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ھای سیاسیھای ایدئولوژیکی در گفتمانمطالعھ قطبیت 	
 چکیده

ھای گفتمانی در گاهھا و منازعات ایدئولوژیکی است کھ در مسیر تثبیت دیدعرصة سیاست، عرصة تضاد
ساخت ، بر»خودیغیر«و » خودی«ھای گفتمانی صدد است با بررسی قطبیتپژوھش حاضر در. دھدجامعھ رخ می

جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ دولت در ھمین ارتباط، مصاحبۀ دکتر محمد. ایدئولوژِی خاصی را پی بگیرد
و بھ مدد رویکرد  عنوان پیکرھة پژوھشِی مطالعۀ حاضر انتخاببھ» دید در شب«یازدھم، در برنامة تلویزیونی 

واضح است، آنچھ پر. دایک، در قالب تحلیِل گفتماِن انتقادی، مورد تحلیل و بررسی واقع شدون» مربع ایدئولوژیک«
کند؛ اما در را با صفات منفی توصیف می» ھاخودیغیر«را با صفات مثبت و قطبیت » ھاخودی«ظریف، قطبیت 

ھای ھا و آسیبھای جناحی و گفتمانی چھ پیامدساخت قطبیتطریق بر پاسخ بھ این پرسش کھ حصول بھ ھژمونی از
-ای، جامعھ را با تکثّر و آشوبگرایانھساختھای برخواھد داشت، استدالل شد کھ چنین وضعیتاجتماعی را در بر

قطبیت بھ قطبیت حسب منافع سیاسی از یک کند و افراِد اجتماعی را براجتماعی مواجھ می-ھای سیاسیزدگی ھویت
 .کننددیگر منتقل می

 

-ایدئولوژیک ون ژمونی؛ منازعات ایدئولوژیک؛ مربعھای گفتمانی؛ ایدئولوژی؛ ھقطبیت: واژگان کلیدی
  .دایک

																																																													
  gmail.com1988ali.basarati@،محقق اردبیلیدانشگاه زبان شناسی،   کارشناسی ارشد -١

 پژوھی فصلنامھ سیاست
 ١٣٩۵ تابستان، ۴شماره  ،٣دوره 

 101-116 :صفحات

A Quarterly Journal of Political Research 
Vol.3, No.4, Summer 2016 

pp: 101-116 

٩۵/ ٢٩/٠٣تاریخ پذیرش                                               ١٩/٠١/٩۵تاریخ دریافت:    



 ١٣٩۵ تابستان، چھارمدوره سوم، شماره                      فصلنامھ /102

 
	

	
 

 مقدمھ-1

ھا و منازعات ایدئولوژیکی است کھ در مسیر تثبیت تضاد عرصھ سیاست عرصھ   
ھای سیاسی فعال در درون نظام سیاسی گفتمان. دھدرخ میھای گفتمانی در جامعھ گاهدید

یک کشور با توّسل بھ ایدئولوژی اصلی خود، ھمواره در تالش ھستند تا مقاصد خود را 
). 2007، 2دایکون(گاھی گفتمانی بھ عرصة ظھور نزدیک بگردانند با تثبیت معنا و دید

ی رایج یک سیستم امکان وقوع دارد تعریف نظم گفتمانتثبیت معنا با حفظ، تغییر یا باز
ھای گفتمان. باشدکھ این عمل بدون حصول بھ ھژمونی، ممکن نمی) 62: 2010، 3فرکالف(

ای از ھژمونی است از اصول سیاسی در راستای رسیدن بھ ھدف خود کھ رسیدن بھ رتبھ
ھای قدرت در واقع زبان ابزاریست برای. برندھای کاربرد زبان، بھرة غنی را میو شیوه

، 4چیلتون و اسکافنر( سیاسی تا بھ مدد آن بتواند اعمال گفتمانی خود را مشروعیت ببخشند
و با تبدیل جامعھ بھ سوژة گفتمانی، اعمال خود را بقبوالنند و در مسیر ) 13-212: 1997

-ھیچ وجھ نمیزبان و سیاست را بھ . حصول بھ ھژمونی و مشروعیت سیاسی گام بردارد
در واقع سیاست و کسب تفّوق و برترِی قدرت طلبانھ و سلطھ جویانھ . ھم گسستتوان از 

در . گردددر عوالم سیاسی، بھ کمک زبان و خاصیت زایایی و خالقانة آن حاصل می
ھای سیاسی نیازمند زبان بخصوصی ھستند معتقد است کھ گروه  5ھمین ارتباط، ووداک

ھا و کشند و محدودۀ اختیارات، ایدئولوژی کھ بتوانند خود را بھ وسیلۀ آن بھ تصویر
-کند گفتمانتاکید می  6استاینبرگ)  137: 1989ووداک،. (ھای خود را تعریف کنندشعار

اند کھ قادرند بھ ھایی کھ از لحاظ سیاسی دارای قدرت برتری ھستند بھ کّرات نشان داده
محور از زبان را ارائھ دھند کھ  ھای اجتماعھا اقدام کنند و بازنماییتبیین تجارب و اندیشھ

، نگاه شود بھ رکالف، 89: 2002استاینبرگ،(ف(در راستای ایدئولوژی خود قرار دارد 
 ). 164: 2011، 7الف؛ وودساید جیرون1995

از آنچھ گفتھ شد پر واضح است زباِن سیاست قصد دارد تا بھ طرقی متنوع،    
بردن سطح ھژمونی در باال. اکثریت برساندھای اجتماعی بھ ھژمونی و سلطھ را در سوژه

شود وسیلة ابزار سرکوب و با اعمال زور و ارعاب حاصل نمی جامعھ تنھا بھ
معتقد است  9چھ ریتی ویبایست طبق آن، بلکھ ھژمونی را می)249: 1988، 8فورگاکس(

ن چنی. در اجتماع بھ دست آورد -شدهساختھدانش و آگاھی بر -ھاتوسط ایدئولوژی
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-غیر«و » خودی«ھای گفتمانی سازیة قطبیتتوان بھ وسیلھوضعیتی در جامعھ را می
ة آن، قدرت سیاسی از طریق ھای سیاسی بھ دست آورد کھ بھ واسطھدر گفتمان» خودی

