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 چکيده
كند سير تحول در معنا و مفهوم توسعه پس از انقالب اسالمي ايران را  مقالۀ حاضر تالش مي

عنوان روش  در اين مقاله، از نظريۀ گفتمان الكال و موفه و از تحليل گفتمان، به بررسي نمايد.

تحقيق، استفاده شد. اين پژوهش جريان كشمکش بر سر تثبيت معناي توسعه را تحليل نموده 

دهد كه هر گفتمان توسعه از  هاي توسعه پس از انقالب، نشان مي است. تحليل گفتمان 

ها نشان  شناور حول يک دال مركزي تشکيل شده است. يافته هاي بندي يکسري دال مفصل

دهند كه نظام معنايي توسعه در گفتمان سازندگي براساس دال مركزي رشد اقتصادي، در  مي

همين ترتيب، در گفتمان عدالت، حول دال مركزي عدالت  گفتمان اصالحات بر محور آزادي و به

تثبيت معناي توسعه، از منظر خود، از ابزارهايي  براين، هر گفتمان براي گيرد. عالوه شکل مي

كند. نتيجه اينکه،  ارزي، واسازي و... استفاده مي راني، منطق هم سازي و حاشيه  همچون برجسته

هاي توسعه بعد از انقالب اسالمي هريک سعي كردند يک فضاي متفاوت از وضعيت  گفتمان

ده توسط ساير رقيبان شکل دهند؛ بنابراين ش موجود و يک معناي متمايز از ساير معاني ترويج

گاه تثبيت نشد و اين امر، راه را براي  معنا و مفهوم توسعه پس از انقالب اسالمي هيچ

 گذارد.  هاي هميشگي بر سر معنا و مفهوم توسعه باز مي كشمکش

 بندي، دال و مدلول : توسعه، گفتمان، تحليل گفتماني، مفصلواژگان کليدی

                                                           
  nozari56@yahoo.com  پست الکترونيکي نويسنده رابط: . 1

 شناختیمطالعات جامعه
ـپژوهشي()علمي



19(1:)78-57.

 1010-2809  شاپا

 ISCدر  نمايه



 

 

 

 

 

 57-78(: 1) 19شناختی مطالعات جامعه   58 

 

 

 مقدمه
هاي گوناگوني دارد.  هاي مختلف مدلول ر تحليل گفتمان، دال توسعه در بستر گفتماناز منظ

داراي   عبارتي، هيچ رابطۀ ماهوي و ذاتي بين دال و مدلول توسعه وجود ندارد. هر گفتمان به

گفتمان مستمراً مشمول و موضوع عدم ثبات و »اي است.  شده زباني متمايز و غير تثبيت  هويت

متن است و  يا ماهوي است. كماكان متن توسعه نه يک فرامتن كه يک ميان صيرورت شکلي

شمول  مدار، جهان محور، حقيقت هاي توسعه، ملفوف و پيچيده در ايدئولوژي كالم كماكان آموزه

 (.1٥2: 1٣٧9)تاجيک، « گرا هستند و تقليل

اي گفتماني است. ه رسد فهم و تحليل توسعه مستلزم تأمل در هويت نظر مي بر اين اساس، به

بايد هويت هر گفتماني كه داعيۀ توسعه  به بياني ديگر، درباب تحول معني و مفهوم توسعه، مي

هاي شناور هر گفتمان دربارۀ  بندي و دال مركزي و دال دارد، مورد بررسي قرار گيرد تا مفصل

اهيمي از دهد، در هر گفتمان، چه مف توسعه و پيشرفت مشخص شود. تحليل گفتمان نشان مي

شود. از منظر تحليل گفتمان،  توسعه معتبر و جدي و چه مفاهيمي نامعتبر و غيرجدي قلمداد مي

طوركه  همان»گونه كه زبانِ تنها و واحد وجود ندارد، توسعۀ تنها و واحد هم وجود ندارد.  همان

و تجمع  كليت زباني يا شموليت زباني نداريم، بلکه آنچه وجود دارد، عبارت است از تالقي

بازاري و  هاي عاميانۀ محلي، اصطالحات و عبارات روزمره و كوچه ها، لهجه ها، گويش لهجه

مثابه يک كليت و تماميت  تواند به گونه نيز يک متن توسعه نمي هاي ويژه، همان زبان

مثابه يک نظام بسته و سترون عمل كند. آنچه  كننده و خودبسنده وجود داشته باشد و به خودايجاد

ها و دقايق گوناگون ساير  در يک متن توسعه وجود دارد، عبارت است از تالقي و تجمع هويت

 (.16٣: 1٣٧9)تاجيک، « متون توسعه

، با حضور هاشمي رفسنجاني در رأس دولت و آغاز طرح تعديل اقتصادي، 60در اواخر دهۀ 

هاي  ، دولت فعاليتتوسعه مترادف با رشد اقتصادي و توليد درنظر گرفته شد. از همين منظر

عنوان فعاليتي كمّي درنظر گرفته شد كه با  ها انجام داد و توسعه به  زيادي در عرصۀ زيرساخت

طلبي، معنا و  گيري گفتمان اصالح شود. با حضور دولت خاتمي و شکل رشد اقتصادي محقق مي

مردم و... تعبير معناي آزادي، جامعۀ مدني، مشاركت  مفهوم توسعه تغيير پيدا كرد و توسعه به

گونه وانمود شد كه تا آزادي سياسي و آزادي بيان در جامعه رواج پيدا  شد. در اين دوره، اين

گونه توسعۀ اقتصادي محقق نخواهد شد؛ بنابراين آزادي هم هدف توسعه و هم ابزار  نکند، هيچ
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اوت معنا شد. نحوي متف نژاد، توسعه به توسعه است. پس از اين دوره و با حضور دولت احمدي

كردن  شدن از مردم و قرباني معناي عدالت تعبير شد و مشکل اصلي كشور در دور توسعه به

سالۀ بعد از انقالب اسالمي، درخصوص توسعه جلب توجه  عدالت معنا كرد. آنچه، در دورۀ سي

هاي مختلف درون حاكميت نظام جمهوري اسالمي درباب معنا و مفهوم  كند، رقابت گفتمان مي

الذكر هركدام در نزاع با ديگري سعي دارند توسعه و درنتيجه،  هاي فوق توسعه است. گفتمان

هاي متفاوتي براي عمل اجتماعي ارائه كنند.  مشي اي ديگر تعريف كنند و خط گونه واقعيت را به

جهت تأثيرات اجتماعي، پراهميت  هاي فعال در عرصۀ توسعه، به نحوۀ حضور و مواجهۀ گفتمان

 بل بررسي است.و قا

با چنين نگرشي، اين مقاله، با استفاده از تئوري گفتمان الكال و موفه، سعي در واسازي 

دارد. بر اين مبنا،  80و  ٧0هاي توسعه پس از انقالب اسالمي ايران و مشخصاً دهۀ  گفتمان

فهمي از هاي پس از انقالب اسالمي ايران در پي چه  شوند كه گفتمان گونه مطرح مي سؤاالت اين

ها چگونه  اند؟ گفتمان اي هر گفتمان كدام توسعه به مخاطب هستند؟ دال مركزي و شناور توسعه

مثابه امور جدي و اموري را به مثابه امور حاشيه بازنمايي  اند تا وجوهي از توسعه را به در تالش

 كنند. 

عنوان  ده است. بههاي متعددي با استفاده از رويکرد تحليل گفتمان نوشته ش تاكنون پژوهش

اثر سامان مقدم را تحليل  پارتيگيري از گفتمان الكال و موفه، فيلم  ( با بهره1٣86مثال، سلطاني )

بررسي نهمين »( تحت عنوان 1٣8٧توان به مقالۀ تاجيک و روزخوش ) كرده است. همچنين مي

ا تحقيقي درباب اشاره كرد؛ ام« دورۀ انتخابات رياست جمهوري ايران از منظر تحليل گفتمان

معنا و مفهوم توسعه از منظر تحليل گفتمان تاكنون انجام نشده است. با اين وصف، مقاله 

تواند حوزۀ پژوهشي جديدي فراروي  درصدد گشايش باب ورود به اين زمينه است كه مي

 پژوهشگران تحليل گفتمان قرار دهد.

