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شناسایی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با غرب
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چکیده
باتوجه به این که هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی باا رارب مایباشاد،
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است .روش این پژوهش کیفی و از نظریه زمینهای اشتراس و کوربین ( )1998اساتفاده شاد.
برای این منظور باگردآوری و تحلیل دادههای کیفی به تعیین جنبههای اصلی پدیده مورد بررسی پرداخته شد و این جنباه هاا
به عنوان ابعاد مورد نظر برای تدوین نظریه منظور شد .جامعاه آمااری در بخاش کیفای شاامل کلیاه صااح نظران ،اسااتید و
خبرگان حوزه فرهنگ انقاالب اساالمی میباشاد و روش نووناهگیاری بهصاور هدفوناد و گلولاه برفای باود .نووناهگیری از
صاح نظران در این پژوهش تا مصاحبه  15ادامه پیدا کرد .براساس یافته های تحقیق "مقابله با تهااج فرهنگای" باه عناوان
مقوله محوری بر مبنای شرایط علی " تفکر توحیدی ،اسالمی کردن جامعه ،تاکیاد بار رهباری و ف ار خادایی" و از طریاق
راهبردهای نفی مظاهر فرهنگی ررب ،ظل ستیزی ،عدالت خواهی ،گفتوان مقاومت و برنامه ریازی بارای توساعه رساانه هاای
انقالب و ابتنای سیاست بر دین و تعیّن معرفت دینی ،مردم ساالری دینی ،بیداری اساالمی و مقابلاه باا تفکار اومانیساتی (باه
عنوان زمینه ی الگو) محقق میشود و منجر به تحقق پیامدهای قدر گیری جبهه مقاومات در من قاه و ناکاامی نقشاه هاای
ررب ،دسات یاابی باه حکومات مردم سااالر اساالمی ،اقامااه ارزش هااای دیناای ،احیااای هویاات و توااادن اساااالمی و
برپااایی عاادالت اجتواااعی می گردد .نوع روابط میان مفاهی و مقوله های الگاوی ریشاه هاای تقابال فرهنگای برخاساته از
انقالب اسالمی با ررب نیز با توجه به کدگذاری انتخابی صور گرفته در قال الگوی داده بنیاد ارائه گردید.
واژههای كلیدی :تقابل فرهنگی ،انقالب اسالمی ،ررب
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 .1مقدمه
انقالب اسالمی ایران به رهبری حضر امام خوینی(ره ) در شرای ی آراز شد که جریان مهاج جهانی ررب هجوم سنگینی به
سایر فرهنگ های دنیا از جوله فرهنگ اسالمی آورده بود و پس از تالش های بسیار گسترده و بلند مد خود توانسته بود تا
حدود زیادی بر این فرهنگ ها -باالخص فرهنگ های مبتنی بر اندیشه های دینی مذهبی -فائق آید (سل انی .)1392 ،تا آنجا
که از قرن بیست با عنوان قرن مرگ دین یاد می شد و انتظار می رفت دین و مذه ک ک از صفحه دنیا محو گردد( .سراج
زاده )1384 ،این فرهنگ که مه ترین تالش ررب برای سی ره جهانی تودن مادی بود ،دارای شاخصه های متعددی است که
مه ترین و حیاتی ترین شاخصه آن به تعبیر امام خوینی(ره) سکوالریس است (صالحی .)1390 ،سکوالریس یا زمینی کردن
حیا بشر در ادبیا اداره و مدیریت اجتواعی بدان معناست که سعاد و نظ اجتواعی از تعالی انبیاء و بینش توحیدی جدا
شود و این تعالی محور اصلی نظ اجتواعی قرار نگیرد؛ بلکه عقالنیت مدرن و خودبنیاد به جای تعالی انبیاء محور هوه ی
برنامه ریزی ها و تنظیوا باشد (سراجی .)1392 ،شاید بتوان با توجه به تأثیر انقالب اسالمی بر مسیر پر نشی و فراز بیداری
اسالمی ،اندیشه امام خوینی(ره) را به عنوان یکی از مهوترین اندیشههایی دانست که توانست از عرصه نظر تا عول حرکت کند
و حتی الگویی حکومتی بر مبنای اصول مذهبی را ارائه دهد .امام (ره) که خواهان تغییر وضع موجود و تبدیل آن به نظوی
م لوب از طریق دگرگونی بنیادین در ساختار سیاسی  -اج تواعی و تحولی عویق در باورهای ملت ایران بود با تکیه بر
ارزشهای اسالمی و وحد کلوه ،حرکتی را پایه ریزی کردند که اوالً سازمان یافته ثانیاً زیربنایی و ثالثاً در برگیرنده حداکثر
نیروهای اجتواعی باشد (برزگر .)1391 ،اندیشه امام حول محوریت اسالم و تبدیل آن به یک برنامه عولی محرک و تعیین
کننده می گردد .این اندیشه بر نفی سل ه ررب ،مبارزه با استعوار ،وحد جهانی مسلوین و ایجاد یک حکومت جهانی شکل
گرفت (بکتاش .)1394 ،توسعه مورد نظر ررب ،متکی بر محوریت انسان خود بنیاد است و با اصل استقالل بشر در تصرف و
استخدام هوه چیز برای خود مناسبت داشته و این اصل ،اصل تاریخ و فرهنگ تجدد است (زیباکالم .)1390 ،در حالی که
اندیشه اسالمی و «خدامحور»  ،تکامل و پیشرفت انسان و جامعه را در دو حوزه توأمان مادی و معنوی با رلبه معنویت بر مادیت
مورد تأکید قرار میدهد (صادقی .) 1396 ،در هوین این راستا ،انقالب اسالمی ایران در اواخر قرن بیست با بهرهگیری
ازتجربیا نهضتهای مشروطه و ملی شدن نفت ،و بهرهمندی از مشارکت حداکثری مردم ایران ،در چالشی آزادیخواهانه با
رژی استبدادی و وابسته سل نت از یکسو و استقاللطلبی از نظام جهانی سل ه از سوی دیگر ،و در پی تشکیل نظام دین محور
و مردمساالر «جوهوری اسالمی» به رهبری و مرجعیت امام خوینی (ره) ،راه نوینی را در عرصه سیاسی م رح نوود .هدف
تحقیق حاضر ،شناسایی ریشههای تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی بافرهنگ ررب میباشد.
صادقی ( )1396در پژوهشی به رویارویی فرهنگ و تودن ایران با ررب در دو دهه ی پایانی سل نت پهلوی(با تاکیاد بار نقاش
فرح پهلوی) پرداخت .یر مواجهه ی فرهنگ و تودن ایران با ررب در دوران سل نت پهلوی را؛ با توجاه باه توایال پادشااهان و
سیاستگذاران آن ،می باید رویکرد تسلی در برابر فرهنگ ررب و به تبع آن پذیرش مولفه های آن تعبیر کرد .در پژوهش حاضر
سعی شده است ،با استفاده از روش تحلیل کیفی از نوع تفسیری ،به بررسی و ارزیابی نسبت اقاداما فرهنگای فارح پهلاوی و
موسسا زیر مجووعه اش در مواجهه با فرهنگ و تودن ررب پرداخته شود .مهری ( )1396در پژوهشی به چیستی ،چرایای و
چگونگی انقالب اسالمی در آراء و اندیشه های حضر آیت اهلل خامنه ای (مدظلاه العاالی) پرداخات .در پاژوهش حاضار روش
تحقیق کیفی و از نوع تحلیل اسنادی می باشد .برای گردآوری داده ها از اسناد ،مدارک ،کتاب ها و بویژه آثار مکتاوب و بیاناا
حضر آیت اهلل خامنه ای استفاده شده است .در ابتدا مبانی نظری و بنیان های اندیشه سیاسای حضار آیات اهلل خامناه ای
«هستی شناسی ،معرفت شناسی ،انسان شناسی و رایت شناسی» که در چارچوب مبانی اسالمی است تبیین و ساسس ماهیات
انقالب ،علل ساختاری ،کارگزاری و فکری و چگونگی وقوع انقالب اسالمی بررسی شده است .قاس زاده ( )1397در پژوهشی به
مشروعیت بخشی به انقالب اسالمی در گفتوان امام خوینی (ره) پرداخت .بررسی گفتوان انقالب اسالمی؛ ریشاه هاای انقاالب
اسالمی ،رویدادهای منتج به انقالب اسالمی و بویژه جهتگیریهای سیاسی جوهوری اسالمی پس از پیروزی انقاالب اساالمی،
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بدون پرداختن به نقش بی بدیل و برجسته امام خوینی ،یاران هوراه و خیل عظی مردم معتقد به او ،ریر موکن است  .بیگدلی
( )1398در پژوهشی به بررسی مقایسه ای تقابل فرهنگ شرق و ررب در ادبیا داستانی معاصر عرب (ماورد پژوهشای عصافور
من الشرق و الحی الالتینی) پرداخت .در عصر جدید ،نوع ادبی رمان در ادبیا معاصر عارب جایگااه قابال تاوجهی را باه خاود
اختصاص داده است .ارتباط شرق با ررب موج تأثیرپاذیری مشارق زماین در ابعااد گونااگون سیاسای ،اجتوااعی ،فرهنگای،
اقتصادی ،آداب و رسوم و ریره از مغرب زمین شده است و اینکه شرق با سنّتهای ملّی ،دینی و دساتاوردهای معناویاش باه
رویارویی دستاوردهای مادی ،علوی و تکنولوژی ررب میرود .واینر ،ماایرون و هاانتینگتون ،سااموئل ( )2010در پژوهشای باه
درک توسعه سیاسی پرداخت .کانون ترجوه مقاال کتاب مزبور که توسط برخی از برجستگان نظریهپردازی توسعه سیاسای در
طول بیست سال برگزاری سوینار معروف کوباریج  JPSPODاز  1964تاا  1985م ارح و توساعه ماایرون واینار و سااموئل
هانتینگتون تنظی و ویراستاری گردیده ،این مسأله است که ایا تئوریها و مفاهی گوناگونی که دانشپژوهاان م ارح کردهاناد
برای تحوال بیشواری که طی دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه رخ داده ،مفید بوده است یا خیر؟ در ایان زمیناه،
سه گرایش مه بررسی شده است .اینگلهار .
 .2روش پژوهش

باتوجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب میباشد،
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی است .دراین تحقیق ازطریق پژوهش کیفی به شناسایی مولفه ها پرداخته شد .روش این
پژوهش نظریه زمینهای اشتراس و کوربین ( )1998می باشد .برای این منظور باگردآوری وتحلیل دادههای کیفی به تعیین
جنبههای اصلی پدیده مورد بررسی پرداخته میشود و این جنبه ها به عنوان ابعاد مورد نظر برای تدوین نظریه منظور میشود.
 2.2جامعه آماری تحقیق ،نمونه گیری و ابزار گرد آوری اطالعات
جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه صاح نظران ،اساتید و خبرگان حوزه فرهنگ انقالب اسالمی میباشد و روش نوونه-
گیری بهصور هدفوند و گلوله برفی1بود .روش نوونهگیری در طرح کیفی حاضر ،نوونهگیری نظری انتخاب هدفوند آگاهان
کلیدی بر اساس اطالعا خاصی که از موضوع پژوهش دارند بود .در بخش میدانی از ابزار مصاحبه استفاده میشود .امروزه
مصاحبه به عنوان یک ابزار تولید اطالعا بسیار بیشتر از هویشه مورد استفاده قرار میگیرد(هس-بایبر و هوکاران،2004 2،
ص .)185مصاحبه بدون شک یکی از پرکاربردترین تکنیکها برای هدایت پژوهش نظاممند است( .هولستین و گابریوم،2004 ،
ص.)141
 3.2مصاحبه عمیق
مصاحبۀ عویق فردی نیز ،تکنیکِ مورد استفادۀ این م العه است که با توجه به شرایط و ماهیتِ تحقیق بهصور
تلفنی و چهره به چهره اجرا می گردد (ویلیس .)2007 ،بنابر ضرور

