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هاي  انقالب اسالمي و گفتمان 
  ايران  انتخاباتي در

 

 
 
 
 

                                  نوشتة 
1TP0Fديآبا گيتا علي دكتر

* 
  

 
 چكيده

و تحول ايجاد كرد بلكه ساختار  اجتماعي كشور تغيير ـ  ساختار سياسي نه تنها در 1357انقالب اسالمي سال 
هاي مختلف از چپ افراطي تا راست افراطي در سطح جامعه پراكنـده   دگاهدي فرهنگي را نيز دگرگون ساخت.

 هاي مختلف نشان دادنـد.  ها و بيانيه هاي گوناگون حضور خود را با گردهمايي ها و تشكل تدريج دسته شد.  به
 فرهنگي داشـت  تغيير در ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و در اين ميان چرخش ناگهاني گفتمان نشان از

نشان دادن  شدن ايدئولوژي اسالم بر تمام سطوح جامعه و حاكم ه منجر به پديد آمدن جمهوري اسالمي شد.ك
  هاي ديني. قالب آموزه راه رستگاري به انسان در

تـدوين قـانون    و تشـكيل مجلـس   كه پس از انقالب مشـروطه در ايـران،   شود چرخش از آنجا ناشي مي
 هـاي گونـاگوني را پديـدار    ديـدگاه  ،ويژه غرب به ،شتر ايرانيان با جهانآشنايي هرچه بي و اساسي از يك سو

 رواج اصطالحاتي چون مدرنيته و تجدد شد. باعثساخت كه 
يـان بـه كشـور بـود. وجـود منـافع       يتفكر ايرانيان رخ داد در پي رفت و آمـد اروپا نوع تغييراتي كه در 

هـا و   د و سفر به اروپا نيز افزايش يافت. پيامد اين آمـدن بيشتر به ايران بيايناروپاييان استعماري باعث شد تا 
ها تأثيري بود كه فرهنگ غرب بر فرهنگ سنتي و بومي ايران گذاشت. اگر فرهنگ را در معناي كلـي آن   رفتن

در نظر بگيريم از عقايد و آرا تا ابزارها، همه و همه وارد كشور شد. برخي از روشنفكران آن زمـان بـر ايـن    
ها  هاي خارجي جايگزين معادل فارسي آن رو واژه از اين ،كند د كه با تغيير واژه، مفهوم نيز تغيير ميگمان بودن

 زدگي انجاميد. غرب وچشم دوختن به غرب و به  شد
اي در ذهن جوانان و روشنفكران ايجـاد   هاي تازه ي باعث شد تا انديشهرّهاي س در اين ميان ظهور انجمن

، و حتـي گـاه   ”تجـددخواه “، ”متجـدد “هـاي   م كوچه و بازار براي ناميدنشـان از واژه هايي كه مرد شود. همان
هايي تازه در باب سياسـت   كردند كه همانا رهبران بازگشته از فرنگ بودند. آناني كه سخن استفاده مي ”فكلي“

____________________________ 
  ي علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطباييادكتر *
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ري بـا همـين   برآمدنـد. روشـنفك   نوزدهو  هجدهكردند و به تقليد از پيشوايان اروپاي قرن  و جامعه مطرح مي
 اند. تأثير نبوده ها بي ها نيز در رواج ديدگاه در اين ميان رسانه يابد. معيار تا زمان ما ادامه مي

 

، عدالت، رفاه و آزاديگفتمان، انقالب اسالمي، پيامدهاي سياسي، اسالم سياسي كليد واژه:
  

 مقدمه
هاي  رد كه اولي شامل حكومتاساساً تلقي ايرانيان از غرب را شايد بتوان به دوگونه تقسيم ك

هاي تمدن  پارلماني اروپاي غربي و سپس فرهنگ و فكر آزاديخواهانه و دوم احياي ارزش
اول را در انقالب مشروطه و گونه دوم  ة. گوناست هاي جديد وارداتي اسالمي در برابر گرايش
 توان يافت. را در انقالب اسالمي مي
نظام سياسي كشور از پادشاهي به جمهوري اسـالمي  تغيير  باعث 1357انقالب اسالمي سال 

رويكرد جديـد   شد. اين دگرگوني پيامدهاي سياسي گوناگوني را در جامعة ايران در پي داشت.
از اين رو الزم است ابتدا به نظام سياسي و اجتمـاعي از منظـر اسـالم    . سياسي بر پايه اسالم بود

 توجه شود. 
بعضي «امور مسلمانان معرفي كردند.  ةاب خدا را براي ادارپيامبر و چهار خليفة پس از او كت

 ةمـا و ربعـي دربـار    ةاند كه حضرت علي گفت: قرآن به چهار بخش نازل شد، ربعي دربار گفته
 ».ها و ربعي محكم و تشابه دشمن ما و ربعي مثل

عفـربن  ابن مسعود گفته است كه قرآن به امر و نهي و بيم دادن و نويد دادن فرود آمد. و ج«
ها و تاريخ و ناسـخ   حالل و حرام و مواريث و احكام و داستانه محمد عليه سالم گويد: قرآن ب

 »ها و ظاهر و بـاطن و خـاص و عـام نـازل گرديـد      و منسوخ و محكم و متشابه و مواعظ و مثل
 ).16: 1356يعقوب،  (احمدبن ابي

 
 جمهوري اسالمي ايران

در ايـران شـد. رژيـم سـلطنتي جـاي خـود را بـه         منجر به تغييـر حكومـت   1357انقالب سال 
از اين رو بحث اسالم سياسي مطرح  يعني دين و سياست درهم آميخت. ،جمهوري اسالمي داد

شد، پايه و اساس جمهوري، مردم و نمايندگان مردم هستند. پس حكومت، دولت و مـردم سـه   
يـد را بـه خـود اختصـاص     هـا و عقا  ترين نظريـه  موضوعي است كه از گذشته تا به امروز عمده

اند. اما جمهوريت در جمهوري اسالمي بـا آنچـه كـه در تمـدن ليبراليسـتي جهـان معاصـر         داده
حكومت ايران  ،موردنظر است تفاوت دارد. طبق اصل اول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

آن، اش به حكومت حق و عـدل قـر   جمهوري اسالمي است كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه
پرسـي دهـم و يـازدهم     در پي انقالب اسالمي پيروزمند خود به رهبـري امـام خمينـي، در همـه    

ي أكساني كه حق رأي داشـتند بـه آن ر   ةكلي درصد 2/98با اكثريت هـ . ش  1358فروردين ماه 
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هاي  حكومت در اسالم داشته باشيم تا آموزه اما ابتدا الزم است تا نگاهي اجمالي بر مثبت دادند.
 ورد نظر اسالم سياسي مشخص شود.م
 

 حكومت از ديدگاه اسالم
شود كـه نخسـتين اخـتالف بـين امـت پيـامبر اكـرم (ص) از مسـئله          اغلب به اشتباه تصور مي«

حـال آنكـه ماهيـت    P P.)51: 1372(حلبي،  شود جانشيني علي (ع) بين شيعه و اهل سنت آغاز مي
سر اجماع يا اتفاق بر علي (ع) نبود، بلكه مسئله چيز ديگري است. در حقيقت اختالف شيعه بر 

چگونگي جانشيني پيامبر(ص) مختلف شدند. به عبارت ديگـر شـيعه بـا پيـروي از      ها بر سرِ آن
اي اسـت كـه تنهـا از طـرف خـدا معـين        علي (ع) معتقد بود كه جانشيني خداوند اساس مسئله

براي خود تعيين كند، مگر آنكـه  تواند جانشيني  كس ديگر نمي شود، نه پيامبر (ص) و نه هيچ مي
ذن دهد، لكن اهل سنت از همان ابتدا با انتخاب ابوبكر به عنوان خليفه بالفصل پيـامبر  خداوند ا

اكرم بر مصدر خالفت اولين گام را براي قطع رابطـه خـدا از انسـان و زمينـي نمـودن سياسـت       
ا التزام به امامت سعي كرد تا بـه  برداشتند. اما شيعه رهيافت ديگري را بناي سياست قرار داد و ب

هـاي كالمـي و    نبوت تداوم بخشد، شـيعه بـا بحـث    ةاي حكومت استعاليي خدا را در ادام گونه
ايـن   براهين لطف و وجوب هدايت و استمرار فيض از سوي باري تعالي بر ةاصولي خود و ادل

، و اسـاس  )186: 1377(مظفـر،   ناپـذير اسـت   استدالل بود كه حاكميت خدا ضروري و تعطيـل 
و عـدم حضـور    اشود. روشن است كه با غيبت كبـر  غيبت نيز با همين برداشت تبيين مي ةفلسف

 .)187: همان( رهبري معصوم، شيعه با مسئله تشكيل حكومت مواجه شد
نخستين فيلسوف سياسي دوره اسالمي بود كه در جهـت حـل ايـن موضـوع      فارابي ابونصر

نيز به پاسخ مناسبي دست نيافت. برخـي دليـل آن را توجـه     او كه هرچند ،سياسي گام برداشت
 ة، به وجهي كه انديشدانند ميبيش از حد وي به افالطون و رأي وي در حفظ راستي و حقيقت 

مصلحت عمومي در بستري قرار گرفت كه  ةجمهوريت و تعريف حوز سياسي در تعريف نقشِ
 سيس حكومت قاصر ساخت.مشاركت عمومي براي تأ دست شيعه را در جوازِ عمالً

عصر صفوي در قرن شانزدهم به عنوان حكومتي ملي با ايدئولوژي تشيع كه مرزهـاي   ايرانِ
اي  مشخص و متمايزي از جهان تسنن داشت، ظاهر شد. سياست حكومت همچون دوران اوليـه 

اي  گونـه  كه ايران بعد از اسالم را يكپارچه كرده بود نـه بـه شـكل سياسـي يـا نـژادي بلكـه بـه        
 ها تداوم يافت. ايدئولوژيك مبدل ساخت كه تا مدت

دين و سياست ارائـه   ةو پيروان او تفكر جديدي براي پيوند دوبار اسدآبادي الدين دجمالسي
الهـي   كردند، اما اختالف ديرينه كماكان پابرجا بود. او درصدد بود تا با رمززدايي از اصطالح ظل

جانبه را عليه استبداد و استعمار آغاز كنـد. كشـته    اي همه هپادشاهان كشورهاي پيرو اسالم، مبارز
تـر بـود، امـا     عباسي در عهد مغـول سـاده   ةشدن آخرين خليف شدن پادشاه قاجار هرچند از كشته
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اي از ابهام فرو رفت ضمن آنكـه سـيدجمال طـرح روشـني از      مسئله جانشيني بار ديگر در هاله
 فلسفه سياست ارائه نكرد. 

 

  ها نقش تشكل
ـ      پس از مشروطه برخي از احزاب و تشـكل  امـور   ةثير چنـداني در ادار أهـا شـكل گرفتنـد امـا ت

وششـم قـانون اساسـي     اي ديگر شد، طبق اصل بيسـت  پس از انقالب وضعيت به گونه نداشتند.
 :جمهوري اسالمي

هـاي دينـي    هـاي اسـالمي يـا اقليـت     هاي سياسي و صنفي و انجمن ها، انجمن احزاب، جمعيت
شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقالل،آزادي، وحدت ملي، مـوازين اسـالمي و    هشناخت

ها منع كرد يـا   توان از شركت در آن كس را نمي اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند. هيچ
 ها مجبور ساخت. به شركت در يكي از آن

 

هوري اسـالمي ايـران از   هاي سياسي جم با پايان يافتن جريان دوقطبي مكتبي و ليبرال در رقابت
جريان دو قطب چپ و راست بين نيروهاي مكتبي و حامي جمهـوري   1360و  1359هاي  سال

 اسالمي در دو نهاد اصلي مجاهدين انقالب اسالمي و حزب جمهوري اسالمي شكل گرفت.
پـردازد   اهللا مـي  گيري حزب به شكل بندي سياسي در ايران امروز جناحسعيد برزين در كتاب 

 ها را دارد. اهللا و جمعيت دفاع از ارزش گوياني چون انصار حزب خنكه س
هاي سياسي محدوديت روحانيت به دليل تقويـت نقـش    قابل توجه اين دوره از رقابت ةنكت

ها را افـراد   هاست. چه در جناح چپ و چه در جناح راست، هدايت گروه مرجعيت اجتماعي آن
گيري چپ مـدرن و   ويت روند نوسازي در ايران و شكلتدريج با تق روحاني برعهده داشتند و به
هـاي مرجـع در بـين     هاي مرجعي چون روحانيت كاسته شد و گـروه  راست مدرن از نقش گروه
 دانشگاهيان شكل گرفت.

