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  سپهر :نام كارگروه

 احياء ياوري :رئيس كارگروه

 1378-88 :تاريخ

  آباديعبدالرحيم كركه :)تهيه كننده( نويسنده

فيروز بالكاني، سميه جوانمردي، حسن حاج قاسم، سعيد غالمي نتاج  ):اعضاي كارگروه(همكاران 

  آبادي، احياء ياورينيا، عبدالرحيم كركهاميري، محمود فرهادي

  

 عرفي مدل سپهرم :عنوان

 مدلي براي تبيين تغييرات اجتماعي :عنوان فرعي

 ، جامعهفرهنگ :موضوع

  .عقيده، ارزش، تعادل  هنجار، نماد، زبان،   مدل سپهر، تكنولوژي، :كليدواژه

ارائه مدلي براي تحليل فرهنگي تغييرات  ).1378(آبادي عبدالرحيم كركه ):با ذكر نوع مدرك(منبع 

گروه جامعه  دانشكده علوم اجتماعي،  دانشگاه عالمه طباطبايي،  مه كارشناسي ارشد، ناپايان. اجتماعي

 .آقاي دكتر موحدي: استاد راهنما. شناسي

   :يادداشت

هاي فرهنگي به منظور شناسي و تئوريگيري از نظريات گوناگون جامعهمدلي است كه با بهره  مدل سپهر، :چكيده

اين مدل فرهنگ هر جامعه را . نگي رخداد آنها در يك جامعه طراحي شده استبيني تغييرات فرهنگي و چگوپيش

. شودناميده مي "سپهر"، بخشند كه به اعتبار مدلداند كه در كنار هم آن چيزي را شكل ميمتشكل از شش عنصر مي

عناصر فوق از منظر مادي يا . ارزش) 6 اعتقاد) 5هنجار   )4نماد  )3زبان ) 2 تكنولوژي) 1 :ازعبارتند عناصر اين سپهر

؛ بدين نزديك گرداند) شناخت منطق تغييرات فرهنگي(اند كه مدل را به هدفش اي منظم شدهمادي بودن به گونهغير

عناصر . باشندترين عنصر ميغيرمادي  ،ها و همچنين عقايدترين عنصر فرهنگ و ارزشمعنا كه عنصر تكنولوژي مادي

تر و عنصر نماد از بدين معنا كه عنصر زبان از عنصر نماد مادي. باشندبندي ميقابل رده  ،نيز از حيث اين مالك، مياني
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بندي مادي و مزيت تقسيم .بخشندعناصر مياني  مدل را شكل مي ، اين سه عنصر در واقع .تر استعنصر هنجار مادي

؛ بدين معنا كه عناصر سازدغيير هر عنصر را نيز مشخص ميغيرمادي از آن جهت است كه منطق تحول و چگونگي ت

 .شوندمادي با سرعت كمتري دچار تغيير و دگرگوني ميمادي در برابر تغييرات محيطي با سرعت بيشتر و عناصر غير

-ل پيش، مدبرمبناي اين فروض .، سرعت تحول متفاوتي دارندمادي بودنعناصر مياني نيز به طبع ميزان مادي يا غير

، ها و همچنين عقايدبيشترين تغيير و عنصر ارزش  ،ترين عنصرماديكند كه عنصر تكنولوژي به عنوان غيربيني مي

، در بروز هاي مياني نيز به طبع ميزان مادي يا غيرمادياليه. گذرانندكمترين تغيير را با سرعت اندكي از سر مي

  . نددهتغييرات سرعت متفاوتي از خود نشان مي

-مي سر اي برخوردار است سرعت و جهت تغييراتي كه عناصر شش گانه سپهر ازالعادهآنچه در اين ميان از اهميت فوق

توانيم ادعا كنيم مي  ،گاه سرعت و جهت تغييرات در اين عناصر در يك راستا و با يك سرعت به پيش رودهر. گذرانند

گاه سرعت و جهت تغييرات عناصر در يك راستا و با يك برعكس هر متعادل و قدرتمندي روبرو هستيم و كه با سپهر

اي از توان و گيرند و بخش عمده، هر يك مسير تغيير خود را در پيش ميعناصر شش گانه سپهر ،سرعت به پيش نرود

  .، صرف برقراري تعادل و از بين بردن تعارض ميان عناصر خواهد شدانرژي سپهر

 

  مقدمه

شوند و عوامل  شوند؟ چه عواملي موجب پيدايش آنها مي تحوالت اجتماعي و فرهنگي چگونه ايجاد مي

كنند؟ چه آثار و پيامدهايي را    ند؟ اين تحوالت از چه الگوهايي پيروي ميا تعيين كننده و مسلط كدام

د؟ آيا راهي براي كنترل و كنن   هاي اجتماعي اثر مي به دنبال خود دارند و چگونه بر ساختارها و اليه

سوي تعادل، استحكام و  ريزي آنها وجود دارد و باالخره جامعه چگونه بايد در مواجهه با آنها به برنامه

  هاي خود پيش رود؟ ها و محدوديت يي پويايي متناسب با منابع، توانا

تماعي و كاربردهاي گيري از آگاهي به علوم اج هر چه امكان پاسخگويي دقيق به سواالت فوق با بهره

متوازن  ي آنها در مديريت و رهبري جوامع بيشتر باشد، امكان توفيق در پيشرفت اجتماعي و توسعه

، شود مدلي منطقي و عقالئي براي كنترل و هدايت آن تحوالت از اين رو، سعي مي .بيشتر خواهد شد

  .شود ر اجزاء آن معرفي ميهاي آن، طراحي شود كه در زي در مسير سازنده و كاهش عوارض و هزينه
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  "هاي تئوريك مدل پيشنهادي پايه "

مدل پيشنهادي حاضر با استفاده از بررسي و تحليل مباني تئوريك و فروض استخراج شده از آنها پايه 

ساختي كاركردي /هاي واقع گرايانه، سيستمي اين فروض كه عمدتاً از تئوري .ده استشگذاري 

ئوري تأخر فرهنگي آگبرن و تحليل عناصر فرهنگي باسيس شكل گرفته و اند، از طريق ت استخراج شده

  :ند ازا اين فروض عبارت. اند هاي مدل پيشنهادي را بنا نهاده پايه

  .ناپذير است امري اجتناب ،تغيير و دگرگوني. 1

  .دساز پذير مي امكانها را  شناخت و تحليل دگرگوني ،فرض جامعه به مثابه سيستمي باز، بررسي. 2

اين دو بعد با منطق خاص خود، تحول  .فرهنگ از دو بعد مادي و غيرمادي تشكيل شده است. 3

  .ريزي ضروري است برنامه گونهشناخت آن براي هر وپذيرند  مي

-نقش اساسي در هدايت و كنترل آنها داشته و با بهره  دولت وكارگزاران تغيير و تحول اجتماعي،. 4

اجتماعي و برطرف كردن /توانند با تسهيل شرايط فرهنگي مربوط ميهاي  گيري كاربردي از تئوري

موانع و عوامل بازدارنده، تحوالت فرهنگي و اجتماعي را در جهت اهداف كالن جامعه هدايت و كنترل 

  .كنند

در اين . دهد هاي تئوريك آن را نشان مي گيري مدل پيشنهادي و پايه شكل ي تصوير نمادين زير، نحوه

گرايان  هاي پيشرفتي و تكامل هاي آن از طريق تئوري همانند درختي فرض شده كه ريشه تصوير، مدل

ي آن درخت با ديدگاه  تنه. شود هاي سيستمي تغذيه مي كاركردي و نظريه –هاي ساختي  و نيز تئوري

گرايانه آگبرن و نيز مفاهيم مربوط به عناصر فرهنگي باسيس، كه خود به نوعي منتج از  واقع

