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 چکیده                      
تعامل و تقابل نخبگان سیاسی و روشنفکران نقش مؤثری در توسعه 

و فرهنگ سیاسی جامعه دارد. تعامل و همسویی میان نخبگان سیاسی 
گیری نخبگان روشنفکران و رشد نقادانه گفتمان روشنفکری و بهره

ها به های دموکراسیهای روشنفکران یکی از مشخصهسیاسی از ایده
حالی است که در ایران پس از انقالب اسالمی، رود. این در شمار می

های فراوانی عمدتاً روابط  نخبگان سیاسی و روشنفکران دارای چالش
را تحت تأثیر قرار داده  است و همین امر نیز توسعه فرهنگ سیاسی بوده

اسی حاکم پس از است. این مقاله با طرح این سؤال که روابط نخبگان سی
هایی بر روند توسعه فرهنگ سیاسی اثر گذاشته انقالب اسالمی از چه راه

شناسانه روابط نخبگان سیاسی و است، درصدد بررسی آسیب
ق راهی برای بهبود و توسعه فرهنگ روشنفکران است تا از این طری

در چارچوب گفتمان انقالب اسالمی پیدا کند. به زعم این مقاله،  سیاسی
های بومی و سنتی جامعه ایرانی و در عدم درک روشنفکران از ارزش

به عرصه  روشنفکرانسوی مقابل، عدم تمایل نخبگان سیاسی به ورود 
پس از انقالب عوامل تأثیرگذار بر توسعه فرهنگ سیاسی از جمله   قدرت

تحلیلی است -بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی
 ری مطالب اقدام شده است. ای و اسنادی به گردآوکه به شیوه کتابخانه

 توسعه سیاسی،روشنفکران، توسعه فرهنگی،سیاسی،نخبگان :کلیدواژه
 .انقالب اسالمی

 20/07/1399 تاریخ تأیید  01/05/1398تاریخ دریافت 
 

  

 علمی صلنامهف -مقاله ژپوهشی 
 



 ...حاکم و روشنفکران بر توسعه یاسیرابطه نخبگان س ریتاث 226

 مقدمه
رابطه روشنفکران و نخبگان سیاسی از دیرباز محل توجه فراوان بوده است. این رابطه 

آمیز، قهر و سرکوب، آمیز، خشونتمتفاوتی از جمله روابط مسالمتدر َاشکال امروزه نیز 
شود. بنابراین نوع رابطه نخبگان طرد و سکوت و حتی دعوت به شورش و انقالب دیده می

سیاسی و روشنفکران بر تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیرگذار 
متأثر از  یو ضعف نخبگان در عرصه توسعه فرهنگ یت، ناکامیاست. بدین ترتیب، موفق

ازمند یده، دشوار و پرمخاطره، نیچیند پیک فرآیعوامل مختلف است. توسعه به عنوان 
-تین ابتکارات و خالقیدتریو جد یعلم ین دستاوردهاین نخبگان، آخریاز بهتر یریگبهره

ن ین بهتری، ضمن تأمز نخبگانیآمهاست. از سویی دیگر، گردش مستمر، منظم و مسالمت
. این امر خصوصاً در جوامع در حال کندمیت یها، موتور توسعه را تقوتیاستعدادها و خالق

های توسعه که همچنان درصدد طی کردن مسیر توسعه و پیشرفت هستند، دارای چالش
 بیشتری است. 

توان یم در راستای تأثیرگذاری روابط نخبگان سیاسی و روشنفکران بر مقوله توسعه 
از  یکیوضعیت جامعه ایران پس از انقالب اسالمی را مورد بررسی قرار داد. چنان چه 

 یاسیره نخبگان سید به داین است که ورود نخبگان جدیران ایا یتیریمشکالت نظام مد
رد. این مشکل از آنجایی شروع شد که بخش مهمی از یگیصورت نم یحاکم به آسان

تعارض گفتمانی با مبانی انقالب اسالمی نتوانستند جایگاهی  روشنفکری به دلیهای جریان
در میان مردم پیدا کنند. زیرا نخبگان سیاسی انقالبی همواره نگران بودند که ورود 
روشنفکران اعم از ملی گرا و چپ گرایان باعث تصویب لوایح ضداسالمی شود )شادلو، 

و تقابل میان نخبگان سیاسی و های تعارض (. با توجه به پیدا شدن نشانه111: 1388
اند. به ن توان خود را صرف مقابله با گفتمان مسلط )حاکم( کردهیشتریروشنفکران، آنان ب

طوری که در همان اوایل انقالب و در نقد به قدرت رسیدن روحانیون بر این عقیده بودند 
ذاشت و کمبودها را به حساب اسالم سیاسی خواهند گها که آیندگان تمام کاستی

د از ینقش توسعه در کشور با یفایا یاست که، برا ین در حالی(. ا74: 1386)آبراهامیان، 
ق یو ارائه طر ی، به همراهیت سلبیب و فعالیمقابله، تخر ین مرحله عبور کرد و به جایا

گیری اسالم سیاسی در ایران و تبدیل شدن آن به یک الگو پرداخت. از طرفی دیگر، شکل
های جدیدی را برای روشنفکران ایجاد نمود. ایگاه دین در سیاست، چالشبرای احیای ج

گرفتند و های روشنگری در غرب میهای خود را از  اندیشهروشنفکرانی که غالباً دیدگاه
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سازی روند اداره جامعه از جمله توسعه فرهنگی شدند. به همین دلیل، پژوهش خواستار عرفی
ط نخبگان و روشنفکران و تأثیر این رابطه بر توسعه فرهنگ حاضر درصدد است تا تأثیر رواب

سیاسی پس از انقالب اسالمی را مورد بحث قرار دهد. بدیهی است در چنین رویکردی، 
آسیب شناسی روابط نخبگان و روشنفکران و ارائه راهکار برای بهبود این رابطه در جهت 

 توسعه فرهنگی امر مهم و قابل توجهی است. 
 یه پژوهش . پیشین1

در زمینه جایگاه روشنفکران و نخبگان سیاسی در دوران پس از انقالب اسالمی، 
 شود. تحقیقاتی انجام شده است که در اینجا به چند مورد اساسی پرداخته می

( در اثر خود با عنوان روشنفکران دینی و مدرنیته در ایران پس از 1382مسعود پدرام )
پردازد. نویسنده تالش ء داوری اردکانی، سروش و شریعتی میانقالب اسالمی به بررسی آرا

با بررسی آراء متفکران نواندیش پس از انقالب اسالمی، نقش آراء مدرنیته غربی را  کندمی
 های روشنفکری مورد بررسی قرار  دهد. بر جریان

پارادایم (، در اثر خود با عنوان مدرنیته ایرانی: روشنفکران و 1380تقی آزاد ارمکی )
ماندگی ایران به بررسی مقوله مدرنیته ایرانی در بستر تحوالت سیاسی معاصر ایران از عقب

روشنفکری را در سنت های های اساسی جریانپردازد و مشخصهزمان مشروطیت به بعد می
داند. ضمن اینکه در مقابل این های غیردینی آنان میگریزی و گرایش آنان به اندیشه

 گیرد. های اجتماعی و سیاسی نیز صورت میالش برای احیای نقش در عرصهرویکرد، ت
(  در مقاله جریان روشنفکری دین و توسعه پس از انقالب 1395پور )خرمشاد و نجات

های ترین موضوع میان جریاناسالمی با رویکردی گفتمانی به بررسی توسعه به عنوان مهم
 داختند. سیاسی و فکری پس از انقالب اسالمی پر

(، در مقاله تحول گفتمانی توسعه در جریان روشنفکری دینی 1396نجات پور و احمدی )
 پردازند و به این نتیجهمی نواندیشان دینی از جمله سروش و شریعتیهای به بررسی دیدگاه

رسند که با استقرار حکومت اسالمی در ایران پس از انقالب اسالمی، جریان روشنفکری می
 تر به سمت نظریات عرفی و سکوالریزاسیون به پیش رفته است. هرچه بیش

