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 :ایران اسالمی انقالب از پس وسعهت معنای تحوالت

 آن به متفاوت های معنابخشی تا توسعه طرد از    

 

 ** نوذری حمزه و * جمشیدیها غالمرضا

 9310 مرداد 02: تاریخ دریافت

 9313 مهر 02: تاریخ پذیرش

 
 چکیده

 از مقاله این در. نماید بررسي را ایران اسالمي انقالب از پس توسعه مفهوم و معنا در تحول سير كند مي تالش حاضر مقاله

 بر كشمكش جریان پژوهش این. است شده استفاده تحقيق روش عنوان به گفتمان تحليل از و موفه و الكال گفتمان نظریه

 توسعه گفتمان هر كه دهد مي نشان انقالب از پس توسعه يها گفتمان تحليل. استنموده  تحليل را توسعه معناي تثبيت سر

انقالب  از پس يها گفتماننگرش به توسعه در  .است شده تشكيل مركزي دال یك حول شناور  دال ي چندبند مفصل از

 اسالمي، انقالب از پس توسعه مفهوم و معنا انكارنشدني خصلت بنابراین. دارد آميزتخاصم كامالً و خصلتي است متنوع

 از پس توسعه يها گفتمان ميان منازعه. است بوده توسعه ۀكنندتعيين عنصر منازعه كهطوري به ست،ها آن بودن آميزتخاصم

 از خاص برداشت یك زایش به كه كرد ترسيم توسعه براي دقيقي و ناب اصول تواننمي كه دهدمي نشان اسالمي انقالب

 كه یيها آن و مایي است؛ گرفته شكل یيها آن و مایي هویت اسالمي، انقالب از پس توسعه قلمرو در. شود منجر توسعه

 دارند گذاريكنار و طرد خصلت كامالً
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 .ي توسعه پس از انقالب اسالمي ایران استها تمانگفشناسي با عنوان این مقاله برگرفته از رساله دكتري جامعه
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 و بیان مسئله مقدمه
بحث از توسعه در ميان مباحث متعددي كه در چند دهه اخير در حوزه علوم اجتماعي مطرح 

عالوه بر (. 99: 9331ازكيا و غفاري، )برخوردار است اي شده، از گستردگي و اهميت قابل مالحظه

 از ابعاد مبهم آن برخي چنان هم اما است، شده بررسي گوناگوني هايجنبه از ایران در این توسعه

 تحليل و گفتمان :بنگرد متفاوت ايزاویه از را توسعه تا است آن بر تحقيق این. است برانگيز تأمل

 از چگونه و وجود دارد ايرابطه چه گفتمان و توسعه ميان :است حمطر سؤاالتي در آغاز. گفتمان

 و توسعه توانمي آیا عبارتي به. كرد دنبال ایران را در توسعه تحوالت توانمي گفتمان تحليل طریق

 گرفت؟ نظر در هم با را گفتمان

اعث شده گرفته ب صورت توسعه مفهوم و معنا در كه تحوالتي و پساساختارگرایان نظري تالش

 و ثابت اصول از -0. نشود تصور خطيتك و تجميعي انباشتي، روندي معنايبه  توسعه -9: است كه

 به توانمي امروزه عبارتيشود، به ساختارشكني به اجماع رسيد، آن سر بر بتوان كه توسعه، مشخص

 .اندیشيد توسعه گفتمان و ميان رابطه

 طور به، اما (039: 9331طالب و عنبري، )دم است چند هدف توسعه بهبود شرایط زندگي مرهر

نخست، . بوده است توسعه از نفوذ فراواني برخوردار قلمرو در دیدگاه كلي پس از انقالب اسالمي دو

ایران پس  ،كند توسعه پس از انقالب روندي انباشتي و تجميعي داشته استدیدگاهي كه استدالل مي

دستيابي و رویدادهاي این چند دهه مانع  و حوادث، اتفاقاته مسير توسعه قرار داشتاز انقالب در 

بنابراین پيشرفت بزرگي پس از انقالب رخ داده است و ما باید قدردان این . ایران به توسعه نبوده است

 .ها باشيمپيشرفت

 و است بوده روندهپيش و پویا حركت یك انقالب، از بعد هايدولت حركت مسير گفت توانمي

 حاكميت در یكپارچگي فقدان و تحميلي جنگ جمله از موانعيممكن است  اگرچه انقالب، از پس لذا

 و منطقه در برتر هژموني به شدن تبدیلانقالبي در مسير  نظام و هادولت همچنانباشد،  شده ایجاد

 (.002: 9332 زاده،حسين)هستند  جهان

 فناوري، نانو همچون هایيزمينه ایران در هایي از پيشرفتنمونهبه این دیدگاه براي استدالل خود 

 چنين براساس توسعه. كننداستناد مي دست این از موضوعاتي و مهندسي و فني دستاوردهاي اي،هسته
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 رواج مدیران و مسئوالن ميان در دیدگاه این. شودمي تعریف ابزاري عقالنيت با مترادف دیدگاهي

 .خوردمي چشم به هارسانه در آن انعكاس و دارد بيشتري

توان با اجماع بر سر این اصول پندارد كه ميتوسعه را داراي اصول عام و عقالني ميدیدگاه دوم، 

بنابراین امكان اجماع عقالني عام و جهانشمول در قلمرو توسعه وجود دارد و . به توسعه دست یافت

هاي اصلي این دیدگاه ع، دالعقالنيت باوري و اجما. توان در توسعه به توافق عقالني دست یافتمي

فوق بر راه و روشي است كه كشورهاي توسعه یافته در طول چندین سال  لتاكيد استدال. هستند

 .از این منظر توسعه مسيرهاي علمي و عقالني روشني دارد. اندگذشته پيموده

 كه نحويبه .دارند ایران اسالمي انقالب از پس توسعه تحوالت به يها آنخوشبين نگاه دو دیدگاه

 این است مقاله ایناستدالل . گيرندنمي نظر در را توسعه هاياستراتژي و معنا سر بر تضاد و تخاصم

 واقعيت كه چرا خطاست، باال، رهيافت دو مبناي بر اسالمي، انقالب از پس توسعه تحوالت تبيين كه

 . گيرندنمي نظر در را توسعه مفهوم آميزمنازعه

 بعد. است بوده ایران اسالمي انقالب از پس توسعه يها گفتمان نزاعِ محل و اصلي مسألۀ توسعه

 به مقاله این در. است داشته وجود متضادي يها آن و ما هميشه ،توسعه قلمرو در ،اسالمي انقالب از

 طشر زیرا كرد، لحاظ توسعه تبيين و تحليل در باید را توسعه آميزمنازعه بُعد كه میپردازمي سألهم این

 خصوص در ایران اسالمي انقالب از بعد دهه چند در آنچه .است توسعه تحوالت فهم براي ضروري

 از هریك. است توسعه مفهوم و معنا باب در مختلف يها گفتمان رقابت كند،مي توجه جلب توسعه

 دیگر ياگونه به را آن هايواقعيت و توسعه است تا داشته سعي دیگري با نزاع در ها گفتمان این

 خصوص این در كه سؤاالتي اساس این بر. ندك ارائه اجتماعي عمل براي متفاوتي مشي خط و تعریف

 :از عبارتند شوندمي مطرح

 جنگ از پس دوران)شصت  دهۀ اواخر از مشخص طور به و ایران اسالمي انقالب از پس

 تشكيل را معنایي نظام چه نایرا در توسعه يها گفتمانهر كدام از  تاكنون،( سالههشت تحميلي

 نزاع و اندكرده طرد را معنایي چه و برجسته را توسعه از معنایي چه مذكور يها گفتمان ؟اند داده

 است؟ بوده چگونه ها آن ميان معنایي
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 چارچوب نظری
 گفتار و اعمال. باشد گفتماني باید شدن معنادار براي اي پدیده و عمل هر موفه و الكال نظر از

: 9110الكال،) «گيرند قرار خاصي گفتماني چارچوب در كه شوند مي فهم قابل و معنادار زماني ها هپدید

 گفتماني از هاواژه معناي. معناست انتساب مسئلۀ گفتمان، تحليل در محوري و مهم مباحث از یكي (.9

 باشد، داشته ودوج نيز مشترک اصطالح به زبان كه جایي از حتي و دارند فرق هم با دیگر گفتمان به

 زبان این» كه است معتقد خصوص این در بحث با پشو. آورندمي بر سر متضاد و متعارض يها گفتمان

 حوزۀ از معنابخشي واقعدر. كندمي تعيين را ها گفتمان در موجود عبارات و هاواژه معناي كه نيست

 متفاوت مخالف، يها گفتمان در هاهپدید و رخدادها اشياء معناي(. 932: 9130 پشو،) «باشدمي گفتمان

 به» معنا كلي طوربه. باشد ناپذیرآشتي و خصمانه كامالً گفتمان دو در پدیده یك معناي بساچه و است

 دانل،مك) «دارد وجود ناپذیرآشتي تضادهاي بر مبتني مناسبتي جریاني در و آميزتعارض ايگونه

هایي كه وجود دارند هميشه در فرایندهاي گفتماني خلق ها و هویتگروه»بر این اساس  (.992: 9332

 (.33: 0220فيليپس و یورگنسن، )« شوندمي

 موقت طوربه هانشانه معناي كه فرایندي دادن نشان براي است تالشي موفه و الكال گفتمان نظریۀ

 .شوندمي( ازيواس) شكنيساخت دوباره و شوندمي هژمونيك موقتاً شوند،مي تثبيت تصادفي كامالً و

 را ها آن نظریۀ فهم چه اگر كه اندبرده بهره خود نظریۀ نيتبي براي زیادي مفاهيم از موفه و الكال

 . ببرند بهره حاكم يها گفتمان شناسایي براي متعدد مفاهيم این از توانندمي محققين كند،مي دشوار

 نظریۀ زباني، نظام یك در هاانهنش بودن ايرابطه مفهوم كمك به موفه و الكال: مفهوم گفتمان

 هر ما» :نویسندمي سوسياليستي استراتژي و هژموني كتاب در دو این. اندكرده ارائه را خود گفتمان

 عملي چنين نتيجۀ در ها آن هویت كه نحوي به ،شود هامؤلفه بين ايرابطه به منجر كه را عملي

 گفتمان را بنديمفصل عمل از حاصل اختاریافتۀس كليت. ناميممي بنديمفصل شود، تغيير دستخوش

 ناميم، مي وقته باشند، شده بنديمفصل گفتمان یك قالب در كه زماني تفاوت بر مبتني مواضع. ناميممي

 موفه، و الكال) «ناميممي عنصر باشد، نشده بنديمفصل گفتماني شكل به كه تفاوتي هر مقابل، در

9132 :922.) 

