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  مقدمه 

گيـري و   نظران و پژوهشگران سياسي و اجتماعي ايران، پديده دوم خـرداد و شـكل      حبصا
هـاي نظـري متفـاوتي        طلبي را از زواياي مختلف و با استفاده از رهيافت         سيطره گفتمان اصالح  
ه و تحليل قرار داده و بر اسـاس رويكـرد نظـري و بيـنش سياسـي خـود                    مورد بررسي و تجزي   

در واقـع، برجـستگي هـر يـك از علـل و عوامـل               . اندهاي گوناگوني از آن به دست داده      تبيين
هـاي    شناختي ايـن پديـده ناشـي از رهيافـت         شناختي، نهادي، ساختاري، و روان    سياسي، جامعه 

 اساس، تحليـل و تبيـين علـل و عوامـل فروپاشـي              بر اين . گران آن است  نظري متفاوت تحليل  
هـاي نظـري و اتخـاذ       طلبي نيز با استفاده از رهيافت     طلبان و افول گفتمان اصالح    اجماع اصالح 

گران متفـاوت خواهـد       رويكردهاي تحليلي، به فراخور رويكرد نظري و گرايش سياسي تحليل         
نظـران    يمي با ديدگاه سياسي صـاحب     گيري از هر رهيافت نظري رابطه مستق        در واقع، بهره  . بود
اش، رهيافتي را     به همين دليل، هر كس به فراخور ديدگاه سياسي و منافع فردي و گروهي             . دارد

بر ايـن پايـه، پـس از آن كـه افـول             . نمايد  اش را برطرف سازد، انتخاب مي       كه نيازهاي تحليلي  
 دوره رياسـت جمهـوري رقـم        گرايان در انتخابات نهمين   طلبي با پيروزي اصول   گفتمان اصالح 

خورد، شاهد رويكردهاي نظري مختلفي در بررسي و تحليل و تبيين علل و عوامل اين ناكامي                
، بـا اتخـاذ     هـا   طلبان تجديد نظرطلب و پدرخوانـده        اصالح در اين ميان، نويسنده كتاب    . ايم  بوده

طلبـان،   سياسي اصالح  هاي  شناختي در فرايند تحليل و تبيين مباني نظري و انگيزه         رهيافت روان 
. كنـد  طلبي را در رويكرد تجديد نظرطلبانه آنان خالصه ميترين علل ناكامي گفتمان اصالح     مهم

اين مقاله ضمن معرفي مختصر مطالب كتاب، با ديدگاهي نقادانـه بـه بررسـي و نقـد رويكـرد                    
هاي آن  يها و ضعف و كاست    ورزد و قوت و برجستگي      هاي نظري آن مبادرت مي      روشي و يافته  
  . سازدرا آشكار مي

  

  رفي مطالب كتاب     مع

، از مقدمه ناشر، پيشگفتار نويسنده، سه       ها  طلبان تجديد نظرطلب و پدرخوانده      اصالحكتاب  
مقدمه مذكور بيانگر فلسفه    . گيري، كتابنامه و نمايه تشكيل شده است        فصل جداگانه، يك نتيجه   

و طـرح بحـث   مـسئه  رح چنـدين پرسـش و بيـان        پيشگفتار با ط  . چاپ اثر از سوي ناشر است     
سازد و شيوه ساماندهي به تحقيق  مقدماتي، سؤال و فرضيه مؤلف در فرايند پژوهش را عيان مي

بـر ايـن پايـه، پديـده دوم         . كنـد   شناختي آن را ترسيم مـي     هاي رويكرد نظري و روش      و ويژگي 
و اسـتمرار آن و كـدام عامـل در         كدام عامل و زمينه در ايجاد       «خرداد چگونه قابل تبيين است؟      

روگرداني مردم از آن تأثيرگذار بود؟ اين پديده با نوگرايي ديني و نوگرايي ديني چه ارتبـاط و                  
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طلبي تا چه   تعاملي داشت و نقش نوگرايان ديني در برآمدن و افول جريان دوم خرداد و اصالح              
  )11، 1386اميري، ( »ميزان بود؟

هـا، ميـان نـوگرايي دينـي ـ كـه آنـان را گروهـي          اين پرسشنويسنده براي پاسخ گويي به 
كند و بر ايـن ايـده    طلبي، يك رابطه فكري برقرار مينامد ـ و پديده اصالح  تجديدنظرطلب مي

زيـرا  . طلبان به ناكامي سياسي آنها منجر شد      فشارد كه رويكرد تجديد نظرطلبانه اصالح       پاي مي 
در مفـاهيم دوم  «طلبـان حـاكم شـد و        ميـان اصـالح   از زماني كه گرايش تجديد نظرخواهي در        

هايي براي گذر از قانون اساسي و همسويي          گرايي مشاهده و برنامه     خردادي ايراد، ابهام و افراط    
هـايي    هاي مقابل و بخش     طلبي از سوي جناح   با مخالفان نظام پيدا شد، شك و ترديد در اصالح         
همـان،  ( ».ود را به برخورد، مقابله و تنش داد       از دوم خرداد ايجاد گرديد و بازي سياسي جاي خ         

12(  

 و شـواهد معتبـر      كننـده و اسـناد و مـدارك       ، نويسنده بدون ارائه داليل نظري قـانع       در ادامه 
  بر پايه اين تعريف،. پردازد نظرطلبان ميدرباره ادعاي خود، به تعريف مختار خويش از تجديد

ان فكري بودند كه بـا گذشـت زمـان         نظرطلبان، گروهي از فعاالن سياسي و نخبگ      تجديد
هاي اصلي نظام جمهوري اسالمي دچار ترديد شده و بـا             نسبت به مباني فكري و ارزش     

