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 چکیده
به شکلی که حتی . مواجه بوده است ها ملتدر کشورهاي اسالمی تاکنون با همراهی  بازتولید گفتمان مقاومت

اما با آرایش سیاسی جدید در خاورمیانه،  ؛شودهاي مختلف ادبی مانند شعر و رمان دیده مینمود آن در عرصه

انتقادي این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل . گفتمان سازش، تالش دارد جایگزین گفتمان مقاومت شود

. سازش در روزنامه عکاظ عربستان، ده سرمقالۀ این نشریه را مورد بررسی قرار داده است» بنديمفصل«شیوة 

این روش قابلیت تحلیل گفتمان . استفاده شد» الکال و موف«در اجراي هدف تحقیق، از رویکرد تحلیل گفتمان 

نتایج پژوهش حاکی است دال مرکزي در این روزنامه . سازدها و مفاهیم را فراهم میبا تکیه بر نحوه چینش دال

هاي تهی و شناور براي معنابخشی به آن توسط نویسندگان به شکل گسترده بوده که دال» صلح با اسرائیل«

هاي هژمنوتیک براي ایجاد عدم ثبات در گفتمان مقاومت، یکی دیگر از استراتژي کارگیري به. استفاده شده است

 عنوان بهرا  ها آنها، سازي از فلسطینیاند با غیریتنویسندگان تالش کرده. این روزنامه است هاي رایجتکنیک

تأکید . تهدیدي براي مردم عربستان معرفی کرده و از این طریق، نیاز به انسجام درونی را نزد آنان تقویت کنند

هاي اتهامی مثل فساد مالی ر دالبر ضرورت اولویت دادن به شرایط کرونایی در مقابل قضیه فلسطین و تکرا

. رانی انجام شده استسازي و به حاشیههاي گفتمانی است که به دو شکل برجستهرهبران آن، از دیگر استراتژي

نهایی و امر ضروري براي حفظ منافع و امنیت ملی  حل راه عنوان بهبندي روزنامه عکاظ، سازش در مفصل

 .شودروزانه براي هویت بخشی به آن تولید می طور بهر متعدد هاي شناوعربستان معرفی شده و دال

 .لیاسرائ ن،یالکال و موف، روزنامه عکاظ، فلسط يالگو ،يگفتمان انتقاد لیتحل :کلمات کلیدي
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 مقدمه -1

بازتولید روابط قدرت و ترسیم الگوهاي حاکم بر چیدمان گفتمان در متن از جمله وظایفی است که  

هاي زبانی و بافتی که به ایجاد و تثبیت یک گفتمان درك شیوه. به عهده دارد تحلیل انتقادي گفتمان

کند و همچنین تفسیر روابط بین جهان متن و عوامل فرامتنی نیز به عهده این شاخه از علوم کمک می

تحلیل . ي تبدیل شده استا رشته نیبانسانی است که به فراخور مأموریت و اهداف خویش به دانشی 

انتقادي قصد دارد به شکل ساختارمند و منظم، ارتباطات غالباً مبهم علیت و تعین میان حوادث گفتمان 

تر فرهنگی و اجتماعی، روابط و فرآیندها را دریابد تا مسئله  هاي بزرگو متون گفتمانی و نظام

از . (lock, 2004:1). را تفسیر کند ها آن واسطه بهچگونگی ایجاد و منازعه ایدئولوژیک بر سر قدرت 

به  یگفت زبان کانون معنابخش دیبا یاسیس ۀدگرسازاني ارتباط رسانه و مرزها نییدر تب گر،ید يسو

 .(atawaneh, 2009:3) .است يگریو د يخود انیم يمرزها نییتع و قدرت

» سازش«هاي ذکرشده براي روش تحلیل گفتمان، نگارندگان بر آن شدند تا گفتمان قابلیت با تکیه بر

این  بنديشود را بررسی و صورته صورت سیاستی جدي از سوي عربستان سعودي دنبال میکه ب

 مسئلهمیالدي با موضوع  2020ماهه سوم سال  3سرمقاله روزنامه عکاظ که در  10گفتمان را در 

 .اند، تشریح کنندسازش منتشر شده

و امارات آغاز شد و دیگر از بحرین  2020اعراب با اسرائیل در سال  روابط يسازيعاد ينویدوم

در این میان . کشورها هستند نیز در صف پیوستن به این... کشورهاي عربی از جمله سودان و عمان و

اي جهان اسالم نقش مرکزي القر امعنوان  عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه که به موضع عربستان به

عنوان مرکزیت جهان تشیع  با ایران به و در رقابت سنتی در بین کشورهاي اهل سنت به عهده دارد

ي به چرخه سازش زود بهتحلیلگران سیاسی، عملی شدن این نظریه را که عربستان . بسیار مهم است

 :نویسدانگلیس می» رأي الیوم«گر روزنامه  تحلیل» عطوان«. دانندپیوندد، بسیار محتمل می می

خود صلح با اسرائیل،  اما بازنده بزرگاست  کرده تیحما ها ینیعربستان در گذشته از فلسط«

 زیاسالم و ن و دنیاي خود را در جهان عرب بتیاول ه ۀدر وهل ها استیس نیبا ا رایعربستان است، ز

است که مردم و شهروندان  يزیچ نیرا از دست خواهد داد، ا نیفیشر نیحرم تیمومیق تیمشروع
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براي ). 9/10/2020رأي الیوم، (، »رندیپذ یهستند هرگز نم یمسائل امت اسالم یکشور که حام نیا

دستیابی به نتایج دقیقی که بیانگر گفتمان رسمی عربستان در قضیه فلسطین باشد، روزنامه عکاظ که از 

هاي گفتمانی و نگارندگان با هدف تبیین ساخت. ترین نشریات این کشور است انتخاب شد قدیمی

، )Ernesto Laclau(»ارنستو الکال«زنامه الگوي تحلیلی هاي زبانی استفاده شده در این رواستراتژي

عنوان روش تحقیق انتخاب کردند که تفاصیل و  ، را به)Chantal Mouffe( ،»شنتال موف«و 

 .جزئیات آن در صفحات آینده خواهد آمد

 :سؤاالت پژوهش

وزنامه هاي زبانی و گفتمانی راست به این پرسش پاسخ دهد که استراتژي درصددپژوهش حاضر 

 .کندنهایی مسئله فلسطین توجیه می حل راهعنوان  را به» سازش«عکاظ چگونه رویکرد 

مذکور چگونه است و فرآیند مفصل بندي به چه شکل صورت  روزنامهها در  گیري دال روند شکل

