دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران
تاریخ دریافت1399/05/25 :

تاریخ پذیرش1399/08/17 :


حجر اردستانی
محمدرضا

تاجیک**

مسعود موسوی

شفائی***

محسن

اسالمی****

چکیده
این پژوهش با تمرکز بر دال امنیت ،نشان میدهد که در جمهوری اسالمی ایران ،همواره اختالفی بین
دو گفتمان «ضدهژمونیک» و «تعاملگرا» بر سر فهم این دال جریان داشته است .این اختالف میتواند
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به رویکرد واحد پویایی با دو بُعد مکمل یا به رویکرد
خودمتناقضی با دو بُعد خنثیکننده بیانجامد .از منظر این مقاله ،رسیدن به رویکرد پویای دوبُعدی در
سیاست خارجی ،پیش از هر چیز مستلزم ساخت گفتمان سیاسی نو است که با تمرکز بر هویت ،هر
دو وجه «ضدهژمونیک» و «تعاملگرا» را بیآنکه متناقض به نظر آیند ،در مفصلبندی نوین زبانی قرار
دهد.
واژگان کلیدی :سیاست خارجی ،جمهوری اسالمی ایران ،امنیت ،گفتمان ،ضدهژمونیک ،تعامل گرا.
 دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس
** عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
*** عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)
**** عضو هیئت علمی گروه روابط بینالملل دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مطالعات راهبردی ⚫ سال بیستوسوم ⚫ شماره سوم ⚫ پاییز  ⚫ 1399شماره مسلسل 89

shafaee@modares.ac.ir

64

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  89پاییز 99

مقدمه
جریان غالب مطالعات دانشگاهی ،وجود مفهوم کامل و منسجمی را به عنوان سیاست خارجی
پیشفرض میگیرند .بنا بر این دیدگاه رایج ،آنچه دولتی در برابر دولتهای دیگر یا همراه آنها انجام
میدهد ،سیاست خارجی نامیده میشود .این در حالی است که بسیاری از متخصصان با تردید بسیاری
نسبت به این فهم غالب مینگرند .همانطور که در انسجام مفاهیمی چون حاکمیت و استقالل دولت
در دهههای اخیر تردید شده ،این تصور نیز منسوخ و حتی خام به نظر میرسد که حکومتی بتواند
رشته اقدامات مشخصی را برای تعامل با جهان در پیش بگیرد (هیل .)21 :1387 ،چنین تردیدهایی،
پای نظریههای جدید را به دانش روابط بینالملل و حوزه تحلیل سیاست خارجی کشانده است .این
نظریهها نقطه عزیمت خود را نقد جریان اصلی روابط بینالملل قرار دادهاند .یکی از مهمترین نقدها
این است که واقعگرایی فرایند تصمیمگیری در سیاست خارجی یا سایر ریشههای داخلی رفتار
دولتها در سیاست خارجی را در نظر نمیگیرد .در ایران نیز برای مدتها پارادایم غالب در مطالعه
و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ،واقعگرایی بوده است.
بنا بر این دیدگاه ،جمهوری اسالمی نیز مانند سایر دولتها و کشورها دارای منافع ملی مسلم و
ارجحیتهای از پیش تعیینشدهای است که فارغ از ساختارهای فکری و هنجاری در محیط
راهبردی بینالمللی به پیگیری و تعقیب آن میپردازد (دهقانی فیروزآبادی .)7 :1384 ،اما طرح
این پرسش که آیا میتوان وجود کلیت یکپارچهای تحت عنوان «سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ایران» را مسلم گرفت ،به گشایشی میانجامد که میتواند موجد نگاهی دقیقتر به فهم
متعارف از سیاست خارجی ایران شود .تردید در نگاه به «سیاست خارجی جمهوری اسالمی
ایران» بهعنوان کلیت و مفهومی یکپارچه و تحقیق در داللتهای دالهای اصلی آن ،نشان
می دهد که در طول حیات جمهوری اسالمی ایران ،دو گفتمان اصلی وجود داشته که همواره
سعی داشتهاند معانی مورد نظر خود را درون دالها تثبیت و بدینسان قرائت خود را در عرصه
سیاست خارجی ایران چیره کنند .هرچند هر دو گفتمان در پی اعتال ،پیشرفت و عزت ایران
اسالمی هستند ،اما شکاف بین آنها در مواردی به حدی میرسد که امکان دستیابی به سیاست
خارجی یکدست که همزمان نماینده هر دو گفتمان باشد ،از میان میرود .این دو گفتمان را
می توان بر اساس وجه مشخصه بارزشان« ،ضدهژمونیک» و «تعاملگرا» نام داد.
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بررسی تاریخی نشان میدهد که در سال های اخیر ،با تغییر دولتها ،یکی از این دو گفتمان
محور سیاست خارجی قرار گرفته است .در این مقاله ،با تکیه بر مفهوم امنیت ،گفتمانهای
حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را بررسی میکنیم .امنیت ،مهمترین منفعت
ملی در سیاست خارجی دولتهاست .با تغییر دولتها ،هیچگاه اصل امنیت کنار گذاشته
نمیشود ،اما در هر دوره ممکن است مدلولهای مختلفی بگیرد .هدف اولیه مقاله این است که
از طریق تحلیل و تدقیق فهمی که هر گفتمان از دال امنیت ارائه میکند ،شکاف گفتمانی در
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را آشکار کند .پس از توصیف این دوگانگی گفتمانی،
تأثیر آن به عنوان متغیر مستقل بر واقعیت سیاست خارجی بررسی میشود .مسأله اینجاست که
این دوگانگی گفتمانی ،دو مسیر را در سیاست خارجی ممکن میکند :سیاست خارجی ناکارآمد
که دچار اصطکاک و تناقضات درونی است یا سیاست خارجی دووجهی پویا که قابلیت نرمش
و انعطاف در شرایط حساس سیاست بینالملل را دارد.
پژوهشگران بسیاری در بررسی سیاست خارجی ایران از روش تحلیل گفتمان استفاده کردهاند.
رحیمی و دالوری ( )1398نمونههای مختلف کارب ستتت ن ستتخههای گوناگون این روش را در
پژوهشهای ستیا ستی فار ستی د ستتهبندی و نقد کردهاند .برخی از این پژوهشها نیز بر دال امنیت
تمرکز دا شتتهاند؛ از جمله میرمحمدی ( )1394در مقاله «ن ستل ها ،گفتمانها و امنیت :چارچوبی
فرهنگی برای امنیت در ایران» به دنبال تبیین ن ستتبت فرهنو و امنیت نظام جمهوری ا ستتالمی
ایران ا ستت .م ستئله ا صتلی نوی ستنده آن ا ستت که فرهنو چگونه در شتکلگیری امنیت نظامهای
ستیاستی نقشآفرینی میکند .نویستنده در پاستخ به این ستوال مدعی استت فرهنو ،کنشگر نیست
و تأثیر آن بر امنیت از رهگذر گفتمانها و نسلهای انسانی حاصل میشود .بر اساس چارچوب
نظری ارائه شتده در مقاله مذکور ،امنیت نظام ستیا ستی ا ستا تساص مح صتول ستازگاری میان گفتمانهای
فرهنگی حاکم بر دولت ،ن ستل زنده و ن ستلهای پی شتین ا ستت و نا ستازگاری میان این سته گفتمان
نیز من شتأ ناامنی و بیثباتی معرفی می شتتود .نوی ستتنده بر آن ا ستتت که این چارچوب نظری به
خوبی امنیتت ن ظتام جمهوری ا ستتالمی ایران را تبیین میکنتد و بر این ا ستتاس ،پی شتتن هتاد هتای
سیاستگذارانهای در حوزه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ارائه کرده است.
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علیر ضتتا رحیمی ( )1393نیز در مقاله «گفتمان امنیتی دولتهای نهم و دهم به مثابه گفتمان
قبض و ب ستط انقالبی جدید» معتقد ا ستت که جمهوری ا ستالمی ایران دورههای امنیتی گوناگونی
را پ شتتت ستتر گذا شتتته ا ستتت .او در این مقاله با بهرهگیری ازتحلیل گفتمان ،به این پر ستتش
میپردازد کته «گفتمتان امنیتی دولتت هتای نهم و دهم چته عنتا صتتر ،آثتار و پیتامتدهتایی دا شتتت ».
نوی ستنده در پا ستخ به این ستؤال ،این فر ضتیه را مطرح میکند که گفتمان دولتهای نهم و دهم
بازگ شتتی دوباره به گفتمان قبض و ب ستط انقالبی ا ستت که در شترایطی متفاوت و با مولفههایی
متفاوت صتتورت گرفت و از میان ارزشهای انقالبی و ا ستتالمی ،مولفه «عدالت ا ستتالمی» را
برج ستته کرد .بر این ا ستاس ،ستیا ستت دولتهای نهم و دهم ،د ستتاوردهایی چون تو ستعه صتنعت
ه ستتهای و گ ستترش ستطه همکاریهای ستیا ستی و اقت صتادی با برخی ک شتورهای آمریکای التین
را در پی دا شتتت .اما با نتتایج نامطلوبی نیز همراه بود که از جمله آنها میتوان به ارجاع پرونده
هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ،گسترش تحریمهای بینالمللی و شکلگیری نوعی
اجماع بینالمللی علیه ایران اشاره کرد.
ستیدجالل دهقانی فیروزآبادی و مهدی عطائی ( )1393نیز در مقاله «گفتمان ه ستتهای دولت
یازدهم» با ا ستتتفاده از نظریه الکال و موف ،به تبیین عنا صتتر و دقایق گفتمان ناظر بر مو ضتتوع
ه ستتتهای در دولت یازدهم و ک شتتمکشهای میان این گفتمان و گفتمانهای رقیب پرداختهاند.
تحلیل گفتمان هستتهای دولت یازدهم نشتان میدهد این گفتمان با دال مرکزی تعامل ستازنده ،به
دلیل برخورداری از عوامل ستیا ستی بی شتتر ،فعالتر و من ستجمتر ،بهکارگیری فرایندهای طرد و
برج ستته ستازی ،میزان د ستتر ستی باال و اعتبار بی شتتر ن ستبت به ستایر گفتمانهای رقیب ،توان ستت
حاکم شتتود .تفاوت مقاله حا ضتتر با منابع فوق و کارهای پژوه شتتی م شتتابه در این ا ستتت که به
پیامدهای دوگانگی گفتمانی بر ستیا ستت خارجی جمهوری ا ستالمی ایران میپردازد و برای غلبه
بر پیامدهای منفی این دوگانگی ،پیشنهادها و توصیههایی ارائه کرده است.