گرایانة زبان در جھت برقراری سلطھ و حصول بھ منافع کالن بھ ایجاد خصلت برساخت
ھای اجتماعی را بھ دو اقدام کرده و تمامی طبقات و الیھھای گفتمانی در جامعھ گسست

 10ویکزورک). 34: 2008ریتی وی، (کندتقسیم می» خودیغیر«و » خودی«فاز و قطبیت 
خودی غیر«و » خودی سازی«ھا و جوانب متعددی از سازی با شیوهکند کھ قطبیتبیان می
ویکزورک، (شودده میمرتبط است کھ بھ صورت زبانی در گفتمان نشان دا» سازی
ھای اصلی گیاز ویژ» خودیغیر«و » خودی«ھای سازیتمایزات و قطبیت). . 2013

ھا ھستند کھ در ساختار گفتمان اول از ھمھ در ضمایر شخصی و ملکی تمامی ایدئولوژی
سازی بھ عنوان قطبیت). 2002وندایک،(شوند ای متجلی میچنین ضمایر اشارهو ھم

شود کھ خودی را در ضمیر شمولی اول خودی سازی تعریف میغیرخودی سازی و 
کند و ضمیر دھد کھ خودی بودن و تعلق داشتن را تداعی مینشان می» ما«شخص جمع 

کند خودی بودن و عدم تعلق را مطرح میکھ غیر» ما«شمولی اول شخص جمع غیر
سازی تنھا محدود یت، اما ذکر این نکتھ ضروری است کھ قطب)118: 2009ویکزوروک، (

سازی، بھ در مباحث قطبیت. شودشمولی نمیبھ ضمیر اول شخص جمع شمولی و غیر
خودی ای با توجھ بھ روابط خودی و غیرھای اشارهقطبی، کانونمنظور بررسی روابط دو

-سازیکنار بررسی قطبیتاما آنچھ کھ در). 2016ریث کولیبا، (بایست شناسایی شوند می
-ھای سیاسی و جھتبرای شناسایی تمایالت گفتمان» خودیغیر«و » خودی«انی ھای گفتم
ھای ة تاثیرات حاصل از چنین عملکردھا از کانال زبان مھم است، مطالعھھای آنگیری

ترین و مھم باشد کھ بسیار حائز اھمیت است؛ چرا کھ یکی از اصلیگفتمانی در جامعھ می
انتقادی، مطالعھ و بررسی چگونگی اعمال قدرت و برقراری ترین اھداف تحلیل گفتمان 

شناسی و بررسی نتایج برابر قدرت از طریق متون در جامعھ است؛ لذا آسیبروابط نا
ھای خوردگیری از وقوع تبعات و بازھای گفتمانی برای پیشسازیتولید شده از قطبیت

با عنایت بھ رابطۀ عمیق بین  از این رو، . نمایدمنفی در جامعھ، الزم و ضروری می
ھای سیاسی و تأثیر شگرف ھمبستگی این دو در ایجاد تغییرات اجتماعی زبان و کنش

ھای گفتمانی کنشگران سیاسی جمھوری اسالمی ایران در مند، مطالعۀ عملکردھدف
ھا مند کردن آنھای گفتمانی در راستای ھژمونی کردن و بھ تبِع آن تاریخبرساخت ھویت

-غیر«و » خودی«ھای سازیھای منتسب در قطبیتطریِق تحلیل خصائل و ھویت از
ھای ھر نماید، تا از این طریق ھم بھ ویژگیدر کالم سیاسیون ضروری می» خودی

-خورد چنین قطبیتپردازی در باب بازقطبیت در نگاه آنان دست یافت و ھم بھ نظریھ
 .ھا پرداختھ شودسازی

 پیشینھ پژوھش -1 -1

-ھا بھ عنوان ابزاری برای برساخت گفتمانسازیدر مطالعة قطبیت) 2002( 11الک   
بازتاب » دیگری«و » ما«ھای کند کھ برساخت قطبیتھای ایدئولوژیکی اظھار می

ھای اجتماعی را در جامعھ بازنمایی ھای گفتمانی است کھ منافع و مقاصد گروهایدئولوژی
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در متون » دیگری«و » ما«ھای برساخت قطبیتالک با مطالعھ و بررسی . کندمی

و » ما«سازی ھای ھای استونی بھ چگونگی رخداد دو نقش مؤثر و اساسی قطبیتروزنامھ
میالدی و  1940بخشی و تقویت قدرت شوروی در طول سال در مشروعیت» دیگری«

» دیگری«در مقابل » ما«بازنمایی ) 1: دوران پس از جنگ جھانی دوم پرداختھ است

ھای متنوع در جامعھ چگونھ در سرکوب یا حمایت از شعور و ھویت ملی توسط قدرت
چگونھ در بازیابی ھویت » دیگری«و » ما«ھای کاربست قطبیت) 2کند؛ ایفای نقش می

ھای سیاسی دموکراتیک در بحبوحة منازعات برای استقالل در بین استونیایی و گفتمان
دھد کھ در ھای پژوھش او نشان مییافتھ. ه استموثر واقع شد 1978-1989سال ھای 

بازتاب مقابلة دو » دیگری«و » ما«سازی ھای چارچوب پیکرة مورد مطالعة وی قطبیت
 .باشدگفتمان ایدئولوژیک شوروی و گفتمان مقاومت در حقیقت و اذھان عمومی می

متنیت بخشی خشونت جنگ با تحلیل بینادر پژوھشی بھ بررسی مشروعیت 12اودو   
و جورج  13از فرانکلین روزولت» خوانی بھ ارتشفرا«در چھار سخنرانی با موضوعیت 

بھ ) 1991( 15متنی تایبالتوی با کاربست اصول تحلیل انتقادی بینا. پرداختھ است 14بوش
پردازد کھ فن بیان دو بخشی و برساخت موضوع میھای مشروعیتشناسایی استراتژی

