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 تحوالت مفهومی امر انقالبی 
در گفتمان اصالح طلبی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تحوالت مفهومی امر انقالبی در گفتمان اصالح طلبی انجام گرفت. 
برای تبیین معنادار رابطه میان امر انقالبی گری و اصالح طلبی، از رهیافت نظری الکالئو و موف 
استفاده گردید. با رحلت امام خمینی، گفتمان جمهوری اسالمی که با دال های اسالم و جمهوریت 
مفصل بندی می شــد، راه برای برداشت ها و تفاسیر متفاوت باز شد که نتیجۀ آن، شکل گیری دو 
طیف سیاسی رقیب با عنوان »اصالح طلب« و »اصول گرا« بود. گفتمان اصالح طلبی، شعارهای 
انقالب اســالمی همچون آزادی، مردم ساالری، قانون گرایی، دموکراسی دینی، حقوق بشر و ... 
را در خود جای داد و با این تفکر که نیاز جامعه ایرانی، داشتن روابط عادالنه و آزاد با همۀ جهان 
است، رویکردهای جدیدی را در خود پذیرا گردید. این گفتمان، حول دال مرکزی مردم ساالری 
و دال های شناور جامعه مدنی، توسعه سیاسی، قانون گرایی، آزادی و تساهل شکل گرفت و نظام 
معنایی را شــکل داد که بر اساس آن سعی نمود ســاختار معنایی گفتمان اصول گرایان را در هم 
شکند. در مقابل، اصول گرایان سعی کردند با ایجاد مفصل بندی جدید و افزودن دال هایی چون 
عدالت، امنیت، ارزش ها، تهاجم فرهنگی و ... حول دال مرکزی والیت، نظام معنایی خود را شکل 
داده و دال مرکزی اصالح طلبان و دال های شناور آن را ساختارشکنی نمایند. گفتمان اصالح طلبی 
امکان های زیادی برای تحول در جامعه ایجاد کرد، اما نتوانست در مقابل موانع شکل گرفته پیروز 
شود. هرچند در گفتمان اصالح طلبی، تغییراتی در عناصر انقالب اسالمی شکل گرفت، اما این 
بدان معنا نبوده که امر انقالبی به کل از بین رفته است، بلکه بدان معناست که گفتمان اصالح طلبی 
به  جای تأکید بر مؤلفه هایی همچون عدالت محوری، به عناصری همچون مردم ساالری، آزادی، 
توسعه سیاسی و قانون مداری توجه نموده است. درواقع می توان گفت که امر انقالبی در گفتمان 
اصالح طلبی برساخته شده است و تولیدکنندگان گفتمان اصالح طلبی همواره نقشی تأثیرگذار در 

ساختار سیاسی جمهوری اسالمی ایران بعد از انقالب اسالمی داشته است.
کلید واژه ها: امر انقالبی، اصالح، گفتمان اصالح طلبی، اصول گرایی، الکالئو و موف.
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مقدمه
جمهوری اســالمی ایران، تحت هدایت امام خمینی، یک کارزار گسترده را آغاز کرد که هدف 
آن ساختن جامعه ای اخالقی به  عنوان یک الزام شرعی بود و معنای جدیدی به مفهوم امر انقالبی 
اختصاص داده شــد. از وقوع انقالب اســالمی، دو جریان بزرگ اصول گــرا و اصالح طلب در 
قالــب نام های مختلف و با رهبری اشــخاص گوناگون با یکدیگر به رقابــت پرداخته اند. جریان 
اصالح طلبــی، ریشــه در گرایش های تجددگرایانه، توســعه سیاســی دارد و اصول گرایی ریشــه 
در ســنت های اســالمی دارد. در نیمۀ دوم دهــه هفتاد، گفتمان اصالح طلبی شــکل گرفت که 
دال مرکزی آن توســعه سیاســی و دموکراســی بود و از ســوی مخالفان و رقبای آنها، با تفاسیر و 
برداشــت های مختلف روبرو شــد. مخالفان سیاســی این گفتمان بر این باور بودند که دو مفهوم 
انقالبی و اصالح طلبی در تناقض هستند. در مقابل، مولفان و تولیدکنندگان این گفتمان سخت بر 
این ایده پافشاری می کردند که نه  تنها اصالح طلبی تعارضی با انقالب نداشت، بلکه اصالح طلبی 
در تــداوم انقــالب و آرمان های آن بود. گفتمان رقیب، اصالح طلبان را به دور شــدن از انقالب 
و کنــش انقالبی متهــم کرده اند. یکی از معماهای گشــوده در علم سیاســت، تعارض و حتی 
تناقض ارزشــی دو مفهــوم انقالب و اصالح اســت. درواقع با انجام این کار تالش می شــود تا 
به پاســخ مشــخصی در خصوص این تعارض نظری دســت یابیم. به لحاظ عملی نیز می توان به 
حل وفصل یکی از منازعات سیاسی مهم، میان دو گروه اصالح طلب و اصول گرا کمک کرد که 
درواقع می تواند به کاهش منازعات سیاسی دوقطبی شده در کشور کمک کند. با توجه به اینکه 
اصول گرایان، اصالح طلبان را متهم می کنند که از امر انقالبی دور شــده اند، مطالعه حاضر ازآن 
 جهت با اهمیت تلقی می گردد که آسیب شناســی های موجــود در روند مفهوم انقالبی از دیدگاه 

اصالح طلبی را فراهم می آورد تا زمینۀ حل تعارض ها در این زمینه در کشور فراهم گردد.
در رابطــه بــا مفهوم امر انقالبی و گفتمــان اصالح طلبی، علی رغم وجــود مکتوبات و منابع 
بســیار، در این خصوص، پژوهشی به بررســی مفهوم امر انقالبی از منظر گفتمان اصالح طلبی و 
بررسی دیدگاه های متعارض نپرداخته است. با وجوداین، با بررسی منابع موجود، در این خصوص 
می توان مواردی را مشــاهده نمود. امیری، در کتابی تحت  عنوان اصالح طلبان تجدیدنظرطلب و 
پدرخوانده، به بررســی این موضوع پرداخته است که اصالح گرایان نسبت به انقالب دچار تردید 
شــده اند. وی معتقد است که آنها به دنبال گذر از انقالب و قانون اساسی به شیوۀ آرام هستند و 
در پی القای مفاهیمی همچون جامعه مدنی، آزادی و دموکراســی هستند. حاضری و همکاران، 
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در پژوهشــی که نگاشته اند به بررسی »گفتمان اصالح طلبی در ایران« پرداخته اند. این پژوهش به 
لحاظ جامعه شناسی سعی داشته است تا گفتمان اصالح طلبی را به لحاظ سیاسی و گفتمانی مورد 
تحلیل و واکاوی قرار دهد. امینی نژاد، در پژوهشی به »واکاوی امکان ها و امتناع های گفتمان های 
اصالح طلب و اصول گرا در گســترش جامعه مدنی« پرداخته اســت. نتایج پژوهش با استفاده از 
نظریه الکالئو و موف نشــان داده اســت که در گفتمان اصالح طلبی، شاهد گسترش امکانات 
برای رشــد و تثبیت جامعه مدنی بوده ایم و امتناعی از طرف گفتمان اصالح طلبی در جهت رشد 
جامعه مدنی بروز پیدا نکرده اســت، درحالی که در گفتمان اصول گرایی، امکانی برای رشــد و 
تثبیت جامعه مدنی شکل نگرفت و در راه تثبیت جامعه مدنی، این گفتمان موانع زیادی قرار داد. 
با توجه به مطالبی که بیان گردید، هدف پژوهش، این است که مواضع و دیدگاه های اصالح طلبان 
و اصول گرایــان را بررســی کرده و مفهوم امر انقالبی در گفتمــان اصالح طلبی مورد تحلیل قرار 
گیرد. درواقع در پی بررســی این مورد هســتیم که آیا امر انقالبی با اصالح طلبی ســازگاری دارد 
یا خیر؟ براین اســاس، در این پژوهش قصد بر این اســت تا بر اســاس نظریــه الکالئو و موف به 
این ســؤال پاسخ داده شــود که مفهوم امر انقالبی در گفتمان اصالح طلبی دستخوش چه تحول 

مفهومی شده است؟

تعریف مفاهیم 
انقالب

انقالب، تنها رویه سیاسی است که ما را مستقیمًا و به گونه ای پرهیزناپذیر با مسألۀ بدایت و آغاز روبرو 
می کند. انقالب، به هر نحو که تعریف شــود، به معنای دگرگونی نیست. نقش انقالبی و بی سابقه  
مســأله اجتماعی، از هنگامی در عصر جدید آغاز شــد که مردم برای نخستین بار تردید کردند که 
تنگدســتی باید جزئی غیرقابل تفکیک و ذاتی از وضع بشــر باشــد و تمایز بین عده ای اندک که به 
برکت اوضاع یا به ســبب نیروی افزون تر یا از راه فریب و تقلب توانســته اند از زنجیر فقر رها شوند و 
توده های زحمتکش و فقیر، باید پرهیزناپذیر به شــمار آیــد. این تردید، یا به عبارتی، اعتقاد به اینکه 
می توان نعمت فراوانی را در حیات این دنیا، جانشین لغت کمبود ساخت، منشأ ماقبل انقالبی داشت 
)آرنت، 1381: 23-25(. برای فهم انقالب ها در عصر جدید، تصور آزادی و تجربه آغازگری باید با هم 
منطبق و مقارن باشند. جایی که این احساس نوآوری وجود داشته باشد و نوآوری نیز با مفهوم آزادی 
پیوند بیابد، حق داریم از انقالب صحبت کنیم. انقالب چیزی باالتر از یک شــورش موفقیت آمیز 
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است. هنگامی می توان از انقالب سخن گفت که دگرگونی به معنای آغازگری باشد و خشونت به 
 منظور تشکیل حکومت به شکلی نو و ایجاد سازمان سیاسی جدیدی به کار رود که در آن رهایی از 

ستمگری، به  قصد استقرار آزادی صورت بپذیرد )آرنت، 1381: 47-38(.

گفتمان
واژۀ گفتمان را اولین بار داریوش آشوری در مقالۀ »نظریه غرب زدگی و بحران تفکر« در ایران به 
کار برد )آشــوری، 1368: 456(. ازجمله معادل هایی که در زبان فارســی برای این مفهوم به کاربرده 
شــده است گفتار، سخن، وعظ و خطابه و مقال است )عضدانلو، 1394: 14(. از دیدگاهی گفتمان 
همان زبان، اما در وجه اجتماعی ارتباطی اســت )بشــیریه، 1379 : 83(. میشــل فوکو، فیلســوف و 
جامعه شــناس فرانســوی، نقش مهمی در توسعه و تکوین این مفهوم داشــت و راه ورود آن را از 
عرصۀ زبان شناســی به حوزۀ مطالعات سیاســی و اجتماعی هموار کرد )میرزایی و ربانی، 1394: 45-

68(. هر گفتمانی از مجموعه ای از گزاره ها تشکیل شــده و در این میان، یک گزاره به  عنوان دال 
مرکزی در هسته گفتمان قرار دارد و بقیۀ گزاره ها در اطراف آن آرایش گرفته اند. هر گفتمان یک 
نظام معنایی است و این نظام معنایی با برجسته کردن خود از طریق خلق و تولید خرده گفتمان ها، 
تالش  می کند به تمام پدیده ها متناسب با دال مرکزی خود، معنا بخشد و با طرد دیگر گفتمان ها، 
غلبه و تســلط گفتمانی خود در جامعه را حفظ نماید. هر نشــانه  و دال دیگری که وارد این شبکه 
شده و در آنجا به  واسطۀ عمل مفصل بندی، با نشانه های دیگر شبکه شود، یك وقته است. معنای 
این نشانه ها به علت تفاوتشان با یکدیگر یا جایگاه های تفاوت تثبیت می شود، درعین حال که هیچ 
ثبات معنایی قابل تصور نیست. معنای نشانه ها یا دال های درون یك گفتمان، حول یك نقطۀ مرکزی 
به طور جزئی تثبیت می شــود. نقطۀ مرکزی، نشانۀ برجسته و ممتازی است که نشانه های دیگر در 
سایۀ آن نظم پیدا می کنند و با هم مفصل بندی می شوند که از آن به دال مرکزی تعبیر می شود. از 
دید الکالئو و موف، برای درک فضای گفتمانی چیره بر یک جامعه باید به ســراغ عوامل درون 
داد آن رفته و همه شاخص های گفتمانی مطرح در آن را مورد توجه قرار داد )فرکالف، 1379: 96(.

