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چکيده
مقالۀ حاضر تالش مي كند سير تحول در معنا و مفهوم توسعه پس از انقالب اسالمي ايران را
بررسي نمايد .در اين مقاله ،از نظريۀ گفتمان الكال و موفه و از تحليل گفتمان ،بهعنوان روش
تحقيق ،استفاده شد .اين پژوهش جريان كشمکش بر سر تثبيت معناي توسعه را تحليل نموده
است .تحليل گفتمانهاي توسعه پس از انقالب ،نشان ميدهد كه هر گفتمان توسعه از
مفصلبندي يکسري دالهاي شناور حول يک دال مركزي تشکيل شده است .يافتهها نشان
مي دهند كه نظام معنايي توسعه در گفتمان سازندگي براساس دال مركزي رشد اقتصادي ،در
گفتمان اصالحات بر محور آزادي و به همين ترتيب ،در گفتمان عدالت ،حول دال مركزي عدالت
شکل ميگيرد .عالوهبراين ،هر گفتمان براي تثبيت معناي توسعه ،از منظر خود ،از ابزارهايي
همچون برجستهسازي و حاشيهراني ،منطق همارزي ،واسازي و ...استفاده ميكند .نتيجه اينکه،
گفتمان هاي توسعه بعد از انقالب اسالمي هريک سعي كردند يک فضاي متفاوت از وضعيت
موجود و يک معناي متمايز از ساير معاني ترويجشده توسط ساير رقيبان شکل دهند؛ بنابراين
معنا و مفهوم توسعه پس از انقالب اسالمي هيچگاه تثبيت نشد و اين امر ،راه را براي
كشمکشهاي هميشگي بر سر معنا و مفهوم توسعه باز ميگذارد.
واژگان کليدی :توسعه ،گفتمان ،تحليل گفتماني ،مفصلبندي ،دال و مدلول
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مقدمه
از منظر تحليل گفتمان ،دال توسعه در بستر گفتمانهاي مختلف مدلولهاي گوناگوني دارد.
به عبارتي ،هيچ رابطۀ ماهوي و ذاتي بين دال و مدلول توسعه وجود ندارد .هر گفتمان داراي
هويت زباني متمايز و غير تثبيتشدهاي است« .گفتمان مستمراً مشمول و موضوع عدم ثبات و
صيرورت شکلي يا ماهوي است .كماكان متن توسعه نه يک فرامتن كه يک ميانمتن است و
كماكان آموزههاي توسعه ،ملفوف و پيچيده در ايدئولوژي كالممحور ،حقيقتمدار ،جهانشمول
و تقليلگرا هستند» (تاجيک.)1٥2 :1٣٧9 ،
بر اين اساس ،بهنظر ميرسد فهم و تحليل توسعه مستلزم تأمل در هويتهاي گفتماني است.
به بياني ديگر ،درباب تحول معني و مفهوم توسعه ،ميبايد هويت هر گفتماني كه داعيۀ توسعه
دارد ،مورد بررسي قرار گيرد تا مفصلبندي و دال مركزي و دالهاي شناور هر گفتمان دربارۀ
توسعه و پيشرفت مشخص شود .تحليل گفتمان نشان ميدهد ،در هر گفتمان ،چه مفاهيمي از
توسعه معتبر و جدي و چه مفاهيمي نامعتبر و غيرجدي قلمداد ميشود .از منظر تحليل گفتمان،
همان گونه كه زبانِ تنها و واحد وجود ندارد ،توسعۀ تنها و واحد هم وجود ندارد« .همانطوركه
كليت زباني يا شموليت زباني نداريم ،بلکه آنچه وجود دارد ،عبارت است از تالقي و تجمع
لهجهها ،گويشها ،لهجههاي عاميانۀ محلي ،اصطالحات و عبارات روزمره و كوچهبازاري و
زبانهاي ويژه ،همانگونه نيز يک متن توسعه نميتواند بهمثابه يک كليت و تماميت
خودايجادكننده و خودبسنده وجود داشته باشد و بهمثابه يک نظام بسته و سترون عمل كند .آنچه
در يک متن توسعه وجود دارد ،عبارت است از تالقي و تجمع هويتها و دقايق گوناگون ساير
متون توسعه» (تاجيک.)16٣ :1٣٧9 ،
در اواخر دهۀ  ،60با حضور هاشمي رفسنجاني در رأس دولت و آغاز طرح تعديل اقتصادي،
توسعه مترادف با رشد اقتصادي و توليد درنظر گرفته شد .از همين منظر ،دولت فعاليتهاي
زيادي در عرصۀ زيرساختها انجام داد و توسعه بهعنوان فعاليتي كمّي درنظر گرفته شد كه با
رشد اقتصادي محقق ميشود .با حضور دولت خاتمي و شکلگيري گفتمان اصالحطلبي ،معنا و
مفهوم توسعه تغيير پيدا كرد و توسعه بهمعناي آزادي ،جامعۀ مدني ،مشاركت مردم و ...تعبير
شد .در اين دوره ،اينگونه وانمود شد كه تا آزادي سياسي و آزادي بيان در جامعه رواج پيدا
نکند ،هيچگونه توسعۀ اقتصادي محقق نخواهد شد؛ بنابراين آزادي هم هدف توسعه و هم ابزار
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توسعه است .پس از اين دوره و با حضور دولت احمدينژاد ،توسعه بهنحوي متفاوت معنا شد.
توسعه بهمعناي عدالت تعبير شد و مشکل اصلي كشور در دورشدن از مردم و قربانيكردن
عدالت معنا كرد .آنچه ،در دورۀ سيسالۀ بعد از انقالب اسالمي ،درخصوص توسعه جلب توجه
ميكند ،رقابت گفتمانهاي مختلف درون حاكميت نظام جمهوري اسالمي درباب معنا و مفهوم
توسعه است .گفتمانهاي فوقالذكر هركدام در نزاع با ديگري سعي دارند توسعه و درنتيجه،
واقعيت را بهگونهاي ديگر تعريف كنند و خطمشيهاي متفاوتي براي عمل اجتماعي ارائه كنند.
نحوۀ حضور و مواجهۀ گفتمانهاي فعال در عرصۀ توسعه ،بهجهت تأثيرات اجتماعي ،پراهميت
و قابل بررسي است.
با چنين نگرشي ،اين مقاله ،با استفاده از تئوري گفتمان الكال و موفه ،سعي در واسازي
گفتمانهاي توسعه پس از انقالب اسالمي ايران و مشخصاً دهۀ  ٧0و  80دارد .بر اين مبنا،
سؤاالت اينگونه مطرح ميشوند كه گفتمانهاي پس از انقالب اسالمي ايران در پي چه فهمي از
توسعه به مخاطب هستند؟ دال مركزي و شناور توسعهاي هر گفتمان كداماند؟ گفتمانها چگونه
در تالشاند تا وجوهي از توسعه را بهمثابه امور جدي و اموري را به مثابه امور حاشيه بازنمايي
كنند.
تاكنون پژوهشهاي متعددي با استفاده از رويکرد تحليل گفتمان نوشته شده است .بهعنوان
مثال ،سلطاني ( )1٣86با بهرهگيري از گفتمان الكال و موفه ،فيلم پارتي اثر سامان مقدم را تحليل
كرده است .همچنين ميتوان به مقالۀ تاجيک و روزخوش ( )1٣8٧تحت عنوان «بررسي نهمين
دورۀ انتخابات رياست جمهوري ايران از منظر تحليل گفتمان» اشاره كرد؛ اما تحقيقي درباب
معنا و مفهوم توسعه از منظر تحليل گفتمان تاكنون انجام نشده است .با اين وصف ،مقاله
درصدد گشايش باب ورود به اين زمينه است كه ميتواند حوزۀ پژوهشي جديدي فراروي
پژوهشگران تحليل گفتمان قرار دهد.

