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مقدمه

مقدمه

رهمسـو بـا سـاختار یغهمسـو وينـیديتعامل روشـنفکر،ن پژوهشیدر ا
ــدرت ــیسق ــورياس ــالميجمه ــاياس ــری ــارچوب نظ ــاس چ ــر اس يران ب

ـاوشمـورد يریتفسيشناسق روشیاز طر»يشیبازخوداند« قـرار يو بررسـک
ياهدگاهیـو دينـیديمفهوم روشنفکرين راستا ضمن بررسیگرفته است. در ا
،از دهه شصت تا هشتادينیديمسلط روشنفکربه گفتمان،مختلف درباره آن

ران پرداختـه شـده یاياسالميدر عصر جمهورمتجددينیديروشنفکريعنی
يمتجدد با سـاختار قـدرت جمهـورينیديتعامل روشنفکرياست و چگونگ

آنگـاه در سـه دهـه مختلف نشان داده شده اسـت.هايلفصران در یاياسالم
ح ین توضیاياسیدهه هشتاد) درباره ساختار قدرت س(دهه شصت تامورد نظر

متجـدد چـالش ينـیديبا روشـنفکرياسیآمده است که چرا ساختار قدرت س
هشداردهنده يق برخوردهایاز طرياسیدر واقع ساختار قدرت س؟داشته است

ينظامند و از سوياسیسيرفتارهاروش ويریو به تعبيسویکو مداراگونه از 
ياسـیت از ساختار قدرت سیخودسر و تندرو به اسم حمايروهایگر رفتار نید

بـا، ر نظامنـدیـغياسیسيروش و رفتارهايریران و به تعبیاياسالميجمهور
متجـدد کـه در ابتـدا ينیبرخورد کردند. روشنفکران دمتجددينیدروشنفکران

يریـگدادند را به ورطه موضعيمانجامياجتماع-يفرهنگويگفتارهاياقدام
سـاختار قـدرت ان یـن میـدر اکشـاندند.يرفرهنگیواکنش غ، دیجددیو بازتول

و صبراستیبا سمتجدد را همراهينیبا روشنفکران ديبرخورد اصالحياسیس
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يآنان را به واد، خودسريروهایو نبرخورد تندروهايول،شه خود کردیمتانت پ
ز تـا یـن روشنفکران نیهرچند که ا؛سوق دادرهمسویز روشنفکران غیآممخاطره
کـرد یخود خارج شدند و رويطه فرهنگیمقصر بودند و از تعهد در حيحدود

شه کردند.یدر عمل پانهیجوزهیست

ان مسئلهیب. ۱
و سپس به سه دولتينیديروشنفکربه سه گفتمانابتدادر پژوهش حاضر

ژه ین بـه کـارویران از دهه شصت تا دهه هشتاد و همچنیاياسالميدر جمهور
به سه گفتمان ينیديروشنفکريهاآنها اشاره خواهد شد. در خصوص گفتمان

ياشـاره مختصـريبنـدمتجدد و مجدد بر اساس کتاب صـورت، شیاندسنت
ن یـ(شصت تا دهه هشتاد) محـل بحـث اه مورد نظرخواهد شد و چون در ده

ن مقطـعیگفتمان مسلط در ابرقیتمرکز تحقيعیطبطوربه،باشديمپژوهش
ينـیديز گفتمـان روش فکـرین برهه نیدر ايو گفتمان مسلط روشنفکراست
و عملکـرد آنـان يعموميهايژگیباشد که در چهار گروه متفاوت ويممتجدد

معاصـر بـا ينـیدين روشـنفکریاست بـگفتنيقرار گرفته است.يمورد بررس
،باشـديمتجـدد مت روشـنفکرانیـد کـه شـامل اکثریـجدينـیديفکرنروشـ
وجـود دارد کـه سـطح انتظـار مـا را در بحـث يخاصـيهاها و ظرافتتفاوت

مـتن هـا در ن تفاوتیـبـه اروازایـنل خواهـد کـرد و یمتجدد تعـديروشنفکر
ينـیديروشنفکريهاهدگایاز تفاوت ديبندک جمعیدرم.یاپژوهش پرداخته
يمتفـاوت زنـدگين است که در دو فضـایت اید نکته حائز اهمیمعاصر و جد

ها و دهیـبـود و اينـیردیغياسـیسکه ساختار قدرتيدر مقطعيکی؛اندکرده
که سـاختار کندمييزندگيادر دورهيگریدد ویتابيرا بر نمينیديهاشهیاند

تابد. بـا يد آنان را بر نمیقرائت جدويطرز تلقيول،استينیدياسیقدرت س
د و چالش آنان با سـاختار قـدرت یجدينیديروشنفکر،هايژگین ویتوجه به ا

پرسشن یحال ا، قرار گرفته استيران مورد بررسیاياسالميجمهورياسیس
ينـیديروشـنفکرهـايجریانلهئمسـن پـژوهش چـرا یشود که در ايمطرح م
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ينـیديف روشنفکریان چهار گروه مطرح در طیز از میده شده و نیبرگزمتجدد
بـه لحـاظ اسـتگفتنـي؟انـدان انتخاب شـدهیمتجدد دو مورد سروش و ملک

شـدن بـهلیدر بعد از تبـدن دو روشنفکریبه مسائل اقیدر تحقيمحدوده زمان
شـاالله در صورت نگرفتـه اسـت و انيگونه اظهار نظر و قضاوتچیرهمسو هیغ

طـور کـه در در مجمـوع همـانگر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.یديپژوهش
کـنش و ،متجدد در کـلينیديروشنفکرهايجریان،متن پژوهش آمده است

بـا ينـیديروشـنفکرهـايجریانر یسه با سـایدر مقايشترینسبتًا بيهاتعامل
ن امر باعـث شـده یاند و همداشتهياسالميدر جمهورياسیساختار قدرت س

متجـدد يبندفقط صورتينیديمتعدد روشنفکرهايجریانان یاست که از م
يعنی،ن پژوهشیچرا در ا، ان چهار گروهینکه از میپاسخ به اانتخاب شود و در

