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 32، شمارهنهمپژوهشي رفاه اجتماعي، سالـفصلنامة علمي

 
 
 
 

  ** نعمت اهللا فاضلي،*روزبه كردوني
  

هاي رفـاهي در دوران اصـالحات انجـام پذيرفتـه             اين مقاله با هدف بررسي برخي گفتمان      : لهطرح مسأ 
هـاي رفـاهي در سـخنان رئـيس           در اين تحقيق به بررسي خصوصيات و عناصر اصلي ساخت گفتمان          . است

هـاي گفتمـاني ايـن دوره           است تـا ويژگـي       پرداخته شده  1384-1376جمهور دوره اصالحات بين سالهاي      
بازشناسي و معرفي گردد و تفسير و بازشناسي معنا كاوانه از گفتمان رفاهي در بستر تاريخي ـ اجتمـاعي آن   

هـا و شكـستها در        اهميت اين تحقيق از بعد كاربردي، فـراهم كـردن امكـان شـناخت كاميـابي               . انجام پذيرد 
ر دوره اصالحات و از بعد نظري، فراهم شدن امكان مقايـسه و بررسـي               هاي مرتبط با رفاه اجتماعي د       عرصه
  .باشد هاي رايج در دنيا مي ها و تفاوتهاي گفتمان مسلط رفاه اجتماعي در اين دوره با گفتمان شباهت

اين  پژوهش به روش تحليل گفتماني در چارچوب نظـري  ميـشل فوكـو و نـورمن                : روش تحقيق 
نورمن فـركالف، گفتمـان را در سـه         .  تحليل گفتمان  نورمن فركالف است      فركالف و با تكيه بر الگوي     

  .دهد سطح توصيف، تفسير و تبيين، مدنظر قرار مي
هـاي    هاي اساسـي رفـاه، جهـت گيـري           گفتمان رفاهي دوران اصالحات در خصوص مؤلفه       :ها يافته

اد فرصـتهاي مـساوي و      دهد كه بـه معنـاي ايجـ         اين گفتمان  تفسيري از عدالت ارائه مي       . مشخصي دارد 
تلقي گفتمان اصالحي از مفهوم آزادي اين است كه ديـن و آزادي     . تضمين دسترسي برابر به امكانهاست    

كند و همچنـين بـراي آن، دو حـد اسـالمي و حقـوق                 را داراي تأثير متقابل عظيم بر يكديگر تحليل مي        
ر تأكيد دارد و  در بعد سياسـي رفـاه،        اين گفتمان بر مفهوم توسعة همه جانبه و پايدا        . عمومي قائل است  

در خصوص امنيت نيـز     . ها و امنيت سياسي تكيه دارد       بر مقوالتي نظير مشاركت، فعاليت احزاب و گروه       
گفتمـان رفـاهي    . دانـد   اي مبتني بر رفتارها و روابط قـانوني مـي           گفتمان اصالحات، جامعة امن را جامعه     

ماعي، معتقد است  يك نظام تأمين اجتماعي از هم گسـسته،            اصالحات با تأكيد بر نظام جامع تأمين اجت       
  .تواند عدالت را تأمين كند و نه امنيت را نه مي

هايي نظير توسعه همه      گيري گفتمان اصالحات  در حوزه رفاه اجتماعي متكي بر مولفه             جهت :نتيجه
 چنـد گانـه رفـاه        ابعـاد  جانبه، عدالت مالزم با دين وآزادي، رويكردانسان مدارانه بـه رفـاه و توجـه بـه                

  .اجتماعي بوده است
  گفتمان، تحليل گفتمان، رفاه اجتماعي، دوره اصالحات: كليد واژه

  10/4/88: تاريخ پذيزش    31/4/87: تاريخ دريافت

                                                           
  كارشناس ارشد رفاه اجتماعي *

  استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي **

  تحليل  برخي گفتمانهاي رفاهي در
   دوران اصالحات
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  مقدمه 
اي اسـت كـه        دوره شود     كه  به عنوان دوره اصالحات  شناخته  مي          1384-1376دوره  

كنـد كـه نتـايج هفتمـين           آغـاز مـي    را  مهوري خود   سيد محمد خاتمي در حالي رياست ج      
براي بسياري از تحليلگران و نـاظران       ) 1376دوم خرداد   (انتخابات رياست جمهوري ايران     

  .انگيز بود  و شگفتهمنتظرغيرداخلي و خارجي 
هاي كالن خود را بـر چهـار محـور            هاي انتخاباتي سياست    آقاي خاتمي در ايام فعاليت    

   ): 69-68: 1378 عي،بدي (استوار كرد
  . در جامعهقانوننهادينه كردن هرچه بيشتر  -1
   .اهتمام به استقرار عدالت اجتماعي -2
   .اهميت دادن به نقد و نقدپذيري -3
  . مردمههاي مشاركت و رقابت آگاهانه و داوطلبان فراهم كردن هرچه بيشتر زمينه -4
شاركت، توجه بـه    ها، رعايت حقوق مردم، م      هاي آقاي خاتمي، آزادي     در تحليل برنامه  «
جايگـاه  ، تكريم صاحبان انديشه، جامعه مدني و توجه بـه دانـش و مـسائل فرهنگـي           ،  زنان
تأكيـد  د   مور ديدگاه توسعه انسان محور   ،   ضمن اينكه  .)125: 1380،  ربيعي (»اي داشتند   ويژه

هـاي    ديدگاهي كه توسعه را به صـورت فرآينـد گـسترش آزادي           . آقاي خاتمي قرار داشت   
هـاي تـأمين    گيـري از شـبكه    و جوهر فرآينـد توسـعه را مـراودات مفيـد، بهـره           واقعي بيان 

  .داند   توسعه اجتماعي مي وهاي سياسي اجتماعي، آزادي
امنيـت  ،  ، جامعـه مـدني    1376هاي آقـاي خـاتمي در سـال           محورهاي اصلي سخنراني  «

  و امعـه ها، زنان، مسايل رفـاهي ج       اجتماعي، آزادي و دموكراسي در جامعه، گفتگوي تمدن       
پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات      . )68: 1378بديعي،  (» اشتغال در جامعه بوده است    

هايي نظيـر پـيش بينـي ناپـذير بـودن و شـگفتي               ژگي  هفتمين دوره رياست جمهوري با وي     
اي از شكاف تـاريخي دولـت و ملـت، نيـاز بـه                آفريني سياسي در ايران، هويدا گشتن پاره      

 اجتماعي و فرهنگي مـردم تحليـل شـد          ،سته بودن مطالبات سياسي   نوسازي سياسي  و برج    
از سوي ديگر، رشد سريع جمعيت و جواني قابل توجـه آن،        ). 17/3/1376نشريه عصر ما    (
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گسترش آمـوزش عـالي و افـزايش شـديد دانـشجويان در سـالهاي قبـل از دوم خـرداد و                      
ا و تحـوالت ملـي نيـز از         گسترش خرد گرايي اقتصادي و پيوند بيشتر روستاييان با شـهره          

  ).7-6: 1376پيران، (جمله علل ديگر وقوع دوم خرداد تحليل شد 
  

  له أطرح مس
هـاي     به تحليل گفتمان و بررسي خصوصيات و عناصر اصلي ساخت گفتمان           مقاله  اين  

تحـول  ر  پـردازد تـا سـي       ميخاتمي رئيس جمهور دوران اصالحات        آقاي   رفاهي در سخنان  
 دوره را بازشناسـي و معرفـي        ايـن   هاي گفتماني      سال و ويژگي   8 اين   گفتمان رفاهي را در   

 تفسير و باز شناسي معنايي و معناكاوانه سياستهاي رفاهي در بستر تاريخي و اجتماعي               .كند
هاي سياسي، اجتمـاعي و تـاريخي    دوره مورد بررسي، تجزيه و تحليل چگونگي تأثير زمينه       

  .ز ديگر اهداف اين تحقيق استهاي مذكور بر سياستهاي رفاهي ا دوره
در .رفاه در مفهوم عام به شكلهاي مختلف در جوامـع گونـاگون مطـرح گرديـده اسـت       

بسياري از ايدئولوژيهاي انساني و آسماني از جمله مهمترين اهداف بر شمرده شده سعادت      
دان، بشري است و رفاه و تأمين مورد نظر آنها در قالب مفاهيمي نظير عدل، ياري به نيازمنـ           

  .يابد معنا مي... امنيت، آزادي و
مفهوم رفاه اجتماعي در معني خاص، مفهـومي برآمـده از تحـوالت مـدرن در جامعـه                  
بشري است كه پس از رنسانس و انقالب صنعتي و مطرح شـدن انـسان بـه عنـوان محـور                 

 .زندگي مورد توجه و تأكيد انديشمندان و دولتمردان قرار گرفت
ماعي و سياسي معاصر را چنان تحت تاثير قرار داده است كه يك             اين مفهوم افكار اجت   «

البته چنين نيست كـه در گذشـته        . قرن پيش، حتي تصور آن هم براي مفسران نا ممكن بود          
اصالً صحبتي از آن نشده باشد بلكه برعكس حتـي بـسياري از مطالـب مـورد اسـتفاده در                    

 سال قبل براي اولين بـار شـكل         ي رفاه، دست كم دويست      هاي سياسي معاصر درباره     بحث
هـا    اي كه دولـت     وظيفه. شود  تفاوت واقعي در اهميتي است كه امروز به آن داده مي          . گرفت

هـاي    براي افزايش رفاه، بهزيستي، يا تامين زندگي به عهده گرفته اند امروزه بر تمام ارزش              
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 حاشـيه دسـتور     سياسي ديگر، حاكم شده است، در حالي كه توجه به اين مسائل، زماني در             
» سـازد   پس چنين نگرشي است كه مفهوم رفاه را كامال امروزي مـي           . كار دولت قرار داشت   

  ). 5: 1380باري، (
در جمهوري اسالمي ايران نيز پس از پيروزي انقالب، رفاه اجتماعي به عنوان يك خط               

به  قانون اساسي    43-31-29-21-3مشي در قانون اساسي مورد نظر قرار گرفت كه اصول           
  .دهد وضوح اين گرايش را نشان مي