الف .چارچوب نظری
در میتان ه مته نظریتهپردازان گفت متان ،نظریته الکالئو و موف جتای گتاهی ختاا دارد؛ چون این دو
اندیشمند بهتر از دیگران توانستهاند نظریهای را که ریشه در زبانشناسی دارد ،به عرصه فرهنو،
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اجتماع و ستتیا ستتت بیاورند .آنها با ایجاد زنجیره بهمپیو ستتتهای از مفاهیم جدید ،صتتورتبندی
ن ظتاممنتدی از نظریته گفت متان ارائته دادهانتد کته ابزار کتارآمتدی برای

شتنتا ختت و تبیین پتدیتده هتای

ستیا ستی به د ستت میدهد (ک سترایی و شتیرازی .)339 :1388 ،از دیدگاه الکالئو و موف ،گفتمان،
جهان اجتماعی را در قالب معنا می ستتازد .این ستتاختن از طریق زبان انجام می شتتود که ماهیتی
بیثبات دارد .زبان هم در بازنمایی واقعیت و هم در ایجاد آن نقش ا ستا ستی دارد .د ستتر ستی به
واقعیت ،تنها از طریق زبان ممکن ا ستتت و هیچ واقعیت پی شتتینی و از قبل تعیین شتتدهای وجود
ندارد .تغییر در گفتمانها ستبب تغییر در کل نظام اجتماعی می شتود و از این رو ،نزاع گفتمانی
بته ای جتاد ،تغییر و بتازتولیتد واقعیتت اجت متاعی منجر می شتتود (م قتدمی .)93 :1390 ،گفت متان هتا
اموری ب ستته و تغییرناپذیر نی ستتند و هویت خود را به وا ستطو نوع ارتباطی که با ستایر گفتمانها
دارند ،بازتعریف میکنند .گفتمان وقتی توان ستتت به ثبات ن ستتبی بر ستتد و نظام معنایی خود را
تثبیت کند ،هژمونیک میشود.
در ادامه ،نظریه گفتمان الکالئو و موف با تکیه بر مفاهیم ا صتلی آن توضتیه داده خواهد شتد.
گفتمان ،تال شتی ا ستت در را ستتای تثبیت 1شتبکهای از معانی در دامنهای م شتخ ..از نظر الکالئو
و موف ،تأ ستیس گفتمان ،ستاختاربندی دالها در معانی م شتخ .در را ستتای دور نگهدا شتتن آنها
از معانی دیگر را شتامل می شتود .این پروسته تقلیل امکانات (امکان معنی) و در نتیجه پویشتی در
را ستتای قدرت مح ستوب می شتود .تمام معانی دیگر ممکن که تو ستط گفتمان م شتخ صتی طرد و
محدود شتتدهاند ،میدان گفتمانی 2را شتتکل میدهند .تا زمانی که هیچ گفتمانی موفق ن شتتده
شتتب کتهای از م عتانی را بتهطور کتامتل یتا دائم ثتابتت کنتد ،میتدان گفت متانی ،مف صتتلبنتدی چنتد گتانته
گفتمانهای رقیب را ممکن میکند .دالی که در گفتمانی به معنای م شتتخ صتتی اخت صتتاا داده
شتده ،ممکن ا ستت در گفتمان دیگری معنای متفاوتی پیدا کند و چون ن شتانهها معنای خود را از
ارتباطشتان با نشتانههای دیگر کسب میکنند و معنی ذاتی ندارند ،نشانههای داخل هر گفتمان به
صورت متمایزی صورتبندی میشوند (.)Rear & Jones, 2013: 375-394

1. Fix
2. Field of discoursivity
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الکالئو و موفه در کتاب «هژمونی و ا ستتتراتژی ستتو ستتیالی ستتتی» مفهوم مف صتتلبندی 1را که
راهی برای تو ضتیه امکانیت 2در نظریه ضترورت تاریخی مارک ستی ستتی بود ،به راهی برای فهم
کشمکش اجتماعی در جهان پسامدرن -که در آن هیچ تضمین و حقیقت بنیادینی وجود ندارد-
تغییر دادند .از این منظر ،جامعه ،کلیت مو ستتس نی ستتت ( )laclau & Muffe, 1985:95بلکه
مفهومی گ شتوده ا ستت که امکان تثبیت نهایی آن وجود ندارد .ستاختارهای گفتمانی که خود شتان
حا صتتل رویههای مف صتتلبندی ه ستتتند ،روابط اجتماعی را تأ ستتیس و ستتازماندهی میکنند.
مفصلبندی ،کنشی است که میان عناصر مختلف مانند مفاهیم ،نمادها ،اعمال و ...چنان رابطهای
ای جتاد میکنتد کته هویتت اولیتو آن هتا دگرگون