 :اندكرده تعریف را خود نظریۀ مهم مفهوم چهار موفه و كالال فوق پاراگراف در
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... و نمادها مفاهيم، مانند مختلف عناصر ميان كه است كنشي بنديمفصل موفه و الكال از نظر

 هویتي و معنا ها آني كه طور به كندمي تغيير ها آن سابق هویت و معنا كه كندمي ایجاد ايرابطه چنان

 هویت و معنا گيريشكل و بنديمفصل عمل طریق از نيز گفتمان هویت رو نای از. یابندمي جدید

 مفاهيم و عناصر بنديمفصل از كه است مندينظام پيكرۀ گفتمان واقع در. گيردمي شكل عناصر جدید

 ها،نشانه از ايمجموعه كه است ايحوزه گفتمان ها آن نظر از دیگر عبارتبه. شودمي حاصل مرتبط

 هر. یابندمي جدید معنایي و آیندمي در هم به مرتبط ايشبكه صورت به آنجا در مفاهيم و عناصر

 معنایي و گيرد قرار دیگر هاينشانه یا مفاهيم با ارتباط در و شود وارد شبكه این در كه يها آننش

. شوندمي دهنامي وقته آیند،مي هم گرد مركزي دال حول كه هایيدال عبارتيبه. است وقته یابد، جدید

 .شودمي ناميده عنصر گفتماني، بنديمفصل به ورود از پيش وقته یك

 موقتي شكل به مركزي دال یك حول گفتمان، یك درون هاينشانه معناي: (گاهگره) مركزي دال

 بنديمفصل و جمع آن حول نمادها و مفاهيم سایر كه مفهومي یا نماد به مركزي دال. شودمي تثبيت

. ریزدمي فرو خيمه شود، برداشته اگر كه است خيمه عمود مثابه به مركزي دال. شودمي فتهگ شوند،مي

 حاصل آن حول گفتمان هر معنایي انسجام كه است آن مركزي دال گفتمان، مركزي هستۀ عبارتيبه

 «گيردمي شكل خاصي، مركزي دال یا گاهگره حول معنا نسبي تثبيت طریق از گفتمان یك». شودمي

 (.990: 9132 موفه، و الكال)

 و الكال) نامندمي شناور دالند باز گوناگون معاني انتساب يرو به كه عناصري را موفه و الكال

 دال به را معنایي نظام این با سازگار مدلول ،خود معنایي نظام براساس گفتمان هر. (03: 9112 موفه،

. فرستدمي( گفتمان ميدان) گونگيگفتمان حوزۀ به را دیگر هايمدلول و اندچسبمي خود نظر مد

 خود، مدنظر معاني تثبيت براي مختلف يها گفتمان ميان تخاصم و كشمكش به شناور دال بنابراین

 .دارد اشاره

 آرماني و مطلوب وضع بازنمایي خالي هايدال وظيفۀ است معتقد( 11: 9111) الكال: خالي دال 

 خواهد جامعه پویایي سبب ها آن توليد كنند،مي گوشزد را نواقص ههموار هادال این كه آنجااز . است

 دال حول جدید گفتمان كه نحوي به جدیدند هاياسطوره خلق باعث خالي هايدال عبارتي به. شد
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 هايدال بنابراین. نشيندمي مركزي دال جایگاه در خالي دال این و گيردمي شكل رقيب گفتمان خالي

 .آورندمي وجودبه قلمرو یك در رقيب يها گفتمان گيريشكل ايبر را زمينه خالي

 هر پساساختارگرایي و گرایيساخت نظریۀ در كه گفتيم: (گفتمان ميدان) گونگيگفتمان حوزۀ

 نظام با خوانيهم حسب بر را معاني این از یكي گفتمان هر باشد، داشته معنا چندین است ممكن نشانه

 حوزۀ اند،شده طرد خاص گفتمان از كه معاني سایر. كندمي طرد را معاني قيبما و تثبيت خود معنایي

 انجام گفتمان یك در معنایي یكدستي ایجاد هدف با كه شوندمي ناميده( گفتمان ميدان) گونگيگفتمان

 براساس همواره گفتمان هر فيليپس و یورگنسن اعتقاد به(. 999: 9132 موفه، و الكال) شودمي

 به. شودمي ساخته( گفتمان ميدان) گونگيگفتمان حوزۀ با رابطه یعني شده، طرد آنچه با اش رابطه

 در همواره و است شده ساخته دارد، قرار آن از خارج آنچه با رابطه در همواره گفتمان دليل همين

 .كنند تضعيفش ها آنهم كه دارد قرار خطر این معرض

 از شودمي گفتماني بنديمفصل وارد یعني شود،مي دیلتب وقته به عنصر كهزماني: بست یا انسداد

 به بست یا انسداد مفهوم. گيردمي خود به موقت، چند هر ثابت، معنایي و خارج معنایي چند حالت

 ایجاد بست یا انسداد یك گفتمان معتقدند، موفه و الكال. دارد اشاره هانشانه معناي تثبيت همان

 هرگز وقته به عنصر از انتقال اما. گفتمان یك هاينشانه معناي ددتع در موقت توقف یعني كند، مي

 معاني كثرت جهت به آن تثبيت و معني انسداد بنابراین(. 992: 9132 موفه، و الكال) نيست هميشگي

 .نيست دائمي( گفتمان ميدان) گونگيگفتمان حوزۀ در

 طریق از گفتمان. دهيم ارتباط یكدیگر به اینجا تا را موفه و الكال نظریۀ مفاهيم توانيممي اكنون

 معنا یك به معنایي چند از را عناصر ترتيب بدین و كندمي وقته به تبدیل را عناصر( بست) انسداد

 به كه دال یك براي ممكن معاني زیرا است، موقتي بلكه نيست، كامل گاههيچ انسداد اما. كندمي تبدیل

 بنابراین. كنندمي تهدید را معنا انسداد همواره اندشده تادهفرس( گفتمان ميدان) گونگيگفتمان حوزۀ

 .كشندمي چالش به را حاكم يها گفتمان دیگر، ايشيوه به معنا انسداد طریق از دیگر يها گفتمان

 از است عبارت اسالمي انقالب از پس توسعه گفت، توانمي موفه و الكال نظریۀ تأسي از با

 انقالب از پس توسعه واقعيت بنابراین(. دیگر برخي طرد و معاني برخي يكارگير به) معنایي هاي نزاع

 قدرت با و است سياسي امري توسعه معنا، این به. استتوسعه  معناي قطعيت عدم، ایران اسالمي
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 منظر از. دارد را خود خاص تعریف موفه و الكال نظریۀ در سياست و قدرت اما است، خورده پيوند

 نفي را آن آنچه هر بر تعریف این تحميل و كرن تعریف قدرت از است عبارت قدرت موفه و الكال

 (.9112 الكال،) كندمي

 و كنندمي استفاده مدلول و دال ميان رابطه پذیريانعطاف از موفه و الكال :معنا تثبيت و هژموني

 اجماع جامعه رد دال یك براي خاص معنایي سر بر اگر یعني. دهندمي پيوند هژموني مفهوم به را آن

 موقت طوربه چند هر دال، یك براي مشخص معنایي عمومي افكار دیگر عبارت به شود، حاصل

 گفتمان آن كل گفتمان، یك هايدال شدن هژمونيك با. شودمي هژمونيك دال آن كند، تثبيت و بپذیرد

 موقت تثبيت حقيقت در. شودمي حاصل معنا تثبيت كمك به هژموني واقع در. شودمي هژمونيك

 یك غایت كه شكلي به. است موفه و الكال گفتمان در هژموني كاركرد تریناصلي هاهویت و معاني

 .شودمي ممكن معنا تثبيت كمك به این و است هژموني به یابيدست گفتمان

 غيریت و ضدیت مفهوم بدون گفتمان نظریۀ فهم: غيریت و ضدیت-رانيحاشيه و سازي برجسته

 در صرفاً گفتمان یك یابيهویت. گيرندمي شكل یكدیگر با ضدیت در اساساً ها گفتمان. است ناممكن

. كنندمي سازيغيریت خود برابر در همواره ها گفتمان روایناز. است پذیرامكان دیگر گفتمان با تعارض

 از دیگري عۀمجمو با تعارض و تقابل در اغلب و ارتباط در بلكه انزوا در نه ها گفتمان ترتيب بدین