ن نظام   توجه به رفاه اجتماعي بويژه پس از پايان جنگ هشت ساله، مورد تأكيد مسؤوال             
هاي بازسازي، شورايي تحت عنوان شـوراي         قرار گرفت به طوري كه براي تعريف سياست       

نـد از   سياستگذاري بازسازي با  دستور امام خميني تشكيل شد كه اعـضاي آن عبـارت بود               
 هاشمي رفسنجاني و مهنـدس      مسال  آيت اهللا خامنه اي، آيت اهللا موسوي اردبيلي، حجت اال         

اي خطـوط اصـلي       در نامـه  ) ره( نيز امام خمينـي      11/7/1367در تاريخ   . ميرحسين موسوي 
ريزي در جهت رفاه متناسب مردم،        برنامه«: هاي اين شورا را اينچنين تبيين فرمودند       سياست

نگ مصرفي و تشويق به توليدات داخلي، خروج از تكيه بـر صـادرات نفـت،                مبارزه با فره  
آزادي صادرات و واردات، و به طور كلي آزادي تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت             
در نوع و قيمت و همچنين توسـعه حـضور مـردم در كـشاورزي و  صـنعت و تجـارت و                 

ر تجـارت داخـل و خـارج و         هاي تخريب شده و شكستن طلسم انحـصار د          بازسازي شهر 
  )6/8/1372اطالعات، . (»هاي مردم و جامعه بسط آن به توده

 كه توسط سران كـشورها امـضا شـده،          2000سازمان ملل متحد در سال        اعالميه هزاره 
همگان را متعهد كرده است كه هرچه در توان دارند براي ريـشه كـن كـردن فقـر، ارتقـاي                     

هـاي اجتمـاعي و ثبـات زيـست          ، صـلح و آزادي    كرامت انساني، بسط و گسترش عـدالت      
 رفـاه اجتمـاعي و       هاي كليدي كه مرتبط با مقوله      ها و متغير   اين شاخص .محيطي انجام دهند  

باشـند و بـا       ي علمي بين المللي را دارا مي      يتوسعه پايدار انساني هستند، عالوه بر اينكه روا       
 دولت جمهوري اسالمي ايران     مباني ارزشي انقالب اسالمي هم سازگار است، رسماً توسط        

سابقه براي دسترسي به  با اين توصيف در دوران معاصر كه با تعهد بي. به امضا رسيده است  
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هـاي رفـاهي، يكـي از          پايدار انساني و رفاه اجتماعي آغاز شده است، تحقق مولفـه            توسعه
  .شود ها از جمله دولت جمهوري اسالمي ايران تلقي مي ي دولت كاركردهاي ويژه

  
  مرور منابع

در اين پژوهش، سخنان رئيس جمهور دوران، به روش تحليل گفتمان، مورد بررسـي و   
هـاي كيفـي قـرار        تحليل گفتمان از لحاظ روش، در زمرة تحليـل        . ارزيابي قرار گرفته است   

شناسي، نقد ادبي، قدرت      گيرد و به عنوان يك روش پژوهشي در حوزه نسبتاً وسيع زبان             مي
شناسي و تبعيض و نابرابري اجتماعي، قومي، جنسي و  ها و ارتباطات، قوم نهو سياست، رسا

گر در بررسي يك مـتن        تمام ادعاي تحليل گفتمان اين است كه تحليل       . سياسي كاربرد دارد  
. شـود   رود و وارد بافت يـا زمينـه مـتن مـي             ، از خود متن فراتر مي     )اعم از نوشتار يا گفتار    (

هاي مـوقعيتي، اجتمـاعي،       درون متن و از طرف ديگر به بافت       يعني، از يك طرف به روابط       
هاي توليد و شناخت متن، اثرات متقابل اهل زبـان            جريان. پردازد  سياسي و تاريخي متن مي    

بر يكديگر و كاربردهاي اجتماعي و فرهنگي گفتمان، در سطوح متفاوت تحليـل گفتمـان،               
  .گيرند  مورد بررسي قرار مي

ان يكي ديگر از انديشمندان عرصه گفتمان و تحليل گفتماني كه           نورمن فركالف به عنو   
كننـده   دهد براي گفتمان وجهـي تاسـيس    نظرياتش چارچوب نظري اين تحقيق را شكل مي       

به نظر فركالف گفتمان چنان نيست كه مستقل و از طريق تحليـل سـاختارهاي                .قائل است 
تماني پيچيده با شرايط اجتمـاعي      گفتمان در منظومه تعامالت گف    . يك متن قابل تحقق باشد    

منـد ميـان     فركالف در مطالعات گفتماني، نـسبتي روش      . و سياسي قابل فهم و تحليل است      
كند كه اين موضـوع از نحـوه تبيـين او از رابطـه      متن و زمينه اجتماعي و سياسي برقرار مي       

  ).58-59: 1382تاجيك، (گيرد  ميان زبان و قدرت نشأت مي
هـا از زبـان       هـا و رهيافـت      در بـسياري از رشـته     «ف مفهوم گفتمان    نظر نورمن فركال  از  

تحليل گفتمان در معنـاي فنـي       . گيرد شناسي گرفته تا ادبيات و فلسفه مورد استفاده قرار مي         
هـا،    هـاي متـدولوژيك بـراي تحليـل آواهـا، نوشـته             اي بي طرف از ابـزار      خود به مجموعه  

  )Fairclough، 1992 :12( .»ها، مباحثات و غيره اشاره دارد مصاحبه
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  ): 150-151: 1385آقا گل زاده، (دارد  اظهار مي) 1997(اي   فركالف در مقاله
  . روابط قدرت و سلطه عملي گفتماني است ) الف
  .بخشد گفتمان نقش ايدئولوژيك دارد و ايدئولوژي نيز گفتمان را شكل مي) ب
  . شوند  فرهنگ و جامعه با گفتمان ساخته مي) ج
  .اي تاريخي است مان مسألهگفت) د
  .   گفتمان نوعي كنش اجتماعي است) ه

هـا، مجـسم كننـده معنـا و          فركالف در چارچوب مباحث فوكويي معتقد است گفتمـان        
ارتباطات اجتماعي هستند و شـكل دهنـده ذهنيـت و نيـز ارتباطـات اجتمـاعي بـه شـمار                     

  .روند مي
و ) هـاي زبـان شـناختي       ژگـي وي(به اعتقاد فـركالف، بـين سـاختارهاي خـرد گفتمـان             

. تيكي وجود دارد  رابطه ديالك ) ايدئولوژي و ساختارهاي اجتماعي   (ساختارهاي كالن جامعه    
چه ممكن است ساختارهاي كـالن جامعـه، سـاختارهاي خـرد گفتمـان را               در اين رابطه گر   

ي تعيين كنند،  ولي ساختارهاي گفتماني نيز به نوبه خود ساختارهاي ايدئولوژيك و گفتمان             
  ). 150: 1385آقا گل زاده، (كنند  را دوباره توليد مي

با اينكه نظريه گفتمان يك نظريه جديد در محافل آكادميـك           «همين جا بايد متذكر شد      
 چنـين  شود، اما انتقادات اساسي نيز به آن وارد شده اسـت كـه از جملـه آنهـا                   محسوب مي 

 كنـار گذاشـتن مفهـوم    ــ 2اعي   تثبيت ساختارها و روابط اجتمـ پراكندگي و عدم     1: است
ـ عدم توانايي يا بـي ميلـي در تحليـل نهـادي             3ايدئولوژي و تضعيف ارزش انتقادي آن و        

  ).53: 1378هوارت، ( »اجتماعي و سياسي
نورمن فركالف در رويكردي فوكويي به تحليل گفتمان، معتقد است تحليل گفتمان بـه              

بـاور اسـت كـه تحليـل گفتمـان امـري            وي بر ايـن     . پردازد  بررسي مشكالت اجتماعي مي   
  .داند تفسيري و تبييني است و تحليل گفتمان را نوعي تحليل ايدئولوژيك از متون مي

از نظر فركالف تنها توصيف، براي تحليل گفتمان كافي نيست و بايد از سطح توصيف «
ط به باور فركالف عامل فرهنـگ، گفتمـان و جامعـه را بـه هـم مـرتب                 . به سطح تبيين رسيد   
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  ).158: 1385آقا گل زاده، (» كند مي
ايـن   .فركالف معتقد است تحليل گفتمان بايد تعامالت متن و فرا متن را در نظر بگيرد              

تحليـل   .الگوي تحليل گفتماني فركالف از نحوه تبيين او از رابطه قدرت و زبان متاثر است        
بـه   .يف، تفـسير و تبيـين     توص  : پذيرد   مرحله سامان مي   سهگفتماني به نظر فركالف با انجام       
هـا و روابـط        گفتمـان از سـاختار      تـوان بيـرون از عرصـه        اين ترتيب با روايت فركالف مي     
  .اجتماعي و سياسي سخن گفت

توان در چند محـور بـه شـرح زيـر خالصـه كـرد                 هاي مهم تحليل گفتمان را مي       هدف
  ): 58-59: 1381فرقاني، (

  .نندهـ نشان دادن رابطه بين نويسنده، متن، خوا
 .»جريان توليد گفتمان«ـ روشن ساختن ساختار عميق و پيچيدة توليد متن يعني 

 .ـ نشان دادن تأثير متقابل متن و زمينه بر يكديگر
 .ثباتي معنا ـ نشان دادن بي

 .ـ آشكار ساختن رابطه بين متن و ايدئولوژي
  

ن كـرد، تحليـل     در خصوص داليل انتخاب روش تحليل گفتمان براي اين مطالعه بايـد بيـا             
دهـد يـك موضـوع را از          گفتمان به عنوان يك تحليل كيفي ايـن امكـان را بـه پژوهـشگر مـي                

اي را    هاي متفاوتي بررسي كند و همچون روشهاي كمي، ابزارهاي معدود و تعريـف شـده                جنبه
از سوي ديگر در روش تحليـل گفتمـان نقـش باورهـا و توجهـات خـاص                   .دهد  به دست نمي  

