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E-Collaborative for Civic Education (ECCE) یک سازمان غیرانتفاعی 
و  اطالعات  فن آوری  از  که  است   501c3 تحت  آمریکا،  متحده  ایاالت  در 
ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک 

استفاده می کند.
مشترکی  عمیق  اشتیاق  سازمان،  این  مدیران  و  بنیانگذاران  عنوان  به  ما 
شهروند،  ما،  برای  همچنین  است.  باز  جوامع  ایده های  شکل دهنده  که  داریم 
از یک  در محافظت  فرد  وظیفه  شهروندی یک  و  مسئولیت  دانش شهروندی، 
پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام  جامعۀ سیاسی دموکراتیک 
هستند.  بنیادی  و  اساسی  باشد،  برخوردار  آنها  از  باید  شهروندی  هر  که  بشر 
ECCE دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر به تأمین طیف کاملی از آزادی های 
شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان و امنیت برابری و عدالت می داند. 
مبشر  که  می دانیم  فرایندها  و  نهادها  ارزش ها،  از  مجموعه ای  را  دموکراسی  ما 
صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی شایسته ساالر که به کرامت 

انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند، است. 
برای  مجازی  آموزشکده  توانا:  »آموزشکده   یعنی   ECCE اصلی  پروژۀ  ما 
جامعۀ مدنی ایران« را در سال 2010 تأسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارائه 
منابع و آموزش در دنیای مجازی در ایران، یک نهاد پیشرو است. توانا با ارائه  
دانشجویان،  ماندن  ناشناس  با  و  امنیت  در حین حفظ  زنده   آموزشی  دوره های 
تبدیل  کشور  سراسر  در  دانشجویان  برای  اعتماد  قابل  آموزشی  جامعۀ  یک  به 
شده است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت 
دیجیتال، حقوق زنان، وبالگ نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری 
مجازی  سمینارهای  و  دروس  زندۀ  آموزش  توانا  آموزشکده  می شوند.  ارائه 
گذارهای  و  اجتماعی  جنبش های  در  موردی  مطالعات  مثل  برنامه هایی  با  را 
خودآموزی،  دستورالعمل های  روشنفکران،  و  فعاالن  با  مصاحبه  دموکراتیک، 
کتابخانۀ مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی 

و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 
آوردن  گرد  متوجه  توانا  آموزشکده  توانایی های  توسعۀ  برای  ما  تالش 
دنبال  به  ترتیب،  همین  به  است.  محذوف  صداهای  و  ایرانی  متفکران  بهترین 
انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران ایرانی  هستیم که ایده های آنان توسط 

جمهوری اسالمی ممنوع شده است. 
و  دموکراسی  کالسیک  متون  ترجمه   توانا،  تالش  تمرکز  نقاط  از  یکی 
مقاالت معاصر در این باره و نیز ترجمه  آثار مرتبط با جامعه   مدنی، حقوق بشر، 
ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  و  کنشگری  روزنامه نگاری،  قانون،  حاکمیت 
هموطنان  فردی  غنای  در  سهمی  بتواند  متون  این  که  است  این  ما  امید  است. 

ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما
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مدرن سازی، دگرگونی فرهنگی
و تداوم ارزش های سنتی1

واپسین دهه های سده بیستم روی خوشی به نظریه مدرن سازی که زمانی به عنوان یک ابزار قدرتمند 
برای موشکافی در آینده جوامع صنعتی به شمار می رفت، نشان ندادند... با این حال، ظاهرا اعتبار یکی 
از مفاهیم مرکزی نظریه مدرن سازی هنوز به قوت خود باقی است؛ صنعتی کردن، پیامدهای فرهنگی و 
اجتماعی فراگیری با خود به همراه دارد، از قبیل ارتقاء سطح آموزش تا دگرگونی نقش جنسیت )در 
می رود،  به شمار  مدرن سازی  فرایند  مرکزی  اجزاء  از  یکی  عنوان  به  اجتماعی(. صنعتی کردن  روابط 

فرایندی که به نوبه خود روی بسیاری اجزای دیگر جامعه تأثیر می گذارد...
و  سیستماتیک  سیاسی  و  فرهنگی  پیامدهای  اقتصادی  توسعه  که  است  این  جستار  این  در  ما  ایدۀ 
نیستند؛  تاریخ  تغییرناپذیر  قوانین  مثابه  به  پیامدها  این  دارد.  همراه  به  با خود  پیش بینی  قابل  تا حدودی 
به   )probabilistic trends( احتماالت  علم  پدیده های  زمره  از  که  هستند  گرایش هایی  نشانگر  اینها 
شمار می روند. با این حال، احتمال اینکه در جامعه ای که دست به کار صنعتی کردن خود شده است، 
ارزش ها2 جهانی  نظرسنجی های  از  که  داده هایی  از  استفاده  با  ما  است.  زیاد  بگیرد،  صورت   تغییراتی 

1. “Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values.”Excerpted from: 
Ronald Inglehart and Wayne E. Baker, “Modernization, Cultural Change, and the Persistence of 
Traditional Values.” American Sociological Review 65 (Feb., 2000): 19 – 51. Reprinted by permission.

2. World Values Surveys
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 استخراج کرده ایم، به بررسی این ایده می پردازیم. نظرسنجی های فوق شامل ٦٥ جامعه مختلف شده 
زمانی  دوره های  اساس  بر  که  فوق  داده های  می گیرد.  بر  در  را  جهان  جمعیت  درصد   ٧٥ از  بیش  و 
)time-series data( 1٩٨1 تا 1٩٩٨ ترتیب داده شده است، شناختی درونی و غنی و نوین از مجموعه 

روابطی که میان توسعه اقتصادی و دگرگونی های سیاسی و فرهنگی وجود دارد، به دست می دهد.

مدرنسازییاتداومارزشهایسنتی؟
و  برآمدن  به  اقتصادی   - اجتماعی  توسعه  زمینه  در  نظریه پردازی  و  پژوهش  اخیر،  سال های  در 
 )convergence( مجادله دو مکتب فکری مخالف دامن زده است. یکی از این دو مکتب بر همسویی
ارزش ها در پی فرایند مدرن سازی تأکید می ورزد؛ به عبارت دیگر، تأکید آن بر نیروهای اقتصادی و 
است  این  مکتب  این  پیش بینی  فرهنگی اند.  اصلی دگرگونی  است که محرک  سیاسی خوردکننده ای 
که ارزش های سنتی رو به افول گذاشته و جای خود را به ارزش های »مدرن« خواهند داد. مکتب دیگر 
تأکید  اقتصادی،  ارزش های سنتی، علی رغم دگرگونی های سیاسی و   )persistence( تداوم  بر  فکری، 
هستند  مستقل  اقتصادی  شرایط  از  نسبتا  ارزش ها  که  می گذارد  این  بر  را  فرض  فوق  مکتب  می ورزد. 
بر  تدریجی  تقارب  و  احتمال همگرایی  است که  این  نیز  آن  پیش بینی  بنابراین،  )DiMaggio 1994(؛ 
حول یک سلسله ارزش های »مدرن« امری است نامحتمل و اینکه ارزش های سنتی کماکان به اعمال نفوذ 

