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هاي مهمّ در تحليل آثار ادبي مختلف است كه اخيراً ذهن برخي از شناسي يکي از مقولهزيبايي

هايي نوآوري و نوانديشي تحت قالب تجّدد از چالش .منتقدان معاصر را به خود مشغول داشته است

است كه در چند دهه اخير مورد نقد بسياري قرار گرفته است. اين رويکرد دو گروه سنتي و نوآور را 

اي بازگشت به اصالت در چهارچوب تفکرات بومي روي هم قرار داده است و در راستاي آن عدهروبه

اند. ها پرداختهيرش فرهنگ و تمدن غرب به مقابله با سنت و آئيناند و گروهي با پذرا نشانه گرفته

هاي هاي وي از ويژگيمايه داستانترين نويسندگان معاصر است، درونسيمين دانشور، از برجسته

هاي منابع پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي و با تکيه بر دادهمانندي برخوردار است. بي

 -در آثاري مانند دانشورهاي پژوهش حاكي از اين است كه است. يافتهاي انجام شده كتابخانه

ها و شناسي شخصيتروانهاي شون، به مقولهمجموعه داستان شهري چون بهشت و رمان سوو

و عنوان اِعمال نوآوري با ساختار غربي در كشور، پيامدها و مناسبات اين تفکر هاي استعمار بهمؤلفه

-وحدت موضوعي، وحدت درون شناسي اين آثار از وجوه زيبايي است.كرده  توجهثير آن بر مردم تأ

  است. پارچگي فضا و به كارگيري هنر و...مايه، يک
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شناسی در اندیشه و آثار سیمین دانشورهای زیباییمؤلفه  

 گنابادي، هنگامه آشوري، پروين نوشين رحمانيان

 مقدمه

اي كه تحولي بنيادين در مناسبات فرهنگي، سياسي و اجتماعي در غرب به وقوع پيوست و در عرصه جهان از دوره

مفاهيم مدرن و پيشرفته و سنتي و قديمي شکل گرفت، بسياري از متفکران و نوانديشان را به چالش كشانيد و ذهن 

طرح گرديد. جوامع مدرن با چه وجه آنها را به خود جلب نمود و در خصوص مدرنيته و سنت سوالهاي بسياري م

اي يافت و  ابعاد مختلف امتيازي ظاهر شدند؟ فرايند اين تحول چيست؟ به مرور ايام نگرش به اين مقوله اشکال تازه

سياسي، اجتماعي و فرهنگي را در برگرفت. بحث و ستيز بين سنت و تجدد و يا به عبارتي مدرنيته و نوانديشي و 

ز جوامع غربي فراتر رفت و جهان را تحت تأثير خود قرار داد. بسياري از كشورها با رويکرد مدرن بازگشت به گذشته، ا

در كنار غرب و استعمار برخورد نمودند و در مقابل آن سنت و هويت ملي و فردي را مطرح نمودند. درواقع تفکيک اين 

ي است به صور مختلف در فرهنگهاي متفاوت ها و چالشهاي بحث برانگيزي است كه ساليان متماددو امر، از كشمکش

جاري و ساري است، و مدرنيته و نوانديشي در ستيز با رويکرد سنت و بازگشت به اصالت تاريخي و فردي خودنمايي 

سو و شون و شهري چون بهشت، به بررسي نقش استعمار تحت -كرده است. در اين تحقيق ضمن بررسي دو اثر دانشور

ش نويسنده به مولفه هاي نوانديشي و مدرن در كنار موقله هاي سنتي و هويت هاي ملي و تاريخي عنوان مدرنيته و نگر

 پرداخته شده است.

هاي پاياني جنگ جهاني، و حضور اجتماعي جامعه در دوران سال -ضرورت انجام اين پژوهش، بررسي تحوالت سياسي

استعمار كه با شعار تجدد وارد عرصه شد و مناسبات نه شناسي حضور فعال و پررنگ گران در كشور، و آسيباشغال

مايه فکري شد تا اين تحقيق در قالب تجدد و نقش و تأثير آن تنها سياسي كه فرهنگي كشور را نيز در برگرفت، درون

 در فرهنگ جامعه در كنار مناسبات سياسي و اجتماعي شکل بگيرد.

هاي متعددي در آثار دانشور انجام شده و بحث استعمار ن پژوهشتاكنوبررسي پيشينه پژوهش حاكي از اين است كه 

بازتاب استعمار در رمانهاي سيمين »با عنوان  اي( در مقاله1394) رضاييزي به نقد گذاشته شده است. و استعمارستي

به بررسي « يتحليل رمان سو و شون از منظر عناصر حماس»اي با عنوان ( در مقاله1390نگاشته است. رنجبر )« دانشور

واكاوي مضامين  به« سووشون هاي نمادين رمانجنبه»اي ( در مقاله1391مضمون اين رمان پرداخته است. رنجبر)

اما از ميان آثار وي مجموعه داستان و رمان در يک قالب و چهارچوب طراحي اين رمان پرداخته است. با اين حال، 

صورت گرفته حائر اهميت بوده اما مقوله تجدد به عنوان يک  نشده است. ضمن اينکه استعمارستيزي در تحقيقات

 رويکرد نه صرفا منفي و نيز بحث تعامل و تقابل با آن مورد بررسي قرار نگرفته است.

توصيفي -اي و با استفاده از شيوه تحليلياين پژوهش از نوع بنيادي است و بر مبناي تحليل محتوا به روش كتابخانه

هاي تجدد و در ادامه نقش استعمار در به كارگيري اين رويکرد در سطح ه اين صورت كه ابتدا مؤلفهانجام يافته است. ب

جامعه بررسي شده است و در انتها ميزان تأثير استعمار در جامعه و تقابل و راهکارهاي مقابله با آن مورد تحقيق قرار 

 گرفته است.

 

 تجدد و نواندیشی.مفهوم 1

هاي تمدن جديدي است كه در چند قرن اخير در اروپا به طور اخص ظهور يافته و و مؤلفهها تجدد مجموعه ويژگي

است كه همزمان با عصر روشنگري است كه اين سير  18رشد نموده است. قنبري معتقد است پيدايش تجدد از قرن 

) قنبري، استمايان شدهتاريخي در قرن بيستم شکل كاملتري گرفته و بيشترين تاثير و نفوذ آن در تاريخ اروپا ن
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ميالني، بيند)محور و مشاركت عمومي مردم سازگار ميداري، تفکر عقل(. ميالني تجدد را با اقتصاد سرمايه116:1379

زاست و كند كه امري درون(. جمشيد بهنام نيز تجدد را طرز جديدي از تفکر و نگرش به جهان تلقي مي10:1382

-اي تجدد خاص خود را داراست و به صورت متمركز، با شرايط محيطيكه هر جامعه زا بودن اين استمنظور از دورن

(. 178و  2:هاي تجدد ريشه در فرهنگ و باور همان جامعه دارد)نک: جمشيد بهنام، اقليمي خود سازگار است و مؤلفه

ها بر پايه مقاالت صورت ژوهشهاي تجدد در ايران روي آوردن از كتاب به مقاله است كه تبادل افکار و پيکي از نشانه

كند ميالني ريشه تاريخي و فلسفي سبک روايي مقاله و توازن آن را با است. درواقع ريشه در فرديت پيدا ميگرفته

-اي قلمداد مينويسي را نتيجه بلوغ فکري و تحقيقي در هر رشتهبيند و مقالهتجدد و فردگرايي در آثار لوكاچ مي

 (.11:1382ميالني، نمايد)

اجتماعي كه بستري مناسب جهت -رشد شهرنشيني، گسترش و توسعه علوم جديد، پديد آمدن نهادهاي جديد سياسي

هاي مداري و قانون محوري از شاخصهانديشي را به دنبال دارد، از ميان رفتن تدريجي نظام سنتي، قانونگفتمان و هم

تاريخي، -هايي قائل است كه در سه مؤلفه ادبيز براي تجدد ويژگي(. ميالني ني8:1397بارز تجدد هستند)رشيدكرشان،

تاريخي معتقد است كه هر متن ادبي برخاسته از يک سند -است. در مؤلفه ادبيعقالني و فلسفي مورد بررسي قرار داده

حفظ  است و از ويژگيهاي تجددتاريخي است كه در يک مقطع زماني و در يک منظر تاريخي و سياسي ترسيم شده

اين متون است. ويژگي دوم تجدد، مؤلفه قانوني و عقالني است. وي بر اين باور است كه بايد از نظم و روال عادي 

زندگي عبور كرد و به انتظام عقل دست يافت. انساِن عصر ِمدرن فردي داراي هويت است كه با اتکا به عقل خود و به 

اجتماعي -هاي فلسفيكند. ميالني سومين ويژگي تجدد را مؤلفهعنواني موجودي داراي استقالل و اراده تفکر مي

 اندتاريخي و جهان بيني-نويسي، پيدايش رمان از مظاهر تجدد هستند كه داراي خصايص ادبيداند. خاطراتمي

ي پيدايش رمان در كشور، همزاد تجدد و بحراني سياسي، اجتماعي و فکري بود(. راو(. 849 :1377)نک:عباس ميالني، 

كند. اين مؤلفه درواقع اجتماعي و فلسفي است كه تبيين مي-در عصر تجدد مسئول همه تفکرات، اعم از سياسي

نمايد و فردگرايي در عصر روشنگري با تکيه بر آگاهي و معرفت علمي خود، ريزي ميهاي روبنايي تجدد را پايهجنبه

