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  2الهدا سعيدي بنت، *1محمد ساالر كسرايي

 
 )18/1/1395 ، تاريخ پذيرش:11/11/1393 (تاريخ دريافت:

  
  دهيچك

محور در دهـه   گرايي عدالت شدن گفتمان اصول رو با هدف تشريح فرآيند هژمونيك تحقيق پيش
از اين به امتيازات نظريه الكالو و موفه با توجه ) شكل گرفته است. 1384-1380سوم انقالب (

براي ايـن پـژوهش اسـتفاده    به عنوان چارچوب نظري كارآمد و استراتژي روشي تحقيق نظريه 
  :اند به شرح زير قابل ارائههاي رويكرد گفتماني تحقيق  يافته شده است.

هـاي   قـراري  هـا و بـي   تزلـزل در اثـر  هاي ايجادشـده   گرايي با استفاده از زمينه گفتمان اصول
در چـون   همافزاري  افزاي و نرم ها و امكانات سخت زمينهز گيري ا و با بهرهطلبي  گفتمان اصالح

اختيار داشتن ساز و كارها و ابزارهاي قدرت مانند قوه قضاييه و شوراي نگهبـان، توانسـت در   
انتخابات شوراي شهر، انتخابات دوره فرآيندي رقابتي از اوايل دهه هشتاد در سه مرحله دومين 

رانـي   هـاي الزم را بـراي حاشـيه    زمينـه  84جمهـوري سـال    مجلس هفتم و انتخابـات رياسـت  
بـر  ايـن گفتمـان بـا تاكيـد      آورند.هاي اصلي آن فراهم  طلبان و ساختارشكني برخي دال اصالح

ـ    راه تشكيل دولت اسـالمي از  مانند شعارها و مفاهيمي  ه مضـاميني  اقامـه عـدل و ارجـاع آن ب
هاي مردم كـه در قالـب كـاربرد زبـان      چون امكانات برابر براي همه و آوردن نفت سر سفره هم
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شد، بـه آفـرينش نظـام     ارائه ميو ...  زيستي فهم و عاميانه، داشتن لحني ساده، نمايش ساده همه
ها  نقصان هاي گذشته و اشاره به بر نقد دولت آن عالوهزد و با استفاده از معنايي جديدي دست 

محورانه به نيازهاي اقتصادي و رفاهي مردم، به  ها در تأمين و توجه عدالت هاي آن و ناكارآمدي
 داد.ها پرداخت و قابليت دسترسي و اعتبار خود در افكار عمـومي را افـزايش    ساختارشكني آن

ور عنـوان گفتمـان هژمـون در فضـاي سياسـي كشـ       چند سال بهبه اين ترتيب اين گفتمان براي 
 .شدحاكم 

 
  سازي، هژموني. گرايي، غيريت عدالت، اصول گفتمان،واژگان كليدي: 

 

  مقدمه -1
ـ پا ياجتمـاع  يهـا  گـروه  وخ هر جامعه ير از تاريناپذ كتفكي يبخش يگفتمان عهوجود مناز دار ي
دو دسـته  دسـت كـم   ، ياجتماعـات بشـر   اتياز ح يخيشه در هر دوره تاريهمن ياست؛ بنابرا

گرنـد  يدكيز بـا  يرقابـت و سـت   ير نـوع يـ از معارضـه درگ  يمخالف با درجات متفـاوت  گفتمان
و منطـق   يگـر يان خـود و د يـ شدن م ليل تفاوت قايدل به ها گفتماناين  ).197:1386 ان،ي(كچو
ت و يـ و تثب ياسيس يشناور آكنده در فضاها يها دالكنند تا با انحصار  يتالش م ينگارا هنادوگ

ـ رامـون ا يپ يمعنابخشـ   ،يصــريش را شـكل دهنـد (ق  يخـو  يگفتمـان  بنــدي صـورت  هـا  دالن ي
كه چندان دهد  نمايش مي يگفتمان يها رقابتها خود را در  ن تالشي). حاصل همه ا146:1385

ـ . در اشـود  ميگر مسلط يد يها گفتمانا يك گفتمان بر گفتمان يانجام نداشته و سر يدوام ران ي
ـ ا ب بـوده يرق ياسيس يها گفتمانان يز تاكنون شاهد رقابت ميپس از انقالب ن  يهـا  گفتمـان م؛ ي

ـ  يب در كشـور دانسـت كـه بـاز    يدو گفتمان رق توان ميرا  ييگرا اصولو  يطلب اصالح  انگردان
ـ انـد. در ا  كشور بوده ياسيس يها صحنه ياصل از  يكـ ي يجمهـور  اسـت يانتخابـات ر ان يـ ن مي
ـ بـه ا  .بوده استن دو گفتمان يان ايمنازعه و چالش م يبرا ها ن هماوردگاهيتر مهم ن معنـا كـه   ي

را  ييفضا ،يگفتمان يها م و عرصه تشكليانتخابات به عنوان آستانه ورود به حردوران پيش از 
ـ جد يمعـان آبسـتن  م ياز مفـاه  ياريكند كه در آن بس يم ميترس  ينـه بـرا  يشـوند و زم  يمـ  يدي

 ك،يـ (تاج شـود  مـي ن فـراهم  ينـو  يهـا  يع و اسـتراتژ يبـد  يها و درانداختن طرح يريگ شكل
كه  بود يدار دنباله ياز منازعات گفتمان يا ان دورهينهم پا يجمهور استيانتخابات ر). 55:1379
ـ افتـه بـود. ا  يگرا نمـود   طلب و اصول ب اصالحيان دو گفتمان رقيدور م يها از سال ن دوره از ي
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ـ بـود. در ا  يفـرد  منحصربه يها يژگيو يانتخابات به نوبه خود دارا بـه   يانتخابـات گفتمـان   ني
كه هر چند بـرخالف   يگفتمان ؛خواه مشهور شد عدالت ييگرا اصولد كه به گفتمان يقدرت رس
 يكار آن به گفتمان محافظه يها شهينوظهور و تازه متولد شده نبود و ر يبش گفتمانيگفتمان رق

 زيش متمـا يكه بر دال عدالت داشت با گفتمان سلف خـو  ياريبس تأكيدل يدل گشت، اما به يمباز
ر ين دال شـناور در كنـار سـا   يحول ا يو با معنابخش ياجتماع يروهايو توانست با جذب نشد 
  خود را شكل دهد. يت گفتمانيهو ها دال

، عـدالت همـواره بـه عنـوان     ياسالم يجمهور يريگ ، هر چند پس از شكليبه طور كل
 ياسـ يال در منازعات سن ديگاه اياما جا ،مطرح بوده است يگفتمان يها رقابتك دال در ي
ـ  هـر  داشته و در ييمختلف فراز و فرودها ياسيس يها ها و جناح گروه ان گفتمانيم  ك ازي

ـ اش از ا يمتناسب با روح عملكرد يبرداشت ها آن افتـه  ين نشـانه صـورت گرفتـه و نمـود     ي
اند  تالش نموده يكار آمده پس از انقالب اسالم يرو يها گفتمانك از ياست. در واقع هر 

ـ كـه از مز  معنـا كننـد   يا         گونه انحصار خود درآورده و آن را به ن دال را بهيتا ا  ياسـ يت سي
 يـي گرا اصـول گفتمـان   رياما در دهة اخ دان منازعه و قدرت برخوردار شوند.يدر م يباالتر

عنوان  ن دال بهره برده و با قرار دادن آن بهيخود از ا يبند در مفصل ها گفتمانر يش از سايب
عنـوان   خود را بـه  يجمهور استيان انتخابات نهم ريجر توانست در ياصل يها دالاز  يكي

  ت كند.يگفتمان هژمون تثب
، ييگرا اصولن مفهوم در گفتمان يا يريكارگ به يت مفهوم عدالت و چگونگيبا توجه به اهم

الكالو و  ل گفتمانيتحل از منظر پژوهش حاضر در تالش است تا، 80-84 يها بر سال تأكيدبا 
بر  تأكيدبا  ييگرا اصولچگونه در دهه سوم انقالب گفتمان «كه  ن پرسش پاسخ دهديبه ا 1موفه

  »ل شد؟يدال عدالت به گفتمان هژمون در جامعه تبد
  

  موفه ه گفتمان الكالو وينظر چارچوب نظري؛ -2
 ييكـارا از  ياسيس حوزه علوم ه گفتمان درين نظريتر هممعنوان  بهموفه  الكالو وه گفتمان ينظر
 هـا  آنان يـ تعامـل م  يو بررسـ  هـا  گفتمـان ظهور، استمرار و افـول   ين چگونگييتب يبرا ييباال

                                                                                                                                            
1. Laclau & Mouffe 
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ـ ل پديتحل يبرا يكارآمد يليتحل يبرخوردار است و ابزارها  در ياسـ يو س ياجتمـاع  يهـا  دهي
  ).108:1384 ب، ي(سلطان دهد يقرار مار ما ياخت سطح كالن در

مفاهيمي كه  :اند شان از دو دسته از مفاهيم بهره برده الكالو و موفه در توضيح نظريه
 ها گفتمان بندي صورترا كه براي توصيف  ها آنيم نظريه معنايي توان مي ها آنبه كمك 
 هـا  آنو از  شـده  ه در نظريه اجتماعي شرح دادهمفاهيمي ك ، ورود بيان كنيم به كار مي

 تـوان  مـي هـاي گفتمـاني    به عنوان مفاهيمي اساسي براي توصيف و تحليـل كشـمكش  
  . كرداستفاده 

  
  ه معناينظر -2-1
هر گفتمان  .ه گفتمان الكالو و موفه مبارزه بر سر خلق معناستيدر نظر ين اصلياز مضام يكي

-يف مـ يگر تعريد ياگونه بهت را ياست كه واقع ييها گفتمانريواره در حال كشمكش با ساهم
ـ براسـاس نظر  .كننـد  ين مـ يتـدو  ياجتماع يهاكنش يمتفاوت برا ييها دستورالعمل كنند و ه ي

ـ  دسـت با هدف  ها ان گفتمانيم ييمحصول منازعات معنا يتحوالت اجتماع يگفتمان تمام  يابي
  ).89-91، است (همانك يبه منزلت هژمون

محتمـل و   يامر يده اجتماعين است كه هر پديموفه اه گفتمان الكالو و يمت نظرينقطه عز
در نتيجـه   .ه وجود داردين نظريدر ا ييگرا ينسب ين اساس نوعيا بر .است يممكن و نه ضرور

 زيـ ت هـر چ يبلكه هو ،ت ببخشديها معنا و هودهيپد ريوجود ندارد كه به سا ينياديبن زيچ چيه
 يمتفاوت يها نشانه ؛شود مياند كسب  شده يگر ساختاربنديكديگر كه با يد يها تيدر شبكه هو

نـد  يآيك گفتمـان گـرد مـ   يهم در قالب  در كنار ياما وقت ،مفهوم باشنديجدا از هم بد يشاكه 
 شـود  مـي  سريم 1يبندق مفصليگر از طريكديبا  ها نشانهن يربط ا .كننديكسب م ينيت نويهو
پراكنـده و   يهـا  نشـانه ان يـ دانسـت كـه م   يعمل توان ميرا  يبند ). مفصل534:1387 قت،ي(حق

ـ جد يتيبـه هـو   هـا  نشانهن يكه ا ياگونه به ،كنديم ك گفتمان ارتباط برقراريمختلف درون  د ي
  دا كنند.  يدست پ

                                                                                                                                            
1. Articulation 
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ـ  يانتزاع يم، اشخاص و نمادهايمفاه يك سري يهر گفتمان دارا كـه   سـت ا يقـ يا حقي
ـ  1يهـا نمادهـا دال م، اشـخاص و  ين مفـاه يا .رنديگ يم را در بر يخاص يمعان ك گفتمـان  ي

 ها گفتمان. شود ميده ينام 2مدلول شود مينسبت داده  ها آنك از يكه به هر  يمعان و هستند
- ك نقطـه گـره  يم و واژگان هستند كه حول يمنسجم از افراد، مفاه يامجموعه يبندمفصل

ـ بخـش و مركـز ثقـل     نقطه انسجام توان ميرا  يانقطه گره. اندگرفته قرار 3يا ك گفتمـان  ي
- يف مـ يدر ارتباط با آن تعر ك گفتمان در اطرافش جمع شده وي يها دالر يدانست كه سا

 هـا  آنبـه   يمختلفـ  يحضور دارنـد كـه معناهـا    ي نيزيها دالك گفتمان همواره يدر . شوند
. شـود  ميگفته  4شناور يها دالها،  ن داليابه ه الكالو و موفه يدر نظرو  شود مينسبت داده 

وه يرا به شـ  ها آنكنند تا  يمختلف تالش م يها گفتمانهستند كه  ييها نشانهشناور  يها دال
ك گفتمان واحـد موفـق   ين است كه يال بودن دال معرف ايس .خاص خودشان معنا بخشند

اند تا آن را به تصـاحب خـود   گر در نزاعيكديبا  ها گفتمانت كند و يتثب آن را ينشده معنا
  ).242:1389 پس،يليف ورگنسن وي( درآورند

بلكـه از آن  ندارند،  ييك گفتمان جاي يبندوجود دارند كه درون مفصل ديگري يها دال 
 و شـوند  ناميده مـي  6هاي شناور عنصر اين دال. اندشده 5طرد ،طور موقت هر چند به ،گفتمان
گفتمـان  يك تسلط  گفتمان مسلط و ين بردن هژمونياز ب يبرا يگفتمان يها رقابتند يدر فرا

هستند  ييها دال در واقع عناصر .رنديگيب مورد استفاده قرار ميگفتمان رقديگر از سوي آن 
 يهـا يبنـد مفصـل  يهستند كـه بـرا   يقرار دارند و مواد خام يط گفتمانيرون از محيكه در ب

بـالقوه   واست  تثبيت نشده شان هنوزيكه معنا هستند ييها نشانه ها آنروند. يد به كار ميجد
ـ ز، يـ آممنازعه يندهايكه در فرا يزمان دارند. يمتعدد يمعان ـ ك گفتمـان ا ي ن عنصـرها را از  ي

 كـار  خـودش بـه   يبنـد آن را در مفصـل  خارج كند و يگونگ از حوزه گفتمان حالت شناور و
آن  يت موقت در معنـا يتثب يكه نوع ين معنيبه ا. شود ميل يتبديا دال اصلي  7به وقته ،رديگ

  دال صورت گرفته است. 
                                                                                                                                            
1. Signifiers 
2. Signified 
3. Nodal Point  
4. Floating Signifiers 
5. Exclusion 
6. Element 
7. Moment 
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  يه اجتماعينظر -2-2
ـ با هـم دارنـد. از نظـر ا    يالكالو و موفه ارتباط تنگاتنگ يو اجتماع ييه معناينظر ن دو حـوزه  ي

 يو تـالش بـرا   هـا  نشـانه ف يتعر سر مبارزه بر گرداست كه  يشناختنشانه ياجتماع مانند نظام
  ).98:1384 ،يگردد (سلطانيم ها آن يمعنا 1تيتثب

ـ و پد هـا  گفتمـان  ز برآمده ازين يبه اعتقاد الكالو و موفه نظام روابط اجتماع  ياسـ يس يادهي
وند ياند و شامل پياسياز اعمال س ياك نمونهيهژمون يشه الكالو و موفه كردارهاياست. در اند

ـ جد يجاد نظـم اجتمـاع  يك پروژه مشترك و ايبه  ياسيس يروهايمتفاوت و ن يها تيهو از د ي
ـ ت يا تثبيجاد يك ايهژمون يهدف كردارها .متنوع و پراكنده است عناصر ـ  ييك نظـام معنـا  ي ا ي
ـ  مي يمدت يك فقط برايهژمون يبندك مفصلي .ك استيهژمون بندي صورت د ثبـات را در  توان

 يهـا يبنـد از بحران وجود دارد كـه در آن مفصـل   ييهاچرا كه همواره دوره ،جامعه برقراركند
ـ در  ،مسـلط  يهـا  گفتمـان گـر  يعبـارت د  بها يك يهژمون ت و يك رابطـه خصـمانه و در ضـد   ي

شه يدر اند ياساس ي). مفهوم خصومت نقش194، رد (همانيگ يم گر قراريخصومت با گفتمان د
در  زيـ اسـت و هـر چ   ريـ ك گفتمان وابسته به غي يط وجوديشرا ، چرا كهكنديم يالكالو باز

ب يـ از بـه گفتمـان رق  يـ و هر گفتمـان ضـرورتاً ن   يابد ميت يهو ريه گفتمان در ارتباط با غينظر
  دا كند.يت پيواسطه آن هو دارد كه به يگريد

ك نـوع  ي يعبارت ا بهيك گفتمان يدا كرد كه در آن فقط يپ توان ميرا ن يدست كيچ جامعه يه
همـان  اند به واسطه هم كه وابسته به گفتمان ييه نهادهايب كلين ترتيبه ا .حاكم باشد ينيب جهان