چارچوب نظری
الكال و موفه نظريۀ گفتمان خود را در كتاب هژموني و استراتژي سوسياليستي :بهسوي
راديکالدموكراسي مطرح كردند:
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«در اينجا ،ما هر عملي كه به برقراري رابطه بين عناصر منجر شود ،بهگونهاي كه هويت اين
عناصر درنتيجۀ اين عمل تعديل شود ،مفصلبندي 1ميناميم .كليت ساختاردهيشده كه نتيجۀ
مفصلبندي است ،گفتمان نام دارد» (الكال و موفه.)10٥ :198٥ ،
بهواسطۀ درآميختن نظريههاي نشانهشناختي سوسور و دريدا با نظريههاي سياسي و اجتماعي
گرامشي ،آلتوسر و فوكو و نظريۀ روان شناختي الكان پيرامون هويت فرد ،الكال و موفه
توانستهاند به نظريهاي دست يابند كه داراي ابعاد گوناگون و قابليت تبييني فوقالعادهاي است .به
كمک اين نظريه ،تقريباً هر پديدۀ سياسي و اجتماعي و فرهنگي را ميتوان توصيف و تبيين
نمود (سلطاني .)1٣86 ،ازنظر الكال و موفه ،تمامي پديدههاي اجتماعي داراي خصلت گفتماني
هستند .گفتمان ،ازنظر الكال و موفه ،نظام بزرگتري است كه بقيۀ نظامها و پديدههاي اجتماعي
را شکل ميدهد .بدين ترتيب «گفتمانهاي مختلف بر سر سازماندهي جامعه ،به شيوۀ خاص
خود ،با هم به رقابت و مبارزه برميخيزند» (سلطاني.) :1٣86 ،
2

تشريح كامل مباني و مفاهيم نظريۀ گفتمان الكال و موفه ،در اين مقاله ،امکانپذير نيست .در
اينجا ،تالش شده است مفاهيم مهم اين نظريه كه ارتباط بيشتري با اين مقاله دارد ،بهاختصار بيان
گردد.

دال و مدلول
اين دو مفهوم ،در نظريۀ الكال و موفه ،نقش كليدي دارند« .دالها ،اشخاص و مفاهيم ،عبارات و
نمادهاي انتزاعي يا حقيقي هستند كه در چارچوب گفتمانهاي خاص ،بر معناي خاصي داللت
ميكنند .معنا و مصداقي كه يک دال بر آن داللت مينمايد ،مدلول ناميده ميشود.
دال مرکزی :به شخص يا نماد يا مفهومي اطالق ميشود كه ساير دالها حول محور آن،
جمع و مفصلبندي ميشوند .دال مركزي بهمثابه عمود خيمه است كه اگر برداشته شود ،خيمه
فرو ميريزد.
دال شناور :دالي است كه مدلول آن شناور است .بهعبارتديگر ،مدلولهاي متعددي دارد و
گروه هاي سياسي براي انتساب مدلول مورد نظر خود به آن ،با هم رقابت ميكنند .هر گفتمان
1

. Articulation

 .2براي آشنايي بيشتر با اين نظريه ،نک :سلطاني ()1٣8٤؛ يورگنسن و فيليپس ()2002؛ تاجيک ( )1٣8٣و كسرايي
(.)1٣88
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برمبناي ساختار نظام معنايي خود ،مدلول سازگار با اين نظام معنايي را برجسته ميسازد و
مدلولهاي ديگر را به حاشيه ميراند» (كسرايي.)1٣88 ،

مفصلبندی
بهمعناي هر كنشي است كه رابطهاي ميان عناصر گوناگون ايجاد كند ،بهگونهاي كه هويت آنها
در اثر اين كنش تغيير كند (هوارث .)1٤0 :1٣٧9 ،بر مبنا و محور مفصلبندي است كه گفتمان
شکل ميگيرد .درواقع« ،گفتمان صورتبندي مجموعهاي از اشيا و افراد و ...هستند كه پيرامون
يک نقطۀ كانوني ،تثبيت شده و هويت خويش را دربرابر مجموعهاي از ديگري بهدست
ميآورند» (حسينيزاده.)61 :1٣8٣ ،

زنجيرۀ همارزی و تفاوت

1

در عمل مفصلبندي ،دالهاي اصلي با يکديگر از زنجيرۀ همارزي تركيب ميشوند .اين دالها
نشانههاي بيمحتوايند؛ يعني بهخوديخود بيمعنايند ،تا اينکه ازطريق زنجيرۀ همارزي با ساير
نشانههايي كه آنها از معنا پر ميكنند ،تركيب ميشوند و درمقابل هويتهاي منفي ديگري قرار
ميگيرند كه بهنظر ميرسد تهديدكنندۀ آنها باشند .گفتمان ،ازطريق زنجيرۀ همارزي ،تفاوتها
را ميپوشاند و نظم و انسجام ميبخشد .در همارزي ،عناصر ،خصلتهاي متفاوت و معناهاي
رقيب را از دست ميدهند و در معنايي كه گفتمان ايجاد ميكند ،فعال ميشوند (حسينيزاده،
.)192 :1٣8٣

ضديت (تنازع)

2

ازنظر الكال و موفه ،هويت همواره گفتماني و درنتيجه ،تثبيتنشده است .ضديت به هويت شکل
ميدهد .طبعاً هر هويت در واكنش و تقابل با ديگري شکل ميگيرد« .گفتمانهاي مختلف براي
سازماندهي جامعه به شيوۀ خاص خودشان ،با هم به كشمکش برميخيزند .گفتمانها وقتي
عينيتيافته بهنظر ميرسند كه امکان تصور جايگزين براي خود را غيرممکن جلوه ميدهند و
درنتيجه ،فضاي حاكم بر رفتار ما بسيار طبيعي بهنظر ميرسد» (تاجيک .)1٣8٧ ،ازآنجاييكه
. Chain equirdence and difference
. Antagonism

1
2
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هويتيابي يک گفتمان صرفاً در تعارض با گفتمان ديگر امکانپذير است ،فهم نظريۀ الكال و
موفه بدون مفهوم ضديت غيرممکن است.

برجستهسازی و حاشيهراني
مفهوم غيريت با مفاهيم برجستهسازي و حاشيهراني ارتباط تنگاتنگي دارد« .اين دو مفهوم ،به
اشکال مختلف ،در عرصۀ تنازعات گفتماني ظاهر ميشوند .برجستهسازي دالهاي مورد نظر
خود و حاشيهراني نظام معاني دالهاي گفتمان رقيب و برجستهسازي نقاط قوت خود و نقاط
ضعف رقيب ،از آن جمله است .درواقع ،برجستهسازي و حاشيهراني ،شيوهاي براي حفظ و
استمرار قدرت و تداوم هژموني يک گفتمان است» (كسرايي.)1٣88 ،

حوزۀ گفتمانگونگي

1

نزد الكال و موفه ،هر نشانه يا دال يا عنصر ممکن است معاني يا مدلولهاي گوناگوني داشته
باشد و هر گفتمان ،يکي از معاني يا مدلولها را برجسته و بقيه را به حاشيه ميراند« .الكال و
موفه معاني احتمالي نشانهها را كه از گفتمان طرد شدهاند ،حوزۀ گفتمانگونگي مينامند»
(كسرايي.)1٣88 ،
ازنظر الكال و موفه ،هر عمل و پديدهاي براي معنادارشدن بايد گفتماني باشد« .اعمال و
گفتار پديدهها زماني معنادار و قابل فهم ميشوند كه در چارچوب گفتماني خاصي قرار گيرند.
در اين هنگام ،از درون گفتمانهاي متفاوت ،جهان هم متفاوت درک ميشود» (كسرايي.)1٣88 ،
آنچه تحليل گفتمان الكال و موفه را از ساير نظريههاي گفتماني متمايز ميكند ،تسري گفتمان از
حوزۀ فرهنگ و فلسفه به جامعه و سياست است (حسينيزاده .)11٤ :1٣8٣ ،با استفاده از
چارچوب نظريۀ الكال و موفه ،گفتمانهاي توسعه بهخوبي واسازي ميشوند.

