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سید جالل دهقانی فیروزآبادی
مهدی عطائی

چکیده
موضوع هستهای به عنوان مهمترین مسئله سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در
یک دهه گذشته ،عرصه رقابت گفتمانهای مختلف در این حوزه بوده است .انتخابات
ریاست جمهوری خردادماه  2335منجر به تحول گفتمانی در موضوع هستهای گردید.
در این انتخابات حسن روحانی به عنووان حامو گفتموان اعتودال یوا اعتودال گرایوی
توانست نظام معنای حاکم بر این گفتمان را عمومیت بخشیده و آن را هژمونیک نماید.
از این رو ،مقاله حاضر با استفاده از نظریه گفتمان الکوال و موو  ،چوارچوبی نظوری
فراهم آورده که به تبیین عناصر و دقایق گفتمان ناظر بر موضووع هسوتهای در دولوت
یازدهم و کشمکشها و رقابتهای هژمونیک میان این گفتمان و گفتموانهوای رقیو
می پردازد .تحلی گفتمان هستهای دولت یازدهم نشان مویدهود ایون گفتموان بوا دال
مرکزی تعام سازنده ،بوه جهوت برخوورداری از عوامو سیاسوی بیشوتر ،فعوالتور و
منسجمتر ،بهکارگیری فرایندهای طرد و برجستهسازی ،میزان دسترسوی بواال و اعتبوار
بیشتر نسبت به سایر گفتمانهای رقی  ،توانست هژمونیک شود.
کلیدواژهها :نظریه گفتمان ،گفتمان هستهای ،اعتدال ،تعام سازنده ،هژمونی.
* استاد روابط بینالمل دانشگاه عالمه طباطبائی
** دانشجوی دکترای روابط بینالمل دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
موضوع هستهای یکی از مناقشهبرا نگیزترین موضوعات سیاست خارجی جمهووری اسوالمی
ایران در یک دهه اخیر بوده است .در رابطه با مناقشه ایران و غرب بر سر موضووع هسوتهای
دیدگاههای مختلفی در سطح داخلی و بینالمللی وجوود دارد .ایون دیودگاههوای مختلوف را
می توان از منظر رهیافت های مختلف نظوری موورد بررسوی قورار داد .در ایون میوان ،نظریوه
گفتمان به عنوان رهیافت غیر خردگرا میتواند بورای واکواوی برناموه هسوتهای ایوران موورد
استفاده قرار گیرد  .هد

نظریه گفتمان فهم امر اجتماعی است به مثابه برسواختی اجتمواعی.

ایده کلی نظریه گفتمان این اسوت کوه پدیوده هوای اجتمواعی هرگوز توام و تموام نیسوتند و
کشمکش های همیشگی اجتماعی بر سر معنای پدیدهها بواز اسوت .بور ایون اسواب ،برناموه
هسته ای نیز از منظر گفتمان های مختلف معنا و مفهوم خاصی خواهد یافت و این گفتمانهوا
تالش میکنند از طریق مفص بندی دال های سیال حول دال مرکزی خود ،در رقابت با سوایر
گفتمان ها ،نظام معنایی خود را در رابطه با فعالیتهای هسته ای تثبیت نمایند و بوه مووقعیتی
هژمونیک دست یابند.
در این مقاله تالش می شود با فراهمآوردن چارچوبی نظری بر اساب نظریه گفتمان الکوال
و مو  ،گفتمان هستهای دولت یازدهم و کشمکشها و رقابتهای هژمونیک میان این گفتموان
و گفتمانهای رقی

تبیین گردد .در واقع ،سئوال اصلی پژوهش آن اسوت کوه نظوام معنوایی و

گفتمان هستهای حاکم بر دولت یازدهم چیست و چرا این گفتمان توانسوت هژمونیوک شوود
برای این منظور ،در بخش نخست ،ضمن بررسی جایگاه نظریه گفتمان میان سنتهوای نظوری
تحلی سیاست خارجی و داللتهای نظوری بوهکوارگیری نظریوه گفتموان در تحلیو سیاسوت
خارجی ،چارچوب نظری پژوهش که بر مبنای نظریوه گفتموان الکوال 2و موو  5اسوت ،ارائوه
میگردد .در بخش دوم نیز ابتدا دالهای گفتمان هستهای دولت یازدهم به عنوان نظوام معنوایی
تبیین شده و سپس چگونگی هژمونیکشدن آن در کشمکش بوا سوایر گفتموانهوای رقیو

در

فضای سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
1. Ernesto Laclau
2. Chantal Mouffe
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الف .چارچوب نظری :نظریه گفتمان الکال و موف
الکال و مو

از جمله نظریهپردازان گفتمان هستند که از سنتهای نظری مختلفی برای طرح و

تدوین نظریه خود بهره بردهاند .بهرهگیوری از ایون سونتهوای نظوری گونواگون باعوه شوده
قرائتهای متفاوتی از نظریه الکال و مو

ارائه شود .برخی به ماننود ییوژا ایون دو متفکور را

«پساساختارگرا» ( )Zizek,1990: 249خواندهاند؛ اما هوارث در خوانشی دیگر الکال و موو

را

«پسامارکسیست» ( )Howarth, 2000: 101معرفی میکند« .پسامارکسیستهوای سوسیالیسوت»
عنوان دیگری است که توسط گیبینز و ریمر به این دو نظریهپورداز داده شوده اسوت (گیبینوز و
ریمر .)53 :2314 ،این خوانشهای مختلف ،از تالشی که این دو برای تغییر و تلفیق سنتهای
نظری گوناگون انجام میدهند ،نشأت میگیرد .الکال و موو

از متفکوران نحلوههوای مختلوف

فلسفی از جمله فوکو ،آلتوسر ،گرامشی ،سوسور و دریدا تأثیر پذیرفتهاند.
نظریه گفتمان الکال و مو  ،نظریهای «چندرگه» است که در آن رگههای نظری مختلفی بوه
چشم میخورد .با مطالعه نظریه گفتمانی که الکال و مو

بنا کردند ،میتوان ردپوای دو سونت

نظری عمده مارکسیسم و ساختارگرایی را مشاهده نمود .الکال و مو
جرح ،تعدی و ترکی

نظریه گفتمان خود را با

این دو سنت نظری ساختند .البته ،همان طور که یورگنسن 2و

عنوان میکنند ،الکال و مو

فیلیوپس5

این دو سنت نظری را در چارچوب نظریه پساساختارگرا ترکیو

نمودند (یورگنسن و فیلیپس .)24 :2313 ،این دو نظریهپرداز با درهم آمیختن ایون سونتهوای
نظری ،نظریه گفتمانی را پروراندند که تمام عرصههای اجتماعی را در بر میگیرد.
الکال و مو

در طرح نظری خود تالش دارند نشان دهند چگونه گفتمانها معنای نشانهها را

تثبیت میکنند .بر این اساب ،آنها منظومهای از مفاهیم را در نظریه گفتمان خود طرح میکنند کوه
ابزاری کارآمد برای فهم کشمکش گفتمانها بر سر تثبیت معنا ،در تمامی سطوح امر اجتمواعی ،را
در اختیار تحلی گران گفتمان قرار میدهد .منظومه مفهوومی صوورتبنودیشوده توسوط ایون دو
نظریهپرداز این امکان را به ما میدهد تا چگونگی تکوین گفتمان را به فهوم آوریوم .گسوتردگی و
ابهوام در مفهووم گفتموان منجور بوه ارائووه تعواریف مختلوف از آن شوده اسوت .فوکوو در کتوواب
دیرینهشناسی دانش در تعریف گفتمان میگوید« :مجموعهای از احکام را تا زموانی کوه متعلوق بوه
1. Jorgensen
2. Phillips
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صورتبندی گفتمانی مشترکی باشند گفتمان مینامیم .گفتمان متشک از تعداد محدودی از احکام
است که میتوان برای آنها مجموعهای از شرایط وجودی را تعریف کرد» (.)Foucault, 1989: 117
از دیدگاه فرکال

«گفتمان عبارت است از بهکارگیری زبوان بوه منزلوه امور اجتمواعی و بنوابراین

تحلی گفتمان ،تجزیه و تحلیو کیفیوت کوارکرد موتن در بسوتر اجتمواعی -فرهنگوی آن اسوت»
( .)Fairclough, 1995: 7ون دایک نیز گفتمان را اینگونه تعریف میکند« :گفتموان هوم صوورتی
خاص از کاربرد زبان است و هم صورتی خاص از تعام اجتماعی؛ گفتمان یک رویداد ارتبواطی
کام در یک وضعیت اجتماعی است» (.)Van dijk, 1989: 166
الکووال و موووو

در کتووواب هژموووونی و اسووتراتژی سوسیالیسوووتی ،گفتموووان را کلیوووت

ساختاردهىشدهاى میدانند که از عم مفص بندى به دست میآید.
مفص بندی 2را به هر کرداری اطالق میکنیم که میوان عناصور خمختلوفا رابطوهای ایجواد
میکند که طی آن هویت آنها در نتیجه این کردار مفص بندی تغییور مویکنود .کلیتوی را کوه در
نتیجه کردار مفص بندی حاص میشود ،گفتمان مینامیم (الکال و مو .)272 :2335 ،
در واقع ،آنها «مفص بندی» را عملی میدانند که میان عناصر پراکنده ارتباط بر قورار مویکنود ،بوه
نحوی که هویت و معنای آنها در نتیجه این عم  ،تغییر میکند .الکال و مو دالها و نشانههوا را توا
زمانی که هنوز معنایشان در درون گفتمان تثبیت نشوده و دارای معنوای چندگانوه هسوتند،

«عنصور»5

میخوانند .عناصری که معنایشان در درون گفتمان و توسط عم مفص بندی تثبیت شوده باشود ،بوه
«دقیقه» 3تبدی میشوند .بر این اساب ،گفتمان تالش میکند با کواهش چنودمعنایی دالهوا بوه یوک
معنای تثبیتشده ،عناصر را به دقایق تبدی نماید .تبدی عناصر به دقیقه از طریق تثبیوت نسوبی معنوا
حول «دال مرکزی» 4میسر میگردد .الکال و مو این مفهوم را از الکان به عاریت گرفتوهانود .الکوان
برای اشاره به تثبیت نسبی معنا از مفهوم «دالهای برتر» 2بهره میبرد؛ که دالهای مرجحی هستند کوه
معنای یک زنجیره داللتگر را تثبیوت مویکننود (الکوال و موو  .)213 :2335 ،دال مرکوزی نشوانه
ممتازی است که سایر دالها و نشانهها حوول آن نظوم موییابنود و دالهوا دیگور معنوای خوود را از
1. Articulation
2. Element
3. Moment
4. Nodal point
5. Master signifier
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رابطهشان با دال مرکزی اخذ میکنند .در واقع ،گفتمانهوای رقیو

توالش مویکننود در کشمکشوی

دنبالهدار معنای «دالهای شناور» 2را حول دال مرکزی گفتمانشان تثبیت کنند.
این عم از طریق «طرد» 5تمام معانی دیگری که نشانه میتوانست داشته باشد امکوانپوذیر
میگردد« .به این ترتی  ،گفتموان عبوارت اسوت از تقلیو حالوتهوای ممکون» (یورگنسون و
فیلیپس .)27 :2313 ،الکال و مو  ،کلیه حالتهای ممکن و «اضافه معنوا»یوی 3را کوه گفتموان
طرد میکند« ،گفتمانگونگی» 4مینامند (الکوال و موو  .)215 :2335 ،حووزه گفتموانگوونگی
محفظهای از معانی اضافه و بالقوه طردشده از منظومه یک گفتمان است که مواده خوامی بورای
مفص بندیهای نو و شگ گیری گفتموانهوای رقیو