طرح گذر از انقالب و قانون اساسي به دنبال تغيير در سـاختارها و بنيادهـاي نظـام بـه                    
 با  گرايي و فعاليت سياسي داشتند و       شكل دموكراتيك و آرام بودند كه عموما سابقه چپ        

طلبي تجديد نظرطلب   دگرديسي فكري و گردش به راست، تالش كردند گفتمان اصالح         
به نظر تجديد نظرطلبان، اصالحات بايـد       . را براي تحقق ليبراليسم در جامعه غالب كنند       

بر پايه حقوق بشر غربي و دموكراسي غربي در قالب نوگرايي ديني بنيانگذاري شود واال 
  )همان(. اخل نظام خواهد لغزيدهاي د به دامن برخي گروه

هـاي     خطـر از رويكـرد سياسـي و اهـداف و برنامـه              با احـساس   رقيبدر اين ميان، جناح     
گرايان و براي جلوگيري از استحاله آرام انقالب اسـالمي و دگرديـسي             نظرطلبانه اصالح تجديد

بخـشي از    .در برابـر آنـان پرداخـت      جانبـه     دموكراتيك نظام جمهوري اسالمي، به دفاعي همـه       
طلبان انتقاد نمـوده و گـاهي در        گرايانه اصالح كار نيز از اين عملكرد افراط     طلبان محافظه اصالح

  . مقابل آن مقاومت كردند
ها و اهداف خود پافشاري كردند تـا دچـار فرسـايش و      قدر بر ذهنيت    تجديد نظرطلبان آن  «

ب دوم خـرداد را هـم از        افول شدند و پشتوانه و حمايت مردمي از بخش غير تجديـد نظرطلـ             
  )14همان، ( ».دست دادند
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طلبي كه در چنـدين نوبـت انتخابـاتي روي     ترتيب، رويگرداني مردم از گفتمان اصالح     بدين
  . طلبي به معناي تجديد نظرطلبي مهر تأييد زدداد، بر ناكامي و مرگ اصالح

 كتـاب  رويكـرد و پردازد  ميپژوهش خويش چنين مقدماتي به طرح فرضيه بيان  نويسنده با   
  . سازد را مشخص مي

كـساني كـه بـر مبنـاي      فرضيه ادعايي تحقيق آن است كه بعـد از پيـروزي دوم خـرداد،              
گري آن براي تجديدنظرطلبي پرداختنـد  ديني به تغذيه فكري و هدايتـ نوگرايي ليبرال  

ي و  هاي مفهوم   چالش. هم را در انحراف جريان دوم خرداد و افول آن داشتند          بيشترين س 
آور آنها، تالش براي فرا رفتن از نظام، قانون اساسي و واليت فقيه، دوم خرداد را از ابهام

   . طلبـي انـداخت   مسير حركت خود تغييـر داده و بـه مـسير ديگـري بـا عنـوان اصـالح                  
ي سياسـت در مقابـل      عمـل و رفتـار در عرصـه        يطلبي در حالي كه يـك شـيوه       اصالح
نظرطلب طيف تجديد . ي و سياسي تعميم يافت    بعادي محتواي هاي انقالبي بود، به ا      روش

خواسـت شـكل    اي برآمده بودند كه بر اساس نـوگرايي دينـي مـي          در صدد تحقق پروژه   
داري را با مدرنيسم ليبرال غرب هماهنگ سازد و ماهيت يك دين عرفي،             خاصي از دين  

  )15 ـ 14همان، ( .عصري و حداقلي را به مردم نشان بدهد
آنگـاه وي ايـن     . شـود   هاي متن از ديدگاه نويسنده كتاب بيان مي          پيشگفتار، ويژگي  در پايان 

كند و    اند، مقايسه مي    ها را با خصوصيات ساير آثاري كه در اين حوزه به نگارش درآمده              ويژگي
آميـزي  او بـه طـور ابهـام      . دهد  تر نشان مي    هاي كتاب خويش را برجسته      به طور طبيعي، ويژگي   

در حالي كه . كند يق حاضر را نگرش چند بعدي و رويكرد تطبيقي قلمداد مي          ويژگي اصلي تحق  
نخست نگارش جانبدارانه و عـدم      : برند  ساير منابع و آثار موجود از چهار ويژگي منفي رنج مي          

طرفي علمي؛ دوم تأثيرپذيري از فضاي سياسـي ـ اجتمـاعي احـساسي پـس از دوم       رعايت بي
 نظري؛ و چهارم فقدان پيوستگي موضوعي و محتوايي كه         ؛ سوم فقدان چهارچوب   1376خرداد  

  )17 ـ 16همان، : به. ك.ر(. طلبان است ربط مجموعه مقاالت اصالح ناشي از گردآوري بي
توان به اين سـؤال پاسـخ داد          هاي تحقيقي اين اثر مي       پس از بررسي رويكرد نظري و يافته      
ثار ديگران قابل اعتناست يا خير؟ در واقع،        هاي منفي آ    كه آيا ويژگي كتاب در مقايسه با ويژگي       

. هـا در اينجـا، امكـان داوري منـصفانه در بـاره كتـاب اسـت                  هدف از ذكر خالصه اين ويژگي     
كنـد كـه از علـل         طلبي و پيشبرد و افول آن را متغيري وابسته تلقي مـي           نويسنده برآمدن اصالح  

يني تنهـا يكـي از علـل و متغيـري           اما در اين تحقيق، نوگرايي د     . متعددي برخوردار بوده است   
  . گيرد شود و سپس رابطه آنها مورد كنكاش قرار مي مستقل تلقي مي

