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  درخت درياوش            زير سايه ي

  
  : شاهرخ تويسركاني 

  

لم ، مربي نام آشناي دير سالِ جامعه ي فرهنگي ماست با نيم قرن كار پيگير كتاب و ق» آريان پور« 
ه ، كه شاگردانِ نخستين شاگردان او ، اكنون از چهره هاي زبددانشگاه هاي ايرانچند نسل از استادان 

پور را اول بار در شهرستاني كه در آنجا  نام آريان. ي ما به شمار مي روندحوزه هاي فرهنگي جامعه ي 
ي درس او در دانشگاه تهران چنان كالس ها«مي گفتند . دوره ي اول دبيرستان را مي گذراندم، شنيدم

البته » .از دانشجو و دانش پژوه لبريز مي شود كه گاهي نظم كاذبِ فضاهاي آموزشي بر هم مي خورد
آن  هاي بسيار هم مي شد، هر چند كه اكنون استاد ازو تشخص و جذبه ي او موجب دردسر محبوبيت

   . ان آن دوره ها مي گذارديل را بر عهده ي دانشجويحوادث به اشاره مي گذرد و تفص
  

اهل «اما به قول سهراب سپهري، . وند آريان پور اصالتاً لر است، از قبيله ي بيران
است، از طايفه اي تبعيدي كه از دامنه هاي قلل برف پوش زاگرس به » كاشان

اجداد پدري آريان پور از رهبران قبيله ي . دامن كويري كاشان تبعيد شده بود
ند و در عصر نادر، از سوي دولتيان به بهانة شورش، خلع سالح و بيران وند بود
امير حسين آريان پور و سهراب سپهري پسر خاله هاي يكديگر و . نفي بلد شدند

آريان پور هفت دهه ي پيش، از مادري زاده شد . عزيزانِ فرهنگ ما ايرانيان اند
، در چهار سالگي خواندن و نوشتن را نزد در آغاز. كه متعلق به خاندان هاي پر فرهنگ عصر قاجار بود

مادر فاضلِ خود، بانو فخر ايران سپهري فرا گرفت و سپس آموخت و آموخت تا سرانجام دوره ي دكتري 
  .را گذرانيد

  
چون طايفه ي پدري آريان پور در پايان عصر قاجار مضمحل گرديد، پدر او ، امير مهدي آريان پور به 

مي گويند كه جمع شدن فرزانگي و . هاد، ولي فرزندانش، قلم به دست گرفتندناچار اسلحه را بر زمين ن
اما آريان پور فرزانه ي امروز، . پهلواني به عنوان دو روح يا دو امتياز در يك تن به ندرت روي مي دهد

آن ي ها به ياد نمي آورند، يادگارهااگر جوانتر. خاور نزديك بوده استديروز قهرمان وزنه برداري كشور و 
مي توان گفت كه آريان پور روحيه ي حماسي را از پدرانِ ايل نشين خود، و موهبت . روزگار باقي است

  . قلم را از خاندان مادري به ارث برده است
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خانه به روي من و همه كس  بدر. دري باز و جبيني بازتر! پا به خانه اش مي نهم؛ يك كس، همه كس
او ! يا ما مقيديم و منزوي، يا او منزه است و رها! رفتار و خصال قرن بيستم و اين گونه. گشوده است

در و ديوار نشانه ي ترس و بيگانگي و . براي او در و ديوار وجود ندارند. همواره در ميان مردم است
با همان سالم نخست و نگاه نخست در مي يابي كه اينجا، خانه ي او بوي خانلري مي دهد، . جدايي است
آريان پور يك تن تنها نيست، تجسم روح . وي شيرازي، عطر مينوي و شميم زرياب خوييرايحه ي انج

جمعي فرزانگان اين زمان است، فردي است جامع، ولي در برابر ديگران چنان صبور و خاضع كه گويي 
  .آنچه به او مي گويند، تماماً حق است و سزاوارِ قبول
االت خاموش چهره اش قابل درك است، مترجمي معلمي است بس مهربان كه عطوفت او حتي در ح

از پانزده سالگي به مقام معلمي رسيد، . را تجربه كرد» ترجمه«است كه در سيزده سالگي، اولين آزمونِ 
سخن و قلم، معلمي و . نرفت» حشمت و جاه«و از آن پس، در وراي اين شغل پر شگفتي، به سراغ هيچ 

در طي پنج دهه، از كودكستان تا دانشگاه، آراينده ي . ينهم. اين است روح زندگي او - نويسندگي
  . زيباترين گلهاي انديشه بوده است

نظرگاه ها و تئوري . آريان پور در حقيقت نماينده ي وجه مثبت آموزش و پرورش ما طي قرن اخير است
ر گرفته است و قرا افرادارائه داده مورد استقبال بسياري از  مسائل مختلفهاي ويژه اي كه درباره ي 

در عصر محمد . تفكر ضد استعماري او به خوبي در پهنه ي آموزش و پرورش ايران انعكاس يافته است
به شدت مخالفت رايح در آن زمان روش هاي آموزش و پرورش و  اهدافضا پهلوي او و يارانش با ر

ضامن رشد انديشه نيست، نمودند و بسياري از معلمان را قانع كردند كه حفظ كردن اطالعات پراكنده، 
  . ، خالقيت استست رشد ذهني نشان دهنده ي بلكه آنچه

حكايت مي كنند كه يك استاد دانشگاه در امتحان شفاهي، از يك دانشجو مي پرسد كه از رودكي چند 
گويد كه دانستن ت، مي دانشجو كه تحت تاثير ياران آريان پور بوده اس. بيت شعر باقي مانده است

از شعر رودكي  لذت بردن، و آنچه مفيد فايده است، درك و به چه كار مي آيدبيات رودكي شماره ي ا
آيا چنين رويه اي بردگي آموزشي . مي كند» مردود«از اين سخن، استاد به خشم مي آيد و او را . است

ليف او را با تحريم درس آن استاد، تك آگاهدانشجويانِ هرچند كه نيست، آيا فورماليسمِ آموزشي نيست؟ 
  .ولي امثال او فراوان اند! روشن كردند
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آريان پور از استادان معدودي بود كه با همكاري نزديك دانشجويان، به تفهيم و تفهم حقايق مي 
هر دو بايد مشتركاً . استاد، عنصر فعال آموزش، و شاگرد، عنصر منفعل آن نيست: مي گفت. پرداخت

ه ي ارباب و رعيت يا رابطه ي دالالنه ي فروشنده و خريدار يا رابطه ي در اين صورت رابط. فعاليت كنند
همكار به و دو رد بايد مانند دو دوست معلم و شاگ. رئيس و مرئوس در فضاي آموزشي راهي ندارد

كارمندان  درباري يا مدارس بايد انسان ساز باشند، نه سازنده ي خادمان مطيعِ. بپردازند» هماموزي«
در جريانِ آموزش و پرورش نبايد از روش هاي او بر اين باور بود كه همچنين . دولتي وسِو چاپل حقير

و امتحان گرفتن و نمره دادن، شاگردان را از » حضور و غياب كردن«پليسي يا نظامي پيروي كرد و با 
  . درس و كالس و مدرسه ترسانيد

ك شاگرد و معلم سبب شد كه شاگردانِ آزادانه و خالق و همكاري نزدي تكيه ي آريان پور بر آموزشِ
همين محبت و . آريان پور، او را از سر صدق و صفا دوست بدارند و از او ستايش و پشتيباني كنند

تحسين و حمايت بي شائبه ي هزاران شاگرد بود كه دستگاه دولت را از خشونت شديد نسبت به او و 
كراراً او را آزار و تخطئه كردند و كوشيدند كه با  با اين وصف مقامات دولتي. يارانش بر حذر مي داشت

  . شايعه پراكني و دسيسه بازي، شاگردان و استادان برجسته را از او دور دارند
      امروزه، در عصر حكومت اسالمي، عاشقان صديق علم و هنر و فلسفه و معنويت بيش از پيش قدر او را 

خود، از آنها صميمانه استقبال مي كند و همراه آنها با  او نيز همچنان به شيوه ي ديرين. مي دانند
  . مي پردازد» هماموزي«فروتني به 

         شاخه ها از هر سو.... در سايه اش مي نشينيم . ، شاخه هاي آن افتاده تردرخت هر چه پر بارتر
  . ماييم در سايه ي درخت درياوش. درخت درياوش مي شود. گسترندمي 
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ر آريان پور، جناب عالي در مقام يكي از شاخص ترين شخصيت هاي فرهنگي نيم آقاي دكت 

لوژي علوم، به ويژه علوم انساني، نقش عمده و بارزي وقرن اخير ما، در زمينه ي تأثير متد
دهه ي اخير، در مورد كارنامه ي فرهنگي و فعاليت  چهارموزگار آلطفاً به عنوان . داشته ايد

ازخودتان، از تحصيالت، از  -است، توضيح بفرماييد ي داشتهمردم جهوهاي خود كه همواره 
 ...كارنامه ي فرهنگي، از فعاليت هاي اجتماعي

عليرغم تعارفات جناب عالي بايد . دريغ از وقت شما كه صرف شنيدن سرگذشت ساده ي من شود ����
 : بگويم

  نه شكوفه اي، نه برگي، نه ثمر، نه سايه دارم
  !ه كار  كشت  ما  را متحيرم كه دهقان به چ

ي و ادبيات يتبدر دوره هاي دانشگاهي علوم اجتماعي و سياسي و فلسفه و علوم تر 1320در دهه هاي 
براي اتمام دوره ي علوم اجتماعي كه در دانشگاه امريكايي . انگليسي و ادبيات فارسي درس خواندم

ولي پيش از پايان دوره ي . مريكا پيوستمبيروت آغاز كرده بودم، به دانشگاه پرينستون در اياالت متحد ا
سپس در ايران، در دوره هاي دكتراي ادبيات فارسي و فلسفه . از آن كشور اخراج شدم 1331دكترا، در 

  .و علوم تربيتي به تحصيل ادامه دادم
. در سراسر زندگي، جز معلمي كه در مواردي با مترجمي و كتابداري همراه بود، شغلي پيش نگرفتم

با وجود حمايت بي دريغ دانشجويان، همواره در معرض تهديد و . علمي البته بي دردسر نبودشغل م
معموالً مرا در مؤسساتي كه به گمان آنها حساس نبود، . فشار پليس و پليس مĤبان دانشگاهي قرار داشتم

از نشر با اين وصف بارها مرا از تدريس در همين مؤسسات هم باز داشتند و . به كار مي گماردند
درسنامه هايم جلوگيري كردند و حتي از اعطاي امتيازات و ترفيعات مرسوم و پرداخت حقوق ماهانه 

از مؤسسه علوم اداري  1335از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران رانده شدم و در  1329در . طفره رفتند
علم و تحقيقات تربيتي و از از سازمان تربيت م 1344از دانشسراي عالي و در  1342دانشگاه تهران و در 