قدرت
ازنظر الكال و موفه ،قدرت عبارت است از «قدرت تعريفكردن و تحميل اين تعريف»
(نش .) ٤9 :1٣80 ،مفهوم قدرت ،در نظريۀ الكال و موفه ،بسيار شبيه مفهوم قدرت نزد فوكو

. Field of discoursivity

1
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است« .قدرت نزد فوكو شکلي از كنش يا رابطه بين مردم است كه در هر كنش و واكنش،
دستبهدست ميشود و هرگز تثبيتشده و ثابت نيست» (ميلز .)٥٣ :1٣82 ،نورمن فركالف ،از
مفهوم قدرت پشت گفتمان ،براي توضيح ابزارهاي قدرت استفاده كرده است (فركالف:2001 ،
« .)٤6قدرت پشت گفتمان بهوسيلۀ برجستهسازي ،نشانهها را بهگونهاي خاص معنا ميكند و با
توليد اجماع ،آنرا در افکار عمومي هژمونيک ميسازد» (كسرايي.)1٣88 ،

روششناسي
روش از نظريه جدا نيست و نظريۀ الكال و موفه ،خود ،روش نيز ميباشد .گفتمان الكال و موفه،
هم در قامت يک روش و هم در قامت يک نظريه ،راه را براي ورود تحليلگران به ساحت
پديدههاي سياسياجتماعي با رويکردي توصيفيتحليلي ميگشايد .ازطرفي« ،تحليل گفتمان
ميتواند تحليل يک متن ،يک عبارت يا يک سخنراني يا تحليل تطبيقي چند متن ،سخنراني،
روزنامهها ،مجالت و ...باشد» (بهرامپور .)٥9 :1٣٧9 ،بنابراين تحليل گفتمان اصوالً به ناگفتههاي
يک متن ميپردازد .در تحليل ناگفتهها «درواقع ،آنچه شخص يا روزنامه نميتوانست يا
نميخواست مستقيم بگويد ،ما ازطريق داللتهاي ضمني يعني التزامها ،پيشفرضها ،تلقيها و
تداعي مسائل ،مطالب را استنباط ميكنيم» (بهرامپور .)٥8 :1٣٧9 ،فوكو معتقد است كه «معاني
گفتمان بايد در درون هر گفتمان و متناسب با دورۀ خود آن ،مورد بررسي قرار گيرد .زيرا نظام
نشانهشناسي و داللتهاي حاكم بر هر دوره با دورههاي ديگر تفاوت اساسي دارد» (ضميران،
 .)20 :1٣8٧بر اين اساس ،محقق بايد متنهايي را گردآوري كند تا بتواند مسئلۀ مورد بررسي را
بهنحو قابل تعميم ،تحليل كند .ازآنجاييكه موضوع تحليل ،توسعه است ،نيازمند متون خاصي
هستيم .در انتخاب متون ،دو شاخص لحاظ شد .1 :نظام معنايي هر گفتمان ،در متن سخنراني
رئيسان جمهور در دوران پس از انقالب اسالمي ايران ،انتخاب شد؛  .2متوني انتخاب شد كه
داراي شرايط زير بود:
ـ توسعهاي بودن مضامين و محورهاي آن؛
ـ ميزان تکرار موضوعات توسعه؛
ـ تأكيد صريح بر مضمون توسعه.
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چگونگي تحليل متون
براي تحليل متون ،با درنظر گرفتن پژوهشها و تحقيقات مشابه ،بررسي محتوايي و مضموني را
در اولويت قرار داديم؛ زيرا اين متون ،بهلحاظ معاني و مضامين بهكار رفته در آنها ،واجد
اهميت هستند .در بررسي متون ،از روش مقايسۀ بين متون نيز استفاده شد؛ چراكه در تحليل
گفتمان ،هر متن در ضديت با متن ديگر و درمقايسه با آن شکل ميگيرد .بهخصوص در متون
توسعهاي «يک گفته يا نوشته معنايش را ازطريق بهحاشيه راندن معناي گفته يا نوشتۀ ديگر
كسب ميكند» (يورگنسن و فيليپس .)1٤9 :2002 ،در انتخاب دال مركزي ،معيار گفتماني بوده
است .به اين معني كه نخست ،دال يا نشانهاي كه در متن ،بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است،
دال مركزي درنظر گرفته شده است .دوم ،ميان دال مركزي و ساير عناصر و دالها انسجام و
هماهنگي وجود داشته باشد و دالهاي ديگر براساس آن تعريف شده باشند و ميان آنها
مفصلبندي شده باشد .براساس آنچه بيان شد ،متون انتخابشدۀ هر گفتمان بهشرح زير است.

