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  چكيده

د کـانون مولـد همـدلی پایـدار را در     یـ ل بایـ ن دلیبه هم .دارد ینین فرهنگ دیادیشه در سطح بنیرایران ب اسالمی انقال

بـدون شـناخت عوامـل مخـل فرهنـگ      ، هدف ن یجو کرد. دستیابی به او آن جست یفرهنگ یهاي نهفته در مبان ظرفیت

ـ از ا یروش تحلیلی برخـ  با ، نوشتارپذیر نیست. این  انقالب در تولید همدلی پایدار و رفع آن امکان ن عوامـل را از زاویـه   ی

از عوامل مهم عـدم  ، اقتصاد وابسته به نفتکه دهد  هاي تحقیق نشان می کرده است. یافته یاقتصاد وابسته به نفت بررس

عـدالتی   بـی «به » عدالتی اجتماعی بی«ساز سرایت احساس  زمینهاست که خود توازن توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعی 

، مـانع  »فضـل فرهنگـی  «بـه  » فضـل تکنیکـی  «، عامـل تعمـیم   »یافتـه  سـازمان  ظـن شـبه   پیدایش سـوء «و » خداوند

است. راهکار اساسیِ کاهش ایـن آثـار، راهبـرد اقتصـاد     » تولید همدلی پایدار«و » اسالمی -  سازي علوم انسانی گفتمان«

جـاد تـوازن میـان توسـعه اقتصـادي و      یا يرکت در راسـتا و متکی به سطح بنیادین فرهنگ اسالمی و ح یمولد، مقاومت

  تحقق همدلی پایدار است. ايمیان سطوح نمودین و بنیادین فرهنگ بومی بر يجاد سازواریعدالت اجتماعی و ا

  .داریپا ی، همدلیاقتصاد نفتی، فرهنگ، سطوح بنیادین و نمودین فرهنگ، فرهنگ انقالب اسالم ها: کلیدواژه
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  مقدمه

] اسـتوار  یاضـ ی[و ر یبر رفتـار منطقـ  ، دگاه غالب در علم اقتصادید، ستمیمه دوم قرن بیظم ندر بخش اع

کننـده   وسیأج مـ یشـد. نتـا   ینمـ  یافت، توجهی یدر آن تحقق م يریگ میند تصمیکه فرا يا  نهیبود، و به زم

نـه  یزم ط ویو توجه نسبت بـه محـ   یدر اقتصاد جهان، بذر آگاهموجود کرد و تحوالت ین رویاز ا یناش

بـار  ، يالدیل دهـه نـود مـ   یاز اوا، لین دلی). به هم7، ص 1390ونگ، ی(فراهم ساخت ها را  يریگ میتصم

ـ یکأران همچنان شاهد تیوارد شد، گرچه در کشور ا ياقتصاد يها لیتحل ةدر حوز» فرهنگ«گر ید ش ید ب

ـ ا يا. رد پـ )16، ص 1390و همکاران،  ی(متوسل میهست یکینئوکالس ياز حد بر الگوها  - را ن الگوهـا ی

تـوان در سـاختار    یمـ  - رد یـ گ یران، مورد استفاده قرار میا یخیتار يها نهیکه بدون توجه به فرهنگ و زم

ـ با وجـود مف ، ياقتصاد يکرد. دستاوردهارصد ران یاقتصاد وابسته به نفت ا  يبـرا ، د و الزم بـودن آنهـا  ی

بـه  ، یو مصـرف  ی، وارداتیران را از ساختار نفتیا يداند ساختار اقتصا به توسعه دادگرانه، نتوانسته یابیدست

 .)1016، ص 1392، ی(رزاقـ  ل کنندیتبد ید داخلیو مصرف از تول ی، صادراتیرنفتی، غيدیتول يساختار

ـ آثار خـود را در جامعـه نما  کم  کمز ین ین ساختار وارداتیفرهنگ متناسب با ا، رو نیا از ان کـرده اسـت.   ی

هـا   تیاسـت، حساسـ   یفرهنگـ  یتیمـاه  - که خواهد آمد یحیتوض اب -  یمت انقالب اسالیازآنجاکه ماه

اصـالح سـاختار    يشـتر و تـالش بـرا   یبر فرهنگ انقالب را ب، نسبت به آثار سوء اقتصاد وابسته به نفت

شـمندان در  یهمـواره مـورد توجـه اند   ، ن آثـار سـوء  یـ سازد. البته توجه بـه ا  یتر م يران را جدیاقتصاد ا

  قرار گرفته است. یو فرهنگ یتی، امنياقتصادگوناگون  يها حوزه

ۀ یـ هـا، تـالش دارد از زاو   انجام شـده در ایـن حـوزه    يها از پژوهش يریگ ن مقاله، ضمن بهرهیا

بپردازد. به طور مشـخص مسـئله نوشـتار     یبر فرهنگ انقالب اسالم یر اقتصاد نفتیبه تأث يگرید

به نفت، بر سطح نمودین فرهنـگ انقـالب    از آثار مخرب اقتصاد وابسته يا رو، بررسی پاره شیپ

اسالمی و سرایت آن به سطح بنیادین و ماهیت فرهنگی انقالب، به عنوان کـانونِ مولـد همـدلی    

، اقتصاد وابسته به فروش نفت خام است؛ نه اقتصاد »اقتصاد وابسته به نفت«پایدار است. مراد از 

ـ ا یه اساسـ یدار. فرضـ یپا ینید و کارآفریو تول ینفت يها بر فرآورده یمبتن ن اسـت کـه اقتصـاد    ی

ان دو سـطح فرهنـگ انقـالب و در    یه، متناوب و سازنده میتواند تعادل دوسو یوابسته به نفت، م

ـ یـ ف کند. البته نه بـا ا یان ملت و دولت را تضعیدار میپا یآن، همدل یپ فـرض کـه همـۀ     شین پ

ـ تقل يا وهیانه و به شـ یسو ، تکیافراط يها لیفرهنگ انقالب، با تحل يمشکالت فرارو   انـه یگرا لی

ن نوشـتار، لزومـاً   یـ ل، آثار مخـرب در ا یدل  نیشه در اقتصاد وابسته به نفت داشته باشد. به همیر



   ۹۳ همدلي پايدارف يتضعو  فرهنگ انقالب يسطح انيم ييزدا نفت در تعادلوابسته به اقتصاد  ريتأث

ده و درهم یچیل وجوه گسترده، پیبلکه به دل ست،یمعلول منحصر به فرد اقتصاد وابسته به نفت ن

 یاسیگر اقتصاد و عوامل سیار در ابعاد دن آثیشه ای، ریاجتماع يها ر ساحتیده فرهنگ با سایتن

ه مزبـور  یاست. به هر حـال، فرضـ   يریگیز قابل پیمؤثر بر فرهنگ انقالب ن یخیتار يها نهیو زم

، به عنوان مبادي تصدیقی بحث استوار است که توضیح و اثبات هریک از  خود بر چند اصل مهم

دهـد. نخسـت اینکـه،     وبی نشـان مـی  این اصول، ابعاد مسئله و ضرورت پرداختن به آن را به خ

نه اقتصادي یا سیاسی. دوم اینکه، که کـانون   فرهنگی است، یماهیت انقالب اسالمی ایران، ماهیت

هـاي نهفتـه در فرهنـگ حـاکم بـر آن جامعـه        اي را باید در ظرفیـت  همدلی پایدار در هر جامعه

گاهانه و هدفمند کنشگران با جو کرد، اما ازآنجاکه ایجاد همدلی پایدار، محصول تعامل آو جست

اتفـاقیِ بـدون سـاختار مشـخص و      يها ساختارهاي اثرگذار در فرهنگ است، نه محصول کنش

ها و عوامـل مخـرب فرهنـگ ایرانـی      به چنین هدفی، بدون شناسایی دقیق چالش یمنظم، دستیاب

اجتمـاعی  ن، اصل سوم این است کـه سـایر سـاحات    یست. بنابرایپذیر ن اسالمی و رفع آن امکان

کنش و تأثیرات متقابل است کـه   انسان، مانند سیاست و اقتصاد نیز نسبت به فرهنگ داراي برهم

به بررسی  1،»اقتصاد نفتی«به جهت گستردگی بررسی این تأثیرات، در این نوشتار تنها از دریچه 

  پردازیم. فرهنگ انقالب می یانْ سطحیم ییْزدا اي از آثار سوء آن در تعادل پاره

  ماهيت انقالب اسالمي ايران .۱

، عناصر اساسی پیدایش و استمرار آن است؛ عناصـري کـه در   »یماهیت انقالب اسالم«منظور از 

توان نقش  کرد. گرچه نمی تحقق و تداوم پیدا نمی یا تعارض آنها، انقالب اسالمیصورت فقدان 

ي عناصر دیگر تنها در سـایه  عناصر دیگر را هم در تحقق انقالب اسالمی انکار کرد، اما اثرگذار

گـذار ایـن انقـالب، ماهیـت      بنیان خمینی عناصر ماهوي انقالب اسالمی بوده است. از نگاه امام 

ها و آنگاه از بیرون است (موسـوي   خواه از درون انسان انقالب اسالمی، ماهیتی فرهنگی و تحول

ها و انگیزها،  به برآیند اندیشه). با توجه به ویژگی فرهنگ، به مثا367، ص 12 ، ج 1386 خمینی،

رو،  ز خواهد بود (ر.ك: همـان). ازایـن  یآنچه که علت موجده این نظام است، علت استمرار آن ن

 اساس، امـام خمینـی   کرد. براین يژه از ساحت فرهنگی انقالب اسالمی پاسداریباید با اهتمام و

دخالـت نظـامى    وز حصر اقتصادى ما ا«فرماید:  هاي پیروزي انقالب اسالمی می در نخستین سال

). اگـر  252 (همـان، ص » وابسـتگى فرهنگـى اسـت   ، ترسـاند  ترسیم. آن چیزى که ما را مـى  نمى

