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  کیدهچ

در این مقاله گفتمان دولت اصالحات مورد تحلیل قرار گرفته و جایگاه 
مفروض مولفان این بوده است که . فقرزدایی در آن مشخص شده است

ها  ها در ریشه یابی پدیده سازند و لذا مطالعه گفتمان ها را بر می ها واقعیت گفتمان
 نظریه گفتمان ارنستو بر این اساس مولفان با استفاده از.  اهمیت استداراي

الکال و شانتال موفه و نیز روش تحلیل گفتمان انتقادي نورمن فرکالف به 
. اند پرداخته) هاي توسعه هاي منتخب و لوایح برنامه بررسی متون شامل سخنرانی

هاي پژوهش در گفتمان اصالحات دال توسعه سیاسی دال مرکزي  بر اساس یافته
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ن یکی از عناصر گفتمانی در اطراف دال توسعه بوده و دال فقرزدایی به عنوا
به این معنا که فقرزدایی به عنوان تابعی از توسعه . سیاسی معنادهی شده است

بر اساس یافته نظري این پژوهش گفتمان اصالحات . سیاسی مطرح شده است
حاصل شده است  اسالمی از مفصل بندي گفتمان لیبرالیسم با فراگفتمان انقالب 

ا که فقرزدایی در گفتمان لیبرالیسم دال مرکزي نیست و تابعی از توسعه و از آنج
شود نیز فقرزدایی را  باشد، واقعیتی که به تبع آن تولید می سیاسی و اقتصادي می

  . راند دهد و آن را به حاشیه می در مرکز توجهات قرار نمی
صالحات، گفتمان، تحلیل گفتمان، گفتمان الکال و موفه، ا :هاي کلیدي واژه

  فقرزدایی
  

  مسئله مقدمه و طرح
ي ها گفتمانمانند تمام مفاهیم دیگر داراي معانی متکثري است که بسته به » فقر«مفهوم 
ایران به مثابه  اسالمی جمهوري ، در این بین. کند میمعانی متفاوتی را تولید ، مختلف

ان ابتداي از هم اسالمی اجتماعی برآمده از گفتمان انقالب  -یک نظام سیاسی
هاي فقرزدایی داشته   بر مقوالت مربوط به فقر و برنامهاي ویژهگیري خود تاکید  شکل
نشینان و محرومان در  کوخ، پابرهنگان، هایی مانند مستضعفان وفور و غلظت دال. است
حاکی از اهمیت این  اسالمی شعارها و سایر متون مربوط به انقالب ، ها خطابه، ها بیانیه

ي ها گفتماندر  نیز» فقرزدایی«هاي موسوم به  همچنین برنامه. ن گفتمان استدال در ای
 به چندانیالزم به ذکر است که نظریه گفتمان اعتقاد . دنمختلف معانی متفاوتی دار

که در چه بافتاري مطرح شود معانی   چون هر دالی بسته به این،تعاریف ثابت ندارد
هاي مورد نظر خود  کند که مدلول میتمانی تالش بنابراین هر گف. متعدد و متکثري دارد

در واقع هر . ها نسبت دهد توسعه و سایر دال، فقرزدایی، هایی مانند فقر را به دال
هاي صورت گرفته براي تثبیت معانی از طریق متصل کردن  گفتمانی حاصل تالش

  . دارد تحت تاثیر روابط قدرت قرار ها است که این امر کامالً ها به دال مدلول
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ایران از چنان اهمیتی برخوردار  اسالمی مسئله فقرزدایی براي نظام جمهوري 
در  ؛در بسیاري از اصول مورد تاکید قرار گرفته است، است که در قوانین اساسی کشور

در ، هاي مالی براي مردم از طریق درآمدهاي عمومی  تامین خدمات و حمایت29اصل 
ب با نیاز براي تمام افراد با اولویت به روستانشینان  قانون داشتن مسکن متناس31اصل 

 ریشه کن کردن فقرو محرومیت و برآوردن نیازهاي انسان 43و کارگران و در اصل 
بر اساس چنین . )ایران اسالمی قانون اساسی جمهوري (. مورد تاکید قرار گرفته است

ي ها گفتمان و ها دولت یی به منظور کاهش فقر در دستور کارها همواره برنامه، اهمیتی
ي گذشته بوده و به عنوان یکی از ها در دهه اسالمی مطرح در نظام جمهوري 

هیچ ، با وجود این. ي دولتمردان مطرح شده استریز برنامهي سیاستگذاري و ها اولویت
هاي نهادهاي   رفع فقر از جامعه ایران را تایید کند و شاخصتواند نمیناظر بیطرفی 
نگارندگان .  که فقر کماکان در جامعه ایران وجود دارددهد میالمللی نشان  داخلی و بین
ي توسعه ها  در چارچوب نظریهعمدتاًکه   میي کالسیک و قدیها دیدگاهمعتقدند که 

 لذا باید از زاویه ،به این پرسش بدهنداي  هتوانند پاسخ متقاعدکنند شوند نمی مطرح می
  . فقرزدایی  پرداختي ها دیگري به مسئله فقر و برنامه

لذا مسئله فقرزدایی با وجود اهمیتی که هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ 
هاي ي جدید مورد بررسیها دیدگاهاجتماعی براي ایران داشته از  -پیامدهاي سیاسی

رابطه بین ، در این بین آنچه دغدغه نگارندگان بوده است. نظري قرار نگرفته است
ي اجرایی است که خود را در ها سیاستت اصالحات و دول ي حاکم درها گفتمان

 و قوانین مربوط به فقرزدایی نشان ها لوایح و برنامه، ي روساي جمهورها سخنرانی
ي سیاسی و اجتماعی به نوعی ریشه در ها همه کنش، به عبارت دیگر. دهد می

ي ها رنامه و بها سیاست(ي مختلف ها دولتي ها  کنشي مربوطه دارند و طبعاًها گفتمان
در اینجا تالش ، به همین جهت.  داردها دولتي حاکم برآن ها گفتمانریشه در  نیز) آنها
بدیهی .  تا رابطه دو حوزه گفتمانی و عملی در ارتباط با فقرزدایی روشن شودشود می
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ي دیگري قرار گیرد و به غناي ها تواند مبناي پژوهش میاست که این امر در آینده 
  :شود میدر این راستا سوال اصلی زیر مطرح . ه این حوزه بیفزایدادبیات مربوط ب

مفصل بندي گفتمان اصالحات کدام است و جایگاه فقرزدایی در آن گفتمان 
  کجاست ؟

  
  علت انتخاب روش تحلیل گفتمان براي بررسی موضوع تحقیق

تواند   میاه پدیده» درك«تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روشی براي ، به نظر نگارندگان
پارادایم ي انتقادي در ها تحلیل گفتمان مانند سایر نظریه. در این زمینه راهگشا باشد

پارادایم حل بر خالف ، پارادایم انتقادي، به گفته رابرت کاکس. نجدگ  میانتقادي
هایی فوري در   تا راه حلدهد می را در دستور کار خود قرار 1»تبیین« که المسائلی

