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 تحليلي بر تأثيرات متقابل هويت فرهنگي و تغييرات جامعه

  *مهرداد نورائي

  چكيده
آرام در  آراماي اسـت كـه     جوهر و اساس تجربيات تـازه  ،پويايي ذاتي سبببه  ،فرهنگ
آمدن هر ذهنيت جديد به  پديدكه  استبه نحوي  آنتغيير  و بندد  جمعي نقش مي حافظة
در  ،سازد كه  اي مي  از فرهنگ مجموعه اين ويژگي. آن نيست ةپيشينكردن  فراموشمعني 

شـود و ريشـة سـرزمين      گذر از گذشته به سوي آينده، پيوسته به غنـاي آن افـزوده مـي   
بـيش از هـر    است،هاي فرهنگ الزم   رشمردن خصلتدر ب. آورد به دست ميتري   عميق

اجتمـاعي امكـان    كنندة آن اشاره شود كه از طريق آن بـراي فـرد   هماهنگ   چيز، به نقش
بـه حيطـة پيرامـوني فـرد محـدود       »محـيط «در اين معنـا  . شود پيوند با محيط فراهم مي

 ،از ايـن رو . گيرد  مي  بر  درز ها را ني  تر، رابطه با ديگر فرهنگ  شود بلكه، به طور وسيع  نمي
زا نيسـت و از    ها، براي جوامع تـنش  تعامل ميان آنوجود  علتها، به   همجواري فرهنگ

هـاي    سـوية ارزش  تأثيرگـذاري يـك  بلكـه   ،آورد  منظر هويت فرهنگي بحران پديد نمي
از اي كه بـا جداسـازي زمـان و مكـان       ويژه از طريق گسترش ارتباطات رسانه بهبيگانه، 

  .ساز بحران باشد  تواند از نظر هويت فرهنگي زمينه  ديگر همراه است، مي يك
فرهنگ، هويت، پويايي فرهنگي، هويت جمعـي، هويـت فرهنگـي، تغييـر      :ها  واژه  كليد

 .اجتماعي
  

  مقدمه .1
اي دور، گـاهي واقعـي و گـاهي      يابد فـرد را بـه گذشـته     چه از طريق خانواده انتقال مي آن

 و دهـد   ها از اين راه ذهنيتي واحد را در جامعه رشد مي  انتقال ارزش. دهد  پيوند مي ،تخيلي
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هاي   مقابل ديگر مجموعه ،هاي خود  ويژگي ةبه واسط ،ارزشي ةهر مجموع است كهواضح 
نظـام ارزشـي،    رايز ؛ديآ  يم ديپد جوامعتفاوت رفتاري در  گونه اينگيرد و   ارزشي قرار مي
آورد كه زيربنـاي رفتـار كثيـري از افـراد       الگوي رفتاري خاصي را پديد ميدر هر جامعه، 

  .دشو  جامعه مي
. دهندة آن دارد  زيستي درواقع اشاره به جنبة وحدت اي هنحومثابة  كردن فرهنگ به مطرح

خود را  يتشدن از جانب كل جامعه، موقع برحسب شكل پذيرفته ،در اين مفهوم هر فرهنگ
ابزار ذهنـي   يبنابراين، هويت فرهنگي جنبة نوع. سازد  ها مشخص مي  نسب به ديگر فرهنگ

در گروهـي كـه در آن زيسـت     ،موقعيت خـود  هداشتن آن ب  اختيار  دركند كه فرد با   پيدا مي
  .پردازد  برد و به كمك اين آگاهي به تنظيم روابطش مي مي كند، پي  مي

  
  مفهوم فرهنگ .2

تـر از آن    تواند شناختي دقيق  عوامل تركيبي فرهنگ، به دو دستة مادي و غيرمادي، ميتقسيم 
تكنيكـي  يي اكار ةوردافرسو دستاوردهاي ذهنيت انسان و  اين تفكيك از يك. به دست دهد

