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فرهنگی و افزایش ، عامل اصلی جلوگیری از خودباوری "غرب"توهّمی به نام 

 اسالمی( -)با تأکید بر باورهای اصیل و پایدار فرهنگ ایرانی تولید ملی

1شروین مستغاثی
 

 

 

 چکیده

گذااتهیاکم ا اسا اهاریهان لم راثهزارانسالتالشفکری،هنریوصنعتی"فرهنگ"

گوناگونباهن البعادیمنتقالیهاو  افرهنگیوتجاربزندگیخویشرابایهااندوختهن  ی

ااینجریانهتوار درطولتاریخادامهدااتهاس افرهنگبهمانندهرهااالیگارانبهاایسازدیم

دیگرفهتوار درمعرضخطردستبردراهزنانوا ّادانقراردااتهاس ،باهویاژ درقاروناخ ار،

جواماعیهافرهنگیدرانهدا ونابودیهشورهایقدرتتندواستعتارگرجهانبهدودل لاتد سع

:دل لنن  ،دس یابیبهاغاراضس اسایواقتصاادیودل الدو ،هاهدرانددااتهوم لدیگر

بزرگجهان،بهویژ آمریکاقرارگرفته،اباارتاسا ازیهاقدرتاخ رب شترموردتوجهیهادهه

را"تهاجمفرهنگی"اباتوجهبهاینم ا لاادبیمجهانیهردنفرهنگغربی،بهخصوصآمریکایی

اقتصادیبامقاصدیخاصبهمنظاور–س اسیٔد  چ پبهغارتواب نونفرهنگیون زبهحره 

اسارتیکم  وتتع فباورهایفرهنگیوتردیددرفرهنگبومیوم ایبارایپاذیرشفرهناگ

نواینگرشمآب ن ب بهفرهنگخودیاسا ،ولای«خوباوریفرهنگیا»اندهرد مهاجم،تعریف

اجوامعصنعتیغربایباهدل النامندیم"خودباختگیادید"یا"ناخودباوری"اگرمنفیباادآنرا

اایانانادگرفتهصنعتیوبرخورداریازامکاناترفاهیفراوان،موردتوجهم لدیگرقراریهاشرف  پ

تبع ا هایغربطورگ ترد ایسعیدارندازا م،صنع ،رفا وحتینوعزندگی،ازهشورهان زبه

افرادن ب بهفرهنگخودیتغ  رهندوافراددچارخودباختگیگردناد،یهانگرشهنندازمانیهه

ودرنهای موجبرهاودهندیمبروز«تول دم یوداخ ی»آندرسطوحمنت فازجت هیهاج و 

ایعم ی،وضعفدرساختارهشورودرنهای ت  طبیچونوچرایهشورهایغربیبرمناابعوصن

تح   ایبااتشاریح-ااینمقالهدرصدداس باروایتوص فیگرددیمخودباختهیهام  سرنوا 

م ا  یپ رامونغربوغربزدگیجوانان،بهتب ا ناصاولیبارایبازگشا باهگذااتهوبازیاابی

                                                           
 ،gmail.com135125shervin@اهاراناسیارادجغراف اوبرنامهریزیتوری م،دانشگا اصفهان،پ  الکترون ک:1
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اسالمیوخودباوریفرهنگیههدرنهای منجربهافزایشتول دم یو-گاص لوپایدارایرانیفرهن

،بپردازداگرددیمرهاییازس طهب گانگان

اسالمی-فرهنگ،تهاجمفرهنگی،خودباوریفرهنگی،تول دم ی،فرهنگایرانیکلید واژه: 



