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 چكيده
هدف اين مقاله بررسی موقعیت میدان روشنفکری و موضع آن در مواجهه با فرآيند 

گری محتوايی و نوع اين رابطه براساس میانجی شدن فرهنگ در سطوح فرمال ودموكراتیزه
عنوان ههای بورديو بمیدان طبقات اجتماعی و میدان قدرت است. بدين منظور از نظريه میدان

 شدن فرهنگ از منظر كارل مانهايمهای دموكراتیزه برخی شاخص چارچوب مفهومی و
کری و طبقات اجتماعی های میادين قدرت، روشنف ابتدا ويژگیلذا  است. شدهاستفاده 

میدان شاهد برای پیگیری تحوالت  مثابۀ و همچنین زيرمیدان ادبیات به است توصیف شده
برای پیگیری و دستیابی به . گیرددموكراتیک يا غیردموكراتیک مورد بررسی قرار می

گیری هدفمند يا ای و راهبرد نمونه كتابخانه-اسنادی ۀمختصات اين میادين روش مطالع
های میادين مذكور به صورت ین مختصات و ويژگیی. در پايان، تباتخاذ گرديدمحور ارمعی

 میدان روشنفکری در توان گفت:. بر مبنای اين تبیین میشودانجام میمناسبات دوتايی 
بسا نوعی  شدن فرهنگ دچار انفعال و عدم تأثیرگذاری شده و چهدموكراتیزه ۀمواجهه با پديد

 عدم ايجاد تقابل ۀشود كه نتیج های روشنفکری ديده میگفتمانسردرگمی در قالب 
سیاست است. بدين -مدار و مستقل و لذا چیرگی ساختاری ساحت دولت های دولت قطب

شود بلکه دلیل خود میدان روشنفکری نه تنها از لحاظ تأثیر ايجابی دچار شکست می
 سازد.  م درونی نمیيابی دموكراتیک را هبندی، تمايز و هويت های قطبويژگی

شدن فرهنگ، نمادين، دموكراتیزه ۀفرهنگی، سرماي ۀسرماي میدان، :كليديكلمات 

 بندی، رقابت فکری قطب

                                                        
 a.karami_1375@yahoo.com پست الکترونیکی نويسنده مسئول: 1

 شناختیمطالعات جامعه
ـپژوهشي()علمي



143-163،شمارهيك:23دوره

 1010-2809  شاپا

 ISCدر  نمايه



 

 

 

 

 

 1395، شماره يك، بهار و تابستان 23شناختی دوره مطالعات جامعه   144 

 

 

 بيان مسئله
تاريخ اجتماعی ايران در طی يکصد سال گذشته دو انقالب بسیار مهم قابل مشاهده  ۀبا مطالع

های متفاوت و  ن رخدادها صورتدر هر دوی اي كهانقالب مشروطه و انقالب اسالمی  است:
های رايج به كه در بیشتر تحلیل هايی توان مشاهده نمود. صورت بعضاً متخالفی از افکار را می

 نما شده است.سطح تقابل سنت/مدرنیسم تقلیل داده شده، سطحی كه از فرط تکرار و ارجاع نخ
حضور میدان  ب تکرار شده،صورت مرتههای قبل و بعد از اين دو رخداد بآنچه در دوره اما

های متنوع معرفتی و نخبگان مرتبط با چنین اشکال شناختی از  چنانکه فرم .است روشنفکری

در طول گذار  ،های روشنفکران مربوطه از سوی ديگر ها و ايده يکسو و ماهیت و محتوای نگرش
امل و تحول جريانات شکل گیری، تک ۀها، نحوخاستگاه ۀاند كه مسئل ها باعث شده از اين انقالب

اجتماع و فضای  ۀهای مطالعاتی در حوز آن به يکی از دغدغه ۀروشنفکری و الگوهای قابل عرض
آكادمیک بدل شوند. نسلی از روشنفکران كه تحت عنوان مبارزه با ديکتاتوری و دولت مستبد در 

میدانی را در جهت در ادامه  خويش برآمده و شدن فرهنگ در صدد تمايز كنار نیل به دموكراتیزه

ه در بررسی فراشد تکوين جقابل تو ۀلئمس اند.گیری قوانین و منطق خاص خود برساختهشکل
 بعدی های تک به دلیل وجود خوانش ايران اين است كه ساختاری میدان روشنفکری در

جعلی، يا طیف -های كاذبشناختی و اغلب ايدئولوژيک و مبتنی بر تقابلروان گارانه،ن تاريخ
اند يا در نهايت  انکار شده هويتی كامالًخیانت و بی ۀلئروشنفکری در قالب مس ۀوسیعی از جامع

به فضايی لوس و مبتذل با انبوهی از  روشنفکری ۀصورت روايتی فردی و خام كل حوزبه
نمايد و كمتر مدنظر قرار گرفته،  گشته است. آنچه در اين میدان اساسی می ادعاهای انتزاعی بدل

قوانین میدان روشنفکری  در چنین فرآيندی، ذات مدرنیته است. ۀبه منزل 1جوی فرآيند تمايزجست

 نمادين اجتماعی و فرهنگی، های اقتصادی، برحسب میزان سرمايه ،و ترتیب قرارگیری عامالن
دهد كه در ادامه و بر اساس اين مواضع،  ايی قرار میهست كه روشنفکران را در جايگاها

چنین وضعیتی است كه بورديو  بنابر (.716: 1378)ريتزر،  شودمت و سو داده میكنشهايشان س
را دارای هستی  شناختی روشنفکردر اصرارش بر قراردادن روشنفکران زير میکروسکوپ جامعه

د بات اما الزم برای خودمختاری و تعهّثنما و دو بعدی و برساختۀ همبستگی بیمتناقض
يعنی تاريخ ؛ محصولِ تاريخ آن میدان است 2ساختار میدان .(33، 1387داند)بورديو  می

 هایای از تاريخِ خود با رابطه اين میدان و به عبارتی میدان روشنفکری در هر برهه ۀدهند تشکیل

                                                        
1 Distinction 

2 Field 
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اند كه  شود كه محصول راهبردهای مختلفی قدرتِ ناشی از منازعات درونی مشخص می

ر اين مبنا ب (.140-141 :1385فونتن،  يره،)شو گیرند كار میه)روشنفکران( ب كنشگران
شان در میدان مربوطه است كه در قالب الگوهای  روشنفکران ايران هم با توجه به موقعیت

ای چند بعدی با قدرت و فضای طبقات  گیرند. اين الگوها در رابطه روشنفکری مشخص قرار می
شدن سیاست، هنر، ادبیات و  تیزهاجتماعی، تاثیر خود را بر روند حركت جامعه به سوی دموكرا

د و رهای خُ گرايانه در كنار دموكراسی های نخبه كه ذهنیتطوریهب سازند.فرهنگ مشخص می
توانند دست در دست هم يا كلیت فرهنگ را  می 1(14، 1385های فشار )مانهايم دموكراسی

های آرمان .كنندل سر راه تحقق اين سرنوشت عم بريا به عنوان مانعی  اينددموكراتیزه نم

خويش از مدرنیته و در قالب  ۀهای ويژروشنفکران در دنیای متجدد و در ايران با نسخه
سازی روند توسعه و عاملی بسیار مهم در تسريع يا كند ،ای و جمعی آنان های دوره ذهنیت

در كنار اين  ،بنابراين تغییرات شکلی و محتوايی فرهنگ پیشرفت دموكراسی بوده است.
رهايی روشنفکران از فضای   به درجه ،ها گران حیات فرهنگی و میزان اين دگرگونیآفرينش

كه  بستگی داردهايی ها و موقعیتها به سوی ديدگاههای مطروحه و حركت آن مقدورات میدان
اصلی  با اين توضیحات سئوال فارغ از پیوندهای طبقاتی بر عموم مردم قابل تعمیم باشد.

