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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 شناسي و مقايسه تحليلي رويكردهاهاي بعد از انقالب اسالمي؛ سنخفرهنگ و گفتمان

مدير طرح پژوهش -1-2

 مقصود فراستخواه نام و نام خانوادگي:

ريزي مديريت و موسسه عالي آموزش و پژوهش برنامه كارفرما:
 ريزي كشوربرنامه

 دكتر محسن كديور ناظر طرح پژوهشي:

 21/02/1385 تاريخ پايان پروژه: 01/03/1383 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordديجيتال ( نسخه            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 شناسي و مقايسه تحليلي رويكردهاهاي بعد از انقالب اسالمي؛ سنخفرهنگ و گفتمان: عنوان 
 :ترين ضروريات يك جامعه است و اين موضوع نيز شبيه به سايرگذاري در امر فرهنگ از مهمسياست مساله تحقيق 

   باشد.جانبه موضوع ميهاي كالن نيازمند شناخت همهگيريتصميم
 ترين به دليل اهميت شناخت جامع فضاي فرهنگي و رويكردهاي فرهنگي موجود به عنوان يكي از اساسي :هدف

مده عشناختي رويكردهاي فرهنگي گذاري فرهنگي، طرح حاضر به دنبال بررسي تاريخي و ماهيتهاي سياستشرطپيش
 باشد.  ها ميهاي تاريخي آنهاي پس از انقالب و شناخت ريشهسال كشور در

 1380تا  1340 :قلمرو زماني 
 ايران :قلمرو مكاني 
 :تحليل محتوا روش تحقيق 
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 پيوست:

  R.R.RE02.031 كد مستند:

 5از 3 شماره صفحه: 
 :مدل مورد استفاده - 
 :خالصه فصول  

 مساله تحقيق را به شكل مختصر، بيان نموده است. »مقدمه و بيان مساله«فصل اول با عنوان  -

رويكردهاي مختلف به فرهنگ رتباط فرهنگ و توسعه، ابه ارائه تعريف فرهنگ، » چارچوب نظري«فصل دوم با عنوان  -
فرهنگ، به معناي تجليات متنوع اجتماعي در ميان يك گروه يا ملت و مانند آن تعريف و تحليل گفتماني پرداخته است. 

موجب تركيب مباحث توسعه و  گي و سرمايه اجتماعيايه فرهنسرم ابداع مفاهيمي مانند هاي اخير،در دهه شده است و
 فرهنگ شده است.

شناسي تحقيق اختصاص يافته است. تحقيق به روش» شناسي و مراحل انجام تحقيقروش«فصل سوم نيز با عنوان  -
اين اساس،  ست. بر، به تحليل اسناد و منابع مكتوب اقدام نموده ا1كريپندورفحاضر با استفاده از تكنيك تحليل محتواي 

دهد كه اين رويكردها در پنج دسته به شرح زير قرار رويكردهاي گفتماني پس از انقالب نشان مي 2شناسيسنخ
 گيرند:مي

 گراييگفتمان سنت 

 گرايي مذهبيگفتمان اصول 

 طلبي)گفتمان بهبودگرايي ديني (اصالح 

 گفتمان نوگرايي و روشنفكري ديني 

 گرا (سكوالر)گفتمان عرف 

گرايي، مفهوم مركزي و نتيجه ها و تمايزات سنتويژگي به بررسي نام دارد،» گراييگفتمان سنت«چهارم كه فصل  -
 پرداختهگرايي در دوره معاصر و تشابه سنت و نوستالژي گرايي و مدرنيته، سنتگرايي، تضاد ميان سنتفرهنگي سنت

محبت، خوف و رجا به امري متعالي كه مبدا هستي گرايي عبارت است از احساس تعلق توام با طور خالصه سنتاست. به
هايي از دو توان در بخشگرايي در دوره معاصر ايران را ميسنتاي اصيل براي راهنمايي انسان است. و سرچشمه

 چارچوب فقه و مرجعيت و همچنين فلسفه و تفسير مشاهده نمود.

هاي اين گفتمان قبل از انقالب اسالمي، سازماندهي حزبي ريشه» گرايي اسالميگفتمان اصول« فصل پنجم با عنوان -
اهللا)، گفتمان در آغاز انقالب، سازماندهي صنفي گفتمان در آغاز انقالب، بدنه اجتماعي گفتمان در آغاز انقالب (حزب

ي، شبكه عامالن گفتمان و تهاجم فرهنگي مسلط شدن گفتمان در فضاي سياسگرايي اسالمي، فرهنگ از ديدگاه اصول

                                                            
١ Krippendorff 
٢ Typology 
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 5از 4 شماره صفحه: 
گرايي مذهبي، واكنشي سياسي در برابر تغييرات خالصه بايد گفت كه اصولبه طور را مورد بررسي قرار داده است.غرب 

 باشد.توازن ميان سنت و مدرنيته است كه هدف اصلي آن، اجراي شريعت از طريق كنترل قدرت سياسي مي

طلبي ديني، به بررسي تكوين و ظهور اصالح »طلبي) دينيگفتمان بهبودگرايي (اصالح«فصل ششم نيز تحت عنوان  -
بهبودگرايي  روي ديني پرداخته است.طلبي و فعال شدن مجدد اين جريان در غالب ميانهبه حاشيه رفتن جريان اصالح