هـا،    هـا، ارزش   گرفته از آرمان تركيبي الهام است وگيرد و از سوي ديگر غيرمادي   مي  بر  دررا 
طـرح  . دنشـو   كه در قالب قواعد و آداب ظـاهر مـي   شود را شامل ميو اعتقادات  ،تفكرات

قواعد و آداب به اين شكل به معني وجود احساسي واحد است كه به تمامي جامعه سرايت 
آن دربارة فرهنـگ،   ، با تعريفي جامع)UNESCO( جمعي از متخصصان در يونسكو .كند  مي
افـراد   ةاند كه بـراي همـ    هاي تفكر و كردارهايي دانسته  وهها و نح  اي از شناخت  مجموعه«را 

با اتخاذ رفتاري مناسب روابطشـان را بـا ديگـران و بـا      تا كند فراهم ميامكان را  اين جامعه
شده، به محيطي  اساس تعريف ارائه بر ،فرهنگ). UNESCO, 1972: 4(» طبيعت تنظيم كنند

فرد با دنياي خارج از اوسـت، عملكـردي كـه از    شود كه عملكرد آن تنظيم رابطة   تشبيه مي
اي است كه در عين حال به نقـش فرهنـگ     اين جنبه. گيرد  ها صورت مي طريق القاي ارزش

  .اشاره داردنيز حافظ هويت  در مقام
  

  تعلق فرهنگي .3
كننـدة    هاي رفتاري در جامعه، كه در بطن رمزهاي فرهنگي آن نهفته اسـت، مشـخص    شيوه

البتـه  . بودن با آن اسـت  در حدي فراتر، بيگانه ،اي خاص و  اس تعلق به جامعهمحدودة احس



 115   مهرداد نورائي

  

انتقال نحوة رفتار از طريق مجموعة فرهنگي همواره به معني سلب سـليقة فـردي در رفتـار    
برحسب نوع القاي آن  ،واقعيت چنين است كه ميزان پيروي از هنجارهاي اجتماعي. نيست

اين انسجام به نوبة خود عميقاً از ميزان همگـوني  . و انسجام محيط اجتماعي، متفاوت است
كه پـذيرش و   استترتيب، واضح  بدين. ها متأثر است ها و همبستگي دروني آن  نظام ارزش

از  .ددارآن بسـتگي   ةسرچشمهاي فرهنگي، بيش از هر چيز، با فاصلة افراد از   جذب ارزش
بـه   ،هـا  برحسب ميزان تعلـق آن  ،در بطن هر مجموعه ارجاع نخست فرهنگي افراد ،اين رو

 ةچـه ماهيـت مجموعـ    آن. ن وابستگي دارنـد ه آفرهنگي است كه به صورت زيرمجموعه ب
سازد تأكيد بر اين واقعيت است كه مجموعة مزبور ميراثي از گذشته   تر مي  فرهنگي را روشن

مانـدن   ثابـت البته چنين چيزي نبايـد بـه معنـاي     ).Balandier, 1979: 69( آيد  به حساب مي
هاي رفتاري در طول زمان تعبيـر شـود، زيـرا تغييـرات در جامعـه همـواره         اعتقادها و جنبه

عمـل   ،نتيجه در. دنكن  يافتن با شرايط جديد و احتياجات محيطي نوظهور را ايجاب مي تطبيق
جا كه حتي در بعضي موارد تغيير بخشي  رح است تا آنطور پيوسته مط بهبازسازي فرهنگي 

  .يابد  از خصوصيات فرهنگيِ مرتبط با ساختار اجتماعي نيز ضرورت مي
  

  تأثير تغييرات بر فرهنگ .4
هـا اثرگـذار     انجامد كه بـر نظـام ارزش    جامعه مي هنگامي به تغيير رفتاري درفقط هر نوآوري 

تواند صورت هنجاري   اجتماعي است كه هر امر فرهنگي مي يابي به روابط  از طريق راهو  باشد
ساز بحرانـي شـود كـه از نظـر       تواند زمينه  مي» زا  درون«هاي غير   بنابراين، تأثير ارزش. پيدا كند