 (.91: 9330 ميلز،) گيرندمي شكل گفتارهاپاره

 و نظر مورد معناي سازيبرجسته گفتمان، درون در نشانه یك تثبيت الزمۀ موفه و الكال نظر از

 است قدرت استمرار و حفظ براي ايشيوه رانيحاشيه و سازيبرجسته. معناهاست سایر رانيحاشيه به

 طرد و حذف را غير هم و پردازندمي معنا توليد به سازوكار این طریق از ها گفتمان كه معنا این به

 هوارث،) كنندمي برخورد هم با ها گفتمان كه شوندمي یافت جایي هاسازيغيریت بنابراین .كنند مي

 تفكيك طریق از را خود هویت ما است، تفاوت برقراري نيازمند هویتي هر ایجاد(. 922: 9321

 و ما تفاوت به دیگري و من تفكيك نيز جمعي درخصوص. كنيممي حفظ و ایجاد اندیگر و خودمان

 حالت تمایز شود بدل ما هویت كنندۀ تهدید و نافي به متفاوت دیگري هرگاه. شودمي بدل ها آن

 (.332: 9112 موفه،) «گيردمي خود به آنتاگونيسمي
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 روش تحقیق
 انضمامي روش جهت همين به و اندداشته ظریهن تدوین دغدغۀ چيزي هر از پيش موفه و الكال

 اما. اندنپرداخته تجربي هايداده تحليل به تفصيل و شرح با ها آن عبارتيبه. اندنكرده ارائه تحليل براي

 موفه و الكال. كرد استفاده تجربي تحليل در دو این نظریۀ از تواننمي كه نيست معنا بدان نكته این

 مفاهيم این. كرد استفاده هاداده تحليل ابزارهاي منزلۀ به ها آن از توانمي كه انددهكر معرفي را مفاهيمي

 : از عبارتند

 .خالي دال شناور، دال اصلي، هايدال مركزي، دال- 

 استفاده هاتفاوت به بخشيدن معنا براي اصلي هايدال كنار در كه ارزيهم زنجيرۀ مفهوم- 

 .شودمي

 هژموني، تخاصم، جمله از است ها گفتمان ميان كشمكش تحليل هب مربوط كه مفاهيمي- 

 .شكني ساختار راني،حاشيه به سازي،برجسته

 را گفتمان هر مركزي دال و شناسایي را گفتمان هر اصلي هايدال ابتدا، توانمي اساسبر این

 هايدال كه انيزم. كندمي سازماندهي را گفتمان هر كه است مركزي دال این كه چرا كرد، جستجو

 استفاده با همچنين. بردپي هاهویت و معناها یافتن سازمان چگونگي به توانمي شدند، شناسایي كليدي

 ها گفتمان كه بریممي پي نكته این به ساختارشكني و رانيحاشيه به سازي،برجسته مانند مفاهيمي از

 با تقابل در غرب نمونه، براي. گيرندمي شكل دیگر يها گفتمان با تضاد در غالباً و ارتباط در همواره

. دموكراتيك و متمدن نه هستند، پوست رنگين عمدتاً كه هایيبخش دارد، قرار جهان هايبخش سایر

 معرض در هميشه و كنندنمي پيدا ثبات كامل طوربه هرگز ها گفتمان كه اعتقادند این بر موفه و الكال

 دل از زیرا كرد، تبدیل شناختيروش دستورالعملي به توانمي را نكته همين دارند، قرار یكدیگر با نزاع

 چه ها گفتمان از یك هر دارد، وجوددر كجا  معنا تثبيت سر بر نزاع كه كرد مشخص توانمي هاداده

 و دارند قرار یكدیگر با تخاصم در ، در كجاكنندمي مطرح توسعه واقعيت از متفاوتي برداشت

 ؟دارد دنبال به اجتماعي پيامدهاي چه هریك شدن هژمونيك

 كه كرد جستجو را متعددي تحليلي مفاهيم توانمي موفه و الكال نظري الگوي دل از بنابراین

 در را هایيسؤال چنين به پاسخ توانمي بنابراین .كنندمي كفایت تحقيق هايسؤال به گویيپاسخ براي
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 چه گفتمان هر اند؟حاكم واحد قلمرو یك در یيها تمانگف چه: كرد جستجو موفه و الكال نظریۀ مفاهيم

 آن حول هادال سایر كه ها گفتمان مركزي دال است؟ كرده طرد را معناهایي چه و انتخاب را معناهایي

 مركزي دال مختلف يها گفتمان آیا اند؟كدام گيرند،مي آن با رابطه از را معنایشان و اندیافته سازمان

 ميان معنا تثبيت سر بر كشمكشي آیا دارند؟ نشانه یك از مختلفي هایيبرداشت صرفاً یا داشته متفاوتي

 گفتمان هر در هایيهویت چه و شده انگاشته بدیهي ها گفتمان در ايمعاني چه دارد؟ وجود ها گفتمان

 ؟است شده برساخته

 

 هاداده نوع و گردآوری شیوۀ

 در كه كنندمي پيدا را امكان این موفه و الكال فاهيمم از استفاده با گفتمان تحليل گران پژوهش

 در توسعه مفهوم و معنا بررسي براي. كنند وكاوكند ها گفتمان عملكرد دربارۀ تجربي هايداده ميان

 این در. هستيم روروبه متون و رویدادها از انبوهي با اسالمي، انقالب از پس مختلف يها گفتمان

 تحميلي جنگ از پس جمهور رؤساي و كارشناساننوشتاري  و شفاهي هايهگزار از را هاداده پژوهش

 هايسخنراني و كارشناسان متون به مربوط مقاله این در ما تجربي هايداده بنابراین. ایمكرده انتخاب

 هايویژگي داراي كه یي راهاسخنراني از برخي زیاد، تعداد و حجم جهت به. است جمهور رؤساي

 ايتوسعه جنبۀ جمهور رؤساي هايرانينسخ اغلب داریم اعتقاد كه هرچند) كردیم تخابان بودند، زیر

 :(هستند كشور پيشرفت چگونگي به مربوط و دارند

 ،آن هاي محور و مضامين بودن اي توسعه -

 ، توسعه موضوعات تكرار ميزان -

 .توسعه مضمون بر صریح تأكيد -

 

 هاتحلیل داده
 آن به نوعيبه كه هایيمؤلفه و مفاهيم و توسعه مفهوم ایران، مياسال انقالب پيروزي از پس

 واقع، در. شد محبوس كارشناسان برخي افكار در یا كرد مكان نقل كشور از گویي شد،مي مربوط



 1131بهار و تابستان ، 1ماره ، شششمدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor-in-Chief: Dr. Mehdi Taleb       Director: Dr. Younes Nourbakhsh      
Managing Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright: Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

31 

 و داشت برتري چيز همه بر جدید نظام مذهبي و اجتماعي و سياسي هايارزش به وابستگي

 اصطالحبه و انقالب و مبارزه جو انقالب، اوایل در». بود داده ارقر تأثير تحت را دیگر هاي ویژگي

 -اقتصادي هايواقعيت كارشناسي هايجنبه به كسي كمتر و بود حاكم ایدئولوژیك جو امروز،

 نهادهاي انقالب، از بعد جدید نظام(. 92: 9332 سحابي،) «داشت توجه رقم و عدد و اجتماعي

 در حقيقت،. گرفت خدمت به خود خاص كاركردهاي براي و ردك تصاحب را ايتوسعه و اقتصادي

 به را حقيقت و نهاد كناري به را خود از قبل توسعۀ كارهايسازو و هنجارها جدید اجتماعي نظام

 بانك مانند نهادها سایر و رفت محاق به بودجه و برنامه سازمان مانند نهادي. كرد تعبير دیگر ايگونه

 در حقيقت،. كردند پيدا متفاوتي كاركرد جدید اجتماعي فضاي در... و اقتصاد وزارت مركزي،

. دارند گرایش غربي مدرن اقتصاد به كه شدند متهم بودند، كشور در قبل از كه ايتوسعه يها سازمان

 مشاهده خيّر آقاي مدیریت زمان در بودجه و برنامه سازمان تعطيلي در را سألهم این بارز وجه»

 بودنش از بهتر آن نبود كه است این بر فرض كنند،مي تعطيل كلي به را سازمان یك كه وقتي كنيم، مي

 است، گرفته صورت گذشته رژیم در كه هایيحركت كه بود تحليل این از ناشي نگاه نوع این. است

 و توسعه طرد زمان، این در. (032: 9332 نيلي،) «بود شده طراحي بوجه و برنامه سازمان توسط

 .شدمي تلقي انقالبي حركت یك آن به مربوط ياه سازمان

 هاآمریكایي را برنامه سازمان گفتندمي كه شنيدممي دوران آن النمسئو برخي از من متأسفانه» 

 این، بر عالوه»(. 322: 9332 نجفي،) «كرد تكيه دستگاهي چنين به شودنمي بنابراین كردند، درست

 در كارشناسي كار هر از مانع كه داشت وجود اقتصاد و توسعه نكارشناسا به نسبت عميقي اعتماديبي

 (.022: 9332 نيلي،) «بود زمينه این

 خصوصي، بخشمانند  داشت، پيوند اقتصادي رشد معناي به توسعه با هرآنچه دهه، این در

 ادبيات از و تلقي نابهنجار دست این از مفاهيمي و آزاد بازار ریزي،برنامه دار،سرمایه سرمایه، انباشت

 نداشت، وجود تنها نه آن سازوكارهاي. بود مردود و مطرود هم توسعه. شدند حذف كرداري و گفتاري

 آن علمي سازوكارهاي با نه اما شود،مي مطرح اقتصاد دوره، این در. نداشت هم داشتن وجود حق بلكه