 ي دال محوري کدام است؟ساز برجستهدر  کاررفته بهي زبانی ها ياستراتژگرفته است و 

 وهشپیشینه پژ-1-1

هاي مختلف از جمله الگوي الکال و موف تاکنون مورد توجه بسیاري از پژوهشگران رشته 

هاي فوق از رشته هرکدام. شناسی، ادبیات، علوم ارتباطات و علوم سیاسی قرار گرفته است زبان

بر  از جمله آثاري که. اندمند شدهاز این الگو بهره اهمیت بررسی گفتمان و روابط قدرت تناسب به

 :توان به موارد ذیل اشاره کرداساس آن نوشته شده، می

 يبر اساس الگوی انیدر آراء ناصرخسرو قباد »یشعوب«گفتمان ، )1397(همکاران مرتضی هادیان و 

پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه . 40 یاپیپ ،یمیتعل اتیادب پژوهشنامه، الکال و موف یگفتمان لیتحل

رو در راستاي مبارزه با گفتمان حاکم قدرت را مورد بررسی قرار داده مذکور گفتمان شعوبی ناصرخس

ي گفتمان مذکور مورد واکاوي قرار گرفته است و بسیاري از بند مفصلپژوهش حاضر  در .است

 .در نظریه الکال وموف مورد بررسی و واکاوي قرار نگرفته است شده مطرحمحورهاي فرعی 
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 کردیبراساس رو يمطهر یمرتض یاسیغرب در گفتمان س یینماباز، )1397(همکاران مهسا ادیبی و 

پژوهش حاضر بر . 4سال دهم شماره  ،یاي در علوم انسان رشته مطالعات میان فصلنامهي، پسااستعمار

عنوان یکی  به بررسی گفتمان شهید مطهري به سازي برجستهاساس محورهایی چون غیریت سازي و 

ایرانی اسالمی در مقابل هویت  تیو هوالمی پرداخته است هاي برجسته انقالب اس از ایدئولوگ

 .در گفتمان شهید مطهري بازنمایی شده است شده مطرحی و غرباستعماري 

 یگفتمان لیتحل: زن در گفتمان اعتدال ییبازنما لیتحل، )1398( يملک احمد مهیحک ي ودریآرمان ح

ي بند مفصل ندیفرآ .30 یاپیپ، 4ره نامه زنان، سال دهم شماپژوهشی، حسن روحان يهایسخنران

بوده است که برابري جنسیتی دال محوري  قتیحقگفتمان اعتدال بر اساس نظریه مذکور مبین این 

ي و اقتصادگفتمان اعتدال است و نگارنده به این نتیجه رسیده است که گفتمان اعتدال بیشتر اجتماعی 

حاضر بر اساس نظریه الکال  پژوهش .ه استی و زیربنایی در حاشیه قرار گرفتطلب اصالحاست و 

در نظریه مورد  شده مطرحوموف به بررسی گفتمان اعتدال پرداخته اما بسیاري از محورهایی فرعی 

ی مفاهیم دیگر مورد بررسی قرار نگرفته و برخسازي  توجه قرار نگرفته و مفهوم بازنمایی و برجسته

 .است

پسرك «داستان  یزبان يهايگفتمان و استراتژ يبندرتصو، )1397(همکاران ي و سنگر ییصفا یعل

 ،یقیتطب یشناسزبان يهاپژوهش، گفتمان الکال و موف لیتحل کردیبا رو یصمد بهرنگ» لبوفروش

شود تاکنون روزنامه عکاظ عربستان از جهت گفتمانی مورد نقد و چنانچه مشاهده می .16 یاپیپ

ه است و همچنین موضوع صلح اعراب و اسرائیل علیرغم بررسی با الگوي الکال و موف قرار نگرفت

هاي مقاومت و مردم فلسطین، نیاز به بررسی دقیق دارد که پژوهش حاضر تالش مخالفت اکثر گروه

 .شناسی آن را تحلیل نمایددارد از جنبۀ گفتمان و زبان

 مبانی نظري پژوهش-2

 یت،مانند هو یاديبن یاسیس يها یدهاز پدنوآورانه  یلارائه تحلرویکرد الکال و موف که با هدف  

در دنیا شناخته » مکتب تحلیل گفتمان اسکس«اکنون با نام  ی طراحی شده است، همگفتمان و هژمون
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را   خود  نـظریه تـحلیل گفتمان »و استراتژي سوسیالیستی  هژمونی«  الکال و موف با کتاب. شود می

اي  از دیدگاه الکال و موف، گـفتمان مـجموعه. آن پرداختند  یندیگر آثارشــان به تبی  و در  کردند  مطرح

و هر   است  گفتمانی  یزچ در این نـظریه، همه. تسزبانی ا و فـرا  هاي زبـانی معنادار از عالئم و نشانه

و موف، ال الک یۀنظربه نوشته تاجیک،  ).183:1392تاجیک، (یابد  می  مـعنا  در قالب گـفتمان  یزيچ

 يمبنا یسممارکس. دارد يسوسور یشناس و زبان یسممارکس یعنیساختارگرا  يدو سنت نظر در یشهر

 یازمورد ن ییمعنایۀ سوسور، نظر يساختارگرا یشناس آورد و زبان یفراهم م یهنظر ینا یاجتماع یشۀاند

مفصل «در این رویکرد مفهوم  .)46:1383تاجیک، (را  یانهپساختارگرا یدگاهد ینا

 .، از اهمیت واالیی برخوردار است)articulation(»بندي

. است یمتشکل و مشتمل بر ارکان و مفاصل ،یکالبد انسان کیهر گفتمان همانند  يبندمفصل

الکال و موف،  فیبنابر تعر. است یعرصه گفتمان کیها در  وار نشانه ناظر بر روابط مفصل يمفصل بند

مفصل  جهیعناصر در نت نیا تیکه هو نحوي شود، به عناصر نیاي ب رابطه يکه منجر به برقرار یهر عمل

ساختمند حاصل از عمل  تیالکال و موفه کل. شودیم دهینام يبندشود، مفصل فیو تعر لیتعد يبند

بندي در اهمیت مفهوم مفصل. (۱۰٥:laclau & moffe, ۱۹۸٥) .نامندیرا گفتمان م يبند مفصل

. ال و موف از گفتمان را تحت تأثیر خویش قرار داده استي است که تعریف الکا اندازه بهاین رویکرد 

مرتبط حاصل  یمعناصر و مفاه يبند مفصل زاست که ا يمند نظام یکرةپ«از دیدگاه آنان، گفتمان 

. ارتباط دارندمعنادار با هم  يا گونه که به گیرد یاز واژگان را در برم يا شود و مجموعه می

و واژگان هستند که حول  یممنسجم از افراد، مفاه يا مجموعه يبند ها، مفصل گفتمان ،دیگر عبارت به

