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 43، شمارهيازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  
  **مجتبي بيات ،*ژاله شادي طلب

  
بر اسـاس نظريـة اينگلهـارت و ولـزل       توسعة انساني مبين تحول در كيفيت زندگي است و:مقدمه

توسعة انساني سه بعد توسعة اجتماعي ـ اقتصادي، نوسازي فرهنگـي و دموكراتيـك    رويكرد جامع 
هدف اصلي اين پژوهش بررسي وضعيت نوسازي فرهنگي در روسـتاهاي           .  گيرد  شدن را در بر مي    

اين گروه از روستاها كه از سطح نسبتاً مناسـبي از            در حال گذار و پاسخ به اين پرسش است كه آيا          
 اند و يا خير؟ اقتصادي برخوردار هستند، نوسازي فرهنگي را تجربه كردهتوسعة اجتماعي ـ 

نوسازي فرهنگي با سه متغيير فردگرايي، عرفي شدن و تبيـين علمـي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه            : روش
براي درك چگونگي و تحليل  . و كيفي است  ) پيمايش(هاي كمي     روش اين تحقيق تركيبي از روش     . است
 . يفي و تكنيك مصاحبة عميق به كار گرفته شده استهاي كمي روش ك داده
 هر چند ساكنين روستاهاي در حال گذار در فرآينـد توسـعة انـساني نوسـازي فرهنگـي را                    :ها  يافته

به طوري كه فردگرايـي اخالقـي       . اند، اما اين تغيير درهمة ابعاد فرهنگي رخ نداده است           تجربه كرده 
انـد و تفكـر،       امـا اكثريـت هنـوز عرفـي نـشده         . ها رواج دارد  به طور نسبي در ميان مردم اين روستا       

ها از وابستگي و التزام به ماوراءطبيعه فاصله نگرفته و گـسترة نفـوذ        احساسات، تمايالت و رفتار آن    
همچنين روستاييان در پاسـخ بـه چرايـي         . گيرد   خصوصي را در بر مي      باورهاي ديني فراتر از حوزة    

  . كنند استفاده مي ه ظاهر متناقض تبيين ديني و تبيين علميدو شيوة ب از ها وقوع پديده
هـا و     رسد اين گونه از نوسازي فرهنگي كه ويژگي اصـلي آن عـدم تـوازن مؤلفـه                   به نظر مي   :بحث

ريختگي فرهنگي است، نشان دهندة ريشة باورهاي مذهبي در ميراث تـاريخي ايـن جوامـع و                   هم به
  . و تغييرات اجتماعي جوامع روستايي در حال گذار استپايداري آن در فرآيند توسعة انساني 

  
   نوسازي فرهنگي   ،فردگرايي اخالقي ،عرفي شدن ،توسعة انساني ،تبيين علمي :ها كليد واژه

  13/09/90: تاريخ پذيرش      25/08/88 :تاريخ دريافت

                                                           
               بررسي وضعيت توسعة انـساني در روسـتاهاي        «اين مقاله بر اساس بخشي از نتايج پايان نامة كارشناسي ارشد با عنوان

 توسـط مجتبـي     1387ران، كه در زمـستان      در گرايش مديريت توسعه، دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه ته        » در حال گذار  
 .بيات دفاع شده است، به نگارش درآمده است

  ، دانشگاه تهرانشناس جامعهدكتر * 
  <bayatmojtaba@gmail.com> كارشناس ارشد علوم اجتماعي دانشگاه تهران** 
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  مقدمه
 كـه بـا     شـهر تهـران وجـود دارنـد         پذيري در منطقة كـالن     مهاجر در حال حاضر روستاهاي   

ــ اقتـصادي در فرآينـد تغييـرات          برخورداري از سطح نسبتاً مناسـبي از توسـعة اجتمـاعي          
مـسئلة ايـن پـژوهش بررسـي وضـعيت          . انـد   اجتماعي و گذار از روستا به شهر قرار گرفته        

  . است» روستاهاي در حال گذار«هاي مذكور، تحت عنوان  گاه فرهنگي سكونت
) 2001(3كلينـگ مـان  هانس ـ ديتر   و 2 اينگلهارتالد، رون1كريس، لولز در اين ارتباط 

 سـه    توانسته اسـت    كه اند  در چارچوب نظرية نوسازي را طرح كرده       مدلي از توسعة انساني   
و دموكراتيـك  ) ارزشـي تغييـرات   (5 فرهنگـي نوسازي، 4 اجتماعي ـ اقتصادي ةيند توسعآفر

اين نظريـه بـا     .  تلفيق كند  را به عنوان فرآيندهاي اصلي تغييرات اجتماعي با يكديگر         6شدن
ة اجتماعي  وسعكند تا ت    استفاده از آراء آمارتيا سن بسط يافته است و اين امكان را فراهم مي             

هاي مجزا اما وابسته به هم،        دموكراتيك شدن به مثابة مؤلفه     و   نوسازي فرهنگي  اقتصادي،   ـ
   (welzel, et. al: 2003 & welzel, et. al: 2001) . تحليل شوند

نگلهارت و ولزل تأكيد دارند كه در اين مدل، مفهوم توسعة انساني فرهنگ را نيـز در                 اي
اين دو معتقدند كه نقـش مركـزي فرهنـگ در فرآينـد تغييـرات اجتمـاعي، در                  . گيرد  بر مي 
 (Inglehart & Welzel: 2005) توجهي قرار گرفتـه اسـت   هاي قبلي نوسازي مورد بي نظريه

 ي ميان توسعة اقتصادي ـ اجتماعي و دموكراتيك شدن است در حالي كه فرهنگ رابط اصل

(Inglehart & Welzel: 2005) .2000(كنند كه آناند و سـن   در تبيين اين موضوع بيان مي (
كننـد    فقط بر شرايط عيني مانند منابع اقتصادي، اجتماعي و حقوق مدني و سياسي تمركـز مـي                

توانند  ها مي شود زيرا ارزش مي ا را نيز شامله اما انتخاب فقط شامل اين موارد نيست و ارزش
  .  (Inglehart & Welzel: 2005)با وجود منابع گسترده، دامنة انتخاب را محدود كنند 

                                                           
1- welzel, christian    2- inglehart, ronald  
  

3- klingeman, hans – dieter   4- socioeconomic development   
 

5- cultural modernization    6- democratic regime performance 
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گويي به اين پرسش است كه آيا آنچنان كه اينگلهارت و ولـزل               اين مقاله به دنبال پاسخ    
كنند، در    رات فرهنگي تأكيد مي   در فرآيند توسعة انساني و تغييرات اجتماعي بر اهميت تغيي         

روستاهاي در حال گذار نيز هم گام با توسعة اجتماعي ـ اقتصادي نوسازي فرهنگي تحقـق   
يافته است؟ در اين راستا ابتـدا چـارچوب نظـري نوسـازي فرهنگـي و سـپس چگـونگي                    

آن گـاه بـا بررسـي وضـعيت نوسـازي           . شـود   تشخيص روستاهاي در حال گذار طرح مـي       
هـاي پـژوهش پرسـش     شود بر اساس يافتـه      روستاي مورد مطالعه تالش مي     فرهنگي در دو  

 . اصلي مقاله پاسخ داده شود
 

 چارچوب نظري نوسازي فرهنگي

هـاي    اينگلهارت دعوي اصلي نظرية نوسازي را نـشان دادن پيـشروي هماهنـگ دگرگـوني              
ي در تحـول فرهنگـ  «وي در بحث ) 1377(داند اجتماعي ـ اقتصادي، فرهنگي و سياسي مي 

