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 1نژادجعفر نوروزی

 *2حمداله اکوانی

    
 

 چکیده
ر ههر ددر ههر عرهرو و  هر جامعه  انسهانی ا.هت  جهاناجتماعی و زیست حیات پدیدآورنده زبان

ههاو زبهانی  ه  هاو زبانی .خن گفهت  بازوزبانی بلک  باید از بازو او نباید از تنها یک بازوجامع 
هاو .یا.ی فهراه  ها را در منازع  گفتمانشناختی جامع  را شکل داده و امکان بازتولید آنذخایر نشان 

.هی  نند  جامع  ایرانی نیز در یک قرن اخیر واجد چنین خرلتی بوده ا.ت  در این میان زبهان .یامی
هاو ابهر گیهرو از نشهان باشد  ه  بها بهرهنی در ایران معاصر میهاو زباروشنفکرو دینی یکی از بازو

بندو گفتمهانی جدیهد در میهدان .یا.هت شناختی مدرنیت  ب  مفرلزبان گفتمان دینی و مبانی معرفت
و روشنفکر ایران د.ت زده ا.ت  در این را.تا هدف مقال  حاضر نیز فه  زبان .یا.ی میدان گفتمانی

ههاو بندو این گفتمهان بهر خهرده گفتمانانقالب ا.المی و برر.ی تأثیر صورتدینی در ایران قبل از 
ارت باشد  بهمین منظور .ؤال اصلی مقال  حاضر عبگفتمان پساا.تعمارو برآمده از انقالب ا.المی می

 ( چ  تهاثیرو1357تا  1330) یدان گفتمانی روشنفکرو دینیبندو زبان .یا.ی ما.ت از اینک : صورت
دههد  ه  زبهان هاو تحقیق نشهان میهاو میدان .یا.ت پساانقالبی داشت  ا.ت؟ یافت فتمانگبر خرده

ههاو برآمهده از  هالن شناختی هویتی براو بخشی از خرده گفتمان.یا.ی روشنفکرو دینی منبع نشان 
ی در نهگفتمهان دی ا.المی بوده و با منطقی بینامتنی ب  عنوان بخشی از نظام معنهایی ابهرگفتمان انقالب

بندو گفتمان هویتی پساا.تعمارو نقش ا.ا.ی ایفا  رده ا.ت  پژوهش حاضر به  رو   یفهی مفرل
شنا.ی، مطالعات پساا.هتعمارو و نظریه  میهدان مسهأل  و از طریق در ه  تنیدن .  .نت نظرو نشان 

   ندتحقیق را برر.ی می
 

گفتمهان  ینهی،، روشهنفکرو دبندو .یا.هیزبان .یا.ی، میدان گفتمانی، صورت :واژگان کلیدی
 پساا.تعمارو
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  :مقدمه

 .ازمان براو او،گسترده هاومواجه  ایران معاصر با مدرنیت  در دوره مشروطیت، چالش

 هایش،ها و ناخشهنودو رد  مدرنیت  با هم  خشنودو ایجاد .نتی اجتماعی ایران زندگی

تغییهر داد و زیسهت  بهود، گرفته  ایرانی شکل دانش و زمان تاریخ، آن در    را اوشیوه

جویی براو معضالت جهان انسان ایرانی را با معماهاو گوناگون مواج  .اخت  در چاره

ههاو اجتمهاعی، روشهنفکران به  عنهوان یکهی از گروه برخا.ت  از این مواجه  ناخوانده،

ضمن پا.خ به  .هاختارهاو .هنتی  گرا،با صورتبندو گفتمانی اصالح درصدد برآمدند تا

 اصهالحات پهروهه  د.ت بزننهد مدرنیت  هژمونیک .اختارهاو اندگی، ب  تضعیفمعقب

 در جدیهد بهود  هرچنهد، شهناختینشان  قدرت بر متکی روشنفکران دینی پساا.تعمارو

 .کوالر" ایدئولوهیک هاونشان  از ا ثر روشنفکران پساا.تعمارو هاو زبانی،نشان  ایجاد

بلکه   نبهود، مدرنیته  پذیر  هژمهونی ن امر ب  معناواما ای  ردند می نیز ا.تفاده "غربی

 .هنت و غهرب فلسهفی .هنت    حاصل پیونهد دو بازو زبانی از روشنفکران با ا.تفاده

گذشهت   از فراروایتی گریز ناپذیر و روایتی متمهایز مدرنیت     را این روایت ا.المی بود،

 قهرار دادنهد  بر.هاختن هاو جدید را اولویت خهودا.ت را نقد  ردندو بر.اختن نشان 

زبان و  از طریق را    تاریخی هاوروایت داد روشنفکران دینی اجازه ب  هاو جدیدنشان 

دهنهد  در گفتمهان جدیهد،  ارائه  شهده بهود، بخشهیده مشروعیت ا.المی نشانگان .نت

هاو موجهود یهک بهازو نشان  .نت ا.المی، و مفاهی  روشنفکران دینی با بهره گیرو از

 از  دادنهد تطبیهق ا.هالمی گذشت  تاریخ و فرهنگ نیز با را شنا.ییگر یعنی شرقزبانی د

 هاولحظه  پیونهددادن با را خود پروهه روشنفکران شناختی،نشان  هاوظرفیت این طریق

بخشیدند و ب  مثاب   مشروعیت هاو بومیو .نت ا.المی و .نت مطالب قرآن معاصر، ب 

همین  طریق زبان نمادین جامع  ایرانی عرض   ردند  ازهایی در د.ترس ب  منظوم  نشان 

براو مدرنیته   بینامتنی بود    گفتمان روشنفکرو دینی ب  مثاب  چالشی -رویکرد پیوندو

ظاهر شد  مقال  حاضهر درصهدد ا.هت ضهمن پهرداختن به  ذخهایر  مدرنیس  وارداتی و

او اجتمهاعی شهکل هشناختی گفتمان .یا.ی روشنفکرو دینهی و الزامهات میهداننشان 

 دهنده این زبان، ب  تحلیل متون روشهنفکران دینهی معاصهر منتههی به  انقهالب ا.هالمی
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هاو بازو زبانی روشهنفکران شریعتی، آل احمد و بازرگان( بپردازد و ازاین طریق نشان )

 هاو .یا.ی جدید پساانقالبی را بازنمایی  ند دینی در خرده گفتمان

 

 پیشینه پژوهش

 گرفته  صورت ایران .یا.ی روشنفکرو و میدان .یا.ت در زبان درباره ند یا مطالعاتی

شهده  انجهام ایهران در فراوانهی تحقیقات .یا.ی تحوالت بر زبان تأثیر  لی منظر از ولی

( یکی 1386بهنوئی  ) حیدرو عباس اثر «مشروط  عرر در دولت و .یا.ت زبان،»ا.ت  

 زبهان تحلیهل ب  زبانی بازو نظری  از ا.تفاده با اثر این در پژوهشگر ها.ت از این پروهه

 د.هتگاه بها را مدرنیته  زبهانی د.هتگاه چالش ا.ت صدد در و پرداخت  مشروطیت عرر

 و .یا.هت عرصه  در را رقابهت ایهن تهأثیر و دههد نشهان ا.المی – ایرانی .نت زبانی

  دهد قرار توج  مورد دوره آن .یا.ی هاوگروه بین .یا.ی هاورقابت

 .یا.هی زبهان و فهارابی .یا.ی زبان اومقایس  برر.ی»ش دیگر در این رابط ، پژوه

 ایهن در پژوهشهگر باشد می (1390) عابدینی ا.فندیار اثر «ایران ا.المی جمهورو نظام

 عدالت، مدین  .عادت، نظیر هاییمولف  در    د.ت را فکرو نظام دو این زبانی نظام اثر

 نظهام( عقلهی) فلسهفی مشهرب و زبانی .اخت و  رده برر.ی اومقایس  طور ب  فاضل 

  دهدمی نشان فقهیان  المی، مشرب  نار در را ا.المی جمهورو فلسفی

 دهه  .یا.هی منازعهات زبانی تحلیل: ا.المی جمهورو در روزمره .یا.ت و زبان» 

پژوهش دیگهرو ا.هت  ه  پژوهشهگر به  رابطه  زبهان و  (1388) بابایی ر.ول اثر« 80

.یا.هی، در  گفتارههاو و هها الم چرا    پرداخت  .ؤال این طرح ب  اخت  و.یا.ت پرد

 .یا.هی هاومیهدان نظریه  دو بر تکی  با مؤلف شدند؟ آشفتگی و ابهام دچار 1380ده  

 80 دهه  .یا.هی منازعهات تحلیل ب  فر الف انتقادو گفتمان نظری  و پیربوردیو قدرت

 زبهانی میدان در آشفتگی همان یا معنایی گیآشفت گیروشکل    ا.ت پردازد و معتقدمی

 مولدشان پایگاه ب  توج  با .یا.ی گفتارهاو شدنتهی و طرف یک از ا.المی جمهورو

(  نهدمی یهاد« گفتمهانی ریختگهی درهه » عنوان تحت آن از نویسنده   ) دیگر .وو از

  باشدمی 1380 ده  ویژگی ترینمه 
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، (1390) برزگر شهتلی ههادو اثهر «ایران یا.الم جمهورو در قدرت و زبان رابط »

 رو  یهک قالهب در تها ا.هت آن بهر باشد    محقهقپژوهش دیگرو در این رابط  می

 ا.هالمی جمههورو .هاختار در قهدرت و زبان بین رابط  ب  توصیفی و گفتمانی تحلیلی،

 عملهی تحریکی، وجوه از گیروبهره با و پژوهش فرضی  طبق در این اثر بر  بپردازد ایران

 و زبهان رابطه  ب  انقالب، فعال هاوگروه از هریک مطبوعات در .لدن گفتمان ادرا ی و

 نتیجه  ایهن ب  نهایت در    شودمی پرداخت  هادوره از این یک هر بازیگران میان قدرت

 انقهالب، .یا.هی بهازیگران نهزد در هابرمهاس گفتگهوو الگو برفقدان عالوه    ر.دمی

 مطابقهت فو هوئی گفتگویی الگوو با انقالب .وم ده  و انقالب لاوائ در قدرت منازع 

 نزدیهک باختین گفتگو الگوو ب  قدرت منازع  نیز اصالحات اول .ال چهار در و داشت 

  بوده ا.ت

 .هید اثر «ایران ا.المی جمهورو در قدرت جریان .ازو ار زبان، و گفتمان قدرت،»