گـروه ولـي؛اندان انتخاب شدهیو فقط سروش و ملکيلیفلسفه تحل،گروه اول
چهـارم گـروه وهـاگـروه تکنوکرات، گـروه سـوم، هايمـذهب-يگروه ملـ، دوم
خصلت توجه د گفت اگر به سه یت داده شده است. بایکمتر اهم، هايعتینوشر
دوم ،در جامعـهينـیديسلطه گفتمان روش فکـرويار هژمونیمعيعنی،میکن
و ســوم ينـیبـا نگـاه دکیـتئورويادیـار مهـارت و تسـلط در مباحـث بنیـمع

ــا يو فرهنگــياســیو تعامــل سين کــنش اجتمــاعیشــتریداشــتن بخصــلت ب
را مـد نظـر قـرار ياسـالميوابسته بـه جمهـورياسیو سيفرهنگيهاراساخت
يعنـی،سه با گـروه دومیرا در مقایز؛شديده میبدون شک گروه اول برگز،میده
يهانـهیزمک دریـان مباحـث تئوریفاقد ب، ها در مقطع مورد نظريمذهب-يمل

، هسـتند و چـون در اواخـر دوره مرحـوم بازرگـانياسیو سياجتماع،يفرهنگ
ين گروه روشنفکریم به حذف ایتصم، در آن زمانياسیسيهاتیالونخبگان

و اکنون رفعال شدندیغياسیو سيعلميهاج در صحنهیتدرهگرفت که بينید
يبه حوزه سـاختارهايوروديهاکاناليتمامکنند ويعمل ممخالفبه مثابه 
؛آنان بسـته شـده اسـتيبر روياسالميوابسته به جمهورياسیو سيفرهنگ

مقتـدر در يفاقـد رهبـرد گفتیز بایها نسه با گروه تکنوکراتین در مقایچنمه
مانند عطاءالله يروشنفکرنکهیوجود ابا، هستندياسیو سيفرهنگهايجریان
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يپردازهیک و نظریدر مباحث تئوريول؛در جمع آنان حضور داشتيمهاجران
ياسـیسوياند و در تعامل با ساختار فرهنگـف عمل کردهیار ضعین گروه بسیا

گـر یفعـال و دوره ديادر دورهيبـه صـورت مقطعـياسـالميقدرت جمهور
علت ن گروه بهیها که ايعتیاند و سرانجام گروه چهارم گروه نوشربودهرفعالیغ
ماننـد ، اسـتشـکل گرفتـهيهمدت کوتـا، ينیديان روشنفکریبودن جرانوپ
مشخص و ضعف در تعامل با ساختار قدرت يگانه فوق فاقد رهبرسهيهاهگرو
،نسبت بـه گـروه اوليت کمترین سه گروه از اهمیاست. در مجموع اياسیس
برخوردار هستند.يلیتحليگروه فلسفيعنی

فقـط سـروش و يلـیان گـروه فلسـفه تحلیـنکه چرا در میاما در خصوص ا
ن دو شخص در گروه خـود نسـبت یاست که ايعیطب، اندان انتخاب شدهیملک
؛رسـنديتر به نظـر مفعاليلیت در گروه فلسفه تحلیر افراد واجد صالحیبه سا

هـر، ن هستندیو دن در حوزه فرهنگیادیو بنکیمباحث تئوريرا هر دو دارایز
هستند و ينیدجامعهيو فرهنگيدر حوزه مشکالت اجتماعهیدو صاحب نظر

وابسـته ياسیو سيفرهنگيهاربا ساختايشتریگران تعامل بیهر دو نسبت به د
مسـلط گفتمـانيریـبـه تعبنیبنـابرا؛انـدران داشـتهیـاياسـالميبه جمهـور
ن نظر در یشوند و از ايميتلقپیشگفتهخصلت ار ویبا سه معينیديروشنفکر

همسـو و گـر اصـطالح روشـنفکریدياند و از سـوق انتخـاب شـدهیـن تحقیا
آنان صادق است.برياسالميرهمسو در مقاطع مختلف جمهوریغ

ينیديروشنفکر گفتمان. ۱-۱
روشـنفکرانثیرأتـتحـت رانیـاياسالمياستقرار جمهوریيدر دوره ابتدا

ـاليقرار داشـتيعتیاحمد و دکتر شرهمچون جالل آلينید ن دو یـاکـهدرح
در يطـورکلبـه.بودنديپهلوياسیمنتقد نظام سزینوچپيدئولوژیثر از اأتم
ت امام یران اقتدار فائقه و محبوبیاياسالميجمهورول دهه اول استقرار نظامط

تحـت رارانیـاياسـالميجمهـورنظامدرونيهاتناقضويبندمرزينیخم
و ينـیروشـنفکران دينیامام خمکیزماتینقش کار.شعاع خود قرار داده بود
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متعارض ياندازهال و اعتدال چشمیرا به تعدياسیس-يفرهنگيهاهگروریسا
در ينـیرحلت امـام خمو يلیافتن جنگ تحمیان یبا پانمود.يممجبور خود

ر یناپـذبازگشـتيبـه نحـويلیک سال بعد از خاتمه جنگ تحمیباً یفاصله تقر
تر از جوانيکه نسليادوره، سابق شديو الگوشدن گفتمانهمزمان با شکسته

گذاشـتند و استیو سپا به عرصه فرهنگانقالبيروهایاز نينیروشنفکران د
ش ید پـیجديهادهیاجیتدرهبان دادند.یسابق پايدتیبه اتفاق نظر و اجماع عق

-يظهور و بروز کرد و سـرانجام انسـجام فکـريرقابتيان نهفته در گسترهیاز ا
يفضـاده شـد.ید بـه چـالش کشـیـجدينیسابق توسط روشنفکران دياسیس
د یـطلبيمکل نگرش راهايهمطالباسالم با سویکاز جامعهيفرهنگ-ياسیس

ياصرار داشت و از سـوياسالميدئولوژیق ایکه بر کنترل و اداره جامعه از طر
يبـا محتـواتید که دغدغه عقالنشدا یخواهانه هود و تحولیجديگر حرکتید