گفتمان عدالت
متن شمارۀ ()1
«ما دنبال توسعه نيستيم ،بلکه دنبال تعالي هستيم .امروز بايد ايران را با سرعت بسازيم،
آنهم برپايۀ ارزشهاي انساني .اقتصاد ما بايد اقتصادي پاک و دلسوز باشد و اگر غير از آن
باشد ،اقتصاد ما نيز همچون ديگر كشورها خواهد بود» (سخنراني محمود احمدينژاد،
.)20/2/1٣88
متن شمارۀ ()2
«به ملت ايران توهين نکنيد .اگر اين يارانهها را امثال شما كه جيبها و شکمهايتان پر است،
تخصيص يابد ،خوب است؟ شما از ملت فاصله گرفتهايد ،شما ملت را خانواده و اطرافيان و
همحزبيهايتان ميدانيد ،ولي اينگونه نيست .دولت مصمم است كه ريشههاي اصلي مشکالت
اقتصادي كشور را به مردم معرفي و عالج كند و عليرغم بدانديشي برخي افراد ،اقتصاد را
معالجه كند .برخي با مسئلۀ هدفمندكردن يارانهها مخالف هستند و ميگويند كه اگر يارانهها را
هدفمند كنيم ،اين گداپروري است؛ ولي من خطاب به آنها ميگويم كه هدفمندكردن يارانهها
عين عدالت است .به ملت ايران توهين نکنيد ،اگر اين يارانهها را امثال شما كه جيبها و
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شکمهايتان پر است ،تخصيص يابد ،خوب است؟ شما از ملت فاصله گرفتهايد ،شما ملت را
خانواده و اطرافيان و همحزبيهايتان ميدانيد ،ولي اينگونه نيست .دولت مصمم است كه
ريشههاي اصلي مشکالت اقتصادي كشور را به مردم معرفي و عالج كند و عليرغم بدانديشي
برخي افراد اقتصاد را معالجه كند» (سخنراني محمود احمدينژاد.)28/8/1٣8٧ ،
متن شمارۀ ()٣
«من يادم هست .هر موقع كه ميگفتيم عدالت ،عدهاي كه يکسري تئوريهاي وارداتي را به
زور تحميل ميكردند ،ميگفتند آقا اينها ميخواهند فقر را توزيع بکنند .چه كسي گفته كه
اجراي عدالت ،با فقر و توزيع فقر مساوي است؟ چرا به خدا دروغ ميبنديد؟ اجراي عدالت
دستور خداست .يعني خدا فقر را ميخواهد؟ به چه استداللي؟ چرا به پيامبران دروغ ميبنديد؟
شما چه كسي هستيد كه فکر ميكنيد خيلي ميفهميد؟ چرا تئوريهاي شما به پيشرفت بنيادين
كشور منجر نشد؟ البته سرمايهگذاريهاي دولت سر جايش هست .دولت زيرساختها را
درست ميكند ،اما اسم اين پيشرفت نيست .پيشرفت كشور زماني است كه همۀ استعدادهاي
انساني اين كشور فضا براي رشد پيدا بکند ،نه اينکه فکر بکنيم كه آنقدر جاده و پل و فرودگاه
با پول بيتالمال زدهايم .اجراي عدالت يعني دادن فرصت كافي و يکسان به همۀ استعدادها ،نه
فقط به قشر و طبقهاي خاص» (سخنراني محمود احمدينژاد.)٣0/٧/1٣8٤ ،
متن شمارۀ ()٤
«چطور شما ميگوييد عدالت موجب عقبافتادگي است؟ ما ميگوييم برعکس آن است .اگر
شما بدون عدالت جلو برويد ،امکان شکوفايي استعدادها وجود ندارد .امکان ندارد كه بدون
عدالت به قله برسيد .در دنيا ميبينيم بدون عدالت به كجا رسيدهاند .در همين كشور خودمان،
پانزده شانزده سال عدهاي فرياد ميزدند كه بابا عدالت را بايد وسط كار بياوريد .ميگفتند شما
ميخواهيد فقر را توزيع كنيد .نه بابا ما ميخواهيم هم ثروت توليد كنيم و هم درست توزيع
كنيم .ما ميگوييم پيشرفت كشور همراه با عدالت امکانپذير است .ما عدالت را با پيشرفت و
پيشرفت را با عدالت ميخواهيم .هر دو اينها را ميخواهيم و هر دو هم شدني است .هر دو با
هم هستند .كساني كه آن حرفها را ميزنند ،بروند حاصل كار خودشان را ببينند .بلوكهكردن
ثروتها و توانمنديهاي كشور فقط با عدالت باز ميشود .سياستهايي كه در آن عدالت نباشد،
فقط تمركز ثروت در جيب يک عدۀ خاص است .ثروتهاي جامعه در مسير انحرافي بهكار
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گرفته ميشود .در همين چند ماهه كه بحث عدالت مطرح شد ،گفتند اينها مىخواهند فقر را
توزيع كنند .ما مىگوييم اتفاقاً عدالت يعنى توزيع ثروت .يا اينهايى كه مىگويند با عدالت
مىخواهند رشد اقتصادى را كُند كنند .ما مىگوييم اتفاقاً عدالت باعث افزايش رشد اقتصادى
مىشود؛ چون همۀ استعدادها شکوفا مىشود و همه فرصت تحرک پيدا مىكنند .ما ميگوييم
تعالي جامعه .تعالي جامعه ،هم پيشرفت مادي و هم پيشرفت معنوي در آن هست .هر دو آنها
با هم است .بايد رشد كند و اين الگو را بايد طراحي كنيم .ميگويند سخت است .بله سخت
است .ميگويند نميشود؟ ميگوييم نه خير ميشود .چرا ميگوييد نميشود؟ چرا خودتان را
راحت ميكنيد؟ الگوهايي را برداشتهاند كه هركس خالف آن الگوها يا متفاوت با آن الگوها
حرف زد ،بالفاصله ميگويند غيرعلمي است .زود يک مارک ميچسبانند و خيال خودشان را
راحت ميكنند .اتفاقاً عالمانه ترين احکام زندگي احکام اسالم است ،چون خداي متعال فرستاده
است» (سخنراني محمود احمدينژاد.)1٣/9/1٣8٤ ،
متن شمارۀ ()٥
«گروهها و دستهها و مجموعههايى هستند كه باور كردهاند بايد حق بيشترى بگيرند .اينها
در مبارزه با دشمن بيرونى همراه هستند .در دفاع از استقالل كشور همراه هستند .چهبسا در دفاع
از آزادى هم همراه باشند؛ اما در اجراى عدالت ،صفها جدا ميشود .خيلى وقتها آدم ممکن
است مجبور باشد با برادر و يار بيستساله و بيستوپنجسالۀ خودش هم بهخاطر اهميتندادن و
رد كردن توقعات بيجا و تقاضاهاى غيرقانونى برخورد بکند .مطمئن باشيد كسانى كه عادت
كردهاند طى پانزده بيست سال با يک تلفن ،با يک ارتباط و با يک تقاضاى معمولى ،همۀ
نيازهاى خود و دوستانشان را برطرف كنند ،وقتى مشاهده ميكنند كه اين راه به لطف الهى و به
دست قدرتمند ملت ايران بسته شده است ،حتماً ناراحت و نگران مىشوند» (سخنراني محمود
احمدينژاد.)19/8/1٣8٤ ،

گفتمان اصالحات
متن شمارۀ ()1
«يکي از مهمترين محورهايي كه بنده بر آن تأكيد كردم ،قانونمندشدن جامعه بود.
قانونمندكردن جامعه كار بسيار دشواري است و واقعاً نيازمند حمايت مردم است .من فکر
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ميكنم كه اگر ما بتوانيم جامعه را قانونمند كنيم ،بخش قابل توجهي از مشکالت اقتصادي و
اجتماعي و سياسي موجود قابل حل خواهد شد؛ اما اگر جامعه قانونمند نشود ،ولو اينکه
برنامههاي خوبي هم وجود داشته باشد ،اصالً معلوم نيست كه آن برنامهها ،در ميان راه ،دچار
چه سرنوشتي بشود» (سخنراني سيدمحمد خاتمي در يزد.)8/8/1٣٧6 ،
متن شمارۀ ()2
«بنده وقتي به عرصۀ انتخابات وارد شدم ،توسعۀ سياسي را بهعنوان محوريترين برنامۀ خود
مطرح كردم .اكنون هم معتقدم كه توسعه در اقتصاد خالصه نميشود ...من اعتقادم بر اين است
كه توسعه بدون توسعۀ سياسي ،اوالً ابتر و ثانياً ناموفق است؛ يعني بدون توسعۀ سياسي ،حتي
درزمينۀ اقتصاد هم نميتوانيم پيشرفت كنيم .از همين رو ،يکي از محوريترين شعارهاي ما
توسعۀ سياسي بود .در توسعۀ سياسي ،آنچه مهم است ،بهرسميت شناختن حق آزادي شهروندان
است» (سخنراني سيدمحمد خاتمي در ديدار با معاونين وزارت كشور.)9/٣/1٣٧٧ ،
متن شمارۀ ()٣
«در يک جامعۀ مسئوليتپذير توسعهيافته ازنظر سياسي ،رشد اقتصادي هم بهتر خواهد بود
و اگر محور انسان باشد كه البته هست ،حتي رشد اقتصادي بايد در خدمت توسعۀ سياسي و
فرهنگي جامعه قرار بگيرد» (سخنراني سيدمحمد خاتمي در شوراي اداري استان يزد،
.)8/8/1٣٧6
متن شمارۀ ()٤
«در توسعۀ سياسي ،آنچه مهم است ،بهرسميت شناختن حق آزادي شهروندان است .اين
انسان صاحب حق كرامت ،حق حاكميت بر سرنوشت ،آزادي فکركردن و آزادي بيان و انديشه
است ...همۀ اينها در چارچوب قانوني است كه باز اين قانون هم مورد اقبال و قبول اين مردم
است؛ يعني شناختن حقوق و آزاديهاي مردم در چارچوب قانون» (سخنراني سيدمحمد
خاتمي.)1٣/1/1٣٧٧ ،
متن شمارۀ ()٥
« در جامعۀ مدني ،سازوكار گردش جامعه در اثر مشاركت ،همکاري ،همدلي و انتخاب مردم
خواهد بود ...افراد با گرايشها و ساليق و منافع مختلف ميتوانند دور همديگر جمع شوند و
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خواستههاي خودشان را تعريف كنند» (سخنراني سيدمحمد خاتمي در مراسم روز كارگر،
.)9/2/1٣٧٧

