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مقدمه
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

باظهورانقالباسالم ونظربهماهیت
فرهنگ آن،حفظفرهنگاسلالم -ایرانل ،
دغیغه رهبرانجامدهمطرحمل گردیلی.بله

بیاندیگر،ازدییگاهفرهنگ ،انقالباسالم 
واکنشبهاستحاله فرهنگاسالم  -ایران و

تالش برایحفظآندرجامدهبلودهاسلت.
امابهدلی پویای فرهنگهمچنلانمسلئله
صیانتازفرهنگاسالم -ایرانل واسلتقرار
آندرجامدهپابرجاستوهرباردرواژگلان 
جیییازانقالبفرهنگل ،مبلارزهبلاهجلوم
فرهنگ ،تحو فرهنگ ،ملییریتفرهنگل ،
مهنیس فرهنگ گرفتهتاهوشیاریدربرابلر
نللاتویفرهنگ ل ورفللممظلومیللتازب للش
فرهنگرخم نمایی.

فرهنگازطریلقسلازوکارهای درفرهنلگ؛
سؤا اساس پژوهشحاضرایلناسلت چله
عوامل برصیانتفرهنگل مؤثرنلیومیلزان
تأثیراینعوام چقیراست.ازاینرو،ضمن
بهرهمنییازتداریففرهنگوات ا دیلیگاه
متناسابااهیا،ایلنپلژوهش،بلهبررسل 
چیست صیانتازفرهنگم پردازیم؛سس 
باتبیینعوام ملؤثربلرفرهنلگ،سلد در
ا،سللازیسللازوکارهایصللیانتازآن
شللف 
خللواهیمداشللت.درنهایللت،بللامراجدللهبلله
خبرگان ،اثلرب شل هریلکازسلازوکارهای

ارائهشیهراموردارزیاب قرارم دهیم.

1ـ تعریف فرهنگ
فرهنگدرلغتبهمدنلایادب،عقل و
بزرگ است؛امادرمیاندانشمنیان،مدنلای

تالشحاضرارائهگفتمانبییمصلیانت فرهنللگوآنچللهبللاواژه«فرهنللگ»مللراد
ازفرهنگاسلت؛صلیانت کلهنلهازطریلق م شود،مدرکله آراوصلحنهنبلردنظریلات
دسللتکاریبلکللهازطریللقبهللرهبللرداریاز گوناگوناسلت.فرهنلگ«آن»اسلتکلهدر
سللازوکارهایبدللیفرهنگل اجتمللاعحاصل  مقامادراك،آسانودرمقلامتبیلین،دشلوار
م آیلی.ایلنگفتملان،دردوطیلفنگلرش است؛دلی آسان ودشواریدرهردومقلام
آزادمنشانهورهای عرصهفرهنلگازسلوی  بهاینموضوعبرم گرددکهفرهنگ،مدنای 
ونگرشاقیاممستقیمهملهجانبلهوکنتلر  استکهمردمبهجنبههایگوناگونزنلیگ 
عرصهفرهنگازسوی دیگرراه میانلهبلر خودم دهنیوخودازآنهویتم یابنی.
م گزینی؛چهاینکههردوباهویتفرهنگو

تالشبرشمرده دانشمنیانبرایتبیلین


م تصاتآندرتدارضاست هلی،،تبیلین فرهنللگبللهصللیوشصللتوچهللارتدریللف
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نگرش ل اسللتخواهللانحفللظوصللیانتاز م رسی.هرکیامازاینتداریفبلردیلیگاه 

استواروبهبُدییازابدادفرهنگم پلردازد .سللازگاری،یللادگیریوبللهعللادتدرآمللین
م توانیمارادرتبیینآنچهبلاواژهفرهنلگ فرهنگراعام سلازگاریانسلانبلامحلی 
ملل دانللی،هللارت7وپللانتر8آنراالگوهللای

بیاناشارهم کنیم،یارینمایی.

دییگاهتوصلیف ازفرهنلگبلهتبیلین رفتللاریکللهازراهآمللوزشویللادگیری-نلله
عناصرموجوددرآنم پلردازد.جلاممتلرین ژنتیک یازیست -انتقا م یابی،برم شمرد
تدریفتوصیف راتایلور1درکتلابفرهنلگ ویانگ9فرهنگراعادترفتاریمشتركدر
ابتیای  2ارائهنمودهاست.فرهنگ،مجموعله یکجامدهم دانی.
پیچییهایاستشام مدار،،اعتقادات،هنر،

دردیلللیگاهسلللاختاری،بلللرماهیلللت

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

بازشناس ایندییگاههاومروریبلرتدلاریف فرهنگپرداختهم شود؛برایمثا ،داوسن6

حقوق،اخالق،رسلوموتملام توانلای هلاو سیستم وسازمان فرهنگتأکییم شلود.
عادات کهبشربلهعنلوانعيلویازجامدله برایمثا آگبرن10ونیمکلف11فرهنلگرا
اخذم نمایی).(Taylor,1871,pp.118-126
دییگاهتاری

چنینتدریفم کننلی شلام نلوآوریهلاو

بروجهمیراثل فرهنلگ ویژگ هایفرهنگ  استکهدریکسیستم
3

تأکییدارد.بهعنواننمونهسایسر فرهنگرا یکسارچهشیهانیواجلزاءآنکلموبلیشبلا
بهمجموعهایهمبستهازکردارهاوباورهاکه یکییگردرارتباطم باشلنی.فرهنلگشلام 
ازجامدهبهارثرسییهوبافتزنلیگ ملارا ویژگ های استهمملادیوهلمغیرملادی
م سازد،تدریفم کنلی.ملایرب4آنرابله کللهبللرگللردآوردننیازهللایاساسل بشللری
آینیهنیلزتدملیممل دهلی.تأکیلیدیلیگاه سازمانیافتهانیونهادهایاجتملاع ،راکله
هستهاصلل فرهنلگانلیبلهملامل دهنلی.

هنجللاریبللرجنبللهقواعللییوراهوروش ل 
فرهنگاست.برایمثا بوگاردوب 5فرهنگ نهادهللاییللکفرهنللگبللابسللتگ درون ل 
رامجموعراهورسمهایعم وانییشهیلک خویشالگوی راپیییم آورنیکهبرایهلر
گروهاجتماع درگذشتهوحا م دانلی.در جامدهیکتاست.درنهایلتدیلیگاهتکلوین ،
دیللیگاهروانشناسلل هفرهنللگبللهجنبللله فرهنگرایکبرسلاختهومحصلو تدریلف

1. Taylor
2. Primitive Culture
3. Spair
4. Myress
5. Bogordus

6. Dowson
7. Hart
8. Pantzer
9. Yang
10. Ogburn
11. Nimkoff
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م کنی.برایمثا هلانتینگتون12مل گویلی تلق شودتابتواندریافتکهناش ازقواعلی
مرادماازفرهنلگهلرشل ء،علادت،نهلاد ،زنیگ استکهخصوصیتجمد وبنلابراین
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

شللیوهانییشللهوعمللل اسللتکللهانسللان اجتماع دارد.


م آفرینیوبهنس بدییم سسارداآشوری1 ،ـ1ـ جنبه ذهنی فرهنگ
،1381صص.)47-74

دریللکجمللمبنللییازدیللیگاههللای
ایازباورهللا،
پللیشگفتلله،فرهنللگمجموعلله 
ارزشهللاورفتارهاسللتبرآمللیهازانسللان،

فدالیتهاورواب اودریکجامدلهادیلیگاه

تکوین )کهم توانآنرادرعناصرواجلزاء
یکنظامپیچییهومنسجمبازشناسل نملود
ادییگاهتوصیف وساختاری).ایلنمجموعله
منسجمدرطو تاریخازیکنس بلهنسل 
دیگللربللهواسللطهیللادگیریوجنبللههللای
سازگاریوعادت آنانتقا م یابیادیلیگاه
تللللاری

وروانشناسللل ).بللللیینسللللان،

چللارچوبهللایانییشللهواقللیامرادریللک

اجتماعمش صم سازدادییگاههنجاری).
درتبیینفرهنگبایست تأکیلیکنلیم
کللهآنچللهکللهقب ل ازهللرچیللزفرهنللگرا
م سازد،شلیوههلایفکلر،احسلابوعمل 
مشللتركمی لانافللرادمتدللیداسللت.تدللیاد
اش اصاهمیت نیارد...عمیهآناسلتکله
«شیوههایبودن»ابهوسیلهعیهنسبتاًکلاف 
ازاش اص)بهعنوانآما یااموریبهنجلار،

ازدییگاهساختاری،فرهنلگ،عناصلری
استکهدریکسیستممنسجموهماهنلگ
بلههملییگرمتصل هسلتنیوهنگلام کلله
تغییراتدریکب شازفرهنلگبلهوجلود
آیی ،درب شهایدیگرنیزتغییرات حاصل 
م شود.
نکتهمهمایناستکهاتصلا وارتبلاط
عناصرسیستمفرهنگیکواقدیلتضلروری
یامنطق نیسلت«،بلکلهاتصلا وارتبلاط 
استکهصرفاًبهطور هنل توسل اعيلای
یکجامدهح مل شلود.بنلابراینانسلجام
یکفرهنگاوراءهملهچیلز)یلکواقدیلت
هن است،یدن بهطلور هنل بلهوسلیله
اعياییکجممح م شلود»

.(Taylor,

) 1871, pp.126-128نکتهاصل بلرایدرك
اینمفهومهماناستکلهبلهزبلانفلسلف 
م گلوییم«روابل املوراعتبلاری،اعتبلاری
استنهحقیق »
شیوههایتفکر،احسابوعم دریلک
جمماکهفرهنگآنجملماسلت)قلائمبلر
جمماسلتوسلاختههلی شل صمدینل 
نیستوبهمیل شل صمدینل هلمنلابود
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12.Huntington

نم شود،بلکهبرایفرداللزامآوراسلت.ایلن توجیهپذیرم سلازد.البتلهبرخل بلهتقلیم
عینلل بللودنپییللیههللایمللوردمطالدلله .)1363
جامدهشناب»م گویی.درحقیقت،فرهنلگ

می شاینبهخوب ازعهیهبیانمطلا

خلودرادرچهلرهپییلیهایمسلتق نمایللان برم آیی.براساباینمی ،فرهنگبلرروی
م سازد؛ایناستقال بهگونلهایاسلتکله سهسلط شلک مل گیلرد سلط باورهلاو
انسانهادرطو زمانباسازوکارهایدرونل  مفروضات،سط هنجارهاوارزشهلا،سلط 

فرهنگخودراباآنمنطبقسازنی.

مصللنوعات.باورهللاومفروضللات،اعتقللاداتو

فرضهلایپذیرفتلهشلیهمردملاناسلت.از

اماتحققایلنشلیوههلایزنلیگ اکله

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

ویژگ هماناستکهدورکیمبهآن«ویژگ  عرصهمدنویبرمادیباوردارنی اقیص زاده،

ساختهارادههی ش صمدینل نیسلت)در دیلللیگاهمردملللانآنفرهنلللگ،باورهلللاو
رواناش اصاستوسنخوجودیآنها«املر مفروضات،حقایققطدل وغیلرقابل بحل 
روان »اسلتوایلنخصوصلیترامل تلوان است.مردماننسبتبهآنهاآگاهیاناآگاهانلی،
«وجه هن یاروان »فرهنگنامیی.

