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  چکیده
 يرگذاریتاث يفکر يهاجریاناز جمله معاصـــر  رانیدر ا يروشـــنفکر 

 کردیبا تجدد، و نقش و رو یرانیتماس جامعه ا شیافزا لیکه به دلاســت 
ـــنفکران در قبال آن، بحث ـــت. اما  ختهیرا برانگ یها و مجادالتروش اس

 کیاز نزد هاسالکه  رانیا.ا.و استنباط رهبر ج یشناخت و درك نوع  تلق
ـــت، در  ندگانیاز نما یخو بر يفکر انیجر نیدر تماس با ا آن بوده اس

س سا یو برخ بیشناخت نقاط آ  تیاهم زیحا يفکر فیط نیا يهایینار
 ) یالعال(مدظلّهيمقام معظّم رهبر اناتیب یبررس به دنبالمقاله  نیاست. ا

ــ و ــبیآس ــناس ــتاز منظر  رانیدر ا يروشــنفکر یش ــان اس  ي. براایش
ـــ ـــمون بــا ک لیــمهم از روش تحل نیبــه ا دنیــرس افزار مــک نرممض

MAXQDA  يهاداده لیتحل يبرا يندیروش فرآ نیاست. ااستفاده شده 
ــت و داده یمتن ــ یغن ییهاپراکنده و متنوع را به داده يهااس  یلیو تفص

 يهاافتهی از این نظر مدل مفهومی خروجی این مقاله است. .کندیم لیتبد
ــانمقاله ن نیا ــهیدر اند دهدیم ش ــنفکررهبر معظم انقالب ر ش در  يوش

شی (شامل دو  ،يمتولد شده است و در بعد عملکرد مارگونهیب رانیا مَنِ
نســبت با غرب و  ي) و بینشــی (شــامل دو بُعدرفتار ی وتیشــخصــبُعد 

روشــنفکر  . از نظر ایشــاناســت بوده ییهابیآســ يدارا دین)نســبت با 
س یقیحق ست که پ یک بلکه  رد؛یپذینم یقیو تحول را از هر طر شرفتیا

ــرفتیتحول و پ يآن نوع از برنامه برا ــتیرا پذ ش که مطابق منافع  راس
  .جامعه باشد یو ارزش یو فرهنگ يساختار فکر ،یمل

  .یشناسبیآس ران،یا ،يروشنفکر ،ياخامنه اهللاتیآ :دواژهیکل

  30/01/1397 تأیید خیتار   20/12/1396 افتیدر خیتار
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  مقدمه

ـــنفکر ـــمن يمعنا يواژه روش ـــطالح و نقّاد بودن را در بر لّاق بودنخ یض دارد، البته اص

سط شنفکر در قرون و شگاهدر  جیبه وجود آمد و به تدر یرو سترش  يهادان . افتیاروپا گ

ــنفکر ــت که نطفه یانیدر غرب جر يروش ــداس ــته ش ــانس بس ــل،  .اش در رنس برتراند راس

»  جدید« آن دوره از تاریخ که عموماً«کند: مشـــخصـــات عمومی رنســـانس را چنین بیان می

سطی شود، داراي جهاننامیده می سیاري با قرون و ست که از جهات ب صی ا بینی فکري خا

از بقیه اســت: کاســته شــدن از قدرت کلیســا و  ترمهمها دو وجه تفاوت دارد. در این تفاوت

قدرت علم و دانش که در  .)681، 2: ج1373راســــل، »(افزایش یافتن قدرت علم و دانش

ــد،  ــل ش ــانس حاص ــد. این رنس ــنفکران غربی ش ــمندان و روش ــبب قدرت گرفتن اندیش س

داري به دنبال ایجاد هاي عملی براي حکومتروشــنفکران با نقد وضــع موجود و ارائه برنامه

ست،  ساس روشنفکري بر مبناي ایجاد تحول مثبت بنا نهاده شده ا ضعیت مطلوب بودند. ا و

ان کلیســا قرار داشــتند با تحوالت اما این تحوالت در شــرایط کشــورهاي غربی که در خفق