 مقدمه -1

هتانگونهههانص  یکفردحاصلتجرب اتفردیاوس وموجبامت اازشازدیگارافاراد

وایانبااادیمات خوا رینآنجامعاهٔتجربه،فرهنگیکجامعهن زحاصلهزارانسالگرددیم

ویاازسسازدیمفرهنگجامعهاس هههوی آنرااکلداد وآنجامعهراازجوامعدیگرمتتایز

یهااصاورتوآثاارآن،باهآماوزدیمادیگر،اینفرهنگاس ههچگونگیزندگیهردنرابهافاراد

ورفتارهااراهااشاهیاندزندگیفردیواجتتاایحتوردارد؛فرهناگ،یهاصحنهگوناگوندرتتا 

وهاانازاعوحتایهنادیم؛روابطم انافراد،طبقاتواقشارگوناگونجامعهراتنظ مدهدیمجه 

ادرواقعهندیموحدودوثغورآنرامشنصآوردیمقومیوم ّیران زتح قااد دریهایر درگ

ح ااتیهااصاحنهفرهنگوفتایفرهنگیهتچونفتایاطراف،مارااحاطههرد وماادرتتاا 

نمعناایفرهناگ،ابرایروانادمیریپذیمفردیواجتتاایخود،آنرالتسهرد وازآنتأث ر

:برایفرهنگتعاریفمتنوایارا هاد ههبهب اانیاکتعریافاهتفاامیپردازیمابتدابهتعریفآن

فرهنگمجتواهپ چ اد :»هندیماتای ردرهتابفرهنگابتدایی،فرهنگرااینگونهتعریفم هنیم

ن ن،سننوباالخر تتا اااداتایاس ههااملمعارف،معتقدات،هنرها،صنایع،فنون،اخالق،قوا

ودربرابرآنجامعاه،رد گیمورفتاروضوابطیاس ههفردبهانواناتوجامعهازجامعهخودفرا

فرهنگبهسانهرهاالیگرانبهایدیگر،هتوار درمعرضخطر«اوظایفوتعهداتیرابراهد دارد

،هشورهایقدرتتندواساتعتارگرساعیدرانهادا ودستبردقراردااتهاس ،بهویژ درقروناخ ر

گونااگونیهااو  ااابدینمنظورازابزارووسایلوانددااتهجوامعوم لدیگریهافرهنگنابودی

،فرهنگبومیراتتع فوفرهنگخویشرا،بهویژ اناصرمنفیومترّیههافارادرند گیمهتک

ابدینترت ب،مرد هشورهایموردتهاجم،ازفرهنگهنندیم،ترویجداردیمراازتفکروفعال  باز

اآنانهویّ م یآورندیمخویشفاص هگرفته،باآنب گانهاد وبهفرهنگب گانهواستعتاریروی

استعتارگرانازدسا ٔتجاوزهارانهخودراتبا ساختهوح اس  خویشرادرمقابلهرگونهفعال  

اآورندیمغربروییهاساختهوبهاینا و تول دم یرارهاساختهوبهدهندیم

ون زچن ناین  ا هاهباادینتمردودهافرهنگالز بهذهراس ههمبادلهودادوستدطب عی

فرهنگخودیراصددرصدمآب وفرهنگب گانهوغربیراصددرصدمنفیبدان م،ب کهبهاکس،از
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،برایبهترباادیم«ادن»وهت شهدرحالهاس م  حاصلتجرب اتتارینیهافرهنگآنجاهه

دیگارواساتفاد ازیهاافرهناگادنوهتالیافتنفرهنگخودی،براخذاناصارمآبا ومف اد

اولایآنگارددیما،تأه دباادیمتالشآنانهاقرنٔایصار تجرب اتتارینیجوامعوم لدیگر،هه

اهاسا آناناصرمف دواجتناابازاناصارمنفایومتارّٔآگاهانهاینجامهماس گزینشچهدر

حاصلآنههدراثرتهاجمفرهنگی،مرد نن  دچاراح اساکوتردیددرمآب بودنفرهنگ

وباورهایخودران ب بهقاوّتوهااراییفرهناگخاویشازدسا گردندیمم یودینیخویش

امیرادازخودباوریفرهنگیاوندیمتتایلوجذببهفرهنگب گانهٔآماد وسپسبهتدریجدهندیم

باوربهقوّت،غنا،اصال وهاراییفرهنگخودیاس ،بهگوناهایهاهافاراداح ااستع اقباهآن

فرهنگنتود ،ازایناح اسخویشخرسندااونداضاعفخودبااوریفرهنگایدرجها مناالف

مراتابواواقابمتفااوتیتواندیمقرارداردارواناس ههضعفباوربهفرهنگخودیخودباوری

باررویپ وساتاریتصاورهاردهاهازاح ااستاوانیمادااتهبااداضعفخودباوریفرهنگایرا

وتاحداح اسار وحتیانزجاروتنفّرن اب اودیمناخرسندین ب بهفرهنگخودیاروع

درنهای تول دم یهاهشیافتهوروبهزوالبروداودیمیموردیاس ههموجباارسدیمبهآن

وت  طاجناسوهاالهایساختههشورهایدیگرازجت ههشورهایغربیبرباازارهشاورهایماورد

تهاجمدرپیخواهدداا ا



 چارچوب نظری مسأله -6

 تعریف خودباوری فرهنگی -6-1

درقالبمفاه مجامعهاناسی،نواینگرشن ب بهفرهناگخاودیاسا ا«خودباوریفرهنگی»

اآلانهنندیمچگونهتغ  رهانگرشبنابراین،الز اس ابتدانگرشراتعریفهن م،آنگا بدان مهه

برابارنگرشگرایشیاجه گ ریمآب یامنفیاس در:» دینویمب رودرفرهنگا و اجتتاای،

یکانص،جتعااناص،یکگارو وتواندیمیکائیههدارایمعناییاجتتاایاس ااینائی

نگرشوضعیاس ههیاک»هههندیمدرادامه،اضافه«ااجتتاایرفتارباادیهامدلیاصورتیاز

«ارد گیمارزشبهخودحا زانصدربرابراا ای

گف ههخودباوریفرهنگیاوالً،نواینگرشاس هاهتوانیممزبور،یهایژگیوباتوجهبهتعریفو

یاا«ناخودبااوری»فردن ب بهفرهنگجامعهخاویشدارداوایاننگارشاگارمآبا باااد،آنرا

،ناهیاکبااادیمذهنیٔساختهاثان اًخودباورییکمفهو انتزاایونامندیم«خودباختگیادید»

باهصاورتم اتق مدرتاوانینتمفهو ا نیوقابلمشاهد ابنابراین،خودباورییاخودباختگیرا
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مربوطبهخودقابالیهاااخصجهانخارجمشاهد هرد،ب کهخودباوریویاخودباختگیازطریق