امابههلرروی،درهملهجنبلههلایزنلیگ 

1ـ2ـ جنبه عینی فرهنگ

حيوردارد.اگرفرهنگرابهدرخلتتشلبیه

فرهنگاساسلاًدر هلنافلراداسلتقرار
م یابی،درنهادهاوتولییاتملموبجامدله
متبلورم شودکهآنهانیزالگوهای هنل را
تقویتم کنیامشبک ،1381،ص)69؛در
واقمفرهنگرام تواندرمقامتبییندردو
ساحتمادیومدنوینظلارهنملود؛سلاحت
مادیشام مصنوعات،رفتارهاونهادهلاکله
قابل ر یلتاسلتوسلاحتمدنلویشلام 
باورها،مفروضاتوارزشهاکهنامرئ  ،هن 
اماپذیرفتهشلیهاسلتاروسلک،1369،ص
.)10کنشمتقاب درمیلانایلندوسلاحت
تغییلللردریکلل رابلللاتغییلللردردیگلللری

کنیم،اینسط همچلونخلاک اسلتکله
درختدرآنم رویی.
ارزشهاوهنجارها،مبنایشلک گیلری
قياوتهاسلتوبلرضلواب اخالقل دلللت

داشته،موردحمایلتاحسلابنیلزهسلتنی،
مردمانمراقاحفظورعایتاینسلط انلی.
درتشبیهپیشگفته،اینسط رام تواندر

تنهوشاخههادریافلت.باورهلاومفروضلات،

هنجارهاوارزشهابهجنبله هنل فرهنلگ

اشارهدارنی.
مصنوعاتاجنبهعین فرهنلگ)،تجلل 
ملموبومرئ ومسموعسطوحزیلرینانلی؛
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آنهامیوههلایدرخلتفرهنلگانلیودرسله 1ـ3ـ اقدام هنجاری یا صـیانت ا
گللروهنمودهللایفیزیکلل اآرمهللا،آثللارو فرهنگ
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

طراح هایهنری،مدملاری،لبلابواشلیاء

سللطح ازفرهنللگکللهدارایقابلیللت

مادیو،)...نمودهایرفتاریامراسم،الگوهای سیاسللتگذاریوبرنامللهریللزیاسللت،سللط 
ارتبللاط،آداب،پللاداشهللاو)...ونمودهللای مصنوعاتاست؛ازتغییلروایجلادتحلو یلا
شفاه احکایتهلا،داسلتانهلا،اسلطو 
رههلا ،خلقیکمصنوعوبهطورکل مییریتایلن

تاریخوقهرمانهاو)...طبقهبنییمل شلونی .سط  ،م توانسطوحدیگررامییریتنمود.
البتهجنبه عین فرهنلگ هیچگلاهخلال از

همچنانکهباتغییلردرمصلنوعات،مردملان

جنبه هن آننم توانیباشیواینهلردو ،تغییلللردرباورهلللاوارزشهلللارااحسلللاب
دوروییللکسللکهانللیاه ل ،1385،صللص م نماینی؛چراکهدر هلنجمدل خلویش
.)353-344
مصللنوعاترابللهباورهللاوارزشهللامتصلل 
براسابمی فرهنگهَل ،میلانایلن ساختهانی.مییریتسط باورهاوارزشهلااز
سطوحاثرمتقاب وروابل رفلتوبرگشلت  طریللقسللط مصللنوعات،پایللان بللرافسللانه
مییریتگریلزیفرهنلگ»

وجودداردوهریک،دیگریرادچارتغییرو «کنتر ناپذیریو
تحو م سازد.بهطورمثا ،تغییردرباورها است.البتهایننبایسلت بلهقیملتبلاوربله
بهتغییردررفتاریاتغییردریکمحصو یلا افسللانهایدیگللربللانللام«کنتللر پللذیریو
ایجادیکمصلنوعجییلیمنجلرمل شلودو مییریتمکلانیک فرهنلگ»باشلیکلهاگلر

بهعک ؛یکمصنوعمث کتاب،تابلوهنلری مصنوع"الف" ایجادیاتغییریابی،درارزشیا

یامجسمهم 
توانیارزشهایاباورهاراتغییر بللاور"ب"تحللو رویملل دهللی.موضللوع
دهیاه ،1385،ص 345وشلاین،1388،
پیچییهترازایناست.

ص.)4
ازنظرگللللاهسیسللللتم وبراسللللاب
مصنوعاتفرهنگ

ارزشهاوهنجارها

مفروضاتوباورها

نمودار شماره ( :)1اثر متقابل الیههای
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فرهنگ

نوعشناسل سیسلتمهلا،فرهنلگدرقلملرو
سیستمهایاجتماع جایمل گیلردکلهدر
آنپیونیمیاناجزاءضدیفاستوارتباطات
متقاب میانعناصرنسبتاًآزاداست،درحال 
کهدرسیستمهایمکانیک رواب میاناجلزا


محیود،مقییوقطد است.بیینسانپیونلی اسابمقتيیاتزملانمتفلاوتاسلت.ملثالً
قراراستنهپیونییمحکم14کهدرسیسلتم همچونس نران مذهب ودورهنسل او و
مکللانیک حللاکماسللتااسللکات،1387،ص دومانقالبمحصولتدییاریایستاهمچون
.)133برایمثلا ،درمکانیلکپیونلیمیلان کتللابیللاتلویزیللوناگزینللههللایانت للاب
پیا ترمزوسرعتحرکت،محکماستوهر محیود)ودرحا حاضرماهوارهواینترنتو
باروهلرمیزانل کلهپلیا رافشلاردهیلی ،صندتدیجیتا بلاپویلای خلاصبیشلترین
ثراترادرلیههایزیریندارنی؛شاهیمیعا

سرعتخلودروکلاهشودرنهایلتمتوقلف ا
م شود؛امادرسیستماجتماع ،پیونیمیان تجل اثراتآنهادررفتارهاست.
برگزارینمایشگاهایثاروشهادت،وفرهنلگ
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13
میانمصنوعاتوارزشهاوباورهابر دورهپللیشازانقللالبمحصللولتشللنییاری

سست

گروهسوم،درحقیقت،محصولت است

ایثاروشهادتسستاست؛تدلیادوگسلتره کهدرطلو زملاننلام«فرهنگل »بلهخلود
گرفتهانی،اماایننام،لزوماًبهآنمدنانیسلت

نمایشگاههایبرگزارشلیهدرموضلوعایثلارو

شهادتبهمدنایگسلترشفرهنلگایثلارو کهاینگروهبیشتریناثررابرسطوحزیلرین
دارد؛درواقلللم،ایلللننلللامبیلللانگرتصل لور

شهادتنیست!

سیاستگذارانوبرنامهریزانفرهنگ ازحیطه

درمیانمحصولتاکالیاخیمات)سه
گروهشایستهتوجهبیشتریم طلبنلی؛یلک اقیامخوداست.ماننیسینما،کتلابوانلواع
گروهازایندستمحصولت،آنهای هسلتنی هنرها.ضمناینکهدوبارهمتلذکرمل شلویم،
کهبهنمادتبلیی شلیهانلی.نملادمصلنوع  اقیامدرحوزهگروهسوم،پیونییسسلتبلا
اسللتکللهمردمللانازآنهللامدنللایپیوسللته نتیجهخوددارد.بلهبیلانواضل تلر،فرآینلی
ویللژهایرادركملل کننللیودرانتقللا آن اثرگذاریبسیارپیچییهدارایعوام متدلید

مدن خاص،ازآنبهرهم برنلی.ایلنگلروه ومتنوعومبهماست.اینیک ازچالشهای
بیشتریناثررابرسطوحزیریندارد؛همچون اقیامهنجاریدرحوزهفرهنگاست.
همچنانکهازمجموعتدلاریففرهنلگ


پرچمیککشور.

گروهدوم،گروه انیکلهملاآنهلارابله برم آیی،فرهنگبلهخلودیخلودخلال از
اثرگذاریدرسطوحزیرینم شناسلیموبلر مفاهیمارزش ماننیفرهنگخلوب،فرهنلگ
بی،فرهنگمطلوبیافرهنگمتدلال اسلت.
13. Loosely coupled
14.Tightly coupled
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فرهنگآن استکههمهمردماندارنیوهر مصنوعات)پاسیاریم کنی.بهبیلاندیگلر،
مردم ل فرهنللگخللاصخللودراداراسللتو سازوکاریکهاجازهنم دهلیجلایخلوبو
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

فرهنگآنهاتبیینکننیهتملام جنبلههلای بی،زشتوزیبا،درستوغل وحقوباط 

زنیگ آنهاست.
دییگاههنجاریفرهنگ،درحقیقت،نه

بایکییگرعوضشود.
چالشاساس دیگلردراقلیامهنجلاری

بهمدنایوجودبایلیهاونبایلیهابلهسلمت اکاریاتوسدهفرهنگ )آناستکلهبیشلتر
فرهنگ غیرازفرهنگآنجامدله،بلکلهبله درحوزهگروهسوممصنوعاتموردتوجهقرار
مدنایحرکلتازویژگل نلامطلوبفلردیو مل گیللردوحللا آنکلله،فرهنللگهللی گللاه
گروه درهرفرهنگبهسمتویژگل هلای محیودبهگروهسومنبودهاست.درحقیقت،
مطلوبفلردیوگروهل درهملانفرهنلگ عیمتطبیقموضوعسیاستهاوبرناملههلای
اسللت،بللهدیگللرسلل نبراسللابباورهللاو فرهنگ با آنچهازبیانواژه«فرهنگ»ملراد
هاوبرنامههلادر

ارزشهللایموجللوددرفرهنللگ،مردمللان م شود،باع شیه،سیاست

مصنوعاترابلهصلفاتخلوبوبلی،زیبلاو خصوصفرهنگزیباوشدارگونهوغیرعمل 
زشت،درستوغلل ،حلقوباطل متصلف باشیونتوانیبهمسائ ماپاسخدرست دهی
م کننیوگروهاو رادرهرزوج«فرهنگ » اسلجوق ،1380،صص .)3-4چراکهبنابه
وگللروهدومرا«غیللرفرهنگلل »یللا«ضللی تدریف،هرچهبهتصورآیی ،ازساحتمدنوی
فرهنگ ل »م ل نامنللی.درایللنمیللان،اقللیام تامادیزنلیگ انسلان،فرهنگل اسلت.نله
هنجاریبرایتوسدهگروهاو یااصالحگروه اینکههرمحصو اکالیاخلیمات)،فدالیلت

دومدرهویللتفللردی«کللارفرهنگلل »ودر دولت،رفتارهاوگفتارهلایفلردیوگروهل 
درحوزههایاجتماع ،سیاسل ،اقتصلادیو

هویللتجمد ل «توسللدهفرهنگ ل »نامیللیه
م شوداسلجوق ،1380،ص.)7

اساساًآنچهازانساندرهویتفردیوجمد 

درحقیقت،اقیامهنجاریبهمدن کلار صادرم شود،اثرفرهنگ دارد؛کلهدرایلن
یاتوسدهفرهنگ بهمنظورانطباقانسلانهلا صورتبازهمفرهنگرادرحوزهایمش ص
تصویرکردهایمواثلردیگلرچیزهلارابلرآن

باهمانهویتمستق انجاممل پلذیرد.املا
صیانتفرهنگ سازوکاریاستکهازتغییلر بررس م کنیم؛بلکهس نآناستکههلر
342

درفرهنلللگاباورهلللاوارزشودرنتیجللله چیزی،خود،فرهنگ است.