ھای افراد مذکور را در عالوه براین، اودو سخنرانی. دھدر میسخنران را مورد تأکید قرا
کند تا نشان دھد کھ ھر دو رئیس جمھور چگونھ تاریخی تولید متن تحلیل می-بافت سیاسی

دھد کھ روزولت و ھای اودو نشان میھای تحلیلیافتھ. اندافکار عمومی را مدیریت کرده
بالغی مشابھی در راستای ھدف خود برای ھای ھای موضوعی و راھبردبوش از ساختار

تر اینکھ ھر دو سخنران از نکتة مھم. اندھدایت افکار عمومی بھ سمت جنگ استفاده کرده
استفاده » دیگری«و » ما«ھای معنایی بندینحوی اخالقی برای توسعة طبقھ-منابع واژگانی

مطلوب کھ وقوع حقایق نا شودھای گفتمانی منجر میاند کھ این عمل بھ تولید قطبیتکرده
کند کھ ھر دو رئیس جمھور از در ھمین راستا، اودو بیان می. سازدجنگ را الزم برمی

بخشی بھ بھ عنوان ابزاری برای مشروعیت -ھای گذشتھ و پیش بینی وقایع آینده رخداد
 )2011اودو، . (دھندای را ارائھ میگیرانھبازنمایی ھایی جھت دار و سو -خشونت جنگ

تمایزات «ھای پرستی تحت لوای گفتمانبا عنایت بھ این امر کھ امروزه نژاد   
پرستی امری بسیار سخت ھای نژادآشکارا حضور ندارد، فھم و دریافت نمود» فرھنگی

اند کھ ھای فرھنگی کشیده شدهاساس بنیادھای ملل بردر عصر معاصر، مرز. باشدمی
در پژوھشی  16ھمین اعتبار، چنگبر . کنندسازی میغیریت خوانده را از آننا» دیگرانِ «

» استرالیا در مجلس نمایندگان استرالیا» خودیغیر« و » خودی« ھای برساخت« با عنوان 

موضوع را بررسی کرده است کھ چگونھ  در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، این
و » خواندنخودی«الیا را با ھای استرھای گفتمانی مرزسیاستمداران استرالیا بھ شیوه
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ھای ملی کند کھ برساختوی استدالل می. سازندمیبر)باز(مھاجرین را » سازیغیریت«
-ھای نژاددھند کھ چگونھ فعالیتسازی بھ صورت واضح نشان میسازی و غیریتخودی

 )2013چنگ، . (شودپرستانھ در خصوص مھاجران اعمال مینژادپرستانھ و ضد

ھا اشاره شد غالبا بھ مطالعھ و بررسی ھایی کھ در سطور فوق بھ آنپژوھش   
-پرداختھ» خودیغیر«و » خودی«ھای ھای گفتمانی دخیل در امر برساخت قطبیتراھبرد

بخشی بھ اموراتی چون تولید قدرت، جنگ طلبی و ھا را بھ مشروعیتاند و تأثیرات آن
تاریخی محدود -خصوص سیاسیک بافت بھنژاد پرستی از سوی تولید کنندگان متون در ی

ھای اجتماعی و روابط تعاملی بین ھا بر روی سوژهی تأثیرات کالن آننموده و از مطالعھ
-فرض قرار دادن نقش راھبردلیکن، جستار حاضر با پیش. اندھا در جامعھ غافل ماندهآن

روابط نابرابر در مشروعیت بخشیدن و تقویت » خودیغیر«و » خودی«ھای گفتمانِی 
ھای گفتمانی بر مراودات و تعامالت بینی اثرات حاصلة چنین راھبردقدرت، بھ پیش

ھای اجتماعی در سطوح کالن و خرد اجتماع پرداختھ است و از این نظر خود را از سوژه
 . ھای دیگر در این زمینھ متمایز نموده استپژوھش

 اھداف پژوھش -2 -1

و » خودی«ھای گفتمانی سازیدارد تا با تحلیل انتقادی قطبیترو، قصد ِ جستار پیش   
جواد ظریف، وزیر امور خارجة دولت یازدھم، پاسخی منطقی ، سخناِن محمد»خودیغیر«

 :و قابل توجیھ بھ دو پرسش بسیار مھم ارائھ کند

جواد ظریف دارای در سخنان محمد» خودیغیر«و » خودی«ھای گفتمانی قطبیت -١
 ھایی ھستند؟گیچھ ویژ

صورت گفتمانی،  بندی جامعھ بھبندی و تقسیمیابی بھ ھژمونی از طریق گروهدست -٢
ھایی بھ ھای اجتماعی در برخواھد داشت؟ و آیا اصوال چنین حرکتھا و آسیبچھ پیامد

	تثبیت ھژمونی خواھد انجامید؟

 ھای پژوھشفرضیھ -3 -1

ھای گفتمانی در سخنان بندیقطبیتھای پژوھش حاکی از آن ھستند کھ فرضیھ   
» خودی«جواد ظریف ھمچون موارد مشابھ، خصائل مثبت و چشمگیر را بھ قطبیت محمد

. کندمی» خودیغیر«ھای موجود در عملکرد را منتسب بھ قطبیت و انتقادات و کاستی

ھای گفتمانی، نھ تنھا بھ ھمچنین این فرضیھ نیز مطرح است کھ توسعة چنین عملکرد
-ھای سیاسیزدگی ھویتشود بلکھ جامعھ را با تکثّر و آشوبتثبیت ھژمونی منجر نمی

 . کنداجتماعی مواجھ می

 شناسی پژوھشروش -2

 پیکره پژوھش -1 -2

جواد ظریف، وزیر امور ة پژوھش حاضر متشکل از مصاحبۀ دکتر محمدپیکره   
اسفند  13باشد کھ در تاریخ می» دید در شب«خارجۀ دولت یازدھم، در برنامۀ تلویزیونی 

-در تحلیل این مصاحبھ تالش شده است کھ تنھا بھ قسمت. شده استپخش 1394ماه سال 
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-ھایی از مصاحبھ اشاره شود کھ با اھداف پژوھش حاضر منطبق باشد و از ذکر قسمت