 (. 131و 127: 1382)نک: عباس ميالني،  سازدعقل را متجلي مي

 

 های نواندیشی و تجددشاخص.2

هايي الزم است تا در چهارچوب آن مراحل تکامل صورت گيري هر روندي پيش زمينهبراي به وجود آمدن و شکل

اومانيسم. متضمن نفي هر  -1عنوان مفاد تجدد قابل بررسي است. هايي دارد كه در واقع بهگيرد. تجدد نيز شاخصه

، قوم و نژادي است. اين مکتب در تضاد با روبروي انسان بايستد. هويت انسان جدا از هر طبقهاي است كه در مؤلفه

تواند هاي جبرگرا، معتقد به سرنوشت است و انساني را باور دارد كه رشد كرده و داراي آزادي است و مينظريه

وديعه عقل و دانش در او به امانت گرايي. انسان تنها موجودي است كه عقل -2كننده سرنوشت خويش باشد. تعيين

آفريني است. پس او توانايي دارد تا با خرد خود، اساس ترقي خويش را رقم بزند و تاريخ را صحنه نقشگذاشته شده

 (123-122 :1379)نک:قنبري،  خود نمايد

و تجدد نمونه بارز و اي هستندكه از يکديگر جدايي ناپذيرند. شهرنشيني با تجدد همراه است شهر و تجدد دو مقوله

گاه تجدد و مدرنيته است و رابطه بين اين دو، دو سويه الگوي آشکارش در شهر است. به تعبيري شهر خاستگاه و تجلي

(. شهر در بستر تاريخي، پايگاهي 10:1382ميالني، است. ميالني معتقد است تجدد با نوعي انقالب علمي همزاد است)
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شناسی در اندیشه و آثار سیمین دانشورهای زیباییمؤلفه  

 نوشين رحمانيان، پروين گنابادي، هنگامه آشوري 

 

(. خالقي مقدم نيز 131:1389نت و تجليگاه تفکرات، روابط و بينش فکري است)رياضي،ها، عرف، سبراي تبادل انديشه

شود. شهر ارگانيسمي است هاي انديشه و زيستِ مدرن در شهر پديدار ميكند: نخستين رگهگونه ترسيم ميشهر را اين

قع منطق مدرنيته خود را در تحرک گيرد و تعاملي تنگاتنگ با مدرنيته دارد. درواكه از  نيروي حيات ساكنانش جان مي

دهد. شهر جريان گسست از سنت و گذار به مدرنيته است. كالن شهر پهنه سلطنت كاالست و و پويايي شهر نشان مي

گردد. تسليم يا گريز داري به مکاني سرخوش و سرمستِ مدرن و به طريق پارادوكس، مالل مبدل ميزير لواي سرمايه

سازند. حاصل سوژه شهري تجارب ذهني و ارب ذهني سوژه شهري را ناپايدار و گسيخته ميدر برابر اين ماللت، تج

شود كه فرد را دچار عيني است كه سرآمد آن خاطرات است و جمعيت شهري محركي براي خاطرات محسوب مي

انجامد)نک:خالقي بيند و در نهايت به نقض فرديت ميها ميزدگي و انفعال را در كنار سرخوشيدوگانگي كرده و دل

گردد (. به دنبال توسعه صنعت نفت، انباشت سرمايه و تکنولوژي به عنوان مدرنيته وارد پيکار مي45-68 :1391مقدم،

شود بندي ميو مظاهر مدرنيته چون فرديت يافتن انسان مدرن و متجدد و تسلط و احاطه بر اطراف و محيط خود قالب

شود و ورود سرمايه به بافت شهر، روابط پولي و مصرفي جايگزين روابط انساني ميو با گسترش نظام شهري و به تبع 

 .(223- 221 :1393گيرد )نک: شبنم حاتم پور، نظام شهري و پويا در تقابل با روستا قرار مي

اش گردد و همين سبب بالندگي آن و توسعهدر دوره قاجار و مشروطه، شهر به عنوان مركز و پايتخت انتخاب مي 

-(. ميالني معتقد است زمان تاريخي تجدد، حركتي خطي دارد و انديشه پيشرفت66: 1389شود)رمضان جماعت، مي

يابد. ساعت و تجدد گيريش ارزش و اهميت ميشود و اندازهناپذير از آن است. زمان خود به كاال بدل ميجويي جدايي

شود تا با ر سايه افکنده است، سنتها به نقد كشيده مي(. در جايگاهي كه تجدد بر شه147:1382همزاد يکديگرند)

مفاهيمي تازه در شهر و دنياي مدرن معنا يابند. آجوداني بر اين باور است كه در جدال سنت و تجدد، نقد بايد ابتدا 

گذشته هاي ما درباره توان به نقد سنت نشست. وي بسياري از بدفهميمتوجه تجدد باشد و بدون نقد اصولي تجدد نمي

(. تجددگرايي در مقابل 287: 1381آجوداني، داند كه ساخته و پرداخته ذهني ماست)و حال را در معناي تجددي مي

سنت است و متضمن همه امور بشري است و دربردارنده همه اموري كه از منبع الهي جدا شده و دور افتاده 

توان خلق يک اثر مدرن شهر، بر اين عقيده است كه مي(. نژداغي در تحقيق خود با عنوان نوزايي 168:1387است)نصر،

را در مرمت و حفاظت شهري، نوزايي شهري محدود به عملکردهاي نوين و منطبق با كالبد سنتي دانست و در نتيجه 

 (.5-1 :1397هد بود.)نک: نسترن نژداغي، نوگرايي، نفي مطلق هويت تاريخي و فرهنگي نخوا

 

 رمان و تجدد.3

نويسي محصول زمان خويش نويسي و داستانشود. بدين معنا كه رمانبستر زمان خود شکل گرفته ميرمان در  

(. ميالن 147:1381گيرد)آجوداني،هستند. درواقع در پرتو تعقل و ضرورت تاريخي، ادبيات هر دوره مورد نقد قرار مي

كوندرا، داند)ترک ميان انسانها ميكوندرا پيدايش رمان را جدا شدن حقيقت مقدس واحد به حقايق نسبي و مش

(. حکمت اخالقي رمان، شناخت است. كوندرا معتقد است رمان رها از قيودي چون شباهت داشتن به 151:1381

واقعيت و توالي منظم زمان است و زماني كه از اين مسير دور بيفتد مرگ رمان رقم مي خورد، زيرا رمان تلفيقي از 

سياسي در جامعه –(. رمان مدرن فارسي به نقد مناسبات فرهنگي150-162: 1381وندرا،خيال و واقعيت است)ميالن ك

پردازد. ابتدا بحث سنت پردازد و رويکرد اصلي آن رويکردي انتقادي است. نويسنده مدرنيست به نقد دو مضمون ميمي

گيرد. كشور مورد نقد قرار ميشود و سپس برخي ارزشها و الگوهاي اخالقي رايج در و مدرنيته به چالش كشيده مي



 25

3 

 1400آذر، 43، شماره 18دوره 
249 - 267  

هاي ملي را زمينه ايجاد استقالل آجوداني گسترش نفوذ سياسي دولتهاي روس و انگليس و به غارت رفتن سرمايه

(. به دنبال اين 55:1381آجوداني، داند كه به تحوالت فرهنگي منجر شد)سياسي و رشد نهضت ضداستعماري مي

يابد. ميالني گويي به مدرن تغيير مييابد و نگارش در جامعه از حالت سنتيِ قصهتغييرات نمايشنامه و رمان ترويج مي

گويي و جايگزيني كالم زنده رمان، مفاهيمي چون مسخ هويت قومي و بومي بر اين عقيده است كه با افول سنت قصه

-يسان غرب مدد مينوگيرد و رمان به جاي پرداختن به سنتهاي قومي و صيانت از زبان ملي از رمانرنگ مي

اي از واقعيات ذهني است كه در آن اسطوره و نمادها فاقد (. عصر مدرن، دوره848 :1377جويد)نک:عباس ميالني،

انديشم مي"هاي تجلي آن را در انديشه دكارت و جمله معروف ويمعنا هستند. ميالني در خصوص پيدايش رمان، نشانه

ريزي گرايي و پايهريزد، سرآغاز كثرتکپسير را كه قالبهاي سنتي را در هم ميبيند و در ادامه، هاملتِ شمي "پس هستم

معتقد است خردگريزي صرف ( 155 :1381و نيز ميالن كوندرا، 847 :1377سازد. )نک: عباس ميالني،تجدد متصور مي

و حفاظت از ميراث  دكارتي يعني اراده معطوف به قدرت بر جهان چيره شد(. ميرعابديني ضرورت بازگشت به خويشتن

و هويت شرق در برابر تهاجم غرب، را در قالب بازگشت به زندگي اقليمي و روستايي به عنوان فراخوان در سطح 

گيرد. زيرا هر چه در قالب تجدد رمان با تجدد در يک خط افقي قرار مي(. 406 /1: 1377كند)روشنفکران عنوان مي

گرا بودن آن است كه از مظاهر تجدد نيز همين است. كوندرا رمان در درونكند. ريشه ريخته شود از رمان عبور مي

شود نيست معتقد است كه جوهر رمان پيچيدگي و تداوم است. به اين معنا كه همه چيزها به سادگي كه نشان داده مي

است و همان از (. رمان بازگوكننده انسان شهرنشين 164:1381كوندرا، و نيز هر اثر، پاسخي به اثر پيشين است)

