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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تحوالت مفهومی امر انقالبی در گفتمان اصالحطلبی انجام گرفت.
برای تبیین معنادار رابطه میان امر انقالبیگری و اصالحطلبی ،از رهیافت نظری الکالئو و موف
استفاده گردید .با رحلت امام خمینی ،گفتمان جمهوری اسالمی که با دالهای اسالم و جمهوریت
مفصلبندی میشــد ،راه برای برداشتها و تفاسیر متفاوت باز شد که نتیجۀ آن ،شکلگیری دو
طیف سیاسی رقیب با عنوان «اصالحطلب» و «اصولگرا» بود .گفتمان اصالحطلبی ،شعارهای
انقالب اســامی همچون آزادی ،مردمساالری ،قانونگرایی ،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 مردمساالری
و دالهای شناور جامعه مدنی ،توسعه سیاسی ،قانونگرایی ،آزادی و تساهل شکل گرفت و نظام
معنایی را شــکل داد که بر اساس آن سعی نمود ســاختار معنایی گفتمان اصولگرایان را در هم
شکند .در مقابل ،اصولگرایان سعی کردند با ایجاد مفصلبندی جدید و افزودن دالهایی چون
عدالت ،امنیت ،ارزشها ،تهاجم فرهنگی و  ...حول دال مرکزی والیت ،نظام معنایی خود را شکل
داده و دال مرکزی اصالحطلبان و دالهای شناور آن را ساختارشکنی نمایند .گفتمان اصالحطلبی
امکانهای زیادی برای تحول در جامعه ایجاد کرد ،اما نتوانست در مقابل موانع شکلگرفته پیروز
شود .هرچند در گفتمان اصالحطلبی ،تغییراتی در عناصر انقالب اسالمی شکل گرفت ،اما این
بدان معنا نبوده که امر انقالبی بهکل از بین رفته است ،بلکه بدان معناست که گفتمان اصالحطلبی
بهجای تأکید بر مؤلفههایی همچون عدالتمحوری ،به عناصری همچون مردمساالری ،آزادی،
توسعه سیاسی و قانونمداری توجه نموده است .درواقع میتوان گفت که امر انقالبی در گفتمان
اصالحطلبی برساخته شده است و تولیدکنندگان گفتمان اصالحطلبی همواره نقشی تأثیرگذار در
ساختار سیاسی جمهوری اسالمی ایران بعد از انقالب اسالمی داشته است.
کلید واژهها :امر انقالبی ،اصالح ،گفتمان اصالحطلبی ،اصولگرایی ،الکالئو و موف.
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جمهوری اســامی ایران ،تحت هدایت امام خمینی ،یک کارزار گسترده را آغاز کرد که هدف
آن ساختن جامعهای اخالقی بهعنوان یک الزام شرعی بود و معنای جدیدی به مفهوم امر انقالبی
اختصاص داده شــد .از وقوع انقالب اس�لامی ،دو جریان بزرگ اصولگ��را و اصالحطلب در
قال��ب نامهای مختلف و با رهبری اش��خاص گوناگون با یکدیگر به رقاب��ت پرداختهاند .جریان
اصالحطلب��ی ،ریش��ه در گرایشهای تجددگرایانه ،توس��عه سیاس��ی دارد و اصولگرایی ریشــه
در س��نتهای اس�لامی دارد .در نیمۀ دوم ده��ه هفتاد ،گفتمان اصالحطلبی شــکل گرفت که
دال مرکزی آن توســعه سیاســی و دموکراســی بود و از ســوی مخالفان و رقبای آنها ،با تفاسیر و
برداش��تهای مختلف روبرو شــد .مخالفان سیاســی این گفتمان بر این باور بودند که دو مفهوم
انقالبی و اصالحطلبی در تناقض هستند .در مقابل ،مولفان و تولیدکنندگان این گفتمان سخت بر
این ایده پافشاری میکردند که نه تنها اصالحطلبی تعارضی با انقالب نداشت ،بلکه اصالحطلبی
در ت��داوم انق�لاب و آرمانهای آن بود .گفتمان رقیب ،اصالحطلبان را به دور شــدن از انقالب
و کن��ش انقالبی مته��م کردهاند .یکی از معماهای گشــوده در علم سیاســت ،تعارض و حتی
تناقض ارزشــی دو مفه��وم انقالب و اصالح اس��ت .درواقع با انجام این کار تالش میشــود تا
به پاس��خ مش��خصی در خصوص این تعارض نظری دس��ت یابیم .به لحاظ عملی نیز میتوان به
حلوفصل یکی از منازعات سیاسی مهم ،میان دو گروه اصالحطلب و اصولگرا کمک کرد که
درواقع میتواند به کاهش منازعات سیاسی دوقطبی شده در کشور کمک کند .با توجه به اینکه
اصولگرایان ،اصالحطلبان را متهم میکنند که از امر انقالبی دور ش��دهاند ،مطالعه حاضر ازآن
جهت با اهمیت تلقی میگردد که آسیبشناس��یهای موجــود در روند مفهوم انقالبی از دیدگاه
اصالحطلبی را فراهم میآورد تا زمینۀ حل تعارضها در این زمینه در کشور فراهم گردد.
در رابط��ه ب��ا مفهوم امر انقالبی و گفتم��ان اصالحطلبی ،علیرغم وجــود مکتوبات و منابع
بس��یار ،در این خصوص ،پژوهشی به بررس��ی مفهوم امر انقالبی از منظر گفتمان اصالحطلبی و
بررسی دیدگاههای متعارض نپرداخته است .باوجوداین ،با بررسی منابع موجود ،در این خصوص
میتوان مواردی را مش��اهده نمود .امیری ،در کتابی تحتعنوان اصالحطلبان تجدیدنظرطلب و
پدرخوانده ،به بررس��ی این موضوع پرداخته است که اصالحگرایان نسبت به انقالب دچار تردید
ش��دهاند .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،

تعریف مفاهیم
انقالب

ً
انقالب ،تنها رویه سیاسی است که ما را مستقیما و بهگونهای پرهیزناپذیر با مسألۀ بدایت و آغاز روبرو
میکند .انقالب ،به هر نحو که تعریف ش��ود ،به معنای دگرگونی نیست .نقش انقالبی و بیسابقه
مســأله اجتماعی ،از هنگامی در عصر جدید آغاز شــد که مردم برای نخستین بار تردید کردند که
تنگدس��تی باید جزئی غیرقابلتفکیک و ذاتی از وضع بش��ر باش��د و تمایز بین عدهای اندک که به
برکت اوضاع یا به س��بب نیروی افزونتر یا از راه فریب و تقلب توانس��تهاند از زنجیر فقر رها شوند و
تودههای زحمتکش و فقیر ،باید پرهیزناپذیر به شــمار آیــد .این تردید ،یا به عبارتی ،اعتقاد به اینکه
میتوان نعمت فراوانی را در حیات این دنیا ،جانشین لغت کمبود ساخت ،منشأ ماقبل انقالبی داشت
(آرنت .)25-23 :1381 ،برای فهم انقالبها 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 ش��ورش موفقیتآمیز
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در پژوهش��ی که نگاشتهاند به بررسی «گفتمان اصالحطلبی در ایران» پرداختهاند .این پژوهش به
لحاظ جامعهشناسی سعی داشته است تا گفتمان اصالحطلبی را به لحاظ سیاسی و گفتمانی مورد
تحلیل و واکاوی قرار دهد .امینینژاد ،در پژوهشی به «واکاوی امکانها و امتناعهای گفتمانهای
اصالحطلب و اصولگرا در گســترش جامعه مدنی» پرداخته اســت .نتایج پژوهش با استفاده از
نظریه الکالئو و موف نش��ان داده اس��ت که در گفتمان اصالحطلبی ،شاهد گسترش امکانات
برای رش��د و تثبیت جامعه مدنی بودهایم و امتناعی از طرف گفتمان اصالحطلبی در جهت رشد
جامعه مدنی بروز پیدا نکرده اس��ت ،درحالیکه در گفتمان اصولگرایی ،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 دیدگاههای اصالحطلبان
و اصولگرای��ان را بررس��ی کرده و مفهوم امر انقالبی در گفتم��ان اصالحطلبی مورد تحلیل قرار
گیرد .درواقع در پی بررس��ی این مورد هس��تیم که آیا امر انقالبی با اصالحطلبی ســازگاری دارد
یا خیر؟ برایناســاس ،در این پژوهش قصد بر این اســت تا بر اســاس نظریــه الکالئو و موف به
این س��ؤال پاسخ داده ش��ود که مفهوم امر انقالبی در گفتمان اصالحطلبی دستخوش چه تحول
مفهومی شده است؟
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است .هنگامی میتوان 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 ،بهقصد استقرار آزادی صورت بپذیرد (آرنت.)47-38 :1381 ،
گفتمان
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واژۀ گفتمان را اولین بار داریوش آشوری در مقالۀ «نظریه غربزدگی و بحران تفکر» در ایران به
کار برد (آشــوری .)456 :1368 ،ازجمله معادلهایی که در زبان فارســی برای این مفهوم بهکاربرده
شــده است گفتار ،سخن ،وعظ و خطابه و مقال است (عضدانلو .)14 :1394 ،از دیدگاهی گفتمان
همان زبان ،اما در وجه اجتماعی ارتباطی اســت (بشــیریه .)83 : 1379 ،میشــل فوکو ،فیلســوف و
جامعهشــناس فرانســوی ،نقش مهمی در توسعه و تکوین این مفهوم داشــت و راه ورود آن را از
عرصۀ زبانشناســی به حوزۀ مطالعات سیاســی و اجتماعی هموار کرد (میرزایی و ربانی-45 :1394 ،
 .)68هر گفتمانی از مجموعهای از گزارهها تشکیلشــده و در این میان ،یک گزاره بهعنوان دال
مرکزی در هسته گفتمان قرار دارد و بقیۀ گزارهها در اطراف آن آرایش گرفتهاند .هر گفتمان یک
نظام معنایی است و این نظام معنایی با برجسته کردن خود از طریق خلق و تولید خردهگفتمانها،
تالش میکند به تمام پدیدهها متناسب با دال مرکزی خود ،معنا بخشد و با طرد دیگر گفتمانها،
غلبه و تســلط گفتمانی خود در جامعه را حفظ نماید .هر نشــانه و دال دیگری كه وارد این شبكه
شده و در آنجا بهواسطۀ عمل مفصلبندی ،با نشانههای دیگر شبکه شود ،یك وقته است .معنای
این نشانهها به علت تفاوتشان با یكدیگر یا جایگاههای تفاوت تثبیت میشود ،درعینحال که هیچ
ثبات معنایی قابلتصور نیست .معنای نشانهها یا دالهای درون یك گفتمان ،حول یك نقطۀ مركزی
بهطور جزئی تثبیت میشــود .نقطۀ مركزی ،نشانۀ برجسته و ممتازی است كه نشانههای دیگر در
سایۀ آن نظم پیدا میكنند و با هم مفصلبندی میشوند که از آن به دال مرکزی تعبیر میشود .از
دید الکالئو و موف ،برای درک فضای گفتمانی چیره بر یک جامعه باید به ســراغ عوامل درون
داد آن رفته و همه شاخصهای گفتمانی مطرح در آن را مورد توجه قرار داد (فرکالف.)96 :1379 ،
گفتمان اصالحطلبی

برای روش��ن شـ�دن موضوع انقالبیگ��ری و امر انقالبی نیاز استــ تا مفه��وم اصالحطلبی که
جایگزینی برای امر انقالبی اس��ت ،بررسیــ گ��ردد ،چراکه اصالحطلب��ی در دل انقالبیگری