گفتمان اصالح طلبی

برای روشــن شــدن موضوع انقالبی گــری و امر انقالبی نیاز اســت تا مفهــوم اصالح طلبی که 
جایگزینی برای امر انقالبی اســت، بررســی گــردد، چراکه اصالح طلبــی در دل انقالبی گری 
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جای دارد. اصالح عبارت از روش مســالمت آمیز و تدریجی کنش های سیاسی است. طرفداران 
لیبرالیســم و غرب گرایی، اصالحات را به معنای تغییرات اساسی در اعتقادات و ارزش های سنتی 
جامعه و گذار به مدرنیسم به کار می برند )امیری، 1386: 179(. چپ گرایان اصالحات را در مقابل 
معنای لیبرالی آن، به معنای اقدامات گســترده دولت های رفاه و مبارزات کارگران برای باال بردن 
ســطح زندگی به کار می برند. می توان گفت اصالحات و اصالح طلبی معنای شــفاف و قطعی 
ندارند و عده ای آن را در مقابل فســاد برای سامان بخشــی و تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب 
و عده ای آن را در مقابل انقالب به معنای رفورم، تغییرات روبنایی، محدود و ســطحی دانسته اند 

)امیری، 1386: 182(.
با پیروزی انقالب اســالمی، گسســتی در تحــوالت اجتماعی ایران شــکل گرفت و رقابت 
گفتمانی بین گفتمان های مختلف شکل گرفت. پس از کسب سازندگی اقتصادی در دورۀ دوم، 
توسعه سیاسی در کانون اندیشه نوگرایان دینی قرار گرفت و بدین سان، گفتمان اصالح طلبی شکل 
گرفت و به گفتمان مســلط در سیاســت ایران تبدیل شــد )خلجی، 1386: 25(. بیان مقوالتی مانند 
جامعه مدنی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، قانون گرایی، مشــارکت و توســعه سیاسی و امثال آن 
با عنوان شــاخص های این وضعیت جدید مطرح گردید )کاظمی، 1388: 53(. یکی از عواملی که 
موجب شــکل گیری گفتمان اصالح طلبی شــد، پایان رهبری کاریزمایی و نهادینه شدن کاریزما 
در قالــب والیت فقیه بود. چون با نبودن کاریزما، درواقع دال ارشــد و معنابخش گفتمان انقالب 
اســالمی که به آن هژمونی می بخشید، محو شــد و به این ترتیب زمینه بروز تناقضات مهیا شد، که 
درنهایت به شکل گیری گفتمان اصالح طلبی منجر گردید. به این ترتیب، گفتمان اصالحات حول 

دال مرکزی مردم و با هدف مردم ساالری دینی شکل گرفت )سلطانی، 1394: 152-150(.

رویکرد نظری 
نظریه مجموعه ای از نمادهایی است که بنابر منطق به هم مربوط بوده و نشان می دهند که دربارۀ 
رویدادهای جهان چگونه می اندیشــیم )مارش و اســتوکر، 1393: 25(. هدف بنیادین یک نظریه این 
اســت که تا حدی واقعیت را توضیح دهد، بفهمد و تفســیر نماید. درواقع ممکن اســت قدری 
پیش تر رفته و استدالل نمایم که بدون نظریه )حال به هر شکلی که باشد( فهم واقعیت غیرممکن 
اســت )مارش و استوکر، 1393: 43(. برای تشــریح »منطقی و نظام مند« گفتمان اصالح طلبی، ارائه 
چارچوبــی مفهومی و نظری ضروری اســت. بدین منظــور در این پژوهش، بــرای فراهم آوردن 
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چارچــوب مفهومــی کارآمد، از نظریــه گفتمان الکالئو و مــوف بهره گرفته ایــم، که یکی از 
پیشــرفته ترین و درعین حال پیچیده ترین روش های تحلیل در علوم اجتماعی اســت که کشــف 
معانی ظاهری و مســتتر در جریان های گفتمانی را مدنظر دارد. درواقع کردارهای سیاسی در هر 
جامعه ای در چارچوب گفتمان سیاســی مسلط در آن تعیین می شود. هر گفتمانی، شکل خاصی 
از کردارهای سیاســی را ممکن می ســازد و هویت و خود فهمی های فرد را به شیوه ویژه تعریف 
می کنــد و برخی از امکانات زندگی سیاســی متحقق و برخی دیگر را حذف می نماید. ســاختار 
سیاســی حوزه ای است که در پرتو گفتمان شکل می گیرد و با تغییر گفتمان هاست که ساختارها 
دگرگون می شوند و از نو تعیین می یابند، درحالی که استقرار و سلطه هر گفتمانی نیازمند پشتیبانی 

آن از جانب نیروها و قدرت هایی است )بشیریه، 1394: 61(.
نظریۀ گفتمان در دو حوزه متفاوت زبان شناســی و فلســفه سیاسی رشــد یافته است و مراحل 
مختلفی را پشت سر گذاشته است. شاید نخستین و مهم ترین فرد مؤثر بر طرح نظریه گفتمان، فردینان 
دو سوسور1 باشد، که زبان را مجموعه ای از نشانه ها بدون ارجاع به زمان می دانست. به عبارت دیگر، 
زبان خصلتی جدا از زمان دارد و عنصر زمان در تحوالت ساختی آن نقشی ندارد )مقدمی، 1390: 94(. 
مهم ترین نظریه پردازان نظریه گفتمان در حوزۀ زبان شناســی که به گفتمان انتقادی شــهرت دارند، 
آن تئون ای وان دایک2 و نورمن فرکالف3 و در حوزۀ فلســفه سیاســی میشــل فوکو4 و الکالئو و 
موف5 می باشــند و از بین رویکردهای تحلیل گفتمان ســه تحلیل که به طور مشــخص با سیاست 
مرتبط می باشند: تحلیل انتقادی گفتمان فرکالف است که به تحلیل متون می پردازد، دیرینه شناسی و 
تبارشناسی فوکو است که به شکل گیری دانش و ارتباط آن با قدرت اشاره دارد و الکالئو و موف 

که تبارشناسی فوکو را در موضوعات سیاسی بسط داده اند )حقیقت، 1390: 565(.
ازجمله کسانی که در گسترش نظریه گفتمان تأثیر به سزایی داشتند، می توان به ارنستو الکالئو 
و شــانتال موف اشاره کرد که با اســتفاده از سنت های قبل از خود در کتاب هژمونی و استراتژی 
سوسیالیســتی تحولی در نظریۀ گفتمان ایجاد کردند )کالنتری، 1391: 133(. آنچه تحلیل گفتمانی 

1. Ferdinand de Saussure
2. An Theon E. Van Dyke
3. Norman Fairclough
4. Michel Foucault
5. Ernesto Laclau & Chantal Mouffe
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الکالئــو و مــوف را از دیگر نظریه های گفتمانی متمایز کرده اســت، تســری گفتمان از حوزه 
فلســفه، زبان شناسی و فرهنگ به حوزه سیاست و جامعه است. از نظر این دو اندیشمند هر عمل 
و پدیده ای برای معنادار شدن باید گفتمانی باشد، یعنی اینکه فعالیت ها و پدیده های سیاسی وقتی 
قابل فهم هســتند که در قالب گفتمانی خاص مــورد ارزیابی قرار می گیرند )هنری و آزرمی، 1392: 
96(. از نظر الکالئو و موف، گفتمان، مجموعه و ســاختار مفصل بندی از نشانه هاست که حول 
دال مرکزی در حال گردش اســت. گفتمان، اگرچه مولود متن است، اما تنها در زمینۀ اجتماعی 
معنا می یابد و برحســب زمان و مکان تغییر می کنــد. درنتیجه، امکان اتصال متن به جامعه فراهم 
می گردد. متن در درجۀ اول دارای کلیتی است که بدان وابسته است. در داخل متن، مجموعه ای 
از مؤلفه هــا وجود دارند که به نحوی تثبیت شــده با یکدیگر مرتبط بــوده و در کنار هم کلیتی را 
تشکیل می دهند که »گفتمان« خوانده می شود. الکالئو و موف، رابطه تثبیت شده میان مؤلفه ها 
را »مفصل بنــدی« می نامنــد )Laclau & Mouffe, 1985: 22(. در داخل گفتمان، یک یا تعداد 
معــدودی از عناصــر، نقش مرکزی دارند که از آنها به تعبیر الکان به  عنوان »دال برتر« یا به تعبیر 
الکالئو و موف، به  عنوان »گره گاه« نام برده می شود: »گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنا حول 
گره گاه های خاصی شکل می گیرد. گره گاه نشانه ممتازی است که سایر نشانه ها حول آن منظم 
می شــوند؛ سایر نشانه ها معنای خود را از رابطه شــان با گره گاه اخذ می کنند« )یورگنسن و فیلیپس، 
1392: 57(. الکالئــو و موف، برای توصیف هر گفتمــان از مفاهیم گره گاه )نقطه مرکزی، نقطه 
کانونی( )الکالئو و مــوف، 1392: 182-184(، مفصل بندی )الکالئو و موف، 1392: 154(، برهه )وقته، 
لحظه، بعد( )الکالئو و موف، 1392: 171(، دال های شــناور یا دال های ســیال )یورگنسن و فیلیپس، 

1392: 60(، موقعیت سوژه ای )الکالئو و موف، 1392: 187-198( استفاده می کنند.
بنابرایــن اولین مفهومی که در نظریــۀ گفتمان الکالئو و موف مورد بررســی قرار می گیرد، 
گفتمان اســت. از دیدگاه الکالئو و موف )2001: 105(، گفتمان کلیت شکل گرفته ناشی از عمل 
مفصل بندی است. در نظریۀ گفتمان الکالئو و موف دال ها به دو طبقۀ دال های مرکزی و شناور 
تقسیم می شوند. الکالئو و موف )2001: 111( معتقدند »دال مرکزی نقطه ای است که سایر دال ها 
در اطراف آن نظم می گیرند و ســبب می شــود یک گفتمان به ثبات موقتی دست یابد«. از سوی 
دیگر، »دال های شناور نشــانه هایی اند که گفتمان های مختلف تالش می کنند تا به آن ها به شیوه 
خاص خودشان معنا ببخشند«. الکالئو و موف بر این باورند که برای فهم ساختارهای گفتمانی 
باید مفهوم »مفصل بندی« تشــریح شــود. »مفصل بندی عملی اســت که به برقــراری رابطه بین 
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عناصر یک گفتمان منجر می شــود، به گونه ای کــه هویت این عناصر درنتیجه عمل مفصل بندی 
تغییــر پیدا می کند« )الکالئــو و موف، 2001: 105(؛ بنابراین مفصل بندی مفهومی برای نشــان دادن 

تغییر است.
در اندیشــۀ الکالئو و موف، دال های اصلی در زنجیرۀ هم ارزی با هم ترکیب می شــوند. این 
دال ها به  تنهایی بی معنا هســتند تا اینکه در زنجیره هم ارزی با ســایر نشــانه هایی کــه به آنها معنا 
می دهنــد ترکیب می شــوند. درنتیجه، زنجیرۀ هم ارزی در جامعه ای که ذاتًا متکثر اســت کارش 
پوشش این تکثر و تفاوت هاست، به  نحوی که به آنها نظم و انسجام می بخشد. یعنی سبب می شود 
تا عناصر خصلت های متفاوت و معناهای رقیب را از دســت  داده و در معنایی که گفتمان ایجاد 
می کند، منحل شــوند. ولی الزم به ذکر است که هم ارزی قادر به حذف کامل تفاوت ها نیست، 
کید آن بر تمایزات و  زیرا همیشه امکان ظهور تفاوت مفهوم خصومت و غیره برجسته می شود و تأ
مرزهای موجود میان نیروهای موجود اســت. منطق هم ارزی سعی دارد تا با مفصل بندی، قسمتی 
از تمایزات را کاهش داده و با جذب عناصر شناور و تبدیل آنها به وقته، انسجام الزم را در مقابل 
یک غیر فراهم کند، لذا شــرط وجود هر صورت بندی منطق هم ارزی است )حقیقت، 1390: 112-

113(. الکالئو و موف معتقدند زمانی که عنصری به وقته تبدیل می شــود یعنی یک دال شــناور 
به تثبیت معنا رســیده است، آن ها این حالت را انسداد می نامند، اما این تثبیت معنا هیچ گاه کامل 

نمی شود، بلکه همواره نسبی است )مقدمی، 1390: 101(.
از نظر الکالئو و موف، هیچ چیز به  نوبه خود دارای هویت نیست، بلکه هویتش را از گفتمانی 
که درون آن قرار گرفته اســت کسب می کند. نظریۀ الکالئو و موف، علی رغم انتقادهایی که بر 
آن وارد اســت، در شناخت سیر ظهور، هژمونی تثبیت و زوال گفتمان ها می تواند مفید واقع شود. 
هــدف آن اســت که بتوان بر پایۀ مفاهیم و روش تحلیل گفتمــان الکالئو و موف، نظام معنایی، 
ســیر ظهور، هژمونی، تثبیــت و زوال گفتمان های اصالح طلب را مــورد پژوهش قرارداد. در این 
راســتا، باید روشن نمود که هنگام جستجو در این گفتمان، در پی شناخت کدام یک از ویژگی ها 
و مؤلفه های آن می باشیم. درواقع در این پژوهش، سعی در شناخت ارتباط گفتمان اصالح طلبی با 
امر انقالبی داریم. گفتمان در اینجا به عنوان یک روند زبانی درک می شود و تغییرات ایدئولوژیک 