تأثير نوسازي تكنولوژيكي با تحوالت فرهنگـي       «: گيرد كه   نتيجه مي » جامعة پيشرفتة صنعتي  
هـاي   وي اولويـت . »شـود  تـر مـي   دهـد، بـيش   موازي كه در جامعة پيشرفتة صنعتي رخ مـي        

دانـد و در عـين حـال     فرهنگي را تنها يك مؤلفه از نظام پيچيدة علي تحوالت اجتماعي مي          
ز اعتبار جبرگرايي اقتصادي در جامعة پيشرفتة صنعتي روز به روز كاسته            ا«كند كه     تأكيد مي 

به اين ترتيب اينگلهارت بر نقش اساسي فرهنگ و تحـوالت ارزشـي در              ). 1382(»شود  مي
اينگلهارت و ولزل بن ماية نوسازي فرهنگي را كم رنگ شـدن اقتـدار              . نوسازي تأكيد دارد  

گرچـه از  . داننـد   مـي 1»هاي عرفي ـ عقالني  رزشا«و گذار به سمت ) عموماً مذهبي(سنتي 
هاي ميراث فرهنگي     نظر اينگلهارت و ولزل اين گذار به معناي افول كامل دين و ساير جنبه             

اي ميـراث   ـ سنتي جوامع نيست و فرآيند تغيير فرهنگي غير خطـي و فرهنـگ هـر جامعـه                 
   .(Inglehart & Welzel: 2005)كند تاريخي آن جامعه را منعكس مي

اند پيشنهاداتي براي اصالح نظرية نوسـازي         در حالي كه اينگلهارت و ولزل تالش كرده       
. ؛ انتقاداتي بر نظريه ايشان نيـز وارد شـده اسـت   (Inglehart & Welzel: 2005) ارائه نمايند

                                                           
1- Secular-rational values 
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 انـد   داوري و تـورش ايـن نظريـه نـسبت بـه نظريـة نوسـازي تأكيـد كـرده                     برخي بر پـيش   

(Marsh: 2006) . نامة تحقيقات اينگلهـارت و ولـزل    ها و پرسش گفته شده فرضيههمچنين
هـاي ايـن دسـت از     در نتيجه يافتـه . هاي فرهنگ غربي است مبتني بر زمينه، شرايط و قرينه  
  . (Chabal , 2006): هاي نوسازي است تحقيقات نيز همانگويي نظريه
ونـد در زنـدگي،     هاي سنتي ماننـد؛ اهميـت خدا        ارزش) 2005(نظرية اينگلهارت و ولزل     

، محتـرم   1آموزش اطاعت و مذهب به كودكان، مخالفت با سقط جنين، احـساس غـرور ملـي               
 كـه در فرآينـد   (Inglehart & Welzel: 2005)گيـرد؛    و نظاير آن را در بر مـي 2شمردن اقتدار

بـه عبـارت ديگـر تغييـر        . كننـد   هاي مدرن تغييـر مـي       تحوالت اجتماعي و اقتصادي به ارزش     
ترين    از مهم  5 و تبيين علمي   4، عرفي شدن  3و فردگرايي  دف نوسازي فرهنگي است   ها ه   ارزش

  ).1381: كومار(اند يده شدهنتايج نوسازي فرهنگي و در عين حال مقوم جامعه مدرن د
متجـدد بـه   انـسان  فردگرايي به عنوان نتيجة اصلي فرآيند نوسازي فرهنگـي،   در فرآيند

 امر اين   بيشينه كردن منفعت خويش گام برمي دارد؛      دنبال به كارگيري خرد بشري در مسير        
 انـسان چه   عقالنيت ورزي و هر آن    ،  و پرسش ،  حق انتخاب ،  مستلزم آن است كه بر آزادي     

اي كـه در آن نوسـازي         در جامعـه  . رساند واقف باشد    را در راه رشد فرديت مثبت ياري مي       
رش آزادي موجـب رشـد      فرهنگي اتفاق افتاده است فردگرايي با فراهم كـردن زمينـة گـست            

  . شود  و در نتيجه افزايش حق انتخاب بشر مي قابليت
يـاري  » توسعة انساني به مثابـة تغييـرات اجتمـاعي        «فردگرايي اخالقي زماني به فرآيند      

ان صـورت  فرديـت ديگـر   به حقـوق و و اهتمام چارچوب احترام    در آن رساند كه رشد    مي
: دوركـيم (گيرد جديد صورتي اخالقي به خود مياز نظر دوركيم فرد گرايي در جامعة   . گيرد

امر اخالقـي سرچـشمة همبـستگي اسـت و بـشر را در مـسيري غيـر از پيگيـري                     ). 1381
در نظام مبتني بـر فردگرايـي       ). 1381: دوركيم(كند  ش هدايت مي  ا خود پرستانه هاي    انگيزش

                                                           
1- national pride  2- authority    3- individualism 
  

4- secularization  5- scientific explanation 
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حاصـل جمـع   در ايـن نظـام اخـالق جامعـه       . كند  اخالقي، فرد از قواعد اخالقي پيروي مي      
، جامعـه مقـدم     اخالقيدر فرد گرايي    ). 1377: اباذري(ي و قانوني است   قواعد اخالقي، عرف  

شود به نحوي كه اين گروه است كـه فرديـت شـخص را در نظـام كـنش                     بر فرد فرض مي   
 گـروه و يـا      رسميت يافتن آن توسـط     رسميت يافتن حقوق فردي بسته به        دهد و   شكل مي 

فردگرايي يك ارزش جمعي است كه كل جامعه در آن شريك           در نزد دوركيم    . استجامعه  
اي براي بقاي تقسيم كار اسـت، همـان طـور كـه               اند از نظر وي بعد اخالقي فردگرايي پايه       

و به واسطة تأثير بر ظهور و بقاء تقسيم كـار           ) 1382: كرايب(آن نيز بوده است   اساس ايجاد   
  . شود به عنوان عامل اساسي تغييرات اجتماعي طرح مي

هاي انساني توسط نهادهاي مدني       اي كه فردگرايي اخالقي حاكم است؛ آزادي        در جامعه 
همچنين گسترش  . شوند  گيرند محافظت مي    كه نقش واسط را بين دولت و فرد بر عهده مي          

شـود و     تقسيم كار منجر به ظهور وظايفي جديد براي دولت در صيانت از حقوق افراد مـي               
در واقـع   . شوند  هاي فردگرايي اخالقي مي     دن شرايط تحقق آرمان   ها ملزم به فراهم كر      دولت

هاي فردي را تهديد كند، از طريق برجـسته           تواند آزادي   دوركيم با علم بر اين كه دولت مي       
هاي صنفي در انسجام بخشي، به عنوان واسط بين جامعـه و              ها و انجمن    كردن نقش تشكل  

همچنـان كـه    ). 1381: دوركـيم (دارد   مـي  دولت نظرية جديدي را دربارة دموكراسي عرضـه       
هاي صنفي    ها و انجمن    گيري جامعة مدني هم هدف و هم وسيلة توسعه است؛ تشكل            شكل

هاي فردگرايي اخالقي جهت رضايت كلِ   براي تحقق آرمان از جايگاه رابط دولت و جامعه
 . كنند جامعه تالش مي

هـاي فرآينـد نوسـازي        ؤلفـه تـرين م     در مجموع ظهور فردگرايي اخالقي يكـي از مهـم         
فرهنگي است كه از طريق نهادينه كردن حق انتخاب بشر تأثير به سزايي در تحقـق توسـعة           

  . انساني دارد
به نظر اينگلهارت نظم و اقتدار     . دومين مؤلفة فرآيند نوسازي فرهنگي عرفي شدن است       