 چارچوب نظری
سوي  هژموني و استراتژي سوسياليستي: به الكال و موفه نظريۀ گفتمان خود را در كتاب

 مطرح كردند:  دموكراسي راديکال
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اي كه هويت اين  گونه در اينجا، ما هر عملي كه به برقراري رابطه بين عناصر منجر شود، به»

شده كه نتيجۀ  ناميم. كليت ساختاردهي مي 1بندي عناصر درنتيجۀ اين عمل تعديل شود، مفصل

 (.10٥: 198٥)الكال و موفه، « نام دارد بندي است، گفتمان مفصل

هاي سياسي و اجتماعي  شناختي سوسور و دريدا با نظريه هاي نشانه واسطۀ درآميختن نظريه به

گرامشي، آلتوسر و فوكو و نظريۀ روان شناختي الكان پيرامون هويت فرد، الكال و موفه 

اي است. به  العاده ن و قابليت تبييني فوقاي دست يابند كه داراي ابعاد گوناگو اند به نظريه توانسته

توان توصيف و تبيين  كمک اين نظريه، تقريباً هر پديدۀ سياسي و اجتماعي و فرهنگي را مي

هاي اجتماعي داراي خصلت گفتماني  (. ازنظر الكال و موفه، تمامي پديده1٣86نمود )سلطاني، 

هاي اجتماعي  ها و پديده ست كه بقيۀ نظامتري ا هستند. گفتمان، ازنظر الكال و موفه، نظام بزرگ

دهي جامعه، به شيوۀ خاص  هاي مختلف بر سر سازمان گفتمان»دهد. بدين ترتيب  را شکل مي

 : (. 1٣86)سلطاني، « خيزند خود، با هم به رقابت و مبارزه برمي

در  2نيست. پذير تشريح كامل مباني و مفاهيم نظريۀ گفتمان الكال و موفه، در اين مقاله، امکان

اختصار بيان  است مفاهيم مهم اين نظريه كه ارتباط بيشتري با اين مقاله دارد، به اينجا، تالش شده 

 گردد.

 دال و مدلول 
ها، اشخاص و مفاهيم، عبارات و  دال»اين دو مفهوم، در نظريۀ الكال و موفه، نقش كليدي دارند. 

هاي خاص، بر معناي خاصي داللت  فتماننمادهاي انتزاعي يا حقيقي هستند كه در چارچوب گ

 شود.  نمايد، مدلول ناميده مي كنند. معنا و مصداقي كه يک دال بر آن داللت مي مي

ها حول محور آن،  شود كه ساير دال : به شخص يا نماد يا مفهومي اطالق ميدال مرکزی

داشته شود، خيمه مثابه عمود خيمه است كه اگر بر شوند. دال مركزي به بندي مي جمع و مفصل

 ريزد.  فرو مي

هاي متعددي دارد و  ديگر، مدلول عبارت دالي است كه مدلول آن شناور است. بهدال شناور: 

كنند. هر گفتمان  هاي سياسي براي انتساب مدلول مورد نظر خود به آن، با هم رقابت مي گروه

                                                           
1. Articulation 

( و كسرايي 1٣8٣(؛ تاجيک )2002(؛ يورگنسن و فيليپس )1٣8٤. براي آشنايي بيشتر با اين نظريه، نک: سلطاني ) 2

(1٣88.) 
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سازد و  ايي را برجسته ميبرمبناي ساختار نظام معنايي خود، مدلول سازگار با اين نظام معن

 (.1٣88)كسرايي، « راند هاي ديگر را به حاشيه مي مدلول

 بندی  مفصل
ها  اي كه هويت آن گونه اي ميان عناصر گوناگون ايجاد كند، به هر كنشي است كه رابطه معناي به

ان بندي است كه گفتم (. بر مبنا و محور مفصل1٤0: 1٣٧9در اثر اين كنش تغيير كند )هوارث، 

اي از اشيا و افراد و... هستند كه پيرامون  بندي مجموعه گفتمان صورت»گيرد. درواقع،  شکل مي

دست  اي از ديگري به يک نقطۀ كانوني، تثبيت شده و هويت خويش را دربرابر مجموعه

 (.61: 1٣8٣زاده،  )حسيني« آورند مي

  1ارزی و تفاوت زنجيرۀ هم
ها  شوند. اين دال ارزي تركيب مي ا يکديگر از زنجيرۀ همهاي اصلي ب بندي، دال در عمل مفصل

ارزي با ساير  معنايند، تا اينکه ازطريق زنجيرۀ هم خود بي خودي محتوايند؛ يعني به هاي بي نشانه

هاي منفي ديگري قرار  شوند و درمقابل هويت كنند، تركيب مي ها از معنا پر مي هايي كه آن نشانه

ها  ارزي، تفاوت ها باشند. گفتمان، ازطريق زنجيرۀ هم كنندۀ آن سد تهديدر نظر مي گيرند كه به مي

هاي متفاوت و معناهاي  ارزي، عناصر، خصلت بخشد. در هم پوشاند و نظم و انسجام مي را مي

زاده،  شوند )حسيني كند، فعال مي دهند و در معنايي كه گفتمان ايجاد مي رقيب را از دست مي

1٣8٣ :192.) 

  2زع(ضديت )تنا
نشده است. ضديت به هويت شکل  الكال و موفه، هويت همواره گفتماني و درنتيجه، تثبيت ازنظر

هاي مختلف براي  گفتمان»گيرد.  دهد. طبعاً هر هويت در واكنش و تقابل با ديگري شکل مي مي

ها وقتي  خيزند. گفتمان دهي جامعه به شيوۀ خاص خودشان، با هم به كشمکش برمي سازمان

دهند و  رسند كه امکان تصور جايگزين براي خود را غيرممکن جلوه مي نظر مي يافته به يتعين

كه  (. ازآنجايي1٣8٧)تاجيک، « رسد نظر مي درنتيجه، فضاي حاكم بر رفتار ما بسيار طبيعي به

                                                           
1. Chain equirdence and difference 
2. Antagonism 
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پذير است، فهم نظريۀ الكال و  يابي يک گفتمان صرفاً در تعارض با گفتمان ديگر امکان هويت

 دون مفهوم ضديت غيرممکن است.موفه ب

 راني سازی و حاشيه برجسته
اين دو مفهوم، به »راني ارتباط تنگاتنگي دارد.  سازي و حاشيه مفهوم غيريت با مفاهيم برجسته

هاي مورد نظر  سازي دال شوند. برجسته اشکال مختلف، در عرصۀ تنازعات گفتماني ظاهر مي

سازي نقاط قوت خود و نقاط  گفتمان رقيب و برجستههاي  راني نظام معاني دال خود و حاشيه

اي براي حفظ و  راني، شيوه سازي و حاشيه ضعف رقيب، از آن جمله است. درواقع، برجسته

 (.1٣88)كسرايي، « استمرار قدرت و تداوم هژموني يک گفتمان است

  1گونگي حوزۀ گفتمان
داشته  هاي گوناگوني عاني يا مدلولنزد الكال و موفه، هر نشانه يا دال يا عنصر ممکن است م

الكال و »راند.  ها را برجسته و بقيه را به حاشيه مي باشد و هر گفتمان، يکي از معاني يا مدلول

« نامند گونگي مي اند، حوزۀ گفتمان ها را كه از گفتمان طرد شده موفه معاني احتمالي نشانه