از مؤسسه ي مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران و  1347دانشكده ادبيات دانشگاه ملي و در 
سرانجام در دوره ي نظام جمهوري . از دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران 1355در 

، سابقاً كه معلم بودم: همي ندارمم» هنگيكارنامه ي فر«. به مقام بازنشستگي رسيدم 1359اسالمي، در 
قابل » فعاليت اجتماعي «. ، بعضي از حقايق را سربسته مي گفتم و مي نوشتمبه بهانه ي درس دادن

به الهام جامعه و همراه با دانشجويان تالشي مي كردم، ولي تالش من در قبال : ذكري هم نداشته ام
   .قهرماني هاي دانشجويان ناچيز بود
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راجع به جنبه هاي متفاوت زندگي شما زياد گفته . جامعه شما را بيش از اين ها مي شناسد اما 
يك به عنوان ل ورزشي شما را محاف. جمله راجع به شخصيت ورزشي شمااز و نوشته اند، 

. اما خيلي ها مثل من، از سوابق ورزشي شما زياد نمي دانند. شناسند مي ورزشكار قديمي
به چه ورزش هايي عالقه داشتيد؟ چه  -ن بابت اطالعاتي به ما بدهيدالزم است كه از اي

موفقيت هايي به دست آورديد؟ در چه باشگاه ها و با كدام مربيان كار مي كرديد؟ رقباي شما 
 چه كساني بودند؟ مشوقين شما؟

اً اسب از كودكي به راهنمايي پدرم و برخي از جوانان طايفه ي پدري، با ورزش هاي گوناگون مخصوص ����
 . بعداً خود را وقف بوكس و وزنه برداري كردم. سواري و تيراندازي آشنا شدم

در  1322در آبان . در مشهد نفر اول شدم» مسابقه ي بوكس جوانان خراسان«در  1321در اسفند 
رقباي بزرگ من، . در تهران شركت كردم) دسته ي پر وزن(» مسابقات وزنه برداري قهرماني كشور«

ولي هر دو از سر جوانمردي، با من و ديگران رفاقت مي كردند نه . امجو و جعفر سلماسي بودندمحمود ن
سلماسي هم در وزن خروس . در آن مسابقات مقام اول به نامجو تعلق گرفت و مقام دوم به من. رقابت

چند (مسابقات وزنه برداري مختلط «در  1323در آذر . وزن، اول شد
كه در بيروت برپا شد، به مقام اول ) ته ي پر وزندس(» خاور نزديك) مليتي

  . نايل آمدم
مرا مانند قهرمانان ديگر، دعوت كرد كه براي » سازمان تربيت بدني«بعداً 

شركت در نخستين المپيك پس از جنگ جهاني دوم، زير نظر مربيان 
من چنان در فعاليت هاي دانشجويي مستغرق . رسمي به تمرين بپردازم

ولي نامجو و سلماسي دنبال وزنه برداري را گرفتند و به . يرفتمبودم كه نپذ
  . هم دست يافتندقهرماني المپيك 

  

 پدرتان ورزشكار بودند؟ 

پدرانم عموماً به عنوان . ديرينه بود يك سنتما يا بهتر بگويم، در طايفه ي ما، ورزش ي در خانواده  ����
به اقتضاي اين وضع بود كه من در . شتندپهلوان زورخانه و مخصوصاً كشتي گير، شهرت و حرمت دا

تشويق مي ) و نه تماشاي ورزش(تمام دوره ي معلمي خود، محصالن خرد و بزرگ را به ورزش كردن 
بعضي از آنان مانند كريم شهسواريان و امير فرهمند پور و علي اصغر مجيدي و ميرزا اعتمادي و . كردم

  . من همكاري كردنداصغر محبوب سال ها در فعاليت هاي ورزشي با 
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كه هر نوشته اي به صرف اشاره به يك ) البته نقل به مضمون مي كنم(در جايي ذكر كرده ايد  
. اليه اي از اليه هاي پنهان تاريخ را روشن كند» برگ سند «واقعه ي نمي تواند به عنوان يك 

خ شناسي بنا به اين حال آيا تاري. و در ادامه، به آثار معتبر و اخبار مستدل اشاره داشته ايد
 اصل مي تواند بدون مداخله ي نظام فكري محقق، اطالعاتي خالي از ترديد ارائه دهد؟

داوري و . هر كسي در طي تكاپوي حياتي خود، بر ايدئولوژي يا جهان بيني يا فلسفه اي دست مي يابد ����
هر چه موضوع . اردحتي شناخت هر كس نسبت به واقعيت ها ضرورتاً از ايدئولوژي او تاثير برمي د

شناخت يا داوري به زندگي شخص نزديك تر باشد، آن شناخت يا داوري، بيشتر در معرض مداخله ي 
به همين سبب، علوم اجتماعي كه بيش از علوم ديگر به زندگي انساني . ايدئولوژي او قرار مي گيرد

    ز تجربه ي علنيِ قابل تكرار از آن سو، علم هر چه بيشتر ا. مربوط اند، از اين لحاظ آسيب پذيرترند
  . بهره مند باشد، بيشتر مي تواند مداخالت ايدئولوژيك را بازشناسي و كنترل كند

علوم اجتماعي، علم تاريخ كه در ميان 
سير زندگي اجتماعي  موضوع اش

است، و از اين گذشته، از تجربه ي 
كمتر بهره دارد، به شدت  تكرار قابلِ

ت و تعصبات از اعتقادات و تمايال
از اين جاست . مورخ تاثير بر مي دارد

 -كه صاحبان ايدئولوژي هاي متفاوت
از حوادث  -دانسته يا ندانسته

اجتماعي به طرزي يكسان برداشت يا 
نتيجه گيري نمي كنند، چنان كه در 

ن، مورد همه ي جامعه ها جز جامعه هاي انقالبي، معموالً هر گونه طغيان، در تاريخ نامه هاي مستكبرا
تحقير و تخطئه قرار گرفته است، ولي در حافظه ي مستضعفان، به صورت كرداري قهرماني جلوه گر 

باز از اين جاست كه براي درك جريانات تاريخ، نبايد بي پروا به نوشته هاي مورخان تمكين . شده است
ه شخصيت او را هم مورد پيش از قبول و حتي رد نوشته اي تاريخي، بايد نه تنها آثار مورخ، بلك. كرد

ايدئولوژي مورخ نسبت به ايدئولوژي هاي ديگر، چه اعتباري دارد؟ آيا مورخ از سالمت : نقادي قرار داد
رواني و صداقت اخالقي و دقت آكادميك بهره ور بوده است؟ آيا مورخ آگاهانه و آزادانه دست به قلم برده 

ا نوشته ي او بر سندهاي كافي استوار است، و آيا ترس يا تعصب و سودجويي؟ آيي است يا به انگيزه 
  ...سندهاي او به حد كفايت معتبرند؟
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همان طور كه آگاهيد، در طي دهه ي اخير از طريق ترجمه، جامعه ي ادبي ما به ويژه نسل  
صورت  « و»  آشنازدايي » « شالوده شكني «هاي جوان تر با مقوالتي نه چندان تازه مانند 

ر ماحصل انديشه هاي متفكراني چون ژاك دريدا و اشكلوفسكي و ياكوبسن كه بيشت» گرايي
لذا سوأل . اما اين تغييرات نوعي بازآفريني فلسفه ي افالطوني كهن است .است آشنا شده اند

دبي و هنري را به نهايي اين است كه چه عوامل رواني و اجتماعي موجبات رشد اين جريان ا
 ؟بار آورده اند

وره هاي بحراني، بر اثر پيش آمدن حوادث غير مترقب و احياناً برآورده نشدن برخي از معموالً در د ����
انتظارات جامعه، بسا مردم و مخصوصاً جوانانِ حساسِ پرشورِ ناشكيب، به سائقه ي شكست خوردگي يا 

يي دل شكستگي، در مغاك نوميدي و بدبيني فرو مي افتند و نسبت به آرمان هاي اجتماعي و حتي كارا
 : گويي به زبان حال مي گويند. انديشه ي انساني بي اعتماد و بي اعتنا مي شوند

  روزگاران گشت و ما ديگر شديم                                                        
  آتشي بوديم  و  خاكستر شديم

جمله از وشنفكران عصر حاضر عصر بحران است، عصر آرمان زدگي است، و بنابراين اگر برخي از ر
هنرمندان و نقادان هنري از آرمان ها روي برتابند يا در حسرت نو، به كهنه گرايند و در خلق هنر، 

  .بينش درونه را فداي آرايش برونه كنند، شگفت نبايد بود
  . ي هنري صوري، نيازمند تحقيق استبا اين وصف دريافتنِ همه ي عامل هاي مؤثر در اين گرايش ها
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عالي سال هاي سال به عنوان يكي از برجسته ترين استادان دانشگاه هاي ايران به اب جن 

لطفاً بفرماييد كه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي چه از . تدريس و بحث مشغول بوده ايد
حيث كمي و چه از نظر كيفي، به ويژه در فاصله ي دو دهه ي اخير چه تفاوتها و تغييراتي 

 .كرده اند

ان با آنكه مدارس عالي وسعت يافته اند، و مستضعفان براي دستيابي بر آموزش عالي از تسهيالت در اير ����
بر روي هم، در زمان ما بر . حكومتي برخوردار شده اند، آموزش عالي دچار محدوديت هاي بسيار است

ه جوانان به اثر فزوني مبرمِ جمعيت و كمبود مشاغل مناسب براي جوانان دبيرستان ديده، و هجوم انبو
ولي براي تحقق اين ضرورت، امكانات . مدارس عالي، افزايش سريع مدارس عالي ضرور گرديده است

در وضعي اين گونه، عجيب نيست . مالي و آكادميك فراوان بايسته است، و چنين امكاناتي موجود نيست
هز گرد آيند و زير فشار اگر انبوه جوانان و منجمله، جوانان فاقد صالحيت آكادميك، در مدارس نامج

دستگاه آموزشي كم مايه ولي پر قيد و قهر، سال هاي چند از بهترين دوره ي عمر خود را بگذرانند و 
 . سرانجام به افتخار دريافت عنواني ميان تهي نايل آيند

اي اما بايد گفت كه اوالً اين وضع مختص ما نيست، بلكه در كشورهاي كثير و به ويژه در همه ي كشوره
  . ثانياً اگر وضع امروز ما چنين است، وضع ديروز ما هم بهتر از اين نبوده است. جهان سوم برقرار است
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ال شما و دكتر صديقي و ن و مخصوصاً در دوره ي پهلوي، امثچرا بعد از نسل اول دارالفنو 

گر هم ، به ندرت از بطن جامعه ي آموزشي و دانشگاهي ما پديد مي آيند، و ادكتر كدكني
آيا ممكن است در صورت تأييد اين . استعدادي رخ مي نمايد، مجال اعالم انديشه نمي يابد

