابتی فضای یک در راآنها  میان همکاری و تداوم

 سیاسی مصالحۀ
 مفهوم به سیاسی درادبیات و بوده نزدیک صالح و صلح، مصلحت مثلهایی  واژه به مصالحه 

 مثلهایی  مصالحه، واژه مقابل در. است رفتهکار  به سیاسی تفاهم و سیاسی، سازش آشتی

تواند  می نهایت در که دارد وجود سیاسی مناقشۀ و مجادله، مشاجره، مخاصمه، منازعه، عصبیت

 سیالیت و ابهام آن در که میزانی به واژه، این هستند معتقد برخی. گردد منجر جنگ و تنش به

 و پیچیده بسیار اصطالح این رسد نظر می به واقع در است، اما تعریف قابل راحتی دارد، به وجود

 این به منجر افراد ایدوئولوژیکی اعتقادات و (. باورهاVerdoolaege, 2008:3) است چندوجهی
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 بنابراین(. Hamber, 2009:160گردد ) ارائه متفاوتیهای  برداشت مفهوم این از کهشود  می

 وجود آن تعریف مورد در اندکی توافق و استای  پیچیده اصطالح «مصالحه» گفت توان می

 دست آن به باید که چیزی) هدفعنوان  به هم مصالحه که است خاطر این بهاساساً  این. دارد

گیرد  می قرار استفاده مورد( هدف به یافتن دست برای ابزاریعنوان فرآیند ) به هم و( یافت

(Boomfield,David,2003:11) .باشد، آن دوم وجه واژه این تعریف در ما اصلی تمرکز اگر 

 از و متفرق گذشتۀ یک از آن طریق از جامعه که است یفرآیند مصالحه، گفت توان می بنابراین

 (. Boomfield,David,2003:12) کند می حرکت مشترک ةآیندیک  به جدا هم

 فازاوّلین  شناسایی. است شناسایی موضوع ،مصالحۀ سیاسی در عنصراوّلین  رسد می نظر به

 قرارنگیرد، مصالحه شناسایی مورد مقابل طرف سیاسی اگر تمایالت و است گفتگو و مذاکره

 آشتی و سازش. هستیم آشتی و سازش شاهد مامصالحۀ سیاسی  در. بود نخواهدپذیر  امکان

 جمعی ناخودآگاه در واژگان این. است کرده پیدا منفی بار ما سیاسی فرهنگ درمتأسفانه 

چراکه  ؛شوند می شکست به کاربرد، محکوم از قبل کهاند  شدهبندی  مفهومای  گونه جامعۀ ما به

 اصغرگردد ) می تلقی سیاسی رقیب برابر در شرط و قید بدون تسلیم نوعی سازش، و مصالحه

 وادادگی و انفعالمعنی  به سیاسی کنشگری یکعنوان  مصالحۀ سیاسی به اما(. 12:1391زاده، 

مصالحۀ  در نیست، لذا سیاسیهای  هویت نافیمصالحۀ سیاسی  اینکه به توجه با و نیست

 هستیم این نیازمند ما. رسید سازش و تفاهم بهها  ارزش و اصول حفظ ضمن توان سیاسی می

 طریق از که هویتمان به توانیم نمی انزوا در ما چراکهبشناسیم؛ رسمیت  به را دیگران که

مصالحۀ  گفت توان . می(schaap, 2005:8بدهیم ) است، شکل شده محقق اجتماعی گفتگوهای

 چقدر هر و گذارد می نمایش به را سیاسی نظام یک باالی ظرفیت یا سیاست اوجسیاسی 

 نهادمند امر یک به سیاسی منش این و یابد افزایش مصالحهدر حوزة  سیاسی نظام یک ظرفیت

 به و یافته توسعه سیاسی، لحاظ به جامعه، آن که انتظارداشت توان می صورت گردد، درآن تبدیل

 طرفدار ،جویانه مصالحه رفتار شد که یادآور باید . است یافته دست سیاسی بلوغ از باالیی درجه

. نیستند ساختارشکنانههای  حرکت و دولت ماشین دنبال تخریت به جو مصالحه نیروهای. بقاست

 تفکر، تفکر این. است مهم بسیارآنها  برای مردم توده نیز و جامعه مصلحان حیات حفظ

 کار گیر نشود، لذا زمین و رود پیوسته و بماند، آهسته باقی دارد بنا چون نیست؛ اندیش مرگ

 در بنابراین(. 89:1394حجاریان، کند ) می حرکت ممکنات دایرة در و کرده نهی را مخفی

ناپذیر  بینی پیش کارهای همچنین و رادیکال و انتحاری اقدامات گو و گفت و جویی آشتی فضای

 سیاسی پیکارهای سنگین هزینه پرداخت به حاضراساساً  افراد از بسیاری و رسد می حداقل به

 . (14:1391، زاده اصغر) شوند آمیز نمی مسالمت غیر
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 نگاه یک با گر مصالحه نیروهای و دارد وجودبه آینده  معطوف عقالنیت نوعی مصالحه، در 

 و جمع به منحصر جنبش، این واقع در. هستند مردم حداکثری جذب صدد در بلندمدت

 راآنها  الاقل یا کنند یارگیری مخالفان از حتی کنند می سعی. آنها شود نمی معدودی گروه

 حقانیت عمل، با. شود نمی هم شعارزده و نیست شعار اهل جنبش این. کنند خنثی و تأثیر بی

 احساسات انگیختن دنبال بر بهآنها جنبش،  بودن عقالیی به توجه باکند.  می اثبات را خودش

 که آن ضمن. است دست دور خیلی اما دارد، وجود آرمان اینجا در. نیستند مردم عواطف و

ها  دموکراسی بهترین چراکه نیست؛ شدنی تمام پروژه یعنی این منتهاست؛ ای بی پروژه جنبش

 همه گفت توان می پس(. 88:1394، حجاریان) شوندتر  دموکراتیزه هم باز که دارد جا هم

 اقدامات برایای  مقدمهتواند  ای می مصالحه هر و نیست کار نهایت و است موقتها  مصالحه

 فروکش یا برسد تفاهم و قرارداد به و کند پیدا تعمیقتواند  . مصالحۀ سیاسی میباشد بعدی

 . برگردد عقب به و کند

مصالحۀ سیاسی  مهمهای  شاخصه از رادیکالیزم از پرهیز و( روی میانهگرایی ) اعتدال 

 نرمش وروی  . میانهاست شده زیادیتأکید  آن به نیز ما اعتقادی مبانی در که آید حساب می به

 رادیکالیسم و گری افراطی با آن، تقابل وجه ینتر مهم و است سیاسی عقالنیت تداوم در

 با و گفتگو و مذاکره جمله از سیاسیهای  مهارت ازگیری  بهره با و روی میانه طریق از. باشد می

 نزدیک اجماع و توافق یک به توان می افراطی، و تندروهای  گروه به اطمینان و تضمین دادن

صورت  به نه را مخالفهای  گروه میان اجماع و ، ائتالفتواند می اعتدال وروی  میانه حفظ. شد

 . سازد فراهم نسبیصورت  به بلکه حداکثری،

مصالحۀ  ما سیاسی فرهنگ در. استمصالحۀ سیاسی  برای دیگری شاخصۀ «شجاعت»

 داشته پی در را سنگینیهای  هزینه و مخاطرات آن مروجان و طراحان برای همواره ،سیاسی

 داشتن عدم و کاری خیانت، سازش به متهم همواره دهند، می سر مصالحه ندای که افرادی. است

 به محدوددر عرصۀ سیاسی  شجاعت که نمود توجه مسئله این به بایدشوند.  می شجاعت

 ممکن نحو هر به عدالتی بی و ظلم مقابل در ایستادگی یا و تندهای  متهورانه، واکنش اقدامات

 منافع که تصمیم بهترین به رسیدن برای برعقالنیت مبتنی گزینشی شامل مصالحۀ بلکه نیست،

 شود.  می نماید، نیزتأمین  را جمعی

 باور این بر 1رالز جان. است فضیلت نوعیمصالحۀ سیاسی معتقدند،  انپرداز نظریه از برخی 

 و خوشبختی چونها  ارزش از بسیاری بر عدالت و گذرد می مصالحه معبر از «عدالت»که  است

 فرصت آن در مختلف افراد که است چارچوبی وی دیدگاه در عدالت. است مقدم آزادی

                                                           
1 -John Rawls 
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سامان،  جامعۀ به رالز نظر به. کنند می پیدا را خود نظر موردهای  ارزش و آمال گرفتن پی

 هم دیگران که دانند می و پذیرند می را عدالت از یکسانی اصول همگان آن در که استای  جامعه

 و شمرند می محترم را اصول اینعموماً  بنیادین اجتماعی نهادهای و دارند قبول را اصول این