ين دوره مدعیاينیروشنفکران دخواهانه آن را در سر داشت.يدموکراساصوالً 
قابـل ين نقـدیـن دو حوزه چه در اساس و چه در عمل ناسـازگارند و ایبودند ا

تداوم يدئولوژیانده به عنوان یفزايبود که به نحوشانیاندمالحظه به تفکر سنت
کـرد یکـرد. رويمـحـاکم را فـراهميمـذهبيهـاتیا الیون یت روحانیحاکم

يریتـوان تفسـينمـن اصل مقدم بود که یبر اينیديروشنفکرشانهیبازخوداند
ط زمان و یبا شرابایدکهيمنصوصات؛داشتينیر و واحد از منصوصات دیتغیال

شـانه معتقـد یبازخوداندکرد یبا روينیمکان انطباق داشته باشند. روشنفکران د
نیهمچنـاسـت ویياز اقتدارگراهاجامعه و انسانیيرها، يبودند هدف اساس

جامعه يبنددوباره سامانيبرايران اسالمیايفرهنگيخیراث تاریتوان از ميم
بـا لهئمسـبا اسـالم بهـره بـرد.يستیپلوراليق سازوکارهایرش تلفیط پذیبا شرا
بـا تمسـک بـه ينیديشانه روشنفکریکرد بازخوداندین روینکه در ایتر اتیاهم

يجمهـورت یـد طـرف مشـورت حاکمیاجتماع و مردمش با، قرآن متذکر شد
تابع ينیديروشنفکر، يمنابع معرفتيگر از سویر دیباشند. به تعبران یاياسالم
ــیو معــارف دعتیشــر شــانه یبازخوداندهايهگــر تجربــیديبــود و از ســوين
و طرح هادر غرب داشت که از گذر پرسشيلیبر فلسفه تحليمبتنيستیپلورال
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خـدمت بـه يط زمان و مکـان بـرایبا توجه به شراينیديروشنفکريهامسئله
م سـروش و یهمچون عبـدالکرينیشدند. روشنفکران ديمق و ادغامیمردم تلف

يهـايگـر بـه آزادیديبودنـد و از سـومعتقد ينیديبه مبانسویکان از یملک
ظهور و بـروز اصوالً داشتند.اعتقاد راسخ در جامعه کیو ابعاد دموکراتياسیس
بـه ينـیبعـد از رحلـت امـام خمينـیديروشـنفکريشیکرد بازخوداندیرو

ن اسـاس یاو بربودمقدم ران یو جنبش اصالحات در ايجامعه مدنهايتحول
منظـور .ل شـدندئـز قایتما» يو دولت فقهينیددولت«ن یان بیسروش و ملک

با اتکا به منبع و متـون ياست که توسط طبقه روحانيدولتيآنان از دولت فقه
امـا دولـت ،کندميه خواست مردم عملیاز ناحتیبدون توجه به مشروعينید
جـاد یداللت بر تعهـدات صـرف دولـت بـر ان دو روشنفکریکرد ایبا روينید

و يمردمـيانتخـاب، تیـو عقالنتیمعنو، مان آزادانهیاست که در آن ایيفضا
از نظـر آنـان نظـام شـودمييپاسـدار، ضمن احترامينیدهايهتجربن یهمچن

کـه از گـذر آن مـردم کنـدميقیجـاد و تشـویرا ايطیکننده شراتسامحياسیس
در ساختار يو متداوم حتياساسيرا دارند که بتوانند نقشيداشتن مذهبيآرزو
ــحاکم ــملکســروش وت داشــته باشــند.ی ــا روان ی شــانه در یکــرد بازخوداندیب
را مطـرح کردنـد.يت عقالنیمعنوويت جمعیم عقالنیخود مفاهيهاشهیاند
د کـه یک در جامعه عمل خواهند پوشیدموکراتيندیکه تنها از گذر فرايمیمفاه

در هـر شـوند.يمـيتلقـيمردمـياسـینظام سين راهبر برایبه زعم آنان بهتر
،شـه خـود شـروع کردنـدیاندوشانه در آرایکرد بازخوداندیتنها با روصورت نه 

ت یدادند و درنهاياست تسریساجتماع و، فرهنگدر موردکرد را ین رویبلکه ا
هايتفسـیرتعـارض بـا دران کـهیـملکسـروش وياجتماع-يفرهنگيهادنق

حقـوق ، يشهرونديحقوق قانوندر موردياسالميت جمهوریمتفاوت حاکم
مردم داشت کـه يعموميهاو گستره نفوذ آن در تطابق با خواستهقدرتيقانون
يت بــه چالشــیــبــا حاکمياجتمــاع-يفرهنگــیيارویــک رویــاز جیتــدرهبــ

.شدل یگونه تبدمتصلب
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ياسالميت جمهور یحاکم.۲-۱
بود يواحدنسبتاً گفتمانيران دارایاياسالميجمهوردر دهه اول استقرار 

يدر جمهـورهم از جانب صاحبان قـدرتوينیده روشنفکرانیکه هم از ناح
يبهشـتوياستاد مطهـربا شهادتياما پس از مدت؛رفته شده بودیپذياسالم

ت یاما وجـود شخصـ؛ف شدیران تضعیاياسالمينظام جمهورکیعقبه تئور
فقدان وجود آنان را از وخألبود که هرگونه احساس ينیامام خمکیزماتیکار

ک یتئورخألن یاينیپاک کرده بود. پس از رحلت امام خمهاتیصفحه ذهن
ياگرفتار مجادلـهاستمدارانیو سينیروشنفکران دجیتدرهبدا شد که ینظام هو
ياسـالميدر جمهـوراستیو سجهت فرهنگبرانداز درباره اساس وخانمان

ران یـاياسالميجمهورياسیس-ياجتماعين دهه در فضایدر ا.ران شدندیا
شد.يسه نوع رفتار و افعال مشاهده م

شـد يمـاظهـاره سـاختار قـدرتیاحشتر از نیرفتار و افعال نظامند که ب. ۱
؛مدارا و هشداردهنده)(

