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چکـیده
انسان موجودی اجتماعی است که هم به لحاظ ذاتی ،فطری و فردی و هم به لحاظ اکتسابی ،ارادی و اجتماعی همواره از
محیط پیرامون خود تاثیر میپذیرد و آثار آن در نحوه رفتار و کردار و حتی پندار او هویدا میگردد .در این میان نقش
نخبگان جامعه به عنوان اسوه ،الگو و یا نمونههایی بسیار درخشان و مشعشع غیر قابل انکار مینماید که غالب نظریات
جامعهشناسی بر آن تاکید میورزد .این نوشتار کوششی است در جهت بررسی نقش نخبگان در جوامع با تاکید بر نقش
پیامبر در شکلگیری تمدن اسالمی ،از این رو ،ابتدا به مفهومشناسی عناوین اصلی بحث نظیر :نخبه ،اسوه و الگو پرداخته
و در وهله بعدی نگرش آموزههای اسالم و اندیشمندان مسلمان و بعضا غربی به اسوه و نخبه مورد نقد و بررسی قرار
گرفته و نهایتا شاخصههای تمدن اسالمی و نقش پیامبر در ایجاد آن تبیین شده است.

واژگـان کلـیدی :نخبه ،اسوه ،الگو ،تمدن اسالمی ،پیامبر مکرم اسالم.

 -0عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهشهای بینرشتهای معارف اسالمی و علوم سالمت و دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز
 -6عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 -5عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهشهای بینرشتهای معارف اسالمی و علوم سالمت و استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز( .مسئول مکاتبات) Nematij@tbzmed.ac.ir
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 -1مقدمه
انسان به عنوان موجودی اجتماعی ،در تعامل با جامعه به سر میبرد و همواره از محیط اطراف خود متاثر میشود .اجتماعی
بودن او چه از روی فطرت ،چه از روی جبر ،به لحاظ فطری یا اکتسابی و یا هر عامل دیگری بوده باشد به هر حال امری است غیر
قابل انکار .آنچه بیشترین سهم را در تاثیرگذاری بر رفتار و کردار او ایفا میکند اسوهها و الگوهایی است که او آنها را به عنوان
سرمشق خویش انتخاب کرده و آگاهانه یا ناخودآگاه پا در جا پای آنها میگذارد.
تبعیت و پیروی انسان از نخبگان و فرزانگان در حدی است که برخی از نظریهپردازان جامعهشناسی جامعه را به دو گروه نخبه-
ها و تودهها تقسیم میکنند و اصالت را به نخبگان داده و تودهها را جزء تابعانی بیاراده یا کم اراده نمیشمارند .صرف نظر از
صحت و سقم این نظریه ،که باید در جای خود بررسی شود ،این مطلب تا حدی مورد قبول بوده و آنچه نوعا واقعیت دارد ،حاکی از
آن است.
نوشتار حاضر کوششی است در جهت بررسی نقش نخبگان در جوامع با تاکید بر نقش پیامبر در شکلگیری تمدن اسالمی ،از
این رو الزم است عناوین اصلی بحث نظیر :نخبه ،اسوه و الگو ابتدا مفهوم شناسی شده و در وهله بعدی شاخصههای تمدن اسالمی
و جایگاه اسوه بودن پیامبر در آن تبیین شود .طبعاً برای رسیدن به نتیجه دقیق ضروری است هم از منابع اصیل اسالمی و هم از
اندیشمندان و متفکران دینی بهره گرفته شود و نیز از نظرات اندیشوران غربی استفاده شود.

 - 2مفهوم شناسی
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

بحثی که پیش رو داریم در یک واژه متمرکز نیست؛ بلکه چند واژه در آن دخیل است که به طور گذرا میتوان به نخبه ،اسوه،
الگو و نمونه اشاره کرد؛ لذا الزم است معنای لغوی واژگان مزبور را در وهله اول بررسی کرده و معنای اصطالحی آنها را در گام
بعدی کاوش میکنیم.
نخبه به معنی برگزیده ،زبده ،گزیده میباشد( ،معین :0533 ،ج ،4ص )4262که معنای گزینش و گلچین کردن از بین افراد یا
اشیا در آن نهفته است.
اسوه هم در لغت به معنای پیشوا و مقتدا (معین :0533 ،ج ،0ص )632است که واژه تاسی همخانواده آن است یعنی کسی را
اسوه قرار دادن و از آن پیروی کردن .این واژه مفهوم متابعت و پیروی را در خود جا داده که با واژه نخبه گرچه تفاوت دارد ،ولی
نوعا کسانی که مورد تاسی و اقتدا قرار میگیرند همان برگزیدهها و زبدهها و به اصطالح متعارف دانهدرشتها هستند؛ لذا میتوان
بین این دو واژه ارتباطی نزدیک تصور کرد.
اسوه را راغب اصفهانی به معنای حالتی دانسته که انسان هنگام پیروی و متابعت از دیگری آن حالت را دارد حال چه نیک
باشد و چه زشت ،چه نافع باشد و چه مضر( .راغب اصفهانی :0406 ،ص )32یعنی اعم است چه بسا کسی در صفت بدی از شخصی
تبعیت کند که باز به آن شخص اسوه صدق میکند.
در اصطالح علوم اجتماعی نخبگان به کسانی اطالق میشود که به منزله اشخاصی هستند که بیشترین دسترسی و کنترل را
نسبت به ارزشها دارند .فرهنگ علوم اجتماعی نخبگان را چنین تعریف میکند ...« :دارندگان مواضع رفیع در جامعهای معین ،به
تعداد ارزشها و نخبگان وجود دارد .عالوه بر نخبه قدرت (نخبه سیاسی) ،نخبه ثروت ،حرمت و دانش هم وجود دارد .چون برای
اشخاصی که در رابطه با ارزشهای گوناگون برگزیدهاند به اصطالحی نیاز داریم ،اصطالح «نخبه» را به کار میبریم»( .گولد و
کولب :0532 ،ص)653
طبق این اصطالح در زمینههای مختلف مثل حکومت ،هنر ،صنعت ،اخالق و رفتار و  ...گل سرسبد و نخبه وجود دارد که
کنترل ارزشهای هر یک در دست نخبگان آنها است و هر کدام ناخدای کشتی خویش هستند که تودههای مسافر را به منزل
مقصود رهبری میکنند و مسافران جز پیروانی محض چیزی نبوده و همه آنها طبق خواستهنخبه خود حرکت میکنند.

 -3بررسی متون دینی
از بین متون دینی در وهله اول از قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان چند آیه را بررسی میکنیم و در گام بعدی چند فراز از
فرمایشات امیر اهل بیان سرور پارسایان ،حضرت علی علیه السّالم را مورد کنکاش قرار خواهیم داد.
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 -1-3قرآن کریم
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خداوند متعال پیامبر اکرم صلی اهلل و علیه و آله و سلم را به عنوان اسوه و الگو معرفی میکند آنجا که میفرماید« :لَقَد کانَ
لَکُم فی رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن کانَ یَرجُو اللَّهَ وَالیَومَ اآلخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثیرًا» (احزاب؛ آیه  )60هرآینه پیامبر خدا برای شما نمونه
خوبی است .برای کسی که به خدا امیدوار است و به روز جزا اعتقاد دارد و همواره خدا را یاد میکند.
در آیه شریفه دستوری از طرف خداوند به مسلمانان ابالغ شده است و آن اینکه ای مسلمانان و ای کسانی که به خدا و روز
رستاخیز باور دارید! در رفتار و کردار و گفتار خویش از پیامبر الگو بگیرید و تاثیر پذیرفته به او تاسی کنید .سعی کنید در زمینههای
اخالقی خود را به او شبیه سازید.
ظاهر آیه این است که اسوه در این مورد به همین معنایی است که گفته شد و معنای دوم مورد بحث یعنی حکومت و قدرت از
ظاهر آیه استفاده نمیشود .به عبارت دیگر ظاهر آیه این نیست که اگر او (پیامبر) قدرت را به دست گرفت و به شما حکومت کرد
حرف او را گوش کنید و از او پیروی نمایید .البته میشود اسوه را طوری معنا کرد که اعم باشد یعنی هم الگوی رفتاری و هم
الگوی سیاسی را در بر گیرد ،کما این که عالمه طباطبایی معنای اعم را برداشت نموده است:
و معناى آیه این است که یکى از احکام رسالت رسول خدا (ص) ،و ایمان آوردن شما ،این است که به او تاسى کنید ،هم در
گفتارش و هم در رفتارش ،و شما مىبینید که او در راه خدا چه مشقتهایى تحمل مىکند ،و چگونه در جنگها حاضر شده ،آن طور
که باید جهاد مىکند ،شما نیز باید از او پیروى کنید( .طباطبایی :0534 ،ج ،02ص)456
به هر حال آیات دیگری وجود دارد که معنای اعم صراحتا از آنها استفاده میشود .مثال آیه ذیل در معنایی وسیع پیامبر را الگو
معرفی نموده است« :وَ مَا آتَاکُمُ الرََّسُولُ فَخُذُوهُ َومَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (حشر؛ آیه  )3هر چه که پیامبر دستور داد انجامش دهید و از
هر چه نهی نمود پروا کنید.
این آیه با عمومیتی که دارد مختص به احکام شرعی فرعی جزئی نیست؛ بلکه دامنه وسیع آیه احکام حکومتی و حکمرانی و
فرمانروایی را هم شامل است.
این آیه هر چند در ماجراى غنائم بنى نضیر نازل شده ،ولى محتواى آن یک حکم عمومى در تمام زمینهها و برنامههاى زندگى
مسلمانها است ،و سند روشنى است براى حجت بودن سنت پیامبر( .مکارم شیرازی :0534 ،ج ،65ص  313ـ )316
بر طبق این اصل همه مسلمانان موظفند اوامر و نواهى پیامبر ص را به گوش جان بشنوند و اطاعت کنند ،خواه در زمینه
مسائل مربوط به حکومت اسالمى باشد ،یا مسائل اقتصادى ،و یا عبادى ،و غیر آن ،به خصوص اینکه در ذیل آیه کسانى را که
مخالفت کنند به عذاب شدید تهدید کرده است.
نتیجه اینکه در متون دینی مثل قرآن آیاتی وجود دارد که ضرورت پیروی از پیامبر را هم در بُعد اخالق و رفتار و هم در پیروی
سیاسی و حکومتی گوشزد میکند.
تا حال هر چه بحث کردیم مقام ثبوت را خاطرنشان ساخت یعنی گفته شد که پیروی از پیامبر ضروری است ،چه در عرصه
اخالق و چه در عرصه سیاست و حال جای مقام اثبات است یعنی پیامبر تا چه حدی در جامعه اثر میگذارد و نقش او در تحول
جامعه بدوی چه بود؟ چطور شد که تمدن اسالمی به وجود آمد و نقش پیامبر در ساختن جامعه اسالمی و تمدن اسالمی چه بود؟
برای این که به این منظور و مقصود دست یابیم باید شاخصههای جامعه بر روی عربستان را در وهله اول بررسی کنیم و در
گام بعدی مشخصات تمدن اسالمی را مورد کاوش قرار دهیم تا از میان این دو بحث ،امتیاز این دو جامعه و نقش پیامبر اکرم صلی
اهلل علیه و آله و سلم هویدا گردد.

-1-1-3شاخصههای جامعه بدوی
مراد از جامعه بدوی همان محیطی است که اسالم از آنجا آغاز شد و باید دانست که اطالق تمدن به آن یعنی گفتن تمدن
بدوی امر درستی نیست؛ چرا که واژه تمدن در مقابل بدوی و صحرانشینی است و اگر کسی این واژه را برای زمان جاهلیت و
اعراب بادیه نشین استفاده کند حرف ضد و نقیضی زده است.
به هر حال چند ویژگی مهم از بین تمام خصوصیات جامعه بدوی جلوه زیادی دارد که ما آنها را ذکر میکنیم:
الف .بتپرستی :آنچه در آن زمان وجود نداشت خداپرستی بود .مردم آن روز به غیر از خدا همه چیز را میپرستیدند؛
حضرت علی علیه السالم در این زمینه میفرماید« :و أهلُ األرضِ یَومئذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ و أهواءٌ مُنتَشِرَةٌ و طَرائقُ مُتَشَتِّتَةً بینَ مُشَبِّهٍ
للَّه ِ بخَلِقِه أو مُلحِدٍ فی اسمِهِ أو مُشیرٍ إلى غَیرِهِ فهَداهُم بهِ مِن الضَّاللَةِ»( .سید رضی ،نهج البالغه ،خطبه  )0مردم آن روز دارای
مذهبهای گوناگون و بدعتهای مختلف و طوائف متفرق بودند ،گاهی خداوند را به خلقش تشبیه می ردند و برای او اعضایی قایل
بودند ،و برخی در اسم او تصرف کرده مانند برخی از اعراب که واژه «الت» را از «اهلل» و «غرَّی» را از «عزیز» گرفته بودند و
جمعی به غیر او اشاره میکردند ولی خداوند همانان را به سبب پیامبر هدایت نمود.
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طبقه روشنفکر عرب ستاره و ماه را میپرستیدند ،اما طبقه معمولی که اکثریت سکنه عربستان را تشکیل می دادند ،عالوه بر
بتهای قبیلهای و خانگی ،به تعداد روزهای سال  521بت میپرستیدند .بتهای خانگی ،هر شب و روز میان یک خانواده پرستش
میشد؛ هنگام مسافرت خود را به آنها میمالیدند و در حال مسافرت سنگهای بیابان را میپرستیدند( .سبحانی؛  :0533ص 04ـ
)03
ب .تعصب به قوم و قبیله :از آنجا که قبل از پیدایش اسالم ،اعراب با سایر ملل ارتباطی نداشتند از آنها اطالع و شناختی
نداشتند تا نسبت به آنها تعصب داشته باشند ،اما در عوض تعصب و قوم و قبیله در آن زمان به شدت رواج داشت؛ طوری که
بسیاری از جنگها ،کشت و کشتارها ،خونریزیها به خاطر اختالفات بیهوده و بیاساس قبیلهها بود( .مطهری :0534 ،ج،04
ص )36این تعصبات به قدری در افکار اعراب و ریشه دوانده بود که حتی بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم و
بعد از آن همه تالشها و زحمتها باز از بین نرفت .با تأملی در جریان سقیفه بنی ساعده معلوم میشود که چطور اختالف دو قبیله
اوس و خزرج در برنده شدن خلیفه اول کارساز بود که به خاطر دور شدن از موضوع از طرح آن خودداری میشود.
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ج .دخترکشی :دخترکشی در بین اعراب یک ریشه تاریخی دارد .در جنگهایی که بین اعراب اتفاق میافتاد و طبعاً به
نوامیس همدیگر هم تجاوز میشد ،دختران قبیله شکست خورده به عنوان اسیر و کنیز به خدمت قوم پیروز در میآمد که این خشم
و نفرت عرب را از دختر افزایش میداد .به عبارت دیگر آنان چون میدیدند دخترانشان به اسارت دشمن درآمده و در دست آنها
مورد هتک حرمت قرار میگیرد به جای اینکه راه حلی برای جنگها و خونریزیها پیدا کنند ،دختر را مایه ننگ خود میدانستند و
به اصطالح جامعهشناسی از یک مسئله اجتماعی یک معضل فرهنگی میساختند.
گفتهاند :سنت دختر کشى از این جا پیدا شد که نعمان بن منذر ،قومى از عرب را غارت و زنانشان را اسیر کرد .در میان اسیران
دختر قیس بن عاصم بود .سپس صلح کردند .هر زنى به خانواده خود بازگشت ،جز دختر قیس که ترجیح داد در میان سپاه دشمن
بماند .قیس سوگند یاد کرد که هر چه دختر در خانهاش متولد شود ،زنده به گور کند( .طبرسی :0521 ،ج ،6ص)669
پس کار این اعراب گر چه کار زشت و ناپسند بود ،اما بیعلت هم نبوده است .ایشان کمال تنفر را از دختر داشتند و آنها را با
بیرحمی تمام زنده به گور میکردند؛ کاری که هیچ پدر سالمی در مورد فرزند خود نمیکند.
د .ارتکاب کارهای زشت و ناشایست :بسیاری از کارها که زشتی آن مربوط به مکتب خاصی نیست در زمان جاهلیت
مرسوم بوده است؛ روابط ناسالم جنسی ،رعایت نکردن ستر عورت و عدم اجازه طلبی هنگام ورود به خانه از جمله کارهای
ناشایستی بود که در آن زمان رواج داشته است.
اسالم روی مسئله ستر عورت تأکید کرد و آن را واجب نمود و به دنبال آن علت آن را بیان کرد« :ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ»( .نور ،آیه
 )51این برایشان پاکیزهتر است.
جمله «ذلک ازکی لهم» در حقیقت مصلحت وجوب ستر عورت و چشمپوشی از نگاههای نارواست .با این تعبیر خداوند می-
خواهد مخاطبان را به مراقبت و مواظبت از این حکم برانگیزد( .طباطبایی :0534 ،ج ،03ص)033
پوشیدن عورت یک نوع نظافت و پاکی روح است .قرآن با این جمله میخواهد فلسفه و منطق این کار را بیان کند .در حقیقت
میخواهد پاسخی به جاهلیت قدیم و جدید که امروزه هم روی کشف عورت و  ...در غرب تاکید می شود بدهد( .مطهری:0534 ،
ج ،09ص)433
همچنین از جمله کارهای زشتی که اعراب بدان عادت داشتند این بود که بدون اجازه و رخصت به خانه همدیگر وارد میشدند
و اجازه خواستن را نوعی اهانت نسبت به خود میدانستند و بدون اطالع قبلی وارد خانه همدیگر میشدند.
اسالم این رسم غلط را منسوخ کرد ،و فرمود« :یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتََّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلَِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلََّکُمْ تَذَکََّرُونَ»( .نور ،آیه  )63اى کسانى که ایمان آوردهاید! به خانههایى که منزل شما نیست ،وارد نشوید ،مگر
آنکه اجازه بگیرید و بر اهل آن سالم کنید .این به نفع شماست ،شاید پند گیرید .اسالم دستور داد سرزده داخل خانههای مورد
سکونت دیگران نشوند .روشن است که فلسفه این حکم دو چیز است :یکی موضوع ناموس یعنی پوشیده بودن زن ،دیگر این که
هر کسی در محل زندگی خود اسراری دارد و مایل نیست دیگران بفهمند( .مطهری :0534 ،ج ،09ص)426

-2-1-3شاخصههای تمدن اسالمی
در مقابل کمبودها و کاستیهایی که گفته شد راهکارهای مناسب از طرف اسالم ابالغ گردید که این راهکارها را میتوان از
شاخصههای تمدن اسالمی به حساب آورد .در این نوشتار به چند مورد از آنها اشاره می شود:
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الف .خداپرستی :سرلوحه دعوت تمامی انبیا دعوت به خداپرستی و یکتاپرستی است« :قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا»( .مجلسی،
 :0415ج ،06ص )616میتوان ادعا کرد که مهمترین و موثرترین شاخصه تمدن اسالمی در همین یکتاپرستی خالصه میشود .اگر
در جامعهای خداپرستی در راس قرار گرفت ،هواپرستیها زدوده میشود ،دنیا پرستیها ،تجملگراییها ،ظلم و تبعیضها و تمامی
بدیها کنار میروند و به جای آنها خداوند متعال به عنوان رب العالمین مورد پرستش و عبادت قرار میگیرد.
کسانى که با روش فالسفه و متکلمین آشنا هستند مىدانند؛ فالسفه وقتى مىخواهند درباره خدا بحث کنند ،اثبات واجب و
اثبات وحدت واجب مىکنند از راههاى مختلف .ولى اسالم جور دیگر شروع مىکند :ال اله الَّا اللَّه .اسالم از نفى شروع مىکند و به
اثبات مىرسد ،نفى و اثباتى که توأم با یکدیگر است .این جمله ال اله الَّا اللَّه که همه حروف آن را «الم» و «الف» و «ه» تشکیل
مىدهد و دوازده حرف بیشتر نیست ،سلب است و ایجاب (ال اله سلب است و الَّا اللَّه ایجاب) ،نفى است و اثبات ،عصیان است و
تسلیم .نیمى از آن عصیان و تمرد است ،نیم دیگر تسلیم؛ نه است و آرى« .نه ،بلى» هم نه هم بلى .آزادى است و بندگى .قسمت
اولش آزادى است ،قسمت دومش بندگى و عبودیت؛ آزادى از غیر خدا و بندگىِ ذات حق ،آن یگانه بندگى در میان بندگیهاى دنیا
که با هیچ آزادى منافات ندارد ،بندگیى که عین آزادى است( .مطهری :0534 ،ج ،63ص)056
بزرگترین هنر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم این بود که در جامعهای که حتی در مسائل دنیوی و مادیشان عقب افتاده
و فاقد تمدن بودند ،نه تنها مسائل مادی آنها را سامان بخشید ،بلکه آنها را با ماورای عالم ظاهر آشنا کرد ،آنها را با معنویت و
خداپرستی مانوس ساخت چیزی که غرب امروز به آن سخت نیازمند است و نیاز خویش را نمیداند از چه راهی برآورده سازد.
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ب .ظلم ستیزی :نگاه تمدن اسالمی به مظلومان و مستضعفان یک نگاه تحقیرانه و تمسخرآمیز نیست؛ بلکه در تمدن
اسالمی کرامت انسان به صورت مطلق مد نظر است؛ به همین خاطر یکی از برنامههای پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم
مبارزه با ظلم و ظالمان بود .البته ناگفته نماند که این کار پیامبر مخصوص به زمان نبوت و رسالت حضرت نبود ،بلکه در دوران
پیش از رسالت نیز هم از این عملکرد ابایی نداشت .مثالً در دوران جاهلیت با گروهی که از ظلم و ستم رنج میبردند برای دفاع از
مظلومان و مقاومت در برابر ستمگران همپیمان شد که با نام «حلف الفصول» معروف گشت .پیامبر بعد از رسالت از آن پیمان یاد
میکرد و میگفت حاضر نیستم این پیمان را بشکنم (مطهری :0534 ،ج ،5ص)634
نمونه دیگری که میتوان از آن به عنوان ظلم ستیزی یاد نمود عبارت است از رفتار با بردگان .حضرت نسبت به بردگان فوق
العاده مهربان بود .به مردم میگفت:
اینها برادران شما هستند ،از هر غذا که میخورید به آنها بخورانید از هر نوع جامه که میپوشید ،آنها را بپوشانید؛ کار طاقت-
فرسا به آنها تحمیل نکنید؛ خودتان در کارها به آنها کمک کنید .آنها را به عنوان «بنده» یا «کنیز» خطاب نکنید؛ زیرا همه بنده
خدا هستیم بلکه آنها را با نام «فتی» (جوانمرد) خطاب کنید( .ابن حجر عسقالنی :0462 ،ج ،2ص)533
ج .برادری و برابری :هجرت به مدینه تحولی بود در تمدن نوپای اسالم؛ چرا که در مکه کفار قریش با اذیتهای فراوان و
فشارهای گوناگون خود نگذاشتند تا اسالم به اهداف خود نائل آید ،اما مدینه یا به اصطالح آن زمان یثرب از موقعیت ویژهای
برخوردار بود که در شکلگیری تمدن اسالمی سهم مهمی داشت .از اولینهایی که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم در
مدینه انجام داد عبارت بود از ایجاد برادری بین مسلمانان مخصوصاً بین مهاجرین و انصار .مهمترین شعار این کار این بود که
برادری فقط از راه اشتراک در آبا و اجداد به دست نمیآید ،بلکه از آن مهمتر این است که دو نفر در یک کیش تحت اسالم بوده
باشند .همین آیین واحد برادری میآورد.
این کار از یک طرف کینهتوزیهای کهنه را میزدود و از طرف دیگر تعاون و صمیمیت را بین مسلمانان ایجاد میکرد تا
همگی به صورت یکپارچه در مقابل دشمنان اسالم قیام کنند و یا در مسائل مربوط به جامعه اسالمی شرکت کنند.
در کنار برادری برابری مطرح گردید؛ عرب هیچ امتیازی از عجم ندارد ،سفیدپوست هیچ برتری نسبت به سیاهپوست ندارد؛
بلکه معیار در ارزش تقوا است هر که تقوایش بیش ،منزلت و احترامش بیش .سلمان فارسی سالم اهلل علیه با این که مورد نفرت
برخی از اعراب آن زمان بود ،به درجهای از منزلت رسید که پیامبر جمله معروف «سلمان منا اهل البیت» را در مورد او بیان فرمود.
به همین خاطر تمامی مزایای جامعه اسالمی به طور مساوی بین مسلمانان تقسیم میشد .پیامبر در اعطا و تقسیم بیت المال
هیچکس را بر دیگری ترجیح نمیداد و این یکی از ثمرات دولت اسالمی بود.
د .تاکید بر تعامالت جمعی :نماز که مهمترین عبادت در اسالم است تا آنجا که به عنوان ستون دین معرفی شده ،به
جماعت تشریع گشته است و فرادای آن از باب رخصت بوده است به این معنا که اصل تشریع نماز به صورت نماز جماعت بوده و از
باب اینکه برخی شاید نتوانند در جماعت حاضر شوند به صورت فرادی اجازه داده شده است.
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حج یکی از باشکوهترین عبادات جمعی است .اسالم به اجتماع عنایت ویژهای دارد تا جایی که در حدیث وارد شده که« :ید اهلل
مع الجماعة»( .سید رضی ،نهج البالغه ،خطبه )063
دست قدرت خدا با جماعت است.
تمدن اسالمی یک تمدن یک جانبه نیست که فقط به عبادات فردی ،گوشهنشینی و  ...نظر داشته باشد ،در اسالم به اجتماع
بهای زیادی داده شده است .آیات قرآن اهمیت زیادی به جامعههاى بزرگ و مراکز پرجمعیتتر میدهد .جالب اینکه اسالم از
محیطى عقبافتاده برخاست! محیطى که بویى از تمدن در آن به مشام نمیرسید .در عین حال اهمیت خاصى براى سازنده تمدن
قائل است و میگوید :آنها که در نقاط دور افتاده از شهر زندگى میکنند ،از نظر ایمان و معلومات مذهبى عقبترند .چرا که آنان
امکانات کافى براى تعلیم و تربیت در اختیار ندارند( .نجفی خمینی :0596 ،ج ،3ص)6
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و .علم و سوادآموزی :تمدن اسالمی با سابقه درخشان خود سرشار از وقایعی است که چون دُرّ درخشنده میدرخشد و مایه
افتخار است .اگر غرب رنسانس را مایه پیشرفت خود میداند ،باید در کنار آن بداند که در قرون وسطا و در دوران خفقان و سیاه
غرب که علم و علمآموزی دستخوش بسیاری از کجاندیشیها بود ،در اسالم به علم و سوادآموزی تاکید فراوانی میشد ،تا جایی که
از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند« :اطلب العلم و لو بالصین»( .مجلسی،
بحاراالنوار ،ج ،0ص )033دانش را در هر جا که باشد و لو در چین بیاموزید.
در آن زمانی که کلیساها تحصیل علم را محدود به نظارت خود کرده بودند ،در اسالم با این فراخی و گسترش روی علم تاکید
میشد .در یکی از جنگها که مسلمانان پیروز شده بودند و عدهای از کفار به اسارت لشکر اسالم در آمده بود ،حضرت فرمودند:
هرکس ده نفر مسلمان را خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد است( .شبلی :0563 ،ص 45ـ )44
در آخرین بخش ،به چند نمونه دیگر از شاخصههای تمدن اسالمی به صورت گذرا اشاره میشود:
احسان به پدر و مادر ،جلوگیری از کارهای زشت مثل فحشا ،قطع رحم ،تاکید بر عدالت و جلوگیری از ربا و کم فروشی،
اطاعت از رهبری شایسته ،همیاری و تعاون ،تأکید بر خودسازی و تهذیب نفس و ...

 -2 – 3نهج البالغه
آنچه از کالم حضرت علی علیه السالم میآوریم نازل به معنای اول اسوه است یعنی اسوه در عرصه اخالق و رفتار و به معنای
دوم آن یعنی اسوه در عرصه سیاست و حکومت نظری ندارد.
حضرت در خطبه  021نهج البالغه پیامبر اکرم ،حضرت موسی ،حضرت داوود و حضرت عیسی را به عنوان الگو معرفی میکند
و صفات ویژگیهای ایشان را برای کسانی که در صدد یافتن الگو و اسوه هستند برمیشمرد ،آنچه از نظرتان میگذرد ترجمه گزیده
فرمایشات حضرت است:
برای تو کافی است که راه و رسم زندگی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله را اطاعت کنی ،تا راهنمای خوبی برای تو در شناخت
بدیها و عیبهای دنیا و رسواییها و زشتیهای آن باشد؛ چه اینکه دنیا از هر سو بر پیامبر باز داشته و برای غیر او گسترانده شده،
از پستان دنیا شیر نخورد و از زیورهای آن فاصله گرفت.
اگر میخواهی دومی را ،موسی علیه السالم و زندگی او را تعریف کنم آنجا که میگوید «پروردگارا! هر چه به من از نیکی عطا
کنی نیازمندم» به خدا سوگند موسی جز قرص نانی که گرسنگی را برطرف سازد چیز دیگری نخواست؛ زیرا موسی از سبزیجات
زمین میخورد ،تا آنجا که بر اثر الغری و آب شدن گوشت بدن سبزی گیاه از پشت پرده شکم او آشکار بود.
اگر میخواهی سومی یعنی حضرت داوود علیه السالم را الگوی خویش سازی ،که با هنر دستان خود از لیف خرما زنبیل می-
بافت و با بهای آن به خوردن نان جو قناعت میکرد.
اگر میخواهی از ابن مریم علیه السالم بگویم که سنگ را بالش خود قرار میداد ،لباس پشمی خشن به تن میکرد ،و نان
خشک میخورد ،خورشت او گرسنگی ،چراغش نور ماه و پناهگاه زمستانی او شرق و غرب زمین بود .میوه و گل او سبزیجاتی بود
که زمین برای چهارپایان میرویاند .مرکب سواری او دو پایش و خدمت گزارش دستهایش بود( .سید رضی ،نهج البالغه ،خطبه
)021
حضرت در یکی از فرمایشهای خویش از یک شخص بسیار تعریف و تمجید میکند که معلوم نیست این چه شخصی است.
برخی میگویند مراد حضرت ،پیامبر است و برخی ابوذر و سلمان را مصداق فرمایش حضرت میدانند و برخی فرمایش حضرت را
ناظر به شخص معینی نمیداند و بر این عقیده هستند که حضرت الگوی کامل انسانیت را تشریح میکند و نظر به شخص معینی
ندارند .حضرت بعد از اینکه صفات ارزنده آن شخص را میشمارد میفرماید که شما هم سعی کنید مثل او باشید ،اگر چه تمامی
صفات و ویژگیهای او در شما نباشد ،اما سعی کنید برخی از آنها را کسب کنید.