كه كاربرد  اند هاي آن درخت گيرد و در نهايت مدل پيشنهادي، شاخه هاي مزبور است، شكل مي تئوري

تواند ريزي امور فرهنگي مي آن در شناخت و تحليل تغييرات فرهنگي و اجتماعي و مديريت و برنامه

  .ثمر شيرين آن باشد
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  كاركردي/ديدگاه ساختي               ديدگاه واقع گرايانه                    ديدگاه سيستمي        

  

 

 تئوري تأخر فرهنگي آگبرن                                    

  

 

  عناصر فرهنگي باسيس                                     

                                                        

  ريزي كالن امور فرهنگي امهمدل پيشنهادي براي مديريت و برن             

  

  آگبرن معرفي تئوري تأخر فرهنگي: ي اول پايه

تر در  هاي بزرگ با وجود ايستادگي لجوجانه ايستگرايان اجتماعي در برابر دگرگوني اجتماعي، جامعه

هنگامي كه يكي يا بعضي از عناصر ). 304آگبرن، (پذيرند همواره دگرگوني مي "نوآوري فرهنگي"اثر 

به ناگزير تناسبي كه بين آن عنصر و عناصر ديگر برقرار است، از   ،شود گي يك جامعه دگرگون ميفرهن

افتادگي فرهنگي، كه يكي از مسائل  پس. آيدپديد مي *افتادگي فرهنگي  رود و در نتيجه پس ميان مي

اطالق شناسي فرهنگي است، بر عقب ماندن نسبي يك عنصر از عنصر فرهنگي ديگر  مهم پويايي

يا معلول مداخله عمدي انسان يا زاده كندي سير خود آن  ،شود و اين عقب ماندن نسبي يك عنصر مي

  .عنصر است

، در جامعه تأثير "همگرايي، واگرايي و پي آيي" –دگرگوني يك عنصرفرهنگي به سه شيوه اصلي 

ديگر فرهنگ  ي ي به حوزها صورت دور تسلسل اجتماعي از عنصري و از حوزه گذارد و تأثير آن به مي
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چنين تغيير  ي هر نوآوري كوچك يا بزرگ زاينده .دارد عناصر را به تغيير وامي ي رسد و تقريباً همه مي

داري است؛ از اختراع راديو گرفته تا نوسازي آموزش و پرورش و وضع قوانين جديد؛ اما چون هر  دامنه

ذاتي متفاوت و وضعي خاص دارند، دگرگوني  ،يك از عناصر فرهنگي در عين بستگي به عناصر ديگر

بلكه هر عنصر مطابق مختصات خود و  شود، يك عنصر با سرعت يكساني در عناصر ديگر منعكس نمي

 .كند اي كه بين آن عنصر و عنصر دگرگون شده برقرار است، با سرعت معيني تغيير مي به نسبت رابطه

اي آنكه به عنصر تغييريافته برسند و با آنها همسازي از اين رو، هر يك از عناصر فرهنگي يك جامعه بر

اختراع اتومبيل ايجاب . شود افتادگي فرهنگي از اينجا زاده مي پس. يابند، به مقدار زماني نيازمندند

ها و  ها و خيابان هاي فراواني در فرهنگ مادي و غيرمادي آن جامعه از وضع كوچه كند كه دگرگونيمي

  .نگي كار و تفريح مردم و وظايف پليس و دادگستري پديد آيدها گرفته تا چگو خانه

. دهدپويا رخ مي ي ايستا و هم در جامعه ي افتادگي فرهنگي هم در جامعه شود كه پس الزم است ذكر

نتيجه  دهد و در تغييرات با شدت بيشتري روي مي ،پويا ي تنها تفاوت در آن است كه در جامعه

عقب ماندگي سازمان سياسي نسبت به تكامل اقتصادي، . شود ي ديده ميفراوان افتادگي فرهنگي به پس

  .افتادگي فرهنگي است هاي بارز پس عقب ماندگي روابط توليد از نيروهاي توليد، نمونه

  

  "تحليل و نقد تئوري تأخر فرهنگي آگبرن  " 

است، حركتي است  گرايان و ديدگاه مادي هاي تكامل تئوري تأخر فرهنگي آگبرن، كه متأثر از نظريه

اي  به سوي تحليل تغييرات اجتماعي از طريق مفاهيم فرهنگي؛ اما اين حركت كلي است و تنها زمينه

آگبرن در تئوري خود از فرهنگ مادي و غيرمادي نام  .سازد براي تحليل كمي و تجربي فراهم مي

  .ندك همچنين به وضع خاص و متفاوت هر يك از عناصر فرهنگي اشاره مي. برد مي

فرهنگ مادي و غيرمادي، مدلي براي تغييرات  ي براي آنكه بتوان بر مبناي تئوري آگبرن درباره

ترسيم كرد كه ابعاد مادي و غيرمادي فرهنگ ) شكل زير(توان پيوستاري  اجتماعي استخراج كرد، مي

  :در منتهااليه دو سوي آن باشد
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  فرهنگ

  بعد غير مادي                                                                          بعد مادي                                

  

عنوان عناصر مادي و غيرمادي  به ترتيب به آگبرن در توضيحات خود از نيروهاي مادي و روابط توليد، 

كمكي به نمايش تواند  عنصرگزيني آگبرن براي توضيح ابعاد مادي و غيرمادي نمي. كند فرهنگ ياد مي

لذا اگر . شدت متنوع و دچار پراكندگي است تغييرات و چگونگي موقعيت تأخر فرهنگي كند، چراكه به

دليل كلي و  تواند ذهن را براي توضيح تغييرات اجتماعي آماده سازد، اما بهچه نظريه آگبرن مي

را يك بار ديگر از پيوستار فوق . ماند از تكميل نقش تحليلي خود باز مي  بودن مفاهيم در آن، پراكنده

  :گذرانيم نظر مي

  .چگونگي موقعيت تأخر فرهنگي در آن روشن نيست )1

مشخص نيست بعد مادي فرهنگ در كجا خاتمه يافته و بعد غيرمادي در پيوستار از كجا  )2

 .شود شروع مي

 .مرز بعد مادي و غير مادي بر روي پيوستار مشخص نيست )3

عناصر فرهنگي مورد نظر آگبرن را از پراكندگي رهايي بخشيد، كمك نمايد كه اگر بتوان چنين مي

اي از عناصر  اگر بتوان عناصر فرهنگي را در چند عنصر يا مجموعه. كند شدن مدل مي شاياني به روشن

فراگير محدود ساخت و مادي و غيرمادي بودن آنها را روشن كرد و تناسبي بين موقعيت عناصر مادي 

  .توان به هدف فوق نزديك شد دست آورد، مي پيوستار بهو غيرمادي بر روي 

  معرفي عناصر فرهنگي باسيس : ي دوم پايه

كند،  كه آگبرن از عناصر مادي و غيرمادي فرهنگ در مفاهيم كلي، متنوع و پراكنده ياد مي در جايي

 براي دست يافتن به عناوين عناصري كه به روشني و مشخص بعد مادي و غيرمادي فرهنگ را

  توان از مي ،نمايندگي كنند

 )شناسي جامعه( جان ِجي ميسيونيز �

 )لذت بردن از فرهنگ( باسيريكو و آن بولين. الرنس آ �
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 )شناسي جامعه( مايكل اس باسيس وديگران �

  .اند مدد گرفت كه عناصر ياد شده را باز شناخته و معرفي كرده

  :است عناصر فرهنگي را به صورت زير بيان داشتهونيز يميس

 ها)سمبل( مادن �

 زبان �

 عقايد ها و ارزش �

 هنجارها �

 فرهنگ مادي �

  :است باسيريكو عناصر دوازده گانه زير را بعنوان عناصر فرهنگي نشان داده

نمايندگي  موضوعات و وقايع مورد قبول مردم را كه ديگر اند وقايعي ت وموضوعا :ها)سمبل( نماد. 1

