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  چكيده
وجـه زنـدگي   ه ب گرايشبا گسترش روابط با جهان مدرن،  ،در اواسط قرن نوزدهم

الگوي مزبـور   كارگيري بهدر عمل، . ايراني شدت گرفت ةجامعغربي در بخشي از 
سيستم  ةمجموعهاي تجدد با   بودن ارزش نامتجانس علتبه  ،به تقليدي انجاميد كه

در  نشـدن  در عين حـال، موفـق  . جامعه ناتوان ماند گرفتن در كل جاياجتماعي، از 
ناشـي از نـوع   به ميزان وسـيعي،   ،توان  نوگرايي را ميهاي   برد بسياري از طرح  پيش

جايگـاه   ،همچنين. كار گرفته شده بوده توسعه ب برايسياستي دانست كه در كشور 
واقعيـت  اين  دهندة خوبي نشان بهاجتماعي كساني كه باني و مجري تغييرات بودند 

  .است كه تا چه حد ارادة تغيير از بطن جامعه به دور بوده است
  .هاي تجدد، جوامع غربي، پويايي اجتماعي  نوگرايي، فرهنگ، ارزش :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

، انسـان بـه طـور    فنّـاوري ي، با پيشـرفت علـم و   فكر روشنطي دو قرن پس از آغاز عصر 
، به طور عمده، خطـر  هبه طوري كه امروز. طبيعي تسلط يافت مخاطراتتوجهي بر  درخور

ست ديگر از ناحية طبيعت نيست، بلكه ناشـي از تحـوالتي   ا رو روبهاصلي كه بشريت با آن 
ن خـود از  كردجوامع سـعي دارنـد بـا مهيـا     ،از اين رو. است كه خود انسان عامل آن است

صاحبان پيشرفت، به  از كه   نفوذ فرهنگ بيگانه. ناشي از پيشرفت جلوگيري كنند مخاطرات
انسـجام داخلـي    اسـت  قـادر كـه   اسـت  خطرهـايي  جمله از ، استويژه از نوع صنعتي آن
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يـافتن   نظـم نقل و ارتباطات، بـه ويـژه    و   هاي اروپايي با پيشرفت حمل  گسترش قدرت
 ةتوسـع عواملي بود كه به بسط و  لهجماز رساني،   حمل و نقل مكانيكي و تلگراف و اطالع

ن هجـدهم و قـرن نـوزدهم،    البته از همان اواخـر قـر   ؛فرهنگي تحت عنوان جهاني انجاميد
تا ايـن   كردامكان آن را فراهم  فنّاوريهاي   گسترش حيطة نفوذي غرب به واسطة پيشرفت

هاي سكوالر را اشاعه دهند و از آن طريق شرايط فرهنگي را تقريباً در همـة    كشورها فلسفه
  ).365 :1382 ،هلد(د نآميزند و دگرگون كن   جوامع دنيا درهم

 ،با ارتقاي سطح زندگي و دانـش بشـريت   ،ها  هاي مدرنيته طي اين سال  ترديد ارزش  بي
 در اين فرايند، تسريع. ندو راهي براي رسيدن به دنيايي ناشناخته گشود ندتحولي پديد آورد

 .شدن پديد آورد جهاني براياي تازه   برداشتن بخشي از آن تجربه مياندر برخورد با سنت و از 
  .شدند كه فرهنگ سنتي آنان نبود رو روبهها، بسياري با فرهنگي   ييجا جابه اين با تسهيل

كه به  ،هاي مدرنيته  جهان روآوردن به ارزش گوناگونهاي   به تحقيق، براي مردم سرزمين
طور كامل از غرب سرچشمه گرفته بود، بدون پشت سرگذاشتن موانع بسيار و تحمل لطمه 

هايي به صورت زيـر    پرسش با ه اين جرگه هموارهبه غرور، ميسر نبوده است و پاگذاشتن ب
توان مدرن شد و همچنان هويت خود را حفظ كـرد؟ چگونـه     چگونه مي: مطرح بوده است

توان به فرهنگ غربي وارد شد و همچنان شأن و منزلت خـود را حفـظ كـرد؟ چگونـه       مي
اي   پيچيده مسئلةها   كه مديون غرب شد؟ اين سؤال  آن  توان به دانش غربي دست يافت بي  مي

تماعي و هويـت  گردد كه ميان ارتباطات و پويايي اج  اي برمي  كند و به نوع رابطه  را طرح مي
  .فرهنگي برقرار است

هـاي ارتبـاطي و     يفنّـاور در واقع، تغييـر شـرايط در قـرن بيسـتم، از طريـق گسـترش       
فرهنگي فراگير قرار  ةاشاع منظوربه در اختيار نيروهاي فراملي  را بستر مناسبي ،رساني اطالع

ها ديگر از صورت سرزميني محدود و موقعيتي خاص و   در شرايط جديد، دولت. داده است
ديگر تابع وضعيت خاص فرهنـگ   ها آناند و بسياري از الگوهاي رفتاري   ثابت خارج شده