بوه شومار مویرود .گفتموان هموواره از

مفص بندی اضافه معنای موجود در حوزه گفتمانگونگی توسط گفتموانهوای رقیو

احسواب

تهدید میکند ،چراکه امکان تثبیت همیشگی معنا وجود ندارد و «انتقال از «عناصر» بوه «دقوایق»
هیچگاه کام نیست» (الکال و مو .)212 :2335 ،
از این روست که مفهوم «خصومت» 2دارای جایگواه محووری در نظریوه الکوال و موو اسوت.
خصومت در نظریۀ الکال و مو به موقتیبودن و تصادفیبودن نهایی پدیدهها اشواره دارد« .حضوور
«دیگری» مانع از آن میشود که من کامالً خودم باشم .رابطوه ،محصوول کلیوتهوای تموام و کموال
نیست ،بلکه حاص عدم امکان قوام خکام ا آنهاست» (الکال و مو  ،)503 :2335 ،اما خصوومتهوا
و غیریتسازیها در معرض فرآیندی از ساختهشودن و ویورانشودن قورار دارنود (هووارث:2314 ،
 .)506به واقع ،خصومت و ضدیت ماهیتی دوسویه دارد .خصومت از یک سو مانع تثبیوت و عینیوت
گفتمانهاست و از سوی دیگر به رابطه گفتمان یا پدیده با چیزی بیرون از آن اشواره دارد کوه نقشوی
اساسی در تعین و هویتبخشی به آن ایفا میکند .از این رو ،الکال مفهوم «بیرون سازنده» 6را بوه کوار
میگیرد و مانند دریدا بر وجود دشمن یا دیگری برای شک گیری هویت و تثبیت معنا تأکید میکنود
(برای توضیح بیشتر را :صدرا .)211 :2316 ،بنوابراین ،خصوومت و غیریوتسوازی اموری بیرونوی
است که موج

قوام و انسجام گفتمان و در عین حال ،زوال و فروپاشی آن میشود.
1. Floating signifier
2. Exclusion
3. Surplus of meaning
4. The field of discursivity
5. Antagonism
6. Constitutive outside
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راهآورد قهری امر خصومت آن است که هیچ هویتِ از پویش تعیوینشوده و دائموی وجوود
نخواهد داشت« .به بیان دیگر ،هیچ هویتی وجود ندارد که کوامالً شوک یافتوه باشود» (الکوال و
مو  .)212 :2335 ،الکال و مو

بر این نکته تأکید مویکننود کوه غیریوتسوازی زموانی روی

میدهد که عامالن اجتماعی قادر نیستند هویت کاملشان را شک دهند.
وجود خصومت و وابستگی ساختارهای گفتمانی به غیور ،روابوط اجتمواعی را بوه امووری
پیشبینیناپذیر و تصادفی بدل میکند .از این روست که الکال و مو

معتقدند «خصلت ناکام

هر کلیتی ما را به این امر رهنمون میشود که از تحلی «جامعه» به منزله کلیتی خودتعریفشده
و بسته دست کشیم» (الکال و مو  .)212 :2335 ،آنها بر امکانیبودن همه هویتهای اجتماعی
اشاره میکنند ،اما تأکید دارند که تثبیت جزئی هویت ممکن و ضروری است .این تثبیت جزئی
هویتها در درون گفتمان صوورت مویپوذیرد .در واقوع ،هویوت را گفتموان خلوق مویکنود و
شک گیری گفتمان بر هویت مقدم است ( .)Smith, 1998: 64در نظریه الکال و مو  ،هویتها
چندپاره هستند و سویه هویت خود را به واسطه سواختارهای گفتموانی کسو

مویکنود .ایون

قرائت از هویت سویههای اجتماعی ،در تعارض با نگاه سوبژکتیو قرار دارد که سویه خودآگواه
و خودمختار را منشأ روابط اجتماعی و سازنده نهادها و اشوکالی اجتمواعی مویدانود .الکوال و
مو

در نفی سویه خودبنیاد با نیچه ،فروید ،هایدگر و فوکو همداستان میشوند .الکال و مو

در کتاب هژمونی و اسوتراتژی سوسیالیسوتی سوویه را بوه «مواضوع سوویگی» درونسواختاری
گفتمانی تقلی میدهند (الکال و مو  .)211 :2335 ،با چنین برداشتی ،آنهوا سوویه خودمختوار
با هویت و منافع ثابت را طرد میکنند ،چراکه «پذیرش خصلت گفتمانیِ هر موضع سوویگی بوا
طرد مفهوم سویه به منزله کلیتی بنیانگذار پیوند خورده است» (الکال و مو .)211 :2335 ،
الکال و مو

در نظریه خود برای توضیح اینکه گفتمان چگونه هویت جمعی را مویسوازد،

از دو مفهوم زنجیره «همارزی» 2و «تفاوت» 5بهره میبرند .گفتمان نخسوت بور اسواب زنجیوره
همارزی ،افراد را با ویژگیها و شخصهای مشابه کنار هم قرار میدهد .عنصر دوم بُعد سولبی
یا زنجیره تفاوتهاست که بر اساب آن ،گفتمان به افراد نشان میدهد چه کسانی نیسوتند و در
تقاب با چه هویتهایی قرار دارند .در واقع ،گفتمان با استفاده از زنجیره همارزی تالش میکند
1. Equivalence
2. Difference
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تفاوتهای درونی گروه را کمرنگ کند و از طر

دیگر ،با بهرهگیری از زنجیره تفاوتها ایون

هویتها را در مقاب هویت های منفی دیگوری قورار دهود کوه بوه نظور مویرسود تهدیدکننوده
آنهاست .برای مثال ،گفتمان نژادپرستی با استفاده از زنجیره همارزی ،تفاوتهای درونگروهوی
سفیدپوستان (زن /مرد ،فقیر /ثروتمند ،فرانسوی /انگلیسی و )...را میپوشاند و با قراردادن آنهوا
در برابر سیاهپوستان ،به هویت آنها قوام میبخشد .به این ترتیو  ،زنجیوره هومارزی منجور بوه
همسویی شده و عناصر ،ویژگیهای متفاوتشان را از دست میدهند و در معنایی کوه گفتموان
برساخته است ،منح میشوند (صدرا .)235 :2316 ،منطق تفاوت نیز عمو غیریوتسوازی را
تشدید کرده و باعه تکثر هویتها میگردد .به تعبیر دقیقتر ،به گفته الکال و موو « :بوه ایون
ترتی

در مییابیم منطق همارزی ،منطق سادهسازی فضای سیاسی اسوت در حوالی کوه منطوق

تفاوت ،منطق بسط و افزایش پیچیدگی آن است» (الکال و مو .)522 :2335 ،

 .1سلطه و هژمونی گفتمان
مفروض الکال و مو  ،تکثر و تشتت ذاتی جامعه است و هموان طوور کوه توضویح داده شود،
منطق همارزی این تکثر را پوشش داده و نظم و انسجام میبخشد ،اما این نظمدهی به تکثرها و
تشتتهای اجتماعی جز از طریق مداخالت هژمونیک ممکن نمیگردد .بنابراین ،هیئتی کوه بوه
سویههای اجتماعی داده میشود ،تنها با مفص بندی در درون صوورتبنودی هژمونیوک فوراهم
میآید (الکال و مو  526 :2335 ،و  .)527به تعبیر دیگور ،ایون مفصو بنودیهوای هژمونیوک
هستند که افراد را به عنوان اصولگرا ،اعتدالگرا و اصالحطل

هویوت مویبخشوند و در درون

گفتمان ویژه قرار میدهند .از این رو ،هژمونی بنیادینیترین مفهوم در این نظریوه اسوت .هموان
طور که پیش از این گفته شد ،الکال و مو

این مفهوم را از گرامشی وام گرفتهاند .هژموونی در

اندیشوه گرامشووی در بوور دارنووده تولیوود معنووا و اندیشووه بوورای کسو

و تثبیووت قوودرت اسووت

(حسینیزاده .)55 :2313 ،آنها توالش کوردهانود مفروضوات جوهرگرایانوه نظریوه گرامشوی را
ساختارشکنی کنند .این دو در نظریه خود تالش میکنند از تأکید بر نقش طبقات اجتمواعی در
وقوع تغییرات اجتماعی و نقش اصلی اقتصاد در ساماندادن به اجتماع ،به عنوان آخرین عناصر
ذاتگرایی که در اندیشه گرامشی باقی مانده است ،عبور کنند.
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برای الکال و مو  ،هژمونی شکلی از اعمال گفتمانی است .عم هژمونیک معطوو بوه ایجواد
اجماع و «عقو سولیم» 2اسوت ،اموا ایون اعموال هژمونیوک همیشوگی نیسوتند و هموواره از سووی
گفتمانهای رقی

تهدید میشوند ،چراکه گفتموان هژمونیوک هویچگواه نمویتوانود هموه نیروهوای

اجتماعی را جذب کند و این امر این امکان را فوراهم مویسوازد کوه گفتموانهوای رقیو

موقعیوت

هژمونیک گفتمان حاکم را به چالش بکشند .الکال و موو از مفهووم «ازجاشودگی» 5بورای توضویح
لحظه به چوالش کشویدهشودن هژموونی گفتموان حواکم و ظهوور بحوران در آن اسوتفاده مویکننود.
«ازجاشدگی» ،به موقعیتی اشاره دارد که هژمونی گفتمان حاکم به دلی ناتوانی آن در هویتدهوی بوه
نیروهای اجتماعی و معنادارنمودن پدیدههای اجتماعی با چالش مواجه شده است« .ازجاشودگی» بوه
فروپاشی نظم حاکم اشاره دارد .موقعیت «ازجاشدگی» منجر به رشود خصوومت و تکثور در جامعوه
میگردد که نشانهای از زوال هژمونی گفتمان حاکم است .در چنین شرایطی ،امکان مفص بندیهوای
جدید و شک گیری هویتهای متفاوت فراهم میگردد .در این موقعیت است کوه عاملیوت سیاسوی
معنا مییابد .در واقع ،عاملیت و اثرگذاری سویهها در موقعیت «ازجاشدگی» امکانپذیر میگردد.
بنابراین ،در نظریه الکال و مو  ،موقعیوت «ازجاشودگی» ،دارای دو وجوه مخورب و مولود اسوت.
«ازجاشدگی» از یک طر هویتها و گفتمانها را تهدید میکند ولی از طور دیگور ،زمینوهای بورای
ساخت هویتها و گفتمانهوای جدیود اسوت .الکوال اسوتدالل مویکنود کوه اخوتالل در سواختارهای
رسوبکرده پیشین ،امکان ساخت هویتهای جدید و افزایش عاملیت و سویگی افراد را فراهم میآورد
( .)Laclau, 1990: 42-44از این رو ،اختالل در ساختارهای اجتماعی پیشین امکان فراینود هویوتیوابی
جدید و تصمیمگیری را برای کنشگران اجتماعی میگشواید ( .)Howarth, 1991: 124تأکیود الکوال و
مو بر «ازجاشدگی» و عاملیت سیاسی به موقتیبودن و عدم سلطه کام گفتمانها اشاره دارد.