مصاحبۀ

و فرآیند تحقیق :مصاحبه ،مشاهدۀ مشارکتی و

1

- Snowball sampling

2
. Hesse-Biber
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ی اتخاذ شده
ریرمشارکتی از تکنیکهای عودۀ جوع آوری اطالعا برای پیشبرد اهداف پژوهش فعلی می باشد .روش مقدمات ِ
برای انجام مصاحبه ،استفاده از مصاحب ۀ نیوه ساخت یافته با سؤاال باز می باشد .بدین شیوه که محقق در ابتدا تعدادی از
سؤاال باز را بر اساس اهداف تحقیق ،از قبل طراحی نووده و سسس اقدام به مصاحبۀ فرد به فرد می نواید .اما گاهی اوقا
محقق با توجه به شرایط و پاسخ های فردِ مشارکت کننده ،ناچار به طرح سؤاال

تکویلی میشد تا به نتیجۀ م لوب تری

دست یابد .بعد از جوعآوری و تحلیل دادههای اولیه ،ما برای تعیین اینکه چه کسی نوونۀ بعدی باشد و چه سؤاالتی در طول
مصاحبه پرسیده شود ،از نوونهگیری نظری استفاده میشود .در واقع محقق ترسی میکند که چگونه سؤاال مصاحبه برای
افراد تغییر یابد و اینکه ،ما چگونه مشارکت کنندگان یا مصاحبه شوندگان جدیدی را برگزینی تا توسعۀ نظریۀ اساسیِ ما را
امکانپذیر سازد .به طورکلی ،ساختار اولیۀ سؤاال و تعدیل آن در طیِ فرآیند مصاحبه بهگونهای طرح و هدایت میشود که در
پیوند با اهداف تحقیق باشد.
 4.2روایی در پژوهش كیفی
جهت اطوینان از روایی پژوهش محقق از روش های بررسی توسط اعضاء ،مثلث سازی منابع داده ها ،بازبینی توسط هوکاران
برای تعیین روایی پژوهش خود استفاده کرده است .برای این کار سه منبع اصلی یعنی مسئولین رده باالی نظام ،اعضای هیئت
علو ی و محققان حی ه فرهنگ برای گردآوری داده ها استفاده شد تا اطالعا

هوه جانبه تری از منابع مختلف درگیر با

موضوع بدست بیاورد .این کار باعث شد تا از دیدگاه های مختلفی داده ها گردآوری شود تا وسعت و عوق داده ها بهبود یابد.
عالوه بر این سه گروه منبع گردآوری داده ،ادبیا نظری و پژوهشی فرهنگ نیز منبع دیگری بود که اطالعا جامع تری را در
مورد پدیده مورد م العه دراختیار محقق قرار دهد .این امر نشان داد که مثلث سازی به شکل مناسبی صور گرفته و پدیده از
زاویه منابع مختلف و متنوعی بررسی شده است .سسس ضون کس نظرا اساتید راهنوا و مشاور ،تحلیل داده ها و نتایج آن
در اختیار چند تن از متخصصان به منظور بازبینی قرار گرفت.سسس به دنبال این بودی که ببنی آیا برداشت درستی از اضهار
نظرهای مصاحبه شوندگان داشته ای یاخیر .عالوه براین میزان تناس یافته با من ور واقعی مصاحبه شوند گان و من قی بودن
یافته ها نیز مورد بررسی قرار گرفت .از آنها خواسته شد در صورتی که برداشت محقق با منظور واقعی آنها تناقضا داشته است
را عنوان کرده و آنها را جهت اصالح مشخص سازند .در این بخش بخشی از یافته های مربوط حوزه تقابل فرهنگی مورد تجدید
نظر قرار گرفت .با تصری ح موارد ذکر شده از سوی مصاحبه شوندگان نظر نهایی آنان مبنی بر تناس

یافته ها با نظرا آنها و

هوچنین من قی بودن یافته ها حاصل شده که خود نشان دهنده روایی قابل قبول یافته های پژوهش حاضر می باشد.
 5.2پایایی دادههای مصاحبه
در تحقیق کنونی از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبههای انجام گرفته استفاده شد.
برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه های انجام گرفته چند مصاحبه به عنوان نوونه انتخاب شدند و هر کدام از آنها
در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار کُدگذاری شدند .سسس کُدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از
مصاحبهها با ه مقایسه میشوند (وال ،1996 3،ص .) 237هوچنین برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی

3

. Kvale
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دو کدگذار 4،از یک هوکار آشنا به تحلیل ت درخواست میشود تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه
محقق به هوراه این هوکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرد و درصد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص
پایایی تحلیل به کار میرود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:
2تعداد توافقات

%100

=

درصد توافق درون موضوعی

تعداد کل کُدها

در این فرمول تعداد توافقا اشاره به تعداد کد های مشترک و یکسان بین محقق و کدگذار هوکار اشاره دارد .تعداد کل کدها
نیز مجووع کدهای استخراجی بین محقق و کد گذار هوکار می باشد .نتایج حاصل از این کُدگذاریها در جدول 1آمده است:
جدول  :1محاسبه پایایی بین دو کُدگذار
تعداد

عدم پایایی

ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد كل كُدها

تعداد توافقات

1

S1

86

37

12

2

S7

67

27

13

81%

3

S13

71

30

11

84%

224

94

36

84%

کل

بین

توافقات

كدگذار (درصد)
86%

دو

هوانطور که در جدول  1مشاهده می شود تعداد کل کُدها که توسط محقق و هوکار تحقیق به ثبت رسیده است برابر ،224
تعداد کل توافقا

بین این کُدها  94و تعداد کل عدم توافقا

بین این کُدها برابر  26است .پایایی بین کُدگذاران برای

مصاحبه های انجام گرفته در این تحقیق با استفاده از فرمول ذکر شده برابر  84درصد است .با توجه به اینکه این میزان پایایی
بیشتر از  60درصد است ،قابلیت اعتواد کدگذاریها مورد تائید است و میتوان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه
کنونی مناس است.
 6.2روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش ،برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از مصاحبهها ،از روش کدگذاری باز ،محوری و گزینشی داده بنیاد
اشتراوس و کوربین استفاده می شود .در تحقیق حاضر برای تحلیل دادههای به دست آمده از سه نوع کدگذاری استفاده شد که
عبار اند از:


کدگذاری باز
4

)- intercoder reliability (ICR
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کدگذاری محوری



کدگذاری گزینشی (استراوس و کوربین)1391 5،

کدگذاری باز :فرآیند تبدیل داده ها به مفاهیم و مقوالت

کدگذاری محوری :فرآیند پیوند بین مقوله های ناشی از کدگذاری اولیه

کدگذاری انتخابی :فرآیند انتخاب مقولۀ مرکزی و ارتباط دادن آن با سایر مقوالت

شکل  :1خالصه مراحل کدگذاری
 .3نتایج
 1 .3توصیف جمعیت شناختی نمونه های تحقیق

نوونههای آماری تحقیق جهت مصاحبه ی عویق از صاح نظران ،اساتید و خبرگان حوزه فرهنگ انقالب اسالمی ایران انتخاب
شدند .در این پژوهش ،محقق داده های مورد نیاز خود را با انجام مصاحبه عویق و نیوه ساختار یافته با  15نفر از اعضای
جامعه به جوع آوری نوود .توامی افراد حاضر در نوونه از حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به باال برخوردار بودند.
جدول  :2مشارکت کنندگان در مصاحبه
ردیف

عنوان

شاخص های مورد نظر در گزینش افراد مصاحبه شوندن

1

اساتید و صاحبنظران دانشگاه

 .1عضو هیا علوی و سابقه تدریس باالی  5سال
 .2سابقۀ تالیف ،تدوین و ترجوه در زمینه انقالب اسالمی

2

مدیران

ارشد

فرهنگی سازمانها

و

معاونان  .1سابقه سوت های ستادی یا اجرایی
 .2سیاستگذار و یا تصوی گیرنده در حوزه های فرهنگی

. Strauss & Corbin

5
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ترکی مصاحبه شوندگان از لحاظ جنسیت بدین ترتی است که از  15نفر مصاحبه شونده میزان  13/33درصد آنان را زنان و
میزان  86/67درصد آنان را مردان تشکیل می دهند.

جدول  :3توزیع فراوانی اعضای نوونه مصاحبه شده بر حس جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

2

13/33

مرد

13

86/67

جمع كل

15

100%

 2 .3فرایند جمع آوری داده ها

در تحقیق حاضر جهت ارائه الگوی ریش ه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب از رویکرد کیفی و با استفاده از
روش داده بنیاد استفاده شد .برای جوعآوری دادهها از روش مصاحبه عویق متون استفادهشده است .این تحلیل براساس روش
داده بنیاد اشتراوس و کوربین ( )1998انجام شد و الگوی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب در طی
سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزینشی صور پذیرفت.

