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Abstract 

Political elites play a key role in formation and orientation of discourses; one of 

the roles of the elites is to dynamize political institutionalization and expands the 

field of politics and legitimize political dynamics and developments in the form 

of discourses. On the other hand, foreign policy is one of the areas that is changing 

under the influence of internal developments in countries and the changing 

discourse that governs it. Accordingly, the coming to power of Rouhani and the 

dominance of the discourse of moderation in the 1390s, caused a change in the 

foreign policy approach of the Islamic Republic of Iran. In this regard, the present 

study seeks to answer the question that what effect have the political elites had on 

its formation and orientation in foreign policy? To this issue, an integrated 

approach has been used; elite theory and discourse analysis. This study shows that 

the ruling of the Rouhani’s discourse (moderation) with the domination foreign 

policy elites, was reduced to a foreign policy discourse centered on the central 

sign of "interaction with the outside world". Therefore, this was formed not in 

opposition to the whole of the previous discourse, but in opposition to its 

confrontational and adventurous aspects in foreign policy, especially in relation 

with West. Thus, with the withdrawal of the United States from JCPOA, this 

discourse lost its hegemonic dominance and was pushed to the margins. 
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 چکیده
ای گونهبه دارند؛ها گفتماندهي به بندی و جهتصورتدر  اساسينقش  ،خبگان سياسين

 مشروعيت و های نخبگان، پويش نهادينگي سياسي و بسط حوزه سياستكه يكي از نقش

بگان . برای اين منظور، نخهاستدر قالب گفتمانسياسي  ها و تحوالتيايبخشيدن به پوي

و  هگفتمان پيشييين را با دردكردن، به حوزه گفتمانگونگي سييود داد یاهلدا سييياسييي

نا ی حول دال مركزگفتمان جديد را  ياسيييت. كنندميب خارجي ازجمله از درفي، سييي

شورها و دگرگوني گفتماني حاكم بر آن حوزه ست كه تحت تاثير تحوالت داخلي ك هايي ا

، موجب تحول در 1390گفتمان اعتدال در دهه  شيييود. بر اين اسيييا   لبهمتحول مي

خارجي جمهوری اسالمي ايران شد. در اين راستا، پژوهش حاضر به دنبال رويكرد سياست

گيری، نخبگان سييياسييي اه تاثيری بر شييك كه اسيياسييي اسييت پرسييش  پاسييب به اين

شته گفتمان دهي بهبندی و جهتصورت سيحاكم در دوران روحاني دا اين  اند؟ برای برر

بهره برده گفتمان موضييو ، از ير رويكرد تلفيقي، با كاربسييت دو نظريه نخبگان و تحلي  

دهد كه گفتمان اعتدال با  لبه و اثرگذاری نخبگان های پژوهش نشان ميشده است. يافته

ساً به ير خوردهحوزه سياست سا خارجي با محوريت گفتمان در عرصه سياستخارجي، ا

شد. از اين جهت، اين گفتمان نه در تقاب  « ا جهان خارجتعام  ب»دال مركزی  سته  فروكا

با كليت گفتمان پيشيييين، بلكه در تخاصيييم با وجوه تقابلي و ماجراجويانه آن در حوزه 
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به  1390خارجي به ويژه در ارتباط با  رب شييك  گرفت و توانسييت در دهه سييياسييت

مريكا از برجام و حوادث پس از متحده آگفتماني هژمونير تبدي  شيييود. با خروج اياالت

 آن، اين گفتمان سلطه هژمونير خود را از دست داده و به حاشيه رانده شد. 

 نخبگان سياسي، گفتمان اعتدال، حسن روحانيکلیدی:  هایهواژ

 20/11/1400تاریخ پذیرش:      12/10/1400تاریخ بازبینی:      31/05/1400تاریخ دریافت: 

 935-903، صص 1400 زمستان، 52پیاپی ، 4، شماره 13سال ، وابط خارجیفصلنامه ر

 



 

 

 مقدمه

دهي به بندي و جهت، صورتگيريدر شكل اساسيخبگان سياسي همواره نقش ن
نخبگان، پويش نهادينگي اساااسااي هاي اي كه يكي از نقشگونهبه دارند؛ 1هاگفتمان

سياست سط حوزه  سي و ب شروعيت بخشيدن و سيا ي ها، رفتارها و حتبه ارزش م
ها پس دولت شوند.هاي جديد تبيين مينهادهاي جديدي است كه در قالب گفتمان

يي كه به هاگفتماناند؛ ي متأثر بودههاي مختلفگفتماناسااالمي همواره از  از انقالب
حول دال مركزي شاااناور هاي دال 2بنديند از طريق مفصااالاهتالش كردنوبه خود 

و به موقعيتي  ودهنظام معنايي خود را تثبيت نمها، خود، در رقابت با ساااير گفتمان
ند. بازتاب اين هژموني گفتماني، اولويت دادن به هژمونيک دسااات  رويكرديياب

ست خاص در س خارجيسيا هاي پس از انقالب و ت كه نمود عيني آن در دولتا
، «زداييساااازندگيد تنش»، «انقالب اساااالميد صااادور انقالب»هاي ذيل گفتمان

«  گرايياعتدالد  تعامل»و « گراييسااومگراييد جهاناصااول»، «گفتگواصااالحاتد »
اسالمي ،  قابل مشاهده و بررسي است. بخش اول هر كدام از اين عبارات )انقالب

صول صالحات، ا گرايي و اعتدال( گفتمان غالب يا هژمون هر دوره و سازندگي، ا
گرايي( گرايي و تعاملسومزدايي، گفتگو، جهانبخش دوم آن )صدور انقالب، تنش

ستبر دال مركزي اين گفتمان سيا صه  خارجي داللت دارد. البته اين نكته ها در عر
 را عام معنايى هسته يک اگرچه ها،گفتمان معنايى را نيز بايد در نظر داشت كه نظام

نابراين، تحول در اين گفتمان .اسااات متحول نظامى كند،مى حفظ ها )شااايفت ب
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2. Articulate 
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در عين افتراق  آنهازيرا  ؛گفتماني تلقي كرد كامل د به مثابه گسستا نبايگفتماني( ر
شينبا گفتمان و تفاوت شترک زيادي نيز دار ،هاي پي ضوعي كه از آن دننقاط م ؛ مو

شااود. در همين ذيل اصااول كلي حاكب بر نظام جمهوري اسااالمي ايران نيز ياد مي
تا حد  )دولت روحاني( در گفتمان اعتدال« تعامل» توان گفت كه دالراساااتا مي

خاتمي  و اصالحات هاشمي در گفتمان سازندگي« زداييتنش»ريشه در دال زيادي 
با اين وجود بايد در نظر داشااات كه نخبگان ساااياساااي كه عموما  در قالب  دارد.

كنند، نقش نخبگان حكومتي يا كارگزاران و مسئوالن سياسي در هر دوره ظهور مي
هاي حاكب دارند. در واقع، دهي به گفتمانه ويژه جهتگيري و ببه سزايي در شكل

يت به ظرف با توجه  گان  مان را اين نخب هاي فردي و گروهي، وجوهي از هر گفت
  توان وجه اصلي و معرفي آن گفتمان باشد.كنند كه ميبرجسته مي

، «روحاني جمهوري حسنوران رياستدپايان »پژوهش حاضر با امعان نظر به 
سبي براي موقعيت كنوني را  سي و زمان منا ستبرر سيا جمهوري  خارجيارزيابي 

در اين راستا  داند ومي (يازدهب و دوازدهب هايدولتاسالمي ايران در اين دوران )
ي )نظام گفتماني، دال مركزي، گفتمانهاي مؤلفهشااناسااايي كند تا ضاامن تالش مي

با اين گفتمان، تبيين مناساابي از آن ارا ه  و نساابت نخبگان دولتاين  ها و ...(وقته
 چه سياسي نخبگان دهد. بر اين اساس پرسش اساسي پژوهش حاضر اين است كه

هاي بر دولت حاكب گفتمان به دهيجهت و بنديصااورت گيري،شااكل بر تأثيري
اين  قلمرو زمانىروشاان اساات كه  اند؟يازدهب و دوازدهب )گفتمان اعتدال( داشااته

ست ود بهمحد پژوهش، سن روحاني در دولتدوره ريا هاي يازدهب و جمهوري ح
 باشد.مي1400تا  1392هاي دوازدهب بين سال

 پیشینه پژوهش .1

هاي زيادي پژوهش ،رياخ يهادر سالدهد كه مروري بر ادبيات پژوهشي نشان مي
ستفاده كردهگفتمان  ليتحل هينظراز  سي مطالعات خود ا توليد اند. عمده آثار در برر

 بندي كرد:توان به شرح زير دستهشده در اين حوزه را مي
ست سيا سي  ستند كه به برر ست، آثاري ه سته نخ خارجي دوران روحاني د

سي مؤثر بر جهت)دولت سيا دهي و هدايت آن هاي يازدهب و دوازدهب( و نخبگان 
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تأكيد بر حسااان روحاني و محمد جواد ظرير پرداخته ثابه  ند. ازجمله اين آ ر ا
و  ميرزايي(، 1394) رضاااايي و محمديان(، 1392توان به رضاااايي و ترابي )مي

( اشااااره كرد. ميرزايي و ديگران در 1400( و صاااارمي و ديگران )1396ديگران )
 هايهمكاري بر تأكيد با خارجي دولت يازدهبرويكرد سااياساات»ي با عنوان كتاب
خارجي تبيين سياستاب به ذيل فصول چهارم تا ششب اين كت «توسعه و الملليبين

مطالبه اصلي مردم از دولت به مثابه رفاه و توسعه ملي و ارتباط آن با  دولت يازدهب
ند. مي يازدهب يانپرداز مد با عنوان  رضااااايي و مح تبيين »نيز در پژوهشاااي 

خارجي جمهوري اسااالمي ايران در دوره حساان روحاني از منظر نظريه سااياساات
 و عام صااورت به جهان با مؤثر و سااازنده تعامل وممفه ،«پيوسااتگي جيمز روزنا

ست عرصه در گرايياعتدال با گفتمان آن ارتباط  روحاني حسن دولت خارجيسيا
صارمي و ديگران در پژوهش خود  .دهندمي قرار مطالعه را مورد خاص صورت به

المللي جمهوري خارجي دولت روحاني بر تعامالت بينپيامدهاي سياست»با عنوان 
خارجي اصول و محورهاي سياستانگاري، با كاربست روش سازه« اسالمي ايران

سازنده با جهان ( دولت يازدهبروحاني )با تمركز بر  و آثار را در چارچوب تعامل 
المللي جمهوري اسالمي ايران مورد بررسي بر تعامالت بينو پيامدهاي اين گفتمان 

در پاسخ به ديپلماسي دولت  تعامل سازنده ايدهبه اعتقاد نويسندگان،  .دهندميقرار 
اگرچه نقطه ثقل اين مقاالت توجه به موضاااو  . اساااتهنهب و دهب اتخاذ شاااد

خارجي اساات و از اين جهت با پژوهش حاضاار تا حدودي اشااتراک سااياساات
موضااوعي دارند، اما از اين جهت كه پژوهش حاضاار با رويكردي تلفيقي )نظريه 

پردازد، رويكردي متفاوت با موضااو  مورد مطالعه مي نخبگان و تحليل گفتمان( به
 مقاالت مورد بررسي دارد. 