ات اقوگ اترد بررسیومشاهد اس اثالآاً،خودباوریویاخوباختگیبهانوانیکنگرش،اثرات

ارابعاً،خودباوریوباادهدیمایدرسطحفردیواجتتاایداردورفتارهایفردیوجتعیراجه 

اااودیمافرایندهایجامعهپذیریبهفاردآموختاهٔ ه وسخودباختگیفرهنگیازطریقجامعهوبه

دگرگوناود،تشدیدتواندیمخودباوریفرهنگیبهانوانیکنگرش،اگرچهن بتاًپایداراس ،ولی

یاتتع فگرددویابهه ی،جه آنازمآب بهمنفیویابالعکساوضاودا

 چگونگی تغییر خوباوری -6-6

؟وباهاباارتدیگار،هنادیمام ألهدو آناس ههخودباوریبهانوانیکنگرش،چگونهتغ  ار

؟درجواماعب اتهوگارددیماوبهخودبااختگیتبادیلاودیمخودباوریفرهنگیچگونهتتع ف

باثبات)مانندجوامعقدیم(،خودباوریازادتوثباتقابلتوجهیبرخورداراسا ؛یعنای:اوالً،افاراد

ن ب بهفرهنگخویشنگرایمآب دارند؛هرگزحاضرن  تندبپذیرندههافرادوجواماعدیگاراز

ٔنحو را،دراینگونهجوامع،مرد ن ب بهاقاید،باورهاوبهطوره ی،نظرفرهنگیازآنانبرترند؛زی

زندگیخود،ازجذاب  باالییبرخوردارنداثان اً،ایننگرش)حتیاگرتغ  رهند(فرایندب  ارهنادی

راطیخواهدهرداامادرجوامعجدید،ههازسویی،ارتباطاتوسا عیم اانآناانبرقاراراسا واز

)بهویژ جوامعدرحالتوسعه(،احتتالتغ  رنگرشافاراداندعیسردیگر،درحالتغ  روتحولسوی

اچاونایانانددستهن ب بهفرهنگخودب  اراس اهشورهایبهاصطالحجهانسو ،غالباًازاین

دیگار،باهویاژ وثان اً،ارتباطوس عیباهشورهایاندیدگرگونهشورهااوالً،بهادتدرحالتغ  رو

تااازهنادیماهشورهایصنعتیغرب،دارناداسااختارموجاوددرایانگوناهجواماع،افارادراوادار

جدیادتعاارضیهاارزشسنتیویهاارزشجدیدپ رویهننداالبتهدراینمرح ه،م انیهاارزش

هتهجانبهایهاهازوضاع  جدیادباهاتالیها یحتا،ولیپسازمدتی،بهدل لدیآیمپ ش

)مگاراینکاهانقالبایباهرودیماویاازبا نابدییمجدیدهاهشیهاارزشبهنفعهاتعارض،دیآیم

خود،موجبتغ  ارٔنوبهجدیدبهیهاارزشفرهنگخودیصورتگ رد(ااینیهاارزشطرفداریاز

وارداتی،یهاارزشاط بدیممتناسبباخودرایهارشنگهاارزش؛چونایناودیمافرادیهانگرش

پشتوانهنگرشمآبا ن اب باهفرهناگتوانندینت،انداد فرهنگخودییهاارزشههجایگزین

ازوضاع  جدیاد،ن اب باههااآنخودیبااندااینجاس ههنگرشافرادبهح بتأث رپاذیری

افرادن ب یهانگرش،البتهباادتوضعفواختالفمراتبازمانیهههندیمفرهنگخودیتغ  ر

آندرساطحاجتتااایویهااج او بهفرهنگخودیتغ  رهندوافراددچارخودبااختگیگردناد،

اقتصادیهشورواب تگیادیدیبهیهارساخ یزاقتصادین زبروزهرد وتول دم یهاهشیافتهو

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

516 

 