بللرایمثللا ،همللانطللورکللهکتللاب،
همفرهنگ است.اماگروهسوم،تنهلا،گلروه
خاصلل ازمصللنوعاترامللوردتوجللهقللرار

 -1-2ارتبــام متناســو باورهــا
ار شها مصنوعات
فرهنگرام تواندرسهسط باورهاو

م دهی.اینچالش جییدراقیامهنجلاری
مفروضات،ارزشهاوهنجارهاومصنوعاتباز

درفرهنگاست.صیانتفرهنگ بلهعنلوان
سللازوکاردرفرهنللگ،اقللیام همللهجانبللهرا شناخت.آنچهازعوام  ات ملرادمل شلود،
مهیام سازد.موضوع،حذ،اقلیامهنجلاری همینسطوحونسبتآنهابایکلییگراسلت.
درعرصهفرهنگنیست،بلکلهمقصلودبیلان بههرمیزانتناسااینسطوحبایکلییگردر
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محصول فرهنگ است،خودرووتلفنهمراه

 -2عوامل ذاتی

برونرفت جامدللهایرعایللتگللردد،اثرب شل صللیانت
چالشهایاقیامهنجاریوراههای 
فرهنگ بیشلترخواهلیبلودوبلهعکل .در
ازآناست.
صیانتفرهنگ بهمفهومسلازوکارهای  حقیقتهم وان میاناینسلطوح،صلیانت
درفرهنللگاسللتکللهجامدللهراآگاهانللهیللا فرهنگ رااثرب شترم سلازد.اگلرمصلنوع
ناآگاهانهبلاآنهویلتمسلتق ازانسلانهلا فرهنگ برایمثا رفتاریماننیبرخاستناز
اگرچلهبرآملیهازآنهاسلت،یدنل فرهنلگ) جادرحمل ونقل عملوم بلراینشسلتن
فردیمسنتراتفلاقنیفتلیوحلا آنکلهدر

سازگارومنطبلقمل سلازدودرنتیجلهآن
هویتمستق بیوندگرگون درطو زملان فرهنگمااحترامبهافرادکهنسلا ،رفتلاری
حرکللتمل کنللی.میلزاناثرب شل صللیانت ارزش است؛اینبهمدنل علیمتناسلادو
فرهنگ ،تحتتأثیرچنیدستهازعوام قرار سط ارزشهاومصنوعاتاستکهخودخبر
دارد عوام  اتل اشلام هم لوان عناصلر ازناسللازگاریدرسللط باورهللادارد.درایللن
فرهنگ ل وقللوتآن)؛عوام ل درون اشللام  حالتاثرب ش صیانتفرهنگ کاهشیافته
جامدللللهپللللذیری،کنتللللر اجتمللللاع و واینفرهنگااحترامبهافلرادکهنسلا )در
هتدریلف

نهللادیسللازی)ودرنهایللت،عوام ل بیرون ل  طو زمانابانظربهدییگاهتلاری
اشللللام هجللللوموتبللللاد فرهنگلللل ) فرهنگ)جایگاههنجاریوارزش خلودرااز
دستم دهی.
).(www.stubasij.um.ac.ir
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 -2-2قدرت سطوح فرهنگی

مناساودردسترب،طلرحهلاورنلگهلای

بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

گذشللتهازهم للوان سللطوحفرهنگل  ،مناسا،انیازهایمناسا،قیمتمناساو)...
قیرتهرسلط نیلزازجمللهعوامل  اتل  موجودباشیوازسلوی دیگلر،فراوانل ایلن
موثردرصیانتفرهنگ است.قلیرتسلط  رفتاردرجامدهمشهودباشلی.اگلرابزارهلای
باورهللاومفروضللاتونیللزسللط ارزشهللاو رفتاربلیحجاب مهیلاباشلیانبلودچلادریلا
هللاورنللگهللای


،طللرح
هنجارهابهپشلتوانهمنطقل واحساسل آن مانتوهللایمناسللا
بازم گردد.بههرمیزانباورییلاارزشل از نامناساو)...یافراوان اینرفتاردرجامده
پایههلایاسلتیلل قلویتلرونیلزپشلتوانه مشهودباشی،نظامفرهنگادییگاهسیستم 

احساس ل بیشللتریبرخللوردارباشللی،سللط  درتدریففرهنگ)بهسلمت مل رودکلهاز
صیانتبرتریراپوششم دهلی.چلهاینکله بیحجاب صیانتنمودهوآنرافرهنگقالا
درمواجهللهبللااشللکالتوشللبهاتونیللز سازد.درحقیقت،دراینجلا،قلیرتمصلنوع
حملههایروانل ،مقاوملتبیشلتریازخلود بیحجاب ،صیانتازآنرابالم برد.بهبیان

نشانم دهی.برایمثا ،پشتوانهمنطقل و دیگر،سازوکارصیانتفرهنگ ،سازوکاریدر
احساس ل هبللاوربللهیللاریمسللتمنیان،ایللن فرهنللگاسللتکللهقللیرتمصللنوعاوجللود
فرهنگرابهخوب ازگزنلیتغییلروتبلیی  ابزارهایایجادوفراوانل آن)بلرآناثرگلذار
است.
مصونداشتهاست.
قللیرتسللط مصللنوعاتبللهوجللود
ابزارهایمناساپیشروبرایایجادآنونیز
کیفیتوفراوان تکرارآنوابستهاسلت.هلر
قللیرمصللنوع درجامدللهدارایزمینللههللاو
ابزارهللایتولیللیونیللزازکثللرتبازتولیللی
بیشتریبرخوردارباشی،اثرب ش صلیانتاز
تروسازوکارپاینیهتلریدارد.بلرای

آنسه 
نمونه،رفتاریماننیپوششبانواندرصورت 
ازتغییروتبیی شینمصونخواهیمانیکه
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ازیکسو،ابزارهلایآناوجلودپارچلههلای

3ـ عوامل درونی
بهمنظورتبیینعوام درونل فرهنلگ
بایست گامدرکارکردهایفرهنگبگلذاریم.
فرهنللگدارایسللهکللارکرداساس ل اسللت 
کارکرداجتملاع ،کلارکردروانل وکلارکرد
سازگاریبامحی .اینکهفرهنگ،تدلیادیاز
افرادرادریکجمممشل ص،گلرد آوردهو
آنانراهمبستهم سازد،ازکارکرداجتماع 
فرهنگاستوارتباطاتاجتماع وتشلکی 
گروه،قشر،طبقهوجامدهنیزاثرآناست.

کللارکردروانلل فرهنللگ،مبتنلل بللر هنجارهاشک م گیردکهرفتلاراوراپییلی
ش صیتشک وفرموهیأت م ب شیکله

سهنظلاماجتملاع ،فرهنگل وروانل 

امکانم دهلیدربطلنیلکجامدلهمدلین اش صیت)دراینامربایکییگرمشابهانیکه
عم کنی.کارکردسازگاریبامحی ،زمینله هللرسللهدرتمللام کللنشاجتمللاع انسللان
کل ترواساسل تلرکارکردهلایاجتملاع و مشتركانیوهرسهبرایاینکنشاجتماع ،
روانل اسللتوبللرایدركبهتللرآنمدمللولً اساس بهشمارم آینی.ا)1
«فرهنگبلرایانسلان»رابلا «غریلزهبلرای
حیوان»مقایسهم کننی.

درواقللمهللرش ل صبلهوسللیلهب للش
کللموبللیشمهللمش صللیتخللوددرکللنش
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«قاللاریلزیش صلیت»افلراد اسلتوبله م آورداآشوری،1381،ص.)116

«حیللوانازطریللقغریللزهبللهواقدیللت اجتماع دخالتم کنیوبلهعبلارتدیگلر
محی پاسخم دهیوآنراکنتر م کنیو عم اجتماع ازش صسرم زنیوش ص
انسللانازطریللقفرهنللگبللاخللودومحللی  یدن فردیکهش صیتاجتماع پییاکرده
طبید واجتماع ارتباطبرقلرارمل کنلیو است.درعینحا کنشاجتماع بلهوسلیله
خود،احساساتش،احتیاجاتشودركهلایش «شبکه کنشمتقابل ونقلشهلای کلهبلر
راکنتر م نمایی...بنابراینمل تلوانگفلت اسابانتظاراتمتقاب همقراردارنی»ایدن 
کهفرهنگهماننیمنشوریاستکلهانسلان نظاماجتماع )شک گرفتهوایلنانتظلارات
ازدرونآنواقدیترام بینیوآنرابهکلار برایهرعام اجتماع بهبرکت«ملی هلاو
ارزشهللایفرهنگلل وهمچنللینتوصللیف

م گیردتاخودرابااینواقدیتتطبیقداده
وآنراکنتر نمایلی»اآشلوری،1381،ص نمادهللای کللهآنهللارادربللرداردوتصللویر
.)116

م کنی»ایدن فرهنگ)وجوددارنیودارای

بهبیاندیگر،همانگونلهکلهحیلواناز مدنام باشنی.

راهوراثتطبید رفتارهای راتحلتعنلوان

بنابرایندربارهاینسلهنظلاممل تلوان

غریللزهرابللهمیللراثم ل بللرد،درش صللیت گفتکهآنهارافق بهطورتحلیل مل تلوان
انسان،بابارآمیندریلکفيلایفرهنگل  ،ازهمجیاکرد،ول درواقدیت...مرزیبلین
نظللام ازباورهللاومفروضللات،ارزشهللاو آنهاوجودنیارد،زیراهرنظامبرایتشلکی و
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برآوردنعملکردهایخودبلهنظلامدیگلری میرسهودانشگاه،رسلانههلاونهلاددیلنیلا
احتیاجدارد.
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

باییتأکییکنلیمکلهفرهنلگ،واسلطه

ب)یگلانگ فرهنگل بلاش صللیت بلله

ش صیتونظاماجتماع اسلتومغلزآنهلا دنبا اخذفرهنگ،عناصرجامدلهوفرهنلگ
بهشمارم آیی.سؤال کهباییدراینجاملورد جزو مکم ساختش صیتروان م گردنی
توجهقرارگیرد ،ایناستکهفرهنگچگونه تاآنجاکهایندوازعناصراصل وب شل از
بللاش صللیتیگللانگ ملل یابللیپپاسللخ محتوایاساس ساختش صیتمل شلونی.
جامدهشناس وروانشناس اجتماع بهایلن البتهمیلزانایلنیگلانگ درافلرادمتفلاوت

سؤا ،مطلب استکهتحتعنوان«فرآینلی است.
جامدهپذیری»مطلرحاسلتکلهبلهصلورت


ج)تطابقبامحلی اجتملاع سلومین

م تصرآنرامطرحم کنیم

وجهجامدلهپلذیریعبلارت اسلتازتطلابق

 -1-3جامعهپذیری

ش صبامحی اجتماع .فرداجتماع شیه

جامدهپذیریعبارتاستازجریان کله
بهبرکتآن،ش صانسان درطلو حیلات
خویشتملام عناصلراجتملاع لفرهنگل 
محی خودرافراگرفتهودرون م سلازدو
باساختش صیتخود،تحتتأثیرتجاربو
عوام اجتماع مدنادار،یگانلهمل سلازدتلا
خودرابلامحلی اجتملاع کلهبایلیدرآن
زیسللتنمایللی،تطبیللقدهللی.ایللنتدریللف
بهخصوصسهوجهاساس جامدلهپلذیریرا
کنیکهعبارتانیاز 

مطرحم 
الف) اخذفرهنلگ رونلیاخلذمدلار،،
می هلا،ارزشهلاونمادهلامل باشلی؛بلرای
مثا ،انتقا عناصرفرهنگازطریقخانواده،
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سایردستگاههایفرهنگ .