سته دوم پژوهش سياستد ستند كه به بررسي  خارجي دوران روحاني هايي ه
ته مان پرداخ يل گفت ند؛ پژوهشاز منظر تحل يان و آجيليهايي همچون ا  افشاااار

شيان )محمودخاني و (، 1394مقاالت همايش ملي گفتمان )(، 1394) شي (، 1395ك
ازجملااه مهمترين اين  (1399ملكي و عيوضاااي )( و 1397بلوكي و ديگران )

روند. محمودخاني و كشاايشاايان در پژوهش خود با عنوان ها به شاامار ميپژوهش
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 بر تأثير آن و يازدهب و دهب دولت خارجيسياست هايگفتمان ايمقايسه بررسي»
حاكب بر  هاياي گفتمانررسااي مقايسااهبه ب(« 1384-94خاورميانه ) منطقه امنيت

 الگوهاي به توجه با يازدهب )اعتدال( و دهب )عدالت( دولت خارجيساااياسااات

 و آجيلي پردازند.اي ميمتمايز آن با هدف مطالعه آثار آن بر امنيت منطقه رفتاري
خارجي گفتمان اعتدال در سااياساات» ( در پژوهش خود با عنوان1394) افشاااريان

، دال مركزي گفتمان «تعامل مؤثر و ساااازنده»با اين فرضااايه كه « دولت يازدهب
خارجي روحاني را مورد بررسي قرار روحاني است، با رويكردي همدالنه، سياست

ند.داده مان در ساااال  ا قاالت همايش ملي گفت مان »همچون  1394همچنين م گفت
(، 1394 مقدم و حسيني،)شكري« خارجي جمهوري اسالمي ايراناعتدال و سياست

)احمدي و ديگران، « روحاني دولت خارجيسااياساات در اعتدال گفتمان جايگاه»
خارجي دوران روحاني از منظر تحليل گفتمان و ... به بررسااي سااياساات  (1394

 سااياسااي گفتمان تحليل»ملكي و عيوضااي نيز در پژوهشااي با عنوان اند. پرداخته

به بررسي دوران روحاني « ليسياست داخ در ايران اسالمي جمهوري يازدهب دولت
 در مركزي دال»اند. مبتني بر فرضااايه مقاله مركور، از منظر تحليل گفتمان پرداخته

صداقت و بوده آزادي دولت اين سياسي گفتمان  گفتماني، مخالفت با انتقادپريري، 

به طور «. دهندمي تشااكيل را آن هايوقته زداييبيان و تنش انحصااارگرايي، آزادي
سي اجمالي  شان مياين پژوهشكلي برر دهد كه اگرچه اين آثار تا حدودي با ها ن

پژوهش حاضاار همپوشاااني دارند، اما بايد در نظر داشاات كه اغلب آنها از جهت 
زماني مربوط به ابتداي روي كار آمدن دولت روحاني و گفتمان اعتدال هستند و از 

به لحاظ هنجاري، همسااو هسااتند و  از طرف ديگر، اين جهت قديمي و ناكافي و 
دهي گفتمان بندي و جهتاغلب اين آثار كمتر به نقش و تاثير نخبگان در صااورت

 اند.خارجي توجه كردهاعتدال به سمت يک خرده گفتمان در عرصه سياست

 چارچوب تئوریک پژوهش .2

گرايي و نخبهز ا يک نظريه تلفيقي در اين پژوهش سااعي بر آن اساات تا براساااس
در  ساااياساااي عملكرد نخبگانضااامن بررساااي گفتمان اعتدال، تحليل گفتمان، 

 ؛مورد بررسااي قرار گيرد 1390در دهه گفتمان  دهي به اينبندي و جهتصااورت
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چرا كه اعتقاد بر اين است كه نظريه خاصي كه بتواند تماما  منطبق با موضو  مورد 
سااازد كه نتاي  اين امكان را محيا ميها بحث باشااد موجود نيساات و تلفيق روش

از نخبگان و  نقشگرايي براي شناسايي از نخبه ،روتري حاصل شود. از اينمناسب
مدد گرفته در اين پژوهش  گفتمان براي تحليل وضااعيت موجود )دوران روحاني(

  .استشده

 نظریه نخبگان. 1-2

 3پارتو ويلفردو ،(1858-1941) 2موسااكا را بايد در آثار گا تانو 1نخبگان نظريه ريشااه
 معتقد بود كه موسكا جستجو كرد.( 1876-1936) 4ميخلز رابرت و( 1923-1848)
سي طبقات» صطالحي كه -«سيا سكا ا ستفاده مي نخبگان براي مو سي ا  -كندسيا

ها دارند. به توده به نساابت «خاصااي اخالقي حتي يا فكري مادي، برتري» معموال 
پارتو قاد  يک اعت عهج در  ماني ام ماعي تحرک با آر حدود، اجت گان نام  با از نخب
ستعدادترين سته و ا شكيل افراد ترينشاي  نخبگان واقعي، دنياي در اما. شوندمي ت

 اقنا  و زور سياسي، قاعده دو از استفاده اي دراغلب كساني هستند كه مهارت ويژه
ند ياي از معموال  و دار ند مهمي مزا طات و موروثي ثروت مان با  خانوادگي ارت

شه نخبگان (. ميخلز،Higley, 2008) برخوردارند  به بزرگ هايسازمان نياز در را ري
 اين كه هنگامي داند. از نظر ميخلز،بيشاااتر مي كارآمدي منظور به مديران و رهبران
 را سازماني عملكردهاي جنبه ديگر و ترفيعات اطالعات، جريان وجوه، كنترل افراد
  (.22، ص. 1385شود )ميخلز، مي متمركز آنها دستان در قدرت آورند،مي دست به

پارهع تامورالوه بر  با ندان ديگري همچون  نديشااام كا، ا و  5تو و موسااا
اي به نخبگان داشااتند. باتامور از سااه گروه توجه ويژه آثار خود،نيز در  6دارندرف

)باتامور،  كندد مييا روشاانفكران، مديران صاانايع و مقامات بلندپايه حكومتي نخبه
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توان مقامات بلندپايه حكومتي )كه در تعبير وبر ميزعب باتامور، ( به83 ، ص.1380
ساااالري ياد كرد(، همان نخبگان سااياسااي هسااتند كه در از آنان به رؤساااي ديوان

را همان  نخبگان سااياسااينيز  1اند. السااولپژوهش حاضاار نيز مد نظر قرار گرفته
رهبران  ،كه طي يک دوره مشخصداند مي صاحبان قدرت در يک جامعه سياسي 

 يد اشخاصرا عموما  در مور ريمون آرون نيز اصطالح نخبهد. خيزنها برمياز دل آن
اجتماعي را و  هاي برتر، سياسي، اقتصادياي موقعيتكه در هر جامعه بردكار ميبه

سااياسااي هب كساااني هسااتند كه بيشااترين نخبگان از اين منظر در اختيار دارند. 
سي و كنترل را بر ارزش ستر صاحبان قدرت در يک د سي دارند و همان  سيا هاي 

ستند سي ه سيا سب بر را قدرت نخبگان 2ميلز .(156، ص. 1380)باتامور،  نظام   ح
 دارند، خويش تصرف در را فرماندهي منافع كه كساني عنوان به و قدرت ابزارهاي
 و فرماندهان سياسي رهبران ها،شركت رؤساي نخبه گروه سه يلزم كند.مي تعرير

 را واحد نخبه گروه كه در اصاال هرسااه يک بردمي نام متحده ايالت در نظامي را
 حاكب طبقه عنوان به كه هسااتند برتري طبقه نمايندگان آنان زيرا دهند؛مي تشااكيل
 (.1383ميلز، )شوند مي محسوب

هايي اساات كه بخش شااهروندان يا سااازمان نخبه گروه منتخب و كوچكي از
؛ (77، ص. 1395)ازغندي و و صادقي،  بزرگااااي از قاااادرت را در كنترل دارند

ايبه اار م اه ك ارل طوركلي، مفهوم نخبه براي تحليل گروهي ب اا كنت اه ي رود ك
(. به Vergara, 2013, p. 23) جامعه را در اختياردارند يا در صاادر جامعه قرار دارند

شت باتامور همان مقامات بلندپايه طور  سي، همسو با بردا سيا كلي مراد از نخبگان 
هاي دولتي و بر طبق تعرير ميلز و آرون همان رهبران سياسي هستند كه بر ارزش

مبتني بر  سياسي دسترسي و كنترل دارند و درواقع صاحبان قدرت سياسي هستند.
ي گان سااا تدال چنين دركي در اين پژوهش نيز مراد از نخب مان اع اساااي در گفت

جمهور وقت جمهوري اسااالمي هايي همچون حساان روحاني )ر يسشااخصاايت
ايران(، محمد جواد ظرير )وزير امورخارجه( و در سااطوح بعدي افرادي همچون 
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جمهور( محمود واعظي )ر يس دفتر ر يس اساااحاق جهانگيري )معاون اول ر يس
مچون عباس عراقچي، مجيد هاي ارشااد وزارت امورخارجه هجمهور( و ديپلمات

 باشد.نژاد و ... ميروانچي، بعيديتخت

 . تحلیل گفتمان2-2

منظور از گفتمان، شااايوه خاص براي ساااخن گفتن در مورد جهان و فهب آن )يا 
ستوارت ست. به تعبير ا ستگزاره از ايمجموعه گفتمان» 1هال وجوهي از آن( ا  ها

 از خاص نو  يک آورد؛مي پديد دربارة موضوعي صحبت براي را خاصي زبان كه
(. از 27، ص. 1396، 2)يورگنسااان و فيليپس« خاص موضاااوعي مورد در دانش

سخن ميگفتمان دو تعبير مي داند و شود؛ تعبيري كه آن را در قالب زبان، گفتار يا 
كند و نقش زمينه و بسترهاي فرهنگي، سياسي تعبير ديگر آن را فرازباني قلمداد مي

در آن دخيل مي داند. در تعبير اول، به شااكل و فرم زبان )بيشااتر از  و اجتماعي را
ساختار سا سوري و پ سو ساختارگراي  سي  شنا و ديگران( و  3جيگراي پلمنظر زبان

نه به زمي مل بروندر تعبير دوم  لت عوا خا يا د ندي  ماعي، فرهنگي و م باني )اجت ز
جه مي باني تو يا فراز كه ارنساااتو الكالموقعيتي(  فهو  4شاااود  تال مو از  5شاااان

صلي اين نگرش تلقي ميصاحب شتر اين نظران ا ضر نيز بي شوند و در پژوهش حا
شاااناختي به تحليل گفتمان در معناي روش تعبير از تحليل گفتمان مد نظر اسااات.

