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  چكيده
صـنعتي، در   ها به اختراعات و ابداعات جديد و تحوالت حاصل از انقالب واكنش

در جوامع غربي تحوالت ؛ جوامع سنتي غير غربي با خود جوامع غربي متفاوت بود
ها در اثـر نفـوذ فرهنگـيِ     دگرگوني ،غربي اما در جوامع سنتي غير ،خودجوش بود
در اين جوامع ضمن پذيرش بعضي عناصر فرهنگي غرب، در برابـر   .غرب رخ داد

هـاي اجتمـاعي را بـا     كه دگرگـوني  شدنشان داده هاي منفي  بعضي عناصر واكنش
تـر از آن در غـرب    رو كرد و رونـد توسـعه را بـه شـكلي متفـاوت      همشكالتي روب

 بههاي بارز ايرانيان  به بررسي واكنشدر اين مقاله در راستاي اين برداشت، . درآورد
بـا اسـتفاده از روش تحقيـق كيفـي و     . عناصر فرهنگي غرب پرداخته شـده اسـت  

با افراد مطلع و كساني كـه    آوري اطالعات از طريق مراجعه به متون و مصاحبه گرد
ها  يافته. شمار رود، صورت گرفته است بهداده  ،شاهد وقايعي بودند كه تجربياتشان

 نـدي ب طبقـه  نـوع مثبـت و منفـي    هـا در كـل بـه دو    حاكي از اين است كه واكنش
 2 ؛شگفتي. 1 عناوين با ،اصلي واكنش سه از اند عبارت مثبت هاي واكنش ؛دنشو مي

. 1 اصـلي  واكنش هفت از اند عبارت منفي هاي واكنش .پذيرش. 3و  ؛شدگي مفتون
 فريــاد. 6 ؛تحــريم. 5 ؛ظاهرســازي. 4 ؛ســازي هشــايع. 3 ؛تمســخر. 2 ؛ســردرگمي

 شـده  دعوت مردم به انقـالب مـنعكس  در علني كه درنهايت مبارزة . 7و  ؛اعتراض
يـا عـدم   ) واكـنش مثبـت  (ها سه عامل در پـذيرش   در تجزيه و تحليل يافته. است

  :ها را به ايـن صـورت برشـمرد    آن توان مي كه اند بوده مؤثر) واكنش منفي(پذيرش 
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 تعـارض  .3و  ؛بـودن رونـد دگرگـوني    شـتابان  .2 ؛عنصربودن  يليتحم احساس .1
  .جامعه در غالب يفرهنگ يها ارزش با عناصر

 غـرب،  بـه  واكـنش ها به غـرب،   ها، داليل واكنش واكنش شناسي سنخ :ها كليدواژه
 .غرب نگيهفر تمحصوال پذيرش فرهنگي، نفوذ

  
  مقدمه. 1
 نيـ ا يژگـ يو. شد يديجد يها يكه در غرب رخ داد جهان وارد دگرگون يانقالب صنعت با

بـود كـه    يا بـه گونـه   يفنّاور در) innovation(ابداع  شرفته،ياصطالح پ انقالب، در جهان به
صـورت گرفـت،    يجيبه طور خودجوش و تدر ياز آن در جوامع غرب يناش راتييروند تغ
 فرهنگـي  نفوذ قيطر از غالباً كه رفتنديپذ تأثير يدگرگون نياز هم يكه جوامع سنت يدر حال

)diffusion (تشيـ اهم و تيموقع علت به كه بود يجوامع جملةاز  رانيا. گرفت مي صورت 
 اوايل در كار اين. شد مواجه يغرب فرهنگ عناصر ورود با هياول مراحل همان از غرب يبرا
 غـرب  نفوذ« قولي به. گرفت سرعت ها پهلوي دوران در و گرفت صورت تدريجي طور به
 ريز از و ذره ذره بلكه رفت،ينپذ صورت يمنظا تاز و تاخت قيطر از عمدتاً ما كشور در زين

  ).147: 1376 ،يآشور( »شد انجام پوست
دورة  ،كه طبـق برخـي از تحقيقـات    شود كه با اين در مورد زمان نفوذ غرب نيز گفته مي

نظـر اغلـب    شـود، بـه   آغازين روابط سياسي و بازرگاني با غرب محسوب مي ةصفويه دور
و بـه ويـژه در عصـر     ر،سـال اخيـ   150در ايـران  متفكران ورود عناصر فرهنگي غرب بـه  

رسد كه معرفي عناصر غربي بـه ايـران در    نظر مي همچنين به. صورت گرفته است ،قاجاريه
هاي گسـترده    ترين آشنايي كه بيش رسد، زماني به اوج خود مي) شاه  رضا(دوران پهلوي اول 

  .فرهنگي غربي به وقوع پيوست هاي دهاوربا فر
 انديشمندان. است شدهايران انجام  نوگرايي در ةاي پيرامون انديش تاكنون مطالعات ارزنده

مـا و  ، داريـوش آشـوري در   )1377( ايـران بـين دو انقـالب   چون آبراهاميان در  ي همبسيار
 سـيار چهل تكـه و تفكـر    در افسون زدگي جديد هويت، داريوش شايگان )1376( مدرنيت

 تجدد شةياندو  انيرانيابهنام در  دي، جمش)1382(و تجدد  تمدنو در جهانبگل ني، رام)1380(
فكـران   روشـن و مهـرزاد بروجـردي در    ،)1382( مشكل هويت، فرهنگ رجايي در )1375(

كه البته اين مطالعات عمدتاً نظـري  . اند ايران و تجدد نوشته ةدر زمين) 1377(ايراني در غرب 
هاي ايرانيان به عناصر فرهنگي غرب اشـاراتي شـده    در همة اين مطالعات به واكنش. اند بوده



 83   و ناهيد مؤيد حكمت ك محمديسيدبيو

  1392 بهار و تابستانم، شمارة اول، چهار، سال شناسي بنيادي غرب

فرهنگـي غـرب    هاي ايرانيان به عناصر اما به طور منظم و مشخص به موضوع واكنش ،است
  .قصد از تحقيق حاضر دقيقاً پرداختن به همين موضوع است. پرداخته نشده است

اي از تـاريخ ايـران چگـونگي واكـنش در       هر برهبر كنكاش د بررسي اين موضوع عالوه
باشـد كـه در آينـده بـا توجـه بـه       . سـازد  برابر عناصر فرهنگي غرب در ايران را روشن مي

داشته باشيم  يتر هاي اين تحقيق در انتخاب خود از عناصر فرهنگي غرب آگاهي بيش يافته
ي ال البـه توجيـه ضـرورت ايـن تحقيـق در     . ها استفاده كنيم دهراورتر از آن ف و با دقت بيش

مبـاحثي اسـت دربـارة     ةتر خواهد شد لذا بخش نظري دربرگيرنـد  هاي نظري روشن بحث
اجتمـاعي، انتشـار فرهنگـي،    - تعريف فرهنگ و عناصر فرهنگي، تعريف دگرگوني فرهنگي

شتي در اين مقاله ابتـدا  در راستاي چنين بردا. فرهنگي- نقش نخبگان در دگرگوني اجتماعي
اجتمـاعي پرداختـه   - به بحثي نظري دربارة فرهنـگ، نفـوذ فرهنگـي و دگرگـوني فرهنگـي     

مالحظـات  به تجزيه و تحليل  شده، آوري ها و اطالعات گرد داده ة، بعد از ارائشود سپس مي
   .خواهيم پرداخت شناختي روش
  

  مالحظات نظري. 2
او  باور به ؛است لوريادوارد ت از يفيفرهنگ، تعر فيتعار نيو مشهورتر نيتر يمياز قد يكي

است كه شـامل باورهـا،    دهيچيپ يكل ،كلمه عيوس يبه معن ،ينگار تمدن در مردم ايفرهنگ 
است كـه فـرد بـه عنـوان عضـو       يو عادات تيو هرگونه قابل ،قانون، رسوم ات،يهنر، اخالق

 ).Taylor, 1871: 2/ I( كند يمجامعه كسب 
كند، بلكـه   كتهيكه فقط رفتارها و پندارها را د ستين يزيفرهنگ آن چ ،چنين تعريفي با

كـه مـردم    يفرهنگ عبارت است از تفـاهم مشـترك  « )Howard Becker(به قول هوارد بكر 
  ).Calhoun. 1994: 52( »سازند هماهنگ را شانيها تيفعال تا رنديگ يمكار  به

 يتمـام  كنـد،  يمـ  رييـ تغ گـر يبـه مكـان د   يخاص هر فرهنگ از مكـان  يند محتواچره
اند كه شامل دانش، زبـان و سـاير نمادهـا،     شده ليتشك يها از عناصر اساسي مشابه فرهنگ
). Light, 1994: 53-54( اسـت ) سـازند  يمـ كـه افـراد    يماد ياياش(و مصنوعات  ،ها ارزش
بـاره   نيـ در ا. نـد ا فرق قائـل  يماد ريو غ يفرهنگ ماد ةجنبدو  انيشناسان معموالً م جامعه

سـاز را   دسـت  ريساز و غ مصنوعات دست لياز قب اياش ةيكل ،يكه فرهنگ ماد گفت توان يم
 ،اياشـ  ارچوبهـ چ از خارج ،يانسان ابداعات يماد ريغ فرهنگ كه يحال در شود، يمشامل 

كـه بـدان تكلـم     رديـ گ يمـ  دربر را يزبان و ينماد يها نظام دانش، هنجارها، ها، ارزش رينظ
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 و يمـاد  فرهنـگ  انيـ م كـه  رسـد  يمـ نظر  به ينكته ضرور نيا يادآوري جا نيا در. ميكن يم
هـر جامعـه، خـواه     يماد ريفرهنگ غ رايز ،دكررا تصور  يمرز مشخص توان ينم يماد  ريغ

 هـا  تيبا تجسم ذهن يبه نحو اياش نيو ا ابدي يمآن جامعه انعكاس  يناخواه، در فرهنگ ماد
  .فرهنگ مربوط هستند يماد ريو عناصر غ

  
  دگرگوني اجتماعي ـ فرهنگي. 3
شـايد آن  . تعريف مشخص و جامع از مفهـوم تغييـر اجتمـاعي بسـيار مشـكل اسـت       ةارائ

اي  البته در صورتي كـه ايـن تغييـر منحصـر بـه دوره     . دگرگوني در ساختار اجتماعي است
به بيـان  ). Kuper, 1985: 761(مدت متعلق نباشد و در طول زمان تكرار شود  خاص و كوتاه

يا اشـكال   ،هايي از روند اجتماعي، الگوها توان دگرگوني در جنبه ديگر تغيير اجتماعي را مي
  .اجتماعي دانست

دار متضمن آن است كه در  دارد كه تشخيص دگرگوني معني تأكيدگيدنز نيز بر اين نكته 
يا موقعيت تغيير به وجود  ءزماني تا چه اندازه در ساخت زيربنايي يك شي ةطول يك دور

كه يك سيستم تا چه اندازه  بدين معنا كه در مورد جوامع انساني، براي تعيين اين. آمده است
معـين تـا چـه انـدازه     دورة كند بايد نشان دهيم كه در طي يك  هايي تغيير مي و به چه شيوه

ي دگرگوني بايـد  ها همچنين در تمام تبيين. تغييري در نهادهاي اساسي به وجود آمده است
ماند تـا بتـوانيم تغييـرات را بـر مبنـاي آن ارزيـابي كنـيم         توجه كرد كه چه چيزي ثابت مي

الزم به ذكر است كه در غالب تعاريف دگرگوني، داليل اصلي تغييـر  ). 682: 1373 ،گيدنز(
در رونـد  تـأخير  اي در تسـريع و   كننـده  تعيينصرفاً داليل مادي نيستند، بلكه فرهنگ نقش 

، از ايـن روسـت كـه تغيـرات معمـوالً      )Kuper, 1985: 761(كنـد   مـي تغيير اجتماعي ايفـا  
  .ففرهنگي هستند تا اجتماعي صرـ  اجتماعي

گيدنز در خصوص دگرگوني سـه عامـل محـيط فيزيكـي، سـازمان سياسـي و عوامـل        
هنگي در مسـير  تغييرات در نهادهاي اجتماعي و فر). 1373گيدنز، (داند  ميمؤثر فرهنگي را 
توان با مراجعه به يـك اصـل درك كـرد، بلكـه ايـن تغييـرات رونـدي اسـت          ميزمان را ن

 ةشناسان در تحليل خود بـر نظريـ   درواقع جامعه. افتد زمان اتفاق مي بعدي كه اغلب هم چند
  : االت اساسي زير هستندؤدگرگوني غالباً به دنبال يافتن پاسخي به س

  تغيير اجتماعي چيست؟  ةنيروي محرك ـ
  آيا تغيير اجتماعي داراي جهت خاصي است؟  - 
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اعصـار   ةجوامـع انسـاني و در كليـ    ةآيا عوامل و جهت دگرگوني اجتمـاعي در كليـ   - 
  سان است؟ يك