هـا   هاي مهم سياسي روي داد و جمع كثيـري از راسـت   چرخش 1370و  1360هاي  در دهه
ت تمايل پيدا كردند. نيروهاي فعـال و جـوان   ها به راس به چپ چرخيدند و حتي برخي از چپ

ها و نهادهايي چـون جهادسـازندگي، سـپاه،     در جبهه 1360 ةهاي ابتدايي ده انقالب كه در سال
تـا   65هاي  بندي داخلي در سال آموزش و پرورش و... حضور داشتند با جدي شدن بحث جناح

 1370 ةهـاي ابتـدايي دهـ    الايـن افـراد در سـ    ةبه جناج چپ گرايش پيدا كردند ولي عمـد  67
و در مواجهـه بـا    1376چرخش به سمت راست را آغاز كردند كه اوج اين حركـت در خـرداد   

 .P P)هموطن( »كانديداي جناح چپ بروز يافت
 ةنيروهاي جوان انقالب به دليل سن كم از حضور در مجادالت پيش از انقالب و ابتداي ده

هـاي انقالبـي را    خود از ارزش تنها نوع برداشت .شتنددور بودند و ذهنيتي از آن دوره ندا 1360
تغييراتي كه در  ،رو گرفتند. از اين واسطه از گفتمان امام و رهبري انقالب مي دليل ارادت بي هم به

اسـت و    هـا بـوده   بـازي سياسـي در ايـن دو دهـه توسـط جنـاح       نظر گاه احزاب رخ داد متغيرِ
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هـا از جنـاحي    اند و تفاوت گرايش آن ر ثابت عمل كردههاي انقالبي جوان به عنوان عنص جريان
 ها بوده است. به جناح ديگر هم به دليل تغيير رفتار جناح

داد كـه اصـولي چـون     خود را مدعي رويكرد انقالبي نمـايش مـي   1360جناح چپ در دهه 
ين عدالت اجتماعي، همگامي با رهبري نظام، مبارزه با استكبار، دفاع از محرومين و مستضـعف 

ها نسبت  گيرد و آن زمان ذهنيت جهان، دفاع از استقالل و حمايت از جنگ با عراق را پي مي
داران، وابسـتگي بـه خـارج،     هـايي چـون حمايـت از سـرمايه     به جناح راست براساس ديدگاه

P).همان( مقيدكردن رهبري و حتي عدم همراهي با جنگ شكل گرفته بود

  
 

جمهـوري در سـال    به ويژه در زمان برگزاري انتخابات رياست ،1370 ةهاي مياني ده اما در سال
اين دو جناح تا حدي جايگاه خـود را عـوض كردنـد يعنـي جنـاح راسـت حمايـت از        « 1376
هاي ديني، تقويت موضع رهبري، دفاع از عدالت اجتماعي در مقابل مدل توسعه ليبرالـي،   ارزش

 ،هـاي دينـي   اح چـپ بـه تضـعيف ارزش   حفظ استقالل سياسي و... را مدعي بود. حال آنكه جن
» مدارانـه و... مـتهم بـود     وابستگي به خارج از كشور، مخالفت با رهبري، مدافع توسـعه سـرمايه  

  P.)7: 1386پور،  (جاليي
 1370و  1360 ةهـاي دهـ   شـده در جريـان رقابـت    هاي مطـرح  ارزش ةترتيب با مقايس بدين

ـ     ميانسالِ ديروز و توان گفت كه نيروهاي جوان انقالبيِ مي  ةامروز در گفتمـان خـود از چنـد پاي
يعني عدالت اجتماعي، همگامي بـا گفتمـان رهبـري و تأكيـد بـر اسـتقالل        ،ثابت استفاده كردند

 سياسي كشور،  هرچند كه نبايد عنصر كارآمدي را از نظر دور داشت.
 ةحـوز توان دريافـت كـه ايـن جريـان در      نوانديش مي در يك طرح گفتماني از اصولگراييِ

طلبي در كنـار رابطـه بـر     استقالل ،در سياست خارجي ؛همراه با عدالت اجتماعي ةتوسع ،اقتصاد
گشايش فضاي سياسي به نفـع مطالبـات مـردم و در     ،سياسي داخلي ةدر حوز ؛اساس منافع ملي

وگـو  و تعامـل را دنبـال     ايراني مبناي منطق گفت ـ  فرهنگ به حمايت از فرهنگ اسالمي ةحوز
. اين جريان كارآمـدي نظـام اداري و اجرايـي در جهـت رفـع بحـران معيشـتي مـردم و         كند مي

المللي را مـدنظر دارد. تأكيـد ايـن گـروه بـه روش       بين ةهمچنين ارتقاي جايگاه ايراني در عرص
بررسي  ،قابل توجه است. در اين ميان ،اجتماعي و فرهنگي ةبه ويژه در حوز ،وگو تعامل و گفت

 سي نيز نبايد ناديده گرفته شود.رفتار و نظام سيا
 

 ها و رفتار سياسي  نظام
هـا،   هـاي ذينفـع و رسـانه    نظام سياسي، رژيم و نهادهاي سياسي همچون احزاب سياسي، گـروه 

ها و متصديان مناصـب را شـامل    همچنين ساير نهادها چون قانونگذاران، مديران اجرايي، دادگاه
دهند كه وضع قوانين، حفظ نظم  هايي را انجام مي ويژه شود. حال اين نظام و نهادهاي آن كار مي
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گيـرد.   و امنيت، تأمين عدالت قضايي و از طرفي توسعه و تـأمين رفـاه اجتمـاعي را در بـر مـي     
 گيري نيز به شكلي در قانون اساسي لحاظ شده است. هرگونه اقدام و تصميم

ابط ميان عناصر نظـام  آگاهي سياسي در شناخت عناصر موجود در نظام سياسي، شناخت رو
هـا   سياسي، شناخت فرايندهاي مشاركت، شناخت متصـديان و حـدود اختيـارات و وظـايف آن    

 نهفته است.
انداز موفقيت نظام سياسي، وضعيتي است كه افراد براي كشـور خـود در    چشم ،در اين ميان

هـاي انتخـاب    گيرند. اينكه نظام سياسي موجود و شـيوه  ميان مدت و بلندمدت در نظر مي ةآيند
هايي را رقم خواهـد زد و تـوان نظـام     اي و با چه ويژگي چگونه كشوري و جامعه ةشده در آيند

 اي دارد. سياسي و دولت اين نظام براي بر آوردن منافع چه برنامه
اند كه استبداد سياسي را كنـار زننـد و قـدرت را بـه نفـع       ها به دنبال اين بوده عموماً انقالب

تصور اوليـه   ،رو تر توزيع كنند. از اين ينيهايي از طبقات متوسط و پا به نفع اليه مردم مصادره يا
كنند تا يك حاكميت  ريزي مي اي را برنامه ها چنين است كه روشنفكران مبارزه در جريان انقالب

ننـد.  كسياسي ناكارآمد و يا نامشروع را برچيدند و يك حاكميت سياسي مطلوب را جانشين آن 
كنـد. براسـاس    چندان نمـود پيـدا نمـي   و پيوندد  تصور در فضايي پرهيجان به وقوع مياما  اين 

پوشد، چه هنگامي كه  هاي كالن بالفاصله پس از انقالب جامه عمل نمي سنت روشنفكري وعده
گيرد و در نتيجه  آسا و سريع انجام نمي اي برق ها به گونه رود، و وعده حكومت پيشين از بين مي

 آيد.  ي در عامه به وجود مينوعي سرخوردگ
سنگين تحول انقالبي مسلم، و فايده آن بـه شـكلي حـداقلي     ةرسد هزين به نظر مي«به هر شكل 

رسد، اعتراض حاد بـه اخـتالف طبقـاتي ريشـه در عناصـر       محتمل است. همچنان كه به نظر مي
غالـب   گانـة آنارشيسـم، رمانتيسـم و آنتاگونيسـم، يعنـي ميـراث مهـم سياسـي ديسـكورس          سه

سـتايم   عدالت را نمي“روشنفكري دارد. شايد نتوان با اين گفته فريدريش هايك همدلي كرد كه 
اما شايد نتـوان آن را خـالي    ”اند چون نامي است كه فقرا بر حسادت خود نسبت به اغنيا گذاشته

شناختي كه به دست سنت روشـنفكري در قالـب    اي از حقيقت دانست؛ يك ويژگي روان از بهره
 .)32ـ31: 1380(برمن، » يدة مبارزه بازسازي شدا
 
 سياسي در ايران اعوضا

تأثيراتي كه جنگ تحميلي عراق بر ايران گذاشت فراتر از مسائل اقتصـادي، سياسـت را نيـز در    
گيري وضعيت هر كشور بسته به اوضاع سياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي و    برگرفت. هر چند شكل

گيـرد، امـا تنـوع ايـدئولوژي در      مؤلفه يك جامعه شكل مـي  فرهنگي است و در قالب اين چهار
ها تأثيرگـذار اسـت. حـامالن ايـن ايـدئولوژي       اي فزاينده بر ساير حوزه گونه سياسي نيز به ةحوز

كنند. هر يك از اين  كاري، اصالحي و يا انقالبي را دنبال مي معموالً يكي از رويكردهاي محافظه
ها قائـل اسـت. برخـي بـه عنـوان       سيمات فرعي ديگري بر آنهايي دارد و تق رويكردها انشعاب
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كنند. از آنجا كه در كشور ما نيز ايـن روال   كاري را به سنتي و بازگشتي تقسيم مي نمونه محافظه
 شود. رويكردها تعريف مياين حاكم است در ابتدا به صورتي خالصه هر يك از 

ننده و حافظ وضع موجود در جامعـه تلقـي   ك كارانه معموالً توجيه ها و رفتارهاي محافظه ايده
گيرد كـه مـدافع تغييـر در     هاي اصالحي و انقالبي قرار مي شود كه از اين جهت در برابر ايده مي

 وضع موجود هستند.
رسد حفظ وضع موجـود نسـبت بـه تغييـر آن      كاري سنتي آنچه مهم به نظر مي در محافظه

ان، ثبـات و امنيـت در ايـن وضـعيت از     چراكه وضع موجود براي ما آشناست، اطمين ،است
ضمانت بيشتري برخوردار است. در حالي كه تغيير وضع موجود يعني گام نهادن به دنيـايي  

 .)7: 1386پور،  (جاليي آورد ناشناخته كه ناامني با خود به همراه مي
 

اساسي  تابد و به دنبال تغيير كاري بازگشتي كه اوضاع اجتماعي جامعه مدرن را برنمي محافظه
شود، اما اين نيروي انقالب برخالف  وضع موجود است و از اين رو نيرويي انقالبي تعريف مي

 .)8: همان( نگرد انقالبيون مدرن رو به آينده ندارد و به گذشته مي
 

هـاي سـنگيني را بـر جوامـع تحميـل       تأسي به گذشته براي ايجاد تغيير در وضع موجود هزينـه 
اي  اي قبيلـه  بنيادگرايـان مـذهبي طالبـان در افغانسـتان بـود كـه جامعـه        كند كه نمونة بارز آن مي

هاي راديكال  هاي سنگيني باعث شد تا جنبش همچون صدر اسالم را در سر داشتند. چنين هزينه
 و انقالبي ظاهر شوند.

ها و نهادهاي  دانند دفاع از ارزش انديشي هم هستند كه مي كاران روشن محافظه ،در اين ميان
 بي و تقويت اقتدار نهاد حكومت و خانواده در جوامع امروز پيچيده و منحصر به شـخص و مذه

بدون پذيرفتن تغييرات اجتماعي ممكن نيست. اين ديدگاه مقاومت در برابر تغييرات و مطالبات 
 ،كنـد. از ايـن رو   بينـي ايجـاد مـي    اي براي امور ويرانگـر و غيرقابـل پـيش    اجتماعي باعث زمينه

 ةهاي عمـد  نارضايتي هاي اصالحي را بهتر از مواجه شدن با اين ديدگاه عمل به برنامهطرفداران 
 دانند.  اجتماعي و انقالب مي

تـوان گفـت فـرض ايـن انديشـمندان ماننـد رويكردهـاي         رويكردهاي اصـالحي مـي   ةدربار
بـر  كننـد و   گيري نمي ها در برابر تغييرات و معضالت جامعه جبهه كارانه نيست، آن محافظه

دنبال تغييرات صوري هستند يعني  تغييرات ناگهاني و بنيادي نيز تأكيد ندارند بلكه بيشتر به
 .)8: همان( ـ اجتماعي ساختارهاي موجود سيستم سياسي  چارچوب در

 

هاي نظري دوران روشنگري دارد، اينكه بشر بايد ابتدا به عقـل خـود    طلبي ريشه در بنيان اصالح
جديـد را در اصـل    ةآنتوني گيدنز تداوم و حضور سنت در جامعـ  .شتگاناتكا كند نه ميراث گذ

 داند. نوعي تداوم سنت بازسازي شده و بازخواني سنت مي
اش در كنـار اخـالق و حقـوق مـدني، جامعـه و       تواند با استفاده از قـدرت عقالنـي   بشر مي

فرهنگـي بـر    هـاي سياسـي، اجتمـاعي و    جهانش را بسازد و از بندهايي كه گذشتگان در عرصه
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هـاي نوسـازي و توسـعه بـدون در نظـر گـرفتن        اند، رهـا شـود. نظريـه    دست و پاي او انداخته
اي از سعي انسان براي تبيين چگونگي تغييـر   شان با اوضاع و احوال جوامع مختلف نمونه انطباق

 شود. تدريجي و اصالح معضالت جامعه محسوب مي
يابد كـه حكومـت    امعه بدين شكل سامان مينوسازي سياسي تغييرات و اصالح ج ةدر نظري

ها و حقوق مدني شهروندان تضـمين و نهادينـه گـردد، نظـام      پاسخگو و محدود شود، آزادي
كننـد و از   شان تكيه مي رقابتي حزبي برقرار شود تا شهروندان يعني همان افرادي كه به عقل

ي احزاب رأي دهنـد؛ دولـت   هاي اصالحي و پيشنهادها حقوق آگاهي دارند، بتوانند به برنامه
هاي حكومتي را در اختيار منتخبـين مـردم    شود با برگزاري انتخابات آزاد، كرسي موظف مي

عمومي براي طرح انتقادات متفكران، روشـنفكران، محققـان، كارشناسـان و     ةقرار دهد؛ عرص
ومي قادر هاي عم گردد و رسانه نگاران از عملكرد احزاب، حكومت و جامعه فراهم مي روزنامه

شوند افكار عمومي را از اين انتقادها آگاه سازند تا شهروندان در هنگـام رأي دادن بهتـر    مي
 .)14: همان( تصميم بگيرند

 

تدريج جامعه را در مسير توسعه، پيشرفت و اصـالح قـرار    هايي به ترتيب از اين طريق اهرم بدين
 اند. تهمدني هم گف  طلبي را اصالح گونه اصالح دهد كه اين مي

