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 چکیده                           
ی سیاسی و ی توسعهحاضر به مطالعه و بررسی دو مقوله مقاله
گرایی و روابط متقابل بین این دو از خالل تحلیل دو گفتمان رسمی نخبه

های پنجم و ششم )گفتمان نقالب، یعنی گفتمان دولتدر ایران پس از ا
های هفتم و هشتم )گفتمان اصالحات( سازندگی( و گفتمان دولت

پردازد. سئوال اصلی این است: جایگاه توسعه در دو گفتمان مزبور می
ی گرایچه بوده است و در این راستا، این دو گفتمان چه رویکردی به نخبه

ر ای که باند؟ فرضیههای توسعه داشتهمولفه نتریمهمبه مثابه یکی از 
ی تاثیرگذار در گفتمان سازندگی، شود: شاخصهاین مبنا مطرح می

ی اقتصادی بوده و نتیجتاً به استفاده از نخبگان اقتصادی و توسعه
تکنوکرات محدود شده است؛ در حالی که همین متغیر در گفتمان 

دهد که نتایج تحقیق نشان میشود. ای میاصالحات، دچار تحول عمده
ی اقتصادی در ی سیاسی جای توسعهطی گفتمان اصالحات، توسعه

گرایی نیز، اولویت به نخبگان ی نخبهگفتمان اول را گرفته و در زمینه
ی حاضر، شود. روش تحقیق در مقالهسیاسی و فرهنگی داده می

ای و بعد انهی کتابخگردآوری مستندات تاریخی و اسناد موجود به شیوه
 هاست.از آن، تحلیل داده

گرایی، گفتمان، دولت سازندگی، دولت سیاسی، نخبهتوسعه :کلیدواژه
 اصالحات
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 مقدمه

را در مباحث مطرح در علوم ای همواره جایگاه ویژه« گرایینخبه»و « نخبگان»دو مفهوم 
پردازی و اند؛ خاصه وقتی که فراتر از نظریهسیاسی و اجتماعی از آن خود کرده

ی سیاسی و در وضعیت موسوم به آفرینی آنها در روند توسعهپردازی، به نقشمفهوم
 شود.  از این رو این دو مفهوم بارها از زوایای مختلف موردیافتگی، توجه مبذول میتوسعه

توان به اجمال گفت که نخبه، صاحب خصوصیات اند. میبررسی و مطالعه قرار گرفته
بخشند و او را متمایزی است که به وی موقعیت ممتازی در گروهها و اقشار اجتماعی می

دهند. طبعاً در این میان، باید بر نخبگان سیاسی تاکید ویژه داشت، چرا سرآمد بقیه نشان می
ت سیاسی در کشورهای مختلف و در ادوار گوناگون تاریخ بشری از که آنها در جریانا

هایی اهمیت خاصی برخوردار بوده و مستقیم یا غیرمستقیم، با توجه به نوع کنشگری و فعالیت
عضی به همین دلیل است که ب .گذارنددهند، بر امور سیاسی و اجتماعی تاثیر میکه انجام می

تند از زنند که عبارکارناپذیر نخبگان سیاسی حرف میی اناز صاحبنظران، از دو خصیصه
  (.128ـ125: 1392الگوسازی )روشه، توان گیری و تصمیمقدرت 

اصول مطرح در  ترینمهمی سیاسی که از ی مزبور، در فرآیند توسعههر دو خصیصه
ان آفرینی نخبگکنند و از پتانسیل و ظرفیت نقشسیاست نظری و عملی است، تبلور پیدا می

اله دارند. گفتمان، چنانچه در همین مقشود پرده بر میدر آنچه که گفتمان سیاسی نامیده می
از  گیری از طیفیبه آن خواهیم پرداخت، القای نظام خاصی است از تفکرات که با بهره

(. از نقطه نظر مذکور، Dant, 1991یابد )شود و تثبیت میمفاهیم و کلمات انتخابی، عملی می
های مسلط و رسمی بیرون آمده و به تقویت آنها مشغول ن سیاسی یا از دل گفتماننخبگا

ها و های رقیب پیوسته و یا بعضاً خود به تکوین گفتمانشوند یا به گفتمانمی
رسانند و بدین طریق، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری خود های جدید یاری میگفتمانخرده

صادیق یافتگی به مثابه یک آرمان سیاسی که می توسعهو مقولهی سیاسی را در فرآیند توسعه
ی ظهور آن از کشوری به کشور دیگر و از دولتی به دولت دیگر متفاوت است، به منصه

 (.Wootton, 1970رسانند )می
ی حاضر قصد دارد به بررسی دو گفتمان رسمی و دولتی بااهمیت و تاثیرگذار در نوشته 

این  ی سیاسی بپردازد.گرایی و توسعههای نخبهبا تاکید بر مولفه ایران پس از انقالب
( به ریاست علی اکبر 1368ـ1376های پنجم و ششم )ها عبارتند از گفتمان دولتگفتمان
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( به ریاست سید محمد 1376ـ1384های هفتم و هشتم )هاشمی رفسنجانی و گفتمان دولت
 شود.طلبی گفته میم اصالحات یا اصالحخاتمی. به گفتمان اول سازندگی و گفتمان دو

کنیم تا با بررسی روابط متقابل و بعضًا پیچیده هر دو در واقع، در مقاله حاضر تالش می
ی و ی سیاسگفتمان که از نظر تاریخی در امتداد بوده و یکی پس از دیگری در صحنه

ای وثر یا حاشیهیافتگی سیاسی و نقش ماند، توسعه و توسعهاجتماعی ایران ظاهر شده
های برگزیده از نخبگان و سرآمدان در آنها را مورد مطالعه قرار دهیم. این امر از یک گروه

طرف به شناخت ما از دینامسیم نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران در سطح رسمی و دولتی 
هایی که باعث پیچیدگی ها و محدودیتکمک خواهد کرد و از طرف دیگر، ناسازگاری

 گرایی سیاسی در ایران است را به ما گوشزد خواهد کرد. الت توسعه و نخبهمقو
شود تا به کمک روش توصیفی و ی نخست کوشش میدر وهله ،ی حاضردر مقاله

ی توسعه»، «گرایینخبه»، «نخبگی»مفاهیم  ای،تاریخی و سپس به کمک منابع کتابخانه
، به با استفاده از روش تحلیل عقالئیپس د. سنمورد بررسی قرار گیر «گفتمان»و « سیاسی

اخته طلب در دوران تاریخی نامبرده پردهای رسمی و دولتیِ سازندگی و اصالحتبیین گفتمان
ا تکیه ها را بی این گفتمانمحورانهشود تا از یک طرف، رویکرد توسعهشده و نیز تالش می

زوماً ی مورد نظر لاد که توسعهگرایی توضیح داد و از طرف دیگر، نشان دبر مفهوم نخبه
 همیشه سیاسی نبوده است.  