بدین ترتیب، مطابق ). 54:1386خلجی، (، »بخشند یم اانسان معن یدال برتر قرار گرفته، به زندگ یک

هاي گفتمانی قابل تبیین و تعریفی که ارائه شد، اعمال سیاسی و مسائل اجتماعی فقط درون ساخت

هستند که گفتمان  يشناور يها دالیم در رویکرد الکال و موف، ـا و مـفاهه نـشانه. فهم هستند

و تشتت  یرگـفتمان، تـکث یهفروض نظر« این دو معتقدند .دهد یها معن تا به آن  کوشد یمـ  مـوجود

سـامان دادن بـه جامعه  يبرا یمتنوع يها و گفتمان  ها یهنظر  هموارهبه همین دلیل و   است  جامعه یذات

ها  دال). 13:1393قوام و اسدي، . (»گیرند یمـتنوع شـکل م يها و تـقاضاها گروه یندگینماو 
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خاص،  یگفتمان يها هستند که در چارچوب یقیحق یا یانتزاع ییعبارات و نمادها یم،اشخاص، مفاه

ه یدمدلول نام ید،نما یدال بر آن داللت م یککه  یمعنا و مصداق. کنند یخاص داللت م یبر معان

و پوزش  ییکسرا(شود  یمعنا م یمانآن، دال موردنظر برا یدناست که ما با د يا مدلول نشانه. شود یم

 قتیو حق استیس نیب ای قتیقدرت و حق نیهمانند فوکو ب زیالکال و موف ن ).343:1388ي،رازیش

ی معنا اعمال نحوه انتساب رییمعنا و تغ دیطورکلی بازتول برقرار کرده و معتقدند به میمستقی ارتباط

و  فرد اي آن و محدود کردن آن به قدرت کلیشه فیو قدرت تعر استیس فیالبته تعر. اندیاسیس

 یامر اجتماع آنی اشاره دارد که ط ياي است که به رفتار عکس، مفهوم گسترده بلکه به ستیدولت ن

 یامر مولد اجتماع کی استیس لذا قدرت و. کندیها را طرد موهیش ریشود که سایاي ساخته م گونه به

لذا . اندیتصادف ییهايبندما مفصل يهاکنش منظر نیاز ا. ستندیهستند و صرفاً بازدارنده و سرکوبگر ن

-شده تیکه چنان تثب ییهاگفتمان به آن دسته از گفتمان هینظر تصادف هستند البته در ندیها فراگفتمان

از . (laclau,۱۹۹۰:۳٤). شودیگفته م ینیع يهاشده، گفتمان فراموش بودنشان یاند که تصادف

این ساختن از طریق زبان که . سازد دیدگاه الکال و موف گفتمان جهان اجتماعی را در قالب معنا می

. زبان، هم در ایجاد واقعیت و هم در بازنمایی آن نقش اساسی دارد. شود ثبات دارد انجام می ماهیتی بی

 اي شده یینزبان ممکن است و هیچ واقعیت پیشینی و از قبل تعدسترسی به واقعیت، تنها از طریق 

، نزاع گفتمانی به روي ینازا. شود ها سبب تغییر در کل نظام اجتماعی می تغییر در گفتمان. وجود ندارد

 ).182:1383حسینی زاده، (شود  ایجاد، تغییر و بازتولید واقعیت اجتماعی منجر می

 بحث و بررسی -3

 )hegemony( هژمونی-3-1

 ،دیگر عبارت به. برتر است یو اجتماع چه کس یاستاست که در ساحت س ینمفهوم ناظر به ا ینا 

مارش و استوکر، ( گرفتخواهد  یمدر جامعه تصم يمسلط رفتار يها شکل ةدربار یاسیس یرويکدام ن

یکرد وارد رو )Antonio Gramsci(، »گرامشی«الکال و موف، مفهوم هژمونی را از  ).209:1378

تواند به واسطه آن  است که طبقه حاکم می یاز قدرت یناش یهژمون« یاز نظر گرامش. اندخویش کرده

 یحت ایسلطه به واسطه زور  جه،یدر نت. را قانع کند که منافع آن طبقه منافع همه است گریطبقات د
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بر اقتصاد و  ریر و فراگتدهیچیپ یشود بلکه به واسطه قدرتیاستدالل فعال اعمال نم وسیله به ضرورتاً

ها منافع شود که به کمک آن اعمال می یجمع يهاوپرورش و رسانه مانند آموزش یحکومت يابزارها

 Ashcroft). »شودیگرفته نم يچندان جد طبعاًشود و یعنوان منافع مشترك همگان ارائه م حاکم به

& Ahluwalia, ۱۹۹۹:در  یرند،دال هر چند موقت بپذ یک يرا برا ییمعنا مومیاگر افکار ع. (٤٤

 یگراز د. است یهژمون یژةترین کار و ها مهم یتموقت هو یتتثب. شود یم یکآن صورت آن دال هژمون

 یقتجلوه دادن قدرت و مطابق حق یعیو طب يزور و عاد جاي بهسلطه  ینیزیگجا یهژمون يکارکردها

گاه  ها هیچ ند تثبیت معنا در گفتمانهرچ). 103:1390تقدمی مقدمی، ( .است نشان دادن آن با واقع

بندي و هژمونیک کردن آن به یک ثبات موقت  شود، گفتمان با کمک مفصل طور کامل محقق نمی به

 & laclau). گردد مند می رسد که در سایۀ آن گفتمان داراي یک کلیت نسبتاً منسجم و نظام می

moffe, ۱۹۸٥:۱۰ها از موضع عربستان به ایت فلسطینیدر روزنامه عکاظ با توجه به نیاز حم .(٥

هاي مختلف تالش شده این حمایت را طبیعی، مطابق واقعیت و تثبیت کنندة سازش با اسرائیل شکل

 .که دال مرکزي عربستان است، قرار دهند

ها از عربستان حمایت نکنند، جایگاه خود را نزد مردم منطقه از دست اگر فلسطینی: استراتژي اول 

إيرانية اليوم، سيقضم ما تبقى من رصيد للقيادات الفلسطينية يف نفوس  خيار الذهاب مع رها�ت تركية و« .دخواهند دا

اخلليجيني، فاملزاج الشعيب خمتلف متاماً اليوم، والوعي البعيد عن الشعارات ُهو عنوان املرحلة، كما أن إيران ابلنسبة لنا اليوم 
در این نمونه، گزینۀ ). ١٢/١٠/٢٠٢٠صحيفة عکاظ، (، »الشعب اليمين هي من تزود احلوثيني ابلصواريخ لتقتل

طبق این فرض، تنها . ها معرفی شده استعنوان گفتمان غیرقابل اتکا براي فلسطینی ایران و ترکیه به