 .2عوامل هژمونیکساز گفتمان
الکال و مو

در نظریه خود تالش میکننود سواخت هژمونیوک را بوه صوورت فراینود درا و

تحلی کنند .چنین برداشتی از هژمونی آنهوا را از گرفتارشودن در دام ارائوه تحلیلوی ایسوتا کوه
مستلزم این سادهانگاری است که گفتمان در برهه زمانی خواص هژمونیوک اسوت یوا نوه ،رهوا
1. Common sense
2. Dislocation
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میکند .برای این منظور آنها از دو مفهوم «اسوطوره» 2و «تصوویر اجتمواعی» 5بهوره مویگیرنود.
شرایط عدم قطعیت که محصول بیقراری و ازجاشدگی است ،امکان ظهور نظریهها یا به تعبیور
الکال اسطورههای اجتماعی و سیاسی را فراهم میآورد .اسطوره در پوی نفوی وضوع موجوود و
ترسیم آینده ایدهآل و مورد انتظار است تا از ایون طریوق پاسوخی مناسو

بورای بحورانهوا و

مشکالت موجود ارائه کند .از نظر الکال ،برای اینکه اسطوره عمومیت یابد ،میبایست خوود را
به گونهای بازنمایی کند که گویی توان پاسخگویی به تمام نیازها و مشکالت را دارد ،اما چوون
این وضعیت به لحاظ واقعی امکانپذیر نیست ،به ناچار باید از واقعیت فاصله گرفت و وجهوی
«استعاری» 3یافت تا امکان ارائه اسطورهای عام فراهم گردد (.)Laclau, 1990: 61-62
به تعبیر دیگر ،گفتمانی کوه در شورایط ازجاشودگی در حوال پیکوار بورای غلبوه بور سوایر
گفتمانها و کس

موقعیت هژمونیک است ،میبایست به عنوان تنها راه ح مشکالت ،خود را

نماینده ک خواستهها و تقاضاهای موجود جامعه معرفی کند .برای این کار خواستههای خاص
و جزئی در گفتمان باید جنبه نمادین و استعاری پیدا کنند و نمایانگر خواستههای عوام شووند.
بدین ترتی  ،شکا

میان واقعیت و اسطوره با وجه استعاری گفتمان ،پر مویشوود .اسوطورهای

که عمومیتیافته و با استعاریشدن و عامگرایی ،نماینودگی بخوشهوای مختلوف جامعوه را در
اختیار گرفته ،به تصور اجتماعی بدل شده است .در واقع ،اسطوره زموانی بوه تصوور اجتمواعی
بدل میشود که بتواند دیدگاههای کو جامعوه را مفصو بنودی کنود (.)Laclau, 1990: 64-65
انتقال از اسطوره به تصور اجتماعی ،لحظه هژمونیکشدن اسطوره یا گفتمان اسوت؛ چراکوه در
این وضعیت اسطوره یا گفتمان توانسته است با طرد اسطورههای رقی

خود را بهعنوان تنها راه

ح مشکالت موجود و مرمتکننده موقعیت ازجاشدگی معرفی کند.
گسترش ازجاشدگی و بحران در نظم اجتماعی و ناتوانی گفتمان مسلط در پاسخگوویی بوه ایون
بیقراری اجتماعی منجر به تضعیف موقعیت هژمونیک گفتمان مسلط میشود .این امر فرصوتی را در
اختیار گفتمانهای رقی

قرار میدهد تا با ارائه اسطورهای که ادعوای پایواندادن بوه بحوران حواکم و

ترمیم ازجاشدگی دارد ،سویههای اجتماعی را به صورتی جدید هویتدهی نموده و تفسیری جدیود
1. Myth
2. Social imaginary
3. Metaphoric
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از واقعیت اجتماعی ارائه نمایند .در این کشمکش و رقابت ،به تدریج ،گفتمانی که بتواند اسوطورهای
را که ارائه نموده ،وجهی استعاری و عام بخشد ،خواهد توانست نیروهای اجتماعی را حول گفتموان
خویش گرد آورد .چنین موفقیتی این گفتمان را قادر خواهود سواخت ذهنیوت اجتمواعی را تسوخیر
نموده و با بدلشدن به تصور اجتماعی ،منزلتی هژمونیک یابد.
بر پایه نظریه الکال و مو  ،چهار عام برای موفقیت گفتمان در کس

موقعیت هژمونیوک

ضوورورت دارد .ایوون چهووار عام و عبارتنوود از عووامالن سیاسووی ،دسترسووی ،اعتبووار و طوورد و
برجستهسازی.

 .2-1عامالن سیاسی
وضعیت از جاشدگی که نتیجه تزلزل گفتمان حاکم و ناتوانی آن در هویوتدهوی بوه عوامالن
اجتماعی است ،لحظه عاملیت و ظهور سویه های آفریننده است .در این وضوعیت اسوت کوه
افراد عاملیت یافته و با گزینش گفتمانی ویژه ،در بازسازی امور اجتمواعی دخالوت مویکننود
(حسینیزاده .)35 :2313 ،الکال و مو

تالش میکنند از طریوق مفهووم عاملیوت سیاسوی از

معمای ساختار و کارگزار فراتر روند .الکوال در توضویح ایون فوراروی از مشوک سواختار و
کارگزار مینویسد:
«ساختار به وضوح قادر نخواهد بود به من تعین بخشد ،نه بوه ایون خواطر کوه مون وجوود
مستق از ساختار هستم ،بلکه به این دلی که ساختار در ساختن من به عنووان ابوژه (موضووع)
عقیم و ناتوان است .همچنین  ...من محکوم به آزادی هستم ،نه به خاطر اینکه من هیچ هویوت
ساختاریای ندارم ،آن گونه که اگزیستانسیالیستها ادعا میکنند ،بلکوه بوه ایون دلیو کوه مون
هویت ساختاری عقیم خناتماما دارم» (.)Laclau, 1990: 124
ایون عاملیووت و سوویگی سیاسووی نقووش تعیوینکننوودهای در رقابووتهوای هژمونیووک میووان
گفتمانهای رقی

در وضعیت ازجاشدگی و غلبه یوک گفتموان بور دیگور گفتموانهوا در ایون

رقابت ،ایفا مینماید .بنوابراین در تحلیو گفتموان ،عوامالن سیاسوی نقوش تعیوینکننودهای در
دستیابی گفتمان به منزلت هژمونیک دارند .عام سیاسی ،کنشگر فردی یا اجتماعیای اسوت
که از وضعیت ازجاشدگی استفاده کرده و دسوت بوه کونش و عمو مویزنود و ایون اعموال و
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کنشهای او در تغییرات گفتمانی اثرگذار است .به نظر الکال و مو  ،ظهور و غلبه گفتموانهوا
متأثر از نقشآفرینی کنشگران سیاسی است که رهبری نزاع سیاسی را بور عهوده دارنود (بورای
توضیح بیشتر را :قجری و نظری .)76 :2335 ،بنابراین ،در شرایط ازجاشدگی و بحران ،نقش
رهبران و سیاستمداران برجسته میشود ،چراکه این رهبران و عامالن سیاسوی هسوتند کوه بوه
عنوان حامالن گفتمانها ،تالش میکنند بوا سوادهسوازی و عمومیوتبخشوی بوه اسوطورههوای
ارائهشده توسط گفتمانها ،به آنها وجهی استعاری و عام بخشند .ایون کونش سیاسوی رهبوران،
گفتمانها را قادر میسازد تمام خواستهها و نیازهوای اجتمواعی بوه وجوود آموده در وضوعیت
ازجاشدگی را نمایندگی کنند و از این طریق بوا بسویج توودههوا ،در رقابوتهوای گفتموانی بوه
موقعیت هژمونیوک دسوت یابنود .از ایون روسوت کوه نقوش رهبرانوی چوون موائو و لنوین در
هژمونیکشدن گفتمان کمونیستی در چین و روسیه حیاتی تلقی میشود.
البته ،الکال و مو

در ادامه اشاره مینمایند که اگرچه عامالن سیاسی در لحظه ازجاشدگی بوه

عنوان کارگزارانی مستق ظهور میکنند ،اما با عینیتیافتن گفتمان و تثبیت موقعیت هژمونیوک آن،
این سویههای خالق افول میکنند و در ساختارهای گفتمانی منح میشوند .این انسداد سویههوا
در ساختارهای گفتمانی تا ظهور مجدد لحظه ازجاشدگی گفتمان ادامه خواهد یافوت و سوویههوا
تنها بر لبههای متزلزل ساختارهای گفتمانی ظهور میکنند (.)Laclau, 1990: 61-62

 .2-2دسترسی

1

یکی از قابلیت هایی که امکان هژمونیک شودن را در اختیوار گفتموان قورار مویدهود ،قابلیوت
دسترسی آن است .ق ابلیت دسترسی به معنوای آن اسوت کوه گفتموان در شورایط آشوفتگی و
بینظمی ،بتواند خود را به عنوان ارمغانآور نظوم جدیود در دسوترب موردم قورار دهود .در
دسترب بودن گفتمان در شرایط بینظمی و از جاشدگی ،نقش مهموی در پوذیرش آن توسوط
مردم دارد؛ چراکه بخش های متعدد جامعه این گفتمان را میپذیرند نوه بوه خواطر محتووا یوا
ویژگی های ذاتی آن ،بلکه به این دلی که این گفتمان جایگزینی برای شرایط آشوفته موجوود
تلقی میشود .به بیان دیگر ،دلی غلبه گفتمان ،نه ویژگیهای ذاتی آن ،بلکوه صورفاً بوه ایون
1. Availability
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دلی است که گفتمان ،تنها ساخت در دسترب نسبتاً منسجم در دنیای آشفته دیگوران اسوت
(برای توضیح بیشتر را :قجری و نظری .)71 :2335 ،به نظر الکال ،قابلیت دسترسی به ایون
خاطر مهم است که در شرایط بی نظمی نیاز به نظم مهم است و محتوای ایون نظوم ،دغدغوه
ثانویه به شمار میرود (حسینیزاده .)37 :2313 ،از این رو ،در دسترب بودن یک گفتمان در
شرایط ازجاشدگی نقش مهمی در تبدی شدن آن به گفتمان غال

دارد.

در این شرایط ،افراد در پی گفتمانی هستند که بتوانند برای ایجاد نظم نوین بوه آن دل ببندنود.
در این مرحله ،آنچه اهمیت دارد ،نه قدرت منطقی و اسوتحکام گوزارههوای منطقوی کوه توانوایی
گفتمان در برقراری ارتباط و دم دست قرارگرفتن افراد است تا از ایون طریوق خوود را بوه تصوور
اجتماعی بدل نماید .در دسترب قرارگرفتن گفتمان نیازمند عوام سیاسی ،شبکه تولیود و توزیوع
گفتمان و منابع زبانی و غیر زبانی است (برای توضیح بیشوتر را :قجوری .)223-252 :2311 ،از
این رو ،در شرایط ازجاشدگی همه ،گفتمان هوا بوه یوک میوزان در دسوترب نیسوتند .نوابرابری در
قابلیت دسترسی ،احتمال پرکردن شکا

به وجود آموده ناشوی از وضوعیت ازجاشودگی را بورای

گفتمان در حال هژمونیکشدن فراهم میسازد.