رویکرد نظری

نظریه مجموعهای از نمادهایی است که بنابر منطق به هم مربوط بوده و نشان میدهند که دربارۀ
رویدادهای جهان چگونه میاندیشــیم (مارش و اســتوکر .)25 :1393 ،هدف بنیادین یک نظریه این
اســت که تا حدی واقعیت را توضیح دهد ،بفهمد و تفســیر نماید .درواقع ممکن اســت قدری
پیشتر رفته و استدالل نمایم که بدون نظریه (حال به هر شکلی که باشد) فهم واقعیت غیرممکن
اســت (مارش و استوکر .)43 :1393 ،برای تش��ریح «منطقی و نظاممند» گفتمان اصالحطلبی ،ارائه
چارچوب��ی مفهومی و نظری ضروری اس��ت .بدینمنظــور در این پژوهش ،بــرای فراهم آوردن
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جای دارد .اصالح عبارت از روش مس��المتآمیز و تدریجی کنشهای سیاسی است .طرفداران
لیبرالیس��م و غربگرایی ،اصالحات را به معنای تغییرات اساسی در اعتقادات و ارزشهای سنتی
جامعه و گذار به مدرنیسم به کار میبرند (امیری .)179 :1386 ،چپگرایان اصالحات را در مقابل
معنای لیبرالی آن ،به معنای اقدامات گســترده دولتهای رفاه و مبارزات کارگران برای باال بردن
س��طح زندگی به کار میبرند .میتوان گفت اصالحات و اصالحطلبی معنای شــفاف و قطعی
ندارند و عدهای آن را در مقابل فس��اد برای سامانبخشــی و تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب
و عدهای آن را در مقابل انقالب به معنای رفورم ،تغییرات روبنایی ،محدود و س��طحی دانستهاند
(امیری.)182 :1386 ،
با پیروزی انقالب اســامی ،گسســتی در تحــوالت اجتماعی ایران شــکل گرفت و رقابت
گفتمانی بین گفتمانهای مختلف شکل گرفت .پس از کسب سازندگی اقتصادی در دورۀ دوم،
توسعه سیاسی در کانون اندیشه نوگرایان دینی قرار گرفت و بدینسان ،گفتمان اصالحطلبی شکل
گرفت و به گفتمان مســلط در سیاســت ایران تبدیل شــد (خلجی .)25 :1386 ،بیان مقوالتی مانند
جامعه مدنی ،آزادی مطبوعات ،آزادی بیان ،قانونگرایی ،مشــارکت و توســعه سیاسی و امثال آن
با عنوان ش��اخصهای این وضعیت جدید مطرح گردید (کاظمی .)53 :1388 ،یکی از عواملی که
موجب ش��کلگیری گفتمان اصالحطلبی شــد ،پایان رهبری کاریزمایی و نهادینه شدن کاریزما
در قالــب والیتفقیه بود .چون با نبودن کاریزما ،درواقع دال ارشــد و معنابخش گفتمان انقالب
اس�لامی که به آن هژمونی میبخشید ،محو شــد و بهاینترتیب زمینه بروز تناقضات مهیا شد ،که
درنهایت به شکلگیری گفتمان اصالحطلبی منجر گردید .بهاینترتیب ،گفتمان اصالحات حول
دال مرکزی مردم و با هدف مردمساالری دینی شکل گرفت (سلطانی.)152-150 :1394 ،
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چارچ��وب مفهومیــ کارآمد ،از نظری�هـ گفتمان الکالئو و مــوف بهره گرفتهایــم ،که یکی از
پیش�رـفتهترین و درعینحال پیچیدهترین روشهای تحلیل در علوم اجتماعی اســت که کشــف
معانی ظاهری و مس��تتر در جریانهای گفتمانی را مدنظر دارد .درواقع کردارهای سیاسی در هر
جامعهای در چارچوب گفتمان سیاس��ی مسلط در آن تعیین میشود .هر گفتمانی ،شکل خاصی
از کردارهای سیاس��ی را ممکن میس��ازد و هویت و خود فهمیهای فرد را به شیوه ویژه تعریف
میکن��د و برخی از امکانات زندگی سیاس��ی متحقق و برخی دیگر را حذف مینماید .ســاختار
سیاس��ی حوزهای است که در پرتو گفتمان شکل میگیرد و با تغییر گفتمانهاست که ساختارها
دگرگون میشوند و از نو تعیین مییابند ،درحالیکه استقرار و سلطه هر گفتمانی نیازمند پشتیبانی
آن از جانب نیروها و قدرتهایی است (بشیریه.)61 :1394 ،
نظریۀ گفتمان در دو حوزه متفاوت زبانشناســی و فلس��فه سیاسی رش��د یافته است و مراحل
مختلفی را پشت سر گذاشته است .شاید نخستین و مهمترین فرد مؤثر بر طرح نظریه گفتمان ،فردینان
دو سوسور 1باشد ،که زبان را مجموعهای از نشانهها بدون ارجاع به زمان میدانست .بهعبارتدیگر،
زبان خصلتی جدا از زمان دارد و عنصر زمان در تحوالت ساختی آن نقشی ندارد (مقدمی.)94 :1390 ،
مهمترین نظریهپردازان نظریه گفتمان در حوزۀ زبانشناســی که به گفتمان انتقادی شــهرت دارند،
آن تئون ای وان دایک 2و نورمن فرکالف 3و در حوزۀ فلســفه سیاســی میشــل فوکو 4و الکالئو و
موف 5میباشــند و از بین رویکردهای تحلیل گفتمان ســه تحلیل که بهطور مشــخص با سیاست
مرتبط میباشند :تحلیل انتقادی گفتمان فرکالف است که به تحلیل متون میپردازد ،دیرینهشناسی و
تبارشناسی فوکو است که به شکلگیری دانش و ارتباط آن با قدرت اشاره دارد و الکالئو و موف
که تبارشناسی فوکو را در موضوعات سیاسی بسط دادهاند (حقیقت.)565 :1390 ،
ازجمله کسانی که در گسترش نظریه گفتمان تأثیر بهسزایی داشتند ،میتوان به ارنستو الكالئو
و ش��انتال موف اشاره کرد که با اس��تفاده از سنتهای قبل از خود در کتاب هژمونی و استراتژی
سوسیالیســتی تحولی در نظریۀ گفتمان ایجاد کردند (کالنتری .)133 :1391 ،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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الکالئوــ و موــف را از دیگر نظریههای گفتمانی متمایز کرده اســت ،تســری گفتمان از حوزه
فلس��فه ،زبانشناسی و فرهنگ به حوزه سیاست و جامعه است .از نظر این دو اندیشمند هر عمل
و پدیدهای برای معنادار شدن باید گفتمانی باشد ،یعنی اینکه فعالیتها و پدیدههای سیاسی وقتی
قابلفهم هس��تند که در قالب گفتمانی خاص م��ورد ارزیابی قرار میگیرند (هنری و آزرمی:1392 ،
 .)96از نظر الکالئو و موف ،گفتمان ،مجموعه و س��اختار مفصلبندی از نشانههاست که حول
دال مرکزی در حال گردش اســت .گفتمان ،اگرچه مولود متن است ،اما تنها در زمینۀ اجتماعی
معنا مییابد و برحس��ب زمان و مکان تغییر میکنــد .درنتیجه ،امکان اتصال متن به جامعه فراهم
میگردد .متن در درجۀ اول دارای کلیتی است که بدان وابسته است .در داخل متن ،مجموعهای
از مؤلفههــا وجود دارند که به نحوی تثبیتشــده با یکدیگر مرتبط بــوده و در کنار هم کلیتی را
تشکیل میدهند که «گفتمان» خوانده میشود .الکالئو و موف ،رابطه تثبیتشده میان مؤلفهها
را «مفصلبن��دی» مینامنــد ( .)Laclau & Mouffe, 1985: 22در داخل گفتمان ،یک یا تعداد
معــدودی از عناصــر ،نقش مرکزی دارند که از آنها به تعبیر الكان به عنوان «دال برتر» یا به تعبیر
الکالئو و موف ،بهعنوان «گرهگاه» نام برده میشود« :گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنا حول
گرهگاههای خاصی شکل میگیرد .گرهگاه نشانه ممتازی است که سایر نشانهها حول آن منظم
میش��وند؛ سایر نشانهها معنای خود را از رابطهش��ان با گرهگاه اخذ میکنند» (یورگنسن و فیلیپس،
 .)57 :1392الكالئــو و موف ،برای توصیف هر گفتمــان از مفاهیم گرهگاه (نقطه مرکزی ،نقطه
کانونی) (الكالئو و مــوف ،)184-182 :1392 ،مفصلبندی (الكالئو و موف ،)154 :1392 ،برهه (وقته،
لحظه ،بعد) (الكالئو و موف ،)171 :1392 ،دالهای ش��ناور یا دالهای ســیال (یورگنسن و فیلیپس،
 ،)60 :1392موقعیت سوژهای (الكالئو و موف )198-187 :1392 ،استفاده میکنند.
بنابرای��ن اولین مفهومی که در نظری��ۀ گفتمان الکالئو و موف مورد بررس��ی قرار میگیرد،
گفتمان اســت .از دیدگاه الکالئو و موف ( ،)105 :2001گفتمان کلیت شکلگرفته ناشی از عمل
مفصلبندی است .در نظریۀ گفتمان الکالئو و موف دالها به دو طبقۀ دالهای مرکزی و شناور
تقسیم میشوند .الکالئو و موف ( )111 :2001معتقدند «دال مرکزی نقطهای است که سایر دالها
در اطراف آن نظم میگیرند و س��بب میشــود یک گفتمان به ثبات موقتی دست یابد» .از سوی
دیگر« ،دالهای شناور نش��انههاییاند که گفتمانهای مختلف تالش میکنند تا به آنها به شیوه
خاص خودشان معنا ببخشند» .الکالئو و موف بر این باورند که برای فهم ساختارهای گفتمانی
باید مفهوم «مفصلبندی» تشرــیح ش��ود« .مفصلبندی عملی اســت که به برقــراری رابطه بین
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عناصر یک گفتمان منجر میشــود ،بهگونهای کــه هویت این عناصر درنتیجه عمل مفصلبندی
تغیی��ر پیدا میکند» (الکالئــو و موف)105 :2001 ،؛ بنابراین مفصلبندی مفهومی برای نشــان دادن
تغییر است.
در اندیش��ۀ الکالئو و موف ،دالهای اصلی در زنجیرۀ همارزی با هم ترکیب میشــوند .این
دالها بهتنهایی بیمعنا هس��تند تا اینکه در زنجیره همارزی با س��ایر نش��انههایی کــه به آنها معنا
ً
میدهن��د ترکیب میش��وند .درنتیجه ،زنجیرۀ همارزی در جامعهای که ذاتا متکثر اســت کارش
پوشش این تکثر و تفاوتهاست ،بهنحویکه به آنها نظم و انسجام میبخشد .یعنی سبب میشود
تا عناصر خصلتهای متفاوت و معناهای رقیب را از دســتداده و در معنایی که گفتمان ایجاد
میکند ،منحل ش��وند .ولی الزم به ذکر است که همارزی قادر به حذف کامل تفاوتها نیست،
زیرا همیشه امکان ظهور تفاوت مفهوم خصومت و غیره برجسته میشود و تأکید آن بر تمایزات و
مرزهای موجود میان نیروهای موجود اس��ت .منطق همارزی سعی دارد تا با مفصلبندی ،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 ش��رط وجود هر صورتبندی منطق همارزی است (حقیقت-112 :1390 ،
 .)113الکالئو و موف معتقدند زمانی که عنصری به وقته تبدیل میشــود یعنی یک دال شــناور
به تثبیت معنا رس��یده است ،آنها این حالت را انسداد مینامند ،اما این تثبیت معنا هیچگاه کامل
نمیشود ،بلکه همواره نسبی است (مقدمی.)101 :1390 ،
از نظر الکالئو و موف ،هیچچیز بهنوبه خود دارای هویت نیست ،بلکه هویتش را از گفتمانی
که درون آن قرار گرفته اس��ت کسب میکند .نظریۀ الکالئو و موف ،علیرغم انتقادهایی که بر
آن وارد اس��ت ،در شناخت سیر ظهور ،هژمونی تثبیت و زوال گفتمانها میتواند مفید واقع شود.
هــدف آن اســت که بتوان بر پایۀ مفاهیم و روش تحلیل گفتمــان الکالئو و موف ،نظام معنایی،
س��یر ظهور ،هژمونی ،تثبی��ت و زوال گفتمانهای اصالحطلب را مــورد پژوهش قرارداد .در این
راس��تا ،باید روشن نمود که هنگام جستجو در این گفتمان ،در پیشناخت کدامیک از ویژگیها
و مؤلفههای آن میباشیم .درواقع در این پژوهش ،سعی در شناخت ارتباط گفتمان اصالحطلبی با
امر انقالبی داریم .گفتمان در اینجا بهعنوان یکروند زبانی درک میشود و تغییرات ایدئولوژیک
را در روایت غالب جمهوری اسالمی نشان میدهد.
بر اس��اس ویژگیهای پنجگانه گفتمانی (امکانیت ،نقش قدرت ،اولویت سیاســت ،تزلزل و
بیقــراری و تاریخمندی) ،جامعه همواره خصلتی باز و گشــوده دارد و هیچگاه به عینیت کامل
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نمیرس��د .گفتمان محصول بیقراریهای ساختاری است و شرایط بیقرار اجتماعی را بازنمایی
و تبیین میکند و درصدد پاســخگویی به بحران موجود است .گفتمان به بازسازی آرمانی فضای
اجتماع��ی میپــردازد و از طریق پیکربندی دوبــاره متزلزل ،یک عینیت اجتماعــی نوین ایجاد
میکن��د .گفتم��ان اصالحطلبی در ایران معاصر در پاس��خ به بحرانها و تعارضهای سیاســی و
اجتماعی ناشـ�ی از حاکمیت گفتمان محافظهکار و اقتدارگرای ســنتی پدیــد آمد و فضای آن،
نوگرایی
ﻣﻌﺎﺻﺮبوددرکه در
ﺮان نوینی
اندیش اهﯾهای
ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻤﺎن ایده
خاتمیاز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
سیدمحمد ﻧﺎﺷﯽ
زبانو اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
بود وﺳﯿازﺎﺳﯽ
روییدهﻫﺎي
دینیﺗﻌﺎرض
ﻫﺎ و
بسترﺑﺤﺮان
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﺻﻼحهاﻃﻠﺒوﯽ در
پاسخ
سیاست،
هژمونی
پسﯾ از
بیانومیشد ،اما
ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ
ﺑﺴﺘﺮ
عرصۀ ﮐﻪ در
درﻨﯽ ﺑﻮد
گفتمانیﻧﻮﯾ
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي
ﺪهﻫﺎ و
گرایانه،آن ،ا
کماولﻓﻀﺎي
هایآﻣﺪ
استعارﭘﺪهﯾﺪ
اﻗﺘﺪارﮔﺮاياینﺳﻨﺘﯽ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر
ناکامی
نساخت.
موجودﯾﻦرا فراهم
های
قرار
بحراﺪنها و
الزم ﺳبرای
گفتمانﯽ در ﻋﺮﺻﮥ
ﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧ
اصلیﻫﮋﻣﻮﻧ
عاملﭘﺲ از
بنابراینﯾﺎﻧﻪ،
ﮐﻤﺎلﮔﺮا
اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎي
ﺷﺪ ،اﻣﺎ ا
ﺎنیﻣﯽ
ی ﺑﯿ
ﺧﺎﺗﻤبﯽ
ﯿﺪﻣﺤﻤ
روﯾﯿﺪه ﺑﻮد و از زﺑﺎن
اصالحطلبی ،ناس��ازههای نظری این گفتمان است که از پاس��خگویی به بحرانها و بیقراریها
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺑﯽﻗﺮاريﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺴﺎﺧﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ناتوان بود و بس��تر الزم برای ش��کلگیری پادگفتمان خویش و ظه��ور گفتمان کمالگرای دیگر
اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ،ﻧﺎﺳﺎزهﻫﺎي ﻧﻈﺮي اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺑﯽﻗﺮاريﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد و ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي
را فراهم کــرد .گفتمان جدید ،تحت عنوان اصولگرایی ،عنصر طردشــده «عدالت اجتماعی»
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﭘﺎدﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ و ﻇﻬﻮر ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﻤﺎلﮔﺮاي دﯾﮕﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
در گفتمان پیشــین را دال برتر خود قرار داد و گفتمان جدیدی را پیکربندی نمود .این برخالف
که ﺟﺪﯾﺪي را
ﮔﻔﺘﻤﺎن
گفتمانیداد و
ﺧﻮد ﻗﺮار
منازعات ﺑﺮﺗﺮ
کهﺸﯿدرﻦ را دال
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﯿ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
الکالئو» وﻋﺪاﻟﺖ
ﻃﺮدﺷﺪه
اﺻﻮلﮔﺮاﯾﯽ ،ﻋﻨﺼﺮ
پیروز است
سیاسی،
که« بردراین باورند
موف اس��ت
دیدگاه
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوز
گفتمانﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻣﻨﺎزﻋﺎت
اﯾﻦاینﺑﺎورﻧﺪ
اﺳﺖن ﮐﻪ
دسترسیﻣﻮف
ﻻﮐﻼﺋﻮ و
دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﺮﺧﻼف
الکالئو و
ﮐﻪازدرنظریۀ
پژوهش
منظورﺑﺮ در
دارد .بدی
بیشتری
قدرت
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد .بهاﯾﻦابزارهای
ﻻﮐﻼﺋﻮبرواینﻣﻮف اﺳﺘﻔﺎده
پژوهشﮔﻔﺘﻤﺎن
در ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﭘﮋوﻫﺶ از
ﻣﻨﻈﻮر در
دﺳﺘﺮﺳﯽبهدارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮي
موفﻗﺪرت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي
حاضر تالش
پاسخاﯾﻦداده شود.
ﺑﺪﯾﻦپژوهش
سؤاالت
شده است تا
اســتفاده
اصالﺗﺎحﺑﺎطلبی،
روند شک
تکوینی و
داده س��یر
بررسی
مطالعه و
اﻻت تا با
اس��ت
بازشناسیﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪبهو ﺑﺮرﺳﯽ
گفتماناﺳﺖ
گیریﺑﺮ اﯾﻦ
ﺣﺎﺿﺮلﺗﻼش
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻮد .در
ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺆ
بندی
پرداخته شود.
ﻃﻠﺒﯽ،امرﺑﻪ انقالبی
اﺻﻼح آن با
ﮔﻔﺘﻤﺎن و ارتباط
این گفتمان
گفتمانیﺷﻮد .در زﯾﺮ
عناصرﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﻧﻘﻼﺑﯽ
مفصلاﻣﺮ
نمودارآن ﺑﺎ
در وزیرارﺗﺒﺎط
ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ
و روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي
ﻤﺎن شده
ﮔﻔﺘارائه
موف
ﺑﺮﺗﺮالکالئو و
گفتمان
برگرفته از
حول دال
است:ﻣﻮف اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻻﮐﻼﺋﻮ و
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺣﻮل دال
برترﻔﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔ
ﻧﻤﻮدار ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪي
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ﺻﺪور اﻧﻘﻼب
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﺮدم
آزادي