مستقل خود بر دگرگونی های فرهنگی معلول توسعه اقتصادی، ادامه خواهند داد...
قابل  نسبتا  و  منسجم  مجموعه ای  و  اقتصادی  توسعه  میان  پیوند  بر  مدرن سازی  نظریه  مرکزی  باور 
چهار  از  که  شواهدی  است.  شده  بنا  فرهنگی،  و  اقتصادی  سیاسی،  حیات  دگرگونی های  از  پیش بینی 
گوشه دنیا به دست آمده، نشانگر آن است که توسعه اقتصادی گرایش به سوق دادن جوامع در مسیری 
 ،)occupational specialization( به تخصصی کردن شغلی  دارد؛ صنعتی کردن  پیش بینی  قابل  نسبتاً 
ارتقاء سطح آموزش و باال رفتن میزان درآمد منتهی شده و احتماالً تغییراتی غیرقابل پیش بینی از جمله 
 )authority structure( دگرگونی در نقش آفرینی جنسیت و در رویکرد اجتماعی به ساختار مرجعیت
و معیارهای جنسی - در نرخ باروی و در افول آن - در مشارکت سیاسی گسترده تر و در مشکل فزاینده 
رهبری مردم، با خود به همراه خواهد داشت. البته اِلیت هایی که کنترل دولت و نیروهای نظامی را در 
دست دارند، می توانند برای چند صباحی، در برابر این دگرگونی ها از خود مقاومت نشان دهند، ولی 

نهایتا و با افزایش بهای این گونه مقاومت، براحتمال وقوع دگرگونی نیز افزوده می شود.1

1. برخالف تناقض ظاهری اش، مدرنیزاسیون می تواند به تحکیم ارزش های سنتی نیز بیانجامد. همچنان که در ژاپن دوران 
میجی شاهد بودیم، سرآمدان جوامع واپسمانده برای بسیج مردم در جهت دگرگونی اجتماعی، اغلب متوسل به دستآویزهایی 
در فرهنگ سنتی این ملت ها می شوند. در دوران اخیر، گروه های اصالح طلب رادیکال در الجزیره از اسالم برای به دست 
آوردن حمایت دهقانان استفاده کرده و برخالف آنچه انتظار داشتند، تحکیم ارزش های بنیادگرای مذهبی یکی از نتایجی 
بود که اقدام آنان به آن منتهی شد )ستوکس و مارشال، 1٩٨1(. بنابراین، هویت فرهنگی را می توان برای ارتقاء منافع یک 
گروه خاص مورد استفاده قرار داد )برنشتاین 1٩٩٧(، و در این فرآیند به تحکیم تکثر فرهنگی رسید. به طور کلی »با تشدید 
به چرخش  نیز سریع تر   )multiculturalism( )global integration(، جریان های چندفرهنگ گرایی  درهم تنیدگی جهانی 
قرار  از یکدیگر در همجواری یکدیگر  قومی مجزا  اجتماعات  و  نیروهای کار  می افتند. در چنین شرایطی و در حالی که 
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با این حال، دگرگونی فرهنگی آن مسیر خطی ساده ای را که مارکس پیش بینی کرده بود و بر اساس 
آن فرض بر این بود که طبقه کارگر به رشد خود تا آستانه انقالب پرولتاریایی و پایان تاریخ ادامه خواهد 
داد، نمی پیماید. در سال 1٩٥٦، ایاالت متحده آمریکا نخستین کشوری در جهان بود که اکثر نیروی کار 
آن در بخش خدمات اشتغال داشت. در ظرف تنها چند دهه پس از آن، عمال تمامی کشورهای عضو 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همین راه را پیموده و بنا به اصطالحی که بِل1 در سال 1٩٧٣ رایج 
کرد، به جوامع »پساصنعتی« تبدیل شدند. این دگرگونی ها در طبیعت کار با پیامدهای سیاسی و فرهنگی 
هنگفتی همراه بود. در تباینی برجسته با رشد ماتریالیزم در پیوند با انقالب صنعتی، امنیت بی سابقه  زندگی 
از   )intergenerational shift( نسلی  بین  جابجایی  یک  به  منجر  صنعتی  پیشرفته  کشورهای  در  مادی 
در  )postmodern( شد.  پسامدرن  و   )postmaterialist( پسامادی گرا  ارزش های  به سوی  مادی گرایی 
حالی که جوامع صنعتی در پیوندی تنگاتنگ با توسعه اقتصادی و تأکید بر آن به هر قیمتی بودند، افکار 
عمومی در جوامع ثروتمند بیش از پیش تأکید خود را بر موضوعاتی همچون کیفیت زندگی، محافظت 
از محیط زیست و بیان امیال و افکار فردی نهادند. در حالی که بِل بر دگرگونی های طبیعت کار تأکید 
می کرد، اینگلهارت تأکید خود را بیشتر روی پیامدهای امنیت مادی و اقتصادی معطوف می کرد؛ ولی 
هر دو آنها و نیز دیگران بر سر این موضوع که دگرگونی فرهنگی در جامعه پساصنعتی در مسیری نو قدم 
برمی دارد، با یکدیگر هم عقیده بودند. از همین رو، به نظر ما، توسعه اقتصادی نه فقط به رشد یک بعدی، 
که به رشد دو بعدی تفاوت گذاری میان فرهنگی )cross-cultural differentiation( منتهی می شود؛ در 
بعد اول، توسعه اقتصادی در قالب گسترش صنعت به برآمدن و رشد طبقه کارگر منتهی می شود؛ در 
بعد دوم، توسعه جوامع ثروتمند و پیشرفته )پسا(صنعتی منجر به برآمدن و رشد بخش خدمات و اقتصاد 

شناخت می شود...
جوامع مختلف، حتی اگر تحت تأثیر عوامل توسعه اقتصادی یکسانی قرار داشته باشند، بعضا از آن 
رو که هر یک از آنها متأثر از عوامل محلی خاص خود هستند، همچون میراث های فرهنگی متفاوتی و 
مختص هر یک از این جوامع، از مسیرهای مختلف توسعه اجتماعی ویژه هر یک از آنها عبور خواهند 
کرد. ماکس ِوبر چنین استدالل می کرد که ارزش های سنتی مذهبی از تأثیر دیرپایی بر نهادهای یک 
جامعه برخوردارند. در ادامه این استدالل ِوبری، هانتینگتون در مبحث تمدنی خود در سال های 1٩٩٣ 
در  ریشه  که   )cultural zones( فرهنگی«  »حوزه  یا  بزرگ  تمدنی  به هشت حوزه  را  جهان   ،1٩٩٦ و 
تأثیر  تحت  حوزه ها  این  می کند.  تقسیم  آورده اند،  دوام  قرن ها  و  داشته  دیرپایی  فرهنگی  تفاوت های 
سنت های مذهبی شکل گرفته اند که هنوز نیز علی رغم نیروهای مدرن کننده، قوی هستند. این حوزه های 
فرهنگی عبارتند از مسیحیت غربی، جهان ارتدوکس، جهان اسالم، حوزه های کونفوسیانیستی، ژاپنی، 

هندو، آفریقایی و آمریکای التینی.
خطوط فرهنگی متمایزکننده و دیرپایی که از دیرباز دوام آورده و هنوز نیز در شکل دهی به کارامدی 