از طرفي انقالبيون، اصالحات را فريبي براي حفظ بهتـر وضـع موجـود و منـافع بلندمـدت      
هـا را سازشـكار    پردازنـد و آن  طلبـان مـي   گاه به تخطئه اصالح ،رو دانند، از اين طبقات حاكم مي

رات كاري نسبت به تغيي هاي محافظه هاي انقالبي برخالف انديشه اما الگوها و انديشه خوانند. مي
محابـا بـه اسـتقبال تغييـرات      بينانـه، مشـتاقانه و بـي    اجتماعي محتاط و بدبين نيستند بلكه خوش

هاي انقالبي به دنبـال تغييـرات بنيـادي     انديشه ةروند. با اين همه برخالف برداشت رايج، هم مي
از  در تاريخ جوامع مـدرن  يهاي انقالب جنبش ةاجزاي جامعه نيستند بلكه براساس تجرب ةدر هم

هـا تغييـرات در عمـق خاصـي از      توان ياد كرد كه در هر يـك از آن  انقالبي مي ةسه گونه انديش
اي متكـي بـر تفكـر ليبرالـي عصـر       شود. اول انقالب سياسـي اسـت. انديشـه    جامعه حمايت مي

هاي شخصـي، خودكامـه، انحصـاري و فاسـد مـورد انتقـاد قـرار         روشنگري كه در آن حكومت
درك و پاسـخگويي   فقدانها كه ناشي از  عيت بر آثار زيانبار اين حكومتگرفت. در اين وض مي

شـهروندان، لـزوم    ةشد و از برابري سياسي همـ  به پويايي و تغييرات جامعه جديد بود تأكيد مي
شـد. حكومـت مطلقـه بـه مشـروطه در       ها دفاع مـي  نهادينه، قانونمند و پاسخگو شدن حكومت

خواسـتند تـا از طريـق انقـالب      ها مي نتيجه اين موقعيت بود. آن ،مريكاآبريتانيا و قانون اساسي 
جامعه را مجدداً به حال اول بازگردانند و انقالب به معنـاي دگرگـوني    ةرفت سياسي نظم از دست

 جامعه نبود بلكه چرخاندن جامعه به حالت متعادل، طبيعي و قابل قبول بود.
هـايي   لفـه ؤس از مشروطيت مطرح شـد امـا م  ها و الگوها در ايران پ گونه انديشه حضور اين
سياسي و عـدالت اجتمـاعي كـه پايـه و اساسـي       ةمدني، توسع ةاقتصادي، جامع ةهمچون توسع
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گذشته توجه همه را به خـود  جلـب    ةطي دو ده ،شود اي محسوب مي براي تغييردر هر جامعه
 كرده است.

ر داشـته و شـاهد ظهـور    صد سال در معرض تغييرات سياسـي قـرا   جامعه ايران بيش از يك
هاي اجتماعي بـا رويكردهـاي گونـاگون بـوده اسـت. بـه        هاي سياسي و جنبش ها، تشكل دولت

نزديك به گونه انقالب سياسـي، حركـت سياسـي حاميـان      1285انقالب مشروطه «عنوان نمونه 
و  طلبي آمرانه، جنبش ناكـام كـارگري   اطالح ةگون كراتيك رضاشاه نزديك بهردولت متمركز و بو

جنـبش ملـي مصـدق     ،انقالب اجتماعي روسـي  ة) نزديك به گون1320كمونيستي حزب توده (
) (كـه گونـه   1342خـرداد (  15طلبي مدني، جنـبش مـذهبي و اعتـراض     نزديك به گونه اصالح

طلبان مذهبي و بنيادگرايان مذهبي از اين قيام مردمـي در برابـر شـاه حمايـت كردنـد) و       الحصا
 ،انقالب اجتمـاعي  ةانقالب سياسي و با عناصري از گون ة) نزديك به گون1357انقالب اسالمي (

 .)15: همان(» طلبي مدني بوده است اصالح ةو جنبش اصالحي دوم خرداد، نزديك به گون

كـاران، آن هـم    يعنـي محافظـه   ،طلبي روي كار آمدنـد  مخالفان جنبش اصالح 1384از سال 
راي مطالبات جنبش اصالحي بودند و تحقق اين كاران بازگشتي كه مخالف سرسخت اج محافظه

 دانستند. مطالبات را به ضرر دين، معيشت، فرهنگ و امنيت جامعه مي
سياسـت كشـور وجـود     ةبه اين سو چهار گرايش كلـي در عرصـ   1360 ةطور كلي از ده هب

 داشت:
بـا   سازي مطابق جرياني كه معتقد به بازسازي اقتصادي از طريق آزادسازي و خصوصي .يكم

زدايي و عدم  المللي، اتخاد سياست خارجي مبتني بر تنش يد نهادهاي بينيهاي مورد تأ برنامه
 هاي اجتماعي كلي بود. ضرورت توسعه سياسي و فرهنگي در عين محدود كردن كنترل

بخشـي از   جرياني كه معتقد به حفظ برتري نقش دولت در اقتصاد، در كنـار رفـعِ   .دوم
هـاي   طلبانه و حفظ كنتـرل  داري تجاري، سياست خارجي مبارزه رمايهها در قبال س محدوديت

 اجتماعي دوره جنگ بود.
جرياني كه به نوعي اقتصاد مختلط (تلفيـق برنامـه و بـازار) گـرايش داشـت و بـه        .سوم

زدايـي   سياسي و فرهنگي و اتخاذ سياست خارجي مستقل اما مبتني بر تـنش  ةضرورت توسع
 نهاد. گردن مي
ياني كه معتقد به سپردن امور اقتصادي به صاحبان سرمايه تجـاري، محـدود   جر .چهارم

هاي اجتماعي و فرهنگي بود. مواضع اين جريان  كردن دخالت دولت در اقتصاد و حفظ كنترل
سياست خارجي منسجم و يكدست نبوده و بيشتر تابع تحوالت سياسـي در داخـل    ةدر زمين

 .P)11ـ10: 1378نو،  (انتخاب بوده است
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 اجتماع و فرهنگ ايران پس از انقالب اسالمي
پس از انقالب اسالمي در ايران، نظام جمهوري با اسالم در آميخت و در كنار دموكراسي احكام 
و تعاليم اسالم به موقع اجرا در آمد. از اين زمان تغيير و تحوالت اجتماعي بيشتر رنگ ديني بـه  

 خود گرفت.
داد. خداترسـي،   خواند و آنـان را پنـد مـي    خويش خطبه مي پيامبر اكرم (ص) براي اصحاب

كمك به هم نوع، پرهيزگاري، فرمانبري، درآمد پاكيزه، امر به معـروف و نهـي از منكـر، انفـاق،     
 دوري از ريا، دين صميميت است، رها كردن اين دنيا و نظر به جهان پس از مرگ داشتن.

معرفـت  به فراواني دارد و هميشه انسان را اسالم ديني است كه به نفس و عمل انسان توجه 
مطـرح   ”حكمـت راسـتين  “و  ”علـم صـحيح  “در اين دو سفارش كرده است. آنچه كه به عنوان 

شـرق و غـرب را   «و از حضرت امام جعفر نقل شده كه:  است است نزد انسان هادي نهاده شده
» علـم درسـتي نيابيـد   خواهيد بزنيد) كـه جـز آنچـه مـا آموختـه باشـيم،        بپوييد (به هر دري مي

P).86: 1382(حكيمي، 

  

Pشعار عالي قرآن كريم امر به عدل است.

1
P    خـوانيم كـه همـواره برپـا      همچنـين در قـرآن مـي

Pدارندگان قسط و عدل باشيد.

2 
برخي بر اين باورند كه روشنفكران در شرايط مختلف اقتصادي ـ اجتماعي به قصد برقراري  

ط زمـاني و مكـاني خـود نيسـتند. چـه بسـا در نهضـت        كنند و تابع شراي حكومت عدل قيام مي
روشنفكري، به نام حركت به سوي عدالت و نفي شرايط نامناسب به دين توجه نشود و يا حتي 

 دين نفي گردد.
ها منتشـر   اگر حقايق ديني درست شناخته شد، در آن آگاهي قرآني و اسالمي در ميان توده

استفاده از دين و باورهاي ديني و ايثارهاي ايماني گرديد و نفوذ يافت، ديگر مجالي براي سوء
طلبان نخواهد افتاد، و رونق بـازار مرتجعـان    نيز باقي نخواهد ماند و فرصت به چنگ فرصت

  P.)98: همان( استمرار نخواهد يافت
 

هاي ديني و سرمشق قرار دادن قرآن و احكام دين اسالم در يك جامعـه   در نتيجه تكيه به ارزش
 يار مهم و قابل توجه است.اسالمي بس

ايران اسالم اسـت و احكـام    توان تلقي كرد. دين رسميِ مينيز دين را يكي از اركان فرهنگ 
 ها جاري است.   دولت ةاسالمي هميشه در زندگي مردم و مقررات وضع شد

و به دانيم، به ويژه انقالب اسالمي و تحول قرآني را  در ايران انقالبي، اگر معناي انقالب را مي
ايم، ... بايد آنان (جهانيان) را  البالغه آموخته ايم و دستور كار انقالب را از نهج آن ايمان آورده

به اين راه واداشت و مجبور ساخت. كوتاهي در اين باره و تسامح و... خيانت است به اسالم و 
ـ   انقالب و به نسل اي  اره نتيجـه ها و... چرا؟ چون كوتاهي و قصور و تسامح و تقصير در ايـن ب

شدن دين خدا در سـاماندهي   انقالب اسالمي و ناتوان معرفي ةندارد جز خاموش گشتن شعل
هـاي جـوان و يـأس و     اقتصادي و عدالت اجتماعي و معيشتي و سست گشتن اعتقادات نسل
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پناه ماندن  تحير و نگراني ديگر قشرها و شيوع ظلم اقتصادي و بيداد مالي در ميان مردم و بي
P).205: همان( كه تجربه گواه است پناه چنان نجيب و بي طبقات

  
 

گرايي سياسـي روحـانيون    بودند كه با فعال اي گرايان در جريان فكري روشنفكران اسالمي و ملي
در كانون گفتمان سياسي قـرار گيـرد. هـر     1350 ةباعث شد كه اسالم در دهخميني اطراف امام 

نيـز   1332مـرداد   28ل نوسـازي نبـود بلكـه كودتـاي     چند اين دگرگوني گفتماني تنهـا بـه دليـ   
 پيامدهايي داشت كه واكنش به آن گفتمان اسالمي را در پي داشت.

انقالب اسالمي ايران از رويدادهاي سياسي و اجتماعي است كه بايد آن را نوعي نفي و نقد 
ختي او. از زي تقليدي و وارداتي غرب شمرد، با تعريفي جديد از انسان، سعادت و خوشـب وسان

 به ويژه عدالت مالي و اقتصادي. ،انقالب و ركن اساسي آن عدالت بود ةطرفي ستون خيم
مطرح شد نوسازي نبود بلكه موضوع مسائل اخالقـي   ”سياست اسالمي“پس آنچه به عنوان 
توان آن را تغيير پـارادايمي   هاي متفاوت دارد. به قول توماس كوهن مي است كه پرسش و پاسخ

جديد ناميد. البته اين بدان معنا نيست كه در گذشته اسالم اهميتي نداشته و اكنون ناگهـان  كامالً 
هـاي سياسـي در تـاريخ سياسـي      از اهميت برخوردار شده است. اسالم هميشه در سطح جنبش

گرايانـه را در   ملـي  ةخاورميانه حضور داشته است. حال سياست اسالمي چيزي بـيش از انديشـ  
وجويي براي يافتن هويتي اصيل است كـه تنهـا در شـكل كـامالً پـااليش       ستگيرد و آن ج برمي

 اصلي سعادت اجتماعي باشد. ةتواند سرچشم يافته مي
هاي سياسـي موضـوع    غرب از ديدگاه تمام جريان فساد اخالقي ناشي از نفوذ 1970 ةدر ده

هـايي   ي بـا سـبك  گرايي محكوم به شكست شد، مسائل اجتمـاع  اصلي بود. از همان ابتدا اصالح
هـا و پيشـنهادهاي    هرگونه سازش و ماليمت بـود توصـيف شـدند، انديشـه      اخالقي كه مخالف

شد كه  كردند مقبول نبود و همين امر گاه باعث مي هاي غربي تجويز مي حل گرايان كه راه اصالح
اديكـال  هـاي ر  زدگي قرار گيرند. از طرفي افكار ضد امپرياليستي چـپ  ها در مظان اتهام غرب آن

هاي واقعاً بومي و ضـدخارجي كـه از چـرخش بـه      شد و مزيتي بر جريان زده تلقي مي هم غرب
 كردند نداشت. سمت يك حكومت اسالمي اصيل دفاع مي

گـرا، قـدرت نظـامي و تفـوق سـاختارهاي سياسـي        طلبان ملي اصالح ةترتيب نسل اولي بدين
دانسـتند. نسـل بعـدي     ي ديگـر مـي  آنـان بـر كشـورها    ةاروپاي غربي را دليل پيشرفت و سـلط 

هـاي امپرياليسـتي را ناشـي از     ها، انقياد ايران نسبت به قـدرت  گرايان راديكال و ماركسيست ملي
دانستند. در مقام مقايسه بـا ايـن دو نگـاه، پـارادايم اسـالمي،       المللي مي داري بين ساختار سرمايه

دانـد و از   رهنگ اسالمي سنتي ميامپرياليسم را ناشي از سست كردن آموزش و تضعيف ف ةسلط
رو در تأسيس نظام اسالمي، بيشترين اولويت به خلق فرهنگ جديد و تحول بنيادي در نظام  اين

 هاي جمعي داده شد. آموزشي و رسانه
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صنعتي را مد نظر داشـت، نظـام جديـد از ابتـدا ايجـاد       ةاگر رژيم گذشته يك ايران پيشرفت
دانسـت و از ايـن    ي از مردان و زنان را وظيفه خود مـي هاي جديد و پرورش نسل جديد ارزش

هاي غربي،  جهت بر تبليغات فرهنگي و اخالقي، آموزش و پرورش، پاك كردن جامعه از ارزش
 هاي مادي تأكيد داشت. كم اهميت شمردن مسائل اقتصادي و موضوع

د، نوسازي و پس انقالب مظهر تحولي بنيادين در گفتمان عمومي در ايران بود. توسعه، تجد
اي كـه   وجـو بـراي نظـم اخالقـي     گشـت. امـروزه جسـت    رسيدن به غرب همه به گذشته بازمي

براساس اصول اسالمي باشد و هم رضايت اين دنيايي و رستگاري آخرت را حاصل نمايـد، بـه   
 دهد.  هاي عمومي را شكل مي دهد و آرمان سياست مشروعيت مي

كننـد. از   اي خـاص عمـل مـي    گونه ايدئولوژيك بههاي  هاي اجتماعي در دولت اساساً جنبش
هاي ايدئولوژيك با طرح و عرضـه ايـدئولوژيك جـامع و فراگيـر سـعي در حـل        آنجا كه دولت

هاي مختلف اجتماعي دارند، در ايران نيز ظهور ايدئولوژي انقـالب اسـالمي و حكومـت     بحران
عه ايران بود. به ويـژه بحـران   هاي اساسي در جام اسالمي بعد از انقالب براي حل بعضي بحران

هـا و بحـران    هويتي، بحران مشاركت سياسي، بحران مشروعيت سياسـي، بحـران توزيـع ارزش   
 كارايي اجرايي در كارهاي حكومتي.