را در روایت غالب جمهوری اسالمی نشان می دهد.
بر اســاس ویژگی های پنج گانه گفتمانی )امکانیت، نقش قدرت، اولویت سیاســت، تزلزل و 
بی قــراری و تاریخ مندی(، جامعه همواره خصلتی باز و گشــوده دارد و هیچ گاه به عینیت کامل 
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نمی رســد. گفتمان محصول بی قراری های ساختاری است و شرایط بی قرار اجتماعی را بازنمایی 
و تبیین می کند و درصدد پاســخگویی به بحران موجود است. گفتمان به بازسازی آرمانی فضای 
اجتماعــی می پــردازد و از طریق پیکربندی دوبــاره متزلزل، یک عینیت اجتماعــی نوین ایجاد 
می کنــد. گفتمــان اصالح طلبی در ایران معاصر در پاســخ به بحران ها و تعارض های سیاســی و 
اجتماعی ناشــی از حاکمیت گفتمان محافظه کار و اقتدارگرای ســنتی پدیــد آمد و فضای آن، 
ایده ها و اندیشه های نوینی بود که در بستر نوگرایی دینی روییده بود و از زبان سیدمحمد خاتمی 
بیان می شد، اما این استعاره های کمال گرایانه، پس از هژمونی گفتمانی در عرصۀ سیاست، پاسخ 
الزم برای بحران ها و بی قراری های موجود را فراهم نساخت. بنابراین عامل اصلی ناکامی گفتمان 
اصالح طلبی، ناســازه های نظری این گفتمان است که از پاســخگویی به بحران ها و بی قراری ها 
ناتوان بود و بســتر الزم برای شــکل گیری پادگفتمان خویش و ظهــور گفتمان کمال گرای دیگر 
را فراهم کــرد. گفتمان جدید، تحت عنوان اصول گرایی، عنصر طردشــده »عدالت اجتماعی« 
در گفتمان پیشــین را دال برتر خود قرار داد و گفتمان جدیدی را پیکربندی نمود. این برخالف 
دیدگاه الکالئو و موف اســت که بر این باورند که در منازعات سیاسی، گفتمانی پیروز است که 
به ابزارهای قدرت بیشتری دسترسی دارد. بدین منظور در این پژوهش از نظریۀ گفتمان الکالئو و 
موف اســتفاده  شده است تا به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شود. در پژوهش حاضر تالش بر این 
اســت تا با مطالعه و بررسی ســیر تکوینی و روند شکل گیری گفتمان اصالح طلبی، به بازشناسی 
این گفتمان و ارتباط آن با امر انقالبی پرداخته شود. در زیر نمودار مفصل بندی عناصر گفتمانی 

حول دال برتر برگرفته از گفتمان الکالئو و موف ارائه شده است:

نمودار 1: مفصل بندی عناصر گفتمان اصالح طلبی حول دال برتر

۷ 

 

 

 تیاز حاکم یناش یو اجتماع یاسیس يهاها و تعارضمعاصر در پاسخ به بحران رانیدر ا یطلبگفتمان اصالحکند. 
 ینید ییبود که در بستر نوگرا ینینو يهاشهیها و انددهیآن، ا يمد و فضاآ دیپد یسنت يکار و اقتدارگراگفتمان محافظه

ۀ در عرص یگفتمان یپس از هژمون انه،یگراکمال يهااستعاره نیاما ا ،شدیم انیب ید خاتمیدمحمبود و از زبان س دهییرو
گفتمان  یناکام یعامل اصل نیموجود را فراهم نساخت. بنابرا يهايقراریها و ببحران يپاسخ الزم برا است،یس

 يناتوان بود و بستر الزم برا ها يقرار یبها و به بحران ییگفتمان است که از پاسخگو نیا ينظر يهاناسازه ،یطلب اصالح
جدید، تحت عنوان  را فراهم کرد. گفتمان گرید يگراو ظهور گفتمان کمال شیپادگفتمان خو يریگشکل
را  يدیو گفتمان جد داد قراررا دال برتر خود  نیشیدر گفتمان پ »یاجتماع عدالت« طردشده، عنصر گرایی اصول

در منازعات سیاسی، گفتمانی پیروز این برخالف دیدگاه الکالئو و موف است که بر این باورند که  نمود. يکربندیپ
 استفادهالکالئو و موف گفتمان  ۀمنظور در این پژوهش از نظریت بیشتري دسترسی دارد. بدیناست که به ابزارهاي قدر

و بررسی سیر تکوینی  مطالعه بااالت پژوهش پاسخ داده شود. در پژوهش حاضر تالش بر این است تا ؤاست تا به س شده 
در زیر  طلبی، به بازشناسی این گفتمان و ارتباط آن با امر انقالبی پرداخته شود.گیري گفتمان اصالحو روند شکل
 مان الکالئو و موف ارائه شده است:فتمانی حول دال برتر برگرفته از گفتبندي عناصر گنمودار مفصل

 
 حول دال برتر طلبیبندي عناصر گفتمان اصالح: مفصل1 نمودار

 

  هاي پژوهش بحث و یافته
 هاي بعد از انقالب اسالمیگفتمان

ل گرفت که هر یک از آنها اصول خود را جهت توسعه سیاسی و هایی در کشور شکگفتمان ،یانقالب اسالم يروزیبا پ
 ۀدامن روزبروزو همواره وجود دارد  یانقالب اسالم يروزیپس از پ ،مداوم یاسیداستان کشاکش ساند. اقتصادي داشته

 زشیاز جاذبه آن بوده و ر شیب تیحاکم ۀدافع درواقعتر شده است. تنگ ها يرخودیغها و يخود انیم يمرزبند
اي از هر یک از در ادامه به بررسی خالصه ).93: 1386(خلجی،  داشته است یدر پ یاندک يهاشیمستمر، رو

 پردازیم.میهاي بعد از انقالب  گفتمان
 

 )1358-1357( گفتمان قبض و بسط انقالبی)الف
 یمذهب يروهاید، در ائتالف با نحلقه به رهبر انقالب بودن نیتر کینزدکه  یاسالم فقاهت انیحامبا وقوع انقالب اسالمی، 

به  یسلطنت میرژ یدادند. دولت موقت که پس از سرنگون لیرا تشک یاسیو قدرت س تیحاکم هیاول ۀجناح لیبرال، هست

 گراییقانون

 جامعه مدنی
 

 تساهل و تسامح
 

 آزادي
 

 توسعه سیاسی
 

 صدور انقالب
 

 مردم
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بحث و یافته های پژوهش 
گفتمان های بعد از انقالب اسالمی

با پیروزی انقالب اســالمی، گفتمان هایی در کشــور شکل گرفت که هر یک از آنها اصول خود 
را جهت توســعه سیاسی و اقتصادی داشته اند. داستان کشــاکش سیاسی مداوم، پس از پیروزی 
انقالب اسالمی همواره وجود دارد و روزبروز دامنۀ مرزبندی میان خودی ها و غیرخودی ها تنگ تر 
شده است. درواقع دافعۀ حاکمیت بیش از جاذبه آن بوده و ریزش مستمر، رویش های اندکی در 
پی داشــته است )خلجی، 1386: 93(. در ادامه به بررسی خالصه ای از هر یک از گفتمان های بعد 

از انقالب می پردازیم.

الف(گفتمان قبض و بسط انقالبی )1358-1357(
با وقوع انقالب اســالمی، حامیان اسالم فقاهتی که نزدیک ترین حلقه به رهبر انقالب بودند، در 
ائتالف با نیروهای مذهبی جناح لیبرال، هســتۀ اولیه حاکمیت و قدرت سیاسی را تشکیل دادند. 
دولت موقت که پس از ســرنگونی رژیم سلطنتی به ریاست مهندس مهدی بازرگان تشکیل شد، 
از میان نیروهای مذهبی جناح لیبرال برخاسته بود و شورای انقالب در اختیار روحانیون اسالم گرا 
قرار داشت )رحیمی و کتابی، 1393: 37(. دولت بازرگان با ترکیبی از نیروهای لیبرال و مذهبی قدرت 
اجرائی را در دست گرفت. اما طیفی گسترده از نیروهای سیاسی سنتی و چپ گرا، بر سایر قوای 
کشــور حاکم بودند. به تدریج ملی گرایان کنار نهاده شدند و نیروهای انقالبی حزب الله، قدرت 

کافی کسب کردند )شکوهی، 1379: 208-207(.

ب(گفتمان حفظ- بسط محور )1368-1358(
بــا هجوم نظامی عراق به ایــران، تحوالت تازه ای رقــم خورد و گفتمان امنیتــی جدیدی حاکم 
شــد. انگیزه های ملی تا حدودی احیا گردیــد. در پرتو مالحظات حفظ محورانه، تئوری ام القری 
کید می کرد  مطرح شــد که بــر اولویت حفظ کشــور به عنوان ام القری کشــورهای اســالمی تأ
)ولی پور، 1383: 247(. مهم ترین ارزش های اســالمی و انقالبی این گفتمان، شامل مؤلفه هایی نظیر 
استکبارســتیزی، صدور انقالب و عدالت اســالمی هســتند. ورود مؤلفه وطن دوستی به گفتمان 
حاکم و جهت گیری های انقباض سیاســی )مقابله قاطعانه و سخت گیرانه علیه گروه های سیاسی 
مخالف و معاند( نیز ریشــه در واقعیت های برآمده از شــرایط جنگی داشــت. از ادبیات سیاسی 
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مطرح  شــده برداشت می شــود که گفتمان این دوره، گفتمان ارزش محور یا آرمان گرا بوده است 
)رمضانی،1380: 62(. گفتمان آرمان گرا، معتقد بود که باید براســاس آموزه ها و موازین اسالمی 
و تحقق آرمان ها، ارزش ها و احکام اسالمی به تدوین، تنظیم و اجرای سیاست داخلی و خارجی 
پرداخــت. این گفتمان بــه دو خرده گفتمان آرمان گرایی امت محــور و آرمان گرایی مرکز محور 
کید می کنند، اما در  تقســیم شده است که هر دو بر اصول و ارزش های اسالمی و منافع اسالم تأ
گفتمان مرکز محور اگر بین مصالح اسالمی و امنیت و بقای مرکز )ام القری جهان اسالم( تزاحم 

پیش آید، حفظ کیان و بقای مرکز اولویت دارد )دهقانی فیروزآبادی، 1396: 193(.

ج(.گفتمان رشدمحور )1376-1368(
بــا پایــان یافتن جنــگ عراق علیــه ایــران و خســارت های ناشــی از جنگ، به تدریــج دولت 
هاشمی رفســنجانی، برای سامان دادن به اوضاع بحران زده داخلی و بازسازی کشور، اصالح طلبی 
اقتصادی را ســرلوحه کار خویش قــرارداد )ازغندی، 1388: 1046(. منطــق تغییر و تحوالت عصر 
ســازندگی، جوهری اقتصادی داشــت. هاشمی رفســنجانی و تیم همــکاران او در دولت، معتقد 
بودند که چنانچه با برنامه ریزی، توســعه پایداری ایجاد کنند، الگویی عملی به جهان اسالم ارائه 
می دهند و در حقیقت موجودیت جمهوری اسالمی را تثبیت و انقالب را به معنا و مفهوم دیگری 
بــه جهان صــادر می کنند )تاجیک، 1383: 93(. دولت هاشمی رفســنجانی، تــالش کرد از طریق 
خصوصی ســازی، جذب سرمایه های خارجی، تضمین ســرمایه ها، تقاضا برای بازگشت نیروهای 
انسانی خارج از کشور و تقویت تولید صنعتی، بر نارسایی های اقتصادی فایق آید )رحیمی و کتابی، 

1393: 42(. این گفتمان رویکردی تک ساحتی به موضوع توسعه داشت.

د(گفتمان توسعه سیاسی )4831-6731(
پس از انتخابات دوم خرداد 1376، گفتمان اصالح طلبی در ایران ظهور کرد. این گفتمان در باب 
مفاهیمی چون جامعه مدنی، دموکراسی دینی، آزادی بیان، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و تثبیت 
قانون اساسی، سیاست های جدیدی مدنظر قرار داد و براساس ادعای اصالح طلبان این مفاهیم در 
طول ســال های پس از پیروزی انقالب در حاشیه قرار گرفته بودند و احتیاج به بازاندیشی داشتند 
)حاضری و همکاران،1390: 123(. اصالح طلبان، اعتقاد داشتند باید فضای سیاسی و اجتماعی کشور 
و فرآینــد تجمیع تقاضاهای مردم در قالب جدید و پایداری مانند جوامع مدنی و ازجمله احزاب، 
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ســازمان دهی و نهادینه شــود )رضایی و نظری، 1394: 202(. به طورکلی گفتمان اصالحات با اتخاذ 
رویکردی اصالحی و انتقادی مطالب و شــعارهای خود را به  صورت مســالمت آمیز، قانونی و با 
حفظ تعهد به نظام و انقالب اسالمی دنبال کرد )اخوان کاظمی،1391: 10(. این گفتمان در نمودهای 
بیرونی خود شــباهتی با گفتمان های پیشــین نداشــت، اما به  مثابه گفتمان های پیشین، محصول 
فراگفتمان انقالب اســالمی بود و بر ترکیبی از همه آن گفتمان ها استوارشــده بود )خلیلی، 1387: 