 .كنند مي

قالب عبارات خوب يا بد، اخالقي يا  ت ابراز شده درياهاي ذهني است به تجرب  واكنش :ها ارزش .2

 .دست آوردن آن باشند كنند بدون آنكه لزوماً درپي به ردم به آن توجه ميمهايي كه  آرمان. غيراخالقي

 .گيرند هايي كه مردم براي دريافت حقيقت يا واقعيت به كار مي انگاره :عقايد .3

 .كند هاي خاص تعيين مي م را در موقعيتقواعد مشتركي كه رفتار مرد :هنجارها .4

 .هاي دروني به موضوعات تجربه شده واكنش :احساسات .5

 .تمايالت و تنفرات بر بقيه دادن عمومي برخي از ترجيح :ها گرايش .6

 .جامعه بايد رعايت كنند يهنجارهاي تعيين شده توسط قدرت سياسي كه اعضا :قوانين .7

هاي فرهنگي برحسب تجارب اختصاصي كه ممكن است از فردي به  هتأويل پديد :آگاهي ادراك و .8

 .عنوان عضوي از جامعه متفاوت باشد به فردي ديگر

 .اند اهدافي كه در يك فرهنگ ارزشمند و مطلوب ها و آرمان :آرزوها .9
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يا  كنترل بر محيط فرهنگي و طبيعي و )يا(هاي تسلط و روش دانش بشري فنون و :دانش فّني. 10

 .آن با سازگازي

 .حال فرهنگ محصوالت مادي گذشته و :مصنوعات. 11

يا سازگاري  كنترل بر محيط فرهنگي و طبيعي و )يا(هاي تسلط و روش فنون و ي همه :تكنولوژي. 12

 .با آن

 

ها مختلف و بسيار متفاوت   هر چند محتواي فرهنگ: گويد شناسي خود مي باسيس در كتاب جامعه

ها از شش  فرهنگ ي و همه. ها واحد و جهاني است ي فرهنگبناي همه است، اما ساختار اساسي و

   :كند باسيس هر يك از عناصر فرهنگي مورد نظر خود را چنين تعريف مي. اند عنصر اصلي تشكيل شده

  )مشترك ي توضيح و تفسيرتجربه( عقايد. 1

  )دانش عملي و تجهيزات و ابزار( تكنولوژي. 2

  )اي اخالقيه و داوري معيارها( ها ارزش. 3

  )خطوط راهنما براي رفتار( هنجارها و جزاها. 4

  )ها و ارزش عقايد ي نماينده( نمادها. 5

  )ارتباطات م وئسيستم عال( زبان. 6

  :كند باسيس هر يك از عناصر فرهنگي مورد نظر خود را چنين تعريف مي

عقايد ممكن است . دكن چگونه عمل مي )هستي(اينكه  ي ند از آراء مشتركي دربارها عبارت :عقايد

آينده بوده و  ي هايي درباره بيني پيش ي وضع حاضر،  تلخيص يا تفاسيري از گذشته، توضيحاتي درباره

، فرهنگ عام، مذهب، علم يا تركيبي از اينها )مشترك(نيز امكان دارد مبتني بر احساسات عمومي 

  . باشد
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محيط او را  بخشي انسان عامل است ودانش عمل و ابزار و تجهيزات براي افزايش اثر :تكنولوژي

  .كند تكنولوژي، محيط فيزيكي اجتماعي و رواني مخصوصي را ايجاد مي. دهد تغيير مي

. كنند چه بايد باشد   ها توصيف مي كنند چه هست، ارزش   طور كه عقايد توصيف مي همان :ها ارزش

ها  بنابراين، ارزش. اند بل احترام بودنو معيارهاي مشترك درست، آرماني و قا اند انتزاعي ها كلي و ارزش

  .بخشند اجتماعي مي آهنگ فراگيري به زندگي فرهنگي و

اند، هنجارها، معيارها و قواعد  ي انتزاعيها ها، آرمان به همان ميزان كه ارزش :جزاها هنجارها و

فكر نكردن در چه انجام دادن يا انجام ندادن، چه گفتن يا نگفتن، چه فكركردن يا  ي مصداقي درباره

دهند و معيارهاي  هنجارها، چگونگي عادات مردم را توضيح مي .ندا هاي مورد نظر براي مردم موقعيت

  ).1964بليك و ديويس، (ند ا مشترك

دهند كه به  اگر چه رفتارها، ناشي از هنجارهاي زمان جاري است، اما مردم هميشه كاري را انجام نمي

. راد ممكن است معيارهاي متفاوت و يا حتي متناقضي داشته باشندعالوه اف به. شود آنها توصيه مي

جزاها . شوند كه با آن مردم به انطباق با هنجارها رهنمون مي اند تشويقات و تنبيهات اجتماعي  ،جزاها

  .ممكن است رسمي يا غيررسمي باشند

بسياري از موضوعات . چيزي است كه ممكن است معنايي را متراكم كرده و نشان دهد  نماد، :نمادها

ابزاري به كار ) مفاهيم(طور نمادين به جاي مقاصد  اند و به كه معناي فرهنگي كسب كرده اند فيزيكي

احساس تعلق مردم  دليل رنگي نيست، اما به ي يك پرچم اگر چه چيزي بيش از يك پارچه. روند مي

  .شود تار ميبدان، با آن با ادب و احترام و احساسات روحاني و افتخارآميز رف

براي تركيب اين نمادها در قالب ) و كمتر نوشتاري(اي از نمادها و قواعد گفتاري  زبان مجموعه: زبان

چنين معاني يعني ). 1962هاروف، ( ياد شده است "مأمن فرهنگ"عنوان  از زبان به. معاني است

هاي مشترك به  ادن دانستهمعناي اوليه به قيد درآوردن، ارتباط برقرار كردن، بحث كردن، تغيير د

كنيم، بلكه ما نه تنها از زبان براي ارتباط با ديگران استفاده مي. نسل جديد و شهروندان جديد است

  .كنيم انديشيم در واقع با خودمان مكالمه مي كنيم و اغلب اوقاتي كه مي هنگام تنهايي نيز چنين مي به
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آن متبادر  ادي داده است، همان معناي تكنولوژي ازبا توجه به تعريفي كه ميسيونيز براي فرهنگ م

ونيز و باسيس يعناصر فرهنگي ميس لذا .است طور كه خود او نيز به آن اشاره كرده شود؛ همانمي

كه باسيس به  در حالي ،در يك قالب آورده عقايد را ها و با اين تفاوت كه ميسيونيز ارزش اند همسان

 .طور مجزا بدان پرداخته است

مابقي هر يك با  ند وا عنصر آن با عناصر فرهنگي باسيس همسان 5 نصر فرهنگي باسيريكوع 12از 

؛ ضمن آنكه اند قابل ادغام در عناصر فرهنگي باسيس ،توجه به توضيحاتي كه باسيريكو داده است

 .است اي بدان نكرده اشاره ،باسيريكو با وجود مهم بودن عنصر زبان در بين عناصر فرهنگي

 و ميسيونيزعناصر مورد نظر  ،ودنب رسد عناصر باسيس ضمن كامل نظر مي به ،شرح فوق با

لذا انتخاب عناصر  ؛و به نوعي محل ادغام نظرات آن دو است دهد باسيريكو را نيز پوشش مي

 . تواند راهگشا باشد باسيس مي

  

  ها و مزاياي عناصر فرهنگي باسيس  ويژگي

  :دارد بندي باسيس حداقل سه ويژگي و مزيتتقسيم

گيرد و هيچ عنصري در  عناصر را در تعاريف مختلف فرهنگ در بر مي ي چرا كه همه: فراگيري. 1