 شـود  ميت يها تقوسوژه يابيتيت هر گفتمان به كمك عمل هويابند، هوي يت ميها هوتيريغ
بـه   هـا  گفتمانق ياست كه از طر 3و2يسوژگ يها تير موقعيز خود تحت تاثيها نت سوژهيو هو
  ).172:1383 ،ي(سلطان شود ميل يتحم ها آن

                                                                                                                                            
1. Fix 
2. Subject Position 

دانسـتند و   نظرياتي را كه سوژه را خالق و خودآگـاه مـي   آلتوسر. است از آلتوسر ثرأمت و موفه عمدتاً ونظريه سوژه در الكال. 3
او معتقد بود كه اين ايدئولوژي است كـه جايگـاه فـرد و     .پذيرفتگرفتند نمي ها مفروض مي منافع اقتصادي معيني را در سوژه
امـا  ، شـود ها از طريق اعمـال گفتمـاني سـاخته مـي     فت كه هويت سوژهپذير مي الكال نيز .كند موقعيت و هويت او را تعيين مي

 .)193:1383زاده،  (حسـيني  دهـد  كننـد تقليـل مـي    ها براي خود فراهم ميهاي سوژگي كه گفتمان موقعيت سوژه را به موقعيت
بنـدي هژمونيـك    مفصـل هنگامي كه سوژه در چارچوب يك . ها اشاره دارد سوژه موقعيت سوژگي به احاطه گفتمان هژمون بر
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 يگـر يو د يدو قطب خود يدر راستات سوژه را يكه ذهن كنند يعمل م يا گونه به ها گفتمان
رد كه يگيشكل م ياگونه ت سوژه بهيو ذهن ه رفتاريكل ين دوگانگيبراساس هم .دهند يسامان م
ـ ر يمـ  يگـر يها را در قالب دوگانه خـود و د دهيپد ياو تمام ـ زد و اي صـورت   بـه  ين دوگـانگ ي
برجسـته شـده و    يخـود  :شـود  ميان يدر كردار و رفتار سوژه نما يران هيو حاش سازي برجسته

ها بـه   تيريها و غ يساز تيريها به واسطه غ يابي تين هويبنابرا ؛شود ميه رانده يبه حاش يگريد
ـ هيو حاشـ  سـازي  برجسته). 173، (همان رديگ يشكل م يران هيو حاش سازي برجستهكمك   يران

  .اند قدرت حفظ و استمرار يبرا ييها وهيش
انگر يـ اسـت كـه ب   يافـزار و سـخت  يافـزار دو چهـره نـرم   يدارا يران هيو حاش سازي برجسته

در قالـب زبـان و    يافـزار  نـرم  يران هيو حاش سازي برجسته .ند قدرت يافزارها افزارها و سخت نرم
ف، حبس، اعـدام،  يهمچون توق يمختلف يها به صورت يافزار سخت يران هيو حاش سازي برجسته

ـ  هيو حاش سازي برجستهن دو نوع يا .كنند يم دايو مانند آن نمود پ يابانيترور، تظاهرات خ بـا   يران
 .)112- 113:1384، سلطاني( نديكديگركننده  تيتنگاتنگ دارند و تقو ياهم رابطه

 را طـرد نمـوده و خـود را    ريـ همـواره غ  ند رقابت و منازعهيدر فرا ها گفتمانب ين ترتيبه ا
ـ جد ييكنند كه معنا يهمواره تالش مشده  ه راندهيحاش ر بهيغ يها گفتمانسازند،  يبرجسته م د ي

 هـا  دالن يبنـابرا  ؛گفتمان حاكم را بر هـم بزننـد   ييشده ارائه كنند و ثبات معنا تيتثب يها دالاز 
شده  ه راندهيحاش ). اگر گفتمان به347:1388 ،ييشدن قرار دارند (كسراهمواره در معرض شناور

ـ گفتمان حاكم شود آن گفتمان دچار بحـران هو  ييان بردن ثبات معنايموفق به از م ـ ي -يت و ب
 خصـومت و ظهـور   كه حاصل رشـد  هستند يها حوادث يقرار ي. بشود مي) يجاشدگ(از يقرار
ختن گفتمان موجود دارنـد. در  ير هم نظم و به يل به فروپاشيتما ها آن .اندجامعه ت و تكثريريغ

 ييان برداشتن ثبات معنايب موفق به از ميآن اگر گفتمان رق يجاشدگط تزلزل گفتمان و ازيشرا
بـاز   هـا  دال يدر ساختارشكن .آن شده است يدر واقع موفق به ساختارشكن ،گفتمان حاكم شود

مـدلول از   ين كار بـا جداسـاز  يا .شود مينسبت داده  ها آند به يجد ييشوند و معنا يف ميتعر

                                                                                                                                            
در اين حالت اين گفتمان اسـت كـه جايگـاه سـوژه و      .شود آزادي عملش محدود مي گردد و گيرد در آن مضمحل مي قرار مي

هاي ديگر سـاخته   با سوژه اي از طريق روابط متمايز ). هر موقعيت سوژه357:1388 (كسرايي،كند  الگوي عمل وي را معين مي
بنـابراين هـر فـرد     ؛تواند به هويت دست يابد ها وجود دارد كه انسان در آن مي ها و گفتمانموقعيتهمواره تكثري از  .شود مي
  .)193:1383 زاده، (حسيني اي بسياري داشته باشد هاي سوژه قعيتوتواند م مي
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بـه كـار    .رديگيبه دال مورد نظر صورت م يگريد دال خود و در صورت امكان انتساب مدلول
ن امكان وجود دارد كـه دال  يموارد ا يبردن عبارت در صورت امكان از آن روست كه در برخ

د طرد يجد يگونگ از حوزه گفتمان يطور كل ب بهيرق يك گفتمان ضمن ساختارشكنيو مدلول 
  .)351، همانگردد ( يبرم ها گفتمانن ياديبن يها ن مسئله به تفاوتيو حذف شوند كه ا

نـه  يگفتمان مسلط شـود زم  يقرار يو ب يساختارشكنموجب  بتواندر ين اگر گفتمان غيبنابرا
را  هـا  آنكه الكالو  ياجتماع يها هيط نظرين شرايدر ا .شود ميب فراهم يتسلط گفتمان رق يبرا

ن مشـكالت تولـد   يـي حل و تب ارائه راه ين گفتمان مسلط برايگزينامد به عنوان جا يم 1اسطوره
آن از بحـران و   كـه در  دهند يرا وعده م يا تحقق جامعه يآرمان يك فضايم يو با ترس ابندييم

 يآرمـان  يها به بازساز ب اسطورهين ترتي). به ا195:1383 ،زاده يني(حس ستين يمشكالت خبر
 جـاد يدنبـال ا  بـه  ،متزلزل يها دال ديجد يها يبند ق مفصليپردازند و از طر يم ياجتماع يفضا

انـد و   تيشده از واقع فيتحر ييسو بازنما كياز  ها اسطوره هستند. ديجد يت اجتماعينيك عي
 اعمال مـا  يبرا الزم را يها افقچرا كه  ،و سازنده است ريزناپذيگر فين تحريگر ايد يياز سو

 شـود  مـي ها  اسطوره خلق و ظهوره ي). آنچه كه ما77:1389 پس،يليورگنسن و في( كند يجاد ميا
 يانـد و نشـان از امـر    ياجتمـاع  يك خالء در فضايانگر يبهاي خالي  دال .است يخال يها دال
ـ جد ياسيگفتمان س يبند مفصل يگاه مركزيبا قرار گرفتن در جا يخال يها دالب دارند. يغا د ي

  .كشند تصوير مي بهنده را يآ يبرا يت مطلوب و آرمانيوضع
كنند  يم يندگيطبقه خاص را نما ايك گروه ي ين است كه تنها تقاضاهايها ا اسطوره يژگيو
ل ي(پنـداره) تبـد   ياجتماع د به تصورين اسطوره بايبنابرا ؛ستين يهژمون شدن كاف ين برايو ا

ر در يـ و فراگ يعمـوم  يخلق شده توسط اسطوره به شـكل  يآرمان يكه فضا ين معنيبه ا .شود
شـده و   ياسـت كـه همگـان    يا اسطوره ياجتماع گفت تصور توان ميد. پس يد آيان مردم پديم

 ياسـتعار  وجـه راه از  يل اسطوره به تصـور اجتمـاع  يتبد .رديگ توانسته در دسترس عموم قرار
ـ به خود گرفته و گفتمان جد يو آرمان ياستعار ياسطوره وجه يعني ،شود ميانجام  د خـود را  ي
و خـود را  دهـد   مـي موجود در جامعه نشان  يتقاضاها ازها ويهمه ن يشمول و پاسخگو جهان

بـراي  يـك گفتمـان   ). 353:1388 ،يي(كسرا كند يم يحل خروج از بحران معرف عنوان تنها راه به

                                                                                                                                            
1. Myth 



  و همكار محمد ساالر كسرايي   ____________________   ... تحليل گفتمان عدالت در دهه سوم

137 

 يژگـ يدو وداراي  ياجتمـاع  ل شدن اسطوره به تصـور يدر كنار تبدبايد فراگيرشدن و موفقيت 
  نيز باشد. 2اعتبار تيو قابل 1يت دسترسيقابل

ها در مقايسه  ها برخي گفتمان نابراي تبيين اين مسئله كه چگونه در طول بحرالكالو و موفه 
استفاده  يت دسترسيقابلمفهوم از  ،شوندبا برخي ديگر با استقبال و موفقيت بيشتري مواجه مي

  دو جنبه دارد: يت دسترسيقابل .كنند يم
 .ان شوديفهم ب به زبان ساده و همه ا دست كميفهم باشد  م آن ساده و همهيات و مفاهيادب -

بـه عنـوان    يگـر يچ گفتمان ديرد كه هيگ در دسترس همگان قرار يطيآن گفتمان در شرا -
  .)365، همانك در عرصه رقابت وجود نداشته باشد (يل به شكل هژمونيب و بديرق

ـ بلكه گفتمان با ،ستين يكاف يت دسترسيك گفتمان تنها عامل قابلي يهژمون يبرا  يد بـرا ي
عبـارت   ت اعتباريقابل رش واقع شود.يز داشته باشد تا بتواند مورد پذيت اعتبار نيمردم خود قابل

ـ  ينسبت از  قابـل دسـترس آن    يهـا  گفتمـان ن يك گفتمان با عمل و انتظار جامعه اسـت و از ب
اشـاره   ن مفهوميبه ا ت اعتباريقابل .يابد ميكند اعتبار  تأمينكه بتواند انتظارات مردم را  يگفتمان

در  .داشـته باشـد   يك جامعـه سـازگار  ين ياديك گفتمان با اصول بني يشنهاديدارد كه اصول پ
ت يدر قابل ينابرابر و ستنديدر دسترس ن برابرشكل  به ها گفتمانتمام  ،مختلف يط اجتماعيشرا

 ).89:1379 د،يشده است (سع از مبارزه قدرت رسوب يبازتاب يدسترس

 

  شناسي روش -3
ـ ا دليل براي اتخاذ روش تحقيق، تناسب ميان مسئله تحقيق با روش تحقيق است. معتبرترين ن ي
قـرار   يفيك يها در حوزه پژوهش يشناخت از منظر روش مسئله تحقيق و نيز متناسب با پژوهش

. بر استر چگونگي هژمون شدن يك گفتمان مسئله اصلي ما در تحقيق حاضر ناظر ب رد.يگ يم
از طريـق مـتن از    هـاي گـردآوري شـده    دادهما بـا فراينـدي سـروكار داريـم كـه      همين اساس 

حليل گفتماني به روش تو چون مطالعات  شود ميتحليل آن محسوب ها براي ترين داده مناسب
  :هاي ما نيز دو نوع خواهد بود بنابراين داده ؛اند يك نوع بررسي تاريخياز اساس گفتمان 

                                                                                                                                            
1. Availability 
2. Credibility 
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هـا گـردآوري   شـيو روزنامـه  مقاله، سـخنراني كـه از ميـان آر   هايي همچون مصاحبه،  داده -
 .شود مي

 .خيهاي تاريخي و تجربي ناظر بر وقايع خاص تاريداده -

، منازعات هاي كليدي گاه عنوان گره لعات وقايع رخ داده بهها و مطا با بهره گرفتن از اين داده
 .نماييم ميگفتماني رخ داده در بازه زماني مورد نظر را توصيف و تحليل 

كـه از  خواهـد بـود   ي و اسـنادي  ا هناآوري ما از نوع مطالعات كتابخبه اين ترتيب شيوه گرد
. با توجه به اينكـه الكـالو و   هاي گردآوري در تحليل گفتمان است ترين روش و مهمترين  رايج

مـا نيـز    ،متصور نيسـت ها  آن و خارج از گفتمان چيزي برايبينند  ميچيز را گفتماني  همهموفه 
هـاي  (حادثـه  زبـاني همه كردارها اعم از زبـاني و غير  با و ها را گفتماني بررسي كردهتمام داده

بـه  اي و...)  هـاي مقابلـه   اسـتراتژي  ان و گفتار، نوع پوشش،، نهادها، شيوه بيها ناتاريخي، سازم
خواهد  (غيراحتمالي) اذشده نيز از نوع هدفمنداتخ گيري نمونهكنيم. منطق  مي مثابه متن برخورد

 هاي موارد براسـاس محتـواي   انتخاب موارد يا گروه گيري نمونهل اساسي در اين شيوه . اصبود
در ايـن روش   اصـل  .است گيري نمونهشناختي  استفاده از معيارهاي انتزاعي روشنه با ها و  آن

ترين و برجستهت. بنابراين اس هاداده بر مرتبط بودن با موردهاي تحقيق و نه نمايا بودنانتخاب 
قابليـت   ها و نيز كتب تاريخي كه ها و سخنراني ها را از ميان آرشيو روزنامه ترين نمونه كاربردي

انتخـاب   دارنـد منازعـات معنـايي    نيـز ي گفتمـاني و  هـا  بندي صورت بيشتري براي نشان دادن
  كنيم. مي

  
  هاي تحقيق يافته -4

بر دال  تأكيدبا  ييگرا اصولگفتمان  يهژمون يچگونگ يعنين پژوهش يا يپاسخ به پرسش اصل
ـ  يشكن ن گفتمان است. شالودهيا يو معان يمل در مبانأمستلزم ت ،عدالت ن يك گفتمـان نخسـت  ي

ـ بـه ا  .نه انجام شودين زميد در اياست كه با يكار ـ ن معنـا كـه ابتـدا با   ي  يوجـو  د بـه جسـت  ي
رخ نموده و  يخيتار يانداز در چشم يگفتمانم و چون هر يك گفتمان بپردازي ياصل يها نشانه

نشـان داد.  را  ير تحـوالت گفتمـان  يسـ  تـوان  ميخ، يكند، با مراجعه به تاريباره ظهور نم كيبه 
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از  يهمگ ،ند اعمال قدرتيو فرا يگفتمان يها ز منازعهيو ن يو تصادف يخيط تاريشراهمچنين 
  .اند يگفتمان يها قتيو حق ها نشانهت يش و تثبيدايعوامل مؤثر در پ

آن  يگفتمـان  بندي صورتد يابتدا با ييگرا اصولم گفتمان يو مفاه ها دال ييشناسا يبراپس 
در گفتمـان   هـا  نشـانه ت يـ ش و تثبيدايپ زمينهدر  م.يوجو كن را متناسب با آنچه گفته شد جست

گيـري   شـكل دانسـت.   يرا متعلق بـه دو دوره زمـان   ن گفتمانيا يها نشانه توان مي ييگرا اصول
رخ  يخيند تاريك فراي يل انقالب و طيان تحوالت اوايم در جريو مفاه ها نشانهن ياز ا يبخش
 ،هيت فقيوال يها دال. شود مياد ي ييو تجددگرا ييگرا ان گفتمان سنتيكه از آن به رقابت مداد 

 هـا  آنبا بهـره بـردن از    ييگرا اصولچرا كه گفتمان  ،بودند ها دالن يت و فقه از جمله ايروحان
 ،ي(سلطان داشت يراسالميسكوالر و غ يداد كه خصلت يشكل م يت خود را در برابر دشمنيهو

154:1384(. 