در برابر چنين تهديدي واكنشي در جامعـه ظـاهر    و آفرين است  هويت اجتماعي غالباً تزلزل
  ).Khosrokhavar, 1981: 126( هاي سنتي است  ارزششود كه اغلب به صورت احياي   مي

باشد كه بـا   يالعمل  عكس نيتر  شفاف ديشا هاي سنتي در جامعه و احياي ارزشبازيابي 
شناس فرانسوي، با نقـل    معهجا، )Paul Vieille( يييوپل . ابدي  ستيزي تحقق مي گانهيبهدف 
  :دارد  بيان مي اي سنتي،  جامعه در جايگاه ،ايرانييان يروستامورد 

ايـن  . هاسـت  مانـدن آن  بـاقي نفوذ  نحوة برخورد اين مردم با عوامل فرهنگي جديد غيرقابل
هاي بيرونـي    كه تأثيري واقعي از تغييرات بگيرند، خود را صرفاً با نشانه بدون آن ،يانيروستا

امعـه  معني كـه بـه نحـوة عملكـرد خـود در ج      بدين. دهند  سازند و تطبيق مي  آن مرتبط مي
 كننـد   دهند ولي در محافل خودماني رفتار هميشگي خود را حفـظ مـي    پوششي ظاهري مي

)Vieille, 1975: 107.(  
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روسـتايي را از   ةبه عقيدة پل وييي اين همان وفاداري به روابط سنتي اسـت كـه جامعـ   
 ).همان( دارد  پذيرش تغييرات بازمي

 ريزي شخصيت اجتماعي  ديني در پيهاي   ترشدن نحوة تأثيرگذاري ارزش  براي روشن
هـا، بـه     گيري هويت اجتمـاعي، ايـن ارزش    شود كه در مراحل شكل  به اين نكته اشاره مي
درواقع، . هاي اجتماعي تأثيرگذارند  تصاوير و نمادها، بر ديگر پديدهو  ويژه در قالب آداب

آورنـد و    پديد مي پود منسجمي  و  اعتقادات مشترك و مشاركت در آداب و رسوم آييني تار
، ضمن تأثير بر حـاالت و حركـات افـراد، بـه     يابد نمود ميرفتاري كه بر محور اين آداب 
معنـي كـه    بـدين . شـود   جمعـي مـي  روزمرة دهندة زندگي   واسطة مشاركت همگاني، شكل

تمامي حركات و اعمال منطبق بر ايـن آداب، همچنـين ظـاهري كـه افـراد بـا آن نمايـان        
جنبة تكـراري رفتـار در   . مؤثر دارند يهمه در ساخت زندگي روزمره نقش و همهشوند،  مي

دهـد و از ايـن رو بـا خواسـت       زندگي روزمره، به نوعي، نفي گذشت زمان را معنـي مـي  
وم سـت كـه متضـمن تـدا    ا همـين تكـرار   ،درواقع. گيرد  استمرار وضع موجود صورت مي
  .فرهنگ و هويت اجتماعي است

  
  فرهنگ و سبك زندگي .5

شــناس شــهير فرانســوي، درخصــوص رفتــار   جامعــه ،)George Balendier( ژرژ باالنديــه
 ،اجتماعي، با اشاره به گفتار و كردار ملموس و نمادين افراد و اهميت آن در زندگي روزمره

اي     هايي قراردادي هستند كـه يـادآور ارثيـه     معناي حركات و حاالت مزبور نشانه«: گويد  مي
 ).Balandier, 1979( »دان  مشترك

نمايد كـه سـازوكار تـداوم را بايـد در       نظران چنين مي  ديگر از صاحب ياريبساز ديدگاه 
، )Richard Hoggart( ريشـارد هوگـارت   ؛جـو كـرد  و پود همين زندگي روزمره جست  و  تار

نكتـه   نيـ بـر ا  يفرهنگ مردم ةدربار، در كتاب معروف خود مريكايياشناس مشهور   جامعه
 ،يدر وضع و حالت اقشـار مردمـ   يظاهر راتييتغ بر خالف اجتماع، در كه ورزد  يم ديتأك