غناي فرهنگي  فرايند مزبور از كه اينبا اين حال، تصور . خود آن سرزمين باقي نمانده است
ها   چراكه در ذات هر يك از فرهنگ ،برداشت درستي نخواهد بود سرزمين ملي كاسته است

در . كنـد   شدن هر يك در ديگـري جلـوگيري مـي    حلكه از  برقرار استنوعي ثبات پايدار 
بازتـابي مـادي    چه آنو  ،با در نظرگرفتن سه حوزة مهم ميراث فرهنگي، نحوة زندگي ،واقع

 ،توان از فرهنـگ  گيرد كه مشكل مي  قرار مي ما مدن دارد حيطة وسيعي در برابربه صورت ت
  .يك مفهوم، تعريفي جامع به عمل آورد منزلة به
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  فرهنگ فراگير يرگذاريتأث نديفرا. 2
كه براي انسان اختياري در انتخاب يا پرهيز از چيزي وجود داشته باشد، از طريق  آنپيش از 

هـاي مـادي و معنـوي فرهنگـي را       يابـد كـه ارزش    الـزام مـي  جامعه به سرنوشتي جمعـي  
بـه   منـوط  ها را در هر جامعـه   توان آمادگي پذيرش نوآوري  بر اين اساس، مي. گيرد  مي  دربر

پذيرش هـر ارزش   ،به نحوي كه. موقعيت مشترك افراد آن جامعه در قبال تغييرات دانست
ي خود آن جامعه ارزيابي و تعبير و تفسير شود كه با معيارهاي فرهنگ  جديد زماني ميسر مي

ناپـذير    طي اين مراحل اجتناب ،كه تغييرات ساختاري و عادي شوند آندر واقع، براي . شود
  ).Mandras, 1983: 23(رسد   به نظر مي

 ،پيدايش تغييرات حاصل تحوالت درونـي جامعـه باشـد    ،هر گاه در فرايند تغييرپذيري
ن كرديافته در صورت برقرارن راههاي تازه   شود، اما ارزش  ساختار اجتماعي دچار تزلزل نمي

هاي قديم ممكن است موجب اختالل در ساختار اجتماعي شوند   اي منسجم با ارزش  رابطه
  .كنندگي بنياني آن را متزلزل بست همو 

ميـراث   شـامل م آن بـه سـه حـوزة مهـ     كه كند  تر پديدة فرهنگ ايجاب مي  طرح دقيق
چنـين بـه   . ن دارد اشاره شودبازتابي مادي به صورت تمد چه آنو  ،فرهنگي، نحوة زندگي

 و جـامع  يتوان تعريفـ   مشكل ميو گيرد   وسيعي را دربر ميحيطة كه فرهنگ  رسد نظر مي
شـناس    ، جامعـه )J. Warnier( تعريفـي از وارنيـه   ،حال ره به. عمل آورده از آن ب يمفهوم

از نظـر اجتمـاعي، خـاص و     ،هر فرهنـگ : گويد او مي. فرانسوي، مناسب اين مقوله است
توان آن را عامل شناسايي ميان افراد يـك    ميعلت همين ه داراي تعلق جغرافيايي است و ب

كنندة رابطة افـراد    او فرهنگ را عامل تنظيم ،همچنين ؛گروه و تفاوت آن با ديگران دانست
كنـد    عامل انتقال آن ياد مـي  منزلة هداند و از سنت ب  با محيط زيست ميجامعه با يكديگر و 

)Warnier, 2005: 13.(  
ها و   توجه به اين نكته حائز اهميت است كه بازسازي فرهنگي نشانة تغيير دائمي ذهنيت

در مورد واردات فرهنگي نيـز واكنشـي   . در آميختن با اعتقاداتي متفاوت است ها ظرفيت آن
  .استشان   دهند همواره مبتني بر زمينة فرهنگي  كه افراد نشان مي

به معني قضاوت ارزشي در مورد هر چيز تازه است و نه تعمق عقالني  »زمينة فرهنگي«
 و شـود   ه عادات جامعه سـنجيده مـي  بودن هر چيز غالباً نسبت ب غلطدرست يا . در مورد آن

 ،بنـابراين . تواند خود را بـا چيـزي تـازه تطبيـق دهـد      اين به معني آن نيست كه جامعه نمي
اي با اصالت فرهنگي عملي نادرست است و شايسته نيست افـراد جامعـه را     برخورد كليشه
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نباشند، محصـور   دائميشان با ديگران، كه خود مايل به حفظ آن به طور   در تفاوت فرهنگي
حتي سنت كه به واسطة رفتارهاي هنجاري قديمي خود يك نحوة زيستي اجتماعي  ؛دانست

نظر گرفته شود، زيرا  عامل انسجام و نظم اجتماعي در منزلة به فقط تواند  مشخص است نمي
پـذيري    تـوان تطبيـق    مـي  ،همچنـين  .بخش پويايي اجتماعي باشد  تواند الهام  خود مي ةنوببه 

كه نقـش آن   دانست پوشي از پويايي اشكال اجتماعي  عملكردي به صورت چهره را جامعه
فرهنگ  ،بدين معني كه ؛)Freund, 1976: 121-122( بخشيدن به رفتارهاي معمول است تداوم