شااناسااي براي تحليل كالم، متن، نوشااته، طرف از ابزارهاي روشاي بيمجموعه
، ل گفتمان، شااناخت معناي كانوني و بنياديدر تحلي مصاااحبه و غيره اشاااره دارد.

جوانب و ظواهر و نشااانگان متنو  به امور كانوني براي فهب  ههدف اساات و احال
از  معناي كانوني از جمله كارهايي اساات كه در تحليل گفتمان صااورت مي گيرد.

ي )يورگنساان و كاومعناساات تا علت افتني يدر پ شااتريگفتمان ب ليتحلاين منظر 
هاااي (. بااه طور كلي تحلياال گفتمااان در زمره روش27، ص. 1396فيليپس 
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برساااختگرايي اجتماعي اساات. برساااختگرايي اجتماعي چتري اساات كه مجموعه 
يه مان عالوه بر ها دربر ميمتنوعي از نظر يل گفت هاي تحل يه رويكرد گيرد. كل

 سوژه و زبان دارند. گرايي اجتماعي، نگاه مشابهي بهمفروضات عام برساخت
در تحليل گفتمان نظريه و روش به يكديگر پيوند خورده و پژوهشاااگر براي 
يد پيش  با ند،  فاده ك عه اسااات طال به روش م ثا به م مان  يل گفت ند از تحل كه بتوا اين

پريرد. وجوهي از اين پيشفرض هاي فلسااافي همان فرضهاي فلسااافي آن را ب
ساختارگرا )ف سفه زباني  ضات عام فل سورمفرو سو ساختارگرا 1رديناند دو  سا ( و پ

سي ما به واقعيت همواره از طريق زبان ممكن مي ستر ست همچون؛ د شود. ما به ا
كنيب كه به هيچ وجه بازتابي از يک هايي از واقعيت خلق ميكمک زبان، بازنمايي

ست كه واقعيتي وجود ندارد،  ستند. البته اين بدان معنا ني واقعيت از پيش موجود ني
هاي واقعي وجود دارند، اما صاارفا  از طريق گفتمان اساات كه معنا پيدا كه پديدهبل

باط و يا تابعي از واقعيت مي نابراين زبان صااارفا  مجرا يا ابزاري براي ارت ند. ب كن
ست كه واقعيت ها را  ستگاهي ا صرفا  آن را بازتاب دهد، بلكه د ست كه  بيروني ني

ساااازد. از اين و روابط اجتماعي( را مي كند و جهان اجتماعي )هويت هاخلق مي
الكال و شاااود. از منظر جهت تغيير در گفتمان موجب تغيير در جهان اجتماعي مي

تحليل گفتمان در دو ساااطو توجه به رويدادهاي ارتباطي و توجه به نظب  ،موفه
پريرد و هدف از تحليل گفتمان، توضااايو رويدادهاي ارتباطي گفتماني انجام مي

شك سي گفتمان ميخاص و ت سيا سي يل و دگرگوني نظب  سيا شد. منظور از نظب  با
مند ژانرهايي اساات كه گفتمان سااياسااي را تشااكيل گفتمان، پيكربندي ساااخت

سي را در نقط ؛دهندمي سيا شخصي از زمان،  هنظمي باز و تغييركننده كه گفتمان  م
شخص مي ستگاه نظري نظريمعين و حدود آن را م الكالو ن تحليل گفتما هكند. خا
شناسي گرايي ماركسيستي و از ديگر سو در زبانو موفه از يک سو در سنت ساخت

ساااوساااوري ريشاااه دارد. در واقع مفهوم گفتمان در اين نظريه جايگزين مفاهيب 
سب و « ايد ولوژي» سي ست سيشنازباندر « زبان»در مارك در اين نظريه، . شده ا

ساختهويت صل هها بر ستندمف  ندارد وجودو هيچ مفهوم بنيادي  بندي هژمونيک ه
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 شاابكه در صاارفا  چيز هر هويت بلكه ببخشااد، هويت و معنا هاپديده بقيه به كه
بر اين اسااااس آيد. اند، پديد ميبندي شااادهكه با هب مفصااال ديگري هايهويت

در تحليل گفتمان اساات و منظور از آن قراردادن  راي هاي از تكنيک بنديمفصاال
طور طبيعي در كنار هب قرار ندارند. از ديگر ار يكديگر است كه بههايي در كنپديده

گونگي، فضااي ه گفتمانحوز، عنصار، توان به وقتهتحليل گفتمان ميحوزه مفاهيب 
اشاااره كرد كه در ادامه و ضاامن توضاايو مباحث مرتبط با گفتمان  تخاصااب و ...

 خارجي روحاني با تفصيل بيشتري مورد بررسي قرار خواهند گرفت. سياست
گفتااه شااااد،  ظري كااه در باااال  ن مقاادمااه  توجااه بااه  تمااان در بااا  گف

تعبير  خارجيسااياساات به نظام و ساااختار معنايي حاكب بر خارجيسااياساات حوزه
شيوه  شودمي صي كه  ، 1383فيروزآبادي، )دهقاني  سازدكنش را ممكن مي ازخا

ياني ديگر، . (45ص.  كه در درون به ب چارچوب و بساااتري اسااات  مان،  گفت
گفتمان تحليل  . در همين راسااتا،كنديک كشااور معنا پيدا مي خارجيسااياساات آن

نابرسااااخته شااادن  گيچگون ندادرصااادد نشاااان د هاي مختلر پديده يمع
چون منافع ملي، هم خارجي، عناصر سياستبر اين اساس. است خارجيسياست در

ند، بلكه در  موجودپيش از هاي عيني و هويت ملي و امنيت ملي، واقعيت نيسااات
اي در كنندهنقش تعيين ،هاي گفتمانييابند كه زبان و سااازهشاابكه معنايي قوام مي

تابعي  نيز خارجيستسيا تحوالتاز اين جهت كنند؛ ها ايفا ميفرآيند معنايابي آن
عنوان بخش  خارجي، بهگفتمان سااياسااتهسااتند. از طرفي، از تحوالت گفتماني 

، نخبگانها، ضاامن تبيين معنايي رفتار گيري رفتار اسااتراتژيک دولتاصاالي جهت
سبت رابطه اين رفتارها را با توجه به  ستگفتمان حاكب بر ن  هاخارجي دولتسيا

در چهار دهه گونه كه در مقدمه پژوهش حاضر نيز گفته شد، . همانسازدشكار ميآ
سالمي ضور گفتمانايران حيات نظام جمهوري ا شاهد ح سي ها،  سيا  و نخبگان 

ستيب ضوعي ؛متفاوتي ه صميب مو ساختار ت صه كه بر   الملليبينگيري ايران در عر
ست براي را متفاوتي راهبردهاي و بوده مؤثر س جمهوري خارجيسيا  در پي الميا

شته ست دا ستر اجتماعي، گفتمان اين گيريشكل طبعا  در. ا شرايط زماني و ب ها، 
گفتمان غالب و رقيب، فضاااي تخاصااب و رقابت، نخبگان سااياسااي و كارگزاران 
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 تأثيرگرار هستند.  جمهور، احزاب، نخبگان سياسي، علمي و...(گفتماني )رؤساي

 نظام معنایی گفتمان اعتدال  .3

گفتمان موجود ررسي موضوعات مبتني بر روش تحليل گفتمان، در ابتدا بايد براي ب
هر »از نظر الكال و موف،  .ختپرداآن  يينظام معنا ريو سپس به توص ييرا شناسا

شد گفتمانى بايد شدن معنادار براى اىعمل و پديده  وقتى هاپديده و هافعاليت. با
 .(1383)سااالطاني، « گيرند قرار خاص گفتمانى قالب در كه شاااوندمى فهب قابل

بندي جديدي از اهداف، المللي، طبقهدگرگوني شااارايط داخلي و مقتضااايات بين
دهي دهند كه اين امر نقش مؤثري را در جهتها به دست ميمنافع ملي و استراتژي

ست خارجي دولت سيا سالميان و حبيبي، ها ايفا ميبه  (. بر 340، ص. 1399كند )ا
هاي اي درک رهيافت، رويكرد و رفتار نخبگان ساااياساااي دولتاين اسااااس و بر

-1400هاي خارجي در فاصله زماني بين ساليازدهب و دوازدهب در حوزه سياست
، بايد آنها را ذيل گفتمان اعتدال درک كرد. براي اين منظور و همانگونه كه 1392

شد، بايد ظهور گفتمان ضاي ها در بخش چارچوب تئوريک پژوهش نيز گفته  در ف
بندي گفتماني، هژموني گفتماني و هاي گفتماني، مفصلتخاصب، دال، مدلول و وقته

 ... را كه از لوازم تحليل گفتماني است، مورد بررسي قرار داد.