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺗﺴﺎﻣﺢ

برتر
گفتمان اصال
 :1مفص
دالﺑﺮﺗﺮ
حولدال
طلبیﺣﻮل
اﺻﻼححﻃﻠﺒﯽ
عناصرﮔﻔﺘﻤﺎن
بندیﻋﻨﺎﺻﺮ
لﺑﻨﺪي
ﻣﻔﺼﻞ
نمودار:1
ﻧﻤﻮدار
ﺑﺤﺚ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اﺻﻮل ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

بحث و یافتههای پژوهش
گفتمانهای بعد از انقالب اسالمی

با پیروزی انقالب اســامی ،گفتمانهایی در کشــور شکل گرفت که هر یک از آنها اصول خود
را جهت توســعه سیاسی و اقتصادی داشتهاند .داستان کشــاکش سیاسی مداوم ،پس از پیروزی
انقالب اسالمی همواره وجود دارد و روزبروز دامنۀ مرزبندی میان خودیها و غیرخودیها تنگتر
شده است .درواقع دافعۀ حاکمیت بیش از جاذبه آن بوده و ریزش مستمر ،رویشهای اندکی در
پی داشــته است (خلجی .)93 :1386 ،در ادامه به بررسی خالصهای از هر یک از گفتمانهای بعد
از انقالب میپردازیم.
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الف)گفتمان قبض و بسط انقالبی ()1358-1357

با وقوع انقالب اســامی ،حامیان اسالم فقاهتی که نزدیکترین 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 اسالمگرا
قرار داشت (رحیمی و کتابی .)37 :1393 ،دولت بازرگان با ترکیبی از نیروهای لیبرال و مذهبی قدرت
اجرائی را در دست گرفت .اما طیفی گسترده از نیروهای سیاسی سنتی و چپگرا ،بر سایر قوای
کش��ور حاکم بودند .بهتدریج ملیگرایان کنار نهاده شدند و نیروهای انقالبی حزبالله ،قدرت
کافی کسب کردند (شکوهی.)208-207 :1379 ،
ب)گفتمان حفظ -بسطمحور ()1368-1358

ب��ا هجوم نظامی عراق به ای�رـان ،تحوالت تازهای رقــم خورد و گفتمان امنیتــی جدیدی حاکم
ش��د .انگیزههای ملی تا حدودی احیا گردی��د .در پرتو مالحظات حفظمحورانه ،تئوری امالقری
مطرح ش��د که ب��ر اولویت حفظ کش��ور بهعنوان امالقری کش��ورهای اس�لامی تأکید میکرد
(ولیپور .)247 :1383 ،مهمترین ارزشهای اس�لامی و انقالبی این گفتمان ،شامل مؤلفههایی نظیر
استکبارس��تیزی ،صدور انقالب و عدالت اس�لامی هس��تند .ورود مؤلفه وطندوستی به گفتمان
حاکم و جهتگیریهای انقباض سیاس��ی (مقابله قاطعانه و سختگیرانه علیه گروههای سیاسی
مخالف و معاند) نیز ریش��ه در واقعیتهای برآمده از شــرایط جنگی داشــت .از ادبیات سیاسی

مطرحش��ده برداشت میش��ود که گفتمان این دوره ،گفتمان ارزشمحور یا آرمانگرا بوده است
(رمضانی .)62 :1380،گفتمان آرمانگرا ،معتقد بود که باید براســاس آموزهها و موازین اسالمی
و تحقق آرمانها ،ارزشها و احکام اسالمی به تدوین ،تنظیم و اجرای سیاست داخلی و خارجی
پرداخ��ت .این گفتمان ب��ه دو خرده گفتمان آرمانگرایی امتمح��ور و آرمانگرایی مرکز محور
تقس��یم شده است که هر دو بر اصول و ارزشهای اسالمی و منافع اسالم تأکید میکنند ،اما در
گفتمان مرکز محور اگر بین مصالح اسالمی و امنیت و بقای مرکز (امالقری جهان اسالم) تزاحم
پیش آید ،حفظ کیان و بقای مرکز اولویت دارد (دهقانیفیروزآبادی.)193 :1396 ،
ج).گفتمان رشدمحور ()1376-1368