بسـياري از پنـد و انـدرزها،    «: بر اين نظـر اسـت  او . خورد  نوعي تغييرناپذيري به چشم مي
آيند، همچنين نوع ديدگاه نسبت به نكات ظريف در زندگي، همگي داللت بر   كلمات خوش
ها بـا    ارزش ةدربارة رابط او ).Hoggart, 1979: 226-227( »دارندهاي پيشين   پابرجايي حالت

   :دارد  همچنين رابطة با مرگ، اذعان ميو زندگي خانوادگي، 
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چه  ور كلي هر آنط هو ب ،پوش  هاي فردي در قبال فعاليت شغلي، نوع مسكن، نوع تن  حالت
تغييرناپـذير بـه نظـر     ،تصـوري  غيرقابـل كردن ارتباط دارد، جملگي، به طـور   زندگيبا هنر 

  ).همان( رسند  مي

 را ايـن نكتـه   هاي بيگانـه،  برانگيز دخالت ارزش چالش يها  در اشاره به جنبه، هوگارت
به صورتي كه در برابر  ،حسب تعلق طبقاتي متفاوت است شود كه تأثيرگذاري بر  يادآور مي

شناختي كـه   سبببه  ،جامعهآساني پذيراي تغييرات نيستند، بخش ديگري از  بهاقشاري كه 
  .)همان( برخوردار است پذيري زيادي  از فرهنگ غربي دارد، از توان تطبيق

كننـدة آن اشـاره     توان به نقـش تنظـيم    در بررسي ديگر عملكردهاي فرهنگ روزمره مي
بـه  فقـط  و  ريزي خاص  بودن تشكيالت و برنامه ، بدون در كاراي مجموعهمثابة  كرد كه به

نحوي در برابر عوامـل تأثيرگـذار بيرونـي     بهمدد انسجام دروني عميق، روابط اجتماعي را 
تـوان حاصـل سـازوكاري      پذيري فرهنگ را مي  اين شكل از ظرفيت تطبيق. سازد  مجهز مي

تـوان در تفـاوتي     سازوكار مزبـور را مـي  . كنند  دانست كه از طريق آن افراد ايفاي نقش مي
درواقـع، دوگـانگي در   . برد  حسب مورد به كار مي فرد در گويش خود بركه مشاهده كرد 

بـا   ،معني كـه  بدين. حسب موقعيت است گويي به معني تغيير گويش بر نحوة بيان و سخن
مثال مناسـب  . آيد  اجتناب از هر نوع تنش احتمالي، در نحوة گفتار تغيير به عمل ميهدف 
. ست كه يكي مسـتقيم و ديگـري غيرمسـتقيم اسـت    باره ايجاد دو حالت در گفتار ا در اين

حالت اول حكايت از برخورد مستقيم يا رودررو دارد كـه محتـواي كالمـي آن تقريبـاً از     
اين نوع گفتار غالبـاً تطبيـق خـود را بـا الزامـات اخالقـي و        ؛ساخته و پرداخته است پيش

خاسـته از درون  ديگري گفتـاري خودانگيختـه و بر  . دهد  مي  قرارمالحظات سياسي هدف 
 :Maffesoli( شـود   است كه براي بيان عادات فرهنگي واقعي و صميمي به كـار بـرده مـي   

هاي متفاوت برحسب هر موقعيـت بـه معنـي ارجـاع بـه        درواقع، اتخاذ حالت ).77 ,1979
شدن به  قائل. وضوح مشهود است بهگذاري است كه جنبة فرهنگي آن   همين هنجار تفاوت

اي را   هـاي چندگانـه    آن است كه افراد از نظر هويتي افقدهندة  نشانخوبي  بهچنين تفاوتي 
همين ويژگي اسـت كـه   ؛ بودن اين پديده است بعدي چندامري كه به معناي ، در نظر دارند