با برخورداري از ظرفيت تغييرپذيري ميان عوامل قديمي و عوامـل جديـد تـداومي نسـبي     
واردشـدن رويـدادهاي فرهنگـي جديـد در جامعـه، بـه طـور        بديهي اسـت  . كند ميبرقرار 
ــتاب ــت زده،   ش ــن اس ــا  ممك ــهب ــس  برانگيخت ــدن عك ــل  ش ــدان    العم ــي در مي ــايي منف ه
 بـه تـوان مـورد بـارزي از      سازي سريع ايران را مـي   غربي. شود رو روبهفرهنگي   ـ  اجتماعي

  .شدن بخش عظيمي از جامعه نام برد راندهحاشيه  
شود كـه   ريختن اجتماعي زماني ظاهر مي همه رسد كه ب  واضح به نظر مي ،به اين ترتيب

هايش،   فرهنگي ديگري، بر سر تالش آن ديگري در تحميل ارزش نظامفرهنگي با  نظاميك 
رويداد چنين امري، . جويي پيوند دارد  مبادرت به اين تحميل غالباً با سلطه. برخورد پيدا كند

هاي سنتي خود وابستگي زياد دارند، مقاومتي پنهان   به ارزشاز جانب جوامعي كه همچنان 
  .انگيزد  يا آشكار را برمي

هـايي بـه     نـدة مقاومـت  انتوانـد برانگيز   هاي فرهنگي جديد همواره مـي   واردشدن ارزش
 شـدن تغييراتـي بـا ماهيـت بيگانـه      واكنش در هنگام حادثاين  .العمل باشد  صورت عكس

حتـي در كنـار    كـه در هر فرهنگ عوامل مستحكمي وجـود دارد   كه دهد  خوبي نشان مي هب
بدين معني كه در صـورت   ؛كنند  هاي جديد تداوم فرهنگ اصلي را تضمين مي  اعمال ارزش

 ،گونه كه در بعضي كشورها مشاهده شده اسـت   هاي اصيل، همان  ارزش به حرمتي نسبت بي
  .سنتي فراهم شده است ةگذشتحياي با پيدايش ازخودبيگانگي در روابط انساني زمينة ا

روشن است كه اين تأثيرپذيري براي اقشار متفاوت جامعه به يك طريق و به يك نسبت 
زيـرا در برقـراري    ،انـد   از اين نظر در شرايط مساعدتري قرار گرفته ها آنو برخي از  يستن

شود اقشـاري    ، مشاهده ميعلتمين ه به. ي دارندتر بيشرسمي تسهيالت  ةجامعارتباط با 
ـ  ،اند  كه از حيطة تأثيرگذاري اين ابزار به دور بوده واسـطة فاصـله از نهادهـاي فرهنگـي     ه ب

بـه  . اند به وجه بهتري تـداوم فرهنگـي خـود را حفـظ كننـد       همواره توانسته ،رسمي ةجامع
پذيري از محيط اجتماعي در افراد متفاوت اسـت    عبارت ديگر، در اين فرايند درجة فرهنگ
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ها تحت تأثير ايـن فرهنـگ قـرار      از ساير مقوله تر كمتر هميشه   هاي اجتماعي سنتي  مقولهو 
جنبة ملمـوس آن   به واسطةجنبة مادي هر چيز تازه را  نخستدر واقع، اين افراد . گيرند مي
پذيرند و پذيرش جنبة فرهنگـي آن بـه مرحلـة بعـد سـپرده        تر آن مي  سادهدرك  ه سبببو 
 ةگذشتهاي مردمي نيز به احياي   كه توده آنادعاي  بنابراين،. )Decoster, 1971: 32( شود  مي

تعلقـات فرهنگـي خـود در     علتآورند صحيح نخواهد بود، زيرا اين اقشار به   سنتي رو مي
هاي جديد و نوگرايي نفوذپذير نيستند كه بخواهنـد    برابر تغييرات ناشي از واردشدن ارزش

كه تعلقـات مـذهبي آنـان را وراي     آنبه ويژه  ؛ي خود رجعت كنندبعد از آن به فرهنگ اصل
كه نبايد تصور شود مـذهب   شايان ذكر است. تسلط القاهاي زندگي روزمره قرار داده است

اي كـه از    كننده  رغم قدرت حفاظت  با تغييرات است، بلكه به ناپذيري داراي خصيصة سازش
 ؛متقابلي ميان آن با تغييرات اجتماعي برقرار اسـت آن برخوردار است به طور پيوسته كنش 

  .رسد  نظر ميه به طوري كه پويايي دروني آن انكارناپذير ب
خصوص برخي اقشار ديگر نيز بايد به اين واقعيت اشاره كـرد كـه هرگـاه نـوآوري      در

 مراتب براي حفظ سلسله ها آنبه قصد تسريع در پذيرش آن، با فشار همراه باشد،  ،اجتماعي
بندنـد    كار ميه هاي اصيل جامعه را در زمينة پديدة اجتماعي تازه ب  ارزشي خود همان ارزش