گیرد و اندك اعتبار باقیمانده رهبران آنان را قدرت مشروعی که مصلحت مردم فلسطین را درنظر می

نویسنده براي باورپذیري مفروضات خود، نقش ایران در یمن را . عربستان است کند،تثبیت می

کند، ایران گروه حوثی را در یمن براي کشتار مردم این کشور تجهیز می. بازنمایی منفی کرده است

. تواند براي مردم فلسطین، موضع صحیحی اتخاذ نمایدعنوان کارگزار برهم زننده امنیت، نمی پس به

 .کندحمایت نمی) مقاومت( رانیامومی منطقه نیز از گزینه افکار ع

اند و اگر ها خود تاکنون باعث ناامنی در کشورهاي عربی بودهفلسطینی: دومین استراتژي هژمونتیک 

لقد «. خواهند به خاطر گذشته مورد قضاوت قرار گیرند باید به استقرار گفتمان سازش کمک کنندنمی
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اب ممنهجا ضد معظم الدول العربية موجهني بنادقهم وقنابلهم ضد الشعوب العربية واتركني عدوهم مارس الفلسطينيون إرها
األساس حسب ادعاءاهتم، ليس ذلك فحسب بل صحبه إرهاب من نوع آخر إرهاب االنصياع لطريقتهم يف إدارة الصراع 

صحيفة عکاظ، . (»اعر العربيةوتقدمي األموال واملساعدات الطائلة، وإال حسبوك معاد� وجيشوا ضدك املش
ها و نویسنده اعتراضات قبلی فلسطینیان مقیم کشورهاي عربی به وضعیت اردوگاه ،)٨/١٠/٢٠٢٠

نامیده و همچنین مدعی است آنها دشمن اصلی را » اعمال تروریستی«مشکالتی که در آنها پیش آمده 

ت در جهت تقویت هژمونی عربستان این دال بشد. کنندجویی میهاي عرب ستیزهبا ملت رها کرده و

هاي شدید آمریکا اکنون تحت تحریم ها هماست زیرا اگر اتهامات تروریستی در شرایطی که فلسطینی

داند و در نویسنده این زورگویی را طبیعی می. هستند مشکالت بیشتري براي آنان ایجاد خواهد کرد

هاست پس باید به استقرار ل خود فلسطینینماید که وضعیت فعلی نتیجه اعماذهن مخاطب چنین می

 .گفتمان جدید کمک کنند

 يهدر رفته و برا هاینیصلح همه توسط فلسط يبرا یقبل يهافرصت: سومین استراتژي هژمنوتیک

سنوات من الفرص الضائعة املهدرة من قبل «. فرصت به آنها داده شود نیا دینبا گرید دیاستقرار گفتمان جد

لما أشار األمري بندر بن سلطان يف حديثه خالل الفيلم الواثئقي الذي بّني فيه أن الفلسطينيني ضربوا أفظع الفلسطينيني، مث
األمثلة يف تضييع الفرص املتوافرة يف كل مرة إلجياد املخرج من النزاع مع احملتل اإلسرائيلي، مث ال يلبثون أن يتباكوا عليها بعد 

نویسنده بدون توجه به نقش اصلی طرف اسرائیلی در عدم  ).٩/١٠/٢٠٢٠صحيفة عکاظ، (، »فواهتا

-هاي قبلی را به طور کامل متوجه فلسطینیپایبندي به توافقات گذشته، مسئولیت به ثمر نرسیدن تالش

در ادامه براي باورپذیري این دال، به سخنان بندر بن سلطان، شاهزاده عربستانی استناد . ها دانسته است

ها هرگز به گفتمان به ادعاي بن سلطان، فلسطینی. ش این فرض را تقویت نمایدکرده تا زمینه پذیر

بدین ترتیب باز هم حمایت از . اندهاي متعددي داشتهاند و تاکنون فرصت سوزيصلح پایبند نبوده

 .تواند راه جبران گذشته را براي آنها فراهم نمایدهژمونی عربستان می

ومل تعد املتاجرة « .عنوان حمایت کننده مالی ز موقعیت برتر عربستان بهسوءاستفاده ا: چهارمین استراتژي

بقضيتهم جمدية وذات منفعة تدر على أرصدة قيادهتم املليارات، وانتهى زمن االرتزاق وعليهم أن يتفامهوا يف ما بينهم وأن 
در این نمونه  ،)٢٢/٩/٢٠٢٠عکاظ، صحيفة. (»حيلوا قضيتهم فال يزايدوا علينا مبواقفنا ومواقف اململكة العظيمة معهم

. نویسنده قدرت اقتصادي عربستان را براي تثبیت هژمونی و استقرار گفتمان سازش به کار گرفته است
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اند به ادعاي نویسنده، رهبران فلسطینی تاکنون میلیاردها دالر به نام ملت از دیگر کشورها دریافت کرده

نویسنده در ادامه، تهدید به . کنداق آنان از این منبع هموار میو ادامه گفتمان مقاومت راه را براي ارتز

ها دیگر باید مشکالتشان را خودشان حل کنند و نباید گوید فلسطینیهاي مالی کرده و میقطع کمک

بدین ترتیب اگر . اي داشته باشندو عدم حمایت اقتصادي از آنان گله) سازش(عربستان درباره موضع 

حمایت این کشور را از دست خواهند  هرگونهها پذیرفته نشود، ز سوي فلسطینیهژمونی عربستان ا

نکته قابل مالحظه این است که عربستان با . داد و تنها گفتمان مورد تأیید این کشور صلح خواهد بود

گیرد و صاحبان قضیه یعنی ها تصمیم سیاسی و امنیتی میي فلسطینیجا بهاستفاده از قدرت اقتصادي 

 .فلسطین باید این هژمونی را طبیعی بدانند مردم

 هاي مرکزي و شناوردال-3-2

ها  ؛ دالی است که سایر دال»بست« یا و» گاه گره« دال مرکزي،) nodal point(دال مرکزي -3-2-1 

اهمیت دال مرکزي از . بخش آنها است ها و انسجام شوند و نقطه ثقل همۀ دال در اطراف آن جمع می

هاي  گاه شود که الکال و موف، ظهور یک گفتمان را از طریق تثبیت نسبی معنا حول گره اینجا ناشی می

هاي روزنامه عکاظ دال مرکزي در سرمقاله. (laclau & moffe, 1985:112). دانند خاص می

 .است» ضرورت سازش با اسرائیل«

 )floating signifier( دال شناور-3-2-2

هاي مدلول ،دیگر عبارت به. ثابت است ریاست که مدلول آن غ یالدال شناور د ،از نظر الکال و موف