هدف تحلیل ، به عبارت دیگر. کند می تاکید 2»درك«بر ، ود بیابدي موجها چارچوب
 تا درك روشنی از شرایط کند میگفتمان یافتن راه حل نیست بلکه در وهله اول تالش 

رابطه گفتمان مربوطه را ، و چگونگی شکل گیري گفتمان حاصل کند و در سطوح باالتر
  . با نیروهاي اجتماعی مشخص سازد

ن نکته را الزم میدانیم که با توجه به اکتشافی بودن روش تحلیل در اینجا ذکر ای
همچنین از ارائه تعاریف ثابت . شود میاز ارائه فرضیه در این تحقیق خودداري ، گفتمان

و نظریه ) فقر و فقرزدایی( و تعاریفی که براي موضوع شود میخودداري هم و الیتغیر 
 براي  صرفاًشود می ارائه ...)هژمونی و ،مفصل بندي ، دال و مدلول، گفتمان(و روش 

با تعاریف ثابت اي  هآشنایی خوانندگان با فضاي بحث است وگرنه تحلیل گفتمان میان
   .  چون معتقد به سیال بودن معنا و تکثر معانی در بافتارهاي مختلف است؛ندارد

  
  

                                                
1. explanation 
2. understanding 
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  پیشینه پژوهش
) 1373( انیپژو ان نمونهمطالعات متعددي روي فقر در ایران صورت گرفته است به عنو

 ابتدا خود گزارش در او. است داده انجام یجامع مطالعات فقر خط محاسبه نهیزم در
 يازهاین نمودن فراهم به قادر که یکسان يو نظر به. است داده ارائه ریفق فرد از یفیتعر
 ریفق ،ندنباش) مناسب هیتغذ  وجسم سالمت(ز این نیاول بویژه خود یاساس يعاد

 در موجود يخانوارها یافتیدر ییغذا يها ارزش محاسبه با انیپژو. شوند یم محسوب
 محاسبه را یالیر فقر خط ،ها گروه نیا مخارج به توجه با و يدرآمد مختلف يها گروه
 اما آنچه در مطالعه وي دهد میگرچه پژویان توصیف دقیقی از فقر در ایران ارائه . نمود

  . کند میبه آن ناي  هه اشارشناسی فقر است ک علت، غایب است
دکتر محمدي و جمعی از همکاران مطالعات جامعی در خصوص فراتحلیل فقر 

 که مطالعات انجام شده تاکنون در شناخت فقر چندان موثر اند ه و بیان داشتاند هانجام داد
 ،ي همسوکردن مفاهیم و نتایج مطالعات در خصوص فقرها  و یکی از راهاند هنبود

 در همان چارچوب دهند می فراتحلیلی که ارائه اما نهایتاً. ز فراتحلیل استاستفاده ا
.  به شناخت فقر از زاویه جدید کمک کندتواند نمیپارادایم حل المسائلی است و لذا 

ي توسعه بوده و کسی از منظر ها لذا مطالعات صورت گرفته فقط در چارچوب نظریه
  . پردازیم میه از این زاویه به موضوع  مقالپس در این ،گفتمانی بحث نکرده است

  
  نظریه گفتمان به مثابه نظریه و روش

ي پایانی قرن بیستم در اثر مساعی متفکرانی مانند میشل ها  از دهه" گفتمان "مفهوم 
مفهوم گفتمان را ، پیش از این. فوکو و ارنستو الکالو وارد حوزه علوم انسانی شده است

تحلیل گفتمان . بردند میلیل واحدهاي فراتر از جمله به کار شناسان براي تح  زبانعمدتاً
، زبانشناسیبویژه است که از مطالعات مختلف علوم انسانی اي  هاي میان رشت حوزه

در درون ). 10-1: 1985، ون دایک. (فلسفه و روانکاوي الکانی تاثیر پذیرفته است
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 "نظریه گفتمان"ین مقاله از ي مختلفی وجود دارد اما در اها نحله، سنت تحلیل گفتمان
که توسط ارنستو الکالو و شانتال موفه ارائه شده و تحلیل گفتمان انتقادي که توسط 

  . شود میاستفاده ، نورمن فرکالف ارائه شده است
هایی است که در خالل آن معنا در فرآیند شامل تبیین و فهم "نظریه گفتمان"

در نظریه گفتمان ، به عبارت دیگر. شود یم تثبیت  سیاسی موقتاً–ي اجتماعی ها کنش
یعنی طبق ( هستند "ي تهیها دال"گیرد که همه مفاهیم  میکید قرار أاین امر مورد ت

 اما در یک )هستندمفروض اساسی پسا ساختارگرایی داراي معانی متکثر و متنوعی 
 دالی که در مرکز یک گفتمان خاص قرار(منظومه معنایی در پرتو یک دال مرکزي 

  شان   معناي غایی، درون آن گفتماني دیگرِها گیرد و هیچ مدلولی ندارد اما به دال می
  که یک دال مشخص  این، از منظر نظریه گفتمان. شوند می معنا دهی )بخشد میرا 

یعنی ، در رابطه مستقیم با مفهوم هژمونی است،  واجد چه معنایی باشد) فقرزداییمثالً(
ي رایج در جامعه است ها ارزشي قدرت پذیرفته شده و آن گروه اجتماعی که دارا

ایی  لذا باید دید که یک گفتمان مشخص چه رابطه. کند میمعناي غایی مفاهیم را تعیین 
همچنین مفهوم . )laclau & mouffe , 1980 : 51-56( با صورتبندي اجتماعی دارد

 یک گفتمان تالش، بندي منظور از مفصل.  استبسیار اهمیت دارايبندي  مفصل
ي ها ي معنایی دیگر و بخشیدن معانی و هویتها ي منظومهها  دالگرفتنمشخص براي 

تالش کند که مفاهیم گفتمان  اسالمی اگر یک گفتمان ، براي مثال. جدید به آنهاست
عمل ،  معنایی خود وارد کند و معانی جدیدي به آنها ببخشدچارچوبلیبرال را در 

ي ترکیبی ها گفتمانکه ما با  بنابراین با توجه به آن. مفصل بندي صورت گرفته است
  . اند هشدگرفته ي دیگر ها گفتماناز   میسرو کار داریم باید ببینیم که چه مفاهی

  
  هاي نظریۀ گفتمان الکال و موفهمفاهیم و مؤلفه

مستلزم بیان مفاهیم کلیدي و ، پرداز معرفی یک نظریۀ گفتمانیبه عقیدة این دو نظریه
مفاهیم متعدد و گاه پیچیده و ، الکال و موفه براي تبیین نظریۀ خود. ندة آن استساز
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نیازمند ، اند که فهم نظریۀ آنان و تبعاً کاربست آن را به کار گرفتهداراي وجوه مختلف
به ، ویژگی مفاهیم یاد شده آن است که به شکلی خاص. شناخت این مفاهیم است