مختصات موقعيت ميدان روشنفكري و موضع آن در مواجهه با فرآيند ست: مطروحه اين ا

 ؟چيست دموكراتيزه شدن فرهنگ در سطوح فرمال و محتوايي در دوره مذكور

 چارچوب مفهومي

 همگرايي بورديو و كارل مانهايم داليل تئوريك ●

 ۀبا روحیمخالفت  (4)از ماركس  بسیارتأثیر  (3)گرايی  تکوين (2)باور به آگاهی تاريخی ( 1)

ت مقطعی بیشتر به ت/ساختار و اهمیّعاملیّ ۀتوجه به نقش دوگان (5)داری مدرن  سرمايه

دارای  مثابۀعامالنی حامل استراتژی و آگاهی خاصِ مستقیم به روشنفکران به ۀاشار (6)ساختارها 

اهاً دترمینیستی شباهت نقد راديکال و تند بورديو از فرهنگ مدرن با نقد گم (7)ن اجتماعی تعیّ

ل و نه به عنوان انتخاب اوّ "نفی"مانهايم از معرفت مدرن كه در هر دو مفهوم  ۀو جبرگرايان

برخورد همه جانبه با موضوع سلطه در  (8. )نظر استهای جزئی در اين كلیت مدّدستکاری

در  اند كه شناختی معتقد به حضور واقعیت چندگانهكه در سطح هستیمدرن به طوری ۀجامع

                                                        
1 Mannheim 
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های  پشت آنها همواره عوامل سلطه در قالب آموزش، رسانه، اقتصاد و ايدئولوژی به شیوه

سیاست برخورد راديکال و  ۀسلطه در حوز ۀبورديو كامالً با عرص (9)شوند.  متفاوت بازتولید می

مثابۀنوعی آگاهی دستکاری شده و  كند و مانهايم هم از ايدئولوژی در اين عرصه به نظری می

 كند. شناختی صحبت میدستی معرفتعی همنو

 اصلي ۀنظري -

 ير بورديو  ميدانهاي پي ۀنظري ●

گانه  ، مفاهیم سه1984در سال  "نظريۀ سبک زندگیِ داگالس"بورديو تحت تأثیر فیزيک و 

گرايانه  اين مفاهیم در تفکر رابطه .1(72: 2006)سالم،  كند منش، موقعیت و تمايز را ايجاد می

: 1997)شوارتز،  گرايانه بداند تفکر میدانی را نیازمند نوعی تفکر رابطه شوارتزشود  میوی باعث 

. در دستگاه نظری بورديو اين نفسِ روابط است كه مبنای تبیین كنش عامالن را فراهم 2(119

اند كه كند، از طرفی اين نیروهای اجتماعی سازد و لذا تصويری دوگانه از عامل كنش ارائه می می

های درونی به کد و از طرفی هم خود عامالن بر مبنای محرّنكن مالن را به كنش مجبور میعا

 (. 36: 2003)مارتین،  ورزند چنین كنشی اقدام می

 مفهوم ميدان ●

مانند  ؛اند شوند كه اين اقالم خود محل منازعه و مبارزه ها با اقالمی تعريف میبرای بورديو میدان

ن هنر يا ادبیات، كاالی قدرت در میدان سیاست و كاالی منزلت در كاالهای فرهنگی در میدا

هايی است كه توسط افراد  ی موقعیت يافتهو لذا میدان نظام ساخت ،میدان طبقات اجتماعی

ای خودمختار و خودآئین است كه در آن  (. میدان عرصه135: 1385شود )جنکینز،  اشغال می

(. 106: 1996)پینتو،  شود وب مفهوم منش برساخته میدر چارچ ،هويت عامالن درگیر در میدان

های رقیب بر سر زيرا گروه كند خود مفهوم میدان را براساس قدرت تعريف می شوارتز هم،

 ۀپردازند كه بنابر تعريف قواعد، منجر به اكتساب سرماي به منازعه میی انحصار قدرت مشروع

های . در چارچوب مؤلفه3(6: 1995)كالهون، شود  بیشتر و تحکیم موقعیت عامالن در میدان می

 توان گفت:نظری بورديو می

                                                        
1 Salam A.M 

2 Swartz 

3 Calhoun 
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 میدان روشنفکری <میدان قدرت  <میدان اجتماعی

 ي تكميلي نظريه  -

 كمك مفهومي كارل مانهايم ●

 دموكراتيك شدن فرهنگ  □

 :  استنظر مانهايم تفسیر همگانی واقعیت حاصل چهار نوع فرآيند اجتماعیهب

( فرآيندی بر بنیاد موقعیت 2)خودجوش  همکاری يعنی اجماع يا توافق بنیاد بر فرآيندی (1)

( فرآيندی بر 4)گرايانه/ اتومیستی  هرقابت ذرّ ( فرآيند مبتنی بر3)انحصاری يک گروه خاص 

  شمار بارز و مسلطهای انگشت كه رقابت پیرامون قطب بنیاد نوعی تمركز پیرامون ديدگاهی

(. اين چهار فرآيند در دو فرهنگ كلی نمودهای متفاوتی 310: 1389)مانهايم،  ودشمتمركز می

های بنیادين وی يکی از ويژگی كنند: فرهنگ اريستوكراتیک و فرهنگ دموكراتیک. پیدا می

)مانهايم،  گیرد گزينی قرار می ند كه در مقابل فاصله دا زدايی می فرآيند دموكراتیک شدن را فاصله

ت و آرمان فرهنگ با ذهنیّ ۀايده رابط های دموكراتیک شدن فرهنگ، يکی از ايده(. 66: 1385

 :كه طوری بهاست 

روشنفکر )نخبه(   آرمان فرهنگی    ت دموكراتیک  ذهنیّ  فرهنگ دموكراتیک 

  دموكراتیک

 1جدول

 مفاهیم كمکی در تحلیل

دگی و شقطبی (2)مفاهیم رقابت فکری انحصاری، اتمیستی و متمركز ( 1)

های فکری به لحاظ ت تفسیر و تبیین جنبشت و ارجحیّاولويّ( 3) سلطه

 زدايی هاله (5)زدايی  فاصله( 4)سیاسی 

 تعريف عملياتي روشنفكر ●

 و خود زمان با كامل تطابق عدم (1)های معرف روشنفکر در اين مقاله عبارتند از: ويژگی

 امر تشخیص( 3)زمانه  تاريکی به شدنخیره شجاعت (2) خويش ۀزمان خواست با ناهماهنگی

 ايدئولوژی و فرهنگۀ تولیدكنند( 5) بودن انتقادی (4ر )امو متأخرترين و ترينمدرن در كهن
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 تعريف عملياتي فرهنگ ●

اند: از اين قرارهای فرهنگ در اين مقاله مبناست. لذا ويژگی فرهنگ در اين مقاله تعريفِ تکوينی

-هب تولیدشده ازب (3)نمادسازی  و نماد بر كیدات (2) ورده/ساختهفرآ کي همچون (فرهنگ1)

 انتقال (5)جغرافیايی  تاريخی، خاص هایارزش و معرفتها تركیبی ازباورها، (4) موزشۀ آسیلو

 زبان  يا نمادينۀ عرص به مادی-تجربیۀ عرص از

 سئواالت تحقيق

 سئوال اصلي: -

شدن آن در قبال فرآيند دموكراتیزه ت میدان روشنفکری و موضعمختصات موقعیّ( 1)

 فرهنگ در سطوح فرمال و محتوايی در دوره مذكور چیست؟

 :سئواالت فرعي -

های قدرت و اجتماع چگونه سازمان العمل روشنفکران ايرانی به حوزه ( پاسخ و عکس2)