عنوان يك مفهوم فرهنگي محل تالقي  آن خارج نيست، مثالً فلسفه به ي فرهنگ از شمول احاطه

  .هاست عناصر تكنولوژي، نماد، اعتقادات و ارزش

مفاهيم فرهنگي حداكثر  ي اي است كه همه م بندي به گونهتقسي ي به اين دليل كه نحوه: اختصار. 2

شوند، محل  گنجد و آن مفاهيمي كه فراتر از هر يك از عناصر شش گانه ديده مي در شش عنصر مي

 .آيد دليل سادگي به كار مدل سازي مي اين اختصار به. اند تالقي حداكثر دو يا چند عناصر ياد شده

است با انطباق هر يك از مفاهيم ضمن آنكه، منظر  ناصر باعث شدهدقت در گزينش ع: صادق بودن. 3

از ورود تعابير مزاحم و مبهم در تعريف  ،نهد جديدي را براي دريافت مفاهيم فرهنگي پيش روي مي

 .كند مفاهيم جلوگيري مي
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  گيري مدل پيشنهادي شكل

واند ما را مجاب كند تا آنها را ت صادق بودن عناصر باسيس مي –اختصار  –فراگيري  ي مزاياي سه گانه

كار گيريم و مدل خود را از تنوع، گستردگي و پراكندگي عناصري  كارگيري در پيوستار خود به براي به

اند، بركنار سازيم؛ اما الزم است پيش از نشاندن عناصر فرهنگي  كه آگبرن يا ديگران بيان داشته

  .مادي يا غيرمادي بودن مرتب سازيم باسيس بر روي پيوستار، بتوانيم آنها را از نظر

بايد توجه داشت مالك و شاخص مادي يا غيرمادي بودن در اين تحقيق، عيني يا غيرعيني بودن 

طور مستقيم در معرض حواس پنجگانه آدمي قرار  فرض شده است؛ يعني اينكه هر عنصري كه به

اند و براي درك آن لزوم تر و هر عنصري كه از دسترس حواس پنجگانه دورتر بم گيرد، مادي

شود عيني و  اين ويژگي آخر باعث مي. تر است غيرمادي  كارگيري ساير عناصر احساس شود، به

حال با توجه به شاخص و مالك مورد . پوشاني عناصر، نسبي بدانيم هم  غيرعيني بودن را در منطقه

و ذهني فرض كنيم، به نظر نظر، اگر بعد مادي فرهنگ را عيني و بعد غيرمادي فرهنگ را غيرعيني 

ها و  تر و ارزش رسد در ميان عناصر فرهنگي باسيس، تكنولوژي، هنجارها، نمادها و زبان مادي مي

شوند و براي درك طور مستقيم درك نمي ترند كه توسط حواس پنجگانه بهاعتقادات از آن رو غيرمادي

ها درك شوند بايد از عنصر زبان يا  آنها بايد از عناصر ديگر مدد گرفت؛ يعني براي آنكه ارزش

  .تكنولوژي براي توضيح آن استفاده برد

  

  تكنولوژي                                                                                   

  ها ارزش      هنجارها                                                                               

  اعتقادات                                                                                       نمادها

  زبان

  )ذهني(بعد غيرمادي )                                                                   عيني(بعد مادي 

  

روشن ) مادي و غيرمادي(اما هنوز تكليف چگونگي موقعيت فراگيري هر يك از عناصر در دو بعد 

ماهيتي كامالً مادي دارند و مستقيماً توسط حواس  كه برخي از عناصر مثل تكنولوژي در حالي. نيست
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برخي از عناصر همانند هنجارها هم ماهيتي عيني و مادي دارند و هم ماهيتي . شوند پنجگانه درك مي

  .غيرمادي و ذهني

البته همان طور كه گفته شد، تفكيك مادي و غيرمادي بودن عناصر فرهنگي به صورت كامالً مشخص 

بر اساس قدر لذا ناچار . تواند نوسان داشته باشد هاي مختلف مي حتي در ديدگاه پذير نيست و امكان

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه عمدتاً در داخل طيف مادي و غيرمادي مناطق . كنيم متقين عمل مي

 .آن را محدود سازيم ي شود تا حدودي دايره وجود دارد كه سعي مي "هم پوشان"

رسد بتوان عناصر فرهنگي ياد شده را به ترتيب از عناصر غيرمادي به  مي نظر با چنين رويكردي به

  :بندي كرد شرح ذيل طبقه

  )دانش عملي و تجهيزات و ابزار( تكنولوژي )1

  )ارتباطات سيستم عاليم و( زبان )2

  )ها و ارزش عقايد ي نماينده( نمادها )3

  )خطوط راهنما براي رفتار( هنجارها و جزاها )4

  )مشترك ي تجربه تفسير توضيح و( عقايد )5

  )هاي اخالقي و داوري معيارها( ها ارزش )6

  

  :گونه بر روي پيوستار نشاند توان عناصر فرهنگي را با ترتيب فوق و بدين حال، مي

  

  تكنولوژي           زبان              نماد                هنجار                 اعتقادات               ارزش

  )ذهني( غيرمادي  بعد                                                                                  ) عيني( بعد مادي
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ه به تئوري تأخر فرهنگي عبارت ديگر، اگر بخواهيم عناصر فرهنگي مورد نظر باسيس را با توج به

توان با استفاده از نمودار ذيل ميزان  بندي كنيم، مي آگبرن در دو بعد فرهنگ مادي و غيرمادي طبقه

  :مادي يا غيرمادي بودن هر يك از عناصر را نشان داد

                                                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  معرفي مدل پيشنهادي

گيري از مفاهيم تئوري  توان ادعا كرد كه بر اساس تعريف عناصر فرهنگي باسيس و با بهره تا اينجا مي

ها  گيري از تكنولوژي به سوي زبان، نمادها، هنجارها، اعتقادات و ارزش تأخر فرهنگي آگبرن، جهت

  .تر آن است سوي بعد غيرمادي تر فرهنگ به گيري از بعد مادي جهت

توانايي تحليل و تبيين چگونگي تغييرات فرهنگي و . رسد نظر مي همچنان مدل ارائه شده غيرگويا به

  .گونه كه تئوري آگبرن مدعي آن است، ندارد اجتماعي را، آن
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ي و اجتماعي معموالً در تغييرات فرهنگ ،آيد دست مي براساس آنچه از تئوري تأخر فرهنگي آگبرن به

شود؛ يعني در اثر نوآوري اجتماعي  شود و به فرهنگ غيرمادي ختم مي تغيير از فرهنگ مادي آغاز مي

تر شروع  شود و اين دگرگوني معموالً از عناصر مادي برخي از عناصر فرهنگي جامعه دگرگون مي

ميزاني كه عناصر  ولي معموالً به شوند شود و عناصر غيرمادي متأثر از عناصر مادي دچار تغيير مي مي

شوند و در بسياري از موارد  شوند، عناصر غيرمادي به همان ميزان دچار تغيير نمي مادي دگرگون مي

  .شود مانند و جامعه به نوعي دچار تأخر فرهنگي مي تر مي از عناصر مادي عقب

) تأخر فرهنگي و ناسازگاري(ادل و عدم تع) سازگاري(ترتيب مفاهيم مربوط به تعادل  نمودارهاي زير به

  .دهد اند، نشان مي را كه از تئوري تأخر فرهنگي استخراج شده

  

  اوليه) سازگاري(تعادل : نمودار اول

  

  غيرمادي

  

  عناصر

  

  مادي 

 

  

  

  

  

  ها ارزش  

  اعتقادات  

  هنجارها  

  نمادها  

  زبان  

  تكنولوژي  



  

  پاسارگاد طرح هزاره و پژوهش انديشه موسسه

  مقاله
  

  

١٥ 

 