ما را به شناخت مفاهیم ، فهم هر مفهوم. ند هستطوار با یکدیگر مرتبصورت زنجیر
  . شودبعدي رهنمون می

   دال و مدلول  -1
، هادال. در نظریۀ الکال و موفه نقش کلیدي دارند» دال و مدلول«دو مفهوم 

هاي عبارات و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی هستند که در چارچوب، مفاهیم، اشخاص
معنا و مصداقی که یک دال بر آن . کنند  داللت میاي ویژهبر معانی ، گفتمانی خاص

دال مورد ، اي است که ما با دیدن آنمدلول نشانه. شودمدلول نامیده می، نمایدداللت می
   )  laclau , mouffe.  2002  : 140(. شودنظر برایمان معنا می

  دالّ مرکزي  -2
بندي مع و مفصلها حول محور آن جیا مفهومی که سایر دال، نماد، به شخص

به مثابۀ عمود خیمه است که اگر برداشته ، دال مرکزي. گویندمی »دال مرکزي«، شوندمی
دال مرکزي آن چیزي است که در گفتمان رقیب طرد شده و . ریزدخیمه فرو می، شود

و » رهبري امام خمینی«، به عنوان مثال در گفتمان انقالب اسالمی. جاي آن خالی است
حسینی  (باشند میدال مرکزي ، طلبی سیدمحمد خاتمی در گفتمان اصالحتوسعۀ سیاسی

  .)70 : 1388، زاده
  دال شناور -3

ي ها گفتمانهستند که » هاي شناوريدال«، ها و مفاهیمنشانه، در این نظریه
دالى است که مدلول آن شناور » دال شناور«. کوشند به آنها معنا دهندمختلف می

ى مختلف سیاسى ها گروههاي متعدد دارد و  مدلول، بارت دیگربه ع، است) غیرثابت(
هر گفتمان برمبناي . کنند با هم رقابت مى، براى انتساب مدلول مورد نظر خود به آن

سازد و  مدلول سازگار با این نظام معنایی را برجسته می، ساختار نظام معنایی خود
  . راند هاي دیگر را به حاشیه می مدلول



  
  
  
  
 93، زمستان 21 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     8 

  حوزة گفتمانگونگی، تهوق، عنصر -4
و ثبات رابطۀ ، سوانسجام یک گفتمان به ثبات رابطۀ میان دال و مدلول از یک

هایى را که حول دال مرکزى گرد  دال. ها با دال مرکزي از سوي دیگر وابسته استدال
  )60، 1387:سلطانی (. نامند مى» وقته«، آیند هم مى

یکی از ، به طور طبیعی هر گفتمان. هر نشانه ممکن است چندین معنا داشته باشد
. نمایدخوانی با نظام معنایی خود تثبیت و مابقی را طرد میآن معانی را برحسب هم

حوزة «،  رااندها که از گفتمان طرد شدهمعانی احتمالی نشانه، الکال و موفه
 هدف با، سرریز معانی یک دال یا نشانه به حوزة گفتمانگونگی. نامند می »گفتمانگونگی

توسعۀ اقتصادي و ، به عنوان مثال. شوددستی معنایی در یک گفتمان انجام میایجاد یک
گفتمان ، هاي شناوري هستند که در ابتداي پیروزي انقالب هر دو از دال، توسعۀ سیاسی

توسعۀ ، در مقابل. انقالب اسالمی آنها را طرد نمود و به حوزة گفتمانگونگی فرستاد
 دو -اما با گذشت یکی . ان ایدة صدور انقالب را برجسته ساختایدئولوژیکی یا هم

هاي شناور از حوزة گفتمانگونگی خارج هر دوي این دال، دهه از عمر انقالب اسالمی
بندي مفصل، )به عنوان دال مرکزي(هاي شناور حول آنها  شدند و با گرد آمدن دیگر دال

  .)10 :1383، یمیسل(  گرفت طلب شکل ي سازندگی و اصالحها گفتمان
بندى شدن و تثبیت معنا در  تا پیش از ورود به یک گفتمان و مفصل یک وقته

-دال، عناصر. شود نامیده مى »عنصر«در حوزة گفتمانگونگى قراردارد و ، چارچوب آن

هاي شناوري هستند که هنوز ذیل گفتمان قرار نگرفته و در واقع از گفتمان مورد نظر 
، براي مثال. اگرچه این طرد شدن موقتی است. )Phillips, 2002: 24( اند طرد شده

طلبی یک دال شناور بود که تا پیش از برگزاري هفتمین دورة انتخابات ریاست اصالح
ها در حوزة گفتمانگونگی انقالب به عنوان یک عنصر سال، 76جمهوري در بهار 
  . اسالمی قرار داشت
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گونه  توان اینان از نظر الکال و موفه را میمفهوم گفتم، یاد شدهبا توجه به مطالب 
ها از طریق تقلیل  تالشی است براي تبدیل عناصر به وقته، یک گفتمان«: تعریف کرد

  ». تثبیت شدهکامالًشان به یک معناي چندگانگی معنایی
  غیریت ، ضدیت -5
یابی یک هویت. گیرند اساساً در ضدیت و تفاوت با یکدیگر شکل میها گفتمان 
روز را تنها در تعارض . پذیر است ي دیگر امکانها گفتمانصرفاً در تعارض با ، گفتمان

هویت . وابسته به شب است و برعکس، پس هویت روز. توان درك کردبا شب می
 همواره در ها گفتمانرو از این.  منوط و مشروط به وجود غیر استها گفتمانتمامی 

نوان مثال گفتمان اصالح طلبی در مقابل گفتمان به ع. کنندسازي میبرابر خود غیریت
  . محافظه کار شکل گرفت

غیرهاي متعددي وجود دارد که آن گفتمان از آنها در ، گاه در برابر یک گفتمان
ل ئتمایز قا، بنابراین. نمایدهاي مختلف استفاده میشرایط گوناگون و براي کسب هویت

  . پذیر خواهد بود  خارجی امکان داخلی و غیرِشدن میان غیرِ
تر آن  هویت جمعی یا تشکیل گروه و در شکل گسترده، در نظریۀ الکال و موفه

یعنی به وسیلۀ تقابل میان ، هویت یک گفتمان تحت اصولی مشترك با هویت فردي
  . گیرد درون و بیرون شکل می

  هژمونی و تثبیت معنا -6
کنند و ل استفادة سیاسی میپذیري رابطۀ میان دال و مدلوالکال و موفه از انعطاف

 براي یک دال در اي ویژهیعنی اگر بر سر معناي . دهند پیوند میآن را با مفهوم هژمونی
 ،به عبارت دیگر افکار عمومی معناي مشخصی را براي آن، جامعه اجماع حاصل شود

با هژمونیک . شودآن دال هژمونیک می، هرچند به طور موقت بپذیرد و تثبیت نماید
، هاتثبیت موقت هویت. شود کلّ آن گفتمان هژمونیک می، هاي یک گفتمانن دالشد