شتتده ،هویتی جتدیتد مییتابنتد .از اینرو ،هویتت

گفتمان ،در اثر رابطهای که از طریق عمل مف صتتلبندی میان عنا صتتر گوناگون به وجود میآید،
شتتکل میگیرد (تاجیک .)43: 1383 ،در صتتورتی که گفتمانی بتواند مف صتتلبندی خود را حتی
بهطور موقت تثبیت کند ،در آن دوره حاکم یا هژمونیک شتده استت .گفتمان حاکم ،شتکل مستلط
رفتاری را تعیین و هویتها را تثبیت میکند .از کارکردهای دیگر هژمونی ،جایگزینی ستتلطه به
جتای زور و عتادی و طبیعی جلوهدادن قتدرت و م طتابق حقی قتت ن شتتاندادن آن بتا واقع ا ستتت
(یورگنسن و فیلیپس.)66 :1393 ،
ت ضتاد و نزاع گفتمانها را معموالص با مفهوم تخا صتم 3بیان میکنند .تخا صتم ،ازهمگ ستیختگی،4
بازجویی 5و بازمف صتتلبندی 6گفتمان حاکم را ممکن میکند .تخا صتتم ،به محدودیت گفتمان
حاکم و نظم موجود اشتاره دارد و در نقطه اتصال گفتمان و دنیای اطراف آن رخ داده و شاهدی
بر غیرممکنبودن تا ستیس کلیتی دائم و ب ستته تو ستط گفتمان حاکم ا ستت .تخا صتم ،این نکته را
یادآوری میکند که ارتباط بین عن صترها نه ضتروری بلکه محتمل  7ا ستت (.)Deluca, 1999:336
هر گفتمان ،دال مرکزی یا گرهگاهی 8دارد که ستتایر دالها حول محور آن جمع و مف صتتلبندی

1. Articulation
2. Contingency
3. Antagonism
4. Disarticulation
5. Investigation
6. Rearticulation
7. Contingent
8. Nodal Point
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می شتوند .دال مرکزی آن چیزی ا ستت که در گفتمان رقیب طرد شتده و جای آن خالی ا ستت.
تالش گفتمان در را ستتای ثابتکردن شتبکهای از معانی حول گرهگاه صتورت میگیرد .به عبارت
دیگر ،ظهور گفتمان با تثبیت ن ستبی معنا حول گرهگاههای خاا رخ

میدهد ( Rear & Jones,

 .)2013: 375-394در مقای ستته با دال مرکزی ،دالهای شتتناور 1ن شتتانهها و مفاهیمی ه ستتتند که
گفت متان هتای مختلف میکو شتنتد بته آن هتا معنتا دهنتد .این دال ،متدلول

ستیتال و نتاثتابتت دارد و

گروههاى مختلف ستتیا ستتا براى انت ستتاب مدلول مورد نظر خود به آن ،با هم رقابت ماکنند.
نظریته گفتمتان در حوزه

ستیتا ستتت بته متا ن شتتان میدهتد کته داللتتهتا و م عتانی ،هیچگتاه کتامالص

تثبیت شتده نی ستت؛ بلکه هر گفتمان بر مبنای ستاختار نظام معنایی خود ،مدلول ستازگار با این
نظام معنایی را برج ستته میکند و مدلولهای دیگر را به حا شتیه میراند .به زبان الکالئو و موفه،
گفتمان ،توقف موقت در نو ستتان داللت ن شتتانهها ستتت ،اما توقفی که هیچگاه نهایی نی ستتت
(.)Laclau & Muffe, 1985: 110

ب .گفتمانهای تعاملگرا و ضدهژمونیک
از بدو پیروزی انقالب ا ستتالمی ،اختالف نگرشها درباره ستیا ستتت خارجی ایران و در قالب
آموزههای مختلف وجود دا شتتت .در همان دوران نیز ستتخن از آموزههای مختلف ستیا ستتت
خارجی مانند ستیا ستت درهای باز یا ستیا ستت امالقرای ا ستالمی مطرح می شتد .اما پیش از آنکه
هیچیک از این آموزهها بتواند چیره شتتود و به گفتمانی شتتکل دهد ،جنو تحمیلی آغاز شتتد و
دولت انقالبی در و ضتتعیت دفاعی قرار گرفت .اما و ضتتعیت عینی جنگی و اولویت عملی دفاع
مقدس ،آنهم در دورهای طوالنی ،باعث شتد گفتمانی با دال مرکزی دفاع مقدس شتکل گیرد و
ستتیا ستتت خارجی نیز ذیل همین گفتمان قرار گیرد .اما با پایان جنو و از بینرفتن ا ضتتطرار
جنگی ت هتدیتد ختارجی ،گفت متان هتای مختلفی پیرامون
جمهوری ا ستتالمی ایران بتا دولتت هتای دیگر

ستیتا ستتت ختارجی و چگونگی راب طته

شت کتل گرفتت و بته تعبیر الکالئو و موف ،نزاع

گفتمانها عیان شتد .با برر ستی تاریخی گفتمانهای دولتهای پس از جنو ،رو شتن می شتود که

1. Floating Signifier
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گفتمانهای جاری در جمهوری ا ستتالمی ایران را میتوان ذیل دو گفتمان ا صتتلی تعاملگرا و
ضتتدهژمونیک مقولهبندی کرد .به عبارت دیگر ،میتوان مخرج م شتتترک گفتمانهای ستیا ستتت
ختارجی دولتتهتای پنجم تتا ه شتتتم و یتازدهم و دوازدهم را بتهمثتابته گفتمتانی واحتد تحتت عنوان
تعاملگرا و مخرج م شتتترک گفتمان دولتهای نهم و دهم را بهمثابه گفتمان ضتتدهژمونیک در
نظر گرفتت .در این بخش ،برر ستتی تتاریخی داللتت مفهوم امنیتت ،این دوگتانگی گفت متانی را در
سیاست خارجی کشور نشان میدهد.

 .1دال امنیت در گفتمان تعاملگرا
بتا پتایتان جنتو تحمیلی ،دال امنیتت از معنتای دفتاعی خود ختارج

شتتد و داللتتهتای تتازه گرفتت.

ستالهای طوالنی جنو ،ذهنیت ب ستیاری از انقالبیون را در مورد ب ستیاری از عنا صتر امنیت شتکل
داده ا ستت .در آن دوره ،حفظ نظام و تالش برای امنیت فیزیکی ک شتور در اولویت آ شتکار قرار
دا شتتت .هرچند نظریه امالقری ظاهراص تمامیت ار ضتتی را به ستتود مرزهای جهان ا ستتالم کمرنو
میکرد ،امتا جنتو تحمیلی عمالص اولویتت را بته مرزهتای ملی میداد .مطتابق نظریتهی «امالقری» اگر
میان م صتاله حکومت امالقری و والیت جهان ا ستالم تعار ضتی دیده شتود ،همواره م صتاله امت
اولویت دارد ،مگر ه ستتتی امالقری که حفظ آن بر همو امت واجب ا ستتت (برزین.)39 :1374 ،
هرچند با اتمام جنو ،تهدید م ستتتقیم تمامیت ار ضتتی ایران از میان رفت ،اما م ستتائل منطقهای
همچون حملته عراق بته کویتت و ح ضتتور ن ظتامی آمری کتا در خلیج فتارس