.)404

ه( گفتمان قبض و بسط انقالبی )1392-1384( 
پس از گفتمان توســعه سیاسی، شــاهد گفتمان جدیدی بودیم که در برابر گفتمان توسعه سیاسی 
شــکل گرفت و با تشــکیل دولت نهم و در تداوم آن دولت دهم ایجاد شــد. سیاست های جدید 
برخاســته از الگوی فکری جدیدی بود که از میان مؤلفه های فراگفتمان انقالب اســالمی، مؤلفه 
»عدالت اســالمی« را در مرکــز ثقل خود قرارداد. ازایــن رو، در عرصۀ داخلــی، ارائه و معرفی 
الگوی حکومت عدل اســالمی و در حوزۀ سیاســت خارجی، مقابله با نظم بین المللی مستقر که 
از آن به  عنوان نظام جهانی ســلطه یاد می شــد مورد توجه ویژه قرار گرفت )رحیمی و کتابی، 1393: 
42(. با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاســت جمهوری، گفتمان اصول گرایی عدالت محور بر 
صحنۀ سیاســی کشور حاکم شــد. احمدی نژاد که با شعار »دولت اسالمی و کابینه ای متفاوت« 
پرچم دار نگرش جدید در حکومت بود، از روشی پیروی می کرد که هدف و محور آن عدالت و 
آرمان خواهی بود. عالوه بر دال مرکزی عدالت که از آن نام  برده شــد یکی دیگر از شاخصه های 
گفتمــان دولت نهم، »اصول گرایی« اســت. اگرچه عدالت طلبی و عدالت گســتری به گفتمان 
اصول گرا هویت می بخشــد، لیکن این دال و مفهوم کانونی در چارچوب اصول گرایی تعریف و 
ارائه می گردد )قائمی طلب، 1389: 103(. در این دوره، گفتمانی متفاوت از گفتمان های ســازندگی 
و اصالحات شکل گرفت که در عین ریشه داشتن در فراگفتمان انقالب اسالمی، دارای تفاوت 
با گفتمان های قبلی بود. از ســال 1392 نیز شاهد شــکل گیری گفتمان اعتدال گرایی به ریاست 
جمهوری حســن روحانی می باشیم که تا اکنون )1399( تداوم داشته و در عین تمایز، بر جنبه هایی 

کید نموده است. از هر دو گفتمان تأ
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عناصر و مؤلفه های انقالب اسالمی
عناصــر و مؤلفه های هر گفتمان حول دال مرکزی یا اصلی هر گفتمان شــکل گرفته و گفتمان را 
ایجاد می کنند. دال مرکزی یا متعالی گفتمان انقالب اسالمی اسالم شیعی یا اسالم سیاسی است. 
به طوری که در گفتمان انقالب اســالمی، عناصر و دقایق حول این دال مرکزی مفصل بندی شد. 
در انقالب اســالمی، اسالم سیاسی با خوانش شــیعی احیا شد. در چارچوب این تلقی و تعریف 
از اســالم بابیان یکی بودن عرصه سیاســت و دین و این جهانی کردن دین، اسالم به متن جامعه و 
سیاســت بازگردانده شد. برای تبیین بهتر گفتمان های انقالب اسالمی نیاز است تا ابتدا با عناصر 
گفتمان انقالب اســالمی آشــنایی حاصل گردد، که تالش شــد تا به تبییــن مهم ترین عناصر و 

مؤلفه های مردم ساالری دینی انقالب اسالمی پرداخته شود.

الف( اسالم مداری
بی تردید مهم ترین عنصر انقالب اســالمی که آن را از ســایر انقالب های جهان متمایز می سازد، 
اسالمی بودن آن است. انقالب اسالمی برخالف رویه رایج در انقالب های قرن بیستم، بر مبنای 
ایدئولوژی اســالمی شــکل گرفت. افزون بر این، رهبری و هدایت حرکت انقالبی مردم ایران را 
روحانیان و رجال دین و در رأس آنان امام خمینی بر عهده داشتند. اکثریت مردم شرکت کننده در 
جنبش انقالبی را توده ها و نیروهای مسلمان و مذهبی تشکیل می دادند. ماهیت و هویت اسالمی 
انقالب ایران، گفتمان های مدرنیزاسیون و سکوالریسم حاکم بر سیاست را با چالش جدی مواجه 
ساخت )خرمشاد و همکاران، 1397 : 121(. با حاکمیت گفتمان انقالب اسالمی، نظریۀ جدایی دین 
از دولت به عنوان یک انحراف از ســنت سیاســی اســالم تلقی شــده و در عرصۀ سیاسی ایران به 
حاشــیه رفت. گفتمان اسالم سیاســی مبنی بر وحدت دین و دولت و اقتدار سیاسی و مذهبی در 
کانون گفتمان انقالب اســالمی قرار دارد. بنابراین اسالم خواهی مهم ترین عنصر گفتمان انقالب 
اسالمی است که ارتباط مستقیمی با دال متعالی اسالم شیعی دارد )رادفر، 1395: 68(. بنابراین نقطه 
تمایز نظام اسالمی با سایر حکومت های استبدادی در رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسالمی 
کید  اســت. در همین ارتباط، اصل دوم قانون اساســی به  صراحت بر تعامل اســالم و سیاست تأ
می کند: »جمهوری اســالمی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و 
تشریع به او، وحی الهی، معاد، عدل خدا در خلقت و تشریع و امامت و رهبری و نقش اساسی آن 
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در تداوم انقالب اسالمی«.1 بنابراین مفهوم اسالم سیاسی که تا قبل از انقالب اسالمی، مصطلح 
نبود، با این انقالب، نظام اسالمی را جایگزین رژیم شاه کرد.2

ب( استقالل طلبی و سلطه ستیزی
اســتقالل طلبی و سلطه ستیزی عنصر دیگر گفتمان انقالب اسالمی است که پیرامون دال مرکزی 
اســالم شیعی مفصل بندی شــده اســت. زیرا جنبش انقالبی مردم ایران به همان اندازه که برای 
آزادی از اســتبداد داخلی بود، حرکتی برای رهایی از نفوذ خارجی و دستیابی به استقالل ملی نیز 
بود. این دو انگیزه و هدف انقالب اســالمی ایران به  روشــنی و صراحت در اصلی ترین شعار آن 
یعنی »اســتقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« تجلی و تبلور یافت. ازاین رو، انقالب اسالمی ایران 
به  شــدت ضد استعماری بود. اما استقالل خواهی ملت ایران صرفًا به استقالل سیاسی و اقتصادی 
محدود نمی شــد، بلکه در پی دســتیابی به اســتقالل فرهنگی و بازیابی هویت فرهنگی خود نیز 
بود )رادفر، 1395: 79(. سلطه ســتیزی در گفتمان انقالب اسالمی و سپس در حکومت جمهوری 
اســالمی تنها به بستن راه سلطه و نفوذ بیگانگان بر مســلمانان و نظام اسالمی محدود نمی شود، 
بلکه مبارزه با نظام ســلطه و بی عدالتی را در برمی گیرد. به طوری که در اصل دوم و ســوم قانون 
اساســی نیز بر نفی هرگونه ســتمگری و ستم کشی، سلطه گری و ســلطه پذیری، قسط و عدل و 
کید شده است  استقالل سیاسی، اقتصادی و ... طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تأ

)دهقانی فیروزآبادی، 1388: 132(.

ج(آرمان خواهی
ســومین عنصر گفتمان انقالب اســالمی، آرمان خواهی است که ناشــی از دال متعالی گفتمان 

1. در اصل چهارم قانون اساســی نیز تصریح شــده است: »کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، 
اداری، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد«.

2. اســالم سیاســی به معنی جریانی در جهان اســالم است که ســودای تغییر و تحول در جوامع اسالمی با تکیه بر 
دین اســالم را دارد. هوشــنگ امیر احمدی در این زمینه می نویسد: »اسالم سیاسی فقط مبارزه با مدرنیته و حفظ 
ارزش های ســنتی در جوامع اســالمی نیست بلکه واکنشــی به بی عدالتی، زورگویی و نابرابری است که در جوامع 
اسالمی تحت فشارهای استعماری امریکا و اروپا وجود دارد. اسالم و حرکت های اسالمی در جهت ایجاد جامعه 

اسالمی بر اساس عدالت اجتماعی و دموکراسی است )برای توضیح بیشتر ر.ک: خرمشاد، 0831(. 
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انقالب اسالمی، یعنی اسالم شــیعی است. آرمان گرایی به معنای داشتن ارزش ها و آماج متعالی 
در قالب نظم مطلوب برای انســان و جهان بشری، ترسیم، تعقیب و تأمین آن در حیات سیاسی و 
اجتماعی اســت. آرمان گرایی مســتلزم و متضمن تعریف و تحقق نظم و وضع مطلوب جمهوری 
اســالمی در چارچوب دین مبین اسالم، انقالب اســالمی، تعین و تحقق یافته در پهنه جغرافیایی 
ایران اســت. ازاین رو، آزادی خواهی و مردم ساالری و عدالت خواهی مهم ترین ارزش هایی هستند 
که بر مبنای آرمان گرایی نهفته در گفتمان انقالب اسالمی در جمهوری اسالمی ایران پی گیری 
می شــوند. آرمان گرایــی در گفتمان انقالب اســالمی، معطوف به برقراری یک نظم سیاســی و 
اجتماعی آرمانی و مطلوب در قالب ایجاد یک جامعه نمونه اسالمی است. این نوع آرمان گرایی 
در چگونگی شکل گیری و سپس پیروزی انقالب اسالمی ایران تجلی یافت. به گونه ای که ملت 
ایــران برای تحقق و تأمین آرمان های اســالمی و ایرانی قیام کرد تا یک نظم سیاســی مطلوب را 

مستقر سازد )رادفر، 1395: 71(.

د(استبدادستیزی و آزادی خواهی
گفتمان انقالب اســالمی با طــرح و هدف برقراری حکومت جمهوری اســالمی به میدان آمد. 
گفتمــان انقالب اســالمی با تلفیق جمهوریت با اســالمیت، برخالف رژیم شــاه کــه مبتنی بر 
خودکامگی و دیکتاتوری بود، اســاس کار خود را رأی مردم قرار داده و در عین التزام به اســالم 
نقــش مردم در اداره حکومت و کشــور را نیــز حفظ کرد )خواجه ســروی، 1387: 135-138(. امام 
خمینی یکی از دالیل اصلی مخالفت خود را با نظام شاهنشــاهی، همین اســتبداد و خودکامگی 

قرار داده بود و در این زمینه تصریح می کند: 
اما من مخالف اصل ســلطنت و رژیم شاهنشاهی ایران هســتم، به دلیل اینکه اساسًا 
سلطنت  نوع  حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست )امام خمینی، 1389، ج 5: 173(. 

امام خمینی در توضیح اصل آزادی می گوید:
اســالم انسان را آزادخلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر 
جانش و بر نوامیســش خلق فرموده است. امر فرموده است، مسلط است  انسان ؛ 

آزاد است انسان )امام خمینی، 1389، ج 1: 287-286(.
 بنابراین در گفتمان انقالب اســالمی حکومت باید برای آزادی های معقول و اجتماعی مردم 

تالش کند و نمی تواند منکر یا محدودکننده آزادی بشر باشد.
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ه( عدالت خواهی
عدالــت به  عنوان یکی از اصول دین مذهب تشــیع جایگاه ویژه ای در گفتمان انقالب اســالمی 
دارد. بی تردیــد مهم ترین مبنــا و بنیاد عدالت خواهی در گفتمان انقالب اســالمی، ایدئولوژی و 
آموزه های اســالمی اســت؛ چون عدالت، مفهوم کانونی و نقطه مرکزی دین مبین اسالم است. 
جایگاه عدالت در مذهب تشــیع و اندیشــه شــیعی نیز به  اندازه ای است که عدل، یکی از اصول 
اعتقادی آن به شمار می آید )دهقانی فیروزآبادی، 1388: 127(. عدالت به  عنوان فلسفه حکومت دینی 
حائز اهمیت اســت و نظام جمهوری اســالمی نیز از آن مستثنی نیســت )فخر زارع،1390: 61-59(. 
گفتمان انقالب اسالمی بر قرائت نوینی از اسالم شیعی استوار است که امام خمینی ارائه دادند. 
ایرانیــت و هویــت ایرانیان نیز عنصر عدالت طلبــی در گفتمان انقالب اســالمی ایران را تقویت 
می کند. عدالت طلبی، ریشــه در فرهنگ و تمدن ایران دارد که اســالم شیعی و گفتمان انقالب 
اســالمی آن را تقویت کرده اســت. عدالت یکــی از ارزش های جامعه ایــران، پیش از گرویدن 
ایرانیان به دین مبین اسالم بوده است؛ به گونه ای که عدالت طلبی یکی از عناصر قوام بخش هویت 

ایرانی است )مجتهدزاده، 1383: 244-222(.