تـاريخي شـكل    اوضـاع و احـوال  و  تفاوتهاي م آيا دگرگوني اجتماعي بنابر فرهنگ - 
  گيرد؟ ميمتفاوتي به خود 

  ند؟ ا ير اجتماعي كدامپيامدهاي تغي - 
ت فـوق  سـؤاال گـويي بـه    هاي دگرگوني به دنبال پاسخ توان گفت كه نظريه ميدرواقع 
  .اند هشكل گرفت

معموالً افـراد  . جا حضور دارد همهدگرگوني اجتماعي به رغم گوناگوني در تعريف، در 
كنند حتي پس از رخداد وقايعي نـو،   متمايل به ثبات اجتماعي ـ فرهنگي هستند و سعي مي 

تـر   شان مطلـوب  به اصطالح عادي براي اوضاعچون . از الگوهاي رفتاري سابق تبعيت كنند
فقـط از يـك    دگرگوني اجتمـاعي . ير فكر كننديتمايل دارند كه به تغ تر كمرسد و  مينظر  به

ـ   تواند از منابع متفاوت يا مجموعـه  گيرد، بلكه مي نمي نشئتمنبع  . ثير پـذيرد أاي از منـابع ت
تواند عوامـل زيسـت محيطـي، تغييـرات      ميدانند،  ها را منبع تغيير مي عواملي كه معموالً آن

ر و به ت به عبارت اولي. ها در جوامع باشد جمعيتي، اختراعات اكتشافات و تبادل بين فرهنگ
جداگانه و متمـايز از سـاير    اي زمينه ةتوان به مثاب دگرگوني اجتماعي را نمي«قول جان بيتي 

  ).Beattie, 1964: 241(» كردها مطالعه  موضوع
سـتيز مطـرح اسـت بـر      ة، كه تحت عنوان نظري)conflict theory( از جمله تئوري تضاد

ورزد و دگرگوني را ناشي از كنش متقابل با  مي تأكيدطبقاتي در تغيير اجتماعي  ةمبارز ةلئمس
 ةمبنـاي شـالود   گذار ايـن انديشـه، جوامـع بـر     از نظرگاه ماركس، بنيان. داند ميمحيط مادي 

گيرند كه تغيير در آن منجر به تغييراتي در روبنـاي سياسـي،    مياقتصادي يا زيرساخت شكل 
انـد   بر اين انديشه )evolutionary theory(تطورگرا  ةپيروان نظري. شود ميحقوقي و فرهنگي 

جوامع بشري در طول تاريخ، حركتي به سـوي پيچيـدگي فزاينـده بـه چشـم       ةكه در مقايس
براي مثال جوامع شكار و گردآوري كه در نخستين مراحل تكامـل انسـاني يافـت    . خورد مي
انـد از نظـر    كـرده ديرتر در تاريخ ظهور  ةشوند در مقايسه با جوامع كشاورزي كه در دور مي

تر باشد در مقايسه با انواع  اي پيچيده هرچه جامعه. رسند نظر مي ساده بهنسبتاً ساخت جوامعي 
دگرگوني اجتماعي كه  ةهاي اولي نظريه. ي داردتر بيش )survival value(تر، ارزش بقاي  ساده

در قرن نوزدهم ميالدي بر اين اساس پايه گرفته است به دارونيسـم اجتمـاعي نيـز معـروف     
 ةشـد كـه در جامعـ    ميتكامل اجتماعي در قرن نوزدهم اغلب خطي بود و ادعا  ةنظري. است
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تر وجـود دارد و جوامـع بـراي حركـت در      انساني فقط يك مسير تكامل از ساده به پيچيده
تكامـل   ةگذشته، در نظريـ  ةدر طول چند ده. كنند تغيير الزاماً از همان مراحل گذر مي مسير

هـاي بشـري    شناسي كه با نام پارسونز عجين شده است ارتباط در تمـام فرهنـگ   در جامعه
  ).683: 1373گيدنز (شود  و زبان نيز اساس اين ارتباط تلقي مي ،نقش اساسي را دارد

در مـورد   )Durkheim(با ديـدگاه دوركـيم    )functionalist theory(كاركردگرا  ةدر نظري
 mechanical( ي مكـانيكي همبسـتگ شويم كه گذار از جوامـع بـا    تغيير اجتماعي مواجه مي

solidarity( به همبستگي ارگانيكي )organic solidarity (دانـد  را در تغيير اجتماعي مهم مي .
عامل اساسي در تغييـر اجتمـاعي محسـوب     ،»تقسيم اجتماعي كار«بر اين اساس چگونگي 

 ةو انتقاد از نظري )cultural influence theory(فرهنگ  تأثير ةنظري ةماكس وبر با ارائ. شود مي
تطورگرا و ماترياليزم تاريخي ماركس بر اين عقيده است كه توضيح دگرگوني اجتمـاعي از  

گوي  تواند پاسخ تنهايي نمي بهجانبه است و عاملي واحد  طريق عامل اقتصادي، ناقص و يك
يـك   تفـاوت وبر بر اين عقيـده اسـت كـه افكـار و باورهـاي م     . اصلي تغيير اجتماعي باشد

او بر اين نظـر  . اي در تغيير اجتماعي دارد نقش عمده ،و نه صرفاً توليدات مادي آن ،فرهنگ
 طـة يز حا تـر  كـم گيـرد   مـي  دربررا » پيشرفت«است كه نقش فرهنگ كه مفاهيمي از جمله 
  ). Calhoun, 1994: 573(توليدات مادي در تغييرات اجتماعي نيست 

دگرگـوني   ةبـار  كننـد و در  مـي اي را اتخاذ  ان چه نظريهشناس جامعهكه  صرف نظر از اين
هـاي خـاص    ها غالبـاً بـه طرقـي كـه دگرگـوني      آن ،انديشند اجتماعي و يا فرهنگي چه مي

در تغيير اجتماعي به  مؤثرعوامل  ةان در زمينشناس جامعه .دهد عنايت دارند اجتماعي رخ مي
و  ،هـا  عواملي از جمله محيط پيراموني، جمعيت، ميزان ارتباط، ساختار اجتمـاعي، نگـرش  

متفكـران  ). Horton and Chester, 1984: 83؛ 1373، آنتوني گيدنز(كنند  ميها اشاره  ارزش
اسـت   )innovation(نخسـت نـوآوري   ند رو: دانند ميدرمجموع، تغيير را حاصل دو روند 

عنـوان  ) invention( و اختـراع  )discovery(هـا تحـت عنـوان كشـف      كه در برخي نوشته
جـا كـه    از آن. اسـت ) diffusion(ديگر به معناي انتشار با نفـوذ فرهنگـي   روند و  ،شود مي
بـه   ،از جملـه ايـران   ،اصطالح جهـان سـوم   فرهنگي در جوامع بهـ   اجتماع تر تغييرات بيش

  .جا الزم است اين نگاهي مختصر به اين روند در ،صورت انتشار فرهنگي بوده است
  
  يفرهنگ انتشار 1.3

از دگرگـوني از طريـق انتشـار    زيـادي  گرچه توجه زيادي به نوآوري شده است، اما ميزان 
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ي شـدن در فرهنـگ خـود    اصـطالح جـذب   ها و تبديل عناصر فرهنگي يا بـه  ديگر فرهنگ
هرگاه سخن از انتشار بـه ميـان آيـد منظـور     ). Arensberg, 1971: 11-72(گيرد  ميصورت 

ديگر يا از گروهي به گروه ديگر در يـك   ةانتشار افكار و توزيع اشيا از يك جامعه به جامع
يـا از فرهنگـي بـه    ) ها به سياهان براي مثال از قشر مرفه به قشر مستمند يا از سفيد(جامعه 

ين توجه تر بيشجادسون بر اين عقيده است كه هرچند ابداع و اختراع . فرهنگ ديگر است
طريـق انتشـار فرهنگـي    تغييـرات در جوامـع از    تـر  بيشدهند، اما  را به خود اختصاص مي

نيـز در تحليـل    )Keesing(كيسـينگ   ).Landis Judson, 1998: 382-383( گيـرد  ميصورت 
وي تغيير يا دروني است  ةبه عقيد. دكن  خود از تغيير اجتماعي دو الگوي عمده را عنوان مي

گيرد يا تغيير برونـي اسـت    مياز طريق اختراع صورت  يو در درون ساختار فرهنگي خاص
ارچوب كـار  هاين دو روند همواره چ. شود ميو در اثر تماس ميان دو يا چند فرهنگ ايجاد 

مثال در اين زمينه فراوان ). Keesing, 1958: 384(دهند  ثبات يا تغيير را تشكيل مي ةدر زمين
كـه در جوامـع   شماري از عناصر فرهنگي نـام بـرد    توان از حضور بي مينمونه  ؛ براياست

است كه هنوز  شايد از اين رو. غربي به وجود آمده و در كشورهاي ديگر انتشار يافته است
كننـد دگرگـوني را بـا مراجعـه بـه انتشـار فرهنگـي         شناسان سعي مي هم تعدادي از انسان

شناسان بريتانيايي، هنـوز هـم تمـاس فرهنگـي و      توضيح دهند و براي بسياري، مثل انسان
و آسـيا   افريقـا هاي استعماري اروپا و مردم محلي  قدرت ةنگي را عمدتاً به رابطانتشار فره
اعزامي مذهبي، مهاجران، دانشجويان محققان و هاي  هيئتكنند هرچند مبلغان و  اطالق مي
اي اسـت كـه اغلـب     كه تماس فرهنگـي واژه  اند با اين ها در اين امر سهيم بوده ساير گروه

اما جهت انتشار عناصر فرهنگي الزاماً نياز به تماس فرهنگـي دسـت   شود،  كار گرفته مي به
 ةتوانند بـه جامعـ   ها مي ها و نوشته اول نيست و بسياري از عناصر فرهنگي از طريق رسانه

  .ديگر نفوذ كنند
ها و نفـوذ عناصـر فرهنگـي در فرهنگـي      گرفتن از ساير فرهنگ انتشار فرهنگي، عاريه

ميـزان اسـتفاده از    كه زمانيبر اين عقيده است كه  )Patai(پاتاي . زاست ديگر معموالً تنش
هاي فني به حدي رسيد كـه جهـت تـداوم زنـدگي ماشـيني، ضـرورت        وردهاماشين و فر

تعـارض  . هـا احسـاس شـد    هاي فرهنگ و از جمله بعضي ارزش دگرگوني در ساير جنبه
در ). Patai, 1971: 370(آيد  ميميان فرهنگ سنتي و الزامات زندگي اجتماعي جديد پديد 

كه دگرگوني اجتمـاعي و   رسد، و آن اين نظر مي نيز الزم به يديگرنكتة  بر تأكيداين زمينه 
جـايي   گرفتن خصوصيات فرهنگـي ديگـر و جابـه    نوعي عاريه ةتوان به مثاب فرهنگي را مي
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هاي آگـاه   توده ةبه عبارت ديگر نهادهاي اجتماعي به مثاب. دكربرخي عناصر فرهنگي تلقي 
دهـي   ها در سازمان گرفته و بر هم انباشته شوند، بلكه آن تفاوتهاي م نيستند كه از فرهنگ

فرهنـگ پيـدا    ةپيچيـد  ةجاي خاص خود را در مجموع ،و چه بسا به شكلي جديد ،مجدد
كاركردي عناصر فرهنگـي،  جنبة بر  هايي عالوه رو است كه در چنين بررسيكنند از اين  مي

دقيقـاً بـه دليـل همـين     . مورد مطالعه را نيز بايد مورد توجه قـرار داد  ةتاريخي جامعجنبة 
  .گيرد صورت مي هايي مقاومت ها پذيري در تمام ابعاد است كه در برابر ساير فرهنگ ثيرأت

  
  يفرهنگ انتشار موانع 2.3

بـر   ،اما با توجه به موضوع تحقيـق  است، فراوان يفرهنگ انتشار موانع دربارةمطلب  مسلماً
غرب صـورت   يبا عناصر فرهنگشدن  مواجهبه هنگام  يغرب ريكه در جوامع غ ييها واكنش

 معمـوالً  غربـي  غيـر  جوامع در غربي عناصر فرهنگي انتشار. خواهيم كرد ديتأكگرفته است 
  از اين. شد مي رو  روبههايي  پيوسته با مشكالت و مقاومت و است نبوده روان و راحت امري

در ميـان  هـا   يا مقاومت در برابر آنعناصر فرهنگي غرب پذيرفتن يا نپذيرفتن رو چگونگي 
در  )G. Foster(جـورج فوسـتر   . شـد  محسوب ميانگيز  موضوعي بحثمتفكران اين رشته 

 در. كند شناختي اشاره مي و روان ،رهنگي، اجتماعيدگرگوني به سه عامل فبازدارندة بررسي 
تـرين   ها، ساختار فرهنگي و الگوهاي غالب را جزو عمـده  ها و نگرش اين راستا وي ارزش

