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<�+ 	ر �3�زه» .6���ن '�S�M �ره�]� Fرب«T3+ درو�3  j' �	  Q�� .Zارا�3 ه�� 

  »گفتمان تهاجم فرهنگى غرب«نقد درونى 

  گذارانه سياست های  با تأكيد بر ناسازه

  ∗∗∗∗سهيال صادقى فسايى

  ∗∗∗∗∗∗∗∗قاسم زائری
  چكيده

   ?sJT»"�
» tرب �[�9*�ن :��+� �ره�Jه�@ 
�ـ?  �ه�9ـ�د �*سـ  دهـۀ �از ا���ا � د �
��ل �� و ه�ف از Tن 
���Z?  �اس�
 �+*� ر ��ره�" [vار� @�سF[��9ر U%�t در س

S�: ـ? @رات��
�Jـرب و �رt �+ـ��
 ��و  ی�ـ�د �ـ��ره @ـi:	*ح9ـ� و  ��ـرا ری'�   �ره
�ـر اسـ�س  »�[�9*�ن :��+� �ره�"ـ« �
�Z%? �ررس ی8ه�ف ا  . � د �اس�
 ه�� ارزش
 i&�
»Jدرو �ZJ�« Fاس .  
��!  [س�ردۀ @@رات:C ��رc  واس&ۀ )? �? ده�   �
J ?%�Z#�ن @ 

����c در دو دهۀ             و�  cه� @�ای�و � @را�Jرو� "� :] ل ��ره
ً
�*dۀ دا�� ��رJ��+ ،�  c  ی��

 ا
ـر �ـ� 
���Zـ? سـر �ـر : ا�i !ـ�م  : ا�J �ـ�ه @�ا[�9*�ن � ی8در ا ه�   : ا�i   !�م و ه�   �Jس�زه
» ژا�ـ8  اس& رۀ« @ر:�S  � دن �ره��،  »@ره�`�ر�t« ی� »�ه�`�ر«، »�tر�« ی� »
�رن«

���#ـۀ  �، �ره�" [vاران @�س�Fر ذه8 س

	�ـ�ۀ  ، »�:�ـ�+� �ره�"ـ ی~:ـ�ر«�ـر سـر     

<�د @@8:	    
س�Gۀ  ، »�ره�� ی�:	ر«iی »�+��
 ���ره�"«از  [vار  ، »�ره �+��:�« 
در  �ا.ـ� ه�� �از +*�ـ? د�ـ ار »[vار� س@�سـF  حـ زه:] uت «و   » +�� Jرم«�? 

"� @'[�9*�ن و J ی8ا  �Jس�@�8ر اس�س اه�اف  ی�tرب هس��� )? �� �[�9*�ن :��+� �ره
C:رات@@ J �    . @ر��Jرار [ �رداز� ی?
 رد ��زJ^ر �)

  ها      واژه كليد

"�
��+�،   �، ا�ZJب اس�
  tرب،  �:��+� �ره ���ره  Fار� س@�سv]   "�١  . ��ره  
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  مقدمه 


�  دو وا�	@F ا.��،  WK� ر را.�	
�ره�"� +��ن  fرای� ��  [@ر ��ن �ـ@ ۀ �JسF !�%�  : ده
ا� از       زه در �رن �@سF و ی�K دی"ر ه@� uیـ?ه� �? J] � )? ا
رو  زیس�8 و �ره�� +�ی� ارو��ی�

��.ر ! ?� ?( Fس@J در +��ن �]�Jز»�J��+ ��
@��? ����؛ » ��ه tرب  �ره�@J   و �Jرو�Jه@� ا
�ره�� tر�� Tن را در J ردی�ه ����  ��J  ?J�cن ?K��ره��  در وا�x،   . ا� و+ د �Jارد 
"ر ای   ���ه� :

���� ادا
? ح@ـ�ت ده�ـ�  ��ه tرب 
�  +��g �� �J*@*? ��ن �? !��.ر �رهJا : .   Fـ
دوم 
�Zو

ـF و سـ�ز
�ن  . �ره�� tرب اس�J��+  F در �را�ر س�&ۀ Kـ�   ح���
ه�� 
رد
ـ� در ZJـ�ط 

�
�� :� در ��M  +��ن :�ش �(   ،��� ع �ره�
%Dـ�س و   ه�ر و 
 س@�Z،   :�ری~،   J^@ر ز��ن،   ه�� 
 ،M� �   ،اه�vt  ه�،   ��ز� ه� و  ورزش  i�c   ،نT یر�^J ه� و cاز دا��?  و   ،�

�ـ� و   
]��،   ه�� � 

�J��+ �ِـ��^ـF )ـرده یـ� !��.ـر از دسـF  �ـ�ۀ  ی� :*�c �J د در �را�ـر �ره�[
  ر��ـۀ  tـرب 
��  ه ی���هـ�ی� از cـ ِد tـرب J@ـ' ���ـW   ای8 
�Zو
F ح�� در ��M  . ��ن را اح@� و ��زس�ز� )

Fه�ه اس�#
در ایران از +*�? ی�K از 
�*�ریJ 8* ده�� ��@8  �١٣6٧ ع ا�ZJب اس�
� و ٢  .
�ره�� tرب اسF  ه�ی� �را� اح@�� �ره�"� و �? ��%M )#@�ن س@&رۀ  :�ش .    

    طرح مسئله


س�Gۀ    »�"��ره �+��: « Fایران اس �
 در :��� دو[�Jـۀ  ذا:ِ� ا�ZJب اس�
ً
�Z@ـ�%*"@ر   و د�!

��  و :�ش �را� 
�Zو
F در �را�ر Tن �I ر �@�ا 
�  ��ن �ره�� tرب ( .   ( � W#@
: Jـl( �? �@�ن 

c د � د�J؛ »ِ دی"ر� از � دن  :]iZ �@ ۀ«
ردم در +ری�ن ا�ZJب اس�
� در.�د  )١٣٧٧  cر
#�د، 
�ـ�� Tن   [ر�ـF   ا� از � دن )? در 
W��Z .ـ رِت tر�ـ� �ـ دن �ـرار 
ـ�  :�زه  :`ر�ۀ  D
زJـ�[� «و 

�ـWK �ـ دِن tر�ـ� �ـر   رو، :��+� �ره�"� tرب I�Jر �ر :�ش �را� D�tۀ از ای8  . � د» ��: ح@
Fدِن : ح@�� اس � WِK� .   رب ��      ای8 :�شt د در + 
��   [@ر� 
� �JسF از س � J@روه�� 

                                                                                                                               
←  
ايـران و   عوامل نفوذ و اثرگذاري فرهنگـي غـرب در امـور و مسـائل اجتمـاعي     «ز طرح پژوهشي اين مقاله مستخرج ا .١

موسسة «وزارت كشور در » مركز مطالعات راهبردي و آموزش«است كه به سفارش » گيري و مقابله با آن هاي پيش  راه
    . انجام شده است» مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

كند   ياد مي» شدنِ فرهنگ جهان  آمريكايي«به   ناميم،   مي» شدة غرب  فرهنگ جهاني«تر از آنچه   خاص برخي تفسيرهاي .1
خود را در معرض تهديـد  ) اي  ويژه اروپاي قاره  به(اروپا   بر اساس اين تفسير،   ). 112-111: 1386  محمدي،   گل: نك(

آمريكـا معرفـي كـرده    »ِ شـرق «اكنون اروپا را   ، »شناسي  شرق«ن نظرا  صاحب  . داند  هاي آمريكايي مي  فرهنگ و ارزش
). 50-46: 1380  استريناتي، (دانند   و فرهنگ اروپايي را در معرض تهديد فرهنگ آمريكايي مي) 1389  سردار، : نك(
را جـدي قلمـداد كـرده و    خطر به حاشيه رفتنِ زبان فرانسوي و تسلط زبان و ادبيات انگليسي   ها   فرانسوي  ،   مثال	براي  

    . اند  اي انجام داده  هاي گسترده  ريزي  براي گسترش زبان خود برنامه
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 J@روهـ��  ا)� ن و از ��� دهـ? �DـW،   س@�س� و ا��<�د� tرب �ر دی"ر �ZJط +��ن،   ا
� �� س�&ۀ
[را� ایراc �J د در[@ر :ـ�ش �ـرا� �ـ? ح��ـ@? راJـ�ن یـ� حـvِف �ـc WKـ�ّص   
�`�د و tرب


F   . زیس�t 8ِر�� هس���  ��ن و [س�رش ��*رو �@ ۀ  � دن Kح»�
از ه*ـ�ن » +*� ر� اسـ�
�رد� و +*	� +�
	? و ا�راد Tن  F� Jل«ا���ا در �را�ر سر Gس
 « iریـj س�? �� )? ��یـ� �ـ�Jدا

?
�Jری'�  �ر Fار� و س@�سv]     ،Uس��
 �"��ـۀ  ه�� �ره@
:	ـ�%� �ـرد� و [سـ�رش 
	@�رهـ��   ز
�راه� )��  : ح@�� را در +�
	ۀ �
[�9*�ن :��+� �ره�"ـ� »  ه�� +�ی�،  در �@ J �� �J^�م  . اس�

ه��9د �*س� �? [�9*�ن U%�t در   وی�ه از ا���ا� دهۀ  �س از ا�ZJب اس�
� و �?  در دورۀ» tرب

?   [vار� س@�سF  ح زۀ�Jل ��  و �ر�� �
    . ری'� �ره�"� +*� ر� اس�


�، ه* اره از :Sb@ر ویراJ"ر   در ح زۀ *!» ���ره]�J��+  رب]  ��ۀt «ردم   �ر �@ ۀ
 �]�Jز

ـ�،   وی�ه + ا�Jن �]e ��ه و JسC: ?� FD@@ر در ا%" هـ�� %Dـ�س و � �ـM،   ایران �?   ،�Z@سـ 


��*ـرو   �ـ د؛   هـ�� 
ر+ـx ه#ـ�ار داده 
�  ��@�ت و ا!��Zدات و C: '@J@@ـر [روهاc  ر���ر،   ز��ن،   
 J'اع 
@�ن 

ّ
W[
و در   �ـ�ل �ـ�ه » سlD زt �]�Jر�ـ�«و » سlD ز�J[� دی��«ز�J[� روز
ره �? 

?
�J8 �رای&� :�ش �ر@��  Fـرب   ری'ان و س@�سt ـ��[vاران ��ی� 
	& ف �? )��رل :�S@راِت �ره
و J@ـ' :Z یـF سـ���cره� و ��Jدهـ��    -از +*�? + ا�Jن    -ه�� 
���� ا+�*�!�   �ر ز�J[� [روه

�c�� و [س�رش ?	
�+ ��  . ه�� ز�J[� : ح@�� در 
@�ن ا�راد +�
	? ����  دی
�ـس از اZJـ�ب   [�9*ـ�ن :�ـ�+� �ره�"ـ� در دورۀ  :�)� ن �@M از دو ده? از �@ـ�ای� و D�tـۀ  

�
 �
J"راJـ� JسـFD   ه�� )�ن و [س�رده،   ه� و ��Jدس�ز�    [vار� @�سFر�t س  ا
� �?  [vرد،   اس�

	? و :C@@ر ر���ر و ا��c@�ت ا+�*ـ�!� 
ـردم �ـ?  �? :�	@� ��@�ن�+ �"�وی�ه + اJـ�ن  ه�� �ره

Fن ���ر+�س��s*ه .    
eن �]ــ �:�ــ�+� �ره�"ــ� و    هــ�� 
���ــ� و 
�	ــ�د� در�ــ�رۀ 
ســ�Gۀ  هــ� و �ررســ�  :ــ�)

Fار� س@�سv]     ،�
T اه� c نT ار�� از'] ?
ا
� ای8 
�Z%? :ـ�ش   ه�� Tن . رت [ر��? )? در ادا
�
  ?� �: ��راه�Kر �را� 
���Zـ? �ـ� Tن،   ه�� :��+� �ره�"� ی� اراdۀ  +�� �ردا8�c �? ا�	�د و ح زه )

ایـ8   در وا�x، �س از [F�v دو دهـ? از �@ـ�ای� و D�tـۀ  . �? c ِد [�9*�ن :��+� �ره�"� ��ردازد  
�� �ررس� ای8 [�9*ـ�ن در )�@ـT Fِن هسـ�@� :ـ� �رcـ� از �Jسـ�زه  [�9*�ن، 
هـ�ی� )ـ?   ا)� ن J@�ز

[�vـ�? در سـ&ح +�ـ��J و در ایـران   �����c دو دهۀ            ���ب :C@@رات !@�� و :] uت   واس&ۀ  �?
�@�
�ه را ���س�ی� )رده و �را� ر���JT x ا��ام )T م ای8  . ��ی��`Jـ�»  )�ر �? �@ ۀ �را� اJدرو �ZJ «
�را9KJ رت �? U�K
وی�ه ه ر)�ی*ر و TدورJ  در �ZJ رو�ـ�"ر� از  
�c �K اه@� � د )? ا!��� 


 ا+? )ردِن یl ��ی�ه �� وا�	@�ZJ : «F درو�D! �Jرت اسF از  . اT  �Jن س د �رده ��اش )? در   �رTی
    . )٢٨٠  : ١٣٨٧  �رت، : W��Z:« )lJ �� ه��M �رار دارد

� �J ��ی�ه �ر اس�س اه�اف او%@?( xgـ?،   �ر ای8 اس�س، و��و �ـ�ی8  اش 
 رد �ررس� �رار [ر
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 �

 g	� ا�Z�Jد� در 
 رد وxg ح�ل �@�ا  U@:ـۀ در ای8  . � د  :ر@K: سـ�ی�   +ـ���ا.ـ�� �ـر �
Fـ� س@�سـ�	� xgو ?( Fرا[@ر� اس� ��@! W
�ره�"ـ� را    [vار� رو�Jه�� )�ن T[�ه� و ! ا

�ره�"ـ� و ���سـ�ی� روJـ�ه�� )ـ�ن از   �را� :W@*K ی���?  . ا�J  دهر�� ز �J ـ�( xgرد و 
ه� در 

<�حDۀ l@�K:  Uاز .�ح �cر� �� i@*! Fه اس�� ?��    . J^ران �ره�"� ��ره [ر

  اهميت و ضرورت

 ��
 ����
 Wیuد ?� �"�)ـ? اه*@ـF +�ی"ـ�ه  �JسF ای8: و gرور� اسF  �ررس� :��+� �ره
ZJ و ���ره�
�� )ـ? �ـرا� ح9ـ� و ار:Zـ�� �ره�"ـ� +�
	ـ?   T Mن در J^� ا+�*�!� ای`�ب (
�@�و c ن �را� ��ن از +*�ـ?   ه ا �را� هر 
 + د ه از�   :	��@ر� J^@ر Tب �را� 
�ه�،   . :�ش )

W@q*:  ه�ی� ?���ره�� در +�
	? �? )�ر ر F@*و اه MZJ ح@g : �را� ?( �Jا  �Jـ'   ا@J �ـ ارد
و در 
 
ً
: ١٣٨1  ا
@ر�،   .ـ�%]�: Jـl( اJـ�  و یKس�ن اJ"���? ��ه  ر�x :*�ی' ��ه » �ره��«و » +�
	?«از  اس�س�

  ١٧١ ،���<W س م  : ١٣٨٣  ؛ ( . 


 ا+�ۀ  )? �@ ۀ» :��+� �ره�"�«:]i@Z و ��وهM در��رۀ   رو،  از ای8   U%�t   ـ� �ـ�
�ره�"ـ� 
�ره�� tرب    ،Fن اسT �ِ:ذا ��	
 lو  و �? ی F@*اه �
هـ� و   ا�'ون �ر ای8، +ری�ن. ی���  gرورت 

� s@� �J@�ه  روی?( x&Z
��   ه�� �ره�"� ح�)� �ر +��ن در 
:ر ��ه و [��9ر :��+� �ره�"� J@�ز
Fت +�یـ� اسـ�Dسـ��

�*ـ� از �	�%@ـF  . ��زس�ز� �ر اس�س �ـرایf و  Mـرد� و   ��ـ�هـ�� 

Fر از س@�سS��
 �
�ره  ا+�*�!�  �+��: �� ?���Z
[@ـر�   �"� اسF و gرور� اسF�+ �: Fه�� 
Fر ای8 س@�س� U%�t ار� )�نv]    ریـ�	ـ�ۀ  ه� وارس� �ـ د :ـ� اهـ�اف :�   iـZ[: ـ�نK
�JTـ� ا

���   . �@#�ر� �@�ا )

  پيشينه موضوع

 در j ل دهۀ
ً
ه�ی� در ��ب :��+� �ره�"� �J�� ?���"J )? �رcـ� از  ه��9د �*س� )��ب  !*�:�

��ی8� ��JT  ا  ��ه��ر :`�ی���پ  �J .�cه��� ���A" ،]�Jرا�
]*ـ�:�Z  @�:ـ�% ]ه�  
`* !? س�
 ،)١٣٧٧( و�J  !�ـ� ی سـ�  J ��ۀ  ، );١٣٧( c اه  :�%@� س��ر ه�ایF  ، )١٣٧٢]١٣٨٩([ی'د�   
<�Dح

 W@!�*اس �@%�:�Jسروس�� �	١٣٧٢( �9@( ،  ـ�ۀ� J   �@رّزا�ـ�ا�ـراه )ـ�  و  );١٣٧Jـ�%@� !�ـ� دوا: 

�ـ�� J^ریـ? و   . ا�J  ?از ای8 +*� )١٣٧6(D
 یـZ[: l@ـi داJ#ـ"�ه� �ـر 
ً
�
J یس��[�ن ای�ST 8ر !* 


���Z? �� :�ـ�+�   و �@M از ه*?،    ه�� !� م اJس��J را 
�J^ر �Jا��?  روش �ِC@�D: و+? :روی`� و
�ره�"� را 
�J^ر دا��?  �Jر دهۀ  . اcـ�ز دهـۀ  اواtT ه#ـ��د �*سـ�،   ه��9د و  WKر�   �ـ�ه� �ـ@]

   . ه�� !� م اJس��J و ا+�*�!� �? ایـران �ـ د  *? و ورود J^ری? ر+ ا� از :  :�زه  
رح�ۀ
ِ
�ـ? د%@ـJ Wـ ع

ــ�!�،  ــ� و ا+�* ــ���cر[رای�Jۀ  :]ــ uت س@�س ــ�� س ــ�ر رویKرده �ــ	?  در ) ــ   از یl  [را،   : س س
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Fرده�� �سKر[را   روی��cرن و �س�س��
U ه�� اZ�Jـ�د� J^@ـر Tرا� 
�Kـ  و از س � دی"ر J^ری?  
�����را9KJ رت �� :W@>9 �@#�ر� 
 رد : +? �رار [ر. 

و �ـ@M از   ا� J@ـ' در +�ـ�ن رخ داد،   :C@@رات �ره�"� :�زه  ا�،   :ر+*?  �? 
 ازات ای8 
 ج :�زۀ   
Fس@�س '@J و �"��ره xgو M@� �ارv]   د �ـرار داد c ر@S�: F[: در ایران را �"�[سـ�رش    .�ره

?Jا  رس� �	ط +*�D:ه�� ار?KDـ�ه اره و �ـ
» �ـ�ن  +���J«و sJTـ? :ـ�S@رات   ه�� ا+�*ـ�!�   !ّ� 
�
 J^ری?  c ا�Jه 

ً
  هـ�� �ره�"ـ� در سـ&ح �ـ�u:ر و 
رح�ـۀ    [vار� ه� و س@�سـF  � د :� gرور:�

:�ـ�+� «ه#ـ��د �*سـ� در�ـ�ره   ه�ی� )ـ? در دهـۀ �� ای8 ح�ل، �STر و )��ب  . :ر� �رار [@ر�J  :�زه
�"���ن )? ا�J^�ر 
�  اJ   ،�J"���? ��ه» �رهsJT   ـر� و !*�ـ� :ـ�زه را در^J ح^ـ�ت�
ر�F ایـ8 
�ـ�   . اJـ�  ه�� cـ د %]ـ�ظ KJرده  �ررس�J�
"Aـ��� ��ه�cـ�، 
ـ�"�� «�رcـ� از STـ�ر ایـ8 دوره 

�cۀ» ��ه��� J  �ر@
�^ر  )١٣٨1] ١٣٨٩([ ا� اW�9% ا

 gـ ع :�ـ�+� �ره�"ـ� » +�� Jرم«از  ?�

��Jه،  «  jرح 
س�G?«� ای8 رویKرد :�زه :��� در حّ� ا
  اJ   ،�J'دیl ��ه ����   e@ری?«و از ح^J « و

 .)�ر��ن رخ �Jاده اسC:  F@@ر در �@ ۀ» روش«

    )? �ـر 
سـ�Gۀ  M@� '@J از Tن )١٣٩٠( اح*�ر�g �س@J  P ��ۀ» "X)3ت ��ه��c«�ر�ST �cر J^@ر   
 ،�J ر)ـ' �ـ*�
ا� از Tرا� 
�9ـ�وت در �ـ�ب   
`* !ـ? �ـ? �ررسـ� ُ�ـر ا�ـ�Kِل   :��+� �ره�"ـ� 

»���ره «?�c؛  �ردا�Jه*@8 )�ر را   ا ?��#

��9وت و 
�*�ی'  -       
ً
�
:ـ ان   
� -ا%�D?، در س&]� )�


�ح^ـ? )ـرد )ـ? �ـ? �ررسـ�  )١٣٧٧( 
]*ـ�:�Z +	9ـر�» ��ه�e $ �و، ��ه�e $ �2و«در اSر 
�ره��«:	�ری�  «Fاس ?�cر ����  . �ردا����*[
� ان  );١٣٨( ی�)�ر ! ��» �cه��� �
� ا(��ا"[�/(

��
س�Gۀ» )ع(از دی	�Fه  ?� �"���س� و اس�را:�� �ره�
 e@از ح ���ره�� : +ـ? )ـرده،     هر�
  ?� �

��q? یl )�ر ��@�د�،   ا  ?�  Fـ�ت س@�سـ
�^ـر ا
ـ�م    [vار� دDJـ�ِل �ررسـ� 
�'و
�ره�"ـ� از 

   . اسF )ع(U%�j   ا��  ا�8  !��

Kۀ  � از :�زهدر ی�Gسـ

`* !ـ?   ، ))�ـ�ب ZJـ�(  
`�ـۀ  :�ـ�+� �ره�"ـ�،     :ری8 )�ره� در ��ب 
Fورده اسT �9وت [رد�
� ع و �
�ر�c از   . 
u�Z:� از J یس��[��J �� رویKرده�� J^ر� و رو�� 

��سU �� ا���ـ��dت +�یـ� �رTی�ـ�ه�� �ره�"ـ� در +�ـ�ن    از ح@j eرح 
س�G?  ای8 
u�Zت، �

 ��J�
Fی �	
   ���� س�F  ه�� J ��ی� هس�J�
[رای� یـ�   و �ر�c دی"ر �? رویKرده�� J^ر� اc@ر 