دال های گفتمان اصالح طلبی

گفتمان های پس از انقالب نشــان می دهد که الگوهای کنش و تصمیم گیری کارگزاران ماهیت 
برســازانه داشته اســت. الگوی برسازی مربوط به شرایطی اســت که نخبگان، کارگزاران سیاسی 
و نهادهای ســاختاری نقش مؤثری در نظام سیاســی ایفا می کنند. سیالیت محیط اجتماعی ایران 
زمینه هــای الزم برای تنوع دال های شــناور فراهم می کنــد. ایران در مقطعی بــه  پیش رفته و در 
مقطعی دوباره به عقب بازگشــته اســت. این نوسانات همواره سبب شــده تا دولتمردان ایران در 
مداری از تغییر و تداوم قرار بگیرند )متقی و پیری، 1396: 490(. اصالح طلبی یکی از دو گفتمان و 
سنت فکری است که از غیریت سازی در درون گروه اسالم گرایان بعد از انقالب شکل گرفت. 
برجسته ترین دال های این گفتمان درصحنه اجتماعی را دال هایی چون مردم، آزادی، جامعه مدنی، 
آزادی تشــکل ها، احزاب، اتحادیه ها و گروه های اجتماعی مردم نهاد، آزادی مطبوعات، ارتباط با 
جهانیان بیرون به  ویژه غرب و پافشــاری بر انگاره ایمن ســازی فرهنگی و دینی ســامان می دهند 
)ایــزدی و رضایی پنــاه، 1392: 63(. درهرصورت در این گفتمــان، مفصل بندی جدیدی حول 
دال »مردم« شــکل گرفت که دال های دیگری مانند »آزادی«، »جامعه مدنی«، »قانون گرایی«، 
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»توسعه سیاسی« و »تساهل و تسامح« را در یک نظام معنایی ویژه به هم مرتبط ساخت. در ادامه 
دال مرکزی و دال های شناور این گفتمان ارائه  شده است:

دال مرکزی: مردم )مردم ساالری دینی(
مشــارکت وســیع مردم در دوم خرداد، نه صرفًا به معنای آری گفتن به خاتمی، بلکه به معنای نه 
گفتــن به وضع موجود بود. به این ترتیب، گفتمان اصالحات حول دال مرکزی »مردم« و با هدف 
ایجاد مردم ســاالری دینی شکل گرفت )ســلطانی، 1394: 152(. از برجسته ترین مفاهیمی که دولت 
اصالحات مطرح کرد و به  عنوان دال مرکزی خود قرارداد، مفهوم »مردم« )مردم ساالری( است، 
که از اصلی ترین شــعارهای جنبش اصالحات در 8 ســال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی 
بــود. این مفهوم، مفهومی عاریتی از خارج نبود، بلکه برگرفته از متن قانون و بیانات امام خمینی 
در جریان شــکل گیری انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اســالمی ایران بود. خاتمی به 
 عنوان نمایندۀ اصلی گفتمان اصالح طلبی در سخنرانی های زیادی این مفهوم را مطرح کرد و آن 
را توضیح داد )جوادی، 1390: 60-61(. در همین ارتباط، خاتمی در ســخنرانی سال 1377/11/07 

در جمع اعضای همبستگی چنین گفت: 
حق حاکمیت مردم بر سرنوشــت خویش در قانون اساســی نیز قی دشده است. 
پس باید به  ســوی تقویت نظام مردمی حرکت کنیم. اگر نظام باید مردمی باشــد 
مردم باید درصحنه حضورداشته باشند. ما نمی توانیم به نمایندگی از مردم بگوییم 
کــه مردم چه می خواهند. خواســت مردم اواًل باید امکان بروز در جامعه داشــته 

باشد؛ و ثانیًا باید ابراز گردد )خاتمی، 1380: 35(.

دال شناور )جامعه مدنی(
جامعه مدنی عبارت اســت از حوزه ای از نهادهای مســتقل تحت حمایت قانون که در آن افراد 
و اجتماع هــا، ارزش ها و اعتقــادات متنوعی دارنــد و گروه های خودگردانی که در همزیســتی 
مســالمت آمیز با یکدیگر به سر می برند، به صورت نهادهای واسطه و داوطلبانه میان دولت و افراد 
عمــل می کنند )قــوام، 1393: 156(. ویژگی بارز جامعه مدنی، اســتقالل از قدرت اســت )دارابی، 
1388: 85(. مهم ترین شــرط استقرار جامعه مدنی، پذیرش قانون اساسی است که مهم ترین شرط 
مردم ســاالری و احترام به تأیید و رای اکثریت اســت. با گشایشــی که پس از دوم خرداد 76 در 



122

| 9
ر 9

ـــا
 بهـ

| 23
ره 

شما
م | 

سال
در ا

ی 
یاس

ه س
دیش

ه ان
ــام

صلن
| ف

فضای سیاسی کشور رخ داد، در مدت کوتاهی بسیاری از نویسندگان، درباره مفهوم جامعه مدنی 
و بســیاری از مفاهیم جدید مطلب نوشــتند و نظر دادند و هم چنین اظهارنظرها و برداشــت های 
مختلفی از مفهوم جامعه مدنی عرضه شد )حاضری و همکاران، 1390: 128(. در سپهر اندیشۀ سیاسی 
خاتمی، »جامعه مدنی« جایگزین جامعه توده ای شــده اســت. در جامعه مدنی، ســازوکارهای 
گــردش جامعه در اثر مشــارکت، همکاری، همدلی و انتخاب مردم اســت. افراد با گرایش ها و 
ســالیق و منافع مختلف می توانند دور هم جمع شوند و خواسته های خود را تعریف کنند و دقیقًا 
بداننــد در چه جایگاهی قرار دارند چه می خواهند و برای احقاق این حق باید چه راه هایی را طی 
کننــد. چنین جامعه ای، همچنین جامعه ای اســت که در آن آزادی در پنــاه قانون وجود خواهد 
داشت، منتهی قانونی که آزادی را به رسمیت بشناسد. آزادی بدون قانون یعنی هرج ومرج، قانون 

بدون آزادی یعنی سلطه و استیال یک جانبه بر جامعه )تاجیک، 1385: 23(.

دال شناور )قانون گرایی(
»قانون گرایی« و نهادینه کردن آن و احیای اصول متروکه قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران 
علیــه نگاه ها و نهادهای فراقانونی ازجمله شــعارها و پیام های گفتمان اصالح طلبی بوده اســت. 
براســاس قانون گرایی نباید ســلیقه ای و یا بر اساس ســالیق خاصی به قانون نگاه شود. همۀ افراد 
و گروه هــا باید به پیروی از قانون و اجرای آن مفید باشــند. دســتگاه های ناکارآمد باید اصالح، 
متخلفان از قوانین باید معرفی و مجازات شوند. حدومرزهای قانونی در تمام موارد حفظ و مهم تر 
از همه آنکه، قانون و قانون اساسی باید فصل الخطاب همه  چیزها و همه مرزبندی ها باشد )امیری، 
1386: 172(. به اعتقاد خاتمی، قانون اساســی ایران حاوی دو مفهوم سیاســی اصلی است: یکی 
اصــل حاکمیت مردمی که رهبران خود را برمی گزینند و آنها را مســئول و پاســخگو می دانند و 
دیگری مفهوم رهبری با والیت فقیه، کســی که در جایگاه ولی فقیه نشســته اســت نه  تنها قدرت 
کنترل اقدامات رئیس جمهور را دارد، بلکه در قبال ســلوک معنوی جامعه نیز مســئول است؛ اما 
نکتۀ مهم این اســت که خاتمی معتقد است که قانون اساسی کوشش دارد به این دو عامل وزنی 
برابر دهد. این تفســیر آزادمنشانه از قانون اساســی بدان معناست که هرچند خاتمی برتری اقتدار 
ولی فقیــه را می پذیرد، ولــی رهبر را مصون از انتقاد نمی داند، چراکه بــه باور وی هیچ کس فراتر 
از قانون نیســت )رمضانی، 1380: 116(. خاتمی دوران خود را به عنوان دوران تثبیت نظام می نگرد، 
دورانی که در آن پایه های سیاسی نظام که در رأس آن »آزادی« و »قانون« قرار دارد فرآیند نهادینه 
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شدن خود را سپری می کنند. ازاین روست که قانون، در کانون گفتمان وی نشسته است. از منظر 
او قاعده مند کردن مشــی و منش مردمی که دیرزمانی اســت »قانون گریزی« و »نظم ســتیزی« 
جزئی از رفتار اولیه و فرهنگ عمومی آنان شده است، می تواند نظم و به دنبال آن امنیت را برای 

جامعه به ارمغان آورد )تاجیک، 1379: 103(.

دال شناور )توسعه سیاسی(
گفتمان اصالح طلبی با شعار توسعه سیاسی، به ساخت شکنی توسعه اقتصادی تثبیت شده گفتمان 
رقیب پرداخت. ســخت گیری های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گفتمان سازندگی، هرروز تفکر 
توســعه سیاســی را در تنگنای بیشــتری قرار داده و توانســته بود آن را کاماًل حاشیه نشین نماید. 
گفتمان اصالح طلبی با قرار دادن اولویت خود و همچنین طرح شــعار توسعه سیاسی توانست این 
مفهوم را در مقابل مفهوم توسعه اقتصادی گفتمان سازندگی قرار دهد )حاج حسینی و سام آرام، 1393: 
21(. درواقع در دوران اصالحات، توســعه سیاسی به عنوان شــرط مالزم با توسعه اقتصادی مطرح 
بود؛ زیرا اعتقاد بر این بود که بدون شــفاف شدن عرصۀ سیاست و قاعده مند شدن بازی سیاسی 
و تن دادن بازیگران سیاســی به این قاعده، توســعه و پیشــرفت اقتصادی میسر نمی شود. بنابراین 
قاعده بازی در این دوره دموکراتیک اعالم شد و به  جای توسعه دولت ساالر، توسعه جامعه ساالر 
)مردم ســاالر( مدنظر قرار گرفــت و نهادها، مجامع و نیز دولت در کنار یکدیگر، تســهیل کننده 
روند توســعه به شمار رفتند )کردونی، 1388: 68(. توسعه سیاسی از سویی دیگر به عنوان دال خالی 
نیز محســوب می شــد؛ زیرا توانست فضای مطلوب و ایده آل را ترســیم و نیز نواقصات را گوشزد 
نمــوده و زمینه را برای موفقیت گفتمــان اصالح طلبی هموار نماید. خاتمی یکی از محوری ترین 
وعده های خود را توســعه سیاسی می دانســت که باید همگام با ســایر جنبه های دیگر و به عنوان 

مکمل به  پیش رود )خاتمی، 1380: 88(.

دال شناور )آزادی(
یکی از مباحث محوری در اندیشــۀ سیاسی خاتمی، مفهوم »آزادی« است. تعبیر او از این واژه، 
هم ناظر به پدیده مدرن و اجتماعی آن اســت و هم ناظر به گوهر انســانی و معنوی آن: »تاریخ 
انســان، تاریخ آزادی است و تنها فهم تاریخ به مثابه میدان تجلی آزادی است که می تواند گذشته 
را بــر ما مفتوح و ما را از آن بهره مند ســازد« )حقدار، 1378: 76(. آزادی یکی از دال هایی اســت 
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که در گفتمان اصالح طلبی برجسته ســازی شده است. از نظر سخنگویان گفتمان اصالح طلبی، 
انقالب اســالمی دارای ماهیتی ضداستبدادی و آزادی خواهانه داشته است. بنابراین در جمهوری 
اسالمی، برخالف رژیم گذشته که دارای ماهیتی استبدادی بود و در آن مردم آزادی ابراز عقیده 
و بیان اندیشۀ خود را نداشتند، مردم باید احساس آزادی داشته و آزادی بیان و عقیده داشته باشند. 
از نظر خاتمی جمهوری اسالمی نه  تنها بایستی آزادی های افراد جامعه را محترم شمرده و به آنها 
ملتزم باشــد، بلکه باید منادی صلح، آزادی و عدالت برای همه ملت های جهان باشد. سروش بر 
اصالت داشــتن آزادی پای می فشــارد و براین باور اســت که: »آزادی یک اصل اساسی است و 
دین داری و تدین نیز منوط به آزادی اســت. یعنی دین باید آزادانه انتخاب شــود« )سروش، 1388: 
253(. از نظر لک و ظابط پور، گفتمان سیاسی خاتمی حرکت خود را از مفهوم آزادی آغاز کرد و 
در پرتو این ارزش اخالقی می توان دیگر ابیات سیاسی ایشان را نیز ترجمه و تفسیر کرد و به معنی 
ادبیات اســتفاده  شده توسط این گفتمان پی برد )بهروزلک و ظابط پور، 1391: 115(. اهمیت محوری 
آزادی در نظام ارزشــی خاتمی به  اندازه ای بــود که این ارزش برای حفظ دین داری و نیز عدالت 
نیز اهمیت داشــت. با توجه به تقدم و تأخر جایگاه دو ارزش عدالت و آزادی در گفتمان سیاسی 
خاتمی می توانیم به  خوبی نزدیکی خاتمی را به اندیشــه های راســت گرایانه در حوزۀ اندیشه های 
سیاسی مشاهده کرد. طرح موضوع جامعه مدنی نیز در راستای توسعه آزادی است و محور اصلی 

همۀ ارزش ها انسان است )خواجه سروی، 1387: 26(.