 ی تحقیقپیشینه

هی های قابل توجدر ارتباط با توسعه سیاسی و نخبه گرایی در سالهای اخیر پژوهش 
اوت در های متفاند تا با بررسی عملکرد دولتصورت پذیرفته است که همگی سعی کرده

را در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران معاصر  بستر تاریخ، چگونگی تبیین این مقوالت
( در پژوهشی مفصل به بررسی تحول گفتمان 1382توضیح دهند. به طور مثال فرقانی)

های ی سیاسی در ایران از مشروطه تا خاتمی پرداخته است. در این بررسی، شاخصهتوسعه
طریق،  تا بلکه از ایناند ی تاریخی مورد مطالعه قرار گرفتهی سیاسی طی هشت دورهتوسعه

شود.  ران ارائهی سیاسی در یک قرن اخیر در ایتصویری کلی از جایگاه گفتمان توسعه
ی ها( با مشخص کردن یک دوره مشخص بعد از انقالب بر سیاست1392)زادقادری و عالی

متمرکز شده و نسبت بین سیاست و سیاست  1384تا  1368های ی سالدولتی ایران در فاصله
ل آنها اند. تحلیی سیاسی به عنوان یک معیار عمده مورد مطالعه قرار دادهلتی را با توسعهدو
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ی مستقیمی هی سیاسی رابطدر نهایت بر این موضع استوار است که تحکیم یا تضعیف توسعه
 ی مدنی دارد.با پیوند بین دولت و جامعه

( در یک رابطه معکوس، 1396( و احمد طباطبایی )1394اما در پژوهش متقی و پیری )
ی رفتار ی الگورفتار و عملکرد نخبگان مورد بررسی قرار گرفته است: در اولی به مطالعه

سیاسی  یشده است و به زعم  دو مولف، توسعه نخبگان در دولت سید محمد خاتمی پرداخته
کند می یتهای اجتماعی جدید تبعای است که بنا به اقتضای خود، از ضرورتدر ایران مقوله

ی مزبور هستند امری انکارناپذیر است. در و در این باره، نقش نخبگان که محرک توسعه
مقاله دوم نیز طباطبایی تالش کرده است تا با بررسی تاثیر عملکرد نخبگان سیاسی بر فرآیند 
پیشرفت سیاسی جمهوری اسالمی ایران بپردازد. به اعتقاد مولف، در ایران مسئولیت تحول 

های ها و محدودیتی نخبگان سیاسیِ حاکم بوده است و این امر، فرصتختاری بر عهدهسا
 خود را به بار آورده است.

ها و شناسانه، به بررسی سیاست( با اتخاذ رویکردی آسیب1394در این میان، جمشیدی )
ی سیاست، فرهنگ و اقتصاد پرداخته است و عملکردهای دولت سازندگی در سه حوزه

ی این دولت را مورد مطالعه قرار دهد. ذکر این نکته مهم است که نخبگان های عمدهیویژگ
 ای دارند.در تحلیل مولف مذکور، جایگاه ویژه

ی ی توسعهالذکر اگر چه حول و حوش دو مقولههای فوقباید اشاره داشت که پژوهش
ایران شکل های جمهوری اسالمی گرایی به خصوص در عملکرد دولتسیاسی و نخبه

اند، همچنان که آنها را از طریق ی مذکور را لزوماً در هم مدغم نکردهاند، اما دو مقولهگرفته
حقیق اند. در نتیجه نوآوری تمطالعات گفتمان و با استفاده از رویکرد گفتمانی انجام نداده

نین همچ حاضر در این است که بازخوانی و بررسی مجدد این دو مقوله از منظر گفتمانی و
با رهیافتی انتقادی انجام شده است. همچنین باید اضافه نمود که ما  بر پیوند جدانشدنی بین 

 ایم.ی سیاسی در رویکرد خود تاکید کردهگرایی و توسعهنخبه
 مبانی نظری

ریف از اتعارائه  ،: اولپرداختمهم  بایست به تبیین سه مقولهمی در طرح مبانی نظری
ی عههای توسمولفه ترینمهمگرایی به عنوان یکی از ایی؛ دوم، نخبهگرنخبگان و نخبه

سیاسی؛ سوم، مفهوم و معنای گفتمان. در واقع، باید گفت که ضرورت درک هر چه بیشتر 
تواند به ما کمک کند تا موضوع تحقیق حاضر و ضرورت آن را در یک این مقوالت می

 قالب منسجم تئوریک و مستدل، ارائه دهیم.
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  گرایینخبگان و نخبه.1

تر نیروهای اجتماعی مواجه تر و جامعی کلیگرایی، ما با مقولهاصوالً در بحث از نخبه
 ایشناختی و سیاسی دارند، طوری که عدههستیم که جایگاه مهمی در مطالعات جامعه

به -روها بندی و تبیین این نیای جز کشف، وصف، تقسیمشناس وظیفهمعتقدند اساساً جامعه
 -کنندهمراه شناخت و تحلیل دینامیسم و نیز روابط مختلفی که با حیات سیاسی برقرار می

ی بین نیروهای سیاسی و حیات سیاسی در جوامع بشری است که ندارد. در واقع، از دل رابطه
 (. Tawney, 1931: 222یابند )گیرند و ظهور میفرآیندهای سیاسی شکل می
، ه نخبگانکهای علوم سیاسی و اجتماعی اغلب بر این باورند ریهاندیشمندان و مفسران نظ

که از قدرت نفوذ و تاثیرگذاری بر اکثریت مردمان در جوامع  شوندمی اقلیت کوچکی شامل
از یک منظر کلی، نخبگان  (.Leicht and Jenkins, 2009: 161) مختلف بشری برخوردارند

درت ق سیاسی )یا به عبارت دقیقتر، نخبگان گاننخب شوند:به چهار گروه عمده تقسیم می
(. 69: 1376، فکری )بشیریه گاننخبو در نهایت،  نظامی گاننخب ؛اقتصادی گاننخب (؛سیاسی

نخبگان سیاسی کسانی هستند که به انحاء و درجات مختلف تاثیرگذار ی سیاست، در حوزه
  باشند.و ذینفوذ می
پردازی کرده ارتباط با مفهوم نخبگان نظریهمتفکرانی که مفصال در  ترینمهمیکی از 

و، باشد. بنا به باور پارتشناس و اقتصاددان معروف ایتالیائی می، جامعه1است، ویلفردو پارتو
لیاقت   شوند که از بیشترین شایستگی ودر یک گروه اجتماعی، نخبگان به کسانی اطالق می
ین فق دارند. پارتو معتقد است برای ابرخوردارند و در نتیجه نسبت به بقیه، برتری و تو

شایستگی و لیاقت، معیارهایی مانند هوش، مالکیت، ثروت، تجربه، تخصص و برخورداری 
هستند  گیرند. بنابراین، نخبگان، برگزیدگانیاز سطح آموزشی باال و پیشرفته مالک قرار می

(. 494ـ493: 1370رون، اند )آهای خوبی را از آنِ خود کردهی زندگی، نمرهکه در مسابقه
ای که طبیعتاً از طبقات و اقشار اجتماعی گوناگون تشکیل شده است، در واقع، در هر جامعه

ی پائین سازند و در الیهطبقات و اقشار مزبور را می تِی اصلی و اکثریها که بدنهبه جز توده
ی اند به نخبگان حکومتدهی باال یا در راس هرم واقع شجامعه قرار دارند، نخبگان که در الیه

و  آفرینی نخبگان حکومتی در سیاستشوند. در این میان، نقشو غیرحکومتی تقسیم می
انجام وظایف و تصرف مناصب در امور حکومتی، امری مستقیم است؛ در حالی که نخبگان 

                                                      

1 Vilfredo Pareto  
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ی های غیر سیاسغیرحکومتی، در تصمیمات سیاسی مستقیماً نفوذ ندارند، بلکه در دیگر حوزه
 (. 524ـ523: 1393)کوزر،  و غیر حکومتی از تاثیرگذاری برخوردارند

کشد و آن، گردش ی مهم دیگری را پیش میی بحث خود، نظریهپارتو، در ادامه
 دارهی جوامع، ااست. بر طبق این نظریه، نخبگان که همیشه در طول تاریخ و در همه 1نخبگان

ها را بر عهده دارند، در یک روندِ ظهور و تودهو نظارت بر زندگی مردمان عادی یا همان 
برند که از یک طرف، حاصل نابرابری بین انسانهاست و از طرف جانشینیِ مداوم به سر می

(. در این زمینه، ذکر دو نکته 76: 1388دیگر، خصلتی چرخشی دارد )عابدی اردکانی، 
ک گروه اجتماعی دیگر ضروری است. اول این که افرادی که از یک گروه اجتماعی یه ی

های رفتارِی مشخص که محصول زندگی و ای از تمایالت و مدلشوند، مجموعهملحق می
ای هکنند. جابجائی گروهکنش آنها در گروه اول است را با خود به گروه دوم منتقل می