ـ گرا اصـول  ،كار آمدند يرو ياسيبر توسعه س تأكيدبا  طلبان اصالحبه بعد كه  76از سال   اني
ن رو بـر خـالف   ياز ا .رنديبه كار بگ ها آنمقابله با  يرا برا يديجد ييدند كه نظام معنايالزم د
و  يبـر دال توسـعه اقتصـاد    گرايـان  ، اصـول نـد كرد مي تأكيد ياسيكه بر توسعه س طلبان اصالح

ه بـر  يـ بـا تك  هـا  آن يياز نظام معنـا  يگريبخش ددر نتيجه . شدند مرتبط با آن متمركز يها دال
راني كـه   هاي طرد و حاشيه شيوهبراي مشروعيت بخشيدن به  انيگرا اصولگرفت. اقتصاد شكل 
 يت ملـ يـ دال امن 81- 80 يها به بعد تا سال 76 يها از سال ،بردند طلبان به كار مي عليه اصالح

بود  ييها دالگر از يد يكيكه به آن اشاره شد ت يدال روحان .خود افزودند يبندبه مفصلنيز  را
اسـتفاده   خـود به ي بخش تيمشروع براي ياز آن به عنوان مرجع 1376در سال گرايان  اصولكه 

ـ بـه بعـد ا   1381اما از سال  .كردند  يبـرا  يگـر يد يهـا  دالن مفهـوم را كنـار گذاشـتند و از    ي
 يهـا قت از ساليشه در اقتصاد داشتند. در حقيكه ر ييها دال ؛استفاده كردند يت بخشيمشروع
رخ  ياسيو در عرصه س يطلب اصالح يكه برا ييها نامشكالت و بحر ين دهه هشتاد در پيآغاز
شه در اقتصـاد  يآورد كه ر يد رويجد ييها دالت به يكسب موفق يبراگرايي  اصولگفتمان  ،داد

همچـون دال  ديگر  يبرخ پيشين خود را كنار گذاشته وي ها داله اين ترتيب برخي از داشتند. ب
به كار  ... مانند عدالت، آباداني و گريد ييها نشانهو به صورت  ر شدييدچار تغ يتوسعه اقتصاد
شتر در رابطه بـا  يب ييگرا اصولهمچون عدالت كه در گفتمان  يدال البته بايد گفت گرفته شدند.

ـ ا بنـدي  صـورت ن در يش از ايپ يها درسال گرفت ميقرار  دال توسعه اقتصادي  – ن گفتمـان ي
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منازعـه بـا    رقابت و يهاسال ياما در ط ،به كار رفته بود ،صورت يك نشانه اصلي نه به اگرچه
 .مورد توجه قرار گرفت يشتريب تأكيدآن با  يساختارشكن يگفتمان مسلط و برا

دست گـرفتن   به يبراگرايي  اصولاز سال دوم رياست جمهوري خاتمي گفتمان  در حقيقت
 در گفتمـان  يخال يها دالرد كه يكار گ را به يي ها دالشتر تالش نمود يقدرت با شدت هر چه ب

 يطلبـ  اصـالح  ل گفتمـان يپاشـنه آشـ   يند و چون عرصـه اقتصـاد  شد ميمحسوب  يطلب اصالح
خصـوص در   بـه  يي جديـد هـا  دالخود حول  بندي صورتبه شكل دادن به  ،شد ميمحسوب 

  . پرداخت حوزه اقتصاد
بـه  طبيعـي   يبـر دال عـدالت پاسـخ    تأكيدبا  ييگرا اصولگفتمان  يريگ گفت شكل توان مي

بـه   يتـوجه  بيو نيز  يو اقتصاد ياسيدر عرصه س يطلب اصالح گفتمان يها مشكالت و چالش
داده بودنـد كـه حـول     يرا يبـه گفتمـان   76كه مردم در خـرداد  با وجودي . بودمفهوم عدالت 

از به عدالت يشده بود ن يبندمفصل ... ، مشاركت وي، جامعه مدني، آزادياسيتوسعه س يها دال
و  يطلبـ  اصـالح  كـار آمـدن   يگونه نبود كه با رو نيداشت و ا يذهن مردم جاهمواره در پس 

ـ ا د دريجد معنايي بندي صورت يريگشكل  ين گفتمـان، دال عـدالت در جامعـه بـه فراموشـ     ي
نكرده و آن را بـه كـار    تأكيدن دال يخود بر ا يبند در مفصل طلبان اصالحچه  اگرسپرده شود. 

ـ اسـت و فرهنـگ داشـت بـه ا    يشه در سيكه ر ييها دالاما با انتخاب  ،نگرفتند ن نكتـه اشـاره   ي
در  موضوعات همچون عدالت نيزر يشوند سا ياسيتوسعه س يند كه اگر موفق به برقراركرد مي

بـه   يتوجه بي ييگرا اصول، يطلب اصالح اما در دوران تسلط گفتمان .پرتو آن محقق خواهد شد
ـ بر ا با دست گذاشتناز مشكالت دانسته و  ياريرا عامل بس اقتصاديتوسعه  و بيـان   ن نشـانه ي

ـ داد و ايد ميعدالت را نو يبرقرار ،ها در اين عرصه ناكارآمدي  بـود كـه گفتمـان    ين در حـال ي
ش رخ داد كم كم يبرا اقتصادو  حوزه سياستكه در  يو مشكالت ها نال بحريبه دل يطلب اصالح

  ش فراهم ساخت. يب خويگفتمان رق يط را برايدچار افول شد و شرا
  

  يطلب اصالح در گفتمان يقرار يب -4-1
و مشـكالت   هـا  نامسـلط همـواره بـا بحـر     يها گفتماناست.  قرار يهمواره ب يط اجتماعيشرا

 يهـا  يبنـد  شوند و مفصـل  يم يقرار يكه سبب ب ييها نا. بحرن هستندبايدست به گر ياجتماع
 ،يي(كسـرا  هسـتند  هـا  گفتمـان ل يآشـ  دهنـد پاشـنه   يف و نـاتوان جلـوه مـ   يك را ضـع يهژمون
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خالء در سطح  يجاد نوعيباعث ا يطلب اصالح گفتمان يرخ داده برا يهايقراري). ب353:1388
ـ ورود بـه عرصـه قـدرت تحر    يرا برا ييگرا اصولو گفتمان  شدن گفتمان يا يبرا ييمعنا ك ي

 يطلبـ  اصـالح  گفتمـان  يو مشـكالت رخ داده بـرا   ها نااز بحر يكرد. در ادامه با اشاره به برخ
شـتر  يب يبردارن گفتمان و بهرهيساز افول انهيها چگونه زميقرار ين بيم داد كه ايح خواهيتوض

  شدند. انيگرا اصول
ن يبه اتهام فسـاد و اخـتالس نخسـت   شهردار تهران  ين كرباسچيغالمحسدستگيري  يماجرا

دان يـ در م يياروين روين اولين مسئله همچني. ابود يطلب اصالح گفتمان ينشانه بروز بحران برا
بـا   1377ز سـال  ييپـس از آن و در پـا   بش بـود. يو گفتمان رق يطلب اصالح گفتمان يمنازعه برا
ـ گرا اصولو  طلبان اصالحان يم يگفتمان يهاگر از تنشيد ياجلوه يارهيزنج يهاوقوع قتل  اني

ـ (دار سندگان مختلف نظاميو نو ياسياز فعاالن س يان تعدادين جريرخ داد. در ا وش فروهـر،  ي
، زاده حســيني( دندي) بــه قتــل رســينــده و محمــد مختــاري، محمــدجعفر پويپروانــه اســكندر

 ،ن حادثه آنچه كه در مطبوعات وابسته به چـپ و راسـت مـنعكس شـد    يا ي). در پ424:1389
 78 تـا مهـر   77 كـه از آذر اي  گونه بهبود، همراه  ياريب بسيبود كه با فراز و نش يانيشروع جر

  .است كشور شديدر عرصه س ياز منازعات اصل يكيل به ين مسئله تبديا
مثل خودسر، ضد انقـالب، چـپ    ييها ر حادثه از واژهيل و تفسيدر تحل ييگرا اصولگفتمان 

. ايـن  بهـره بـرد   هـا  آنشرح ماجرا و عـامالن و اهـداف    يبرا كال و ...ياستحاله شده، چپ راد
، يماننـد جامعـه مـدن    ييدنبـال شـعارها   را كه به وابسته به آن يها و گروه طلبان اصالح گفتمان

شـان مـتهم   يبه شعارها نبودن بند يروز شوند به پايتوانسته بودند پ يو دموكراس ياسيتوسعه س
از  يبرخـ ن گفتمان از يا يشكن در شالوده ييگرا اصولن اقدام گفتمان ياول ين به معنايا .كرد مي

  ).270:1388 ،يي(بابا ش بوديها دالعناصر و 
گـر از  يد يكـ ي 1378ر يـ ت 17دانشـگاه در   يوقـوع حادثـه كـو    يا رهيـ زنج يها پس از قتل

ن حادثه يان ايرا نشان داد. در جر ييگرا اصولو  يطلب اصالح ان دو گفتمانيمنازعه م يها ناديم
ن ينسبت دهند. همچنـ  يگريحادثه را به د نيدند وقوع ايب كوشيرق يها گفتمانك از يز هر ين

ـ د حجاريسع ،در مجلس ششم طلبان اصالح يروزيزمان با پ و هم 78سال  يانيپا يهادر ماه ان ي
تـرس و   يتـا فضـا  شـد  ن مسئله موجب يكه به مغز متفكر اصالحات مشهور بود ترور شد و ا

  د.نرقم ز يطلب گفتمان اصالح يرا برا يط نامطلوبيو شرايابد كشور غلبه  بر يناامن



 1395 زمستانو  پاييز، 2، شمـارة 8دورة    ________________________   شناسي تاريخي جامعه

142 

از  79ه سـال  يـ اول يهادر ماه طلبان اصالحه منتسب به يف حدود هجده روزنامه و نشريتوق
 .كار برده شد به يطلب اصالح يرانهيحاش يبرا انيگرا اصولبود كه توسط  يمؤثرجمله اقدامات 

 يطلبـ  اصـالح  ف گفتمـان يتضـع  يمؤثر برا يه ابزاريار داشتن قوه قضائيبا در اخت انيگرا اصول
-ز همچـون عمـاد  يـ برانگ سندگان جنجالينگاران و نو روزنامه يبه زندان انداختن برخ .داشتند

 يهـا ياز استراتژ يكي آن را توان ميو  ن راستا انجام گرفتيدر هم يو عبداهللا نور ين باقيالد
  قدرتش دانست. ياز ابزارها يكياز  يطلب اصالحخلع  يبرا انيگرا اصولمؤثر 
 يد محمد خـاتم يمجدد س ين دهه هشتاد، همزمان با ابقايآغاز يها ك سال بعد و در سالي

به جرم  يرخ داد و آن اعالم حكم ارتداد هاشم آقاجر يگرياتفاق د يجمهور استيدر پست ر
ـ ز جنجال زين مسئله نيت و مراجع بود كه اين به ائمه و روحانيتوه ايجـاد  در مطبوعـات   يادي
 كرد.

بودنـد در   شدهاست با آن مواجه يدر عرصه س طلبان اصالحكه  يا دهيعالوه بر مشكالت عد
 يبـه دسـت آورد. رو   يقابـل تـوجه   ين گفتمان نتوانسته بود دسـتاوردها يز ايعرصه اقتصاد ن

در چـارچوب حـل    ييهـا در انتخابات هشـتم بـه شـعارها و برنامـه     يد محمد خاتمين سدآور
ـ ... از ا و يو آزاد يو كمتر سخن گفتن از جامعه مـدن  يمشكالت اقتصاد ـ ن مطلـب حكا ي ت ي

بـر حـوزه    يد محمـد خـاتم  يكه سـ  ياتتأكيد با وجودن دهه هشتاد يآغاز يها . در سالكرد مي
ز مـورد توجـه   يـ چـالش برانگ  يعنـوان بحثـ   ن عرصه همچنـان بـه  ينمود، ا يم يمسائل اقتصاد

در  يلـ يمحمـد وك  .شـد  مـي هـا مشـاهده   و بازتـاب آن در روزنامـه   گرفت مياقتصاددانان قرار 
نـده  يرونـد فزا  «...سـد:  ينوين مـ يعـدالت چنـ   يدر روزنامه صـدا  1381آبان  23در  يادداشتي

بـاال   و يكـار ي، رشد بيد مردم و گسترش فساد اقتصاديخانوار و كاهش قدرت خر يها نهيهز
شده كه تحمل جامعه را كـاهش داده و   ياقتصاد يده منفيپد يريگرفتن نرخ تورم باعث شكل

م؛ يهسـت  يگسسـت اقتصـاد   ين مـا شـاهد نـوع   ياند. بنابرامردم در معرض اعتراض قرار گرفته
مـردان بـه    دولت يها فراموش شده است و انرژجناح يهايريمشكالت مردم در دعواها و درگ

 ي(صـدا » گـردد يمـ  يداخلـ  يمـردم صـرف دعواهـا    يازهـا ين يصرف شدن در راسـتا  يجا
  )23/08/81عدالت:
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ـ را در دو حوزه رد يطلب اصالح گفتمان يرخ داده برا يها يقرار يب توان مي يبه طوركل  يابي
كه  ييهايقرارين گفتمان رخ داد و دوم بيا ياست برايكه در عرصه س ييها يقرار ياول ب :كرد

  ن كشور بروز كرد. يمسئول يبرخ يهمچون فساد اقتصاد يدر حوزه اقتصاد و مسائل
ل يتبد يشتيسخن از اقتصاد، تورم و مشكالت مع 80ن دهه يآغاز يها در سال بين ترتيبه ا

 ييهـا نظران مختلف به دنبال ارائه راهو صاحب ثابت مطبوعات كشور شد يها از بحث يكيبه 
در اين شرايط اصولگرايان به تدريج شرايط را براي ورود بـه   .ط بودندين شراياز ا ييرها يبرا

  مودند.ن ي ايجادبندي جديد مفصلتدريج  و به ندديعرصه قدرت مهيا د
  

  و روستا شهر ياسالم يااهشور دورهن يدومانتخابات  -4-2
بـر افـول اقبـال     يآغـاز  1381 شهر و روستا در سـال  ياسالم يهاشورادوره ن يانتخابات دوم

شـهر   ياسالم ين دوره انتخابات شورايدوم بود. انيگرا اصولش يدايو پ طلبان اصالح ياجتماع
ي شهر اول شورا هد آمده در دوريپد يها ناكه مشكالت و بحر شد ميبرگزار  يو روستا در حال

 ه. در دورشـد دوم  هدور ش از انتخابـات ين شورا چند ماه پيبه انحالل ا باعثت يدر نها تهران
با مشكالت شوراي شهر تهران ار داشتند، يآن را در اخت يهايكرس طلبان اصالحاول شوراها كه 

است آن نشسـتند. در  ير ين دوران بر صندلين نفر در طول ايو چند شدمواجه  ياريبس ياسيس
آن انحـالل   منجر بـه  ،ن شورايا يان اعضايم رخ داده ياسيس يهات اختالفات و كشمكشينها
 يمسائل حوزه اقتصادشد، در عمل ن شورا با آن مواجه يكه ا ياسيعالوه بر مسائل س. البته دش

دوم  يدر شـورا  مطمئن يگاهيبه جا يابي دستدر  طلبان اصالح يگر از عوامل ناكاميد يكيهم 
در دوره نخست منجر بـه بـروز    اي شهر تهرانقت عملكرد ناموفق شوريدر حق بود.شهر تهران 

بـه   .... شـد و » است نادرست فروش تـراكم يس«، »نيمت زميگران شدن ق« همچون ييها دهيپد
 يشهر تهران نبود. اسـتعفا  يشورا ين باره روساير چندييارتباط با تغيداد بين رويكه ااي  گونه
 يباغ يها نيبه زم يو تجار يمسكون يكاربر يقانونريغ يبحث بر سر اعطا يدر راستا يريالو

 شـد  مـي كـه گفتـه    يمدن ملك يكناربر، 1سازهاباغ ملك به ساختمان يز واگذاريشهر و ن شمال
 اقـدامات  يدر پ ،شد ميان يارد تومان بيليم 17حدود  81در سال  او ييمتمول بوده و دارا يفرد

                                                                                                                                            
  168ضميمه نوروزي روزنامه ايران ص:. 1



 1395 زمستانو  پاييز، 2، شمـارة 8دورة    ________________________   شناسي تاريخي جامعه

144 

نسـبت   يدر شـهردار  يكه به و يتراكم در مناطق شمال شهر و فساد مالمورد نفروختن در  او
در كنار  در نهايتن شورا بوده كه يبروز كرده در ا ياز جمله مشكالت اقتصاد يهمگ ،داده شد

عدالت در رابطـه بـا    يروزنامه صدا ن شورا شد.يآن منجر به انحالل ا ياعضا ياختالفات درون
در شـهر   يتيريش بحران مـد يبا افزا« سد:ينو ين مين دوره از شورا چنيدر ا يمشكالت اقتصاد

تـالش   يق و تفحص از عملكرد شـهردار يتحقطرح ندگان مجلس با ارائه ياز نما يتهران جمع
آورده توسـط  ند. كسب ثروت بـاد يايشهر تهران را ب يتيريبست مد رفت از بن كردند تا راه برون
وسـاز   اه تراكم، انحصار در سـاخت يجاد بازار سيمت مسكن و ايش قيق افزايافراد خاص از طر