می گیرند، سیاست های هویتی به تدریج جای سیاست های مدنی و جهانشمول ملت سازی )nation-building( را می گیرند.« 
)مک میکائل 1٩٩٦(

1. Daniel Bell
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از رشته های مختلف  دانشمندان  از دید  واقعیتی است که  مؤثر هستند،  اقتصادی یک جامعه  و  سیاسی 
علمی به دور نمانده است. به عنوان مثال، پوتنام در 1٩٩٣ به روشنی نشان می دهد که در ایتالیا، مناطقی که 
نهادهای دمکراتیک آن از بیشترین کارایی نسبت به دیگر مناطق برخوردارند، آنهایی هستند که حداقل 
از قرن نوزدهم یا حتی زودتر، نهادهای مدنی آنها تا حدودی توسعه یافته بوده اند. فوکویاما در 1٩٩٥ نشان 
می دهد که جامعه ای که در سنت فرهنگی خود میزان »اعتماد پائین« )low-trust( باشد، به دلیل ناتوانی 
نسبی خود در توسعه دادن به نهادهای اجتماعی گسترده و پیچیده، در بازارهای جهانی از »محرومیت 
رقابتی« )competitive disadvantage( رنج می برد. و باالخره، هانتینگتون در 1٩٩٤ می گوید که اگر 
چه سرمایه داری تقریبا به یک طریقه زندگی جهانی تبدیل شده است، با این حال عوامل تمدنی کماکان 
و  دی ماگجیو  که  همانطور  بنابراین،  می دهند...  ادامه  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختارهای  سازماندهی  به 
و  تولید  سازمان دهی  در  میان فرهنگی شگفت انگیزی  تغییرات  می سازند،  خاطرنشان   1٩٩٤ در  گوئیلِن 

ایدئولوژی های مدیریتی وابسته به آن، در سرمایه داری به چشم می خورد...

یافتهها:نقشهفرهنگیجهان
اینگلهارت«،  ارزشی  )»نقشه  یک  تصویر 
ارزش ها(  جهانی  نظرسنجی  تارنمای  از  برگرفته 
نشان  دوبُعدی  نمایی  در  را  جامعه   ٦٥ موقعیت 
فرهنگی  نقشه  در  عمودی  محور  می دهد... 
بین  مرجعیت،  شدن  دوقطبی  نمایانگر  جهان، 
 )traditional authority( سنتی  مرجعیت 
سکوالر   - عقالنی  مرجعیت  و  سو  یک  از 
)secular-rational authority( و وابسته به فرایند 
افقی،  محور  است.  دیگر  سوی  از  شدن،  صنعتی 
ارزش های  بین  ارزش ها،  شدن  دوقطبی  تجسم 
بقاء )survival values( از یک سو و ارزش های 
مرتبط  و   )self-expression values( فردی  بیان 

با برآمدن جامعه پساصنعتی، از سوی دیگر است.1 مرزهایی که در این نقشه گروه های کشوری را از 
یکدیگر متمایز می کنند، برگرفته از »حوزه های فرهنگی« هانتینگتون، در 1٩٩٣ و 1٩٩٦ هستند.2 تغییر 
میان فرهنگی تحت تأثیر بسیار قوی متغییرهایی چند قرار دارد. همچنان که داده های محور دوقطبی تضاد 

1. نقشه فرهنگی فوق با نقشه ای که پیش از این از سوی اینگلهارت )Inglehart( در 1٩٩٧ و بر پایه نظرسنجی جهانی 
ارزش ها در 1٩٩0 و 1٩٩1 ارائه شده بود، همخوانی دارد.

2. یکی از راهبردهای بدیل می تواند این باشد که از فنون خوشه بندی )clustering techniques( موجود برای شناسایی 
و دسته بندی ملت های مختلف و مرزبندی میان آنان، استفاده کنیم. ما ترجیح می دهیم از طبقه بندی نظری ارائه شده از سوی 

هانتیگتون استفاده کرده و سپس قدرت توضیحی آن را به آزمون بگذاریم.

تصویر یک: نقشه ارزشی اینگلهارت، 1998 - 1995
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سکوالر   - عقالنی  مرجعیت  و  سنتی  مرجعیت  میان 
نشان می دهند... اگر مردم جامعه ای قویا روی مذهب 
در  جامعه ای  چنین  نسبی  رویکرد  می ورزند،  تأکید 
قبال بسیاری از متغیرهای دیگر قابل پیش بینی خواهد 
تا  گرفته  جنین  سقط  برابر  در  آن  رویکرد  از  بود؛ 
بسیار  بسیار مذهبی در ضمن  )ملت های  میهن پرستی 
میهن پرست نیز هستند(، مردم پسند بودن احترام برای 
مراجع و اولیای امور )ملت های مذهبی تأکید زیادی 
پیشکسوتی  و  مرجعیت  برای  احترام  ضرورت  روی 
خردساالن  قبال  در  عامه  رویکرد  و  هستند(  قائل 
دوقطبی  محور  داده های  آنها.  تربیت  نحوه  و 
نمایانگر  فردی،  بیان  ارزش های  و  بقاء  ارزش های 

)همچون  مادی گرا  ارزش های  شامل  که  همبسته  قویا  ولی  فراگیر  است  متغیرهایی  از  دیگر  خوشه ای 
حفظ نظم و تورم ستیزی( در مقابل ارزش های پسامادی گرا )همچون آزادی و بیان فردی(، خوشبختی 
درونی )subjective well-being(، اعتماد بین افراد )interpersonal trust(، کنشگری سیاسی و مدارا 
کردن با برون گروه های )outgroups( اجتماعی1 )از جمله همجنسگرایان به عنوان یکی از حساس ترین 

شاخص های سنجش مدارا در قبال برون گروه های اجتماعی به طور کلی(.
توسعه اقتصادی ظاهرا تأثیر به سزایی بر ارزش های فرهنگی دارد؛ نظام های ارزشی کشورهای غنی 
به طور سیستماتیک از نظام های ارزشی کشورهای فقیر متفاوت هستند. تصویر باال نمایانگر رتبه بندی 
کشورهای با درآمد کم، در ربع پائین چپ نمودار و جوامع ثروتمند، در ربع باالی راست نمودار است.

تصویر دو، بازترسیم داده های تصویر یک به شکلی است که موقعیت ٦٥ جامعه مورد مطالعه را در 
قالب حوزه های اقتصادی نشان می دهد. 1٩ جامعه ای که از تولید ناخالص ملی سرانه ای بیش از 1٥000 
دالر در سال بهره مند هستند، همگی در ربع باالی راست نمودار واقع شده اند. این حوزه اقتصادی مرز 
در  را  انگلیسی زبان  و  کاتولیک  سابق، کونفوسیانیستی،  پروتستان، کمونیست  فرهنگی  میان حوزه های 
پائین  ربع  در  جملگی  سال،  در  دالر   2000 از  کمتر  سرانه ای  ملی  ناخالص  تولید  با  جوامع  می نوردد. 
چپ نمودار واقع شده اند، یعنی در یک حوزه اقتصادی که مرز میان حوزه های فرهنگی آفریقا، آسیای 
جنوبی، کمونیست سابق و ارتدوکس را در می نوردد. بقیه جوامع در دو حوزه  فرهنگی - اقتصادی میانه 
قرار گرفته اند. به نظر می رسد که توسعه اقتصادی، به رغم میراث فرهنگی هر یک از آنها، جوامع را در 
یک راستای مشخص و مشترک سوق می دهد. با این وجود، دو قرن پس از آغاز انقالب صنعتی، هنوز 

حوزه های متمایز فرهنگی به دوام خود ادامه می دهند.