. كندمي پيدا معني ،توزیع قلمرو در اقتصاد بلكه ،(آمد پدید شصت دهۀ اواخر از كه آنچه معني به)

 سازيخصوصي و بازار مانند سازوكارهایي طریق از ثروت افزایش و توسعه دربارۀ هایيؤالس طرح
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 كوپني ادارۀ شيوۀ و خدمات و كاال گذاريقيمت روي بيشتر تمركز واقع، در». شدمي تلقي فایدهبي... و

 كه اقتصادي توسعۀ مثال، براي(. 922 :9332 ،زنجاني روغني) «بود توزیع و هاقيمت كنترل و اقتصاد

 مفاهيم دوره، این در شاید. شدمي تلقي فایدهبي ،است شده سازماندهي توليد و اقتصادي رشد پيرامون

 تغييرات دچار و گرفته قرار انقالب هايارزش خدمت در اما نشدند، گرفته نادیده كامالً اقتصادي

 . شدند مصداق لحاظ از بنيادیني

به  اخالقي مشكل یك درآمد و سود همچون آن به مرتبط مفاهيم و توسعه دهه، یك مدت به

 برخي آميختگي درهم عبارتي به. داشت قرار تضاد در زمان آن ارزشي نظام با كه چرا ،آمدحساب مي

 مطرح دنيا در زمان آن در آنچه مبناي بررا  اقتصاد گيريشكل انقالبي، هايارزش در اقتصادي مفاهيم

رفته و برخي دیگر  كاربه ویژه و خاص كامالً معنایي در مفاهيم برخي. بود ساخته ممكن غير بود،

 :اندگویاي چنين موضوعي هاي زیرقولنقل. شدندمي تلقي فایده بي

 با بارهیك به ها آن. آمد وجود به انقالب اول دهۀ در كارشناسان براي بزرگي بسيار چالش»

 (.010: 9332 نيلي،) «است خدواند ارادۀ و توكل خالف ریزيبرنامه بود معتقد كه دشدن مواجه تفكري

 از سخناني دیگر و سخنان این. است داشته وجود متأسفانه كه است ناپذیري انكار واقعيت یك»

 یك دنبال به اسالمي دولت اگر كه بود این استدالل. بود مطرح دولت هيئت در بارها ،نوع این

 كردن هزینه چگونگي تا كند حساب را خود درآمدي منابع آن براساس كه باشد اقتصادي يریز مهبرنا

 و است توكل خالف بر اقدام این است، كرده عمل اسالم و قرآن آیۀ برخالف بيندیشد، هم را ها آن

 كه بود خواهد هایيراه و مجاري از كمك آن كند، كمك ملتي به اقتصادي نظر از بخواهد اگر خداوند

 (.320: 9332 نجفي،) «كنندنمي را تصورش هرگز ها آن

به شمار  مذموم امري پس شد،مي تلقي دیگران كردن استثمار معناي به وريبهره زمان آن در»

 (.321: 9332 نجفي،) «رودمي

 ایران دولتيان براي است، مواجه آن با تأسيس ابتداي در حكومتي هر كه ايمسئله تریناصلي»

 نيلي،) «نبود مطرح ما كشور در اقتصادي توسعۀ و رشد براي سرمایه انباشت چگونگي .نبود مطرح

9332 :013.) 
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 -زمان آن رایج معناي در- توسعه طرد با كه اسالمي انقالب پيروزي ابتدایي سال چند در آیا

 داده پاسخ یم؟اشده رها جامعه دهيسامان براي آن كارهايسازو و توسعه مفهوم از راستي به بود همراه

 سازوكارهاي و توسعه سودمندي دربارۀ شصت دهۀ اواسط از هایيزمزمه. وجه هيچ به شودمي

 دست به مجدد قدرتي اقتصاد و توسعه ساله،هشت جنگ از پس كه نحوي به شد، شروع اقتصادي

 بهایي. گزاف یيبها به مگر یافت، رهایي توسعه از تواننمي كه شد وانمود چنين كه ايگونهبه آوردند،

 طوربه و بيكاري تورم، منابع، كمبود اقتصادي، رشد رفتن دست از دولت، عظيم بودجۀ كسري مانند

 به مجددي قدرت آن به مربوط اقتصادي سازوكارهاي و توسعه واقع،در. اقتصادي ورشكستگي كلي

 بخش سرمایه، انباشت مایه،سر آزاد، بازار اقتصاد توسعه، مفاهيم كه بود دوران همين از. آوردند دست

 ،ندشدمي تلقي كشور پيشرفت مهم كارهايوساز كه از این دست مفاهيمي و وريبهره خصوصي،

 زود خيلي اقتصادي سازوكارهاي و توسعه بدون نظام گيفایدهبي. گرفتند قرار دوباره توجه مورد

 چندي ايتوسعه ضد هايبينش ،9323 سال تا انقالب از بعد سال دوازده طي ما كشور در». شد آشكار

 طور به(. 22: 9321 سحابي،) «داد كاهش را اجتماعي اقتصادي رشد و توليد مجموع، در كه بود حاكم

 انگيزۀ ایجاد مانند اقتصادي سازوكارهاي بدون جامعه ادارۀ كه شدمي داده توضيح گونه بدین اساسي،

 گذشته، برخالف اقتصادي، سازوكارهاي. است آن نابودي معناي به اقتصادي رشد و توليد اقتصادي،

 گيرد به عنوان مثال،مي قرار كار دستوردر  و كندمي پيدا سياسي رهبران و مدیران نزد تمام مشروعيتي

 تأمين را انسان معيشت خداوند كه بود شكل بدین اعتقاد چون بود، اهميت كم مفهومي منابع، كميابي

 كه است این مهم بنابراین. دارد وجود طبيعت در است ضروري و الزم انانس نياز براي آنچه و كندمي

 كل، در. دهد قرار مستضعفان و محرومان اختيار در تساوي و ارزاني به را منابع تا باشد صالحي دولت

 منابع. شد معكوس چارچوب این بعد، دهه یك اما ،شودنمي تلقي اساسي و اصلي مسألۀ منابع كمبود

 پس. شودمي اقتصادي مشكل دچار جامعه منابع، این توزیع با كه يطور به. شد تلقي ابكمي اقتصادي

 بنابراین. آورد روي ثروت توليد به باید ،است مطرح محور رشد اقتصاد علم در كه چيزي آن تحت

عقيده بر این بود كه  البته شدند، تلقي اساسي ثروت اركاني و منابع كميابي انقالب، اول دهۀ از پس

 منابع كميابي مسألۀ جدید، گفتمان در بنابراین. افزایش داد اقتصادي سازوكارهاي با توانميثروت را 

 ممكن اقتصادي سازوكارهاي شدن حاكم واسطۀ به مشكل این حل و گرفت قرار جدي توجه مورد
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 نهاد .، هژمنونيك شدرود پيش باید عقالنيت اساس بر جامعهدر آن  كه در این جا رویكردي .گشت

 مانند فقط نه نهاد این قدرت. گرفت قدرت دوباره كه بود عقالنيت این مصداق بودجه و برنامه سازمان

 را اقتصادي رشد جدید گفتمان. بود كارشناسي بخش در كه منابع توزیع و تصویب در انقالب اوایل

. كرد بنديمفصل هم اركن دررا  شده گذاشته كنار اقتصادي مفاهيماز نو  و داد قرار خود كانوني نقطۀ

 دورۀ اصالح و تغيير خواستار و داد قرار محور را اقتصاد حرارت، و شور با ،9نوليبرالي رشد گفتمان

 بشارت قبلي، سازوكارهاي واژگوني و اقتصادي هايواقعيت از برداريپرده با جدید گفتمان. شد قبلي

. گرفت خواهد شكل یافتهتوسعه ايجامعه اقتصادي، رشد رهگذر ازدر آن  كه دادمي دیگر روزگاري

 گرفت انتقاد باد به را( اسالمي انقالب اول دهۀ) خود از قبل نظم سازوكارهاي جدید ايتوسعه گفتمان

 گفتمان تأثير تحت جامعه بار این. گفت سخن توسعه حوزۀ در آرماني امر جاي به واقع امر از و

-پيش قابل را آینده و احيا را اقتصادي شدۀ فراموش هايسازوكار بود متعهد كه گرفت قرار ايتوسعه

 رشد به را خود جاي نوليبرالي اقتصادي سازوكارهاي رهگذر از منابع توزیع زمان، این در. كندمي بيني

 .داد اقتصادي

تلقي گردید و چنين پنداشته  منفي نداشت، توسعه از ايجلوه آنچه هر انقالب، اول دهۀ از بعد

 بخشش قابل غيرسازد، بنابراین امري مي مواجه مشكل با را توسعه، كشور مُهر بي اقدامي هر شد كهمي

 مختلف هايعرصه در آن هاينشانه و یافت تمام قطعيتي توسعه این گونه بود كه .رفتبه شمار مي

 تعليق، دهه كی از بعد كه بود توسعه سالۀپنج برنامۀ تدوینها این نشانه ینتر مهم .كرد بروز اقتصادي

 اساس و پایه را اقتصادي رشد و داد قرارخود  محور را توسعه جدید، گفتمان كه يزمان از .شد احيا

                                                
 ادعا و زیادي داشته تاكيد بسيار هاقيمت اصالح بر ها گفتمانكه هر دوي این  ایم چرارا با پسوند نوليبرالي مشخص كرده گفتمان ما در این پژوهش دو 9