شتتواهتدی بر ت هتدیتد

ن ظتامی بتالقوه مرز هتای ایران بود .تو ست عتهطلبی عراق و اختالفتات مرزی و ایتدئولوکیتک ایران بتا
اع ضتای شتورای همکاری خلیج فارس ،عامل تنش و تهدیدی ا ستا ستی برای ایران بود .از طرفی
واب ستتگی ک شتورهای ع ضتو همکاری خلیج فارس به آمریکا ،ح ضتور این ک شتور را با بهانه تأمین
منافع نفتیاش در خلیج فارس تقویت میکرد.
همچنین ،فروپا شتتی اتحاد شتتوروی در این دوره موجد چالشها و تهدیدهای تازهای برای
امنیت ملی ایران بود .رقابت شدید برای نفوذ در جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز بین ایران
و آمریکا و رو ستیه آغاز شتد .در این ک شتورها ،به دلیل نزدیکی فرهنگی و دینی با ایران ،ظرفیت
برای نفوذ ایران وجود دا شتت .همین عامل ،ح ضتور آمریکا را در این ک شتورها برای مهار ایران
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پررنوتر کرد (آقایی .)6-8 :1386 ،هرچند نتیجه نهایی رقابت در این منطقه ،نفوذ ستتیا ستتی،
امنیتی و اقت صتادی رو ستیه بوده ا ستت ( ستریعالقلم .)89 :1379 ،بنابراین ،حفظ تمامیت ار ضتی و
مقابله با تهدیدهای نظامی همچنان بخش مهمی از داللت امنیت در ستیا ستت خارجی جمهوری
ا ستتالمی به شتتمار میآمد ( .)Meshahi, 2001: 149اما وجه تازهتر داللت امنیت در دولتهای
پنجم و شت شتم ،امنیت اقت صتادی بود .م ستائل تازهای چون ترمیم خ ستارتهای جنو تحمیلی و
توسعه اقتصادی از دالهای مهمی بود که گفتمان جدید را در حوزه امنیت شکل میداد .با پایان
جنو ،مهمترین ضترورت ،آغاز باز ستازی اقت صتاد ویران شتده و مناطق جنوزده بود (قبادزاده،
.)200 :1381
بر این ا ستاس ،به تدریج شتعارهای تازهای مانند ا شتتغالزایی ،تنشزدایی ،تو ستعه اقت صتادی،
حمایت از سترمایهگذاری خارجی و «امنیت سترمایه» مطرح شتد ( شتادلو )206-207 :1381 ،که
ن شتان از گرایش به تغییر اقت صتاد برنامهریزی شتده دولتی دوره جنو دا شتت .این گفتمان تازه را
گروهی از روحانیون به رهبری رئیسجمهور وقت به همراه تکنوکراتهای تح صتیلکرده غرب
تقویت میکردند ( .)Tahmed, 1995: 10گفتمان اقت صتتادی در این دوره آنقدر متفاوت از قبل
ا ستتت که آن را جمهوری دوم نام نهادهاند (یزدی .)241 :1379 ،صتتفت « ستتازندگی» که دولت
پنجم و شت شتم برای خود برگزید ،ا شتاره به ستیا ستتهای جدید و برنامههای تعدیل اقت صتادی
برای فا صتلهگرفتن از اقت صتاد دولتی و رویکرد توزیعی بود (نیلی .)5 :1376 ،خ صتو صتی ستازی و
کاهش دخالت دولت در عر صتته اقت صتتاد ،حذف یارانهها ،برقراری نظام تکنرخی ارز و جلب
سترمایه خارجی ،تغییر ا ستتراتژی تو ستعه ،از جان شتینی واردات به تو ستعه صتادرات ،از مهمترین
اجزای این ستیا ستت بود ( ستمیعی .)486 :1386 ،هدف غایی این برنامه ،جذب در نظام اقت صتاد
جهانی بود .برنامههای اول و دوم توسعه با همین هدف تدوین شد.
هرچند گفتمان دولتهای هفتم و ه شتتم تفاوتهای ا ستا ستی با گفتمان دولت پی شتین دا شتت
و دالهای شتتناور تازهای ،از جمله تو ستتعه ستتیا ستتی ،مردم ستتاالری و آزادی بیان را اهمیت و
داللتهای تازه داد ،اما در مورد دال امنیت به نوعی در امتداد گفتمان پی شتتین بود .مف صتتلبندی
دال امنیتت در گفت متان دولتت هتای هفتم و ه شتتتم را میتوان در قتالتب چ هتار متدلول همپیونتد
تو ضتیه داد که در نمودار  1آمده ا ستت .در گفتمان جدید ،م شتروعیت ستیا ستی اهمیت به ستزایی
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در نیل به امنیت یافت و از این رو ،مفاهیم تازهای چون مردم ستاالری دینی و جامعهی مدنی در
داللت امنیت وارد شتتدند .در این نگرش ،جامعه مردمان در تقابل با جامعه تودهای ،زی ستتتگاه
مردمی آگاه ا ستت که آزادند دیدگاههای گوناگون خود را ابراز دا شتته و م ستائل را برای بحث و
ت صتتمیمگیری مطرح کننتد (تتاجیتک .)104 :1383 ،در چنین جتام عتهای «اختالف

ستتلی قته امری

طبیعی ا ستتت» (خاتمی  28 ،1377اردیبه شتتت) زیرا بر مبنای م شتتارکت و تحمل یکدیگر و
همزی ستتی م ستالمتآمیز بنا شتده ا ستت .از این منظر« ،مردم ستاالری» ت ضتادی با مبانی ا ستالمی
ان قالب نتدارد و بتا تتأمتل در «متن» و «رونو شتتت» ا صتیتل ا ستتالمی ،میتوان بته نوعی نظریته
مردمساالری دینی دست یافت (دهقانی فیروزآبادی.)138 : 1384 ،
امنیت ملی همسو با میزان تعمیق و
گسترش مردمساالری دینی

امنیت از رهگذر توسعه سیاسی و
فرهنگی در ابعاد ملی و بین المللی

امنیت

امنیت ملی مستلزم توجه به طردشدگان
و نادیده انگاشتهشدگان

امنیت به مثابه جذب سرمایه خارجی جهت
بهبود شرایط اقتصادی بدون نفت

نمودار  .1مفصلبندی دال امنیت در گفتمان دولتهای هفتم و هشتم

گفتمان دولتهای هفتم و ه شتتتم به نوعی در واکنش و همزمان در تکمیل گفتمان پی شتتین
بود .عمالص ب ستتیاری از بخشهای جامعه که از نظر ستتیا ستتی نادیده انگا شتتته یا مطرود بودند ،از
گفتمان جدید حمایت کردند .رو شتتنفکران ،روزنامهنگاران ،دان شتتجویان و هنرمندان از جمله
مهمترین گروههایی بودند که بهواسطه گفتمان عملگرایی اقتصادی ،خود را حاشیهای میدیدند.
گفتمان جدید ،م شتتارکت ستتیا ستتی این گروهها را الزمه م شتتروعیت و بنابراین ،الزمه امنیت
میدان ستتت .این گفت متان کته بتا نوعی جنبش اجت متاعی م شتتار کتتجو همراه بود ،هویتت هتای
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«حا شتتیهای شتتده» اجتماع را به ر ستتمیت شتتناخت (تاجیک )98 :1383 ،و بُعد تازهای به داللت
امنیت داد .گفتمان دولتهای هفتم و ه شتتتم این الگوی م شتتارکتی را در ستتطه بینالمللی نیز
مطرح کرد.

