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  چکیده:
 انقالب از بعد هاي دولت در روستایی جامعه توسعه گفتمان تحلیل مطالعه این اصلی هدف

 )1368-1392( را گرایی اصول و اصالحات کارگزاران، دولت سه تحقیق قلمرو است. اسالمی
 برخی و توسعه ساله 5 هاي برنامه متن لبقا در ارتباطی رخداد یا ها، گزاره شود. می شامل
 تحقیق نوع است. شده آوري جمع بوده، آن از برآمده دولت هر که سیاسی جریانات هاي نوشته
 مفهومی چارچوب عنوان به موفه و الکالو و فرکالف انتقادي گفتمان تحلیل تلفیق از است، کیفی

 طریق از سیاسی منازعه عرصه در که دهد می نشان ها یافته شد. گرفته بهره تحقیق روش و
 در غالب گفتمان هژمونی سپس است. گرفته صورت رانی حاشیه و طرد »آنها« و »ما« تمایز

 یافته. کند می پشتیبانی را تحقیق فرضیه که است، بوده کننده تعیین توسعه معناي بر منازعه
 دال مدلول، بر دولت، سه هر در کالن گفتمان از متأثر روستایی توسعه گفتمان که دهد می نشان

 که دهد می نشان ها گزاره .است شده بندي صورت ،»نوسازي« معناي با توسعه »روستا عمران«
 ولی بوده، شناور هاي دال دولت، سه هر گفتمان در صنعت و پایدار اشتغال تولید، کشاورزي،

 تبیینی عوامل جمله از که دهد می نشان ها یافته است. نبوده یکسان آنها بر مترتب معنا و تأکید
 یا نفتی اقتصاد به اتکاه پایین، به باال از رویکرد ها، دولت گفتمان در روستا توسعه معناي بر مؤثر

 نگري بخشی و پایین از توسعه فرایند بودن کمرنگ روستایی، اقتصاد پیشینه ،»حکومتی نفت«
 گستره .است بوده تر پررنگ حاتاصال دولت در توسعه به باال به پایین از نگاه بود. تأمل قابل

 به اما است. بوده چشمگیر بسیار انقالب از بعد هاي دولت گفتمان در روستایی نوسازي یا عمران
 از ها، دولت گفتمان از متأثر روستایی توسعه بر مترتب معناي نتیجه در گفتمانی پیامد دلیل

 شهري فرودستان و نشینی حاشیه افزایش موجب که روستاها شدن خالی و نابرابري و فقر جمله،
   است. شده منتهی توسعه راه فرایند دشواري به بود، گردیده
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  مسأله یانب و دمهمق
 هاي          برنامه در روستایی ي جامعه ي توسعه گفتمان تحلیل پژوهش این اصلی هدف

 تب با که انقالب ولا ي هده باشد.گفتمان می  اسالمی انقالب از بعد هاي          دولت ي توسعه
 بر مبتنی اقتصاد گفتمان با نامید، فرودستان انقالب را خود و بود، همراه شور و ایدئولوژي

 جاده لیبرالیسم، بر مرگ« (شعار ردک پیدا گفتمانی تخاصم جهانی لیبرالیسم بنیاد بازار
 منازعات جنگ، مانند دیگري اتفاقات بروز ....) و غربی نه شرقی نه امپریالیسم، کنصاف

 سبب انقالب؛ گفتمان نشدن هژمونی و مدیران تجربگی کم داخل، در سیاسی گفتمانی
 يها          چهره از خود که نجفی محمدعلی باشد. توسعه ي برنامه فاقد دهه یک دولت شد،

  هبود توسعه سوم تا ولا ي هبرنام سه کارشناسان و طراحان از و است  میاسال جمهوري
 کرد، می تعریف اول دور همان در وزیران از یکی دارم، خاطر به خوب ... « گوید: می ست،ا

 را ها          نامه این باید و شماست کارتابل این گفت وزارتی دفتر منشی وقتی وزارت اول روز در
 کشور ي اداره براي تجربه فاقد ما دانستم. مین را پاراف و کارتابل معنی من کنید پاراف
 :1385 (نجفی، »نداشتیم روشن اقتصادي الگوي و تز یک شد، پیروز انقالب وقتی ... بودیم
  هبود همراه معنایی چرخش سیر با اکنون تا انقالب از بعد در توسعه معناي ).358 - 359

 در ایران، در توسعه معناي از سطحی به رسیدن که است آن بیانگر اوالً چرخش این .ستا
 معناي سراولویت بر ایران در اینکه دوم دارد. وجود فاصله توسعه جهانی گفتمان با قیاس

 براي دارد، وجود طرد و منازعه توسعه، يها          گفتمان میدان یا گونگی گفتمان در توسعه،
 معناي تا است مناسب انتقادي گفتمان تحلیل روش توسعه معناي چرخش يواکاو و فهم

 نتایج هم  میک منظر از دیگر، سوي از گیرد. قرار واکاوي مورد توسعه به عصر هر گفتمانی
 ناکام شده تعریف يها          بینی پیش به دسترسی در ساله پنج يها          برنامه که دهد می نشان

 برنامه چهار این طی و است دولتی شدیداً نفتی اقتصاد یک هنوز ایران اقتصاد ند.ا هبود
 که اقتصاد مختلف يها          پیشرفت به هنوز کند. غلبه خود ساختاري مشکالت بر نتوانسته

 در ).1393:143 (دلفروز، ستا  هنشد تبدیل باشد جهانی بازارهاي در رقابت توان آن حاصل
 و فراز در معموالً و بوده کالن گفتمان از تابعی روستا به نگاه در توسعه معناي میان، این

 تعیین و تأثیرگذار قتصاديا ي هحوز بر همیشه سیاسی قدرت ست.ا  هداشت قرار نشیب
 در گفتمانی تغییرات از متأثر قتصاديا ي هحوز در گفتمانی تحول گونه هر و بوده، کننده

 باشد می کشور هر تاریخی و اجتماعی هاي          ینهزم از  برخاسته توسعه ست.ا هبود سیاسی بعد
 توسعه، یعنی آرمان این  به نیل جهت هم ایران در شود. می گفته گفتمان تحقیق این در که

 از  که اند کرده عمل اجتماعی اقتصادي، ي توسعه ساله پنج هاي          برنامه تدوین با ها          دولت
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 تحت شمسی 1327 سال در توسعه ي برنامه اولین و وردارندبرخ قرن نیم از بیش سابقه
 ي برنامه 10 امروز  به تا و گذاشته اجرا  به و تدوین کشور عمرانی هاي          برنامه عنوان
 نقش انتقادي گفتمان تحلیل روش آنجایکه از است.  گردیده تدوین توسعه مدت میان

 نتیجه در و یافته،توسعه کمتر مناطق و اجتماعی پذیرآسیب يها          گروه از گريحمایت
 آشکار را قدرت پنهان روابط تا کوشد می گیرد. می عهده به را تبعیض و نابرابري با مبارزه

 راستاي در روشنگرانه نقدي تواند می روشی چنین ).1392:121 ودیگران، (قجري، کند
 معناي نوعی و ناموزون ي سعهتو پیامدهاي از یکی خود که نابرابري و عدالتیبی اصالح
 ي مقایسه سپس و گفتمانی نظم تبیین با نماید. کمک است گفتمان یک در توسعه

 حمایت و اجتماعی هاي          فرایند قالب در جامعه در آنها نتایج و توسعه گفتمانی معناهاي
 گیرد. صورت همگانی رفاه و عدالت راستاي در گامی تواند می اجتماعی، هاي          نظریه و دانش
 تحلیل چون باشد. می نیز واکاوي قابل منظر همین از  حاشیه در و پیرامون مناطق درك

 درك پی در رساله این دارد. را گفتمان بنديمفصل طریق از معنا شناخت پی در گفتمان
 هاینک بر و است  برنامه بر حاکم گفتمان هر در روستایی ي جامعه با مرتبط ي توسعه معناي

 گفتمان توجه مورد که دیگر معناي و برجسته را توسعه معناي یک چگونه گفتمان یک
  دارد. کیدأت است،  رانده حاشیه به را است رقیب

  
  پژوهش ضرورت و اهمیت
 است چیزهایی تاریخی خصوصیات و ها          ویژگی بیانگر گران،گفتمانتحلیل دیدگاه از

 ي کنندهمنعکس تنها ،ها          گفتمان که چرا ماند. می ناگفته آنچه نیز و شده گفته که
 در نیستند. جریانند در سیاست یا اقتصاد قبیل زا  هجامع دیگر يها          بخش در که فرآیندهایی

 دهند. می ربط بهم را جامعه يها          بخش ي همه به مربوط اقدامات و عناصر ها          گفتمان مقابل،
 معنی گفتمان درون در متنی و کردار هر و شوند می پدیدار ها          گفتمان وندر از معانی

 در که ست،ا  هیافت سازمان و جامع نگرش تقویت باعث گفتمانی تحلیل و ارزیابی یابد. می
 این انجام لذا ؛شود می شفاف و مشخص اجتماعی نظام کارکردي و ساختاري مشکالت آن

 ي برنامه تئوریک پنهان زوایاي و ابعاد شدن روشن به گفتمان تحلیل روش با پژوهش
 چنین نتیجه در کرده، آشکار را ها          نابرابري و تبعیض کند. می شایانی کمک فراگیر ي توسعه

 و عدالتیبی کاهش راستاي در توسعه معناي و ولویتا  هب نگاه صالحا  هب تواند می تحقیقی
 نماید. کمک متن و پیرامون رابطه در نابرابري
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  قیقد          پرسش
 عبارت که است، استوار  فرضیه یک بر فوق هاي          پرسش با متناسب رساله این بنابراین

 سازيغیریت و منازعه و تخاصم بنیاد جمله از اقتصادي ي توسعه معناي چرخش و معنا از
 در رانیحاشیه و سازيجستهبر بندي،قطب طریق از که است،  بوده سیاسی هاي          گفتمان
 معناي منازعه، مسلط گفتمان هژمونی یا گیريشکل با بود، جاري سیاسی امر فرایند
 نمود توسعه، ي برنامه تدوین همان یا (متن) ارتباطی رخداد قالب در اقتصادي ي توسعه

  ت.اس  بوده پیرامون در نشیب و فراز ضمن روستایی ي جامعه ي توسعه است.  کرده پیدا
  

  پژوهش شناسیروش
 متن تحقیق قلمرو است. گفتمان انتقادي تحلیل آن روش و کیفی، تحقیق نوع

 هدفمند روش با گیرينمونه ست.ا  هبود انقالب از بعد دولت سه در توسعه يها          برنامه
 متصور چنین نآ ي هفرضی و رساله بر مترتب يها          نظریه ي پشتوانه به ست.ا  هگرفت صورت
 فرایند سیاسی، مرا  هنتیح در ست،ا  همنازع از ثرأمت قتصاديا ي هتوسع گفتمان که است،

 ارتباطی رخداد قالب در گفتمانی مرا  هب حقیقت تبدیل سپس و گفتمان بودن برساخته
 تحلیل روش مفاهیم زا  هرسال این يها          پرسش و فرضیه راستاي در کند. می پیدا نمود

 که آنجا از ست.ا  هگرفت صورت تلفیق موفه و الکالو گفتمان نظریه با فرکالف انتقادي
 هپرداخت بیشتر ها          متن تبیین به و باشد می زبانی خرد سطح در فرکالف روشی ي هینظر

 که موفه و الکالو گفتمان ي نظریه به کالن سطح در گفتمانی يها          پدیده تبیین براي ست،ا 
 روش دو این از  رساله این در کنیم. می رجوع نیز است، نیز شناختیروش انیمب داراي

   است.  شده استفاده همزمان بصورت
  
  پژوهش قلمرو
 دوم و ولا ي هبرنام ؛سازندگی) کارگزاران (دولت 1376 سال تا 1368 سال از )1
  توسعه.
  عه.توس چهارم و سوم ي برنامه ؛اصالحات) (دولت 1384 تا 1376 ازسال )2
  توسعه. پنجم ي برنامه ؛گرا)اصول محورعدالت (دولت 1392 تا 1384 سال از )3
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  پژوهش پیشینه
 اشاره ایران در روستایی ي جامعه به نظري يها          رویکرد برخی بر کوتاه مروري 

 بود. ایران در کشاورزي معضالت تریناساسی از یکی آب کمبود علمداري نظر از شود. می
 در را داريسرمایه به تحول يها          هسته که خوریم میبر اروپا در فئودالی تولید ي هشیو به