جـويي و اقتـدار را از جملـه موانـع      همبستگي گروهـي، سـتيزه  . شمرد مي موانع فرهنگي بر
برقراري ارتباط را از جمله موانع  ةمسئلو همچنين بينش متفاوت فرهنگي و  مؤثراجتماعي 

  .)Foster, 1973(شمارد  مي شناختي دگرگوني بر روان
فرهنگي از طريق انتشار فرهنگي رونـدي روان، سـاده،     ـ  به عبارتي دگرگوني اجتماعي

از متـأثر  هايي همراه است كه  دغدغه نيست بلكه با مشكالت و فراز و نشيب سويه و بي يك
بستگي دارد كه سه عامل  يعوامل هذيرش يا عدم پذيرش آن به سلسلعواملي چند است و پ

 :اند شناخته شده مؤثرمهم زير در ايجاد مقاومت در برابر تغيير بسيار 
  ؛در صورتي كه دگرگوني تحميلي باشد. 1
 باشد؛ نشده ميتفه يخوب به و نشده هيمردم توج يبرا يكه دگرگون يدر صورت. 2

 رود شـمار  افـراد بـه   يهـا  ارزش يبـرا  ديـ تهد ينـوع  يكه دگرگون يدر صورت. 3
)Spicer, 1952: 18.(  
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  يفرهنگ ـ ياجتماع يدگرگون در نخبگان نقش 3.3
. پـردازد  مـي يافتگي  اندازها و مشكالت توسعه چشم ةهايي كه به بحث دربار در نوشته

 رايـ ز ندارد، يشگفت يجا امر نيا البته. است شده برجسته) امانگ شپي(نقش نخبگان 
ايـن نقـش   . توجهي وجود دارد شاياندگرگوني اجتماعي و نقش نخبگان ارتباط  انيم

فكـران   و روشـن ) نخبگـان سياسـي  (در كشورهاي در حال توسعه كه حاكمان جامعه 
عناصر جديـد هسـتند بـارزتر     ةكنند افكار و وارد ةآورند معموالً پديد) نخبگان فكري(

طور كه در زير آمـده   اهميت نقش اين گروه اجتماعي در جامعة ايران نيز همان. است
  .استتوجه  قابلاست 

كه نقش نخبگان در آغاز دگرگوني در كشورمان ايران به چـه   سؤالدر پاسخ به اين 
ي قـديمي و  كه ما كشوري آسـيايي بـا تمـدن    توان گفت به علت آن مياندازه بوده است 

اهميت نقش نخبگان و يـا رهبرانـي كـه قـدرت     . ايم نهادهاي اجتماعي سنتي قوي بوده
فقـدان  . توجـه بـوده اسـت    شـايان يا هدايت وقايع را داشته باشند،  مؤثرانگيختن اقدام 

دهي سياسي و اجتماعي نيز باعـث افـزايش بـاز هـم      تجربة تودة مردم در زمينة سازمان
باتامور بر اين نظر است كـه نيـاز بـه رهبـران و نخبگـان      . شود نقش نخبگان مي تر بيش

ها تغييـرات اجتمـاعي    كنند كه در آن برجسته را بيش از همه، مردم جوامعي احساس مي
شـدن   هاي آشناي زندگي در حال منسوخ و شيوهاست پيچيده و دشواري در حال وقوع 

هاي اجتمـاعي كـه    افزايد كه در ميان گروه وي همچنين مي). 103: 1969 ،باتامور(است 
انـد، سـه گـروه     در جريان تغييرات اجتماعي و سياسي قرن بيستم به برتري دست يافتـه 

نقـش اساسـي را ايفـا     ي،حكومت ةرتب و مقامات عالي ،مديران صنايع ،فكران روشن ةنخب
تـري را   ي مهمفكران به تدريج نقش اجتماع اند و پس از فروپاشي فئوداليزم، روشن كرده

عقيـده دارد كـه اصـوالً نخبگـان بـه خـاطر        )E. Hagen(اورت هگـن  . به عهده گرفتند
ي برخوردارنـد و از ايـن رو داراي   تـر  بـيش موقعيتشان در جامعـه از قـدرت و ثـروت    

ي هستند و در بعضـي از كشـورهاي جهـان سـوم     تر بيشموقعيت ويژه و نفوذ سياست 
ي دارنـد  تـر  بـيش نفـوذ  ) كردگان در سيسـتم سياسـي و دولتـي    لتحصي(نخبگان فكري 

)Hagen, 1962: 74 .(گونـه   كـه ايـن   يكي از نكـات مهـم ايـن    كه افزايد همچنين وي مي
هاي اقتصادي، از  جوامع در مسير سازندگي و توسعه به ساختن تعداد زيادي زيرساخت

همچنين در جهت ايجـاد  . و غيره نياز دارند ،هاي دولتي، خط آهن، جاده قبيل ساختمان
در  هـاي موجـود   نهادهاي جديد، مثل نظام قانوني يا نظام آموزشي كه معمـوالً از شـيوه  
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آينـد كـه بـه     مـي كنند، صرفاً افرادي از عهدة ايـن كارهـا بر   جوامع غربي الگوبرداري مي
اين افراد همـان نخبگـان   . نحوي با زبان و فرهنگ بعضي كشورهاي غربي آشنايي دارند

  .)Goldthorpe, 1975( ن جوامع هستندفكري آ
نيافته گروه نخبگان سياسي هستند كـه در   توان گفت كه در كشورهاي توسعه هرچند مي

نقـش نخبگـان فكـري را نيـز      ،زننـد  تعيين جريان توسعه در كشور خود حرف آخر را مـي 
هايشـان در   رغم فعاليـت تخصصـي خـود بـا فعاليـت      توان نديده گرفت؛ زيرا آنان علي نمي
هـاي   تـرين گـروه   از مهم... و  ،نگاري هاي مربوط به تعليم و تربيت، مديريت، روزنامه زمينه

  . شوند مينيافته در جهت تغيير اجتماعي محسوب  موجود در جوامع توسعه
  

  شناختي حظات روشمال. 4
 ،فرهنگي- بعد از ارائة مالحظات نظري دربارة فرهنگ عناصر فرهنگي و دگرگوني اجتماعي

هاي تحقيق  ها و يافته و سپس داده سخن خواهيم گفتحال مختصري دربارة روش تحقيق 
  .خواهيم كرد هارائرا 

بر روش  مبتنياين تحقيق عمدتاً تلفيقي از توصيف و تبيين است، لذا اين بررسي اساساً 
ترين استفاده  هاي كيفي بيش در ميان روش. گونه مطالعات سنخيت دارد كيفي است كه با اين

  ←تر  براي اطالعات بيش(است   شده )grounded theory method(مبنايي نظرية از روش 
Strauss and Corbin, 19901389حكمت، مؤيد  ؛ .(  

منبـع  . وري اطالعـات اسـتفاده شـده اسـت    آ گـرد  تفاوتهاي م اين تحقيق از روش در
اي و همچنـين از   خانـه  هـاي منـابع كتـاب    ، لذا از دادههستندافراد تجربة اطالعات اسناد و 

مالحظـة  هاي مورد نظـر تجـاربي دارنـد، مشـاهده و      طريق مصاحبة با افرادي كه در زمينه
دهند و حتي مشـاهدة مشـاركتي،    افرادي كه رفتارهاي خاص در اين باره از خود نشان مي

  .استفاده شده است
هـا ابتـدا در    بندي كـردن آن  كدگذاري يا تجزيه و تحليل تا حد شناسايي مفاهيم و دسته

كـردن اطالعـات بـه     بندي در ضمن، طبقه. شود مقوالت و سپس در خرده مقوالت انجام مي
  .گيرد نظر برسند صورت مي  دار باشند و الزم به ناويني كه معنيع

ست كه در اين مقالـه  ا تر از آن آوري است كه ميزان اطالعات به مراتب بيش الزم به ياد
تكرار يا شدن مطلب  طوالنيجلوگيري از  براي ها گنجانده شده است لذا ميزان زيادي از آن

  . گيرد ها صورت مي از يافته يتحليلدر پايان تجزيه و . اند حذف شده
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  هاي تحقيق يافته. 5
  واكنش به عناصر فرهنگي غرب 1.5
 به دو گـروه بـزرگ كشـورهاي صـنعتي و    ي بندي جديد تقسيمبا جهان  ،انقالب صنعتيبا 
به عبارت . مقهور جوامع صنعتي شدنداي  گونهصنعتي به  جوامع غير. شد تقسيم صنعتي  غير

در خـارج از آن جوامـع و از    تـر  بيشصنعتي  دگرگوني اجتماعي در جوامع غير أديگر منش
جاست كه متفكران، نفوذ عناصر فرهنگي غرب به جوامع غير  اين. طريق انتشار فرهنگي بود

كنند و آن را عامل مهمي در دگرگوني ساختاري در جوامـع اخيـر يـاد     صنعتي را مطرح مي
دردسر نبود بلكـه   به جوامع غير غربي امري سهل و بيورود عناصر فرهنگي غرب . كنند مي

بـوده اسـت لـذا همـين پديـده بـه موضـوعي مهـم در دگرگـوني           رو روبههايي  با مقاومت
حاضر اين است كه عناصر فرهنگي نوشتة ال اصلي ؤس. فرهنگي تبديل شده است- اجتماعي

و معموالً كـدام   اند؟ شده ؟ چگونه پذيرفتهاند شده رو روبههايي  غربي در ايران با چه واكنش
ها مورد قبول قـرار نگرفتنـد و بـا     تر مورد پذيرش قرار گرفته و كدام تر و بيش عناصر سريع

  شدند؟ رو روبهمقاومت 
ويژه الگوهاي واكنشي به  هبا كشف الگو و بكنند  ميان سعي شناس جامعهشناسان و  انسان

برخي از . بپردازندشان  مطالعههاي فرهنگي مردم در جوامع مورد  تبيين حوادث و دگرگوني
به جامعـة ايرانـي مـورد اسـتقبال قـرار      شان  معرفيعناصر فرهنگي غرب از ابتداي ورود و 

بـا   و تعـدادي از ايـن عناصـر هـم    نـد  ا هشـد ، برخي ديگر با گذشت زمان پذيرفته اند گرفته
و اسـت  حال صورت گرفتـه   دگرگوني اجتماعي به هر. اند شده رو روبهاعتراض و مقاومت 

هايي اسـت   آن به ميزان قابل توجهي، نشانه و پيامد واكنش تفاوتنوع دگرگوني و اشكال م
دربـارة   كـه  وقتياصوالً . ما در برابر عناصر فرهنگي غرب از خود نشان داده است ةكه جامع

به طور ضمني مفهوم واكنش منفي يا مقاومـت  آيد  ميصحبت به ميان اي  جامعهواكنش در 
، زيرا معموالً عناصري كه بـدون چـون و چـرا مـورد پـذيرش قـرار       يابد ميدر ذهن تبلور 

هـا را   و افرادي عادي نيـز آن كنند  ميبه مطالعه جلب  تر كمگران را  توجه پژوهش گيرند مي
 هـاي  واكـنش  اما شوند،يمبديهيات زندگي  وناصر جز، زيرا آن عآورند نميچندان به خاطر 

ـ  بـه  ابتـدا  بخـش  ايندر  ،رو نياز ا. دارند تر جالب داستاني منفي  بـه  يعنـ ي هـا،  يافتـه  ةارائ
بـه   انيـ پاو در  م،يپـرداز  يمـ  منفي هاي واكنش سپسو  ،هاي مثبت به معني پذيرش واكنش

  .پرداخت ميخواهها  تجزيه و تحليل يافته



 هاي ايرانيان به عناصر فرهنگي غرب واكنشبررسي    92

  1392 تابستانبهار و ، شمارة اول، مچهارسال شناسي بنيادي،  غرب

  رشيپذ يمعنا به مثبت، واكنش 1.1.5

هـاي   ها غالباً به صورت واكنش مصاحبه يورا از چه و متون يورا از چه مثبت يها واكنش
تعجـب   ايـ  نيتحسـ  ،يشـگفت  بـا  و هستند يعاطف ةجنب يدارا معموالً كه اندشدهاوليه ابراز 

كـه برخـي    اسـت، از جملـه آن  اي  يافتـه اسناد تاريخي موجود نيـز مؤيـد چنـين     .ندا همراه
، هـا  شـگفتي گران بر اين نظرند كه غرب براي ايرانيان عجيـب بـود و ايـن سـرزمين      تحليل
حتي امروزه هم وقتي مردم از ). 1375جمشيد بهنام، (آبادي بود دوردست و ناشناخته  ناكجا

مثـل  ، گيرنـد  برند مثل سابق حالت تعجب به خـود مـي   بعضي عناصر فرهنگي غرب نام مي
يا كفشـي كـه بـا     ،شود پوشد نامرئي مي ساختن لباسي كه وقتي فرد آن را ميخبر مربوط به 

