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  دهیچک
گیري و لیبرالیسم در شکلمیاین پژوهش به بررسی نقش سازه مفهو

از   1384تا  1376هاي طی سال بندي گفتمان اصالحات در ایرانصورت
شود این است که پردازد. سؤال اساسی که مطرح میمنظري انتقادي می

گیري و تداوم گفتمان اصالحات در شکل لیبرالیسممینقش سازه مفهو
در ایران تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ فرضیه اساسی پژوهش حاضر 

این است که گفتمان اصالحات در برخی موضوعات همانند حاکمیت 
هاي مدنی قانون، جامعه مدنی، مردمساالري، حقوق شهروندي و آزادي

ست. نتایج پژوهش نشان هاي لیبرالیسم در غرب بوده اتأثیر آموزهتحت
ی همراه یهاها با موفقیتداد که هرچند گفتمان اصالحات در برخی زمینه

هاي آزادي، حقوق برابر، بوده است، اما به دلیل وجود خرده گفتمان
هاي انقالب مردمساالري دینی و حاکمیت قانون در متن آموزه

تولید و به  ایرانمینتوانست گفتمان متفاوتی از انقالب اسالمیاسال
تحلیلی است -جامعه ایرانی عرضه کند. روش پژوهش حاضر توصیفی

  اي انجام شده است. برداري به روش کتابخانهو فیش

اسالمی، ایران، انقالبمیاصالحات، لیبرالیسم، جمهوري اسال :دواژهیکل

   گفتمان.
  30/06/1398 تأیید خیتار                                           25/05/1398 افتیدر خیتار
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 مقدمه 

است میهای اصلی در تاریخ ایران پس از انقالب اسالگفتمان اصالحات یکی از گفتمان
که هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ تأثیرگذاری دارای جایگاه خاصی است و بحث و 

خارجی مورد توجه یاست داخلی و هم در حوزه سیاستبررسی درباره آن هم در حوزه س
مدنی، آزادی، تسامح نظیر جامعه میپژوهشگران است. گفتمان اصالحات با تاکید بر مفاهی

های دهه هفتاد جدید و بدیع بودند، موافقان و مخالفان گرایی که در سالو تساهل و نسبی
ه این گفتمان هیچگونه منافاتی با جدیدی ایجاد کرد. پیشتازان این گفتمان مدعی بودند ک

و بازگرداننده میو یا اسالم ندارد بلکه برآمده از گفتمان انقالب اسالمیگفتمان انقالب اسال
سا ری دینی مدنظر آنان جهت، مردمفضای کشور به آرمانهای اولیه انقالب است و از این

انتخاب مردم در تشکیل  پذیرد و هم به نقر رأی وفقیه را میهم اصولی مانند و یت
گذارد. از سوی دیگر، مخالفان اصالحات، این گفتمان را انحرافی در حکومت صحه می

های انقالب وبوی اسالم و در پوشر آرماندانستند که لیبرالیسم را با رنگمیمیانقالب اسال
فتمان ها ی که بین لیبرالیسم غرب و گکند و در اثبات ادعای خود به مشابهتارا ه می

گرایی و پلورالیسم وجود داشت، مدنی، نسبیهای آزادی فردی، جامعهاصالحات حوزه
ای برای کسب قدرت و در طلبان را وسیلهشده از اصال کردند و گفتمان مطر اشاره می

شد که در دو سوی تر میکردند. موضوع آنجا پیچیدهنهایت فروپاشی نظام از درون تلقی می
های محوری نظام بودند و در زمانی قرار داشتند که از نیروها و شخ یتمنازعه اشخاصی 

چندان دور در کنار یکدیگر لیبرالها را از قدرت و صحنه سیاسی کشورحذ  کرده بودند. نه
گی آن به حاشیه سرعت رنگ و بوی جدال سیاسی یافت و وجه اندیشهمنازعه این دو گروه به

ین تالطمات سیاسی ایران پس از انقالب تبدیل شد. اما رانده شد و در نهایت به شدیدتر
نظر از وجه سیاسی موضوع و بلکه در مقام مطالعه نظری، کدام ادعا درست است؟ آیا صر 

های نخستین آن است و یا و بازگشت به آرمانمیگفتمان اصالحات برآمده از انقالب اسال
ه خود گرفته و با ادبیات انقالب اینکه جوهره لیبرالیسم است که رنگ و پوششی دینی ب

 گردد؟اظهار میمیاسال
 . چارچوب نظری 2

 وال کارنستو ایم که به از رهیافت تحلیل گفتمان بهره جستهبرای بررسی موضوع حاضر 
(Ernesto Laclou)  مو و چنتال (Chantal Mouffe)  اخت ا  دارد. لکال و و مو  که

ی و بسث نظریه شوند، نقر م ثری در معرفمیتر با عنوان نمایندگان چپ نو شناخته بیش
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،  (Michel Foucault)های میشل فوکوتأثیر دیدگاهای که تحتاند. نظریهگفتمان داشته
که این دو متفکر در بحث قدرت پرداز مشهور فرانسوی قرار دارد. به طوریفیلسو  و نظریه

متأثر از فوکو هستند. فوکو معتقد بود هرجا که قدرت هست مقاومت نیز هست 
(Foucault,1990:95و ساختاره .) ای معرفت، دانر و الگوهای سیاسی و اجتماعی زندگی

و و مو  کالیابد. به همین سیاق نیز،  گیرد و تداوم میما در قالب نظم گفتمانی شکل می
و و کالکنند ما نیز مانند فوکو معتقدیم هرجا قدرت هست، مقاومت هم هست ) نیز بیان می

 (.239ی 1392مو ،
های گفتمانی و تقدند تحلیل ما تمایز میان رویهو و مو  در نظریه خود معکال 

ای های به منزله ابژگذارد که اوً ، هر ابژهنهد و بر این نکته صحه میغیرگفتمانی را کنار می
ای خارد از شرایث گفتمانی ظهور، معین یابد تا آنجا که هیچ ابژهاز یک گفتمان شکل می

زبانی و رفتاری کردار اجتماعی خوانده  هایاً جنبهشود. دوم، هر تمایزی میان آنچه عمومنمی
شود، یا تمایز نادرستی است یا باید جایگاهر را به منزلۀ نوعی تمایزگذاری در چارچوب می

کنند )لکال و و های گفتمانی ساختار پیدا میتولید اجتماعی معنا بازیابد که در قالب کلیت
های اجتماعی اغلب تحت تأثیر سوژه (. در این نظم گفتمانی،173-174ی 1392مو ،
های گیرند و با پایان یک گفتمان، گفتمان جدیدی بر پایه عناصر و نشانهها شکل میگفتمان

 گیرد. جدید جای آن را می
های فراگفتمانی به خودی خود معنادار نیستند، بلکه معنایشان گفتمان پدیدهبراساس نظریۀ

نگریم ها مید که از زاویۀ دید آنها ما به آن پدیدهشوتنها از طریق گفتمانی ممکن می
ها، زنجیره هم ارزی و ها، وقته(. در این نظریه عناصر، نشانه607ی 1387)حقیقت،
روند، اما آنچه در اینجا مدنظر است اینکه بر پایه این نظریه محوری به شمار میمی...مفاهی