 (.1٣88)كسرايي، 

اعمال و »شدن بايد گفتماني باشد.  اي براي معنادار دهازنظر الكال و موفه، هر عمل و پدي

شوند كه در چارچوب گفتماني خاصي قرار گيرند.  ها زماني معنادار و قابل فهم مي گفتار پديده

(. 1٣88)كسرايي، « شود هاي متفاوت، جهان هم متفاوت درک مي در اين هنگام، از درون گفتمان

كند، تسري گفتمان از  هاي گفتماني متمايز مي ز ساير نظريهآنچه تحليل گفتمان الكال و موفه را ا

با استفاده از  (.11٤: 1٣8٣زاده،  حوزۀ فرهنگ و فلسفه به جامعه و سياست است )حسيني

 شوند. خوبي واسازي مي هاي توسعه به چارچوب نظريۀ الكال و موفه، گفتمان

 قدرت
« كردن و تحميل اين تعريف قدرت تعريف»الكال و موفه، قدرت عبارت است از  ازنظر

(. مفهوم قدرت، در نظريۀ الكال و موفه، بسيار شبيه مفهوم قدرت نزد فوكو ٤9: 1٣80)نش، 

                                                           
1. Field of discoursivity 
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قدرت نزد فوكو شکلي از كنش يا رابطه بين مردم است كه در هر كنش و واكنش، »است. 

ركالف، از (. نورمن ف٥٣: 1٣82)ميلز، « شده و ثابت نيست شود و هرگز تثبيت دست مي به دست

: 2001است )فركالف،  مفهوم قدرت پشت گفتمان، براي توضيح ابزارهاي قدرت استفاده كرده 

كند و با  اي خاص معنا مي گونه ها را به سازي، نشانه وسيلۀ برجسته قدرت پشت گفتمان به»  (.٤6

 (.1٣88)كسرايي، « سازد را در افکار عمومي هژمونيک مي توليد اجماع، آن

 يشناس  روش
باشد. گفتمان الكال و موفه،   روش از نظريه جدا نيست و نظريۀ الكال و موفه، خود، روش نيز مي

هم در قامت يک روش و هم در قامت يک نظريه، راه را براي ورود تحليلگران به ساحت 

تحليل گفتمان »گشايد. ازطرفي،  تحليلي مي اجتماعي با رويکردي توصيفي هاي سياسي پديده

تحليل يک متن، يک عبارت يا يک سخنراني يا تحليل تطبيقي چند متن، سخنراني، تواند  مي

هاي  (. بنابراين تحليل گفتمان اصوالً به ناگفته٥9: 1٣٧9)بهرامپور، « ها، مجالت و... باشد روزنامه

توانست يا  درواقع، آنچه شخص يا روزنامه نمي» ها پردازد. در تحليل ناگفته يک متن مي

ها و  ها، تلقي فرض ها، پيش هاي ضمني يعني التزام ستقيم بگويد، ما ازطريق داللتخواست م نمي

معاني »(. فوكو معتقد است كه ٥8: 1٣٧9)بهرامپور، « كنيم تداعي مسائل، مطالب را استنباط مي

گفتمان بايد در درون هر گفتمان و متناسب با دورۀ خود آن، مورد بررسي قرار گيرد. زيرا نظام 

)ضميران، « هاي ديگر تفاوت اساسي دارد هاي حاكم بر هر دوره با دوره ناسي و داللتش نشانه

هايي را گردآوري كند تا بتواند مسئلۀ مورد بررسي را  (. بر اين اساس، محقق بايد متن20: 1٣8٧

كه موضوع تحليل، توسعه است، نيازمند متون خاصي  نحو قابل تعميم، تحليل كند. ازآنجايي به

. نظام معنايي هر گفتمان، در متن سخنراني 1در انتخاب متون، دو شاخص لحاظ شد: هستيم. 

. متوني انتخاب شد كه 2رئيسان جمهور در دوران پس از انقالب اسالمي ايران، انتخاب شد؛ 

 داراي شرايط زير بود: 

 هاي آن؛ بودن مضامين و محور اي  ـ توسعه

 ؛ ـ ميزان تکرار موضوعات توسعه

 ريح بر مضمون توسعه.ـ تأكيد ص
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 چگونگي تحليل متون 
ها و تحقيقات مشابه، بررسي محتوايي و مضموني را  براي تحليل متون، با درنظر گرفتن پژوهش

ها، واجد  كار رفته در آن لحاظ معاني و مضامين به در اولويت قرار داديم؛ زيرا اين متون، به

متون نيز استفاده شد؛ چراكه در تحليل  اهميت هستند. در بررسي متون، از روش مقايسۀ بين

خصوص در متون  گيرد. به گفتمان، هر متن در ضديت با متن ديگر و درمقايسه با آن شکل مي

حاشيه راندن معناي گفته يا نوشتۀ ديگر  يک گفته يا نوشته معنايش را ازطريق به»اي  توسعه

  ال مركزي، معيار گفتماني بوده(. در انتخاب د1٤9: 2002)يورگنسن و فيليپس، « كند كسب مي

اي كه در متن، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است،  است. به اين معني كه نخست، دال يا نشانه

ها انسجام و  دال مركزي درنظر گرفته شده است. دوم، ميان دال مركزي و ساير عناصر و دال

ها  باشند و ميان آن هاي ديگر براساس آن تعريف شده هماهنگي وجود داشته باشد و دال

 شرح زير است. شدۀ هر گفتمان به بندي شده باشد. براساس آنچه بيان شد، متون انتخاب مفصل

 گفتمان عدالت  
 (1متن شمارۀ )

 ،امروز بايد ايران را با سرعت بسازيم .بلکه دنبال تعالي هستيم ،ما دنبال توسعه نيستيم»

بايد اقتصادي پاک و دلسوز باشد و اگر غير از آن هاي انساني. اقتصاد ما  ارزش ۀهم برپاي آن

نژاد،  )سخنراني محمود احمدي« اقتصاد ما نيز همچون ديگر كشورها خواهد بود ،باشد

1٣88/2/20.) 

 (2متن شمارۀ )

 ،هايتان پر است ها و شکم ها را امثال شما كه جيب اگر اين يارانه .به ملت ايران توهين نکنيد»

اطرافيان و  و ايد، شما ملت را خانواده شما از ملت فاصله گرفته ؟تخصيص يابد، خوب است

هاي اصلي مشکالت  گونه نيست. دولت مصمم است كه ريشه دانيد، ولي اين هايتان مي حزبي هم

اقتصاد را  ،رغم بدانديشي برخي افراد اقتصادي كشور را به مردم معرفي و عالج كند و علي

ها را  گويند كه اگر يارانه ها مخالف هستند و مي كردن يارانه ندهدفم ۀبرخي با مسئلكند.  جهلمعا

ها  كردن يارانه گويم كه هدفمند ها مي ولي من خطاب به آن ؛اين گداپروري است ،هدفمند كنيم

ها و  ها را امثال شما كه جيب به ملت ايران توهين نکنيد، اگر اين يارانه عين عدالت است.
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ايد، شما ملت را  شما از ملت فاصله گرفته ابد، خوب است؟تخصيص ي ،هايتان پر است شکم

گونه نيست. دولت مصمم است كه  دانيد، ولي اين هايتان مي حزبي اطرافيان و همو  خانواده

رغم بدانديشي  هاي اصلي مشکالت اقتصادي كشور را به مردم معرفي و عالج كند و علي ريشه

 (.1٣8٧/8/28 ،نژاد ي محمود احمديسخنران« )برخي افراد اقتصاد را معالجه كند

 (٣شمارۀ ) متن 

به  هاي وارداتي را اي كه يکسري تئوري گفتيم عدالت، عده هر موقع كه مي .من يادم هست»