هاي خود سر مالزمات تجدد است. رمان زبان شکوفاي تمدني است كه در عرصه دنياي مدرن امروز سخن از آشفتگي

 دهد. دهد و تجدد نيز كه ريشه در فرديت دارد الهام بخش درون تنهاي انسانها را نمايش ميمي

 

 ویژگی رمان دانشور.4

خواسته به مرزهاي مدرنيته دست يابد، اما نشاني از زوال فرهنگي است كه مي تاريخ معاصر بازگوكننده روايت از     

رنگ معنا و بيها را بياي شد كه نشانهرا به دست داد تا هويت به مثابه چيزي گمشده محسوب شود و دچار استحاله

كشورهاي غربي تالش ، دولت وقت جهت برقراري روابط با 32(. پس از سال 1392ساخت)نک: اسماعيل حسام مقدم، 

سال استخراج و  40بسيار نمود و حاصل آن روابط تجاري و نفتي بود كه طي قراردادي با دولتهاي غربي به مدت 

نيروهاي متخاصم، همه  40و دهه  30(. دهه 516: 1380برداري از صنعت نفت را به آنها واگذار كرد)آبراهاميان،بهره

ين سبب سرخوردگي روشنفکران را فراهم آورد و دوره فترت و انزوا آغاز شد)نک: خيزشها را به كام نابودي كشاند و هم

از نظر فرهنگي دوران فترت، سکوت و انزواي  30كه وي نيز معتقد است سالهاي نخستين دهه  (47 :1383ليال يوسفي،

تلخکامي و شکست كه كند و تاريخي از ها رمان خويش را ترسيم ميملت بوده است(. دانشور از درون اين آشفتگي

دارد. از ميان آثار دانشور ويژگي دو اثر وي؛ مجموعه داستان شهري چون بهشت و ميراث اين سرزمين است بيان مي

 گيرد. رمان سو و شون از منظر استعمار و تجدد و سنت مورد بررسي قرار مي

 

 مجموعه داستان شهری چون بهشت .4.1

(. اين مجموعه 263 /3: احمدهاي دانشور به آلدادن هويت ما شده است)نامه زدگي منجر به از دستاستعمار و غرب

گيرد. تحقير قصه است و برشي از يک دوره سياسي است كه فرهنگ غرب در مقابل فرهنگ خودي قرار مي 10شامل 
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است. مصونيت هاي اين مجموعه هويت قلمداد نمودن آن در تقابل با دانش و فرهنگ غرب از جلوهمردم جامعه، بي

شهروندان غيرخودي در مقابل مردم تداعي قراردادي است كه امنيت كشور را زير سوال برده و مخدوش ساخته است. 

خيالتان راحت "شود اما حتي حيوانات خارجي ها در امان هستند:در كشوري كه حقوق ابتدايي شهروندانش لحاظ نمي

(. عنوان مجموعه 40:1381)دانشور،"يک نفر آمريکايي را بکشددار كند سگ قالدهباشد هيچ پاسباني جرات نمي

اي طنزگونه است كه نه تنها شباهتي به بهشت در آن متصور نيست بلکه تداعي جهنمي است كه داستان، استعاره

زند. مضمون شهر نيز در عنوان مجموعه، بيانگر مضمون اجتماعي است تا در عدالتي، تبعيض و فقر در آن موج ميبي

 130: 1388پرتو آن ذهن مخاطب را با مسائل درون شهر كه تجسمي از تجدد است درگير نمايد)نک: حسين نوين، 

روزنه اي ايستا و بيداند و بر اين اعتقاد است كه داستان، نمايانگر جامعهنام مجموعه را پارادوكس طنزآلود مي (131و 

اي فرهنگي سنت و مدرنيته و تقابل آن دو و چرخش كفه ترازو هاست و سيماي درمانده زن ايراني را بر اساس چالش

شود تا سياهي و ظلمات كند(. براي توصيف شرايط حاكم بر قصه از نماد شب بهره گرفته ميبه سمت مدرنيته بازگو مي

سنتي  (. نويسنده داستان نظام16:1394فراگير كه با چهره و بخت قهرمانان همسو و عجين است، تداعي شود )قويمي،

دهد كه هر چند در نمايي از داستان، مرد نقش محوري ندارد اما به باور عامه مردم، اي را هدف قرار ميمردساالرانه

شود و نقش وي در سايه ترديد مردان در خانه مرد هميشه حاكم بوده است و زن به عنوان ابزار به خدمت گرفته مي

(. دانشور استثمار زنان را حاصل نظام مردساالري و ستم 22و 21 است و اين ريشه در فرهنگي بومي دارد.)همان:

سازي نقش زنان، نقش مردان داستانش (. وي با برجسته3 /335 احمد،هاي دانشور به آلكند )نامهها بيان ميحکومت

ار فرهنگ كشد تا در كنسازد و تنها شخصيت مرداني را كه نقش حامي زنان دارند به تصوير ميرا كمرنگ جلوه مي

(. صاحب كتاب شهري چون بهشت در همه 23:1381پنداري را نشان دهد)دانشور،ستيزي جامعه، حس همذاتزن

كند كه اين حضور با دخالت در همه نهادها و داستانهاي خود در اين مجموعه، به نوعي از حضور استعمار ياد مي

هاي دانشور به اند)نامهاغل كليدي ايران را قبضه كردهها كامال آشکار و نمايان است. مستشاران آمريکايي مشعرصه

(. وي با محور قرار دادن جهل و نداشتن بينش كافي، حضور بيگانگان را در البالي زندگي روزمره مردم 41/3احمد، آل

منظور هعنوان پيشبرد اهداف خويش بسازد و در ميان اين نوشتار، به بررسي ابعاد متفاوت نقش استعمار بهمتصور مي

-عالقه استعمار به سنت( 51: 1383پردازد. )نک: لياليوسفي،هاي زيرين جامعه سنتي ميايجاد تمدن و تجدد در اليه

شود. ابتدا و انتهاي هاي كهن ايراني براي جلب توجه عموم مردم(. در داستان كوچه، روايات در سطح شهر بيان مي

آميزد و در دو سوي اين تقابل، نگرش راوي كه و خرافات را به هم مي اندوزي و فقر، جهلكوچه، دو طيف متضاد ثروت

اي هاي آنان هر يک به بهانهمداران و دست نشاندهاي است كه قدرتگردد. كوچه نماد جامعهگر است بيان مينظاره

(. روايتگر، 52-51كنند)همان:هاي آن را دارند و براي حفظ مقام، خود را به استعمار نزديک ميقصد غارت سرمايه

ورزي. گيرد و نه در مقياس ثروت و مالبرخاسته از تفکري است كه نه در قالب جهل و خرافات و نگاه سنتي جاي مي

داستان ناكامي زناني است كه نماد طبقه محروم جامعه هستند و در ترسيم سيماي اين طبقه به چالش سنت و مدرنيته 

گيرد. در داستان شهربانو مقوله گرايش به مدرنيته در اصل و مبنا قرار مي شود كه در تکاپوي اين دوپرداخته مي

دانند و از دايره عقل و تفکر خرافات و اوهام طبقه سنتي كه توسل به امدادهاي غيبي را راهگشاي مشکالت خود مي

ستاويزهاي نظام مشغول كردن اذهان مردم به خرافات از د-54-53شود)نک: همان:كامال به دور هستند، مطرح مي

اجتماعي است كه همگي ملت ما با آن دست به گريبانند. اين -هاي سياسيحاكم براي تهي كردن مردم است(. ريشه

هاي روزي تاريخي است)نامهروزي ما يک سيهملت غبار يک بدبختي چندين هزارساله را بر دوش دارد. بيشتر سيه
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جويي و تبلور مظاهر فرهنگي غرب و نماد كشور بيگانه در اين ري(. تفوق و حس برت132:1386احمد،دانشور به آل

مجموعه داستاني نمايان است كه با تصدي پستهاي كليدي و حساس و با رخنه در نوع نگرش مردم و با حمايت ظاهري 

 :1388وين،رسانند)نک:حسين نكننده خود را به اثبات مياز سنن بومي، در اعماق زندگي آنها نفوذ كرده و نقش تعيين

بايست با تکيه بر دانش و فرهنگ آمريکايي روي پاي خود بايستد(. دانشور با استفاده جامعه ايراني مي( 133- 132ص

باد فقط "بيند: از نمادهاي طبيعي چون باد كه در خدمت بيگانگان است همه عوامل را به نفع آنها تمام شده مي

ها كه دست باد نبود. دست عيسي مسيح . رستاخيز مردهتوانست درختهاي خواب رفته را بيدار كندمي

برد. اما فقط پرچم كََند و با خود مي( باد به عنوان نمادي تمثيلي ويران زاست. همه را مي38:1381)دانشور،"بود

است.  سازد اما مردگان را مسيح و نجات بخشي الزمها را بيدار ميماند. باد به خواب رفتهبيگانگان است كه ثابت مي

اند و روشنفکران جامعه قدرت و اراده خيزش و ايجاد توفان عليه وضع موجود را ندارند و از گويي مردم آن زمان مرده

(. حديث نفس آدمهاي دردمندي است كه سکوت را پيشه خود 135:1388بهار و رستاخيز واقعي خبري نيست)نوين،

ده، فقط بايد سر اين مارو كه اسمش ترسه مون يک گنج قارون خوابيتو پستوي دل همه"اندساخته

-نشانده و استعماري ميداندكه حکومتهاي دستهايش ترس را كااليي مي(. وي در نامه171:1381)دانشور،"بکوبيم