های خاصی شود که دارای عناصر و نشانههر ساختار معنایی با عنوان یک گفتمان شناخته می
اسالمی، گفتمان لیبرالیسم توان از گفتمان تاچریسم، گفتمان جمهوریعنوان مثال میاست. به

ها و گیری از رویکرد گفتمان به بررسی دالو نظا ر آن سخن گفت. پژوهر حاضر با بهره
ای میان پردازد تا نسبت سنجیهای انقالب اسالمی، اصالحات و لیبرالیسم میعناصر گفتمان

 گفتمان اصالحات و لیبرالیسم صورت گیرد. 
 های آنگفتمان لیبرالیسم و دال -3

های سیاسی در اروپای به عنوان یک سنت فکری و سیاسی بیر از پیر با نظام لیبرالیسم
و  های مخ ها دارای دالشود که همانند اغلب گفتمانغربی و امریکای شمالی شناخته می
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 شودی به خود است که در اینجا به چند مورد اصلی اشاره می
 های فردی . آزادی3-1

های سیاسی نقطه مرکزی گفتمان لیبرالیسم و حتی وجه تمایز آن از سایر گفتمان« آزادی»
شوند و هرگونه قدرت های لیبرال بر پایه اختیار و آزادی فردی بنا میاست. در این معنا، نظام

تواند مانع آزادی فردی گردد. در این از دولت، دین، سنت، قوم و قبیله نمی خارجی اعم
کند حقوق خود را اعمال کند، اما ضمانتی تواند همانطور که انتخاب میگفتمان، هر فرد می

ای محقق شودر صرفاً حق انتخاب عمل است که وجود دارد وجود ندارد که نتیجه
ان لیبرالیسم و در معنای اولیه و ابتدایی آن، برخورداری (. بنابراین در گفتم337ی 1390)سن،

از آزادی حا ز اهمیت است. جان استوارت میل از بنیانگذاران لیبرالیسم معتقد است هر فردی 
این حق را دارد که از اراده و اختیار خود آزادانه استفاده کند و آنها را بدون برخورد با مانع 

یعنی صار  وجود آزادی مهم است و نه پیامدهایی  (.196ی 1363و رادعی به کار اندازد )میل،
آید. رویکرد شکل افراطی که بعد از وجود آزادی برای دیگران و برای خود فرد پدید می

گرایان جدیدی نظیر نوزیک به اود خود دهد که در نزد راستلیبرالیسم را نیز نشان می
 رسیده است. 

رود. از این منظر، اوتوپیا یا بهترین دنیای به شمار میآزادی فردی دال اساسی لیبرالیسم 
ترین تعداد افراد تا جایی که ممکن است آنگونه دهد بیرممکن، دنیایی است که اجازه می

-مبنا گفتمان لیبرالیسم، آرمان(. بر همین380ی 1387خواهند )لسنا ،کنند که میزندگی می

معنا آزادی فردی مرکز ثقل آن است. به اینکند که بندی میشهر موردنظر خود را مف ل
ای از آرمانشهرهاست، جایی است که اشخا  شهر زمینهکه در نزد گفتمان لیبرالیسم، آرمان

در آن آزادند به دلخواه گردهم آیند و دید خود از زندگی خوب در اجتماعی آرمانی را 
تواند نگرش آرمانشهری دنبال گیرند و برای تحقق آن بکوشند، اما در آنجا هیچکس نمی

 (.272ی 1386خود را به دیگران تحمیل کند )اوزر،
 مدنی قوی محدود و جامعه . دولت3-2

کنند از آنجا که آزادی فردی واجد ارزش بزرگی است، حکومت ها استد ل میلیبرال 
ها چقدر خوب تأسیس شده باید از مداخلۀ در آن منع شوند، و مهم نیست که این حکومت

اشند. خوب بودن حکومت کافی نیستی حتی حکومتی که به بهترین وجه ساخته شده و ب
هایی که آزادی فردی باید در آنها بهترین اهدا  را دارد وسوسه خواهد شد تا در حوزه

(. بنابراین نقر دولت باید در مقابل، نهادها 77ی 1388محترم شمرده شود، مداخله کند )میلر، 
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 تی محدود شود تا جلوی تمرکز قدرت گرفته شود.   های غیردولو سازمان
رو یکی از وجوه مشخ ۀ لیبرالیسم کالسیک، اعتقاد به وجود دولت در کمترین از این

نماید و نقر آن سطح مداخله است، که از نظر جان  ک، نقر یک نگهبان شبانه را ایفا می
سم کالسیک، متفکران (. همچنین در کنار لیبرالی98-99ی 1383محدود است )هیوود،

کنند. از نظر لیبرالیسم نو نیز از گسترش جامعه مدنی در برابر قدرت مخرب دولت دفاع می
کند و از این آنان دولت معاصر یک لویاتان بزرگ است که بنیادهای آزادی را تهدید می

ز (. به طور خا  رابرت نوزیک یکی ا371ی 1384رو باید به تندی به عقب بازگردد )هلد،
کنندۀ تواند فراهمنو بر این عقیده است که دولت حداقل میهای شناخته شده راستچهره

کند ها باشد. بنابراین دولت فراگیر حقوق افراد را نقض میترین و بیشترین برابریگسترده
(nozick,1974: 149 .) 

 گرایی و پلورالیسم سیاسی. نسبی3-3

برالیسم بدین معناست که هیچ حقیقت نهایی وجود گرایی به عنوان شاکله معرفتی لینسبی
کنند. به تبع وجود حقایق متفاوت، های متفاوت سیر میها در دریایی از حقیقتندارد و انسان
بایست در برابر آنان تساهل ها وجود دارد که  جرم میای از نظریات و دیدگاهطیف گسترده

ت پذیرفت. هر اندازه من عقیدۀ استواری داشته عنوان بخشی از حقیقبه خرد داد و آنان را به
ای جز کنم، چنین عقیدهباشم که برخی اوقات خیر شخ ی خود را فدای چیز دیگری می

(. بنابراین عدم باور به قطعیت در گفتمان 119ی 1358خطا و باطل چیز دیگری نیست )جونز، 
سیاسی مبانی پلورالیسم شود کههای گوناگون در جامعه میلیبرالیسم باعث طر  دیدگاه

معتبر هستند که از میگرایی، دعاوی هنجاری، هنگاشوند. از نظر رویکرد نسبیمحسوب می
معنا که بتوان آنها را بدون اینکه بر دیگران سلطه با یی برخوردار باشند، بدین درجه عمومیت

 (.Young,1990; 107پیدا کرد یا حقوق دیگران را نقض کند، قابل شناسایی قرار داد )
سازندگان آرمانشهر « تعدد نظریات»و « گرایینسبی»ترتیب در گفتمان لیبرالیسم، بدین

هاست که افراد اگر ای از افراد و گروههستند. آرمانشهر لیبرالی، دربرگیرندۀ طیف گسترده
کنند، و به شکل دلخواه خود آن شوند و اگر خواستند آن را ترک میبخواهند وارد آن می

های یوتوپیایی مقدور است و ای که در آن امکان خطا و آزموندهندر جامعهرا شکل می
های مختلفی اعم توان یافت و بینرهای زیست و زندگی در آن میانواع گوناگونی از شیوه

 (. nozick,1974: 307شود )از فردی و جمعی در آن یافت می
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 های آن و دالمیگفتمان انقالب اسال -4

مح ول تحو ت سیاسی و اجتماعی سده بیستم در ایران است که در میب اسالانقال
ساله شاهنشاهی را سرنگون سازد و گفتمان جدیدی را ایجاد  2500توانست نظام  57سال 

ها متمایز های و عناصر خاصی است که آن را از سایر گفتمانکند. این گفتمان دارای دال
 سازد. می
 . استقالل4-1

ها های خود بر استقالل ملت ایران و دعوت سایر ملتایران بر مبنای آرمانمیسالانقالب ا
به استقالل و رفع وابستگی شکل گرفت و در این زمینه نیز آثار قابل توجهی برجای گذاشت. 