 مختصات گفتمانی اعتدال و نخبگان سیاسی تعیین  .1-3

 يايىجغراف موقعيت و زمانى محدوده بايد، گفتمان قبل از هر چيزي بررساااى براى
ها مان  دوره تعيين خصاااوص داد. در قرار نظر مد را آن كه گفت يد گفت  با زمانى 

تا پايان كار او در دولت دوازدهب  1392اعتدال از روي كار آمدن روحاني در خرداد 
تا  كشاااور  گيرد.را در برمي 1400در مرداد  مان نيز طبيع كاني اين گفت يت م موقع

سالمي ايران مي شد. اين جمهوري ا شت كهبا  معنايى نظام» نكته را بايد در نظر دا
با اين  كند،مى حفظ را عام معنايى هساااته يک رسااادمى نظر به اگرچه ها،گفتمان

ست؛ چرا كه متحول وجود نظامى  شكل اىگونه به را خود معنايى نظام هانگفتما ا
 بايدرو ناي از كنند؛ مقابله رقيب گفتمان متغير معنايى نظام با بتوانند كه دهندمى
 و نخبگان و جايگاه اين نخبگان در رقيب گفتمان و حاكب گفتمان معنايى نظام ديد
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 . (1383)سلطاني، « اندداشته تغييراتى چه نظر مورد زمانى دوره انتهاى و ابتدا
سه نظام معنايى گفتمان  هاي در سال اعتدال و نخبگان سياسي مؤثر بر آنمقاي

 اول نيمه در اين گفتمان كه دهدمي اين گفتمان نشااانهاي انتهايي ابتدايي و سااال
هه به 1390 د عه  گفتگو، زدايي،تنش هايي همچونكارگيري دالبا  جام با  مل  عا ت
ست بودند، شده رها گونگىگفتمان حوزه در كه ... و الملليبين هژمونى و  به توان

دساات 1390دهه هاي مياني ويژه در سااالبهعمومى  افكار بر توجهىقابل اسااتيالي
گيري اين گفتمان در قالب . از همين جهت هساات كه نخبگان مؤثر در شااكليابد

جمهور، محمدجواد ظرير هايي همچون حسن روحاني در قامت ر يسشخصيت
عاون  به عنوان وزير امورخارجه و افراد ديگري همچون اساااحاق جهانگيري )م

تداي اين  جمهور( جمهور(، محمود واعظي )ر يس دفتر ر يسر يس و ... كه در اب
ند، در دوران از چهره كار عمومي بود تا  محبوب در نزد اف مد گرار و ع هاي اثر

سته شده است؛ همچنانكهسال  هاي پاياني به مرور از اين محبوبيت و اثرگراري كا
 1390هاى پاياني دهه سال اعتدال در گفتمان در شده بندىمفصل هاىدالبررسي 

رغب تحوالت در عرصااه روابط خارجي، دهد كه عليشااان ميو آغاز قرن جديد ن
 و دچار نگرفته صورت اين گفتمان معنايى نظام در چشمگيرى تغيير اي و ...،منطقه
و نخبگان  خودگفتماني  توفقانجماد و انساااداد معنايى شاااده و در نتيجه نوعي 

مان رقيب اين در حالي است كه گفتبر افكار عمومى از دست داده است.  همسو را
گرايي( و نخبگان مؤثر در آن )كساااني همچون محمدباقر قاليباف، ابراهيب اصااول)

در همين خواهان، نيروي سااوم و .... عدالت ر يسااي و ...( در قالب جبهه انقالب،
سبي برخوردار معنايى پويايى ازدوره  سفند  ن ستند در ا ، 1398بوده تا جايي كه توان

به دسااات گير بات  1400ند و در خرداد قدرت را در مجلس  خا نيز پيروز انت
ست شند و گفتمان اعتدال و ريا ستا با شهر و رو سالمي  شوراهاي ا جمهوري و 

 گفتمان هاىهجوم دال با مواجهه در كه گراياناصاااول تعامل را به حاشااايه برانند.
 بودند، از موضع ضعر دچار شده انفعالى نوعى برخورد به 1392 سال در اعتدالي

ستند 1398 سال تا تدري  به مقابله با  بيكارى، رفع فقرزدايى، مانند هايىدال از توان
ساد شديد همگي با كه تورم، مبارزه با ف شكالت  ضالت و م صادي مع ارتباط  اقت
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سبتا  معنايى نظام وثيقي دارند،  مبتنى معنايى نظام همزمان و دهند شكل را اىتازه ن
هاي سياست و روابط خارجي بنياد شده بود، ناتوان بر اعتدال را كه عموما  بر مؤلفه

 .دهند نشان و ناكارآمد

 سازانه غیریت شناسایى فضاى تخاصم. 2-3

، شناسايى حداقل دو گفتمان متخاصب است كه يكي ديگر از مراحل تحليل گفتمان
سطهبه همواره هادارند؛ چراكه گفتمان سازانهغيريت اىبا هب رابطه شمن» وا يا « د
از . كنندرا بر اسااااس آن تنظيب مى خود معنايى نظام و يابندمي هويتپادگفتمان
يل  ،در چارچوب نظريه گفتمان الكال و موفبه ويژه تحليل گفتمانى طرفي،  تحل

 ساااختن برجسااته پى در اساات كه متخاصااب هاىمنازعات معنايى ميان گفتمان
يه به و «خودى» ندن حاشااا ند و  1«ديگرى» حرف يا را تا هسااات در اين راسااا

 رفتارهاى و كردارها كليه بر حاكب مشترک سازوكار رانىحاشيهبه و سازىبرجسته
سى هاىگفتمان ست سيا ستا غيريت .ا  هايحربه ترينمهب از يكي سازيدر اين را

شيه به در گفتنمان اعتدال سي جريان راندنحا ست )ملكي و عيوضي،  سيا صولگرا ا
 (.143، ص. 1399

ها و جريانات داخلي وجود اختالفات موجود ميان نخبگان ساااياساااي، گروه
المللي و مشاااكالت هاي بينافزايش تحريب، 1388جامعه بر سااار حوادا ساااال 

شي از آن صادي نا صول و نو  مواجهه نخبگان اقت شور در  گراا سا ل مبتالبه ك با م
ست سيا صه  ستهعر سئله ه شد تا خارجي با تاكيد بر م گفتمان نوظهور اي، باعث 

سال اعتدال ست جمهوري  شيه  1392، انتخابات ريا سبي براي به حا را فرصت منا
با « تدبير». در اين راسااتا مفاهيمي همچون گرايان قلمداد كندراندن گفتمان اصااول

با داللت معنايي اميدواري به آينده و تغيير « اميد»داللت معنايي عقالنيت و تعادل، 
ش با داللت معنايي گشايش و حل مسا ل با هدف « كليد»انه وضع موجود، نماد و ن

برجسااته ساااختن و طرح گفتمان جديد )اعتدال( در تقابل و تخاصااب با گفتمان 
نژاد( و بازنمايي آن به مثابه غيرعقالني، نااميدكننده و گراي احمديموجود )اصااول

ي در رساايده طرح شااد و در نهايت موفق شااد با جلب رضااايت افكار عمومبه بن
                                                                                                                                 

1. Other 



 1400زمستان  ♦ 52پیاپی  ♦ 4 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     918

 به گفتمان مسلط تبديل شود. 1392خرداد 
نژاد، توان گفت كه نخبگان سياسي دوران احمديخارجي ميدر حوزه سياست

خارجي را بازگشت سياست ضمن بازتعرير اصول اوليه انقالب اسالمي، اولويت
و هاي اوليه جمهوري اسالمي ايران هاي انقالب اسالمي در سالبه اصول و ارزش

از همين جهت گفتمان  ند وقرار دادسااتيزي حاصاال از آن و غرب تيزيساابيگانه
صول ستراز همان ابتدا محور گرايي عدالتا با غرب منازعه و تقابل  ،تنش ي ازبر ب

بر مبناي اين گفتمان، احمدي نژاد با اتخاذ سااياساات . بنا شااد هاي غربيو قدرت
ست مبتني بر كنش سيا ست كه در هاتهاجمي و با اين عقيده كه اين  ي هدفمندي ا

و منافع ملي را مقاومت در  عزتشاااود، تنها راه حفظ عرصاااه واكنش گرفتار نمي
 (. Arikan, 2014) دانستميبرابر تهديدات خارجي و داخلي 

سو با اونژاد در واقع، احمدي سا ل جهاني و نخبگان هم ، عالوه بر اينكه در م
شورهاي و  )مثل چين( نوظهورهاي از طريق ارتباط با برخي قدرت كردندسعي  ك

د و از اين طريق نآفريني كننقش)همچون برزيل، آرژانتين و تركيه(  در حال توسعه
به ويژه در حوزه  دنهاي بزرگ را مورد هدف قرار دههاي قدرتحياط خلوت (

هنجارها و قواعد حاكب بر ، روابط با كشاااورهاي حوزه آمريكاي مركزي و التين(
گفتمان بر اساااس اين  كشاايدند؛ چرا كهوجود را نيز به چالش ميالمللي منظام بين
سيب ساستق سلطهبندي جهان بر ا ست دزور گرد مظلوم و،  ستا، . عدل ا در همين را
نبوده و بايد تغيير كند،  عادالنهالملل موجود نژاد با انتقاد از اينكه نظام بيناحمدي

هار مي هاني، با دارا ب جمهوري اساااالمي ايران»دارد: اظ يت ج مدير نايي  ودن توا
 ,Ehteshami« )زمان پاساااخ دهدهاي شااارق و غرب هبتواند به طرح و برنامهمي

مان2014 نابراين، گفت ياسااات (؛ ب مدي  خارجيسااا لب نژاد را مياح قا توان در 
 ،الملليبينموجود نظب همچون به چالش كشااايدن قواعد و هنجارهاي  ييهامؤلفه

 تبيين كردگرايي ساااومو نگاه به شااارق و جهان دالنهعاتأكيد بر مديريت جهاني 
 (.1395)خوانساري، 

گرايي راديكال در تقابل با اين نگرش، نخبگان حاكب در دولت روحاني، آرمان
سيب نژاد راحاكب بر گفتمان احمدي شعارزدگيو  ست جدي هاياز آ خارجي سيا
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نادبر و در عين حال نقطه پاياني  انگاري عقل در يدهديپلماساااي و آغازي براي 
خارجي گفتمان اعتدال در سااياساات» كنند و در مقابلمعرفي مي خارجيسااياساات

بينانه، خودباورانه، متوازن و هوشااامندانه از تقابل به حركت واقع ،دولت يازدهب
گفتگو، تعامل سااازنده و تفاهب به منظور ارتقاي جايگاه، منزلت، امنيت و توسااعه 

 (.16، ص. 1393پژوه، گلشن)« باشدكشور مي
حاني به  رو تدال  مان»ضااامن تعبير اع نهخواهي واقعآر نا تدال «بي مان اع ، گفت

سازنده با جهان  خارجيسياست در ستيز و تقابل، بلكه تعامل مؤثر و  سليب،  را نه ت
هاي آن، تعاملي و ذكر ويژگي خارجيسااياساات ند. وي ضاامن ترساايبكميمعرفي 

ست»: دارداظهار مي سلوک با دنيا كه در نتيجه آن يا  خارجيسيا يعني راه و روش 
ر (. ب1385)دهقاني فيروزآبادي،  «تهديدي كاسااته و يا منفعتي عايد كشااور شااود

صلي  ساس، اولويت ا شورهاي اروپايي دولتنخبگان همين ا  روحاني، روابط با ك
كه كا بود  حده آمري ياالت مت پايي( و ا كاي ارو به ويژه ترو ي ي از اهميت راهبرد )

هايي همچون آمريكاي التين، آفريقا و هستند و در مقابل، روابط با حوزهبرخوردار 
نژاد، جايگاهي به طور عام كشاااورهاي در حال توساااعه برخالف دوران احمدي

ها بين ايران و تالش براي ايجاد رابطه با آمريكا و دوره جديد همكارينداشااات. 
  .هستند روحاني دولت خارجيسياست در اين رويكردهايي از اتحاديه اروپا، نمونه