 يابد؟ می

ی را تقابل اقطاب در بطن منازعات میدان روشنفکری چه الگويی از نقش روشنفکر (3)

 آورد؟ پديد می

 روش شناسي

شرايط زيرين ساختار  ۀمبتنی بر تبیین انتقادی است كه سعی در مطالع گیری اين مقاله جهت

میدان روشنفکری و موقعیت عینی عامالن در اين میدان و كشف ابعاد پنهان و اساسی اين پديده 

یسم ديالکتیک و تحلیلِ طبقه هم را ماتريال آن پارادايم انتقادی كه گیری در ذيل دارد. اين جهت

ساختارگرايی تکوينی بورديو هم در اين راستا  (.56 :1389 ،)محمدپور گیرد خوانند قرار میمی

 میدان عبارتند از: ۀگانه بورديو در مطالعكه مراحل سهطوریبهگیرد  قرار می

ساختار  ۀنقش دوم كشیدن اول تجزيه و تحلیل موقعیت میدان مذكور در برابر میدان قدرت،

تصرف  دست آوردن سرمايه يا اقتدارهعامالن يا نهادها در رقابت برای ب ی كهعینی روابط

ها در موقعیت ۀها بايد منش مرتبط با همهم در داخل میدان و سوم محقق میدان آن اند، كرده
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يا نهادها  هاوان گفت عاملتمی .1(191: 1996)گريلر،  فضای اجتماعی را تجزيه و تحلیل نمايد

شوند، در ساختار توزيع انواع قدرت يا سرمايه مشخص می خود به خاطر جايگاه فعلی بالقوه

 ۀو اين منافع در میدان به انداز شودهايی كه دستیابی به آنها منجر به منافع خاصی میسرمايه

وانت، )واك اهمیت دارند )مسلط، تحت سلطه، هومولوژيک( های ديگرروابط عینی با موقعیت

 .روابط سه میدان مذكور است ۀ. نمودار زير نشان دهند2(39: 1989

 
 

 ای و تحقیق كتابخانه-اسنادی ۀ: استفاده از روش مطالعروش پيگيري شواهد تاريخي

 بیوگرافیکی

 محورگیری هدفمند يا معیار: نمونهگيريراهبرد نمونه 

 و های مورد نوعیگیریر نمونهگیری هدفمند چندگانه مشتمل ب: نمونهگيريتكنيك نمونه 

 انتقادی 

 1376تا  1357: از سال دورۀ تاريخي مورد بررسي 

                                                        
1 Robin Griller 

2 LoicWaquant 
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 گانه پيگيري شواهد تاريخي ميادين سه ●

 وضعيت ميدان اجتماعي  -

متوسط  ۀطبق ،تیمتوسط سنّ ۀدار، طبق سرمايه ۀدر اين دوره طبقات اجتماعی شهری مشتمل بر طبق

عنوان نیمی از جمعیت یان بهين غیر صنعتی بود و در مقابل روستاكارگران صنعتی و كارگرا ،جديد

شوند  و حتی در فعالیتهای ضدانقالبی سهیم می اندهای شهری بی اعتنا بودهكشور نسبت به قیام

بعد  ۀ(. سالهای اولی232: 1387)اشرف و بنو عزيزی،  دل باقی مانده بودند زيرا با رژيم پهلوی هم

نامند.  اصالحات ارضی اسالمی هم می ۀرا دور 1368تا  57سالهای  ۀدوراز پیروزی انقالب و 

برخالف اصالحات ارضی شاه كه از باال بود تا مانع انقالب شود، اصالحات ارضی اسالمی از 

شود. اگر  ورز شهری آغاز می سطوح میانی جامعه و به طور عمده به دست جوانان انديشه

 ۀتی دگرگونی بنیادی ايجاد كرد و با از میان برداشتن طبقاصالحات ارضی شاه در مناسبات طبقا

كرد، اصالحات  تجاری را در دو بخش دولتی و خصوصی ترغیب می یِدار قديمی، كشاورز زمین

با مشاركت دانشجويی با هدف اصالحات  ین جامعه،يارضی اسالمی در سطوح میانی و پا

 كشاورزان تجاری، حدی از علما،متّ ۀجبهمقاومت  گیرد اگرچه در نهايت،راديکالتری صورت می

كار و بخشی از عناصر خرده بورژوا در میان نخبگان جديد مانع از اجرای اين بازاريان محافظه

بعد از انقالب اسالمی،  ۀ(. در دور256-258: 138)اشرف و بنو عزيزی،  شود برنامه راديکال می

داران  داران تجاری و سرمايهود و سرمايهش تی به يکی از اركان حکومت بدل میمتوسط سنّ ۀطبق

متوسط مزدبگیر كه به  ۀدر اين میان رشد طبق كنند. خود را ايجاد می ۀصنعتی هم روابط گسترد

با رشد ابعاد دولت همچنان ادامه  نمودند ركود اقتصادی ناراضی می ۀعلت جنگ تحمیلی و دور

تابی ساختاری،  درون ۀدور 1368تا  1356ل بعد از انقالب اسالمی از سا ۀيابد. بنابراين دور می

 بورژوازی و كارمندان دولتی است. كارگر و برآمدن خرده ۀافول طبق

 وضعيت ميدان قدرت )دولت و سياست( -

و جدای از حضور  است خوبی با بازاريان برقرار كرده ۀحکومت جديد رابط 57با انقالب 

 شود جمن اسالمی اصناف بازار هم احیا میبازاريان در سمت وزراء، شورای اصناف با نام ان

های تحکیم توان سال ای می را به گونه 68تا  59های به طور كلی سال. (277 :1390 ،)آبراهامیان

ها و ، چپانطلبكه بر خالف باور بسیاری از سلطنت طوری نظام جمهوری اسالمی دانست به

لکه قدرت خود را نیز تحکیم بخشید و ماند ب حکومت جديد نه فقط باقی  گراهای سکوالر، ملی
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شود بلکه تبديل به ها بدل به موجودی منزوی، مستقل و برفراز جامعه نمی بر خالف پهلوی

-نفع گوناگون برای كسب نفوذ به رقابت مشغول می های ذیشود كه در آن گروهای می عرصه

ای فوری برای  روی محركه(. در اين مقطع، جنگ ايران و عراق نی265: 1390شوند)آبراهامیان، 

 دهد عملکرد دولت را از بسیاری جهات گسترش می ۀ، جنگی كه حیطشودمیدولت  ۀتوسع

ديگری از حیات سیاسی ايران  ۀدور 76تا  68سالهای  ۀ(. در مقابل، فاصل273: 1390)آبراهامیان، 

نوعی بازگشت رياست جمهوری آيت اهلل رفسنجانی حکومت نشان از  ۀگیرد. در دور را در برمی

گیری قدرت از  ترمیدور يا پس ۀرا دور 84تا  68سالهای  ۀفاصلتوان می داشت و به همین دلیل

بندی ارزاق برچیده  و جیره شد درنگ تدابیری برای آزادسازی اقتصاد اتخاذ بی؛ نامید هاتندرو

براهامیان، )آگرديد سازی بودجه تالش  ها كاسته شد و برای متعادل از شدت كنترل قیمت و شد

1390 :283 .) 