 .2-3اعتبار

1

سومین عام از نظر الکال و مو که به هژمونیکشدن گفتمان منجر میشوود« ،اعتبوار» اسوت .قابلیوت
اعتبار به سازگاری اصول پیشنهادی گفتمان با اصول بنیادین جامعوه اشواره دارد .بوه ایون معنوا ،قابلیوت
اعتبار یعنی صورتبندی گفتمان باید منطبق بر خواستها ،ذهنیتها و آرزوهای اکثریت جامعه بووده و
از این نظر برای آنها قاب فهم و درا باشد .حتی در بحرانیترین شورایط نیوز هموواره اصوولی وجوود
دارد که برای اکثریت افراد جامعه ارزشمند هستند و گفتمانها نمویتواننود بوا آنهوا از در سوتیز درآینود.
برای مثال ،هر گفتمانی که در عرصه سیاست خارجی ایران مطرح شود ،اگر ارزشهایی چوون اسوتقالل
و عزت ملی را نادیده بگیرد ،اعتبار خود را از دست میدهد و از طر مردم طرد میشود.
البته ،در اینجا اشاره به این نکته مهم ضروری است که نباید فرض کرد قابلیوت اعتبوار ،معیواری
بیرون از کشمکشهای گفتمانی است؛ بلکه خود جزئی از رقابتهای گفتمانی برای هژمونیوکشودن
1. Credibility
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عم میکند ،به این معنا که گفتمانهایی که از قابلیت دسترسی بیشتری برخوردار هستند ،به ذهنیوت
اجتماعی در رابطه با معیارهای اعتبار نیز شک میدهند .برای نمونه ،اگرچه عزت ملی معیوار مهموی
در اعتباریابی گفتمان در حوزه سیاست خارجی است ،اموا گفتموانی کوه قابلیوت دسترسوی بیشوتری
دارد ،ممکن است در رقابت با سایر گفتمانها معنایی از عزت را ارائه کند که در نوزد افکوار عموومی
مقبولیت بیشتری یابد و از این طریق ،اعتبار سایر گفتمانهای رقی

 .2-9طرد و برجستهسازی

را با چالش مواجه کند.

1

یکی دیگر از عواملی که در هژمونیکشدن گفتمان مؤثر است ،مفهوم «طورد و برجسوتهسوازی»
است .گفتمانها در منازعات سیاسی از فرآیندهای دوگانه طرد و برجستهسازی بهره میبرنود و
از طریق بهکارگیری این دو شیوه سعی در هژمونیکشدن و تثبیت سلطه خود دارند .گفتمانهوا
به واسطه فرایندهای برجستهسازی سعی میکنند نقاط قووت خوود را برجسوته کورده و بوا بوه
حاشیه راندن کاستیهایشان ،خالءها و ضعفهایشان را بپوشانند؛ همچنین در فرایندی وارونوه
نقاط قوت و برتری رقبا را به حاشیه برانند و نقاط ضوعف آنهوا را برجسوته سوازند .بنوابراین،
سازوکارهای طرد و برجستهسازی ،شیوهای برای تقویت خود و به حاشیه راندن دیگری اسوت.
برجستهسازی و حاشیهرانی شیوهای برای حفظ خود و استمرار قدرت اسوت (سولطانی:2314 ،
 .)255گفتمانها با بهرهگیری از همین دو شیوه است کوه بوا معنوادهی خواص بوه نشوانههوا و
اجماعسازی ،میتوانند مدلول خاصی را به دال مرکزی بچسبانند و آن را هژمونیوک کننود و بوا
طرد و شالودهشکنی دال مرکزی گفتمان رقی

تالش دارند هژمونیاش را بشکنند.

طرد و برجستهسازی ،سازوکاری پرکاربرد در منازعات گفتمانی اسوت؛ چراکوه گفتموانهوا
برای آنکه قوام یابند و بتوانند به سویههوای اجتمواعی هویوت بدهنود ،نیازمنود غیریوتسوازی
هستند .گفتمانها از طریق غیریتسازی و ایجاد دوگانه «ما» و «آنها» ذهنیت سویههوا را شوک
میدهند .طرد و برجستهسازی مکانیسمی است که بهوسیله آن «ما» برجسوته شوده و «آنهوا» بوه
حاشیه رانده میشود .در واقع ،هویتهای گفتمانی بهواسطه غیریتسازی و غیریوتهوا نیوز بوا
استفاده از مکانیسم طرد و برجستهسازی شک میگیرند (سلطانی .)255 :2314 ،برای بیان یک
1. Exclusion and foregrounding
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نمونه از بهرهگیری گفتمان از سازوکار طرد و برجستهسازی برای هژمونیکشدن ،مثال زیر قاب
توجه است :گفتمان انقالب اسالمی در رقابت با گفتموان پهلویسوم ،دال مرکوزی شواه در ایون
گفتمان را که نماد عظمت و شکوه ملی ایران بود ،با عناصری چون خودفروختوه ،دیونسوتیز و
بیکفایت به حاشیه راند و دال مرکزی گفتموان خوود را بوا برجسوتهکوردن نقواط قووتی چوون
استکبارستیزی ،حمایت از مستضعفان و دینداری ،هژمونیک ساخت.

ب .روش کاربست نظریه الکال و موف
جهت تحقق اهدا

این مقاله ،نظریه گفتمان الکال و مو

متناس

با موضوع و به اقتضای آن،

به کار بسته می شود .بر اساب چنین مالحظهای و همان طوور کوه در قسومتهوای پیشوین در
رابطه با دو بخش نظریه الکال و مو  ،یعنی «نظریه معنا» و «نظریه اجتماعی» آنهوا گفتوه شود،
نظریه آنها در رابطه با معنا ،برای توصیف نظام معنایی حاکم بر «گفتمان اعتدال در نظم گفتمان
هستهای» به کار خواهد رفت .از نظریه اجتماعی این دو نیز برای تبیین رقابوتهوای هژمونیوک
میان گفتمان اعتدال و گفتمانهای رقیبش به خصوص گفتمان ستیزش و چرایی هژمونیکشدن
این گفتمان در موضوع هستهای ،بهره گرفته خواهد شد.
با استفاده از نظریه الکال و مو

در رابطه با معنوا ،سوعی خواهود شود گونوهشناسویای از

گفتمانهای ناظر به موضوع هستهای در یک دهه اخیر ارائوه شوود توا از ایون طریوق عناصور و
دقایق گفتمانهای برجسته و عمده در رابطه با موضوع هستهای که ذهنیت بخش گسوتردهای از
مردم را شک دادهاند ،مورد شناسایی قرار گیرد.
بهکارگیری نظریه تحلی گفتمان الکال و مو این امکان را به ما میدهود توا رقابوت گفتموانهوای
هستهای مختلف برای هژمونیکشودن در عرصوه سیاسوت خوارجی ایوران را روایوت کنویم .موضووع
هستهای یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات سیاست خارجی ایران طوی چنود سوال گذشوته بووده و
ابعاد مختلف سیاست داخلی و روابط خارجی کشور را تحت تأثیر قرار داده اسوت .بور هموین اسواب،
سرنوشت فعالیتهای هستهای از چنان اهمیتی برخوردار اسوت کوه شواهد شوک گیوری منواظره هوا و
دیدگاههای مختلف در رابطه با آن بودهایم .در واقع ،این دیدگاهها و مناظره ها ناشی از زمینههوای ذهنوی
و برداشتهای متفاوت از معنا و اهمیت فعالیتهای هسوتهای اسوت .ایون عوامو بینواذهنی و معنوایی
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باعه شده برنامه هستهای به صورتهای گوناگون و بعضاً متضاد معنادار شود .این برداشوتهوا در هور
دو ساحت سیاست و جامعه قاب مشاهده است ،به این معنا که این تفاوت دیدگاهها نوه تنهوا بوه سوطح
نخبگان و جریانهای سیاسی محدود نشده ،بلکه در سطح عمومی جامعه نیوز تضواد معناهوا در جریوان
است .این تفاسیر مختلف از موضوع هستهای ،در قامت گفتمانهای رقی در حال کشومکش و رقابوت
برای مسلطکردن نظام معنایی خود ،در رابطه با موضوع هستهای ،در سطح اجتماع هستند.
از این رو ،یکی از عمدهترین مباحه ،تبیین این رقابتهای گفتمانی برای کسو
هژمونیک اسوت .در واقوع ،مطوابق نظریوه اجتمواعی الکوال و موو
گفتمانهای رقی

موقعیوت

در تحلیو گفتموان ،ایون

تالش دارند «اسطورههای» خود را به «تصور اجتماعی» در رابطه با موضووع

هستهای بدل نمایند و از این طریق منزلتی هژمونیک یابند .برای تبیین چرایوی هژمونیوکشودن
گفتمان اعتدال در موضوع هستهای از چهار مفهوم «عوامالن سیاسوی»« ،دسترسوی»« ،اعتبوار» و
«طرد و برجستهسازی» در نزد الکال و مو

استفاده میشود.

مدل چگونگی هژمونیکشدن گفتمان هستهای

گفتمان تکوینیافته

عامالن سیاسی

دسترسی

اعتبار

هژمونیکشدن گفتمان

طرد و برجستهسازی
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برخورداری گفتمان از این چهار قابلیت و ویژگی ،در مقایسه با سایر گفتمانهای رقی  ،آن
را به منزلتی هژمونیک در معنابخشی به موضوع هستهای و عمومیتبخشی به دال مرکزی خوود
در سطح اجتماعی نائ خواهد ساخت .همچنین ،موقعیت هژمونیک گفتمان مسلط در صوورت
تضعیف این چهار قابلیت متزلزل خواهد شد و سلطه گفتمانیاش از سوی گفتمانهوای رقیو
به مخاطره میافتد.

ج .گفتمان هستهای دولت یازدهم
نظریه گفتمان به عنوان نظریهای که چگونگی معنادارشدن پدیدههوا را موورد توجوه قورار مویدهود،
میتواند برای واکاوی معنای برنامه هستهای ایران مورد استفاده قرار گیرد .هد نظریه گفتموان فهوم
امر اجتماعی است به مثابه برساختی اجتماعی .ایده کلی نظریه گفتموان ایون اسوت کوه پدیودههوای
اجتماعی هرگز تام و تمام نیستند .معانی هیچگاه نمیتوانند برای همیشه تثبیت شووند و ایون امور راه
را برای کشمکشهای همیشگی اجتماعی بر سر تعاریف پدیدهها باز مویگوذارد کوه خوود توأثیرات
اجتماعی به همراه دارد .وظیفه تحلی گر گفتمان نشاندادن این کشمکشهوا بور سور تثبیوت معنوا در
تمامی سطوح امر اجتماعی است .در نظریه گفتمان ،زبان به صورت هستیشناختی مهوم اسوت؛ تنهوا
از طریق ساخت زبانی است که پدیدهها ،سویهها ،ابژهها ،دولتها و ساختارهای مادی معنا و هوویتی
خاص مییابند .زبان در نظریه گفتمان به مانند پوزیتیویسم ،تنها ابزاری برای انتقال معنا نیسوت بلکوه
عرصهای از کنش اجتماعی و سیاسی قلمداد میشود ( .)Hansen, 2006: 16در این معنوا ،زبوان تنهوا
بازنماییکننده معنا نیست بلکه تولیدکننده آن است؛ در اینجا زبان هم سیستم نمادین و هم شوکلی از
قدرت اجتماعی است (.)Yongtao, 2010: 88
گفتمان در حوزه سیاست خارجی به نظام و ساختار معنایی حواکم بور سیاسوت خوارجی کوه
شیوه خاصی در کنش و رفتار را ممکن میسوازد ،تعبیور مویشوود (دهقوانی فیروزآبوادی:2313 ،
 .)217با چنین بینشی ،نظریه گفتمان در تحلی سیاست خارجی درصدد است نشان دهود چگونوه
پدیدههای مختلف در سیاست خارجی معنادار میشوند و این معانی( ،بر)سواخته شوده و تکامو
مییابند .در این چارچوب ،عناصر و واقعیتهای سیاسوت خوارجی کشوورها چوون منوافع ملوی،
تهدیدات ،هویت ملی و امنیت ملی ،واقعیتهایی عینی و پیشسواخته نیسوتند ،بلکوه بوه صوورت
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اجتماعی و در شبکهای معنایی قوام مییابند که زبان و سازههای گفتمانی نقش تعیوینکننودهای در
فرآیند معنایابی آنها ایفا میکنند ( .)Wæver, 2002: 5توجوه بوه زبوان در نظریوه گفتموان روشوی
پرسود برای تحلی تصورها و باورهای اجتماعی است که راهنماییکننده و محدودکننوده کواربران
انفرادی زبان (مانند تصمیمگیرندگان سیاست خارجی) است (.)Larsen, 1997: 21
بر این اساب ،گفتمانها پدیدههای مختلف را بر اساب نظام معنایی خود معنادار مویکننود.
برنامه هستهای نیز از منظر گفتمان های مختلوف معنوا و مفهووم خاصوی خواهود یافوت و ایون
گفتمانها تالش میکنند از طریق مفص بندی دالهای سیال حول دال مرکزی خود ،در رقابوت
با سایر گفتمانها ،نظام معنایی خود را در رابطه با فعالیوتهوای هسوتهای تثبیوت نماینود و بوه
موقعیتی هژمونیک دستیابند.
پیش از تبیین عناصر و دقایق گفتمان هستهای ،دولوت یوازدهم الزم اسوت ابتودا بوه صوورت
مختصر به زمینه گفتمانی که این دولت در آن ظهور کرد اشاره شود .بحران هستهای ایران و غرب
در اواخر دولت سید محمد خاتمی شک گرفوت .گفتموان اصوالحات کوه دموکراسویخوواهی و
توسعه سیاسی را در سیاست داخلی و تنشزدایی و تعام را در سیاست خارجی به عنوان مبنوای
کنش خود تعریف نموده بود ،در صدد ح و فص بحران هستهای برآمد .بور اسواب ایون زمینوه
گفتمانی ،دولت اصالحات تالش نمود کنشها و واکنشهوای خوود در سوطح بوینالمللوی را بوه
عنوان دولتی مسئولیتپذیر و پاسخگو تعریف نماید .دریافت منطق نحوه رویارویی دولت خواتمی
با موضوع هستهای که از خرداد  2315به مهمترین مسئله سیاست خارجی دولت اصالحات بودل
شد نیز از طریق فهم گفتمان حاکم بر سیاست خارجی این دولت امکانپذیر است.
دولت خاتمی تالش نمود با تکیه بر رویکرد غال