اي که کشوري مثل ایران که نقش دین و علما در آن برجسته بود، بسیار متفاوت است، نکته

آن  ن بود. روشــنفکري به معناي اولیهحاصــل آن روشــنفکري بومی نشــده و تقلیدي در ایرا

ــفه ــت متاثر از فلس ــنگري که مبارزه جریانی اس نقد قدرت و اي فرهنگی و اجتماعی و روش

  .)80: 1382سنت را محور حرکت خود قرار داد (مردیها، 

توان بر اسـاس ماهیت و چگونگی نگرش به غرب و روشـنفکري در ایران معاصـر را می

بندي گرا و دینی طبقهگرا، چپگرا، ملیدین و نیز از منظر ادوار تاریخی به چهار دسته غرب

ــفویه و برخورد آن هاي ایرماندگیعقب »گراگروه غرب«کرد. ان در دوران پس از افول ص

شکل شد که نه تنها نقاد نبود بلکه با غرب، باعث  شنفکري در ایران  گیري اولین جریان رو

ــوف هم نبودند. این گروه با الگو قرار دادن غرب در همه زمینه ــدن و حتی فیلس ها، مدنی ش

استدالل به این نکته که غرب دیدند. با رشد و پیشرفت را در گرو تبعیت محض از غرب می

ــده و ناپذیر اســت و با شــیفتگی بییک کل تفکیک قید به غرب، تســلیم فرهنگ غربی ش

صیت شخ سنت ایران بودند. از  شی فرهنگ و  ستار فرامو توان به هاي مهم این گروه میخوا

ـــیرازي، ملکم خان و ـــن ش ـــاره کردتقی میرزا ابوالحس گروه . «)23: 1383(امیري، زاده اش

ـــور طبقه »گراپچ ـــهرهاي قفقاز براي تجارت و یا کارگري زمینه حض اي از ایرانیان در ش

گرایان هاي حزبی چپجذب و پذیرش افکار چپ در ایرانیان را ایجاد کرد. البته فعالیت

ها در دوره رضــاخان ادامه یافت. این افراد زمان با نهضــت مشــروطه آغاز و با فعالیت آنهم
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در روسیه تزاري که با  1905بردند که با وقوع انقالب نابرابر به سر می در شرایطی دشوار و

هاي طلبانه همراه بود، جذب تفکرات چپ و مخصوصاً بحثشعارهاي ظلم ستیزانه و عدالت

ـــتی  با پیروزي انقالب کمونیس بانه شــــدند.  لت طل ـــمالی ایران و  1917عدا ـــهرهاي ش ش

ـــنفکران چپ ب قرار گرفتند. حزب توده در ایران نماد گراي آن تحت تاثیر این انقالروش

شکل گرفت و  1320گراست که بعد از سقوط رضاخان پهلوي در اصلی روشنفکري چپ

به قدرت ـــتگی  هاي خارجی و رشــــد کرد. ویژگی این گروه طبق اعالم خود تقبیح وابس

ـــعارهاي ملی ـــردادن ش نه و حکومت دموکرات بودگرس یا گروه « .)151: 1383(امیري،  ا

کرمانی اشـــاره کرد که احیاي توان به میرزا آقاخانن این گروه میقراوالاز پیش »گرایمل

تان ب ـــ ـــالم و پیروي از فرهنگ باس ویژه زرتشــــت ه ملیت ایرانی را در گرو جدایی از اس

ستمی شنفکران ملی .)100: 1365 ،ي(طبردان گرایی چون کرمانی، آخوندزاده، ویژگی رو

هاي باستانی ایران قبل از اسالم است دشمنی با آن و احیاي جنبهطالبوف عدم توجه به دین، 

هاي که دستگاه تبلیغی پهلوي نیز کمک شایانی به رشد این تفکر داشت. جبهه ملی از نمونه

گاه با مظاهر اصلی این گروه است که اگرچه در ظاهر تمایالت ناسیونالیستی داشت اما هیچ

ستگی و ع صر بیگانگان به مقابواب توجه به  »گروه دینی. «)187: 1383(امیري،  له نپرداختنا