 هب دسترسی بنابراین ؛نشد یافت یرانا  هجمل از شرق در مناسبات این اما ست.ا هداشت خود
 ستا  هداشت بسیاري اهمیت هاآبادي ستقرارا ي هنحو در آبیاري هايروش نوع و بآ

 هگردید اجتماعی تنوع موجب ایران طبیعی يها          ویژگی ).146- 147 :1382(علمداري،
 ي عمده بخش و مستقل اقتصادي نظر از و افتاده جدا کامالً شهرها و قبایل ،ها          روستا ست.ا 

 که ها          چهره دیگر از ).16- 15 :1378(ابراهامیان، کردند می مصرف و تولید خود را کشاورزي
 و آبی کم نیامد، پدید هرگز اروپایی فئودالیسم ایران در است کاتوزیان کرد اشاره انتو می
 استبدادي لذا ؛ستا  هگردید سرمایه انباشت و تولید مازاد از مانع ثانوي شرایط آن تبع به

 یک بلکه نداشته مشروعیت حق، یک عنوانبه مالکیت آن مناسبات در که گرفت شکل
 و ست،ا  هبود طبقات فوق بلکه کرد، مین نمایندگی را يا هطبق نیز تدول .ستا  هبود امتیاز

 را سیاسی قدرت ساختار کاتوزیان ). 345 :1386 کاتوزیان، ( دبودن وابسته دولت به طبقات
 سبب يا هسلط چنین ند.ا هنامید آبیکم جامعه بر متکی ایرانی استبداد مفهوم قالب در

 بورژوازي شهروندي یا درکشاورزي، فئودالی مختاري خود پیدایش از تا گردید می
  ).349  (همان: کرد می جلوگیري
 ي نظریه عنوان با خودرا دیدگاه پیران است. پیران پرویز دیدگاه دیگر دیدگاه 

 تدوین یرانا ي هجامع ژئواستراتژیک و ژئوپولوتیک ي نظریه یا یرانا ي هجامع سرزمینی
 کنندههدایت غازینا ي هنظری از جزئی ي مسامحه با را خویش ي نظریه ایشان ست.ا  هکرد

 حداقل خشک، نیمه ي منطقه در یرانا  هک است معتقد نگردد. تلقی قطعی حکم تا نامید
 یک نا مینظا یعنی یرانا ي هجامع ساختار رکن اولین و دارد هم کنار در را اقلیم پنج

 اول رکن کنار در است. یرانا سرزمین در زندگی الگوي ترینکهن و آورد می بر سر جانشین
 محدود جمعیتی با توان،کم روستاي هزار ها          ده پیدایش بخشد. می جان جامعه دوم رکن

 خشکسالی با که توانکم روستانشینان و منسجم سخت جنگاور ایالت همزیستی است.
 وا ها          روستا جدي تخریب و غارت و تهاجم به را ایالت گردند می مشکل دچار ادواري

 عامل است. نشینیروستا و نشینییلا ي هرابط ي کنندهتبیین ي واژه امنیت، فقدان دارد. می
 در است، ایران ژئوپولتیکی قعیت مو آن و دارد، اشاره افزاید می امنیت اهمیت بر که دیگري

 .شود می تبدیل جهانی و يا هفرامنطق ي،ا همنطق هايدرگیري ي صحنه به یرانا  هنتیج
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 کار دستور در را دفاعی ارادي يها          اتحادیه پیدایش خارجی و داخلی امنیت ایجاد ضرورت
 سوق استبدادي لگويا  هب را نظام خارجی و داخلی نزاع پایه دو بر امنینا ست.ا  هداد قرار
 زندگی سوم رکن تجارت، چون دیگري عوامل کنار در  مینظا چنین جایگاه ست.ا  هداد

 براي رکن سه ینا  هک ست.ا  هبود شهري نظام همان که ؛بخشید شکل را یرانا ي هجامع
 دیدگاه بر نقدي ).137 - 135 :1385 (پیران، آورد پدید را یرانا ي هجامع ساختار ها قرن

 در غایب ارباب نظام کتاب در عبداللهیان حمید است، مطرح عبداللهیان سوي از کاتوزیان
 طریق زا  هآنچ از فارغ اما گرفت، می شکل مازاد تولید روستا در که است باور این بر ایران،
 تا 50 حدود در شد، می ستانده خدمات انواع و برداشت، از پیش يها          فعالیت خواري،نزول

 که کردند می تصاحب بنه) از (بیرون بیرونی نیروهاي را روستایی محصوالت از درصد 60
 غایب اربابان توسط کشاورزان مازاد تولید دادند. مین مانجا را کشاورزي کار گونههیچ

 در ارضی اصالحات زمان در ایران در ها          زمین از درصد 85 تا 76 حدود شدند. می استثمار
 مالکیت تحت خصوصی يها          زمین از از درصد 66 تا 60 حدود و بود خصوصی ،1962 سال

 ي مسئله بر مبتنی ارضی اصالحات از قبل روستایی استعثمار محور و بود. غایب اربابان
 را داريسرمایه پیشا تولید ي شیوه اصلی عنصر بري سهم و است. روستایی ـ شهري روابط

 به اقتصاد پیوستن و تجاري روابط رشد و نقدي محصوالت رشد و ؛داد شکل ایران در
 را جدید شرایط با رقابت قدرت ایرانی تجار گردید سبب که المللی، بین تجاري ي سرمایه

 ). 347- 337 :1392 (عبداللهیان، کردند پیدا گرایش روستا در زمین خرید به نداشتند،
 اشاره نیز دیگري رویکرد است. معتقد روستایی ي جامعه در مازاد تولید عدم به کاتوزیان

 گفتمان بر که هستند ییها          چهره و قتصاددانانا  هجمل از رزاقی سوي زا  هک شود می
 اقتصادي يها          برنامه بر مسلط يها          رهیافت بر همچنین و دارند نقد جهانی بعد در نئولیبرال

 نهادگرایی رویکرد با توسعه به معتقدان ي زمره در دهند. می قرار پرسش مورد را ایران
 و آب داراي آن، درصد 73 یا کشور مساحت از مربع کیلومتر میلیون 2/1 حدود هستند.

 هواي و آب داراي آن، درصد 4/22 یا مربع کیلومتر هزار 400 حدود و خشک، هواي
 کوهستانی سرد هواي و آب داراي آن درصد 4/2 یا مربع کیلومتر هزار 40 حدود و معتدل
 از یکی همواره بیابانی، کمربند در کشور گرفتن قرار به توجه با ایران در آب کمبود است.

 نامناسب توزیع بیانگر کشور در سال 36 میانگین بارش حجم ست.ا  هبود يا هپای مشکالت
 ایران مساحت درصد 8/10 که حالی در است، کشور مناطق مساحت با مقایسه در بارش

 به را درصد 1/39 تنها کشور درصد 7/50 کند، می دریافت را کشور بارش درصد 98/17
  ). 46 - 51 :1392 رزاقی، ( دهد می اختصاص خود
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 مرتبط فهم و تفسیر نوع که شد متصور چنین توان می فوق هايدیدگاه بنديجمع در
 نیز گفتمان نوع گیريشکل بر بسترمرتبط و ها          زمینه اما است. متفاوت نیز توسعه فرایتد با

 است. مشترك هادیدگاه در
 توسعه يمعنا تحوالت « عنوان با يا همقال نوذري حمزه و هاجمشیدي غالمرضا 

 سال در »نآ هب متفاوت يها          معنابخشی تا توسعه طرد از ایران: میاسال انقالب از پس
 انجام تعلیق دهه یک از بعد ساله، پنج ي برنامه اولین تدوین ند.ا هرساند چاپ به 1393
 رشد معناي به هفتاد، ي دهه اواسط تا شصت ي دهه اواسط زا  هتوسع معناي گرفت.

 ي هنقط دولت این خالی دال ست.ا  هشد معرف سازندگی و رشد دولت به که بود اقتصادي
 ي جامعه مردمی، مشارکت ست.ا  هشد  میخات محمد دولت یعنی بعدي دولت گفتمان غازا

 ي توسعه در را حقیقت راند. حاشیه به را لیبرالی رشد گفتمان اصالحات گفتمان ... و مدنی
 نظر به کمرنگ عدالت یا توزیع خالی دال دولت این تمانگف در ست.ا  هکرد تعریف سیاسی

 راندن حاشیه به در سعی آن کردن برجسته با نژاد)(احمدي بعدي دولت که رسید، می
 ي نظریه از عناصري بنديمفصل با نولیبرال رشد گفتمان شت.دا سیاسی ي توسعه گفتمان

 در و گرفت قرار انقالب ولا ي هده با مخالف ي نقطه در اقتصادي رشد حول نولیبرالیسم
 بتدریج ولی یابد، مقبولیت اقتصادي، کارشناسان و مدارانتسیاس اغلب نزد توانست ابتدا

 يها          آزادي یعنی آن، خالی دال سازيبرجسته با نهایت در و شد آغاز آن ار ساختارشکنی
 گفتمان شد. هراند حاشیه به هفتاد، ي دهه اواسط در دیگر گفتمانی توسط سیاسی،

 سازوکارهاي و داد گسترش را آن و بخشید توسعه به متفاوتی معناي سیاسی ي توسعه
 بود نولیبرال توزیع عنوان با دیگري گفتمان دال منابع، توزیع کرد. معنا را سیاسی آزادي

 این اما کرد، معنا قتصاديا ي هعرص در را توسعه هشتاد، ي دهه اواسط در دیگر بار یک که
 در منابع انحصار و توسعه مفهوم بودن وارداتی اقتصادي. رشد نه و بود منابع توزیع حول بار

 دو با تخاصم و سازيغیریت براي نولیبرالی توزیع تمانگف که بود يا هگزار دو دیگر گفتمان
 براند. حاشیه به را دیگر يها          شیوه کرد سعی طریق بدین و برد کار به قبلی گفتمان
 ي دوره در ایران سیاسی اقتصاد« عنوان با يا همقال در موثقی مداح سید 
 پیوند در فکري يها          جریان گیريشکل روند و بررسی به 1385 سال در »اسالمی جمهوري

 روش ست.ا  هپرداخت قدرت يها          بلوك و سیاسی يها          جناح ایجاد و اقتصادي رویکردهاي با
 از و است  میمفهو و نظري تحلیل نوعی و کیفی روشی پژوهش، این در استفاده مورد

 ي دوره ول:ا ي هدور یعنی دوره چهار طی و تفکیک به را 1385 سال تا انقالب ابتداي
 ي خاتمه با مقارن دوم: ي دوره ،1358- 68 يها          سال فاصله در و جنگ و خمینی امام حیات
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 جمهوري ریاست ي دوره اقتصادي اصالحات و بريره تغییر و خمینی امام وفات و جنگ
 و سیاسی صالحاتا ي هدور سوم: ي دوره ،1368-76 يها          سال در رفسنجانی  میشها          

 يها          سال در  میخات محمد سید جمهوري ریاست زمان در خرداد دوم به معروف جنبش
 سال در گرایاناصول پیروزي و لبانطاصالح شکست دوران چهارم: ي دوره و ،1376- 84

 ایدئولوژیک رویکرد که دهد می نشان کلی نتایج ست.ا  هداد قرار بررسی مورد بعد به 1384
 رویکرد و تولید منهاي توزیع منطق با چهارم) ي (دوره بنیادگرایانه و ول)ا ي ه(دور چپ

 نه توزیع، منهاي تولید منطق با )سوم و دوم يها          (دوره اقتصادي رشد بر مبتنی عملگرایانه
 اینها، جاي به انجامید. ـ سیاسی و قتصاديا ـ آزادي تأمین نه و عدالت ستقرارا  هب

 در تغییر بدون نفتی، درآمدهاي بر تکیه با و تجارت منطق با کاري محافظه و گرایی سنت
  یابد. می غلبه اجتماعی ـ اقتصادي ساختارهاي
 نقد و موف و الکالو گفتمان تحلیل ي نظریه عنوان با يا همقال  میمقد تقیمحمد 

 سیاسی و اجتماعی تحوالت کار روش راستاي در ست.ا  هرساند چاپ به 1390 سال در آن
 رسالت و سالم ي روزنامه دو در گرایاناصول و طلباناصالح میان معنایی منازعات محور بر

 انداخت. خیرأت به 1376 سال تا ار اصالحات را،گسنت گفتمان هژمونی ست.ا  هشد دنبال
 نديبمفصل را خود گفتمان 76 انتخابات جریان در تواسته گفتمانی تخاصم روند در که

 داد. ارائه جدید معنایی نظام ها          دال این از جدیدي بنديمفصل با گراییاصول گفتمان کند.
 راند. حاشیه به را رقیب گفتمان هویت تعیین و سازيغیریت با گفتمان این