 اقتـدار دينـي     در نظام ارزشيِ جامعة سنتي بر مبناي دين شكل گرفته است و شكسته شدن             
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بـه ايـن    ). 1386: آزاد ارمكـي و ملكـي     (هاي گذار اين جوامع به تجدد اسـت         يكي از نشان  
به نظـر گيـدنز مفهـوم عرفـي         . ترتيب عرفي شدن در ارتباط با مفهوم دين واجد معنا است          

هاي گوناگون زندگي  حاكي از فرآيندي است كه طي آن قدرت و نفوذ دين در حوزه  «شدن  
 ). 1386(»بازد اجتماعي رنگ مي

بـه  » مـشاركت دينـي   «:انـد  بر اساس سه جنبه ارزيـابي كـرده   را ها عرفي شدن پژوهش
» هاي ديني   ارزش«كند، تعلق به      هاي ديني اشاره مي     مواردي چون عضويت مردم در سازمان     

مردم كـه   » اعتقادات ديني «دهد و ميزان و كيفيت        كه ميزان تعلق به جوامع ديني را نشان مي        
 ). 1387: اينگلهارت و نوريس(دهد نبة عرفي شدن را نشان ميسومين ج

افتـد   هاي دين، فرد و جامعه اتفاق مي       در فرآيند نوسازي فرهنگي عرفي شدن در عرصه       
به طوري كه در فرآيند عرفي شـدن        ). 1382:  و وريج كاظمي و فرجي     1380: شجاعي زند (

شود و زمينـة الزم جهـت         استه مي هاي فردي، اجتماعي، و سياسي ك       از اقتدار دين در حوزه    
آيد و در نهايت نهادينه شدن عقالنيـت          ها وجود مي    عقالني شدن امور در تمامي اين حوزه      

هـاي نوسـازي فرهنگـي بـه تحقـق توسـعة انـساني يـاري                  ورزي به عنوان يكـي از ارزش      
  . رساند مي

ا را در   هـ   مـردم پديـده   . اسـت » تبيين علمـي  «سومين مؤلفه در فرآيند نوسازي فرهنگي       
بـا گـسترش عرفـي شـدن        . كنند  اي متفاوت از جوامع سنتي تبيين مي        جوامع مدرن به گونه   

نظم مذهبي مبتنـي بـر تقـدير     بر جاي گري ـ قانوني و عقالنيت و پرسش انتظامات سياسي
رويكرد عقالني به جهان مبتنـي بـر شـناخت تجربـي و             . نشيند گرايي و تفكر كليت گرا مي     

ايـن فراينـد را     وبـر     مـاكس كه  ) 1387: اينگلهارت و نوريس  (عي است هاي طبي   علمي پديده 
 ).1381: كومار(نامد مي» افسون زدايي از جهان«

كنـد و   علم گرايي در فرآيند عرفي شدن كه بازتاب فرآيند عقالني شدن است ظهور مي       
تر، نوسـازي مـستلزم يـك        به بيان دقيق  . گيرد  دت مي همراه با نوسازي روند عرفي شدن ش      

آيند دنيوي سازي است؛ يعني به طور نظام مند عقل و علم جايگزين نهادها، اعتقادات و                فر
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اي كه نوسازي فرهنگـي در      به اين ترتيب در جامعه    ). 1381: كومار(شود  كردارهاي ديني مي  
ها بر جاي تبيين تقديرگرايانه، مـذهبي و          آن محقق شده است؛ تبيين علمي و عقالني پديده        

 در چنين وضعيتي اسـت كـه از اقتـدار نيروهـاي مـاوراء طبيعـي كاسـته             .نشيند  افسوني مي 
شود و زمينة الزم جهت صدر نشيني ارادة انساني با تكيه بر حـق انتخـاب بـشر فـراهم                      مي
  . شود مي

هـا در فرآينـد    در مجموع سه مؤلفة فردگرايي اخالقي، عرفي شدن و تبيين علمي پديده       
خاب بشر، نقش مهمي در تحقق توسعة انـساني ايفـا           نوسازي فرهنگي با افزودن بر حق انت      

  . كنند مي
 
  روستاهاي در حال گذار )1

هـا بـه طـور        شهري تهران برخي نقاط روستايي وجود دارند كه جمعيـت آن            در منطقة كالن  
ها با مهاجر پذيري و متأثر از شـهر مركـزي    اين سكونت گاه. اي رو به افزايش است      فزاينده

ن هم تحت تأثير تحوالت اجتماعي و فرهنگي ناشي از حركـت            تهران و شهرهاي اطراف آ    
اند و هم وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي، فرهنگي و   جامعه ايران به سمت مدرنيته قرار گرفته

 . هايي از فرآيند گذار از روستا به شهر است اند كه نشانه اي يافته سياسي ويژه

در فرآيند حركت خـويش     » ارروستاهاي در حال گذ   «بر اساس نظر شيخي اين دسته از        
مرحلة اول آغاز مهاجر پـذيري اسـت و         . كنند  به سمت شهري شدن از سه مرحله عبور مي        

، مرحلة دوم با رشد انفجاري جمعيت و رشد خـودرو در سـكونت گـاه                »گيري اوليه   شكل«
پيوستگي، انـسجام و ثبـات      «ناميده شده، و مرحلة سوم دورة       » انتقال«همراه است و مرحلة     

  ). 1380(است » ينسب
از جمله داليل مهاجر پذيري روستاهاي در حـال گـذار عرضـة زمـين مـسكوني ارزان        

، نزديكي مسافت به اين     )1383: فيالكوف(اي  قيمت در مقايسه با شهرهاي مركزي و حاشيه       
 اسـت   همراه با گسترش شـبكة حمـل و نقـل بـين شـهري         )1383: گلي و ديگران  ( شهرها
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عالوه بر اين وجود امكانات نـسبي رفـاهي در          . )1383: افتخاريطاهرخاني و ركن الدين     (
هـاي خـدمات و       شهرهاي مجاور و ايفاي كاركرد خوابگاهي براي كاركنان كم درآمد بخش          

  . صنعت از ديگر داليل جذب مهاجرين در اين نقاط جمعيتي است
ز مـسير  ا. شـوند   روستاهاي در حال گذار مي     از سه مبداء وارد    مهاجرينبه طور معمول    

از دستانِ مهاجري كه با علم به عدم تواناييِ زندگي در مركـز و يـا شـهر حاشـيه،            تهياول  
مسير . كنند   مهاجرت مي  شهر مركزي به روستاهاي نزديك    هايي به غير از استان تهران         استان

در  از شـهرهاي حاشـية اطـراف شـهر مركـزي مهـاجرت و                دوم راه ورود آناني است كـه      
و دستة سوم مهاجريني هستند كه مستقيماً از شهر         گزينند    سكني مي هر  شروستاهاي نزديك   

در حالي كه يكي از داليل سكونت مهـاجرين در  . شوند ها وارد مي مركزي به اين سكونتگاه   
اي اسـت؛   هاي زندگي روسـتايي و روابـط قـومي ـ قبيلـه      اين روستاها امكان حفظ ويژگي

ا شهر و دسترسي به وسايل ارتباط جمعـي تمايـل           هاي روزانه ب    ها به دليل تماس     ساكنان آن 
هـاي فرهنگـيِ روسـتايي و         در نتيجه با تداخل ويژگـي     . به بروز رفتارهاي شهري نيز دارند     

اين روستاها با قـرار گـرفتن در مرحلـة زيـر            . كند  اي ظهور مي    شهري نظام فرهنگي دوگانه   
هـا    توان آن   ت اجتماعي نمي  كنند و با توجه به تغييرا       شهري؛ گرايش به شهري شدن پيدا مي      