  در آن به  رابطه  زبهان و .یا.هت ( پژوهش دیگرو ا.ت  1392) .لطانی اصغر علی

 قهدرت    ا.ت پر.ش این ب  پا.خ پی در پژوهش این در پرداخت  شده ا.ت  .لطانی

 هه  ادامه  در   ندمی پیدا جریان ایران در قدرت جریان ب  توج  با مطبوعات در چگون 

 حلیهلت نظری  همچنین و موف  و ال الئو گفتمان نظری  و شنا.ی زبان بکارگیرو با ایشان

 اخه  طور ب  و اجتماع در  لی طور ب  رانیحاشی  و .ازوبرجست  ب  فر الف انتقادو

  پردازدمی مطبوعات در

دهد    مقاله  حاضهر داراو وجهوه تمهایز بها برر.ی  وتاه پیشین  پژوهش، نشان می

« زبان .یا.ی»باشد  در این را.تا مقال  حاضر از منظر خاص و متمایز تحقیقات قبلی می

ردیابی تاثیرات »پرداخت  و از .وو دیگر ب  « میدان روشنفکرو قبل از انقالب»ب  تحلیل 

د.ت زده ا.ت  برآیند این « نشان  شناختی این زبان بر میدان .یا.ی گفتمانی پساانقالب

ا.ههت  هه  در « هههاو پسهاانقالبیگفتمانشنا.ههی هویهت پساا.ههتعمارو خردهنشان »امهر، 

 نبوده ا.ت هاو دیگر برجست  پژوهش
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 مطالعات پسااستعماری و میدان گفتمانی منظومه نظری پژوهش: زبان،

مطالعههات  شنا.ههی،رویکههرد نظههرو ایههن تحقیههق از امتههزاج .هه  .ههنت نظریههی نشان 

بد.ت آمده و ب  صورت یک منظومه  نظهرو ارائه  شهده  و نظری  میدان پساا.تعمارو،

اولهین بخهش از   والتر بنیهامین دارد .ازو ریش  در  ارهاوا.ت  رویکرد منظوم  نظرو

ب  متهون و  شنا.ان زبانی رویکردو شنا.نشان شنا.ی ا.ت  منظوم  نظرو تحقیق، نشان 

( علمهی ا.هت  ه  به  187: 1378لچت،)  ها.تداللتو  هانشان نظری  تجزی  و تحلیل 

نهوان نظریه  از آن تحهت ع توانیمو  پردازدیم هاآنو چگونگی  اربرد  هانشان مطالع  

و کردههایروی ویتگنشهتاینی یکهی از شهناختنشان یاد  رد  در این میان رویکرد  هانشان

 اربردو در حوزه تحلیل زبان روشهنفکرو ا.هت  ویتگنشهتاین بها بکهارگیرو رویکهرد 

  در نظریه   نهدیمو زبانی ب  تحلیهل زبهانی  مهک هاوباز اربردو زبان و متعاقب آن 

ن  در ذات خود ذوجهات ا.ت بنابراین هر  س تفسیر متفهاوتی از هر نشا اربردو زبان، 

موضوع را متفاوت از   ندی   در آن زندگی م وان یهر  سی با توج  ب  زم  دیگرو دارد

، با عدم  اربرد بخشندیها زندگی مو تنها  اربردها.ت    ب  نشان   ندیدیگرو تفسیر م

چیزو در بیرون وجود ندارد، معنهایی ذاتهی  نهار    بنابراینر.دیمرگ نشان  فرا م، هاآن

  آنهرا تثبیهت  یفهمیما معنا را با توج  ب  زبان و  اربرد آن در زندگی م  شودیگذاشت  م

یی نیز بر همین بستر معنایی نقد پساا.تعمارگرارهیافت    ینمائیو .پس تفسیر م  ی نیم

و رهیهافتی انتفهادو ا.هت  ه  به  پساا.تعماروجود معناو ذاتی ا.توار ا.ت  مطالعات 

و اقهوام شهرق از ناحیه  اندیشهمندان  ههاملتدر مورد  ان یگراتیماهدنبال نقد برداشت 

 .هازدیمو در قلمهرو علهوم اجتمهاعی را بهر مها روشهن اروپهامحورغربی بوده و وج  

و فرهنگی و هافرآورده انون نظرو این رهیافت، برر.ی و نقد   (250: 1389ضمیران، )

در ایجههاد و حفههط .ههلط  طبقهه  حهها   ا.ههت  از .ههوو دیگههر رهیافههت  هههاآنش نقهه

و جدید .ت  اقترادو و فرهنگی را مورد نکوهش و نقهد قهرار هاصورتپساا.تعمارو 

-7: 1390قزلسهفلی، )    در واقع بعد از ا.تعمارگرو مدرن ب  وجود آمده ا.ت دهدیم

10)  

و مختلف هادانیمب   هاانسان جهانستیزو بوردیو نیز ضمن تفکیک هادانیمنظری  

از جمل  میدان فرهنگهی تمر هز  هادانیم.ایر  ی معناودهشکلبر نقش میدان قدرت در 
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و هادانیهمو از امجموعه و اجتمهاعی به  وا.هط  بندصهورتب  باور بوردیو، هر دارد  

ب، هر میدان   بدین ترتیاندافت ی .ازمان یمراتب.لسل    ب  نحو  شودیمگوناگون .اخت  

: 1385پر.هتش، ) و دیگر، هومولوگ .اختارو داردهادانیممستقل ا.ت اگرچ  با  نسبتاً

   در هر میدان به  صهورت خاصهی  ها.تدانیم شمکش، خروصیت دایمی هم    (7

تال   نشگران براو تغییر مرزهاو میدان، منجهر به    (130: 1388گرنفل، ) ابدییمبروز 

 ها.هنتگروهی وجود دارند    قرد حفط  عموماًو  شودیم و درون آنهاقطبتشکیل 

بهوده و .هعی در  شکن.نتو قطب دیگر  دهندیمرا داشت  و در مقابل تغییر دینی نشان 

و مختلهف موجهود در جامعه ، در حهال هادانیهمتغییر قواعد و مرزهاو میهدان دارنهد  

نیز نوعی  شمکش وجود  هاآنتاثیرگذارو متقابل بر یکدیگر خواهند بود و حقیقت بین 

با نوع .رمای  موجود در انها و نیز ا.هتقالل نسهبی  هادانیم  (138: 1385جنکینز، ) دارد

و میزان ا.تقالل، پیش شرط روند خالق و منا.ب هر میدان ا.ت  شوندیمتعریف  هاآن

(Benson, 1999: 464)  

 
 وشنفکرو دینیبندو زبان .یا.ی رهاو تاثیرگذار بر صورتمیدان  1شکل 

میدان بندو زبان .یا.ی روشنفکرو دینهی متهأثر از الزامهات نشهان  شهناختیصورت

هاو شنا.ی موجود در برخورد با دیگر میداناجتماعی بوده ا.ت  بطوریک  میدان معرفت

بندو زبهانی منجهر شهده ا.هت  در زیهر به  او به  صهورتاجتماعی به  صهورت ویهژه
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بندو هها بهر صهورتجهت فهه  چگهونگی تاثیرگهذارو آن ها درشنا.ی این میداننشان 

 پردازی  گفتمان روشنفکرو دینی می
 

 میدان معرفت شناختی. 1

روشهنفکرران دینهی  شنا.ی خاص خود را دارد  بازو زبانیهر بازو زبانی، نظام معرفت

شنا.هی ایهن پیش از انقالب ا.المی نیز از چنین خرلتی برخوردار بوده و میدان معرفت

نی بهوده  ه  در ایهن زمینه  دو ایدئولوهیک جها -هاو فکرو وره: اوالً، متأثر از .رمای د

تهوان در آن برجسهت  دیهد و دیگهر اینکه ، از منظهر الگوو .اینتیس  و مار سیس  را می

 هاو اجتماعی عمیقاًمتاثر از فرهنگ ا.المی و ایرانی بوده ا.ت معرفتی و .رمای 

 

 ئولوژیکاید –های فکری سرمایه .2

 گراییالگوی علم .2-1

عهامالن ایهن   ه  دههدمی نشان از .وو این روشنفکران تجربیات و مشاهدات ب  ارجاع

 ایهن بها جدید متهأثر بودنهد  دانش و علوم و از عالقمند علمی هاوبازو زبانی ب  رو 

 دنهد نبو گراتجربه  ههاب  عبارت بهتر آن  نبود تجربی علوم ب  محدود هاآن دانش وجود،

 حتهی و  ردندنمی رد را فلسفی رویکردهاو روشنفکران، از دیگر بسیارو بلک  برخالف

 دیهن درک در مهمی نقش علوم و دانش    بودند ها معتقدآن   ردندمی ا.تقبال هاآن از

 رو، نبایهد انتظهار داشهت این از  نیست علوم درباره زدن حرف مذاهب، هدف اما دارند،

 بودنهد پیشهرفت ها معتقدآن  ب  دین تعلق داشت  باشند دانش ذهبیغیرم هاوشاخ  دیگر

 تهروی  بهراو را همه  مسهلمانان بهمین دلیهل ا.ت نگذاشت  پا زیر را واقعی علمی، دین

ب  عل  و تکنولهوهو  و روشنفکر، آگاه مسلمان  ردند  از این منظر، یکمی تشویق دانش

از منظهر آنهان،  بینهد می دینهی نیهاز یهک عنهوان به  بلکه  آن را نگردب  عنوان گناه نمی

 ا.هت، منطقهی تنها ن  مذهبی و .کوالر هاوفعالیت پوزیتویستی در علوم از برداروبهره

 زنهدگی مها در  ه  آنجهایی ها معتقد بودنهد ازآن  شودمی پشتیبانی نیز قرآن تو.ط بلک 

 ارتباط    ا.ت قبول لقاب غیر  نی ،می قبول را علمی اقتدار عادو هاوفعالیت و روزمره

هها بها ایهن وجهود آن  (Tagavi, 2008 :70) نهدهی  تشهخی  دیهن قلمرو در را هاآن
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 تواننهدنمی عالیهق و بگذارنهد احتهرام الههی قهوانین به  باید هاانسان     ردند ا.تدالل

 شوند  الهی آیات جایگزین

 

 مارکسیسم .2-2

ایران هماهنگی زیهادو بها تحهوالت شناختی تحوالت فکرو در قرن بیست ، منطق جامع 

جهانی داشت ب  طورو    در این دوره وضعیت حا   بر بازار جهانی، خهود را در ایهن 

.ههاخت  در ایههن دوره در بههین روشههنفکران ایرانههی، نههوعی تههوازن عرصهه  متجلههی می