هـا و ن دانشـگاهمسـئواليه برخیشتر از ناحیکه بياقهیرفتار و افعال سل. ۲
اخـراج از شـد (يمـابـرازياسالميت در جمهورامؤسسو يعلميهاانجمن
؛کردن)ه و حذفمؤسس
خودسر انجـاميروهایه جوانان و نیکه از ناحزیآمرفتار و افعال خشونت.۳

.زدن)و آتشيکیزیبرخورد ف، بی(تخرشديم
ران یـاياسالميدر دهه دوم استقرار جمهوريعنی،ن مقطعیدر ايکلرطوبه

را در دهـه اول انقـالبمحـورارزشکـرد همـان گفتمـانيسعساختار قدرت
ن راسـتا دلسـوزان نظـام در صـدد یتداوم ببخشند. در اودید بازتولیط جدیشرا
ران یـاياسـالميش آمـده در نظـام جمهـوریپکیتئورخأليبرايشیاندچاره

باشند کـه هـم منـافع يا گروهیيبود که به دنبال فرديعین طبیاالبته؛آمدندرب
یيو مقاومت در برابر فشارهايمذهبيهات از ارزشیحمايهادهینظام و هم ا

يهــاد ارزشیــگونــه و تزامطلــقينــیديهــال ارزشیــباشــد کــه خواهــان تقل
د. یـن نمایمأرا تـ، ران استیاياسالميدر چارچوب نظام جمهوريکیدموکرات
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از فرصـت اسـتفاده متجددينیدباعث شد روشنفکرانکیدئولوژیاخألن یهم
خـود يهـادهیـو اهیـن نظریـیبـه تبيو اجتمـاعيمعرفتـيهاکنند و در عرصه

يران سـازگاریاياسالميکرد حاکم بر نظام جمهوریبپردازند که در واقع با رو
شمندان یل انقالب اندیکور در اوايگر چون ترورهایديداشت و از سويکمتر

ف شـده و یک ضـعیـنظام از نظر تئور،نظام را هدف قرار داده بوديو متفکرها
سـاخت قـدرت از سـر خـارج ازياقهیخودسرانه و سـلو افعالهاررفتايبرخ
دند.یرا برگزيو حذفيکیزیپاسخ فيناچار
به هشدار ریناگزت را ابتدا به مدارا و سپسیحاکم،کیدئولوژین چالش ایا

بـا ياخالقـ-يفلسـفيهـاانیـمنتقـد کـه از بنينیديروشنفکرهايجریانبا 
قـرار داد. ، کردنـديمـيرویپيانتقادتیعقالنويجمعخردد بریکأکرد تیرو
ه یـنکـه از ناحیخواهـد مانـد مگـر ايبـاقينشـدنحلن امر ظاهراً یرحال اهبه

ران یـاياسـالميت جمهـوریـدر حاکما صـاحبان قـدرتیـينیدروشنفکران
رد.یصورت پذيلیتعد

ضرورت. ۲
بـه بـالعکسوساخت قـدرتبريروشنفکريگذارثیرأتنکه یت به ایبا عنا

زیـنوده یـگردمنجـر ران یـدر ايو اجتماعيفرهنگهايتحولرات و ییتغيبرخ
بـه رانیـاياجتماع-ياسیسهايتحولمرجع دريهاهبودن نقش گرويکاربرد

يق در خصـوص بررسـیـضـرورت تحق، باشـدينمـقابل انکار يخیلحاظ تار
است.يهیبديران امریاياسالمن دو موضوع در بعد از انقالبیتعامل ا

قیهدف تحق.۳
»نهیزم«به عنوانرابطه ساخت قدرتيیشناسامورد نظر شامل: هايهدف

وياسـیس-يمسائل اجتمـاعبارویارویيدر»متن«به عنوانينیدروشنفکرو
کـه يقواعـدمرسـوم ويافتن هنجارهـایـن یباشـد و همچنـيمـرانیايفرهنگ

، ياسـیس-ياجتمـاعيهـاکنشدرآنهااساسبرساخت قدرت وروشنفکران
ساخت قدرت وينیدقوت روشنفکرنقاط ضعف ويز بررسیو نکننديمعمل
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باشند.يمقین تحقیاهايهدفاز اهم رانیاياسیس-يمسائل اجتماعدر

يو فرعياصلهايپرسش.۴
اصلي:پرسشالف)
(دهه شصت تا هشتاد) ازرانیدر اروشنفکري دینيمسلطيهاگفتمانچرا
؟اندیر موضع دادهی) تغکی(غیرارگانهمسو) به غیرکیارگان(همسوتیوضع

از:اندعبارتنیز ق یتحقایني فرعهايپرسشب) 
ياسـالميجمهـوردررهمسـو یغهمسو وينیديرروشنفکيهاانیجر.۱

ران چگونه بوده است؟یا
يرروشـنفکاعمـال و رفتـار ران در مقابـلیاياسالميکرد جمهوریرو.۲

چگونه بوده است؟ينید
چه ۸۰تا ۶۰مسلط در دهه رهمسویغهمسو وينیديرروشنفکگفتمان.۳

؟انداز خود نشان دادهيافعال و رفتار
ي و جمهوري دیني رکجریان روشنفسته یباتعامل ي پیشنهادي ارهاکراه.۴
ست؟یچایرانياسالم

فرضیه پژوهش.۵
در یک تعامل تدریجيمسلط دهه شصت تا هشتاد ينیدروشنفکرگفتمان

يرفتـاربـامقابـل سـاخت قـدرت درداده ورا مـورد نقـد قـرارساخت قدرت
و يکـیزیفيخودسـر و تنـدرو بـا رفتـاريروهـایگونـه و ناهشداردهنده و مدار

.ندسوق دادرهمسویغواکنش را به بازتولیدينیدروشنفکر، يحذف

مفاهیم و واژگان پژوهش. ۶
ا یـياسیت سیفعال،ينه عملیزم١:)Practical context(ينه عملیزم. ۱-۶