 در تحول اقتصادي و اجتماعی مبانی عنوان: با تحقیقی پناهرضایی و ایزدي 
 پرسش ند.ا هداد انجام 1392 سال در ایران  میاسال جمهوري در مسلط سیاسی يها          گفتمان

 سیاسی نظام ي پهنه در مسلط يها          گفتمان تحول دلیل که ستا این تحقیق این اصلی
 این ست.ا  هشد تقویت المللیبین عوامل ي سایه در فرایندها این چیست؟  میاسال يجمهور
 لیبرال گفتمان ست.ا  هکرد شناسایی را اساسی گفتمان دوره پنج خود بررسی در پژوهش

 میاسال چپ گفتمان صدر،بنی ابوالحسن جمهوري ریاست و وقتم دولت دوران در  میاسال
 ریاست دوران در قتصاديا ي هتوسع و آزاد اقتصاد تمانگف ).1360- 1368( مدار ارزش 

 ي دوره در  میاسال دموکرات گفتمان ).1376- 1368( رفسنجانی  میشها           اکبر جمهوري
 عدالت گفتمان ست.ا  هافتاد اتفاق ).1376- 1384(  میخات محمد سید جمهوري ریاست

 ).1384- 1392( نژاداحمدي محمود جمهوري ریاست دوران در گراییاصول و اجتماعی
 ستم و معنویت بحران رفع از بشر نوع راهنمایی رسالت که است انقالبی  میاسال انقالب
 دارد. عهده بر را دنیا دو کمال و سعادت به آنان رساندن و پذیري
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 پیروزي از قبل عمرانی يها          برنامه در کشاورزي و روستا جایگاه عنوان با تحقیقی 
 .ستا  هگرفت انجام 1382 سال در دیگران و جاییفیروز زادهقلی توسط ایران  میسالا انقالب
 بخش ، میاسال انقالب از قبل عمرانی ي برنامه پنج در دهد می نشان تحقیق این نتایج

 کشاورزي سهم ست.ا  هبود برخوردار کمتري اهمیت از صنعت بخش با مقایسه در کشاورزي
 پیدا کاهش 1356 سال در درصد 14 به 1338 سال در درصد 36 از ملی ناخالص تولید در

 مینأت اصلی منابع از یکی کشاورزي نفت، صدور و استخراج از پیش کلی طوربه ست.ا  هکرد
 را خود گذشته اهمیت کشاورزي نفت، بخش رشد موازات به و بوده کشور اقتصاد در ارز
 داد. دست از ارز مینأت منابع از یکی عنوان به

 در صادقی توسط توسعه، کالن يها          برنامه در روستا جایگاه عنوان با قیتحقی 
 چهار در روستایی ي توسعه به نگاه وضعیت به تحقیق این ست.ا  هگرفت انجام 1393 سال

 فرهنگی و اجتماعی قتصادي،ا ي  هتوسع ولا  ي هبرنام در ست.ا  هپرداخت انقالب از بعد برنامه
 فصل داراي انقالب از قبل ولا  ي هبرنام سه همانند روستایی ي توسعه ).1368- 72(

 ي،ا همنطق عمران ملی، هايهدف قالب در روستایی ي توسعه يها          برنامه« و نیست مستقلی
 و اجتماعی قتصادي،ا  ي هتوسع دوم ي برنامه در ست.ا هگرفت قرار نظر مد آمایش و کشاورزي
 دیده روستایی عمران به راجع مستقلی فصل ور،کش ي توسعه )1374- 78( فرهنگی

 و توسعه )1379- 83( فرهنگی و اجتماعی قتصادي،ا  ي هتوسع سوم ي برنامه در شود. می
 وضع ابتدا قبلی، يها          برنامه با متفاوت آن در که ست،ها          فصل از یکی روستایی عمران
 عمران و توسعه يها          چالش سپس نواحی این تنگناهاي و مشکالت روستایی، نواحی موجود

- 1388( فرهنگی و اجتماعی توسعه، چهارم ي برنامه در ست،ا  هشد بررسی روستایی
 عناصر با زیادي بسیار ي فاصله چهارم، ي برنامه در روستایی ي توسعه ابعاد و عناصر )1383

 دارد. آن حقیقی معناي در روستایی ي توسعه ابعاد و
 نقش بررسی عنوان با تحقیقی ،1391 سال در توسلی و رحیمی سطتو پژوهشی 

  میعل همایش چهارمین توسعه، سالهپنج يها          برنامه در روستایی ي توسعه جایگاه و
 قوانین مواد زا  هماد 235 مجموع از گرفت. صورت تهران، جغرافیا، دانشجویی سراسري

 ي عرصه بین این در ست.ا هشد اشاره روستا موضوع به ماده 16 در توسعه پنجم ي برنامه
 روستا با مرتبط يها          تبصره و مواد قوانین، از درصد 33/33 اختصاص با روستاها در عمرانی

 دارا را گذارانقانون دیدگاه از اهمیت بیشترین عرصه، ینا  هک است امر ینا ي هدهندنشان
 درصد 77/17 اختصاص با کدام هر اقتصادي و مدیریتی هاي عرصه آن از بعد و ستا  هبود

 اند. داشته را اهمیت بیشترین
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  پژوهش میمفهو چارچوب و نظري مباحث
 گیرد. قرار نظري بررسی لهأمس پیرامون تا ستا هشد سعی تحقیق، هدف به عنایت با

 بحث به وسپس ایران روستایی ي جامعه پیرامون هايدیدگاه اقتصادي، گفتمان ابتدا
  پردازیم. می آن هايدیدگاه و گفتمان

  
  اقتصادي رهیافت
 در که برد، نام توان می را اقتصادي و سیاسی فرهنگی، رهیافت ،ها          رهیافت جمله از

 مرتبط يها          گفتمان با که رهیافت این شود. می اشاره اقتصادي رهیافت به مختصري اینجا
 دوران اقتصادي يها          گفتمان از دارد بیشتري دیکینز قتصاديا ي هتوسع يها          برنامه با

 هژمونی و برجسته داريسرمایه گیريشکل دوران و غربی و مدرن جوامع رد که معاصر
 گفتمان با که رویکردي کرد. ردیابی توان می را رهیافت دو ست.ا  هپذیرفت ثیرأت ندا هکرد پیدا

 سیوسیالیستی و نئولیبرال از تلفیقی مسامحه،  میک با که دیگري و دارد نزدیکی نئولیبرال
 در دولت حد از بیش نقش و اقتصادي رقابت نبودن در را نیافتگیتوسعه گروهی باشد. می

 عامل را ایران اقتصاد در دولت دخالت حد از بیش ي سلطه کنند. می جستجو اقتصاد
 دوم و ولا ي هبرنام تدوین در توان می را رهیافت این نقش دانند. می نیافتگی توسعه
 »تعدیل سیاست« که تفکري کرد. ردیابی رفسنجانی  میشها           دولت در قتصاديا ي هتوسع

 محسن نیلی، مسعود نژاد،غنی موسی به توان می رهیافت این يها          چهره از ست.ا  هگرفت نام
 تریندفاع قابل« ستا  هوردآ نیلی از نقل به يا ههزاو کرد. اشاره طبیبیان محمد و نوربخش

 :1379 نیلی، از نقل به ،181 :1385 ي،ا هزاوه( »است ادآز بازار قالب در قتصادا  هب نگاه
 هم انقالب از قبل يها          برنامه در را نوسازي و رشد بر کیدأت با گفتمان این پاي رد ).37
 ي هده در که اندستقلم توسعه به قائل گروهی فوق، گروه برخالف کرد. واکاوي توان می

 هر آنان ند.ا هشد ظاهر اصالح و مکمل ي نظریه جایگاه در رادیکالی، نگاه شدن کمتر با خیرا
 ندارند. قرار بازار توسعه الگوي با کامل تعارض در اما دارند، نقد بازار توسعه لگويا  هب چند

 دارند کیدأت نهادگرایی بر و دارند، نقد آن شمولیجهان ادعاي و جدید اقتصاد علم فرض بر
 این يها          چهره از ).37 شماره ،1379 نیلی، از نقل به ،182 - 181 ،1385ي،ا ه(هزاو

  برد. نام توان می را  میعظی حسین و منیؤم فرشاد رزاقی، ابراهیم رهیافت،
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  آن هايدیدگاه و گفتمان
 و سخن، وگو، گفت ار،گفت گفتمان، مباحثه، به فارسی زبان در »Discourse« ي هواژ
 تحلیل گفتار، تحلیل کالم، تحلیل کاوي، سخن به »Discourse Analysis« اصطالح
 گفتمان چیستی باب در روشنی اجماع هیچ البته ست.ا  هشد ترجمه کاوي گفتمان گفتمان،

 ندارد. وجود گفتمان تحلیل باب در عامی توافق نیز و آن، تحلیل و عملکرد ي هنحو و
 آنها زا  هنمون چند به اینجا در که شده  ارائه گفتمان تحلیل و گفتمان از وناگونگ تعاریفی

 اي شیوه گفتمان« کنند: می تعریف گونه این را گفتمان فیلیپس، و یورگنسن کنیم: می اشاره
 و (یورگنسن، »است آن فهم و جهان ي هدربار گفتن سخن براي خاص

 متعلق که زمانی تا را احکام از اي مجموعه ما« نویسد: می فوکو میشل ).17:1389همکاران،
 تحلیل و گفتمان فرکالف نامیم. می گفتمان باشند، مشترکی گفتمانی بندي صورت به

 عنصر سه از اي تافته  هم  به ي همجموع را گفتمان من کند: می تعرف گونه این را گفتمان
 دانم، می متن [خود] و ن)مت مصرف و توزیع (تولید، گفتمانی عمل اجتماعی، [کردار] عمل

 طلب را آنها میان روابط و بعد سه این از یک هر تحلیل خاص، گفتمان یک تحلیل و
  ).98- 97 :1379 (فرکالف، کند می

 
  گرایی توسعه پسا یا گرا مردم توسعه گفتمان
 توسعهپسا نتقاديا ي هاندیش شد. مطرح »توسعه پسا« مفهوم ،1980 ي دهه از

 کار با آکادمیک تئوري یک عنوانبه را مدرنیستی ي توسعه ي نظریه ،گفتمان یک عنوان به
 يها          چهره ترینشناخته زا  هک »اسکوبار« کرد.می نقد اقتصادي و سیاسی پنهان يها          ویژه
 هايراه براي جستجو به مندعالقه پساتوسعه مکتب که است معتقد باشد، می توسعهپسا

 ي هسرمای و مدنی ي جامعه تمرکززدایی، محوریت با گرامردم ي هتوسع یعنی جایگزین
 اساس بر توسعه براي و دارد کیدأت ها          سازمان اهمیت نمندسازي،اتو و مشارکت جتماعی،ا

 از را توسعه دولتی، غیر يها          سازمان و مردم دادن، قرار محور با است محلی دانش و فرهنگ
  ).54 - 53 :1392 خانی، بیدااهللا و احمدي ( برد می پیش به جامعه درون از و باال به پایین

 
  موفه و الکالو گفتمان نظریه

 را خور ي نظریه سوسیالیستی، استراتژي و هژمونی کتاب در موفه شانتال و الکالو ارنستو
 و لیلتح مورد چپ از فراتر نهاآ ي هنظری کردند، ایجاد چپ سنت در تحولی ند.ا هکرد بنديصورت
 از و است  میمنسج و پرکاربرد و جامع نسبتاً نظریه موفه و لکالئو گفتمان ي نظریه گرفت. قرار تفسیر
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 آنها میان تعامل بررسی و ها گفتمان افول و استمرار ظهور، چگونگی تبیین براي باالیی بسیار کارآیی
 ).100 :1383(سلطانی، رددا اجتماعی تحوالت براي زیادي کنندگی توجیه قابلیت و است برخوردار

 نظریات کارگیرى به با آنها ولى ست،ا  هبود فوکو گفتمان مفهوم موفه و لکالئو کار غازآ ي هنقط چه اگر
 شکل را کارآمدى بسیار ي نظریه آلتوسر، و گرامشى الکان، بارت، دریدا، سوسور، چون متفکرانى

 نظري سنت دو در ریشه موفه و الکالو ي نظریه دارد. اى العاده فوق تبیین قابلیت و نسجاما  هک دادند
 قرار طریق از را ها          نشانه معناي سوسور دارد. سوسوري شناسیزبان و مارکسیسم یعنی گراساخت