بهمحی تدلقدارد...واینتدلقبیانجهت
استکهاوبادیگرافرادایناجتماعلاتااعلم
ازملت،خانواده،سلازمان،مؤسسلهتولیلیی،
گروهو)...وجلوهمشلتركمتدلیدیداردتلا
بتوانیباآنانارتباطبرقرارکنلی...اوبلاآنهلا
شباهتفکریوروان دارد....هماننییبااین
«ما»استکهامکانم دهیتاحییهویلت
خاصروان وجمد خودرابیابیم.
تطابقبامحی اجتماع ،ابدادپنهان و
گسللتردهتللرینیللزدارد.ازآنجللای کللهبلله
تدبیریفرهنگ،مجموعهبههمپیوسلتهایاز
شیوههایتفکر،احسابوعم استکهبین
اعيللاییللکجمللمخللاصمشللتركاس لت؛
جامدهپذیری،موجلااخلذودرونل 

جریان

شود،درسازوکارهلایروانل لاجتملاع 

کردنفرهنگم شودوش صرابلامحلی  م 
تطابقبامحی اجتماع حیطههایسهگانله سازوکاراساس بلرای جامدلهپلذیریوجلود
وجودانسلانیدنل تفکلر،احسلابوعمل  داردکهعبارتانیاز یادگیریودرون کردن
استوبهاینمدن استکلهدرشلیوههلای دیگری؛نکتهمهمآناستکهایندوبسلیار
بهیکییگرپیوستهانی.

تفکللر،احسللابوعم ل بللامحللی تطبیللق
م یابی.شاییکمتراش اص باورکننیکهدر الف) یادگیری
شیوههلایفکلرکلردن،درشلیوههلایابلراز

یادگیریعبارتاستازاخذبازتلابهلا،

عاطفهوبههیجانآمینودرمیزاناحساب عادات،طرزرفتلاروغیلرهکلهدرارگانیسلم
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اجتمللاع تطبیللقمل دهللی.بنللابراین،ابدللاد تکللوینش صللیتانسللان ،نهفتللهاسللت.دو

نیازهللاونحللوهبللرآوردنآن،تحللتتللأثیر انسان وروان ش صجایم گیردورفتلار
فرهنگونظاماجتماع است.

اوراراهنمای م کنی.باتوجلهبلهمجموعله

بررسلل سللازوکارهایجامدللهپللذیریو نظریههاییادگیری،تکرار،تقلیی،اسلتفادهاز
محللی هللایمللؤثربللرآن،بللهمنظللوردرك پللاداشوتنبیللهوآزمللایشوخطللاچهللار
فرآینیجامدلهپلذیریوآثلارآن،ضلروریو «طریقهعم »اصل هسلتنیکلهبلهکملک
عامل مهمدرصیانتفرهنگ است.

آنهایادگیریصورتم گیرد.چهدرجریلان

 -1-1-3سا وکارهای جامعهپذیری

تربیتوچلهدرآملوزشیلاجامدلهپلذیری،

هرگاهش ص درهمنوای باهنجارهاو عام ل اجتمللاع کننللیهیللااجتمللاع شللونیه
ارزشهاییکجملم،تلابموجلیاناخالقل  هموارهازیک ازاینچهارطریقلهیلادگیری
خودباشیوبراسابنیازیکهخودشآنرا استفادهم نمایی.

طبیدل یلابهنجلارتلقل مل کنلی،ازدرون

درموضوعیادگیریتأکییبلرغریلزهدر

بهطورمثبتواداربهعمل شلود-درحلال  مقاب تأکییبرمحلی قلرارداردوماحصل 
کهم دانیمیکچنینانگیزش درطبیدلت مباحثاتوتحقیقاتتجرب همهرابهتوافلق
زیست بشروجلودنلیارد -مل گلوییم،ایلن بردونکتهاساس رسانیهاست ن ستآنکله
فرمانفرهنگاسلتکلهاوراواداربلهعمل  اینامرمدلومشیهکهیکنظریلهیلادگیری
م کنی.ب ش ازپاسلخبلهایلنسلؤا کله نم توانلینلهدادهارثل ونلهتلأثیرمحلی 
چگونللهفرمللانفرهنللگبللرانسللانتحمی ل  خارج رانادییهبگیرد،بلکهبرعک باییهر
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دوعام وکنشمتقاب میاومآنهارادرنظلر باهماننیسازیبااش اصدیگردرنقشهای 
بگیرد...دومآنکههرجهتگیریکهراجمبه کهایفام کنیوبهخصوصبهوسلیلهدرونل 
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

نقشمتقاب وراثتومحی بشلود،ایلناملر کردن«دگرعام»ادیگریتدمیمیافته)یدن 
موردقبو است،بل آنکلهاهمیلتاشل اص مجموعلهنظللامیافتللهوشللالودهبنللییشللیه
متفاوت کهپیراملونفلردهسلتنیوعوامل  نقشهایدیگریکهاوبیانهاوابستهاسلت،
فدا یادگیریبهشمارم آینی،درنظرگرفتله رشللیم ل یابللی،همچنللینکللودك«،خللود»
نشودوروابط کهفردبلاآنهلاداردورفتلار خویشرابهوسیلهتمیزوتش یص کهنقش
خاصاوبادیگرانموردتوجهقرارنگیلرد،از خودش،بینشل صخلودودیگلریفلراهم
اینجام توانگفتکهفق پلاداشوتنبیله کنی،م سازد.
ف نفسهاهمیلتنلیارد ،بلکلهایلناملرکله

بهطورخالصهکودكبلادرونل کلردن

پللاداشوتنبیللهازجانللاکیسللتوشللیوه نقشهایدیگرانبامقررات کهآنهلاتدیلین
خاص کهبااینش صمربوطم شودوچه م کننیورفتارهای کهآنهادارنلیواصلول 
احساسات درمورداووجودداردنیلزشلایان کهآنهاراتحلتتلأثیرقلرارمل دهلی،آشلنا
توجهاست.

م شودوایلنهملاناسلابدرونل کلردن

ب) درونی کردن دیگری

تیریج عناصراجتماع لفرهنگل محلی 

اینجاسلللتکلللهدوملللینسلللازوکار استاروشه،1367،صص.)155-162

جامدهپذیرییدن «درون کلردندیگلری»  -2-1-3محیطهای جامعهپذیری
واردعمل م ل شللودون سللتینسللازوکاررا

وکارهایجامدللهپللذیریسلل ن

ازسللاز

تکمی م کنی.کودكبلابلازیکلردننقلش گفتلللیم،املللاتشل ل یصعوامل ل اساسل ل 
دیگراناواللیین،همبلازیهلاوقهرمانلان)و
جامدهپذیریکاف نیست؛بلکهباییتأثیرآنها

درون کردنرفتارشلانازنظلرفکلریرشلی ومحی های کلهبلیانتدللقدارنلی،ونیلز
م یابلیواجتملاع مل شلودوبلیینسلان محی های راکهازآنتأثیرم پذیرنلینیلز
مقللرراتبللازیرافللرام ل گیللردودرضللمن بشناسیم.دراینجامفییاسلتکلهتفکیکل 
م آموزدکهخودرابهعنوانیکل ازاعيلاء بینمحی هایتدللقومحلی هلایمرجلم
گروهبسنیارد،درحال کهبهوسیلهنقش کله قائ شویم 
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داردازدیگرانمتمایزم شود...خودکلودك

محی هایتدللق،محلی هلایمتفلاوت 

فق درنظرگلرفتنمحلی هلایتدللق

جامدهشناسل بلایکلییگردرآمی تلهانلیو کهفردب آنکهبیانهلاتدللقداشلتهباشلی،

محی های هستنیکهعوام جامدلهپلذیری می هاوارزشهاراازآنهابهعاریتم گیرد
جزئ ازآنهاهستنیوبهطوراخلصبلهآنهلا
تدلقدارنی.خلانوادهمطمئنلاًبهتلریننمونله
یکعامل اجتملاع شلیناسلتکلهدرآن
جامدهپذیریبهطورفشردهصورتم گیلرد.

اماخانوادهبهنوبهخلودبلهوسلیلهاسلال،از
خویشاونییتحتتأثیرقرارمل گیلرد.بلرای
شناختاجتماع شین کهدربطلنخلانواده
صورتم گیرد،بایست محی هایتدلقاین
خانوادهراشناخت.
چنینمونهازمحی هایتدللقخلانواده
عبللارتانللیاز محللی روسللتای ومحللی 

شهری،گروههلاینلژادی،قلوم ،فرهنگل ،
طبقهاجتملاع و...کلهخلانوادهبلهنسلبت
اینکللهبللهکللیامیکازآنهللامتدلللقباشللی
ارزشها،هنجارهاوعناصرفرهنگ مش ص 
رابهاجتماع شونیگانالقاءمل کنلی.بلرای
نمونه،محتوایپیاموشیوهاجتملاع کلردن
خانوادهروستای وشهریتحتتأثیرفرهنلگ
روستایاشهرومتفاوتاست،هرچنلیعامل 
اجتماع کردندرهردومورد،خانوادهاست.

ودرعم اجتماع کننیهخلودتحلتتلأثیر
آنهاقرارم گیرد.
درتحقیقلل روشللنشللیهاسللتکلله
تلویزیونانگلی اساساًهنجارهاوارزشهای
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جامدلللهپلللذیریو کاف نیست،بلکهباییمحی هلایمرجلمرا

هسلللتنیکلللهعوامللل 
نظربومشناسل ،اقتصلادیو نیزدرنظرگرفتواینهامحی هلای هسلتنی

اجتماع شیهاز

طبقللهمتوسل رامرجللمقللرارمل دهللی.در
ایالتمتحیهمحققانبسیاریمتذکرشیهانی

حللتتللأثیرهنجارهللاو

کللهمیرسللهنیللزت
ارزشهللایطبقللهمتوسل مل باشللی.طبللق

مطالداتمادرایراننیزدقیقاًایلنگلزارههلا
صللادقاسللتومنشللاءبللروزمشللکالت هللم
شیهانی.

محی هایمرجمماننیمحی هایتدلق
جامدهپذیریمؤثرنلی،زیلرااغللادر

دررونی
عم م بینیمکهبهدلی م تلفل ،عوامل 
جامدهپذیریکلارکردخلودرانلهبلراسلاب

هنجارهایگروهخودویامحی تدلقانجلام
مل دهنللی،بلکللهبراسلابمحللی هللای کلله
مای انیباآنهاهماننیشونی،شک م دهنلی.
برایمثا ،اینموردشام والیین م شلود
کهمای انیپایگاهاجتماع فرزنیانشلانبرتلر
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ازپایگاهاجتملاع خودشلانباشلیوآنهلارا ترجیح ل ومللی هللایپذیرفتللهشللیهویللا
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

برپایههنجارهایطبقهبرترتربیتم کننی.