ها   گيرد و معاني دروني مفاهيم، واژه       ان يك وجه كليدي مورد تصديق قرار مي       پژوهشگر به عنو  
نقطه كانوني تحليل گفتمان، بررسي يك       .گيرد  ها در كانون بحث مد نظر محقق قرار مي          و گزاره 

   .متن نوشتاري يا گفتاري با فرا رفتن از خود متن و پرداختن به بافت و زمينه آن است
  

  روش تحقيق
قد است كه تحليل گفتمان بايد تعـامالت ميـان مـتن و فـرامتن را در نظـر                   فركالف معت 

بر همين اساس، وي گفتمان را در سه سطح يا سه مرحله توصيف، تفسير، و تبيـين                 . بگيرد
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. سطح اول، گفتمان به منزلة متن است كه شامل گفتار و نوشـتار اسـت     . دهد  مدنظر قرار مي  
سـطح  . نامـد  فركالف آن را تحليل متن نيـز مـي       سطح تحليل اين گفتمان توصيف است كه        

اين سطح ناظر بر فرايند توليد و تفسير متن است كه در            . ديگر، شامل اعمال گفتماني است    
سطح ديگر گفتمان مربوط به بافت   . قرار دارد » تحليل گفتمان «سطح تفسير يا تحليل فرآيند      

بـه  . نامـد   مـي »تحليل اجتمـاعي تبيين يا «يا زمينة متن است كه فركالف سطح تحليل آن را          
گفتمان بـه منزلـه     «،  »گفتمان به منزلة متن   «تر، فركالف گفتمان را در سه سطح           عبارت دقيق 

مورد توجه قرار داده » گفتمان به منزلة بافت يا زمينه متن    «و  » اعمال گفتماني يا كنش متقابل    
، تفسير روابط بـين  )نتحليل مت(و براي آنها به ترتيب سه سطح توصيف زبان شناختي متن     

و تبيين روابط اجتماعي بين اعمـال گفتمـاني و          ) تحليل فرآيند (فرآيندهاي گفتماني و متن     
  .بر شمرده است) تحليل اجتماعي(هاي اجتماعي، فرهنگي متن  زمينه

 1376به منظور بررسي سير تحول گفتمان رفاه اجتماعي  ايران، دوره  تاريخي از سـال            
ه است تا با مالحظه ويژگيهاي اين دوره بتوان تـصويري از تحـوالت               انتخاب شد  1384تا    

  .گفتمان  رفاه  اجتماعي كشور را به دست آورد
گرچه مفهوم رفاه اجتماعي به عنوان يك مقوله مـستقل، از مـوارد بحـث انگيـز  و چـالش            

ه بـه  سـا      آفرين  پس از انقالب اسالمي بوده است، اما توجه و تمركز به آن و  ورود  اين مقول                   
  .ختارهاي اجتماعي  و گفتمان دولتمردان پس  از پايان جنگ،  شكل جديدتري به خود گرفت

در اين پـژوهش، جامعـه مـوردنظر، شـامل تمـام سـخنان رئـيس جمهـوري در دوران            
ها و تعيين جامعه مـورد نظـر ابتـدا مـتن سـخنان آقـاي        براي انتخاب متن .اصالحات است 

هـايي   مطالعه، بررسي و مرور گرديد و سپس از ميان آنها مـتن           خاتمي در دوره تعيين شده،      
اند يا به بيان ديگر، بيشترين نقش را در بازنمود گفتمان حاكم  كه جنبه نمونه و معرف داشته   

بوده اسـت كـه     » معرف«به اين ترتيب، نمونه اين تحقيق، سخنان          . اند، انتخاب شدند    داشته
باشد، زيـرا     مي» هدفمند«گيري در اين پژوهش،       ع، نمونه در واق . باشد  تعداد آنها پنج متن مي    

در تحليل گفتمان، اساساً كيفيت حضور يا غيبت مفاهيم در مـتن، مـوردنظر اسـت و روش                 
  .تواند پاسخگوي هدفهاي تحقيق باشد گيري هدفمند، در اين پژوهش بهتر مي نمونه
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  : هاي مورد بررسي در دوره مذكور به اين قرارند متن
خنان آقاي خاتمي در مراسـم تحليـف هفتمـين انتخابـات رياسـت جمهـوري            ـ متن س  

)1376.( 
 ).1377(ـ سخنان آقاي  خاتمي در اولين  سالگرد دوم خرداد 

ـ متن سخنان آقاي خاتمي دربين نمايندگان پيرامون ارائه اليحـه سـوم برنامـه توسـعه                 
)1377.( 

اباتي در مبارزات انتخابـاتي دوره      ـ متن سخنان آقاي خاتمي درهنگام اعالم  برنامه انتخ         
 ).1380(هشتم رياست جمهوري 

 ).1380(خنان آقاي  خاتمي در مراسم تحليف هشتمين انتخابات رياست جمهوري ـ س
  

از آنجا كه جامعه مورد مطالعه يا جامعه آماري اين پژوهش، كليه سخنان انتخاب شـده                
 اين پژوهش، سخناني باشـد كـه        تالش شده است كه متن سخنان انتخاب شده در        . باشد مي

گيري اساسي وي  را در        رئيس جمهوري دوران اصالحات را بيان كند و جهت         ديدگاههاي
در . نمايد و معـرف گفتمـان حـاكم بـر ايـن دوران باشـد           مسند رياست جمهوري تبيين مي    

هاي رؤساي جمهـوري توسـط آنهـا بيـان            هاي اساسي و برنامه    مراسم تحليف جهت گيري   
انتخاب متن سخنان هنگام ارائه اليحه سوم نيز بدين دليل بـوده اسـت كـه اليحـه                  . شود مي

نمايد و مهمتـرين سـند قـانوني بـراي            ها و انديشه رئيس جمهور را تبيين مي         توسعه، برنامه 
 در دوره آقاي خاتمي، برنامـه       .باشد تشخيص جهت گيرهاي هر دوره رياست جمهوري مي       

يح داده شد كه به جاي انتخاب متن مربوط به اين برنامـه             چهارم نيز تدوين گرديد، اما ترج     
متن سخنان رئيس جمهور در هنگام مبارزات انتخاباتي دوره دوم رياست جمهوري انتخاب        

براي انتخاب متن پنجم سخنان رؤساي جمهوري تالش شد متني انتخاب شود كه در              . شود
بر . هاي معرف باشد    نمونه چارچوب فضاي ذهني و گفتمان آقاي خاتمي، يكي از مهمترين         

 كـه در  1377اين اساس، متن سخنراني ايشان در مراسم اولين سالگرد دوم خرداد در سـال              
دانشگاه تهران بيان شد انتخاب گرديد زيرا اين سخنراني به اذعان بسياري از صـاحبنظران،               
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فتمـان  يكي از سخنرانيهاي مهم خاتمي در بيان تبار فكري خود و تشريح عناصر اساسـي گ               
 . دوره اصالحات بوده است

. گيـرد   مفاهيم رفاه اجتماعي  به كار رفته در متن در بخش توصيف مورد توجه قرا مـي                
تواند به عنـوان      بنابراين بررسي حضور يا عدم حضور اين مفاهيم در متون مورد تحليل، مي            

  . يك نشانگر، رابطه يا نسبت متون را با رفاه اجتماعي  به تصوير بكشد
 قلـم از مفـاهيم اساسـي رفـاه        29منظور سنجش اين متغيـر، ابتـدا فهرسـتي حـاوي            به  

در .  قلـم كـاهش يافـت   18اجتماعي  تهيه شد و سپس با تلخيص و تلفيق، اين فهرست به            
جريان مطالعه متون مورد بررسي، حضور يا غيبت هر يك از اين مفاهيم و نيز ميزان تكـرار    

  .دو كاركرد آنها، حائز اهميت تلقي ش
  

  : فهرست مزبور، حاوي مواردي به شرح زير بود
  عدالت  .1
 آزادي  .2
 نياز  .3
 تأمين  .4
 امنيت  .5
 مشاركت سياسي .6
 كيفيت زندگي  .7
 توسعه پايدار مبتني بر عدالت زيست محيطي  .8
 توسعه سياسي  .9

 نهادهاي مدني  .10
 اشتغال .11
 فقر  .12
 تأمين اجتماعي  .13
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 سيب پذيرآگروههاي در معرض خطر و  .14
 مسكن  .15
 توسعه اقتصادي .16
  پرداخت يارانهمنظا .17
  شهروند و حقوق شهروندي .18

  

واحد تحليل در اين پژوهش، محتواي كل مـتن سـخنان  انتخـاب شـده، كـه براسـاس        
محورهاي تعيين شده در فرم تحليل گفتمان به طور خاص براي اين تحقيق، تهيه و طراحي 
گرديده است، ابتـدا اطالعـات و مفـاهيم مـوردنظر، اسـتخراج و سـپس بـه روش تحليـل                     

  .اند فتماني، تحليل شدهگ
  

  ها يافته
  متن اول

 در حالي برگزار شد كـه از دوم خـرداد           1376مراسم تحليف آقاي خاتمي در مردادماه       
شد و رهبري نظام نيز در پيام خود بعد از دوم خـرداد، از ايـن                  به عنوان يك حماسه ياد مي     

جمهوري آنهم پس از حضور آقاي خاتمي در مسند رياست    . روز تعبير به حماسه كرده بود     
ترين انتخابهاي رياست جمهـوري كـشور، فـضاي سياسـي، اجتمـاعي       انجام يكي از رقابتي   

بي اغراق بايد عنوان كرد پيروزي آقاي خاتمي        . كشور را به شدت تحت تأثير قرار داده بود        
المللـي امـري      در عرصه انتخابات رياست جمهوري چه در سطح داخلي و چه در بعد بـين              

  . ره تحليل شدغير منتظ
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  )1376خاتمي، خردادماه (ـ تحليل گفتمان متن اول 1جدول شماره 

 واژگان كانوني
قانون، جامعه امن، مشاركت، مردم، نقد، اصالح، عدالت، ترويج دين و اخـالق، انديـشه و
خرد، مواهب مادي و معنوي، فرصـت مـساوي، توسـعه نيـروي انـساني، شـور و نـشاط،