. کنندرقابت می براي انتساب مدلول مورد نظر خود به آن یاسیهاي مختلف سمتعدد دارد و گروه

(laclau &moffe, ۱۹۸٥: ۱۱٥) .يها هستند که گفتمان ییها نشانه یا سیال، شناور يها دال 

گفتمان حول  یکشناور در درون  یمعان ینا. باشند یخـاص مـ یوهآن به ش یمختلف درصد معناده

. آید یحساب م به  شناور  یدال در اصل هم يالبته دال مرکز. شوند یم یتتثب  یطور جزئ به دال مرکزي

حالت انـجماد   به  نشانه  ياشاره دارد که معنا یبه حالت ياست که دال مرکز ینتفاوت در ا یول

متفاوت  يها مبارزه گفتمان  یدانم  در  اشـاره دارد کـه نشانه یشناور به حالت دال یدرآمـده باشد ول
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أليس من حق كل مسلم أن يصلي يف «). 12:1390 ،يقوام و اسد(، معنا، شناور و معلق است یتتثب يبرا

 االقصی، دال حق عبادت مسلما�ن در مسجد: دال شناور). ١٨/٩/٢٠٢٠صحيفة عکاظ، (، »األقصى بكل هدوء
صحيفة عکاظ، (، »أن إسرائيل قد قدمت شيئا ميكن أن ميلؤ� ابلطمأنينة«. پذيرش سازش اب اسرائيل: مرکزی

قابل  لیاسرائ: دال مرکزي. میبه آرامش دار ازین) یعرب يکشورها( ما: دال شناور ).١٨/٩/٢٠٢٠

املؤامرات من أنظمة مارقة يف املنطقة  البحرين العب حموري يف املنطقة ودولة تعرضت للكثري من الكيد و «. است نانیاطم

و قطر که مخالف  رانیا :دال شناور ).١٢/٩/٢٠٢٠صحيفة عکاظ،(، »كالنظام اإليراين والنظام القطري املمانعني

به  دیبا لیصلح با اسرائ ندیدر فرآ: دال مرکزي. هستند یعرب يدشمن کشورها اند،لیصلح با اسرائ

روع الواقعي للسالم يف املنطقة يعزز االستقرار وميثل حلظة حمورية يف الشرق املش«. وستیپ رانیگفتمان مخالف ا

: دال شناور، )١٢/٩/٢٠٢٠صحيفة عکاظ،. (»األوسط ويف العامل، وخسارة كربى لقوى الشر والشعارات واإلرهاب

اسرائیل صلح با : دال مرکزي. هستند یستیمنطقه و اعمال ترور یبه دنبال ناامن لیمخالفان صلح با اسرائ

 .افزایدمی) ایران، قطر، سوریه( به قدرت کشورهاي عربی براي مبارزه با کشورهاي محور شرارت

اململكة العربية السعودية ابلطبع ليست ضد التوجه للسالم ولديها خطط تنموية هائلة للمستقبل يتطلب جناحها توفر بيئة «
، »ا حيق للمملكة سياد�ً أن تقرر ما تراه مناسباً وهاماً ملصاحلها العليامن هن. من االستقرار وتبادل املنافع مع كل دول العامل

اي ناچار باید با همه هاي توسعهعربستان به خاطر طرح: دال شناور، )١٤/٩/٢٠٢٠صحيفة عکاظ، (

راه رسیدن به امنیت و ثبات، صلح با اسرائیل : دال مرکزي. آمیز باشد کشورهاي دنیا در رابطه مسالمت

 .است

 )empty signifiers( یتههاي دال-3-3

 یفۀوظ. دارد یبغا ينشان از امر ،دیگر عبارت به. است یاجتماع يدر فضا خأل یک یانگرب یدال خال 

ها همواره نواقص را گوشزد  دال ینازآنجاکه ا. تاس یوضع مطلوب و آرمان ییبازنما ی،خال يها دال

 ی،خال يها دال. (laclau, 1994:45) .دخواهد ش ستیاجامعه و س یاییآنها سبب پو یدکنند، تول یم

موجود  یحول دال خال ید،جد یاسیس يها گفتمان يبند مفصل. یدندجد يها خلق اسطورهیۀ ما دست

و  یکسرائ(نشیند  یم يدال مرکز یگاهدر جا یدال خال ین،بنابرا. گیرد یشکل م ،قرار شده یب در گفتمانِ

يع بعض الدول العربية مع إسرائيل سيتيح يل ولغريي من املسلمني ز�رة وأن تطب«). 355:1388،يرازیپوزش ش

در  ،)٢/٩/٢٠٢٠صحيفة عکاظ، ( ،»املسجد األقصى والصالة فيه، وهو األمر الوحيد الذي يعنينا يف هذه القضية
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ی نیستند و حتی مسجداالقصحال حاضر مسلمانان کشورهاي دیگر قادر به عبادت و نمازگذاردن در 

در این زمینه یک خأل اجتماعی و احساس  اند وهاي زیادي مواجهها نیز با محدودیتسطینیخود فل

نویسنده با علم به این خأل، وضع مطلوب مدنظر خویش را . فقدان بین همه مسلمانان وجود دارد

براي مسلمانان  چنان آنو تحقق این دال تهی نیز ) نمازگزاردن در مسجد األقصی(کند بازنمایی می

عربستان بگیرد و دال مرکزي مدنظر  را) مقاومت( یکنونداند که بتواند جاي دال مرکزي ارزشمند می

 .جایگزین آن شود) سازش(

هذا القرار أظهر بوضوح أن السعودية بعالقتها املميزة مع إدارة الرئيس ترمب، متارس «: همچنین در این نمونه 

عاصمتها القدس  ٦٧ التاريخ، واإلميان يف حق الفلسطينيني بدولة على حدود استقالليتها وتتماهى مع مواقفها الثابتة عرب
دال تهی مبنی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی  ،)١٢/١٠/٢٠٢٠صحيفة عکاظ،. (»الشرقية

 فقط نهدانند و ها همۀ قدس را پایتخت فلسطین مینکته اول اینکه فلسطینی .شودقدس شرقی دیده می

داند و نحوه چیدمان دوم آنکه نویسنده این دال تهی را مورد موافقت عربستان می. آنبخش شرقی 

در صورت تحقق دال مرکزي با  پاراگراف به شکلی است که گویا روابط خوب عربستان با آمریکا و

بدین ترتیب مطابق نظر . تواند ضامنی براي تحقق دال تهی کشور مستقل فلسطین باشداسرائیل می

توان جایگزین دال مرکزي نمود زیرا تشکیل کشور مستقل فلسطین، موف، دال تهی را می الکال و

تر و هدف نهایی مقاومت است و اگر این دال از طریق صلح محقق شود، نزد اذهان عمومی پذیرفته