در سیاست خارجیش یعنی تنشزدایوی

و تعام  ،بحران هستهای را در درون گفتمان اصالحطلبوی معنوادار نمایود .چرایوی کونشهوای
گفتاری و رفتاری چون تعلیق غنیسازی ،امکان امضای پروتک الحاقی و اجرای آن ،همکواری
کام با آیانس و آغاز مذاکرات با سه کشور اروپایی توسط دولت خاتمی در همین چوارچوب
قاب فهم خواهد بود .در واقع ،دولت اصالحات که همه همّ خوود را بور عوادیسوازی روابوط
خارجی و تنشزدایی قرار داده بود ،مای نبود موضوع هسوتهای موانعی در ایون مسویر باشود و
تالش میکرد از طریق حاشیهایکردن آن به سرعت و با کمترین هزینه از این مسئله عبور کند؛

 199ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  63بهار 93

اما گفتمان هستهای دولت اصالحات به شدت از سوی گفتمان رقی ِ اصولگرایی موورد انتقواد
قرار میگرفت .اصولگرایان بر خال

اصالحطلبان که در سیاست داخلوی بور توسوعه سیاسوی

تأکید داشتند ،بر پیشرفت و توسعه اقتصادی پافشواری مویکردنود و در سیاسوت خوارجی نیوز
عدالتطلبی و استکبارستیزی مبنای کنش گفتمان اصولگرایی به شمار میرفت.
بر این اساب ،پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال  2314منجر به
چرخش گفتمانی در موضوع هستهای گردیود .بور خوال

گفتموان اصوالحطلبوی کوه بوه دنبوال

حاشیهایکردن مسئله هستهای بود ،گفتمان اصولگرایی در صدد برجستهسازی آن بر آمد؛ چراکوه
آن را نقطه ضعفی در گفتمان رقی

قلمداد میکرد .همچنین ،فعالیتهوای هسوتهای مویتوانسوت

برای اصولگرایان نمادی از پیشرفت و توسعه اقتصادی در داخ و عدالتطلبی و استکبارسوتیزی
در سیاست خارجی باشد .بنابراین در رقابت با گفتمان اصالحطلبی ،پرونوده هسوتهای برجسوتگی
خاصی در گفتمان اصولگرایی یافت ،چراکه این گفتمان با تمرکز بر فعالیتهای هستهای به دنبال
هژمونیککردن گفتموان خوود در حووزه سیاسوت خوارجی بوود .ایون برجسوتگی بوه خووبی در
سخنرانیهای انتخاباتی محمود احمدینژاد و همچنین ،موضوعگیوریهوا و سیاسوتهوای وی در
دوره ریاست جمهوریش قاب مشواهده اسوت .پویگیوری گفتموان تقابو بازدارنوده در موضووع
هستهای توسط دولت اصولگرای محمود احمدینژاد تقاب ایران و غرب بر سر موضوع هستهای
را تشدید نمود .افزایش تنش بر سر موضوع هستهای میان ایران و غرب منجر به اعمال فشوارهای
سیاسی و اقتصادی از سوی غرب بر ایوران شود .افوزایش تحوریمهوای بوینالمللوی و مشوکالت
اقتصادی ناشی از آن موج

شد گفتمانهای رقی

اصولگرایی انتخابات ریاست جمهوری سوال

 2335را فرصت مناسبی برای به حاشیه راندن گفتمان هستهای اصولگرایان قلمداد کنند.
بنابراین ،انتخابات ریاست جمهوری خردادمواه  2335بوه جودالی گفتموانی بور سور موضووع
هستهای بدل گردید .حسن روحانی و سعید جلیلی به عنوان حامالن اصلی دو گفتمان رقیو

بور

سر موضوع هستهای در شعارها و مناظرات انتخاباتی ضمن برجسوتهسوازی دال مرکوزی گفتموان
هستهای خود در پی شالودهشکنی از دال مرکزی گفتمان رقی

و به حاشیه راندن آن بودنود .ایون

کشمکش گفتمانی بر سر موضوع هسوتهای در انتخابوات ریاسوت جمهووری بوا هژمونیوکشودن
گفتمان روحانی خاتمه یافت .البته ،گفتمان به حاشیه رفته اصولگرایی در موضوع هستهای در پوی
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بازسازی عناصر گفتمانی خویش برای متزلزلنمودن معنوای کوانونی حواکم بور گفتموان هسوتهای
دولت یازدهم است که موقتاً توانسته معنای مورد نظر خود از برنامه هستهای را در سوطح جامعوه
تثبیت نماید .گفتمان اعتدال در چنین زمینه گفتمانی تکوین یافته و هژمونیک گردید.

 .1دال مرکزی گفتمان اعتدال هستهای
افزایش تنش میان ایران و غرب بر سر موضوع هستهای باعه شود موضووع فعالیوتهوای هسوتهای
کشور مسائ مختلف سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور را تحت توأثیر قورار دهود ،بوه ویوژه
پیوندخوردن تحریمهای بینالمللی و مشوکالت اقتصوادی بوا موضووع هسوتهای ،آن را بوه یکوی از
محورهای اصلی رقابتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری بودل نموود .در ایون بوین ،سوعید
جلیلی و حسن روحانی به عنوان حامالن دو گفتمان اصلی رقی

بر سور موضووع هسوتهای ،در پوی

هژمونیکنمودن گفتمان خود بودند .سعید جلیلی که مسئول پرونده هستهای در دولت احمودینوژاد
بود ،به عنوان حام گفتمان مسلط ،در پی تداوم گفتمان حاکم بر موضووع هسوتهای در دوره دولوت
دهم بود .جلیلی که با گفتمان ستیزش با دال مرکزی تقاب بازدارنده در موضووع هسوتهای پوا میودان
انتخابات ریاست جمهوری گذاشته بود ،تالش داشت با برجستهسازی دال مرکوزی تقابو بازدارنوده
زمینه به حاشیه راندن گفتمان رقی

را از طریق «سازشکار» معرفیکردن آن ،فراهم آورد.

در مقاب  ،حسن روحانی که خود را حام گفتمان اعتدال میدانست ،در پی آن بوود توا بور پایوه
دال مرکزی آن ،یعنی تعادل و توازن ،به صورتبنودی گفتموان هسوتهای خوود پرداختوه و آن را بوه
منزلت هژمونیک برساند .از این رو ،وی تالش کرد و توانست با برقراری تعادل و توازن بین «تقابو
بازدارنده» به عنوان دال مرکزی گفتمان سوتیزش و «تسولیم بازنوده» بوه عنووان دال مرکوزی گفتموان
سازش تعام سازنده را به عنوان دال مرکزی گفتمان هستهای اعتدال تعیین و هژمون سازد.
دولت روحانی با وعده چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیویها و زنودگی موردم وارد انتخابوات
شد و متناس

با همین شعار سیاست خود در موضوع هستهای را تعدی سیاست هستهای کشوور

و کاهش هزینههای ناشی از آن معرفی نموود .روحوانی راه پیشورفت کشوور و کسو

جایگواه و

منزلت ایران در معادالت بین المللی را نه در تقاب که در تعام سازنده با جهان جستجو مینمود.
روحانی بر خال

اصولگرایان که موضوع هستهای را به موضوعی محوری و هویتی بدل نمووده
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بودند ،در پی به حاشیه راندن این موضوع و ح وفص منصفانه و مسالمتآمیز آن با غورب بوود.
روحانی بر پایه شعار اعتدال ،گفتمان سیاست خارجی خود را آرمانگرایوی توومم بوا واقوعگرایوی
معرفی نمود که راهی میانه و بین سازش و ستیزش با غرب به رهبری آمریکا بر سور موضووعاتی
چون موضوع هستهای است .جدال و رقابت دو گفتمان ستیزش و اعتودال در انتخابوات ریاسوت
جمهوری به پیروزی حسن روحانی به عنوان حام گفتمان اعتودال منجور شود .پیوروزی حسون
روحانی با شعار اعتدال در خردادماه  ،2335به معنای هژمونی گفتمان اعتدال در موضوع هسوتهای
بود .برای شناخت عناصر و دقایق این گفتمان میبایست در البهالی سخنرانیهای رئیس جمهوور
روحانی به دنبال نظام معنایی و گفتمان هستهای دولت یازدهم باشیم.