ـ  يهـا  تيفعال يبرا ياران خارجگذ هيدر تهران و استقراض از سرما كـاذب در تهـران و    يعمران
ـ ت كشور از اليدر مركز يو اجتماع ياسيجاد بحران سيا ـ پنهـان ا  يهـا  هي  ين اقـدام شـهردار  ي

  ).30/08/81عدالت  ي(صدا ».است
ـ  اختالفـات كـه   شد ميبرگزار  يشهر در حال ين مرحله انتخابات شوراين دوميبنابرا  يدرون
هـا و  كه هـر روز در روزنامـه   يرين درگيا يرونيب نمودآن و  ياسيو مشكالت س طلبان اصالح
 اي نـه يزم ،كرده بـود  يشهر تهران را دچار مشكالت در عملو  شد ميكشور منعكس  يهارسانه

گفتمان راست  يز بازسازين شورا و نيدر رابطه با عملكرد ا يب افكار عموميتخر يمناسب برا
شـعارهايي را  كـه  گرايي كه به اين نتيجه رسيده بـود   برخالف گفتمان اصول ساخت.  يفراهم م

 طلبـان  اصالح ،برگزيند كه ارتباط نزديكي با زندگي عيني و مشكالت ملموس مردم داشته باشد
وارد گود رقابـت   ييهمان منظومه معنا يريكارگ خود و با به هميشگي يها داله بر همان يبا تك

ار گرفتـه و تـالش   يرا در اخت يديجد يها دال ييگرا اصولگفتمان  .دشدندر انتخابات شوراها 
به مبـارزه بـا    ياقتصاد ييرشد و شكوفا ،يچون خدمت، آبادان هم ييبر شعارهاه ينمود با تكيم
خـود تـالش    سازي برجسته ين برايچن هم انيگرا اصوله براند. يب پرداخته و آن را به حاشيرق

ـ عنـوان   يريكـارگ  با بـه تا كردند   ش را بـا گفتمـان  يخـو  يگفتمـان  زيتمـا  يآبـادگر  يا تـابلو ي
ـ اديگر  ياستراتژنشان دهند.  يطلب اصالح اسـتفاده از  خـود   سـازي  برجسـته  ين گفتمـان بـرا  ي
 يهـا يبنـد بـه جنـاح   يو وابسـتگ  نداست داشتيه سدر عرص يحضور كمتربود كه  ييها چهره
ـ ن افراد بودنـد كـه كاند  ياز جمله ا يبانيچمران و عباس ش يمهد ند.ر در صحنه نداشتيدرگ دا ي

 ياجتمـاع  يروهـا يسـت منجـر بـه جـذب ن    توان مـي  ياسيرسيغ ييهاعنوان چهره به ها آنشدن 
 يبود كه برا ييهاگر مشخصهياز د ييگرا جوانن دوران شود. يا يهايباز ياسيسرخورده از س
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ـ كـه ذ  ياز افـراد  ياريگر بسـ يد ياز سو .كار گرفته شد به انيگرا اصولاز سوي شتر ياقبال ب ل ي
 انتقاد ازبا و  ندبود يو اقتصاد يمهندس يهاتخصص يند داراگرفت ميقرار  ييگرا اصولگفتمان 

ـ ا .گشـتند يمـ  ياسـ يدان سيـ حضـور در م  يبرا ييدنبال جا به ياجتماع يشدن فضا ياسيس ن ي
ـ بـه ا باشد.  انيگرا اصولت بمث يابيارزبراي  يست عاملتوان ميموضوع  ـ معنـا كـه ا  ن ي هـا از   ني

ـ نـد در حـل مشـكالت ا   توان مـي است فاصله دارند و با داشتن تخصص در حوزه اقتصاد يس ن ي
  باشند. مؤثرحوزه 

گونه  نينشان دادن ا يمنتسب به دو گفتمان برا يها روزنامه يترهاين و تياز عناو ييها نمونه
  رسد. يمناسب به نظر م سازي برجستهطرد و 

 (رسـالت  »ميكنـ  يدنبـال مـ   ياسـ يس يز از دعواهـا يرا از شوراها و با پره ياصالحات واقع«
03/12/1381(.  

  ).05/12/81 (رسالت »كنديشتر ميشدن شوراها مشكالت تهران را ب ياسيس«
دال اصالحات  يابتدا به ساختارشكن ياسين مشكالت در حوزه سيبا اشاره به ا گرايان اصول

-اشـاره بـه فسـاد و رانـت     ابرا ن حوزه يدر ا ها آنو عملكرد  پرداختندن گفتمان يدر ا ياسيس

  :نقد كردندآنان در حوزه اقتصاد  يو ناتوان طلبان اصالحاز  يبرخ يخوار
 (رسـالت  »اسـت  طلبـان  اصـالح  يهـا  اسـت ياز س يكشور ناش ين مشكالت اقتصاديشتريب«
03/12/81.(  

 »رانـت خـواران فـراهم كـرد     يط را بـرا يشهر چگونه شرا يمردم حق دارند بپرسند شورا«
 .(همان)

ـ گرا اصـول ، يطلب اصالح يها دال يساختارشكن عالوه بر  يازهـا يبـا برجسـته سـاختن ن    اني
و اقتصـاد  عرصـه  هـر دو  در  طلبـان  اصـالح مردم و ناكارآمـد جلـوه دادن    يشتيو مع ياقتصاد

شناور در عرصه  يها دالاز  اريدان شوند. پس با بهره بردين ميروز اياست تالش كردند تا پيس
 يطلبـ  اصـالح  مناسب در مقابـل گفتمـان   ينيگزيعنوان جا در صدد برآمدند خود را به ياقتصاد

اصـول و   يبپردازد كه نشان از ناكـام  ييرهايبه ارائه تفس ها دالن يبر ا تأكيدو با  سازندبرجسته 
  باشد.داشته  يطلب اصالح گفتمان يهاگزاره
ك: بـه ائـتالف   يـ رشـته مكان  يبـا روزنامـه رسـالت: دانشـجو     يشهروند تهران يدر گفتگو«

  .)06/12/81 (رسالت »هستند ياسيدهم چون فارغ از منازعات س يم يآبادگران را
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گونـه و باهنرگونـه   ييدسـت افـراد رجـا    ران و سپردن امـور بـه  يمردم با انتخاب درست مد«
ن نحـو آمـاده   يو رفع مشكالت چند سـاله بـه بهتـر    ياقتصاد ييشكوفا ينه را برايند زمتوان مي

 ).03/12/81همان ( »سازند

ـ گرا اصـول شـهر بـا تـالش     ياسـالم  يشـورا  دورهن يدومـ انتخابـات  ب ين ترتيبه ا در  اني
 يرانهيو حاش ها نشانهن يا سازي برجسته ،شه در عرصه اقتصاد داشتنديكه ر ييها دال يريكارگ به

اما پـس از   .افتيان يپا انيگرا اصولبه نفع  انمشكالت آن يگفتمان حاكم با دست گذاشتن رو
هـر دو  از نماينـدگاني  و  افتيچنان ادامه  هم يافزار ژه در قالب نرميو به يگفتمان يهاآن منازعه

شـركت  ل اقبال و عدم اقبال مردم به يان داليمختلف با ب يها وهيشند تا به كرد ميگفتمان تالش 
  خود بپردازند. سازي برجستهر و يگفتمان غ يران هيبه طرد و حاش ،ن انتخاباتيدر ا

ـ گرا اصول يروزيبا پ يطلب اصالح گفتمان يها نشانهروها و يزش نين ريب اولين ترتيبه ا  اني
افـت تـا   يت مجلس هفـتم ادامـه   د و در انتخابايدوم شهر تهران آغاز گرد يدر انتخابات شورا

ـ شتر به دوران افول خود نزديهر چه ب طلبان اصالح  يهـا  دالت يـ تثب ينـه بـرا  يو زم شـوند ك ي
  .شودفراهم  انيگرا اصول
  

  )ي(گسترش خصلت استعار انتخابات مجلس هفتم -4-3
 ه رفـتن يبه حاشند ياز فرا قابل توجه ن مرحلهيدوم ياسالم يمجلس شورادوره هفتم انتخابات 
خ تحـول  يدر تـار  ين انتخابات نقطه عطفـ ي. ااست ييگرا اصول شيدايو پ يطلب اصالح گفتمان

ـ د بتوان آن را نقطه پاين دو گفتمان است كه شايان ايم  جنـبش اصـالحات دانسـت    يبـرا  ياني
ـ گرا اصـول پرتـاب   يمنزلـه سـكو   ن انتخابات بهيقت اي. در حق)213:1384 ،ي(سلطان  يبـرا  اني
ن بار با تـالش  يا انيگرا اصولن يابود. بنابر يجمهور استيانتخابات رت در يبه موفق يابي دست
تسـلط بـر   بـه   ،ار گرفتن مجلسيا در اختتا بتوانند ب نددان رقابت شديوارد م يتريزه قويو انگ

 .شوندنائل  تيدست كردن حاكم كيو  يروزيپ مرحلهن يآخرعنوان  قوه مجريه به

سـت  توان مـي آبـادگران در انتخابـات هفـتم     يروزيز در پيبار ن نيكه ا ياز جمله عوامل مهم
داشته باشند.  يقبل يها نشانهو  ها دالستند بر همان توان ميبود كه  يا دوباره تأكيد، گذار باشداثر

 ها رقابتتر پا به عرصه عيوس يدر سطح ها آنبردن  كار و به ها نشانهبا همان ز يبار ن نين ايابنابر
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و  يقبل ييبا همان نظام معنا نتخابات شوراهاچون ا هم طلبان اصالحبود كه  ين در حالي. انهادند
  ).249، همان( ندشد مين منازعات يخود وارد ا يها نشانهر ييبدون تغ
گفتمـان   يافـزار وه سـخت يندگان مجلـس ششـم شـ   يك سوم از نمايش از يت بيصالح رد
در انتخابـات ايـن    نگهبـان  يشـورا  يعنيار داشتن نهاد قدرت خود يبا در اختبود  ييگرا اصول
ـ ا يروهـا يكنـار گذاشـتن ن   ينـه بـرا  يب زمين ترتيب به كار برد و به ايدر مقابله با رق دوره ن ي

البتــه  شــد.تر همــوار انيــگرا اصــول پيــروزي يگفتمــان در مجلــس شــكل گرفــت و راه بــرا
ك افكار يدر تحر يتحصن سع ياستراتژ گيريكار بهبا  در واكنش به اين اقدامز ين طلبان اصالح
 ريـ زاده معتقـد اسـت در غ   ينيحسـ  . البتـه ان بردن معادله به نفـع خـود كردنـد   يو به پا يعموم

اع نشان از افـول  اوض« وجود نداشت: طلبان اصالح يبرتر يبرا يد چندانيام صورت هم باز نيا
از  يگسـترده مردمـ   يبانيصـورت هـم پشـت    نير ايدر غ يداشت و حت طلبان اصالحستاره بخت 

پـس از اينكـه فقـط     در نهايت ).444:1386 زاده،يني(حس »نموديد ميطلب بع ندگان اصالحينما
-دسـته  نفر از آنان اقدام به تحصن 125 ند،شددوباره د يياز داوطلبان تا يت تعداد اندكيصالح

ط يشـرا شـد  ك سـو موجـب   ياستعفا از . اين خالف قانون مجلس بود يكه عملكردند  يجمع
سـت بـه   توان مـي  يـي گرا اصول چرا كه ،بهتر شود ها آن يشكنساختار يبرا ييگرا اصولگفتمان 

ف يـ طلب و جـدا شـدن ط   اصالح يروهايندگان و نيان خود نمايدر مشده ايجاد اختالف دليل 
گـر  يد ييو از سو ،ديش مشخص نمايب خويرا با رق يترقيدق يمرزهاف تندرو يطاز رو انهيم
كـه خـود    ياگونـه  بهشد، همراه  يطلب اصالح گفتمان يهارويزش نيو ر ين مسئله با پراكندگيا

 يان برخيجاد انشقاق در ميشدند كه حاصل آن ا يسرخوردگ ياز درون دچار نوع طلبان اصالح
  ).216:1384 ،ي(سلطان نخبگان بود

نشـان از   يجمعـ  دسـته  يتحصن و اسـتعفا  ين گفتمان به ماجرايواكنش روزنامه همسو با ا
ــا اانــات ياعتــراض جر ــ« :داشــت نــدگانينما نيــهمســو ب  د شــفاف نبــودن مواضــعيــترد يب

 يريـ گ مي.. تصـم . زننـده خواهـد بـود   ضـربه   يطلب اصالح جبهه يت برايدهندگان در نها استعفا
از علـل   يكيو  ها آن ين چالش فرارويتر مهم )يدسته جمع ياستعفا يماجرا در( طلبان اصالح

  ).24/02/83 (شرق »ستها آن يت مردميكاهش محبوب
هرچـه بيشـتر بـه     ،يدسته جمعـ  يتحصن و استعفا طلب باندگان اصالحيگفت نما توان مي

ـ و ا ندتـر شـد  افول نزديـك  فـراهم سـاختند تـا بـا      يـي گرا اصـول گفتمـان   ين امكـان را بـرا  ي



 1395 زمستانو  پاييز، 2، شمـارة 8دورة    ________________________   شناسي تاريخي جامعه

148 

ط را يشـرا  ،ديگر ين گفتمان و مصادره به مطلوب برخيا ياصل يها دالاز  يبرخ يشكنساختار
ود كه ب يطلب اصالح برتر گفتمان يها دالاز  يكيدال قانون  فراهم سازند. شيخو رشيپذ يبرا
ن دال در يامـا همـ   ،بر آن نموده بـود  ياريبس تأكيدش يتسلط خو يها سال ين گفتمان در طيا

 يـي گرا اصـول ندگان توسط گفتمان يتحصن نما يهفتم و پس از ماجرامجلس ان انتخابات يجر
  شد. يشكنساختار

  م:يخور يم بر ترهاين تيابه  يشكنن ساختاريروزنامه رسالت در ارتباط با انمونه در  يبرا 
 »سـت ين يخود را اعالم نكرده قانون يينگهبان نظر نها يكه شورا يحالندگان دريتحصن نما«

 .)04/11/82(رسالت 

 .(همان) »آمدنددر برابر قانون بر يستادگيصدد ا فشار در يروهايكنندگان مانند ن تحصن«

 .)23/10/82 همان( »ندگان به سخره گرفتن قانون استيتحصن نما«

 .)01/11/82 همان( »است گري يافراطو  يقانونريندگان مجلس غيتحصن نما«

ـ از ا يهمگـ  گـري  يافراطسخره گرفتن قانون،  در برابر قانون، به يستادگيا  رين دسـت تعـاب  ي
ن گفتمان را برخالف آنچه كـه  يكار گرفتند تا ا به طلبان اصالحه يعل انيگرا اصولاست كه  يمنف

ـ بـر ا  تأكيـد عـالوه بـر    دهد در تقابل با قانون نشان دهنـد. يخود را نشان م ، يبنـد يپا ن عـدم ي
و در كنـار   نـد ل كرديتبـد  يطلبـ  اصـالح  ه گفتمـان يـ عل يان دال را بـه اسـلحه  يا انيگرا اصول
گرفته و تـالش كردنـد   ار يمعتبر آن را در اخت ين دال به عنوان داليا با تكرار ،آن يشكنساختار

  مند نشان دهند:خود را قانون
  .)28/10/82 همان» (ابنديافراد فاسد به مجلس راه  گذارديقانون نم«
(همـان   »ن كنديرا تضم يد عدالت و آزادتوان ميز جز قانون نيچ چينگهبان: ه ير شورايدب«
12/11/82(.  

ـ دار تأكيـد قـانون   ي، مـا بـه اجـرا   يابـد  ميقانون تحقق  يه اجرايعدالت در سا«  (همـان  »مي
26/11/82.( 

ـ گرا اصولگر اقدامات گفتمان يدال اصالحات از د يشكنساختار ان يـ از م يبـود كـه بـرا    اني
كـه آن را   يو همچـون دال قـانون در حـال    بـه كـار بردنـد    يطلبـ  اصـالح  گفتمان يبردن هژمون

تسب نمودند. به آن من ديجد ييو معنا ندبه كار گرفتآن را  مؤثر ياگونه به ،كردند يشكنساختار
ـ نـام ا  يكه حتـ  ياگونه به ،ن گفتمان بوديمطلوب و برتر ا يها نشانه دال اصالحات از جمله ن ي
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ـ با بهره بـردن از ا  انيگرا اصولاما  است. گفتمان از آن گرفته شده ن دال كـه هنـوز هـم جـزو     ي
و در گفتمان خـود   ندكرد يشكنرا ساختارآن  ،در اذهان مردم بودنام آشنا  پرطرفدار و يها دال

زا و همچـون اصـالحات بـرون    ييهاكار بردن واژه با به سوكياز  انيگرا اصول. ندبرجسته ساخت
 ياو در واقع توطئـه  يواردات يارا مسئله ياسياصالحات س اصالحات و، 1ييكاياصالحات آمر

 ،ي(سـلطان  شـده اسـت   يكـا سـازمانده  يآمر ويژه به يغرب يهاكشور يكردند كه از سو يمعرف
221:1384(.  