شناسی روشنفکری در ایران از دیدگاه (، در مقاله آسیب1397مجیدی و همکاران )
رسند که درک و تلقی رهبری از مقوله روشنفکری ای به این نتیجه میاهلل خامنهحضرت آیت

یشان جریان روشنفکری را در ایران، ها متفاوت است و ادینی با سایر نظریات و دیدگاه
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های منشی و بینشی است و هایی از جمله آسیبداند که دارای آسیبجریانی بیمار می
 اند.روشنفکران از یک جهت مهم رابطه دین و سیاست را به خوبی درک نکرده

تحقیقات ذکر شده هرچند نقش روشنفکران و نخبگان سیاسی را به طور مجزا مورد  
اند، اما پژوهشی با این محوریت که درصدد بررسی روابط نخبگان سیاسی رار دادهبررسی ق

و روشنفکران پس از انقالب اسالمی باشد و نقش آنان را در مقوله توسعه فرهنگ سیاسی 
نشان دهد، انجام نشده است. به همین دلیل تحقیق حاضر از یک جهت متمایز است که به 

وشنفکران در دوره انقالب اسالمی و تأثیر رابطه آنان بر بررسی روابط نخبگان سیاسی و ر
 پردازد.توسعه فرهنگ سیاسی می

  چارچوب نظری. 2
 . نخبگان فکری و ابزاری2-1

اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی نقش نخبگان سیاسی و روشنفکران را در توسعه و 
این مقوله که نخبگان از چه اند. با این حال، در عدم توسعه جوامع مورد تأکید قرار داده

گرا دیده هایی میان نظریات نخبه، تفاوتکنندمیای بر جامعه حکمرانی طریقی و به چه شیوه
شود می اطالقای در یک تقسیم بندی کلی، نخبه و غیر نخبه )عامه مردم( به شیوه شود.می

می و سیاسی، قدرت که در آن، یک طبقه اجتماعی واقعی، با در اختیار داشتن ابزارهای رس
بخشد که به این اقلیت قدرت می چه، آنگستراند. در این رویکردمی خود را بر آحاد جامعه

 (. 117: 1386، سازمان و ساخت آن است )روشه، دهدمیوبه آن امکان رسیدن به قدرت را 
توان نخبگان را در دو دسته نخبگان ابزاری و فکری مورد می در یک تقسیم بندی دیگر

حث قرار داد. معیار تمیز نخبگان سیاسی و فکری این است که حیطه و گستره اَعمال آنان ب
را در جامعه مورد بررسی قرار دهد. در این تقسیم بندی: نخبگان ابزاری صاحبان قدرت و 
ثروت هستند و نخبگان فکری شامل: نویسندگان، دانشگاهیان، محققان، کارشناسان، 

. از جمله کنندمیستند که اندیشه و روش و رهیافت و راهبرد تولید هنرمندان و خبرنگارانی ه
داری است و دوم عوامل جدایی نخبگان فکری و ابزاری یکی تلقی مجریان از مقوله مملکت

سیاست زدگی در حوزه عمل است. و سوم نیز تعریفی که برخی مجریان از کار دارند و 
چهارم، ارتباط محدود فکری و تئوریک با دانند و علت ارادت را مهم تر از ارادت می

دنیاست و عامل پنجم نیز عدم تفکیک حوزه فکر و عمل در بسیاری از افراد جامعه است 
نخبگی تفاوت هایی وجود های (. به عبارتی دیگر، میان حوزه66-67: 1386)سریع القلم، 
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درت قرار دارد. دسته دارد که یکی بر سریر قدرت و دیگری در نقد آن و یا بیرون از حوزه ق
 اول نخبگان ابزاری و دسته دوم نخبگان فکری هستند. 

. چنان دهدمی نخبه گرایی از منظر تقسیم بندی ابزاری و فکری، افراد را در دو دسته قرار
ای توان گفت در جامعه افرادی هستند که به دالیل و انگیزه هایی از موقعیت برجستهمی چه

ی مختلف سیاسی و اجتماعی نقش تعیین کننده در تصمیم هاسازمانشود و در می برخوردار
(. در سوی مقابل، نخبگانی قرار دارند که هرچند 743: 1372)ازغندی،  کنندمی گیری بازی

توانند داشته باشند، اما فاقد قدرت سیاسی رسمی و می حیطه نفوذ و تأثیرگذاری زیادی
شنفکر جریان غیررسمی و بیرون از ساختار مشخصی هستند. به عبارتی دیگر، نخبگان رو

قدرت هستند. عالوه بر این، نخبگان ابزاری صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی هستند و 
نگری و دور اندیشی و های بهینه، نظری و آیندهنخبگان فکری، تولید کننده فکر، روش

: 1393 شوند )عابدی اردکانی،های عقالیی تحقق اهداف محسوب میمشخص کننده روش
(. بنابراین نخبگان فکری و نخبگان سیاسی دارای خصوصیات مشترک و متمایزی 138

توانند می هستند. مشترک از آن روی که همانند نخبگان سیاسی دارای اثرگذاری هستند و
جریان سازی کنند و همچنین خود را از عموم مردم جدا سازند. در این طرز تلقی، عرصه 

ها نسبت از دسترس عموم و توده مردم خارج است و یا اینکه توده قدرت طلبی و نقد قدرت
به قدرت یابی و نقد آن بی تفاوت هستند. بنابراین هم تصاحب قدرت و هم نقد آن به ترتیب 
در اختیار نخبگان ابزاری و فکری است. در این رویکرد، قدرت سیاسی امری است که توده 

ده عمدتاً در پی تامین منافع غیر سیاسی هستند و نقش مردم را ازآن نصیبی نیست، زیرا که تو
(. بنابراین در یک طیف نخبگان قرار 30، 1385)ازغندی،  کنندمیروی ایفا منفعالنه و دنباله

 شوند. با این حال، تمایز نخبگان از آن جایی شروعمی دیدهها دارند و در طیف دیگر توده
دهی در اختیار دارند، اما نخبگان فکری به دنبال  شود که نخبگان ابزاری قدرت و سازمانمی

 . کنندمی فکر و اندیشه هستند و بیشتر در نقش منتقد حاکمان فعالیت
پژوهش حاضر درصدد است تا با بهره گیری از تقسیم بندی نخبگان به نخبگان ابزاری و 

هنگ سیاسی فکری به بررسی تأثیر روابط نخبگان سیاسی حاکم و روشنفکران  بر توسعه فر
پس از انقالب اسالمی ایران بپردازد. مزیت تقسیم بندی نخبگان به دو دسته ابزاری و فکری 

، با این تفاوت که گیرندمی آن است که براساس آن، روشنفکران نیز در زمره نخبگان جای
توانند به عنوان نخبگان می در منصب قدرت و صاحب مقام سیاسی چندانی نیستند و از این رو

 فکری تلقی شوند. 
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 . روشنفکری؛ تعریف و کارکردها 2-2

. باشدمی« انتلکتوئال» یسیا واژه انگلی« انتلکتوتل» یترجمه واژه فرانسو یلفظ روشنفکر
ان دو یک کردن میتفک یگردد که به معنایبر م intellegereن ین واژه به کلمه التیشه ایر
را به ای شهیچ اندیاست که به خود اجازه دهد ه یز است. از نظر سروش؛ روشنفکر کسیچ

و موقت باشد و جسارت و  یاو استعجال یبراای رد و هر مقولهیدگم و ثابت برنگای گونه
داشته  یارا داشته یاشهیگونه انددن همهیر سوال کشیمحاکمه بردن و به ز یجرأت به پا

 (. 271: 1377باشد )سروش، 

 یشه در ارتباطیجسته همبیان شده است که روشنفکران بردر تعاریف دیگری این گونه 
را  یت، شهرت و اعتباری، موفقیهمگان ین با زمان خود هستند. روشنفکران در آگاهینماد
در حال جنگ  یا اجتماعیشرفت یدر حال پ یاتوانند به نفع مبارزهیکه م کنندمی یندگینما
 یاند که بختگان جامعهیاز فره یران گروه(. یا اینکه، روشنفک80: 1378ج شود )سعید، یبس