االز بهذهراس ههورودهرگونهانصرفرهنگایب گاناهباهفرهناگخاودیندهیمب گانگانپ دا

مجاوریهافرهنگفعّالوپویاهت شهاناصرمآب یهافرهنگواودینتموجببروزوضع  مزبور

ح اتوپویایییکفرهنگاس اامااگرٔالزمهواینم أله،خودهنندیمرااخذهرد ،درخودهتم

؛چاوندرایانصاورت،فرهناگماوردتهااجمناههنادیم،بهتهاجمبدلگرددوضعفرقاینورود

اخت اریدرانتنابواخذاناصرموردنظرداردونهفرص وامکانهتماناصرموردنظرداردوناه

فرص وامکانهتماناصروارداتیرا،ب کهدراینصورت،فرهنگموردتهاجمهوی واصال خاود

هاههتاهااودیمدیگرتبدیلٔجامعهوبهیکفرهنگفراین ب بهفرهنگودهدیمدس رااز

االبتهاینبدترینحال رسوخیاکدهدیمه تیوهوی خویشرابهفرهنگوجامعهدیگرارجاع

اباهنظارااودیمفرهنگدرفرهنگدیگراس ههنتونهآندربرخیازهشورهاوم تعتراتدید 

پ شازانقالبحال خف فتریازایانوضاع  راداااتهوپاسازانقاالب،ٔدور ایراندررسدیم

هنوزباقیاس اهاآناگرچهب  اریازاواملآنازب نرفته،ولیبعتیازآثار

تحا چناداناوانتوانیمبنابراین،بهطوره یاوام یراههبرخودباوریفرهنگیآثارمنفیدارند،

حثقراردادونقشهریکرام تقالًدرتتع فخوباوریفرهنگییادآوراد:موردب

جتعیایهارسانه-داخ ی؛دیهانه زم-م تبدداخ ی؛جیهاحکوم -نقشاستعتار؛ب-الف

 پژوهش یها افتهی -3

پسازپ روزیانقالباسالمی،دساتهایازفره نتگاانا او اقتصاادی،هاهیهاسالدرنن ت ن

تجربهاین زدرهارهایاقتصادیوس اس ورزیاندوختهبودند؛باهدفخدم بهم هناسالمیو

گریزازمشکالتوموانعاقتصادیپ شرویانقالباسالمینوپادرایران،درقالبنواتنمقااالتو

اقتصادیخویش،ضرورتتقوی پولم ی،برنامهریزیاقتصادیوسارمایهگاذارییها دگایدطرح

درامورزیربناییرایادآورادند،ولیبهجه وقوعجنگتحت  ای،ااد اطت ناانم ائوالنباه

اقتصادیهشوردرجاد ایهاهیهاچرخمنتقدانوااا،ارایطوفرص الز برایحره یهادگا ید

س اسای،فرصا یهاینظروتنگهایتجربگ،فراهمنشدوپار ایبید انجامیمبودیاوضاعبهبه

پسازجنگ،چنادینیهادول در.آندل وزانراازهشورواتقالبگرف یهاتجربهبهر گ ریاز

برنامهپنج الهوسپسسندچشماندازتوسعهم یایران،فراهمگردیدودولتتردانوق هوا دندتا

هابرنامهن بین زدرپار ایازیها  موفقاقتصادازهمپاا د پسازجنگراساماندهنداگرچه

م ئوالنجدیاد،جااباهجااییگ اترد ورویهارآمدنهادول بهدس آمدبااینوجود،تغ  ر

متصادیبرناماهریازیاقتصاادیوتغ  اریهاادساتگا ن روهایهاراناسیوتغ  راتساختاریدر

وبایسارانجا هاادولا یهاهواش،موجببیاثرماندنپار ایازهادول یهابرنامهبن ادیدر
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بهرغمابرازنگرانیازسویب ندپایگااننظاا اقتصادیگردیدابراینپایه،یهاطرحادنپار ایاز

پ رامونمشکالتاقتصادیوام دوارهردنمرد بهفردایبهتار،نظاا مادیریتیهشاورهتچنااناز

اقتصاادی،نبایادازتاأث ریهایناهامادربررسیا لواسباببردیممشکالتپ چ د اقتصادیرنج

وباورهاا،ریشهدرهایناهامههپار ایازاینرسدیمدابهنظراواملب رونازحوز اقتصادغافلمان

ناهارآمدفرهنگیونبودزیاریهااس  سفرهنگیوس اسیداردابهسنندیگر،وجودیهااس  س

مدرنس اسایدرهشاور،موجابباروزناهنجارهااییدرحاوز اقتصاادااد اسا هاهیهاساخ 

خاروج-2فرار)یاخروج(ننبگانا تایو-1درتوانیمابهروانیاینتأث ردوسویهریهاسرااخه

درنبودخودباورین اب باهتوانیماقتصادیازهشورمشاهد هردادل لایناواملرایهاهیسرما

اسالمیج  وجوهردا-فرهنگم یوبومیوبهویژ فرهنگاص لایرانی

خودبهپایانرس د؛ساالیسرااارازم ا لههمزینبهنا جهاداقتصادیبود،باتتامی1300سال

اقتصاادیباودوالبتاهم ا لاقتصادی،س اسیوفرهنگیهههموب شمتترهزبریفرودهافرازو

،اد ت  طناظریهاسازمانپررنگترازمتنههنت جهومع ولضعفنظارتییهاه حاادرگ ردر

وهاامیتحاردول برارهاناقتصادی،ضعففرایندیقو مقننهدربرابرف ادهایاقتصاادیباودهاه

اباتوجهبهاهت  نتودیمرانتایانترهاآناقتصادیغرببهرهبریآمریکان ز–فشارهایس اسی

داز،ساالجدیادباههالننظا درم  رتحققساندچشامانایهااس  سموضوعاقتصاددرارصه

فرمایشمقا معظمرهبریدرپ ا نوروزیشاندرجتعزا رانحر حترتاما رضا)ع(،ساالتول اد

م ی،حتای ازهاروسرمایهایرانینا گذاریگردیدههنشانازتدبرمقا معظمرهبریواستراتژی

خاارجیبارهشاوریهاامیحارتخاصهنظا درمواجههبامشکالتاقتصادیداخ یوهنتارلاثارات

منتهیبهجهاداقتصادیوتول دم ییهاحره تداو واستحکا یهاو  اابازنتاییابعادوباادیم

یهاااااخصدراقتصادبومیهشور،ن ازمندایناس ههبامحورقراردادنمباحثفرهنگتوسعهو

یهااارزشآنبهستتیحره هن مههدرآناناصریدرتول دم یدخ لگردندههبرخواساتهاز

اساسیجامعهباادااینسالن زتقریباًبهپایاانخاودرسا د اسا ،لاذایهنجارهام یواسالمیو

ب ا اردرآن«فرهنگتوساعه»نگارند ازرویتجربه،چندموضوعرادربابسالپ شروههمحور

متولیاموراقتصادیبهآنتوجهب شتریدااتهینهادهاههرودیموانتظارباادیمنتایانوپررنگ

 :هندیمفرهنگیواجتتاایپ شنهاداتیارا هیها یاولو بامدنظرقراردادن بااند،

جتتااایباامبحثاجتتاایتول دم ی،درنظرگرفتنرفتارهاوقواادهنجااریمصارفا-نکتهاول

متول انامورفرهنگی  یبایمارتقاءه ف  هاالهایایرانیهتانندهاالهایمشابهخارجیاس ،هه

مصرفیجامعهمواردیرادرنظربگ رندایرفتارهاجامعهن ب بهتغ  ر
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توجهویژ بهواحدهایصنعتیوهمادنم  ربوروهراسیاداریدررا تول دوحتایا -نکتهدو 