ترجمه عبارت مزبور چنین است« :در گذشته برادری دینی داشتم ،که در چشم من منزلت زیادی داشت؛ چون دنیای حرام در
چشم او بیارزش بود و از شکمبارگی دور بود ،پس آنچه را نمییافت آرزو نمیکرد و آنچه را که مییافت زیادهروی نمینمود.
بیشتر عمرش در سکوت سپری میشد ،اما هر وقت سخن میگفت سخنوران را غالب میشد و تشنگی پرسشگران را فرو مینشاند
و به ظاهر ناتوان و مستضعف مینمود ،اما در کارها جدیتی وافر داشت ،چون شیر بیشه میخروشید و به سان مار بیابانی در تب و
تاب بود ،از درد شکوه نمیکرد مگر پس از بهبودی ،آنچه بدان ملتزم بود به زبان میآورد و سفارش میکرد و به آن چه عمل
نمیکرد دهان نمیجنباند ،اگر در سخنسرایی مغلوب جلوه میکرد در سکوت یکتاز میدان بود .بر شنیدن بیشتر از گفتن حریص
بود ،اگر بر سر دوراهی قرار داشت ،میاندیشید که کدامین کار با خواسته نفس سازگارتر است ،با آن مخالفت میکرد و کار دیگر را
بر میگزید .بر شما باد روی آوردن بر اینگونه ارزشهای اخالقی و اگر تمامی آنها را نتوانستید کسب کنید ،بدانید که به دست
آوردن برخی از آن ارزشهای اخالقی بهتر از رها کردن همه آنها است»( .سید رضی ،نهج البالغه ،کلمات قصار )669
همانطور که قبالً متذکر شدیم این سخنان حضرت ناظر به اصول اخالقی و رفتاری است و معنای اول اسوه یعنی الگوی
اخالقی اراده شده و طبعاً شامل نخبگان سیاسی و حکومتی نمیگردد .البته میتوان در نهج البالغه کلماتی را یافت که معنای دوم
هم از آن قابل استفاده باشد ،مانند کلماتی که حضرت درباره ضرورت اطاعت از رهبر و ولی بیان نموده ،لکن محل مبحث گنجایش
آن مطالب را ندارد لذا پرونده بحث متون دینی را بسته و نظری به گفتار اندیشمندان دینی میافکنیم.
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برای بررسی نقش نخبگان در جوامع بعد از بررسی متون دینی ،کالم برخی از دانشمندان اسالمی را در این باب متذکر می-
شویم ،ابتدا مطالبی از دانشمندان معاصر مرحوم عالمه محمد تقی جعفری نقل میکنیم.
ایشان در مصاحبهای که با آقای فرد رد از کانادا داشتهاند مسائلی را مطرح کردهاند که مناسب نوشتار ماست .ما گزیده این
مصاحبه را در اینجا نقل میکنیم:
آقای فرد رد :شخصیتهای بزرگ تاریخ همواره تاثیراتی کم و بیش بر جوامع خود داشتهاند و گاه نفوذ و محبوبیت آنها از حد
جوامع خود فراتر رفته و جوامع دیگر را نیز در بر گرفته است .با توجه به این مطالب آیا شخصیتهای اسالمی و نفوذ بسیار عمیقی
در جوامع خود داشتهاند و این نفوذ از کجا ناشی می شود؟
استاد عالمه جعفری :آنچه مسلم است ،نفوذ یک شخصیت در یک جامعه ،چه اسالمی و چه غیر اسالمی مسئله قدرت نیست؛
زیرا در این دنیا قدرتها اگر چه از نظر فیزیکی تاثیرات بسیار زیادی در جوامع داشتهاند ،ولی صاحبان آن قدرتها به عنوان الگو و
پیشوا مطرح نشدهاند .بهترین واژه برای ادای معنای چنین اشخاص« ،حوادث تند طبیعی» است مثل آتشفشان ،زلزله و . ...
چنگیز وقتی جامعه را بر هم میزند ،بدون این که ایدهای و آرمانی صالح برای آن جامعه مطرح کند ،هیچ فرقی با یک حادثه
تند طبیعی مثل زلزله یا آتشفشان ندارد .پس علت تاثیر ،قدرت نیست ،بلکه باید علت حقیقی نفوذ شخصیتها و رهبران و الگو
قرار گرفتن آنها را در اخالق ،معنویت فرهنگ و چه بسا در نظامهای حقوقی؛ در ماورای قدرتهای طبیعی محض جستجو کنیم.
کافیست که ما تاریخ را ورق بزنیم ،صدها انسان بزرگ را خواهیم دید که پیشرفت تاریخ بشری و روشن ماندن الگوها و اصول
عالی انسانی وابسته به آنهاست .تاثیر این شخصیتها در تاریخ به قدری قوی و ریشهدار است که حتی باعث شده است عدهای
بگویند عامل محرک و توزیع کننده تاریخ ،شخصیتهای بزرگاند که در برهههایی از تاریخ بروز میکنند( .جعفری :0535 ،ص566
ـ )564

 -5دانشمندان مغرب زمین
«کارالیل» فیلسوف معروف انگلیسی بر این باور است که اکثریت افراد جامعه فاقد ابتکار و نوآوری هستند .به نظر او آنها
دنبالهرو و مصرفکننده اندیشه دیگراناند و در هر جامعه گردانندگان اصلی اقلیت مبتکر ابداعگر ،پیشرو و در یک کالم نخبگان
میباشند .وی در این مورد کتابی تالیف کرده که با نام «قهرمانان» (االبطال) معروف است .کارالیل در این کتاب اولین نخبه را
رسول اکرم پیامبر بزرگ اسالم میداند .از نظر او در هر قومی یک یا چند شخصیت تاریخی جلوهگاه تمام تاریخ است و به عبارت
صحیحتر؛ تاریخ هر قوم جلوهگاه شخصیت و نبوغ یک یا چند قهرمان است .مثالً تاریخ اسالم جلوهگاه شخصیت رسول اکرم و
تاریخ جدید فرانسه جلوهگاه ناپلئون و تاریخ شوروی سابق جلوهگاه شخصیت لنین میباشد( .مطهری :0534 ،ج ،6ص 490ـ )496
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 .0اینکه در طول تاریخ کسانی بودهاند که جامعه را متحول ساختهاند امری است انکارناپذیر و مطالعه گذرای تاریخی گواه بر
این است.
 .6اگر مراد از این نظریه سلب اختیار از تودهها باشد ،نظریه سستی خواهد بود؛ چرا که اختیار تکتک افراد هم امری است
انکارناپذیر و وجدانی.
 .5این موضوع که جوامع به دست نخبگان متحول شده و میشوند حرف علمی (تجربی) نیست چرا که نمیتوان این موضوع
را در بوته آزمایش نهاد .باید کسی بیاید جامعه را متحول کند بعد ما بفهمیم او نخبه بوده است .مثالً کسی بگوید« :هرکس اگر
وقت مردنش برسد میمیرد» این حرف را نمیتوان با تجربه مورد ارزیابی قرار داد؛ چون اگر به این نتیجه رسیدیم که فالن کس
وقت مردنش رسیده بود ،ولی نمرده است صاحب آن حرف میگوید :همین که نمرده است معلوم میشود که فقط مردنش نرسیده
بود و وقتی هم که مرد میگوید دیدید که من راست میگویم؛ وقت مردنش رسید و مرد! این همان مطالبی است که در فلسفه علم
به «اِبطالپذیری» معروف است؛ یکی از شرایط قوانین تجربی این است که اِبطالپذیر باشند یعنی نسبت به تجربه بیرونی بیتفاوت
نباشند« .وقتی قانونی ،وقوع پدیدههایی را ناممکن اعالم میکند ،مفهوم دقیقش این است که در صورت وقوع آن پدیدهها قانون از
صحت میافتد و باطل میشود .همه قوانین علمی چنین است که در صورت اتفاق افتادن بعضی حوادث باطل میشوند»( .سروش،
 :0539ص)09
اما این که «تحول جامعه به دست نخبگان است» امری است ابطالناپذیر در نتیجه علمی نیست و نمیتوان از آن به عنوان
قانون علمی تعبیرکرد.
 .4تنها قهرمانان قدرت خالق ندارند و این طور نیست که اکثریت قریب به اتفاق مردم فقط مصرفکننده فرهنگ و تمدن
باشند .در تمام افراد بشر کم و بیش استعداد و خالقیت و ابتکار هست و بنابراین همه افراد الاقل اکثریت افراد میتوانند در خلق و
تولید و ابتکار سهیم باشند( .مطهری :0534 ،ج ،6ص)493

 -7رد نظریه تفسیر قهرمانانه تاریخ
استاد عالمه مصباح در تبیین و رد نظریه «تفسیر قهرمانانه تاریخ» میفرماید:
«بنابراین ،جز مردان «بزرگ» ،همه عوامل دیگر در تاریخ بیاثرند .توماس کارالیل ،ادیب و مورخ اسکاتلندی ،که مبدع
«تفسیر قهرمانانة تاریخ» است ،و ویلیام جیمز که در عین حال که از نظریة مذکور دفاع کرد ،تا حدی به تعدیل آن پرداخت ،و
فردریک آدامس وود ،استاد و مورخ آمریکایی معاصر ،که شاید پس از کارالیل افراطیترین طرفدار تفسیر تاریخ بر اساس کارهای
قهرمانان باشد ،و سایر طرفداران این نظریه ،اجماالً بر این باورند که هیچ دگرگونی مهم اجتماعی و هیچ تحول چشمگیر تاریخی
به وجود نیامده است که ساختة مردان بزرگ نباشد؛ در همه ابعاد و وجوه تمدن و فرهنگ بشری ،کارهای بزرگ بهوسیله تنی چند
از افراد بزرگ بهوجود آمده است ،و سایر افراد ،که اکثریتقریب به اتفاق انسانها را تشکیل میدهند ،دراینمیان اثری نداشتهاند.
این نظریه به عقیده ما غیر قابل اثبات ،نادرست و مبالغهآمیز است؛ زیرا معیار قهرمان بودن معلوم نیست اوالً و ثانیاً برای
کسانی که بعد از تاثیر فرد در جامعه و تاریخ تاکید خارج از اندازه میکنند و به اهمیت قهرمانان تاریخ اعتقاد دارند کافی نیست که
تنها وجود افراد برجسته و مبرز را اثبات کنند .اینان باید ادلهای ارائه کنند بر اینکه این شخصیتها نه تنها وجود داشتهاند ،بلکه در
زمینهای که فعالیت میکردند تاثیری قطعی گذاشتهاند و باید تاثیر اینها جانشین ناپذیر میبود ،یعنی اگر اینها نبودند کسانی
دیگری پیدا نمیشدند که کار اینها را انجام بدهند.
پس باید نتیجه گرفت چنین نیست که مبتکران واقعی همه نهضتها ،تحوالت ،و اصالحات تاریخی و اجتماعی افراد
فوقالعادهای باشند و دیگران فقط دعوتگر و مجری افکار و آرای آنان باشند ،بلکه همواره تاثیر متقابل داشته اند»( .مصباح یزدی،
 :0536ص 654ـ )653
نکتهای که میتوان روی آن تاکید کرد این است که اگر نقش اصلی در جوامع به نخبگان و فرهیختگان داده میشود ،در این
فرض نباید و نمیتوان تودهها را فقط موجوداتی بیاراده دانست که در دست این سردمداران و نخبگان به این طرف و آن طرف
میروند .یعنی نظریه اصالت نخبگان نباید به جبر تودهها بیانجامد.
مثال در تربیت کودک میگوییم« :نقش اصلی تربیت که مادر بر عهده دارد» این بدان معنا نیست که پدر ،محیط ،وراثت و
اراده خود کودک و  ...بیتأثیر هستند ،بلکه به این معناست که تمامی اینها گرچه موثر هستند اما نقش مادر به مراتب بیشتر از
نقش اسباب مزبور است .اصالت یک چیز نفی وجود و تاثیر اشیای دیگر نیست بلکه بررسی شدت و ضعف مسئله است.

اگر کسی بگوید «شعر فارسی یعنی شعر حافظ» بدان معنا نیست که شعر سعدی یا پروین اعتصامی یا صائب تبریزی یا مولوی
شعر نیستند ،بلکه میخواهد این حقیقت را برساند که شعر حافظ در اوج قله عرفانی ادبی است و دیگر شعرا نتوانستند به اوج او
برسند.
ثانیاً وقتی میگوییم اصالت از آن نخبگان است بدین معنی نیست که حتماً باید جانشینناپذیر باشند بلکه اگر چه هم جانشین-
پذیر باشند باز ضرری به مدعای ما نمیزنند ،مثالً اگر نخبه الف در آن بین نبود نخبه ب جای او را میگیرد نه یک شخص عادی
دیگر! باز در اینجا اصالت از آن نخبگان میشود و جانشینپذیر بودن منافاتی با مدعا ندارد.
البته این حقیقت جای انکار ندارد که نظر استاد مصباح معتدلترین نظر و نزدیکترین نظر به واقع است یعنی با چشم پوشی از
برخی مالحظاتی که طرح شد ،بهترین رای ،نظر ایشان است؛ چرا که سایر نظرات یا دچار افراط و زیادهروی شدهاند و یا به دام
تفریط و کجاندیشی افتادهاند.
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گولد ،جولیوس و کولب ،ویلیام ،)0532( ،فرهنگ علوم اجتماعی ،مترجم :باقر پرهام ،ویراستار :محمد جواد زاهدی ،تهران،
مازیار.
مجلسی ،محمدباقر ،)0415( ،بحار االنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
مصباح یزدی ،محمدتقی ،)0536( ،جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ،تهران ،شرکت چاپ و نشر بین الملل.
مطهری ،مرتضی ،)0534( ،مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،تهران ،صدرا.
معین ،محمد ،)0533( ،فرهنگ فارسی ،تهران ،امیر کبیر.
مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ،)0534( ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب االسالمیة.
نجفی خمینی ،محمد جواد ،)0596( ،تفسیر آسان ،تهران ،انتشارات اسالمیة.
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از نظر مفهومشناسی ،نخبه به معنی برگزیده ،زبده ،گزیده بوده و اسوه نیز در لغت به معنای پیشوا و مقتدا آمده است و در
اصطالح علوم اجتماعی نخبگان به کسانی اطالق میشود که بیشترین دسترسی و کنترل را نسبت به ارزشهای اجتماعی دارند .در
قرآن کریم خداوند متعال ،پیامبر اکرم صلی اهلل و علیه و آله و سلم را به عنوان اسوه و الگو معرفی میکند .در نهج البالغه نیز اسوه
بودن پیامبر مطرح شده است .بدین سان در متون دینی ضرورت پیروی از پیامبر را هم در بُعد اخالق و رفتار و هم در پیروی
سیاسی و حکومتی گوشزد میکند .آن چه جای توجه دارد ،نقش اسوه بودن پیامبر در شکلگیری تمدن اسالمی است .پیامبر در
جامعهای مبعوث شد که نمیتوان نام تمدن را بر آن نهاد و بهترین واژه برای رساندن عقبماندگی آن دوران کلمه «جاهلیت»
است .وی توانست با نقش اسوه و الگو بودنی که قرآن برایش ترسیم کرده بود ،جامعه منحط جاهلی را از بتپرستی به یکتاپرستی،
از ظلم به عدالت ،از جهل به علم برساند و بدین سان آغازین نهالهای تمدن اسالمی را در خاک بیحاصل عربستان بکارد .در
بخش پایانی مقاله نظریه تفسیر قهرمانانه تاریخ که نقش نخبگان به شکل افراطی مورد تاکید قرار گرفته بود ،مورد نقد و بررسی
قرار گرفت و تعدیل شده آن تبیین گردید.

1

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

11

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :بهار 1911

تحلیل مبانی تأسیس حقوقی جعاله در حقوق داخلی

محمد اسماعیلزاده ،1احمد پور ابراهیم

2

تاریخ دریافت89/01/01 :
تاریخ پذیرش89/00/42 :
کد مقاله54197 :

چکـیده
جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم(جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به
ازای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین ،طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام میدهد عامل یا
پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع میکند جاعل یا کارفرما مینامند .جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد  760تا )751
و دارای ریشهای عمیق در فقه اسالم است که قبل از انقالب اسالمی کمتر از آن یاد میشد .ولی با تصویب قانون عملیات
بانکی بدون ربا در شهریور  0664کاربرد وسیعی پیدا کرد .طبق ماده  06قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها میتوانند
بهمنظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور تولیدی ،بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند؛ بنابراین جعاله در
همه بخشهای اقتصادی کاربرد دارد و ازاینرو میتواند بهعنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفاً مربوط به بخش
تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسالمی به حدی است که آن را ام العقود مینامند .دلیل این گستردگی
کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام بهوسیله آن
است .در بانکداری اسالمی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسالمی است ازجمله روابط اقتصادی دوجانبه همین
جعاله میباشد اعطای تسهیالت بانکی با رعایت حدود و مقررات اسالمی امری واجب و درخور توجه است؛ بنابراین مهم،
در این پایاننامه سعی بر آن شده است که در دو بخش کلیات و جعاله بانکی تحلیل و بررسی این عقد در قالب رویکردی
فقهی و حقوق موضوعه و حل اختالفات موجود در آن شود.

واژگـان کلـیدی :جعاله ،تعهدات ،عملیات بانکی بدون ربا ،جُعل ،بانکداری اسالمی

 -0دانشجوی دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
 -4دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و مدرس دانشگاه
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 -1مقدمه
در نظام بانکی قراردادها تحت عناوین مختلف وجود دارند؛ مانند قرضالحسنهی مشارکت مدنی ،مضاربه مزارعه و جعاله و
غیره ،جعاله یک معاملهی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران بهعنوان یکی از عقود معین معرفی شده است؛ اما امروزه از عمل
حقوقی جعاله بر خالف گذشته که منحصراً برای امور جزئی مانند اشیای گم شده استفاده می شود .برای فعالیت های تولیدی،
بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراهها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ،صدور ضمانت نامه های بانکی،
عرضه ی اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ،تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده می شود .لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این
تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسالمی سوال ها و نیازهای امروزی جامعه مناسب داد .انسان با تولد خویش از همهی حقوق الهی
برخوردار می گردد حقوقی که بنابه انسان بودن ،هر انسانی حق بهرهمندی از آنان را دارا می شود .حقوق مدنی و طبیعی که در
قالب دین مبین اسالم برای افعال و اعمال مسلمانان قرارداده شده است .روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم
می نماید .روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی اجتماعی ،اقتصادی و غیره میباشد .اسالم با تاسیس بانک مخالف نیست بلکه
با فعالیت های ربوی و اعمال سیاست های پولی که موجب گسترش فقر عموم مردم می شود به شدت مخالف است .پس از
پیروزی انقالب اسالمی در نظام بانکداری جمهوری اسالمی اصالحاتی به عمل آمد و این اصالحات باید تا تطبیق کامل قوانین
بانکی با شرع مقدس اسالم ادامه یابند .در قانون اساسی نقش بانکها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی
جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و غیره از جامعه مشخص شده است.
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-2مبحث اول :واژه شناسی
واژه جعاله مشتق از مصدر جعل است .برای واژه جعل و مشتقاتش ،معانی مختلفی بیانشده است .تعدادی از آنها را نقل کرده
آنگاه معنای خاصی را که واژه جعاله بر آن داللت دارد ،یادآور میشویم.
ماده جعل به معنای بیان کردن مقدار اجرت برای انجام کاری است .زمخشری میگوید« :و اجعلت لفالنٍ فعمل لی کذا ،بینت
جعالً».
جعل به معنای نهادن و قرار دادن است .ابن منظور میگوید« :جعل الشیءَ یَجعَلُهُ جَعالً و مَجعَالً واجتعله وَضعَهُ».
جعل به معنای ساختن است .ابن منظور میگوید« :جعله یجعله جعالً :صنعه».
جعل به معنای (تبدیل) کردن است .ابن منظور میگوید« :جعل الین خزفاً و القبیح حسناً :صیره ایاه».
جعل یفعل کذا به معنای اقبل و اخذ؛ یعنی کار را شروع کرد.
جعل به معنای نسبت دادن است .زجاج میگوید :جعلت زیداً أخاک :نسبته الیک.
جَعَلَ به معنای عَمِلَ و هَیَّاَ؛ یعنی انجام داد و آماده کرد ،میباشد.
جعل به معنای حکم کردن به چیزی است .زبیدی میگوید« :جَعَلَ اهللُ الصَّلَوَاتِ المَفروضَاتِ خَمساً»؛ أی حَکَمَ بِهِ؛ یعنی خداوند
حکم کرده که نمازهای واجب پنج نماز است.
جعل به معنای آفریدن و خلق کردن است .ابن منظور میگوید « :قوله تعالی (و جعلنا مِنَ الماءِ کُلَّ شَیءٍ حَیٍّ ) ؛ أی خَلَقناهُ».
(انبیا ،آیه )61
در زبان فارسی جَعل به معنای تقلب کردن در (اسناد و غیره) نیز آمده که مصداقی از معنای سوم یا ششم است.
جعل به معنای وضع قانون کردن است که شاید مصداقی از معنای سوم باشد.
جعل به معنای حقالعمل و اجرت عامل است.
جعاله به معنای مژدگانی که از طرف شخص گم کننده چیزی به یابنده آن چیز پرداخت میشود.
جعاله به معنای تعهد پرداخت مال به کسی که عمل معینی را انجام دهد و این همان معنایی است که ما در صدد شرح و بیان
احکام آن میباشیم .ابن منظور میگوید« :جعل له کذا :شارطه به علیه و کذلک للعامل کذا»؛ یعنی علیه خودش تعهد کرد که در
مقابل انجام آن کار فالن مبلغ را بپردازد.
استعمال لفظ جُعل ،جِعال ،جَعلیه ،جُعاله ،جِعاله و جَعاله در معنای پاداشی است که به عامل میدهند .جُعل بر وزن قُفل و جَعلیه
بر وزن سفینه ،هر دو به معنای پاداش است که شخص یا اشخاصی آن را در ازای انجام عملی مشخص میکنند .ازاینرو ،از نظر
معنا ،جُعل ،اخص از اجرت و پاداش است .از نظر منطقی هم بین جُعل و اجرت ،عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر جُعلی،
اجرت به حساب میآید ،اما به هر اجرتی اصطالحاً جُعل گفته نمیشود ،بلکه تنها به اجرتی جُعل میگویند که قبل از انجام عمل
تعهد شده باشد)54 ,01( .
در بیان معنای لغوی واژه جعل شاید بتوان ادعا کردن که همه معانی یاد شده به معنا برمیگردد ،مثالً بگوییم :جَعل به معنای
نهادن و قرار دادن است؛ یعنی معنای اصلی جعل ،نهادن است و دیگر معانی ،هر یک بهنوعی به این معنا برمیگردد ،اما بیان موارد

استعمالی که در کتابهای لغت ذکرشده نیز ،خالی از فایده نیست؛ مضافاً بر اینکه توجیه کردن همه موارد کاربرد در قالب یک معنا،
کار بسیار مشکلی است)00،041( .
معنای فقهی جعاله از معنای لغوی آن دور نیفتاده است؛ یعنی جعاله یک حقیقت شرعیه نیست .فقها تنها کوشیدهاند مشروع
بودن یا عدم مشروعیت آن را ثابت نمایند .سپس ،به فرض مشروع بودن ،الزماالجرا بودن یا نبودن آن را اثبات کنند .آنگاه ،در
صورت الزماالجرا بودن ،ضوابط شرعی آن را مشخص و مراعات کنند.

-3مبحث دوم :اقسام جعاله در حقوق ایران

-1-3گفتار اول :جعاله خاص
در این نوع جعاله  ،جاعل شخص خاصی را مخاطب میسازد و به او میگوید :اگر فالن کار را برای من انجام دهی ،فالن مبلغ
به تو خواهم داد .در اینجا شخصیت عامل برای جاعل به دلیلی دارای اهمیت است ،مثالً ممکن است از متخصصان زبردست باشد،
به طوری که کار مورد نظر تنها از او ساخته است(مانند این که نقاش ماهر یا معمار با تجربه و یا پزشک حاذقی است که به کار او
اعتماد دارد) یا اینکه از خویشان یا دوستان او است و میخواهد بدینوسیله او را به فعالیت وا دارد .بنابراین ،در چنین فرضی اگر
کس دیگری آن کار را انجام دهد ،مستحق پاداشی نخواهد بود ،چون جاعل تعهد نکرده بود که به هرکسی که کار را انجام دهد آن
پاداش را بپردازد(.)96،5
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قانون مدنی ایران در ماده  760جعاله را چنین تعریف کرده است « :جعاله ،عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم
در مقابل عملی ،اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین ».و در مادهی بعدی میگوید « :در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را
عامل و اجرت را جُعل میگویند)54 ،6(».
چنانکه از این تعریف به دست میآید جعاله یکی از معامالت معوض است .لذا جاعل مکلف است که پس از انجام کار عوض
تعیین شده را بپردازد  .جعاله ،یک تأسیس حقوقی ریشهدار در فقه اسالمی است و تعریفی هم که در ماده  760قانون مدنی ،ارائه
شده دقیقاً همان چیزی است که اکثر فقها مطرح کردهاند.
ماده  66آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مصوب  0664/01/04هیات وزیران و ماده  0دستورالعمل
اجرایی جعاله مصوب  64/01/09مصوب شورای پول و اعتبار  ،جعاله را اینگونه تعریف کرده است « :جعاله ،عبارت است از التزام
شخص «جاعل» یا «کارفرما» به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جُعل) در مقابل انجام عملی معین ،طبق قرارداد .طرفی که عمل را
انجام میدهد« عامل» یا « پیمانکار» نامیده میشود».
تف اوت این تعریف با تعریف قانون مدنی در آن است که اوالً  ،برای هر یک از دو واژه عربی جاعل و عامل ،معادلهای فارسی
کارفرما و پیمانکار را نیز آورده و ثانیاً  ،عبارت « اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین» را که در متن ماده  760قانون مدنی
وجود دارد ،حذف کرده است .البته چنین حذفی صحیح به نظر نمیرسد ،چون همانطور که پیش از این اشارهشده ،بانکها نیز
گاهی نیازمند بهرهگیری از جعاله عام هستند)010 ،04( .
در توضیح این مطلب  ،مناسب است متذکر شویم که در فقه و حقوق جعاله را به دو قسم تقسیم کردهاند :الف) جعاله خاص و
ب) جعاله عام.