  . ت اشخاص، دين، نياز، دسترسي به امكانات، تامينشهروند، آزادي، حرم
  .خود كامگي، رذيلت اخالقي تبعيض، زياده طلبي، فقر، شكاف اجتماعي،   واژگان سلبي

  ها بندي قطب
، فقر در مقابل توسعه همـه)ص(مقابل معنويت و اخالق محمدي      در  هاي اخالقي     رذيلت

بدون عدالت يا عدالت بـدون توسـعه وجانبه و متوازن، شكاف اجتماعي در مقابل توسعه      
  .هم چنين عدالت در مقابل تبعيض

مفاهيم رفاه 
  اجتماعي متن

نياز، تأمين، عدالت، مشاركت، امن، شهروند، فرصت مساوي، توسعه، دسترسي به امكانات،
  .واژه توسعه نيز در اين متن تحت عنوان توسعه پايدار به كار رفته است. آزادي

ياز اصلي ما توسعه همه جانبه و متوازن و توام با عـدالت در قالـب جمهـوري اسـالمين«  جان كالم متن
  » .است

هاي  پيش فرض
 سخنران در متن

 .تامين عدالت و مصلحت بشري در نظام اسالمي يك ضرورت است. 1
 . ضرورت استكاستفاده از خرد و انديشه جهت تحقق عدالت و مصلحت ي. 2
اي كه سرمشق جهان كنوني باشد، راهي جز تعمـيم و   جامعه براي گام برداشتن به سوي    . 3

 .ها نيست گسترش عدالت در همه عرصه
  

  

سخنران در اين متن تالش دارد نشان دهد نه تنها بين توسـعه همـه جانبـه، مـشاركت                   
هـاي دينـي و       هـا بـا ديـدگاه       مندي از تحقيقات و كارشناسـي      خردورزي و بهره  شهروندان،  

دارد، بلكه اگر دين را طـوري بفهمـيم كـه در همـه زمانهـا بتوانـد        مذهبي تعارضي وجود ن   
در بـين  . باشد جوابگوي همه نيازها باشد آنگاه پشتوانه اصلي توسعه پايدار و متوازن نيز مي  

ي همـه     هاي رفاهي كه در گفتمان خاتمي حضور دارنـد، عـدالت و آزادي و توسـعه                 مقوله
ها ذيل اين سه عنـوان        صاص داده اند و ساير مؤلفه     اي به خود اخت     جانبه، جايگاه بسيار ويژه   

  .باشند قابل تحليل مي
توان در تبيين  مـتن حاضـر          با توجه به اين بستر و زمينه اجتماعي سياسي، فرهنگي مي          

گونه اظهار داشت كه سخنران براي خنثي كردن فضاي ايجاد شده مبني بر كمرنگ بودن              اين
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گيري اساسي     مذهبي به جهت    و كند مبناي ديني    مي ديني و مذهبي خود، تالش       هاي  گرايش
خود بدهد و لذا جان مايه برنامه خود را كه حركت به سمت توسعه پايدار است مبتني بـر                   

 موازين شـرع، تـرويج ديـن واخـالق، ارتقـاي            هكند و برتقيد ب    وظيفه نظام اسالمي بيان مي    
همچنـين تـالش دارد    گوينـده   .دكن انديشه اسالمي و پايدار كردن ارزشهاي اسالمي تاكيد مي        

القاعده پشتوانه و تأييد كننـده   عليمردم كه ضمن اصرار برعظيم و حماسي جلوه دادن حضور       
را هايي    وي نيز هستند، پشتوانه عظيم مردمي را يادآوري كند و از سوي ديگر برخي دغدغه              

فضاي ارائه .فع نمايد ر ، كه احتماالً در مبارزات انتخاباتي بين جامعه ديندار ايجاد شده است
شده توسط سخنران فضايي مثبت، اميدوار كننده و سرشار از واژگان ارزش ايجابي و مثبت               

 . است كه اين هم متأثر از فضا و بستر سخنراني است
با توجه به بستر و زمينه اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه سـخنران مـتن خـود را ايـراد                    

تواند در جهت حفـظ وضـع موجـود            ارائه شده نمي   كرده است، بايد اظهار داشت، گفتمان     
بلكه نگـاه و رويكـرد اصـالحي جديـد را در            . خواهد ساختار شكن شود     باشد چنانكه نمي  
. كنـد   هاي جامعه، نظام سياسي وظايف رياست جمهوري و نظام ارائه مي            چارچوب ظرفيت 

حقـوق شـهروندي،    توان تاكيد بر    رويكردي كه ويژگيهاي گفتماني آن را  در حوزه رفاه مي          
قانونمداري، ارائه نگاه جديد از عدالت كه متكي بر ايجاد فرصت مـساوي و دسترسـي بـه                  

  .هاست فرصت برابر در همه عرصه
  

  متن دوم
اين متن كه شامل سخنراني آقاي خاتمي در اولين مراسم سالگرد دوم خـرداد درتـاريخ                

 و صاحبنظران يكي از مهمتـرين  باشد، به اذعان بسياري از كارشناسان  مي 1377سوم خرداد   
خـاتمي در ايـن سـخنراني تبـار فكـري خـود و              . شود  هاي آقاي خاتمي تلقي مي      سخنراني

ايـن مـتن،    . پـردازد   جنبش اصالحات را بيان كرده و به تبيين دستاوردهاي دوم خـرداد مـي             
بويژه از آن جهت داراي اهميت است كه براي گفتمان اصـالحي يـك تاريخچـه فكـري و                   

انتخاب دانشگاه تهران به عنوان مكان اين سـخنراني نيـز از            . كند  اي تدوين مي     انديشه مباني
  .منظر بافت موقعيتي در تحليل گفتمان حائز اهميت است
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، ديـن، عـدالت، توسـعه،دوم خرداد، جامعه مدني، مردم، تثبيت، قانون، دسـتاورد، آزادي    واژگان كانوني
  .حاكميت مردم، پيشرفت، اسالم، ايران، جوانان، اعتماد، توسعه سياسي، دولت مقتدر

ديكتاتور، ذهنيت بدبين، فاشيسم، آنارشيسم، هرج و مرج، ولنگـاري اخالقـي و معنـوي،  واژگان سلبي
  .تهاناهنجاريهاي اجتماعي و سياسي، تهديد، توطئه، شيطنت، تعصب، مشكالت، محرومي

  نشاط در مقابل ياس، بحران تزلزل در مقابل معنويت و اخالق، فقر در تقابل با آزادي،   ها بندي قطب
مفاهيم رفاه 
  .عدالت، آزادي، پيشرفت، توسعه، مردم ساالري  اجتماعي متن

كه ويژگي اصلي آن تثبيت نظـاماست دوم خرداد آغاز دوره سوم نظام جمهوري اسالمي      جان كالم متن
  .»تاس

هاي  پيش فرض
 سخنران در متن

هرچه در مقابل آزادي قـرار داده. مهمترين مانع قانونگرايي در ايران جنبه ذهني آن است        
آزادي به معناي آزادي مخالف اسـت. بيند چه قانون، چه دين، چه عدالت        شود، لطمه مي  

  .داشته باشددولت مقتدر دولتي است كه ظرفيت انتقاد . نه آزادي افراد همراه با قدرت
 

مفاهيم رفاه اجتماعي به كار رفته يعني عدالت، آزادي، پيشرفت، توسعه و مردم ساالري        
ي پايـدار و      جتمـاعي، توسـعه   هـاي جديـدي نظيـر توسـعه ا          در زمره عناصر اصلي رويكرد    

گفتمان اين متن از يكسو در پي تقدس زدايـي از قـدرت و     .ي اجتماعي قرار دارند    سرمايي
 مردم و شهروندان و از سوي ديگر در پي تبيين مفاهيم كليدي مد نظر خـود،                 دولت به نفع  

  .باشد نظير آزادي و توسعه سياسي مي
 حضور گـسترده و فعـال نـسل          اين سخنراني  فضا و زمينه سياسي، اجتماعي و فرهنگي      

هاي سياسي، اجتماعي توأم با اميدواري به چشم انـدازهاي تـازه در آينـده                جوان در عرصه  
و هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگـي          مرجعيت دانشگاه و محافل دانشگاهي در عرصه       .بود

مقاومت ساختار رسمي در مقابل گفتمان ارائه شده از سوي سيد محمد خـاتمي بخـشي از                 
اين گفتمـان از طريـق   . فضاي سياسي و اجتماعي بودند كه اين متن تحت آن فضا ارائه شد  

ندگي و خالقيت خود بر روابـط قـدرت اثـر گـذار بـوده               ايجاد ايدئولوژيها، وجه تعيين كن    
اثر گذاري ايدئولوژيك اين گفتمان، بيشتر ناشي از خالقيتهـاي فـردي سـيد محمـد                . است
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  كـه  خاتمي برآن است  . باشد  خاتمي در ارائه گفتماني است كه پاسخگوي مطالبات روز مي         
اي كـه گفتمـان        چهـره  ؛داي از رئيس جمهوري را در نهادهاي سياسي متبلور كنـ            چهره تازه 

كنـد در پـي       آميزد و طبق آنچه خود عنوان مي       توسعه، آزادي و پيشرفت را با دين درهم مي        
  .كار آمد كردن نظام جمهوري اسالمي است

اين متن يـك سـال پـس از پيـروزي دوم            . گفتمان غالب اين متن آزادي و قانون است       
ر ادوار جمهوري اسالمي در كنار تحليـل  خرداد با ارائه تحليل دقيق از جايگاه دوم خرداد د  

ت سوء استفاده از آزادي     و استقبال از حاكميت قانون و نهادينه شدن آزادي نسبت به خطرا           
  .دهد اش يا آنارشيسم است يا  فاشسيسم هشدار مي كه نتيجه

  
   متن سوم 

قـاي  ترين سند قـانوني كـشور توسـط آ           اليحه  برنامه سوم به عنوان عالي       1377در آذرماه   
هاي آقاي خاتمي به يك چارچوب قـانوني          تبديل شعارها و برنامه   . خاتمي به مجلس ارائه شد    