 با نه دهد، می دست به دهند، می شکل را نظام یک مجموعاً که نشانه از يا هشبک درون در آنها دادن
 تقلیل دیدگاه این با موفه و الکالو .ها          مصداق جهان و خارج جهان با ها          نشانه بین ارتباط برقراري
 شخصیتی داراي اجتماعی ـ سیاسی يها          هویت که ندا هکرد ادعا و ندا هبرخاست مخالفت به گرایانه

 با و داختندپر نیز سنتی مارکسیسم نقد به موفه و الکالو ).72 :1391سالطانی، ( هستند يا هرابط
 آنها رظن از ند.ا هکرد مخالفت دهند، می نسبت تولید و طبقه به را مورا ي ههم که گرایانهتقلیل نگاه
 در چیز هر هویت بلکه ببخشد، هویت و معنا ها          پدیده ي بقیه به که ندارد وجود بنیادینی چیز هیچ

 ).73 :1391 (سلطانی، گردد می کسب ند،ا هدش بنديمفصل هم با که دیگري يها          هویت ي شبکه
 شاید هم از جدا که متفاوتی عناصر دارد. گفتمان ي نظریه در  میمه نقش بنديمفصل مفهوم

 کنند، می کسب را نوینی هویت آیند، می گرد گفتمان یک قالب در هم کنار در وقتی باشند، مفهوم بی
 از ایدئولوژي مفهوم گرایان پساساختار انتقادات اب ).73 :1391 سلطانی، ( دارد نام بنديمفصل که

 از بسیاري اساس این بر ست.ا  هیافت بیشتري اهمیت گفتمان مفهوم آن جاي به و افتاده مرکزیت
 از کردند. توجه گفتمان مفهوم به ایدئولوژي جاي به پساساختارگرا و پسامارکسیست پردازاننظریه

 را زمینه ایدئولوژي مفهوم تعدیل و جرح و آلتوسر ایدئولوژیک جبرگرایی نقد با موفه و لکالئو نظر
 را نادرست و درست هاى گزاره که هستند ها گفتمان این نمودند. فراهم گفتمان مفهوم طرح براي
 اما کنند. عمل ها گزاره این اساس بر دارند مى وا را اجتماعى نهادهاى و عامالن و کنند مى تولید

 کامالً نظرمان زا  هک شود می مرسوم و رایج چنان گاه ها          نشانه از بعضی معناي که شود می چگونه
 کلیت گیرد. می صورت بنديمفصل ي واسطه به کار این گفتمان ي نظریه در کند. می جلوه طبیعی
 یک درون که زمانی را، تفاوت يها          جایگاه نامیم. می گفتمان را بنديمفصل عمل از حاصل مندساخت
 گفتمانی نظر زا  هک را تفاوتی هر بالعکس، و نامیم. می وقته باشند، شده بنديمفصل گفتمان
 موفه، و الکالو از نقل به 76 :1393 سلطانی، ( نامیم می شناور) (دال عنصر نیست، شده بندي مفصل
 در ند.ا هشد مرتبط هم با معنادار يا هشیو به که هستند نشانه از يا همجموع ها          گفتمان )..105 :1985

 (دال کانونی ي نقطه یک پیرامون که هستند ... و افراد اشیا، کدها، از يا همجموع بنديصورت واقع
 آورند. می دست به ها          دیگري از يا همجموع برابر در را خویش هویت و شده تثبیت گاه)گره یا مرکزي
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 انسان مفهوم و معنا بنابراین دهند. می شکل پیرامون جهان و واقعیت از را ما فهم و تصور ،ها          گفتمان
 :1383 زاده، حسینی از نقل به ،97 :1387 روزخوش، و (تاجیک است گفتمانی همواره واقعیت از

 یک حول و گفتمان یک درون که عناصري و ها          دال از است عبارت )ها          (لحظه ها          وقته بنابراین ).189
 تثبیت کامالً معانی این ند.ا هیافت دست معنایی و هویت به موقتاً و ندا هشد بنديمفصل مرکزي دال
 و ها          دال عناصر، دارد. وجود تازه يها          بنديمفصل طریق از ها          آن تغییر امکان و نیستند شده
 ها          نآ هب معنادهی در سعی مختلف يها          گفتمان و نیست شده ثبیتت ها          آن معناي که ییها          نشانه
 یا کانونی ي نقطه و ندا هنگرفت قرار گفتمان یک قالب در که هستند شناوري يها          دال عبارتیبه دارند.
 لبتها  هک گیرند می نظم آن اطراف در ها          نشانه سایر که يا هنشان از است عبارت گاهگره یا مرکزي دال

 ).97 :1387روزخوش، و تاجیک ( گیرد می صورت موقتی صورت به مرکزي دال حول معنا تثبیت
 وقته که است آن بیانگر ندا هکرد پیدا معنا اصالحات گفتمان سوي زا  هک عناصري و ها          دال مثال بطور

 مجلس هفتم انتخابات در (راست) گراییولاص گفتمان که گونههمان ست.ا  هافتاد اتفاق (لحظه)
 و طرد را اصالحات گفتمان ،1384 جمهوري ریاست نهم انتخابات و 1382 سال در میاسال شوراي

 با گرااصول گفتمان ست.ا  هکرد پیدا دست معنا موقت تثبیت به راست گفتمان راند. حاشیه به
 خود گفتمان »والیت« نام به مرکزي دال حول عدالت و توزیع مانند ییها          دال در معنا کردن برجسته

 و توزیع بر کیدأت با قتصاديا ي هتوسع بعد از را توسعه بر مترتب معناي گفتمان این ند.ا هکرد عرضه را
 میشها           دولت در شد می تصور که عدالت نام به خالی دال از عبارتیبه ند.ا هکرد برجسته عدالت

 سعی نآ  هب معنابخشی با بود. متصور خالی دال و داشت قرار گونگیگفتان ي هحوز در رفسنجانی 
 از براند. حاشیه به را »دیگري« آن بتواند و برجسته »دیگري« مقابل در بنديقطب و تمایز با کرده
 يها          دال بنابراین است. آرمانی و مطلوب وضع بازنمایی خالی يها          دال ي وظیفه موفه و الکالو نظر

 در ها          دال ینا  هالبت آورند. می وجود به قلمرو یک در رقیب گفتمان گیريشکل براي را زمینه خالی
 خوانی هم حسب بر را معانی از یکی فتمانگ هر ند.ا هداشت وجود قبل گفتمان گونگی،گفتمان ي حوزه

 طرد خاص گفتمان زا  هک معانی سایر کند. می طرد را معانی مابقی و تثبیت خود معنایی نظام با
 وارد یعنی شود، می تبدیل وقته به عنصر که زمانی شوند. می نامیده گونگیگفتمان ي حوزه ند،ا هشد

 خود به موقت چند هر ثابت، معنایی و خارج معنایی چند حالت از شود می گفتمانی بنديمفصل
 به هژمونیک ي اراده تحت تثبیت این شود. می گفته توقف) یا (انجماد بست یا نسدادا  هک گیرد. می

 است، گفتمان یک يها          نشانه معناي تعدد در موقت توقف یعنی شود. می منجر گفتمان (موقت) ثبات
 معانی تزلزل مکانا  ههموار ).30 - 29 :1393 نوذري، و (جمشیدیها نیست کامل گاههیچ انسداد
 دو قراريبی نامد. می قراريبی را امکان ینا  هموف و الکالو رد.دا وجود گفتمان درون در یافتهتثبیت
 یا کند، می فراهم را جدید بنديمفصل پیدایش امکان حاکم، گفتمان تضعیف با یا دارد. کارکرد
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 :1390 (مقدمی، کند می مهیا تزلزل از جلوگیري و حاکم گفتمان براي را خود بازسازي فرصت
 دهد نشان تا کرد سعی نژاداحمدي دولت گفتمان شد. اشاره قبالً که خالی دال خصوص در ).101

 و توزیع از برخورداري در روستایی و شهري فرودست اقشار خاتمی، دولت و  میشها           دولت در که
 خالی دال به چسباندن با را توسعه معناي ند.ا هگرفت قرار حاشیه در و ندا هشد گرفته نادیده عدالت
 را آن و بخشیده معنا داشت، قرار گونگیگفتمان ي حوزه در و بود، شده طرد که عدالت (تهی)

 مورد داد. نشان فرودستان براي سازي)(اسطوره عدالت منادي را خود نژاداحمدي کرد. برجسته
 یک گشت. غالب سیاسی ي منازعه ي عرصه در پوپولیستی گفتمان یک با گرفت. قرار استقبال
 و سازيغیریت با گفتمان یک عبارتیبه کند. می عمل معنا تثبیت دصد در چگونه گفتمان
 طرد منازعه ي عرصه در را »دیگري« یا رقیب گفتمان نظر مورد معناي تا دارد تالش سازي برجسته

 شوند. می ترکیب ارزيهم ي هزنجیر در یکدیگر با اصلی يها          دال بنديمفصل عمل براند. حاشیه به و
 با ارزيهم ي زنجیره طریق زا  هاینک تا معنایندبی خود خودي به محتوایند،بی ییها          نشانه ها          دال این

 قرار دیگري منفی يها          هویت مقابل در و شوند ترکیب کنند می پر معنا از نهاآ  هک ییها          نشانه سایر
 ارزي،هم ي زنجیره طریق از ها          گفتمان باشند. ها          نآ ي هکنند تهدید رسد می نظر به که گیرند.
 سید مثال بطور ).98 :1387روزخوش، و (تاجیک بخشند می انسجام و نظم و پوشانند می را ها          تفاوت
 و عناصر حول که بنديصورت حفظ براي اصالحات گفتمان هژمونی جریان در  میخات محمد

 بنديصورت »مردم« مرکزي دال حول سیاسی، ي توسعه معناي و گردید ترکیب ارزيهم يها          دال
 و بود شده متهم داشتن خارج در ریشه به اصالحات گفتمان راست، گفتمان سوي از بود. شده

 دال تا داشت سعی راست دادند. می جلوه شدن غربی یا آمریکایی راستاي در را مدنی ي جامعه
 دوم مطبوعات تکثر و تنوع که طورهمان شود. جدا سیاسی) ي (توسعه لشمدلو از مدنی) (جامعه
 و حاشیه به را معنا این تا داشت سعی راست است. مبتنی بیان، آزادي نام به مدلولی بر که خرداد
 تنوع و هستند، دشمن پایگاه مطبوعات برخی ینکها  هب کردن متهم نماید. برجسته را دیگري معناي

 بیگانه نفوذ نام به مدلولی بر را خارجی گذاريسرمایه جذب یا است. دشمن نفوذ ي زمینه ها          آن
 شش با ایران (برجام) مشترك جامع ي برنامه ي قضیه در که گونههمان نمایند. برجسته و تفسیر
 ینوع و گرفته قرار اتهام مورد دلواپسان گروه سوي از ي،ا ههست موضوع سر بر جهانی مندقدرت کشور

 مورد يها          دال یا دال تا دارند، و داشتند سعی عمل این با ... و شود می تفسیر آمریکا و غرب با سازش
 به یا نشوند، هژمونی جامعه در روحانی حسن اعتدال دولت در امروزه و اصالحات گفتمان در نظر

 و دهد نسبت لنبیا هنمدی به را مدنی ي جامعه ي ریشه تا کرد تالش  میخات شوند. گرفته چالش
 معناي با ارزهم است، مدرن مفهوم یک که شناور دال عنوانبه مدنی ي جامعه که دهد نشان
 ساختار عنصر یا دال این عبارتیبه است. آن با ارز هم بلکه ندارد تفاوت آن با و است لنبیا همدین
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 مترتب ي توسعه نام به مدلولی بر دال لذا گردید. معنا سیاسی ي توسعه نام به مدلولی بر بندي،مفصل
 حسن حال شود. معنا  میاسال جمهوري نظام و انقالب زا  هبرخاست توسعه راستاي در که است،

 منظور به دنیا با ارتباط و تعامل راستاي در برجام ي قضیه که دهد نشان تا دارد تالش روحانی
 جوهري ي رابطه خویش مدلول با هک نیست دالی هیچ چون باشد. می شکوفایی و قتصاديا  ي هتوسع

 از يا هنشان و سفیه اندر عاقل ي نشانه اعتراض، ي هنشان رضا، عالمت تواند می سکوت مثالً باشد. داشته
 تعبیر به دال که گفت توان می دیگر عبارتیبه ).263 :1385 (تاجیک، باشد جهالت و سفاهت

 چندانی مشکل آوا است. مدلول ببندد، نقش ذهن در تصویر زا  هک چیزي آن و است آوا شناسی زبان
 بر دموکرات من که جایی آن دارند، همه واست،آ  هک وقتی تا آواست. دموکراسی مثالً کند، مین حل را