یابی به هژمونی که غایت یک دست. ترین کارویژة هژمونی در گفتمان استاصلی
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 :1379، تاجیک(. پذیر خواهد بود به کمک تثبیت معنا امکان، رودگفتمان به شمار می
16(  

  دالّ خالی-7
 از مفهوم ، براي توضیح روند استعاري شدن یک اسطورهالکال در آثار اخیر خود

. دال خالی بیانگر یک خأل در فضاي اجتماعی است. بهره گرفته است» هاي خالیدال«
هاي خالی بازنمایی وضع  وظیفۀ دال. نشان از یک امر غایب دارد، به عبارت دیگر

تولید ، کنند شزد میها همواره نواقص را گواز آنجا که این دال. مطلوب وآرمانی است
مایۀ خلق  دست، هاي خالی دال. آنها سبب پویایی جامعه و سیاست خواهد شد

حول دال خالی ، ي سیاسی جدیدها گفتمانبندي مفصل. هاي جدید هستند اسطوره
دال خالی در جایگاه دال ، بنابراین. گیرد شکل می،قرار شده موجود در گفتمان بی

ویژگی دال مرکزي است و شرط موفقیت آن در ، ی بودنغیبت و خال. نشیندمرکزي می
ها در عرصۀ تقاضاها و بحران، هاقراريهاي خالی که نشانی از بیوجود دال. هژمونی

اگر . سازدي جدید فراهم میها گفتمانگیري زمینه را براي شکل، سیاسی اجتماعی است
اند و ات خود را تضمین نمودهادامۀ حی، ي مسلط بتوانند این خألها را پر کنندها گفتمان

یی که از ها گفتماني رقیب خواهند داد؛ ها گفتمانجاي خود را به ، در غیر این صورت
اند و مردم رفع نواقص ها پدید آوردهتصوري آرمانی در اذهان سوژه، هاي خالیاین دال

نوان دال توسعۀ سیاسی به ع، براي مثال. بینندها را در گرو استیالي آنان میو بحران
هاي سیاسی  با عاملیت سوژه، قراري این گفتمان خالی گفتمان سازندگی در دوران بی

مطلوب بودن آن براي ،  هاي اسطوره از ویژگی. طلب به یک اسطوره تبدیل شد اصالح
هنوز مطلوب همۀ مردم نبود و تنها بخشی از جامعه که ، اما این اسطوره. مردم است

نمایندگی را شد روشنفکران و اقشار دانشگاهی می، دیدبیشتر شامل طبقۀ متوسط ج
رو باید وجهی از این. براي هژمونیک شدن یک گفتمان کافی نیست، این. کرد می

اي آرمانی به گرد آن تنیده شود و نشان از  لهها  ،به عبارت دیگر. استعاري به خود بگیرد
خواه همچون   و اقشار آرمانسو روشنفکران اي زیباتر از امروز بدهد؛ تا از یک آینده
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و از سوي دیگر بتواند به سطوح عمومی ، دانشجویان را بیش از پیش ترغیب نماید
ك اندك این اند ههنگامی ک، بر همین اساس. هاي زیرین اجتماعی نفوذ کند جامعه و الیه

اسطورة توسعۀ سیاسی به عنوان دال مرکزي گفتمان ، فضاي آرمانی به جامعه منتقل شد
. در میان مردم گسترش یافت و به خواست اکثریت جامعه تبدیل شد، طلبی حاصال
طلب با  هاي سیاسی اصالح  فعالیت سوژه هاي شناور این گفتمان نیز در پرتو دال

به ثبات معنایی نسبی در افکار ، بندي حول دال مرکزي یابیِ حاصل از مفصل هویت
ه یک تصور اجتماعی مبدل گردید و توسعۀ سیاسی ب، بدین ترتیب. عمومی دست یافتند

 از تصور به عینیت رسید و هژمونیک شد، رانی گفتمان رقیب با ساختارشکنی و حاشیه
  .)12: 1383، تاجیک(

  
  چگونگی پیاده سازي روش بر مورد مطالعاتی

شیوه تحلیل گفتمان (در تشریح و توجیه این نکته که انتخاب دو شیوه تحلیل متفاوت 
که تلفیق برخی از عناصر آنها بر مبناي )  شیوه تحلیل گفتمان فرکالفالکالو و موفه و

با توجه به موضوع ، یکی آنکه: می توان به دو دلیل استناد نمود، چه ضرورتی بوده
از آنجا که هر ، سیاسی و اجتماعی است، پژوهش که موضوعی کالن در حوزه اقتصادي

، باشند اسی و اجتماعی مناسب میهاي کالن سی براي تحلیل پدیدهیاد شدهدو شیوه 
. پژوهشگر در صدد برآمد در پژوهش حاضر هر دو شیوه تحلیل را مدنظر قرار دهد

ي خاص ها بندي بدین ترتیب با استفاده از شیوه تحلیل گفتمان الکالو و موفه مفصل
بندي در  مفصلمانندگردد؛ اما با توجه به آنکه مفاهیمی  موجود در گفتمان مشخص می

گردند؛ لذا براي بررسی  ه مفاهیم کانونی بوده و در سطح انتزاعی و کالن مطرح میزمر
بر این اساس در این . بایست از ابزارهاي تحلیلی مناسب استفاده نمود این مفاهیم می

جوییم که روش تحلیل گفتمان فرکالف در اختیار ما قرار  پژوهش از ابزارهایی مدد می
شود تا از تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف به عنوان ابزار  یاما آنچه که موجب م. دهد می
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آن است که تحلیل انتقادي فرکالف صرفاً در سطح توصیف ، تحلیل بهره گرفته شود
با توجه به ساختار ) چرایی(ماند و به سطح تبیین  باقی نمی) ها و ساز و کارها مکانیسم(

وه تحلیل گفتمان قابل توجیه بر این اساس کاربست هر دو شی. رسد اجتماعی نیز می
ولى ، نظریه گفتمان الکالو و موفه اگرچه ارجاعات زیادى به معنا و نشانه دارد. است

ترین نقطه ضعف این  هاى معنایى نیست و این شاید اصلى داراى ابزارى براى تحلیل
 که باعث اى است تحلیل معنایى بدون تحلیل متن مسیر نامطمئن و لغزنده. نظریه است

براى نشان دادن منازعات معنایى ، در حقیقت. شود ر مىگفزایش ضریب خطاى تحلیلا
ها مراجعه  ها و سخنرانى کتاب،  ضرورتاً باید به متونى مانند مطبوعاتها گفتمانمیان 

در مقابل روش تحلیل گفتمان . اما این نظریه فاقد روشى براى تحلیل متن است، کرد
داراى ابزارهاى کارآمدى براى تحلیل ، شناسى دارد بانچون ریشه در ز، انتقادى فرکالف

  .)64: 1383، سلطانی( باشد میمتن 
متون برگزیده شده از و تنوع با توجه به مبانی و مبادي گوناگون ، دلیل دیگر آنکه