تحليلگـران و افكـار عمـومي را معطـوف بـه              قدر مهم بـود كـه توجـه نـاظران،            براي اجرا، آن  
همگان منتظر بودند تحقق شـعارهاي اصـلي خـاتمي يعنـي          . هاي اصلي برنامه سوم بكند      مؤلفه

تأكيـد  . وسعه سياسي و نهادينه كردن آزادي را در برنامه سوم توسعه شاهد باشند            قانونگرايي، ت 
مكرر آقاي خاتمي بر مفهوم توسعه همه جانبه و موزون در برنامه سوم توسعه متبلور گرديـده                 

را وفاي به عهد خود با مردم و شهروندان اعالم كـرده             اي كه سيد محمد خاتمي آن       برنامه. بود
  .المللي ارزيابي كرده بود را مطابق با نيازهاي روز جامعه و شرايط بين  آنو تنظيم و تدوين
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واژگان 
  كانوني

 جانبه، حرمت انسان، حقـوق مـردم، آزادي، مـشاركت، شـهروند،هقانون، عهد، توسعه هم   
 ايران، وفاق ملي، تحرك اجتماعي، عدالت، معيشت،نوگرايي، اعتدال، جوان، منابع انساني،    

  .سالمت، آگاهي اجتماعي، فرصت شغلي،  انديشه، اصالحات، پيشرفت، نقد

زيانهاي اجتماعي، تزلزل معنوي، گسستگي در روابـط اجتمـاعي، عقـب مانـدگي علمـي، واژگان سلبي
  .گسستگي تاريخي، فقر، خشونت، تشنج، بيكاري

  ها بندي قطب

 مقابل ياس، بحران تزلزل در معنويت و اخالق در مقابل ارتقاي انديشه اسـالمي،نشاط در 
منـدي از مواهـب مقابل بهـره معنوي واخالقي، اختالل در برخورداري انسان از طبيعت در          

غيرضـروري كـهسخنران همچنين بـر برخـي تقابلهـاي مـصنوعي و رقابتهـاي      . معنوي طبيعيمادي ـ  
  .كند ازن است، نظير فقر در مقابل آزادي تأكيد ميحاصل رشد و توسعه غير متو

مفاهيم رفاه 
 اجتماعي متن

ي اول توسـعه و باشد و همه چيز به سـازندگي، برنامـه   اين متن فاقد مفاهيم رفاه اجتماعي مي  
 توليـد توان تاكيد سخنران بر مقوله      مي. هاي اقتصادي محدود شده است      مسائل مرتبط با مقوله   

  . ابعاد اقتصادي رفاه در نظر گرفت خانجات را به صورت كمرنگ در حوزهو فعال كردن كار
جان كالم 

  متن
ويژگي اصلي و بارز برنامه سوم توسعه، تأكيد بر توسعه متـوازن و همـه جانبـه و جلـب«
  .»شاركت قانونمند و سامان يافته همه شهروندان استم

پيش 
هاي  فرض

سخنران در 
  متن

 .ار و موزون مبناي اين برنامه بوده استـ توسعه همه جانبه، پايد1
 .است ان در متن برنامه سوم پيگيري شدهـ تأمين حقوق و آزاديهاي مشروع و قانوني شهروند2
ـ رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي بدون برخورداري از توسعه متناظر در توسعه سياسـي3

 .گشتاجتماعي فرهنگي نامطلوب است و موجب تقابل فقر و آزادي خواهد 
ـ مهمترين چالش در جامعـه امـروز و سـالهاي آينـده، چگـونگي اسـتقرار سـاختارها و4

نهادهايي خواهد بود كه بتوانـد نـشاط و نـوگرايي ناشـي از جـواني، جمعيـت، مـشاركت
  .خواهي ناشي از رشد اجتماعي را پاسخ دهد

  
ت  سال پس از تصدي سـمت رياسـ        2 حدود   1378سيد محمد خاتمي در شهريور ماه       

بـستر اجتمـاعي سياسـي و        زمينـه و  . آورد  جمهوري، اليحه برنامه سوم را بـه مجلـس مـي          
شود، شباهتهاي فراواني با بـستر و زمينـه           فرهنگي كه اين متن در آن زمينه و بستر ايراد مي          

  . تبيين كرديم1376فضايي دارد كه متن قبلي اين سخنران رادر مراسم تحليف 
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روندان و دفاع از حقوق شهروندان را در قالب جامعه          در اين متن سخنران مشاركت شه     
مدني، يك مبنا براي پيشرفت كشور و شرط الزم براي محقق شدن توسعه همـه جانبـه در                  

كند كه توسعه اقتصادي بدون توسـعه مـالزم           داند و صراحتاً عنوان مي      قالب برنامه سوم مي   
عه متوازن را از درون يـك       سخنران، محقق شدن برنامه سوم و توس      . سياسي، مطلوب نيست  

كند، بلكه پيشبرد ايـن برنامـه را تنهـا محـصول حـضور مـؤثر           دولت اقتدارگرا ارزيابي نمي   
  .داند جامعه مدني و مشاركت شهروندان در فضاي آزاد و قانونمند مي

در اين بستر خاتمي برنامه سوم توسعه را به عنوان وفاي به عهد خـود بـا مـردم ارائـه                     
كه هم بايد فضايي پديد آورد تا اركان نظام براي اجراي اين برنامه وفـاق و      كند در حالي   مي

بدين ترتيب  . همدلي داشته باشند و هم بايد پاسخگوي مطالبات فزاينده مردم از خود باشد            
هـاي رئـيس جمهـور بـا         ها و نظريات و برنامـه       گفتمان متن حاضر از يكسو حاوي دغدغه      

نوني و عرفي است، از سوي ديگر حاوي مفـادي اسـت            درنظر گرفتن مالحظات و موانع قا     
كه ساير اركان نظام براي تحقق آن همراه شوند و هم چنـين داراي ويژگيهـايي اسـت كـه                    

  .مردم مطالبات خود را در آن متبلور ببيند
 ايـن وجهيـت     .در اين متن، شاهد استفاده از وجه ارزش بياني دستوري و امري هستيم            

در خـصوص   . شـود  نظير بايستن و توانستن و ممكن بودن ميسر مـي         بياني به وسيله افعالي     
كنـد   اي استفاده مي   به گونه » ما«اي در اين متن، سخنران از ضمير         استفاده از ارزشهاي رابطه   

هـاي وي بـا      و اعمـال و انديـشه     . اسـت دار همسان سازي رئيس جمهور با مـردم          كه عهده 
  .مطالبات و ادراكات مردم همسان است

 وجه دستوري به كار رفته بيانگر وجه بيـاني حقيقـت مـسلم              ،ايگاه فاعلي مولد  برحسب ج 
هـا بـه عنـوان يـك نـصحيت       كند عالوه بر تشريح برنامه سخنران در اين متن، تالش مي   . است

در اين متن در حوزه رفاه، مهمترين شاخصهايي كه در اين           . كننده دلسوز نظام نيز نمودار گردد     
  . به حرمت، حقوق و آزادي شهروندان در چارچوب قانون استگفتمان مشهود است توجه 

  
  متن چهارم

ترين سخنراني انتخاباني سيدمحمد خـاتمي در ورزشـگاه           اصلي 1380در ارديبهشت ماه  
خاتمي كه دوره   . شيرودي، در حضور بيش از بيست هزار نفر از طرفدارانش برگزار گرديد           
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 فـراوان و بـه تعبيـر خـودش بحرانهـاي            قبل رياست جمهوري خود را با فراز و نـشيبهاي         
مختلف به سرانجام رسانده بود، در حـالي وارد مبـارزات انتخابـاتي دوره هـشتم رياسـت                  

هاي مختلف و حتي وزير دفاع  بار عرصه انتخابات شاهد حضور چهره  جمهوري شد كه اين   
تمي نيـز   هاي انتخابـاتي خـا      ها و محقق نشدن شعارها و وعده        عدم تحقق برنامه  . دولت بود 

  .فضايي بود كه كم و بيش در جامعه وجود داشت
  )1380، خرداد خاتمي( ـ تحليل گفتمان متن چهارم 4جدول شماره 

واژگان 
  كانوني

آزادي، جنبش، انديشه، مردم، هويت، پيشرفت، عدالت، جمهوري اسالمي، مردم، قانون، اصـالحات
اي مـدني، اعتـدال، جوانـان، حقـوقحقوق اساسي، مردم ساالري، مشاركت، حرمت انـسان، نهادهـ     

  .شهروندي
واژگان 
  سلبي

عقب ماندگي، استبداد، خودكامگي،  استعمار، ناكامي، تكفير، تفسيق، افراط، تفريط، مشكالت عيني،
  .مطرود، محروم

 ها بندي قطب
كنج خلوت در تقابل با پذيرش مسئوليت اجرايي، افراط و تفريط درمقابل اعتدال، مطرود و محـروم
در مقابل از غربت بيرون آمده، ناكامي درمقابل پيروزي، استبداد در تقابـل آزادي و قـانون، نـوآوري

  .تدر تقابل سن
مفاهيم رفاه 
اجتماعي 

  متن

 مـتن گوينـده .آزادي، مشاركت، عدالت، حرمت انسان، مـردم سـاالري، پيـشرفت و حقـوق شـهروندي         
و تلقـي وي از رفـاه اجتمـاعي بـه معنـاي تقويـتبـرد     مفاهيم رفاهي را در رويكرد مدرن به كـار مـي          

ي مـدني و حكومـت، مـسئوليت پـذيري بيـشتر  ي مدني، افزايش تعامل بـين جامعـه         سرزندگي جامعه 
  .باشد ها مي ها و تامين رضايت مردم و افزايش توانمندي آن حاكميت، افزايش سطح ازادي

جان كالم 
  متن

ردم ساالري سازگار با معنويت و مشاركت مـردمهدف اصلي جنش اصالحي ملت ايران استقرار م       «
  . »هاست است و تاكتيك رسيدن به اين هدف اعتدال و اصالحات در همه عرصه

پيش 
هاي  فرض

سخنران در 
  متن

  .ـ دوم خرداد بروز و ظهور خواستهاي تاريخي ملت ايران بوده است1
و انقـالب و مـردم تبليـغـ شعارهاي سخنران كه در انتخابات پيشين رياست جمهوري ضد ديـن             2