كم به ظاهر، نسبت به آداب و رسوم قديمي نزديكي خـود را    تا بتوانند به اين ترتيب، دست
از اين . و همچنين اين احساس را داشته باشند كه آن عادات همچنان تداوم دارند حفظ كنند

اي كه از نوگرايي تأثير پذيرفته باشد   توان گفت به طور معمول فرهنگ رسمي جامعه  مي ،رو
چـون در عـين   . نـدارد هـاي تجـدد     ني فرهنـگ بـومي بـا ارزش   نشـي براي جا را توان الزم
دهد و بخشي از   هاي جديد، فرهنگ اصيل جامعه به حيات خود ادامه مي  دادن ارزش دخالت

فرهنگ رسمي به دور است، همواره از آن توان برخـوردار اسـت   جامعه كه از دامنة نفوذي 
  .هاي خود داشته باشد  كه بازتابي در حفظ ويژگي

شـناس فرانسـوي،     جامعـه  ةگفتن موضوع محافظت حيات فرهنگي، به كرد روشنبراي 
يـك   1هر گاه زنـدگي سـنتي  : دارد  شود كه اظهار مي  اشاره مي ،)M. Halbwacks( هالبواكس
تـدريج   گيرد، بـه   سمت و سوي ظهور عصر جديدي در زندگي اجتماعي جهت مي گروه به

شود، ولي در عين حـال حيـات     ديگر نيست منحرف مي چه آنبوده است و  چه آنتوجه از 
تواند در كنار زمان جديد و حتـي در بطـن     دوران گذشته، يا به عبارت ديگر زمان قديم، مي

تغييرات  تر كمكند كه   حيات براي كساني معني پيدا مي ةادامالبته اين . زمان جديد ادامه يابد
شدن در  جذبخواهند از   كنند كه گويي مي  اي رفتار مي  اند، و به گونه  اجتماعي را لمس كرده
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جامعه به شكلي ديگر آن را از جـوهر   شدن تبديلگروه جديد بپرهيزند، چراكه اعتقاد دارند 
  ).Halbwachs, 1983: 121( كند ميش دور ا وجودي

هـاي اصـلي جامعـه      در واقع، مقاومت بخشي از جامعه وسيلة تظاهر مجـدد خصيصـه  
شود كه از طريق آن فرهنگ سنتي با اختياركردن نوعي انزوا   اي مي  وسيله ،همچنين شود؛ مي

  .رساند  موجوديت خود را بيش از پيش به تأييد 
  

  ننوگرايي و پديدآمدن فرهنگي يكسا   .3
در اواسط عصـر حاضـر، بسـياري از انديشـمندان بـر ايـن بـاور بودنـد كـه بـا گسـترش            

اما با گذشت  ،شوند  اي واحد نزديك مي  دنيا به نمونه همةهاي   تدريج فرهنگ بهمدرنيزاسيون 
و حتي به اين نتيجه رسيدند  ،ي به خرج دادندتر بيشدر قضاوت احتياط  ها آنزمان اكثريت 

 اوت است و مشاهده كردنـد فراينـدي  كه پيشرفت از نظر اجتماعي پيوسته در حال توليد تف
هاي زندگي و مصرف، به صورت ماشيني عمل   سازي داشتند، با نحوه  كه از آن انتظار يكسان

  .تفاوت فرهنگي است ةتوليدكنندكند كه   مي
هاي متفـاوت    هاي مدرنيته، با وجود نحوه  ردن به ارزشنبايد از نظر دور داشت كه روآو

زيستي دو جامعه مالزمه دارد و بـه   به معني آميختگي با فرهنگي متفاوت است كه با هم ،آن
تـوان از    در اين حالت است كه ميفقط . استمدرنيته  يشمول اصول جهاندادن به  تنمعني 

زند سخن   از آن حرف مي )Ch. Taylor( تيلور قبول و شناخت ديگري به مفهومي كه چارلز
شمولي  اي متفاوت كه با اصول جهان  جامعه منزلة به ،به نظر او شناخت ديگران. به ميان آورد

به اين معنـي كـه هـم    . تواند به اشكال متفاوتي ظاهر شود  مدرنيته پيوند پيدا كرده است، مي
در جهت عكس  ،و همكند ك را فراهم هاي نزدي  تواند زمينه و امكانات ارتباطات فرهنگ  مي

متفاوت  چه آنهر  نشناختنقدرتمندترين تمدن را مبني بر خودخواهانة تواند موضع   آن، مي
  ).Taylor Cité par Touraine, 2005: 298-299( كنداست برمال 

 هـاي مدرنيتـه مقابلـة     حال، بايـد در نظـر داشـت، مـانع اصـلي در تعمـيم ارزش       ره به
شـود كـه     كرات مشاهده مـي  بهزيرا در تاريخ كشورها  ،اصيل جامعه با آن نيستهاي   ارزش

عامل پيشرفت وجود ندارد، و بـيش از هـر چيـز     منزلة كالً نظر موافقي نسبت به مدرنيته به
. شـود   آن معطـوف مـي   )Positivisme( يِمسـ يوتيپوزيتوجه به هزينة سنگين فرهنگي نـوع  

