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فصل اول

    چشم انداز:

با صدایی باالتر از حجِم حنجره از عدالت سخن می گوید آنکه بر َسریر قدرت َسر می بُرد و آنکه بر دار َسر می بازد، آنکه حکم می کند و آنکه فرجام 
می خواهد، آنکه تازیانه بَرمی کشد بر تنی و آنکه تازیانه می خورد بر تن اش.

آرمانی چنین استعالیی و پرآوازه چرا با دستانی تا آرنج در خون و رنج در برابر ما ایستاده است؟ آیا نباید شک کرد "به زمزمه ای که زندانی و 
زندانبان، همزمان آن را زمزمه می کنند"؟!

زبان شناسان و گفتمان کاوان برآنند که پیش از سخن گفتن از هر مفهومی در علوم انسانی، باید یادآور شد که در چه گفتمانی، از آن مفهوم بحث 
می کنیم، چرا که در گفتمان های گونه گون، تعاریف و مصادیِق گوناگونی از یک مفهوم وجود دارد. از دیِد سوسور، "دال" )در اینجا کلمه ی عدالت( به 
اعتبار اینکه در بسترِ کدامین گفتمان، نقش بازی می کند، می تواند به مدلول های گوناگونی ارجاع دهد چرا که تمامی این مفاهیم، "زمینه پرورده" و 
"زمان پرورده" اند و این انسان ها هستند که در دایره ی امکان های معنایی و ساختاری موجود، معنا و پیامی را قرارداد و تعریف می کنند. از این رو "در 

زندگی سیاسی، دال هایی همچون "آزادی"، "دموکراسی" و "عدالت" می توانند دارای معانِی متعدد، متفاوت و حتی گاه رقیب باشند.")1(

"دیگری" در جهاِن "خود"  بنیادی ترین سطح، طرِح مساله ی عدالت از حضورِ  با تمامی تفاوت ها در تعاریِف عدالت، به نظر می رسد که در  اما 
سرچشمه می گیرد و کانوِن آن، تصمیم گیری درباره ی کیفیت و چگونگی رابطه ی میاِن "خود" با "دیگری" است. 

چهره های گونه گون "دیگری":

"دیگری"   با چهره های گوناگونی در جهاِن "خود" حضور می یابد: 

ـ دیگری به مثابه جنِس دیگر )مرد/زن/دوجنسیتی(

ـ دیگری به مثابه ی پیرواِن مذاهِب دیگر )مسیحی، مسلمان، یهودی، بودایی و...( 

ـ دیگری به مثابه ی نژاد و ملیِت دیگر )سیاه پوست، زردپوست، ایرانی، سوئیسی، چینی، و...(

ـ دیگری به مثابه ی گفتمان های سیاسِی دیگر )اسالمی، لیبرالیسم، کمونیسم و...( 

ـ دیگری به مثابه ی طبیعت )زیست ـ کره، انواع گونه های حیات(

ـ دیگری به مثابه ی گرایش های جنسِی دیگر )همجنس گرایان، دگرجنس گرایان و...(

ـ دیگری به مثابه ی شیوه های زیستی دیگر )مونوگامی، پلی گامی، پلی آموری و...(

ـ دیگری به مثابه ی نسِل آینده

ـ و...

عدالت، سازوکار هویت سازی و دانش زمینه ای:

بر سازوکاری  به نظر می رسد که هویت سازِی)2( کنشگراِن اجتماعی در سطِح ُخرد و هویت سازِی گفتمان های سیاسی در سطِح کالن مبتنی 
مشابه است. مکانیسمی که امکاِن شناسایی را برای "خود"، تنها از طریِق تمایزش از "دیگری" فراهم می آورد و از سویی رابطه ی معناداری میان 
این هویت سازی با پروتکل های حاکم بر دانش زمینه ای )Background Knowledge( در هر دوره وجود دارد. به این معنا که کیفیت و خصوصیاِت 
دانش زمینه ایی که کنشگراِن اجتماعی و گفتمان ها در آن هویت سازی می شوند نقش پررنگی را در تعریف و صورتبندی آنان از عدالت خواهد داشت.
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از این رو بررسِی شیوه های بازنمایِی "خود" و "دیگری" و ترسیِم جایگاه  آنان در متوِن شفاهی و کتبی هر گفتمانی به ما نشان خواهد داد که آن 
گفتمان چه تعریفی از عدالت دارد و این تعریف در چه رابطه ای با دانش زمینه ای آن گفتمان است.