در ایران و میای و همزمان با انقالب اسالالمللی و منطقهچه در حوزه تحو ت بینچنان
ای که پس از خرود بریتانیا در منطقه با ی، نظام دو ستونی نظم منطقهفروپاشی نظام پهلو

همکاری ایران و عربستان پدید آمده بود، فرو پاشید. محور این فروپاشی مخالفت ایران با 
(. 10ی 1395زندی، های استعماری و امرریالیستی امریکا در داخل و منطقه بود )غرایاقسیاست
های ترین دالانقالب و حتی پس از آن، اصل استقالل یکی از مهمترتیب از همان آغاز بدین

 توجهی پیدا کرد. نقر قابلمیگفتمان انقالب اسال
ایران و جهان را تحت تأثیر میخارجی جمهوری اسالدال استقالل به نوبه خود سیاست

قه و جهان جو در منطهای مداخلهخود قرار داده است و اصل استکبارستیزی و مقابله با دولت
-کند. به همین دلیل، امروزه استکبارستیزی یکی از محورهای اساسی سیاسترا دنبال می

را « نه شرقی نه غربی»رود که غالبًا با طر  شعار ایران به شمار میمیخارجی جمهوری اسال
 تیز آشکارساختن ماهیک نین گام در راه مقابله با نظام هژمونیپیماید. اولمستقل خود را می

کا، به دو یآمر یو هژمون یقطبو نامشروع آن است. مبارزه با نظام تک یعیرطبیناعاد نه، غ
جانبه در سطح کیق اقدامات یگرا از طرجانبه درونشودر اول، مقابله همهیم یریگیصورت پ
ه ابعاد، در یران در کلیامیاسال یجمهور یمل ییر قدرت و توانایر افزایالمللنیو ب یامنطقه

در  یقطبکا و نظام تکیآمر یردر دوم، مبارزه با هژمونیگین راهبرد صورت میارچوب اچ
ران در بستر یامیاسال ین اساس، جمهوریگرار بر او موازنۀ برون ییگراقالب چندجانبه

مقابله با هر  یبرا یالمللنیو ب یا، فرامنطقهیامنطقه یسازگفتمان عدالت، درصدد ا تال 
 (.191ی 1388فیروزآبادی، کا بر آمده است )دهقانییآمر یو هژمون یقطبنظام تک

 . آزادی 4-2

های دینی تحت بر آموزهمیهای نظام جمهوری اسالدال آزادی نیز به دلیل ابتناء آرمان



 137                                   98پاییز /48سال سیزدهم/شماره                 

 

تأثیر این مسأله قرار دارد. اندیشه دینی باور بر این است که این خداوند است که انسان را 
یستن و امکان شناخت و انتخاب داده است و او را در مقام پرسر و آفریده و او را حق ز

وگو و محاّجه با خویر قرار داده است. بنابراین، انسان معلول خداوند است و تخلف گفت
عنوان یک واقعیت و حق نیز معلول از علت تامه غیرممکن است. قدرت اختیار و آزادی به

که در واقع از وجود انسان  ینفک است. به  استمیاز جمله لوازم و تجهیزات وجود آد
ها است، بلکه دیگر، در اندیشه اسالمی، خداوند نه تنها خالق و آفریننده انسانعبارت
عنوان یکی ترتیب اصل مزبور به(. به همین118ی 1393دهنده او نیز هست )میرغیاثی، پرورش

در میبنیانگذار انقالب اسال بسیار مورد توجه است.میهای نظام جمهوری اسالاز شاخ ه
هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از » کندیزمینه اهمیت این مسأله بیان می

 (. 387ی 5، د1378)امام خمینی، « آزادی محروم کند
به دو معنا به کار میعالوه بر این، آزادی به عنوان یک دال مهم در گفتمان انقالب اسال

ا ساختن ملت ایران از سرکوب حکومت طاغوت و دوم تالش برای رهانیدن رودر یکی رهمی
الملل. در عرصه داخلی، دال مذکور در قالب ها از ساختار ناعاد نه و هژمونیک نظام بینملت

اعطای حق مشارکت و آزادی شهروندان در چارچوب نظام قابل مطر  است و در عرصه 
توانند مسیر ها آزادانه میکند که براساس آن ملتال میالملل نیز رویکرد انتقادی را دنببین

ع نابرابر قدرت یها معلول توزن نهادها و سازمانیاالملل پیگیری کنند. زیرا خود را در نظام بین
 یعدالتین بیکنند. نمونۀ بارز اینه مین مناسبات ناعاد نه را نهادیالملل بوده و انیدر نظام ب
ملل متحد است، بزرگ در سازمان یهاقدرت ی، حق وتویالمللنیدر سطح ب یو نابرابر
تاکنون، به مخالفت با آن میانقالب اسال یروزیران از بدو پیامیاسال یکه جمهور یموضوع

 (.192ی 1388فیروزآبادی، باشد )دهقانییآن م یپرداخته و خواهان اصال  و الغا
 . مردمساالری دینی4-3

مبنای مردمسا ری دینی و پیوند حاکمیت الهی با حاکمیت بر مینظام جمهوری اسال
نوع خاصی از نظام سیاسی در منطقه و جهان است. این موضوع هم در سیره عملی میمردم حا

طور مثال در این زمینه قانون و نظری امام خمینی)ره( و هم در قانون اساسی متجلی است. به
 کندی اساسی بیان می

 یاجتماع سرنوشتو انسان از آن خداست و هم او انسان را بر  مطلق بر جهان یتحاکم»
 آیدیم یکه در اصول بعد یحق خداداد را از طرق ینحاکم ساخته است... و ملت ا یرخو
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-هم مبتنی بر ارزشمیبر این اساس، نظام جمهوری اسال (.53ی 1380)من ور، «کندیاعمال م

دهد. دال مذکور شور مورد توجه قرار میهای الهی است و هم نقر مردم را در ت میمات ک
بیر از پیر معر  نوع خاصی از نظام سیاسی تئوکراسی است که در عین حال از نقر 