 (.417 /3: 1386احمد،هاي دانشور به آلفروشند )نامه

 

 رمان سو و شون.4.2

به طور  20دارد و هم در برگيرنده معضالتي است كه از دهه  1320رمان رمزي تاريخي است كه حکايت از وقايع سال 

شوند تا به تبع اين اختالط، نقش محوري يابند و رويدادها در اين دو دهه همسو ميامتداد مي 40افقي و ضمني تا دهه 

استعمار سلطه در كشور نشان داده شود. سو و شون حديث گذشتن و ايستادن است. دانشور با طرح اين داستان، حضور 

سازد تا در كنار اين واقعه، نقش و تاثير آن را بر پيکر اجتماعي كه ناپذير مطرح ميعنوان يک رويکرد اجتنابرا به

(. در جنگ دوم 95:1391اسلوب فکري آنها پيچيده در تاروپود باروهاي سنتي است به نمايش بگذارد)ابراهيم رنجبر،

كرده و شهر تحت سيطره نيروهاي بيگانه است. داستان بازخورد رفتار و جهاني، ارتش انگليس جنوب ايران را تصرف 

اعمال شخصيتها در مواجهه با حضور استعمار است كه به دنبال اين حضور رد پاي مالزمات غرب در آن به وفور يافت 

هاي وت است. روزنهشود. واكنش افراد در مقابل اين رويکرد با توجه به مختصات فکري و جايگاه اجتماعي آنها متفامي

سنتي آنها بعضأ با رويکرد فرهنگ غيرخودي و –كشاند و بافتهاي دينيمدنيت، بسياري از شخصيتها را به چالش مي

بازد و يا در آن مستحيل شود و در امتداد آن الگوهاي اعتقادي آنها در برابر مناسبات غرب رنگ ميغيرسنتي همسو مي

اي رمان بر اين عقيده است كه نويسنده با برجسته سازي دو شخصيت، يوسف را هشود. عليجاني در تحليل اسطورمي

اش قرار دارد و رد پاي قواي بيگانه را نه در شهرش نماد يک اسطوره، و زري را نماد يک زن سنتي كه در سايه خانواده

برخاستن از تفکرات قبلي  دهد كه پس از شهادت اسطوره، زري باكند نشان ميكه تدريجأ در مامن خانه احساس مي

(. به اعتقاد 197- 200:1393تابد و اين خود آغازي بر يک ماجراست)عليجاني،خود ديگر حضور نظام سلطه را بر نمي

قهرمان شيري زنانه شدن داستان فارسي مرهون دانشور است كه همه داستانهاي او از لحن و زبان و احساسات زنانه 

نمايد. زني كه در (. دانشور شخصيت زري را زني پايبند به تعهدات معرفي مي219:1386به تصوير كشيده شده است)

داند. درواقع با فرهنگ زبان آشناست اما اين رويکرد تاثيري مدرسه انگليسي زبان درس خوانده است. زبان بيگانه را مي

راني و فرهنگي ناآشناست و هر چه اي رشد كرده كه با بسياري از سنتهاي ايدر پذيرش تمدن غرب ندارد. وي در خانه
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-كسب كرده حاصل زندگي در كنار يوسف است و در اينجا او بار امانت خانه و حفظ خانواده را به عنوان يک زن سنتي

داد و پيش كشد. هر چند كه آنچه وي آموخته است او را از ترسها و مسائل خارج از خانه دور نگه ميايراني بر دوش مي

 (195 :سووشون) "بود...اگر دنيا دست زنها بود، جنگ كجا بود؟ كاش دنيا دست زنها": گويدخود مي
اي آماده ساخته محال است بتواند دست به انديشيد كه ترسو يا شجاع... با تربيتي كه او را براي چنين زندگيمي"

 (193: )سووشون  "اش به هم خوردن وضع موجود باشد..كاري بزند كه نتيجه
گر، بخشي را كه او به آن وابسته است مصون خواهد گذاشت. ذهن وي به بيرون از باور است كه نظام سلطهاو بر اين 

اش است و اين نگرش است كه، فرزندش را به تکاپو عليه خانه نرسيده است. تمام زواياي تفکر وي در چهارچوب خانه

 پردازد:ليل شرايط روحي و فردي وي ميآيد و به تحهمسرش مياندازد و در اين ميان يوسف به كمک وي مي

ها باشد و بهترين مادرت تقصيري ندارد ترتيب كار دراين شهر جوري است كه بهترين مدرسه، مدرسه انگليسي"

هايي كه خواهد گلدوزي ياد بگيرد با چرخ خياطي سينگر است. مربي و معلممريضخانه مريضخانه مرسلين و وقتي مي

يوسف تنها فردي است  (.128-127 :)سووشون"اند هميشه از واقعيت موجود دور نگهش دارندمادرت ديده سعي كرده

كشد كه شرايط را فرصتي مغتنم جهت پيشبرد امان فرياد خويش را نه فقط بر حاكميت كه بر سر مردمي ميكه بي

 رويد او است. زار ويراني تنها گل اميدي كه ميدانند. در شورهاهداف خويش مي

 (14 :سو و شون)"گيردكنند اين گل ناياب تمام نيروي زمين را ميي آدمها عين يک گل ناياب هستند. خيال ميبعض"

يکي از راهکارهاي مؤثر استعمار جهت تطميع و سلطه بر نظام فکري طرح مسئله جنسيت است. در زماني كه در 

امر بهره جسته و زن را ظاهرا در قالب تفکر مدرنيستي، جامعه مردساالر نگاهها به زن، نگاهي ابزاري بود استعمار از اين 

و در واقع به اسارت لوازم تبليغ خود در آورده بود و در راستاي مسير فکري و سطح آگاهي زنان سنتي، اغلب زنان را 

تفکر باز به دنياي جهالت خود سرگرم نموده و به دور از تحوالت نگاه داشته بود تا در عبور از يک خط افقي زن را از 

شکند. در گرماگرم نگاه سنتي كه (. نويسنده سو و شون تابوي زن ايراني را مي237:  1394دارد)نک: حميد رضايي، 

دهد و نشئت گرفته از فضاي بومي و مردساالرانه است، شخصيت زن داستان را از نگاه سنتي حاكم بر اذهان عبور مي

هاي بومي و سنتي در زندگي فردي و اجتماعي وي جاري است اما بخشد كه هر چند هنوز رگهبه زن شخصيتي مي

شود و افق نگاه وي نه مدرنيست است و نه يک زن سنتي با بافت ديرين و اين زن با حفظ هويت خويش متحول مي

كند تا به مرز كهن، كه در قامت يک زن اصيل با فرهنگي غني و با سطح آگاهي است كه تدريجا سير كمال را طي مي

 آگاهي دست يابد. 

كنم و به دست خسرو تفنگ هايم را با محبت و در محيط آرام بزرگ كنم، اما حاال با كينه بزرگ ميخواستم بچهمي"

 .(215 :سووشون)"دهممي
توان حضور و نقش استعمار در تاريخ كشور، نحوه تقابل، تعامل و ميزان بندي ميبه طور كلي و بر اساس يک طبقه

مردم از ارائه ابزارهاي استعمار در قالب تجدد و تمدن در تضاد با سنت را نقد و بررسي نمود. براي دستيابي تأثيرپذيري 

هاي تربيتي در كنار ميزان سواد و آگاهي عموم مردم بهره به اين منظور، بايستي از مختصات فکري، فرهنگي و زمينه

 ي غربي نائل شد.جست تا بتوان به نتيجه بهتري جهت روبرو شدن با ارزشها
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 های دینی و ملی ارزش.5

دين در لغت به معني اطاعت، قهر و غلبه، خضوع و پيروي است. در اصطالح دين مجموعه عقايد، اخالق و قوانين و  

مقرراتي است كه براي اداره امور جامعه انساني و پرورش آنها به كار گرفته مي شود. اين مجموعه، مقررات و عقايد 

 .است كه موجب انگيزه، رفتار نيکو در افراد و نظم صحيح و عادالنه در اجتماع خواهد بودصحيحي 

 :حضرت آيت اهلل مصباح يزدي مي نويسند 

دين اصطالحا به معناي اعتقاد به آفريننده اي براي جهان و انسان و دستورات عملي متناسب با اين عقايد مي باشد.  