 Critical discourse( "برای شناسایی این روابط و محک زدِن این ایده قصد دارم تا در این فرصت با استفاده از روِش "تحلیل انتقادی گفتمان
analysis( و رویکرد "بُن فکنی" )Deconstruction( متِن "قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران")3( را به عنوان نمونه، تحلیل و بررسی کنم تا نشان 
دهم که "گفتماِن سنت گرای ایدئولوژیک")4( در جایگاه گفتماِن سیاسِی حاکم بر ایراِن پس از انقالب، چگونه دست به هویت سازی )مفصل بندی( زده 

است و چه صورتبندی ای از عدالت)5( دارد و این دو چه رابطه ای با دانش زمینه ای دارد. این خواست را با طرِح دو سوال زیر پی خواهم گرفت:

ـ در گفتماِن سیاسِی حاکم بر ایراِن پس از انقالب، "خود" و "دیگری" چگونه تعریف )بازنمایی( شده و این تعریف چه رابطه و جایگاهی را برای 
هر یک از آنان ترسیم کرده است؟ و آیا این تعریف امکاِن تحقِق دسترسِی برابرِ همگان به امکانات و مواهِب اجتماعی را فراهم کرده است یا خیر؟

ـ چه رابطه ای از تعریِف "عدالت" در این گفتمان با پروتکل های حاکم بر دانش زمینه ای آن وجود دارد؟

انتخاِب متِن قانوِن اساسِی جمهوری اسالمی ایران برای بازخوانی و تحلیل از آن روست که این متن را می توان محصوِل مادِی "گفتماِن سنت گرای 
ایدئولوژیک" برشمرد چرا که این متن، به عنواِن عالی ترین سنِد سیاسی و حقوقِی کشور در مجلسی به تصویب رسید که اکثریِت )6( اعضا آن را نیروهای 

اجتماعی و سیاسِی این گفتماِن حاکم تشکیل می داد.

باید اشاره کنم که دو روش و نگرش  نامبرده در تحلیِل متن، عالوه بر تحلیِل زمینه ی متن )ساختارهای سیاسی و اجتماعی و...( همزمان از 
روش های زبانشناسانه و فلسفی برای آشکارسازی وجوه پنهاِن متن یا همان نانوشته  ها و ناگفته ها سود می جوید که در فصل سوم برای عالقمندان 

به روش شناسی بیشتر از آن خواهم نوشت.

نورمن فرکالف از شارحان و متقدمین روش "تحلیل انتقادی گفتمان"، دالیل و ضرورِت توجه به "متن" را اینگونه یادآور می شود:

ـ "متن"، به عنواِن محصوِل مادی، "مکان" یا "عرصه ای" است که گفتمان های متضاد، مسائِل خود را در آنجا با یکدیگر مطرح می کنند.

ـ متن ها منابِع اصلِی شواهدی هستند که ادعای ما درباره ی ساختارها، روابط و فرآیندهای اجتماعی بر مبنای آن گذاشته می شود.

ـ با توجه به آنکه زبان )مکتوب و شفاهی( در تولید و بازتولید و انتقاِل ساختارها، روابط و هویت های اجتماعی نقش دارد، پس متن ها یکی از 
شکل های مهِم عمِل اجتماعی اند که سلطه و کنترِل اجتماعی از طریق این متن ها ِاعمال می شوند.

این رویکرد، ماهیتی تقویمی و تاسیسی برای زبان قائل است. در این چشم انداز گفتمان های حاکم، ذهن و بدِن کنشگراِن اجتماعی را از طریق 
زبان، تولید و بازتولید می کنند. چرا که زبان واقعیت ، نوع رابطه و سلسله مراتِب "چیز"ها را برای کنشگران، خلق و بدیهی می کند. 

 اهمیت و ضرورت تحلیل قانون اساسی ایران:

به نظر می رسد قانون اساسی ایران نتوانسته است به مثابه ی توافقی عمومی، سازشی پایدار را میان نیروهای گوناگوِن اجتماعی با گرایش های 
متفاوت فراهم آورد. از این رو ایران در هر دهه شاهد کشمکش های گوناگونی از مبارزاِت مسلحانه ی دهه ی60 تا جنبش ها و اعتراضاِت خیابانی  همچون 

"جنبش زنان"، "جنبش دوم خرداد" 1376، "جنبش سبز" 1388، اعتراضات دیماه 1396 و آبان ماه 1398 بوده است.

