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، به بررسي رويكردهاي غالب فرهنگي و تحوالت آتي آن حاضر با هدف شناخت ماهيت و تركيب فرهنگي جامعه ايرانطرح 
دسته  5هاي فرهنگي پس از انقالب در بدين منظور، رويكردها و گفتمانايران در دوره پس از انقالب اسالمي پرداخته است. 

 ا مورد بررسي، تحليل و مقايسه قرار گرفته است:هاند و تفكرات آنبندي شدهكلي به شرح زير طبقه
 گراييگفتمان سنت -

 گرايي مذهبيگفتمان اصول -

 طلبي)گفتمان بهبودگرايي ديني (اصالح -

 گفتمان نوگرايي و روشنفكري ديني -

 مدار (سكوالر)گفتمان نادين -

بازگشت انسان جديد به مبادي و گرايي خواهان ها محكوم است و سنتگرايي، تجدد در بسياري حيطهدر گفتمان سنت
نيز وجود دارند و گرايي در غرب هرچند كه حاميان ديرين سنت هاي دنياي مدرن است.هاي سنت، براي رهايي از بحرانآموزه

 گراييگرايي شكلي كامال مذهبي دارد. نگاه سنتهاي عرفاني به اين رويكرد تعلق دارند اما در ايران، سنتشمار زيادي از شاخه
ها، مشكالت فرهنگي ها و ريشهلتابازگشت به اص كوشد تا با تعليم آموزهو مي بودهبخش به فرهنگ از ديد يك منجي نجات

 موجود در جوامع را رفع نمايد.
هاي اخالقي گرايي مذهبي نيز درست در واكنش به تغييرات مدرن ايجاد شده اما اين واكنش صرفا از جنس توصيهاصول

هاي قبل از گرايي مذهبي در ايران بايد به شرايط و وقايع دههارتباط با پيدايش اصولدر  كه جنبه سياسي دارد.باشد بلنمي
مذهب كه نماد شمسي،  40و  30هاي با گسترش حيطه و عمق نفوذ مدرنيته در جامعه ايران در خالل دهه انقالب رجوع كرد.

در برابر اين تغييرات گرايي مذهبي سنتدر آن زمان، شد. ه حاشيه رانده ميگرايي در ايران بود به تدريج از متن باصلي سنت
گرايي مذهبي در برابر اين اصول ،نمود. در مقابلهيچ اقدام جدي را اختيار نكرده و صرفا به توصيه اخالقي و فردي اكتفا مي

كه هدفش، اجراي شريعت از طريق كنترل يا  تغييرات به واكنش برخاست و اين واكنش به صورت شورش حاشيه بر متن بود
يا جايز نبودن نيز در همين جايز بودن گرايي مذهبي گرايي مذهبي و اصولوجه تمايز اصلي سنت كسب قدرت سياسي بود.

گرايي مذهبي در هاي تفكر اصولچهرهتوان شمار زيادي از انقالبيون را به عنوان مبارزه سياسي است و بر همين اساس، مي
 .تصور نمودگيري هاي آغازين شكلدهه

مورد بررسي در طرح حاضر به تفصيل نيز  يا بهبودگرايي ديني طلبيپس از بررسي تفصيلي دو رويكرد فوق، رويكرد اصالح
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دهاي دين ربه كاركمانند دو ديدگاه پيشين ، پذيردمي در حيات فرديرا نقش دين  آنكه اين ديدگاه عالوه برقرار گرفته است. 

ديني در طيف  اصالح طلبيداند. در حيات جمعي نيز معتقد است اما نوعي اعمال نمودن اعتدال و اصالح را در آن ضروري مي
هاي طلبان، گاهي با گزارهگيرد. اصالحميگرايي مذهبي از يك سو و نوگرايي ديني از سوي ديگر قرار گرايي و اصولميان سنت

هاي بالنسبه بيشتري كه به كنند و سپس بالفاصله به دليل تعلقات و وفاداريهايي پيدا مينوگرايي و روشنفكري ديني، قرابت
طلبي وجود دين را در حيات فردي و شوند. در واقع، اصالحدهند، از آنها متمايز ميها و اصول اسالمي از خود نشان ميسنت

 واره با نوعي بازنگري و تجديد همراه باشد.هاي فردي نشده و همجمعي تنها به شرطي قبول دارد كه مانع آزادي
مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رويكرد، خدا و دين، چيزهايي  در اين طرح است كه ديگرينوانديشي ديني، رويكرد 

ش و چگونگي كشمك ها دوري كنديا از آنها باشد گيرد كه با آنرود و تصميم ميها ميهستند كه انسان خود به دنبال آن
، دين امري معقول است كه فرد آن در اين رويكرد. ترين پرسش روشنفكري ديني استباوري مهمميان خردورزي جديد و دين

به اين شود. دين مانع آزادي، حقوق، امكان انتخاب و عقالنيت فرد نمي در مقابل، و گزيندو به اختيار آن را بر مي فهمدرا مي
شود كه مانع پويايي فكري و مانع رهايي كالمي يا فقهي مقدس و به صورت ايستا ظاهر نميترتيب، دين در قالب يك شالوده 

اي از او داشته باشد و تواند با آن ارتباط معرفتي برقرار كرده و تجربه تازهآدمي باشد، بلكه دين حقيقتي است كه هر كس مي
شود بلكه در طول اه، مدرنيته در تقابل با سنت تبيين نميبه اين ترتيب براساس اين ديدگ تعريف مجددي از آن ارائه نمايد.