فصل . اين متن در راستاي تأييد فرضيه اوليه تحقيق در سه فصل جداگانه سامان يافته است              
نخست با عنوان نوگرايي و سكوالريسم در صدد ايجاد رابطه اين هماني ميان نوگرايي دينـي و                 
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هاي نوگرايي ديني را به ترتيب زير بيان  ها و آرمان    ترين ويژگي   بنابراين، مهم . والريسم است سك
  . كند مي

ترين هدف و محور اين فصل تالش براي تأييد اين موضوع است كه نوگرايي ديني                 مهم
طلبي تجديد نظرخواه با مباني ليبرالـي خـود در          به عنوان بستر و خاستگاه نظري اصالح      

شود  هاي سياست، اجتماع و فرهنگ ختم مي     سكوالريسم و عرفي كردن عرصه     نهايت به 
طلبي بنياني نظري بر مبناي نـوگرايي دينـي ايجـاد     خواستند براي اصالح    و كساني كه مي   

كنند، هدفي جز پيمودن راه آنها بـراي عرفـي كـردن سياسـت و ديـن در عرصـه عمـل           
    )16 ـ 15همان، ( .نداشتند

هـاي سياسـي،    دوم خرداد است و بـا بررسـي بـستر     پديدههيت رخداد   عنوان فصل دوم، ما   
ايـن   و فرهنگي اين پديده در صدد اثبات نقـش نـوگرايي دينـي در وقـوع                   اجتماعي، اقتصادي 

در فصل سـوم، بحـران مفـاهيم در ميـان           . طلبي برآمده است  اصالحجريان  گيري    و شكل پديده  
يد نظرطلبي و عبور از نظام جمهوري اسـالمي،         پردازي براي تجد  طلبان، چگونگي نظريه  اصالح

طلبي و روگرداني مـردم از آنـان در انتخابـات       شود تا چگونگي افول اصالح      بررسي و تبيين مي   
اي كه پس از انتخابات دومين دوره شـوراهاي اسـالمي، حـضور               به گونه . مختلف روشن گردد  

آنهـا از خواسـت     «زيـرا   . شان بـود  طلبان در عرصه انتخابات يا تحريم آن مساوي با باخت         اصالح
عمومي مردم عاجز شده و از جنبش عمومي مردم عقب افتادنـد و اينكـه مـردم از كـساني كـه                     

ترين شعارشان گذر از نظام، واليت، قانون اساسي و رئيس جمهور بود گذر كرده و طـي                   اصلي
  )214همان، ( ».چند انتخابات آرائي را كه به آنها داده بودند پس گرفتند

بـي   دوباره بر ايـن بـاور قل  گيري پاياني كتاب، نتيجهدر بندي مطالب پيشين   با جمع  نويسنده
نظرطلباني كه از بـستر نـوگرايي دينـي برخاسـته بودنـد، در            كند كه تجديد    خويش پافشاري مي  

در  در واقع، آنـان   . بودندايران  بنيادي در نظام سياسي و ساختار اجتماعي          دگرگوني ايجاد صدد
خواستند جبهه و جنبشي پيشرو در داخل جبهه دوم          مي اما. كردند عمل مي  طلبيالحپوشش اص 

طلبي كه بـا تـساهل و       اين اصالح . نظرطلبي ايجاد كنند  اندازي تجديد    براي پيگيري و راه    خرداد
هـاي دينـي، آزادي تمـام عيـار و      تسامح ليبرالي هماهنگ بود، در بطن خود، تحقق تعدد قرائت    

در سايه اين شـعارها، مطبوعـات       . هاي ارزشي و اخالقي را به همراه داشت         ارتكثر مالك و معي   
دوم خردادي بدون هيچ محـدوديتي بـا دور زدن قـانون بـه احكـام اسـالمي، فقـه، فرهنـگ و                     

  )222همان، ( .كردند انقالبي و مقدسات حمله ميهاي مذهبي و  ارزش
نـي مجلـس را در اختيـار     جريان سياسي بخش مهمـي از قـواي كـشور، يع          اين  هنگامي كه   

از ايـن رو،    . يش خيـز برداشـت    خـو  طلبانـه اصـالح گرفت، آشكارا بـه سـوي تحقـق اهـداف           
نظرطلبان پس از مجلس ششم، عبور از نظام اسالمي، قانون اساسي، واليت فقيه و حتـي            تجديد
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 آنان انتظـار داشـتند كـه در ايـن         . رئيس جمهور را به عنوان هدف و برنامه خود انتخاب كردند          
ل اقدامات آنها يا سكوت     بمسير رئيس جمهور، تمامي نمايندگان و ديگر نهادهاي نظامي در مقا          

يل دوم خرداد به اصـالحات و       تقل«در حالي كه     )همان: به. ك. ر( .كنند و يا با آنها همراهي نمايند      
نظرطلبي، به ميزاني كه براي سكوالرها جذابيت داشت بـه ميـزان بيـشتري بـراي مـردم                  تجديد

طلبـان،  شكني اصالح گري و حريم  زيرا تندروي، افراط   )223همان،  ( ».آور شد سته كننده و مالل   خ
زمان با انتخابات دوم شـوراها در نهـم         بنابراين، هم . اعتماد ساخته بود    مردم را نسبت به آنان بي     

بـست  طلبـان آشـكار شـد و بـن        اعتمادي مردم نسبت به اصالح       سرخوردگي و بي   1381اسفند  
. انتخابات مجلس هفتم گام ديگري در اين مسير بـود . طلبي تجديد نظرطلبانه رقم خورد  حاصال