و نسبت به آنها  کنندمیدخالت  یبه آنها واگذار شده باشد، در امور یاسیس یفیآنکه تکل
(. 81: 1378دارند )سعید،  یجامعه بستگ یکه به منافع و مصالح عموم دهدمیواکنش نشان 

-به دست آورده یخاص یخاص خود دسترس یژگیدر نظر ماکس وبر روشنفکران، به علت و

 یک جامعه فرهنگی ین رهبریشود، بنابرایم یتلق یفرهنگ یهان دارند که ارزشیمع یها
 (. 14: 1385شوند )غالمی، یدار مرا عهده

روشنفکران به دلیل آنکه بیرون از ساخت قدرت قرار دارند )نخبگان فکری(؛ غالباً  در 
عرفی برای اداره های و از شیوه گیرندمی جوامع مذهبی، رویکردی عرفی گرایانه در پیش

آورند. این رویکرد غالباً به دلیل شرایطی است که پس از رنسانس در می جامعه دفاع به عمل
غرب ایجاد شد و در نتیجه روشنفکران را دین گریز و یا حتی دین ستیز جلوه داده است. در 

های قلید و الگوبرداری از سنتهمین راستا، الگوگیری از غرب، روشنفکران را به فکر ت
کالسیک پس از رنسانس در غرب و مخصوصاً اندیشه جدایی مذهب و کلیسا ]از سیاست[ 

(. اما روشنفکری در جوامع مختلف از جمله در ایران 35: 1393انداخت )سرپرست سادات، 
به عنوان . کنندمیبر مسائل مختلفی از جمله انتخابات آزاد، دموکراسی و آزاداندیشی دفاع 

تردیدی ندارم که مخالفت »: کندمی مثال، مجتهد شبستری در دفاع از دموکراسی چنین بیان
با حقوق بشر و دموکراسی در جهان اسالم علل و عوامل سیاسی دارد و برای حفظ استبداد 

گیرد، وگرنه جذب و هضم حقوق بشر و اخالق دموکراسی در فرهنگ مسلمانان می انجام
 (.20: 1389)شبستری، « استکامالً ممکن 
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های انتقادی، روشنفکری را از جهت آگاهی درونی و در نهایت اینکه برخی دیدگاه
ای رهبر جمهوری اسالمی ایران چنین اهلل خامنهچه آیتاند. چنانبیرونی مورد توجه قرار داده

که  یآن کس یعنیروشنفکر، ». بنابراین از نظر ایشان: دهدمیتعریفی از روشنفکری ارائه 
شناسد؛ یکشورش را م یاسیط سیموجود در مح یهاتیشناسد؛ واقعیرا م یان زندگیجر

جهان دارد  یل اساسیو مسا یدر مسائل اجتماع ید عمومینش و دیشناسد؛ بیها را مدشمن
ای (. رویکرد انتقادی رهبر ایران از جهتی روشنفکری را مقوله86: 1383)شریعتمداری، 

روشنفکری در ایران، دشمن است. به بیان ایشان: های که همچنان دنباله رو نقشه داندغربی می
که در  -بیمار متولّد شد. مقوله روشنفکری، با خصوصیّاتی که در عالمِ تحقّق و واقعیّت دارد 

آن، فکر علمی، نگاه به آینده، فرزانگی، هوشمندی، احساس درد در مسائل اجتماعی و 
در کشور ما بیمار و ناسالم و  -به فرهنگ است، مستتر است  بخصوص آنچه که مربوط

معیوب متولّد شد. چرا؟ چون کسانی که روشنفکران اوّلِ تاریخ ما هستند، آدمهایی ناسالمند. 
آورم: میرزا ها و پیشروان روشنفکری در ایران را اسم میاکنون من سه نفر از این شخصیت

ها زاده، حاج سیّاح محلّاتی. این کسانی که اوّلین نشانهملکم خان ارمنی، میرزا فتحعلی آخوند
شدّت نامطمئن بودند. مثاًل های روشنفکرىِ قرن نوزدهمی اروپا را وارد ایران کردند، بهو پیام

خواست علیه دستگاه استبداد میرزا ملکم خان که داعیه روشنفکری داشت و می
 دبو« رویتر»بسیار استعماری و زیانبار  ناصرالدّینشاهی روشنگری کند، خود دلّال معامله

 (.22/2/1377)بیانات رهبری در جمع دانشجویان، 
 . توسعه فرهنگی 2-3

ک سازمان یونسکو عنوان یبه بعد از طرف  1980ل دهه یاز اوا« یتوسعه فرهنگ»مفهوم 
توسعه  یهار بخشیاست که نسبت به سا یمی، در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیفرهنگ

 یشتریب یاز ابعاد و بار ارزش یاسیو توسعه س ی، توسعه اجتماعیچون توسعه اقتصاد
 (.19: 1377افراد جامعه دارد )ازکیا،  یر مادیغ یازهایبر ن یشترید بیبرخوردار است و تاک

 ی، ارزشی، شناختیادراک یهادر حوزه یراتییجاد تغیآن با ا یاست که در ط یندیتوسعه فرآ
آورد که حاصل یدر آنها بوجود م یاژهیت ویها و باورها شخصتی، قابلهاانسان یشیو گرا

 بیاناست که مناسب توسعه است. به  یخاص یهاها، رفتارها و کنشتین باورها و قابلیا
 است. نامناسب توسعه یهاکنار گذاشتن خرده فرهنگ یند توسعه فرهنگیدیگر،  حاصل فرآ

ق یاست که از طر یدگرگون یشده که منظور از توسعه فرهنگز گفته یگر نید یفیدر تعر
رد و بر اثر یگین صورت میک جامعه معی)تمدن( در  یر عناصر فرهنگیناپذتراکم برگشت
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ن تراکم ی. در اکندمیاعمال  یو اجتماع یعیط طبیرا بر مح یآن، جامعه کنترل موثر
ش وجود داشته و از آن یکه از پ یک به عناصریر، معارف، فنون، دانش و تکنیناپذبرگشت

 یف توسعه فرهنگی(. همچنین در باب تعر33: 1373شود )توسلی، یمشتق شده، افزوده م
اهداف  یجامعه در راستا یشئون گوناگون فرهنگ یند ارتقاء و اعتالیفرآ»گفته شده است: 

 یشد و تعالر ینه مناسب را براینامند که بستر و زمیم یو مقاصد مطلوب را توسعه فرهنگ
(. توسعه فرهنگ سیاسی نیز بخش دیگری از فرایند 68: 1382)راد، « سازدیفراهم م هاانسان

 های سیاسی مختلف است. ها و نظامتوسعه فرهنگی است که امروزه محل توجه دولت
براساس اهداف تحقیق حاضر و با توجه به این مبحث توسعه فرهنگی در جمهوری 

ای را درباره آهلل خامنهت خاصی برخوردار است، دیدگاه انتقادی آیتاسالمی ایران از اهمی
روابط نخبگان سیاسی و روشنفکران به عنوان یکی از محورهای تحلیل موضوع حاضر قرار 

تو از قدرت تحلیل باالتری نسبت به گرایانه، دیدگاه پارهایم. ضمن اینکه از میان نخبهداده
ان مسائل و یخود از م یهایتو در بررسلفردو پارهیچه وچنانها برخوردار است. سایر نظریه

شود، یحاکم م یاسیش نخبگان سیدایکه موجب پ یطیموضوعات مختلف، مخصوصاً به شرا
 ین امر توجه کافیبه ا یاسیل سیمسا ید در بررسیعتاً بایطب»سد: ینوی. او مدهدمیعالقه نشان 

شوند. یگر ادغام میکدیدر  یتیمختلف جمع یهاگروهمبذول داشت که چگونه  یو واف
الت و یوندد، احساسات و تمایپیم یگریبه گروه د یک گروه اجتماعیکه از  یفرد