گفتمان سازندگي
متن شمارۀ ()1
«اينکه بگوييم تأمين اجتماعي ،با دادن چند سهم به مردم ،عدالت را اجرا ميكند ،كار درستي
نيست .نبايد فرهنگ صدقهخور و گداپروري را بر مردم خود تحميل كنيم» (سخنراني هاشمي
رفسنجاني.)26/8/1٣8٧ ،
متن شمارۀ ()2
«عدالت توسعۀ فقر نيست .عدالت توسعۀ غناست كه آنهم بدون توسعه امکانپذير نيست.
اين هدف مسيرهاي علمي و روشن دارد و با شعارهاي پُرزَرقوبَرق امکانپذير نيست»
(سخنراني هاشمي رفسنجاني.)26/8/1٣8٧ ،
متن شمارۀ ()٣
«ساختن اقتصاد كشور با شيوۀ گداپروري جواب نميدهد و لذا بايد ،در عرصۀ توليد،
قدمهاي مهم و اساسي برداريم . ...تاكنون دولت در اين زمينه [خصوصيسازي] موفق نبوده
است و نتوانسته به تعهدات خود در اين زمينه عمل كند .علناً بخش خصوصي هم وارد عرصه
نشده ،درجازدن و شعاردادن آينده را تأمين نميكند .بايد با كار كارشناسي و استفادۀ بهينه از
منابع و نيروهاي انساني ،به فکر پيشرفت و توسعۀ كشور بود» (سخنراني هاشمي رفسنجاني،
.)26/8/1٣8٧

تحليل دادهها :دال مرکزی؛ دال شناور؛ دال خالي
دال مرکزی :دال مركزي گفتمان اصالحات ،آزادي و توسعۀ سياسي است و دالهاي شناور آن
كه اين گفتمان آنها را مفصلبندي كرده و يک نظام معنايي درباب توسعه تشکيل داده است،
عبارت اند از :قانونمندي ،شهروندان ،مشاركت ،جامعۀ مدني و تنوع انديشه .آزادي يکي از
دالهاي اساسي در گفتمان انقالب اسالمي ايران بود كه توسط گفتمان اصالحات ،بهعنوان دال
مركزي انتخاب شد .سلطاني در همين زمينه مينويسد« :آزادي دالي است كه در ابتداي انقالب
اسالمي ايران در شکلدهي به گفتمان انقالب اسالمي نقش اساسي داشته است؛ ولي بعد از آن،
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تا اوايل دهۀ  ،٧0شديداً به حاشيه رانده شد .همزمان با شکلگيري گفتمان اصالحطلب
مفصلبندي شد و باعث تحولي عميق در افکار عمومي و گرايش مردم به اين گفتمان شد»
(سلطاني .)1٣86 ،مدلول اين آزادي و آزادي بيان ،در عرصۀ مطبوعات ،متجلي شد .افزايش
چشمگير مطبوعات و نشريات ،ازجمله دستاوردهاي اين نظام معنايي بود .بنابراين توسعه
بهمعناي آزادي و در بُعد سياسي ،دستاوردهاي عيني براي جامعه به بار آورد كه در عرصۀ
مطبوعات وضوح كاملي يافت .حضور دال مركزي آزادي در گفتمان اصالحات و سخنراني
خاتمي هميشه وجود داشت .حضور همين دال است كه توسعه را در اين گفتمان معنا ميبخشد.
جملۀ زير حاكي از همين موضوع است« :در توسعۀ سياسي ،آنچه مهم است ،بهرسميت شناختن
حق آزادي شهروندان است» (متن شمارۀ  2گفتمان اصالحات).
همانگونه كه بيان شد ،الكال و موفه ،از انعطافپذيري رابطۀ دال و مدلول ،مفهوم هژموني را
بيرون ميكشند .در گفتمان اصالحات ،چنين وانمود شد كه افکار عمومي بر سر معناي دال
آزادي اجماع دارند و معناي مشخصي را پذيرفتهاند كه همان آزادي انديشه و بيان است .بدين
ترتيب دال آزادي ،در گفتمان اصالحات ،هژمونيک و درنتيجه ،كل گفتمان اصالحات ،بر محور
اين دال مركزي هژمونيک شد؛ بنابراين دال آزادي و دالهايي مانند قانون ،هم ابزار و وسيله و
هم هدف و نتيجۀ توسعه كشور معرفي شد.
دال خالي :دال خالي ،در نظريۀ الكال و موفه ،بيانگر يک خأل در فضاي اجتماعي است.
«دالهاي خالي ،بنمايۀ خلق اسطورههاي جديدند .مفصلبندي گفتمانهاي سياسي جديد ،حول
دال خالي موجود در گفتمان بيقرارشده شکل ميگيرد؛ بنابراين دال خالي در جايگاه دال مركزي
مينشيند» (الكال .)٤9 :199٤ ،اگر گفتمانهاي مسلط در هر دوره بتواند اين دالهاي خالي را
تحت پوشش قرار دهد ،ادامۀ حيات ميدهد .توسعۀ سياسي و آزادي ،دال خالي گفتمان
سازندگي بود كه در گفتمان اصالحطلبي ،درميان مردم ،گسترش يافت .بالطبع ،در گفتمان
اصالحات ،ارزشها و عدالت و اقشار ضعيف جامعه دالهاي خالي بودند كه چون در اين
گفتمان ،خأل فوق پر نشد ،گفتمان عدالت با مفصلبندي اين دالهاي خالي ،نظام معنايي جديدي
از توسعه ارائه نمود كه در حال حاضر تثبيت شده است.
فوكو معتقد است دگرگوني در نظم گفتمان و شکلگيري گفتمان ديگر مستلزم ايدههاي
جديد نيست ،بلکه ناشي از ابتکار جزئي است:
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«يک دگرگوني در نظم گفتمان ،مستلزم ايدههاي جديدي نيست ،بلکه ناشي از خالقيت و
ابتکار جزئي يک طرز تفکر متفاوت و تغييرات در كاربست و شايد همچنين در كاربستهاي
مجاور و فصلبندي مشتركشان است» (فوكو.)209 :19٧2 ،
همانگونه كه بيان شد ،گفتمان عدالت ،با استفاده از دالهاي خالي دو گفتمان ديگر ،نظام
معنايي جديدي شکل داد كه نه ناشي از خالقيت اين گفتمان ،بلکه ناشي از خألهايي است كه
در گفتمانهاي ديگر پر نشد .مردم و ملت ،بهعنوان يک دال اصلي ،در گفتمان عدالت بهگونهاي
خاص معنا شد« .مفهوم مردم طنيني مشابه گفتمان سنتگرايي دهۀ  60دارد .احمدينژاد بارها بر
متن مردم تأكيد ميكند كه بيشتر يادآور بسيج تودهاي دهۀ  60است» (تاجيک .)1٣8٧ ،عدالت،
دال مركزي اين گفتمان است كه دالهاي شناوري مانند خدمت به مردم ،مهرورزي ،ارزشهاي
اسالمي ،اقتصاد اسالمي و بوميگرايي حول آن مفصلبندي ميشود« .بدين ترتيب ،گفتمان دولت
نهم ،با دغدغههاي فرهنگي مبتنيبر ايدئولوژي اسالمي ،كار خود را آغاز كرد .در اين ميان،
عدالتگستري محوريترين اصل اين دولت تعريف شد» (خواجهسروي .)1٣86 ،از دال مركزي
عدالت ،به معنا و مفهوم توسعه در اين گفتمان دست مييابيم .در اين گفتمان ،عدالت هم باعث
توسعه ميشود و هم هر توسعه اي نتيجتاً بايد به عدالت برسد؛ البته با معنا و مفهومي كه عدالت
در اين گفتمان پيدا ميكند« .اجراي عدالت يعني دادن فرصت كافي و يکسان به همۀ استعدادها،
نه فقط به قشر و طبقهاي خاص» (متن شمارۀ  ٤گفتمان عدالت) .اين معناي عدالت سعي در
حاشيهراني و طرد دال عدالت در گفتمانهاي غير دارد .معناي عدالت ،در دو گفتمان ديگر،
رسيدگي به قشر و طبقۀ خاص بوده است و گفتمان عدالت مدعي است كه عدالت مدنظر او
فراگير و گسترده است .بنابراين براي فهم معنا و مفهوم توسعه در گفتمان عدالت ،دال مركزي
عدالت راهگشاست« .ما ميگوييم عدالت باعث افزايش رشد اقتصادي ميشود؛ چون همۀ
استعدادها شکوفا ميشود و همۀ فرصتها تحرک پيدا ميكند» (متن شمارۀ  ٤گفتمان عدالت).
«عدالت هم موجب شکوفايي استعدادها و هم موجب تحرک اقتصادي ميشود و هم خدا به آن
دستور داده است» (متن شمارۀ  ٣گفتمان عدالت).
رشد اقتصادي ،مسير علمي توسعه ،خصوصيسازي و سرمايهگذاري ،دالهاي خالي بودند
كه با مفصلبندي حول دال مركزي سازندگي ،نظام معنايي از توسعه شکل گرفت كه در اوايل
دهۀ  ،٧0در ايران مسلط بود .ازغندي ( )1٣81در همين زمينه مينويسد« :هدف اصلي اين دولت
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رشد اقتصادي و سازندگي بود كه براي تأمين اين مهم ،هاشمي رفسنجاني كابينۀ سازندگي را
تشکيل داد .اعضاي اين كابينه را تکنوكراتهايي تشکيل ميدادند كه با رويکردي كمتر
ايدئولوژيک سعي ميكردند ،بهشکل واقعگرايانه ،سياست و اقتصاد را تعريف كنند .ازاينرو،
پيگيري رشد اقتصادي ،در حوزۀ داخلي ،سرلوحۀ برنامههاي دولت جديد قرار گرفت» (ازغندي،
9 :1٣81تا .)16دالهاي خالي اين گفتمان ،آزادي ،توسعۀ سياسي ،قانون و عدالت بود كه
گفتمانهاي بعد از آن ،از اين خأل استفاده كردند و گفتمان سازندگي را بهزير كشيدند .در اين
گفتمان ،معنا و مفهوم توسعه ،برحسب دالهاي آن ،حول رشد اقتصادي و توليد ثروت
ميچرخد« .بايد ،در عرصۀ توليد ،قدمهاي مهم و اساسي برداريم» (متن شمارۀ  ٣گفتمان
سازندگي).