الدین اسدآبادي شکل گرفت ولی الهاي مصلحان دینی مثل جمس از تالشدین در ایران پ

بروز و ظهور زیادي در اجتماع نداشـــت. این جریان توجه به دین را نه از باب مانعی براي 

ـــرفت بلکه به مثابه عامل محرك و تاثیرگذار در ج ـــرلوحه خود پیش هت پویایی جامعه، س

فرض عدم گرا، با پیشگرا و چپگرا، ملیهاي محض غربقراردادند. این جریان با رد نگاه

ــتن  ــت به خویش ــی بین ســنت و مدرنیته، به دنبال ارائه الگویی دینی و بازگش ــاس تعارض اس

داختند. در نگاه هاي ســنتی متولیان دین و مذهب نیز پربودند. همچنین این گروه به نقد نگاه

روشــنفکران این گروه مثل بازرگان و شــریعتی باید مفاهیم گذشــته دین را از منابع اولیه آن 

  وشو داد.هاي علمی شستبا آموزه بازشناسی و بازسازي کرده و چهره سنتی دین را

ـــ ـــ یبررس ـــن تواندیم رانیدر ا انیجر نیا يهابیآس ـــا ینگاه روش  مارگونهیب ياز فض

 ) در حوزهیالعال(مدظلّه يمقام معظّم رهبر شــهیاند یارائه دهد. بررســ رانیا در يروشــنفکر

ـــنفکر ـــت تیدو جهت حائز اهم نیاز ا رانیدر ا يروش ـــانیاوالً ا؛ اس از جمله طالب و  ش

اکتفا نکرده و به دنبال حضـــور و  هیموجود در حوزه علم يفضـــاهســـتند که به  یونیروحان

در قبل و بعد از انقالب  شـانیا اًیاند. ثانبوده زین ییانشـجوو د ینخبگان انیبر جر يرگذاریتاث

س شتند و نظرات ا يادیز اریارتباط ب شنفکر از جامعه دا شر رو  نییتب يبرا تواندیم شانیبا ق
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شنفکر س رانیدر ا يرو شد.  شاراهگ اریب سی با رو این ازبا  گرفته صورت هايپژوهش برر

 روشنفکري هايآسیب« عنوان با پژوهشی کنونتا ، روشنفکري جریان شناسی آسیب درباره

 در شـده گرفته کار به روش. اسـت نپذیرفته صـورت ايخامنه اهللا آیت حضـرت اندیشـه در

ـــر پژوهش یل روش حاض ـــمون تحل یل هايروش از مض مک به و کیفی تحل   افزار نرم ک

MAXQDA   سوال ست.  صلی ا ضر مقاله ا ست این حا سیب«  که ا شنفکري هايآ  در رو

    »چیست؟ رهبري معظّم مقام اندیشه در یرانا

  پیشینه پژوهش-1

در مورد موضـــوع پژوهش  یکتاب علم ایصـــورت گرفته تاکنون مقاله هاي یبا بررســـ

به آن  کیبا موضــوعات نزد یمقاالت نامه و، پایانا کتاباســت، ام رفتهیحاضــر صــورت نپذ

  آنها پرداخته خواهد شد. یوجود دارد که در ادامه به بررس

س« مقاله س بیآ شنفکر انیجر یشنا صر رانیدر ا يرو شته کر» معا ست مینو ضادو و  ر

سهمکاران شنفکر انیجر یشناســبی، با هدف آ صر رانیدر ا يرو ست و  معا شده ا انجام 

 بر مطالعه کرد،یرو نیاست. ا یمبتن يانتقاد يکردیو بر رو يمقاله، نظر نیدر ا قیتحق روش

آغاز  یعنی ران،یمعاصر ا یخیتار يهامقاله دوره نی. اباشدیر ماستوا یلیتحل -یخیتار بعمنا

 انیمقاله، جر نی. در اردیگیمرا دربر یتا انقالب اسالم یخواهمشروطه شهیاند يریگشکل

ـــنفکر ـــه بخش:  يروش ـــنفکر ينهادها-2 ،يفکر يهاانیبن -1در س با  مواجهه -3 ،يروش