ابهاینمعنیههطوالنیبودنم  راخاذمجوزهاایقاانونیباادیمازسرمایهوهاردرسطوحم ی

صنعتیوتول دی،تاأم نمااا نآالتهااریون ارویان اانیهارآمادیها  فعالبرایحتای از

مشقهرلحظهمتول انس استگزاراناقتصادیقرارگ ردا  یبایم

ازنظرنگارند مهمترازدونکتهباالایناس ههخودباوریفرهنگیباهصانع وتول اد-نکتهسو 

م یدرب ناقشارمنت فجامعهبهویژ جوانانرساوخهارد ووباورهاایاصا لوپایادارفرهناگ

"غارب" بهجزبااناختیهاملن باودینتاسالمیموردبازب نیقرارگ رندواینمحقق-ایرانی

وتوهتیههن ب بهآن،درم انجوانانومتأسافانهباهویاژ درم ااندانشاجویانااکلگرفتاه

اینمقالهبهبررسیومواکافیغربوابعادغربزدگیخواهدپرداخ أادامهپرداخ ابهایندل ل

 نقش استعمار در تضعیف خودباوری فرهنگی -3-1

م ّایدرهشاورهایجهاان،اساتعتارغربایاسا ایهافرهنگتع فاص یتهاجمفرهنگیوتٔهیما

استعتارگرانههنهونودریکیدوقرناخ ربااستفاد ازوسایلوامکانااتپ شارفتهخاودهتچاون

یهااثاروتهوچکوبزرگافتاد وبصورتب  ارح اباد ایبهتااراجیهام  موریانهبهجان

ایانٔااد هاالهایباهیغتاارفتاهوتااراجنیترمهمابیاکیکیازاندپرداختهتارینیآنان-م ی

ااستعتارگرانغرببارایانهادا وناابودیفرهناگدیگارباادیم،فرهنگم یودینیآنانهام  

آناندرا م،هنر،ادب اتومعتاریسهمبزرگایدرپ شارف ٔگذاتههشورها،بهویژ هشورهاییهه

ران ازهاهیسرمااجالباینههبنشااظمایناندهرد سرمایهگذاریاظ تیانددااتهریتتدنبش

اساتعتاریهاهیهاا  افعالادراینزم نهبهچنادماوردازاندآورد بهدس هام  ازخودهت ن

:اودیمااار گرددیمموجبتتع فخودباوریفرهنگی

 فراماسونری یها انجمننقش -1-1 -3

یکیازاگردهایح اباد وقدیتیاستعتاردرتهااجمفرهنگایوتتاع ففرهناگهشاورهای

یهااهتاکفرام ّ تیفراماسونریواازا واب تگانآنانتح پوااشیهاانجتنضع فتر،تشک ل

فراماساونریبااااعارهاییهتچاونآزادی،بارادری،یهاانجتنان اندوستانهبهاینهشورهااس ا

ظ موبرافرااتنپارچماادال مط اق،نقاشاتاد ایدریهاهاخوتالشبرایفرورینتنبرابری

ٔاتاد فراماساونری،فشااریهااانجتناانددااتهریشهداریهتچونایرانیهام  تتع ففرهنگ

دان تندیمانصرجامعهبشرییعنی؛دین،متترهزهرد بودند؛زیراخوبنیترل اصخودرابرروی

اجاز س طههاآنههحتوردین،بهویژ اسال ،دراجتتاعهرگزبامنافعآنانسازگارننواهدبودوبه
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هتوار درپیخاموشهاردنناورایتاانازق ابمؤمناانوهاآنگریوتجاوزننواهددادابنابراین،

تتع فدیندرجامعهبودندا



 ها ملتاسنعمار و تحقیر -1-6 -3

استعتاریوس طهجویغربایبااهشاورهایجهاانساو برقاراریهاحکوم ابطهایههنوعر

گوناگونیهاو  ا،هتوار باتحق رفرهنگوتاریخاینهشورهاهترا اس ااستعتارگرانباهنندیم

درپیالقایاینفکربهم لضع فجهانه تندههاینم لبهتنهاییقادربهارا اهخاودنبودنادو

اجتتااای،ٔتوساعهبزرگوتق  دهورهورانهازفرهنگمبتذلغربیراهیباهیهاقدرتجزتوسّلبه

اقتصادیوفرهنگیندارندا

استعتارقرارنداا ولیباوجودایان،تااپا شازٔس طههشورایرانه چگا بهطورم تق متح 

حترتاما خت نی)ر (،درقباالهشاورهایٔخردمندانهپ روزیانقالباکوهتنداسالمیبهرهبری

احتاورباردیمااستعتاریبهویژ آمریکا،هتوار ازیکموضعب  ارضع فوتحق رااد ایرناج

س اسی،اقتصادیونظامیدرایران،اینهشوررااتالًباهیاکهشاوریهانه زمم تشارانغربیدر

حکّامیههظاهراًقدرترادردسا داااتند،سا بواب تهتبدیلنتود وقدرتتصت مگ ریرااز

هرد بودا

 نقش صنعت و فن آوری پیشرفته-1-3 -3

وصنع یادرخودجامعهبه«فنآوری»بهمعنایمجتواهدانشا تیوصنعتیاس ا«فنآوری»