 .رسدبه نظر می ترعقالنی

 بنديمفصل-4-3

عناصر  انیاست که م یهر عمل«دي بنازاین در قسمت مبانی نظري اشاره شد، مفصل چنانکه پیش

و اصالح  لیعمل، تعد نیا جهیعناصر در نت نیا يو معنا تیکه هو نحوي به. پراکنده ارتباط برقرار کند

اليوم اختلف األمر وابتت الشعوب اليت كانت «: این نمونه در. (۱۰٥:laclau & moffe,۱۹۸٥). شود

ذه اللعبة وأدواهتا، وهي مسألة تعين موت القضية يف وجدان ماليني تتعاطف مع القضية الفلسطينية على دراية اتمة هب
صحيفة . (»عقود من الكذب واملراوغة ومجع األموال ابسم أزمة ال يريد أصحاهبا أن ُحتل ٦الناس، أل�ا النتيجة احلتمية لـ 

 :شودبندي میان مفاهیم به این شکل دیده میمفصل، )١٢/١٠/٢٠٢٠عکاظ،
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: وجود در پاراگراف و شیوه ترکیب و حرکت آنها براي ساخت گفتمان جدیدمفاهیم و عناصر م

امروزه . المللی ضروري استهاي بینمبارزه با سوءاستفاده رهبران فلسطینی از کمک: گفتمان آغازین

اکنون این همدردي  ←کردند ها قبالً با مردم فلسطین همدردي می ملت ←مسئله تغییر کرده است 

قضیه فلسطین به دلیل  ←ها حاصل شده است  هاي جدیدي براي ملتاهیآگ ←وجود ندارد 

ها را فریب  سال ملت 60رهبران فلسطین  ←هاي اسالمی مرده استاطالعات جدید نزد اذهان ملت

این سوءاستفاده باید تمام  ←ها به جیب رهبران فلسطینی رفته است  هاي ملتکمک ←اند داده

آمیز با اسرائیل ضامن استقالل  داشتن روابط صلح ←مردم فلسطین است نیازيراه اتمام آن، بی ←شود

در صورت صلح، راه سوءاستفاده بر رهبران  ←مردم فلسطین و عدم نیاز مالی به دیگر کشورهاست

 .صلح با اسرائیل ضروري است: گفتمان پایانی ←فلسطینی بسته خواهد شد

 )otherness( و غیریت )antagonism( ضدیت-5-3

و  یتها اساساً در ضد گفتمان. کن استممنا »یریتغ«و » یتضد« یمگفتمان بدون فهم مفاه یۀنظر فهم

گفتمان،  یک یابی یتهو .(۱۰٥ :laclau & moffe, ۱۹۸٥) .یرندگ یشکل م یکدیگرتفاوت با 

منوط و مشروط به  ها، گفتمان یتمام یتهو. است یرپذ امکان یگرد يهاصرفاً در تعارض با گفتمان

 یکگاه در برابر . کنند یم يساز یریتها، همواره در برابر خود غ گفتمان رو ینازا. یر استود غوج

 يها یتکسب هو يگوناگون و برا یطها در شرا متعدد وجود دارد که آن گفتمان از آن یرهايگفتمان، غ

خواهد  یرپذ انامک یخارج یرو غ یداخلیرغ یانقائل شدن م یزتما ین،بنابرا. یدنما یمختلف استفاده م

ها با هم شوند که گفتمانیم افتی ییها جايسازتیریغ، )347:1388کسرائی و پوزش شیرازي، (بود 

. شوندیمحو م کیمداخله هژمون قیها همواره تداوم ندارند و از طريسازتیریکنند؛ اما غیبرخورد م

 نیکند و بدیم يبازساز مبهم را به کمک زور ریغ یتیاست که وضع يبندمفصل کیمداخله هژمون

 .(laclau, 1990:282). شودیمعنا م یجزئ تیباعث تثب بیترت

اليوم أمام القيادات الفلسطينية اخليار بني الواقعية السياسية وإن مل تكن شعبوية، وبني الشعارات السياسية اليت ال تسمن «
: تمان پیش روي خود دارندرهبران فلسطین دو گف ،)١٢/١٠/٢٠٢٠صحيفة عکاظ،. (»وال تغين من جوع

این دو گفتمان در تضاد با یکدیگرند و هر کدام . گفتمان واقعیت سیاسی و گفتمان شعارهاي توخالی

این تعارض سرانجام آنان را وادار به انتخاب یکی از . رسنددر تقابل با دیگري معنادار به نظر می
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استعاري براي گفتمان مقاومت به کار برده ینه شعارهاي سیاسی که به صورت گز .ها خواهد نمودگزینه

ها بدین ترتیب اگر فلسطینی. فایدگی گرفته و درصورت انتخاب راه به جایی نخواهد بردشده، قید بی

هاي مقاومت را انتخاب کنند، نسبت به گفتمان واقعی دچار غیریت خواهند شد و این تعارض به الیه

 .مردمی نیز تسري پیدا خواهد کرد

أ� كإنسان وكمسلم وعريب حيزنين وضع اإلنسان الفلسطيين الذي متت املتاجرة به من قبل قياداته « :نه بعديدر نمو

السياسية وأمتىن له اخلري وأن يستفيق من غيبوبته ويتبىن ما فيه خري ملصلحته ومستقبله، لكن قضيته يف النزاع على امللكية مع 
سازي بین منافع مفهوم انسان، غیریت، )٢/٩/٢٠٢٠اظ، صحيفة عک. (»خصومه ليست مقدسة ابلنسبة يل

گوید از وضع مردم فلسطین نویسنده می. مسلمان و عرب با منافع انسان فلسطینی ایجاد شده است

این گفتمان در تضاد با . ناراحت است اما مسئله اشغال سرزمین فلسطینیان براي او تقدسی ندارد

آنچه از تعارض این دو گفتمان . مانان قرار گرفته استگفتمان قداست مسئله فلسطین براي مسل

شود این است که موضوع اشغال سرزمین تا حد یک موضوع شخصی شهروندان تقلیل داده حاصل می

. کندعنوان یک گفتمان جدید کسب هویت می شده و بدین ترتیب صلح احتمالی عربستان و اسرائیل به

منافع مردم فلسطین نخواهد بود زیرا موضوع  ، در تعارض بااین گفتمان جدید از منظر روزنامه عکاظ

 .هایشان یک مسئله اسالمی و جهانی نیستادامه اشغال سرزمین

 )chain of equivalence( ارزيزنجیره هم-6-3

با  ییمعنایرة زنج یکدر  یاصل يها نشانه ي،بند معناست که در فرآیند مفصل ینبد يارزهم یرةزنج 