۹۴     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

گیري غایی، تحقق رفاه عمومی و ساحت ارزشـی و   اقتصادي بود، جهت ی، انقالبیانقالب اسالم

و  یسـت یسکوالر کـرد یبازتـاب آن نیـز در رو   شـد.  و فردي تلقی می يا حاشیه يز امریدینی آن ن

شـد. انقـالب اسـالمی، یـک انقـالب       برآمده از انقالب نمایان مـی  یاسیت نظام سیحاکم يالگو

هـاي   طلبانه و وادادگـی بـه قـدرت    هاي جاه سیاسی برآمده از توطئه و کودتاي نظامی و با انگیزه

اسـان و  شن خارجی نبود، بلکه این انقالب، یک انقالب فرهنگی است؛ امري کـه از نگـاه جامعـه   

با اذعان بـه پیونـد    فوکونیز مغفول نمانده است.  مایکل فیشر و میشل فوکوچون  یشناسان انسان

حکومـت اسـالمی از یـک طـرف،     « سد:ینو یانقالب اسالمی، م يریگ دیانت و سیاست در شکل

شده به ساختارهاي سـنتی جامعـه اسـالمی و از جانـب      حرکتی براي ارائه نقش دائمی و تعریف

، ص 1386(جمعـی از نویسـندگان،   » ورود ابعاد معنوي به زندگی سیاسی بوداهی براي دیگر، ر

بـراي ایشـان   «نویسـد:   مـی کرده، اشاره  بعد انقالبهم به این  شناس آمریکایی ، انسانفیشر). 44

امام خمینی) انقالب صرفاً یک انقالب سیاسی و یا اقتصادي نبود، بلکه یک انقالب معنوي هـم  (

» ها و معیارهاي حاکم بـر دولـت و رفتارهـاي اجتمـاعی را تغییـر دهـد       بایست ارزش بود که می

  ).1386(مهرآئین و همکاران، 

توان ماهیت فرهنگی این انقالب را انکار کرد؛ امري کـه بـه خـوبی در سـاختار      بنابراین، نمی

ق و احکـام  و التزام عملی به باورها، اخال یایمان قلب - » دیانت«افت و میان یسیاسی آن نمود 

حکومتی خود  يدر نوع الگو - تدبیر و سرپرستی شئون مختلف جامعه  - » سیاست«و  - اسالم 

گانه به  رو، قواي سه این ، پیوند عمیق ایجاد کرده است. از- ساالري دینی و والیت فقیه  مردم - 

می ریـزي از ماهیـت انقـالب اسـال     و برنامه يگذاري، راهبردپرداز هر میزان در عرصه سیاست

رند، به همان میزان در واقعیت میدانی و عملی، میان سیاست و دیانت نیـز گسسـت   یفاصله گ

ت یت تولید همدلی متقابل میان حاکمیش این گسست، از ظرفیشود و به موازات افزا جاد مییا

ان عناصـر مـاهوي فرهنگـی    یـ کـنش م  بـرهم  یتر، وجود نوع شود. نکته مهم با مردم کاسته می

ن عناصر، مقوم فرهنگ انقالب، فرهنگ ییعنی دیانت و سیاست است. برآیند ا انقالب اسالمی

انت و سیاست در جامعه است. یکننده د تیز به نوبه خود، تثبیانقالب مولد همدلی و همدلی ن

بر سر راه تعامل سازنده، میـان اجـزاي ایـن چرخـه و در      یجاد موانعیروشن است که امکان ا

جود دارد. از جمله عوامل مخل چرخـه حیـات فرهنگـی انقـالب     ا توقف آن وی يجه، کندینت

  پردازیم. ن مقاله به آن مییاسالمی، اقتصاد نفتی است که در ا
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  فرهنگ و ظرفيت ايجاد همدلي پايدار .۲

شـود (اسـمیت،    ، به عنوان یک پدیدة اجتماعی شناخته مـی ها ازآنجاکه فرهنگ در اکثر تعریف

، ص 1389تسابی و آموختنی جوامع بشري است (گیـدنز،  ) و ناظر به وجوه اک16، ص 1387

ـ پژوهـان در تعر  فراوان میـان فرهنـگ   رو به رغم اختالفات )، ازاین35 ل فرهنـگ،  یـ ف و تحلی

سویی و همـدلی در تعـامالت اجتمـاعی را زاییـده فرهنـگ       فکري، هم جملگی توان ایجاد هم

بحـث  » پـذیري  فرهنـگ «عنـوان   شناسان از این اثر مترتب بر فرهنـگ، تحـت   دانند. جامعه می

هـا،   عناصـر فرهنـگ حـاکم (بیـنش     يسـاز  ی، انتقال و درون»پذیري فرهنگ«کنند. منظور از  می

ها، هنجارها و نمادها) در افراد جامعـه اسـت. روشـن اسـت کـه نشـانه تحقـق         باورها، ارزش

بنابراین،  پذیري، نوعی همدلی پایدار در نگرش و تعامالت اجتماعی افراد خواهد بود. فرهنگ

 اعتقاد، عادات و آداب احساس، عاطفه، گرایش، فرهنگ به آن بخش از معرفت انسانی، اعم از 

یافته به قلمـرو   سویانه و عادت شود که از قلمرو معرفت فردي، با نگرشی تقریباً هم اطالق می

گـر، فرهنـگ نـه    ی). بـه عبـارت د  42- 41، ص 1390معرفت جمعی راه یافته است (پارسانیا، 

سویی و میل بـه انجـام معـارف مکتسـب      نظر، هم هاي مشترك، بلکه نوعی اتفاق صرف آگاهی

یافته به تدریج بر شـدت ظهـور آن افـزوده شـده،      است که در قالب امري تکرارشده و عادت

توانـد در خـود فرهنـگ، ایـن ظرفیـت را بهتـر        د همدلی است. اما آنچه مییواجد ظرفیت تول

به رابطه سطوح فرهنگ است. این نگرش، موجب توجه هرچه بیشتر نمایان کند، نگرش طولی 

  به قدرت فرهنگ در ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی میان افراد یک جامعه خواهد شد.

  فرهنگسطوح بنيادين و نمودين  .۱- ۲

جامعـه  ) هـا  هـا و ارزش  عقایـد، اندیشـه  ( یهاي ذهن ن و جنبهیادیفرهنگ یک جامعه هم شامل سطوح بن

جامعـه   یزندگ سبک)، که نمادها، اشیاء و رفتارهاآن (هاي ملموس  ن و جنبهیو هم سطوح نمود شداب می

ـ به خـوبی ب ، این سخن ).35، ص 1389گیدنز، دهند ( یرا شکل م انگر محـوري بـودن عقایـد بنیـادین     ی

ـ میان سطوح ز یرابطه طول ینوع، نیهاي آن است. بنابرا نسبت به سایر بخش، فرهنگ هر جامعه ن و یری

تـوان بـه    می، اساس این ست. بریکسان نی يث اثرگذاریت آنها از حیزان اهمیم، ن فرهنگ برقرار بودهیزبر

  نتایج زیر دست یافت:

ن فرهنگ، نشانگر ضرورت تقدم شـناخت  یزبر يها هیال يریگ در شکل، باورها يا گاه هستهیجا. الف

  فرهنگ است. یباورها در بررس

۹۶     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

بـر   ،ن آنیسـاحت زبـر   يا ناسـازگار یـ  يتوان بـه سـازگار   فرهنگ، می نیادیبا شناخت سطح بن .ب

زنـگ   ،یفرهنگ يها اساس، ناهمخوانی نمادها و رفتارها با باورها و ارزش نیبرد. برا ها پی باورها و ارزش

  .است هاي فرهنگی بیخطري بر وجود آس

بـا اتکـا بـه     تـوان صـرفاً   ها، نمـی  شناسی شناخت فرهنگ ، در روش»الف«ج. با توجه به بند 

هـاي   ، مشـاهده رفتـاري و گـردآوري داده    نامـه  پرسش – یهاي اثبات شناسی کمی و تکنیک روش

ریـزي فرهنگـی    ها برآمد و آن را معیار برنامـه  در مقام شناخت درست فرهنگ - و حسی  یتجرب

  ).9، ص 1379قرار داد (افروغ، 

هـا در ایجـاد    رفیت و توان فرهنـگ ظ، نگرش طولی به رابطه سطوح فرهنگ، طور که گفته شد همان

ن یک فرهنگ (تعـادل  یادین و بنیمیان سطوح نمود يش سازواریکند. به موازات افزا همدلی را نمایان می

ش یبعکـس بـا افـزا   . ابـد ی یش مـ یسطحی فرهنگ)، ظرفیت ایجاد همدلی هم در آن فرهنـگ، افـزا   میان

شـود. امـا    یایجاد همدلی فرهنگ کاسته مـ  سطحی فرهنگ)، از توان (تعارض میان ن سطوحیا يناسازوار

نسبت به ماهیت فرهنگی انقالب اسـالمی  ، کدام است تا با شناخت آن، ها معیار واقعی دگرگونی فرهنگ

  یعنی همدلی پایدار مواظبت ورزیم؟، و داللت آن

  معيار واقعي تغيير فرهنگي .۲- ۲

ـ اند: افزایش  دهتغییرات فرهنگی برشمر يرا برا یپژوهان، عوامل مختلف فرهنگ ا کـاهش سـریع   ی

جمعیت، تغییر محیط جغرافیایی و مهاجرت جمعی به سرزمین جدید، تحوالت اقتصادي، تغییـر  

هاي زبانی و گویشـی، فنـاوري و... .    یک رهبر سیاسی و تغییر در نظام سیاسی جامعه، دگرگونی

مام بر نوجـویی و نـوآوري   طلبی، ابداع، اهت شناسان اجتماعی نیز به عواملی مانند حس تنوع روان

ویـژه اگـر در خـارج      در جامعه و نوع برخورد یک جامعه با عنصر یا عناصر فرهنگی جدید، به