ه� اسـ��9ده  هـ� و 
�Z%ـ? در +ری�ن :]i@Z از ��JیP )�ر ایـ8 )��ب  . ا�J  �س�س���cر[رای� : +? )رده
 رویKـرد :C@�Dـ� و   ه�� �@#@J 8#�ن 
� �ررس� ��وهc .  M اه� ��

ً
دهـ� )ـ? ایـST 8ـ�ر !*ـ�:�

 -[�9ـ?  �@M  �ـر اسـ�س �KJـۀ -و   اJـ�   :روی`� دار�J و )*�ر از ��ر� ب J^ر� 
	ـّ@8 ��ـره �رده
  lس`� �ـ� یـ�
�&�Z و 
دی"ر �رcـ ردار  راه�Kره� و راهDرده�� �@#���دِ� ای�ST 8ر J@' از ار:�Dط 

 ��   . ه�� اوی��  وا�س�? �? :#�@� J یس��ه، 
 �	@F و :`ر�?  و �@M از ه*?،   J@س�

ایـ8 در حـ�%�   اJـ�،   از 
 u�� xg را 
 رد : +? �ـرار داده   [vار� ای8، �@#�ر س@�سF ا�'ون �ر
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?KD� و [س�رش �J �( �"�ـ�،   ه�� ا+�*�!� و رسـ�J?  اسC: ?( F@@رات �ره
ّ
�
�را �jـ�D:ه�� ار

Fه :� از ��رت س@�س�� UDار� سv]     ه�� دو%�� و»u�� س�? � د » از�(  ��
)ـ?  *? ای8:ر از ه و 
اu [: ?( �Jت اc@ر در �رTی��ه�� �ره�"� +��ن 
 +ـC: U@@ـر   �STر �? ای8 
 g ع : +? KJرده

و �رcـ�   �رcـ� از سـ�زو)�ره� :C@@ـر ی���ـ?   . �ـ�ه اسـF» :�ـ�+� �ره�"ـ�«    �c WِK ِد 
س�Gۀ

� و tرب �I ر ی���? اسF،   س�زو)�ره�� +�ی� در 
 ا+�ۀ �"�*ـرو :�ـ�+� )? ��  ���ن   ه�  �ره

�
�ره�"� و 
 g !�:� )? در �ر   Fرا:� ��ه اسـ@@C: ی�، دس�� ش�� J fدر �رای '@J از   . [@رد
�ــ� ��زسـ�زِ� cـ ِد 
ســ�Gۀ ایـ8
�ــ �J �ـ@M از ه*ـ? J@�ز( xـ&Z
و   » :�ـ�+� �ره�"ــ�»    رو، در 

    . Tن هس�@� و در ای8 
�Z%? ه*@8 
 g ع 
 رد : +? c اه� � د  ���� دو��رۀ  . رت

  تهاجم فرهنگى در ايران    درآمدی بر مسئلۀ

 T[�ه� JسW��Z: ?� FD و �Jس�ز[�ر� �ره�� دی�� و �ره�� tرب و J@' زJـ�[� : ح@ـ�� و 
ِ
:�ری~


�رن،  �]�Jز   iی#? و دس��ورده�� :*�ن +�ی� �? +��ن اسـ�م و ایـران :&ـ���Jری~ ورود ا�: ��
� دی�� و اهW دی�JـJ FسـFD �ـ? :	ـ�رض :*ـ�ن !�*� -�� �ّ�ت و g	�  -از ه*�ن ا���ا   . دارد

�Jه#�ار داد �� ه`ـ م«
	��Z اسF )? سر�tTز ) ١٣٧6(دوا�J   . +�ی� �� ز�J[� و ا!��Zدات دی
�"�ه�� �س از 
رگ �Jدر��ه �ـ?   ا�#�ری? و س�ل  :� دورۀ  : ان  از ح@e :�ری��، را 
�  ، tرب »�ره

:�س@ِس   :�زه)*���J   ا+�*�!� در ایران،  س@�س� وJ^*� و �9�T"� زUZ!   �]�J �رد )? در اوج ��
�x ا��<�د�  در راس��� س@�سF» ه�� �ر��«��
 '@J *�ر� و	ه وی�ه  اش،   ه�� اس��"J  ا� �? ایـران 

  .)٩١  : ١٣٧6  دوا�J، ( �@�ا )رد
    ،e@ر�?  از ای8 ح� Fی Z:   ،Fوه��@ـ ��J�
 �"�cس� �Dهv
�ر�ـ?  ه��  Wـ	ه�� +�یـ�   یـ� +


 iـ�دی>
�� ���ّ@F و ���F@ّd �را� :�	@� �ره�� Uِ%�t �@	� از +*�? J�»ـ�"�» :�ـ�+� �ره
?� �
�ـۀ) ١٣٨٣(+	9ریـ�ن   ا�'ون �ر ایـ8، . )١٠1-٩1ه*�ن، ( Tی�� حس�ب 
 هـ� در  �Jسـ�@e[� 8  دا

�ن وی�ه در 
 رد MZJ و +�ی"�ه زJـ  �?  
 رد :��+� �ره�"� و :�S@ر�vیر� ایراJ@�ن از �ره�� tرب، 
?
�Jرا �? او%@8 س9ر  �Jر�و : .ـ@�  .)ش ١٢١٣/   . ق ١٢6٣( رضاقل� میـرزا  سفرنامۀ
�qل، 	�را�( ه�� ایراJ@�ن �? 

 ،Fداده اسـ WK� ن�Jِن ز 
��س�D:� )? :*�ن +�ی� �@را
: Jـl( [رداJـ�  �ـر 
�  ��JT از وxg ز�Jن و 

  . )٢6-١6: ١٣٨٣  +	9ری�ن، (  
��� دی  در ه*@8 ح�ل،   D
داJ#` ی�ن ایراt ?� �Jرب ا!'ام   ه�� �ر�c دی"ر از 
]�ZZن،  �[�ه�ر 


@رزا� ��+�ر و   !�Dس  در دورۀ F#]ز��W@>]: 8رد[�ن  ای(»�Jر�  ?���ـ? )#ـ ر و در ا�c@ـ�ر » ر
Fس@�س U.��
 8ِ��
qـ�ل، 	�ـرا�( : ان سر�tTز :��+� �ره�"� tرب داJسF را 
� [vار و ا+رای�  [ر

lJ :   �J�Zح ?@Z�)? �@M از هر �@' �ـر !�ـ یF ایـ8 ا�ـراد در :#ـK@�ت �را
�سـ Jر� و  )١61  : ١٣٧6
MZJ  ?
�Jدر �ر ��JT ���ریT  دارد �@(b: *�ر[ران	اس� �"�[روه� دی"ـر J@ـ' �ـ?   . ه�� س@�س� و �ره
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�� �J cTزاده و �c��Tن )ر
ـ��J : +ـ? )رده دی�[�هJ�
�ّ راK9%ران �Jس�@8 
اJـ� )ـ?   ه�� �ر�c از 
� ان یl دی8 !ر��  � د و دو
� �ر +�ا��ن از اس�م �?» fc«او%� c اس��ر :C@@ر   �qل، 
 �را�!


�qل، lJ	�را�( !� ان �cس�"�ه �Jاد Tری�ی�، :b)@� دا�F و ��ز[#F �? ایران ��س��ن �? :   ،�Jسروسـ�� �	9@�

  ١٠٣  : ١٣٧٢( .   ،?jرو#
 F��J ��J�
 xj�Z
 �cه#�اره�� !�*� از +*�ـ?  در �ر Wـ��ا%�?   �ـ@~ 
�� دورۀ  :ر � ده اسF و در �ر�c دوره J ر� �ر+س�?J�
ر�c�gن )? ا.ـ]�ب دیـ8 �ـ? ح��ـ@?   ه� 
 ،�J�� ه�Jه�  را�]T 8ای  Fر ��ه اس�*( �#�� .   �
از +*�? 
j�Z	� اسـF  ١٣6٧ا�ZJب اس�

ه��   و �ـ�W��Z: �c اس�م و ز�J[� دی�ـ� �ـ� ا.ـ ل    
س�Gۀ  )? �� !&� : +? �? �KJت �@#@8، 

�رن در Tن �? �]�Jز  Fاسـ ?��ح�ـ� �ـ@M از   ، ١٣6٧رهDـران اZJـ�ب اسـ�
�   . J �� c* د ی�

�ره�"� �@8 ای8 دو : +ـ? دا�ـ�? W��Z: ?� '@J ب�ZJـ�،   اJـ�  ا�@*c ـ�م
در )�ـ�ب  )ره( از +*�ـ? ا
f2� �)?م([ راا�
��، ]ا@*c  ١٣٢6(  ش ١٣٢6)? در س�ل . ،�� ?���"J   FDسJ ـ� و"��ـ? :Dـ�ه� �ره

�
�ره�ِ� tرب )?  �:�@Z! و ���cت ا���ره�� دی�� و ز�]�J : ح@�� را �? ورjۀ  ا[Jرا �Jا :  
 ،�J�#K� �د ��J  ه#�ار داده � د .  lدی'J �
اذ!ـ�ن �ـ?   �ـ ی�،   :ر 
�  هر�? �? و� ع ا�ZJب اس�

 ،W��Z: 8ن [روه  �? ['ارۀ  ای�@

ـ�ه�� 
���� ا��ZJـ  U%�t در  Wـ�یD: �  ـ�ب   . �ـ دZJا 
ً
اس�سـ�

?� �

��q? یl   اس�»�"�Jـ?   اش �ـ� tـرب،   �ـ د )ـ? 
�*�ـری8 سـ�@'ه  ��*@�ه 
�» ا�ZJب �ره
�ره�"� و !Z@�:� اسF  س@�س� ی� ا��<�د�،  ?K�� .    

  شصت  در پايان دهۀ »تهاجم فرهنگى غرب«    بازيابى مسئلۀ


@�ن �ره�� tرب و �ره�� دی�� و ز�J[� : ح@ـ��، :b)@� �ر ای8 س�@' �ره  �� ای8 ه*?،  �"�در   
ا� )#ـ ر �ـ�ل   رایP در ��ـ�� �ره�"ـ� و رسـ�J?  �? سKۀ  ه��9د �*س�،   ه�� دهۀ �Jس�@8 س�ل


 �tT  xgز ای8 �روع :�زه،   ZJ&ۀ  . ��  FیT ر� ح�رت@]  ?�
�c ?�%ا� � د  ا :  


� ��ره� �ر رو� Tن     
س�Gۀ ?( �"�وا�	@ـF رو�ـ��   ای�،   :b)@� )رده:��+� �ره
 ،Fاس  ]?( [�*J نT ر�KJـری�  �� اD� 8@ـ�+� را از �ـ�: Wا.ـ �@Jـ�ب   ... :ـ اZJا

Fدر :��ی� اس �"�
� در :��یـ�   )*� ای8  . �ره �

�� و اس� ���ره Wِ.ا ?(
Fن اس��١د�*

 )?�
�c   ،�١٣٧٠]٢٠/٩[  ا( .    


�«)?   b: 8*g)@� �ر ای8�^J MرایT lـ�ه  ٢ی� Fـ�ب درسـZJـ? ا@�! r�Jر&c س@�ر� �"��ره
                                                        

 »بيانات در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، به مناسبت هفتمين سالگرد تشكيل اين شورا« .١

 برخي براي زمان آن در«   : آمده است» قالبديدار اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي با رهبر ان«در   بيست سال بعد،  .٢

 اگر حاليكه در  شود،  مي استفاده فرهنگي مسائل براي نظامي اصطالح يك چرا كه بود آمده بوجود ابهام يا و سؤال

 در فرهنـگ  عرصـه  در پيچيـده  و عظـيم  تهـاجم  يك كه شود مي مشاهده  شود،  دقت دنيا فرهنگي كنوني شرايط به

شود كه مقابله با تهاجم فرهنگي دشـوارتر از مواجهـه بـا تهـاجم       و تاكيد مي) 1390]23/3[  اي،   هخامن(» است جريان
← 
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Fا+�ۀ  ، »اس 

��9وت  F@ه�

� �� tرب در ای8 
x&Z ز
��J،   �ر  �"�هـ� و   JسFD �ـ? دوره  �ره
�
 �@(b: 8@#@� xj�Z
یـl وی�[ـِ�   �ـ@M از اZJـ�ب اسـ�
�،   JسFD �ـ? دورۀ  ای8 دوره،   . � د  

��ه دارد�از .� س�ل �WD و+ـ د   Tن �@'� J@سF )? �را� 
�qل،   ، ]:��+� �ره�"�[ای8 «: 
�*�ی')
Fن روز   ... دا��? اسT]و دوره WـD� اب  !ـ�%� اسـ�م،   ، ]هـ�� �@#ـ@8  .� سـ�ل c   ،ـ ده%T   ?ـK��

 [�ه� د�*8 �ـ? او gـر�?  . :��یر��ه و 
سF � د
ً
�ـرو   زد،   ا� 
ـ�  ا.� Mسـ زن در ر[ـ lیـ

�
  �
 iرد  )رد و �@'� �? او :'ری(...   Fن اس�م �@�ار اسuا �
ی	�ـ� [د�ـ*8ِ دJ@ـ�� tـرب  ١  .ا
  یـc lـ�jرۀ   .
qـW ��ر
ـ��J در 
@ـ�ان اسـF  . ا
روز �@ـ�ار اسـF] اس�م و 
ردم 
س�*�ن ایران

در 
��ZـW   . »ا��ZJـ� دارد  ای8 ه*ـ? ذc@ـرۀ  . �J�#J از ��<@�� 
Wq ا
�م را �� c دش دارد  :*�م
 ،�
 �J �( 

ِ
xgرب   وt ـ د «دی"رc ?را �ـ M@ـ�ه سـ�ل �ـ`�
� .�س�ل ی� ��^J MرایT و Fن ژسT
�*J  س@�  . [@رد��:�ـ�+� «ه*ـ�ن   ایـT 8رایـM +�یـ�،   ). ه*ـ�ن(» 
� ��ی� TرایM +�ی� د�*8 را �#

�"��ره «Fاس .  
   �� ?���Z
 �J�
�ره�"�«از ای8 
x&Z ز �+��: «Fار� �? ر)8 ا.�� س@�سـv]   ?ـ
�Jریـ'�   و �ر

 �"�ه� و ا��IرJ^رهـ�  و اDJـ ه� از 
�Z%ـ?  ��Jده�� 
سG ل در +*� ر� اس�
� �ـ�ل �ـ�ه �ره
�ره�"�«در��رۀ  �+��:« ،  ?
�Jدر روز  �Jرا�هـ�� رسـ*� و   ه� و :ریD ن  ه� و 
`ـ�ت و J@ـ' سـ�

ـ�ت  "���A ��ه�cـ� در �ی�ـۀدر اSر� �� !� ان   . t@ررس*� 
&رح ���/S( ) ـ�ت و	%�&

ر)ـ' 
Jــ�ت رســ�Z@Z[:?   ،از   ، )١٣٧1  ه� M@رســ�� از �ــ���ــۀ ٢6٠٠@
:�ــ�+� «  
ــ�8 
&D !ــ�:� در ز

�"�
�ه اسF ;١٣٧:�  ١٣1٧ه��   �@8 س�ل  در ��.�ۀ  ، »�رهT راه�� .  8�
وسـ@	�   ه� [سـ�رۀ  ای8 
 ،eح�D
�ره�"�«از gرورت و اه*@F �ردا8�c �?   از  �+��:« ،   ،F@ه�
ه�   �@ ه  :� �]e �ر سِر 

ا
ـ� ���sJـ?   [@ر�J،   ه�� 
T �� ?���Zن را در �ر 
�  اSرات و �@�
�ه� و J@' راه  ه�� ا!*�ِل Tن،   و روش
و �رcـ�   �@#�ر [�9? ��، در ای8 
�DحsJT ?� e? )*�ر : +? ��ه c ِد [�9*ـ�ن :�ـ�+� �ره�"ـ� 


ـ�ه  [��v? �? د%@W :] uت �ره�"� +��ن و ایران در Tن  ه�ی� اسF )? در دو دهۀ  �Jس�زهT یـ���
Fۀ  . اس�Gس

�ه �@را
 ن T ی��� ����
و J@ـ' » :�ـ�+� �ره�"ـ�«  در ادا
? و �س از �ررس� �STر 

Uح�. �cر� �� ?Dح�>
ا.ـ�� در   ه#ـF د�ـ ار� و �Jسـ�زۀ  ��وه#ـ"ران �ره�"ـ�،       J^ران و  
�
 ��
	ر �"�)#ـ ر �ره�"ـ� ���ـر و 
ـ Sر:ر در    [vار� �ـ د )ـ? س@�سـF  [�9*�ن :��+� �ره

                                                                                                                               
←  

معنـوي،   تهـاجم  در امـا   . بينيـد   مـي  را تـان   دشـمن   شناسيد،   مي را تان]مقابل[طرف شما  نظامى،  تهاجم در«  : نظامي است
بيانـات در  «منقول در (» الزم است هوشيارى  . بينيد  نمي تان  شمچ مقابل در را دشمن شما  نرم،  تهاجم  فرهنگي،  تهاجم  

    ). 1388]22/2[اي   خامنه(» شهدا و ايثارگران كردستان  ديدار خانواده 
 مسـلمانان  مقدسـات  و اسـالم  عليـه  تهـاجم  امـروز «  : نيز آمده است» هاي نماز عيد سعيد فطر  خطبه« همين مضمون در .١

 حركت مقابل در دشمن كه است اين خاطربه است، شده قوى كه دشمن است اين خاطر به هن اين و است جانبه همه

   ). 1387/ 10/7اي،   خامنه(» كند  مي ضعف احساس اسالمى عظيم
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Fس��JT x�    : �J['یر از ر

  ٢»مدرن«و ١»غرب«عدم توافق بر سر   : دشواری اول

در ای8 ���ـF [�9*ـ��J   . اسt «Fرب«c ِد   ، »[�9*�ن :��+� �ره�"� tرب«او%@8 د� ار� در 
 F@ه�
. J^ر� و+ـ د Jـ�ارد  ا:9ـ�ق  ، »
ـ�رن«وی�ه :	@@J 8سT FDن �� ا
ر  و �?  ، ٣»tرب«در 
 رد 

  . �cر�Uران،   �ح^J»ربt « رن«را ه*�ن�
 «�
  ��Jو   : دا Fـرب اسـt ~رن ��#� از :�ری�

M��  ��D� �ن،   ه�T دوره  :ِر  Fاسـ �Jـ�J سـ@]� و ی
J^ران،   و �رcـ� دی"ـر از .ـ�حU   ٤.هـ�ِ� 


�رن«و » tرب«   «lرا �ر ی �*J iD&�
��  دی"ر Jرن !�م  : دا�
:ر از tرب اسF و ��#� از sJTـ?   
�
�

س�!� �ره��  رن  lری#: W.ح� �@Jر�� � ده  داtر@t x
دF%�c یـ�   و در �J@`ۀ ٥ه� و + ا

Fر�� �@�ا ��ه اسـt ر
وی�ه cـ د را در �]ـe از :�ـ�+�   ایـ8 ا
ـر �ـ?   ٦.وا)�J ��JT MسFD �? ا
 �"�J^ـ�   �ـرا� 
qـ�ل،   : دهـ�  و :	@ـ@�K: 8@ـ� �ـ� !��.ـر �ره�"ـ� Tن J#ـ�ن 
ـ�» tرب«�ره
ا� tر�ـ� داJسـF )ـ? �ـ�   ا� !�J�Z �را� اداره ���ر ا
 ر را ��ی� 
Z %ـ?  !� ان �@ ه  l �?� رو)را:@

                                                        
1. west   
2. modern 

رافيايي خود را همان تلقي جغرافيايي است كه در نقشة جغ  مقصود از غرب،   گاه،   : وجود دارد» غرب«تعابير متنوعي از . ٣
گاه   نيز به آن اضافه شده است؛ » آمريكا«است كه بعدتر قاره » اروپا«قارة   قلمرو غرب،   از حيث مكاني،   دهد؛   نشان مي

گاه نيز   غربِ ظلمت در برابر شرقِ روشنايي؛   : گيرد  شرق قرار مي» نور«است كه در برابر » تاريكي«  نيز مراد از غرب، 
در مقابلِ كشورهايي كه   اي است كه عموماً در غرب جهان واقع شده،   يافته  مجموعه كشورهايِ توسعه  رب، تصور از غ

غربِ تـاريخي اسـت،     گاه نيز مقصود از غرب،   شرح داده، ) 1386(كه داوري   چنان  نيافته هستند؛   مانده و توسعه  عقب
    ). فصل اول  : 1386  داوري، (شود   ناميده مي  د يا امر مدرن اي شده كه تجد  غربي كه مولد تفكر و فكر تازه  
هـاي    غـرب شـامل دوره    . »اسـت  مـدرنِ غـرب   ماقبـل  و مدرن فرهنگ از اعم  غرب،  فرهنگ«نصيري معتقد است كه . ٤

    ). 1392  نصيري، (قرون وسطايي و رنسانسي و مابعد آن است   يوناني، 
هـا ديگـر هـم     اما از فرهنگ  فرهنگ غربي است،   وجه غالب فرهنگ مدرن، «  : معتقد است) 1392(مثال، بنيانيان 	براي. ٥

ها در يك فرآينـد تـاريخي بـه پيـدايي       ها از جمله خود ما ايراني  سابقة تمدني غيرغربي  . »توان درونِ آن پيدا كرد مي
يـافتگي    رونـد تحـول    . »هنـگ غربـي اسـت   فر  ، ]فرهنگ مدرن[وجه غالب آن «اما   فرهنگ مدرن كمك كرده است، 

هـا يـا فرهنـگ     توانيم تشخيص بدهيم كه چه وجهي از فرهنگ خود مـا ايرانـي   نمي«اي بوده كه اكنون ديگر   گونه به
) 1392(به همـين دليـل بنيانيـان      . »نقش داشته است] شكل گيري فرهنگ مدرن[ها در آن  ها يا فرهنگ ژاپني مصري

؛ »فرهنگ مدرن«نه   گيرد،   صورت مي» هاي فرهنگي غربي ويژگي«از رهگذر   تهاجم فرهنگي، معتقد است كه اكنون 
تواننـد    اي هسـتند و نمـي    كه اساساً صـفات پسـنديده  » گرايي هم هست  قانون  نظم،   طلبي،  علم  در فرهنگ مدرن، «زيرا   

  .موضوع تهاجم فرهنگي باشند
   گذاري سياست  . حفظ خواهد شد  شود و در صورتي انطباق با آن،   مدرن سنجيده ميدر اينجا فرهنگ بومي با عيار امر . ٦

هايِ فرهنگ بومي در برابر گسترش امر مـدرن و تراشـيدنِ     سازي براي تخفيف مقاومت  فرهنگي نيز معطوف به زمينه
يا » مدرنيتة اروپايي«مانند » رنيتهمد«اي از   اقسام تازه  . يك فرهنگ بومي متناسب با معيارهاي جهان جديد خواهد بود

براي بحـث بيشـتر،   (تواند غربي نباشد   اند مدرنيته مي ظهور كرده است كه مدعي» مدرنيتة ايراني«يا » مدرنيتة آلماني«
    ). 1384  ميرسپاسي، : نك
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هـ� و   ا� 
ـ�رن )ـ? دسـ��ورد� +�ـ��J اسـF و دی"ـر :*ـ�ن  ی� 
Z %?  رواج Tن ��ی� 
���Z? )رد، 
���ـ@8 ا��ـ�
� در 
Zـ uت   اJـ�؟   هـ�� t@رtر�ـ� J@ـ' در �@ـ�ای� Tن ای9ـ�� ZJـM )ـرده  �ره�
�"��ره   ��J�
  �� �ـvیرش [ـ'ارۀ   .� د  �@M از �@�K�T Mر 
�» !�� اJس��J«وی�ه  و �?» !��«:ر� 

�ـ ان   !�� +�یـ� 
�ه@ـF :�ـ�+*� cـ د را از دسـF داده و �ـ?  ، »ه*�ن 
�رن J@سt  Fرب، «!
ه*ـ�ن 
ـ�رن   tـرب، «  ا
� �ر اسـ�س [ـ'ارۀ  . )��  اس��9ده از Tن gرورت �@�ا 
�  دس��ورد �#ر�، 


�ه@t Fر��  ، »Fاس W@%ـ�  اش،   !�� +�ی� �? د
وی�ه در  �ـ د )ـ? �ـ?  �? J@رو� 
�ـ�+*� �ـ�ل 
[�9*�ن :��+� �ره�"� ��ی� �را� ر�x ای�J 8س�زه :ـ�ش   . !� م اJس��J ��ی� �� Tن 
���Z? )رد  ح@&ۀ
��( .    