 نوگرايي ديني از سوي ديگر قرار داردگرايي مذهبي از يك سو و گرايي و اصول(اصالح طلبي) ديني، در طيف ميان سنت
 .دهدو نوعي اعتدال را سرلوحه خود قرار مي

نام دارد، به بررسي روشنفكري ديني، يا به » نوانديشي و تجددخواهي ديني (روشنفكري ديني)«فصل هفتم نيز كه  -
مل و تقابل ميان خردورزي و بيان ديگر، تسلط عقالنيت بر باورهاي ديني و عرفي نمودن دين پرداخته است. چگونگي تعا

هاي متعدد، سعي نموده تا اين تعامل را در ترين پرسش روشنفكري ديني است كه اين فصل با ذكر نمونهباوري، مهمدين
 هاي پس از انقالب نشان دهد.سال

ز هاي پس ابه بررسي چهار رويكرد مهم در سال» مداري (سكوالريسم)گفتمان نادين«فصل هشتم تحت عنوان  -
گرايي، رويكرد سكوالريسم نوگرا و رويكرد گرايي و قومانقالب پرداخته است. رويكرد چپ ماركسيستي، رويكرد ملت

ها نقد و هاي مطبوعاتي اين گفتماناند و پس از آن نيز تريبونپسانوگرايي در اين فصل مورد تشريح و تحليل قرار گرفته
 بررسي شده است.

ها و نتايج تحقيق اختصاص يافته است كه نام دارد، به ارائه يافته» گيري نهاييو نتيجهبندي جمع«فصل نهم نيز كه  -
 اين نتايج براساس تحليل محتوا حاصل شده است.

 :نتايج 

ها با يكديگر، نتايجي را در پي دارد كه برخي از مهمترين بررسي و مقايسه رويكردهاي فرهنگي پس از انقالب و مقايسه آن
 زير است:ها به شرح آن

كه  وجود دارد نيز يهاي ديگرگرايي مذهبي، گفتمانبا وجود سلطه و اقتدار سياسي گفتمان اصول ،در ايران معاصر -
 .باشنداي از اوقات بسيار مطرح و اثرگذار ميبرخي از آنان در پاره

گرايانه است. غيراصول هاي ديني از نوعگرايي، تقاضاي غالب معطوف به گفتمانرغم غلبه سياسي گفتمان اصولبه -
 دهند.طلبي و نوانديشي ديني، مهمترين رقباي اصولگرايي را تشكيل ميگرايي، اصالحسنت

هاي تحول باال داراي ظرفيترغم سنتي بودن فرهنگ در جامعه ايران، يك دوره گذار در جامعه ايران وجود دارد كه به -
 هايي اساسي را تجربه كند.ايران در آينده نزديك، دگرگوني رسد فضاي گفتمانيو تغييرات اساسي است. به نظر مي

ويژه در سطح نخبگان، به سمت خود هاي ديني، گفتمان سكوالر نيز به تدريج تقاضاهايي درخور را بهدر كنار گفتمان -
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 واژگان كليدي: -4
 ، انقالب اسالميشناسي، رويكردهاي فرهنگيسنخ گفتمان فرهنگي،

Cultural dialogue, Typology, Cultural approach, Islamic revolution

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5
 باشند.فرهنگ در جامعه، همنوا و همراه  فرهنگ، بايد با زندگي واقعيريزي و مديريت هاي فرهنگي و الگوي برنامهسياست
 گذاران حوزهاعتنايي سياستعدم آشنايي يا بياثر مهمي بر حيات فرهنگي جامعه دارد و ها و تحوالت فرهنگ در ايران، پويايي

هنجارهاي متن  دهد كه با منطق دروني و پوياي زندگي فرهنگ ورا در مسيري سوق مي هاسياست، موضوعفرهنگ به اين 
بررسي و مقايسه رويكردهاي فرهنگي پس از انقالب و  د.نكنتعارض پيدا مي با واقعيات موجودد يا نمانجامعه، بيگانه مي

 ها به شرح زير است:ها با يكديگر، نتايجي را در پي دارد كه برخي از مهمترين آنمقايسه آن
 وجود دارد نيز يهاي ديگرگرايي مذهبي، گفتمانتمان اصولبا وجود سلطه و اقتدار سياسي گف ،در ايران معاصر -

 .باشنداي از اوقات بسيار مطرح و اثرگذار ميكه برخي از آنان در پاره
گرايانه هاي ديني از نوع غيراصولگرايي، تقاضاي غالب معطوف به گفتمانرغم غلبه سياسي گفتمان اصولبه -

 دهند.ديني، مهمترين رقباي اصولگرايي را تشكيل ميطلبي و نوانديشي گرايي، اصالحاست. سنت

هاي رغم سنتي بودن فرهنگ در جامعه ايران، يك دوره گذار در جامعه ايران وجود دارد كه داراي ظرفيتبه -
هايي اساسي رسد فضاي گفتماني ايران در آينده نزديك، دگرگونيتحول باال و تغييرات اساسي است. به نظر مي

 را تجربه كند.

هاي ديني، گفتمان سكوالر نيز به تدريج تقاضاهايي درخور را به ويژه در سطح نخبگان، به سمت در كنار گفتمان -
 گرايي در سيستم رسمي فرهنگ است.سازد كه دليل عمده اين موضوع، واكنش به سيطره اصولخود معطوف مي

 

 