  .)28/11/82 (رسالت »كننديت ميكنندگان حماكا از تحصنيو امريل و راديو اسرائيراد«
  .)10/11/82 (همان »دنديگانگان را وسط كشيب يكنندگان پاتحصن«

ن يشـتر يار خود گرفتـه و ب ين دال را در اختيند تا اكرد ميتالش گرايان  اصولگر يد يياز سو
 ين معنا كه بر آن بخشـ يش ببرند، به ايخو يهادر گفتار سازي برجستهن دال را با ياستفاده از ا

همچـون مبـارزه بـا فقـر و      يميو بـا مفـاه   ند كه ناظر بر اقتصاد بودكرد مياز اصالحات اشاره 
  :شد ميف يو فساد تعر يكاريب

، شـود  مـي  يرد در كشور بوميقرار گ يقانون اساس كه در چارچوب اسالم و يتنها اصالحات«
 ين اصالحات اقتصاديباشد. ا يكاريض و بيبا فقر و فساد و تبع د مبارزهيت اصالحات باياولو

  .)26/07/82 (رسالت »ز هستياز مردم نين نيشترياست كه ب
  .)03/12/82 (همان »ميكنيدنبال م ياسيس يهاز از دعوايرا با پره ياصالحات واقع«

ن يا يها رقابتان ياست كه در جر يالهياصالحات وسبودن  يبومريو غ ياسالمريغبر  تأكيد
ـ ا ييت معنـا يـ ان بردن تثبيم از يبرا ييگرا اصولندگان يدوره توسط نما مـورد اسـتفاده    ن دالي

 نكـه يبا اشـاره بـه ا   انيگرا اصول .ز به كار گرفته شديكه در انتخابات نهم ن ياقرارگرفت، مسئله
 از سـوي ديگـر،   كننـد.  يبـودن آن اشـاره و آن را نقـد مـ     يديشود به تقل يد بومياصالحات با

ـ  يطلبـ  اصـالح  تسلط گفتمان يهاكه در سال انيگرا اصول خـود بودنـد    يشناسـ  بيآسـ  يدر پ
پـس بـه    ،را در گفتمـان خـود پـر كننـد     ياسـ يدال توسـعه س  يخـال  يتا جـا  ندآمددرصدد بر

كه بـه آنـان    ين راه عامليادست زدند و در  طلبان اصالح يينظام معنان دال در يا ينشكساختار
نـه  ين زميدر اطلبان  اصالح يها وعدهنشدن حقق ممردم از  ياس و سرخوردگي ،نموديكمك م

                                                                                                                                            
  وفا اشاره نمود. توان به كتاب براندازي در سكوت مرتضي قمريدر اين خصوص مي. 1
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عنوان حـاال وقـت گفتمـان خـدمت     با  يبه قلم محمد مهاجر يادداشتيهان در يبود. روزنامه ك
بگـذار  « دهـد: يقرار م انتقادمورد  حوزه عملكردن يرا در ا يطلب اصالح گونه گفتمان نيا ،است

ند و خود را به تجاهل بزنند كه عملكردشـان در  يسخن بگو ياسياز توسعه س يا هنوز هم عده
كـه  يبـه طـور  ، ور مـردم را روز بـه روز كـاهش داده   بود كه حضـ  يسال گذشته طور 6طول 
و اصـالحات  است يس ياگر كالهشان در وادند و زيگرياست ميمثل س ييهاوندان از واژهشهر

  .)04/12/82 هاني(ك »گردند ينمبرداشتنش بر يفتد براير آن بيو نظا ياسيو توسعه س
 يهـا  و دغدغـه  يبه مطالبات مردمـ  ييگو ن انتخابات پاسخيهدف خود را در ا انيگرا اصول

به مجلس هفتم تمـام   يابي گران در صورت راه: ائتالف آبادياحمد توكل«: دانستند يآنان م ياصل
  .(همان) »شت به كار خواهند گرفتيحل مشكالت اشتغال و مع يتوان خود را برا

گذشته  يها به كار گرفته شده در سال ياقتصاد يهااستين گفتمان با انتقاد از سين ايهمچن
 15 يمتاسـفانه طـ  « كنـد.  يم ييبازنما يطلب اصالح در گفتمان يك دال خالي به عنوان عدالت را

همچـون عـدالت و ارتقـا     ييها محور بدون توجه به مولفهرشد يك تفكر اقتصاديساله گذشته 
 »را شكل داده است ين ماليانه و قوانيسال يهاتوسعه، بودجه يها، برنامهمردم يشتيت معيوضع
  .)29/11/82 است روزي(س

 دال برتر گفتمان مردم،دال  يشكنساختار ،قابل توجه است ها رقابتن يكه در ا يگرينكته د
 در انتخابـات مجلـس   شيخـو  يگفتمان بندي صورتو تكرار آن در  يريگكار و به يطلب اصالح
خصوص  عدالت به يو اجرا يشتيو مع يت مردم حل مسائل اقتصادين اولويمهمتر .استهفتم 
(شـهرام   افـراد  يبرخـ  يو مـال  يهمچـون فسـاد اقتصـاد    يعلت بروز مسـائل  به  –نه ين زميدر ا
ـ  يبه دلطلبان  اصالحبود و  – يجاد فاصله طبقاتياو  ...) و ي، ملك مدنيريجزا ش از يل توجـه ب

ـ چنـدان بـه ا   ياسياست و توسعه سيمقوله س اندازه به و در بـرآوردن  بودنـد  ن امـر نپرداختـه   ي
در منازعاتي كـه در ايـن دوره ميـان دو    در نتيجه  .مردم ناكام مانده بودند ياقتصاد يهاخواسته
 يطلبـ  اصالح يدال مركز يشكنآمدند با ساختاردرصدد بر انيگرا اصول ،صورت گرفتگفتمان 

ـ به اولو يدگيد كه رسننيبرگز ييها دالاز  يكيعنوان  ن نشانه را بهيمردم ا يعني ت و مطالبـات  ي
و حـل مشـكالت    يشـت يمع يهاتوجه به دغدغهپس  .ن گفتمان استيا يمورد توجه اصل ها آن

تحقـق   يتالش بـرا « يها دالمورد توجه آنان قرار گرفت.  عدالت ياجراراه مردم از  ياقتصاد
ن راستا يبودند كه در ا يميمفاه يهمگ» ييزدافقر«و » مردم يتوجه به مطالبات اساس«، »عدالت
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مـورد كـاربرد گسـترده قـرار      شتر از انتخابات شوراهايبه مراتب ب يبا شدت انيگرا اصولتوسط 
 يهـا  دالو  هـا  نشانهو جذب  يبردار كه با بهره ييگرا اصولبرخالف گفتمان بار نيز  اين گرفتند.
ـ توانسـته بـود پو   يطلب اصالح يگونگدر حوزه گفتمان ياز جمله عدالت اقتصاد ياقتصاد  يياي
و  هـا  دالدر  رييـ و بـدون تغ  ييم معنابا همان نظ طلبان اصالح، از خود نشان دهد ياديز ييمعنا
از ضـعف   يرا ناش ييگرا اصولگفتمان  ييايپو خود وارد عرصه رقابت شده بودند و يها نشانه

در روزنامه شرق  يد مدرسيادداشت فريبه  توان ميبه عنوان مثال  .دانستندمي ها آنك يدئولوژيا
ـ  ،ت پارلمـان بـا شـورا متفـاوت اسـت     يـ ماه كـه  آنبا وجـود  « :دارد يان مياشاره كرد كه ب  يول

ـ آيبـه مـذاق مـردم خـوش نمـ      ها آن ياسيسن فرض كه اعتقادات يبا دانستن ا انيگرا اصول د ي
فشردند.  يو محسوس پا ييو روبنا يسطح يبه صورت يو اقتصاد يهمچنان بر مطالبات عمران

ـ  ياقتصـاد  يازهايقدرت و ن ياسين بودند كه در پارلمان مطالبات سيخواستار ا ها آن  يو عمران
) و 24/12/82 (شـرق  »كنند يريگيت تقابل نداشته باشد را پيكه با حاكم يمردم را البته تا حد

روزنامـه   داننـد.  يت خـود مـ  يـ ن مسئله را از عوامل موفقيراست ا است كه جناح ين در حاليا
ـ با عنوان حرف بس است ا يتريدر ت ياهللا موسود فضليبا س ياهان در مصاحبهيك گونـه بـه    ني

  كند:ياشاره م انيگرا اصولت يل موفقيدال
 ييهازير از آن چيمردم غ يقين بود كه مطالبات حقين مجلس هفتم از ابتدا اياحساس منتخب«

نهادند كـه   شين گام پيهم يبرا .ه استشد ميپنداشته  يدر دوره قبل ن مثالًيش از اياست كه پ
بـه  سـت  يمـردم ن  ياز اصـل يـ ب شـده و ن يكنون تصـو كه تا ينيو قوان ياسيس يهافارغ از تنش
ـ    بپردازند مردم يقيحق يها ازيمطالبات و ن ش از انتخابـات  ي. منتخبان ضمن صـحبت بـا مـردم پ

اند كه من چند نمونه را خدمتتان عـرض   را به دست آورده ها آناز مطالبات  يكامل يشما باًيتقر
 تين مطالبـه مـردم بهبـود وضـع    يش از انتخابات نشان داد كه اوليكنم، ارتباط آنان با مردم پيم

گر كه مورد خواست ينها، مسئله ديمبارزه با فقر، تورم و امثال ا يعنياست.  يشتيو مع ياقتصاد
بـا   يحكومت يها با دستگاه ييض است كه در مواجه قضايمردم بوده است مبارزه با فساد و تبع

مسئوالن ان يدر م يستيز عدم سادها ي يگر ين بود كه با اشرافيگر اي... مطالبه داند آن مواجه شده
  مجلس هفتم در گفتگو با منتخب مردم). يكار ي ندهيآ ،29/01/83 هاني(ك »مبارزه شود

 انيگرا اصولرا كه توسط  سازي برجستهو  يرانهيو كار حاش هر دو ساز توان مين متن يدر ا
ـ گرا اصـول ادامه تـالش   دهنده نشانن متن ين ايكار گرفته شده مشاهده كرد. همچن به  يبـرا  اني
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ارتباط بـا   كار گرفتن آن به نفع خود است. بهو  يطلب اصالح دال مردم در گفتمان يشكنساختار
بـه همـراه    ها آنه ياول يهاتيو اولو يقيداشتن از مطالبات حق يش از انتخابات و آگاهيمردم پ

 يكار بردن دال مركـز  به يبرا انيگرا اصولتالش  ازنشان  ،استياز س ن گفتمانيا فاصله گرفتن
  ن دال است.يا يشكنخود و ساختار بندي صورتدر  يطلب اصالح گفتمان
افـت و  ي يگسـترش مـ   يـي گرا اصولگفتمان  يبا گذشت زمان خصلت استعار بين ترتيبه ا

و در خصومت با  يارز ره هميك زنجيض و فساد، در ي، مبارزه با تبعييزداعدالت، فقر يها دال
 يطلبـ  اصـالح  و در تقابل با گفتمان فتاي يدست م ييت معنايكم به تثبكم يطلب اصالح گفتمان

ـ گر را در يكـد ي ،ناكـام بودنـد   ياجتمـاع  ين بخش از تقاضاهايا يماندهكه از سا ك منظومـه  ي
  ند.كرد ميل يتكم ييمعنا

  
  )يت و هژموني(تثب يجمهور استيانتخابات رن دوره ينهم -4-4

اسـت كـه در دو    يجمهور استيانتخابات رران تنها يدر ا ياست جمهورينهم ردوره انتخابات 
است كه  ياز انتخابات يكين ين انتخابات همچني. اشد دا برگزارين تعداد كانديشتريمرحله و با ب

شركت در انتخابـات   يك فرد براي يندگينتوانستند بر سرنما يليدال  در آن هر دو گفتمان بنا به
ن، يمعـ  يافتنـد. مصـطف  ي نده حضـور يچند نفر به عنوان نما ن در هر گفتمانيبنابرا ؛اجماع كنند

هرچنـد   .ندشد ميمحسوب  يطلب اصالح نده گفتمانيسه نما يكروب يزاده و مهديمحسن مهرعل
ن عنـوان  يمعـ  ين گفتمان قرار نگرفت و مصطفيت رهبران ايزاده مورد حمايمهرعل در عملكه 
 ي، علـ نـژاد  احمدين گفتمان در مرحله اول بود. در مقابل محمود يو مورد اتفاق ا ينه اصليگز
محسـوب  گرايي  گفتمان اصولندگان ينما ييهمراه محسن رضا باف بهيو محمدباقر قال يجانيالر
 هـا  رقابـت قبل از انتخابات انصراف خود را اعالم كـرد و از دور   ييالبته محسن رضا .ندشد مي

  خارج شد.
  
  انتخاباتمرحله اول  -4-4-1

ـ  هيطرد و حاش يكارها سازو يريكارگ ن موفق شده بودند با بهيش از ايكه تا پ انيگرا اصول  يران
 گفتمـان  معتبـر  يهـا  دال يريكـارگ  خود و به يها نشانهو  ها دال سازي برجستهب و يگفتمان رق
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ـ يـ گام تا كسب موفق به مورد نظر خود گام ياز معان ها آنو پر كردن  يطلب اصالح  ،نـد يآ شيت پ
را كـه   يااز داشتند كه اسـطوره ين ها آنش داشتند. يدر پ يينها يروزيك مرحله تا پياكنون تنها 

ـ در ا يروزيـ آن بـا پ  يها ساخته بودند و خصلت استعاردر انتخابات شورا ز يـ ن انتخابـات و ن ي
ن عنـوا  و خود را بـه كنند ل يتبد ياجتماع هفتم در حال گسترش بود به تصورمجلس انتخابات 
دو عامل اصـلي بـراي هژمـون شـدن ايـن گفتمـان       ند. ينمامعرفي ن و مطلوب يگزيگفتمان جا
متفـاوت   يك فضـا يم ين گفتمان ترسيا يها يژگيگر ويدبود.  يت اعتبار و دسترسيداشتن قابل
 يريكـارگ  بـه  يب بـرا يـ ج شـده توسـط گفتمـان رق   يترو يز از معانيت موجود و متماياز وضع

  د بود.يجد يت خلق معناهايو توان ظرف يطلب اصالح معتبر گفتمان يها دال
ـ گرا اصـول داشت، چرا كـه   ييت باالين انتخابات حساسيا ت در انتخابـات  يـ پـس از تثب  اني

ل در يتسـه  يار گرفتن هر سه قوه بـرا يت و در اختيدست كردن حاكم كيدنبال  هفتم بهمجلس 
قابـل   بـود. نكتـه  خالف اين مسـئله   چيزي برخواهان ب يگفتمان رقو  انجام امور كشور بودند

 يهـا  ين دوره نوع ابزارهـا و اسـتراتژ  يدر ا سازي برجستهطرد و  يها وهيشدر خصوص  توجه
 يهـا كه همان سازوكار يافزار نرم يها وهيش. اول بود ها رقابتن يدو گفتمان در امورد استفاده 

ها از جمله  شده و در رسانه يريگ يدو طرف پ ياز سو يمتماد يها بود كه در طول سال يزبان
ـ ا يافـزار  سـخت  يها وهيشوه دوم يافت و شي يات انعكاس مينشر ن دوره بـود كـه بـرخالف    ي

 يرانهيحاش يجا خود به سازي برجسته يبرااغلب شتر و ين با ظرافت و دقت بيشيپ يها رقابت
 تنهاو  بود يمقطع ويژه و ن دورهيدر ا يافزار سخت يهاياستراتژ كاربردرفت. يكار م ب بهيرق
... ختم  لم وي، عكس، فيغاتيتبل يپوسترهامانند  ييها روشبه  و شد ميمربوط  ها رقابتن يبه ا
  ند. شد مي

 يافـزار  نرم ياز استراتژ شكلن يهان به ايانتخابات روزنامه ك يش از شروع رسميچند ماه پ
ان يو كالفـه بـودن مـدع    يدسـتپاچگ «بـرد:   يبهـره مـ   يطلبـ  اصالح گفتمان يساختارشكن يبرا

ـ  هـا  آنكارنامـه   .اسـت  يعيطب ياست جمهورين دوره رياصالحات از انتخابات نهم  يش رويپ
نهـا  يا .رديـ گ ير ده تعلـق مـ  ين جبهه زيون ايفراطن كارنامه به عملكرد ايدولت قرار دارد و در ا

ت يـ ن موقعياز پول و اعتبار فراوان و بهتر يمند ار داشتن مجلس و دولت و بهرهيرغم در اخت به
ـ    يبرا ينفت ياز لحاظ درآمدها مـردم، مسـئله    يشـت ي، حـل مشـكالت مع  يكـاهش تـورم، گران

اوردند و پـر  يبه عمل ن يان توجهيگر معضالت جامعه اقدامات شايو د ي، فساد اقتصاديكاريب
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و اضـطراب   ين دلواپسـ نخوان در روز امتحـا  آموزان تنبل و درس ه همانند دانشواضح است ك
نشان از تالش  يقبل يها يران هيدر ادامه حاشاين متن ). 08/12/83 هاني(روزنامه ك »داشته باشند

 يدلواپس ،ر دهينمره ز ،و كالفه بودن ي. دستپاچگداردب يف گفتمان رقيتضع يبرا انيگرا اصول
  .اند يساختارشكنن يا ياد در راستايز يبار منف يدارا عباراتي يو اضطراب، همگ

ـ د يـي گرا اصـول طرد گفتمان  يرا برا ييها ياستراتژ توان ميز ين يطلب اصالح در گفتمان د. ي
ند تـا بـا   كرد ميخود تالش  يهااز گفتار يش از انتخابات در برخين ماه پياز چند طلبان اصالح

را انحصارطلب و اقتـدارگرا   ها آن ييگرا اصولخشن، مستبد و زورگو از گفتمان  يا ارائه چهره
ـ از ا يا نمونـه  يطلب اصالح ن وابسته به گفتمانيه سازمان مجاهديانينشان دهند. ب  ين اسـتراتژ ي

ـ هـدم جمهور  ،ها ناياز جر يهدف برخ« :است ن يـي مـردم در تع  يت و بالموضـوع كـردن را  ي
بـر كشـور    ، اسـتبداد را يبنا دارند با حفظ ظـاهر جمهـور   ها آنسرنوشت كشور و نظام است. 