پژوهشگر ناگزیر به انتخاب دو شیوه تحلیل ، سوي این پژوهش به عنوان جامعه آماري
با این . بوده است) یث ماهیت و مبانی جامعه آماري مورد نظراز ح(متفاوت اما متناسب 

ي پس از انقالب و متناسب با ها دولتاي که در   توسعهيها لوایح برنامه، توضیح که
ي کلی ها سیاستدر اصل بازگوکننده ، فضاي گفتمانی حاکم بر هر دولت شکل گرفته

امور ، سیاسی، تماعیامور اج، و فناوري میعل، هاي مختلف فرهنگی دولت در بخش
 ،ي متفاوت ها گفتماني خاص در ها بوده است که گویاي یکسري نشانه... اقتصادي و

هاي توسعه بر  باشد؛ بر این اساس تحلیل برنامه آن هم تحت تاثیر شرایط متفاوت می
هاي خاص در  بندي نشانه مبناي رویکرد الکالو و موفه که معتقد به امکان مفصل

در نهایت با استفاده و تلفیق روش الکالو . گردد باشند؛ عملی می وت میي متفاها گفتمان
 سعی ،و موفه با برخی از عناصر نظریه فرکالف با توجه به نوع متون و مقتضیات زمانی

  . بیماصولی و شفاف دست یا، شد که به تحلیل گفتمانی دقیق
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  چگونگی عملیاتی کردن روش
به این منظور . کنیم ورد نیاز خود را انتخاب میدر ابتدا متون م: مرحله توصیف) الف

می رویم که داراي غلظت مفهو ها به دنبال متونی می لوایح و برنامه، ها در میان سخنرانی
در این زمینه باشند به این معنا که گوینده یا نویسنده بر موضوع فقر و فقرزدایی متمرکز  

براي آغاز . فقر از آن استخراج کردشده باشد و بتوان معناي کانونی را در رابطه با 
منظور از واژگان اصلی آن واژگانی است . کنیم تحلیل ابتدا واژگان اصلی را استخراج می

این تاکید ممکن است از طریق تکرار یا لحن مشخص (که گوینده بر آنها تاکید دارد 
 کار به) صورت نوشتاري یا گفتاري واژگان (يها دال به توجه گفتمان لیتحل در. )شود
، کدامندها  عناصر و وقته، هاي مرکزي دال که نیا. است يضرور اریبس متن در رفته

 از منظور. کنیم  را استخراج میمتن کالم جانسپس . است سخنران یاصل خط معرف
 خاطر به یاساس وجه عنوان به که است متن یکانون يمعنا ای وجه ،متن کالم جان

 و دارد هیتک بدان متن یاساس يمعنا که است یبارتع ای جمله ،گزاره نیا. ماند یم
هاي گوینده را  سپس پیش فرض. ماند یم مخاطب ذهن در مطالعه از پس ها مدت

  . کنیم استخراج می
 به توجه، گفتمان لیتحل در متن نهیزم ریتفس بخش در :مرحله تفسیر) ب

 رساختیز، ها يشداوریپ و قالب افکار ها فرض شیپ. دارد تیاهم متن يها فرض شیپ
 ها فرض شیپ شناخت نیبنابرا. دنده یم شکل را ندهیگو ای سندهینو استنتاج و استدالل

سپس . ببرد یپ سخنران یواقع اهداف ای نیریز يها هیال بهتا  سازد یم قادر را لگریتحل
به این معنا که این گفتمان تالش دارد با چه . سازیم  را مشخص میها بندي قطب

  . گري مرزبندي کندي دیها گفتمان
ي اجتماعی و ساختار ها  در این مرحله رابطه گفتمان با زمینه:مرحله تبیین) ج

به این معنا که این گفتمان منافع چه . دهیم طبقاتی جامعه را مورد بررسی قرار می
در این .  داردها گروهبا سایر اي  ه و چه رابطکند مییی را تامین ها گروهطبقات و 
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 به رشته پژوهشگر و جهت محدود کردن و باقی ماندن در حوزه پژوهش با توجه
 با الف و ب حلاتبیین به صورت کمرنگ تر مورد توجه قرار گرفته و مر، اجتماعی

   .ندا توجه بیشتري مورد مداقه قرار گرفته
  

  هاي تحقیق یافته
 به عنوان رئیس دولت و -  میي منتخب سید محمد خاتها مولفان با بررسی سخنرانی

که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند و  - طلب تولید کننده گفتمان دولت اصالح
ي سوم و چهارم توسعه به بررسی اصالحات از زاویه گفتمانی پرداختند و ها برنامه

  .جایگاه فقرزدایی در آن گفتمان را مشخص کردند
 از زدایی متأثر طلب خاتمی به مقوله فقر و محرومیت رویکرد گفتمان اصالح

 گرایانه این دولت و اهمیت و اولویتی است که خاتمی براي مقوله توسعه نگرش توسعه
سیاستگذاران و برنامه ریزان در ،  بر مبناي چنین نگرشیبطوري که؛ بودقائل همه جانبه 

زدایی حرکت  بر این باور بودند که تنها راه کاهش فقر و محرومیت، دولت اصالحات
همگام با آن فقر در ، ه کشور به سوي توسعه گام برداردهر چ. در جهت توسعه است

  . کشور روندي نزولی و محرومیت زدایی روندي صعودي پیدا خواهد نمود
میان توسعه و عدالت «هاي خود یادآور شده است که  خاتمی در یکی ازسخنرانی

در هم آمیختگی و پیوستگی عمیقی وجود دارد؛ توسعه بدون عدالت و عدالت بدون 
. انجامد آورد و یا به توسعه فقر می هاي عمیق اجتماعی در میسعه یا سر از شکافتو

هاي نیاز اصلی ما تنها توسعه همه جانبه و پایدار و متوازن است که باید در همه عرصه
دومین مراسم 1380مرداد، خاتمی( فرهنگی و علمی تحقق یابد، اقتصادي، سیاسی

  .)سالمیتحلیف آقاي خاتمی در مجلس شوراي ا
از نهادهاي ، همگام با نهادهاي دولتی، براي نخستین بار، در برنامه سوم توسعه

براي بطوري که، زدایی استفاده گردید؛  غیردولتی نیز به منظور کاهش فقر و محرومیت
مردم و بخش خصوصی را در زمینه فقرزدایی ، نهادهاي ملی و دولتی، دولت، اولین بار
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جایگاه نهادهاي معینی براي ، استاي برنامه سوم همچنیندر ر. بینیم کنار هم می
  . اي تعریف و حدود اختیارات و وظایف آنها معین گردید ریزي منطقه برنامه

پرداخت ، پیشینبه مانند دو برنامه توسعه ، برنامه توسعه سوم، از سویی دیگر
ت زدایی یارانه به کاالهاي اساسی را به عنوان راهکاري جهت کاهش فقر و محرومی

