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  1179 تابستان ،22 پیاپی ،97-101(،2)11 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 غار:  تمادن درباار  دانشجویان ذهنی های گرایش بررسی (.7931) رضا صمیم، و غالمرضا، سروی، خواجه رضا؛ کاوند،
   .13-397 (،2)77 ،ایللرا  فرهمگلل  تحقیقلله  فصللامه   .تهااران دولتاای های دانشااها  دانشااجویان کیفاای مطالعااه

 
  2334-7481شاپا  

  آزاد است. نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

 های ذهنی دانشجویان درباره تمدن غرب؛ بررسی گرایش
 های دولتی تهران مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه

 3، رضا صمیم2سروی ، غالمرضا خواجه1رضا کاوند
 69/96/6901پذیرش:      52/90/6901دریافت: 

 

 چکیده
های روشنفکری با غر: انجاا  شاد   های گوناگونی دربار  شناخت نحوۀ رویارویی منتقدان و جریان پژوهش

نای دانشاجویان هاای ذه است، اما در این مطالعه تالش بر این است تا با استفاد  از رویکرد تفسیری، گرایش
گویی به آن است، ایان اسات کاه  پرسش اساسی که این مقاله در پی پاسخدربار  تمدن غر: را بررسی کنیم. 

هاا در ماورد  کنند و معاانی ذهنای برسااخته آن دانشجویان مورد مطالعه چهونه تمدن غر: را درک و فهم می
لاه کاه یاژ پاژوهش کیفای اسات، از تفسیر اسات  ایان مقا ای قابل تمدن غر:، براساس چه مدل مفهومی

گیارد و از مفااهیم نیاری برسااخت اجتمااوی، رواباذ بینااذهنی، ارت ا اا   رویکرد تفسایرگرایی بهار  می
فرهنهی، و مفهو  خود و دیهری استفاد  کرد  است. در این پژوهش با استفاد  از تکنیژ مصااب ه ومیا ،  بین

خراج، و سپس، با استفاد  از روش تحلیل تماتیاژ، تحلیال نهرش افراد مورد مطالعه در مورد تمدن غر: است
جای پرساش  شد  است. با توجه به اینکه رویکرد مطالعه، رویکردی استقرایی است، تالش شد  است کاه باه

کنندگان دربار  میاهر مختلف غر:، سؤال شود و رویکرد هریاژ   دربارۀ مفهو  کلی تمدن غر:، از مشارکت
صور  جداگانه مشخص شاود. درنهایات، پاس از کدگا اری    از میاهر تمدن غر: بهها دربار  هرکدا از آن

پساندی  نهر، و غر: گزینای بخشای نهر، غر: گریازی بخشای باز و استخراج مفاهیم، سه مقولۀ اصلی غر:
 اند. گرایی انتخابی تعریف شد  ها زیر ونوان مقولۀ محوری نس ی نهر، استخراج شد که همۀ این مقوله بخشی

گرایی  نهر، نسا ی پساندی بخشای نهر، غر: گریازی بخشای نهر، غر: گزینای بخشای غر: :ها یدواژهکل
 انتخابی.

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

  .مسئول( )نویسند  ایران لرستان، بروجردی، الله آیت دانشها  انسانی، ولو  دانشکد  ،شناسی جامعه استادیار .1
 

  ایران. تهران،   ا  ایی، والمه دانشها  سیاسی، ولو  و بقوق دانشکد  سیاسی، ولو  دانشیار .2
 

 ایران. تهران، ولو ، وزار  اجتماوی و فرهنهی مطالعا  پژوهشکد  ،شناسی جامعه استادیار .3
  

http://dx.doi.org/10.22631/jicr.2018.1770.2391
http://dx.doi.org/10.22631/jicr.2018.1770.2391
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 مقدمه
مثاباه یاژ  ویژ  پس از انقال:، با توجه به پیشینۀ غربای و ساکو ر آن، به دانشها  در ایران، به
می بود. در گ اران ولمی و فرهنهی جمهوری اسال های غیرسکو ر سیاست نهاد، پ یرای آرمان

گ اران   ها، اقادامی باود کاه سیاسات این راستا، انقال: فرهنهی و تعطیلی چندساالۀ دانشاها 
 بداقل رساندن تضادها انجا  دادند. فرهنهی آن دور  با هدف به

گ اران فرهنهی و آموزشی جمهوری  پس از انقال:، دانشها ، موضوع مهمی برای سیاست
یانی معتقد به تمدن ایرانی و اسالمی و منتقد و غیرمنفعال اسالمی بود  است. تربیت دانشجو

اساس، اکنون که بیش  گ اران است. براین ترین اهداف این سیاست در برابر تمدن غربی از مهم
گ رد و باا وجاود شارایذ مختلاف اجتمااوی، سیاسای، و  از سی سال از انقال: اسالمی می

های  شاود کاه آیاا سیاسات ن پرسش مطرح میشدن، ای فرهنهی و قرار گرفتن در فرایند جهانی
هایی که برای پاسخ به این پرسش،  تردید، یکی از شاخص اند یا خیر  بی شد ، موف  بود  مطرح

بسیار ضروری است، فهم این نکته است که برداشت ذهنی دانشجویان از تمدن غر: چهوناه 
ان در مقابال تمادن غار:، شود که بدانیم که آیا دانشجوی است. پاسخ به این پرسش باوث می

هاا،  بر ایان، گارایش ذهنای آن کنند، یا اینکه منفعل بود  و تأثیرپ یرند؛ افزون فعا نه ومل می
 تواند باشد. ای بر ومل و رفتار آنان در رویارویی با میاهر و شئون تمدن غر: نیز می مقدمه

طالعا  ولمای در ماورد ای و بدون اتکا به م نکته دیهر اینکه، ما همیشه با سخنانی کلیشه
شویم. بسایاری از افاراد، جواناان اماروز را  رو می میزان غربی شدن جوانان و نسل جدید روبه

دانند و بر این نیرند که تمدن غار: توانساته اسات معاانی ذهنای و سا ژ  گرا می نسلی غر:
  اسات و شاد انجا  زندگی جوانان امروز را تغییر دهد. همۀ این ادواها بدون مطالعاا  ازپیش

 ها با انجا  مطالعا  ولمی، سنجید  شود.  ز  است که درستی آن
ای مهم است  اسالمی، دوگانه ا توان گفت، دوگانۀ تمدن غر: و تمدن ایرانی رفته می هم روی

تردیاد،  که در فضای سیاسی و فرهنهی ایران بسیار محل نازاع باود  اسات. در ایان راساتا، بی
هم این دوگانه کمژ کند، بر درک فضای فرهنهی و اجتماوی جامعه هایی که بتواند به ف پژوهش

های قشر دانشهاهی کشور در  ها یا نهرش ایران تأثیرگ ار خواهد بود. اشراف به چیستی ذهنیت
ای بسیار مهم است و در این راستا مقاله باضار در پای فهام دقیا  مورد تقابل یادشد ، مسئله

رهه ر شناخت و توصیف وینی واقعیت اجتماوی است که های این قشر است، زیرا از  معرفت
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 ای را برای تحق  اهداف موردنیر در والم واقع پیاد  کرد. توان راهکارهای مناسب و اجرایی می
کند و بر این نیر است که  سعیدرضا واملی، تمدن را به دو بخش مادی و معنوی تقسیم می

وساز و امور فیزیکی جهان  از سنخ ساخت تمدن، ناظر بر میراث محسوس تمدنی نیست و تنها
رفتار، اخالق فاردی و اجتمااوی، و چهاونهی مادیریت  آید، بلکه تمدن از جنس  شمار نمی به

شود. تمدن، پیوند ومیقی باا اخاالق اجتمااوی و رواباذ انساانی و  اجتماوی نیز محسو: می
معنایی که از تمادن غار: (؛ بنابراین، 93، 7933سازمان پیشرفته اجتماوی نیز دارد )واملی، 

هایی است که از بیث فلسفی و زیرساختی پاس از  در این مطالعه مورد نیر است، تما  اتفاق
لحاظ روبنایی و س ژ زندگی پاس از  وقوع پیوست و همچنین، آنچه متأثر از آن، به رنسانس به

 انقال: صنعتی در اروپا و آمریکا رخ داد.
 

 . پیشینه پژوهش1
هایی که دربار  نحوۀ رویارویی ایرانیان باا تمادن غار: انجاا  شاد   ن پژوهشتری یکی از مهم

( است. وی به مطالعه روناد نوساازی و تجاددخواهی در 7933است، مطالعه جمشید بهنا  )
های مختلفی را در این روند مشخص  پرداخته و دور  7313تا  7483های  ایران در فاصله سال

 ، تغییر و ترقی، تجدد ل ی، نوسازی آمرانه، و دور  رشد و کرد  است که و ارتند از  اصالبا
گونه که مشخص اسات،   ول کشید. همان 7313تا انقال: اسالمی  7382توسعه که از سال 

( چهاار نحلاۀ 7941محمدباقر خرمشااد ) وی تنها جریانا  تجددخوا  را مطالعه کرد  است.
 ژ کرد  است که و ارتند از فکری روشنفکران دینی را در رویارویی با غر:، تفکی

 ؛«ما»  دین، ایدئولوژی م ارز  و غر:، دیهری  شریعتی  . نحله7
 ساز و غر:، همیشه استک ار؛ . نحله آوینی  دین، ایدئولوژی تمدن2
 از دین و غر:، شایسته بازفهمی و تقلید؛  غایرسیاسی  . نحله سروش  انتیار 9
اسالمی و غر:، وامل ت اهی و از بین رفتن  ا یرانیفرهنگ ا  بقای  ، وامل . نحله نصر  دین8

 معنویت.
ای که اغلب درصدد نقد تفکر  های دینی گونه که مشخص است، این پژوهش، جریان  همان

های فکاری و نحاو   بنادی کااملی از هماۀ نحلاه اند را مطالعه کرد  اسات و نیا  غربی برآمد 
 ن ن ود  است.ها با تمدن غر:، محور مطالعه ایشا رویارویی آن
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ای کاه باا  های فکاری ( سعی کرد  است با نهاهی ادبی، جریان7933همچنین، اندیشان )
ونوان  ها و ارتند از  غر: باه اند را بررسی کند. از نها  وی این جریان رو شد  تمدن غر: روبه

ابماد(، گان   ساتیز مانناد جاالل آل های افرا ای غر: بهشت روی زمین، هجو  وبا )جریان
کوشند غار: را  های فلسفی داریوش شایهان و داوری اردکانی که می ان و داوری )جریانشایه

 های ارسطو، دکار ، ههل، هومر، و بزرگان دیهر انادیشه غاربی بیابد(. در نوشته
پا یری(، و  پا یری(، اسات  ل )ذلت ( اساتغرا: )غر:7913همچنین، محسن خلیلی )
سه شیوۀ رویاارویی ایرانیاان باا جماوات فرنهیاه معرفای ونوان  استت اع )ت عیت از غر:( را به

  های کاوی هفد  سافرنامۀ ایرانیاانی کاه در فاصاله ساال در این نوشته با درون  نهارند    کند.  می
  ق کشورهای غربی را دیاد  باودند، به  ارح ایان نکتاه پرداختاه اسات کاهه. 7927  تا  7239

باه د یال نیاری و   جااای توجاه اروپاا و امریکاا به های ترقی ایرانیان در فهم و شناخت ریشه
اند  اند و به همین دلیل، نتوانساته های تکنیکی و مکانیکی بسند  کرد  به تأکید بر س ب  فلسفی،

را درک کنند. وی نیز در این مقاله تنهاا « خودی»ماندگی  و پس« دیهری»های پیشرفت  مایه بن
 های دیهر را مطالعه نکرد  است. رد  و جریانگرا اشار  ک های روشنفکری غر: به جریان

نماایش دیهاری  جایهاا  غار: در »ای باا وناوان  ( نیز در مقاله7943میرزایی و پروین )
نویساان از  ، به نحو  شناخت و برداشت سفرنامه«های دوران مشرو یت از زاویه دیهر سفرنامه

 غر: پرداخته است.
ی دارد. وی به رویکردهای مختلاف فکاری در تر ( ابعاد گسترد 7943مطالعه خسروپنا  )

های فکری دینی در ایران، چهار رویکرد  پردازد و بر این نیر است که جریان مورد ولم دینی می
اند و اکنون نیز این چهاار  گزینی را تجربه کرد  گریزی، و غر: ستیزی، غر: گرایی، غر: غر:

بندی  بندی خوبی ارائه دهد، اما تقسیم یمرویکرد،  رفدارانی دارد. خسروپنا  توانسته است تقس
 های فکری متعل  به ولم دینی است. وی تنها شامل جریان

اند، بیش از اینکه به معاانی  شد   هایی که تاکنون انجا  گونه که مشخص است، پژوهش همان
 شناسی نحو  رویارویی روشنفکران و گرایش ذهنی مرد  دربار  تمدن غر: بپردازند، نووی جریان

های دانشاهاهی  ملی، و کتابخانه  های ا الوا ، کتابخانه بررسی پایها  آیند. شمار می با غر: به
 ور مشخص رویکارد شاهروندان ایرانای یاا بتای  هایی که به دهد که پژوهش در ایران نشان می

 تر، رویکرد شهروندان شرقی را به مفهو  کلی تمدن غر: مطالعه کرد  باشند، موجود نیست. کلی
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 . چارچوب نظری2
گرایی،  گرایی و پساااث ا  های نیری تحقیا  کیفای را شاامل اث اا  ، پارادایم1دنزین و لینکلن

های  هااای نااژادی، نیریااه انتقااادی و ماادل گرایی و هرمنوتیااژ، فمینیساام، گفتمان برساااخت
شااکنان، و پااارادایم پسااسااتعماری  های مطالعااا  فرهنهاای، نیریااه ق   مارکسیسااتی، ماادل

 (.743، 7937اند )صمیم،  دانسته
اساس، رویکرد مورد استفاد  در این پژوهش، رویکردی تفسیری اسات کاه شا اهت  براین
گرایی مورد نیار دنازین و لیانکلن دارد. رهیافات  ای با رویکرد هرمنوتیژ و برساخت مفهومی

های بر معنا ها از  ری  آشکار ساختن معرفت م تنی تفسیری، در پی کشف چرایی اومال انسان
دهناد. در ایان  هاا جهات و معناا می ها، و قواودی است که باه کنش ضمنی و نمادین، انهیز 

صور  مادون  کند اومال ومدتًا ناگفته و نامدون وادی مرد  را به رویکرد، پژوهشهر تالش می
هاای بادیهی  ها برسد و بارای فهام آن در پای معناا دادن باه فعالیت درآورد تا به فهم این کنش

 (.788، 7937ت )صمیم، جمعی اس
دهناد.  کنند و هم به آن ساخت می این معانی و تفسیرها، هم روابذ اجتماوی را تسهیل می

واقعیت اجتماوی، جهان نمادین معانی و تفسیرها است. واقعیت اجتماوی یژ وینیت نیسات 
ا جز هماین تفسایره های مختلفی تفسیر شود، بلکه درواقع، چیزی باه که ممکن است به شیو 

نیست. پژوهشهر تفسیرگرا در پی یافتن تعابیر کنشاهران اجتمااوی اسات، زیارا ایان تعاابیر، 
دربردارندۀ مفاهیمی هستند که مارد  بارای سااخت بخشایدن باه جهاان خاود از آن اساتفاد  

کناد باا اساتخراج ایان معاانی و تفسایرهای کنشاهران  کنند. پژوهشهر تفسیرگرا سعی می می
به زبان ولو  اجتماوی، واقعیات اجتمااوی را ت یاین کناد و درضامن،  ها اجتماوی و ت دیل آن

 ای را در مورد آن ارائه دهد. نیریه
هایی  دهند، بازتوصیف اجتماوی ارائه می ا تع یرهایی که پژوهشهران در مورد دنیای فرهنهی

هایی  صاور  نیریاه توانند به ها می از تعابیر روزمرۀ کنشهران اجتماوی هستند. این بازتوصیف
درآیند که فراتر از معرفت روزمر ، شرایطی را نیز لحاظ کنند که ممکن اسات خاود کنشاهران 

 (.788-788، 7937اجتماوی، ا الوی از آن نداشته باشند )صمیم، 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 . مفهوم برساخت اجتماعی3
با توجه به اینکه هدف مقاله باضر، فهم گرایش دانشجویان دربار  تمدن غر: است، رهیافت 

شود، بر این نیار  در پاسخ به این پرسش که پژوهش اجتماوی به چه منیور انجا  می تفسیری
دار است. هدف از پژوهش، توسعه  است که هدف تحقی  اجتماوی، فهم و توصیف کنش معنا

دانش دربارۀ زندگی اجتماوی و کشف این است کاه مارد  چهوناه معاانی خاود را در شارایذ 
 کنند. ونه مرد  زندگی روزانه خود را تجربه میدهند یا اینکه چه واقعی شکل می

منزلاۀ واقعیات، ابسااس و  گرایی اجتماوی معتقد است که آنچه افراد جامعاه به ساخت بر
« ت یاین»ها است. پس، تاالش بارای  کنند، آفریدۀ کنش متقابل اجتماوی افراد و گرو  درک می

فرایندهایی است که چنین واقعیتای معنای نادید  گرفتن و شیءوار  کردن  واقعیت اجتماوی، به
مثابه نیمی سایال و تاوافقی  ، نها  به جامعه را به1شود. برگر و  کمن ها ساخته می از  ری  آن

های ارگانیکی  های متقابل افراد ریشه دارد، جایهزین پنداشت ناپایدار که درنهایت نیز در کنش
سااخته شادن »تارین اثرشاان، یعنای  همای که بتی ونوان م گونه کنند؛ به و مکانیکی از آن می

، بر توان آدمی در شکل بخشیدن به جامعه و ویژگی گشودگی تاریخ به روی «واقعیت در جامعه
نیر برگر و  کمن، جامعه، سیستم یا سازوکار، یا ارگانیسم  کند. به رویدادهای جدید، تأکید می

از آرا، معانی، و زبان است. تز ای نمادین یا محصولی سنجید  و متشکل  نیست، بلکه برساخته
ی زباانی و نمادینشاان،  هاا ها این بود که افاراد در تعاامال  خاود، از  ریا  فعالیت اصلی آن

نیافته آدمای،  شکل و تعین کنند تا از این  ری  به وجود ذاتًا بی های اجتماوی را خل  می جهان
 (.88، 7941هدف و انسجا  ب خشند )برگر و  کمن، 

 
 2روابط بیناذهنی . مفهوم4

مفهو  بیناذهنیت، محور دیهری از نیریۀ سیستم معانی ذهنی است. در اینجا، قصد مرور نیاری 
این مفهو  را نداریم، بلکه درصادد هساتیم آن را در ارت ااا باا موضاوع مطالعاه بررسای کنایم؛ 

براسااس واقعیات دلیل شارح آن  باه ا ا به این مفهو  3رسد که رویکرد شوتز نیر می اساس، به براین
تر باشد. از نیار شاوتز، جهاان  ها به بحث باضر نزدیژ از سایر دیدگا ااا  زندگی و تجربه روزمر 
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اجتماوی زندگی روزمر ، هموار  جهانی بیناذهنی است؛ جهانی کاه فارد باا همراهاان و دیهاران 
وار  شریژ است؛ بنابراین، جهان فرد هرگز کاماًل خصوصی نیست. بتی در سط  آگااهی، هما
فرد  اشتراک و ش اهت با دیهران وجود دارد که باکی از این است که موقعیت و زندگی منحصاربه

. هریاژ از ماا در (289، 7331)شاوتز، های خوِد فارد نیسات  هر انسان، کاماًل محصول کنش
زماان،   یعای،   ور هم بال باه شویم که دروین شد ، متولد می داد  جهانی تاریخی، یعنی ازپیش

ونوان ونصری در زندگی دیهران نقش  ترتیب، هر انسان، به این اوی، و فرهنهی نیز هست. بهاجتم
بر نووی باور ومومی است. هریژ از ما  ها از این جهان روزمر ، م تنی کند. تجربه انسان بازی می

وانیم ت انهاریم که دیهران وجود دارند، دارای زندگی مستقل هستند، و ما می این نکته را بدیهی می
 (.998، 7918، 1ها ارت اا برقرار کنیم )ریتزر با آن

تواند تأثیر محیذ را بر معانی ذهنی توضی  دهد، نیریاه  خوبی می هایی که به یکی از نیریه
اجتماوی است که از پایه در ارت اا با بوز  بهداشت و سالمت توساعه یافات. ایان  2شناخت

فتااری بارای درک تغییار رفتاار، مارت ذ باود و نیریه ابتدا با شناخت نمودهاای ابساسای و ر
های رفتار و نهرش اجتماوی ایجاد کرد.  های جدیدی را برای پژوهش دربارۀ شیو  همچنین، را 

شناسی، ابعااد دیهاری از آن نمایاان  شناسی و روان های جامعه با ورود نیریه شناخت به بوز 
های رفتاری و نهرشی خاصی را اتخاذ ها چهونه الهو دهد که انسان شد. این نیریه توضی  می

فردی در تغییار رفتاار را نیاز  زمان، راه ردهای ویژ  و منحصربه که هم کنند، دربالی و بفظ می
ها، و  (. ارزیابی تغییر رفتاار باه ووامال محایذ، انساان29، 7331، 3کنند )بندورا مدیریت می

 راباای، کاااربرد، و ارزیااابی  رفتااار بسااتهی دارد؛ بنااابراین، ایاان نیریااه، چااارچوبی را باارای
گیارد کاه  محیذ، وواملی را دربار می کند. های مرت ذ با مدیریت رفتار و نهرش ایجاد می برنامه

تاوان باه دو ناوع روانای و  توانند بر رفتار فرد تأثیرگ ار باشند. براساس این نیریه، محیذ را می می
دوستان، گرو  هما ن، همکاران، اجتماوی تقسیم کرد. محیذ اجتماوی شامل اوضای خانواد ، 

روانی، شامل انداز  فضاها، وضعیت دما، و مواردی از این دسات اسات. محایذ و   و... و محیذ
(. موقعیت باه 337-339، 7333، 4کنند )پاراگا موقعیت، چارچوبی را برای درک رفتار ایجاد می
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ذهنیت، نهرش، و رفتاار  شود که ممکن است بر های ذهنی یا شناختی محیذ مربوا می بازنمایی
هاا  های فیزیکی، و فعالیت  شخص تأثیر به ارند. موقعیت، ادراک شخص از فضا، زمان، ویژگی

 (.929، 2332و دیهران،  1است )گلنز
گ ارند. کنش و نهارش، تنهاا  سه وامل محیذ، افراد، و رفتارها هموار  بر یکدیهر تأثیر می

یز برآمد  از شخص و کنش و نهرش نیست )گلنز برآمد  از محیذ و شخص نیستند، و محیذ ن
کند. آموزش بصاری  (. محیذ، الهوهای کنش و نهرش را تعریف می929، 2332و دیهران، 

هاای اشاخاد دیهار  افتد که شخص باه کنش که جزء ذاتی این نیریه است، زمانی اتفاق می
های مختلاف  ر اینجا جن ه(. مفهو  رفتار د28، 7331پ یرد )بندورا،  نهرد و از آن تأثیر می می

 شناختی، نهرشی، و دانشی دارد.
 

 فرهنگی . ارتباطات بین5
ازآنجاکه موضوع مطالعۀ باضر، واکاوی معانی ذهنی دانشجویان ایرانی در مورد تمدن غار: 

فرهنهی وجود  فرهنهی نیز دارد. دو رویکرد مهمی که در دیدگا  بین است، بنابراین، رویکرد بین
های مطارح در  فرهنهای. یکای از نیریاه از  رویکرد تقابل فرهنهای و رواباذ بیندارد و ارتند 

( مطارح 7914) 2است که هانتینهتون« ها برخورد تمدن»رویکرد نیری تقابل فرهنهی، نیریه 
نووی  کند و به کرد  است و بر کامل بودن ایدئولوژی لی رالیسم و تمدن مدرن غربی پافشاری می

هاای متکثار،  شری قائل است. براساس این نیریه، سارانجا  تمادنروندی خطی برای تمدن ب
ای جز تقابل ندارند و در روند این تقابل، تمدن غربی پیروز خواهد شد. با توجه به اینکاه  چار 

شناختی است و به تمادن  رویکرد این مطالعه به تمدن از منیر ولو  اجتماوی، رویکردی مرد 
شژ چنین دیدگاهی که روندی خطی برای تمدن قائال  د، بینهر های متکثر می در قالب تجربه

اسااس، در اداماه  تواند بخشی از رویکرد منتخب نیری ایان مطالعاه باشاد. براین است، نمی
فرهنهی با توجه به نیریه سیستم معانی ذهنی، بررسی شد  اسات. در ایان  م انی ارت ا ا  بین

ویژ   هی و تأثیر آن بر فرایند تولید معناا، باهفرهن  ور خاد بر چیستی ارت ا ا  بین بررسی، به
 یابی خود و دیهری )تمدن غر:(، متمرکز هستیم. در زمینۀ هویت
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 . خود و دیگری1-5
ای و ولو  اجتماوی و در  ، مفهومی اساسی در فلسفه قار «1یافته دیهری ساخت»و « دیهر»مفهو  

خالف کلمۀ ش اهت است، همارا  (. این مفهو  که م2378، 2گرایی است )زوالوس رویکرد ذهن
، در مورد امر بیهانه و واگرا، از آنچه در اصطالح به آن هنجار، هویات، یاا 3با مفهو  دیهری بودن

دهندۀ یاژ تفااو  دور از  یافته، اغلب نشاان دهد. دیهری ساخت شود، توضی  می خود گفته می
وارگی موجاود  واهند به بتخ که می فهم بیرون از خود یژ شخص است. در زبان انهلیسی زمانی

نویساند کاه ناووی اشاار  باه  در پس این مفهو  اشار  کنند، این کلمه را باا بارف اول بازری می
 (.738-743، 7314کاربرند  این و ار  است )سعید،  هژمونی موجود در فاول به

ه ها نس تًا وابسته با ملت ا گیری نیا  مدرن جهانی که اقتصاد و سیاست دولت پیش از شکل
شاود، اماور  یااد می« نیاا  امپرا اوری جهاانی»یکدیهر بود، در سیستمی که از آن با وناوان 

هاا بارای بارآوردن  تکه شد  بود و امپرا وری های مختلف، تکه سیاسی و اقتصادی امپرا وری
 (.2334، 4دادند )گلوین بیشتر نیازهایشان، نفوذشان را با غل ه یا تهدید به غل ه نشان می

خل  و ابقای رابطه اقتصاادی، فرهنهای، و »جغرافیای انسانی، امپریالیسم را  فرهنگ لغت
و  5)جانستون« بر سلطه و ا اوت ارضی ومومًا بین کشورها و اغلب در شکل امپرا وری م تنی

 ور کامال باه ا اوات  ابقای این رابطۀ نابرابر، باه ( تعریف کرد  است.918، 2333دیهران، 
بارداری  آمد و باید از زمین بهر  دست می وابسته بود، زیرا منابع، باید بهها  گرو  دیهری از انسان

هاا را در چاارچو: تساهیل ا اوات  شد. سپس، دیهری، فرایند ایجاد سلطۀ افراد یاا گرو  می
شاد و بناابراین،  هاا انجاا  می داد. خل  دیهری از  ری  پررنگ کاردن ضاعف آن توضی  می

اساااس، نااووی مساائولیت باارای  همرا  داشاات و براین ههااا را باا کاااهش مساائولیت اخالقاای آن
سازی، و وابساته باه هویات باودن را بارای خاود  امپرا وری در راستای آموزش، تغییر، متمدن

سازی )مفهو  موردنیر ادوارد سعید( به ومل تأکید بر ضعف  گرفت. درواقع، دیهری درنیر می
شاود کاه در  ر قادر  کساانی مرباوا میای برای تأکید با ونوان شیو  های تحت انقیاد به گرو 

بنادی  تواناد باول ناژاد، قومیات، ما هب، یاا مقوله ساازی می وضعیت برتر هساتند. دیهری
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سازی یژ  بال، این دیهری (. بااین738-743، 7314ها انجا  شود )سعید،  جغرافیایی انسان
اومت اجتمااوی، سویه نیست. در بسیاری از موارد، بوز  تحت انقیاد نیز به دلیل مق کنش یژ

سازی را در جهت معکوس و در برابر نیا   کردن فرهنگ مسلذ، نووی دیهری یا براساس درونی
ونوان  سازی نه برای ایجاد و ابقای سلطه، بلکه به کند. در این معنا، دیهری امپرا وری ایجاد می

 .شود روش مقابله و مقاومت در برابر سلطه و ایجاد همهرایی در گرو ، انجا  می
شاد  و  آموخته»درنیر گرفته شود که « های متغیر معانی نیا »ای از  تواند مجمووه فرهنگ می

شامول  هاای معاانی، جهان توسذ مرد  است. با توجه به اینکه این نیا « شد  بندی شد  سهم به
هاای مختلاف،  ها از فرهنگ نیستند، بلکه منحصر باه فرهناگ هساتند، درنتیجاه، گااهی انساان

کنند؛  اندازها و مفاهیم مختلف تفسیر می های متفاو  و با چشم ی مشابهی را به شکلها موقعیت
شاود. در بساتر  ای متفااو  تفسایر می گونه های گوناگون، به در فرهنگ« خود»برای مثال، مفهو  

ونوان یاژ فارد غیروابساته تمایال دارناد؛  فرهنهی امریکای شمالی، مرد  به فرض کردن خود به
، 7338، 1شاود )گیرتاز ونوان یژ کلیات واباد، متماایز، و غیروابساته درک می د بهرو، خو ازاین
، در ماواردی مانناد «خاود»ها اغلاب باا نهاا  مساتقل باه مفهاو   همین دلیل، انساان (. به282

 دانند. های فردی، خود را دارای شرایذ یکتایی می ها، ترجیحا ، و نهرش ویژگی
سیساتم »دهاد، نیریاۀ  شد  در این بخاش نشاان می یریز گونه که بازبینی ادبی  رح همان

از مطالعاا  « شناسای تفسایری جامعه»ای در باوز  رویکارد  ونوان نیریاه باه« معانی ذهنی
فرهنهی  های روابذ بین ، از نیریه در این مطالعه هرمنوتیژ، روابذ بیناذهنی، نیریه شناخت و، 

هنی بهر  برد  است. هدف از ارائه این و مفهو  خود و دیهری، در برساختن یژ نیا  تفسیری ذ
های نفوذ و شیو  نها  رویکرد تفسیری و همچنین، نیریه سیستم  بازبینی ادبی، نشان دادن جن ه

 فرهنهی است. اجتماوی، ازجمله خوانش بین ا معانی ذهنی به پدیدارهای فرهنهی
 

 . روش پژوهش6
های پژوهش کیفی است و با رویکرد  که از روش «مطالعه موردی کیفی»در این مقاله از روش 

، یاژ کیفای مطالعاه ماوردی شاود. شناسی اتخاذشد  تناسب بیشتری دارد، اساتفاد  می روش
کاوش تجربی است که از منابع و شواهد چندگانه برای بررسای یاژ پدیاد  موجاود در زمیناه 
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کناد  فاد  میوضوح روشن نیسات، اسات اش، در شرایطی که مرز بین پدید  و زمینه آن به واقعی
 (.23، 7943، 1)پین

های پژوهش کیفی است. باا توجاه باه اینکاه یکای از  مطالعه موردی کیفی، یکی از روش
های اساسی پژوهش کیفی، تمرکز بر مطالعه ومی  نمونۀ مشخصی از یژ پدید  )مورد(  ویژگی

اگرچه شود؛  است، به همین س ب، گاهی به پژوهش کیفی، پژوهش موردی کیفی نیز گفته می
زمانی اساتفاد  از مطالعاه ماوردی  2این دو روش، با یکدیهر مترادف نیستند. میلز و هوم رمن

ای را که با پدید  مورد نیرمان مارت ذ  دانند که نخست، بخواهیم شرایذ زمینه کیفی را مفید می
گیری آن، مارز  است، مطالعه کنیم و دو ، میاان پدیادۀ ماورد مطالعاه و بساتر و زمیناه شاکل

شخصی وجود نداشته باشد. مورد در مطالعه موردی، همان وابد تحلیل در پاژوهش اسات م
، 7937که قرار است در مورد آن و برای شناخت آن، تحقی  و بررسای انجاا  دهایم )صامیم، 

 های پژوهش کّمی، تکامل یافته است. (. محدودیت 744
آیناد، ساعی  شامار می ورد بههای دولتی، یژ م ازآنجاکه در این مقاله، دانشجویان دانشها 

 خواهیم کرد معانی ذهنی موردهای مورد مطالعه را دربار  تمدن غر:، واکاوی ذهنی کنیم.
 . راهبرد پژوهش1-6

های پژوهش،  گویی باه پرسش هایی بارای پاساخ های پژوهش،منط  یا مجموواه روش راه رد
. انتخاا: راه ارد پااژوهش، کنناد های مربوا به چیساتی و چرایای، فاراهم می ویژ  پرسش به

دوماین تصامیم مهام در  رح پژوهش است، زیرا پیش رد معرفت در ولو  اجتماوی، تنهاا باا 
 (.783-788، 7948، 3پ یر است )بلیکی ها امکان استفاد  از این راه رد
کاررفته در این مقاله، از نیر راه رد، استفهامی است. پژوهش استفهامی،  روش پژوهش به

شناسانه است که واقعیت اجتماوی، برسااخته اجتمااوی کنشاهران  از این فرض هستیبرآمد  
ها با یکدیهر، وجود ندارد. در این راه رد، واقعیات  های اجتماوی آن است و مستقل از فعالیت

شود که کنشهران اجتمااوی و فرهنهای از  ریا   اجتماوی، نتیجۀ فرایندهایی درنیر گرفته می
یابناد  ها دست می ها، و نهرش ها، وضعیت کر ، و تواف  دربار  معنای کنشها به تعامل، م ا آن
 (.789، 7948، بلیکی)
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 ها آوری داده . تکنیک جمع2-6
( مشاارکت در 7ها در روش پاژوهش کیفای و ارتناد از   آوری داد  های اصلی جمع روش

رک ( بررسای اساناد و مادا8( مصاب ه ومی  )جاامع(؛ 9( مشاهد  مستقیم؛ 2پژوهش؛ 
شد  بارای  های شناخته (. مصاب ه ومی ، یکی از روش734، 7911، 1)مارشال و راسمن

ترین روش در مطالعااا  فمینیسااتی،  شااد  هااا در روش کیفاای، و شناخته آوری داد  جمااع
ترین ویژگی  (. مهم793، 2332، 2مطالعا  فرهنهی، و شناخت مخا ب است )ون زنون

های ومی ،  بر این، مصاب ه آید. والو  دست می همصاب ۀ ومی ، غنای جزئیاتی است که ب
تری را در ماورد موضاووا   های دقیا  تر، پاساخ های پیماایش سانتی در مقایسه با روش

شاود،  گر برقارار می گو و مصااب ه ای که میان پاسخ دهند. رابطه دوستانه بساس ارائه می
ر کاااماًل نزدیااژ شاادن بااه برخاای موضااووا  را کااه ممکاان اساات در رویکردهااای دیهاا

هاا در ایان مطالعاه،  آوری داد  کند؛ بنابراین، روش جماع تر می نیافتنی باشد، آسان دست
 مصاب ه ومی  است.

که نتای  به بد اش اع  ها تا زمانی گیری کیفی، تعداد نمونه همچنین، براساس منط  نمونه
های   ا پاساخبرسد، ادامه خواهد داشت؛ به این معنا که پژوهشهر، پس از چندین مصاب ه ب

(. پاژوهش کیفای معماوً  از 74-73، 7941رو نشود )محمدپور و رضاایی،  جدیدی روبه
کند، زیرا روش مناس ی برای یافتن افراد با ا الوا  غنای  گیری ابتمالی خودداری می نمونه

گیری  گیری در روش کیفی، برخالف نموناه (. نمونه27، 7942نیست )صلصالی و دیهران، 
است که براسااس « 3گیری نیری نمونه»گیری مورد نیاز،  در این روش، نمونهمتعارف است. 

گیری نیری،  (. نمونه7338، 4شود )چام ر ین مرت ذ انجا  میاا  لحاظ نیری به ا ا های ساز 
گیری ممکن است گاهی برای ساخت یژ مقوله  گیری آماری نیست. در این شیوۀ نمونه نمونه

  های زیادی استفاد  شود. نیز از گرو های اندک، و گاهی  از گرو 
گیری بیش از آنکه پیش از پژوهش مشخص شاود، در جریاان  گیری نیری، نمونه در نمونه

گیری نیری، مقایسه است. منیور از مقایسه این است کاه  گیرد. م نای نمونه پژوهش شکل می
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ها را به بدکثر برساند و  ها، افراد، و رویدادهایی برویم که امکان کشف گوناگونی سراغ مکان به
 (.7932، 1ها و ابعاد، غنی کند )اشتراوس و کوربین ها را از لحاظ ویژگی مقوله
های مختلف سؤال  دلیل اینکه  ز  است از دانشجویان مختلف با جنسیت، سن، و رشته به

های مختلف دانشجویی، درون مطالعاه وجاود داشاته باشاد.  شود، سعی خواهیم کرد از گونه
ها نیز باید در مطالعاه درنیار گرفتاه  بر این، تفاو  فضاهای سیاسی و اجتماوی دانشها  و وال

های  های هدفمند مختلفی از دانشجویان دانشاها  شود. به همین دلیل سعی خواهیم کرد نمونه
ها و ارتناد از  تهاران، والماه   ا  اایی،  مطرح در شهر تهران وجود داشته باشد. این دانشها 

 دق، ولو  پزشکی، شهید بهشتی، امیرک یر، ولم و صنعت، صنعتی شریف، و هنر.اما  صا
 . روش تحلیل تماتیک3-6

)موضووی( است که روشی برای شناخت،  2ها در این مقاله، تحلیل تماتیژ روش تحلیل داد 
های کیفی اسات. منیاور از الهاو، مادلی  تحلیل مضمون، و گزارش الهوهای موجود در داد 

آیاد. ایان روش،  دسات می شاد ، به هاای استخراج دهای مفهاومی داد   ری  نیم است که از
هاای غنای و تفصایلی  های پراکناد  را باه داد  های متنی است و داد  فرایندی برای تحلیل داد 

 (.431، 2334، 4؛ گیون2333، 3کند )برون و کالرک ت دیل می
. 7 کنناد  ساه مربلاه تقسایم میهاا را باه  ( فرایند تحلیال داد 7932اشتراوس و کوربین )

 . کدگ اری انتخابی یا گزینشی.9و  . کدگ اری محوری؛2 کدگ اری باز؛
های مختلف، مضمون و ار  در قالب  ها تحلیل شد  و از و ار  در این مرابل، مصاب ه

مفهو  هستند را در غالاب یاژ  شود. در ادامه، کدهایی که با هم، هم کدهای باز، استخراج می
پاردازیم. در اداماه، مفااهیم براسااس   ساازی می و ارتی، باه مفهو  شخص کرد  و باهمفهو  م

شاوند کاه باه   ها گردآوری شد  و در قالب یژ مقوله، سازماندهی می ها و خصایص آن ویژگی
بندی  شود. کدگ اری محوری به مارت ذ کاردن و دساته این بخش، کدگ اری محوری گفته می

 (.38، 7943پردازد )ایمان و همکاران،  می مفاهیم، بول محور موضوع اصلی
تاری کاه از  ریا    های کلی در مربله بعد، کدگ اری انتخابی یا گزینشی، با ایجاد مقولاه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ساازی  شود. هدف از انجا  این مربله، یکپارچه ها بتوان یژ پدید  را توضی  داد، انجا  می آن
ای   گونه یه است. در کدگ اری انتخابی بهمنیور پدیداری مقوله اصلی و نیر ها به و پا یش داد 

آمد  در مرابل پیشین را در  دست شد ، بیشتر مفاهیم به شود که مقولۀ اصلی استخراج ومل می
 (.7932قالب یژ مفهو  کلی، پوشش دهد )اشتراوس و کوربین، 

 
 ها . تحلیل داده7

تحلیال خاواهیم کارد و شاد  را  های انجا   آمد  از مصااب ه دسات هاای به در این بخاش، داد 
هاای  کنیم. داد  ها از روش تحلیل تماتیژ اساتفاد  مای گونه که گفته شد، در تحلیل داد  همان

آمد ، پس از آوانهاری و بازخوانی، کدگ اری شد  و کدها براساس چارچو: مفهومی  دست به
اند. اگر  اد  شد های مرت طشان تط ی  د و با داد   بار بازنهری شد  های موجود، چندین و دغدغه

بخواهیم همۀ میاهر تمدنی را در سطوح مختلف بررسای کنایم، باا تعاداد زیاادی از میااهر 
ها  شود که مصااب ه ها، درومل، باوث می ازبد آن رو خواهیم شد که افزایش بیش تمدنی روبه

  انجا  شود. از سوی دیهر، در پاسخ به این پرسش که چرا موضاووا بسیار  و نی و غیرقابل
ای و  های اندیشاه ها تنها در مورد میاهر تمدنی است و چرا زیرساخت مورد بحث در مصاب ه

اند، باید گفت که این کار به دو دلیل وماد  انجاا  نشاد  نخسات،  ارزشی تمدن بررسی نشد 
ها و   گیری درک ساطحی از زمیناه وگوها که باواث شاکل جلوگیری از ایدئولوژیژ شدن گفت

رسد که دانشجویان، با  نیر می دربار  تمدن غر: خواهد شد، و دو  اینکه به معانی ذهنی افراد
های  کنند، ا الوا  چندانی دربار  زیرساخت های متفاوتی تحصیل می توجه به اینکه در رشته

ها تنهاا بخشای از میااهر ماادی و معناوی تمادن  تمدنی ندارند. به همین دلیل، در مصااب ه
اند و ارتند از  موسایقی، ساینما، فنااوری،  ادی که بررسی شد بررسی شدند. میاهر تمدنی م

اند نیاز  ها بررسی شاد  غ ا، ل اس، معماری و شهرسازی. میاهر معنوی تمدن که در مصاب ه
گرایی،  و ارتند از  خانواد  و مناس ا  و رواباذ خاانوادگی، رواباذ اجتمااوی، قاانون و قاانون

 ا  اقتصادی، و نیا  فرهنهی.اخالق فردی و اجتماوی، نیا  سیاسی، نی
ظاهر دربارۀ یژ  های خاصی دارد. این مطالعه به موضوع مورد مطالعه، پیچیدگی و ظرافت

گوید، اما باید درنیار داشات کاه ایان مفهاو ، یاژ مفهاو   نا  تمدن غر:، سخن می کل، به
نوباۀ  ههاا نیاز ب شود و هریژ از آن مشخص و ثابت نیست، بلکه شئون و میاهری را شامل می
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گیرد. شاید در نها  نخست، این نکته به  خود، مفاهیم و موضووا  مختلف دیهری را دربر می
ذهن برسد که این مطالعه در پی فهم معانی ذهنی دانشجویان دربارۀ تمدن غر: اسات و ایان 

 ای است؛ دانشجویان در این مورد، نهاهی منفی یا مث ت دارند، اما ن اید مفهو  نیز مفهو  ساد 
از نیر دور داشت که ما در این مقاله در پی فهم معاانی ذهنای افاراد از مفهاو  کلای یاا بتای 

 دن ال واکاوی معانی ذهنی افراد مورد مطالعه هستیم. و ار  تمدن غر: نیستیم، بلکه به
این مقاله در راستای فهم گرایش ذهنی دانشجویان از تمدن غر:، سعی کارد  اسات باا 

ای از معانی ذهنی  های تمدنی، به درک کلی  با پرسش از میاهر و جلو رویکردی استقرایی و 
تواناد  نهراا می نس ت به نها  کلی تردید این روش ا افراد در مورد تمدن غر: دست یابد. بی

نهار بارای فهام معاانی  مدن غر: به ما ارائه دهد. روش کلیتری از ت تر و دقی  درک مناسب
کناد، اماا باا نهاا  اساتقرایی  ای می ذهنی افراد تنها ما را دچاار برداشاتی ساطحی و کلیشاه

های مختلاف  تری از موضوع مورد مطالعه داشته باشیم و شائون و جن اه توانیم فهم ومی  می
 موضوع را بهتر درک کنیم.

 
 های ذهنی . گرایش8
ها اساتخراج شاود و  ر این مقاله، سعی شد  است که ابتادا تماا  مفااهیم، از درون مصااب هد

شد   سپس، مفاهیم مرت ذ با هریژ از این سه ونوان، تفکیژ شوند. بخشی از مفاهیم استخراج
ناظر به نهرش افراد مورد مطالعه در مورد تمدن غر: است. این مفاهیم ضمن اینکه مشاخص 

هاا در ماورد  دانند، نهارش آن هایی می مورد مطالعه، غر: را دارای چه ویژگی کنند که افراد می
کنند. ال ته باید به این نکته اشار  کرد که این مفااهیم، گااهی در درون  غر: را نیز مشخص می

ای را باا خاود  یژ جامعه دارای معانی مث ت است و در جامعه و در شرایذ دیهر، معانی منفی
، از نیر یژ فرد، مث ت بود  و «فردگرایی»ونوان مثال، ممکن است معنای واژ   همرا  دارد؛ به به

ها باا  ها در هریژ از انواع گرایش از نیر فرد دیهری، منفی باشد. به همین دلیل، گنجاندن واژ 
 شود. درنیر گرفتن زمینۀ ذهنی و فکری افراد انجا  می

آن، مفاهیمی که گرایش ذهنی افراد  دن ال شد  مشخص شد که کدها و به با کدگ اری انجا 
تقسیم هستند کاه ایان ساه بخاش  کنند، به سه بخش قابل در مورد تمدن غر: را مشخص می

ای با وناوان  هایی از تمدن غر: زیر ونوان مقوله و ارتند از  مفاهیمی که ناظر بر والقه به جلو 
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ای باا وناوان  قالاب مقولاه هستند؛ مفاهیمی که ناظر بر ود  والقه و گریز، در« پسندی غر:»
هایی از تمدن غر: است  هستند و درنهایت، مفاهیمی که ناظر بر گزینش جلو « گریزی غر:»

 اند. جای گرفته« گزینی غر:»که در مقوله 
شود کاه نشاان  استفاد  می« نهر بخشی»ها، از واژ    بر این، در کنار هریژ از این واژ  افزون

های تمادن  هایی از جلو  گریزی، بخش گزینی، یا غر: ی، غر:پسند دهد، مراد ما از غر: می
صاور   هاا به اند و مفاهیم برآماد  از آن ها ارائه شد  غر: است که در فهرست کدها و و ار 

 مطل  و در همه شئون تمدنی، صادق نیست.
 نگر گریزی بخشی . مقوله غرب1-8

ظر بر بخشی از میاهر تمدنی است شد ، نا گونه که گفته شد، هریژ از مفاهیم استخراج همان
شاود؛ باه هماین دلیال، از واژ   و گرایش ذهنی افراد را در مورد کلیت تمدن غر:، شاامل نمی

شااد ، گاارایش منفاای  باار ایاان، همااه مفاااهیم مطرح نهر اسااتفاد  شااد  اساات. افزون بخشاای
ی گریاز دهناد و باه هماین دلیال، و اار  غر: کنندگان به تمدن غار: را نشاان می مشارکت

 ونوان یژ مقولۀ ناظر بر این مفاهیم، انتخا: شد  است. نهر به بخشی
های افاراد ماورد مطالعاه و نحاو  اساتخراج مفااهیم از  در ادامه بارای آشانایی باا دیادگا 

  کنندگان ارائاه شاد   هایی از بخشای از اظهارنیرهاای مشاارکت شد ، مثال های انجا  مصاب ه
 است.

ل در رشته مشااور  اسات و باا غار: از  ریا  مطالعاا  تحصی ساله، که دربال23یاسر 
 گوید  گونه می تخصصی آشنایی دارد، در مورد موسیقی غربی این

شه. اگر گوش بد  برخالف قواود خود  ومال کارد . معماوً   بس بدی بهم منتقل می
کنه و آرامش روبی من رو به هم  کنه و یژ انرژی کاذبی ایجاد می بس هیجان ایجاد می

 یز .ر می
کناد و وی نیاز باا غار: از  ریا    ساله که در رشته بقوق تحصیل می28همچنین سعید 

 گوید  گونه می مطالعا  تخصصی آشنا شد  است، در مورد معماری غربی این
یاد آلاودگی، وارونهای هاوا، دنیاای  گویناد معمااری و شهرساازی غربای، باه وقتی می

درنیته نیز با این صافاتی کاه گفاتم، در ذهانم آید و م   یعت، کاًل مدرنیته به ذهنم می بی
های کوچیاژ   هایی کاه دیهاه بیااا ندارناد، باغچاه ندارناد. خاناه آمیخته شد ؛ خانه
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آپارتمانی که سعی شد  تما  امکانا  را در آن ایجاد کنند. شهرها هر لحیه دربال تغییر 
یارد. مان باا ناا  گ شوند. این آرامشام را می ها خرا: و ساخته می هستند. هی ساختمان

خا ر غیر  یعی بودن و تضاد داشتن با  کنم. به معماری غربی، بس ود  آرامش پیدا می
 «.  یعت هست، این بسم

موسیقی غربی با فطار  و   یعات بشار، »گوید   گونه می وی در مورد موسیقی غربی این
 «.همخوان نیست

های باا   شای از مصااب هاز بخ« زدایای آرامش»شاود، مفهاو   گونه که مشاهد  می  همان
 استخراج است. قابل

 نگر پسندی بخشی . مقوله غرب2-8
توان گفت، همۀ افاراد ماورد  شد  و استخراج کدها و مفاهیم، می های انجا   با توجه به مصاب ه

مطالعه، به یژ یا چند میهر تمدنی، اوم از مادی و معنوی، اباراز والقاه کارد  و از سااختار، 
نیران در این مورد  کنند. بعضی از صابب   آن، ابراز خشنودی و مق ولیت می کارکرد، یا ماهیت

روی در ماورد افاراد ماورد مطالعاه  هیچ کنند، اما ایان واژ  باه شیفتهی استفاد  می از واژ  غر:
شود، این افراد در  شیفته مطرح می هایی که برای افراد غر: کاربرد نیست. با توجه به ویژگی قابل

شدن را تنها را  نجا  جامعاه ایاران  کردند و سراپا غربی تمدن غر: را ستایش میهمه شئون، 
دانستند، اما افراد مورد مطالعه، در مورد همۀ زوایا و میاهر تمادن غار:، چناین برداشاتی  می

اند. همچناین، واژ  شایفتهی، دارای   ها ابراز والقه و خشنودی کرد  اند و به بخشی از آن نداشته
پسندی  تری استفاد  شود؛ بنابراین، از واژ  غر: وژیژ بود  و بهتر است از واژۀ خنثیبار ایدئول

پسندی، تما  میاهر تمدن  دلیل اینکه مراد ما از بیان واژ  غر: استفاد  شد  است. از  رفی، به
نهاری در  دهندۀ تأکید بر جزئی نهر به آن اضافه شد  است، که نشان غربی نیست، واژ  بخشی

شد  در پایان مقاله مشاخص اسات، هماۀ مفااهیم  گونه که در مدل ارائه  له است. هماناین مقا
های ج ا: و مث ت تمدن غر: هستند که از میان سخنان افاراد  شد ، ناظر بر ویژگی استخراج

ها  اند و یژ یا چند مورد از این مفاهیم در هریاژ از مصااب ه استنتاج بود  مورد مصاب ه قابل
ها اساتخراج شاد، مفهاو   ؛ برای مثاال، یکای از مفااهیمی کاه از مصااب هوجود داشته است

مندی و تکنیکی بودن فراینادها،  گرایی است که ناظر بر قدر  تکنولوژیژ غر:، روش تکنیژ
 استفاد  درست از تکنولوژی و... است.
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دستی مشغول به تحصیل اسات و از  ریا  مطالعاا   ساله که در رشته صنایع 23محمد 
 گوید   ا غر: آشنا شد  است، دربار  معماری غربی میتخصصی ب

بر تکنولوژیه. دیهاه بیشاتر، ماثاًل بارج لنادن کاه  معماری امروز غر: یه معماری م تنی
ونوان یژ  میهری است تو زی ایی. خیلی تکنولوژی درشون پررنهه، یعنی از تکنولوژی به

 کنن. اهر  برای خالقیت هنری استفاد  می
ساله که در رشته مترجمی زبان انهلیسی مشغول تحصیل است و تنها از 29همچنین، زهرا 

 گوید  ها با غر: آشنا شد  است، می  ری  رسانه
هاشون از تکنیژ با یی بهر  برد   کنم. فیلم  هاشون رو دوست دار  و نها  می بعضی فیلم
ییش لا   زا دن، بیشاتر از تکنیاژ و تخیال نیر از اینکه چه پیامی دارن مای و من صرف

 بر .  می
 نگر گزینی بخشی . مقوله غرب3-8

افراد مورد مطالعه دربار  بعضی از میاهر تمدن غربی، رویکردی نس ی و گزینشی دارند؛ نه آن 
کنناد، بلکاه   ور کامال،  ارد می پ یرند و نه آن را به بخش از میاهر تمدن غربی را کاماًل می

شد ،  های انجا  کنند. بتی در برخی از مصاب ه بخشی را پ یرفته و با بخش دیهر مخالفت می
افراد مورد مصاب ه دربارۀ یژ یا چند مورد از میاهر تمدن غر:، نهاهی تضادگونه دارناد؛ باه 

گویند و در جاای دیهار، از  ها سخن می های مث ت آن این معنا که در یژ جا از مواهب و نکته
هاا در کناار یکادیهر  شاد ، ایان تعارض انجا کنند. در تحلیل  های آن یاد می ها و اشکال زیان

 اند. و ناشی از نهاهی نس ی به آن مورد دانسته شد   مطرح شد 
به بعضی از میااهر   همچنین، افراد مورد مصاب ه در بعضی موارد، نهاهی ابزاری یا خنثی

ر  دیهر، و ا گری افراد است. به دهندۀ گزینش نووی نشان اند. این نها  نیز به تمدن غر: داشته
افراد مورد مصاب ه بر این نیرند که بعضی از میاهر تمدن غر:، مانند تکنولاوژی یاا ساینما، 

گیری ذاتی نیستند و ضامن اینکاه  ابزارهایی برای استفاد  بشر هستند و این ابزارها دارای جهت
نند هام خاو: توا ونوان ابزار استفاد  کرد و به همین دلیل، می ها به توان از آن خنثی هستند، می

بار اصاول و م اانی فرهناگ سارزمین  گری یا کاماًل فعا نه و م تنی باشند و هم بد. این گزینش
شود )به این معنا که افراد، آن بخش از میاهر تمدن غر: را کاه باا فرهناگ و  مادری انجا  می

کارکردی در  توانند پ یرند که می  پ یرند و بخشی را می ها سازگار نیست، نمی م انی اوتقادی آن
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راستای فرهنگ سرزمین مادری از آن اتخاذ کنند(، یا اینکه با بفظ م انی و اوتقادا  فرهنهای 
خود، قرائت جدیدی از بخشی از میاهر تمدن غر: دارند کاه دچاار تضااد ذهنای و رفتااری 

 کنند، نشوند. نس ت به آنچه به آن اوتقاد دارند و آنچه به آن ومل می
تاوان معناا و  اند کاه باا باومی کاردن می راد مورد مطالعه اذوان داشتههمچنین، برخی از اف

توان به بومی شادن  ها گرفت؛ برای نمونه می مفهو  غربی بعضی از میاهر تمدن غر: را از آن
ل اس غربی، موسیقی غربی، و... اشار  کارد. باا توجاه باه اینکاه افاراد ماورد مطالعاه، ناووی 

ونوان یکای از مفااهیم زیرمجموواۀ  هستند، این مفهو  نیاز باهگری در این فرایند قائل  گزینش
شد ، کادهایی  های انجا  کار رفته است. با توجه به کدگ اری نهر، به گزینی بخشی مقوله غر:

همرا   سازی را با خود به نهری، و قابل بومی نهری، خنثی گرایی، ابزاری که مفاهیمی مانند نس ی
 اند. بندی شد دسته« نهر گزینی بخشی غر:»ای با ونوان  اند، همهی در قالب مقوله داشته

کنندگان به یژ یا چند مؤلفه و میهار تمادنی  نهری، بر نها  ابزاری مشارکت مفهو  ابزاری
کنندگان بر این نیرناد کاه انساان باا توجاه باه ناوع  غر: د لت دارد؛ به این معنا که مشارکت
ای داد  و آن را دراختیار   تواند به آن معنای ویژ  ی، میاستفاد  یا نوع رویارویی با آن میهر تمدن

اهداف و مقاصد خود قرار دهد؛ بارای مثاال، یاسار، دانشاجوی رشاته مشااور  کاه از  ریا  
خو: یژ »گوید   مطالعا  تخصصی با تمدن غر: آشنا شد  است دربار  موسیقی غربی می

هاای انقاال: را  ین موسیقی غربای، پیا ابزار است موسیقی؛ مثاًل ا ن بامد زمانی دارد با هم
 «.کند  منتقل می

تکنولوژی یه چیز خوبه، ولی خطرناکه. تکنولوژی باید »گوید   وی دربار  تکنولوژی نیز می
در دست انسان باشد، یعنی انسان همیشه بتواند آن را مهار کند، ولی از یه جایی اگه فراتر بار ، 

 .«کنه تکنولوژیه که انسان رو مهار می
ها با غار:  ساله، نیز که دانشجوی رشته زبان انهلیسی است و بیشتر از  ری  رسانه29زهرا، 

تاونی ازش  تکنولوژی هم خوباه هام باد. شاما می»گوید   آشنا شد  است، دربار  تکنولوژی می
توانیم نحو  اساتفاد  از تکنولاوژی را خودماان مشاخص  استفاد  خو: کنی، یا استفاد  بد. ما می

 «.با استفاد  از فرهنگ و شرایذ اجتماوی و فرهنهی خودمان از آن استفاد  کنیم کنیم و
ساله که وی نیز دانشجوی زبان خاارجی اسات و باا غار: از  ریا  21همچنین، نازنین 

من معتقد نیستم که تکنولوژی، تولید یژ »گوید   تجربه دوستان و اقوامش آشنا شد  است، می
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اناد.  در تولید آن تأثیرگا ار باود . هماه مارد  تأثیرگا ار بود تمدن مادی است. چون شرق نیز 
 «.های گوناگونی داشته باشیم توانیم استفاد  تکنولوژی تنها یژ ابزار است که از آن می

نهر، مفهااو   گزیناای بخشاای یکاای دیهاار از مفاااهیم مطاارح در چااارچو: مفهااو  غر:
توان گفات  اند معتقدند که نه می داشته گرایی نس ی است. افرادی که به این مفهو  اشار  خانواد 

و ار  دیهار، از نیار  گریزناد. باه تاوان گفات خانواد  گرا هستند، و ناه می ها خانواد  که غربی
گرا اسات و  ها در خانواد ، خانواد  کنندگان، بعضی از وناصر فرهنهی و رفتاری غربی مشارکت

ی رشته بیوشیمی که با غر: از  ری  ساله، دانشجو23ونوان مثال، سمیه،  بعضی دیهر، نه؛ به
 گوید  های غربی می تجربه دوستان و اقوا  نزدیژ آشنا شد  است، دربار  خانواد 

وقتای ازدواج  کنناد وفادارناد.  کنناد، اماا وقتای ازدواج می درست اسات دیار ازدواج می
نادی فرز کند. ماا ا ن تژ  ها بمایت می کنند، خیالشان رابت است که جامعه از آن می

نیر من، فرق خاانواد   ها نیستند. به آورند و نهران آیند  آن  ها چند فرزند می هستیم، اما آن
هایشاان را  ها تا بزرگسالی هم متکی پدر و مادر هساتند. بچه ها با ما این است که بچه آن

 آورند. ال ته روابذ وا فی ما با فرزندان و والدین بهتر و بیشتر است. مستقل بار می
شود، معانی ذهنی وی از خانوادۀ غربی، دربردارندۀ نکا  مث ت  گونه که مالبیه می نهما

 ور مساتقیم غار: را  ساله و دانشاجوی پرساتاری کاه باه24همچنین، بسن،  و منفی است.
رواباذ زن و شاوهرها دارای وفااداری »گوید   های غربی می تجربه کرد  است، دربارۀ خانواد 

وآمادهای  های بدون رفت به هم. ازدواج کم هست بینشون. خانواد  زیادی هستند. تعهد دارند
خانوادگی و فامیلی. ایزوله هستند. هرکسی در درون خودش هسات و کسای باا کسای کااری 

 «.های خیلی کوچیژ دارن ندار . خانواد 
گرایای نسا ی اسات.  ها استخراج شد  است، اخالق یکی دیهر از مفاهیمی که از مصاب ه

ونوان مثاال،  های بخشی از افراد مورد مطالعه، مطرح شاد  اسات؛ باه یز در دیدگا این مفهو  ن
ساله و دانشجوی رشته ومران که از  ری  مطالعا  تخصصی با غر: آشانا شاد  28محمد، 

کنم یاژ رفتاار  هاا ابسااس مای روابذ اجتماوی آن»گوید   ها می است، دربار  اخالق غربی
گیرناد، اماا محترماناه  ت دوسات داشاتن نیسات. گار  نمیشد  است که از باب اخالقی تعیین

کنند، اما دلیل بر دوستی نیست و این هم ناشی از این است که باه صانف انساانی  صح ت می
 «.دانند اند و در فرهنگ خود ابترا  را ارزش می ابترا  قائل
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شاان ها در رواباذ اجتماوی  گونه که مشخص است، وی با اینکه معتقد است که غربی همان
بال، بر این نیر است که در روابذ اجتماویشان گر  نیساتند و  کنند، دروین محترمانه رفتار می

 مح ت واقعی ندارند.
 گرایی انتخابی . مقوله اصلی: نسبی4-8

های  ها از مصااب ه سازی، و درنهایات اساتخراج مقولاه پس از انجا  فرایند کدگ اری، مفهو 
کنندگان  های ذهنی مشاارکت ها که گرایش شد  از مصاب ه فتهشد ، بخشی از مفاهیم برگر انجا 

نهر، و  گزیناای بخشاای نهر، غر:  گریاازی بخشاای دادنااد، در سااه مقولااه غر:  را نشااان می
توان زیر ونوان یژ مقوله  ها را می نهر، تعریف و ت یین شدند، اما این مقوله پسندی بخشی  غر:

های ذهنای هماۀ دانشاجویان ماورد     آن، گرایشای که بتوان از  ری اصلی تعریف کرد؛ مقوله
هاای ذهنای  تواناد گرایش گرایی انتخابی می رو، مقوله اصلی نس ی مطالعه را ت یین نمود؛ ازاین

ایان مقولاه، گویاای برداشات جدیادی از نحاوۀ دانشجویان دربار  تمدن غر: را ت یین کناد. 
گرایی در  ونه که مشخص است، نس یگ  رویارویی افراد مورد مطالعه با تمدن غر: است. همان

هاای  دهاد کاه باا وجاود گارایش شاد  نشاان می های انجا  گرایی است. مصاب ه مقابل مطل 
بندی کلای و  صور  مطل ، در دسته توان بتی یژ نفر از افراد مورد مطالعه را به مختلف، نمی
های  باه مصااب ه بندی کرد. با توجه گریزی( تقسیم گزینی و غر:  شیفتهی، غر: مطل  )غر:

شد ، برخی از افراد مورد مطالعه، دیدگاهی کاماًل منفی در مورد بعضی از میاهر مادی و  انجا 
که دربارۀ بعضی دیهر از این میاهر، نها  مث تای دارناد. یاا  معنوی تمدن غر: دارند، دربالی

دربار  آن دارند و پ یرند و ذهنیتی مث ت  ها، بخشی از آن میاهر تمدنی را می برخی دیهر از آن
بر این، افراد مورد مطالعاه، در ماورد  پ یرند. افزون به بخش دیهر، نها  منفی دارند و آن را نمی

 بخشی از میاهر تمدن غر:، نهاهی ابزاری و خنثی دارند.
توان  شد ، با اینکه می های انجا  کار رفت که با توجه به مصاب ه نهر به این دلیل به واژۀ بخشی

گرا هستند، اما باید تأکید کارد کاه  کلی نس ی  ور راد مورد مطالعه در مورد تمدن غر: بهگفت، اف
تاوان باا  و ار  دیهر، نمی گرایی دربار  همۀ اجزا و میاهر تمدن غر: صادق نیست. به این نس ی

معنی  گرایی دربار  تمدن غار: باه استفاد  از روش و استد ل قیاسی به این نتیجه رسید که نس ی
گرایی دربار  همۀ اجازا و میااهر تمادن غار: اسات، بلکاه باا اساتفاد  از روش اساتنتاج  س ین

رو هساتیم کاه افاراد ماورد  توان گفت که ما با اجزای مختلفی از تمادن غار: روباه استقرایی می
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کنند و بخشی   ها، برآوردهای متفاوتی دارند. بخشی را مطلقًا  رد می مطالعه در مورد هریژ از آن
 دانند. اندیشند و بخش دیهری را خنثی می پ یرند، در مورد یژ بخش نس ی می طلقًا میرا م

صاور  متماایز از هام  ها و میاهر تمدن غربای به با توجه به اینکه در این مطالعه به بخش
ونوان یاژ کال  ایم و روش استد ل، استقرایی است، اگر بخواهیم به تمدن غار: باه  نهریسته

توان گفت، معانی ذهنی افراد مورد مطالعاه درباار  تمادن غار:  تقرایی میبنهریم، با روش اس
ونوان  ای از اجزا بنهریم )ناه باه ونوان مجمووه گراست، اما اگر بخواهیم به تمدن غر: به نس ی

یژ کل وابد( و در پی روش استد ل استقرایی نیز ن اشیم، افاراد ماورد مطالعاه درباارۀ ایان 
های  های مختلاف، دیادگا  نهری برخوردارند و در مورد بخش بخشیاجزای متفاو ، از نووی 

های دیدگاهی و  ای از تفاو  و ار  دیهر، با نها  بخشی و جزئی، با مجمووه متفاوتی دارند. به
رو هستیم و درواقع، در معانی مختلف ذهنی افراد در مورد این اجزا،  معانی متفاو  ذهنی روبه

دهد که افراد مورد مطالعه از ناووی  ها نشان می مووه این دیدگا ای وجود ندارد. مج یکپارچهی
 نهری نس ت به میاهر تمدن غر: برخوردارند. گرایی استقرایی ناشی از بخشی نس ی

 
 (. مدل مفهومی گرایش ذهنی دانشجویان در مورد تمدن غرب6شکل شماره )
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 گیری و نتیجه  بحث
های  تاوانیم افاراد را باا توجاه باه زمیناه ن بود کاه میفرض اولیه ما در این مقاله ای هرچند پیش

بندی کنیم و انتیار داشتیم که هر دسته  شناسی و دسته فرهنهی و متغیرهای تأثیرگ ار دیهر، گونه
رابتی با توجه به  ها را به مند و منسجمی باشند و بتوان آن های ذهنی نیا  از افراد، دارای گرایش

، تحلیل و بررسی کرد، اما در  ول مطالعه با اضافه شدن هار فارد ای که دارند نوع معانی ذهنی
ای از معاانی ذهنای  گونه نیا ، سیستم، و منیوماه کنندگان، بیشتر دریافتیم که هیچ به مشارکت

و ار  دیهر، با توجاه باه ولال و  ها استنتاج کرد. به توان از مصاب ه افراد از تمدن غر: را نمی
مند به تمادن غار:  ها نهاهی نیا  عانی ذهنی افراد بر تمدن غر:، آنهای تأثیرگ ار بر م زمینه

داری سط  با یی است و از سویی، در غر: زندگی  ونوان مثال، فردی که دارای دین ندارند؛ به
پساند،  گریاز، اخاالق، غر: کرد  است، در مورد میاهر مختلف تمدنی مانند خاانواد ، غر:

هاا و اجازای   و ار  دیهر، ما با بخش پسند است. به غر: گرا، و موسیقی، نیا  سیاسی، نس ی
هاا،  رو هساتیم کاه افاراد ماورد مطالعاه در ماورد هریاژ از آن مختلفی از تمدن غار: روباه

پ یرناد، در  کنناد و بخشای را مطلقاًا می های متفاوتی دارند؛ بخشی را مطلقًا  رد می برداشت
گوناه کاه مطارح  دانند. همان را خنثی میاندیشند و بخش دیهری  مورد بخش دیهری نس ی می

هاا  ها، و نیا  ها، مادل توان گرایش ذهنی افراد مورد مطالعه را درون قالب روی نمی هیچ شد، به
تعریف کرد. این گرایش ذهنی، تنها متأثر از ووامل متفاو  و متمایز از یکادیهر اسات. شااید 

توان هیچ قانون و نیامی  ب است، زیرا نمیگرایی انتخابی نیز به این س  تولید مقوله اصلی نس ی
 های ذهنی افراد ایجاد کرد. را برای فهم و تشری  گرایش
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