 )ميدان شاهد( وضعيت زير ميدان ادبي -

كسادی  ۀوقفه ناشی از آن دور م سريع و بیبا تثبیت وضعیت سیاسی، جنگ و تورّ 60 ۀآغاز ده

هايی با موضوعات علوم اجتماعی و از چاپ كتاب 62تا  61كه از سال  طوری كار ناشران است به

: 1383)میرعابدينی،  شوند های دينی و عرفانی زياد میكتابشود و انتشار  فلسفه كاسته می

اندازد و در چنین جو و فضای  های فرهنگی می خود را بر فعالیت ۀ(. جنگ و بحران ساي766

پايگاه اقتدار  ۀترين عامل ارتباطی روشنفکران و نشانفکری است كه مجالت ادبی به عنوان مهم

(. به طور 772-773: 1383)میرعابدينی،  دهد ست میمعنوی روشنفکران كاركرد خود را از د

نامند. نويسندگان قرار گرفته در  را منتقدان عصر رمان می 1370تا  58های سال ۀكلی فاصل

شوند و میل به  ريزی مرزها با دنیايی پیچیده روبرو می بحرانی، انقالبی، جنگ و درهم  موقعیت

ها،  ها و قطعیت شود. فروريختن ايدئولوژی ادتر میهای طبقات گوناگون زيراهیابی به درون آدم

ها در مسیر پرشتاب زندگی، افزايش باسوادان كم شدن تفريحات، غربت روحی و تنها شدن آدم

شود رمان و داستان ايرانی خوانندگان فراوانی  تر مسائل سبب می و تمايل عمومی به درک عمیق

شود  می ازيرنیروی روشنفکری به قلمرو ادبیات سر(. در اين دوره 778: 1383)میرعابدينی، بیابد

 ۀاجتماعی است كه در نتیج-فرهنگی ۀهای ديگر ارتباط و مکالمو يکی از علل آن بسته شدن راه

شود. در اغلب  های هنری می آنها صرف آفرينش ۀنیروی عمد ،شدن فضای روشنفکری محدودتر

ست زده ولی بیگانه با تفکر سیاسی فقط در سیا ۀهای پس از انقالب نويسندآثار در نخستین سال
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های ادبی اين دوره  (. نمونه799: 1383فکر تهییج و مجاب كردن خواننده است )میرعابدينی، 

مبارزاتی و ادبیات زندان -گزارش روزهای انقالب و افشای سیاه كاريهای رژيم، ادبیات كارگری

 ادبیات اقلیمی ۀار اين ادبیات افشاگرا، نويسنددر كن اند. به عنوان وجهی ديگر از ادبیات افشاگرانه

د و چگونگی نفوذ آن در جامعه، سرگشتگی در درگیری خويش در مقابل بحث تجدّ 1360 ۀده

(. با شروع جنگ 830: 1383كند )میرعابدينی،  جادوئی بازنمايی می-خود را در قالب رئالیستی

كه بیشتر به  آيد دبیات جنگ پديد مینوعی ادبیات به نام ا 1359تحمیلی در پايان تابستان 

آشفتگی زندگی در مناطق  های دشمن، ها، شکنجه در بازداشتگاه ها، عملیات زندگی در جبهه

تعارض میان مهاجران و  زدگیجنگ ها و آوارگی، ها، ويرانه غیرنظامی، جنگ شهرها، كشته

اجتماع   ها و دگرگونی آشفتگی دنآموجودبه(. اما در ادامه با 889: 1383)میرعابدينی، پردازد  می

د و با نگريز وار كودكانه می و انديشه، افراد نسل باورباخته خیال را ترجیح داده و به دنیای پری

ها به گريزی اين سالد. بحران روشنفکری و آرماننآي ها با آن كنار میكردن نابهنجاریرُمانتیک

شناختی، ذِن  روان ون عرفانی، اگزيستانسیالیستی،يابد. در اين دوره مت گرايی بروز می شکل عرفان

شناسی اضطراب و عشق فروم و روان، بوديسم، ای چینگ، عرفان هندی و سرخپوستی

گیری جهان درونی و تأكید افراطی بر  يابند و شکل های هايدگری درباره مرگ رواج می فلسفه

و تزلزل در سطح فرهنگی نوعی حس ناامنی  ۀاهمیت و اصالت جهان درون مبین حضور گسترد

ها متوسط است كه هم از لحاظ اقتصادی تحت فشار است و هم شاهد زوال آرمان ۀو روانی طبق

همه چیز  1370 ۀده ۀ(. در آستان933: 1383)میرعابدينی، های خاص خود استو ارزش

نويسی  پاورقی ،چند ساله ۀحکايت از بحران فرهنگی در كنار بحران اقتصادی دارد. در اين دور

كند. گرامشی هدف  های جدّی و نويسندگی با فرمول فهیمه رحیمی جلب توجه میبه جای رمان

داند كه از  می گانیمصرف كنند ۀها را تولید و مهار نیازها و آرزوهای عام از نوشتن پاورقی

هايی هستند كه مردم را به پذيرش وضع موجود تعريف نیازهای خود ناتوانند و تابع قدرت

 (.1266: 1383دارند )میرعابدينی،  یوام

 وضعيت ميدان روشنفكري  -

توان به سه جريان در اين دوره اشاره كرد كه دو گروه آن از مشروطه بخش مهم  به طور كلی می

اين دو جريان را راست مدرن  كهاند  ت را در فضای فکری و روشنفکری از آن خود كردهو اكثريّ

شدن تر بعد از تثبیت سیاسی جمهوری اسالمی و با برجسته اند. اين دوو چپ مدرن نامیده
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سه  شوند. بنابراين بر اساس حضور دچار افول می ،جريان سومی ذيل عنوان كلی روشنفکران

شود.  مورد توجه و بررسی قرارداده می 57جريان، میدان روشنفکری دوران پس از انقالب 

 ۀمرحله را طی كرده است. مرحل 4حاضر  نخستین جريان چپ مدرن است كه از انقالب تا حال

ای  ای در صحنه يک نیروی توده ۀمثابگیری انقالب است كه در آن چپ به شکل ۀنخست مرحل

كشد  طول می 60تا  58يابد كه آمادگی زيادی برای آن ندارد و دومین مرحله از سال  حضور می

گرايان تشديد  ها و اسالم گراها، لیبرال كشمکش میان چپ، گسترش و رقابت ۀو در اين دور

كشد كه در اين  طول می 1363شود و تا سال  آغاز می 1360سوم از خرداد  ۀگردد و مرحل می

ت یهای چپ را مجبور به فعالشوند و گروه ها می گرايان موفق به سركوب چپ دوره اسالم

پ جديد با ادامه دارد كه طی آن چ كنونتا  1363و مرحله چهارم هم از سال  كنندمخفی می

كند و با دگرگونی در تفکر و رفتار سیاسی  های سیاسی در تبعید حیات خود را آغاز می فعالیت

 (.  281: 1383)میرسپاسی،  كند فرصتی برای اظهار وجود پیدا می 76در دوره اصالحات سال 

 ۀانگ های سه های جنبشها و گفتمانعدم كارآيی ايدئولوژی ، در اثرپس از انقالب ۀدر دور

گفتمان  ،های مردم لیبرال دموكراتیک، سوسیال ماركسیست و لیبرال ناسیونالیست در بسیج توده

های جنگ انقالب و سال ۀكند. در بحبوح گرا، رشد می جنبش اسالمی متأثر از جريان بومی

شود ولی پس از اتمام جنگ  ای می و به شدت حاشیه بیندمیتحمیلی فضای روشنفکری آسیب 

اندوزی از  روشنفکران با تجربه ،درگذشت رهبر بزرگ انقالب و تغییرات مترتب بر آن و بعد از

كه طوریگیرند به تحول عظیم انقالب و جنگ تحمیلی از گفتمان راديکال انقالبی فاصله می

گیری از دين  رفته و گروهی از روشنفکران دينی با فاصلهتبعیدچپ غیرمذهبی به ۀبازماندگان نحل