ـ منتخـب اسـت. ا   يگانه و نهادهـا  سه يحاكم كنند و هدفشان بالموضوع كردن قوا ـ ن جري ان ي
 ين اقداماتيند و احتماالً چنيخودساخته باز نما يگو قربان افراد بله يدان را صرفاً برايبرآنند ... م

 ،يل از موسو، به نق19/03/83 سنايا ي(خبرگزار »در اداره كشور بنامند ييگرا را تحول و جوان
70:1385 .(  

شـتر انتخابـات   يها، پس از انتخابات شورا و بـا شـدت ب   اسطوره ياستعار يبا گسترش فضا
ت اعتبـار و  يـ ك شدن داشت. قابليهژمون يگر براياز به دو عامل دين گفتمان نيمجلس هفتم، ا

موفـق بـه    سـت توان مي ها آنبا داشتن  ييگرا اصولبودند كه گفتمان  يدو عامل يت دسترسيقابل
  خود شود. يها نشانهو  ها دالت كامل يتثب

كـه   يبود. بر خـالف مراحـل قبلـ    يت دسترسيقابل ياز چند جنبه داراگرايي  اصولگفتمان 
كـاربرد دال عـدالت    يجـا  به ... و يكار يو ب يشتيهمچون حل مشكالت مع ييهاشتر از واژهيب

ـ در ا ،رفت يسخن م هرچنـد كـه    .اسـتفاده قـرار گرفـت   شـتر مـورد   ين مرحلـه دال عـدالت ب  ي
شتر نـاظر بـر بعـد    يرند كه بيكار گ به يا گونه ن دال را بهيز تالش كردند اين بار نيا انيگرا اصول
ان بـردن فاصـله   يـ روزمـره، از م  يازهاين تأمين، ييهمچون: فقرزدا يميآن باشد. مفاه ياقتصاد

از جملـه   يض و فسـاد و نـابرابر  يو مبارزه بـا تبعـ   يغاتي، كم كردن فاصله تبلير و غنيان فقيم
ـ بر ا انيگرا اصولدادند. دست گذاشتن  يدال عدالت بودند كه به آن معنا م يهامدلول ن دال و ي
ل يدل ران بهيجامعه ا ياقتصاد يها يبود كه دشوار يكه به آن منتسب كردند، در حال ييهامدلول
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ن انتظـارات بـه   يش ايز افزايپس از جنگ و ن ياقتصاد يها استيس يت و ناكارآمديرشد جمع
ن تقاضاها يست به اتوان مينكه نيعالوه بر ا يطلب اصالح گفتمان .نده در حال رشد بوديطور فزا
 يو دموكراسـ  ياسيمردم به توسعه س يقادر به برآورده ساختن تقاضاها ،سته بدهديشا يپاسخ
 انـد:  ز بـه آن اشـاره كـرده   يـ ن طلبان اصالحكه خود  يا ). مسئله432:1386 ،زادهيني(حس نبودنيز 
نـه فقـط در بـرآورده سـاختن      طلبـان  اصـالح  يبه ناكارآمد ي] راييگرا اصولمردم به [ يرا«...
مـا مـردم را حسـاب در     ) بـود... ي(آزاد ياجات عاليهمان احت يه معاش كه حتياجات اولياحت

نكـرده   يچ كـار يآنان ه يسازمانده يكه برا يم در حاليدانست يسوراخ خود م يهابيگردش ج
  ).149:1385 ،ي(قوچان »ميبود

ق آن به همـه  يكرد كه از طر يا نهال به نشيعدالت را تبدگرايي  اصولنكه گفتمان يعالوه بر ا
 يت دسترسـ يـ ز موجـب بـاال رفـتن قابل   يـ ن يگريعامل د ،گفت يآن روز مردم پاسخ م يازهاين

و سـاده   يم گفته شده با زبانيل مفاهيو آن قرار گرفتن عدالت در ذ شد مي ييگرا اصولگفتمان 
مـا   ياقتصـاد  يهـا  يزير برنامه يسوو  سمت ،مياگر عدالت را محور قرار ده« و قابل فهم بود.

ار تمـام ملـت قـرار گرفـت     يـ برابر در اخت يها فرصت كه آنگاه پس از  عوض خواهد شد و آن
  ).20/03/84 هاني، كنژاد احمدي» (از مشكالت ما حل خواهد شد ياريبس

 ).24/03/84 (همان »رديار مردم قرار گيطور عادالنه در اخت نكه امكانات بهيا يعنيعدالت «

و  ير و غنـ يـ ان فقيان برداشتن فاصله ميمردم، مبارزه با فساد، از م يها آوردن نفت سر سفره
 يطيبودنـد و در شـرا   يينده گفتمان اصـوگرا ينما ياز اهداف اصل يهمگ ينينش هيتوجه به حاش

از  ياافـت. نمونـه  ي هـا  آناز  ياثـر  تـوان  ميب نيرق يات و گفتارهايند كه در ادبشد ميمطرح 
ن يتـر  يعنـوان اصـل   ن بـه يمعـ  يدهد. مصطف ين موضوع را نشان ميب ايرق يدايكاند يهاگفته
زه مـن در  يـ ن انگيتـر  ياصل« كند: يان ميگونه ب نيرا ا زه خوديانگ يطلب اصالح گفتمان يدايكاند

در كشـور   يو حقوق بشر است، امروز مسئله دموكراس يورود به انتخابات نهم جبهه دموكراس
 يو دموكراس ي، دموكراسيران هم دموكراسيمطرح شده است، تنها راه نجات ا يطور جد ما به
 ياقتصـاد  يو بعـد از آن دموكراسـ   اسـت  ياسـ يس يهم دموكراس ين وجه دموكراسياول .است
  ).16/03/84 (شرق »است

ـ  يم مهدينيب يگر ميد يياز سو كـه همچـون    يطلبـ  اصـالح  نـده گفتمـان  يگـر نما يد يكروب
هزار  50انه يوعده پرداخت ماه يتوجه نشان داده و حت يگرا به مباحث اقتصاد اصول ينامزدها
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ـ ايباال ب ها رقابتن دوره از يا يسال داده بود توانست تا سوم 18 يباال يرانيتومان را به هر ا  دي
و  ياز بـه حـل مشـكالت و مسـائل اقتصـاد     ين نكته كه نياست بر ا يدين مسئله خود تائيكه ا

ـ  يدر گفتارها .مردم بود يت اصلي، اولويشتيت معيتوجه به وضع هـر چنـد بـر حـوزه      يكروب
نتوانسـت   ياما و ،شد مي ياديز تأكيدن خصوص يبه مشكالت مردم در ا يدگيو رس ياقتصاد

كـار   رفـت بـه   يكار مـ  بش بهيكه در گفتمان رق ييجامعه همچون گفتارها يايزبان گو را به ها آن
  رد. يبگ

و توجه همه داوطلبان چه راست و چه چـپ بـر مسـائل     تأكيدن است كه ينكته قابل ذكر ا
 وابسته به هر دو گفتمان قـرار  يها مردم مورد توجه روزنامه يشتيو حل مشكالت مع ياقتصاد

هـا را از   يريـ گ ن موضـع يدترين موضوع شديان روزنامه رسالت در رابطه با اين ميا گرفت. در
 يمردم راضـ  يشتيو مع يك از نامزدها از وضع موجود اقتصادي چيه باًيتقر«دهد:  يخود نشان م

سال گذشته در اداره كشور نقش  16 يم طيرمستقيكه غ ها آنم و چه يكه مستق ها آنستند، چه ين
ها بـا وعـده   از نامزد يكيدانند.  يخود را در نقد وضع موجود م يروزيپ يهمگ باًيتقر .اندداشته

 ياسـت در دوره توان ميدان آمده... نامزد مذكور يسال به م 18 يهزار تومان به باال 50پرداخت 
آخر حقوق  يهاكند كه كارمندان ماه يقوه مقننه داشت حداقل كارت را در ين مسئوليكه باالتر

نـد مسـئله مـردم مطالبـات     يگو يهـا مـ   كاليرادافت كنند... يموقع در خود را به ياقعو پاداش و
ان مردم آمده و يم درد مردم شوند و به خواهند هم يم يون كيست افراطيمعلوم ن .است ياقتصاد
قدر از مـردم   نيچرا افراد ذكر شده ا ،را لمس كنند ها آن يها يدست ها و تنگ شتيها و مع يسخت

و فقـر را   يون طعم تلـخ گرسـنگ  ي... ظاهراً افراطكنند يرا درك نم ها آنرند كه درد يگ يفاصله م
را هم قبول ندارند كـه   يدوره خاتم يزير ت و برنامهيريسازمان مد يآمارها ياند و حت دهينچش
  ). 22/03/84 (رسالت »رخط فقرنديدرصد مردم ز 40

و لمس مشكالت و  ها آنان يمردم، حضور داشتن در مبا  يددر ك سو از همين متن از يدر ا
همچون  ييهارا كه با واژه طلبان اصالحگر يد ييسواز و شده است  آنان سخن گفته يها يسخت
شـه در  يرا كـه ر  هـا  آنفاصله گرفته و درد  كه از مردم كرده يمعرف يافراد دكن ياد ميون يافراط

هـا   ن تـالش ياز بارزتر يكين متن ين در ايبنابرا ؛كنند يجامعه دارد درك نم يمشكالت اقتصاد
ـ د يطلبـ  اصـالح  ت دال مـردم در گفتمـان  يـ ان بـردن تثب ياز م يبرا ييگرا اصولدر گفتمان  ده ي

  . شود مي
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د: يگو ياقتصادي م ز در رابطه با مسائلين يطلب اصالح وابسته به گفتمان يها از روزنامه يكي
بزرگ در  ييجا ياقتصاد يها باز دوباره بحث يجمهور استيانتخابات رن روزها در آستانه يا«
ـ الـوان در جر  يها بونيكه تر يا گونه به ؛اند باز كرده يان محافل مختلف اجتماعيم ان مبـارزات  ي

در  يثابت كننـد، حتـ   يخود را به اقتصاد مردم يخواهند برادر يم يا گونه هر كدام به يانتخابات
ها و قدرت آغشته به شعار يها يكسب صندل يرا برا يطلب اصالح يها كه سال يان كسانين ميا

ـ بـه جر  يپران گر با سنگيد يز دوباره در قامتينكرده بودند  ياقتصاد يها افسانه ان اصـالحات  ي
 ،ييبه نقـل از بابـا   ،24/02/84 (روزنامه اقبال» دنديكش ريگر از دولت رفاه را به تصويد يبيترك

324:1388 .(  
ـ د بتوان اقبال هر دو گفتمان به كـاربرد ا يشا  يم را در انسـداد گفتمـان  يو مفـاه  هـا  نشـانه ن ي
بـر   يقـدر  قـدرت داشـتن خـود بـه     يهـا  ن گفتمان در ساليقت ايدانست. در حق يطلب اصالح

 ياقتصـاد  يهاعرصه در يكرد كه از سامانده تأكيد ياسياست و توسعه سيمرتبط با س يها دال
 يريكـارگ  به يط را برايشرا ها گفتمانك از ين هريبنابرا ؛مردم باز ماند يشتيو حل مشكالت مع

  دند.يم مناسب دين مفاهيا
ـ گرا اصول يت برايگر كسب موفقيعامل د ـ ا اني ـ ن بـود كـه ا  ي ن گفتمـان ضـمن انتقـاد از    ي

خودش را  كرد ميتالش  ،گرفته بودها كه در گذشته صورت  ضيها و تبع و اسراف ييگرا تجمل
ان مـردم و  يـ م كـه  آنبدانـد، بـدون    هـا  آنك و در كنار مردم و از جنس يوند و ارتباط نزديدر پ

  :شود مين سخنان اشاره يبه چند نمونه از ا باشد. در ادامه يان فاصلهيمسئول
امكـان نـدارد از وجـود     يرين مـد يچن .خواهد يخود نم يحداكثر رفاه را برا ير اسالميمد«
ـ ن نهد يتش آگاه باشد و راحت سر به بالير در حوزه مسئوليگرسنه و فق يا عده ا بـه مسـافرت   ي
  ).26/03/84 كيهان» (برود
 ين برخـوردار يمردم و كمتـر  يشتر رفاه برايب تأميند به دنبال يران بايمد يدر دولت اسالم«
ش در يافت حكم انتصـاب خـو  يمحض در ر بهيك مديگونه نباشد كه  نيخودش باشد و ا يبرا

  ).21/03/84 (همان» در شمال شهر باشد يارديليم يهاخانه يجو و جست
 كنـد  تـالش مـي   ،دانديجنس و در كنار مردم م ن را هميمسئول كه آنن سخنان عالوه بر يدر ا
  دهد. يمطلوب و قابل قبول از خود نشان م ياچهره
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محور عـدالت قـرار    كه بر شود ميسخن گفته  يا توسعهدر گفتارهاي نماينده اين گفتمان از 
  اند:ن دستير از ايز يهاكشور است. نمونه يازهايها و ن استيبر اسالم، س يداشته و مبتن

  ).25/03/84 (همان »د بر محور عدالت باشدياما توسعه با ،من معتقد به توسعه هستم«
ــ يهــا دولــت« ــه يقبل ــد يو اقتصــاد ياســيدنبــال توســعه س ب امــا در مــدل توســعه  ،بودن
بـر   يكه اگر توسعه اقتصاد يدر حال .ندارد يگاهيمرزها عدالت جا يشده از آن سو يبردار يكپ
 »شـد  ده خواهديمردم د يها محور عدالت خواهد بود و حاصل آن بر سفره ،اسالم باشد يمبنا

  ).23/03/84 همان(
دن بـه  يرسـ  يد برايها با احزاب و گروهن باشد و تمام مراكز و يدآفريد اميبا ياسيتوسعه س«

ت كـادر  يران كارا و شجاع و خودباور حركت كنند، تقويت مديشان و ترب يآرمان انقالب و ترق
  ).25/03/84 (همان »ر استيپذ امكان ين و بومينو ياسيت كشور با توسعه سيريمد

ارائـه   يو اقتصـاد  ياسـ يس از رشد و توسـعه  يفيگفتارها تعار نيم در اينيب يگونه كه م همان
همچون رشد  يواژگان يريگكار ن بهيهمچن، به عدالت است يخشب تيبر اولو يكه مبتن شود مي

سـو بـا آرمـان انقـالب      هـم  ياسيتوسعه س و بر اسالم يمبتن ي، توسعه اقتصادياسالم ياقتصاد
در  سـو و  خـود را هـم   يوه گفتاريرند تا شيگ يش ميدر پ انيگرا اصولاست كه  يشتال ياسالم
ت يـ ش محبوبيله موجـب افـزا  يوس نيه اآن نشان دهند و ب يها ناگفتمان انقالب و آرم يراستا
  شوند. يدر افكار عمومخود 

ـ ك نظـم جد ي يبرقرار يرد پا توان مي ييگرا اصولنده ينما ين در گفتارهايهمچن د را كـه  ي
حركـت بـه سـمت    ه يكه در سـا  يكرد، نظم يريگ يموجود باشد پ ينظم ين بحران و بيگزيجا