به طور كلي نزا  و تخاصاااب گفتماني بين گفتمان حاكب )اعتدال( با سااااير 
مان مان اصاااولگفت يت گفت با محور يب ) با گرايي( در حوزههاي رق هاي مرتبط 

اي، رابطه با غرب، برجام، خارجي همچون نحوه مواجه با پرونده هسااتهسااياساات
سالاي جمهوررفتار منطقه سالمي ايران، محور مقاومت و ... در تمام  هاي دهه ي ا

اي يكي از نقاط عطر و به تعبيري تداوم يافت. نحوه مواجه با پرونده هسته 1390
، پيروزي 1395گرانيگاه اين تخاصااب گفتماني بود كه با تصااويب برجام در سااال 
اين پيروزي در گفتمان اعتدالي و هيمنه اين گفتمان را به دنبال داشااات كه نمود 

عينيت يافت. رابطه با  1396جمهوري و شااوراهاي شااهر سااال انتخابات رياساات
هاي غرب )با تأكيد بر ترو يكاي اروپايي و اياالت متحده آمريكا ( از ديگر عرصااه

هاي متخاصب را در موضع ضعر تخاصب بود كه به تناوب هر كدام از اين گفتمان
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ال در حالي كه رويكرد گفتمان اعتدالي تا قبل از داد. به عنوان مثيا قوت قرار مي
در آمريكا ، از دسااات برتر در تعيين رويكردها و  1روي كار آمدن دونالد ترامپ

هاي رابطه با غرب با تاكيد بر تعامل و مراكره برخوردار بود )نقطه عطر تاكتيک
مااين موضاااع را مي باراک اوبا جمهور  ر يس 2توان در گفتگوي تلفني روحاني و 

ر اين هاي رقيب بودند كه دوقت اياالت متحده شاااهد بود(، بعد از آن اين گفتمان
سال  شتند. خروج اياالت متحده از برجام در  ست برتر را دا رويكرد  2018زمينه د

گفتمان اعتدال در حوزه تعامل با غرب را در موضاااع ضاااعر قرار داد. به همين 
گان م يت نخب بت از اثرگراري و محبوب مان همچون حسااان نسااا ؤثر بر اين گفت

 روحاني، محمدجواد ظرير و ... نيز كاسته شد.
تداي دهه  ، گفتمان اعتدالي دسااات برتر را در 1390به اين ترتيب اگر در اب

سال ست اين برتري را طي  شت و توان هاي مياني اين منازعات گفتماني با رقبا دا
ا از برجام و حوادا متعاقب دهه نيز حفظ كند، اما با خروج اياالت متحده آمريك

ها، ناتواني يا عدم تمايل اروپا به همكاري با ايران بر آن همچون بازگشااات تحريب
ساس تعهدات برجامي، تنش سالمي ايران ا ها و برخوردهاي مداوم ميان جمهوري ا

هاي يكديگر در عراق و و اياالت متحده آمريكا )همچون حمالت متقابل به نيروي
ها در خلي  فارس و ...( كه نقطه اوج آن ترور مرتبط با كشاااتيساااوريه، حوادا 

سردار سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران و متعاقب 
عراق بود،  3االسااادآن حمالت موشاااكي ايران به پايگاه نيروهاي آمريكايي در عين

اعتدال را به چالش بكشند. هاي رقيب بودند كه توانستند برتري گفتمان اين گفتمان
شكست گفتمان اعتدال و نخبگان همسو با آن در انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

)فهرسااات انتخاباتي ياران اصاااالحات و ا تالف براي ايران( و  1398در اسااافند 
ستا در خرداد  شهر و رو سالمي  شوراهاي ا ست جمهوري و   1400انتخابات ريا

 گواهي بر اين مدعاست.

                                                                                                                                 

1. Donald Trump 

2. Barack Obama 

3. Al- Asad Airbase 
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 های گفتمانیدال، مدلول و وقته. 3-3

شاناساي سااختارگراي ساوساوري تحليل گفتمان )از زبان در مدلول و مفاهيب دال
دارند. در اين چارچوب  نقش اساسي گرفته تا تحليل گفتمان انتقادي الكال و موف(

 هايچارچوب در كه هسااتند حقيقي يا انتزاعي نمادهايي و ها، مفاهيب، عباراتدال

 آنان بر دال يک كه مصااداقي و دارند. معنا ايص، داللت معنايي ويژهگفتماني خا

 مورد دال ديدن با ما كه اي استنشانه شود. مدلولمي مدلول ناميده نمايدمي داللت

شانه(. 136، ص. 1399شود )ملكي و عيوضي، مي نمايانده برايمان نظر،  هاىهمه ن
مختلفى  انوا  به و نيستند برخوردار برابر ارزش از گفتمان يک در شده بندىمفصل

  شوند:مى تقسيب به شرح زير
شانه در يک گفتمان كهمهب مرکزی و دال شناور: . دال1-3-3  ترين دال يا ن

 هاىشااوند، دال مركزي نام دارد كه دالمي ساااماندهي آن محور حول هادال ساااير
از اين  دارد.مى نگه خود معنايى جاذبه قلمرو در را آنها و كندمى شاااارژ را ديگر

ريزد مي خيمه فرو شود، برداشته اگر كه خيمه است عمود مثابه به مركزي جهت دال
سيني سي عموما  حول دال مركزي گفتمان و 70، ص. 1388 زاده،)ح سيا (. نخبگان 

 آن مدلول كه اساات دالي شااناور داللت معنايي آن وفاق و اجما  كامل دارند. دال

ست شناور سي مختلر هايگروه و دارد هاي متعدديمدلول ديگر عبارت به. ا  سيا

ساب براي  مبناي بر گفتمان هر .كنندمي هب رقابت با آن به خود نظر مورد مدلول انت

 را ديگر هايمدلول و كندبرجسته مي را نظام اين با سازگار مدلول خود معنايي نظام

 (.136، ص. 1399راند )ملكي و عيوضي، مي حاشيه به
سايي و تعيين دال مركزي گفتمان اعتدال روحاني، همانگونه كه در  شنا ارتباط با 

در ادبيات نظري و پيشينه پژوهش اشاره شد، برخي از پژوهشگران آن را آزادي )ملكي 
؛ 1394(، برخي ديگر تعامل مؤثر و سااازنده )آجيلي و افشاااريان، 1399و عيوضااي، 

يان و رضاااايي، 1400صاااارمي و ديگران،  نه1394؛ محمد يا روي (، برخي ديگر م
( و برخي ديگر تعادل و توازن )بلوكي و ديگران، 1395)محمودخاني و كشااايشااايان، 

در نظر  «تعامل» اند. پژوهش حاضر، دال مركزي گفتمان اعتدال را( در نظر گرفته1397
ست ستعنايى اين گفتمانم نظام كل گرفته و معتقد ا سيا صه   خارجي،؛ به ويژه در عر
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گفتمان حسن روحاني،  بود كه بر همين مبنابنياد شده است و  مركزي اين دال ايمبنبر 
 . كندخود معرفي مي خارجيسياست را اساس« محورگرايي تعاملاعتدال»

هايي كه دال مركزي گفتمان اعتدال نكته حا ز اهميت اينكه برخالف پژوهش
و رفتارهاي نخبگان حاكب  گيرند، اقداماتروي در نظر ميرا تعادل، توازن و ميانه

هاي يازدهب و دوازدهب نشان داد كه چه در عرصه داخلي و چه در عرصه در دولت
ست ست، توازن و ميانهسيا صلي گفتمان مركور ا ستر ا روي چندان خارجي كه ب

محل توجه نبوده اسااات. در عرصاااه داخلي و به ويژه در دولت دوازدهب، اغلب 
اال در اختيار جريانات نزديک به اصالحات بوده مناصب دولتي و مديريتي سطوح ب

و همچنين در حوزه موضوعي نيز اغلب مواردي كه در دستوركار گرفتند برخواسته 
صالح صولاز عال ق ا ستطلبي بوده تا ا سيا خارجي نيز گرايي. از طرفي در حوزه 

اياالت رابطه با غرب با تأكيد بر ترو يكاي اروپايي )فرانساااه، آلمان و انگليس( و 
ياسااات با متحده آمريكا در مركز راهبرد سااا طه  ته و راب خارجي دولت قرار گرف

كشااورهاي در حال توسااعه در آساايا، آفريقا و به ويژه آمريكاي التين از اولويت 
هاي نوظهوري همچون چين چنداني برخوردار نبوده اسااات. حتي روابط با قدرت
نژاد قرار داشاات، در دوران كه در مركز اسااتراتژي نگاه به شاارق گفتمان احمدي

هاي بعدي قرار گرفته بود. هرچند روحاني و به ويژه در دولت يازدهب در اولويت
كه با خروج آمريكا از برجام و ناتواني اروپا در ايفاي تعهدات برجامي خود، بار 
شد. بنابراين  سيا و به ويژه چين از اولويت بااليي برخوردار  ديگر روابط با حوزه آ

تواند به روي ميبه جاي تعادل و ميانه« گراييتعامل يا تعامل»ان گفت كه تومي
ست سيا صه  خارجي مد نظر قرار عنوان دال مركزي گفتمان روحاني به ويژه در عر

ساير دال ست كه ها حول آن معنا ميگيرد كه  يابند. ذكر اين نكته نيز حا ز اهميت ا
هاي معنايي همچون تعامل بين داللتدال مركزي تعامل در عرصه داخلي اگرچه با 

صولها و به ويژه جناحاحزاب، گروه شور )ا سي ك سيا صالحهاي  طلب( از گرا و ا
طرفي و تعامل با حاكميت به منظور ايجاد گشااايش در وضااعيت محصااورين و 

شي از افكار  1388محكومين حوادا  ست بخ شد و از همين منظر نيز توان مطرح 
سن روحاني و گفتمان عمومي را با خود همراه  كند، اما تجربيات بعد از پيروزي ح
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سته در اين زمينه  1392اعتدال در انتحابات  سته يا نخوا شان داد كه روحاني نتوان ن
شد و از همين جهت مي شته با ستاوردي دا از « تعامل»توان گفت كه دال محوري د

ست سيا سره به حوزه  شد تا جايي اينجا به بعد يك سته  توان كه ميخارجي فروكا
 خارجي تقليل داد.گفتمان تعامل در عرصه سياستگفتمان اعتدال را به خرده