رالز، شوند ) می شمرده محترم نهادها سوی از اصول این که دانند می نیز جامعه عموم

 به رسیدن برایآمیز  ریسک مشارکتی اقدام نوعی جامعه، است معتقد همچنین او(. 45:1393

 منافع یکسانی. است منافع یکسانی کنار در منافع تعارض آن معمول ویژگی و است متقابل سود

 سازد پذیر می امکان افراد همه برای را بهتری زندگی اجتماعی همکاری که است کار در رو آن از

 است؛ دستیابی معتقد ،عرصۀ سیاست به عدالت واردکردن با رالز بنابراین(. 154: 1393رالز، )

 . است نیازمند آن به جامعه که است اخالقی عمل و فضیلت نوعی مصالحه، به

 کتاب در مورفی کالین. است ییگرا قانون و قانون نقش مصالحه، در بعدی کارآمد عنصر

مصالحۀ سیاسی فرآیند است،  معتقد «سیاسی مصالحۀ اخالقی نظریه» عنوان تحت خود

 شامل را قانون نقش به نسبت متقابل احترام به مربوط قواعد ازای  مجموعه که استای  پیچیده

 با دولتی و حکومتی مقامات میان نسبت و روابط و بررسی را مورفی کتاب اصلی محورشود.  می

 نظام به شهروندان سیاسی معقول اعتماد است معتقد و دهد می تشکیل جامعه یک شهروندان

 برای وینظر  . بهنماید کمکمصالحۀ سیاسی  از ما درک گسترش و تعمیق بهتواند  می سیاسی

 و گردد مستقر جامعه در قانون حاکمیت باید جامعه، در دیده آسیب سیاسیِ روابط بازسازی

 آید حساب می مصالحۀ سیاسی به اصلی موانع از یکیعنوان  به قانون حاکمیت فرسایش یا فقدان

(Murphy, 2010: 41 .)به باید ،مصالحۀ سیاسی تشویق و تقویت برای است معتقد مورفی 

داشت؛  جدی توجهساالری  مردم بر مبتنی سیاسی روابط وساالرانه  مردمهای  شاخص وها  مؤلفه

 ,Murphy)آید  حساب می به دموکراسی موفقیت برای حیاتی امر یکمصالحۀ سیاسی چراکه 

 باعثتنها  نهمصالحۀ سیاسی ، ساالر مردم جوامع در گرفت نتیجه توان می بنابراین. (187 :2010

آن  مشروعیتهای  پایه و تقویت را سیاسی نظامتواند  می آن تحقق بلکه شود، نمی نظام تضعیف

 صلح حفظ اصلی عاملمثابه  به دموکراسی است معتقد کانت ارتباط این در. نماید مستحکم را

 در دموکراتیک، اصوالً نظریه، کشورهاى این براساس(. 1390: 44، پیشانیان ماهشود ) می دانسته

 های حکومت وجود مستلزم صلح، که بود بر آن کانت. هستند جو خود، صلح خارجى روابط

 به ـ احترام1 کنند؛ می تضمین را چیز سه که است خواهانه جمهوری اساسی قوانین بر مبتنی

 سرانجام و تقنینی و اجرایی اقتدار میان تفکیک و گذاری قانون مشترک ـ منشاء2 فردی، آزادی

 (. 29:1394مشیرزاده، ) سیاسی دانشهرون همۀ ـ برابری3

 و شده طراحی طرفین منافع حفظ برپایهمصالحۀ سیاسی  که است ضروری نکته این ذکر 

 یک آن در که نیستیم صفر جمع حاصل با بازی شاهد ما مصالحهفرآیند  دربه همین دلیل، 
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 که کنند می رفتار طوری کنشگران مصالحه،فرآیند  در. باشد بازنده دیگر طرف و برنده طرف

 . شود برد ـ برد بازی به منجر نیز نتیجه و گرفته قرار مدّنظر طرفین منافع

 ذیل مصالحه، فرهنگ. است جامعه سیاسی فرهنگ به معطوف ،مصالحۀ سیاسی از بخشی 

 ما. هستیمها  ظرفیت اقسام و انواع شاهد ما سیاسی فرهنگ درشود.  می تعریف سیاسی فرهنگ

 و حدیبیه صلح(، ع)حسن امام صلح، داریم را( ع)حسین امام قیام و عاشورا فرهنگ که همچنان

 فرهنگ درون درتواند  می تاریخی وقایع این از یک هر. داریم نیز را( ع)علی امام مصالحه

 کردن برجسته و قرائت در سیاسی نخبگان نقش میان، این در و گردد برجسته جامعه سیاسی

 . است برخوردار زیادی اهمیت ازآنها 

 در. است متفاوت مدرن پست و سنتی، مدرن جوامع در مصالحههای  مکانیزم و ابزارها 

 و قانون مصالحه، ابزار مدرن جامعه در. است پایین به باال از و آمرانه مصالحه، ابزار سنتی جامعۀ

 زیادی اهمیت از شهروندان آراء و عمومی مدرن، افکار پست جامعۀ در ولی است، مدنی نهادهای

 که هستیم نهادهایی شاهد ما ،اند یافته توسعه سیاسیلحاظ  به که جوامعی در. است برخوردار

 و حزبی قانونی، نظام و مدنیهای  نهاد به توان آنها می میان از هستندای  مصالحه کارکرد دارای

 . کرد اشاره آراء صندوق همچنین و انتخابی

 این در کرد خواهیم سعیگیری مصالحۀ سیاسی،  شکل در عناصر این اهمیت به توجه با

. نماییم بررسی ایران اسالمی جمهوری در سیاسیهای  گفتمان در راتأثیر آنها  و نقش مقاله،

 به را گفتمان آنتواند  میگفتمان،  یک معنایی نظام درون در عناصر این وجود عدم یا وجود

 هستندهایی  شاخص و معیارهاها،  مؤلفه و عناصر این. سازد دور آن از یا نزدیک وفاق و مصالحه

 و سنجش مورد را گفتمان یک درجویانه  مصالحه رویکرد و نگرش توانیم آنها می طریق از که

 . دهیم قرار ارزیابی

 در سیاسی مسلطهای  گفتمان با نسبتی چهمصالحۀ سیاسی  که موضوع این با ارتباط در 

 و فرهنگی انقالب یکعنوان  به اسالمی انقالب: گفت باید دارد، ایران اسالمی جمهوری

 هر که است شده ایران اسالمی جمهوری در مختلفیهای  گفتمانگیری  شکل ابرگفتمان، باعث

 قابل اسالمی انقالب گفتمان کلیت درون درگفتمان  خرده عنوان یک ها به گفتمان این از یک

 یک بهای  دوره یک گفتمانی، درهای  مؤلفه و عناصر به توجه ها با گفتمان این. هستند بررسی

 رقیب، گفتمانیابی  قدرت و ظهورواسطۀ  به بعد، دورة در و شده تبدیل هژمونیک معنایی نظام

گیری  شکل ابتدا کرد خواهیم سعی نوشتار دراین بنابرایناند.  شده افول دچار یا رفته حاشیه به

 راآنها  شدن هژمونیک چگونگی و ایران اسالمی جمهوری در سیاسیهای  گفتمان ینتر مهم

 این از هریک با رامصالحۀ سیاسی  نسبت کنیم می تالش بعد، مرحلۀ در و نموده بررسی

 . ها بسنجیم گفتمان



56 1397 / زمستان 53 شماره/ دهمچهار سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 ییگرا اصول گفتمان 
اند،  بودهگرا  سنتهای  گروه نماینده که اسالمی بنیادگرایهای  گروه و انقالب، احزاب اوایل در

نبودند،  قانع جمهوری حکومت به سلطنتی نظام از تحول به که بودندهایی  گروه و احزاب شامل

 احکام اجرای و روحانی یا دینی حکومتتأسیس  و سیاست و مذهب ترکیب خواستار بلکه

، «اسالمی جمهوری حزب» راها  گروه این شکل ینتر . مهمبودند سیاسی نظام طریق از اسالم

های  نشانه. داد می تشکیل «تهران مبارز روحانیت جامعۀ» و «قم علمیه حوزة مدرسین جامعۀ»

، «روحانیت»، «اسالم»: از عبارتنداند،  شدهبندی  گرا مفصل سنت گفتمان این در که مهمی

 کند.  می تعیین را آن رفتاریهای  شیوه و اعتقادی اصول مجموعاً که «فقیه والیت» و «فقه»