شود؛ بـه   همان گونه كه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، آخرين منزلگاه آنان قلمداد مي      
طلبان، برگزاري اين انتخابات را كوبيـدن آخـرين مـيخ بـر تـابوت               اي كه برخي از اصالح      گونه

  . يابي نمودنداصالحات ارز
انتخابات رياست  ] نهمين[در آخرين منزل با هشتمين      نظرطلب  تابوت اصالحات تجديد  

اي از  جمهوري در ايران اگر چه تشييع شد، ولـي بازمانـدگان آن اكنـون بـه دوران تـازه                 
هـاي ليبرالـي     نيروهاي خود و رنگ و لعاب     يانديشند تا با تجمع دوباره      طلبي مي اصالح

 .استفاده از اشتباهات طرف مقابـل، بـه آينـده و شـرايطي ديگـر بينديـشند         جديد و يا با     
  )224همان، (

نويسنده در آخرين فراز نوشتار خود به طور پارادوكسيكالي از يك سو بر مرگ و نـابودي                  
ورزد و از سـوي ديگـر، از بـيم ظهـور دوبـاره                نظرطلبانه تأكيد مـي   طلبي تجديد جريان اصالح 
هـشدار  آن  كارانـه، بـه مخالفـان       لرزد و بـا رويكـردي محافظـه         خود مي طلبي بر   گفتمان اصالح 

البتـه  ايـن دو، نـاقض ادعـاي          . طلبـان وجـود دارد    يابي دوباره اصالح  دهد كه امكان قدرت     مي
ـ ايدئولوژيك و تجويزي كتاب را وهشي نويسنده است و رويكرد سياسي  طرفي علمي و پژ بي

  . سازد نمايان مي
  

  نقد كتاب

هـاي    اكنون بر اساس دانـسته    . اي پيشين، محتواي كتاب به طور خالصه بيان شد        ه  در بخش 
گردد و داوري نگارنده      هاي شكلي و محتوايي كتاب تبيين مي        مذكور در دو بند جداگانه ويژگي     

  . شود اين مقاله، تقديم خوانندگان عزيز مي
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  هاي برجسته كتاب ويژگي

اي   توان خالصه كرد؛ به گونه      ند نكته مهم مي   هاي اساسي كتاب را در چ       طور كلي، ويژگي  به
هـاي تحقيقـي آن را        كه اين خصوصيات اعتبار اثر را در پي داشته و رهيافت پژوهشي و يافتـه              

  . سازد قابل توجيه مي
نخستين ويژگي اين اثر ـ صرف نظر از كاميـابي يـا ناكـامي در فراينـد پـژوهش ـ  اتخـاذ         

يده سياسي و اجتماعي معاصر و كنوني در ايران، يعني          رهيافت نظري در تحليل و تبيين يك پد       
در واقـع، نويـسنده كتـاب،       . باشـد   طلبي و علل و عوامل ناكامي سياسـي آن مـي          پديده  اصالح  

طلب و رويگردانـي مـردم از آنـان و          انحراف فكري تجديد نظرطلبانه در ميان نيروهاي اصالح       
اهميـت ايـن    . دانـد   ن رويكرد نظري آنان مـي     طلبان را ناشي از اي    باالخره ناكامي سياسي اصالح   

هـاي علمـي يـا        ها و بررسي، تحليل و تبيـين        نگاريشود كه اغلب تك     ويژگي از آنجا ناشي مي    
طلبي در چند سـال اخيـر صـورت گرفتـه اسـت، آن را               نگارانه كه درباره پديده اصالح    روزنامه
ي مورد بررسـي قـرار داده و   شناختي، نهادي و ساختارهاي جامعه  در چهارچوب رهيافت  صرفاً

شناختي و موانـع    به طور طبيعي، ناكامي سياسي آن را نيز ناشي از مشكالت و معضالت جامعه             
بدين سان، رهيافت نظري كتاب در ظهور و افـول جريـان            . كنند  نهادي و ساختاري ارزيابي مي    

ظـران و   نطلبي از ديدگاه پژوهشي اهميت دارد و شايـسته اسـت كـه از سـوي صـاحب                 اصالح
  . مندان اين حوزه پژوهشي مورد توجه انتقادي قرار گيردعالقه

دومين ويژگي كتاب، گرايش انتقادي در مواجهه بـا پديـده اصـالح طلبـي اسـت كـه ايـن                     
رويكرد هم به منظور تحليل و تبيين علل و عوامل نظري ظهور جريان تجديـد نظرطلبـي ـ بـه     

. گرفتـه اسـت   طلبـان صـورت   ي و شكست اصالحطلبزعم نويسنده ـ در درون گفتمان اصالح 
هاي كتاب از اعتبار و روائي الزم برخوردار و قابل تعميم است يـا                نظر از اين كه آيا يافته     صرف

خود طلبان  خود به   خير، گرايش انتقادي و رويكرد علمي در تحليل و تبيين علل ناكامي اصالح            
  . قابل توجه است

اب، اصالت بخشيدن به نقـش بنيـادين جريـان نـوگرايي            سومين و واپسين ويژگي عمده كت     
) 1376 - 84(طلبـي معاصـر     ديني به عنوان بستر خيزش و خاستگاه اجتماعي جريـان اصـالح           

طلبي چـاپ   ثاري كه پس از وقوع پديده دوم خرداد و ظهور جريان اصالح           آدر بيشتر   . باشد  مي
سـاختاري در رويـداد مـذكور و        شـناختي و    و منتشر شده است، بر نقش علل و عوامل جامعـه          