-2-3گفتار دوم :جعاله عام
در جعاله عام ،جاعل این است که آن کار مشخص انجام شود ،اما اینکه چه کسی آن را انجام دهد اهمیت چندانی ندارد ،مثالً
نوعی بیماری ناشناخته فراگیر میشود و هر روز عده زیادی در سراسر کشور از بین میروند؛ وزیر بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی اعالم میکند :به هرکس که بتواند دارو و یا واکسن پیشگیری از این درد را کشف کند و بسازد ،یکصدمیلیون تومان جایزه
میدهیم؛ ممکن است برای تشویق بیشتر داروسازان داخل کشور این قید را اضافه کند که چنانچه سازنده ،ایرانی باشد دویست
میلیون تومان پاداش دریافت خواهد کرد و یا مثالً بانک مسکن قصد دارد شهرک جدیدی بسازد اعالم میکند :به هرکس که تا دو
ماه دیگر بهترین طرح برای این پروژه ساختمانی را ارائه کند ،فالن مبلغ پاداش تعلق خواهد گرفت ،چون بهطور دقیق نمیداند که
کدامیک از مهندسان میتواند این کار را انجام دهد؛ مضافاً با این کار فکرهای خالق به فعالیت وا داشته میشوند)80 ،5( .
بنابراین جعاله به این شکل نیز میتواند مورد استفاده بانکها باشد و چه بسا در برخی موارد ضروری باشد ،اما طبق ماده 65
آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها موظف شدهاند که از جعاله خاص استفاده کنند .متن ماده چنین است:
«بانکها میتوانند بهمنظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور تولیدی ،بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد بهعنوان «عامل»
یا عنداالقتضا بهعنوان « جاعل» مبادرت به جعاله نمایند»)05 ،6( .
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اینکه گفته است« با تنظیم قرارداد» بانکها مبادرت به جعاله کنند و در ماده  66آییننامه نیز در تعریف جعاله ،عین تعریف
مذکور در ماده  760ق.م را نیاورده و عبارت « اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین» را حذف کرده  ،دلیل بر این است که
دولت خواسته است که در بانکهای جمهوری اسالمی ایران تنها از جعاله خاص استفاده شود)54 ،4(.
تعریفی که از جعاله در ماده  66آییننامه آمده ،با این اشکال مواجه است که ماهیت جعاله را در برابر اجازه اشخاص که با آن
شباهت زیاد دارد ،معین نمیکند ،چون در اجاره اشخاص نیز مستأجر ملتزم میشود که اجرت معلومی را در برابر کار معینی بپردازد،
چنانکه بعداً در مبحث مربوط به مقایسه جعاله با دیگر نهادهای حقوقی خواهیم گفت« :بین جعاله و اجاره این تفاوت اساسی وجود
دارد که در عقد اجاره ف اجرت و میزان کار باید معلوم و معین باشد و طرف ایجاب نیز شخص معینی است که بهعنوان اجیر آن را
میپذیرد و ملتزم به کار می شود ،ولی در جعاله نه تنها میزان کاری که باید انجام شود ،به درستی معلوم نیست ،اجرت نیز ممکن
است به طور کامل معلوم نباشد(ماده  766ق.م )» (.)68 ،6
این اشکال در تعریف جعاله ذکر شده در ماده  760قانون مدنی چندان خودنمایی نمیکند ،چراکه در آنجا با آوردن قید« اعم از
اینکه طرف معین باشد یا غیر معین» خودبهخود عقد اجاره خارج میشود و به اصطالح علم منطق ،تعریف قانون مدنی مانع اغیار
است ،اما در ماده  66آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده  0دستورالعمل اجرایی آنهم به این ویژگی
جعاله اشاره نشده است .شایسته است تنظیمکنندگان این مواد به هنگام بازنگری در آنها آن را تعریف کرده یا طی موادی جداگانه
خصوصیات جعاله را بیان کنند تا همه بدانند که قانونگذار در جعاله ،سختگیریهای کمتری از خود نشان داده تا نیاز مردم به
اینگونه معامالت برآورده شود ،همچنان که اشکال «مانع اغیار نبودن» نیز از تعریف زدوده شود)42 ،06( .
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-4مبحث سوم :دالیل اعتبار جعاله در بانکداری اسالمی
در این مبحث توضیح خواهیم داد که جعاله مورد استفاده در بانکداری ،با اندک تفاوتی همان جعاله شناخته شده در فقه
اسالمی است و عالوه بر جعاله های ویژه بانکی  ،جعاله به همان شیوه ساده دیرینهاش نیز در بانک داری کاربرد دارد .ازاینرو،
دالیل اعتبار جعاله به طور مطلق آورده میشود .برای اثبات اعتبار و مشروعیت جعاله به ادله زیر استناد کردهاند.

-1-4گفتار اول :قرآن
از میان آیات قرآن -چنان که صاحب جواهر و دیگران اشاره کردهاند -دستکم به چهار آیه زیر میتوان استناد کرد:
« قالوا نَفقِد صُواعَ المَلِکِ ولِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ و أنا به زعیمٌ »؛ یعنی پیمانه زرین سلطنتی را گم کردهایم ،هرکس آن را پیدا
کند و بیاورد مالک یک بار شتر گندم میشود.
بسیاری از فقها و مفسران حکم مشروعیت جعاله را از این آیه شریفه استنباط کردهاند .از مفسران اهل سنت ،زمخشری در
کتاب الکشاف ،اسماعیل بن کثیر در کتاب تفسیر القران العظیم ،ابن العربی در کتاب احکام القرآن ،آلوسی در کتاب روح المعانی،
قرطبی در کتاب الجامع الحکام القرآن ،جَصّاص(حنفی) در کتاب احکام القرآن و از مفسران شیعه ،فیض کاشانی ،شریف الهیجانی،
مشهدی قمی ،عالمه طباطبائی ،محمد جواد مغنیه و ...تصریح کرده اند که حکم جعاله از این آیه استنباط میشود .مرحوم مغنیه در
تفسیر آیه شریفه « وَلِمَن جاءَ بهِ حِملُ بَعیرٍ و اَنَا بهِ زَعیمٌ » .میگوید  :این آیه در دو باب از ابواب فقه کاربرد دارد :یکی  ،جعاله و
دیگری ،ضمان ،ضمان به معنای تعهد به وفا است ،مانند ضمانی که از عبارت « انا به زعیم» استفاده می شود .در حدیثی وارد شده
که زعیم به معنای پرداخت کننده خسارت است(.)44،210
شهید ثانی در کتاب مسالک میفرماید « :واالصل فیها قبل االجماع ،قوله تعالی« :وَ لِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعِیرٍ»؛ یعنی عمده دلیل
برای صحت و مشروعیت جعاله ،همین آیه شریفه است و اگر اجماعی هم در این باره نقل میشود احتماالً مستند به این آیه و
روایات باب جعاله است .و روایات باب جعاله است.
مرحوم صاحب جواهر بعد از آوردن این آیه ،قیدی بدین مضمون اضافه میکند که «بناءً عَلَی حُجِّیِّهِ مِثلِهِ مت لَم یُعلَم نَسخُه»؛
یعنی پذیرش این آیه بهعنوان دلیل اعتبار جعاله مبتنی بر این فرض است که اینگونه آیات را که بیانکننده احکام امتهای قبل از
اسالم است ،در مورد امت پیامبر(ص) نیز حجت بدانیم(.)41،010
به نظر نگارنده این حکم برای ما نیز حجت است؛ چون همانطور که شهید مطهری در کتاب ارزشمند وحی و نبوت گفتهاند:
دین الهی بیشتر از یک دین نبوده و نیست و اساساً تعبیر به ادیان الهی ،یک تعبیر مشامحی است .یک دین بوده که به مرور زمان
تکامل یافته و تا زمان حضرت محمد (ص) (که مردم که آمادگی دریافت و حفظ دین کامل الهی را پیداکرده بودند) ادامه یافت .لذا
آنچه توسط پیامبران پیشین بیانشده ،بر قوت و اعتبار خود باقی است ،مگر آنکه به صراحت یا ضمنی ،اختصاص آن به امتهای
پیشین اثبات شده باشد .و یا به صراحت یا ضمنی توسط پیامبر اسالم نسخ شده باشد ،درحالی که درباره آیات و روایات یاد شده
چیزی وارد نشده ،پس حکم آن همچنان باقی است)86 ،2( .
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ »؛

ای کسانی که ایمان آوردهاید ،مال یکدیگر را به ناحق نخورید ،مگر آنکه تجارت و داد و ستدی از روی رضا و رغبت کرده
باشید(نساء.)48 ،
خداوند در این آیه استفاده از اموال دیگران را منع کرده ،مگر مالی که از طریق تجارت و با رضایت طرفین معامله منتقل شده باشد و جعاله،
یکی از مصادیق تجارت با رضایت است ،پس ،مشروعیت دارد.
« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» ای کسانی که ایمان آوردهاید به عهد و پیمان خود وفا کنید (مائده.)0 ،

در صورتی که جعاله در قالب عقد به وجود آید ،به طور قطع مشمول این آیه خواهد بود ،اما اگر در قالب ایقاع انشا شود ،مثل
جعالههایی که خطاب به عموم مردم به وجود میآید ،در صورتی مشمول این آیه میشود که واژه عقود در این آیه به معنای عهود
باشد .روایتی از امام صادق(ع) در تفسیر عیاشی نقلشده که آن حضرت فرمودهاند :عقد در این آیه شریفه به معنای عهد است.
بنابراین ،امر خداوند در این آیه ،جمیع عقود و ایقاعات و حتی همه تکالیف عبادی(یعنی انجام واجبات ،ترک محرمات و رعایت همه
دستورات) را دربرمیگیرد .صاحب جواهر این دو آیه اخیر را نیز در شمار ادله خود آورده است.
«اوفوا بالعَهد انّ العَهدَ کانَ مَسئوال ً»؛ همه به عهد خود باید وفا کنید که البته از عهد و پیمان سوال خواهد شد(اسراء . )62 ،
داللت دو آیه فوق بر صحت جعاله بدین گونه است که اوالً ،جعاله مصداقی برای دو عنوان عقد و عهد است (و طبق تفسیری
که از امام صادق(ع) نقل کردیم این دو به یک معنا میباشند)؛ ثانیاً در هردو آیه فعل «اَوفُوا» به کار رفته که صیغه امر است و
ظهور در وجوب دارد و ثالثاً ،از آیه دوم که میفرماید « :انَّ العَهدَ کانَ مسئوالً» معلوم میشود که وفای به عهد و انجام تعهد واجب
است و گرنه بازخواست کردن به خاطر مستحبات معنا ندارد(.)428 ،47

-2-4گفتار دوم :سنت
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روایات مستفیض یا متواتر متعددی که مورد قبول فقهای شیعه و سنی است بر صحت و اعتبار جعاله داللت دارد که چند نمونه
از آنها را بیان میکنیم:
روایت علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن (ع) قال« :سألتُهُ عن جُعل اآلبِقِ و الّضالَّهِ  ،فقال :البَأسَ» .راوی میگوید :از امام
کاظم(ع) درباره جعاله و تعیین پاداش برای یافتن و بازگرداندن عبد فراری و اشیا و حیوانات گم شده پرسیدم؛ امام فرمودند :اشکالی
ندارد(.)021 ،44
روایتی است که شهید ثانی در مسالک تنها به آن استناد کرده و روایت دیگری نیاورده است .گویا همین یک روایت را در اثبات
صحت جعاله کافی دانسته اند(.)420 ،44
مضمون روایت این است که عدهای از اصحاب پیامبر(ص) در یکی از مسافرتهای خود در نزدیکی قبیلهای از قبایل عرب
فرود آمدند و از ایشان خواستند که آن ها را به مهمانی بپذیرند ،اما آن قبیله از این کار خودداری کردند .ساعتی بعد ،رئیس قبیله را
مار گزید .هرکس از افراد قبیله هرکاری که از دستش برمیآمد انجام داد ،اما سودی نبخشید و رئیس از شدت ناراحتی به خود
میپیچید .در این هنگام یکی از آنها گفت :ای کاش میرفتید از آن مسافران کمک میگرفتید .شاید در بین آنها کسی باشد که
بتواند کاری انجام دهد .ازاینرو ،به نزد ایشان آمدند و گفتند بزرگ قبیله ما را مار گزیده است ،هر کاری کردیم بهبودی حاصل
نشد ،آیا در بین شما کسی هست که بتواند او را مداوا کند؟ یکی از آنها گفت :آری ،اما چون شما از پذیرایی ما خودداری کردید
من هم این کار را برای شما انجام نمی دهم ،مگر اینکه برای ما جُعل و پاداشی معین کنید .افراد قبیله هم موافقت کردند که به
آنها در مقابل کاری که برایشان انجام میدهند ،سی رأس گوسفند (یک قَطیع از غَنَم) بدهند .آنگاه آن شخص کارش را به شیوه
مرسوم در آن روز شروع کرد  ....و بی درنگ تاثیر گذاشت و بهبودی یافت .بعضی از افراد گروه گفتند جُعل و پاداشی را که دریافت
کردیم در بین خود تقسیم کنیم ،ولی کسی که آن کار را انجام داده بود ،گفت فعالً دست نگه دارید تا خدمت پیامبر (ص) برسیم و
ببینیم نظر آن حضرت درباره کار ما چیست(اشکال شرعی نداشته باشد) .پس به حضور پیامبر(ص) آمدند و قصه را نقل کردند.
حضرت فرمودند  :این عمل شما درست است و گوسفندها را که بهعنوان پاداش تعیین کرده بودید ،بگیرید.
در این جا ممکن است کسی اشکال کند که مورد این روایت ،اجاره اشخاص است ،نه جعاله؛ چون هم کار معین است و هم
اجرت آن ،ولی در پاسخ میتوان گفت :اگر استخدام و به کار گیری پزشک به این صورت باشد که بیمار از پزشک بخواهد فقط او را
ببیند و در مورد مداوای او هرچه به ذهنش میرسد (یعنی نظر کارشناسی خود را ) بگوید ،مصداقی از قرارداد اجاره است ،اما چنانچه
موضوع قرارداد ،مداوای بیمار به شرط رهایی وی از بیماری باشد و پاداش تعیین شده ،تنها در صورت بهبودی به پزشک پرداخت
شود ،مورد از موارد جعاله خواهد بود  ،نه اجاره؛ زیرا حصول شفا قطعی نیست.
عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال «:سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ یُعالِجُ الدَّواءَ لِلنّاس ،فَیَأخُذُ عَلَیهِ جُعالً ،فَقال :ال بَأسَ بِهِ»  .محمد
بن مسلم میگوید :از امام باقر(ع) درباره مردی که بیمارستان را معالجه میکند و برای کار خود پاداش میگیرد سؤال کردم،
فرمودند :اشکالی ندارد(. )57 ،09این که در روایت تعبیر به جُعل شده اشاره به این دارد که مبلغ دریافتی از قبل مشخص بوده است.
عن عبداهلل بن سِنان قال « :سُئِلَ ابو عَبدِاهلل (ع) وَاَنَا اَسمَعُ فَقِیلَ لَهُ :انّا نَأمُرُ الرَّجُلَ فَیَشتَری لَنا االَرضَ وَالغُالمَ والجارِیَهَ ،وَنَجعَلُ
لَهُ جُعالً ،قالَ :ال بَأسَ بِذلک» .راوی میگوید :من در محضر امام صادق (ع) بودم که کسی به امام عرض کرد :ما به شخصی
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سفارش میدهیم که برای ما زمین ،غالم و کنیز بخرد و در عوض این کارها ،برای او جُعل و پاداش تعیین میکنیم .آیا این کار ما
صحیح است؟ امام فرمودند :هیچ اشکالی در آن نیست.
در روایت دیگری نیز همین مطلب ،به اضافه این که شخص ،سفارش خرید خانهای را هم داده و برای انجام آن جُعل تعیین
کرده ،آمده است.

-3-4گفتار سوم :اجماع
مرحوم صاحب جواهر در کتاب جعاله میگوید« :ال خِالفَ بَینَ المسلمین فی مشروعیتِها ،بل االجماعُ بِقِسمَیهِ علی ذلک»؛ در
مشروعیت و صحت جعاله هیچ نظر مخالفی در میان مسلمانان نیست ،بلکه اجماع محصل و اجماع منقول بر اعتبار آن وجود دارد.
این که گفتهاند هیچ نظر مخالفی بین مسلمانان وجود ندارد با آنچه پیش از این از بیش تر علمای حنفی نقل کرده ایم که جعاله را
باطل می دانند ،سازگاری ندارد؛ بله ،صحت جعاله در بین علمای شیعه اجماعی است و جمهور فقهای اهل تسنن هم آن را معتبر
می دانند .البته با وجود دالیلی از قرآن و سنت ،نمی توان از اجماع بهعنوان یک دلیل مستقل یاد کرد .در اصطالح اصولیان چنین
اجماعی ،اجماع مدرکی است و مستند آن هم همین مدارک موجود است ،لذا نمیتواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد .به همین
دلیل ،شهید ثانی در مقام استدالل بر جعاله چنین گفته اند« :وَاالَصلُ فیها قبلَ االجماع قولُه تعالی« :وَلِمَن جاءَ بِهِ حِملُ بَعیرٍ» و خبر
الذی رواه الصّحابیُّ بالفاتحه علی قطیع من الغنم»؛ یعنی قبل از اجماع ،آن دالیل وجود داشته ،لذا این اجماع ارزش مستقل
ندارد(. )51 ،41

-4-4گفتار چهارم :سایر ادله(دلیل عقلی ،بنای عقال و )....
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هر گاه در کنار کتاب و سنت و در عرض آن دو ،از دلیل عقلی نام برده می شود ،مقصود حکمی است که بهوسیله عقل آدمی
درک شود و موجب قطع به حکم شرعی گردد؛ به عبارت دیگر ،هر قضیه عقلی را که از طریق آن ،علم قطعی به حکم شرعی پیدا
شود ،در اصطالح« ،دلیل عقلی» می گویند .علم تصدیقی به حکم شرعی و قانونی به طور قطع محصول یک قیاس؛ سعنی
استدالل تشکیل یافته از د و مقدمه استثنائی یا اقترانی است .این دو مقدمه ،گاهی هر دو غیر عقلی است که دلیل زاییده از آن ها را
در اصطالح دلیل شرعی می گویند و گاهی هر دو مقدمه یا یکی از آن دو ،عقلی است؛ یعنی از مواردی است که عقل بدون اعتماد
بر حکم شرع به آن حکم میکند ،چنین دلیلی را در اصطالح ،دلیل عقلی گویند که خود بر دو قسم است:
 -0این که هر دو مقدمه ،عقلی باشد (مانند حکم عقل به حسن یا قبح چیزی و سپس حکم عقل به این که :هر آن چه را عقل
به آن حکم کند ،شرع نیز بر طبق آن حکم خواهد کرد) در اصطالح ،به این گونه احکام «مستقالت عقلیه» می گویند.
 -4تنها یکی از دو مقدمه عقلی باشد (مانند حکم عقل به وجوب مقدمه در هنگام وجوب ذی المقدمه عقلی محض است و
مقدمه دیگر ،حکم شرعی است که برای ذی المقدمه وجود دارد) در اصطالح ،به این گونه احکام «غیر مستقالت عقلیه یا عقلیات
غیر مستقله» می گویند(.)041 ،08
اکنون می گوییم ازجمله احکام عقلی ،حکم عقل است به وجوب مطابقت حکم خداوند با آن چه عقال در آرای محموده خود
بدان حکم می کنند؛ به تعبیر دیگر ،در جای خودش ثابت شده که «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ»؛ هر حکمی را که عقل
الزم بداند شرع مقدس نیز آن را الزم می داند؛ چرا که شارع رئیس عقال و خالق آن هاست .در بحث ما عقل حکم میکند که در
یک نظام حقوقی کامل و معقول ،از یک طرف ،نیکو و الزم است که نوعی قرارداد کار همراه با مقداری جهل در میزان کار ،اجرت
و عامل وجود داشته باشد .که در اصطالح چنین قراردادی جعاله نامیده می شود ،مردم برای انجام امور خود به چنین چیزی
نیازمندند( .صغرای عقلی) و از طرف دیگر ،هر چه را عقل نیکو و الزم بداند ،شرع مقدس اسالم نیز نیکو و الزم می داند (کبرای
عقلی)؛ پس ثابت می شود که اعتبار و مشروعیت جعاله ،یک حکم شرعی است که به طور مستقل توسط عقل فهمیده می شود و
طبق تقسیم بندیهایی که بیان کرده ایم ،از مستقالت عقلیه است.
به بیان سادهتر میتوان گفت :یکی از مصادیق دلیل عقل« ،قاعده حاجت عمومی» است؛ یعنی به رغم اینکه نیازمندی
همگانی ممکن است به حد اضطرار نرسد و جلوه ای از اضطرار محسوب نشود ،با وجود این ،چون به صالح مردم است ،نیکو است
و طبق مالک تشریع ،عنوان قانونی پیدا میکند .جعاله نیز از این گونه موارد است لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک می گویند :هم
چنان که مردم به مضاربه و اجاره نیاز دارند ،به جعاله نیز نیازمندند .پس جایز است .هم چنین که صاحب جواهر میگویند :حاجت
عمومی و نیاز مردم از ما دعوت میکند که مشروعیت و صحت جعاله را بپذیریم؛ چرا که در بعضی موارد ،کاری را که میخواهیم
انجام شود ،مجهول است و در قالب عقد اجاره نمی گنجد ،مثالً پیدا کردن و باز گرداندن حیوان یا چیز گم شده(.)92 ،6
معلوم نیست که عامل چه مقدار باید تالش کند تا حیوان یا شیء گم شده را پیدا کند و به صاحبش برگرداند و یا در مورد
تولیدات صنعتی و کشاورزی ممکن است شرکتی اعالم کند :هر کس بتواند قطعه ای با فالن خصوصیات بسازد ،فالن قدر پاداش
دارد و یا یک موسسه کشاورزی برای کشف و ساخت نوعی سم که بتواند حشره خاصی را از بین ببرد بدون این که به محصول

نتیجه گیری
بعد از بررسی و مطالعه تطبیقی عقد جعاله در فقه و همچنین حقوق موضوعه اعم از قانون مدنی و نگاهی به قوانین اختصاصی
همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا به نتایج ذیل دست پیدا شدکه بدان اشاره می شود.
-0جعاله دارای دو خصوصیت است :الف) عمل حالل است نه حرام و نامشروع و مقصود عند العقال است ،نه بی فایده بدین
منظور قانون مدنی در ماده 751بیان میدارد جعاله در عمل نامشروع یا بر عمل غیرعقالیی باطل است همچنین برکارهای
نابخردانه مگر این که همان کار در مورد خاصی مفید باشد.
-4جعاله دارای اقسامی است ،جعاله خاص :که جاعل به شخص یا اشخاصی که قابل احصاء هستند گفته می شود و جعاله عام:
طرف جاعل نسبت به ایجابی که میکند مشخص نیست عقدجعاله مانند هر عقد جایز دیگری با درج ضمن عقد الزم ،به صورت
غیر قابل انحالل ،نسبت به مشروط علیه درخواهد آمد.
-6به نظر میرسد که از میان نظریات معرفی شه فوق نظریه عقد بودن جعاله در حقوق موضوعه ایران ازقوت و استحکام
بیشتری برخوردار باشد .در عقد بودن جعاله ی خاص تردید کمتری وجود دارد زیرا اگر کسی به شخصی پیشنهاد انجام عملی را در
مقابل گرفتن یا مال معینی بنماید و او پیشنهاد را بپذیرد و کار مورد نظر را انجام دهد ،توافق طرفین منشاء تعهدات آنهاست و نمی
توان ادعا کرد که فقط اراده جاعل موجب التزام او شده و قصد عامل در آن موثر نبوده است .تردید در عقد یا ایقاع بودن جعاله،
بیشتر در جعاله عام مطرح است.
-2در کشور ما تسهیالت اعطایی با توجه به شکل حقوقی و نحوه عمل در قالب ابزارهای تعبیه شده است که یکی از این
ابزارها جعاله است .کاربرد جعاله در تسهیالت بانکی ضمن ماده  06قانون بانکداری بدون ربا تجویز شده و مقررات آن ضمن مواد
 66الی  51آئین نامه فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستور العمل اجرایی آن مصوب  0666/0/08شورای عالی پول و اعتبار
تعیین شده است.
 -7وضعیت حقوقی جعاله های بانکی در قانون بانکداری بدون ربا و آئین نامه اجرایی آن باالخص ماده  65به صورت عقدی
جائز تبیین شده است که به نظر می رسد خالف قول مشهور فقهای امامیه چون حضرت امام خمینی باشد.
-6در جعاله های بانکی شرط عدم فسخ وجود ندارد و حال آن که عده قلیلی از فقهای امامیه که جعاله را عقد میدانند آن را
جائز دانستهاند به طوری که جاعل و عامل هر دو میتواند بدون دلیل موجه عقد را به هم بزنند لیکن در جعاله های بانکی حق
مشتری خواه جاعل باشد یا عامل ساقط شده است و علی رغم این که عقود جائز با فوت و جنون و سفر منفسخ می شود ولی
بانکها با اخذ وثیقه در صورت حجر وارث متوفی را ملزم به انجام تعهد می کنند.
-5در بین تسهیالت اعطایی بانک ،مشارکت مدنی با طیف وسیع کاربردی خود ،مناسب ترین ابزاری است که در تامین
نیازهای مالی تولیدی ،بازرگانی و خدماتی به سادگی و آسانی میتواند مورد استفاده قرار گیرد و با این وصف مشکل تمدید اعتبار و
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زیان برساند ،جایزه و پاداش تعیین میکند .بنابراین ،در این گونه موارد نمی توان از عقد اجاره استفاده کرد؛ چون که مقدار کاری که
باید انجام شود مشخص نیست ،اما به هر حال مردم به آن نیاز دارند ،پس حکم عقل جایز و مشروع است.
در مورد اعتبار و صحت جعاله ،چنان که بیان شد دالیل متعددی در قرآن و سنت وجود دارد که به فرض اگر وجود نمی داشت
یا کسی در داللت آن ها تردید داشته باشد ،به کمک دلیل عقل می توان مشروعیت جعاله را ثابت کرد؛ چون در روایات معتبر از
عقل ما بهعنوان حجت الهی یاد شده است( )44،59؛ بدین معنا که در موارد سکوت قانون شرع که مطلقاً قانونی (آیه یا حدیثی)
وجود ندارد یا قاعده و قانون وارده بسیار کلی است ،باید به سراغ دلیل عقل یا عرف و عادت عقال رفت ،مثالً به موجب آیه (ال
تَاکُلُوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ الّا تَکُونَ تِجارَهً عَن تَراضٍ)( ،)70 ،44تراضی در معامالت و و مبادالت را به هر صورت معتبر دانسته
است .این یک قاعده حقوقی وسیع در حقوق اسالمی است ،اما از این قاعده نمیتوان به تنهایی در عقد بیمه استفاده کرد؛ چرا که
بعد از تصور حدود بیمه به کمک عرف و عادت (و گاهی به کمک مقررات یک سیستم حقوقی دیگر) ،در تصور مختصات این
تأسیس حقوقی چندان استفاده ای از آن نص کلی نمی توان کرد .این ها از موارد سکوت قانون شرع است که باید از عرف و عادت
عقال به دست آید( .)46،08جعاله نیز این گونه است؛ یعنی از معامالتی است که با تراضی طرفین به وجود می آید ،اما برای تصور
مختصات آن ،مثل مجهول بودن عمل مورد جعاله باید از دلیل عقل و بنای عقال کمک گرفت .در حقوق کشوورهای الئیک که
تنها بر اساس عقل و عرف جامعه ،قوانین خود را وضع می کنند نیز ،عقد جعاله را پذیرفته اند؛ چون در بعضی موارد از یک طرف،
انسان واقعاً نمی داند که چه مقدار کایر باید انجام شود ،و از طرف دیگر ،به جای آن از معامالت دیگر هم نمیتواند استفاده کند،
بنابراین ناگزیر است مقداری جهل در مورد معامله را بپذیرد.
پس ،به دلیل نیاز مردم و به حکم عقل جعاله صحیح و معتبر است ،چنان که فقها( )24،08میگویند :حاجت عمومی مانند
اضطرار است و مورد حاجت را مشروع می گرداند.
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اخذ وثیقه از متقاضی و مطالبه ی خسارت تاخیر و نظارت اعتبار دهنده و سادگی اعتبار در فهم و آموزش و کاهش هزینهها و تامین
سرمایه به دفعات برای متقاضی از مشکالت جعاله است مرتفع می گردد.
-9آموزش بانکداری موجب می شود که تفاوت بین بانکداری اسالمی و بانکداری ربوی روشن شود و این تصورکه بانکداری
کنونی چیزی شبیه بانکداری ربوی است زایل گردد و اقدامات نادرستی مثل صوری ،عملکرد ناشی از نا آشنایی با قوانین و مقررات
بانکی کاهش یابد.
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تأثیر تکنولوژیهای نوین ارتباطی و سرمایه اجتماعی بر انزوای
اجتماعی فرزندان در خانواده
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تاریخ دریافت89/55/51 :
تاریخ پذیرش89/55/51 :
کد مقاله55921 :

چکـیده
در این مقاله سعی شده است با استفاده از نظریه نظریه پردازان انزوای اجتماعی و سرمایه اجتماعی خانواده نظير سيمن،
مرتن ،گيدنر ،کاستلز ،کلمن و نظریه پيوند اجتماعی هيرشی ،رابطه بين تکنولوژیهای نوین ارتباطی (اینترنت ،ماهواره،
کامپيوتر و تلفن همراه) و سرمایه اجتماعی (آگاهی ،اعتماد و مشارکت) و انزوای اجتماعی (عزلت گزینی ،بی تحرکی و
مصرف گرایی) مورد بررسی تجربی قرار گيرد .جامعه آماری در این تحقيق دانش آموزان مقطع دبيرستان منطقه یک شهر
تهران در سال تحصيلی  5981-89بوده اند و سؤاالت پرسشنامه به صورت خود اجرا پاسخ داده شده است .روش این
پژوهش از گونه مطالعات کاربردی علی-مقایسه ای یا پس رویدادی است و از تکنيک پيمایش بهره می گيرد .محاسبات
آماری این پژوهش از طریق نرم افزار  SPSSانجام شده و سپس بر اساس ضریب همبستگی اسپيرمن مورد تجزیه و
تحليل قرار گرفته است .در نهایت ،اعتبار (روایی) ابزار پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و پایایی ابزار سنجش بوسيله
ضریب آلفای کرونباخ  2715مورد تایيد قرار می گيرد.

واژگـان کلـیدی :تکنولوژی های نوین ارتباطی ،سرمایه اجتماعی ،انزوای اجتماعی

 -5کارشناس ارشد جامعه شناسی
 -5استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
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 -1مقدمه
این مقاله با عنوان نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطی (اینترنت ،ماهواره ،نوت بوک ،کامپيوتر و تلفن همراه) با هدف بررسی این
پدیده نوظهور و سرمایه اجتماعی در انزوای اجتماعی فرزندان در خانواده در دبيرستان های منطقه  5شهر تهران سال تحصيلی
 5989-5981پرداخته تا مناسبات بين والدین و فرزندان را در ارتباط با این پدیده مورد مطالعه قرار دهد .در بخش توصيفی ،این
مسئله بررسی می شود که آیا در خانواده های اشاره شده بين موضوع مورد مطالعه و انزوای اجتماعی ارتباط وجود دارد؛ و در بخش
تبيينی با استفاده از نظریه هایی که در این رابطه است مبانی نظری مورد بررسی قرار می گيرد.