شت عتار «گفتگوی ت متدن هتا» مفهوم تتازهای بود کته مهمترین جلوه ت عتا متل بتا نظم

بینالمللی را ن شتان میداد که هدفش نه صترفاص امنیت ملی ک شتور ،بلکه حرکتی به ستوی امنیت
جهانی بود (ستلیمانی .)85 :1388 ،در واقع ،گفتگوی تمدنها ،امتداد همان فرهنو مردمستاالری
و از آن جداییناپذیر است (جهانبگلو.)2 :1378 ،
به عبارت دیگر ،گفتگوی تمدنها عبارت ا ستت از تحقق جامعه مدنی در ستطه و ستیعتر و
گ ستتردهتر به نام نظام بینالمللی و در این صتورت ،واحدهای ستیا ستی و ستازمانهای بین المللی
نقش احزاب ،گروهها و ت شتتکلهای ستتیا ستتی در داخل یک واحد ستتیا ستتی را بازی میکنند.
بنابراین ،تحقق گفتگوی تمدنی در عر صته بینالمللی م ستتلزم تحقق مردم ستاالری در داخل ا ستت
(ده قتانی فیروزآبتادی .)229 :1391 ،بته گفتته رئیس جمهور وقتت« :جمهوری ا ستتالمی ایران نته
تنها خواهان استقرار نظم مردمساالر در درون است ،بلکه منادی و دعوتکننده نوعی دموکراسی
بین المللی نیز ا ستتت و این به معنای رد و طرد هژمونی بینالمللی و ستتل ستتلهمراتب موجود در
قدرت جهانی و رد هرگونه ستتلطه جویی ا ستتت» (ر ستتولی ثانیآبادی .)39 :1390 ،البته این
گرایش ستتلطه ستتتیز در قالبی کامالص م ستتالمتآمیز و تعاملی با نظام جهانی مطرح می شتتود و راه
تحقق نظم نوین مبتنی بر گفتگوی تمدنها ،جز دیپلما ستتی نی ستتت؛ که در واقع «نقطه ات صتتال
دولت و ملت ما با ملتها و دولتهای دیگر است» (نادری.)68 :1394 ،
امنیت در گفتمان دولتهای ششم و هفتم ،عالوه بر این مدلوالت سیاسی و فرهنگی جدید،
از نظر اقت صتتادی ک متا کتان پیرو گفت متان پیش از خود بود؛ از جملته این کته «ح متایتت و ت شتتویق
سترمایهگذاران خارجی با ت ضتمین حفظ امنیت آن ،ستیا ستت کلی اقت صتاد ایران» بود (ر ضتوی و
علیزاده .)254–255 :1380 ،در واقع ،تنشزدایی و تعاملگرایی ستتیا ستتی با نظام جهانی ،باید
منتهی به جذب سترمایهی خارجی و تو ستعه اقت صتادی می شتد .دولت یازدهم ،پس از دو دوره،
دوباره رویکردی را در ستتیا ستتت خارجی ایران پیش گرفت که به نوعی ذیل گفتمان تعاملگرا
قرار میگیرد (نمودار )2؛ با این تفاوت که م ستائل ستیا ستت خارجی جمهوری ا ستالمی ایران تا
حدودی تغییر کرده بود.
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امنیت ملی از رهگذر توسعه
اقتصادی

امنیت
تالش برای تنشزدایی در رابطه با نظام
بینالملل

نمودار  .2دال امنیت در گفتمان تعاملگرای دولت یازدهم

در گفتمان دولت یازدهم ،دال امنیت ،آ شتتکارا با تو ستتعه اقت صتتادی تعریف می شتتود .رئیس
دولت یازدهم در شتتعارهایش و همچنین ،در کتابش تحت عنوان «امنیت ملی و نظام اقت صتتادی
ایران» حکمرانی خوب در اقتصاد را مهمترین عامل در امنیت ملی میداند .این توسعه اقتصادی،
متاننتد نمونته هتای دیگر گفت متان ت عتا متلگرا ،بتا جتذب

ستتر متایته ختارجی و نوعی اد غتام در ن ظتام

اقتصتادی جهانی حاصتل میشود .اما موقعیت بینالمللی خاا جمهوری اسالمی ایران در نتیجه
پرونده ه ستتهای ،باعث شتد هرگونه رابطه بنیادی اقت صتادی با نظام جهانی منوط به توافق بر ستر
م ستئله ه ستتهای شتود .به عبارت دیگر ،هدف ا صتلی برجام (برنامه جامع اقدام م شتترک) و مذاکره
با قدرتهای جهانی ،در درجه نخستت معطوف به توستعه اقت صتادی بود .در ف ضتایی که در نتیجه
بحران ه ستتهای ،ایران از ستوی قدرتهای جهانی عامل تهدیدکننده امنیت منطقه معرفی می شتد
()Pour-Ahmadi and Mohseni, 2012: 143-158

ستیتا ستتت ختارجی دولتت یتازدهم بر از

بینبردن این ت صتتور و زمینه ستتازی برای توافق ه ستتتهای و تثبیت آن مبتنی بود .در واقع ،در
گفتمان دولت یازدهم ،تأمین امنیت ملی م ستتتلزم تنشزدایی و رفع بحران شتتکلگرفته پیرامون
برنامه هستهای ایران بود.
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ت عتا متل بتا ن ظتام ج هتانی از طریق اعت متاد ستتازی ،تنشزدایی و ارت قتای وج هته ایران بته عنوان
ک شتوری صتلهطلب از مقا صتد ا صتلی ستیا ستت خارجی این دولت بود (ر ضتائی .)7 :1392 ،این
ترمیم وج هته از طریق «تو جته بته عرف و هن جتار هتای بینالمللی ،پیگیری ا هتداف از طریق اقنتاع
افکار عمومی و مجموعهستازی کشتورهای همستو» و «اجتناب از رویکرد تقابلی و مخاصتمهآمیز»
حاصل میشد (روحانی.)92-94 :1390 ،

 .2دال امنیت در گفتمان ضدهژمونیک
در دوره اخیر ،گفتمان ضتتدهژمونیک در دولتهای نهم و دهم تجلی یافت .امنیت ملی در این
گفتمان ،نه در تعامل اقت صتتادی ،فرهنگی یا دیپلماتیک با نظم جهانی ،بلکه در مبارزه با این نظم
و نپذیرفتن آن استت .این گفتمان آشتکارا به بستیاری از هنجارهای نظم بینالمللی معترض بود و
بهویژه ستتاختار ستتازمان ملل را مورد پر ستتش قرار میداد (احمدینژاد .)55 :1386 ،در این
گفتمان ،م ستتأله ا صتتلی امنیت ،زیادهخواهی و ت ستتلط قدرتهای بزرگ بر نهادهای بینالمللی
ا ستتت .یکجانبهگرایی و دخالتهای نظامی و ستتیا ستتی دولتهای قدرتمند در امور مختلف
جهان ،بزرگترین عامل ناامنی ا ستت .از نظر رئیس دولتهای نهم و دهم ،صتله و امنیت پایدار
جهتانی بدون احیتای عدالت و معنویت ممکن نی ستتت .او معتقتد ا ستتت که نهتادهای بینالمللی
موجود مبتنی بر عدالت و معنویت نی ستتتند و بنابراین ،نیازمند باز ستتازی ه ستتتند .این باز ستتازی
مستلزم ظهور قدرتهای جدید بهویژه از متن تمدن اسالمی است.
گفتمان ضتتدهژمونیک در ستتیا ستتت خارجی جمهوری ا ستتالمی ایران ،در واقع خ صتتلت
گفتمتانی نظم جهتانی را یتادآوری میکنتد .اینکته نظتام امروز بینالملتل در ا صتتل حتا صتتل فراینتد
تاریخی ا ستتت که با فرهنو ،مفرو ضتتات ،قواعد و هنجارهای خاا اروپاییان در دوران مدرن
شتتکل گرفته و در روندی تاریخی به کل جهان تعمیم یافته؛ یا به عبارت دیگر ،تحمیل شتتده
ا ستت .از این منظر ،همگرایی منطقهای از بهترین روشها برای مقابله با نظام ستلطه یکجانبهگرا
و د ستتیابی به صتله و ثبات جهانی ا ستت ( .)Takeyh,2009: 251احمدینژاد در ستخنرانی خود
در کنفرانس بینالمللی ستازمان ملل علیه نژادپر ستتی مو ستوم به دوربان 2در  20آوریل  2009در
کنو ،با تقبیه ستاختار ستل ستلهمراتبی دولتها در ستازمان ملل و کارگزاریهای آن ،آن را مظهر
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نژادپر ستتی غربی دان ستت و م شتروعیت شتورای امنیت و قطعنامههای آن بهطور کلی و بهویژه
علیه برنامه ه ستتتهای ایران را زیر ستتوال برد و الغای حق وتو برای پنج ع ضتتو دائمی شتتورای
امنیت و ایجاد کر ستتی دائم برای دولتهای م ستتلمان در این شتتورا به منظور ستتامانبخ شتتی به
جهانی عادالنهتر را خواستار شد (احمدینژاد 31 ،فروردین