تحمل شللیهبللاق مل گللذارد.پیوسللتگ بللا

 -3-1-3تطــــابم همنــــوایی و

هنجارهللللاوارزشهللللامسللللتلزموجللللود

غیرهمنوایی

«حاشیهای»ازتصمیمبلرایعمل کننلیگان

دومکانیسماصل جامدلهپلذیرییدنل  اجتماع است...تطابقبایکمحلی مدلین
یادگیریودرون کردندیگری،تأثیرعوام  بهمدن استفادهاز«حاشیهآزادی»یا«خود
متدیداجتماع شین،فشارمحی هایتدلق م تاری»موردقبو محی مل باشلی.بایلی
وجا بهمحی هایمرجمدرواقمبلهایجلاد اضافهکردکهایلنحاشلیهآزادیدرتملام 
نوع انطباقش صبلامحلی اجتملاع اش جوامللمیکسللاننیسللت...بدي ل جوامللمیللا
منته م شونی.انطباقیکش صبامحی  جماعات،همنوای شیییوکام ترینسلبت
اجتماع اش...بلهمدنلایآناسلتکلهایلن بهدیگرجوامممل طلبنلیودرآنهلاتنلوعو
ش ل صب لهحللیکللاف مللی هللا،ارزشهللاو کجرویکمترتحم م شلود...یلکتفلاوت
نمادهایمحلی خلودرادرونل کلردهودر بینروستاوشهربزرگآناستکلهروسلتا
ساختش صیتخودیگانگ ب شییهاسلت نوع همنوای شیییم طلبی،امادرشهرها،
تابتوانیبااعياءجمد کلهدرآنمشلارکت درجهکموبیشزیادیازخودم تاریرادر
داردبهراحت ارتباطبرقرارکنیوبلاآنهلاو رفتارهایفردییلاجمدل بنلابلهضلرورت
درمحی آنهاکارکنی،بهنحلویکلهبتلوان همنوای م آمیزنی.درواقم،اجتماع شلین
گفتاوبهاینجماعاتتدلقدارد.

جواناننوع تداد کموبیشبینهمنوای و

بنابراینمفهومروانشناسلانهتطلابقبله خودم تاریش ص رام جویلی»اروشله،

مفهللومجامدللهشناسللانههمنللوای ایدنلل  ،1367صص.)166-174

اسللتانیاردشللینویکسللانشللینرفتللار)  -2-3نظارت و کنترل اجتماعی
م پیونید.

قب ازورودبهتدریففرآینلینظلارتو

«تطللابقاجتمللاع لزومللاًبللهمدنللای کنتر اجتماع ،لزماستیادآوریکنیمکه
همنوای اجتماع نیست...جامدهوفرهنلگ فرآینیکنتر اجتملاع وفرآینلیاجتملاع 
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همیشللهمقللیاریانت للاببللینارزشهللای شیناجامدهپذیری)دوروییکسلکهودو
مسل وارزشهلایثلانوی،بلینملی هلای جنبهازیکواقدیتتامهستنی.بلرایدقلت

بیشترتدلاریفهلردوفرآینلیرابلهترتیلا مدنایاخیر،جامدهپلذیری،فرآینلییاسلت
«جامدهپذیریااجتماع شلین)کلهاز اساسلل ،تحللتتللأثیرمحللی وم صوصللاً
اوانطفولیتآغازم شود،فرآینییاستکه نهادهایتربیتل ،دینل وخلانوادگ ،شلک 
ها،انییشهها م یابی»ابیرو،1366،صص.)348-363


فراگیریگرایش
توس آنفردبا
«نظللارتوکنتللر اجتمللاع ،مجمللوع

وانگارههایرفتارموردپسنیجامدهازطریق

تمللاببللادیگللرانانقللشهللای راکلله وسای وشیوههای اسلتکلهبلااسلتفادهاز
تدیینکننیهرفتاراجتماع اوست)وباپایگاه آنانیکگروهیایکواحی،اعيایخودرابه
ویدرگروههلایم تللفاجتملاع انطبلاق پذیرشرفتارها،هنجارها،قواعییدرسللوك
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م آوریمومقایسهم کنیم 

روانل -اجتمللاع کللهبرپایللهآنش صللیت

دارد،بلللهعهلللیهمللل گیلللرد.درجریلللان وحت آدابورسوم منطبقباآنچلهگلروه
جامدللهپللذیریاسللتکللهش صللیتتکللوین مطلوبتلق م کنی،سوقم دهلی.کنتلر 
م پذیرد.

اجتماع یک ازاشکا فشاراجتماع اسلت

وبهدووجهمتفاوتصورتپذیراست 

کنتر اجتملاع ،کلیله فرآینلیهای را
الف)یاازطریقاعما اجباراجتملاع ؛

دربرملل گیللردکللهجامدللهوگللروههللای

تشکی دهنیه آنتوس آنهابلررفتلارافلراد ماننیاقیاماتقيلای وتلأمین ،برخلوردبلا
جامدهتأثیرنهلادهوآنهلارابلههمنلوای بلا افللرادیکللهعناصللرهنجارهللاوارزشهللای
هنجارهایگروهسوقم دهنی...بایلیتأکیلی جامدللهرادرقالللارفتارهللایناسللازگارانه
نمودکهکنتر اجمال دا برتدیلینرفتلار محترمنشمارنی.
ب)یاازطریقاقناع؛بهنوع م توان

فردازتمامجهلاتنیسلت،بلکلهدلللتبلر

محیودکلردنچنلینرفتلاریدرچلارچوب آنرادرامللربللهمدللرو،ونهلل ازمنکللر،
تغییرات داردکهموردپسنیاجتماعاست.

نظارتهاوکنتر هایمحل بازشناخت.


اینواژهااجتماع شین)فرآینلیتلأثیر

تدریفلل کللهبللرایمفهللوم«فرآینللی

متقاب بینیکش صومحی اجتملاع او اجتماع شین»بهکارم بریمعبلارتاسلت
رام رسانیکهنتیجهآنپذیرشملی هلای از 
رفتاراجتماع درآنمحی وپییای نلوع 

«جریان کهبهبرکتآن،ش صانسان 

انطباقمتقاب بلینفلردوجامدلهاسلت.در درطللو حیللاتخللویشتمللام عناصللر
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اجتماع -فرهنگ محی خودرافرام گیرد کللهازآنبللاعنللوان«نهللادیشللین»15یللاد
ودرون م سازدوباساختش صیتخلود ،م شود.اینفرآینلیبلهویلژهدرزملان کله
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

تحتتأثیرتجاربوعوام اجتماع مدنلادار عنصرفرهنگ بلهتلازگ ملوردتوجلهقلرار

یگانهم سازدتاخودرابامحلی اجتملاع  گرفتهباشییاازطریلقتبلاد فرهنگل بله
کهباییدرآنزیستنمایلی،تطبیلقدهلی» فرهنگمقصیواردشیهباشلی-یدنل عنصلر
اروشه،1367،ص.)148

فرهنگ چهمنشأداخل داشلتهباشلی،چله

همانطورکهدرایلنتدلاریفمشلاهیه خارج -بیشترموردتأکییقرارم گیرد.


م شود،زاویهدیی،درایلنتدلاریفم تللف  -3-3نهادیسا ی
است.درتدریففرآینیاجتماع شلیننگلاه

برشل صمتمرکلزاسلت،درحلال کلهدر
تدریففرآینیکنتر اجتماع نگاهبرجامده
وگروه.نکتلهدیگلراینکلهاصلطالحکنتلر 
اجتماع علامتلراسلتوبلهنحلویتدریلف
شودکلهفرآینلیاجتملاع شلینابدلیاز
م 
حذ،زاویلهدیلیآن)یکل ازانلواعکنتلر 
اجتماع بهشمارم رود.
دوسازوکارپیشگفتهدرعوام درونل 

مللوثربللرصللیانتفرهنگ ل اجامدللهپللذیری،
نظارتوکنتر اجتماع )سازوکارهایحفظ
فرهنگاست.چهاینکهاولل ،انتقلا دهنلیه
ارزشهاوهنجارهلابلهتلازهواردیلناسلتو

دوم بازدارنیهت لفازآنهاست.اینهلردو،
بهتنهای درقالاحفظفرهنلگ،منجلربله
صیانتازفرهنگ نم شلود؛بلکلهفرآینلیی
دیگردرجهتتثبیتفرهنگضروریاسلت

درهرفرهنگازیکسوگرایشبهحفلظ
وجللودداردکللهموجللاشللک گیللریودوام
هویتاستوازسویدیگرگرایشبهتغییلر
کهموجاپیشرفتیاانحطاطاست.
چالمرزجانسلللوندرکتلللاب«تحلللو 
انقالب »براساببرداشتپارسلونزازنظلام 
اجتمللاع اکللهدارایزیللرمجموعللههللای
خللردهنظللامفرهنگلل ،سیاسلل ،اقتصللادی،

اجتماع )،مبیأتغییردرنظاماجتملاع بله
دودستهتقسلیممل گلردد تغییلردرنظلام
ارزش وتغییردرشرای محیط یادرنظام
تقسیمکاراالبتهنظامتقسیمکلارازنظلراو
متراد،شرای محیط نیست ،امادرملوارد
متدیدیازایندوبهجاییکییگریادکلرده
است)جانسلونازلحلاددیگلرینیلزمبلیأ
تغییردرنظاماجتماع رابهدودستهتقسیم
کللردهاسللت عام ل تغییللرداخل ل وعام ل 
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خارج آنوسس ایندونوعتقسیمبنیی وب ش ازایناملورومسلائ درارتبلاطبلا
نظامارزشل ،عامل بیرونل تغییلردرنظلام سیاس نیزمسلائل راایجلادمل کننلیکله
ارزشلل ،عاملل درونلل تغییللردرشللرای  فرهنگپاس گووتدیینکننیه روشبرخورد
محیطلل ،عاملل بیرونلل تغییللردرشللرای  باآنهاست؛بنابراین،تغییردرشرای محیط 
محیط ؛ماباالهلامازایلنتقسلیمبنلییبلا موجاتغییرفرهنگ م شود.
انیكتغییریم توانیمبلرایعوامل تغییلر

گللاه تغییللراتمحللی طبیدل امثل 

فرهنگ نیزتقسیمبنییمشلابه رادرنظلر تغییرآبوهوا،وقوعزلزله،تغییروضممراتم
بگیریم 

و)...یللاتغییللردرنظللاماجتمللاع ونحللوه
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راتلفیقکردهاست عامل درونل تغییلردر محی طبیدل هسلتنی؛محلی اجتملاع ل

لتغییرفرهنگبراثرتغییرعام عنصر سازمانیه رواب اجتماع والگویطبقلات 
یاعناصریازنظامفرهنگ ؛

جامدهیاتغییراتش صیت وروان اش اص

ل تغییرفرهنگبراثرعام خارج مؤثر خصوصاًن بگانجامدهو...منجربهتغییردر
برعنصریاعناصریازنظامفرهنگ ؛

عنصریلاعناصلریازفرهنلگوپیلروآندر

لتغییرفرهنگبراثرتغییرعام داخل  نظامفرهنگل مل شلود؛اگلرایلنتغییلرات
مؤثربرشرای محی نظامفرهنگ ؛

محیط بهوسیلهخارجیانانجامگیرداملثالً

ل تغییرفرهنلگبراثلرعوامل خلارج  حيوراشغالگربهتغییرطبقاتاجتملاع یلا
مؤثربرشرای محیط نظامفرهنگ .