دال شناور )تساهل و تسامح(
تساهل و تسامح در فرهنگ غربی از لوازم نوگرایی و شیوه ای کارساز برای تنظیم رفتارهای دینی، 
گاهانه به اعمال و عقایدی است که  اخالقی و سیاســی به شمار می آید و معنای آن اجازه دادن آ
مورد پذیرش و پســند افراد نباشد. در تساهل ورزی، انسان ها با حفظ عقیده و مرام خود، به دنبال 
تعامــل با دیگران می رونــد و بدون آنکه عقاید دیگران را بپذیرند، آنها را تحمل می کنند تا مجالی 
مســالمت آمیز برای تداوم ارتباط فکری و اجتماعی انســان ها وجود داشــته باشد )جوادی، 1390: 
62(. اصالح طلبان با نگاه نســبی گرایانه و پلوراتی )کثرت گرایانه( از »تساهل و تسامح«، تفکر و 
گرایشــی را در جامعه گســترش دادند که رنگ و بوی گذر از عقاید، مقدمات و مرزهای نظام 
اســالمی داشت و به آســان گیری، مدارا، ســعه صدر و بردباری که اولین معانی تساهل و تسامح 
هستند، محدود نشدند و استدالل می کردند که تساهل و تسامح زمینۀ ظهور آزادی های اجتماعی 
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و سیاســی را بیشتر می کند. عالوه براین، خود دین بر تســاهل و تسامح، آسان گیری و روش های 
کید کرده و آسان گیری را بر شدت عمل ترجیح داده است )امیری، 1386: 187(. محبت آمیز تأ

با بررســی دال های گفتمان اصالح طلبی این نتیجه حاصل می شود که دال مرکزی این گفتمان، 
»مردم« است. درواقع گفتمان اصالح طلبی با قرار دادن دال مردم در مرکز توجه خود توانست دال های 
خالی و شناوری که در حوزه گفتمان گونگی قرار داشتند را حول خود جمع کند و به مفصل بندی آنها 
بپردازد. این گفتمان توانست با قرار دادن این دال ها در یک زنجیره هم عرضی یک پیوند ناگسستنی 
بین دال ها ایجاد کند، به گونه ای که هرکدام از دال های شــناور به دال شــناور دیگر معنی می دهد و 
درواقع دال ها به هم وابســته بودند و در نبود یکی از دال ها، دال های شناور دیگر با بحران معنا مواجه 
می شــدند. در کل، گفتمان اصالحات با ارائه تفسیری دموکراتیک از جمهوریت و اسالمیت نظام 
توانســت دال مردم را از حوزه گفتمان گونگی بیرون آورد و در مرکز گفتمان اصالح طلبی خود قرار 
دهد؛ و دال هایی چون: آزادی، جامعه مدنی، حاکمیت قانون، توســعه سیاســی و تســاهل را که به 

 صورت شعار مطرح بودند با دال مرکزی مفصل بندی کند و به آنها معنا و هویت ببخشد.

نظریات در باب امر انقالبی
گرایــش غالب در میان انقالبیون ایرانی در ســال های اولیه انقالب ایــن بود که باید یک انقالب 
مستمر شکل بگیرد. انقالبیون ایرانی اعتقاد داشتند که اگر انقالب در داخل مرزهای ایران بماند، 
توسط امپریالیست جهانی در درون خود منحط و مغفول شده و از بین می رود. لذا اعتقاد داشتند 
که انقالب و انقالبیون باید دائمًا غلیان و جوشش اولیه را داشته باشند. این روحیه البته مختص به 
ســال های اولیه انقالب بود. منتها بعدها گرایش دیگری ظهور کرد که از لزوم اصالح در انقالب 
ســخن می گفت. این گرایش معتقد بود که یکســری روندها و اتفاقات نامیمون در مسیر انقالب 
دیده می شود که انقالب را از اهداف اولیه خود منحرف کرده است و لذا باید به سمت اصالح آن 
انحرافات رفت. این دیدگاه بخصوص بعد از پایان جنگ برجســته شد. پس به  واقع اصالح طلبی 
اصالح طلبان ایرانی را باید به نوعی بازگشــت به انقالب توصیف کرد. بیشتر صاحب نظران حوزۀ 
علوم سیاسی و جامعه شناسی، ویژگی اساسی انقالب اسالمی را اصالح طلبی می دانند و معتقدند 
که تبارشناســی اصالحات در ماهیت اصالح گرایانه آن جســتجو می شود )سفیری، 1378: 41-43؛ 
جالئی پــور، 1379: 19-20؛ افــروغ، 1380: 247-252(. البتــه برخی نیز تبار اصالحــات را به انقالب 
مشــروطه نســبت می دهند. بااین حال، انتخابات دوم خرداد، محصول تحوالت ذهنی و عینی در 
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جامعه بود که اصالح مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را طلب می کرد و به نظر 
بسیاری از صاحب نظران »پیام دوم خرداد پیام تغییر و دگرگونی بود« )رضوی، 1379: 121(.

به واقع اصالحات در آغاز دهۀ 70 در ســه عرصه دنبال می شد. اول رفرم دینی که نماینده آن 
سروش بود. ایشان با نگارش مقاله قبض و بسط و ادامه آن و بابیان این مسأله که سقف شریعت بر 
ســتون معیشت بنادشده است در جامعه واکنش برانگیخت و آغاز یک رفرم دینی را موجب شد. 
زمینۀ دیگر رفرم در زمینۀ اقتصاد صورت گرفت که  هاشمی رفسنجانی آن را نمایندگی می کرد. او 
اعتقاد داشــت که اقتصاد ایران بســیار زیاد دولتی است و لذا بازار ملی در چنین بستری نمی تواند 
شــکل گیــرد. از این رهگذر برنامۀ تعدیل اقتصادی را مطرح کــرد و یک رفرم اقتصادی را پیش 
گرفت. اصالحات سیاسی نیز زمینه دیگر این رفرم بود که البته کمرنگ تر از دیگر زمینه ها بود که 
روزنامه ســالم و هفته نامه عصرما و نیز اعضای مرکز تحقیقات اســتراتژیک آن را دنبال می کردند 
)شــبانی و حجاریان، 1386: 1-22(. این دســته خواســتار این بودند که مبانی جمهوریت را در ایران 
تعیین کنند، چراکه احساس می کردند انقالب از جمهوریت فاصله گرفته است. قبل از انقالب، 
دولت از مردم بی نیاز بود و لذا شــکاف دولت- ملت بســیار زیاد بود. انقالب این شکاف را کم 
کرد، اما در شــرایط بعد از جنگ کم وبیش احساس می شد که بازهم این شکاف درحال افزایش 
اســت. می گویند که یک نسل دوبار انقالب نمی کند و بر این مبنا تنها راه چاره اصالحات بود. 
جوهر اصالح  طلبی اصالح طلبان ایرانی کاهش شــکاف دولت- ملــت بود. به این ترتیب می توان 
گفت که اصالح طلبان در تکمیل مســیر انقالب گام برمی داشتند. بازگشت به شعارهای انقالب 
مطرح نبود و زمان انقالبی گری پایان یافته بود )شبانی و حجاریان، 1386: 1-22(. در عرصۀ گفتمان، 
اصالحــات موفق بود و گفتمــان اصالح طلبی گفتار غالب جامعه ایرانی شــد. در عرصۀ تئوری 
هم کم وبیش کار شــد، چه به شــکل تألیف و ترجمه و چه انباشــت تجارب در دانشــگاه ها و 
توزیع فرآورده های علمی، اما عرصۀ عمل ضعیف ترین دســتاوردها را داشت البته به این دلیل که 
اصالحات با موانع بســیار زیادی روبرو بود )شبانی و حجاریان، 1386: 1-22(. درمجموع باید گفت 

که گفتمان اصالح طلبی، گفتمان احیای انقالب بوده است.

امر اصالح طلبانه در گفتمان اصالح طلبی و گفتمان های رقیب

انقالب اســالمی در شــمار انقالب های اجتماعی بــزرگ جای دارد، زیرا از یک ســو، تغییر در 
اســاس و نوع حکومت را سبب گردید و از ســوی دیگر، به تحول در ایدئولوژی غالب و رسمی 
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کشــور و خط مشــی های اجتماعی، اقتصادی و سیاســی در ابعاد داخلی و خارجــی انجامید. با 
اســتقرار جمهوری اســالمی، فضای جامعه مدت ها تحت تأثیر گفتمان »انقالب- ضدانقالب« 
قرار داشــت. همۀ هســتی و موجودیت انقالب و به عبارت دیگر، بودونبود آن در گرو بسیج همه 
 جانبه ملت برای پاسداشــت دستاوردهای انقالب و مقابله با ضدانقالب بود. در نزاع بین گفتمان 
ملی گرایی و اســالم گرایی، این گفتمان مکتبی، انقالبی یا خط امام بود که برای ســالیانی فضای 
ایران را تحت الشــعاع خود قرار داده است. هر گفتمان سیاسی حاوی اصول و قواعدی است که 
کنش سیاســی را متصور می سازند، تغییرات گفتمانی الزمۀ تحول در آن کنش ها و رفتارهاست. 
ســاختار سیاسی حوزه ای است که در پرتو گفتمان شکل می گیرد و با تغییر گفتمان ها، ساختارها 

دگرگون می شوند و از درون تعیین می یابند )بشیریه، 1394: 62(. 
آنچه به وضوح در ادبیات سیاســی یک قرن اخیر کاماًل روشــن است آن است که همیشه در 
برابر گروهی که خواهان برقراری نظم سیاسی کاماًل مبتنی بر انگاره های مألوف بوده اند، گروهی 
نیز با چشمی خیره بر سامان یابی دیگران انگشت حیرت به دندان گرفته اند و خواهان برقراری نظم 
و آدابی بر نوع انگاره های آنان بوده اند. سیاســت های اقتصادی دولت هاشمی به ویژه برنامه های 
آزادســازی اقتصادی آثار دوگانه داشــت: اول از هم پاشــیدن ائتالف هاشــمی و جناح راست و 
دوم بــه راه انداختن چرخ لنگ اقتصاد ایران، اما همین سیاســت تعدیــل اقتصادی زمینه تعارض 
و کشــمکش را فراهم کرد )عظیمی دولت آبادی، 1387: 177(. گفتمان ســازندگی از سیاســت های 
خصوصی سازی حمایت می کرد. خصوصی سازی مبتنی اصول و قواعد لیبرالی و از لوازم آن تغییر 
در ارزش های جامعه اســالمی به شمار می رود. گفتمان سازندگی با تکیه  بر دال توسعه اقتصادی، 
اقتصاد اســالمی را در هیبت اقتصاد باز و سیاســت بــازار آزاد دگرگــون و آن را در نظام معنایی 
گفتمان انقالب اســالمی ساختارشــکنی کرد )عظیمی دولت آبادی، 1387: 118(. گفتمان سازندگی 
با دال مرکزی توســعه اقتصادی سعی می کرد عناصر شناوری همچون عدالت را به  عنوان وقته ای 
که مفهومی اقتصادی داشــت و مدلولش بیشــتر متوجه طبقه محروم بود، همســو با نظام معنایی 
گفتمانش با مفهومی مبتنی بر توســعه اقتصادی، خصوصی سازی و بازار آزاد و سرمایه گذاری را 

در مفصل بندی خود بگنجاند )بشیریه، 1394: 85(.
بنابراین دولت خاتمی زمانی شــکل گرفت که رویکرد تکثرگرایی سیاسی و فرهنگی در حال 
رشــدونمو بود. گفتمانی که بر پایه های توســعه اقتصادی دولت ســازندگی قرار داشت، دال های 
خویــش را در یــک مفصل بندی وارد فضای اجتماع کرد و بر اثر فروشــکنی و فروپاشــی آنچه 
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گفتمان سازندگی به  ویژه توسعه اقتصادی، فضای سیاسی بسته و سرخورده بودن مردم پیشه خود 
ساخته بود توانست سیطرۀ خود را هژمونی بخشد. یک قشر متوسط مرفه ای که با توسعه اقتصادی 
ســازندگی سر برآورده بود توانست با در اختیار گرفتن فضای جامعه نظم معنایی موردنظر خویش 
را با نگاهی ســلبی و ایجابی به  عنوان یک گفتمان مشــروع بقبوالند. با اینکه گفتمان ســازندگی 
دارای نقطه ضعف های همچون بیگانگی با فرهنگ، یک ســویه کردن و شتابان بودن بود )افروغ، 
1380: 249(. اما این به  تنهایی برای ناکارآمدی آن کفایت نمی کند. عالوه بر ناکارآمدی گفتمان 
ســازندگی و تئوری پردازی های نواندیشــان دلیل دیگر این بود که خاتمــی منتقد وضع موجود و 
منادی دگرگونی های اساســی به ویژه در عرصۀ سیاســی و فرهنگی تلقی می شد. وجود زمینه های 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و جهانی باعث شد که مردم ایران در سال 1376 به خصوص اقشار 
جوان، نوجوان و زنان و دانشجویان به سیدمحمد خاتمی رأی قاطعی بدهند. رویکرد اصالحات، 
پرچم دار جریان راه ســوم و دستیابی به ترکیب و تلفیق و گزینشی معقول از عناصر مثبت فرهنگ 

و تمدن غرب و قسمت کارآمد سنت و تمدن ایرانی- اسالمی است.
به رغم برخی دســتاوردهای مثبت این گفتمان، اشــکاالت عدیده ای بــر آن وارد بود؛ در این 
گفتمان، »دین و معنویت« به دلیل غلبه نگاه ســکوالر باید به حاشــیه رانده می شد و تمام تالش 
مســئوالن مصروف »آوردن دموکراسی بر سر سفره مردم« می شد. تورم، گرانی، رکود واحدهای 
تولیدی، تعطیلی کارخانه ها، افزایش بیکاری و بی توجهی به سازندگی و آبادانی کشور، فهرستی از 
ایرادهای وارد به این گفتمان بود. هرچند رهبری تالش کرد مانند گفتمان ســازندگی، اصالحات 
را بومــی و آن را از اصالحــات آمریکایی و بدلی تفکیک ســازد، رادیکال ها مجال اصالح را از 
مقامات و مسئوالن عالی رتبه گرفته بودند و گفتمان که به دنبال مشارکت مردم در اداره امور بود، 
با رویگردانی مردم روبرو شــد )دارابی، 1381: 10(. با  وجوداین، عناصر مهم گفتمان اصالح طلبی را 

می توان در پیوند با عناصر گفتمان انقالب اسالمی و امر انقالبی قرارگرفته است.
دال مرکــزی گفتمان اصول گرا، دقیقًا نقطه مقابل دال مرکزی گفتمان اصالح طلب قرارگرفته 
کید بر »مردم«، به دنبال نوعی مشروعیت بخشی از پایین به باال بودند که  است. اصالح طلبان با تأ
براساس آن، مردم واسطۀ مشروعیت یافتن حاکم از سوی خداونداند. درحالی که تعبیر اصول گرایان 
از »والیت« به گونه ای اســت که نقش مردم تنها کشف مصداق والیت و ضرورت اطاعت است 
و مردم نقش مشــروعیت بخشی ندارند. اصول گرایان نهی تنها اقدام به ساختارشکنی دال مرکزی 
اصالح طلبان نمودند، بلکه دال های شــناور دیگر را نیز موردتوجــه قراردادند. یکی از این دال ها 
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»آزادی« بود )قائمی طلب، 1389: 45(. دال شــناور »ارزش ها« دال دیگری بود که اصول گرایان از 
آن به خوبی در برابر اصالح طلبان اســتفاده کردند. ارزش ها، دال مبهمی اســت که دارای قابلیت 
انعطاف پذیری زیادی اســت و وقتی در کنار دال دیگر، یعنی »تهاجم فرهنگی« قرار گرفت، از 
همان ابتدای ورود اصالح طلبان به عرصۀ رقابت های سیاســی، به اســلحه بســیار کارآمدی برای 
مقابله با اصالحات سیاســی و فرهنگی اصالح طلبان تبدیل شد، به  نحوی که اصالحات، مساوی 

با تهاجم فرهنگی و نابود شدن ارزش ها قلمداد شد.