اگر عدالت را محور قرار « :دست آمده و حالل مشكالت خواهد بود به يخواه عدالت و عدالت
 كـه  آنگـاه پـس از    ما عوض خواهـد شـد و آن   ياقتصاد يها يزير برنامه يسمت و سو ،ميده

 »از مشـكالت مـا حـل خواهـد شـد      ياريبس ار تمام ملت قرار گرفتيبر در اختبرا يها فرصت
  ).20/03/84كيهان  ،نژاد احمدي(

ران دلسـوز و مـؤمن در   ينده دولت عدالت خواه است و با استقرار مـد يمن معتقدم دولت آ«
ت يامـروز مسـئول   .افتيه مردم بهبود خواهد يو روح يت زندگينده وضعيكشور تا چهار سال آ

 ، شـرق نـژاد  احمـدي ( »مرفه و نمونه در جهان اسـت شرفته، يپ يما و رسالت ما ساختن كشور
شـرفت  ياصـالح و پ  يسخن از مشاركت و حضور مردم برااظهارات، ن ي). در كنار ا17/03/84
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با مشاركت و حضور مـردم در  «: ن استيك نظم نويها براي برقراري  يكشور از جمله استراتژ
ـ ا .ن كـرد يشـرفت را تضـم  ياصـالح و پ  تـوان  مـي اداره كشـور   يها عرصه ن تصـور باطـل و   ي
 يو اعـتال  يشـرفت اقتصـاد  يموجب پ توان مياست كه بدون حضور فعال مردم  ياندهكن گمراه

ت بهتر، بـاالتر و  يفيبا ك يحت ،ها شوند اگر مردم وارد عرصه .ات كشور شديفرهنگ و هنر و ادب
  ).13/03/84كيهان  نژاد، ي(احمد »ش خواهند برديپ كشور را به تر ارزان
شرفت كشور يرد تا در خدمت پيار مردم قرار گيو در اخت د از چنته دولت آزاديبا يمنابع مل«
  ).22/03/84 (همان »باشد

 ،ابـد يدست  يت دسترسيبتواند به قابل ييگرا اصولكه موجب شد گفتمان  يعالوه بر عوامل
در  يطيدر شرا ييگرا اصولدال عدالت در گفتمان متمايز ديگر اين گفتمان آن است كه  يژگيو

ـ  چيكه هـ  شد مينده آن مطرح ينما يگفتارها ـ ك از كاندي ـ ب نتوانسـتند از ا يـ رق يداهاي ن دال ي
يكـي از كانديـداهاي    نـژاد  احمدين گفتمان محسوب شوند. يا يبرا ينيگزياستفاده كنند و جا
ـ شـعار كاند  گويـد كـه در   يسخن م ياز عدالت و دولت اسالم يطياين گفتمان در شرا  يهاداي

 ييو حقوق بشر، توسعه دانـا  يخواه يآمد، دموكراس دولت كار« :شود ميده يم دين مفاهيگر ايد
» دولت رفـاه «، يكروب يمهد» داريتوسعه پا يآمد برا دولت مقتدر و كار«ن، يمع يمصطف» محور

طـور   ن بـه يبنـابرا  ؛يرفسـنجان  يهاشم» رانيا يسربلند يهمه با هم كار برا«زاده، يمحسن مهرعل
ار قابل فهم و در دسترس قرار داشـت. شـعار دولـت    يتوده مردم بس يمفهوم عدالت برا يعيطب

محسـوب   يبازگشت به گفتمان انقالب اسالم ينوع و كاربرد آن در كنار دال عدالت به ياسالم
دال واقـع  بـود. در   ياصـل  ياز شـعارها  يكـ يگفته شـد  گونه كه  كه در آن عدالت همان شد مي

 ياسـالم  ياز دولتـ  و مكـرراً  يابـد  مـي  يابل توجهحضور ق يك ارزش انقالبيعدالت به عنوان 
  .شود ميف يه بر عدالت دارد و همراه با آن تعريرود كه تك سخن مي

» خـواه اسـت  ل دولت عـدالت يتشك حل مشكالت امروز مردم مستلزم بازگشت به اسالم و«
  ).30/03/84 هاني(ك

 اگـر  .حالل و حـرام اسـت   يهاافتيبه در يز محور عدالت و متكيچ نگاه اسالم به همه ...«
  ).26/03/84 همان» (هم داشته است يج منفياما نتا ،شده است يخوب يچه در گذشته كارها

از  يكـ يكننـده   يگر تـداع يكديو عدالت در كنار  ين قرار گرفتن دو واژه دولت اسالميبنابرا
بـه عبـارتي،   به آن بودند.  يابي دست يدر پ يانقالب اسالم يروزيبود كه با پ ييهاوآمال و آرز
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ل يتبد ينه الزم را برايو زم شد ميز ين گفتمان نيت اعتبار ايش قابلين عامل خود موجب افزايا
افت، چـرا كـه منطبـق بـر انتظـارات و      ي مي ياجتماع يروهايو جذب ن يعموم شدن به تصور

ـ بـه ا  زيـ ن يقرار داشت. قوچان يانقالب اسالم يها ارزش يجامعه و در راستا يها خواست ن ي
ـ در ا يـي گرا اصـول ش جنبش يدايپ«د: يگو يمسئله توجه نشان داده و م ران پـس از ربـع قـرن    ي

ـ شـد   يمنته يرا كه به وقوع انقالب اسالم يمناسبات ). 245:385 ،ي(قوچـان  »كنـد  يمـ  يادآوري
 يا هنابـر نشـ   تأكيـد كه بـا   يشگيو اند يياز نظام معنا يريگ با بهره ييگرا اصولن گفتمان يبنابرا

  .كرد ميوصل  يگفتمان انقالب اسالم يها شهيخود را به ر گرفت ميهمچون عدالت شكل 
 شود ميسخن گفته  يساز ياز خصوص يطلبي در حال از سوي ديگر در گفتار نماينده اصالح

 يهـا  اسـت يس يريـ گيپدليـل  بـه  در دوران سازندگي د آمده يپد يها يعدالت يكه مشكالت و ب
ن مسـئله از جملـه عوامـل    يو اها شده بود  اين سياستاز  يموجب سرخوردگ يسازيخصوص

  ن گفتمان بود. يمؤثر در عدم اقبال به ا
و فعـال كـردن بخـش     ياقتصـاد  يهااستيكنند و سيعمل م يهستند كه شعار يمزاحمان«

  ).20/03/84 شرق» (ن تفكر اشتباه استيدانند كه ا يها م را انحراف از ارزش يخصوص
بودجـه و كـاهش    يكاهش كسر ،يور ش بهرهيافزا يدر كشور حالل اصل يساز يخصوص«

  (همان).  »تورم است
و اعتبار آن مـؤثر   يو كسب دسترس ييگرا اصولت يكه در كسب موفق يگر از عوامليد يكي
گـر  يبـا د  يكـه تفـاوت محسوسـ    يا گونه به .بود كه به كارگرفته شد يغاتيوه و نوع تبليش ،بود
 يغـات يتبل ياستراتژشد اين ن مسئله موجب ين انتخابات داشت و ايا يز مراحل قبليو ن ها وهيش
بود  يجوشخود يستادها نژاد احمدي يستاد انتخابات يها تيفعال يه اصليده شود. پايد يخوب به

...  و يررسـم يغ يمردمـ  يها ها و انجمن و گروهاو ن اتوسط طرفدار ها ناكه در تهران و شهرست
خـرج و سـاده    كـم  عمدتاً گرفت مين انتخابات صورت يكه در ا يغاتيبود. نوع تبل ل شدهيتشك
ـ منتشره در سـطح تهـران در حما   يها ها و پوستر تراكت يكه برخ يا گونه به ،بود بـا   يت از وي

غـات  يان تبليـ در م يخرج وه كمين شيس بود و طبعاً چنينو دست يها د و متنياه و سفيچاپ س
  ).49:1384 اح،ي(س كرد ميتر جلوه  يدا مردميكاند ين و پرخرج برخيسنگ
بـود.   يسـمت و  ش اقبال بـه ياز عوامل مؤثر در افزاديگر  يكيز ين نژاد احمدي يغاتيلم تبليف

مجلل و پرزرق و برق شهردار  ياليرا در كنار و يتجمل و يلم كه دفتر و منزل ساده و بين فيا
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 يت ويـ ن هفته انتخابات مـوج محبوب يدر آخركه شد گذاشت موجب  يش مينما سابق تهران به
 يكـه برخـ   يا گونه ابد؛ بهي يآور فزون تعجب يا گونه به او به يرد و اقبال مردميسرعت اوج گ به

خرداد  27ك به ينزد يانيپا يدر روزها نژاد احمدي يسونام يريگ ها و مطبوعات از شكل رسانه
ان يـ ها و مطبوعـات ب  رسانه گونه كه همان نهايت). در 528-529:1384 ،يدادند (موسو يخبر م
 يرفسـنجان  يبـه همـراه هاشـم    نـژاد  احمـدي  ،شـد  ميكه  يتصور با وجود در دور اول كردند،

  خود اختصاص دادند.  ن آرا را بهيشتريب
 

  مرحله دوم انتخابات -4-4-2
مردم در مرحلـه اول   يده از سويدو فرد برگز يرفسنجان يهاشم اكبر يو عل نژاد احمديمحمود 

ـ گرا اصولنده مورد اتفاق يعنوان نما به نژاد احمديان ين ميبودند. در ا ـ مـورد حما  اني  ت قـرار ي
ن مرحلـه ناكـام مانـده    يخود به ا ينده اصلينما يابي كه از راه طلبان اصالحگرفت و جناح چپ 

ن يبه ا يخوب به 1384رماه يدرشت روزنامه شرق در اول ت تريت كردند. تيحما يبودند از هاشم
گونه كـه خـود    ). آن01/04/84 (شرق »يهاشم پشت سر طلبان اصالح  همه« كند: ينكته اشاره م

ـ خاطر حما نه به يرفسنجان يت از هاشمياذعان دارند اعالم حما طلبان اصالح او، از  يت واقعـ ي
ـ ن مسئله بود كه در اياز ا يناش شتريبلكه ب ـ  ي ـ ز ين گفتمـان نگران در خصـوص انتخـاب    يادي

نـه مطلـوب را   يعنوان گز به يد آمده بود و انتخاب هاشميجمهور پد سيعنوان رئ به نژاد احمدي
  محسوب كرد.  نژاد احمديآوردن  ياز را يريجلوگ يتالش برا توان مي

 ياگونـه  به .دانست يدو قطب يكلمه انتخابات يواقع يبه معنا توان ميمرحله دوم انتخابات را 
در آسـتانه انتخابـات    يت از هاشميدر صف حما يدوم خرداد يها كه با قرارگرفتن همه گروه

 يهاشم ومدافعان وضع موجود و مخالفان وضع موجود شكل گرفتند  يدو جبهه اصل ،ريسوم ت
). روزنامـه  661:1385 ،ي(موسـو شـد  نماد جبهـه دوم محسـوب    نژاد احمدينماد جبهه اول و 

به  نژاد احمديو  يافتن هاشميمرحله اول و راه  يخود پس از شمارش آراادداشت يهان در يك
اكنون دو نگـاه بـه حكومـت رو در    « سد:ينو يم بسپار ميدور دوم تحت عنوان خودت را به نس

و صاحبان قدرت و  ياسياحزاب و قدرتمندان س يتمام باًيك سو تقريهم قرار دارند. در  يرو
ساله قرار دارند و  16-15جا مانده از مناسبات  م موجود و بهستيكالن و حافظان س يهاهيسرما
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ـ كننـد   يكم دارند باور م كه كم يها مردمونيليگر ميد يياز سو از جـنس خودشـان را    ك نفـر ي
  ). 01/04/84 كيهان( »آباد بفرستندابان پاستور و نه در كاخ سعديدر خ يا هناند به ختوان مي

عنـوان نمـاد    به يدر مرحله دوم هاشم: «نويسد نيز مي 1384رماه يت 6خ يروزنامه شرق در تار
ـ ت محسـوب گرد يـ متفاوت با حاكم ير و جنسيينماد تغ نژاد احمديت و يحاكم ـ از ا .دي ن رو ي

  ».آن است ييشان مخالف وضع موجود و نارسايدادند كه به نظر ا يخود را به كس يمردم را
 .ركرديز تعبير نيو فق يان غنيعنوان رقابت م دا را بهين دو كانديان ايرقابت م توان مين يبنابرا
بودنـد كـه در مقابـل     يا دو قطب مخالفينده اغنينما ينده فقرا و هاشميعنوان نما به نژاد احمدي

 نـژاد  احمـدي  جامعـه بـا انتخـاب    نشـينان  حاشيهن و ييقت طبقه پايگر قرار داشتند. در حقيكدي
سـال   16كـه از   يا بودند كه از رونـد توسـعه   يكسان ها آن .دن خود بودنديقدرت رس دنبال به به
ده بودند و مطالبـات خـود   يب را دين آسيشتريو ب ندناخرسند بودبود كشور آغاز شده  ش دريپ

  دند. يديم نژاد احمدي يشعارها را در
كـه  شـد  همـراه   يفـرد  يروزيان با پيندگان دو جريعنوان نما دا بهين دو كانديقرار گرفتن ا

ده گرفتـه شـدن   يو ناد يجاد شكاف طبقاتيگذشته كه منجر به ا ياقتصاد يهااستيبه سنسبت 
ـ ياز را ياريبسكه گفت  توان ميانتقاد داشت. بود طبقات محروم شده   كـه  آنش از يدهندگان ب

نـده فقـرا از   يبه عنوان نما نژاد احمديشناختند و انتخاب  يرا م يرا بشناسند هاشم نژاد احمدي
 عنوان به يرفسنجان ي. هاشمكرد ميت يط گذشته حكاينسبت به شرا ها آن ينظر منفاعتراض و 

هـا از آن   كه پـس از گذشـت سـال    شد ميمحسوب ان منسوب به گذشته يك جريدهنده  ادامه
 ها آن سال يها يقرار يآور مشكالت و باديو بود را نزد مردم از دست داده  جاذبه خود ،دوران
نـده  يمعطوف بـه آ  ييه گفتارهايدانست كه بر پا ينده گفتمانينما توان ميرا  نژاد احمدياما . بود

 يت اعتبار و دسترسـ يقابلبودن دارا در مجموعبود.  يا بخش دوران تازهديو نوبود شكل گرفته 
موجب شد كـه   هاي ديگري كه شرح آن رفت در كنار ساير ويژگي ن مرحلهيدر ا انيگرا اصول

  قدرت را در اختيار بگيرد.و  شود يطلب اصالح گفتمان ن گفتمان موفق به شكستيا
 

  گيري نتيجه -5
 يدست گرفتن قـدرت و هژمـون   در به طلبان اصالحت يبا موفقگفتمان راست  76اگرچه خرداد 

ـ  يـ حقاناز آنجا كـه  اما  ،ه رفتيآن به حاش حاضـر بـه    ،دانسـت  يب مـ يـ ش از رقيت خـود را ب
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قـرار   يطلبـ  اصـالح  سـازانه بـا گفتمـان    تيريند غيك فرايو در نشد است يواگذاشتن عرصه س
ان بـردن ثبـات   يآن و از م يف هژمونيتضع ين گفتمان در پيتسلط ا يهاگرفت و در تمام سال

طـرد و   يافـزار  و نـرم  يافـزار  سـخت  يهـا  ياستراتژ يريكارگ برآمد. به يطلب اصالح يها نشانه
ـ گونـه كـه نظر   همان .ها بود يساز تيرين غيجه گرفتن از اينت يمؤثر برا يعامل سازي برجسته ه ي
رد و يـ گ يآن شكل م ين منفييك گفتمان با نقد گفتمان حاكم و تبي ييگرا عام ،ديگو يگفتمان م

كنـد. گفتمـان    يخـود مـ   ينگفتمـا  بنـدي  صـورت به  يده گفتمان اقدام به شكل ،در مرحله بعد
را از  يطلبـ  اصـالح  گفتمان يها نشانهو  ها دالدر مرحله اول تالش نمود ثبات نيز  ييگرا اصول

مـورد   يهـا  دال يت معنايبه تثب شد ميل دهه هشتاد شروع يرد و در مرحله بعد كه از اوابان بيم
ل دهه هشتاد ياز اوارسد كه  به نظر مي. مبادرت ورزيد ها دالن يد اجماع حول اينظر خود و تول

قـت ورود گفتمـان   يدر حق .آغاز شـد  انيگرا اصول ينه بروز و نمود گفتار اقتصاديج زميبه تدر
 ييها نابود به بحر يار گرفتن قدرت پاسخيدر اخت ياست و تالش برايبه عرصه س ييگرا اصول