این برنامھ در حدود یک ساعت و پنجاه و ھفت دقیقھ . نظر شده استھای دیگر آن صرف
 .باشدقابل دریافت می» آپارات«کھ از سایت  است

 چارچوب نظری -2-2

از . جستار حاضر بر مبنای رویکرد انتقادی بھ تحلیل گفتمان صورت گرفتھ است   
مربع ایدئولوژیک «ھای مختلِف ارائھ شده بھ تحلیل گفتمان انتقادی، از رویکرد میان روش

 .سود جستھ شده است» دایکون

 دایکایدئولوژیک ونمربع  -2-2-1

دایک، گفتمان شناسی انتقادی معموال در موضوعاتی مدخلیّت دارد کھ از دیدگاه ون   
تولید روابط سلطھ در جامعھ و سوِء استفاده از قدرت توسط یک گفتمان بھ تولید یا باز

 عالوه بر این، مقصود گفتمان شناسِی انتقادی،. کندگروه  برعلیھ گروه دیگر اقدام می
عدالتی در بین طبقات ھای اجتماعی و ھمیاری بھ مبارزه با بیبرابریسازی ناآشکار

افزاید کھ مسائل و مشکالِت جدی و اساسِی جوامع کھ وی، ھمچنین می. اجتماعی است
عدالتی دارند، توسط گفتمان شناسِی انتقادی برابری و بیھای بوجود آورندة ناریشھ در متن

 )63: 2009دایک ،ون. (تفھیم واقع شوندتوانند مورد می

توان متوِن ھایی است کھ با استعانت از آن میاز جملھ راھکار» مربع ایدئولوژیک«   
گفتاری و نوشتارِی متنوع را با اولویت قرار دادن اھداف گفتمان شناسِی انتقادی مورد 

 .تحلیل و بررسی قرار داد

دایک رھروان یک است کھ از دیِد ون مربع ایدئولوژیک مشتمل بر چھار رکن   
گانھ نھ تنھا در این ارکاِن چھار. کنندایدئولوژی در سطوح مختلف از آن استفاده می

نیز » دیگران«و » خود«منازعات و تعامالت گروھی، بلکھ در ھنگامھ تفکر در خصوص 
ارکان ). 43-44: 2000دایک ون(کنند ھای گفتمانِی ما تأثیر بسزایی ایفا میبر پراکسیس

 :باشندقرار ذیل میدایک بھگانة مربع ایدئولوژیک ونچھار

 .است» ھاخودی«گر نکات مثبت دربارة ما بیان و تأکید بر اطالعاتی کھ بیان §

 . است» ھاخودیغیر«ھا گر نکات منفی دربارة آنبیان و تأکید بر اطالعاتی کھ بیان §

-غیر«ھا گر نکات مثبت درباره آنکھ بیانرانی اطالعاتی حاشیھزدایی و بھتمرکز §
 .است» ھاخودی

» ھاخودی«گر نکات منفی درباره مارانی اطالعاتی کھ بیانحاشیھزدایی و بھتمرکز §

 . است

ھای متنی از قبیل ھای نشانھتوان در قالبھای گفتمانی فوق را میپراکسیس   
ھای رفتاری ھای بیانی جست کھ کنشتمھیدات بالغی، گزینِش واژگانی و تدویِن ساختار
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: 1993دایک ون(کنند را منفی بازنمایی می» دیگری«ھاِی را مثبت و کنش» خودی«
265.( 

 ھا تحلیل داده -3

پرستانھ و نمایی ساکنین خارج از کشور از ژانر میھنجواد ظریف در باز   
تاثیرگذار بر «، »سرمایھ«ھا با صفاتی چون کند و از کلیت آنناسیونالیستی استفاده می

ظریف ایرانیان خارج از کشور . کندیاد می» ھاپلی برای گفتگوی تمدن«و » افکار عمومی
پندارد و در واقع این نظر را دارد ھایی برای ارتقاء و تعالی کشور میعنوان سرمایھرا بھ
شتن چنین ظریف، دا. ھا قادرند فرھنگ و ادب ایرانیان را بھ جھان بشناسانندکھ آن

نماید و در مقابل این نگرش، نظرات ھا منتسب میی خودی»ما«دیدگاھی را بھ قطب 
نگاه » ھاخودیغیر«از دیدگاه ظریف، . کندنشینان مطرح میمخالفی را در مورد خارج

سویھ یا بھ مثبتی بھ ایرانیان خارج از کشور ندارند و ھمواره با دیدی مغرضانھ و یک
در تأئید نظر . دھندآنان را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می» نک بدبا عی«تعبیر وی، 

» اپوزیسیون«کند و دو صفت ظریف، مجری برنامھ، نقش حمایتی از کالم ظریف ایفا می

ھا در رابطھ با ایرانیان خارج از کشور اضافھ خودیرا بھ دیدگاه غیر» انقالبیغیر«و 
 . کندمی

ھای خودشون دارای توان یعنی اونا در محیط. اندسرمایھایرانیان خارج برای ما 
توانند یک اند، کسانی ھستند کھ میدادن بھ افکار عمومیگذارین، دارای توان جھتتأثیر

ھا باشند؛ پلی باشند برای معرفی کردن و فرھیختگی و ھای بین تمدنپلی برای گفتگو
متأسفانھ بعضی از دوستان ما با ھمھ چیز با  .ھا را برانیمبی جھت نباید این. دانش ایرانیان

 .کننیک عینک بد نگاه می

 ....انقالبی اوپوزیسون قلمدادشون میکنن، غیر: مجری

ھا و خانھدھی سفارتدر ارتباط با نحوة خدمات» ھاخودی«در برساخت ایدئولوژِی    
-کامالً ملیھای وزرات خارجھ بھ ایرانیان خارج از کشور، ظریف دیدی گریکنسول

دھد و ایرانیان را فارغ از ھر ایده و تفکر گرایانھ را بھ مجموعھ وزارت خارجھ نسبت می
در ارتباط با ایرانیان خارج از » ھاخودی«ایدئولوژی . داندسیاسی، الیق و شایستھ می