.)1388

دولت نهم و دهم در نتیجه این برداشت از نظم بینالمللی و امنیت ملی ،سیاست خارجی را
به ستمت ایجاد اتحاد و ائتالف با ک شتورهایی برد که در مورد نظم بینالمللی مو ضتع نزدیکتری
دا شتتتند .هدف از این کار ،برقراری نوع متفاوتی از توازن متقابل به منظور جلوگیری از اجماع
جهانی علیه ایران و مقابله با یکجانبهگرایی امپریالی ستتتی ایاالت متحده بود .ائتالف و همکاری
با ونزوئال و برخی ک شتورهای دیگر آمریکای التین در را ستتای همین ستیا ستت خارجی صتورت
گرفتت .همچنین ،افزایش روابط بتا رو ستیته و کره

شت متالی بتا همین رویکرد

ضتتدهژمونیتک

همخوانی دا شتتت .حتی گرایش این دولت به ستتازمان همکاری شتتانگهای ،نوعی تالش برای
شتکلدادن به حوزه بدیل اقت صتادی به منظور مقاومت در برابر تو ستعهطلبیهای امریکا در قاره
آسیا تلقی شد (محمدی .)37 :1388 ،در گفتمانی که نظم موجود بینالملل تهدیدی برای امنیت
ملی به شتمار میآمد ،رعایتنکردن هنجارهای بینالمللی نیز ن شتان از نوعی مقاومت در را ستتای
حصول امنیت معنا میشد (کریمیفرد.)157 :1392 ،

ج .دوگانگی گفتمانی و واقعیت سیاست خارجی
مرور تاریخی بر گفتمانهای حاکم بر ستتیا ستتت خارجی جمهوری ا ستتالمی ایران با تأکید بر
داللتت هتای مت فتاوت دال امنیتت ن شتتان مید هتد کته پس از دوره جنتو تحمیلی ،نوعی دوگتانگی
گفتمانی در تعریف این مفهوم بنیادی ستیا ستت خارجی وجود دا شتته ا ستت .البته این دوگانگی
گفتمانی ،منح صتر به دال امنیت نی ستت و ما این دال را تنها به عنوان نمونه موردی برر ستی قرار
دادهایم .در واقع ،تمام مفاهیم ا صتتلی ستتیا ستتت خارجی ،م شتتمول این ستتیالیت و متعاقباص ،این
دوگانگی گفتمانی می شتوند .استا تساص تحلیل گفتمان ستیاستت خارجی کمک میکند که دریابیم این
مفاهیم که به ظاهر معنایی م شتخ .و معلوم دارند ،چگونه در گفتمانهای متفاوت ،داللتهایی
کامالص متغایر پیدا میکنند« .امنیت ملی» م ستتلماص یکی از شتتعارهای ا صتتلی هر دولت و نیروی
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ستیا ستی ا ستت ،اما تحلیل گفتمان به ما میگوید که مف صتلبندیهای متفاوت هر گفتمان ستیا ستی
چگونه معنا و واقعیت این مفهوم را تغییر میدهد.
این قبیل دوگانگی یا حتی چندگانگی در تعریف مفاهیم بنیادی ستتیا ستتت خارجی تا حدود
زیادی بدیهی ا ستت .ا صتوالص نزاع گفتمانی در تعریف و بازتعریف مفاهیم ستیا ستی ،در هر حکومتی
که دارای هرگونه ستتاختار جابجایی نخبگان ستتیا ستتی با شتتد ،وجود دارد .این دوگانگی یا حتی
چندگانگی گفتمانی ،در ستپهر ستیاستی کشتورهای دیگر نیز متعارف استت و اگر بنا باشتد هیچ تغییر
گفتمانی در ستیا ستت خارجی روی ندهد ،ا صتوالص انتخابات و تغییر دولت بیمعنی می شتود .اما نکته
اینجا ستتت که در مورد جمهوری ا ستتالمی ایران ،این دوگانگی گفتمانی در زمینههای خا صتتی به
ستتمت نوعی ت ضتتاد کامل پیش میرود؛ به ویژه نکتهای که مرجع نامگذاری ما برای گفتمانهای
متنازع بود :یعنی رابطه با نظم جهانی .میتوان پر ستید که آیا ستیا ستت خارجی جمهوری ا ستالمی
ایران پذیرای نظم جهانی ا ستت یا معترض به آن آیا راهبرد درازمدت آن ،جذب شتدن در اقت صتاد
جهانی و نظم ستیا ستی بینالمللی ا ستت یا مقاومت در برابر آن و شتکلدهی به جبههای علیه آن
مسلماص هر یک از این دو گفتمان پاسخ متفاوتی به این پرسشها میدهند.
اهمیت این دوگانگی گفتمانی در ستیا ستت خارجی جمهوری ا ستالمی ایران بهویژه در این
ا ستتت که هر یک از این گفتمانها تنها در دوره چهار ستتاله دولت متجلی نمی شتتوند .هرچند
حاکم شتتدن هر کدام از آنها معموالص منوط به پیروزی انتخاباتی و ک ستتب منا صتتب ا صتتلی دولتی
بوده ،اما در واقع این دو همواره در کنار هم حا ضتتر ه ستتتند .اختالف گفتمانی گاهی به شتتکل
ت قتابتل احزاب و گروه هتا در مجلس

شتتورای ا ستتالمی و گتاهی در قتالتب اختالفنظر ن هتاد هتای

مختلف حکومتی یا نظامی با دولت ظاهر شتتده ا ستتت .بنابراین ،باید این دوگانگی را به عنوان
یک ویژگی و خ صتلت در مجموعه گفتمانهای ستتیا ستتی ا صتتلی در جمهوری ا ستتالمی ایران
پذیرفت .برای تحلیل دقیقتر تأثیر این دوگانگی گفتمانی ،بهتر ا ستت آن را متغیری م ستتقل بدانیم که
داللتهای ستیا ستی را مف صتلبندی میکند و به واقعیت ستیا ستی در زبان شتکل میدهد .همچنین،
ستیاستت خارجی جمهوری استالمی ایران را متغیری وابستته بگیریم که از این دوگانگی متأثر میشتود.
در این صتورت میتوان گفت که این اختالف گفتمانی ،بهویژه در وجوه کامالص متعارضاش ،میتواند
به دو صورت خود را در سیاست خارجی نشان دهد :تناقض یا دووجهیبودن.