خهورد، امها در دهه  ایدئولوهیک بین مار سیس ، نا.یونالیس  و لیبرالیسه  به  چشه  می

ها از گرایانه  در جههان و پیهروزو مار سیسهتهاو چپتوج  ب  رونق حر ت با 1340

گیهرد  )قا.همی .هیانی، جمل  در  وبا و ویتنام، جنبش چهپ ایهران قهدرت بیشهترو می

( و ما شاهد هستی  در میان اصحاب اندیش  گرایشات قدرتمنهدو به  اندیشه  32: 1379

به  اینکه  نا.یونالیسه  در .هط   با توج   (187-184: 1384قریشی، ) چپ وجود دارد

و لیبرالیسه   جهانی عموماً ب  اهداف خود ر.یده و لذا از جو  و خرو  افتاده ا.هت،

در مقابل جذابیت اوتوپیاو مار سیس  تحت الشعاع قرار گرفت  ا.هت در .هط  جههانی 

که  شود  بطوریگرایان  نیرومندو را شاهد هستی  و این امر در ایران نیز دیده میجو چپ

مار سیس  بین بخشی از روشنفکران از جمل  روشنفکران دینی از جمل  از منظر روشهی 

 شنا.ی مورد توج  بود 

 

 های فرهنگیمبانی فلسفی و سرمایه .3

 و اجتمهاعی ههاونظام و هها،ارز  و فلسهفی هاوپایه  از منظر روشهنفکران دینهی بهین

 از نظرو مبانی ب  وابست  اجتماعی هاو.یست   باشد داشت  همخوانی بایستیمی اقترادو

 طریهق از بایهد هستند  بهمین جهت مسهلمانان دیگر .وو از اجتماعی شرایط و .و یک

 خاصهی ویهژه شهرایط منا.هب    را ا.المی قوانین ا.المی، اصول ا.اس بر و ا.تدالل

 راوب اجتماعی نظام یک ا.الم    از روشنفکران معتقدند این گروه گیرند   ار ب  هستند،

 زمهان مشهکالت حهل باید مسهئولیت مسلمانان و  ندنمی بینیپیش را خاص جامع  یک

این د.هت    (6Tagavi,2008:39یا اجتهاد بپذیرند ) و تفکر، و ا.تدالل طریق از را خود
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قهدرت   هاهش موجهب تنها ن  دنیوو مسائل و دین جدایی    از روشنفکران معتقد بود

 این ب  از نظر آنان این  ا.ت نیز شده هاآن دین تحریف  بلک دنیا این در مسلمان جوامع

ه   و واقعی زندگی با تعامل ه  نیازمند ا.المی هاوآموزه از در.ت درک    ا.ت دلیل

  ا.ت مدت طوالنی تجرب  و آموز 
 

 میدان سیاسی .3-1

هاو زبهانی دارنهد  بهمهین هاو موجود در میدان .یا.ت نقش ا.ا.ی در دگرگونینشان 

هت در دوره مزبور دو نشان  میدان .یا.ت یعنهی .هلط  خهارجی و گفتمهان ا.هتبداد ج

 .ه  1357تها  1285باعث ایجاد عناصر زبانی گفتمان روشنفکرو دینی شد  بین .الهاو 

 رقابت .یا.ی )و نشان  شناختی( براو رو.ی ، بریتانیا و امریکا( در حال)خارجی  قدرت

از ایهن رو دوره  ( 1388مههدوو، ) بودند در ایران ودابعاد ا.تعمار خ پیشبرد یا گستر 

شهدگی ایهران هها امریکاییپهلوو دوم دوران .لط  خارجی و غربی شدن و در رأس آن

ههاو گونهاگون در هاو فرهنگ امریکهایی در قالببود  بطوریک  در این دوره تمام نشان 

  هاو فرهنگی ایران ب   ار گرفت  شدها و نشان جهت تضعیف .نت

توان دوره مفرلبندو گفتمان ا.تبداد نیز در  نار مؤلف  مزبور، دوره پهلوو دوم را می

دانست  در درون این گفتمان دو نشان  برابر و مساوو دو نشان  دیگر قرار گرفت  نشهان  

تمدن و پیشرفت مترادف با .کوالریس  دانست  شهد  و نشهان  عمهران و آبهادانی الزمه  

تاتورو یافت  این دو نشان  بسهترو متنهاقد در گفتمهان .یا.هت معناو خود را در دیک

فرهنگی .اخت  بستر متناقضی    هرگز نتوانست نسخ  شهفافی بهراو پیشهرفت عمیهق 

 بطهور  لهی در  (875-870: 1394دخهت اوحهدو،) هاو گوناگون باشدایران در .احت

گرایی و با.هتان شناختی .هکوالرهاو نشان پهلوو ابعاد مدرنیس  در قالب حکومت طول

مجزایی از گفتمان  ٔ  در ایران از طریق نشان  قدرت مطلق  پیاده شد و مذهب و هر نشان 

شناختی گفتمان ا.تبداد تلقهی گردیهد  در ا.تبدادو در این دوره ب  عنوان یک غیر نشان 

نتیج  درون این گفتمان، فقط زبان .یا.ی روشنفکرو  ه  همهزادو حیهرت و شهگفتی 

هاو ن غرب با احساس انزجار نسبت ب  مظاهر .نت  ه  به   هار د.هتگاهنسبت ب  تمد

 گردید آمد  مورد پذیر  واقع میایدئولوهیک دولتی می
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 میدان اقتصادی .3-2

بندو زبهان روشهنفکرو هاو دیگر نقش ا.ا.ی در صهورتمیدان اقتراد نیز مانند میدان

و شکاف طبقهاتی مهؤثرین نشهان   هاو فقر اقترادودینی داشت  ا.ت  در این میان، نشان 

 فقهر، ههاودره  نهار در ثهروت قله  گیرو این زبان بود  وجهودمیدان اقترادو در شکل

 ا ثریهت  ه  زمهانی بود، 1970تا  1940 هاوده  در ایران جامع  انکار قابل غیر واقعیت

 خهود ثهروت به  فزاینهده طهور به  اقلیتهی بودنهد، ر.هیده گر.هنگی و فقهر ب  هاایرانی

تر شهدن .هال آخهر حکومهت پهلهوو منجهر به  عمیهق 15افزودند  غر  اقترادو یم

: 1372اشهرف و بنهوعزیزو، )هاو اقترادو در میهان طبقهات و منهاطق گردیهد نابرابرو

تر از مناطق شهرو بود  برا.هاس یهک .ط  زندگی در رو.تاها بسیار پایین  (102-120

و و رو.هتایی، چههار به  یهک بهوده نسبت بین درآمد شههر 1350تخمین در اوایل ده  

هاو فقهر و رشهد شهکاف طبقهاتی به  طهور فزاینهده بها دال ا.ت  ب  طهور  لهی نشهان 

هاو اصلی در بازو زبانی مدرنیزا.یون گفتمان پهلوو همزاد بود، بطوریک  یکی از نشان 

 داد گفتمان دینی این دوره را همین نشان  فقر فزاینده تشکیل می

 

 گمیدان فرهن .3-3

از نظر بوردیو میدان فرهنگ در تغییرات اجتماعی نقش بسزایی دارد  از جمل  متغیرههاو 

هاو .یا.هی، این میدان در زایش زبهان .یا.هی روشهنفکرو دینهی حضهور ایهدئولوهو

 .یا.ههت پرهیههزو روحانیههت .ههنتی و رویکههرد تقلیههد فرهنگههی دولههت بههود  بطوریکهه 

یس ، بهائی و لیبرالیس  گسترده بودنهد  بهدون ها از طیف نا.یونالیس  تا مار سایدئولوهو

تردید انگاره مذهب و در رأس آن ا.الم .یا.هی و حضهور ا.هالم در عرصه  عمهومی 

شناختی مشترک هر چهار ایهدئولوهو بهود  ایهن امهر زمهانی تشهدید ترین غیر نشان مه 

 معنوو مسائل ب  .نتی، عمده فعالیت خود را بخشی از روحانیت در این دورهشد    می

 هاو.هال فاصهل  بطوریکه  در  (55-50: 1389زاده، بابهایی و تقهی) دادندمی اختراص

 بلکه   ردند، خوددارو .یا.ت در دخالت از تنها ن  روحانیت بخشی از ،1961- 1941

 ههاوفعالیت و هادانشهگاه ها،ر.ان  مانند اجتماعی زندگی دیگر هاوزمین  از بسیارو در

در گفتمهان   نکردنهد شهر ت زدنهدهاو غربهی د.هت مینشهان  فرهنگی  ه  به  تولیهد
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 را اجتماعی مسائل    ا.المی هاوآموزه از هاییبخش شد   روشنفکرو دینی تا ید می

خهاطر  مطههرو اهلل آیهت مثهال، عنهوان ب   شده ا.ت فرامو  تدری  ب  گیرند،می بر در

    ا.المی قاعده یک عنوان ب  «گناهان از پیشگیرو و فضایل ارتقاو» اصل     رد نشان

حضهور  مهذهبی د.هت نوشهت  ههاو تاب در دارد، جامعه  براو توجهی قابل معیارهاو

  (Tagavi, 2008: 53-54نداشتند )

 

 شناسی زبان سیاسی میدان روشنفکری دینی دوره پهلوینشانه. 4

دوره هاو اجتمهاعی روشنفکرو دینی بها الزامهات میهدان برخورد میدان معرفت شناختی

هاو زبهانی ایهن گفتمهان داراو نشهان  پهلوو ب  تولید گفتمان .یا.ی جدیدو انجامیهد 

گرایی فرهنگی و بازتعریف .هنت گرایی، اصالتگرایی، آرمانهمچون ایدئولوهو، منجی

ههاو شناختی متفاوتی از گفتمانبوده    با داشتن رویکرد فرهنگی یک بازو زبانی نشان 

بندو زبهانی هاو ایهن صهورتا شکل داد  در زیر ب  تحلیل نشان روشنفکرو غیر دینی ر

 پردازی  می

 

 سازیایدئولوژی .4-1

هاو مدرن بهراو نقهد گیرو از نشان هاو بازو زبانی روشنفکرو دینی، بهرهیکی از نشان 

 بهراو .هکوالر و مهدرن هاو.هازه از مدرنیت  ا.ت  در ایهن بهازو زبهانی، روشهنفکران

، نشهان  هانشهان از جمله  ایهن  ننهد  می ا.هتفاده مدرنیته  جانبه  همه  اقتهدار تضعیف