ن ازدارداوجودآمد ورادهرد اس ویادرهشوریدیگر،وبهر مندیهشوردیگرازآنبهانتقال

گوناگونیداردهههرهدا خطرهاومزایایمربوطبهخاودراداردایهارا انتقالفنآوریوصنع 

ضایعاتاقتصادیوفرهنگیهمتریدرباردارد،بحاثجالابوالزمایهارا اینهههدا یکازاین

هاامالًٔو  ااغربباهدؤفتهشر پاس ،اماازحوص هاینگفتارب روناس ارویهمرفته،فنآوری

:هندیمدیگرهتکیهافرهنگمتتایزبهااااهفرهنگهشورهایصاحبفنآوریوتتع ف

اص یتهاجمفرهنگیغربپ شرف فنآوریوتوسعهاقتصادیآناس أپشتوانه-الف

ورودفرهنگغربیهترا بافنآوریا-ب

 شبه علمی یها هینظرنقش -1-3 -3

غربِس طهط بدرتالایهتهجانبهوباپشتوانهاقتصادوصنع برترخویش،ساعیدرگ اترش

ادرهتا ندیانتایمادیگربهپذیرشبرتریهتهجانبهخویشیهام  فرهنگخودووادارنتودن

ابها تییهاهینظرتاباارا هاندهرد راستا،ازسویی،ب  اریازدانشتندانومحققانخودراب  ج
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ههدانشتندانبیییهاهینظربربرتریفرهنگوجامعهغربیتأه دورزندوازسویدیگر،ازبرخیاز

ااینبرخوردرابههنندیمبهر برداریهاآن،سوءاستفاد هرد وبهنفعخویشازاندداد طرفارا ه

ا و مشاهد هردایهاحوز درب  اریازتوانیموضوح

 مستبد داخلی و نقش آن در تضعیف خودباوری فرهنگی یها حکومت -3-6

خودباختاه،یهاحکوم یکیازاواملاساسیترویجوااااهفرهنگغربیوتتع ففرهنگخودی،

االبتاهبررسایدق اقویکایاکاندهرد براینهشورحکوم هاقرنناالیقوم تبدیاس ههطی

تتع فوازب نبردنخوباوریفرهنگیدراینمجاالمنتصارمتکانحکّا م تبدونقشآناندر

ناالیقگذاتهبرتتع ففرهنگوباورهاییهاحکوم ن   وتنهابهاختصار،بهنحو تأث رگذاری

ااودیمذهر"ماهسوبر"فرهنگیااار خواهدادابرایروانادنبحث،انواعسهگانهس طهس

:هندیمتق  مویس طهرابهسهنوع

س طهقانونیههسرا اقالییداردوبرمبنایااتقادواتلبهقانونومقرراتباهوجاود -1

 اآیدیم

س طهسنّتیههبرمبنایااتقادبهمشروا  ه انیاستواراس ههبهموجبرسو جاری، -2

 ارسندیمبهقدرت

انصییکفاردوتهاوّروتجرب ااتیهاارزشس طهفرهتند)هاری تات ک(ههازااتقادبه -3

 اگ ردیمویمایه

حاهم،س طهسنّتیبوداایننوعس طهغالباًبااستبدادهترا اس ابناابراین،هارٔس طهدرایران،نوع

نوعارزش،هنجار،سنّ ،باوروااتقادیههبامنافعاا ویاحاهممنافاتدااتهبااد،ااا درصادد

مط وبخویشبرمیآیدادرادامهچنادنتوناهازآثااریهاارزشهردنباورهاوحذفآنوجایگزین

:گرددیمبرفرهنگوباورهایفرهنگیذهرهاحکوم سوءایننوع

 ضعف کارآیی اقتصادی و اجتماعی -3-6-1

استبدادی،اد تحرکاجتتااایاسا اازنظارجامعاهیهاحکوم ازجت هآثاراتد ومهموجود

گوناگونوقشرهایمتفاوتجامعهیهاگا یپااناسان،تحرکاجتتاایبهمعنایجابهجاییافراددر

اتحرکاجتتاایدرم انجوامعواقشاریکجامعهموضوایاس مشترک،ولایم ازانآنباادیم

گوناگون،متفاوتاس ایکیازآثارمآب تحرکاجتتااای،ودرم انقشرهاوجوامعباادیمن بی

افزایشهاراییاقتصادیوافزایشبازدهیوتول دم یاس ا

 وابستگی حکّام -3-6-6
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متّکیبهاااناص،وااا ییهاحکوم ،اندبود ایرانازنوعسنتیٔگذاتهیهاحکوم گفتهادهه