اي نيست كه در شود. به اين ترتيب، سكوالر شدن مقولهميسنت و به عنوان تحول، نوزايي، بسط و توسعه سنت توضيح داده 
 گيرد.از درون دنياي سنتي شكل ميسكوالر شدن مقابل دنياي سنتي پيشامدرن قرار گيرد بلكه، 

در مورد رويكرد  ررسي، تحليل و مقايسه چهار رويكرد ديني، رويكرد سكوالر به تشريح مورد بررسي قرار گرفته است.پس از ب
هاي مختلف سكوالر در اين موضوع اتفاق نظر دارند كه حل مسائل زندگي به طور خالصه، جريانسكوالر بايد گفت كه 

(عقالنيت، علم، مذاكره، قرارداد اجتماعي و گفتگو) دنبال كرد نه در  اجتماعي و اداره كشور را بايد با ارجاع به عرف بشري
سياسي ـ فرهنگي سالخوردگان نخبگان علمي و دانشگاهي،  چارچوب يك ايدئولوژي ديني مشخص و غيرقابل چون و چرا.

الب بدنه اصلي رويكرد هاي آغازين انقها) چهارگروه اصلي هستند كه در سال(ماركسيست گرايان و طيف چپپهلوي، ملي دوره
هاي مختلفي به اين هاي بعد و با گذر، تغييرات زيادي در اين جبهه روي داده و گروهاند. در سالدادهسكوالر را تشكيل مي

 اند.فهرست وارد و از آن خارج شده
دهد كه در آستانه پيروزي انقالب، گفتمان تجددخواهي ديني و گفتمان مرور تاريخي مباحث فرهنگي تحقيق نشان مي
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ها غلبه نسبي يافته بودند. دليل اين موضوع نيز روند توسعه سطحي و ناقص اقتصادي بود كه از يكسو، سكوالر بر ديگر گفتمان

هاي فردي نشود شكلي كه مانع آزاديكرد و از سوي ديگر نياز به تعريف دين به گرايي و سكوالر را تحريك ميگرايشات مادي
را برانگيخته بود. اما پس از پيروزي انقالب و با تغيير ناگهاني فضا، اين تسلط پايان يافت. پس از فروپاشي اقتدار رژيم پهلوي و 

ايدئولوژيك در گرايي از اين موضوع نهايت بهره را برد و با استفاده از شرايط انقالبي و فضاي ايجاد خال قدرت، گفتمان اصول
گذاري فرهنگي و به سرعت مهار اوضاع را در اختيار گرفت و توانست ابتكار سياستهاي مذهبي داشت، زمينهاي كه پسجامعه

، بنا به داليلي مانند كاهش فشارهاي ناشي از جنگ در دهه دوم پس از انقالب اعمال آن را به صورت متمركز از آن خود سازد.
ها و ها، برنامهسياست تا حدي برين و رشد گفتمان بهبودگرايي ديني فراهم آمد و اين گفتمان توانست هايي براي تكوفرصت

هاي هاي به حاشيه رانده شده (يعني گفتمان، شرايطي نيز براي گفتمانءدر همين اثنا .بگذارد اثرمديريت فرهنگي جامعه 
 .خود را بسط و ترويج بدهند هايانديشهراهم آمد تا مفاهيم و ) فگراييهاي سنتسكوالر و روشنفكري ديني و حتي گفتمان

 عقالنيهاي و به گفتمان هگرفتگرايي فاصله بيشتري فتمان اصولاز گ ، گفتمان بهبودگرايي ديني تدريجاطي اين روند
اصول مورد اعتقاد  ايي بر سرگراصول جبهه هاي سختي كه در سمت. اما تعارضشده استتر ويژه تجددخواهي ديني نزديكهب

هاي دهه از ميانه و در نهايت شودبرخي موانع جدي روبرو با  خود وجود داشت، سبب شد كه روند تحول آغاز شده در دهه دوم
در  .آغاز گرديدگرايي مذهبي اصول اري و مديريت فرهنگي توسط گفتمانگذاز كنترل مجدد سياست ايدوبارهروند  سوم،
هاي اجتماعي جديد، ظرفيت قابل وجه به رشد طبقه متوسط فرهنگي در جامعه و همچنين رشد گروهنيز با ت هاي اخيردهه