د)گفتمان توسعه سیاسی ()4831-6731

پس از انتخابات دوم خرداد  ،1376گفتمان اصالحطلبی در ایران ظهور کرد .این گفتمان در باب
مفاهیمی چون جامعه مدنی ،دموکراسی دینی ،آزادی بیان ،حقوق بشر ،عدالت اجتماعی و تثبیت
قانون اساسی ،سیاستهای جدیدی مدنظر قرار داد و براساس ادعای اصالحطلبان این مفاهیم در
طول س��الهای پس از پیروزی انقالب در حاشیه قرار گرفته بودند و احتیاج به بازاندیشی داشتند
(حاضری و همکاران .)123 :1390،اصالحطلبان ،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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ب�اـ پای��ان یافتن جن��گ عراق علی��ه ای��ران و خس��ارتهای ناشــی از جنگ ،بهتدریــج دولت
هاشمیرفس��نجانی ،برای سامان دادن به اوضاع بحرانزده داخلی و بازسازی کشور ،اصالحطلبی
اقتصادی را ســرلوحه کار خویش قــرارداد (ازغندی .)1046 :1388 ،منطــق تغییر و تحوالت عصر
س��ازندگی ،جوهری اقتصادی داش��ت .هاشمیرفســنجانی و تیم همــکاران او در دولت ،معتقد
بودند که چنانچه با برنامهریزی ،توســعه پایداری ایجاد کنند ،الگویی عملی به جهان اسالم ارائه
میدهند و در حقیقت موجودیت جمهوری اسالمی را تثبیت و انقالب را به معنا و مفهوم دیگری
ب��ه جهان ص��ادر میکنند (تاجیک .)93 :1383 ،دولت هاشمیرفســنجانی ،تــاش کرد از طریق
خصوصیس��ازی ،جذب سرمایههای خارجی ،تضمین ســرمایهها ،تقاضا برای بازگشت نیروهای
انسانی خارج از کشور و تقویت تولید صنعتی ،بر نارساییهای اقتصادی فایق آید (رحیمی و کتابی،
 .)42 :1393این گفتمان رویکردی تکساحتی به موضوع توسعه داشت.
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ســازماندهی و نهادینه شــود (رضایی و نظری .)202 :1394 ،بهطورکلی گفتمان اصالحات با اتخاذ
رویکردی اصالحی و انتقادی مطالب و ش��عارهای خود را بهصورت مس��المتآمیز ،قانونی و با
حفظ تعهد بهنظام و انقالب اسالمی دنبال کرد (اخوانکاظمی .)10 :1391،این گفتمان در نمودهای
بیرونی خود ش��باهتی با گفتمانهای پیش��ین نداش��ت ،اما بهمثابه گفتمانهای پیشین ،محصول
فراگفتمان انقالب اس�لامی بود و بر ترکیبی از همه آن گفتمانها استوارشــده بود (خلیلی:1387 ،
.)404
ه) گفتمان قبض و بسط انقالبی ()1392-1384
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پس از گفتمان توســعه سیاسی ،شــاهد گفتمان جدیدی بودیم که در برابر گفتمان توسعه سیاسی
ش��کل گرفت و با تش��کیل دولت نهم و در تداوم آن دولت دهم ایجاد ش��د .سیاستهای جدید
برخاس��ته از الگوی فکری جدیدی بود که از میان مؤلفههای فراگفتمان انقالب اســامی ،مؤلفه
«عدالت اســامی» را در مرکــز ثقل خود قرارداد .ازایــنرو ،در عرصۀ داخلــی ،ارائه و معرفی
الگوی حکومت عدل اس�لامی و در حوزۀ سیاس��ت خارجی ،مقابله با نظم بینالمللی مستقر که
از آن بهعنوان نظام جهانی س��لطه یاد میشــد مورد توجه ویژه قرار گرفت (رحیمی و کتابی:1393 ،
 .)42با انتخاب محمود احمدینژاد به ریاس��ت جمهوری ،گفتمان اصولگرایی عدالتمحور بر
صحنۀ سیاس��ی کشور حاکم ش��د .احمدینژاد که با شعار «دولت اسالمی و کابینهای متفاوت»
پرچمدار نگرش جدید در حکومت بود ،از روشی پیروی میکرد که هدف و محور آن عدالت و
آرمانخواهی بود .عالوه بر دال مرکزی عدالت که از آن نامبرده ش��د یکی دیگر از شاخصههای
گفتم��ان دولت نهم« ،اصولگرایی» اســت .اگرچه عدالتطلبی و عدالتگســتری به گفتمان
اصولگرا هویت میبخشــد ،لیكن این دال و مفهوم کانونی در چارچوب اصولگرایی تعریف و
ارائه میگردد (قائمیطلب .)103 :1389 ،در این دوره ،گفتمانی متفاوت از گفتمانهای ســازندگی
و اصالحات شکل گرفت که در عین ریشه داشتن در فراگفتمان انقالب اسالمی ،دارای تفاوت
با گفتمانهای قبلی بود .از ســال  1392نیز شاهد ش��کلگیری گفتمان اعتدالگرایی به ریاست
جمهوری حس��ن روحانی میباشیم که تا اکنون ( )1399تداوم داشته و در عین تمایز ،بر جنبههایی
از هر دو گفتمان تأکید نموده است.

عناصر و مؤلفههای انقالب اسالمی

عناص��ر و مؤلفههای هر گفتمان حول دال مرکزی یا اصلی هر گفتمان شــکلگرفته و گفتمان را
ایجاد میکنند .دال مرکزی یا متعالی گفتمان انقالب اسالمی اسالم شیعی یا اسالم سیاسی است.
بهطوریکه در گفتمان انقالب اس�لامی ،عناصر و دقایق حول این دال مرکزی مفصلبندی شد.
در انقالب اســامی ،اسالم سیاسی با خوانش شــیعی احیا شد .در چارچوب این تلقی و تعریف
از اســام بابیان یکی بودن عرصه سیاســت و دین و این جهانی کردن دین ،اسالم به متن جامعه و
سیاس��ت بازگردانده شد .برای تبیین بهتر گفتمانهای انقالب اسالمی نیاز است تا ابتدا با عناصر
گفتمان انقالب اس�لامی آش��نایی حاصل گردد ،که تالش شــد تا به تبیی��ن مهمترین عناصر و
مؤلفههای مردمساالری دینی انقالب اسالمی پرداخته شود.

بیتردید مهمترین عنصر انقالب اس�لامی که آن را از س��ایر انقالبهای جهان متمایز میسازد،
اسالمی بودن آن است .انقالب اسالمی برخالف رویه رایج در انقالبهای قرن بیستم ،بر مبنای
ایدئولوژی اســامی 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 شرکتکننده در
جنبش انقالبی را تودهها و نیروهای مسلمان و مذهبی تشکیل میدادند .ماهیت و هویت اسالمی
انقالب ایران ،گفتمانهای مدرنیزاسیون و سکوالریسم حاکم بر سیاست را با چالش جدی مواجه
ساخت (خرمشاد و همکاران .)121 : 1397 ،با حاکمیت گفتمان انقالب اسالمی ،نظریۀ جدایی دین
از دولت بهعنوان یک انحراف از ســنت سیاســی اســام 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 اس�لامی قرار دارد .بنابراین اسالمخواهی مهمترین عنصر گفتمان انقالب
اسالمی است که ارتباط مستقیمی با دال متعالی اسالم شیعی دارد (رادفر .)68 :1395 ،بنابراین نقطه
تمایز نظام اسالمی با سایر حکومتهای استبدادی در رعایت و اجرای قوانین و مقررات اسالمی
اســت .در همین ارتباط ،اصل دوم قانون اساســی بهصراحت بر تعامل اســام و سیاست تأکید
میکند« :جمهوری اســامی ،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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الف) اسالممداری
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در تداوم انقالب اسالمی» 1.بنابراین مفهوم اسالم سیاسی که تا قبل از انقالب اسالمی ،مصطلح
2
نبود ،با این انقالب ،نظام اسالمی را جایگزین رژیم شاه کرد.
ب) استقاللطلبی و سلطهستیزی
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اس��تقاللطلبی و سلطهستیزی عنصر دیگر گفتمان انقالب اسالمی است که پیرامون دال مرکزی
اســام شیعی مفصلبندی 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 اس�لامی ایران به روش��نی و صراحت در اصلیترین شعار آن
یعنی «اســتقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» تجلی و تبلور یافت .ازاینرو ،انقالب اسالمی ایران
ً
بهش��دت ضد استعماری بود .اما استقاللخواهی ملت ایران صرفا به استقالل سیاسی و اقتصادی
محدود نمیشــد ،بلکه در پی دســتیابی به اســتقالل فرهنگی و بازیابی هویت فرهنگی خود نیز
بود (رادفر .)79 :1395 ،سلطهســتیزی در گفتمان انقالب اسالمی و سپس در حکومت جمهوری
اس�لامی تنها به بستن راه سلطه و نفوذ بیگانگان بر مس��لمانان و نظام اسالمی محدود نمیشود،
بلکه مبارزه با نظام سـ�لطه و بیعدالتی را در برمیگیرد .بهطوریکه در اصل دوم و ســوم قانون
اساس��ی نیز بر نفی هرگونه س��تمگری و ستمکشی ،سلطهگری و س��لطهپذیری ،قسط و عدل و
استقالل سیاسی ،اقتصادی و  ...طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تأکید شده است
(دهقانیفیروزآبادی.)132 :1388 ،
ج)آرمانخواهی

س��ومین عنصر گفتمان انقالب اس�لامی ،آرمانخواهی است که ناشــی از دال متعالی گفتمان

 .1در 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».
 .2اســام سیاســی به معنی جریانی در جهان اســام است که ســودای تغییر و تحول در جوامع اسالمی با تکیه بر
دین اســام را دارد .هوشــنگ امیر احمدی در این زمینه می نویسد« :اسالم سیاسی فقط مبارزه با مدرنیته و حفظ
ارزشهای ســنتی در جوامع اســامی نیست بلکه واکنشــی به بیعدالتی ،زورگویی و نابرابری است که در جوامع
اسالمی تحت فشارهای استعماری امریکا و اروپا وجود دارد .اسالم و حرکتهای اسالمی در جهت ایجاد جامعه
اسالمی بر اساس عدالت اجتماعی و دموکراسی است (برای توضیح بیشتر ر.ک :خرمشاد.)۰۸۳۱ ،

د)استبدادستیزی و آزادیخواهی

گفتمان انقالب اســامی با طــرح و هدف برقراری حکومت جمهوری اســامی به میدان آمد.
گفتمــان انقالب اســامی با تلفیق جمهوریت با اســامیت ،برخالف رژیم شــاه کــه مبتنی بر
خودکامگی و دیکتاتوری بود ،اســاس کار خود را رأی مردم قرار داده و در عین التزام به اســام
نقــش مردم در اداره حکومت و کشــور را نیــز حفظ کرد (خواجهســروی .)138-135 :1387 ،امام
خمینی یکی از دالیل اصلی مخالفت خود را با نظام شاهنشــاهی ،همین اســتبداد و خودکامگی
قرار داده بود و در این زمینه تصریح میکند:
ً
اما من مخالف اصل ســلطنت و رژیم شاهنشاهى ایران هســتم ،به دلیل اینكه اساسا
ت نو ع حكومتى است كه متكى به آراى ملت نیست (امامخمینی ،1389 ،ج .)173 :5
سلطن 
امام خمینی در توضیح اصل آزادی میگوید:
اســام انسان را آزادخلق كرده 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 (امامخمینی ،1389 ،ج .)287-286 :1
بنابراین در گفتمان انقالب اس�لامی حکومت باید برای آزادیهای معقول و اجتماعی مردم
تالش کند و نمیتواند منکر یا محدودکننده آزادی بشر باشد.
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انقالب اسالمی ،یعنی اسالم ش��یعی است .آرمانگرایی به معنای داشتن ارزشها و آماج متعالی
در قالب نظم مطلوب برای انســان و جهان بشری ،ترسیم ،تعقیب و تأمین آن در حیات سیاسی و
اجتماعی اس��ت .آرمانگرایی مســتلزم و متضمن تعریف و تحقق نظم و وضع مطلوب جمهوری
اســامی در چارچوب دین مبین اسالم ،انقالب اســامی ،تعین و تحققیافته در پهنه جغرافیایی
ایران اس��ت .ازاینرو ،آزادیخواهی و مردمساالری و عدالتخواهی مهمترین ارزشهایی هستند
که بر مبنای آرمانگرایی نهفته در گفتمان انقالب اسالمی در جمهوری اسالمی ایران پی گیری
میش��وند .آرمانگرایــی در گفتمان انقالب اســامی ،معطوف به برقراری یک نظم سیاســی و
اجتماعی آرمانی و مطلوب در قالب ایجاد یک جامعه نمونه اسالمی است .این نوع آرمانگرایی
در چگونگی شکلگیری و سپس پیروزی انقالب اسالمی ایران تجلی یافت .بهگونهای که ملت
ای��ران برای تحقق و تأمین آرمانهای اســامی و ایرانی قیام کرد تا یک نظم سیاســی مطلوب را
مستقر سازد (رادفر.)71 :1395 ،
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ه) عدالتخواهی
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عدال��ت به عنوان یکی از اصول دین مذهب تش��یع جایگاه ویژهای در گفتمان انقالب اســامی
دارد .بیتردی��د مهمترین مبن��ا و بنیاد عدالتخواهی در گفتمان انقالب اســامی ،ایدئولوژی و
آموزههای اســامی اســت؛ چون عدالت ،مفهوم کانونی و نقطه مرکزی دین مبین اسالم است.
جایگاه عدالت در مذهب تشــیع و اندیشــه شــیعی نیز به اندازهای است که عدل ،یکی از اصول
اعتقادی آن به شمار میآید (دهقانیفیروزآبادی .)127 :1388 ،عدالت بهعنوان فلسفه حکومت دینی
حائز اهمیت اســت و نظام جمهوری اســامی نیز از آن مستثنی نیســت (فخرزارع.)61-59 :1390،
گفتمان انقالب اسالمی بر قرائت نوینی از اسالم شیعی استوار است که امام خمینی ارائه دادند.
ایرانی��ت و هوی��ت ایرانیان نیز عنصر عدالتطلبــی در گفتمان انقالب اســامی ایران را تقویت
میکند .عدالتطلبی ،ریشــه در فرهنگ و تمدن ایران دارد که اســام شیعی و گفتمان انقالب
اس�لامی آن را تقویت کرده اس��ت .عدالت یک��ی از ارزشهای جامعه ایــران ،پیش از گرویدن
ایرانیان به دین مبین اسالم بوده است؛ بهگونهای که عدالتطلبی یکی از عناصر قوامبخش هویت
ایرانی است (مجتهدزاده.)244-222 :1383 ،
دالهای گفتمان اصالحطلبی