ـ ). امـا همـه ا  37- 36، ص 1390االمینـی،   فرهنگ بومی تولید شده باشد، اشـاره دارنـد (روح   ن ی

یک از آنها را به طور توان هیچ  یل، نمین دلیباشد. به هم ن فرهنگ مییۀ زبریرات، ناظر به الییتغ

ا بیانگر تغییر حقیقی جهان اجتمـاعی و فرهنگـی و معطـوف بـه تغییـر هویـت       یمستقل منفی و 

ن فرهنگ را هـدف قـرار دهـد، تغییـرات     یادیۀ بنیفرهنگ دانست. اما اگر این تغییرات، عناصر ال

ت اجتماعی انسان صورِ حیا«، عالمه طباطبائیدهد. به تعبیر  واقعی در جهان اجتماعی هم رخ می

درپی اختالف در اصول اعتقادي و طرز نگرش وي به حقیقت عالم و حقیقت خویش که جزئی 

  ).192، ص 16 ، ج 1371(طباطبائی، » گردد از آن است، متفاوت می



   ۹۷ همدلي پايدارف يتضعو  فرهنگ انقالب يسطح انيم ييزدا نفت در تعادلوابسته به اقتصاد  ريتأث

ه میان دو سطح فرهنگ غافل شد؛ به این معنا کـه تصـور   ین، نباید از رابطۀ دوسویبا وجود ا

نهـد، بلکـه سـطح     فرهنگ، تنها سطح بنیادین بر سطح رویین اثر می شود در مقام تحقق خارجیِ

ار واقعی تغییر یر دهد که معییآن را تغ يا تواند بر سطح زیرین اثر بگذارد و به گونه ن هم مییزبر

میـان دو سـطح    یو تنـاوب  یرو، ضروري است که به رابطـۀ طـول   این فرهنگ بر آن صدق کند. از

  فرهنگ نیز پرداخته شود.

  رابطه تناوبي ميان دو سطح فرهنگ .۳- ۲

ثیرات متقابلِ سطوح فرهنگ بر یکدیگر است. توجه به این رابطه تنـاوبی میـان   أتناوبی ت ۀمقصود از رابط

سطحی، نقش بسـزایی در تولیـد همـدلی پایـدار دارد کـه در ادامـه        دو سطح فرهنگ و حفظ تعادل میان

 سـطوح آن بر پایه نگرش طولی به  را میان دو سطح فرهنگتناوبی  ۀتوان رابط توضیح آن خواهد آمد. می

 :ترسیم کرد وهیشبه دو 

 آن بنیـادین  طحبه سـ ، (رفتارها و نمادها و ...) فرهنگنمودین سطح  سلبی از ای حرکت ایجابی .الف

  ؛ها) و ارزش ها و باورها (بینش

  ؛الت الف)(عکس ح فرهنگنمودین سطح به ، بنیادین طححرکت ایجابی یا سلبی از س .ب

تـوان   نمی .کنند این دو سطح در یک ارتباط دوسویه به رشد منفی یا مثبت یکدیگر کمک می

در التزام به  یواره سستهمرو، نباید پنداشت  این ازآنها را در واقعیت خارجی از هم تفکیک کرد. 

اي موجـب بـروز رفتارهـ    ،بـا آن ل و معـارض  ید بدیش به عقاییک فرهنگ و گراعقاید بنیادین 

» سـطحی فرهنـگ   تعارض میان«و در نتیجه، رخداد نادرست در سطح نمودین و ملموس فرهنگ 

و آرام  یجیتـدر از انحرافـات   هاي فرهنگ تخریب بنیان ،بلکه بعکس در بسیاري موارد ،شود می

 شـود.  یمنجر مبه تخریب سطح بنیادین آن ج یبه تدردر سطح نمودین و ملموس فرهنگ آغاز و 

در مقایسـه بـا حرکـت از    ، از سطح به عمق - سلبی  -  هاي تخریبی هاي حرکت یبرخی از ویژگ

  :عبارت است از، عمق به سطح

زیرا ؛ پذیرد تر انجام می بسیار راحت ،هاي بنیانی ها در مقایسه با حرکت از الیه این حرکتالف. 

دسـت   ،نی اسـت حاصل یک فرایند تـاریخی طـوال   که غالباً، افراد به راحتی از عقاید بنیانی فرهنگ

در بخشی از رفتارشان مانند انتخـاب ناآگاهانـه نـام یـک خواننـده       اندكبرخالف تغییر کشند.  ینم

و  از اطـالع پـس  خـود بـراي فرزنـدش و تغییـر نـدادن آن       هـاي فرهنـگ   بدنام و مخـالف ارزش 

 گونه نیست. ناچیزشمردن آنکه این

۹۸     ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

 بلکـه از طریـق   ،رود دین یک فرهنگ نمـی هاي بنیا و ارزش باورهاهرگز آشکارا به جنگ دشمن  .ب

 .افزاید تعارض می عمقبر دامنه و  جیتدر  بهو وارد شد، نمادها  ایهنجارها  ییر جزییتغ

بـه دلیـل خـاموش و نـرم بـودن انحـراف در       ، راتییـ ل تغیقبپذیري این  قابلیت تسامحباال بودن  .ج

 .ناپذیر است مقایسه با انحراف در عقاید کالن که تسامح

تر تحـت عنـاوین فطـري و     راحت، بودهتر  آسانمانند انحراف در نمادها انحرافات کوچک ه یتوج .د

را از آنهـا   یانحرافـ تـوان عنـاوین    که به راحتی نمی، برخالف انحرافات بزرگ .دهند جذاب تغییر نام می

رگ شـمرده  و انحرافـات بـز   به سوي گناهان ییرهایمسگناهان کوچک  در متون دینی، رو ینااز .برداشت

 ).180ص  ،2ج ، 1378صدوق، » (ق الی الکبائررُغائر من الذنوب طُالص. «اند شده

 امکـان  ومقابـل  فرهنـگ  نمـودین  با سطح ، سطح ملموس فرهنگ مهاجمآمیختگی  قابلیت باالي .   ه

بـرخالف   .مقابـل هـاي بنیـادین فرهنـگ     بـا الیـه  ، ن سطح از فرهنـگ مهـاجم  یاهاي  تعارض یدگیپوش

قـدرت آمیختگـی و نفـوذ نمـاد      . مـثالً ها و عدم اشتباه میان آنها یري باالي عقاید بنیادین فرهنگتمایزپذ

و مربوط به سطح نمادین فرهنگ مسـیحیت،   عنوان نماد به دار آویخته شدن حضرت مسیح  به، صلیب

ن هـاي سـطح بنیـادی    هاي معـارض صـلیب بـا پیـام     پیام یدگیهاي مقابل و پوش در سطح نمادین فرهنگ

اي در  به عنوان آمـوزه ، پرستی گانه تا قدرت نفوذ آموزه تثلیث و سه، هاي مقابل بسیار بیشتر است فرهنگ

  هاي مقابل. سطح بنیادین فرهنگ مسیحیت، در سطوح بنیادین فرهنگ

ـ ، از حرکت از سطح به عمق یناش یرات فرهنگییشتر تغیبه رغم سهولت و رواج ب ر ییـ ت تغیا سـرا ی

ن فرهنـگ ثبـات و   یادیاز سطوح بنناشی رات ییت فرهنگ و افراد، اما تغیر در هوییبه تغ یزندگ  در سبک

در افـراد و فرهنـگ جامعـه     یتیرات هـو ییتواند منجر به تغ یم، دارند، و در صورت وقوع يشتریب ییایپا

ـ نگـرش افـراد    ةوی. شـ پـردازیم  می عمق به سطححرکت از  یچگونگینجا به . در اگردد ک جامعـه بـه   ی

چگـونگی  بـر   یمیر مسـتق یانجام جهـان، تـأث  سـر آغـاز و   ةقت زندگی دنیا و نوع تفکـر آنـان دربـار   حقی

هـا،   هـا در سـنت   علـت تکثـر فرهنـگ   ، افراد آن جامعـه دارد. درواقـع   يهنجارها و رفتارها يریگ شکل

 بـه  کجـایی؟ و  کجـایی؟ در  ثر از نوع نگاه به سـه پرسـش بنیـادین از   أژه وضع قوانین، متیو  به، هنجارها

را رقـم   هـا  تمایزیافتگی ارزشـی و هنجـاري فرهنـگ   ، کجایی؟ انسان است؛ سه پرسشی که پاسخ به آنها 

صور حیات اجتماعی انسان درپی اختالف در اصـول اعتقـادي و طـرز نگـرش     «، ر عالمهیزند. به تعب یم

، ج 1371طباطبـائی،  ( »گـردد  وي به حقیقت عالم و حقیقت خویش که جزئی از آن است، متفاوت مـی 

کنـد.   ین مـ یـی ن و سـنن آنهـا را تب  یفرهنگی و قـوان گوناگون ). همین نگاه، تفاوت مکاتب 192، ص 16 



   ۹۹ همدلي پايدارف يتضعو  فرهنگ انقالب يسطح انيم ييزدا نفت در تعادلوابسته به اقتصاد  ريتأث

ـ  ( گـرا  و معاد)، بت أ(منکر مبد گرا تفاوت قوانین و سنن جوامع ماده :توان گفت یاساس، م نیبرا  همعتقـد ب

ا در پاسخ بـه  آنه از اختالف رویکرد و معاد)، تابعی أ(معتقد به مبد گرا توحیدخالقی و منکر معاد) و  أمبد

ترین سطح فرهنگ انقالب اسـالمی را   ز بنیاديیران نی(همان). در جامعه ا استمزبور هاي بنیادین  پرسش

در سـاختار سیاسـی   ، آن يهـا  دهد که داللت نگرش توحیدي بر اساس دیدگاه امامت و تشیع تشکیل می

معیار تمایز واقعی فرهنـگ  . این امر نمایان شده است ساالري دینی مردم ينظام جمهوري اسالمی و الگو