اي نيست چه معموالً كوشش براي حل بحـران گـاه موجـب     هايي كار ساده اما حل چنين بحران
 د.  شو هايي تازه مي تشديد بحران و ايجاد بحران

هويت يكپارچه در  ةدولت ايدئولوژيك انقالب اسالمي توانست بعد از انقالب از طريق عرض
هويتي كه مطـرح شـده بـود     چارچوب سيستم فكري واحد برآن چندگانگي هويتي يا حتي بي

غلبه پيدا كند و خود فهمي واحد و يكسان بر جامعـه مسـتولي كنـد. بـه نحـوي كـه مـردم        
دئولوژي واحدي هويت بخشند و خود فهمي پيدا كنند. با اين حال خودشان را در چارچوب اي

هاي ايدئولوژيكي هم ديديم كوشش براي خود فهمي  به نحو ديالكتيكي چنانچه در ساير دولت
بيگانگي و انـزواي   ةشود و زمين هاي ديگر مي ها و هويت واحد و مسلط موجب نفي خودفهمي

هاي ديگر مرتفع و  ند به نحوي كه نه تنها خودفهميك اي را در سطح جامعه ايجاد مي فزاينده
ها خودشـان شـديد    روند بلكه چه بسا كه در يك واكنش ديالكتيكي آن خودفهمي از بين نمي

 ).1380(بشيريه،  شود هم مي

 

Pگفتمان انقالب اسالمي

  

نگـاه سياسـتگذاران نسـبت بـه مسـائل سياسـي،        1357در ايران پس از انقـالب اسـالمي سـال    
عنوان اسالم سياسي يـا سياسـت    اي ديگر شد. آنچه كه به دي، اجتماعي و فرهنگي به گونهاقتصا

دهند. هـر چنـد    ار جمهوري اسالمي نسبت ميذشود، ديدگاهي بود كه به بنيانگ اسالمي تلقي مي
 شود. امروز به سياست اسالمي بيشتر توجه مي
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 يا قرائت سياسـي از اسـالم   در يك توضيح، مفهوم اسالم در گفتمان سياسيسياسي  اسالم«
بنـدي ضـروري اسـت: سـه      است. در خصوص قرائت سياسي از اسالم ذكر توضيح و يك دسته

يـا  نگـر   عـدي ب رويكـرد تـك   .اولز: نـد ا ا رويكرد به اسالم سياسي وجود دارد كـه عبـارت   نوع
م فهـ  شـود و بـه دليـل    هاي سياسي و مالي كـه از آن مـي   اين رويكرد به علت حمايت .سكوالر

فـرد،   الفارق اسالم و مسيحيت، به اسـالم از دريچـه يـا چـارچوب     سطحي و صوري و البته مع
يسـت و  ن نگرد و بر اين پندار است كه اسالم اين است و جـز ايـن   شريعت، اخالق و عرفان مي

د. تـ غل تأويل مي ةكند يا به ورط هاي اجتماعي و سياسي اسالم يا سكوت مي در مواجهه با آموزه
روحاني حيات بشـر آمـده    معنوي و ويكرد اسالم، مانند ديگر اديان براي پر كردن خألدر اين ر

ها مربـوط اسـت،    اين آموزه يت و كيفيتاست و الغير و اگر برتري براي آن متصور است به كم
در ايـن رويكـرد، اسـالم بـه      .گرايانه يـا تحليلـي   تقليل ردرويك .دوم .هاي معنايي آن نه به حوزه
هاي اسالمي تنها ايـدئولوژي اسـت كـه     يابد و از درون آموزه مي سي تقليل يا تحليلگفتمان سيا

شـود. از ايـن رو اسـالم در ايـن      ابزاري براي طرفـداران ايـدئولوژي مـي    استخراج يافته و رمقِ
بخش بـه مانيفسـت مبـارزه و جهـاد      تغيير ماهوي از دين و آيين رهاييو  رويكرد در يك تبديل

هاي اسالمي، از گذشته تـاكنون بيشـتر در ايـن رويكـرد قابـل فهـم        ديكاليسترا. شود تبديل مي
به عبارت ديگر در اين رويكرد، طرفداران اسالم بيشتر از آنكه درد و دغدغه فهم وعمل  .هستند

هـا از   آن جوي هويت اجتماعي هستند و از آنجا كـه شـناخت   و به اسالم داشته باشند، در جست
لقاعـده) و هـم   (ا افتنـد  ندارد هم به آساني در دام تحجر و خشونت ميمتد  اسالم عمق مباني و

ايـن   .نگـر  رويكـرد جـامع   .سوم .شوند (سازمان مجاهدين) ميماهيت و تغيير جهت  دچار قلبِ
ـــ  بـا اولويـت قـرآن و سـنت      ــ  اسالم هاي دين رويكرد به روشني و با تكيه و استناد به آموزه

دهد. در  سهم فرد و جامعه را جداگانه مي از هم تفكيك كرده وهاي هدف پيام اسالمي را  حوزه
ارزش محور براي فرد، خانواده، جامعه و حكومـت   گرا و اين منظر، اسالم به عنوان مكتبي آرمان

ها دعوت نموده  كرده و مسلمانان را براي رسيدن به آن ها را تعريف و ترسيم لئاسطوحي از ايد
هاي غيرفردي به مثابه تكاليف فردي مثـل نمـاز، روزه    ساحت رگرايي د است. وجوب اين آرمان

  .)همشهريمهر،  (دبيري تو حج اس
هاي مسلم ديني است كه از ذات اسـالم انفكـاك ناپـذير     اي از آموزه مجموعه«سياسي   اسالم

 طلبـي، جهـاد بـا متجـاوزان بـه حـريم مسـلمانان،        صـلح   سـتيزي،  طلبي، ظلم مانند عدالت است؛
او را در  و... آيين اسالم نه تنها به انسان كامل ومتعالي و سـعيد نظـر دارد و سـعادت   فقرستيزي 

ك واقعيت فراتـر  ي هدف قرار داده است، بلكه به دو دليل براي جامعه نيز به عنوان يخردنيا و اُ
هـاي   بـه ايفـاي نقـش    اوالً فـرد در جامعـه موظـف    ت:از جمع جبري افراد، سعادت متصور اس

خـانوادگي، نقـش    سـازد؛ ماننـد نقـش    اگون است و زيربناي هويت جمعي را مـي اجتماعي وگون
گذرد و  درون جامعه مي شهروندي، نقش حقوقي و... ؛ ثانياً مسير تكامل فرد از دنيا به آخرت از
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نقص و نارسايي اسـت كـه    ـ دولت و حكومتـترين جزء آن  ـ در مهمـ ناديده گرفتن جامعه و
 .اسالم از آن بري است

هاي اسالمي دو مرحله مبارزه، جهاد، دعـوت، جـذب و    آموزه توان بر اساس تاريخ و ا ميام
گرايـي اسـالمي از هـم تفكيـك كـرد: اول،       را در اين آرمـان  )كسب قدرت براي پيروزي (نصر

جذب و كسب قدرت براي پيروزي است. در اين مرحله گفتمـان   جهاد، دعوت،  مبارزه، ةمرحل
است و قرائت سياسي از اسالم جاذبه دارد؛ دوم، مرحله استقرار،  ارآمداسالم سياسي، حاكم و ك

افزاري و افزايش يا نمايش قدرت است. در اين مرحلـه گفتمـان سياسـت     سازندگي، نهضت نرم
  د.كارآمد است و قرائت اسالمي از سياست جاذبه و ضرورت دار اسالمي حاكم و

منظور غلبه گفتماني است؛ به عنوان مثـال  انفكاك مطلق نيست، بلكه  تفكيك فوق به معناي
دوران قبل از هجرت، ما با غلبه گفتمان اسالم سياسي مواجه هستيم. شايد  در صدر اسالم و در

سال حضـور مسـلمانان در مدينـه، گفتمـان      سيزدهپس از هجرت و در   برعكس، سؤال شود كه
عد اه كنيد و تاريخ اسالم را از بپاسخ اين است كه اگر به آيات مكي نگ. ودب اسالم سياسي غالب

 اي از پيـام،  مرور كنيد، آنچه كه منجر به خروج پيامبر و يارانش از مكـه شـد، مجموعـه    سياسي
 طلبيـد؛ هـم نظـام اقتصـادي     سخن و دعوتي بود كه نظام اجتماعي كفار قريش را به چالش مـي 

كليدداري  داري و ام سياسي بتهم نظ اي و جاهلي و داري، هم نظام اجتماعي قبيله مبتني بر برده
 .موجود است رو گفتمان اسالم سياسي، برانداز و در پي تغيير وضع ها. از اين خانه بت

غالـب بـود؛ از    اين گفتمـان  1357در نهضت اسالمي نيز تا قبل از پيروزي انقالب در سال 
كـه در تـاريخ    آنجـا  ثر واقع شد. در واقـع از ؤاين رو سخن و قلم مرحوم شريعتي نافذ بود و م

از انـزوا و انفعـال    ي تحركات مسلمانان براي پيروزي و خروجكم اسالم بيشترين حجم كيفي و
تبيين است و از ايـن رو   بوده است، اين ذهنيت رشد يافته كه فقط اسالم سياسي قابل تعريف و

رنـج   سياسـي  ةتئوريـك در حـوز   ـ كـه مسـلمانان از فقـر   ــ اند  ـ و درست گفتهـاند  بارها گفته
اسالمي بـراي دوران اسـتقرار    برند؛ زيرا اين حوزه مربوط به سياست اسالمي است. سياست مي

نفـي و  “خـواهيم و بـر    گويد چه نمـي  مي تر است. اسالم سياسي است و ابعاد ايجابي آن پررنگ
متكـي   ”اثبـات و ايجـاب  “خواهيم و بر  مي گويد چه مبتني است، اما سياست اسالمي مي ”سلب
 .است

از ضرورت استقرار عدالت، نابودي ظلم، برقراري امنيت و  والم سياسي، ارزشمدار است اس
هـاي اسـالمي در اسـالم     رو گفتمان رهبران و ايـدئولوگ  از اين گويد؛ رفع فقر و فساد سخن مي

اين گفتمان، ترسـيم چشـم انـدازها مطـرح اسـت، امـا در سياسـت         شود. در سياسي منحصر مي
پـس  P  P.)همـان ( هايي كـه مغـاير بـا اهـداف نباشـد      كار داريم؛ روش سر و ها اسالمي ما با روش

گفتمان انقالب اسالمي متكي بر اصول دين است يكي از اصول دين اسالم عـدل اسـت كـه در    
 شود. ي نيز محسوب مياساسعين حال يكي از مفاهيم 
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از آن  اين اصل حـاكي  .است ”تعادل“يا  ”رعايت انصاف“، ”عدالت خواهي“در لغت معناي 
منابع است و چون اوست كه خالق همـه چيـز اسـت،     ةاست كه چون پروردگار مالك مطلق هم

كنـد كـه    خداوند به مـا حكـم مـي    هاي مخلوق خود فرقي بگذارد. لذا نيازي ندارد كه بين انسان
صورت فساد، فقـر و گمراهـي در    نيم. درغير اينكعدالت را رعايت و از عمل ناصواب اجتناب 

هـا را   خواهد بود. اين بدان علت است كه افراد بشر شبيه هم نيستند. پروردگـار انسـان   انتظار ما
بعضي از شما  را سبب آزمايش بعضي «فرمايد:  ها را بيازمايد او مي چنين خلق كرده است كه آن

P).31: 1374(خورشيد،  »ديگر قرار داديم

  

هـا اخالقـي و    رخـي از آن مكتب اقتصادي اسالم، درصد تأمين اهداف فراوانـي اسـت كـه ب   
برخي ديگر اجتماعي است، در اينجا به بعضي از آن اهداف كـه داراي اهميـت بيشـتري اسـت،     