ضديت و غيريت (برجستهسازی و حاشيهراني)
همانگونه كه در بخشهاي قبلي اشاره شد ،دربرابر يک گفتمان ،ديگراني وجود دارند كه هر
گفتمان براي كسب هويت و شکلدادن نظام معنايي خود از آن استفاده ميكند .مفهوم غيريت با
مفاهيم برجستهسازي و حاشيهراني همراه است .هر گفتمان براي برجستهسازي نقاط قوت خود
و نقاط ضعف حريف و درنتيجه ،شکلدادن به يک معنا از اين مفاهيم استفاده ميكند.
ازآنجاييكه موضوع اين تحقيق معنا و مفهوم توسعه است ،در ادامه به اين مطلب ميپردازيم كه
چگونه گفتمانها از چنين مفاهيمي براي شکلدادن به معناي توسعه استفاده ميكنند.
گفتمان عدالت ،بهدليل اينکه گزارههاي گوناگون و دالهاي گفتمانهاي سازندگي و
اصالحات را پيش رو دارد ،در واكنش به آنهاست كه معنا و مفهوم توسعه را شکل ميدهد.
احمدينژاد به توسعۀ سياسي و توسعۀ اقتصادي كه دالهاي مركزي گفتمان اصالحات و
سازندگي هستند ،حمله ميكند و آنها را توسعۀ وارداتي ميداند .او مدعي است ازآنجاييكه
مدل تئوريک دو گفتمان قبل را بهزور بهخورد مردم دادهاند ،به توسعۀ كشور منجر نشده است؛
بنابراين دو گفتمان ديگر مربوطبه مردم و از بطن مردم نيست و با جملۀ «شما از ملت فاصله
گرفتهايد ،شما ملت را خانواده و اطرافيان و همحزبيهايتان ميدانيد» (متن شمارۀ  )2سعي در
برجستهسازي عدم شموليت توسعۀ گفتمانهاي غير و شموليت و عموميت گفتمان عدالت دارد.
متن شمارۀ  ٣نيز حاكي از همين برجستهسازي و بهحاشيهراني است« :اجراي عدالت يعني دادن
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فرصتهاي كافي و يکسان به همۀ استعدادها ،نه فقط به قشر و طبقهاي خاص» .ريشهاي
عملكردن دولت ،گزارۀ ديگري است كه گفتمان عدالت از تکنيک برجستهسازي و طرد استفاده
ميكند« .دولت مصمم است كه ريشههاي اصلي مشکالت اقتصادي كشور را به مردم معرفي كند
و عليرغم بدانديشي برخي افراد ،اقتصاد را معالجه كند» (متن شمارۀ  ٣گفتمان عدالت) .اين
گفتمان مدعي است دو گفتمان ديگر به مسائل توسعۀ ريشهاي نپرداختهاند؛ اما گفتمان عدالت
مشکالت را ريشهاي بررسي ميكند و به مردم اعالم ميكند.
تقدم عدالت يا رشد اقتصادي در توسعۀ كشور ،موضوع ديگري است كه گفتمان عدالت با
مفصلبندي و تشکيل يک نظام معنايي حول محور عدالت ،بهمعناي فرصت كافي و يکسان به
همۀ استعدادها ،تالش ميكند برداشت و معناي خود از توسعه را برجسته و ساير معاني توسعه
را به حاشيه براند« .چطور شما ميگوييد عدالت موجب عقبماندگي است؟ ما ميگوييم
برعکس آن است .اگر شما بدون عدالت جلو برويد ،امکان شکوفايي استعدادها وجود ندارد و
امکان ندارد كه بدون عدالت به قله برسيد .اينهايي كه ميگويند با عدالت ميخواهند رشد
اقتصادي را كُند كنند ،ما ميگوييم اتفاقاً عدالت باعث افزايش رشد اقتصادي ميشود» (متن
شمارۀ  ٤گفتمان عدالت) .تقدم عدالت بر رشد و توسعۀ اقتصادي ،گزارۀ كليدي گفتمان عدالت
است و از همين منظر ،گفتمان سازندگي را كه معتقد به تقدم رشد اقتصادي بر عدالت است ،به
حاشيه ميراند و سعي در بديهيسازي چنين معنايي دارد .عالوهبراين ،گفتمان عدالت نتيجۀ اين
تقدم و تأخر را نه تنها مشخص كه بديهي فرض ميكند« .كساني كه آن حرفها را ميزنند،
بروند حاصل كار خودشان را ببينند .بلوكهكردن ثروت و توانمنديهاي كشور فقط با عدالت باز
ميشود .سياستهايي كه در آن عدالت نباشد ،فقط تمركز ثروت در جيب يک عدۀ خاص
است» (متن شمارۀ  ٤گفتمان عدالت) .تقدم عدالت ،توسعه بهمعناي شکوفايي استعدادها را
بهارمغان ميآورد و تقدم رشد اقتصادي ،نابرابري و تمركز ثروت در دست عدهاي خاص را رقم
ميزند.
سرمايهگذاري و فراهمآوردن زيرساختهاي رشد اقتصادي ،دو دال اصلي گفتمان سازندگي
است .گفتمان عدالت ،اين دو دال را در راستاي توسعۀ كشور ،ناقص و ناكارآمد معرفي ميكند و
بهجاي آن ،عدالت بهمعناي شکوفايي همۀ استعدادها را عين توسعه ميداند« .پيشرفت كشور
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زماني است كه همۀ استعدادهاي انساني اين كشور فضا براي رشد پيدا كنند ،نه اينکه فکر كنيم
كه آنقدر جاده و پل و فرودگاه با پول بيتالمال زدهايم» (متن شمارۀ  ٣گفتمان عدالت).
گفتمان عدالت ،عدم توجه به مردم و رانتخواري را در گفتمانهاي ديگر برجسته ميسازد
و آنرا محصول نگاه نادرست به توسعه ميداند« .مطمئن باشيد كساني كه عادت كردهاند طي
پانزده بيست سال با يک تلفن ،با يک ارتباط و با يک تقاضاي معمولي ،نيازهاي خود و
دوستانشان را برطرف كنند و »...تأكيدي بر همين موضوع است.
ضديت و غيريت خارجي نيز در گفتمان عدالت پُررنگ است كه گفتمان فوق ،در تثبيت
معناي خود از توسعه ،از آن غير استفاده ميكند« .اقتصاد بايد اقتصادي پاک و دلسوز باشد و اگر
غير از آن باشد ،اقتصاد ما نيز همچون ديگر كشورها خواهد بود .ما در اين دنيا ميبينيم كه بدون
عدالت به كجا رسيدهاند» (متن شمارۀ  1گفتمان عدالت) .اين گفتمان تعاريف و معاني توسعه در
نظام بينالملل را نميپذيرد و توسعهاي كه در گفتمانهاي گذشتۀ ايران نيز وجود داشته است،
ناكارآمد ميداند؛ چراكه منجر به بيعدالتي ميشود و توسعه بدون عدالت معنا ندارد .بنابراين،
اين گفتمان با برجستهسازي آثار نامطلوب تفکرات توسعهاي گذشته در ايران و دنيا و توجهدادن
افکار عمومي ،بهسمت فاصلۀ اهداف توسعه و اسالم ،توسعه را بهمعناي عدالت و تعالي درنظر
ميگيرد.
در گفتمان اصالحات ،غيري (گفتمان سازندگي) وجود دارد كه توسعه را مترادف با رشد
اقتصادي ميداند و اين گفتمان با تأكيد بر مفهوم آزادي ،در تقابل با توسعه بهمعناي رشد ،معناي
متفاوتي از توسعه را رقم ميزند .مفهوم آزادي ،هم ابزار و وسيلۀ توسعه است و هم ،مهمتر از
آن ،هدف توسعه است« .من اعتقادم بر اين است كه توسعه بدون توسعۀ سياسي اوالً ابتر و ثانياً
ناموفق است ...در توسعۀ سياسي ،آنچه مهم است ،بهرسميت شناختن حق آزادي شهروندان
است» (متن شمارۀ  2گفتمان اصالحات)« .رشد اقتصادي بايد در خدمت توسعۀ سياسي جامعه
قرار گيرد» (متن شمارۀ  ٣گفتمان اصالحات) .بنابراين توسعۀ سياسي (آزادي تفکر و بيان) در
مرتبه و جايگاه باالتري نسبتبه توسعۀ اقتصادي قرار ميگيرد« .كاركرد يک گفتمان در ترسيم و
تجويز يک سلسلهمراتب ستيزشگر ميان مفاهيم نهفته است .يکي همواره در منزلتي برتر و
ديگري بر شخصيتي فروتر است» (تاجيک .)29٧ :1٣8٣ ،در گفتمان توسعه ،معنا بر منطق اين يا
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آن است .هم اين و هم آن ،محلي از اعراب ندارد .در گفتمان اصالحات ،توسعه يعني آزادي و
هر تعريف ديگري از توسعه بايد در خدمت اين هدف قرار گيرد.
گفتمان اصالحات ترديدي ندارد كه توسعهيافتهترين جامعه ،جامعهاي است كه كمترين
محدوديتها براي تفکر و ابراز انديشه اعمال ميكند .به باور اين گفتمان ،بازگشت به جامعۀ
مدني ،نشان از توسعهيافتگي دارد .در كانون گفتمان اصالحات ،قانون وجود دارد و قانون يک
مفهوم اصلي است كه در حول و محور آن ،مشکالت توسعهنيافتگي حل ميشود« .من فکر
ميكنم كه اگر ما بتوانيم جامعه را قانونمند كنيم ،بخش قابل توجهي از مشکالت اقتصادي و
اجتماعي و سياسي موجود حل خواهد شد؛ اما اگر جامعه قانونمند نشود ،ولو اينکه برنامههاي
خوبي هم وجود داشته باشد ،اصالً معلوم نيست كه آن برنامهها ،در ميان راه ،دچار چه سرنوشتي
بشوند» (متن شمارۀ  1گفتمان اصالحات) .گفتمان غير به قانون بيتوجه بوده است و گفتمان
اصالحات مدعي است با برجستهشدن قانون ،مشکالت كشور كه گفتمان سازندگي با تأكيد بر
برنامهريزي و رشد نتوانست آنرا حل نمايد ،حلشدني است.
استراتژي واسازي يا ساختشکني كه در تئوري الكال و موفه ،جزء مؤلفههاي اصلي بهشمار
ميآيد ،ابزاري كارآمد در تحليل است .استراتژي واسازي يک گفتمان «تهيكردن نقاط كانوني و
دقايق و عن اصر آن گفتمان از معنا و محتواي مستقر آن است و تزيين آنان به محتوايي دگرگون
است» (تاجيک .)219 :1٣8٣ ،گفتمان اصالحات با واسازي و شالودهشکني گفتمان سازندگي ،به
گفتمان مسلط تبديل شد و دال آزادي ،يک استراتژي دقيق و ظريفي بود كه اين گفتمان بهخوبي
از آن بهره برد .اين نکته كه بايد ببينيم مردم چه ميخواهند و چه ميگويند و با خواستههاي
مردم همراه باشيم و توسعه از رهگذر مشاركت مردم بهدست ميآيد ،استراتژي گفتمان
اصالحات بود كه به استحاله و واسازي گفتمان مسلط سازندگي منجر شد.
مفهوم ديگري كه گفتمان اصالحات سعي در برجستهسازي آن دارد ،انسان است .انسان،
ازنظر اين گفتمان ،محور توسعۀ سياسي و غايت آن است (متن شمارۀ  ٣گفتمان اصالحات) و
اين تأكيد ،اشارۀ ضمني به عدم توجه به انسان در مقام هدف توسعه در گفتمان سازندگي دارد.
«توجه ويژۀ خاتمي در توسعۀ سياسي كه از تقدم انسان بر طبيعت در انديشۀ او سرچشمه
ميگيرد .در شرايطي كه دولت هاشمي با انديشۀ توسعۀ فني ،نظريات توسعۀ اقتصادي را واكاوي
ميكرد ،دولت خاتمي ،با دغدغۀ توسعۀ سياسي ،توجه خود را به انسان معطوف كرده بود»
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(عليزاده و رضوي .)٧2 :1٣80 ،بر اين اساس ،درمقابل توسعه بهمعناي رشد اقتصادي و
برنامهريزي ،در گفتمان اصالحات ،توسعه بهمعناي آزادي انسان و ايجاد جامعهاي قانونمند توأم
با آزادي فکر و انديشه است.
گفتمان سازندگي نيز ،بهنوبۀ خود ،نظام معنايي از توسعه را شکل ميدهد كه در تقابل با
شرايط توسعه در زمان جنگ شکل ميگيرد .اين گفتمان با تأكيد بر دالهاي رشد اقتصادي و
برنامهريزي كه در اوايل انقالب و شرايط ويژه ،بهعلت وقوع جنگ تحميلي ،به حاشيه رانده
شده بود ،برجسته كرد و از اين منظر ،سعي در گسترش روحيۀ توليد و كار در جامعه داشت.
«بايد در عرصۀ توليد قدمهاي مهم و اساسي برداريم» (متن شمارۀ  2گفتمان سازندگي).