، تـرور  يا رهيزنج يها در كشور بروز كرده بود. قتل طلبان اصالحكه در مدت هشت سال تسلط 
، ين كرباسچيغالمحس يريدانشگاه، دستگ يو حادثه كو ييان، اعتراضات دانشجويد حجاريسع

از  ي... همگـ  و يو حكـم ارتـداد و   يهاشم آقـاجر  يرين، دستگياز كنفرانس برل يتبعات ناش
-يم طلبان اصالحپرونده  يحجم نكات منف بودند كه بر يرگذاريو مشكالت تاث ها ناجمله بحر

در طول زمان شدند. بـه   ياجتماع يروهاين يآن و پراكندگ يها نشانه زشيافزودند و موجب ر
 يط برايو شرا ختسا اعتبار ج كميتدر را به يطلب اصالح گفتمان ن عوامليب مجموعه اين ترتيا

  شد.آن فراهم  يشكنساختار
كـه گفتمـان    در كشور شكل گرفت يدو قطب يك فضاي طلبان اصالحت يحاكم يها در سال

كـه   يگذاشتن و مطرح كردن مسائلگفتمان با دست اين  گرايي يكي از اين دو قطب بود. اصول
را در رسيدن  يطلب اصالح كرد ميتالش بود است ين و سيت، فرهنگ، ديد كننده امنيتهد نظر به

با قرار گرفتن  گرايي گفتمان اصول دهد.به آنچه كه مصلحت مملكت است ناكام و ناتوان نشان 
زه خـود را  يوجه مم ،داشت تأكيداست يحوزه فرهنگ و س شتر بريدر مقابل گفتمان حاكم كه ب

ـ گرا اصولمرتبط با آن قرار داد.  يها دالبر حوزه اقتصاد و  تأكيد تـالش كردنـد مشـكالت     اني
بر  تأكيدل يدل به يطلب اصالح چرا كه گفتمان ،بلكه اقتصاد نشان دهند ،استيمردم را نه س يواقع

و اصـالحات   ياسـ يس مرتبط با مردم همچـون توسـعه   يها دالكه بر  يتأكيداست و يحوزه س
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ـ ا .طور مؤثر نبـود  مرتبط با حوزه اقتصاد به يها دال يريگكار بهبه قادر  عمالً ،داشت ياسيس ن ي
جـوان   يرويـ ت، نيـ ش جمعي، افـزا ينيط كشور از جمله گسترش شهرنشيبود كه شرا يدر حال
ـ شتر به ايتوجه هر چه بنياز به ... نشان از  و كاريل كرده و بيتحص ن حـوزه داشـت. بـه ايـن     ي

 ل گفتمـان يده بودنـد اقتصـاد و مسـائل مـرتبط بـا آن پاشـنه آشـ       يـ كه فهم انيگرا اصولترتيب 
ن يبنـابرا  بگيرند؛ار يرا در اخت يمرتبط در حوزه اقتصاد يها دالكردند  ياست سع يطلب اصالح
يـك دال در  عنـوان   و عـدالت را بـه  كردند موجود  يها ييبه نقد عملكرد گذشته و نارسااقدام 

كـه در طـول دوران    يعيوقـا  ن نكته غافل شد كهيد از ايخود برجسته ساختند. البته نباتمان گف
ت يبود كه در كسب موفق ياز جمله موارد رخ داد عمالً يدر حوزه اقتصاد طلبان اصالحتسلط 

 ين كرباسـچ يغالمحس يهمچون فساد مال يدو چندان داشت. مسائل يريتاث انيگرا اصولشتر يب
اول  هدر دور تهران يدر شهردار يبروز فساد مال ،يريابق تهران، اختالس شهرام جزاشهردار س

تـالش  بر  انيگرا اصولشتر يب تأكيد ين دست مسائل بودند كه عرصه را براياز ا يشوراها همگ
  ساخت.  يمردم هموارتر م يشتيو مع يو حل مشكالت اقتصاد يعدالت يمبارزه با فساد و ب يبرا

بر اقامه عدالت،  يمبتن يآرمان يا م جامعهين دهه هشتاد با ترسيآغاز يها از سال انيگرا اصول
دو عامل اساسي در اين برهـه رونـد پيـروزي     .خود جذب كردند يسو را به ياجتماع يروهاين

  :بخشيد اصولگرايان را تسريع مي
الزم بـراي پـذيرش   به دليل مشكالتي كه در عرصه سياسي رخ داده بود جامعـه شـرايط    -

 .داد ميورزد را نشان  تأكيدجاي سياست بر اقتصاد  گفتماني كه به

د ينو انيگرا اصولها توسط  ن ساليا يكه ط يشتيو حل مشكالت مع ياقتصاد يها برنامه -
 ،ن گفتمان فـراهم سـاخت  يبه ا ياجتماع يروهايجذب ن يالزم را برا يها تيجذاب شد ميداده 

  مه گفتماني آن قرار گرفته بود.واز بعد اقتصادي در مركز ثقل منظويژه  چرا كه عدالت به
ـ گرا اصولقدم نهادن  ين مرحله براياول دوره ن يت، در انتخابـات دومـ  يـ در كسـب موفق  اني
شورا كه  ياعضا يرخ داده برا ياسين مرحله از مشكالت سيدر ا ها آن. شدشهر فراهم  يشورا
ـ  هيحاشـ  يرا بـرا  يبـردار  ن بهـره يشتريد بيت به انحالل آن انجاميدر نها و  طلبـان  اصـالح  يران

 يكرده در حوزه اقتصاد ليجوان و تحص يروهاين يريكارگ با به ها آنخود بردند.  سازي برجسته
اسـت و  يكننـد كـه از هرگونـه س    يمعرف يا تالش كردند خود را به گونهو بدون سابقه سياسي 

 يحل مشـكالت واقعـ   يو تالش برا يرسان و خدمت ييگرا دور بوده و بر عمل به يباز استيس



  و همكار محمد ساالر كسرايي   ____________________   ... تحليل گفتمان عدالت در دهه سوم

165 

 ين تالش را برايشتريدر انتخابات شوراها ابتدا ب ها آنن كه يند. نكته قابل اشاره انك تأكيدمردم 
كار بردنـد   به ياسيژه توسعه سيو به يطلب اصالح گفتمان يها نشانه يبرخ يتزلزل و ساختارشكن

خصوص در ابعاد  نهم بر دال عدالت به يجمهور استيانتخابات ردر  يو سپس در مراحل بعد
 ينـاموفق شـورا   ياز عملكرد اقتصـاد  توان مين دوره نيكردند. اگر چه در ا تأكيدآن  ياقتصاد

ـ ، بـروز پد يملـك مـدن   ي، بركناريريالو يد. استعفاياول چشم پوش ـ ي ن و سـوء  يزمـ  يده گران
كـه در   يز مشـكالت يـ شورا فراهم شـد و ن  ياز اعضا يا عده ين مسئله برايكه از ا ييها استفاده

و  طلبـان  اصـالح  يف عملكرد اقتصـاد يدر تضع ،خصوص فروش تراكم در شهر تهران رخ داد
ـ افتـاد. بـه ا   مؤثر طلبان اصالح يبر فساد و ناكارآمد يمبن انيگرا اصولگسترش نقد  ب يـ ن ترتي

مـردم   يشـت يمشـكالت مع ت قائل شدن به يو اولو يورز استيز از سيبا شعار پره انيگرا اصول
ن يرند. در ايار بگيبزرگ را در اخت يشهرها يدوم شهر تهران و برخ يتوانستند تسلط بر شورا

ـ ندگان شورا برگزينما يعنوان شهردار تهران از سو به نژاد احمديدوره از شوراها   يده شـد. و ي
همچـون ازدواج  هايي  طرح و اجراي ايدهبا د و بو يدر حوزه شهر يالت دانشگاهيتحص يدارا
و  يمردمـ  يا ، چهـره كه شـهردار بـود   يدر طول دوران ... ارائه بن رفاهي به فرهنگيان و، آسان

  گذاشت. يخدمتگزار از خود بر جا
و  يگـذار  افتن بـه مجلـس قـانون   يدست  يبا تالش بيشتر در پ انيگرا اصولدر مرحله بعد 

ـ در انتخابات مجلس هفتم برآمدند، چـرا كـه ا   يروزيكسب پ ار يبسـ  يانتخابـات در سـطح   ني
ـ گرا اصـول شتر قـرار داشـت.   يمراتب ب به يتيتر از انتخابات شوراها و با اهم گسترده ـ در ا اني ن ي
 يطلبـ  اصـالح  معتبـر گفتمـان   يهـا  نشانهاز  يبرخ يبه ساختارشكن يشتريز با شدت بيمرحله ن

گفتمان حاكم بودند كـه   ياصل يها نشانهقانون از جمله  و مردم، اصالحات يها نشانهآمدند.  بر
 بنـدي  صـورت را در  هـا  آنگر يد ييشدند و از سو يساختارشكن انيگرا اصولسو توسط  كياز 

 آنهـا  نمطلـوب نمـود   مصـادره بـه  نسبت بـه  ها  معنايي جديد از آنبا ارائه و  ندكار گرفت خود به
ت يدر رد صـالح  ينگهبان و كـاربرد نظـارت استصـواب    يار داشتن شورايتالش كردند. در اخت

ـ گرا اصـول نشـان از قـدرت   در انتخابات مجلس هفتم  طلبان اصالحگسترده  و ايـن  داشـت   اني
طلب به  مطرح اصالح يهاچهره ين ابزار كارآمد از ورود برخيبا مسلح كردن خود به اگفتمان 

ـ و بـا ا  شـد  هـا  آنت يـ و مـانع از فعال  كرد يريمجلس جلوگ گفتمـان   ين كـار تـوان اجتمـاع   ي
نـدگان  ينما ين دوره با استفاده از استعفايدر منازعات اگرايان  اصول. ل برديرا تحلطلب  اصالح
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 يطلبــ اصــالح ت خــود، دال قــانون را در گفتمــانيمجلــس ششــم در اعتــراض بــه رد صــالح
ـ حمااين گفتمان  .كار گرفتند كرده و آن را به يساختارشكن ـ  ياز كشـورها  يت برخـ ي از  يغرب

چرا كه قرار دادند، ت دال اصالحات در مرحله بعد يان بردن تثبياز مرا دستاويزي براي  تحصن
كردند و  يمعرف يربوميو غ ييكايرا اصالحات امر طلبان اصالحن كار اصالحات مورد نظر يبا ا
گرايـي   گفتمـان اصـول  كردند. از نظـر   تأكيد يداخل يازهايك اصالحات متناسب با نيجاد يبر ا

ن ين رو در اياز ا عنوان نياز واقعي مردم اصالحات درست بود. بهاصالحات در حوزه اقتصادي 
مرتبط در  يها دالو  ينسبت به انتخابات شوراها، از واژگان اقتصاد يتر عيبا كاربرد وس مرحله

، حـل  يشـت ي، حـل مشـكالت مع  يرسانهمچون خدمت يو بر واژگان ندن حوزه استفاده كرديا
ـ كه با يا كردند. نكته تأكيدشرفت و عدالت يپ ،يو اشتغال جوانان، آبادگر يكاريمشكل ب د بـه  ي

 يهـا  دال يساختارشـكن  يمنازعـه و تـالش بـرا    يهـا سـال  ين است كه در طيآن اشاره كرد ا
 همچـون  ييهـا  دالكـه بـر    يطلب اصالح يگفتار يز با الگوياز در ست انيگرا اصول، يطلب اصالح

ـ كار بردن ا بلكه با به ،وارد نشدند كرد مي تأكيدقانون  و مردم، اصالحات در منظومـه   هـا  دالن ي
  مورد نظر خود را با آنان همراه ساختند.  يها ش، مدلوليخو يگفتمان

و در ببرنـد  ار داشته بهره ياز قدرت در اخت يخوب ن مرحله توانسته بودند بهيتا ا انيگرا اصول
آن استفاده كنند. امـا   يران هيطرد و حاش ين قدرت برايكم از اها منازعه با گفتمان حا طول سال

ـ ت يـ نيو عناصر خود و ع ها دالت كامل يتثب يبرا انيگرا اصول از يـ گـر ن يافتن بـه دو عامـل د  ي
ت اعتبـار و  ي. قابلشدشان فراهم يبرا يجمهور استيانتخابات ر يها رقابتان يداشتند كه در جر

ـ گرا اصـول ستند اسـطوره  توان ميبودند كه  يعوامل ينزد افكار عموم يدسترس را كـه حـول    اني
 ين گفتمـان را بـه هژمـون   يو ا يافته بود به تصور اجتماعيعدالت و از انتخابات شوراها شكل 

ك گفتمان ي يات و گفتارهايفهم بودن ادب كه اشاره به ساده و همه يت دسترسي. قابلتبديل كنند
وضـوح قابـل    رخ داد بـه  يطلب اصالح و ييگرا اصولنده گفتمان يان نمايكه م يدر منازعات ،دارد

  قابل شناسايي بود: يعوامل گوناگون ييگرا اصولگفتمان  يروزيمشاهده بود. در پ
كه امكـان   ينظر يها يدگيچيو پ ياز اصطالحات تخصص يانه و تهيفهم و عام زبان همه -

 ،كرد ميار آسان يها بس توده يبه آن را برا يدسترس
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، رفـاه،  يـي از جمله فقرزدا ،شد ميكار برده  ف عدالت بهيتعر يكه برا يملموس يشعارها -
، ينينشـ  هيمردم، مبارزه با حاشـ  يها ، آوردن نفت سر سفرهيهمه از امكانات مساو يبرخوردار

 ثروت، يهاان بردن قلهياز م ،كوتاه كردن دست مفسدان از ثروت كشور

وند با گفتمان ي، ارتباط و پيخيط تاريدرست از شرا يريگ ارانه و بهرهيهوش يها ياستراتژ -
 يانقالب اسالم

را  يشـهر  بـه آن آرمـان   يابي دست ينماينده اين گفتمان با سخن گفتن از عدالت و چگونگ
 ،شـد  ميافتن به عدالت فراهم يمردم در پرتو دست  يماد يازهايداد كه در آن نه تنها ن يد مينو

ه تحقـق عـدالت   يدر سا يهمه از امكانات برابر و بروز استعدادها و رفاه ماد يبلكه برخوردار
  .شد مينيز ميسر 

ـ و ا بـود  يل دولـت اسـالم  يوند بـا تشـك  يعدالت در پ يبرقرار نژاد احمدي يدر گفتارها ن ي
ژه محرومـان و  يو بود كه تحقق عدالت را به مردم به يادآور بازگشت به گفتمان انقالب اسالمي

گـر  يبـود. از د  مـؤثر  يـي گرا اصـول ش اعتبار گفتمـان  ين در افزايمستضعفان وعده داده بود و ا
ـ ا ييگرا اصول يها يژگيو شـتر بـا   يسـخنش ب  يكـه رو  يطلبـ  اصـالح  خـالف  ن بـود كـه بـر   ي

و داد  مـي كردگان و طبقه متوسط جامعه بود، توده مردم را مخاطـب قـرار    ليروشنفكران، تحص
به اوضاع و احـوال   يدگيرساز و بود ن جامعه يخصوص قشر پائ به شتر با عواميسخنش ب يرو
 ييالگـو  شـد  مـي ارائـه   اين گفتمان دركه  يي. الگوگفت سخن ميعدالت  يق اجراياز طر ها آن

را  يا د افق تـازه يجد ين نظام گفتاريبهتر بود و ا يا ندهيسمت آ حركت به يخواهانه برا عدالت
گـر  ياز داين گفتمان هاي شخصيتي و ظاهري نماينده  ويژگيداد.  يباور عموم قرار م يرو شيپ

كـه داشـت    يتيشخصـ  يها يژگيبا و نژاد احمدي. بود ياجتماع يروهايعوامل مؤثر در جذب ن
كه خود را گرايي  اصولگفتمان  يدايكاند يستيز ساده .شد ميخود  يسو ها بهباعث جذب توده
از  يرا فـرد  يمردم و شد ميباعث  كرد مي يمتجل ين، خانه، چهره و رفتار ويدر پوشش، ماش

هـا در دور دوم انتخابـات بـا قـرار      يژگين ويد. انز يرا م ها آنكه حرف دل بدانند جنس خود 
 يبـرا  يو عـامل  افـت ي يشـتر ينمـود و بـروز ب   يرفسنجان يدر مقابل هاشم نژاد احمديگرفتن 
 يط موجود بود و در مقابل، هاشـم ينده فقرا منتقد شرايعنوان نما به نژاد احمديشد.  اوت يموفق
ت يـ داشتن قابل ط موجود بود. در مجموعين حفظ شراد كه خواهايگرد يمطرح م يعنوان فرد به
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ها  يژگير وين گفتمان در كنار ساين مرحله موجب شد كه ايدر ا انيگرا اصول ياعتبار و دسترس
  كسب هژموني شود.موفق به 
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