کند، قرار  یم یدآنها را تهد رسد یکه به نظر م غیر یکشوند و در مقابل  یم یبترک یگرد يها نشانه

کند و در  یم یدتأک یاجتماع یروهاين یانموجود م هايياختالفات و مرزبندمنطق تفاوت بر . گیرند یم

آنها  نیام یزتما یروها،ن یناز ا یبخش يبند مفصل یقدر تالش است تا از طر ي،ارز هم زنجیرةمقابل آن 

عناصر  یانموجود م یزاتتما یب،ترت ینبد. یدمنسجم نما یر،غ یکرا کاهش داده، آنان را در برابر 

کند، حل  یم یجادکه گفتمان ا معنایی نظام در آنها مۀشود و ه سپرده می یدست فراموش همتفاوت ب

مني الفلسطينيني يف وتذكر اإلحصائيات أن عدد املقي«). 348:1388 ،يرازیو پوزش ش ییکسرا(شوند  یم
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ألف، ولكن ال تزال األغلبية الفلسطينية تفرح عندما يرسل احلوثي صوارخيه على الر�ض، ورفضوا  ٤٠٠اململكة أكثر من 
الصالة على الراحل خادم احلرمني الشريفني امللك عبدهللا وحاولوا االعتداء على األقلية الفلسطينية ذات العروق العربية 

نویسنده در این بند قصد دارد  ،)١٠/١٠/٢٠٢٠صحيفة عکاظ، . (»دت اململكة يف مجيع مواقفهااحلقيقية اليت أي

به مخاطبان سعودي معرفی کند تا وجود آنها را در عربستان تهدیدي » غیر«عنوان یک  ها را بهفلسطینی

کنند، از وقتی که مردم نسبت به آوارگان فلسطینی چنین اجماعی پیدا . براي مردم این کشور بداند

ها هم به کشور خود کنند تا از طریق این صلح، فلسطینیگفتمان سازش سران عربستان حمایت می

گفتمان : صورت انجام شده است ینبدبندي گفتمان براي ایجاد هم ارزي نحوه مفصل. برگردند

ها همه فلسطینی ←عربستان میزبان خوبی براي صدها هزار پناهنده فلسطینی بوده است: آغازین

ها اکثر فلسطینی ←شوندها از حمله به منافع عربستان خوشحال میاکثر فلسطینی ←قدرشناس نیستند

ها تهدیدي براي اکثر فلسطینی: کشف عامل تهدید ←انداحترامی کردهبه پادشاه سابق عربستان بی

لفان صلح مخا ←هاي عربستان همسو استاقلیتی فلسطینی وجود دارد که با سیاست ←کشور هستند 

حمایت  ←مردم عربستان باید در برابر این تهدید منسجم باشند←با اسرائیل فلسطینی واقعی نیستند 

. صلح با اسرائیل ضروري است :نقطه پایانی ←از صلح با اسرائیل به رفع تهدید کمک خواهد کرد

خاطبان روزنامه را اي حرکت کرده که م گونه بندي بهچنانکه مشاهده شد نویسنده از نقطۀ آغاز مفصل

 .سرانجام حول محور دال مرکزي یعنی ضرورت صلح منسجم نماید

 )signify and marginalization( یراني و حاشیهساز برجسته-3-7

ی هر گفتمان به اعتقاد الکال و موف، .هستندارتباط در  يساز یریتو غ ضدیتدو مفهوم با مفهوم  ینا 

راندن نقاط ضعف  یهو با به حاش یبقوت خود و نقاط ضعف رقبا برجسته کردن نقاط  کندتالش می

سیستم دال و مدلول را در  ؛ وسازي کند ي مدنظر خویش را برجستهها دال یب،خود و نقاط قوت رق

 .(laclau & moffe, 1985: 88). گفتمان رقیب به حاشیه براند

هر . رندیگیشکل م گریکدیتفاوت با  يمرزها یو بازشناس يها در دگرسازگفتماناز نظر موف،  

امکان  یطیشرا نیاست، در چن بیرق يهاگفتمان یرانهیخود درصدد حاش يسازبا برجسته یگفتمان

يف الوقت الذي نرتدي فيه مجيعًا األقنعة « (moffe,۲۰۰۰،۲۰) . .گرددیها محدود مگفتمان انیمصالحه م

ع واق من الشعارات ومن املتاجرة ابلقضية، ليس لزاماً على اخلليجيني للوقاية من جائحة كورو�، يتبني لنا ضروري ارتداء قنا 
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در این نمونه نویسنده معتقد ، )١٢/١٠/٢٠٢٠صحيفة عکاظ،. (»أن يقدموا أ�ً كان على مصاحلهم وأمنهم القومي

چیزي جز منافع ملی کشورهاي عربی نباید در اولویت  یچهاست با توجه به وضعیت بیماري کرونا 

ها را سازي این است که نویسنده اساساً فلسطینیارتباط این موضع با استراتژي غیریت. ردقرار گی

از نظر اهمیت، در زمره  بازنمایی کرده است و معتقد است مسئله فلسطین نباید» دیگري«عنوان  به

دال  »قضیةالمتاجرة بال«. تري قرار دارد بندي شود بلکه در دسته نازل مصالح و امنیت ملی کشورها دسته

. شناور دیگري است که نویسنده براي به حاشیه راندن موضوع فلسطین از آن کمک گرفته است

کند که حتی اگر اقدامی براي کمک به فلسطینیان صورت مخاطب روزنامه این پیام را دریافت می

ده از طلبی و سوءاستفا پذیرد فقط به سود رهبران آن است که تحت شعارهاي مقاومت مشغول منفعت

اي ندارد و همه کشورها با بیماري کرونا پس وقتی که حتی کمک به آنها هم فایده. اموال مردم هستند

 يمرکزمخاطب به دال  بازهماي بهتر از صلح وجود دارد؟ در این نقطه درگیر هستند، چه گزینه

 .سازي آن را داردرسد که نویسنده قصد برجستهمی) ضرورت صلح با اسرائیل(

أهم شروط السالم والتطبيع مع إسرائيل حاليًا واليت ميكن أن تطالب هبا الدول العربية واإلسالمية عمومًا ما عدا أن «
الفلسطينيني، إضافة للسالم والعالقات االقتصادية الثنائية، ضمان حرية األد�ن وز�رة األماكن املقدسة وسهولة دخوهلا 

ألرض يفرتض أن تبقى شأ�ً فلسطينياً مل يعد للعرب خارج فلسطني دور فاعل به الشروط األخرى املتصلة اب. واخلروج منها
در این  ،)٢٢/٨/٢٠٢٠صحيفة عکاظ،(، »منذ أن قبل الفلسطينيون اجللوس مع اإلسرائيليني على طاولة املفاوضات