وكانتی ن-شناسی پوپری های فلسفه علم و معرفت به نظريه ،يک و راديکال شريعتیايدئولوژ

شوند تا بتوانند نوعی سوسیال دموكراسی معنوی را ايجاد كنند و در اين مسیر به  متوسل می

(. در اين دوره 105ـ  107: 1386)گودرزی،  شوند مدرنیته بدل می/منتقد دوگانه سنت

 ۀكنند كه دلیل عمد ور اقبال بیشتری در نزد افکار عمومی پیدا میروشنفکران سکوالر هم به مر

بعد از انقالب و  ۀجهان است. جريان مهم دور بیشترداری بر  ط گفتمان لیبرالِ سرمايهآن  تسلّ

جريان روشنفکری دينی است كه همچون روشنفکران   85تا  76های سال ۀخصوصاً در فاصل

شوند. عباس كاظمی  متوسط جديد زاده می ۀو خصوصاً طبقا از دل طبقات مدرن هديگر جريان

 ۀروشنفکری دينی است و به همین لحاظ از هفت دور ۀشناسی در حوز معتقد به وجود يک گونه
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اول انقالب  ۀپنجم آن مصادف با ده  ۀگويد. كه دور مرتبط با اين گروه روشنفکری سخن می

رد مسلط و با توجه به عدم تحقق گیری از رويک است كه در آن روشنفکران با فاصله

اعتزال سیاسی  ۀاول انقالب ده ۀكنند و لذا ده هايشان شروع به اعتراض و اعتزال می نآرما

 ۀپردازد و دور شناسی انقالب مینشینی به آسیب همراه با انقالب است كه با حاشیه روشنفکرِ

دكتر سروش بود و  آن ۀدوم انقالب است كه نمايند ۀششم روند اعتزالی ديگری در ده

(. منصور هاشمی 98ـ  101: 1387)كاظمی،  روشنفکران دينی اين دهه را عصر بازنگری نامیدند

وی  ۀدهد. به عقید انديشان مورد بررسی قرار میگروه روشنفکران دينی را تحت عنوان دين

كه  كسانی را ۀهم وی د ونگیر انديشان طیف وسیعی از اهل علم و فرهنگ را در برمیدين

ست در اين مجموعه جای ا خود دين در دنیای معاصر ،شان در تأمل و تفکر اصلی ۀدغدغ

عنوان روشنفکر دينی تجددگرايی (. در اين میان شريعتی به13-14: 1385دهد )هاشمی،  می

 گیرد كه در پی تبديل دين به ايدئولوژی انقالب بود مورد توجه منصور هاشمی قرار می

ترين نماد روشنفکری دينی در پی آشتی دين، سروش هم به عنوان مهم (.21: 1385)هاشمی، 

 گردد.  معرفت و دموكراسی معرفی می

 پساانقالبي ۀهاي گفتار دموكراتيك در دورويژگي ●

اش با قدرت در   گفتار انقالبی مسلط است كه به خاطر رابطه 76از پیروزی انقالب تا سال 

 ۀسازندگی سوي ۀمکانی همچون جنگ تحمیلی و دور-انیهای مختلف و بنابر شرايط زم فاصله

پديدار  76دموكراتیک آن پس از انتخابات دوم خرداد ۀ تر شده و سوي غیردموكراتیک آن برجسته

قابل پیگیری و  76انقالب از بعد خرداد  پساانقالبی يا مابعد ۀگفتار دموكراتیک در دور شود. می

 . (351: 1385)غالمرضا كاشی،  بررسی است

 گيري  نتيجه

 تفسير و تبيين شواهد براساس ماتريس ميادين ●

 ميدان طبقات اجتماع تبيين مناسبات ميدان قدرت با -

پرور توسط مردمی های رفاه داری متأخر و دولت در دوران حاكمیت سرمايه 57رخداد انقالب 

خود را  ۀند كه خواستی دلوز: قادر بود خواهند و به گفته دانستند چه می افتد كه می اتفاق می

مشابه با انقالب  57بندی كنند. برمبنای اين آگاهی و حضور، انقالب تشخیص داده و آنرا فرمول
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ای ديگر با خروج از وضعیت همشروطه، انقالبی شهری است. اين انقالب مشابه تمامی انقالب

های قديم و بنای اضطراری خود و ورود به وضعیت پساانقالبی و در مواجهه با بقايای ساختار

بر اساس  68تا  57اول انقالب از سال  ۀزند. ده های متفاوتی را رقم می ساختارهای جديد، دوره

اصالحات ارضی هم نامیده شده  ۀان، دوريیروستا ۀكاران تقابل شهر و روستا و شرايط محافظه

دوران جنگ  ،تابی ساختاری درون تثبیت نظام، ۀاست، نامی كه در كنار عناوينی همچون دور

 ۀخرده بورژوا در كنار افول طبق ۀكار رفته است. برآمدن طبقهتحمیلی و مقطع پرولتاريازدايی ب

 ۀتزريق همه جانب و اش در جنگ تحمیلی شدن دستگاه دولتی به خاطر نقش وسیعفربه و كارگر

 ۀشدفربه شده با دولت غیررژيمی ومالی خرده بورژوازی چاق-و ائتالف عقیدتی  انواع سرمايه

سازد. اما  ترازو را به نفع اين ائتالف در میادين قدرت و طبقات اجتماعی سنگین می ۀجنگی، كف

پرسی اين گیری و همه با آغاز تعارضات در وضعیت پساانقالبی خصوصاً در جريان چند رأی

ا كند كه كنترل در معنای محدود، بیشتر معرف نوعی خطر است ت لوكاچ مصداق پیدا می ۀگفت

اش بیشتر از توهمات به خطر  چیز يک انقالب را در مراحل اولیههرچیزی ديگر زيرا هیچ

توهم كنترل بر منابع اصلی و مورد  ،های انقالب(. در آغازين سال126: 1390اندازد )لوكاچ،  نمی

ها و توهم پیروزی كامل بر دشمن در هر كدام از جريانات و طرفداران آل نیاز برای تحقق ايده

خواهی هر كدام از احزاب و  زند، فضايی پرتنش كه با سهم ها فضايی غیرواقعی را رقم میآن

طرف میان پیکار طبقاتی سرمايه و  ظاهر بیهای فعال در انقالب، منجر به تشکیل دولتی بهجريان

پیوند  ۀزمان دولت خنثی به خرده بورژوازی در سايشود. توجه هم كار در میدان سیاست می

جايگزين بورژوازی از يک سو و رسیدگی به  ۀمقام طبق های قدرت و در ک بازار با حوزهنزدي

های حمايت از  كارگر و طرح ۀین در قالب دعاوی عدالت اجتماعی، تشکیل خانيامور طبقات پا

تناقضاتی كه وضوح  ؛شود گیری نوعی ابهام و تناقض می باعث شکل ،مستضعفین از سوی ديگر

میان  ساختارهای پیشین را درۀ درپی آن جهت دگرگونی همانقالب و احیای پی ۀكافی برای ادام

برد و بر مبنای همین عدم شفافیت است كه دشمن اصلی هم نابود  كنشگران سیاسی از بین می

 ۀجامع حیات اجتماعیِ ۀورود مجدد به صحن ۀو آماد است نشده بلکه فقط به كنجی رفته

زمان به توجه هم ودولت انقالبی  ۀوسیلطرف و خنثی به ذ نقش بیشود. اتخا پساانقالبی ايران می

همان اندازه  ،فرهنگی و سیاسی در فضای سیاسی-یین و ايجاد ابهام اجتماعيمتوسط و پا ۀطبق

جنگ تشديد  ۀقدر نیز به واسطهمان ،كند زا كمک می توهم و كه به تشکیل فضايی غیرشفاف
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ۀ خرده بورژوازی و هم نیروی كار طبق-بورژوازی ۀرمايكه هم به نیروی س طوری گردد. به می