 .گيري رسمي بدل شده است شد، در فضاي رسمي امروز به گفتمان غالب و موضع مي
 .استقالل، آزادي و پيشرفت ـ خواستهاي تاريخي ملت ايران عبارتند از 3
 .ـ شكست انقالب اسالمي به اين است كه انقالب از محتوا تهي شود4
 عظيم دو سه قرن گذشته ملت ايران و مرحله تكـامليـ جنبش اصالحي دوم خرداد، تداوم جنبش      5

 .جمهوري اسالمي است
ـ در يك نظام مردم ساالر ديني عالوه بر حاكميت اخالق و قانون و نهادهاي رسمي بايد نهادهاي6

مدني نظير احزاب و مطبوعات به عنوان حافظ وضع مردم ساالري و مراقبان دائمي قـدرت حـضور
 .داشته باشند

  .باشد اصلي همه اقوام ايران، استقرار مردم ساالري ديني ميـ هدف 7
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و الحاقات آن » جنبش«توان دريافت كه واژه  با نگاهي به واژگان مطرح شده در متن مي       
نظير جنبش عظيم اجتماعي، جنبش اصالحي و جنبش دوم خرداد بـا بـيش از بيـست بـار                   

نيز همراه بـا واژگـاني كـه        »  ساالري مردم«. تكرار، در زمره واژگان پربسامد متن بوده است       
با بيش از چهارده بـار تكـرار از ديگـر     » دمكراسي«داراي شمول معنايي با آن بوده اند نظير         

  .اند واژگان پربسامد اين متن بوده
واژگان رفاه اجتماعي استفاده شده در اين متن، نظير آزادي، مشاركت، عدالت، حرمـت              

وق شهروندي توسط گوينده متن در رويكرد مدرن بـه          انسان، مردم ساالري، پيشرفت و حق     
شود  و تلقي وي از رفاه اجتماعي به معناي تقويت سـرزندگي جامعـه مـدني،                   كار برده مي  

ي مدني و حكومت، مسؤوليت پذيري بيـشتر حاكميـت، افـزايش             افزايش تعامل بين جامعه   
  .باشد ها مي ها و تأمين رضايت مردم و افزايش توانمندي آن سطح آزادي

اين متن به عنوان برنامه اصلي رياست جمهـوري آقـاي سـيد محمـد خـاتمي در ايـام                    
فـضاي عمـومي    دغدغه اصـلي    . گرديد رقابتهاي انتخاباتي رياست جمهوري هشتم بيان مي      

دور اول  هـاي     جامعه به ويژه در سطح نخبگان، ميـزان موفقيـت خـاتمي در تحقـق برنامـه                
قابت انتخاباتي رياست جمهوري با حضور حدود ده اين ر. اش بوده است رياست جمهوري
شد كه يكي از متكثرترين انتخابات رياست جمهوري بعد از انقـالب بـه                كانديدا برگزار مي  

كردند از جنس گفتمان      كانديداهايي كه بعضاً شعارها و مطالباتي كه بيان مي        . رفت شمار مي 
  .خاتمي بود

كه همـان حـاكم شـدن گفتمـان غريـب دوم            سخنران با ارائه تفسيري از پيروزي مردم        
هـا و ابهامـات در    كند به دغدغـه     خرداد در گفتمانهاي رسمي و غالب بوده است، تالش مي         

  .خصوص موفقيتهاي خوددر دوره قبلي تصدي سمت رياست جمهوري پاسخ دهد
با توجه به اينكه هم در گفتمانهاي رسمي و هم از سوي ساير رقبا، شاخصهاي گفتمان                

نظير قانونمداري، عدالت، آزادي و جامعه مدني مورد تأكيـد و اشـاره قـرار گرفتـه                 خاتمي  
اي از سخنراني خود را به تبيـين و تـشريح محتـواي         است، خاتمي در اين متن بخش عمده      
 .دهد مفاهيم مورد نظر خود اختصاص مي
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در حوزه رفاه اجتماعي آنچه در ايـن مـتن عـالوه بـر مـواردي نظيـر آزادي، عـدالت،                     
پيشرفت و حقوق شهروندي مورد توجه قرار گرفته است تالش براي تزريـق روح اميـد و                 

ابعاد سياسي و اجتماعي رفاه اجتماعي در ايـن مـتن مـورد             و  نشاط ناشي از پيروزي است      
 همچنين از ميان آنچه سخنران به عنوان خواسـتهاي تـاريخي ملـت بيـان                .تأكيد بوده است  

طـور    بـه  »آزادي و پيـشرفت   «و پيشرفت، دو مـورد آن يعنـي         كند، يعني استقالل، آزادي      مي
در اين متن گفتمان آقاي خاتمي بين مـردم و          . مستقيم با مقوله رفاه اجتماعي مرتبط هستند      

ايـن  . كنـد   آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور بياني آميخته با اقتدار و همبستگي ايجاد مي             
ايدئولوژيك داراي وجوه تعيين كننـدگي و       گفتمان بيشتر در تالش است به نحوي بالقوه و          

خالقيت در جا انداختن مفهوم مردم ساالري به عنوان هدف جنبش اصـالحي دوم خـرداد                
  .باشد
 

  متن پنجم
 در مجلـس شـوراي اسـالمي        1380دومين مراسم تحليف آقـاي خـاتمي در مردادمـاه           

د كـه در دورة دوم      آقاي خاتمي اولين رئيس جمهوري بعداز انقالب اسالمي بو        . برگزار شد 
  .رياست جمهوري رأي بيشتري نسبت به دوره اول رياست جمهوري خود كسب كرد

خاتمي كه در اولين مراسم تحليف خود در چهار سال پيش، وارد كردن گفتمان جديـد                
در نهاد سياست ايران در قالب نظام جمهوري اسالمي را به عنوان اصلي ترين دغدغه خود                

ه دوم رياست جمهوري خود ورود آن گفتار غريب چهار سال پـيش             كرد، در دور   عنوان مي 
كند، اما ايـن بـار دغدغـه اصـلي بـراي       به ساختار رسمي را پيروزي بزرگ مردم قلمداد مي        

هاي اصلي گفتمان اصـالحي       خاتمي، تحريف محتواي گفتار اخيرا و دگرگوني مفهوم مؤلفه        
  .است
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  )1380اتمي، مرداد خ( ـ تحليل گفتمان متن پنجم 5جدول شماره
واژگان 
  كانوني

حق، عهد، رأي، نقد، پيشرفت مشاركت، قانون، شهروند، اصالح، آزادي، نهادهـاي مـدني،  
  .توسعه همه جانبه مردم ساالري، اخالق، عدالت، مردم، جمهوري اسالمي

روشهاي خشن، ذهنيتهـاي تنـگ، ابـاحيگري، عقـب مانـدگي، توسـعه نيـافتگي، تـصلب واژگان سلبي
  .اختاري، ناتواني در فهم عميق، دروغ، خشنونت طلبي، تكبر، خودخواهيس

  ها بندي قطب

خودكامگي در تقابل با حمايـت از آزادي، قـانونگرايي در مقابـل قـانونگريزي، روشـهاي
خشن و ناموجه در دفاع از دين در مقابل دفاع مبتني بر فرهنگ، گفتگو و عقالنيت از دين،

سي در جهت رأي مردم در مقابل اصالح و كنترل مردم در جهتاصالح عملكرد نظام سيا   
موفقيت در مقابل شكست، اعتدال در تقابل با افراط و تفـريط، مـصالح  خواست حكومت،   

  .فردي در تقابل منافع عمومي، منطق و گفتگو در مقابل خشونت

مفاهيم رفاه 
 اجتماعي متن

رفت، اشـتغال، معيـشت مـردم، نظـامحقوق اجتماعي، مردم ساالري، شهروند، آزادي، پيش      
  جامع تأمين اجتماعي

جان كالم 
  متن

مهمترين ضرورت امروز و فردا، تثبيت و نهادينه كردن مـردم سـاالري، توسـعه نهادهـاي«
  » مدني، حمايت از حقوق ملت و اصرار برقانون اساسي است

پيش 
هاي  فرض

سخنران در 
  متن

يني است كه هدف و حاصـل انقـالب اسـالميمسئله اصلي كشور استقرار مردم ساالري د      
 .بوده است

وجه ممتاز نظام جمهوري اسالمي اعتباري است كه به نام دين بـراي حقـوق شـهروندي،
 .حاكميت ملت و پيشرفت همه جانبه قائل است

 . جانبه و پايدار مقصد مهم تالش دولت و ملت استهتوسعه هم
ذشته ايرانيان توجه بـه حقـوق اساسـيمضمون مشترك مبارزات فكري و مردمي ساليان گ       

 .ملت بوده است
  .     مسير دستيابي به مردم ساالري ديني اصرار براصول اعتدال است

  

برحسب جايگاه فاعلي مخاطبان سخنران در جايي مجموعـه نظـام و كـارگزاران آن را                
 ن او ادهـد و در جـايي ديگـر مـردم مخاطبـ             براي استقرار خواست مردم مخاطب قرار مـي       

در ايـن مـتن     . گيرنـد   در جايي ديگر نيز منتقدين دولت مخاطب سخنران قـرار مـي           . هستند
گوينده به منظور مؤثر واقع شدن ديدگاهها و بيانات خود، آنها را به سـوگند نامـه رياسـت                   
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طالقاني و امام   ... يني، آيت ا  يوافرادي نظير عالمه نا   ) ع( حضرت علي    هايجمهوري، فرمايش 
  .ند تا بدين شكل، ارزيابي مثبتي در ذهن مخاطب متبادر سازدك خميني مستند مي

سخنران تالش اصلي خود را براي تبيين و تفسير مفهـوم مـردم سـاالري دينـي و بيـان         
ويژگيها و شاخصها و مالكهاي آن از يك سو و ذكر مباني تئوريك دينـي و تـاريخي آن از                    

مفهـومي كليـدي و كـانوني بـراي         مفهوم مردم ساالري دينـي،      . سوي ديگر قرار داده است    
هاي مختلف با    شود كه توسعه همه جانبه اصالحات در عرصه        سخنران در اين متن تلقي مي     