 در ذیل توانرا مي با استفاده از آن ایران بلكه كرد، را حل كشور تصادساختاري اق و بنيادي مسائل توانمي تنها نه هاقيمت اصالح طریق از كردند
 -متفاوت اهداف با اگرچه- فوق گفتمان دو در انرژي و ارز هايقيمت  تصاعدي و یكباره افزایش عبارتي به یا اصالح. جاي داد یافتهتوسعه كشورهاي

 بودجه كسري توانمي ارز قيمت آزادسازي با بود  كه این بر تلقي گفتمان، دو هر در. اري كنيمگذنام نوليبرالي پسوند با را گفتمان دو است این شده باعث
 زمينۀ پولي، اقتصاد عبارتيبه و بودجه كسري و هاقيمت افزایش و هاآزادسازي همين آنكه جالب. كرد حل را مركزي بانك به دولت بدهي همان یا دولت

قيمتِ  در دارمعني افزایش با كه بود این نوليبرالي توزیع گفتمان و نوليبرالي رشد در گفتمان كلي تصور. آورد همفرا را گفتمان دو هر از ساختارشكني
 به را اقتصادي رشد هاقيمت كه افزایش بود این بر تصور نوليبرالي رشد گفتمان در. داد سامان كشور را معيوب اقتصادي ساختار توانمي انرژي هايحامل
 سطح باالترین. دهدمي قرار دولت اختيار در اقشار مردم، در ميان توزیع جهت را، بيشتري منابع قيمت افزایشِ نوليبرالي، توزیع گفتمان در و دارد دنبال

 سایر لكهب نشد پنداشت،مي پولي اقتصاد كه گونهآن اقتصاد، در مثبت تحول منشأ تنها نه افزایش این و شد حادث فوق گفتمان دو در هاقيمت افزایش
 گفتمان وجه بارز دو( هاقيمت آزادسازي) آزاد بازار به جامعه سپردن و جامعه كردن بازاري .ساخت مواجه بحران با را اجتماعي و اقتصادي هايعرصه

 .ه استشد طرد مدني جامعۀ سازوكارهاي گسترش و مذكور دموكراسي همچنين در هر دو گفتمان. است نوليبرالي توزیع و نوليبرالي رشد
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 استراتژي و شدند آن گرهدایت اقتصادي كارشناسان كه شد آغاز فرایندي ،دانست جامعه ساماندهي

-مفصل هايوقته تمام كه يرطو به شد، محول اقتصاد به توسعه امر بنابراین .نمودند طراحي را جدیدي

 تا شصت دهۀ اواسط از توسعه معناي گفت توانمي بنابراین. بودند اقتصادي جدید گفتمان بندي

 و اقتصادي كارشناسان ابتدا، در كه است روشن. بود اقتصادي رشد معناي به هفتاد، دهۀ اواسط

را احيا  توسعه عنوان تحت موضوعي كه بود كشور، اقتصادي وضعيت از ،ها آن اقتصادي هايگزارش

 اجتماعات اجتماعي، هايگروه خانواده،) اینهاست درون از» است معتقد فوكو كه گونههمان. كرد

 بنابراین(. 23-21: 9330 يان،ئكچو) «آوردمي بر سر موضوع اول وهلۀ در كه( اینها نظایر و مذهبي

-سياست از گروهي همراهي با كه بود موجود وضعيت از اقتصاددانان از گروهي معنابخشي و درک

 فراهم اقتصادي سازوكارهاي و توسعه بازگشت براي را زمينه وقت، جمهوررئيس جمله از مداران،

 كارشناسان. داد قرار اقتصاد خدمت در را جامعه نوعي به و برگرفت در را جامعه كل كه بازگشتي. كرد

 جامعه مجدد دهيسامان دارعهده مدارانسياست با پيوند در ،برنامه سازمان در مستقر عموماً ،اقتصادي

 .شدند اقتصادي سازوكارهاي براساس

 دال حول بنديمفصل با كه بودند خالي هايدال گذاريسرمایه و سازيخصوصي اینكه خالصه

. شد مسلط ایران در ،9322 دهۀ اواخر در كه گرفت شكل توسعه از معنایي نظام اقتصادي رشدمركزي 

. شد تشكيل سازندگي كابينۀ مهم این تأمين براي كه بود سازندگي و اقتصادي رشد» اصلي هدف

 كردندمي سعي ایدئولوژیك كمتر رویكردي با كه دادندمي تشكيل هایيتكنوكرات را كابينه این اعضاي

 حوزۀ در اقتصادي رشد پيگيري رواین از. كنند تعریف را اقتصاد و سياست گرایانه،واقع شكل به

 رشد مانند هایيدال(. 1-92: 9339 ازغندي،) «گرفت قرار جدید دولت هايبرنامه سرلوحۀ اخليد

 موفه و الكال قول به اسالمي انقالب پيروزي با زمانهم كه بودند هایيدال از سازيخصوصي اقتصادي،

 و ايتوسعه صحنۀ از كلي طوربه سالههشت جنگ زمان در و شدند، فرستاده گونگيگفتمان ۀحوز به

 مشكالت و ركود از خروج نيازمند كشور كه دليل این با جدید گفتمان. شدند حذف كشور اقتصادي

 را فوق هايدال خود بنديمفصل در بود -سرمایه انباشت و اقتصادي رشد عدماز جمله - اقتصادي

 .چرخيدمي ثروت توليد و اقتصادي رشد حول جدید گفتمان در توسعه مفهوم و معنا. كرد برجسته

 (.نوليبرالي رشد گفتمان 3 شمارۀ متن) «برداریم اساسي و مهم هايقدم توليد عرصۀ در باید»



... ایران اسالمی انقالب از پس توسعه معنای تحوالت  

Journal of Rural Development 
Editor-in-Chief: Dr. Mehdi Taleb       Director: Dr. Younes Nourbakhsh  

Managing Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright: Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir 

31 

 و مدني جامعۀ مردمي، مشاركت مانند هایيارزش كه زماني هفتاد، دهۀ اواسط همان از

 براليلي رشد گفتمان شد، همراه هایيتلقي طرز چنين با توسعه و شناخته سياسي توسعۀ سازوكارهاي

 این به -اقتصادي رشد مانند اقتصادي سازوكارهايمعناي فراموشي  به نه- شد رانده حاشيه به كامالً

حقيقت  پس. بودند سياسي و فرهنگي بلكه اقتصادينه  بار این جدید گفتمان اصلي هايدال كه معنا

 در يشرفتپ حقيقت كه نگرش حاكم شد این. گرفت تعلق اقتصادي رشد از غير چيزي هب توسعه

 .است نهفته نكته همين در نيز نوليبرالي رشد گفتمان شكست نقطۀ و است نهفته سياسي توسعۀ

 مدني، جامعۀ آزادي، باشد، گردش در باید توسعه قلمرو در بعد به تاریخ این از آنچه پس

 و ستا شده اعتبار بي توسعه عرصۀ در است مدتي نوليبرالي رشد كه چرا اینهاست نظایر و مشاركت

 .گيردصورت نمي پيشرفتي عمالً سياسي توسعۀ بدون

 مذكور گفتمان كه آن شناور هاي دال و است سياسي توسعۀ گفتمان مركزي دال سياسي آزادي

 قانونمندي،: از اندعبارت داده تشكيلرا  توسعه باب در معنایي نظام و كرده بنديمفصل را ها آن

 . اندیشه تنوعو  مدني جامعۀ مشاركت، شهروندان،

 در ایران اسالمي انقالب ابتداي در كه است دالي ، دال مركزي گفتمان اصالحات،آزادي

 شدیداً 22 دهۀ اوایل تا آن از بعد ولي است، داشته اساسي نقش اسالمي انقالب گفتمان به دهي شكل

 عميق حوليت باعث و هشد بنديمفصل طلباصالح گفتمان گيريشكل با زمانهم. شد رانده حاشيه به

 . شد گفتمان این به مردم گرایش و عمومي افكار در

 و مطبوعات گير چشم افزایش. شد متجلي مطبوعات عرصۀ در بيان آزادي و آزادي این مدلول

 سياسي بعد و آزادي معناي به توسعه بنابراین. است معنایي نظام این هاي دستاورد جمله از نشریات

 حضور. خود را نشان داد وضوحبه  مطبوعات عرصۀ در كه آورد بار هب جامعه براي عيني هاي دستاورد

 وجود ،خاتميرئيس جمهور وقت،  سخنراني و سياسي توسعۀ گفتمان در هميشه آزادي مركزي دال

 سياسي توسعۀ در» جملۀ. بخشدمي معنا گفتمان این در را توسعه كه است دال همين حضور و داشت

( سياسي توسعۀ گفتمان 0 شمارۀ متن) «است شهروندان آزادي حق شناختن رسميت به است مهم آنچه

 مدلول و تكرار سياسي توسعۀ گفتمان در مكرراً آزادي واژۀ هرچند. است موضوع همين از حاكي

 در بار این اما شود، زده پيوند دین و اسالم به آزادي كه است این بر سعي اما شود،مي تلقي توسعه

 . اسالم دین از جدید قرائتي پوشش
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 را هژموني مفهوم مدلول و دال رابطۀ پذیريانعطاف از موفه و الكال شد بيان كه گونه همان

 آزادي دال معناي سر بر عمومي افكار كه شد وانمود چنين سياسي توسعۀ گفتمان در. كننداستخراج مي

 دال ترتيب بدین. دان پذیرفته است، بيان و اندیشه آزادي همان كه را مشخصي معناي و دارند اجماع

 هژمونيك مركزي دال این محور بر مذكور گفتمان كل نتيجه، در و هژمونيك، فوق، گفتمان در آزادي