ساختن یارانه  با این تفاوت که برنامه سوم به دنبال هدفمند، مورد تأکید قرار داده است
با . هاي پردرآمد بود ي کم درآمد و دریغ داشتن تدریجی آن از خانوادهها گروهبه نفع 

هاي دستیابی به آن به صورت زیر مطرح شده  روش، گیري این برنامه توجه به جهت
  :است

از طریق جبران مابه ، ایش سطح برخورداري خانوارهاي گروه فقیر ابتدا افز
ي ها تقویت برنامه، هاي درآمد مستمر مانند اشتغال  و روشها التفاوت آثار حذف یارانه

مندي خانوارهاي با درآمد متوسط از میزان یارانه و در  حفظ بهره، سپس... آموزشی و
 .)23 :1376، رامآم سا(نهایت حذف یارانه از خانوارهاي پردرآمد 

 نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص در راستاي اهداف ي توسعهها در برنامه
  :ذیل متحول و تغییر یابد

   ؛اي و جلوگیري از قاچاق این نوع کاالها  منطقی کردن مصرف کاالهاي یارانه•
   ؛اي  تولید داخلی کاالهاي یارانهز تشویق و توسعه سرمایه گذاري و حمایت ا•
کاهش سهم طبقات با درآمدهاي باال و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از  •

   ؛ها یارانه
   ؛ي رفاه اجتماعی به جاي پرداخت یارانهها  جایگزین کردن تدریجی طرح•
تامین منابع براي سرمایه گذاري زیربنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه  •
  ؛اشتغال
ام از محل درآمدهاي حاصل به صورت وجوه توسعه اشتغال مولد با اعطاي و •

  . )10: 1389، حسنی(اداره شده 
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 مدنظر دولت خاتمی به منظور کاهش فقر و محرومیت هاياز دیگر راهکار
یان و یایجاد اشتغال در مناطق محروم بود تا به تبع آن وضعیت معیشت روستا، زدایی

  . مناطق محروم بهبود یابد
حاکی از آن ، پیشینوم توسعه در مقایسه با دو برنامه تحلیل گفتمان مواد برنامه س

اختصاص مواد بیشتري از الیحه برنامه توسعه (است که این برنامه نه تنها از لحاظ کمی 
تري به  بلکه از منظر کیفی نیز اهتمام بیشتر و اصولی) به مقوله کاهش فقر و محرومیت

ز و کارها و راهکارهاي عملی و چرا که سا، زدایی داشته است موضوع فقر و محرومیت
بطوري . باشد اي که این الیحه در این خصوص ارائه نموده گویاي این مدعا می اصولی

تري در راستاي  آمیز در مقایسه با دو برنامه قبلی عملکرد موفقیت، توان گفت  میکه
بررسی نتایج اجراي سه ، اما با این وجود. کاهش فقر و رفع محرومیت داشته است

زدایی گویاي آن است که خط فقر طی سه   در حوزه فقر و محرومیتیاد شدهنامه بر
برنامه توسعه در مناطق شهري و روستایی روندي افزایشی داشته که یکی از علل اصلی 

این آمار . )215: 1387، ابونوري و مالکی( نرخ باالي تورم بوده است ،این افزایش
هاي به  قر و محرومیت متناسب با پیش بینیهاي کاهش ف حاکی از آن است که برنامه

سعی شده است ، در تدوین برنامه چهارم توسعه، از این جهت. هعمل آمده پیش نرفت
تر و  شکافانه  لحاظ گردد و به صورت موپیشینهاي  کمبودهاي موجود در برنامه

  نگریسته شود؛ بر این اساس در به موضوع کاهش فقر و محرومیت، ریزي شده برنامه
توان سازوکاري منطقی براي حل  هاي پیشین می برنامه چهارم توسعه برخالف برنامه

ي سه برنامه توسعه پیشین ها به عنوان دال خالی یا نشانه کمبودها و نقصان، مشکل فقر
مشاهده کرد؛ زیرا در الیحه برنامه چهارم دستیابی به توسعه ، )دوم و سوم، برنامه اول(

، باشد ته است و از آنجا که فقر مانع رشد و توسعه کشور میپایدار مدنظر قرار گرف
  . دولت درصدد اجراي راهکارهایی اساسی در این خصوص بوده است

قانون ، در گام نخست، به منظور کاهش فقر و محرومیت، در راستاي این برنامه
ي منابع به منظور حداکثرسازي بهره ور، هبرنامدر این . ها تنظیم شد هدفمند کردن یارانه
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، سازي و ارتقاي فناوري در تولید بهینه، انجام اصالحات اقتصادي، تجدیدناپذیر انرژي
مصرف و نیز تجهیزات و تاسیسات مصرف کننده انرژي دولت مکلف گردید ضمن 
فراهم ساختن مقدماتی از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن 

گاز و بنزین ، نفت سفید، گذاري نفت کوره نسبت به قیمت، هاي مستقیم جبرانی سیاست
هاي عمده فروشی خلیج فارس اقدام نموده و درآمد حاصل از این کار  بر مبناي قیمت

را صرف اموري از جمله کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار 
، به فقرزداییاز آنجا که در این برنامه مواد مربوط ، عالوه بر آن. آسیب پذیر نماید
، رسانی به ایثارگران خدمات، هاي اجتماعی کنترل آسیب، اي هاي بیمه گسترش پوشش

هاي اجتماعی و حتی تهیه برنامه توسعه  گسترش نهادهاي مدنی و تشکل، مداري قانون
مطرح » ارتقاي امنیت انسانی و عدالت اجتماعی«عنوان کلی با همگی ، بخش تعاونی

  اجراي برنامه جامع فقرزدایی به عنوان راهکاري اصولی و اند؛ در این الیحه شده
توان از آن به عنوان نشانه اصلی در  کارآمد در این خصوص مطرح شده است که می

  . طلبی یاد کرد برنامه چهارم توسعه بر مبناي گفتمان اصالح
مسکن ارزان (ها  زدایی در تمام حوزه این برنامه جامع که کاهش فقر و محرومیت

ي برابر ها فرصتفراهم نمودن (آموزش همگانی، بهداشت و درمان، اشتغال، متقی
، تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفتن اقشار محروم، تغذیه سالم و کافی، )آموزشی

ترین و اصولی   کامل،هاي فرعی خود در بردارد را به عنوان نشانه) افزایش درآمد افراد
  . ي توسعه در کشور اعمال گردیده استها اي برنامهبر مبن، ترین اقدامی است که تاکنون
بر بوده و دولت نیازمند تأمین  هاي ملی از این قسم هزینه از آنجا که انجام طرح

، الیحه برنامه چهارم توسعه، باشد هاي الزم به منظور اجرایی نمودن طرح می هزینه
و هدفمند منابع ي الزم را از طریق تخصیص کارآمد ها دولت را موظف نموده هزینه