هاي بـين فـردي،     هاي اجتماعي و وابستگي  هاي متفاوت فعاليت  پذيري فردي با جنبه  تطبيق
كنندة بستگي تـامِ دامنـة هويـت      سازد، امري كه خود مشخص  و ملي را ميسر مي ،گروهي

هاي جديـد    يابي ارزش  راهبا اين حال، . فرهنگي است  ـ  اجتماعي با وسعت ميدان اجتماعي
گيـرد، تشـخيص     تداخلي كه ميان دو فرهنگ صورت ميبه سبب به نظام فرهنگي جامعه، 
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الزامـاً بـه   مدي شـا پيالبته چنين . سازد  رو مي هرا با مشكل روب» ديگري«و » من«ميان مفهوم 
شـود    زماني مختل مـي فقط زيرا عملكرد نظام  ؛معني اختالل در تداوم نظام فرهنگي نيست

هنجار جديد را دچار وقفه   دهندة آن  وابستگي متقابل و همگوني عوامل تشكيل كه دخالت
به صـورت مسـتعمره اداره    اي طوالني  كه در دوره اند نمونة بارز اين حالت جوامعي. سازد
ها، چه قبل و چه بعد از اسـتقالل، بـيش از هـر      زيرا خواستة مردم آن سرزمين ؛اند  شده  مي

و در هر دو حالت تمايل شديدي نسبت به بازگشت بـه  است چيز ماهيتي فرهنگي داشته 
م، هاي جديد و قدي  اما دوگانگي حاصل از تداخل ارزش. داردنظام فرهنگي پيشين وجود 

 ،رو سـاخته اسـت   هطي دورة استعماري، رهايي از ازخودبيگانگي فرهنگي را با مشكل روب
بـدون   اسـت  چـه كـه قبـل از دورة اسـتعماري معمـول بـوده       معني كه بازسـازي آن  بدين

كـه   حاصـل آن . پذير نيست امكانهاي فرهنگ استعماري   اي از ويژگي  گرفتن پاره عاريت به
حـالتي   مانـده از دورة اشـغال،   ، بـا تـأثيرات برجـاي   فرهنگيخواست بازگشت به اصالت 

پـرداز    كه از نظـر محتـوايي نظريـه    ،فكر كه غالباً قشر روشن كند، به ويژه آن  آرماني پيدا مي
نوع آموزش دريافتي، بيش از اقشار ديگر به سبب  ،است، قشري است كه يچنين بازگشتن

و برخـورداري از زمينـة    ،غم ذهنيـت انتقـادي  ر و به گيرد  تأثير فرهنگ غربي قرار مي تحت
اي را مـدنظر دارد كـه     هاي اجتماعي، رسيدن به جامعه  موضوعكشيدن  به چالشالزم براي 

واقع، براي مقابله با استعمار از همان شيوة فكـري  در ،پذيري است و  متأثر از دورة فرهنگ
  .گيرد  استعمارگران الهام مي

  
  هويت جمعي .6

درآميختن دو مفهوم فرهنگ و هويت، به معناي صحبت از  سبببه  ،فرهنگسخن گفتن از 
نسبت به دوري  ،گيرد كه  مي  بر  دراي را   هويت همانند فرهنگ دامنه ،از اين رو. هويت است

رود كه   تر مي  وسيع اي هوبيش عيني است به سوي مجموع كمچه  و نزديكي از سرمنشأ، از آن
اي   شود هويت جمعي را به پهنة گسـترده   بنابراين، مي. مشهود است تر بيشماهيت ذهني آن 

رسد كه از آن   فرهنگ، به زمينة مشتركي مي پارههاي   گرفتن از ويژگي فاصلهبا  ،تشبيه كرد كه
  .شود  با عنوان ملي ياد مي

اي برخوردار است، زيـرا همـواره     هاي ديگر از اهميت ويژه  هويت ملي در ميان هويت
جا كه هويـت ملـي زيربنـاي     از آن. دارد   كه در آن ريشهكند   تأكيد ميبر پايداري سرزميني 