78

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  89پاییز 99

 .1تناقض درونی در سیاست خارجی
دوگانگی گفتمانی میتواند به صتتورت تناقض درونی نمایان شتتود و به ا صتتطکاک ستتیا ستتی یا
اقدامات خودخنثیکننده منجر شود .این وضعیت هنگامی واقع میشود که هر یک از دو گفتمان
در وجوه متمایز خود در داللت شتان از دالهای ا صتلی ،در واقعیت ستیا ستی تأثیرگذار می شتوند.
این نحوه از تجلی نزاع گفتمانی و تأثیر آن بر واقعیت ممکن ا ستتت به دو شتتکل از اثربخ شتتی
ستیتا ستتت ختارجی بکتاهتد؛ یکی ،اینکته ا صتتطکتاک نتا شتتی از نزاع گفتمتانی در داختل فراینتد
ت صتمیمگیری ستیا ستت خارجی را مختل کند (مثالص دولت یا وزارت خارجه تحت ف شتار پارلمانی
گفتمان مخالف نتواند به اجماعی بر ستد و در زمان منا ستب اقدام بای ستته را انجام دهد) و دوم،
اینکته پس از جتاب جتایی دولتت ،گفتمتان رقیتب حتاکم

شتتود و اقتدامتات دولتت قبلی را خنثی کنتد.

م صتتادیق ب ستتیاری از این موارد در تاریخ جمهوری ا ستتالمی ایران وجود دارد .تأثیر اختالف
گفتمتانی در دورهای بته بالتکلیفی و کنتدی در ت صتمیمگیری در مورد متذاکره بر

ستتر م ستتألته

هستهای انجامید؛ مذاکراتی که دست آخر به توافق موسوم به برجام ختم شد .موارد بسیاری هم
بوده که یک دولت ،تمام د ستتاوردهای دیپلماتیک دولتهای پی شتین را کنار گذا شتته ا ستت؛ مانند
وضعیتی که میان دولت نهم با هشتم و دولت یازدهم با دهم مشاهده شد.

 .2سیاست خارجی دووجهی
دوگانگی گفتمانی ممکن ا ستتت به صتتورت ستتنتزی گفتمانی درآید که هر دو داللت دالهای
ستیا ستت خارجی را به صتورت دو وجه شتامل شتود .این ترکیب گفتمانی به طور همزمان دارای
دو وجه تعاملی و ضتدهژمونیک ،همچون دو خ صتلت مکمل می شتود .در این حالت ،ستیا ستت
خارجی در عین اینکه میتواند وجوه ضتتدهژمونیک و مقاومتی خود را در قبال نظم بینالمللی
حفظ کند ،از دیپلما ستتی و رابطه تعاملی نیز بهره میبرد .این و ضتتعیت میتواند یه ستتیا ستتت
خارجی کارآمد ،دوالیه و پیچیده بیانجامد .بدیهی ا ستتت که این ستتیا ستتت خارجی دووجهی،
همافزایی را جایگزین ا صتطکاک و خودخنثی ستازی میکند .در واقع ،ستیا ستت خارجی دووجهی
باید م ستتتلزم ت صتتدیق این نکته با شتتد که داللتهای مفاهیم ا صتتلی در دو گفتمان رایج ،وجوه
اشتتراکی نیز با یکدیگر دارند .ضتدیت با نظام ستلطه ،لزوماص نافی تعامل نیستت .تعامل میتواند در
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خالف جهت نظام ستلطه باشتد .استا تساص نفی تعامل ،خلعکردن خویشتتن از ستالح دیپلماستی استت.
از ستوی دیگر ،تعامل تا جایی معنا دارد که خودمختاری کامل در ت صتمیمگیری خد شتهدار ن شتده
با شتد .در صتورتی که یک دولت از ستوی نظام ستلطه ،مجبور به گرفتن برخی ت صتمیمات شتود،
عمالص تعاملی نیز صتتورت نگرفته ا ستتت .از این زاویه ،تعامل نیز بدون ستتلطه ستتتیزی معنای
مح صتتلی نتدارد .بنتابراین ،میتوان گ فتت کته تنتازع این دو گفتمتان ،نته مبتنی بر امتنتاع ذاتی جمع
این دو ،بلکه به مقت ضتای نگرش شتناختی ضتدذاتگرایانه و تخا صتم گفتمانی ا ستت (برای بحث
از ضدذاتگرایی شناختی در گفتمان بنگرید به .)Marttila 2019: pp17-42

د .امکان یا امتناع یک نگاه فراگیر
پرستش اصتلی بحث ما اینجاستت که چگونه میتوان تأثیر دوگانگی گفتمانی را از حالت نخستت
به حالت دوم ر ستاند .ستخن از نگاهی فراگیر و تبدیل دو گفتمان متخا صتم به دو وجه مکمل از
گفت متان واحتدی د شتتوار نی ستتت ،امتا ارائته راه کتاری واقعی و عملی برای این ادغتام ،بته غتایتت
پیچیده ا ستت .این پیچیدگی از آنجا نا شتی می شتود که گفتمانهای دوگانه ستیا ستت خارجی ،در
کنش و واکنشهای ستتیا ستتت جهانی ت ضتتعیف و تقویت می شتتوند؛ چنانکه میتوان گفت که
واقعیتت

ستیتا ستتت بینالملتل گتاهی بته این نزاع گفت متانی داخلی دامن میزنتد .نمونته اخیر آن،

خروج ایاالت متحد از برجام ا ستتت که بهطور آ شتتکاری گفتمان تعاملگرا را به ستتود گفتمان
ضتتدهژمونیک ت ضتتعیف کرد .با این حال ،این نکته بدین معنا نی ستتت که تنازع گفتمانی داخلی
نتیجه ناگزیر ستیا ستتت جهانی ا ستتت .بلکه و ضتتعیت دوقطبی گفتمانی ،اتخاذ نگرش راهبردی
درازمدت را که پویایی ستیا ستت بینالملل را هم پی شتاپیش در نظر دا شتته با شتد ،د شتوار کرده
است.
از منظر گفتمانی ،این کار تنها از طریق ستاخت گفتمانی نو ممکن ا ستت .منظور از ستاخت
گفتمان نو ،تحول ستاختاری در جناحها یا ایجاد ائتالف ستیا ستی نی ستت؛ بلکه نوعی نظم زبانی
ا ستتت کته داللتت هتا را طوری مف صتتلب نتدی ک نتد کته دیگر ت نتاق ضتتی در «ت عتا متلگرایی» و
« ضتتدهژمونیک» به نظر نر ستتد .قطعاص ستتاخت گفتمان در زبان اتفاق میافتد و آنگاه ا ستتت که
گفتمان میتواند واقعیت ستتیا ستتی را شتتکل دهد .بنابراین ،آنگاه که این تناقض در داللت رفع
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شتود ،در واقعیت نیز مرتفع خواهد شتد .اما م ستلماص ستاختن گفتمان نو امری د شتوار و پیچیده
ا ستت .در ستالهای اخیر ،بارها ستخن از ستیا ستت خارجی «تعاملگرای ضتدهژمونیک» به عنوان
گفتمان دهه چهارم جمهوری ا ستالمی ایران مطرح شتده ا ستت (متقی و آزرمی .)1393 ،اما به از
نظر زبانی ،صترف کنار هم ن شتاندن دالهایی که تعارض را تداعی میکنند ،ذیل تعبیری که جمع
نقی ضتتین به نظر میر ستتد ،ادغام گفتمتانی را امکتانپذیر نمیکنتد .گفتمتان نو زمانی واق تعاص ایجتاد
میشود که داللتها در هم ادغام شوند.
گفتمانی که بتواند تعامل ستیا ستی و اقت صتادی با جهان را طوری در کنار مقاومت و گرایش
ضتتدهژمونیک مف صتتلبندی کند که نه متناقض ،بلکه همرا ستتتا به نظر بر ستتند ،قادر خواهد بود
واقعیت ستیا ستت خارجی جمهوری ا ستالمی ایران را متحول کند .چنین گفتمانی باید ابتدا این
اختالف و دوگانگی را به عنوان دو مفروض و دو گرایش همی شتتگی در ستتیا ستتت خارجی
جمهوری ا ستالمی بپذیرد و آنگاه داللتهای مفاهیم ا صتلی ستیا ستت خارجی را طوری در نظم
زبتانی نو مف صتتلبنتدی کنتد کته ن متاینتده هر دو گرایش بتا شتتد .بنتابراین ،قتدم اول ،پتذیرش این
دوگتانگی گفتمتانی از نظر تتاریخی ا ستتت.