نظر، به عوامل آن اشاره كنيد؟ اضافه مي كنم كه اين نقيصه به ويژه در زمينه ي علوم انساني 
 .مشهودتر است

اگر بپذيريم كه در عصر پهلوي، معلمان و محققان  ����
اي علوم اجتماعي به برجسته مخصوصاً در رشته ه

بايد علت را در نظام جامعه ي  ندرت پديد آمده اند،
تقريباً در سراسر آن عصر، معلمان . آن عصر بجوييم

و محققان در جو خفقان آور ديكتاتوري سلطنتي 
مي زيستند، و انديشه ي آنان همچون گفتار و كردار 

معدودي كه از نيروي . آنان به شدت مقيد بود
دم گرايانه اي بهره داشتند، علي رغم ايدئولوژي مر

فشارها، كمابيش در برابر نظام، به مخالفت بر مي 
خواستند و از حقيقت پژوهي و نوآوري و بهبود 

ولي ديگران آن مي . خواهي خودداري نمي كردند
نوشتن يا : كردند كه مجاز و البته بي خطر بود

ترجمه ي جزوه اي آشفته، تدريس به وسيله ي 
وه اي آشفته، تكرار تجربه ي مكرري، تقرير جز

آمارگيري به جاي تحقيق در موضوعي، تدارك ستايش نامه در باره شاهي يا وزيري، تفسير اثر منظوم يا 
منثور كهنه اي، تحليل زندگي شاعر يا نويسنده اي براي دهمين يا بلكه صدمين بار، تصحيح صوري 

بي بديهي است كه اين فعاليت ها اگر  ...ي چاپيرساله اي مهجور، تبديل نسخه اي خطي به نسخه ا
  . اهميت نباشند، در درجه ي اول اهميت قرار ندارند
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، چه در منطقه سي و اجتماعي عظيمما در آخرين دهه ي قرن بيستم، شاهد وقايع سياي همه  
راب ياس فلسفي و ايدئولوژيك، اتحاد اروپا، صلح دروغين اع: ي خود، و چه در جهان بوده ايم

و اسرائيل، پايان عصر آپارتايد، جنگ هاي قومي، رويكرد جوامع كمونيستي به آزادي صوري 
و بازار آزاد، پايان جنگ سرد، اعالم نظم نوين آمريكا، مسئله ي فقر و گرسنگي و عدم 
بهداشت، آسيب پذيري محيط زيست، حكومت هاي توتاليتر، ديكتاتوري ها و كودتاها و مواد 

توجه به اين تحوالت مجموعاً چه برداشتي از حيات و  با. بسياري از ارزش هاط مخدر و انحطا
  هويت انسان معاصر داريد؟

  . در ضمن بحثي درباره ي فرهنگ، پاسخ هايي براي اين پرسش يافت گمان مي كنم كه مي توان ����
 

 .تعريف يا توضيحي بدهيد»  فرهنگ «خواهش مي كنم، در ابتدا درباره ي مفهوم  

را كه در اصل به معني تهذيب يا ادب بود و به وسيله » فرهنگ « به پنجاه سال پيش واژه ي  نزديك ����
نهاده شد، به عنوان معادلي براي واژه ي فرانسه و انگليسي » معارف«نخستين فرهنگستان ايران در برابر 

culture اكنون . به كار بردمculture اول به معني  :و معادل فارسي آن به سه معني اصلي آمده است
آداب يا تربيت، و دوم به معني معنويت يا امور معنوي، و سوم به معني مواريث اجتماعي يا مجموع 

هر : ارزش هاي اجتماعي، و در تعريف ارزش اجتماعي كه به آن عامل فرهنگي نيز مي گويند، بايد گفت
ابيش براي جامعه اهميت كه به سبب رفع نيازي انساني، كم - چه عيني چه ذهني - اجتماعي ددستاور

در بحث كنوني، فرهنگ را در معني مختار علوم اجتماعي يعني برابر مجموع ارزش هاي اجتماعي . دارد
  . مي گيرم

مقتضاي اين دو . بقا و نيز سعادت انسان مستلزم زنده ماندن فرد و نوع و رويش مادي و معنوي است
احراز شخصيت سالم است، و اين ها بدون رفع  مطلب، آسايش كافي فردي و جمعي و رشد ارگانيسم و

اما انسان براي رفع نيازهاي خود، تجهيزات غريزي كافي ندارد و از اين رو . نيازها ميسر نمي شوند
يا عامل هاي فرهنگي،  منفرداً قادر به تأمين بقاي خود نيست، و از آن ناگزير است كه با خلق ارزش ها

  . دكمبودهاي حياتي خود را جبران كن
اگر جامعه را گروه نسبتا پايداري بدانيم مركب از كثيري مرد و زن و كودك كه براي رفع نيازهاي خـود  

هـا يـا    خوانند، همانا مجمـوع ارزش  مي»  تمدن «آن را ي كنند، فرهنگ كه صورت پيچيده  همكاري مي
رسند و معموالً  نسلي ميز نسلي به شوند و ا هاي مشترك جامعه است كه براي رفع نيازها توليد مي عامل

  .گرايند به پيچيدگي مي
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رفـع  ي هر فرهنگ مركب است از كثيري ارزش يا عامل فرهنگي، و هر ارزش يا عامل فرهنگـي وسـيله   
شخم كـردن اسـت، خرسـواري همچـون     ي نياز يا نيازهايي است، چنان كه بيل همچون تراكتور وسيله 

هاي فرهنگـي بسـيار    عامل. نوشتن استي وسيله  ردي سفر است، و قلم همچون كيبوهوانوردي وسيله 
ها، معتقدات، عرفان، فلسفه،  ها، خواست از آن جمله است خانه، كشتزار، كارخانه، كاالها، بازي. پرشمارند
  .هنر، علم

انسان براي رفع يك نياز به يك يا چند عامل فرهنگي نيازمند است و براي رفع نيازي كه به ايـن عامـل   
بنابراين هر عامل فرهنگي در  .شود و بر همين ترتيب به عامل فرهنگي ديگري نيازمند مي فرهنگي دارد،

زدايي  گردد، و نياز بسياري ديگر ميي ايه م  خود،ي رفع يك نياز است، به نوبه ي همان حال كه وسيله 
  .اند و نياز زايي همبسته

اند و برخي مانند نقاشي و فلسـفه   تا سادهو نيزه و فالخن نسبسازي  هاي فرهنگي مانند راه املبرخي از ع
 مـثالً . آينـد  تر بـه دسـت مـي    هاي ساده تر از تركيب عامل هاي پيچيده عامل. اند چيدهيو كامپيوتر نسبتا پ

فلسـفه محصـول اسـتدالل    . آميـزي   هـاي رنـگ   ها و شيوه ها و خط ها و رنگ نقاشي مشتمل است بر بوم
و مفـاهيم محصـول ادراك   . ضايا محصول پيوند مفاهيم اسـت استدالل محصول پيوند قضاياست و ق است،

  .افزار است و هر يك از اين دو مركب است از صدها پاره افزار و نرم كامپيوتر مركب از سخت. حسي است
هـاي   شـود و بـراي رفـع آن نيازهـا، عامـل      جامعه همواره بر اثر تحوالت خود، دچار نيازهاي جديدي مي

هاي اضافي  هاي كهنه، همواره عامل هاي جديد و دوام عامل نتيجه ظهور عاملدر . آورد جديدي فراهم مي
اما هر جامعه در هـر دوره بـه   . آيد شود و اندوخته فرهنگي عظيمي پديد مي بر فرهنگ جامعه افزوده مي

را توان فرهنگ هر جامعه  از اين رو مي. برد فراخور نيازهاي خود، فقط بخشي از اين اندوخته را به كار مي
اولي بخشي اسـت  . فرهنگ فعال يا بيدار و فرهنگ غيرفعال يا خفته: در هر دوره شامل دو بخش دانست

هاي اجتماعي به فراوانـي بـه كـار     از اندوخته فرهنگي اعم از عيني و ذهني كه در زندگي جامعه يا گروه
  .فرهنگي، فرهنگ غيرفعال يا خفته استي بقيه اندوخته . رود مي

در فرهنگ ايـران  . فعال و غيرفعال: شوند هاي فرهنگي نيز به دو بخش تقسيم مي عاملهمچون فرهنگ، 
فرهنـگ هـر    .كنوني مذهب شيعه يا جشن نوروز عامل فعال است، و مهرپرستي عـاملي اسـت غيرفعـال   

شخصيت هر فرد بـه عنـوان محصـول    . پرورد هاي خود مي جامعه در حين رفع نيازهاي فرد، او را با عامل
هاي ديگـري   دوم از فرهنگي او و در وهله ي ارگانيسم و محيط، در وهله اول از فرهنگ جامعه برخورد 

با اين وصف . بديهي است كه فرهنگ فعال، سازنده شخصيت است. گيرد ميتاثير گذارند،  كه در او اثر مي
ي سـيله  پس فرهنگ هر جامعه شاخص يا هويت افـراد جامعـه، و و  . تأثير نيست فرهنگ غيرفعال هم بي

  . تحكيم وحدت جامعه است
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اما گسـترش فرهنگـي   . تر خواهد بود هاي يك فرهنگ پرشمارتر باشند، آن فرهنگ گسترده هر چه عامل
فرهنگي افزايش توانايي فرهنـگ اسـت بـراي رفـع نيازهـا و پـرورش        عاليت. فرهنگي نيست عاليلزوما ت

اد فرهنگ فعال جامعه بـر اثـر افـزوده    بايد گفت كه گسترش زي. شخصيت سالم و تحكيم وحدت جامعه
از ايـن گذشـته فزونـي عوامـل فرهنگـي و      . كاهد ها و نيز نيازها، از آسايش و آرامش افراد مي شدن عامل

كنـد و مجـال كـافي     حتي مفردات علمي در جريان آموزش وپرورش افراد، بار فكري آنان را سنگين مـي 
  .گذارد نميبراي خالقيت انديشه و رشد متعادل شخصيت باقي 

چگـونگي ارتـزاق و پيشـرفت    ضيات جامعـه، از جهـات گونـاگون مـثال ً    قتهاي فرهنگي به تناسب م عامل
شـوند و ميـان آنهـا نـوعي      هـاي مشـتركي مـي    جغرافيايي و تاريخي، واجد ويژگـي ي اجتماعي و زمينه 

هـا فـرق    گتـوان بـين فرهنـ    هاسـت كـه مـي    به سبب همين ويژگي. آيد سازگاري يا تناسب به وجود مي
از فرهنگ ايراني و فرهنگ چيني يا فرهنگ شهري و فرهنگ روستايي يا فرهنگ صنعتي  گذاشت و مثالً