ههاو به  دنبهال مبهارزه بها گفتمان ایدئولوهوروشنفکران از طریق ابزار  ایدئولوهو ا.ت 

 وههاگفتمان علیه  مهوثرو دینی نیروو ا.الم، ب  ایدئولوهیک اتخاد رویکرد دیگر بودند 

بهمهین  هرد  یم فهراه  و تودههاو ایهن دورهرا براو روشنفکران  پهلوو و غرب غالب

 انقالبهی ایهدئولوهو یهک عنهوان به  را تشهیع روشنفکران دینی در تال  بودنهد»جهت 

را مورد هدف قهرار دهنهد   عدالتیبی و ا.تبداد هاوبازنمایی نموده و از طریق آن، نشان 

ع ارائ  دهند تها تشی از حدا ثرو خوانش    دادندمی ترجی  ها ب  مقتضاو ایدئولوهوآن

هر .  متفکر مهورد   (Lafraie, 2009:10) « نند ایجاد مطلوب از این طریق یک آرمان

نظر از مبانی گفتمان مار سیستی نیز براو صهورتبندو گفتمهان خهود ا.هتفاده  ردنهد و 
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نوعی گفتمان پیوندو را شکل دادند  ب  طورو    شریعتی، جبرگرایهی دیهالکتیکی را از 

 قابهل طهور به  و تدوین نظری  خود درباره فلسف  تاریخ گرفهت  بازرگهانمار سیس  برا

 متأثرا.المی  زمین  با اقترادو و اجتماعی نظری  یک تدوین در مار سیس  از وامالحظ 

 عهو،، شهد  در گرجلوه ایدئولوهیک  ردن ا.الم روند در آن نقش ینترمه  گردید   

 در آرامهش دنبال  شف ب  را ار سیستی، اوم وهاجنبش با احمد آلجالل  تجرب  پیشین

  (Ghalwash, 2016: 21) برد ا.الم شیعی

 در ایهدئولوهو زبهان اهمیهت به     بود انقالب از پیش روشنفکر نخستین آل احمد

نکرد، با این  ا.تفاده ایدئولوهو اصطالح از هرگز اگرچ    رد اشاره انقالبی گفتمان ایجاد

 ایهدئولوهو بیهان بهراو را راه    .اخت مطرح را لوهیکیایدئو اظهارات وو آثار وجود

 ایران، در آینده انقالب هرگون      ند بینییشپ توانست همچنین او   رد فراه  ا.المی

از .هوو دیگهر . (Mirsepassi, 2000: 9)موجود صح  خواهد گذاشهت  بر ایدئولوهو

 گفتمان ا.هالم انقالبهی احمد را دنبال و تکمیل  رد و صورتبندو آل ار جالل  شریعتی

 به   بود را ارائ  نمهود ایران در .کوالر غالب هاویدئولوهوا براو خوبی جایگزین را  

 به  ایهران جامع  در .کوالریس  و مدرنیزم نقدو بر احمد آل    حالی در دیگر، عبارت

 شهریعتی تشیع را مورد توج  قهرار داد، هاو گفتمانیتظرف ،هاآن جاو ب  و آورد وجود

تو.هع  و  ایهن  را ارائه  نمهود ا.الم انقالبی گفتمان و  رد تریقعمتندتر و  را انتقاد این

 :Ghalwash,2016)شهریعتی بهود  و احمدال بین فکرو اترال نقط دهنده نشان تعمی 

را علی  نظهام و نهادههاو  گراعملیرو مفهوم ایدئولوهو، گفتمانی گبهرهشریعتی با   (26

 چگونه » دهد نشان تا بود درصدد بازرگان نیز  (Amini, 2014: 130-131)آن قرار داد 

 مهالی، ) «دریافهت  هرد .یا.هی را و اجتمهاعی مسائل جواب .نت، و قرآن از توانمی

در همین را.تا او در صدد بود از ابزار ایدئولوهو بهره بگیرد بهمهین جههت   (10: 1385

عی مطرح نمود  ب  اعتقاد او ایدئولوهو ایدئولوهو ا.المی را ب  عنوان راهنماو عمل جم

تر و پایهدارتر هاو .اخت  بشر جامعا.المی بهترین ایدئولوهو بوده، و از تمام ایدئولوهو

 در را آن ا.هالم، جامعیت بر تا ید با  ردمی .عی وو  (118: 1390جهانبخش،) باشدمی

 الههی ایدئولوهو در  (92: 1353بازرگان، ) بداند برنام  و نظر صاحب زندگی شئون تمام

 نه  و پادشهاه ن  هیچکس و بود اصلی قانونگذار خداوند داشت، تا ید آن بر بازرگان   
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 طریهق از یها پر.هی همه  طریهق از چه  قانونگهذارو حهق ههاآن از گهروه ههر یا مردم

 نداشتند  را دیگر مشاب  هاومکانیس 

 

 فلسفه انتظار .4-2

نی، تکی  بر نظام معنایی انتظار در گفتمهان شهیع  نشان  دیگر زبان .یا.ی روشنفکرو دی

احمهد در مقابله  بها وضهعیت آلبوده ا.ت  روشنفکران این بازو زبهانی همچهون جالل

شدگی فرهنگی و .یا.ی به  ارائه  فلسهف  و مستعمره ماندگی اقترادو و اجتماعیعقب

 در.هت احیها  نظه  ودهد    بتواند بهراآورد و روایتی از تاریخ ارائ  میانتظار روو می

مؤثر باشد  آل احمد از تاریخ  ربال براو صوتبندو یک گفتمان  ارامد بهراو به   .یا.ی

او معتقهد بهود  ه  وضهعیت گیرد  وو با رویکردو مقایسه بقی  تاریخ ب  خوبی بهره می

موجود ایران همان وضعیت منجر ب  حادث   ربال.ت بطوریک  اگر مردمان  وف  منجر ب  

ام عررشان شدند، وضعیت فعلی شیع  نیز منجر ب  غیبت امامشان    ماحرل شهادت ام

 ,Dabashi)گردیهده ا.هت  باشد،امکان نظ  در.ت .یا.ی می آن از بین رفتن هر نوع

داد  این روایهت نظهام معنهایی قدرتمنهدو از تهاریخ و .یا.هت ارائه  مهی  (84 :2011

 اینکه  اگهاهی از د جهاو داده ا.هت همچنین الترناتیوو براو نظری  دولت مدرن در خو

تهاریخی  خهاص دولت اصالح و درصدد )ع( وضعیت تاریخی داشت حسین مبارزه امام

 رد  آل احمد در همین را.هتا از می را تقویت دولت ضرورت نوعی بود  ب  طور صری 

در جههت به  چهالش  شهیدن « شرایط ظل ، بی عهدالتی، .هر وب و تبعهید»اصطالح 

 رد  ب  عبارت بهتر در جههت حهذف حا میهت پهلهوو، به  فاده میحا میت دولت ا.ت

 زد هاو خامو  گفتمان در د.ترس شیع  د.ت میبازخوانی بعضی از نشان 

بها « انتظهار  مهذهب اعتهرا،»بها عنهوان  1350شریعتی نیز در .هخنرانی خهود در 

 د  هرد ویها مسهتمر انقهالب متأثر از فلسف  انتظار ب  مهذهب از آن به  عنهوان رویکردو

قدرت ب  آن بخشید  به   ضد و .لط  ضد موجود، نظ  نقد اعتراضی در جهت  ار ردو

شهناختی گفتمهان عبارت دیگر شریعتی نیز همانند جالل آل احمد با تکی  بر ذخایر نشان 

و واجهد ظرفیهت بسهی  اجتمهاعی بههره  شیع  از این ظرفیت براو ارائ  گفتمانی  ارآمد

راه،  ارگزار تغییهر اجتمهاعی را به  مهتن اجتمهاعی بکشهاند   گرفت و تال   رد از این
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بهمین جهت از منظر  ار ردو، معتقد بود    انتظار .نتی یک انتظار منفی ا.هت و بایهد 

شریعتی وضعیت  مال مطلهق را در هنگهام ظههور منجهی  انتظار همراه با اعترا، باشد 

ر و تزویر ب  ارائ  تز فلسف  انتظار داند  ب  طور  لی شریعتی در جهت مقابل  با زر، زومی

 عامهل ا.هت، تهاریخی خوشهبینی عامهل و نوید یک انتظار»آورد و معتقد ا.ت روو می

 ایمهان و حقیقت پیروزو و عدالت ب  ایمان تاریخی، جبر تاریخی، تسلسل مبارزه، توجی 

 حها   ظامن مطلق نفی و اعترا، مذهب انتظار بنابراین،      ظل  و .ت  قطعی نابودو ب 

 منجهی اینکه  به  اعتقهاد»  ه   ندمی ترری  او  (1350شریعتی،) «ا.ت موجود وضع و

 انقالب آن    معنا.ت این ب  ا.ت، امام دوازدهمین و شیع  ائم  دنبال  بشر، تاریخ نهایی

 در و جههان در ظل  علی  عدالتخواهی بزرگ نهضت یک دنبال  آخرین، پیروزو و جهانی

 امامهت خاتمیت، از بعد و  رد رهبریش نبوت، دوره یک در    ضتینه ا.ت، زمان طول

  (1350شریعتی، ) «عل  غیبت، طوالنی دوران در .پس و

 

 گراییآرمان .4-3

تهوان هاو زبانی روشنفکرو دینی ا.ت  این نشهان  را میگرایی یکی دیگر از نشان آرمان

رایی خهود متهأثر از نشهان  گدر زبان شریعتی و بازرگان به  وضهوح دیهد  نشهان  آرمهان

ههاو گرایی فرهنگی بهوده و ابهزار مفههومی دیگهرو در جههت نشهان دادن نق اصالت

« امت»دارو بوده ا.ت  در همین را.تا شریعتی از مفهوم آرمانشهرگرایان  مدرنیت  .رمای 

ت منهد ا.هاو بدون طبق ، برابر و عدالت ند  داللت معنایی این نشان ، جامع ا.تفاده می