 یشناسبیآس به ،یاجتماع -یاسیاختار سو س يانطباق بر چارچوب نظر او ب یغرب، بررس

و  هایژگیبا و ياز روشــنفکر یخاصــ پیمقاله، ســاخت ت جهیآن پرداخته شــده اســت. نت

 نیبود. بر ا »يزیگرخشــونت«و ،»ياســتقالل فکر« ،»ییخردگرا«شــامل:  نینو اتیخصــوصــ

  خواهد بود. ،»تهیمدرن-سنت« رب یمبتن زین يروشنفکر نینو پیاساس، گفتمان ت

س«مقاله  سبیآ سنیروش د یشنا شنفکر یشنا س »ینید يرو سروپناه به  نی، عبدالح خ

ســه نفر از روشــنفکران معاصــر پرداخته  اســت؛  ینیو کســب معرفت د یشــناســینیروش د

ـــر ـــروش. در واقع ا یعتیمهندس بازرگان، دکتر ش و نقد نظرات  نییمقاله به تب نیو دکتر س

  کند.ینم یرا بررس يکرروشنف انیاشخاص پرداخته است و جر

شنفکر انیجر« مقاله ش یشناسـغرب یسـینوو وارونه يرو معاصـر  خیدر تار عهیعالمان 

شته »رانیا س نو شنفکر یاحمد رهدار با هدف برر شنفکر يپولوژیو ت نید ی،نید يرو  يرو

سنت و مدرن ست. در ا افتهی) نگارش رانیا 19در قرن  تهی(چالش  ابتدا به  سندهیمقاله نو نیا

 یاشاره کرده و در پ يروشنفکر یتطور مفهوم ریو سپس به س یو اصطالح ییاحث معنامب
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شاره  تیآن پرداخته است. در نها انیو مدع رانیدر غرب و ا يمنورالفکر یآن، به بررس با ا

ـــنفکر باره را مطرح  نیدر ا ینیاز عالمان د يانمونه دگاهید انیبي، به انواع مختلف روش

  ساخته است.

بر  دی(با تاک يتحجر و روشـــنفکر يمورد یبررســـ ینید یشـــناســـ بیآســـ«مه نا انیپا

دارد  ینامه سع انیپا نیدر ا شانیکه ا ينورآباد یعل ، نوشته»حضرت امام (ره) يهادگاهید

ها و شاخصه ست؟یچ يهر کدام از دو آفت تحجر و روشنفکر فیچون : تعر یتا به سواالت

هر آفت  يامدهایپ ست؟یچ روشنفکري و تحجر املعو و علل؟ آنها کدام است يهایژگیو

آفات  قیتحق يهاهفرضی براساس. دهد پاسخ؟ ستیج و درمان آفات چعال راه؟ کدام است

شنفکر سو يرو س ییاز  شت از مفاه ییهابیخود معلول آ سوء بردا سوء فهم و  و  میچون 

سو ینید يهاآموزه شاء آ گرید يبوده و از  است. تحجر و  گرید ياهيمندبیسباعث و من

باعث  نیشده و همچن یاجتماع - یاسیس يهادر عرصه نید يباعث ناکارآمد يروشنفکر

زده مشــکل تحجر و روشــنفکري غربامام (ره) راه حل  دگاهیشــود. از دمی نیالتقاط در د

اســـت و در مرحله بعد  ینید يهاو آموزه میدرســـت مفاه نییو تب يدر وهله اول روشـــنگر

ـــ ـــتند و  یتفکرات نیچن يکه دارا يطرد و اخراج افراد ی، مبارزه و حتدنکر حتینص هس

  .ردیگمی نظر قرار مد ،گردندمی بهایآس نیباعث ا

  دبیات نظريا-2

  يرروشنفکر و روشنفک يلغو يمعنا-2-1

ــنفکر لغت ــو ،يروش ــیواژه انگل ای)  Intellectuel» (انتلکتوئل« يترجمه واژه فرانس  یس