 خواست ینتر . مهمهستند لیبرالهای  گروه احزابقراردارند،  سکوالرها جزو که دومی گروه

 و سیاسی قدرت ساختار محدودکردن طریق از اجتماعی و سیاسی های آزادیتأمین  گروه، این

 شامل خود که بود «ملی جبهۀ»تشکل،  ینتر . مهمبود جمهوری یا مشروطیت نوعی ایجاد

 تصویب خواستار انقالب، جبهۀ ملی پیروزی از پس. شد می «ایران مردم حزب» و «ایران حزب»

کیهان، ) شد غربی اروپای دموکراتیک کشورهای اساسی قانون سبک به جدید اساسی قانون

 (. 29:1381بشیریه،  از نقل به3/4/1358

 نیز داشتند مارکسیستی و سوسیالیستیهای  ریشه کههایی  گروه و اسالمی گرای چپ احزاب

 ایران درگاه  هیچ الزم، اعتبار کسب عدمخاطر  به ولی کردند، پیدا ظهور انقالب طریق از

های  دالبندی  مفصل بر راترین تأثیر  کم رسد می نظر به بنابراین. نکردند پیدا چندانی گسترش

 اند.  داشته اسالمی انقالب گفتمان

 آن تا که را تجدد و اسالمی سنت از برگرفته مفاهیم ازای  مجموعه توانست خمینی امام

 گفتمان. گردآورد اسالمی انقالب گفتمان در 1357 سال نداشتند، در هم با نسبتی شاید زمان

 این سایۀ آن در که کند ایجاد راای  استعاری الکال، فضای اصطالح به توانست اسالمی انقالب

های  صحنه در فعال سیاسیهای  گروه از بسیاری که شوند بست و چفت هم بهچنان  آن مفاهیم

 از درصد 2/98 دادن. رأی کردند می جو و جست فضا آن در را خود آرزوهای و آمال هم انقالب

 و اتحاد عمقدهندة  نشان ، خود1358 ماه فروردین 12 در اسالمی جمهوری نظام به مردم

 . بود استعاری فضای این از حاصل همدلی

 ـ، یافت تبلور اسالمی جمهوری سیاسی نظام شکل به کهـ  اسالمی انقالب گفتمان بنابراین

 مرکزی دال خود اسالم. بود «اسالمیت» و «جمهوریت» نشانۀ مهم دوبندی  مفصل حاصل

 در هم با را فقیه والیت و روحانیت، فقههای  نشانه که بودگرا  سنت و بنیادگرا اسالمیهای  گروه

 تجددگرای گفتمان در آزادی و مردم، قانونهای  دیگر، نشانه سوی از. آورد می گرد گفتمان یک

 و اسالم، روحانیت، فقه. بودند شدهبندی  مفصل جمهوری، مرکزی دال حول لیبرال و سکوالر
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. دارندگرایی  تجدد در ریشه آزادی و جمهوری، مردم، قانون وگرایی  سنت در ریشه والیت،

 سایۀ فضای در بودند، ولی ذاتی تضاد و ناسازگاری دارایها  نشانه از گروه دو این اگرچه

سلطانی، ) شدندبندی  مفصل «امام» شخصیت آنها حول همه اسالمی انقالب گفتمان استعاری

1392 :140-139 .) 

 تحت گفتمان قدرت، دو ساختار بر انقالبیون کامل حاکمیت و موقت دولت رفتن کنار با

 اختالفات. گرفت شکل اسالمی انقالب گفتمان درون در «سنتی چپ» و «سنتی راست» عنوان

 سال در امام ارتحال با اما نشد، جدی چندان هرگز امام حیات زمان تا دوگفتمان این میان

زمینۀ  ترتیب، این به و داد دست از خود را هژمونی اسالمی انقالب گفتمان مرکزی ، دال1368

 . شد مهیا دیگرهای  دال ظهور

 را وضعیت این داد، نیز روی آن از پیش سال یک که جنگ پایان از حاصل پیامدهای

 بنابراین. شد آغاز اسالمی انقالب گفتمان تاریخ از جدیدای  دوره ترتیب این به و کرد تشدید

درگرفت،  کاریزما جانشینی سر بر که منازعاتی از بعد کرد، فوت 1368 سال در امام که زمانی

 کاریزما جایگزین اینک که «فقیه والیت» نهاد. شد تبدیل قانونی نهادی به کاریزما نهایت در

 مرکزی دال دیگر، به عبارت به یاگرا،  سنت راست گفتمان قانونی نقطۀ به واقع بود، در شده

 خود هویت انقالب، بنیادگرایان زمان در(. 149: 1392سلطانی، ) شد بدل کار محافظه گفتمان

 نظام رو، این از. داشت غیراسالمی و سکوالر خصلتی که بودند داده شکل دشمنی برابر در را

 نظام نتیجه، در. بود سکوالریسم مقابل نقطۀ در که گرفت شکلای  گونه به نیز آن معنایی

 و «روحانیت»، «والیت»های  دالبندی  مفصل با و «اسالمیت» دال حول بنیادگرایان معنایی

 این. کرد تغییر کالً کاران محافظه برای «دشمن» ، مفهوم1376 سال در اما. گرفت شکل «فقه»

 رو این از. داشتند اسالم داعیۀ که داشتند قرار کسانی مقابل در سکوالرها، بلکه مقابل در نه بار

 جدیدی مفاهیم منظور، همین به. گیرد شکلآنها  با مواجهه برای دیگری معنایی نظام بود الزم

 معنایی نظامها،  ارزش و فرهنگی اقتصادی، عدالت، روحانیت، تهاجم توسعۀ جمله از

 واند  فرهنگی تهاجم ، عاملطلبان اصالح یعنی معنایی نظام این در. داد شکل راکاران  محافظه

 از و ستها ارزش این حافظ روحانیت سازند، ولی نابود را اسالمی اصیلهای  ارزش خواهند می

 (. 155 :همانکند ) می دفاعطلبان  اصالح مقابل درآنها 

 یا ومصالحۀ سیاسی گفتمان،  این معنایی نظام در و ییگرا اصول گفتمان بررسی در

 و مفاهیماند.  رفته حاشیه به کاملصورت  به یا و بوده رنگ کم مصالحه، ةدهند تشکیل عناصر

 گفتمان اینهای  مؤلفه و عناصر جزتنها  برشمردیم، نهقبالً  که مصالحه کلیدی عناصر

 گفتمان این درای  مصالحه ضد و مخالفعناصر  و مفاهیم در مواردی، بلکه آیند، حساب نمی به

آنتاگونیستی،  رویکرد. باشند می برخوردار بیشتری خودنمایی از و شدهبندی  مفصل
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 بر کهمصالحۀ سیاسی  اخالقی نظریۀ و اصول با گفتمان این بودنخواه  تمامیت وگرایی  اقتدار

ساالری  مردم بر یمبتن سیاسی روابطتر  مهم همه از و شهروندی گرایی، حقوق قانون نقش

 به را دیگرهای  گفتمان تمام بود توانسته 1376 سال تا و نداشته همخوانی دارد،تأکید 

 و است پایین به باال از یبخش مشروعیت بر مبتنی گفتمان این گفت توان . میبراند حاشیه

 . ندارند اساسی نقش آن در مردم

 مثبت تعامل و روابط شاهد ما گفتمان این ماهیت به توجه با نیز خارجی سیاست حوزة در

 در کشور انزوای شاهد ما اصالحات، دولت آمدن کار روی از قبل. نیستیمها  کشور سایر با ایران

 در حاکم انسداد. هستیم ایران از اروپا اتحادیۀ کشورهای سفرای تمام خروج و یالملل بین عرصۀ

 که شود احساس کشور در جدید گفتمانی شد، ظهور باعث خارجی و داخلیعرصۀ سیاست 

 . سازد برطرف را خارجی و داخلی حوزة دو بر حاکم تنگناهای و موانع بتواند

 طلبی اصالح گفتمان
 و داشت قرار فرهمند رهبری چیرگی زیرعموماً  1368 تا 1357 سال از که اقتداری و سیاست

 1376 سال داشت، از گرایش سنتی شبه اقتدارسمت  ای به گونه به 1376 تا 1368 سال از

بندی  مفصل سامانه کهـ  راست گفتمان برابر در. گشت متمایل قانونی اقتدار و مشروعیت سوی به

 ردة در اسالمی دموکرات گفتمانهای  ، نشانه کردـ می معنا نظام اسالمیت وجه گرد را خویش

 گفتمانهای  نشانه دیگر. یافت سامان«مردم» مفهوم همان یا نظام «جمهوریت»گرد  نخست،

 دینی مدنی، دولت جامعه سیاسی، توسعه قانون، توسعه چون مواردی در را اسالمی دموکرت

 وکرامت شهروندی، عدالت، معنویت فردی، حقوقهای  آزادی و دولتی، حقوق دینجای  به

 برای اخالق، تالش بر استوار پویا، سیاست دین، فقه از مالیم خوانش و برداشت و انسانی، باور