توزيع بکنند. چه كسي گفته كه  خواهند فقر را ها مي گفتند آقا اين كردند، مي زور تحميل مي

بنديد؟ اجراي عدالت  به خدا دروغ مي چرا با فقر و توزيع فقر مساوي است؟ ،اجراي عدالت

 بنديد؟ به چه استداللي؟ چرا به پيامبران دروغ مي خواهد؟ يعني خدا فقر را مي .دستور خداست

هاي شما به پيشرفت بنيادين  تئوري چرا فهميد؟ كنيد خيلي مي شما چه كسي هستيد كه فکر مي

ها را  دولت زيرساخت .ش هستهاي دولت سر جاي گذاري كشور منجر نشد؟ البته سرمايه

استعدادهاي  ۀكند، اما اسم اين پيشرفت نيست. پيشرفت كشور زماني است كه هم درست مي

پل و فرودگاه  و قدر جاده انساني اين كشور فضا براي رشد پيدا بکند، نه اينکه فکر بکنيم كه آن

استعدادها، نه  ۀسان به همدادن فرصت كافي و يک  ايم. اجراي عدالت يعني المال زده با پول بيت

 (.1٣8٤/٧/٣0 ،نژاد سخنراني محمود احمدي« )اي خاص فقط به قشر و طبقه

 (٤متن شمارۀ )

گوييم برعکس آن است. اگر  افتادگي است؟ ما مي گوييد عدالت موجب عقب چطور شما مي»

ه بدون امکان شکوفايي استعدادها وجود ندارد. امکان ندارد ك ،شما بدون عدالت جلو برويد

اند. در همين كشور خودمان،  بينيم بدون عدالت به كجا رسيده . در دنيا ميدعدالت به قله برسي

گفتند شما  زدند كه بابا عدالت را بايد وسط كار بياوريد. مي اي فرياد مي پانزده شانزده سال عده

هم درست توزيع خواهيم هم ثروت توليد كنيم و  خواهيد فقر را توزيع كنيد. نه بابا ما مي مي

پذير است. ما عدالت را با پيشرفت و  گوييم پيشرفت كشور همراه با عدالت امکان ما مي كنيم.

خواهيم و هر دو هم شدني است. هر دو با  ها را مي خواهيم. هر دو اين پيشرفت را با عدالت مي

كردن  د. بلوكهبروند حاصل كار خودشان را ببينن ،زنند ها را مي هم هستند. كساني كه آن حرف

هايي كه در آن عدالت نباشد،  شود. سياست هاي كشور فقط با عدالت باز مي ها و توانمندي ثروت

كار  هاي جامعه در مسير انحرافي به . ثروتاستخاص  ۀفقط تمركز ثروت در جيب يک عد
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را خواهند فقر  ها مى در همين چند ماهه كه بحث عدالت مطرح شد، گفتند اين شود. گرفته مي

گويند با عدالت  هايى كه مى گوييم اتفاقاً عدالت يعنى توزيع ثروت. يا اين توزيع كنند. ما مى

گوييم اتفاقاً عدالت باعث افزايش رشد اقتصادى  ند كنند. ما مىخواهند رشد اقتصادى را كُ مى

م گويي كنند. ما مي شود و همه فرصت تحرک پيدا مى استعدادها شکوفا مى ۀچون هم ؛شود مى

ها  هم پيشرفت مادي و هم پيشرفت معنوي در آن هست. هر دو آن ،تعالي جامعه .تعالي جامعه

گويند سخت است. بله سخت  بايد رشد كند و اين الگو را بايد طراحي كنيم. مي .با هم است

شود؟ چرا خودتان را  گوييد نمي شود. چرا مي گوييم نه خير مي شود؟ مي گويند نمي مي است.

اند كه هركس خالف آن الگوها يا متفاوت با آن الگوها  كنيد؟ الگوهايي را برداشته راحت مي

چسبانند و خيال خودشان را  گويند غيرعلمي است. زود يک مارک مي حرف زد، بالفاصله مي

ترين احکام زندگي احکام اسالم است، چون خداي متعال فرستاده  كنند. اتفاقاً عالمانه راحت مي

 (.1٣8٤/9/1٣ ،نژاد محمود احمديسخنراني « )است

 (٥متن شمارۀ )

ها  اند بايد حق بيشترى بگيرند. اين هايى هستند كه باور كرده ها و مجموعه دسته و ها گروه»

بسا در دفاع  در مبارزه با دشمن بيرونى همراه هستند. در دفاع از استقالل كشور همراه هستند. چه

ها آدم ممکن  شود. خيلى وقت ها جدا مي صف ،ى عدالتاما در اجرا ؛از آزادى هم همراه باشند

ندادن و  خاطر اهميت خودش هم به ۀسال پنج و ساله و بيست است مجبور باشد با برادر و يار بيست

كردن توقعات بيجا و تقاضاهاى غيرقانونى برخورد بکند. مطمئن باشيد كسانى كه عادت  رد

 ۀهم ،با يک ارتباط و با يک تقاضاى معمولىاند طى پانزده بيست سال با يک تلفن،  كرده

كنند كه اين راه به لطف الهى و به  ينيازهاى خود و دوستانشان را برطرف كنند، وقتى مشاهده م

سخنراني محمود « )دشون دست قدرتمند ملت ايران بسته شده است، حتماً ناراحت و نگران مى

 (.1٣8٤/8/19 ،نژاد احمدي

 گفتمان اصالحات 
 ( 1ۀ )متن شمار

شدن جامعه بود.  ترين محورهايي كه بنده بر آن تأكيد كردم، قانونمند يکي از مهم»

كردن جامعه كار بسيار دشواري است و واقعاً نيازمند حمايت مردم است. من فکر  قانونمند
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كنم كه اگر ما بتوانيم جامعه را قانونمند كنيم، بخش قابل توجهي از مشکالت اقتصادي و  مي

و سياسي موجود قابل حل خواهد شد؛ اما اگر جامعه قانونمند نشود، ولو اينکه اجتماعي 

ها، در ميان راه، دچار  هاي خوبي هم وجود داشته باشد، اصالً معلوم نيست كه آن برنامه برنامه

 (.1٣٧6/8/8 ،سخنراني سيدمحمد خاتمي در يزد« )چه سرنوشتي بشود

 (2متن شمارۀ )

ترين برنامۀ خود  عنوان محوري بات وارد شدم، توسعۀ سياسي را بهبنده وقتي به عرصۀ انتخا»

شود... من اعتقادم بر اين است  مطرح كردم. اكنون هم معتقدم كه توسعه در اقتصاد خالصه نمي

كه توسعه بدون توسعۀ سياسي، اوالً ابتر و ثانياً ناموفق است؛ يعني بدون توسعۀ سياسي، حتي 

ترين شعارهاي ما  نيم پيشرفت كنيم. از همين رو، يکي از محوريتوا درزمينۀ اقتصاد هم نمي

رسميت شناختن حق آزادي شهروندان  توسعۀ سياسي بود. در توسعۀ سياسي، آنچه مهم است، به

 (.1٣٧٧/٣/9، سخنراني سيدمحمد خاتمي در ديدار با معاونين وزارت كشور« )است

 (٣متن شمارۀ )

يافته ازنظر سياسي، رشد اقتصادي هم بهتر خواهد بود  پذير توسعه در يک جامعۀ مسئوليت»

و اگر محور انسان باشد كه البته هست، حتي رشد اقتصادي بايد در خدمت توسعۀ سياسي و 

 ،سخنراني سيدمحمد خاتمي در شوراي اداري استان يزد« )فرهنگي جامعه قرار بگيرد

1٣٧6/8/8.) 