ــت. رIntellectual» (انتلکتوئال« ــهی) اس گردد ی) بر مIntellegre( نیواژه به کلمه الت نیا ش

خالق  یضمن يمعنا ياست. معموال واژه روشنفکر زیدو چ انیکردن مکیتفک يکه به معنا

سطبردر زین رادن بودن و نقاد بو شنفکر در قرون و صطالح رو به وجود آمد و  یدارد، البته ا

شگاهدر  جیبه تدر سترش  يهادان متنوّر، متنوّر العقل، مفکّر و مثّقف هاي . واژهافتیاروپا گ

 زیحا زین يو روشنگر يتفاوت روشنفکر است. اما يدر مفهوم روشنفکر زین یدر زبان عرب

 یشدگروشن ي) به معناEnlightenment( یسیبا معادل انگل يواژه روشنگر است. تیاهم

فکر است عمل و حالت روشن ي) به معناIntellectualمعادل ( ياست. روشنفکر يداریو ب

این واژه فرانســوي نســبتا  اســت که در امور با نظر باز و متجددانه بنگرد. یو روشــنفکر کســ

  .)19: 1390(احمدي، به کار گرفته شد جدید، اولین بار در قرن نوزدهم در ادبیات سیاسی
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صاف چند تعر نیتوان ارائه داد اما با ایاز روشنفکر نم یقیدق فیتعر  نیبه ا جیرا فیاو

ست: از نظر ژول شنفکران را نیصورت ا سته کوچکمی بندا، رو سوفیاز ف یتوان د  شاهانل

ــتعداد و و ــور کرد که با اس ــازنده یاخالق يهایژگیتص ــوجدان ب برتر، س ــمار  تیریش به ش

داند یاز مردم م یماکس وبر، روشــنفکران را گروه .)Julien Benda, 1969: 43(ندیآیم

 یفرهنگ يهاارزشو  یمشخص يبه دستاوردها یخاص یدسترس شان،یژگیکه به سبب و

 ,Max Weber(اق و نقاد هســتندخلّ زیپردازند و نیم يبه کار فکر یدارند و به طور اســاســ

بدون  با،یشـــود که، تقریروشـــنفکر گفته م يبه افراد میکارل مانها فیتعر در .)56 :1976

ندارند. روشـــنفکران مدرن، نه  یبه نظام اجتماع یچندان محکم یطبقه هســـتند و وابســـتگ

شک ستند و نه جزئ کی دهندهلیت سوب م کیاز  یطبقه ه ، میشوند. (کارل مانهایطبقه مح

 شهیهم یانسان ،یقیروشنفکر حق« دیگویروشنفکر مدر مورد  زین دی) ادوارد سع240: 1355

ش یرونیب ست که با حفظ  ياهیو حا صر به فرد، به عنوان پاجهان اریمع کیا  هیشمول و منح

»  دهدیواکنش نشان م یمصالح عموم کند و در امور مربوط بهیدفاع م ياز روشنفکر یاصل

نوع از روشنفکري است، روشنفکر  میشل فوکو نیز معتقد به دو .)18 :1380، دیسع ادوارد(

شـــوند، صـــرفا نگاهی عام و روشـــنفکر خاص، روشـــنفکران عام که مورد انتقاد او واقع می

روشنفکران خاص، به  عوامانه به مسائل داشته و به دنبال بیان صریح حقایق و مطالب هستند.

دهد مبارزات مىتر از مشخصی ها دانشن به آنیاند و اکرده نظر فوکو، به کارکردن عادت

سائلى خاص و غ صورت امروزه دیو با م سروکار دارند. در هر  روشـنفکر گر نقش یر کلى 

بلکه بر عکس  ،ان کندیقت ســرکوب شــده را بیســت تا حقیها نشــروى و همگامى با تودهیپ

ــــت کــه او را در حوزه دانش و حقیــنقش او مبــارزه عل عــامــل خود  ،قــتیه قــدرتى اس

آنتونیو گرامشــی فیلســوف مارکســیســت ایتالیایی معتقد  .)306-300 :1393 فوکو،(کندمى