 و پاسخگو، رواداری دولتها،  اقلیت و زنان حقوق داشت ، پاس«ایرانیان برای ایران» شعار تحقق

ویژه  به) جهان با ارتباط و زدایی تنشها،  تمدن وگوی قدرت، گفت از خشونت، تمرکززدایی نفی

 رضائی و ایزدی) دادند می سامان مقتدر جامعۀ و رسانه، دولت و اندیشه آزاد غرب(، جریان با

 (. 62: 1392پناه، 

 تثبیت برای مبارزه طریق از قدرت استمرار حفظ برایای  رانی، شیوه حاشیه وسازی  برجسته

 زمینۀ ،گرا سنت گفتمان شدن هژمونیک. است دیگرهای  دال و مرکزی شناورهای  دال معنای

 اصالحات گفتمان سال این در اما انداخت،تأخیر  به 1376 سال تا را اصالحات گفتمان ظهور

 و جدید شناورهای  دالسازی  فعال با و گرفت عهده به را تجددگرایی جریان نمایندگی عمالً

 داد شکل را خود با متناسب معنایی نظام خود، مرکزی دال حولبندی  مفصل وآنها  به معنادهی

 . براند حاشیه به راگرایی  اصول گفتمان توانست و( 106: 1390مقدمی، )
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 از پس آنگیری  شکل اهدافترین  مهم از گفتمان، یکی این تولیدکنندگان ادعای به بنا

 جمهوری نظام درون نقد و آزاداندیشی فضای کردن فراهم اسالمی، بیشتر انقالب پیروزی

 و خود سرنوشت تعیین در مردم مشارکت گسترش و آن بر حاکم اصول بر تکیه با اسالمی

کار  های به مجموعۀ نشانه از که طور همان(. 1390:122همکاران،  و حاضری) است بوده کشور

 در مکنونگرایی  تجدد مفاهیم احیاکنندة گفتمان آید، این می بر گفتمان این در شده گرفته

سازی  برجسته در اصالحات معنای واقع در. است اصالحات قالب در اسالمی انقالب گفتمان

 دیگر، برآمدنعبارت  (. به157: 1392سلطانی، ) است نهفته سنترانی  حاشیه و تجدد

 دوش بر آن اصلیهای  پایه که دانست شهری جنبش برآیند باید را اسالمی دموکرات گفتمان

 این اجتماعی دانشجویان، پایگاه و جدید متوسط طبقۀ بر افزون. بود جدید متوسط طبقۀ

 متوسط طبقۀ و روحانیت ازیی ها دینی، بخش مذهبی، نواندیشان اقشار در باید را گفتمان

 نظام(. 64: 1392پناه،  رضائی و ایزدی) جستها  اقلیت و اندیشان، زنان، جوانان سنتی، دگر

 پایین از یبخش مشروعیت نوعی بر یی، مبتنیگرا اصول گفتمان خالف بر گفتمان این معنایی

 ازساالرانه  مردم تعریفی کهشود  می شامل را زبانی قراردادهای ازای  مجموعه و باالست به

 نماید می ارائه دینی صدقی نظام چارچوب در انسانی ـ اجتماعی مالحظات و مناسبات

 (. 120:1383تاجیک، )

 شویم می کنیم، متوجه بررسی دوره این در راطلبان  های اصالح سخنرانی و متون تمام اگر 

. است یافته سامان «آنها» و «ما» قطب دو و محور دور بر هموارهها  سخنرانی ها و متن این که

 منفی قطب «آنها» و انتخاب آزاد، حق قانون، مردم، ملت، اراده با همراه متن مثبت قطب «ما»

 و خاص قشر یا خدا، افراد به حکومت انتساب توجیه با انسانی ارادة گرفتن نادیده با همراه

 شده مطرح اینجا در نگرش نوع دو. است خودکامگی نوع بدترین و مردمی حکومت مخالفان

 در و هستیم آن مدافع ما که حکومتی: است گرفته نشأت خداوند حاکمیت از دو هر که است

آنها  که حکومتی و دهند می مشروعیت او به و هستند اسالمی حاکم و خدا واسطه مردم آن

: 1381کاشی، ) است مردم و خداوند واسطه اسالمی آن، حاکم براساس و هستند آن مدافع

 منطبق موفه و الکال نظریۀسازی  غیریت و آنتاگونیستی مفهوم بابندی  قطب این. (155

 هویت طریق از تا کنند می دشمن تولید به اقدامیابی  هویت ها برای گفتمانچراکه  باشد؛ می

 . نمایند ایجاد تمایز دشمن و خود جدید، میان

 تولیدشده، متون کلیۀ در مردم مرکزی دال اصالحات گفتمان به مربوط متون بررسی در

شورا، اندیشمندان، متخصصان، ) مختلفهای  شکل به «مردم»واژة گردد  می مالحظه

 این در آن محوری اهمیت نشانگر وشود  می تکرار...( و کارشناسان، قشرها، زنان، جوانان

 و «مردم» یعنی دیگر دال دو از که تفسیری بر اتکا با همچنینطلبان  . اصالحاست گفتمان



60 1397 / زمستان 53 شماره/ دهمچهار سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 پیش که «والیت» ، یعنیکاران محافظه مرکزی دالشکنی  ساختار به دادند، اقدام ارائه «انونق»

 قانون دال با(. آنها 173-174: 1392سلطانی، ) داشت، کردند قرار ممنوع قلمرو در این از

 . کردند اقدام والیت از اقتدارگرایانههای  قرائت نفی به نسبت

 که بردند بهره نیز دیگری معنایی حوزة از طلبان اصالحفوق، های  دال موارد بر عالوه

ایران،  واقعی اجتماعی مشکلآنها  نظر از زیرا دهد؛ می شکل «سیاسی توسعۀ» را آن هستۀ

. بود قانون حاکمیت ساالری و سیاسی، مردمهای  آزادی عدم نبود، بلکه اقتصادی مشکل

 وفور به دوره، این درطلبان  اصالح مطبوعاتی متون در را «سیاسی توسعۀ» دال حضور اتتأثیر

 (. 177 :همان) دید توان می

 گفتمان در گفت بایدمصالحۀ سیاسی  با آن نسبت و اصالحات گفتمان ارزیابی در

 سران نظرات از توان می را عناصر این. است شناسایی قابل مصالحه از مهمی عناصر اصالحات،

ای  جامعه خود،های  سخنرانی در خاتمی. کرد استخراج خاتمی( محمد سید جمله )از اصالحات

 خاتمی جامعۀ آرمانی. است گوناگونهای  گرایش وها  سلیقه از سرشار که کشد می تصویر به را

 اقلیت انگاشتن نادیده و اکثریت مطلق حاکمیت از نشانیتنها  نه آن در که استای  جامعه

 بود، باید معتقد خاتمی. بزند آسیب جامعه بهتواند  ای می سلیقه هر استعال یافتن بلکه نیست،

 و شعور قدرت و شده تکامل باعث تنوع و تکثر پذیرش چراکه پذیرفت؛ راها  سلیقه اختالف

 مهم آنچه وینظر  . بهبرد می هستند، باال جامعه اصلی صاحبان که را مردم داوری و انتخاب

 فالن و سلیقه فالن که نشود مدعی ، کسیشود می بیان سالیق اینکه عین در که است این است

 تلقی نظام از خارج دیگر صاحبنظران تمام نتیجه در و است انقالب عین و اسالم عین نظر،

 . ببیند آسیب استحکام و دوام و ساختار نظر از و امنیت نظر از نظام و شوند

 مبنای بر که است مشارکتیای  جامعه چیز، هر از بیش طلب اصالح جامعۀ خاتمی نظر به

 و حقوق و جامعه مختلف آحاد قانونی و اخالقیآمیز  مسالمت همزیستی و یکدیگر تحمل

 جامعه در است معتقد وی. است استوار نهادها و ها سازمان و شهروندان مشخص وظایف

 و نظم چارچوب ها در انسان همۀ نیستند، بلکه حق صاحب مسلمانان فقط اسالمی،ساالر  مردم

-128:1390همکاران،  و حاضری) است حکومت وظیفۀآنها  از دفاع واند  حق صاحب قانون

است؛  شده شناختهرسمیت  گرایی به اسالم، تکثر سیاسی اندیشۀ در بود معتقد خاتمی(. 127

 و فقهی اسالمی، مانع جامعۀ درون در متفاوتهای  اندیشه و احزاب تشکیل برای که معنا بدین

 اساسی قانون پذیرش مدنی، جامعۀ استقرار شرطترین  مهم خاتمی، نظر از. ندارد وجود شرعی