. دهدمیه کسب کرده، با خود به گروه دوم انتقال یرا که در گروه اول ینیمع یرفتار یالگوها
که فقط دو گروه  یطیدر شرا یعنیرا؛  ییط خاص و استثنایدر شرا هاگروه یین جابجایا

(. 36: 1376)ازغندی، « مینامینخبگان م ینخبه در جامعه وجود داشته باشد، گردش ادوار
ل، یبه هر دل -حاکم یاسیکه نخبگان س دهدمیل رخ ین دلیتو، گردش نخبگان بدبه باور پاره

قرار  یفیار ضعیت بسیزور در موقع یریکارگدر به یخواه تجمع عناصر فاسد و خواه ناتوان
ل یسته تشکیکه از عناصر شا -مردم–ن جامعه ییپا ی. حال آنکه در همان زمان قشرهاگیرندمی

آورند یبه وجود م یطیشرا یعموم یتیجاد نارضایو ا یاسیج سیو بس یاند، با سازماندهشده
 بار محتمل خواهد شد.خشونت یجامعه برهم خواهد خورد و وقوع انقالب یکه توازن اجتماع

 . تعامل و تقابل نخبگان سیاسی و روشنفکران در ایران 3

به  یهر مملکت یا سقوط و فرو پاشی یو تعال یکه ترق دهدمینشان  یخیتار یهاتجربه
و  یاسیس یهابرنامه یشه و تفکر آنها در اجرایوابسته است و اند یاسینقش نخبگان س

موثر  یسازن کننده و سرنوشتییزان تعیمردم به م یهاتحقق خواسته یو چگونگ یاجتماع
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جوامع در حال توسعه  یاسیت نظام سیش ظرفیگر، تالش در جهت افزای. به عبارت دباشدمی
 یهاستمیر سیاز ز یکیها محتاج دخالت ین دگرگونی، تنوع و سرعت ایبه لحاظ گستردگ

بر ساختار و  یرگذاریتاث یی، است که به خاطر توانایاسینخبگان س یعنی، یاسینظام س
ستند )ازغندی، یسه نیگر قابل مقاید یهاک از پاره نظامیچ یبا ه یاسیعملکرد کل نظام س

(. از طرفی دیگر، روشنفکران به دلیل جایگاه خاصی که در آگاهی بخشی به آحاد 16: 1376
دهند و حتی برای می جامعه دارند و همچنین عملکرد نخبگان سیاسی را مورد ارزیابی قرار

دهند، بسیار حائز اهمیت هستند. این مسأله به شکل می و چالش ها، راهکار ارائهها فع بحرانر
قابل توجهی، مقوله توسعه فرهنگی پس از انقالب اسالمی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده 

های روشنفکران و نخبگان سیاسی ها و ضعفتوان به بررسی آسیباست. در این زمینه می
 آفرینی آنان در امر توسعه پرداخت. امل با یکدیگر و همچنین نقشدر حوزه تع

 های تعامل نخبگان و روشنفکران . موانع و چالش3-1

 های نخبگان سیاسی و توسعه فرهنگ سیاسی. چالش3-1-1

 یاسی)روشنفکران( و نخبگان س ینخبگان فکر یارتباط منطق یاز موانع برقرار یکی
نبودن عرصه اجرا است. این مسأله به نوبه خود بر توسعه فرهنگی پس از انقالب  یحاکم، علم

کشور ما از ارزش  یینفسه در عرصه اجرا یاسالمی نیز اثرگذار بوده است. باید گفت علم، ف
ت یارجح یعلم یهاافراد، بر روش یهاقهیست. در کشور ما سلیبرخوردار ن یگاه چندانیو جا

ط برخی از پژوهشگران داخلی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از دارد. این موضوع توس
ح ارادت بر مهارت یان از کار، ترجیف خاص مجریحوزه عمل، تعر یزدگاستیس»این منظر: 

نکه ی، تصور اییبودن امور اجرا یحاکم، نداشتن برنامه درازمدت و مقطع یاسینزد نخبگان س
ا از جمله یک نخبگان با دنیو تئور یمحدود فکرز ارتباط یمشورت نشانه ضعف است و ن

 (.67: 1380)سریع القلم، « و حاکم است ینخبگان فکر یموانع ارتباط و همکار
های مهم میان نخبگان سیاسی و روشنفکران که بر مقوله عالوه بر این، یکی از چالش

روشنفکری، ی هاگروهتوسعه فرهنگی پس از انقالب اسالمی اثرگذار بوده، این است که 
که  یریپذیرند. زیرا به عقیده آنان، تأثسیطره دولت بر امر تولید و اشاعه فرهنگ را نمی

ن یل آن هم ایاست و دل یمنف یرهایگذارد، معمواًل تأثیاست میس یبر رو یسازفرهنگ
(. در این باره 28: 1380زاده، شود )نقیبیساخته م یدئولوژیک نوع ایاست که از فرهنگ، 

های غیردولتی گفت توسعه فرهنگی، نیازمند ورود همه اقشار جامعه و توجه به فرهنگ باید
های تولید فرهنگ یکی از انتقاداتی . با این حال، تسلط دولت بر ابزارها و دستگاهباشدمی
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ها همواره ران دولتیاست که باعث عدم تعامل نخبگان سیاسی و روشنفکران شده است. در ا
اند اما نقش استگذار و هم عامل و ناظر فرهنگ قرار دادهیکننده فرهنگ و سد یخود را تول

تر از همه میان نخبگان و (. مهم231ده شده است )همان: یفهم« نقش مخرب»، یروشنفکر
روشنفکران در ایران، وحدت نظری درباره اصول اساسی از جمله سنت و مدرنیته وجود 

با تمدن مغرب زمین، رویکردهای گوناگونی در این زمینه  ندارد. زیرا از زمان مواجهه ایرانیان
(. برخی راه برون رفت از عدم توسعه 139: 1395ابراز شده است )خواجه سروی و همکاران، 

یافتگی را در پذیرش غرب )سروش و شبتستری(، برخی نیز در احیای گذشته اسالم 
 ند. کردمیوجو ستهای اسالم )مطهری( ج)شریعتی( و برخی نیز در احیای ارزش

همین مسأله به شدت بر مسأله توسعه فرهنگی پس از انقالب اثر گذاشته است. به نظر 
شتر یته، بیسنت و مدرن یرش نظام مفهومیرسد از بدو ورود به جهان مدرن با پذمی

-شان دور شدند و حتی برخی جریانیرامونیپ یهاتیاستمداران از فهم واقعیروشنفکران و س

نفکری، به خدمت غربیان درآمده و به کار شناسایی فرهنگیان استعمارگر مدد های روش
ن لحاظ یاین مسأله در جامعه ایرانی نیز قابل مشاهده است. بد (.97: 1388اند )مددپور، رسانده

است و نوعی تضاد را در عرصه فرهنگی  یران تزاحمیدر ا یو عمل یاشهیاست که ساختار اند
م منطق عمل ییگوینکه میآورده است. به تعبیر یکی از پژوهشگران، اجامعه ایرانی پدید 

و  یرا که در حوزه فرهنگ یوگوهائاد همه گفتیبن یعنی»ما، تضاد گونه است.  یفرهنگ
تزاحم و »گردد. فرض، یبر م« تهیسنت، مدرن»م، یم، به پارادایکنیم یطراح یروشنفکر

ست سال گذشته جهان یات دویما همچنان در ادبته است و ین دو حوزه سنت و مدرنیب« تضاد
 یک جامعه سنتیند ما یگویا راست، اساساً میم. همه روشنفکران اعم از چپ و یاغرب، مانده

ن یم. تضاد بیدار یادیته مشکالت بنیم و با مدرنیدر حال گذار از سنت هست یاا، جامعهی
را سر  یرانیا یاسیـ س یاقتصاد ،ی، فرهنگیاست که همچنان عمل اجتماع« تهیسنت و مدرن»

 (. 230: 1385)آزاد ارمکی، « دهدمیو سامان 
توان گفت، نخبگان سیاسی در در حوزه توسعه فرهنگی پس از انقالب اسالمی می  