1. »برون گروه« مفهومی است جامعه شناختی که برگرفته از نظریۀ هویت اجتماعی است و در مقابل »درون گروه« به کار 
یا رقابت می کند.  انزجار و ضدیت و  قبال آن احساس  از »برون گروه«، گروهی است اجتماعی که فرد در  می رود. منظور 

»درون گروه«، برعکس، گروهی را می گویند اجتماعی که فرد در مقابل آن احساس وفاداری و احترام می کند. مترجم

تصویر دو: بازترسیم نقشه ارزشی در حوزه های اقتصادی
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تولید ناخالص سرانه ملی، تنها یکی از شاخص های میزان توسعه اقتصادی یک جامعه است. همانطور 
که مارکس استدالل می کرد، برآمدن طبقه کارگر صنعتی رویداد کلیدی تاریخ مدرن به شمار می رود. 
اقتصادی است؛ جامعه  متمایز در توسعه  نشانگر سه مرحله  نیروی کار،  این، دگرگونی ذاتی  بر  عالوه 
کشاورزی، جامعه صنعتی و جامعه پساصنعتی )بِل، 1٩٧٣ و 1٩٧٦(. بنابراین، یک سلسله مرزهای جدید 
را می توان روی جوامعی که در تصویر شماره یک ترسیم شده اند، قرار داد؛ جوامعی که از درصد باالی 
نیروی کار در بخش کشاورزی برخوردارند در نیمه تحتانی نمودار قرار گرفته اند، جوامعی که از درصد 
باالی نیروی کار در بخش صنعت برخوردارند در نیمه فوقانی نمودار قرار گرفته اند، و جوامعی که از 

درصد باالی نیروی کار در بخش خدمات بهره مند هستند، در سمت راست نمودار واقع شده اند.
با گذار از جامعه کشاورزی به جامعه  بُعد مرجعیت سنتی و مرجعیت عقالنی - سکوالر در پیوند 
صنعتی قرار دارد. در انطباق با این فرضیه، ضریب همبستگی این بُعد با درصد اشتغال در بخش صنعت، 
کشاورزی  بخش  در  اشتغال  درصد  با  رابطه  در  منفی   ،)r = .65( مثبت  و  قوی  بسیار  است  ضریبی 
)r = -.49(، و نمایانگر پیوندی ضعیف با درصد اشتغال در بخش خدمات )r = .18(. بنابراین، چنین به 
نظر می رسد که جابجایی تولید از بخش کشاورزی به صنعت، یک جابجایی فرهنگی از ارزش های سنتی 
به ارزش های هر چه بیشتر عقالنی و سکوالر در پی دارد. با این حال، میراث فرهنگی یک جامعه نیز در 
این پدیده نقش بازی می کند. از همین رو، هر چهار جامعه ای که تحت تأثیر میراث کونفوسیانیستی به 
سر می برند، صرف نظر از درصد اشتغال نیروی کار در بخش های صنعتی  آنها، ارزش هایی نسبتا سکوالر 
طول  در  آنان،  اقتصادهای  شدن  صنعتی  متفاوت  درجات  علی رغم  نیز  سابق  کمونیستی  جوامع  دارند. 
محور عمودی سکوالر شدن ارزش ها از رتبه نسبتا باالیی برخوردارند. برعکس، با وجود درصد مشابه 
اشتغال در بخش صنعت در مقایسه با کشورهای کونفوسیانیستی و کمونیست سابق، ارزش های رایج در 

جوامع تاریخا کاتولیک نسبتا سنتی باقی مانده اند.
تصویر یک  دو  در  نمودار  افقی  محور  فردی،  بیان  ارزش های  بقاء/  ارزش های  بُعد  در  دگرگونی 
ابعاد  با  دارد؛ در حالی که ضریب همبستگی آن  قرار  اقتصاد خدماتی  برآمدن  با  و دو، در همبستگی 
از  ابعاد بخش صنعت حاکی  نسبت  به  بسیار قوی و مثبت است )r = .73(، ضعف آن  بخش خدمات 
فقدان همبستگی میان این دو متغییر است )r = .03(. ضریب همبستگی قوی میان هر یک از این ابعاد، به 
ترتیب با برآمدن جامعه صنعتی و با جامعه پساصنعتی، تنها بخشی از موضوع است. صرف نظر از میزان 
اشتغال نیروی کار در بخش  خدمات هر یک از این دو گروه، کشورهایی که از دیدگاه تاریخی تحت 
تأثیر میراث فرهنگی پروتستان بوده اند از کشورهایی که تاریخ آنها با کلیسای کاتولیک درهم آمیخته 
است، در رابطه با ارزش های بیان فردی در رتبه ای باالتر به سر می برند. برعکس، تقریبا همه کشورهای 
با این محور، یعنی محور ارزش های بیان فردی، از رتبه پائینی برخوردارند.  کمونیستی سابق در رابطه 
دگرگونی در تولید ناخالص ملی و در ساختار اشتغال، در چگونگی رویکرد جوامع به جهان بینی های 

مسلط مؤثر است، ولی تأثیرات فرهنگی سنتی کماکان به قوت خود باقی ا ست.
تأثیر  مذهبی  سنت های  ظاهرا  کرده اند،  اشاره  آن  به  ناظران  دیگر  و  هانتینگتون  ِوبِر،  که  همچنان 
به جا گذاشته اند. ولی فرهنگ یک جامعه  از خود  این ٦٥ کشور  ارزشی معاصر  نظام های  بر  دیرپایی 
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بازتاب دهنده کل میراث تاریخی آن است. یکی از رویدادهای مرکزی قرن بیستم، در برآمدن و برافتادن 
امپراتوری کمونیست، که زمانی یک سوم کل جمعیت دنیا را تحت زمامت خود داشت، تجسم می یابد. 
اگرچه آلمان شرقی از دیدگاه فرهنگی همچنان به آلمان غربی نزدیک است، ولی چهار دهه کمونیسم 
نظام ارزشی آن را به سوی حوزه کمونیست کشانده است. چین نیز اگر چه تحت تأثیر میراث تاریخی 
کونفوسیانیستی بوده است، تأثیر کمونیسم بر آن در دهه های اخیر این کشور را در درون حوزه متأثر از 
کمونیسم قرار می دهد. آذربایجان نیز به رغم تعلق  به خوشه اسالمی )Islamic cluster(، پس از چند دهه 