 كشور توسعۀ نتيجۀ و هدف هم و وسيله و ابزار هم قانون مانند هایي دال و آزادي دال بنابراین. شد

 .شد معرفي

. شدند تلقي توسعه وجه ینتر مهم كه داقتصا كنندۀتكميل نه سياسي در این زمان سازوكارهاي

 بنابراین. تشخيص داده شد سياسي توسعۀ هايمؤلفه به توجهيبي فقط كشور نيافتگيتوسعهدليل 

 چنين تلقي گردید و توسعه هدف هم و ابزار هم اجتماعي و فرهنگي هايآزادي و سياسي توسعۀ

 حوزۀ به بعدي هايدوره در بلكه مانده، مغفول تنها نه مهم این انقالب از پس كه نگرشي حاكم شد

 در و متذكر را در جامعه سياسي توسعۀ قدرت ،جدید گفتمان پس. ه استشد فرستاده گونگيگفتمان

 اجتماعي و فرهنگي هايآزادي به توسعه هايارزش كه گردید تلقي چنين. شد هژمونيك كوتاه زماني

 یك به حال شد،مي گيرياندازه اقتصادي كمي معيارهاي با كه توسعه. اقتصادي رشد به نه است،

. دبچسب توسعه دال به سياسي توسعۀ مدلول بود كه ضروري زمان، این در. شد تبدیل كيفي مفهوم

 محسوب توسعه درخشان تارک وتبدیل  ها انسانبه یكي از نيازهاي مهم  سياسي توسعۀ كارهايسازو

 باید چيز همه آوردن دستبه براي انسان. بود مانده لمغفو قبلي دهۀ دو در كهاست  حاليدرشد، این 

 آگاهي به انسان ارزش. یابدمي معنا نيز اقتصاد كه سازوكارهاست این تحت. باشد داشته اندیشه آزادي

 قرار ثروت خدمت در جامعه در چيز همه نيست الزم. شا محاسبات و سوداگري به نه است، آزادي و

 ارزش هر از باالتر ،بيان و اندیشه آزادي. شود محقق اقتصادي شدر طریق از جامعه نظم و گيرد،

 بنديمفصل بنابراین. دنشوداده  ارجاع آن به دنتوانمي توسعه هايارزش تمام و شودمي تلقي دیگري

 هايآزادي. نبودند اقتصادي اشاصلي هايدال كه گرفت شكل سياسي توسعۀ حول توسعه دربارۀ

 بار این شد،مي تلقي داخلي استبداد و استعمار از رهایي اسالمي انقالب وزيپير زمان در كه ،سياسي

در آن  كهگرفت  شكل 9322 دهۀ اواخر در فضایي رو، این از. كرد پيدا كاربرد بيان و اندیشه حوزۀ در

 هايفعاليت بنابراین. گذاشت تأثير مردم سخنان وگفتار  بر ویافت  گسترش سياسي توسعۀ و آزادي

 .دهد سامان جامعه تا كردمي تالش اقتصاد فراسوي كه آورد بر سر مندينظام
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 خلق مایۀبن خالي هاي دال». است اجتماعي فضاي در خأل یك بيانگر الكال نظریۀ در خالي دال

 قراربي گفتمان در موجود خالي دال حول جدید، یيها گفتمان بنديمفصل. هستند جدید هاي اسطوره

 اگر(. 11: 9111 الكال،) «نشيند مي مركزي دال جایگاه در خالي دال بنابراین .گيرد مي شكل شده،

. دهند مي حيات ادامۀ دهند، قرار پوش تحت را خالي هاي دال بتوانند دوره هر در مسلط يها گفتمان

 مردم ميان در سياسي توسعۀ گفتمان در كه بود نوليبرالي رشد گفتمان خالي دال سياسي توسعۀ

 بودند خالي هاي دال جامعه ضعيف اقشار و عدالت سياسي، توسعۀ گفتمان در طبعاً. یافت گسترش

 خالي، هاي دال این بنديمفصل با نوليبرالي توزیع گفتمان نشد، پر فوق خأل گفتمان این در چون ولي

 .شد تثبيت ایران جامعۀ در ،هشتاد دهۀ اواسط در كه داد ارائه توسعه از جدیدي معنایي نظام

 توزیع) عدالت است، اكثریت پذیرش مورد كه دارد وجود عامي اصول جوامع تمام در رههموا

 نوليبرالي رشد گفتمان هايبنديمفصل در منابع توزیع دال. است اصول این از یكي( هافرصت و منابع

 در آن براي تقاضا كه حاليدر ،شد فرستاده گونيگفتمان حوزۀ به و نداشت قرار سياسي توسعۀ و

-مفصل در را منابع توزیع دال خأل نتوانست سياسي توسعۀ گفتمان كهجا آن از. داشت وجود جامعه

 گفتمان جاي توانست كه شد گفتماني مركزي دال فوق، خالي دال ،دهد قرار پوشش تحت خود بندي

 مانگفت اساس، این بر. براند حاشيه به را آن و كند پر توسعه و قدرت عرصۀ در را سياسي توسعۀ

 از بسياري كه ايگونهبه آورد، پدید آرماني تصوري مردم اذهان در خالي، دال این از نوليبرالي توزیع

 به و دانستندمي گفتمان این استيالي گرو در را ايتوسعه رادهايیا و نواقص رفع افراد و هاگروه

 تحت كه ،گفتمان این اصلي ستراتژيا كه ايگونهبه. شد تنيده منابع توزیع گرد به آرماني ايهاله تدریج

 نظرانصاحب روشنفكران، نزد در مقبوليت بر عالوه تدریجبه شد، گذاري نام هایارانه هدفمندي عنوان

 تصور كه به نحوي كرد، نفوذ اجتماعي زیرین هايالیه و جامعه عمومي سطح به... و اقتصاد و توسعه

 عدالت اسطورۀ. گيردمي شكل امروز از بهتر و زیباتر ياآینده آن اجراي با كه بود آن این اجتماعي

 خواست به و یافت گسترش مردم ميان در نوليبرالي توزیع گفتمان مركزي دال عنوان به( منابع توزیع)

 مدتي برايو  مبدل اجتماعي تصور یك به منابع توزیع ترتيب، بدین. شد تبدیل جامعه اكثریت

 .شد هژمونيك

 جدید هاي ایده مستلزم دیگر گفتمان گيري شكل و گفتمان نظم در ونيدگرگ است معتقد فوكو

 :است جزئي ابتكار از ناشي بلكه نيست
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 ابتكار و خالقيت از ناشي بلكه نيست، جدیدي هاي ایده مستلزم گفتمان، نظم در دگرگوني یك»

 بنديلفص و مجاور هاي كاربست در شاید و كاربست در تغييرات و متفاوت تفكر طرز یك جزئي

 (.021: 9120 فوكو،) «است مشتركشان

 نظام دیگر گفتمان دو خالي هاي دال از استفاده با منابع توزیع گفتمان شد بيان كه گونه همان

 در كه است خألهایي از ناشي بلكه گفتمان، این خالقيت از ناشي نه كه داد شكلرا  جدیدي معنایي

 . ه بودنشد پر دیگر يها گفتمان

 در. یابيم مي دست گفتمان این در توسعه مفهوم و معنا به( منابع توزیع) عدالت يمركز دال از

 و معنا با البته ،ختم شود عدالت به باید اي توسعه هر و شود،مي توسعه باعث منابع توزیع گفتمان این

 به یكسان و كافي فرصت دادن یعني عدالت اجراي». كند مي پيدا گفتمان این در عدالت كه مفهومي

 معناي این(. نوليبرالي توزیع گفتمان 1 شمارۀ متن) «خاص اي طبقه و قشر به فقط نه ها استعداد همۀ

 گفتمان دو در عدالت معناي. را به حاشيه براند غير يها گفتمان در عدالت دالبر آن است تا  عدالت

 مد عدالت كه است مدعي نوليبرالي توزیع گفتمان و است بوده خاص طبقۀ و قشر به رسيدگي دیگر

 همۀ چون شود، مي اقتصادي رشد افزایش باعث عدالت گویيم مي ما». است گسترده و فراگير او نظر

(. نوليبرالي توزیع گفتمان 1 شمارۀ متن) «كند مي پيدا تحرک ها فرصت همۀ و شود مي شكوفا ها استعداد

 دستور آن به خدا هم ود شو مي اقتصادي تحرک موجب هم و ها استعداد شكوفایي موجب هم عدالت»

 (.نوليبرالي توزیع گفتمان 3 شمارۀ متن) «است  داده

 مورد منافع و منابع ناعادالنه توزیع كه خورد رقم ايگونه به شرایط ،هشتاد دهۀ اواسط از بنابراین

یك هيچ سياسي توسعۀو  اقتصادي سازوكارهاي كه چنين نگرشي حاكم شد بار این. گرفت قرار توجه

 سياسي و اقتصادي انحصار در نتيجه نكرده ممانعت جامعه از ايعمده بخش اجتماعي طرد ور فق از

 اهداف از كه اقتصادي امكانات و هافرصت عادالنۀ توزیع عبارتي،به. است به وجود آمده بزرگي

 خاص، هايگروه ميان در منابع و منافع توزیع وشده  رانده حاشيه به بود، 9322 سال اسالمي انقالب

 منابع توزیع كارهايسازو اصالح را خود اصلي اهتمام جدید، توزیعي گفتمان. است گرفته را آن جاي

 نخواهد رقم پيشرفت و توسعه نشود، درست مهم این تا كه كرد وانمود گونهاین و داد قرار منافع و