 شود: اشاره مي
 . حاكميت سياسي اسالم1
 هاي معنوي و اخالقي . تحكيم ارزش2
 . برپايي عدالت اجتماعي3
 . عدم وابستگي اقتصادي4
 . خودكفايي و اقتدار اقتصادي5
 رشد . توسعه و6
 )193: 1374، مباني اقتصاد اسالميي (. رفاه عموم7

 

 ها  باني گفتمانم
بسـتر   اي از هاي ديگري نيز شكل گرفتـه كـه بـه گونـه     از درون گفتمان انقالب اسالمي، گفتمان

ناديـده   آيد عجين شده است. پديد مي لي كه در دنياي امروزئهمين گفتمان خارج شده و با مسا
اي مسـتقيم و   هاي جديد به گونه گذرد، امكان پذير نيست. ديدگاه جهان ميانگاشتن آنچه كه در 

هاي انساني در جوامع مختلف اثرگذار اسـت. تقريبـا از سـه     گاه غيرمستقيم برتفكرات و انديشه
نيافته و يا در حال توسعه با جـديت   پردازان  بحث توسعه را در جوامع توسعه گذشته نظريه ةده

هـايي كـه در جهـان     و ابعاد گوناگون آن را مطرح ساختند. يكي از موضوعبيشتري دنبال كردند 
سياسـي   ةمبناي توسعه دموكراسي در توسع دموكراسي است. ةگيرد، توسع امروز مد نظر قرار مي

دانند و بر تقدم  جامعه مي ةگروهي نهادينه كردن دموكراسي را باعث رشد و توسع گيرد. قرار مي
يـافتن   هـا از بسـط دموكراسـي در نظـر دارنـد،      ورزند. معنايي كه آن يدموكراسي تأكيد م ةتوسع

كـه   اسـت  انساني و رسـيدن بـه يـك جامعـه مـدني      ةحقوق اولي ةآزادي بيان و انديشه در حوز
 ها و مطالبات خود را مطرح سازند. شهروندان هر كدام بتوانند خواسته
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كيـد  دارنـد كـه جوامـع در حـال      هواداران اين طرز تفكر همچون هانتينگتون بر اين نكته تأ
دموكراسي استفاده كنند و در پي آن توسعه اقتصـادي بهتـر    ةاول از توسع ةپيشرفت بايد در وهل

 اجرا خواهد شد. 
توجه به مفهوم توسعه پس از پايان جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ سرد و با جريـان فكـري   

ح توسـعه نيافتـه مـورد توجـه قـرار      و نوسازي در كشورهاي تازه استقالل يافته و يا به اصـطال 
شدن مفهوم توسعه در ابعاد مختلف آن الزم است به تعاريفي در ايـن زمينـه    براي روشن گرفت.

 اشاره شود.
 

 توسعه سياسي
تواند در كنار سياست، اجتماع، فرهنـگ و اقتصـاد قـرار گيـرد      توسعه ابعاد گوناگوني دارد و مي

تـوان يكـي را بـدون     اند و نمـي  م پيوستهه هاي زنجير به هرچند تمام اين ابعاد به صورت حلقه
ابتدا به تعـاريفي كـه از توسـعه سياسـي شـده اسـت توجـه         ،ديگري در نظر گرفت. با اين حال

 كنيم. مي
سياسي و حتي در  ةتوسعه نهفته است پس مفهوم توسع ةاگر بپذيريم كه مفهوم تغيير در واژ
هـاي سياسـي، فرهنگـي،     تواند به معنـاي تغييـر در پديـده    ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي مي

سياسي مـردم، نظـام سياسـي و سـازمان حكومـت اركـان        ةاجتماعي و اقتصادي باشد. در توسع
سياسـي   ةسياسي، جامعـ  ةشوند. روستو و وارد دو صاحبنظر آمريكايي توسع اصلي محسوب مي
 هايي در آن ظهور يابد: دانند كه چنين ويژگي اي مي نوساخته را جامعه

 .يكپارچگي وسيع در درون ساختار حكومتي .1
 .گيري سياسي هاي عقالني و عرضي در تصميم روش ةسلط .2
 .و هويت مليثر همبستگي مردمي با تاريخ، سرزمين ؤاحساس م .3
گيـري در   عالقه و دخالت گسترده مردم در نظام سياسي، هر چند ضرورتاً نيازي بـه تصـميم   .4

 .امور سياسي وجود ندارد
 .اكتسابي نه انتسابي ةهاي سياسي به شيو تخصصي شدن نقش .5
 .هاي قضايي و قانوني مبتني بر يك نظام حقوقي اساسي عرفي و غيرشخصي راه و روش .6
 .ي با كاركردهاي ويژه براي هر يكتفكيك نظام حكومت .7
  . (Hardyrave, 1981: 67-68) ها كارآمدي باالي تقسيمات سياسي و اداري و افزايش ظرفيت .8

هاي جامع توسعه  سياسي، ويژگي ةپرداز آمريكايي علوم سياسي در مورد توسع لوسين پاي نظريه
 :دهد اي سه وجهي چنين ارائه مي سياسي را به عنوان پديده ةيافت
 .برابري و مشاركت سياسي .1
 .ظرفيت نظام سياسي براي ايجاد ثبات و آرامش در جامعه و اقتصاد .2
 .(Johari, 1993: 171-172) ها تمايز ساختارهاي اداري و تخصصي كردن كاركرد آن .3
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ها چنـين   شمارد كه برخي از آن هاي ديگري را نيز براي توسعه سياسي برمي هر چند پاي ويژگي
 است:

 .اقتصادي ةنياز توسع سي به مفهوم مقتضيات سياسي و پيشسيا ةتوسع .1
ــاري مــدون و جانشــين شــدن     ةتوســع .2 ــي تبعيــت جامعــه از الگــوي رفت ــه معن سياســي ب

 .هاي اكتسابي به جاي مالحظات انتسابي صالحيت
سياسي به مفهوم توسعه كارآيي نظـام ظرفيـت سـاختار اداري دولـت و حكومـت و       ةتوسع .3

 .ها برابر چالشظرفيت و تحمل نظام در 
 .ـ ملت پايدار و توانا در جهان نو سياسي به معني خلق يك دولت ةتوسع .4
 .سياسي يعني افزايش دموكراسي، آزادي، حاكميت مردم و نهادهاي آزاد ةتوسع .5
 .سياسي يعني بسيج عمومي و مشاركت مردم ةتوسع .6
 .سياسي يعني قدرت بسيج مردم ةتوسع .7
 .عدي تغيير اجتماعي استد باي از پديدة چن سياسي جنبه ةتوسع .8
 شود. المللي تلقي مي سياسي نوعي وابستگي ملي در امور بين ةتوسع .9

 

نظران ديگـري   اين موارد بخشي از نظرات پاي در ارتباط با معناي توسعه سياسي است. صاحب
نيز نظير لئونارد بيندر استاد علوم سياسي دانشگاه شيكاگو به عامل مذهب و مشروعيت طبيعي و 

 شمارد: خود را در اين باره در پنج محور برمي ةساالري توجه دارد و نظري شايسته
 .تغيير هويت، از هويت مذهبي به هويت نژادي و از هويت محلي به هويت اجتماعي .1
 .تغيير مشروعيت از مشروعيت ماوراي طبيعي به منابع ذاتي .2
ز مشاركت در خـانواده بـه   تغيير در مشاركت سياسي، از مشاركت نخبه به مشاركت توده و ا .3

 .مشاركت در گروه
 .تغيير در تقسيم مشاغل، از تقسيم براساس موقعيت و امتياز به تقسيم براساس شايستگي .4
(فرقاني،  كشور  ةتغيير درجه نفوذ اداري و قانوني درون ساختار اجتماعي و مناطق دور افتاد .5

 ).114ـ113: 1382
 

سياسـي   ةتغيير دو مفهـوم اساسـي و مهـم در توسـع     در مواردي كه اشاره شد، مشاركت مردم و
اما پيچيدگي و ابهام در تعريف توسعه سياسي باعث شده تـا در كشـورهاي    ،شناخته شده است

هـا بـراي    با اين حال قابليت و توانايي نظام در حال توسعه دستيابي به آن با مشكل مواجه گردد.
اي  تواند نشـانه  رآوردن تقاضاهاي جديد ميها و ب آميز به آن حل مشكالت و پاسخگويي موفقيت

 براي توسعه سياسي در جوامع تلقي شود.
داري  يافته يا در حال توسـعه، نظـام اقتصـاد بـازار سـرمايه      در هر دو گروه كشورهاي توسعه

داري دولتـي مبنـي بـر     هاي ليبراليسم سياسي و اقتصادي و نظام اقتصادي سـرمايه  مبني بر ارزش
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هايي كه به ماهيت  ساالر، با تفاوت ارگرايي و سياست غيردموكراتيك و دولتاشكال مختلف اقتد
شود، از تحقق توسـعه پايـدار و انسـاني و برقـراري صـلح و عـدالت در درون        ها مربوط مي آن

 المللي ناتوان هستند. روابط بين
 

 فرهنگ سياسي
قرار گيرد و به دليـل   سياسي ةتواند به عنوان بخشي از زيرمجموعه توسع فرهنگ سياسي نيز مي

شود كه به نظام سياسـي معنـا    اي از باورها، نگرش و عناصري مي گرفتن صفت سياسي مجموعه
 گردد. بخشد و منجر به ظهور رفتارهاي سياسي خاصي مي مي

بار در تعريف فرهنگ سياسي گفت: فرهنگ  م سياسي، اولينشناس و عال گابريل الموند جامعه
هاي فردي نسبت به سياست در ميان اعضـا يـا    گيري مواضع و سمتسياسي الگوي رفتارها، 

 . طرفيان) (بي مردم يك نظام است
 

رو فرهنگ سياسي نشانگر ميزان آگاهي و آشنايي مـردم يـك جامعـه بـا مسـائل سياسـي        از اين
كشورشان است كه هر قدر آشنايي بيشتر باشد، مشاركت مردم در امور سياسي و نيز در پـي آن  

 تر و سودمندتر خواهد بود. تر، دقيق نانهيب ها واقع ياسي آنرفتار س
 شود. در ايران فرهنگ سياسي شيعه از منابع عمده فرهنگ سياسي تلقي مي

فرهنگ سياسي شيعه نوع نگرش و طرز برخورد شيعه اماميه در عصر غيبت بـا سياسـت و   
هاي شـيعه، در مـتن    قدرت سياسي است كه متأثر از مبادي نظري و عقايد و باورها و سنت

سياسي آنـان   كننده الگوهاي كنش و رفتار تاريخ و حيات جمعي شيعيان شكل گرفته و تعيين
 . (صديقي) هاست در پذيرش يا نفي حكومت

 

 توسعه اقتصادي
هـايي در ارتبـاط بـا سياسـت يـك كشـور را در        سياسـي تغييـر در پديـده    ةگونه كه توسع همان
توليـد   .شود هايي اقتصادي يك كشور را شامل مي تغيير در پديده توسعه اقتصادي نيز ،گيرد برمي

 آن است.  ةهاي مختلف صنعتي، كشاورزي و خدماتي از جمل كاال در بخش ةو عرض
تاريخي آن ارتباط مستقيمي بـا اقتصـاد دارد.    ةـ اجتماعي يك كشور و پيشين ساخت سياسي

آمـادگي   ،رو از ايـن  .ر جامعه پذيرفته شـود شود بايد د حال اين توسعه كه تغيير از آن مفهوم مي
هاي جديـد در سـطح اقتصـادي يكـي از عوامـل مهـم در توسـعه محسـوب          براي پذيرش ايده

 گردد. مي
نظريه مزيت نسبي در واقع نشان داد كه آنچـه در سـطح بازارهـاي    «ديويد ريكاردو با طرح 

كنـد.   هاني نيـز صـدق مـي   المللي و ج شود در سطح بين محلي و ملي موجب رونق اقتصادي مي
 .P)1386نژاد،  (غني» دالبته به شرط آنكه بازارها در شرايط رقابت آزاد قرار داشته باشن
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به هر شكل، رشد و پيشرفت در سطح اقتصادي به عوامل گوناگوني بستگي دارد برخـي بـر   
كشـورها   شود بلكه اين خود توسعه از خارج بر كشورها تحميل نمي فقداناين باروند توسعه يا 

مانـدگي را انتخـاب    شان توسعه يا عقب هستند كه براساس فرهنگ، اعتقادات و شرايط اجتماعي
 كنند.   مي

اقتصادي در يك جامعه منوط به رفتار دولت است. بـه ويـژه در    ةها و توسع اساساً پيشرفت
زي پـا  كشـاور  ةخورد. در تاريخ ايران، جامع كشورهايي كه رقابت اقتصادي چندان به چشم نمي

گرفت و رو به رشد بود تا حدي كه به گونة خودمختار و با مالكيت مشاع توسط نظام شـورايي  
شد اما مورد تعرض اقوام چادرنشين و برخي همسايگان قرارگرفت و نتوانست از خود  اداره مي
 گري دولت متمركز و سلطة پادشاهي پديدار شد. در نتيجه از درون آن نظامي ،دفاع كند

هاي خارجي به دولت استبدادي اين امكان را داد تا كاركردهـاي   ناشي از توالي هجومناامني 
متضاد دوگانه نظام استبدادي و متمركز را بازتوليد كند، در عوض دولت عالوه بر تـأمين امنيـت   

عمران كشور را نيز بر عهده گرفت و متأسفانه با تمركز تمامي قدرت  ةو دفاع از سرزمين، وظيف
هاي دولت، مردم آموختند كه پيوسته يك چشم به آسمان بـه اميـد    مالكيت در دست و ثروت و

 دولـت را تغييـر داد امـا     باران و يك چشم به دولت داشته باشند. ورود به دوران مدرن ماهيـت
اي شد كه اجازه دهد نهادهاي مدرن مستقر و تثبيت شوند. هنگـامي كـه تمركـز     شرايط به گونه

دي در دست دولت باشد خود عاملي مؤثر جهت جلوگيري از پيشرفت و قدرت سياسي و اقتصا
محصولي متكي به نفت قدرت دولت را بر كنتـرل اقتصـاد    شود و در ايران اقتصاد تك توسعه مي

 افزايش داده است.
 