 . بندي دو قطبي روستا و يا شهر جاي داد را در يك دسته

  
  معرفي جامعة مورد مطالعه

با توجه به هدف پژوهش و معيارهاي تشخيص روستاهاي در حال گذار دو روستاي انجم               
آباد و حصارمهتر در دهستان منجيل آباد از توابع بخش مركزي شهرسـتان ربـاط كـريم در                  

 .  انتخاب شدند1طقة كالن شهري تهرانمن

                                                           
» هـا  وعة شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كـشور و شـهرهاي اطـراف آن     ريزي و مديريت مجم     طرح«در آئين نامة    ـ  1

هـاي اسـتان تهـران بـه غيـر از             ، منطقة كالن شهري تهران متشكل از همة شهرسـتان         1374مصوب هيئت وزيران در سال      
غمامي، خاتم (داند و عناصر آن با هم ارتباط روزمره دارن      فيروزكوه است كه بازار واحدي از سكونت و كار را تشكيل داده           
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 486 از   )1335-1385(  سال گذشته  50حصار مهتر در     جمعيت    بر اساس آمار موجود   
 و شناسـنامة    1373: خوشـيني و رسـتمي ثـاني      (رسيده است  1385 در سال    نفر 865 نفر به 
تايج سرشـماري عمـومي نفـوس و مـسكن           و ن  1376: هاي كشور، شهرستان شهريار     آبادي
 634انجم آبـاد در همـين دورة زمـاني از           جمعيت  ). http://www.sci.org.ir؛  1387 :1385

: جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران(رسيده است 1385 در سال  نفر4850  به 1335نفر در سال    
سرشـماري  تـايج    و ن  2؛  1376: هاي كشور، شهرستان شـهريار       و شناسنامة آبادي   19؛  1370

 50بنابراين در يـك دورة      . )http://www.sci.org.ir؛  1387: 1385عمومي نفوس و مسكن     
 جمعيـت مواجـه   1/1 و 9/3ساله انجم آباد و حصارمهتر به ترتيـب بـا نـرخ رشـد سـاالنه       

 1وسـتايي كـل كـشور       در همين بازة زماني نرخ رشد ساليانة جمعيـت در نقـاط ر            . اند  بوده
نتايج كلي سرشـماري    (تر از نرخ رشد جمعيت در هر دوي روستاها بوده است            درصد و كم  

 ). 1387: 1385عمومي نفوس و مسكن 

 اسـت كـه از      60/3 و در حصارمهتر     85/3همچنين متوسط بعد خانوار نيز در انجم آباد         
شابه متوسط بعد خـانوار     تر و م    كم) 36/4(متوسط بعد خانوار در نقاط روستايي كل كشور         

؛ 1385: نتـايج كلـي سرشـماري عمـومي نفـوس و مـسكن            (اسـت ) 89/3(در نقاط شهري    
1387 .(  

زمـان بـا      اطالعات ميداني حاكي از آن است كه مهاجر پذيري و افزايش جمعيـت، هـم              
از سـال   (، تلويزيـون    )ش.  ه 1320از سـال    (گسترة نفوذ وسايل ارتباط جمعي نظير راديـو         

اي بـين دو   ، زمينة پيدايش نظـام فرهنگـي دوگانـه       )طي دهة اخير  (، و ماهواره    )ش. ه 1352
ها با تبليغ و به       رسانه. قطب شهري و روستايي در انجم آباد و حصارمهتر فراهم كرده است           

نمايش گذاردن شيوة زيست شـهري، روسـتاييان را بـه پـذيرش فرهنـگ شـهري ترغيـب                   

                                                                                                                                   
 ةها و سياست هـاي كلـي طـرح مجموعـ            خط مشي  «ة اليح 1383در سال   نيز  مجلس شوراي اسالمي    ). 1386: و اطهاري 

شـهري تهـران ديـده شـده       كـالن ةاسـتان تهـران بـه عنـوان منطقـ     آن  بـر طبـق    كـه را به تصويب رسانده » شهري تهران 
 ). 1385: متوسلي و اسماعيل زاده(است
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هـاي     فرهنگ روستايي، عالقه بـه حفـظ ويژگـي         اين در حالي است كه ايستارهاي     . كنند  مي
از سـويي   . قومي و روابط چهره به چهره در ميان بخشي از مردم اين روستاها حاكم اسـت               

كنند و آن دسته از مهـاجريني كـه پـيش از              اي كه به طور روزانه به شهر تردد مي          ديگر عده 
 زيـست شـهري، فرهنـگ و        اند تمايل دارند با الگو برداري از شيوة         اين در شهر ساكن بوده    

رسد نظام فرهنگي دوگانـة       به اين ترتيب به نظر مي     . شيوة زيست شهرنشينان را اختيار كنند     
 . شهري ـ روستاي در روستاهاي انجم آباد و حصارمهتر ظهور كرده است

وجود برخي از امكانات نظير راه آسفالته، وسايل نقلية عمومي، برق، تلفن، گاز شهري،              
ست بانك، دفتر مخابرات، مركز تلفن، شعبه توزيع نفت، مـدارس دخترانـه و              دفتر پستي، پ  

كشي و تصفيه شده، خانة بهداشت، درمانگاه و مركـز بهداشـت،              پسرانه، آب آشاميدني لوله   
داروخانه، مطب پزشك، مطب مامائي، مطب دندان پزشك، حمام، باشگاه و سالن ورزشـي              

مت بسيج، شركت تعاوني روستايي، شوراي حـل        چند منظوره، مسجد، حسينيه، پايگاه مقاو     
گــر  اخــتالف، شــوراي اســالمي روســتايي و دهيــاري در انجــم آبــاد و حــصارمهتر نــشان

هـا و خـدمات مـورد نيـاز توسـعة             ها از سطح نسبتاً مناسبي از زير سـاخت          برخورداري آن 
  . اقتصادي ـ اجتماعي است

اعـم از زن و  (پرسـت خـانوار   سر  درصد روسـتاييان 5/72هاي پژوهش،  بر اساس يافته
 56در انجم آباد    . دهند   درصد را در حصارمهتر مهاجرين تشكيل مي       44آباد و     در انجم ) مرد

شـهري تهـران     درصد مهـاجرين پـيش از ايـن در منطقـة كـالن      50درصد و در حصارمهتر     
 . شهري تهران بوده است سكونت داشته و محل سكونت بقية خانوارها خارج از منطقة كالن

 در تمام دوران مورد مطالعـه، سـكونت گـاه انجـم آبـاد همـواره در معـرض پـذيرش           
 درصد از كل مهاجرين، در   35مهاجرين در جستجوي كار بوده است به طوري كه مجموعاً           

 درصد از مهاجرين وارده شـده       42همچنين  . اند  جستجوي كار به اين روستا مهاجرت كرده      
 ـ  1375(ان جنگ تحميلي و تا اواخر دوران سازندگي هاي پس از پاي به انجم آباد طي سال

  . اند براي يافتن كار به اين روستا آمده) 1366
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توان ديـد؛ تنهـا       كاركرد خوابگاهي اين روستاها را در سهم شاغلين ساكن در روستا مي           
 درصد شاغلين در حصارمهتر در محل سكونت شـان          28 درصد از شاغلين انجم آباد و        45

اين داده ضمن اين كه نشان دهندة ميزان باالي وابـستگي شـغلي بـه         . هستندمشغول به كار    
هاي اقتصادي اطراف روستا است، گوياي اين است كه هيچ يـك از دو روسـتاي در                   كانون