ی تاریخی که طی آن دو گروه نخبگان در راس امور جامعه مزبور در شرایط و اوضاع ویژه
ی دوم این که به (. نکتهPareto, 1966: 248شود )د دارد، گردش نخبگان نامیده میوجو

قام نخبه م»باشند، زعم پارتو، فقط در جوامع باز که برخوردار از تحرکات کامل اجتماعی می
با توانایی برتر کامالً مالزم است. تنها در این شرایط است که قشر نخبگان حکومتی، از 

: 1387 )طاهری،« شود که از همه بیشتر برای حکومت شایستگی دارندافرادی ترکیب می
به »و، ی گردش نخبگان پارتتوان چنین اضافه کرد که نظریهگیری، می(. در مقام نتیجه37

های نیکی تعارض دائمی میان بازی استعداد فردی و گرایش در جهت ایجاد طبقات و کاست
 (.142: 1358)دوورژه، « دهدموروثی را نشان می

 ینخبگان گروهباشد. به زعم وی، می 2موسکاتعریف بعدی از نخبگان، متعلق به گائتانو 
وجه . شوندیاند تشکیل مگرفتهکه قدرت را در یک جامعه به دست  از اقلیتی که نداهبرگزید

ی کار موسکا، قیاس گروه نخبگان با طبقات اجتماعی است. در واقع نخبگان، برخالف ممیزه
شکل و نامتعین و فاقد سازماندهی کافی و مطلوب هستند، از نقطه قوت ها که بیهتود

ای از روابط شود به علت پیوند با مجموعهسازماندهی و نظم برخوردارند که باعث می
ود، ی سیاسی برسند و پس از تثبیت خطلبانه و غیره، به قدرت و سلطهخویشاوندی، منفعت
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روابط مد نظر بین اقلیت نخبگان در تفکر  1(. گی روشه,Putman 1976آن را حفظ نمایند )
 کند:موسکا را بدین شکل تشریح می

ه گردد کهایی میاین روابط باعث به وجود آمدن وحدت فکری و همبستگی گروه»
مشخصات و خصوصیات یک طبقه را دارند. از طرف دیگر اقلیت نخبه به دلیل قدرت 

ه دارند، برخوردار از قدرت سیاسی گشته و تاثیر فرهنگی اقتصادی و با توجه به وحدتی ک
سازند. این همان چیزی است که نقش تاریخی نیافته استوار میخود را بر اکثریت سازمان

 (. 117: 1392)روشه، « نمایدنخبگان را توجیه می
 شناسی نخبگان رفت تا دریافت چگونه تنوع ویا سنخ 2در نهایت باید به سراغ تیپولوژی

گوناگونی، از نخبگان گروهی اجتماعی با بینش و عملکرد تاثیرگذار و صاحب نفوذ در 
شد:  ای قائلتوان به وجود دو دسته نخبه در هر جامعهسازد. به طور کلی میجوامع بشری می

گیرند و پردازان یک جامعه را در بر مینخبگان فکری که متفکران، روشنفکران و نظریه
(. گی 149: 1383شوند )ملکی، شامل همان صاحبان قدرت و ثروت می نخبگان ابزاری که

نامد و معتقد است که چیزی که جایگاه این می 3نخبگان مالکیتروشه، نخبگان ابزاری را 
تیار شود تا آنها با در اخاست که باعث می داراییکند همان ثروت و نخبگان را تثبیت می

های اِعمال آن به درجات گوناگون سیاسی و شیوهداشتن نیروهای مولد جامعه، به قدرت 
گذارند ها، بر نخبگان فکری و عملکرد آنها نیز تاثیر بعالوه بر اکثریت تودهو دست پیدا کنند 

نخبگان ابزاری، »توان این طور برداشت کرد که همچنین می (.125ـ121: 1392)روشه، 
ای بهینه، هدیشه و فکر، روشصاحب قدرت سیاسی و اقتصادی هستند و نخبگان فکری ان

 (.61: 1381القلم، )سریع« کنندنگری و دوراندیشی تولید میتئوری آینده
بگان ی نخگرایی از دل آراء مختلف و نظریات عمده دربارهی نخبهنتیجه آن که نظریه

استخراج شده است. در واقع همانطور که اشاره شد، در جریان چرخش ادواری نخبگان، به 
نخبگان قدیمی، نخبگان جدید به جهت دگرگونی در ساخت جامعه ظاهر شده و  همراه

کنند. ظهور این نخبگان جدید، به کشمکش و رویارویی بین آنها و قدرت را تصاحب می
قیقت زیرا در ح»شود که پیچیده و گاهی اوقات نیز خصمانه است، نخبگان قدیمی منجر می
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هایی را ارائه داده و زندگی، ایدئولوژی و ارزشنخبگان جدید، طرح و الگوی جدیدی از 
سازند که از نظر نخبگان سنتی برای جامعه خطرناک است ولی این حالت نیز مطرح می

تواند اتفاق بیفتد که نخبگان قدیمی و جدید، موقتاً با یکدیگر علیه دشمن مشترک مثاًل می
 (. 176 :1392)روشه، « علیه بیگانه یا حکام استعماری متحد شوند

 گراییی سیاسی و نسبت آن با نخبه.توسعه2

ی جملهاما  ،طوالنی نداردای ادبیات سیاسی سابقه بهسیاسی ی اگر چه ورود مفهوم توسعه
ه دست یافت ک ی سیاسیتوسعهتوان به زمانی میپردازان کنونی اجماع دارند که نظریه
خود  به عالیق و منافعطه نظر سیاسی، از نق قادر باشند مختلفها و نیروهای اجتماعی گروه

بر اساس پیچیدگی و گستردگی نهادهای سیاسی بتواند به  ،حکومت در نتیجه وداده سازمان 
از آنجا که در طرف دیگر، از . (12: 1380،)بشیریه تلفیق عالیق ومنافع گوناگون بپردازد

های ای نقشایفرت به صوو  یتقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت ،سیاسی ییند توسعهآفر
 نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی الزم برای تغییر وضع، پس کنندمی جدیدتر ظهور

شرط  ی،مدنی گیری جامعهشکل ،این حیث از. (10: 1394 )دارابی، برخوردار باشد موجود
 ود. شسیاسی به معنای دموکراسی در نظر گرفته میی تحقق توسعه

ای که ذکر آن از اهمیت برخوردار است، ضوع مورد بحث ما، نکتهاما با در نظر گرفتن مو
و مشارکت  رقابتالواقع، َاشکال مختلف ی سیاسی است. فینسبت بین نخبگی با توسعه

چرخش  الزم برای یزمینه ،سیاسیی توسعهو غیر قابل انکار سیاسی به عنوان اجزای اصلی 
از  دهد.های جامعه را افزایش میهخواست بالقولیت در ئو احساس مسکرده نخبگان را فراهم 

های باید حمایت گروههای حاکمه بر طبق مقتضیات نظام میگروه»همین روست که 
این خود موجب سوق دادن ایدئولوژی سیاسی به سوی  اجتماعی را به دست آورند و

  .(587: 1382)بشیریه،« گرددای اجتماعی میخواسته
که  لحاظ کرد این استسیاسی ی توسعهمباحث مربوط به  ی دیگر که نباید درنکته

دایش پیظهور و از  بعد که به شمار آوردتحولی مکانیکی ی توان توسعه را به منزلهنمی
 وتحولی ذهنی  . در عوض توسعه،آیدمیپدید  یضرورمانند امری  ، بههای عینی الزمزمینه

ا منظور اینج. حادث نخواهد شدسیاسی  یتوسعهکه بدون آنها،  ودهبرآیند تحوالت عینی ب
 رمبتنی ب تحقق نظام سیاسیِ  در جهتو خواست الزم ی قوی تکوین اراده ،ذهنی از اِلِمان