 -2بیان مسئله
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مسئوليت والدین در دوره فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت به فرزندانشان موضوع جدید و چالش برانگيزی است .همانطور
که والدین در دوران رشد فرزندان خود از بدو تولد ،در هر مقطع زمانی با توجه به وضعيت فرزندشان خطرهای بالقوه را شناسایی و
راهکارهای امنيت فرزندشان را پيدا می کنند ،قدم گذاردن بچه ها در دنيای فناوری اطالعات ،مقطعی از رشد کودکان تلقی می
شود ،ارتباطات هم باید مناسبات شایسته خود را داشته باشد .در مطالعه ای که محمد نژاد انجام داده است ( ،)5992به این نکته
توجه شده که نوجوانان به طور ویژه ای در معرض خطر هستند؛ چون بدون نظارت ،آنالین می شوند و احتماالً بيشتر از دیگران در
بحث های آنالین در مورد دوستی ،ارتباطات و مسائل جنسی شرکت می کنند و تمام این موارد زمينه ای را برای انزوای آنها از
ارتباطات درون خانوادگی فراهم می آورد.
انزوای اجتماعی را که محصول عدم تعلق اجتماعی است می توان در طيف گسترده ای از حاالتی مانند بی تفاوتی ،نادیده
انگاری ،احساس عدم ارتباط و غيره مشاهده کرد (توسلی .)59:5995 ،گاه انزوا که در ارتباط با احساس ناامنی و ترس پدید می آید،
خود می تواند براثر بی اعتمادی و کناره گيری از تعامالت اجتماعی موثر واقع گردد (چلبی ،پيشين .)11:زمانی که افراد با محيط
های تهدید کننده مواجه می شوند ممکن است واکنش های مختلفی از خود نشان دهند ازجمله عدم اطمينان به دیگران ،دوری
جستن از مکان های خاص ،اخذ تدابير حفاظتی ،تغييرفعاليت های روزمره ،کاهش مشارکت در فعاليت های اجتماعی و ...که خود بر
انزوای اجتماعی افراد موثر واقع می شوند (چلبی وامير کافی .)8:5999،در واقع انزوا و جداشدن از کليه جریانها و رخدادهای حيات
اجتماعی ،صورت و وجهی از بيگانگی است که در آن انسان در فضای کامالً جدا از همه چيز ،در جهان درونی خود غرق و بدون
توجه به دیگران حيات می گذراند.
به گفته مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان 12 ،درصد از کاربران و استفاده کنندگان اینترنت و رایانه در ایران را کودکان
زیر  51سال تشکيل می دهند که بيشترین وقت خود را صرف استفاده از اینترنت و رایانه می کنند (اميدی .)5999 ،براساس آمار
وگزارش ها ،بيش از 82ميليون وب سایت در فضای مجازی وجود دارد و ساالنه بيش از 8ميليون وب سایت به این تعداد افزوده می
شود .آمارها نشان می دهند که  9درصد این سایت ها ،سایت های هرزه نگار و غير اخالقی و 81درصد آنها سایت های علمی،
اجتماعی و اقتصادی با مطالب خوب وارزنده اند (نژاد بهرام وکمالی چيرانی .)5998 ،می توان گفت استفاده از تکنولوژی های مدرن
نقش مهمی در تحول روابط به ویژه در خانواده ها پدید آورده است .در جوامعی که استفاده از تکنولوژی هایی مانند کامپيوتر،
اینترنت و شبکه های ماهواره ای بطور روز افزون در جریان است ،برخی مناسبات و روابط تحت الشعاع این مهم قرار گرفته به
طوری که گاه ،حتی نسل های قدیمی تر مانند والدین در خانواده ها را نيز وادار به کسب توانایی الزم جهت ورود به این جوّ
تکنولوژیک کرده است.
آمار تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در ایران نشان می دهد بين سال های  5222تا  ،5229تعداد کاربران اینترنتی در ایران
بيش از  9522درصد افزایش یافته است ودر حال حاضر به بيش از 55/1ميليون نفر بالغ می شود (شاه قاسمی .)5991 ،نتایج
تحقيقات انجام شده در ایاالت متحده نشانگر آن است که استفاده از اینترنت در ميان جوانان ،بيش از هرگروه سنی دیگری است.
کودکان نيز به عنوان گروه سنی متفاوت در شمار رو به فزونی کاربران اینترنت قرار می گيرند و در سال  ،5221بيش از  11ميليون
کودک وارد فضای سایبر شده اند (علوی وهمکاران .)5998 ،در این راستا محققين بر اساس یافته های مطالعاتی خود معتقدند که
برغم کارکردهای مثبت فناوری های نوین ارتباطی ،ماهيت برخی تکنولوژی های ارتباطی ماهيتاً در درون خود کارکرد هایی منفی
را نيز به ویژه در بين والدین فرزندانمان دارد ،که یکی از بارزترین آنها افزایش انزوای اجتماعی خانواده هاست .آنها بر این باورند که
نوجوانان و جوانانی که به استفاده افراطی از اینترنت وسایر تکنولوژی های مدرن ارتباطی می پردازند پس از مدتی ارتباط خود را با
جهان واقعی قطع نموده و به انزوا می گرایند.
کشور ایران ،بی تردید در آستانه ورود به جامعه اطالعاتی جهانی است که در آینده ای نه چندان دور بيشتر از امروز به
تکنولوژی های ارتباطی نوین مجهز خواهد شد .آمار های روبه رشد استفاده از اینترنت ،شبکه های ماهواره ای ،تلفن های همراه و
کاربری های گوناگون ارتباطی آن ،بيانگر این امر هستند .این آمارها نشان می دهند که ميليون ها نفر در جامعه ایران می توانند از
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کامپيوتر استفاده کنند که بخش عمده ای از این افراد نوجوانان و جوانان هستند (چاوشيان .)51:5995 ،تقریبا تمام این کاربران از
طریق اینترنت به فضای نامحدود عرضه و مصرف اطالعات دسترسی دارند که تعداد آنها هر لحظه در حال افزایش است .گسترش
تکنولوژی های مدرن در ميان نسل امروز شتابی بی سابقه را نشان می دهد .به جرات می توان گفت هيچ ابزار یا فناوری دیگری
پيش از این ،قادر نبوده است در چنين مدت کوتاهی تحولی چنين عظيم در زمينه های گوناگون اجتماعی ایجاد کند و جامعه را
بدین گونه زیر نفوذ خود آورد .اما رویکردهای مختلفی در ارتباط با این تغييرات وجود دارد که برخی آنها را مثبت و برخی دیگر آن
را مخرب و منفی تلقی می کنند؛ آن چنان که مانند سيلی ویرانگر به زودی همگان را با خود خواهد برد و مناسبات و ارزش های
اجتماعی را نابود خواهد ساخت .برخی نيز بر این باورند که این تکنولوژی ها به منزله ی فرصتی نيک است که اگر آموزش الزم با
آن همراه نشود و استفاده مفيد از آن صورت نگيرد ،به نوعی تهدید تبدیل خواهد شد .چرا که تکنولوژی های ارتباطی امروز ابزاری
هستند که هم جنبه آگاه کننده و هم کنترل کننده دارند و از طرفی تاکيد فراوانی بر آزاد بودن اطالعات و آزادی اخبار دارند .در
واقع ،رسانه های ارتباطی از زمان پيدایش یا اختراع تاکنون ،نه تنها اثرات و نقش های گوناگون و متفاوتی داشته اند بلکه با شعاع
فراگير فعاليتشان ،دنيای پيرامون انسان و حتی حيات و هستی اجتماعی انسان ها را نيز دچار تغيير کرده اند.
وسایل ارتباطی جمعی در سطح وسيعی از زندگی انسان ها نقش دارند و پر واضح است که پيام های این وسایل ارتباطی تنها
حاوی اطالعات خبری نيست ،بلکه تنظيم کننده احساسات و تامين کننده اميال نفسانی است و از این فراتر اینکه ارزشهای سنتی و
باورهای اکتسابی فرد را نيز چنان تحت الشعاع قرار می دهند که افراد بدون آنکه دریابند تحت تاثير وکنترل آنها در آمده اند .از نظر
رینگولد ،اجتماع مجازی نسخه تکنولوژی اجتماع سنتی است .وی برآن است که تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی به ما فرصت
بازسازی اجتماعات را در عصر جدید می دهند ،اجتماعاتی که به واسطه تحوالت تکنولوژیک جدید آسيب دیده اند .آنچه از دست
رفته است ،اکنون می تواند به کمک صفحه کليد ،مانيتور ،پردازشگر و مودم مجددا ساخته شود (اميرکافی.)555:5999 ،
در این رابطه همانگونه که در ادامه این گزارش اشاره شده ،نظریه پردازان انتقادی ،نقدهای مهمی را برآنچه صنعت فرهنگی
می خوانند وارد کرده اند ،یعنی بر ساختارهای عقالنی و دیوان ساالرانه ای نظير تلویزیون که مهار فرهنگ نوین و حتی انسان های
نوین را در دست دارند .صنعت فرهنگی که معموال فرهنگ توده ای را توليد می کند از سوی این مکتب به عنوان فرهنگ جهت
داده شده ،غير خودجوش ،چيز وارد شده و ساختگی نه به عنوان چيز واقعی تعریف شده است (استيونس552،5918 ،؛ ریبرز.)5919 ،
در اوایل یا اواسط قرن بيستم آراء نقادانه نسبت به تکنولوژی های ارتباطی ورسانه ای حاکی از این بوده اند که این فناوری ها
توانایی عمل خودمختارانه افراد را از بين می برند .در قرن بيست ویکم ،با پيدایش اینترنت وابداع روش های نوین ارائه اطالعات
وبرنامه ها ،این امر صورتهای مختلفی پيدا کرده است (تاميسون.)81،5919 ،
بر اساس آماری که مجله گاردین ارائه کرده است ایران زمانی با داشتن نزدیک به  1ميليون و  122هزار استفاده کننده اینترنت
و بعد از اسرائيل باالترین ميزان استفاده از اینترنت را در خاورميانه داشته است (حبيبی نيا .)5991 ،ضریب نفوذ اینترنت در ماه ژوئن
 5228به  92/2درصد و تعداد کاربران اینترنت در ایران به  59ميليون نفر رسيده است .این در حالی است که بر اساس همين آمار،
ایران در سال  5225با ضریب نفوذ  1/1ميليون نفر بوده است .همچنين آمار کاربران اینترنت در جهان در ماه ژوئن  5228به حدود
یک ميليارد و  288ميليون نفر و ضریب نفوذ اینترنت در جهان به طور متوسط به  58درصد رسيده است .این در حالی است که
متوسط ضریب نفوذ اینترنت در  91کشور آسيایی  59/1درصد و تعداد کاربران اینترنت در این منطقه  128ميليون نفر بوده است.
همين آمار در مورد منطقه خاورميانه نيز به ترتيب  59/1درصد و معادل  89ميليون نفر است .به این ترتيب با تجزیه و تحليل این
آمار میتوان اذعان داشت که ضریب نفوذ اینترنت در ایران از متوسط آسيا و متوسط جهانی باالتر است (نژاد بهرام وکمالی چيرانی،
.)591:5998
همچنين براساس طرح بررسی رفتارهای فرهنگی ایرانيان ،بيش از  81درصد تهرانی ها حداقل دارای یک دستگاه تلویزیون
بوده و به طور متوسط حدود  81دقيقه در روز تلویزیون در هر خانه روشن است و سرانه  585دقيقه در روز تلویزیون تماشا می شود.
همچنين  99درصد مردم رادیو داشته که این ميان  92/8درصد رادیو داخلی گوش می کنند و ميانگين گوش دادن به رادیو 99
دقيقه است .حال اگر به این رسانه ها ،ماهواره ها و اینترنت اضافه شود می توان شاهد مواجهه ی افراد با سبک های زندگی
مختلف و غالبا نامتعارف و دور افتادن از خود واقعی خود و تبدیل شدن به انسان های منزوی یا از خود بيگانه بود .با در نظر گرفتن
آنچه اشاره شد ،تعداد زیاد کاربران اینترنت به عالوه کاربران شبکه های ماهواره ای و تلفن های همراه و تاثيرات گسترده ای که
این فناوری ها در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد دليل اصلی پرداختن به این پژوهش بوده است تا بهتر بتوان
اثرات جامعه شناختی این پدیده های جدید را شناسایی و در صورت امکان به مقابله با آن پرداخت .با توجه به اینکه خانواده ها به
عنوان کانونی برای تربيت و جامعه پذیری فرزندان محسوب می شوند و این عقيده کارشناسان که استفاده از تکنولوژی های جدید
و مدرن در صورتی که بطور افسار گسيخته وارد حيات خانوادگی شود و با مدیریت صحيح همراه نشود منجر به دور شدن اعضای
خانواده از یکدیگر ،جدایی از جامعه و رشد و گسترش فردگرایی و انزوای اجتماعی خواهد شد (هندری و دیگران .)5995:15 ،در این
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پژوهش به تأثير جدید از جمله اینترنت ،کامپيوتر ،تلفن همراه و شبکه های ماهواره ای در ایجاد انزوا در خانواده ها ،عدم مشارکت
فرزندان در امور خانواده ،ترجيح دادن تنهایی و دوری از دوستان و خویشان پرداخته شده است.

 -3اهمیت و ضرورت تحقیق
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در حالی که انزوا ،احساسی است که توسط برخی افراد گاها در مرحله ای از زندگی تجربه می شود ،عمومی و تداوم یا حاد
شدن آن ،می تواند منجر به سبک های زندگی ناسالم و مشکالتی برای سالمت روان مانند افسردگی ،اختالل در ارتباطات ،تغذیه،
یا اعتياد به مواد مخدر یا الکل شود .افرادی که دارای انزوای شدید هستند ،می توانند در گير رفتار های منفی شوند و از آنجا که
جامعه شناسان به طور عمده به تبيين از هم گسيختگی روابط اجتماعی و گسست رابطه فرد با جامعه یا اجتماع یا سایر ساختار های
اجتماعی توجه دارند ،پرداختن به این موضوع ضرورت و اهميت می یابد .فرض بر این است که رسانه های ارتباطی بویژه رسانه
هایی نظير ماهواره ،اینترنت و غيره با ورود به خانه ها و تسلط بر ذهن مخاطبان خود ،در آنها چيزی را ایجاد می کنند که می
خواهند .بنابر این ،فرد نسبت به خود ،نسبت به جامعه و اجتماع خود و نسبت به فرهنگ خود بيگانه و منزوی شده و دیگر نمی تواند
و یا به سختی می تواند با واقعيت پيرامون خود کنار بياید (حصاری.)55 :5999،
به نظر می رسد که در کنار ظهور تکنولوژی ها و رسانه های جدید تغييرات دیگری مانند طوالنی شدن دوره جوانی و نوجوانی،
فردی شدن ،اهميت یافتن سبک زندگی برای جوانان ،از هم پاشيدگی شبکه های سنتی و نوسازی شهری از جمله زمينه های
اصلی هستند که شرایط جدیدی را پيش روی جوانان قرار داده اند .این تحوالت تکنولوژیکی عالوه بر تأثير بر ذوق ،سليقه و نياز
ارتباطی آنها ،گذراندن اوقات فراغت آنها را نيز تحت تأثير قرار داده است .دو فرایند «رسانه ای شدن» و «خانگی شدن» توصيف
کننده گذران بخش عمده ای از فراغت جوانان در جوامع مدرن است .جوانان فراغت خود را بيش از پيش در خلوت سپری می کنند
و برای سرگرم شدن به طور فرآیندهای به رسانه های جدید متکی هستند (ذکایی؛  .)52:5999در پنجاه سال گذشته بروز تحوالت
گسترده در زمينه کامپيوتر و ارتباطات ،تغييرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حيات بشری به دنبال داشته است .انسان همواره
از فن آوری استفاده نموده و کارنامه حيات بشریت مملو از ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهيل زندگی
انسان مطرح شده اند .در ساليان اخير ،فن آوری های اطالعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فن آوری های جدید و یا عالی یاد
می شود ،بيشترین تأثير را در حيات بشریت داشته اند .دنيای ارتباطات و توليد اطالعات به سرعت در حال تغيير بوده و ما امروزه
شاهد همگرایی آنان بيش از گذشته با یکدیگر بوده ،بگونه ای که داده ها و اطالعات به سرعت و در زمانی غير قابل تصور به
اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می گيرد (مه پویان.)81 ،5992 ،
بنابراین با توجه به اهميتی که نهاد خانواده و ارتباطات خانوادگی در جامعه ما دارد ،انجام پژوهشی در رابطه با تأثير رسانه ها بر
انزوای خانواده ها ،آن هم در شهر تهران به عنوان کالن شهری که جمعيت بسياری را از اقوام و فرهنگ های گوناگون و مختلف
در خود جای داده است و ارتباطات اجتماعی ميان آنها روز به روز کم تر می شود ،ضروری می نماید.

 -4اهداف پژوهش
 -5شناسایی ميزان استفاده فرزندان از اینترنت (چت ،ایميل ،شبکه های اجتماعی مانند فيس بوک ،توئيتر ،تلگرام ،اینستاگرام
و غيره ،بازیهای آنالین و  )...و تأثير آن بر انزوای آنها از خانواده
 -5شناسایی ميزان استفاده فرزندان از ماهواره و تأثير شبکه های ماهواره ای (سریال و فيلم ،موزیک ،برنامه های ورزشی،
علمی و سياسی) بر مشارکت آنها در فعاليتهای خانواده
 -9شناسایی ميزان استفاده فرزندان از تلفن همراه (پيامک ،اینترنت ،گيم و  )...و تأثير آن بر اعتماد فرزندان به خانواده
 -8شناسایی تأثير تکنولوژی ارتباطی اینترنت بر انزوای اجتماعی و آگاهی فرزندان
 -1شناسایی تأثير تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه بر انزوای اجتماعی و مشارکت فرزندان
 -2شناسایی تأثير تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای بر انزوای اجتماعی و اعتماد فرزندان به خانواده

 -5پیشینه پژوهش
براساس بررسی های به عمل آمده ،مطالعات زیادی بر روی تأثير تکنولوژی های جدید ارتباطی بر انزوای اجتماعی در خانواده
انجام شده است .به ویژه بررسی ها نشان می دهند که پژوهشی که مستقيما به عنوان پژوهش حاضر پرداخته باشند انجام نشده
است .از این رو در زیر به برخی از پژوهش هایی که به موضوع این پژوهش نزدیک هستند اشاره شده است .بخش اول مربوط به
مطالعات داخلی و بخش دیگر بررسی پيشينه مطالعات خارجی را در بر می گيرد.
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 -5محسنی و همکاران ( )5999در پژوهشی با عنوان بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت (در
ميان کاربران کافی نت های تهران) از نظریه شبکه به عنوان پایه نظری پژوهش استفاده کرده و با مطالعه بر روی  522نفر از
کاربران کافی نت ها طی یک نمونه گيری سهميه ای -اتفاقی این نتيجه را به دست آوردند که ميان زمان استفاده از اینترنت در
طول شبانه روز و انزوای اجتماعی رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد .همچنين استفاده اجتماعی از اینترنت ،موجب کاهش
انزوای اجتماعی می گردد.
 -5پورشهریاری ( )5998در موضوع مقایسه افسردگی ،انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان دختر کاربر و
غيرکاربر اینترنتی دبيرستان های تهران ،با بهره گيری از پرسشنامه ارتباطات خانوادگی ،آزمون افسردگی  CDIو مقياس انزوای
اجتماعی  UCLAجهت جمع آوری اطالعات استفاده کردند .تحقيق در دو مرحله صورت گرفت .در مرحله اول ،داده های مطالعه
در پی نمونه گيری خوشه ای تصادفی مرکب از  551دانش آموز دختر دبيرستانی (551کاربر و  555غيرکاربر اینترنتی) به دست آمد.
نتایج نشان داد بين گروه کاربران و غير کاربران در سه متغير افسردگی ،انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی ،تفاوت معناداری
وجود ندارد .در مرحله دوم با توجه به نتایج موجود از ميان کاربران اینترنتی (ميانگين  52ساعت یا بيشتر ) 51 ،دانش آموز به روش
تصادفی انتخاب شده و با  52دانش آموز غير کاربر در سه متغير ذکر شده مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج نشانگر تفاوت معنادار بين
دو گروه در هر سه متغير بود.
 -9گل شکوه ( )5982در پژوهشی با عنوان رابطه بين گوشه گيری اجتماعی ،افسردگی و اضطراب با اختالالت خواب در
کاربران اینترنت شهر اهواز ،با مطالعه بر روی نمونه ای به تعداد  922نفر از کاربران شهر اهواز که به صورت در دسترس انتخاب
شدند نشان داد که بين انزوای اجتماعی ،افسردگی ،اضطراب با اختالالت خواب زنان و مردان رابطه معنی داری وجود دارد.
 -8یافته های سليمی و همکاران ( )5985در پژوهشی با عنوان ارتباطات اینترنتی در زندگی بررسی نقش ادراک حمایت
اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت با بررسی  892دانشجو شامل  551دانشجو دختر و  555دانشجوی پسر از دانشگاه
های شهر شيراز حاکی از آن بود که ادراک حمایت اجتماعی به طور مستقيم پيش بينی کننده منفی ضعيفی برای استفاده از
اینترنت است .همچنين احساس تنهایی خانوادگی و اجتماعی ،نقش واسطه ای بين ادراک حمایت اجتماعی و ميزان استفاده از
اینترنت دارند .نکته مهم اینکه احساس تنهایی خانوادگی ميزان استفاده از اینترنت را به گونه مثبت و احساس تنهایی اجتماعی
ميزان استفاده از اینترنت را به گونه منفی پيش بينی می کرد .نتایج ،موید نقش واسطه گری احساس تنهایی خانوادگی و اجتماعی
در پيوند حمایت اجتماعی و ميزان استفاده از اینترنت بود .در مجموع یافته ها اهميت نقش حمایت اجتماعی و احساس تنهایی را در
ميزان استفاده از اینترنت نشان داد.
 -1نوابخش و همکاران ( )5985در پژوهشی با عنوان بررسی آثار اینترنت و موبایل در تغيير هویت جوانان  51-58سال استان
مازندران با نمونه گيری از نوع ترکيبی (خوشه ای چند مرحله ای ،تصادفی ساده) این نتایج را اعالم کردند که :گرایش جوانان به
استفاده از اینترنت و موبایل در تغيير هویت فردی آنان مؤثر است جوانان به استفاده از اینترنت و موبایل در تغيير هویت گروهی
آنان مؤثر است .بين جوانان به استفاده از اینترنت و موبایل در تغيير ارزش های فرهنگی موثر است .گرایش جوانان به استفاده از
اینترنت و موبایل در تغيير ارزش های دینی آنان مؤثر است ،و گرایش جوانان به استفاده از اینترنت و موبایل در تغيير ارزش های
اجتماعی آنان مؤثر است.
 -2احمدی و همکاران ( )5989در مطالعه ای با عنوان بررسی آثار فن آوری ارتباطی جدید (اینترنت ،بازی های رایانه ای و
ماهواره) بر تربيت اجتماعی ،با تأکيد بر سازگاری دانش آموزان سال دوم دبيرستانهای تهران ،به روش نمونه گيری تصادفی چند
مرحله ای  599نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبيرستان مناطق  5و  59تهران را انتخاب کردند .نتایج ،رابطه معناداری
را بين استفاده از فن آوری های نوین و سازگاری دانش آموزان آشکار نکرد .اما نشان داد که با افزایش مدت زمان استفاده از
اینترنت و بازیهای رایانه ای شاهد بهبود سازگاری خواهيم بود ،همچنين با توجه به منفی بودن جهت رابطه متغيرهای ميزان
تماشای ماهواره و ميزان سازگاری می توان نتيجه گرفت که با افزایش مدت زمان تماشای ماهواره سازگاری دانش آموزان کاهش
خواهيم یافت.
 -1نژاد بهرام و کمالی چيرانی ( )5988در مطالعه ای با عنوان بررسی ابعاد فرهنگی -اجتماعی کنترل والدین بر استفاده
فرزندان از اینترنت (تحليل کنترل والدین بر استفاده فرزندان از اینترنت) اشاره کردند که کنترل مستقيم فرزندان به مدد تکنولوژی
های نرم افزاری اگرچه می تواند در کوتاه مدت والدین را از محتویات جستجوهای اینترنتی فرزندان مطلع کند اما در دراز مدت
آسيب های جدی در پی دارد ،از جمله این که فرزندان اعتماد خود را به والدین از دست می دهند یا فرایند آزادی خواهی و
اعتمادسازی در آنها دچار تناقضاتی خواهد شد .براساس نتایج این مطالعه و مرور نظریات مرتبط در حوزه فرهنگ ،آموزش ،هژمونی
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و دموکراسی محققين ادعا کردند که مقوله کنترل در تربيت فرزندان باید با رویکردی نو در جامعه از سویی و خانواده ها از سوی
دیگر بازبينی شود.
 -9زنجانی زاده اعزازی و جوادی ( )5981در مطالعه ای با عنوان بررسی تأثير اینترنت بر ارزش های خانواده در بين دانش
آموزان دبيرستانی ناحيه  9مشهد ،به منظور بررسی تأثير اینترنت ،از نظریات ارتباط جمعی ،پویایی گروه ها و کنش ارتباطی
هابرماس استفاده و با روش پيمایشی و نمونه گيری خوشه ای  829نفر را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که  %81دانش
آموزان از اینترنت استفاده می کنند ،ميانگين ميزان استفاده از اینترنت  889دقيقه در هفته بوده و ميزان استفاده از چت با 551
دقيقه در هفته بيشترین ميانگين را در ميان انواع استفاده از اینترنت به خود اختصاص داده است .در تحليل رگرسيون چندمتغيره با
وارد کردن تمام متغيرها ،تأثير اینترنت بر ارزش های خانواده  52%بوده است .همچنين در تحليل رگرسيون چند متغيره با وارد
کردن تمام متغيرها ،تاثير دسترسی به اینترنت بر ارزشهای خانواده معنی دار نشد.
 -8نتایج پژوهش کفاشی ( )5981در مطالعه ای با عنوان بررسی تاثير اینترنت بر ارزشهای خانواده ،به روش پيمایشی و نمونه
ای معادل 998نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن که با روش نمونه گيری طبق بندی شده متناسب با حجم و در
نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انجام شد ،بر وجود یک رابطه آماری معکوس در بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته
حکایت داشته است .متغيرهای مستقل شامل دسترسی دانشجویان به اینترنت ،استفاده بيشتر دانشجویان از اینترنت ،ميزان وابستگی
آنها به اینترنت ،محيط تعاملی اینترنت ،فضای صميمت ،روابط احساسی ،وارد شدن دانشجویان در بحث ومناظره گروهی ،پذیرفته
شدن آنها در محيط تعاملی اینترنتی  ،احساس رضایتشان از گمنام بودن در اینترنت ،ميزان اطالع خانواده در مورد استفاده فرزندان
از محيط های اینترنتی و متغير وابسته ارزش های خانواده است.
 -52مشایخ و برجعلی ( )5981در بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در گروهی از دانش آموزان دبيرستانی
به این یافته ها دست یافتند که بين احساس تنهایی در دانش آموزان دختر دبيرستانی و چت کردن با اینترنت رابطه معنی داری
وجود داشته ولی این نوع رابطه در مورد دانش آموزان پسر دبيرستانی تایيد نشد .بين احساس تنهایی و استفاده آموزشی از اینترنت،
رابطه معنی داری دیده نشد .نتيجه نهایی ارتباط بين احساس تنهایی و چت کردن را نشان داد .البته محققان خاطر نشان کردند
برای اینکه مشخص شود که آیا این دو می توانند رابطه علت و معلولی داشته باشند ،باید مطالعات بيشتری بشود.
 -55احمدی نوده و همکاران ( )5982در بررسی نقش عوامل خانوادگی در نوع و ميزان استفاده از اینترنت که پژوهشی
توصيفی و همبستگی بود ،تعداد  8511نفر از دانش آموزان دبيرستان های سراسر کشور را به روش نمونه گيری خوشه ای چند
مرحله ای انتخاب کردند .ابزار جمع آوری اطالعات عبارت بود از پرسشنامه اطالعات دموگرافيک ،وضعيت خانوادگی ،ميزان و
چگونگی استفاده از اینترنت .نتایج نشان داد ميزان استفاده از اینترنت برای دوست یابی ،دانلود عکس و فيلم ،چت ،دانلود آهنگ،
بازی و کليپ به ترتيب  95% ،95% ،25% ،95% ،%82 ،91/9%بود.
 -55دوران ( )5982در پژوهش خود ،به تأثيرات فضای سایبرنتيک بر هویت پرداخته است .وی کار خود را با این پرسش
بنيادین آغاز می کند« :آیا تعامل از طریق فضای سایبرنتيک ،تعامل اجتماعی طرف های تعامل را متأثر می سازد؟» ،به طور خاص
«آیا تجربه فضای سایبرنتيک بر هویت خانوادگی فرد تأثير دارد؟» و «آیا تجربه فضای سایبرنتيک بر هویت ملی فرد اثر می
گذارد؟» .محقق در ادامه با پرداختن به تئوری های فضای سایبرنتيک ،و همچنين هویت ارتباط نظری مستقيمی را ميان ارتباط و
هویت (با واسطه گری عوامل اجتماعی) برقرار می سازد .برای بررسی فرضيات از روش پيمایش استفاده شده است و  592نفر از
دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان گروه آزمون و  592نفر از دانشجویان همين دانشگاه به عنوان گروه شاهد پرسشنامه تحقيق را
تکميل نمودند .نتایج این پژوهش به طور خالصه نشان داد که بين هویت خانوادگی ،ميان فضای سایبرنتيک و تقویت هویت
هماالن ،ميان فضای سایبرنتيک و هویت ملی رابطه ای وجود ندارد.
 -59آتش پور و آقایی ( )5981در مطالعه ای با عنوان اثرات استفاده از اینترنت در رشد و انزوای اجتماعی کاربران شهر
اصفهان ،سبک تفکر کاربران اینترنت را با استفاده از پرسشنامه استرن برگ مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج تحقيق آنان نشان داد
تنها بين سن کاربران با سبک تفکر قضاوت نگر رابطه وجود دارد ،ولی بين سبک تفکر مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.
همچنين افراد دارای شغل آزاد از نظر تفکر هرج و مرج طلب نمرات بيشتری نسبت به دانشجویان ،دانش آموزان و کاربران کامپيوتر
بدست آوردند.
 -58پاشایی ثابت و همکاران ( )5981در مطالعه ای با عنوان تجربه جوانان از زندگی با اینترنت :مطالعه کيفی ،از روش کيفی
پدیدار شناسی تفسيری استفاده کردند .روش اصلی جمع آوری اطالعات در این مطالعه مصاحبه های نيمه سازمان یافته با  55جوان
ایرانی وابسته به اینترنت بود که از طریق نمونه گيری هدفمند انتخاب شدن ،تجزیه و تحليل داده های حاصل با روش درون مایه
ای بنر انجام شد .در یافته های این محققان به طور کلی  8درون مایه اصلی و  9درون مایه فرعی از نتایج این پژوهش استخراج
شد .درون مایه های اصلی عبارتند از -5 :دنيای اینترنت به عنوان ایده آل مجازی جوانان؛  -5اینترنت و تغيير در سبک زندگی؛ -9
اینترنت حصاری برای تنهایی؛  -8اینترنت و تغيير در وضعيت جسمی۔ روانی .نتيجه آنکه اینترنت با داشتن شرایط دل انگيز و کاذب