 توجهي براي ترويج گفتمان تجددخواهي در فرهنگ و جامعه ايران وجود دارد.
ت و ها كه در كتب، نشرياها به بررسي عقايد و نظريات آنمحقق پس از معرفي تفصيلي هر يك از رويكردها و پيروان آن

مجالت مكتوب شده است، پرداخته تا نگاه آنان به مقوله فرهنگ را مشخص نمايد و براي اين منظور از تكنيك تحليل محتوا 
 هاي محقق در ارتباط با تعامل اين رويكردها با مقوله فرهنگ به اين شرح است:بهره برده است. خالصه يافته

دارد و اقتدار دولتي با هدف كنترل فرهنگي ندارد و بيشتر گرايش  داشتن اختيار تمايل بهگرايي گفتمان سنت -
غي و فرهنگي و اجتماعي آن هاي تبلياز دين غيردولتي و فعاليت باشد،دين  كه دولت به جاي اينكه متولي

 كند.حمايت 

واهد خمي مي در عرصه فرهنگ دارد وگرايي مذهبي، اصرار بر اختيارات حداكثري دولتي و رسگفتمان اصول -
هاي فرهنگي را در چارچوب اصول مكتبي، فقهي و كالمي دين و شريعت، در اختيار خود داشته باشد. سياست

به  هاي فقهي و شرعيو چارچوب شدهفرهنگ تلقي  ت از امام معصوم، اختياردار اصليواليت فقيه، در معناي نياب
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در اين گفتمان  ند.شواعمال مي اين اختياراالجرا از طريق الزم فرهنگي –اجتماعي هايعنوان دستورالعمل
گرايان ديني اصول اختيار در گذاري و مديريت فرهنگي بايدهاي حساس سياستسمت شود،حكومت بايد ديني 

زير  كراسيوآزادي و دم مانندتحت عناويني  احكام ديني . همچنين نبايدباشد و احكام ديني در آن به اجرا درآيد
) صالح ديده شود احكام حكومتي و قوانين ثانويه ماننداختيارات واليت فقيه ( چارچوب مگر آنكه در رودسوال 

 تغييرات يا تعديالتي در برخي احكام ايجاد شود.كه 

هاي دولتي طلبي در يك سر طيف خود اساسا به دور ماندن روحانيون از پستگفتمان بهبودگرايي ديني يا اصالح -
 به مشاركت همهها معتقد است و در سر ديگر طيف خود، تمايل دارد و بيشتر به نقش نظارتي آن يفرهنگ
در  اختيارات علماي دين طلبي،رويكرد اصالح به عبارت ديگر .گيري گرايش داردها در مراكز عالي تصميمگروه

گرا دنبال پذير و رقابتتخواهد يا به صورت مشاركفقط در سطح نظارت مي قالب حكومت ديني را يا اصوال
 كند.مي

ات را به دولت اعتقاد ندارد و يا اين اختيار براييا به اختيارات خاص ديني اصوال گفتمان روشنفكري ديني،  -
يك امر دستوري به صورت  خواهد. در واقع اين رويكرد، احكام ديني را براي فرهنگصورت دمكراتيك مي

چيزي كه اين گفتمان در ارتباط با  تنهاكند. كيد ميمديريت علمي تايت فقهي بر به جاي مدير بيند ونمي
و خواهد اين است كه حكومت، حريم محرمات ضروري و مسلم و مورد اجماع ديني را نشكند اختيارات ديني مي

 ند.حكومتي در چارچوب شريعت باشهاي هيچ الزامي وجود ندارد كه تمام برنامه

كند. بر پايه نظريات سكوالر نيز بر تفكيك كامل فرهنگ از اختيارات دولتي به ويژه در شكل ديني آن تاكيد مي گفتمان -
عقل  كند و بنابراين حكومت بايد در چارچوب عرف واين ديدگاه، حكومت ديني با اسالمي كردن فرهنگ آن را محدود مي

ك طرف، فرهنگ با انحصار و استبداد و حق وتوي احكام ديني از شود. در اين ديدگاه از يهاي تخصصي تعريف و شايستگي
زند. در فرهنگ رود و از طرف ديگر حتي اختيارات نظارتي شوراي نگهبان نيز به چاالكي فرهنگي كشور لطمه ميبين مي

ست. دولت موظف به بايد آزادي و تكثر و امكان نقد حداكثري وجود داشته باشد و اين با ديني بودن اختيارات، ناسازگار ا
هاي فرهنگي را ندارد و در غير اين صورت، فرهنگ آسيب حمايت از محيط فرهنگي است و اصوال حق تعيين سياست

 بيند.جدي مي
 

 

 