گفتمانهای پس از انقالب نش��ان میدهد که الگوهای کنش و تصمیمگیری کارگزاران ماهیت
برســازانه داشته اســت .الگوی برسازی مربوط به شرایطی اســت که نخبگان ،کارگزاران سیاسی
و نهادهای س��اختاری نقش مؤثری در نظام سیاس��ی ایفا میکنند .سیالیت محیط اجتماعی ایران
زمینهه��ای الزم برای تنوع دالهای ش��ناور فراهم میکن��د .ایران در مقطعی ب��هپیش 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 .)490 :1396 ،اصالحطلبی یکی از دو گفتمان و
سنت فکری است که از غیریتسازی در درون گروه اسالمگرایان بعد از انقالب شکل گرفت.
برجستهترین دالهای این گفتمان درصحنه اجتماعی را دالهایی چون مردم ،آزادی ،جامعه مدنی،
آزادی تش��کلها ،احزاب ،اتحادیهها و گروههای اجتماعی مردمنهاد ،آزادی مطبوعات ،ارتباط با
جهانیان بیرون بهویژه غرب و پافش��اری بر انگاره ایمنس��ازی فرهنگی و دینی س��امان میدهند
(ای��زدی و رضاییپنــاه .)63 :1392 ،درهرصورت در این گفتم��ان ،مفصلبندی جدیدی حول
دال «مردم» ش��کل گرفت که دالهای دیگری مانند «آزادی»« ،جامعه مدنی»« ،قانونگرایی»،

«توسعه سیاسی» و «تساهل و تسامح» را در یک نظام معنایی ویژه به هم مرتبط ساخت .در ادامه
دال مرکزی و دالهای شناور این گفتمان ارائهشده است:
دال مرکزی :مردم (مردمساالری دینی)

دال شناور (جامعه مدنی)

جامعه مدنی عبارت اس��ت از حوزهای از نهادهای مســتقل تحت حمایت قانون که در آن افراد
و اجتماعه��ا ،ارزشها و اعتق��ادات متنوعی دارن��د و گروههای خودگردانی که در همزیســتی
مس��المتآمیز با یکدیگر به سر میبرند ،بهصورت نهادهای واسطه و داوطلبانه میان دولت و افراد
عم��ل میکنند (قــوام .)156 :1393 ،ویژگی بارز جامعه مدنی ،اســتقالل از قدرت اســت (دارابی،
 .)85 :1388مهمترین ش��رط استقرار جامعه مدنی ،پذیرش قانون اساسی است که مهمترین شرط
مردمســاالری و احترام به تأیید و رای اکثریت اســت .با گشایشــی که پس از دوم خرداد  ۷۶در
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ً
مشــارکت وســیع مردم در دوم خرداد ،نه صرفا به معنای آری گفتن به خاتمی ،بلکه به معنای نه
گفتــن به وضع موجود بود .بهاینترتیب ،گفتمان اصالحات حول دال مرکزی «مردم» و با هدف
ایجاد مردمســاالری دینی شکل گرفت (ســلطانی .)152 :1394 ،از برجستهترین مفاهیمی که دولت
اصالحات مطرح کرد و بهعنوان دال مرکزی خود قرارداد ،مفهوم «مردم» (مردمساالری) است،
که از اصلیترین شــعارهای جنبش اصالحات در  ۸ســال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی
بــود .این مفهوم ،مفهومی عاریتی از خارج نبود ،بلکه برگرفته از متن قانون و بیانات امام خمینی
در جریان ش��کلگیری انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اســامی ایران بود .خاتمی به
عنوان نمایندۀ اصلی گفتمان اصالحطلبی در سخنرانیهای زیادی این مفهوم را مطرح کرد و آن
را توضیح داد (جوادی .)61-60 :1390 ،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 بهســوی تقویت نظام مردمی حرکت کنیم .اگر نظام باید مردمی باشــد
مردم باید درصحنه حضورداشته باشند .ما نمیتوانیم به نمایندگی از مردم بگوییم
ً
کــه مردم چه میخواهند .خواســت مردم اوال باید امکان بروز در جامعه داشــته
ً
باشد؛ و ثانیا باید ابراز گردد (خاتمی.)35 :1380 ،
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فضای سیاسی کشور رخ داد ،در مدت کوتاهی بسیاری از نویسندگان ،درباره مفهوم جامعه مدنی
و بس��یاری از مفاهیم جدید مطلب نوش��تند و نظر دادند و همچنین اظهارنظرها و برداش��تهای
مختلفی از مفهوم جامعه مدنی عرضه شد (حاضری و همکاران .)128 :1390 ،در سپهر اندیشۀ سیاسی
خاتمی« ،جامعه مدنی» جایگزین جامعه تودهای شــده اســت .در جامعه مدنی ،ســازوکارهای
گ��ردش جامعه در اثر مش��ارکت ،همکاری ،همدلی و انتخاب مردم اس��ت .افراد با گرایشها و
ً
س�لایق و منافع مختلف میتوانند دور هم جمع شوند و خواستههای خود را تعریف کنند و دقیقا
بدانن��د در چه جایگاهی قرار دارند چه میخواهند و برای احقاق این حق باید چه راههایی را طی
کنن��د .چنین جامعهای ،همچنین جامعهای اســت که در آن آزادی در پنــاه قانون وجود خواهد
داشت ،منتهی قانونی که آزادی را به رسمیت بشناسد .آزادی بدون قانون یعنی هرجومرج ،قانون
بدون آزادی یعنی سلطه و استیال یکجانبه بر جامعه (تاجیک.)23 :1385 ،
دال شناور (قانونگرایی)

«قانونگرایی» و نهادینه کردن آن و احیای اصول متروکه قانون اساســی جمهوری اســامی ایران
علی��ه نگاهها و نهادهای فراقانونی ازجمله ش��عارها و پیامهای گفتمان اصالحطلبی بوده اســت.
براس��اس قانونگرایی نباید س��لیقهای و یا بر اساس ســایق خاصی به قانون نگاه شود .همۀ افراد
و گروهه��ا باید به پیروی از قانون و اجرای آن مفید باش��ند .دس��تگاههای ناکارآمد باید اصالح،
متخلفان از قوانین باید معرفی و مجازات شوند .حدومرزهای قانونی در تمام موارد حفظ و مهمتر
از همه آنکه ،قانون و قانون اساسی باید فصلالخطاب همهچیزها و همه مرزبندیها باشد (امیری،
 .)172 :1386به اعتقاد خاتمی ،قانون اساســی ایران حاوی دو مفهوم سیاســی اصلی است :یکی
اص��ل حاکمیت مردمی که رهبران خود را برمیگزینند و آنها را مس�ئـول و پاس��خگو میدانند و
دیگری مفهوم رهبری با والیتفقیه ،کســی که در جایگاه ولیفقیه نشســته اســت نه تنها قدرت
کنترل اقدامات رئیسجمهور 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
ولیفقی��ه را میپذیرد ،ول��ی رهبر را مصون از انتقاد نمیداند ،چراکه بــه باور وی هیچکس فراتر
از قانون نیســت (رمضانی .)116 :1380 ،خاتمی دوران خود را بهعنوان دوران تثبیت نظام مینگرد،
دورانی که در آن پایههای سیاسی نظام که در رأس آن «آزادی» و «قانون» قرار دارد فرآیند نهادینه

شدن خود را سپری میکنند .ازاینروست که قانون ،در کانون گفتمان وی نشسته است .از منظر
او قاعدهمند کردن مش��ی و منش مردمی که دیرزمانی اس�تـ «قانونگریزی» و «نظمســتیزی»
جزئی از رفتار اولیه و فرهنگ عمومی آنان شده است ،میتواند نظم و به دنبال آن امنیت را برای
جامعه به ارمغان آورد (تاجیک.)103 :1379 ،
دال شناور (توسعه سیاسی)

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
انس��ان ،تاریخ آزادی است و تنها فهم تاریخ بهمثابه میدان تجلی آزادی است که میتواند گذشته
را بــر ما مفتوح و ما را از آن بهرهمند ســازد» (حقدار .)76 :1378 ،آزادی یکی از دالهایی اســت
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گفتمان اصالحطلبی با شعار توسعه سیاسی ،به ساختشکنی توسعه اقتصادی تثبیتشده گفتمان
رقیب پرداخت .س��ختگیریهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی گفتمان سازندگی ،هرروز تفکر
ً
توس��عه سیاس��ی را در تنگنای بیش��تری قرار داده و توانس��ته بود آن را کامال حاشیهنشین نماید.
گفتمان اصالحطلبی با قرار دادن اولویت خود و همچنین طرح شــعار توسعه سیاسی توانست این
مفهوم را در مقابل مفهوم توسعه اقتصادی گفتمان سازندگی قرار دهد (حاجحسینی و سامآرام:1393 ،
 .)21درواقع در دوران اصالحات ،توســعه سیاسی بهعنوان شــرط مالزم با توسعه اقتصادی مطرح
بود؛ زیرا اعتقاد بر این بود که بدون ش��فاف شدن عرصۀ سیاست و قاعدهمند شدن بازی سیاسی
و تن دادن بازیگران سیاس��ی به این قاعده ،توس��عه و پیش��رفت اقتصادی میسر نمیشود .بنابراین
قاعده بازی در این دوره دموکراتیک اعالم شد و به جای توسعه دولتساالر ،توسعه جامعهساالر
(مردمس��االر) مدنظر قرار گرف��ت و نهادها ،مجامع و نیز دولت در کنار یکدیگر ،تس��هیلکننده
روند توســعه به شمار رفتند (کردونی .)68 :1388 ،توسعه سیاسی از سویی دیگر بهعنوان دال خالی
نیز محس��وب میش��د؛ زیرا توانست فضای مطلوب و ایدهآل را ترســیم و نیز نواقصات را گوشزد
نم��وده و زمینه را برای موفقیت گفتم��ان اصالحطلبی هموار نماید .خاتمی یکی از محوریترین
وعدههای خود را توس��عه سیاسی میدانستــ که باید همگام با س��ایر جنبههای دیگر و بهعنوان
مکمل ب ه پیش رود (خاتمی.)88 :1380 ،
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که در گفتمان اصالحطلبی برجستهس��ازی شده است .از نظر سخنگویان گفتمان اصالحطلبی،
انقالب اســامی دارای ماهیتی ضداستبدادی و آزادیخواهانه 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 نهتنها بایستی آزادیهای افراد جامعه را محترم شمرده و به آنها
ملتزم باش��د ،بلکه باید منادی صلح ،آزادی و عدالت برای همه ملتهای جهان باشد .سروش بر
اصالت داش��تن آزادی پای میفشــارد و براین باور اســت که« :آزادی یک اصل اساسی است و
دینداری و تدین نیز منوط به آزادی اســت .یعنی دین باید آزادانه انتخاب شــود» (سروش:1388 ،
 .)253از نظر لک و ظابطپور ،گفتمان سیاسی خاتمی حرکت خود را از مفهوم آزادی آغاز کرد و
در پرتو این ارزش اخالقی میتوان دیگر ابیات سیاسی ایشان را نیز ترجمه و تفسیر کرد و به معنی
ادبیات اســتفادهشده توسط این گفتمان پی برد (بهروزلک و ظابطپور .)115 :1391 ،اهمیت محوری
آزادی در نظام ارزشــی خاتمی بهاندازهای بــود که این ارزش برای حفظ دینداری و نیز عدالت
نیز اهمیت داشــت .با توجه به تقدم و تأخر جایگاه دو ارزش عدالت و آزادی در گفتمان سیاسی
خاتمی میتوانیم به خوبی نزدیکی خاتمی را به اندیش��ههای راس��تگرایانه در حوزۀ اندیشههای
سیاسی مشاهده کرد .طرح موضوع جامعه مدنی نیز در راستای توسعه آزادی است و محور اصلی
همۀ ارزشها انسان است (خواجهسروی.)26 :1387 ،
دال شناور (تساهل و تسامح)