  توافق بر سر ماهيت هنجاری يا خنثى فرهنگ  عدم  : دشواری دوم

:	ریـ� «  �ره�� اسF و ا%�D?، ایt 8@ر از 
	��ۀ«: ا�i در 
 رد 
�ه@F   !�م 
�� دی"ر
 g ع 
��
�  . »اسF )? در ادا
? �? Tن ا��ره c اه� ��» �ره ��: ا�J ه�`�ر� ���ـ� یـ�   :< ر از �ره

��q و t@ره�`�ر�؟ c  ارۀ']  »Fاس �q�c ��)ـ? �ـ@M از ه*ـ? 
]<ـ ل !�ـ م ا+�*ـ�!� » �ره
 ،Fرن اس�
�ره�� را   �
و از   ��#ـ� دارد  س  وی�[� ه یF از یl  : دا�J  دارا� 
�ه@F )�ر)رد� 

�^J Fِ�>c ،س`�م  س � دی"رJـ�ارد،   . ��#�  ده� و اJ و سـ � ارزش F*سـ ���ره �`�در ای
  Fر، س@�س^�

J F^� اسF و از ای8 �c در ?K�� �ارv]   ?9ـ%�

	& ف �? ح�9  '@J �"�ه�   �ره

Fاس �"�    . و !��.ر �ره
�^J ر.��! ?( �`JT �9وت  از�

	? دی"ر �+ �� ?	
�+ lه در ی����.ر �ره�"ـ� یـl  ده! ،�Jا

�*J را ?	
��� داور� و ���وت در��رۀ دی"ر + ا
x �رار داد  +�D
ا�  !��.ر �ره�"� �ر:ر�  . : ان 

�  �? �رط حJ �9^� ا+�*�!�،   �ر ه� �Jار�J؛  �"���.ر �ره!  ?��+ ��Jـ د +� ��ه و + : اc ��

ه��   Tن �ـ? J^ریـ?  در ایـJ 8"ـرش )ـ? ری#ـۀ  . هـ� ��ه�ـ�  را �? !��.ر� +�ی� از دی"ـر �ره�ـ�

?   [vار� هر[ J? س@�سF  رس�،   [رای� 
�  ه�� 
�F  ر
��J@س�ِ� �#�@�Dِن J^ری?�Jو �ر   �"�ری'� �ره

 ،F%ف �?   در ���ری8 ح� &	
:�ـ�+� و !��.ـر هـ ی�� در 
 ا+�ـ? �ـ� » ح9ـ� �ره�ـ� 
�ـ�«
+ـ�  در ای8(و » ارز��«�ر �	� » �ره�� ه�`�ر� اسF»  ا
� در ['ارۀ  . �ره�"� tرب c اه� � د

��
�) دی ?@K: ���]<ـر �ـ? و+ـ? ه�`ـ�رِ� �ره�"ـ�    [vار� و u+رم س@�سF  � د   �ره
��یـ� 
���� .  ?J  ،���ره ���:  Fو ه ی M��'ی�*:   ،Fاس M��  داور ?� Wی�
� )ـردن و ��u�� ?K:ر از Tن 

	@�ر س�`J M@' هسF  اراdۀ .   ،F�و+ـ د دارد و » درسـF«یـl .ـ رِت �ره�"ـ�   در ای8 ره@�

?J ] دی"ر  ،�"���.ر �ره�"� +�یـ� )ـ? �ـ? J^ـ�   . ا�J  و �J «f�tدرسF«ه� و . ِر �ره! �cر�
ــ? � 

ً
ــ� ــ� را اس�س ��( lــ' )*ــ @J نT Fــ ــ? :Z ی ــ� � ــ'ده و �ــ�ی� ح� J U@ســT �!واســ&ۀ  ا+�*ــ�  

»f�t  دن�«�*J ب )رد  ��نv+ ��Jا :.  
  Fس@�س ?( Fار� رو�8 اسv]   ?
�Jو �ر   ،Fـ�
	&ـ ف �ـ?  Jـ?  ری'� �ره�"� در ایـ8 ره@� ���:
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ه�� �ره�"ـِ� �tـf و J@ـ' ) �ـM �ـرا� :<ـ]@ح !��.ـر و   :�ش �را� ZJـ� و ارزیـ��� [ Jـ?

 اDIـF از !��.ـر و  !�وه Jـ�Iر �ـر ح9ـ� و  ��K? �?  ی���? اسF،   ه�� �JدرسF و اJ]راف  ارزش


&� ب و :Z یF و [سـ�رش 
 %9ـ? �"�. J@ـ' c اهـ� �ـ د» درسـF«ه�� �ره�"ـ�   � ا!� �ره

�  ده��ۀ  !��.ر J^�» ح�9«اول )? ح�K �?   �ر�cف ['ارۀ   ��
�� ی� دی   ،��دوم ا�ـ'ون   ['ارۀ  )

J? ا��Jـ�ب �ـ@8 هر[   . 
 g	� :��+*� در ��Dل !��.ر �ره�"� c f�t اه� دا�F  ، »ح�9«�ر 
Fار� ای8 دو ['اره س@�سv]   WK� �9وت �? ح زۀ  و�
در   �ـرا� 
qـ�ل،   : !* 
� c اه� ��  ��#� 

. Tی�ـ� حسـ�ب 
� هر دو ��#� از �ره�ِ� ایراJ «?� �J*�ز«و » ر�� 
]�� ا� ام«J"�ه� )�ن، 
  Fار� س@�سv]    Pف �? ح�9 و :روی &	
یـ�   ؟ »J*ـ�ز«���ـ� یـ� » ر�ـ� 
]�ـ�«�ره�"� ��ی� 

دوم 
	& ف �? ZJـ� و داور�   �ره�"� �ر اس�س ['ارۀ   [vار� رو، ��#� از س@�سF از ای8  هردو؟ 
�ره�� tرب و 
�*�ر از Tن :�ش �را� �� ?� FDسJ  ?#8 و ری�cر س��D�!ـرب   اt �ِـ��ره �ِ�و ()

�ره�ِ� دی�� و �WِK زیسـ�8ِ ا%) هر . رت �ره�"ِ� t@را%�� دی"ر ���ـ� و : ح@ـ�� و +�ی"'ی
?� Fن اسT �ِ�+ .  در دورۀ   ،�
هـ�� �ره�"ـ� �ـ@8 ایـ8 دو     [vار� س@�سـF  �س از اZJـ�ب اسـ�


 xg در J س�ن � ده �Jا .    

  ژاپن  اسطورp  سيطرp  : دشواری سوم

�ریZـ� یـ� در   ه� در 
 ا+�? �� +��ن +�ی� �� :`ر�ۀ  ایرا�J  :`ر�ۀT سـ@� وT ه*س�ن در x
دی"ر + ا

@�ن  ،�
س�ل �@M از  در ژا�8 یl» ا�ZJب 
@`�«  �را� 
�qل،   . � د  �@�س 
�  دی"ر + ا
x اس�

»?jرو#

ـۀ  . در ایران رخ داده اسF» ا�ZJب �! '@J ران وK9�

ـردم   یl سG ال ه*@#"� �را� 

 ا+�ۀ  
� �� +��ن +�ی� �� J] ۀ  
 ا+�ۀ  در ایران ای8 � ده )? �را J] ۀ  ��9ـ�وت �ـ ده هـ� 
�  ژا�

tر�ـ�   ی���ۀ  ی���"� ه*�راز )# ره�� : سـ	?  ه�� : س	?  ��JT ا)� ن در �س@�ر� از ���c  اسF؟ 
�c�� �cر� Fِ�+ و از ��
 �	@F �ر:ر� ح�� Jسc ?� FDـ ِد )#ـ ره��   ه�� ا��<�د�،   هس�

�Jر�� دارt .  
  ?J در ح زۀ ای8 �@�س ���:  ?� ?K�� �ن، ا  ا��<�د���� 

ً
��DسJ ر jرا[@ر� در ح زۀ� �
�ره�"� J@ـ'   

 ?���`ر �? �@�ای� ��ی�ه  . رت [ر
ایـ8   )�ـ@�؛   یـ�د 
ـ�» ژا�8  اس& رۀ«ا� ��ه )? 
� از Tن �?   و 
:ـ ان   
ـ�  یـ���"�،   :< ر !* 
� )? ه*'
�ن �ـ� ر�ـ� �ـ�u� ا��<ـ�د� و سـ&ح )ـ�ن : سـ	?

F��� ژا�8  ه�� �ره�"� و � 
� را J@' ح�9 )رد،   سJ�*ای8 �@�س و         . ه ،?�D%ـر ا>[�
ا%" �vیر� 
� ��  )رۀ«�? ژا��J�*J '@J 8ه و �? +« ،»�'%�
 « 

ً
Tیـ� ایـران   . J@' :سّر� ی���? اسـF» :ر)@?«و اc@را

�
 '@J   � "%ا ?� �Jا :»�
Tیـ�   [ J? )? �را� 
�qل، 
�%'� رس@�ه اسF؟   Tن  دسF ی���، » ژا�8 اس�
�
�� :ر)@?  J�*ـ' �ـ�ره �ـ د؟  : ان ه@J ـ دن� �
 در ایـ8  دارا� ر�� ا��<�د� � د و%ـ� �ـ? اسـ�


����9 در ار:�Dط �� ا%" � ژا�8 ی� 
�%'� ��ی� وارس� � د Wdس�
J^را�J )ـ?   .�حU  . . رت، 
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 ،�� ?Dح�>
 ��JT �� i@Z[: 8ای8 اس& ره  ه*"� ا:�9ق  در ای ?( ���رداز� ��ی� ا�#� � د   J^ر دا��
� cـ دش را ح9ـ� »ه�  سـ�F«و » �ره�ـ� �ـ 
�«? ��یx اسF، ژا��J 8 اJس�? اسJ ] F? )  و Tن
��( .   ،xم  در وا��^J از �d'+ رن ��ه ژا�8 ه��

^ـ�هر  ١ه��  �cر� Fس�? اسJه� )? : ا �`JT و

 . رت �رد� دارد و 
�ه@F ا+�*�!� �Jارد؛   �ره�"� c د را J"? دارد، 
ً
)ـ? �ـرا�   ی� ایـ8  ی� اس�س�


ـراودات ا+�*ـ�!�،   [@ر�،   ه�� :<ـ*@� از ح@J e^�م   ٢.یس� و [رد�"ر� � ده اسv+Fب : ر
�&ـi :]ـ uت   ، ا%" � ا��<�د� و ح�� در 
 س@�Z و J^ـ�یر Tن  س���cر J�c اده،   
ژا�ـJ 8@ـ' از 

�
�ره�"� و ا+�*�!� +��ن +�ی� �@رو�   ��( .  Fس@�س e@ار� از حv]    ?ـsJT ـ�"��ره �+��:
ژا�8 ی� )ره ی� 
�%'� در ذه�@F ایراJ@�ن +� c ش )رده و ای8 از   ای8 اسF )? اس& رۀ اه*@F دارد

 ،�"��ره e@دارد؛   ح �� �&
�J رات@S�:   ،?	
 وgـx زJـ�[�   در ز�J[� روزاJ?،   زیرا ا�راد +�
ً
�*dدا

�

�Zیس?  ���� و ه*@8 ا
�Kن �@�س،   c د را �� دی"راِن t@رtر�� )? 
#��? ��JT هس��ه� را در   Tن  )
?
�Jار� از �ر�DJ�+  �( ی س ی��
 �"�
�  ه�� �ره �@
J^ران   رو، ا[ر ����ر J^ر .�حU از ای8  . )��  ا

M@�  ،?�9]  8 ه�@� در ژا�8 �
ً
��Z@Zح �Jا c ?� ?( Fزم اسu ،ارد�J را[@ـر،   ا� و+ د��&�Z و 
j ر 


�ه در +�
	? :C@@ر داده �ـ د  Tی��� Fِ@�ه�� �ره�"ـ� �ـرا�     [vار� #ـ� از س@�سـ��F  . ای8 ذه
�ره�"� ��ی� 
	& ف �? ایC: 8@@ر J"ـرش در ا�ـراد +�
	ـ?،  �+��: �� ?���Z
D�J"ـ�ن و �	ـ�uن   

���� ?	
�+ �"��ره .    

  تاريخ تهاجم فرهنگى  : دشواری چهارم

از +*�ـ?  �ره�"� و  هر ��ی�ۀ  . اسF» :�ری~ :��+� �ره�"�«ه� �]e   ی�K از 
�*�ری8 د� ار�
 ،�"�ه��9د �*س� �tTز   هر��� رهDر ا�ZJب در ا���ا� دهۀ  . �tTز� دارد  u+رم ZJ&ۀ  :��+� �ره

 از �tTز دورۀ
ً
�>�#
�ره�"� tرب !�@? ایران را  �+��:  F@%�	�هـ��   ر�c�gن داJسـ�? و �رcـ� 

                                                        
بودايي يا  بخش آننوز ههرچند   ،   مثال	معتقد است كه براي  با تفكيك دو سطح تحليل كالن و خرد، ) 1392( رضايي. ١

نظام   گيري،   نظام تصميم  سازي،   نظام تصميم نظير اس كالن اجتماعييمقاما   در ژاپن باقي است، مذاهب مختلف شينتو 
    . در اختيار غرب است  ، و نظام قدرت سياسي ژاپن اجرا

ندارد » فرهنگ«اي آن است كه ربطي به »هپروس«بعد   نيز معتقد است كه يكي از ابعاد تهاجم فرهنگي، ) 1392(عباسي . ٢
شناختي،  جامعه  شناختي،  روان  درماني،   بهداشتي،   پزشكي،   امنيتي،   پليسي،   تكنولوژيكي،   مرجعيت صنعتي، «واسطة   و به

اوتي وجـود  هـيچ تفـ    از اين حيث بين ما و افغانستان و ژاپن در مواجهـه بـا غـرب،      . غرب است»ِ سينمايي  فضانوردي،   
هـا و آداب    او آنچـه كـه از سـنت     . »ژاپن چيزي از خودش ندارد«  از همين رو، معتقد است كه در اين پروسه،   . ندارد

كه ما در ايران جاجيم و   همچنان  داند،   مي» تزييني«شود را   اي نشان داده مي  هاي ژاپني و كره  ها و سريال  سنتي در فيلم
اش   ژاپن فرهنگ سنتي«شود   اين كه گفته مي  . كنيم  نمي   اي م، ولي در زندگي روزانه از آن استفادهبافي زيلو و گليم مي

هـا برونـد و    اند تا توريست  شان را حفظ كرده  آنها سازوكارهاي سنتي  . نيز از همين جنس است  ، »را حفظ كرده است
    . اي اي يا فرهنگ موزه نوعي فرهنگ تاقچه  : ببينند
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��q?   ��+�ری? را �?  �ره�"� در دورۀ?
�Z
  Fار� ا� �را� س@�سv]   "�ر�c�gن 
	ر�ـ�   � دورۀ�ره
 ،�Jرد(   ،�"��ره �+��: �J�*�9] F�:ـ�ری~ :�ـ�+� «)� ���ر روایF از  دسF  ا
� ا)� ن و در ��
�"�
�`�داJ?  : و+ د دارد» �ره Fی� د�  ، ١روای Fسـ@]� - روای
٢ ،  �Jسـ���� F٣روایـ ،   Fروایـ

�را:�ری��.٤   Fاز ای8 روای lـ� را از  هر ی"�
Z&ـx :ـ�ری�� روایـF  هـ� tTـ�ز :�ـ�+� �ره lیـ
�
  ���( .  �
��ی�ه اسF؛ زیرا :�ری~   [@ر� :�ری~ :��+� �ره�"� �� رس� )? �� در ��و ا
ر �? J^ر 


�  در هر ح�ل،   �tTِز Tن از هر )`� )? ����،  ����
 �J �:ـ�ری~   ا
� �ررس� را�&ۀ  � د،   �? ز
�ن )
Fار� و س@�سv]   زه�: ����  �
:ـ�ری~   . :*ـ�ی' و+ـ د دارد» [�vـ�?«و » :�ری~«@8 �  : [#�ی�  ا� 

Fاس ?��v] ن 

`* !? وا�	@��v]  F?،   . ['ار�� �@را   �Jـ�
ه�� :C@@رv��Jیر� اسـF )ـ? در ز
�#"ران اJ`�م ��ه و ��ی�ن  �@M از ای8، ( fس :   Fاس ?���@�   ه� را [ـ'ارش 
ـ�  
� ای8 وا�	@F  . ی�(


�» :�ری~«:ر:@U   و ��ی8 WK�   ری~ ['ارش�: xرد و در وا�@]»�
از [��v? اسF و 
� در ز
�ن » 

�  ، »ح�ل« �]�Jز  �@�:�ری~ یـ� [ـ'ارِش   : ی���  ح�ل در [��v? اJ	�Kس 
�  ، »:�ری~«  واس&ۀ ?�  . )

 ا���ـ��dت
ِ

� و J ع �ِJ �( xgو ?� ?��@
T ?��v] از �
  Fن اسـ�
و    [vار� رو، س@�سـF از ایـ8  . 

J @� ~ری�:�
 �Z@Sو �  �� tTـ�ز :�ـ�+�   ایـ8  . �? ز
ـ�ن حـ�ل هسـ��� هر دو وا�س�?  : ی��
ِ
)ـ? :ـ�ری~

�ره�"� را در )`� �رار ده@�،   ��	� 
ِ
xgو ?� FDسJ روز

ـ�ن   وا�س�? �? J"ر�� اسF )? ا)� ن و ا

  . ای�  �@�ا )رده
   ،�"�
]J�ZZـ? یـ� زی�ـZ[: Fِ@ـi  �ررس� :�ری�� :��+� �ره �ِ��K� 
 

ً
����Kـ?   J@سـF،  .ر


�ه@�� ا%��م  �
هـ�� 
�9ـ�و:� از   ده� )? 
� در ح�ل ح�gر �ـ? درr و ��ـ�  ��M دارد و J#�ن 

سـ@]�  - �vیرش روایF ی�ـ د�      �را� 
�qل، . 
�ن داری�  وc xg د در +��ن و 
 �	@F :�ری��

WK� U+ 
  Fسـ�«و » ی�ـ د«هـ�ی� !�@ـ?   [@ر� س@�سـ@J @�.«ـر اسـ�س روا ٥� Wو !*ـ Fیـ
                                                        

] اهللا  آيـت ([  يا از ميانة دورة قاجاريه تا آغاز دورة رضـاخان،    ، )1375  دواني، : نك( از دورة افشاريه يا ابتداي قاجاريه .1
    ). 1389؛ مصباح يزدي، 1371  اي،   خامنه

عليـه  هـاي فرهنگـي مسـيحيان      و صهيونيسم در عصر حاضر و نيـز فعاليـت    براي بررسي نقش يهوديت در طول تاريخ . 2
    .   1377افتخاري و كمالي،   : مسلمانان اندلس و نيز جريان هاي مسيحي تبشيري در  دورة معاصر، نك

    ). 49-48: 1389  اميري، : نك( به فرهنگ ايراني» سنت هلني«براي ديدن شرحي از تهاجم . 3
راهبردهاي اصلي طواغيت براي مبـارزه   كه يكي از  براي ديدن شرحي از منازعه بين انبياي الهي و نيروهاي طاغوت،  .4

    . 24  : 1374  خواه،   ؛ هدايت37  : 1374  وند،   يوسف: بوده است، نك» تهاجم فرهنگي«  با متدينين، 
ريـزي    يافته است و آنها در حال برنامه  هايِ انحراف  الجرم بر اين تصور است كه وضع كنوني عالم در سيطرة يهودي  . 1

هاي عمل يهود   فرهنگي ما بايد معطوف به شناسايي شيوه   گذاري سياست  در اين صورت،   . نگ ديني هستندبراي محو فره
كرماني،   ؛ 1384كاوياني،  : نك  براي نمونه، . (هاي اخير  شناسي يهود در سال  مثال، اوج گرفتن مباحث نشانه	براي(باشد؛ 
و بازنويسـي تـاريخ     هاي فرهنگ يهودي،   يز مقابله با مراكز و كارگزاريو ن 1389گشا،   و مشكل 1390الميداني،  ؛ 1388

). 1382-1377شـهبازي،  : نـك (هـاي ماسـوني باشـد      يـا فراماسـونرها و گـروه   » زرساالران يهود«معاصر بر اساس نقش 
پرسـتي    اليسـم يـا شـيطان   هاي يهـودي نظيـر كاب    ها و آيين  تربيتي نيز معطوف به برمال ساختنِ معنويت -هاي فرهنگي  دوره  

← 
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Fــ�ای� س@�ســ@� Uــ+ 

ــ?  
�`�داJــ? �Jــ��   هــ� و �ر#�و » رو�ــ�K9ر�«هــ�ی� �ــرا� ZJــ� و ا
»��هـ�� 
�9ـ�وت �ـرا� :�ـ�+�   �ـ د )ـ? و+ـ د :ـ�ری~  
�ح^? 
�  . � د  
� ١»رو��K9ر� دی


ـ� ا)�ـ ن در   �ره�"� �@�J"ر و+ د دی�[�ه ?( Fاس �	gو ?� FDسJ رض�	�
ه�� 
��9وت و [�ه 
�
: ان e[� ?( F9] از :�ری~ :��+� �ره�"ـ� �ـ? ر�&ـ� �ـ? ا.ـWِ   دی"ر J*�  . ری��  Tن �? سر 

�ره�"� دارد �+��: F@	ـ� ر   از ��� ای8  . وا�#�T ـ� را از )`ـ� و )ـ�ام"�)? :�ری~ :�ـ�+� �ره
�ره�"� اسF  ده��ۀ  ��اJ ،�@J#�ن �+��: F@	از وا� �
 ���ای8   . :ری8 وا�	@F اسF  و ای8 وا�	�  . 