رابطه امر انقالبی و امر اصالح طلبانه

گفتمــان اصالحات با نظــام معنایی که مبتنی بر مردم ســاالری بود، وارد میدان شــده و خود را 
هژمونیک ساخت؛ به عبارت دیگر، دال مرکزی مردم در نظام معنایی گفتمان اصالحات به دال های 
دیگر این گفتمان معنا می دهد؛ ازاین رو دال مرکزی گفتمان رقیب را که والیت بود؛ با قرائتی نو از 
اسالم گرایی در قالب مردم ساالری دینی به چالش کشید. در این راستا، تالش برای برجسته سازی 
عناصری از اســالم که سازگاری بیشتری با مباحث نواندیشی دینی و تجدد دارند؛ انجام گرفت. 
گســترش این تفکر با پشتوانه مبنای نظری، تالش برای ساختارشــکنی رویکردهای اقتدارگرایانه 
از اســالم را در رأس برنامه های خود قــرار داد. بدین ترتیب با چینش دال های مهمی چون قانون، 
آزادی، جامعه مدنی، اصالحات و توســعه سیاسی پیرامون خود، برای احیای ارزش های انقالبی 
قــرار گرفتــه در حوزه گفتمــان انقالب و نیز اصالح وضــع موجود پا به عرصــه انتخابات نهاد. 
در چارچوب گفتمان اصالح طلبی، انقالب اســالمی به  عنوان حرکتی معرفی می شــود که دارای 
جهت گیری دموکراتیک با حفظ ارزش های اسالمی است؛ ازاین رو گفتمان اصالح طلبی همواره 
می کوشــد تا در مقابل گفتمان رقیب که ســعی در به حاشــیه رانی جمهوریت نظام دارد؛ آن را 
حفــظ نماید. از نظر منادیان این گفتمان، جمهوریت و مردم جزء الینفک نظام بوده و با هرگونه 
حاشیه رانی و کمرنگ نمودن آن، نظام از اهداف و آرمان های خویش دورافتاده و از محور کمال 

خارج می شود. ازاین رو، خاتمی اظهار می دارد:
 معتقدم که موفقیت یــا ناکامی ملت و انقالب و جریان اصالحات را، در میزان 

رسیدن به این هدف و یا دور شدن از آن باید جستجو کرد )خاتمی، 1380: 26(. 
در این بخش به بررســی ارتباط مؤلفه های اصالح طلبی با عناصر و مؤلفه های انقالب اسالمی 

پرداخته می شود.
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روایت و قرائت اصالح طلبی از انقالب اســالمی به ماهیت، هویت اسالمی و فراملی انقالب 
کید می کند. چون: ایران و اهداف و آرمان های آن باور دارد و بر آنها تأ

انقالب، انقالب اسالمی است و طبیعی است که هدف ها باید برآمده از بینش و 
منش اسالمی باشــد. البته لزومی ندارد همه هدف ها، هدف های دینی باشد، اما 
باید با مبانی و معیارها، ارزش ها و اصول دینی سازگار باشد )خاتمی، 1370: 180(. 
یکی از عناصر گفتمان انقالب اسالمی، اسالم خواهی است. زیرا: »انقالب اسالمی دعوتی 
اســت برای احیای دین و حاکمیت و بینش و منش اسالمی« )خاتمی، 1370: 27(. عدالت خواهی 
یکــی از انگیزه های مردم برای انقالب بود؛ به طوری که »عدالــت« از محورهای اصلی انقالب 
اســالمی بوده است )خاتمی، 1370: 199(. در حوزۀ سیاســت خارجی نیز، استقالل طلبی به  عنوان 
یکــی از اهداف سیاســت خارجی تعریف و تعقیب می شــود. چون کســب اســتقالل یکی از 

ارزش هایی است که انقالب اسالمی برای کسب آن به وقوع پیوست.
یکی از اصول ما این اســت که هیچ انســانی در هیچ کجای جهان نباید محروم 
باشــد و حقوق هیچ ملتی نباید پایمال شود. این اصل مقدسی است که ما برایش 

انقالب کرده ایم و به آن پایبند هستیم )خاتمی، 1370: 27(. 
سلطه ســتیزی به عنوان یک هدف و آرمان انقالب اســالمی پیگیری می شود. چون در قالب 

این خرده گفتمان:
جمهوری اسالمی ایران خواســتار زندگی مسالمت آمیز براساس عدالت و احترام 
متقابل اســت. ایران اسالمی اندیشه و پندار ســلطه طلبی را نمی پذیرد و خود نیز 
قصد ســلطه طلبی نــدارد... ما با جهان تک قطبی به این معنــا که یک قدرت به 
خاطر برخورداری از امکانات مادی بخواهد خواست ها و سیاست های خود را به 

دنیا تحمیل کند، به شدت مخالفیم... )خاتمی، 1379/04/05(.
تفســیر و خوانش گفتمان اصالح طلبی از انقالب اسالمی، کاماًل آزادمنشانه و آزادی خواهانه 
اســت. به گونه ای که خاتمی اســتدالل می کند: »آزادی یکی از هدف های بزرگ انقالب کبیر 
اســالمی بود و مردم خواستار این بودند که آزادی از هر جهت بسط یابد و نهادینه شود« )خاتمی، 
1370: 27(. بنابراین در این گفتمان، مردم ســاالری دینی و آزادی خواهی در قالب توســعه سیاسی 
کید قرارگرفته و تقویت می شود.  بیش از ســایر عناصر قوام بخش گفتمان انقالب اسالمی مورد تأ

چون:
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انقالب اسالمی در جهت داشته و باید داشته باشد. یکی، بازآوردن تعبیر و روایتی 
از دین اســت که دین داری را بــا آزادی توام کند. این اســت جهتی که انقالب 
اسالمی می خواهد و برایش تالش می کند و ... انقالب ما، انقالب دموکراتیک 

بود )خاتمی، 1386: 410(.
بحــث دیگری که از ســوی اصالح طلبان به ویژه شــخص خاتمی مطرح شــد، بحث جامعۀ 
مدنی بود. ایشــان ریشه جامعه مدنی را در مدینة النبی می دانســت، درحالی که روشنفکران به او 
اعتراض می کردند که جامعۀ مدنی، آنی نیســت که به آن توجه شــده اســت )امیری، 1386: 52(. 
اصالح طلبــان و نوگرایــان دینی دربارۀ جامعه مدنی و ســازگاری آن با جامعــه دینی و حکومت 
اســالمی، دیدگاه های متفاوتی همچون سازگاری، عدم ســازگاری و سازگاری در صورت تعدیل 
معنــای حکومت دینی و دین داری مطرح کردند. بیشــتر نوگرایان دینی بــه همراه تمام لیبرال ها و 
اصالح طلبان تجدیدنظرطلب و شمار اندکی از دین مداران استدالل می کردند که بستر، خاستگاه، 
مبنا و معنای دو مفهوم با هم متفاوت اســت و بالتبع میان این دو ناســازگاری وجود دارد. از نگاه 
آنهــا، جامعه مدنی، غربــی و بر ارزش ها و اخالق لیبرالی داللت می کند و در صورت تحقق آن، 
شــهروندان می توانند در همۀ امور زندگی خود، بی هیچ حدومرزی جعل قانون کنند )رضادوست و 

فاضلی پور، 1394: 5(.
از شعارها و پیام های دوم خردادی ها، اصالحات، قانون گرایی و نهادینه کردن آن و نیز احیای 
اصول متروکه قانون اساسی بود. از نگاه اصالح طلبان، در قانون اساسی ظرفیت گسترده و خاصی 
تعبیه  شده است که با استفاده از آن می توان از خود قانون اساسی هم فراتر رفت. اصالح طلبان در 
کید می کردند و معتقد بودند برای اصالح  کنار شــعار قانون مداری پی درپی بر اصالح قوانیــن تأ
برخی قوانین باید مبارزه سیاسی و فکری راه بیندازند. این اصالح و تغییر تنها درباره قوانین عادی 
نبود، بلکه قانون اساســی را هم دربرمی گرفت. از نگاه تجدیدنظرطلبان، قانون اساسی جمهوری 
اســالمی  افزون بر آنکه دربردارنده دیدگاه های متناقض است، نگاه پلورالی، پذیرش تکثر حقایق، 

مبانی حقوق بشر و آزادی را به رسمیت نمی شناسند )امیری، 1386: 175-174(.
اصالحات در این معنا به  هیچ وجه قانون گرایی و حرکت در چارچوب قانون اساســی نیست، 
بلکه حرکت در جهت تغییر لیبرالی و پلورالی قانون اساســی و نظام جمهوری اســالمی بود که از 
سوی نوگرایان دینی، به اصالح طلبان تجدیدنظرطلب سفارش می شد. حمله به اعتبار قانون اساسی 
به وســیله نوگرایان سبب شد اصالح طلبان با شــعارهایی همچون حاکمیت دوگانه، جمهوریت و 
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اســالمیت، گفتمان تغییر قانون اساســی را برجسته ســازند )جالیی پور، 1387: 15(. به دنبال مطرح 
کردن نارســایی در قانون اساســی و برجسته کردن آنها، شماری، آشــکارا خواهان حذف عنوان 
اســالمی از قانون اساســی بودند و برخی نیز تحقق اصالحات را درگرو رفرانــدوم و تغییر قانون 

اساسی می دانستند:
خواســته محــوری امــروز به عنوان یکــی از مهم تریــن شــاخص ها و روش های 
اصالح طلبی، همه پرســی درباره قانون اساسی کنونی و اصول آن و اصالح قانون 

اساسی است )باقی، 1383: 472(. 
اگرچه گفتمان همه پرسی و رفراندوم در ابتدا به وسیله نوگرایان دینی، افرادی از ملی مذهبی ها 
و مخالفان جمهوری اســالمی در خارج از کشــور مطرح شد، ولی به  مرور در میان اصالح طلبان 
به ویژه طیف تجدیدنظرطلب، با اســتقبال ویژه ای روبرو شد و درنهایت، نتایج و پیامدهایی منفی 
برای آنها به بار آورد )امیری، 1386: 177(. گفتمان اصالح طلبی همچون ســایر گفتمان ها در درون 
گفتمان انقالب اســالمی قرارگرفته اســت و ازآنجاکه گفتمان انقالب اســالمی   نشــان داده که 
برطرف کننده نیازهای روز مردم جهان اســت؛ زیرا در پی هر نیازی که جامعه احســاس می    کند 
گفتمــان انقالب اســالمی   خود را به روز می    نماید تا آن نیاز را برطــرف کند. بنابراین می توان بین 
گفتمان اصالح طلبی و امر انقالبی رابطه ای برقرار نمود که در آن تالش شــده است تا به اصالح 
مناســبات سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ســطح جامعه و در قالــب گفتمان کلی 

انقالب اسالمی پرداخته شود.