ستتپس بتایتد پتذیرفتت کته هر یتک از این دو گفتمتان،

وجوهی اجتنابناپذیر از ماهیت ستیا ستت خارجی جمهوری ا ستالمی ایران ه ستتند ،نه گرای شتی
عار ضتی و موقتی .در واقع ،اقت ضتای مطالبات مردمی در داخل و موقعیت بینالمللی حکومت ما،
همزمان این دو گفتمان را شتتکل داده ا ستتت .به عبارت دیگر ،هر یک از این دو گفتمان ،برای
پا ستخدادن به م ستائل مبتالبه بینالمللی جمهوری ا ستالمی ایجاد شتدهاند و نمیتوان هیچ یک را
انحرافی از ذات جمهوری اسالمی دانست.
مفهومی که شتتاید بتواند در م ستتیر این گفتمان ستتازی ،ا ستتا ستتی با شتتد ،هویت ا ستتت.
گفتمان ستازی بهویژه در ستیا ستت خارجی باید مت ضتمن ت صتویری از خوی شتتن دولت به عنوان
بازیگر بینالمللی با شتد ( .)Li, 2009به عبارت دیگر ،این گفتمان نو باید «کی ستتی» ما را در نظام
بینالملل ،چه بهعنوان بخشی از محور مقاومت علیه نظام سلطه و چه بهعنوان کشوری صلهجو
و طرفدار تعامل روشن کند .هویتسازی در گفتمان سیاست خارجی ،نه تنها از منظر دستیابی
بته

ستیتا ستتت ختارجی راهبردی و درازمتدت الزم ا ستتت ،بل کته کتارکرد داخلی نیز دارد و در

ان ستجامبخ شتی اجتماعی نیز مؤثر ا ستت .واقعیت این ا ستت که دو گفتمان کنونی در ستیا ستت

دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست...

81

خارجی ،مبتنی بر دو ت صتور از نظام بینالمللی ا ستت که البته هیچ کدام نادر ستت نی ستت .مطابق
درک گفت متان ت عتامتلگرا از ن ظتام بینالمللی ،میتوان از طریق ت عتامتل بتا بتازیگران بینالمللی دیگر
به نتیجه برد-برد ر ستید .از ستوی دیگر ،بر ا ستاس درک گفتمان ضتدهژمونیک ،مقاومت در برابر
ستلطه تنها راه پیشبرد منافع ملی ا ستت .اما تأکید هیچکدام از این دو گفتمان بر «کی ستتی» خود
ما به عنوان بازیگری در نظام بینالملل متمرکز نی ستت .شتاید بهتر با شتد گفتمان نو به جای تأکید
بر و ضتتعیت عینی نظام بینالملل ،بر «کی ستتتی» نظام جمهوری ا ستتالمی ایران در میانه منا ستتبات
بینالمللی متمرکز شتود .در واقع ،به جای اینکه از توصتیف نظام بینالملل آغاز کنیم ،از توصتیف
خویشتن خودمان آغاز کنیم.
سترانجام اینکه من شتأ گفتمان ستیا ستی نو ،لزوماص ستیا ستتمداران و فعاالن ستیا ستی نی ستتند .بلکه
ر ستانهها ،دان شتگاهها و هر نهادی که فعالیتش با زبان و دال و مدلولها مرتبط ا ستت ،میتوانند در
ستتاختن گفتمان نو نقش ایفا کنند .به نظر میر ستتد این گفتمان ستتیا ستتی نو نمیتواند به اقت ضتتای
ضترورت ستیا ستت خارجی جمهوری ا ستالمی ایران و به صتورت خودبهخودی در قالب فرایندی
تدریجی شکل بگیرد .بلکه نیازمند مداخله و پروکه گفتمانی است.

نتیجهگیری
نظریه گفتمانی الکالئو و موف ،نقطه عزیمت خود را در این ایده پ ستتا ستتاختارگرا قرار میدهد
که «گفتمان» جهان اجتماعی را معنادار میکند و بهوا ستتطه پویایی زبان ،معنا هرگز نمیتواند به
طور دائم تثبیت شتود .هیچ گفتمانی ،موجودیتی ب ستته نی ستت ،بلکه در اثر تماس با گفتمانهای
دیگر متحول می شتتود .بنابراین «مبارزه گفتمانی» م ستتئلهای مهم در نظریه گفتمان ا ستتت .در
ستیتا ستتت ختارجی ایران نیز اختالف نگرش هتا از بتدو پیروزی انقالب ا ستتالمی و در قتالتب
دکترین هتای مختلف وجود دا شتتت ،امتا انتدکی پس از پیروزی انقالب ،جنتو تحمیلی بتهمثتابته
تهدید مستقیم و عینی امنیتی باعث شد دفاع مقدس به دال مرکزی سیاست خارجی ایران تبدیل
شتود که به گفتمان ستیاستی وحدت میداد .اما بررستی گفتمانهای دولتهای پس از جنو نشتان
میدهد که ستیاستت خارجی ایران از نظر تعامل یا ت ضتاد با نظم موجود بینالملل ،به تناوب متأثر
از گفتمانهای تعاملگرا و ضتتدهژمونیک بوده ا ستتت .به بیان ستتاده ،نگرش تعاملگرا ،مدلول
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امنیت را در تعامل (اقت صتتادی یا ستتیا ستتی با درجات مختلف) با نظم موجود بینالملل معرفی
میکند و نگرش ضدهژمونیک ،نظام حاکم بینالمللی را آشکارا حامل ناامنی میداند.
نکته اینجا ستتت که مدلولهای دال امنیت در این دو گفتمان که وجه کامال مت ضتتاد شتتان در
ن ستتبت شتتان با نظام جهانی آ شتتکار ا ستتت ،قادر نی ستتتند به ستتنتز معنایی واحدی شتتکل دهند.
دوگانگی در گفتمان ستیا ستت خارجی ایران در صتورتی میتواند باعث پویایی و دووجهیبودن
ستیاستت خارجی شتود که دو گفتمان متضتاد در گفتمان واحدی ادغام شتوند؛ گفتمانی که نمایندۀ
هر دو وجه تاریخی ستیا ستت خارجی جمهوری ا ستالمی ایران با شتد .این گفتمان نو ،نه از طریق
کنار هم ن شتاندن واکگان ظاهراص مت ضتاد ،بلکه از م ستیر از بینبردن ت ضتاد داللتها در نظم نوین
زبانی ممکن ا ستت .تجربیات جمهوری ا ستالمی ایران در ستیا ستت بینالمللی ،اتخاذ ستیا ستت
خارجی واحد راهبردی را در قبال نظم بینالملل ضتروری کرده و این امر م ستتلزم شتکلگیری
گفتمان جامعی استت که همزمان هر دو وجه تعاملی و مقاومتی ستیاستت خارجی را شتامل شتود.
این گفتمان جامع ،باید کی ستتی ما را در نظام بینالملل برای خودمان و برای دیگران رو شتن کند
و تعریف خویشتن جمهوری اسالمی ایران در سیاست جهانی را نقطهی عزیمت قرار دهد.
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