�ـ? سـ& ح   [�vـ�?،   �ردازان :��+� �ره�"� در دو دهۀ  و �? :س�
ح J^ری?  در س&ح 
]�ZZن :� ع 

&�%	ـۀ  ه�� 
���ـ�،   J@' �? �ـ@ ه» 
�یران �ره�"�«cرد:ر J@' سرایF )رده و  iریـj ـ�ر،   ازST

  Mو ی� �?  �ر['ار� ه*�ی �"�- ا�  :ر :]ـF :ـ�S@ر ��ـ�� رسـ�j  ?J ر !*ـ 
�  ه� و س*@��ره�� �ره

در    [vار� و در س& ح )ـ�ن و cـرد س@�سـF   ه*@8 :� ع را در c د درو�J )رده  :C@�Dِ� )# ر، 
�

�*�ریS�: 8@ر ای8 :� ع c د را در :#ـ�@� 
<ـ�دیv] .   iار�J  س&ح +�
	? �? ا+را [vارده و 

�

��jـUِ ایـ8 س@�سـF  . ده�  :��+� �ره�"� J#�ن  ?( ?	
�+ �% *	
  �! lار� یv]    ه� �
 ،Fع اس ��
  �
 �Jد��ر سر[ردا �"��ره �+��: F@ه�
�ـ�cuره �ـ? �@ـ'�   : � د  در :#�@� 

�ره�"� Jـ? �ـ? از ای8  
<�اق :��+� �ره�"� اسF؟  �+��: 
ِ
�ـ ان   رو، ���ر اسe[� F از :�ری~!


 g ع ی� زی�i@Z[: Fِ، » س ا�i«��#� از   ?� ?K��  ?% Z
� ا� +ّ�� )? �ـ� 
�ه@ـF :�ـ�+  !� ان 
Fو س@�س �"�
 Sر �� Tن 
ر:fD اسv]     ،Fار� �ره ?���Z
    . ��*�اد � د  ه� �را� 

  تعريف فرهنگ   مسئله  : دشواری پنجم

 e[D
»��
#WK اس�سـ� اسـF» :	ری� �ره lی '@J �Jس�Jِد !� م ا+�*�!� و ا c و �ـ?  ٢در
Fاو%� �را� س@�س iریj �ارv]   Fهس '@J د� ار:ر �"��ره .  J در ?sJT ،دارد F@*اه Fس�J ه�"

                                                                                                                               
←  

    . خواهد بود
. دادنِ نسبت ناسازگارِ آن با اسالم خواهد بود ها معطوف به تشريح مباني تجدد و نشان    گذاري در اين صورت، سياست. 2
 ليبراليسـم،   راسيوناليسـم،    كاپيتاليسـم،    تربيتي معطوف بـه تشـريح اصـول تجـدد نظيـر سكوالريسـم،        -هاي فرهنگي  دوره  
براي ديدن شرحي از اين نوع تفسير از مسئلة تهاجم فرهنگي، (حقوق بشر و نظاير آن خواهد بود   دموكراسي،   فردگرايي،   
القاء اين مطلب به جوان مسلمان است كه براي مثال، اسالم و سكوالريسم چه   گذاري،   هدف  ). 73  : 1388  شاكرين، : نك  

هـا،    بايد مجالت و روزنامه  . ترتيب او را در مقابل شبهات فكري تجدد واكسينه كنيم  بدينها و تعارضاتي دارند و   تفاوت
شود،   شوند و آنچه در جامعه برجسته مي  دعوت مي» گويي به شبهات فكري پاسخ«متفكرين و متخصصين نيز جملگي به   
تاريخ ما نيز با محوريت   . مسلمان را سست كندكند اعتقادات جوانان   خواهد بود كه تالش مي» جريان روشنفكري ديني«  

    . شود  ها بازنويسي مي  البته، مقاومت ما در برابر آن      استعمار و نقش منورالفكران وابسته و 
بـيش از دويسـت تعريـف از فرهنـگ متمـايز        ، )1380  آشـوري،  ( هـا و مفـاهیم فرهنـگ  تعریفهـا نظيـر    برخي كتاب. ٢

    . اند  ساخته
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Fس@�س ?( Fار� ای8 اسv]   �*J را �"��ره �+��: �� ?���Z
: ان �? �@�ایِ� :	ریـ�   �ره�"� �را� 
»Fل )رد» درس ( 
 �� : ا�i �ر سِر �ره��،   ؛ ١�ره

ً
�^رهـ� و   �را )? اس�س�

*8K اسF و از �J

F�+  �ه� و در دوره  [@ر  �
 ����

��9و:� از �ره�ـ� اراdـ? )ـرده  : ان درr  ه�� :�ری��  �� .
�� :	ریv]    �9ار� هر[ J? س@�سF)?   دوم ای8  
  .و ی�KسF از �ره�� اسF» واح�«�ره�"� J@�ز

   �*J ���ره �% �
 ����
�� �� :K@? �? :	ری�  ��Jده�� Jا :   Wـ� !*ـ�هـ�� 
���ـ�، �ره
��؛ �
<�ا��  زیرا در ای8 . رت،   ) �"�از �ره�� اسـF )ـ? ��یـ� از Tن  sJT? �را� ی��J lد �ره

�^J F@سF  �را� دی"ر�،   
 اFDI )رد، �[
 ��
� از ا!راب �Jا��? و J@�ز
ّ
�[
ا[ـر       �را� 
qـ�ل، : 

��.ـر ! W
» د«و » ج«، »ب»  ، »ا%ـ�«:	ری� وزارت �ره�� و ار��د اس�
� از �ره�ـ� �ـ�
 ����   �
» س«و » ج«، »ب»  ، »ا%ـ�»   ،)در ���ری8 ح�%ـF(و در :	ری� س�ز
�ن :�C@�Dت اس�

���c? ��ه   �?� ��دو   در ای8 . رت،   حس�ب J@�ی�،  را !�<ر �ره�"� �?» د«و   !� ان !��.ر �ره
�<ر �ره�"� �� یـl  در ���ری8 ح�%M��   ،F ح�)*@��، ! lـ� و در  �ر سر یJـ��ف دارcدی"ر ا

 W
�! �@K[: و �@�D: و Pرا� :روی� �Kد«ح�%� )? ی «?
�Jر�  �
��،   ری'� )رده و � د+? .رف (
  ?
�J@� و )�  دی"ر� �ر	ه�ی� �را� :�   W

�*�ـری�J 8@`ـۀ  . :�^@� )ـرده اسـF» د«اSر )ردِن !�  

 ،���	
 8@��  �q�c  ?ـ
�Jل �ـ?  ری'�  س�ز� �ر Gسـ
دی"ر و  یـl  وسـ@�ۀ  ه�� �ره�"ـ� ��Jدهـ�� 

�*�ر از Tن،   �"�
	? در :#�@� ا
ر �ره�+ �Jسر[ردا Fب اس �&
 .  


ر�ـ ط �ـ? :�ـ�+�  ه��    [vار� [@ـر س@�سـ�v] Fـ�? دا
ـ8  ای8 
#��K اسF )? در دو دهۀ  
�ره�"� در ایران � ده و در ه*�ن ا���ا� دهۀ   Fدر دو%ـ ���ره �ِ% �
ه��9د و در :��J W��Zده�� 

 یـ'د�
<ـ�Dح   . [را� س�ز�J[� �� دی"ر J@روه� و !��.ر �ره�"ـ� +�
	ـ? 
#ـ� د اسـF  : س	?

  ��@����#? �?  ه�� وی�d ی�،   �@را
 ن 
 g ع ر�� و 
دسـF داده )ـ? �ـ? یKـ� از  ['ار�� از ای8 
�
  : � د  ��JT ا��ره 

[ ی� �'ر[�ریc 8&ر �را� ا�ZJب 
� c&ر �ره�"� اسF،   ا�ZJب )? 
�رهDر 
  �
�^ ر او از c&ر ای8 اسF )? ر��  Tی� 
 ?( F9] ان :   W&@ـ	ـ� :�[
هـ�� 

�ـ� :�ـ�+� �ره�"ـ� 
Dـ�رزه   ه�� 
]�ـ� را اح@ـ� )�ـ@�،   ح�ل ا[ر ر��   � د؟

�  ای�؟   )رده ?( Fای8 اس �"��^ ر د�*��ن از :��+� �ره

ـ�   Tی�  Wـq
 ��[ ی

Tی� �را� 
���Z? �� :�ـ�+� �ره�"ـ� د�ـ*8 ��یـ� سـ�زه�� �ـ�ی*� و   �ر�<@�؟ 
رسـ م �ـ�ی� را Jـ    �ر، ه�� c د
�ن را �? 
@�ان �@�وری� و از [ �? و )�ـ  
&رب

<�Dح ی'د�، (  )�@�؟   ١٢١  : ١٣٨٩( .    

                                                        
قدر  است و آن» بحث لفظي«اند كه درگير شدن در مسئلة تعريف فرهنگ يك   پرداخته   برخي صاحبنظران به اين مسئله .١

مصباح يـزدي،  (  براي مقابله با تهاجم فرهنگي را موكول به تعيين تكليف آن كنيم؟    گذاري اهميت ندارد كه سياست
  1389 :119-120 .(    
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�ه از اد�@ـ�ت : سـ	?،   واس&ۀ  �?  ه��9د،   [را� دهۀ  
� %@�ن �ره�� در دو%F : س	?Tری� �ر	ـ?   :�
»����ـرا�   و 
&ـ��i �ـ� اد�@ـ�ت 
 gـ !� !�ـ م ا+�*ـ�!�،    ا� دا�ـ�?  اه�*�م ویـ�ه» �ره�� س
»F�
ـ�  ��Wd � د�J )? ا�'ون �ر �ره�ـ� دی�ـ� و اسـ�
�، » ه�`�ر�t@ر«
�ه@�� » س   FسـJا :


]�� را J@' در �ر [@رد 8�و%ـ� ایـ8   اه�*ـ�م دا�ـ���، » سـ�F«هـ� �ـ? اح@ـ��   دو%T .  Fداب و س
F�   س

ً
�
� دJـ� و [ـ�ه� در :	ـ�رض �ـ� دیـ8 و » 
]�ـ�«ی� » � 
�«DJ دK�� ،�J? » دی��«ه� %'و


� ه�� دی�� ه� �رار  ارزش  ����
<�Dح ی'د� �? Tن ا��ره )رده اسـF،   . [ر ?sJT  ?Jـ�#J   8ا� از ایـ
Fاس W��Z: :  

�
هـ�� اZJـ�ب و   )�� از دسـF دادن ��ورهـ� و ارزش  c&ر� )? 
� را :��ی� 
Fاس ��ه� �را
ـ ش   ه� س�ل                    ای8 ��وره� و ارزش  . �را
 �� ا!��Zدات و 
�J�D دی

�ـ?   . ه�� ��@�ان دو��ره ز�Jه ��ه اسF  �? �ر)F ا�ZJب و c ن ��ه � د، و%�
�ـ ازی�،   ای8� �Z@سـ 
�ـ� �JTـ� J�
�� ه'ار س�ل �@M �ر�<@� یـ� J�
اح@ـ��   )? 

�? )سـ� 
ـ� را   روی�؟   �را راه را ا���Dه 
�  � د؛   ه�� اس�
� [J ?�9*�  ارزش
�
    . )ه*�ن( ا�Jازد؟  �? ا���Dه 

 �`�
س�Gۀ:b)@� �ر اه*@F   اه*@F دارد، sJT? در ای    »��   [vار� س@�سـF  در ح@&ـۀ» :	ری� �ره
Fاس .  �
�ـ�� دیـ�[�ه   
�ح^ـ? D
رسـ م 
]�ـ� و از +*�ـ?   ، »�ره�"ـ�  : سـ	ۀ«�ـ د )ـ? �ـر 


� دی�[�ه  ه�� 
]�� �? ه*�ن ا�Jازه 
��»ر��« ?sJT ?( �Jا»�"��ره �%�	: «�

@� و �ـرا�   �J
�&i : سـ	?  �ره�"�،   دی�[�ه : س	ۀ  . اه*@Wd�� F اسF» هروز«ی� » J*�ز«
J*ـ�ز و   ا�،  �ر اس�س 

���ـ�،   9Jسـ? �را�ـر و +'dـ� از �ره�ـ� ��*ــ�اد 
�  ر�ـ� را (   eاز ح@ــ Fـ8 اسـK*
هر��ـ� 
 ،F@
 *!  ��    . وزن 
��9و:� دا��? ���

 یـl ا  )? �را� 
qـ�ل، دیـ�[�ه :	ـ�%� �ره�"ـ�،   در ح�%�
ً
��
ـر اJ]را�ـ� و یـl ر�ـ� را .ـر

�
 ��ّ��رهg  �Jۀ  . دا�Gس
    Fس@�س ?( Fای8 اس ��
  �*J �"�: ا�J �ـر اسـ�س هـر دو   [vار �ره
�ـ�( W*! دی�[�ه .  Fار� س@�سـv]    ـ�ن@
�ـ� وحـ�ت اسـF و ه*ـ@8 :�ـ ع در :	ریـ� در 
J@�ز

Fاران،   س@�سv]  ۀ#���

ـ�ه ه��9د اسF )? در �@�ن 
<�Dح ی  ا.�� �ره�"� در دهۀ  T 'ـ@J �و  'د
   [vار� �ـس از دو دهـ? س@�سـF  :ـ�)� ن،   . ه� . رت دی"ر :� ز
�ن )� �J رواج ی���? اسF  �? ده

 ،�"��ره �+��: �� ?���Z
�ره�� :	ری�»    
س�Gۀ  �را� « ،  Wح ،�cز �u ن اس�� ان s*ه  ه���J
    . اسFا� در [�9*�ن :��+� �ره�"� ��ل ��ه   ���� 
��Jه اسF و �? �Jس�زه

  مصاديق فرهنگ مهاجم  : دشواری ششم

 ،�"��ره�ـ� 
�ـ�+�«
 gـ ع   یl ر)e[� 8 در هر ��وه#� �@را
 ن :��+� �ره «Fدر   . اسـ
 ،xه*ۀ  وا�  ?
�Jف �? ��س~  ری'�  �ر &	

ـ?  �ره�"ـ� اسـF و uز
ـۀ  [ ی� �? ه`*ۀ ه� �Jریـ'�     �ر
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��س�ی� د�@i ا�	�  ده�،   .]@ح �را� ای8 ��س~�Fاس �+��
 ��هر[ـ�ه   :�)� ن،   . د و ا�gع �ره
در Tن 
س��ر » tرب«�س �J   ای�،   اس��9ده )رده» :��+� �ره�"�«در 
�Dح�qت �ره�"� از !�Dرت 

+*�!ـFِ   +ـ�یِ� Tن،  ای8  � ده )? 
�*�ـریJ 8#ـ�Jۀ» :��+� �ره�"� tرب«
راد   !�Dر:�،   � ده و �?
)#ـ ره��   
`* !ـۀ  ا�J و :#�ِ� �@روT �ِJن،  ��ن � ده  تدا��c و : %@�ا» زدۀ  tرب«رو��K9ر 


ری�K� �*�%� � د�J )? و� ع اZJـ�ب T ر�� وt �ارو��»�
�ـ��x ا��<ـ�د� و  ١٣6٧» اسـ�

در.�د +Dران cس�رت و 
�Dرزه �ـ�   ، »tر��«س@�س� ��JT را �? c&ر ا�Jا�c? � د و ای8 )# ره�� 

 �
ــ ر� اســ� �*+ Fــ
 Kو ح �
ــ�ب اســ� ZJــری8 ا �*�
ــ� از  Kــ� و ی Jن � دT ــ�ه از 
Tر�

���Zۀ  راهDرده�ی#�ن،    Fِ
 Kب و ح�ZJا �� �"��ره»�

ریKـ� و  �ـ?. �ـ د» اسـ�T Fوی�ه دو%ـ

ه�� �ر�*�رش )? در حـ�ِل :�D@ـ�   اش J^@ر ه�%@ ود ی� رادی ه� و :� ی'ی ن  ه�� �ره�"�  )�ر['ار�
 ،��
��+� � د  !�@? ایران هس� ��  . �J:`س� ای8 �ره

�� ه�� و �@8 هر��� حس�سِ@F و+ د   J�
در 
 رد دی"ر + ا
x و )# ره� J^@ر + ا
x �ر�� 
 ،Fر�� ی� ه�  دا�� ��Jی#�و c �! J W@%د ?� �
J"راJـ� !*@Zـ� در 
@ـ�ن   س 
�،   درد� +��ن  ا
Fس@�س  Fا��J و+ د ��JT �"���.ر �ره! ?� FDسJ �"�ر در ح�%� )? ه�%@ ود 
^�  . [vاران �ره

�ره�"ـ� cـ د� » �@�� ه���«: %@�ات ��%@ ود و   :��+� �ره�"� � د،  e@ح از ح
�� ��ر� :س�
�
 ?�c���ره�"ـ� +�ـ�ن در هـ� ر��ـ?،   ��،   � fرای� ?( �J �( xgدر و �
��سـ�ی� �ره�ـ�   ا�

Fر� �س د� ار اس�( �+��
 .  Fدس ?�Gسـ
دا
ـ8    )� دو دس�? :C@رات �@رو�J و درو�J �ـ? ایـ8 
    : ا�J  زده

  ظهور تركيبات فرهنگى  . 1

� �J +��ن، ( �"��ره xgت   وu Z

#ـ��?«و » ی�KسـF«  ، »واحـ�«، »�Jب« «�*J ـ�  راD�j .
  Fت و ه یu Z
��س�ی� ُ�	ِ� 
��+� Tن �� �D ل   هس��� و در ای8 :ر)@�Dت �ره�"�، » :ر)@�D«ه�   �

 ،U@(ر: lد ی�	دن ا� � '@@*: W��� رِض�ه�� �I J ر ی�K   !ر��ن      �را� 
�qل، . ر اسF)�ر� د� ا  
�� :< ف و !ر��ن، وی�[� ذا:ِ� �ره�� �ر�� و ایراJـ� اسـF )ـ?   . از ه*@8 :ر)@�Dت هس�

ً
اس�س�

 ،x@ر[ـ�ن !ـ�%� :#ـ'� 
ً
u ـ د وارد )ـرده و ا.ـc ن را درونT �:ا.�ح� �� '@J اس�م  Mهـ��  [رای

J^@ـر ه�ـ�، » �ر��«@�ر� از : %@�ات �ره�"ِ� )# ره�� �س  �ر ه*@8 اس�س،   . ا�J  !ر���J دا��?
�ره�ـ� +*�ـ ر� اسـ�
� ه*�ـ ان �ـ ده و از سـ �  �@8 و ژا�8 �? Fا.ـ ل س@�سـ �� �Jس�T

 ���ره �% �

<رف«��Jده��  «�
  Fه اس�� .   
ً
J'د 
� ه*�راز � ده » !ر���J«و » �ر��«اس�س�

F�+ ?� د  [@ر�  و DJ ح�ـ� ا[ـر در �ـرق �Jـ���ـ? 
�ـ�
@8 اJسـ��J       اJـ�، �ـرا� 
qـ�ل،   هه�� !ر
Fس �cن» �ر��«�? �#�   ه�،   سرT ریس�? و"J ?س�Jب دا �&
  .ای�  ه� را 

از Tن یـ�د �ـ�ه و JسـFD �ـ? Tن » هـ�� �I Jـ ر  !ر��ن«�ره�"ـِ�     !� ان 
سـ�Gۀ sJT? ا)� ن �?  
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�
 ��   از ح@�I eهر،   � د،   ه#�ار داده 
ً
[ـvار �ـر�� tTـ�ز   ��@�ن  یl ��رۀ�ر�� هس��� و !*�:�

�
  �J � . ،ل�q

ـ ر:�   رام ا%�ـ?،   ����،   سـ�:@� سـ��  ، )او�ـ (��[ ان �ر� را+�@M       �را�  ��)ری#ـ
���   ه*"� ه

ً
)ری#ـ��،   را
�،   : ا�J»�ر��«ا�J ی� 
را+x ا.�� در !ر��ن ا)��Kر و اس�:@� او !*�:�

�ـ*س   �ردوسـ�،   !*رc@ـ�م،   و �@ـروان او J@ـ' �ـ�
W حـ���،   ، )ع(
سـ@ح   ، )ع(
 س�   هر
س،   

 �Ju و زر:#F هس���  :Dری'�،  )lJ :   ،�J�@(  ـرد او�ـ  �ـرا� رسـ@�ن �ـ?   �ـ� ایـ8 ه*ـ?،   . )١٣٨٨Dراه

 ،� �	
 �J ]و د[ر FZ@Zح  Fی�@#8 اس�
� یF  . )١٢٨  : ١٣٨٨  )@��J، ( سKس 	
ه� سـu Kر�J و   ای8 
 fد �رای % 
��ه�� ز�J[� در tرب سر
�ی?"�رو، :��سـ�D  � ده و از ایـ8   دار�  �cّص 
�رJ@�? و :

�Jار�J ��اJـ�،   Tی� 
��+�  ا�J؟   
�	�i �? )�ام �ره��  ه�� :ر)@�D +�ی�،   ای8 ه یF  . �� حFZ@Z دی
در )? در �Iهر سر��ر از : +@��ت !ر���J و ه*� ان �� س�F دیر��� :< ف و !ر�ـ�ن   در ح�%�  


@8 و 
]� اه�� �ره�"ِ� t@رtر�� در [ردوJۀ    ایران هس���؟ ��
[ر �ره�ـِ�   اس�]�%?  �س@�ر� از 

�* ن او%@?  tر��،   ?J�#J ده� و�*J �cر� ��ه�� t@رtر�� را ح9ـ�   ��ن را از دسF داده و هر�

  . ا�J  ا� ی���?  :�زه» [@ر�  +�F«ا
�   ا�J،   )رده
  ��@�[@ر� سـ��ِ�   )*�ـر +�ـF  ه�� ژا��ـ�،   و �STر رز
ـ� �@�ـ� یـ� سـ�F ه�� ه���  ا
روزه 

�» �ر��« �Z%ا Uj��
��،   را �? �. از �ره�� tر�� هسـ���» :ر)@U :�زه«��JT یl   در ! ض،   )
�ره�"� tر��،    �J �
�*�ری8 وی�[� )  U@(ر: Fِ@.�c  Fن اسT ـ@8   . [ِر�
 رد�س�� در � Fه ی

 ،�"��ره  »W��  ?K:«]Fاس � .  �*J ـ�Z%ـ� را ا.ّ�c Fزه هـ@� ه یـ�: U@(ـ� و ه*ـ@8   ای8 :ر�(
Fرب اسt �ِ"�
&� ب �ره F@ه�
 .U@(8   ای8 :ر@
��
هس��� » �ر��«ه�� J ��ی� سر��ر از 