 .2اپیزودهای معنایی گفتمان اعتدال هستهای
برای تبیین نظام معنایی حاکم بر گفتمان اعتدال در عرصه هستهای ،ابتدا اپیزودهای معنوای
محوری را در البهالی سخنرانیهای رئیس جمهور روحانی مورد اشواره قورار مویدهویم توا در
مرحله بعد چگونگی مفص بندی دالهای آن حول دال مرکزی تعام سازنده را تبیین نماییم.
یک .یکی از مفاهیم کانونی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که منجر به پیروزی جریان حوامی
آن شد ،اعتدالگرایی در حوزههای مختلف ،به ویژه سیاسوت خوارجی بوود .روحوانی در خصووص
تبیین دیدگاه اعتدالی خود میگوید« :ضروری میدانم در زمینه سیاست خوارجی و مسوئله هسوتهای
نکاتی را به عرض ملت ایران برسانم .سیاست دولوت در زمینوه مسوائ خوارجی ،سیاسوت اعتودال
است؛ یعنی نه تسلیم ،نه سازش ،نه انفعال ،نه تقاب » (سخنرانی.)2335/22/55 ،
دو .مفهوم تعام سازنده معنایی کلیدی دیگر در نظام معنایی حاکم بر گفتار رئویسجمهوور در
موضوع هستهای است .از نظر روحانی «هیچگاه پیروزی در سایه انزوا بوه دسوت نمویآیود .در
سایه تعام به دست میآید؛ البته که تعامو بایود سوازنده باشود ،موؤثر باشود ،توومم باشود بوا
دیپلماسی و نرمش قهرمانانه ،البته که باید تعام در کنار حاکمیت ملوی باشود ،اسوتقالل باشود،
اجرای خواست مردم باشد» (سخنرانی .)2335/3/25 ،در گفتار رئیسجمهور حو مشوکالت و
مسائ ایران در محیط بین المللی از طریق تعام سازنده با جهان امکانپوذیر اسوت« :آنچوه در
این کشور می فهمم این است که تقاب با دنیا نمی تواند راه موفقی باشد .راه ،تعامو سوازنده بوا
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دنیاست .تا می گوییم تعام سوازنده ،موی گوینود عجو  ،موی خواهیود بوا دنیوا بسوازید .نخیور
می خواهیم خنجر بکشیم .خوب بله با دنیا می خواهیم حر

بزنیم و صوحبت کنویم .بوا منطوق

صحبت کنیم .مسائ را میخواهیم ح کنیم» (سخنرانی.)2333/5/24 ،
سه .ظالمانهبودن تحریمها و ضرورت برطر کردن آنها از جمله گزارههای معنایی است که در
گفتار رئیسجمهور قاب اشواره اسوت .از نظور روحوانی« ،اِعموال فشوار و وضوع تحوریمهوای
غیرعادالنه به عنوان جلوه دیگری از خشونت ،ذاتاً ضد صلح و ضد بشری است که بور خوال
تبلیغات تحریم گران ،دولت ها و دولتمردان سیاسی را هد

قرار نمی دهد ،بلکه بویش از هموه،

مردمان عادی را قربانی دعواهای سیاسی خود می کند .نتیجه تحریم ها ،به رغم هر گونه لفواظی
و بازی با وایهها ،همان آتشافروزی و جنگطلبی و نابودی انسانهاست .این آتش فقوط دامون
قربانیان تحریم را نمیگیرد ،بلکه به اقتصاد و زندگی مردم جوامع تحریمکننوده نیوز لطموه وارد
میکند» (سخنرانی .)2335/22/53 ،بنابراین ،تحریم ظلمی به ملت ایران است کوه دولوت بایود
تمام تالش خود را برای برچیدن آن انجام دهد.
چهار .جمع میان آرمانگرایی و واقعگرایوی ،یکوی دیگور از گوزارههوای معنوایی محووری در کوالم
رئیسجمهور است .روحانی در سخنرانیهای خود تأکید دارد که «دولوت آرموان و واقعیوت را کنوار
هم میبیند و بین آنها توازن برقرار خواهد کرد» (سخنرانی« .)2335/22/55 ،امروز هم سیاست موردم
ایران و سیاست دولت ایران که نشأتگرفته از اراده ملی است ،بر  5پایه اسوتوار اسوت .در سیاسوت
خارجی ،یک پایه ظلمستیزی ،تجاوزستیزی ،استقامت و ایستادگی ،استقالل و پایه دیگر ،تعام موؤثر
و سازنده با جهان است .هر دو مؤلفه ،دو مؤلفه سیاسوت واحود هسوتند» (سوخنرانی.)2335/3/25 ،
روحانی با طرح جمع واقعگرایی و آرمانگرایی در گفتمان هستهای خود آن را بوه عنووان پادگفتموان
سازش و ستیزش در موضوع هستهای معرفی مینماید.
پنج .حمایت رهبر انقالب از رویکرد دولت در موضوع هستهای ،دیگر معنای کانونی است کوه
روحانی در درون نظام گفتمانی خود بر آن تأکید دارد« .دیپلماسوی دولوت متکوی بوه خواسوت
مردم و متکی به تدبیر و رهنمودهای مقام معظم رهبری اسوت ،از ابتودای امور راهنموایی هوای
ایشان ،رهنمودهای ایشان ،مسیر را مشخص کرده ،در ادامه راه هوم هموواره از راهنمواییهوای
ایشان و رهنمودهای ایشان استفاده خواهیم کرد» (سخنرانی.)2335/3/25 ،
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شش .رعایت خطوط قرمز هستهای و دفاع از دستاوردهای هسوتهای نیوز در گفتوار اعتودالی رئویس
جمهور حضور دارد« :من با صراحت اعالم می کنم که حرکت ملت ایوران بوه سومت قلوه پیشورفت
دانش و فناوری و از جمله فناوری صلحآمیز هستهای دائمی خواهد بود» (سخنرانی.)2335/22/55 ،
هفت .نخبهگرایی و ضرورت همراهی نخبگان با سیاستهای هسوتهای دولوت ،وجهوی برجسوته در
گفتار هستهای روحانی دارد .این موضوع را در سخنرانی روحانی در جموع رؤسوای دانشوگاههوا بوه
وضوح میتوان مشاهده نمود« :چرا دانشگاه خاموش اسوت چورا اسوتادان خاموشوند موا شوهامت
سقراطوار را میخواهیم .از چه میترسید چرا یک کار بزرگ بینالمللوی انجوام مویشوود .اسوتادان
دانشگاه خصوصی برای رییس جمهوری نامه می نویسند .چرا نمی آیند حر بزنند و صحبت کننود
الاق این توافق ینو اولین گشایش برای دانشگاه و برای پول دانشجوها بود .فقط یوک عوده معودود
که از جای معدود تغذیه می شوند ،آنها باید حر بزنند آنها هم البته حر بزنند اشکال ندارد ،نقود
کنند اشکال ندارد ،چرا یک عده کم سواد بیایند حر بزنند استادان دانشمند ما بزرگان دانشوگاه موا
چرا حر نمیزنند و نمیآیند در میدان » (سخنرانی.)2335/22/22 ،
هشت .غیریتسازی در گفتار هستهای رئیسجمهور حوول کسوانی کوه از حو مسوالمتآمیوز
موضوع هستهای و برطر شدن تحریمهوا ناراضوی هسوتند ،شوک مویگیورد .روحوانی بورای
شالودهشکنی و طرد گفتمان رقی

که تقاب  ،دال مرکزی آن است ،توالش دارد در گفتوار خوود

دلی این امر را در منفعت برخی از تحریمها نشان دهد« :در همین کشور عدهای بوه نوام اینکوه
باید در برابر قدرتها و ابرقدرتها مبارزه کنیم و بایستیم ،جی

مردم را زدند و اموال مردم را

غارت کردند» (سخنرانی.)2333/5/53 ،
نه .پرهیز از شعارزدگی ،دیگر معنای محوری در گفتار هستهای رئیسجمهور اسوت .بوه تعبیور
روحانی ،دولت او پایانی بر شعارزدگی در موضوع هستهای است ،اما همیشه بایود هشویار بوود
که «نگذاریم عدهای دومرتبه با شعر و شعار راه بزرگی کوه ملوت موا در خورداد سوال گذشوته
برگزید و انتخاب کرد را منحر

کنند» (سخنرانی.)2333/5/53 ،

با توجه به اپیزودهای معنایی بیانشده ،میتووان گفتوار هسوتهای حسون روحوانی را دارای نظوام
معنایی دانست که ارجاع به گفتمانی متفاوت در موضوع هستهای دارد .این گفتمان که آن را گفتموان
اعتدال هستهای نامیدیم ،دالهای متفاوتی را حول دال مرکزی تعامو سوازنده در موضووع هسوتهای
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مفص بندی نموده است .فهم صورتبندی گفتمانی عناصر و دقایق گفتمان اعتدال هسوتهای ،امکوان
تبیین چرایی رفتارها و کنشهای متفاوت دولت روحانی در موضوع هستهای را فراهم میآورد.
با توجه به معانی کانونی که در گفتار هستهای روحانی مورد اشاره قورار گرفوت ،مویتووان
نظام معنایی حاکم بر گفتمان اعتدال هستهای را با توجه به عناصر و دقایق زیر تبیین نمود:
* دال مرکزی تعامل سازنده :تعام سازنده ،دال مرکزی گفتمان اعتدال در موضووع هسوتهای
به شمار میرود که سایر دالها و نشوانههوای معنوایی ایون گفتموان حوول آن شوک گرفتوه و
مفص بندی میشوند .با توجه به این دال مرکزی ،مهمترین رویکرد حسون روحوانی در زمینوه
هستهای ح وفص مسالمتآمیز آن از طریق تعام و همکاری با جهان است .در واقوع ،تعامو
سازنده را میتوان بر مبنای مفاهیمی چون همزیستی مسالمتآمیز ،تونشزدایوی ،اعتمادسوازی،
احترام متقاب  ،منافع متقاب و تفاهم تعریف نمود (دهقانی فیروزآبادی.)27 :2335 ،
* آرمانگرایی واقعبین :گفتمان اعتدالی روحانی در موضوع هستهای منجر به توجه هومزموان آن
به واقعگرایی و آرمانگرایی در موضوع هستهای شده است .از ایون رو ،دولوت یوازدهم در زمینوه
موضوع هستهای تالش دارد میان آرمانهایی چون حفظ غرور و عزت ملی و واقعیتهوایی ماننود
ضرورت تنشزدایی و کاهش فشارهای بینالمللی ،تعادل و توازن برقرار نماید.
* خردگرایی و عقالنیت :در گفتمان اعتدال تعام سازنده با جهان بور سور موضووع هسوتهای
نیازمند خردگرایی و محاسبه هزینه -فایده در موضوع هستهای است .در واقع ،گفتموان اعتودال
بر محور خردگرایی (به جای شوعارزدگی و هیجوانزدگوی) بوه دنبوال بیشوینهسوازی فوایود و
کمینهسازی هزینهها بر اساب بازی برد -برد و تالش بورای یوافتن راه حو اصوولی و متووازن
برای خروج از بنبست هستهای با غرب است.
* نخبهگرایی :گفتمان اعتدال با نفی تودهگرایی در عرصه سیاست خوارجی ،موضووع هسوتهای را
مهمترین مسئله امنیت ملوی کشوور مویدانود کوه بایود آن را از آفوت سیاسوتهوای احساسوی و
تودهگرایانه مصون داشت .از همین روست که روحانی با تمرکز بر نخبگان و فراخوانودن آنهوا بوه
حمایت از سیاست هستهای دولت ،بوه دنبوال تضوعیف گفتموان رقیو