 توسعه فرهنگي و توسعه اجتماعي
شناسان بـر ايـن    عهدانند و بسياري از جام هاي ديگر مي توسعه فرهنگي را مدخلي بر همة توسعه

خوبي صورت گيرد ساير ابعاد توسعه نيز مجالي براي بـروز   باورند كه چنانچه توسعه فرهنگي به
 رود. در نتيجه جامعه به سوي رشد و كمال مي ،كنند و ظهور پيدا مي

هاي فرهنگي كه توسـط يونسـكو در سـال     المللي سياست براي نخستين بار در كنفرانس بين
مطرح شد. توسعه در ايـن مبحـث بـه     فرهنگي ةونيز برگزار شد، مفهوم توسعميالدي در  1970

هـاي   نگـرش  ،رو شـود. از ايـن   تلقي مـي  ”توسعه انساني“ي و كيفي در قالب معناي گسترش كم
 ي و كيفي توسعه پديد آمد.هاي كم الگوگوناگوني دراين باره به 

هاي زنـدگي و   پاية تمدن، شيوه فرهنگ و بر ةآنچه كه در توسعه فرهنگي مدنظر است دربار
ــ شـنيداري،    هـاي ديـداري   هاي كالسيك فرهنگي به علم، رسانه هاست. در سياست رفتار انسان

 شود.   هاي سنتي توجه مي زيست، ضد فرهنگ و فرهنگ محيط
ـ شنيداري  هاي ديداري رسانه ةدر علم دستاوردهاي انقالب صنعتي محسوس است، در زمين

زدگـي فرهنگـي    ها و مصرف ا در مصرف فرهنگي قابل توجه است. اين رسانهه جايگاه باالي آن
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شـود كـه بايـد بـر ايـن نكتـه توجـه كـرد. در          هاي فرهنگـي فـردي مـي    سبب تخريب خالقيت
انسان و طبيعت مدنظر است محل زندگي انسان در شهر يا روستا و امكانات  ةزيست رابط محيط

مسـتقيم شـرايط زنـدگي و     ةد گفت كـه نتيجـ  اجتماعي در شهرها، در خصوص ضدفرهنگ باي
تجديـد حيـات    ةهاسـت. دربـار   اقتصـادي بـر سـاير سـرزمين     ةيافتـ  فرهنگ كشـورهاي توسـعه  

شـود. بـراي توسـعه     هاي سنتي نيز زيرسؤال بردن سيستم فرهنگي غالب محسـوس مـي   فرهنگ
 ند از:ا كنند كه عبارت هاي متعددي را مطرح مي فرهنگي شاخص

 اعيحقوق فردي و اجتم .1
 امنيت شخصي، آزادي بيان .2
 تساوي در برابر قانون .3
 حق تعيين سرنوشت .4
 هاي اقتصادي و رفاه اجتماعي   شاخص .5
 

چرا كه در يك تعريف كلـي   ،تواند زيانبار باشد در اين ميان ناديده گرفتن برخي ابعاد انساني مي
ا و از فرهنگ دسـتاوردهاي فكـري و زيباشناسـي يـك ملـت كـه شـامل هنرهـا، سـاير نمودهـ          

 شود.   هاي جامعه مطرح مي هاي فكري جمعي انسان است در قالب تمدن، رسوم و سنت آفرينش
در گزارش كميسيون جهاني فرهنگ و توسعه با عنوان تنوع خالق ما، فرهنگ را در مفهومي 

نگـرش قـرآن بـر توسـعه      اين نگـرش،  در برابر كند. وسيع دستاوردهاي فكري انسان قلمداد مي
 ست. فرهنگي مطرح ا

رسد كه قرآن به عنوان رسالتي كه برعهده پيامبران گذاشته شده، به مقولـه توسـعه    به نظر مي
فرهنگي اهتمام ويژه داشته است، حركت فرهنگي پيامبر در راستاي روشـنگري و ايجـاد تمـدن    

 ةجانبـه يعنـي توسـع    همه ةبايست به توسع سازي مي هاي قرآني به دنبال امت فرهنگي بود. آموزه
 ت (مهدي).انساني دربرگيرنده توسعه فرهنگي اس ةداشت. توسع ساني توجه ميان

 توان بدين شرح مطرح كرد: هاي قرآني توسعه فرهنگي را مي رو شاخص از اين
 تماميت نفس يا امنيت شخصي .1
 حكومت قانون .2
 مشاركت سياسي .3
 آزادي بيان .4
 تساوي در برابر قانون .5
 آموزش .6
 پژوهش .7
 انتشار كتب و مقاالت .8
 هنر .9
 ).همانت (رف توليدات و محصوالمص .10
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چراكـه امنيـت، قـانون،     ،ها در ارتباط با مسائل اجتماعي نيز صـادق اسـت   تمام اين شاخص
ـ    آزادي بيان و ساير مؤلفه اجتمـاعي از   ةشـود. توسـع   كـار گرفتـه مـي    هها در اجتمـاع مطـرح و ب

تي بـه صـنعتي و يـا    سن ةهاي متفاوت معاني گوناگوني را داراست از جمله گذر از جامع ديدگاه
اجتمـاعي را بـه    ةمدرن از طريق تقسيم كار كه در نظر دوركيم مطرح بود. ديگرانـي نيـز توسـع   

اجتماعي، هويت انساني، عقالنيت ارتباطي، اعتماد، انسان بودن و مـواردي از ايـن    ةمعني سرماي
 بوده است.هاي هويت و اعتماد اجتماعي بيشتر مدنظر  دست مطرح كردند. در ايران با شاخص

به معني مبارزه با فقر مطرح شد. مسئوليت اصـلي   ”توسعه اجتماعي“ميالدي  1955در سال 
المللـي   جامعـه بـين   ةهاي ملي قرار گرفت و نظارت بر آن نيـز برعهـد   دولت ةاين مبارزه برعهد

هاي خـارجي كشـورهاي فقيـر،     بدهي گذاشته شد. در بيانية ژنو رعايت حقوق بشر، بخشودگيِ
هاي اجتماعي و نقش بانك جهاني مـورد تأكيـد قـرار     گذاري در بخش خارجي، سرمايه تجارت
 هاي توسعه براي اين بخش عبارت بودند از:  شاخص گرفت.

دسترسي به خدمات آموزشي، درصد جمعيت باسواد، طول عمر، ميزان مرگ و مير نوزادان، 
سكن مناسب، برابـري زن و  ها، م سوءتغذيه و تغذيه مناسب، سطح بهداشت و كنترل بيماري

انساني و آن هم در عمل به معني مقابله با فقـر و   ةمرد و... بهترين موضوع از اين نظر توسع
 د (عبداللهي).هاي اجتماعي تأمين شو گذاري نابرابري است كه بايد با سياست

 

اجتماعي حيات اجتماعي را به چهـار حـوزه سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و اجتمـاعي        ةتوسع
 كند. قسيم ميت

بسيار متعـدد،   ”ماهاي“اي مشتمل بر  دهد كه ايران از نظر اجتماع جامعه ها نشان مي بررسي
متنوع و بعضاً متناقض است. بدين معني كه اجتماعات سازماني و رسمي يا تعلقات سازماني 

هـا، احـزاب سياسـي، شـوراهاي اجتمـاعي و       ايران بسـيار ضـعيف اسـت؛ انجمـن     ةدر جامع
هاي صنفي نيز به تبع آن بسيار ضعيف هستند لذا بين دو بخش رسمي و غيررسـمي   اتحاديه

ـ    حيات اجتماعي مردم ايران خأل سـاماني يـا آنـومي     هبزرگي وجود دارد كه منبـع اصـلي ناب
 .)همان( اجتماعي است

هـاي فقيـر و محـروم،     ينـد توانمندسـازي گـروه   ااجتماعي فر ةدر سند موجود در يونسكو توسع
هـاي موجـود بـراي فقـر      سازي و در اختيار گذاشـتن ظرفيـت   مكانات بالفعل و ظرفيتافزايش ا

 عنوان شده است.
سـازي را در جهـان    يكسـان  ةاجتماعي با بررسي آثار جهاني شدن، مسئل ةهاي توسع خواسته

هـاي ملـي، محلـي و آثـار مـادي و معنـوي        سـازي، فرهنـگ   ينـد يكسـان  اكند، فر مطرح مي
دهد، بنابراين جوامع مجبور به پـذيرش و   معرض خطر نابودي قرار ميها را در  فرهنگ خرده

شـهري بسـيار    ةنيز گرايش بر چند فرهنگي خواهنـد شـد... بـروز ايـن تحـوالت در عرصـ      
اجتماعي شديداً در پي مبارزه  ةكننده است و منجر به جدايي گزيني خواهد شد.... توسع نگران

نيز خطر وقوع فاشيسم را مطرح كرده است كـه  سازي است، مسئله بيگانه ستيزي  با منزوي
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توان از مداراي اجتماعي و باال بردن وفاق به وسيله تساهل به عنوان يكي از اهداف توسعه  مي
 . (پيران) اجتماعي ياد كرد

 

اند و  آنچه مسلم است توسعه در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي يا فرهنگي به يكديگر وابسته
توان توسعه سياسي داشـت   شود. نمي ها مستلزم تغيير در ديگري مي كي از آنهرگونه تغيير در ي

رو توسـعه   بدون آنكه توسعه اقتصادي، فرهنگي يا اجتماعي را مدنظر قرار داد و برعكس. از اين
اي به معناي واقعـي   آهنگ با هم پيش رود تا جامعه بايد در تمام ابعاد يكدست و يكپارچه و هم

 .توسعه يافته داشت
 

 هاي انتخاباتي گفتمان
ويـژه   اي چندوجهي و چندمعنايي است. كاربردهاي جديد اين مفهوم را بـه  مفهوم گفتمان پديده

 شود:   بايد دانست كه چنين تعريفي ارائه مي 1990و  1980هاي  در دهه
ها در خصـوص   ترين آن اي است كه يكي از مهم گفتمان داراي اهداف و كاربردهاي چندگانه

علم، رسالت ايدئولوژي، نقش سوژه، كاركرد زبان و نظـايرآن صـورت گرفتـه اسـت،      جايگاه
فلسـفه، ايــدئولوژي،   ةاز عرصــ ”خـود “عبـارت از فاصــله انـداختن يــا دور سـاختن مفهــوم    

به آن، به عبارت بهتر جايگاه  ”خود“گرايي علمي، و بازگرداندن جايگاه و شأن مفهوم  تخصص
(مـك   گردد گذارد، و استقالل عمل بيشتري براي آن قائل مي را باز و آزاد مي ”خود“و شأن 
  .)16: 1380دانل، 

 

ارتبـاط نزديكـي بـا تعـابير و      ”هـاي گفتمـاني   كاربسـت “يعنـي   فوكو از طرفي اصطالح ابداعي
 هـا و راهبردهـا دارد.   مندي بندي گفتماني، اشياء، روابط، قاعده اصطالحات ديگري چون صورت

معين (طبـق   ةتوان در يك دور تفاوت ميان آنچه مي«نهاده است گفتمان را او كه پا در اين وادي 
(عضـدانلو،   شـود  قواعد دستوري و منطقي) به صورت درست گفت و آنچه در واقع گفتـه مـي  

 داند. مي )51: 1380
تـوان   كه همة امكانات آن را نمـي  با اين تعريف وي ظرفيت نظام زباني را مدنظر دارد نظامي

گفتمان همان چيزي اسـت كـه ميـان ايـن دو حـوزه، يعنـي قيدوبنـدهاي زبـان و          كار گرفت. به
ميـدان عمـل گفتمـان، در يـك     « فوكودهد. به گفته  امكانات ارتباطي نهفته در نظام زبان، رخ مي

دهندة كردارهاي خاصي است كه نه متعلق بـه   لحظه معين، همانا قانون اين تفاوت است و نشان
: همـان » (زبان وجود دارد و نه متعلق به برداشت صوري از آن است است كه در ساختمان نظمي

52(.  
دارد كـه   توجه خود را به ايـن نكتـه معطـوف مـي     فوكوبا تكيه بر اينكه گفتمان تفكر است، 

 كنندة اجتماع بوده و خواهد بود. تفكر هميشه بخشي از شرايط تاريخي است كه تعريف



 

141 

ن 
تما

گف
نا

ي 
الم

 اس
ب

قال
ان

فتم
و گ

 
در

ي 
ابات

تخ
ي ان

ها
... 