.۶۴-۶۳ص؛ ماکیاولي؛نریاسککوئنتین. ١
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آن را ينـیداست که روشنفکرز ساختار قدرتیانگلهئمسمربوطه يهاصهیخص
.به آن استيدهد و متن پاسخيممخاطب قرار

ت متشـکل ازیـکل«١،يدئولوژیـنر از مفهوم ایمراد اسک:يدئولوژیا. ۲-۶
است.» دهنده آنلیفهم نکته متن تشکيبرايمرسوم به عنوان ابزاريهنجارها
کردنيکه پروژه عقالنيجنس کارفکراست ازيامقوله٢يروشنفکر. ۳-۶
.کندميدنبالينگرندهیآوق انتقادیطررا ازيزندگيهاساحت
کـه پـروژه يفکـرجـنس کـاراسـت ازيامقولـه٣ينیديروشنفکر. ۴-۶
ينگرندهیو آق انتقادیطررا ازيزندگيهاساحتوينینصوص دکردنيعقالن
.کندميدنبال
اقتبـاس شـده ي ایـن واژه از گرامشـ٤:(همسو)کیارگانيروشنفکر. ۵-۶
خـود ينظام سیاسـيو همسوي است که حاميرکاز آن روشنفو منظوراست 
واژه»کیـارگان«واژهيجـاه ن بـه بعـد محقـق بـین پژوهش از ایکه در ااست

کار خواهد برد.ه را ب»همسو«
یعني بازتـاب و ،تعریف عامکدر ی٥)reflextivity(باز خوداندیشي.۶-۶

ه از طریـق بازنمـایي کـاي چیز بر روي خودش است. هـر مقولـهکیبازنمایي
ند و مبـادالت کگردد یا در جهان زیست تغییر و تحول ایجاد اعمال به خود باز

رد بـاز کـتـوان اصـطالحًا روینـد. ميکجا بهابعدي جهاياقدامموجود را براي 
.خواندخوداندیشانه

نـار کدر ، و انتقـاديگذاري بر عوامل تفسیريدیکأبا تر بازخوداندیشيکتف
چهـار نـد. ایـن عوامـل در کیب جدیدي دست پیـدا مـيکبه تر، عوامل تجربي

د:نشوبیان ميمرحله

.۸۴-۸۳صهمان، . ١
.۲۳ص؛ روشنفکري در جمهوري اسالمي ایرانبنديصورت؛ مسعود پورفرد. ٢
همان.. ٣
همان.. ٤
.۲۸۱ص؛»روش بازخود اندیشي«جهانگیر معیني علمداري؛ . ٥
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(تفسیر، )و بازشناسيتفسیر(، )شناسایي از جهان زیستوياندوزتجربه(
(بازسـازي و نقـد از خـود و جهـان و)اجتمـاعي-انتقادي سیاسييبازنگرو

زیست)
باشـد و يمـgoverment: در اینجـا منظـوررانیـاجمهوري اسالمي. ۷-۶

.باشديممد نظررانیاي اسالمي در جمهورساخت قدرت
در این تحقیق هرگونه دادوسـتد interactionمنظور از تعامل ١:تعامل. ۸-۶

ه کـباشد يم»نهیزم«و»متن«خصوصدرو اقتصادفرهنگ، در حوزه سیاست
باشد.يیا تقابلي مينقادي،شامل مفاهیم دادوستد حمایت

پیشینه تحقیق.۷
نریاسـککیـهرمنوتروشازاسـتفادهمورددرآمدهعملبهي هايدر بررس

ت یـان نامـه خـود در دانشـگاه تربیـپادريار مرتضویخدايتوان از کار آقايم
در مـورد . نام بـرد» معاصرانینوگراياسیسيراآيام درونجانس«به ناممدرس
تالشازجمله؛استگرفتهصورتي شایانيهاتالشي دیني رکروشنفمباحث

هکاستدادهانجام»دشمنانشويراسکدمو«تابکدرهکي بخارایاحمدي آقا
واسـتپرداختـهي خاتمدورهدري راسکدموويآزادمباحثبهبیشترنویسنده

ت یـو تعامـل آنـان بـا حاکمي دینـي رکشنفرويهانجریابهمستقلصورتبه
يتربه شکل مطلوبينیديان روشنفکریکه به جريقیتحقاما؛نپرداخته است
٢ن وحـدتیفـرزاثر»تیران با مدرنیايفکریيارویرو«کتاب ،پرداخته است

حـائزياشـهیانديبـا مبـانيبه علت پرداختن به مقولـه روشـنفکرکه باشديم
ت ینشان دهد مـدرن، سنده تالش کرده استین کتاب نویدر اباشد.يمتیاهم

بـا اودارد.يگاه مهمیز جایران نیابلکه در فرهنگ،ستینيغربصرفاً يامقوله
ياشهیاند-يکرد فرهنگیک رویا فاعل شناسا مطالب خود را دریت یبحث ذهن

.۲۰ص؛ روشنفکري در جمهوري اسالمي ایرانبنديصورت؛ مسعود پورفرد. ١
.ایران با مدرنیترویارویي فکري ؛ن وحدتیفرز. ٢
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کانـت وهايدیدگاهفصل اول ازخود را درکیتئوريمبناش برده است ویبه پ
، خانملکمماننديروشنفکرانفصل دوم توجه خود را بردرکند.يمآغازهگل

متمرکـزيبادآدجمال اسـدیسـطـالبوف و، آخونـدزاده، يآقاخـان کرمـانرزایم
قـراريران مورد بررسیت در ایمدرنگفتمانيگذارهیپانقش آنان را دروکندمي
ت مورد بحـث یمدرنگفتمانستم را دریقرن بهايتحولفصل سوم دهد. دريم

ن فصل بـه یاسنده درینو.کندميهیتکيفکرها عمدتاً شیگرابردهد ويمقرار
تهیضد مدرنجالل راپردازد ويمگانیوش شایداراحمد وجالل آليهاشهیاند
دانـد يميرمذهبیغرا متوجه روشنفکرانجاللن انتقادیترگزندهکرده ويمعرف
یيایسـآيهـاگان با استناد به مطالب خودش معتقد است تمدنیمورد شادرو
ندارند.يمدرن غربيدئولوژیبا ايتیگونه سنخچیه