 الههی ههدفی .همت به  شهدت ب  شریعتی دارو وجود ندارد  امت   در .یست  .رمای 

باشهد  ه  مدرنیته ، خود ایهن امهر معنایهابی دوبهاره عرهر فعلهی می  ند   می حر ت

مد نظهر  "امت" اجتماعی معنازدایی آن را موجب شده ا.ت  از .وو دیگر مبناو فلسف 

 امت نیز نقهد از شرح درون این ا.ت    در ان دار.رمای  رفع مالکیت و عدالت شریعتی

عهدالتی و قهرار دارد  ه  وجه  مشهخ  آن بی مهدرنی اقترهادو و .یا.ی هاو.یست 

 را    رهبر مدین  فاضهل ، آن ا.ت انقالبی اوفردمحورو ا.ت  عالوه بر این امت جامع 

 انسهاناز ایهن رو    نهدمی ههدایت جههانی انقهالب یا و الهی .رنوشت تحقق .وو ب 

شود  ه  نظری  جامع  آرمانی می ب  منجر شریعتی شنا.ی جامع  و تاریخ فلسف  شنا.ی،
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 و دارو.ههرمای  امپریالیسهه ، غربههی، و مدرنیتهه  شههودحهها   می واقعههی در آن ا.ههالم

 شوند از طریق مبارزه و دیالکتیک حذف می .کوالر، اقتدارگرائی

ز حضهور دارد  از منظهر او به  جهاو گرایی در زبان .یا.ی بازرگهان نیهنشان  آرمان

حکومت پهلوو باید یک حکومت ا.المی آرمانی شکل بگیرد  ب  عبهارت بهتهر، آرمهان 

 جامعه  بهر  ه  اصهلی احکهام الهی، قانون»باشد    در آن بازرگان حکومت ا.المی می

 محهدود قانونگهذارو زمین  در مردم فعالیت  ند  ومی تعیین را هستند حکمفرما مسلمین

 «باشهد اجرایهی و ثانویه  قهوانین وضهع و روزمره زندگی در اصلی احکام این اجراو  ب

  (149: 1382بشیری ، )

 

 گرایی فرهنگیاصالت .4-4

هاو هویهت بندو نشهان هاو اصلی در زبان .یا.ی روشنفکرو دینی، صورتیکی از نشان 

حقیقت ن  یهک فهه  هاو بومی در ایرانی ا.ت  در این گفتمان بازگشت ب  ارز -ا.المی

هاو محتهوایی درک و باشهد  ه  زمینه شناختی می.طحی بلک  یک چالش جهانی و نشان 

تها  30از منظر روشهنفکران دهه    (Dabashi, 2009: 258)  ندادغام جهانی را فراه  می

تواند هویت خود را باز یابهد  در ایهن ، تنها با رجوع ب  فرهنگ اصیل ا.ت    شرق می60

ا .هر حهد گرایی ایرانی را عمق بخشید و تقابل آن با فرهنگ غربهی را ته  اصالتمیان آنچ

گراو شناختی غربی و شهرقی ههدایت  هرد، تأثیرپهذیرو روشهنفکران اصهالتتقابل هستی

: 1384میر.پا.هی، ) ایرانی از جنبش ضد روشنگرو غربی، خروصاً روایت هایدگرو بهود

غرب را د.تخو  بحهران و انحطهاط فرهنگهی و گرایان ایرانی ب  همین دلیل اصالت  (14

ها، غرب خالی از معنویت شهده و روو به  نیهیلیسه  آورده و اخالقی دانستند  ب  اعتقاد آن

براو رهایی از این معضل باید روو ب  شرق آورد     هانون معنویهت و عرفهان ا.هت  بها 

بی   ردنهد و بها نفهی زدگی را ب  بیمارو تشهها غربداشتن چنین در ی از غرب بود    آن

تقلید خوا.تار بازگشت ب  خویشتن فرهنگی شدند  در همین چارچوب راه حل آل احمهد 

براو رهایی از بحران هویت، بازگشت ب  خویشهتن بهود  او بازگشهت به  خویشهتن را به  

حل مقهوم  رد  این راهحلی براو گذر از وضع موجود ب  وضع مطلوب تجویز میعنوان راه

هاو هویتی در عرصه  فرهنگهی، او بومی از مدرنیت  بود    فاقد تضادها و بحرانبر اندیش 

منهوچهرو و ) اجتماعی، .یا.ی و فردو دوره معاصر در قبال گذر از .نت ب  تجدد ا.هت
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شریعتی نیز معتقد بود    هر جامع  داراو .هاخت فرهنگهی خهاص   (312: 1389عبا.ی، 

گرایهی، .هودجویی، و یهی، ماتریالیسه ، عینباشد  تیپ فرهنگهی غهرب فردگراخود  می

گرایهی انگارو، اخالقباورو، ذهنگرایی ا.ت  در حالیک  .اخت فرهنگی شرق جمععرف

و باور ب  صفات ملکوتی ا.ت  به  اعتقهاد شهریعتی نظهام فرهنگهی مها ایرانیهان مهذهبی و 

ر بهن بسهت ا.المی ا.ت  او ب  .ان نقد هایدگرو از غرب، فرهنگ و تمدن غربی را دچا

دانست  ب  باور وو غرب براو رهایی از ایهن بحهران بایهد به  فلسفی و بحران معنویت می

او زشهت و معنویت شرقی روو آورد  با این ا.تدالل، شهریعتی تقلیهد از غهرب را پدیهده

 رد  او راه رهایی از تبعات اشاع  فرهنگ غربی را همانند دیگر همتایهان مخرب قلمداد می

بازگشت ب  منابع فرهنهگ بهومی و معنویهت نهفته  در گذشهت  جامعه  خهودو گرا، اصالت

 و عله  به  ایجهابی بازرگان نیز ضهمن داشهتن رویکهرد  (284: 1372شریعتی، )دانست می

معنویهت و نیهز  .لبی داشت  و ب  خأل گرایی فرهنگی رویکردحوزه اصالت در غرب، تمدن

و ب  ویژه خهال   غرب ب  انتقاداتی ازرگان رد  اگرچ  بمی وارد غرب تمدنی و چهره علمی

 ا.هتفاده «زدگهیغرب» گفتمهان از  متهر گرایهانبومی .ایر برخالف ولی معنوو آن داشت

دانستند روشنفکران دینی، هویت .نتی را یک عنرر بنیادین هویتی می  رد  ب  طور  لیمی

بایسهت از دو  ه  می و در بیان این هویت ب  صراحت بر فرهنگ ا.الم شیعی تا ید داشتند

: 1385منبع د ترین فقهی و فرهنگ عمومی مردم، شنا.ایی و بازآورو شهوند )میر.پا.هی، 

219)  

 

 بازتعریف سنت .4-5

ی .هنت و مدرنیته  یهک امههر شهناختنشان در زبهان .یا.هی روشهنفکران دینهی دوگهانگی 

آینهد به  یبرمشود  در همین را.هتا درصهدد یمی محسوب شناختمعرفتشناختی و یهست

بطور  لهی »یرو از آن در مقابل  با مدرنیت  د.ت بزنند  گبهرهتعریف مجدد .نت ب  منظور 

 نند و بنهابراو در یمبراو آشکار .اختن شکل اولی  .نت ناگزیر چیز جدیدو ایجاد  هاآن

 پهروهه اههداف شنا.ایی بر  نند  عالوهیمفرایندو آرام و پیو.ت  در تعریف .نت شر ت 

 معتبهرو محهدوده در را خود پیشنهادوحل راه و فعلی موضوع باید روشنفکران ات،اصالح

این بازو زبهانی، ا.هالم به  عنهوان  در  (Carroll, 2017: 2-4) « نند متداول .نت این از

یانه  عقالنیهت گرا لیک .نت، جایگزین مدرنیت  لیبهرال شهده و درصهدد ا.هت طبیعهت 
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شنفکران این بهازو زبهانی از ایهن رو  ا.ا.هاً در روروشنگرو غربی را ب  چالش بکشد  

 ,Chaudharyبردند )هاو تاریخی در درون گفتمان اصالت بهره میادغام و بازتولید تفاوت

 قابهل بخهش .یا.هی ا.هالم از این رو در بازو زبهانی روشهنفکران دینهی،  (203 :2013

 به  شهبی  بسهیار واردمه از بسهیارو در  ه  ا.هت مدرنیته  ب  نیرومندان  وا نش از توجهی

 ,Mirsepassiا.هت ) اروپها در مهدرن دمو را.هی ب  بیست  قرن مردمساالرو هاووا نش

2011: 6)  

  ه  ا.هت قهادر شهرک، و توحیهد مفهاهی  طریهق از در ا.الم شنا.هی خهود شریعتی

 ا.هالم .هاختار ا  ب   ار گیرد  شریعتیی نظربراو طرح  را یشنا.شرق دوگانگی گفتمان

 را دوگهانگی ایهن  هرد ویمتوصهیف تر بزرگ تضاد یک ظهور ب  عنوان غرب ابلمق در را

 توحیهد قرآنی وهانشان  بازتعریف و باز.ازو طریق نامید  وو ازیم الهی هدف درک یک

.اخت    فرایند تاریخ را منازع  مهداوم بهین همهین دو گفتمهان یم را ینیبجهان شرک، و

 ، پایه "ا.هالمی ایهدئولوهو" در ا.المی وهانشان  این .ازویادهپدانست  وو از طریق یم

داد  در این میان نشهان  شهرک  ه  داللهت معنهایی آن یمرا شکل  شرک علی  ا.الم مبارزه

و پهلوو و مدرنیس  غربهی گراغربشناختی ا.الم و  فر ا.ت، نمایانگر رهی  یهستتمایز 

بهارز آن مسهلمانان تحهت ا.هتعمار  شد    مرداقیمو تلقی انشان بود و توحید ب  عنوان 

الزم  یشهناختمعرفت مبناو توحید بنابراین زبان   (Carroll, 2017: 24-30)مدرنتی  بودند

 :Dabashi, 1993) هرد یم ایجهاد انقالب ا.المی براو منطقی و مکتب ا.المی، را براو

129)  

درصدد بود تا ضهمن  زبان بازرگان نیز آمیخت  ب  دوگانگی .نت و مدرنیت  بود  بازرگان

مدرنیت   ا.ت  و ب  انسجام -باز.ازو .نت، از طریق ارائ  الگویی جدید، از دوگانگی .نت

ی متنا.هب بها شناخترو شناختی و یهستمعرفتی جدید بر.د  انسجامی    حاوو مبناو 

ا.المی باشد  ب  عنوان مثال وو از منظر  اربردو د.ت به   -نیازهاو جدید هویت ایرانی 

 بها .یا.ی( میزنهد  وو) یند.کوالر( و ) یا.ت.ف چالش موجود در حوزه دوگانگی حذ

 اگهر"  ه  ا.هالم پیهامبر از حهدیثی و ا.هت "خهدا ب  متعلق حک " قرآنی    آی  ب  اشاره