تسلط کمونیسم بر این منطقه، در اَبَرحوزه کمونیست )Communist superzone( جا می گیرد.
تأثیر پیوندهای استعماری در حوزه فرهنگی آمریکای التین مشهود است. همین پیوندهای استعماری 
پیشین در موجودیت یک حوزه انگلیسی زبان نیز نقش ایفا می کنند. هر هفت جامعه انگلیسی زبانی که در 
قالب این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند، ویژگی های مشابهی را نشان می دهند. از لحاظ جغرافیایی، 
این هفت کشور در اقصی نقاط دنیا واقع شده و از یکدیگر فاصله زیادی دارند، ولی از دیدگاه فرهنگی، 
که  هنگامی  استعمار،  تأثیر  هستند.  بریتانیا  و  کانادا  دیوار  به  دیوار  همسایگان  مانند  نیوزیلند  و  استرالیا 
قوی تر  اندازه  همان  به  توأم می شود،  استعمارشده  به جوامع  استعمارکننده  از جوامع  مهاجرت وسیع  با 
می گردد. به همین دلیل نیز، اسپانیا، ایتالیا، اوروگوئه و آرژانتین در دو سوی مرز میان حوزه کاتولیک و 
حوزه آمریکای التین، در همجواری یکدیگر به سر می برند؛ جمعیت های آرژانتین و اوروگوئه، به شکل 
گسترده ای، از تبار مهاجران اسپانیایی و ایتالیایی هستند. به طریقی مشابه، رایس و فِلدمن در 1٩٩٧ نشان 
می دهند که ضریب همبستگی میان ارزش های مدنی گروه های قومی مختلف در ایاالت متحده آمریکا، 
با ارزش های مسلط در کشورهای مبدأ، علی رغم گذشت دو یا سه نسل از مهاجرت خانواده های  آنان به 

آمریکا، کماکان قوی است.
همان طور که تصویر یک نشان می دهد، ایاالت متحده آمریکا بر خالف آنچه برخی از نظریه پردازان 
اینکه دیگر جوامع  اولیه برای  الگوی  مدرن سازی در سال های پس از جنگ جهانی دوم می پنداشتند، 
دنباله روی این کشور در مدرن سازی فرهنگی بشوند، به شمار نمی رود. در واقع، ایاالت متحده با نظام 
ارزشی بسیار سنتی خود نسبت به دیگر جوامع پیشرفته صنعتی، به مثابه یک استثنا به شمار می رود. در بُعد 
ارزش های سنتی و عقالنی - سکوالر و با برخورداری از میراثی قویا مذهبی و میهن پرستانه که نظیر آن را 
در میان کشورهای در حال توسعه می توان یافت، ایاالت متحده در رتبه ای بسیار پایین تر از دیگر جوامع 
چون  نظریه پردازانی  را   )American exceptionalism( آمریکا  بودن  استثنایی  پدیده  دارد.  قرار  غنی 
لیپِست، در سال های 1٩٩0 و 1٩٩٦، و بِیکر در 1٩٩٩، و نیز دیگران به بحث گذارده اند. اگر چه در بُعد 
ارزش های بقاء و بیان فردی، ایاالت متحده آمریکا در میان پیشرفته ترین جوامع قرار دارد، با این حال، 
حتی در این بُعد نیز در رتبه نخست در سطح جهان قرار نداشته و از سوئدی ها و هلندی ها، که پیشروترین 

جوامع در دگرگونی فرهنگی باشند، بسی عقب تر است...
آنان در مسیری  اقتصادی جوامع، فرهنگ های  با توسعه  این دارد که  بر  نظریه مدرن سازی داللت 
قابل پیش بینی دگرگون می شوند، و داده های پژوهشی ما نیز پیامدهای این پیش بینی را تصدیق می کند. 
همانطور که از تصویر دو برمی آید، تفاوت های اقتصادی در پیوند با تفاوت های فرهنگی فراگیر قرار 
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دارند. با این وجود، شواهد روشنی نیز دال بر تأثیر حوزه های فرهنگی دیرپا وجود دارد. با استفاده از 
آخرین داده های نظرسنجی از هر جامعه، یک سلسله متغیرهای دامی )dummy variables( را بوجود 
آوردیم تا بتوانیم در هر یک از خوشه های تصویر یک، و در یک تحلیل رگرسیون، ویژگی شاخص این 
جوامع را، به عنوان مثال انگلیسی زبان بودن و یا سابقا کمونیست بودن هر یک از آنها را بازتاب دهیم. 
تحلیل تجربی )empirical analysis( این متغیرها نشان می دهد که موقعیت فرهنگی جوامع مشخص به 
هیچ وجه تصادفی نیست... از نُه حوزه فرهنگی ترسیم شده در تصویر یک، هشت حوزه بیانگر روابط 

آماری قوی با حداقل یکی از دو بُعد عمده تغیرات میان فرهنگی هستند...
آیا  مثال،  عنوان  به  هستند؟  اقتصادی  تفاوت های  دهنده  بازتاب  تنها  فوق،  فرهنگی  آیا خوشه های 
این  که  است  دلیل  این  به  تنها  می شود  مشاهده  اروپایی  پروتستان  جوامع  میان  که  مشابهی  ارزش های 
و  کونفوسیانیستی  پروتستان،  کاتولیک،  است...  منفی  پرسش،  این  به  پاسخ  هستند؟  ثروتمند  کشورها 
یا کمونیست بودن جامعه ای، تأثیری مستقل در موقعیت آن در نقشه فرهنگی جهان دارد. در حالی که 
تأثیر توسعه اقتصادی، فراگیر است. از هشت رگرسیون چندگانه )multiple regression( برای پیش بینی 
ارزش های سنتی و عقالنی - سکوالر، متغیر سرانه تولید ناخالص ملی بر پنج مورد آن تأثیر قوی دارد، و 
همین نوع تأثیر را بر همه رگرسیون های به کار برده شده برای پیش بینی ارزش های بقاء و بیان فردی از 
خود نشان می دهد. با تأثیرگذاری قوی بر هفت رگرسیون از هشت تحلیل آماری از این دست که در این 
رابطه انجام گرفت، تأثیر درصد اشتغال نیروی کار در بخش صنعت حتی از تأثیر سرانه تولید ناخالص 
ملی بر متغیر ارزش های سنتی و عقالنی - سکوالر هم بیشتر و ثابت تر است. درصد اشتغال نیروی کار در 
بخش خدمات بر شش تحلیل رگرسیون از هشت تحلیل انجام شده برای پیش بینی دگرگونی ارزش های 

بقاء و بیان فردی، تأثیر قوی دارد...
هنگامی که شاخص های سرانه تولید ناخالص ملی و ساختار نیروی کار را آزمون کنترل می کنیم، 
متوجه می شویم که تأثیر میراث تاریخی - فرهنگی یک جامعه به قوت خود باقی است. از همین رو، 
متغیر دامی برای کشورهای کمونیست سابق نشانگر تأثیری قوی و آماری بر ارزش های سنتی و عقالنی 
- سکوالر بوده، و آزمون کنترل برای توسعه اقتصادی محسوب می شود. بدین معنی که تأثیر کمونیسم 
به عنوان عامل سکوالرکننده در این جوامع حتی از تأثیر ابعاد نسبی بخش صنعت بیشتر بوده و کم و بیش 
به اندازه سرانه تولید ناخالص ملی در سکوالر کردن مؤثر است. متغیر دامی برای کشورهای کمونیست 
سابق همچنین یک تأثیر منفی بسیار قوی )p < .001( بر ارزش های بقاء و بیان فردی نشان می دهد. به 
طریقی مشابه، متغیر دامی برای اروپای پروتستان از تأثیری قوی بر هر دو بُعد عمده فرهنگی برخوردار 