مدنظر لوكاچ است، كه با اتخاذ  ی دوران. اين وضعیت همانند ايتالیاشود ین محتاج میيپا

بودگی طبقاتی توسط دولت تا حد بسیار زيادی در حکم سالحی طرفی يا خنثی ايدئولوژی بی

طبقات است  ۀمنافع مشترک هم ۀظاهراً نمايندرود زيرا دولت داری به كار می برای بقای سرمايه

گری كند كه در  ای میانجی با آگاهی از فرادستی تاكتیکی خود قادر است به گونه ،اما در واقع

پايین را خاتمه  ۀدادن نوعی شبه پیروزی، بحرانِ برخاسته از جنبش طبق بدترين حالت با ترتیب

داران كمک كند تا از طريق نوعی ه سرمايهخنثای خود ب دهد و در بهترين حالت با حفظ پُز

(. پیروزی واقعی 128: 1390)لوكاچ،  به پیروزی واقعی دست يابند ،دادن قالبیسروسامان

 ،. در اين دورهكند پس از جنگ تحمیلی آشکار می ۀداری در ايران هم خود را در دور سرمايه

سازی برای اولین بار  دينی ۀو پروژ شود سازی و اقتصاد به عنوان اولويت دولتی مطرح می سرمايه

در اين مقطع  يابد. ای تنزل می ترجیحات توسعه ۀچندم در حوز ۀاز آغاز انقالب به رتب

روهای مذهبی و معتقد  جای خود را به میانه ،سازی جامعه دينی ۀپروژ ۀراديکالیسم اسالمی بر پاي

 دهد.  سازی می سرمايه/سازیدولت ۀبه تقويت پروژ

 ناسبات ميدان روشنفكري با ميدان طبقات اجتماعيتيين م -

اولین تقابل فکری در  ،بنابراين، اگر ويژگی اصلی میدان روشنفکری را نزاع اقطاب مخالف بدانیم

 انائتالف فکری روحانی ،دهد. در اين تقابل اين دوره در موضوع تدوين قانون اساسی روی می

های شريعتی كه به  متوسط سنتی متأثر از ايده ۀطبق متعلق به یِگرا با متفکران مذهب سنت-مبارز

در مقابل ائتالف نوگرايان مذهبی با حامیان لیبرال  ،اند حکومتی-سازی اسالم سیاسیدنبال نهادينه

با پیروزی  ،گیرد. در اين رويارويی اش قرار می بر مبنای تدوين قانون اساسی به شکل فرانسوی

كه اين طوریشود به سنتی احیا می متوسطِ ۀطبق/نی بازارحد ايشان يعمتّ ۀجبه، امام خمینی

 ۀتوان در درصد نمايندگان اين طبقه و تركیب كلی نمايندگان در دور بازيابی طبقاتی را می

با توجه به شرايط  68تا  58های سال ۀ. در فاصلكردنخست مجلس شورای اسالمی مشاهده 

ها، فضای مانور خود را  اش در اين حیطه هخاص جنگ تحمیلی، دولت با ايفای نقش همه جانب

سازی جامعه و مبارزه با  دينی ۀزمان با اولويت پديدو هم دادگسترش بسیاری جهات از 

كرد.  تروسیعنفوذ و قدرتش را  ۀحوز ،فرهنگ ۀامپريالیسم فرهنگی و حضور برجسته در عرص

و قديمی  فراگیر ۀر پروژسازی در كنا دينی ۀايدئولوژيک و اجرای پروژ-تشکیل دولت دينی
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امنیتی متأثر از جنگ تحمیلی، برخوردهای ايدئولوژيک برخاسته از -سازی، فضای پلیسی دولت

گرايان  گرايی با روايت غالب سنت های منتهی به انقالب و تشديد اسالممباحثات فکری در سال

میدان روشنفکری  كارگر ۀمتوسط جديد و طبق ۀبرخاسته از طبق شوند كه روشنفکرانِ باعث می

گرايی رشد واضحی  سرخورده شوند. در مقابل، گفتمان جنبش اسالمی تحت تأثیر جريان بومی

گرايان دينی و نوگرايان  قطبی و جداسازانه میان ائتالف سنت ای تک گفتمانی كه به شیوه يابد، می

ابسته میدان كند. اين گفتمان در قطب و ايجاد می ای انحصاری در رقابت فکریمرحله ،دينی

 متوسط سنتی و خصوصاً طیف وابسته به بازار است. ۀروشنفکری متعلق به روشنفکران طبق

 تبيين مناسبات ميدان روشنفكري با ميدان قدرت -

داری  سرمايه ۀتشکیل دولت انقالبی، نوعی گسست از پروژ ۀهای اولیانقالب و در سال بروزبا 

مذهبی به -محول شدن نقش دفاع ملی اراسری كه بای س گیرد، پروژه متأخر جهانی صورت می

شدن نامتناسب  و مواد الزم جهت تغذيه و فربهدست آورد بهآن، امکانات رشد سريع را 

شويم كه در آن فرهنگ و دين  ما با شرايطی روبرو می ،. به اين ترتیبكرداعضايش را دريافت 

گیرند و  ماشین جنگی كشور قرار می یِنانسا ۀبه عنوان دو ابزار مهم دولتی در خدمت تقويت بدن

-سازی جامعه و تهییج اجتماعی دينی ۀپديد ،بر مبنای ادغام و ابزارسازی اين دو عنصر مهم

سکوالريسم مندرج در بطن  با از آن كند، تکوينی كه سیاسی مرتبط با آن تکوين پیدا می

ده و در برخی اجتماعی و فرهنگی دولت مدرن پهلوی ممانعت ش-های اقتصادیسیاست

 ،داری سازی به جای سرمايه . توسعه و بسط دولت و گسترش دينیشده بودلحظات سركوب هم 

كند، موقعیتی كه میدان روشنفکری را هم  انقالبی موقعیت جديدی را ايجاد می در عصر مابعد

دو جريان غیرمذهبی چپ و لیبرالیستی و جريان  دهد. در اين موقعیت، تحت تأثیر قرار می

در  خود های متفاوت با سهم است نوگرايان شکل گرفته-گرايان ذهبی كه بر اساس ائتالف سنتم

كه میدان روشنفکری در اولین سال بعد  طوری دارند به های بعدی قدم برمیسوی سالانقالب به

ای همچون دموكراسی، پارلمان  با مفاهیم چندگانه حداقل برای دومین بار از پیروزی مردم

های قبل به صورت  شود. مفاهیمی كه در دوره ت و عدالت اجتماعی روبرو میيّمهورگرايی، ج

اول شاهد گسترش  ۀاند. ما در ده هم اشاعه يافته و هم محتوازدايی شده ،ناقص و پارادوكسیکال

گرايی ناب هستیم، رقابتی كه به نفع جريان  گفتمان اسالم ۀرقابت فکری انحصاری بر اساس غلب

گزينی، اعتراض و اعتزال جريان روشنفکری دينی را هم فراهم دوری ۀزمین حتی ،گراسنت
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نمادين روشنفکران به حیات  ۀسازد. میدان روشنفکری در چنین رقابتی صرفاً بر مبنای سرماي می

نداشته و مشتری و نمودی  های فرهنگی عاملین اين میدان بروز زيرا سرمايه ،دهدخود ادامه می

اش در جهت برقراری  بودگی میدان روشنفکری با خنثی ديگر، ند. به عبارتیك خود را پیدا نمی

كند. روشنفکران اين دوره اگر چه در قالب سه جريان اصلی  همولوژی با میدان قدرت عمل می

انقالب حضوری فیزيکی دارند اما از آنجا كه گفتارها هرگز در بستری دموكراتیک به  ماقبل