به آفريننده اي نيستند و پيدايش پديده هاي جهان را تصادفي و يا صرفًا معلول  از اين روي كساني كه مطلقا معتقد

 .(28: 1379ناميده مي شوند. )مصباح يزدي،  «بي دين»فعل و انفعاالت مادي و طبيعي مي دانند 

بر ساير نهادهاي بسيار مهم اجتماعي است و عالوه برآنکه شکل تفکر و رفتار مذهبي را تعيين مي كند  دين يکي از 

نهادهاي اجتماعي نيز تاثير مي گذارد. دين و مذهب مي تواند در مواقع بحراني موجبات آرامش و تسلي خاطر معتقدان 

دين تنها بازدارنده و نگاهدارنده انسان از كژي و انحراف  .را فراهم آورده و به آنها احساس اطمينان و امنيت بخشد

كرده، خواسته ها و رغبت هاي انسان را اصالح نموده، نفوس را پاكيزه ساخته، است. دين غرايز را به طور صحيح هدايت 

آنها را از سقوط و نابودي و نيستي مي رهاند و مانع آلوده شدنشان به گناه و امور فريبنده مي شود. لذا اگر دين درنفس 

از گناه بازمي دارد و از انحراف دور مي انسان استواري بيابد، قوه اي بيم دهنده در انسان به وديعت مي گذارد كه او را 

 .كند و به او انجام كارهاي نيکو را الهام مي نمايد و پيشي گرفتن در ميدانهاي نيکوكاري را به او مي آموزد

 :از منظر انديشمندان غرب نيز دين داراي تعاريفي به شرح ذيل است 

 .كار داردجورج ال مورفي: دين با واقعيت غايي، علت و يا خداوند سرو 

ادوارد بي ديويس: طلب شناخت و دعوت حق را اجابت كردن است. )خدائي كه خالق طبيعت و نجات بخش بشر تلقي  

 .مي كنيم

ريچارد. اچ. بل: الگوي صحيح، شناخت و پرستش خداست و چنين تعريفي از دين با تعريف الهيات به عنوان خداشناسي  

 است كه بردين استوار نبوده باشد ين باور بود كه هيچ دولتي تاسيس نشدهچندان تفاوت ندارد. ژان ژاک روسو برا

 .(22)مجله حوزه و دانشگاه، متن گفتگو با دكتر مصطفي ملکيان، شماره 

هنجارهاي  در ميان نظريه هاي جامعه شناسي، مکتب كاركردگرائي سعي در توضيح و تبيين كاركردهاي ارزش ها و

كه مسلط ترين نگرش در جامعه شناسي معاصر در غرب نگرش اصالت كاركرد يا  جامعه دارد. شايد بتوان گفت

هاي فکري اين مکتب نخست به اميل دوركهايم و سپس به تالکوت پارسونز بر مي گردد. ريشه .فونکسيوناليسم است

اص خودرا اين نگرش جامعه را همچون سيستمي مركب از بخش هاي مختلفي مي داند كه هر يک كار ويژه ووظايف خ

از بين انديشمندان مورد اشاره دوركهايم بخش . انجام مي دهد و بين اجزاي سيستم روابط مکمل و متقابل وجود دارد

قابل توجهي از مطالعات خود را صرف بررسي دين و پديده هاي ديني كرد. ذات دين از نظر دوركهايم عبارت است از 

( به نظر او مذهب مستلزم وجود امر 34: 1363قدس )آرون، ريمون، تقسيم جهان به دودسته نمودهاي مقدس و غير م

مقدس است. امر مقدسي كه از مجموعه باورها ومراسم تشکيل شده است. از سوي ديگر مذهب عبارت است از دستگاهي 

اجتماع  کهمبسته از باورها واعمال مربوط به امور مقدس. اين باورها واعمال همه كساني را كه پيرو آنها هستند دري

 )همان منبع( اخالقي واحد متحد مي كند
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نظريه اجتماعي دوركيم  در نظر دوركهايم علت مقدس بودن دين اين است كه دين نماد خود گروه است.)دين و 

شهرت فراواني دارد. مبناي اين نظريه تاكيد برپديده هاي ديني نه به عنوان مقوله هاي فردي، بلکه مقوله هاي اجتماعي 

تر به انواع تجربه هاي ديني افراد مي پرداخت، دوركيم به فعاليت ها وپيوندهاي برخالف ويليام جيمز كه بيشبود. 

نماينده ارزش هايي است  اجتماعي اي مي انديشد كه اشتراک در فعاليت هاي مذهبي درميان مومنان پديد مي آورد(

ردم براي مذهب در نظر مي گيرند در واقع ناشي از كه براي گروه يا اجتماع حايز اهميت اساسي است. حرمتي كه م

 .(493: 1376احترامي است كه براي ارزش هاي اجتماعي قايل هستند. )گيدنز، آنتوني، 

شعائري منظم هستند كه در آن گروهي از مومنان  دوركهايم معتقد است كه همه اديان متضمن اعمال تشريفاتي و 

جمعي، حس همبستگي گروهي تائيد وتقويت مي شود. تشريفات ديني افراد را گردهم مي آيند. در مراسم تشريفات 

از امور مربوط به امور نامقدس دور كرده و به قلمرو متعالي وارد مي كند، كه در آن تاثيرات الهي نفوذ وتاثير دارد. 

دادن اعضاي گروه ضروري  )همان منبع( در واقع از منظر دوركهايم و فونکسيوناليستهاي غربي ارزش ديني براي پيوند

است. از اين روست كه آنها نه تنها در وضعيت هاي عادي پرستش، بلکه در بحرانهاي گوناگون زندگي ارزش هاي ديني 

دوركهايم از كساني بود كه به فعاليتها و پيوندهاي اجتماعي مي انديشيد كه اشتراک در فعاليت  .را تجربه مي كنند

پديد مي آورد. به اين ترتيب دين پديده اي فراگير وجمعي و وسيله اي است كه موجب هاي مذهبي در ميان مومنان 

پيوند انسان ها با همديگر مي شود. عالوه براين دين در زمينه اجتماعي رخ مي دهد ويک پديده كامال اجتماعي است. 

 .ي هم وجود نداشتيعني دين براي انسان ها و با وجود انسان ها وجود دارد واگر انسانها نبودند دين

گران پيرو دوركهايم چهار كاركرد عمده دين را از نظر دوركهايم به عنوان نيروهاي اجتماعي هاري آلبر از پژوهش 

. انسجام بخش، 2. انضباط بخش، 1معرفي مي كند كه هركدام در امنيت ملي نقش تعيين كننده اي دارد. او آنها را به 

قه بندي كرده است. آئين هاي مذهبي از طريق تحميل انضباط بر نفس و . خوشبختي بخش طب4. حيات بخش، 3

قدرت خويش داري، انسان را براي زندگي اجتماعي آماده مي سازند. ارزش هاي مذهبي مردم را گردهم مي آورند و 

در نتيجه همبستگي اجتماعي را تحکيم مي  بدين سان پيوندهاي مشتركشان را دوباره تصديق مي كنند و

ارزش هاي پايدار آن را به نسل هاي آينده  و پايبندي به ارزش ها، ميراث اجتماعي گروه را ابقا واحيا مي كند .ندبخش

ضرورت  احساس اطمينان به حقانيت و سرانجام دين با برانگيختن احساس خوشبختي در مومنان و انتقال مي دهد و

تفرقه در آنها مقابل مي  عدم امنيت و فقدان ايمان و جان اخالقي كه خودشان جزئي از آنند، با احساس ناكامي و

با اين توصيف كاركرد گراهاي غربي نظير دوركيم، پارسونز و ماكس وبر هر سه معتقدند عميق ترين ارزش هاي  .كند

در  ايجاد و حفظ وفاق به جامعه ارتباط نزديکي با نمادهاي مذهبي در جامعه دارد. همچنين به اعتقاد آنها مذاهب قادر

 د.جامعه هستن

استمرار وجودي جوامع بشري نقش بنياني دارد، امنيت گروهي است.  يکي از شاخصهاي مهمي كه در پايداري و  

امنيت پايدار خود مبتني بر ارزش هايي است كه بنيان هر جامعه اي برآن نهاده شده است. در ميان ارزش هاي موجود 

در همين زمينه برينر از دانشمندان معاصر هم بر  .موثري برخوردار استدر جوامع، ارزش هاي ديني از امنيت بخشي 

اين واقعيت تأكيد داشته و مي نويسد: در دوره هاي گذشته حکومتهاي ديني كه بر پايه ارزش ديني قرار داشته اند از 

 .(48: 1375امنيت بيش تري نسبت به جوامع سکوالر امروزي برخوردار بوده اند. )برينر، برت. اف، 
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والتر ليپمن براي اولين بار اصطالح امنيت ملي رابه روشني تعريف كرد وي مي نويسد: يک ملت وقتي امنيت دارد كه  

مجبور نباشد منافع مشروع خويش را براي احتراز از جنگ قرباني نمايد و در صورت لزوم نيز قادر باشد كه منافع 

به عقيده رابرت مک نامارا امنيت ملي به نوعي .(34: 1375اک، خويش را از طريق جنگيدن حفظ كند. )بركو تيز و ب

( از نظر رابرت ماندل امنيت 56: 1376بهبود موقعيت يک كشور است. )افروغ،  متضمن اعتماد ملي، آزادي، توسعه و

از اصوال جز مسئوليت حکومت ملي است تا از تهديدات مستقيم ناشي  ملي شامل تعقيب رواني ومادي امنيت بوده و

: 1385خارج نسبت به بقاي حکومتها، نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان خود ممانعت به عمل آورند. )نويدنيا، 

53) 

همچنين رفتارهاي غير نظامي دولت براي تضمين ظرفيت كامل  مايکل لود: امنيت ملي شامل سياست دفاعي سنتي و 

 )WWW.al-و تکميل اهداف ملي و بين المللي مي باشد خود براي بقاي موجوديت سياسي به منظور اعمال نفوذ

shia.com.)  به هر روي اهدافي كه به عنوان اهداف امنيت ملي پيگيري مي شود عبارتند از: 

 حفظ استقالل و تماميت ارضي-1 

 تحقق رفاه مردم و ثبات سياسي كشور -2

 ارزشهاي ملي و اعتقاديحفظ و اشاعه  -3 

 (105: 1376فراهم كردن امکان فراغت خاطر نسبت به تهديدات احتمالي. )كاظمي،  -4

  

گفتمان توحيدي كه جامعه توحيدي را شکل مي دهد، نظامي اجتماعي مبتني بر ارزش ها و اصول فطري و حياتي  

اختارهاي خاص خود را داراست. جامعه برآمده از براي بشر است و در عرصه اجتماع، انسجام دهنده بوده و ضوابط و س