های فراوانی هستند که حوزه تعامل با روشنفکران و پیش بردن توسعه فرهنگی دچار کاستی
ها اشاره شده است. به عنوان مثال، در همین زمینه بدانها و تحقیقات در بسیاری از پژوهش

و  یطلبگران، فرصتیبه د یاعتمادیت، بیاحساس ترس، عدم امن»چنین بیان شده است که 
ت به یل به سپردن مسئولیت و میکردن از بار مسئول یگران، شانه خالیل به سوء استفاده از دیم

فرهنگ،  یت حاکم که مشخصات اصلیال یهاکردیها و روشیمسئوالن باالتر از جمله گرا
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 یتوان تعدادی، می(. بطور کل187: 1381)سیونگ یو، « باشدمیران یدولتمردان حاکم در ا
کشور در دوره بعد از انقالب  یاسیضد توسعه نخبگان س یتیو شخص یاخالق یهاویژگیاز 

 (: 1384کرد )شیخ زاده،  یبندر دستهیرا به شرح ز یاسالم
 شه خود؛ یاند یو مطلق انگار یری، نقد ناپذیشیاندـ جزم 1
 ت؛یط اطراف و احساس ترس و فقدان امنیبه مح یاعتماد یـ ب2
 ؛یلیب و رفتار ایرق یو حذف یـ برخورد تهاجم3
 (. 132: 1384زاده، )شیخ یبر منافع مل یو جناح یح منافع فردیـ ترج4

 اسالمیهای روشنفکران و توسعه فرهنگی پس از انقالب . چالش3-1-2

های فراوانی هستند. فرهنگی پس از انقالب نیز دچار کاستی روشنفکران در مقوله توسعه
طور اعم و توسعه فرهنگی به طور اخص، های آنان در حوزه توسعه بهبه این دلیل که گرایش

های بنیادین، تحت به لحاظ اندیشهدارای سمت و سوی غربی و سکوالر است. این جریان 
)برزین،  کندمیداند و مطلقیت و حقیقت تام را رد تأثیر تفکر غرب همه امور را نسبی می

که بعد از جنگ اعالم  ینیاز روشنفکران د یدیعنوان مثال، گروه جد(. به52-50: 1378
-، حماسهییزدا، قداستیافراط ییمانند خردگرا ییهاویژگی یاند و دارات کردهیموجود

(. همین مسأله 191-193: 1379باشند )حسینی، یم یدئولوژیا یو نف ییگراتی، نسبییزدا
های وارداتی و ناسازگار با ی روشنفکری با گرایش به سمت اندیشههاگروهباعث شده تا 

های ناهمخوانی ارائه دهند و حتی در قالب گفتمان ها و ایدهفرهنگ اسالمی جامعه، طرح
های متعددی را پشت سر بگذارند گرا در مقابل ساختار جمهوری اسالمی، فراز و نشیبتجدد

 (. 19: 1396که در نهایت به صورت اپوزیسیون درآمدند )اقراریان و عطائی، 
برخی در همین زمینه بر این عقیده هستند که عرصه روشنفکری پس از انقالب اسالمی، 

یافتگی است. به نماید، بلکه خود دچار عدم توسعه تواند کمکی به امر توسعهنه تنها نمی
بوده و  یاز موارد، روشنفکران دچار تشت و پراکندگ یاریدر بس»: یآزاد ارمک یاعتقاد تق

افته است. ی، خود توسعه نیگر، عرصه روشنفکریاند. به عبارت ددهینرس یبندک جمعیبه 
، روشنفکران از اجماع یاجتماع یهابودن جامعه و رفع بحران یمثال، در خصوص بحران یبرا

مانع از  ین آشفتگیدچار بحران است. ا ینه، جامعه روشنفکرین زمیستند. در ایبرخوردار ن
 (.151-153: 1383)آزادارمکی، « شودیجامعه م یو رفع اوضاع بحران یسازمانده

ست. توسعه فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقالب اسالمی با مقوله مذهب گره خورده ا
در سوی مقابل، روشنفکران پس از انقالب اسالمی توجه چندانی به نقش سازنده مذهب و 
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توان به شواهدی نیز استناد می دارند. در این بارهاثرگذاری آن بر توسعه فرهنگی مبذول نمی
کرد. از جمله عبدالکریم سروش که پیوند دین و سیاست در ایران را نوعی حکومت 

های حکومت»ای متوجه آن است. از نظر وی: د که انتقادات گستردهدانایدئولوژیک می
ایدئولوژیک وجوه دیگری از کمبودهای ایدئولوژی را به همراه دارند. حکومتی که براساس 

، همه مشکالت و آفات ایدئولوژی را خواهد داشت کندمییک ایدئولوژی رسمی حکومت 
 (.147: 1393)سروش، « کندمی ایجاد و مضافاً موانع جدیدی در راه رشد معرفت دینی

یکی دیگر از روشنفکران شناخته شده پس از انقالب نیز در نقد وضعیت سیاسی چنین 
های انسانی ذاتاً متحول که جامعه دهدمیمعلومات امروزه ما از تاریخ زندگی نشان »آورد: می

پیامبران را انتظار های آن ابالغ از طرف توان برای تکامل چارچوبو متغیر است و نمی
(. بنابراین از نظر این جریان روشنفکری، آنچه در قالب احکام 46: 1381)شبستری، « داشت

آید، های سیاسی و اجتماعی به صورت قانون اداره جامعه در میو شریعت اسالمی در حوزه
 های عرفی را جایگزین آن نمود. بایست رویهپذیرفتنی نیست و می

شناسانه از ف و جامعهیران، در گرو فهم ظریدر ا یاسالم اصالح یبازساز»باید گفت 
ن که روز یدر مورد ا یران است. اسالم اصالحین در این و سنت تدید یت اجتماعیواقع

چون قادر نبوده  یاند، ولار سخن گفتهید کرد، بسیبان چه نبایعاشورا و شب قدر و شام غر
بر سر روح مذهب را رها کرده  یکرد، مصاف اصلد یچه با یمذهب مراسمن ید که در ایبگو

(. روشنفکری در ایران پس از انقالب برای توسعه فرهنگی 18-20: 1383است )صدری، 
 برد. پردازی در فقر به سر میهای ایجابی ندارد و از جهت ایدههای و ایدهجامعه، طرح

یز برخوردار است. عرصه روشنفکری در دوره جمهوری اسالمی ایران از نقایص دیگری ن
های غربی و گیری از ایدهگرایی و بهرهن و عقل، اسالمیته، دیآن هم اینکه سنت و مدرن

بییند و حتی در اغلب مواقع، حکم به طرد فرهنگ بومی اسالمی را ناسازگار با یکدیگر می
د ز ماننیشود روشنفکران نمی دهند. به همین دلیل گفتهو به کار گیری فرهنگ غربی می

اند. تالش به توسعه شده یگرفتار نگرش تک بعد یادیحاکم تا حد ز یاسینخبگان س
ن و ... یک کردن دیدموکرات ی، انتقاد از قدرت، تالش براینه دموکراسیروشنفکران در زم

 یمیدر مفاه»د روشنفکران ینسل جد یهار ابعاد توسعه غافل کرده است. آرمانیآنان را از سا
-ی، حقوق بشر، صلح و مشارکت خالصه می، دموکراسیجامعه مدن، یاسیچون توسعه س

ان ابعاد مختلف توسعه و یما م ی(. همچنین در افکار روشنفکر137: 1381)بشیریه، « شود
بر  یرانیمثال ممکن است روشنفکر ا یوجود ندارد. برا ی، هماهنگیمسائل اجتماع
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ن حال، اقتصاد ید کند و در عیکو... تأ یاسیسم سیبرالی، لی، آزادی، حقوق فردیدموکراس
 نداشته باشد. ییشه او جاین عناصر مالزمت دارد در اندیآزاد که با ا