در واقـع، علـل و عوامـل نظـري و           . اي شـده اسـت      طلبي تأكيد ويژه  گيري جريان اصالح    شكل
در . فرهنگي اين رخداد، كمتر مورد توجه بوده و از سوي پژوهشگران مغفول واقع شده اسـت               

 فرايند ظهـور    پردازانه جريان نوگرايي ديني در    حالي كه در اين كتاب، بر نقش فرهنگي و نظريه         
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البته بدين سان، رويكرد تجديد نظرطلبانه آنهـا را         . طلبي تأكيد شده است   و افول گفتمان اصالح   
  . سازد نيز برجسته مي

  

  هاي عمده كتاب كاستي

بر خالف بند پيش كه به نقاط قوت كتاب اختصاص يافت، نگارنده مقاله در اين بند ناچار                 
هـاي نظـري و محتـوايي و در واقـع، نقـاط ضـعف كتـاب                   ترين كاستي   است كه بخشي از مهم    

ها نيـز رنـج    طور طبيعي، هر اثري در كنار نقاط قوتي كه دارد، از برخي ضعف   به. برجسته سازد 
هاي پيش گفته، نقاط ضعف بـسياري         رغم برخورداري از برجستگي     حاضر، به اما كتاب   . برد  مي

را در خود جمع كرده است كه در راستاي تعاطي افكار و بـه منظـور بهبـود و ارتقـاي كيفيـت                  
  . شود هاي احتمالي آينده، به ترتيب زير مطرح مي شكلي و محتوايي اثر در چاپ

در . فقدان چهـارچوب نظـري ريـشه دارد       نخستين ضعف و كاستي مهم و آشكار كتاب در          
واقع، بر خالف رهيافت نظري كتاب، نويسنده بدون اتخاذ هر گونه چهارچوب نظري كـالن و                

شناسي مشخصي، به تأليف اين  اثر پژوهشي همت گذاشـته  گيري از روش روشني و بدون بهره   
فرضـيه را در درون  بدون آن كـه ايـن    . و تنها مفروضه خويش را در پيشگفتار بيان نموده است         

در واقـع، بـراي خواننـدگان كتـاب روشـن           . چهارچوب نظري منسجم ومستحكمي ارائه دهـد      
بعـد از پيـروزي دوم      «نيست كه نويسنده چگونه به اين فرضيه ادعايي تحقيق رسيده است كـه              

گـري آن بـراي   خرداد كساني كه بر مبناي نوگرايي ليبرال ـ ديني بـه تغذيـه فكـري و هـدايت     
 ».ظرطلبي پرداختند بيشترين سهم را در انحراف جريان دوم خـرداد و افـول آن داشـتند               تجديدن

شناختي اثر، يعني   آميز ناشر بر رويكرد تركيبي روش     كيد ابهام أوه بر آن، اشاره و ت     عال )14همان،  (
آنجا . افزايد  شناختي و نظري كه در مقدمه صورت گرفته است، بر ابهام اين نكته مي             روش روان 

  : گويد ميكه 
گيـري،    در سه زمينه چرايـي شـكل      ] 1376دوم خرداد   [هاي سياسي     براي فهم اين پديده   

توان به رفتار سياسي  هاي اتخاذي آن و باالخره افول آن، تنها نمي ها و برنامه نوع سياست
هاي دوم خردادي و نوع شخصيت آنها بسنده كرد؛ در واقـع، عـالوه بـر                  بازيگران گروه 
سطح، بايستي براي فهم عميق آن، به منابع و آبشخور فكري ايـن جريـان          تحليل در اين    

اي آنهـا بـه درك        هاي پيدايش و تركيب ساختار انديـشه        توجه كرده و با آگاهي به زمينه      
  )9همان، ( .تري دست يافتبهتر و عميق

باالخره براي خوانندگان  روشن نيست كه نويسنده در كدام سـطح بـه بررسـي، تحليـل و                   
طلبي و ظهور پديده تجديد نظرطلبـي در ميـان آنهـا خواهـد پرداخـت؛ از                 ن جريان اصالح  تبيي
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طلبي يا از طريق تجزيه و تحليل منابع نظـري          شناسانه بازيگران اصالح  طريق رفتارشناسي روان  
رسد، نويسنده محترم، بدون اتخاذ هر گونه چهارچوب نظري           به نظر مي  . و آبشخور فكري آنان   

شناختي سوق يافته و بـه      اما در جريان نگارش به سوي رويكرد روان       . گزيده است راه دوم را بر   
البتـه بـاز بـدون آن كـه در فراينـد تحقيـق در درون                . بستر رفتارشناسـي نيـز درغلتيـده اسـت        

  . شناسي مشخصي حركت كندچهارچوب نظري كالن و روش
شناسـي  كارناپذير روش ، با توجه به جايگاه بنيادين چهارچوب نظري و اهميت ان          سان  بدين

شناختي كتـاب تأكيـد دارد و        بر نقد ابعاد روش    در فرايند هر پژوهشي، اين مقاله انتقادي صرفاً       
زيرا نگارنـده مقالـه،     . هاي علمي و پژوهشي اثر پرهيز نمايد        كند از نقد محتوايي يافته      تالش مي 

طلبان سياسي نـدارد كـه در       حمقام نمايندگي نوگرايان ديني را بر عهده نداشته و نسبتي با اصال           
گويي به برخي اتهامات سياسي برآيد كه در خالل مطالب كتاب به نوگرايان ديني ـ  صدد پاسخ

طلبان سياسي ـ از لحاظ رويكرد  از لحاظ انحراف فكري و اهداف نامشروع سياسي ـ و اصالح 
اقع، نگارنده متـولي  در و. نظري تجديد نظرطلبانه و اهداف سياسي براندازانه ـ وارد شده است 