شان بهره مند     حال گذار از يك بازار اقتصاد محلي جهت پاسخ به نيازهاي اقتصادي ساكنين            
اي شهريار و ربـاط كـريم         ي تهران و شهرهاي حاشيه    در واقع نزديكي به شهر مركز     . نيستند

هاي صنعت و خدمات از اين روستاها به عنوان خوابگاه            باعث شده است كه كاركنان بخش     
از اين رو شيوة غالب معيشت نيز در اين دو سـكونت گـاه از كـشاورزي بـه                   . استفاده كنند 

اها داراي ارتباط عملكردي به عبارت ديگر اين روست. خدماتي و يا صنعتي تغيير كرده است    
هايي است كه شيخي براي هـر سـه    هاي اقتصادي اطراف هستند كه يكي از ويژگي        با كانون 

 ). 1380(شمارد مرحلة فرآيند گذار بر مي

هـاي اجتمـاعي ـ اقتـصادي روسـتاهاي        به طـور خالصـه بـا مقايـسة برخـي ويژگـي      
توان نتيجه  هاي در حال گذار ميهاي مشخص كنندة روستا حصارمهتر و انجم آباد با ويژگي

گرفت كه اين دو روسـتا درحـال گـذار و از سـطح نـسبتاً مناسـبي از توسـعة اجتمـاعي ـ          
 . اقتصادي برخوردار هستند

رود آن دسـته از جوامـع    بر اساس نظرية توسعة انساني اينگلهارت و ولـزل انتظـار مـي         
اند؛ در فرآينـد نوسـازي    عي شدهروستايي كه وارد فرآيند توسعة امكانات اقتصادي ـ اجتما 

اين مقاله تالش دارد به اين پرسش پاسخ دهد كـه آيـا در جوامـع                . فرهنگي نيز قرار گيرند   
روستايي مهاجرپذير و در حال گذار از شهر به روستا، نوسـازي فرهنگـي نيـز آغـاز شـده                    

ر فرآيند  توان چنين بيان كرد كه روستاهاي در حال گذار د           است؟ فرضية اين پژوهش را مي     
توسعة انساني خويش همگام با توسعة اجتماعي ـ اقتصادي دچـار نوسـازي فرهنگـي نيـز      

  . شوند مي
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 روش تحقيق )2

بـه طـوري كـه از پيمـايش و          . هاي كمي و كيفـي اسـت        روش اين تحقيق تركيبي از روش     
نامه به عنوان ابزارهاي تحقيـق اسـتفاده شـده            و پرسش  مشاهدهمطالعة اسنادي،   هاي    تكنيك

هاي كمي از روش كيفـي و تكنيـك           ست و در مواردي براي درك چگونگي و تحليل داده         ا
  . مصاحبة عميق استفاده شده است

، مبناي تعيين حجم    )1383: دواس(ينه، دقت، و كفايت   همچنين با توجه به سه اصل هز      
حجم نمونة آماري براي سكونت گاه انجم آبـاد     .  درصد جامعة آماري قرار گرفت     15نمونه  

، و حجـم نمونـة آمـاري بـراي سـكونت گـاه              189 خانوار، برابر بـا      1258 جامعة آماري    با
 .  برآورد شد36 خانوار برابر با 240حصارمهتر با جامعة آماري 

  
  گيري مفاهيم اساسي اندازه

نوسازي فرهنگي در تعريـف عمليـاتي از تركيـب     بر مبناي چارچوب نظري تحقيق مفاهيم
مقياس . ها حاصل شده است     ي، عرفي شدن و تبيين علمي پديده      سه متغيير فردگرايي اخالق   

هـا در دامنـة كـامالً موافـق ـ       مورد استفاد براي سنجش اين متغييرها ليكرت است و پاسـخ 
 . گيرند موافق ـ مخالف ـ كامالً مخالف ـ و بينابين قرار مي

تحـصيل  شود كـه طـي آن         فردگرايي اخالقي به وضعيتي اطالق مي     : فردگرايي اخالقي 
در ايـن راسـتا از      . افتد  اتفاق مي فرديت ديگري    درچارچوب احترام به حقوق و    حقوق فرد   

گيري نفع شخصي در عين عـدم         پاسخ گويان دربارة احترام به حقوق و فرديت ديگران، پي         
آسيب رساني به منافع جمعي، وجود نهادهاي مدني براي صيانت از حقوق افـراد در برابـر                 

 . 1شود ش نمايندگان دولت براي حفظ حقوق مردم پرسيده ميدولت و باور به تال

                                                           
در كتابخانة » توسعة انساني در روستاهاي در حال گذار« نامة  هاي پژوهش به پايان تر از جزئيات گويه ش براي اطالع بيـ1

  . دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران رجوع شود
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عرفـي شـدن فرآينـدي اسـت كـه طـي آن از قـدرت و نفـوذ ديـن در                  : عرفي شـدن   
گيـري ايـن مفهـوم        هـدف از انـدازه    . شـود   هاي فردي، اجتماعي و سياسي كاسته مي        عرصه

 . اسي استهاي فردي، اجتماعي و سي شناخت عرفي شدن دين براي پاسخ گويان در حوزه

بـه  » چـارچوبي منطقـي بـراي توصـيف تبيـين     «شناخت جهان با اتكاء بر    : تبيين علمي 
كند تا روشن شـود       در واقع تبيين علمي كمك مي     . صورت قانون مند، تبيين علمي نام دارد      

هـدف از   ). 1381: ليتـل (اي خاص در شـرايطي ويـژه بـه وقـوع پيوسـته اسـت                چرا حادثه 
خت ذهنيت پاسخ گويان در تبيين اتفاقات زندگي روزمره اسـت           گيري اين مفهوم شنا     اندازه

هـا اسـتفاده از    كنند و يا اين كه در توضـيح آن  ها به عقل و دانش علمي رجوع مي    كه آيا آن  
  . دانند و به عبارتي تقديرگرايند آن را در اختيار انسان نمي,نيروهاي ماوراءالطبيعه 

  
  ها  يافته )3

هاي فردگرايي اخالقي، عرفي شدن و تبيين علمي بر اسـاس            ابتدا وضعيت هر يك از مؤلفه     
شود و سپس نوسازي فرهنگي در روستاهاي در حال گذار بـا       هاي پژوهش بررسي مي     يافته

 . گيرد استفاده از متغير تركيبي مورد بررسي و فرضية اصلي مورد آزمون قرار مي

هـاي     مجموعة معـرف   گيري اين متغير مشخص شد كه در        در اندازه : فردگرايي اخالقي 
 زنـدگي  ، به دليـل اهميـت زمـين در   »احترام به حقوق و فرديت ديگران« مفهوم درجة يك

اگر با انجام يك پروژة عمراني بخشي از زمين من گرفته شـود؛ بـه انجـام                 «روستايي، گويه   
با حذف اين گويه، آلفاي     . معرف دقيقي براي اين متغير نيست     » دهم  اين پروژه رضايت نمي   

 به اين ترتيب پايايي شـاخص فردگرايـي و       .  رسيد 4/0ص به حد متوسط و قابل قبول        شاخ
 . و اعتبار آن در سطح متوسط است)54/0( اين شاخص KOMهمچنين اندازة 

  
  
  



 43 شماره ،يازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
170 

  )درصد(در روستاهاي در حال گذار  فردگرايي اخالقيـ1جدول 
  آبادي

  كل  حصارمهتر  انجم آباد  فردگرايي اخالقي 

  57  61  56  باال
  32  33  32  متوسط
  11  6  12  پايين
  100  100  100  كل

05/0 < 358/0  
 درصـد از    1/53دهد كـه      اخالقي نشان مي   نتايج تحليل عاملي براي شاخص فردگرايي     