اسالمی باعث شده تا آنچه  -های بیرون از فرهنگ ایرانیها آرمانگرایش به سمت ایده
شود، به جامعه اسالمی ایران می در غرب و در حیطه عمل سیاسی جوامع غربی مطلوب دانسته

ی روشنفکری در ایران، غالبًا با گرایش به سمت هاگروهتعمیم داده شود. به عنوان مثال، نیز 
آورند. به همین دلیل، های لیبرالیسم، دولت کوچک را مطلوب توسعه به حساب میاندیشه

شود که با دفاع از آثار مثبت ی روشنفکری میهاگروهای علیه در این زمینه انتقادات گسترده
گرا، بلکه دولتی ضعیف را برای در غرب، نه یک دولت مقتدر و توسعه دولت کوچک

کوچک کردن  است. آنچه در روند توسعه، مطلوب کنندمیتوسعه جامعه ایرانی پیشنهاد 
که یاند در حالف دولتیتضع یروشنفکران در پ یف دولت. برخیحجم دولت است نه تضع

تواند یف نمیدر عرصه اقتصاد، دولت ضع»توسعه باشد.  یتواند مجریف نمیدولت ضع
جاد یو ا ییقضا یجاد نهادهایق ایت از طرین حقوق مالکیت، تضمیر امنینظ یعموم یکاالها

توسعه خواهد بود. در عرصه  یبرا یجد ین امر، مانعیها را فراهم سازد که ار ساختیز
 (.34-38: 1383)سرزعیم، « درا حفظ کن یتواند وحدت ملیف نمیز دولت ضعیاست نیس

 . توسعه فرهنگی و تعامل نخبگان سیاسی و روشنفکران 3-2

 ین کار تنها از عهده نخبگان فکریاز دارد و ایت نیت و هدایریبه مد یتوسعه فرهنگ
حاکم از نظر  یاسیان، نقش نخبگان سین مید. در ایآیبرم یی)روشنفکران( و نخبگان اجرا

را یرد، زیصورت گ یاسید توسط نخبگان سین کار بایدارد. شروع ات قرار یدر اولو یزمان
بر تعامل  یحاکم که مبن یاسیم نخبگان سیازمند تصمیورود روشنفکران بر عرصه توسعه، ن

ش یخو یقدرت نخبگ« عرضه» یبرا یادیتا حد ز یاست. نخبگان فکر یبا نخبگان فکر
وابسته است. به عنوان مثال،  یاسیان سنخبگ« یتقاضا»ن امر، عمدتًا به یدارند و ا یآمادگ

تواند گامی برای زدودن می میدان دادن به روشنفکران و نظارت بر عملکرد نخبگان سیاسی
 یاسیج مترتب بر ساخت سیفرهنگ اقتدارگرایی در میان اهالی سیاست باشد. زیرا عمده از نتا

اقتدارگرا نسبت داد. ضمن اینکه در حوزه مدیریت  یاسیتوان به فرهنگ سیاقتدارگرا را م
شود. این مشکل در سطح توسعه فرهنگی بسیاری ای دیده میهای گستردهنخبگان، ضعف

از سپهر  یک سپهر عمومیسازد. به این دلیل که، عدم تفکمی از روندهای توسعه را نیز مختل
سته یشا یو تقرب به جا یضوابط، ارادت ساالر یبه جا یت روابط شخصی، حاکمیخصوص

رقابت  یبه جا یاسیگران سیان نخبگان و بازیم ینه شدن خصومت و دشمنی، نهادیساالر
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ج یو سرانجام حذف و رقابت و مشارکت از جمله نتا یق بازی، رفیشاوند پروریسالم، خو
 (. 22: 1385شوند )حسینی، یاقتدارگرا محسوب م یاسیفرهنگ س

تواند با تعامل نخبگان سیاسی و روشنفکران رهنگی که میعرصه بعدی در زمینه توسعه ف
در میان نخبگان سیاسی است که « مسؤولیت گریزی»قابل ترمیم باشد، از بین بردن فرهنگ 

دهند. این موضوع در فرهنگ سیاسی و ها نسبت می«غیر»های خود را به اغلب ناکارآمدی
ت عدم اعتماد یتقو« توهم توطئه»ر ین تاثیرشود. مهمتخوانده می« توهم توطئه»توسعه با عنوان 

در دست  یخیر حوادث تاریو س یاسیع عمده سیسرنخ تمام وقا یاست. وقت یاسیبه نفس س
را  یخیع تاریار قدرتمند وقایکه دشمنان بس یشود، هنگامیگانه تصور میپنهان و قدرتمند ب

 ییگر جایآورند، دیدر م ل خود به اجرایکرده و مرحله به مرحله آنها را مطابق م یطراح
 69: 1382ماند )آبراهامیان و دیگران، ینم یباق یاسیاست و مشارکت سیدخالت در س یبرا

شده اند که امکان  یخیک جبر تاریدست و پا بسته دچار  کنندمی(. در واقع افراد تصور 
صه است عرین تصور، عرصه سینگذاشته است. مطابق ا یآنها باق یبرا یچ حرکت کوچکیه

 یان صحنهیجه در چنیاست و در نت« آلت دست»ا ی« گانهیب یروهاین»، «از ما بهتران»ت یفعال
 یبرا یاسیب عرصه سین ترتیق و وطن دوست وجود ندارد. بدیصد یروهاین یبرا ییجا
های رسد روشنفکران به جای طرح و دفاع از ایدهشود. به نظر میین افراد تنگ میت ایفعال

 ساز نقد و به چالش کشیدن چنین معضالت فرهنگی باشند. توانند زمینهوارداتی می
 یریرناپذییو تغ یآن، سخت جان ید دائمیبازتول« توهم توطئه»مهم  یهاویژگیگر یاز د

ستند، در محک با یر نیپذابطال« توهم توطئه»بر  یمبتن یهان تفکر است. از آنجا که گزارهیا
ه یفرض یقرائن خارج یکه برخ یهنگام»ا اثبات شوند. یتا رد  گیرندمیقرار ن یت خارجیواقع

ق، یگردد تا به هر طریم یترش به دنبال قرائن نامربوطید نکنند، ذهن توطئه اندییتوطئه را تا
 (. 20: 1384)غفاری هشجین، « وجود توطئه را باور کند

گردد، تشویق  تواند باعث همگرایی روشنفکران و نخبگانیکی دیگر از مواردی که می
آمیز و جلوگیری از بروز خشونت و در نتیجه گسترش توسعه فرهنگی های مسالمتبه رویه

، خود یاسیس یاعتمادینقد و انتقاد سازنده است. چه اینکه، عدم تساهل و بهای در عرصه
، غالباً از یاسیل در فرهنگ سین دلیشود. به همیم یاسیش به خشونت سیش گرایباعث افزا

الزم و  یز کرد، بلکه همچون اصلید از آن پرهیتاسف آور که با یت نه همچون عملخشون
(. فراهم کردن 64: 1384اد شده است )کریمی، ی یاسیو برحق در منازعات س یضرور

تواند های مختلف میشرایطی برای طرح انتقادت و پیشنهادات روشنفکران در عرصه
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ن را تقلیل ببخشد. حمایت از چنین رویکردی های مستتر در فرهنگ سیاسی ایرانیاخشونت
 تری رقم بزند. تواند فرایند انتقال قدرت را در نزد نیروهای سیاسی به شکل مناسبمی

ک یتو در زمینه چرخش نخبگان باید گفت توسعه به عنوان گیری از ایده پارهبا بهره
ن ین نخبگان، آخریاز بهتر یریگازمند بهرهیده، دشوار و پرمخاطره، نیچیند پیفرآ

هاست. گردش مستمر، منظم و تین ابتکارات و خالقیدتریو جد یعلم یدستاوردها
ت یها، موتور توسعه را تقوتین استعدادها و خالقین بهتریز نخبگان، ضمن تأمیآممسالمت

ره ید به داین است که ورود نخبگان جدیران ایا یتیریاز معضالت نظام مد یکی. کندمی
حاکم در برابر  یاسیرد. مقاومت نخبگان سیگیصورت نم یحاکم به آسان یاسینخبگان س