  )تأخر فرهنگي و ناسازگاري(عدم  تعادل : نموداردوم

  

  غيرمادي

  

  

  عناصر

  

  مادي

  

  جديد) سازگاري(تعادل : نمودار سوم

  

  غيرمادي

  

  عناصر

  

  مادي

  

  

جامعه از حالت تعادل   فوق بايد گفت كه با آغاز نوآوري اجتماعي و تغييرات، در توضيح نمودارهاي

گرفتن تغييرات در عناصر مادي از عناصر غيرمادي، جامعه  خارج شده و با پيشي) نمودار اول(اوليه 

    ها ارزش  

    اعتقادات  

    هنجارها  

    نمادها  

    زبان  

    تكنولوژي  

    ها ارزش

    اعتقادات

    هنجارها

    نمادها

    زبان

    تكنولوژي
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در نمودار دوم اگر عناصر غيرمادي نتوانند . شود عبارت ديگر، تأخر فرهنگي مي دچار عدم تعادل و به

  .شود رانده مي "بي سازماني"و در نهايت  "ناسازگاري"سوي  د را به عناصر مادي برسانند، جامعه بهخو

سازماني اجتماعي موجب پيدايش كجروي فردي و جمعي  از آنجا كه تأخر فرهنگي، ناسازگاري و بي

گفت كه زندگي اندازد، بنابراين بايد  خطر مي گوناگون شده و آسايش و آرامش فرد و دوام جامعه را به

اجتماعي با ناسازگاري مغاير است و جامعه چون به ناسازگاري افتد، ناگريز از آن است كه با تالش 

افتاده نيز پديد آورد و بدين وسيله به تعادل و سازگاري  خود تغييراتي را در عناصر غيرمادي پس

  )نمودار سوم. (جديدي دست يابد

افتاده را به پيش رانده و به عناصر مادي  ناصر غيرمادي پسالبته هميشه اين طور نيست كه جامعه ع

دهد و جامعه عناصري را كه پيش  پيش افتاده برساند، بلكه در مواقعي دگرگوني منفي روي مي

باز ) نمودار اول(، آنها را به حالت تعادل اوليه  راند و از طريق مقاومت و ايجاد موانع اند، پس مي رفته

و دگرگوني مثبت و رسيدن به تعادل جديد يك اصل ) تكامل(آگبرن پيشرفت  در تئوري. گرداند مي

  .يك استثناست) سير قهقرايي(رفت و دگرگوني منفي  است و پس

آيا   هاي ديگر باشد، حال، بايد ديد اگر تحوالت و پويايي فرهنگي و اجتماعي متأثر از محيط يا فرهنگ

يك زمان و به يك ميزان دچار تغيير و دگرگوني  عناصر فرهنگ مادي و عناصر فرهنگ غيرمادي در

اين نوآوري و دگرگوني در فرهنگ  كه تغييرات و تحوالت منشا دروني دارد،  شوند؟ و يا مانند زماني مي

  دنبال دارد؟ غيرمادي است كه دگرگوني در عناصر مادي را به

رهنگ مادي در مواجهه دهد اين است كه عناصر ف دست مي آنچه تعريف آگبرن از فرهنگ مادي به

و   ها، فنون مانند ابزارها، اشيا و ساختمان، روش. اند مستقيم با محيط و طبيعت بوده و كامال عيني

اند و  كه عناصر فرهنگ غيرمادي، غيرعيني در حالي. رسند هايي كه از نسلي به نسل بعد مي شيوه

حيط بر آنها پس از تغيير عناصر مادي طور مستقيم با محيط و طبيعت در ارتباط نيستند و تأثير م به

) پيوستار(ها بر يكديگر، بايد در مدل  بنابراين، تحت تأثير متقابل جوامع و فرهنگ. گيرد صورت مي

نحوي از دسترس مستقيم محيط و طبيعت دور نگهداشت و تغيير در آنها را پس  عناصر غيرمادي را به

توان چنين فرض كرد كه چون عناصر  ديگر نيز مي ي از جنبه .از تغيير عناصر مادي فرهنگ نشان داد

شوند، بايد براي كامل  طور مستقيم درك نمي اند و لذا توسط حواس پنجگانه به غيرمادي، غيرعيني
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طور  نگرد قرار داد و همان شدن كاربرد مدل آنها را دور از منظر يك ناظر بيروني كه از بيرون بدان مي

مثالً يك صندلي . پذير است غيرمادي از طريق عناصر مادي امكان كه پيشتر گفته شد، درك عناصر

كه  اي براي نشستن، كامالً مادي و در معرض حواس پنجگانه انسان قرار دارد، درحالي عنوان وسيله به

رغم  ها مثالً در يك كالس درس و يا صندلي دانشجويان و صندلي استاد، علي ارزش احتمالي صندلي

هاي متفاوت كالس،  شوند مگر از طريق قرارگيري آنها در موقعيت يم درك نميطور مستق مشابهت به

ارزش  ،ها ها در كالس كه تكنولوژي است با تخصيص جاهاي مختلف به صندلي فن چيدن صندلي

خاطر اين ارزش اجتماعي ناديدني  به. كند متفاوت و قابل درك مي  كه ديدني نيست،اجتماعي آنها را 

در اينجاست كه . صندلي استاد بنشينددهد در كالس روي  خود حق نمي جويي بهاست كه هيچ دانش

آيد ضمن آن كه كجا قرارگرفتن صندلي كجا نشستن استاد و دانشجويان پديد مي ي الزم درباره هنجار

 ي شود، اما به اندازه هنجار نيز اگرچه ديده مي. كند نماد اختصاص داشتن آن به استاد را ايجاد مي

جايگيري در كالس مدد  ي وژي مادي نيست و براي فهم آن بايد از تكنولوژي يا نماد يعني نحوهتكنول

  .گرفت

  .اين مطلب پس از معرفي مراحل بعدي مدل، بهتر فهم خواهد شد

ساز باشد و از اين  رسد براي تكميل مدل گرداندن پيوستار حول محور قطب غيرمادي چاره نظر مي به

متحدالمركز نشان ) هاي اليه(ها  ادي و بعد غيرمادي فرهنگ را به شكل دايرهتوان عناصر م طريق مي

ترين  آن، مادي ي ترين اليه و بيروني) ها ارزش( ترين عنصر آن، غيرمادي ي ترين اليه داد كه دروني

  .گيرد را در بر مي) تكنولوژي(عنصر 
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  محيط و طبيعت

  

  

  

  

  

  

  

 

شدند، اما اكنون با  طور جداگانه در نظر گرفته مي جزاء فرهنگ و بهعنوان ا تاكنون مفهوم عناصر به

سنخ با عناصر مشابه از عناصر ديگر با  اي همگن و هم عنوان مجموعه عناصر به  توجه به اينكه در مدل،

هم سنخي از يك سو و تمايز از سوي ديگر در آنها ديده  ،اند تعاريف روشن و دقيق متمايز شده

طبقه قرارصورت گرفته كه براي بيان هر  و طبقه طور فراگير تمايز عناصر در مدل بهنمايش  .شود مي

 .شود استفاده مي "اليه" ي طبقه از واژه

مادي يا (تقابل و رويارويي عناصر فرهنگي  ي طور صريح و روشن نحوه البته در تئوري آگبرن به

اين است كه عناصر  دليل است و آن به ها و جوامع همجوار، تبيين نشده با محيط يا فرهنگ) غيرمادي

اند، ولي با توجه به اينكه وي معتقد است شرايط فرهنگ  فرهنگي از سوي وي تعريف مشخصي نيافته

تر از آن دچار تحول و دگرگوني  كند و سريع مادي، مختصات كلي فرهنگ غيرمادي را تعيين مي
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ترين عنصر آن،  نگي در اين مدل بايد ماديفره ي ترين اليه توان دريافت كه بيروني شود، لذا مي مي