تغییللردربرخل ازوجللوهنظللامتقسللیمکللار

طبقتقسیمبنییارائهشلیه،گلاه بلا اجتماع م انجامی)یااینتغییراتمحیطل 
تغییرعنصریاعناصریازنظامفرهنگل ،بله درجامدههایهمجواریامرتب انجامگیردو
علتسیستم بودنآن،نظامفرهنگ دچلار بر«شرای محی ومرتب بانظلامفرهنگل 
تغییرم گرددواینامریلابراثلرتملاببلا درجامدهموردبررسل »اثلربگلذارد،تغییلر
«فرهنللگدیگللر»ایجللادملل شللودااشللاعه فرهنگبراثرعام غیرفرهنگل بلهتفکیلک
فرهنللگپللذیری)ویللابراثللرتحللولتدرون داخل یاخارج بلودنمنبلمتغییلرایجلاد
فرهنگ انوآوریواختراع).
ازسویدیگر،چونفرهنگهرجامدله،

شیهاست.
بللراینمونلله،درجنبللهداخل ل تغییللر

سازوکارح مشکالتزنیگ اش اصاسلت فرهنگ م توانگفت،نقصلان وناکارآملیی
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درفرآینللیهای«جامدللهپللذیری»و«کنتللر  بهسلرعتباعل گسلترششلیدهدرایلران
گردد؛بهگونهایکهدرطلو نزدیلکبله

اجتمللاع »،درسللط رفتللاراشلل اصبلله م 
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

«کجروی»منجرم شودودرسط ارزشها دوقرناکثرمردمایرانشیدهشینی.
یاکم نزدیکتلر،بلااسلتقرارسلسللهء
وهنجارهاادرصورتتیاومکجرویوتدلید
اش اصعام یکیاچنیکجرویمشل ص) قاجاریلهاآقللامحملیخللانوفتحدلل شللاه)،
بهایجاد«خردهفرهنگ»کجروانم انجامیو جنللگهللایایللرانوروبنشللاندادکللهراه
پییایش«خردهفرهنلگ»هلایتلازهدردرون صفویهدراخذفناورینظلام ازغلرببایلی
ادامهیابیوعبابمیرزابهنظرهمهمورخین،
یکفرهنگ،نوع تغییرفرهنگ است.
شللواهیتللاری

تغییللردرن بگللانبلله اولینتجیدطلادراینعصراست.ا)2

عنوانعام درون تغییلردرنظلامفرهنگل 

خیل زود،سرانایران فهمیینیسلالح

نیزنمونهایدیگراست.تاریخفرهنلگایلران غرب اصندت)،مهارتغرب افناوری)راهلم
ازآغازصفویهتاکنونبیلانگرایلناسلتکله م خواهیوکسامهارتنیازبهآموزشدارد
آنگللاهکللهعللامل بللرایتحللو پیللیاشللیه ،پ ل ارتبللاطاش ل اصلزماسللت.آمللوزش
سرآمیانومطلدیندچار تحلو شلیهانلیو نظام بهشیوهغربل مدللومکلردکلهآداب
آنللان کللهازاطالعللاتکمتللریبرخللوردار غرب هممل خواهلی؛قبلایبلنلیایرانل بلا


بوده
انی،ثباتورزییهانلی؛ادللهروانشناسل ل «خیزپنجوسهثانیله»و«سلینهخیلز»و...
اجتمللاع نشللانملل دهللی،ایللنثبللاتاز نامتناسااسلت.تغییلرلبلاباوللینبلاردر
توانمنییروح وقیرتفرهنگ نبوده،بلکه
عیمتمابوفقیانعام تحو ،عام اصلل 
آنبودهاستاآرونسون،1388،ص.)87
براینمونه،دفاععلمایشیدهدرردیله
نویس دربرابلرعالملانمسلیح -درفاصلله
میللانصللفویهتللاقاجاریلله-عام ل ناکللام 
مبلغانمسیح است.ایندرحال استکله

نظامیللانعبللابمیللرزاانجللامشللیواگللر
م بینییلبابتغییرشک یافتلهبلهبلنلیی
پالتوهایامروزیاست،چوناروپائیانآنروز
لباس بههمینانیازهداشتنیوکلت،لبلاب
بدییآنهاست.
بدیهامدلومشیصندتوفنلاوریآنهلا

پللیشازآن،درجریللانبللهقللیرترسللیین درگروآموزشاستوبرایتثبیتاخذایلن
صفویهودعوتازعلمایشیدهلبنلانبلرای اموربهتردیینیفرزنلیانخلودرابلهفرنلگ
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تبلیغدرایران–کهدرآنزمانسن بودنی -اعزامکننیتاآموزشکام ببیننیکهشرای 

سللنت فرمانللیه بللاحيللورمرب ل فرنگ ل  حافظوضمموجود!تغییردرن بگانیکل از
رزشهاوهنجارهلا
دانشجویانبیشترازعلم،ا 

سؤا اینکهچراگلاهتغییلراتفرهنگل 

وباورهایفرنلگراسلوغاتآوردنلی؛اوللین برایمثا آنچهمطلوبنظرن بگلاناسلت،
متجیدینوروشنفکران،بهعالوهچنلیتلاجر مانیگارنم شود.پاسخرادرفرآینی«نهلادی
اقامتگزییهدرفرنگ،همینهابودنی.


شین» م توانیافت.حيورونقلشعلملای

داسللتانانییشللهآزادیوپیشللرفتدر دین درصیرمشروطه«نهلادی»نشلیودر
پیشینه انقالبمشلروطهنیلزدراداملهایلن نتیجللهتثبیللتنگردیللی.برخلل ارزشهللای
رونلیبللودهاسللتوعللالوهبللرروشللنفکرانو حاص ازانقالباسالم نیزارتقلاءیافتلهدر
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م لللیوشنشلللودومتأسلللفانهاکثلللرایلللن منابمتغییردرفرهنگاست.

سلسلهمراتاارزش جامدله،توسل انقلالب

دولتمردان،علمایدین کلهبلادلیل ویلژه
خودبهمشروطهتوجهکردنلی،ادعلایملارا اسالم «نهلادی»نشلیودرنتیجلهتثبیلت
ثابتم کنیکهواجیینحرملت،نلوآوریرا نگردییوامروزهانقالبیونازعیمتأثیرگذاری
پذیرفتنللیوبللاپللذیرشآنللان،مللردمنیللز آنارزشهابهطورجییوآشلکاربلراعملا 
پذیرفتنی.

اش اصوسازمانهام نالنلی.خالصلهتلرین

اینکللهبللاکنللاررفللتنعلمللاازصللحنه تدریفازفرآینی«نهادیشین»یکارزشیا
سیاس پ ازمشروطه،مردمنیلزحيلوری هنجارایلناسلتکلهارزشیلاهنجلاریدر
نیارنیومواردمتدیدیازاینقبیل ،همگل  ساختسازمانهایاجتماع واردومتجسلی
دللللتداردکللهتغییللرراافللرادبرجسللته گردداترنر،1384،ص.)46
م پذیرفتهانیوآنگاهکهآنهام لالفبودنلی،
تغییریحاص نم شی.

نهادگرایلان،نهلادراعلادتهلایفکللری
پاییاریکهبینافرادمشتركهستنی،تدریف

اینچنین،سازوکارهایحفلظفرهنلگ م کننی.قواعینهادی،مرزهلایاقلیامافلراد
بیشتردرسط تودههاعم م کردهاسلتو برایبرایدنبا کلردناهلیا،خلوداسلت.
گرایشبهتغییردرن بگانبیشتربودهاست .هیوزماهرانهنهادرامؤسسهایپاییاروازنوع
چراکللهن بگللانفرهی تللهتللروآگللاهترنللی .مش صا" اجتماع تدریفم کنلیواجلزای
بنابراین،آنهلاپیشلقراو تغییرنلیوتلودههلا آنرااینگونهشرحم دهی «مجموعلهایاز
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آدابورسومیاهردوکهم توانلیازطریلق

عینیتب ش -فرآینلییکلهازطریلق

افرادیکهبهطلورجمدل ،درسلمتهلایلا آناینتولیی،فردراموجودیت خارجازخود
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

منصاهایرسم مکم فدالیلتمل کننلی ،م بینی.چیزیکهوجودداردوواقدیت کله
رعایتشود.اولینجلزءانسلجاموجلزءدوم بهطورمشتركبادیگرانتجربهم شود.
هماهنگ یاسازمانیافتگ رانشانم دهی»
ااسکات،1387،ص.)26

درون ل کللردن-فرآینللییکللهط ل آن
دنیایعین شلیهدرجریلانجامدلهپلذیری،

کللنشنهللادیشللیه،کنش ل برآمللیهاز آگاه خودرابازم یابی.
دغیغللههللایاخالقلل کنشللگراسللتنلله


بیینسان،نهادهاساختارهایاجتملاع 


دغیغههایابزاری.کنشگربهدلی اعتقادبله چنللیوجهلل وپایللیاریانللیکللهازعناصللر

یکاستانیاردارزش ونهمصلحتانییش یلا نمادین،فدالیتهایاجتماع ومنلابمملادی
منفدتطلب ش ص ،بانظامنهادیهم وان تشللکی شللیهانللی؛دربرابللرتغییللرنسللبتاً

مقاومانی؛نس بهنس منتق شلیه،حفلظو

م شود.درواقم،نهادیشین،بیشترازآنکه
وضمقواعیهنجاریباشی،ایجلادنظلامهلای بازتولیلیمل شلونی؛صلورپایلیارترزنلیگ 
دانشواعتقاداتمشتركاست؛زبانانظام  اجتمللاع انللیودرطللو زمللانومکللانبلله
ازنمادهلا)وشللناخت کللهازکللنشمتقابل  نظامهایاجتماع استحکامم ب شنی.نهلاد
اجتماع برم آیی،منجربهخلقواقدیتبله باتدریفمرزهایقانون ،اخالق وفرهنگل ،
صللورتاجتمللاع شللیه؛تولیللی،تکللرارو باع ایجادمحیودیتدرکنشلگرودرعلین
برانگی تنایلنمدلان ثابلت،نهلادیشلین حا حام فدالیلتهلایدرچلارچوباسلت
استودرخودودیگریایجادکنشم کنی ااسکات،1387،صص.)61-70
ااسللکات،1387،صللص.)32-34سللاخت

گرچهنهادها،مبنایمشروعیتواعما 

نظامهایمدان مشتركانهادیشلین)سله محیودیتخودراگاهازقلوانینومقلرراتو

مرحلهدارد 

درسلطح عمیلقتللرازارزشهللایاخالقل 

برون سازی-تولییساختارهاینملادین م گیرنی؛اماتأکییمادراینجا،عمیلقتلرین
درکنشهایمتقاب اجتماع کهمدان شلان مبنایمشروعیتنهلادیدنل پلذیرفتنیلک
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بیناعيامشتركاست.