شود کھ در مداری، ارج نھادن، قدر دانستن و احترام گذاشتن میکشور، شامل بزرگ
و دید منفی و انتساب صفات » عینک بد«ھا کھ با خودیئولوژی غیربرابر اید

کنند، خود را برجستھ نشین را ارزیابی میایرانیان خارج» انقالبیغیر«و » اپوزیسیون«
 . کندمی

... دانیم کھ در خدمت ایرانیان باشیمما در وزارت خارجھ، خودمون رو موظف می
 . جناحی استاصًال وزارت خارجھ یک دستگاه غیر

-استفاده می» دوستان«ھا از واژه خودیجواد ظریف غالباً برای توصیف غیرمحمد   
ھا کامالً معنای عکس کلمھ را بھ ذھن خودیاستعمال این واژه برای توصیف غیر. کند

صدد برساختن نگاھی با ممکن است با این کاربرد دیپلماتیک، ظریف در. نمایدمتبادر می
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وجود خصومت و مشکل حاد بین دولت یازدھم بخصوص شخص وی با محوریت عدم 

 . منتقدین و مخالفین دولت، و ھمچنین ایجاد ھمگرایی و اتحاد سیاسی در طبقھ حاکم باشد

سازی حساب فعالظریف در پاسخ بھ پرسش مجری برنامھ مبنی بر دالیل غیر   
در این قسمت، . کندآغاز میخودی بوک، کالم خود را با ایجاد قطبیت غیرکاربری فیس

ھا، خودیپایة ایجاد فاصلھ بین یک عدة قلیل در جبھۀ غیرظریف بھ برساختن قطبیتی بر
ھا کند، و ایرانیان و شخص خود در جبھھ خودیھا یاد میاز آن» دوستان«کھ با واژة 
بوک را مسؤل اعمالی چون در بحث فیس» خودیغیر«ظریف، قطبیت . کندبرقرار می

و » خودی«ھای قطبیت. کندمعرفی می» توھین کردن«و » بحث کردن«، »سوِء برداشت«
-خودیدر مقابل اعمالی کھ غیر. شوندبصورت نوبتی در کالم وی ایجاد می» خودیغیر«

-ھای خود در مقابل با اعمال دیگران می بودند، ظریف بھ توصیف رفتارھا مرتکب شده
کردن در ارتباط با برجستھ. نمایدرا از طرف مقابل جدا میعبارت دیگر، خود پردازد و بھ

-را امری مثبت باز» فراھم نکردن زمینة مناسب برای بروز چنین حرکاتی«خود، ظریف 
ھا را شمرد و نیّت آنبر می» اقلیت«ھا را ، وی آن»ھاخودیغیر«در ارتباط با . نمایاندمی

خاطر تخریب وی و ھوادارانش، دست بھ اقدماتی نظیر کند کھ بھمعرفی می» مندھدف«
-غیر«در مقابل حرکات و سکنات . زنندمی» سوء برداشت«و » توھین«، »جر و بحث«

کند کھ پذیر متجلی میدوست و نقد، ظریف، از یک سو، از خود تصویری مردم»ھاخودی
سویی دیگر، بھ معرفی از . بردلذت می» خواندن نظرات مردم«و » کارارائة گزارش«از 

 . شوندھستند و باعث رنجش می» اقلیت مردم«پردازد کھ از نظر وی جزِء افرادی می

نویسم، دوستانی بوک میمن احساس کردم برخی اوقات از مطالبی کھ من در فیس
 ...کنندھای دیگری میاستفاده

توھین بھ  بوک با ھم شروع کردن بھ بحث کردن،ھا اومدن تو صفحھ فیسبعضی...
 ...دیگھ کردندھم

ھا صورت من احساس کردم من نباید یک زمینھ را فراھم کنم کھ این نوع برخورد
 .بگیره

تر ھستن و ھدفمندم این ھا یک قسمت خیلی کوچکبعضی افراد کھ من مطمئنم کھ این
 .کردند کھ در شأن یک ایرانی نبودکردند، نکاتی را مطرح میھا رو میکار

بوک و یک گزارشی داد این بود کھ برم فیسمن آرامش مییک چیزی کھ خیلی بھ ...
برای من خیلی ... خیلی خوب بود...تر از اون نظرات مردم را بخونمو مھم... بھ مردم بدم
 .شیرین بود

اومدن، یک حرفایی را مطرح ریزی شده میمند، برنامھکنم یک جمعی ھدففکر می
 ...  ذاره نیستایرانی متمدن کھ بھ عقاید دیگران احترام می کردن کھ در شأن یکمی

، ھویت و فرھنگ ایرانی را »خودیغیر«ظریف برای برساختن ھویت قطبیت     
عبارت اند یا بھدھد و افرادی را کھ اعمال فوق را انجام دادهقرار می» ایمرکز اشاره«
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دھد و ای قرار میاز دایرة اشارهقرار گرفتھ اند، خارج » خودیغیر«دیگر، در قطبیت 
بھ دیگر بیان، وی فرھنگ و ھویت . شناساندآنان را غریبھ با فرھنگ و آداب ایرانی می

سازد و کسانی را کھ برمی» خودیغیر«و » خودی«منزلة مالک ایجاد قطبیت ایرانی را بھ
د را ناسازگار با این اناند یا بھ نظراتشان احترام نگذاشتھبھ وی و ھوادارانش توھین کرده

-در معنای شمولی خود و طیف ھم» ما«وی با کاربرد ضمیر . داندکشی میھا و خطمالک
-فکر خود را در مرکزیت دایره گفتمانی با محوریِت ایدئولوژِی ھویت و فرھنگِ ایرانی

-بھ غیرِ  ، احترام بھ عقاید یکدیگر را»باید«آورِ گنجاند و با استفاده از قید الزاماسالمی می
 . کندھا اکیداً توصیھ میخودی

 ...ای داشتھ باشیم باید احترام بھ عقاید دیگران راحفظ کنیمما ھر عقیده

اند اگر دیدی شبی نفری با اتفاقًا گفتھ. وقت بھ ما نگفتن دیگران را قضاوت بکنیدھیچ
کرده حالت مستی رفت، صبح با آن دید او را قضاوت نکنید شاید کھ نصف شب توبھ 