 ?J ر��«وt« ،   ر�ـ�t ?J و ��
�  و%� J? �ر�� هس� ،Fو در ���ـری8 ح�%ـ   ��@

�ـ� Fـ ان [9ـ:
 �D%�� در ?( ��
#ـ�Kت )�ـ t« �Jر��«�ر�� هس� 

ِ
x�)�ر [ر��ـ?  اش �ـ?  و �را� :�اوم tرب و ر

���c?  ا)��Kر و J^�یر Tن،   ه�ی� J^@ر !ر��ن ا� ،   :ر)@U  . ا�J  ��ه� 
ً
�
��ه هسـ��� )ـ?   
 ارد� )�

اJـ� و   هـ�� ویراJ"ـر �راوان  ا
ـ� از ایـ8 �سـ� :ر)@U  ا�Z@Z[:   ،�Jت ا�#�[راJ? �ر
� ��ه  در �J@`ۀ
 ،?Jروزا  �

س�*�ن را 
 رد ه`*? �رار  Uj��
  ��  . ده

  Fار� س@�سv]    ـ�؟�
��+� را ���س�ی� ) ��:�ـ�+� «.ـرف �@ـ�ن   �ره�"� �" J? ��ی� �ره

��+�«�را� ���س�ی� » �ره�"� tرب ���� اسF؟ » �ره�(  �
  رس� )? وgـs@� x@ـ�ۀ  �? J^ر 

 ،�J �
�ای�KJ 8? ز
��D�j .   �J  ا� 
�  راهDرد :�زه  ) F@*ـ?  اه� �
�ـ ان یـl   ی��� )? �ره�� c ِد !
 ���ـ? ��#ـ� از یـl :ر)@ـU :ـ�زه �ـ�ل   �� : +? �? روW@�[: W��� ?( ��J اسF،   ، »�ر��«�ره

�ره�"� :ر)�   )*� ایc .  8 اه� �� 8@
��
 �cر� ?()�J�*q! ( ی� ایران ��س��ن)��#:در ای8 ) زر
U@(ر: ��.�ور ح�K در 
 رد 
��+� �ـ دِن �ره�ـ� �ـ� و+ـ د    س�ز� وارد ��ه و در Tی��ه،  �رTی

 ،�Jزر:#�� و ایرا ����T ر.��    . �س@�ر د� ار:ر c اه� � د  !
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  »ما«پيچيدگى تعريف فرهنگ   . 2

�

��+� را  ��
ـ رد ه`*ـ? اسـF :	ریـ�   از س � دی"ر 
<�اق �ره ?( ?sJT ان �ر اس�س :

��+� و sJT? در 
	رض ه`*? اسF در ار:D  )رد lی �� W��Z�
دی"ر هس��� و و��� �ر Jـ ع و  �ط 

�ـWK دی"ـر� از د�ـ ار� :	ریـ� �ره�ـ� 
�ـ�+� �Tـ�Kر   
�ه@F ای8 ار:�Dط 
�*ر)' � ی�، 
�

	@8 هس�@� و �را�   در �]e از :��+� �ره�"�،   در وا�x،   . � د   �ِ��ره lدر.�د ح�9 ی �



��+*� ه �"���.ر �ره! �� ?���Z
سـ�@� )ـ? Tن �ره�ـ� 
	ـ@8 را �ـ? c&ـر حT �ِ9ن 
`D ر �? 
�
  �Jاز�J؛   . اFس@J �+��
 �"��^ر هر �ره
�ـ��   ه�� 
��+� J@' در+ـ?  در 
@�ن �ره��  از ای8 �


@'اc �J&ر� )? �را� Tن ح�9 و :�اوم Tن �ره�ـ�  Uس��: ?� lو هر ی �
T اه� c �9و:� ��ی��

�
 �@% : 8@	
   ،���(  ?
�Jدر �ر  Fری'� و س@�س v]�ار   �

� +�ی"�ه 
��9و:� �@�ا   ���( .  


ریKـ�ی�، ارو�ـ�ی�، سـرخ  [�9?،  و �� : g@]�ت �@M  �را� 
�qل،   T ـ��� سـ��، ه�ـ�� و  �ره
?� ��@�  ��� ان �ره!   ،��از ح@e :��ی�� )? �را� ح�9 و :�اوم �ره�ـ�   ه�ی� )? t@ر از 
� هس�

»�
 « ،�Jدار   Fدا� ���ره�ـ� !َر�ـ�   ����،   در ای8 در+? و  +�ی"�ه 
��9و:� c اه Fـ8 اسـK*

?� �+��
 ���ره lی 

ً
�&u iزم اسF )?   . حس�ب J@�ی� اس�س�
: :	ری� �ـ د» 
�«�ر اس�س ای8 

�ره�"� د��ع از �? !��.ر� اسF؟    [vار� س@�سF  وI@9ۀ     Fر اس.���ر اس�س :	ری� ه*@8 !

	@c 8 اه� �� '@J �+��
 ���ره ?( .    


�«در 
 رد «e[� �
 �ِ  Fـر ه یـ.��� !� و+ـ د دارد و :ـ�)� ن !�
��M   ه�� 
���� و 
Fری� ��ه اس	ن :T ��9 �را���
 :   �Jر ایرا.��!)�Jس����( ،   ،�
tر�ـ� و   ، )
C %�(:ر)�   اس�

�ره�"� tرب «:�)� ن �ر �]e   �� ای8 ه*?،   . ی� 
�Dح�q �@را
 ن [سس�"� ی� �@ س�"� Tن �+��:
�ر » 
�«j ر U%�t،   ده� )? �?  :b)@� ��ه اسF و ایJ 8#�ن 
�» ]دی��[ه�� اس�
�   ش!�@? ارز
�ره�� اس�
�«اس�س  «Fری� ��ه اس	: �

�ـ�+� هـ� �ـ? ه*ـ@8   . ی� !��.ر اس� ���ره

Fرسـ@� �ـ�ه اسـ: ��� ال �را� ح�9 و :�اوم �ره�� اس�
� و دی
ا%�Dـ?، �ـ�         �ره�ـ� tـرب،   . 
�cر� �ِ�هـ��   ه�� tر�� �� +��ن اسـ�م و ارزش  ه�� س@�س� در 
 رد :W��Z ��رت  داور� ���

 ،�

 زه  �?  اس�T ری� �ـ�ه و	: �+��
 ���ـ� ��ورهـ�� » �ـر��«هـ�� �ره�"ـِ�   !� ان �رهJ�

�Jه*� ا �cر� W@%د ?� ��ه� �� !��.ر� از �ره�� اس�
�، J^@ر :< ف و !ر��ن،   ه��� ی� �@


	?  . )١٣٨٨؛ : س�� ا�#�ر، ١٣٨1  ح�dر�، : lJ( اJ  �J#�ه
��+� ��*�اد   �+ e@از ح �
����c در :	ریـ�   ا�
 ���ره»�
 « ،�
)ـ? در  �JسـF ای8: ��� �9�J ?�KJـ? اسـF  و 
]�ود )ردن Tن �? �ره�� اس�

��� )��،   یl دس�?�   ���ره»�
 «Fا.�� اس M�� دو W
دی"ـر�   یKـ� و+ـ? ه�`ـ�رِ�،   : ��
�`�ر�و+? t@ره .  ?�   ��
�«!�Dر:� �ره «F�+ ?( ر� دارد.��ه�� 
� را :	@ـ@8   [@ر� و ارزش  !

�
   ���هر��ـ� 
*Kـ8   و !��.ر� دارد )? :�S@ر� در :	@@8 
س@ر ز�J[� ا+�*�!� 
ـ� �JارJـ�،   )
�ۀ�� Fاس  ��
� را � �M ده �]�Jر،   . ز^�

ـ�«�س@�ر� از و+ـ ه t@ره�`ـ�ر� �ره�ـ�   از ای8  «
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K*
���ـ��   دیـ8 اسـ�م،   . 8 اسF �� و+ ه ه�`�رِ� Tن : ا��J �Zا��? و حّ�ـ� 
�	ـ�رض ���ـD

����� ��
�سF و و+ ه t@ره�`�ر� ��ی� �� ای8 �	� ه*�ه ��. ا.�� :	ری� و+? ه�`�ر� �ره

  ?	
�+ e@از ح �

J W@سF،   ا�( �"���� ه*�ه	
 ?� 
ً
�Z@ای8 د� ��c����K? در +�
	ـ? و :ـ�ری~   �


 ارد �س@�ر� از و+ ه t@ره�`�رِ� �	�ل در +�
	? و+ د دارد )ـ? :ـ ا��Z �ـ� ه�`�رهـ��   ، ایران
 ،�Jار�J �

�  . و%� 
 + د هس���  اس� ?( ��:ـ ان از Tن �ـ? Tداب و   ای8 و+ ه t@ره�`�رِ� t@ردی


]ـ ر اس�سـ� ه*Dسـ�"� ا+�*ـ�!� هسـ���  ی�د )رد، » 
]��«ی� » � 
�«رس م  lاز ��� یـ .

�qل،  ��را     �

ّ
�[
 �Z@س 
 ?sJT)اح� J ر ی� �K% � (�

@�ه �J   ،و   � د Fه از اسـ�م اسـ�
Tر� ?J


 ارد �� اس�م س�ز[�ر� دارد،  �cدر �ر ?J  Fه ی �
�&Zـ?  ا
ا� را در ایـران   ه�� �ره�"� �ـ 
� و 
 �ـ� 
  �? ه*@J 8]  �ر�c ر��  . اWK�  �J داده ی� :Z یF )رده

ً
ـ� اس�سـ�

ّ
�[
�&ـi اسـ�
� ه�� 

 ،�Jار�J i�ایـ8 اسـF )ـ?    ح�ل 
سـ�G?  . اM��  �J � ده  س�ز[�ر� ی���? و ه یF  ا
� jِ� :�ری~،   : ا
 ��
�«و��� �ره «�

��+� :	ری�  ��ایـ8 
ـ ارد هـ� ��یـ� در )�ـ�ر   )�@�،   را �را� :	@@8 �ره

 ،�

� :	ری� � �J؟   �?  �ره�� اس� ��� ان �ره!  Fی� س@�سـT �ارv]    ل اح@ـ� و Gسـ
�ره�"ـ� 
�ره�ـ�   ح�9 ای8 !��.ر t@ره�`�ر� �ره�� ه� هسF؟  iـ�دی>
ا[ـر ��ـ@8 اسـF ��یـ� در 


 سـ@T �Zذر� در ایـران یKـ� از ه*ـ�ن و+ـ ه t@ره�`ـ�ر�   �را� 
�qل،   : 
��+� را ه� :C@@ر داد
DJ %� �ـ ده ه�� اc@ر در ح�ل +�ی"'ی�� �� :�S@ر�vیر� از 
 سـ@�Z :ر)ـ� اسـ��  اسF )? در س�ل

Fـ? �ـ�   . اس���Z

��+� اسF )? ��یـ� �ـرا�  ���ره lی �
Tی� 
 س@�Z اس��DJ %� در ه*س�ی"� 
Fن س@�سT 9 ذJ ار� [س�رشv]   ١  )رد؟  

 و در �J@`ۀ
ً
�@J�S   ،�ر�`�
س�Gۀ  : +? �? ای8 ا�	�د t@ره    ?	
ا� �ـرارو� 
ـ� �ـرار   �����c :�زه  +�

�
  �Z
و+ـ ه t@ره�`ـ�ر�   )? [�9? ��،   ���ن  . ��? �� :��+� �ره�"� اسF[@رد و Tن :	@@8 ه�ِف 
 ،lس��
 ?( ���ره  F�ZJـM ا.ـ�� را   [@رد،   ه�� ا+�*�!� را در �ر 
�  Tداب و رس م 
]�� و س

�ـ� و+ـ ه   و ارزش  +�
	ـ?،   . ��#ِ� +�
	? و ح�9 )�@ـT Fّن دارJـ�  در � ام	
هـ�� Tن و �ـ? ایـ8 
 ،�"�
#��?،  ی� �@M و در �WK   )�  ه�`�ر� �ره�J �ـ�ر�،   ه�`�در   در ��%U ه*ـ@8 و+ـ ه t@ره


راسـ� و :`*	ـ�ت و J^ـ�یر Tن :ـ�اوم �@ـ�ا   هـ�،   ر��  
 سـ@T   ،�Zوازه�،   ��%U اد�@�ت � %�K ر، 
�
  ��: اJـ� )*ـl �ـ?   ه�ف از 
���Z? �� :�ـ�+� �ره�"ـ� 
�  ا.�� ای8 اسF )?     ح�ل،
س�Gۀ  . )

�^F از ای8 و+ ه t@ره�`�ر� ����  �#ِ� +�
	ۀ�  :�اوم�[
 iریj ایران از .  

<�دیi   در ای8 . رت، ���ۀ  »�"�:C@@ر c اه� )رد و �سـ@�ر� از 
ـ ارد� )ـ? » :��+� �ره

�ره�"� ��ل 
�  ا�J �*+��:   ،�Jا��?  :�)� ن +�Dۀ �+��: iدی�>
 ?�  �J � . ،ل�q
از +#ـ8       �را� 

                                                        
معتقـد اسـت كـه مكانيسـم اصـلي        داند و در فضايي نونصـري،    مي» سنت«د حفظ شود را محقق ديگري آنچه كه باي. ١

    ). 270  : 1388  احمدوند، (است » فرهنگي پارادايم سنت -استحالة فكري«  ، »تهاجم فرهنگي«
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W@%روز �? د J �@! �Jسـ���� WKن را از �ـT ن رخ داده وT F@ه�
اش   �@#@�? Tن و �� :& را:� )? در 
اسـF )ـ? در ا��ـ�ا� » +8# 
�ر[�ن«یl +#8 ��س��Jِ� دی"ر   �cرج س��c? اسv"� ?( Fری�، 

��س��D �� اس�م Jـ�ارد   ای8 +#8 و ��س9ۀ  . ه� رواج دارد  �<W ��ی@' در 
@�ن زر:#��
و+ دِ� Tن 
 J ��J�*رافو ه[Jن ادی�ن اT �وره��� ?� i�	�
ا� اسc ?( F د را در :��سDj �� U@	ـF   ی���?  روز 
��سـ�K �ـ? ا+ـرا در 
�  و در �ZJط !&� :] ل @Dj	F،    :	ری� )رده
در حـ�%� )ـ?   . اJـ�  Tورده  

�ر :Kری� و :	^@� ا!@�د 
vهJ �D^@ر !@� �&ـر » 
�«ه�� اس�
� و و+? ه�`�ر� �ره��   ارزش

	& ف �? Tن اسv]    ،Fار� � �ر��ن :b)@� دارد و س@�سFی� !@ �"�
 ا+�? �� +8# 
�ر[ـ�ن   �ره


س�G?  ه�� اc@ر رواج �@#�ر� J@' ی���? اسF،   )? در س�ل lی ?�   �
�ر اس�س 
&�%ـU   . � د  ��ل 
M@�  ،?�9]  ?J  ،8ی������ )ریس*س و روز و%:  �"ـ� ��K? +#ـ8 
�ر[ـ�ن J@ـ' �سـ*� از :�ـ�+� �ره

��ت دارد و ��ی� �را� 
T �� ?���Zن، ��
 ��
?  اسF )? در ذات c د �� ا
ر دی�Jری'� )رد  �ر .    
�ـ ان   �ـ?» 
ـ�«:K@? �ر �	� ه�`�ر� �ره��   از !��.ر �ره�"� ایران ��س��ن v"� ?( '@Jری�، !

�^F � د، �[
� یـ� �ره�ـ� سـ��� یـ� �   �س@�ر� از sJT? س�F  �@'� )? ��ی� 
ّ
�[
%�Kـ ر ه�� 

�

@�ه �J  WK#
 U@:ه*@8 :ر ?� '@J اه� � د  � د c ل، . زا�q
دراویM در j ل ��� �ـرن از       �را� 
و ZJـM    �ـ ده» 
�«��#� از �ره��   وی�ه از �رن ���رم و ��`� ه`ر� ��ی8 س ،  :�ری~ ایران، �?
WK� در �*�
در   ایـران،   ز �ـ�ت �ـ�ّرۀهـ�ی� ا  �JTـ� در ��M  . اJـ�  ده� �? �ره�� روز
ره دا��?  

?�cردا� ?	
�+ Fرا)'� �? ه�ای
��س�Dت ا+�*�!� وارد ��ه و �� :bس@س 
ایـ8 » +�
	ـ?«  . اJـ�  
و �ـری	F » دیـ8«ا
�   ��JT را در c د حW )رده اسF،   ر�t �ر�c :	�ر�gت،   [روه را �vیر��? و �?

���c? اسF[�ه   ه* اره �� ای8 [روه ا+�*�!� �Jس�ز[�ر� دا��? و ه@�#J F@*را �? رس ��JT .  

ـ�ن ا
�Kن  T ـراه��� % ژیـl و K: س�رش] W@%ر و �? دgـ�زه،   در روز[�ر ح�: �jـ�D:هـ�� ار

�را
رز� از ای8 +ری�ن   Fح*�ی  F@	� 

#ـ�Kت   ی��ِ� �را[@ر:ر و ا��Dِل �ـ? �JTـ� در �J@`ـۀ  ه� و ی� 
هـ�   ایـ8 [روه  ت روح� +��ن +�یـ�، ا+�*�!� 
ردم ی� و�c xgّص 
�رJ@�? و 
&�%�D-ا��<�د�

WKـ#
 ��
qـ�ل، 	�ـرا�( ا�J  زا �ـ�ه  �را� ا
ر دی  lـJ : ،��*[
�JTـ� در �رcـ� از   . )١٣٨٣  ؛ 
رداJـ�، ١٣٨6  �ـ@ر

 زهT  �
��،   ه�� دی�� ا�راط �(  ��! ��J�
�ـ�   ی� �ر�c از ��وره�� دی�� را :]ری� 
�  ه�،   ا%���  �(

  F@	� 
 W@%زه   ی���  و �? د�:  �
ا%�Dـ?، در حـ�%� �ـvیرش !*ـ 
�       ا�J و   :ر� ی���?  ��ن �vیرش !* 
?��
 زه  ا�J )? �� ارزش  ی�T ه� و  ��  .ه�� اس�
� س�ز[�ر J@س�
  �@�
��+� را �ر اس�س �ره�� ا.@W اس�
� :	ری� ) ��و �ر�c دی"ر   دراویM،   ، ١ا[ر �ره


<ـ�اق �ره�ـ� 
�ـ�+� ��*ـ�اد   اJـ�،   �ره�ـ� اسـ�
� � ده  ه�ی� )? ه* اره د�DJ%ـۀ  از +ری�ن

                                                        
كه بسياري از » بيت  هنگ اهلفر«عبارت است از » ما«  . دانند  مي» اسالم شيعي«آنچه اصل است را   البته، برخي محققان،       . 1

ماننـد فلسـفة اسـالمي كـه برآمـده از الهيـات         هاي اسالمي در گذشـته و حـال بـا آنهـا ناسـازگارند،       ها يا دانش سنت
    ). 1390  نصيري، : نك(هاست   آلود يوناني  شرك
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�
  ?
�Jر� ��JT �� ?���Z
ز
ـ��J اه*@ـF �@#ـ�ر� �@ـ�ا    ایـ8 
سـ�G?  . ری'� )ـرد  � �J )? ��ی� �را� 
�

ـ?  +�ی"�ه وی�ه  )�� )? �ر�c از ه*@T 8داب و رس م 
]�ِ� t@ره�`�ر�،   �Jه��   ری'�  ا� در �ر

�ره�"� ��Jده�� �رهFـ ب دا�ـ�? اسـ�&
�"� +*� ر� اس�
� �ـرا� رسـ@�ن �ـ? �ره�ـ�  .

�qل،  �را�     ،�
��:ری8 :`�@ـ�ت �ره�ـ� 
&�ـ ب اZJـ�ب اسـ� K� ?�*+ ـ�س و   ازZ
د�ـ�ع 

هـ��   ه�� 
]�� ا!� از 
 سـ@�Z و �ـ	ر و J^ـ�م  داJ@� )? س�F  ه*"�ن 
�  . ه�� Tن اسF  ارزش
ی�ری"ِر   س�%?،    ل ا�ZJب اس�
� و +�� :]*@�� ه#Fه�� 
���� در j  ه*@�ر� ا� ام و [روه


Z< د�، : lJ( ا�J �س@P ه*"��J �را� 
���Z? �� اس��Dاد دا��c و :��+� �cر+� � ده  ١٣٨٢( .    
?�Gس
�ره�ـ� 
�ـ�+� J'دیـl    ح�ل،  iـ�دی>
ای8 اسF )? ا[ر ای8 و+ ه t@ره�`�ر� را �ـ? 

 ،�@�(  �
 ?J "� ری�� �?: ان دو[  در ای8 . رت�: �"J�  ح داد؟@g : ه را�
T ـر   و+ د.��ایـ8 !
 ،�J�"*ه P@ری�ن �س+ ?� l*( �� �ر�`��? ح�9 +�
	? و ه*Dس�"� ا+�*�!� ا�ـراد Tن و   t@ره

ه�� ا���c اسـ�
�   هر��� )? :&���Z �� ارزش  اJ   ،�J@' :�اوم اس�Zرار J^�م س@�س� )*l )رده
�^K: W���   Fرار اسF )? ه�ف از 
�Dرزه �� :��+� �ره�"�،  ��ز ه� سG ال �@#@8  . ا�J  �Jا��?�[


وا+ـِ� !��.ـر   هـ�� اسـ�
�،   )? ا�'ون �ر ارزش» +�
	?«ه�� اس�
� اسF ی� ح�9   از ارزش

	ـ?        t@ره�`�ر� دی"ر� J@' هسF؟ �+ Fه@ـ�
�ـ����c   ا%�D?، رو�8 اسF )? �]ـe در ای�`ـ� 

�^ر ��س9ۀ
�ـ�ِ�   [رای� اZJـ�ب اسـ�
�،   �س� +*�ـ ر� اسـ�
� و :	ـ�%�س@  دارد و [رJ? از D

Fار� س@�سv]    ،�"�
��JT iZ[: F ���ـ�  ارزش  �ره�c و ه*? �@' ��ی� در Fاس �
. ه�� اس�

  ?	
�+ e@از ح �
    هـ� و+ـ د دارد )ـ? 
سـ�Gۀ  ه�ی� �ر سِر راه :]iZ ای8 ارزش  د� ار�  �����c،   ا
Fس��JT از �Kر یgح� .    