انقـالب ازبعـدبـاگان رایشـاانقـالبش ازیسنده مواضع پیهرچند که نو
چهـل ويهـادهـهيانقـالب اسـالمفصل چهارم گفتماندرداند.يممتفاوت

قـراريسربرموردتیبا اصول مدرنرابطه آن راويپهلومحمدرضاپنجاه زمان
کـه رايد مطهـریشـهويعتیمرحـوم شـر، ينـیامام خميهاشهیاندودهديم

دهـد.يمـمـورد مطالعـه قـرارشـوند رايمحسوب ميمعماران انقالب اسالم
ت بود کـه بـایبه گفتمان مدرنيسه آنان واکنششه هریمعتقد است اندسندهینو

پـردازد يمح آنانیبه توضدارد)يکیزیکه نگاه متافي(فاعلت باواسطهیواژه ذهن
فصل پـنجم بـه اما در؛دهدينمپوشش سنده پروژه ما راینجا مباحث نویکه تا ا

.شودميبه مباحث ما مرتبطيحدودتايداورسروش ويراآعلت پرداختن به 
يسـروش بـه بررسـويت داوریشخصـتوجـه بـه دون فصل بایاسنده درینو

بـه مثابـه راعقـلت ویـذهنيپـردازد کـه داوريمـيپسـا انقالبـيهـاگفتمان
را پـادزهريگفتمـان انقـالب اسـالمدهـد ويمـقـرارمـورد نقـديزدگـغرب
ت باواسـطه یـگسـترش ذهنکه دريسروش درحالاما؛کندمييتلقيزدگغرب
زان تـالشیـمبـه همـانزیـنيشه عرفیانديامدهایگسترش پدرکندميتالش
ت یـش بـه ذهنیران گـرایـتنها راه چاره اکندميهیسنده توصیان نویدرپا.کندمي
درآمده است.غرب به تجربهاست که دريفرد
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، اسـالم«کتـابيحـوزه روشـنفکرت دریـبااهميهاقیتحقزگر ایديکی
مـت ینقطـه عزباشد.يمبخشفروغ جهاناثر١»رانیادریينوگراويدموکراس

يدموکراسـاسـالم ويعدم سـازگارایيمسئله سازگار،قین تحقیاسنده درینو
، ينـیاز متون ديآن مباحث خود را در فصل اول متوجه عناصريپاست که در

ن یبـيسازگاردرراينیشمندان دیکرد اندیدهد تا رويمقراريره نبویسسنت و
ويش روشـنفکریدایچهارم به پفصل سوم ودرنشان دهد.يدموکراساسالم و
ش داشته است یدایآغاز پکه دريتطوراتوهاتحولریسران ویادرينیدیينوگرا
يعتیشر، بازرگان، ينیمانند امام خميشمندانیانديسپس به آراوکندمياشاره

به سلسـله مباحـث مربـوط بـه صرفاً شه آنان یان اندیمازپردازد ويميمطهرو
بـه لـفؤمچهارمفصل سرانجام درکند وينقد مراآنهاپردازد ويميدموکراس

دربارهسروش يراآپردازد که يمران پس از انقالبیدر اينیدين روشنفکرییتب
دهد. در يقرار ميبررسمورد بحث وراينیدکیدموکراتحکومتويدموکراس

مجمـوع . درشـودميمـا مـرتبطقیـتحقبـا ن کتاب صـرفاً یواقع فصل پنجم ا
پاســخ و واکــنش بــه درينــیشــه دین اندیشــیان پیــســنده معتقــد اســت جرینو
شـکل درتـاً ینهانضج گرفـت وسمیمارکسژهیوبهج آن زمان یرايهايدئولوژیا
يکمـال تعجـب جنـبش روشـنفکربـايول، ظاهر شدياسالميدئولوژیک ای

حـاکم شـکل يدئولوژیـسـبک اوه ویر با شیمغايانیر به مثابه جریاخياسالم
که ضـمن داشـتن کندميان نوظهور را به سروش منتسبین جریاگرفته است.

ران یـان در این جریتحقق انظر اواز، ز هستیمدرن ناصالتاً ، ياصالت اسالم
نباشد ممکن است.ادگرایبن،بودنين اسالمیعدهد دريمنشان

قـرن ران دریـاروشـنفکران«کتـابمرتبط به بحث مـايهاقیازجمله تحق
بـه مثابـه رايفکرشـنابتـدا روسـنده درینوباشـد.يميصریقياثرعل٢»ستمیب
بـه اورد.یـگيمـنظـرسروکار دارند دريات فکریکرده که باحلیتحصيهامآد

سروش).بازرگان تا(ازایراننوگرایي دیني دراسالم، دموکراسي و؛بخشفروغ جهان. ١
.قرن بیستمروشنفکران ایران در؛يصریقيعل. ٢
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هستند کـه يمعتقد است آنان کسانپردازد ويمستمیقرن بران دریروشنفکران ا
-يتحول اجتمـاعایر ییفکر تغدردائماً نش روز مجهز باشند ویدارند به بيسع
ده یـپدبـايعنـی،مـدرنيایدنينیبا روح عکوشند خود رايمهستند وياسیس
، ر اسـتیناپـذاجتنـابيخیکه به لحاظ تـاريانیتحول هم به مثابه جرر وییتغ
از يخیآنان به لحـاظ تـارکندميسنده اشارهینومبشر آن باشند.ق دهند ویتطب

بـه دولـتياعتمـاديگرچه بـ، برخوردارندبه قدرتيادیبنياعتماديصبغه ب
سنده ینگاه نوآند.یایبه استخدام دولت دربشه مانع از آن نبوده که آنان بعضاً یهم
روشـنفکران بـه ازياریزند که بسـيممثالرا۱۹۲۰ن مورد اواسط دهه یايبرا