 . است

متأسفانھ افرادی را کھ بھ تدینشون، . کنیمما با این مکتب داریم با ھمدیگر برخوردمی
 .کنیمبھ سابقشون اعتماد داریم با اونا بد برخورد می

جواد ظریف قضاوت نکردن در خصوص اعمال و رفتار دیگران را بھ یکی محمد   
دھد و در معنای شمولی نسبت می» ما«وسیلة ضمیر بھ» ھاخودی«ھای گیدیگر از ویژه

در تأکید بر نظر خود مبنی بر قضاوت ) ع(بر ھمین اعتبار حدیثی را از حضرت علی 
عنوان مکتب اعتقادی مطرح نکردن در مورد اعمال دیگران ذکر و حدیث مذکور را بھ

ی غیر شمولی در »ما«ی شمولی و خودی، ظریف بھ برساختن یک »ما«در مقابل . کندمی
کند کھ ھا را متھم میخودیپردازد و اعضاِی این قطبیِت غیرمی» ھاخودیغیر«ارتباط با 

برند و دیگران را مورِد بکار می» الفاظ زشت و رکیک«در خصوص برخی افراد 
 . دھندقرار می» قضاوِت ناعادالنھ«

عنوان ھا بھخودیپراکنی، ظریف بر روی اعمال غیربا مطرح شدن بحث شایعھ   
، »ھاخودیغیر«در اشاره بھ . شودفاعلین و عاملین ایجاد شایعات علیھ دولت متمرکز می

نداشتن «و » دروغ گفتن«ھای گیکند و ویژهاستفاده می» دوستان«وی دیگر بار، از واژة 
 :دھدھا نسبت میرا بھ آن» شھامت

از اینکھ ثابت میشھ شایعشون دروغ بعد. کننھا دوستانی شایعھ درست میبعضی وقت
و ... رهمونھ و دیگھ ھم نمیکنن تو ذھن مردم میشایعھ درست می ...کننبوده، بازم ول نمی

کنن شھامت ندارن کھ بگن ما اشتباه کردیم؛ حرف درستی اونایی کھ شایعھ درست می
 .نبود

-ی غیردر معنا» ما«در خصوص مذاکرات اتمی، ظریف بار دیگر از ضمیر    
در معنای » ما«ضمیر . کنداستفاده می» ھاخودیغیر«ِ◌شمولی برای معرفی خصائص 

ھا استفاده شده است کھ در برگیرندة مجموعة وزارت خارجھ شمولی برای توصیف خودی
نشان داده » تغییر صورت مسألھ«عنوان فاعلین عمل در کنار دولت یازدھم است کھ بھ
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در معنای غیر شمولی در » ما«در مقابل، ضمیر . برجام شداند کھ منجر بھ پیروزی شده

-برگیرنده دولت دھم و شورای عالی امنیت ملی کھ مسؤول مذاکرات اتمی بودند را در بر
مذاکره «ھا در ارتباط با پروندة اتمی مسؤول اعمالی چون خودیقطبیت غیر. گیردمی

 .شونداسانده میشن» داشتن جلسات مباحثھ«و » خواندن بیانیھ«، »نکردن

 . در دروه قبل... خوندیم در جلساتکردیم؛ بیانیھ میالبتھ من معتقدم کھ ما مذاکره نمی

 . شدنکردن و وارد مذاکره نمیھا را ارائھ میدیدگاه

ھای آقای ترین اتفاقاتی کھ افتاد، بر اساس دیدگاهیکی از مھم...ما روز اول مذاکرات
 ... صورت مسألھ را تغییر دادیمدکتر روحانی، اومدیم اصًال 

-پور، ظریف قطبیت غیردر ارتباط با برگزار نشدن مصاحبھ خود با عادل فردوسی   
کند و آنان را با ضمیر مبھم توصیف می» گراذھن توطئھ«خودی را با صفت داشتن 

-برنامھ«ھا وی را متھم بھ خودیجواد ظریف، غیرگاه محمددر دید. شناساندمی» بعضی«
-وی این اتھامات و اقدامات غیر. اندکرده» نفع حزب حامی دولتریزی و تبلیغات بھ 

 . کند تا بتوانند درپخش برنامھ خلل ایجاد کنندتلقی می» تراشیبھانھ«عنوان ھا را بھخودی

اینا . اصًال این تئوری توطئھ، ما را بیچاره کرده. گرایی دارنھا ذھن توطئھبعضی
 ...خواھم یک مصاحبة انتخاباتی انجام بدممیکنن من فکر می

دھد و از ھا جای میخودیھا را در قطبیت غیرظریف در انتقاد از صدا و سیما، آن   
وی معتقد است صدا و سیما در پِی خبر . کندنحوة انعکاس اخبار در صدا و سیما انتقاد می

ھای تصویری وارونھ از موفقیتھای دولت است و قصد دارد تا منفی در ارتباط با فعالیت
-از دیدگاه وی، صدا و سیما عزت مردم ایران را بزرگ نمی. برجام را در جامعھ برسازد

وی در . عنوان شکست مردم ایران بازنمایی کندکند و در صدد است تا برجام را بھ 
آنان پردازد کھ خودی میدر مقابل قطبیت غیر» من«سازی، بھ ایجاد قطبیت آخرین قطبیت

وی عمل تبلیغ فرھنگ مردم ایران بھ جھان را در . نمایاندمیباز» دوستان«را با واژة 
اعمال وی را بھ » برنتافتن«دھد و در مقابل فعل جای می» من«حوزة اعمال قطبیت 

 . دھدنسبت می» غیر خودی«در قطبیت » برخی دوستان«

دنیا . گردنددنبال خبر منفی میچرا . از نحوة انعکاس خبر در صداو سیما انتقاد دارم
دونن، چرا میخوان خالفش را بھ مردم انتقال بدن؟ چرا عزت برجام را پیروزی ایران می
 .کنندمردم ایران را بزرگ نمی