 تسهلط  ه  داردیمهاظهار  "ا.ت حرام باشد، خداوند اطاعت عدم مستلزم انسان از اطاعت

ادغهام دیهن و .یا.هت موجهب  حالیکه  در شود،یم دین تخریب موجب دین بر .یا.ت

 ادامه  او حال، این با  باشد خدا براو باید .یا.ت از نظر بازرگان،  شودیماصالح .یا.ت 
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 بهراو" به  معنهاو حهداقل یها معادل "خدا براو" قرآنی، هاوی آ از بسیارو در    دهدیم

تهر   مه باشهد مهردم نجهات و خدمت شادو در باید .یا.ت    معنی این ب  ا.ت، "مردم

 قهرآن در جداگانه  مسائل عنوان ب  دیگران در نجات و دنیا این در خوشبختی    ا.ت این

 و اروپهایی جوامع در ا.ت ممکن جدایی چنین     ردیم ا.تدالل او  شوندینم محسوب

 نفهوذ تحهت فا.د و مستبد وهادولت    مسلمان  شورهاو در اما باشد، .ودمند مسیحی

 شهیوه و بومی هویت از محافظت منظور ب   شورها، این در  باشدیم مضر ستند،ه خارجی

 ایهن در  شهود جهدا دین از نباید .یا.ت یدهاو موجود،تهد .ازویخنث و صحی  زندگی

 بها مبهارزه و نا.یونالیس  احیاو شرق، در    داشتیماظهار  نهرو از نقل ب  بازرگان رابط ،

  رد  ه یمتا ید  همچنین بازرگان  باشدیم مذهبی شکل یک داراو ناگزیر طور ب  ا.تعمار

 گرفته  الههام دین از توجهی قابل .یا.ی یا اجتماعی جنبش    ا.ت داده نشان ایران تاریخ

  (  142-143: 1326 ا.ت )بازرگان،

 

 گفتمان پسااستعماری و میدان سیاست پساانقالبی. 5

.ی منبعث از زبان دینهی به  تولیهد گفتمهان هاو .یازبان .یا.ی روشنفکرو دینی با نشان 

هاو پسهاانقالبی شناختی خرده گفتمانپساا.تعمارو د.ت زد    همین گفتمان ذخایر نشان 

را فراه  نمود  ماحرل چنهین زبهانی بازتولیهد گفتمهان پساا.هتعمارو در میهدان .یا.هت 

گفتمهانی  ه  هاو .یا.ی موجهود در ایهن میهدان بهود  بندو گرایشپساانقالبی و صورت

گرایی و رد هرگون  رویکهرد ا.هتعمارو بهود  بندو نفی غربترین نشان  آن صورت انونی

بندو میهدان .یا.هت پسهاانقالبی هاو ایهن گفتمهان در صهورتدر زیر به  بازتهاب نشهان 

 پردازی  می
 

 گرایی سیاسیهویت .5-1

 شهی از یهک میهداننشان  ایدئولوهو در زبان .یا.ی روشهنفکرو دینهی دوره پهلهوو، بخ

نقهش مهمهی ایفها  1979 ا.المی انقالب را شکل داد    در ب  ثمر ر.یدن انقالبی گفتمانی

گفتمان انقالب ا.المی    در مفرل بنهدو  شدگی رد  متأثر از همین امر، انگاره ضدغربی

 غهرب دیکتهاتورو برابهر گفتمان روشنفکرو دینی برجست  بود حاوو نوعی تقابل دینی در

متأثر از همین باور در گفتمان انقالب ا.المی، مرزههاو میهان   (Moussa, 2013: 40) بود
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« دگهر اصهلی»تر.ی  گردید و غرب و ب  خروص آمریکا ب  عنهوان « دگرها»و « هاخودو»

نظام شناخت  شد  بنابراین میدان گفتمانی .یا.ت ایران در دوره پساانقالبی متأثر از حضهور 

نا.ههی ایههدئولوهیک هههویتی گفتمههان پساا.ههتعمارو گردیههد  شنشههان  ایههدئولوهو و رو 

 ارانهه  از نشههان  گرا، متههأثر از خههوانش محافظ بطوریکهه  خههرده گفتمههان مرههلحت»

 اران  و مالی  اتخاذ  رد و رویکرد عدم تعههدگرایی .یا.ی، رویکردو محافظ گراییهویت

 فقه  از فقهاهتی حهوزه در    همانطور .نتی چپ .یا.ی را بارزتر  رد  در حالیک  گفتمان

 طرفهدار گرایی .یا.هی.یا.هی، متهأثر از نشهان  هویهت حهوزه در  هردمی جانبدارو پویا

ایهن امهر باعهث   (1388بابهایی، ) نامید .یا.ی رادیکالیس  را آن توانمی    بود رویکردو

 هاو تجدیدنظرطلبی در  انون این گفتمان و در ارتبهاط بها .هاختار نظهامگیرو گزارهشکل

المللی مانند صدور انقالب، ایجاد نظ  جهانی ا.المی، مبارزه با ا.تعمار و نظام .لط  و بین

  و دهقهانی 72: 1383تاجیهک، )«تال  براو  وتاه  ردن د.ت بیگانگان در داخهل گردیهد

 ه  عمهدتاً فرهنگی حوزه متأثر از نشان  ایدئولوهو، این گفتمان در  (75: 1381فیروزآبادو،

 از بطوریکه  یکهی   هرد تا یهد امپریالیسه  و ا.هتعمار با مبارزه و فرهنگی هاج ت مسأل  بر

غرب و نقد  نفوذ فرهنگی ابزارهاو و ا.تعمار نقش بر تا ید .نتی چپ گفتمانی هاوگزاره

  بود مداوم آن

گفتمان .وم در میهدان پسها انقالبهی، را.هت .هنتی بهود  ایهن گفتمهان نیهز از نشهان  

ید  با این تفاوت    دگر گفتمانی خود را پروتستانتیس  .نتی قهرار داد ایدئولوهو متأثر گرد

هها گرایی دینی، فرهنگی و .یا.ی خود را ب  طور مطلهق در برابهر آنو از این منظر هویت

 امهور فتق و رتق ب  تا دارد توان و تو   افی بقدر شیعی فق  گفتمان، این طبق قرار داد  بر

 بها شدت ب  رو، این از  نیست دین فروع و اصول در تحول و یدگرگون ب  نیازو و بپردازد

 مخالفهت به  بهود شهده معهروف گرایهی شهریعتی و ا.هالمی پروتستانیسه  ب     جریانی

 .هنتی دینهی فرهنگ هاوآموزه بر فرهنگی حیث از .نتی را.ت بنابراین گفتمان  برخا.ت

 گفتمهان ایهن  داشت او ویژه دتا ی فرهنگی تهاج  مقول  بر .نتی چپ همانند و  رد تا ید

 افهراط خطرنهاک آفهت و ا.هت نا.هال   شور فرهنگی جریان     ردمی تا ید نکت  این بر

 نشهود، گرفته  حر هت ایهن جلهوو اگهر و ا.ت شده فرهنگی مسائل و فرهنگ گریبانگیر

  (44: 1388بابایی، )زد خواهد  شور ب  فراوانی صدمات فرهنگی شبیخون
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گرایی .یا.ی  ه  از اثهرات حضهور نشهان  گرایی و دینییتچنانچ  مشخ  ا.ت هو

شنا.ی ایدئولوهیک در گفتمان پساا.تعمارو ا.هت تهاثیرات مسهتقی  و ایدئولوهو و رو 

هاو موجود در میدان .یا.ت پساانقالبی داشت  و هر یهک غیر مستیقمی بر رویکرد گفتمان

به  ارائه  خهوانش خهود از امهر ها به  نهوعی متفهاوت در ایهن میهدان گفتماناز این خرده

 گرایی برآمدند هویت

 

 گراتوسعه تعالی .5-2

گرا ب  غرب و تجدد از یک .و و وجود نشان  فلسف  انتظهار در رویکرد روشنفکران اصالت

گرایی در ها از .هوو دیگهر روو هه  رفته  باعهث بازتولیهد نشهان  تعهالیزبان .یا.ی آن

یا.ت پساانقالبی گردیهد  ایهن نشهان  بها تا یهد بهر هاو .یا.ی موجود در میدان .گفتمان

الگوو زیست دین مداران  و البت  هماهنگ با مقتضایات زمان ، در تقابل با رویکهرد تو.هع  

از منظهر الگهوو  ب  مثاب  نو.ازو، قرار دارد  همین الگو باعث ایجاد رویکردههاو متعهددو

رو بهود، اعتدالگرایانه  و میانه  هها رویکهردتهرین آنتو.ع  در ایران شهد  ه  یکهی از مه 

رویکردو    نقش مهمی در .ازمان یافتگی فرهنگی، اجتماعی و .یا.هی پهس از انقهالب 

هههاو پسهها انقالبههی ایههران در مقابههل ا.ههالمی داشههت  محبوبیههت ایههن رویکههرد در گفتمان

آن، رویکردهاو دیگر از جمل  رویکرد تجددگرا ب  دلیل ارائ  آلترناتیوو بود    بهر ا.هاس 

ههاو تهاریخی و فرهنگهی خهود را بها .اخت تا تجارب و ویژگیجامع  ایرانی را قادر می

از منظر این رویکرد ا.هالم ههدف   (107-105: 1391ها، مدرنیت  .ازگار نماید )جمشیدو

ههاو مهادو در اخهذ ترهمیمات را تعالی انسهان و دورو جسهتن از نفسهانیات و خواهش

 ، تنها فرآیند مادو نیست، بلکه  فرآینهدو انسهانی ا.هت  ه  داند  ب  همین دلیل، تو.عمی

: 1387پهور، حمزه) باشدهدف آن تو.ع  و پیشرفت فرد در هر دو زمین  مادو و معنوو می

184)  

همین نشان  در میدان .یا.ت پساانقالبی ابتدا از .وو گفتمان چپ مورد خوانش قهرار 

ههاو مختلهف فرهنگهی و .یا.هت هاو گفتمهان چهپ .هنتی در حوزهگرفت و در گزاره

با این تعبیر    امنیت ملهی پایهدار  1404خارجی متبلور شد  نشان  بعداً نیز در .ند تو.ع  

.ازو الگوو تو.ع  ا.المی/ ایرانی ب  جاو الگوو رشد و تو.ع  غربهی در گرو جایگزین

در رویکهرد این نشان  همچنین ب  وضوح   (17: 1387حجازو، ) و متجددان  نمود پیدا  رد
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از منظهر ایهن گفتمهان  قابل رویئت ا.ت  1370گفتمان را.ت مدرن ب  امر تو.ع  در ده  