نوعی انحصارگرايی  دچار تأثیر فضای بغرنج انقالب و جنگ تحمیلی اند، تحت ديالوگ نپرداخته

-گرای لیبرال دموكراتیک، سوسیال های مردمگفتمان ،رخداد انقالب بااگر  .هستندفکری 

گیرند، گفتمانی  گرايی دينی قرار می گفتمان بومی ۀماركسیست و لیبرال ناسیونالیست در ساي

اما در عصر مابعدِ  ،گرايان با روشنفکران دينی است ف سنتمدار كه ماحصل ائتال گرا و مردمعمل

و   اين گفتمان قرار گرفته ۀتحت تأثیر غلب كامال اول آن، میدان روشنفکری ۀانقالبی و در ده

زيرا  ،كنند مذكور فرصت بازيابی موقعیتی در میدان فکری را پیدا نمی ۀگان های سهگفتمان

قدرت/دولت و بازار/سرمايه و تأكید بر  ۀويش به دو حوزسازی خ گرا با نزديک گفتمان اسالم

سازی و همسازی با آن و تولید  دينی ۀبا اجرای پروژ ،مردم ۀعناصر دينی موجود در تود

راديکالیسم دينی برای تهییج توده جهت حمايت از انقالب و دولت، چنان موقعیتی ساختاری را 

 ورزد.  و اهتمام می يابدمیروشنفکری توان  شدن میدان قطبی تک نسبت بهآورد كه  بدست می

 ۀهای توسع مقطع دوم اين دوره هم همراه با شعار سازندگی اقتصادی و اجرای نسخه

يافته، قدرت یِداران در مقابل خرده بورژواز داری به سبک غربی و حمايت از سرمايه سرمايه

های اقتصادی  كه اولويتهنگامی ؛سازد شرايط الزم برای تکوين میدان روشنفکری را فراهم نمی

اين تقابل هنگامی  شود. فرهنگی موجود در میدان فکری می  ۀمانع از گسترش و زايايی سرماي

چون هايک تحت تأثیر كسانی هم ،دهد كه طرفداران اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد خود را نشان می

 كنند و ها معرفی می ای انديشه فروشان حرفه روشنفکران را به عنوان سمساران يا كهنه ،و میزس

عنوان طفیلی بازار و سرمايه به اقتصاددانانی سپرده به ،سیاست ۀكل عرص بر مبنای همین تصور،

ای تحت عنوان روشنفکران و  كنند. هايک در آغاز مقالهشود كه از هايک پیروی میمی

اً آمريکا رايج است كشورهای دموكراتیک و خصوص ۀراسخی در هم ۀگويد: عقید سوسیالیسم می

 (.163: 1392)اباذری،  كه طبق آن تأثیر روشنفکران بر سیاست ناچیز است

o بندي درون ميدان روشنفكري براساس رقابت فكري تبيين قطب 
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 ۀاز شرايط ده ديده آسیبیِ میدان روشنفکر سازندگی يا بازسازی است كه ۀتنها با آغاز دور

-، تأكید خود را بر كنش نظریقرار گرفته است ای اقتصادیه بار در تقابل با اولويت اين كهاول 

كه میدان روشنفکری از راديکالیسم و گفتار طوریگذارد به معرفتی و بازيابی مفهومی می

. در قطب مذهبی هم كنددنبال میو نوعی بازبینی درونی را  گیردمیانقالبی فاصله -راديکال

از  ،به دنبال نوعی سوسیال دموكراسی معنوی ،شريعتی ازمتأثر  روشنفکران دينی راديکالِ

زمان با اين استحاله در گیرند. هم دين ايدئولوژيک وی فاصله می ۀراديکالیسم موجود در ايد

 كند. مدار ظهور پیدا می درون راديکالیسم نظری، نوعی اقبال نسبت به لیبرالیسم پارلمانی و توسعه

های  وه بر افول تفکر راديکال و رواج انديشهعال 76تا  68سالهای  ۀاين اقبال در فاصل

شرايطی كه ماحصل تسلط گفتمان لیبرال  المللی و داخلی است، طلب، ناشی از شرايط بین الحصا

داری بر كل جهان است. روشنفکران لیبرال و سکوالر میدان روشنفکری در اين دوره نیز  سرمايه

نه با بررسی عوامل انحطاط انديشه در سیستمی و ساختارگرايا در قالب رويکردهای فلسفی،

افول روايت  كنند. به اين ترتیب تضعیف چپ، مبانی فکری خود اقدام می ۀايران معاصر به ارائ

های  نزاع نظری به بحث ءگرايان از دين و جدايی روشنفکران دينی از ائتالف اولیه و ارتقا سنت

ديگر گفتمان لیبرالیستی  بار سکوالرها، شناختی میان روشنفکران دينی و لیبرال معرفت و فلسفی

و به يمن اين اتحاد  است گرا قرار داده خواه و سرمايه را در كنار سیاست اقتصادی دولت ترقی

 رو، شود. اين رويکرد و جريان میانه شکننده، آمادگی افکار عمومی برای اين گفتمان بیشتر می

وأمان و پارلمانتاريسم اكثريتی در قالب داری و دموكراسی ت سرمايه ۀحامی توسع طلب، اصالح

انديشد.  های متفاوتی از مدرنیته می شناسانه و نهادگرايانه به جنبه اندازهای متفاوت معرفت چشم

اقتصادی دولت سازندگی، عدم توجه و حتی -منطق بازار آزاد از سوی مشاوران فکری ۀغلب

مورد  بوروكراتیکِ-ای د اقشار حرفهلّل به دانشگاه به عنوان موسّكنش سیاسی، تو ۀسركوب حوز

تولید كارمندان دولتی،  ۀنظام بوروكراتیک و تبديل دانشگاه به كارخان یِهای اداری و فننیاز بخش

شود كه میدان  باعث می ،شبه خصوصی-های دولتی گذاری عدی و سرمايهبُمهندسین طراح و تک

های ساختاری و مديريتی ته از ضعفهای اقتصادی برخاس طلبی تجارت، كاسبی، داللی و فرصت

دور از به خارج از دانشگاه و  كند و به همین نسبت میدان روشنفکری مستقلِ گسترش پیدا 

 ۀركود پیدا كند، ركودی كه خود را به شکل خودانقباضی گفتارهای چندگان يهازار سرما/بدولت

امکان بازنگری بر اساس  ۀخودانقباضی مبتنی بر ايد ۀدهد. اتخاذ شیو اين میدان نشان می
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نظری در -شناسی گفتاری بازنگری و آسیب ۀزمان، اين شیواندوزی تاريخی است. هم تجربه

و آغاز اين بازنگری در  كند هم عبدالکريم سروش آغاز میرا درون قطب روشنفکری دينی 

در اين  افتد. دين ايدئولوژيک اتفاق میۀ متکی بر ايد یِگرا چارچوب گسست از گفتمان شريعتی

فرهنگی -شود، جريانی كه در ارتباط با تغییرات اجتماعی دوره يک جريان فکری پررنگ می

كند.  بندی میرا ذيل عنوان گفتار اگزيستانسیالیستی صورت متوسط بوده و فرهادپور آن ۀطبق

مرداد نیز وجود دارد. به نظر  28مشابه اين جريان در میدان روشنفکری بعد از كودتای 

مدرن به  ۀزد افسون ۀبازسازی و در متن جامع ۀپس از پايان جنگ و شروع دور ،ورفرهادپ

كنندگان اين گفتار است كه مصرف ،صورت خاصه صفتی بشدن داللصورت اعم و همگانی

ترين  ترين شکل فلسفه را با عوامانه گفتاری كه انتزاعی كند،گفتار روشنفکری را ارضا می