را مشـخص   مشخصـي  حـدود و ثغـور و مرزبنـدي   اسـت  ها در جامعه   بسياري از آگاهي



 119   مهرداد نورائي

  

هويت ملي توان   به اين ترتيب، مي. سازد كه منشأ و اساس تفاوت خود با ديگري است  مي
ساز تشكل وسـيع مـردم آن    زمينهتواند   را احساس تعلق به سرزمين خاصي دانست كه مي

آبـا و  ها و گذشتة   ساختن ارزش برجستهبا شود و سرزمين، اعم از هر نوع تعلق اجتماعي، 
هـاي    شود تمامي افراد سرزمين را نسبت بـه ويژگـي    كه ريشه در خاك دارد، مي ،اجدادي

ي تر بيشيافتن وفاداري به گذشته است كه انسجام  اهميتبا  ،درواقع. اختمشترك آگاه س
  .يابد  ديگر قوت مي آيد و ارادة مردم براي زندگي با يك  در جامعه پديد مي
طيـف وسـيع هويـت موجـب تعـادل ناپايـدار آن        كه بايد در نظر داشت ،در عين حال

سـازد و   چه از هم جدا مي ميان آنكه،  سازد  خوش تغيير و تحولي مي شود و آن را دست  مي
  ).Camilleri, 1980: 334( دهد، پيوسته در حال نوسان است  چه به هم پيوند مي آن

  
  شدن جهانيد نيارففرهنگ در  .7

سعي در  شدن با گسترش روزافزون نظام اقتصادي مدرن، در فرايند جهاني ،در عصر حاضر
سـازي، در پـي گسـترش     ياز طريـق نـوعي ادغـام و همگـون     ،شود كـه   اشاعة فرهنگي مي

از عناصـر و   ،»فرهنگ جهـاني «عنوان  با ،فرهنگ مزبور. استهاي واحدي در جهان   ارزش
  ).Friedman, 1994: 196( اجزايي تشكيل شده كه متعلق به فرهنگ فراگير غربي است

غالـب   تـر  بـيش  آيـد، توجـه هرچـه     به حساب مـي » تهاجم فرهنگي«كه نوعي  ،اين امر
در اين شرايط مهياسـاختن افـراد   . هاي ملي معطوف داشته است  كشورها را به حفظ ويژگي

هـاي ملـي، بـه معنـي مقابلـه بـا نفـوذ          ها نسـبت بـه ارزش   ساختن آن از طريق آگاه ،جامعه
بـه   ،زيرا تقويت فرهنگ سرزميني در ذهن افـراد، بـيش از هرچيـز    ،هاي غربي است  ارزش

طـور وسـيعي مـانع اخـتالالت فرهنگـي و       بـه كنـد و    گي جامعه كمـك مـي  تحكيم همبست
بـا انباشـت و تجمـع     ، تـا اين آگاهي به جامعه امكان خواهد داد. شود  هاي هويتي مي  بحران

بـه   برآيـد كـه   چـه  نيروهاي خود در برابر تهديد نيروهاي جهاني، درصدد حمايت از هر آن
اي جهان، به بهانة زمينة گسترش   هرگز نبايد زبان رسانه ،در اين راستا. صورت مشترك دارد

هـاي تجسـمي و بـار      جنبه اين اشتباهي است كه طي آن ؛زبان برتر پذيرفته شود مثابة به ،آن
از نظـر دور   ،هـاي فرهنگـي    اي از شاخص  مجموعهمنزلة  بهآن نقش  زبان مادري، وعاطفي 

دار ره، از نظر هويتي از جايگـاهي خـاص برخـو   در هر دو مورد يادشد ،زبان بومي. ماند  مي
هاي   بلكه در حالت ،آيد  گفتاري به حساب نمي يتنوعفقط  زبان هر سرزمين ،درواقع. است

 مثابـة  به فقطرا   توان آن  از اين رو، نمي. هاي فرهنگي است  غالب شاخص ةكنند بسياري بيان
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تواند نماد نيروي   دامنة وسيع خود، مي واسطةه ب ،زيرا ؛عاملي در ميان ديگر عوامل تلقي كرد
  .محركة پديدة هويت نيز باشد