گفتمان توحيدي، مقيد و ملتزم به اصول ثابت و ارزش هاي عالي است. اين اصول مانع از امکان شناور شدن و نسبي 

شدن جامعه در جريان روزمره گي جوامع مدني غير توحيدي مي شود. چنانکه نمي توان از اصول و مباني اي چون 

و اخالق تفاسيري ارائه كرد كه با تفاسير گذشته به اندازه هاي مختلف باشد كه تفاسير جديد به عنوان پاكي، طيبات 

گذار از مفاهيم خاص به مفاهيمي جديد يا مدرن تلقي گردد كه اكثر جوامع مدني غربي درگير آن مي باشند. با اين 

هاي عالي به مانند جوامع مدني غربي قابل توصيف نسبي گرائي در گفتمان توحيدي به جهت تغييرناپذيري ارزش 

 (20: 1381طرح نمي باشد. )نبوي، 

در گفتمان توحيدي اصل توحيد بر تمام اصول ديگر مقدم است و سرچشمه تمام ارزش ها و اصول و عقايد و اخالق  

و هيچ كس و هيچ اسالمي توحيد است. توحيد مبين واليت حقيقي و حاكميت واقعي اهلل بر تمام جهان و انسان است 

چيز در جهان مستقل از قدرت خدا، اراده، اختيار، سلطه، حاكميت، تدبير و مشيت او وجود ندارد. حاكميت مطلق در 

عالم تکوين و تشريع از آن اوست. در يک جامعه اسالمي همه ارزش ها از مبداء كل جهان يعني اهلل سرچشمه گرفته 

 .است

در گفتمان ديني مبتني بر اصول ثابت و قطعي است و انسان ها در چارچوب اصول با اين نگاه مدنيت اجتماعي نيز  

ديني سنجيده مي شوند كه در آن صورت با منطق غربيان مبتني بر نقض اصول ثابت ديني و ارزش هاي فراگيرالهي، 

رزش هاي فطري را متفاوت مي گردد. با اين تأكيد نگرش هاي گفتمان غير توحيدي نيز در بعد معرفتي نمي تواند ا

ارائه دهد و عمالً حتي اتکاء به نگرش هاي معرفت شناسانه نظير رئاليسم انتقادي يا واقع بيني پوپري نيز نتوانسته 

http://www.al-shia.com/
http://www.al-shia.com/
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گفتمان غير توحيدي را از بحران ايجاد امنيت كه امروزه مسئله جدي جوامع غربي نظير فرانسه و غيره است نجات 

اگر زيربناي تجزيه و تحليل و ارزش گذاري باشد، در نهايت نگرش دائماً متغيري چرا كه عقل انتقادي صرف حتي ، دهد

را ايجاد مي كند كه از فرد به فرد متفاوت است و ارزش يکسان و مورد قبول همه را ايجاد نمي نمايد. )همان ماخذ، 

غير توحيدي است، شناور عقالنيت انتقادي كه امروزه در غرب به عنوان مهمترين اصل گفتمان  ( بديهي است كه86

شدن معرفت و اصول اجتماعي را دامن زده و عقالنيتي جامع و برخوردار از مبادي و اصول ديني و ارزشي نيست و 

نمي تواند خود را خردپذير متکي بر منبع اليتناهي وحي و آموزه هاي الهي بداند. در اين نگرش شما هر قدر استدالل 

ي ثابتي وجود ندارد، استداللهايتان به سهولت قابل تحول و تغيير و در نتيجه معرفتي و فلسفي كنيد چون مبنا

فردگرايي است. در اين نگرش، ارائه داليل عقالني براي اصالح جوامع غير توحيدي صرفًا يک كار فيلسوفانه است و به 

درد حركت اجتماعي جهت امنيت درد آكادمي هايي مي خورد كه در آنها افراد شغل فلسفه را انتخاب كرده اند، ولي به 

 .واقعي و عدالت محور نمي خورد

در جوامع غير توحيدي اساس گفتمان بر فرديت افراطي قرار دارد كه با فلسفه سودجويي كامالً همگام و همدم است.  

ه اي كه هويت انسان در اين نگاه وابسته به ميزان برآورده شدن خواست ها و تمايالت فردي اوست و انسان به انداز

خود مي خواهد به خواسته هايش به هر صورت بايد برسد، در نتيجه معيار رفتار اجتماعي خود انسان است. در مقابل 

در جوامع توحيدي اختيار و اراده انسان در عرض او نيست بلکه نشأت گرفته از اراده مطلق الهي است. خدا اراده كرده 

خداوند متعال براي تکامل و رشد انسان اراده نموده كه انسان داراي اراده، است كه انسان هم مختار و هم مريد باشد. 

 .الهي باشد، اين سه ويژگي انسان را بر تمام موجودات ديگر برتري داده است -عقل، قدرت و فطرت انساني

ويشتن است تفاوت اختيار فرد در گفتمان توحيدي با غير توحيدي در اين است كه در جامعه غير ديني فرد مالک خ 

و جائي براي خدا نمي گذارد كه نتيجه آن مشخص است ولي در جامعه ديني، فرد خويشتن را به رسم امانت از جانب 

خداوند و صاحب اصلي جهان در اختيار دارد و بر اساس اين اعتقاد خود را مکلف مي داند در مقام جانشين و امين و 

را نسبت به آنچه به او سپرده شده است به نحو مطلوب انجام دهد.  در حدود قواعد در آن تصرف كرده و وظايف خود

( چنانکه سيره انبياء و امامان و عبود صالح نمونه روشني است درجهت كاهش سرگشتگي امروزين 70: 1375)نمازي، 

ان الهي نياز دارد تا با چنگ زدن به ريسم بشر كه در چنگ زدن به فرديت بي حد و حصر خود آن را بوجود آورده و

 .به آرامش الزم برسد

در گفتمان توحيدي انسان به حکم اينکه خليفه اهلل است يک تعريف ارزشي دارد وداراي ويژگي ها و امتيازات بي  

شماري است كه يک نمونه آن خلق مجتمع ها و جوامع انساني با امتيازات خاص توحيدي و انساني است. انسان ها 

هي هستند كه با اراده و قدرت الهي كه به آنها داده شده مي توانند آن را به ظهور برسانند بالقوه داراي صفات برجسته ال

زمين باشند. عالمه طباطبائي در تفسير عاليقدر الميزان خود در  و هر يک نمونه عالي در قدرت و صفت بارز الهي در

 :بقره مي فرمايد 21ذيل آيه شريفه 

 .اهلل شريک هستندهمه بني آدم در خالفت آدم براي  

با اين توصيف به همان ميزان كه در گفتمان توحيدي اصل خليفه اهلل، انسان اجتماعي را داراي ويژگي هاي ارزشي  

عالي مي كند. در مقابل در گفتمان غير توحيدي، فردگرايي اساس نظريه اجتماعي است كه اهميت باالتري را به فرد 
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در نتيجه فردگرايي نظريه اي مي گردد كه از آزاد گذاردن افراد بنحوي كه خود  در مقابل همنوعان و اجتماع مي دهد.

 .همين امر امنيت را دچار اخالل مي كند تصور مي كنند عمل كنند جانبداري مي كند و

گفتمان   ( .Stewart male .)در اين زمينه جان استوارت ميل از متفکرين جوامع غير توحيدي معتقد است كه اساس 

توحيدي بر كسب منافع پي ريزي شده است نه بر اساس خير و در تحت آن هر كس نياز دارد تا جايگاهش را به غير 

هر وسيله بدست آورد. بدين ترتيب كه يا ديگران را عقب زند يا توسط ديگران به عقب رانده شود با اين نگرش كه 

گردد، جامعه غير توحيدي جامعه غريبه ها  ترويج مي  ( .Eatwell; 1987 :791)جدايي انسان غربي از يکديگر و همنوع

( و عمالً نوع همبستگي و مشاركت نيز در جامعه توحيدي با غير توحيدي كاماًل 44: 1362ناميده مي شود )كايلستون، 

 .متفاوت مي گردد

جا كه آن  بر اساس گفتمان توحيدي ساختار و ساختمان مجامع بشري بر ارزش هاي الهي پي ريزي شده است و هر 

انساني نيز فرو خواهد ريخت. هر آنچه از ارزش مورد قبول وجدان بشري باشد مانند  ارزش ها فرو ريزد، بقاء اخالقي و

عدالت صداقت احسان وفاداري خدمت به هم نوعان پرهيز از پليدي ها چون دزدي، خيانت، ظلم، و... همه ارزش هاي 

اند. نه شده است و همه پيامبران براي تکميل آن ارزش ها مأموريت يافتهالهي است كه در فطرت و وجدان بشري نهادي

آنچه بشر از خوبي ها آموخته است از خداست و آنچه پليدي است از شيطان. بشر هر گاه از اين ارزش ها فاصله گرفت 

 .فاصله است با انواع عذاب هاي ناشي از آن گرفتار شد و امروز نيز بزرگترين تهديد اصلي بشر متمدن همين

جامعه اي كه از ارزش ها فاصله گرفت حتماً گرفتار انحطاط و اختالف و چنددستگي خواهد شد و قدرت رهبري الهي  

را از دست مي دهد و با عذاب هاي گوناگوني از قبيل جنگ هاي داخلي و خارجي فقر و فحشاء و عقب ماندگي و دوري 

ماريهاي مسري روزافزون و تهديد انواع سالح هاي كشتار جمعي و سلطه از خداوند و بي هدفي و پوچي در زندگي و بي