  .يعني تكنولوژي باشد

توجه شود همان طور كه قبالً گفته شد اين مدل از سوي طبيعت و محيط احاطه شده فرض 

هايي كه  تر و اليه بيروني ،اند      هايي كه بيشتر در معرض مواجهه با طبيعت و محيط است؛ لذا اليه   شده

هاي  شوند؛ يعني در دايره تعبير مي تر ترس محيط و طبيعت دورند، درونيطور مستقيم از دس به

هايي كه به مركز دايره مفروض مدل  تر و اليه ند بيرونيا هايي كه به محيط نزديك مفروض مدل اليه

دليل  توان مدعي شد تغيير بعد غيرمادي فرهنگ به با صورت جديد مدل مي. شوند تر تلقي مي دروني

تر فرهنگ صورت  مادي هاي ديگر، پس از تغيير عناصر تقيم با محيط و فرهنگعدم ارتباط مس

توان  بندي آن مي شود براي راحتي توضيح عناصر بر روي مدل و شكل طبقه باز هم گفته مي. گيرد مي

  .دهد دست مي تري را از واقعيت به دقيق ياد كرد كه تصوير "هاي فرهنگ اليه"عنوان  از آنها به

تواند با  زان تغيير عناصر فرهنگي نيز از اسارت پيوستار تك بعدي خارج شده و ميحال، نمايش مي

اين ترتيب، نمايش فرايند دگرگوني و  شود و به درجه حول محور مركزي نشان داده 360گردش 

مدل ارائه شده، مبتني است بر رويكرد . تغييرات فرهنگي و اجتماعي شكل گوياتري به خود گيرد

  .هاي مجاور ها با يكديگر و با محيط مجاور يا فرهنگ اليهتعادل گرايانه 

گذارد كه تنها در يك موقعيت با  تجسم نمادين تعادل در مدل، تصوير يك قفل رمزدار را پيش رو مي

  .شود هاي فرهنگي گشوده مي زاويه براي رفع تاخر فرهنگي و تعادل دروني اليه

گاري زماني است كه در اثر تغييرات محيطي يا نفوذ در اين مدل، تاخر فرهنگي، عدم تعادل و ناساز

كه عناصر  هاي مجاور، عناصر مادي فرهنگ با شدت و ميزان بيشتري تغيير يابد، در حالي فرهنگ

 شود، شدت و ميزان تحول در آن كمتر است؛ تر مي هر اندازه عنصر غيرمادي. ترند غيرمادي از آنها عقب

درجه  120تكنولوژي بيش از  ،بيني درجه تغييرات قابل پيش 360 طور مثال از مجموع نحوي كه به به

توان  راحتي مي پس به .درجه دچار دگرگوني شده است 30ها فقط  كه ارزش كند در حالي تغيير مي

است و با پيدايش تاخر فرهنگي، قفل  تر مانده دريافت كه فرهنگ غيرمادي از فرهنگ مادي عقب

  .درمزدار تعادل گشوده نخواهد ش
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  تعادل  ي قفل رمزدار ناگشوده

  :شود كه قفل رمزدار تعادل گشوده نشود برخي شرايط موجب مي

دهد كه نيروهاي محيط يا فرهنگ مجاور نفوذ خود را در يك جهت بر عناصر  زماني رخ مي حالت اول

ها، قفل رمزدار  دليل تفاوت ميزان اين نفوذ و تغيير اليه اند، ولي به هاي فرهنگي به جا گذاشته و اليه

تصوير نماديني كه . است عبارت ديگر، عدم تعادل و تاخر فرهنگي روي داده به. است تعادل عمل نكرده

  .تواند گوياي حالت فوق باشد زير مي آيد، مي در
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گي در يك راستا نفوذ نكرده و شايد هاي فرهن زماني است كه نفوذ فرهنگ مجاور بر اليه حالت ديگر

رغم ايجاد تحول در تكنولوژي،  عنوان مثال علي كه به در جهت عكس همديگر عمل كنند به نحوي

ها نه تنها در جهت تكنولوژي متحول نشوند، بلكه برخالف جريان تحوالت تكنولوژي وارد عمل  ارزش

  .شود، خواهد بود نمايش داده مي زيركه در  صورتي صورت تصوير قفل رمزدار ناگشوده به در اين. شوند
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   قفل رمزدار تعادل در حالت گشوده

شد كه اوالً عناصر و عوامل محيطي يا فرهنگ مجاور بر  قفل رمزدار تعادل زماني گشوده خواهد

تر  هاي بيروني ر اليهثانياً همزمان با تغييرات زيادي كه د .هاي فرهنگي در يك راستا تاثير بگذارند اليه

ماندگي  عبارت ديگر، عقب به. تر نيز دچار تحول يا تغيير شوند هاي دروني گيرد، اليه فرهنگي صورت مي

صورت  در اين. حاصل شده در فرهنگ مادي جبران شود و جامعه دوباره به تعادل جديدتري برسد

ريزي، رهايي  ماني بدون برنامهساز تاخر فرهنگي مرتفع گرديده و جامعه از خطر ناسازگاري و بي

  .شود چنين تغييري است كه منجر به نوآوري فرهنگي مي. يابد مي

 

  

  هايمحيط و فرهنگ

  مجاور

  

      

  

  

  

  

  

  

  قفل رمزدار تعادل در حالت گشوده
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گفتني است براي تحقق شرايط فوق و رهايي از تأخر فرهنگي، الزم است به چند نكته بسيار مهم 

  .ها ها درمدل و ويژگي اليه ون فرايند انتقال مفاهيم و اثرپذيري اليهتوجه شود؛ نكاتي چ

  

  :ها فرايند انتقال مفاهيم و اثرپذيري اليه

هاي  طور كه پيشتر اشاره شد، اصل اساسي مدل آن است كه در مواجهه با محيط و طبيعت، اليه همان

ها  انيزم اين تغييرات و همبستگي اليهمك. تر كندتر هاي دروني كنند و اليه   تر تغيير مي بيروني سريع

  :عبارت است از

گيرد و به  كار مي عقل و دانش خود را به ي به نيازها،يانسان در مواجهه با محيط و در مقام پاسخگو 

او مجبور  .ناميم كه آن را تكنولوژي مي شود اي نائل مي روش يا شيوه تجهيزات، ساختن و ابداع ابزار،

آن  ي ، دربارهاهيم مربوط به آن تكنولوژي در برقراري ارتباط با ديگراندريافتن مفاست براي 

مدد جويد و رمزي را براي آن تكنولوژي بيابد يا  ،يعني زبان ،سيستم عالئم ارتباطات از، تكنولوژي

آفريند كه الجرم  مفاهيمي را در اطراف خود مي، آن تكنولوژي با نام مشخص مربوط به خود .بيافريند

، انسان در مقام مواجهه با آن تكنولوژي .كند نمايندگي مي خود به طور نمادين آن مفاهيم رابا حضور 

ي يها ناهنجاري و عدم رعايت آن موجب بروز) هنجار( شود را وادار به رعايت رفتارهاي خاصي مي

عدم  برحسب ميزان فايده يا و نيز وجود آورده به آن تكنولوژي در ذهن انسان اعتقاد خاصي .شود مي

  .گذارد كند و به نمايش مي فايده، ارزش خود را تعيين مي

  :ها تعريف كرد هاي زير را براي اليه توان ويژگي با در نظر گرفتن مطالب فوق، مي

رود، از حالت عيني و  تر پيش مي هاي دروني سوي اليه هاي بيروني به موج تغيير هر چه از اليه -

هاي بيروني  توان گفت برحسب مدل ارائه شده، اليه مي. ودر مصداقي به سوي حالت غيرعيني پيش مي