  
  گيري  نتيجه .8

وقفـه از    معني كـه فرهنـگ بـي    پويايي مجموعة فرهنگي به جنبة سيال آن اشاره دارد، بدين
شـود و    از اين رو، با گذشت زمان به غناي آن افزوده مي. گذشته به سوي آينده جريان دارد

  .يابد  تري مي  عميقريشة سرزمين 
و وجـود و حضـور    ،هاي پيشين  داشتن خطوط اصلي هر فرهنگ با دوره هرچند ارتباط
 بـه  ،امـا كنـد   بدل ميميراثي از گذشته به  را  ، آنهاي عملكردي در بطن آن  اعتقادها و شيوه

هـاي رفتـاري     شود، تداوم اعتقادهـا و جنبـه   چه در طول زمان بر جامعه حادث مي آن سبب
به اين معني كه در هـر مرحلـة بازسـازي    . رو است ههمواره با برخي تغييرات محتوايي روب

در ؛ شـود   آيد كه وسيلة تطبيق با شرايط محيطي و احتياجات نوظهور مـي   خالقيتي پديد مي
ضرورت، بخشـي از خصوصـيات فرهنگـي مـرتبط بـا سـاختار        بهقبال تغييرات اجتماعي، 

هاي فرهنگي بيگانه مطـرح باشـد،     هرگاه موضوعِ واردشدن ارزشيابد و   اجتماعي تغيير مي
چه تغيير حاصل از آن با نيازهاي اقشار مختلف جامعه هماهنگي نداشـته باشـد، ميـان     چنان

تـوان نتيجـه گرفـت كـه       بر اين اساس، مي. آيد  هاي قديم و جديد برخورد پديد مي  ويژگي
آورد كـه تـأثير آن بـر نظـام       اري پديد ميدر صورتي تغيير رفت فقطواردشدن ارزش جديد 

تواند   به شرط رسوخ در روابط اجتماعي مي فقطها مشهود باشد و امر فرهنگي جديد   ارزش
  .صورت هنجاري پيدا كند

، كـه بـيش از همـه در جوامـع سـنتي مشـاهده       »زا  برون«خودداري از پذيرش تغييرات 
هاي بيگانه بر هويت اجتماعي اسـت    ارزشهراس از تأثير  سببشود، بيش از هرچيز به   مي
  .آيند  تهديد به حساب مي كه

هـاي ديـرين، در ايـن شـرايط، بـه معنـي        بخشـيدن بـه ارزش   تـر  بيشبازيابي و اعتبار 
البته . تواند بحران هويتي در پي داشته باشد  العمل در برابر هر نوع تغييري است كه مي  عكس

زيرا  ؛سان نيست هاي بيگانه در تمام سطوح جامعه يك  روشن است كه نوع واكنش به ارزش
كامالً متفاوت است  ،به نسبت تعلق اجتماعي افراد ،ها كارگيري آن بهها و   وابستگي به ارزش

تَبـعِ آن نفـي    بـه ها نفي هر نوع ساخت طبقـاتي و   سان تصوركردن همة آن تراز و يك  و هم
  .هاست  تمامي ارزش
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هاي بيگانه حول عرصة مشـتركي اسـت كـه      ر قبال ارزشواكنش دفاعي جامعة سنتي د
در زنـدگي   ،آورد كه تكرار آن ميان افـراد جامعـه    بيش از هر چيز رفتاري مشابه را پديد مي

تأثير پديدة دين، از اين منظر، . شود  ها را موجب مي ميان آن تر بيشروزمره، شناسايي هرچه 
رفتاري بر محـور آداب آئينـي را معمـول    اعتقاد مشترك،  سبباحساس تعلقي است كه به 

سـازد كـه در برابـر رخنـة       سازد و از آن طريق مجموعة عملكردي مشترك را مهيـا مـي    مي
  .كند  هاي بيگانه مانع ايجاد مي  ارزش
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