 ورزد. مشارکت مردم غفلت نمی
 . والیت فقیه 4-4

ی بوده است عنوان استمرار حرکت انبیاء مورد تأکید خا  امام خمینفقیه بهاصل و یت
توان ن زمینه میین نظریه در آیات و روایات قابل مشاهده است. در ایکه مبانی فکری و دینی ا

 فرمایدی به آیه شریفه زیر اشاره کرد که می
 یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیُعوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولای اْلأَمْرا مانُْکمْ فَإانْ َتنازَْعُتمْ فی شَْیء»

«. 1وَ الرَّسُولا إانْ کُنْتُمْ تُ ْماُنونَ بااللّها وَ الْیَوْما الْآْخارا ذلاکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویالً  فَرُدُّوهُ إالَى اللّها
 (.59)سوره نساء، آیه 

ا مر کند که ایمان آورندگان به خدا و رسول خدا از اولیآیه فوق به این مسأله اشاره می
های اجرای اوامر الهی فراهم گردد. عالوه بر خداوند در امور مختلف اطاعت کنند تا زمینه

سرشار از احادیث و روایاتی است که حاکی از رجوع به فقها و میآیات شریفه، سنت اسال
 است. 2حنظلهها، مقبوله عمربنترین نمونهشناسان در ع ر غیبت است. یکی از مهماسالم

                                                      

اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوا ا مر )اوصیاى پیامبر( را!  اى کسانى که ایمان آورده. » 1

آنها داورى بطلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز و هر گاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر باز گردانید )و از 

 «.نیکوتر است ایمان دارید! این )کار( براى شما بهتر، و عاقبت و پایانر

شان بود در مورد  گوید از امام صادق)ع( دربارۀ دو نفر از دوستانمان)یعنی شیعه( کهمیعمربن حنظله .  2 نزاعی بین

هرکه در »کردم که آیا این رواساات؟ فرمودی  ی مراجعه کرده بودند، ساا القرض یا میرات، و به قضااات برای رساایدگ

)یعنی قدرت حاکمۀ ناروا( مراجعه « طاغوت»در حقیقت به  مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشاااان مراجعه کند،

کند حق مین را که دریافت گیردر گرچه آمیبگیرد، در حقیقت به طور حرام  کرده باشدر و هرچه را که به حکم آنها

که باشااادر زیرا  بت او  با رأی  ثا به حکم و  کافر « طاغوت»آن را  به آن  خدا دساااتور داده  که  ته  قدرتی گرف و آن 

باید بکنند.  پرساایدم چه«. یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتا وَ قَدْ أُماروا أَنْ یَکْفُرُوا بهاِا»فرمایدی میخدای تعالی  شااود.

حالل و حرام ما مطالعه نموده،  که حدیث ما را روایت کرده، و در باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است»فرمودی 

او را  من که زیرا برذیرندر داور و قاضی عنوان به او را  بایستی« و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است...

 (.86   1اصول کافی، د «.)قرار داده ام حاکم بر شما
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بایست به فقیهی غیبت، می در ع رمیبرای اجرای احکام اسالفقیه، براساس دال و یت
های الهی و دفع باطل و ظلم عادل و باتقوا رجوع کرد و در جهت حاکمیت حق و ارزش

تالش کرد. حضرت امام با الهام از منابع دینی و در انتقاد نسبت به دیدگاه اهل سنت در تفسیر 
رست است پیامبر کند که آیا دبه اطاعت از هر حکومتی، به این نکته اشاره می« ا مراولی»

چون آتاتورک که درصدد محو اسالم است میاسالم احکام بفرستد و بگوید از حاکم ظال
فقیه برآمده از متون دینی و تداوم امامت ا مه اطاعت کنید. از دید حضرت امام )ره(، و یت

 است و پس از اصول اعتقادی در رتبه نخست احکام الهی قرار دارد و برتر از همه احکام و
ضمن اینکه توصیه م کد امام مبنی بر (. 90ی 1380شود )نوروزی، فروعات دینی شمرده می

حاکی از نقر مهم دال مذکور « پشتیبان و یت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد»اینکه 
 است. میدر گفتمان جمهوری اسال

 ایران می. گفتمان اصالحات در جمهوری اسال5

ای از حیات سیاسی در جمهوری بازه زمانی به دوره گفتمان اصالحات از لحاظ
آغاز شد و تا دوم تیرماه  1376شود که با انتخابات دوم خرداد در سال ایران اطالق میمیاسال
توان به موارد های خاصی است که میتداوم داشت. گفتمان مذکور نیز دارای دال 1384

 اصلی آن اشاره کرد.  
 مدنی. جامعه5-1

های اساسی گفتمان اصالحات مورتوجه است. هرچند عنوان یکی از دالنی بهمدجامعه
لیبرالیسم نشو و نما یافته است، اما اصالحطلبان میمدنی در چارچوب سازه مفهوایده جامعه

 کنند. از نظر وییو در رأس آنان خاتمی، این ایده را در چارچوب اندیشه دینی مطر  می
 در ریشه نظری، مبانی و تاریخی حیث از ما، نظر دمور مدنیجامعۀ کهحالی در

 کهچنان نیستر دیگر اسم به اسم یک تبدیل ،«النبیمدینه» به یثرب تبدیل. دارد «النبیمدینۀ»
 سرزمین و خاک «مدینه». باشدنمی دیگر نام بهمینا تغییر«اهللایام» به «الجاهلیه ایام» تبدل
 در معنوی جغرافیایی و تاریخ «اهللیوم» و «النبیمدینه» با. تنیس زمان «اهللیوم» کهچنان نیستر
بار در  یکو منر است که  ینرفرهنگ و ب یبسث نوع سرآغاز که آیدمی وجود به جهان

 یینشهروندان صاحب حق در تعمیجامعه اسال ینظهور کرده است. در امیتمدن اسال
 ینامرند. حکومت در ا یانز مت دسرنوشت خود و نظارت بر ارادۀ بر امور و بازخواست ا

 مد مدنیجامعۀ. پاسخگوست مردم برابر در و هارآن ارباب نه و است مردم خدمتگزارجامعه 
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 آیند، حساب به نظام شهروند و حق صاحب مسلمانان فقث که نیست ایجامعهمیخات نظر
 و است حق صاحب قانون، و نظم چارچوب در انسانی، هر آن در که است ایجامعه بلکه
بدین ترتیب گفتمان  (.13-15ی c،1379ی)خاتم است حکومت وظایف اهم او حقوق از دفاع

و قرار دادن خود در کلیت انقالب میهای اسالکند تا با تفسیر سنتاصالحات تالش می
های دموکراتیک از جمله ترویح جامعه مدنی آمیز برای بسث ارزشراهی مسالمتمیاسال

 بردارد.  
 گرایی ون. قان5-2

های انقالب اسالمی، ادبیات گیری از آموزهکند تا با بهرهگفتمان اصالحات تالش می
های مختلف سیاسی و ها برای ورود مردم به عرصهجدیدی را بیافریند که بر مبنای آن زمینه

های انقالب اجتماعی فراهم شود. بنابراین پذیرش قانون اساسی و پایبندی به اهدا  و آرمان
 داندمیمیاسال و ملی نظام را آزادی مبنایمییک ضرورت است. به همین دلیل، خاتمیسالا

