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  یفرهنگی ارهايمعی ريپذ ريتأث
  

 زمان، بستر در شيخو هنگفری ها دهيپد سرنوشت تكامل ا يو تحول ،یدگرگون ريس در جامعه هر
 خواسته ضرورت درك اساس به و رديگيم رنگ آن از باشد،ی م اش گذشته دوران با ارتباط بنديپا
 .گرددی می گريدی اجتماع سازمان گر هيرايپ خود،ی فرهنگی  ها
 مختلفی ارهايمعی محتوا و شكل رييتغ با تا دارنديم وا نيا به را ها انسان آه اند جامعهی ها ازين

ی ساختارها توانند،ی نم شده روزگار آنی ها خواستۀ برآورند گريد آه متفاوتی ها زمانه در
 رای تر عمده نقش ا يو باشند ميسه تر ادهيز آن در عصری ها نهاد  آه اورنديب ديپد رای نوی فرهنگ

 .رنديبگ عهدهه ب
 و نخورده دستی رهنگف نيشيپی ها دوره نيمعی ارهايمعی نظم هر و جامعه هر در اساس نيهم به
 نوی نهادها .ندينمای م فاءيا همچنانی گروه وی فرد تيشخص در را شيخو تياهم ،شده سازگار اي
 موجودی فرهنگ طيشرا با را خود و آمده شيپ زشيآم دِر از رش،يپذ و ستيزی برا مجبورند زين

 در تا نگونهيبد آوشدی م نكهيا ا يو باشدی م نهفته ديجد ۀديپد درون در ا يتيخاص نيا .بدهند وفق
 .بدهد بروز ا،محتو و شكل نگاه از آامًال را خود  مناسبی زمان

 نيمعی ارهايمعی دارا باشد، داشتهيم را اشی خود فرهنگ  آه یگروه و قشر هر آه است روشن
ی ها نمود آن از باالتر آه باشدی م واضح هم نيا اما .است خود ازين و ديد ،یزندگ نوع ،یاخالق
 بنديپا و باورمند رای اجتماع نظم و ستميس اعظم بخش ش،يخو ريگيپی  دگرگونۀ هم با آه اند ودموج
 .دنداری م نگه خود به
 با رابطه در را انسان دهند،ی م ادامه خودی ايپو و ريگيپی زندگ به ،یدگرگون تمام با نمودها نيا

 تيشخص ۀرشت و بافت در را عمده شنق و وستهيپ هم به را ندهيآ و حال دارند،ی م نگه آگاه گذشته
  . باشند داشتهی م عهده به جامعه
 رای اجتماع انساِن ،یفردی ها تيشخص از و هاست نمود نيا گرو در جامعه حفظ و تيموجود
 را شيخو برخوردی چگونگ و تيخالق آن پرتو در تواندی م آهی ا شهياندی دارا دهد،يم پرورش
 به باهمنوعانش رای همسان فكری و به و ديبنمای بررس شيها دهيپد ۀهم با عتيطب و جامعه به نسبت
 .بخشدی فرهنگ تيهو جامعه انسان بهی عبارت به اورد،يب ارمغان

 جداگانه خيتار و ها حماسه ها، اسطوره ن،يئآ زبان،ی دارا متفاوت مردماِن آن در آهی ا جامعه هر
 ارتباط چه ـ ندا گشته مشترك ۀجامع ليتشك باعث آهی ئها عنصر ژهيو به هستند، زينی خود و

ی اجتماع نظم ساختار ۀدور در ِیجمع فرهنگی ها نهاد چه و باشد گريكد يبا مختلفی ها فرهنگ
 .نديآی م شمار بهی فرهنگ تيهو بارز نكات از ـ باشند مشترك
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 نيبد نهيريد ازی فرهنگی جمعی ها ساخته و نهيپاری ها دوره مشتركی ها سنتی جوامع نيچن در
ی ساختارها آه هاست رشته نيا تكامل و تحول. ندينمای م دايپ بازتاب جامعهی فرهنگ تيهو در سو،

ی ها فرهنگ آنار در توانديم تنها و تنها ساختار نيا البته .باشنديم بازگو را اريد آن ۀنديآ فرهنگ
 نوساز و سازباز بارآور، الهامبخش،ی بومی ها فرهنگ آهی نوع به ابد، يپرورش جامعه مردم ۀهم

 .گردندی م جامعه آن مشترك فرهنگ
 ر،ييتغ روند در زين  را آنها پرورش و نمودی بررس شانی ئايپو دگاهيد از ديبا رای فرهنگی ها سنت
  :ديگويم باره نيهم در آوربنی هانر .دانست شامل تكامل و تحول