مصاحبه و گردآوری داده های خام کیفی

پیاده سازی مصاحبه های انجام شده

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

کدگذاری گزینشی

(برچس زنی به داده ها و مفهوم سازی)

(سازماندهی و پاالیش کدهای باز +تولید مقوال کالن)

(ارتباط مقوال س ح اول  +شکل گیری مقوال کالن تر)

مقوال س ح اول

مقوال س ح دوم

تلفیق کدها و یادداشت های فنی حین مصاحبه ها در تشریح و تبیین فرایندها

طراحی الگوی162
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شکل  :2مراحل اجرائی پژوهش

 3 .3صورت بندی داده های پژوهش
در تحقیق حاضر از روش داده بنیاد اشتراوس و کوربین ( )1998استفاده شد .پژوهش حاضر ،محقق با استفاده از تکنیک های
اشتراوس و کوربین( ) 1998مفاهی را بعنوان واحد تحلیل در س وح متن مصاحبه مورد توجه و تورکز قرار داده و با تفکیک
متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در مدخل س ور و پاراگراف ها تالش نوود تا کدهای باز استخراج گردند و در نهایت تعداد
 58مفهوم استخراج گردید؛ در گام بعدی مقولههای مشابه و مقارن در ت های اصلی جایگزین شدند (جدول  .)4بر اساس
اشتراک مفهومی که مقوال با یکدیگر داشتند ،ت ها استخراج شدند .با توجه به هدف کلی پژوهش ت های اصلی استخراج
گردید و در تحلیل نهایی مفاهی اولیه ،با کس آگاهی کافی از اینکه ت های مختلف کدام ها هستند ،چگونگی تناس آنها با
یکدیگر و کل داستانی که آنها دربارهی داده ها می گویند ،تالش گردید یک نقشه ی رضایت بخش از تِ ها ترسی گردد ،در
ذیل ت ها به طور مختصر و جامع ارائه میشود:
جدول  :4مقولههای مشترک استخراج شده از تحلیل ها

مقوله  :1تفکر توحیدی

مفاهیم

جامعه انسانی برخواسته از کرامت خالق
نهی سل ه پذیری و سل ه گری
ترری به آزادی و استقالل

مقوله  :2ابتنای سیاست بر دین و تعیّن معرفت دینی

مفاهیم

پیوستگی دین و سیاست

یکی از شئون امامت رهبری اجتواعی است.
استیالی معرفت دینی بر مولکت داری

مقوله  :3محوریت نظریۀ والیت فقیه

مفاهیم

نظام اسالمی به عنوان مقدمه ظهور منجی الهی عال
جامعه بشرى بدون والیت الهى به رستگارى نوىرسد
تنها شکلِ حکومت مشروع ،والیت الهى بر جامعه انسانى است
خداوند حق تعیین سرنوشت اجتواعى و حاکویت را به مردم تفویض کرده است
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مقوله  :4نفی مظاهر فرهنگی غرب

مفاهیم

رشد و تعالی کواال اخالقی و انسانی در بستر فرهنگی انقالب
احیای فرهنگ اسالمی و ارزش های آن
یکی از مظاهر بارز مقابله با تهاج فرهنگی ررب ،تالش در جهت تحقق عدالت اجتواعی است

مقوله :5مقابله با تهاجم فرهنگی

مفاهیم

برخورد با مروّجان فرهنگ ررب
ترویج فرهنگ اسالمی
ملی کردن برخورد با تهاج

مقوله  :6اسالمی كردن جامعه

مفاهیم

حفظ هویت ایرانی-اسالمی
نهادینه کردن فرهنگ اسالمی در جامعه
اصالح متون علوی و اسالمی کردن دانشگاه ها

مقوله  :7تاكید بر رهبری

مفاهیم

جامعه اسالمی حاکویت خود را بر اساس مشور هوگانى و رأى اکثریت متبلور مىسازد
فقها در عصر ریبت داراى صالحیت جانشینى و عهدهدارى مسؤولیت از جان امام زمان(عج) هستند
حاک اسالمى اجراى احکام اجتواعى اسالم را بر عهده دارد و حکومت اسالمى مقید و مشروط به قوانین متخذ
از کتاب و سنت است

مقوله  :8مردم ساالری دینی

مفاهیم

وجه مشروعیت را به واس ه امر الهی کردن حکومت است
فعلیا حکومت را حاصل م اوعت و هوراهی مردم به شوار می آورد
ق ع نظر از بیگانه و اتکا به ملت
مردم ،رهبر و مدیران جامعه را انتخاب مىکنند

مقوله  :9بیداری اسالمی

164

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،40شهریور 1400

مفاهیم

احیاء تفکر قدس شریف و بیداری ملتهای مظلوم و ستودیده
شکوفایی تودن اسالمی
نگاه الگوگیرانه به انقالب اسالم ایران
صدور فرهنگ انقالب اسالمی به سایر کشورها

مقوله  :10فطرت خدایی

مفاهیم

ف ری بودن گرایش به دین
اعتقاد به ماورای طبیعت به ویژه ایوان به خدا
هواهنگی شریعت و تشریع با تکوین و آفرینش
گرایش به مبدأ و معاد

مقوله  :11ظلم ستیزی

مفاهیم

ظل از جهل ناشی می شود
دفاع از مستضعفین
مبارزه با استکبار جهانی

مقوله  :12مقابله با تفکر اومانیستی
فراتر رفتن از ارضاء خواسته های انسان ها
نفی لذ گرایی و اصالت سود
از بین بردن برخورداری طبقاتی و استثوار

مقوله  :13عدالت خواهی
عقالنیت و بهره گیری از حکوت
کوک به مردم مستضعف
برقراری مساوا در جامعه

مقوله  :14عدم التزام نخبگان به حركت پیشرو انقالب
عدم شناخت نخبگان داخلی از حرکت انقالب اسالمی
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ن خبگان سیاسی کشور به ظاهر زیر بیرق انقالب اسالمی و والیت جوع هستند با اینحال شیفته تفکرا و
متودهای شرق و ررب بوده
از خودبیگانگی نخبگان