صر و حوزه. 2-3-3  ثبات به گفتمان يک : انسااجامگونگینگفتما وقته، عن

 ديگر سوي از مركزي دال با دالها رابطه ثبات و سويک مدلول از و دال رابطه ميان

سته ست. وقته، دال واب ست كها سلطاني، آيندمي هب گرد مركزي حول دال هايي ا ( 

صل و گفتمان به ورود از پيش تا وقته يک (.60: 1387  معنا تثبيت و شدن بنديمف

 عناصر،. شودمي ناميده عنصر و دارد قرار گونگيگفتمان حوزه در چارچوب آن در

ستند هايدال  گفتمان از واقع در و اندنگرفته قرار گفتمان ذيل هنوز كه شناوري ه

 اين (؛ هرچند كه24، ص. 1396اند )يورگنسااان و فيليپس، شاااده طرد نظر مورد

شدن ست. الكال و موقتي طرد شانه معاني موفه ا  طرد گفتمان از كه را هااحتمالي ن

ند،شااااده مان حوزه ا ند. سااارريزمي گونگيگفت عاني نام  به حوزه دال يک م

 شااود. بهمي انجام گفتمان يک در معنايي يكدسااتي ايجاد هدف با گونگيگفتمان

 كه شناوري هستند هايدال از دو هر الملليهاي بينمعاهدات و سازمان عنوان مثال

فرسااتاده شاادند، اما در  گونگيگفتمان حوزه دولت نهب و دهب طرد شاادند و به در
بندي شااده و در دولت يازدهب و دوازدهب دوباره حول دال مركزي تعامل، مفصاال

مقابل  تماني آن و نخبگان سااياسااي همسااو جايگاه مهمي يافتند. درنظام معاني گف
نژاد برجسته شده هايي بودند كه دوران احمديگرايي و نگاه به شرق دالسومجهان

خارجي او قرار گرفتند، اما با غلبه گفتمان اعتدال از و محور اصااالي ساااياسااات
ست سيا شده و به حوزه گفتمانمحوريت راهبرد  شدند. گونخارجي طرد  سريز  ي 
هايي كه ذيل گفتمان اعتدال و حول دال مركزي ترين وقتهدر ادامه به برخي از مهب

و در اين گفتمان جايگاه  شااده بنديخارجي مفصاالدر عرصااه سااياساات« تعامل»
 شود.معنايي خاصي يافتند، اشاره مي

 :)روابط خارجی( جهان با روابط سازنده .1-2-3-3

 شناختىنشانه نظام (الكال و موفمبتني بر نظريه تحليل گفتمان )با تاكيد بر خوانش 
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 هاىدال از اىمجموعه زبان بر اين اسااااس، اى، اما غيرثابت اسااات.رابطه گفتمان
 در. آورندمى دست به كاربرد هنگام به را معنايشان كه هايىدال است؛ مدلول بدون
سب دال به مختلفى هاىمدلول مختلر شرايط در واقع  يک كه اين و شوندمى منت
(. 1383است )سلطاني،  مناقشه مورد همواره است، مدلولى چه متضمن خاص، دال

در اين راستا مفهوم روابط خارجي يا رابطه با جهان خارج با توجه به غلبه گفتماني 
هاي معنايي متفاوتي هاي مختلر حيات جمهوري اساااالمي ايران، داللتدر دوره

ست شته ا سب به آن دا سر اين كه مدلول منت ست ي و همواره بر  ا چه بايد كدام ا
شد ست. هر كدام از گفتمان اختالف نظر ،با ست صحنه در فعال هاىا  خارجيسيا
 سااازگار آنها معنايى نظام با كه كنند تعرير اىگونه به را هادال اين كنندمى سااعى
شد؛ صولگرايان دال  نمونه، براى با را، مطابق نظام « و رابطه با جهان خارج تعامل»ا

المللي گرايانه در عرصااه بينخواهي عدالتنوعي آرمانمعنايى خود، كه بر اساااس 
ست صورت ا شورهاي مخالر آمريكا و اروپا»، به  كنند كه تعرير مى« رابطه با ك

توان در سااياساات نگاه به شاارق، رابطه با آمريكاي التين، تمركز بر نمود آن را مي
يا از منظر ج با دن نده  كه روابط ساااااز حالي  فت، در  يا هد و ...  عدم تع نبش 

المللي گرايي عملگرايانه در نظام بينگرايان كه مبتني بر نوعي دريافت واقعاعتدال
هاي غربي )عمدتا اروپايي و رابطه با كشور»است و دال مركزي تعامل مؤثر است، 

اتوجه به تغيير در نگاه ب شااود.ک ميدر («حالت مطلوب اياالت متحده آمريكا  در
حاكب بر  گان  يازدهبنخب لت  بازيگران بين و دوازدهب دو بهبه نقش  ويژه المللي 

كنش گفتاري با رويكرد مثبت به تعامل سااازنده،  بود كه كشااورهاي غربي، بديهي
در عرصااه  ايرانايراني غرب عليه بازسااازي چهره ايران و شااكساات اجما  ضااد

دستوركار اين نخبگان )به ويژه حسن روحاني و محمدجواد ظرير( المللي در بين
 (.43، ص. 1395قرار گيرد )آجيلي و افشاريان، 
 ايوفصاال برنامه هسااتهمواجهه با غرب در پرتو حل بر همين اساااس نحوه

خارجي شد كه ترين اولويت روحاني در عرصه سياستترين و فوريتبديل به مهب
اي زني بر سر برنامه هستهو چانه ،ا آمريكا از يک طرفب رابطه ذيل خود دو عنصر

 ترينمهب عنوان به برجام، نشااسااتن ثمر به اگرچه گرفت.را دربر مياز طرف ديگر 
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ستاورد ست د ست مقطعي در روحاني گفتمان شد باعث خارجيسيا  در را باال د
يكا ايجاد هايي در روابط ميان ايران و آمرباشد و حتي گشايش داشته ايران سياست

كند )مراكرات مساااتقيب ظرير به عنوان وزير خارجه ايران و كري به عنوان وزير 
جمهور ايران هاي تلفني حسن روحاني به عنوان ر يس؛ و صحبت(1)خارجه آمريكا

جمهور ايران كه هر دو در باالترين سطوح ديپلماتيک و باراک اوباما به عنوان ر يس
 برجام، آمريكا از خروج ويژهبه بعدي اتفاقات اما و مقامات دو كشاور رقب خورد(،

 به را گفتمان اين بلكه شاااد، گفتمان اين مخالفان قدرت تحكيب به منجر تنها نه
 .كرد مطرح خوردهشكست راهبردي عنوان

 المللی:المللی/ نظام بینواقعیت جامعه بین .2-2-3-3

بناگرايانه م و جوهرگرايانه هاىديدگاه با گونه كه گفته شاااد، تحليل گفتمانهمان
 هاىديدگاه از ناشاااى گرايىقطعيت و گرايىعينيت گونه اسااات و هرمخالفت 

 قالب در تنها اجتماعى جهان» صورت، اين در. كندرا نفي مي استعاليى و گرااثبات
رج از قلمرو گفتمان هيچ حقيقت بنيادين و قابل خا و اسااات فهب قابل هاگفتمان

 توليد را نادرست و درست هاىگزاره كه هستند هااين گفتمان و فهمى وجود ندارد
 عمل هاگزاره اين اسااااس بر دارندوا مى را اجتماعى نهادهاى و عامالن و كنندمى
هاي پركاربرد در ميان نخبگان و كارگزاران يكي از دال (.1383)سااالطاني، « كنند

عه بين جام تدال، مفهوم  مان اع كه واگفت عه بينالمللي بود. اين جام يت  المللي قع
كنند و از گردد كه اين نخبگان در قالب آن فكر و عمل ميچيست به گفتماني برمي

به جهان پيرامون مي يه آن  مان احمديزاو ند. از منظر گفت به نگر با توجه  نژاد و 
شورهاي جهان يا هاي گفتماني آن، جامعه بيندال المللي به معناي اكثريت عددي ك

ريقا، المللي كه عموما  كشااورهاي در حال توسااعه در آساايا، آفيناعضاااي نظام ب
گيرد. به همين جهت اسااات كه مشااااركت و آمريكاي التين و مركزي را در برمي

هايي همچون  هاد با ن بل  قا هد )در ت عدم تع هايي همچون جنبش  هاد رهبري در ن
وراي ملل متحد )در مقابل شااا(، مجمع عمومي ساااازمانG 7 ،G 20اتحاديه اروپا، 

گرايانه هاي بزرگ اساات( حاكي از نوعي نگرش كميامنيت كه بازنمايي از قدرت
 المللي در نظر نخبگان اين گفتمان است.نسبت به جامعه بين
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خارجي دولت روحاني، اساسا  اين در حالي است كه در نظام گفتماني سياست
ياالت متحده آمريكا هاي غربي )اروپا و االمللي با تمركز بر قدرتمفهوم جامعه بين

مان16، ص. 1396( )ميرزايي و ديگران،  هاي و ساااااز هاد المللي هاي بين( و ن
المللي انرژي اتمي )همچون شوراي امنيت سازمان ملل، شورراي حكام آژانس بين

كند. اين مجموعه ها عمل ميو ....( اسااات كه تحت راهبري و كنترل اين قدرت
المللي را شاااكل نظرگاه آنان واقعيت جامعه بينساااازند كه در اي را برميپديده
المللي در ذيل خود مفهوم قدرت را كه از مفاهيب دهد. اين درک از جامعه بينمي

كند. از طرفي توجه و تمركز المللي است، منعكس ميگرايي در نظام بيناصلي واقع
دادن به بعد  المللي اهميتالمللي، معاهدات و دستوركارهاي بينهاي بينبر سازمان

ست نرم )معمول( در آن را هنجارين جامعه بين صول و قواعد زي ست كه ا المللي ا
ست كه معاهدات بينسازد. از همين مشخص مي المللي و لزوم توجه به آن و رو ا

تأكيد بر اهميت آن به منزله چارچوب و قواعد هنجاري اقدام هر كشاااور به مثابه 
يابد و ان دولت روحاني  اهميت مضااااعر ميالمللي در گفتمعضاااو جامعه بين

هاي عناصاار همچون منشااور ملل متحد، فصاال هفتب منشااور، اساااساانامه، قطعنامه
سي و  2023، 1929شوراي امنيت )قطعنامه  سيا و ...( در منظومه گفتماني نخبگان 

شاااود. اين در حالي اسااات كه اين عناصااار در مقامات دولت روحاني پررنگ مي
نژاد داراي مدلول يا داللت معناي متفاوت بود. به عنوان مثال ديگفتمان دولت احم

سازمان ملل متحد را نژاد قطعنامهاحمدي شوراي امنيت  ناميد و مي« كاغرپاره»هاي 
«  داننامهقطع»ها از اصاااطالح براي تخفير و تحقير مرجع صااادور اين قطعنامه

يت قواعد و احترام نساابت به المللي و رعاكرد. اين تلقي از جامعه بيناسااتفاده مي
اصاااول آن تا قبل از خروج اياالت متحده آمريكا از برجام و حوادا پس از آن 

المللي، تروريستي خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمي، هاي بين)بازگشت تحريب
ترور ساااردار ساااليماني و ...(، درک راي  و پريرفته شاااده ذيل گفتمان اعتدال و 

مل عا به توافق  گرايي بود،ت بت  كا از برجام و بي توجهي نسااا با خروج آمري ما  ا
اعتنايي نهادهاي المللي همچون برجام و قطعنامه شااوراي امنيت و ناتواني يا بيبين
سبت به بين سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و ... ن شوراي امنيت  المللي همچون 
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شيدن اين تلقي و در المللي ک از جامعه بيناين اقدامات آمريكا موجب به چالش ك
هايي و اصااول و قواعد حاكب بر آن و همچنين كاهش محبوبيت و اثرگراري چهره

همچون حسن روحاني، محمدجواد ظرير و ساير نخبگان اجرايي و حتي نخبگان 
 دانشگاهي و فكري همسو با گفتمان اعتدالي شد.