 دیگر اقتصادي هايكارسازو گونههر بر مقدم را آن و ناميد عدالت را منابع توزیع جدید گفتمان. خورد

 در. شدمي محقق نيز توسعه ،، آنگونه كه خود در نظر داشتعدالت اجراي با كه نحوي به دانست
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 هايگروه و مستضعفان شدن فقيرتر باعث سياسي توسعۀ تقدم گفتمان و رشد گفتمان، جدید دیدگاه

پيروي  كشورها سایر سياسي تصاداق اصول از ي مذكورها گفتماندر  چرا كه است شده مردم از زیادي

 جبران براي حلراه تنها. اندنبوده موفق توزیعي عدالت بدون نيز كشورها سایر بنابراین. است شده

 رفع رهگذر ازها، استعداد تا است نيازمند يها انسان بين منابع توزیع جامعه و مردم اصلي مشكالت

 در آن كه یافت عموميت تفكري بنابراین. ودش شكوفادر جهت رسيدن به توسعه  حداقلي، نيازهاي

 به. دانسته شد ها آن هاياستراتژي و قبلي يها گفتماندر ذات  ،مردم عمدۀ هايگروه طرد و نابرابري

 توسعه به دیگري محتواي و مدلول و شد فرستاده گونگيگفتمان حوزۀ به قبلي هايمدلول عبارتي

 سياسي هايآزادي و ثروت تراكم دیگر توسعه كه خورد رقم ايگونه به شرایطدر این دوره . چسبيد

 متفاوت كامالً توسعهو  اندكرده ارائه توسعه از ياصيل غير و ناقص درک ها آن دوي هر كه چرا نيست،

 قبل توسعه، هاياستراتژي و اقتصاد توسعه، از سخن كه بود این بر استدالل دوران این در. ستها آن از

. شودمي جامعه در گسترده ناعدالتي و انحصارموجب  جامعه، درآمدكم هايگروه يانم منابع توزیع از

 از قبل مدني جامعۀ به توجه یا اقتصادي رشد به دستيابي براي توسعه سازوكارهايتوجه به  بنابراین

 كه كردمي استدالل چنين مذكور گفتمان. است دفاع قابل غير و ممنوع جامعه اقشار فقيرترین به توجه

 آرمان زیرا است، كرده ترممكن غير را توسعه اقتصادي، سازوكارهاي و توسعه از گفتن سخن همه این

 رازي جامعه پيشرفت براي پس است، شده طرد ،بود جامعه مستضعف اقشار منافع به توجه كه انقالب

 و مانده مخفي حقنا به كه چيزي بياید، بيرون گاهمخفي از باید كه مانده مخفي قبلي يها گفتمان در

 خطرناک و دشوار حالعيندر سودمند، و ضروري جامعه دهيسامان براي راز اینبيان . است شده طرد

 به آن از قبل اقدامي هر چون است، سودمند و ضروري آن توزیع و منابع انحصار شكستن. است

 منابع این از كه هایيگروه چون است، خطرناک و دشوار و شودمي منجر بيشتر عدالتيبي و نابرابري

 در. كنندمي استفاده منابع توزیع استراتژي با مقابله براي ترفندي هرگونه از اند،برده را بهره بيشترین

 نمانده آن از چيزي عمالً كه هبود خفيف چنان آن( منابع توزیع) عدالت صداي قبل سال 92 مدت

 جامعۀ در. داندمي مدرن جوامع مختص را ها انسان همۀ نيازهاي به توجهيبي ،جدید گفتمان. است

كرد تا  موظف را خود جدید گفتمان. استبه حاشيه رفته  منابع توزیع یكرد،رو این از متأثر نيز ایران

در هر  ،آن اجراي بهرا  دولت اركان تماميسخن بگوید و  هافرصت و منابع توزیع دربارۀهمواره 

 و منابع توزیع خطر اقتصاد و توسعه هايتئوري كه ردندا اهميتي در این جا. موظف كرد ،شرایطي
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 هافرصت و منابع انحصار شكستن و ضعيف اقشار به توجه نفسهفي كه چرا ،را متذكر شوند هافرصت

 منابع توزیع درآوردن گفتمان به اگر بنابراین. است ايتوسعه هايالزام از تر مهم ،خاص ايعده دست از

 بلكه كند،نمي ایجاد جامعه دهيسامان در مشكلي تنها نه بينجامد، مدرن دياقتصا هايالزام حذف به

 .زندمي رقم را دیگر نوع از يپيشرفت

 این بلكه ندارد ثروت توليد براي ايدغدغه نفتي، هنگفت هايسرمایه بر تكيه با جدید گفتمان

 نيازمند يها انسان زیرا ند،ك توزیع باید اند،داشته دسترسي آن به خاص ايعده تاكنون كه را ثروت

 و توسعه آغاز. اندنچشيده را درآمدها این از استفاده لذت كه هستند جامعه كنار و گوشه در زیادي

 سازوكارهاي و رشد قلمرو ،توسعه. است اقتصادي منابع توزیع و انحصار این شكستن پيشرفت،

 هافرصت و منابع توزیع) عدالت ه،توسع پایان و آغاز. نيست آزادي و مدني جامعۀ تقویت و گسترش

 كه است مستمندان و فقرا ميان در منابع توزیع شعاربا . است( نوليبرالي استراتژي اجراي رهگذر از

 كمتر شباهت واقع،در. شودمي برقرار انقالب اول دهۀ و( نوليبرالي توزیع) جدید گفتمان بين ايرابطه

 معني گسترده هايیارانه قالب در انقالب، اول دهۀ در نابعم توزیع. رودمي گمان كه است چيزي آن از

 محقق( هاقيمت سازيآزاد) نوليبرالي استراتژي یك از استفاده با منابع توزیع بار این اما كرد، پيدا

 كرده انتخاب منابع توزیع براي كه است اياستراتژي از ناشي گفتمان این نوليبرالي عنوان. شود مي

 در اما گرفتند، قرار توجه مورد كمتر انقالب اول دهۀ در اقتصادي سازوكارهاي این، بر عالوه. است

 توانمي ها آن از استفاده با كه سازوكارهایي. یافتند وسيع اهميتي اقتصادي سازوكارهاي جدید گفتمان

 ،لق كندخ را جدیدي نظم توانستمي منابع توزیع مردم از بسياري براي. برد ميان از را ثروت انحصار

 و ویژه نشانۀ جدید گفتمان در، بسياري منظر از. شد خواهد توزیع ثروت از ايعمده سهم كه چرا

 انحصار كه چرا داشت، خواهد همراه به ايتوسعه و اقتصادي عميقاً كاركردي كه دارد وجود آشكاري

 . كندمي عرضه متمایز ايتوسعه و منسوخ را سرمایه برتري و

 فضاي در و محدود نشد هاسخنراني و كلمات به( هافرصت و منابع توزیع) لتعدا دربارۀ بحث

 یارانه انقالب، اول دهۀ در. یافت ادامه هایارانه هدفمندي نام به نوليبرالي استراتژي یك با جامعه

 نه هایارانه همۀ اكنون زد،مي دامن راهبردي چنين انتخاب به نيز جنگي شرایط و شدمي تلقي عدالت

 آزادسازي نوليبرالي، توزیع گفتمان. هستند توسعه راه در بزرگي مانع بلكه شوند،مي تلقي ناعادالنه تنها

 تلقي، طرز این. دانستمي توسعه ریشۀ را سازيآزاد این از حاصل منابع توزیع سپس و هاقيمت



... ایران اسالمی انقالب از پس توسعه معنای تحوالت  

Journal of Rural Development 
Editor-in-Chief: Dr. Mehdi Taleb       Director: Dr. Younes Nourbakhsh  

Managing Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright: Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir 

12 

 كامالً و جدید تژياسترا بار این كرد، تغيير توسعه بنديمفصل بنابراین. شد هژمونيك و باورپذیر

 .ساخت عملي را منابع توزیع مثابهبه توسعه تلقي طرز كه شد پيشنهاد يمتفاوت

 توجه درآمدي توزیع به همه، از بيش توسعه، قلمرو در نوليبرالي توزیع گفتمان بنديمفصل در

 شا رقيبان كه بود عدالت گفتمان خالي دال توليد عبارتيبه. نگرفت قرار جدي توجه مورد توليد و شد

 با را این موضوع گستردۀ انعكاس .اندداده قرار توجه مورد را آن گفتمان این كشيدن زیر به براي

 و توسعه حوزۀ اندیشمندان. كرد مشاهده خوبي به توانمي ،نود دهۀ اوایل در ،هارسانه به كوتاه مروري

 مورد را جدید گفتمان در توليد به توجه عدم روشنفكران از ايگسترده طيف و مدرانسياست اقتصاد،

 .اندداده قرار توجه

 سوي از توليد وضعيت كردن رها به اعتراض در زوديبه: كرد اعالم معدن و صنعت خانۀ رئيس»

 (.02/1/9319 اعتماد، روزنامۀ) «آمد خواهد در صدا به هاكارخانه تعطيلي سوت دولت،

 متحمل را آسيب بيشترین توليدي، هايبخش و توليد حاضر، حال در: اقتصاددان راغفر، حسين»

 نداشتن دليل به هاكنندهتوليد اغلب اما است، شده نزدیك تومان ميليارد هزار 122 به نقدینگي. اندشده

 (.02/2/9319 شرق، روزنامۀ)« .كنندمي خداحافظي توليد با نقدینگي

 (.03/92/19 شرق، روزنامۀ) «است رفته محاق به توليد: اقتصاددان مؤمني، فرشاد»