و  خـواب  قتـا ايا هواپيمايي كه داخـل آن بـراي مسـافران     ،روي آب راه رفتتوان  ميآن 
  .دوش وجود دارد

 و پـذيرش  شـدگي،  مفتون شگفتي،هاي مثبت در سه خرده مقولة  در اين نوشته واكنش
  .شوند ارائه مي

تر واكنش اوليه به عناصر جديد فرهنگي غرب شگفتي و تعجـب بـوده    يشب: شگفتي. 1
ايرانيان از غـرب   شناخت نداشتن ،برخي بر اين نظرند كه در اوايل علت اين شگفتي. است
ـ  براي اين. بود جـا سـفر كـرده     ه آنكه نه خارجيان را در كشور خود ديده بودند و نه خود ب

براي نمونه ايرج افشـار   خواهيم كرد؛ ارهها اش واكنش چند نمونه از آن قبيلبه بودند، اينك 
  : دهد ميعكاسي را بدين نحو توضيح  ةشگفتي از پديد

آور نبـود بـراي    قدر اين عمل عكاسي شـوك  شايد يك جور بتوانيم بگوييم كه در اروپا آن
زي سا وقتي هم كه نقاشي پرتره... كرده است،  جا همان كار عكس را مي كه نقاشي در آن اين

گرفتنـد   در ايران باب شد، آن هم برگرفته از هنر اروپايي بود و حاال اگر عكس كسي را مي
كـرد،   تنها حاج مالهادي بلكه هر كس ديگر تعجب مي نهدادند كه صاحبش نگاه كند،  و مي

ديـد   هركسي كه عكس نديده بود و عكـس را مـي   ها به عكس نزديك نبود و چون نقاشي
  ).159: 1379 جهانبگلو،( دش برايش شوك ايجاد مي

سينما هم واكنش اولية مردم را برانگيخت كه البته اين واكنش مختص بـه   ةنمونة ديگر پديد
پـاريس فـيلم    ةدر فرانسـه در سـالن گراندكافـ    يوقت ديگو يم سينما خيتار. مردم ايران نبود
دادند، در صـحنة   را در مورد ورود قطار به ايستگاهي نشان مي )Lumiere(مير  برادران لويي

كردنـد   كه فكـر مـي   ورود قطار صف اول تماشاگران از وحشت از جا بلند شدند، براي اين
حال تعجب ايرانيان را در برابر ورود عنصر سـينما و  . ها را زير خواهد گرفت لوكوموتيو آن
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حـالي بـود كـه ايرانيـان آن زمـان       د و ايـن در توان تصور كر هايي مي در برابر چنين صحنه
برخالف اروپاييان قطار را هم از نزديك نديده بودند و براي اولين بار با تصـوير آن مواجـه   

  ).همان(زدگي بود  به همين دليل واكنش اولية ايرانيان در برابر سينما بهت. شدند مي
  مثال، براي ؛شود مي هم منزل وسايل بعضي ةدربار كنجكاوي شامل شگفتي،

 خواستند مي ها آن. آمدند خانه آشپز به شويي ظرف  ماشين تماشاي براي ما ةخان در ها مهمان
 ها ظرف به كشيدن دست جاي به و شويد مي تميز را ظرف همه آن چطور ماشين كه بدانند

  .كند مي كار هچ

شـگفتي   بـر  رفـاهي عـالوه   تفـاوت عناصر م بهواكنش اولية عامة مردم : شدگي مفتون. 2
اي  العـاده  هـا كـار فـوق    شـد آن  كه تصور مـي  چون .شدگي همراه بود معموالً با نوعي مفتون

  :براي نمونه دربارة برق، آمده است. اند كرده
مردم به كوچه و خيابان ريختند و به تماشاي يكي ديگر . باز هم يك شگفتي ديگر در تهران

شـاه از    بعـد از مراجعـت مظفرالـدين    كمـي . انگيز پرداختند آور و شگفت از وقايع اعجاب
ها ديدند كه بدون نياز به روغن و فتيلـه   كوچكي را روي داربستهاي  شيشهروسيه، مردم 

كنـد كـه گويـا     را روشـن مـي  ) خيابـان تختـي  (زار و سـعدي   سوزد و چنان خيابان الله مي
  ).1383 ماهيد 15 ،يهمشهر(شده است  آخرالزمان

  : گويد مي دربارة برقاي  شونده مصاحبه
بـرق   وكردند  ميشب روشن  از سر. شد ميبچه بودم يك فانوس داشتيم تا صبح خاموش 

براي مـن خيلـي   . آقاي شهابي اولين كسي بود كه برق را آورد. آمد 1324برق در . نداشتيم
شبي كه برق روشن شد، همه شادي كردند رئيس برق نطق كرد و همه شـادي  . جالب بود

  ).دارالترجمه در شاغل يخبرگزار بازنشستة ،ساله 65 ،مرد متولد بم( كردند

 اسـت  بـوده  توجـه  جالـب  شـوندگان  مصاحبه از ياريبس يبرا هم ميعبدالعظ شاه قطار
  : ديگو يم يا شونده مصاحبه

كه  بودآن  طيبل اليپنج ر. نام داشت نيگارد ماش. جالب بود اريبس ميبرا ميشاه عبدالعظ قطار
 ،مرد متولد تهران( بود جالب يليخ يليخ موقع آن. ميرفت يم طيبل يبو  ابانيب تو ميرفت يمما 
  ).بازنشسته ،ساله 70

 يـا  فاميـل  خانـة  در افـراد  شـدن  جمع ون،يزيتلو و ويراد جمعي ارتباط وسايل ةزمين در
 متولد سالة 67 مرددر اين باره . معرف عام و خاص است ها برنامه تماشاي براي ها خانه قهوه

  :گفت چنينتهران، كارمند 
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در جنوب تهران كه محل سكونت مـا بـود در   . راديو و تلويزيون براي ما بسيار جالب بود
  . ميديد يم ونيزيتلو و ميخورد يم يتا چا دو ميرفت يمبود كه  ونيزيتلو كي يا خانه قهوه

در زمان انقالب در ميان افرادي كه از زندان آزاد شدند آقاي صفرخان  ،قول استادي به
مـن روزي او را  . تـرين زنـداني زمـان شـاه بـود      سال حبس طوالني 33قهرماني بود كه با 

ها  ميان چيزهايي كه بعد از آزادي از زندان ديدي كدام مالقات كردم و از او پرسيدم كه در
تـر آپارتمـان    انسور نام برد و گفت كه از همه جالـب صفرخان از آس. براي تو جالب بودند

اند كه نه حياط دارد، نه زير زمين، نه آب انبار، نـه   هايي ساخته گفتند كه خانه بود، چون مي
لذا از همه . چيز حتي حمام هم در داخل خانه دارد همهبام، نه حوض، و نه دهليز، اما  پشت
  .را ببينم  خواستم آپارتمان تر مي بيش

هايي كه با زرق و  شدگي در برابر عناصر فرهنگي غرب به ويژه آن مفتوناين تحسين و 
چه كـه برخـورد    هاي مثبت نخبگان ايراني به آن واكنش. اند هنوز هم وجود دارد برق همراه

پس از آشنايي اوليه با . هاي متفاوتي را داشته است دانيم، دوره تمدن غربي با تمدن ايراني مي
هاي ايران و روس دانست، آشنايي ايرانيان و آن  توان سرآغاز آن را جنگ كه ميتمدن غربي 

فكران بـا مقايسـة جامعـة     گروهي از روشن. هم به صورت محدود با دنياي خارج آغاز شد
در ميـان  . ايراني با كشورهاي اروپايي و با توجه به عقب ماندگي ايران مفتون غـرب شـدند  

و گروه ديگر بـر پـذيرش    ،چون و چراي آن پذيرش بينخبگان موافق تمدن غرب گروهي 
شـدگي   زاده از افراد مشهوري است كه به مفتون حسن تقي  سيد. كردند  مي أكيدمشروط آن ت

ايران بايد از فرق سر تا نوك «كه  بر اين معروف او مبني ةجمل. در برابر غرب شهرت پيداكرد
  . عام و خاص است زبانزد »شود غربي پا

  :براي مثال
 ةبـراي مثـال رابطـ    ،داننـد  چيز غربي را درست، ارجح و برتر مـي  همهكم نيستند افرادي كه 

 هـا  آن. دارد فرق مادانشجو و استاد، رابطة والدين و فرزندان، رابطة زن و مرد در غرب با آن 
   ).پرورش و آموزش كارمند زن(هميشه بهتر و برتر است  ها آن روش و كنند چكار هستند بلد

پذيرند  گيرد كه افراد يا بدون مقاومت عنصري را مي موقعي صورت مي پذيرش: پذيرش. 3
ـ  يا مقاومت  نمونـه  بـراي . رود شـمار مـي   ههاي اوليه از بين رفته و حال جزو عناصر معمولي ب

. انـد  هشـد  راحـت  شسـتن  رخت زحمت از ها خانم دارند خانه در همه را شويي ترخ ماشين
. كابين و هواپيما و تلويزيون هميشه مورد توجه بوده اسـت  از درشكه گرفته تا تله نقليه وسايل
پـس از  . انـد  رفتهپذي خوبي به را بعدي و تلويزيون سه ،همراه تلفن انه،يراهاي اخير هم  در سال
  ؛رود شمار مي هاي معمولي و حتي ضروري به جزو وسايل و روش ها آن ،پذيرش
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ام كه مسافرت با پاي پياده يا اسب و االغ را بـه مسـافرت بـه     نديدهحال كسي را به من تا 
كه به دليل ورزش يا مراسم خاصي باشد  اتوبوس و اتومبيل يا هواپيما ترجيح دهد مگر اين
  ؛كند و اال كسي در استفاده از وسايل جديد ترديد نمي

. انشگاه نرودسراغ ندارم كه كسي دوست نداشته باشد فرزندش براي ادامة تحصيل به د
  .شده از غرب است كند كه دانشگاه رفتن امري جديد و وارد اصالً كسي فكر نمي

، شوند توان نام برد كه جزو عناصر فرهنگي غرب محسوب مي و صدها مورد را مي ها ده
شايد فراموش شـده اسـت كـه    و حتي اند  ها خو كرده اند و به آن فتهپذيرها را  ايرانيان آن اما
كردن موي سر، پوشيدن كـت و   اتي هستند مثل آسفالت، خوردن چاي سبز، رنگها وارد آن

قدر در فرهنـگ خـودي ادغـام     دور آمده و آن يها بعضي عناصر از زمان. ماهوارهو شلوار، 
مثل ميز و صندلي، چـاي،   اند ها از غرب آمده كند كه آن تر كسي تصور مي شده است كه كم

  .عينكو  مه،كدانبردست، چاپ، روزنامه، ساعت،  خياطي،  سيگار، چرخ
هاي مثبت عمدتاً به عناصر مادي و رفـاهي   آوري است كه اغلب واكنش البته الزم به ياد

گونه برخورد با اختراعات و مصنوعات  اين. فرهنگ غرب بوده است تا به عناصر غير مادي
البتـه همـة   . اشت تا حـال تر صحت د تري داشتند بيش غربي در اوايل كه با غرب تماس كم

و عناصـر مـادي فرهنگـي نيسـتند بلكـه       ،بخش و زرق و برق ها وسايل راحتي شده پذيرفته
هـاي   دادن بـه خواسـته   مادي هستند مانند اولويـت  شده عناصر غير بعضي از عناصر پذيرفته

ني، نشي ، شوهاي تلويزيوني، كنسرت رفتن، آپارتمانمأل عامها در  كردن خانم كودكان، ورزش
احتـرام مـرد بـه    و زايمان در بيمارستان، فرستادن كودكان بـه مهـد كـودك، جشـن تولـد،      

بنـدي عناصـر فرهنگـي بـه مـادي و       در ضمن نبايد فراموش كرد كه اوالً تقسـيم . همسرش
طور كـه در   م و همانيطور كه ديد همان ثانياًها هم سفت و سخت نيست و  قدر مادي آن  غير

) ارزشي و هنجـاري (هاي منفي عمدتاً به عناصر غير مادي  كه واكنش زير خواهيم ديد با اين
  .هايي منفي برانگيخته بودند فرهنگي غرب بوده است در ضمن به عناصر مادي هم واكنش

 جملـه  از. داشـت  مخالفـاني  باشـند  مفيد هم دررقهنيز ولو   وانگهي هميشه عناصر مثبت
بودند و برخـي   روزگاري مورد غضب قرار گرفته كه همه . آهن راه و برق، مدرسه، تلويزيون،

. انـد  اما حال پذيرفته شده و در فرهنگ خودي ادغام شـده  ،رفتند شمار مي در مواقعي حرام به
ـ    (مواردي از عناصر فرهنگي وارداتي كه واكنش منفي ايجاد نكرد  خـاطر   هيا دسـت كـم مـا ب

كشـي،   آب لولـه تلفن همراه، ند تلفن، نيز وجود دارند مان) آوريم، يا نخوانديم و نشنيديم نمي
برخي وسـايل آشـپزخانه ماننـد    و راه، برخي مصالح ساختماني مانند سيمان و تيرآهن،  بزرگ