  تحول گفتاری از تهاجم فرهنگى تا جنگ نرم  : دشواری هفتم

Fل !*�ه در س@�سـ [: lار� یv]    ـ� دو دهـۀ"�:�ـ�+� «اc@ـر [ـvار از   هـ� و روJـ�ه�� �ره
�"��ره «)١٣٧١ ( ?�»�"��ره � :�J «)١٣٨6 ( رم«ی�J ����� اسـ) ١٣٨٨(» + W���F.  ١  8ایـ

                                                        
بـراي مثـال، مهاجرنيـا    . ات اسـت تغيير در اصـطالح   اند،   كه ديگر محققان نيز گوشزد كرده  اولين سطح از تحول چنان. ١

وجـو كـرده و چهـار سـطح از مفـاهيم را       را در آراي رهبر انقـالب جسـت  » شبكة مفهومي تهاجم فرهنگي«) 1388(
جنـگ    ، )1382(نظيـر جنـگ نـرم      دارنـد،  » حكايت از نفـس بحـران  «مفاهيم نوع اول كه   ) الف  : تفكيك كرده است

هاي   صرفاً به واقعيت  بدون اشاره به كنشگران، «مفاهيم نوع دوم كه   ) ب  ؛ )1383(اي   و جنگ رسانه) 1377(فرهنگي 
هويت   ، )1379(آلودگي فرهنگي   ، )1377(ومرج فرهنگي   نظير هرج  اشاره دارد، » فرهنگي در فرآيند تهاجم فرهنگي

انگر هجوم مركـز بـه پيرامـون و بيـانگر     بي«مفاهيم نوع سوم كه   ) ج  ؛ )1383(گزينيِ فرهنگي   زبده  و ) 1368(فرهنگي 
نفـوذ    ، )1368(تحقيـر فرهنگـي     ، )1370(نظيـر تعـرض فرهنگـي      انـد،   »گرايانـة آن   ظالمانه و سلطه  ماهيت استعماري، 

زورگويي فرهنگـي    و ) 1371(عام فرهنگي   قتل  ، )1371(غارت فرهنگي   ، )1372(تهاجم فرهنگي   ، )1374(فرهنگي 
نظيـر تقليـد فرهنگـي      ، »كننـد   وضعيت فرهنگي كشـورهاي پيرامـون را بيـان مـي    «مفاهيم نوع چهارم كه   ) د  ؛ )1374(

← 
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Fا.�� دارد :] ل دس �	دو � �( :    

  فرهنگى ما و غرب   ای مواجهۀ  يير شرايط زمينهتغ  . 1

�ره�"�«�@#�ر و در 
�Zیس?  �+��: « ��»�"�
ر� ط �ـ? » :�Dدل �ره �"��ره �+��: ?( �� ?�9]
 ،���ره lی �	g fرای�  Fا���ار ی� دس fر� ط �? �رای
 �"�)� +�ی"�ه �را�ر یl  و :�Dدل �ره

Fاس ��از 
 gـx   ه�� اZJـ�ب اسـ�
�،   �ی"�ه Tر
�ن+*� ر� اس�
� و از Tن 
�*�ر +  . �ره
ه#ـ��د و ز
ـ�ن ح�gـر رسـ@�ه   ه��9د �? 
 u�� xg:ر� در دهۀ  ا��<�د� در دهۀ-�رو:ِر س@�س�

?�@

� و tرب اسF  ا� در 
 ا+�ۀ  اسF و ای8 یC: l@@ر ز �"��ره .    
+�ی�  u و +��ـ?ه�� 
Kرر �� 
@'ان 
#ـ�ر)F �ـ�  J^�م +*� ر� اس�
� �� �ر['ار� ا�����Jت

ه�� 
���� س@�س� J#�ن داده )? �? س&]� از �DSت س@�س� رس@�ه و اس�]�Kم   ��رت �@8 [روه
هـ�ی�   هـ� و +�MD  ا�ZJب  در ایران،  �١٣٥٧? ه*@S�: F[:  [J 8@ر ا�ZJب اس�
�   ی���? اسF؛ 

�&Zۀ
�ـ� در )#ـ ره�� [@ر� دی  هـ�� س@�سـ� �ـ� +�ـF  اس�
� رخ داده و [روه  �cور
@�Jۀ  در 
 ،�

*��ز� ی���?  اس� F@	� 
  �J�9ـ م   در دهۀ  . ا
از   ، »:�ـ�+� �ره�"ـ�«ه��9د و ز
ـ�ن jـرح 

�c�� e@ه�� س@�س� و ا+�*�!� و ا��<�د�،   ح   ،Fا��J ر:ر� xg 
 �
ی� �?   +*� ر� اس�
[�9*�ن اZJـ�ب    ه�� � ر� س��i،  [رای�J? در +*� ر�  ه�� د
 )را:@t lرب  د%@W و� ع ا�ZJب


�` ر � د �
  .اس�
� در )# ره�� اس�

#�K:� و+ـ د   هر��� در �ر�c ح زه  ا
� ا
روزه،    ��#@	
 fا��<�د� و �رای xgر و@^J ه�

ا
ـ� از ح@ـe س@�سـ� و   ، )ا��<�ده�� +��ن �? ای8 
#ـ�Kت د�ـ�ر هسـ���  ا%�D?، ه*ۀ      و (دارد 
 ،�"��ره  �

 u�� xg:ر را دارد [�9*�ن ا�ZJب اس� .  �
�ـ J ?�   ،�J^ر ( fزم   رسـ� در �ـرایu


� رخ ده� و [vار �?  �9
�� Jرم«اسF یl :] ل + «Fـر اسـ
در �ـرایI�J .   fر �ر ه*ـ@8 ا
�� Jرم، +   ،8@#@� fرای� ��J�
 در 
 g xg	� J@س�@� و ح�� در �ر�c ح زه  

ً
�
ه�   
� دی"ر %'و


��+� tر�� J@' در ای8 دوره :C@@را:� دا��? اسT 8*gFن   . 
 xg �ر:ر داری� ���ـرا�   . )? �ره

�qل،   ?Jرس� fر �رای@@C:   ،ـ�،   ا� +��ن�	
 lـ ره�  �? ی#( x9ـJ ?ـ� Fـ�
هـ�� gـ	@� !*ـW   و 

�
  ��( .  �
 ��JT  ?دا�� ��Jا :   ?sJT د را در +ری�ن c �"�
@ـ�ه » ��ِن �ره�ـ�  +���J«ه�� �ره�J
�
���Iه  � د،   ��	Kس )
 �J��+ �[&و در س ?�cر س� )lJ :�ر��
  . )١٣٧٩  زاد،   
   lرا�ـر و [ـ�ه �ر:ـر )*ـ� xg 
ای8 �رای�c ?� '@J fرج ��ن 
� از 
 g xg	� و رس@�ن �? 

                                                                                                                               
←  

انحطـاط فرهنگـي     و ) 1377(وابسـتگي فرهنگـي     ، )1369(شدگان فرهنگ   مسخ  ، )1381(استحالة فرهنگي   ، )1383(
برخي از مفاهيم تهاجم فرهنگي در انديشـة مقـام    گيريِ  سير تدريجي شكل«در نموداري كه وي براي بيان   ). 1372(

» تحميل فرهنگي«و » تحقير فرهنگي«هجوم فرهنگي غرب از ورود فرهنگ غربي و   تنظيم كرده است، » معظم رهبري
    ). 36-32: 1388  مهاجرنيا، (شود   ختم مي» ناتوي فرهنگي«شود و به   آغاز مي
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F8 �رای&�،   . )رده اس@�س�8 از :��+� �ره�"ـ� )ـ? u+ـرم 
ر�ـ ط �ـ? �ـرایg fـ	�   در �
 ،Fۀ  اس�@

�  ز Fد را از دس c   دهـ�Fـ د یـ� دسـ� �Jا cـ?  . )� ��یـ� �ـ�ز�   xـg 
!�Dر:� از 

»?���Z

 %9ـ?»ه`ـ م«و د��ع ��ی� !D ر )رد و �ـ? +�ی"ـ�ه jـرح »  �                    �"��ـ�� �ره	

ـ�ن   ه� و 
 رهDر ا�ZJب از J^ری?  �را� 
�qل،   . �رس@�

ً
[vاران �ره�"ـ� c اسـ��� )ـ?   �ردازان و س@�سـF  اc@را


 xg اس�م  ،�	��@ـ�ن » :�ـ�+*� و �KD�jراJـ?«��K? از 
 g	�   در ��Dل زن را J? از 
 xg :�ا
���( )lJ] :FیT  ?�%ا[?�
�c   ،�١٣٩٢  ا ] �Jرا�    . ])٢١/٢س�

  »تهاجم فرهنگى«تغيير در قلمرو مصاديق   . 2

� � و ارز�ـِ� �ـس از +�ـ� ه#F  �رایf �س از +�� ا�����d:� دا�F؛ 	
 ���� 
ً
uسـ�%?  او

��ن ��ر:*��اJ? ���� � د و هs*  ?ـ�D+ ـ? در( �J�]��
ه�� +�ـ� و ��ـ�� ای�qر[راJـ? و   W@c رز
 ،�Jن � دT ّص�c �ِJروح�  ��از س � دی"ر، )# ر �� cـروج از   . �? ��ره� و ز�J[� روز
ره �ر[#�

 xgو»�"�.�� ��زس�ز� را در دس� ر)�ر �رار داد و : س	? ا��<�د� و س�ز�J[� �? راهDرد ا  ، »+

ـ�
 ِر Iر�@F  و دس�"�ه  دو%F ��ل ��  �"�ا� �ـ?   :ـ�زه  سـ�ز� �ره�"ـ� و دادِن ��ـرۀ  ه�� �ره

�J�� ?	
���� ا
@� و J#�ط �? +� ��Z%ردم و ا
 �]�Jو ز ?	
�+ .    
�ره�"� در ای8 دوره در ای8 ���� س? �+��: iدی�>
 �@�#:  Fـ�دو%ـJ�] :   F? . رت [ر

 ��
  ی���ۀ  �ر�رار� ار:�Dط �� دی"ـر )#ـ ره� از +*�ـ? )#ـ ره�� : سـ	?�را� ��زس�ز� )# ر J@�ز
 ،�� در +ری�ن +

ً
و �ـرا� اcـv وام از ��Jدهـ��   �ـ د   ح�
ِ� دو%F !راق � دJـ�،   tر�� )? اس�س�

8@�  �� ��JT fیرش �رایv� یر از']�J ���*%ا .   ،�%�

 +U �� :� ره�* ده�� �JTـ�   ای8 وا�س�"� 
�ۀ@
�ره�"�   در ز U%�� ۀ«و ا+�*�!� در	س :  �"�از سـ � دی"ـر   . در )# ر �? ا+را درTی�» �ره

�ره�� J ��ی� وا)�J M#ـ�ن  fرای� ?� FDسJ ��JT �� fD:ر
J@روه�� از +�� �ر[#�? و ��Jده�ی� 
�J١.داد     

�ره�"� در ای8 دوره  �+��: iدی�>
ح`ـ�ب و sJTـ?     
سـ�Gۀ  : !�Dر:�ـ� از�ر�c از 
�*�ری8 

 g ع روا�f د�cر و �سر :سّر� ی��F؛ �	�ه�  ?�  W*`:  ��
ـ�ه از : سـ	ۀ  [رای� و ا�راTـر� �ر]  

ه�� +�ـ�   �Jدی�ه [ر��8 ارزش  ه�� ا+�*�!�؛   ا��<�د� و :]رr ا��<�د� .	 دِ� �ر�c [روه
���دن �? �@#Kس :�ن +�D? و ���دت؛ J F
ه�� 
سـ��`8 و 
 سـ@�Z   ا�J#�ر �@�� و !Kس  و حر

ه�� t@را���ZJ در   :رویP ارزش  اح@�� رس م و !�دات J^�م ��ه�#�ه�؛   
@�ن + ا�Jن؛  
v�Dل در
 ،�*�� �J،   . و J^�یر Tن  
`�ت   :�G:ر،   س@( f�9? ��،   ه*�ن  �رای] '@J 8از ای M@� ?( ر j   رات@@C:

                                                        
صديق : نك  هاي پس از جنگ،   فرهنگي در دورة پس از انقالب و از جمله سالهاي   براي ديدن بحثي پيرامون گفتمان .١

   . 1389  سروستاني و زائري، 
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Fاس ?��
 +U �ـ�ه :ـ� ا�   وی�ه [س�رش رس�J? و �?» ��ن  +���J« در س&ح +���Z@*! .  ،�J ی�
Fس�ح  �J � ه�@�
���� در ه� : �"�
سـ�Gۀ«ه�9ـ�د   )ـ? در دهـۀ  در ح�%�  . ه�� �ره     dویـ� «

� % ژیـl، �ـ?  ا
ـروزه : سـ	ۀ  �ره�"� )#ـ ر و ��Jدهـ�� 
سـG ل �ـ د،     
�*�ری8 
س�GۀK:  وی�ه
?Jژ� رس� % �K:   �ا- ?� �:�j�D:ـ? ارJ ] �ژ % �K: ـ� ازcـ? !*ـر �ر( Fـ�ه هـ�  ا� اسـ
 lـ? یـ�

�*J  ۀ  . رس�	ه*@8 : س  ?Jرس�  F%ردی�ه ��ه و دو Jدر ��
هـ� ا
Kـ�ن   ا� 
 +U ��ه :� 
رزه�� 
��رل ح@&ۀ(  ��
 �"��ره   ?sJT ن و��»�
 «�

@�ه �J  ��   . � د را از دسF ��ه

ً
�ـ� اس�سـ�	
�? ای8 

ا� )ـ? ا[ـر :<ـ ر    Jـ?[ و J@روه�� 
 Sر �ر Tن :] ل ی���? اسv] «?� Fار� س@�سc»F ِد 
�9 م 
J@روهـ� و   اح<ـ�ء و اسـ��راج د�@ـi ه*ـۀ  ��یسـ�?،    [vار� یl س@�سـF  �@#@8 ای8 � د )? uز
ۀ

 ،Fاس f@[

 Sر در  W
 �vیر��ـ? �ـ�ه   ا
روزه و در ای8 �رایf +�ی�،   ! ا
ً
�
ای8 یl ا.ـW )ـ�

 
ً

 Sر �ر س@�سF» ه*ۀ«اسF )? اس�س� W
��س   [vار� ! ا� W��� 

ً
�? رسـ� �ـ?   �ی� J@س���، اس�س�


ـ?» ه*?«)? �� ان ای8   ای8�Jورده و در �رTـرل در��( F[: ـرات   . ه� %]ـ�ظ )ـرد  ری'�  را@@C: 8ایـ

 g !�ت +�ی� �? �cر� �: Fه اس�� U+ 
� ان  ! �J ـ� ��*ـ�اد �ـ"�
<�دیi :�ـ�+� �ره .

    : � از ای8 :] ل اسcF �  در [�9*�ن :��+� �ره�"� J *Jۀ» !ر��ن«و » !��«:C@@ر +�ی"�ه   

 زش !�%� و داJ#ـ"�ه  ه��9د و �? :��سU �رایf )# ر،   در دهۀ   .١T ـرد   [س�رشDراه lه� یـ


 زش T د و [س�رش � ��

	ر�ـ� �ـ� !� ان  �?!�%� اس�س� و  �
ی�K از اه�اف ا�ZJب اس�
��ِ� !�م Tن ا!� از !� م اJس��J و !� م Dj@	�،   ، »!��«و 	
#ـ ر uزم و 
9@ـ� داJسـ�? �را� )  �? 
�
  �� .   MZJ ه«ه* اره �ر�"#Jن» دا�
هـ�� اZJـ�ب   در )�ـ�ر حـ زه �ـرا� )*ـl �ـ? �@#ـDرد Tر

سـ&ح   )#ـ ره�� ه�دی"ـر  اس�
� :b)@� �� و ی�K از ا����رات +*� ر� اس�
� JسFD �ـ?
?Z&�

 زش !�%�،   �@#ر�F  ا�،   T '(را

�  ه�� !�*� و [س�رش  ���ـ�   �ـ� ایـ8 ه*ـ?،   . �ـ� 
	ر

�ره�"� و رس@�ن �? 
رح�ۀ �+��: ����� ان ا�'ار tـرب در +�ـ�   !�� �?  +�� Jرم،   [vار از !
�
 �� !�ـ� 
ـ�رن  در �ر�c روایF  . � د  Jرم 
	ر

ّ
W( ه� ،  Fـ� روایcهـ�� دی"ـر !�ـ م   و در �ر

 ،�Jس�Jسـ�?   اJرم داJ و :��ی� ��
�ا�'ار +  �J ـ�ل،. �ـq
در  ])١٣٧٢[ ١٣٨٩( 
<ـ�Dح یـ'د�       �ـرا� 

�  ا���ا� دهۀ �Jـ��+ Fه@ـ�
 !�ـ� را دارا� 

ً
: اJـ� د�ـ*8 و   داJـ� )ـ? )سـ� J*�  ه��9د اس�س�

راهDرد و� �را� رس@�ن �? !��   ده��،   ��ن را �? 
� J*�  ه� !��  از t ?( �`JTر�� ١  .
��%� Tن ����
ده� )? JT`ـ� )ـ? !�ـ� �ـ� �ره�ـ�   ه#�ار ه� 
� ا%�D?،      او  ٢  .Tن اسF» ر� دن«و .�	t Fر��، 

                                                        
منظورمان مبارزه با علوم و صـنايع نيسـت،     گوييم بايد با فرهنگ غربي مبارزه كرد،   كه مي  اين«  : كند كه  او تصريح مي .1
    ). 136  : 1389  مصباح يزدي، (» دهند بايد از آنها ربود  حتي اگر نمي   بلكه علوم و صنايع را بايد از آنها آموخت،  

دهند تا    و اگر هم گاهي اجازه مي» خواهند علم خود را به ما بدهند  نمي] ها  غربي[آنها «او پيشتر توضيح داده است كه  .2
خواهنـد كارشـناس     مـي   اي تحت نفوذشان اسـت،  شان تا در داخل كشوره  به دليل منافع اقتصادي«  شان را بياموزيم،   علم

← 
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�
و u+رم 
Z< د  )ه*�ن( »ه�� د�*8 ه*راه ��  �DJی� �� 
را:W@*[: U ارزش«  )��،   ار:�Dط �@�ا 
J^ران 
	�J�Zـ�   ا
� ا
روزه �ر�c .�حU  . !� م اJس��J اسF )? دارا� ��ر �ره�"� هس���  ای#�ن، 


 + د، «)?  �Jس�Jم ا �!  @S�: F[: ،��و �ـ�   ... اJـ� ر�� و :Kـّ ن ی���?  ر +ری�ن t@ردی�� و gّ�دی
هـ�� دی�ـ� Tن،   ا�ـ'ون �ـر حـvف +�ـ ه  :	�ـ@� و :ر�@ـF،   وی�ه ح زۀ  اس�
� �?  :س�f �ر +�
	ۀ

  �
 Pروی: '@J دی8 را �� Fّ�یg  ��    . )١٩٧-١٩1: ١٣٨٨  :�Dر �@روز+�ی�،   !��( »J*�ی
�را:ر '@J 8دی"ر از ای �cر� ?J و ?����� !� م اJس��J،  ر:   ?K��»?ا.�� :��+� » !� م ��ی b#�
را 

�
 �
��  tرب !�@? دی8 اس�م و ا�ZJب اس�Jـ��ف،  ١  .داcـ�ر� ا� �� '@J �دی"ر iZ[
  ح@&ـۀ  
�
:�ـ�+� [اول در !� م اJس��J ای8 
سـ�G?   در وا�x، «  : دا�J  ا.�ِ� :��+� �ره�"� را ��*رو !�� 

�"�� د )ـ? !�ـ�   
�ح^? 
�  . ٢»ه� اSر c اه� [vا�F  و �	� �ر دی"ر !ر.?  ده�،   خ 
�ر] �ره
��� !�م Tن، 	
�ـ ان ا�ـ'ار :�ـ�+�   �ـ?  در �رایf +�یـ�،   ا!� از !� م اJس��J ی� !� م :`ر��،   �? !

                                                                                                                               
←  

: 1389  مصباح يـزدي،  (» اند كنند به دليل محاسباتي است كه پيش خود كرده  اگر قدري هم مخالفت نمي  .   .  .داشته باشند
از ايشـان يـاد   هـا را    غربـي   به همين دليل او معتقد است كه ما بايد با زحمت علـم    . و منافعي است كه برايشان دارد) 135  

    . بگيريم و حتي بايد از ايشان ربود
وش علـوم  ر  آن،  البتـه، در بـاالترين سـطح           . اي از آن است  شاخصه  ، مدل اقتصاديو  مدل است  ، امروزه ابزار تهاجم«. ١

علوم پايه  نظر ما درتهاجم اصلي هم از   . داريم و مصرف علم در سطوح مختلف توزيع  ، هايي كه در توليد  روش  : است
ابـزار    ، چون امروزه علوم  چرا علوم؟   . استهاي علوم   تهاجم در روش تعبير ديگر عمق به«  دهد كه   و توضيح مي  است 
گيري   تصميمبازي   خان و خانبر اساسِ اي   هاي ساده  امروزه مثل دوران گذشته نيست كه حكومت  . جوامع هستند ةادار
تواننـد نظـام     مـي   ، كننـد   القـا مـي   اطالعاتي كهوسيلة   بهسازان  تصميمو ها عوض شده   روز شكل حكومتام  . كردند مي

    ). 1392  رضايي، (» ابزار تهاجم دشمن هستند  ، ها  مدل  . عوض كنند اگيري ر  تصميم
ود انسان است و انسان كونِ جامع اين انتشار وجود خ  يك زماني اين تعريف را داشت كه طبيعت،   فيزيك،   ،   مثال	براي. ٢

اي مطـرح    فيزيك را جـداي از انسـان بـه گونـه      اما در جاي ديگري،   شود؛   گونه به طبيعت مرتبط مي عالم است و اين
وقتي اين وضع به   ما با دو تعريف مواجهيم؛   حال،   . آيد  كنند كه بحث سيطرة انسان بر فيزيك و طبيعت به ميان مي  مي
و اين بدين معناسـت كـه     ، »طور  شيمي همين  طور؛   رياضيات همين  يك مبحث ديگر خواهد بود؛   فيزيك،   ود آمد، وج

هر اتفاقي براي   . علوم پايه است  اصالً علوم انساني، «  : اي فلسفي و انساني دارد  نياز به مقدمه  فيزيك و رياضي و شيمي، 
» خليفة خدا«انسان   ، قرآندر   . »همه علوم به همان سو خواهند رفت  مان سو خواهد رفت؛ تمدن به ه  علوم انساني بيافتد، 

شـود تمـدن     مـي   خواهد در اين عالم به اجرا در بيـاورد،   علوم و معارفي كه اين خليفه خدا از جانب خدا مي«است و 
خودش وجود «كه » انسان خويشكار«ابر بيان سارتر به تعريف انسان بن  اما در جهان جديد،   . »شود  النبي مي  مدينة  ديني؛ 

پديد » اعتماد به نفس«تغيير يافت و مفهومي تحت عنوان   ، »سازد و به جايي ماوراي خودش وابسته نيست  خودش را مي
كه لباس ما  نهايتاً كار به جايي رسيد  هنر ما عوض شد؛   علم ما عوض شد، «  در تمدن جديد،   آمد و بر اين مبناي تازه، 

اشـتباه  «  عنوان هجوم غرب معرفـي كنـيم،     را ما به» ها  تغيير آرايش«حال، اگر اين   . »هاي ما هم  آرايش  هم عوض شد؛ 
وقتي به اين حد رسيديم،   اما خود را در حد همين نفس خودمان تنزل داديم؛   ما خليفه خدا بوديم، «  ي است؛ »بزرگ

گذاري خواهد كرد و او براي ما تعريف خواهد كرد و اين همان تهـاجم فرهنگـي     قانون بزرگتر براي ما» خود«يك   
    ). 1392  رجبي، (» است
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 W*! ربt �"��ره  ��� و ا�ـ��Dه !� ان c&  �?  ه�� �@#@��JT   ،8 در دوره  و [س�رش و : س	ۀ  . ١)
�
� ان �ـ�زو� 
Dـ�رزه �ـ� :�ـ�+�   وی�ه ��Jد داJ#ـ"�ه �ـ? !�� و �?  �@#@8،   در دورۀ  . � د  ��*�اد !