 اصالحی از این منظر، گفتمان (.141ی 1380ذاکریان،) است شده مشخص اساسی قانون در که
 سا ریمردم و جمهوریت از دفاع مدنی، جامعۀ تقویت گرایی،قانون همچون خود دعاوی

 سا رانۀمردم هایظرفیت بسث و احیا درصدد و کندمی طر  اساسی قانون چهارچوب در را
به تعبیر محمدرضا تاجیک از نظریه  (.248-249ی 1384ی،موسویر)م است آن ماندۀ تعطیل

(، وی یتی)همچون گفتمان امنمیخات یاسیدر کانون گفتمان توسعه سپردازان اصالحات، 
نقطه  یک یاو  «یمتعال دال» یک مثابه به «قانون» او، اندیشه سرهر در گویی است نهفته «قانون»

با سهولت  ین،مع یروین یک. دوم خرداد نشان داد که گفتمان کندیم یفانقر ا یاثقل و گره
 بنیادی مدنی، گسست جایگاه تحکیم دموکراسی،» چون هاییدال و مفاهیم تثبیتدر  یشتریب
 نفی مداری،قانون سیاست، بر اخالق لویتاو خشونت، بنیادین نفی گون،توطئه هایاندیشه با

کرده  ینقر باز...« و  یگریو د یخود-یناو ب یخود-بینا گویوگفت صدایی،تک جامعه
 یم،مفاه ینا یتنفع خود رقم زد. تثبرا به یاسیس یمعظمفاهیم آن  یشتریبا سهولت ب یتاً و نها
همگان )تمام  یرتو قانون برانظم و ثبات را در پ یت،نمود که امن بندیرا مف ل یگفتمان
-89ی 1381یک،)تاج آوردمی ارمغان به( شوندمی تعریف شهروند قانون براساس که یآنان
88.) 
 ها ها و تفاوتو لیبرالیسم: قرابتمی. گفتمان اصالحات؛ انقالب اسال6

های اصلی هر سه گفتمان مورد توجه قرار گرفت، به حال با توجه به آنکه بخشی از دال
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ها در نزد گفتمان اصالحات و میزان همگرایی آنان با گفتمان سنجی برخی از دالسبتن
 شود. و گفتمان لیبرالیسم پرداخته میمیانقالب اسال

 از حکومت .حق انتقاد6-1

کرد و بر این گفتمان اصالحات همواره از نقد و انتقاد آزادانه در جامعه ایرانی دفاع می
شود که یکی شدن مردم سا ری میی فردی و نقد باعث نهادینهعقیده بود که گسترش آزاد

بر این عقیده بود که میایران بوده است. در همین راستا خاتمیاز اهدا  اساسی انقالب اسال
پاسخگو باشد تا میباید آزادی وجود داشته باشد، نقد باشد و قدرت در مقابل افکار عمو

های آزاد نقشی در جلوگیری از فسادها رسانه خود اصالحی صورت بگیرد. بودن محافل و
خواهی طلبی و آزادیم...زیرا هویت ما عدالتدارد. امیدواریم به سوی چنان وضعیتی بروی

 (.1392اردیبهشت  8در دیدار با جمعی از معلمان، میاست )سخنرانی خات
نیانگذار انقالب نیز قرار دارد. چه اینکه، بمیمسأله فوق نیز در متن گفتمان انقالب اسال

طلبی و گرایر به تجمل و فساد را برای حاکمان جمهوری هرگز آسایر و عافیتمیاسال
دانست و به همین دلیل همواره بر ضرورت به نقد کشیدن عملکرد حاکمان روا نمیمیاسال

 کنندی اند. جایی که بیان میو مدیران تأکید داشته
قیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را هر فردی از افراد ملت حق دارد که مست»

استیضا  کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر 
از مقام زمامداری معزول  -خود به خود-خود عمل کرده باشد میبرخال  وظایف اسال

در این زمینه حتی میقالب اسال(. به عالوه، بنیانگذار ان409ی 5، د1385خمینی، )امام« است
نمود که خود ایشان نیز شود و به همین دلیل همواره تأکید میم ونیتی برای خود قا ل نمی

 به بیان ایشانی  رو مهیای م اخذه در برابر ملت است.در معرض نقد و انتقاد قرار دارد و از این
لفی از تیاز قا ل نیستم. اگر تخو حق و ام داند که شخ اً برای خود ذره ای م ونیتخدا می»

 (.282ی 21، د1385خمینی، )امام« اممن هم سر زند، مهیای م اخذه
های اساسی گفتمان لیبرالیسم به در سوی دیگر، حق انتقاد از حکومت یکی از ضرورت

توان از یک دولت دموکراتیک سخن گفت. از این رود که بدون توجه به آن، نمیشمار می
جایزالخطا، بلکه واجب الخطاست. بنابراین، چیزی ممکن است امروز حقیقت منظر، انسان 

(. بر این 262ی 1388تلقی شود ولی صدسال بعد معلوم شود که حقیقت نبوده است )ملکیان، 
تأثیر گفتمان لیبرالیسم است. چه اینکه هرچند اساس گفتمان اصالحات در این زمینه تحت
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پذیرد، اما هرگز مرزهای انتقاد را رد قاد از حکومت را مینقد و انتمیگفتمان انقالب اسال
کند. در سوی مقابل، اما گفتمان توصیه نمیمیهای اسالشدن از خث قرمز اعتقادات و ارزش

اصالحات و مدافعان آن معتقدند که خث قرمزی در جامعه م منان نباید برای ناقدان معین 
به بعد دیگر نقد ممنوع است )مجتهد شبستری،  کرد و گفت تا فالن جا نقد کنید و از آنجا

 (.187ی 1375
 . مشاركت سیاسی و انتخابات 2-6

کرد تا با تشویق مردم به مشارکت حداکثری در تمام گفتمان اصالحات همواره تالش می
انتخابات از حق قانونی آحاد مردم دفاع کند. این رویکرد حتی در پاره ای از مواقع، نقر 

سازد که ساخت سیاسی قدرت در به یک منتقد و حتی مخالف نزدیک میاصالحطبان را 
از لحاظ شیوه عمل، میجمهوری اسالکردند. از این منظر،  ایران را غیردموکراتیک تلقی می

با ترویح اید ولوژی واحد و یجاد تمرکز در منابع قدرت سیاسی، مراکز اقتدار و قدرت 
های دیگر بسیح و ها و هویتل خودآگاهیتوانست مردم را بر حودیگری را که می

بنابراین گفتمان اصالحات به طور (. 802ی 1386سازماندهی کند، منقاد ساخت )بشیریه، 
کند که به دلیل عدم برآورده شدن مطالبات حداکثری مردم در ضمنی این ایده را مطر  می
ری مردم در روند هایی برای مشارکت و اثرگذابایست تالشگفتمان انقالب اسالمی، می

فرض آنان مبنی بر مشارکت نه بر مبنای اداره کشور بیر از پیر فراهم گردد. زیرا پیر
 است.میاعطای حقوق مشارکت به مردم، بلکه تلقی غیردموکراتیک از نظام جمهوری اسال