 در چیزي آوا این زا  هک جاست آن کنم می متهم دیکتاتوري به را او یا زنم می دیگر دموکرات سر
 مشکل بنابراین ؛شوند می ارائه ها          مدلول که است زمانی مشکل است. مدلول آن و بندد می نقش ذهنم

 در تفاوت منطق و ارزيهم منطق مفهوم دو بنابراین ).278 :1385(تاجیک، است ها          مدلول به مربوط
 غیریت روابط پی در کند، می عمل مختلف عناصر میان در ارزهم يها          هویت يزنجیره ایجاد قالب
 این از ).92 :1390 (سلطانی، کند می تعیین را جامعه بر حاکم سیاسی ساختار که است يا هانساز

 معنا سر بر منازعه با سازيغیریت گیرد. می شکل جمعی و اجتماعی هویت و گروه تشکیل منظر
 زند.سا می طرد و نفی را همدیگر متفاوت يها          هویت که شود می ظاهر وقتی کند. می پیدا اهمیت

 يها          فرایند به ها          آن دارند. همیتا  هموف و الکالو براي که هستند دیگري  میمفهو عینیت و سیاست
 تعیین که هستند سیاسی يها          بنديمفصل که معتقدند و دهند می اهمیت سیاسی و گفتمانی

 وقتی گیرد. می شکل هجامع که است ترتیب بدین و کنیم عمل و فکر چگونه ما کنند می
 غیر تقریباً بردنشان الؤس زیر مکانا  هک رسند می نظر به شده تثبیت چنان آن عینی يها          گفتمان
 سیاسی امر معناي مرحله این در ).86  :1390(سلطانی، ستا  هکرد رسوب گفتمان نماید. می ممکن

 دال گیرد. شکل منازعه و شوند سیاسی دوباره است ممکن عینیات شود. می تبدیل اجتماعی مرا  هب
 مختلف هاى گروه و است شناور آن مدلول حقیقت در که است دالى موفه و لکالئو نزد در "شناور"

 ي عرصه موفه و لکالئو منظر از رواین از کنند. مى رقابت هم با نآ  هب مدلول انتساب براى سیاسى
 واقعیت ینا  هب شناور هاي دال مفهوم است. شناور هاي دال میان نزاع و کشمکش ي عرصه سیاسی،

 در هنوز که شناور هاي دال دارند. مختلفی معانی مختلف بسترهاي در معین هاي دال که دارد اشاره
 که شودمی گفته عنصر ستا  هنشد تثبیت آنها معناي و اند نگرفته جاي گفتمان یک درون

 ییها          دال بنابراین ببخشند. معنا نآ هب خود عمناف اساس بر تا کنندمی کوشش گوناگون هاي گفتمان
 آن پیرامون ها          دال تمامی که شود می نامیده برتر دال ،کند ایجاد خود نايمع در انسدادي بتواند که

 سازندمی را گفتمان معنادار کلیت و شوندمی بنديمفصل بهتر عبارتیبه و یابندمی وحدت
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 بحث در مشخص بطور موفه و لکالئو شد مشخص که طورهمان ).57 :1389فیلیپس، و (یورگنسن
 به مدلول و دال بین ي رابطه نسبی تثبیت توضیح و برتر دال معناي تثبیت و بنديمفصل پیرامون

 یا منازعه مفهوم تفاوت، و ارزيهم زنجیره مفهوم کنار در ).48:1990(لکالئو، رسند می هژمونی مقوله
 لذا نیست شده تثبیت و قطعی ولی گفتمانی همواره هویت چون کنند. می حطر را سازيغیریت

 گفتمان مانند گیرد. می شکل دیگري با تقابل در که ؛دهد می شکل هویت به تنازع یا آنتاگونیسم
 به و طرد در سعی سازيغیریت با منازعه در که گرااصول یا راست، گفتمان با تقابل رد اصالحات

 دارد. بستگى معنا تولید براى شانتوانایى به سیاسى هاى گروه موفقیت دارند. را دیگري رانیحاشیه
 به جایک و کند مى ترکیب هم با را تماعاج و سیاست معنا، موفه، و لکالئو گفتمان ي نظریه نتیجه، در

 تعریف ي کنندهنتعیی همواره معنا سر بر منازعه انقالب از بعد يها          دولت در پردازد. مى آنها تحلیل
 که دهد می نشان توسعه سر بر معنا چرخش و تحول فرایند ... ستا  هبود توسعه چون ییها          پدیده

 گفتمان هژمونی و بنديمفصل با و کند می پیدا نمود سیاسی منازعات ي عرصه در معنا بخشینیتعی
 یا دولت سوي از ارتباطی رخداد ای گفتمانی امر یک عنوانبه توسعه ي برنامه تدوین و تنظیم در

 زیرا است سیاسی امري معنا تثبیت و معنا رساله ي فرضیه به توجه با گیرد. می انجام قدرت گفتمان
 از باشد. می توسعه معناي بخشیتعیین سیاسی ي منازعه لذا است. ناپایدار و موقتی معنا تثبیت
 در که فرض پیش این با دارد. را سعهتو معناي بخشیدن وسعت و گسترش مکانا  همبارز رهگذر
 بر سازيهویت و تمایز بجاي باشد. می گراکثرت دموکراسی همان دارد وجود موف و الکالو ي اندیشه

 است، نکارناپذیرا همنازع یابد. مشروعیت »مخالف« / »ما« تمایز بر »خودي غیر« ،»خودي« يها          پایه
  شوند. می همراه معنا تحول و چرخش با منازعه ي عرصه به شتبازگ براي ها          گفتمان گاهی

  
  ها          داده تحلیل

 قالب در ارتباطی رخداد هاي          گزاره از تحلیل تحقیق، ي فرضیه و ها          پرسش با متناسب
  است. گرفته صورت ها          دولت هاي          برنامه

  
  )1376-1368( سازندگی کارگزاران یا یرفسنجان  میشها           دولت

 در 1376- 1368 از گرفت لقب کارگزاران عنوان با بعداً که رفسنجانی  میشها           دولت
 واکاوي و تحقیق ي فرضیه و ها          پرسش به عنایت با ند.ا هبود ایران جمهوري ریاست مقام

 رخداد یک سیاسی و تاریخی يها          زمینه به توجه ضرورت گفتمان منظر زا  هتوسع معناي
 دولت اقتصادي و سیاسی بعادا  هب ابتدا مهم این براي لذا دارد. اهمیت و الزم ارتباطی

 ایران سیاسی ي پهنه در را کارگزاران جریان چگونگی کار این براي شود. می اشاره  میشها          
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 شامل )1368- 1372( فرهنگی و ماعیاجت قتصادي،ا ي هتوسع ولا ي هبرنام دارد. اهمیت
 که شد آغاز شرایطی در توسعه ولا ي هبرنام ست.ا  هتبصر 52 و واحد ي ماده یک

 را گذشته يها          سیاست تداوم اجتماعی نظام بر حاکم اجتماعی ـ اقتصادي يها          محدودیت
 پایان از پس سال کی و  میاسال انقالب از پس دوم ي دهه در لذا ساخت.می ممکن غیر

 سازيآزاد استراتژي انتخاب با را وسعهت ولا ي هبرنام دولت خمینی، امام فوت و جنگ
  نمود. آغاز بازسازي و اقتصادي

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قتصاديا هدولت کارگزاران در حوزعناصر گفتمانی 
 و رشد نکارگزارا دولت مرکزي دال گفت، توان می موف و الکالو رویکرد با متناسب

 هشد مسدود مرکزي ي نشانه عنوانهب کارگزاران سیاسی گفتمان ذیل قتصاديا ي هتوسع
 يها          دال و نشانه همراه به خود، گفتمانی ممتاز ي نشانه جایگاه در آن دادن قرار با و ست،ا 

 نظام اصالح« ،»صادرات افزایش« ،»سازيخصوصی« ،»دولت گريتصدي کاهش« اصلی

رشد و 
قتصاديا هتوسع   

اسالمی
کارگزاران گفتمان  

 خصوصی سازي

 اصالح نظام مالیاتی

فزایش صادراتا  

ها          دال سایر  

تقدم توسعه و رشد 
اقتصادي بر عدالت 

 اجتماعی
کاهش تصدي 

 گري دولت
مدرنیسم میحا تکنوکرات در  زدایی تنش 

 سیاست خارجی

باز فضاي  

آزاد انتخابات  

 خصوصی سازي

 دولت حداقلی

مقررات زدایی و بین 
 المللی کردن

اولویت به بخش 
می بازار آزادحا کشاورزي  
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 المللیبین و زداییمقررات« ،»آزاد بازار بر تأکید« ،»صادرات ي توسعه و رشد«،»مالیاتی
 خود گفتمان بنديمفصل به شده یاد مرکزي ي نشانه حول دیگر يها          دال سایر و »شدن

 و رشد به کارگزاران دیگر،گفتمان بیانیبه ست.ا  هداد شکل را خود معنایی نظام و پرداخته
 از کارگزاران ي متمایزکننده وجه از یکی واقع در دارند. تأکید بسیار اديقتصا ي هتوسع
 و گذارد می قتصاديا ي هتوسع بر که است تأکیدي طلباصالح هايگروه و احزاب سایر
 ریشه سازندگی، کارگزاران سیاسی لحاظ به داند. می مقدم اجتماعی عدالت بر را آن حتی

 آنها از ایدئولوژیکی لحاظ به هم و روش لحاظ به هم بعدها، اما دارند سنتی راست در
 (لک، بودند اقتصاد در دولت حداقلی نقش و آزاد بازار طرفدار اغلب آنان شدند. متمایز
 در دولت نقش جدي کاهش و خصوصی بخش از حمایت امر در ویژهبه و ؛)222 : 1386

 جهان اقتصادي نظام در ادغام خواهان که جایی تا ،داشتند خاصی تأکید اقتصادي امور
  بودند.

  
  دوم و ولا  هبرنام دو در رفسنجانی دولت روستایی جوامع قتصاديا  هتوسع گفتمان

 مجلس تصویب به1373 ذرآ در شد، تهیه 1374- 1378 دوره براي دوم ي برنامه
 ي توسعه منظور به دوم ي برنامه در گردید. تنظیم تبصره 101 و فصل سه در رسید،

 مورد در 81 الی 73 يها          تبصره شد. آورده 11 ي تبصره ذیل اقداماتی ،محروم روستاهاي
 محروم روستاهاي ي توسعه منظور به 11 ي تبصره دارند. کیدأت کشاورزي بخش از حمایت

  .گرددمی هئراا قداماتیا  هبرنام طول در روستاها رد يا همنطق يها          تعادل ایجاد و
 جدول در که زیر امور براي ریال) 300000000000( لیاردمی هزار سه مبلغ )الف

 :1374- 1378 توسعه، دوم ي برنامه (قانون شودمی هزینه محروم روستاهاي در ست،ا  هآمد
3(.  
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  دوم ي برنامه در روستایی ي توسعه موضوع با مرتبط بندهاي و تبصره :1 جدول
  اجتماعی ـ قتصاديا  ي هتوسع دوم ي برنامه

  ارتباطی) (رخداد ها          گزاره  تبصره  یفرد

 مورد ،11 ي تبصره  1
  الف بند از 1

 آموزشی، فضاهاي آبرسانی، بهداشت، برقی، راه، عمرانی: يها          طرح
 در زااشتغال يها          طرح براي زمین سازيآماده و مخابراتی و پستی

  ولاي  هبرنام تمام نیمه يها          طرح اتمام اولویت با محروم روستاهاي

 مورد ،11 ي تبصره  2
 الف بند از 2

 روستاهاي در اشتغالی خود و زااشتغال و تولیدي يها          فعالیت ي توسعه
 بانک انتظار مورد سود و کارمزد لتفاوتا هماب پرداخت طریق از محروم

 بینیپیش و اجتماعی امور و مسکن صنعت، کشاورزي، آب، امور در
  سنواتی ي بودجه در آنها

 مورد ،11 ي تبصره  3
 الف بند از 3

 و زیربنائی اجتماعی، امور يها          طرح اجراي و انتخاب در اولویت رعایت
  محروم روستاهاي براي زااشتغال

 مورد ،11 ي تبصره  4
 الف بند از 4

 مراکز در ورزشی و هنري تربیتی، آموزشی، فرهنگی، فضاهاي احداث
  کشور محروم نقاط یجمعیت

 بند ،74 ي تبصره  5
  الف

 کشاورزي و آب يها          بخش محوري نقش به توجه با است موظف دولت
 کشور اقتصادي استقالل و ملی ي توسعه اهداف در طبیعی منابع