برند نام می« ایدئولوژی سیاسی»ت است که صاحبنظران از آن به عنوان رقابت و مشارک
نسبت بین ی ایدئولوژی سیاسی به خصوص در بحث از مسئله. (596: 1382)بشیریه، 
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ی سیاسی که موضوع این مقاله است، از اهمیت بسزائی برخوردار گرایی و توسعهنخبه
مردم و یا ی عامههای ها و ایدئولوژینگرشباشد؛ آن هم بدین معنا که بالشک، می

های وه. اگر اکثر گرآنها مستقیماً تاثیر داردسیاسی های بر روی نوع نظام ،گروههای حاکمه
 کشوری مخالف رقابت سیاسی باشند، استقرار نظام سیاسیِ در های حاکمه گروهیا  مردم و
 به مراتب ،های حاکمهنگرش گروه. با این حال باز هم ناممکن خواهد بود تقریباًامری  رقابتی
 .(597-596: 1382تر است )بشیریه،کنندهتعیین

های ی کارکرد رژیمی سیاسی با سطح زندگی اجتماعی و نحوهی توسعهدر مورد رابطه
خورد و ارتباط ی نخبگان حکومتی و بعضاً غیرحکومتی پیوند میسیاسی که مستقیماً به مسئله

توسعه به در این باره اعتقاد دارد که  1اند. بدیعکند، متفکران زیادی اظهار نظر کردهپیدا می
 یبهینهد برای عملکرالزم را و شرایط  کردهها کمک خشونتبروز کاهش برخوردها و 

که رابرت دال تئوریزه کرده و از آن به عنوان آرمان دموکراسی  2لیارشیوپچندساالری یا 
متفکران دیگری هم وجود  (.1397؛ دال، 33ـ30: 1387)بدیع،نام برده است، فراهم سازد 

ز طرای از مجموعه ،ی اجتماعی و سیاسیتحلیل خود از کارکردها و ساختارها در دارند که
 دشونمشاهده می های مردمبین تودهدر  که به صورت معمول و اعتقادات را هاارزشفکرها، 

که اگر  کنندی مییادآورای از این متفکران اند. به خصوص عدهدادهرا مورد توجه قرار
بدین د تا نباش توامنگی و رفرم فرهبا اصالحات بوروکراتیک و اداری ایجاد یک دستگاه 

 ،ی دست به فعالیت بزنندهای جهانشمول و قانونارزش اساسبر  اجراییکارگزاران وسیله 
 .(57،60: 1387)بدیع، الزم نخواهد بودی و کارکرد بهینهکارایی طبیعتاً واجد 

های نظریه، به نقد 4نهادگراییی خود در باب نظریهکسی است که با  3ساموئل هانتینگتون
، توسعه نباید با نوسازی اقتصادی»، بنابه اعتقاد وی پردازد.میگرایی کالسیک توسعه

 ،سیاسی نیستی اجتماعی و فرهنگی اشتباه گرفته شود. نه تنها صنعتی شدن تنها منبع توسعه
رر اولویت را به ض ،اندازد. جوامع جهان سوم جهت جبران تاخیر خودآن را به تعویق می بلکه

ماعی رهای اقتصادی و اجتگیرد به ساختاالشعاع الزامات صنعتی قرار میسیاست که تحت
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شکال کم و بیش پایدار لذا این خطر وجود دارد که عدم توازن حاصل در قالب اَ .دهندمی
هانتینگتون آن رژیم سیاسی را واجد ارزش،  .(94: 1387)بدیع،« دانحطاط سیاسی تداوم یاب

گر، ارت دییا به عب باشد ینهادینگاز باال ی ادرجه صاحبداند که می اعتبار و کارآمدی
 باتثاز کافی قدرو به ، صاحبِ تعدد بوده زیربنایی آننهادها و موسسات ها و سازمان

ظر پس اگر از این من .محسوب شوندارزشمند  نگاه شهروندان، ازدر نتیجه و برخوردار باشند
واست که همان اراده و خ«ایدئولوژی سیاسی»ی بریم که شاخصهبه قضیه نگاه کنیم پی می

کی از تواند به عنوان یای تحقق و اجرای نظام سیاسیِ رقابتی و مشارکتی است، میالزم بر
ی سیاسی در نظر گرفته شود که البته مصادیق آن از یک نظام به عوامل اصلی و مهم توسعه

نظام دیگر متفاوت خواهد بود. برای مثال، در نظام سیاسی ایران پس از انقالب، انسان آرمانی 
ی مذهبی اطاعت از فرامین آسمانی برخوردار ، انسانی است که از خصیصهو شهروند مطلوب

داند. گیرد و حاکمیت واقعی را هم از آن اهلل میبوده و آن را به مثابه تکلیف خود در نظر می
اما در کنار این آرمان تئوریک و دینی، نگرشی هم وجود دارد که مکمل آن است و بر 

ن فکری آنها قائل به استقرار نهادهای انتخابی و مشارکتی بوده مبنای آن، روحانیت و طرفدارا
و حق حاکمیت مردم را که از طریق انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و انتخابات 

شوند را به رسمیت شوراهای شهر و روستا و جملگی تحت قوانین اسالمی عملی می
سنت، مذهب و امور و شناسد. بدین ترتیب در این نگرش، وفاداری همزمان به می

ها و های جدید، با همدیگر و به دست تودهسازوکارهای زندگی مدرن در توزیع نقش
ی در ی سیاسرسد در هر گونه بحث از توسعهشوند. پس به نظر مینخبگان نقش عملی می

د ی مهم را نبایایران اسالمی و سیر تاریخی آن از دولت موقت تا دولت دوازدهم، این نکته
 موش کرد.فرا

 .مروری بر چیستی گفتمان 3

ی هاند( از کلمی گفتمان )که آن را به فارسی، گفتار یا سخن هم ترجمه کردهکلمه
discours  در زبان فرانسه وdiscourse ی التین در زبان انگلیسی گرفته شده است و ریشه

با  دبیات است کهگفتمان به معنای نوعی خاص از اباشد. آن به معنی مکالمه و محاوره می
ی کند تا نظام خاصکاربرد یک گروه از کلمات، اصطالحات و مفاهیم خویشاوند، سعی می

 (.1380از تفکر را به مخاطبان القا کند )مکدانل، 
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ی اعتقاد دارند که در همه 2و شانتال موف 1ای از متفکران، از جمله ارنستو الکالئوعده
های ها و کنششود پدیدها مشاهده کرد که باعث میتوان گفتمان رها میها و کنشپدیده

ها، برقراری ارتباط معنادار بین عناصر، اِلِمانها و ی گفتمانمزبور، معنادار شوند. خصیصه
ها های مختلف یک جامعه است. در واقع معانی از دل گفتمانهای مرتبط با بخشفعالیت

که از  3یابند. میشل فوکوها مصداق میها و متون نیز درون گفتمانکنند و کنشظهور می
ی گفتمان است، اظهار داشته که هر گفتمانی، بنا به ماهیت خود، پردازان عمدهجمله نظریه

د. کنها جلوگیری میها شده و در عوض، از بیان سایر گزارهباعث ابراز یک سری گزاره
د، بلکه ها بر قدرت داللت داربنابراین کامالً طبیعی است که از این منظر، هر گفتمانی نه تن

الواقع، در باب (. فی15: 1378؛ تاجیک، 1399شود )فوکو، از طریق آن، قدرت جابجا می
ه کسانی، کنند چها هستند که مشخص میها باید اشاره داشت که این گفتمانقدرت گفتمان

ئون ون وان با تتچه وقتی و با برخورداری از چه اقتداری صحبت کنند. از این نقطه نظر، می
برخوردار  ایرشتههمراه شد که اعتقاد دارد با توجه به این که گفتمان از خصلت میان 4دایک

توان بین خصایص وسیع و متنوع امور اجتماعی، است، پس از طریق تحلیل آن می
یگر ی ساختاری از طرف دبوروکراتیک، فرهنگی و سیاسی از یک طرف و بررسی و مطالعه