، ی، فرهنگی، اجتماعیاسیاست که از عوامل گوناگون س یهادهید پدیورود نخبگان جد
 رفته است.یر پذیتأث یو اقتصاد یخیتار

های مختلف و پرهیز از رویه شناسی در حوزهتوسعه فرهنگ سیاسی نیازمند آسیب
محافظه کارانه نخبگان سیاسی است. این امر نیازمند دخالت روشنفکران و به روز تکراری و 
ای به خوبی های گذشته است. در هر صورت ورود روشنفکران به چنین عرصهکردن ایده

ن یاز ا یتواند بر فرایند مدیریت در کشور نظارت کند و توسعه فرهنگی را رقم بزند. برخمی
ت آنان بدون یریران و استمرار مدینظارت جامعه بر عملکرد مدعوامل عبارتند از: فقدان 

 (.128: 1384ف شده است )شیخ زاده، یو تعر یقانون یارهایه معیبر پا ییزان کارایارتباط با م
توانند فکر و اندیشه نوینی را به جامعه ایرانی منتقل سازند که دارای روشنفکران می

و همچنین برطرف کننده مشکالت و مسائل مدیریتی همخوانی با فرهنگ بومی جامعه ایرانی 
و فرهنگی در حیطه وظایف نخبگان باشد. بنابراین، نخبگان سیاسی برای توسعه فرهنگی 

گرا هستند. به همین دلیل، داشتن فکر توسعه جامعه نیازمند داشتن شخصیت علمی و توسعه
ن یت متیده و شخصیاخالق پسند ند. همچنان کهیآفرینم ینخبه واقع ییبه تنها یافته و ترقی

بدون  ی، فکر مترقیاسیس ی. در عرصه نخبگکندمیت نیتوسعه کفا یمجر یبدون علم، برا
رود و در عرصه عمل کاربرد یبا به کار میز یافته، صرفاً در طرح شعارهایت توسعه یشخص

ن دو ی. ایک نخبه واقعیک انسان خوب است نه یت و بدون علم، یندارد و نخبه با شخص
حاکم الزم است.  یاسینخبگان س ی)روشنفکران( و هم برا ینخبگان فکر ی، هم برایژگیو

تر از افکار ات افراد مهمیت و خلقیم شخصیسه کنیرا مقا یژگین دو ویت ایم اهمیاگر بخواه
ر دهد، ییتواند افکار خود را تغیآنهاست. انسان متحول با مطالعه، مشورت، مشاهده و تأمل م

 (.19: 1380شود )سریع القلم، یتر متحول مدارد و سخت یداریت جنس پایصشخ یول
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 . راهبرد تعامل روشنفکران و نخبگان سیاسی در توسعه فرهنگ سیاسی 4

چنان چه گفته شد توسعه فرهنگی پس از انقالب تحت تأثیر روابط ناهمخوان روشنفکران 
ناهمخوانی وظیفه دشواری بر عهده و نخبگان سیاسی بوده است. به طور خاص، این 

های خود را با شرایط بومی جامعه مطابقت گذارد تا بتوانند ایدهروشنفکران جامعه ایرانی می
 یکیهای همخوان با توسعه فرهنگی جامعه را در پیش گیرند. همچنان اینکه، دهند و طرح

حاکم و عرصه  ی، انفصال آن از حوزه نخبگیو روشنفکر یفکر یاز معضالت حوزه نخبگ
عمل است. روشنفکران در حیطه استقالل فرهنگی و طراحی مدل مدیریتی برای اداره امور 

اندیشند و در سوی مقابل، نخبگان سیاسی با عدم های بومی نمیحلفرهنگی چندان به راه
سازند. توجه به معیارهای علمی و نقدپذیری، شرایط مناسبی برای توسعه فرهنگی مهیا نمی

 از دو عامل است:  یان حوزه علم و حوزه عمل، عمدتاً ناشینه میان رابطه نهادفقد
 ؛ینبودن علم نخبگان فکر یالف( کاربر

 حاکم. یاسینبودن عمل نخبگان س یب( علم
-یالن عالیالتحصشده که فارغ یطراح یاما به گونه یدانشگاه یهاضمن اینکه، آموزش

 ییآنها کارا یهاستند و آموختهیبه حل مشکل ن ، در عرصه عمل قادریلین مقاطع تحصیتر
نبودن علم، نه تنها باعث ضعف دانش آموختگان در عرصه عمل   یندارد. کاربرد یچندان

حاکم  یاسیاز عملکرد نخبگان س یر واقعیز به انتقادات غیرا ن یشود، بلکه نخبگان فکریم
نه یمد»و  یآرمان یهامدل یاحعرصه عمل، سبب طر یبا تنگناها یی. عدم آشناکندمیوادار 
« هاحلآیندی راههم»رسد آنچه رهبری در زمینه شود. با این اوصاف، به نظر مییم« فاضله

، قابل استفاده در حیطه توسعه فرهنگی جامعه ایرانی باشد. به همین دلیل کندمیمطرح 
فراهم آورد و هم  های تعامل روشنفکران و نخبگان سیاسی راتواند زمینهرویکرد مزبور می

اینکه مدلی بومی برای توسعه فرهنگی جامعه پیدا کند. رهبری انقالب در این زمینه با طرد 
 الگوهای وارداتی، درصدد است تا راهی برای توسعه بومی جامعه فراهم آورد. به بیان ایشان:  

قرن نوزدهمی جای اینکه ما مثل دوران استعمار اند بهمتفکّرین سیاست غربی بارها گفته»
برویم کشورگشایی کنیم و حاکم نظامی بگذاریم و پول خرج کنیم و اسلحه بفرستیم و 

تر از آن این است که هزینهتر از آن و کمجنگ و جدال راه بیندازیم، بهتر از آن و آسان
نخبگان و زبدگان آنها را بیاوریم فکر خودمان را به آنها تزریق کنیم، آنها را بفرستیم به 

خواهد، این عمل جیره و مواجب ما؛ همانی که او میشوند سربازهای بیشورشان، آنها میک
 (. 12/3/1395، )بیانات رهبری« کندمی
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از دیدگاه رهبری، روشنفکر و نخبه سیاسی دارای وظایف مشخصی هستند که هرکدام 
فرهنگی انجام ای متعهد و پایبند به توسعه برحسب وظیفه، رسالت خود را در ساختن جامعه

شناسد و در چارچوب معیارها دهند. روشنفکر کسی است که متعهد است و دشمن را میمی
. در سوی مقابل، نخبه سیاسی دارای روحیه کندمیهای اسالمی جامعه حرکت و ارزش

اسالمی و انقالبی است. رهبری انقالب توصیه های جهادی، انتقادپذیر و متعهد به ارزش
ها شنفکران  قبل از هرچیز، فرهنگ جامعه اسالمی را مدنظر قرار دهند و طرحکه رو کنندمی

مفاهیم توسعه فرهنگی  ،های خود را در چارچوب آن مطرح سازند. در این رویکردو اندیشه
، عّزت ملّی است؛ این کیی»های الهی هستند. به بیان ایشان: گسترده و البته محدود به ارزش

قالب است؛ این خیلی مهم است! عزّت مّلی یعنی احساس افتخار ملّی های اناز آرمان یکی
که این احساسِ افتخار، ناشی از واقعیّات باشد، ناشی از یک واقعیّاتی در متن جامعه و بر 
روی زمین، و نه مّتکی بر توهّمات و تصوّرات؛ وَالّا گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت 

ها هم بود؛ اینها تصوّرات واهی و توّهم است، افتخارآفرین کیان و هخامنشیان و مانند این
نیست. عزّت ملّی یعنی احساس افتخار، متّکی به واقعیّت؛ این خیلی مهم است. این عّزت ملّی 

ی چیزهایی است که اگر چنانچه در یک کشوری از بین رفت و نابود شد، هوّیت از جمله
 (. 7/3/1397، )بیانات رهبری« آن ملّت نخواهد آمدچیز گیر شود؛ دیگر هیچآن ملّت نابود می