مجازی ،به خصوص برای جوانان ،می تواند باعث گسيختگی تمام ابعاد زندگی آنها شده و ارتباطات سازنده این سنين را به عمق
انزواطلبی و تنهایی بکشاند که نتيجه استفاده افراطی از این تکنولوژی است .این نتيجه ،لزوم تالش همگانی برنامه ریزان آموزشی
و پژوهشی و گسترش فرهنگ استفاده درست از این تکنولوژی را یادآوری می کند.
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 -5در یک پژوهش دراز مدت  5ساله (کراوت و همکاران ،سال  ،)5228به خانواده هایی که به طور تصادفی انتخاب شده
بودند کامپيوتر و آموزش استفاده از آن ارائه شد ،بعد از یک تا دو سال ،استفاده فزاینده از اینترنت با کاهش ارتباط خانوادگی و
محافل اجتماعی محلی همراه بود ،عالوه بر این شرکت کنندگان در این تحقيق ،به تنهایی و افسردگی روزافزون دچار شده بودند.
افزایش تنهایی و کاهش حضور اجتماعی به ویژه در نوجوانان دیده شد .این یافته ها ،اهميت تحقيق در زمينه استفاده از اینترنت
توسط نوجوانان را روشن می سازد ،به ویژه این که استفاده از آن در بين این گروه سنی رو به افزایش است .در سال  5228تقریباً
 55%از نوجوانان  59تا  51ساله (که به اینترنت دسترسی داشتند) ،از خدمات اینترنت استفاده کردند .گروه سنی  55تا  51ساله
کاربران اینترنت که در سال  %2/1 ،5225بود ،در سال  5221به  %95/8و در مورد گروه سنی  59تا  51ساله به بيش از  %12رسيد.
هدف از تحقيق حاضر ،بررسی تائيرات احتمالی استفاده از اینترنت بر نوجوانان است .انتظار می رود سطح باالی استفاده از اینترنت
با ميزان نامطلوب ارتباط و همچنين درجات افسردگی مرتبط باشد .نتایج نشان می دهد که استفاده زیاد از اینترنت با پيوند ضعيف
اجتماعی مرتبط است .برعکس کاربرانی که از اینترنت کمتر استفاده می کنند ،به طور قابل مالحظه ای با مادر و دوستانشان ارتباط
بيشتری دارند .این نتایج جهت گيری خاصی را نشان نمی دهند .مثالً نمی توان گفت که آیا نوجوانان دارای ارتباطات ضعيف
اجتماعی به طرف فعاليت اینترنتی ارتباطات اجتماعی را کاهش می دهد.
این محققان ( )5228دریافتند که استفاده بيشتر از اینترنت با پيامد کاهش ارتباطات خانوادگی همراه بوده است و استفاده زیاد
از اینترنت برای اهداف ارتباطی نيز با کاهش مقدار چرخه ارتباط اجتماعی ،محلی و راه دور همراه خواهد بود .همچنين نتایج این
تحقيق که بر روی خانواده ها انجام گرفت نشان داد ،افرادی که بيشتر از اینترنت استفاده کرده اند تنهایی آنها افزایش یافته است،
به عالوه اینکه استفاده از اینترنت برای افزایش افسردگی و عقب نشينی از زندگی واقعی عجين بوده است.
تحقيقات تجربی رابرت کراوت در سال های اخير مورد استناد اکثر پژوهشگران این حوزه بوده است .وی می گوید مطابق
یافته هایش ارتباط ميان فردی کاربرد غالب اینترنت در منازل است (کراوت وهمکاران .)5228 ،او در سال های 5228-5222
مطالعه طولی معروفی انجام داد که طی آن امکانات رایانه ای برای  588نفر در  19خانواده مهيا کرد و تغييراتی را که به واسطه
حضور اینترنت در این خانواده ها به وجود آمد مشاهده کرد .نتایج این تحقيق در مقاله ای تحت عنوان «پارادوکس اینترنت
تکنولوژی اجتماعی که موجب کاهش عضویت افراد در گروه های اجتماعی و خوشبختی آنان می گردد؟» منتشر شد و کراوت طی
آن مدعی شد که استفاده از اینترنت موجب کاهش ارتباط فرد با خانواده اش و کوچک شدن حلقه اجتماعی پيرامون فرد و احساس
تنهایی و افسردگی می گردد .بنابر نتایج این تحقيق استفاده از اینترنت به ميزان دو ساعت در هفته به مدت دو سال موجب کاهش
متوسط اندازه شبکه اجتماعی پاسخگویان شد (کراوت و همکاران .)5228 ،این تحقيق بحث های فراوانی برانگيخت و کسانی که
به اینترنت نگاهی انتقادی دارند عمدتاً نيم نگاهی به این تحقيق دارند .اما کراوت در سال های بعد مجدداً به جمعيت نمونه پيشين
بازگشت و دوباره همان افراد را پس از چند سال مورد مطالعه قرار داد و با شگفتی نتایج تحقيق را عکس نتایج پيشين مشاهده کرد.
نتایج تحقيق نشان داد که همه افراد پس از اینکه مهارت های الزم را یافتند و زمان بيشتری از آشنایی و کار با اینترنت آنها گذشته
است درگيری اجتماعی باالتری دارند .او نتایج این تحقيق را در مقاله ای تحت عنوان «بازنگری پارادوکس اینترنت» منتشر کرد
که مجدداً توجه بسياری را به خود برانگيخت .به طور خالصه کراوت به دنبال کاوش اثرات روی نحوه ارتباطات اجتماعی افراد و
تبعات روانی آن بوده است.
 -5مطالعات آفونسو (  )5252:518خاطر نشان می کند که استفاده از اینترنت سبب ایجاد احساس بدبختی ،انزوای اجتماعی،
دوری از خانواده و بطور کلی کاهش سالمت روانی می شود .این دوری از خانواده و دوستان نوعی حالت روانی است که به آن
انزوای اجتماعی می گویند.
 -9ميچ ( )5255دریافت که استفاده از اینترنت یک فعاليت زمانبر است ،پس می تواند مدت تعامل نوجوان با خانواده اش را
کاهش دهد .ميچ در مطالعه دیگری به این نتيجه رسيد 12درصد خانواده ها در زمانی که «آنالین» هستند کمتر با هم صحبت می
کنند و  85درصد شرکت کنندگان تمایل به یادگيری رفتار ضد اجتماعی در این مدت داشته اند.
 -8شوتون ( )5255در مطالعه اش نشان داد که کاربران کامپيوتر ،تمایل چندانی به یادگيری مهارتهای اجتماعی از خود نشان
نمی دهند.
 -1یانگ ( )5259بيان می دارد ،افزایش تنهایی با کاهش در پروندها و ارتباطات اجتماعی زندگی واقعی با افزایش استفاده از
اینترنت مطابقت دارد.
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 -2شاپيرا و همکاران ( ،)5258برای یافتن ویژگی های روانشناختی افرادی که دارای وابستگی به اینترنت بودند 52،فرد
تایوانی ( 55مرد و  8زن) را انتخاب کردند .نتایج نشان داد که تمام این آزمودنی ها بر طبق مالکهای دارای اختالل کنترل تکانشی
و همچنين  DSM-IVیک دوره زمانی نيز دارای عالئم محور یک ( اختالالت بالينی به استثنای اختالالت رشد و شخصيت
بودند) 58 .نفر از آنان نيز یک دوره عالنم دو قطبی زا در طول زندگی تجربه کرده بودند( .نقل از نادی و آتش پور)5988:12،
 -1موراهان و همکاران ( )5251برای سنجش ميزان شيوع و رابطه آسيب شناختی استفاده از اینترنت در بين دانشجویان
دانشگاههای تایوان ،به این نتيجه رسيدند که مردان بطور متوسط نمرات باالتری را در عالئم آسيب شناسی استفاده از اینترنت
نسبت به زنان بدست می آوردند.
 -9سندرز و همکاران ( )5252در پژوهشی نشان دادند که استفاده مداوم از اینترنت با افسردگی و انزوای اجتماعی در بين
نوجوانان همراه است .براساس پژوهش کریستوفر ساندرز با عنوان «نقش استفاده از اینترنت در افسردگی و انزوای اجتماعی
نوجوانان» گروه های کاربران زیاد و کم اینترنت مورد مقایسه قرار گرفتند .تحليل مجذور خی نشان داد که این گروه از نظر برخی
عوامل دموگرافيک مانند جنس ،نژاد و جایگاه اقتصادی اجتماعی با یکدیگر تفاوتی ندارند .هر یک از دو گروه کاربران زیاد و کم
اینترنت با مستقل  tاز نظر درجات ارتباط و افسردگی مقایسه شدند .کاربران کم مصرف اینترنت در مقایسه با کاربران زیاد آن به
طور چشمگيری رابطه ای بهتر با مادران و دوستانشان داشتند ،اما هيچ تفاوت قابل مالحظه ای بين کاربران کم و کاربران زیاد
اینترنت از نظر ارتباط با پدر و ميزان افسردگی وجود نداشت .نتایج نشان داد که استفاده زیاد از اینترنت با پيوند ضعيف اجتماعی
مرتبط است برعکس کاربرانی که از اینترنت کمتر استفاده می کنند ،به طور قابل مالحظه ای با مادر و دوستانشان ارتباط بيشتری
دارند .این نتایج جهت گيری خاصی را نشان نمی دهند .مثالً نمی توان گفت که آیا نوجوانان دارای ارتباطات ضعيف اجتماعی به
طرف فعاليت اینترنتی ارتباطات اجتماعی را کاهش می دهد .ميزان استفاده از اینترنت با افسردگی ارتباطی ندارد.

 -6مدل نظری تحقیق

 -7فرضیه های تحقیق
با توجه به مدل نظری مذکور ،فرضيه های تحقيق عبارتند از:
 -5بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت و انزوای اجتماعی و سرمایه اجتماعی فرزندان رابطه وجود دارد.
 -5بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه و عدم اعتماد اجتماعی فرزندان رابطه وجود دارد.
 -9بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد .
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 -8بين استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و عدم آگاهی فرزندان رابطه وجود دارد.
 -1خصلت عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با جلوگيری از ارتباطات رودررو موجب انزوای اجتماعی می شود.
 -2زمان بر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی موجب عدم مشارکت اجتماعی ميشود.
 -1استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی سبب عدم اعتماد اجتماعی فرزندان ميشود.

 -8روش پژوهش
طرح این تحقيق به لحاظ هدف از نوع پژوهش توسعه ای است و روش این پژوهش که از گونه مطالعات کاربردی است ،على
 مقایسه ای یا پس رویدادی است و از تکنيک پيمایش بهره می گيرد که براساس اهدافی که در این روش دنبال می شود ( دالور )5982:525،سعی می شود اهداف پژوهشی پيگيری شود.

 -9ابزارهای اندازه گیری و شیوه اجرای آنها

 -11روش اجرای پژوهش
پس از این که پرسشنامه ها به تعداد الزم تکثير شد ،با مراجعه به دو دبيرستان مذکور ،ابتدا برای دانش آموزانی که داوطلب
تکميل پرسشنامه شده بودند توضيح داده شد که اطمينان داشته باشند هيچ یک از اطالعات آن ها در پرسشنامه در اختيار کسی
قرار نخواهد گرفت و کامال محرمانه خواهد ماند ،ضمناً گفته شد که برای اطمينان بيشتر نيازی به ذکر نام افراد در فرم نيست.
سپس از آن ها سوال شد که آیا تکنولوژی های ارتباطی جدید ( موبایل ،ماهواره ،کامپيوتر و اینترنت) استفاده می کنند یا خير و بر
اساس پاسخ ها ،دانش آموزان به دو دسته کاربران و غير کاربران این تکنولوژی های ارتباطی جدید تقسيم شدند .به دانش آموزان
غيرکاربر فقط مقياس گویه ای محقق ساخته انزوای اجتماعی و سرمایه اجتماعی و خانوادگی داده شد و به دانش آموزان کاربر،
همين مقياس به عالوه پرسشنامه ای با گویه هایی که در مورد مقدار و چگونگی استفاده آن ها از آن تکنولوژی های ارتباطی
جدید ( موبایل ،ماهواره ،کامپيوتر و اینترنت) بود .سپس پرسشنامه ها گردآوری شد و در پایان با توجه به تعدادی از پرسشنامه های
ناقص یا به طور کامل تکميل نشده تعداد  515پرسشنامه برای تحليل مناسب تشخيص داده شد که از این تعداد  91مورد متعلق
به دانش آموزان کاربر و  81مورد مربوط به دانش آموزان غيرکاربر بوده است.
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برای بررسی موضوع تحقيق از ميان روش های مختلف جمع آوری اطالعات ،مناسب ترین تکنيک ابزار پرسشنامه حضوری
محقق ساخته تشخيص داده شده که در این مقاله از آن استفاده شد و سعی شد اعتبار و روایی آن بدقت سنجيده شود .الزم به ذکر
است که پرسشنامه مربوط به سنجش انزوای اجتماعی با گویه های مشخص تدوین شد که بوسيله دانش آموزان کاربر تکنولوژی
های ارتباطی جدید تکميل گردید و همچنين پرسشنامه اصلی که شامل چند گویه اضافی در مورد مقدار و چگونگی استفاده کاربران
از این تکنولوژی های ارتباطی جدید ( موبایل ،کامپيوتر ،ماهواره و اینترنت) بوده و در اختيار دانش آموزان کاربر قرار گرفت .

 -11جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مطالعه حاضر شامل دانش آموزان پسر کاربر و غيرکاربر تکنولوژی های نوین ارتباطی دبيرستان های منطقه یک
تهران در سال تحصيلی  5981-5989بودند .در مرحله اول نمونه گيری با استفاده از روش خوشه ای تصادفی ،تعداد دو دبيرستان
پسرانه منطقه مذکور از جامعه آماری بدليل استفاده بيشتر از تکنولوژی های نوین انتخاب شد و در مرحله دوم با بهره گيری از
نمونه گيری خوشه ای در دسترس تعداد  515نفر از پسران مدارس منتخب پرسشنامه محقق ساخته این تحقيق را تکميل کردند.
هدف این بود که دو گروه از دانش آموزان کاربر و غيرکاربر تکنولوژی های ارتباطی جدید با هم مقایسه شوند تا رابطه احتمالی بين
انزوای اجتماعی و سرمایه اجتماعی با استفاده از این تکنولوژی ها سنجيده شود.

 -12تعریف عملیاتی متغیرها
تکنولوژی های ارتباطی جدید :در این تحقيق ،تکنولوژی هایی مانند اینترنت ،تلفن همراه و شبکه های ماهواره ای به
عنوان تکنولوژی های جدید ارتباطی شناخته می شوند.
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دانش آموزان کاربر و غیرکاربر تکنولوژی های ارتباطی جدید :در این تحقيق ،دانش آموزان کاربر تکنولوژی های
ارتباطی جدید ،افرادی را شامل می شوند که در هر شبانه روز از اینترنت ،تلفن همراه و شبکه های ماهواره ای استفاده می کنند و
دانش آموزان غير کاربر افرادی را در بر می گيرد که از این تکنولوژی ها استفاده نمی کنند.
مصرف تکنولوژی ( مقدار زمان صرف شده) :به مقدار زمانی که از افراد نمونه از اینترنت ،تلفن همراه و شبکه های
ماهواره ای استفاده می کنند گفته می شود.
سرمایه اجتماعی :عبارت است از کسب اعتبار و منزلت توسط فرد در جامعه ساکن آن که پاسخگوی این پرسشنامه به
گویه های آن از شماره  5تا  52بخش دوم پرسشنامه پاسخ داده است.
انزوای اجتماعی :تعریف عملياتی انزوای اجتماعی عبارت است از مجموع نمره ای که پاسخ گوی پرسشنامه این پژوهش به
گویه های مربوط به این متغير به دست می آورد.
خصلت عدم تحرک :عبارت است از مجموعه نمره ای که پاسخگوی پرسشنامه این پژوهش به گویه های مربوط به متغير
به دست می آورد که با  9گویه به شرح ذیل مورد سنجش قرار گرفته است :
به نظرم ویژگی های استفاده از تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت ،موبایل و ماهواره ) فرصت ارتباط های رودررو با خانواده را
نمی دهد.
دوری کردن من از خانواده ام ربطی به تکنولوژی ها ارتباطی ( اینترنت ،موبایل و ماهواره) ندارد.
استفاده از تکنولوژی های ارتباطی (اینترنت ،موبایل و ماهواره ) باعث بی تحرکی و دوری از ارتباط با افراد خانواده ام شده
است.
زمان بر بودن استفاده از تکنولوژی ها ارتباطی :عبارت است از مجموع نمره ای که پاسخگوی پرسشنامه این
پژوهش به گویه های مربوط به این متغير به دست می آورد که با  5گویه به شرح ذیل مورد سنجش قرار گرفته است:
انقدر از تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت ،موبایل و ماهواره) استفاده می کنم که فرصتی برای ارتباط مناسب با خانواده ام را
ندارم.
فکر می کنم استفاده از بعضی از این تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت ،موبایل و ماهواره) آنقدر وقت می گيرد که دیگر به
خانواده ام نمی رسم.
احساس پیوند ضعیف خانوادگی و عدم مشارکت در امور روزمره خانواده :عبارت است از مجموعه نمره ای که
پاسخگوی پرسشنامه این پژوهش به گویه های مربوط به این متغير به دست می اورد که با  8گویه به شرح ذیل مورد سنجش قرار
گرفته است :
ارتباط صميمانه ای در خانواده ام وجود دارد.
فکر می کنم رابطه افراد خانواده ام با یکدیگر خوب است به جز با من.
همه یا بعضی از افراد خانواده ام به من بی توجهی می کنند.
وقتی در خانه هستم کسی به من کاری ندارد.
فقدان مسئولیت پذیری و عدم اعتماد :عبارت است از مجموع نمره ای که پاسخگوی پرسشنامه این پژوهش به گویه
های مربوط به این متغير به دست می آورد که با دو گویه به شرح ذیل مورد سنجش قرار گرفته است:
نسبت به خانواده و جامعه اعتماد چندانی ندارم.
به عنوان فرزند خانواده خودم را ملزم به انجام کار خاصی نمی بينم .
نسبت به وقایع اطرافم آگاهی ندارم.
بعضی از افراد خانواده ام من را آدم بی مسئوليتی می دانند.
احساس ارزشمندی :عبارت است از مجموع نمره ای که پاسخگوی پرسشنامه این پژوهش به گونه های مربوط به این
متغير به دست می آورد که با گویه های ذیل مورد سنجش قرار گرفته است:
به خودم و شخصيتم احترام زیادی می گذارم.
به نظر خودم آدم به درد بخوری نيستم.
کاش فرد مهمی برای خانواده و جامعه ام بودم.

 -13روش آماری
با توجه به فرضيه های پژوهش ،در تحقيق حاضر در دو بخش آمار توصيفی و استنباطی ،استفاده شده است .پس از تکميل
پرسشنامه تحقيق پاسخ های به دست آمده کدگذاری و داده های جمع آوری شده استخراج و به تناسب اهداف و پرسشهای آزمون
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های آماری مورد استفاده قرار گرفت .محاسبات الزم از طریق نرم افزار  SPSSانجام شد .داده های استخراج شده از پرسشنامه در
نهایت باید مورد تجزیه و تحليل های آماری دقيق و گسترده ای قرار گيرد تا از مجموع ارقام و جداول و نمودار های آماری آن
بتوان تحليلی کارامد را در پاسخ به پرسش ها با نتيجه گيری نهایی از مساله مورد پژوهش به عمل آورد.

 -14اعتبار ( روایی ) ابزار پژوهش
در گام نخست ،در تعيين اعتبار سنجه های مربوط به متغيرهای اصلی این پژوهش ،از روش اعتبار محتوا استفاده شد.
مهمترین مالحظه خاص در این نوع اعتبار سنجی آن است که معرف ها تا چه ميزان وجوه مختلف مفهوم را می سنجند( .دواس ،
 )5912 :28در پژوهش سعی شد تا متغيرهای پژوهشی کامال منطبق بر تعاریفی باشد که به وسيله پژوهشگران و صاحب نظران
علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و شاخص های الزم برای شناسایی جوانب گوناگون آن برهمين مبنا عملياتی شوند .در
گام بعد برای بهره گيری از گام اعتبار صوری پژوهش ،پرسشنامه طراحی شده آغازین در اختيار تعدادی از متخصصان قرار گرفت
تا با گردآوری ارزیابی و داوری آن ها مشخص شود که ابزار سنجش پژوهش تا چه اندازه قابليت آن را دارد که متغيرهای مدنظر در
این پژوهش را مورد سنجش قرار دهد .مجموع آنچه در توافق آرای متخصصان به دست آمد در پرسشنامه مورد توجه و اصالح
دقيق قرار گرفت و از این نظر اعتبار صوری ابزار گردآوری داده ها حاصل شد.

 -15پایایی ابزار پژوهش
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پایایی مساله ای کمی تکنيکی است و بيشتر ناظر به این سوال است که ابزار اندازه گيری را به دقت و صحتی پدیده یا صفت
مورد نظر را اندازه گيری می کند( .کالنتری  )19 :5919 ،به همين منظور آزمون مقدماتی به عمل آمد و با گزارش آزمون آلفای
کرونباخ مبنی بر پایایی تست ها ،بر اساس تعداد  82پرسشنامه اجرا شده در جامعه آماری پایایی تحقيق مورد سنجش قرار گرفت.
اعتماد یا پایایی نه کمی و تکنيکی است و بيشتر ناظر به این سوال و بيشتر ناظر به این سوال است که ابزار اندازه گيری با چه دقت
و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازه می کند  .ضریب آلفای کرونباخ از عموميت بيشتری در این روش برخوردار است .اصوال
این روش برای محاسبه انسجام درونی ابزار اندازه گيری با مقياس ها به کار می رود .زمانی که مقياسی از نوع ليکرت وجود داشته
باشد و محقق بخواهد از طریق متغيرهای مختلف یک مفهوم پيچيده را اندازه گيری کند برای سنجش انسجام درونی مقياس می
توان از آماره آلفای کرونباخ استفاده کرد .اگر مقدار به دست آمده از آماره آلفای کرونباخ بيشتر از  12درصد باشد پایایی ابزار اندازه
گيری ،قابل قبول تلقی می گردد .اما عالوه بر الفای کرونباخ گزینه ای وجود دارد که نشان می دهد با حذف هر یک از متغيرها چه
تغييری در مقدار آلفا ایجاد می گردد .ضریب آلفای کرونباخ برای متغيرهای مورد مطالعه با توجه به متغيرهای در نظر گرفته شده را
نشان می دهد .مقدار ضریب آلفا برای ابزار سنجش  2/15می باشد که از پایایی برخوردار است.

 -16داده های توصیفی
نمونه این تحقيق به تفکيک شامل دانش آموزان پسر کاربر و غيرکاربر تکنولوژی های ارتباطی دبيرستان های منطقه یک
تهران در سال تحصيلی  5981-5989به تعداد  515نفر از پسران مدارس منتخب ( 92کاربر و  1غيرکاربر) بود .مشخصات مربوطه
به متغيرهای زمينه ای الزم به شرح ذیل می باشد:
با توجه به این که این مطالعه بر روی دانش آموزان پسر دبيرستانی انجام شد ،جنسيت تمام نمونه تحقيقی ،مرد بوده است.
حداقل سن پاسخ دهندگان  52سال و حداکثر  59سال بوده و ميانگين سنی پاسخ دهندگان در حدود  51سال قرار داده است.
تحصيالت پدر پاسخ دهندگان ،مقطع دیپلم دارای بيشترین فراوانی و سایر موارد به ترتيب ليسانس ،سيکل ،راهنمایی ،ابتدایی
و موارد دیگر بوده است .در نسبت های تحصيالت مادر پاسخ دهندگان نيز ،مقطع دیپلم ،ليسانس ،سيکل ،راهنمایی ،ابتدایی و موارد
دیگر به دست آمد.
بيش از  21%نمونه تحقيق در منزل مسکونی زندگی می کردند که والدینشان مالک آن بوده اند 58% ،پاسخ دهندگان به
صورت مستاجر ،رهن یا اجاره سکونت داشتند و  %8هم به سایر موارد اشاره کردند .در مورد شغل پدر پاسخ گویان ،مشاغل آزاد
( )%28و کارمندی ( )51%و سایر موارد ( )%8دارای بيشترین فراوانی و شغل مادر پاسخ دهندگان ،بيشترین فراوانی متعلق به خانه
دار ( )18%و پس از آن مشاغل کارمندی ( )%58و سایر موارد ( )1%بوده است .
 55نفر معادل  5578درصد از چت  98 ،نفر معادل  8178درصد از ارسال ایميل  51 ،نفر معادل  5878درصد از شبکه های
اجتماعی و  5نفر معادل  575درصد از بازی های آنالین  8 ،نفر معادل  5272درصد از اینترنت برای استخراج مطالب درسی استفاده
می کنند.
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 -17جداول توزیع فراوانی و درصدها
 -1-17استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی در مورد انواع استفاده از اینترنت
گزینه
چت
ارسال ایميل
شبکه های اجتماعی
بازی های آنالین
استخراج مطالب برای درس هایم
بدون پاسخ
جمع

درصد
5578
8178
5878
575
5272
522

فراوانی
55
98
51
5
8
5
92

 -2-17استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی درباره موارد استفاده از تلفن همراه
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گزینه
پيامک
گيم
اینترنت
دیدن عکس و فيلم
بدون پاسخ
جمع

درصد
9179
5272
5172
9979
522

فراوانی
92
8
59
99
5
92

 -3-17استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی درباره موارد استفاده از ماهواره
گزینه
سریال ها و فيلم های سينمایی
موزیک و ترانه
برنامه های ورزشی
برنامه های علمی
برنامه های اجتماعی یا سياسی
بدون پاسخ
جمع

درصد
59
8571
5271
578
179
522

فراوانی
59
98
51
5
2
8
92

 -4-17مقدار صرف وقت کاربر برای استفاده از تلفن همراه
گزینه
اصال
خيلی کم
کم
زیاد
جمع

فراوانی
52
18
55
5
92

درصد
5572
2579
5878
575
522

فراوانی
9
85
91
2
92

درصد
971
8979
8271
1
522

 -5-71استفاده از شبکه های تلویزیونی ماهواره
گزینه
اصال
خيلی کم
کم
زیاد
جمع

 -6-17استفاده از اینترنت و کامپیوتر
گزینه
اصال
خيلی کم
کم
زیاد
جمع

91

فراوانی
9
82
85
5
92

درصد
971
8271
8171
579
522

 -7-17صرف وقت زیاد برای استفاده از اینترنت و کامپیوتر و ارتباط آن با روابط کاربر با اعضای
خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخ گویان در مورد گویه :وقتی که صرف کامپيوتر و اینترنت می کنم اجازه نمی دهد تا بيشتر بتوانم با
خانواده ام باشم و باعث عدم مشارکت در کار گروهی با خانوادگی شده است.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
8
85
58
55
92

درصد
5271
8171
5178
58
522

 -8-17استفاده از موبایل و ارتباط آن با فاصله از افراد خانواده و عدم اعتماد طرفین
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :آنقدر با موبایلم مشغولم که از خانواده ام فاصله گرفته ام و به آن ها اعتماد ندارم.