  (.  Van Dijk, 1991: 108رار ساخت )ارتباط برق

 گرایی از پیروزی انقالب اسالمی تا دولت پنجمی سیاسی و نخبهتوسعه

ی انقالب اسالمی ایران به معنای واقعی کلمه، تغییر و محو گفتمان حاکم پیشین در حوزه 
 اهی پهلوی و رژیم سلطنتی محمدرضا شسیاسی بود که به دنبال سرنگونی حکومت مطلقه

 های جدید انقالبی و اسالمی و تاکید بر آنها یا تشکیل همان گفتماننپدید آمد و با تبلیغ آرما
 (. 20: 1382انقالب اسالمی ایران، به یگانه گفتمان حاکم بر سرتاسر ایران بدل شد )فرقانی، 

ه کبا این حال، باید به این نکته توجه داشت که خود گفتمان حاکم بر ایرانِ پساانقالبی 
اسی های سیگیریها و موضعگیریتا به امروز وجود داشته است و به تمام جهت 1358از سال 

و  توان به یک گفتمان رسمی یکدستمرتبط با ایران و ایرانی بودن شکل داده است را نمی

                                                      

1 Ernesto Laclau 

2 Chantal Mouffe  

3 Michel Foucault  

4 Teun Van Dijk 
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ی مهم در تاریخ ایران بعد از انقالب و خاصه در جریان الیتغیر تقلیل داد؛ زیرا در هر دوره
از یک دولت به دولت دیگر، گفتمان رسمی نیز دستخوش تغییر و تحول گردیده و  گذار

سازد. برای مثال، باید از جوِ های جدیدی را از خود متبلور میها و شاخصهویژگی
های نخست انقالب اسالمی نام برد که طی آن و به دنبال تثبیت مشروعیت ایدئولوژیک سال

و همپا با گسترش  1358فروردین  12ن بعد از رفراندوم سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایرا
عملی و میدانی انقالب و کنشگری انقالبی در تمام نقاط کشور، مفاهیم انقالبی نیز دستخوش 

ار ها و اکثریت انقالبی آرام آرام به بشوند. در این دوره، بسیج تودهتعریف و بازتعریف می
یدئولوژی دینی که بر محیط سیاسی و اجتماعی ی مدنی کم کم تحت لوای انشسته و جامعه

وحیدی ی تگیرد و آرمان خود را در برقراری یک جامعهشود شکل میو نیز اقتصاد حاکم می
ی توحیدی، بی طبقه بوده و اعضای آن یا کند؛ این جامعهتحت حاکمیت اهلل تعریف می

گیرند که از این به ست میهمان آحاد مردم ایران، عنان امور و سرنوشت را در کشوری به د
ی سیاست خارجی و جو بوده و در عرصهستیز و عدالتبعد باید در نظر و عمل طاغوت

 (.1378دیپلماسی نیز مستقل از دو بلوک شرق و غرب عمل نماید )برزین، 
در عوض، به علت تغییر تدریجی شرایط و اوضاع واقعی کشور، گفتمان انقالبی پس از  

لی دهد که ترجمان دو رکن اصساالر دینی میا به سرعت به گفتمان مردمتثبیت جای خود ر
یکی »باشد. این گفتمان، حاصل دو منبع اصلی است: نظام، یعنی جمهوریت و اسالمیت می

ها و این که باید مردم تصمیم بگیرند و انتخاب کنند و حرکت کنند؛ دیگر این که هدف
(. در 24: 1391)هاشمی، « اسالم باید ترسیم کندهای این انتخاب و این حرکت را آرمان

راهکارهای  ها وبینیم که چگونه گفتمان انقالبی برای تثبیت و ترویج آرماننتیجه، می
ل ی سیاسی در دوران متزلزخویش، به جای تاکید بر مفهوم تقریباً بدون مصداق توسعه

ود به منظور های موجی ظرفیتانقالبی و به کارگیری نخبگان در امور مملکتی، بر بسیج همه
با توجه  گذارد وبرقراری نظم اولیه تحت لوای ایدئولوژی و رهبری دینی انگشت تاکید می

به خصلت مردمی بودن خود، شکاف طبیعی بین توده و نخبه را به حداقل رسانده و همگان 
 کند.را در بهبودی امور کشوری به مشارکت دعوت می

( بگذریم، به 1358ـ1360( و دولت اول )1357ـ1358موقت ) بنابراین، اگر از دولت 
های موجود در کشور از زمان برقراری توان گفت که اهم نیرو، توان و ظرفیتجرات می

( تا دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و تشکیل دولت پنجم 1360دولت دوم )
 می و به تبع آن، برقراری، صرف تثبیت و استقرار هر چه بیشتر جمهوری اسال1368در 
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آرامش و امنیت در ایران و حفظ تمامیت ارضی آن شده است. طی این دوران هشت ساله، 
خلی ها، دشمن داها، بازتاب وحدت فزاینده در مقابل بحرانگفتمان رسمی و حاکم بر دولت

زده و انتقالی که با ترور، خصومت، و به خصوص دشمن خارجی است و فضای آشوب
ی ارتش بعثی به مرزهای کشور در هم آمیخته افکنی، تحریک، خرابکاری و حملههتفرق

 گرایی دارد.ی سیاسی و نخبهاست، تلقی و درک متفاوتی نسبت به مفاهیم نوپای توسعه
 گرایی در گفتمان دولت پنجم و ششمسیاسی و نخبه توسعه

باعث به وجود آمدن رغم حقانیت ایران در جنگ تحمیلی، این جنگ هشت ساله علی 
 هایمشکالت و معضالت اساسی برای کشور شد مواردی نظیر: کسری بودجه، بدهی

الن های کگذاریخارجی، کمبود سرمایه در بخش تولید و خدمات، غیبت یا کمیِ سرمایه
در زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشور، کاهش درآمد ارزی، خسارات جانی و مالی 

دشمن، افزایش جمعیت، سقوط بهای نفت. در واقع، اغراق نیست  فراوان ناشی از حمالت
نگ، ی پس از جاگر اظهار شود که با در نظر گرفتن حجم مشکالت موجود و واقعیات جامعه

 ی ایران و موجودیت جمهوری اسالمی در معرض تهدید قرار گرفته بود. عمالً آینده
ی سیاست داخلی دو عرصه بدیهی است که پس از اتمام جنگ، ضروریات جدیدی در

و خارجی شکل گرفته و جانشین ضروریات سابق شوند. پس از رحلت امام خمینی رهبر 
انقالب و اِعمال بازنگری در قانون اساسی و همزمان با تغییر شرایط داخلی کشور، زمینه برای 

ر ناپذیی سیاسی به عنوان یک اصل اجتنابچرخش نخبگان و تزریق نظری و عملی توسعه
المللی و نای و بیمتاثر از این چرخش نخبگان، تغییر در شرایط منطقه»فراهم شد. در نتیجه، 

اهلل هاشمی رفسنجانی با تفکرات هایی همچون آیتبه قدرت رسیدن تکنوکرات
تجدیدنظرطلبانه که معتقد بودند باید تفسیرهای جدیدی از اسالم و اصول قانون اساسی ارائه 

 «ات زمانه هماهنگ باشد، فضای سیاست داخلی و خارجی ایران تغییر یافتنمود که با مقتضی
 (.137: 1395آبادی و ابراهیمی، )باقری دولت

ی دوران سازندگی، حول محورهای طلبانهتوان گفت که گفتمان توسعهبه اجمال می 
 چرخید:ی زیر میعمده

ی اقتصاد و دهنای تعامل سازناقتصادی: لیبرالیسم اقتصادی و اقتصاد سیاسی بر مب توسعه
ی ها به بخش خصوصسیاست؛ اجتناب از دخالت دولت در امور اقتصادی و واگذاری فعالیت