  .و فرهنگ فالحتي دم زد
هاي خود نيازهـاي كلـي تقريبـا مشـتركي دارنـد و بـراي رفـع آنهـا از          هاي انساني با وجود تفاوت جامعه
هـاي   ترك جامعـه هـاي مشـ   توان به اعتبار عامـل  مي. جويند هاي فرهنگي كمابيش همانند بهره مي عامل

افـزار و كـارافزار، از فرهنـگ     حكومت و جنگ و كارگـاه و خانـه و جنـگ   متمدن مانند فالحت، صناعت، 
  .مشترك بشري يا فرهنگ جهاني سخن گفت

اي برخوردارند، يك فرهنگ مختلط گسـترده پديـد    چند جامعه كه از لحاظ فرهنگي، از مشتركات عمده
داري و فرهنـگ   ند، مانند فرهنگ اسالمي و فرهنگ مسـيحي و فرهنـگ غربـي و فرهنـگ زمـين     آور مي

  .داري و فرهنگ سوسياليسم سرمايه
شود، چنان كه مثال ً سير فرهنگي  مي هايي تقسيم سير فرهنگ هر جامعه مانند سير خود جامعه به دوره

فرهنـگ  ي داري و دوره  ينفرهنـگ زمـ  ي داري و دوره  فرهنـگ بـرده  ي مشـتمل اسـت بـر دوره     چين
اي خـود، وجـوه مشـتركي دارنـد، كثيـري از       هاي يك جامعه، مطابق ذات طبقـه  چون دوره. سوسياليسم

فرهنگي جديـدي  ي آنچه باعث ظهور دوره . مانند بعد برقرار ميي هاي فرهنگي يك دوره در دوره  عامل
  . ستشود، تحوالت عميق اجتماعي به ويژه تحوالت انقالبي جامعه ا مي

هاي اقتصاد و سياسـت انعكـاس    هاي فرهنگ مانند حوزه معموالً اين تحوالت به آساني در برخي از حوزه
نيروهـاي  ي حـوزه   هاي ديگـر فرهنـگ مخصوصـاً    مي يابند ولي به ندرت و با دشواري و كندي در حوزه

  .كنند انساني رخنه مي
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ماند،  تغيير و تحول هم مصون نمي با اشاره به اين مسأله كه فرهنگ با وجود تداوم خود، از 
كمي و كيفي اين تحوالت تا چه آيند و كاركرد  بفرماييد كه اين تغييرات چگونه به وجود مي

  ي و تا چه ميزان مخرب و منفي است؟متعالمثبت و  حد

فرهنگـي   آيـي  پـي گاهي اين تغيير به صـورت  . فرهنگ با وجود تداوم خود، از تغيير مصون نيست  ����
شود و تغيير عامل دوم بـه   باعث تغيير عامل ديگري مي اين معني كه تغيير يك عامل مستقيماًاست، به 

، انحطاط كلـي  يدار سرمايه جوامعمثال در ... يابد، و از عامل سوم به عامل چهارم و  عامل سوم انتقال مي
و سـختي   داري موجب افزايش بيكاري است و افزايش بيكاري موجب سختي معيشت است نظام سرمايه

معيشت موجب اعتراض و آشوب است و اعتراض و آشوب موجب تهديد  و خشـونت حكـومتي اسـت، و    
  ...تهديد و خشونت حكومتي موجب مخالفت مردم با حكومت

فرهنگي است، به اين معني كه تغيير يك عامل مستقيما در چند عامـل   واگراييگاهي تغيير به صورت 
يش جمعيت به تشديد آلودگي محيط و دشـواري آمـد و رفـت و كمبـود     افزا مثالً. گذارد متفاوت اثر مي

  .شود كشيده مي... مدرسه و تنزل سطح زندگي و 

اسـت،   گرايي همگاهي تغيير به صورت 
بــه ايــن معنــي كــه تغييــر چنــد عامــل 
متفـــاوت بـــه تغييـــر عامـــل واحـــدي 

افــزايش (مــثال ســه تغييــر . انجامــد مــي
ــارزه   ــي و مب ــت حزب ــه و فعالي  ي مدرس

  .بيداري جامعه استي مايه ) جتماعيا

فرهنگــي  دورگــاهي تغييــر بــه صــورت 
است، به اين معني كه تغيير يـك عامـل   

گذارد، و اين اثـر   در عامل ديگري اثر مي
گردد، چنان كه فقـر   رسد و سرانجام به عامل اول بازمي مي... از عامل دوم به عامل سوم و عامل چهارم و 

كاري است، كم كاري موجـب اخـراج اسـت، اخـراج      گرسنگي موجب كمموجب گرسنگي كارگران است، 
  .بيشتر مي گرددفقر خود منجر به 

كند، مانند تسلط قوم مغول بر  در مواردي جريان تغيير، سراسر يك فرهنگ را متزلزل يا حتي تجزيه مي
  .فرهنگ ايران يا تسلط فرهنگ آمريكايي بر فرهنگ هاوايي

شـوند، ماننـد فيزيـك اتمـي و      آيند و بر فرهنگ فعال افزوده مـي  ديد ميهاي جديدي پ در مواردي عامل
   .ليزر و هواپيما در عصر حاضري اشعه 
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موميـايي كـردن   . يابنـد و بـرعكس   هايي از فرهنگ فعال به فرهنگ غيرفعال انتقال مـي  در مواردي عامل
طبيعيات ارسـطو بـراي    مردگان و استفاده از هاون براي خرد كردن گوشت و فن حجامت براي معالجه و

. هاي عصر جديـد راه ندارنـد   هاي پيشين بودند، ولي در فرهنگ هاي فعال فرهنگ شناخت جهان از عامل
در  هاي غربي عصر جديد از اهميت افتاده بودند، مجدداً پرستي كهن كه در جامعه جادوگري و شيطاناما 

  .نيمه دوم قرن بيستم رواج گرفتند
كرد ديرين خـود را از  در مواردي يك عامل كار

يابد، چنان  دهد و كاركرد جديدي مي دست مي
كه ساختن مجسمه و تصوير يـا اداي كلمـات و   

ابتـدايي وسـيله   ي اصوات موزون كه در جامعه 
تسهيل كار و تسلط بـر طبيعـت بـود و نقشـي     
حياتي داشت، در جامعه متمدن به عنوان هنر، 

تزيين زندگي شد و نقش حياتي خود ي وسيله 
  .را باخت

و ها از لحـاظ كيفيـت، شـدت     در مواردي عامل
گيرند، ماننـد مدرسـه كـه اكنـون در      ضعف مي

همه جا بيش از گذشته اهميت يافتـه اسـت، و   
  .بسياري از نگارگران كنوني ايران، به قدر گذشته اهميت نداردي مينياتورسازي كه در ديده 

خيزد  اولي عاملي است كه از ذات جامعه برمي. نفيعامل فرهنگي از لحاظ تأثيرگذاري يا مثبت است يا م
عامل فرهنگـي مثبـت بـه دو شـيوه     . دومي خالف اولي است. هاي ديگر سازگار است و از اين رو با عامل

آيـد، چنـان كـه انقـالب      گاهي به اقتضاي تحوالت دروني جامعه، عامل جديدي پديد مي: شود ايجاد مي
سـراي ايـران مقتضـاي دربارهـاي      جوشيد و ظهور شاعران قصـيده  كبير فرانسه از درون جامعه فرانسوي

خـورد و در نتيجـه ايـن برخـورد، عـاملي از       اي ديگـر برمـي   گاهي جامعه به جامعـه . چاپلوسي پسند بود
اول بـراي  ي ايـن قبـول مسـتلزم آن اسـت كـه جامعـه       . كند هاي فرهنگي آن را جذب و قبول مي عامل

ـ  بليت داشـته باشـد و جامعـه    تحصيل عاملي معين، آمادگي يا قا آن عامـل، داراي  ي ه ي دوم بـراي ارائ
پيشرفت بـود، بـر   ي اروپاي عصر رنسانس كه مطابق تحوالت دروني خود، آماده . توانايي يا فاعليت باشد

هاي فلسفي و علمي را جذب كرد و  عامل هايي از فرهنگ اسالمي مخصوصاً اثر برخورد به مسلمين، عامل
هاي سواران تيرانداز سفيدپوسـت   پوستان آمريكا كه از هجوم همچنين سرخ. ر تكاپو افزودبه نيروي آنها ب

سـواري و   هاي فرهنگ سفيدپوستان به ويژه اسب هراسيده بودند، به حكم احتياج، شتابانه برخي از عامل
  .تيراندازي را فراگرفتند



ويرايش دوم/ دكتر امير حسين آريان پور / برداشتي مردمي از فرهنگ   

www.aryanpour-today.mihanblog.com 

١٦ 

 

چنين است فرهنگ كهن  .زرگي دارنددر تأثيرگذاري سهم ب كهبزرگ و بارز نيز وجود دارند هايي  فرهنگ
هاي آسياي شرقي و آسـياي جنـوب شـرقي و آسـياي ميانـه و آسـياي غربـي اثـر          چيني كه در فرهنگ

هاي آسياي شرقي و آسياي جنوب شرقي و آسياي غربـي و   گذاشت، فرهنگ كهن هندي كه در فرهنگ
سياي ميانه و آسـياي غربـي و   هاي آ اروپاي جنوب شرقي اثر گذاشت، فرهنگ كهن ايراني كه در فرهنگ
هاي آسياي غربي و آفريقاي شمالي  اروپاي جنوب شرقي اثر گذاشت، فرهنگ كهن يوناني كه در فرهنگ

هـاي آسـيايي غربـي و آسـياي      ه در فرهنگهاي اروپايي اثر گذاشت، و فرهنگ اسالمي كهن ك و فرهنگ
ميانه و آسياي شرقي و آسياي جنوب شـرقي وآفريقـاي شـمالي و اروپـاي شـرقي و اروپـاي غربـي اثـر         

  .گذاشت

هـاي عامـل    به طور كلي عوامل فرهنگ را به دو بخش مثبت و منفي تقسيم كرديم و ويژگـي  
  چه تعريفي براي عامل منفي داريد؟. مثبت را ديديم

كـه بـر   دسـته عوامـل فرهنگـي سـت     بر عامل فرهنگي مثبت، عامل فرهنگي منفي قرار دارد و آن در برا ����
معماري غربي ي آن شيوه ي نمونه . در فرهنگ مي شودناسازگاري مي شود و باعث بروز فرهنگ عارض 
حي نـوا  گي مردمِدها پيش، در سراسر ايران به كار بسته شده است و از جهاتي چند با زن است كه از سال

هـاي بسـيار    هاي بسيار سـرد وتابسـتان   نواحي كويري كه براي مقابله با زمستان گوناگون ايران مخصوصاً
هـاي ايـن شـيوه از     ويژگي مثالً. نيستهاي گرم كننده و سردكننده مناسب ندارند، سازگار  گرم، دستگاه