تغييـرات تكنيكـي و    زننـدة  آسـيب  تـأثيرات از  در بحـث  )L. Writh( محققي به نام رايـت 
اي   مالحظه درخوراقتصاديِ سريع بر ساختار اجتماعي، با تكيه بر مشاهدات خود در تعداد 
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د كه فداكردن تماميت و همگـوني فرهنگـي بـاالترين    كن  از كشورهاي جهان، خاطرنشان مي
 :Writh Cité par Balandier, 1956( اند  بهايي بوده است كه اين جوامع براي پيشرفت پرداخته

هاي جديد و   ارزش كنندة تغيير خود را با  دريافت ةجامعكه فرهنگ  آنقبل از  ،در واقع ).31
كند و   خود را تحميل مي زنندة آسيب تأثيراتطرق كاربردي آن تطبيق دهد، الگوي وارداتي 

  .كند  مييط پيراموني خود جدا بخش وسيعي از جامعه را از مح ن سيستم سنتيكرد مختلبا 
بـه ميـزان نقـش     فرهنگـي مانـدن تماميـت    محفـوظ رسـد كـه همگـوني و      به نظر مي

هـاي متفـاوت فرهنگـي ديگـر       آن در رويارويي با بخـش گوناگون هاي   كنندة بخش تعيين
نظر داشت كه تجديد ساختار فرهنگـي،   همچنين، اين نكته را پيوسته بايد در. دارد بستگي

هاي فرهنگي ديگر، به رابطة قـدرتي بسـتگي دارد كـه غالبـاً از       واردشدن به ميدانعلت به 
كه سيسـتم فرهنگـي جديـد     آنبه ويژه  ؛)Larrue, 1972: 212( رود  حيطة فرهنگي فراتر مي
يـابي بـر ديگـر      هاي خود به ديگري است و همواره خواهان سـلطه   درصدد تحميل ارزش

  .استجوامع 
بـه ميـزان    اسـت كـه  ها، عالوه بر مشكالت يادشـده، الزم    ميان فرهنگ تعامل به منظور

، )M. De Caster( ميشـل دوكاسـتر  . ظرفيت هر فرهنگ در پـذيرش تغييـرات اشـاره شـود    
كند كه كشورهاي در حـال توسـعه     مي بياندر اين خصوص چنين  ،شناس فرانسوي  جامعه

بخـش   فنّـاوري از ايـن   هـا  آنزيـرا  شـوند،    غربي نمي فنّاورياغلب موفق به درك ذهنيت 
، به سـبب كنـدي   فنّاوريكشورهاي صاحب  به نظر او. كنند  آن را حاصل نمي نشدني يتؤر

شان فراهم شده است تا خود را با تغييرات تطبيـق    عبور از سنت به مدرنيته، اين امكان براي
بـة خـارجي آن   گويد براي اين كشورها پيروي از الگوي جديـد صـرفاً بـه جن    او مي. دهند

  ).Decoster, 1971: 35( پشتوانة ذهني نيز برخوردار است شود، بلكه از  محدود نمي
توان چنين نتيجه گرفت كه در روند تحولي غرب، مردم به ذهنيت ابزار   از اين گفتار مي

شـامل  نيـز  هـايي را    ند و اين آگاهي طرز تفكر و ديـدگاه ا برند آگاه  كار ميه اي كه ب  و وسيله
  .كنندة نحوة فعاليت در توليد صنعتي است  كه تعيينشود  مي

كه پذيرش تغييرات ناشي از نـوگرايي   آنشناس روس، با اشاره به   بوريس اراسو، جامعه
پـردازد و چنـين     روستا مـي  و در ميان طبقات و اقشار جامعه يكسان نيست، به تفاوت شهر

نگران حفظ موقعيت اجتماعي خـود اسـت هـر     دلدر واقع قشر كشاورز كه : دارد  اظهار مي
بـراي  . دانـد   ، قابـل قبـول نمـي   كنـد  مـي اي او را متزلزل   گي ريشهبست همكه  ،نوع تغييري را

چنين است كـه   ها آنوجه ملموس نيست و تصور   هيچ سازي به  كشاورزان نوع كارايي مدرن
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 دكنـ   لطمه وارد مي ها آنروي در اين جهت همواره به بخشي از روابط انساني در ميان  پيش
)Erasove, 1972: 26.(  

به طور معمول، برخورد فرهنگي عامل مهمي در بيدارسازي هويـت اصـلي جامعـه و    
ن كـرد  واقـع هـايي كـه در زمينـة مقبـول       تـالش  ،بخشيدن آگاهي به آن است و غالباً شدت
كـه   كند ميآن قشر از جامعه را مجذوب  تر بيشگيرد   هنگ غربي صورت ميهاي فر  ارزش

بر اين اساس، در مقايسـه، شـهر در   . هاي غربي و نوع زندگي آن آشنا شده است  با ارزش
محيط شهري در قبال تغييرات، با ارجاع دوگانـه بـه    تر بيشانعطاف  به واسطةبرابر روستا، 