و خردمندانوه نشواندادن

گفتمان خود در موضوع هستهای است .در واقع ،بر خال حامالن گفتمان سوتیزش کوه موضووع
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هستهای را در سطح عموم مردم طرح می کنند ،روحانی با رویکرد نخبهگرایانه خود در پی انتقوال
بحه هستهای از سطح افکار عمومی به موضوعی در سطح نخبگان است.
* نفی افراطگری :در گفتمان اعتدال ،افراطگری و تندروی در موضووع هسوتهای راه تودبیر و
تعام سازنده با جهان را مسدود میکند .از این رو ،گفتمان اعتدال خود را نافی افراط و تفوریط
در موضوع هستهای میداند.
* توازن بین حق و تکلیف :دولت یازدهم با گفتمان اعتدال خود در تعام سازنده با جهان بر
سر موضوع هستهای ،در پی توازنبخشی به حقوق و تکالیف ایران در موضوع هستهای اسوت.
در گفتمان اعتدال ،ایران ضمن تأکید بر حقوق هستهای خویش ،انجام تکالیف و مسئولیتهای
خود را نیز در قبال جامعه بینالمللی به رسمیت مویشناسود .همچنوین ،ایوران بور اسواب ایون
رویکرد متوازن خود از غرب انتظار دارد ضمن تأکید بر مسئولیتهای ایوران ،حقووق مسولم و
قانونی ایران در موضوع هستهای را به رسمیت بشناسد.
* حمایت مردم :در گفتار هستهای حسن روحانی تأکید بر حمایت مردم از گفتمان اعتدالی در
موضوع هستهای ،به وضوح قابو مشواهده اسوت .گفتموان اعتودال بورای نشواندادن موقعیوت
هژمونیک خود و عمومیتیافتن آن در سطح اجتماع ،بر بیان حمایت مردم از خود تأکید دارد.
* تنشزدایی با قدرتهای بزرگ :در گفتمان اعتدال ،فهم مناسبات قدرت در نظام بوینالملو بورای
ح موضوع هستهای حیاتی است .از این رو ،ح مسالمتآمیز پرونده هستهای در گرو تونشزدایوی
با قدرتهای بزرگ است .در این بین آمریکا نقش برجستهای دارد .تونشزدایوی بوا آمریکوا بور سور
موضوع هستهای در گفتمان اعتدال محوری است و این مسوئله را در ایون تعبیور روحوانی مویتووان
بهوضوح دید؛ «آمریکاییها کدخدای ده هستند ،با کدخدا بستن راحوتتور اسوت» .گفتگووی تلفنوی
روحانی با اوباما و مذاکرات مستقیم و دوجانبه با آمریکا در همین فضای گفتمانی قاب فهم است.
* مانعتراشی مخالفان :گفتمان اعتدال با غیریتسازی تالش دارد پادگفتموانهوای خوود را بوه
حاشیه رانده و هژمونی گفتمانی خود را تثبیت کنود .ایون غیریوتسوازی حوول کسوانی شوک
میگیرد که با مانعتراشی ،به دنبال بوه شکسوت کشواندن موذاکرات هسوتهای هسوتند .در ایون
سازوکار گفتمانی ،مخالفان گفتمان اعتدال افرادی معرفی میشوند که به دنبال افزایش هزینههوا
و فشارها ،تقاب با جهان و سودبردن از تحریمها هستند.
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* رفع تحریمها :تأکید بر رفع تحریمها نقطه کانونی دیگری در گفتمان اعتدال اسوت .گفتموان
اعتدال با برجستهکردن نقش تحریمها در مشکالت اقتصادی و منتس کوردن آن بوه رفتارهوای
گفتمان پیشین از یک سو و تالش خود برای رفع تحریمها و کواهش فشوارهای اقتصوادی بور
مردم از طریق تعام سازنده از سوی دیگر ،تالش دارد مشروعیت و اعتبوار اجتمواعی گفتموان
خود در موضوع هستهای را افزایش دهد.
* حمایت رهبر انقالب :یکی از مهمترین دالهای گفتموان اعتودال در موضووع هسوتهای حمایوت
رهبر انقالب از گفتمان هستهای دولت است .روحانی در گفتار هستهای خود بوا تأکیود بور حمایوت
رهبر انقالب از رویکرد هستهای دولت و برجستهکردن تعبیر «نرمش قهرمانانوه» از جانو

ایشوان در

پی مشروعیتبخشی به گفتمان اعتدال در موضع هستهای است .روحانی با تأکید بر حمایت رهبوری
تالش دارد با مشروعیتبخشی و اجماعسازی در داخ کشور ،گفتمان رقی
نظام معنایی حاکم بر گفتمان اعتدال هستهای

را منفع کند.
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 .3هژمونیکشدن گفتمان اعتدال هستهای
چنانچه گفته شد ،ازجاشدگی ناشی از فضای انتخابات در سطح اجتماعی ،نظم گفتموان هسوتهای را بوه
عرصه کشمکش دو گفتمان رقی ستیزش و اعتدال بدل نموود .گفتموان اعتودال بوا اسوتفاده از هموین
فرصت ازجاشدگی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ،گفتمان خود را به منزلت هژمونیوک رسواند
و نظام معنایی مد نظر خود را در سطح اجتماعی حاکم نمود .گفتمان اعتدال از طریق اسطورهسوازی در
پی نفی وضع موجود و ترسیم آینده ایدهآل و مورد انتظار بود تا از ایون طریوق پاسوخی مناسو بورای
بحرانها و مشکالت موجود ارائه کنود .از هموین رو ،گفتموان اعتودال بورای اینکوه بتوانود بوه منزلوت
هژمونیک در زمینه هستهای دست یابد ،میبایست اسطوره هستهای خود را عمومیوت مویبخشوید و آن
را بهگونهای بازنمایی میکرد که گویی توان پاسخگویی بوه تموام نیازهوا و مشوکالت را دارد .در طوول
رقابتهای انتخاباتی و پس از آن گفتمان اعتدال با بخشیدن وجهی استعاری و عوام بوه دالهوای خوود،
توانست نیروهای اجتماعی را حول گف تمان خوویش گورد آورد .چنوین مووفقیتی ایون گفتموان را قوادر
ساخت ذهنیت اجتماعی را تسخیر نموده و با بدلشدن به تصور اجتماعی ،منزلتی هژمونیک یابد.
چرا گفتمان اعتدال در میان گفتمانهای رقی

در موضوع هستهای توانست هژمونیک شوود بوا

مبنا قراردادن نظریه گفتمان الکال و مو  ،گفتمان اعتدال به دلی داشتن توان بهکارگیری «رویوههوای
طرد و برجستهسازی»« ،ایفای نقوش عوامالن سیاسوی»« ،اعتبوار» ،و «در دسوترب بوودن» ،در زمینوه
موضوع هستهای هژمونیک شد .گفتمان اعتدال پوس از آنکوه تکووین یافوت ،توسوط چهوار عنصور
بیانشده که بیانگر مبارزه سیاسی برای معنادهی و هویتبخشی هستند ،توانسته اسوطوره خوود را بوه
تصور اجتماعی بدل نماید و هژمونیک شوود .در اداموه ،چگوونگی بوهکوارگیری ایون چهوار عنصور
هژمونیکساز توسط گفتمان اعتدال برای هژمونیکشدنش را مورد بحه و بررسی قرار میدهیم.

 .3-1عامالن سیاسی
عام سیاسی کنشگر فردی یا اجتماعی است که در موقعیوت ازجاشودگی دسوت بوه کونش و
عم میزند و کنشها و اعمال او در تغییرات گفتموانی تأثیرگوذار اسوت .در هژمونیوکشودن
گفتمان اعتدال در موضوع هستهای نیز عامالن سیاسی دارای نقش مهم و اثرگذاری بودنود کوه
مهمترین آنها عبارتند از:
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 .2حسـن روحــانی :بووه عنوووان برجسووتهتورین عامو سیاسووی ایون گفتمووان ،در فراینوود طوورد و
برجستهسازی و در دسترب قراردادن این گفتمان و کس

اعتبار برای آن نقش مهمی ایفوا نموود.

حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی و به ویژه در مناظرههای تلویزیونی گفتار سیاسی در موضوع
هستهای را پی گرفت کوه در آن دال هوای گفتموان اعتودال افوق معنوایی را تصوویر مویکورد کوه
نویددهنده ح مشکالت ناشی از جدال ایران و غورب بور سور موضووع هسوتهای بوود .عبوارت
معرو

روحانی در این رابطه که «سانتریفیوی باید بچرخد اما زنودگی موردم و اقتصواد هوم بایود

بچرخد» ،گفتاری در زمینه هستهای را شک داد که با اقبال اجتماعی روبهرو شد.
 .5شخصیتهای سیاسی :یکی دیگر از مهمترین عامالن سیاسی که منجر به هژمونیکشدن گفتموان
اعتدال شدند ،شخصیتهای سیاسی بودند که با حمایت خود از گفتموان اعتودال و حسون روحوانی
بووه عنوووان مهوومتوورین حامو ایوون گفتمووان ،زمینووه هژمونیووکشوودن آن را فووراهم نمودنوود .در بووین
شخصیتهای سیاسی علی اکبر هاشمی رفسنجانی نقش برجسوتهتوری در عمومیوتیوافتن گفتموان
اعتدال ایفا کرده است .عملکرد علی اکبر والیتی در مناظرههای انتخاباتی که آشکارا بوه نقود گفتموان
هستهای دولت دهم ،به عنوان پادگفتمان اعتدال هستهای پرداخت ،نیز حائز اهمیت بسیار است.
 .3جریانهای سیاسی :از مؤثرترین عوام سیاسی دیگر این گفتمان میتوان به جریانهوای سیاسوی
اشاره کرد .اجماع نسبی و حمایت جریانهای اصالحطل

و همراهوی برخوی از جریوان وابسوته بوه

اصولگرایان سنتی و میانهرو از گفتمان اعتدال ،نقش تعیینکنندهای در هژمونیکشدن گفتمان اعتودال
در موضوع هستهای دارد .این گروهها و جریانهای سیاسی با ابزارهای زبانی چوون صودور اعالمیوه،
سخنرانی ،توزیع متون گفتاری و نوشتاری و روزناموههوا ،نقوش مهموی در ،در دسوترب قورار دادن
گفتمان هستهای اعتدال ،طرد گفتمانهای رقیو  ،بوه ویوژه گفتموان ایسوتادگی ،برجسوتهسوازی دال
مرکزی گفتمان اعتدال و سپس کس

اعتبار برای آن بازی کردند.

بووه دالیلووی چووون شخصوویت حسوون روحووانی و قوودرت سووخنوری او ،حمایووت معنوووی
شخصیتهای مرجع سیاسی و اجماع در میان جریانهای سیاسی حامی گفتمان اعتدال ،انسجام
در بین عامالن سیاسی این گفتمان نسبت به گفتمانهای دیگور از جملوه گفتموان سوتیزش کوه
دچار انشعاب و رقابتهای درونی میان اصولگرایان شده بود ،بسویار بواالتر بوود و ایون خوود
عام مهمی در برتری این گفتمان بر گفتمانهای رقیبش شد.
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 .3-2طرد و برجستهسازی
گفتمانها بهواسطه فرایندهای برجستهسازی سعی می کنند نقاط قوت خود را برجسته کرده و
با به حاشیه راندن کاستیهایشان ،خالءها و ضعفهایشان را بپوشانند؛ همچنین در فراینودی
وارونه ،نقاط قوت و برتری رقبا را به حاشیه برانند و نقاط ضوعف آنهوا را برجسوته سوازند.
بنابراین ،مکانیسمهای طرد و برجستهسازی ،شیوه ای برای تقویت خود و بوه حاشویه رانودن
دیگری است .گفتمانها با بهره گیری از همین دو شیوه است که با معنادهی خاص به نشانهها
و اجماعسازی ،می توانند مدلول خاصی را به دال مرکزی بچسبانند و آن را هژمونیک کنند و
با طرد و شالوده شکنی دال مرکزی گفتمان رقی