  .گونه عناصر معموالً كم نيستند مواردي از اين. گيري، ظروف تفلون را نام برد ميوه يخچال، آب
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در ( ارنـد دارانـي د  فباشند طـر ها هر قدر هم منفي  طور كه خواهيم ديد منفي البته همان
ـ ) ياد خواهد شد ها آنزير ضمن بحث موارد منفي از  نـدرت بتـوان مـوردي منفـي      هشايد ب

  .نشده باشد رو روبهگروهي با استقبال هيچ دريافت كه توسط 

 عدم پذيرش يعنابه م ،يواكنش منف 2.1.5

ل به واكـنش منفـي دربـارة عناصـر فرهنگـي غـرب پرداختـه        حا مثبت هاي واكنش از پس
در . تر هسـتند  است زيرا واكنش منفي مهم تر بيشهاي منفي  بر واكنش تأكيدمسلماً . شود مي

صورت پذيرش عناصر وارداتي دگرگوني اجتماعي و فرهنگـي بـدون اصـطكاك صـورت     
هـاي منفـي    جه درك واكنشتواند مانع دگرگوني باشد و درنتي اما واكنش منفي مي ،گيرد يم

هاي منفـي چگـونگي    همچنين واكنش. هاي آتي كمك كند تواند به شناخت از دگرگوني مي
فرهنگي - زند و راه را براي شناخت بهتر دگرگوني اجتماعي تقبل عناصر فرهنگي را رقم مي

گفتـه  طور كه  درنهايت همان. هاي سياسي نيز مهيا سازد اجتماعي و ناآرامي مسائلبه همراه 
بلكه از طريق تماس فرهنگي و انتشـار   ،ها نه از طريق ابداع و نوآوري تر دگرگوني شد بيش

بنابراين درك چگـونگي ايـن پديـده كليـد درك دگرگـوني اجتمـاعي و       . گيرد صورت مي
  .تحوالت فرهنگي است

هـا از   شايـن قبيـل واكـن   . گيـرد  ها را دربـر مـي   هاي منفي طيف وسيعي از رفتار واكنش
. دهنـد  و سردرگمي گرفته تا اعتـراض شـديد و مخالفـت آشـكار را تشـكيل مـي       سكوت

هـاي منفـي ماليـم تـا      را از واكـنش  هـا  آنهاي منفي كه در زيـر   واكنشگوناگون هاي  سنخ
سازي،  سردرگمي، تمسخر، شايعه: از اند عبارتايم  هاي شديد مورد بررسي قرار داده واكنش

  . دعوت مردم به انقالب وتحريم، فرياد اعتراض،  ظاهرسازي،
ـ  اآشنايي با عن آغازدر همان  :تغييرات برابر در سردرگمي. 1 مـردم   ي،صر فرهنگـي غرب

اما بعضي اوقات قبل از  ،دهند نشان ميواكنش  ، از خودمعموالً پس از كمي تحير و تعجب
بـودن عنصـر دورانـي را در     كه واكنش اصلي از خـود نشـان دهنـد بـه دليـل ناشـناخته       اين

  . برند تا مصمم شوند كه چه واكنشي را در پيش گيرند سردرگمي و سرگرداني به سر مي
  :هاي زير از آن قرارند نمونه

انـد   روزي گفتند كه در تهران در چهار راه مخبرالدوله يك سـاختمان ده طبقـه سـاخته   
 و كردنـد  مي نگاه داشتند و بودند ايستاده مردم. رفتم هم من. بينندرفتند آن را ب همه مي
 اصـالً . اسـت  بـد  يـا  اسـت  خـوب  بگويند، چه دانستند نمي داشتند، آميز تعجب حالتي
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 موقـع آن كسـي  دارد، سـودي  يـا  ضـرر  چـه  يـا  خـورد  مـي  درد چه به طبقه ده ساختمان
  ).تهران از ساله 70 مرد( دانست نمي

  :هم هم بعضي اوقات سردرگمي وجود داشتم موارد در حتي
م دومين اجالس خود را تشكيل  1932/ ش 1311زمان با كنگرة اسالمي زنان شرق در  هم
كه تحصيل  ديگر اين. ادامة تحصيل دختران در فرنگ مطرح شدمسئلة در روزنامة ايران . داد

كـردن دختـران بـه     كه آقا فقط بسنده اي فني مورد سؤال قرار گرفت و اين دختران در رشته
همچنين اين مسئله مطرح شـد كـه بـه جـاي رفـتن      . ت يا خيرمعلومات عمومي كافي اس

در همان روزنامه به تـاريخ تيرمـاه   . دختران به فرنگ، استادان فرنگي به ايران دعوت شوند
خـوردة باتجربـه و    تربيت دختران وسط معلمان سال بودنمرجح م 1929 هيژوئ/ ش 1308

ها سردرگمي جامعة  نوع پرسش اين. هاي اليق مورد سؤال قرار گرفت تحت نظارت مديره
ساخت، ولي به هرحال جامعه در  ايران را در برابر نوگرايي و تجدد به نحو بارزي نمايان مي

  ).1375 بهنام، ←(حال تغيير بود 

بودن از اطرافيان يا از مراجع جوياي تعيين تكليف و  مرددعلت در مواردي هم مردم به 
  :نمونه براي. شدند موضع در برابر آن عنصر مي

پرسيديم كـه   محله مي نماز رفتيم از پيش من به خاطر دارم وقتي كه ادكلن تازه آمده بود مي
  ؛)كارمند ،ساله 70مرد (آيا مصرف آن مانعي دارد يا ندارد 

گو اشكالي  از بلند گفتن پرسيدند كه آيا اذان مي علما آقايان از مردم آمد، بلندگو كه وقتي
  ).روحاني ساله، 62مرد (دارد يا نه 

دانستند در مورد چيز جديدي كـه آمـده اسـت چـه      يمردم وقتي كه نم اوقات، اكثر در
  .كنند بعد تصميم بگيرند كردند ببينند كه ديگران چه مي روشي اتخاذ كنند صبر مي

بـه وفـور    كـه  بـود  كـردن  تحقير هدف با تمسخر ،ديگر شايع منفي واكنش :تمسخر. 2
پـز   گرفته تا لباس ورزشـي، از ديـگ زود  ) كراوات(  از فكل جديد عناصر از. شد مي استفاده

مورد تمسخر ... و  ،كه زنش همراه بود گرفتن بچه در خيابان توسط مرد هنگامي گرفته تا بغل
  .گرفت قرار مي

. گرفـت  بارة طيف وسيعي از تغييرات را دربر مـي  ها را در تمسخر طيف وسيعي از رفتار
. خنديدند ميشده از غرب  بسياري از تغييرات و عناصر وارده ، بهزندگيافراد از همة سطوح 

بـراي مثـال از   . داشـتند  خود را از آن عنصر ابـراز مـي  تأييد اين ترتيب ناراحتي و عدم  هو ب
  :بعضي قول پيرمردان و پيرزنان
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كردند و هنـوز هـم بعضـي پيرمـردان سـاندويچ را غـذا بـه         مردم ساندويچ را مسخره مي
  ؛آورند ميحساب ن

بارة روغن نباتي  هايي در كردن و تعريف طنز زماني كه روغن نباتي تازه آمده بود مسخره
هاي محترم اين بـود كـه هرگـز روغـن نبـاتي       بسيار رايج شد و يكي از افتخارات خانواده

  ؛كنند مصرف نمي
» مرسي«كلمة از زماني كه . كردند تشكر از كسي قدرداني ميكلمة قبالً در ايران با اظهار 

  . هاست گفتند اين زبان سوسول نوس و ميأها افتاد مردم معموالً آن را نام به دهن

عناصر فرهنگي غرب به  ضدهاي مقاومت و مبارزه  يكي ديگر از روش: سازي هشايع. 3
ي ال البهبراي مثال از . سازي بود شد شايعه كه توسط دولت معرفي و اعمال مي هايي آنويژه 

  : خوانيم ميها  مصاحبه
من در تبريـز بچـه    موقعآن. بود واكسن به مربوط ةشايع دارم خاطر به من كه شايعاتي از

 زدند مي واكسن كه زبانفارسي بهداشت مأمورانبه همراه ) 30اواسط دهة (دبستاني بودم 
شنيدم كـه   اغلب مي. خواهند بكنند چكار مي هااين كه دادم مي توضيح مردم به و رفتم مي

 65 مـرد (خواهند مردان را عقيم و زنـان را نـازا كننـد     گفتند كه با اين داروها مي مردم مي
  ؛)معلم بازنشسته ساله،

گيـري   به سرباز مربوط شايعةزنان،  به رأياز معرفي موضوع تقسيم اراضي و حق  بعد
  ).ساله 65مرد ( كردا انكار دختران باب شد كه شاه خودش رسماً آن ر

 هـاي  انگيـزه  و هسـتند  كساني چه سازندگان و شوند مي ساخته چگونه شايعات كهاين
مهـم اسـت ايـن     چـه آن. نيست مقاله اين بحث موضوع چيست كار اين براي آنان مخفي

 كـار  شده به شدند و موانعي در برابر معرفي عنصر ياد منتشر مي واست كه شايعات ساخته 
 شـمار  بـه  مقاومـت  نـوعي  پراكنـي  شـايعه  و سـازي  شايعه ديگر عبارت به. شدند مي گرفته
  :مثال براي. رود مي

شده   گيري جمعيتي، شايع كوچك بودم در شهرستان، موقع آماربچة كه  يد موقعآي مي يادم
گيـري   ها را از نظر مالي و جمعيت جوان بـراي سـرباز   خواهند خانواده مي) دولتيان(بود كه 

  .تر بگوييد و خود را فقير نشان دهيد ها را كم توانيد تعداد بچه شناسايي كنند لذا تا مي
 هـم  بادمجان- ارمنيكه بدان  فرنگيگوجهشايعات دربارة مواد غذايي فراوان بود، مانند 

وقتي نوبت به نخودفرنگي رسيد ديگر اين . فرنگي داستان خودش را داشت هويج .گفتند مي
  .جا افتاده بود و برايش حرف درنياوردند ها قبيل خوردني

 آورنـده،  قصد بودن پليد، )مالمين ظروف بودن زا سرطانمانند ( چيزها بعضي مضربودن
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مانند ساختن سد كرج به (آباداني  ةشخصي به بهان ةاستفاد، )فوتبال با جوانان انحرافمانند (
توانسـتند موضـوع شـايعات و     مـي همـه  ...  و) قصد اسكي روي آب براي خاندان سلطنتي

  .عناصر فرهنگي غرب باشند ةتخطئ
 دولـت  سر كردن، تقيه دادن، فريب مثل متفاوتي عناوين با كه سازي ظاهر: ظاهرسازي. 4
 كه بود غرب فرهنگي عناصر با مقابله براي مؤثر هاي روش از يكي شد مي بيان ،گذاشتن كاله

 بودرژيم  ةنشان زمان آن ملي سرود مثال براي. شد مي معرفي)  مدرنيسممتولي ( دولت توسط
 صـورت  ظاهرسـازي  پديـده  ايـن  بـه  اعتـراض  در. كردند مي مقاومت برابرش در مردم كه
 را سـينما از جمله در مدرسه و  متفاوتجاهاي  دررا سرود شاهنشاهي  اه بعضي. گرفت مي
ــه ــه. ســرودند مــي ســازي ظــاهر و تــرس روي از بلكــه اعتقــاد روي از ن  بعضــي قــول ب

  :شوندگان مصاحبه
 و شدند مي بلند خود جاي از دير ها بعضي شد مي نواخته شاهنشاهي سرود وقتي سينما در
 شـدند  مـي  بلنـد  عالقگـي  بـي  با مردم اكثر كه بودم ديده من. نشستند مي سرود اتمام از قبل

  ؛شد ديده نمي جا آن در ملي هيجان
 از كه كردم مي تظاهر آمد نمي خوشم ساندويچ از. بودم شده گرفتار جواني در بنده آقا،

 شـنيدنش  از كـه  كـردم  مي تظاهر آمد نمي خوشم غربي موسيقي از. برم مي لذت خوردنش
 خيلـي  و موهايم كردن بلند و تيز نوك كفش و تنگ شلوار پوشيدن طور همين. برم مي لذت
  ).بازاري ساله، 68مرد (دادم  اطرافيان انجام مي خاطر به كه ديگر هاي چيز

 خـود  البتـه  كـه  گرفـت  مـي  دربـر  را مـوارد  از وسيعي طيف هم سازي ظاهر درحقيقت
 حكـومتي،  هاي برنامه با همراهي براي متجددبودن به تظاهر مثالً داشت متعددي هاي انگيزه
و تصويب اطرافيان، تظاهر به  ييدأت كسب جهت غربي تمدن مظاهر داشتن دوست به تظاهر