  دارد معمول را الزم اقدامات

 بند ،74 ي تبصره  6
  ب

 یا و جدید يهاطرح جرايا  هک صورتی در برنامه ي دوره طول در
 اهداف ارتقاء جهت در پیشنهادي، يها          طرح عملیات حجم افزایش

 و خاك و بآي  هزمین در خصوصاً کشاورزي و آب بخش يها          برنامه
 روستایی صنایع ي زمینه در اشتغال و طبیعی منابع و زیربنایی امور

 اساس بر مورد حسب تواند می دولت شود،می داده تشخیص ضروري
 تأیید با و نیرو و سازندگی جهاد کشاورزي، يها          خانهوزارت پیشنهاد
 جمع سر از نیاز مورد بودجه تأمین به نسبت بودجه و برنامه سازمان

  کند اقدام کشور، عمرانی نشده جذب اعتبارات

 بند ،75 ي تبصره  7
  شود برخوردار اولویت از کشاورزي و آب يها          بخش اعتبار تأمین  الف

 بند ،75 ي تبصره  8
  ب

 سال در کشور نیاز مورد دامی هايفرآورده و غذایی مواد تأمین در
  برسد خودکفایی به االمکانحتی برنامه پایان

  
 روستایی يتوسعه به مجزا و مستقل فصل کارگزاران، دولت در توسعه ولاي  هبرنام در

 نظر مد برنامه این در روستایی عمران نوانعبه بخشی یا و فصل واقع در نداشت. اختصاص
 بود. انقالب از قبل عمرانی سوم تا اول يها          برنامه مشابه جهت این از و نشد گرفته
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 برق، آب، کشاورزي، ویژهبه ریزيبرنامه مختلف يها          بخش در روستایی عمرانی يها          برنامه
 پنج يبرنامه ).1393(صادقی، بود پراکنده...  و ستپ درمان، و بهداشت مخابرات، مسکن

 مشکالتی دلیل به ولی شد تدوین 72 سال در )1374- 1378( کشور توسعه دوم يساله
 چند هر برنامه، این در شد. اجرا تأخیر سال دو با آمد، بوجود آن تصویب روند در که

 که بود، »عشایري و روستایی عمران« برنامه يها          بخش از یکی توسعه ولاي  هبرنام برخالف
 بخشی به توجه با اما یافت. اختصاص »روستاها نوسازي و عمران« به آن فصل دو از یکی
 دیگر در روستایی عمران و توسعه يها          طرح و ها          برنامه از بخشی ریزي برنامه نظام بودن
 11 ي(تبصره دهد می نشان ارتباطی رخداد يها          گزاره ند.ا هشد پراکنده برنامه يها          بخش
 روستایی ي هتوسع غالب وجه همچنان که توسعه) دوم قانون 4 و 3 و 2 و 1 موارد

 با بود. کرده پیدا بنديصورت »روستا عمران« یعنی مرکزي دال حول ،ها          دال از يا همجموع
 و فرهنگی ورزشی، مخابرات، آموزشی، فضاهاي آب، برق، مسکن، چون، شناور يها          دال

 چه اگر ».نوسازي« از بود عبارت زيکمر دال مدلول بر مترتب معناي نتیجه در هنري،
 فرکالف تجربی مدل مطابق اما ند،ا هبود برنامه گفتمان شناور يها          دال از تولید و کشاورزي

 در ندارد. شفافیت و داللت قطعیت بر آنها قیدت و کلی ،ها          گزاره برخی زبانی، منظر از
 قرار حاشیه یا گونگی گفتمان يحوزه در تولید و صعنت دال روستا، ي هتوسع گفتمان
 این با بود. کرده پیدا معنا رشد حول کالن گفتمان از ثرأمت روستا يتوسعه گفتمان داشت.
 اتکاه ست.ا  هبود پیرامون در تولید به نسبت کشاورزي و شهر به نسبت روستا که تفاوت
 گفتمان در پایین به باال زا  هنگا و توسعه به جامع سیاست عدم و نفتی قتصادا  هب دولت
  است. متصور نیز روستا به نسبت دولت

  
  )1376-1384(  میخات محمد سید دولت

 هايارزش بر کیدأت مبارز روحانیون مجمع با همسو دولت هايویژگی ترینمهم از
 در حزب این مرکزي دال توان می مجمع، يها          بیانیه و اساسنامه مبناي بر است کدموکراتی

 رویکرد مبناي بر زیر نمودار داد. نشان ذیل شرح به را آن از بعد و 1367 سال از قبل
  ست.ا  هشد تنظیم فرکالف متنیت بینا مفهوم و موفه و الکالو
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 199 شامل ،)1379- 1383( فرهنگی و اعیاجتم قتصادي،اي  هتوسع سوم ي برنامه
 سیاسی، اقتصادي، يها          مشیخط و کلی يها          هدف آن در که ستا  هتبصر 57 و ماده

ي  هتوسع چهارم ي برنامه ست.ا  هآمد تفصیل به کشور امنیتی و دفاعی و اجتماعی فرهنگی،
 که ستا  هتبصر 34 و ماده 161 شامل )1384- 1388( فرهنگی و اجتماعی قتصادي،ا

 یکی ست.ا  هشد ذکر سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، ابعاد در آن مبسوط توضیحات
 پنج دلیل همین به است، ساختاري صالحاتاي  هتوسع سوم ي برنامه اهداف ترینمهم از

 کالن اقتصاد مدیریت ي نحوه در ساختاري صالحاتا  هب برنامه فرابخشی فصول از فصل
 در نوآوري یک محتوا و شکل نظر از برنامه، این دیگر بیانی ست.بها  هیافت ختصاصا کشور
  آید. می شمار به کشور ي توسعه يها          برنامه تنظیم

  
  خاتمی دولت يها          برنامه در روستایی جوامع قتصاديا  هتوسع گفتمان
 با متفاوت آن در که ست،ها          فصل از یکی روستایی عمران و توسعه سوم ي برنامه در

 سپس نواحی این تنگناهاي و مشکالت روستایی، نواحی موجود وضع ابتدا قبلی، يها          برنامه
 ترتیب به بعد ي مرحله در ست،ا  هشد بررسی روستایی عمران و توسعه يها          چالش

 عمران و توسعه فصل اجرایی راهکارهاي در اجرایی يها          سیاست استراتژیک، يها          سیاست
  ست.ا  هشد مطرح سوم ي برنامه137 ماده ذیل روستایی
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 معیشت بهبود به ویژه توجه و روستاها عمران و توسعه امر در تسریع منظور به )الف
 (قانون کند قداما  هبرنام دوران طی زیر موارد نجاما  هب نسبت است مکلف دولت روستاییان،

  ست.ا  هآمد 2 جدول در مربوطه يها          گزاره ).46- 47 :79- 83 سوم، برنامه
  

  سوم ي برنامه در روستایی ي توسعه موضوع با مرتبط بندهاي و ماده :2 جدول
  اجتماعی ـ قتصاديا  ي هتوسع سوم ي برنامه

  ارتباطی) (رخداد ها          گزاره  ماده  ردیف

ـ  137 ي ماده  1
  1ـ  الف

 با مرتبط هايسازمان و هادستگاه ارتباطات و وظایف وقلمر و نقش تعیین
 هايفعالیت حذف و مجدد سازماندهی جهت در روستاها عمران و توسعه

  موازي و مشابه

ـ  137 ي ماده  2
  2ـ  الف

 شوراهاي به دولتی هايدستگاه اجرائی هايفعالیت از بخشی واگذاري
  دولتی. یرغ شرکتهاي و مؤسسات و محلی دستگاههاي و میاسال

 ـ 137 ي ماده  3
  3ـ  الف

 و بندي سطح و روستایی محیط در زیربنایی خدمات براي ضوابط تعیین
 و توسعه هايطرح اساس بر کشور روستایی فضاهاي تجهیز خدمات ي ارائه

  مصوب عمران

 ـ 137 ي ماده  4
  4ـ  الف

 صندوق قبیل از خُرد عتباراتا  يهکنند تأمین دولتی غیر مؤسسات از حمایت
 براي روستاییان به تسهیالت ي ارائه منظور به روستایی ي توسعه و عمران

  فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، هايفعالیت

ـ  137 ي ماده  5
  5ـ  الف

 و هماهنگ ي توسعه منظور به روستائی هايگاهسکونت و فضاها ساماندهی
 مناسب توزیع یقطر از خدماتی، و صنعتی کشاورزي، يها          فعالیت موزون

 از حمایت و روستایی يها          محیط در خدمات ي بهینه استقرار و جمعیت
  آن اجراي

ـ  137 ي ماده  6
  6ـ  الف

 تأمین با روستایی محیط در  میمرد و خصوصی هايگذاريسرمایه از حمایت
 بخشی پرداخت و زااشتغال هايگذاريسرمایه براي ویژهبه مناسب تسهیالت

  نیافتهتوسعه مناطق براي اعطایی تسهیالت ودس از

ـ  137 ي ماده  7
  داوطلب عشایر اسکان از حمایت و کوچ ساماندهی  7ـ  الف

ـ  137 ي ماده  8
  ج

 نحوي به بودجه لوایح در را خاصی عتباراتا هسال همه است موظف دولت
 بیست باالي روستاهاي ي کلیه سوم، ي برنامه پایان از پس تا نماید بینیپیش
  باشند برخوردار تلفن و برق بهداشتی، شرب آب مدرسه، مناسب، راه از خانوار

ـ  137 ي ماده  9
  د

 نیافته، توسعه مناطق در ویژهبه روستائی مناطق در اشتغال ایجاد منظور به
 با ییروستا شتغالاي  هتوسع الحسنهقرض صندوق عنوان تحت صندوقی

  شود می تأسیس مردم و دولت ي سرمایه
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 گفتمان موفه، و الکالو دیدگاه مطابق که گفت توان می شده یاد مباحث بنديجمع در
 ي نشانه قالب در طلبیاصالح گفتمان ذیل اجتماعی عدالت دال با رابطه در میخات دولت

 مرکزي، ي نشانه حول گفتمان، این بنديمفصل در و مسدود زداییمحرومیت و فقر مرکزي
 سوبسید، پرداخت ي،ا همنطق ریزيبرنامه نهادسازي، اصلی يها          دال از متشکل معنایی نظام

 بخش مشارکت و اجتماعی عدالت و فقرزدایی جامع ي برنامه و ها          یارانه هدفمندي اشتغال،
 دهد می نشان ها          گزاره اصالحات، دولت ي توسعه ي برنامه در ست.ا  هگرفت شکل خصوصی

 روستا عمران بر توسعه بر مترتب معناي توسعه)، سوم ي برنامه ج و ب موارد 137 ي (ماده
 به سوم ي توسعه ي برنامه در باال به پایین زا  هنگا اینکه مهم ي نکته ست.ا  هبود برجسته نیز

 مشارکت بر عدالت، دولت پنجم ي برنامه و کارگزاران دولت دوم و ولاي  هبرنام دو نسبت
 الف بند 6 و 4 و 1 موارد 137 ي ماده ذیل يها          (گزاره ستا  هاشتد کیدأت نیز  میمرد

  سوم). ي برنامه
  

  گرااصول راست گفتمان و )1384-1392( نژاد احمدي محمود دولت
 دخالت عدم و خصوصی مالکیت اقتصادي، زادسازيآ هب سنتی راست گفتمان

 نیروي داشت. باور خارجی نیبازرگا نبودن انحصاري و خارجی تجارت در دولت ي گسترده
 حزب درون در غالباً خمینی، امام حیات زمان در که بودند کسانی دیروز راست سیاسی

 در هستند. امروز گرایاناصول (گذشته)، راست جریان این بودند. ایران اسالمی جمهوري
 به کشور مدیریتی نگاه در دگرگونی اسالمی، دولت چون مواردي تبلیغات در 1384 سال
 مافیاي با مبارزه تبعیض، و فساد با رویارویی مسئوالن، صداقت و زیستیساده المال،بیت

 اسالمی، قتصادياي  هتوسع بر کیدأت مردم، به دولت بازگشت محوري، عدالت اقتصادي،
 سر بر نفت پول آوردن و سیاسی ي توسعه به حمله تمرکززدایی، بانکی، نظام از انتقاد
 ایشان ).66 :1392 تاجیک، از نقل به پناه، رضایی و (ایزدي داد می سامان ردمم يها          سفره

 سازيشبیه با دارند. را رجایی شهید دولت بازتولید قصد که داد نشان خود گفتمان با
 همان یا فرودستان به خدمت قصد رجایی همچون زیستیساده و پوشش در خود ظاهري

 گرفته نادیده خود از قبل يها          دولت گفتمان در که د،بو انقالب شعار که دارد را مستضعفان
 مهاجران و متوسط ي طبقه پایین يها          الیه روستایی، ي،ا هحاشی پایین، قشارا  هب توجه شد.