 زمان در سنت ك يدرآمدن تيفعل به دوباره شيزا هر و است رنسانس، دوباره، شيزا اساسًا سنت”
  ” .باشدی م حال
  : داردی ارزشمندی ا گفته فرهنگ ۀبار دری نوسكيمال
 هر آه باشدی می التيتشك شكلی دارا فرهنگ .است كيولوژيب اديبن و هيپا كی يدارا فرهنگ”

 كيناميد انيجر ك يدهيپد نيای ول آند،ی می گذار هيپا اش هياولی های ازمندين به پاسخی برا جامعه
 ”   .سازدی م دگرگون را های ازمندين به پاسخ سطح و عتيطب آه است
 پژوهش و دانش ا يها باور و ها سنت است،يس اقتصاد،ی عن يفرهنگی اساس اصول ازی ك يهر
ی ها دهيپدی گذار ريتأث در و بدهد قرار شيخو شعاع ريز را نمودها گريدی طيشرا تحت توانديم
ی و آنكه بدون گردد، جامعه در غالب ا يبارز فرهنگی عبارت به ا يو شود گر جلوه عمده گريد

 مردم ا يو گروه به متعلق ا يو شودی اجتماع نظم ك يدر شتنيخوی ارهايمع تنها ۀدهند بازتاب
 .باشدی خاص
 ساخت، متأثر خود از را اروپای اجتماع نظم و  شد بخار و  چاپ نيماش اختراع باعث دانش و علم
 و نيئآ پژوهش، دری ا عمده نقش تيمالك و اقتصاد و ديگرد دولت و استيس گرنهاد باور و نيئآ
 و خاص طيشرا همان تابع فرهنگ،ی اساس اريمع ك يبودن غالب ا يبارز نيا .نمود فاءيا استيس

 .سازدی م اشی ديآل و دهدی م پرورش رای و آه استی نيمع زمان
ی ها خواستی زير طرح جهت را گفرهنی اساس اصول از یك يآهی عوامل امر تيواقع در

  .دارندی اجتماع ۀشير شتريب گردانند،ی م توانمند بودن بارز در شيخو مشخص
 ازی كی يجهش رييتغ با .هستند متفاوتی فرهنگی نمودها تحول و رييتغی ئتوانا و سرعت زانيم

ی گرگوند قدرت و جامعه در خودی ئهمسو ۀمانيپ بر بنا گريدی ها دهيپد فرهنگ،ی اساس اصول
 .گردند همگامی و با تا ،زمندنداين یشتريب متفاوت زمان به ش،يخو ريگيپ

ی چگونگ و فرهنگی ها دهيپد تكامل و ، تحول ر،ييتغ بر باور وی فرهنگ تيهو شناخت ۀيپا بر تنها
 در جامعه نظم نكهيا بدون نمود،ی ابيارز را نهيريد و نهيپاری ها نهيگز توانيم آه آنهاست شدن بارز
ی گريد با نتواند آن ۀبافت هر آه ،گردد بدلی ا گسسته ۀترش به شتنيخو ازی گانگيب و مرج و رجه

 . باشد كسان يا يو همسان
ی آلی ارهايمع شامل و شود رفتهيپذ همزمان جامعه مردم ۀهمی سو از تواندينمی فرهنگ نو نهاد هر

ی فرهنگ نو نهاد نيا آهی رتصو در .گشت خواهد برطرف ازشين درك با آن تردد ا يو رد. گردد
 امكان باشد، نشده ريفراگ جامعه در هنوز ازشين درك و گردد مردمی ها خواستهی پاسخگو نتواند
 نيازی ليتحم عقبگرا، ا يباشد شرويپ توانديمی فرهنگ ۀنيگز نيا .ابدی يم شيافزا جامعه بر آن ليتحم
 بر  زور به توسل با آن ورتضر احساس تيموجود درنظرداشت بدون خواهدی م آه است سبب
 دو نيهم در ديبا شتريب هم رای استعار وی ليتحم فرهنگ مشتركی ها شهير. شود قبوالندهی ا جامعه
 ».زور به توسل و جامعه در ازين درك و خواست عدم «:نمود جو و جست نكته
 و تالش زا تواندی م آنهای واژگون وی دگرگون سرعت وی  فرهنگی نهادها بودن زائد و  الزم

 .گردد ريپذ ريتأث اند، بردهی پ شتنيخو ۀجامع فرهنگ برابر در خود رسالتب آهی ئها انسان آوشش
 متفاوت اش جامعه فرهنگ حال و گذشته از او درست درك تناسب به شخص هری فرهنگ تيهو

 .دينمای م احساس دوشش بر ها، دهيپد نياز شيخو شناخت با آه رای تيولؤمس نگونهيهم به و است
  