 . دیپلماسی و مذاکره:3-2-3-3

هايي اسااات كه در گفتمان دولت روحاني از دالديپلماساااي و مراكره ازجمله 
برجستگي و گستردگي كاربردي برخوردار بود. تعابيري همچون سردار ديپلماسي 

سن روحاني  (2)براي محمدجواد ظرير شيخ ديپلمات براي ح وزير امورخارجه و 
به خوبي گويايي محوريت دال ديپلماسي و مراكره با داللت معنايي خاص خود در 

شناسي مان دولت روحاني در سياستداخل گفت خارجي است. مبتني بر نظريه زبان
ساير دال سوسور، داللت معنايي هر دال در ارتباط با  ها ايجاد ساختارگراي فرنادو 

خارجي روحاني در شااود. از اين جهت مدلول دال مراكره در گفتمان سااياسااتمي
المللي و ساير ب، جامعه بينها همچون تعامل، ديپلماسي، روابط با غرارتباط با دال

ضوعي دال ها، در معناي گفتگوي دو يا چندجانبه عموما  محترم و برابر در مورد مو
تواند به نتاي  و برآيندهاي مطلوب همه اطراف مراكره منجر شاااود. اسااات كه مي

شد،  سته  سي و مراكره در گفتمان اعتدال برج ازجمله مفاهيمي كه ذيل دال ديپلما
تمان تفاهب و تعامل فگبه اعتقاد طرفداران گفتمان اعتدال، اين  بود. 1ردب-مراكره برد

را سرلوحه رفتار و گفتار دستگاه ديپلماسي ايران كرده و بهبود روابط در چارچوب 
ستبرد را با ديگر دولت-بازي برد سيا ستهخارجي ايران بها براي  شته ا  دنبال دا

 (.37، ص. 1397و ديگران،  بلوكي)
صت ها  -ردمراكره ب ست كه در طي آن، از همه فر برد يكي از انوا  مراكره ا

دست يابند.  ،خواهندبه هر آنچه كه ميمراكره ف اطراشود تا ميو امكانات استفاده 
كه هر دو طرف احسااااس رضاااايت و در صاااورتي مراكرهبنابراين پس از پايان 

شته و به آنچه مي شنودي دا شند، آن خو ست يافته با ستند د برد  -مراكره بردخوا

                                                                                                                                 

1. Win-Win Negotiation 
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وجود دارد  1باخت -مراكره برددر مقابل اين ساابک يا تلقي از مراكره،  .بوده اساات
ست كه  سبت به طرف ديگر و حاكي از اين ا اين نو  مراكره براي يكي از طرفين ن

نفع بيشااتري خواهد داشاات. در واقع يكي از دو نفر يا دو تيب مراكره كننده، موفق 
مراكرات، هر دو طرف، خواهان برد هستند و تمايل دارند  خواهند شد. در اين نو 

تلقي و هاي خود طرف مقابل را قانع و متقاعد كرده تا تسااليب شااود. با اسااتدالل
با محوريت اياالت متحده  5+1اي ميان ايران و اعضاااي تفسااير از مراكرات هسااته

آن لحاظ شااده برد كه منافع حياتي هرد دو طرف در -آمريكا مبتني بر مراكرات برد
گرايي گفتمان اعتدال حول دال مركزي تعامل هايي اساات كهاساات، از جمله وقته

محور معنا يافته و تثبيت شد. اين درحالي است كه پيش از اين و در گفتمان عدالت
هاي جهاني مبتني بر رابطه نژاد، اساااسااا  هرگونه مراكره ميان ايران و قدرتاحمدي
ستتوگر و مظلوم، نميسلطه ست حاوي منافعي براي هر دو طرف يا د كب براي ان

ست كه محمدجواد ظرير به عنوان  شد. اين در حالي ا سالمي ايران با جمهوري ا
وزير امورخارجه و حساان روحاني به عنوان ر يس جمهور و بساايار از نخبگان و 
، كارگزاران حاكب بر دولت روحاني تا قبل از خروج اياالت متحده آمريكا از برجام

برد  -يک توافق برد حاصاال از آن با عنوان ايتوافق هسااتهاز مراكرات برجامي و 
روحاني با اتكا به تسلطي كه »نظران، كردند. در واقع به اعتقاد برخي صاحبياد مي

سته سئوليت در پرونده ه شتن م سطه دا سال به وا شت و با  2005اي پيش از  دا
رهبري براي مراكراه و توافق با غرب دريافت اختيار تام در اين خصااوص از مقام 

سته صوص پرونده ه ستهدرخ سي جديد ه ساس دكترين اي ديپلما اي ايران را بر ا
)صباغيان و احمدبيگي، « برد و نه رويكرد بازي با حاصل جمع صفر، كليد زد -برد

شترک با (. به عنوان مثال 121، ص. 1396 ست خبري م ش محمدجواد ظرير در ن
معتقديب توافق »گويد: ميخارجي اتحاديه اروپا ول سااياسااتئساافدريكا موگريني م

وجود نيز نقاط قوت و ضعفي آن در  است؛ هرچند كهبرد  -اتمي يک توافقنامه برد
 (.25د03د1395، دنياي اقتصاد)« دارد

 

                                                                                                                                 

1. Win-lose negotiation 
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 برجام:ای . توافق هسته4-2-3-3

ها و به نوعي برجام )برنامه جامع اقدام مشااترک(، به عنوان كانون اتصااال تمام دال
به عنوان خارجي اسااات و از همين جهت ثمره گفتمان روحاني در ساااياسااات

 و طرفدران اين گفتمان از ساااوي دولتمردان گفتمان اعتدالبزرگترين دساااتاورد 
ست شده ا سته». از آنجايي كه معرفي  سئله ه ضو  ن پيچيدهاي به عنوام ترين مو

سي بين ساله ايرانالمللي سيا شمار مي« پس از جنگ هشت  رفت )ذوالفقاري و به 
ستاوردي بزرگ ، (170، ص 1395جعفري،  ضو  در قالب برجام د لرا حل اين مو

توان گفت برجام، درواقع ميوه محساااوب مي شاااد و از اين جهت اسااات كه مي
خارجي روحاني بود. امل در ساااياساااتگفتمان اعتدال و دال محوري آن يعني تع

ست خارج تعاملي، داللت سيا هاي معنايي همچون توافق برجام در منطق گفتماني 
هاي معنايي احترام متقابل، برابري طرفين مراكرات( چندجانبه )كه ذيل خود داللت

هاي معنايي انتفا  طرفين مراكرات( مابين برد )كه ذيل خود داللت -و توافق برد
المللي را داشااات كه ايران را به عنوان بازيگر معقول هاي بزرگ بينو قدرتايران 

عده قا بازيگر نرم و  عه بين) جام ند(  عد و م پريرش قوا نايي  لت مع با دال المللي )
كرد. از اين منظر بود كه المللي، تعامل، تفاهب و گفتگو( معرفي ميهنجارهاي بين

كنندگان قهرمانان د قهرماني و مراكرهخارجي روحاني، برجام سندر گفتمان سياست
 .(3)عرصه ديپلماسي بودند كه تاريخ از آنان به نيكي و بزرگي ياد خواهد كرد

كه  بدانيب  ماني دولت روحاني  طه اوج هژموني گفت در واقع اگر برجام را نق
سط مجلس نمود اين هژموني گفتماني را مي سؤال برانگيز آن تو صويب  توان در ت

هاي كشور و به و تهنيت پس آن توسط برخي از نهادها و شخصيتو سيل تبريک 
مپ از برجام در  ند آن دانسااات، خروج ترا قدرتم فان  خال ندن م يه را  18حاشااا

مان اعتدال و  1397ارديبهشااات  يک گفت يان سااالطه هژمون پا يد آغازي بر  با را 
رفتن خارجي كشاااور دانسااات كه نمود آن به حاشااايهزدايي از ساااياساااتبرجام

اي دخيل در برجام همچون حسن روحاني، محمدجواد ظرير و ديگر هشخصيت
ها و فضااي عمومي و حواله دادن مسائوليت اندركاران آن از عرصاه رساانهدسات

اجازه، امضا و اجراي آن به نهادهاي حاكميتي و در نهايت شكست گفتمان اعتدال 



 1400زمستان  ♦ 52پیاپی  ♦ 4 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     930

 ت.دانس 1400و رياست جمهوري و شوراهاي  1398در انتخابات مجلس سال 

 گیرىنتیجه

پژوهش حاضاار تالش شااد تا ضاامن معرفي اجمالي از نظريه نخبگان و تحليل در 
ست يک رويكرد تلفيقي )از اين  ،(الكال و موفگفتمان )با تأكيد بر رويكرد  با كارب

بندي و دو نظريه(، براي بررساااي و تحليل نقش نخبگان ساااياساااي در صاااورت
ستجهت سيا سالمي ايران در دهي به گفتمان حاكب بر حوزه  خارجي جمهوري ا

استفاده شود. در اين راستا و  هاي يازدهب و دوازدهب()دولت 1390بازه زماني دهه 
به منظور توصاااير و بازنمايي نظام معنايي گفتمان اعتدال، در ابتدا ضااامن تعيين 

شااناسااايى  ه بررسااي وبحوزه زماني و مكاني گفتمان اعتدال و فضاااي تخاصااب 
شد؛ چرا كه مبتني بر نظريه تحليل گفتمان، رقي هاىگفتمان صب پرداخته  ب و متخا
 شود،مى آن معنايى نظام گيرىشكل باعث و بخشديک گفتمان هويت مى به آنچه

صطالحا  پادگفتمان شمن يا ا ست. يافته د شان داد كه ا هاي پژوهش در اين بخش ن
دوران )يعني از ساال هاي آغازين بازه زماني مورد بررساي تا اواساط اين در ساال
گرا دست برتر را در (، گفتمان اعتدالي با رويكرد تعامل1397تا اواسط سال  1392