عمـارت را دشـوار   اي وسـيع، كـار گـرم كـردن و سـرد كـردن        هاي شيشه جمله ديوارهاي نازك و پنجره
  .سازد مي

در مـورد اول، سـوانح طبيعـي چـون     . زاد زاد اسـت و گـاهي جامعـه    عامل فرهنگي منفي گاهي طبيعـت 
لرزاننـد، و در مـورد دوم، حـوادث     خشكسالي و سيل و زلزلـه و شـيوع بيمـاري، فرهنـگ جامعـه را مـي      

  .دارند كاركرد خود بازمي هاي فرهنگ مثبت را از اجتماعي چون جنگ و تحوالت اجتماعي شديد، عامل
نظمـي   بحـران يـا بـي   منجر به ايجـاد  عامل فرهنگي منفي اگر قوت گيرد، 

سـازگاري   هاي بحراني به فرهنـگ و مخصوصـاً   در دوره. مي شوداجتماعي 
هـايي كـه    يعنـي دوره  گـذار هـاي   رسد، و اين آسيب در دوره آن آسيب مي

در عصـر  . تر است د، وخيمكن اي ديگر گذر مي اي به مرحله جامعه از مرحله
 جوامـع بسـياري از  . اي هست كه از بحران مصون باشد حاضر كمتر جامعه

انـد، و بسـياري    به نظام صنعتي در كشـاكش  كشاورزيبراي انتقال از نظام 
مرحلـه  ي اند و در آستانه  اول نظام صنعتي رسيدهي ديگر به پايان مرحله 

  .زنند دوم دست و پا مي
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ي  مداخلهمنفي بدون موافقت يا آمادگي فرهنگ گيرنده بر آن عارض شود، سخن از اگر عامل فرهنگي 

فرهنگـي   تحميـل گوييم، و اگر مداخله با فشارهاي ظـاهري و بـاطني همـراه باشـد، دم از      فرهنگي مي
و طبقات اجتماعي براي كسب قدرت بيشـتر بـه    جوامع در تاريخ انسان، از آغاز تاكنون، معموالً. زنيم مي

تحميل يا تجاوز يـا تهـاجم فرهنگـي واداشـتن يـك جامعـه يـا طبقـه         . اند ل فرهنگي متوسل شدهتحمي
از ايـن رو تحميـل فرهنگـي بـه     . اجتماعي است به قبول عاملي فرهنگي كه مورد نياز يا قبول آن نيست

  .كاهد زند و در نتيجه از توانايي فرهنگ مي هاي فرهنگي لطمه مي سازگاري عامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خواهد جامعه يا طبقه ديگر را تحت سلطه يا كنترل خود بگيرد، يـك يـا چنـد     اي كه مي عه يا طبقهجام
جامعـه يـا طبقـه    . دهـد  هاي فرهنگي مطلوب خود را به درون آن جامعه يا طبقه رخنه مي عامل از عامل

پـس  . دكنـ  دهد از آن اسـتقبال نمـي   ها را مزاحم خود تشخيص مي مورد تحميل چون آن عامل يا عامل
تحت تحميـل،  ي كوشد كه در جامعه يا طبقه  گر با وسايل عيني و ذهني گوناگون، مي تحميلي جامعه 

رفته آن عامـل   هاي تحميلي، نياز يا تمايل يا اشتهاي كاذبي به وجود آورد و رفته نسبت به عامل يا عامل
امـا  . عوامل ديگر سازگار گردانـد دار و با  يعني ريشه» بومي«ها را در درون فرهنگ مورد تحميل،  يا عامل

شوند و چه بسـا كـه بـا قطـع      هاي تحميلي به آساني در فرهنگ مورد تحميل جايگير نمي عامل يا عامل
رضاشاه پهلوي، با ي حجابي افراطي كه در دوره  گردند، چنان كه بي گر، خنثي مي تحميلي نفوذ جامعه 

و خود به خـود از رواج افتـاد و قبـل از تحمـيالت     فشار پليس بر زنان ايران تحميل شد، پس از سقوط ا
  .بعدي، به صورت معتدلي كه مقتضاي جامعه بود، دوام آورد

توفيق فرهنگ تحت تحميل در برابر فرهنگ تحميل گر بسته اسـت بـه چگـونگي    ي به طور كلي درجه 
  .تحميلگر و مقدار مقاومت و مخالفت فرهنگ تحت  عامل تحميل شده و شدت مزاحت فرهنگ تحميل
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  .توضيح بيشتري بفرماييد است لطفاً مهميتهاجم فرهنگي طبقاتي موضوع  

تحميـل فرهنگـي داخلـي و تحميـل فرهنگـي      : بارز داردي تحميل يا تجاوز يا تهاجم فرهنگي دو جلوه  ����
ي يك طبقـه  ي هايي فرهنگي است به وسيله  اي، تحميل عامل تحميل فرهنگي داخلي يا طبقه. خارجي

از اين قبيل است تحميـل مصـرف مـواد    . ديگري اي ديگر و به زيان طبقه  طلب بر طبقه اجتماعي تفوق
متعـدد و نيـز    وامـع از طرف طبقات استثمارگر به طبقـات اسـتثمار شـده در ج    مشروبات الكليمخدر و 
ايراني در عصر رضاشاه پهلوي به ي به جامعه »  انجمن پرورش افكار «و »  سازمان پيشاهنگي «تحميل 

تأييد نظام اجتماعي، همراه با محروم كردن جامعه از حزب و اتحاديه و هر گونه آموزش سياسي به  قصد
  .قصد جلوگيري از رشد سياسي مردم

يـك جامعـه   ي هـايي فرهنگـي اسـت بـه وسـيله       تحميل فرهنگي خارجي يا امپرياليسم، تحميل عامـل 
قبيل است تالش نازيسم در زمـان هيتلـر و    از اين. ديگري اي ديگر و به زيان جامعه  جو بر جامعه سلطه

تراشي بـه وسـيله    سازي و دين و تلقين خرافات و فرقه  آمريكانيسم در زمان كنوني براي نفوذ در همه جا،
 .گوناگون جوامعامپرياليسم انگليس در 

هاي دوگانه تحميل فرهنگي  گونه
 اند و متقابالً ديري ست كه فعال 

. مي كننديكديگر را تقويت 
طبقات استثمارگر كه از سر 
 سودجويي و تفنن طلبي، طبعاً
به خارج و خارجيان نظر دارند، 

بسيار براي بسط منافع در موارد 
پاي مهاجمان خارجي را به   خود،

اند، و  كشور خود گشوده
مهاجمان خارجي هم در موارد 
بسيار، آن طبقات استثمارگر را 

هاي هندي از  آور اكثر راجه استقبال شرم. اند برخوردار كردههاي مردم، از حمايت خود  در مقابل طغيان
هاي انگليس عليه طغيان  انگليس نظاير تاريخي فراوان دارد، و اردوكشيي اشغال كشور هند به وسيله 

  .الدوله، فراموش شدني نيست پرستي چون حكومت وثوق هاي بيگانه گران ايراني براي حفظ حكومت
خارجي مقدم است، و  ير تحميل فرهنگداخلي ب يخي، تحميل فرهنگيلحاظ تار بايد گفت كه از

از فرودستان جامعه  ديگركشي جوامع  ي بهرهخود، مقدمه ي كشي فرادستان از فرودستان جامعه  بهره
  .ي مذكور را فراهم مي سازد
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د، و در ابتدايي، فرهنگي ساده ولي سازگار و كارآمد برقرار بوجوامع شهرنشيني، در ي پيش از دوره 
براي گردآوردن قوت بودند كه براي بقاي خود و مخصوصاً آن، همه اعضاي جامعه ناگزير از آن ي سايه 

اليموت، چون تني  واحد، از بام تا شام كار كنند در اين جامعه فرد انسان به اقتضاي فرهنگ خود، با 
حدت خود با جامعه، مظاهر ها به بركت و جامعه وحدت داشت، چندان كه من از ما جدا نبود و انسان

هاي حياتي اورگانيسم است با  انديشه كه يكي از فعاليت. پنداشتند طبيعت را نيز همبسته و ياور خود مي
ديگر اعضاي هر گروه غالبا ً با يك. رفت كار ميعمل عيني پيوستگي داشت و براي حل مشكالت به 

ها با قدرت جمعي خود، دليرانه با  از گروههر يك . هاي ديگر مهربان بودند همدرد و با اعضاي گروه
  .جو نبودند شدند و رقابت پيشه و ستيزه مخاطرات محيط ناشناخته رو به رو مي

انسان . لزومي نداشتندغالبا ً دوگانگي و دورويي و دروغ و چاپلوسي و نخوت و آزمندي و نيز مردم آزاري 
شخصيت او . كرد تزلزل زندگي مي گروهي، بيهاي  اما به نيروي همبستگي. كشيد از كمبودها رنج مي

  .او سالم بودي مانند جامعه 
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هاي گروهي بوده اسـت؟ يـا بـه تعبيـري      فروپاشي همبستگيي آيا تعارضات فرهنگي نتيجه  
  تعارضات فرهنگي انسان شهرنشين دانست؟ي توان استثمار را نخسين جلوه  ديگر آيا مي

ري و كشاورزي و ظهور تخصص و تقسيم كار، بر خـوراك كـافي و   شهرنشيني، انسان با دامداي در دوره  ����
حتي اضافي دست يافت و بر اثر آن اقليتي امكان آن يافتند كه تن به كار مولد ندهنـد و بـا اسـتفاده از    

 و از درون فرهنگ يگانه. پس جامعه به دو طبقه تقسيم شد. دسترنج اكثريت، معاش خود را تأمين كنند
خرده فرهنگ اقليت يا خواص امتيازات اجتماعي را به خود . هنگ متعارض برآمدندكهن، دو خرده فر ي

بـه ايـن ترتيـب يگـانگي     . خود كردي را نيازمند و وابسته  داد و خرده فرهنگ اكثريت يا عواماختصاص 
هـاي فرهنگـي    نيازهـا و همچنـين عامـل   . انسان و جامعه، همانند يگانگي انسان و طبيعت از ميان رفـت 

 -ها در برابر يك ديگر به دشمني برخاستند خرده فرهنگ. رقابت و ستيزه شدندي گرفتند و مايه فزوني 
ها از بيرون به درون  بيروني خرده فرهنگي ستيزه . بر سر فزون جويي و ديگري از روي درماندگي  يكي

هـا   انسـان . دنـد كشـي الزم آم  رحمـي و آدم  آزاري و بـي  مفتخواري و دزدي و غارت و مردم. آنها راه يافت
خواص از ترس طغيان عوام، و عـوام از تـرس   . ترس بر جامعه سايه افكند. سالمت معنوي خود را باختند

رذيلـت   ،تـرس . طبيعـت بـي آرام شـدند   ترس كس ديگر، و نيز همگان از ترسِ قهرخواص و هر كس از 
    ...دروغ، نفاق، حيله، چاپلوسي، نخوت، آزمندي: زايد مي