گويي به برخي اتهاماتي نيست كه نويسنده كتاب به طور صريح يا تلويحي در جاي جاي                پاسخ
هاي سياسـي آنـان را بـرمال        طلبان سياسي نسبت داده و انگيزه     كتاب به نوگرايان ديني و اصالح     

خـش از   تواننـد در صـورت تمايـل متعـرض ايـن ب              خود آنان مـي    بنابراين، صرفاً . ساخته است 
شـناختي را   هاي عمده كتـاب در حـوزه روش         مباحث كتاب باشند و مقاله حاضر برخي كاستي       

  . رود، در آينده برطرف شودن ميآسازد كه اميد  آشكار مي
پيشين منتشر شده   به عدم اتخاذ يك رويكرد انتقادي نسبت به آثار          حاضر  دومين كاستي اثر    

جانبه ادبيات   نويسنده از بررسي مبسوط و همه،ر واقعد. گردد در حوزه مطالعه مورد نظر باز مي
توانـست بـا بررسـي و تحليـل           در حالي كه وي مـي     . طلبي غفلت ورزيده است   موضوع اصالح 

انتقادي آثار پيشين اين حوزه فكري، در افزايش اعتبار و غناي علمي و محتـوايي اثـر خـويش                   
هـاي مـصداقي بـسيار        ندگان متن بـا مثـال     بدين ترتيب، خوان  . تأثيري غيرقابل انكار داشته باشد    

و در  ) 16همـان،   ( طلبان نقل قـول شـده     از آثار برخي اصالح    رو هستند كه  محدود و ناقصي روبه   
 بيـانگر دايـره     له، دقيقـاً  ئايـن مـس   . واپسين بند پيشگفتار كتاب به صورت كلي بيان شده اسـت          

  . محدود منابع نويسنده است
زيرا نويـسنده اثـر     . ر دقيق ناشي از كاستي پيشين است      سومين نقطه ضعف كتاب نيز به طو      

طلبي سياسي، از نقد رويكرد روشـي       در تحليل و تبيين جريان نوگرايي ديني و همچنين اصالح         
هاي كتابش در مقايسه با سـاير         در حالي كه در پيشگفتار با بر شمردن ويژگي        . غافل مانده است  

بدون آن كه بـه طـور       .  اين پديده شده است    آثار موجود، متعرض رويكردهاي روشي نسبت به      
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دقيق رويكردهاي موجود را برشمرده و نقاط قوت و ضعف آنها را با ارايـه دليـل، اسـتدالل و                    
  . استنادهاي محكمي تبيين نمايد

ارتباط وثيقـي دارد و     ياد شده   هاي دوم و سوم        با كاستي  كتاب كاستي   ديگر به طور طبيعي،  
 بيـشتر   يژه آن كه نويسنده در نگارش اين اثـر        به و . رش كتاب است  آن عدم كفايت منابع در نگا     

گيري كرده و آثار و منابع و مĤخذ دست اول و اسناد و مدارك موجـود                  از منابع دست دوم بهره    
كتـاب مؤيـد ايـن ادعـا        ) كتابنامـه (نگاهي گذرا به فهرست منابع پايـاني        . را ناديده گرفته است   

شود كه نويسنده با مراجعه به منابع دسـت دوم فارسـي،      مي اين ضعف هنگامي بارزتر   . باشد  مي
در نتيجه، مطـالبي كلـي و شـعاري از          . آيد  شناختي بر مي  صدد تبيين مباحث بنيادي و روش      در

مبـاحثي  مفاهيم و   مصاديق اين نكته در تبيين      نمونه بارز و برخي     . دهد  ها به دست مي     اين بحث 
شناسي، هرمنوتيك و پلوراليسم نوگرايان      معرفت ،165ـ  162مدني در صفحات    هم چون جامعه  

، اصالح، اصـالحات و     60-55، سكوالريسم و ابعاد آن در صفحات        38ـ   27ديني در صفحات    
به وضوح  ...  و 187-184، و تساهل و تسامح در صفحات        184 -177طلبي در صفحات    اصالح

 ويژه منابع التين و عربي كه       گيري از منابع دست اول، به       بدين سان، عدم بهره   . شود  مشاهده مي 
  . شود شود، از نكات منفي كتاب تلقي ميدر اين حوزه فراوان يافت مي
ثباتي و حتي هرج و مرجع تبييني نام نهاد كه اين امر ناشي      توان بي   پنجمين كاستي اثر را مي    

. شناختي و فقدان چهارچوب نظري در نگارش كتاب اسـت         از همان حيرت و سرگرداني روش     
هاي شـاخص جريـان    شناسانه چهرها نويسنده براي تحليل و تبيين موضوع از گزينش روش   زير

طلبي سياسي و عامالن تجديد نظرطلبي غفلـت        نوگرايي ديني و بازيگران اصلي گفتمان اصالح      
ترتيب، در هنگام تحليل و تبيين موضـوع بـر انديـشه سياسـي و اجتمـاعي                   بدين. ورزيده است 

 بر رفتارهاي سياسي كساني انگشت نهاده كه ممكن است همگان آنها را كساني تأكيد ورزيده و 
به طور  . طلبي سياسي به رسميت نشناسند    هاي جريان نوگرايي ديني و اصالح       به عنوان شاخص  

كنـد كـه نويـسنده        هاي كتاب اين مطلب را تأييد مـي         نمونه، مراجعه به فهرست منابع و پاورقي      
 نوگرايي ديني و اصـالح طلبـي سياسـي را بـسيار فـراخ،               كتاب دايره نيروهاي شاخص جريان    