سال ست اين برتري را طي  شت و توان هاي مياني اين منازعات گفتماني با رقبا دا
دهه نيز حفظ كند، اما با خروج اياالت متحده آمريكا از برجام و حوادا متعاقب 

ها و ها، ناتواني اروپا در ايفاي تعهدات برجامي، تنشحريبآن همچون بازگشاات ت
برخوردهاي مداوم ميان جمهوري اساااالمي ايران و اياالت متحده آمريكا در دوره 

 1390هاي پاياني دهه هاي رقيب بودند كه توانسااتند در سااالترامپ، اين گفتمان
شيه شند و در نهايت به حا ست  برتري گفتمان اعتدال را به چالش بك شك برانند. 
و انتخابات  1398گفتمان اعتدال در انتخابات مجلس شااوراي اسااالمي در اساافند 
گواهي بر اين  1400رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي شهر و روستا در خرداد 

 مدعاست.
سته به  سايي و تعيين دال مركزي گفتمان اعتدال نيز اگرچه ب شنا در ارتباط با 

روي و برخي شگران، برخي از آن را آزادي، برخي ميانهنو  نگاه و زاويه ديد پژوه
ستندات و منابع ديگر تعادل و توازن در نظر گرفته ضر با توجه به م اند؛ پژوهش حا
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 كل در نظر گرفته و معتقد اسااات «تعامل» مساااتدل، دال مركزي گفتمان اعتدال را
در اين راسااتا  بنياد شااده اساات. مركزي اين دال مبنايبر  ،عنايى اين گفتمانم نظام
توجه به نقش و جايگاه »، «روابط ساااازنده با جهان»هايي همچون ها و وقتهدال

سازمان «  تعامل با غرب»و « تأكيد بر ديپلماسي و مراكره»، «الملليهاي بيننهادها و 
بندي شااده و منطق گفتماني و نظام معنايي حول محور دال مركزي تعامل مفصاال

نند. ذكر اين نكته نيز حا ز اهميت است كه دال مركزي كبندي مياعتدال را صورت
صه داخلي با داللت ها و هاي معنايي همچون تعامل بين احزاب، گروهتعامل در عر

سياسي كشور از طرفي و تعامل با حاكميت به منظور ايجاد گشايش در جناح هاي 
 مطرح شد، اما حوادا بعدي نشان 1388وضعيت محصورين و محكومين حوادا 

توان داد كه گفتمان مركور در اين زمينه دسااتاوردي نداشااته و از همين جهت مي
ست« تعامل»محوري گفت كه دال سيا سره به حوزه  شده تا يك سته  خارجي فروكا

بهكه ميجايي فا  حاني را صااار مان رو به خردهتوان گفت ثا ماني در عرصاااه م گفت
 خارجي در نظر گرفت.سياست

 



 

 

 هانوشتپی
يد .1 مان، تول يل گفت يه تحل نا مبتني بر نظر بات براى مهب ابزارى مع قدرت،  روابط ث

شبرد اقدامات شروعيت و پي سلطاني، مى شمار به م ساس . (1383آيد ) بر اين ا
مل از عا تدال و ت مان اع يد طريق گفت نا، تول جه  مع خار با مراكره وزير  ايران 

داده و تخطي از خطوط  جلوه سليب عقل با همسو و طبيعى وزيرخارجه آمريكا را
 شود.قرمز و اصول انقالب اسالمي تلقي نمي

شتبه عنوان مثال بنگريد به ) .2 سخي به »با عنوان:  سخنگوي دولت علي ربيعي ياددا پا
 (.1398رداد م 13 به نقل از ديپلماسي ايراني،« تحريب سردار ديپلماسي ايران

برجام »: گويدبرجام را به آفتاب تشاابيه كرده و مي 1394حاني در اساافندماه سااال رو. 3
گويد شب است، بايد بندد و ميمانند آفتاب تابان بود و اگر كسي چشمانش را مي

 (. http://kayhan.ir/fa/news/86719« )چشمانش را باز كند تا آفتاب را ببيند

 منابع
ضا  صادقيازغندي، علير صورتبندي (. »1395زيدي، آرش )و  شروطه و  صر م نخبگان ع

: 37سال دوازدهب، شماره  ،سياسی صلنامه علومف«. گفتمان ناسيوناليسب در ايران
95-75. 

خارجي دولت گفتمان اعتدال در ساااياسااات(. »1395آجيلي هادي و افشااااريان، رحيب )
ستپژوهش«. يازدهب سيا -73(: 49)پياپي 19شماره  ،سال پنجب .های راهبردی 

43. 
 گفتمان جايگاه(. »1394) مراديفاطمه و سميرا بيگ امير، غالمي، محسن، چادله، احمدي،

ست در اعتدال  ، وزارتاعتدال گفتمان ملی همايش«. روحاني دولت خارجيسيا
 فناوري، ايالم: دانشگاه ايالم. و تحقيقات علوم،

 خارجيسااياساات در اقتصااادسااياسااي(. »1399اسااالميان، مجتبي و رحمانيان، حبيب )
، فصلنامه روابط خارجی«. گراتوسعه دولت خارجيسياست بر تأكيد با ايران؛.ا.ج

 .337-365(: 46 پياپي) 2 شماره ،12 دوره
 اكبري، تهران: قطرهترجمه محمد حريري شناسی سياسی.جامعه(. 1380باتامور، تام )

تبيين (. »1397) فرشاايد ،جعفري، بهمن و شاااورز، كمهدي ،خطيخوش، صااالو ،بلوكي
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ست سی و پژوهش«. خارجي دولت اعتدال از منظر تحليل گفتمانسيا سيا های 
 .37-58: 37، شماره 9دوره ، المللیبين

س سيس ليلگفتمان و تح هينظر(. »1388ي )دمحمدعليس زاده،ينيح صلنامه علوم «. يا ف
 .181-212: 28 شمارهدوره نهب،  ،یاسيس

ضا ) ساري، محمدر ست بر حاکم رفتاری الگوی تبيين(. 1395خوان  ا.ا.ج خارجی سيا
سی حوزه در سته ديپلما شد، پايانبرجام.  توافقنامه تا ای ه سي ار شنا نامه كار

 دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران.
سي ايران(. »1398)ربيعي، علي  سردار ديپلما سخي به تحريب  سی ايرانی،«. پا  13 ديپلما

 . قابل دسترسي در:مرداد
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1985356/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A

E%DB%8C-%D8%A8%D9%87 
ست تحول گفتمانی در .(1384دهقاني فيروزآبادي، ساايدجالل ) جمهوری  خارجیسيا

 .تهران: مؤسسه ايران .اسالمی ايران
. «اي دولت يازدهبگفتمان هسته». (1393مهدي ) ،عطايي و دهقاني فيروزآبادي، سيدجالل

 .1، سال هفدهب، شماره راهبردی فصلنامه مطالعات
 منطق ساانجش و ايران ايهسااته معماي(. »1395اكبر )ذوالفقاري، وحيد و جعفري، علي

-200(: 29 )پياپي 2 شماره ،8 ، دورهفصلنامه روابط خارجی«. بازيگران سياسي
169. 

سيدعلي صغر )سلطاني،  صلنامه علوم«. روش و نظريه مثابه به گفتمان تحليل(. »1383ا  ف
 .28 شماره ، سال هفتب،سياسى

صغر ،مقدمكریش خارجي گفتمان اعتدال و سياست(. »1394مطهره )سيده، حسينيو  ا
سالمي ايران  و تحقيقات علوم، ، وزارتاعتدال گفتمان ملی همايش«. جمهوري ا

 فناوري، ايالم: دانشگاه ايالم.
ضايي، عليرضا صارمي، ضا، ر سب محمدر ست (. پيامدهاي1400) و ترابي، قا  خارجيسيا

فصلللنامه علمی ايران.  اساااالمي جمهوري الملليبين تعامالت بر روحاني دولت
 .9-34: 53، دوره چهاردهب، شماره المللمطالعات روابط بين

 اي هسااته مراكرات در فراآتالنتيكي روابط(. »1396)صااباغيان، علي و مهدي احمدبيگي 
 .103-134(: 34 )پياپي 2 شماره ،9 ، دورهفصلنامه روابط خارجی«. 5+1 و ايران

ستراتژي برد(. »1395ظرير، محمدجواد ) ساس ا صاد«. برد همكاري كنيب-برا ، دنيای اقت
 .3067635 :شماره خبر

 در اعتدال گفتمان(. 1396ن، عبداهلل )گيويا سااايدبابک، اساااماعيلي، پرويز و قياسااايان،
 خارجی.سياست حوزه در روحانی حسن دکتر گفتمانی مبانی: خارجیسياست
 .(جمهوريرياست واسنادپژوهش مركز به وابسته)ايران  جمهور: تهران

خارجي جمهوري اساالمي تبيين ساياسات(. »1394) محمديان، علي و رضاايي، عليرضاا
کنفرانس «. روحاني از منظر نظريه پيوساااتگي جيمز روزناايران در دوره حسااان 

http://www.iaujournals.ir/issue_115346_116536_.html
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=217285&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=88074&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=88074&year=&PDF=
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 .شيراز ،پژوهی و توانمندسازیهای نوين در علوم انسانی، آيندهجهانی افق
هاي اي گفتمانبررساااي مقايساااه(. »1395)گارينه  ،كشااايشااايانو  زهرا ،محمودخاني

  «.خارجي دولت دهب و يازدهب و تأثير آن بر امنيت منطقه خاورميانهساااياسااات
 .7-35: 2ام، شماره سال سي ،خارجیفصلنامه سياست

ضي، محمدرحيب ) ضي و عيو سي گفتمان تحليل(. »1399ملكي، مرت  يازدهب دولت سيا

سالمي جمهوري سی هایپژوهش«. سياست داخلي در ايران ا سالم جهان سيا  ،ا
 .125-154اول:  شماره دهب، سال

هاي اليگارشي در اي در مورد گرايش)مطالعهشناسي احزاب (. جامعه1385ميخلز، ربرت )
 زاده، چاپ دوم، تهران: قومس.ها(. ترجمه احمد نقيبدموكراسي

رويكرد  (.1396)عباادالرضااااا  ،ساااروش و حياادري، اميري، محماادمهاادي ميرزايي،
ست سعه و الملليبين هايهمكاري بر تأكيد با يازدهبخارجي دولت سيا ملي.  تو

 تهران: مديد.
سه غرب نخبگان قدرت.(. 1385لز رايت )ميلز، چار س سي، تهران: فرهنگ ترجمه مو شنا

 مكتوب.
ترجمة  .نظريه و روش در تحليل گفتمان(. 1396)لو يس  ،ماريان و فيليپس ،يورگنسااان

 .ني ، تهران:هادي جليلي
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