تساهل و تسامح در فرهنگ غربی از لوازم نوگرایی و شیوهای کارساز برای تنظیم رفتارهای دینی،
اخالقی و سیاس��ی به شمار میآید و معنای آن اجازه دادن آ گاهانه به اعمال و عقایدی است که
مورد پذیرش و پس��ند افراد نباشد .در تساهلورزی ،انسانها با حفظ عقیده و مرام خود ،به دنبال
تعام��ل با دیگران میرون��د و بدون آنکه عقاید دیگران را بپذیرند ،آنها را تحمل میکنند تا مجالی
مس��المتآمیز برای تداوم ارتباط فکری و اجتماعی انس��انها وجود داشــته باشد (جوادی:1390 ،
 .)62اصالحطلبان با نگاه نس��بیگرایانه و پلوراتی (کثرتگرایانه) از «تساهل و تسامح» ،تفکر و
گرایشــی را در جامعه گســترش دادند که رنگ و بوی گذر از عقاید ،مقدمات و مرزهای نظام
اس�لامی داشت و به آس��انگیری ،مدارا ،ســعهصدر و بردباری که اولین معانی تساهل و تسامح
هستند ،محدود نشدند و استدالل میکردند که تساهل و تسامح زمینۀ ظهور آزادیهای اجتماعی

نظریات در باب امر انقالبی

گرای��ش غالب در میان انقالبیون ایرانی در س��الهای 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 میرود .لذا اعتقاد داشتند
ً
که انقالب و انقالبیون باید دائما غلیان و جوشش اولیه را داشته باشند .این روحیه البته مختص به
س��الهای اولیه انقالب بود .منتها بعدها گرایش دیگری ظهور کرد که از لزوم اصالح در انقالب
ســخن میگفت .این گرایش معتقد بود که یکســری روندها و اتفاقات نامیمون در مسیر انقالب
دیده میشود 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 بهواقع اصالحطلبی
اصالحطلبان ایرانی را باید به نوعی بازگش��ت به انقالب توصیف کرد .بیشتر صاحبنظران حوزۀ
علوم سیاسی و جامعهشناسی ،ویژگی اساسی انقالب اسالمی را اصالحطلبی میدانند و معتقدند
که تبارشناس��ی اصالحات در ماهیت اصالحگرایانه آن جس��تجو میشود (سفیری43-41 :1378 ،؛
جالئیپــور20-19 :1379 ،؛ افــروغ .)252-247 :1380 ،البتــه برخی نیز تبار اصالحــات را به انقالب
مش��روطه نس��بت میدهند .بااینحال ،انتخابات دوم خرداد ،محصول تحوالت ذهنی و عینی در
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و سیاس��ی را بیشتر میکند .عالوهبراین ،خود دین بر تس��اهل و تسامح ،آسانگیری و روشهای
محبتآمیز تأکید کرده و آسانگیری را بر شدت عمل ترجیح داده است (امیری.)187 :1386 ،
با بررس��ی دالهای گفتمان اصالحطلبی این نتیجه حاصل میشود که دال مرکزی این گفتمان،
«مردم» است .درواقع گفتمان اصالحطلبی با قرار دادن دال مردم در مرکز توجه خود توانست دالهای
خالی و شناوری که در حوزه گفتمانگونگی قرار داشتند را حول خود جمع کند و به مفصلبندی آنها
بپردازد .این گفتمان توانست با قرار دادن این دالها در یک زنجیره همعرضی یک پیوند ناگسستنی
بین دالها ایجاد کند ،بهگونهای که هرکدام از دالهای ش��ناور به دال ش��ناور دیگر معنی میدهد و
درواقع دالها به هم وابس��ته بودند و در نبود یکی از دالها ،دالهای شناور دیگر با بحران معنا مواجه
میش��دند .در کل ،گفتمان اصالحات با ارائه تفسیری دموکراتیک از جمهوریت و اسالمیت نظام
توانس��ت دال مردم را از حوزه گفتمانگونگی بیرون آورد و در مرکز گفتمان اصالحطلبی خود قرار
دهد؛ و دالهایی چون :آزادی ،جامعه مدنی ،حاکمیت قانون ،توســعه سیاســی و تســاهل را که به
صورت شعار مطرح بودند با دال مرکزی مفصلبندی کند و به آنها معنا و هویت ببخشد.
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جامعه بود که اصالح مناسبات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را طلب میکرد و به نظر
بسیاری از صاحبنظران «پیام دوم خرداد پیام تغییر و دگرگونی بود» (رضوی.)121 :1379 ،
بهواقع اصالحات در آغاز دهۀ  70در ســه عرصه دنبال میشد .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 کههاشمیرفسنجانی آن را نمایندگی میکرد .او
اعتقاد داشــت که اقتصاد ایران بســیار زیاد دولتی است و لذا بازار ملی در چنین بستری نمیتواند
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 کمرنگتر از دیگر زمینهها بود که
روزنامه ســام و هفتهنامه عصرما و نیز اعضای مرکز تحقیقات اســتراتژیک آن را دنبال میکردند
(شــبانی و حجاریان .)22-1 :1386 ،این دســته خواســتار این بودند که مبانی جمهوریت را در ایران
تعیین کنند ،چراکه احساس میکردند انقالب از جمهوریت فاصله گرفته است .قبل از انقالب،
دولت از مردم بینیاز بود و لذا شــکاف دولت -ملت بســیار زیاد بود .انقالب این شکاف را کم
کرد ،اما در شــرایط بعد از جنگ کموبیش احساس میشد که بازهم این شکاف درحال افزایش
اســت .میگویند که یک نسل دوبار انقالب نمیکند و بر این مبنا تنها راه چاره اصالحات بود.
جوهر اصالحطلبی اصالحطلبان ایرانی کاهش ش��کاف دولت -مل��ت بود .بهاینترتیب میتوان
گفت که اصالحطلبان در تکمیل مســیر انقالب گام برمیداشتند .بازگشت به شعارهای انقالب
مطرح نبود و زمان انقالبیگری پایانیافته بود (شبانی و حجاریان .)22-1 :1386 ،در عرصۀ گفتمان،
اصالحــات موفق بود و گفتمــان اصالحطلبی گفتار غالب جامعه ایرانی شــد .در عرصۀ تئوری
هم کموبیش کار شــد ،چه به شــکل تألیف و ترجمه و چه انباشــت تجارب در دانشــگاهها و
توزیع فرآوردههای علمی ،اما عرصۀ عمل ضعیفترین دســتاوردها را داشت البته به این دلیل که
اصالحات با موانع بســیار زیادی روبرو بود (شبانی و حجاریان .)22-1 :1386 ،درمجموع باید گفت
که گفتمان اصالحطلبی ،گفتمان احیای انقالب بوده است.
امر اصالحطلبانه در گفتمان اصالحطلبی و گفتمانهای رقیب

انقالب اس�لامی در ش��مار انقالبهای اجتماعی بــزرگ جای دارد ،زیرا از یکســو ،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 خطمشــیهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی در ابعاد داخلی و خارجــی انجامید .با
اس��تقرار جمهوری اس�لامی ،فضای جامعه مدتها تحتتأثیر گفتمان «انقالب -ضدانقالب»
قرار داشــت .همۀ هســتی و موجودیت انقالب و بهعبارتدیگر ،بودونبود آن در گرو بسیج همه
جانبه ملت برای پاسداشــت دستاوردهای انقالب و مقابله با ضدانقالب بود .در نزاع بین گفتمان
ملیگرایی و اس�لامگرایی ،این گفتمان مکتبی ،انقالبی یا خط امام بود که برای ســالیانی فضای
ایران را تحتالشــعاع خود قرار داده است .هر گفتمان سیاسی حاوی اصول و قواعدی است که
کنش سیاس��ی را متصور میسازند ،تغییرات گفتمانی الزمۀ تحول در آن کنشها و رفتارهاست.
س��اختار سیاسی حوزهای است که در پرتو گفتمان شکل میگیرد و با تغییر گفتمانها ،ساختارها
دگرگون میشوند و از درون تعیین مییابند (بشیریه.)62 :1394 ،
ً
آنچه بهوضوح در ادبیات سیاســی یک قرن اخیر کامال روشــن است آن است که همیشه در
ً
برابر گروهی که خواهان برقراری نظم سیاسی کامال مبتنی بر انگارههای مألوف بودهاند ،گروهی
نیز با چشمی خیره بر سامانیابی دیگران انگشت حیرت به دندان گرفتهاند و خواهان برقراری نظم
و آدابی بر نوع انگارههای آنان بودهاند .سیاس��تهای اقتصادی دولت هاشمی بهویژه برنامههای
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 (عظیمیدولتآبادی .)177 :1387 ،گفتمان س��ازندگی از سیاس��تهای
خصوصیسازی حمایت میکرد .خصوصیسازی مبتنی اصول و قواعد لیبرالی و از لوازم آن تغییر
در ارزشهای جامعه اس�لامی به شمار میرود .گفتمان سازندگی با تکیه بر دال توسعه اقتصادی،
اقتصاد اســامی را در هیبت اقتصاد باز و سیاســت بــازار آزاد دگرگــون و آن را در نظام معنایی
گفتمان انقالب اســامی ساختارشــکنی کرد (عظیمیدولتآبادی .)118 :1387 ،گفتمان سازندگی
با دال مرکزی توس��عه اقتصادی سعی میکرد عناصر شناوری همچون عدالت را بهعنوان وقتهای
که مفهومی اقتصادی داشــت و مدلولش بیشــتر متوجه طبقه محروم بود ،همســو با نظام معنایی
گفتمانش با مفهومی مبتنی بر توس��عه اقتصادی ،خصوصیسازی و بازار آزاد و سرمایهگذاری را
در مفصلبندی خود بگنجاند (بشیریه.)85 :1394 ،
بنابراین دولت خاتمی زمانی شــکل گرفت که رویکرد تکثرگرایی سیاسی و فرهنگی در حال
رش��دونمو بود .گفتمانی که بر پایههای توس��عه اقتصادی دولت س��ازندگی قرار داشت ،دالهای
خوی��ش را در یـ�ک مفصلبندی 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 مرفهای 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 بهعنوان یک گفتمان مشــروع بقبوالند .با اینکه گفتمان ســازندگی
دارای نقطهضعفهای همچون بیگانگی با فرهنگ ،یکســویه کردن و شتابان بودن بود (افروغ،
 .)249 :1380اما این بهتنهایی برای ناکارآمدی آن کفایت نمیکند .عالوه بر ناکارآمدی گفتمان
س��ازندگی و تئوریپردازیهای نواندیشــان دلیل دیگر این بود که خاتمــی منتقد وضع موجود و
منادی دگرگونیهای اساس��ی بهویژه در عرصۀ سیاس��ی و فرهنگی تلقی میشد .وجود زمینههای
سیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی و جهانی باعث شد که مردم ایران در سال  ۱۳۷۶بهخصوص اقشار
جوان ،نوجوان و زنان و دانشجویان به سیدمحمد خاتمی رأی قاطعی بدهند .رویکرد اصالحات،
پرچمدار 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.
بهرغم برخی دســتاوردهای مثبت این گفتمان ،اشــکاالت عدیدهای بــر آن وارد بود؛ در این
گفتمان« ،دین و معنویت» به دلیل غلبه نگاه ســکوالر باید به حاشــیه رانده میشد و تمام تالش
مســئوالن مصروف «آوردن دموکراسی بر سر سفره مردم» میشد .تورم ،گرانی ،رکود واحدهای
تولیدی ،تعطیلی کارخانهها ،افزایش بیکاری و بیتوجهی به سازندگی و آبادانی کشور ،فهرستی از
ایرادهای وارد به این گفتمان بود .هرچند رهبری تالش کرد مانند گفتمان ســازندگی ،اصالحات
را بومـ�ی و آن را از اصالح��ات آمریکایی و بدلی تفکیک س��ازد ،رادیکالها مجال اصالح را از
مقامات و مسئوالن عالیرتبه گرفته بودند و گفتمان که به دنبال مشارکت مردم در اداره امور بود،
با رویگردانی مردم روبرو شــد (دارابی .)10 :1381 ،باوجوداین ،عناصر مهم گفتمان اصالحطلبی را
میتوان در پیوند با عناصر گفتمان انقالب اسالمی و امر انقالبی قرارگرفته است.
ً
دال مرک��زی گفتمان اصولگرا ،دقیقا نقطه مقابل دال مرکزی گفتمان اصالحطلب قرارگرفته
است .اصالحطلبان با تأکید بر «مردم» ،به دنبال نوعی مشروعیتبخشی از پایین به باال بودند که
براساسآن ،مردم واسطۀ مشروعیت یافتن حاکم از سوی خداونداند .درحالیکه تعبیر اصولگرایان
از «والیت» بهگونهای اســت که نقش مردم تنها کشف مصداق والیت و ضرورت اطاعت است
و مردم نقش مش��روعیت بخشی ندارند .اصولگرایان نهیتنها اقدام به ساختارشکنی دال مرکزی
اصالحطلبان نمودند ،بلکه دالهای ش��ناور دیگر را نیز موردتوج��ه قراردادند .یکی از این دالها