هاو پهن  گانه  دارد  از قبیهل انقهالب ا.هالمی، تأ.هیس ایجاد تمدن و دنیاو ا.المی، گام

 جمهورو ا.المی، تشکیل دولت ا.المی، ایجاد  شهور ا.هالمی، و ایجهاد دنیهاو ا.هالمی

یافت  غربهی و از منظر حامالن این گفتمهان، اگهر  شهورهاو تو.هع   (117: 1387ناظمی، )

و انسهجام بهوده و  هاو انسان تک بعهدو داراو نظه مادو بر محور منافع مادو و خوا.ت 

ههاو اند، ایران و جمهورو ا.المی نیز باید بر محور ا.الم حر ت  ند و نظاممهند.ی شده

ها، مرا هز و مؤ.سهات و واحهدهاو م  .ازمان.یا.ی، اجتماعی، اقترادو و فرهنگی و ه

ب  طور  لی چنانچه  مشهاهده   (148: 1387ناظمی، ) اجتماعی، ه  جهت و منسج  گردند

گرایی هاو فلسف  انتظار در زبان .یا.ی روشهنفکرو یکهی از منهابع تعهالیشود ظرفیتمی

 هاو پساانقالبی بوده و در این میدان بازتاب یافت گفتمان

 

 مدرنیزاسیون شکلی نفی .5-3

هاو .یا.ی زبان روشنفکرو دینی بهود گرایی در دوره پهلوو جزو نشان نفی تجدد و غرب

هاو هویتی تبدیل شد  مهدعاو    پس از انقالب ا.المی ب  یکی از مبانی برخی از گفتمان

هایی بوده    در دنیاو جدید در معهر، خطهر و این رویکرد محافظت از نمادها و اندیش 

دید قرار دارند  یکی از مرهدیق بینامتنیهت گفتمهان روشهنفکرو دینهی و برخهی خهرده ته

هاو هاو گفتمان چپ .هنتی ا.هت  نشهان هاو پس از انقالب ا.المی برخی نشان گفتمان

 بها مبهارزه و فرهنگی تهاج  حول مسأل  عمدتاً فرهنگی حوزه اصلی گفتمان چپ .نتی در

از  نفهوذ فرهنگهی ابزارهاو و ازاین رو نقد ا.تعمار  یدچرخمی امپریالیس  غرب و ا.تعمار

ها میراث گفتمهان چهپ جمل  .رمای   المی فرهنگی چپ .نتی بوده ا.ت  مرتضی مردو

 برجسهت  نقهاط  لیه  علیه  جنهگ اعهالم و .هتیزو غهرب .یا.هی، اقتدارگرایی» .نتی را

 ر.هالت عنهوان  به روحانیهت از مطلهق دفاع بویژه جهان غرب(،) جهان .یا.ی جغرافیاو

داند  دال تهاج  فرهنگی نیز به  عنهوان یهک نشهان  ( می8: 1377ها، )مردو «خود تاریخی

 انونی متأثر از بازو زبانی روشنفکرو دینهی دوره پهلهوو در گفتمهان را.هت .هنتی نیهز 

مبهارز به  عنهوان .هرمای  .یا.هی  روحانیهت بهمین جهت جامعه  نمودهایی داشت  ا.ت 

 تههاج » : هردمی تا یهد فرهنگهی تههاج  بر مکرراً خود هاوبیانی  مان در.ازمانی این گفت

 مختلهف هاوعرصه  در را هاآن توانمی    دارد متعددو و اشکار هاونشان  غرب فرهنگی
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 دانشهجویان ما، عزیر جوانان امروز    ا.ت خاطر همین ب    رد مالحظ  فکرو و فرهنگی

 و معنویهات به  تو.ل با و نمایند چندان دو را خود هوشیارو و توج  باید آموزان دانش و

 نگه  مرهون تهاجمهات ایهن مقابل در را خویشتن ا.المی عمیق مطالعات و دینی فراید

از .ههوو دیگههر در درون گفتمههان را.ههت مههدرن نیههز   (10: 1376مهههدوو  نههی، )«دارنههد

 فرهنهگ میهان مدرنیزا.یون و اشکال و مفاهی  بنیادو آن مورد نقهد قهرار گرفهت و تقابهل

بطوریکه  از   شهد .هازوبرجست   فهر فرهنگ و ایمانی فرهنگ و غربی فرهنگ و ا.المی

 از در.هت فهه  آنان، مفاهی  از برخی رواج و غربی فرهنگ ورود با»منظر این گفتمان نیز: 

 بها دمو را.هی و آزادو ماننهد مفهاهیمی مثهال براو  ا.ت شده فرامو  ا.الم دین ماهیت

 خهدامحورو، ماننهد اصهولی بهر مبتنهی دینهی زندگی  هستند متفاوت هاینا از ا.الم درک

 ا.هتوار یگانه  خهداو از اطاعت دایره در انسان فعالیت قانونی بودن محدود و دین اصالت

 غهرب() الحهاد و  فهر فرهنگ اصلی عناصر لیبرالیزم و .کوالریس  اومانیس ، و ا.ت شده

  (34: 1384مرباح یزدو، )«هستند

 

 الم سیاسیاس .5-4

ههاو پهس از انقهالب، هاو گفتمانی    در انتشهار آن در خهرده گفتمانیکی دیگر از نشان 

.یا.هی ا.هت  ایهن نشهان   ه  در زبهان بازو زبانی روشنفکرو دینی تاثیرگذار بود  ا.الم

.یا.ی هر .  روشنفکر مورد برر.ی حضور داشت ب  .  مهدلول نشهان  شهناختی اشهاره 

وظیفه   -2..یا.ی و اجتماعی توانهائی اداره جامعه  بشهرو را دارا.هت ا.الم -1دارد: می

حا   ا.المی بایهد عله ، تقهوو، تعههد و  -3.حکومت هدایت و تربیت افراد جامع  ا.ت

.یا.ی، باز.ازو جامعه  مطهابق ب  طور  لی داللت معنایی نشان  ا.الم عدالت داشت  باشد 

با تکی  بهر زبهان دیهن و ارجاعهات تهاریخی، ا.الم .یا.ی » با مبانی و اصول ا.الم ا.ت 

بسی  مسلمانان براو عمل .یا.ی در .هطوح داخلهی و بهین المللهی را مهد نظهر دارد  به  

هایی .یا.هی به  عبارت دیگر، ایهن نشهان  بها ابهداع و باز.هازو مفهاهی  ا.هالمی، پا.هخ

ی ا.هالم شهناختمهدلول نشان   (Denoeux, 2002: 57«) نهدهاو اجتماعی ارائ  میچالش

باشهد  .یا.ی، قرار دادن ا.الم ب  عنوان  انون هویت و عمهل .یا.هی همه  مسهامانان می

هاو موجهود در میهدان بندو هم  گفتمانهاو معنایی آن در مفرلچنین نشان  او و داللت

 .یا.ت پساانقالبی ب  صورت بارز نقش ا.ا.ی داشت  ا.ت 
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 مشروعیت کاریزماتیک .5-5

 مبتنی بر ایمان و ارادت و رابطه  عهاطفی میهان رهبهرو و پیهروان او.هتاقتدار  اریزمایی 

(Gethe and mills, 1970: 79-78)  هههاو انقهالب ا.هالمی ایههران، و یکهی از ویژگی

گیرو چنین ویژگی و متعاقب آن تولید اقتهدار  اریزماتیهک در نظهام .یا.هی ا.هت  شکل

ههاو مختلهف به  انحهاو گفتمان ب درنشان  اقتدار  اریزماتیک در میدان .یا.ت بعد انقال

گوناگون متبلور شهد  قهانون ا.ا.هی جمههورو ا.هالمی ایهران .ه  وجه  اقتهدار .هنتی، 

 اریزماتیک و قانونی را در قالب اصول و قوانین متعددو مطرح  رده ا.هت و به  اقتضهاو 

نهد  در  شرایط زمانی، .اختار قدرت در ایران هر از گاهی ب  .وو نوعی از اقتدار میل می

هاو .یا.ی ر.می پس از انقالب ا.المی در حوزه مشروعیت .یا.ی، از این میان گفتمان

گفتمانی لیبرال با تا ید بر مشروعیت قانونی نظام آغاز و به  گفتمهان را.هت مهدرن  ه  بها 

مشروعیت .نتی تا ید دارد خت  شده ا.هت  بطوریکه  در دوره حا میهت گفتمهان لیبهرال 

ریزماتیک حضور داشت اما در  نار این نشهان ، تا یهد ایهن گفتمهان بهر دمو را.ی اقتدار  ا

و بها به  قهدرت ر.هیدن گفتمهان چهپ .هنتی، منبهع  1360اقتدار قانونی بود  اما در دهه  

قانونی بود ولی وج   اریزماتیک اقتدار بهر وجه   –این گفتمان  اریزما  مشروعیت از منظر

 اریزماتیک در  هانون نشهان  شهناختی ایهن  قانونی آن غلب  داشت بطوریک  حضور رهبرو

گفتمان قرار گرفت و رهبران فکرو این گفتمان حضور رهبرو  اریزماتیک را جزو عناصهر 

 ردند  در  نار این خوانش از قدرت .یا.ی، گفتمان را.ت .هنتی اصلی خود برجست  می

ف تحهوالت ههاو مختلهبنهابراین در طهول دوره تا ید داشت  نیز بر اشکال .نتی حکومت

 اقتهدار ب   اریزمایی اقتدار از تحول و گفتمانی  ردار و .اختار تغییر انقالب ا.المی نوعی

در تحوالت بعدو، گفتمان چهپ   (120-97: 2007خلیلی، ) گردید پدیدار قانونی/  عقالنی

 رده ا.ت  امهرو  ه  را برجست  می جمهوریت نظام مدرن از طریق ا.تناد ب  قانون ا.ا.ی

 اریزماتیهک .هاختار قهدرت در ایهران نبهود امها  -ب  معناو نفهی مشهروعیت .هنتی  البت 

داد  در مقابهل در گفتمهان را.هت مهدرن، مشار ت نهادین  مردم را مهورد تا یهد قهرار مهی

او بر مشار ت مدنی اولویت یافت و ا.المیت نظام .یا.ی با تا ید ویژه بهر مشار ت توده

  (132-120-1387معتمدنژاد، )ب  پیدا  رد عنرر  اریزما بر جمهوریت آن غل
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 ستیزی استکبار .5-6