 (٤متن شمارۀ )

رسميت شناختن حق آزادي شهروندان است. اين  ، بهدر توسعۀ سياسي، آنچه مهم است»

كردن و آزادي بيان و انديشه  انسان صاحب حق كرامت، حق حاكميت بر سرنوشت، آزادي فکر

ها در چارچوب قانوني است كه باز اين قانون هم مورد اقبال و قبول اين مردم  است... همۀ اين 

سخنراني سيدمحمد « )چوب قانونهاي مردم در چار است؛ يعني شناختن حقوق و آزادي

 (.1٣٧٧/1/1٣ ،خاتمي

 (٥متن شمارۀ )

در جامعۀ مدني، سازوكار گردش جامعه در اثر مشاركت، همکاري، همدلي و انتخاب مردم »

شوند و   توانند دور همديگر جمع ها و ساليق و منافع مختلف مي خواهد بود... افراد با گرايش
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 ،سخنراني سيدمحمد خاتمي در مراسم روز كارگر« )هاي خودشان را تعريف كنند خواسته

1٣٧٧/2/9.) 

 گفتمان سازندگي
 (1متن شمارۀ )

كار درستي  ،كند اجرا مي را عدالت ،دادن چند سهم به مردم  با ،مين اجتماعيأاينکه بگوييم ت»

سخنراني هاشمي « )خور و گداپروري را بر مردم خود تحميل كنيم نبايد فرهنگ صدقه نيست.

 (.1٣8٧/8/26 ،جانيرفسن

 (2متن شمارۀ )

پذير نيست.  هم بدون توسعه امکان غناست كه آن ۀعدالت توسع .فقر نيست ۀعدالت توسع»

« پذير نيست رق امکانبَ و رقرزَاين هدف مسيرهاي علمي و روشن دارد و با شعارهاي پُ

 (.1٣8٧/8/26، سخنراني هاشمي رفسنجاني)

 (٣متن شمارۀ )

 ،توليد ۀدر عرص ،دهد و لذا بايد گداپروري جواب نمي ۀر با شيوساختن اقتصاد كشو»

سازي[ موفق نبوده  تاكنون دولت در اين زمينه ]خصوصي. . هاي مهم و اساسي برداريم.. قدم

است و نتوانسته به تعهدات خود در اين زمينه عمل كند. علناً بخش خصوصي هم وارد عرصه 

بهينه از  ۀبايد با كار كارشناسي و استفاد .كند  مين نميأتدادن آينده را  نشده، درجازدن و شعار

، سخنراني هاشمي رفسنجاني« )كشور بود ۀمنابع و نيروهاي انساني، به فکر پيشرفت و توسع

1٣8٧/8/26.) 

  ها: دال مرکزی؛ دال شناور؛ دال خالي تحليل داده

هاي شناور آن  و دال : دال مركزي گفتمان اصالحات، آزادي و توسعۀ سياسي استدال مرکزی

بندي كرده و يک نظام معنايي درباب توسعه تشکيل داده است،  ها را مفصل كه اين گفتمان آن

اند از: قانونمندي، شهروندان، مشاركت، جامعۀ مدني و تنوع انديشه. آزادي يکي از  عبارت

عنوان دال  به هاي اساسي در گفتمان انقالب اسالمي ايران بود كه توسط گفتمان اصالحات، دال

آزادي دالي است كه در ابتداي انقالب »نويسد:  مركزي انتخاب شد. سلطاني در همين زمينه مي

دهي به گفتمان انقالب اسالمي نقش اساسي داشته است؛ ولي بعد از آن،  اسالمي ايران در شکل
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طلب  حگيري گفتمان اصال زمان با شکل ، شديداً به حاشيه رانده شد. هم٧0تا اوايل دهۀ 

« بندي شد و باعث تحولي عميق در افکار عمومي و گرايش مردم به اين گفتمان شد مفصل

(. مدلول اين آزادي و آزادي بيان، در عرصۀ مطبوعات، متجلي شد. افزايش 1٣86)سلطاني، 

هاي اين نظام معنايي بود. بنابراين توسعه  چشمگير مطبوعات و نشريات، ازجمله دستاورد

هاي عيني براي جامعه به بار آورد كه در عرصۀ  ي و در بُعد سياسي، دستاوردمعناي آزاد به

مطبوعات وضوح كاملي يافت. حضور دال مركزي آزادي در گفتمان اصالحات و سخنراني 

بخشد.  خاتمي هميشه وجود داشت. حضور همين دال است كه توسعه را در اين گفتمان معنا مي

رسميت شناختن  در توسعۀ سياسي، آنچه مهم است، به: »جملۀ زير حاكي از همين موضوع است

 گفتمان اصالحات(. 2)متن شمارۀ « حق آزادي شهروندان است

پذيري رابطۀ دال و مدلول، مفهوم هژموني را  گونه كه بيان شد، الكال و موفه، از انعطاف همان

سر معناي دال كشند. در گفتمان اصالحات، چنين وانمود شد كه افکار عمومي بر  بيرون مي

اند كه همان آزادي انديشه و بيان است. بدين  آزادي اجماع دارند و معناي مشخصي را پذيرفته

ترتيب دال آزادي، در گفتمان اصالحات، هژمونيک و درنتيجه، كل گفتمان اصالحات، بر محور 

ر و وسيله و هايي مانند قانون، هم ابزا اين دال مركزي هژمونيک شد؛ بنابراين دال آزادي و دال

 هم هدف و نتيجۀ توسعه كشور معرفي شد.

دال خالي، در نظريۀ الكال و موفه، بيانگر يک خأل در فضاي اجتماعي است.  دال خالي:

هاي سياسي جديد، حول  بندي گفتمان هاي جديدند. مفصل مايۀ خلق اسطوره بن هاي خالي،  دال»

د؛ بنابراين دال خالي در جايگاه دال مركزي گير قرارشده شکل مي دال خالي موجود در گفتمان بي

هاي خالي را  هاي مسلط در هر دوره بتواند اين دال (. اگر گفتمان٤9: 199٤)الكال، « نشيند مي

دهد. توسعۀ سياسي و آزادي، دال خالي گفتمان  تحت پوشش قرار دهد، ادامۀ حيات مي

رش يافت. بالطبع، در گفتمان طلبي، درميان مردم، گست سازندگي بود كه در گفتمان اصالح

هاي خالي بودند كه چون در اين  ها و عدالت و اقشار ضعيف جامعه دال اصالحات، ارزش

هاي خالي، نظام معنايي جديدي  بندي اين دال گفتمان، خأل فوق پر نشد، گفتمان عدالت با مفصل

 است. از توسعه ارائه نمود كه در حال حاضر تثبيت شده 

هاي  گيري گفتمان ديگر مستلزم ايده دگرگوني در نظم گفتمان و شکلفوكو معتقد است 

 جديد نيست، بلکه ناشي از ابتکار جزئي است: 
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هاي جديدي نيست، بلکه ناشي از خالقيت و  يک دگرگوني در نظم گفتمان، مستلزم ايده»

اي ه ابتکار جزئي يک طرز تفکر متفاوت و تغييرات در كاربست و شايد همچنين در كاربست

 (.209: 19٧2)فوكو، « بندي مشتركشان است مجاور و فصل

هاي خالي دو گفتمان ديگر، نظام  گونه كه بيان شد، گفتمان عدالت، با استفاده از دال همان

معنايي جديدي شکل داد كه نه ناشي از خالقيت اين گفتمان، بلکه ناشي از خألهايي است كه 

اي  گونه عنوان يک دال اصلي، در گفتمان عدالت به لت، به. مردم و م هاي ديگر پر نشد  در گفتمان

نژاد بارها بر  دارد. احمدي 60گرايي دهۀ  مفهوم مردم طنيني مشابه گفتمان سنت»خاص معنا شد. 