ی اقتصادی در دوران هاشمی رکن توسعه ترینمهمسازی که به یا همان اصل خصوصی
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بر بازار د های انسانی ایرانی به کشور؛ تاکیزائی؛ تشویق سرمایهرفسنجانی تبدیل شد؛ اشتغال
 (.1373آزاد )رایسنر، 

ا سایر زدائی بی سیاسی خارجی: نشان دادن حقانیت ایران در جنگ با عراق؛ تنشتوسعه
الملل؛ ی بینکشورها؛ برقراری روابط دیپلماتیک و تالش برای بهبود رابطه با جامعه

الیت در عگذاران خارجی به فالمللی؛ تشویق سرمایهها و موسسات بیناستقراض از بانک
داخل ایران؛ الگوسازی از ایران اسالمی به عنوان یک کشور مسلمان قوی و طالِب دوستی 

 (. 1396)دهقان و سمیعی اصفهانی، 

اانقالبی؛ گرایی پسگرایی انقالبی به واقعسیاسی داخلی: خروج تدریجی از آرمان توسعه
ه برای ر گرفتن جایگاه ثانویایجاد تعادل بین عوامل ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک؛ در نظ

 ی سیاسی.توسعه

گذاری، افزایش درآمدهای با در نظر گرفتن رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه
پنجم و  هایی مد نظر دولتدولتی و کاهش کسری بودجه، در کل باید پذیرفت که توسعه

حاظ شده بود. تر لی اقتصادی بوده و عناصر سیاسی و فرهنگی در آن کمششم، بیشتر توسعه
زدایی از شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در واقع، هاشمی رفسنجانی که به شدت به تنش

کرد، اعتقاد راسخ داشت که تنها تحت شرایط آرام مدت فکر میپس از جنگ طوالنی
گذاران داخلی و خارجی در امور زیربنایی، تولیدی و سیاسی است که امکان جلب سرمایه

محقق خواهد شد. این عملکرد، از یک سو اراده به ایجاد تحوالت سیاسی را  صنعتی ایران
گرفت و برای آن اهمیت زیادی قائل به خصوص با استمداد از نخبگان سیاسی نادیده می

شد و از طرف دیگر، جامعه را کم کم به سمت نوعی بدگمانی و در نتیجه انسداد سیاسی نمی
 جستجو کرد. در واقع هادانشگاهتوان در بطن رد آخر را میداد. بهترین نمونه از موسوق می

در دوران گفتمان سازندگی، تالش زیادی برای جلب نظر دانشجویان به عنوان کنشگران 
شد و جو غالب، جو غیرسیاسی بود. دلیل آن هم، اولویت ی کشور انجام نمیتاثیرگذار آینده

ها و مطالبات دانشجویی بود که ن آزادیهای سیاسی و به حداقل رسانددادن به محدودیت
ی هر به اعتقاد گفتمان سازندگی، برای برقراری وضعیتی به دور از تنش و منازعه که الزمه

 (.47ـ48: 1394رسید )جمشیدی، گونه توسعه و رشد اقتصادی است امری ضروری به نظر می
قتصادی و به تیمهای ا عالوه بر این، به کارگیری نخبگان در امور کشوری، بیشتر محدود

ک های اقتصادی، اداری و دیپلماتیتکنوکرات قوی و متخصص و کارشناسان ارشد در عرصه
نها، بنا شد و آهای این مدیران و اقتصاددانان، پشت درهای بسته انجام میگیریبود. تصمیم
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زیستی ادهسباوری انقالبی و اسالمی و نیز ی خود که بعضاً از ارزشگرایانهبه خصلت نخبه
شد، در ارتباط زیاد با مردم عادی و طبقات مختلف جامعه نبودند؛ ی انقالب دور میاولیه

اندازی وسیعتر، به شکاف تدریجی بین دولت و ملت بدل گشت. واقعیت امری که در چشم
ی دیگری به جز دوران سازندگی، بحث بین تخصص وتهعد و این است که در هیچ دوره

ش، فضای فکری و اجرایی جامعه را به خود مشغول نکرد؛ یعنی امری که نیز دانش و ارز
های کارگزاران دولت های خاص گفتمان سازندگی و برداشتخود، محصول سیاست

 یافتگی بود.گرایی و توسعههاشمی رفسنجانی از مقوالت نخبه
ه یکی کبعالوه، باید افزود که در گفتمان دولت سازندگی، جای خاصی برای نقدپذیری 

های دموکراتیک است وجود نداشت. یافتگی سیاسی در نظاماز تجلیات آشکار توسعه
های نخبگان منحصراً اقتصادی و کارشناسان تکنوکراتیک متعلق به این گفتمان که سمت

کلیدی را در امور اجرایی کشور بر عهده داشتند، درک عمیقی نسبت به انتقادات و نظرات 
شفافیت و صراحت لهجه که از لوازم یک سیاست دموکراتیک است مخالف نداشتند و از 

محوری در معنای عدم استفاده از امتیازات کردند. همچنین باید اضافه کرد که مردمپرهیز می
های خاص و ویژه برای خانواده و نزدیکان خود، نزد سیاستمداران گفتمان و اولویت

های مورد بحث بود و طبیعتاً در سالسازندگی و حتی خود شخص هاشمی رفسنجانی نیز 
کاست. عبدی در این زمینه، قائل آخر ریاست جمهوری وی، از محبوبیت وی نزد مردم می

ی هاشمی رفسنجانی و نزدیکان وی از سیاست و امور مملکتی است به تلقی پدرساالرانه
 (.  1378)عبدی، 

، گیری جنبش دوم خردادشکلای از مفسران، گفتمان سازندگی در در واقع، به زعم عده
گرایانه و آفرینی غیرمستقیم داشته است؛ زیرا این گفتمان با اتخاذ یک رویکرد نخبهنقش

ی خود را با مردم و مطالبات مردمی نادیده گرفت و نسبت به نسل جوان، مقتدرانه، فاصله
اعتنائی مک دانشجویان و طبقات روشنفکر و تحصیلکرده یا همان نخبگان فرهنگی و سیاسی،

دیران ی می بستهاز خود نشان داد. به عبارت دیگر، مشارکت و رقابت مردمی در درون حلقه
: 1394های پنجم و ششم جایگاهی نداشت )جمشیدی، های اقتصادمحور دولتو تکنوکرات

 (.46ـ45
 ر خود ازناپذیرسد که گفتمان سازندگی، در روند جدایی اجتناببا این حال، به نظر می

ه بازسازی ی پس از جنگ تحمیلی کگفتمان انقالبی اولیه و با در نظر گرفتن مقتضیات زمانه
های مختلف به دنبال داشت، مسیر را برای مطالبات های کشور را در عرصهزیرساخت
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ماً یافتگی اقتصادی لزوهای توسطهفراهم کرد. واقع امر آن که سیاست 1گرایی سیاسیکثرت
راتی های سیاسی و فرهنگی هم تاثینجامید، بلکه بر عکس، در حوزهای نیبه نارضایتی عموم

از خود به جا گذاشت؛ از جمله آن که در کنار طبقات تکنوکرات مرفه و نوکیسه، به بروز و 
( با این حال، باید فورًا 53: 1394ی متوسط مدرن نیز دامن زد )جمشیدی، استحکام طبقه

ی نخبگان های بهینهی سیاسی و استفاده از ظرفیتسعهاضافه کرد که درست به مانند تو
ی امور کشور، توسعه و اصالحات فرهنگی هم جای خاصی در دل گفتمان سیاسی در اداره

 بعدی بود باز نکرد.    سازندگی که اقتصادمحور و در نتیجه تک
 گرایی در گفتمان دولت هفتم و هشتمسیاسی و نخبه جایگاه توسعه

ها و معضالت ناشی از گذار از گفتمان جنگ به رغم سختیه دیدیم، علیهمان گونه ک
نجم و های پگفتمان سازندگی از یک سو و باز شدن نسبی فضای ایدئولوژیک در دولت