تالش دارند هژمونیاش را بشکنند .گفتمان

اعتدال ،با استفاده از ابزار زبانی طرد و برجسته سازی ماننود تبلیغوات و رسوانههوا سوعی در
برجسته سازی خود و طرد سایر گفتمانها باألخص گفتمان مسلط داشت .اهم ایون شویوههوا
عبارتاند از:
 .2برجستهسازی :در متون و گفتارهای متعدد ،گفتمان اعتدال تالش نمود دال مرکزی خوود را
برجسته نماید و آن را عمومیت بخشد .برای این منظور ،این گفتمان بر موضووعات رتووریکی
زیر متمرکز گردید:
 خارجکردن کشور از انزوای بینالمللی از طریوق تعامو سوازنده یکوی از عموده محورهوایگفتاری برای برجستهسازی دال مرکزی تعام سازنده در گفتمان اعتدال است.
 رفع تحریمهای بینالمللی و بهبود زندگی و معیشت مردم از طریق شکستن ساختار تحریمهابه واسطه تعام سازنده و مؤثر با جهان از دیگر استراتژیهای گفتواری گفتموان اعتودال بورای
برجستهسازی خود است.
 برجستهسازی گفتمان هستهای خود از طریق تأکید بر ح مسئله هسوتهای از راه همکواری ومذاکره با غرب به جای پیگیری سیاستهای هزینهساز و ماجراجویانه.
 توازنبخشی میان حق و تکلیف در موضوع هستهای و حفاظت از دسوتاوردهای هسوتهای ازطریق اعتمادسازی و تعام سازنده با جهان در استراتژی برجستهسازی گفتمان اعتدال جایگواه
ویژهای دارد.
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 پیگیری موضع گفتاری تنشزدایی با قدرتهای بزرگ ،بوه ویوژه ایواالتمتحوده در موضووعهستهای ،به عنوان منطقیترین راه برای ح کمهزینه موضوع هستهای.
 تأکید بر حمایت رهبر انقالب از رویکرد هستهای دولت و برجستهسازی «نورمش قهرمانانوه»به عنوان چراغ سبزی بر تعام سازنده با جهان بر سر موضوع هستهای.
 .5طرد و شالوده شکنی :در کنار استراتژی برجستهسازی ،گفتمان اعتدال برای مشروعیتزدایی
و به حاشیه راندن گفتمان اصلی رقیو

خوود یعنوی گفتموان سوتیزش ،توالش دارد بوا طورد و

شالودهشکنی دالهای این گفتمان موقعیت هژمونیک خود را تثبیت نماید .مهمترین اسوتراتژی-
های زبانی طرد در گفتمان اعتدال عبارتاند از:
 ماجراجویی و درشتگویی در موضوع هستهای که نتیجوهای جوز تحمیو هزینوه بوه کشوورندارد ،از جمله نکاتی است که برای طرد گفتمان رقی

بر آن تأکید میشود.

 برجستهسازی درا ناقص از واقعیتهای جهان و بیتووجهی بوه الزاموات کونش در عرصوهبینالمللی توسط گفتمان رقی

برای ناکارآمد نشاندادن آن در نزد افکار عمومی.

 تأکید بر منزویکردن کشور در جهان از طریق بیاعتنایی به خوردورزی و عقالنیوت بور سورموضوع هستهای ،برای شالودهشکنی از دال مرکزی گفتمان ستیزش ،در گفتار حوامالن گفتموان
اعتدال مشهود است.
 برجستهکردن این نکته که فشارهای بینالمللی و تحریمهای همهجانبه و مشکالت اقتصوادیناشی از آن ،نتیجه عملکرد گفتمان رقی

در موضوع هستهای است.

 شعارزدگی و توهم در مواجهه با موضوع هستهای بوه جوای تکیوه بور عقالنیوت و تودبیر درگفتمان رقی

از جمله استراتژیهای طرد در گفتمان اعتدال به شمار میرود.

 تأکید بر سودبردن برخی افراد از تحریم ها بوه بهانوه ایسوتادگی و مقاوموت بور سور موضووعهستهای در مقاب آمریکا ،برای به انزواکشاندن گفتمان رقی

در سطح اجتماعی به کوار گرفتوه

شده است.
همان طور که در باال به اهم استراتژیهای طرد و برجستهسازی گفتمان اعتدال اشاره شود،
این گفتمان با برجستهسازی نقاط قوت خود و پررنگنمودن نقاط ضعف گفتمان رقی  ،تالش
نموده است به موقعیتی هژمونیک دست یابد و آن را تثبیت نماید.
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 .3-3دسترسی
یکی از قابلیتهایی که امکان هژمونیکشدن را در اختیار گفتمان قرار میدهد ،قابلیت دسترسی
آن است .در دسترب بودن ،عبوارت اسوت از وجوود گفتموان در عرصوه اجتمواعی و قابلیوت
دسترسی مردم به آن .در دسترب قرارگرفتن گفتمان نیازمنود عوامو سیاسوی ،شوبکه تولیود و
توزیع گفتمان و منابع زبانی است .البته ،در شرایط ازجاشدگی ،همه گفتمانها به یک میوزان در
دسترب نیستند .نابرابری در قابلیت دسترسی ،احتمال پرکردن شکا

به وجوود آموده ناشوی از

وضعیت ازجاشدگی را برای گفتمان در حال هژمونیکشدن فراهم میسازد.
گفتمان اعتدال از طریق سخنرانیها و مناظرات انتخاباتی حسن روحوانی بوهعنووان حامو
اصلی این گفتمان و سایر عوام سیاسی این گفتمان شام جریانهای سیاسی ،شخصویتهوای
مرجع سیاسی ،روشنفکران و دانشجویان در دسترب جامعه قرار گرفت .گفتمان اعتودال بورای
در دسترب قراردادن خود از شبکههوا ،امکانوات ،ابزارهوا ،تجهیوزات و قابلیوتهوای متعودد و
ویژهای سود جست که این عناصر کمتر در اختیار گفتمانهای سیاسی رقی

قرار داشت .شبکه

گسترده مطبوعاتی و رسانهای ،همراهی و حمایت جموع زیوادی از هنرمنودان از ایون گفتموان،
حضور فعال در فضای عمومی دانشگاهها و استفاده گسوترده از فضوای مجوازی و شوبکههوای
اجتماعی از جمله شبکهها و ابزارهای بودند که گفتمان اعتدال برای در دسترب قراردادن خوود
از آنها بهره گرفت .عالوه بر شبکهها و ابزارها ،قال های در دسترب قرارگرفتن گفتمان هم در
میزان در دسترب بودن آن مؤثر است .غال

گفتمانهای رقیو

از جملوه گفتموان سوتیزش از

قال های نوشتاری و شیوههای مرسوم تبلیغات استفاده میکردند ،اما گفتمان اعتدال عوالوه بور
این قال ها ،از طریق قال های متنوعتری چون نمادسازی (کلید) ،برگزیدن رنگ و اسوتفاده از
شبکههای اجتماعی ،خود را در دسترب موردم قورار داد .در مجمووع ،در دسوترب قرارگورفتن
گفتمان اعتدال با توجه به عوام سیاسی ،امکانات و قال های آن بیش از سایر گفتمانهاسوت.
عالوه بر این ،پیروزی این گفتمان در انتخابات ریاست جمهوری نیز مویتوانود شواهدی بورای
بیشتر در دسترب بودن آن باشد.

گفتمان هستهای دولت یازدهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 119

 .3-9اعتبار
شرط مهم دیگر دستیابی گفتمان اعتدال به منزلت هژمونیک ،کس

اعتبار است .قابلیت اعتبار ،یعنوی

صورتبندی گفتمان باید منطبق بر خواستها ،ذهنیتها و آرزوهای اکثریت جامعوه بووده و از ایون
نظر برای آنها قاب فهم و درا باشد .گفتمان اعتدال در قیاب بوا سوایر گفتموانهوا در اثور مبوارزات
سیاسی ،توانست خود را از طریق تالش عامالن سیاسی در دسترب قرار دهود و بوه واسوطه فراینود
طرد و برجستهسازی توانست اسطوره خود به تصور اجتماعی بدل نماید و اعتبار کس
گفتمان اعتدال برای کس

کند.

اعتبار در نزد مردم خود را با خواستهها ،آرزوها و ذهنیوتهوای

آنها در خصوص موضوع هستهای منطبق نمود .از همین رو ،گفتمان اعتودال دالهوای خوود را
مبتنی بر خواست مردم در رابطه با حفظ دستاوردهای هستهای و کاهش مشکالت و فشوارهای
اقتصادی و بینالمللی منطبق نمود .این انطباق را میتوان در سخنرانیهوا و موضوعگیوریهوای
حسن روحانی مشاهده نمود .تأکید روحانی بر چرخش همزمان چرخ سوانتریفیویها و زنودگی
مردم ،تعام با جهان ،رفع تحوریمهوا ،رعایوت خطووط قرموز در موضووع هسوتهای و نورمش
قهرمانانه در موضوع هستهای ،دارای هماهنگی و تطابق بیشتری نسبت به سوایر گفتموانهوا ،بوا
خواست و ذهنیت اکثر مردم دارد .از این رو ،گفتمان اعتدال به دلی انطباق با خواست اکثریوت
مردم ،عالوه بر در دسترب بودن دارای اعتبار نیز میباشد.
بر این اساب ،گفتمان اعتدال در موضوع هستهای به دلیو برخوورداری از عوامو سیاسوی
بیشتر ،فعالتر و منسجمتر ،بهکارگیری فرایندهای طرد و برجستهسازی ،میزان دسترسوی بواال و
اعتبار بیشتر نسبت به سایر گفتمانهای رقی  ،توانست هژمونیک شود.

نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد با فراهمآوردن چارچوبی نظری بر اساب نظریه گفتمان الکال و موو ،
گفتمان هستهای دولت یازدهم و کشمکشهوا و رقابوتهوای هژمونیوک میوان ایون گفتموان و
گفتمانهای رقی

تبیین گردد .بدین منظور ،در بخش نخست ،چوارچوب نظوری پوژوهش بور

مبنای نظریه گفتمان الکال و مو  ،ارائه گردید .در بخش دوم نیز ابتدا گفتمان هسوتهای دولوت
یازدهم و نظام معنایی حاکم بر آن در قال

گفتمان اعتدال با دال مرکزی تعام سازنده تبیین و
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سپس ،چگونگی هژمونیکشدن آن در کشمکش با سایر گفتمانهای رقی

در فضوای سیاسوت

خارجی ایران مورد بررسی قرار گرفت.
گفتمان اعتدال در موضوع هستهای با بهرهگیری از قابلیوتهوای چهارگانوه نظریوه الکوال و
مو

توانست در نظم گفتمانی مربوط به موضوع هستهای هژمونیک گردد .در واقع ،در مقایسه

با گفتمانهای رقی  ،گفتمان اعتدال از قابلیت و توانمندی بیشتری در زمینوه عوامالن سیاسوی،
فراینوود طوورد و برجسووتهسووازی ،دسترسووی و اعتبووار برخوووردار بووود و همووین اموور منجوور بووه
هژمونیکشدن این گفتمان گردید .همان طور که الکال و مو

در بحه از هژمونی گفتموانهوا

اشاره میکنند ،هژمونی هر گفتمان هموواره موقوت و غیردائموی اسوت و گفتموانهوای رقیو
همواره در تالش هستند هژمونی گفتموان مسولط را بوه چوالش بکشوند .از هموین رو ،اگرچوه
گفتمان اعتدال توانسته با برخورداری از قابلیتهای هژمونیک ،دال مرکزی تعام سازنده را بوه
موقعیتی هژمونیک برساند ،اما این هژمونی دائمی نخواهد بود و گفتمانهای رقیو

در عرصوه

اجتماعی تالش میکنند هژمونی گفتمان اعتدال در موضوع هستهای را به چوالش کشویده و در
لحظه ازجاشدگی ،زمینه هژمونیکشدن خود را فراهم آورند .بنابراین ،ما همچنان شاهد جودال
گفتمانها و نظامهای معنایی رقی

بر سر موضوع هسوتهای خوواهیم بوود و هژموونی گفتموان

اعتدال موقت و منوط به تداوم قابلیتهای هژمونیکساز آن است.
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