ان ویـهماننـد نظامبرخاسـتند ويس پهلـویسـأدالتیجدحکومـتت ازیحما
يطـول، گـروهآن دوخالفبراما، به آن وابسته شدندجیتدرهبکارمندان دولت 

دنـد وید ورزیـترديم پهلـویرژتیخصوص مشروعد که روشنفکران درینکش
کتـاب خـود گریدبخش سنده درینوغرب شدند.ن نگران نفوذ فرهنگیهمچن

اشـاعه يعلما برات مشروطه به نقش روشنفکران متجدد وضضمن اشاره به نه
سـاختن نـهیموفـق بـه نهادآنان رايول،کندمياشارهياجتماعج عدالتیتروو

ادامه مطالـب دريصریقداند.ينمران یاياسیفرهنگ سخود دريمباناصول و
شـدن لیبه علل تبدپردازد ويميم پهلویروشنفکران در رژيهاخود به دغدغه

درردازد وپـيمياسـالمانقـالبيریـگسرانجام به شـکلوونیسیآنان به اپوز
ریتعــابيدربــاره برخــيهایهمالحظــاختصــارکتــاب خــود بــهيانیــبخــش پا

توانـد بـا يمـن قسـمتیکه اکندميانقالب ارائهدوران پس ازدرکیدئولوژیا
دريروشـنفکراست گفتمـانسنده معتقدیدرمجموع نوبحث ما مرتبط باشد.

ياحوزهباشند و درمند غرب بهرهيفلسفيهاشالودهآنکه ازياست بتجدديپ
روديمـآن انتظـارکه ازرايفیو وظاهاتواند وعدهنميکرده است که تیقبول مسئول

عهده مذهب بود.بريسنده روزگاریکه به قول نويانتظارات، به انجام رساند
سـه اثرمسـعود پـدرام در١»تـهیمدرنوينـیدروشنفکران«گریکتاب مهم د

.مدرنیتهروشنفکران دیني و؛مسعود پدرام. ١
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او د.ینمايميریگیپراينیديمرتبط باهم مسائل روشنفکريول،حوزه متفاوت
ثیرأتـتحـت ينـیاغلب روشـنفکران د، انقالبيروزیپيابتدااست درمعتقد
نش یق گـزیـطرتـوان ازيمـين باور بودند که به آسـانیبه ايعتیشريهاانگاره
دسـت ياسـالممـدرن بـه جامعـهيهـاانگارهويمثبت سنت مذهبيهاجنبه

نـه الزم را یآنـان زميبرايعتیشريهادغدغهوهادهیاستر تجربهبدراما،افتی
ن مقطـع دریـاروشـنفکران دررد.یـشـکل گيمجامعه اسالآورد تاينمفراهم 

امـا بـه لحـاظ ،شـونديمياسالمجاد دولتیاويساماندهر یصحنه عمل درگ
وياسالميفیقالب تعرمدرن درينهادهایيبرپاآنان درينسبيناتوانکیتئور

تفـوق يبـرانـه رایزم، ياسـالميحکـومتیيآنـان بـه برپـاکیدئولوژیاعتقاد ا
کـه دوره شودميآغازيجنبش فکرجیتدرهباما ؛آورديمفراهميسنتيروهاین

چالش است دوسنده معتقدینوشودميطرحيبرالیمنظر لمسلط آن ازگفتمان
يت جمهوریدن حاکمیک دیدئولوژیايکی، باشديمن گفتمانیمهم مشخصه ا

ن گفتمـان یـااسـت.يعتیشريهاانگارهکردن بامقابلهگریچالش دوياسالم
اوردیـگيمـتـه شـکلیمدرندفـاع ازسـروش دريهـادهیبه صورت اجیتدرهب

شـده ک مـذهب سکوالریـبستر درشرفت رایپعلم مدرن و، تیم عقالنیمفاه
هیـدربـاره نظريترجمـه آثـارشـرح وبعد بـايچنداما؛ کندميهیتوجن وییتب

وشـودميمواجـهيچـالش جـدسروس بـايهاهدگاید، تهیپسامدرنويانتقاد
توانـد يمـران چگونـهینکه جامعه ایامانند؛ردیگيمصورتيمهميهاپرسش

خته اسـت؟یدرآميمذهبهاياعتقادکه بايدرحالکسب کندته رایعناصر مدرن
نظام يبه سوباره روکیرد ویده بگیندسنت راتوانديميان جامعهیچگونه چن

ازروشـنفکران ياریبسن اول راه است ویتازه اآورد؟سکوالروگرابرال کثرتیل
ن یبهتـردر،کنـدميزیکـه سـروش تجـورايمدنوزادآرند جامعه یگيمجهینت

افته یت یغرب موجودکه دريدارهیجامعه سرماينوعست جزینيزیچ،حالت
، شـودميسـروشپدرام آنچه باعث اسـتمرار تفکـرنظرازبا وجود این؛است

که يگریدروشنفکرست.اه اوینظردر موردحکومتوتیروحانيواکنش منف
نگـاه اساسبرغرب ازينقد داوراست.يرضا داور، پردازديمسنده به آنینو
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تـه یگفتمـان مخالفـان مدرندریيمعنایيجاهک جابیبه دگریهايشناختيهست
ق مباحث پسامدرن مورد دفـاع قـراریطرل سنت ازین دلیبه هم.شودميلیتبد
يهـاانگـاره،انقـالبدهـه دوم پـس ازاواخـرسنده درینونظراما از؛ردیگيم

همگـام بـانـد.یآينمبه نظرپاسخگوگریديجامعه فکريسروش براويداور
يهـادگاهیان دیميتعادلکندميکه تالشيروشنفکرانیک جری، هاتحولن یا

ته را رد یان مدرنین جریا.گرفتن استحال شکلبرقرار کند دريداورسروش و
کـه يدرحـال، ردیـگينمـده ینادسنت رازینوکشديمبه نقداما آن را، کندينم

يان فکـریـن جریـادهد.يمقراريبررسرا مورد نقد وآنيمنفمثبت وعناصر
، ردیـگيمـجـهیسـنده نتیان نویـدرپاوند بخـورد.یپيعتیگفتمان شرتواند بايم