منطق همارزی يا ايجاد زنجيرهای همگون از هويتهای متمايز
در چارچوب نظري بيان شد كه در منطق همارزي ،تالش ميشود تمايزات موجود ميان عناصر و
نيروهاي متفاوت بهدست فراموشي سپرده شود و همۀ آنها در نظام معنايي كه گفتمان ايجاد
ميكند ،حل شود .بهعنوان مثال ،در انقالب اسالمي ايران ،تفاوتهاي ميان گروههاي مليگرا،
ماركسيست ،مذهبي و ...در زنجيرۀ همارزي كه گفتمان انقالب اسالمي ايجاد كرد ،بهطور موقت
فراموش شد .گفتمان عدالت با ايجاد يک حس نوستالژيک نسبتبه سالهاي اوايل انقالب كه
در آن سالها ،اختالفات اقتصادي و طبقاتي درميان اقشار مختلف جامعه گسترش چنداني
نداشت ،يک زنجيرۀ همارزي محکمي تشکيل داده است« .اين احساس دلتنگي عمومي نسبتبه
تحقق آرمانهاي برابريطلبانه براي تمامي اقشار جامعه موجب شد تا در اين دوره ،بازگشتي
عمده به آرمانهاي بنيادين انقالب صورت گيرد» (خواجهسروي .)1٣86 ،ازاينرو ،گفتمان
عدالت با مفصلبندي بخشهاي عمدهاي از نيروهاي ناراضي ،تمايز ميان آنها را كاهش داده و
آنان را دربرابر يک غيرمنسجم مينمايد .تشکيل اين زنجيرۀ همارزي باعث پشتيباني و حمايت
نيروهاي متفاوت از معنا و مفهوم توسعۀ مدنظر گفتمان مذكور ميشود و اين معنا در جامعه
هژمونيک ميشود .بدين ترتيب اين گفتمان ،توسعه بهمعناي عدالت درمقابل ساير معاني توسعه
را نزد آنان حقيقت تام جلوهگر ميسازد .بالطبع ،افراد تشکيلدهندۀ زنجيرۀ همارزي چنين
مفهومي را ولو ،بهصورت موقت ،بديهي و غيرقابل شک و ترديد ميانگارند و منافع حاصل از
توسعه را متوجه همۀ اقشار ميدانند .زنجيرۀ همارزي گفتمان عدالت ،طيف وسيعي از طبقات
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پايين روستائيان ،شهرهاي كوچک تا بخش عمدهاي از جوانان متدين و ارزشي در شهرهاي
بزرگ و همچنين طبقات كمدرآمد شهرهاي بزرگ را شامل ميشود .درمقابل اين زنجيره ،زنجيرۀ
ديگري قرار دارد شامل بخشي از طبقات مرفه كه ثروت را ازطريق قدرت بلوكه كردهاند و مانع
عدالت ميشوند و نخبگان وابستهبه غرب كه بهدنبال تئوريهاي ناكارآمد توسعۀ غربي هستند.
زنجيرۀ همارزي گفتمان اصالحطلب با توجه به دال مركزي آزادي ،شامل گروهي از
روشنفکران و گروههايي همچون جوانان ،زنان ،اقليتهاي مذهبي و خصوصاً دانشجويان بود
كه به ايدۀ آزادي تعلق خاطر داشتند .در گفتمان سازندگي ،زنجيرۀ همارزي خاصي مشاهده نشد.
بهطوركلي ،ازآنجاييكه نيروهاي متفاوت چه دركي از معناي توسعه داشته باشند و چقدر تحت
تأثير يک معنا قرار بگيرند و از آن حمايت كنند ،مفهوم زنجيرۀ همارزي يا ايجاد زنجيرهاي
همگون از هويتهاي متمايز در بحثهاي توسعه يک مفهوم اساسي است.