مجتواهنظا وهشوررابهساویب گانگاانوپ ااد هاردنن زبهدل لواب تگیادیدبهب گانگان،

اس ابانگاهیاجتاالی،ساختهیموزم نهت  طتا آنانرابرهشورفراهمداد یماهدافآنانسوق

اخ رایرانوبااندکس ریدرزندگیااهانون زخاطراتس اسیآنان،بهاوجبییهاسد بهتاریخ

امیبریمپیهازمانهفایتی،بیل اقتیوواب تگیااهانایرانواتقفاجعهآن

 سیاست تضعیف م هب در جامعه -3-6-3

زیرهیومهارتتتا بهحکّا گذاتهبهتدریج،بأ ه وستتع فتذهبوزدودنآثاردینازجامعهبه

بزرگتتدنانجا گرف ابهطورخالصه،یهادرواز نا خدم بهم هنورسان دنهشوروجامعهبه

اینم ألهراتح دوانوانزیرموردتوجهقرارداد:توانیم



 منزویساختندینازجامعها -1

حذفاندیشتنداناسالمیومص حاناجتتاایازصحنهاجتتاعوس اس ا -2

 مستبد داخلی و نقش آن در تضعیف فرهنگ خودی یها حکومت -3-3

واساساٌتهاجمفرهنگیباادیمداخ ییهایهاستوهانقصدرتهاجمفرهنگی،تک هاص یداتنبر

داخ یامکانپذیرن   اازاینرونبایدتنهاباهیاکطارفیهانه زمجزازطریقاوامل،ارایطو

یهاانه زمقت ههههتاناهشورهایس طهط به تندتوجهنتودب کهبایدبهطرفدیگرقت ههه

داخ یم دانوسا عییهانه زمن زتوجهویژ مبذولداا اباادیمموردتهاجمیهشورهاداخ ی

رت ه لفرایندتهاجمفرهنگیمؤثرند،ولیبحثوبررسیدرماورداس هههرهدا بهسهمخودد

ابنابراینبهقدرن اازباهباادینتبهفرص وامکاناتن ازمنداس ههدرتواناینمقالههاآنتتامی

داخ یههم تق میااغ رم اتق مبارتتاع ففرهناگویهانه زماواملونیترمهمچندمورداز

:اودیم،ااار انددااتهب بهفرهنگخودیاثرباورهایمآب ن 



 ضعف فرایند انتقال فرهنگ -3-3-1

اناصارفرهنگایٔه ه ،باورها،هنجارهاوهاارزشح اتخود،بهانتقالصح حٔادامههرفرهنگیبرای

جوانتر،ن ازمنداس اهرگا بها  یفرایندانتقالفرهنگدچااراخاتاللگاردد،ن الیهان لبه

رادرهاآنخویشفاص هخواهدگرف اجدایین لجدیدازفرهنگخودی،ٔجامعهجدیدازفرهنگ

اسازدیممقابلتوفانتهاجمفرهنگیداتنبهادتآس بپذیر
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جامعاهرادریهاجنبهوبهیکمعنا،تتا باادیم ترد واا اگرچهانتقالفرهنگفرایندب  ارگ

ابزارووسایلانتقالفرهنگبهاتارنیترمهمجتعیازیهارسانهبرمیگ رد،ولیخانواد ،مدرسهو

نقشاینسهابزاراص یانتقالفرهنگرد گیمههانجا ییهایبررساازاینرو،الز اس دررودیم

رامواکافیهن ماهاآنیهاضعفراموردتوجهوارزیابیقرارداد و

 روشنفکران خودباخته -3-3-6

روانفکریدرایرانب تارمتولادااد »متأسفانهروانفکریدرایران،تاریخدرخشانینداردواساساً

ههباهتلتعهدوپایبندیباهارزشوباورهاایدینایباهبهجزاندهیازروانفکراناص ل«ااس 

دسا ب گاناهبودناد،باهٔاد منافعاینهشورومرد وفادارماندند،بق هغالباًهتانگونهههترب  

روانفکرانایرانایرایهایژگیوخدم هردنداجاللآلاحتدهاآنوفاداربود وتاآخر،برایهاآن

:سازدیمرادرقبالفرهنگخودیروانهاآننقشهایژگیواتوجهبهاینهندیمبهخوبیمعرفی

 فرنگیم بی؛ -1

 بیدینیوسهلانگارین ب بهدین؛ -2

 درسخواندگی؛ -3

 ب گانهبودنن ب بهمح طقومیوسنّتی؛ -2

 جهانب نیا تیدااتنا -6

،روانفکرانداخ ییکیازاواملتتع ففرهناگدهدیمچنانههتاریخروانفکریدرایراننشان

باههااآنواواملداخ یداتناس ههازطریاقهااهر نیترمهمفرهنگب گانهوازٔااااهم ّیو

اپردازندیمنفیوم خفرهنگخودی

ضعف اقتصاد و صنعت -3-3-3

،اروپاایم ا حیدرجهال،دناد گذرانیماپ شرف وبالندگیخودرأدور زمانیههم  تانان

صا  بیباایهااجنگههطیییهاتتاساامااروپای اندراثرزدیمنادانیواقبماندگیدس وپا

یهااشارف  پادیداًتحا تاأث رهاآنم  تانانپ داهردند،بافرهنگوتتدناسالمیآاناادندا

11ودیگذااتندااینبهبودی،بهویژ ازقرنم  تانانقرارگرفتندوپسازآن،بهتدریجروبهبهب

ا تایوصانعتیازٔتوساعهم الدی،اتابچشمگ ریگرف ودرنهای ،بهتتدنجدیدغرب،هه

بارزآناس ،منجرگردیدایهایژگیو

ضعفاقتصادیهشورهایاسالمیاثراتمنفیجبرانناپذیریبرجایگذاا اازطرفی،تواندفااای

رمقابلاروپایاستعتارگرضع فگردیدودرنت جه،توان تندطایساال اندرازباهطاورم  تاناند

حکمبراننداازطرفدیگر،وقتیهاآنم تق مویاغ رم تق مبرمقدّراتم  تانانم  طاوندوبر
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گاهاناهیاام  تانانطیسال اندراز،خودرادرمقابلاروپاضع ف،ناتوانوفرودس دیدند،بهطورآ