است همه مردم صاحب خرد بوده و همه به نوعی روشنفکر هستند، و در واقع میزان استفاده 

ــیم ــت. او در یک تقس ــه در هرکس متفاوت اس ــنفکران را به دو از فکر و اندیش بندي، روش

که نوع ســنتی به دنبال حفظ هژمونی کند و معتقد اســت گونه ســنتی و ارگانیک تقســیم می

ـــتند. در عین حال  بال مداومت تاریخی هس قدرت و تثبیت جایگاه حکومت بوده و به دن

روشنفکران ارگانیک، روشنفکران الیه و گروهی خاص هستند که مبانی آن گروه را تبیین 

ستگ طبقه کنند و بهمی افزایش قدرت  ، و امکان دارد بادارند يشتریب یخودشان التزام و واب

: 1358(گرامشی، وه تبدیل به روشنفکران سنتی شوندو ایجاد هژمونی عمومی توسط آن گر

در غرب با توجه به انقالب فرانسـه، کشـور فرانســه  يروشـنفکر يهاجریان کانون .)56-58
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 انیجر نیتوان به عنوان دو کشـــور موثر در امی زیو آلمان را ن سیانگل قتیاســـت و در حق

  .)16و15: 1392(پورفرد، فرانسه و روشنفکران آن کشور بود با تید اما محورکر فیتوص

  رانیمعنا و مفهوم روشنفکر در ا-2-2

که » فکر«و » روشن«است مرکب از دو واژه  ياکلمه» روشنفکر«واژه  یفارس اتیادب در

ساب م یوصف یبیترک صف بیترک نی. در ادیآیبه ح صف، و » روشن«واژه  ،یو به عنوان و

ـــت. در لغتنامه دهخدا ن» فکر«اژه و ـــوف به کار رفته اس به نقل از فرهنگ  زیبه عنوان موص

) آن عبارت ي(لغو يفکر، صــفت مرکب اســت و معناوشــنآمده اســت که ر نیمع یفارســ

  .)171: 1346(دهخدا، » روشن است شهیاند يکه دارا یکس«است از: 

ـــطالح ـــنفکر« اص ـــط فرهنگ 1320دهه  لیکه در اوا» روش ـــتان جاتوس  واژه نیگزیس

ارتباط داشتند  انیرانیکه با ا یمتفاوت يهابود که در فرهنگ یمنورالفکر شد، ترجمه واژگان

عان فاوت یبار م ـــو يداشــــت. برا یمت ثال انتلکتوئل فرانس ـــمیبه واژه دئ يم  ای) Deism( س

د و بو کینداشــتند نزد يخداوند در امور روزمره اعتقاد لتو دخا یکه به وح یخداپرســتان

داشتند.  ییشد که آموزش اروپایاطالق م یتر به نخبگانعام ییدر معنا یروس يایجنسینتلیا

کارگزاران  یعنیبود،  کتریآن نزد یروشــنفکر به مفهوم روســ 1340اواخر دهه  زین رانیدر ا

شنفکر از ا خواهانهیترق راتییکه خواهان تغ یکالیراد  زین نیبودند. اما پس از آن مفهوم رو

 يهاو مهارت دیجد یآموزشــ ســتمیکه با ســ گفتندیم یبه کســان یتر شــد و به طور کلعام

  .)59و58: 1381 ،یفرش خی(شاز آن آشنا بودند یناش ياحرفه

ــر دکتر ــنفکر در ا یعتیش ــمن انتقاد از ترجمه انتلکتوئل به روش ــت که  رانیض معتقد اس

شاره به افراد ست که کار مغز يانتلکتوئل ا ست کیم يو فکر يا شنفکر ممکن ا نند. اما رو

شنفکر  يهم انجام دهد. و یکار بدن ست رو س یعنیمعتقد ا شن و باز  يکه دارا یک فکر رو

ست، افراد شن و باز فکر م شند،یاندیمنجمد نم ستند،ین وقفکه محدود و مت يا کنند، یرو

ـــع تیزمان، موقع ـــور را درك تیخود و وض ـــتدالل  لیتوانند تحلمی کنند ومی کش و اس