بار اصلی تبلیغ فرھنگ مردم ایران بر دوش بنده ھست و برخی دوستان این را ھم 
 .تابندنمیبر

 

 بحث -4
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حال در جوامع سیاسی ایجاد شده  ھای گفتمانی کھ تا بھدر نگاھی عمیق بھ قطبیت
ساختن ھای سیاسی در بریافت کھ عمده ھدف ُدول و قدرتراحتی درتوان بھ است، می

ھای دانش و معنا، برقراری نظم گفتمانی عنوان نظامھای گفتمانی، بھایدئولوژی در قطبیت
ً وصل بھ ھژمونی ھا و تفکربخشی بھ ایدهشکلجدید در راستای باز ات جامعھ و نھایتا

ھای سیاسی، وصاِل بھ سلطھ و ھژمونی در جامعھ طبیعی است کھ غایِت قدرت. است
بندِی جامعھ بندی و تقسیمنظر داشت کھ استجابِت ھژمونی از طریِق گروهاست، اما باید در

ت و آیا اصوالً خواھد داشھای اجتماعی را در برھا و آسیبصورِت گفتمانی، چھ پیامدبھ
 .ھایی بھ تثبیِت ھژمونی خواھد انجامیدچنین حرکت

دار واقعیت در قالب تنازعات ایدئولوژیک و از طریق نفی نمایی جھتباز   
ھای نمایی، ھمواره باز»خود«منظور نمایش محسنات ایدئولوژی ، بھ»دیگری«ایدئولوژِی 

جھت حصول از نفعی بھ نفع دیگر، این برجایی نیستند و ممکن است در شده و پاتثبیت
خوِش تغییرات ھا دستکل تغییر یابند و جایگاه سوژهھا بھبندیھا و تقسیمبندیقطیب

محمد ( "ھای گفتمان استاقناع ایدئولوژیک، یکی از کاربرد"اساسی قرار گیرد؛ چرا کھ 
امعھ، ممکن است در اِی جچنینی در جایگاه سوژهلیکن، تغییرات این). 102: 1394نژاد، 

کوتاه مدت برای تأمین منافع سیاسی و اقتصادی سودمند و موثر باشند اما در بلند مدت 
فردی و اجتماعی ھای آن در سطح جامعھ و روابط بیناھای مثبتی مبنی بر پیامدحامل پیام

اشی تبعاتی کھ ممکن است از منازعات ایدئولوژیکی و گفتمانی ن. افراد جامعھ نخواھد بود
ھا، سکوِن نزاِع در برخی موقعیت. شودشود ھمیشھ توسط مداخالت ھژمونیک مرتفع نمی

شود کھ یکی از طرفین رقابت از صحنھ ھا، تنھا زمانی میسر میایدئولوژیکی بین گفتمان
-کل حذف یا بھ حاشیھ رانده شود و احتماِل صلح، در صحنھ سیاسی از اساس منتفی میبھ
 .شود

مبنای حصول بھ بر» خودیغیر«و » خودی«ھای گفتمانی تولید قطبیتازتولید و ب   
ای ھر قطبیت، ممکن است جامعھ را با ھای سوژهمنافع و ایجاد تغییرات اساسی در جایگاه

حسب کند و افراِد اجتماعی را براجتماعی مواجھ -ھای سیاسیزدگی ھویتتکثّر و آشوب
ھای این تغییرات جایگاه. بھ قطبیت دیگر منتقل کننداقتصادی از یک قطبیت -منافع سیاسی

بروز چنین . شوندشده توجیھ میساختھھاِی برھاِی غالِب ایدئولوژیای، توسط دالسوژه
ھای سیاسی را وضعیتی، ارتباطات اجتماعی را تحت مخاطره جدی قرار داده و خصومت

فردی و اجتماعی افراد جامعھ، ینااین، ارتباطات بعالوه بر. دھدبھ سطح جامعھ تعمیم می
ھا و خطوط ھای گفتمانی، کامالً در راستای برنامھھای سیاسی و قطبیتمتأثر از تخاصم

-ھژمونی«ھای عنوان ابزارھای اجتماعی بھکنند و سوژهمشی قدرت سیاسی عمل می
-انھ، دنبالھآگاھصورت ناقابل کنترل، بدون بھ چالش کشیدن روابط قدرِت حاکم، بھ» پرورِ 

ھای سیاسی، در عرصة تمارین و ممارسات کنش. شوندھای سیاسی میرو گفتمان
ھا یا ھای گفتمانِی سوژه، نقش مھمی را در ھدایت منافع بھ جھت حصول بھ آنپراکسیس

ھا و ھا بھ کنشبھ دیگر بیان، ایدئولوژی. کندایجاد موانعی در سر راه منافع دیگر ایفا می
دارند تا میھا را وادھند و آنشده ارائھ میپیش تعریف گفتمانی صوِر از ھایپراکسیس
وجود  ناگفتھ پیداست کھ این معانی گفتمانی باعث بھ. خصوصی را منتقل کنندمحتوِی بھ

-ھای برچنین وضعیت. شودھا میآمدن نزاع ایدئولوژیکی در حوزه تعامالت گفتمان
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ھای شوند، اما از رسیدن بھ ھژمونیاد ھژمونی نائل میشک بھ ایجای، بالگرایانھساخت

ھای ماندن از وصال بھ ھژمونِی پایدار، وجود قطبیتدلیل باز. مانندپایدار غافل می
ساز ھا ھستند و از عوال غیریتساخت آنھای دیگر در حال برمتضادی است کھ گفتمانی

 . دکنناستفاده می» دیگری«برای دفع وجنات منفی و نفی 

ً در حال تغییرات و دگرگونی    ای، ھای محتوایی است و در ھر برھھھژمونی دائما
گیرد؛ لیکن، وجود یک ھژمونی با در اختیاِر گفتمانی با نظم و محتوایی متفاوت قرار می

نماید؛ اما صورت تمام عیار و ھمیشگی در جامعھ، دور از ذھن مییک محتواِی خاص بھ
-نظر میحداکثری نھ تنھا دور از ذھن نیست بلکھ کامالً عملی بھصورت پایداری آن بھ