یکی دیگر از عناصرو    در نظام .یا.ی پساا.تعمارو ب  عنوان نشان  اصلی حضور دارد، 

گیرو نظهام عنرر ا.تکبار.تیزو ا.ت  این نشان  .یا.ی از شروع انقالب ا.المی تا شهکل

ا.هالمی مطهرح بهوده  -ر گفتمهان انقالبهی جمهورو ا.المی همیش  ب  عنوان یک دال برت

ا.ت  بطوریک  در انقالب ا.المی با مفهوم مهه  ا.هتقالل بهر ایهن امهر تا یهد و از طریهق 

بعد از تشهکیل نظهام .یا.هی نیهز  تسخیر .فارت امریکا بر این امر مهر تائید زده شد و در

  در اصول دوم و ا.تکبار.تزو ب  عنوان یک وظیف  .یا.ی و مذهبی تلقی گردید  بطوریک

و « نفهی نظهام .هلط »، « شهینفی هرگون  .هتمگرو و .ت ».وم قانون ا.ا.ی آشکارا بر 

ایهن   (132: 1390تا ید شده ا.هت )دهقهانی فیروزآبهادو، « طرد  امل ا.تعمار و ا.تکبار»

هاو خاصی را بهراو دولهت انقالبهی گیرو نظام جمهورو ا.المی، نقشبعد از شکل نشان 

هههاو مختلههف المللههی خاصههی را در حوزههاو بینههها و .یا.ههتگیروتتعریههف و جه

دارو، صهدور تهرین آن مبهارزه بها ا.هتکبار جههانی و نظهام .هرمای تجویز ردند   ه  مه 

 154تها  152 موجهود در اصهل)ا.المی، حمایت از مستضعفان و مظلهومین جههان انقالب

قهانون  11اصهل )ده ا.هالمی ا.هالمی شهیعی و امهت واحهقانون ا.ا.ی( و تشکیل جامع 

 ا.ا.ی( بود 

.هتیزو در گرایی و غربهاو اصهالتاز این رو نشهان  ا.تکبار.هتیزو بازتولیهد نشهان 

گفتمان دینی ا.ت    از مشروطیت تها .هقوط پهلهوو در زیسهت جههان فرهنگهی ایهران 

  ماتریالیسه شهناختی ایهن دو نشهان حضورو پررنگ داشت  ا.ت  از آنجایی    غیهر نشان 

مخالفت جدو داشتند  همین امر اوالً: باعث ایجهاد  غرب فرهنگی ابتذال وا.تعمار بود و با

در « غهرب»در اینجا غرب( گردید  بطوریک  در ایهن آگهاهی، ) یک آگاهی پیشین از بیگان 

شهد  « فرود.هتی –ابژه فراد.هتی »و « ا.ارت –.لط   ٔ  ابژه»او بیگان  تبدیل ب  جایگاه ابژه

گر را در موقعیهت یهک .هلط « غهرب بیگانه »، ایهن «ا.هارت –ابژه .لط  » باید گفت   

ادیهب )گذاشهت ب  نمهایش می« ا.ارت» رد و خویشتن ایرانی را در وضعیت بازنمایی می

ثانیاً: از طریق بازتعریف غرب ب  عنوان یک دگر هویتی موجهب شهکل   (168: 1387زاده، 

او .یا.ی پسا انقالبی گردیهد  و غهرب نمهاد هدر گفتمان «انقالبی هویت» گیرو بخشی از

ا.تکبار، ا.تعمار، ا.تثمار و ظل  تلقی شد  چیزو    از رفتارهاو  شورهاو غربی ب  ویهژه 
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هاو الزم براو مشروعیت آن در افکار عمومی اباالت متحده آمریکا با انقالب ا.المی زمین 

 آورد مردم ایران را فراه  می

در میهدان  هاو نظام .یا.ی انقالبهی درآمهد واز عناصر هویتاین نشان  ب  عنوان یکی 

ههاو گونهاگون نقهش بندو گفتمانگفتمانی پساانقالبی حضور پر رنگی یافت و در مفرهل

شههناختی متفههاوتی بهه  خههود گرفههت  مههدلول نشههان  ا.ا.ههی بههازو  ههرد و مههدلول نشان 

می در جهت غلبه  ا.تکبار.تیزو در گفتمان چپ .نتی، مواردو چون صدور انقالب ا.ال

بر نظ  ا.تعمارو و نامشروع جهانی بود  متأثر از چنین باورو مرال  ا.هالمی بهر مرهال  

بنابراین از منظر این گفتمان در .لسل  مراتب اهداف و منافع ملهی  یابد ملی ارجحیت و می

ایران اهداف و منافع ایدئولوهیک و معطوف ب  نظه  جههان ا.هالمی ارجحیهت و اولویهت 

در گفتمان را.ت .نتی، ا.تکبار.تیزو همچنهان   (212: 1388دهقانی فیروزآبادو، ) داشت

المللهی نقش پررنگی داشت  داللت معنایی آن انتقاد از .هاختارها، هنجارهها و نهادههاو بین

مدلول نشان  ا.تکبار.تیزو بوده ا.ت  این نشان  در گفتمان چپ مدرن نیز حضهور دارد و 

تهرین ههدف آن ا.المی یک انقالب فراملهی ا.هت  ه  مه ز انقالباز منظر این گفتمان نی

باشد اما مهدلول ا.تکبار.هتیزو در مخالفهت غیرتقهابلی بها نظهام ا.تکبار.تیزو جهانی می

شهود  در گفتمهان را.هت آمیز متبلهور می.لط  از طریق .ازو ارهاو چندجانب  و مسالمت

زو بهازتعریف گردیهده و در ایهن گفتمهان مدرن نیز متأثر از دال عدالت، نشان  ا.تکبار.هتی

بدین وا.ط  اهداف معطوف به   .تیز ا.ت و.لط  شکن ودولت جمهورو ا.المی شالوده

 یابد نظ  جهانی بر دیگر اهداف اولویت و ارجحیت می

 

 گیرینتیجه

هاو هاو زبانی متفاوتی بوده ا.ت  یکی از این بازوزیست جهان ایران معاصر عرص  بازو

ا.هت زبهان  ب  بعد ایفهاو نقهش  هرده 1330   در .پهر فرهنگ و .یا.ت ایران از زبانی 

ا.ت  زبان .یا.هی روشهنفکرو دینهی خهود البته  متهأثر از  .یا.ی روشنفکرو دینی بوده

هاو گفتمان پرنفوذ دینی بوده  ه  در میهدان هاو اجتماعی و مولف الزامات .اختارو میدان

ههاو بندو گفتمانده و پهس از آن نیهز در صهورت.یا.ت ایران همهواره در د.هترس بهو

گیرو چنین زبانی پا.هخی به  نیازههاو .هاختارو پساانقالبی وج  غالب یافت  ا.ت  شکل

ایران در وا نش ب  بحران مدرنیت  بوده ا.ت  زبان .یا.ی روشهنفکرو دینهی در پا.هخ به  
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ایرانهی در مقابهل  -ها و عناصهر فرهنهگ ا.هالمی این بحران، از طریهق بهازتعریف مولفه 

گرا و مار سیستی، از یک .و در جهت ایجاد یک بازو زبهانی غالهب هاو زبانی غرببازو

زدایی از .ازو از نشان  غرب به  مشهروعیتاجتماعی تال   رد و از .وو دیگر با غیریت

ترین .هرمای  گرایهی  هانونیمیدان .یا.ت پهلوو  مهک  هرد  گفتمهانی  ه  نشهان  غرب

د  نقط   انونی زبان .یا.ی روشنفکران دینی اصهالح جامعه  و در انهداختن فرهنگی آن بو

 هاو اصیل خودو بود طرحی براو تغییر اجتماعی با تکی  بر بازگشت ب  فرهنگ و .نت

بیناگفتمهانی، زبهان .یا.هی روشهنفکرو دینهی به  عنهوان یکهی از  -از منظرو بینامتنی

ههاو .یا.هی پهس از نی، در خرده گفتمانهاو زبانی در د.ترس در زیست جهان ایرابازو

شهد هاو آن طرد و ب  حاشی  راندهانقالب ا.المی نیز بازتاب یافت و اگرچ  برخی از نشان 

هاو میهدان روشهنفکرو دینهی در خهرده گفتمهانی رقیهب و یها خهرده اما برخی از نشهان 

ن گفتمهان و گهاه هایی مطابق با ایههاو همسو با گفتمان روشنفکرو دینی با خوانشگفتمان

فرهنگهی، و  گرایی.ازو، فلسف  انتظهار، اصهالتبندو شد  ایدئولوهودر تضاد با آن مفرل

ههاو آن همچهون هاو ایهن گفتمهان بهود  ه  داللت.نت، بخشی از نظام نشان  بازتعریف

میهدان .یا.هت  .یا.ی و ا.تکبار.تیزو درگرا، ا.الممشروعیت  اریزماتیک، تو.ع  تعالی

 المهی  –هاو مبنایی هایی توانست بخشی از .رمای بی بازتاب یافت  چنین داللتپساانقال

 هاو موجود در میدان گفتمهانی پسها انقالبهی را ایجهاد نمایهد و .یا.ی براو خرده گفتمان

گرایی در زبان هاو آرمانرویکرد .لبی روشنفکران دینی ب  غرب از یک .و و وجود نشان 

ههاو .یا.هی رفت  در بازتعریف امر تو.هع  در گفتمانروو ه  ها از .وو دیگر.یا.ی آن

نیهز  ه  در  .یا.هیا.الم موجود در میدان .یا.ت پساانقالبی مؤثر بود  ضمن آنک  نشهان 

 برجست  شهده و به  مثابه  1357 تا 1330زبان .یا.ی بیشتر روشنفکران دینی فاصل  زمانی 

ههاو پسهاانقالبی به  یهک د، در گفتمانبهو گهرامدرنیت  غرب ب  الگوو نظ  .یا.ی وا نش

عنرر نشان  شناختی تاثیرگذار تبدیل شد  از این رو زبان .یا.ی روشنفکرو دینی ب  مثابه  

شهناختی در برآمهدن و منازعه  هاو زبانی گفتمان دینی همچهون منبعهی نشان یکی از بازو

ب  عنوان بخشهی از نظهام ا.المی نمود داشت  و هاو برآمده از گفتمان انقالبمعنایی گفتمان

 .یا.ی پساا.تعمارو نقش ایفا  رده ا.ت گیرو نظاممعنایی ابرگفتمان دینی در شکل
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