ی اقتصادی بود بدون این که ششم از سوی دیگر، توسعه در دوران مذکور عمدتًا توسعه
کشور، لزوماً برای مطالبات اجتماعی و  های کالنریزان سیاستسیاستمداران و برنامه

کننده داشته باشند. یکی از عوامل هایی قانعی ایرانی، پاسخهای رو به رشد جامعهخواسته
ی ناموزون نام گذاشت )چرا که تعادل بین توان آن را توسعهی چنین روندی که میعمده
طح زیع قدرت سیاسی در سی اقتصادی و سیاسی در آن برقرار نشده بود( به عدم توتوسعه

ی امور های مدون و کارشناسانه در زمینهگردد که خود، حاصل نبودِ برنامهجامعه بر می
در دوران  گراییسیاسی و به خصوص ضعف در کنشگری سیاسی بود. عالوه بر این، نخبه

 دگرایی محدود شد و از مرزهای توسعه و رشگرایی تکنوکراتیک و گروهسازندگی به نخبه
ای تاثیرگذار و هاقتصادی فراتر نرفت. در واقع، گشایش اقتصادی بدون در نظر گرفتن مولفه

: 1382، ی کشور )فرقانیی سیاسی در صحنهضروریِ سیاسی یا همان غیبت گفتمان توسعه
ای دامن زد. این عوامل، همراه با پیامدهای های عدیدهها، تضادها و نارضایتی(، به نابرابری34

طلبیِ اقتصادی دوران سازندگی مانند بروز تضادهای طبقاتی، گفتمان توسعهمنفی 
 گیری گفتمان جدیدیساز شکلسازی ناقص، زمینهخواری، فساد اداری و خصوصیرانت

و به هنگام هفتمین انتخابات ریاست جمهوری عمالً پا به  1376شدند که در دوم خرداد 
 صحنه گذاشت.

                                                      

1 Pluralism  
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بان داخلی، طلکار و اصولگرا و پیروزی اصالحداهای محافظهبنابراین، با شکست کاندی 
گفتمان پنجمین رئیس جمهور جمهوری اسالمی ایران سید محمد خاتمی، موسوم به گفتمان 
اصالحات، تحت چنین شرایطی ظاهر و جانشین گفتمان سازندگی شد. برخالف گفتمان 

یم ده شده و جای خود را به ترمی سیاسی عماًل به فراموشی سپرسازندگی که در آن، توسعه
و نوسازی و رشد اقتصادی داده بود، گفتمان خاتمی بر ضرورت مشارکت سیاسی در فضایی 

تًا سازی برای ایجاد یک محیط اجتماعی و سیاسی نسبرقابتی تاکید کرد و کوشید با زمینه
فضایی،  ینسازی فضای فرهنگی و فکری پرهیز کند. در چنبازتر و آزادتر، از ایدئولوژی

های آزادی دم زد و تالش کرد تا با ترویج گفتمان رسمی به تدریج از غلبه بر محدودیت
ده اندیشی ایدئولوژیک، یک فضای باز سیاسی فراهم آورتکثرگرایی سیاسی و پرهیز از جزم
خواهی به عنوان دو رکن اصلی گفتمان اصالحات و و با تمرین مدارا و دموکراسی

 ی مدنی دست پیدا کند. تقویت هر چه بیشتر جامعهطلبی، به اصالح
 طلب، ضمن تاکید بر تکثیر منابع قدرتپردازان اصالحدر همین راستا، خاتمی و نظریه

در کنار حاکمیت قانون از یک طرف و تاکید بر فرهنگ دیالوگ و گفتگو از طرف دیگر، 
ز طریق ی کشور اماندهولهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مغفخواستار آن شدند تا ظرفیت

ه و های آنان، از نو تعریف شدها و توانائیبه خدمت گرفتن نخبگان و محققان و پتانسیل
ی ینهزم»ی ایرانی، ی ظهور برسند. بنابراین در دل جامعهاالمکان به منصهدرعمل نیز حتی

ر، ی رشدمحوظهور نیروی سیاسی جدیدی به وجود آمد که بتواند به موازات تداوم برنامه
ی ی سیاسی را به وجود آورد. گذار از فضای رشدمحور به توسعهگیری توسعهی شکلزمینه

اند و از گیری از نخبگان و کارگزارانی بود که دارای رویکرد فرهنگیسیاسی، نیازمند بهره
)متقی « دگیرنسازی برای افزایش مشارکت سیاسی شهروندان بهره میسازوکارهای ظرفیت

 (. 490: 1396یری، و پ
ی ی متقابل بین نخبگان فرهنگی و امور سیاسی در یک جامعهی اعتقاد به رابطهریشه

مشاهده کرد « یاران خاتمی»ی موسوم به توان در حلقهمدنی مطلوب از نظر اصالحات را می
 نی کیان و با محوریت روشنفکران دینی همچو، با فعالیت گسترده در نشریه1374که از سال 

الواعظین، محمد مجتهد شبستری، محسن کدیور، سعید عبدالکریم سروش، ماشااهلل شمس
حجاریان، اکبر گنجی و نیز جمعی از روشنفکران غیردینی، به ترویج مقوالت بنیادین مثل 
نسبت بین دین و دموکراسی، مرزهای آزادی بیان، جایگاه مطبوعات در نظام دموکراتیک، 
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 ی روشنفکری سکوالر و دینیی سیاسی در ایران و رابطهع توسعهماندگی و موانعلل عقب
 (. 22: 1387پرداختند )جالئی پور، 

بت خواهانه نسکوشید تا نگاهی تحولخود خاتمی هم به عنوان رئیس جمهور کشور، می
ی سیاسی مورد به فرهنگ سیاسی داشته باشد تا از این طریق بتواند شرایط الزم را برای توسعه

خود فراهم سازد. از همین رو، اصطالحات و مفاهیم کلیدی مانند تحمل سیاسی، مدارا، نظر 
ی چندصدایی، قانونمندی، وضعیت زنان و آزادی بارها در عقالنیت انتقادی، جامعه

های وی تکرار شدند و به جزئی الینفک از گفتمان سیاسی اصالحات بدل گشتند. سخنرانی
های ظاهری دال بر تغییرات عملی جدی گفتمانی، نشانه همزمان با این تحول تئوریک و

های رو به رشد احزاب، شروع شد: برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا، فعالیت
های سیاسی، کوشش برای نهادینه ساختن نظام سیاسی پویا، افزایش شفافیت در رقابت

ا در ی زنان که تعداد آنهمشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی و رشد تشکالت غیردولت
ها )متقی و رسید، افزایش کمی و کیفی نشریات و روزنامهعدد می 139به  1379سال 
ی سیاست خارجی نیز (. در همان حال، در عرصه154: 1393؛ اردکانی، 500: 1396پیری،

را برای خود برگزیده بود، به دنبال روند « گفتگوی تمدنها»دولت خاتمی که شعار 
 المللی، به اعتمادسازی دیپلماتیکی بینزی روابط سیاسی با دنیای خارج و جامعهساعادی

توان در سفرهای خارجی خاتمی به آمریکا، روی آورد که یکی از نمودهای آن را می
 بریتانیا، ایتالیا و فرانسه و دیدار با رهبران سیاسی پیدا کرد. 