نااهالن و ستمگران مبتال خواهد شد. جامعه اسالمي كه بر شالوده ارزش هاي الهي و انساني پي ريزي مي شود بيش 

 -ون فردي از هر چيز گفتمان توحيدي در تمام اركان آن هويداست. گفتمان توحيدي به صورت ذاتي مي تواند در شئ

سياسي، اقتصادي، فرهنگي ملت متجلي گردد و هم آن است كه امنيت بخش جامعه و معني دهنده زندگي  -اجتماعي 

امروزه در جوامعي  .فردي و جمعي است. به طوري كه آموزه هاي ديني را مي توان همان ارزش هاي توحيدي دانست

گ سازي و نظام آموزشي و تبليغي صرفاً مادي همه جامعه كه گفتمان غير توحيدي حاكم است دستگاه حاكم با فرهن

: 1379را با منافع طبقه سرمايه دار موافق مي گردانند و در واقع همه مردم را معامله گر و بازاري مي كنند. )رضائي، 

أكيد كند و ( به عبارت ديگر جامعه غير ديني تالش مي كند تا نقش طبقه بورژوا را الپوشاني كند و بر نقش افراد ت27

وانمود كند كه چيزي به نام طبقه استعمارگر وجود ندارد اما واقعيت چيز ديگري است. چنانکه آربالستر مي نويسد: 

( كه 136: 1367عدم صداقت است. )آربالستر،   ( .Arbalester .)ديدگاه ليبرالي از طبقه يکي از نمونه هاي كالسيک

 .دخود امنيت ملي جامعه را ناپايدار مي كن

آيد با اين توصيف اگر بپذيريم كه هدايت كردارهاي اجتماعي افراد بدون هدايت نمادها و روابط اجتماعي به دست نمي 

و از طرف ديگر، هدايت كردارهاي اجتماعي افراد نيز در هدايت نمادها و روابط اجتماعي مؤثر است بنابراين دين و 

دولت ديني براي اينکه بتواند به هدايت شبکه روابط و نمادهاي اجتماعي بپردازد به طور جدي كردارهاي اجتماعي 

در كردارهاي اجتماعيشان بر اساس ارزش هاي عالي و نه پست هدايت افراد را مورد توجه قرار مي دهد، يعني افراد را 

مي كند و از سوي ديگر، براي اينکه بتواند به هدايت كردارهاي اجتماعي افراد بپردازد، نمادهاي اجتماعي و سياسي را 
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ء خدا مملو از حضور در ( سيره انبياء و اوليا41: 1381مورد توجه قرار داده و توصيه هاي اصولي ارائه مي دهد. )تقوي، 

صحنه جهت اصالح كردارهاي اجتماعي و ساختن نهادهاي حکومتي محافظ مظلوم بوده است كه امنيت ساز مي باشد. 

 :حضرت علي)ع( مي فرمايد

خدايا! تو خود مي داني كه هدف ما )از حاكميت و زمامداري(، رقابت براي به دست گرفتن قدرت و نيز خواستاري  

يا نبود، بلکه چنان مي خواستيم كه نشانه هاي دينت را بازگردانيم، و در سرزمينهاي تو آشکارا دست به فزوني مال دن

 (172اصالحات زنيم، تا بندگان ستمديده ات امنيت و حدود يابند. )تحف العقول، ص 

د در برخي از حركت شاخص هاي خودرا دارد كه شاي به هرروي گفتمان ارزش محور توحيدي دراهداف، انگيزه ها و 

مفاهيم با ساير گفتمانها تشابهاتي را داشته باشد وليکن در اساس وكيفيتِ ارزش، اصول خود را داراست.  ارزشها و

برداشت  چنانکه وقتي از ارزش آزادي درگفتمان ارزش محور توحيدي سخن به ميان مي آيد نمي توان همان مفهوم و

امروزه در بحث شيوه هاي عدم تعادل اجتماعي و در كل ضعف امنيت ملي ساير گفتمانها را انتظار داشت. همين طور 

در كشورهاي شرق اسالمي بايد از نگرش دوگانه الگوي ارزشي در اجتماع كه تواما برآمده از الگوي ديني و غربي است 

صف آرائي  نام برد كه منجر به سرگرداني شهروندان مي گردد. كشور ما نيز در طول حداقل يکصدسال اخير شاهد

برخي از گفتمانهاي دين ستيز بوده كه صرفا با تکيه بر ارزشهاي غير ديني نظير گفتمان دوران پهلوي نتوانسته امنيت 

 .ملي پايداري در ايران شکل دهند

امنيت ملي برآمده از گفتمان توحيدي، مقيد و ملتزم به اصول ثابت و ارزش هاي الهي است. اين اصول مانع از امکان  

اور شدن و نسبي شدن جامعه مي گردد و تمام افراد را بر ارزشهاي مشترک گرد مي آورد. دراين حالت انسان در شن

گفتمان توحيدي از زندگي فردي به سوي زندگي جمعي حركت نموده و مسئوليت اجتماعي بر او تکليف مي گردد و 

رد. در اين گفتمان انسان بايد براي رهبري تکامل عقل واخالق را در زندگي جمعي و همنوع گرائي به دست مي آو

 .خيرخواهي اجتماع را در مسير تکامل قرار دهد اجتماع بهترين را برگزيند و براساس اصل تکامل با تعامل و

اساس ارزش هاي جامعه  در جامعه توحيدي انسان نمي تواند در خالف ارزش هاي حاكم جامعه عمل كند و بايد بر 

نظام ها، قدرت نيز نمي تواند في نفسه هدف باشد. غايت قدرت، تحقق ارزش هاي ديني، برقراري حركت و در اين گونه 

عدالت، نظم وامنيت، زمينه سازي تهذيب نفوس وسعادت انسان ها عنوان مي شود كه تمام اين موارد مي تواند  قسط و

 .امنيت ملي را قوام بخشد

ين نگرش دارد كه نوع روابط در جامعه يعني بين مردم با مردم و مردم بيگمان امنيت ملي پايدار جامعه نيز ريشه در ا 

با حاكميت از اصول متعالي پيروي نمايد كه عمال ارزش هاي توحيدي و ديني داراي آن مي باشد. چنانکه مهمترين 

ديريت فردي اصل متعالي درگفتمان توحيدي همان جهاد اصغر و جهاد اكبر مي باشد كه انسانها با تمسک به آن در م

 .و اجتماعي نهايت ارزش گرايي را دنبال مي نمايند كه بي شک امنيت ملي را شکل مي دهد

با توجه به مطالب ارائه شده گفتمان توحيدي چهارهدف در اجتماع را دنبال مي نمايد كه مي تواند بر امنيت ملي  

 .تاثير مستقيم داشته باشد

 تامين سعادت وسالمت روحي مردم -1

 راري عدالتبرق-2

 برقراري امنيت -3
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 قانون گرائي-4 

تقويت  با تکيه بر شاخص هاي فوق درگفتمان توحيدي اصل مسلط اين است كه محصول حکومت اسالمي توليد و 

ايمان رضايتمند است نه فرمان مرعوب كننده، جامعه ديني برايمان قلبي ويکسان سازي فهم هاي گوناگون براهداف 

شود. كمال گفتمان ديني در جذابيت ومقبوليت گرائي رفتار است. گفتمان ديني گرايشات متکثر حکومت ديني بنا مي 

بنا را برهدايت وايجاد پيوند ارزش گراي الهي قرار مي دهد. چنانکه بنا به گفته امام جعفر صادق)ع( جامعه  را پذيرفته و

 .باشدر نهايت ثمره آن امنيت مابين افراد جامعه ميراست گوئي، اداء امانت، حيا وحسن خلق قرار دارد كه د توحيدي بر

با اين توصيف گفتمان توحيدي روابطي عادالنه مي سازد كه جامعه را به صورت يک يد واحده و واحدي منسجم و  

همگرا درمي آورد و زمينه هاي پايداري و ثبات امنيت ملي را فراهم مي كند و در كل برابري فرصتها و توزيع عادالنه 

همه منابع ملي از اولويتهاي گفتمان توحيدي در امنيت بخشي به اجتماع است. چنانکه دستورات الهي و نصايح انبياء 

با اين توصيف گفتمان  .و اوليا خدا مملو از تأكيد بر امنيت است كه جامعه را به بهروزي و وحدت الزم مي رساند

الهي و تکيه برتعريف قانونمند از عدالت زمينه امنيت پايدار توحيدي در جامعه تالش دارد تا براساس محوريت ارزش 

را شکل دهد. به همين دليل گفتمان توحيدي پايه رعايت حقوق مردم را قانون مداري جامعه مي داند و تضييع حقوق 

ن افراد را در هر سطحي از اجتماع نمي پذيرد. چنانکه حضرت امام)ره( مي فرمايند در اسالم يک حکومت است وآ

حکومت خدا، يک قانون است وآن قانون خدا و همه موظفند به آن قانون عمل كنند. تخلف ازآن قانون هيچ كس نبايد 

( 106: 1376جامعه اي كه درآن با يد عدالت اجرا بشود )صرامي،  بکند، قانون عدل است، عدالت است، جامعه عدل 

 .قش آفريني كندكه اين امر مي تواند كامال در ساخت امنيت ملي مطلوب ن

 

 های ملی و دینی در اندیشه و آثار سیمین دانشورهای زیبایی با تآکید بر ارزشمولفه.6

 زيبايي چيستيِ و شناختيزيبايي هايداوري در تأملعنوان نظريه است كه به فلسفه هاييکي از رشته شناسيزيبايي