  شود. ها محسوب می ایرانی اسالمی از دیگر فرهنگ

  سيره نبوي در ايجاد هماهنگي ميان سطوح نمودين و بنيادين فرهنگ .۴- ۲

رسد، تأکید قرآن کریم بر همراهی ایمان و عمل صالح در آیات فراوان، در بعـد کـالن    یبه نظر م

ژه اینکه یو  بر حفظ انسجام و تعادل، میان سطوح بنیادین و نمادین فرهنگ است، بهنوعی تأکید 

هاي دینی در کنار معرفت قلبی، دو ساحت گفتار و کردار انسان نیز به عنـوان   از آموزه یدر برخ

که محسوس و  ی)؛ دو ساحت218 حکمت، 1380 ،البالغه نهجبخشی از ایمان معرفی شده است (

شـوند،   و بازتولید و استمرار آنها محسوب مـی  یولد نماد در انتقال مفاهیم فرهنگهاي م از کانون

و » معـروف « يکنند. احتفاظ اسالم در بسـط نمادهـا   ین دو سطح را فراهم میان اینه تعادل میزم

حفظ تعادل و استمرار خدمات متقابـل   يز در راستاین» منکر« يو منع گسترش نمادها يریشگیپ

ـ ن ن فرهنگ، قابل فهم است. در سیرة نبی مکرم اسالمیمودن و نیادیسطوح بن تـالش   یز نـوع ی

راهبرد سازوار نمودن «ان سطوح نمودین و بنیادین فرهنگ اسالم و اتخاذ یم يایجاد همساز يبرا

توانند در  قابل استنباط است. نمادهاي اسالمی می» ن آنیرین فرهنگ اسالم با سطح زیسطح زبر

ها، معماري، نقاشی، الحان و آواها،  اسامی افراد، مکان، پوشش، ساختمان هاي مختلف مانند گونه

کوشید تا از ظرفیت نمادپردازي در ایجاد همدلی  ر تجلی یابند. رسول خدائها و سایر شعا آیین

هاي فرهنگ اسالم نهایت بهره را ببرد. به عنوان نمونه، تغییر نام  باثبات و همسو با اهداف و بنیان

بـه   - )430، ص 5، ج 1995به معناي تثریب و توبیخ بر انجام گناه یا افساد (حمـوي،   - » یثرب«

، ، که همـواره در نـزاع متقابـل بودنـد    »خزرج«و » اوس«براي قبایل » انصار«، انتخاب نام »نهیمد«

و » عبـدالحجر «، »عبدالشـمس «، »عبـدالعزي «هاي مخالف با نظام معنـایی اسـالم ماننـد     تغییر نام

(زنازادگان) » بنوزینه«، حذف نام زشت برخی قبایل مانند »عبداهللا«، به نام پرمحتواي »هعبدالکعب«

، »اهللا خیل«به » الالت خیل«، تغییر نام گروه سوارکاران جنگجو از »بنورشده«و جایگزین کردن نام 

 هاي فرهنگ اسالمی اسـت  ق پیامبر به قدرت نفوذ نمادها در حفظ بنیانیبیانگر توجه دق یجملگ

۱۰۰      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

و » اوس«بـه جـاي   » انصـار «). جایگزین کـردن واژه پرمفهـوم   53- 45، ص 1389(نظري مقدم، 

شـناختی، بـه    شـناختی و روان  ، با نظر بـه خصـومت دیرینـه دو طایفـه از منظـر جامعـه      »خزرج«

زیستی و همگرایی فرهنگی و ایجاد هویت واحد فرهنگی شتاب بخشید. تغییر نام، بـه مثابـه    هم

اجتماعی به مرحله دیگر، قطـع ارتبـاط بـا گذشـته و ورود بـه دوره جدیـد،       گذر از یک مرحله 

ها و مفاهیم جدید و فراموش کـردن فرهنـگ گذشـته اسـت. تغییـر نـام، از        موجب حفظ ارزش

براي ایجاد همدلی میان نیروها، فراموش کردن سابقه جاهلی  ترین راهکارهاي پیامبر اکرم مهم

  ).1381مقدم،  م جدید بود (حسینیانها و مفاهی و روي آوردن به ارزش

  تاريخچه اقتصاد وابسته به نفت. ۳

فرهنگ، بـه مثابـه کـانون مولـد      يها تین ظرفییو تب یانقالب اسالم یت فرهنگیان ماهیپس از ب

کوتاه به تاریخچه اقتصاد نفتی در ایـران، نقـش مخـرب آن بـر       اي دار، در اینجا اشارهیپا یهمدل

ر، نفت یکی یصد سال اخ کیسالمی در تولید همدلی خواهیم افکند. در ماهیت فرهنگی انقالب ا

ترین عوامل تأثیرگذار بر تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران بوده اسـت. گرچـه در دوران    از مهم

، نقش نفت در درآمد دولت چنان اهمیتی اساسی نیافته بود، امـا انگلسـتان بـراي تثبیـت     رضاشاه

ن یکرد. به موجب ا 1312دار به لغو قرارداد دارسی و امضاء قرارداد را وا رضاشاهامتیازات خود، 

سال به مدت قرارداد دارسی و افزایش اندك سهم ایـران از درآمـد    قرارداد، افزون بر افزایش سی

بار  و افشاي ابعاد خسارت رضاشاهز تثبیت شد. با سقوط ینفت، سلطۀ انگلستان بر صنعت نفت ن

مداران ملی و علماي دینی برانگیختـه شـد    از دیگر، خشم مردم و سیاستاین قرارداد و دهها امتی

که سرانجام، به نهضت ملی شدن نفت منجر شد. این نهضت، در تقابل آشـکار بـا منـافع عظـیم     

رو، در طول دوران نهضت ملی به دلیل مخالفت سرسختانه دولت انگلـیس و   انگلستان بود. ازاین

)، کامالً متوقف شـد و  1330- 1331ها ( ت ایران در این سالهاي غربی، فروش نف همراهی دولت

ن راهبرد، توفیقی نداشت و یدولت به ناچار راهبرد اقتصاد بدون نفت را در پیش گرفت. گرچه ا

هـاي یـک    توانسـت شـالوده   ینتوانست کاهش درآمد نفت را جبران کند، اما در صورت تداوم م

و  1332مـرداد   28ریزي کنـد. پـس از کودتـاي     ا پیاقتصاد قدرتمند غیروابسته به درآمد نفت ر

درصد)،  40درصد)، آمریکایی ( 40هاي انگلیسی ( واگذاري نفت ایران به کنسرسیومی از شرکت

)، درآمدهاي نفتی ایران از اواخر دهـه  1388درصد) (رزاقی،  6درصد) و فرانسوي ( 14هلندي (

ترین منبع تأمین بودجه دولتـی تبـدیل    مهم اي که به تدریج نفت به افزایش یافت. به گونه 1340



   ۱۰۱ همدلي پايدارف يتضعو  فرهنگ انقالب يسطح انيم ييزدا نفت در تعادلوابسته به اقتصاد  ريتأث

، نقـش  57- 42هـاي   شد و به ظهور دولتی متکی بر درآمد نفت انجامید (همـان). نفـت در سـال   

ایفـا کـرد (جمعـی از     محمدرضاشـاه مهمی در تجدید بناي استبداد و ظهور دیکتـاتوري نظـامی   

 یل مردمیب اسالمی، به دلران پس از پیروزي انقالی). اما در ا120- 118، ص 1386نویسندگان، 

در  یمردمـ  يه و مشارکت باالیت فقیت نظام والیباثبات با حاکم یاسیبودن انقالب و استقالل س

ه یعل يد اقتصادیشد يها میا تحری یلیط سخت جنگ تحمیدر شرا یگوناگون، حت يها انتخابات

ن، هرگز یشد. با وجود اکاسته  يادیزان زیان دولت و ملت به میو گسست م یران، از ابعاد منفیا

وابسته به  ید ساختار اقتصاد دولتیبازتول يبرا يا لهیتوان نقاط قوت و برجسته مذکور را وس ینم

که در ساختار اقتصـاد   نهفته در آن قرار داد. ازآنجایی یمنف يامدهاینفت و سرپوش گذاشتن بر پ

کننده منـابع   نیز به عنوان تأمین درآمد دولت، نفت است. دولت نیوابسته به نفت، منبع عمده تأم

، دولـت از  يد درآمـد یـ شود، از د یسته مید جامعه نگریازمند به درآمد از تولیجامعه و نه ن يبرا

دولـت و   یـی گرا د خصـلت مطلـق  یساز تشـد  نهیتواند زم ین امر میجدا شده و هم يملت تا حد

). در 258ص  ،1391، یمـ یبه مطالبـات مـردم شـود (عظ    ییگو ت و پاسخیحس مسئولکاهش 

آن، خود را  ییگرا و حمایت مردم، ضمن کاهش خصلت مطلق  مقابل، با اتکاء دولت بر مالیات

ز ین یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس 17ن امر، در اصل یداند. ا یبه آنان م ییگو متعهد به پاسخ

ورد توجه کامالً م» اصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی«تحت عنوان 

توان فراوانی منابع طبیعی مانند  ). روشن است که نمی29/11/1392، يقرار گرفته است (رهبر

، ین برداشـت ینفت را ذاتاً عامل تباهی اقتصاد کشورهاي دارنده این مواهب معرفی کرد و با چن

 ینیگزیآمده در کشور و جا د یپد یاسیس يها یت خود با وجود دگرگونیمسئوالن را از مسئول

، با دولت و حکومت سرسپرده به خارج و غـرب، در  یاسیمستقل از نظر س یدولت و حکومت

ــ ــ یپ ــرد (رزاق ــرا ک ــالب مب ــی1074، ص 1392، یش از انق ــوءمدیریت در  ) و ب ــایتی و س کف

ـ برداري و استفاده از درآمدهاي نفتی را بـه عنـوان    بهره ده انگاشـت.  یـ ک عامـل انسـانی، ناد  ی

نیز باید از همین منظر مـورد توجـه قـرار داد (رحمـانی و گلسـتانی،      را  »فرضیه نفرین منابع«