�
�ره�"� ��*�اد   8@@	: F@	� 
 W@%د ?� 
ً
��ه  � د و اس�س��اش در ��ر� ب [�9*ـ�ن اZJـ�ب   )


ـ?  اس�
� و +�ی"�ه وی�ه�Jرد �رDـ�م +*�ـ ر� اسـ�  اش در �@#ـ^J �ه� ،�
cـ د �ـ? یKـ� از   

�*�ری8 
را)' و ��Jده�� 
 رد :��+� �ره�"� د�*�D: 8یW ��ه � د .  


ـ� حـ زه و   
را)ـ' �ره�"ـ� در +�
	ـۀ«
	�Zـ� اسـF )ـ? ]) ١٣٧٢[ ١٣٨٩(
<�Dح ی'د�   
Fه اس�"#Jد �رسـ�،   د�*8 �را� ای8  . دا c ر)ـ'  )? �? اه�اف

�ـ� �ره�"ـ� را J#ـ�J?  ایـ8 دو 

�
�'%ۀ  � ا�J ای8 دو را )? �را� +�
	ۀ[@رد :� �  
 ?� �
  lاز ی،�� »دی"ر +�ا )�ـ� روح و +س� هس�

ر)ــ' ا.ــ�� :�ــ�+� «داJ#ــ"�ه را   اc@ــر �رcــ� 
]ZZــ�ن،   ا
ــ� در دورۀ. )١1١  : ١٣٨٩  
<ــ�Dح یــ'د�، (

�"��ره «�
  ��J٢دا
 در ٣)#ـ ر 
�ـ�+�» سـ�9ر:��Jۀ«
]Zـi دی"ـر� داJ#ـ"�ه را   . )١٣٩٢  ر�gی�، ( 

�
 �

�ـ�+�   داc ?( �J د �? 
ر)'� �را� J#ر و : س	ۀ  )# ر  �"��ره�"� و !��.ر �ره �+��:
   ٤  .اسF ��ل ��ه

                                                        
زمين   برخاسته از تفكر و فرهنگ مغرب  مگر جز اين است كه علوم جديد در همة شعب، «  : پرسد  نويسندة ديگري مي.  ١

جدا از ساختار نظام تعليمـي و تربيتـيِ امـروز    » ايران«و از جمله  آيا نظام تعليم و تربيت جاري در همة ممالك  است؟ 
مگر جز اين است كه وقتي همة محتوا و «  : پرسد  و در جاي ديگري مي  ). 101  : 1390  شفيعي سروستاني، (»   غرب است؟

ددانان شكل گرفت و مباحث شناسان و اقتصا  جامعه  شناسان،   روان  شناسان،   شاكلة نظام آموزشي مبتني بر آراي زيست
»   يافتـه تلقـي شـده اسـت؟      پايـان   تاريخ مصـرف ديـن،     اي شخصي يافت،   ديني در عرض فيزيك و جغرافيا تنها وجهه

   ). 170  : 1390  شفيعي سروستاني، (

 در اهـا ر   يـن مـدل  كـه ا جريان افكار است اين «بلكه  پيدا كند حضور در تهاجم فرهنگي الزم نيست كه خود دشمن. ٢
پذيرش روشنفكران  به  ، كند  ساختارهايي كه ايجاد مياز طريقِ مباحث عملي و كاركردي آن جامعه  مباحث نظري و

بـر اسـاس مـدل      ، شـود   مـي  هر علمي كه توليـد ست و داري ا  هنظام سرماي ةپاي ساختار توليد علم بر  ه، امروز  . درسانَ  مي
 ]داري  سـرمايه [ تكامل خـودش  در جهت  ، ندا  هساختارهايي كه ايجاد كرد ها و  دانشگاهو   ؛ شود  داري توليد مي  سرمايه

 كـلّ  همـروز ا  . هسـتند هاي آن كشور مهاجم در كشـورهاي ديگـر     سفارت  ، ساختارها] اين[ه امروز  . ايجاد كرده است
    . )1392  رضايي، (» هاجم فرهنگي استت هاي ما مركز  دانشگاه

داري   بر اساس مـدل سـرمايه    ، شود  مي هر علمي كه توليدست و اري اد  هپايه نظام سرماي ساختار توليد علم بر  ه، امروز«. ٣
 هـاي مـا مركـز     دانشگاه كلّ  . هستندكشور مهاجم در كشورهاي ديگر  اي آنه  سفارت  ي علمي، ساختارهالذا   . است

 فرهنگـي  تهـاجم   عين،  انساني علوم«   ري نيز معتقد است كهنظر ديگ صاحب  ). 1392  رضايي، (» تهاجم فرهنگي است
 انسـاني  حـوزة علـوم    مهمترينِ آنها،  جمله كه از درنورديده را گوناگوني هاي  عرصه فرهنگي تهاجم  در واقع،   . است
 كه انساني علوم كل   .هست جا تهاجم فرهنگي همه  . هست هم تجربي علوم در حتي«  البته، تصريح دارد كه       او   . »است

 انسـاني  علوم از زيرا مبانيِ آنها متأثر   است؛ فرهنگي تهاجم همگي مصداق  داريم،  هايمان با آنها سروكار  در دانشگاه
   ). 1392  نصيري، (» مدرن است غربِ

گرفته و تقريباً به قول خودش اولين جايي است كه مورد تهاجم قرار   نهاد دانشگاه، «  : معتقد است كه) 1392(عباسي . ٤
اول بايـد    . اند اند و اآلن زامبي شده شان تحت تأثير قرار گرفته همه  بينند،  ها و كوچولوها كه انيميشن زامبي مي نوجوان

   ). 1392  عباسي، (» اند مسخ شده، اند چون همه زامبي و عين آنها شده  . دانشگاه را از فرايند زامبيزاسيون نجات داد
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�، (ا%�? در ��P دس�?    رام � �j�Z�%ن ا��
ریKـ�ی�،   Tی@8  ه�� �ر��،   Tی@8  !رT �ه�  Fی �	
هـ��   
�راروان   ،��c��
س@  و !ر��ن  � �ِ�    . �ردا�c? اسF) ی� د� و زر:#��  ]�، ه�� دی

�
[�9ـ�ر :�ـ�+�   ه��9د �*س� و رسـ@�ن �ـ? ز
ـ�ن ح�gـر،   � د )? �� [vر از دهۀ  
�ح^? 
Fاس ?���� Jرم :] ل ی�+ ?� �"� :C@ر در ا.&�ح�ت J@سK�� ،Fـ? هـ�   ای8 :] ل،   . �ره

ً
��.ر

?�@
�ره�"� د[ر[ ن ��ه اسFا� :C@@ر ی���? و ه� 
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 ،�"��ره �+��: �� ?���Z
 �% �
��سU �� ایـ8 :]ـ ل،   ��Jده�� �
!Dـ�ر:�،   �ـ?  . اJـ�  :C@@ـر KJرده  
  Fس@�س ?( ��dس�
ا
ـ� سـ���cره��   اJـ�،   �? ��JT ���� :]ـ ل ی���?��ی� 
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سـ�Wd دهـۀ  ه�ـ ز �ـر ���ـ�ۀ  ��Jده�� 
� %ِ� ا
ر �ره�"� در )#ـ ر،   �
�ـ�  ه�9ـ�د cایـ8   . �ر
��"� س& ح 
����9 دارد  :] ل�@J :    


� +? و+ د 
س�Wd +�ی� J@س���؛   ه�� �ره�"�،   ه� ز �ر�c دس�"�ه  . ١    
��ی� دارJـ�،   ح`�ب �?    هر��� �� ا�	�د 
س�Gۀ  ان �ره�"�، �س@�ر� از 
�یر  . ٢�T ��و%ـ�   ا�Jازه )�

                                                        
نسبت به موازين شرعي و اصول اخالقـي اسـالمي   » هاي مذهبي و پيروان ساير مذاهب  اقليت«بنديِ پيروان  عدم پاي از. ١

با تظاهر به فسق و فجور «  در جمهوري اسالمي، » با سوءاستفاده از آزادي موجود«حساسيت نشان داده كه ممكن است 
خـواه،   هـدايت (ر و ترويج فساد و ابتذال در جامعه بدل شـوند  به مجراي نش  ، »بندوباري و ارتكاب اعمال خالف  و بي

به دليل پيوندهاي ديني با جوامع غربي يا به خاطر ماهيت «همو ادامه داده است كه ممكن است اين افراد   ). 107  : 1374  
كشـيدن جوانـان    به نشر فرهنگ فساد و ابتـذال و بـه انحـراف     عنوان آلت دست استعمارگران،  به  ، »مزدورمĤب خود

آورد كه چگونـه وابسـتگان     هايي از همفر جاسوس انگليسي مي  او براي مستند كردنِ تصور خود مثال  . مبادرت كنند
  )109-107همان، (اند   هاي ديني به عامل نشر فساد در جوامع اسالمي مستعمره اقدام كرده  اقليت
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�! g 
و » [vار� س@�سـF«�]ـe   ، »:�ـ�+� �ره�"ـ�«    ِت 
ر:fD �ـ� 
سـ�Gۀی�K از 
�*�ری8 
?
�Jر�  Fن اسT �� ?���Z
از   ، »:�ـ�+� �ره�"ـ� tـرب    
سـ�Gۀ«از ه*�ن ا���ا� jـرح   . ری'� �را� 

��Jده�� 
� %� ا
ر �ره�� c اس�? ��ه :� �را� 
W��Z �� ایـ8 :�ـ�+� و ح9ـ� �ره�ـ� cـ د�، 
ــ?   
�Jر�  Fــ ــ�   ر�[vا ری'� و س@�س ��ــ8  . ) ــۀ از ای ــF  رو، :`ر� ــ? دس 
�Jــ? �ر ری'� و   )� دو ده

Fار� س@�سv]   WK� ?� �"��ره �+��: �� ?���Z

@ـ�ه )ـ? �ـ�   
س�*ر �را� �`Jا F�[@ر� یl سـ
F%ر دو@@C:   ،�"�
�و�� 
� %@�ن �رهT ه� و  Fار� ای8 �س� از س@�سv]    ?ـ
�Jـر   ری'�  ه� و �ر@@C: ه�

�*J   ���
?و هر   )�Jع �ر J  ?ـ
�Jر� Fِ�ری'� و   ری'� +�ی� u+ـرم ��یـ� Jسـc FDـ د را �ـ� ایـ8 سـ
Fار� س@�سv]   ��( 8@	
�ره�"� tرب  �+��: �� ?���Z
��ن  . �را� s*ـ�ر   )? ای8 :`ر�ـۀ  ه@�cدر ا

�

� %@�ن �ره�"� )# ر   Fس@�س �@^�
 رد اس��9ده �رار [@رد  : ا�J �را� : ?�@�� �"� . ه�� �ره


 رد ای8 س�F و :`ر�ۀ در    Fار� س@�سv]    ،�"�دیـ�[�ه   : ه�� 
��9و:� و+ د دارد  داور�  �ره
Fس@�س ?( Fار� اول ای8 اسv]    ?� �"��ره�"�  j ر )�� و �?  ه�� �ره �+��: �� ?���Z
وی�ه �را� 

F@Z� 
  Fـ? اسـ	
�ره�"ـ� +� xـgو ?� FDسJ �
 *! Fی�K� '@J نT ل�q

@' DJ ده و ��ه� T. 
�ره�"�،   و+ د �Jه�`�ر�   ����

� س@�سF  ه�� �(�J 8@ّD

�9س�   : ه�� �ره�"� اسv]    Fار� 
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Fده اس � �"�
�9س� ا���c و �ره ?+ �
دیـ�[�ه  ١ .ا+�*�!� [س�رش ی���? و �@#�ری8 
@'ان Tن 
 ،�

ـ�ه از Tن،  �?  دوم ای8 اسF ا�ZJب اس�
� و +*� ر� اس�Tر �رZسـ�
اهـ�اف   !� ان J^�م 


�:� J^@ر �I ر��
	ۀ  ���+  �
�&i ا%�� را د�DJل 
�&iD �ر 
�ـ� )ـ? ��  �[@ـر� ایـ8 اهـ�اف،  )
  �
 ��
  ٢  .رس� J ?� '@��J^ر 
�  F�v] ?( �D�j س? ده? در 
T W��Zن،  ز
�ن �Ju j و درازدا

�&Zۀ
 �J �? �@رو� ه�� [ �J[  ه� و ا�ZJب +��c  MDور
@�J? اس�
�،   دی"ر ای�K? ر�cاده�� 
و   سـ   ه�� +*�ـ ر� اسـ�
� از یl ه�� ا�ZJب اس�
� و در +�DJـ�ار� از س@�سـF از Tر
�ن
i@*! ?
�Jل از �ر�DZاس� ��J�
 ?	
ه�� ا!�Kـ�ف،   :ر ��ن ا!��Zدات دی�� در 
@�ن j@�9 از ا�راد +�

دوسـ�� 
ـردم در    یـJ Fـ ع:Z  رو� ار�	@8 و س9ره�� زیـ�ر:� و J^ـ�یر Tن،   �@�ده  زی�رات،   اد!@?،   
?
�Jان،  �ر��
ه*ـ�رد� �ـ� �Zـرا و [سـ�رش   زد[�ن،  رس��J �? ز%'%? )*l  ه�ی� J^@ر )*J ?� l@�ز

�J F@Zسـ�D س@�سـF ه� 
 رد دی"ر 
� احس�ن و K@J )�ر� و ده 
�ره�"ـ�      [vار� : اI�J �Jر �ر 
    . در ای8 س? ده? ����

"��ـ� :	@ـ@8 
@ـ'ان     [vار� � در ای8 س@�سـFاز ح@�ZJ e درو�J [�9*�ن :��+� �ره
هـ� J@�ز
ه��     [vار� رو�ـ8 اسـF )ـ? س@�سـF  . ه�� �ره�"ـ� هسـ�@�    [vار� 
ـ�ن از س@�سـF  ا�J^�رات

�ره�"� ��ی� 
	& ف �? ر��J xه�`�ر�  U@سـT xـ�  واسـ&ۀ  ه�ی� ���ـ�� )ـ? �ـ?  ه�� �ره�"ـ� و د

  :�S@رات �ره�� tرب در +�
	ۀT ی��� �
 ��    ا
ـ� 
سـ�Gۀ  در ای8 ا
ـر :ردیـ�� J@سـF،   . ا�J �هدی

 �ـ? 
@ـ'ان از   ه� �ـ? ��یـ� ���ـ�؟     [vار� :ر ای8 اس�t ?( FیF ایـ8 س@�سـJ  F"راT  ?Jی��ه
ً
اس�سـ�

Fرا� ایـ8 س@�سـ� F@Z� 
�Z@ـF هر[ Jـ?   9Jسـ?،   ��  ه� ���ـZ[: Wـi اسـF؟     [vار�  
اح�*ـ�ل 

                                                        
قاچـاق مـواد مخـدر،      اعتيـاد،    : كه منع قانوني و قبح اخالقي دارنـد  در حالي  برخي مسايل در جامعه شيوع يافته است، . ١

گري،  تكدي  گري،  روسپي  جرايم مالي و اقتصادي و سرقت،   ديده،  كودكان آسيب   خودكشي،    جنايت،   پرخاشگري،   
و » نوازي مهمان«  ، »پدر و مادراحترام به «  ، »احترام به بزرگتر«هاي سنتي در جامعه نظير  برخي ارزش  . كودكان فراري  

ديگر در تعـامالت زنـدگي    اعتماد افراد جامعه به يك  . اند و نظاير آن تضعيف شده» احترام به روحاني«  نوازي،  غريب
اعتمـادي مـردم بـه     بـي   . نيز سـرايت كـرده اسـت   » خانواده«حتي به حوزه   اعتمادي،  دار شده و اين بي خدشه  روزمره، 

ميزان باور به برخي اعتقادات مذهبي نظير تقيد به نمـاز،    . ارگزاران حكومتي نيز مزيد بر علت شده استمسئولين و ك
تاجيـك،  : نـك   ،   مثـال 	بـراي (كاهش يافته است   لحاظ كمي،  كم به دست  روزه، خمس، زكات، حجاب و نظاير آن، 

صورت آرماني و مطلوب داشته   م از نظر فرهنگي، ك دست  نظر وجود دارد كه دهه شصت شمسي،  اين اتفاق  ). 1383  
لطافـت روحـي و     دوسـتي،   وطـن   مـداري،   دين  قناعت،   دوستي،  نوع  طلبي،  شهادت  فداكاري،   روحيه ايثارگري،   : است

كمرنـگ    . كه اين روحيات در دهة هشتاد شمسي و حال حاضر كمرنگ شده اسـت   آنچه مسلم است اين  . مهرورزي
    . هاي فرهنگي مطلوب است فرهنگي در حفظ شاخص موفقيت سياست  دهندة عدم نشان  ها،  اين ارزششدن 

تالش براي بازسازي كشور و تغيير و تزلزل عقيدتي   ساله،  اگر مشكالت و موانعي نظير جنگ هشت  بري،  به اين زمان. ٢
فرهنگي با چنين  ن سه دهه براي موفقيت يك سياست يابيم كه اي درمي  در برخي نخبگان درون حاكميت را بيفزاييم، 

اي از توسعه و رشد خود   شدة غرب نيز وارد مراحل تازه  جدايِ از اين نظام فرهنگي جهاني  . اهداف بلندي ناكافي است
    . مدار را دشوارتر ساخته است  براي رسيدن به فرهنگي دين   گذاري شده و همين امر سياست
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Fار� س@�ســv]   ره��ــ@� )ــ? در 
��ZــW :�ــ�+� ( ?Dســ�[
�"ــ� tــرب �ــ? �ــ�ر اســF :ــ� 
ــ� 
Fار� س@�سv]    در س? دهۀ �
 �"��ـi �ـ ده اسـF؟   ه�� �ره 

@ـ'ان  ?� ?��v]  ـۀ�KJ   8اول ایـ

�`�ر ����  اسF )? ه@� +�
	ۀ�� 
ً
�Z�&
�`ـ�ر� ه*ـ اره ��#ـ� از   . اJس��J و+ د �Jارد )? ���J

�  اراده  اJس��J اسF و د%@T Wن،   ذات +�
	ۀ
Fس�ن اسJر� دِن ا���
 . �� و 

  �
 �Jس�Jراد ا��ـ� و   ا�( F

��F9% ی� 
�Zو ��Jسـ�� از   رو، ه@� از ایـ8  : ا�Kـ�ه .ـ رت ی]
Fس@J یرvر� >: �"��ره fح@&ۀ  . �رای   ،��� ع و :qKر اسF  ح@&ۀ  �ره: .   Fس��	
Tی� ای8 ��ی8 

� ع  ایWK� 8  )? ه*ۀ�
��9 اسF؛ �  هس���؟ » .]@ح«ه�� 
�qKر و 
یـl ا
ـر   در ح��@ۀ  �س~ 

�  ، ».]@ح«�را[@ر:ِر درسF و   WKـ� �Jرد:ـِر  : اc �ر.ـ]@ح«ه�@t «��. ح@ـ�ت دا�ـ�? ���ـ

Fر )? س@�س�^�Jرای8، ای8 ا����ره�"� ��ی� �? 
]  ه*ـۀ   [vار� �  WKـ�ر  �ـ`����J ـ�"�ه�� �ره
 ،�
�`�)� دو ��سـ~ ا.ـ��  دسـF  سـF؟ �vیر J@  �را ��@8 �@'� ا
�Kن  :< ر ����j اسF؛   �@
 هر �س� از س@�سF  : و+ د دارد

ً
uار� اوv]   ی��Jو : ا Fc���ره�"� وا�سـ�? �ـ? �ـ   �Jسـ�Jهـ�� ا

Fاس .   ،�Jس�Jراد ا�
 + د را �� . رت 
&� ب   س�س،   . رت 
&� ب را ���س�ی� )رده،   ا xgو
�
�&iD را )#� 
�J ط�ZJ یس? )رده و�Z
  ���( .  ،Fی��J در  xgو �� iD&�
�J ارد 
�را� ا�D&Jق Tن 

 ای8 �رTی��،   . [@ر�J  ه�ی#�ن را �? )�ر 
�  ا�'ار و : ا�Jی�  
&� ب، 
ّ
W(  در ه*ـۀ   ،Mا+ـ'ای  »�Jسـ�Jا «

 Fاس   ،�Jس�Jر ا

]�ود اسF  و ا .  �
 Uـ+ 
 Fودی�[
و از +*�ـ?   ه�،   �ـ د :ـ� اJسـ�ن  ه*@8 

J 8ِ^�م +*� ر 
 �"�
سu Gن �ره ،�

&� ب دا�ـ�? ���ـ��،   � اس� xgیر� از و >: ?J   ?ـJ

?� ��Jد را �� ا + 
 xgر   و j»W
��   Tس@U» درسF«و » )��و در . ر:� ه� )? ��ـ@8   ���س� )
 ،���
 +ـ د و .ـ رت 
&�ـ ب »درسF«و » )�
W«ا�'ار   ) xgق و�D&Jارد !�م ا 
 x�� �را� ر
�Jار�J .   


ـ� �ـ?  . دایر �ر 
]�ودیF اسFوxg اJس�j   �J ر )��،   �? 
ً
�@J�S   ،8@�t@ـر از ایـ8   !�ـ ان 
�ـ�ی

Fودی�[
   ،Fه� هس �
 ?���D
 ?( �Jس�Jـ'   ه�� ذا:ِ� ا@J �و+ـ د Fـ�ودی[

Dـ�� �ـ? Jـ !� 
 ز�J[� در !<ر ) !FD@t)P ا
�م 
	< م   ز�J[� در دورۀ  : هس�@�

ً

]ـ�ودیF«اس�س�«Fه�سـ .


	��J�Z ا
K از ای8   �cرو، �رFرا� س@�س� �

]�ود اسv]   Fار� ��Jت  
ً
  ::� !<ر �I ر اس�س�

Tل و 
&�ـ ب و :ـراز   س�8 [8�9 از رس@�ن �? یl وgـx ایـ�ه  :� ز
�ِن �I ر، 
 حرف �tـf و �ـ�  اس�م و :راز دی8، 

ً
�ـ�ی� اسـF  ا.�	
ا
J�Kـ�ت 
ـ� �ـرا�   . 