 روزنامۀ) «شد فراموش كنندهتوليد: نهم دولت در اقتصاد اسبق وزیر و اقتصادان جعفري، دانش»

 (.01/1/9319 اعتماد،

 كشاورز نمونه عنوانبه. است مشكل دچار توليد فعلي، شرایط در: مجلس رئيس الریجاني، علي»

 گراني بيماري عالج راه حتم، طوربه. بگيرد یارانه اگر حتي كند، كار برابري هشت گازوئيل با تواندنمي

 (.92/92/9319 اقتصاد، دنياي روزنامۀ)« .است توليد از حمایت كشور در بيكاري و

 شد، طرد آن سازوكارهاي و توسعه معناي دربارۀ دوره، هر در آنچه هرتوان گفت، كلي مي طور به

 سازيخصوصي توليد، رهگذر از كه اقتصادي رشد همثاب به توسعه. برآورد سر دیگر يشرایط در دوباره

-گفتمان حوزۀ به موفه و الكال قول به و رانده حاشيه به ،هشتاد دهۀ اواسط در د،آممي دست به... و

مجدداً  اقتصادي رشد مثابه به توسعه ،نود دهۀ اوایل و ،هشتاد دهۀ اواخر در. شد فرستاده گونگي

 رشد ميزان گرفت، قرار سؤال مورد اواخر، این در آنچه. شد تبدیل توسعه اصلي هايمؤلفه به و مطرح

 رشد نوليبرالي توزیع گفتمان كه یافت رواج تلقي طرز این. بود تورم چرایي و توليد اقتصادي،
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 بارهیك. كردمنابع  توزیع رؤیاي صرف را ها آن همۀ و برد ميان از را هاقيمت ثبات و توليد اقتصادي،

 وارد جامعه به خصوصي بخش و توليد رهگذر از رشد، مثابهبه توسعه، دربارۀ هاتهگف از عظيمي حجم

 نوليبرالي توزیع گفتمان انحراف و بگویند سخن آن مورد در تا آمدند پيش مسئوالن و كارشناسانشد، 

 وجود قبالً كه هایيمؤلفههمان یعني كنند، بيان را توسعه اصلي هايمؤلفه آن، جايبه و كنند محكوم را

 .بودكرده  طردرا  ها آن جدید گفتمان و داشت

 

 گیرینتیجه
 توسعه يها گفتمان چگونه كه دادیم نشان موفه و الكال گفتمان نظریۀ اساس بردر مقاله حاضر 

 يها گفتمان. گرفتند شكل مركزي دال یك حول مختلف عناصر بنديمفصل با اسالمي، انقالب از پس

 به. اندداده متضاد اغلب و متفاوت هویتي ،توسعه به یكدیگر با تخاصم در اغلب و رابطه در توسعه

 با. شد شروع انقالب اول دهۀ مفاهيم و هامؤلفه طرد با توسعه يها گفتمان تحوالت عبارتي،

 سه كه نحويبه پرداختند، سازيغيریت به ها گفتمان ،شصت دهۀ اواسط در توسعه مجدد گيري شكل

 نظریۀ از عناصري بنديمفصل با نوليبرالي رشد گفتمان. گرفت شكل توسعه روقلم در هژمون گفتمان

 در توانست ابتدا در و گرفت قرار انقالب اول دهۀ با مخالف نقطۀ در اقتصادي رشد حول نوليبراليسم

 آغاز آن از ساختارشكني تدریج به ولي یابد، مقبوليت اقتصادي، كارشناسان و مدارانسياست اغلب نزد

 در دیگر گفتماني توسط سياسي، هايآزادي یعني آن، خالي دال سازيبرجسته با نهایت در و شد

 را آن و بخشيد توسعه به متفاوتي يمعنا سياسي توسعۀ گفتمان. شد رانده حاشيه به ،هفتاد دهۀ اواسط

   كه توسعه به بخشيمعنا هرگونه گفتمان این در. معنا كرد سياسي آزادي كارهايوساز گسترش

 از توسعه به كه چرا شود،مي تلقي بيهوده ،نادیده گيرد را مدني جامعۀ و سياسي آزادي كارهايوساز

 بود نوليبرالي توزیع عنوان با دیگري گفتمان دال ،منابع توزیع. شودمي منجر اقتدارگرایي و پایين به باال

 توزیع حول بار این اما كرد، معنا ديااقتص عرصۀ در را توسعه ،هشتاد دهۀ اواسط در دیگر بار یك كه

 ايگزاره دو دیگر يها گفتمان در منابع انحصار و توسعه مفهوم بودن وارداتي. اقتصادي رشد نه و منابع

 بدین و برد كار به قبلي گفتمان دو با تخاصم و سازيغيریت براي نوليبرالي توزیع گفتمان كه بود

 حد در را دیگر يها گفتمان با تخاصم ،گفتمان این. براند شيهحا به را دیگر هايشيوه كرد سعي طریق

 .داد وسعت دشمني/ دوست
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 پس يها گفتمان آشكار خصلت توسعه به بخشيهویت سر بر( تخاصم) آنتاگونيسم ترتيب هربه

 نفي انقالب از پس توسعه تحوالت تحليل در را آنتاگونيسم توانو نمي. است بوده اسالمي انقالب از

 توسعه قلمرو در. است بوده منازعه انقالب از پس توسعه تحوالت كنندۀتعين عنصر اینكه نتيجه .كرد

 طرد را همدیگر كامالً كه یيها آن و مایي. است گرفته شكل یيها آن و ما هویت انقالب، از پس

. ستا سياسي امري توسعه این بر عالوه. یابندمي دیگري گذاريكنار در را خود هویت و كنند مي

 مفهوم از انتخابي هر. هاشيوه و معاني سایر طرد و توسعه از شيوه یك انتخاب معناي به سياسي

 .است مجادله محل و سياسي ،توسعه

 
 ها یادداشت

 .02/0/9333نژاد احمدي محمود سخنراني( 9)

 .03/3/9332 نژاد احمدي محمود سخنراني( 0)

 .32/2/9331 نژاد احمدي محمود سخنراني (3)

 .93/1/9331 نژاد احمدي محمود سخنراني (1)
 .91/3/9331 نژاد احمدي محمود سخنراني (2)

 .9322/ 3/3 یزد در خاتمي محمد سيد سخنراني (2)

 .01/3/9322كشور وزارت معاونين با دیدار در خاتمي محمد سيد سخنراني (2)

 .3/3/9322 یزد استان اداري شوراي در خاتمي محمد سيد سخنراني (3)

 .93/9/9322 خاتمي محمد سيد سخنراني (1)

 .1/0/9322 كارگر روز مراسم در خاتمي محمد سيد سخنراني (92)

 .02/3/9332 رفسنجاني هاشمي سخنراني (99)

 .02/3/9332رفسنجاني هاشمي سخنراني (90)

 .02/3/9332رفسنجاني هاشمي سخنراني (93)

 

 و مآخذ منابع
 نوربخش، محسن سحابي، اهللعزت با مصاحبه) اسالمي جمهوري سيسيا اقتصاد. (9332) بهمن امویي، احمدي

 .نو گام: تهران .(نجفي علي محمد نيلي، مسعود زنجاني، روغني مسعود عادلي، حسين

 .قومس نشر: تهران .ایران اسالمي جمهوري خارجي سياست .(9339)رضا علي ازغندي،
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 .كيهان: تهران .وسعهشناسي تجامعه(. 9331)غفاري، غالمرضا  ؛ازكيا، مصطفي
 .2: 01/1/9319 ،0220 شمارۀ ،اعتماد روزنامۀ .شد فراموش كنندهتوليد .(9319) داوود جعفري،دانش

 تيرماه 90 مردم با گو و گفت و تلوزیوني برنامۀ در وقت جمهور رئيس سخنان) 9310 تيرماه 93 ایران روزنامۀ
 .92/92/9319 ،اقتصاد دنياي روزنامۀ ،02/2/9319 ،شرق روزنامۀ ،02/1/9319 اعتماد، روزنامۀ(. 9310

 .ایران اسالمي جمهوري در انقالب از بعد هايدولت بر حاكم يها گفتمان .(9332) علي محمد زاده،حسين 

 .اسالمي انقالب اسناد مركز: تهران
 .قلم انتشارات: تهران .ایران فرداي هايدغدغه .(9321) اهللعزت سحابي، 

: تهران .شناسي روستایي با تاكيد بر ابعاد تغيير و توسعه در جامعه روستایي ایرانجامعه(. 9331) طالب، مهدي
 .انتشارات دانشگاه تهران

 .تجدد بعدما تا نوزایي از انساني علوم تاریخ روایت: دانش شناسيدیرینه و فوكو. (9330)حسين  يان،ئكچو 

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران
 .گفتمان فرهنگ: تهران .نوذري حسنعلي ترجمۀ .گفتمان هاينظریه بر ايمقدمه .(9332) دایان دانل،مك 

 .9: 03/92/9319 ،9222 شمارۀ ،شرق روزنامۀ .است رفته محاق به توليد .(9319) فرشاد مؤمني، 
 .سوم هزارۀ نشر: تهران .محمدي فتاح ترجمۀ ،گفتمان .(9330) سارا ميلز، 

 .0 شمارۀ .سياسي علوم فصلنامۀ .سلطاني اصغرعلي سيد ترجمۀ .گفتمان نظریۀ .(9322) دیوید ث،هوار 
 نشر :تهران .جليلي هادي ترجمۀ .گفتمان تحليل در روش و نظریه .(9331) لوئيز فيليپس، و ماریان یورگنسن، 
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