مقوله  :15گفتمان مقاومت
اقتدار جذب کننده اقشار مستضعف جهان
شهاد و فداکاری که سوبل حرکتهای انقالبی شیعیان و شعار انقالب اسالمی بود
جهاد ،امربه معروف و نهی از منکر

مقوله  :16برنامه ریزی برای توسعه رسانه های انقالب
پخش برنامه مربوط به نگرش انقالبی به زبان ملت های گوناگون
تقویت احزاب و گروه های هوفکر در کشور های دیگر
شناسایی افرادو گروههای هوفکر ،تامین مالی و فکری آن ها

مقوله  :17پیامدها
قدر گیری جبهه مقاومت در من قه و ناکامی نقشه های ررب
دسات یاابی باه حکومات مردم سااالر اساالمی
اقامااه ارزش هااای دیناای
احیااای هویاات و تواادن اسااالمی
برپااایی عاادالت اجتواااعی
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تفکر توحیدی ،ابتنای سیاست بر دین و تعیّن معرفت
دینیف محوریت نظریۀ والیت فقیه ،نفی مظاهر
فرهنگی غرب ،مقابله با تهاجم فرهنگی ،اسالمی
كردن جامعه ،تاكید بر رهبری ،مردم ساالری دینی،

کد های باز

بیداری اسالمی ،فطرت خدایی ،ظلم ستیزی ،مقابله با
تفکر اومانیستی ،عدالت خواهی ،عدم التزام نخبگان
به حركت پیشرو انقالب ،گفتمان مقاومت ،برنامه

داده ها

کد های محوری

مقوال خرد

کد های گزینشی

مقوال کالن

ریزی برای توسعه رسانه های انقالب و

پیامدها

شرایط علی ،مقوله ی محوری ،شرایط مداخلهای،
راهبرده ،پیامدها

شکل  :3الگوی فرایند شکل گیری داده ها ،مفاهی و مقوال براساس نظریه داده بنیاد

شرایط علی :از میان مقوله های موجود ،تفکر توحیدی ،اسالمی کردن جامعه ،تاکید بر رهبری و ف ر خدایی بهعنوان عللی
تلقی میشوند که نقش فعال در الگوی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب داشته و تا این عوامل مهیا
نشوند تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب محقق نویشود.
مقوله ی محوری :بر اساس الگوی طراحیشده" ،مقابله با تهاج فرهنگی" بهعنوان مبنا و ستون اصلی تحقق الگوی ریشه
های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب قلوداد شدهاند.
بستر پدیده :به شرایط خاصی که برکنش ها و تعامال تاثیر می گذارند ،بستر گفته میشود .این شرایط را مجووعه ای از
مفاهی  ،مقولهها یا متغیرهای زمینه ای تشکیل می دهند و در الگوی معرفی شده عبار از:
ابتنای سیاست بر دین و تعیّن معرفت دینی ،مردم ساالری دینی ،بیداری اسالمی ،مقابله با تفکر اومانیستی ،محوریت نظریۀ
والیت فقیه.
شرایط مداخلهای :عواملی که در تحقیق حاضر در الگوی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب نقش
عوامل مداخله گر را ایفا میکنند عبار اند از :عدم التزام نخبگان به حرکت پیشرو انقالب.
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راهبردها :در تحقیق حاضر عبار

اند از :نفی مظاهر فرهنگی ررب ،ظل ستیزی ،عدالت خواهی ،گفتوان مقاومت و برنامه

ریزی برای توسعه رسانه های انقالب.
پیامدها :در پژوهش حاضر قدر گیری جبهه مقاومت در من قه و ناکامی نقشه های ررب ،دسات یاابی باه حکومات مردم
سااالر اساالمی ،اقامااه ارزش هااای دیناای ،احیااای هویاات و تواادن اسااالمی و برپااایی عاادالت اجتواااعی نتیجه ی
کنش ها و تعامال ایجاد شده و تاثیر پذیر از شرایط علی ،مقوله محوری و بستر پدیده میباشد .شکل ( ،)4ایجاد ارتباط بین
مقوله های مختلف شناسایی شده را در قال الگوی پارادای نوایش میدهد.
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ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با الگوی
غرب

شرایط علی :تفکر توحیدی
 جامعه انسانی برخواسته از
کرامت خالق
 نهی سل ه پذیری و سل ه گری
 ترری به آزادی و استقالل

شرایط علی :تاكید رهبری

شرایط علی :اسالمی كردن
جامعه

 جامعه اسالمی حاکویت خود را
بر اساس مشور هوگانى و رأى
اکثریت متبلور مىسازد
 فقها در عصر ریبت داراى
صالحیت جانشینى و عهدهدارى
مسؤولیت
 حاک اسالمى اجراى احکام
اجتواعى اسالم را بر عهده دارد



 حفظ هویت ایرانی-اسالمی
 نهادینه کردن فرهنگ اسالمی
در جامعه
 اصالح متون علوی و اسالمی
کردن دانشگاه ها

شرایط علی :فطرت خدایی
 ف ری بودن گرایش به دین
 اعتقاد به ماورای طبیعت به ویژه
ایوان به خدا
 هواهنگی شریعت و تشریع با
تکوین و آفرینش

عوامل مداخله گر
عدم التزام نخبگان به
حركت پیشرو انقالب

بستر پدیده:

مقوله محوری :مقابله با تهاجم
فرهنگی

 ابتنای سیاست بر دین و
تعیّن معرفت دینی
 مردم ساالری دینی
 بیداری اسالمی
 مقابله با تفکر اومانیستی
 محوریت نظریۀ والیت
فقیه