انحصارِی تالیِف متِن جامعه را در  مقاومت هایی در شکل یک پادگفتمان در برابر خوانِش خاصی از جامعه و مناسباِت آن، خوانشی که امتیازِ 
اختیار گروهی خاص قرار داده است؛ خوانشی که به عدالت، معنا و هویتی مشروط داد که به نظر می رسد نتیجه ای جز یک فرامتن با حاشیه ای فراخ 

و حاشیه نشینانی فراوان نداشت. 

از این رو با توجه به خیِل عظیمی از "نادیده انگاشتگان" و "طردشدگان" این گفتماِن سیاسی مسلط، بررسی و تحلیِل متِن قانون اساسی ایران 
می تواند به شناخِت بیشتر گفتماِن حاکم و درِک دقیق تر تحوالِت سیاسی و اجتماعی ایراِن پس از انقالب بینجامد. از سویی این انباشِت تئوریک 
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می تواند راهنما و تالشی کوچک به سهم من باشد برای کسانی که در آینده به ویرایش و یا جایگزینی قانوِن اساسِی کنونی اقدام خواهند کرد.

چه چیزی را دنبال می کنم:

ما در ادبیاِت شفاهی و کتبِی انقالبیوِن ایران، از چِپ مارکسیستی تا راسِت اسالمی، شاهد چگالی باالیی از دال هایی همچون "برابری"، "عدالت"، 
"عدالت اجتماعی"، "عدالت اسالمی"، "مستضعفین" و... بوده ایم که از میاِن این گفتمان های سیاسی گوناگون دهه ی50، در نهایت "گفتمان سنت گرای 
ایدئولوژیک" بود که توانست قدرت حاکمه را پس از انقالب در دست بگیرد و این فرصت را بیابد تا خوانش و صورت بندی خود را از "عدالت" در قانون 

اساسی ایران تعریف و تدوین کند.

حال با تحلیِل متِن قانون اساسی و پیگیری اهداف زیر برآنم تا به بازخوانی مجدد این گفتماِن حاکم و شناسایی صورت بندی اش از"عدالت" بپردازم 
و نشان دهم چه رابطه ای میان این گفتماِن عدالت با خصایِص دانش زمینه ای آن وجود دارد:

ـ شناخت گفتمان های رقیب و مشارکت کننده در تولید و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ـ شناخت اصول گفتمانی "گفتماِن سنت گرای ایدئولوژیک"

ـ شناخت چگونگی تعریف )بازنمایی( "خود" و "دیگری" و جایگاه و نقش و سهم "دیگری" در متن

ـ شناسایی خصایِص دانش زمینه ای گفتماِن مسلط و تاثیر آن بر تعریف این گفتمان از عدالت 

ـ افزایش آگاهی زبانی)7( در جهت آشکارسازی مواضِع ایدئولوژیِک نابرابرساز در قانون اساسی

کیان کیانی
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 نگارش در قالب پایان نامه در زمستان 1387

ویرایش و خالصه سازی جهت خواندن عموم در بهار 1399

ــــــــــــــــــــــ
1. دیوید مارش و جری استوکر و دیگران، )1378( روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

2. ترجیح من در استفاده از اصطالح "هویت سازی" به جای "هویت یابی"، از آن جهت است که برخالف رویکردهای سنتی و گوهرگرا که بر ثبات و جوهری بودن "هویت" و "یافتن" آن 

اصرار دارند رویکردهای جدید بر "برساخته" بودن هویت تاکید می کنند.

3. در این نوشتار، متِن "قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران" در مرکز تحلیل قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز به سایر متوِن مرتبط همچون "مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی" 

و "پیش نویس قانون اساسی" ارجاع خواهد شد.

4. برای آشنایی بیشتر با گفتمان های سیاسی معاصر ایران می توانید به کتاب "دیباچه ای بر جامعه شناسی ایران؛ حسین بشیریه، چاپ )1381( تهران: موسسه نگاه معاصر مراجعه کنید.