است...
وقتی خوشه های ترسیم شده در تصویر یک را در هم آمیخته و از آنها حوزه های فرهنگی بزرگ تری 
را مبتنی بر نمونه های آماری وسیع تری به وجود می آوریم، متغیرهایی می سازیم که از توانایی تفسیری 

بیشتری برخوردارند...
بگذارید انسجام درونی این حوزه ها را با یکی از کلیدی ترین متغیرهای رایج در ادبیات مربوط به 
تفاوت های میان فرهنگی - یعنی با متغیر اعتماد بین افراد، یکی از اجزاء بُعد ارزشی بقاء و بیان فردی – 
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بسنجیم. ُکلَمن در 1٩٩0، آلموند و ِوربا در 1٩٦٣، پوتنام در 1٩٩٣، و فوکویاما در 1٩٩٥، بر این نکته 
تأکید می ورزند که اعتماد بین افراد از اهمیتی اساسی در بنا کردن ساختارهای اجتماعی که مردم ساالری 
بر پایه آنها پی ریزی شده است و نیز در به وجود آوردن سازمان های پیچیده اجتماعی که الزمه به پا 
نشان  روشنی  به  شده  گردآوری  داده های  است.  برخوردار  است،  اقتصادی  وسیع  ساختن شرکت های 
می دهند که اکثر جوامعی که از لحاظ تاریخی پروتستان هستند از جوامعی که قدمت کاتولیک دارند، 
اعتماد  متغیر  با  رابطه  در  آنها،  از  یک  هر  در  اقتصادی  توسعه  برای سطح  کنترل  آزمون  از  پس  حتی 
بین افراد از رتبه باالتری برخوردار هستند... اگرچه ضریب همبستگی میان سرانه تولید ناخالص ملی و 
اعتماد بین افراد قوی است، ولی حتی جوامع غنی کاتولیک نیز از همتایان پروتستان خود در این زمینه 
در رتبه پایین تری قرار می گیرند. میراث کمونیسم نیز در رابطه با این متغیر بی تأثیر نبوده و تقریبا تمام 
بنابراین،  کشورهای کمونیست سابق، در سنجش اعتماد بین افراد، در رتبه نسبتا پائینی قرار می گیرند؛ 
با متغیر  جوامع پروتستانی که مانند آلمان شرقی کمونیسم را در تاریخ خود تجربه کرده اند، در رابطه 
اعتماد بین افراد در رده نسبتا پائینی قرار دارند. از 1٩ کشوری که در آنها بیش از ٣٥ درصد مردم باور 
دارند که اکثر افراد قابل اعتماد هستند، 1٤ کشور تاریخی پروتستان دارند، سه کشور تحت تأثیر فرهنگ 
کونفوسیانیستی هستند، فرهنگ مسلط یک کشور )هند( هندوئی است، و تنها یکی از این 1٩ کشور، 
یعنی  متغیر،  این  با  رابطه  از 10 کشوری که در  است.  بوده  تاریخی کاتولیک  از دیدگاه  ایرلند،  یعنی 
متغیر اعتماد، پایین ترین رتبه را به خود اختصاص می دهند، ٨ کشور کاتولیک بوده و هیچکدام از آنها 

پروتستان نیستند.
باال در  اندازه در رده   به همان  در هر جامعه مشخصی که مورد مطالعه قرار می گیرد، کاتولیک ها 
رابطه با متغیر اعتماد بین افراد قرار می گیرند که پروتستان ها. بنابراین، این تجربه مشترک تاریخی ملت ها 
است که اهمیت دارد و نه شخصیت فردی. همان طور که پوتنام در 1٩٩٣ اظهار داشت، سازمان های 
بوده و دیوانساالری های عمودی و سلسله مراتبی کنترل  افراد  بین  اعتماد  افقی و محلی، مساعد ترویج 
تمرکز یافته جامعه، به فرسایش اعتماد بین افراد منجر می شوند. از دیدگاه تاریخی، کلیسای کاتولیک 
نمونه اولیه یک نهاد کنترل تمرکز یافته و سلسله مراتبی جامعه به شمار می رود؛ در حالی که کلیساهای 
پروتستان نسبتا تمرکززدائی شده بوده و کنترل محلی را پذیرا بوده اند. تباین میان کنترل محلی و کنترل 
سلسله مراتبی از راه دور، پیامدهای مهم و درازمدتی در رابطه با متغیر اعتماد میان افراد دارد. روشن است 
نمی دهد. در حالی که  بازتاب  را  این کلیساها  معاصر  تأثیر  این دست،  از  میان فرهنگی  تفاوت های  که 
کلیسای کاتولیک در دهه های اخیر دستخوش دگرگونی های ژرفی شده است، در بسیاری از کشورها 
و به ویژه در کشورهای پروتستان، حضور در کلیسا به قدری اُفت کرده است که تنها اقلیتی کوچک 
به طور مرتب در آیین های مذهبی شرکت می کنند. در حالی که اکثریت افراد جامعه امروزه یا با کلیسا 
دیگر تماس ندارند و یا تماسی اندک با این نهاد نگه می دارند؛ تأثیر زیستن در جامعه ای که از لحاظ 
شکل  بودند  بهرمند  بسیاری  قدرت  از  زمانی  که  پروتستانی  و  کاتولیک  نهادهای  تأثیر  تحت  تاریخی 
افراد، چه کاتولیک  و چه  فردی  به شخصیت  به شکل دهی  و  بوده  باقی  به قوت خود  هنوز  گرفته اند، 

پروتستان و چه دیگران، در قالب یک فرهنگ مشخص ملی، ادامه می دهد.
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داده های فردی، شناخت درونی مضاعفی در مورد انتقال امروزی سنت های مذهبی به دست می دهد. 
دو امکان عمده را در این رابطه می توان در نظر گرفت؛ اول اینکه هر یک از نهادهای معاصر مذهبی 
تزریق می کند؛  پیروان خود در هر جامعه ای  به  را  اسالمی  یا  پروتستان، کاتولیک  ارزش های مشخصا 
دوم اینکه هریک از سنت های مذهبی مشخص در طول تاریخ به فرهنگ ملی جامعه متبوع خود شکل 
داده اند، ولی امروزه، تأثیر هر یک از آنها از طریق نهادهای فراگیر ملی به کل مردم هریک از این جوامع 
متبوع آن منتقل می شود؛ حتی به آنهایی که با نهادهای مذهبی تماس چندانی ندارند. داده های تجربی 
به دست آمده، به وضوح این گزینه دوم را به اثبات می رسانند. اگر چه جوامع پروتستان، کاتولیک یا 
به  این جوامع  از  نمایانگر ارزش های متمایزکنندۀ ویژه خود است، در درون هر یک  اسالمی، هریک 
یافت.  مسلمانان  یا  و  پروتستان ها  میان کاتولیک ها،  را می توان  اندکی  نسبتا  تفاوت های  طور مشخص، 
در آلمان، به عنوان مثال، ارزش های بنیادین آلمانی های کاتولیک، بیش از آنکه به ارزش های بنیادین 
دیگر کاتولیک ها در کشورهای دیگر نزدیک باشد، به ارزش های پروتستان های آلمانی  نزدیک است.