]�ود اسF  ا.�ح،  
ً
�
�( .  xن �را� ا.�ح،   ُوس�
   

ً
�
Jسـ�D و 
]ـ�ود )ـ�

Fاس.     ،FD@t در !<ر �]�Jز fرار�«  �رای&gا fرای� « fو ای8 �ـرای Fاس
�
   . )١٣٩٢  J<@ر�، ( )��  :� ز
�ن �I ر ادا
? �@�ا 


��ّی8 +*� ر� اس�
�،   اس�س ای8 دی�[�ه، �ر  �"�)ـ? ا
Kـ��J �ـرا�   J? ایـ8  �را� 
سu Gن �ره
Fار� س@�ســv]    ،ا�ــ�? ���ــ��J و+ــ د  �Fــ? س@�ســK� �ارv]    8@ــ ف �ــ? ه*ــ&	
 

ً
�
��یــ� )ــ�
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Fودی�[
  ���� FD@t رار� !<ر&gا fه� و �رای :    

�ـ د )ـرد و ��یـ�   c اه@� �" ی@� )ـ? هـ@� )ـ�ر� J  �*J*�  ا
� در !@8 ح�ل، 
 ،Fدا� �+��: W��Z

�  واداد[� 
&�i در  ?K��  �
 

ً
: ان )�ره�ی�   [ ی@� ح�*�


�اJ`�م داد و ��ی� ه� �را ?( �Jا'@
:ـ�ش   : اJ@� )�ر� اJ`ـ�م �ـ�ه@�،   � Tن 
 ،�@�
�ن �را� ا.�ح 
]�ود  
�ن ���� )? وسx  ا
� ح اس  ) Fه*�ن( اس( .   

 ،��D

]�ودیF ذا:ِ� :<ـ*@�  �ر ای8 دو  �Kو+ـ د�   [@ر�  ی Fـ�ودی[
ه�� اJسـ��J و دی"ـر� 
 ،FD@t �ِرار&gا fرای�  Fن س@�س�K
�`�ر   �
W و رس@�ن �? +�
	?ه�� )    [vار� 
� ا�� 

ً
�
ا� )�

�`�ر� در +�
	? و+ د دارد  را �Jاری�؛ ���J ۀ  . و ه* اره س&]� از	
�+   ،�Jس�Jر ا�`��� 
ً
�
�(   ?J

 د�@i اJس��J،   [@ر�  در �� :<*@�
ً
�

�ا�cۀ  ه�� )� �� ?K��   ـ�D@t �روهـ�@J ?ـر ا%�ـ� و : +ـ
ا

ا
ـ�   . ا:�9ق c اه� ا���د )ع( ن در !<ر �I ر و �� ا
�م 
	< م�vیر اسF )? . رت T �ِ! J  ا
�Kن
 c د
�ن 

ِ
xی� در حّ� ُوس�� �

@�� J@سF و  J ���	
�ـ ان یـ�K: l@ـ� دی�ـ� �ـرا�   و �?  ای8 �? !


?   [vار� ا��ام �? س@�سJ  F`�ت +�
	? و ه*� ع، �Jو �ر  �@�( �"�[روه� از ا�ـراد �ـ?   . ری'� �ره
J W*! ��[روه� در !*W )ردن �? ��JT سس�� J#�ن داده و [روه دی"ـر� �ـ�!K   Fرده، اح�Kم دی

�
��  ای`�د �
Dرش 
� T �>�  61یۀ،  س رۀ ���ن ��ی�در   . )�@� ?� �Jاو�c '@J  ی� ] :   

�*J  :  Fهر )س� )? دوس �Jا :          ،��( Fـ? هـر   دار� را ه�ای( Fاسـ�c ?K��
�
 Fرا �� اه� ه�ای ?(  ��( . 

��س� �ره�"ِ� +*� � اس�
� ��ی� س&]� از +�W و c&� در 
ـ رد ا�ـراد   در وا�x، در اJس�ن  �

�یران و 
سu Gن �ره�"� در س? دهۀ  :< ِر اJس�ن  . �vیر��? و :	D@? � د �ِ�c���   ،?��v]   ـ ر>:

»W
�ره�"�،   ه�ف  . اسF» اJس�ن )� Fار� س@�سv]   راد�
	ـ? رس��Jن س&ح :	�%� و :ر�@F ا�+
���ـ� ��ـ��ر : gـ@]�ت �@M  اسF، » اJس�ن )�
W«�? س&ح 
 در دورۀ  [�9ـ?،  

ً
D@tـF ا
ـ�م   اس�سـ�


*8K اسF  ، )ع( 
	< م�J ای8 س&ح از )*�ل iZ[: .  Fـ� در)ـ�   در ذه8 س@�س
 �"�[vاران �ره

` ز [��ه«
Z< د 
� .�در )ردِن   . ا�راد و+ د �Jارد» v��&cیر�«از  « ،Fس@J  %ا ?K�� 8ایـ ��Z

Fدر س@�س ?( Fاس U�&
�ـ� �ـ?   ه�،     [vار� ه�� �ره�"� و J@ـ' ارزیـ��� ایـ8 س@�سـv]    Fار� �
M@� Wیuد xوا� rو �ـ? در Fـر دا�ـ^J ـ� را در&c ـ?  [�9ـ?، ��یـ� ح`*ـ� ازJ��@�   xـgـر� از و:

�"�
�ن �رس@�  �ره .    

  گيری  بندی و نتيجه جمع

?�Gس
    ،�"��ره �+��:  �ZJذا:� ا �
در و ا�x، ا�ZJب اس�
� در   . � ده و هسF ١٣٥٧ب اس�
Fو� ع �@ س ?� �J��+ ن در س&ح�( �"��ره �Jدو رو W��Z: :  �J��+ ���ره �Kـرب   ��ۀ  یt   و

 �J��+ F

]ـW :��ـ� دو �ـ@ ه   دورۀ  . Tن  در �را�ر س@&رۀدی"ر� 
�Zو �
�س از ا�ZJب اسـ�
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��9وت از � دِن tر�� و : ح@�� Fو س@�سـ Fار� اسـv]     ـ? و���Z
هـ�� �ره�"ـ� 
	&ـ ف �ـ? 
�q�c   �%رات اوSن]و :  س�ز� ا�@�� �@K  Fده و هس � �
[�9*�ن :�ـ�+� �ره�"ـ� «sJT?   . ه�� دو

@�، در اواcر دهۀ  
�» tرب�J  دهۀ Wس� و اوای*� F>�  ـۀ! *`
  ه��9د �I ر )رد و I�Jر �ر 

Fح ل س@�س ?( Fار�[ [��9ر و )ردار� اسv    ـرب �@ـ�ا �ـ�هt ـ�"��را� 
���Z? �� :�ـ�+� �ره
Fاس.  
� ن �ررس�  (�:  Fـ? و دسـ��)� در دو  ه�� �راوا�J در 
 رد :��+� �ره�"� tـرب .ـ رت [ر
�ره�"ـ� )#ـ ر 
�Kـ� �ـر  ه�� ��Jده�� 
����    [vار� [�9*�ن U%�t �ر س@�س��v]  F?،   دهۀ

?�Gس
+�� �ررسـ� ا�	ـ�د و [سـ�ره :�ـ�+� �ره�"ـ�  �Z%? �?�� ای8 ح�ل، ای8 
  . � ده اسF   ه*@8 
�ـر cـ ِد   اJـ�،   [�9? �ـ? Tن �ردا�cـ? )? :]�Z@Zت �@M  ه�� 
T �� ?���Zن،   tرب ی� �]e در 
 رد راه

    . و :�ش �را� ��زس�ز� J^رِ� Tن 
�*ر)' ��ه اسF  [�9*�ن :��+� �ره�"� tرب، 
��س�ی� �ر�J �cس�زه� ?%�Z
[�vـ�? �ـ? د%@ـW   ه�ی� � د )ـ? در دو دهـۀ   ا�i:  ه� و !�م  ه�ف 

�ره�"ـ� +�ـ�ن،   :C@@رات . رت xgدر و ?��و J@ـ' �ـرایf دا�cـ� 
ـ� و J@ـ' :C@@ـر در Jـ ع   [ر

 ا+�ۀ  J"رش ?� FDسJ �

ـ�ه   ه�� T ـرب ��یـ�t ـ�"��ره�"� �� tرب در [�9*�ن :�ـ�+� �ره
Fس�زۀ  . اس�J F#ه ?%�Z
  : ا.�� را ���س�ی� )رد  

��ان �? [�9*�ن :��+� �ره�"� �ر 
���Zـ? �ـ� sJTـ?   �م!. ١
یـ� sJTـ?   اسـt « ،Fر�ـ�«: ا�i ��ور

�رن« «Fس@�سـ xg 

 +U ��ه  ?( Fـر   اس@^J �:u ـZ
�ـ? » !�ـ�«[vاراJـ? در 
ـ رد 

:ـِر :]ـ ِل 
سـ�Wd   �رداز� ��یـ� در ��%ـU )�ـ�  J#�ن داد )? ای8 ��زJ^ریـ?  . :���� د��ر � د
. �
  .  رت [@ردا�ZJب اس�

�ره�ـ� )ـ? �ـ?                    و+ د دی�[�ه  . ٢ ��q�c ر� ی��`�j ر cـ�ص در  ه�� 
���� در 
 رد 
�ه@F ه
هـ�� ا+�*ـ�!� و   ه�� اس�
�، رسـ م یـ� Tیـ@8  
 ارد� J^@ر : +? �? ا!��Zدات دی�� و ارزش

�
  . ده�  � 
� c د را J#�ن 
  [vاران �ره�"� )? �را� 
qـ�ل، �ـ� روJـ� �ـ����ن : سـ	ۀ  ژا�8 �ر ذه�@F س@�سS�:  F@ر اس& رۀ. ٣

 ،F�ـ� را ح9ـ� )ـرد   ا��<�د �@M ر
ّ
�
و ایـ8 در :	ـ�رض   ا
� در ه*�ن ح�ل، �ره�� دی�ـ� و 

    . ه�� [�9*�ن :��+� �ره�"� tرب اس�K�T  Fر� �� ['اره
٤ .?�Gس

 +U س@�سF  :�ری~    ?( �"�ه�� �ره�"ـ�     [vار� ه�� 
��9وت �را� �tTز :��+� �ره

  .��ه اسF -ه�� 
���� �س از ا�ZJب اس�
�   در �ره? -
��9و:�  
٥ .Fو واحـ� س@�سـ rر�#
 ���D
 lاز �@�ای� ی xJ�
 ?( ��[vاراJـ? �ـ�ه   د� ار� :	ری� �ره

Fاس .    
�ره�"� +�ـ�ن �ـ? سـ*D�t Fـۀ. ٦ xgدر �رای&� )? و �"�  د� ار� :	@@8 
<�اق :��+� �ره

�"��ره�ـ� tر�ـ�  از یl :ر)@�Dت �ره Uـ د� در ��%ـc ـ��س  و �? )ـ�ر[@ر� !��.ـر �ره
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�
 F(حر  ��( .    
�&Zـ? و در +�ـ�ن . ٧

� )# ر و �ره�"� ایرا�J و اس�
� در  *! xgل در و [: Uـ+ 
)ـ? 

 ،�*+��: xg 
�ـ� Jـرم«�ـ? » � �ره�"ـ�:��+«:ر:@U از و ��ی8   �� از 
 xg د��ع �? + «
��  .[vر )

٨ .Fار� س@�سv]     ،ه�  Fـ�  س@�س
��سU �� �رایf +�ی� را �
D�jـ� و در ��Jیـv]   Fران 
��9و:� 
Fــ ــ ل در س@�س ــ� را در    [vار� :] &c ــ�� از ــvیرش در. ــ�رات و � ^�Jدر ا Wــ�ی ــ? :	 (


�    [vار� [vار� س@�سF  ه�ف �"� �ـرا�   ���سـ�ی� ایـ�J 8سـ�زه  . D�jـ�  ه�� �ره
ً
��هـ� .ـر

Uس���

�)ردن و Tن :س�ز� [�9  روز�*� ،Fاس ?J�
�ـ�ن   �+� �ره�"� tرب �� :C@@رات زs*ه
Fل، س@�س�q
ه�� ا.W�� W و ���رم ��J ن اس�سـ� :ـ�ش )ـرده :ـ� �ـ� �ـ�ز:�^@�   )? �را� 

��سU �� :]ـ uت ا��<ـ�د� +�ـ�ن :C@@ـر �
+�ی"�ه ��c M< .� در ا��<�د )# ر Tن را 
�ره�� J@'   �? ه*@u  [J 8زم اسc ?( F ِد ح@&ۀ  . ده� fـ� �ـرای� Uسـ���
�� ا��<ـ�د J�*ه

�J ]د[ر   ،�J��+ �"�    . ��ز:	ری� و ��زا�Jی#� � د  ه�� �ره

  واسـ&ۀ  �ره�ـ� �?  ح@&ـۀ  ه�9ـ�د �*سـ�،   ا�ZJب اس�
� و ح�� :� دهـۀ  در وا�x، در Tس��Jۀ
�ـ�9ف  :� ح� زی�د� رو�8 و  ا%�? 
ر:�� 
&�ر�،   �رداز� )�ِن 
�K9راJ �J^@ر اس��د TیJ  F^ری?

	� م � د و ا. ل س@�سF  . � د �+��
 ��ا. ل «j ر )? در   �را� 
T �� ?���Zن T '@Jن   [vار� �ره

�
�ره�"� +*� ر� اس� Fه، » س@�س�
T  8 � د@	

�یران �ره�"� J@' :� ح�ود زی�د� وI@9ۀ  .   
�
�ره�"� )# ر 
#ـ  :#F�ّ و :� ع در ح@&ۀ  ا
� ا)� ن،   داJس���،   c د را Fسـ@�ر� از   . � د اسـ�

 ��Wd �? و+ د :�ـ�+� �ره�"ـ� J@سـ��� و در 
@ـ�ن [روهـ� )ـ? 
ً

�یران و �	�uن �ره�"� اس�س�

 ،��:�ـ�+� �ره�"ـ�  ،هر ��J :  M^ر و+ د دارد  J@' ا��cف  
	��Z �? و+ د :��+� �ره�"� هس�
�
 � [J ?� را  �*J ن راT دی"ر M�� ?( �*��  �*�� .  ?�  �

� و Jـ ع رس�   J^ر  �"��ره fرای� 

ّ
W(


 �	@ـF )#ـ ر 
ـ� و �ره�ـِ�   . �رداز� )ـ�ن �ـرار [@ـرد  
� �� tرب ��ی� 
 رد ��زJ^ریـ?  
 ا+�ۀ
�&Zۀ
 +�ـ�ن ار:Zـ� ی���ـ? اسـF و از   اس�
ِ� ایرا�J در 

ّ
Wـ' در )ـ@J و +��ن اسـ�م و ?J�@
�cور

درr :ـ�زه و   ���ـ��dت +�یـ�، رو، ��ی� از �رایf �@#ـ@8 �را:ـر ر�ـF و �ـ� %]ـ�ظ )ـردِن ا ه*@8
W
�K:  ?���ره�"� +���J )? در Tن �? سر 
�  ی� xgـ@�،   :ر� از و��ری� و 
 g	� )? ��ی� ا:��ذ )

�راه� Tوری�   .  �
او%ـ@8   رس� )? در . رت �@�ای� ��*� JسـFD �ـ? gـرورت ایـ8 ا
ـر،   �? J^ر 
Fس@�س xg 
ا�   ا%c ،?�D د �]ـe +�ا[�Jـ?      ز� ���� )? �ردا  [vاراJ? ��ی� اه�*�م �? ای8 ��زJ^ری?  

�
  �D�j .   
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  "��ره rار�
       .�ا�ZJب اس�
 �س�ز
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ا�J#ـ�رات      ::�ران  ، ه�
� ���cن و )��6	ا
%  ه�،  
&�ی� ���0رد "�	ن  ، )١٣٧6( �
`�D  ا
@ر�،  .٧

       .وزارت ا
 ر �cر+?

]*����ر   ی�، ���� .٨)١٣٨;( ،  J�D
داJ#ـ�Kه      ::�ـران  ، )ع( �!�ـ ی�[�هداز  ��ره�" �اس�را:� �

�ر
��Jه� 
       .�و س��د س��ه ��س�اران ا�ZJب اس�
٩.  ،��
   ::�ـران  ، ی?��+�ر  در دورۀ @س�)� @�Cا�F@ �D: 8*`Jر �	�% ���وه#  ، )١٣٨١(.9 را   �رو


	�.ر ی~
&�%	�ت :�ر  
 سسۀ  .       
�و=��cر  ، )١٣٩٠(ــــــــــ      .١٠ cر( ���ه���، )�ا(ـ3) ی�انا ���ه�c ی�
�ت��  Oو "�7 �(

       .ه�ل     ::�ران  
       .ا�J#�رات ���   :*���Aد  �، "�)3ت ��ه�c  ، )١٣٩٠(اح*�رP@   �g، �س .١١
١٢. �
`ر  ، )١٣٩٢(حسJ�@   8@�ن، � �� ?Dح�>

سـ�Gۀ ��ررسـ«  : jرح �� 
 g ع �    Sـ�+�  @ر:ـ��:

"�       .:�ران  ، )یF#�Dارد(���ر   ، »
T �� ?���Zن �ره�و راه�K یرانا  tرب �ر +�
	ۀ ��ره

<  ا�#�ر،  �: س� .١٣U@ّ )ـ��ۀ  ، )١٣٨٨�F ـ�ن در��، یـ�انا �ا(ـ3)  رو
ـ	 زهـ	 و "@ـ�ف و 

       .J#ر داMJ زJ`�ن   :زJ`�ن  
١٣٨٨( �
]*�:Z  �، +	9ر .;١( ،  $ eو، ��ه��   $ eران  ،  �2و��ه��::     ^�و J#ر STـ�ر  @�
 سس? :


? +	9ر!��.       

ر)ـ' اسـ��د      ::�ـران  ، �از ا
6ـ3ب ا(ـ3)  %$ ی�انح^�ب در ا  ، )١٣٨٣(رس ل   ی�ن، +	9ر .١6


       .�ا�ZJب اس�

]*�حس8   �، ح�dر .١1)١٣٨1( ،  
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١٧. ?�
�c    ،�ا  ]TFـ  ، )١٣٩٠( @�!��سـ]ا%�?   ی�M@   ـ� )� هـ�� fD:ـر
:�ـ�+� « @ـ�واژهو 
Zـ�uت 
"���رج در  ، »��ره
 ا=�ـ�   یHد��ـ� ح�ـn و 
2ـ� �_ـ�ر � ر(�
�   ا3Pع ی�cه$�( ر(�� �Fه   وب  : 
��( �ا='&�	  ��(�0   �    ). ١٣٩٠اول Tذر
�ه   در 
 رcۀ �دس�رس  ، )Khamenei. ir( ا

١٨. ?�
�c    ،�ا  ]TFس  ، )١٣٩٢( @�!��س]ا%�?   یJرا�ح زه و داJ#"�ه،   @��ۀ�� ��J ان �ره ی�اردر د ��
��رج در  
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http: //www. farsnews. com/newstext. php?nn=13920221000756 .    

]*����ر   cر
#�د،  .١٩)١٣٧٧( ،»
�   : یرانا �� )  و ا�ZJب اس�	
Fدر س [رای�   یFسـ�@«، 

��ا
�م c*  ��وه#�Kۀ ::�ران  اول،  ش  ،  Z)�  )^�ۀ  @ 
       .�و ا�ZJب اس�
 @ـFو :ر� :	�ـ@� J#ـر     :�ـ�  ، ه�   Rـّ	��ه�e *��(�   ی�ن��  ، )١٣٩١( @�D!8ا%]س  cسرو���ه،  .٢٠


       .�اس�
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٢;.   D+ر ،�  �!�*[

`ر  ، )١٣٩٢( � �� ?Dح�>

سـ�Gۀ ��ررسـ«  : jـرح �ـ� 
 gـ ع �    Sر:ـ�@ 
"�       .:�ران  ، )@ر:(:��س��ن   ، »
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٢1. �gی�، ر  �	ا%�D!� )ر  ، )١٣٩٢`
 �� ?Dح�>

سـ�Gۀ ��ررسـ«  : jـرح �ـ� 
 gـ ع �    Sر:ـ�@ 

"�       .��  ، )یF#�Dارد(���ر   ، »
T �� ?���Zن �و راه�Kره� یرانا  �
	ۀtرب �ر + �:��+� �ره
  دورۀ یــراندر ا @]�!*�Kــرد 
C�Dــ�ن 
ســ  : یــراندر ا ه�   @ر�#ــ:D« ،)١٣٨6(اح*ــ�   رهــ�ار،  .٢٧

       .:�ران  ، ٣;ش  ی8، �رورد  س�ل ��`�،   ، ز)�
�  )^�ۀ  ، »��+�ر

�ر+*ـ�ن  ،  �(ـ�و Apـ�ر ا(ـ3م ( �ارو$�)ـ	ار  :  ـ�دیZهـ�اس ��  ، )١٣٨١( ��ـ��  @�، س	 .٢٨ :
  #*+ �gر
�t��@   س ه� 
       .ا�J#�رات داJ#"�ه :�ران     ::�ران  �، !�Dر �و 
سـ�ل   ، ��ـ�ب 
6ـ	  �@ـ���)ۀ  ، »�و :��+� �ره�"ـ یس�u Kرس« ، )١٣٨٨(��j*?   ی8، ��)ر .٢٩

       .�اس�
  ا�Jی#ۀ و �ره�� ��وه#"�ه     ::�ران  :��س��ن،   ، 66ش  ی�زده�، 
  یـۀو 
&� �"/�ر*��(ـ   ـ4، ه�)��"( ا�   �ـ�ره ��ـ�م ا���ـ�  ���ـ�ۀ  ، )١٣٨٧( ی نا  �رت،  .٣٠

��(��ن "� ��ن � ی�
�ناز  �ا
��6دH�    �!ران  @��، +� �ه�د  ۀ  * ر+ :  ، )وی�::     J ر#J�.  
٣١. 9��	@ Jاس*�!  �، سروس��W@ )١٣٧٢( ،  cه��� ���A"� 6% "�ر
   ::�ـران  ، رو*��!�ان �lیو 

       .@��ن)  
٣٢. K� ،�D@   �gر�*[

س ی@T8 @رو :�S ی"�ه+�«  ، )١٣٨6(F@[@ ر�T در�Zت   �@���)ۀ  ، »ی�'=�S(

       .:�ران  ���ر و :��س��ن،   ، ١٣ش  ، ی����6
د��ر      :ران:�  ، ی�انو ا ی��
 �ا(�'��ر ��  : �و $�ر( ی�Aد�زر(�?رن   ، )١٣٨٢(!�Dا%�?   �، ���Dز .٣٣
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Mت و ��وه�	%�&
       .@�س�س ه��   
٣;. � ،��*[

��  @ر�*[
  �@���)ۀ  ، »یMدراو ه��   در ح��I� ?Z ر �را
�س Jر«  ، )١٣٨6( �

	6
       .�اس�
  ی#ۀ��وه#"�ه �ره�� و ا�J   :انر:�  :��س��ن،   ، ٣٩  ش  ، ���ب 
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