 تفکیک خاتمی. است اکثریترأی  وتأیید  و احترام وساالری  مرم شرطترین  مهم قانون، و است

 اقتدارگرایی عامل را انحصار وگرایی  تمرکز و دانست ساالری می مردم عالی مظاهر از یکی را قوا

 . کرد می قلمداد



  61 های سیاسی جمهوری اسالمی ایران امکان یا امتناع مصالحه در گفتمان

 

 در توان می را اصالحات گفتمانجویانه  مصالحه کارکرد و جلوه باالترین رسد نظر می به 

 با مواجهه و رفتار در مدارا و تساهل. کرد جستجو گفتمان این در موجود «تسامح و تساهل»

 امکان مفاهیم این کاربست با کرد سعی خاتمی. یابد می ظهور و بروز بیگانگان و مخالفان

 . سازد نهادمند خارجی و داخلیدر عرصۀ  را منتقدین و مخالفین با مدارا و تساهل
 گیرد قرار پذیرش مورد کشور درداخل اینکه از بیش اصالحات دولت ۀجویان مصالحه روحیۀ 
 سیاست طرح با و اصالحات دولت آمدن کار روی با. گرفت قرارجامعۀ جهانی  استقبال مورد
 و بازگشتند کشور به خاتمی دولت اوایل در اروپایی سفرای تمامها  تمدن گفتگوی و زدایی تنش
 ترمیمجامعۀ جهانی  با را قبلی شکنندة و متشنج روابط اصالحات دوران در توانست دولت این

 یالملل بین وجهۀ ارتقای را اسالمیطلبی  اصالح گفتمان دستاوردهای از یکی خاتمی خود. نماید
 و اسالمی نظام بهبندی پای سایۀ در مهم دستاورد این است معتقد و داند می اسالمی جمهوری
 (. 143: 1383فر،  فرزانه) است ترپذیر امکان انقالب شعارهای

 ماهیت به توجه با گفتمان این هرچند گفت باید اصالحات، گفتمان نهایی ارزیابی در 
 توجهی قابلهای  موفقیت بهالملل  بین نظام با تعامل در و تئوریدر حوزة  آن ۀساالران مردم
 کامل، طور به نتوانست گفتمان داخلی، این عرصۀ در و عملدر حوزة  است، اما یافته دست

 این در. نماید فراگیر سیاسی مختلف های گروه وها  طیف درمیان را ملی وفاق و مصالحه فرهنگ
 شدن مسلط و رسوب و نشست به توان می زمانیصرفاً  است معتقد تاجیک محمدرضا ارتباط
 گوی بتواند نیز عملدر عرصۀ  نظری، بلکه عرصۀ درتنها  نه که داشت امید گفتمان یک

 شود تبدیل شهر درمؤثر  بازیتنها  به و ربوده دیگران از را کارآمدی و مشروعیت، مقبولیت
 (. 119: 1383تاجیک، )

اوّل  دلیل است؛ شده زمینه این در اصالحات گفتمان ناکامی باعث عامل دو رسد نظر می به
 سایر آنها، همانند/مابندی  مرز با نیز گفتمان این کهگردد  می بر گفتمان این درونی ماهیت به

دنبال  به و نموده تبعیت آنتاگونیستی رویکرد و ضدیت کلی قائده ازیابی  هویت ها برای گفتمان
 گفتمانی مواجهه نوع این. است برآمده دشمن و رقیب گفتمانعنوان  به دیگرهای  گفتمان حذف

 اقدامات دوم دلیل. شد گیری میپی جدیصورت  طلب به اصالح تندروهای  گروه سوی ازویژه  به
 ابزارهای با توانست که بود اصالحات گفتمان علیه بر رقیب گفتمان آنتاگونیستی رویکرد ومؤثر 

 هم در را آن هژمونینهایتاً  و کند حمله گفتمان این معنایی نظام و مرکزی دال مختلف، به
 . براند حاشیه به را آن و شکسته

 محور عدالت یگرا اصول گفتمان 
 جمهوری ریاست انتخابات درطلبان  اصالح سوی از معنایی گستردة تهاجم با مواجهه در

 که یافت شدیدی معنایی بحران با مواجهه در را خود ناگهانکار  محافظه ، گفتمان1376 سال
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 بود برخوردار قدرتی چنان از اصالحات گفتمان. داد دست از را مقننه و مجریه قوة آن نتیجۀ در

 تعمیرگاه راهی بازسازی و تعمیر برای را کاری محافظه باهنر، اتومبیل رضا محمد تعبیر به که

 خود بازسازی به سیاسیهای  صحنه پشت در آرام آرامآنها سنگین،  شکست آن از بعد اما. کرد

 را سنگینی حمالت خود، به وابسته مختلف سیاسیهای  تشکل و نهادها طریق از و پرداختند

 وسیعی انتظارات به توجه باکاران  محافظه هماهنگ حمالت. نمودند آغاز اصالحات گفتمان علیه

 در را سیاسی عالقگی بی و یأس، ناامیدی بودند، نوعی آوردهوجود  به جامعه درطلبان  اصالح که

 تفاسیری دوره، آن در. استشکنی  ساختار همان ناامیدی و یأس این نتیجه. نمود ایجاد مردم

 و نبود خاتمی آقای شعارهای جزو اصالحات شعار بودند معتقد آنکنندگان  ارائه که شد ارائه

 داد می تشکیلتوسعۀ سیاسی  گرایی، جامعۀ مدنی و آزادی، قانون را خاتمی اصلی شعارهای

 دوم ائتالف لیبرال جناح سوی از خاتمی آقای پیروزی از پس هوممف این و( 430:1379افروغ، )

 . شد مطرح خرداد

 نیز گفتمان این هژمونی فروپاشی حقیقت در اصالحات گفتمانهای  دال ساختارشکنی با

هژمونی،  رفتن با و رود می ، هژمونیشود می حاصلشکنی  ساختار وقتی چون شد؛ آغازتدریج  به

 سویی از(. 216: 1392سلطانی، ) دهند می دست از نیز را مردمی و عمومی ها حمایت گفتمان

 سعی ناخودآگاه یا آگاهانهطور  بهکاران  بود، محافظه شده ایجاد مردم در که یأسی به توجه با

 جلوه اقتصادی و معیشتی مشکالت سیاسی، بلکه مشکالت نه را مردم واقعی مشکالت کردند

 دیگریهای  دال شکل به را اقتصادی توسعۀ دال خاص، زرنگی باکاران  محافظه همچنین. دهند

 . کردند برجسته رسانی خدمت و آبادانی مردم،  معیشتی مشکالت رفع فقرزدایی،  نظیر

 جمهوری ریاست انتخابات دورة نهمین در توانستند گرایان اصالحات، اصول گفتمان افول با

 سال بهار در جمهوری ریاست دورة نهمین اتیانتخاب مبارزات درنژاد  . احمدیبرسند پیروزی به

 کرد، در اعالم یگستر عدالت و محوری عدالت را خودهای  برنامه محور و اصلی ، شعار1384

ی، ساالر مردم و بشر ، حقوقتوسعۀ اقتصادی و رفاه بر بیشتر دیگر، اصلی نامزدهای که حالی

 یانهگرا اصول برنامه ترتیب، بدین. کردند تأکید می یالملل بین انزوای با مقابله و قانون و نظم

 عرضه و تدوین تبعیض و اجتماعی، فساد نابرابری و عدالتی بی با مبارزه مبنای برنژاد  احمدی

 یگرا اصول گفتمان» عنوان تحت گفتمانی اساس، این بر و (132: 1393دهقانی، ) شد

 . گرفت شکل دولت این در «محور عدالت

 جمهوری ریاست مقام در چه و جمهوری ریاست نامزدعنوان  به چهنژاد  احمدی محمود

اصول،  احیای صدد در خارجی سیاست و داخلی سیاست در که کرد تأکید می و ایران، تصریح

 وی(. 72:1386دهقانی، ) است عدالت آنس أر در و انقالب نخستین های آرمان وها  ارزش

 ملی سطح در آن گسترش و عدالتتأمین  را ایران اسالمی جمهوری کارویژة و کارکرد ینتر مهم



  63 های سیاسی جمهوری اسالمی ایران امکان یا امتناع مصالحه در گفتمان

 

گرایی  اصول گفتمان بهتنها  عدالت متعالی دال گفت توان می بنابراین. دانست می یالملل بین و

 اینیابی  هویت وبندی  مفصل کانون و ثقل مرکز به بلکه بخشد، نمی قوامنژاد  احمدی دولت

 شود.  می تبدیل خارجی و داخلیعرصۀ سیاست  در گفتمان

 و مکتوب شکل به را خود تفصیلی برنامۀ انتخابات، بالفاصله در پیروزی از پس نهم دولت 

 جمله از نهم دولت گفتمانیهای  دال و ساختار، آرایش خوبی به برنامه، این در. نمود ارائه مدوّن