 برخورد با مروّجان فرهنگ ررب
 ترویج فرهنگ اسالمی
 ملی کردن برخورد با تهاج

راهبردها

نفی مظاهر فرهنگی
غرب

ظلم ستیزی

عدالت خواهی

گفتمان مقاومت

پیامدها
 قدر گیری جبهه مقاومت در من قه و ناکامی نقشه های ررب
 دسات یاابی باه حکومات مردم سااالر اساالمی
 اقامااه ارزش هااای دیناای
 احیااای هویاات و تواادن اسااالمی
 برپااایی عاادالت اجتواااعی
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شکل  :1الگوی داده بنیاد
 .4تعیین روایت داستان
در مرحله کدگذاری انتخابی نیز ارتباط میان معیارهای الگوی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب در
قال

الگوی داده بنیاد تعیین شدند .بر این اساس "مقابله با تهاج فرهنگی" به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی "

تفکر توحیدی ،اسالمی کردن جامعه ،تاکید بر رهبری و ف ر خدایی" و از طریق راهبردهای نفی مظاهر فرهنگی ررب ،ظل
ستیزی ،عدالت خواهی ،گفتوان مقاومت و برنامه ریزی برای توسعه رسانه های انقالب و ابتنای سیاست بر دین و تعیّن معرفت
دینی ،مردم ساالری دینی ،بیداری اسالمی و مقابله با تفکر اومانیستی (به عنوان زمینه ی الگو) محقق میشود و منجر به تحقق
پیامدهای قدر گیری جبهه مقاومت در من قه و ناکامی نقشه های ررب ،دسات یاابی باه حکومات مردم سااالر اساالمی،
اقامااه ارزش هااای دیناای ،احیااای هویاات و تواادن اسااالمی و برپااایی عاادالت اجتواااعی می گردد .نوع روابط میان
مفاهی و مقوله های الگوی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب نیز با توجه به کدگذاری انتخابی
صور گرفته در قال

الگوی داده بنیاد ارائه گردید .بنابراین الگوی تحقیق که بیانگر چگونگی ارتباط میان عناصر الگوی ریشه

های تقابل فرهنگی برخاسته ا ز انقالب اسالمی با ررب ارائه شدند .در نوع روابط میان زیرساختهای استخراج شده جهت ارایه
الگوی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب نیز با توجه به کدگذاری باز و محوری و گزینشی صور
گرفته در قال

الگوی داده بنیاد ارائه گردید .بنابراین با توج ه به مرحله کیفی ،الگوی داده بنیاد که بیانگر عناصر ریشه های

تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب است ،ارائه شدند.
 .5بحث

گفتوان انقالب اسالمی در شرای ی به بلوغ و منزلت هژمونیک (سیاد ) رسید که دنیا تسلی نگاه ماتریالیستی( اصالت ماده)،
اومانیستی( اصالت انسان) و سکوالریستی(جدایی دین از عرصه عوومی) شده بود (خوینی .)1390 ،در بهترین شکل ،خدا
"معواری بازنشسته" بود ،انسان محور و مدار هوه چیز به شوار میرفت و دین در محترمانه ترین روایت متعلق و محصور به
حوزه خصوصی بود (خاتوی .)1388 ،انقالب اسالمی دقیقاً به طرد و نفی آن چیزی هوت گوارد که به عنوان اصول خدشه
ناپذیر پذیرفته شده بود و کسی را یارای تصوری خالف آن نبود (احودی .)1390 ،ماتریالیس  ،اومانیس و سکیوالریس اصول
مسل پذیرفته شده ی رال

گفتوانها وگفتوانهای رال

آن روزگار بود .گفتوانهایی که به ظاهر رقی

و ضد یکدیگر بودند

(نبوی.)1389 ،
بر این اساس "مقابله با تهاج فرهنگی" به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی " تفکر توحیدی ،اسالمی کردن جامعه،
تاکید بر رهبری و ف ر

خدایی" و از طریق راهبردهای نفی مظاهر فرهنگی ررب ،ظل ستیزی ،عدالت خواهی ،گفتوان

مقاومت و برنامه ریزی برای توسعه رسانه های انقالب و با در نظر گرفتن ابتنای سیاست بر دین و تعیّن معرفت دینی ،مردم
ساالری دینی  ،بیداری اسالمی و مقابله با تفکر اومانیستی (به عنوان زمینه ی الگو) محقق میشود و منجر به تحقق پیامدهای
قدر

گیری جبهه مقاومت در من قه و ناکامی نقشه های ررب ،دسات یاابی باه حکومات مردم سااالر اساالمی ،اقامااه

ارزش هااای دیناای ،احیااای هویاات و تواادن اسااالمی و برپااایی عاادالت اجتواااعی می گردد .نوع روابط میان مفاهی
و مقوله های الگوی ریشه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب نیز با توجه به کدگذاری انتخابی صور گرفته
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در قال

الگوی داده بنیاد ارائه گردید .بنابراین الگوی تحقیق که بیانگر چگونگی ارتباط میان عناصر الگوی ریشه های تقابل

فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب ارائه شدند .در نوع روابط میان زیرساختهای استخراج شده جهت ارایه الگوی
ری شه های تقابل فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب نیز با توجه به کدگذاری باز و محوری و گزینشی صور گرفته در
قال

الگوی داده بنیاد ارائه گردید .بنابراین با توجه به مرحله کیفی ،الگوی داده بنیاد که بیانگر عناصر ریشه های تقابل