درهاآن،ب کهفرهنگاودینتاقتصادوصنع محدودٔطه حناآگاهانه،تصورهردندههاینضعفبه

م اناناصرگوناگونتوانندینتمرد ٔاامّهمقای هبافرهنگاروپایمتتدنضع فوناتواناس ؛زیرا

فرهنگفرقبگذارندوسر راازناسر تفک کنتایندااینحکمه یدرماوردایارانباهاناوانیاک

هشوراسالمین زهامالًصادقاس ا

بحث و نتیجه گیری -3

جذبوپذیرشفرهنگب گاناهدرداخالیهانه زمهتانگونهههدرمجتوعبحثمالحظهگردید،

هارگوناهتاالشومباارز بااتهااجمهااآنتعددوومتنوعبود اس واد توجهبههشورب  ارم

ابنابراین،برایمقاب هبااتهااجمفرهنگایغارب،بایادپا شازسازدیمفرهنگیرااق موبینت جه

درمان،پ شگ ریبهاتلآوردوازآس بپذیریجامعهدرمقابلتهااجمدااتنهاسا احاصال

مرد یکهشوروقتیخودراازلحاظا تی،صنعتیواقتصادیضاع فتارازدیگارانسنناینهه

ادرهننادیمادیگرتعت مداد ،حکمبهاد هاراییفرهنگخودیهاجنبهرابههاضعفبب نند،این

چن نوضع تی،اگرازفرهنگاینجامعهحراس ومراقب الز بهاتلن اید،احتتالنفاوذاناصار

اگرددیمفرهنگب گانهدرآنب  ار

چن نب انهاردهاهفرهناگتوساعهباهاناوانیکایاز  یبایماد ارا هدرجتعبندیمط ب

 ر:م ئول  پذیری،آگاهیبنشی،ااتتادباهنظییهامؤلفهپ شرف هشور،بایهاااخصنیترمهم

توانایی،نوآوریوخالق  ،مشاره ،وجدانهاری،افاف  ،پره زازف اداداریاااههدرباالباهآن

اقتصادیهشوربرایمواجههباوارداتبیرویهیهااس  سدرتنظ م  یبایمااار گردید،جت گی

ماؤثرغربوارتقاءتوانتول دداخ یموردبهار باردارییهامیرتحهاالهایخارجیوهنترلاثرات

اقتصادیبایکادیگریهابنگا دولتیوینهادهاقرارگ رندواینمرهوناتلمشترکومتعاملتتا 

داااتههااارصاهوبااهرونداناس تاباهلطافخداوناد،بتاوان مایرانایآباادوسارب نددرتتاا 

ٔم األهرونقیتول ادم ایدارد،دررونقیابیهنند ن  تعهنقشیهیازباورهاییکهتچن نی.باا م

هااییازجامعاهوجاوداالهایخارجیاس امتأسفانهاینباوردربنشهردونگا افرادبهخریدکروی

واردهبهتول دم یآس بزیادیهاالیایرانیاس اایننگا هاالیخارجیبهترازهههرنوعهدارد

ردهاایکهاییازجامعهوبرخیات اد دربنشند،ریشهدرب  اریرفتارهاوباورهاینهادینههمی

درااکل.ایامتوجاهباود موب شبهآنبیهههردهاییکااتبا خودمادارد؛رفتارها،باورهاوات 

:اودیم(اقداماتاساسیدرجه تقوی تول دم ینشانداد 1اتار )
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(:اقداماتاساسیدرجه تقوی تول دم ی1اکلاتار )


 منبع:نگارند 

ومتیه چتوجهیبهمعتاریاص لایرانیکزدولتیوحهمتأسفانهگاهیدرساخ وسازبناهایمرا

اریوذوقایرانیه چاثاریدرآنهاری،گچهاری،منب ههازهنرآجرهانداندابناهاییساختهرد کن

ام الراساالتول ادم ای.اندشورآورد هآنراازفالنٔنقشههمآالًهنندهبعدهمافتنارمین   ا

رکهتفهآیدگونهبرمیازبرآیندایندونا این .ردندوسالگذاتهراسالجهاداقتصادیهگذارینا 

هاراباقدرتبهاروفعال  اقتصادیوتول دیواردنتودواینفعال  ههایجهادیرابایددرارصه

هاگرروندفرهنگیوهتتربهآنتوجهاد ،ایناس ههدراینم انهایمفقود ٔح قهپ شبردااما

ند،تفاوتوتغ  رچندانمح وسیاتفااقننواهادافتااداکسازیباورهادراینزم نهتغ  رننهادینه

ههچههاباآنگزاریهاوس اس گذاریگونهنا هتنوانیب ناینکهآحادجامعهیهعنیالز اس ی

ااد ارا اهدرجتاعبنادیمط اب.درجامعهوجوددارد،بب نندتااینباورهادرآناننهادینهگاردد

شرف هشاور،پ یهاااخصنیترمهمچن نب انهردههفرهنگتوسعهبهانوانیکیاز  یبایم

نظ ر:م ئول  پذیری،آگاهیبنشی،ااتتادبهتوانایی،نوآوریوخالق ا ،مشااره ،ییهامؤلفهبا

در ا یبایماوجدانهاری،افاف  ،پره زازف اداداریاااههدرباالبهآنااار گردید،جت گای

اقتصادیهشوربرایمواجههباوارداتبیرویههاالهایخاارجیوهنتارلاثاراتیهااس  ستنظ م

قارارگ رنادوایانمرهاوناتالمؤثرغربوارتقاءتوانتول دداخ یموردبهر بردارییهامیتحر

اقتصادیبایکدیگروبااهرونداناس تااباهیهابنگا دولتیونهادهامشترکومتعاملتتا تتا 

.دااتهباا مهاارصهخداوند،بتوان مایرانیآبادوسرب نددرتتا لطف
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