 -9-17تماشای شبکه های ماهواره ای
توزیع فراوانی و درصد پاسخ گویان در مورد گویه :وقتی که به تماشای شبکه های ماهواره ای می گذرانم اجازه نمی دهد تا بيشتر
بتوانم با خانواده ام باشم و باعث عدم آگاهی از امور روزمره خانواده می شود.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
52
55
51
55
92

درصد
9275
5878
9578
58
522
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گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
58
51
5
95
59
92

درصد
5279
9578
575
92
5175
522

 -11-17استفاده از تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل  ،ماهواره و کامپیوتر)
توزیع فراوانی و درصد پاسخ گویان در مورد گویه :به نظرم ویژگی های استفاده از تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل ،
ماهواره و کامپيوتر) فرصت مشارکت در مراسم مذهبی را با خانواده به من نمی دهد.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
52
55
51
59
92

درصد
9578
5579
5875
5271
522

 -11-17استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و عدم ارتباط با خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی باعث بی تحرکی و دوری از ارتباط با
خانواده ام شده است.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
58
51
59
9
2
92

درصد
5178
5875
5271
879
1
522

99

 -12-17استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل  ،ماهواره ) و نداشتن فرصت
برای ارتباط مناسب با اعضای خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :آنقدر از تکنولوژی ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل  ،ماهواره و کامپيوتر) استفاده می
کنم که فرصتی برای مشارکت فعاليت های فوق برنامه مدرسه ندارم.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
59
51
55
51
92

درصد
5271
5178
5878
9578
522

 -13-17محدودیت فرصت به دلیل استفاده زیاد از تکنولوژی های ارتباطی
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :فکر می کنم استفاده از بعضی از این تکنولوژی ها ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل ،
ماهواره و کامپيوتر ) آنقدر وقت می گيرد که نسبت به ميزان زحمت های والدین خود آگاهی ندارم.

سال سوم ،شماره ( 9پیاپی ،)91 :بهار 9911

گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
59
51
5
59
58
92

درصد
5271
5178
575
5278
9971
522

 -14-17عدم ارتباط صمیمانه
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :ارتباط صميمانه ای در خانواده ام وجود دارد.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
8
98
1
51
59
92

درصد
5271
9871
179
5875
5175
522

 -15-17رفتار نامناسب افراد خانواده با کاربر اینترنت
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :فکر می کنم رابطه افراد خانواده ام با یکدیگر خوب هست جز من.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظر
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
55
95
55
52
55
92

درصد
5878
9175
58
5572
5579
522

 -16-17بی توجهی افراد خانواده به کاربر
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :عالقه ای به مشارکت در فعاليت های اجتماعی محله ندارم.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظر
موافقم
کامال موافقم
جمع

90

فراوانی
55
92
9
52
55
92

درصد
5878
9878
971
5979
58
522

 -17-17عدم مشاوره و اعتماد
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :بدليل استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی در خانواده به کسی اعتماد ندارم و
مشاوره نمی گيرم.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
59
51
8
58
51
92

درصد
5278
5875
871
5178
5178
522

 -18-17احساس عدم اعتماد کاربر نسبت به اعضای خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :نسبت به اعضای خانواده ام اعتماد ندارم.

 -19-17احساس عدم مسئولیت نسبت به انجام کاری برای دیگران
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :به عنوان فرزند خانواده ،خودم را ملزم به انجام کار خاصی نمی بينم.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
52
52
2
52
59
92

درصد
5972
9275
1
5979
528
522

 -21-17بیتفاوتی نسبت به وقایع اطراف
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :نسبت به وقایع اطرافم بی تفاوت نيستم.
گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
52
52
9
51
52
92
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گزینه
کامال مخالفم
مخالفم
بی نظير
موافقم
کامال موافقم
جمع

فراوانی
59
92
52
55
52
92

درصد
5278
8578
5572
58
5572
522

درصد
5572
9275
971
9578
5979
522

 -21-17بی حوصلگی نسبت به خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :اغلب اوقات دوست دارم تنها باشم و حوصله خانواده ام را ندارم.
گزینه
خيلی زیاد
زیاد
کم
خيلی کم
اصال
جمع

فراوانی
59
59
1
95
9
92

درصد
5271
5278
179
9175
879
522

 -22-17بی حوصلگی نسبت به مشارکت های جمعی
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :به دليل استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی نيازی نمی بينم به جشن و
مهمانی بروم.
99

فراوانی
9
51
59
95
52
92

گزینه
خيلی زیاد
زیاد
کم
خيلی کم
اصال
جمع

درصد
879
5879
5175
9175
5972
522

 -23-17احساس عدم مسئولیت توسط کاربر
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :به دليل استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی فکر می کنم هر کسی
مسئول کار و زندگی خودش است.
فراوانی
58
55
51
59
55
92

گزینه
خيلی زیاد
زیاد
کم
خيلی کم
اصال
جمع

درصد
5279
5878
5879
5271
5579
522

 -24-17غیر مهم بودن اهداف خانواده و عدم اعتماد به آن ها
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توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :اهداف اعضای خانواده برایم اهميت ندارد.
فراوانی
2
58
59
58
58
92

گزینه
خيلی زیاد
زیاد
کم
خيلی کم
اصال
جمع

درصد
1
5279
9572
5575
5575
522

 -25-17عدم آگاهی نسبت به امور خانواده
توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه :استفاده از تکنولوژی های ارتباطی ( اینترنت  ،موبایل  ،ماهواره  ،کامپيوتر)
باعث شده است از اخبار مربوط به خانواده و فاميل آگاهی نداشته باشم.
گزینه
خيلی زیاد
زیاد
کم
خيلی کم
جمع

فراوانی
55
51
58
58
92

درصد
5878
5879
5178
5178
522

 -18یافته های استنباطی ( آزمون فرضیه ها)
فرضیه  -7بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت ،کامپيوتر و انزوای اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
فرض صفر :بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت و کامپيوتر و انزوای اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود ندارد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين "استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت و انزوای اجتماعی و عزلت گزینی دانش آموزان "
متغير
استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت

شاخص های آماری
ضریب همبستگی اسپيرمن
سطح معنی داری یک دامنه
تعداد

انزوای اجتماعی دانش آموزان
2/899
2/28
92

مطابق ارقام مذکور در جدول  ،ضریب همبستگی این دو متغير  2/899و در سطح  2/28معنی دار است و رابطه مستقيم مثبت
بين دو متغير وجود دارد .به عبارت دیگر هر اندازه استفاده از تکنولوژی ارتباطی اینترنت و کامپيوتر بيشتر می شود انزوای اجتماعی
دانش آموزان افزایش می یابد .اما نه در صد در صد موارد بلکه در  89درصد موارد این امر امکانپذیر است و این نتيجه قابل تعميم
92

است .بنابراین فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين " استفاده از تکنولوژی از تباطی اینترنت و انزوای اجتماعی دانش آموزان" تایيد
می شود .شدت ارتباط این دو متغير ( )2789در سطح متوسط ارزیابی می شود.
فرضیه  -۲بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن همرات و انزوای اجتماعی سز مایه اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
فرض صفر :بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه و انزوای اجتماعی سرمایه اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود ندارد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين "استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه و انزوای اجتماعی و عدم اعتماد طرفين "
متغير
استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن
همراه

شاخص های آماری
ضریب همبستگی اسپيرمن
سطح معنی داری یک دامنه
تعداد

انزوای اجتماعی دانش آموزان
2/155
2/295
92

مطابق ارقام مذکور در جدول ،ضریب همبستگی این دو متغير  2/155و در سطح  2/295معنی دار است و رابطه مستقيم مثبت
بين دو متغير وجود دارد .به عبارت دیگر هر اندازه استفاده از تکنولوژی ارتباطی تلفن همراه بيشتر می شود انزوای اجتماعی دانش
آموزان افزایش می یابد .اما نه در صد در صد موارد بلکه در  15درصد موارد این امر امکانپذیر است و این نتيجه قابل تعميم است .
بنابریان فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين" استفاده از تکنولوژی ازتباطی تلفن همراه و انزوای اجتماعی دانش آموزان" تایيد می
شود .شدت ارتباط این دو متغير( )2/15در سطح متوسط به باال ارزیابی می شود.

متغير
استفاده از تکنولوژی ارتباطی شيکه
های ماهواره ای

شاخص های آماری
ضریب همبستگی اسپيرمن
سطح معنی داری یک دامنه
تعداد

انزوای اجتماعی دانش آموزان
2/198
2/259
92
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فرضیه  -۳بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای و انزوای اجتماعی و عدم آگاهی دانش آموزان رابطه وجود
دارد .
فرض صفر :بين استفاده از تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای و انزوای اجتماعی و عدم آگاهی دانش آموزان رابطه وجود
ندارد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين "استفاده از تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای و انزوای اجتماعی و عدم آگاهی دانش
آموزان "

مطابق ارقام مذکور در جدول ،ضریب همبستگی این دو متغير  2/198و در سطح  2/259معنی دار است و رابطه مستقيم و
مثبت بين دو متغير وجود دارد .به عبارت دیگر هر اندازه استفاده از تکنولوژی ارتباطی شبکه های ماهواره ای بيشتر می شود انزوای
اجتماعی دانش آموزان افزایش می یابد .اما نه در صد در صد موارد بلکه در  19درصد موارد این امر امکانپذیر است و این نتيجه
قابل تعميم است .
بنابر این فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين " استفاده از تکنولوژی ازتباطی شبکه های ماهواره ای و انزوای اجتماعی دانش
آموزان" تایيد می شود .شدت ارتباط این دو متغير ( )2/19در سطح متوسط به باال ارزیابی می شود.
فرضیه  - 4بين ميزان استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و مشارکت گروهی دانش آموزان تفاوت وجود دارد.
انزوای اجتماعی به تفکيک گروه کاربر و غير کاربر با استفاده از مقایسه ميانگين ها
متغير

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

انزوای اجتماعی

گروه کاربر
گروه غير کاربر

92
21

88712
19788

557129
17589

انحراف معيار از
ميانگين
57911
27918

جدول باال ميانگين ميزان انزوای اجتماعی گروه کاربر در مقایسه با گروه غيرکاربر را نشان می دهد .در این صفت ،گره کاربر از
ميانگين  82و گروه غير کاربر از ميانگين  19برخوردارند  .بنابراین تفاوتی در صفت در دو گروه مشاهده نمی شود.
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انزوای اجتماعی و سرما به اجتماعی

تفاوت به تفکيک گروه کاربر و
غير کاربر

درجه آزادی

سطح معنی داری دو دامنه

تفاوت مياگين ها

تفاوت انحراف استاندارد

سطح معنی داری

نابرابری
واریانس

حد باال

597221

27222

فاصله اطمينان
 81درصد

F

T

حد پایين

برابری
واریانس

آزمون لون برای
برابری واریانس ها

آزمون مقایسه ميانگين ها برای گروه های مستقل

557212

515

27222

52711

57155

597155

587515

557918

..59871

27222

52711

57251

517111

597828
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فرضیه  -5خصلت عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با جلوگيری از ارتباطات رو در رو و مشارکت گروهی موجب انزوای
اجتماعی می شود.
فرض صفر :خصلت عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با جلوگيری از ارتباطات رو در رو و مشارکت گروهی و انزوای اجتماعی
دانش آموزان رابطه وجود ندارد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين "خصلت عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با جلوگيری از ارتباطات رودررو و انزوای اجتماعی
دانش آموزان" .
متغير
خصلت عدم تحرک تکنولوژی های
ارتباطی با جلو گيری از ارتباطات رو در رو

شاخص های آماری
ضریب همبستگی اسپيرمن
سطح معنی داری یک دامنه
تعداد

انزوای اجتماعی دانش آموزان
2/228
2/291
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مطابق ارقام مذکور در جدول  ،ضریب همبستگی این دو متغير  2/228و در سطح  2/291معنی دار است و رابطه مستقيم و
مثبت بين دو متغير وجود دارد .به عبارت دیگر هراندازه عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با جلوگيری از ارتباطات رودررو بيشتر
می شود انزوای اجتماعی دانش آموزان افزایش می یابد  .اما نه در صد در صد موارد بلکه در  82درصد موارد این امر امکانپذیر است
و این نتيجه قابل تعميم است  .بنابریان فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين " خصلت عدم تحرک تکنولوژی های ارتباطی با
جلوگيری از ارتباطات رودررو و انزوای اجتماعی دانش آموزان" تایيد می شود .شدت ارتباط این دو متغير ( )2/22در سطح متوسط
به باال ارزیابی می شود.
فرضیه  -6زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی موجب انزوای اجتماعی و عدم مشارکت گروهی می شود.
فرض صفر :بين زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و انزوای اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود ندارد.
ضریب همبستگی اسپيرمن بين " زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و انزوای اجتماعی و عدم مشارکت گروهی دانش
آموزان"
متغير
خصلت عدم تحرک تکنولوژی های
ارتباطی با جلو گيری از ارتباطات رو در رو

شاخص های آماری
ضریب همبستگی اسپيرمن
سطح معنی داری یک دامنه
تعداد

انزوای اجتماعی دانش آموزان
2/825
2/291
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مطابق ارقام مذکور در جدول  ،ضریب همبستگی این دو متغير  2/825و در سطح  2/291معنی دار است و رابطه مستقيم و
مثبت بين دو متغير وجود دارد  .به عبارت دیگر هراندازه زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی بيشتر می شود  ،انزوای
اجتماعی دانش آموزان افزایش می یابد  .اما نه در صد در صد موارد بلکه در  82درصد موارد این امر امکانپذیر است و این نتيجه
قابل تعميم است  .بنابریان فرضيه پژوهش مبنی بر رابطه بين " زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و انزوای اجتماعی
دانش آموزان" تایيد می شود .شدت ارتباط این دو متغير ( )./82در سطح متوسط به باال ارزیابی می شود.
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 -19نتایج حاصله
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 -5بين استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی و انزوای اجتماعی دانش آموزان رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد با توجه به نتيجه
بدست آمده بين تکنولوژیهای ارتباطی و انزوای اجتماعی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد این نتيجه مؤید تحقيقات رایت و
همکارانش ( )5225است با استناد به نظریه کلمن یافته های آنها نشان می هد که سرمایه اجتماعی خانوادگی در طول زمان ميزان
انزوای اجتماعی را کاهش می دهد و تأثيرات بدرفتاری را تعدیل می کند سرمایه اجتماعی خانواده منتهی به سطوح وسيع و قابل
اهميتی از اعتقادات اخالقی در مقابل انزوای اجتماعی می شود بدین صورت از طریق محدود کردن کنشها با افراد که به صورت
مرتب از تکنولوژیهای نوین استفاده می کنند یعنی هر اندازه استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی یشتر باشد انزوای اجتماعی دانش
آموزان افزایش می یابد اما نه درصد در صد بلکه در  89درصد از موارد این امر امکانپذیر و قابل تعميم است و شدت ارتباط این دو
متغير ( )%89در سطح متوسط ارزیابی می شود.
 -5بين استفاده از تکنولوژیهای نوین ارتباطی و عدم اعتماد اجتماعی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد هر اندازه استفاده از
تکنولوژیهای ارتباطی بيشتر باشد ميزان اعتماد اجتماعی پایينتر می شود و دانش آموزان منزوی تر می شوند این نتایج مؤید این
نظر کلمن است که روابط و تعامالت درون خانواده به ویژه حضور والدین می تواند نقش مؤثر در انزوای اجتماعی و عدم اعتماد
طرفين داشته باشد و نقش کنترلی را بر روی فرد نشان می دهد به عبارت دیگر استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی بيشتر سبب انزوای
بيشتر می شود و در  15درصد از موارد مذکور امکانپذیر است و شدت ارتباط بين این دو متغير ( )%15در سطح متوسط به باال
ارزیابی می شود .نتایج تحقيق در تأیيد تحقيق رایت و فيتزپاتریک نشان می دهد ارتباط فرزندان با والدین در کاهش انزوا مؤثر
است.
 -9بين استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی شبکه های ماهواره ای و عدم آگاهی دانش آموزان رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد
که براساس نتایج بدست آمده فرضيه مورد تأیيد قرار گرفته این نتایج بين استفاده مستمر از تکنولوژیها و انزوا و عدم آگاهی فرد
نشان می دهد که روابط و ارتباطات اجتماعی و پيوندهای بيرون خانواده بر ميزان انزوای اجتماعی جوانان نقش دارد طبق نظر
هيرشی مشغوليت به درجه ای اشاره دارد که در آن افراد درگير فعاليتهای گوناگون انجام می دهند این فرضيه در  19درصد از موارد
امکانپذیر است و قابليت تعميم دارد بنابراین فرضيه پژوهشی بين استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی و انزوا و عدم اعتماد دانش
آموزان تایيد می شود شدت ارتباط این در متغير ( )2/19در سطح متوسط به باال ارزیابی می شود.
 -8بين ميزان استفاده از تکنولوژیهای نوین ارتباطی و مشارکت گروهی دانش رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد که
براساس نتایج بدست آمده این فرضيه مورد تأیيد قرار گرفته و نشان می دهد که هر اندازه دانش آموز از تکنولوژیهای نوین ارتباطی
استفاده نماید بدليل عدم تحرک در کارهای گروهی کمتر مشارکت دارد سطح معنی داری در دامنه ( )2/222که زیر  %1است با
فاصله اطمينان  81درصد حکایت از تفاوت ميزان استفاده از تکنولوژیهای نوین و عدم مشارکت گروهی دارد.
 -1خصلت عدم تحرک تکنولوژیهای نوین با انزوای اجتمای و عدم مشارکت گروهی رابطه مستقيم و معنی دار وجود دارد این
فرضيه نشان می دهد هر اندازه فرد بيشتر از تکنولوژیهای نوین استفاده کند به طور طبيعی از جامعه جدا و منزوی گردیده که این
امر نيز سبب عدم مشارکت در فعاليتهای محله و گروهی می شود بين این سه متغير  2/822و در سطح  %91معنی دار است و در
 22درصد از موارد فوق این امر امکانپذیر است و قابليت تأیيد را دارد شدت ارتباط بين آنها ( )%22در سطح باالیی ارزیابی می شود.
 -2زمانبر بودن استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و آگاهی افراد ارتباط معکوس و معنی دار وجود دارد ضریب همبستگی
این در متغير  825%و در سطح  91%معنی دار است به عبارت دیگر مرانداز ،استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی زمانبر باشد ميزان
آگاهی افراد از محيط پيامون کمتر می شود و این امر نه در صد درصد بلکه در  82درصد از موارد امکانپذیر است و قابل تعميم می
باشد و این فرضيه تأیيد می شود به نظر هيرشی اگر فردی جداگانه این باور را داشته باشد که درگير شدن هرگونه خاصی از رفتارها
کار درستی نيست مشارکت در آن رفتارها برای او دور از تصور خواهد بود در مقابل کسانيکه اعتماد و وفاداری ضعيف نسبت به
اخالق و مشارکت خانوادگی دارند تمایل بيشتری دارند (سليمی .)5992:128

 -21نتیجه گیری
پس از اجرای آزمون و فرضيات تحقيق مشاهده شد که متغيرهای سرمایه اجتماعی و انزوای اجتماعی رابطه معکوس و معنی
داری با تکنولوژیهای نوین ارتباطی دارند .همانگونه که پانتام معتقد است مهمترین شکل سرمایه اجتماعی خانواده است (پانتام
 .)19 :5222سرمایه اجتماعی موجود در درون خانواده که باعث می شود سرمایه انسانی بزرگترها در دسترس جوانان قرار گيرد هم
به حضور بيشتر بزرگترها در خانواده و هم به توجه آنان به جوانان بستگی دارد .غيبت بزرگترها کمبود ساختاری در سرمایه اجتماعی
خانواده است حتی اگر بزرگترها حضور داشته باشند ولی ارتباط قوی نداشته باشند باز هم خانواده فاقد سرمایه اجتماعی است (فيلد
 )12 :5222چارچوب نظری کلمن جایگاه برتری به خانواده به عنوان شکل برتر آنچه سازمانهای اجتماعی بدوی می نامند می دهد
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که این سازمان به خاطر این حقيقت که ریشه های آن در روابط ایجاد شده از طریق تولد فرزند نهفته است متمایز می گردد کلمن
باور داشت که اضمحالل خانواده و سایر اشکال سازمان بدوی به انتقال مسئوليت جامعه پذیری اوليه به سازمان های ساخته شده
ای از قبيل مدارس شده است.

تشکر و قدردانی
بدین وسيله ،از اساتيد گرا نقدر جناب آقای دکتر بهرام بيات و سرکار خانم دکتر شهناز صداقت زادگان که ما را در انجام این
تحقيق یاری رساندند ،کمال تشکر را داریم.
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بررسی و نقد کتاب تاریخ اجتماعی ایران

افتخار قاسم زاده ،1لیال محمدی خشکناب
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تاریخ دریافت89/01/01 :
تاریخ پذیرش88/10/11 :
کد مقاله22616 :

چکـیده
کتاب تاریخ اجتماعی ایران به نگارش مرتضی راوندی ،اثری قابلتوجه و ارزشمند است که در آن نویسنده کوشیده است با
روش علمی و با رویکرد تطبیقی ،به واکاوی تاریخ و تمدن ایران در موضوعاتی چون حیات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
فکری ،هنری ،آموزشی و سازمان اداری و حقوقی ایرانیان از آغاز کهنترین ملل باستانی و در ارتباط با دیگر تمدنهای
جهان ،در قبل و بعد از اسالم تا دورۀ معاصر بپردازد .این اثر گرانبها یکی از مهمترین منابع در زمینه جامعهشناسی
تاریخی ایران به شمار میرود که راوندی با این کار پایهای محکم و قابل ستایش در این عرصه بنیان نهاد .این پژوهش
کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی تا ضمن مطالعۀ اثر یاد شده ،آن را توصیف ،تبیین و ارزیابی نماید .در این راستا
این نوشتار ابتدا به معرفی نویسنده و آثار وی ،سپس به بررسی شکلی و محتوای کتاب و در آخر به جمعبندی و ارزیابی اثر
وی در سه بخش شیوه نگارش ،اعتبار نوشته و توانایی نویسنده در انتقال مطالب پرداخته است.

واژگـان کلـیدی :مرتضی راوندی ،تاریخ اجتماعی ایران ،نقد و ارزیابی ،کتابشناسی

 -0دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (نویسنده مسئول)
eftekhargasemzadeh@gmail.com

 -1کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسالمی و دبیر تاریخ آموزش و پرورش ناحیه  6تبریز.
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 -1مقدمه
مورخان و صاحبنظران در راه تدوین تاریخ زندگی مردم کمتر توجه میکردند و قدمی مؤثری در این راه بر نمیداشتند .به
حکایت کتب و آثار تاریخی ،اکثریت مورخان به اوضاع اجتماعی و اقتصادی توده مردم توجهی نداشتند؛ هدف آنها از نوشتن فقط
تأمین هزینههای زندگی بود و برای حصول این منظور نیروی فکر و قریحه خود را در اختیار ارباب قدرت میگذاشتند و به ویژگی-
های زندگی اکثریت مردم که طبقه فعال جامعه بودند ،توجه نمیکردند .حتی تا به امروز هم این نوع نوشتن ادامه دارد و به تازگی
در دانشگاهها به مسئله تاریخ اجتماعی توجه میشود که نمونههای اندکی از تاریخ اجتماعی که از سالهای نه چندان دور باقی
مانده میتواند راهگشا کار این نوع تاریخنگاری در کشور باشد .یکی از نمونههای موفق در این حوزه ،تألیفات مرتضی راوندی با
عنوان تاریخ اجتماعی ایران است که در نوع خود اثری کمنظیر و بیمانند به حساب میآید که حاصل سالها تالش و کوشش بی-
وقفه این نویسنده بزرگ است؛ اثری که راوندی در مورد انگیزههای نوشتن آن میگوید« :واقعیت این است که ما تاریخ ملی
نداشتیم .تاریخی که نمودار زندگی مردم این مملکت باشد ،وجود نداشت و تقریباً از قبل و بعد از اسالم ،تاریخ بر پایه قدرت
فرمانروایان و پادشاهان نوشته شده بود .الزم بود باالخره با تحوالت ایجاد شده در دنیا ،در ایران هم توجهی به وضع مردم مملکت،
سوابق اجتماعی ،مبارزات آنها ،اصول عقاید و افکار و  ...بشود .در فرصتهای مناسب اشخاص ذیصالحت اظهار نظر کنند تا
تاریخ واقعی ملت ایران به رشته تحریر درآید و ضبط شود .این است که من در فرصتهایی که پیش میآمد ،یادداشتهایی
برداشتم و به تدریج به شکل تاریخ اجتماعی ایران درآمد( ».راوندی ،0631،ج :0ص .)9
این نوشتار در صدد است با روش توصیفی-تحلیلی به توصیف ،تبیین و ارزیابی این اثر بپردازد .در این راستا ،این نوشتار در
بخشهای چون معرفی نویسنده و آثار وی ،بررسی شکلی و محتوای اثر و در نهایت جمعبندی و ارزیابی اثر پرداخته است.
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-2معرفی نویسنده و آثار وی
مرتضی راوندی در سال 0181ش در تهران به دنیا آمد .پدرش سید مهدی موسوی غروی بود که در کودکی او را از دست داد
و زیر نظر برادر بزرگش ،حجتاالسالم سید غفور موسوی غروی ،بزرگ شد .او بعدها نامخانوادگی راوندی را برگزید .دوره ابتدایی را
در مدرسه ایمان گذراند و از دارالفنون دیپلم ادبی گرفت .تحصیالت دانشگاهی را در تهران به پایان برد و لیسانس خود را در رشته
حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرفت .مدتی در ادراه راهآهن کار کرد و در 0609ش .به استخدام وزارت دادگستری درآمد
(راوندی0619-0611 ،ش :ص  .)128مرتضی راوندی سالها در دادگستری کار کرد و آخرین سمتاش در این دستگاه دادیار
دیوان عالی کشور بود .وی مدتی ریاست اداره ثبت کل کشور و ریاست یکی از ادارات بیمههای اجتماعی را نیز بر عهده داشت
(انصاری و جواهر کالم :0618 ،ص .)019
راوندی جدا از کار رسمی و اداریاش دل بسته تاریخ این مرز پر گهر و مشتاقیاش به سنتها و آداب زندگی مردمان این دیار،
او را به پژوهش دربارۀ تاریخ ایران و نقش سیاسی و اجتماعی مردم کشانید .همچنین سفر به فرانسه و دیدن کتابهایی دربارۀ
زندگی روزمرۀ تودۀ مردم پاریس در سدههای گذشته ،ایشان را مصمم به پژوهش دربارۀ زندگانی مردم و آداب و رسوم عادی و
سایر طبقات مختلف کشور از البهالی تواریخ کهن نمود؛ به حدی که هر روز هشت ساعت کار مفید و پژوهشهای پیگیر انجام
میداد.
حاصل سالها تالش و تحقیق راوندی در زمینه تاریخ و مردم ،آثاری ارزشمند میباشد که یاد و خاطرۀ وی را در تاریخ ایران
برای همیشه جاودانه و ماندگار نگه میدارد .این آثار به شرح زیر است-0 :تاریخ اجتماعی ایران ،ده جلد ،انتشارات امیرکبیر ،نگاه،
زمانه و انتشارات آرش .حدود نیم قرن صرف نگارش و گردآوری مطالب این اثر گرانبها شد .وی منابع مختلف اعم از چاپی و خطی
مورد استفاده و مراجعه خود قرار داده است .این کتاب به حق از منابع مهم و بسیار غنی در تاریخ ایران از تاریخ ایران باستان تا
عصر حاضر به شمار میرود و اختالف مطالب اعم از اجتماعی ،هنری ،سیاسی ،تاریخی و عقایدی جنبۀ عمومی به کتاب داده است.
-1سیر قانون و دادگستری در ایران0629 ،ش ،انتشارات آوشین 181 ،صفحه-6.سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و
اروپا0621 ،ش ،نشر گویا 609 ،صفحه-1.زندگی ایرانیان در خالل روزگاران ،نشر گویا-3 .تاریخ تحوالت اجتماعی (تحوالت اروپا)،
دو جلد ،جلد اول  112صفحه و جلد دوم  121صفحه-2 .تفسیر قانون اساسی ایران (شرح قانون اساسی مشروطیت) ،امیرکبیر020 ،
صفحه-1 .اقتصاد بشری ،ترجمه ،انتشارات امیرکبیر ،قطع جیبی 011 ،صفحه -9.زندگی مسلمانان در قرون وسطی ،ترجمه-8.تاریخ
روزنامهنگاری در ایران ،خطی ،ناتمام .راوندی اعتقادی راسخ به مذهب و آیین تشیع داشت و از جادۀ انصاف و وجدان هیچ گاه دور
نمی شد .وی دارای طبعی لطیف و روحی بلند و خیال نازک بود .به طبیعت و حقیقت گرایش شدید داشت .با معانی و مفاهیم قرآنی
انس و الفت زیادی از خود نشان میداد و در مجلدات مختلف تاریخ اجتماعی ایران ،برخی از این مفاهیم را منعکس کرده است
(انصاری و جواهر کالم :ص  .)019سرانجام پس از چند ماه بستری در منزل در پی عارضۀ مغزی در شب چهارشنبه  16شهریور

 0619ش .در بیمارستان آبان دیده از جهان فرو بست .پیکرش صبح روز پنجشنبه از مقابل بیمارستان مذکور تشییع و در قطعۀ 99
بهشت زهرا ویژۀ فرهیختگان و هنرمندان به خاک سپرده شد.