(. عدالت، 1٣8٧)تاجيک، « است 60اي دهۀ  كند كه بيشتر يادآور بسيج توده متن مردم تأكيد مي

هاي  هاي شناوري مانند خدمت به مردم، مهرورزي، ارزش دال مركزي اين گفتمان است كه دال

بدين ترتيب، گفتمان دولت »شود.  بندي مي گرايي حول آن مفصل اسالمي، اقتصاد اسالمي و بومي

بر ايدئولوژي اسالمي، كار خود را آغاز كرد. در اين ميان،  هاي فرهنگي مبتني نهم، با دغدغه

(. از دال مركزي 1٣86سروي،  )خواجه« تعريف شد ترين اصل اين دولت گستري محوري عدالت

يابيم. در اين گفتمان، عدالت هم باعث  عدالت، به معنا و مفهوم توسعه در اين گفتمان دست مي

اي نتيجتاً بايد به عدالت برسد؛ البته با معنا و مفهومي كه عدالت  شود و هم هر توسعه توسعه مي

ها،  دادن فرصت كافي و يکسان به همۀ استعداد الت يعني اجراي عد»كند.  در اين گفتمان پيدا مي

گفتمان عدالت(. اين معناي عدالت سعي در  ٤)متن شمارۀ « اي خاص نه فقط به قشر و طبقه

هاي غير دارد. معناي عدالت، در دو گفتمان ديگر،  راني و طرد دال عدالت در گفتمان حاشيه

ن عدالت مدعي است كه عدالت مدنظر او رسيدگي به قشر و طبقۀ خاص بوده است و گفتما

فراگير و گسترده است. بنابراين براي فهم معنا و مفهوم توسعه در گفتمان عدالت، دال مركزي 

شود؛ چون همۀ  گوييم عدالت باعث افزايش رشد اقتصادي مي ما مي»عدالت راهگشاست. 

گفتمان عدالت(.  ٤شمارۀ )متن « كند ها تحرک پيدا مي شود و همۀ فرصت ها شکوفا مي استعداد

شود و هم خدا به آن  ها و هم موجب تحرک اقتصادي مي عدالت هم موجب شکوفايي استعداد»

 گفتمان عدالت(. ٣)متن شمارۀ « است دستور داده 

هاي خالي بودند  گذاري، دال سازي و سرمايه رشد اقتصادي، مسير علمي توسعه، خصوصي 

زندگي، نظام معنايي از توسعه شکل گرفت كه در اوايل بندي حول دال مركزي سا كه با مفصل

هدف اصلي اين دولت »نويسد:  ( در همين زمينه مي1٣81، در ايران مسلط بود. ازغندي )٧0دهۀ 
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رشد اقتصادي و سازندگي بود كه براي تأمين اين مهم، هاشمي رفسنجاني كابينۀ سازندگي را 

دادند كه با رويکردي كمتر  ايي تشکيل ميه تشکيل داد. اعضاي اين كابينه را تکنوكرات

رو،  گرايانه، سياست و اقتصاد را تعريف كنند. ازاين شکل واقع كردند، به ايدئولوژيک سعي مي

)ازغندي، « هاي دولت جديد قرار گرفت پيگيري رشد اقتصادي، در حوزۀ داخلي، سرلوحۀ برنامه

عۀ سياسي، قانون و عدالت بود كه هاي خالي اين گفتمان، آزادي، توس (. دال16تا9: 1٣81

زير كشيدند. در اين  هاي بعد از آن، از اين خأل استفاده كردند و گفتمان سازندگي را به گفتمان

هاي آن، حول رشد اقتصادي و توليد ثروت  گفتمان، معنا و مفهوم توسعه، برحسب دال

گفتمان  ٣متن شمارۀ « )هاي مهم و اساسي برداريم بايد، در عرصۀ توليد، قدم»چرخد.  مي

 سازندگي(.

 راني( سازی و حاشيه ضديت و غيريت )برجسته
هاي قبلي اشاره شد، دربرابر يک گفتمان، ديگراني وجود دارند كه هر  گونه كه در بخش همان

كند. مفهوم غيريت با  دادن نظام معنايي خود از آن استفاده مي گفتمان براي كسب هويت و شکل

سازي نقاط قوت خود   راني همراه است. هر گفتمان براي برجسته و حاشيهسازي  مفاهيم برجسته

كند.  دادن به يک معنا از اين مفاهيم استفاده مي و نقاط ضعف حريف و درنتيجه، شکل

پردازيم كه  كه موضوع اين تحقيق معنا و مفهوم توسعه است، در ادامه به اين مطلب مي ازآنجايي

 كنند. معناي توسعه استفاده مي دادن به  هيمي براي شکلها از چنين مفا چگونه گفتمان

هاي سازندگي و  هاي گفتمان هاي گوناگون و دال دليل اينکه گزاره گفتمان عدالت، به

دهد.  هاست كه معنا و مفهوم توسعه را شکل مي اصالحات را پيش رو دارد، در واكنش به آن

هاي مركزي گفتمان اصالحات و   النژاد به توسعۀ سياسي و توسعۀ اقتصادي كه د احمدي

كه  داند. او مدعي است ازآنجايي ها را توسعۀ وارداتي مي كند و آن سازندگي هستند، حمله مي

است؛  اند، به توسعۀ كشور منجر نشده  خورد مردم داده زور به مدل تئوريک دو گفتمان قبل را به

شما از ملت فاصله »نيست و با جملۀ به مردم و از بطن مردم  بنابراين دو گفتمان ديگر مربوط

( سعي در 2)متن شمارۀ « دانيد هايتان مي حزبي ايد، شما ملت را خانواده و اطرافيان و هم گرفته

هاي غير و شموليت و عموميت گفتمان عدالت دارد.  سازي عدم شموليت توسعۀ گفتمان برجسته

دادن  اجراي عدالت يعني »اني است: ر حاشيه سازي و به نيز حاكي از همين برجسته ٣متن شمارۀ 
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اي  ريشه«. اي خاص ها، نه فقط به قشر و طبقه هاي كافي و يکسان به همۀ استعداد فرصت

سازي و طرد استفاده  كردن دولت، گزارۀ ديگري است كه گفتمان عدالت از تکنيک برجسته عمل

به مردم معرفي كند  هاي اصلي مشکالت اقتصادي كشور را دولت مصمم است كه ريشه»كند.  مي

گفتمان عدالت(. اين  ٣)متن شمارۀ « رغم بدانديشي برخي افراد، اقتصاد را معالجه كند و علي

اند؛ اما گفتمان عدالت  اي نپرداخته گفتمان مدعي است دو گفتمان ديگر به مسائل توسعۀ ريشه

 كند.  كند و به مردم اعالم مي اي بررسي مي مشکالت را ريشه

يا رشد اقتصادي در توسعۀ كشور، موضوع ديگري است كه گفتمان عدالت با تقدم عدالت 

معناي فرصت كافي و يکسان به  بندي و تشکيل يک نظام معنايي حول محور عدالت، به مفصل

كند برداشت و معناي خود از توسعه را برجسته و ساير معاني توسعه  همۀ استعدادها، تالش مي

گوييم  ماندگي است؟ ما مي گوييد عدالت موجب عقب مي چطور شما»را به حاشيه براند. 