  .)3: تایب ،یعتیکنند(شر

  شناسی پژوهشروش-3

ـــمون از انواع تحلیل ـــتفاده شـــده در این پژوهش تحلیل مض هاي کیفی و با روش اس

اســت. براي دســتیابی به نتیجه مفید در تحقیقات کیفی،  MAXQDAافزار گیري از نرمبهره

ها یک دادهها بصــورت روشــمند مورد بررســی و تحلیل قرارگیرند. تحلیل الزم اســت داده

ها و مرتبط حیاتی از تحقیق کیفی است و مستلزم اقدام اساسی جهت گردآوري داده مرحله
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سطح باالتر مینمودن آن شد. ها با مفاهیم انتزاعی  ش لیتحلبا ضمون رو شناخت،  يبرا یم

 لیتحل يبرا يندیروش فرآ نیاست. ا یفیک يهاموجود در داده يو گزارش الگوها لیتحل

ـــ یغن ییهاپراکنده و متنوع را به داده يهااســــت و داده یمتن يهاداده  لیتبد یلیو تفص

و ...  ادیبنداده هیمحتوا، نظر لیگفتمان، تحل لیمثل تحل یفیک يها. بر خالف روشکندیم

و از آن  ســتیکه از قبل وجود داشــته باشــد وابســته ن ينظر یمضــمون به چارچوب لیتحل

ـــ يتفاوت و برام ينظر يهادر چارچوب توانیم ـــتفاده کرد. (ش  زاده،خیامور مختلف اس

1390 :151- 158(  

  شناسایی مضمون-3-1

توان ها میها و مفاهیمی اسـت که درصـورت فهم درسـت آنهر متن یا داده داراي ایده

ست آورد. صلی متن را بد ضمون « ساختار و چارچوب ا صل ع و طرح کیم مند نظام ینیا

ست که در حول و حوش آن ج سط پ لیتما سندهیهان نوا سازمان داده و ب  دایدارد خود را 

ز ا دیکه با یو خف یپنهان تیاســـت، آن هو یهمان ارتباطات پنهان ،کند. اســـاس در آن

 کی یاصل نیو آشکار کرد. مضام دیکش رونیکه آن را دربرگرفته است ب يپوشش ساختار

به ياثر، معمار هان آن را  با آورند،یوجود مپن ند کلبتوا دیو  ظام آ دین بدهند.  نن ما  به  را 

سرگ  ن،یمع(بابک» دهدیم سندهینو یناخودآگاه یِذهن يهاخبر از دغدغه ،يریتکرار و از 

1394 :86(.  

  هاي شناخت مضامینروش-3-2

صورت ه با توجه به تعریفی که از مضمون ارائه شد، روشن گشت که برخی از مضامین ب

را با مداقه در متون باید پیدا کرد. ولی سوال اصلی این آشکار در متن وجود دارند و برخی 

ــمون چه ویژگی ــت که مض ــایی کرد؟ با اینکه در اس ــناس هایی دارد و از کجا باید آن را ش

هاي را نام برد که توان ویژگیتوان پاسخ روشن و صریحی داد ولی میتحقیقات کیفی نمی

ضمون ت شناخت م شند. در  سبی براي ما با هاي موجود در وجه به برخی ویژگیراهنماي منا

توجه به کلمات ها عبارتند از: که برخی از آن تواند به شناخت مضامین یاري رساندمتن می

مات کل ،يتکرار به کل جه  مات مکنون، تو به کل جه  قاي، دیتو ــــهیم ـــنجو هم س ، یس

  .)162: 1390(شیخ زاده، داطالعات مفقو يوجوجست

  بندي مضامینعناوین و طبقه-3-3

است، مثالً بر اساس زمان شناخت مضمون،  هاي متفاوتی از مضامین ارائه شدهبنديطبقه

ماهیت مضمون در متن، سلسله مراتب مضمون در قالب مضامین، جایگاه مضمون در شبکه 