فرهنگی برخاسته از انقالب اسالمی با ررب است ،ارائه شدند.
 .6نتیجه گیری

براساس یافته های تحقیق مقابله با تهاج فرهنگی به عنوان پدیدیه محوری در نظر گرفته شد .در تبیین این یافته می توان
گفت که ستعوارگران برای حفظ موقعیت خود و استورار استثوار و بهرهکشی از جوامع زیر سل ه ،پس از سل ه نظامی با
اقدامهای حساب شده ،تخری

فرهنگ جوامع زیر سل ه را آراز نوودند و نظریههایی تدوین کردند که در حقیقت چیزی جز

نظریه ناهنجار نژادپرستی نبود .در حقیقت فرهنگ هوواره عبار

است از زندگی یک جامعه ،برآیند ک وبیش آگاهانه

فعالیتهای سیاسی و اقتصادی آن جامعه ،انعکا س ک و بیش پویای انواع رواب ی که در آن جامعه برقرار است ،و از یکسو
راب ه انسان با طبیعت (فردی یا اجتواعی) ،و از سوی دیگر راب ه بین افراد ،گروهها ،قشرها یا طبقا اجتواعی .تجربه سل ه
استعواری نشان میدهد که استعوارگر برای تداوم بهرهکشی ،نه تنها نظامی برای سرکوب زندگی فرهنگی مردم مستعوره
بهوجود میآورد ،بلکه بیگانگی فرهنگی بخشی از جامعه را نیز سب میشود و آن را گسترش میدهد.
براساس یافته های تحقیق تفکر توحیدی ،اسالمی کردن جامعه ،تاکید بر رهبری و ف ر خدایی به عنوان شرایط علی در نظر
گرفتند .در تبیین شرایط علی موضوع تحقیق می توان گفت که موضوع توحید یا شرک ،و زندگانی موحدانه یا مشرکانه،
چنانکه از ابتدای خلقت بوده ،هوچنان مهوترین و سرنوشت سازترین انتخاب فرد و جامعۀ انسانی اسات .باه عباار دیگر،
موضوع پذیرش یا عدم پذیرش وجود خداوند ،مؤثّرترین باور انساان اسات کاه توام باورها ،گرایشها و رفتارهای فردی و
اجتواعی او را تحت تأثیر قرار خواهد داد  .آن چیزی که به منزلاۀ اصال اول و باه اصا الح اصال متعاارف دیان اسات،
خداشناسی است .از جوله مبانی هویتی گفتوان ارزش محور عبار

است از :تأکید بر ایدئولوژی دینی و هویت اسالمی که

تعیین کنندهی سایر زوایا و ابعاد هویتی آن در دو عرصهی داخلی و خارجی است .الگویی از هویت که مبتنی بر فرهنگ
اسالمی و برخاسته از اسالم ،اصول و قواعد اخالقی ،فقهی و حقوقی اسالم است .گفتوان اسالمگرا تالش مینوود با بازشناسی
قوانین اسالمی ،اجرای احکام الهی – اسالمی ،عنصر اسالمیت را در کانون گفتوان هویت بخش خویش قرار دهد .براساس یافته
های تحقیق ابتنای سیاست بر دین و تعیّن معرفت دینی ،مردم ساالری دینی ،بیداری اسالمی و مقابله با تفکر اومانیستی به
عنوان بستر پدیده در نظر گرفته شدند .در تبیین یافته های بستر موضوع تحقیق می توان گفت که اومانیس

جنبشی فلسفی

و ادبی است که در نیوۀ دوم قرن چهارده از ایتالیا آراز ،و به کشورهای دیگر اروپایی کشانده شد .ستایش آزادی یکی از
مه ترین موضوعا مورد توجه اومانتیستها بود؛ اما آزادی مورد نظر آنها اختیاری بود که بتوانند آن را در طبیعت و جامعه
اعوال کنند و این آزادی در برابر تفکر پذیرفته شدۀ قرون وس ا قرار داشت که بر اساس آن ،امسراتوری ،کلیسا و اصول
فئودالیته ،نگهبانان نظ حاک بر جهان تلقی میشدند و انسان به پذیرش صرف مجبور بود .عادم اعتقاد به والیت فقیه ،اع از
این که بر اثار اجتهاد باشاد یا تقلیاد ،در عصر ریبت حضر حجت(عج) موج

ارتداد و خروج از دین اسالم نویشود ،و اگر

کسی به نظر خود بر اساس استدالل و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد معذور است ،ولی ترویج اختالف و تفرقه
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بین مسلوانان برای او جایز نیست  .از آن جا که دین حنیف اسالم که آخرین دین آسوانی است و تا روز قیامت استورار دارد و
دین حکومت و ادارهی امور جامعه است ،لذا هوهی طبقا جامعه ی اسالمی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاک و رهبر هستند تا
امت اسالمی را از شر دشونان اسالم و مسلوین حفظ نواید ،و از نظام جامعه ی اسالمی پاسداری نووده و عدالت را در آن بر
قرار و از ظل و تعدی قوی بر ضعیف جلوگیری نواید و وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی ،سیاسی و اجتواعی را تأمین کند.
حکوت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادالنه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند .این حکوت،
هویشگی و از سنت های خداوند متعال و تغییر ناپذیر است .بنابراین امروز و هویشه ،وجود ولی امر یعنی حاکوی که قی و بر
پا نگهدارنده نظ و قانون اسالم باشد ،ضرور دارد.
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