تفكـرات   بـا  هاي انتخاباتي در ايران پرداخت. به گفتمانتوان  با چنين تعاريفي از گفتمان مي
 هايي همچون رفاه، آزادي و عدالت بوديم. مطرح شده شاهد ظهورگفتمان

دوره  دهانتخابات جايگاه خاصي يافـت. تـاكنون    1357در ايران پس از انقالب اسالمي سال 
 اند. دست آورده را بهجمهوري برگزار شده است و شش نفر رياست قوه مجريه  انتخابات رياست

 گذشت با فـراز و  آنچه كه از نخستين انتخابات رياست جمهوري تا پنجمين دوره در كشور
فرهنـگ و اجتمـاع    اما آنچه در اين مـدت بـر سياسـت، اقتصـاد،     هاي بسياري همراه بود. نشيب

ان پـس از مـدتي از درون گفتمـ    حاكم بود، گفتمان انقالب اسالمي به معناي عـام كلمـه اسـت.   
اي جامع و كامل و با توجه بـه   هرچند به گونه هاي ديگري نيز ظاهر شد. انقالب اسالمي گفتمان

تـوان نـام توسـعه     اجتماعي شده است نمي ـ  توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي تعاريفي كه از
هاي برآمده از انقالب اسالمي نهاد امـا برخـي معيارهـا و     اقتصادي يا سياسي را بر روي گفتمان

 ها ديد.  توان در اين گفتمان هاي آن را مي لفهؤم
ي از كشور و مشكالتي كه بـه  يها پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، ويراني بخش

انـدركاران و دولتمـردان بـه تـرميم      هاي اقتصادي پديد آمد، باعث شـد تـا دسـت    واسطه تحريم
كارهاي خود قـرار دهنـد. در ايـن قالـب     اقتصادي را سرمشقي براي  ةها بپردازند و توسع خرابي

طور كلي خطوط فكري صاحبان  به توان به گفتمان رفاه ياد كرد. گفتماني پديدار شد كه از آن مي
 توان چنين ترسيم كرد: اين گفتمان را مي

 .اعمال سياستي براي نزديك شدن به غرب .1
خـارجي بـراي    ةيهاي خارجي و ورود سرما تالش براي ايجاد فضاي الزم در جذب سرمايه .2

 .هاي مختلف اقتصادي گذاري در بخش سرمايه
هاي متعدد اقتصادي و تشـويق بـه    گذاري در بخش داري صنعتي و سرمايه حمايت از سرمايه .3

 .هاي اقتصادي جديد گذاري در جهت تقويت پايه سرمايه
هـاي   تغيير فضاي فرهنگي جامعـه در قالـب حجـاب زنـان، مسـئله ورزش زنـان، مصـاحبه        .4

فضاي مطبوعاتي و به دنبال آن بازشـدن فضـايي     اتي با زنان خبرنگار، بازكردن نسبيمطبوع
 براي انتقاد دولت هر چند در حدي بسيار اندك.

براي پيشبرد  ،چه داخلي و چه از خارج ،ورود اين تفكر كه تخصص و توجه به متخصصان .5
راي اسـتقالل اقتصـادي   انقالب به توليد بيشتر ب ةاهداف اقتصادي امري الزم است. شعار ده

 تغييركرد.
 

 ةاقتصادي، گفتمان ديگري مطرح شد كه تفكـر خـود را بـر پايـ     ةپس از توجه به توليد و توسع
سياسـي بـا    ةرا بپذيريم كه توسع هانتينگتونهاي  اگر گفته توجه به آزادي بيان و انديشه بنا نهاد.

 ي صـاحبان ايـن گفتمـان را   خطـوط فكـر   اقتصـادي اسـت،   ةكيد بر دموكراسي مقدم بر توسعأت
 گونه ترسيم كرد: توان بدين مي
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 .طور كامل گرايي و رعايت قانون اساسي به دفاع از قانون .1
 .نگاه به انسان و انديشه انساني، آزادي قلم و انديشه، آزادي بيان .2
احترام به خواست مردم، نظارت مردم بر حاكميت، حق تعيين سرنوشت توسط خود مردم و  .3

 .ساالرانه و در نهايت يك جامعه مدني ام مردمبرپايي يك نظ
 .نقد و نقدپذيربودن، تحمل يكديگر را داشتن .4
 .شخصي  هاي گذاري صحيح از اسالم و احكام اسالمي خارج از تفسيرها و ارزش ةاستفاد .5
 .ها وگوي تمدن بحث گفت .6
 .هاي آن حمايت از هنر در تمام حوزه .7
 معه.هاي جوانان و زنان در جا حمايت از خواسته .8
 

هاي ديني  كيدش بر آموزهأاما گفتمان ديگر با محور عدالت و مهرورزي مطرح شد.گفتماني كه ت
 توان چنين ترسيم كرد: بود. خطوط فكري اين گفتمان را مي

 .هاي زندگي معرفي اسالم به عنوان بهترين راهكار در تمام حوزه .1
 .تشكيل حكومت و دولت اسالمي .2
 .ساالري ديني برپايي مردم .3
 .قراري عدالت، مهرورزي، عشق، عاطفه، همدلي و محبتبر .4
 .هاي مديريتي توجه به خواست جوانان و استفاده از آنان در سمت .5
 .هاي همه ملت مشاهده شود اي كه آثارش در سفره گونه برقراري توسعه اقتصادي به .6
 اي خاص ميان مردم. يكدست بودن جامعه و نبود طبقه .7
 

ها تفـوق   بازسازي باعث شد كه توسعه اقتصادي بر ساير ديدگاهپس پايان جنگ تحميلي و آغاز 
تـوان   هـاي گفتمـان رفـاه را مـي     لفـه ؤرو گفتمان رفاه براي هشت سال مطرح شـد. م  يابد. از اين

 گونه مشخص كرد:  بدين
سازي، تعـديل، توجـه بـه صـنعت، كشـاورزي،       گذاري، خصوصي سرمايه و سرمايه .گفتمان رفاه

 هاي خصوصي و توجه به الگوهاي بانك جهاني. بانك شيالت و مشتقات آن،
گيرند و مشكالت اقتصادي خود  اگر اين گفته را بپذيريم كه مردم زماني كه در رفاه قرار مي

توان متوجـه شـد    روند، مي مين نيازهاي معنوي خود ميأبينند به دنبال آزادي و ت را كمتر مي
. در اينجا از اين توسعه به گفتمـان آزادي  رسد كه پس از اقتصاد نوبت به توسعه سياسي مي

   .شود نام برده مي
ها و حـق تعيـين سرنوشـت، نظـام      ـ قانون اساسي، مردم و نظارت آن گرايي قانون .گفتمان آزادي

ــ اسـالمي، نقـد و     سـاالري، انديشـه انسـان، آزادي قلـم و آزادي بيـان، هويـت ملـي        مردم
  ن و برپايي جامعه مدني.هاي جوانا نقدپذيري، حقوق زنان و خواسته
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فرهنگي و اجتماعي نيز بحثي است كه در ميان جوامع مطرح اسـت. بهبـود    ةتوجه به توسع
انساني از جملـه مـواردي اسـت كـه در قالـب گفتمـان خـود را نشـان          ةهاي توسع شاخص

 گفتمان عـدالت نـامي   ،دهد، در ايران با تاثيرپذيري از اسالم و احكام اسالمي. از اين رو مي
   .مناسب براي اين گفتمان است

دولـت و   مبارزه با تهـاجم فرهنگـي در تمـام سـطوح، اسـالم و احكـام اسـالم،        .گفتمان عدالت
ــك    ــان، بان ــه، همــدلي، جوان ــرورزي، عشــق، عاطف ــت اســالمي، عــدالت، مه ــاي  حكوم ه

 الحسنه، صدور انقالب و انرژي ملل مسلمان. قرض
 

 ها   نقش رسانه
دهند. نقشي كه وسايل ارتباط جمعـي در تـرويج    ها شكل مي ا رسانهبخشي از بافت هر جامعه ر

هاي گذشـته در   اي طي سال يك گفتمان دارند غيرقابل انكار است. اما اينكه سياستگذاري رسانه
هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي هماهنگي داشته قابل  ايران با سياستگذاري در عرصه

 تأمل است.
از انقالب دستخوش تحول عظيمـي شـد. همچنـين در دوران جنـگ،      اي پس گفتمان رسانه

هـاي غالـب سـعي در     دوران سازندگي، دوران اصالحات و دوران عدالت و مهـرورزي گفتمـان  
 اي و گفتمان مورد نظرشان را داشتند.  هاي رسانه هماهنگي سياستگذاري

گرفت، در  در بر مي اي را تدوين سياستگذاري فرهنگي، كه سياستگذاري مطبوعاتي و رسانه
شد كه پس از انحـالل، وظـايف    هاي بعد از انقالب ابتدا در ستاد انقالب فرهنگي انجام مي سال

عنـوان   بـا  اي  جـزوه  1371آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي محول شد. ايـن شـورا در سـال    
كشـور  هاي فرهنگي  را كه شامل سياست» اصول سياستگذاري فرهنگي جمهوري اسالمي ايران«

ها توجـه شـده تـا     بود، ارائه كرد. در اين مجموعه با نگاهي دولتي به فعاليت مطبوعات و رسانه
 شدت وابسته به دولت بود.   آنجا كه فعاليت بخش خصوصي و غيردولتي نيز در اين حوزه به

بايد متناسب با  اين در حالي است كه روح حاكم بر قانون برنامه هاي دوم و سوم كه قاعدتاً
شد، حتـي در بخـش فرهنـگ، هنـر و ارتباطـات جمعـي        هاي مذكور تدوين مي ياستگذاريس

گري به نظارت است. قوانين مذكور با نگرش مثبت بـه دولـت حـداقلي و     گردش از تصدي
گري دولت تصويب شدند و به اجرا در آمدند. به عبارت ديگر با پايان جنگ و  كاهش تصدي

هـاي دولـت حـداقلي در     تور كار قرار گرفتن برنامـه شروع دوره سازندگي و همچنين در دس
هـاي   هاي كالن كشور بـه ويـژه بـين بخـش     هايي در سياستگذاري عرصه اقتصاد، ناهماهنگي

 )68: 1383ها پديد آمد. (بهرامپور،  اقتصادي، فني و صنعتي و ساير بخش
 

سازي  ود و به خصوصياقتصادي بنا نهاده ب ةگفتمان رفاه يا سازندگي مبناي كار خود را بر توسع
 هاي فرهنگي از اين قاعده مستثني شد. توجهي خاص داشت اما بخش
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هاي اقتصادي و فني و صنعتي مداخالت حداقلي را در دسـتور   دولت از يك طرف در عرصه
هاي فرهنگي،  كار داشت و بخش خصوصي را در اين حوزه فعال كرد و از طرف ديگر عرصه

داشته و تداوم سياست مداخالت حداكثري و گسـترده را در   اجتماعي و سياسي را بسته نگه
شـد،   نزديـك مـي   1376اين ناهماهنگي و تعارض بعدتر، هرچه زمان به سـال   پيش گرفت.

 ).68: آشكارتر شد (همان
 

هايي كه طي مبارزات انتخاباتي صورت گرفـت گفتمـان هـر يـك از افـراد در قبـال        در مصاحبه
د و اينكـه  كنـ  ميمطبوعات اشاره  يارانهرفسنجاني به  هاشمي ها مشخص شد. مطبوعات و رسانه

 وي معتقد اسـت كـه ايـن عمـل بـه خـاطر       .اما به صورت حساب شده ،همچنان بايد ادامه يابد
(دوشـنبه   اطالعـات هـا در روزنامـه    . هاشمي در خصوص رسانهارزش قلم، فكر و انديشه است

بـه بخـش سـينما و نقـش      يارانـه امون اعطـاي  پير سينمانامه  ) به خبرنگار هفته1372سوم خرداد
 گويد: سينماگران در توليدات فرهنگي براي  مقابله با ماهواره مي

اختصاصي به سينما را به طور كامل قطع كنيم، بلكـه بايـد    ]يارانه[ سوبسيد ما بنا نداريم كه
در ايجـاد  سينما از اين طريق مورد حمايت قرار گيرد. به نظر من، فيلمسـازان و سـينماگران   

توانند كمك مؤثري بكنند. در مسير  هاي مهم در توليدات فرهنگي مورد نياز مردم مي جاذبه
هاي مناسب سينمايي مورد حمايت ماست. ما بايـد از   مبارزه با تهاجم فرهنگي نيز توليد فيلم

هاي هنري و ارائه آثار مطلوب هنري البته با رعايت مسائل  خشكي محيط براي  پرورش ذوق
 هاي مبارزه با تهاجم فرهنگي است. رعي بكاهيم، چون توليدات هنري، يكي از بهترين راهش

 

 به مطبوعات، گفت:  يارانهدر پاسخ سؤال يكي از خبرنگاران پيرامون اعطاي همچنين 
حساب نشده به مطبوعـات مخـالف    ]يارانة[ام كه با اعطاي سوبسيد  من قبالً نيز اعالم كرده

اي جا بـاز   خاطر آن است كه ارزش قلم، فكر و انديشه در جامعه به گونههستم و اين هم به 
كند كه مردم، مطبوعات خوب، قوي و پرمايه را كه امكان رقابت دارند انتخاب كنند. البتـه  

معقول به مطبوعات تعلق نگيرد. به  ]يارانة[طرح اين مسئله به اين معني نيست كه سوبسيد 
 ]يارانـة [توانند روي پاي خود بايستند و سوبسـيد   ين زودي نميهاي ما به ا نظر من، روزنامه

هاي دولت برخوردار خواهند بود، ولي نيروهـاي انسـاني    شود و هنوز از كمك ها قطع نمي آن
هايشان بكوشند. ي تالششاغل در مطبوعات بايد در جهت ارتقاي كيفي و كم 

 

 گويد: مي )1372خرداد دهم (در  اطالعاتاي با روزنامه  او همچنين در مصاحبه
ها را تغذيه كرديم. مطبوعات با عادي شدن وضع كاغذ و چوب رونق و رواج خـوبي   كتابخانه

دارند و براي  فيلم و سينما و كارهاي هنري و توسعه فضاي زيربنايي و پوشش صداوسيما و 
كـه  هـاي بسـيار بزرگـي برداشـتيم      توريسم و ورزش، كارهاي فرهنگي و آموزشي واقعاً قدم

 شرايط آن با گذشته اصالً قابل مقايسه نيست.
 