 ان سـنت و زيسـتي ميـ   كه نوعي هم  حاصل آن. مواجه است تر بيشها در ميان مردم   ارزش
  .نوگرايي ظاهر شده است

  
  نحوة اعمال نوگرايي در ايران .4

اي كه اشاره شد، مفاهيم مربوط به عصر تجـدد زاييـدة تحـول و شـرايط اجتمـاعي        به گونه
و فرهنگـي  هاي آن از واقعيت اجتمـاعي    و بسياري از ارزش اند بوده اي كشورهاي غربي  پاره

ر دها   اي از آن ارزش  با اين حال، نفوذ و تأثير پاره. اند  جوامعي مانند ايران همواره به دور بوده
گـرفتن از آن بـه صـورت ايـدئولوژيك، آن انقـالب را بـه        الهامو  ،جامعه در عصر مشروطه

 ،ر آنتحـت تـأثي   ،بـه طـوري كـه   . اي از اين مفاهيم درآورد  پاره كارگيري بهصورت سرآغاز 
بـورژوازي نوپـا، قشـر    طبقـة  در  ،شـد و  رو روبـه تركيب اجتماعي از همان زمان با تغييراتي 

  .كرد  اي برخوردار شد كه در ارتباط با جهان خارج نقش مهمي ايفا مي  بازرگان از قدرت تازه
هاي متعددي گسسته   با تشكيل دولت تجددطلب، ارتباط با ساختار سنتي جامعه در زمينه

اجتناب از تغيير در دو مقولة علت هاي مدرنيته به   اعمال ارزش در كم سست شد و  يا دست
  .بدل شد» شبه نوسازي«نظران، نوسازي به   اي صاحب  سياست و اقتصاد، به گفتة پاره

ــة       ــان در رابط ــور را همچن ــوي اول كش ــادي در دورة پهل ــوگرايي اقتص ــز از ن پرهي
مراتب  داري سلسله  رابطه فراتر از مفهوم آن در نظام زميناين . كردماندگار » الطوايفي  لوكم«

اين نهاد برعكس بوروكراسي غربي كـه بـه    ،به طوري كه. شد  ساالري را نيز شامل مي  ديوان
هـاي وسـيعي بـا تبعيـت از تـدابير و        طلبـي بـود در زمينـه    مسـاوات شمولي و  جهانطرف 
وجـود داشـت، پيوسـته آن قواعـد از      شد، و اگر قواعدي هم  هاي شخصي اداره مي  دخالت

 منزلـة  ابزاري از اين دسـتگاه بـه   ةاستفادگرفت، و به اين ترتيب   پا قرار مي طريق روابط زير
  .وسيلة تسلط بر جامعه فراهم شد
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شده اشاره كرد  بسيجتوان به مشكل جذب نيروي انساني   اقتصادي ميزمينة در همچنين، 
وجودنيامدن شرايط توليد، نيروي انساني اضافي به سـوي بخـش خـدمات    ه بسبب به  ،كه

حركت خطي كـه در اقتصـادهاي    ،به اين ترتيب. كرد ميشد و آن را دچار تورم  ميسرازير 
پيشرفته از بخش كشاورزي به صنعتي و در پي آن بـه بخـش خـدمات وجـود داشـت در      

سـاالري    تدريج ديـوان  بهدر اين شرايط،  .)Rad-serecht, 1976: 217( اقتصاد ايران پديد نيامد
زمان  يمتوسط و قشر بورژوايي نوپا درآمد كه ططبقة به صورت پناهگاهي براي حمايت از 

  .ساختار اقتصادي و نحوة رشد آن بر درآمد نفتي متكي شد
واردشدن جامعه به سيسـتم توليـدي مـدرن، نظـارت دولـت بـر نهادهـاي         با واقع، در

بديهي اسـت  . دشو اشاعة فرهنگ رسمي از اهميتي خاص برخوردار  يافت آموزشي، بسط
تـأثير باشـد و     ر شخصيت افراد بـي دتواند   هاي دولت در چنين شرايطي نمي  اعمال سياست

رود و در رفتـار اجتمـاعي     بايد پذيرفت تأثيرپذيري بعد فرهنگي از حيطة شناخت فراتر مي
  .آورد  وجود ميه نيز تغيير ب
آيد، منظور تبيين نهادي دولتي است كه هدف   فرهنگ رسمي سخن به ميان مي گاه از هر
به ايـن  . افراد جامعه در آن مشاركت دارند همةهايي است كه   بخشيدن به ارزش تفوقاز آن 

هاي اين فرهنـگ اسـت بـه ميـزان       هنجارها و ارزش ةاشاعترتيب، آگاهي ملي كه ناشي از 
  .كند  ي پيدا ميفراگيري آن بستگ ةدرجوسيعي با 
، در واقع اولين مرحلـة  »انقالب سفيد«هاي فرهنگي در ايران، به دنبال   خانهگيري  شكل

. هـاي رسـمي بـود     سياست ايجاد تشكيالتي فرهنگي براي تطبيق افـراد جامعـه بـا ارزش   
دارد   ، در اين باره اظهـار مـي  )P. Chombart de Law( شومبار دولو ،شناس فرانسوي  جامعه