گونه است که استقالل فرهنگی و عزت رویکرد رهبری در زمینه توسعه فرهنگی بدین
های مختلف اداره جامعه ملی و اسالمی جامعه در آن حفظ شود و راه برای جوانان در عرصه

های وارداتی نه متکی بودن به ایدهنیز باز شود. بنابراین اصل اساسی در توسعه فرهنگی جامعه، 
های های ناب اسالمی است که در آن صورت هم طرحگیری از ارزشو غربی، بلکه بهره

نمایند و چارچوبی ملموس برای عمل نخبگان روشنفکران برای اداره جامعه غریب نمی
فرهنگ ما، »: کنندمیچه ایشان در زمینه توسعه فرهنگی توصیه آورد. چنانسیاسی فراهم می

، آزادی ما را هم تأمین کندمیفرهنگ الهی است؛ این فرهنگ، استقالل ما را تضمین و تأمین 
، آزاد نیستند، اینها کنندمی. آن کسانی که به نام آزادی، ولنگاری را در جامعه ترویج کندمی

؛ این ندکمیاند؛ فرهنگ غربی است که دارد اینها را هدایت ی فرهنگ غربیبستهاسیر دست
ای است؟ آزادی این است که شما نّیت خودتان، ایمان خودتان، فکر خودتان، چه آزادی

قرآن خودتان، الگوی اسالمی خودتان را داشته باشید و آن را دنبال بکنید؛ این، آزادی است، 
 (.17/12/1396 ،)بیانات رهبری این، عظمت است، این، حریّت است؛ این باید تأمین بشود
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 گیری نتیجه 

که روابط روشنفکران و نخبگان سیاسی پس از انقالب  دهدمیبررسی مقاله حاضر نشان 
اسالمی نیازمند ارائه چارچوبی برای توسعه فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی است. به این دلیل 

های روشنفکران، انتقادات آنان، جامعه مطلوبی که مدنظر آنان است و همچنین که طرح
اند، غالباً با نگاهی به رویکردهای بیرونی اداره سیاسی جامعه در پیش گرفته ای که برایرویه

ن توان یشتریز، روشنفکران بین یشود. به عالوه اینکه، بعد از انقالب اسالمو غربی تدوین می
 یفایا یاست که، برا ین در حالیاند و اخود را صرف مقابله با گفتمان مسلط )حاکم( کرده

، یت سلبیب و فعالیمقابله، تخر ین مرحله عبور کرد و بجاید از ایور بانقش توسعه در کش
حاکم  یاسینخبگان س یاز سو یروشنفکر یهاقرائت یق پرداخت. نفیو ارائه طر یبه همراه
ش و اثبات یاثبات خو یک توسعه برایتئور ین مبانییتب یشود تا روشنفکران بجایباعث م

های مدنظر او را مدنظر قرار ا حکومت و سیاستضرورت وجود روشنفکر، عدم همراهی ب
دهند و به جای ایجاد طرحی ایجابی، درصدد انتقادات سلبی بر علیه وضع موجود برآیند. به 

شود و یا های روشنفکران یا با مواجهه مستقیم نخبگان سیاسی مواجه میهمین دلیل طرح
 شود. خارج معطوف میاینکه به دلیل عدم توجه به توسعه فرهنگ داخلی به سمت 

انتقاد  یست، پس برای، در عمل قابل اعمال نیاز انتقادات روشنفکر یاریضمن اینکه بس
ن پرداخت. به یگزیروش جا ید از عرش به متن جامعه آمد و ضمن انتقاد به طراحیسازنده با

های عرصهتو برای جابجایی نخبگان در گیری از رویکرد نخبه گرایانه پارههمین دلیل با بهره
ایم که در سیاسی، الگوی مدنظر رهبری را برای توسعه فرهنگی جامعه ایرانی مطرح کرده

ناهمخوان غربی را های نماید؛ هم ارزشآن هم بر ساخت فرهنگ اسالمی جامعه توجه می
و هم طرحی ایجابی برای اداره جامعه و اصالح ارکان فرهنگی آن به ما  کندمیپاالیش 

آیندی راه هم»توان در دوره کنونی از آن به عنوان د. در رویکردی که مینمایمعرفی می
رود و تالش برای اجماع نخبگان، به کنار می« هاهم آیندی بحران»یاد کرد، نظریه « هاحل

روشنفکران، تحصیلکردگان دانشگاهی و حوزوی به عنوان یک اصل اساسی در توسعه 
شود. بنابراین تعامل روشنفکران و نخبگان سیاسی یفرهنگی جامعه اسالمی به کار گرفته م

های اسالمی و دینی توافقاتی حاصل کنند پذیر است که بتوانند در حوزه ارزشزمانی امکان
-های اسالمی و ارزشی به طرح ایدههای وارداتی، بلکه بر مبنای ایدهو سپس نه بر مبنای ایده

 های خود در عمل بپردازند.
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تهران: نشر  ،1357-1360دولت موقت تا سقوط بنی صدر 

 وزراء.  
ست؟(، 1383شــریعتمداری، علی ) - شنفکر کی ، دماوند: نشــر رو

 دانشگاه آزاد اسالمی.       
ــ - ــخیش تهران، ، رانینخبگان و توسففعه ا(، 1384ن )یزاده، حس

 انتشارات باز.
سی از منظر 1393عابدی اردکانی، محمد ) - سیا سعه نیافتگی  (، تو

سی نخبگان در ایران،  سیا سیفرهنگ  سیا شنامه علوم  ، پژوه
 . 133-169سال نهم، شماره چهارم، صص 

سرما یمدخل»(، 1385، غالمرضــا )یغفار - ، «یه اجتماعیبر 
 . 1385ن ، سال اول، شماره اول، زمستایاست داخلیمجله س

شکاف1385) ی، نجف علیغالم - شنفکر ی(، کالبد  ، رانیدر ا یرو
 . 202، شماره نامه پگاههفته

ستری، محمد ) - شب سمی (، 1381مجتهد  نقدی برای قرائت ر
 تهران: نشر طرح نو.  از دین،

ـــتری، محمد ) - ـــبس مجموعه کامل قرائت (، 1389مجتهد ش
من احیاگران ، تنظیم فرشـــاد نوروزی، بی جا: انجنبوی از جهان

 فلسفه. 
ـــا ) - ـــی، رض ـــن، باباهادی، محمدباقر و فیض (، 1397مجیدی، حس

اهلل شــناســی روشــنفکری در ایران از دیدگاه حضــرت آیتآســیب
نه نامه خام ـــل ، ســـال های انقالب اسففالمیرهیافتای، فص

 . 3-24، صص 42دوازدهم، شماهر 
سففیر تفکر معاصففر: تجدد و دین (، 1388مددپور، محمد ) -

نگ و هنر منورالفکری  سفففکوالر و زدایی  در فره

 ، تهران: نشر سوره مهر. روشنفکری دینی

جات - یل )ن ید و کم مدی، مج مانی 1396پور و اح (، تحول گفت
، سال چهارم، سیاستتوسعه در جریان روشنفکری دینی، فصلنامه 

 . 34-59شماره چهاردهم، صص 
ــنق - نگ ملیتأث(، 1380زاده، احمــد )بی تار  یر فره بر رف
  ران.یاسالم و ا ی، تهران، مرکز بازشناسانیرانیا یاسیس

 ها: آدرس سایت
با معلمان،  - یانات رهبری در دیدار  بازیابی در 12/3/1395ب . قابل 

 http://farsi.khamenei.irسایت به آدرس: 
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. قابل بازیابی در 17/12/1396بری در دیدار با مداحان، بیانات ره -
 http://farsi.khamenei.irسایت به آدرس: 

. قابل بازیابی در 7/3/1397بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان،  -
 http://farsi.khamenei.irسایت به آدرس: 

، قابل بازیابی 22/2/1377بیانات رهبری در دیدار با دانشـــجویان،  -
 http://farsi.khamenei.irدر سایت به آدرس: 

 
 
 
 