ها فضای فکری و زبانی  ها و تألیف كند و از طريق انبوه ترجمه ب میهای ژورنالیستی تركی نمونه

از اشتیاق همگانی  :شود كه تجلیات گوناگون آن در همه جا ديده میصورتیهكند ب را اشغال می

(. چنین وضعیتی 220-221: 1387)فرهادپور،  های تلويزيونیبرای اشعار سپهری گرفته تا سريال

ای انفعال روشنفکری هم  صلی و جامع میدان روشنفکری نشان از گونهو تعمیم آن به اتمسفر ا

با  كنندگانداری و همراهی سرمايه ۀمقام تماشاگران فرآيند توسع ها را دردارد، انفعالی كه آن

داری به  كه سرمايه غافل از اين ،سازد حل برتر دچار اختگی می راه ۀمثابتوهم ايجاد دموكراسی به

قدرت طبیعی خودشکوفايی  تا كنددار میگرايش دارد زيرا اكثر مردم را وا تضعیف دموكراسی

داری، اصل  خويش را به اربابان منتقل كنند و در اين شرايط است كه اصل استثماری سرمايه

 ۀدوم، دور ۀ(. لذا دور42-43: 1383)اسکالر،  كند دموكراسی را هم تضعیف می ۀگرايان توسعه

كه تولیدات فرهنگی متنوع، انزوای يی جا ،ر با متن جامعه استمخدوش متفک ۀرابط ۀتجرب

های اقتصادی نوعی هراس ايجاد  های فرهنگی در مقابل سرمايه سرمايه ۀفکری و وضعیت آشفت

ۀ های باقی ماند كرده است. در اين مقطع مهماز حیات پساانقالبی میدان روشنفکری خواسته

های های فلسفه علم و لیبرال متأثر از نظريه جنبش چپ به همراه سوسیال دموكراسی دينی

خواهان نهادسازی دموكراتیک و جريان پست مدرنیستی برخاسته از ترجمه در میان لیبرالهای 

بخشند. میدانی كه در  سکوالر و افراطی منتقد مدرنیته انحرافی میدانی متفاوت را سروشکل می

ام با شکاف طبقاتی وسیع به وجود آمده بر آن رقابت اتومیستی فکری احیا شده و تفکر در انضم
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پلیسی و -فضای امنیتی ۀدوران سازندگی و سیاست زدايی به واسط ۀهای تجربه شد اثر نسخه

 سازد. مهیا می 76طرح استراتژی اصالحات را در سال  ۀترور متفکران دگرانديش، زمین

 يانجي زيرميدان ادبياتتبيين مناسبات ميدان روشنفكري با پديدار دموكراتيزاسيون با م -

اعتنايی اقشار اجتماعی قرار  مورد بی 64تا  60سالهای  ۀمیدان روشنفکری خصوصاً در فاصل

 كهطوریبه كند ادبیات سرازير می ینیروی خود را به قلمرو اين میدانگیرد. در واكنش،  می

اجتماعی در -فرهنگی ۀهای ارتباط و مکالمشدن راهرا بسته اين اتفاقمیرعابدينی يکی از علل 

دهد كه نويسندگان  نشان می نیزكند. نگاهی به محتوای آثار ادبی در اين دهه  اين دوره ذكر می

و با فرهنگی در حال  اندآثار مرامی و رويدادهای روزانه فرصت تأمل و آرامش را از دست داده

الت انقالبی از دست پای تحومتفاوت، امکان تکوين میدان ادبی را هم ۀمبارزه با چندين جبه

شود. در بستر  گرايی متمايل می دهند و لذا رئالیسم موجود در ادبیات اقلیمی به سوی تخیل می

آن پديد  ۀچنین شرايطی است كه ادبیات جنگ، متأثر از جنگ تحمیلی و خشونت همه جانب

ری هم در يابد و میدان روشنفک وسو میگرايی دولتی سمت آيد، ادبیاتی كه به طرف حمايت می

 كند.  نهايت ركود را تجربه می گرايی و در خوانی با زيرمیدان ادبیات، حالتی از حمايتهم

 ال اصليؤپاسخ به س

دانستند چه  می خیلی خوب ،انديشانههای سادهبرخالف برخی تحلیل، مردم در رخداد انقالب

مه بازيابی سیاست و تر از هخواهند: سرنگونی استبداد سلطنتی، حذف نفوذ خارجی و مهم می

(. مردم در اين انقالب اعتراض و كنش راديکال 78: 1388)فرهادپور،   حیات سیاسی در جامعه

هايی كه امروزه با  يعنی دولت و سرمايه ساختند، حوزه ،بنیادين قدرت ۀخود را متوجه دو حوز

ترين پیامدها  غیرانسانی موجبنشین بر ساحت انسانی و ظهور انسان آلونک خود تأثیرات شوم

توان گفت: میدان روشنفکری در اين دوره، برخالف ايفای  می (.20-21: 1388اند )مارسل،  شده

زدايی از قدرت  ی مردم و هاله زدايی میان نخبه و توده انقالب و فاصله ۀنقش فعال خود در دور

دهی به  عدم شکل، های نمادين و فرهنگی خويش دادن سرمايهاز دست ه دلیلو روشنفکر، ب

فضای نظرورزانه و  مدار و برگشت به مدار يا مستقل در برابر قطب دولت مردم قطب روشنفکریِ

سازی  نگری، هاله خاصیت رهبانیت نظری، خواسته و ناخواسته در درون سیکل معیوب درون بی

كند كه  گیری از مردم قرار گرفته و نوعی اشرافیت فکری را بازتولید می و سرانجام فاصله
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شود. ايجاد نگرشی  شدت مشاهده می فرهنگی نیز به ۀای در حوز یامدهای اتخاذ چنین استراتژیپ

های همین نقش منفعالنه و  نوعی مهندسی فرهنگی از آسیب انحصاری در تنظیمات فرهنگی و به

اين وضعیت  ۀباشد. هم مقام پیشتاز و حامی فرهنگ می فرهنگ به میدان قدرت در ۀسپردن حوز

ی حاكم جديد بعد از انقالب اسالمی  آن با طبقه سهیم تداخل جديد میدان قدرت و تناشی از 

است. با تغییر موقعیت طبقاتی قدرت در میدان سیاست بالطبع موقعیت روشنفکران هم در 

شود. در اين دگرگونی و  هم دچار دگرديسی می ها قطب دوگانه و در درون هركدام ازهای  قطب

نمادين و اقتصادی  ۀفرهنگی روشنفکران در مقابل سرماي ۀسرماي ،مورد بررسی ۀدر دور

پردازی را  گیری از مردم و هاله زدايی شده و همین امر فاصله واردان به نوعی دچار ارزش تازه

كردن گزينی روشنفکران و میدان مربوطه از فرآيند دموكراتیزه و منجر به دوری است درپی داشته

-اين دوره تمايز نیافتن آشکار قوانین میدان روشنفکری و همدر  شود. فرهنگ و سیاست می

شدن فرهنگ با اتکا بر اولويت گانه در مقابل روند فراشد دموكراتیزه خوانی ساختار میادين سه

میدان روشنفکری را از پويايی و  در عملفرهنگی،  ۀو عدم توجه به سرماي اقتصادی ۀسرماي

 ۀكه نه منازع جايی ؛كشاندو به نوعی ايستايی و انفعال میكند خودآيینی مدنظر بورديو دور می

گیرد و تقابل كهنه و نو درون میدان روشنفکری شکل می ۀاست و نه منازع دارعنیمیدانی مبین

 صورت ناقص و شديداًهاز اشرافیت به دموكراسی ب ،تغییرات فرهنگی ۀبه عنوان موتور محرك

 يابد.  ناكافی فعلیت می
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