 ترین شرط در مسجد االقصی و تبدیل آن مهم نماز گذاردننویسنده به برجسته کردن  بازهمنمونه 

ها و صلح با اسرائیل و به حاشیه راندن موضوع اشغال اراضی در حد یک مسئله شخصی بین فلسطینی

زنی بر ها براي چانهآنچه نویسنده عمداً نادیده گرفته، عدم قدرت فلسطینی. ها پرداخته استاسرائیلی

به همین دلیل هاي اشغالی است چون قدرت نظامی طرفین قابل قیاس با یکدیگر نیست و سر سرزمین

به . گیري اراضی خود نیازمندندها به حمایت دیگر کشورهاي اسالمی براي بازپساست که فلسطینی

ها با اصل رانی موضوع اراضی، در حالی انجام شده که نویسنده خود، اذعان دارد که فلسطینیحاشیه

ها که اعراب بدون فلسطینینماید صلح و سازش با اسرائیل مخالفند اما در پایان پاراگراف چنین می

ها حاضر به مذاکره ی که فلسطینیهرزمانتواند هم قادر به صلح با اسرائیل هستند و موضوع اراضی می

 .باشند، حل شود
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 )deconstruction(ساختارشکنی -3-8

گفتمان  ۀ یکو سلط یبردن هژمون یناز ب يدارد که برا یدامر تأک ینبر ا »يواساز« یا یساختارشکن 

 یبرق يها و گفتمان آیدفراهم  »دال شناور«به  »وقته«تغییر  ینۀبرد تا زم ینآن را از ب ییثبات معنا یدبا

مورد نظر الصاق  يآمده مدلول خاص خود را به دال مرکز یدناآرام و ملتهب پد يفضا ینبتوانند در ا

ننا أمام تفاوض إسرائيلي أل«). 352:1388. کسرائی و پوزش شیرازي(کنند  یترا تثب یشخو ییو نظام معنا

اآلن أبعني املقاومة واملمانعة، حيث مل نسمع رفضا » ليست الكيان الغاصب«لبناين، وبرعاية أمريكية، مما يعين أن إسرائيل 
نویسنده در این نمونه،  ،)٨/١٠/٢٠٢٠صحيفة عکاظ،. (»إيرانيا، أو تبجحا إعالميا قطر�، وال صراخ أردوغان

به رسمیت شناختن اسرائیل و ایجاد نااستواري در معناي دال  منزله بهبنان را مذاکرات اسرائیل و ل

این درحالی است که لبنان و اسرائیل تاکنون بارها بر سر مسائل مربوط به تبادل . مقاومت دانسته است

ثباتی شکست یا بی منزله بهکس آن را  یچهاند و اسیران، مرزهاي مشترك و دیگر مسائل مذاکره کرده

 .مقاومت تعبیر نکرده است

روزنامه عکاظ براي موفقیت دال مرکزي خود یعنی ضرورت صلح، دست به تغییر مفاهیم شناور 

التفاوض مع إسرائيل يعين اعرتافا هبا، وحبدودها، وأين حيق إلسرائيل رفع علمها، «. زندمربوط به گفتمان مقابل می

ان، فعليا، اثلث دولة عربية تعرتف إبسرائيل بعد اإلمارات والبحرين، وأين ميكن أن تنشر جيشها، وكل ذلك يعين أن لبن
این بند نیز نویسنده همچون نمونه قبلی، صرف  در). ٨/١٠/٢٠٢٠صحيفة عکاظ، (، »لكن دون تطبيع

که چنین مدلولی از این مفهوم  درحالی. به رسمیت شناختن او دانسته است منزله بهگفتگو با دشمن را 

هاي شناور دست به تحریف واقعیت زده نویسنده براي ایجاد حرکت در دال. شوداج نمیمذاکره استخر

هاي جعلی به مفهوم اولیه گفتمان افزوده تا بتواند معناي مدنظر خویش را تقویت و گفتمان و دال

 .مدنظر خود را معنادار کند

 



عکاظ روزنامه: موردي مطالعه موف، و الکال رویکرد بر تکیه با »سازش« انتقادي گفتمان تحلیل | ۱۸۹  

 

 موفمفصل بندي گفتمان سازش با تکیه بر رویکرد الکال و : 1شماره شکل 

 گیرينتیجه
منظور اقناع افکار عمومی جامعه سعودي براي پذیرش و همراهی با موضع سران  روزنامه عکاظ به 

بدین . ابتدا تالش کرده تا گفتمان مقاومت را مورد هجمه قرار دهد این کشور براي صلح با اسرائیل

ی به مردم سوءاستفاده مالی المللهاي بینهاي شناوري مانند اینکه سران مقاومت از کمکمنظور دال

 ییاندر برابر انسجام مع. را مطرح کرده تا بتوانند هژمونی آن را در اذهان دچار تزلزل کنند ...کنند ومی

مقاومت، چهار استراتژي هژمنوتیک را به کار گرفته تا غلبۀ گفتمانی را از همدلی با  انمگفت يالیو است

م عربستان، پناهندگان فلسطینی را تهدیدي براي امنیت خود مردم فلسطین به شکلی تغییر دهد که مرد

 .بدانند
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سازي براي بازنمایی وضعیت بیماري کرونا و اولویت رانی و برجستهدر ادامه، از استراتژي به حاشیه 
زنجیره هم ارزي با . چیزي حتی قضیه فلسطین استفاده شده است داشتن امنیت و مصالح ملی بر هر

قلمداد کرده » دیگري«ها را اي طراحی شده که فلسطینیم بین مردم عربستان به شیوههدف ایجاد انسجا
الذکر همگی باعث  هاي فوقتکنیک. سازي، این مفهوم تقویت شده استو با استفاده از تکنیک غیریت

شود تا ساختارشکنی نسبت به گفتمان مقاومت براي مردم طبیعی جلوه کند و دال مرکزي یعنی می
وعده . کندهاي تهی نیز به ایجاد گفتمان جدید کمک میدر این میان دال. ا اسرائیل تقویت شودصلح ب

عنوان یک دال بسیار  هاي تهی مهمی است که در روزنامه عکاظ بهلنمازگزاردن در قدس یکی از دا
بندي جدیدي حول دال مرکزي الذکر، باعث مفصل هاي فوقمجموع تکنیک. مهم مطرح شده است

ضرورت صلح با اسرائیل، دال مرکزي . مشخص شد 1شده که نحوه ارتباط آنها در شکل شماره 
هاي تهی و شناور تالش کرده براي آن هویت گفتمان سازش است که روزنامه عکاظ با استفاده از دال

 .جدیدي ایجاد کند
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