با همین نام مطرح شد، بر آن  1993در سال  ریچارد آوتیاولین بار توسط ). این تز، که 1388

است که کشورهاي داراي منابع طبیعی غنی، نسبت به کشورهایی کـه بهـره چنـدانی از منـابع     

تري هستند  پایین تر و رشد اقتصادي دت داراي عملکرد ضعیفاند، عموماً در بلندم طبیعی نبرده

ـ وابسته به فـروش نفـت خـام، ماننـد ا     يخ اقتصادهای). به هرحال، تار1993(آوتی،  ران نشـان  ی

آنهـا نیـز بـه شـدت تأثیرگـذار اسـت؛        ياقتصاد يها استیدهد که نوسانات قیمت نفت بر س یم

۱۰۲      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ثبـاتی در   یمت جهـانی نفـت، موجـب بحـران و بـی     ثباتی در ق که هرگونه بحران و بی يا گونه به

هاي نفتـی را نیـز بـا     ریزي دولت ریزي و بودجه شود و قدرت برنامه اقتصاد چنین کشورهایی می

که در طول سال، اگر فروش نفت از  يطور ). به21/6/94کند (روحانی،  ثباتی و ابهام همراه می بی

 ير اقتصادیمتوقف و غ یا بخشیها کند  پروژه شده کمتر باشد، عمالً همه ینیب شیپ يبودجه جار

اتالف منابع  یص مازاد درآمد نفتیمت نفت نیز، با ابهام در تخصیش قیشود و در صورت افزا یم

ـ  ی). ا258، ص 1391، یمیم (عظیشو یمواجه م خـود تـأثیرات منفـی بـر روان،      ین رونـد، در پ

 يریـ گ نکه، موجـب شـکل  یتر ا هم. ممعیشت، امنیت شغلی و میزان درآمد مردم خواهد گذاشت

ران پـس از  یـ گـردد. در ا  یحاصل از فروش نفت م یواردات يمصرف وابسته به کاالها يالگو

ـ دفاع مقدس از شدت ا يها انقالب اسالمی، گرچه در سال کاسـته شـد، امـا در     ین وابسـتگ ی

مصرف  يشد. الگو يشتابان بازساز يل اقتصادیتعد يها استیپس از آن، با اتخاذ س يها سال

کننـده و   بر ذهن مصـرف  يرگذاریافت و با فراتر رفتن از تأثی يشتریب يمزبور، گستره و ژرفا

از  ياری، بسیواردات و مصرف کاالها و خدمات خارج يبرا يو يو تقاضا يتصرف ذهن و

را مـورد   یت ملیو هو یفرهنگ ي، باورهای، اجتماعی، خانوادگيفرد یزندگ يها سایر عرصه

 یـی زدا ا ناخواسته، با فرهنـگ یخواسته  یزدگان داخل از مصرف ياریکم، بس د. کمتوجه قرار دا

خود نشاندند.  یارزش يدر ذهن و رفتار و باورها یفرهنگ بوم يرا به جا ی، فرهنگ غربیمل

 ي، بـه خـارج از کشـور از سـو    يو مـاد  یانسـان  يها هی، انتقال سرماین ساختار فرهنگیدر چن

هن و ضـد  یانت به مـ یگر نه تنها مانند گذشته ننگ و خی، دياریبس یها و طبقات اجتماع گروه

). بـه مـوازات   1062، ص 1392، یز هم بـود (رزاقـ  یشد، بلکه افتخارآم یشمرده نم یمنافع مل

ه یک سـرما یمردم به نفت، به عنوان  یزا، طرز تلق برون یمصرف ين رسوخ و رسوب الگویهم

مبـدل شـد. بـه بـاور     » یو مصرف يدرآمد«نگرش ، به »و خالقانه يدیتول«از نگرش  يخداداد

 اسـت به نفت تر از وابستگی اقتصاد کشور به نفت، وابستگی ذهنی مردم  برخی کارشناسان، بد

شـود. تصـور مـردم از میـزان      مـی گرفتـار  » اقتصاد استراحتی«کشور در وضعیت  که درپی آن،

ـ      ت اسـت. همـین ذهنیـت    درآمدهاي نفتی مؤثر در کل بودجـه کشـور، بسـیار فراتـر از واقعی

گردد و بـه جـاي    نادرست، موجب بروز برخی مطالبات فراتر از توان واقعی اقتصاد کشور می

شود؛  در میان مردم می» تنبلی اجتماعی«نام  اي به تالش براي افزایش تولید، موجب بروز پدیده

حـالی کـه   در  »سـهم مـن از نفـت چـه شـد؟     : «مدام ایـن مطالبـه را دارنـد    معنا که افراد بدین

  ).60و  20، ص 1392(قدیري ابیانه، » نقش من در تولید ثروت چیست؟« :گویند نمی



   ۱۰۳ همدلي پايدارف يتضعو  فرهنگ انقالب يسطح انيم ييزدا نفت در تعادلوابسته به اقتصاد  ريتأث

  رات عناصر اقتصادي بر سطوح فرهنگ  يتأث .۴

، کانون مولـد همـدلی را   يا تر گذشت که ماهیت انقالب اسالمی فرهنگی است. در هر جامعه پیش

نیز دو الیه بنیادین و نمـودین دارد.  هاي فرهنگ حاکم بر آن جامعه جست. فرهنگ  باید در ظرفیت

تواننـد موضـوع همـدلی پایـدار را      ه بـوده و مـی  یر دوسویتأث ير و هم دارایرپذییهر دو بعد هم تغ

هـاي بنیـادین فرهنـگ و عوامـل      گرایانه در تحلیل عوامل مؤثر بر الیه متفاوت سازند. اما نگاه تقلیل

هـاي بنیـادین فرهنـگ،     موانـع مخـل بـه الیـه    شـود تـا همـۀ     زننده همدلی پایدار، موجب می برهم

فرهنگیِ مخل به همدلی پایدار، مانند موانع اقتصاد وابسـته   شود و به موانع برونْ ْفرهنگی دیده  درون

هـاي رویـین    تواننـد بـه شـدت بـر الیـه      به نفت توجه چندانی نشود. حال آنکه، این عوامل نیز می

ز نفوذ کند. فروکاسـتن عناصـر جنـگ نـرم، بـه      یرهنگ نهاي بنیادین ف فرهنگ اثر گذاشته و به الیه

است. گرچه از جهـت تحلیلـی، عناصـر بنیـادینِ      يخطاي راهبرد یهاي بنیادین فرهنگ، نوع مؤلفه

فرهنگ اسالمی، علت محدثه و مبقیه نظام جمهوري اسالمی ایـران اسـت، امـا از جهـت تحقـق و      

د این عناصر نیز متأثر از نهادهاي دیگر ماننـد اقتصـاد   استمرارِ عناصر بنیادین فرهنگ در جامعه، خو

گیـري سـطوح عیـانیِ فرهنـگ، از      ن فرهنگ، بـه میـانجی  یرین، تأثیرپذیري سطوح زیهستند. بنابرا

هاي دینی بـه صـراحت    ها و تحوالت اقتصادي را نباید نادیده انگاشت؛ امري که در آموزه مشی خط

خداوندا] براي ما در نان برکت قرار بـده و  «[فرماید:  می مورد توجه قرار گرفته است. رسول خدا

دادیـم و روزه   خوانـدیم، صـدقه نمـی    بین ما و آن جدایی میانداز؛ زیرا اگر نان نبود، مـا نمـاز نمـی   

). این 527، ص 9ق، ج 1429(کلینی، » آوردیم گرفتیم و دیگر واجبات پروردگارمان را بجا نمی نمی

مردمی است که از سطح ایمان متوسط برخوردارند، نه از مراتب  روایت، در مقام توصیف وضعیت

و بیـان  از اقتصـاد اسـت    يتعبیردر این روایت، » نان«باالي ایمان مانند ایمان ابوذر و سلمان. واژه 

 تـوده  مـذهبی  اعتقـاد  در جامعه، استواري و ثبات ایجاد بر افزون مناسب و سالم، کند که اقتصاد می

 مـذهبی  از فـرایض  بسـیاري  شود، اقتصادي فقر دستخوش اي جامعه اگر. دارد یمهم تأثیر نیز مردم

  ).354، ص 17 ، ج1389 کند (جوادي آملی، می ترك را خود

تفسیر افراطی مارکسیسـتی بـه عمـل آورد و    ، نهادهاسایر ثیر اقتصاد بر فرهنگ و بر أالبته هرگز نباید از ت

  :امل و نهادها را روبنا گرفتر عویاقتصاد و روابط تولیدي را زیربنا و سا

ترین تکانى که عامل اقتصادي بخورد، همۀ آنها تکان بخورند. اینجور نیسـت. ممکـن    به طوري که کوچک

چـون آن  ؛ تکان نخورد، هاى دیگرى بنا شده است شرایط اقتصادى تکان بخورد و شرایطى که روى اساس

خاطر ارتباط و پیوستگى، علت تغییـر سـایر   هاى دیگر ثابت است. ممکن است شرایط اقتصادى به  اساس

۱۰۴      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

ممکـن   شرایط بشود. ممکن هم هست آن شرایط، علت تغییر این شرایط بشود. هر دوى اینها هست. مـثالً 

  ).346، ص 21 ، ج 1384مطهري، است عقیده و ایمان، شرایط اقتصادى را تابع خودش قرار بدهد (

  جتماعيالقاي تضاد ميان توسعه اقتصادي و عدالت ا .۱- ۴

گرایـی را   راهبردي در تحلیل عمیق و همه جانبۀ شـبیخون فرهنگـی و تقلیـل    يق خطایاز مصاد یکی

که نقش همراهـی متـوازن    یحال یافت. در» تقدم توسعه اقتصادي بر عدالت اجتماعی«توان در تفکر  می

فرهنـگ و  افزایـی سـطوح بنیـادین و نمـادین      سویی و هم توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعی، در هم