مطر  میتر توسث گفتمان انقالب اسالبه طور کلی مسأله مشارکت و نقر مردم پیر
مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به طوری میز طر  بنیانگذار انقالب اسالشده و حتی ا

کند. به بیان توان گفت گفتمان اصالحات در این زمینه مسأله جدیدی را مطر  نمیکه می
 چه انتخابات، تمام در که است این ایران شریف مردم به من وصیت»بنیانگذار انقالبی 

 خبرگان انتخاب چه ومیاسال شورای مجلس نمایندگان انتخاب چه و جمهورر یس انتخاب
 روی را خبرگان و نمایند مسامحه اگر که کنند توجه رهبر، یا رهبری شورای تعیین برای

اسالم و کشور وارد شود که  به خساراتی که بسا چه نکنند، انتخاب قانون و شرعیه موازین
 (.45ی 1386خمینی،)امام « نباشد پذیرجبران

مقایسه باید گفت مسأله مشارکت و دخالت مردم در روند تحو ت سیاسی جامعه  در مقام
یکی از محورهای اساسی گفتمان لیبرالیسم است. بنابراین، نظام انتخاباتی در ذات مقبولیت 
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که مهم است بکوشیم اجماع های مدرن واقع شده است، به طوری)مشروعیت( دموکراسی
(. بنابراین اگر 270ی 1392حاصل کنیم )تنسی و جکسون، وسیعی در مورد نظام اتخاذ شده 

مسأله انتخابات را از گفتمان لیبرالیسم سلب کنیم، ایرادات اساسی به وجه دموکراتیک آن 
 شود. نیز وارد می

 مدنی . جامعه6-3

ز نظر گفتمان اصالحات، در گفتمان اصالحات دارد. امیمدنی جایگاه مهجامعه
بنیاد است یا چنان بنیاد سستی دارد که با یک نسیم و ای مدنی یا بیدموکراسی بدون نهاده

بنیاد توسعه میدر مراسم گشایر رسمیتواند فرو بریزد )سخنرانی خاتنه یک طوفان، می
از این منظر، شاید بتوان گفت توجه به نهادهای (. 1385اسفند  15کارآفرینی زنان و جوانان، 

ترین اهدا  گفتمان اصالحات در ار قدرت از مهممدنی برای تمرکززدایی از ساخت
 مدنی بوده است. چارچوب حفظ و دفاع از جامعه

برخال  برخی عناصر مشترک گفتمانی، کمتر بتوان سراغی از جامعه مدنی در نزد 
نهاد در چارچوب های مردمگرفت. هرچند گسترش و تشویق سازمانمیگفتمان انقالب اسال

حال بای رود، با اینمدنی به شمار می، خود نوعی دفاع از جامعهگفتمان انقالب اسالمی
های لیبرالیسم است که چندان مورد توجه برگرفته از آموزهمیمفهو "جامعه مدنی"اصطال  

-های لیبرالیسم و در دفاع از جامعهنبوده است. همانطور که در آموزهمیگفتمان انقالب اسال

-شهر یا بهترین دنیای ممکن، دنیایی است که اجازه میانآرم مدنی این نظر وجود دارد که

خواهند و دولت آنگونه زندگی کنند که می دهد بیشترین تعداد افراد تا جایی که ممکن است
بنابراین دفاع  (.241ی 1382حداقل به این جهت چارچوبی برای آرمانشهر است )توحیدفام،

مدنی است که عرصه سیاست و اجتماع ز جامعهها نوعی دفاع ااز دولت حداقل در نزد لیبرال
رسد این مسأله نیز بر دهد. به نظر میرا به ضرر دولت و به نفع نهادهای مدنی گسترش می

 گفتمان اصالحات تأثیرات عمیقی برجای گذاشته است. 
 گرایی . پلورالیسم و نسبی6-4

یرفته بود. با این تفاوت ها را پذگفتمان اصالحات از یک جهت پلورالیسم و تکثر دیدگاه
که پذیرش آنان برخال  گفتمان لیبرالیسم، پذیرشی فلسفی که مبتنی بر نفی مطلق باوری 

های دینی استوار باشد، نیست. گفتمان اصالحات در این راستا در همه امور از جمله ارزش
هنگ نقادی را بسث دهد و فرمیهای مردمسا رانه انقالب اسالکند تا ظرفیتتنها تالش می
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 بعثت از ییپرتومیاسال انقالبمردم ایران را در عرصه سیاست ارتقاء بخشد. از این منظر، 
ن یا-یاسالم یجمهور و است قرآن به بزرگوار مردم نیا بازگشت حاصل و خداست رسول

 دهییرو بهیط شجرۀ نیا شاخسار بر که است ییگوارا وهیم_یاسالم انقالب سنگ گران جهینت
 جامعه در قرآن امروزه. است قرآن به وافر تیعنا ،یاسالم یجمهور برکات جمله از. است
 نیا و داندیمختار و سرنوشت بر خود انسان م یموجود را انسان قرآن در. است معزز ما

ترتیب گفتمان بدین(. 20ی b،1379ی)خاتم  است شده آورده هم یاساس قانون در موضوع
های دینی و قرآنی را مورد یی فلسفی، پایبندی به آموزهگرااصالحات با دور شدن از نسبی

 دهد. تمجید قرار می
دهد که گفتمان اما بررسی مواضع روشنفکران و حامیان فکری اصالحات نشان می

گرایی فلسفی نیز پیر رفت. های گوناگون به سمت نسبیمذکور با رادیکالیزه شدن در حوزه
انقالبی را محدود -س این گفتمان، اید ولوژی سیاسیهای سرشنابه طوری که برخی از چهره

ها هریک کندی اید ولوژیچه سروش بیان میپذیر هستند. چناندانستند که پایانو مقطعی می
ی 1388ای و موقت هستند )سروش، آیند و به همین دلیل هم، دورهبه کار جامعه خاصی می

گرایی لیبرالی، همه ه قرا ت نسبیشدن بترتیب گفتمان اصالحات با نزدیک(. بدین128
-دانست که میای موقت میها )از جمله انقالب اسالمی( را مرحلهها و اید ولوژیگفتمان

بایست شکل دیگری از حکومت )دموکراسی لیبرال( را پشت سر بگذارد. رویه مذکور بیشتر 
دانند. مال بشری میدموکراسی را کعبه آشبیه دیدگاه متفکران لیبرال است که جامعه لیبرال

های دینی و سنتی سایر دلیل متفکران سرشناس آن، درصدد نادیده گرفتن ارزشبه همین
کندی چه رورتی بیان میلیبرال ندارند. چنانجوامع هستند که از نظر آنان نسبتی با دموکراسی

تشویق سبکسری نسبت به موضوعات فلسفی سنتی در خدمت همان مق ودی است که »
سبکسری نسبت به موضوعات الهیات سنتی. ...این سطحی بودن و سبکسری فلسفی  تشویق

کند که کند. به ما ساکنان این جهان کمک میمیزدایی از جهان کمک به افسون
)رورتی، « تر، متساهلتر، لیبرالتر، و بیشتر پذیرای توسل به عقالنیت ابزاری باشیمپراگماتیک