  .هاي دروني فرهنگ در درون مغز و ذهن آنهاست ها و اليه فرهنگ در برابر چشم و ساير حواس انسان

هايي از خود بروز  تر فرهنگ در مقام مواجهه با محيط و طبيعت واكنش هاي بيروني اليه -

آثار اين فرايندها در . كنند   تر گسيل مي هاي دروني سوي اليه ا بهدهند و آنگاه از خود فرايندهايي ر مي

هاي  كنند و هرچه بر زمان و تعداد دفعات گسيل امواج از اليه   هاي ديگر رسوب مي عبور از اليه
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ترتيب  تر به هاي دروني ميزان رسوب آثار آن در اليه  تر افزوده شود، هاي دروني سوي اليه تر به بيروني

شود و اين پايداري در برابر تغييرات آينده مقاومت  يابد و پايداري آن افزوده مي تري مي ونيعمق فز

 .دهد بيشتري از خود بروز مي

ترتيب هر چه از عمق  دهد و به ترين اليه، بيشترين مقاومت را در برابر تغييرات نشان مي عميق -

 .شود استه ميتغييرات ك ها كاسته شود از ميزان مقاوت آنها در برابر اليه

ها در برابر تغييرات، زمان عمر متفاوتي را بر سرگذشت دوران حيات آنها تحميل  مقاوت اليه -

هاي بيروني  ممكن است تا اليه. تر تر جوان هاي بيروني تر پيرترند و اليه هاي دروني كند، لذا اليه مي

عاريت  ز آنها مفاهيم سن را بههاي دروني مدمان همسني را فراهم كنند، ا بتوانند براي خود در اليه

هاي  تر و عناصر اليه هاي بيروني، مصداقي براين اساس عناصر اليه. گيرند و دچار كهنگي شوند

 .ترند تر، انتزاعي دروني

اي فرهنگي را با ميزان دروني يا  نمودارهاي ذيل، ارتباط ميزان مقاومت و سرعت تغيير اليه -

 :دهد بودن آنها نشان مي بيروني

  

 

  

   

  

  

  

  

  

  

 ارزش ه�

 ا�,+�دات

  ه�-�ره�

 /.�ده�

  ز��ن

 ������ژي


 ه	ي ��ه�����  را��
 ��� ���� ����� و ��

�# ز��د "آ�4� 5�#6 

�.9 8�7 ه� 

�#و/��  

 )��دي( 

  درو/�

)� #� )�دي$



  

  پاسارگاد طرح هزاره و پژوهش انديشه موسسه

  مقاله
  

  

٢٥ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توضيح مدل پيشنهادي با مثالي كاربردي

ها  در اين قبيله ابزار سنگي برش براي قرن .كنند ي ايريورنت در جنوب شرقي استراليا زندگي مي قبيله

نمود و نماينگر  بيشتر از يك ابزار ساده مي ،براي آنها اين ابزار سنگي برش. مورد استفاده قرار داشت

اين ابزار در مراسم مذهبي قبيله نقش . خاص شخص دارنده و حقوق خاصي براي مالك آن بود پايگاه

هرگاه كسي اين ابزار را الزم داشت بايد از رئيس قبيله براي . كرد يك شي باارزش را بازي مي

. ندتوانست از آن استفاده ك داد مي تنها اگر رئيس قبيله اجازه مي. گرفت شدن به آن اجازه مي نزديك
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دستيابي به اين ابزار ارزشمند، موجب امتياز براي مالك آن بود و همچنين ابزاري براي كنترل 

  .آمد اجتماعي به حساب مي

معرفي تبرآهني . تكنولوژي جديدي به نام تبرآهني را به اين قبيله آوردند )ها قفقازي(سفيد پوستان 

  :بيله شد و اثراتي بدين شرح در برداشتبه جاي پيشرفت، موجب تغيير فاحش در ساختار اجتماعي ق

هاي سودآور برود كه اين امر موجب  دست آوردن تبرآهني، الزم بود كه فرد دنبال فعاليت با به. 1

  .شد نفس در ميان آنها مي كاهش اعتماد به

شد و سفيدپوستان مستقيماً تبر را به  ماكيت تبر يك پايگاه نمادين و عالمت مردانگي محسوب مي. 2

 .ترها شد ترها دادند و اين امور خود موجب روابط تيره ميان جوانترها و مسن وانج

برخي از افراد كه تبرها را براي استفاده به زنهاي خود . بر را نداشتتهيچ زني حق مالكيت . 3

 .شدند دادند، موجب تيرگي روابط ميان مردان و زنان مي مي

زماندهي خاصي براي رياست نداشت، ولي سفيدپوستان با مزبور سا ي هنگام معرفي اين تبر، قبيله. 4

وجود  اي را به واردكردن اين تكنولوژي در قبيله، موجبات تشكيل يك گروه و رهبري سازمان داده شده

 .آوردند

دسترسي راحت به تبر، نظام مالكيت را سست كرده و موجب تيرگي هنجارهاي روابط مالكيت و . 5

 .ها شد شيوع انواع سرقت

واگذاري ابزار به آنها بيان  ي ي نحوه هايي كه درباره افراد قبيله، مالكيت مصنوعات خود را با افسانه. 6

راحتي  دادند، چرا كه تعداد موضوعات آنها كم بود، دنياي تكنولوژي آنها ايستا بود و به شد، ربط مي مي

همين امر در نهايت سوء ظن . بودي منشا آن روشن  كردند، ولي درباره ها اعتقاد پيدا مي به داستان

 .دنبال داشت ها را به ها و ساختار آيين افراد به افسانه

  :كنيم هاي مدل فرهنگي را در اين توصيف جستجو مي اليه

  ابزار سنگي برش: تكنولوژي

  نام بومي اين ابزار: زبان
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  عالمت مردانگي : نماد

  روابط مالكيت: هنجار

  منشا ابزار سنگي ي اي درباره شرح افسانه: اعتقاد

  كميابي، كارآمدي، شي باارزش در مراسم مذهبي، مالكيت انحصاري: ارزش

  

  :كنيم هاي مدل فرهنگي را بررسي مي تغيير در اليه

  تبر آهني: تكنولوژي

  نام قفقازي آن: زبان

  عمومي ي استفاده: نماد

  ها شيوع انواع سرقت: هنجار

  ا تبرآهني منش ي اي درباره فقدان شرح افسانه: اعتقاد

  فراواني، مالكيت عمومي، كارآمدي بيشتر: ارزش

استخراج   تغييرات با استفاده از متن قابل اين دو دسته عالئم، تاخر فرهنگي ناشي از ي حال با مقايسه

  .است

  عالئم تاخر فرهنگي  اليه ها بعد از تغيير  اليه ها قبل از تغيير  عناصر

    تبرآهني  تبر سنگي برش  تكنولوژي

    نام قفقازي آن  نام بومي اين ابزار  زبان

  استفاده عمومي  عالمت مردانگي  نماد ها
ها  تيرگي روابط بين جوان

  ها و مسن
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  روابط مالكيت  هنجارها
دسترسي راحت و شيوع 

  ها انواع سرقت

تيرگي هنجارهاي روابط 

  مالكيت

  اعتقادات
ي منشا ابزار  اي درباره شرح افسانه

  سنگي

 اي فقدان شرح افسانه

  منشا تبرآهني ي درباره

ها و  سوءظن افراد به افسانه

  ساختارهاي موجود

  ارزش
كميابي، كارآمدي، شي باارزش در 

  مراسم مذهبي، مالكيت انحصاري

فراواني، مالكيت عمومي، 

  كارآمدي بيشتر

از بين رفتن امتياز مالكيت 

انحصاري، كاهش انسجام 

گروهي، كاهش اعتماد 

ريختن  نفس، درهم به

  انيسازم

  