رسید؛ خردادی، شکننده به نظر میهای موسوم به دوم الوصف، ائتالف سیاسی گروهمع
ی از دار و عمیق باشد، از هیجانات سیاسی ناشچون بیشتر از آن که نحت تاثیر تفکرات ریشه

پیروزی در انتخابات تاثیر پذیرفته بود. در عین حال نباید فراموش کرد که در کنار تفاوت 
ی طبقاتی هاها و خاستگاههداد، ریشگرایی سیاسی خبر میدر نقطه نظرات که ظاهراً از کثرت

و تعلقات اجتماعی و فرهنگی نخبگان سیاسی این دوره، عدم تجانس بین آنها را بروز داده 
الواقع، کرد. فیتر میو متعاقباً کار را برای استقرار یک ائتالف با مواضع روشن سخت

 گفتمانی، دو علت اصلی داشت:گفتمانی و برونی اختالفات درونعمده
فات ناشی از تشتت تئوریک و تناقضات گفتمانی: مبانی فکری و نظری بسیار اختال

انگیز اندیشیدند. تفاسیر، مختلف و بحثطلبان به آن میتر از چیزی بودند که اصالحوسیع
نسجام کرد و ابود و گاهی اوقات، تعلقات عاطفی و غیرعقالنی بر فضای فکری غلبه می

 (.1383ت )بشیریه، انداخدرونی الزم را به خطر می
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اختالفات ناشی از مسائل اجرایی: با علم به این که سیاستمداری، صرفاً به مباحث تئوریک 
راه حلهای  یشود و سیاستمداران و کارگزاران باید به ارائهو فرهنگی و گفتمانی محدود نمی

ده و ری مهم در بین طیف گستعملی و روشهای اجرایی کارآمد مبادرت ورزند، این نکته
های دوم خردادی مغفول گذاشته شد. در همین زمینه، باید اشاره داشت بعضاً ناسازگار گروه
تحول گفتمانی محور اصلی کنش نخبگان سیاسی ایران در سالهای »که از منظری کلی، 

(. بنابراین طبیعی است که 499: 1396)متقی و پیری، « ریاست جمهوری خاتمی بوده است
 های کشوری نداشته باشد. ل، اولویتی در سیاستتحول مبتنی بر عم

گرایی به هر صورت، اختالفات میان نخبگان در گفتمان خاتمی به دوگانگی و دوگانه
سیاسی میان آنها دامن زد و در نهایت دو تیپ یا نوع نخبه و کنشگر سیاسی دولتی و غیردولتی 

ن کنند. اییاد می« جناح سیاسی» به وجود آورد که در ادبیات سیاسی ایران از آنها با نام
گرایی صرفاً به گفتمان داخلی اصالحات محدود نماند و با ظهور اختالفات عدیده دوگانه

ندی در بحزبی، به دو نوع جناحدر انتخابات مجلس ششم و هفتم و نیز سایر منازعات برون
واقع، بحث  . درگرایانطلبان و جناح اصولفضای سیاسی کل کشور تبدیل شد: جناح اصالح

سیاسی و  نگری در تصوراتبرانگیز، گوناگونی تفاسیر و سطحیبر سر تقدم مفاهیم چالش
های متفاوت و مغفول نهادن بندیها، اولویتی اجرای سیاستاجتماعی، اختالف در نحوه

طلبان ی مردم که انگار جایی در میان مباحث نظری و گفتمانی اصالحهای عامهارزش
عدم اتحاد  گرایان، در نهایت بهطلبان و اصولو نیز بروز شکاف پرنشدنی بین اصالحنداشتند 

بین نخبگان سیاسی و کشوری منجر شد و زمینه را برای ظهور یک گفتمان سیاسی دیگر 
 آماده کرد.
 گیرینتیجه

ه کشور ی سیاسی از کشوری بی کلیدی که هم مصادیق توسعهبا در نظر داشتن این نکته
ی کنند و هم این که گرایش نظری و عملی به مقولهو از دولتی به دولت دیگر فرق میدیگر 

تگی سیاسی، یافهای تاثیرگذار بر روند توسعه و توسعهگرایی به عنوان یکی از مولفهنخبه
های مصادیق متفاوتی دارند، فلذا میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نخبگان سیاسی در گفتمان

تا به امروز و به ویژه  1357های جمهوری اسالمی ایران از اواخر سال ه دولترسمی متعلق ب
در دو گفتمان اساسی در حیات سیاسی ایران پس از انقالب، یعنی گفتمان سازندگی و 

 توانند از این قاعده مستثنی باشند.طلب، نیز نمیگفتمان اصالح
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ت دولت پنجم و ششم به ریاس همانگونه که نشان دادیم، در گفتمان سازندگی که در دو
جمهوری هاشمی رفسنجانی تبلور پیدا کرد، نظر به مقتضیات جدید و حاکم شدن شرایط 

ی ناشی از اتمام جنگ هشت ساله و دوری تدریجی از گفتمان انقالبی و نیاز به سابقهبی
ی ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران، گفتمان نوین برای بازنگری و تثبیت فزاینده

قویت طلبانه، به تسیاستمداران کوشیدند تا با بازتعریف و پیاده کردن عناصر توسعه
ها و عملی ساختن پتانسیل موجود در کشور دست بزنند. اما مسیری که این گفتمان زیرساخت

ا ی اقتصادی لیبرالیستی محقق شد که در آن، بپیمود از طریق اولویت بخشیدن به توسعه
راتژیک، نخبگان تکنوکرات که اغلب اقتصاددان و مدیران ارشد بودند گزینش آگاهانه و است

ها بر های اجرایی خود را نه تنها و مناصب کلیدی دست یافته و سیاستتوانستند به پست
الوصف، های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غالب گردانند. معی اقتصادی، بلکه بر حوزهحوزه

هایی که برای احیای اقتصاد ایران در دوران پس اهدتها و مجرغم تالشگفتمان مزبور علی
المللی ی بینی کشور و نظام نوپای انقالبی با جهان بیرون و جامعهاز جنگ و ترمیم رابطه

های فرهنگی و اجتماعی غفلت ورزید ی سیاسی و مصادیق آن در حوزهانجام داد، از توسعه
ی تکنوکرات ی صرف از طبقهایی را به استفادهگرو با اتخاذ سیاستی عامدانه و گزینشی، نخبه

 و متخصصین امور اقتصادی تقلیل داد.
ه یکی از گرایی به مثابی سیاسی و نخبهبعدی به مقوالت حساس توسعهچنین نگاه تک

های مردم دامن ها در جامعه و در بین تودههای آن، هم به بروز یک سری نارضایتیشاخصه
ر های جدیدی ظهوگفتمانکه متعاقب نوسانات گفتمانی، خرده زد و هم منجر به این شد

ی سیاست و ای را خواستار شوند. این امر به خصوص در دو حوزهکنند و مطالبات تازه
و پیروزی سید محمد  1376فرهنگ اتفاق افتاد و به شکل جنبش اصالحات در دوم خرداد 

، با 1384ان داد. از این به بعد تا سال خاتمی به عنوان پنجمین رئیس جمهور ایران خود را نش
سیاسی با  یهای هفتم و هشتم مواجه هستیم که توسعهظهور و تثبیت گفتمان رسمی دولت

ی مدنی را اولویت خود قرار داده و به سمت محوریت آزادی، مدارا، قانونمندی و جامعه
توان در بین ی آن را میهانمونه ترینمهمگرایی سیاسی و فرهنگی گرایش پیدا کرد که نخبه

 نویسندگان، روشنفکران، سران احزاب و دانشگاهیان جستجو کرد.
ی سیاسی و با این حال، گفتمان مزبور نیز نتوانست به اجماع الزم در باب اولویات توسعه

صرف به  یگرایی دست پیدا کند. عالوه بر این، تشتت آرای موجود، تکیهمصادیق نخبه
ها، دوگانگی اعتنائی به نیازهای تودهی اقتصادی، بیادی، غفلت از توسعهمسائل مربوط به آز
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ا برانگیز باعث شد تهای عملی برای خروج از تفاسیر اختالفی راه حلارزشی و عدم ارائه
امعه به الذکر محقق نشده و در نتیجه نیاز جیافتگی به معنای واقعی آن در گفتمان فوقتوسعه

های جدید حول و حوش آن آماده گفتمانبرای بروز گفتمان و خرده تحول تازه، زمینه را
و  1384مرداد  12کند؛ امری که در نهایت منجر به روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در 

 محور او شد.       دولت عدالت
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