-3بررسی شکلی اثر
کتاب تاریخ اجتماعی ایران را خیلیها از آنجا که در ده شماره یا ده جلد میباشد ده مجلدی میدانند در حالی که جلد چهار و
هشت در دو بخش و دو مجلد میباشند که در مجموع دوازده مجلد را شامل میشود .این کتاب در سایز جیبی ،رقعی و وزیری به
چاپ رسیده است ،که در سایز جیبی تنها جلد یک و نوع شومیز در سه جلد رقعی در سال  0611که جلد یک ،دوم و سوم را شامل
میشود که گالینگور و سلفون میباشد و در قطع وزیری در دوازده جلد که جلد یک تا سه پیش از انقالب ،جلد چهار هر دو بخش
اوایل انقالب اسالمی و جلد پنج از دهه هفتاد به بعد منتشر شده است .این کتاب توسط ناشرینی چون امیر کبیر ،نگاه ،نشر زمانه و
انتشارات آرش به چاپ رسیده است .ساختار کتاب به این صورت که در ابتدای هر جلد پیشگفتاری توسط مؤلف و گاهی مواقع ناشر
آورده شده و سپس فهرست مندرجات در کتاب و متن اصلی و در آخر فهرست راهنما أعالم آمده است .در تمامی مجلدات ،فهرست
منابع و مآخذ آورده نشده و ارجاعات تنها به صورت پاورقی بسنده شده است.

-4بررسی محتوایی اثر
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تاریخ اجتماعی ایران (از آغاز تا ظهور نهضت اسالمی) عنوان جلد نخست کتاب راوندی است .نویسنده این جلد را به تاریخ
اجتماعی ایران و کهنترین ملل باستانی از آغاز تا اسالم اختصاص داده است که پس از  11سال مطالعه مداوم در اسفند ماه 0611
به اهتمام مؤسسه انتشارات امیرکبیر طبع و منتشر کرده است .وی از آخرین مطالعات و تحقیقات شرقشناسان و با توجه به منابع و
اسناد جدید ،تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران و وضع زندگی مردم و طبقات مختلف جامعه را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
راوندی در مقدمه جلد نخست عنوان میکند که زندگی مردم ایران ،یعنی شرح حیات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فکری و
هنری ایرانیان تا کنون با روش علمی مورد تحقیق و پژوهش قرار نگرفته است و مورخان و صاحب نظران در راه تدوین تاریخ
زندگی اکثریت مردم این سرزمین قدم موثری برنداشتهاند و همین انگیزه هم باعث میشود تا او به تألیف چنین اثر ارزندهای همت
گمارد (راوندی ،0631 ،ج :0ص .)2
این جلد در هفت فصل تدوین شده است که پس از سرآغاز و فهرست مندرجات آغاز میشود .در فصل اول با عنوان
«سرگذشت ایران و جهان در دوره ماقبل تاریخ» به موضوعاتی چون .0 :عقیده پیشینیان راجع به زمین و موجودات آن .1 ،اطالعات
کلی راجع به زمین و موجوداتی که قبل از انسان در روی آن پدید آمدند .6 ،ادوار گوناگون تاریخی  .1خصوصیات عصر بربریت یا
دوره نیولیتیک  .3ایران در هزاره پنجم قبل از میالد  .2ایران در هزاره چهارم قبل از میالد  .1آغاز خط و کتابت  .9مشخصات عصر
مس و مفرغ  .8ایران در هزاره سوم قبل از میالد  .01دوران اسارت بشر در قید خرافات  .00تغییر قوانین و مقررات اجتماعی 01
تغییر کلی در قوانین و مقررات اجتماعی ،پرداخته شده است .فصل دوم با عنوان «وضع جهان در طلیعه دوران تاریخی» به مواردی
چون  .0رشد تدریجی علوم و صنایع  .1علم و دین  .6گاو آهن  .1صنعت فخاری  .3عهد آهن یا آغاز تاریخ  .2نتایج استعمال آهن
 .1زندگی اقتصادی و اجتماعی و وضع طبقات  .9حکومت عیالم  .8حکومت مادها  .01همسایگان ایران  .00حکومت آشور .01
کشور اورارتو  .06دولت مانتا ،پرداخته است .فصل سوم با عنوان «تمدن و وضع اجتماعی و اقتصادی کشورهای دنیای قدیم»
موضوعاتی چون  .0سوابق فرهنگی خاورمیانه مقارن تشکیل حکومت هخامنشیان و  .1تمدنهایی که در سواحل دجله و فرات پدید
آمدند ،را مورد مطالعه قرار داده است .در فصل چهارم به حکومت هخامنشیان در چهار بخش  .0ایران در عهد هخامنشیان .1
مبارزات داریوش  .6وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دورهای هخامنشی  .1تمدن ایران در عهد هخامنشیان و در فصل پنجم به
حمله اسکندر در یازده بخش چون وضع ایران ،اقدامات فیلیپ ،وضع اجتماعی و سیاسی ایران ،فتوحات اسکندر ،فجایع اسکندر در
تخت جمشید ،پایان لشکرکشی ،سلوکیان ،وضع سیاسی ایران از حمله اسکندر تا ظهور پارتیان ،روش سیاسی اسکندر ،طرز حکومت
و نقش سیاسی و اقتصادی شهرها (پولیسها) در دوره اسکندر و جانشیان او و زندگی اجتماعی و اقتصادی؛ در فصل ششم به
پارتیان در پنج بخش با عناوین علل سقوط سلوکیان ،سیاست جدید روم ،مناسبات پارتیان با یونیان و کوشانها ،کوشانها و وضع
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در دوره پارتیان و در فصل آخر (هفتم) به حکومت ساسانیان پرداخته است و در پایان کتاب فهرست
راهنما را درج کرده است.
جلد دوم از کتاب راوندی با عنوان «تاریخ ایران بعد از اسالم» و با عنوان فرعی حکومتها و سلسلههای ایران از حمله اعراب
تا استقرار مشروطیت ،بعد از فهرست مندرجات در پنج فصل به رشته تحریر درآمده است .عنوان فصلهای جلد دوم کتاب او به
ترتیب به این موضوعها پرداخته شده است :فصل اول به علل ظهور و آثار نهضت اسالمی میپردازد که شامل چهار بخش وضع
اجتماعی و اقتصادی عربستان مقارن ظهور اسالم ،سابقه تاریخی دعوت به یکتاپرستی ،آغاز فتوحات مسلمین و مدت عمر و دوران
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خالفت خلفای راشدین .فصل دوم به خلفای اموی پرداخته است و شامل یک بخش (پایان دموکراسی اسالمی) است .فصل سوم
به مقدمات روی کار آمدن عباسیان و نقش شعوبیه اختصاص دارد .فصل چهارم جنبشهای اجتماعی در ایران بعد از اسالم را مورد
بررسی قرار میدهد که در آن به قیام سنباد ،بابک خرم دین و نهضت سرخ جامگان ،ظهور حکومتهای مستقل در ایران ،حکومت
طاهریان ،یعقوب لیث صفاری ،دیالمه آل زیار ،آل بویه ،غزنویان ،حکومت سلجوقیان ،اتابکان ،خوارزمشاهیان ،وضع اجتماعی و
سیاسی ایران مقارن حمله مغول ،تیمور و نخستین مبارزات او در راه کسب قدرت ،سلسله صفویه ،نادرشاه افشار و در نهایت به
سلسله زندیه پرداخته شده است .فصل پنجم به سلسله قاجاریه اختصاص دارد که در حدود  011صفحه به آغاز کار سلسله قاجاریه،
آقا محمد خان ،فتحعلی شاه ،جنگ های ایران با روسیه ،جلوس ناصرالدین شاه ،امیرکبیر ،نفوذ افکار جدید در ایران ،روابط سیاسی و
فرهنگی ایران با کشورهای خارج ،افکار و نظریات جدید سیاسی ،اوضاع اجتماعی و اداری ایران در عهد قاجاریه ،آغاز فعالیتهای
سیاسی به مفهوم جدید در ایران ،راه اصالحات اجتماعی ،مجلس شورای دولتی ،واقعه رژی ،متفکران و صاحب نظران ،روی کار
آمدن سپهساالر و تالش در راه استقرار حکومت قانون پرداخته شده است.
راوندی جلد سوم کتاب خود را با عنوان «طبقات اجتماعی در ایران بعد از اسالم» به طبقات و قشرهای گوناگون اجتماعی
اختصاص داده است .نویسنده در این جلد تالش میکند تا نظریههای مختلف و گاهی متناقض مورخان و جهانگردان و صاحب
نظران را بیان کند .هر چند این شیوه شاید خسته کننده باشد اما در هر حال برای کشف واقعیات اجتماعی الزم و ضروری به نظر
میرسد .نویسنده در جلد سوم از کتاب خود نخست به جمعیت و قومیتهای ایرانی اشاره میکند و در مورد هر کدام توضیحاتی
میدهد و به شمارش طبقات اجتماعی ایران در آن زمان و منزلت هر کدام از طبقات میپردازد .سپس آداب و سنن جامعه در ایران
بعد از اسالم را مورد بررسی قرار میدهد .پس از آن راوندی در فصل سوم از جلد سوم کتاب تاریخ اجتماعی ایران به موضوع
کشاورزی و کشاورزان میپردازد و توضیحهای در مورد جانوران و گیاهان ایران ،طبقه کشاورزان ،سدسازی ،ارزش کشاورزی ،تأثیر
حمله مغول بر کشاورزی ،اقدامات غازانخان ،کشاورزی در عهد صفویه ،تقسیم آب ،قیام کشاورزان ،کشاورزی در عهد قاجاریه،
مشکالت کشاورزان و زندگی در روستا پرداخته است .ادامۀ این جلد از کتاب به آغاز اصالحات ،قشرهای مختلف در روستا،
تاریخچهای از رستنیهای ایران ،آفات کشاورزی ،سبزیجات و چاشنیها ،مشکل آب ،آفات کشاورزی و زندگی چادرنشینی در ایران
پرداخته میشود .فصل چهارم به فئودالها یا مالکین بزرگ اختصاص پیدا میکند که بسیار کوتاه مالکین و سرمایهداران مورد
بررسی قرار گرفتهاند .فصل پنجم به وضع کارگران و پیشهوران پرداخته میشود .فصل ششم در مورد روحانیون و وعاظ و نقش و
جایگاه آنها در جامعه است .راوندی در فصل هفتم وضع بردهها و قشر ضعیف جامعه مورد ارزیابی قرار میدهد و فصل آخر هم
وضعیت زنان بعد از اسالم را بررسی میکند .در این فصل موقعیت اجتماعی زنان ،وضع عمومی زنان در قرون وسطی ،فعالیتهای
سیاسی زنان ،تحول در وضع زنان ،زنان در عصر آریا مهر و رفع حجاب بررسی میشود.
شیوه حکومت و سازمان سیاسی و اداری عنوان جلد چهارم کتاب راوندی است که در  1مجلد به رشته تحریر درآمده است .در
جلد چهارم تاریخ اجتماعی ایران خوانندگان با شیوه حکومت و سازمان سیاسی و اداری بعد از اسالم آشنا میشوند .در قسمت اول
کتاب از آیین سیاست و مملکتداری ،حقوق سیاسی و اجتماعی مردم ،حدود قدرت سالطین و زمامداران و عقیده متفکرین و
صاحبنظران ایرانی این زمینهها ،مطالبی نقل شده است .در مباحث بعد ،از سازمان سیاسی و اداری ایران یعنی از دیوان وزارت
(دیوان خواجۀ بزرگ) و روش کلی وزرا و موقیعت اجتماعی و سیاسی آنان سخن رفته و در فصول بعد ،هر یک از دیوانها و وزارت-
خانههایی که سرزمین پهناور ایران را در دوران بعد از اسالم (قرون وسطی) اداره و رهبری کردهاند ،نظیر دیوان استیفا (وزارت
دارایی) ،دیوان عرض سپاه (وزارت جنگ) ،دیوان قضا (وزارت دادگستری) ،دیوان رسائل (دیوان ویژه سالطین) ،دیوان محتسب
(سازمان شهربانی و شهرداری) ،دیوان برید (ادارۀ پست) ،دیوان اشراف (سازمان جاسوسی و مراقبت) دیوان موقوفات (ادارۀ اراضی و
اموال وقفی) و دیگر سازمانهای اداری و سیاسی ایران بعد از اسالم سخن به میان آمده است .به دلیل مطالب متنوع و حجم این
جلد از کتاب که بالغ بر  0121صفحه میباشد ،انتشارات امیرکبیر مصلحت دیده است که جلد چهارم را در دو قسمت جداگانه چاپ
و منتشر نماید.
راوندی جلد پنجم کتاب خود را به حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز اختصاص داده است .با مطالعه تاریخ اقتصادی
ایران ،خوانندگان با زندگی روزمره ایرانیان و تالش نیاکان ما ،در راه بهبود زندگی خود از کهنترین ایام تا عصر حاضر آشنا می-
شوند .در فصل نخست جلد پنجم کتاب ،زندگی اقتصادی مردم ایران و ملل تابع ،در عهد هخامنشیان ،اشکانیان و ساسانیان مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفته است .وی در ادامه این جلد به مباحثی همچون زندگی اقتصادی و تجاری ایران و بعضی از ملل
اسالمی بعد از ظهور اسالم ،سیاست اقتصادی اعراب ،وضع طبقات مختلف ،پیشرفت صنعت و کشاورزی ایران از عهد سامانیان تا
حمله مغول ،وضع عمومی و مختصات شهرها ،ارزش اقتصادی و صنعتی هر یک از بالد ایران ،وضع خیابانها و کوچهها،
کاروانسراها ،حوادث ناگوار اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ همانند خشکسالی ،قحطی ،وبا ،طاعون و دیگر امراض همهگیر،
معامله و دادوستد و سیر تکاملی آن ،مظاهری از تمدن قرون وسطایی ایران ،طرز مسافرت ،راهها و وسایل نقلیه ،مشکالت تجاری،
بازرگانی ،آرا و نظریات اقتصادی متفکران ایرانی از عهد زرتشت تا روزگار قاجار و پهلوی ،افکار و اندیشههای اقتصادی در غرب از
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یونان باستان تاکنون و آثار انقالب صنعتی و رشد ماشینیسم ،پدیده استعمار و عوارض آن ،علل و عوامل توسعه و انحطاط اقتصادی
و دیگر مطالب متنوع ،میپردازد.
برای توصیف و بیان زندگی اقتصادی ایران ،مؤلف کتاب پس از تحقیق و مطالعه بسیار در متون کهن و تتبعات محققین و
نویسندگان عصر حاضر نویسنده ،موفق شده است مطالبی جامع برای پژوهشگران و دانشجویان حوزه اقتصاد فراهم آورد .نویسنده و
ناشر کتاب متذکر می شوند که ذکر عقاید و افکار مطرح در کتاب برای رعایت مبانی علمی و اخالقی و حفظ اصول امانت و طرح
مسائل اقتصادی بوده است و چه بسا برخی از افکار و عقاید مطرح در این کتاب مورد تأیید مؤلف و ناشر نمیباشد .در این کتاب
نویسنده دربارۀ تاریخ اقتصادی ایران چنین بیان میکند :ایران در تمام مظاهر زندگی اجتماعی و اقتصادی تا قرن هفدهم دارای
تاریخی درخشان و قدرتی انکارناپذیر بوده و از جهت ارزشهای فرهنگی و اجتماعی سرآمد کشورهای متمدن جهان در قرون
وسطی و قرون جدید بهشمار میرفته است از اواخر قرن هفدهم میالدی در اثر رشد ماشینیسم و انقالب صنعتی و نفوذ سیاستهای
استعماری بهتدریج از وسعت خاک ایران کاسته شد و اکثر صنایع دستی و مؤسسات اقتصادی و کارگاههای پارچهبافی و دیگر صنایع
که مجموعاً احتیاجات ایران را تأمین میکرد ،رو به تعطیل نهاد و سیل کاالهای خارجی از انگلستان و فرانسه و دیگر کشورهای
صنعتی به ایران روانه شد و این سیاست با مداخله بیگانگان در وضع عمومی کشور از اواخر عهد صفوی یعنی از زمان پادشاهی شاه
سلیمان آغاز گردید و از دوره فتحعلی شاه به بعد در اثر غفلت زمامداران و رواج جهل و فساد و خیانت رو به فزونی نهاد و تالش
مردان شرافتمندی چون قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر و سید جمالالدین اسدآبادی در راه احیای استقالل و تجدید
موقعیت اجتماعی و اقتصادی ایران ،در اثر کارشکنی علنی اجانب و خیانت پادشاهان قاجاریه و بعضی رجال مزدور آن دوره به ثمر
نرسید و ایران کمابیش به صورت یک کشور نیمه مستعمره و وابسته به قدرتهای بزرگ درآمد و این اوضاع یعنی مداخله بیگانگان
تا استقرار جمهوری اسالمی که به مداخله شرق و غرب در ایران پایان بخشید ،ادامه یافت (راوندی ،0628 ،ج  :3مقدمه ناشر).
اخالق و رسوم اجتماعی عنوان جلد ششم کتاب تاریخ اجتماعی ایران است .نویسنده در این جلد از مجلدات کتاب تاریخ
اجتماعی ایران به مطالبی متنوعی از نمودها و مظاهر گوناگون زندگی اجتماعی ایرانیان در طول تاریخ به مطالعه و تحقیق پرداخته
است .اخالق و رسوم ،مراسم عروسی ،عزا ،نحوه پذیرایی از مهمانان ،انواع خوراک و پوشاک ،همچنین تفریحات و سرگرمیهای
مردم در دورانهای مختلف ،از جمله موضوعاتی هستند که در این جلد از کتاب به آنها پرداخته شده است .مطالعۀ این جلد از
کتاب نشان میدهد که عوامل گوناگونی در تکوین اخالقیات و نفسانیت افراد اجتماع تأثیر میگذارد که از آن جمله دوران تاریخی و
محیط اجتماعی تأثیر فراوانی در پیدایش اخالقیات مردم دارد .راوندی بهطور مثال توضیح میدهد که نظریات اجتماعی و تعالیم
سیاسی ابنمقفع که در حدود  06قرن پیش اظهار شده و تعالیم اخالقی سعدی که در حدود  1قرن پیش در عهد اتابکان فارس در
آثار منظوم و منثور سعدی منعکس شده ،کامالً با محیط اجتماعی و تاریخی آن دورانها مطابقت دارد (راوندی ،0610 ،ج :2مقدمه
نویسنده).
راوندی در جلد هفتم از کتاب تاریخ اجتماعی ایران به مناظر متنوعی از زندگی اجتماعی ایرانیان در دوران بعد از اسالم یعنی
به تفریحات ایرانیان میپردازد .تفریحاتی همچون ورزش ،شکار ،لباس ،مواد مخدر ،میگساری ،روسپیگری ،بازیها و  ...که در 01
فصل تألیف شده است .این جلد از کتاب به تاریخچه فعالیتهای ورزشی در ایران باستان ،وضع خوراک و پوشاک مردم ،مشکالت
و مسائل جنسی در ایران ،تاریخچه موسیقی و سازهای ایرانی ،میگساری و استفاده از مواد افیونی ،زندگی روسپیان و قماربازان و در
پایان مطالبی در پیرامون وضع هنر و صنعت ،اختصاص داده شده است .نویسنده در مقدمه کتاب متذکر میشود که اگر ضمن بحث
در مورد مسائل جنسی ،پارهای مطالب و واقعیات اجتماعی بیپرده و صریح بیان شده ،صرفاً برای بیداری و آگاهی نسل جوان و
جلوگیری از انحراف آنان به رشته تحریر درآمده و مورخ ناگزیر است برای حفظ اصول و ضوابط تاریخی و توجه دادن مردم به نقاط
ضعف اجتماعی ،از بیان انحرافات و وقایع ناگوار ،هر چند تأثرانگیز و ماللآور باشد ،خوداری نکند و از ذکر حقایق برای انتباه و
بیداری خلق غفلت نورزد (راوندی ،0628 ،ج :1ص  .)6جلد هشتم کتاب با عنوان زبان و ادبیات فارسی در  1مجلد جداگانه به رشته
تحریر در آمده است که به حیات ادبی مردم این سرزمین از قرن دوم و سوم هجری به بعد اختصاص دارد .پیرامون اوضاع سیاسی
ایران و آمد و رفت سلسلهها و جنگها و کشورگشاییها آثار متنوعی در دست است اما در این آثار کمتر به رابطه زمامداران با مردم
و وضع اقتصادی و اجتماعی اکثریت در اوضاع آشفته بعد از اسالم سخنی به میان آمده اما راوندی در این جلد سعی کرده تا در
رابطه با حیات ادبی ایران بعد از اسالم با توجه به وضع عمومی مردم و رابطه شعرا و اهل فهم و ادب با اکثریت خلق ایرانی مطالبی
گردآوری کند تا خوانندگان ضمن آشنایی با شعرا و نویسندگان ایرانی در  06قرن اخیر ،کم و بیش با وضع توده مردم ،بیدادگریها
و مظالم مالکین و هیئت حاکم زمان نسبت به توده مردم به اختالف فاحشی که میان ایران دهه  31خورشیدی با ایران قبل از
استقرار مشروطیت وجود دارد ،آشنا کند (راوندی ،0611 ،ج :9مقدمه نویسنده) .فرقههای مذهبی در ایران عنوان جلد نهم از کتاب
تاریخ اجتماعی ایران تألیف راوندی است؛ جلدی که درباره فرقهها و انشعاباتی است که پس از رحلت پیشوای اسالم ،پیامبر (ص) به
ویژه از قرن دوم و سوم هجری به بعد در دین اسالم به وجود آمد که از آن میان ،مذاهب اهل سنت و جماعت و مذاهب اهل تشیع
و مذاهب گروه خوارج ،پیروان فراوان و اهمیت اعتبار بسیار دارند .راوندی تالش کرده تا با استفاده از منابع و مآخذ گوناگون ،عقاید
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و نظریات موافق و مخالف هر یک از فرقههای اسالمی ،همچنین جنگها و مبارزات خونین و تعصب آمیزی آنها را بررسی و
ارزیابی کند .در این جلد به مباحثی همچون معتقدات مذهبی در ایران قبل از اسالم ،معتقدات مذهبی ملل خاورمیانه مقارن ظهور
اسالم ،مقام و موقعیت امام به نظر پیروان مکاتب مختلف زیدیان و اهل تشیع ،فدائیان اسماعیلی ،قرمطیان ،مقام و قدرت امام به
نظر شیعیان ،تصوف و اندیشههای عرفانی ،فرقههای گوناگون صوفیان ،فرقهباب ،جنبشهای مذهبی معاصر ،نگاهی به فرق و
عقاید مذهبی در جهان پرداخته شده است (راوندی0881 ،م ،.ج :8مقدمه نویسنده).
با انتشار جلد دهم تاریخ اجتماعی ایران ،کار سنگین و دشواری که نویسنده در حدود  11سال ،با عالقۀ فراوان به گردآوری
مطالب و تألیف آن همت گماشته ،پایان یافت و تاریخ اجتماعی ایران ،با تحمل مشکالت و موانع بسیار مؤلف در ده مجلد ،با بهره-
گیری از منابع و مأخذ گوناگون جمعآوری و منتشر گردید .در جلد دهم ،نویسنده به مطالعه و بررسی افکار و اندیشههای فلسفی و
اجتماعی در ایران پرداخته است.
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کتاب راوندی یکی از مهمترین مراجع در زمینه جامعهشناسی تاریخی ایران بهشمار میرود (خسروپناه :0619 ،ص .)118-112
وی در این اثر تاریخ و تمدن ایران را از پیدایش جهان و در ارتباط با دیگر تمدنهای جهان باستان مورد بررسی قرار داده و به شرح
سازمانهای اداری و حقوقی ،اقتصادی و اوضاع اجتماعی و آموزشی در دورههای مختلف تاریخی پرداخته است .او با رویکرد
تطبیقی ،اوضاع سرزمینهای همسایه ایران ،در قبل و بعد از اسالم و نیز کشورهای اروپایی به ویژه در قرون وسطی را در زمینه-
های مختلف مطالعه کرده است .دانش حقوقی او موجب شده به موضوعاتی بپردازد که در زبان فارسی کمتر به آنها توجه شده بود،
مانند وضع زنان و حقوق آنان ،وضع طبقات اجتماعی گوناگون مثل عیاران و لوطیان و تأثیر نمایندگان طبقات اجتماعی در انقالب
مشروطیت و ترکیب آنها در مجلس شورای ملی ایران ،همچنین بررسی نهاد خانواده و زندگی روزمره مردم و مشغولیات آنان در
اوقات فراغت مانند موسیقی ،پیشهها ،حرفهها ،صنایع و هنرهای ایرانیان که پس از اسالم تغییر زیادی نکرده است و همچنین
پوشاک و تغذیه ایرانیان .بررسی این موضوعات در آن زمان ،کاری نو و تازه به شمار میآمد .نثر ساده و خصوصیت جُنگ مانند
بعضی از مجلدات این اثر و استفاده مب سوط و به جا از اشعار شاعران بزرگ ،پژوهش در خط ،زبان ،تاریخ ادبیات و شرح حال بزرگان
تاریخ و ادب و ذکر شاهد از اشعار ،این کتاب را به اثری مفرح در گسترهای از تاریخ اجتماعی ،تاریخ ادبیات و تاریخ ادبیات اجتماعی
ایران تبدیل کرده است .در عین حال ،مطالباً به سبب بسط و تکمیل ،در برخی از مجلدات تکراری و فاقد انسجام است .ویژگی
درخور تعمق در کار راوندی ،نگرش تاریخی  -انتقادی او به منابع به ویژه آثار شرق شناسان است ،آن هم در زمانی که بسیاری از
پژوهشگران شیفته آرا و نظریات شرق شناسان بودند و عموماً به آنان اعتماد و اتکا داشتند .از این رو ،دیدگاه او نو و اندیشمندانه و
جسورانه به شمار میرفت .به زعم وی با وجود گرانقدری پژوهشها و تألیفات شرق شناسان بنام مانند ،تئودور نولدکه و یولیوس
ولهاوزن ،کار آنان هرگز از حیث اعتبار علمی به پای آثار نویسندگان قرنهای اولیه اسالمی مانند طبری ،ماوردی و مقریزی نمی-
رسد و جای آنها را نمیگیرد (راوندی ،0628 ،ج  :3ص 90؛ طهماسبی ،0686 ،ج  :08مدخل مرتضی راوندی)
در پایان سخن ،کتاب تاریخ اجتماعی ایران در سه بخش شیوه نگارش ،اعتبار نوشته ،توانایی نویسنده در انتقال مطالب مورد
ارزیابی و نقد قرار گرفته شده ،که به شرح زیر است :شیوه نگارش در این کتاب از منطق خاصی پیروی نمیکند ،نویسنده در
بسیاری از موارد مطالب را به صورت دست نخورده و به همان شکلی که در منابع بوده آورده است و به این ترتیب مطالب کتاب
یک دست نیست و موجب خستگی خواننده میشود .با توجه به حجم باالی یادداشتهایی که نویسنده برای نگارش این کتاب
استفاده کرده موجب سردرگمی و از هم گسیختگی نوشته شده است .میتوان گفت نویسنده به اهمیت دورههای تاریخی دقت
نکرده و حوادث مهم و سرنوشتساز را به تصویر نکشیده است بلکه به مطالبی بیشتر توجه شده که در مورد آنها نوشتههای
بیشتری از گذشته بر جای مانده است .در واقع یک تاریخنگار چارهای جز این ندارد .شاید بزرگترین مشکل نگارشی کتاب مربوط
به فصلبندی آن باشد که آیین نگارش در نظر گرفته نشده است .در واقع طرح کتاب مشکل دارد .مثالً دیده میشود که اجزای یک
بخش ارتباط موضوعی با هم ندارند و یا از یک سنخ نیستند ،در حالی که نویسنده آنها را زیر یک موضوع به کار برده است.
همچنین در بعضی جاها که اجزای بخش فقط یک مورد بوده ،نویسنده بدون در نظر گرفتن شیوههای نگارش ،آن یک مورد را به
عنوان زیر مجموعهای از بخش آورده است (نک :کالته.)0698 ،
استفاده بیش از حد از نقل قولها از مشکالت دیگر این کتاب است و همانطور که گفته شد این کتاب بازتاب کننده سازمان
فکری نویسنده نیست ،بلکه فقط از هر جایی مطلبی گفته است که گاهی ممکن است با هم در تضاد باشند .در واقع میتوان گفت
نویسنده فقط منابع را آماده کرده و آنها را به ترتیب کنار هم چیده است؛ و این خواننده است که باید نظرات مختلف را بخواند و در
ذهن بررسی کند تا به نتیجه دلخواه برسد و به همین منظور میتوان گفت هنوز این کتاب کامل نشده و نیاز به یک بازنویسی
اساسی دارد .اما از نقاط مثبت و قابل تحسین این کتاب وجود نمایه در صفحات آخر است که میتواند کمک مؤثری برای
پژوهشگران باشد (همان) .اعتبار کتاب بستگی به اعتبار نویسنده ،ناشر و  ...دارد که همه پذیرفته شده هستند و اعتبار نوشته به
اعتبار منابعی بستگی دارد که نویسنده از آنها برای نگارش کتابش استفاده کرده است .در این مورد هم با توجه به استنادهایی که
صورت گرفته به نظر میرسد که نویسنده تا جایی که امکان داشته از منابع معتبر برای نگارش کتابش بهره برده است .در مورد
توانایی نویسنده در ترسیم تصاویر ذهنی شفاف میتوان نویسنده را ناموفق دانست ،البته این حرف به هیچ وجه نمیتواند از اعتبار

نویسنده بکاهد .در واقع هیچ تاریخنگاری نتوانسته و نخواهد توانست تصاویری روشن و واضح آن هم از قرنها پیش ترسیم کند،
شاید نویسنده در جلدهای بعدی که به عصر ما نزدیک بوده و منابع بیشتری هم باقی مانده ،نویسنده موفق بوده باشد .البته منابعی
که از گذشتگان باقی مانده بیشتر به زندگی شاهان و حوادث مهم پرداخته است و کمتر نوشتهای پیدا میشود که در مورد زندگی
خصوصی و اجتماعی مردم عادی باشد .با این حال نویسنده تالش کرده است تا بیشتر به زندگی مردم ،افکار و اعتقادات و وضع
اجتماعی آنها بپردازد (همان).
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A review and critique of the book Social History of Iran
Eftekhar Gasemzadeh1, Leila Mohammadi2

The book Social History of Iran by Morteza Ravandi is a remarkable and valuable work
in which the author has tried, in a scholarly and comparative way, to study the history
and civilization of Iran in subjects such as social, economic, political, intellectual,
artistic, educational and The administrative and legal organization of Iranians, from the
beginning of the most ancient ancient nations and in relation to other civilizations in the
world, before and after Islam to the contemporary era. This valuable work is one of the
most important sources in the field of Iranian historical sociology, with Ravandi
establishing a solid and praiseworthy foundation in this field. This research has
attempted to describe, explain and evaluate the aforementioned work through
descriptive-analytical method. In this regard, this paper first introduces the author and
his works, then examines the form and content of the book, and finally summarizes and
evaluates his work in three parts: writing style, author credibility, and author's ability to
transmit content.
Keywords: Morteza Ravandi, Iranian Social History, Critique and Evaluation,
Bibliography.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال سوم ،شماره ( 4پیاپی ،)01 :بهار 0911

نقش سبک زندگی در سالمتی و پیشگیری از بیماری کرونا

علی بیرقی فرد ،1فاطمه کارگر

2
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چکـیده
با وجود اینکه حدود یک ماه از شیوع وگسترش بیماری کرونا در ایران میگذرد؛ بیماریی که ابتدا از کشور چین شروع شد
و آن را به عنوان «کوئید »49میشناسند ،خیلی سریع در اقصی نقاط میهن عزیزمان گسترش یافت و تمام کشور اعم از
نهادهای دولتی و غیردولتی را درگیر خود ساخته است،که اگر نگوییم به بحران تبدیل شده شاید با رعایت نکردن توصیه
های ایمنی و خودمراقبتی بزودی تبدیل به بحران شود .درد اینجاست ،که این ویروس منحوس ،همان طوری که در این
ایام باعث تعطیلی و اختالل در کار آموزش ،سیاست ،اقتصاد شده است چه بسا تلفات زیادی از ما بگیرد؛ و از آن در تاریخ
کشور ما به عنوان یک فاجعه یاد کنند .برای جلوگیری از شیوع این ویروس و بسیاری از بیماریهای ویروسی دیگر  ،که
تعدادشان هم در جهان کم نیست ،براساس یافتههای علمی جدید ناگزیر هستیم سبکزندگیایی که قرنهاست آن را
میشناسیم و تالش میکنیم مطابق میل جهاناجتماعی که در آن هستیم؛ آن را مدیریت و رهبری کنیم تغییر دهیم .در
تعارضی که میان دانش عمومی و دانش علمی ایجاد شده؛یافتههای علمی را بپذیریم و از برخی عادات خود در زندگی
اجتماعی دست برداریم .دراین مقاله ضمن توصیف برخی عادات و ویژگیهای رفتاری که در جامعه ایران رواج دارد تالش
میشود نقش سبک زندگی در سالمتی و پیشگیری از بیماری کرونا را از نگاه جامعه شناختی بررسی کنیم هرچند که
پرداختن به این موضوع به مطالعات گسترده نیاز است ،اما هدف من سوق دادن نگاه های متخصصان این رشته به این
مهم است.