 (.52-53ی 1393
 هفقی. والیت6-5

به دست ایران قدرت را میگفتمان اصالحات به دلیل آنکه در چارچوب جمهوری اسال
فقیه را طلبان، و یتپذیرد. با این تفاوت که اصطال را می« فقیهو یت»، اصل گرفته بود
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دانند و حتی میان ها نمیاز سایر نظاممیوجه تمایز اصلی و عاملی برای برتری نظام اسال
 دییتأ دیبا ما نظرمعتقد است بهمیشود. خاتنظرهایی دیده میاختال  اصحاب اصالحات

 است هیفقتیو  ۀینظر نیهم نیا و باشد، داشته وجود عام طوربه ]در ع ر غیبت[ هم مع وم
دیگر، از طرفی (.37-38ی b،1379ی)خاتم است شده مستقر مامیاسال جامعۀ در امروز که

حات و حتی روشنفکری دینی نزدیک به این گفتمان، های شاخص گفتمان اصالبرخی چهره
چه کند. چنانفقیه که کلیت فقه را برای تأسیس حکومت ناتوان تلقی مینه تنها اصل و یت

بودن های حکومت تأکید نشده، بلکه روی عاد نهها و نظامشود در قرآن روی شیوهبیان می
 (.56ی 1375حکومت تأکیده شده است )مجتهد شبستری، 

ایران مورد میعنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسالفقیه بهموضوع و یت
طور واضح در قانون اساسی تأکید خا  امام خمینی)ره( و رهبری انقالب بوده است که به

 شودی که بیان مینیز ذکر شده است. جایی
امر و امامت امت  یتو  یرانامیاسال یع ر )عح( در جمهوریحضرت ول یبتدر زمان غ»

و مدبر است که طبق اصل  یرعادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مد یهفق ۀبر عهد
 (.27-38ی 1380)من ور، «گرددیدار آن موهفتم عهدهیک د

توان آن را در نزد فقیه به فقه شیعی، هرگز نمیدلیل تعلق مسأله و یتبا این وجود به
 گفتمان لیبرالیسم یافت. 

 زدائی از حکومتتقدس. 7-5

دهد، در نهایت قرار میمیگفتمان هر اندازه که خود را در چارچوب گفتمان انقالب اسال
سازی به سبک دموکراسی زدایی از نظام است که از این طریق روند عرفیخواهان تقدس

فرض گفتمان اصالحات بر این است غربی شتاب بیشتری به خود بگیرد. به این دلیل که پیر
منظر، دولت توانند در کنار یکدیگر همزیست باشند. از اینکه اسالم و لیبرال دموکراسی می

دموکراتیک با حکومت دینی سازگار است. اگر انسانی بودن، شرط حقانیت دین است، 
شرط مشروعیت حکومت دینی هم خواهد بود، و لذا، مراعات حقوق انسان )از قبیل عدل و 

کراتیک بودن یک حکومت که دینی بودن آن را هم تضمین خواهد آزادی و...( نه فقث دمو
گیری (. عالوه بر این گفتمان اصالحات به دنبال آن است تا با بهره282ی 1388کرد )سروش، 

های امام)ره( در زمینه خطرات تحجر و ارتجاع، شکل مدرنی به جمهوری از دیدگاه
 ببخشد. به بیان خاتمیی میاسال
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خ و  در دو گرایی، بهکه تأکید حضرت امام )ره( بر خطر تحجر و واپسرسد نظر میبه»
سه سال آخر عمر، ناشی از نگرانی عمیق ایشان از این جریان و تأثیر منفی آن بر روند انقالب 

بوده و به هر میو کارشکنی فکری و ذهنی آنان بر سر راه پیشرفت و سربلندی جامعه اسال
ید و هشدار امام فقید و هوشیاری نسبت به این جریان، امری صورت اهتمام به این همه تأک

(. یا اینکه در 31ی 1372)خاتمی، « استمیکننده برای ما و آینده انقالب اسالحیاتی و تعیین
حذ  قدسیت از زندگی به همان «کندی جای دیگر در نفی قدسی کردن امور چنین بیان می

ی همه امور از جمله اندیشه و برداشت دینی بار است که قدسی کردن افراطمیزان خسارت
 (.94ی 1387)خاتمی، « بشر محدود به حدود ذهنی و تاریخی اجتماعی

هرچند امری پذیرفته شده میبا این حال، قداست حکومت در نزد گفتمان انقالب اسال
سازی و سکو ریزه کردن اداره کشور نیست، اما برخال  گفتمان اصالحات، به دنبال عرفی

رسد گفتمان اصالحات در این زمینه بیر از آنکه به گفتمان انقالب نظر مییست. بهن
سازی فرض اساسی عرفینزدیک باشد به گفتمان لیبرالیسم شباهت دارد. زیرا پیرمیاسال

سیاسی این است که برخی امور مقدس در این حوزه نادیده گرفته شوند. به تعبیر متفکران 
اش این نیست که همه مسا لی را که به د یل اخالقی هرچه باشد،  زمه لیبرال، اعتقاد و تعهد

اش عکس این شود، جدی بگیریم. شاید  زمهاخالقی توسث همه شهروندان جدی گرفته می
دیگر، گفتمان لیبرالیسم به دلیل تعلقر به نظریه قرارداد (. از طرفی53ی 1393باشد )رورتی، 

گاری و رستن از عقاید متع بانه است. بنابراین قرارداد اناجتماعی، خود نوعی نامقدس
 (. 46ی 1386کردن زندگی سیاسی است )بشیریه، اجتماعی نخستین گام در راه عقالنی

 گرایی . قانون7-6

گرایی در نزد گفتمان اصالحات راهی برای دفاع از حقوق شهروندان محسوب قانون
چه های متفاوتی بیان شده است. چنانی دیدگاهگرایشود. با این حال، در زمینه قانونمی
 شودمی ایجاد مردم و دولت میان متقابل حق یک اینجا در»کندی در این باره بیان میمیخات

 و نظر ااعمال قانون چهارچوب در که بخواهد مخالف و موافق شهروندان از دارد حق دولت
 «بخواهند دولت از قانون رچوبچا را خود هایآزادی که دارند حق هم مردم و کنند عمل
بنابراین حاکم شدن قانون و لزوم توجه بیشتر به قانون محوری  (.119-120ی a،1379ی)خاتم

گرایی است. قانونمیهای اصلی تحقق شعارهای انقالب اسالو برابری در پیشگاه آن، زمینه
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-زی روند قانونسادنبال عرفیزدایی از حکومت بهطلبان نیز همانند تقدسمدنظر اصال 

سم است و ما یبرالین لیا، دین دنید»گذاری در کشور است. زیرا از نظر گفتمان اصالحاتی 
مانده غرب ی مانند فرهنگ منحث و عقبیهاد از واژهیم. ما نبایم به آن اهانت کنیحق ندار
چه کسی برای اسالم و چه کسی برای "در کنفرانس در می)سخنرانی خات «یمیسخن بگو