يسنتيدئولوژیک ایرجعت به خطردوازيعتیگفتمان شريبازسازويبازنگر
تـه یرش مدرنیخطر پـذزینشود ويممنجرتریتوتالياسیک نظام سیکه به ينید

د.ینمايميریجلوگ، سمیبرالیت لیمند و حاکمنظام
از زاویـه و مدرنیتـهي دینـرانکتـاب روشـنفکمسعود پدرام در ي آقاهرچند

ي قبلـيهاتابکه نسبت به کموضوع را مورد مطالعه قرار داده سنت و مدرنیسم
نیزودهديموضوع تحقیق ما را پوشش نمي ول،برخوردار استي از عمق بیشتر

ياسالمانقالبوي دینرکروشنفنامبهي قریششیخفرهادي آقادیگرتابکدر
از محـدوده خـارجهکاستپرداختهي پهلودورهدري رکروشنفبحثبهصرفاً 
ایراندري رکروشنفانگیزغمي تاب دیگر ماجراکتحقیق ماست و نیز در ي زمان
عنـوانبـاصـفحهيسحدوددرصفحهچهارصدازهکي یثربي سیدیحیقلمبه

استردهکبحثخاصي علمي مبنابدونيخمینامامرحلتتاي رکروشنف
ماننـدي نویسـندگانازرانکروشنفيسیاسيشناسجریاني هابتاکهمچنینو
سـعید ، دیورکـي،مرتجـ، سـعید بـرزیني،مهـرزاد بروجـرد، نیـايظریفي آقا

و مـرادي اسـمیرسپي علـي،اظمکـعبـاس، تباريعلوي،حاتم قادر، حجاریان
پوشـشرامـاتحقیـقازي کوچکـبسـیاربخـشهکـانـدو... نوشته شدهيثقف
جریـانرابطـهبـههـانامـهپایـانیـاهاتابکازدامکهیچمجموعدر. دهنديم

ي یـا تبیینـي صـورت توصـیفه بـي اسـالمي جمهـورو دولتي دیني رکروشنف
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ازگـزارشوتوصیفبرعالوهشدخواهدتالشپژوهشایندرهکاندنپرداخته
.شودتبیینلهئمسنریاسککیهرمنوتروشبامستقلموضوعدورابطه

الت و موانع تحقیقکمش. ۸
اسـاسبـررا ساختند و سـپس قدرتنهادابتدادر غرب روشنفکران. ۱-۸

در ولـي؛طرفه تعاملي هنـوز ادامـه داردیک بازي دودرپذیرتکامليهنجارها
بـابعد از انقالب وکننده بوده استتعیینایران ساخت قدرت تا قبل از انقالب

يبـاقنشـدههنوز قواعد پنهان و کشـف، يشدن به قدرت اجتماعکیوجود نزد
است.
وجـود ياجمـاعي دینرکروشنفو ي رکدر تعریف دقیق روشنفچون. ۲-۸
خواهد شد.روهروبق با مشکالت مربوطه ین تحقیبنابرا؛ ندارد
ـاعي-سیاسـييهـابیشـتر بـر اسـاس رویـهساخت قدرت.۳-۸ واجتم

ن یبنـابرا؛ اساسي یا میثاق شناخته شدهتا قانونکند ميمرسوم عمليهنجارها
خواهد شد.روهروبيبا سختيدادن کمدل قدرت استنایدر تحل
ل یـبه دلدر ایراني دیني رکو روشنفي رکروشنفي هاهبودن گروسیال.۴-۸

ق بـا مشـکالت یـتحق، بـودنر مواضـعییـدر تغعدم اتخاذ موضع واحد و دائماً 
خواهد شد.روهروبيخاص

قیتحقينوآور . ۹
در برخـورد بـا ایـرانياسـالمي جمهـور«پنهان تعامـليایدادن زوانشان

گاه ارائـه راه حـل کشور و آنيفرهنگ-يفکربه مثابه پشتوانه»ينیدروشنفکران
يهـاقیـکـه تحقکشور خواهـد شـديشرفت فرهنگیبه پيانیکمک شا، دیجد

هستند.هانیین تبیکنون فاقد اشده تاانجام

پژوهشي سازمانده.۱۰
شـشمقدمه تحت عنـوان طـرح تحقیـق وشگفتار ویپاین پژوهش از یک
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محورهـاي مختلـف ، تشکیل شده است. در طـرح تحقیـقخاتمهفصل و یک 
، فرعـيهايپرسـش، فرضـیه، اصـليپرسـش، سابقه موضوعازجملهپژوهش 

بـه ، بیان شده اسـت. در فصـل اولينه و نوآوریشیپ، قیمشکالت و موانع تحق
ــکل ــات و تمهی ــری ــيدات نظ ــوميدر خصــوص بررس ــنفکريمفه ويروش

شاکله نظري پژوهش تحت عنوان آن پرداخته شده است و سپس بهيشناسگونه
ارائه شـده نر یاسککیهرمنوتيشناسو روشيشیندابازخود»چارچوب نظري«

ــ ــن فصــل ب ــونگاســت. در ای ــتفاده ازيه چگ ــهاس ــومراحــل چهارگان يالگ
روشـنفکري يهـافصل دوم بـه گفتمـاندرپرداخته شده است.يشیبازخوداند
يبه بررسفصل سومدرف بسنده شده است.یدرحد توصساخت قدرتدیني و
اشـاره شـده ياسـیبا ساختار قدرت سينیديروشنفکرهايتعارضو اهتوافق

م سـروش)یعبدالکر(ينیديتعامل روشنفکرموضوع ،فصل چهارماست و در
مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه رانیاياسالميجمهوردرياسیساختار قدرت سبا 

بـا ان)یـملکي(مصطفينیديتعامل روشنفکرفصل پنجم بهاست و سپس در
پرداخته و با فصـل ششـم در رانیاياسالميجمهوردرياسیساختار قدرت س

ياسـالميجمهوروينیديروشنفکرن گفتمانیبتعامليخصوص راهکارها
رسد.يمق به اتمامین تحقیارانیا