  .گرايانه روش رسيدن به آن هستند اصرار براصول اعتدال
كند كه بـراي     سيد محمد خاتمي در شرايطي در دومين مراسم تحليف خود شركت مي             

. ان يك رئيس جمهور در دور دوم آراء بيشتري اخذ نمايد          اولين بار موفق شده است به عنو      
زمينه اجتماعي، سياسي و فرهنگي حكايت از آن دارد كـه شـعارها و ديـدگاههاي خـاتمي                  

  .حداقل در ظاهر، مورد توجه گفتمان رسمي حاكميت قرار گرفته است
هـا    امهاز سوي ديگر مقاومتهاي پنهان و آشكاري در راستاي ممانعت از محقق شدن برن               

همچنين نه به عنوان يك فضاي غالـب     . وديدگاههاي سيد محمد خاتمي وجود داشته است      
شده است كـه خـاتمي در اهتمـام بـه            گونه تلقي مي   بلكه به عنوان موضعي مورد توجه اين      

در اين فـضا و بـستر سياسـي،         . معيشت مردم و توجه به مسائل اقتصادي ناتوان بوده است         
 كه خـاتمي در ايـن مـتن اوالً بـه تـشريح مـردم سـاالري دينـي                    اجتماعي و فرهنگي است     

پردازد تا مانع از تحريف محتواي اين مفاهيم گردد و تأكيد مكرري كه بـر لـزوم توجـه                     مي
كند نشان از آن دارد كه خاتمي برآن است ضرورتهاي نظـري و               حاكميت به نقش مردم مي    

اي كه به بهبـود برخـي      ثانياً اشاره . هاي مختلف را تبيين كند      عملي مشاركت مردم در عرصه    
اي است كه سعي      گيرد، متأثر از فضا و زمينه       شاخصهاي اقتصادي توسط خاتمي صورت مي     

در القاي اين مطلب دارد كه خاتمي در مقام رئيس جمهور به اين مـسائل بـي توجـه بـوده                   
ا در قالـب  كند يك گفتمـان تحـولگر   گونه كه خود سخنران بيان مي      اين گفتمان همان  . است

وجه غالب اين گفتمان، تكيه بر جامعه مدني و مردم ساالري است    . جمهوري اسالمي است  
اين گفتمان در تالش است در سطوح نهادي قدرت از حيث ايدئولوژيك داراي وجه تعيين      
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در عين حـال در تـالش اسـت تـا مبـاني فكـري و تـاريخي گفتمـان را در                      . كنندگي باشد 
اين گفتمان بر روابط و سطوح قـدرت از         . تاريخي مردم بيان كند   چارچوب نظام ومبارزات    

 . متن فرآيندهاي اجتماعي تأثير گذار بوده است
  

  هاي رفاهي  تفسير متون بررسي شده برمبناي گفتار زمينه و با تأكيد بر مؤلفه
از منظر رفاه    .بر متون اين دوره نوعي التزام به توسعة همه جانبه و متوازن حاكم  است                

هـاي رفــاهي روح حـاكم بــر گفتمـان، متــون دورة اصـالحات حــاوي      اجتمـاعي و مؤلفــه 
  : هاي ذيل است ويژگي

.  بر آن تأكيد دارند، مقولة عدالت اسـت        متون دورة اصالحات   اي كه   محور عمده : عدالت. 1
دهد گفتمان اصالحات در اين دوره نسبت به عدالت كه يك             بررسي اين متون نشان مي    

هـاي   شـود، بـا مرزبنـدي بـا سـاير نظريـه       ر حوزة رفاه اجتماعي تلقي مي كليدي د  واژه
عدالت رايج در دنيا نظير عدالت باز توزيعي جان راولز كه يكي از مباني نظري گفتمان                

همچنين مرزبندي با نظرية عدالت استحقاقي نازيك كه           است،   )گرا  فرد ساالريِ جامعه  (
دهـد كـه بـه     اشد، تفسيري از عدالت ارائـه مـي   ب  مبناي گفتمان نئوليبرال و راست نو مي      

معنــاي ايجــاد فرصــتهاي مــساوي، تــضمين دسترســي برابــر بــه امكانهــا و امتيازهــا و 
گفتمان دورة اصالحات بـراي تـأمين       . برخورداري همة ملت از موهبتهاي جامعه است      

منـدي    عدالت كه از نظر اين گفتمان يكي از ضرورتهاي نظام اسـالمي اسـت بـر بهـره                 
ها و رشد نيروهاي انديشمند و عرصة آزادانـة نظرهـا             ست از تحقيقات و كارشناسي    در

تأكيد دارد؛ عدالت بدون آزادي شكست خورده است و عدالت بدون توسعه به توسعه              
اين رويكرد به عدالت كه عدالت را در همبستگي و درهم آميختگـي بـا               . انجامد  فقر مي 

رين نزديكي را در بين گفتمانهاي رايج دنيـا، بـا           بيند بيشت   توسعة همه جانبه و آزادي مي     
  .آمارتياسن  دارد» توسعه به مثابه آزادي«گفتمان 

كـه از ديگـر     دارند  اي بر مقولة آزادي        اصالحات، همچنين تأكيد ويژه     متون دورة : آزادي. 2
گفتمـان ايـن دوره، نهادينـه كـردن آزادي را در            . شود  واژگان كليدي رفاه محسوب مي    

اصـالحات بيـان      مباني اسالمي و حقوق عمومي يكي از دسـتاوردهاي دورة           چارچوب  
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گيري اين گفتمان در خصوص مقوالتي نظير دين، توسعه و عـدالت ايـن           جهت. كند  مي
 .ها در تقابل با آزادي قرار گيرند، محكـوم بـه شكـست هـستند                است كه اگر اين مؤلفه    

 متكي بر مباني اسالمي است، داراي        دوم، ضمن اينكه    مفهوم آزادي مورد تأكيد در دورة     
آزادي سياسـي، آزادي انديـشه و آزادي   . گردنـد  پشتوانة قانون اساسي نيـز معرفـي مـي      

تلقـي گفتمـان اصـالحي از       . باشند   دوم مي   مخالف، محورهاي مورد تأكيد گفتمان دورة     
 و كنـد  مفهوم آزادي، دين و آزادي را داراي تأثير متقابل عظيم بـا يكـديگر تحليـل مـي        

اين رويكرد به آزادي .  دو حد اسالمي و حقوق عمومي قائل است       آزاديهمچنين براي   
هاي نئوليبرال و راست نـو بـه آزادي كـه معتقدنـد همـة مقـوالت و                    با رويكرد گفتمان  

و هيچ مرز و چارچوبي بـه ويـژه در حـوزة             مفاهيم ديگر بايد در خدمت آزادي باشند      
والً انديـشه آزادي نامحـدود بـه ويـژه در عرصـة             نظري براي آزادي قائل نيستند و اصـ       

آزادي مـورد   . هاست، مرزبندي جدي دارند    اقتصادي در زمره مباحث اصلي اين گفتمان      
 نيـز بـا اينكـه بـا تأكيـد           )سوسيال دمكراسي (گرا    مردم ساالريِ جامعه  توجه در گفتمان    
ا در ايـن گفتمـان      هاي نئوليبرال و راست نو به آزادي شباهت ندارد، ام          نامحدود گفتمان 

كند، همان منطق دروني ليبراليسم يعني اقتـصاد آزاد           نيز كه از مباني ليبراليسم پيروي مي      
و آزادي نامحدود وجود دارد، با اين تفاوت كه در اين گفتمان بـه ويـژه در پاسـخ بـه                     
جنبشهاي پديد آمده در دوران ليبراليسم كالسيك، انديشة برابري نيـز در كنـار انديـشة                

يهاي ناشي از نظام بازار     ي است، تا تالشي براي جبران ضايعات و ناروا        هدي وارد شد  آزا
دهند از يكسو آزادي را        تصويري كه متون دورة اصالحات از آزادي ارائه مي         .شد با آزاد

كنند كه اين تصوير متفـاوت از آن اسـت كـه پـرداختن بـه                  مبناي نظام اسالمي بيان مي    
از سوي ديگر رويكرد متون . ي به جنبشهاي اعتراضي باشد  مقولة آزادي، به عنوان پاسخ    

دورة اصالحات به آزادي، آزادي بي حد و مرز نيست كه همـة مفـاهيم ديگـر بايـد در              
تـوان گفـت تـصوير متـون دورة دوم از آزادي             با ايـن توصـيف مـي      . خدمت آن باشند  

  . دارد»ي آزاديتوسعه يعن«بيشترين نزديكي را با مفهوم آزادي ارائه شده در گفتمان 
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هـاي    تكيه بر مفهوم توسعة همه جانبه و پايدار يكـي ديگـر از ويژگـي              : توسعة همه جانبه  . 3
متون اين دوره به مفهـوم توسـعه بـه معنـاي بـه حـداكثر                .  اصالحات است   متون دورة 

نگرند بلكه با رد راهبردهاي محدودنگرانه بـه توسـعه،            رساندن ظرفيتهاي اقتصادي نمي   
بر ارتقاي معنويت و اخالق در جامعه به حفظ حرمـت انـسان، توجـه بـه                 ضمن تأكيد   

هاي قانوني و امنيت اجتماعي، گـسترش مـشاركت مـردم             حقوق مردم، تأكيد بر آزادي    
تأكيد همزمان بر توسعة سياسي، اقتصادي،      . دركنار توجه به توسعة اقتصادي توجه دارد      

هـاي بـارز    نه به توسـعه از ويژگـي  اجتماعي و علمي و خودداري از نگرش تقليل گرايا     
اين رويكرد به توسعه شبيه نگرش آمارتياسن، ديدگاهي        .  اصالحات است   گفتمان دورة 

 توسعه با مفاهيم و معيارهايي نظير رشـد و توليـد ملـي، افـزايش                 كه را كه معتقد است   
ه بـه  كند و بر آن نيست كه از فرآيند توسع    شود، رد مي    بيان مي ... درآمد، صنعتي شدن و   

 به توسـعه بـه عنـوان كـسب          »توسعه يعني آزادي  «در گفتمان   . دنبال كسب درآمد باشد   
شود و بر مقـوالتي نظيـر آزادي سياسـي، حقـوق مـدني و آزادي                  دستاورد نگريسته مي  