كـم نيـروي   درنتيجـه   اي كه از عمل عيني جدا و  ي روي برتافتند و به اسارت انديشهخواص از كار جمع
ي و خودپرسـتي و  فردگرايـ  امتياز طلبي، به سـمومِ ي خرده فرهنگ آنان در سايه . ، درآمدندبودگرديده 

  .خويي و ستمگري آلوده شد  راني و تفنن خواهي و ستيزه طلبي و هوس راحتسودجويي و 
چون كمابيش مانند انسان ابتدايي كهن، از زندگي جمعي و كار عيني و  فسادآلود، عوام صِخوا در مقابلِ
مفاسد اجتماعي فرو نيفتادند، و خـرده   ور بودند، به قدر خواص به مغاك عمل بهره ي همبسته باانديشه 

  .را از كف ندادخود فرهنگ اصيل آنان يك سره سادگي و صفاي ابتدايي 

پنـاه   ، عوام را از فرهنگ اصيلِ خود، جدا و بـي ناخواستهو  خواستهعت طلبي، به قصد منفپس خواص 

و  آگاهانـه ، اشـتند و به صورت غالم حلقه به گـوش خـود درآورنـد و از هـر گونـه مخالفـت بازد       كردند

اصيل عوام و زبون كردن آنان پرداختنـد و بـا    و با وسايل گوناگون به تحقير و تخريب فرهنگ ناآگاهانه
كوشيدند كـه بـا   . هايي خودساخته، خرده فرهنگ آنان را آلودند از فرهنگ خود و نيز با عامل اييعامل ه

كاذب، زبوني بيروني آنان را بـه زبـوني درونـي تبـديل      كاذب و وجدانِ تحميل نيازهاي كاذب و شناخت
، رور، هيجـاني ت، كوته بـين، خيـال پـ   موجوداتي بينوا، خودپرس -بسازند» لومپن«كنند و از آنان افرادي 

خوشحال، اسير احساس حقارت و احسـاس گنـاه، قـدرگراي،    ي پذير، شايعه پسند، متلون، برهنه  تلقين
  ...گدامنش، آزمند، ظاهرساز، چاپلوس، زورپرست، ضعيف كش
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مدرسه كـه   قيل و قالِ مسلط، اهلِ طبقات ، توسطعامل هاي فرهنگ عوامدر جريان شكستن  
  ودند، چه نقشي داشتند؟غالب و مغلوب ب حد فاصلِ

ي عوام اگـر نـه در همـه    . داشتند اساسيدر جريان اين شخصيت شكني، اهل مدرسه و اهل قلم نقشي  ����
ا به ه اي كه در برخي از دوره مدارس فروپايه. درس خواندن محروم بودند ها از امكانِ ها، در اكثر دوره دوره

هايي كه به عـوام   بسياري از درس. كردند بدآموزي ميبيهوده آموزي و حتي  دادند، غالباً عوام آموزش مي
با تكيـه بـر    .خوردند، يا به جاي سود، زيان داشتند تفنن طلب مي پرفراغت آموختند يا به كار خواصِ مي

افتادنـد، بـه آموزنـدگان عرضـه      فراواني را كه به ندرت سـودمند مـي  ي پراكنده  آموزي، اطالعات حافظه
به نـام   مثال ً. گذارند خالق مجالي باقي نمي يا تحقيقِو همچنين انتقادي منطقي  كردند و براي تفكرِ مي

هاي بيدادگران اقاليم »كارشاه«تاريخ، فهرستي از  هاي مكان، و به نام درسِ جغرافيا، انبوهي از اسم درسِ
هـايي از   پـاره و اعصار، و به نام درس ادبيات، جزييات زندگي كثيري از شاعران و نوينسدگان را همراه بـا  

هـا تحميـل    نظم و نثر كهن به حافظه
عـوام تعقـل و   ي كردند و از طبقه  مي

معروف است كـه  . خواستند ابتكار نمي
انگلــــيس بــــر  تســــلطي در دوره 

هندوستان، مدارس از آموزندگان فقط 
د و خواسـتن  وار مـي  محفوظات طوطي

 بــه نــاگزير، محصــالن حتــي مفــاهيمِ
، اقـالم  فلسفي و رياضي و از آن جمله

ــه   ــه حافظـ ــاريتم را بـ ــدول لوگـ جـ
  .سپردند مي
  

عـوام   تخريب عامل هاي فرهنـگ خود در ي اهل ادب و تاريخ، به نوبه بسياري از قلم پيشگان مخصوصاً 
هـاي گدامĤبانـه و    نامـه  ستايش خواص، مزدوران ادب شناس با ساختنِ انتظارِ مطابقِ. اهتمام مي ورزيدند

 وضـعيت  زنـدگي مـردم و احيانـاً    هاي چاپلوسانه، به جاي بيـانِ  نامه دروغ نِمدعيان تاريخ نويسي با نوشت
 مستعضف و خوارداشت مرحومانِ توانستند در بزرگداشت حراميان مستكبر و كوچك داشت جامعه، تا مي

دادند و در اين زمينه، مجعوالت خـود و منقـوالت    سخن مي ستم زده داد معترضان و ياغيان و شورشيانِ
  .كشيدند عوام مي حقيقت و علم و سند به رخِ امثال خود را به عنوانِ پسندخواص 
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. يابنـد  دايمي دو طبقه، نيازهاي انساني پيوسته افـزايش مـي  ي عمومي جامعه و ستيزه  درجريان بحرانِ
 گيرند چندان رفع نيازها هستند، به موازات افزايش نيازها، فزوني ميي هاي فرهنگي هم كه وسيله  عامل

ي صـنعتي، توسـعه   ي اقتصادي، توسـعه  ي توسعه   :شود مي ي جوامعهدف همه  ،فرهنگي كه گسترشِ
علـم و هنـر و فلسـفه،     اسلحه، تورم در توليـد  كاال، تورم در توليد توليد، تورم در پول، تورم در كشاورزي

  ...صدا و تصوير  اطالعات، انفجارِ ثروت، اضافه توليد، انفجارِ تراكمِ
برخي از نيازها نيازهاي ديگري در پي دارنـد، چنـان   . شود نيازها دشوارتر مي يوصف همواره ارضا با اين

نيـاز  : كه نياز ما به سرعت منجر به اختراع هواپيما شد و نياز ما به هواپيما نيازهاي ديگري به وجود آورد
 ي برخـي عدم ارضـا  يازها مستلزمِبرخي از ن يارضا . ...به خلبان، نياز به فرودگاه، نياز به مدرسه خلباني 

آوريـم،   كرايه خانه، نيازي را برمي كنوني، ما با پرداختي در شهرهاي پرهزينه  مثالً. نيازهاي ديگر است
فضـاي  كتاب يا نيـاز بـه   خريد و مطالعه ي نياز به  -اما در مقابل آن مجبوريم كه از برآوردن نيازي ديگر

كهن،  ابتداييِي جوامعِ هاي فرهنگي به جاي آن كه به شيوه  ملاز اين ها گذشته عا. چشم پوشيم -سبز
اند و از توانايي آنها  و تعارض شده ، تبعيضانقسام نيازهاي همگان به كار روند، دستخوشِ براي رفعِ جمعاً

  .استشده براي ارضاي نيازها كاسته 
انسان را متزلـزل و جامعـه را    م ارضاي بسياري از نيازها، شخصيت، وفور نياز و عدكنونيي در طي دوره 
از اين رو اكثر مردم در اكثـر اوقـات بـه تصـور نيـل بـه آسـايش و آرامـش، چيزهـايي          . آند پريشان كرده

جوامع بـا   ِ فرهنگ: سخن كوتاه. سايش رباستكنند كه آ خواهند كه آرامش زداي است و كارهايي مي مي
  .است ي منفي، سالمت خود را باختهها د، بر اثر زيادي عاملهاي مثبتي كه دار وجود عامل
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    :عوارض بيماري فرهنگ به صورت كاهش توانايي آن در هر سو هويداست
فعال هر جامعـه راه دارنـد و    هاي تحميلي به فراواني در فرهنگ عامل هاي فرهنگي منفي مخصوصاً عامل

هاي متعارض در  نين حضور عاملهمچ. اند نيازهاي ماست، به سستي كشانيدهي را كه برآورنده  فرهنگي
ي اندوختـه   هـا گذشـته تقسـيمِ    از ايـن . فعال، آن را به ناسازگاري و كم تواني سـوق داده اسـت   فرهنگ

درونـي كـرده   ي متضاد، فرهنگ را دچـار سـتيزه    فرهنگي جامعه به دو بخش و ظهور دو خرده فرهنگ
هـاي موجـود    ستيزه جامعه، صرف به كلِدر نتيجه بخش بزرگي از توانايي فرهنگ به جاي خدمت . است

  .بين اين خرده فرهنگ ها مي شود
  

   سـالم بـا    فعـالِ  گفته شـد كـه فرهنـگ
هاي سازگار كافي، نيازهاي انسـاني   عامل

ــي ــراي    را برم ــالمي ب ــيط س آورد و مح
آورد و  سالم فراهم مـي  شخصيت پرورشِ

گمـان   بـي . افزايـد  بر استواري جامعه مي
 نـاتوان اين وظايف، فرهنگي كه از تعهد 

  .باشد، ناسالم است
انسان متمدن به اميـد يـافتن سـعادت،    
مدت چند هزار سال را صرف سـاختن و  

هاي فرهنگي و گسـترش   پرداختن عامل
فرهنگ كـرده اسـت و چنـان مسـتغرق     
بسط كمـي فرهنـگ بـوده اسـت كـه از      

هــاي غيرفعــال و  ســويي از طــرد عامــل
منفــي غفلــت ورزيــده اســت و از ســوي 

فرهنگـي و تخصـيص   ي با تجزيـه   ديگر
آن بـه اقليتـي كوچـك     ي بخش عمـده 

ــده  ــش عم ــود را از بخ ــايي  خ اي از توان
در نتيجـه از  . فرهنگ محروم كرده است

ــالمت ــم و   س ــي اورگانيس ــاني و روان تن
  .استواري جامعه محروم شده است
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 هاييسازي فرهنگ و تأمين سالمت اورگانيسم و خالقيت شخصيت چـه پيشـنهاد   براي بهينه 
  دهيد؟ ارايه مي

خفته را به بيداري فـرا   اند، ناقوس وار انسانِ در قرن بيستم روي داده فجايعي كه در طي تاريخ مخصوصاً ����
خـود روا   فرهنگ قصور يا تقصيري كه در حقِ خوانند، و زمان آن رسيده است كه انسان براي جبرانِ مي

فرهنگي روزافزون، تن به بازسازي فرهنگ دهد هاي عامل داشته است، قد برافرازد و به جاي انباشت.  
فرهنگ يا انطباق ي خود، براي تصفيه ي تاريخي و سير اقتصادي جامعه  هر نسلي بايد با توجه به پايگاه