بـه هـر حـال    . عدم عالقه به عناصر فرهنگي غرب جهت در امان ماندن از خشـم مخالفـان  
  .هاي معمول از واكنش منفي به نفوذ عناصر غربي بود تظاهر يكي از روش

. گرفتنـد  مـي  كـار  بـه ) مذهبينخبگان ( روحانيان اغلب كه بود روشي تحريم: تحريم. 5
 تـرين  ايـن يكـي از مهـم   . نـد ددا عناصر فرهنگي غرب واكنش نشان مي به پيوسته روحانيان

عناصـر فرهنگـي    در مـورد احساسات و افكار منفي خـود   دادن نشان جهت آنان هاي روش
  .هاي تاريخي بسيار دارد از طريق فتوا نمونه ويژه به تحريم. غرب بود

 بـه  مـدارس  شـدن  گشوده مورد در انيروحان كه گفت توان مي موجود متون به استناد با
 دارالفنـون،  ةمدرسـ  سيتأسـ  در كـه  چنـان  انـد،  نداشـته  يمسـاعد  نظـر  چندان ديجد سبك
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 مدرسـه  سيتأس از نيبنابرا و شد مواجه خارج و داخل از يمخالف نظرات با شاه  نيناصرالد
 دهيـ رنج او از ميقد مدارس صاحبان و انيروحان ديترس يم چون داشت واهمه دولت توسط
 يهـا  دهيـ كـه بـه فا   يگروه نياو نوشت اول يشاه را متقاعد كرد و برا ،ريركبيام يول شوند،

. فرستند يم ديهم فرزندان خود را به مدارس جد ها آنببرند علما خواهند بود و  يمدرسه پ
 رانيـ آمـوزش و پـرورش در ا   شـرفت يپ يمند بـرا  عالقه يسران حكومت يگام پيش نيبنابرا

  . رديقرار گ يعاد يعنصر در روند نيا رشيموجب شد تا پذ
ـ . ش.  هـ 1306كه در  هيحسن رشد ييابتدا ةمدرس در  يعمـوم  ييابتـدا  ةمدرسـ  نياول

 واكنشبا مخالفت و  كه نيا يبرا اورديدوام ن تر شيبسال  كي زيبود ن زيتبر» ششگالن« ةمحل
 ييبرخوردهـا  نيهم در اصفهان با چنـ  يمدارس .شد مواجه يمذهب ميتحر صورت به يمنف

ـ  در دانسـت  يمـ  يسـ يكه باسواد بود و انگل ينق يعل  ديبه نام س يشخص. مواجه شدند  ةخان
. شـد  يريجلـوگ  اش مدرسه تيفعال از يروحان يعلما مخالفت با كه گشود يا مدرسه خود
 بـا  تيضـد  در مخالفـان  زيـ ن دخترانـه  مدارس مورد در: اين قبيل موارد فراوان است ةنمون
اينـك  ). 1354 ،ياردكـان  يمحبوب( كردند استفاده ياسالم اصول از مدارس نوع نيا سيتأس
  :هايي ديگر در اين زمينه مثال

هـايي   نامـه  دادن مدارس دخترانـه شـب   جلوه  مشروطيت براي بد زمان در ينويروحان - 
علـي شوشـتري در آسـتانة حـرم       بايد در اين خصوص به بست نشستن سيد. پخش كردند

اي اشاره كرد كه در آن نوشته بود واي به حال مملكتي كـه در   نامه تكفيرعبدالعظيم و انتشار 
  ). 1368 ،مهرابي(نامه بازار سياه پيدا كرد  آن مدرسة دخترانه تأسيس شود و اين تكفير

الذكر در برابر روزنامه هم بايد گفت پس از نهضت  در مورد واكنش منفي گروه فوق - 
ـ  كـه  كـرد  منتشـر  را نو رانيا ةروزنام رانيا دموكرات حزب تيمشروط  بـه  روزنامـه  نياول
 ونيروحـان  درواقـع . شد واقع نجف انيروحان اعتراض مورد آن مطالب. بود يياروپا سبك
زهـرا  ( كردنـد  منع آن ةمطالع از را مسلمانان و شد صادر يا هيانيب رايز كردند، ميتحررا  آن
  ). 100- 99 /4 :1372 ،يعيشج

 رزايـ م عباس. شد مواجه گروه نيا يمنف واكنش با زين فهيوظ نظام و ارتش ليتشك -
 ييهـا  واكـنش . شود سيتأس ديبا يارتش كه افتاد نيا فكر به رانيا در كه بود يكس نياول
 كنـد،  مؤمنان تن به را كفار لباس خواهد يم رزايم عباس كه آوردند راديا و ختيبرانگ را

  ). 1375 ،بهنام( بود شده گرفته الهام آنان لباس شكل و طرح از چراكه
 را آهن راه كه مردم ةعام نظر خالف بر كه گفت ديبا رانيا در آهن راه احداث ةدربار
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 در آهـن  راه احـداث  بـا  را خود يها مخالفت يمذهب نخبگان اند، دانسته جذاب و جالب
و بـا   1290 سـال  در سپهسـاالر  خان نيحس رزايم زمان در نويروحان. داشتند ابراز رانيا

). 248: 1377 ،بـاكالم يز( دانسـتند  حـرام  را آهـن  تهران اسـتفاده از راه  ةامام جمع يفتوا
 هرگونـه  و يياروپا ديجد تمدن اقتباس و آهن راه با نويآورده است كه روحان زين ميشم

  .)1342 ،مياصغر شم يعل( دنديورز يجداً مخالفت م ،ليقب نيا از اقدام
است كه در بـاال ذكـر    مقاومت و اعتراض انواع ساير از تر قوي مقاومت يك تحريم

مواردي كـه در  . رفت، لذا بايد با احتياط گفت كه چه چيزهايي تحريم شده بودند ها آن
و ثبـت   انـد  اما مواردي كه وجود داشـته  ،اند براي اكثر مردم آشنا هستند تاريخ ثبت شده

 عنصر هر تقريباً گفت توان مي كه طوري به دهد، مي تشكيل را طوالني فهرستي اند نشده
 تـا  گرفتـه  اي شيشه جوراب از نباتي، روغن اتاز ادكلن گرفته ( شده وارد غربي فرهنگي

 روزي) تاكسـي  بـه  هـا  خـانم  شـدن  سـوار  تا گرفته گيري سرباز از چنگال، با خوردن غذا
  :گيري ميوه آب در مورد مثال براي. است شده اعالم حرام كسي توسط

 فرنگـي  هويج آب ها بچه كه اين خاطر به داشت علميه مدارس از يكي مدير آيد مي يادم
 او تـرس  از آمـوزان  دانـش  از يكـي . اسـت  حـرام  آن كـه  كرد مي بيداد و داد گرفتند مي
 علـوم  مـدرس  ،ساله 68مرد ( شد خرد و كرد پرت بيرون به پنجره از را گيري ميوه آب
  ؛)دانشگاه ديني

 جلـوي  مشـهد  گوهرشـاد  مسجد در بار اولين براي كه روزي كرد مي تعريف پدرم
 صـداي  كـه  گفـت  و كـرد  پرت دست با ديد را آن واعظ وقتي. گذاشتند گو بلند واعظ
 بياورد مسجد به گو بلند كه كرد نمي جرئت كسي ها مدت تا. آيد مي بيرون آن از شيطان

  ).، روحانيساله 65مرد (

تحريم آخرين روش تند و خشن در برابـر عناصـر   : علني ةمبارز و اعتراض فرياد. 6
. زدنـد  هاي تندتر دسـت مـي   ها و روش در مواقعي مخالفان به رفتار. فرهنگي غرب نبود

  . هاست علني و بعضي اوقات اعمال خشونت از اين روش ةمبارزفرياد اعتراض و 
تمـاس بـا غـرب و     ةتاريخچـ  ةانـداز  بـه  ها روش اين به نارضايتي دادن نشان تاريخ

 آغاز هيصفو زمان از غرب با رانيا تماس گرچه. آشنايي با عناصر فرهنگي آن ديار است
 ارتبـاط  غـرب  يفرهنگـ  يمـاد  ريغ و يماد عناصر با انيرانيا قاجار عصر در و بود شده

ـ ييتغ با. شد مطرح يا گسترده صورت به يپهلو زمان در يينوگرا اما كردند، برقرار  يرات
 در ديـ جد فصـل  كرد، آغاز غرب تمدن يها جلوه با شدن هماهنگ يبرا اول يپهلو كه
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 از يجديـد  مـوج  حكومتي اصالحات. شد گشوده يغرب يالگوها به رانيا مردم نگرش
 كـه  ايـن  علـت  بـه  الزامـاً  نـه  هـا  مخالفت از بسياري. ختيبرانگ جامعه در را ها مخالفت
 خواهـد  مـي  شـاه  يعنـي  »ظـالم  حاكم« كه دليل اين به بلكه است آمده غرب از عنصري
 جـه ينت در. گرفـت  مي قرار اعتراض مورد كند خود آن از فقط گرفته ديگران از را قدرت

آشكار و پنهان فراوان كه در مقابله با اصـالحات   يها با مخالفت رانيا يحكومت مركز
  . بود، مواجه شد يو فرهنگ ياقتصاد ،ياجتماع

حجـاب   كشـف ميان عناصر فرهنگي بسيار نامحبوب در ايـران   ازشايد بتوان گفت كه 
 موضوعمنفي مردم نيز در ارتباط با اين  يها زيرا كه شديدترين واكنش باشدها  آن نيبارزتر
 ايـ  رشيپذ. داشت خودي فرهنگ با يارزش تضاد ترين بيش پديده اين كه چون. كرد ظهور
بوده است و افراد  رو  روبه يمتفاوت ياه ليو با تحل تفاوتم يها دگاهيد از حجاب كشف رد

قرار  يمردم در برابر كشف حجاب را مورد بررس يها خاص، واكنش يها از نظرگاه متفاوت
 رييـ از تغ تـر  عيوس ييمعنا در اي حجاب كشف از كه افتي توان يرا م يشيگرا تر كم. اند داده

  .آن انتقاد نكرده باشد يليتحم ةويو ش يپوشش در عصر پهلو
غرب به برداشتن  يدر برابر عناصر فرهنگ يمنف هاي واكنش نيدتريبتوان گفت شد ديشا

دوره از  كيـ . نشـان داده شـده اسـت    يدر مجـامع عمـوم   هـا  آنحجاب زنـان و شـركت   
حجاب  يهمراه با كشف اجبار 1315و  1314 يها در سال يبارز در زمان پهلو يها يناآرام

مهم مربوط به آن  عياز وقا 1314 رماهيت 19. صورت گرفت »يكاله پهلو«دادن  زنان و رواج
 يبـرا  نيسنگ يها اتيمال ،ياز كاله پهلو ،)ع(  در سالگرد بمباران حرم امام رضا. زمان است

 نيـ بعـد از ا دو روز . دشـ حاكم انتقاد  ةطور از رواج فساد در طبق نيو هم ،كنندگان مصرف
امـام   ايـ « اديمسجد گوهرشاد گرد آمدند و فرحكومت، انبوه مردم در رفتار به  يواكنش منف

در  يخود را با رهبران مذهب ييسو سردادند و هم» مان كن شاه ظالم حفظ نياز شر ا نيحس
شوندگان مسـن   مصاحبه). 1377 ،انيآبراهان(لباس ابراز كردند  ياجبار رييبه تغ يواكنش منف

  :براي مثال. كنند هم همين وضع را بارها نقل مي
 گذاشـت  شال هم من مادر و بگذارد كاله كه كردند مجبور را او بود يشيخ كه ما ييدا
 يآزاد دار طـرف  سـخت  و دنديكشـ  يم ها آناز سر  و كردند يم پاره را چادرها ها سيپل

 برگشـتند  چادر به دوباره ها زن شد يارياخت دوباره حجاب هك نيا از بعد و بودند زنان
  .)تهران متولد ،ساله 80 مرد(

شـمار   آوري است كه در مورد عناصري كه مخالف اصـول ارزشـي مهـم بـه     ياد هب الزم
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سـخن   هـا  آناز  قبالًهايي هم كه   ساير واكنش ،بر اعتراض و تظاهرات شديد رفتند عالوه مي
 ،يظـاهر  يينوا در برابر كشف حجاب با هم يمثالً واكنش منف. شدند كار گرفته مي به گفتيم

 يا شونده خصوص مصاحبه نيدر ا. همراه بوده است زيموارد ن سازي و ساير تمسخر، شايعه
  : ديگو يم نيچن

ادارات قـرار شـد    يتمام رؤسا. در شمال بود ييبخش از وزارت دارا كي سيبزرگم رئ پدر
 ها خانمبه مناسبت فصل قرار بود كه  .مراسم كشف حجاب با همسرانشان شركت كنند يبرا
 از يلـ يخ كه اش زاده برادر به را كالهش پالتو بزرگم مادر. رسانند هم به حضور كاله و پالتو با
 زمـان  آن تـا  كننـدگان  شـركت  چون. كند شركت مراسم در او يجا به تا داد بود تر جوان او