نتیجه گیری 
پژوهــش حاضر باهدف بررســی تحوالت مفهومــی امر انقالبی در گفتمــان اصالح طلبی انجام 
گرفت و تالش شــد تا به این مســأله که امــر انقالبی در گفتمان اصالح طلبی چــه تغییراتی یافته 
است و چه رابطه ای بین امر انقالبی و امر اصالح طلبی وجود دارد، پاسخ داده شود. دراین راستا، 
نظریه گفتمان الکالئو و موف به  عنوان رویکرد نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. از نظر 
الکالئو و موف امور اجتماعی و سیاســی و به طورکلی جهان واقعیت تنها در درون ســاخت های 
گفتمانــی قابل فهمند و گفتمان ها به فهم ما از جهان شــکل می دهند. هر عمل و پدیده ای برای 
معنادار شــدن و قابل  فهم شــدن باید در درون نظام گفتمانی قرارگیــرد. بنابراین گفتمان، کلیت 
ســاختاردهی شده ای است که از عمل مفصل بندی حاصل می شود. آنچنان که در مورد گفتمان 
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انقالب اســالمی می توان گفت که حضور امام خمینی از زمان شــکل گیری آن به خاطر ویژگی 
هــای کاریزماتیک وی ، عامل اصلی حفظ انســجام درونی چنیــن گفتمانی بود. پایان جنگ و 
فقدان شخصیت کاریزمایی امام، پیامدهای مهمی داشت و به تدریج منجر به پیدایش گفتمان های 
مختلف همچون محافظه کار و اصالح طلب شــد. در این دوران، گفتمان های موجود در اجتماع 
گفتمانی و نیز قدرت سیال در اجتماع با مفصل بندی های تازه در سایه زنجیره هم ارزی موجود در 
گفتمان جمهوری اســالمی با حفظ استقالل خود سعی بر تسلط در اجتماع گفتمانی را داشتند و 
این روند دموکراسی کثرت گرای رادیکال در ایران همچنان به حیات خود ادامه می دهد و پیوسته 
بلوک هــای موقت گفتمانی را شــکل می دهد. تا زمانی که امام در قید حیات بودند شــخصیت 
کاریزمای ایشــان به گفتمان جمهوری اسالمی هویت و معنا می بخشید و دال های آن را با اسالم 
و جمهوریت مفصل بندی می کرد، اما پس از رحلت امام، راه برای برداشــت ها و تفاسیر متفاوت 
و مختلف از گفتمان امام باز شــد. نتیجه این تفاســیر مختلف، شــکل گیری دو طیف سیاســی 
رقیــب با عنــوان اصول گرا و اصالح طلب بود که طیف اصول گرا، دال اســالمیت را برجســته تر 
کرد و تفســیری به  اصطالح اصول گرایانه از آن ارائه داد، اما در طیف اصالح طلب، با از حاشــیه 
درآوردن دال جمهوریت از حوزه گفتمانگونگی به شــرح و بسط بیشتر آن پرداخته شد. گفتمان 
اصالح طلبی با پیروزی ســیدمحمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 1376 مورد توجه قرار گرفت 
و فضــای جدیدی را در جامعه ایران به وجود آورد. گفتمــان اصالح طلبی بر اثر کم توجهی های 
گفتمان ســازندگی به موضوع های فرهنگی و اجتماعی و توســعه سیاســی به وجود آمد و قدرت 
اجرائی کشور را به دست گرفت و نوعی هژمونی حاصل شد. گفتمان اصالح طلبی با به کارگیری 
دال های آزادی، قانون، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، حول دال مرکزی مردم، نظام معنایی را شکل 
داد و بر اســاس آن ســعی کرد ســاختار معنایی گفتمان اصول گرایان را در هم شکند. در دوران 
حاکمیت گفتمــان اصالح طلبی، امکانات  زیادی در جهت تحقق جامعه مدنی فراهم شــد، اما 
موانعی نیز در این مسیر بود که جلوی تحقق جامعه مدنی را می گرفت که از موانع موجود می توان 
به عدم نهادینه شــدن سازمان ها و نهادها اشاره کرد که اگرچه گفتمان اصالح طلبی خواستار این 
نهادمندی بود، اما موانع ســاختاری بســیاری در جامعه ایران دارای قدرت بودند و در این مســیر 
اخــالل ایجــاد کردند که نتیجۀ آن، تغییرات اساســی جامعه ایران در دوران احمدی نژاد اســت. 
اصول گرایان ســعی کردند با ایجاد مفصل بندی جدید و افــزودن دال هایی چون عدالت، امنیت، 
روحانیــت، ارزش ها، تهاجم فرهنگی و ... حول دال مرکزی والیت، نظام معنایی خود را شــکل 
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داده و بدان واسطه دال مرکزی و دال های شناور اصالح طلبان را ساختارشکنی کنند. در گفتمان 
اصالح طلبی، تغییراتی در عناصر انقالب اســالمی شــکل گرفت و به جای توجه به برخی اصول 
همچــون عدال محوری، مردم ســاالری به عنوان دال اصلی مدنظر قرار گرفــت، اما این بدان معنا 
نبوده که امر انقالبی به  کل از بین رفته اســت و توجه به عناصر دیگری مدنظر بوده اســت، بلکه 
کید بر مؤلفه هایی همچون عدالت محوری، به  بدان معناســت که گفتمان اصالح طلبی به  جای تأ
عناصری همچون مردم ســاالری، آزادی، توسعه سیاسی، قانون مداری و تساهل توجه بوده است. 
درواقع امر اصالح طلبانه ناشــی از گفتمان اصالح طلب به معنای دگرگونی نبوده است و در اصل 
به معنای تغییراتی به  ویژه در ساختار سیاسی و جهت توسعه سیاسی بوده است. همین امر موجب 
شــده تا در عین تمایز بین مؤلفه های گفتمان انقالب اسالمی و گفتمان اصالح طلبی، بین این دو 
روابط مســتقیمی برقرار باشد و گفتمان اصالح طلبی جزئی از گفتمان انقالب اسالمی محسوب 
کید نماید که موجب تمایز آن با گفتمان انقالب اســالمی و ســایر  گردد و بر عناصری خاص تأ
گفتمان های موجود همچون ســازندگی، اصول گرایــی و اعتدالیون گردد. با وجود اینکه گفتمان 
اصالح طلبــی امکانات  زیــادی برای تحول در جامعــه ایجاد کرد، اما نتوانســت در مقابل موانع 
شکل گرفته پیروز شود و در سال 84 با شکست در انتخابات مواجه شد و جای خود را به گفتمان 

جدیدی در کشور داد.
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-   خرمشــاد ، محمدباقر.)1380( »آسیب شناسی انقالب : نگاهی درون گرایانه به چالش های 
یک انقالب«، فصلنامه اندیشه انقالب، شماره 1 ، صص54-31.

خرمشــاد ، محمدباقر و همکاران.)1397( بازتاب انقالب اســالمی ایران ، تهران : انتشــارات   -
سمت ، چاپ پنجم. 

خلجی، عباس. )بهار1386( »بنیاد نظری فروپاشی اجماع در گفتمان اصالح طلبی«، فصلنامه   -
سیاست، دوره 39، شماره 1، صص 113-91.

خلیلی، رضا. )بهار1387( »تبیین تحوالت امنیتی جمهوری اســالمی ایران«، فصلنامه مطالعات   -
راهبردی، سال 11، شماره 2، صص 411-377.
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خمینی )امام( روح الله. )1389( صحیفه امام، )22جلدی(، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام   -
خمینی، چاپ پنجم.

خواجه سروی، غالمرضا. )پاییز1387( »فراز و فرودهای گفتمان عدالت در جمهوری اسالمی   -
ایران«، دوفصلنامه دانش سیاسی، سال 3، شماره 6، صص 35-5.

دارابی، علی. )1381( انتخاب هشــتم )تحلیلی بر هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری(،   -
تهران: نشر سیاست، چاپ اول.

ــــــــــــــــــــ. )1388( سیاســتمداران اهــل فیضیه: بررســی، نقد، پیشــینه و عملکرد جامعة   -
روحانیت مبارز تهران، تهران: نشرسیاست، چاپ سوم.

دهقانی فیروزآبادی، ســیدجالل. )1396( سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران، تهران:   -
انتشارات سمت، چاپ نهم.

ــــــــــــــــــ. )بهار1388( »گفتمان عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران«،   -
مجله معرفت سیاسی، سال 1، شماره 1، صص 194-157.

رادفر، فیــروزه. )1395( »تحول فرهنگ سیاســی ایرانیان«، رســاله دکتری، دانشــگاه عالمه   -
طباطبایی، دانشکده علوم سیاسی.

رحیمــی، علیرضا و محمود کتابی. )زمســتان1393( »گفتمان امنیتی دولت های نهم و دهم به   -
مثابه گفتمان قبض و بســط انقالبی جدید«، فصلنامه مطالعات راهبردی، ســال 17، شماره 4، 

صص 66-31.
رضادوست، کریم و سیده منا فاضلی پور. )1394( »تحلیل جامعه شناختی گفتمان اصالح طلبی   -
و تأثیر آن بر تحوالت اجتماعی ایران«، تهران: کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و 

علوم اجتماعی.
رضایی، حســن و بهزاد نظری. )بهار1394( »مشارکت سیاسی در گفتمان های اصول گرایی و   -

اصالح طلبی«، فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال 4، شماره 13، صص 26-5.
رضوی، مســعود. )1379( جامعه مدنــی، دوم خرداد خاتمی: گفت و گوهایی با اندیشــمندان   -

معاصر ایران، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول.
رمضانی، روح الله. )1380( چارچوبی تحلیلی برای سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران،   -

ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ اول.
سروش، عبدالکریم. )1388( فربه تر از ایدئولوژی، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ دهم.  -
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ســفیری، مســعود. )1378( دیروز، امروز و فردای جنبش دانشــجویی ایران، تهران: نشر نی،   -
چاپ اول.

سلطانی، علی اصغر. )1394( قدرت، گفتمان و زبان: ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری   -
اسالمی ایران، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.

شــبانی، مریم و ســعید حجاریان. )تابســتان1386( »اصالحات، احیای انقالب بود«، مجله   -
شهروند، سال 5، شماره 36، صص 22-1.

شکوهی، علی. )تابستان1379( »جناح های سیاسی: ریشه های پیدایی و مواضع کنونی«، مجله   -
رویارویی اندیشه ها، سال 5، شماره 5، صص 363-199.

عضدانلو، حمید. )1394( گفتمان و جامعه، تهران: نشر نی، چاپ سوم.  -
عظیمی دولت آبــادی، امیــر. )1387( منازعات نخبگان سیاســی و ثبات سیاســی در جمهوری   -

اسالمی ایران، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول.
فخر زارع، آرمان. )1390( تأثیر جهانی شــدن بر فرهنگ سیاســی، تهران: انتشــارات یار، چاپ   -

اول.
فرکالف، نورمن. )1379( تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه فاطمه شایسه پیران، تهران: نشر مرکز   -

مطالعات و تحقیقات رسانه ها، چاپ اول.
کید  قائمی طلب، محبوبه. )1389( »بررسی تطبیقی دو گفتمان اصالح طلبی و اصول گرایی با تأ  -

بر سیاست خارجی«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
قوام، عبدالعلی. )1393( چالش های توسعه سیاسی، تهران: نشر قومس، چاپ اول.  -

کردونی، روزبه. )بهار1388( »مقایسه جایگاه رفاه در گفتمان دولت سازندگی و اصالحات«،   -
پژوهشنامه مجلد، سال 5، شماره 6، صص 114-65.

کاظمی، اخوان. )تابستان1388( »آسیب شناسی گفتمان اصالح طلبی«، نشریه زمانه، سال 5،   -
شمارۀ 81، صص 71-63.

کالنتری، عبدالحسین. )1391( گفتمان از ســه منظر جامعه شناختی، فلسفی و زبان شناختی،   -
تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول.

- الکالو، ارنستو و شــانتال موف. )1392( هژمونی و استراتژی سوسیالیستی: به سوی سیاست 
دموکراتیک رادیکال، ترجمه محمد رضایی، تهران: انتشارات ثالث، چاپ اول.

مارش، دیوید، اســتوکر، جــری. )1393( روش و نظریــه در علوم سیاســی، ترجمه امیرمحمد   -
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حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
متقی، ابراهیم و داریوش پیری. )تابســتان1396( »الگوی رفتار نخبگان در دولت ســیدمحمد   -

تقی خاتمی«، فصلنامه سیاست، دوره 47، شماره 2، صص 507-489.
مجتهدزاده، پیــروز. )1383( جایگاه روحیــه عدالت خواهی در هویت ملــی ایرانیان، تهران:   -

مؤسسه مطالعات ملی، چاپ اول.
مقدمــی، محمدتقــی. )بهار1390( »نظریه تحلیــل الکالو و موفه و نقــد آن«، مجله معرفت   -

فرهنگی و اجتماعی، سال دوم، شمارۀ دوم، صص 124-91.
میرزایی، محمد، علی ربانی خوراسگانی. )زمستان1394( »تحلیل تقابل گفتمانی اصول گرایی   -
و اصالح طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری«، مجله جامعه شناســی کاربردی، 

دورۀ 26، شمارۀ 4، صص 68-45.
ولی پــور، حســین. )1383( گفتمان هــای امنیــت ملــی در جمهوری اســالمی ایــران، تهران:   -

پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
هنــری، یدالله و علی آزرمی. )بهار1392( »بررســی و تحلیل فرآیند اســتقرار و انســجام یابی   -
گفتمان انقالب اسالمی براســاس نظریه گفتمان الکالو و موفه«، فصلنامه پژوهشنامه انقالب 

اسالمی، سال دوم، شماره 8، صص 118-95.
یورگنســن، ماریان و لوئیز فیلیپــس. )1392( نظریــه و روش در تحلیل گفتمــان، ترجمه هادی   -

جلیلی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
- Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal .)1985( Hegemony and Socialist Strategy, 

London,Verso
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