بايـد عوامـل فرهنگـي را    براي اين منظـور  . دي فرهنگي خود بپردازجديد، به نقد اندوخته  آن بر اوضاعِ
و چـه   اسـت  ي آنـان مناسـب   جامعـه   فعـالِ  ه كدام عامل بـراي فرهنـگ  د كيكايك بسنجد و معلوم دار

ي در نتيجـه   زيان بخش را كه عمـدتاً  هاي زايد بايد عامل. هايي سزاوار تشديد يا تضعيف يا طردند عامل
انـد، مـردود    يسـم بـه وجـود آمـده    لاسـتثمارگر و امپريا  تحميالت طبقـات  هاي جامعه و مخصوصاً بحران

  .امعه بشناسانندبشمارند و به ج
هر نسل است كه به قصـد   اين نيز از وظايف .اي براي بازسازي فرهنگ فراهم مي آيد بدين ترتيب زمينه

هاي جديـدي كـه    اعتنا كردن مردم نسبت به آنها، عامل هاي فرهنگي تحميلي و بي اعتبار كردن عامل بي
توانـد باعـث    اقتصادي كه مـي  عاليالتر، به تپاسخگوي نيازهاي برآورده نشده باشند، بيافرينند و از اين با

گمان اگر جامعـه بتوانـد كاالهـاي     بي. موجود شود، كمك كنند فرهنگ هاي جديد و بازسازيِ عامل خلقِ
نخواهنـد گشـت و اگـر جامعـه بتوانـد       جوامع ديگرارزان قيمت توليد كند، مردم دنبال كاالهاي  مرغوبِ

  .دارد، محصالن به كشورهاي خارجي سرازير نخواهند شد اي براي خود برپا شايسته نظام آموزشي
هاي  هاي فرهنگي مناسب جامعه توان از عامل جامعه، مي هاي مناسب براي فرهنگ عامل در مورد انتخابِ

  .هم استفاده كرد يامپرياليست جوامعِديگر و حتي 
» خـالء فرهنگـي  «اما . درآيد» فرهنگيي مستعمره «اي نبايد به صورت يك  بديهي است كه هيچ جامعه

  .مفيد محروم ماند از ارتباطات» فرهنگيي جزيره «تواند به عنوان يك  نيز مطلوب نيست و جامعه نمي
هـاي فرهنگـي اسـت، و دگرگـوني آنهـا معلـول دگرگـوني         شرط اصلي نوسازي فرهنگي، دگرگوني عامل

رخي از نيازهاي موجـود و خلـق   بنابراين براي نوساختن فرهنگ، حذف يا تضعيف يا تشديد ب. نيازهاست
تغييـر در همـه    -ضرورت دارد و اقتضاي اين ضرورت، تغيير محيط زندگي مردم استنيز نيازهاي جديد 

از جملـه نظـام آمـوزش و    مـردم سـاز    و اين نيازمند ايجاد تحول در تمامي بخش هاي. ي ابعاد محيطي
استثمارگران داخلي و اسـتعمارگران  . مي شود. .ها و  و هنرگاهها و كتابخانه پرورش، اتحاديه ها، احزاب 

از  .مقابله مي كننـد اين تحوالت با اند،  آشفته بازار فرهنگي، بر جامعه تسلط يافتهي خارجي كه در سايه 
    .دار تن داد اي دامنه اين رو بايد عليه آنان به مبارزه
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  در اين صورت، بازسازي فرهنگي همان انقالب فرهنگي راستين است؟ 

ايد با انقالب فرهنگي تحكيم شـود،  ر بخواهيم كه انقالب ضد استثمار به نتايج مثبت پايدار بينجامد، باگ ����
اي كـه نظـام نـوي برپـا      جامعـه . جمله عوامل انسـاني را تغييـر دهـد   عوامل اجتماعي و از ي يعني همه 

رغـم زمينـه    م نو عليدارد، بايد براي حفظ نظام نو، محيط يا جو فرهنگي نوي ترتيب دهد و گرنه نظا مي
تـوان   مـي . نظام قبلـي بـود   شود كه انقالبي خود، در محيط يا جو فرهنگي ديرينه، كمابيش همان ميي 

  .را با اين اصل تبيين كرد ها انقالب شكست بسياري از
طبقـات اسـتثمارگر و   : انـد  ضد استثمار، تحميـل گـران دوگانـه    مانع بزرگ انقالب فرهنگي و نيز انقالبِ

  .در اين صورت دفع هر دو ضروري است. امپرياليست كشورهاي
به طور دربسـت در   جوامعهاي انقالبي، اختيار  ها مگر در اوايل دوره دورهي در طي تاريخ تمدن، در همه 

هـا سـر بـه     هاي فرهنگ از اين رو مسووليت ناروايي. استثمارگر و وابستگان آنها بوده است اختيار طبقات
زيرا در جريـان  . اند هاي خود، در برابر تاريخ انسان، روسياه ن ها با همه رجزخوانياي. سر بر دوش آنهاست

طبقـات   هـاي  وجـود تكامـل فرهنـگ و فـداكاري    شش هزار سال تسلط مادي و معنوي خود، و با حدود 
فقـر،  ي مسـأله   -صـورت نـداده انـد   جامعه ي مسايل عمده  بهبودي اساسي و بنيادي دراستثمار شده، 

جامعه را به  فرهنگ و وحدت شخصيت و سالمت باالتر از اين، رشد... امنيت  ي لهل، مسئجهي مسئله 
كشي يعنـي   بهرهي دوره . راه آينده هم راه آنها نيست. درخشاني نداردي ها گذشته  اين. اند خطر انداخته

چنـدي  د، منـدرس خـو   كشان با فرهنگ گذشته است، حتي اگر بهره» كار كردن خر، خوردن يابو«دوره 
  .گرانجاني كنند ديگر
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 صاحب ادعاي آن، آمريكاست، دچار بحـران  داري غرب كه شاخصِ سرمايهي جهان پر خدعه  
هـاي شـما    مايليم در اين خصوص با ديدگاه. هاي تازه اقتصادي، معنوي و اجتماعي شده است

    .م شروع كنيدلطفا از تعريف امپرياليس. نا شويمبيشتر آش

امپرياليسـم  . شـوند  امپرياليسـت مـي   اصـطالحا ً كنند، جهان گشا يا پيدا گر چون تكامل طبقات استثمار ����
امپرياليسـم  . اسـتثمارگر، فريبكـار اسـت    امپرياليسم مانند طبقات. بزرگ عصر ما امپرياليسم غربي است

يـا   كند، براي اعتالي بشريت غربي از آغاز جار زده است كه رهبر ليبرال تمدن بشري است و هر چه مي
امثال جان استوارت ميل بـه  . رواج مسيحيت يا حفظ صلح يا تحكيم آزادي يا استيفاي حقوق بشر است

با ايجاد » عرضه و تقاضا« داري، اصلِ سرمايهي اند كه در بازار آشفته  نام ليبراليسم اقتصادي، مدعي شده
اما . گرداند ا از عدالت برخوردار ميكند و بدين وسيله بازار و نيز كل جامعه ر ها را تعديل مي رقابت، قيمت

عرضه و تقاضا به ضد خود، انحصار  هاي چند مليتي، اصلِ ها و كمپاني ها وكارتل به زودي با ظهور تراست
سود و بـا  ي اين ديكتاتوري ليبرال به انگيزه . داران استقرار يافت تجاري تبديل شد و ديكتاتوري سرمايه

آورددر  ه زير سلطهجامعه را ب زور و خدعه، اقتصاد .هـاي   اقليـت  پايين را استثمار كرد، مخصوصـاً  طبقات
هـايي بـه    قرار داد و با استفاده از افراد و هيأت مي و نژادي را مورد تحقير و سركوبسياسي و ديني و قو

صورت مبلغان مسيحي و بازرگانـان و جهـانگردان و   
محققاني كه به بررسي اوضاع كشـورها پرداختنـد و   

شناسي  علم مردمهاي ها، پايه  بررسيهمين تو در پر
هـاي   نهادند، راه تجاوز خـود را بـه جامعـه   هم بنا را 

ديگر گشود و آنگاه دست به بمباران فكـري يـا بـه    
زد و انبوهي از ) hsi-nao(قول چينيان، مغزشويي 

آور را همراه بـا وسـايل رفـع     نيازهاي بيهوده يا زيان
  . ت تحميل كرداي كه توانس آنها به هر جامعه

كهولت رسيده و شاخص پرمدعاي آن، اياالت متحده آمريكا از هـر  ي امپرياليسم غربي اكنون به مرحله 
  . جهت دچار بحران شده است

خانماني، تن بيماري،  هاي اجتماعي مانند ناداري، بيكاري، بي المللي، پريشاني اعتباري بين دولت، بي فساد
  ...ستيزي ون، اعتيادها، گدايي، ولگردي، خانواده گريزي، جامعهبيماري، انحرافات گوناگ روان
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سازي و اسلحه فروشي و اسـلحه كشـي    هاي امپرياليست، بقاي خود را در اسلحه ديرگاهي است كه دولت
آمريكا پـس از  ي دولت اياالت متحده . تواند از جنگ چشم بپوشد ليست نميامپريا دولت اساساً .اند يافته

دشـمن   زنـدگي متزلـزل خـود، در بـه در دنبـالِ     ي ولت اتحاد جماهير شوروي، بـراي ادامـه   فروپاشي د
آفريقـا، در پـي    در شـاخِ  افتـد و مـثالً   هـاي كوچـك مـي    به جان ملت» جنگي بي«درد  گردد و بر اثرِ مي
  .كند گناه سومالي را مثله مي بي هاي ايتاليا و انگليس، مردمِ هاي دولت كاري بزه

گوين پس از  ع كشورهاي امپرياليسم است كه در شبه جزيره بالكان، مردم بوسني و هرزهبراي حفظ مناف
هـا و اسـلوون و امپراتـوري عثمـاني و      ها و مجارهـا و هـون   ها و صرب كروآت سويها تحمل ظلم از  قرن

ـ و به همين شـكل  . اند هنگري و دولت يوگسالوي، باز هم مورد سالخي قرار گرفته -اتريش ه در خاورميان
  ...در فلسطين، لبنان 

شـوريدن و  ي ها را به آسـتانه   استثمارگر، خوشبختانه جامعه قصابي امپرياليسم همانند يغماگري طبقات
روند و چه  به نظام صنعتي مي كشاورزي، چه آنها كه از نظام ي جوامعدر همه . شورانيدن كشانيده است

تـوان آن را   عميقي كـه مـي  شتابند بحران  آن مي دومي اول نظام صناعت به مرحله ي آنها كه از مرحله 
اسـتثمارگر خواسـتار ايـن     بدون شك امپرياليسم و طبقـات . بيش انقالبي دانست، حاكم استوضعي كما