برعکس آن است. اگر شما بدون عدالت جلو برويد، امکان شکوفايي استعدادها وجود ندارد و 

خواهند رشد  گويند با عدالت مي هايي كه مي امکان ندارد كه بدون عدالت به قله برسيد. اين

)متن « شود عدالت باعث افزايش رشد اقتصادي ميگوييم اتفاقاً  اقتصادي را كُند كنند، ما مي

گفتمان عدالت(. تقدم عدالت بر رشد و توسعۀ اقتصادي، گزارۀ كليدي گفتمان عدالت  ٤شمارۀ 

است و از همين منظر، گفتمان سازندگي را كه معتقد به تقدم رشد اقتصادي بر عدالت است، به 

براين، گفتمان عدالت نتيجۀ اين   دارد. عالوهسازي چنين معنايي  راند و سعي در بديهي حاشيه مي

زنند،  ها را مي كساني كه آن حرف»كند.  تنها مشخص كه بديهي فرض مي تقدم و تأخر را نه 

هاي كشور فقط با عدالت باز  كردن ثروت و توانمندي بروند حاصل كار خودشان را ببينند. بلوكه

تمركز ثروت در جيب يک عدۀ خاص هايي كه در آن عدالت نباشد، فقط  شود. سياست مي

معناي شکوفايي استعدادها را  گفتمان عدالت(. تقدم عدالت، توسعه به ٤)متن شمارۀ « است

اي خاص را رقم  آورد و تقدم رشد اقتصادي، نابرابري و تمركز ثروت در دست عده  ارمغان مي به

 زند. مي

دو دال اصلي گفتمان سازندگي هاي رشد اقتصادي،  آوردن زيرساخت گذاري و فراهم سرمايه

كند و  است. گفتمان عدالت، اين دو دال را در راستاي توسعۀ كشور، ناقص و ناكارآمد معرفي مي

پيشرفت كشور »داند.  معناي شکوفايي همۀ استعدادها را عين توسعه مي جاي آن، عدالت به به
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ا كنند، نه اينکه فکر كنيم زماني است كه همۀ استعدادهاي انساني اين كشور فضا براي رشد پيد

 گفتمان عدالت(. ٣)متن شمارۀ « ايم المال زده قدر جاده و پل و فرودگاه با پول بيت كه آن

سازد  مي  هاي ديگر برجسته خواري را در گفتمان گفتمان عدالت، عدم توجه به مردم و رانت

اند طي  ه عادت كردهمطمئن باشيد كساني ك»داند.  را محصول نگاه نادرست به توسعه مي و آن

پانزده بيست سال با يک تلفن، با يک ارتباط و با يک تقاضاي معمولي، نيازهاي خود و 

 تأكيدي بر همين موضوع است.« دوستانشان را برطرف كنند و...

ضديت و غيريت خارجي نيز در گفتمان عدالت پُررنگ است كه گفتمان فوق، در تثبيت 

اقتصاد بايد اقتصادي پاک و دلسوز باشد و اگر »كند.  استفاده مي معناي خود از توسعه، از آن غير

بينيم كه بدون  غير از آن باشد، اقتصاد ما نيز همچون ديگر كشورها خواهد بود. ما در اين دنيا مي

گفتمان عدالت(. اين گفتمان تعاريف و معاني توسعه در  1)متن شمارۀ « اند عدالت به كجا رسيده

هاي گذشتۀ ايران نيز وجود داشته است،  اي كه در گفتمان پذيرد و توسعه نمي الملل را نظام بين

شود و توسعه بدون عدالت معنا ندارد. بنابراين،  عدالتي مي داند؛ چراكه منجر به بي ناكارآمد مي

دادن  اي گذشته در ايران و دنيا و توجه سازي آثار نامطلوب تفکرات توسعه اين گفتمان با برجسته

معناي عدالت و تعالي درنظر  سمت فاصلۀ اهداف توسعه و اسالم، توسعه را به عمومي، بهافکار 

 گيرد. مي

در گفتمان اصالحات، غيري )گفتمان سازندگي( وجود دارد كه توسعه را مترادف با رشد 

 معناي رشد، معناي داند و اين گفتمان با تأكيد بر مفهوم آزادي، در تقابل با توسعه به اقتصادي مي

تر از  زند. مفهوم آزادي، هم ابزار و وسيلۀ توسعه است و هم، مهم متفاوتي از توسعه را رقم مي

من اعتقادم بر اين است كه توسعه بدون توسعۀ سياسي اوالً ابتر و ثانياً »آن، هدف توسعه است. 

رسميت شناختن حق آزادي شهروندان  ناموفق است... در توسعۀ سياسي، آنچه مهم است، به

رشد اقتصادي بايد در خدمت توسعۀ سياسي جامعه »گفتمان اصالحات(.  2)متن شمارۀ « ستا

گفتمان اصالحات(. بنابراين توسعۀ سياسي )آزادي تفکر و بيان( در  ٣)متن شمارۀ « قرار گيرد

كاركرد يک گفتمان در ترسيم و »گيرد.  به توسعۀ اقتصادي قرار مي مرتبه و جايگاه باالتري نسبت

گر ميان مفاهيم نهفته است. يکي همواره در منزلتي برتر و  مراتب ستيزش يک سلسله تجويز

(. در گفتمان توسعه، معنا بر منطق اين يا 29٧: 1٣8٣)تاجيک، « ديگري بر شخصيتي فروتر است
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آن است. هم اين و هم آن، محلي از اعراب ندارد. در گفتمان اصالحات، توسعه يعني آزادي و 

 ي از توسعه بايد در خدمت اين هدف قرار گيرد.هر تعريف ديگر

اي است كه كمترين  ترين جامعه، جامعه يافته گفتمان اصالحات ترديدي ندارد كه توسعه

كند. به باور اين گفتمان، بازگشت به جامعۀ  ها براي تفکر و ابراز انديشه اعمال مي محدوديت

اصالحات، قانون وجود دارد و قانون يک يافتگي دارد. در كانون گفتمان  مدني، نشان از توسعه

من فکر »شود.  نيافتگي حل مي مفهوم اصلي است كه در حول و محور آن، مشکالت توسعه

كنم كه اگر ما بتوانيم جامعه را قانونمند كنيم، بخش قابل توجهي از مشکالت اقتصادي و  مي

هاي  ود، ولو اينکه برنامهاجتماعي و سياسي موجود حل خواهد شد؛ اما اگر جامعه قانونمند نش

ها، در ميان راه، دچار چه سرنوشتي  خوبي هم وجود داشته باشد، اصالً معلوم نيست كه آن برنامه

است و گفتمان   توجه بوده گفتمان اصالحات(. گفتمان غير به قانون بي 1)متن شمارۀ « بشوند

سازندگي با تأكيد بر  شدن قانون، مشکالت كشور كه گفتمان اصالحات مدعي است با برجسته

 شدني است. را حل نمايد، حل ريزي و رشد نتوانست آن  برنامه

شمار  هاي اصلي به شکني كه در تئوري الكال و موفه، جزء مؤلفه استراتژي واسازي يا ساخت

كردن نقاط كانوني و  تهي»آيد، ابزاري كارآمد در تحليل است. استراتژي واسازي يک گفتمان   مي

اصر آن گفتمان از معنا و محتواي مستقر آن است و تزيين آنان به محتوايي دگرگون دقايق و عن

شکني گفتمان سازندگي، به  (. گفتمان اصالحات با واسازي و شالوده219: 1٣8٣)تاجيک، « است

خوبي  گفتمان مسلط تبديل شد و دال آزادي، يک استراتژي دقيق و ظريفي بود كه اين گفتمان به

هاي  گويند و با خواسته خواهند و چه مي د. اين نکته كه بايد ببينيم مردم چه مياز آن بهره بر

آيد، استراتژي گفتمان  دست مي مردم همراه باشيم و توسعه از رهگذر مشاركت مردم به

 اصالحات بود كه به استحاله و واسازي گفتمان مسلط سازندگي منجر شد.

سازي آن دارد، انسان است. انسان،  ستهمفهوم ديگري كه گفتمان اصالحات سعي در برج

گفتمان اصالحات( و  ٣)متن شمارۀ  ازنظر اين گفتمان، محور توسعۀ سياسي و غايت آن است

اين تأكيد، اشارۀ ضمني به عدم توجه به انسان در مقام هدف توسعه در گفتمان سازندگي دارد. 