مطالعات انجام شده نشان ، بطور کلی. هاي پرداختی تأمین نماید تأمین اجتماعی و یارانه
توزیع عادالنه ، ایجاد امنیت شغلی، راهبردهاي اصلی چون ارتقاي امنیت غذاکه دهد  می
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قدمی بزرگ و عملی ، تأمین نیازهاي اصلی مردم از جمله آموزش و بهداشت، درآمدها
  . ساماندهی فقر در چند دهه اخیر در ایران بوده استدر جهت 

ها و  از طریق برنامه، خاتمی رسیدن به جامعه مدنیسیدمحمد مهمترین هدف 
، سیاستهایی چون اجرا کردن بعضی از اصول قانون اساسی همچنین برگزاري شوراها

این ضمن  .باشد می... نهادینه شدن مشارکت مردم در قدرت وها،  گروهآزادي احزاب و 
دیدگاهی که توسعه را .  قرار داشتایشانمورد تأکید ، »توسعه انسان محور«دیدگاه ، که

 توسعه را مراودات فرآیند بیان و جوهر ،هاي واقعی  گسترش آزاديفرآیندبه صورت 
هاي سیاسی و توسعه اجتماعی  آزادي، هاي  تأمین اجتماعی گیري از شبکه بهره، مفید
  . داند می

به ضرورت توسعه سیاسی و انجام ، خاتمیسید محمد بان در دوره طلاصالح
اجتماعی در این مرحله جدید از بلوغ سیاسی کشور معتقد بودند  - اصالحات سیاسی
 اجتماعی کشور و -باید فضاي سیاسی، بنا بر تجربه دوم خردادکه و اعتقاد داشتند 

و  مدنی هري مانند جامعهاي جدید و پایدا تجمیع تقاضاهاي مردم در قالبفرآیند
تحقق ، ادعاي جریان اصالح طلبی. ساماندهی نهادینه و مستدام شود، احزاب
اسالمی، در راستاي تحقق همزمان دو بنیاد اساسی انقالب ، هاي قانون اساسی ظرفیت
» مردم« گفتمان اصالح طلبی بر محور دال مرکزي. ت و جمهوریت بوداسالمییعنی 

را مفصل » آزادي«و » قانون«، »جامعه مدنی«، »توسعه سیاسی« ،»اصالح طلبی«هاي  دال
                . )153: 1384، سلطانی(بندي نمود 

توان به عنوان دال مرکزي گفتمان اصالحات مطرح کرد که   میتوسعه سیاسی را  
 این فضاي پس. ها را در یک نظام معنایی ویژه به هم مرتبط ساخته است سایر دال

، حاکمیت قانون، یی بود که با تأکید بر آزاديها ارزشمفاهیم و  ین طرحگفتمانی مب
مشارکت سیاسی و اجتماعی و امنیت ، حقوق شهروندي، انتقادپذیري، ساالريشایسته

هاي ارتقاي مشروعیت جمهوري اسالمی ایران در دو زمینهکه اجتماعی در صدد بود 
گیري  درصدد بود تا افزون بر بهرهاین گفتمان. فراهم آوردرا عرصه داخلی و خارجی 
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آزادي ، آزادي بیان، نظارت همگانی، گیري جمعیهاي تصمیماز عناصر و مؤلفه
گرایی و بسط جامعه مدنی بر حاکمیت عالیه خداوند بر سرنوشت  قانون، اجتماعی

گفتمان اصالح طلبان مبتنی بر توسعه . )330: 1387، اشرف نظري(انسانی تأکید کند 
 . شناسد است و منبع اصلی قدرت و ثروت جامعه را نیروي انسانی میانسانی 

 خاتمی در رابطه با دال شناور فقرزدایی که سید محمددهد؛  بررسی متون نشان می
ي مساوي و تضمین دسترسی برابر به امکانات و ها فرصتایجاد "معتقد است که 

هاي   و فراهم کردن زمینههاي جامعه امتیازها و برخورداري مناسب همه ملت از موهبت
طلبی و زدودن ننگ فقر  مقابله با تبعیض و زیاده، ها در همه عرصه، شکوفایی استعدادها

و تأمین زندگی شرافتمندانه براي همه افراد به ویژه محرومان و مستضعفان از وظایف 
  . )1376 مرداد 13، اطالعات ("منظم دولت اسالمی است

دوران اصالحات باید عنوان کرد که گفتمان این دوره در ارزیابی انتقادي گفتمان 
گفتمانی در چارچوب ، هاي اساسی آن  از لحاظ چارچوب نظري و مؤلفهاین کهبا 

گونه که در میان  شد نتوانست آن تحقق نیازهاي روز کشور و دوران جدید نظام تلقی می
ت محروم در بین طبقا، نخبگان محافل دانشگاهی مورد توجه و بحث قرار گرفت

نکته دیگر این است که این گفتمان با توجه . نهادینه گردد، جامعه به ویژه قشر حاشیه
اهتمام ، کرد خود را غریب ارزیابی می، حاکمیت  نسبت به گفتمان رسمیاین کهبه 

ي منتقد رسمی و غیررسمی از خود نشان ها گروهاي براي تعامل با حاکمیت و  ویژه
ها و  ر برخی موارد رویکرد اساسی این گفتمان رفع دغدغهرسد د به نظر می. داد می

با این . هاي منتقدین رسمی و غیررسمی و حاضر در حاکمیت بوده است نگرانی
 بارها بر وفاداري به عهد با این کهگفتمان اصالحی با که توان عنوان کرد  توصیف می

هاي   و رفع دغدغهها گیري اساسی به سوي تحقق دیدگاه اما جهت، کند مردم تکیه می
    . باشد دارا میرا نیز منتقدین خود 

البته برخی از صاحبنظران در رابطه با الگوي توسعه سیاسی دولت آقاي خاتمی 
که الگوي توسعه ، شمیها  متأسفانه همانند دوران سازندگی آقاي«:  کهمعتقد هستند
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را دارد یعنی بیگانه توسعه سیاسی نیز همان وضعیت   امروزه،شده گیري می اقتصادي پی
، افروغ(» خواهد خیلی زود به نتیجه برسد  مردم و یک سویه است و مییبا هویت اصل

1380 :233( .  
ساماندهی «فقرزدایی در ذیل سیاست ، توان گفت که در گفتمان اصالحات می، در مجموع

همانگونه  ،به عبارت دیگر. مطرح شد و رفع فقر در گرو توسعه سیاسی مطرح گردید» اقتصادي
، در گفتمان اصالحات، شد فقرزدایی در گرو توسعه اقتصادي دیده می، که در گفتمان سازندگی

  . شد این امر در گرو تحقق توسعه سیاسی دیده می
  

  جمع بندي 
سازنده و ، رویکردي بر مبناي نگرش اصالحی، زدایی گفتمان اصالح طلبی به مقوله فقر

تنها راه کاهش فقر و محرومیت زدایی ، مبناي آنگرایانه داشته است که بر  توسعه
هر چه کشور به سوي توسعه گام بطوري که، حرکت در جهت توسعه بوده است؛ 