 پدربزرگم يواقع همسر كه نشد متوجه يكس بودند دهيند حجاب بدون را گريد كي همسران
  ).دار خانه ،يسار متولد ساله، 88 خانم ةدربارگو و گفت( است نكرده شركت مراسم در

  : ديگو يم زين يگريد ةشوند مصاحبه
 رونيب كم المقدور يحت. بود ها زن خود طرف از مخالفت نيتر مهم حجاب كشف ةواقع در
بود كه  نيكردند ا جاديحمام در منزلشان ا ها خانواده يبعض كه يعلل از يكي ديشا. آمدند يم

  ).متولد اصفهان، دكترا ،ساله 65مرد ( رفتن داشته باشند رونيبه ب ازين تر كمها  زن

  : كند يم نقل يا شونده مصاحبه زين تهران شهر در يمشابه مراسم مورد در
 و شـد  يمـ  ظاهر عام مأل در حجاب يب ستيبا يم همسرش يشغل تيموقع علت به ام خاله
 زردچوبه خود صورت به قبل شب از ليدل نيهم به بود مشكل اريبس شيبرا كار نيا انجام
مراسـم   نيـ در ا توانـد  ينمـ  و اسـت  شده مبتال رقاني به كه كرد وانمود نيچن فردا و ديمال

  ).دار ساله، متولد تهران، خانه 84 زن( ابديحضور 

 عناصر به ايرانيان منفي واكنش تاريخ در مهم و بارز بسيار مورد حجاب كشف كه اين با
بـراي مثـال از قـول    . مورد نبـوده اسـت  يگانه اما آخرين و  ،رود شمار مي به غرب فرهنگي

  :افرادي مطلع نقل شده است
شـد   چون سينما نماد فساد شمرده مي. شود كه در مشهد اولين سينما را آتش زدند گفته مي

  ؛)محقق ،ساله 69مرد (اين كار در بسياري از شهرهاي ديگر هم رخ داد 
هـايي را كـه مـانكن زن بـه نمـايش       مغازهدر قزوين افراد متعصب مذهبي ويترين 

مرد (شكستند  ها مي شب) كه به نظر آنان نماد بدن زن و فساد غرب بود(گذاشته بودند 
  ).محقق ،ساله 69

هـا را   ها آنـتن  هايي كه تلويزيون داشتند از ترس متعصبين روز در قم در زمان شاه خانه
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طنز مربـوط  . كردند دوباره نصب مي ها براي تماشاي تلويزيون آن را كردند و شب جمع مي
  . از آن واقعه گرفته شده است» آيند روند و روزها پايين مي ها باال مي چيزهايي كه شب«به 

ـ  زدن آتش ها، فكلي زدن كتك ها، فروشي مشروب به حمله سينماها، زدن آتش  زنـان  ةخان
 واكـنش  از هـايي  نشـانه  ديگر موارد و بازار، كردن تعطيل و ها مغازه بستن پيمايي، راه بدكاره،
  . رود مي شمار به غربي تمدن مظاهر با تند برخورد و خشونت به آميخته آميز اعتراض
صد  رد صد و قطعي شده ياد هاي واكنش از كدام هيچ كه است يادآوري به الزم پايان در

 دارد مخالفـاني  هـم  غـرب  فرهنگي عنصر بهترين حتي شد، گفته قبالً كه طورنبودند؛ همان
، )زننـد  مي سرباز گازي كولر نصب از كه افرادي و ندارند تلفن همراه هنوز كه افراديمثل (
يكي  .داشت داراني طرف هم »غرب فرهنگي عنصر بدترين« حجابي بي حتي منوال همان به

  :گويد ها مي شونده از مصاحبه
 خانـه  از و بودنـد  ناراحت خيلي ما هاي بزرگ مادر و مادران آمد حجاب كشف كه موقعي
 داشـتيم  دوسـت  بـوديم  خوشـحال  واقعـه  ايـن  از بـوديم  جوان كه ما اما ،رفتند نمي بيرون
برويم به بيرون در خيابـان قـدم    وقت آن و كنيم آرايش و بپوشيم را خود قشنگ هاي لباس
  .)ساله، اهل انارك 90زن ( بزنيم

 ضـد  ايـران  در هـايي  واكنش ،غرب به نزديكي اوان همان از :انقالب به مردم دعوت. 7
 دليـل  بـه  بـود  تغييـرات  ةكنندعامل ايجاد كهرژيم را  ها آن است؛ داشته وجود پهلوي رژيم

 عبـارتي  بـه  يـا  محتوا، بي و صوري اصالحات معرفي غرب، به وابستگي غرب، به نزديكي
 و آزادي مثـل  غربـي  جوامـع  خـوب  عناصـر  نگـرفتن « همچنين و »تغييرات بودن سطحي«

اي از مخالفت بـا عناصـر    جنبه ها آن ةدر هم كه اين با. دادند مي قرار انتقاد مورد »دموكراسي
 واكنش تا ناميد سياسي هاي جنبش كل توان در را مي ها آن ،فرهنگي غرب نيز وجود داشت

عناصر خاصي را هـدف   كه اين با انقالبي هاي واكنش. غرب فرهنگي خاص عناصر برابر در
 بـا  مفيدنـد  ظاهر به كه هم هايي آنمدعي بودند كه عناصر غربي حتي  ،دادند حمله قرار نمي

 ةمشـترك همـ   ةاين ديدگاه نقطـ . يابد در ايران شيوع مي» سلطه و گسترش استعمار« ةانگيز
سـال اخيـر ايـران از جنـبش تنبـاكو گرفتـه تـا انقـالب          150جريانات بـزرگ سياسـي در   

 شمار به 57 سال اسالمي انقالب و ،42 خراد 15 جنبش نفت، كردن مشروطيت، جنبش ملي
از ايـن رو  . هاي منفي معمول فـرق دارد  ها با واكنش اصوالً جنس اين قبيل مخالفت. رود مي
 در كه رود مي شمار گرگوني اجتماعي ايران در عصر جديد بههاي د محور اصلي بحث ها آن

  .اند گرفته قرار فحص و بحث مورد متعدد متفكران توسط ديگر جاهاي
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پيشرفت  ةدغدغ كه بود فكران روشن هاي ويژگي از عمدتاً ها واكنش گونه اين كه اين ديگر
 تقليـد شـدن بلكـه بـه دليـل      ايران را هم داشتند و مخالفتشان با رژيم نه الزاماً به دليل غربـي 

از آن دسـته   نـوعي  به همگي اينان. بود) واقعي شدن غربي نهو ( غربي الگوهاي از كوركورانه
 دگاهيد از چه را، رانيا در غرب يفرهنگ عناصر حضور كه روند مي شمار به ياز نخبگان فكر

 و دادنـد  قـرار  انتقـاد  مـورد  ،»داري سـرمايه  ضد« يا »ييگرا اصالت« دگاهيد از چه و »يمذهب«
 و يفكـر  ارچوبهـ چ يمحـور اصـل   شتن،ياصلي و بازگشت به خو تيفراموشي هو ةمسئل
 آحمد آل  از قبيل جالل(فكراني كه اهل قلم بودند  از اين ديدگاه روشن .است بوده آنان ينظر
 ،)عشـقي  و الهـوتي ماننـد  ( سـرودند  آميـز  هـاي اعتـراض   ، شعرايي كه شعر)شريعتي علي و

 ،)طالقـاني  هللا آيـت  و خميني اهللا آيتمانند ( برافراختند را رژيم به اعتراض علَم كه روحانياني
 و ،)دهخدا اكبر علي و بهرنگي صمدمانند ( نوشتند آميز اعتراض هاي داستان كه نويساني رمان

و  فـدايي  هـاي  چريـك مانند ( ورزند مبادرت چريكي هاي جنگ به خواستند مي كه مخالفاني
نظرات ايـن گـروه مـورد توجـه متفكـران و      . برد  توان در اين زمره نام همه را مي) مجاهدين

 ةزمين در آنان ةدربار تحقيق به نياز هم هنوز كه رسد مي نظر بوده است و به يگران زياد تحليل
  .اين نوشته خارج است ةاز حوصل  ايران با غرب وجود دارد كه پرداختن بدان ةرابط

  
  ها يافته تحليل و تجزيه و نتايج، 2.5

دانـيم   شـدند؛ هرچنـد مـي    ها به دو مقولة بزرگ مثبت و منفي تقسـيم   در اين نوشته واكنش
روشـن   شـان  هاي مثبت تقريبـاً تكليـف   واكنش  ،دهند ها طيف وسيعي را تشكيل مي واكنش
بـودن پيشـرفت و    حيرت و شگفتي، راحتي، زرق و بـرق، و خوشـايند   ،عدم آشنايي؛ است

هـاي مثبـت عمـدتاً شـامل عناصـري       همچنـين واكـنش  . اند از اين جملهترقي به طور كلي 
ـ   . محرز بود ها آنبودن  شدند كه در عمل كارايي داشتند و نافع مي جـز مـوارد    هبـراي مثـال ب

 ،كشي لوله  يا برتري آب. هاي پزشكي معموالً مقاومتي نشده است تدر مقابل پيشرف ،نادري
هـا و تخريـب خزينـه     دوش در حمـام  در قبالالبته (نبار براي همگان قابل درك بود ا به آب

  .)هايي گزارش شده است مقاومت
طيف وسـيعي   ها آن. كنند هاي منفي اهميت خاصي پيدا مي در راستاي اين بحث واكنش

ها در خرده مقـوالتي چـون سـردرگمي، تمسـخر،      اين واكنش. دنگير   مي ها را دربر از رفتار
آميز، و دعوت مردم به  سازي، تحريم، اعتراضات خشونت پراكني، ظاهر سازي و شايعه شايعه

تواننـد در رونـد دگرگـوني      كـه مـي   افزون بر اين بـه دليـل ايـن   . اند بندي شده انقالب طبقه



 هاي ايرانيان به عناصر فرهنگي غرب واكنشبررسي    106

  1392 تابستانبهار و ، شمارة اول، مچهارسال شناسي بنيادي،  غرب

كـه عنصـري بـه     وقتـي . اي دارنـد  فرهنگي اخالل ايجاد كنند، نقش تعيين كننـده - تماعياج
كـه   انگيز نبـوده اسـت، امـا هنگـامي     شود كه گويي هرگز بيگانه يا مسئله اي پذيرفته مي گونه

هـا   لذا الزم است كه به اين واكنش. كند و معضالت بروز مي مسائلهاي منفي است  واكنش
  .تري شود توجه بيش

بـا   ؛هسـتند  كند به قرار زير ات مهمي كه در اين رابطه توجه هر محققي را جلب مينك
كه اين موارد در ساير جوامع ديده شده بودند و ساير محققـان يـادآور شـده بودنـد بـا       اين
و تحليـل بعضـي   اسـت  ايران نيز قابل توجـه بـوده    اوضاع و احوالبا  ها آنحال انطباق  اين
  .مناسبت نيست بي ها آنها در ساية  يافته
 اعمـال  و عنصـر  بودن يليتحم احساس در: زور اعمال و عنصر بودن يليتحم احساس. 1
بـا اعمـال زور و بـه صـورت      دالوروديـ جد عنصر يوقت كه گفت ديبا آن رشيپذ يبرا زور

نبودن بستر فرهنگي و ساختار اجتماعي و بنيادهـاي   فرمايشي وارد جامعه شود، به دليل آماده
منفـي   واكـنش آن  در قبـال سان با آن، موجب احساس اعمال زور شده و طبيعتـاً   فكري يك
تـرين تغييـرات    و روند زندگي حتي اگر به صورت مطلوب هحوتغييرات در ن. شود ايجاد مي

د به دليل عدم آمـادگي  باشباشد در صورتي كه با اعمال زور و فشار  تر بيشدر آداب و رفاه 
 زشيـ راخـذ الگوهـاي جديـد فرهنگـي،     . شود مي رو  روبهفرهنگي، با مقابله و واكنش منفي 

  .دهد قرار قبول مورد را ديجد عنصر تيمطلوب كه كند يرا اقتضا م و تغييرات هماهنگ يارزش
نظـر  در بـدون  آنـان  تيـ موقع ميتصـم  و زنـان  ياجتماع تيوضع رييتغ در مورد اين در

دگرگـوني جديـد، احسـاس تحميـل و      در مـورد گرفتن كلية ابعاد فرهنگي و آمادگي مردم 
اين روش وجه آمرانه و حكومتي داشته و پيوسته . اعمال زور در افكار مردم ايران پديد آمد

كنند كـه در   ترين عنصري ياد مي در دهة تاريخي مورد نظر از تغيير در پوشش به عنوان مهم
موضوع احساسي نبـود  يگانه كه موضوع حجاب  با اين. كار برده شده است بهآن اعمال زور 

طور كه قبالً هم اشاره شد تغيير پوشش به  اما همان ،كه با معرفي آن با اعمال زور همراه بود
به همين دليل . هاي منفي را برانگيخت ترين واكنش ين و شديدتر بيشعنوان كشف حجاب 