عت در انديشۀ او سرچشمه توجه ويژۀ خاتمي در توسعۀ سياسي كه از تقدم انسان بر طبي»

گيرد. در شرايطي كه دولت هاشمي با انديشۀ توسعۀ فني، نظريات توسعۀ اقتصادي را واكاوي  مي

« كرد، دولت خاتمي، با دغدغۀ توسعۀ سياسي، توجه خود را به انسان معطوف كرده بود مي
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قتصادي و معناي رشد ا (. بر اين اساس، درمقابل توسعه به٧2: 1٣80)عليزاده و رضوي، 

اي قانونمند توأم  معناي آزادي انسان و ايجاد جامعه ريزي، در گفتمان اصالحات، توسعه به برنامه

 با آزادي فکر و انديشه است.

دهد كه در تقابل با  نوبۀ خود، نظام معنايي از توسعه را شکل مي گفتمان سازندگي نيز، به

هاي رشد اقتصادي و  با تأكيد بر دال گيرد. اين گفتمان شرايط توسعه در زمان جنگ شکل مي

علت وقوع جنگ تحميلي، به حاشيه رانده  ريزي كه در اوايل انقالب و شرايط ويژه، به برنامه

شده بود، برجسته كرد و از اين منظر، سعي در گسترش روحيۀ توليد و كار در جامعه داشت. 

 گفتمان سازندگي(. 2ارۀ )متن شم« هاي مهم و اساسي برداريم بايد در عرصۀ توليد قدم»

 های متمايز ای همگون از هويت ارزی يا ايجاد زنجيره منطق هم
شود تمايزات موجود ميان عناصر و  ارزي، تالش مي در چارچوب نظري بيان شد كه در منطق هم

ها در نظام معنايي كه گفتمان ايجاد  دست فراموشي سپرده شود و همۀ آن نيروهاي متفاوت به

گرا،  هاي ملي هاي ميان گروه عنوان مثال، در انقالب اسالمي ايران، تفاوت شود. بهكند، حل  مي

طور موقت  ارزي كه گفتمان انقالب اسالمي ايجاد كرد، به ماركسيست، مذهبي و... در زنجيرۀ هم

هاي اوايل انقالب كه  به سال فراموش شد. گفتمان عدالت با ايجاد يک حس نوستالژيک نسبت

، اختالفات اقتصادي و طبقاتي درميان اقشار مختلف جامعه گسترش چنداني ها در آن سال

به  تنگي عمومي نسبت اين احساس دل»ارزي محکمي تشکيل داده است.  نداشت، يک زنجيرۀ هم

طلبانه براي تمامي اقشار جامعه موجب شد تا در اين دوره، بازگشتي  هاي برابري تحقق آرمان

رو، گفتمان  (. ازاين1٣86سروي،  )خواجه« انقالب صورت گيردهاي بنيادين  عمده به آرمان

ها را كاهش داده و  ، تمايز ميان آن اي از نيروهاي ناراضي هاي عمده بندي بخش عدالت با مفصل

ارزي باعث پشتيباني و حمايت  نمايد. تشکيل اين زنجيرۀ هم آنان را دربرابر يک غيرمنسجم مي

شود و اين معنا در جامعه  م توسعۀ مدنظر گفتمان مذكور مينيروهاي متفاوت از معنا و مفهو

معناي عدالت درمقابل ساير معاني توسعه  شود. بدين ترتيب اين گفتمان، توسعه به هژمونيک مي

ارزي چنين  دهندۀ زنجيرۀ هم سازد. بالطبع، افراد تشکيل  گر مي را نزد آنان حقيقت تام جلوه

انگارند و منافع حاصل از  يهي و غيرقابل شک و ترديد ميصورت موقت، بد مفهومي را ولو، به

ارزي گفتمان عدالت، طيف وسيعي از طبقات  دانند. زنجيرۀ هم توسعه را متوجه همۀ اقشار مي



 

 

 

 

 

 57-78(: 1) 19شناختی مطالعات جامعه   76 

 

 

اي از جوانان متدين و ارزشي در شهرهاي  پايين روستائيان، شهرهاي كوچک تا بخش عمده

شود. درمقابل اين زنجيره، زنجيرۀ  شامل مي درآمد شهرهاي بزرگ را بزرگ و همچنين طبقات كم

اند و مانع  ديگري قرار دارد شامل بخشي از طبقات مرفه كه ثروت را ازطريق قدرت بلوكه كرده

هاي ناكارآمد توسعۀ غربي هستند.  دنبال تئوري به غرب كه به شوند و نخبگان وابسته عدالت مي

ال مركزي آزادي، شامل گروهي از طلب با توجه به د ارزي گفتمان اصالح زنجيرۀ هم

هاي مذهبي و خصوصاً دانشجويان بود  هايي همچون جوانان، زنان، اقليت فکران و گروه روشن

ارزي خاصي مشاهده نشد.  كه به ايدۀ آزادي تعلق خاطر داشتند. در گفتمان سازندگي، زنجيرۀ هم

عه داشته باشند و چقدر تحت كه نيروهاي متفاوت چه دركي از معناي توس طوركلي، ازآنجايي به

اي  ارزي يا ايجاد زنجيره تأثير يک معنا قرار بگيرند و از آن حمايت كنند، مفهوم زنجيرۀ هم

 هاي توسعه يک مفهوم اساسي است. هاي متمايز در بحث همگون از هويت

 گيری نتيجه
تواند  موفه مي با توجه به آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت، نظريۀ گفتمان الكال و

هاي گوناگون  شکل كارآمد و قابل توجه در برهه تحوالت متداول در معنا و مفهوم توسعه را به

گرايانه، بررسي معنا و مفهوم توسعه از منظر تحليل  تبيين و تحليل نمايد. از ديدگاهي عمل

درک بهتر شرايط ها براي  گفتمان، با توجه به تفصيلي كه در اين مقاله از آن شد، كمک به سوژه

شدن توسعه است. با تحليل توسعه از منظر  مند گرفتن و سامان موجود اجتماعي و چگونگي شکل

بندي منسجم و كارآمدي از دال و  هاي مسلط، مفصل گردد كه اغلب گفتمان گفتمان مشخص مي

دارد. اين  اي از ابهام قرار دهند و در بيشتر موارد، اين معنا در هاله مدلول توسعه ارائه نمي

ها را براي درک بهتر تحوالت معاني توسعه ياري دهد؛  تواند سوژه اي مي چارچوب توسعه

براين، چنين نگرشي به توسعه  كه در سازوكارهاي نظام معنايي آن بينديشند. عالوه نحوي به

هاي مسلط مورد استفاده قرار گيرد؛  مثابه ابزاري مؤثر در خودترميمي گفتمان تواند به مي

تواند  اي خود را مورد توجه قرار دهند. ازسوي ديگر، مي هاي خالي توسعه اي كه دال گونه به

هاي خالي گفتمان مسلط، در موضع توسعه،  هاي رقيب را ياري دهد تا با شناخت دال گفتمان

 را فراهم سازند. زير كشيدن آن زمينۀ ساختارشکني و به
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راني ساير معاني توسعه را  حاشيه فتمان، تنازع و بهاستيال و تثبيت يک معنا از توسعه در هر گ

هاي توسعه، بيش از آنکه به درستي يا نادرستي يا  راني و طرد ساير گفتمان حاشيه دنبال دارد. به به

ها، به اينکه  ها و مفاهيم يک گفتمان وابسته باشد، به موقعيتش با ساير گفتمان بودن گزاره منطقي

بندي نمايد و درنتيجه، نظام معنايي جديدي از  ها را مفصل گفتمان هاي خالي ساير چگونه دال

هاي توسعه بعد از انقالب اسالمي هريک سعي كردند  توسعه ارائه دهد، مرتبط است. گفتمان

شده توسط  يک فضاي متفاوت از وضعيت موجود و يک معناي متمايز از ساير معاني ترويج

 ساير رقيبان شکل دهند.
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