هـاي    در مرحلة تحميل يك تشكيالت فرهنگي جديد نحـوة تنظـيم آن متـأثر از ارزش   كه 
افزايـد كـه     وي در ايـن بـاره مـي   . كنندة آن سياسـت فرهنگـي اسـت    ابداعگروه اجتماعي 

و كارمنــدان دربــارة فرهنــگ و نيازهــاي خــاص محــدودة خــود   ،كــارگران، كشــاورزان
برتـر جامعـه   طبقـة  فرهنگي رسـمي كـه   مشخصي دارند و در جهت مقابل، با هاي  ديدگاه

 بپذيرنـد تواننـد آن را    دانند و بـا دشـواري مـي     عامل گسترش آن است، خود را بيگانه مي
)Chombart de law, 1970: 217.(  

جامعـه   ي ازآموزش در سطح وسـيع  تعميم با رسالت ،حاصل ديگر اين تحوالت نهادي
هاي غالـب در جامعـه تشـكيل      جذب نسل جوان به ارزش برايبود كه » سپاه دانش«به نام 
از طريـق سـوادآموزي و    ،سـازي فرهنگـي   يكسـان اين هدف كه با اعمال سياست  اب .يافت
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كـه   آنغافـل از  . هاي برتر جامعه، بتوان ايدئولوژي حكومت را تحكيم بخشيد  ارزش ةاشاع
عة سيستم اجتمـاعي عامـل   آمده با مجمو عمل هبارتباط ضعيف تغييرات حاصل از نوسازي 

  . شود  گيري ضعيف آن در كل جامعه مي  اصلي جاي
عالوه بر موارد يادشـده، وجـود بافـت نامشـخص و درهـم مدرنيزاسـيون و خصيصـة        

بـرد    همچنين، موفقيت در پـيش . توان دليل ديگري بر شكست آن دانست  ناپيوستة آن را مي
ناشي از خـود سياسـتي دانسـت كـه در زمينـة      توان   سازي را مي  هاي مدرن  بسياري از طرح

كه، جايگاه اجتمـاعي كسـاني كـه بـاني و عامـل       چنان ؛كار گرفته شده بوده كشور ب ةتوسع
شود كـه تـا چـه حـد       وضوح، اين واقعيت روشن مي   به ؛نظر گرفته شود تغييرات بودند در

  .ارادة تغيير از بطن جامعه به دور بوده است
هـاي جديـد در ميـدان      هاي منفي در قبـال ارزش   العمل  ايران عكسنكتة ديگر در مورد 

اي از آن بخش را فرايند سريع تغيير   فرهنگيِ بخش وسيعي از جامعه بود، كه پاره ـ اجتماعي
  .به حاشيه رانده بود
توان چنين خالصه كرد كه تماس ايـران بـا جهـان مـدرن در       فوق را مي حاصل مطالب

كه با قبول وجه غربي زندگي آغاز شد، به نوعي تقليد از آن بـدل   آن اواسط قرن نوزدهم، با
هـاي    به ايـن ترتيـب، ارزش   ؛، و عقل و نحوة انديشيدن هيچ جايگاهي در آن پيدا نكرددش
ـ   دي ئجز در بخش خاصي از جامعه، تأثيري جزه نيته، بردم جـا  ه ر آداب و عـادات مـردم ب

  .جامعه راه يافت هبعد ابزاري ب سازي آن صرفاً در عقالنيگذاشت و فرايند 
العمـل جامعـه در قبـال      در عين حال، توجه به اين نكته نيز ضـرورت دارد كـه عكـس   

 امل فرهنگ سنتي باشد، زيـرا تواند به معني تجديد اعتبار ك  هاي بيگانه نمي  واردشدن ارزش
 طـوري كـه،  بـه  . بازسازي تمام و كمال آن نيسـت  به معناي هاي گذشته  بازگشت به ارزش

از سوي فرهنـگ   را هاي القاشده  هايي مثبت و منفي از ارزش  در هر بازسازي نشانه تغييرات
ت گذشـته، بـدون تغييـر در بعضـي     رد و در واقع بازگشـت كامـل بـه اصـال    رسمي دربر دا

  .)Bastide, 1972: 2( ستيميسر ن ،هاي آن  جنبه
  

  گيري  نتيجه. 5
اي مكمل   جايي كه تجددگرايي و هويت رابطه يگانه امروزه حتي در كشورهاي غربي، يعني

امـا بحرانـي بـه ايـن صـورت بـه معنـي         ،شده اسـت  رو روبهاند، اين رابطه با بحران   داشته
 كـارگيري  بـه كه بـراي سـاير جهانيـان     آنحال  ؛نيست ها آنخوردن هماهنگي فرهنگي  برهم
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حاصل تغيير به ايـن  . آيد  مي هاي مدرنيته به معني رهاكردن بخشي از خود به حساب  ارزش
تواند خالي از   كند، نمي  صورت، حتي براي آن بخش از جامعه كه با اشتياق از آن استقبال مي