قابليتي است براي درکِ بهترِ ادراكات و همچنين  شناسيزيبايي همچنين .شودمي تعريف ادراک با آن نسبت و

 .شودفرد مي نگرش كه باعث تغيير در روحيه و موسيقي هاي نرم مانندپديدهو  تنديس هاي سخت مانندپديده

هماهنگي  زيبايي را افالطون هنرمندان از ابتداي تاريخ بر سر زيبايي اختالف نظر داشتند به صورتي كهفيلسوفان و 

كرد. و زيبايي هندسه، خط و دايره تقسيم مي موجودات زنده دانست و آن را به دو نوع زيبايي طبيعت ومي اجزا با كل

شود مطلق بشر ساخته مي او معتقد بود كه زيبايي طبيعي نسبي است، در حالي كه زيبايي هندسي يا آنچه به دست

بر اساس  هگل .استزيبايي مهندسي ناميده لوكوربوزيه ناميده شده را زيبايي هندسي است و آنچه در نظريه افالطون،

نظريات افالطون، قائل به دو نوع زيبايي طبيعي و هنري بود. در هر حال تصديق يقيني براي وجود خارجي زيبايي 

 .بسيار مشکل است

به خود گرفت و در ارتباط با ادراک ديده شد. از آنجايي  روانشناسي از قرن هيجدهم به بعد، مفهوم زيبايي بيشتر جنبه

 .او از زيبايي نيز مؤثرندگذارند، در احساس كه عوامل رواني و اجتماعي بر ادراكات انسان اثرات مهمي بر جاي مي

شود كه بتواند خود را به عنوان يک موجود مستقل از ذهن ارزش زيبايي شناختي يک فضا هنگامي قابل ادراک مي

  .براي ناظر مطرح كرده و ذهن او را به فعاليت وادارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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كند؛ اما زيبايي تنها بيركهوف معتقد است چيزي زيباست كه با كمترين عالمات ممکن، بيشترين نظم ممکن را عرضه 

. آيد، بلکه بعضاً نتيجه دو صفت متضاد است كه هر دو به يک اندازه ضروري هستنداز طريق نظم و قاعده به دست نمي

هايي هاي ذهني به وجود آورد و بازتاباي دوجانبه با ذهن به وجود آورد، چالشهنر موفق، هنري است كه مکالمه

شود. تركيبي كه كاماًل هماهنگ و از تجزيه و تحليل ناكامل نيروهاي مؤثر، حاصل مي ايجاد كند. اين رابطه معموالً 

كننده خواهد بود. هنرمند موفق كسي است كه احساس نظم و وابستگي را القا كند وحدت يافته باشد، تركيبي خسته

 .و در همان حال چيزهاي غيرمنتظره را در اثر خود وارد سازد

دهند. بر اين اساس يک پيام، زماني زيبايي عات زيبا شناختي عواطف انسان را مخاطب قرار ميبنا بر اين نظريه، اطال

كند كه پرت اطالعاتي كافي داشته باشد و ميزان بداعت، يعني محتواي زيباشناختي آن، از حداكثر دريافت را القا مي

است و بدين ترتيب ذهن اجباراً خود را معطوف  طرح واره ذهن بيشتر باشد. در اين صورت گيرنده مجبور به تشکيل

اي از آيد كه ذهن در مجموعهكند. در واقع ارضاي حس زيباشناختي، زماني به دست ميبه سطوح باالتر ادراكي مي

توان به صورت هاي پيچيده را نميپيام . غير منظم و مغشوش، موفق به كشف يک نظم نسبي گرددتحريکات ظاهراً

ها مقدار اطالعات را كم كرد. تئوري گشتالت اصول تقرب، مستقيم درک كرد. در اين حالت بايد با روش تشکيل يادواره

ايي و آمادگي ذهني را به عنوان عوامل مؤثر تشابه، انسداد، استمرار و هم جهتي به عنوان عوامل خارجي و اصول آشن

 .كندها و ادراک زيبايي فرمي معرفي ميبر تشکيل يادواره

فرم و صورت: فرم يکي از معيارهاي اصلي زيبايي است كه در دو گروه فرم هاي باقاعده و فرم هاي بي قاعده قرار 

 گيردمي

 تابع قوانين هندسي ←فرم با قاعده-

  فاقد ساختار مشخص و غيرقابل پيش بيني ←فرم بي قاعده-

 عوامل اجتماعي و رواني و فرهنگ مکاني كه در آن رنگ بکار رفته، عامل است3تأثيرات رنگ بر ناظرين تابع رنگ: 

ها، توجه توان در معماري به شکلهاي مختلف بيان كرد؛ توجه به رنگمحتواي معنوي يک نماد را مي: عاليم و نمادها-

 مصالح در ساختار بنا؛ نورپردازيبه نوع 

تزيين: يک ركن مهم در معماري كه بيشتر بعد ظاهري دارد تا معنايي و شايد اصال از بعد معنايي برخوردار نباشند  -

 و تأكيد بر فرم است.

 

 گیرینتیجه

سرنوشت كشور، ابتدا  كننده برعنوان نقش محوري و تعيينبراي پي بردن به امر توسعه و امتناع از حضور بيگانگان به

شناختي، بيني و ساختار جامعهيابي عميق بر پايه جهانشناختي دست يافت. شناخت ابعاد متفاوت و ريشهبايد به جامعه

سازد گشايد. شناخت باورهاي بومي، ديني و اجتماعي كه اساس فرهنگ كشور را ميراههاي بسته و ناشناخته را مي

هاي فرهنگي، از هم طور كلي عدم پشتوانه و گسستنمايد. بهيا علل وابسته بودن باز مي وابستگي و مسير را براي عدم

اعتقادي، سطح معيشت و ميزان برخورداري از متغيرهاي اقتصادي، ميزان  -هاي خانواده، الگوهاي اخالقيپاشيدگي

شود. پاي فرهنگ غرب مشخص ميآگاهي، علم و دانش و تکيه بر ارزشهاي بومي مواردي است كه با شکافتن آنها رد 

هاي ديوارهاي بلند است. تا ما را از آسيب هاي ما خانهخانهگويد: دانشور در خصوص نقش خانه و خانواده اينگونه مي

هاي مورد بازيهاي تاريخي را نبينيم از دست رفتن مؤلفه شبگذرد حفظ بکند و خيمهآنچه خارج از آن ديوارها مي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
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هاي فرهنگي، معيشتي، و عدم پشتوانه نمايد و به دنبال تشتتيختن آنها، راه نفوذ استعمار را باز ميبحث و يا از هم گس

اي جزء حس شود و با تحت اختيار خود قرار دادن همه رويکردها، نتيجهتربيتي و ارزشهاي ديني، استعمار وارد مي

ويراني به دنبال نخواهد داشت. كه از ميان تمام هويتي در سطح فردي و تاريخي، و در نهايت جنگ و حقارت، بي

رسد باال بردن سطح مالزمات، اصل فرهنگ به عنوان نماد و اصالت يک كشور بيشترين آسيب را خواهد ديد. به نظر مي

اي دلخواه را خواهد داشت تا توده مردم نه يک سر به دامان الگوهاي بومي و آگاهي در قالب مختصات فرهنگي، نتيجه

بهره بمانند و نه شيفته فرهنگي غيرخودي شوند كه با مناسبات فرهنگي ن افتند و از تجليات و علم و دانش روز بيكه

شناختي انسان آن زمان در شناختي را بر پايه روانغني كشور فرسنگها فاصله دارد. نويسنده سو و شون ساختار جامعه

نماياند و در راستاي بحث و بررسي جامعه آن روزها سعي بر ج ميسايه سيماي ناهمگون و ناهنجار فقر و بيماري و رن

هاي فقر را معرفي كند. وي فقر، عدم آزادي سياسي، عادات و آداب اجتماعي و مذهب را باعث آن دارد تا عوامل و ريشه

، فقر فرهنگي، بر اين اساس با واكاوي پديده و مظاهر فرهنگي، فقدان بينش الزمكند. عدم تفاهم ملتها قلمداد مي

شود. وي با برجسته شمارد كه در امتداد آن چالش سنت و مدرنيته نمايان ميهويتي فردي و ملي را از عللي ميبي

نمايد و اساس اين نمودن فرهنگ غني و تمدن ايران زمين اصالت بخشيدن به سنتها و الگوهاي ديني را گوشزد مي

-داند كه به علت عدم درک صحيح و عدم دانش اجتماعيرافي مينگرش را بر پايه شکستن مرزهاي پوسيده و خ

-فرهنگي دامنگير مردمي شده است كه بدون شناخت ابزار تجدد و بيراهه يپمودن مسير آن خرافه را با سنت درآميخته

سوق داده كشد كه تفکرات تجدد مابانه، آنها را به انحراف فکري اند و از ديگر سو روشنفکران جامعه را به تصوير مي

هاي فرهنگ اصيل را سست و لرزان نموده است و با نشانه است و اين نتيجه حضور استعمار در منطقه است كه پايه

شود كه با استمرار نفوذ و حضور خود در عرصه اجتماع رفتن اين مختصات بيشترين سود حاصل استعمارگراني مي

هاي عمومي جهت حفظ استقالل و صيانت ها، خيزش و جنبشاند و به زعم اين تالشحس حقارت را بر مردم بخشيده

 .ساز خواهد بود از اصالت بومي و فرهنگي هميشه چاره
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