تولید همدلی پایدار انکارناپذیر است. در مقابل، هرگونه عدم توازن میان ایـن دو مقولـه بسـیار مهـم،     

شود. تلقین وجود تضـاد و تبـاین میـان توسـعه اقتصـادي و       یموجب ناهمخوانی و ناهماهنگی آنها م

ر اسـت. از جملـه   عدالت اجتماعی، از موانع مخل به ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی و همدلی پایـدا 

و بـه   یره طولیک زنجیجادکننده این طرز تلقی، اقتصاد وابسته به فروش نفت خام است. در یعوامل ا

و از راه تضعیف منابع مولد اقتصاد داخلی و لوازم آن، ماننـد تـالش بـراي بـاروري      یجیصورت تدر

لـم و فنـاوري،   پـروري، گسـترش تحقیقـات و توسـعه، قـدرت تولیـد ع       استعدادهاي داخلی و نخبـه 

کارآفرینی و رونق پایدار بازار کسب و کار، اجازه توزیع عادالنه ثروت و گسترش عـدالت اجتمـاعی   

دهد. فقدان منابع مولد براي توزیع عادالنه ثـروت و فقرزدایـی، رویکـرد حـاکم بـر جامعـه را         را نمی

شد و این خود به شـکاف  تواند بیشتر مصرف کند که ثروت بیشتري داشته با کند. کسی می یمصرفی م

 یز ممکن اسـت موجـب رواج نـوع   ین یاجتماع یعدالت یزند. ب عدالتی اجتماعی دامن می طبقاتی و بی

عـدالتی   بی«و احساس  ینۀ روانیتواند زم ین، میه دولت گردد. افزون بر اییافته، عل سازمان سوءظن شبه

یافتـه و سـرایت    سـازمان  ظن شبه مراد از سوءجاد کند. اما یاز مردم ا یرا در اذهان و باور برخ» خداوند

  ست؟یچ» عدالتی خداوند بی«، به »عدالتی اجتماعی بی«

  يافته سازمان ش سوءظن شبهيدايپ .۲- ۴

سـاز   ، زمینـه ینادرست نفت يها استیاز س یناش یعدالتی اجتماع طور که گذشت، گسترش بی همان

مـردم   دار میانیزبانی پا گیري همدلی و هم کلبه عنوان بزرگترین مانع ش» یافته سازمان سوءظن شبه«

، نـوعی بـدبینی ذهنـی و روانـیِ فراگیـر      »یافته سازمان ظن شبه سوء«خواهد شد. مراد از  و مسئولین

هـاي   عـدالتی  نسبت به عملکرد مسئوالن است که تا این حد واقعیت ندارد، اما بر اثـر مشـاهده بـی   

رد. در نتیجه موجب ندیدن خدمات فـراوان  یگ یل مبزرگ مانند شکاف طبقاتی، در اذهان مردم شک

ل یدار با آن خواهد شد. براي نمونه، تبدیف همدلی پایت و در نهایت، تضعیو اقدامات مثبت حاکم



   ۱۰۵ همدلي پايدارف يتضعو  فرهنگ انقالب يسطح انيم ييزدا نفت در تعادلوابسته به اقتصاد  ريتأث

کـالن بخـش    یو وجـود بـده   يا دار شدن آسان و سریع عده پول يبرا يا لهی، به وسیبانک يها وام

که  یرندگانیگ ، آن هم وامیافتیدر يها اصل وام یتپرداخت نکردن ح و باز یبه نظام بانک یخصوص

ار یرا در اخت یارد تومانیلیهزار م 50 یارد تومان از مطالبات معوقه بانکیلیهزار م 6نفرشان،  83تنها 

هـاي دینـی نیـز بـر ایـن زوایـه از بحـث         ). برخـی آمـوزه  1016-1015، ص 1392، یدارند (رزاق

» کند، خیانتکـار شـمارد   د، کسی را که به او خیانت نمیرَد بهاي ب گمان سک هر«کند.  پرتوافکنی می

هـا   اي دیگر، اثر بدگمانی، روي آوردن به انواع بـدي  ). در آموزه378، ص 5 ج، 1366(خوانساري، 

  ).399ق، ص 1410برشمرده شده است (تمیمی آمدى، 

  عدالتي خداوند عدالتي اجتماعي به بي سرايت بي .۳- ۴

عـدالت  «و  - رشـد اقتصـادي    - » توسـعه اقتصـادي  «فته، عدم توازن میـان  یا سازمان ظن شبه سوء

عدالتی اجتماعی و فقر حاصل از  ت نوعی فضاي بییو حاکم - توزیع عادالنه ثروت  - » اجتماعی

هـاي   هـا و بنیـان   تواند زیرساخت معتقد به توحید و ربوبیت خداوند، می ینیآن در یک جامعه د

که در اثر مشاهده انباشت سـرمایه در   يطور ا مخدوش کند. بهعمیق عدالت اجتماعی و همدلی ر

 يهـا  نـه یکم زم اي خاص، افزون بر ایجاد نارضایتی و اخالل در همدلی اجتماعی، کم دستان عده

سـان قلـب فرهنـگ انقـالب      جاد کند. بدینیعدالت خداوند را ا  آلود تشکیک در پنهان و وسوسه

ز به تأثیر فقر بر بنیان فرهنگ الهـی و دینـی توجـه    ین ینید يها اسالمی را هدف گیرد. در آموزه

ـ ). ا748، ص 3ق، ج 1429،  (کلینـی » فقر نزدیک به مرز کفر اسـت «داده شده است:  ن آمـوزه،  ی

هـاي بنیـادین    تواند تا مرز انکـار الیـه   یانگر اثر منفی شدید گسترش فقر بر فرهنگ است که میب

رود. برخـی   ت و ربوبیـت پروردگـار عـالم پـیش     فرهنگ اسالم و کفرورزي و تشکیک در عدال

، بـه  »عـدالتی اجتمـاعی   بـی «در توضـیح چگـونگی سـرایت     غزالـی اندیشمندان مسلمان، ماننـد  

  گفته تحلیل درخور توجهی دارند: در شرح روایت پیش» عدالتی خداوند بی«

اش در تنگناي شدید مـالی   بیند خود و خانواده فرد نیازمند [با درجه ایمان متوسط یا کمتر] زمانی که می

اند و از سوي دیگر، ثروت فراوانی به ناحق در دست افرادي ظالم و فاسـق و غیـره وجـود     قرار گرفته

تـوان گفـت کـه     دارد، اي بسا با خود بگوید: این وضعیت از عدالت خدا به دور است [در واقـع مـی  

رد و خواسـتار حـل معضـل    آو ترین هسته فرهنگی خود رومـی  شخص تحت فشار اقتصادي به بنیادي

تـرین   شود. در چنین فضاي سنگینی، اساس و بنیان نظام معنایی و فرهنگی خود را از دریچه فطـري  می

کند]: اگر خداوند به تنگدسـتی مـن    گونه تحلیل می خواسته اجتماعی انسان، یعنی عدالت اجتماعی این

عطـا و  ااست و با وجود قدرت بـر   آگاه نیست، پس در علم او نقصان است و اگر آگاه از وضعیت من

۱۰۶      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

کند، پس در جود و کرم او نقصان است و اگر به خاطر پاداش اخروي رفع فقر  رفع نیاز، خودداري می

کند، در صورتی که بدون تحمل این میزان از فقر شدید [و شکاف زیاد طبقاتی]، قدرت اعطاي آن  نمی

اگر قادر نیست [و حتماً باید شخص، آن فقر شدید کند و  پاداش اخروي را دارد، پس چرا رفع فقر نمی

را بِکشد تا خدا بتواند آن اجر اخروي را به او بدهد]، پس در قدرتش نقصان اسـت. خالصـه بـا ایـن     

هـا و زمـین اسـت،     نگاه، اعتقادش به اینکه خداوند عادل، جواد، رحیم، کریم و مالک خـزائن آسـمان  

شـود تـا    شیطانی و مرور چنین شبهاتی در ذهنش فراهم میهاي  گردد و زمینه تسلط وسوسه سست می

رود (مازنـدرانى،   سان تا کفر یا سرحد کفـر پـیش مـی    ندهد و بدی جایی که به زمین و زمان دشنام می

  ).166، ص 10ق، ج 1404؛ اصفهانى، 302، ص 9، ج 1382

شبهات از سوي مخالفـان   نه از راه القاء، شود که تشکیک در اوصاف خداوند یمالحظه م، در این تحلیل

عـدالتی اجتمـاعی رخ    ثیر سطح رویین فرهنگ و مشـاهده بـی  أتفکر توحیدي، بلکه ممکن است تحت ت

ـ  یگیـرد. بنـابرا   ْجهان فرهنگی فرد دستخوش شبهه و تعارض قرار می دهد و بنیان زیست ن ین، تحقـق چن

 یجینـد تـدر  یک فرایشود، در  یتماعاج یعدالت یکه منجر به ب، در اقتصاد وابسته به نفت یمنف يها نهیزم

 يهـا  یازمند بررسـ ی، نيب اعتقادین آسیدر مورد افراد مبتال به ا، ق آنیر است. هرچند اثبات دقیپذ امکان

  است. یو تفهم يریتفس يها با روش یدانیم

  تعميم فضل تکنيکي به فضل فرهنگي .۴- ۴

کـاهش قـدرت همگـامی و    مزبور که موجب شکاف میـان دولـت و ملـت و     يها افزون بر آسیب

گرا بودن، با واردات کاالهاي  ل مولد نبودن و مصرفیشود، اقتصاد نفتی به دل همدلی میان آن دو می

دهنــده فرهنــگ کشــور تولیدکننــده، صــنایع خودروســازي، معمــاري، پوشــاك،   بازتــاب یمصــرف

ذ بصري و دیداري اي و بسیاري از اموري که قدرت نفو بازي، لوازم آرایشی، تولیدات رسانه اسباب

ویـژه در    شـود. بـه   ینیـز مـ   یساز نوعی استیالي فرهنگی در عرصه سبک زندگ نهیباالیی دارند، زم