 و خودي میان مرزکشی و کشور در لیبرال نیروهاي و غرب با دگرسازي شهر، به روستا از
 و ایزدي ( ندا هشد گراییاصول گفتمان برآمدن ساززمینه و نمایند برجسته را خودي غیر

  ).68 :1392 پناه، رضایی
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 و الکالو بیان به است، مدرنراست و طلبیاصالح گفتمان دو نقد حاصل گفتمان این
 گفتمان گفتمانی، عناصر از يا هپار پذیرش و طلباناصالح گفتمانی عناصر نقد با موف

 سایر همانند گفتمان، این مرکزي دال اما کردند. ایجاد بینابینی گفتمان لبان،طاصالح
  است. مدرنراست و طلباناصالح يها          گفتمان

  
  نژاداحمدي دولت در روستایی جوامع قتصاديا  هتوسع گفتمان

 235 شامل )1389- 1393( فرهنگی و اجتماعی قتصادي،اي  هتوسع پنجم ي برنامه
 ـ ایرانی الگوي استقرار و عدالت با همراه پیشرفت آن در که ستا  هتبصر 192 و ماده

 ي ماده در ست،ا  هداد نشان 4 جدول که همانطور ست.ا  هگرفت قرار تأکید مورد اسالمی
 وضعیت بهبود منظور به است مکلف دولت ست.ا  همدآ همربوط اقدامات آن ذیل و 194

 مطلقه والیت
 مردم

دینی ساالريمردم  

زیستیساده  

زور و زر هايکانون با مخالفت  

 هویت

اسالمی تمدن  

خواهیعدالت  

متوازن توسعه  

 

ساالري شایسته  

  گفتمان دولت خدمتگزار

 عدالت اجتماعی

 امنیت

 (نقش عامه مشارکت

  

 انیجه مخالف

فساد با مبارزه  

 خدمتگزاري
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 بین هماهنگی و نظارت راهبري، ریزي،نامهبر گذاري،سیاست ي زمینه در روستاها
 کاهش و کشاورزان و روستائیان زندگی کیفیت و درآمد سطح ارتقاء ی،یاجرا هاي دستگاه
 از را الزم حمایت شهري، ي جامعه و عشایري روستایی، ي جامعه بین موجود يها          نابرابري
  ).145- 148 :1389پنجم، برنامه (قانون آورد عمل به )4 (جدول اقدامات
  

  پنجم ي برنامه در روستایی ي توسعه موضوع با مرتبط بندهاي و ماده :4 جدول
  اجتماعی ـ قتصاديا  ي هتوسع پنجم ي برنامه

  ارتباطی) (رخداد گزاره  ماده  ردیف

 و روستا به شهر از معکوس مهاجرت جهت در تشویقی هايسیاست تدوین  د ـ 194 ي ماده  1
  برنامه اول سال آخر تا وستاییر جمعیت نسبی تثبیت

  ه ـ 194 ي ماده  2
 مسکن و محیط کالبدي ساختار سازيایمن و بازسازي نوسازي، بهسازي،

 و دولت مردم، مشارکت با ایرانی ـ میاسال معماري الگوي بر مبتنی روستایی
  عمومی نهادهاي

 رسانی خدمات منظور به وستاییر يها          مجموعه قالب در روستاها ساماندهی  ح ـ 194 ي ماده  3
  مؤثرتر و بهتر

  روستایی هايراه شبکه سازيایمن و نگهداري و ترمیم احداث،  ط ـ 194 ي ماده  4
  خانوارها ساماندهی و اسکان طریق از عشایر ي توسعه هايشاخص ارتقاء  ي ـ 194 ي ماده  5
  تاییروس ي جامعه براي ورزشی هايمکان بینیپیش  ع ـ 194 ي ماده  6
  کشور سراسر در روستاها ي محدوده تعیین و روستایی ديها           هايطرح ي تهیه  ف ـ 194 ي ماده  7

  
 اسالمی، شوراي مجلس علنی ي جلسه مصوب15/10/1389 مورخ پنجم ي برنامه در

 زا  هنگا یک با روستا ي توسعه 194 ي ماده در ي،ا همنطق ي توسعه عنوان با ششم فصل ذیل
 متن يها          گزاره موفه، و الکالو گفتمان ي نظریه به رویکرد با بود. شده معنا پایین به باال

 برنامه ف، و ع، ي، ط، ح، ل، د، موارد، 194 (ماده دهد می نشان توسعه ي حوزه در برنامه
 دي،ها           طرح چون، ییها          دال از پنجم، ي برنامه در روستایی ي توسعه گفتمان که ،پنجم)
 عمومی، فضاي سازيمناسب ساختمان، ي بیمه روستایی، ي جاده فرهنگی، مکان احداث
 در عشایر دهیسامان و اسکان ترمیم، احداث، نوسازي، بهسازي، روستا، ي محدوده حفظ
 فهم چنین توان می که بود. شده گفتمانی بنديصورت ورزشی يها          مکان ساخت و روستا

 برتر) (دال مرکزي دال حول ،ها          دال از يا همجموع با روستا، ي توسعه عنايم که کرد
 بخش چون ییها          دال روستا، نوسازي گفتمان در ست.ا  هشد بنديمفصل »روستا عمران«

 گفتمان با روستا، به خدمات ي گستره و نوسازي ست.ا  هنبود برجسته ییزااشتغال و صنعت
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 دهد. می نشان همخوانی نتخاباتاي  هعرص سیاسی منازعات جریان در ادنژاحمدي دولت
 يها          برنامه همچون پنجم ي برنامه بود. کرده برجسته را محرومان به خدمت و توزیع ایشان،

 مشارکت عنصر شود، می محسوب پایین به باال از سیاست و عمران بر توسعه، معناي قبل،
 انتقادي گفتمان مطابق ست.ا  هبود حاشیه در و کمرنگ باال به پایین زا  هتوسع و مردم

 مشارکت جمله از ها          دال دیگر بوده، نوسازي حول بر روستا ي توسعه گفتمانی نظم فرکالف،
 براي مهر مسکن ي پروژه دهند. مین نشان را الزم تقید و کلی ... و صنعت بومی، و محلی

  دهد. می نشان را توسعه معناي به گرااصول دولت نگفتما دیگر روي شهري، فرودستان
  

  تبیینی و توصیفی يها          یافته گیرينتیجه و بحث
 گفتمانی مريا  هتوسع معناي که ندا هداد نشان ها یافته تحقیق ي فرضیه به پاسخ براي

 و طرد »خودي غیر« و »خودي« تمایز طریق از سیاسی ي منازعه ي عرصه در که است
 معناي بر منازعه از پس غالب گفتمان هژمونی با سپس ست.ا  هگرفت صورت رانیحاشیه
 کند می دأییت و پشتیبانی را تحقیق ي فرضیه فرایند، این ست.ا  هبود کنندهتعیین توسعه

 .)88 و 84 در گرااصول دولت و 76 سال در اصالحات دولت گفتمان بنديصورت (منازعه
 دهد. می نشان فاصله نیز موفه و الکالو نظر مورد ي توسعه همف با ایران، در توسعه معناي

 ازتباطی رخدادهاي ي مشاهده با است. کمرنگ مخالف / ما مشروعیت بر منازعه زیرا
 بعدي سه مدل مطابق ،ها          دولت يها          گفتمان چگونگی به پاسخ براي سیاسی، يها          جریان
 کنشگران در انشعاب با بینامتنی، فرایند در ند،ا هداد نشان افتهی فرکالف، انتقادي تحلیل

 چپ به سنتی چپ از و گرایان)(اصول راست به سنتی، راست از گرا،اسالم سیاسی
 راست درون از ست.ا  هداد رخ معنا چرخش 1384 سال تا 1367 سال از طلبان)، (اصالح
 ها          یافته ،ها          گفتمان چگونگی به اسخپ براي ست.ا  هگرفت شکل کارگزاران سنتی چپ و سنتی
 و کرده معنا را توسعه رشد، دال حول کارگزاران دولت ي توسعه گفتمان که ندا هداد نشان

 نژاداحمدي گراياصول دولت و سیاسی، ي توسعه معناي بر اصالحات دولت يها          گفتمان
 خصوص در بودند. شده بنديمفصل فرودستان، به دمتخ و عدالت و توزیع يها          دال حول

 ضعف، و شدت با تقریباً که ندا هداد نشان هایافته روستایی، ي توسعه گفتمان چگونگی
 »نوسازي« یا عمران مرکزي دال حول دولت، سه هر در روستا ي توسعه مسلط گفتمان
 و تولید صنعت، چون ییها          دال که دهد می نشان تحقیق ي پیشینه بود. شده بنديصورت
 يها          برنامه چونمه انقالب از بعد دولت سه هر گفتمان در روستایی ي توسعه پایدار اشتغال

 در که تفاوت این با ند،ا هگرفت قرار گونگیگفتمان ي حوزه در تقریباً انقالب، از قبل
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 به پاسخ براي ست.ا  هبود چشمگیر اربسی روستایی عمران ي گستره انقالب از بعد يها          دولت
 ها          دولت از یکی بر رساله ي فرضیه تبیین و تحلیل و توصیف) (سطح ها          گفتمان چگونگی

 يها          گزاره ست،ا  هآمد توصیفی نتایج در که گونههمان ست.ا  هگرفت صورت تريعینی تحلیل
 همچنان که توسعه) دوم قانون 4و3و2و1 موارد 11 تبصره ( ندا هداد نشان ارتباطی رخداد

 »روستا عمران« یعنی مرکزي دال حول ،ها          دال از يا همجموع روستایی ي توسعه غالب وجه
 آموزشی، فضاهاي آب، برق، مسکن، چون، شناور يها          دال با بود. کرده پیدا بنديصورت

 و شناور يها          دال مدلول بر مترتب معناي هنتیج در هنري، و فرهنگی ورزشی، مخابرات،
 سوم برنامه ج و ب موارد 137 (ماده ندا هداد نشان ها          گزاره ».نوسازي« از بود عبارت مرکزي
 ست.ا هبود برجسته نیز روستا عمران بر ي توسعه بر مترتب معناي اصالحات)، دولت توسعه

 و ولا  ي هبرنام دو نسبت به توسعه سوم ي برنامه در باال به پایین زا  هنگا اینکه مهم ي نکته
 بر بیشتر و ترپررنگ مهرورزي، و عدالت دولت پنجم ي برنامه و کارگزاران دولت دوم

  الف بند 6و4و1 موارد 137 ماده ذیل يها          (گزاره ستا  هداشت کیدأت نیز  میمرد مشارکت
 نژاد،احمدي دولت در انقالب از بعد توسعه پنجم ي برنامه متن يها          گزاره در سوم). برنامه
 ند،ا هشتاد کیدأت روستا عمران ي عرصه بر ف، و ع، ي، ط، ح، ل، د، موارد، 194 ي ماده ذیل
 قوانین از درصد 33/33 اختصاص با ند.ا هداد نشان همخوانی تحقیق ي پیشینه با که

 امر یناي  هدهندنشان روستا با مرتبط يها          تبصره و مواد از گرا،اصول دولت پنجم ي برنامه
 آن از بعد و ستا  هبود دارا را گذارانقانون دیدگاه از اهمیت بیشترین عرصه، ینا  هک است

 را اهمیت بیشترین درصد 77/17 اختصاص با کدام هر اقتصادي و مدیریتی هاي عرصه
 معناي روستا ي توسعه غالب گفتمان بنديصورت ).1391 توسلی، و (رحیمی، اند داشته
 نوسازي یا عمران رویکرد با توسعه معناي بیانگر ،ها          دال از يا همجموع مدلول بر مترتب

 سیاسی منازعات ي عرصه در که است نژاداحمدي دولت گفتمان ست.ا  هبود برجسته
 توزیع و فرودستان هب رسانیخدمت بود. کرده پیدا انجماد توزیع دال حول سپس و هژمونی

 فرودستان دولت را خود دولت ست.ا  هبود سیاسی منازعات در وي گفتمان يها          دال جمله از
 توسط و بوده انقالب گفتمان گونگی، گفتمان ي حوزه در که مستضعف دال بود. نامیده
 کردن برجسته با ،کرد برجسته را آن بود. شده سپرده حاشیه و فراموشی به قبل يها          دولت