 . رسد

-در این راستا، اگر یک گفتمان بھ آن سطحی از کارایی دست یابد کھ بتواند پرسش   
ھایی در تمام ھا و مسألھھای موجود در جامعھ را پاسخ دھد و با ایجاد پرسشھا و مسألھ

تواند ھای راھبردی و کارآمدی فراھم کند، میپاسخابعاد و جوانب اجتماع، قادر باشد 
سازی در مدتی را بھ دست آورد؛ در غیر اینصورت، قطبیتپایدارِی ھژمونیکِی بلند

-اساس منافع حزبی و سوداِی وصال بھ قدرت، نھ تنھا ھژمونِی پایداری را برجامعھ بر
ای اجتماعی مواجھ خواھد ھھای ھویتی و تفرقھنخواھد ساخت، بلکھ جامعھ را با آشفتگی

ای و تقلیدی توسیع وسیع پیدا ھا و تفکر اجتماعی قبض، و تفکرات کلیشھکرد؛ محدوده
چنین، زبان نھ در جایگاه اعمال نقد و تحریر انتقادات و ھایی در فرآورده. کنندمی

پیشنھادات در خصوص روابط حاکم قدرت، بلکھ در مدح و ضم منفعالنۀ یک حزب یا 
مدت، ھیچ سودی ناپایداِر کوتاه» پرورِ ھژمونی«ھاِی ھمچنین، قطبیت. کندن عمل میگفتما

کنند؛ چرا کھ قادر نیستند ھویتی نسبتاً را در باب بسط فضاِی انتقادِی جامعھ فراھم نمی
 .  پایدار را در جامعھ برسازند

 

 گیرینتیجھ -5

-ساخت نظامچگونگی بر گاھی مبنی برپژوھش حاضر، تالشی در جھت ارائة دید   
ھای سازیدر قطبیت» پرورھژمونی«ھاِی ھای دانش و معنا و تبعات برساختن قطبیت

آنچھ کھ بھ غایت در آثار پژوھشی و نظری . گفتمانی سیاستمداران و طبقة حاکم بود
دار و عامدانھ زبان در ایجاد ھای سیاسی با کاربرد جھتواضح و مبرھن است، گفتمان

دھی و معنا» پروریمحتوی«در تالشند تا وظیفِھ » خودیغیر«و » خودی«ھای قطبیت
اجتماعی را در اختیار گیرند و جامعھ را آنگونھ شکل دھند کھ راه آنان -ھای سیاسیپدیده

 . تر کندرا در حصول بھ منافع کالن ھموار

ھای قطبیتشناسی دایک برای بازدر ھمین راستا، راھکار مربع ایدئولوژیک ون   
جواد ظریف، وزیر امور خارجھ دولت یازدھم، خودی در سخنان دکتر محمدخودی و غیر

ھای زبانی سعی در تحلیل داده. در قالب چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل شد
خودی، عواقب و دو قطبیت خودی و غیرھای منتسب بھ ھرشد تا عالوه بر شناسایی ھویت
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شده ھا در تغییرات ایجادچنینی، با توجھ بھ تأثیر آنھای گفتمانی اینقطبیتتبعات برساختن 
 .ھای گفتمانی اجتماع را بررسی کنددر روابط اجتماعی و نظم

را بھ شرح ذیل » خودی«ھای گفتمانی، ظریف، قطبیِت در خصوص قطبیت بندی   
 :کندتوصیف می

 .داشتن نگاه و دیدی مثبت نسبت بھ ایرانیان خارج از کشور 

 .پذیر بودندوست بودن و نقدمردم §

 .کار بھ مردمارائة گزارش §

 .داشتن احساس لذت از خواندن نظریات مردم §

 .ھای دیگرانقضاوت نکردن در خصوص رفتار §

 .انجام تغییر صورِت مسألھ در ارتباط با موضوع برجام و تالش فراوان §

، ظریف بھ ارائة »ھاخودی«ھای منتسب بھ قطبیِت گیدر مقابل توصیفات و ویژه   
 .پردازدنیز می» ھاخودیغیر«تصویری از قطبیت 

	.اندبھره بودهافرادی کھ از فرھنگِ ایرانی بی §

	.نامعادالنھ در خصوص افراد خوشکاربرد صفات و الفاظ رکیک و قضاوت نا §

	.دروغ گفتن و نداشتن شھامت §

	.مذاکره نکردن §

	. اسم مذاکره کردنخواندن بیانیھ بھ  §

	.جای مذاکرهداشتن جلسات مباحثھ بھ §

	گراداشتن ذھن توطئھ §

	تراشیبھانھ §

	.ارائھ تصویری وارونھ از اعمال دولت §

	. عنوان شکست مردم ایراننمایی برجام بھ باز §

طوح تعامالت و چنین در ایجاد تغییرات در سھای ایندر رابطھ با تأثیر قطبیت   
-تولید قطبیتھای گفتمانی، این نتیجھ حاصل شد کھ تولید و بازارتباطات اجتماعی و نظم

مبنای حصول بھ منافع و ایجاد تغییرات اساسی بر» خودیغیر«و » خودی«ھای گفتمانی 
-ھای سیاسیزدگی ھویتای ھر قطبیت، جامعھ را با تکثّر و آشوبھای سوژهدر جایگاه

اقتصادی از یک -حسب منافع سیاسیکند و افراد اجتماعی را برمواجھ می اجتماعی
فردی و اجتماعی افراد این، ارتباطات بیناعالوه بر. کنندقطبیت بھ قطبیت دیگر منتقل می

ھا و ھای گفتمانی، کامالً در راستای برنامھھای سیاسی و قطبیتجامعھ متأثر از تخاصم
ھای عنوان ابزارھای اجتماعی بھکنند و سوژهیخطوط مشی قدرت سیاسی عمل م
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-صورت ناقابل کنترل، بدون بھ چالش کشیدن روابط قدرِت حاکم، بھ» پرورِ ھژمونی«

 . شوندھای سیاسی میرو گفتمانآگاھانھ، دنبالھ
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