ضعيت را نه به عنوان آزادي زنان، بلكه به عنوان سركوب پليسي هم افراد زيادي اين تغيير و
  ). 1377 ،آبراهاميان(قلمداد كردند 

آوري است كه بسياري از عناصري كه در زمان خود تحريم شـدند   در ضمن الزم به ياد
 ةكنند بودن يا غير سنتي بودن نبود بلكه به اين دليل بود كه مردم يا علما، معرفي به دليل غربي

 سينما هايشان، برنامه محتواي دليل به تلويزيون و راديو مثال براي. پذيرفتندنمي را عنصرآن 
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بـه دليـل   (نوشابه پپسـي گـازدار    ، و)كننده  و منحرف نمستهجهاي  فيلم دادننشان دليلبه (
يد اين نكته است كه به دليـل  ؤها باز م اين قبيل مثال). مسلمان مالكيت آن توسط فردي غير

  . گرفتند مهري قرار مي بودن آن عناصر مورد بي تحميلي
يكي ديگر از داليلي كه موجب واكنش افراد به عناصر نو در : يدگرگون بودن شتابان. 2

گران بر اين نظرنـد   واقع اكثر تحليل در. مردان است بودن روش دولت شود، شتابان جامعه مي
در جامعة ايـران سـير تـدريجي نداشـت و جنبـة       ها آنافتادن  كه جريان ورود عناصر و جا

  . فرمايشي و سريع آن، غالب بود
پي بردند  ها آناكثر موارد با گذشت زمان مردم به عناصري عادت كردند يا به اهميت  در
براي مثال زماني رشديه بـه  . آن عناصر مورد قبول قرار گرفتند به طور تدريجي  نتيجهكه در

 مجسمة تبريز در امروز اما و كرد فرار تبريز از مدرسه تأسيسبه  دليل مخالفت مردم و علما
 شـده  تحريم روزي كه چه آن تمام تقريباً مدرسه رب اكنون عالوه. اند او را در ميداني قرار داده

 از حجـاب  كشـف  خصوص در نمونه براي. است  عامه قبول مورد ديگر آهن راه مثل بودند
 كه تدريج به اگر« :خوانيم ميهاي مجلس چهاردهم  دكتر محمد مصدق در يكي از نطق قول

 و پير زنان از حجاب رفع. شد مي چه شد مي رفع حجاب شدند مي خارج مدارس از دختران
  .)34/ 1: 1327استوان،   به نقل از كي(» داشت ما براي نفعي چه تدبير بي

هاي آنـان   بودن بعضي روش هاي دولتمردان، شتابان توان حتي با ارجاع به نوشته لذا مي
در مـورد شـتاب    ديسـف  انقـالب محمدرضا پهلوي در كتاب . ييد كردأرا در عصر پهلوي ت

  :آورد نوآوري مي
دانيد شايد در تمام  طور كه همة شما مي صورت اين قدمي كه ما امروز برداشتيم همان به هر

. اين طور اجتماع ما را واژگون بكند برداشته نشـده سال هيچ اقدامي كه  2500تاريخ ايران، 
افتخار ما اين است كه يك برنامه به اين عظمت در عرض يك سال تقريباً تمام شد بـدون  

  ). 40 :تا بي ،محمدرضا پهلوي(كه تشنجي پيدا شود  اين

اي و نخبگـان   به قول شـاه، بـه زعـم عـده    » ها به جلو كردن پرتاب«بعضي از اين قبيل 
و مذهبي حركت به جلو نبود بلكه حركـت بـه عقـب و دوري از تمـدن واقعـي و      فكري 

و  ،مخالفت بزرگ بـا آن رونـد  علت شد كه به قول بسياري  بيگانگي از خويشتن تلقي مي
  .استانقالب اسالمي نيز 

ـ   :جامعه در غالب يفرهنگ يها ارزش با تعارض. 3 ورود عناصـر   ايكي از داليلي كـه ب
گفـت كـه   تـوان   مـي . شود، توجيه و تفهيم نشدن عنصر اسـت  جديد واكنش منفي ابراز مي
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هـاي اجتمـاعي غالـب در جوامـع،      توجيه و تفهيم نشدن عنصر، بيش از هرچيـز بـه ارزش  
هاي اجتماعي هم در رويارويي با عنصر جديـد مؤثرنـد، زيـرا پـذيرش      ارزش. بستگي دارد

هاي حـاكم   ر جديد با هنجارهاي موجود در جامعه است و ارزشمردم در گرو تطابق عنص
كـه دگرگـوني و    نماياند، مخصوصـاً ايـن   بر جامعه ورود عنصر تازه را ضروري و موجه مي

پور شناخت  به زعم رفيع. هاي نو در جامعه امري مطلوب به شمار رود روي آوردن به شيوه
هـاي مختلـف    را در مـورد دگرگـوني  كند تا آمادگي پذيرش جامعه  افكار عمومي كمك مي

اي ماننـد ايـران پيونـدهاي     در جامعه. تشخيص و آن را براي مردم موجه و مقبول نشان داد
مردم به طور دروني از فشار و  ها آناساس  اي وجود دارد كه بر پيچيدهسنتي بسيار عميق و 

كننـد   مـي روي نيروي عظيم هنجارهاي سنتي و مالحظات اجتماعي نانوشته و غير رسمي پي
  ).545: 1376پور،  رفيع(

كـه  شـود   ميهاي فرهنگي غالب در جامعه مشاهده  در تعارض عنصري جديد با ارزش
در مواردي رخ داده است كه عنصر تـازه وارد   تر بيشمعموالً اعمال زور و احساس تحميل 

در كنـار اعمـال   . هاي مذهبي و عرف جامعه داشته اسـت  باالترين ميزان تعارض را با سنت
ين سطح و به هنگام برداشتن اجبـاري حجـاب ايجـاد    تر بيشزور و احساس تحميل كه در 
ـ    شد، تعارض اين عنصر با سنت راي واكـنش  هاي مذهبي و عرف جامعه نيز دليـل اصـلي ب
هاي بنيادين فرهنگي ممكن است واكنش را  تهديد به ارزش. منفي در برابر تغيير اجباري بود

تا جايي كه اين تغييرات تصور از دست رفـتن هويـت فرهنگـي را در    . به آن شديدتر سازد
  .كند ميذهن مردم القا 

د تـا حـدودي   توان ميبخشي از خاطرات اسداهللا اعلم دربارة كشف حجاب بانوان دربار 
  ؛ايران آن روز باشدجامعة بودن برخي سنن در اي  ريشهگر  روشن

شـاه مـرا از انـدرون برداشـتند و       عليا حضرت ملكه پهلوي تعريف كردند روزي كه رضا
سراي عالي بردند، در بين راه در اتومبيل به من گفتنـد مـن    بدون حجاب با خود به دانش

كه زنم را سربرهنه پيش اغيار ببرم، ولي چـه  دادم  ميامروز مرگ را بر اين زندگي ترجيح 
 داننـد  يمـ  افتـاده عقـب   كنم كاري است كه براي كشور الزم است وگرنه ما را وحشي و

  ).110. 45 ش ،1380 امروز، اميپ(

كه بـا موضـوعي    بود واقف هم شاه خود كه است نكته اين مؤيد شاه  رضا اظهارات اين
كند، شـايد بتـوان گفـت كـه حتـي       هاي عميق مردم ربط پيدا مي سروكار دارد كه به ارزش

مردان كه خود متولي مدرنيزاسيون بودند احساسي دوگانه بـه بعضـي عناصـر مـدرن      دولت
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هاي مردم در جامعة ايران به عناصر جديد نشان داده است كه عـدم   واكنش. داشتند) غربي(
هاي حاكم بر جامعه، پذيرش عنصر تـازه را آسـان    ها و ارزش جديد با سنتتعارض عنصر 

  .كرده است
  

  گيري نتيجه. 6
واكنش ايرانيان به عناصر فرهنگي غرب از بسياري جهات به واكنش مردم در سـاير منـاطق   

در (ها مانند پذيرفته شدن سريع عناصر مـادي   ترين اين شباهت مهم. غربي شباهت دارد غير
تـر بـا    شدن مقاومت بر اثر گذشت زمان و آشنايي بـيش تر  ، كم)با عناصر غير ماديمقايسه 

عناصـر، و ميـزان تعـارض    آورندة عناصر وارده، مقبوليت عناصر بر حسب ميزان اعتماد به 
كـه در   نظـر از ايـن مـوارد، ايـن     صـرف . ها و فرهنگ غالب در جامعه است عناصر با ارزش

  :عوامل فراواني دارددهد بستگي به  واقعيت چه رخ مي
وقـت مثبـت يـا منفـي كامـل       نخست اينكه واكنش در برابر عناصر فرهنگي غرب هيچ

اما در عمـل  ، شوند مي رو روبهبعضي عناصر با اقبال فراوان و بعضي با مقاومت زياد . نيست
هـم  » بـدترين و مضـرترين  «كامالً از واكنش منفي در امان نيست و » مفيدترين عنصر«حتي 

همة عناصر با گذشت زمان كـم و    و به همين دليل است كه تقريباً. نيستكامالً مورد نفرت 
  ؛شود بيش پذيرفته مي

دهنـد كـه    هاي منفي طيفي را تشكيل مي هاي مثبت و هم واكنش كه هم واكنش دوم اين
زيرا ، تري برخوردارند تري دارند و هم از اهميت بيش هاي منفي، هم تنوع بيش البته واكنش

 هـاي اجتمـاعي و   ها و مخالفان به ميزان زيادي روندهاي دگرگوني كه چگونگي اين واكنش
  ؛زند تالطمات سياسي را در جامعه رقم مي

و به ويژه نخبگان مـذهبي ابـراز،   هاي منفي از طرف نخبگان  كه معموالً واكنش سوم اين
نشـينند   تفاوت نمـي  وقت در برابر تغييرات بي به عبارتي آنان هيچ. شود تقويت يا رهبري مي

  :توان به نقل قول زير استناد كرد در اين زمينه مي
بـه  . حضور روحانيان در صحنة مقابله با عناصر فرهنگي غرب بحثي طوالني و پيچيده است

را مذهب عنوان » ماندگي ايران علت عقب«ها  ن در صحنة سياسي بعضيدليل وجود روحانيا
» به عنوان اصالت فرهنگي خود«ها درست برعكس عدم توجه به مذهب را  اند و بعضي كرده

در هر صورت موضوع نقش مذهب و مذهبيون پيوسته قابـل  . اند ماندگي دانسته عامل عقب
 ت و امـا تغييـرات مربـوط بـه دوران    اقدامات دوران پهلوي جـزو تـاريخ اسـ   . بحث است
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هاي  توان اثرات نهايي سياست لذا در حال حاضر نمي. جمهوري اسالمي هنوز جريان دارد
كه مذهب و مذهبيون در توسعة ايـران   اينسؤال از اين رو . بر مذهب را ارزيابي نمود مبتني

  .اند موضوعي است كه موقع جواب آن نيامده است چه اثري داشته

مخالفان و موافقان عناصر فرهنگـي غـرب در   انگيزة كه موضوع  آخر اين  نكتة چهارم و
خـود   ،بررسـي آن  ،كه در اين مقاله در اين باره اشاراتي رفـت  با اين. همة احوال مهم است

آهن را تحريم اعـالم   گويند زماني كه مالعلي كني راه مثالً وقتي مي. طلبد چندين تحقيق مي
آهن استقبال  هاي او بود، و روحانيوني كه از راه آهن از وسط زمين كرد به دليل رد شدن خط

داننـد،   كه بعضي وجـود عشـاير را مـانع توسـعه مـي      با اين. كردند به دليل آسايش زوار بود
طور  همين. پروري بود  مدرس با اسكان عشاير به دليل ضرر اين اقدام به داماهللا مخالفت آيت
كـاري بـود نـه مخالفـت بـا وجـود        ملي به دليل ايجاد بي كفش  كارخانةاي با  مخالفت عده

 ها آنپيشرفت ايران را داشتند و به زعم بعضي دغدغة ها  ها پهلوي كارخانه يا به قول بعضي
اي بـه ترقـي و پيشـرفت     مدرنيزاسيون را وسيلة تحكيم قدرت خود كـرده بودنـد و عالقـه   

  .ها ناقص خواهد بود ررسيكنندگان ب واكنشانگيزة  هلذا بدون توجه ب. نداشتند
ايرانيان به عناصـر فرهنگـي غـرب      در هر صورت اين تحقيق نكاتي را در زمينة واكنش

اميد اسـت كـه   . كردزيادي را هم مطرح سؤاالت اما به دليل پيچيدگي موضوع ، روشن كرد
يـد  جديد در اين باره انجام دهند، زيرا كه كلسؤاالت تري را با  محققان ديگر تحقيقات بيش
  .استسؤاالت هاي آينده در گرو همين  گرگونيدرابطة ايران با غرب و روند 
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