، 1390سـازي (توکـل،    حوزة انتقال فناوري غیرخالقانه و عاجز از اعمال مهندسی معکوس و بومی

نـاوري  کشـورِ صـاحب ف  » فضل فرهنگـی «به » فضل تکنیکی«شدت موجب تعمیم   )، که به81ص 

هاي رویـین فرهنـگ کشـور     خواهد شد. برتري فناورانه یک کشور، از عوامل قدرتمند تسخیر الیه

 -داراي پیـام برتـري و فضـل فرهنگـی      یواردکننده است که به طور روانی و ناخودآگاه و نه منطق

اسـت. در واقـع، تنهـا ابعـاد تکنیکـی       يفرهنگ کشور تولیدکننده فنـاور  - یت و سبک زندگیهو

جامعـه   ین ابعـاد بـا خـود سـبک زنـدگ     یـ شـود، بلکـه ا   و فیزیکی کاالها وارد کشور نمـی  يناورف

، گیـري فنـاوري   در ساخت و شـکل  هاي تکنیکی نتخابآورند؛ زیرا ا یز به ارمغان میکننده را ن دیتول



   ۱۰۷ همدلي پايدارف يتضعو  فرهنگ انقالب يسطح انيم ييزدا نفت در تعادلوابسته به اقتصاد  ريتأث

هـاي  ارزشداراي در سـاختار خـود،   ، بلکـه  یابند رف، تعین کامل نمیتوسط مالحظات تکنیکی ص 

، آن شکلی فینبرگ). بر اساس نظریه 210، ص 1999(فینبرگ،  اند ي طراحی حاکم بر رویه فرهنگی

ـ   هـاي   بـار و متـأثر از زمینـه     شـود، ارزش  ن و ظهـور آن مـی  یکه متمم فناوري است و موجـب تعی

در   ). بـراي نمونـه،  9، ص 1394فرهنگی، تاریخی و هرمنوتیکی خود اسـت (برومنـد و حسـینی،    

شناختی و زیباشناختی در طراحـی پوشـاك کـامالً مشـهود      هاي ارزش جنبهصنعت پوشاك حضور 

شود و  اسالمی می -ا تجلیات فرهنگ ایرانی ین یاست. استمرار این امر، منجر به تسخیر سطح نماد

بخشـی بـه سـطوح     به تدریج از قدرت ابتکار و خالقیت سطوح بنیادین فرهنـگ بـومی در تحـرك   

سـازي،   کاهـد. تـوان مـد    ازهاي هنري و زیباگرایانه افـراد جامعـه مـی   گویی به نی رویین آن و پاسخ

هاي ملموس و سـبک زنـدگی اجتمـاعی،     نوآوري و تکثرزایی در سطوح نمادین فرهنگ در عرصه

دهـد و بـه طـور     التحریر، آرایش و پیرایش و مانند آن را از دست مـی  مانند معماري، پوشاك، لوازم

دارنـد. ازآنجاکـه سـطح     را در حد شعار بـاقی نگـه مـی   » توانیم یما م«اي، شعار  خاموش و نانوشته

گانه انسان، به ویژه حس بینایی است، قـدرت   نمادین فرهنگ، غالباً در ارتباط مستقیم با حواس پنج

هـاي آنهـا دارد. هرگـاه چنـین      انگیزشی و تحریکی باالیی در کنشگران و کنتـرل ذائقـه و انتخـاب   

جهان فرهنگی به وجود آید، سـبک زنـدگی در آن فرهنـگ بـه     احساسی در کنشگران یک زیست 

ـ تغییر سبک زنـدگی، کـه نـاظر بـه تغ    ). 4/9/1394شود (رزاقی،  ج دستخوش تغییر مییتدر ر در یی

ج حرکـت خـود را بـه    یماند، بلکه به تدر ین سطح محدود نمین فرهنگ است، در همیسطح زبر

تشـکیک در باورهـاي بنیـادین ادامـه     ساز و زیرین فرهنـگ و ایجـاد    تیسمت تغییر سطوح هو

هـاي خـود را بـه منصـه      ر سطوح عیانی آن نتواند ظرفیـت یدهد؛ زیرا فرهنگی که بر اثر تسخ یم

هـا   هاي قوي در کنشگران خود، به سمت آرمان ظهور بگذارد، در ساحت باورها و تولید انگیزش

حمایـت از صـنعت   ش نیز دچار تزلزل خواهد شـد. بـراي نمونـه، عـدم     یو اهداف مطلوب خو

کیفیت و بعضاً معارض بـا نظـام معنـایی انقـالب      ه پوشاك بییرو یپوشاك در داخل و واردات ب

ر سـطوح  یساز ترویج خاموش و آرام الگوهـاي پوشـش غربـی و تسـخ     اسالمی، به تدریج زمینه

جه، حذف نمادهاي یرویین فرهنگ انقالب اسالمی، در حیطه ارائه الگوي پوشش اسالمی و در نت

ــی  ــان و جــا  - پوششــی ایران ــرد یگزیاســالمی از قلمــرو فرهنــگ پوشــاك ایرانی ــا راهب نی آن ب

شود؛ به این معنـا کـه پوشـاك و شـیوة پوشـش       یدر عرصه مناسبات اجتماعی م» يساز یجنس«

هاي اجتماعی، که بـه شـدت در معـرض     ها، هنگام مواجهه با یکدیگر در مناسبات و کنش انسان

۱۰۸      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

هاي فیزیکی و حیوانی انسان را  آنچنان اندامی گردد و آنچنان جنبه دیحس بصري آدمی است، با

هاي متعالی و متمـایز انسـان کـاهش یابـد (محققـان       نمایش دهد، که قدرت توجه افراد به جنبه

گرانـه   ج زمینه نفوذ و حضور اشغالین امر، به تدری، مقدمه). ا1388شناسی آمریکا،  سازمان روان

فرهنگـی   سازد و موجب تضعیف ماهیـت   نقالب اسالمی را فراهم میدر سطوح بنیادین فرهنگ ا

  گردد. انقالب و کانون مولد همدلی پایدار می

  وم انساني ـ اسالميعلسازي  گفتمانفراروي  اقتصاد وابسته به نفت مانعي .۵- ۴

مصـرف   يو رشد الگـو  یلت فرهنگیبه فض یکیلت تکنیم فضیتعم، شتریچه ب شدن هر یهمزمان با درون

شـتر را  یو هـم صـادرات نفـت و گـاز ب     یمصـرف  يکه هم واردات همـه کاالهـا  ، وابسته به درآمد نفت

ـ ابـد ( ی یز گسترش مـ ین یژه در علوم انسانیبه و، گوناگون يها نهیدر زم ی، آموزش وارداتطلبد یم ، یرزاق

ـ  ، ن امریهم. )1011، ص 1392 ادین فرهنـگ  اجازه ظهورِ پویا و پایاي مفاهیم کلیدي نهفته در سـطح بنی

 - دهد؛ مفاهیمی کـه نقـش محـوري در تکـون علـوم انسـانی        در سطح نمودین فرهنگ نمی، را اسالمی

دیگر، استقبال از یک نظریه در بستر اجتماعی و فرهنگی، خود تـابعی از مفـاهیم   عبارت اسالمی دارد. به 

اقتصـاد وابسـته بـه نفـت     ه کـ  . اما ازآنجاییآن است یاما تجلی یافته یک فرهنگ در سبک زندگ، بنیادین

علم انسانی اسـالمی   ةقابل توجه دربار یعلم يها فرهنگ را اشغال کرده است، به رغم تالش ینیسطح ع

ث پــذیرش اجتمــاعی و فرهنگــی، هنــوز قــدرت یــهــا از ح ن تــالشیــدر ســاحت عوامــل معرفتــی، ا

 :ته عوامـل دخالـت دارد  دو دسـ ، هـاي علمـی   گیري نظریـه  . در واقع در شکلردسازي الزم را ندا گفتمان

عوامـل  ، دوم .نخست، عوامل معرفتی و منطقی کـه در ذات و سـاختار درونـی نظریـات اثرگـذار اسـت      

جهـان   آن نه در ذات نظریات، بلکه از جهت چگونگی ورود نظریات به زیست يغیرمعرفتی، که اثرگذار

 .)1392پارسـانیا،  سـتند ( فرهنگی و قبض و بسط آنها در محافل علمی داراي نقش مهـم و اثرگـذاري ه  

وابسته به نفت را به عنوان یکـی از موانـع غیرمعرفتـی مهـمِ فـراروي       يزا توان اقتصاد برون و، میر این از

، گـر یموانـع متعـدد د   ینف ين سخن هرگز به معنایاسالمی در ایران دانست. البته ا - توسعه علوم انسانی 

  ست.یاسالمی در ایران ن - سعه علوم انسانی بر سر راه تو یرمعرفتیو غ یاعم از موانع معرفت

  اقتصاد مقاومتي به مثابه کمربند دفاعي فرهنگ .۵

ی علیه ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی، بـه عنـوان کـانون    ئدر اقتصاد متکی به نفت، نوعی جنگ نامر

تـا از   اند مولد همدلی نهفته است؛ نقطه ضعفی که دشمنان نظام جمهوري اسالمی همواره مدنظر داشته



   ۱۰۹ همدلي پايدارف يتضعو  فرهنگ انقالب يسطح انيم ييزدا نفت در تعادلوابسته به اقتصاد  ريتأث

میـان دیانـت و    يسـاز  ها به ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی، یعنـی هـم   این طریق، در کنار سایر شیوه

بخشی به حوزه اقتصـاد، آن را   سیاست نفوذ کنند و با القاء ناکارآمدي نظام جمهوري اسالمی در سامان

راه جـدایی دیـن از    شـاه اي بر درستی ادعاي جدایی دین از سیاست وانمود نمایند. تا از طریـق   نشانه

ن یـ ات ایـ سیاست بر همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران اسالمی مسلط شوند. از جملـه تجل 

، يد اقتصـاد یشـد  يهـا  میتوان در وضع تحر یرا م یانقالب اسالم یت فرهنگیه ماهیعل یجنگ نامرئ

مالحظـه   1929قطعنامـه   ت سـازمان ملـل در  یامن يشورا ياز سو 1389در سال  یم نفتیژه تحریو به 

ملت ایران به ستوه بیاید، بگوید آقا ما به خاطر دولت جمهـورى اسـالمى داریـم زیـر فشـار      «کرد. تا 

 »ملت با نظام جمهـورى اسـالمى قطـع بشـود. هـدف اصـالً ایـن اسـت         ۀگیریم؛ رابط تحریم قرار می

وم، درست در نقطه مقابل اقتصـاد  زا و مقا ). اما در این میان، اقتصاد مولد، درون16/06/1389، ي(رهبر

در ایجاد تعادل و تعامل سازنده میان سـطوح نمـودین    یزا و وابسته، نقش برجسته و سترگ نفتیِ برون

ن فرهنـگ انقـالب در سـطح    یریـ م زیمفـاه  ینۀ تجلـ یکند. این امر، زم و بنیادین فرهنگ بومی ایفا می

هاي بنیادین فرهنـگ   به مثابه کمربند دفاعی از الیهکند. در واقع اقتصاد مقاومتی  ن آن را فراهم مییزبر

ه و متقابـل، عامـل تقویـت و    یهاي بنیادین فرهنـگ نیـز در تعـاملی دوسـو     انقالب اسالمی است. الیه

کشور است که با وجـود   یع نظامیت صنایرینه، مدین زمیسازي اقتصاد دانست. نمونۀ موفق در ا مقاوم

 يهـا  معکوس، و با انجـام پـژوهش   یق اعمال مهندسی، از طررانید فروش سالح به ایشد يها میتحر

شـرفته و نوآورانـه بـا قـدرت     یپ يها د سالحی، به تولیشده و ارتباط تنگاتنگ با مراکز علم يزیر برنامه

، یهم به کـار گرفتـه شـود (رزاقـ     یرنظامیع غیتواند در صنا ین الگو میباال اقدام کرد که ا یبازدارندگ

ه و سـازنده  یت، این است که نه تنها مانع تعامل دوسـو یرین مدیا یفرهنگ یژگی). و1005، ص 1392

گیـري   آنها اجـازه شـکل   يساز یل بومین فرهنگ انقالب نشده، بلکه به دلیادین و بنیان سطوح نمادیم

ز یـ ن فرهنـگ انقـالب ن  یدر سـطح نمـاد   يروح خودبـاور  يانقالب در فضا یو اساس یم ارزشیمفاه

ـ ا يانتخاب شده برا یرانیو ا یارزش يها انتخاب نام یفراهم کرده است. حت ل یـ ن محصـوالت، از قب ی

ار مهـم  ین فرهنگ انقالب بسـ یمرغ و... در سطح نمادیعاشورا، ذوالجناح، جماران، زلزال، سائحات، س

مضـاعف و مسـتلزم توجـه     یازمنـد تالشـ  ی، نیو اثرگذار بوده است. به هر حال، تحقق اقتصاد مقاومت

ل مردمى کردن اقتصاد، کاهش وابستگى بـه نفـت، مـدیریت    یاز قب یآن است؛ الزامات به الزامات يجد

حداکثرى از زمان و منابع و امکانات، حرکت بـر اسـاس برنامـه و     ةمصرف و پرهیز از اسراف، استفاد

 ).03/05/1391، ير مقررات (رهبرییالساعه و تغ خلق يها میاز تصم يدور

۱۱۰      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

  گيري نتيجه .۶

کنـد؛   ینـد همـدلی میـان دولـت و ملـت ایجـاد مـی       انع بسیاري در مقابـل فر اقتصاد نفتی، موا

هـاي مـالی مـردم و کـاهش      نیازي از حمایـت  استبدادي شدن دولت و احساس بی يساز زمینه

 یپذیري و در نتیجه، دوري از مردم و عـدم همـدلی، وابسـتگ    گویی و مسئولیت احساس پاسخ

ل شوك آن بـه اقتصـاد کشـور و کـاهش قـدرت      اقتصاد به نوسانات قیمت جهانی نفت و انتقا

گرا و عامل تضعیف منابع مولد اقتصاد داخلـی و در   ریزي دولت، مصرف ریزي و بودجه برنامه

پروري و باروري استعدادهاي داخلی، عدم اهتمـام بـه گسـترش     نتیجه، عدم تالش براي نخبه

آفرینی و رونق پایدار بازار در کار یتحقیق و توسعه، کاهش قدرت تولید علم و فناوري، ناتوان

ن، ورود فیزیکـال و تکنیکـی کاالهـا و    ین موانع است. افزون بر ایاز ا یکسب و کار و... برخ

شود. استمرار این امر، منجـر   یکشورِ تولیدکننده نیز م یساز انتقال سبک زندگ ها، زمینه يفناور

یـت سـطوح بنیـادین    به تسخیر سطوح نمادین فرهنگ بومی و کـاهش قـدرت ابتکـار و خالق   

گـویی بـه نیازهـاي هنـري و      بخشـی بـه سـطوح رویـین آن و پاسـخ      فرهنگ بومی در تحرك

سازي، نوآوري و تکثرزایی در سطوح نمادین فرهنگ و  زیباگرایانه افراد جامعه شده و توان مد

التحریـر، آرایـش و    خودرو، معمـاري، پوشـاك، لـوازم    - هاي ملموس زندگی اجتماعی  عرصه

ــرایش ــد آن  پی ــی - و مانن ــت م ــه   را از دس ــین روحی ــاي چن ــا الق ــد. ب ــگران،  ده   اي در کنش

شـود. تغییـر سـبک     جهان فرهنگی، سبک زندگی آنان به آرامی دستخوش تغییر می یک زیست

زندگی، در واقع حرکتی است از سطح رویین فرهنگ بومی، به سمت تغییـر سـطح زیـرین و    

ح و ایجاد شبهه و سرانجام، حـس تعـارض در   احساس شکاف و ناهمخوانی میان این دو سط

سازي علوم انسانی  باورهاي بنیادین آن. همزمان این زنجیره از تحوالت آرام، از قدرت گفتمان

رفتن همـدلی متکـی بـر ماهیـت فرهنگـی       اسالمی در جامعه کاسته و سرانجام، عامل از بین - 

دشمن بر همـۀ شـئون جامعـه     و تحقق راهبرد جدایی دین از سیاست و تسلط یانقالب اسالم

  شود. اسالمی می

مولد، مقاومتی و متکی به سطح بنیادین  دن مسئله، توجه راهبردي به اقتصایاما راهکار مقابله با ا

ایجـاد   يفرهنگ انقالب اسالمی و در پی آن، حرکت جدي حساب شده و هوشمندانه در راسـتا 

جاد هماهنگی هرچه بیشتر میـان سـطوح   توازن میان توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعی براي ای

  ر آمده است:یج فوق در نمودار زینمادین و بنیادین فرهنگ بومی و تولید همدلی پایدار است. نتا



   ۱۱۱ همدلي پايدارف يتضعو  فرهنگ انقالب يسطح انيم ييزدا نفت در تعادلوابسته به اقتصاد  ريتأث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گرا اقتصاد نفتی مصرف

می و تسخیر آن ایجاد فشار بر سطح نمودین فرهنگ ایرانی اسال

در صنایع پوشاك، لوازم آرایشی و پیرایشی، معماري، تغذیه، 

 رسانه، خودروسازي و...

تغییر آرام سبک زندگی 

و تشکیک خاموش در 

 باورها

رفتارها و سطحِ بنیادین فرهنگ در دمیدن تنگی نفسِ 

  نمادهاي سازوار با خود و کاهش قدرت نمادپردازي 

  انتقال فشار به 

 یادینبن سطح

تغییر باورها و حرکت به سمت سازواري 

با سطح نمودین جدید و تضعیف همدلی و 

استحاله بنیان فرهنگ و تحقق راهبرد جدایی 

 دین از سیاست

هم خوردن  بر

توازن میان توسعه 

اقتصادي و 

  عدالت اجتماعی

مانع توسعه علوم 

 اسالمی ـ انسانی

 سوزي و نخبه

   R&D تضعیف 

  »متوانی می ما«و 

سرایت فضل 

تکنیکی به فضل 

 فرهنگی

سرایت احساس 

عدالتی  بی

اجتماعی به 

  عدالتی خداوند بی

پیدایش سوءظن 

 یافته سازمان شبه

۱۱۲      ،۱۳۹۵اول، زمستان  شمارههشتم،  سال  

   _____________________ ________________________________   ها نوشت پی

هاي طبیعـی   فروش و متکی بر درآمد حاصل از فروش ثروت اقتصاد خام -  »اقتصاد رانتی«گرچه از مفهوم  .1

شـود، امـا بـا عنایـت بـه تنـوع منـابع ثـروت در          استفاده می »اقتصاد نفتی«تر از  در معنایی عام - و خدادادي 

اسـتفاده شـده    »اقتصاد نفتی«از اصطالح  مقالهاین  درو نفتی بودن این منبع در اقتصاد ایران، اقتصادهاي رانتی 

فروشـی نفـت    خاماز همانند سایر اقتصادهاي رانتی متکی بر درآمد ناشی ، است که اقتصاد نفتیروشن است. 

پاسـخگو   ون بـر زافـ کـه   کند تحمیل می هجامع ررا باي  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ارساختبوده و به تدریج 

غیرشـفاف و  آن به دلیل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهاي مالیاتی، محیط کسب و کـار  ، نبودن دولت

 .خواهد بودها ن صالحیتها و  شایستگیتوزیع امکانات نیز براساس ، بوده ناعادالنه



   ۱۱۳ همدلي پايدارف يتضعو  فرهنگ انقالب يسطح انيم ييزدا نفت در تعادلوابسته به اقتصاد  ريتأث
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