هاي دروني در برابر  گونه كه در جدول آمده است، عالئم تاخر فرهنگي، محصول مقاومت اليه همان

است، اما تغيير  تكنولوژي و زبان تغييراتي حاصل شده ي كه در سطح اليه تغيير است، يعني با وجود آن

است و  برش مواجه شدهتر با مقاومت مفاهيم پيشيني ناشي از دوران ابزار سنگي  هاي دروني در اليه

تاخر فرهنگي آگبرن از جمله  ي نظريه .ها و سوءظن پديدآمده است تيرگي روابط و ناهنجاري

تعادل برسند و تاخر در تعادل موجب  هاي تعادلي است، يعني بايد عناصر فرهنگي با هم به نظريه

  .شود پيدايش تاخر فرهنگي مي

توان در  آن با اثرات ابزار سنگي را مي ي رهنگ و مقايسههاي ف تاثير تكنولوژي جديد تبرآهني بر اليه

  .صورت ذيل مشاهده كرد مدل مزبور به

  

  توضيح انقالبها با استفاده از مدل 

دچار تغييرات متعدد شود، ولي فاقد توانايي الزم براي ) تكنولوژي(بيروني  ي به هنگامي كه اليه

ست، چنانچه اين تغييرات گسترده و طوالني باشد و پاسخگويي به نيازها و انتظارات فزاينده جامعه ا

ها و اعتقادات، تغييرات  هاي ارزش خصوص اليه هاي دروني به ميزان پاسخگويي به نيازها محدود، اليه

تابند و شروع به ارسال  بودن بر نمي آور و پرهزينه خاطر زيان هاي تكنولوژيك را به وجود آمده در اليه به



  

  پاسارگاد طرح هزاره و پژوهش انديشه موسسه

  مقاله
  

  

٢٩ 

 

خصوص  هاي بيروني به كنند و چنانچه با مقاومت اليه هاي مركز به پيرامون مي هامواج اصالحي از الي

 شود كه در صورت گسترده هاي اجتماعي حاصل مي تكنولوژي مواجه شوند، اغتشاشات و تنش ي اليه

  .شود بودن آن، اصالح يا انقالب اجتماعي حادث مي

آنها   هاي بيروني به تغييراتي كه از اليه هاي دروني در برابر گونه كه مشخص است مقاومت اليه همان

هاي بيروني در برابر تغييراتي كه از سوي  كند، تاخر فرهنگي نام دارد و مقاومت اليه سرايت مي

تاخر فرهنگي . شود اصالح يا انقالب اجتماعي منجر مي شود، به ها تحميل مي هاي دروني بدان اليه

سازماني و  تر منجربه بي هاي دروني تقال اين پويايي به اليهتكنولوژي و ان ي خاطر پويا بودن اليه به

در وضعيت اصالح يا انقالب اجتماعي،  شود؛ اما اجتماعي مي) اليناسيون(گسيختگي و سرگشتگي 

  .گيرد اي فزوني مي در برهه تر شده و از خودگذشتگي و ايثار دوران تغيير اخالقي روابط اجتماعي در

هاي بيروني،  تر در برابر تغييرات اليه هاي دروني بارزي است از مقاومت اليهانقالب اسالمي ايران، مثال 

شدن  دليل فعال در آن دوران به. كه فاقد توانايي الزم براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي بودند

شدن آن با  هاي دروني فرهنگ و استخراج مفاهيم قدسي از دل متون و تاريخ اسالم و عجين اليه

يافتن نقش رعايا و  كه از دوران مشروطيت در فرهنگ كشور رسوب كرده بود و قوام هايي ارزش

هاي  حركت اليه هاي اجتماعي و سياسي در دوران انقالب، ناچار طبقات پايين و تبلور آن در كنش

  .در نهايت به پيروزي انقالبيون انجاميد هاي دروني شروع شد و بيروني براي به تعادل رسيدن با اليه

  

  گيري كاربردي از مدل پيشنهادي جهنتي

هاي درون آن نتوانند با  اگر فرهنگ در پاسخگويي به نيازها موفق نباشد و ابعاد مادي و غيرمادي و اليه

هاي بيروني يا  يكديگر و محيط به تعادل برسند، بر حسب دوران نوسان، داراي مدعياتي در اليه

ها  مدرنيست. نمايد رخ مي "سنت"و  "مدرنيسم"ث شود كه بح شوند و چنين مي هاي دروني مي اليه

هاي پاسخگويي به نيازهاي محيطي  ها را تابع روش كه با تكيه بر تكنولوژي، ساير اليه اند آنهايي

ها و  هاي ارزش اند كه در برابر پويايي تكنولوژيك، از درون اليه گرايان آنهايي سنت. خواهند مي

اند، انسجام اجتماعي را جستجو  دورتر به وديعت گرفته شدههاي دور و  اعتقادات، كه از گذشته
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هاي  حل به تعادل رسيدن جامعه با محيط و طبيعت و اليه هاي پيشيني را راه كنند و تبعيت از مدل مي

  .دانند مختلف مي

 .نهد نهادهايي را بنا مي ،ها ساختار اجتماعي به تناسب سادگي و پيچيدگي جامعه براي هر يك از اليه

ها را بر عهده  تر و رسمي وظيفه اثرگذاري در هر يك از اليه نهادهاي گسترده ،تر در ساختارهاي امروزي

  .دارند

  .هاي صنعتي و كشاورزي و فناوري بر عهده دارد را سازمان "تكنولوژي" ي اثرگذاري در اليه -

 .عهده دارند هها و نهادهاي آموزشي و ارتباطي ب را فرهنگستان "زبان" ي اثرگذاري در اليه -

 .عهده دارند هاي مربوط به آنها به را هنرمندان و اديبان و سازمان "نمادها" ي اثرگذاري در اليه -

ها و نهاد آموزش و پرورش و نهادهاي انتظامي و  را رسانه "هنجارها" ي اثرگذاري در اليه -

 .عهده دارند قضايي به

هاي ديني و عقيدتي از يك سو و  هرا حوز "ها ارزش"و  "اعتقادات" ي اثرگذاري در اليه -

 .عهده دارند نهادهاي اقتصادي و سياسي از سوي ديگر به

گونه كه در بحث  است و همان ها با تسامح بيان شده اثرگذاري نهادها در اليه ي تعابير فوق درباره

ها  يگر اليهتواند آثار متفاوتي در روي دها مي ها بيان شد، نوآوري اجتماعي در هر يك از اليه تئوري

  .بگذارد؛ ولي در اينجا تاكيد اصلي بر نقش نهادهاي اجتماعي است

گذاران از نهادهاي اجتماعي اثرگذار، از ماهيت نوآوري و  چنانچه هر يك از مديران و سياست

تكنولوژي و بعد مادي فرهنگ، شناخت علمي و صحيحي  ي هاي اجتماعي، به ويژه در اليه دگرگوني

هاي  انايي مديريت و كنترل تحوالت اجتماعي و نيز آثار مثبت و منفي ناشي بر گروهداشته باشند، تو

هاي سياسي و  دست خواهند آورد و از اين طريق اهداف نهايي مديريت سازمان مختلف اجتماعي را به

  :اجتماعي يعني

 رضايت شهروندان -

 رضايت كارگزاران  -

 هاي بسيار پيچيده و متغير  طآمادگي دائمي جامعه براي تعامل و سازگاري با محي -

 بهينه از منابع  ي وري و استفاده بهره -
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 حفظ موجوديت، امنيت، رفاه و منزلت جامعه  -

و ) تر هاي دروني در اليه(حاصل و فرهنگ جامعه قادر خواهد شد از طريق رسيدن به تعادلي از انسجام 

  .خوبي ايفا كند ا بهترين نقش و كاركرد خود ر ، مهم)تر هاي بيروني در اليه(پويايي 