صـيانت از حقـوق مـردم و    «عامـل اول .  عامل قابل تحليل و تبيين اسـت  2واريانس توسط   
حقوق ديگران در عين پيگيـري      احترام به   « درصد از واريانس و عامل دوم        5/30» 1حفظ آن 

  . كند  درصد از واريانس را تبيين مي6/22» نفع شخصي
 درصد از پاسخ گويان در دو روسـتاي مـورد مطالعـه از              89ها    بندي داده   بر اساس جمع  

در هـر دو سـكونت گـاه     يعنـي  فردگرايي اخالقي در سطح باال و متوسط برخوردار هستند
 . اج داردمورد مطالعه، فردگرايي اخالقي رو

پايايي اين شاخص در سطح بسيار خوب و آلفاي شـاخص عرفـي شـدن               : عرفي شدن 
 و  75/0 شـاخص عرفـي شـدن نيـز          KOMهمچنين اندازة   .  به دست آمد   8/0رقمي معادل   

  . اعتبار آن در سطح خيلي خوب است
 درصد  9/63دهد كه در مجموع       نتايج تحليل عاملي براي شاخص عرفي شدن نشان مي        

 است  2»عرفي شدن در حوزة فردي    «عامل اول   .  عامل تبيين شده است    4انس توسط   از واري 
                                                           

 اين عامل از دو معرف دفاع شوراي اسالمي از منافع مردم در مواجهه با ادارات شهرستان و مقابلة ماموران اداره هاي ـ 1
 . تي با قانون شكنان تشكيل شده استدول

توكل به خدا، اعتقاد به حساب و كتاب روز قيامت، نترسـيدن از مـرگ، احـساس توبـه هنگـام                :  معرف 5اين عامل از    ـ  2
  . ارتكاب گناه، و توسل به ائمه اطهار تشكيل شده است
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عرفي شدن در   «عامل دوم   .  درصد واريانس را تبيين كرده است      6/29و اين عامل به تنهايي      
عرفـي  «عامـل سـوم   . كنـد   درصد از واريانس را تبيين مـي 9/16 كه  است1»حوزة اجتماعي

 درصد از واريانس را تبيين نمايـد        3/10ه است تنها     است و توانست   2»شدن در حوزة سياسي   
 درصد از واريـانس را  1/7» اطمينان از وجود شيطان«و عامل چهارم متشكل از يك معرف؛   

  . تبيين كرده است
  

  )درصد( عرفي شدن در روستاهاي در حال گذار ـ2جدول 
    آبادي

  كل  حصارمهتر  انجم آباد   عرفي شدن 

  /.5  5/2  0  باال
  5/10  5/5  11  متوسط
  89  92  89  پايين
  100  100  100  كل

05/0 < 868/0  
دهد كه در هيچكدام از دو روستاي در حال گـذار فرآينـد عرفـي شـدن            نتايج نشان مي  
 درصـد از روسـتاييان در انجـم آبـاد و     11كـه تنهـا بـراي     بـه طـوري  . تجربه نشده اسـت 

  . حصارمهتر دين صورت عرفي به خود گرفته است
تجزيـه و تحليـل     .  گويـه سـاخته شـده اسـت        9شاخص تبيين علمـي از      : تبيين علمي 

هاي متناقض و غير پايا به تركيبي         دهد كه روستاييان پاسخ     مي هاي گردآوري شده نشان     داده

                                                           
راسـم هـاي مـذهبي مـسجد محـل،      حضور در مسجد براي انجام امور عبادي، شركت در م :  معرف 5اين عامل توسط    ـ  1

  . شركت در نماز جمعه، كمك مالي به هيئت هاي مذهبي، و كمك مالي به مسجد بارگذاري شده است
اي ديني، احساس گناه هنگام  مقدس بودن قانون اساسي، تبعيت از حكومت به عنوان وظيفه       :  معرف 5اين عامل توسط    ـ  2

اي ديني و شرعي، و انجام امـر بـه معـروف و نهـي از                   به عنوان وظيفه   ها  ارتكاب عمل خالف قانون، شركت در انتخابات      
  . منكر بارگذاري شده است
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هايي و چگونگي هـم جهـت فـرض           براي پي بردن به داليل چنين پاسخ      . اند  ها داده   از گويه 
  .  مصاحبة عميق صورت گرفتهاي منفي و مثبت توسط روستاييان، گويه شدن

هاي شاخص تبيين علمـي هـم جهـت هـستند و              روستاييان بر اين باور بودند كه گويه      
امروزه علم پزشكي از پـس   «ها معتقد بودند كه       به عنوان مثال آن   . تناقضي با يكديگر ندارند   
 و در »آيـد  ها كه پيش از اين امكان درمان شان ميسر نبـود بـر مـي    درمان بسياري از بيماري 

وقتي . دانستند  مي را يكي از داليل بيمار شدن خود و نزديكان       » چشم شور «عين حال پديدة    
اي از قران كريم اشـاره كردنـد          دربارة تناقض اين دو گزاره پرسيده شد؛ پاسخ گويان به آيه          

 سوره مباركة القلم خطاب به رسـول گرامـي        51در آية   . كه بر وجود چشم زخم تأكيد دارد      
شنوند بـا چـشم    نزديك است كافران هنگامي كه آيات قرآن را مي «: آمده است ) ص(اسالم  

پاسـخ گويـان علـت وقـوع چـشم زخـم را حـسادت               » ... زخم خود تـو را از بـين ببرنـد         
از شـر   « سوره مباركه الفلق نيز بر پناه بردن به پروردگار           5همان طور كه در آية      . دانستند  مي

 . تأكيد شده است» ورزد هر حسودي هنگامي كه حسد مي

دهد كه پاسـخ گويـان اعتقـاد چنـداني بـه               در عين حال نتايج مصاحبة عميق نشان مي       
دعـا نـويس اگـر      «: امكان حل مشكالت توسط دعا نويس ندارند و بر اين نظر هـستند كـه              

هر چند پاسخ گويـان     . »كرد  ها و مشكالت خود كاري مي       توانست براي گشايش در گره      مي
آيـه  « سوره مباركه البقره كه به       255اه داشتن آياتي از قرآن كريم مانند آيه         معتقد بودند همر  

  . دارد معروف است آنان را از گزند حوادث مصون مي» الكرسي
مي توانم با سعي «: عالوه بر اين قريب به اتفاق روستاييان تضاد و تناقضي بين دو گوية    

هـا پـيش از تولدشـان         رنوشت انسان معتقدم س «و  . »تر سرنوشتم را تغيير دهم      و تالش بيش  
: گفتنـد   هاي عميق و در تأييد نظـر خـود مـي            در مصاحبه . قائل نيستند » مشخص شده است  

خداوند در عـين ايـن      «: ها معتقد بودند    آن. »خداوند گفته است از تو حركت از من بركت        «
ش شان را مشخص كرده است، امكان تغيير آن را نيز به واسـطة سـعي و تـال               كه سرنوشت   

هـا   دهد كه آنان تنها آن دسته از اتفاق         نظرات روستاييان نشان مي   . »ترشان فراهم ساخته    بيش



  نوسازي فرهنگي در روستاهاي در حال گذار 
  
  

 

173  

كنند كـه پاسـخي از        هاي اطراف خود را با استفاده از عقل و دانش بشري تبيين مي              و پديده 
رسـد شـيوة تبيـين        در نتيجـه بـه نظـر مـي        . اند  ها دريافت نكرده    دين براي چرايي وقوع آن    