نتيجهگيری
با توجه به آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت ،نظريۀ گفتمان الكال و موفه ميتواند
تحوالت متداول در معنا و مفهوم توسعه را بهشکل كارآمد و قابل توجه در برهههاي گوناگون
تبيين و تحليل نمايد .از ديدگاهي عملگرايانه ،بررسي معنا و مفهوم توسعه از منظر تحليل
گفتمان ،با توجه به تفصيلي كه در اين مقاله از آن شد ،كمک به سوژهها براي درک بهتر شرايط
موجود اجتماعي و چگونگي شکلگرفتن و سامانمندشدن توسعه است .با تحليل توسعه از منظر
گفتمان مشخص ميگردد كه اغلب گفتمانهاي مسلط ،مفصلبندي منسجم و كارآمدي از دال و
مدلول توسعه ارائه نميدهند و در بيشتر موارد ،اين معنا در هالهاي از ابهام قرار دارد .اين
چارچوب توسعهاي ميتواند سوژهها را براي درک بهتر تحوالت معاني توسعه ياري دهد؛
بهنحويكه در سازوكارهاي نظام معنايي آن بينديشند .عالوهبراين ،چنين نگرشي به توسعه
ميتواند بهمثابه ابزاري مؤثر در خودترميمي گفتمانهاي مسلط مورد استفاده قرار گيرد؛
بهگونهاي كه دالهاي خالي توسعهاي خود را مورد توجه قرار دهند .ازسوي ديگر ،ميتواند
گفتمانهاي رقيب را ياري دهد تا با شناخت دالهاي خالي گفتمان مسلط ،در موضع توسعه،
زمينۀ ساختارشکني و بهزير كشيدن آنرا فراهم سازند.
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استيال و تثبيت يک معنا از توسعه در هر گفتمان ،تنازع و بهحاشيهراني ساير معاني توسعه را
بهدنبال دارد .بهحاشيهراني و طرد ساير گفتمانهاي توسعه ،بيش از آنکه به درستي يا نادرستي يا
منطقيبودن گزاره ها و مفاهيم يک گفتمان وابسته باشد ،به موقعيتش با ساير گفتمانها ،به اينکه
چگونه دالهاي خالي ساير گفتمانها را مفصلبندي نمايد و درنتيجه ،نظام معنايي جديدي از
توسعه ارائه دهد ،مرتبط است .گفتمانهاي توسعه بعد از انقالب اسالمي هريک سعي كردند
يک فضاي متفاوت از وضعيت موجود و يک معناي متمايز از ساير معاني ترويجشده توسط
ساير رقيبان شکل دهند.
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