 بر انقالبی، عالوهگرایی  اصول برتأکید  با برنامه، این در. است شناسایی قابل یگستر عدالت

 اشاره مورد رسانی خدمت و معنوی و مادی تعالی و مهرورزی، پیشرفتهای  محوری، دال عدالت

 و مکتوبهای  پیام وها  سخنرانی اکثر در(. 216: 1388کاظمی،  اخوان) است گرفته قرار

 . هستند مشاهده قابل وضوح بهها  دال این ،نژاد احمدی سوی از صادره انتصابات احکام همچنین

 اعالم وتأکید  «عصر امام» مدیریت بر خودهای  سخنرانی وها  برنامه تمام درنژاد  احمدی 

دوم:  بزرگ، خدای لطف :اوّل ام؛ داشته راسخ اصیل، اعتقاد عنصر سه به همواره من کرد می

 ایران ملت نظیر بی و عظیمهای  ظرفیت عنصر سوم: و عصر ولی حضرت عالی مدیریت

 برای و است حاکم برجهان ظالمانه و سویه یک معادالت بود معتقد وی(. 35:1390جهانگیری، )

 همواره ،سازی غیریت با وی. نمود ایفا فعالی نقش جهان، مدیریت در باید سلطه، نظام با مقابله

 و مردم از برآمده و دلسوز، صالح مدیرانی ما بود معتقد و کرد می مرزبندی دیگری و خود بین

 مدیریتی ویژگی. هستندها  ویژگی این فاقد دیگران ولی هستیم، ملتهای  آرمان به معتقد

 همیشگی تهدید به منجر مدیریتی، شیوة این و است سازش و آمدن دیگران، نرمش، کوتاه

 از همواره ما ولی ،شود می خارجی کشورهای و نظام مخالف داخلی نیروهای سوی از کشور

. کنیم می رفع همیشه برای را آن و ایستیم می تهدیدات برابر در شجاعت با و اقتدار موضع

 توجیه ضمن بود تالش در آنتاگونیستی رویکرد به اتکا با و/آنها ما میان مرزبندی بانژاد  احمدی

 . براند حاشیه به را اصالحات( گفتمانویژه  به) رقیبهای  خود، گفتمان عملکرد

 پنداشت می نامشروع و ناعادالنهکامالً  را موجود و مستقر یالملل بین نظام و نظم نژاد احمدی

 و عدالتی، نابرابری، تبعیض، تسلط بی عینی نماد و فعلی، نمود یالملل بین نظام بود معتقد و

 موجود وضع تغییر کهکند  می ایجاب و حکم ی،گستر عدالت و خواهی عدالت لذا. است سلطه

 گیرد قرار خارجی سیاست اهداف اولویت در اسالمی مطلوب نظم و وضعتأمین  برای جهانی

 (. 146:1393دهقانی، )

 دال حول که رانژاد  احمدی دولت گفتمانی عناصر و مفاهیم توان می توضیحات این با

ـ 1 :نماییم خالصه موارد این در را است شدهبندی  محور مفصل گرایی عدالت اصول مرکزی

ـ 4ملت،  بر ـ تأکید3عصر،  ولی حضرت ـ مدیریت2انقالب،  اوایل ییگرا اصول یاگرایی  آرمان
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ـ 8 جهانی و ـ مدیریت7رسانی،  ـ خدمت6معنوی،  و مادی تعالی و ـ پیشرفت5 مهرورزی،

 . سلطه نظام با مقابله

 مشترک وجه که رسید نتیجه این به توان نژاد می احمدی دولت گفتمانی عناصر بررسی در

 داخلی،. در عرصۀ ندارد وجودمصالحۀ سیاسی  ةدهند عناصرتشکیل و گفتمان این بینای  عمده

وجود  به استثنایی وضعیت یک و ساخته خارج تعادل و طبیعی وضعیت از را دولت، جامعه این

 دولت ویژگیاوّلین  حجاریان سعیدنظر  . بهبرد می حاشیه به را مصالحه هرگونه که بود آورده

 تالشنژاد  احمدی پوپولیستی و استثنایی دولت و است آن بودن انقالبی و گر استثنایی، بسیج

 رو روبه متقارن و متراکمهای  بحران با دولت این وینظر  . بهبشکند راها  روال و قواعد کرد می

 و تعارض و هژمونیک بحران تورم، هم و بیکاری فساد، هم هم دولت، این در مثالً بود؛

 جمهور رئیس با دولت وزرای مواجهه و جدال حتی و قضائیه قوه و مجلس و دولت ناسازگاری

 (. 40: 1394حجاریان، ) داشت وجود

 نظام و خارجی کشورهای با مصالحه و تعامل جای به دولت این نیز یالملل بین عرصۀ در

های  سیاست با و کرد محدود التین یامریکا انقالبی کشورهای به را خود ، روابطالملل بین

 گفتمانی بستر در. کشاند انزوا به یالملل بیندر عرصۀ  پیش از بیش را کشور تقابلی و تهاجمی

 و بگیرد شکل توانست ای نمی مصالحه گونه هیچ امکان بود، کرده ایجادنژاد  احمدی دولت که

 در. برد پیش (ای هسته پروندة درویژه  به) غرب وامریکا  با تقابل آستانۀ تا را کشور گفتمان، این

 کشورمان علیه ملل سازمان امنیت شورای سوی از تحریمی قطعنامه ششنژاد  احمدی دولت

 نظامی تهدید مورد و حتی منزویالملل  بین نظام درای  دوره هر از بیش کشور و شد تصویب

 . گرفت قرار

 آنبندی  مفصل ونژاد  احمدی دولت گفتمان معنایی نظام گفت توان می نهاییبندی  جمع در

 تهاجمی ماهیت و کرده سلب گفتمان این از را مصالحه امکان دشمنی، و ضدیت عنصر به اتکا با

 دال هرچند. است آوردههمراه  به خارجی و داخلیدر عرصۀ  را تنش بیشترین آن تقابلی و

 عدالتتنها  نه گفتمان این عمل در ولی داد، می تشکیل محوری عدالت را گفتمان این مرکزی

 روز گفتمان اشتباه، اینهای  سیاست اتخاذ با بلکه سازد، محقق نتوانست را رالز جان نظر مورد

 . گشت دور عدالت از روز به

 گرایی اعتدال گفتمان 
 نوظهوری عملی، پدیدههای  سیاست اتخاذ در نظری رویکرد و مفهوم یکمثابه  گرایی به اعتدال

 تاریخ اجتماعی و فرهنگی، سیاسیفکری، های  عرصه درویژه  به نظری رویکرد این. نیست

 و درونیهای  چالش برابر در ایرانی جامعه مواضع چندگانگیگیری  شکل از ایران، پس معاصر
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 و افراط مقابل در ضرورت یکعنوان  بهایران،  در تجدد و شکست با مواجهه چگونگی در بیرونی

 عصر حکومتی گران اصالح و سیاسی متفکران از هایی گروه میان متفاوت درجاتی تفریط، با

 اشکال در تفریط و افراط که گونه همان. است بوده توجه از آن، مورد پس و مشروطه و قاجار

 و ، اندیشهشود می و شده بازتولید گوناگون مقاطع و مختلفهای  حوزه و ابعاد در و مختلف

 تفریط، و افراط از ناشی تنگناهای ها و بحران از عبور برای راهیمثابه  به نیز اعتدال گفتمان

. است بوده گران حکومت و اصالحی جنبش رهبران و گران اندیشه ازای  عده توجه محل

فکری،  مختلفهای  بر حوزه مسلط تفریط و افراط رویکردهای از ناشی ناکارآمدی و مشکالت

ویژه  به) ایران در حاکم سیاسی نظام و ایرانی اقتصادی، جامعۀ و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

 مختلفهای  الیه و اقشار از بسیاری نیز و او اندیشان هم و روحانی شد، حسن باعث دولت(

 برایناپذیر  اجتناب فرصت و ضرورت یکعنوان  به را اعتدال گفتمان و اندیشه ایران، اجتماعی

 (. 1393 :آجدانی) نمایند مطالبه موجود تنگناهای از عبور

 در گفتمان این توانایی به باید شده، اعتدال گفتمانگیری  شکل باعث که عواملی میان در

 این معناییهای  فرصت ازگیری  بهره وطلبی  اصالح و ییگرا اصول گفتمان کالن دوشکنی  ساختار

 گفتمان(. 9: 1393اکوانی، ) جست استناد پیوندی گفتمانیبندی  مفصل برای گفتمان دو

 و طرف یک از کاری محافظه رادیکالهای  گفتمان با سازانه غیریت روابط ایجاد با اعتدال

. گردید هژمونیکآنها  مرکزیهای  نشانه و معانی کشیدن چالش به و دیگر طرف از شکن شالوده