 در جمع خبرنگاران گفت:  1375هاشمي در جشنواره مطبوعات سال 
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اي آگاه كردن و باال بردن  هاي مطبوعاتي در كشور و هر جامعه ترين هدف از اين برنامه مهم
ن مـردم  هاي مردم در جهت مثبت و تعالي زندگي است. هر چقدر در آگاه كرد سطح آگاهي

 ايد. موفق شويد، به هدفتان نزديك شده
 

ها افزايش يافـت و فضـاي    مطبوعات و نشريات نيز عناوين آن ةدر زمين 76تا  68هاي  طي سال
بعضـي بـراين باورنـد كـه دوران     رو،  از ايـن  نسبتاً بازي را در عرصه مطبوعـات شـاهد بـوديم.   

 طلبانه خواند. ل حركت اصالحتوان در واقع مرحله او جمهوري رفسنجاني را مي رياست
دانـد و توجـه بـه آن را بـه      سيدمحمد خاتمي مطبوعات را چشم و گوش و زبان مردم مـي 

او كه واضع گفتمـان آزادي اسـت بـه     شمارد. عنوان يك نهاد براي تقويت جامعه مدني الزم مي
زارت و و كيهـان مطبوعات توجهي ويژه داشت شايد علت اين تمايل از حضورش در روزنامـه  

 گيرد. ت ميئفرهنگ و ارشاد اسالمي نش
منتشـر شـد، خـاتمي     1376به مناسبت انتخابـات، كـه در فـروردين مـاه       سالمنامة  در ويژه

 كند: ها را چنين مطرح مي هاي خود در قبال مطبوعات و رسانه ديدگاه
هم نقد  مطبوعات بايد واقعاً گوش و چشم و زبان مردم باشند. هم واقعيات را منعكس كنند و

كنند. انعكاس واقعيات و نقد مسائل جامعه از جملـه نقـد عملكـرد دولـت از وظـايف مهـم       
اي ممكن  دهند. البته هر مطبوعه مطبوعات است كه به نمايندگي از مردم اين كار را انجام مي

توانند  تر باشد، مجموعة مطبوعات مي است، نمايندة گرايش خاصي باشد. ولي اگر فضا گسترده
ندة جامعه باشند. بنابراين بايد به جد كوشيد تا اين موقعيت و منزلت مطبوعات تثبيـت  نماي

 شود و به صورت عادت در آيد.
جمهور مسئول اجراي بخـش مهمـي از قـانون اساسـي از جملـه در مـورد حقـوق         رئيس

و شهروندان و استيفاي آن است و رهبري معظم نيز كه باالتر از همه، پاسدار اسالميت نظام 
جمهوري از جملـه در اداي وظيفـه نسـبت بـه تـأمين       قانونيت رفتارها هستند بر كار رياست

كنند، همچنان كه نهادهاي مدني مانند مطبوعات و احزاب به  حقوق قانوني مردم نظارت مي
ها و عملكردهاي حكومت، زمينه را براي  استفادة مردم از حقوق و  ويژه از طريق نقد سياست

كنند. نظام مورد نظر من ناظر به جامعة مطلـوبي   وع و قانوني خود فراهم ميهاي مشر آزادي
 است كه در آن انسان ديندار، متفكر، آزاد، مسئول و آگاه ببالد و پيشرفت كند.

    
 او مي گويد:  

سياست اين بود كه با تكيه بر نيروي فكري، معنوي و انساني خودي، سينماي ايـران هـويتي   
ـ فرهنگي ملت شريف ايران سازگار باشد.  ب و حال و هواي شخصيت تاريخيبيابد كه با انقال

به نظر من چنين تحولي رخ داده است. هر چند كه هويت هنر ما به طور عام و سينما به طور 
خاص هنوز به تقويت، نقد، حمايت، بسط و تعميق نياز دارد. ولي مهم اين اسـت كـه اسـاس    

ديران بزرگوار و هنرمندان ارجمند، چه پيشكسوتان بـا  تحول گذاشته شده است و با همت م
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اند، بنياد سينماي ايـران دگرگـون شـده     اي كه به صحنه آمده حسن نيت و چه نيروهاي تازه
 است.

 

 ظارت بر نشر آثار فرهنگي و فكري اصل پذيرفته شده است، ولي آنچه مهم است اينكه:ن
و تعريف شده براي آن وجود داشـته باشـد و    اين نظارت قانونمند باشد و ضوابطي روشن .اوالً

ابالغ شود، تا هم جامعه نسبت به سالمت فكري و اخالقي خود مطمئن شود و هم مؤلف و 
 ناشر تكليف خود را بدانند.

اي و فردي در ايـن امـر    ما به نهاد نظارتي نياز داريم و بايد شديداً از اعمال نظرهاي سليقه .ثانياً
 خودداري كنيم.

طور كه حفظ حقوق عمومي و امنيت فرهنگـي جامعـه الزم اسـت، حفـظ حقـوق و       همان .ثالثاً
حرمت و امنيت مؤلف و توليدكنندة فرهنگي و هنري و ناشر نيز مهـم اسـت. بنـابراين بايـد     
حتماً مرجع مشخص و موقري وجود داشته باشد كه بتواند ميان توليدكننده و ناشـر از يـك   

 ز سوي ديگر داوري كند.ها ا سو و ناظر و مجري سياست
 

خاتمي بر ايـن بـاور بـود  كـه بـا انقـالب        داند. ها مي ها و جناح او مطبوعات را همطراز گرايش
اسالمي زمينة خيلي خوبي براي اينكه مردم خود را باور و ابراز وجود كنند، بـه وجـود آمـده و    

صنف در بيايند هاي مختلف در يك جا جمع شوند، به صورت حزب و  بايد سعي شود، گرايش
و شناسنامة مشخصي بگيرند و از خودشان دفاع كنند. ايـن اسـت كـه ايـن اخـالق مشـاركت و       

ها و مطبوعـات   ها، جناح آيد و همة گرايش دخالت در سرنوشت به صورت طبيعت مردم در مي
 توانند در اين امر نقش داشته باشند. مي

در دستور كار قرار گرفت. هرچنـد  دولت حداقلي، به لحاظ نظري  1376بعد از دوم خرداد 
هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي دچار تغيير نشد، اما دولـت كـه    در اين دوره سياستگذاري

هايي بردارد كه در اين راه، به ويژه  هاي پنج ساله بود، سعي كرد به نوبه خودگام مجري برنامه
كاملي به دست نياورد هاي اوليه موفقيت  رغم پيشرفت سياست و فرهنگ، علي ةدر دو عرص

 ).68: همان(
 

هـا بيـان    نژاد ديدگاه مشخص و خاصي را در قبال مطبوعات و رسـانه  احمديدر انتخابات نهم 
 كند. نمي

هـاي   اي نانوشته و نامدون با سياسـتگذاري  هاي مطبوعاتي و رسانه در دورة اول سياستگذاري
اي اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي   ه فرهنگي و سياستگذاري نوشته يا نانوشته در ساير عرصه

هاي دولت حداكثري و مداخالت گسترده دولت  هماهنگي و سازگاري داشته و در همة حوزه
ساله دولت حداقلي بيش از  پنج ةدر تمام امور مدنظر بود. در دورة سازندگي و با شروع برنام

نگي از بين برود اقتصاد مد نظر بود. هرچند در دوره بعد سعي شد كه اين ناهماه ةهمه عرص
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گري و تقويت نظارت برآمد كه عمالً در بخش مطبوعـات و   و دولت درصدد كاهش تصدي
 ).69ـ68: همانهايي قابل توجه و اساسي پديد نيامد ( ها گشايش رسانه

 

هاي اول تا چهـارم توسـعة فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتصـادي       واقعيت اين است كه در برنامه
افـزاري،   هايي از ارتباطات سخت ها صورت نگرفت و بخش انهتوجه الزم به مطبوعات و رس

 مخابراتي و صدا وسيما مدنظر بود.
 

 سخن آخر
ايم هرچنـد   با گذشت سه دهه از انقالب اسالمي شاهد تغييراتي در گفتمان انقالب اسالمي بوده

 هاي مطرح شده از بستر همان گفتمان اوليه بيرون آمده است. كه تمام گفتمان
زنـدگي و   ةدهد باعـث شـده تـا نحـو     هايي كه در جهان اطراف رخ مي و دگرگوني تغييرات
هـاي گونـاگون و    ثير آن را در آميختگـي نظريـه  أها نيز دستخوش دگرگوني شود و ت تفكر انسان

 تـوان بـه آسـاني مشـاهده كـرد.      اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي مـي     باورهاي موجود فرهنگي،
مطـرح شـدن    كنـد.  هاي گذشته مطرح شد اين امر را ثابت مي هايي كه در ايران طي دهه گفتمان
 ها است. ثر از اين انديشهأهايي چون رفاه، آزادي و عدالت مت گفتمان

داننـد و توليـد را برابـر بـا      حاميان گفتمان رفاه كليد حل مشكالت را در افزايش توليـد مـي  
هدف انقالب عدالت اجتماعي و  ها معتقدند كه دو كنند. آن استقالل و رونق اقتصادي قلمداد مي

دوم انقـالب را توليـد بيشـتر بـراي اسـتقالل       ةرونق اقتصادي بوده است، از اين رو شـعار دهـ  
 خوانند. اقتصادي مي

نخست منابع جديدي از ثروت و قدرت خارج  ةاقتصادي در وهل ةبه نظر هانتينگتون، توسع
گيـري را از جانـب دولـت     صـميم آورد و واگذاري بخشـي از ت  از چارچوب دولت به وجود مي

هـاي   ويژگـي  .بـرد  اقتصادي سطوح آموزش را بـاال مـي   ةبعد توسع ةسازد. در مرحل ضروري مي
تـري دارد. در مرحلـة سـوم     ناسـب نزديـك  تيافته با فرهنـگ دموكراتيـك    فرهنگي افراد آموزش

دهد و بر  هش ميهاي اجتماعي تضادها را كا تر منابع بين گروه اقتصادي با توزيع گسترده ةتوسع
 ةاقتصادي به گسترش طبقـ  ةافزايد. سرانجام اينكه توسع امكان سازش و همبستگي اجتماعي مي

هـاي آزاد، كارمنـدان عمـومي و دولتـي، مـديران،       كه شامل بازرگانان، صـاحبان حرفـه   ،متوسط
اهش هاي اجتمـاعي كـ   انجامد. با گسترش طبقه متوسط نابرابري شود مي ساالران و جز آن مي فن
سـان اكثريـت مـؤثر     شود و بـدين  يابد و شكاف ميان تودة فقرا و اليگارشي ثروتمند كمتر مي مي

 آيد.  الزم براي دموكراسي فراهم مي
توانيم دليل ظهور گفتمان آزادي را متوجه شويم. در ايـن ميـان    اگر اين بحث را بپذيريم، مي

ع مهاجرت بـراي يـافتن كـار باعـث     افزايش جمعيت، تمركز در برخي از مناطق كشور و در واق
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هاي اقتصادي خود را نشان دهد و ظهور ديدگاهي با عنوان گفتمان عدالت  ساماني هشود تا ناب مي
 تواند در ميان مردم براي خود جايي پيدا كند. مي

هـدف، سـاختن   « كيد بر اسالم و احكام اسالمي بـر ايـن باورنـد كـه    أهواداران اين ديدگاه با ت
و پيشرفته اسالمي در اين سرزمين است... انقالب اسالمي اوج و قله اين تحركات جامعه نمونه 

بود. پس ما بايد اين كشور را به يك كشور مقتدر پيشرفته نمونه و اسالمي تبديل كنيم. در طول 
ها شـد و تقريبـاً    سال گذشته براي تحقق اين هدف زحمات بسياري كشيده و مجاهدت 28ـ27
ده در اين جهت بود اما هر كجا كه ما از اين هدف و آرمان فاصله گـرفتيم  كارهاي انجام ش ةهم

اي كـه در كشـور اجـرا شـد، يعنـي برنامـه توسـعه         بينـيم دو برنامـه   دچار مشكالت شديم... مي
هاي افراد بود و رويكـردش كنكـاش    اقتصادي و توسعه سياسي حاصل افكار، دانش و توانمندي

هاي اسالمي نبود. خب خدمات زيادي هم انجام شـد امـا    وشدر درون اسالم و حل مسائل با ر
گـر   كساني كه نظاره ةها را اجرا كردند و هم بار آورد. االن همان كساني كه آن برنامه همشكالتي ب

 ).84خرداد  4، همشهري(» رساند اين روند ما را به آن نقطه نمي ةبودند به اتفاق قبول دارند ادام
هـاي اقتصـادي اسـت، تمـام      گيـرد وعـده   تر مورد توجه قـرار مـي  آنچه كه در انتخابات بيش

كننـد و دليـل    نامزدهاي انتخاباتي رفع مشكالت اقتصادي و مسئله اشتغال جوانان را مطـرح مـي  
اصلي آن را بايد در جوان بودن جمعيت كشور دانست. معموالً بيش ازيك سوم واجدين شرايط 

دهد و قابل درك است كه چرا نامزدهـا بـه    يل ميشركت در انتخابات را گروه سني جوانان تشك
 ها و نيازهاي آنان توجه بيشتري دارند. خواسته

گيري يك گفتمـان مؤثرنـد. چـه از     هاست كه خود برشكل نكتة قابل توجه ديگر حضور رسانه
 ها را نبايد از نظر دور داشت. جنبه سياستگذاري و چه از جنبه رواج گفتمان نقش رسانه

ها و تفكرات موجود در جامعـه و آنچـه در خـارج از     ها از خالل انديشه گفتمانبدين ترتيب 
 مرزهاي يك كشور مي گذرد قابل مشاهده و بررسي است.  

  
 

 ها نوشت پي
 . 90إنّ اللّه يأمرُ بالعدلِ و االءحسان. سوره نحل آيه . 1

 .135ه يا أايهاالّذين آمنو اكُونوا قواّمين بالقسط. سوره نساء، آي. 2
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