طلبـان سياسـي و     گسترده و غير قابل جمع فرض گرفته و گاهي ميان نوگرايان ديني و اصـالح              
هـا و عملكردهـاي ايـن سـه         بدون آنكه بتوان ميان انديـشه     . تجديد نظرطلبان خلط كرده است    

هـا از هويـت    زيرا هر يـك از ايـن جريـان   .جريان ـ تقريباً متفاوت ـ ارتباط وثيقي برقرار كرد  
  .مستقلي برخوردارند

طلبي سياسي از بستر نـوگرايي دينـي قابـل پـذيرش            در واقع، گرچه خيزش جريان اصالح     
با اين حال،  انگيزه، پندارو كردار و رفتار سياسي برخـي نيروهـاي سياسـي و اجتمـاعي                   . است

به طـور كلـي،     . جريان نوگرايي ديني نوشت   توان به پاي      طلبي را نمي  منسوب به جريان اصالح   
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در حوزه   (عبدالكريم سروش هاي شاخصي چون      جريان نوگرايي ديني در ايران معاصر با چهره       
در عرصـه    (محسن كـديور  ،  )در حوزه الهيات سياسي   (محمد مجتهد شبستري    ،  )فلسفه سياسي 

در زمينـه    (دامادسيدمصطفي محقق ،  )شناختيدر مباحث معرفت   (مصطفي ملكيان ،  )فقه سياسي 
شـود و آرا و    شـناخته مـي   ... و) در سـپهر سياسـت     (سيدمحمد خـاتمي  ،  )فقه و حقوق اسالمي   

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آنان بيانگر رويكرد بنيادي جريـان نـوگرايي دينـي در                  انديشه
 هـاي تحقيقـي   هاي شاخص آن از رهيافت نظـري و يافتـه           البته اين جريان و چهره    . ايران است 

نوگرايي ديني در   جريان فكري   جريان نوگرايي ديني در جهان، به ويژه الهيات نوين مسيحي و            
ثيرات عميقـي پذيرفتـه   أجهان اسالم ـ كه كانون آن در شمال افريقا، به ويژه مصر قرار دارد ـ ت  

به عبارت بهتر، جريان نوگرايي ديني در ايران، يك جريـان فكـري و فرهنگـي اصـيل و                   . است
 در افـرادي    طلبـي را صـرفاً    هاي برجسته جريان اصالح     در اين ميان، چهره   . شودلقي نمي بومي ت 

كارهـاي  هاي نظري و راه توان جستجو كرد كه با استفاده از يافته      مي سيد محمد خاتمي  همچون  
در ايـن راسـتا،     . طلبي همـت گماشـت    عملي پروژه نوگرايي ديني به پيكربندي گفتمان اصالح       

زاده، سـعيد حجاريـان، سيدمـصطفي تـاج       طلبي سياسي، نظير    اخص اصالح هاي ش   برخي چهره 
تبـار، محـسن    پور، بهزاد نبوي، عمادالدين باقي، عباس عبدي، عليرضا علـوي         حميدرضا جاليي 

 اما نويـسنده كتـاب از       .طلبي تجديد نظرطلب بودند   مددكار وي و جريان اصالح    ... وميردامادي  
ه و براي تأمين مطالب مورد نياز و تأييد فرضيه خويش شناختي غفلت نمود  روشچنين تفكيك   

البته اتخاذ چنين رويكرد آنارشيستي در مـسير تحقيـق، سـمي           . به هر سويي سرك كشيده است     
طرفانه است كه كتاب ادعـاي آن را          مهلك و رويكردي خطرناك براي يك پژوهش علمي و بي         

  . دارد
عدم يك ويراستاري دقيـق     . هفته است هاي ويراستاري كتاب ن   ششمين كاستي اثر در ضعف    

هاي فاحش تايپي و اماليي در خالل مطالب كتـاب شـده كـه برخـي                فني و ادبي، موجب غلط    
  : هاي آن به ترتيب زير است نمونه
  . 103 و 102هاي  هاي اصقالبي در صفحه  جنبش�هاي اصتعالبي  جنبش. 1
  . 40 فردين قريشي در صفحه �فرديس قريشي . 2
  . 42 فردين قريشي در صفحه �رليثي فرديس ق. 3
  . 233 كتابنامه در صفحه 63 عبدالكريم سروش در منبع شماره �عبدالكريم سروشع . 4

هفتمين و واپسين ايراد كتاب را عدم رعايـت نكـات روشـي در ارجاعـات و اسـتنادات و                    
ماننـد  . تاوالً شماره صفحه برخي اسـتنادات فرامـوش شـده اسـ           . توان يافت   تنظيم كتابنامه مي  

 در  3 و استناد شـماره      173 در پاورقي صفحه     1 و استناد شماره     171 در صفحه    1استناد شماره   
ثانياً در چينش و تنظيم فهرست منابع در كتابنامه پاياني، ترتيـب الفبـايي منـابع    ...  و 174صفحه  
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» ك«ف گردد و با حر آغاز مي» ش«ها با حرف  اي كه فهرست كتاب به گونه. رعايت نشده است
. گـردد   بنابراين، جستجو و يافتن منابع مورد نظر براي خوانندگان بسيار دشوار مي           . يابد  پايان مي 

ثالثاً، سال نشر آثار ـ بر خالف عرف رايج در تنظيم وتدوين كتابنامه ـ پس از نام خـانوادگي و    
مقاالت نيـز  فهرست . شناختي اثر ذكر شده است  نام نويسنده نيامده و در پايان مشخصات كتاب       