 فضای ، انسدادالملل بین روابطدر عرصۀ  ماجراجویی و زایی اقتصادی، تنش و سیاسی پوپولیسم

 وشکنی  فرهنگی، ساختار و سیاسی رادیکالیسم و سو یک از فرهنگی گسیختگی و سیاسی

 گفتمان حملۀ مورد رادیکال،های  گفتمان با پیوندواسطۀ  به که بودندهایی  نشانه ،گرایی برون

 و چپ رادیکالهای  قرائت باسازی  غیریت با اینکه ضمن اعتدال، گفتمان. گرفت قرار اعتدال

 مثل اعتبار باهای  دال و عناصر فراخواندن با دیگر طرف از اما برخواست، مخالفت به راست

 و فرهنگی، تساهل زدایی، ارتقاء سیاسی، تنش رادیکالیسم، گشایش گرایی، نفی عقالنیت، قانون

 گفتمان این همچنین. نمود ارائه را نوینی گفتمانبندی  مفصل سازش و تسامح، گفتگو، مصالحه

 نظر ازگردد.  می نزدیک رالز جان نظریۀ به است، عدالت عنصر بردارندة در اینکه به توجه با

 کهای  گونه بهدارد،  وجود عدالت و اعتدال بین مستقیمی نسبت و حوزه، رابطه این اندیشمندان

 (. 188:1393دهقانی، ) یکدیگرند متضمن و ملزوم ارزش، دو این

 و واقعیت و آرمان میان تفریط، توازن و افراط از دوریگرایی  است، اعتدال معتقد روحانی 

 تعامالت در بردباری ویی گرا ملی، قانون جناحی، اجماع و حزبی منافع بر ملی منافع ترجیح

 از استفاده و تفکر، برنامه، شفافیت بر تمرکز و توهم و تخیل از گرفتن سیاسی، فاصله

 با نزدیکی قرابت واژه، این گفت توان می همچنین(. 39:1392پور،  جالیی) ستها تخصص
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سلیمی، کند ) می پیدا شده طرح اسالمی اندیشه در تاریخ که «حدوسط فضیلت» مفهوم

 از یکیعنوان  به قوا رسمی دنبال تفکیک به همچنین روحانی گرای اعتدال دولت(. 34:1392

 برای دولت، این گفت توان می ، بنابراین(40:1394حجاریان، ) است مصالحه اساسی عناصر

 . باشد می مخالفگرایی  تمرکز و انحصار هرگونه با جامعه، در تعادل ایجاد

در  اعتدالی کنشگر :اوّل مرحله در: گفت توان می اعتدالی رفتارهای  ویژگی با ارتباط در

 پرهیزآنها  با درگیری از و نیروهاست و افراد بین« توافق» و« سازش» آرزوی درعرصۀ سیاسی 

 بر راطلبی  اصالح رویکرد جامعه، نامطلوب ابعاد تغییر برای اعتدالی کنشگر اینکه دوم:. دارد

 میزان و سرعت است معتقد اعتدالی کنشگر که این سوم:. دهد می ترجیح انقالبی رویکرد

( بازار نهاد و حکومت مذهب، نهاد خانواده، نهاد نهاد مثل) جامعه بنیادی نهادهای به تغییرات

 میان در وفاق» به مختلف موضوعاتدربارة  اعتدالی کنشگر اینکه چهارم:. نرساند بنیادی آسیب

 همچنین و وفاق به دسترسیفرآیند  همانگرایی  اعتدال معنا این به. است پایبند «خردمندان

 اخالق چاچوب در و مدبرانهی سیاستگذار و عادالنه قانون به را وفاق این که است یفرآیند

 قرار وفاق مورد نظرات مقابل در که نظراتی برابر در اعتدالی کنشگر این پنجم:کند.  می تبدیل

 نظرات حامالنگرایی  اعتدال مشی در دیگر، بیان به دارد؛«مدار  مدارا» موضعی است، گرفته

 شوند.  می داشته محترم عدالت و مدارا با و ببینند آزار نباید اقلیت و مخالف

 دارد پوشانی هم اندیش روشنکاری  محافظه مشی وطلبی  اصالح مشی باگرایی  اعتدال مشی

، آمیز ، مسالمتپذیر بینی تدریجی، پیش دنبال تغییرات بهطلب  اصالح کنشگر. است سازگار و

. نیست عادالنه غیر وآمیز  ناگهانی، سریع، خشونت دنبال تغییرات به و است اخالقی و مدار قانون

به  و دارد همپوشانی اعتدالی، مشی با اصالحی مشیهای  ویژگیشود  می مالحظه که طور همان

 تعبیر به کنند؛ می محسوب نوع یک از را مشی دو این صاحبنظران، از تعدادیهمین دلیل، 

پور،  جالییاند ) معتدلکاران  محافظه وطلبان  اصالح از ترکیبیگرایی  اعتدال گفت توان می دیگر،

1392 :41-40 .) 

 «مصالحه» عناصر باها  گزاره این که دارد وجودهایی  گزاره ،گرایی اعتدال گفتمان بررسی در

های  بخش میان تعادل یا جامعه اساسیهای  بخش سازگاری و تعادل. دارند نزدیکی قرابت

 را گفتمان این مرکزی دالبه عبارت دیگر،  و اصلیهای  گزاره از فرهنگی و سیاسی، اقتصادی

طلبی  شهروندی، اصالح حقوق رعایتساالری،  گرایی، مردم قانون بر. تأکید دهد می تشکیل

 و مدارا، رواداری، تساهل و وگو، سازش جمعی، گفت و خرد قوا، عقالنیت تدریجی، تفکیک

 تعامل و زدایی اقلیت، تنش به احترام و اکثریت خواستگرایی  گرایی، عدالت تسامح، اخالق

 گفتمان در که است گریدی مهم از عناصر مخالف، حذف فرهنگ وگرایی  افراط با سازنده، مقابله

 اند.  شدهبندی  گرایی مفصل اعتدال
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 توانست دولت، این بودن فراجناحی شعار با روحانیگرایی  اعتدال داخلی، گفتمان درعرصۀ

 کابینۀ در دلیل، همین به و کند جمع هم دور مختلف سالیق با را گرا اعتدال سیاسیهای  گروه

های  گرایش و تفکرات با افراد حضور شاهد حدودی تا دولت، این مدیران میان در و روحانی

ها  گفتمان سایر با مقایسه در روحانی گرای اعتدال دولت بنابراین. هستیم سیاسی مختلف

 . برساند عمل و اجرا مرحلۀ به شعار و نظر حوزة از راگرایی  مصالحه نسبی،طور  به است توانسته

 دنبال ایجاد بهگرایی  اعتدال گفتمانداخلی،  عرصۀ همانند نیز خارجیعرصۀ سیاست  در

 در گفتمانی چرخۀ منطق مبنای بر رو، این از. استگرایی  واقع وگرایی  آرمان بین توازن و تعادل

 جمهور رئیس خود بیان را )بهگرایی  اعتدال گفتمان ایران، اسالمی جمهوری خارجی سیاست

دهقانی، ) نامید« بین واقعگرایی  آرمان» یا «بینانه واقع خواهی آرمان» توان میروحانی( 

161:1393 .) 

 و داخلیدر عرصۀ  عقالنیت باتوأم  اعتدال گفتمان گرفتن پیش در با امید و تدبیر دولت

 احترام مبنای بر سازنده رقابت و آشتی و تعامل برای را الزم آمادگی که داد نشان خارجی، عمالً

 برای روحانی دولت گستردة تالش. دارد را جهان با دشمنی و تقابل رویکرد جای به را متقابل

 المللی بین و داخلی سطح در ایران برای را ای عدیده مشکالت که ای هسته پروندة وفصل حل

 و آشتی و تعامل وسوی سمت به حرکت برای دولت این تمایل از روشنی بود، گواه کرده ایجاد

 . است جهان با سازنده رقابت

 و رابطه ، نوعکند می بحث آگونیسم و آنتاگونیسم رابطۀ از آن در که موفه سیاسی امر مدل

اوّل  دورة در روحانی دولت. کند تبیینتواند  می خوبی به را جهان با روحانی دولت رویکرد

 پروندة فصل و حل ضمن آگونیستی یا رقابتی سیاست اتخاذ با توانست خود جمهوری ریاست

 برای را زمینه و بکاهد بزرگ های قدرت و ایران میان های تنش و تهدیدها حجم از ای هسته

 ثبات و کشور درون در را روانی آرامش یک دیگر، سوی از و نماید فراهم سازنده رقابت و تعامل