  . گيرد توسط پاسخ گويان تلفيقي از تبيين ديني و تبيين علمي را در بر ميها  پديده
  

  )درصد( تبيين علمي در روستاهاي در حال گذار ـ3جدول 
  آبادي

  كل  حصارمهتر  انجم آباد  تبيين علمي

  92  89  5/92  باال
  7  11  6  متوسط
  1  0  5/1  پايين
  100  100  100  كل

05/0 < 444/0  
  

 91 و   8 و   6 و   5هاي شـمارة       نهايي شاخص تبيين علمي، گويه     به اين ترتيب در تدوين    
در نهايت اندازة . ها ارتباط داشتند حذف و آزمون پايايي محاسبه شد كه با تبيين ديني پديده

همچنـين انـدازة    . و پايايي آن در سطح متوسط قرار گرفـت        /. 5آلفاي شاخص تبيين علمي     
. و اعتبار آن در سـطح خـوب اسـت         /. 67 شاخص تبيين علمي     KOMآزمون كفايت نمونه    

كند كه ايـن شـاخص در مجمـوع از            نتايج تحليل عاملي براي شاخص تبيين علمي بيان مي        
  .  درصد از واريانس را تبيين كند7/36 تشكيل شده كه توانسته است به تنهايي 2يك عامل

                                                           
من به چشم زخم اعتقاد دارم، براي حل مشكالت مي توان به دعا نويس مراجعه كـرد، معتقـدم سرنوشـت                     : به عبارت ـ  1

ي شـوم آن را نتيجـة تقـدير         روبه رو م  ها پيش از تولدشان مشخص شده است، وقتي با مصائبي مثل مرگ نزديكان                انسان
  . دانم الهي مي

تر دانشگاهيان در حل مشكالت زندگي، علت يابي مسائل و مشكالت زنـدگي،   توانايي بيش:  معرف5اين عامل شامل ـ  2
و ها توسط علم پزشكي، و امكان تغيير سرنوشـت بـا سـعي                تر بيماري   اعتقاد به برنامه ريزي، اعتقاد به درمان پذيري بيش        

  . تر است تالش بيش
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 هـا در ايـن شـاخص حـذف          هاي مربوط به تبيين ديني پديـده        با احتساب اين كه گويه    
 درصـد ايـشان در      7 درصد روستاييان در سـطح بـاال و          92اند، در هر دو سكونت گاه         شده

. كننـد   هاي زندگي روزمره را با استفاده از عقل و دانش بشري تبيين مي              سطح متوسط پديده  
كننـد و   ها از تبيـين علمـي نيـز اسـتفاده مـي      در نتيجه روستاييان به همراه تبيين ديني پديده      

هـا بـر     گرفت كه در روستاهاي در حال گذار تبيين علمي و عقالنـي پديـده    توان نتيجه   نمي
 . جاي تبيين تقديرگرايانه و ديني نشسته است

 درصـد روسـتاييان در دو روسـتاي در حـال            5/59ها    بر اساس داده  : نوسازي فرهنگي 
ن همچنـي . انـد   گذار انجم آباد و حصارمهتر سطح بااليي از نوسازي فرهنگي را تجربه كرده            

بـه  . در سطح متوسط قرار دارد    (در هر دو روستا   )ها   درصد از آن   39سطح نوسازي فرهنگيِ    
كـه روسـتاهاي در حـال گـذار در           اين ترتيب نتايج تأييد كنندة اين فرضية پژوهش اسـت         

فرآيند توسعة انساني با گذر از توسعة اجتماعي ـ اقتصادي نوسازي فرهنگي را نيز تجربـه    
  . كنند مي

  
  )درصد(نوسازي فرهنگي در روستاهاي در حال گذار  ـ 4جدول 
    آبادي

  كل  حصارمهتر  انجم آباد  نوسازي فرهنگي

  5/59  58  60  باال
  39  42  38  متوسط
  5/1  0  2  پايين
  100  100  100  كل

05/0 < 451/0  
  گيري بحث و نتيجه )4

 كه آيا در جوامـع روسـتايي مهاجرپـذير و در    كليدي اين مقاله در پاسخ به اين پرسش
افتـد؟ از   حال توسعه، همگام با توسعة اجتماعي ـ اقتصادي نوسازي فرهنگي نيز اتفاق مـي  
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رويكرد جامع توسعة انساني به عنـوان سـامان نظـري كـه توسـعة اجتمـاعي ـ اقتـصادي،         
گسترش اين سه .  استفاده كرده است,گيرد نوسازي فرهنگي و دموكراتيك شدن را در بر مي   

در . فتگي و موجب بسط قدرت انتخاب بشر انگاشته شـده اسـت           فرآيند نشانگان توسعه يا   
اين رويكرد تجربة نوسازي فرهنگي به معناي همراهي تغييرات ناشي از توسعة اجتماعي ـ  

 . اقتصادي و دموكراتيك شدن با وجوهي از تغييرات فرهنگي است

توسـعة  «ظـري   اين مقاله تنها به فرآيند نوسازي فرهنگي به عنوان يكي از ابعاد سامان ن             
پرداخته و در مطالعة اين بعـد از توسـعة انـساني از سـه          » انساني به مثابة تغييرات اجتماعي    

 . مؤلفة فردگرايي اخالقي، عرفي شدن و تبيين علمي استفاده شده است

دهد در هر دو سـكونت        بررسي وضعيت نوسازي در روستاهاي در حال گذار نشان مي         
فردگرايي اخالقي به طور نـسبي      .  فرهنگي آغاز شده است    گاه مورد مطالعة فرآيند نوسازي    

پاسـخ بـه چرايـي     انـد و در  روستاييان سرپرستان خانوار عرفي نشده اما اكثريت رواج دارد
 . كنند ها از دو شيوة به ظاهر متناقض تبيين ديني و تبيين علمي استفاده مي وقوع پديده

تـوان   هاي پـژوهش مـي   اساس يافته رب هاي چندگانة نوسازي فرهنگي با توجه به مؤلفه
هـاي    نتيجه گرفت كه گرچه نوسازي فرهنگي در هر دو روستا در جريان اسـت امـا ارزش                

ديني كماكان در آن پر قوام است و ساكنين هيچ كدام از روستاها عرفي شدن را در زندگي                  
 . دانند  دو شيوة تبيين علمي و تبيين ديني را در عرض يكديگر مي اند و تجربه نكرده

ترين يافتة اين پژوهش نشان دهندة هم عرضي دو شيوة تبيين علمي و تبيين دينـي                  مهم
تلفيقـي از تبيـين دينـي و تبيـين      ها بـا  شيوه تبيين پديده. در روستاهاي در حال گذار است

گيرد و روستاييان هم به اراده و توانايي خويش و هم به مشيت و تقـدير                  علمي صورت مي  
ارادة بنـدگان در    «: اين شيوه تبيين، مصداق اين گزارة اعتقادي اسـت كـه          . رندالهي ايمان دا  

و تبيين تأييـد كننـدة ايـن نظـر اينگلهـارت و ولـزل        )1385: منتظري(»ل ارادة خداستطو
ديـن و  «كه توسعة اجتماعي ـ اقتصادي و نوسازي فرهنگي به اين معنا نيست كـه   ) 1389(

رو به افول و با ظهور نوسازي نفي خواهـد  »  جامعههاي ميراث فرهنگي ـ سنتي  ساير جنبه
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اينگلهـارت و   (» اسـت  اي ماندگار   ميراث فرهنگي هر جامعه به طور قابل مالحظه       «شد بلكه   
  ). 1389: ولزل

به اين ترتيب هر چند ساكنين روستاهاي در حال گذار سطحي از نوسازي فرهنگـي را                
همچنان كه كه اغلب روستاييان هـيچ  . است تغيير نكرده هاي ديني اند اما ارزش تجربه كرده