«آزادی» بود (قائمیطلب .)45 :1389 ،دال ش��ناور «ارزشها» دال دیگری بود که اصولگرایان از
آن بهخوبی در برابر اصالحطلبان اسـ�تفاده کردند .ارزشها ،دال مبهمی اســت که دارای قابلیت
انعطافپذیری زیادی اســت و وقتی در کنار دال دیگر ،یعنی «تهاجم فرهنگی» قرار گرفت ،از
همان ابتدای ورود اصالحطلبان به عرصۀ رقابتهای سیاســی ،به اســلحه بســیار کارآمدی برای
مقابله با اصالحات سیاس��ی و فرهنگی اصالحطلبان تبدیل شد ،بهنحویکه اصالحات ،مساوی
با تهاجم فرهنگی و نابود شدن ارزشها قلمداد شد.
رابطه امر انقالبی و امر اصالحطلبانه
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گفتمــان اصالحات با نظــام معنایی که مبتنی بر مردمســاالری بود ،وارد میدان شــده و خود را
هژمونیک ساخت؛ بهعبارتدیگر ،دال مرکزی مردم در نظام معنایی گفتمان اصالحات به دالهای
دیگر این گفتمان معنا میدهد؛ ازاینرو دال مرکزی گفتمان رقیب را که والیت بود؛ با قرائتی نو از
اسالمگرایی در قالب مردمساالری دینی به چالش کشید .در این راستا ،تالش برای برجستهسازی
عناصری از اســام 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 اســام را در رأس برنامههای خود قــرار داد .بدینترتیب با چینش دالهای مهمی چون قانون،
آزادی ،جامعه مدنی ،اصالحات و توســعه سیاسی پیرامون خود ،برای احیای ارزشهای انقالبی
قــرار گرفتــه در حوزه گفتمــان انقالب و نیز اصالح وضــع موجود پا به عرصــه انتخابات نهاد.
در چارچوب گفتمان اصالحطلبی ،انقالب اســامی بهعنوان حرکتی معرفی میشــود که دارای
جهتگیری دموکراتیک با حفظ ارزشهای اسالمی است؛ ازاینرو گفتمان اصالحطلبی همواره
میکوشــد تا در مقابل گفتمان رقیب که ســعی در به حاشــیهرانی جمهوریت نظام دارد؛ آن را
حفــظ نماید .از نظر منادیان این گفتمان ،جمهوریت و مردم جزء الینفک نظام بوده و با هرگونه
حاشیهرانی و کمرنگ نمودن آن ،نظام از اهداف و آرمانهای خویش دورافتاده و از محور کمال
خارج میشود .ازاینرو ،خاتمی اظهار میدارد:
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.)26 :1380 ،
در این بخش به بررس��ی ارتباط مؤلفههای اصالحطلبی با عناصر و مؤلفههای انقالب اسالمی
پرداخته میشود.
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روایت و قرائت اصالحطلبی از انقالب اســامی به ماهیت ،هویت اسالمی و فراملی انقالب
ایران و اهداف و آرمانهای آن باور دارد و بر آنها تأکید میکند .چون:
انقالب ،انقالب اسالمی است و طبیعی است که هدفها باید برآمده از بینش و
منش اسالمی باشــد .البته لزومی ندارد همه هدفها ،هدفهای دینی باشد ،اما
باید با مبانی و معیارها ،ارزشها و اصول دینی سازگار باشد (خاتمی.)180 :1370 ،
یکی از عناصر گفتمان انقالب اسالمی ،اسالمخواهی است .زیرا« :انقالب اسالمی دعوتی
اســت برای احیای دین و حاکمیت و بینش و منش اسالمی» (خاتمی .)27 :1370 ،عدالتخواهی
یکــی از انگیزههای مردم برای انقالب بود؛ بهطوریکه «عدالــت» از محورهای اصلی انقالب
اســامی بوده است (خاتمی .)199 :1370 ،در حوزۀ سیاس��ت خارجی نیز ،استقاللطلبی به عنوان
یک��ی از اهداف سیاس��ت خارجی تعریف و تعقیب میشــود .چون کســب اســتقالل یکی از
ارزشهایی 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 کردهایم و به آن پایبند هستیم (خاتمی.)27 :1370 ،
سلطهس��تیزی بهعنوان یک هدف و آرمان انقالب اس�لامی پیگیری میشود .چون در قالب
این خرده گفتمان:
جمهوری اسالمی ایران خواســتار زندگی مسالمتآمیز براساس عدالت و احترام
متقابل اســت .ایران اسالمی اندیشه و پندار ســلطهطلبی را نمیپذیرد و خود نیز
قصد ســلطهطلبی نــدارد ...ما با جهان تکقطبی به این معنــا که یک قدرت به
خاطر برخورداری از امکانات مادی بخواهد خواستها و سیاستهای خود را به
دنیا تحمیل کند ،بهشدت مخالفیم( ...خاتمی.)1379/04/05 ،
ً
تفس��یر و خوانش گفتمان اصالحطلبی از انقالب اسالمی ،کامال آزادمنشانه و آزادیخواهانه
اس��ت .بهگونهای که خاتمی اس��تدالل میکند« :آزادی یکی از هدفهای بزرگ انقالب کبیر
اســامی بود و مردم خواستار این بودند که آزادی از هر جهت بسط یابد و نهادینه شود» (خاتمی،
 .)27 :1370بنابراین در این گفتمان ،مردمس��االری دینی و آزادیخواهی در قالب توســعه سیاسی
بیش از س��ایر عناصر قوامبخش گفتمان انقالب اسالمی مورد تأکید قرارگرفته و تقویت میشود.
چون:
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انقالب اسالمی در جهت داشته و باید داشته باشد .یکی ،بازآوردن تعبیر و روایتی
از دین اســت که دینداری را بــا آزادی توام کند .این اســت جهتی که انقالب
اسالمی میخواهد و برایش تالش میکند و  ...انقالب ما ،انقالب دموکراتیک
بود (خاتمی.)410 :1386 ،
بحــث دیگری که از ســوی اصالحطلبان بهویژه شــخص خاتمی مطرح شــد ،بحث جامعۀ
مدنی بود .ایشــان ریشه جامعه مدنی را در مدینةالنبی میدانســت ،درحالیکه روشنفکران به او
اعتراض میکردند که جامعۀ مدنی ،آنی نیســت که به آن توجه شــده اســت (امیری.)52 :1386 ،
اصالحطلبــان و نوگرایــان دینی دربارۀ جامعه مدنی و ســازگاری آن با جامعــه دینی و حکومت
اســامی ،دیدگاههای متفاوتی همچون سازگاری ،عدم ســازگاری و سازگاری در صورت تعدیل
معنــای حکومت دینی و دینداری مطرح کردند .بیشــتر نوگرایان دینی بــه همراه تمام لیبرالها و
اصالحطلبان تجدیدنظرطلب و شمار اندکی از دینمداران استدالل میکردند 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 ارزشها و اخالق لیبرالی داللت میکند و در صورت تحقق آن،
شــهروندان میتوانند در همۀ امور زندگی خود ،بیهیچ حدومرزی جعل قانون کنند (رضادوست و
فاضلیپور.)5 :1394 ،
از شعارها و پیامهای دوم خردادیها ،اصالحات ،قانونگرایی و نهادینه کردن آن و نیز احیای
اصول متروکه قانون اساسی بود .از نگاه اصالحطلبان ،در قانون اساسی ظرفیت گسترده و خاصی
تعبیهشده است که با استفاده از آن میتوان از خود قانون اساسی هم فراتر رفت .اصالحطلبان در
کنار شــعار قانونمداری پیدرپی بر اصالح قوانیــن تأکید میکردند و معتقد بودند برای اصالح
برخی قوانین باید مبارزه سیاسی و فکری راه بیندازند .این اصالح و تغییر تنها درباره قوانین عادی
نبود ،بلکه قانون اساســی را هم دربرمیگرفت .از نگاه تجدیدنظرطلبان ،قانون اساسی جمهوری
ی افزون بر آنکه دربردارنده دیدگاههای متناقض است ،نگاه پلورالی ،پذیرش تکثر حقایق،
اســام 
مبانی حقوق بشر و آزادی را به رسمیت نمیشناسند (امیری.)175-174 :1386 ،
اصالحات در این معنا به هیچوجه قانونگرایی و حرکت در چارچوب قانون اساســی نیست،
بلکه حرکت در جهت تغییر لیبرالی و پلورالی قانون اساســی و نظام جمهوری اســامی بود که از
سوی نوگرایان دینی ،به اصالحطلبان تجدیدنظرطلب سفارش میشد .حمله به اعتبار قانون اساسی
بهوســیله نوگرایان سبب شد اصالحطلبان با شــعارهایی همچون حاکمیت دوگانه ،جمهوریت و
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اســامیت ،گفتمان تغییر قانون اساســی را برجسته ســازند (جالییپور .)15 :1387 ،به دنبال مطرح
کردن نارســایی در قانون اساســی و برجسته کردن آنها ،شماری ،آشــکارا خواهان حذف عنوان
اســامی از قانون اساســی بودند و برخی نیز تحقق اصالحات را درگرو رفرانــدوم و تغییر قانون
اساسی میدانستند:
خواســته محــوری امــروز بهعنوان یکــی از مهمتریــن شــاخصها و روشهای
اصالحطلبی ،همهپرســی درباره قانون اساسی کنونی و اصول آن و اصالح قانون
اساسی است (باقی.)472 :1383 ،
اگرچه گفتمان همهپرسی و رفراندوم در ابتدا بهوسیله نوگرایان دینی ،افرادی از ملی مذهبیها
و مخالفان جمهوری اســامی در خارج از کشــور مطرح شد ،ولی بهمرور در میان اصالحطلبان
بهویژه طیف تجدیدنظرطلب ،با اســتقبال ویژهای روبرو شد و درنهایت ،نتایج و پیامدهایی منفی
برای آنها به بار آورد (امیری .)177 :1386 ،گفتمان اصالحطلبی همچون س��ایر گفتمانها در درون
گفتمان انقالب اس�لامی قرارگرفته اس�تـ و ازآنجاکه گفتمان انقالب اســامینشــان داده که
برطرفکننده نیازهای روز مردم جهان اســت؛ زیرا در پی هر نیازی که جامعه احســاس میکند
ی خود را بهروز مینماید تا آن نیاز را برط��رف کند .بنابراین میتوان بین
گفتم��ان انقالب اس�لام 
گفتمان اصالحطلبی و امر انقالبی رابطهای 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.
نتیجهگیری