 (.2006فوریه  15؟ دیگوسخن میغرب 
داند که در سوی مقابل، گفتمان انقالب اسالمی، یگانه قانون مورد قبول را قانون الهی می

جمهوری » کند. به تعبیر امام)ره(یرا تعیین میمیمحتوای قانون اساسی جمهوری اسال
اینکه جمهوریر معنایر این است که همه مردم رأی بدهند با اکثریت رأی بدهند به میاسال

ای که در آن قانونر قانون اسالم باشد. اگر یک لکن احکام، احکام اسالم. جمهوری
خواهند و رأی بر جمهوری باشد که قانونر قانون اسالم نباشد، این آن نیست که ملت ما می

اله آن داند، این همه خون دادند مردم به اینکه اسالم تحقق پیدا کند، دنباله کار انبیاستر دنب
 (.42ی 8ی د 1378)امام خمینی، « کار رسول خداستر دنباله کار امیرالم منین است

توان گفت گفتمان اصالحات و گفتمان انقالب گرایی میترتیب در زمینه قانونبدین
گرایی برای گیری از قانونکنندر یکی به دنبال بهرهمسیرهای نسبتاً متفاوتی را دنبال میمیاسال
ومت است و دیگری به دنبال اجرای بی کم و کاست احکام الهی. ضمن سازی حکعرفی

گرایی نیز رستن از عقاید و احکام مذهبی و توسل اینکه در گفتمان لیبرالیسم، مراد از قانون
حکومت را  ی،عقالن-قانونی اقتدار های سکو ر برای اداره جامعه است. بنابراین،به آموزه

 (.309ی 1389دارد )هیوود، یمحدود نگه م
 . آزادی 7-7

های محوری گفتمان اصالحات و حتی وجه تمایز این گفتمان از سایر آزادی از دال
هاست. این مسأله به وضو  در نزد ر یس دولت اصالحات و سایر حامیان فکری گفتمان

اصالحات متجلی است. با این حال، معنای آزادی در گفتمان اصالحات در محدودۀ قانون 
شود که البته دامنه بیشتری نیز به خود گرفته است. به بیان خاتمیی ا.ایران دنبال میاساسی د.

که گوییم باید در جامعه آزادی را پاس داشت و هنگامیما از موضع دین و دفاع از دین می»
گویند اینها طرفدار ولنگاری هستند؟ چه کسی از ولنگاری شود، میاز آزادی سخن گفته می

های اساسی یعنی حق گوییم آزادیکند؟ ما میرهای دینی واخالقی دفاع میو شکستن هنجا
سخنرانی )« اساسی هم آمده استصراحت در قانونحاکمیت انسان بر سرنوشت خود که به
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 13،  آموزیاعضای شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس دانردر دیدار میخات
 (. 1386تیر 

واضح و پذیرفته شده در نظر امام خمینی)ره( و گفتمان  آزادی، مسأله از طرفی دیگر،
ای نیست که تعریف داشته باشد. مردم آزادی یک مسأله»است. از نظر ایشانی میانقالب اسال

کند که شما باید حتما این عقیده را داشته باشید. شان آزاد است. کسی الزامشان نمیعقیده
کند که باید این راه را بروید. کسی الزام به شما نمی کند که حتما بایدکسی الزام به شما نمی

کند که در کجا مسکن داشته باشی، یا در آنجه چه این را انتخاب کنی. کسی الزامتان نمی
 (.94-95ی 10ی د1378خمینی، )امام« شغلی را انتخاب کنی، یک چیز واضحی است

های نون اساسی و در قالبقا 27و  26، 25اصل آزادی در موارد متعددی از جمله اصول 
متفاوتی بیان شده است. عالوه بر این، اصل آزادی در نزد گفتمان لیبرالیسم بسیار مورد توجه 

کند. به هر ترتیب، است و حتی مکتب لیبرالیسم نیز مفهوم و معنی خود را از آزادی مستفاد می
ت و دستیابی به حقیقت را نه گفتمان اصالحات در این زمینه نیز متأثر از گفتمان لیبرالیسم اس

داند. از این امری از قبل تعیین شده، بلکه حاصل کندوکاو خارَد بشری و آزاد دانستن او می
 (.242ی 1388منظر، حرمت نهادن به آزادی، حرمت نهادن به حقیقت است )سروش، 

 گیری نتیجه

رالیسم در لیبمیپژوهر حاضر به دنبال بررسی این مسأله بود که نقر سازه مفهو
گیری و تداوم گفتمان اصالحات در ایران تا چه اندازه م ثر بوده است؟ همچنین اینکه شکل

های نخستین آن است و و بازگشت به آرمانمیآیا گفتمان اصالحات برآمده از انقالب اسال
یا اینکه جوهره لیبرالیسم است که رنگ و پوششی دینی به خود گرفته و با ادبیات انقالب 

های گفتمان اصالحات در گردد؟ بررسی ما نشان داد که هرچند دالاظهار میمیالاس
شود، اما در موارد و حتی تداوم مسیر انقالب پیگیری میمیچارچوب گفتمان انقالب اسال

های گفتمان لیبرالیسم قرار دارند. برخی زمینه های تأثیرپذیری متعددی تحت تأثیر آموزه
رو سخن ها پیر مطر  و هضم شده بود و از ایناز مدتمیب اسالاغلب توسث گفتمان انقال

شدن دامنه رود. از طرفی دیگر، برخی موضوعات از جمله گستردهای به شمار نمیتازه
انتقادات به تشکیک در مبانی دینی و فقهی، مطر  شدن جامعه دینی، دفاع از پلورالیسم و 

ایران میه از ساختار سیاسی جمهوری اسالچندصدایی در جامعه مذهبی، تلقی اقتدارگون
های لیبرالی است تأثیر آموزهها تحتحاکی از آن است که گفتمان اصالحات در این زمینه
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سازی سیاست و حکومت و حرکت در چارچوب گفتمان که هد  اصلی آنان نیز عرفی
دین، دین »که  جمهور وقت با این عناوینلیبرال است. این مسأله به وضو  در ادبیات ر یس

نیست، و هچنین روشنفکران دینی و سیاسی « گریزی از سکو ریسم»و « لیبرالیسم است
های خود ترتیب باید گفت گفتمان اصالحات در ایران هرچند ایدهبازنمود یافته است. بدین
م نماید، اما شاکله اصلی گفتمانی خود را از لیبرالیسسازگار میمیرا با ادبیات انقالب اسال

را میهای اید ولوژیک از جمله نظام جمهوری اسالگیرد و حتی روند محتوم نظاموام می
کند. نقد بنیادهای فقه و کالم شیعی، حرکت در مسیر جهانی لیبرال دموکراسی غربی تلقی می

های مختلف و همچنین ایجاد یک ادبیات سیاسی ایجاد ساختار تشکیالتی و سیاسی در عرصه
هایی است که گفتمان از جمله نشانهمیهای اصیل انقالب اسالبا آموزه مدرن و متفاوت

سازد و آن را در مسیر گفتمان متمایز میمیاصالحات را از سایر گفتمان های انقالب اسال
 افکند. جهانی لیبرالیسم می
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