چارچوبمرجممشلتركیلاداشلتنتدریلف

4ـ عوامل بیرونی

سللو،منجللربللهطللراوتوتللازگ فرهنللگ

 -1-4تبادل فرهنگی

گرددوازسویدیگرومهمتر،فرهنلگرا

م

بللیونتردیللیهللرفرهنگلل بللردیگللر درمقاب جهانمتغیرومتحو مندطفوبه
تبمآنپاس گوینیازهایمتغیرافرادجامده
فرهنللگهللااثرگللذاربللودهوازآنهللاتللأثیر

خویشم سلازد.بلیینسلان،تلاجلای کله
م پذیرد؛چنیننیستکلهفرهنگل بتوانلی
فرهنللگدرمقابلل ورودعناصللرفرهنگلل 
خودرادرخویشمحصورسلاختهودربرابلر
متفلاوتوحتل متنللاقن،منفدل نگللرددو
هرگونهورودوخروج مقاومتنشاندادهو
بتوانیفدالنهباانت ابآگاهانه،نقلاطضلدف
درنهایتمرزهای نفو ناپلذیر داشلتهباشلی.
خللویشرابللانقللاطقللوتسللایرفرهنللگهللا
هاهمچنانکهعناصلریازیکلییگررا


فرهنگ
پوشللشدهللی،مل توانللیبللهخللوب ازخللود
قلیرتمل ب شلنی،ضللدیفنیلزمل سللازنی
صللیانتنمللودهودرمقابل هجللوممقاومللت
اسللتاری،1370،ص.)81بللهدیگللرسل ن ،نشاندهی.
فرهنگهادریکییگرتغییرایجلادمل کننلی.
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پیییهایمیمونومبلاركاسلت.چلهاینکله

یکسان ازشرای وسازگاریبرآمیهازعنصر
نظامبازفرهنگ ابهمدن امکانتدام نظام
شناخت است.
فرهنگ بامحی ودیگرفرهنگهلا)ازیلک

مقاممدظمرهبرینیزبااشارهبهاینکله

میزانایلنتلأثیروتلأثربسلتگ بلهعوامل  هی فرهنگل ،بل نیلازازآملوختنازدیگلر
متدللیدیدارد.ازایللنعوام ل م ل تللوانبلله
فرهنگهانیست،تباد فرهنگ رایکرونلی

همجللواریکشللورها،رفللتوآمللیها،اعللزام ضروریمل داننلیابلانک پلورفلرد،1385،
دانشلللجو،وجلللودظرفیلللتگردشلللگری ،ص.)105
مهاجرپذیری،مطالداتبینفرهنگل وابدلاد
رسانهایماننیآموزشزبان،ترجملهادبیلات

ها،رمانهلا،اشلدار)،توزیلمکتلاو

اداستان
مجالت،پ شفیلمهاوسریا هلاو...اشلاره

 -2-4هجوم فرهنگی
دریکتدریلف سلادهمل تلوانهجلوم
کطرفهتبلاد فرهنگل 
فرهنگ راصورتی 
دانست.تباد بهنوع بیه -بستانفرهنگل 

نمود.
اینپیییه-کلهازآنبلاعنلوانتبلاد  اشارهدارد؛امازمان کهیکفرهنگمنفدل 
فرهنگ یادم شلود-تلازملان کلهیکل از ودرموضمضدفقرارگیلردوطلر،دیگلر
فرهنللگهللاجنبللهانفدللال بللهخللودنگیللرد ،سد درتحمی باورها،ارزشهاورفتارهلای
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خللودبللهآندارد،هجللومفرهنگلل اتفللاق دلی ل رشللیفکللریوشللروعمللوجبیللیاری
م افتیامصباحیزدی،1376،ص.)71

اسالم ،رهبرانتمینغرب رابهاسلتفادهاز

بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

شیوهاینوینواداشلتهاسلتاروحالمینل ،

صورتیکطرفهپیییهتبلاد فرهنگل 

ازشک یکپیییهخارجشلیهوتبلیی بله ،1372ص.)101
یکفرآینیم شلودونیلز،تنهلازملان کله

ازآنجللاکللهپایللههللاینظللاممقللیب

فرهنگموردهجومدرموضلمضلدفاسلت ،جمهللوریاسللالم ایللراندرنظللامفرهنگل 
صللورتنم ل پللذیرد.قاب ل تصللوراسللتکلله برآملیهازهمجوشل اسللالموایللراناسللتوار
فرهنگ قیرتمنی،موردهجومازپیشدانسته است؛هرنوعفدالیت کهبهنحلویفرهنلگ
بهضدفکشانی،گونهای

فرهنگ دیگرقلرارگیلرد.هجلومفرهنگل  ،اسالم -ایران مارا
وسازمانیافتلهبلرای ازاقیامعلیهایننظلاماسلت.مهاجملانکله

تالش برنامهریزیشیه
تحمیل ل مفروضلللاتوباورهلللا،ارزشهلللاو دستامییازتقاب نظام باارکانجمهلوری
شستهانلی،روبلهمواجهلهایازنلوع

اخالقیاتودرنهایتتغییرفرهنگبهنفلمو اسالم 
دیگرآوردهانی.

سللازگاربللایللکنظللامسیاس ل ،اقتصللادیو
اجتمللاع اسللتامصللوباتشللورایفرهنللگ
عموم 1366تا.)1380

آنانهمهظرفیتخودرابلرایهجلوم
نهآوردهانی؛ازابزارهایهنری

فرهنگ بهصح

یادآورم شود هجومفرهنگ ،پیییهای اداسللتان،نقاشلل ،کاریکللاتور،سللینماو)...
فرهنگلل نیسللت،بلکللهفرآینللیاسللتفادهاز گرفتللهتللاروشللنفکرانخودباختلله،زنللانو
ابزارهایفرهنگ بهمنظلورتسلل بلریلک دختلرانفریفتلله،فنلاوریهللایپیشللرفتهااز
شبکههایرادیوی ،اتصلا بله
جامدللهازهمللهجهللاتاازجملللهسیاس ل  ،قبی ماهواره ،
اقتصادیوحت نظلام )اسلت.زملان کله شبکهجهان وتلفنهملراه)،ملوادم لیرو
باورهاوارزشهاییکجامدهبلهنفلمنظلام مسکراتوحتل سلازمانهلایبلینالمللل ،

سیاس ،اقتصادیواجتماع خاصل تغییلر همگ دریکحرکتمرموزانهوحسابشلیه
انیتاارزشهلا

بابرنامهریزیدقیقبسیجشیه

یابی،امکانتسلل نظلام نیلزبلرآنسلاده
،انییشههلارامنحلر،وفرهنلگ

هزینللههللایبللالی رادگرگون

خواهللیبللود.درواقللم،
لشکرکشلل نظللام ،تصللاحاواسللتدمار اسالم -ایران بهسمتفرهنگ هلمراسلتا
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کشورهاونیزناپاییاریاینروشدرآنهلابله با-یادست کم ب تفاوتنسبتبه-فرهنلگ

مبی سازنی.

باشی)؛

آنچهاز«غرب»دراصطالحات«فرهنگ



رواجافراط ل گللریدین ل بللرایایجللاد

غرب »یا«تمینغرب »مرادم شود،غلرب

چهرهایناپسنیومنفورازدیلناماننلی


جغرافیای نیست ،بلکلهحکایلتازنلوع از

وهابیتیاطالبان)؛

هاوارزشهاودریککلمهشیوهزنیگ 

باور



دارداداوریاردکللان ،1379،ص.)12وجلله
تسمیهآندرمح ظهورایلنپییلیهاسلت.

وقیاستزدای اتمس ر

تحقیرمتیینین
پیامبراناله یاقرآنسوزی)؛



تنگکردنعرصهبرمسملیندرسلط 

بیینسان،کشوریهماننیژاپنیامالزینیلز


بللینالملللل بللامللوجاسللالمهراسلل و

م توانیدراینهجمهشرکتکنیوبهغرب 

اسالمستیزیازدنبرچساتروریسمبر


شیننیزدامنبزنی.

مسلمانانباحوادث ماننی11سستامبر)؛

تمامعیلاراز
راهبردهایآناندراستفاده  
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غرب ونظمنوینجهان باسرکردگ امریکا،

سیاس ،اجتملاع واقتصلادیسلازگار

آزادسازیتقییازاحکامدین اازجمله

اینابزارها،بهدقلتهملانچیلزیرانشلانه

بللااسللتفادهازگسللترهوعمللقتللأثیر

رفتهکهپایههاینظاماسالم بلرآناسلتوار

فناوریهایپیشلرفتهدرجهلتتلرویج


است،یدن فرهنگاسالم -ایران ؛ازاینرو،

فسادوفحشا)

دیلللنوملیلللتدوصلللحنهبلللازیایلللن صحنه ملیت(با دو راهبرد اساسی)
راهبردهاست 



صحنه دین

ایجادنف هویلتملل اایجلادروحیله
خودبللاختگ ازطریللقطللردالگوهللاو

تيدیفباورهلایملذهب ادیلنزدایل 

ت ریاش صیتهایخودیبلهعنلوان

ماننیانتشارکتابهایضیدین،شبهافکن ،

مرحلللهاو تغییلللر–جلللیاشلللیناز

تقبی احکامدین درلبابحمایتازآزادی

خویش)؛

وحقوقبشرباصلحنهگردانل سلازمانهلای
بینالملل )؛





گسترشروحیهغربگرای اایجلادبلاور
بهسدادتمنییباات ا شلیوهغربل در

تحریفگرایشبلهمدنویلاتاگسلترش

زنللیگ بللهعنللوانمرحلللهدومتغییللر-

نللوع مدنویللتکللهبللاهللرنللوعنظللام

پیوستنبهغیر)امجموعهمقالتناتوی
فرهنگ ،1387،صص)142-160؛
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5ـ روش پژوهش

ودیگللران،1377،صللص.)43-45تحقیللق

بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

بابررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ ،حاضرازنوعدومتغیریاست؛بلهایلنشلک 
اینسؤا باق م مانیکهدرشلرای املروز کهصیانتفرهنگ بهعنوانمتغیرمستق و
چللهعللامل بیشللترینتللأثیررابللرصللیانت عوام ل  ات ل ،درون ل وبیرون ل بللهعنللوان
متغیرهایوابستهتدریفشیهانی.

فرهنگداراست؛تاازطریلقآنراهبردهلای
ازابزارهلللایچهارگانلللهجملللمآوری
پرداختنبهاینمهمفراهمگردد.برایپاسخ
دادههایموردنیاز،ابلزارانلیازهگیلریملورد

بهاینسؤا روبلهن بگلانعرصلهفرهنلگ
آوردیللم؛بللیینسللان،بللادرنظللرگللرفتن استفادهدرتحقیقحاضرپرسشلنامهاشلام 
مدیارهایسط تحصیالتوتجربله،حيلور سؤا هایبستهوباز)،مستنیبهمرورادبیات
دردستگاههایفرهنگ درمقلامملییریتو موضوع پیشگفتهاست.تحقیقحلاوی 38
نیلللزسلللابقهفدالیلللتعلمللل درعرصللله سؤا بامقیابپنجگزینهایطیفلیکرتدر
فرهنگاآموزش/پلژوهش)جامدلهآملاریرا سهبدلیعوامل  اتل بلادومتغیلرارتبلاط
شلللک دادهوبلللهجملللمآوریاطالعلللات متقاب بینارزشها،هنجارهلاوباورهلابلا5
پرداختیم.درادامهشرح ازشلیوهپلژوهش سللؤا وقللوتفرهنللگبللا8سللؤا ،عوامل 
حاضرم آیی.

درون بادومتغیرجامدهپذیریبا6سلؤا و

بللاتوجللهبللهروشهللایدوگانللهتبیللین نظارتوکنتر اجتماع با7سؤا وعوام 
فرضیاتدرتحقیقاتمییریت شام استفاده بیرون بادومتغیرتباد فرهنگ با8سلؤا 
ازفنونآماریواستفادهازفنلونغیرآملاری وتهاجمفرهنگ بلا4سلؤا جهلتآزملون
ماننللیتحقیللقدرعملیللاتاآ ر،1373،ص فرضیاتتحقیقتهیهشیهاست.بلاتوزیلمو
آوریپرسشنامهها،اطالعلاتلزمبلرای

)34تحقیللقحاضللرغیرآزمایشلل بللوده،در جمم
آزمونهایمورداسلتفادهدرپلژوهششلام 

شمارپژوهشهلای پیمایشل و درگلروهاو 
قرارم گیرد.ازمنظراهیا،،پژوهشحاضلر محاسبههمبستگ ونیزمدادلترگرسلیون
بااستفادهازنرمافزارSPSSبهدستآمی.

درزمرهپژوهشهایکاربردیاست.