بيشترين شمول معنايي را با توسـعة تعريـف         اين مفهوم از توسعه،     . مشاركت تكيه دارد  
توجه به مقولة توسعة پايـدار تـوأم بـا عـدالت            . تشده در متون دورة اصالحات داراس     

اصالحات بيانگر اين است       زيست محيطي ذيل مفهوم توسعة همه جانبه در متون دورة         
  .كه اين گفتمان رويكردي مدرن به مقولة رفاه اجتماعي دارد

يكي از ابعاد رفاه اجتماعي بعـد سياسـي رفـاه اسـت كـه بـر مقـوالتي نظيـر                      : مشاركت. 4
اين بعد رفـاه در متـون       . ها و امنيت سياسي تكيه دارد        فعاليت احزاب و گروه    مشاركت،

ــر مــشاركت عمــومي  . اصــالحات حــضوري پررنــگ دارد دورة  گفتمــان ايــن دوره ب
شهروندان در سياستهاي كالن كشور و لزوم تـسهيل ايـن مـشاركت و افـزايش سـطح                  

سـي يكـي از مهمتـرين       مشاركت اجتماعي تأكيد ويژه دارد و اصـالً شـعار توسـعة سيا            
  .رود شعارهاي انتخاباتي سيد محمد خاتمي و از مفاهيم كليدي گفتمان وي به شمار مي

متون دورة اصالحات نسبت به نظام تأمين اجتماعي         : تأكيد بر نظام جامع تأمين اجتماعي     . 5
اين رويكـرد را اتخـاذ        شود،    كه يكي از اركان اساسي حوزة رفاه اجتماعي محسوب مي         
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تواند عدالت را تـأمين كنـد نـه           گسسته نه مي   كند كه يك نظام تأمين اجتماعي از هم        مي
توجه به اين نكته كه نبود يك نظام جامع تأمين اجتماعي از كاسـتيهاي مهـم                . امنيت را 

گفتمان اين دوره بر    .  اصالحات است   كشور است از نكات مورد توجه در گفتمان دورة        
 بدون داشتن يك نظام جامع تأمين اجتمـاعي خـواب و            اين نكته تأكيد دارد كه عدالت     

هـا را وظيفـة اصـلي          تأمين عدالت در همة عرصـه       و از سوي ديگر،    خيالي بيش نيست  
   .كند القاعده اهتمام اصلي خود بيان مي نظام اسالمي و علي

گفتمـان دورة اصـالحات امنيـت را پايـة يـك جامعـة پيـشرو و پايـة امنيـت را                      : امنيت. 6
داند و بر اين باور است كه براي امنيـت پايـدار بايـد قـانون در                   اري جامعه مي  دنقانونم

اي مبتني بر رفتارها و روابـط         جامعة امن از منظر اين گفتمان، جامعه      . جامعه پايدار شود  
تـرين    قانوني است و در اين چارچوب نظري است كه قانون و قانومنداري بـه كليـدي               

كند كه سـخن      شود و آقاي خاتمي خود بيان مي        يمفهوم گفتمان دورة اصالحات بدل م     
باشد و اين تمكين به قانون را نـه           امروز و فرداي من، ضرورت تمكين به قانون مي          ديروز،  

تصويري از امنيـت    . داند  فقط مختص مردم بلكه متوجه ساختارها و اركان حكومتي نيز مي          
  . آزادي و كثرت است ونيت، هايي نظير مص شود حاوي مولفه كه در اين گفتمان ارائه مي

سونگر، امنيت را نگاهباني از جامعـه در برابـر آفتهـا و آسـيبها و                خاتمي از منظري همه     
جامعـة امـن در گفتمـان       . كنـد   جلوگيري از تبديل اين آفتها و آسيبها به تهديد تعريف مـي           

ونت و  مشاركت، جامعـة مـدني، نقدپـذيري، دوري از خـش            خاتمي با آزادي، تنوع انديشه،      
  .جامعة چندصدايي مالزمت دارد

كنـد و معتقـد       از اين روست كه خاتمي كه دوران خود را دوران تثبيت نظام عنوان مـي                
  و كننـد   هاي سياسي نظام، دوران نهادينه شدن خود را سـپري مـي             است در اين دوران، پايه    

  . نشاند قانون را در صدر كانون گفتماني خود مي
هاي رايـج رفـاهي دنيـا نظيـر           حات در قالب هيچ كدام از گفتمان       اصال  گفتمان رفاهي دورة  

گنجـد و بـا       كـاري نمـي     راست نو و محافظه     ليبرال دمكراسي، سوسيال دمكراسي، نئوليبرال      
  توجه به اينكه داراي مبناي ديني ـ اسالمي است يك مرزبندي جـدي بـا گفتمانهـاي فـوق     
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كنـد     آزادي، اتخاذ مـي     و فاه نظير عدالت  هاي اساسي ر    دارد و رويكردي كه نسبت به مؤلفه      
  . نسبت به اين مقوالت دارد تفاوت اساسي با رويكرد اتخاذ شده در گفتمانهاي فوق

  

  گيري نتيجه
براساس گفتمان اصالحي مدل رفاه اجتماعي در دوران اصالحات، مـدل مـدرن رفـاه               

امعـه را نيـروي     بوده است و مبتني بر توسعة انساني است و منبع اصلي قدرت و ثـروت ج               
  .شناسند انساني مي

هـايي چـون      عناصر اصلي ساخت گفتمان رفاهي در دورة اصالحات متكـي بـر مؤلفـه               
عدالت مالزم با دين و آزادي، توسعة همه جانبه و موزون، توسعة پايدار متكي بـر عـدالت                  

محيطي، آزادي در چارچوب مباني اسالمي و حقـوق عمـومي، نظـام جـامع تـأمين                   زيست
اعي به عنوان مبناي محقق ساختن عـدالت، مـشاركت شـهروندان ومـردم سـاالري و                 اجتم

گفتمان رفاهي دورة اصـالحات نزديكـي و همگرايـي بـا             . نگر بوده است    امنيت همه جانبة  
از گفتمان رفاهي دوران اصالحات، نگرش نوين به رفاه          .گفتمان توسعه به مثابه آزادي دارد     

 .شود تكي بر كيفيت زندگي است، استنباط ميكه رويكردي انسان مدارانه و م
در ارزيابي انتقادي گفتمان دوران اصالحات بايد عنوان كرد كه گفتمـان ايـن دوره بـا                 

ن، گفتمـاني در چـارچوب تحقـق        آهـاي اساسـي       اينكه از لحاظ چارچوب نظري و مؤلفـه       
ميان نخبگـان   گونه كه در     شد نتوانست آن    نيازهاي روز كشور و دوران جديد نظام تلقي مي        

محافل دانشگاهي و مورد توجه و بحث قرار گرفت، در بين طبقات محروم جامعه به ويـژه         
نكتة ديگر اين است كه اين گفتمان با توجه به اينكه نـسبت بـه               . قشر حاشيه، نهادينه گردد   

اي بـراي تعامـل بـا         كرد، اهتمـام ويـژه       خود را غريب ارزيابي مي     ،، حاكميت گفتمان رسميِ 
رسـد در     به نظـر مـي    . داد  هاي منتقد رسمي و غير رسمي از خود نشان مي            و گروه  حاكميت

هاي منتقدين رسمي و غير       ها و نگراني    برخي موارد رويكرد اساسي اين گفتمان رفع دغدغه       
تـوان عنـوان كـرد گفتمـان          بـا ايـن توصـيف مـي       . ت بوده است  يرسمي و حاضر در حاكم    

گيري اساسي نيـز      كند، اما جهت     عهد با مردم تكيه مي     اصالحي با اينكه بارها بر وفاداري به      
  .باشد هاي منتقدين خود دارا مي ها و رفع دغدغه به سوي تحقق ديدگاه
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   انداز آينده چشم
رفــاه اجتمــاعي در دورة اصــالحات داراي جايگــاه و منزلتــي مناســبت بــوده اســت و   

 به عنوان يك نقطة عزيمت، ذال.  استداشتهمدارانه    نگر، مدرن و انسان     جانبه  چند يرويكرد
هـاي رفـاه اجتمـاعي كـه          به بيان ديگر شاخـصها و مؤلفـه       .  جلوگيري كرد  آنبايد از نزول    

در كنار ايـن    . حاصل گفتمان رفاهي اصالحات بوده است بايد تثبيت، تعميق و نهادينه شود           
 يكـسو و  هاي مختلـف نظـام از   ريزي و هماهنگي در اليه موضوع بايد با ارادة جدي، برنامه 

 شهروندان از سوي ديگر شرايط ارتقاء نظري مفهوم رفاه اجتماعي متناسب بـا شـرايط روز               
. المللي از يكسو و محقق شدن عملي ابعاد رفاهي در كشور فراهم شود              جامعه و فضاي بين   

توانـد يـك      توان عنوان كرد وضعيت مطلوب و قابل قبول رفاه اجتماعي در ايران كه مي               مي
يعنـي   .ترسي تلقي شود، محقق شدن ابعاد چندگانة رفاه توأم با يكديگر اسـت            مبنا براي دس  

شود، ابعاد حقوقي رفاه، سياسي،       كه دسترسي به بعد زيستي رفاه، پيگيري مي        در عين حالي  
 و اقتصادي رفاه نيز در چارچوب يك نظام جامع رفاهي و يك توسعة همه جانبه               ،اجتماعي

  .و موزون پيگيري گردد
ت مهم در مسير محقق شدن رفاه اجتماعي ايـن اسـت كـه امكـان دخالـت                  يك ضرور   

اي، و نگرش تك بعدي و تقليل گرايانه به  هاي آني و لحظه گيري هاي اجرايي، تصميم سليقه
ريـزي    تحقق رفاه اجتماعي، در كشور بدون يك نگرش جـامع، برنامـه           . مسائل از بين برود   

بـا قـوانين و كنوانـسيونهاي      و همخـوان     يهـاي كارشناسـي و علمـ        ديـدگاه متكي بر   شده،  
  .المللي يك خواب بدون تعبير است بين
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