پژوه��ش حاضر باهدف بررس��ی تحوالت مفهوم��ی امر انقالبی در گفتم��ان اصالحطلبی انجام
گرفت و تالش شدــ تا به این مس��أله که ام��ر انقالبی در گفتمان اصالحطلبی چــه تغییراتی یافته
است و چه رابطهای بین امر انقالبی و امر اصالحطلبی وجود دارد ،پاسخ داده شود .دراینراستا،
نظریه گفتمان الکالئو و موف به عنوان رویکرد نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .از نظر
الکالئو و موف امور اجتماعی و سیاس��ی و بهطورکلی جهان واقعیت تنها در درون س��اختهای
گفتمان��ی قابل فهمند و گفتمانها به فهم ما از جهان ش��کل میدهند .هر عمل و پدیدهای برای
معنادار شــدن و قابل فهم شــدن باید در درون نظام گفتمانی قرارگیــرد .بنابراین گفتمان ،کلیت
س��اختاردهی شدهای است که از عمل مفصلبندی حاصل میشود .آنچنان که در مورد گفتمان
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انقالب اس�لامی می توان گفت که حضور امام خمینی از زمان ش��کلگیری 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 بهتدریج منجر به پیدایش گفتمانهای
مختلف همچون محافظهکار و اصالحطلب ش��د .در این دوران ،گفتمانهای موجود در اجتماع
گفتمانی و نیز قدرت سیال در اجتماع با مفصلبندیهای تازه در سایه زنجیره همارزی موجود در
گفتمان جمهوری اســامی با حفظ استقالل خود سعی بر تسلط در اجتماع گفتمانی را داشتند و
این روند دموکراسی کثرتگرای رادیکال در ایران همچنان به حیات خود ادامه میدهد و پیوسته
بلوکه��ای موقت گفتمانی را شــکل میدهد .تا زمانی که امام در قید حیات بودند شــخصیت
کاریزمای ایش��ان به گفتمان جمهوری اسالمی هویت و معنا میبخشید و دالهای آن را با اسالم
و جمهوریت مفصلبندی میکرد ،اما پس از رحلت امام ،راه برای برداش��تها و تفاسیر متفاوت
و مختلف از گفتمان امام باز ش��د .نتیجه این تفاس��یر مختلف ،شــکلگیری دو طیف سیاســی
رقی��ب با عن�وـان اصولگرا و اصالحطلب بود که طیف اصولگرا ،دال اس�لامیت را برجس��تهتر
کرد و تفس��یری بهاصطالح اصولگرایانه از آن ارائه داد ،اما در طیف اصالحطلب ،با از حاشــیه
درآوردن دال جمهوریت از حوزه گفتمانگونگی به شــرح و بسط بیشتر آن پرداخته شد .گفتمان
اصالحطلبی با پیروزی ســیدمحمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد  1376مورد توجه قرار گرفت
و فض��ای جدیدی را در جامعه ایران به وجود آورد .گفتم��ان اصالحطلبی بر اثر کمتوجهیهای
گفتمان س��ازندگی به موضوعهای فرهنگی و اجتماعی و توســعه سیاســی به وجود آمد و قدرت
اجرائی کشور را به دست گرفت و نوعی هژمونی حاصل شد .گفتمان اصالحطلبی با بهکارگیری
دالهای آزادی ،قانون ،توسعه سیاسی ،جامعه مدنی ،حول دال مرکزی مردم ،نظام معنایی را شکل
داد و بر اس��اس آن س��عی کرد س��اختار معنایی گفتمان اصولگرایان را در هم شکند .در دوران
حاکمیت گفتمــان اصالحطلبی ،امکانات زیادی در جهت تحقق جامعه مدنی فراهم شــد ،اما
موانعی نیز در این مسیر بود که جلوی تحقق جامعه مدنی را میگرفت که از موانع موجود میتوان
به عدم نهادینه ش��دن سازمانها و نهادها اشاره کرد که اگرچه گفتمان اصالحطلبی خواستار این
نهادمندی بود ،اما موانع ســاختاری بســیاری در جامعه ایران دارای قدرت بودند و در این مســیر
اخ�لال ایج��اد کردند که نتیجۀ آن ،تغییرات اساس��ی جامعه ایران در دوران احمدینژاد اســت.
اصولگرایان س��عی کردند با ایجاد مفصلبندی جدید و اف��زودن دالهایی چون عدالت ،امنیت،
روحانی��ت ،ارزشها ،تهاجم فرهنگی و  ...حول دال مرکزی والیت ،نظام معنایی خود را شــکل
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داده و بدان واسطه دال مرکزی و دالهای شناور اصالحطلبان را ساختارشکنی کنند .در گفتمان
اصالحطلبی ،تغییراتی در عناصر انقالب اســامی شــکل گرفت و بهجای توجه به برخی اصول
همچ��ون عدالمحوری ،مردمســاالری بهعنوان دال اصلی مدنظر قرار گرفــت ،اما این بدان معنا
نبوده که امر انقالبی بهکل از بین رفته اســت و توجه به عناصر دیگری مدنظر بوده اســت ،بلکه
بدان معناس��ت که گفتمان اصالحطلبی به جای تأکید بر مؤلفههایی همچون عدالتمحوری ،به
عناصری همچون مردمس��االری ،آزادی ،توسعه سیاسی ،قانونمداری و تساهل توجه بوده است.
درواقع امر اصالحطلبانه ناش��ی از گفتمان اصالحطلب به معنای دگرگونی نبوده است و در اصل
به معنای تغییراتی بهویژه در ساختار سیاسی و جهت توسعه سیاسی بوده است .همین امر موجب
ش��ده تا در عین تمایز بین مؤلفههای گفتمان انقالب اسالمی و گفتمان اصالحطلبی ،بین این دو
روابط مس��تقیمی برقرار باشد و گفتمان اصالحطلبی جزئی از گفتمان انقالب اسالمی محسوب
گردد و بر عناصری خاص تأکید نماید که موجب تمایز آن با گفتمان انقالب اســامی و ســایر
گفتمانهای موجود همچون س��ازندگی ،اصولگرایــی و اعتدالیون گردد .با وجود اینکه گفتمان
اصالحطلب��ی امکانات زیــادی برای تحول در جامعــه ایجاد کرد ،اما نتوانســت در مقابل موانع
شکلگرفته پیروز شود و در سال  ۸۴با شکست در انتخابات مواجه شد و جای خود را به گفتمان
جدیدی در کشور داد.
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علوم اجتماعی.
 رضایی ،حســن و بهزاد نظری( .بهار« )1394مشارکت سیاسی در گفتمانهای اصولگرایی واصالحطلبی» ،فصلنامه مطالعات افکار عمومی ،سال  ،4شماره  ،13صص .26-5
 رضوی ،مســعود )1379( .جامعه مدنــی ،دوم خرداد خاتمی :گفت و گوهایی با اندیشــمندانمعاصر ایران ،تهران :نشر و پژوهش فرزان روز ،چاپ اول.
 رمضانی ،روحالله )1380( .چارچوبی تحلیلی برای سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران،ترجمه علیرضا طیب ،تهران :نشر نی ،چاپ اول.
 -سروش ،عبدالکریم )1388( .فربهتر 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 ،علیاصغر )1394( .قدرت ،گفتمان و زبان :ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوریاسالمی ایران ،تهران :نشر نی ،چاپ چهارم.
 شــبانی ،مریم و ســعید حجاریان( .تابســتان« )1386اصالحات ،احیای انقالب بود» ،مجلهشهروند ،سال  ،5شماره  ،36صص .22-1
 شکوهی ،علی( .تابستان« )1379جناحهای سیاسی :ریشههای پیدایی و مواضع کنونی» ،مجلهرویارویی اندیشهها ،سال  ،5شماره  ،5صص .363-199
 عضدانلو ،حمید )1394( .گفتمان و جامعه ،تهران :نشر نی ،چاپ سوم. عظیمیدولتآبــادی ،امیــر )1387( .منازعات نخبگان سیاســی و ثبات سیاســی در جمهوریاسالمی ایران ،تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول.
 فخرزارع ،آرمان )1390( .تأثیر جهانی شــدن بر فرهنگ سیاســی ،تهران :انتشــارات یار ،چاپاول.
 فرکالف ،نورمن )1379( .تحلیل انتقادی گفتمان ،ترجمه فاطمه شایسه پیران ،تهران :نشر مرکزمطالعات و تحقیقات رسانهها ،چاپ اول.
 قائمیطلب ،محبوبه« )1389( .بررسی تطبیقی دو گفتمان اصالحطلبی و اصولگرایی با تأکیدبر سیاست خارجی» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.
 قوام ،عبدالعلی )1393( .چالشهای توسعه سیاسی ،تهران :نشر قومس ،چاپ اول. کردونی ،روزبه( .بهار« )1388مقایسه جایگاه رفاه در گفتمان دولت سازندگی و اصالحات»،پژوهشنامه مجلد ،سال  ،5شماره  ،6صص .114-65
 کاظمی ،اخوان( .تابستان« )1388آسیبشناسی گفتمان اصالحطلبی» ،نشریه زمانه ،سال ،5شمارۀ  ،81صص .71-63
 کالنتری ،عبدالحسین )1391( .گفتمان از ســه منظر جامعهشناختی ،فلسفی و زبانشناختی،تهران :نشر جامعهشناسان ،چاپ اول.
 الكالو ،ارنستو و شــانتال موف )1392( .هژمونی و استراتژی سوسیالیستی :به سوی سیاستدموکراتیک 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( .تابســتان« )1396الگوی رفتار نخبگان در دولت ســیدمحمدتقی خاتمی» ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،47شماره  ،2صص .507-489
 مجتهدزاده ،پیــروز )1383( .جایگاه روحیــه عدالتخواهی در هویت ملــی ایرانیان ،تهران:مؤسسه مطالعات ملی ،چاپ اول.
ـ مقدم��ی ،محمدتقــی( .بهار« )1390نظریه تحلیــل الکالو و موفه و نقــد آن» ،مجله معرفتفرهنگی و اجتماعی ،سال دوم ،شمارۀ دوم ،صص .124-91
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 ولیپــور ،حســین )1383( .گفتمانهــای امنیــت ملــی در جمهوری اســامی ایــران ،تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی ،چاپ اول.
 هنــری ،یدالله و علی آزرمی( .بهار« )1392بررســی و تحلیل فرآیند اســتقرار و انســجام یابیگفتمان انقالب اسالمی براســاس نظریه گفتمان الکالو و موفه» ،فصلنامه پژوهشنامه انقالب
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 یورگنســن ،ماریان و لوئیز فیلیپــس )1392( .نظریــه و روش در تحلیل گفتمــان ،ترجمه هادیجلیلی ،تهران :نشر نی ،چاپ اول.
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