 روحانی دولت آگونیستی سیاست اتخاذ. آوردوجود  به ایران برای را ای منطقه سطح در امنیتی

 توانست ملی، منافع حداکثری کسب ضمن که باشد می عقالنیت بر مبتنی رویکردی

 . باشد داشته همراه به ایران اسالمی جمهوری برای را ثمربخشی و مثبت دستاوردهای

 جریان رهبران از برخی سوی از ملی آشتی موضوع طرح از بعد همچنین روحانی آقای

 از پیروی با و هستیم مستقل و آزاد، آباد ایرانی ساختن پی در کرد که ما اعالمطلبی  اصالح

 سوی از پیشنهاد این البته. هستیم ملی انسجام و اجماع، آشتی پی در رهبری معظم مقام

 در روحانی آقای همچنین. است گردیده مواجه جدی مخالفت باگرا  اصول جریان از طیفی

 و مصالحه برموضوع مجدداً (6/4/97 )در تاریخ امید و تدبیر دولت ارشد مدیران نشست دومین
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 میان وفاق و همکاری گرو در را جامعه دوام و قوام و کردتأکید  دولت مخالفین با تعامل

 . نمود ارزیابی سیاسی مختلفهای  جران

از  یکی توانستالملل  بین نظام به روحانی گرای اعتدال دولتجویانه  مصالحه نگاه

. نماید فصل و حل راای  هسته پروندة خصوص در خارجی سیاست حوزة معضالتترین  پیچیده

 اروپایی(ویژه  به) غربی کشورهای با را کشورمان زدة بحران خارجی روابط توانست دولت این

 . نماید لغو را ایران علیه متحد ملل سازمان تحریمیهای  قطعنامه کلیۀنهایتاً  و نماید ترمیم

 گیری نتیجه
مصالحۀ  جایگاه کردیم سعی اسالمی، انقالب از بعد عمدةهای  گفتمان بررسی با مقاله این در 

 چهارگانۀهای  گفتمان روی که تحلیلی با. نماییم ها تببین گفتمان این در راسیاسی 

 که رسیدیم نتیجه این به آمد، عمل بهگرایی  اعتدال و محوری طلبی، عدالت گرایی، اصالح اصول

ای  برجسته و شاخص جایگاه ها از گفتمان این ازای  عمده بخش درمصالحۀ سیاسی  کلی، طور به

های  گفتمان شده آنها باعث/ما بر مبتنی رابطهگیری  شکل و آنتاگونیسم عنصر و نبوده برخوردار

 چنین در. برانند حاشیه به را آن و برآیند رقیب گفتمان حذف و دشمنی صدد در هژمون

 گردد.  می ها سلب گفتمان از مصالحه امکان عمالً فضایی

 میان کردیم، نسبت سعی موفه گفتمان تحلیل نظریۀ از گرفتن کمک با مقاله این در 

 دو بررسی با. بسنجیممصالحۀ سیاسی  با را ایران اسالمی جمهوری در مسلطهای  گفتمان

 به توجه با گفتمان دو این که شد معلوم محوری عدالت و( کاری محافظهگرایی ) اصول گفتمان

 و نمایند برقرار سیاسی وفاق و مصالحه با خوبی ارتباطاند  برآنها نتوانسته حاکم معنایی نظام

 و داخلی سیاستدر حوزة  گفتمان دو این است شده باعثآنها  تهاجمی و آنتاگونیستی رویکرد

 گفتمان جمله )از دیگر گفتمان دو اما. سازند مواجه اساسیهای  چالش با را خارجی، جامعه

 در را مصالحه از مهمی خود، عناصر معنایی نظام به توجه با (گرایی اعتدال وطلبی  اصالح

 به عملی، و نظریهای  درحوزهاند  توانسته جهت همین به و نمودهبندی  مفصل خود گفتمان

 گفتمان رسد نظر می به ارتباط، این در. گردند نزدیکای  مصالحه و آگونیستی رویکرد

در حوزة مصالحۀ  مثبتی نسبتاً عملکرد عملکردطلبی  اصالح گفتمان با مقایسه درگرایی  اعتدال

 . است گذاشته نمایش بهسیاسی 

 نظریهتأکید  انۀ موردساالر های مردم و دالها  نشانه از گرفتن کمک با اصالحات گفتمان 

 ترکیبی شکلی به کهـ گرایی  واقع وگرایی  آرمان بین پیوند با نیزگرایی  اعتدال گفتمان و مورفی

گرایی  مصالحه جهت دراند  ـ، توانسته استگرا  اصول وطلب  اصالح معتدلهای  طیف نظرات از

 . بردارند گام
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 مصالحه از عناصری و مفاهیمگرا  اعتدال و اصالحات گفتمان در اینکهرغم  علی گفت باید
 فرهنگ است نداده اجازه موجود، موانع به توجه با تاکنون کشور سیاسی فرهنگ ولی دارد، وجود

 در حاضر، حال درجامعۀ ما  که است آن واقعیت. گردد تبدیل غالب فرهنگ یک به مصالحه
 ابزارهای و مراکز بر تسلط نتیجۀ در حاکمیت، از بخشی و برد سر نمی به آشتی و مصالحه شرایط
 از را مصالحه هرگونه ملی، امکان وفاق و سازش مفهوم از نادرست برداشت به توجه با و قدرت
 از ترامپ خروج و کشور فعلی شرایط به توجه با وضعیت این تداوم. است نموده سلب جامعه
 . نماید وارد خارجی و های داخلی عرصه در کشور به را جدیهای  آسیبتواند  می برجام،
 در قدرت ایران، تمرکز جامعۀ در سیاسی و متنوع مختلفهای  گرایشوجود  به توجه با
 در و نبوده جامعه مطالبات و نیازها پاسخگوی بلندمدت در سیاسی جناح یا طیف یک دست
 فراهم های مختلف سلیقه وها  جناح برای قانونی فعالیت امکان باید متکثری، جامعۀ چنین
تواند  می که است کارآمدی عنصرجویانه،  مصالحه و آگونیستی رویکرد رسد نظر می . بهگردد
ها  گروه این اینکه نماید، بدون ایجاد سیاسی های مختلف گروه میان را وفاق و سازش امکان

 را همدیگر باید گاماوّلین  درها  طیف این. نمایند حذف سیاسی صحنۀ از را همدیگر بخواهند
های  مؤلفه و عناصر سایر گفتگو و مذاکره طریق از بتوانند بعدی درگام تا بشناسندرسمیت  به

 . سازند عملی را مصالحه
 معنای به بیشتر را سیاست مردم، یا حاکمه هیأت ایران، در که رسد می نظر به کلی، طور هب

 و همکاری جلب چگونگیمعنی  به تا دانند می مخالفان و رقبا بردن در  به میدان از چگونگی
 مختلف مقاطع درجامعۀ ما  اینکه به توجه با. جامعه امور ادارة حُسن برای سازش و آشتی ایجاد

 بوده بیگانه مفاهیم این با همواره و نداشته سازگاری سر ملی وفاق و مصالحه فرهنگ با تاریخی
 حتی و علمی، فرهنگی موضوع، مراکز اهمیت و ضرورت به توجه باشود  می پیشنهاد است، لذا
 با را جدیدهای  مختلف، نسل سطوح در تا نمایند دقیق، تالشهای  ریزی برنامه با کشور سیاسی

 در مصالحه فرهنگ فراگیرشدن بهتواند  می اقدام این. سازند آشنا مصالحه مثبت کارکردهای
 نگرش و تلقی طرز که زمانی تا. نماید کمک عمومی فرهنگ به آن شدن تبدیل و جامعه
 نوع هر نگردد، اصالح و نیابد تغییرمصالحۀ سیاسی  و یکدیگر به نسبت سیاسیهای  جناح

 . رسد می بست بن به ای مصالحه
 گفتمان به را وفاق و مصالحهدربارة  وگو توان، گفت می فضایی چنین در رسد می نظر به

 گفتمان با گفتمان های این نشانه وها  دال نزدیکی به توجه با. نمود تبدیل وفاق و مصالحه
 گفتمان دو دل از مشروع فرزندعنوان  تواند به می جدید گرایی، گفتمان اعتدال وطلبی  اصالح

 موجودهای  ظرفیت ازگیری  بهره و آگونیستی رویکرد البته. گردد متولدگرا  اعتدال و اصالحات
 باعثتواند  میمورفی، تأکید  موردساالر  مردم نظام و مدنیهای  نهاد اساسی، تقویت قانون در

 درتواند  می خود تداوم و بقا برای بگیرد یاد باید. جامعۀ ما گردد گفتمان این زودهنگام تولد
 . بکند زندگیآنها  کنار در دیگران با مخالفت عین
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