 گفتمان رانیحاشیه در سعی بود. کرده بنديقطب گري)اشرافی (حامیان سازيغیریت و آن
 درگفتمان توسعه معناي به اتهام برچسب و (کارگزاران) عدالت بر رشد تقدم حول که قبل

 سپس و بنديصورت را خود گفتمان که گردیده سبب (اصالحات)، سیاسی ي توسعه
 بود. کرده معنا را توسعه توزیع، و رسانیخدمت یعنی منظر این از وي د.نمای هژمونی
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 که گونههمان باشد. می منازعه ي عرصه از ثرأمت دولت هر کالن گفتمان در توسعه معناي
 ند.ا هداشت کیدأت سیاسی ي توسعه و مشارکت بر اصالحات دولت و رشد بر کارگزاران دولت

 پایین به باال از رویکردي توسعه معناي روستا، به نسبت ها          دولت قتصادياي  هتوسع گفتمان
 در روستایی ي جامعه خصوص در توسعه معناي پیامد مجموع، در بود. کرده پیدا معنا

 نوع که ستا  هنتیج قابل چنین پایین، به باال زا  هنگا بودن غالب انقالب، از بعد يها          دولت
 زیرا ست،ا  هشد تبدیل توسعه راه دشواري به خود ،ها          دولت روستایی ي توسعه گفتمان
 ست.ا  هشد شهري فرودستان طبقات افزایش و نابرابري، و فقر ،ها          روستا شدن خالی موجب

 اب ها          دولت در توسعه يها          برنامه يها          گزاره فرکالف گفتمان انتقادي تحلیل مطابق زیرا
 نشان برجستگی پایدار ي توسعه راستاي در قطعی تقید از بوده، کلی روستا، به رویکرد

 ي توسعه ول،اي  هبرنام در نمونه عنوانبه ارزیابی). و نظارت اجرا، (تدوین، دهند مین
 واکاوي و موفه و الکالو از سیأت با مطالعه این در بود. شده دیده کمرنگ روستایی
 توازن ي توسعه از مراد دهم، می ارایه را توسعه از تعریفی نگارنده استنباط و ها          گفتمان

 تمایز و بنديقطب قالب در منازعه مشروعیت با که است، سیاسی قدرت با اجتماعی قدرت
 بر مترتب معناي یا توسعه عبارتیبه باشد. برخوردار دشمن، / ما بجاي مخالف / ما ي پایه بر

 طریق از سیاسی امر بر کیدأت با نگرتسامح و شهروندمدار دموکراسی یک به رویکرد با آن
 گفتمان در تعریف این است. فهم قابل نیز باشد، برخوردار ثبات و مشروعیت زا  هک منازعه
 کمرنگ ولی داشته قرار گونگی گفتمان ي حوزه در عمدتاً و سیال انقالب از بعد سیاسی

 امر بر کیدأت و ساختارگرایی، و کالسیک مارکسیم نقد با موفه و الکالو دارد. نمود و جلوه
 در مبارزه مکانا  هک منازعه مشروعیت راستاي در آزادي مشروعیت اولویت و سیاسی
 چرخش و معنا تغییر براي سوژگی امکان برخورداري و عدالت به یافتن دست راستاي

 کسب سويب حاشیه و پیرامون دسترسی و مسلط گفتمان بنديصورت در گفتمانی
 بر ایران در منازعه کرد. فهم توسعه معناي توان می را شود، می کیدأت قدرت و موقعیت

 بر رانیحاشیه ثبات، و مشروعیت از بودن برخوردار تا دارد نمود بیشتر دشمن / ما تمایز
 که سیاسی ساختار در منازعه اما است. ..). و توقیف و (حبس افزاريسخت و حذف ي پایه
  هبود برجسته قدرت یا گفتمان صاحبان میان است، اقتصادي و اجتاعی عوامل از ثرأمت
 رویکرد انقالب از بعد ها          دولت ي همه در توسعه يها          برنامه گفتمان رویکرد ست.ا

 از روستا ي توسعه به نگاه ست.ا هبود جهانی بانک يها          سیاست و رشد بر مبتنی لیبرالیستی
 توسط مطالعه، ي پیشینه با و بود، شده معنا روستا عمران دال حول بر بیشتر و پایین به باال

 همخوانی )،1393( نوذري و هاجمشیدي و )1393( صادقی )،1391توسلی( و  میرحی
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 مراي  همنازع طریق از کمتر روستایی ي جامعه که ندا هداد نشان ها          یافته نتیجه در دارد.
 روستایی ي جامعه در مدنی هايهوگر و نهادسازي دهد. می بروز را خود اتمطالب سیاسی

 وجود یا اجتماعی و سیاسی امر طریق از روستایی ي جامعه مطالبات کردن نمایندگی براي
 همین به روستایی ي جامعه قتصادياي  هتوسع لذا دارد، قرار حاشیه در و کمرنگ یا و ندارد

 به دهد. می نشان فاصله برنامه) (متن همچون ارتباطی رخداد یا گفتمان یک در نسبت
 بیداهللا و احمدي تحقیق در ست.ا  هبود پایین به باال زا  هتوسع روستایی، ي توسعه عبارتی

 کیدأت پساتوسعه منظر از نگاهی چنین نقد و پایین به باال زا  هتوسع پیامد بر ،)1392( خانی
 ،)1392 (رنانی، و )1382 (علمداري، ،)1386 (کاتوزیان، يها          نظریه توجه با ند.ا هداشت
 تحقیق و رانتی اقتصاد و نفت به ها          دولت اتکاه و روستایی ي جامعه برخاستگاه مبنی

 به دولت هر ي بودجه اعتبارات درصد 50 از بیش که ندا هداد نشان که ،)1393 (دلفروز،
ي  هتوسع گفتمان که گرفت نتیجه توان می نچنی رساله نتایج ییدأت و ستا  هوابست نفت

 تعیین توسعه ي عرصه در روستا داشتن نگه پیرامون در نفت به اتکاه با ها          دولت قتصاديا
 استخراج از پیش کلی طوربه انقالب، از قبل در که دهد می نشان پیشینه ست.ا  هبود کننده

 در آن سهم و بوده کشور اقتصاد در ارز مینأت اصلی منابع از یکی کشاورزي نفت، صدور و
 کرده پیدا کاهش 56 سال در درصد 14 به 1338 سال در درصد 36 از ملی ناخالص تولید

 شدت انقالب از بعد در روند این ).1382 معصوم قدیري و جایی، فیروز زاده قلی (علی بود
 آن بیانگر ند،ا هداد نشان نتایج که توسعه گفتمان مهم دیگر بعد ست.ا  هکرد پیدا بیشتري

 ست،ا  هبود برجسته ها          دولت يها          برنامه در پایین، به باال زا  هتوسع نگاه و فرایند که است
 روستا ي توسعه اولویت بازدارندگی بر که ستا  همطالع این تبیینی بعد دیگر نگاهی چنین

 و رشد بر ها          دولت يها          برنامه در توسعه نايمع شود. می کیدأت آن بر ها          دولت ي برنامه در
 در حتی دهد،می نشان را نولیبرالیسم و لیبرالیسم رویکرد گفتمانی، لحاظ به و نگريبخشی
 را خود گفتمان عدالت، و محرومان به خدمت مرکزي دال حول که گرااصول دولت

 33 یعنی سهم بیشترین با روستا مرانع بعد در بیشتر هم عمل در بود، کرده بندي صورت
 يها          سیاست عمالً گرااصول راست دولت ست.ا  هبود برجسته پنجم ي برنامه در درصد

 در متفاوت چرخشی با و کرد شروع ها          قیمت تثبیت با بود. کرده اجرا را لیبرالیستی
 اجراي غلیظ شعارهاي آن نیز دهم و نهم دولت در بود. داده ادامه ها          قیمت آزادسازي

 منیؤم ).1394(مومنی، بود گرفته قرار دستور در واردات آزادسازي و درمانی شوك عدالت
 دولت بر تندي نقد ند.ا هبود ایشان مشاوران از خود که میخات دولت ي برنامه به نقد ضمن

 راست از و داد سر وازآ  هگرایانچپ گرا،اصول دولت که است معتقد دارند. نژاداحمدي
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 داشت. نگرانهکوته يها          رویه نژاداحمدي دولت سیاست ي همه ).1394( برآورد سر افراطی
 کشور، تولیدي ي بنیه ارتقاي جاي به کنند، برقرار اجتماعی عدالت خواستند می وقتی

 کیدأت دولت نای در سیاست بودن آلود تناقض بر زدند. می دامن را مصرفی يها          گرایش
 افزوده بیکاران افزایش و نقدینگی بحران به که زودبازده، يها          بنگاه بحث جمله از دارند.

 موجب انرژي يها          حامل يها          قیمت بر شوك شدن وارد که مهر مسکن همچنین شد.
 پوپولیسم نژاداحمدي لتدو عبارتیبه ).1394(مومنی، ستا هشد مسکن يها          هزینه افزایش

 معناي بر توسعه بر گراییپساتوسعه گفتمان بود. کرده برجسته را اقتصادي و اجتماعی
 ي توسعه گویاي تواند مین تنهایی به نوسازي بنابراین ؛دارد کیدأت باال به پایین از و مشارکت

 در نیز »رفاه« ندا هآورد ،)1393( دارالشفا از نقل به سديا  هک طورهمان زیرا باشد، پایدار
 رفاه بلکه ، … و ها          بیمه و آموزش مسکن، بهداشت، مثل اجتماعی تورهاي معناي به نه اینجا

 ساختن در (مردم) فعال مشارکت ایجاد و دهیدخالت براي الزم فراغت وقت یجادا  همثاب به
 مثابه به نه نجاای در نیز »ریزيبرنامه« است. نظر مد خویش، پیرامون اجتماعی جهان
 و دانانریاضی و مدیران و نخبه افراد از گروهی توسط باید که اعداد و ارقام جدول

 ریزيبرنامه فعال شرکت عنوانبه بلکه شوند، مرتب بوروکراتیک يها          سازمان متخصصان
 رمنظو به باال به پایین زا  هبرنام یا و هدف یک گیريشکل روند در اجتماعی شوندگان

 شواهد دیگر بیان به .گیرد می قرار توجه مورد جانبه،همه رفاه سمت به جامعه دادن حرکت
 کمرنگ سیاسی، قتصاداي  هعرص در روستایی، فرودستان زنیچانه مکانا  هک دهد می نشان

 کنندهنگران وضعیت ابعاد تواند می امید و تدبیر دولت معاون سخن دارد. قرار حاشیه در و
 معاون محروم مناطق و روستایی ي توسعه معاون دهد، نشان آشکارتر را ستاییرو ي جامعه

 استان 25 روستایی مناطق مردم درآمد گفت: خبرنگاران جمع در جمهوري رییس اول
 بر مترتب معناي و گفتمان ینکها  هنتیج ).1393مرداد18شنبه، (رضوي، است منفی کشور
 ست.ا  هنبود موفق روستایی ي جامعه نابرابري و فقر کاهش در ،ها          دولت يها          برنامه در توسعه
 ي جامعه که توسعه، گفتمانی پیامد از ثرأمت روستا، داشتن نگه پیرامون و فقر نگري،بخشی

  دهد. می نشان برجسته است، آن گرفتار همچنان روستایی
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Abstract: 
The present study aims at investigating discourse analysis of economic 

development of rural communities in the Iranian post-revolutionary 
governments. Three governments of Executives of Construction (Kargozaran), 
Reformist, and Conservative (1989-2013) comprised the research scope. The 
propositions or communicative events were collected as the texts of 
development five-year plans and certain political movements based on which the 
governments took step. This study is a qualitative research which used a 
combination of Fairclough, Laclau and Mouffe Critical Discourse Analysis 
(CDA) methods as the conceptual framework and methodology basis. Findings 
show that distinctions made between “self” and “other” have caused exclusion 
and marginalization in political conflicts. The dominant discourse hegemony in 
conflicts has been effective and decisive over the concept of development, and 
this supports the research. The findings demonstrate that among the effective 
explanatory factors on rural development concept in discourses of the three 
governments are top-down approach, reliance on oil-based economy or "oil 
state", rural economy history, unnoticed grassroots development process, and 
paying more attention to certain sectors. Also, the bottom-up development 
approach was more significant during the Reformist government. Rural 
development and renovation have been held a significant position in the post-
revolutionary governments. However, on account of discursive consequences 
resulted from the rural development position affected by discourses of 
governments including poverty, inequality, and loss of rural population which 
caused increased suburbanization and urban poor, the development process 
turned to be an uphill struggle. 
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