5. آنچه که این پژوهش را از دیگر پژوهش های صورت گرفته در رابطه با مفهوم عدالت  متمایز می کند، سنت هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه ی آن است در ادبیات و جامعه ی 

زبانی پژوهش حاضر، بیشتر با کلیدواژه ها و مفاهیمی از این دست سروکار داریم: "اپیستمه"، "گفتمان ها و تعین ها و تأثیراِت اجتماعی آن"، "ضدیِت گفتمانی"، "کنشگراِن اجتماعی"، "متن"، 

"بافت"، "دانِش زمینه ای"، "رخدادهای کالمی"، "قدرت، زبان، و کارکردهای اجتماعی آن"، "ماهیِت برساخته ی عدالت"، "سلطه و هژمونی"، "قضایا، گزاره ها و احکام"، "کنش گفتار"، "خود"، 

"دیگری"، "هویت"، "غیریت"، "طبیعی کردن ایدئولوژی ها"، "بازنمایی"، "واقعیت های برساخته ی اجتماعی"، "متافیزیِک حضور"، "دوانگاری"، "بُن فِکنی" و...

ـ در ادبیاِت گرایش های مارکسیستی در بررسی مساله ی نابرابری، با کلیدواژه ها یا مفاهیمی چون: "نظام اقتصادی"، "شیوه تولید"، "نیروی تولید"، "روابط تولید"، "طبقه"، "کنترل ابزار 

تولید"، "ارزش افزوده"، "دستگاه های ایدئولوژیک"، "آگاهی طبقاتی"، "تضاد"، "مالکیت خصوصی"، "سوسیالیسم"، "کمونیسم" و... برخورد می کنیم.

ـ در ادبیات گرایش های وبری با: "ماهیت کثرت گرای نابرابری"، "طبقه ها"، "گروه های منزلتی"، "احزاب"، "کارکردهای دولت"، "انحصار نیروی فیزیکی و زور"، "بروکراسی و انحصار ابزار 
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اداری"، "قدرت"، "مشروعیت"، "آداب و رسوم" و... برخورد می کنیم.

ـ در ادبیات گرایش های کارکردگرایی ساختاری با: "ساختارهای اجتماعی"، "کارکردهای اجتماعی"، "پایگاه و نقش"، "تقسیِم کار"، "تقسیم کار بهنجار و آنومیک"، "همبستگی"، "وجدان 

جمعی"، "اخالقیات"، "اهمیت کارکردی مشاغل و میزان کمیابی مهارت های ضروری"، "اجتناب ناپذیری نابرابری های اجتماعی"، "ضرورت و کارکرد نابرابری های اجتماعی"، "دولت"، "اجتماعی 

شدن" و.... برخورد می کنیم.

ـ در ادبیاِت گرایش های جدید با ترکیبی از کلیدواژه ها یا مفاهیمی از سه گرایش باال روبرو هستیم که نظریه پردازان، نظریات خود را با مفصل بندی های متفاوتی از ترکیب آنان ایجاد 

کرده اند. شاهد این مثال، لِنسکی است که آراء او طیفی از آراء "تندروهایی" همچون مارکس و از سویی دیگر "محافظه کارانی" همچون نظریه پردازان کارکردگرایی ساختاری را در بر می گیرد. 

)گرپ، ادوارد، )1373(، "نابرابری های اجتماعی"؛ تهران: نشر معاصر(

6.جدای از طرفداران غیرروحانی گفتمان حاکم در مجلس موسسان قانون اساسی، 58 تن از 73 عضو این مجلس روحانی بوده اند "حضور جدی هشتاد درصدی روحانیون در مجلس 

خبرگان قانون اساسی که شامل 41 نفر مجتهد، دوازده نفر خارج، سه نفر سطح و دو نفر مقدمات خوانده می شد، سبب شد تا سیر تحوالت آتی به سود اسالم گرایان باشد و پیش نویس قانون 

اساسی به صورت بنیادین دچار تحول شود...")قلفی، محمدوحید، )1384(، "مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران"؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص239 (

7. در چشم اندازِ گفتمان کاوانی همچون نورمن فرکالف یکی از راه کارهای مبارزه با نابرابری های اجتماعی، توسعه ی "آگاهی زبانی" یا به بیانی افزایِش "آگاهی گفتمانی" است. توسعه ی 

آگاهِی زبانی ـ گفتمانی به این معنا است که کنشگراِن اجتماعی به عنواِن سخن گویاِن گفتمان، از مفروضات و گزاره های طبیعی شده بی خبرند و نمی دانند که چگونه آنها را در موردِ ایشان به کار 

می برند و یا خود چگونه آنها را در مورد دیگران به کار می بندند. )فرکالف، نورمن، )1379(، "تحلیل انتقادی گفتمان"، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها


