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Abstract
Psychological and intellectual needs are the most important needs of the youth of Islamic
societies; and if ignored and neglected, it will lead to deviations and disastrous
consequences. One of the consequences of this is the tragedy of Westernization and the lack
of identity of the youth, which appears in various ways. Considering the importance of this
issue, the main purpose of this study is to find the origins of the challenge of
Westernization of the youth of Islamic countries. The research method is library research.
In this research, after examining the historical course of Westernization in Iran and Turkey,
the political, economic, cultural and social factors of westernization and the consequences
of the separation of religion and culture in society and the Western practice in this field are
described.
Keywords: Islamic Countries, Westernization, Youth.
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چکیده
بارزترين نيازهاى جوانان جوامع اسالمی ،نيازهاى روانى و فكرى است كه اگر مورد غفلت و بىتوجهى قرار گيرد ،انحرافاا و ييامااهاى
ناگوارى را به همراه خواها داشت .از جمله اين يياماها ،فاجعه غربگرايى و بىهويتى جوانان اسات كاه باه تاور هااى متتلاب باروز
مىكنا .با توجه به اهميت اين موضوع ،هاف اتلی يژوهش حاضر ،ريشهيابی چالش غربگرايی جوانان كشورهای اسالمی اسات .روش
يژوهش حاضر مطالعه كتابتانهای است .در يژوهش حاضر يس از بررسی سير تاريتی جرياان غاربگراياى در اياران و تركياه ،عواما
سياسى ،اقتصادى ،فرهنگى و اجتماعى غربزدگى و يياماهاى جاايى دين و فرهنگ در جامعه ،و عملكرد غرب در اين زمينه تشريح شااه
است.
واژگان کلیدی :جوانان ،غربگرايی ،كشورهای اسالمی.
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مقدمه
مقاله حاضر برای بررسی موضوع غربگرایی جوانان کشورهای اسالمی ،نخست به تعریف غرب
و غربگرایی میپردازد و بعد ،تاریخچه مختصرى از جریان غربگرایى در ایران و ترکيه را بيان
میکند؛ سپس ،پيامدهاى جدایى دین و فرهنگ در جامعه و عملكردهاى غرب را در بخش بعدی
شرح میدهد ،و به علتیابى و غربگرایى در جوان ،میپردازد ،و عوامل سياسى ،اقتصادى،
فرهنگى و اجتماعى غربزدگى را بيان میکند و در نهایت ،به عملكردها و راهحلها میپردازد.
تعریف مفاهیم
واژه غرب مانند دیگر واژههای بسيار رایج ،معنای واحدی را به ذهن متبادر نمیکند .گاه تفاوت
معانی آن چنان است که جمع بين دو معنا را غيرممكن میکند .همين تفاوت در معنا ،دیدگاههای
مختلفی را در تعریف غرب میآفریند که چندان به حل معما کمكی نمیکند .از این رو ،هر تالشی
درباره شفافسازی معنا و مفهوم غرب ،میتواند مفيد و کارساز باشد.
 .1غرب مفهومی مبهم و کلی :غرب ،واژهای با مفاهيم متعدد و متنوع است .این تعدد و تنوع
معنا پس از پایان جنگ سرد و فروپاشى شوروى سابق که واژه غرب بيشتر بر سر زبانها افتاد،
همچنان ادامه دارد .مفهوم غرب دربرگيرنده مناطق بسيار در جهان و ترکيبى از مفاهيم ،رفتارها و
فرهنگهاى متفاوت است ،بنابراین ،توصيف و بيان تعریف غرب سخت است .با این وصف ،این
واژه به هيچ وجه بیمعنا نيست و مىتوان آن را به این شرح تعریف کرد :غرب به معناى دنياى
صنعتى گاه هم به معناى کشورهاى استعمارگر سابق ،دشمن مسيحى ،حتى آمریكا بهکار مىرود.
اغلب ژاپن و اسرائيل جزیى از غرب به شمار مىآیند (فولر و لسر ،1831 ،ص.)14
 .2غرب به معنای غروب معنویت :غرب در معنا و مفهوم ارزشی ،بيانکننده ضد
معنویتهاست .اگرچه در غرب عده معدودی معنویتخواهاند ،ولی کليت غرب با فساد عجين
است .این فساد در ماتریاليسم ریشه دارد و خود دارای گرایش مادی است ،بنابراین ،اگر غرب را
محكوم میکنيم به آن دليل نيست که ما شرقی هستيم ،بلكه به آن سبب است که فرهنگ غرب
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فسادانگيز است و فسادانگيزیاش در مادیت ریشهدارد .در نتيجه ،ریشهدوانی غرب در مادیت،
سمبل انحطاط اخالقی و مایه سقوط است .از این روست که غرب نه معنای سياسی دارد ،و نه
معنای جغرافيایی؛ بلكه معنای فسادانگيزی دارد و در این معنا روسيه ،حتی آفریقای جنوبی هم
جزئی از غرب است .یعنی آنچه بر پایه ماتریاليسم است و به نفی خدا و اخالق بينجامد ،چه
کمونيسم باشد و چه اومانيسم ،غربی است (طاهری ،1838 ،ص.)81
 .8غرب در معنای تاریخی و فرهنگی :غرب در معنای تاریخی و فرهنگی مجموعهای است که
از حدود قرن هفتم قبل از ميالد در یونان باستان ظاهر شد و بهتدریج خود و فرهنگش بسط یافت،
بنابراین ،غرب یک رویكرد تاریخی و فرهنگی و به عبارتی یک عالم وجودی است .این غرب
اگرچه در مكان جغرافيایی خاصی ظاهر شد ،اما تنها امری جغرافيایی نيست ،بلكه واقعيتی تاریخی
و فرهنگی است .در واقع ،یک افق وجودی غير از شرق است و به لحاظ تاریخی این ادوار را
داشته است :مرحله اول ،پيدایش غرب ،و ظهور و بسط فلسفه یونانی و رومی که میتوان آن را
غرب باستانی یا یونانی رومی ناميد .این دوره از حدود قرن هفتم قبل از ميالد آغاز و تا حدود قرن
پنجم ميالدی ادامه یافت .مرحله دوم ،غرب قرون وسطایی یا غرب مسيحی کليسایی است و قرن
پنجم تا قرن چهاردهم را در برمیگيرد .مرحله سوم ،غرب معاصر یا غرب جدید که از اواخر قرن
چهاردهم آغاز شده است ،و تا اکنون ادامه دارد که گاه نام مدرنيته بر آن میگذارند (زرشناس،
 ،1831ص.)24
 .1غرب به معنای تجدد :عصر روشنگری در تجربه و فهم متفكران قرن هجدهم ميالدی ظاهر
شد ،آن هم به معنای طلوع عصر تازهای اس ت که توأم با احساس تولدی نو و ظهور انسانی جدید
و آغاز دورهای کامالً متفاوت با کل تاریخ بشری بود ،یعنی آنچه مطابق با تجدد است .در این معنا،
کل تاریخ بشری در قياس با عصر جدید که مفهوم غرب به خود گرفته ،هيچ است و در حكم
مردهای بيش نيست که تنها به درد تشریح میخورد .از این منظر ،دوره تجدد به مفهوم غرب با
گذشته خویش نسبتی مانند تاریكی و روشنایی ،و جهل و علم داشت .با شروع این عصر ،تاریخ نه
در گذشته ،بلكه در آینده قرار میگرفت ،بنابراین ،قبل از این زمان ،دوره ماقبل تاریخ حيات انسان
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یا دوره توحش قلمداد میشد .اکنون بهجای اتكا بر ایمان که از دید تجدد چيزی جز تعصب نبود،
نور عقل ،هادی انسان تلقی میشد و آنچه پيش از این در پرتو ایمان دیده میشد ،به عقيده هيوم،
کانت ،کنت ،مارکس ،هگل و نيچه ،تاریكی و ظلمت بوده است (کچوئيان ،1838 ،ص.)54
 .4غرب به مفهوم فلسفه جدید :غرب مفهوم تازهای است در عرصه فلسفه .مبانی این فلسفه
جدید ،بر پایه این مواد قرار دارد :اومانيسم :به معنای اصالتدادن به بشر و جایگزینکردن انسان
بهجای خدا؛ ليبراليسم :به معنای اباحيت و آزادانگاری بشر و برداشتن هر قيدی از انسان؛
راسيوناليسم :یعنی تبيين هر امری درباره حقایق اساسی عالم به وسيله عقل؛ سكوالریسم:
جداسازی دین از دولت و غيراخالقیکردن حكومت؛ ناسيوناليسم :آگاهی ملی و احساس تعلق به
یک ملت مشخص که با ویژگیهای خاص از سایر ملتها جدا شده است .به عالوه ،اصول و
مبانی دیگری را از این فلسفه تازه هم برشمردهاند؛ مانند علمگرایی ،پيشرفتباوری ،مادیگری،
سنتستيزی و احساس گرایی که البته برخی بر این باورند که این اصول برگرفته از همان اصول
کلی است (بيات و همكاران ،1831 ،ص.)75
 .7مفهوم آنتونی گيدنزی غرب :آنتونی گيدنز ،مدیر مؤسسه اقتصادی لندن ،درباره معنا و مفهوم
غرب میگوید :اکنون به نظر من ،غرب دو معنا دارد که باید از هم جدا کرد و من آنها را غرب
اول و دوم مینامم .غرب نخست یعنی سامانهای نهادی و قضایی ،مجموعهای از حقوق فردی،
حاکميت قانون غيرشخصی ،آزادی مدنی و غيره .با همه وجود بر این باورم که غرب به این معنا
همچنان پایدار است .با همه وجود بر این باورم که اصول پاگرفته در نظامهای مردمساالرانه غرب
به بقيه جهان قابل تعميم است و میتوان به بيشتر جوامع جهان گسترش داد ،اما غرب دوم همانی
است که محور اکثر بحثها درباره اختالفهاست .این غرب شكل ژئوپلتيک دارد و همين
مشكالتی جدی به بار میآورد .این مشكالت همان مشكالت پيشين در جنگ سرد بلوک آمریكا و
بلوک شوروی است (گيدنز ،1831 ،ص.)35
 .5نسبت مدرنيته و غرب :مدرنيته روندی در تاریخ غرب است که با ارزشهایی مانند تكيه بر
عقل برای شناخت آدم و انسان ،نقدمحوری جدی ،جایگزینکردن تكليف با حق  ،تأکيد بر حقوق
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بشر و بهوجودآوردن علم جدید شناخته میشود .در این صورت ،غرب به معنایی است که به این
ویژگیها دامن زده و آنها را از حالت اسثثنا خارج کرده ،و قاعدهمند کرده است .پس غرب مدرن
از سویی واجد مبانی و معارفی نظری است و از سوی دیگر با نهادها و اعمالی بهویژه شناخته
میشود .مبانی معرفتی و نظری غرب از یکسو ،تقسيم کار را پذیرفتهاند و از سوی دیگر ،به
نظارت و بازبينی برای پيشرفت امور قائلاند .در سطح اعمال و کنشها هم غرب نهتنها مروج
کنشی آزاد و خودمختارانه است که مروج و مبلغ رقابتی آزاد است نيز است (گيدنز،1831 ،
ص.)35
نتيجه اینكه غرب در نگاه امام خمينی (ره) بهمراتب وسيعتر از غرب جغرافيایی است و بيشتر
بر ابعاد فرهنگی و تمدنی تكيه دارد ،ابعادی که در حوزه جغرافيایی غرب بهیژه بعد از رنسانس ،به
وجود آمد .از این منظر ،غرب عبارت است از تفكری دنياگرایانه ،تجربینگر و غيردین همراه با
سلطه و استثمار مادی که سرچشمه مادی آن ،در ظاهر نه به غرب ،بلكه به همه تمایالت درونی و
نفسانيات و خودخواهیهای انسانی ختم میشود (رئوف ،1837 ،ج ،2ص.)245
غربگرایى نوعی تحول فرهنگى است با این طرز فكرى که هرچه غربى باشد به آن گرایش
دارند و از هرچه سنّتى و شرقى است ،بيزارند .این گرایش اگر به صورت افراطى باشد .تبعات این
نوع گرایش ،حذف دین از جامعه و آزادى بیقيدوبند انسان است ،اگرچه ظاهر آن را آراسته کنند.
غربگرایى یک تغيير و تحول افراطى فرهنگى است ،البته همه فرهنگهاى زنده دنيا داراى
تحولاند ،حال اگر توجه در این تحول و الگوسازى به غرب باشد ،غربگرایى نام دارد که مفاسد
فرهنگی زیادی را به همراه دارد؛ مانند تثبيت پوچگرایى ،یعنی اینكه انسان اومانيستى ،انسان را
بهجاى خدا در زندگى خود قرار مىدهد و فقط هدف او حداکثر لذتبردن است و چون روح
زیادهطلب دارد به هيچ حدّى راضى نيست .به عالوه ،با توجه به این که در غرب حداکثر توان
قوانين وضعى بشر ،کنترل رفتارهاى علنى است ،هر جا از دید قانون دور باشد ،مانعى براى
انجامدادن جرم ندارد؛ بنابراین ،آمار جرم و مفاسد اخالقى باالست.
غربگرایی در سطح روشنفكران به صورت تقليد کورکورانه اندیشههاى غربى است ،ولى در
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سطح مردم عادى ،به صورت تغيير سبک زندگى  ،و لباس و آرایش ظاهر میشود و از این رو ،در
قشر عادى ،مالک متمدنبودن مصرف کاالهاى وارداتى غرب خواهد بود .غربگرایی جوانان
جهان اسالم از نوع دوم است ،یعنى غرب گرایی در رفتار و مصرف و نه در اندیشه و تعقل است.
اینان بر خالف روشنفكران غربگرا شاید در ظاهر منكر تبعيت از غرب باشند ،اما در واقع ،مقلد
الگوهاى غربند (کاشانی ،1831 ،ص.)42
سابقه غربگرایی در کشورهای اسالمی
آغاز غربگرایى در کشورهاى اسالمى به دليل شيفتگی به غرب نبوده ،بلكه در نتيجه پى بردن
مسلمين به ضعف خویش در برابر غرب و ميل به تجدید عظمت گذشته اسالم بوده است .بدین
ترتيب ،در آغاز ،غربگرایی جنبه اصالحى داشت ،ولى بهتدریج به فسادى وحشتناک منجر شد .از
نظر تاریخى ،در اکثر کشورهاى اسالمى ،غربگرایى در اواخر سده  13و در سالهاى اول سده 13
شروع شد و با شدت و ضعف همچنان ادامه دارد .براى نمونه به تاریخچه مختصر غربگرایى در
ترکيه و ایران که مشابهت زیادى دارند ،اشاره مىکنيم.
غربگرایی ترکيه :غربگرایی در ترکيه از اواخر قرن  13آغاز شد و با به قدرت رسيدن کمال
آتاترک به اوج خود رسيد و تا جنگ جهانى دوم بهشدت ادامه داشت .ترکان جوان در سال 1313
غربگرایی را در زمينههاى آموزش و فرهنگ گسترش دادند و در این زمينه ،از استادان اروپایى
دعوت کردند .یكى از پيامدهاى غربگرایی ترکيه این بود که امپراتورى هزارساله عثمانى از هم
پاشيد و پيامد دیگر آن ،ازبينرفتن استقالل اقتصادى ترکيه بود.
کمال آتاترک بارزترین و افراطىترین چهره غربگرا در جهان اسالم است .او یک رژیم
خودکامه و مستبد در ترکيه حاکم کرد و با بدترین شكنجهها در همه زمينههاى زندگى اجتماعى و
سياسى به اسالمزدایى پرداخت .مدرسههاى مذهبى را تعطيل کرد ،اذان و نماز را به زبان عربى
قدغن کرد ،سيستم حقوقى سوئد را بهجاى سيستم شرع در دادگسترى ترکيه رواج داد ،کشف
حجاب کرد و از نظر سياسى آتاترک ،جمهورى سكوالریتى (الدینى) اعالم کرد و دیكتاتورى
خشن و حكومت ترور و وحشت برقرار کرد و حزب جمهورى خلق را تشكيل داد.
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پس از کمال آتاترک ،غربگرایی در ترکيه ادامه یافت و جانشين او عصمت اینونو همان
سياست را دنبال کرد؛ اما در انتخابات بهنسبت آزادى که در سال  1341برگزار شد ،مسلمانان ترکيه
او را کنار زدند و با روى کار آمدن عدنان مندرس جریان غربگرایی تا حدى تعدیل شد.
غربگرایی در ایران :آغاز غربگرایی در ایران را مىتوان به زمان انقالب مشروطيت برد.
ایجاد دارالفنون و مؤسسات آموزشى دیگر ،سفرنامهها و نوشتههاى نمایندگان ایران که به اروپا
مىرفتند ،از جمله عوامل مؤثرى بود که عدهاى از ایرانيان را دلباخته غرب کرد و در نهایت ،همين
عده با تشكيل انجمنهاى سرّى به بهانه مشروطهخواهى ،غربیکردن ایران را دنبال کردند .آنچه
غربگرایانی مانند ملكمخان به نام مشروطه ایجاد کردند ،وابستهکردن ایران به غرب و فراهمکردن
زمينه براى ظهور افرادى مانند رضاخان بود .در ایران افراد غربگرا مانند تقىزاده ،تدیّن،
ميرزایعقوب و . . .زمينه را براى رضاخان فراهم کردند تا اینكه در سال  ،1324رضاخان به وسيله
پارلمان به ظاهر مشروطه به عنوان شاه جدید انتخاب شد.
رضاخان و آتاترک هریک به عنوان یک غربگرا برنامه مشابهى را پياده کردند .مأموریت عمده
رضاخان مانند آتاترک ،پایهریزى نظام غربى بود .بنابراین ،اسالمزدایى ،مبارزه با روحانيت،
اجبارىکردن لباس غرب و . . .هم از مهمترین برنامههای آن به شمار میآمد ( امام جمعه و
همكاران ،1832 ،ص.)14
رضاخان نيز مانند آتاترک فرهنگستان زبان به وجود آورد و سعى در تغيير واژههاى عربى به
فارسى خالص و پهلوى کرد .در این دوره فراماسونرها زمامِ امور را به دست داشتند و عامل اصلى
غربگرایى بودند ،بنابراین ،لژ همایونى که مهمترین پایگاه فراماسونرها بود در دوران رضاخان با
قدرت مشغول به کار شد و در کنار غربگرایی فرهنگى از نظر سياسى هم کشور را به اروپایيان
فروخت .البته باید دانست جریان اقتباس از غرب در ایران از دوران شاه عباس صفوى شروع شد
و در دوران رضاخان شدت یافت (عادل ،1871 ،ص.)181
جوانان مسلمان و غربگرایی
یكى از علل ناکامماندن طرحها و اقدامات انجامگرفته کشورهای اسالمی در مبارزه با غربگرایی،
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شناخت نادقيق رفتار جوانان است .رفتارشناسى جوانان به ما مىفهماند که بسيارى از رفتارهاى
غربگرایانه قبل از اینكه توجيه سياسى و اقتصادى داشته باشد ،علت روانى و تربيتى دارد .مسلماً
رفتار غربگرایانه جوان ،در حيات و اخالق او ریشه دارد و هر اندازه هم که عوامل خارجى قوى
باشند ،تا زمينه مناسب روحى و روانى در شخصيت فرد موجود نباشد ،نمىتواند بهتنهایى در تغيير
رفتارى او مؤثر باشد؛ ولی باید به این نكته توجه کرد که یكى از اصلىترین مشخصههاى روانى
دوران جوانى پيدایش بحران هویت در فرد است که مىتواند زمينهساز مناسبى براى خودباختگى
انسان باشد و ناتوانى او براى کنارآمدن با این بحران نابهنجار است .زیرا جوان را از یک هویت
محكم محروم مىکند و فرد دچار سردرگمى مىشود و این سردرگمى مىتواند خود را به صورت
اختالل رفتارى نظير فرار از منزل و . . .نشان دهد .از طرف دیگر ،جوان احتياجات مختلفى دارد.
از جمله اینكه مىخواهد مهم باشد و شخصيت خاصى داشته باشد ،حاال اگر این احتياج با ترسيم
الگوى صحيح برطرف نشود ،به الگوهاى غربى که در رسانههاى گروهى دنيا تبليغ مىشود ،روى
مىآورد که این خود از ریشههاى اصلى غربگرایى نوجوانان است.
ویژگیهای دیگر جوان در گرایش وی به پدیده غربگرایی در صورتی که بهدرستی به آنها
پاسخ داده نشود ،مؤثر است؛ از جمله (کریمی ،1833 ،ص:)21
 .1تمایالت دینى :تمایل فطرى ایمان و اخالق در دوران بحرانى بلوغ یكى از بهترین و
نيرومندترین پایگاههاى تربيتى نسل جوان است که اگر با آموزشهاى جذاب و متنوع رهبرى
نشود تمایالت دیگرى جاى آن را مىگيرد و آموزشهاى دینى مىتوانند سایر تمایالت غریزى
جوانان را مهار مىکنند.
 .2تحول ارزشها و عقاید :نوجوان بسيارى از ارزشها و عقایدى را که قبالً پذیرفته است،
االن مورد پرسش و تردید قرار مى دهد و دوست ندارد باورهاى پدران و اجداد خود را بپذیرد.
بنابراین ،در عين حال که نباید جلوى استقالل فكرى نوجوان را گرفت ،باید ارزشهاى مذهبى را
به بهترین وجه به او آموخت.
 .8مسائل عاطفى و روانى :دوره نوجوانى ،دوره تحول جسمى و روانى فرد است .رشد سریع
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اندام و اعضاى بدن ،بيدارى هوسها ،بروز احساس تازه و مبهم ،و اميال شدید و نامعلوم از دیگر
ویژگیهای این دوره است.
 .1تمرد و سرکشى :مى خواهد از تسلط خانواده خارج شود و از دخالت والدین در کارهایش
عصبانى مىشود و این ویژگیها باعث مىشود که دنياى غرب براى اشاعه فرهنگ خود از آن
استفاده کند و سعى دارد با ارائه مدها ،الگوها و رفتارهاى غربى ،کمبودهاى شخصيتى نوجوانان را
به نحو دلخواهش جبران کند ،با این هدف که غربگرایى ظاهرى و رفتارى نوجوان مقدمهاى
براى غربگرایى فكرى و شخصيتى وى باشد.
 .4تضادهاى روانى :به پدر و مادر عالقه دارد ،ولى به دليل امر و نهىهاى آنها ،از آنها تنفر
مییابند و از نظر اقتصادى هم به آنها وابسته است و هم مىخواهد مستقل عمل کند .بنابراین،
بسيارى از رفتارهاى نوجوانى ،گذرا است و موضعگيرى افراطى در برابر آن موجب سرسختى و
اصرار نوجوان در آن رفتار مىشود.
 .7ميل جنسى :بزرگ ترین نشانه رشد بدنى در دوران بلوغ و نوجوانى پيدایش و ظهور نياز به
جنس مخالف است و با توجه به اینكه غالباً این دوره افراد قادر به ارضاى ميل جنسىشان از راه
صحيح (ازدواج) نيستند ،بنابراین ،کشمكش درونى ،نگرانى و اضطراب در فرد به وجود میآید و
گاه به انحرافات جنسى مىانجامد .هرچند جنسيت جزئى از زندگى فرد است ،ولى جزئى مؤثر
است که نادیدهگرفتن آن ،انحرافات اخالقى و شخصيتى بسيارى دارد.
 .5تأثير محيط اجتماعى :امروزه عموم دانشمندان معتقدند محيط اجتماعى بيشتر از هر عامل
دیگرى در رفتار آدمى اثر دارد .البته افراد در برابر آثار محيط اجتماعى یک گونه واکنش نمىکنند،
بلكه تسليم محيط مىشوند و بعضى در برابر آن ایستادگى مىکنند.
اختالل شخصيتى فرد ممكن است از اختالل جامعه سرچشمه گيرد .بنابراین ،به نظر مىرسد با
تثبيت ارزشها و اصول اسالمی از اختالالت و شخصيتى کاسته شود .پس باید مربيانى باشند که
عالوه بر سالمسازى محيط ،راههاى مشروع و معقول ارضاى شهوات را به نوجوانان آموزش
مىدهند.
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 .3رفاقت :نوجوانان به رفاقت و دوستى با همساالن بسيار اهميت مىدهند و از زندگىکردن با
آنها لذت مىبرند .بنابراین ،در بحث تكوین شخصيت باید جایگاه ویژهاى را به عامل رفاقت
بدهيم .زیرا تأثير گروه همسن تا حدى است که گاهى طرز رفتار ،نحوه تكلم و حتى شيوه لباس او
را تعيين مىکند.
 .3الگوها :الگوهاى اسالمى تبليغشده از سوى خانوادههاى مذهبى علىرغم غناى ذاتى که
دارند ،ولى کامالً مبهم و خشک ارائه مىشود در حالى که الگوهاى غربى هميشه با جدیدترین
تكنولوژیهاى تبليغى و رسانههاى گروهى معرفى مىشوند و با روحيه تنوعطلب نوجوانان
هماهنگى دارد.
 .11هيجانات تند :جوانان خيلى زود تحت تأثير عوامل گوناگون قرار مىگيرند و غربگرایى
جوانان را هم باید یک نوعى از هيجانات تند و هدایتنشده به حساب آورد که مورد سوء استفاده
دشمن قرار گرفته و جوانان هم با سادهدلى تمام پشت پا به فرهنگ اسالمى خویش میزنند و آمال
خود را در غرب جستوجو مىکنند.
 .11مستى جوانى :در جوانى گویا فرد شعور و آگاهى خود را از دست مىدهد بهطوری که
همه ارزشهاى او درهم ریخته است ،همانطور که در سخنى از پيامبر اکرم (ص) آمده است که
فرمودند« :الشباب شعبه من الجنون».
 .12ميل به آزادى :جوان ميل به آزادى تند و افراطى است که دوست دارد آداب و رسوم را
کنار زند و به هر صورتى که امكان دارد به هدفهاى درونى و خواهشهاى نفسانى خود نایل آید.
بنابراین ،این آزادى اگر جنبه الهى بگيرد به آزادمردى منجر مىشود ،ولى اگر آزادى غيرمنطقى بود،
فاجعهآميز میشود.
 .18خودنمایى :نوجوانى که تازه ایام طفوليت را پشت سر گذاشته است ،از شهرت و
خودنمایى لذت مىبرد و بدین وسيله مىخواهد ضعف دوران کودکى را جبران کند .بنابراین،
نسبت به کارهاى قهرمانى احساس عالقه مىکند و بارزترین شكل این غریزه در نوع آرایش،
لباسپوشيدن و تكلم و رفتار است که هر روز شكلى متنوعتر و جذابتر به خود مىگيرد تا
شخصيت گمشده خود را شاید در آن بيابد.
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 .11عشق :حد اعالى این نياز فطرى در عشق به جمال الهى و زیبایى معنوى است که روح
تعالىجوى جوان را بهراحتى مىتوان به آن سوق داد .ولى زیبایی هاى طبيعى ،هنرى و . . .نيز اگر
به طور صحيح عرضه شوند ،موجب پرورشدادن جوان و تسكين هيجانات اوست .مرتبه پایينتر
از عشق ،شيفتگى است که در جوانان بسيار به چشم مىخورد .جوانان در این سن شيفته
ارزشهاى فرهنگى و هنرى و اخالقى غرباند.
نتيجه اینكه باید نسل جوان جهان اسالم را بشناسيم ،زیرا جوان یک نوع ادراک احساساتى دارد
که در گذشته بوده است و باید به او حق داد و در عين حال ،انحرافات فكرى و اخالقى دارد و
باید آنها را چاره کرد و چارهکردن این انحرافات بدون درنظرگرفتن مزایاى جوان امكانپذیر
نيست .از طرفى دیگر ،بنا بر قاعده طبيعى و شواهد تاریخى ،انقالب انبيا جوانان را راحتتر از
صاحبان مال به خود جذب مىکردند .برای مثال اولين گرونده به دین اسالم على بن ابيطالب (ع)
است که در آن زمان جوان بودند و اسالم هم متقابالً ارزش فراوانى براى جوانان ،قائل است تا
آنجا که پيامبر اسامه را در سن  13سالگى به فرماندهى لشكر برگزید .بنابراین ،سرمایهگذارى براى
تربيت سالم جوانان ،سرمایه گذارى بنيادى اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى در جامعه است.
همانطور که در حدیثى از پيامبر اکرم (ص) است که مىفرمایند« :اوصيكم ابالشبان خرياً فاهنم ارق
افئده».
علل غربگرایی جوانان مسلمان
در بخش قبل ،سخن از زمينهها و ریشههاى روانى  -تربيتى غربگرایى بود در این بخش عواملى
را که جوان را به سمت غربگرایى مىکشاند بحث مىکنيم.
 .1عوامل فرهنگى :مهم ترین عامل ترویج فرهنگ غربى در جوامع اسالمی ،مسائل فرهنگى
است و البته همه میدانيم سادهترین راه وابستهکردن یک جامعه ،ازبينبردن استقالل فرهنگى آن
است ،به همين دليل استعمارگران در یک قرن اخير کوشيدهاند تا فكر و اندیشه خود را به ملل
متسعمره تحميل کنند و در نتيجه آنها را در زمينههاى مختلف خوراک و پوشاک و . . .مقلد خود
کنند.
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عوامل فرهنگی تأثيرگذار بر غربگرایی عبارتاند از:
الف) آموزش غربى :در محافل علمى و آموزشى جهان اسالم ،افكار و رفتار غربى و اغلب به
صورت ناخودآگاه از سوى محققان و دانشجویان پذیرفته مىشود ،با این تصور که علم و
ارزشهاى حاکم بر دنياى غرب تفكيکناپذیرند .از این رو ،بهندرت مىتوان کتاب علمى یا
استادى را دید که در عمق گفتار یا نوشتارش تبليغ از غرب وجود نداشته باشد .بنابراین،
خودباختگى علمى در اغلب رشتهها و فنّون به وضوح قابل رؤیت است و یكى از نشانههاى
واضح آن شيوع الفاظ فرهنگى در بيشتر تخصصها و رشتههاى علمى موجود در کشورهای
اسالمی است و اگر بخواهيم درباره ميزان غربگرایى یک جامعه داورى صحيح کنيم ،باید اول
ببينيم شيوه آموزش غربى تا چه ميزانى در ميان آنها رایج است .به هر روی ،تنها راه سوقدادن
یک ملت ،به سوى گرایش غربى این است که شيوه آموزش غربى را در ميان آنها رواج دهيم.
ب) تبليغات :تبليغات شيطانى همواره مورد تأکيد استعمار در جهان بوده است و شاید رواج
پدیدههایى مانند غربگرایى ،مدپرستى در راستاى تسلط و سيطره جهانى غرب بر شرق است و
با توجه به این واقعيت تلخ بر ماست تا به نقش و اهميت این رکن مهم بيش از پيش اهميت دهيم
و به تبليغ وسيع غرب عليه جهان اسالم ،پاسخ مناسب دهيم و اثر مخرب آن را از اقشار مختلف
جامعه بهویژه جوانان خنثى کنيم .در تبليغات فرهنگى ،همواره استعمار غرب به دو نكته دقيقاً
توجه دارد .اول ،بىخبر نگاه داشتن مردم از ميراثهاى فرهنگى و قدرت و استعدادهاى بالقوه
مادى و معنویشان ،و انهدام آثار سنتى و خرافى خوانندگان آنها ،زمينه مناسب برای رواج فرهنگ
بيگانه تلقى مىشود؛ دوم ،با تبليغ شهوت و رفاهطلبى همراه با برنامههاى از پيش تعيينشده به نبرد
با ارزشهاى فرهنگى و معنوى بشریت میپردازند و بر آن پيروز میشوند (شفيعی و صادقی،
 ،1833ص.)124
غرب در تبليغات جهانی بيشتر روش شرطى را به کار میگيرد .بنابراین ،تغيير لباس ،بستن
کراوات و . . .به عنوان همراهى با تمدن و کوشش برای رسيدن به کاروان علم و دانش شناخته
شده است ،در حالى که هيچ ارتباط معقولى بين بستن کراوات و تحصيل علم و توفيق در
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اکتشافات و اختراعات وجود ندارد و این شيوه تبليغى غيرمستقيم ،بيشترین اثر را بر جوان دارد،
زیرا بدون علتیابى آن را مظهر شخصيت و کمال مىبيند و ناخواسته از آن تقليد مىکند .از
مهمترین ابزارهاى تبليغى امروز غرب عبارتاند از:
 .1صدا و سيما :در رواج فرهنگ غربى در جوامع شرقى ،اولين نقش را باید به امواج وسيع
رادیو و تلویزیون داد بهویژه اینكه غالب مخاطبين تلویزیون را نوجوانان و جوانان تشكيل
مىدهند و از طرفى ،مىدانيم سنين نوجوانى و جوانی ،سالهاى تكوین شخصيت است،
بنابراین ،باید نسبت به پخش برنامهها ،نظارت بيشترى در جهان اسالم به عمل آید تا
بيتالمال و سرمایههاى دول و ملل اسالمی ،در ترویج اهداف بيگانگان صرف نشود.
 .2ویدئو :عالوه بر صدا و سيما ،فيلمهاى ویدئویى ممنوعه و قاچاق ،سهم دوم را در ترویج و
اشاعه غربگرایى و ابتذال داشتهاند .در حال حاضر ،حدود  14از کل دستگاههاى ویدئویى
در داخل جهان اسالم در خانوادههاست و جوانان بسيارى از زمان مفيد خود را در خانه
پاى ویدئو مىنشينند ،بنابراین ،به این وسيله ترویج ارزشهاى ضد اسالمى و غربى صورت
میگيرد.
 .8مطبوعات :مطبوعات و نشریات و کتب ،در پرورش و یا انحراف افكار عمومى نقشى
بسزایى ایفا میکند و هرگاه محتواى مطالب نشریهها و کتب پوچ ،بىمعنا و مبتذل باشد،
گذشته از اتالف وقت ،در پایينآوردن سطح فرهنگى و اخالق جامعه تأثير کلى خواهد
داشت .در حال حاضر ،کتابهاى داستانى ،رمانها ،دیوان اشعار ،موضوعات تاریخى ،ملّى
و موضوعات مشابه ،تقاضاى بيشترى را در بازار کتب دارد و این نشان مىدهد جامعه
کتاب خوان و روشنفكران ،اکثراً به سمت سياستگریزى و عافيتطلبى گرایش دارند .که
دليل آن را در عدم توفيق جهان اسالم در غنىسازی فرهنگى و پاسخگویى به نيازهاى
روحى  -فكرى جوانان باید جستوجو کرد ،به طوری که آثار ارائهشده طی دهههای اخير
به هيچ وجه پاسخگوى نياز نسل حاضر به معارف پویاى دینى نيست.
 .1عكس :با توجه به روحيه الگوپذیرى جوانان و نوجوانان چاپ و نشر عكس هنرپيشه
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کشورهاى مغرب زمين ،یكى از روشهاى مؤثر تبليغات استعمار فرهنگى به شمار مىرود.
این تصاویر که روى لباسها ،وسایل و . . .چاپ مىشوند ،عالوه بر جنبه تحریکآميزى که
دارند از نظر روانى به عنوان الگوهاى نسل جوان مطرح مىشوند و مروج بسيارى از مدها
و رفتارهاى غربىاند.
 .4لباس :نوع پوشش و آرایش افراد یكى از واضحترین رفتارهاى ظاهرى انسان است که
معرف شخصيت او به شمار مىرود و با توجه به اصل تأثير ظاهر بر باطن ،یكى از راه هاى
ترویج غربگرایى در جامعه اسالمی ،عرضهکردن مدها و لباس هاى غربى است که
ناخودآگاه شخصيت غربى را در جوانان مسلمان ایجاد مىکند.
 .7اقليت :از دیگر عوامل غربگرایى در جهان اسالم ،افرادى از اقليتهاى مذهبىاند که
نخست ،از نظر مذهبى و فرهنگى با اروپائيان احساس همبستگى بيشترى دارند و دوم،
نفوذ فرهنگ غربى را در کشور به سود خود دانستهاند تا به آزادىهاى نامشروع بيشترى
دست یابند .بنابراین ،این عده در حكم عوامل غرب در کشورهای اسالمی نقش بازى
میکنند و در توسعه مظاهر غربى مىکوشند.
 .5فرنگرفتهها :همه افرادى که برای تحصيل ،درمان یا تفریح ،مدتى در محيط غرب به سر
بردهاند ،معموالً پس از بازگشت ،تحت تأثير جاذبههاى فریبنده غرب ،چنان به تعریف و
توصيف تمدن و تكنولوژى غرب مىپردازند که هر عامى را به هوس زیارت غرب
مىاندازند .بنابراین ،جوان سادهدلى که از دور تبليغات را مىشنود ،بهجاى اینكه
پيشرفتهاى دنياى غرب را الگوى خویش قرار دهد ،به تقليد از ظواهر غرب بسنده
مىکند.
 .3تندروی :اصرار در تبليغ به شيوههاى سنتى از قبيل سخنرانى ،براى نوجوانان و جوانان،
عالوه بر عدم جذابيت ،موجب خستگى و احياناً موضعگيرى آنها در برابر معارف بلند
اسالم میشود و ضایعات جبرانناپذیرى به دنبال خواهد داشت ،زیرا این گونه تندرویها
عالوه بر اینكه منحرفان را در اعمال خود راسختر مىکند افراد ميانهروى جامعه را هم به
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هوادارى از آنها مىکشاند و در نتيجه شكاف بين مسلمانان دیندار و جوانان بيشتر
میشود و امكان هویت و بازگشت جوانان را عمالً سلب مىکند (آرمسترانگ،1837 ،
ص.)211
 .2عوامل اجتماعى :عوامل و اوضاع اجتماعى و محيطى ممكن است موجب یا تشدیدکننده
بسيارى از انحرافات باشد؛ ولی آنچه در جوامع اسالمی مشاهده مىشود ،تغييرات سریع فرهنگ و
ایجاد فاصله بين فرهنگی موجب افزایش انحرافات میشود ،زیرا خيلىها نمىتوانند بهسرعت خود
را با موضع جدید تطبيق دهند .بنابراین ،باید با تثبيت ارزشهاى اسالمی ،رفتهرفته چهره اجتماع را
عوض کرد .به هر حال ،در این بخش سعى مىشود به بيان مشكالت اجتماعى مسلمانان و اسباب
و عوامل تشدیدکننده فرهنگ غربى بپردازیم.
الف) تجرد :مراجعه به آمار افراد متهم به منكرات اخالقى متوجه مىشویم که مسأله گرایش به
منكرات و فرهنگ غيراسالمى رابطه تنگاتنگى با تجرد دارد و البته مشكالتى بر سر راه ازدواج
جوانان وجود دارد که عبارتاند از:
 .1جهل و بیکفایتی والدین :زیرا در هر شرایط اقتصادى و مالى مىتوان ازدواج کرد ولى این
امر ،محتاج آموزش و تربيت صحيح جوانان و خانوادههاست.
 .2توقع باال :هزینههاى کمرشكن و سرسامآور تشریفاتى و تجمالتى باعث شده است ازدواج
در ميان انبوه این مشكالت چهره اصلى خود را از دست دهند و به صورت غول درآید.
 .8همسرگزینى :انتخاب همسر مناسب و محدودیت راههاى شناخت و عدم اطمينان
خانوادهها نسبت به یكدیگر ،از دیگر مشكالت ازدواج است.
ب) محيط فاسد :خانواده و مدرسه ،کوچه و خيابان ،محيطهایى هستند که کودک و جوان را
در خود مىپذیرند و در صالح و فساد او تأثير دارند.
 .1خانواده :متأسفانه بخش عظيمى از پدران و مادران ریشهیافته در فرهنگ غيراسالمی یا
غربیاند و این اولين عامل گرایش فرزندشان به فرهنگ غيراسالمى است و آن دسته از
خانوادههاى مذهبى هم که نامأنوس با فرهنگ غربىاند معموالً با شيوههاى سنتى و قدیمى
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خویش مىخواهند هدایتکننده نسل جوان باشند که در عمل گاه ناموفق هستند و فرد را
دچار تناقض مىکنند .پس خانوادهها باید سعى کنند تا ارزشهاى اسالمى را با زبانى تازه و
جوانپسند به او ارائه کنند و از تحميل عقاید به او اجتناب ورزند.
 .2مدارس :معلمان یا افكار غرب را منتقل مىکنند ،یا خشک مقدس و تندرو هستند و از
طرفى ،چون دانشآموزان تازه به اجتماع وارد مىشوند ،تحت تأثير دوستان و همساالن قرار
مىگيرند و باید اقرار کرد که بزرگترین ضربههاى فرهنگى از ناحيه دوستان است؛ زیرا در
محيط دوستانه ،نه دلسوزى خانواده است و نه کنترل حكومتى .زیرا جو بهنسبت آزادترى
براى ترویج فساد غربگرایى وجود دارد .به هر حال ،بيگانگان پيامهاى تبليغى و ضد
اخالقى خود را از این کانال به سهولت رواج مىدهند بهطوری که بيش از  41درصد از
متخلفين اجتماعى در زمينه منكرات ،مواد مخدر و رعایتنكردن شعائر اسالمى در
کشورهای را دانشآموزان تشكيل دادهاند.
 .8کوچه و خيابان :این عامل در شهرهاى بزرگ و محلههاى پرجمعيت بيشتر از دیگر مناطق،
تأثيرآفرین است و همگان اذعان دارند در دهه اخير وضع محالت عمومى شهرهاى بزرگ،
غيراسالمىتر شده است ،به طوری که بسيارى از خانوادههاى مذهبى در پارکها و
خيابانهاى حضور نمىیابند.
پ) اوقات فراغت :معموالً در جامعه تنها کار اهميت دارد و به فراغت کمتر توجه مىشود و
برنامهاى براى چگونگى گذراندن آن در نظر گرفته نمىشود؛ حال آنكه اگر هزینه کافى براى
اوقات فراغت صرف نشود ،باید چندبرابر آن مصرف بازپرورى و درمان بزهكاران شود؛ زیرا به
دليل عدم برنامه ریزى ،پناهگاه جوانان در اوقات فراغت سينما و تأتر است که متأسفانه هنوز با
جایگاه اسالمى فاصله زیادى دارد و نوعى تبليغ فرهنگ غربى است .ورزش و تفریح براى تأمين
سالمت جسمانى و اجتماعى مفيد است و اگر به نحو صحيح ارضا نشود ،موجب افسردگى،
کاهش شوق نسبت به کار و زندگى و عصبانيت مزمن و گاهى تمایل به کارهایى چون قمار و مواد
مخدر و . . .مىشود و باید سعى کرد این مشكل جوانان را با ایجاد ميادین ورزشى حل کرد.
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ت) مهاجرت :مهاجرت تأثير فراوان در رفتار نوجوانان دارد ،زیرا محيط جدید ناآشناست و
خود را غریب ،تنها و گاهى حقير مىبيند .بهویژه اگر این مهاجرت از روستا به شهر باشد و این
کار مسائل عاطفى  -روانى ناگوارى را پدید مىآورد که گاه سر از انحرافات در مىآورد و تبعات
ناگاوارى را به همراه دارد.
ج) شهرنشينى :البته زندگى در شهر ،عامل مستقيم وقوع جرائم نيست ،بلكه وضع موجود در
آن ،زمينه را براى بروز حاالت خطرناک و ضداسالمى فراهم مىکند ،زیرا افرادى که از لحاظ زبان
و آداب و رسوم و . . .با هم فرق دارند و با آرزوهاى متفاوت از روستاها به شهرها روى آوردهاند،
در شهرها به علت نشناختن از یكدیگر و بىاعتنایى نسبت به معنویت شاهد ،افزایش فرهنگ غربى
هستيم .گذشته از آن شلوغى شهرها و سر و صدا و آلودگى محيط و . . .سبب بيمارىهاى روانى
خاصى مىشود که در وقوع جرائم مؤثر است.
 .3عوامل اقتصادى :هرچند در جهانبينى اسالمى ،اقتصاد اصل نيست ،چهبسا به عنوان رکنی
مهم ،در بسيارى از اصول و احكام مطرح مىشود .به طورى که اینک کمتر مسأله فرهنگى -
اجتماعى است که متأثر از عوامل اقتصادى نباشد .پيشرفت تكنولوژى صنعتى غرب ،فقر و . . .از
جمله عوامل اقتصادى هستند که در گسترش فرهنگ غربى مؤثرند که بهاختصار توضيح مىدهيم.
الف) پيشرفت صنعتى غرب :راه پيشرفت این است که بهجاى تقليد سریع از تمدن غربى ،با
گسترش فرهنگ استقالل به توسعه صنایع داخلى اقدام کنيم تا غرور کاذب غرب شكسته شود و
بر خوداتكایى ملت افزوده شود.
ب) فقر :احتياج شدید فقر نيز انسان را از تعالى روحى باز میدارد و زمينه فساد و فحشا را در
جامعه افزایش مىدهد .زیرا مشكالت اقتصادى کار بيشتر از خانوادهها مىطلبد و فرصت آموزش
را از والدین سلب مىکند و نيازهاى عاطفى و روانى نوجوان به نحو صحيح ارضا نمىشود.
پ) بيكارى :تحقيقات درباره اثر بيكارى بر شخصيت افراد نشان داده است افراد بيكار از نظر
عواطف و احساس بىثباتاند و اعتماد به نفس را از دست میدهند و احساس حقارت مىکنند که
این بیتعادلی روحى زمينهساز بسيارى از انحرافات و گرایشهاى غربگرایانه است.
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ت) جنگ :اصوالً در تشریح آثار جنگ باید به سه دوره قبل ،بعد و زمان جنگ توجه کرد.
 .1دوره قبل جنگ :اختصاصیافتن مبالغ هنگفتى از بودجه کشورهای اسالمی به تسليحات
است که با بودجه یادشده مىتوان نسبت به رفاه ،بهزیستى و بهبود وضع فرهنگى و
اقتصادى جوامع اسالمی اقدام کرد و از طرفى ،نيروى فكرى مسئوالن بهطور عمده ،به
مسائل نظامى مشغول است که خأل فرهنگى و تربيتى کشو را به دنبال دارد.
 .2دوره جنگ :از یک طرف حسّ تعاون و وطندوستى باعث مىشود ،عده کثيرى از ارتكاب
جرم خوددارى کنند و از طرف دیگر ،در اوج جنگ ،هرجومرج افزایش مىیابد .به عالوه،
جنگ باعث ازهمپاشيدگى خانوادهها به علت اعزام سرپرست خانواده به جبهه مىشود.
فشارهاى روانى جنگ که ناشى از دیدن صحنههاى تأثرآور و . . .است به بروز حاالت
خطرناک منجر مىشود .ازدسترفتن تعادل حيات جامعه ،اختالل شخصيت و
نابسامانیهاى سياسى  -اجتماعى به همراه دارد که شاید به سقوط و بیتأثيری نظام ارزشی
منجر شود.
 .8پس از جنگ :عدهاى به تكرار تخلفات خود مىپردازند و عدهاى هم به خاطر بىنظمىهاى
موجود ،براى جبران کمبودهاى زمان جنگ مرتكب جرائم مىشوند و نيز ،بودجههاى
نظام ى و بازسازى پس از جنگ به حدى است که دولت را همچنان از پرداختن به دیگر
مشكالت باز مىدارد.
ج) اشرافيت :همانطور که فقر فسادآور است ،ثروت زیاد هم باعث طغيان نفس و خروج از
حدود و ضوابط شرعى مىشود .پولهایى که در بحبوحه جنگ و بحرانهاى اقتصادى به جيب
عدهاى فرصتطلب میرود ،باعث میشود قشر سرمایهدار عمدهترین غربگرایان کشورهای
اسالمی را تشكيل دهند.
 .4عوامل سياسى :غربگرایى جوانان بهطور عمده ،ناشى از یک علت است و آن کمبود
شخصيت اجتماعى است و جنبه سياسى ،اقتصادى و اجتماعى در واقع تشدیدکننده همان جنبه
روانى است .بنابراین ،در اینجا به بيان عوامل تأثيرگذار در این زمينه ،مانند گروهکهاى سياسى،
عملكرد سفارتخانهها و . . .به عنوان عوامل سياسى گرایش به غرب مىپردازیم.
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الف) استعمار جدید :عامل اصلى غربگرایى در کشورهاى جهان سوم و جهان اسالم ،خود
استعمار است .مثالً اولين قدم استعمار در زمان رضاخان در ایران شروع شد که با خشونت تمام،
طرح متحدالشكلکردن لباس و کشف حجاب و بىرونقکردن مدارس اسالمى و رواجدادن فرهنگ
غرب را به وجود آورد .پس از او ،پسرش که در اروپا تربيت شده بود ،مأموریت اسالمزدایى را با
سياست بيشترى تعقيب کرد (مال ،1831 ،ص.)214
ب) سياستزدایى :یكى از خطرناکترین شيوه سياسى استعمار ،ترفند سياستزدایى و
خارجکردن مردم از صحنه اجتماعی است ،در حالی که سياست یكى از جاذبههاى دوارن جوانى
است که باعث رشد و ارتقای فكرى آنها مىشود و به آنها نشاط مىبخشد و جوانان را از پوچى
و بىمسئوليتى باز مىدارد.
پ) گروهکهاى سياسى :گروهکها به علت شكست در جذب سياسى و عقيدتى ،بيشترین
سعى خود را در ترویج فساد و فحشا گذاشتهاند و بهصراحت اعالم کردهاند فقط یک راه مبارزه
وجود دارد و آن هم مبارزه فرهنگى با اسالم است.
ت) سفارتخانهها :بررسى تاریخى فساد و فحشا در جوامع اسالمی نشان مىدهد که خارجيان
بهویژه سفرا و دیپلماتها و مستشرقان و هسرانشان از اولين کسانى بودهاند که باعث ترویج فساد
در کشورهای اسالمی شدند ،آنها با همسرانشان در مجالس و ميهمانیهاى دربار حاضر مىشدند
و حریم شرع و عفت را در عمل زیر پا گذاشتند (تقوی ،1852 ،ص.)37
بازتابهای منفی غربگرایى
غربگرایى در جامعه اسالمی و بهویژه در بين نسل جوان ،عالوه بر ازبينبردن عقائد و
حساسيتهاى ملى  -مذهبى و ترویج پوچگرایى ،موجب گسترش مصرفزدگى ،تجملگرایى و
دهها معضل دیگر میشود که برخی آنها عبارتاند از:
 .1کماعتقادى نسبت به دین و سنتهاى ملى :خطرناکترین پيامد رشد غربگرایى در
کشورهاى اسالمی ،تضعيف عقاید و فرهنگ دینى است ،به طوری که آداب و سنن اصيل مذهبى
به عنوان خرافات تلقى شده است و بهجاى آن آرمانهاى خاص تلقين مىشود که فاقد واکنشهاى
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ملى  -مذهبى است .به این طریق ،هویت مذهبى جامعه کمکم به فراموشی سپرده مىشود و از
طرف دیگر ،براى جبران خأل فرهنگى در غرب ،هرروزه مكاتب و ایسمهاى ساختگى به وجود
مىآید و اینها به ملل مشرق زمين انتقال مىیابد و این عناصر فعال جامعه (جوانان) را به اعضایى
خنثى و بىاحساس و احياناً فاسد و معتاد مبدل مىکند.
 .2جدایى از اسالم :آموزههای اسالمى را که بر پایه تقویت ابعاد معنوى شكل گرفته است،
حتى مى توان از راه تضعيف همين فرهنگ و تقویت مادیت و دنياپرستى غربى شكست داد و از
طرف دیگر ،اوج تقابل مادیت و معنویت در انسان در دوره نوجوانى است.
 .8تضاد و دوگانگى اجتماعى :غرب براى اینكه بر ملتها تسلط یابد ،اقدام به ایجاد شكاف
عميق بين نسل قدیم و جدید در جوامع شرقى کرده است ،به طورى که نسل پيشين ،جوانها را
بىدین و الابالى تلقى مىکنند و جوانان بزرگان خود را عقبافتاده و مرتجع و خرافاتى میپندارند
و در نتيجه ،شكافى در جامعه ایجاد مىشود و جامعه به دودسته متجدد و مرتجع تبدیل میشود.
 .1ازخودبيگانگى :بيگانگى ملل و تمدنهاى شرقى و آسيایى با یكدیگر نيز جزء دیگرى از این
تضاد و دوگانگى است و منشأ این بيگانگى این است که اميد همه تمدنهاى جهان ،غرب میشود
و نتيجه این بيگانگى ،بيگانى با خود است و این از خودبيگانگى حس تسليم و دنبالهروى را در
جهان اسالم پرورش داده و در نتيجه تقليد کورکورانه را نشان تمدن و کمال مىدانند.
 .4عقده حقارت :امروز غالب مردم مشرق زمين ،یک نوع احساس حقارت در خود دارند و
این عقده حقارت عامل اصلى عقبافتادگى شرق است ،زیرا مسلم است مردمى که در خود
احساس حقارت کنند ،هرگز تالش براى تجدید حيات خود نمىکنند.
 .7پوچگرایى :آنچه متأسفانه در بسياری از جوانان مشرقی مشاهده مىشود ،حالتى از
پوچگرایى غربى است که به صورت بىمباالتى ،گذارندن بىهدف اوقات جوانى و بىرغبتى به
تحصيل و کار و حضور در صحنههاى اجتماعی ،دینی و فرهنگی بروز مىکند.
 .5تجملگرایى :جوامع شرقی بيشتر از جامعههاى پيشرفته لوکس پرستند و آزادبودن زنان در
جامعه باعث شده است به تظاهر و خودنمایى بپردازند و هر روز مد تازهاى بياورند؛ به طورى که
هرساله لوازم آرایشى که به کشورهای اسالمی وارد مىشود ،افزایش مىیابد.
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 .3مصرفگرایى :استعمار وقتى مىتواند به زندگيش ادامه دهد که مردم مصرفکننده کاالیش
شوند .بنابراین ،القائات استعمارگران این تصور غلط را در ذهن ملتهاى جهان سوم بهوجود آورد
که تمدن در مصرف خالصه مىشود و شخصيت هر فرد به ميزان مصرف او بستگى دارد.
 .3استعمار ادبى :ادبيات غرب امروزه بهسرعت در شرق نفوذ و گسترش مییابد و نهتنها
اصالت ادبيات شرق را از بين مىبرد ،بلكه آن را تحتالشعاع قرار مىدهد ،اما با مطالعه دقيق
مى توان دریافت در گذشته وضع کامالً بلعكس بوده ،به طوری که ریشه بسيارى از کلمات التين به
عربى برمىگردد.
حضرت امام خمينى (ره) درباره استعمار ادبى مىفرمایند« :فرهنگ ما را طورى کردند که همه
چيزمان االن غربى شده ،وقتى حرف مىزنيم حرفمان غربى است ،اسم خيابانها را غربى
مىگذاریم ،اسم اشخاص را غربى مىگذاریم و . . .ما یک وابستگى روحى پيدا کردیم که این
وابستگى روحى ما ،از همه چيز بدتر است» (شفيعی و صادقی ،1833 ،ص.)125
نتیجه؛ راهکارها و توصیهها
سعى در بخشهای قبلی بر این بود تا پدیده غربگرایى و انحرافات ضداخالقى جوانان ناشی از
آن را از ابعاد مختلف بشناسيم ،و اینک دشوارترین مرحله است ،زیرا میخواهيم سرنخهایى عرضه
کنيم تا دلسوزان جوامع اسالمی با راهحلهایى مناسب دست یابند و قدمى در بازسازى شخصيت
جوانان و احياى ارزشهاى اسالمى و خنثیکردن غربگرایی بردارند.
 .1تعيين استراتژى :همانطور که هر کشورى خود را مجبور میداند تا در برابر مسائل جهانى
و سياست خارجى خود ،استراتژى محكم و باثباتى دارد تا همه موضعگيرىهاى خود را بر اساس
آن استوار کند ،باید در مسائل داخلى و بهویژه جنبههاى فرهنگى  -تبليغى هم استراتژى معينى
دارد ،زیرا فقدان استراتژى بهمنزله رفتن در تاریكى است و همه اقدامات و نسنجيده و احياناً
بىفایده است .استراتژىهاى کلى همواره باید توسط متخصصان و برنامهریزان تشریح شود و
باعث حفظ وحدت جامعه و پرهيز از مرزبندى سياسى بين جوانان غربگرا و دیگران باشد .بر
پایه استراتژی تعيينشده باید به امور ذیل دست زد:
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 .2پيشگيرى :جوان نيروى چرخاننده جامعه است و اگر در حفظ او از انحرافات نكوشيم ،باید
چندبرابر وقت و نيرو صرف کنيم که البته آثار جزئى داشته باشد.
الف) روشهاى پيشگيرى یا همان تربيت متعدد است از جمله:
 شرع مقدس اسالم تأکيد بسيارى در باب ایجاد زمينه مناسب براى سالمسازى جامعه دارد. باید با آشناکردن جوانان با برخى عبارات و محافل مذهبى ،شيرینى ارتباط با خدا را به کامآنها بچشانيم ،تا در دوران بلوغ با رغبت به انجامدادن فرائض مقيد شود.
 در سنين  11 - 5سالگى باید نوجوان را به مقررات و عرف مذهبى آشنا کرد و روحفرمانبردارى را در وى ایجاد کرد تا در برابر خدا و خلق شاکر باشد و از طرفى هم به دليل
اینكه در این دوره تأثير تربيت خانوادگى کم میشود و نوجوان از محيط بيشتر نقش
مىپذیرد ،باید در جامعه ،خدمات فرهنگى  -تبليغى وجود داشته باشد.
 اگر انسان بتواند از گذرگاه خطرناک بلوغ عبور کند و روح ایمان در او به وجود آید ،دیگرمىتوان به تربيت از راه دور بسنده کرد و به نهى مستقيم نياز ندارد.
ب) مربى در پيشگيرى باید وظایف زیر را انجام دهد:
 تفاهم :معلم نمونه کسى است که دست جوان را در لحظات دشوار در دست خود نگهمى دارد و باید مانند دوستى رازدار و برادرى مهربان که انسان در کنارش احساس راحتى
مىکند ،رفتار کند.
 شخصيتدهى و احترام :وظيفه دیگر اوليا و مربيان در برخورد با جوانان شخصيتدهى بهآنهاست و مربى باید راه هاى صحيح ابراز شخصيت را به جوان بياموزد.
 مدارا و تسامح :مربى باید نهایت سعى خود را به کار برد تا احكام الهى که در دوره بلوغ برنوجوان واجب مىشود با ميل و رغبت انجام شود و با مقدمهچينى فراوان و تشویق و
ترغيب وى ،او را به فرائض دینى و اخالق اسالمى عادت دهد و اگر خطایى از جوان سر
زد بر او سخت نگيرد.
 عدم اکراه در تربيت :انسان ،ارشاد را بهتر از امر و نهى مىپذیرد؛ بنابراین ،اگر بخواهيم او رابه کارى وادار کنيم ،باید از مسير خواهشهاى دل وارد شویم.
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 تربيت جنسى :نخست ،اینكه مربى باید نوجوان را از تغييرات بلوغ آگاه کند؛ دوم ،باید ازظهور برخى انحرافات معمولى غریزه جنسى جلوگيرى کند و شاید مناسبترین زمان
شروع تربيت جنسى ،پيش از رسيدن نوجوان به سن بلوغ باشد.
 جشن تكليف :جشن تكليف آثار روانى و تربيتى فراوانى دارد ،از جمله اینكه اعتماد به نفساو را افزایش مىدهد ،احساس شخصيت و بلوغ عقلى به کودک دست مىدهد ،جوان در
مىیابد که بزرگ شده است و نباید رفتار کودکانه داشته باشد ،شروع تكاليف دینى با
حالوت و شيرینى توأم مىشود.
 .3برنامهريزى :براى برنامهریزى در این زمينه باید به چند چيز آگاهى داشته باشيم:
 شناخت سازوکار دفاعى :در اولين مرحله باید نقاط ضعف دشمن و نقاط قوت خود رابشناسيم ،تا از نقاط قوت خویش بر نقاط ضعف دشمن استفاده کنيم والّا اگر جریان
برعكس شود و از نقاط ضعف فرهنگى خود به جبهه قوى فرهنگى دشمن ضربه وارد کنيم
که موجب تضعيف مواضع فرهنگى خود و در نهایت ،شكست خواهيم شد.
 شناخت ماهيت غرب :اگر بخواهيم از صنعت ،علم و تكنولوژى غرب براى نيل به اهدافاقتصادى و توسعه توان ملّى خویش استفاده کنيم ،بهناچار به شناخت فرهنگ حاکم بر آن
تكنولوژى نياز داریم.
 شناخت جوان :در سرشت انسان و بهخصوص جوان ویژگیهاى متضاد نهاده شده است کهدر مجموع ،حالتى متعادل در وى ایجاد مىکند .حال اگر برنامهریزان فرهنگى  -اجتماعى
بينش صحيح نسبت به جوان و رفتارهاى او نداشته باشند و منشأ رفتار را بهخوبى
تشخيص ندهند ،مسلماً قادر به درمان رفتارهاى منحرفانه او نيز نخواهند بود .بنابراین،
تشكيل کالسها و آموزشهاى رفتارشناسى براى همه دستاندرکاران امور تربيتى و
فرهنگى کشور الزم است.
 نياز به تخصص :بزرگترین ضعف طرحهاى اجراشده در جهان اسالم ،بهرهنگرفتن ازمتخصصان است .بنابراین،ا باید حداقل از تجاربِ علمى متخصصان در برنامهریزى استفاده
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شود ،بهویژه مسائل مهمى مانند رویارویى با فرهنگ غرب ،که در صورت نداشتن
تخصص ،آثار بدی به همراه خواهد داشت.
 واقعبينى :اگر واقعيتهای یادشده فراموش شوند ،عواقب بدی دارند.برنامهریزی باید از این ویژگیها برخوردار باشد ،از جمله برخاسته از یک استراتژى کلى و
معين باشد .قابليت اجرا و پيادهشدن داشته ،بر اساس واقعيات و امكانات موجود باشد ،از روى
شناخت و مطالعه تخصصى ،همه جوانب مسأله برنامهریزى شود.
در این زمينه نياز به برنامهریزىهاى بلندمدت (روش هاى ایجابى) است:
 ازدواج :روش قرآن کریم بر این است که هرجا نهى و رد مىکند ،بالفاصله راه صيح رامىکند و بدان سفارش مىکند .از آنجا که در جوانان ،قویترین غریزه ،یعنى غریزه جنسى وجود
دارد .این غریزه ممكن است انحرافاتى در آنها به وجود آورد .پس باید چگونگى ارضا و راههاى
مشروع آن را هم به آنها آموخت که ازدواج در سرلوحه آن قرار دارد .در این راه خانوادهها باید
نسبت به تسهيل امر ازدواج و چگونگى تفاهم با فرزندان درباره ازدواج آموزش دهند .آموزش
جوانان نسبت به همسرگزینى و ویژگیهاى اسالمى و قانعبودن به حداقل در مسائل مادى و
چگونگى تفاهم و سازش با همسر و . . .ضرورت مییابد .مجراى مناسب تعليم و آموزش
خانوادهها بهطور عمده ،رسانههاى گروهى و مجالس وعظ هستند و از بين رسانههاى گروهى تنها
سينما و تلویزیون مىتوانند در قالب فيلم و سریال راههایى از مسائل کلى و عمومى را به تصویر
عنوانهای

بكشند ،ولى از آن جا که آنها هم با محدودیت مواجهند ،بهتر است دورههاى خاص ،با
اخالق خانواده و بهداشت ازدواج و . . .گذاشته شود .براى حل منطقى بسيارى از انحرافات جنسى
و اخالقى باید عالوه بر سياست پرهيز از مفاسد با برگزاری آموزشهاى ضرورى در زمينه بلوغ از
انحرافات اجتماعى جلوگيرى کرد ،زیرا جوانانى که اطالعات قبلى از تحول بلوغ و مسائل ازدواج
ندارند ،نوعاً دچار انحراف و وحشت جنسى مىشوند .با توجه به ضرورت ازدواج از طرفى و
اهميت تحصيل و کار از طرف دیگر ،پيشنهاد مىشود که هيچگاه به انتظار همه تحصيالت عاليه و
دستيابى به شغل مطلوب کنيم زیرا این انتظار طوالنى ،طراوت و نشاط جوانى را از بين مىبرد.
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 الگوسازى :روحيه الگوپذیرى و تقليد در نوجوانان به قدرى است که گاه بدون تفكر واستدالل بهراحتى عادات دشوار را بر خود تحميل مىکنند و غرب با استفاده از همين ویژگى
روحى به تبليغ غيرمستقيم الگوهاى خود مىپردازد .ما نيز موظفيم به تبليغ و طراحی الگوهاى
واقعى خود به جامعه ،بهویژه نسل جوان بپردازیم .از جمله وظایف خطير رسانهها در زمينه تربيت
نسل جوان ،الگوسازى مناسب است و اگر این نياز از طریق ما بهخوبى برآورده نشود ،الگوهاى
غرب در جامعه تثبيت مىشود.
 جلسات مذهبى :تشكيل خودجوش جلسات مذهبى یكى از ارکان حفظ اسالم در زمانطاغوت بود که متأسفانه بعد از انقالب از رونق آن کاسته شده و بهتر است سازمان تبليغات
اسالمى هر شهر ،برگزارى این جلسات را بر عهده گيرد و از امكانات آموزشى خویش ،در این
زمينه سرمایهگذارى کند.
 اعتياد به مطالعه :ایجاد رغبت به مطالعه در نسل جوان باعث مىشود که جوان ما بدونزحمتى به دنبال آن برود و به هر حال برنامههاى ارشادى و تربيتى باید بكوشند این عادت
پسندیده را حتىالمقدور ملكه و خوى ثانى جوانان سازد بهطوری که تفریح مطالعهشان هم مطالعه
باشد.
در این زمينه برنامهریزى کوتاهمدتی را به شرح زیر میتوان اجرا کرد:
 هفته اخالق :در جامعه اسالمى باید امتيازدهى و تشویق در همه امور وجود داشته باشد وهمانطور که افراد شاخص و الگو در پيشرفتهاى علمى و صنعتى تشویق مىشوند در ابعاد
اخالقى و فرهنگى نيز مورد تشویق قرار گيرند .به طوری که در هفته اخالق ،افراد نمونه در
حضور دیگران قدردانى شوند.
 تقویت امور تربيتى و انجمنهاى اسالمى :با توجه به حساسيت فعاليت این گروهها باید ازنظر مادى و معنوى مورد تقویت و حمایت کامل مردم و مسئوالن قرار گيرد.
 مجتمعهاى ورزشى  -هنرى و فرهنگى :در عصر حاضر که از یکسو عصر تنوعطلبى شدیدو از سوى دیگر ،اضطرابها ،دلهره و نگرانیهاست موضوع سرگرمى و ورزش ،ضرورت بيشترى
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دارد و ورزش و هنر به شرط اینكه بار اخالقى پيدا کند ،وسيله بسيار مؤثرى در تربيت و هدایت
اخالقى جوانان به شمار مىآید.
بهکارگيری روشهاى سلبى هم ضرورت مییابد .به بيان دیگر ،علىرغم تأکيد بر روشهاى
ایجابى ،باید توجه کرد که هيچ برنامه مثبت اجراشدنی نيست ،مگر اینكه موانع از سر راه آن
برداریم .بنابراین ،در مبارزه با فرهنگ غيراسالمى باید به نكات زیر توجه کرد.
 .1عوامل فساد :اگر در بحث هاى پيشين سخن از رأفت و رحمت اسالمى به ميان آمد ،صرفاً
در حق جوانان ساده دلى بود که تحت تأثير فشار غرائز فطرى از راه راست منحرف شدند،
اما هيچگاه نباید در حق سردستهها و رواجدهندگان اصلى فساد ترحمى کرد و با روشهاى
قانونى باید مبارزه قاطع با آنها کرد.
 .2سفارتخانهها :برخى سفارتخانههاى دول خارجى با تردد دیپلماتها ،و حمل و نقل موارد
مشكوک ،نقش مؤثرى در توزیع منكرات دارند که باید کنترل دقيقى نسبت به آنها داشت.
 .8گروههاى مذهبى وابسته و گروهکها :گروهکهاى ضداسالمی و برخى اقليتهاى مذهبى
مانند وهابيت و بهائيت از جمله عوامل دشمن هستند که مسلماً در بسيارى از جریانهاى
فساد در ایران و جهان اسالم مؤثرند .پس باید برخورد قاطع و همهجانبه با آنها کرد.
 .1نظارت عمومى :مراقبت و نظارت عمومى یا امر به معروف و نهى از منكر از مهمترین لوازم
سالمسازى محيط هستند که ترویج آن باید جزء برنامههاى درازمدت فرهنگى و اجتماعى
قرار گيرد ،زیرا افراد یک جامعه مانند مسافران کشتىاند که همگى موظفند از همه
اختالالتى که موجب فرورفتن کشتى مىشود ،جلوگيرى کنند (تقوی ،1855 ،ص.)182
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