تفكر، احساسات، تمـايالت و رفتـار    ; اند  مورد مطالعه عرفي نشده كدام از دو سكونت گاه
ها از وابستگي و التزام به ماوراءطبيعه فاصله نگرفته و گسترة نفوذ باورهاي دينـي فراتـر                   آن

عرض شيوة تبيين علمي به كـار        گيرد و شيوة تبيين ديني هم       از حوزة خصوصي را در بر مي      
هاي نوسازي    اين در حالي است كه فردگرايي اخالقي به عنوان يكي ديگر از مؤلفه            . رود  مي

رسـد وقـوع ايـن        به نظر مـي   . فرهنگي در روستاهاي در حال گذار رواج نسبي داشته است         
فرهنگـي  ريختگي  هم ها و به گونه از نوسازي فرهنگي كه ويژگي اصلي آن عدم توازن مؤلفه 

هاي مذهبي در ميراث تاريخي اين جوامع و البتـه تـداوم و               است، نشان دهندة ريشة ارزش    
  . پايداري آن در شرايطي است كه تغييرات اجتماعي در اين روستاها آغاز شده است
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هـاي سـنتي و مـدرن در          تحليل ارزش  «،)1386(آزاد ارمكي، تقي و امير ملكي        -
 دانشگاه تهران، دانشكده علـوم      ،ه علوم اجتماعي  فصلنام ،»سطوح خرد و كالن   

 .  تهران،97-121 صفحات ،30 شماره ،اجتماعي

 .  تهران، طرح نو،خرد جامعه شناسي ، )1377(اباذري، يوسف  -

ــد   - ــارت، رونال ــسانوسازي  «، )1377(اينگله ــازي و پ ــه،»نوس ــي :  ترجم عل
وزارت فرهنگ   مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي       ، فصلنامه ارغنون  ،مرتضويان

 .  تهران،1-33 صفحات ،13 شماره ،و ارشاد اسالمي

 ،تحـول فرهنگـي در جامعـه پيـشرفته صـنعتي           ، )1382(اينگلهارت، رونالد    -
 .  تهران، انتشارات كوير،مريم وتر: ترجمه

 ،مريم وتـر  :  ترجمه ،مقدس و عرفي   ، )1387(اينگلهارت، رونالد و پيپا نوريس       -
 .  تهران،انتشارات كوير

نوسـازي، تغييـر فرهنگـي و        ، )1389(نگلهارت، رونالد و كريـستين ولـزل        اي -
 .  تهران، انتشارات كوير، ترجمه يعقوب احمدي،دموكراسي

 طرح هادي   ، )1370(ها و تحقيقات      جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، واحد طرح      -
سـازمان جهـاد سـازندگي اسـتان تهـران، اداره           :  به سـفارش   ،روستاي انجم آباد  

 .  تهران،ي مسكنبهساز

 طـرح هـادي روسـتاي حـصار         ، )1373(خوشيني، سيامك و امير رستمي ثاني        -
 .  تهران، به سفارش سازمان جهاد سازندگي استان تهران،مهتر

هوشـنگ  :  ترجمـه  ،پيمايش در تحقيقات اجتمـاعي     ، )1383(اي  . دواس، دي  -
 .  تهران، ني،نايبي

 نـشر   ،بـاقر پرهـام   :  ترجمه ،ماعيدرباره تقسيم كار اجت    ،)1381(دوركيم، اميل    -
 .  تهران،مركز

 .  تهران، نشر مركز،دين، جامعه و عرفي شدن ،)1380(شجاعي زند، علي رضا  -

هـاي    گيري و دگرگوني سكونتگاه     تبيين فرايند شكل   ، )1380(شيخي، محمـد     -
خودروي پيرامون كالنشهر تهران ـ مطالعه موردي اسالمشهر، نسيم شـهر و   

 ، دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران     ، گروه شهر سازي   ،كتري رساله د  ،گلستان
 . تهران
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 سرشماري عمومي نفوس    ،)1376(شناسنامه آباديهاي كشور، شهرستان شهريار       -
 .  مركز آمار ايران تهران،1375و مسكن 

تحليـل نقـش     «،)1383(طاهرخاني، مهدي و عبدالرضا ركـن الـدين افتخـاري            -
فصلنامه  ،در تحول نواحي روستايي ـ استان قـزوين  روابط متقابل شهر و روستا 

-111 صـفحات    ،35 شماره پياپي    ، دانشگاه تربيت مدرس   ،مدرس علوم انساني  
 .  تهران،79

مجموعه شهري تهـران؛     ،)1386(غمامي، مجيد و اعظم خاتم و كمال اطهاري          -
 و   مركـز مطالعـات    ،مديريت يكپارچه و حـل مـسئله اسـكان غيـر رسـمي            

 .  تهران،زي و معماري ايرانتحقيقات شهرسا

 عبدالحـسين نيـك گهـر،     : ، ترجمه شناسي شهر    جامعه ،)1383(فيالكوف، يانكل    -
 .  تهران،آگه

 ،محمد فقيهي رضايي  :  محقق ،)1385 (قرآن كريم همراه با شرح آيات منتخب       -
 .  تهران،موسسه فرهنگي و انتشاراتي محراب قلم

، شهناز مسمي پرسـت   :  ترجمه ،نظريه اجتماعي كالسيك   ،)1382(كرايب، يان    -
 .  تهران،آگه

جامعـه سـنتي و   : مدرنيزاسيون و صـنعتي شـدن در   ،)1381(كومار، كريشان    -
 ، نقـش جهـان    ،منـصور انـصاري   :  ترجمه ،مالكوم واترز :  ويراسته ،جامعه مدرن 

 . تهران

تبيـين   «،)1383(گلي، علي و علي عسگري و عبدالرضا ركـن الـدين افتخـاري               -
اهاي در حــال گــذار بــا اســتفاده از سيــستم اطالعــات الگــوي فــضايي روســت

 دانـشگاه   ،فصلنامه مدرس علوم انـساني     ،»منطقه شمال غرب ايران   : جغرافيايي
 .  تهران،35 شماره پياپي ،تربيت مدرس

 .  تهران، نشر ني،حسن چاوشيان:  ترجمه،شناسي جامعه ،)1386(گيدنز، آنتوني  -

 ،عبـدالكريم سـروش  :  ترجمـه ،تمـاعي تبيين در علوم اج ،)1381(ليتل، دانيـل     -
 .  تهران،مؤسسه فرهنگي صراط

 .  تهران، نشر سايه،اسالم دين فطرت ،)1385(منتظري، حسينعلي  -

رشد و پراكنش جمعيت    « ،)1385(زاده   محمد مهدي و حسن اسماعيل    متوسلي،   -
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هـا و      سـازمان شـهرداري    ،فـصلنامه مـديريت شـهري      ،»در مناطق كالنـشهري   
 . تهران ،60-73 صفحات ،18 شماره ،هاي كشور دهياري

 )1387: ( ت ر، درگاه ملي آمار،1385نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن  -
-  http: //www. sci. org.ir/portal/faces/public/census85/census85. natayej/ 

census85. jadavelmomtakhab  
يـران ـ    مركـز آمـار ا  ،)1385(نتايج كلي سرشماري عمـومي نفـوس و مـسكن     -

 . ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت برنامه

 ،»عرفي شدن و زندگي روزمره     «، )1382(وريج كاظمي، عباس و مهدي فرجي        -
 ،21 شـماره    ، دانـشكده علـوم اجتمـاعي، دانـشگاه تهـران          ،نامه علوم اجتماعي  

 .  تهران،243-269صفحات 
- Chabal, Patrick (2006) Book Reviews, International Af airs,Vol 82, 
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