همین واقعیت را در کشورهای دیگری که همانند آمریکا، نیوزیلند، سوئیس و یا دیگر جوامعی که از 
پروتستان خود  شهروندان  از  چه  اگر  کاتولیک ها  می کنیم؛  مشاهده  نیز  هستند  مختلط  مذهبی  دیدگاه 
فرهنگی  این حال در حوزه  با  نشان می دهند،  ارزش های سنتی  به  نسبت  بیشتری  تمایل  این جوامع  در 
تاریخا کاتولیک هم جای نمی گیرند. با تعجب باید اذعان داشت که همین امر را می شود میان هندوها و 
مسلمانان در هند و یا میان مسیحیان و مسلمانان در نیجریه هم مشاهده کرد؛ ارزش های بنیادین مسلمانان 
نیجریه به ارزش های هم میهنان مسیحی آنان در این کشور نزدیک تر است تا به ارزش های مسلمانان هند. 
در پاسخ به پرسش هایی که مستقیما هویت اسالمی یا مسیحی را مورد سئوال قرار می دهند، چنین امری 
به احتمال زیاد صحت پیدا نخواهد کرد؛ ولی در چارچوب متغیرهایی که در نظرسنجی های ارزش های 
جهانی مورد استفاده پرسشگران قرار گرفته اند، تفاوت های درون ملی )within-nation differences( در 

برابر تفاوت های میان ملی )cross-nation differences( کوچک جلوه می کنند.
ارزش های مشخصا پروتستان و کاتولیکی را که در جوامع پروتستان و کاتولیک شاهد هستیم، بیش 
از آنکه از تأثیر معاصر این کلیساها نشأت گرفته باشند، ریشه در تأثیر تاریخی هر یک از این دو نهاد 
کلیسایی بر جامعه متبوع  خود دارند. به همین دلیل است که ما جوامعی مانند آلمان، سوئیس و یا هلند را 
از دیدگاه تاریخی، جوامعی پروتستان می نامیم؛ از دیدگاه تاریخی و علی رغم عوامل معاصری همچون 
مهاجرت، کاهش نرخ زادوولد در میان پروتستان ها و نرخ باالتر سکوالر شدن در میان آنها و به رغم 
اینکه تعداد کاتولیک های دین دار شاید در این کشورها امروزه بیش از پروتستان ها باشد، شکل گیری این 

جوامع )آلمان، سوئیس و یا هلند( در طول تاریخ تحت تأثیر پروتستانتیسم بوده است.
داده ها و یافته های فوق نشانگر این موضوع هستند که وقتی تفاوت های میان فرهنگی مرتبط با مذهب 
در جامعه ای جا افتادند، به بخشی از فرهنگ ملی آن کشور تبدیل شده و به واسطه نهادهای آموزشی و 
رسانه های جمعی به آن ملت منتقل می شوند. علی رغم جهانی سازی، ملت، به عنوان واحدی کلیدی در 
تجربه مشترک، به قوت خود باقی مانده و نهادهای آموزشی و فرهنگی آن به ارزش های تقریبا هر جزئی 

از آن ملت شکل می دهد.
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مسیر  به  وابسته  فرهنگ  که  است  آن  بیانگر  مشخص،  و  متفاوت  ارزشی  نظام های  دوام 
 ،)Protestant Ethic( پروتستان  اخالق  برآمدن  پروتستان،  نهادهای مذهبی  است.   )path-dependent(
اعتماد نسبتا باال بین افراد و یک درجه نسبتا باال از تکثرگرایی اجتماعی )social pluralism( را موجب 
شدند - عواملی که در جوامع پروتستان و نسبت به بقیه دنیا، باعث توسعه اقتصادی زودهنگام تری شده اند. 
متعاقبا، همین واقعیت که جوامع پروتستان نسبتا ثروتمندتر بوده )و هنوز نیز هستند(، به نوبه خود و به 
احتمال زیاد در شکل گیری این جوامع، در مسیری مشخص و متمایز از دیگران، مؤثر بوده است. علی رغم 
دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی سریعی که تجربه کرده اند، جوامع با تاریخ پروتستان و یا کاتولیک 
)و کونفوسیانیستی، اسالمی، ارتدوکس و غیره( تا حدود بسیار زیادی از یکدیگر متمایز باقی مانده اند. 
 )path-dependent mechanisms( به مسیر از طریق آنها توسعه های وابسته  شناسایی مکانیزم هایی که 
با  است.  این جستار خارج  از حوصله  دارد که  نیاز  مفصلی  تاریخی  تحلیل های  به  پیوسته اند،  وقوع  به 
این حال، داده ها و یافته هایی که از نظرسنجی هایی که از آنها یاد شد به دست آمده اند، به روشنی این 

نتیجه گیری را به اثبات می رسانند.
گرفته  کار  به  کار  نیروی  ساختار  متغیر  کنترل  آزمون  عنوان  به  که  مفصلی  رگرسیون  تحلیل های 
این  برای  مضاعفی  تصدیق  آزمون گذاشته اند،  به  را  مختلف  فرهنگی  تأثیر حوزه های  همزمان  و  شده 
نتیجه گیری کلی به شمار می روند که نظام ارزشی یک جامعه مشخص به طور سیستماتیک تحت تأثیر 
توسعه اقتصادی قرار دارد، ولی یک میراث پروتستان یا کاتولیک یا کونفوسیانیستی یا کمونیستی سابق 

نیز به شکل مستمر و فراگیر بر ارزش ها و باورهای معاصر یک جامعه تأثیر می گذارد...

نتیجهگیری
شواهد به دست آمده از نظرسنجی های ارزش های جهانی دو واقعیت را به اثبات می رسانند، یکی 
با  اقتصادی  توسعه  سنتی.  مشخص  ارزش های  تداوم  دیگری  و  است  فرهنگی  دامنه دار  تحول  وقوع 
دگرگونی های فرهنگی فراگیر و تا حدودی قابل پیش بینی همراه است. صنعتی کردن جابجایی ارزشی 
از ارزش های سنتی به ارزش های عقالنی - سکوالر را با خود در پی دارد. در حالی که برآمدن جامعه 
پساصنعتی یک جابجایی ارزشی به سوی ارزش هایی همچون اعتماد، رفاه، مدارا و ارزش های پسامادی گرا 
را سبب می شود. فروپاشی اقتصادی، اغلب اوقات، جوامع را در جهت عکس روند فوق سوق می دهد. 
 )institutionalized religion( اگر توسعه اقتصادی تداوم پیدا کند، باید انتظار داشت تا دین نهادینه شده
به افول خود ادامه دهد. با این حال، تأثیر نظام های ارزشی سنتی به احتمال زیاد به این زودی ها از بین 
نخواهد رفت، چرا که نظام های عقیدتی از قابلیت چشمگیری در پایایی و بازیابی جایگاه از دست رفته 
خود برخوردارند. شواهد تجربی به دست آمده از ٦٥ جامعه نشان دهنده این واقعیت هستند که ارزش ها 
قابل دگرگونی بوده و تغیر می کنند، ولی در عین حال، همواره بازتاب دهنده میراث فرهنگی یک جامعه 