متغیرهایتحقیقازنظرنقشل کلهدر
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روشهلللایم تلفللل بلللرایتدیلللین


پاسخدادنبهسؤالتیاآزمونفرضیاتایفلا اعتباراروای )ابزارانیازهگیریوجودداردکله
بهپنجنوعتقسیمشیهانیابازرگان یک ازآنهاپرسشازمت صصلانوخبرگلان

م کننی ،

خروج هایآزملونهمبسلتگ پیرسلوندر

استابازرگانودیگران،1377،صلص-171

عوامل بیرونی عوامل درونی

عوامل ذاتی صیانت فرهنگی همبستگی پیرسون

0.286

0.588

0.515

1

صیانتفرهنگ 

0.004

0.000

0.000



سط مدن داریصیانتفرهنگ باهریکازعوام 

پرداختهوپذیرفتهانییشمنیانحوزهفرهنگ چونسط مدن داریعام صیانتفرهنگ 
است.بهمنظورتدیینقابلیتاعتماداپایلای ) باهریکازعوامل ،کوچلکتلراز5درصلی
ابزارانلیازهگیلرینیلزروشهلایم تللفو م باشی.میانصیانتفرهنگ وعوام  ات ،
متدیدیوجودداردکهیک ازآنهلاسلنجش درون وبیرون همبستگ وجوددارد.
سلازگاریدرونل آناسلت

جدول ANOVA

(Conca&et al,
سطح

) 2004سازگاریدرونل ابلزارانلیازهگیلری

معنی-

توانیباضریاآلفایکرونباخانیازهگیلری

م

داری

میانگین درجه مجموع

F

مربعات آ ادی مجذورات

شودا.)Cronbach, 1951ایلنروشل اسلت

رگرسیون 3.663 16.721 0.000

3

10.990

کهدراغللاتحقیقلاتملورداسلتفادهقلرار

پسمانیها





0.219

79

17.307

ک 





-

82

28.296

م گیردا.)Peterson, 1994اگرچلهحلیاق 
مقیارقاب قبو برایایلنضلریابایلی0/7
باشی،امامقادیر0/6وحت 0/55نیلزقابل 
قبلو وپلذیرشاسلت

(Van ven&Ferry,

).1979; Nunnally, 1978درتحقیقحاضلر،
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 .)166سؤالتپرسشنامهازآنجهتاعتبلار زیللرنشللاندادهشللیهاسللت.نتللایجآزمللون
داردکللهبرآمللیهازادبیللاتموضللوعبللودهو همبستگ پیرسوننیزنشلانمل دهلیکله

خروجل هلایجلیو  ANOVAنشلان
مل دهللیکللهFبللهدسللتآمللیهتللاهللزارم،
مدن دارم باشیکلهنمایلانگرآناسلتکله
حللیاق یکلل ازمتغیرهللایمسللتق اعوام 
ات ،درون وبیرون )درپیشبینل متغیلر

قابلیتاعتمادابزارانلیازهگیلری  0/92بلوده وابستهاصیانتفرهنگ )مؤثرمل باشلنی.در
است.
جللیو زیللر،ضللرائارگرسللیونآوردهشللیه

6ـ نتایج پژوهش

است.

جهتبررس تأثیرعوام  ات ،درون و



سط مدن داری

مقیارثابت



Beta


B
1.399

بیرون برصیانتفرهنگ ،ابتلیابلهبررسل 

عوام  ات 

0.135

0.204

0.188

همبسللتگ میللانمتغیرهللاپرداختللهشللی.

عوام درون 

0.006

0.393

0.312

عوام بیرون 

0.048

0.183

0.157
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مدادلهرگرسیونارائهشیهاست.همانگونله
متناساباورها،ارزشها،مصلنوعاتوقلیرت

کهمالحظهم شود،عوام  ات دارایسط  سللطوحفرهنگلل ؛عواملل درونلل شللام 
مدن داریقاب قبول نم باشیا.)Sig>0.05

دونوعمدادلهرگرسیونم توانمطلرح موضللوعجامدللهپللذیریبللرسللازوکارهایآن
کرد مدادلهغیراستانیاردکهبلاضلرائاBو
ایللادگیریودرونلل کللردن)محللی هللای
 Constantنوشتهشیهودرآنبههمبستگ 
جامدهپذیری،تطابقوتفاوتآنباهمنلوای 

میانمتغیرهایمستق توجهنمل شلود.در
وغیرهمنوای ودرنهایت،موضوعنظلارتو
مدادلهاستانیاردکهبلاضلرائاBetaنوشلته
کنتر اجتماع مطرحگردیی.نهلادیشلین
شیهومقیارثابتنیزدرآندییهم شود.
بهعنوانفرآینیتکمیل کننلیهسلازوکارهای
امدادلهاو )عوام بیرون +./157عوام 
جامدهپذیریونظارتوکنتر اجتماع ،در
درونللل ل +./312عوامللل ل  اتللل ل +./188
جهتایجادثباتفرهنگ تبیینشی.عوامل 
=1/139صیانتفرهنگ 
بیرون بلاتشلری تبلاد وهجلومفرهنگل 
امدادللللهدوم)عوامللل بیرونللل ./183
+عواملللللل درونلللللل +./393عواملللللل  تبیینگردیی.
ات =./204صیانتفرهنگ 

فرجام
بللرایپللرداختنبللهمفهللومصللیانت
فرهنگ ،ابتیابهتدریففرهنگ،جنبلههلای
هن وعین آنپرداختیم.سس بامقایسه
تحلیل اقیامهنجاری وصلیانتازفرهنلگ،
سللد درمفهللومسللازیصللیانتفرهنگ ل و
تبیینتفاوتآنبااقیامهنجارینمودیم.
همچنللین،موضللوععواملل مللؤثربللر
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جامدهپذیریونظارتوکنتر اجتماع ؛در


صیانتفرهنگبهدقلتدرسلهگلروهملورد

براسللابنتللایجپللژوهشحاضللر،میللان
عواملل  اتلل ،درونلل ،بیرونلل وصللیانت
فرهنگ همبسلتگ وجلودداشلتهوعوامل 
درونلل بیشللترینمیللزانهمبسللتگ رابللا
صیانتفرهنگ داراست.درجیو زیر نتایج
آزمونرتبهبنییمحورهابراسابمیانگینو
نیزارزیاب خبرگانعرصهفرهنگازتأثیرهر
یکازشاخصهایموجوددرهرمحورارائله
م شود.دراداملهپیشلنهادات بلاتوجلهبله
یافتههایپژوهشبهمنظوراقیاماثرب شتلر
درعرصهفرهنگارائهم گردد.


براسابمدادلترگرسیون،بهملییران
اینکللهبللهترتیللاعوامل درونل ،بیرون ل و
عوام  ات بیشترینتأثیررابررویصلیانت
فرهنگ دارنی؛لذاسرمایهگذاریهادرزمینله
صیانتفرهنگ براسابتأثیراتآنهلاانجلام
گیرد.
باتوجهبهنتایجآزملونرتبلهبنلییدر
محللورهم للوان بللینارزشهللا،هنجارهللاو

شمارهپنجاهوهشتم●سا بیستم ●بهار1390

فرهنگ کشورپیشنهادم شودباتوجلهبله

باورهللا،ضللروریاسللتتبیللیندرسللت از
هم للوان ارزشهللا،هنجارهللاوباورهللادر
جامدهپیییآیی؛چراکهبیشترینتلأثیررادر
اینمیانداراست.مش صنملودنهنجارهلا
وارائهطرحهاوبرنامههابرآناسابباتوجه
بهتأثیرکمآنازاولویتبرخوردارنیست.
براسلابنتلایجآزملونرتبلهبنلییدر
محللورقللوتفرهنللگ،بللاتوجللهبللهاینکلله
بیشترینتأثیرمربوطبهسلؤا پاسلخگلوی 

پیشنهادات
براسلابنتلایجآزملونهمبسلتگ بله
مییرانفرهنگ کشورپیشنهادمل شلودبلا
توجهبهاینکهمیانعوام درونل وصلیانت
فرهنگ بیشترینهمبستگ دییهم شلونی،
م تواننیجهتصلیانتفرهنگل بیشلتربلر
متغیرهایاینب شتأکییبیشلتریداشلته
باشنی.

فرهنگبهنیازهایدرحا تغییرافرادجامده
شناختهشیهاست،بهنظرم رسیبازشناس 
سازوکارهایاندطا،پلذیرفرهنلگاسلالم -

ایران موردتأکییومحورطرحهاوبرنامههلا
قللرارگیللرد.درایللنمحللور،تللأثیرجللذابیت
سمب هاکمترارزیاب شیهاست.
نظربهنتایجآمیهدرجیو پیشلین،در
محورجامدهپذیری،بیشترینتأثیرمربوطبه

363

انتقا درستعناصرفرهنگ جامدهبهافلراد ایرانل عرصللهتبلاد مثبللترابلرایکشللور
ازطریقخانوادهاستوکمترینتأثیرمربوط فراهمآوریم.
بررس عوام مؤثربرصیانتفرهنگ درجمهوریاسالم ایران

بهانتقا درستعناصرفرهنگل جامدلهبله

درمحورتهاجمفرهنگ ،بیشترینتأثیر

افرادازطریقدستگاههلایفرهنگل کشلور؛ مربوطبهسؤا ساختوفروشفناوریهلای
ضللروریاسللتبازمهنیس ل نهللادخللانوادهو نویننظیرماهواره،اتصا بهشبکهجهلان و
تقویتمسئولیتپذیریخلانوادههلادرقبلا  تلفنهمراهارزیاب شیهاست.ضروریاسلت
گزینههلایاقلیاماتفرهنگل پلیشازورود

نس آینیهبهمنظورانتقلا درسلتعناصلر
فناوریهایپیشرفتهوچگونگ تدام بلاآن

ارزش فرهنگبهآنهادرصلیراولویلتهلای
اقیاماتقرارگیرد.دستگاههایفرهنگل نیلز ونیزفرهنگاستفادهازآنمبتن برفرهنگ

ازطریقهمینبنیاناجتملاعاخلانواده)بله اسالم -ایران بهدرسلت تبیلینونهادینله
بازتدریفتأثیرخود،درفرهنگبسردازنی.

شود.اینموضلوعضلرورتپلیشبینل ورود

ناوریهایپیشرفتهراگوشزدم کنی.

درمحللورنظللارتوکنتللر اجتمللاع  ،ف
بیشترینتأثیربرایامربهمدرو،وکمتلرین



تأثیربرایاقیاماتتأمین وتربیت اقيلای )

پانوشتها

برایافرادناسازگاربلافرهنلگجامدلهآملیه .1جهتمطالدهبیشتررجوعشودبه اروشه،
است.بنابراین،ایجلادزمینلهتحقلقاملربله

1367فص پنجم؛صص146ل)151

مدلللرو،همگان اتلللذکرلسلللان )یکل ل از .2طبقادلهایدکترحائریزادههمهکسان
هاوملتهای کهدردورهجییلیبله

مهمتریناقیاماتدرمحورنظلارتوکنتلر  ودولت

غربوابستهشیهانلی،درصلیداخلذفنلاوری

اجتماع است.
براسابنتایجآزملوندرمحلورتبلاد  غرب بودهانیونهآدابورسومویاوابستگ 
سیاس وشدار«او اخلالقملابدلیتملین
فرهنگ ،بیشترینتأثیرمربلوطبلهظرفیلت
آنها»راضمناًقبو داشتهانی،ول درعم به
گردشللگریدرکشللورتشلل یصدادهشللیه
چیزدیگریمنته شیهاست.
بیینسان،مناسااستبلاایجلادایلن
است .

ظرفیتدرکشوربرایکشلورهایاسلالم و
فرهنگهلاینزدیلکبلهفرهنلگاسلالم -
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