همگام با آن فقر در کشور روندي نزولی و محرومیت زدایی روندي صعودي ، بردارد
پیدا خواهد نمود؛ زیرا بر مبناي نگرش بانیان اصلی و طراحان شاکله گفتمان 

 در هم آمیختگی و پیوستگی عمیقی فقرزداییمیان توسعه و ، طلبی در کشور حاصال
  . وجود دارد

بر این اساس دولت اصالحات در گام نخست توسعه مناطق محروم و کمتر 
در دستور کار قرار داد و در این » اي ریزي منطقه برنامه«توسعه یافته را بر مبناي سیاست 

ها و  پس از اعمال این سیاست.  برآمدخصوصین راستا درصدد اعمال تدابیري در ا
اجرایی نمودن اهداف طرح ریزي شده و کاهش روند فقر و محرومیت در مناطق 

دستیابی به توسعه ، دولت اصالحات، اي بنیادي به منظور توسعه، محروم؛ در گام بعدي
، نمود مداد میو از آنجا که فقر را مانع رشد و توسعه کشور قلداده مدنظر قرار را پایدار 

  . درصدد اجراي راهکارهایی اساسی در این خصوص برآمد
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ها و عملکردهاي مبتنی بر آن در  طلبی و سیاست بررسی رویکرد گفتمان اصالح
ي جامعی که ها  و برنامهها راستاي فقر و محرومیت زدایی در کشور در قالب طرح

 در چند دهه اخیر در گر قدمی عملی در جهت ساماندهی فقر حکایت، گردد میمطرح 
اما  ی را براي کشور به دنبال داشته استیدستاوردهاگرچه  این گفتمان. ایران بوده است

، میتوان گفت که در گفتمان اصالحات، در مجموع. در رفع معضل فقر ناکام بوده است
مطرح شد و رفع فقر در گرو توسعه سیاسی » ساماندهی اقتصادي«فقرزدایی در ذیل سیاست 

  . ح گردیدمطر
با اولویت به ، سازي با دولت سازندگی با غیریت، طلب خاتمی  دولت اصالح

توسعه سیاسی و در گام بعد توسعه اقتصادي با این باور که توسعه سیاسی زمینه توسعه 
فقرزدایی محقق خواهد ، اقتصادي را فراهم خواهد ساخت و در بطن توسعه اقتصادي

 داشت ولی از جامعیت الزم پیشیننسبت به  گفتمان تري   هر چند نگاه متعادل، گشت
برخوردار نبود و به عبارت دیگر الزم بود که کارشناسان دولت اصالحات وقت بیشتري 

هاي اقتصادي و روزمره مردم نیز بیشتر آشنا  گذرانند و با خواستبرا در بدنه جامعه 
یت بیشتر و از اقبال باالتري  اقدامات آنها داراي جامع،شدند و با پرهیز از شعارگرایی می

  . گشت در آینده نیز برخوردار می
، در راستاي تفوق گفتمان توسعه سیاسی نیز، هاي تک سویه دولت خاتمی سیاست

 ثانوي تبدیل شود و تاکید بر آزادي در حوزه اي مسئلهموجب شد تا فقرزدایی به 
قالب اسالمی جایگاهی گفتمان انفرادر مقایسه با ، موجب شد تا این مسئله، سیاسی
فقرزدایی در مقایسه با آزادي سیاسی از ،  در این گفتمانبطوري که. اي پیدا کند حاشیه

 نیز به حاشیه ها جایگاهی مرکزي در دولت اصالحات برخوردار نبود و در برخی حوزه
  . ه بودرانده شد

و ) یاسیتوسعه س(توان روابط بین دال مرکزي گفتمان اصالحات  به طور خالصه می 
    :ي این گفتمان را به شکل زیر نشان دادها عناصر و وقته

  



  
  
  
  
 93، زمستان 21 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     22 

  
  

  شکل شماتیک گفتمان اصالحات
  

همانطور که از شکل شماتیک هم مشخص است در دولت اصالحات فقرزدایی 
، به عبارت دیگر. شود می هم محسوب نها  وقتهءباشد و حتی جز میدال مرکزي ن

یاد و سایر مفاهیم گفتمان ) توسعه سیاسی(ی از فقرزدایی در گفتمان اصالحات تابع
است که از نظر مولفان فقرزدایی  میذکر این نکته هم الزا.  است و اولویت نداردشده

  . باشد میبدون توسعه امکان پذیر ن
  

  منابع
 ي توسعهها خط فقر در استان سمنان طی برنامه، )1387(. نادر، اسماعیل ؛ مالکی، ابونوري ،

 . 28و27شماره ، رفاه اجتماعی

 مرکز : تهران، گفتمان و هویت انقالب اسالمی ایران، )1387 (.علی، نظري اشرف
  . اسناد انقالب اسالمی



   
  
  
  

 23    ...  تحلیل گفتمان دولت اصالحات و 

 حوزه هنري سازمان : تهران، هاي کنونی ایران چالش ،)1380 (.عماد، افروغ
 تبلیغات اسالمی

 رانته، نگرش دینی و انتقادي به مفاهیم عمده سیاسی، )1379(. عماد، افروغ :
  حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی

 موسسه توسعه علوم ، گفتمان، پادگفتمان و سیاست، )1383(. محمدرضا، تاجیک
  انسانی

 انتشارات فرهنگ ،گفتمان و تحلیل گفتمانی، )1379. (محمدرضا، تاجیک  
 در خصوص  اسالمی مصوبات مجلس شوراي ، )1382(. حسین، حسنی بافرانی

 سایت بافران، یارانه

 ي بعد از انقالب ها دولت بررسی تحول مواضع ،)1388(. محمدعلی، حسینی زاده
 پژوهشکده امام خمینی پایان نامه کارشناسی ارشد، در جمهوري اسالمی ایران

 . ،و انقالب اسالمی

 حیات نو، دولت کارفرما و تامین اجتماعی متزلزل ،)1376(. عزت اهللا، سام آرام. 

 نشر نی. ، قدرت، گفتمان و زبان)1387(. سید علی اصغر، سلطانی . 

 فصلنامه ، تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش، )1383(. سیدعلی اصغر، سلطانی
 . 28شماره ، سال هفتم، علوم سیاسی

 219ش ، کیهان فرهنگی، گفتمان در اندیشه فوکو، )1383  (.اصغر، سلیمی ،
 .موسسه کیهان :تهران

 نشر مرکز مطالعات ، پیروز ایزدي، تحلیل گفتمانمطالعاتی در ، )1985( .ون دایک
 .ها و تحقیقات رسانه

 
 Laclau, E and Mouffe, C, Recasting marxism in James martin (2002). 

AntonioGramsci, critical Assesment of leading Political 

philosophers. Voutledge.  



  
  
  
  
 93، زمستان 21 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     24 

 Laclau, E and CH. Mouffe. (1980). " Hegemony and socialist strategy, 

Towards a Radical Democratic politics", London, New york : verso. 

 phillips, nelson. (2002). language arts & disciplines, sage publications. 

 