ـ انكـار جز  علـت حال نوعي تقليد از ديگري است كـه بـه    هره زيرا ب ،كامي باشد  تلخ ي از ئ
  .خويشتن از احساس سرشكستگي به دور نيست

حتي جوامع سنتي هم در تمـاس   ؛مقابل تغيير مصون نيست اي در  در واقع، هيچ جامعه
تـداوم   نـدة حـالتي بحرانـي در   انكه تغيير الزاماً برانگيز آن  بييابند،   با تحول محيطي تغيير مي

جامعه تحميل شود، ضمانتي بر  گاه تغييري با ماهيت خارجي بر اما هر ،ساختار اصلي باشد
  .وجود ندارد تطبيق با آن و اجتناب از بحران ارزشي

اين هدف در كشورهاي در حال توسعه  ي كه بايها  سازي جامعه و طرح  مدرن در جريان
كـه   ،ها  العمل  از اين عكس. بروز كرداعتراض  به نشانةهايي   كرات اغتشاش بهبه اجرا درآمد، 

توان نتيجه گرفت كه تغييرات پيداشـده در    حفظ ميراث گذشته است، چنين مي ها هدف آن
كـه تـأثير    آن  بـي انـد،    امعه تا حد بسياري در شكل ظاهري زندگي سنتي تغيير پديد آوردهج

به اين صورت كه اكثريت جامعه بـه دور از تطبيـق   . عميقي در باورهاي جامعه داشته باشند
اي از نظر شخصيتي، تـداوم زنـدگي     خود با حاالت و روش جديد، با توسل به بعد دوگانه

هـاي جديـد، همچنـان      بدين معني كه با پرداختن ظاهري بـه ارزش  ؛دنكن ميسنتي را ميسر 
  .دنكن  هاي پيشين حفظ مي  اعتقاد و باور خود را به ارزش

كـه   ،يافتـه در جامعـه   راهگاه مدرنيسـم   هر :اين شكل از مقاومت بايد اضافه كرد رةدربا
ظرفيت تطبيق بـا تغييـرات را نـاتوان     ،استحاوي عوامل نامتجانس با تشكيالت اجتماعي 

كـه   جـا  آناز . رود مـي العملي انتظـار    عكسبروز رفتن ساختار سنتي،  سؤالزير علت، به دكن
نحـوة   ةاصـلي آن، اشـاع   ةفلسـف اسـاس   مدرنيته، بـر  هاي ن ارزشكردهدف اصلي در وارد

عمل مزبور غالبـاً  ال  سازي جوامع را بايد در پي داشته باشد، عكس يكساناي است كه   زيستي
  .استآفرين   زا و بحران  تنش

شـرايطي كـه دولـت     ازو با گذشت زمـان   از ساختار نظام پيشين نگرفت فاصلهاكنون با 
توان چنين استدالل كرد كـه    شده بود، مي رو روبهتجددطلب عصر پهلوي با بحران فرهنگي 

 نداشـته براي پذيراشدن هنجارهاي معمـول در غـرب    را جامعة آن روز كشور ظرفيت الزم
هاي جديدي كه از آن زمان   كه به دورافكني ارزش كردبايد خاطرنشان  ،در عين حال. است

توانـد شـامل توليـدات      هاي تغيير نيست و نمـي   جنبه همةاند دربرگيرندة   به جامعه راه يافته
  .د، شودنهنگي دارفر ةجنبكه  ها آنصنعتي و همچنين طرق استفاده از 
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  نوشت پي
شناس سرشناس فرانسـوي، سـنت نظمـي      ، جامعه)G. Balandier( اساس تعريف ژرژ باالنديه بر. 1

از طريق آداب و رسـوم، از   ،رفتار و منش افراد جامعه را كند بازدارنده است كه با تغييراتي بسيار
توان سنت را   اساس اين تعريف، مي بر ).Balandier, 1984: 116( كند مينسلي به نسل ديگر منتقل 

سنتي، به جامعة نوع رفتار اجتماعي در  ،در واقع. حافظ شكل اجتماعي و فرهنگي جامعه دانست
ها در پي يكديگر خود را به تطبيق بـا آن ملـزم     صورت يك الگو، آرماني را مدنظر دارد كه نسل

و آدابي كه به طور معمول  ،ها، نمادها  اي است از ارزش  اين وفاداري به گذشته مجموعه ؛بينند  مي
 ،در عين حال. دنگير  در قبال هر نوع تغيير، چه پيشنهادي و چه تخيلي، حالت تدافعي به خود مي

كه حاصل آن  كند برقرار ميظرفيت آن براي تغييرپذيري، سنت با زمان حاضر پيوندي  به واسطة
شـان را بـه نحـوي تنظـيم كننـد كـه         ار روزمرهدهد رفت  الگويي است كه به افراد جامعه امكان مي

چه تغييـرات پديدآمـده بـا خصوصـيات      حال چنان. انسجام داخلي جامعه پيوسته محفوظ بماند
عـدم  گرفته باشد، به احتمال زياد با نشئت اصلي گروه اجتماعي تباين داشته و از منطقي متفاوت 

  .شود  مي رو روبه پذيرش
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