روز به روز اند،  فكري آنان مستضعفان و همبستگان آنان كه خواستارديگر از سوي . انقالبي نيستندوضع 
   .گيرند قوت بيشتري مي
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هاي فرهنگي و نيز نيازهاي انساني، مشـكالت   د به خودي جامعه بر اثر افزودن عاملخو طورت 
 در برابر اين وضع چه بايد كرد؟. آورد بزرگي براي انسان به وجود مي

جامعه، زندگي اجتمـاعي دگرگـون    تطوربر اثر  ����
هاي فرهنگي جديدي به همراه  عاملو شود  مي

ــي   ــد رخ م ــايي جدي ــيط   نيازه ــد و مح نماين
هـاي نـو آمـاده     هنگي را براي جوالن انديشهفر

خـود بـه خـودي جامعـه      تطـورِ ولي . كنند مي
به سبب مقاومـت   مثالً. موجب مشكالتي است

 بهبود اجتمـاعي استثمارگران و استعمارگران، 
ــي   اوالً ــورت م ــدي ص ــه كن ــاً  ب ــذيرد و ثاني  پ

بنـد و بـار و توزيـع     هايي مانند توليد بي تباهي
ــه ــار مــي غيرعادالن ــه ب  تطــورِبنــابراين . آورد ب

 . هاست نهدايت آگاهانه انسا اجتماعي محتاجِ
 ي  اما همـه . اند جامعه تعاليمستضعفان محور 

 و سركوب هـاي  ها مستضعفان بر اثر محروميت
به حد كفايـت   اي كه متحمل شده اندديرينه 

اينان به عنوان يك طبقـه و نـه   . بيدار نيستند
ه بـه خـدمت   هايي از آن طبقه كـ  افراد و گروه

طبقات استثمارگر درآمده يا چند صـباحي بـه   
ها حق  در طي قرن) اند جاي آن طبقات نشسته

ي حاكم بودن بـر سرنوشـت   و اختيار و تجربه 
از ايـن گذشـته، بـه قـدر     . اند نداشته جامعه را

 اجتمـاعي  كافي از بيداري اجتمـاعي و دانـشِ  
با اين همه، در طـي تـاريخ،   . اند مند نبوده بهره

اند، در حالي كه خـود بـه    چون توليد و انقالب و جنگ بوده دوران سازاهانه و ناآگاهانه مصدر كارهايي آگ
حقير و حقيرپروري  اند، و از اين باالتر، فرهنگ مستكبران از آسايش نصيبي در خور نبرده علت گرگتازيِ
بي آاليش اصيل آنان را گرفته است جاي فرهنگ.   
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مستضـعفان اسـت كـه در راه بيدارسـازي مستعضـفان و       انديشِ روشن دوستانِي در اين صورت وظيفه 
هـاي   خود به بركت عاملي گام بردارند و در جامعه  ، در كنار ايشان و همراه با ايشانسازي فرهنگ سالم

اصيل عوام، فرهنگي نو برآورنـد، آن فرهنـگ را بـه     هاي فرهنگ هاي جهان، بر ويرانه مثبت همه فرهنگ
ي فرهنگـي جامعـه   ي اقتصادي جامعه، تكامل بخشند و در همان حال كه بـه اندوختـه    ساختفراخور 

مزاحمـت   هاي منفي و غيرفعـال را از آن بزداينـد و بـا تقويـت آن از امكـانِ      نهند، عامل خود حرمت مي
  .هاي فرهنگي تحميلي بكاهند عامل

علـم و فلسـفه و    اهـلِ  ،در اين ميانـه 
و شـاعران  نويسندگان  هنر، مخصوصاً

هـا   ايـن گـروه  . تـر دارنـد   نقشي مهـم 
توانند با استفاده از شهرت و نفوذ  مي

اجتماعي خود، توجه مردم را به عدم 
هـاي كنـوني و لـزوم     سالمت فرهنگ

جلب كنند و به جـاي   سازي آن سالم
بـراي خـواص و    پرتكلفخلق آثاري 

انسانهااصيل  وابستگان آنان، فرهنگ 
انيت انســي را بــه عنــوان زمينــه   

برداري  راستين، مورد بازسازي و بهره
  . عرضه كنند تمامي اقشار جامعهبه  پوياو روشن و آموزنده و  صريحقرار دهند و با سرفرازي، آثاري 

هاي فرهنگي غيرفعـال و   توانند پا به راهي نو گذارند و به جاي استغراق در عامل اي نيز مي محققان حرفه
هاي تفنني يا فرعـي، بـه    كم اهميت و گردآوري نكته لِات و بحث در مسائوده و تكرار مكرربيه تحقيقات

هاي خود را با زبـاني   ها يا ساخته مشكالت واقعي فرهنگ بپردازند و به قصد بسط بيداري اجتماعي، يافته
در حالي كه جامعه با صـدها  . پيرايه و روشن و دقيق و در صفحات معدود بنويسند و به مردم برسانند بي

پيـروي از مـدهاي عصـر     حياتي واقعي دست به گريبان است، دريغ است كـه خـود را محـضِ   ي له مسأ
  .نتيجه سرگرم كنيم ل كاذب يا موضوعات بيئسايه نشين، با مسا خواصِ رضايت امپرياليسم يا جلبِ

مت عوام آغاز خواهد شد، و هزاران هزار عضو بيـدار بـه خـد    مردمي، رستاخيزِ فرهنگ تحققِي در سايه 
اجتماعي پراكنده نيست، انسـاني   عضو بيدار جامعه، انساني با انباني از اطالعات. جامعه برخواهند خاست

حق كردار و  منطق علم و بينش تاريخ، و عمالً و انتقادي، است معنوي يا وارسته، برخوردار از تفكر خالق
  .سركش و عصيانگرظلم ستيز و بلندپرواز و 
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 سازي طبيعت نيز كه زمينه گيرد، سالم طير كه براي سالمت فرهنگ صورت ميبه موازات اين كارهاي خ
حيط طبيعي كه در عصـر حاضـر، زنـدگي    م آلودگيِ. دارد و پيش نيازِ فرهنگ است، ضرورتي انكارناپذير

هايي است كه انسـان   حياتي زميني را مورد تهديد قرار داده است، محصول خطاكاري انساني و بلكه ذات
محيط طبيعي با شتاب آغاز نگردد، بـيم آن   اگر پالودنِ. بيمار خود مرتكب شده است ي فرهنگبه اقتضا

 .ها يك سره از كنترل انساني خارج شوند مي رود كه آلودگي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

با سپاس از شما جناب دكتر آريان پور، به عنوان آخرين خواهش اگر ممكـن اسـت خودتـان     
  .دهم ديگر زحمتتان نمي. ه دهيدوي امروز ارائختصري از گفتگبندي م جمع

فرهنگ به معني مجموع دستاوردهاي جامعه، از هر سو انسان را در ميان گرفته . از فرهنگ شروع كرديم ����
پـرورد و   بخشد و شخصيت را مي برآوردن نيازهاي مادي و معنوي، اورگانيسم را نيرو مي است و در حينِ

اي  جامعه، فرهنگ، بخش عمدهي ما از آغاز تمدن تاكنون، به سبب تجزيه ا. دارد جامعه را استوار نگه مي
  .اورگانيسم و شخصيت و جامعه ناسالم شده است به موازاتاز كارايي خود را از كف داده و 

تغييـر  يـك  منظـور از انقـالب فرهنگـي    . ضرورت داردفرهنگي  فرهنگ، انقالبِ براي بازگرداندن سالمت
نيروهاي انسـاني  سراسر فرهنگ مخصوصاً  همه جانبه يو  بازسازي عميقبلكه  تو مقطعي نيس ناگهاني

و  ثمارضد اسـت  يبنياد چنين انقالبي، انقالب. و چنين نيتي، تالشي مضاعف و درازمدت را مي طلبد. است
  .سته استديگري نيز باي در كنار آن تالش هاي فراوانولي . است استعمار
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  :اي است مشتمل بر  م تالش گسترده و ديرندهبنابراين انقالب فرهنگي مستلز
  

كه با تغيير اركان زندگي اجتماعي، زمينه را براي دگرگـوني نيازهـاي   و استعمار انقالب ضد استثمار  .1
هـاي فرهنگـي    هاي فرهنگي موجود و ايجاد عامل موجود و ايجاد نيازهاي جديد و نيز دگرگوني عامل

  .كند جديد آماده مي
وري از حقـايق اسـتوار، و    هاي اجتماعي و بهـره  ردم كه در پرتو اشتغال به فعاليتبيداري روزافزون م .2

 .پذيرد هاي فرهنگي منفي تحقق مي هاي فرهنگي مثبت و طرد عامل قبول عامل
جامعـه و   تعـالي نبه بـه سـود   اي همه جا مبارزهي رفع موانع انقالب و بيداري اجتماعي كه به وسيله  .3

 .دهد عليه استعمارگران خارجي و استثمارگران داخلي دست مي ساخت اقتصادي آن ومخصوصاً 
تـرين افـراد و    با متجاوزان داخلـي و خـارجي، همكـاري مردمـي      انقالب و بيداري اجتماعي و مبارزه .4

 .كنند ها را ايجاب مي و جز اين ، جنسيتيهاي سياسي و ديني و قومي و نژادي ها، اعم از گروه گروه
اسـت، و افـزايش ايـن     ي اجتنـاب ناپـذير  فرهنگـ  در روند تطـور هاي فرهنگي  با آن كه افزايش عامل .5

رشـد فـرد و   مي تواند گاهي منجر به وفور نياز در عين حال كه . افزايش نيازها همراه است ها با عامل
وقفـه تـالش كنـد و از     انسان براي ارضاي نيازها، بياما در عين حال باعث مي شود كه ، گرددجامعه 

بنابر اين رواست كه فرد و جامعه از فزون طلبي يا پرنيازي . ش و وارستگي به دور افتدآسايش و آرام
 .را مورد تأكيد قرار دهندتناسب نيازها بپرهيزند و سادگي و 

وحدت از كف رفتـه   سالم كردن فرهنگ با بازگرداندن: انسان معاصر كاري بسيار شامخ در پيش دارد .6
اي زود نيسـت، و هـيچ كـس     ي براي شـروع كـار، هـيچ لحظـه    ول. هاست اين هم كار نسل. جامعهي 

در جهان سوم كه عمالً  ات ديگربايد ما را از مبارزدرازمدت ني با اين وصف، مبارزه . مستثني نيست
 .غافل سازدايران در گرفته است، در   جملهاز 

  

  هين كه اسرافيل وقتي ، راست خيز
  رستخيزي ساز  از  پيش از  رستخيز

  صنم  كو  قيامت ، اي:  هر كه گويد
 كه  قيامت  نك  منم   خويش بنما
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