نیز باقی خواهند ماند.
جابجایی  یک  با  صنعتی  جامعه  برآمدن  می گویند.  درست  حدودی  تا  مدرن سازی  نظریه پردازان 
مستمر و منسجم ارزشی به دور از نظام های ارزشی سنتی در پیوند است و برآمدن جامعه پساصنعتی نیز 
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در پیوند با یک جابجایی ارزشی به دور از ارزش ها و معیارهای مطلق و به سوی ارزش های عقالنی، 
به  به نظر می رسد که ارزش ها وابسته  با این وجود،  به اعتماد و پساصنعتی قرار دارد.  روادار، معطوف 
مسیر تاریخی تکامل فرهنگی جامعه هستند؛ تاریخ یک جامعه سنتا پروتستان، کاتولیک، اسالمی و یا 
از آزمون  از آنها، حتی پس  به برآمدن حوزه هایی فرهنگی می انجامد که در هر یک  کونفوسیانیستی 
کنترل برای متغیر توسعه اقتصادی، پایایی نظام های ارزشی مشخص به قوت خود باقی است. درست است 
که توسعه اقتصادی معموال جوامع را در یک مسیر مشترک سوق می دهد، ولی در عین حال، هر یک 
از این جوامع، به جای همسویی )convergence( با دیگر جوامع، به طور موازی )parallel( در مسیری 
نیروهای  که  داریم  تردید  ما  آنهاست.  از  هر یک  فرهنگی خاص  میراث  از  متأثر  که  می کند  حرکت 

مدرن سازی، در آینده ای قابل پیش بینی، به برآمدن یک فرهنگ یک دست جهانی منتهی شوند.
از  مدرن سازی  اینکه،  نخست  می کنیم.  پیشنهاد  اینجا  در  مدرن سازی  نظریه  در  را  تغیراتی  ما 
شناخت  جامعه  به  گذار  و  خدمات  بخش  برآمدن  نمی کند.  عبور   )linear path( خطی  مسیر  یک 
)knowledge society( در پیوند با یک سلسله دگرگونی های فرهنگی قرار دارند که با آنچه مشخصه 
صنعتی سازی بود، متفاوت است. مضاف بر این، به نظر می رسد که فروپاشی اقتصادی دنباله دار، همچنان 
که در اتحاد شوروی سابق با آن روبرو هستیم، به وارونه شدن تأثیرات مدرن سازی منتهی شده، بازگشت 

به ارزش های سنتی را با خود به همراه دارد.
است.  شده  طراحی  ساده انگارانه  حد  از  بیش   )secularization( سکوالرسازی  ایده  اینکه،  دوم 
شواهدی که ما در دست داریم نشانگر آن است که چنین ایده ای عمدتا در رابطه با مرحله صنعتی سازی 
)industrialization( کارکرد دارد؛ یعنی در رابطه با مرحله ای که مدت ها پیش در اکثر جوامع پیشرفته 
صنعتی به اتمام رسیده و در طی آن شاهد گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی هستیم. گذار فوق 
با زوال چشمگیر نقش کلیسا همراه بود، زوالی که مارکس و دیگران را بر آن داشت تا فرضیه مرگ 
تدریجی باورهای دینی را در درازمدت ارائه دهند. گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی شهری از 
اهمیت دین سازماندهی شده می کاهد، ولی در عین حال، افزایش نگرانی ها برای دستیابی به معنی و هدف 
از زندگی، از تأثیر گذار فوق بر کاهش اهمیت دین کاسته و آن را تا حدودی خنثی می سازد. باورهای 
دینی کماکان به قوت خود باقی مانده و نگرانی های معنوی، در تعریفی جامع، بیش از پیش در جوامع 

پیشرفته صنعتی فراگیر می شوند.
سوم اینکه، دگرگونی فرهنگی ظاهرا وابسته به مسیر )تاریخی( است. توسعه اقتصادی معموال با خود 
دگرگونی های فرهنگی فراگیری را به همراه دارد، ولی این واقعیت که یک جامعه مشخص با تاریخی 
مشخص شکل گرفته است، تاریخی پروتستان یا کونفوسیانیستی و یا اسالمی، به شکل گیری یک میراث 
فرهنگی دیرپا منتهی شده که از جمله بر جهت گیری توسعه متعاقب آن جامعه، مؤثر خواهد بود. به عنوان 
مثال، اگر چه امروزه کمتر کسی در کشورهای پروتستان اروپایی در مراسم مذهبی شرکت می جوید، 
ولی جوامعی که پروتستانتیسم در شکل گیری تاریخ آنها مؤثر بوده است، کماکان ویژگی های ارزشی 
را کاتولیسیسم،  آنها  تاریخ  مورد جوامعی که  امر در  را حفظ کرده اند. همین  رفتاری مختص خود  و 

کونفوسیانیسم، اسالم و یا مسیحیت ارتدوکس شکل داده است، صدق می کند.
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چهارم اینکه، دگرگونی فرهنگی را به دید »آمریکایی شدن« )Americanization( نگاه کردن، راه به 
خطا می برد. جوامعی که در حال صنعتی شدن به سر می برند، به طور کلی، مشغول مشابه شدن به ایاالت 
متحده نیستند. واقعیت این است که ایاالت متحده، همچنان که بسیاری از ناظران حیات آمریکایی و از 
جمله لیپِست در سال های 1٩٩0 و 1٩٩٦ خاطرنشان کرده اند، استثنایی است بر قاعده؛ همانطور که بِیکر 
در 1٩٩٩ نشان می دهد، مردم این کشور، از مردم هر جامعه ثروتمند مشابه دیگری، باورهای سنتی بسیار 
بیشتری دارند. اگر بشود جوامعی را یافت که بیش از هر جامعه دیگری نمونه بارز آخرین و جدیدترین 

دگرگونی فرهنگی باشند، چنین جوامعی را تنها در کشورهای شمال اروپا می توان پیدا کرد.
نکته آخر اینکه، مدرن سازی از زمره احتماالت )probabilistic( است و نه از تقدیر و از جبرگرایی 
)deterministic(. توسعه اقتصادی یک جامعه مشخص را در مسیری قابل پیش بینی دگرگون می کند، 
ولی فرایند و مسیر این دگرگونی اجتناب ناپذیر نیستند. عوامل بسیاری مؤثرند، ولی هر گونه پیش بینی 

باید مشروط به بستر تاریخی و فرهنگی جامعه مورد بحث باشد.
با این حال، پیش بینی اصلی نظریه مدرن سازی از مصداق جامعی برخوردار است؛ توسعه اقتصادی 
با دگرگونی های عمده در باورها و ارزش های مسلط درهم آمیخته است؛ جهان بینی های رایج در جوامع 
ثروتمند با آنچه در جوامع فقیر شاهد هستیم بسیار تفاوت دارند. چنین امری ضرورتا مسبب همسویی 
فرهنگی نخواهد بود، ولی بدون تردید مسیر کلی دگرگونی فرهنگی را پیش بینی کرده )و تا آنجا که 
 - intergenerational population replacement - فرایند مذکور متکی به جایگزینی بین نسلی جمعیت

باشد( و حتی نرخ دگرگونی را نیز تا حدودی مشخص خواهد کرد.
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