اين امر بيانگر، اغتـشاش و هـرج و         . پايان يافته است  » م«شروع گشته و با حرف      » ج«با حرف   
اي كـه كتابنامـه را از حيـز انتفـاع سـاقط          به گونـه  . شناختي در تنظيم كتابنامه است    مرجع روش 

  . سازد مي
جشن انتشار  ] سممرا[اولين  «نيز اشاره كرد كه     كتاب  رويكرد سياسي ناشر    در پايان، بايد به     

. ار نمـوده اسـت    برگز را به مناسبت چاپ و نشر اين اثر مهم           »كتاب مركز اسناد انقالب اسالمي    
 جـشن رونمـايي كتـاب      ناشر با برگزاري مراسم رسمي و بر پـا سـاختن           بدين سان و در واقع،    

 شـائبه سياسـي بـودن كتـاب را بـيش از پـيش               1ها  نظرطلب و پدرخوانده  طلبان تجديد اصالح
عنوان ناشر ياد شده با انتخاب يك       چنين  هم )19،  1386،  يعقوبعلي: به. ك.ر( .تر نموده است  ستهبرج

زعـم  ان يـا بـه  طلبـ كه يادآور آثار ژورناليستي برخي از اصالحژورناليستي براي كتاب خويش   
 .ربه طور نمونه     ( است محمد قوچاني و اكبر گنجي    نظرطلبان سياسي، نظير     تجديد ،نويسنده كتاب 

  نظـري و سياسـي  و نويسنده كتاب نيز منتقد رويكـرد  )1378، گنجـي،    1384و    1379قوچاني،  : به. ك
نشيني و هزيمـت بيـشتر و   گويي به آنها برآمده تا آنان را به عقبباشد ـ در صدد پاسخ آنان مي

دازانه شناختي و اهداف سياسي بران    روان هاي  انگيزهنويسنده  ،  رسدميبه نظر   .  سازد دايمي وادار 
نظرطلبان سياسي را هر چه بيشتر      طلبان يا تجديد  كند و با اين افشاگري، اصالح     ميآنها را برمال    

  .سازدميرسوا و منكوب 
  

  گيري بندي و نتيجهجمع

اي از مطالـب كتـاب،        ح خالصـه  ا معرفي مختصر رويكرد نظـري و شـر        اين مقاله انتقادي ب   
انحراف فكري و به زعم نويسنده كتاب، . استشناختي و نظري كتاب برآمده درصدد نقد روش  

تـرين   طلبي، مهميان نوگرايي ديني و گفتمان اصالح  نظرطلبانه در ميان جر   اهداف سياسي تجديد  
بـه  . درو طلبي به شمار مي   طلبان و رويگرداني مردم از جريان اصالح      دليل ناكامي سياسي اصالح   

 تحليـل و تبيـين علـل و عوامـل شكـست             نظر نگارنده اين مقاله، اتخاذ يك رهيافت نظري در        

                                                           
 كـاملي در بـاره    مفـصل و     گـزارش    ،1386  ماه  تير 13چهارشنبه   روز   897شماره   19در صفحه   روزنامه شرق،   . 1

نقالب اسالمي، ، رئيس مركز اسناد ااهللا حسينيانروح و سخنان و بيانات سياسي  اين كتابجشن رونماييبرگرازي  

  . ارائه داده است  نويسنده كتابجهاندار اميري،، معاونت پژوهشي اين مركز و اكبر اشرفي
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طلبي از يك سو، و پذيرش اصالت بنيادين جريان نـوگرايي دينـي در خيـزش و                 جريان اصالح 
بـا ايـن حـال، غفلـت        . روند  هاي كتاب به شمار مي      ترين ويژگي   طلبي، مهم ظهور پديده اصالح  

اپـذيري در فرآينـد     نبـار و جبـران    شناختي، پيامدهاي نظري زيان   نويسنده از برخي نكات روش    
هاي پژوهـشي آن      فتهاي كه اعتبار و روايي و پايايي يا         به گونه . نگارش كتاب به بار آورده است     

گويي به برخي   اين مقاله، رسالتي در پاسخ    . سازد وآنها را غير قابل تعميم مي      هديكشرا به چالش    
بنـابراين،  . ايل نيـست  طلبان وارد ساخته است، براي خود ق      اتهامات سياسي كه كتاب بر اصالح     

. تأكيد اساسي خويش را بر نقد ابعاد روشي و چهارچوب نظري كتاب معطـوف سـاخته اسـت                 
پايه و اساس، عدم رويكرد انتقادي نـسبت بـه            بدين سان، فقدان چهارچوب نظري و فرضيه بي       

 هاي روشي در تحليل و تبيـين جريـان          توجهي به نقد رويكرد     آثار موجود و ادبيات موضوع، بي     
طلبي، عدم كفايت منابع و غفلت از منابع اصلي و دست اول و اكتفا به منابع دست دوم،                  اصالح

ثباتي تبييني و عدم محدود ساختن دايره تحقيق، ضعف ويراستاري و باالخره عـدم رعايـت                  بي
ها و    ترين كاستي   شناختي در ارجاعات و استنادات و به ويژه در تنظيم كتابنامه، مهم           نكات روش 

اميد است ناشر و نويسنده محترم اثر در چاپ دوم كتـاب            . روند  اط ضعف كتاب به شمار مي     نق
ها و مشكالت و تقويت نقاط قوت آن مبذول داشته و بـر             توجه كافي نسبت به رفع اين كاستي      

  . و نظر خوانندگان را تأمين كنندغناي شكلي، روشي و محتوايي اثر بيفزايند
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