واژگـان کلـیدی :سبک زندگی ،سالمتی ،خود مراقبتی ،بیماری کرونا

 -4کارشناسارشد جامعه شناسیFard1097A@mihanmail.ir ،
 -0کارشناسارشد علوم اقتصادی kargar1097f@mailfa.org،
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«سبک4زندگی »0یکی از مفاهیم مطرح در علوم اجتماعی است که از گذشته تا حال مورد توجه جامعهشناسان بوده است .مردم
هزاران سال است که روش زندگی معینی برای خود انتخاب کردهاند و برای مدیریت آن تالش میکنند؛ که مطابق بایدها و
نبایدهایی که جامعه برای آنها تعیین کرده است عمل کنند .این عمل به بایدها و نبایدهای جهان اجتماعی گاهی ارادی و گاهی به
اجبار است چرا که اگر رعایت نشود بیم آن وجود دارد که از سوی جامعه تنبیه و مجازات شود .این تنبیه و مجازات جامعه ،همان
طرد و عدم توجه به فرد خاطی است .بنابراین اعضای جهان اجتماعی تالش میکنند تا این چنین مورد قضاوت و داوری سایر
اعضای جهان اجتماعی قرار نگیرند و شیوهها و روشهای پذیرفتهشده زندگی خود را که گذشتگان آن را ساختهاند؛بکار ببندند.
«همانطور که یکی از جامعه شناسان معتقد است که سهم مردگان در ساختن جامعه بیشتر از سهم زندگان
است؛یعنی سهم پیشینیان ما در ساختن جامعه  ،بیشتر از ما بوده است .همچنان که سهم ما در ساختن جامعه و
فرهنگ آیندگان بیش از آیندگان است(».سازمان پژوهش و برنامه ریزی)45:4:94،
کنشهای انسانها آگاهانه ،معنادار ،ارادی و هدفمند است .زندگیِ اجتماعی انسانها بر اساس آگاهی مشترک و سایر ویژگیهای
کنش که برشمردیم ،شکل میگیرد؛ از آنجا که کنشِ متفاوت انسانها براساس آگاهی  ،میل و اراده متفاوت آنها در زمانها و
سرزمین های مختلف شکل میگیرد زندگیهای اجتماعیِ متنوع پدید میآید.
سرزمین کهن ایران متشکل از اقوام مختلف با قدمت تمدنی بیش از شش هزار سال که کاوشهای باستان شناسی تپههای
کنار صندل جیرفت گواه روشنی بر قدمت آن است ،دارای فرهنگهای متنوعی است یعنی اقوام ،طوایف و مردمان آن دارای شیوه
های زندگی متفاوتی هستند ،و این تفاوت در شیوه زندگی ،موجب تمایز آنها از ملل سایر جوامع ،شده است .برخی شیوههای زندگی
در تمام جامعه ایران مشترک است ،درعین حال برخی شیوه ها وجود دارند که با اندکی تفاوت ،فقط مختصِ قوم و قبیلهای خاص
است .به هرحال همهی این ویژگی ها در کنار هم هویت ایرانی بودنِ ما را می سازند.
چگونگی گذراندن اوقات فراغت ،آداب و رسوم عروسیها و عزاداریها ،پوشش ،جشن تولد ،آغاز سال نو ،آیین سیزده بدر،
آداب معاشرت ،باورها و عقاید ،جملگی از مصادیق فرهنگ و شیوههای زندگی جامعه ماست .هر جامعهای برای بقا و دوام خود
تالش میکند ا ین مصادیق را به افراد خود آموزش دهد و افراد نیز تالش می کنند؛ آنها را فرابگیرند و در زندگی اجتماعی خود به
کاربندند.
در حوزه جامعه شناسی در سطح وسیع و گستردهای پیرامون« فرهنگ» و انواع« سبک زندگی» پرداخته شده است .با محور
قرار دادن این موضوع و چالشی که« بیماری کرونا» در سطح جهان و کشور ما ایجاد کرده است؛ این تحقیق به بررسی «نقش
سبک زندگی درسالمتی و پیشگیری از بیماریکرونا» پرداخته است.

-2روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است؛که روش گردآوری اطالعات در آن به صورت کتابخانهای است .ابزار گردآوری
اطالعات در این تحقیق ،فیش برداری از منابع اسنادی است .در این مقاله،هدف صرفا پرداختن به مفاهیم نظری و تئوریک«سبک
زندگی»نیست ،بلکه ضمن توصیف برخی عادات و ویژگیهای رفتاری که در جامعه ایران رواج دارد تالش میشود نقش سبک
زندگی در سالمتی و پیشگیری از بیماری کرونا را از نگاه جامعه شناختی بررسی کنیم هرچند که پرداختن به این موضوع به
مطالعات گسترده نیاز است ،اما هدف من سوق دادن نگاه های متخصصان این رشته به این مهم است.

-3ریشه شناسی
در این تحقیق برای پی بردن به مفهوم«سبک زندگی»ابتدا به فرهنگ لغتهای معتبر مراجعه کرده و این عبارت را ریشه-
شناسی :میکنیم.
«در زبانهای مختلف از ترکیب سبک زندگی در شکل های مختلف یاد شده ،در زبان آلمانی( )lebenstillو در زبان انگلیسی
در شکل ( )life style( ، )style of life/livingدرگشته و امروز بیشتر به صورت ( )life styleاستفاده شده است .این ترکیب
از دو واژه «سبک»و «زندگی» تشکیل می شود معنای لغوی واژه «زندگی» روشن است اما در تعریف واژه «سبک »در لغت نامه
ها معانی گوناگونی درج شده است(که البته ریشه در کاربرد آن در علوم مختلف دارد) )style( .از اصل التینی ( )stilusو فرانسه
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قدیم ( )stylusاست که به معنی اشیای نوک تیز فلزی(مانند نیزه و قلم حجاری) بوده است(لغت نامه امریکن هریتیج)0111،امروزه
این کلمه در زبان انگلیسی به معنی :
«.4نوع ،روش ،سبک اثاثیه »(پیشین)«،شکل دادن یا طراحی چیزی(مانند موی سر) یا شیء(مانند تکه ای از لباس یا اسباب و
وسایل) تا به نظر جالب و جاب آید ،کیفیت برتر در ظاهر،طراحی یا رفتار»(لغت نامه امریکن هریتیج،)0111،
« .0شیوه و روش انجام چیزی خصوصاً شیوها ی که برای فرد ،گروهی از مردم ،مکان یا دورها ی ،نوعی باشد (» .لغت نامة
کمبریج «،)0111 ،اجرا یا انجام اموری که تمایز دهنده فرد یا گروه یا سطح یا  ...خاصی باشد (،لغت نامه وبستر)4996 ،
 «.:مُد ،خصوصاً در پوشیدن » (،لغت نامه کمبریج 0111 ،؛ لغت نامه آکسفورد )4954 ،
الروس )Stylus) ،را چنین تعریف می کند :سبک ،مجموعه روشها و طریقههایی است که نویسنده به آن وسیله از کلیه
سرمایه های یک زبان برای بیان افکار و نیات و ما فیالضمیر خود استفاده میکند و آنها را به کار میاندازد .انتخاب کلمات و طرز
ادای مطلب که اغلب از قوانین دستور زبان سرپیچی میکند«،سبک » را تشکیل میدهد( ».مهدوی کنی )014- 010:4:56،

-4مفهوم جامعه شناختی سبک زندگی
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«سبک زندگی»مفهومی گسترده است که در یک نگاه کلی به تمام عادتها ،عالئق و ویژگیهای رفتاری که افراد در جهان
اجتماعی خود بکار میبندند اطالق میشود.
« "سبک زندگی"( )Life Styleاصطالحی است که از  49:9به بعد در زبان انگلیسی رواج یافته است و به نظر می رسد تا
پیش از آن ،جامعه و فرهنگ غربی عموماً و بریتانیا خصوصاً نیازی به این مفهوم نداشته اشت(».فاضلی):0:4:90،
«آدلر( )4541-49:4نخستین کسی است که به روشنی به بحث دربارهی مفهوم سبک زندگی پرداخته است(».ابراهیم
آبادی):1:4:90،
آلفرد آدلر،روانشناس اتریشی ،سبک زندگی را این چنین تعریف می کند؛
«او می گوید سبک زندگی ،یعنی کلیت بی همتا و فردی زندگی که همه فرآیندهای عمومی زندگی ،ذیل آن قرار
دارند(».مهدوی کنی)016:4:56،
آنتونیگیدنز( )49:5مشهورترین جامعهشناس بریتانیایی که دلیل شهرت او پرداختن به نظریه «ساختاربندی »4است؛ سبک
زندگی را چنین تعریف کرده است؛
«سبک زندگی ،مجموعهای نسبتا هماهنگ از همه رفتارها و فعالیتهای یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است که
مستلزم مجموعهای از عادتها و جهتگیریها و بنابراین  ،برخوردار از نوعی وحدت است(».باینگانی و همکاران)84:4:90،
«درتعریفی ساده و کلی تر میتوان سبک زندگی را« شیوه زندگی »() The Mode of Livingیا به نحو دقیق تر ،الگوها و
شیوههای «زندگی روزمره» تعریف کرد که نه تنها شامل الگوهای فردی مطلوب از زندگی،بلکه شامل تمام عادات و روشهایی می
شود که فرد یا اعضای یک گروه به آنها خو کردهاند یا عمال با آنها سروکار دارند .بنابراین ،سبک زندگی به خانه و اثاثیه محدود
نمیشود و الگوهای روابط اجتماعی ،سرگرمی ،مصرف و لباس را دربر میگیرد و نگرشها ،ارزشها و جهانبینی فرد و گروهی که
عضو آن است را منعکس میکند(».فاضلی):0:4:90،
اهمیت بی بدیل «سبک زندگی» در تمامی عرصههای حیات بشری اعم از اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی باعث شده تا بیشتر
جامعهشناسان به این موضوع بپردازند و پیرامون آن نظریهپردازی کنند.
«ماکس وبر ،در اخالق پروتستانی و روح سرمایهداری ،گرچه به طور دقیق از اصطالح سبک زندگی استفاده نمیکند ،اما اثر
ژرف سبک زندگی بر زیستن مردم را نشان میدهد .با نگاه به مطالعهی وبر ،معلوم میشود تداوم یک نوع از زندگی نه تنها
پیشفرضهای هستیشناختی افراد را تغییر میدهد ،بلکه نهادهای سیاسی و اقتصادی یک جامعه را برمیسازد و استواری یا
نااستواری آنها را سبب میگردد.
اگر افرادی چنین بیندیشند که عیشونوش گناه است و باید کار کرد و اندوخت و ساخت و تنها از این سختکوشی و
سختیکشی لذت معنوی برد ،نهادهایی برای تنظیم و بهجریاناندازیِ سرمایهی انباشته در جامعهی آنان ،الزم میشود و در بستر
تاریخی مناسب ،چنین سبکی از زندگی به اقتصاد سرمایهداری یا سیاست استثمارگرانه تبدیل خواهد شد.
امیل دورکیم ،دیگر جامعهشناس کالسیک ،از زندگی فردگرایانه میگوید و آثار وخیمی که در بلندمدت ،نگاه صرفاً فردگرایانه
بر قواعد تنظیمیِ جامعه میگذارد .او نیز اشارهی دقیق به اصطالح سبک زندگی ندارد ،اما گویی با وبر ،در تأثیر نهادین آن همسخن
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است؛ چرا که سبک زندگی ،فرد را به جامعه و میل را به همبستگی پیوند میزند؛ نه از آن گونه که هنجارها چنین میکنند ،بلکه با
چینشی ویژه از هنجارها در گروههایی خاص از مردم که میخواهند در احساسی از برتریجویی و دگرگونگی زندگی کنند.
کارل مارکس در مورد فیلسوفانی که در مورد مسائل ذهنی خود میاندیشند ،یعنی میاندیشند تا بیندیشند ،بدون آنکه ارتباطی
بین عینیت و ذهنیتهای آنان باشد ،اندیشهورزانه زندگی کردن را مطرح میکند .این اندیشهورزانه زندگی کردن (در معنای منفی
مارکس برای  )Speculationرا سبکی از زندگی میتوان دانست که پیامد آن ،ناکارایی اندیشه برای زندگی و در نظر گرفتن
منافعی از حاصل دسترنج دیگران ،یعنی آنان که به طور عینی کار و تولید میکنند ،است.
استثمار پیامد این نوع از زندگی است؛ یعنی مارکس هم مانند دورکیم و وبر ،به جنبهی نهادینهسازی رفتار حاصل از سبک
زندگی نگاه میکند؛ بر خالف اندیشمندان مدرنیتهی میانی و متأخر که اغلب همچون پیشگام کالسیکشان ،زیمل ،به وجه
فردگرایانهی سبک زندگی توجه کردهاند ،نه همچون تورشتاین وبلن که سبک زندگی را به معنای الگوی رفتار جمعی ،مجموعهی
عادتهای فکری ،سازوکاری جمعی و معرفتشناختی در تنظیم رفتار به کار میبرد .کالسیکها جز زیمل و برخی مدرنها مانند
وبلن ،نمیخواستند ترجیحات فردی را در بررسی سبک زندگی وارد کنند؛ چرا که جنبهی تحلیل روانی به مطالعه میداد و الزم
میشد شخص به شخص توضیح داده شود(».پیوسته )4:90،
در میان جامعه شناسان پیشکسوت «گئورگ زیمل» بیش از سایرین به مفهوم سبک زندگی پرداخته است.
«زیمل ( )4585 – 4945از جمله دیگر صاحب نظرانی است که به تفصیل مفهوم و ابعاد سبک زندگی را مورد توجه قرار داده
است وایجاد سبکهای زندگی را با مؤلفههای هویت ،تمایز یافتگی و گرایش افراد به انواع مد تعریف و تحلیل می کند(».ابراهیم
آبادی):9:4:90،
اگر بخواهیم از مفاهیم تئوریک و انتزاعی «سبک زندگی» گذر کنیم و به سطح عملی و تجربی آن بیشتر توجه داشته باشیم؛
به تعریف ذیل اکتفا می کنیم.
« در مجموع برای تعریف نهایی از سبک زندگی ،باید بگوییم که سبک زندگی مجموعه ای نسبتا هماهنگ و منسجم از کلیه
امور عینی و ذهنی زندگی فرد یا گروه است .این امور می تواند شامل دارایی ها ،الگوهای رفتاری ،روابط اجتماعی ،مصرف ،فعالیت
های فراغتی و سرگرمی ،پوشش و مدیریت بدن ،نحوه غذا خوردن و دکوراسیون منزل و....باشد که امور و رفتارهایی بیرونی و قابل
مشاهده اند  .همچنین می تواند در برگیرنده بینش ها(ادراکات ،اعتقادات و جهان بینی) ،گرایشها(ارزشها و ترجیحات) و...باشد که
رفتارهایی درونی و ذهنی اند .سبک زندگی ،گستره ای رفتاری را در برمی گیرد که اصلی انسجام بخش و هماهنگ کننده بر آن
حاکم است و بخش اعظم زندگی فرد را تحت سیطره دارد(».باینگانی وهمکاران)61:4:90،

 -5نقش سبک زندگی در پیشگیری از بیماری کرونا
یکی از مسئولیتهای مهم من مراقبت از خودم است .همه برای حفظ سالمت جسم و روح خود تالش میکنند و با آگاهی و
اراده از هر چیزی که سالمتی آنها را به خطر بیندازد دوری میکنند؛ تا جاییکه برای حصول اطمینان از سالمت خود هر از
چندگاهی با فواصل معین به پزشک مراجعه میکنند و آزمایش های تشخیصی می دهند؛ غافل از این که«سبک زندگی»ما می-
تواند یکی از عوامل مخاطرهانگیز سالمتی ما باشد .ورود فناوری های نوین در چند دهه اخیر در کشور ما ایران؛ از قبیل وسایل
الکترونیکی ،ارتباطات ،فستفودها ،لوازم خانگی حتی آپارتماننشینی نه تنها بیتحرکی را در پی داشته که خود ،یکی از عوامل
مخل سالمتی است؛ بلکه «سبک زندگی» ما را تغییر داده بدون اینکه ما احساس کرده باشیم.
الگوها ،عادات و شیوههای زندگی روزمره ما «کنش اجتماعی »4محسوب میشوند و به کنش اجتماعی و پیامدهای
آنها«پدیدهاجتماعی »0میگویند .پدیدهایاجتماعی ممکن است فیزیکی مانند بانک ،مدرسه.،مسجد ....،و غیرفیزیکی مانند نمادها،
باورها ،هنجارها ،ارزش ها ،باشند؛ اگر پدیدههای اجتماعی نباشند ما انسانها نمیتوانیم با هم زندگی کنیم.
«هربرت بلومر ذیل نظریهای به نام «قضایای بنیادین » مفهومی را طرح میکند با عنوان«قضیه اعیان» .قضیه اعیان جز اول
سه قضیه بنیادین بلومر هست که در آن بلومر این نظریه را مطرح میکند که هرآنچه در زندگی اجتماعی انسان ها وجود دارد به
مثابه یک شیء هست ،اشیاء نیز اجتماعی و دارای معنا هستند .او میگوید پیرامون هر انسانی را سه گونه شیء فراگرفته است؛ اشیاء
فیزیکی (مثل:میز ،صندلی ،کوه،آپارتمان و ،).....اشیاء انتزاعی(مانند:شهادت ،ایثار ،ترس ،خدا و )....و در نهایت اشیاء اجتماعی (مادر،
پدر ،معلم  ،عید نوروز و(».)....عبدی)4:4:98،
اگر به اطرافمان توجه کنیم،پدیدههای اجتماعی مختلفی وجود دارد و آن قدر برای ما آشنا هستند که آنها را احساس نمی کنیم
چرا که با آنها مانوس شدهایم و به آنها عادت کردهایم در واقع ما با عادتهایمان خو گرفته ایم .اولین کسانی که ما از بدو تولد با
0.Social action
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آنها آشنا می شویم؛ پدر و مادر است .در درون خانواده بزرگ می شویم؛ سپس خواهر و برادر  ،سایر بستگان ،گروه دوستان از جمله
کسانی هستند که ما با آنها آشنا و سپس عادت می کنیم؛ دوست داریم با آنها معاشرت کنیم ،گپ بزنیم ،در شادیهایمان باشند و
در غمشان شریک شویم؛ میهمانی برویم و میهمانشان کنیم در این رفت و آمدها دست می دهیم ،روبوسی میکنیم ،همدیگر را به
آغوش میکشیم ،به استقبال میهمان می رویم ،به هنگام رفتن میهمان تا درب خانه او را بدرقه می کنیم ،مراسم استقبال از مسافر
و بدرقه او را داریم ،این وِیژگیهای رفتاری را که ما در زندگی روزمره بکار می بریم در کتاب ها فرا نگرفتهایم .بلکه این دانشها را
ما از بدو تولد و با زندگی در اجتماع فراگرفته ایم و بدون اینکه بیندیشیم آنها را در عمل بکار می بریم .هزاران سال است که این
دانشها در زندگی اجتماعی ما وجود دارد ،قبل از ما وجود داشتهاند و بعد از ما هم وجود خواهند داشت.
عید نوروز هم از جمله پدیدههای اجتماعی است و قدمت دیرینه در فرهنگ ایرانی دارد؛ نوروز عالوه بر ایران در افغانستان هم
آغاز سال نو محسوب می شود .در برخی کشورهای جهان مانند تاجیکستان ،روسیه ،قرقیزستان ،قزاقستان ،سوریه ،عراق،
گرجستان ،جمهوریآذربایجان ،آلبانی ،چین ،ترکیه ،ترکمنستان ،هند ،پاکستان و ازبکستان ،مردمان آنها جشن نوروز را برپا میکنند.
ایرانیان برای برپایی جشن عیدنوروز آیین و مناسک خاص خود را دارند که هر کدامشان مصادیق و جلوهای از فرهنگ خاص ایرانی
است که نمود پیدا کرده و ما خود را پایبند به انجام و رعایت آن میدانیم در این مجال فقط به این دلیل به آن پرداخته میشود که
نوروز مجموعهای از جشنها و مناسبتها است که میتوان گفت؛ با خانه تکانی و تمیز کردن اتاقها،شستن فرش و قالیچهها،خرید
لباس و سایر وسایلِ نوِ مورد نیاز از حدودا یک ماه قبل ،با جشن چهارشنبه سوری ،در آخرین چهارشنبه سال و معموال بمنظور
احترام و یادگذشتگان که در آخرین پنجشنبه سال به زیارت اهل قبور می روند؛ شروع می شود ،چه بسا در برخی فرهنگ های
بومی و محلی بعد از تحویل سال به قبرستانها می روند و یاد گذشتگان خود را گرامی می دارند .در سرتاسر ایران و خاصتا در
برخی فرهنگ های بومی و محلی دوست دارند لحظه تحویل سال در زیارتگاهها ،اماکن متبرکه باشند و با قرائت قرآن ،ذکر و دعا
به استقبال سال جدید بروند .از لحظه آغاز سال جدید؛ ویژگیهای رفتاریی که معموال خاص جامعه ایران است از قبیل :دست دادن،
روبوسی کردن ،به آغوش کشیدن یکدیگر ،مهمانی رفتن و مهمانی دادن ،دسته جمعی به دامن طبیعت رفتن و آنروز و شاید
روزهای دیگر م خصوصا روز طبیعت یعنی سیزده بدر که آیین چمن گره زدن در این روز صورت می گیرد؛ شروع می شود که این
عادات و ویژگی رفتاری در جامعه ما تازگی ندارد و در«سبک زندگی» ما تحت عنوان آیین نوروز قرنهاست که نمود پیدا کرده
است.
4
از منظر جامعهشناسان کارکردگرایی که امیل دورکیم را میتوان از بنیانگذاران این مکتب دانست؛ پدیدههای اجتماعی از این
جهت مورد توجه قرار میگیرند؛که کمکی به بقا و دوام جامعه میکنند .در نظریه کارکردگرایی ،به اثر یا پیامد یک پدیده اجتماعی
مانند خانواده  ،نوروز  ،مسجد  ،نمادها و .......توجه میشود تا مشخص گردد چه اندازه در ثبات ،بقاء و انسجام نظام اجتماعی موثر
است.
حال قابل تامل است که «سبک زندگی» ما تا چه اندازه در ثبات ،بقا ،و انسجام نظام های اجتماعی موثر است؟قبل از پرداختن
به این سوال الزم است برخی از مفاهیم مانند سالمت ،بیماری کرونا را برای درک مطلب تعریف کنیم.

-6سالمت چیست؟
شاید بتوان گفت امروزه عوامل گوناگونی وجود دارند که بر زندگی افراد تاثیر میگذارند و بر اساس آنها کیفیت زندگی افراد
یک کشور با یکدیگر و همچنین با افراد سایر کشورها مقایسه و مورد سنجش قرار میگیرند .یکی از این عوامل تاثیرگذار ،سطح
بهداشت و سالمت افراد یک کشور است؛ که از حدود بیست سال پیش ،این عامل به همراه دو عامل دیگر یعنی عامل اقتصادی و
فرهنگی مالکهای توسعه انسانی محسوب می شوند.
سازمان جهانی بهداشت«سالمتی »را این چنین تعریف می کند:
«بر طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت،سالمتی عبارت است از یک حالت آسودگی کامل جسمی ،روانی ،
اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطالق نمی شود(».رحیمی)8::4:59،
« یکی از تعاریف غالب و اساسی  ،تعریف ارائه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت است که سالمت را اینگونه
تعریف می کند" :به زیستن/رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه فقط نبود بیماری و نقص
عضو(معلولیت)"(».یزدی فیض آبادی و همکاران)488:4:96،
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-7بیماری کرونا چیست؟
«سازمان بهداشت جهانی از این ویروس به عنوان2010-ncovیاد کرده است،که در آن  nبه معنی جدید و  covبه معنی
ویروس تاجی است .به طور کلی این ویروس نیز شبیه سندروم حاد تنفسی که سارس()SARSنامیده می شود است ،اما به هیج
وجه یکسان نیستند(».جانگ ون هونگ)4:4:95،

-8منشاء آلودگی چیست؟
«منشا و منبع آلودگی که تاکنون مشاهده شده است ،عمدتا بیماران مبتال به ویروس کوئید49هستند .اما الزم است بدانید که
فرد ناقل بدون عالمت بیماری نیز می تواند منبع عفونت باشد(».همان)

-1-8راه های انتقال
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«این ویروس میتواند از شخصی به شخص دیگر نتقل شود .شیوع از طریق ترشحات مجرای تنفس و تماس(با سطوح و یا
فرد با فرد) از مهمترین عوامل انتقال ویروساند .همچنین انتقال از راه ذرات هوا نیز یکی دیگر از راههای انتقال این ویروس
است(».همان)
بنابراین با مفاهیم و مصادیق«سبک زندگی»و«پدیدههایاجتماعی» که هر کدام کارکرد و نقش ویژهای در جهان اجتماعی ما
دارند،آشنا شدیم؛ از طرفی آسیبها و مخاطراتی که سالمتی افراد جهان اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهند را به اختصار
برشمردیم .الزم به یادآوری است ،پدیدههایاجتماعی به لحاظ این که دوام ،بقا و ثبات جامعه را تامین میکردند مورد توجه جامعه
شناسان کارکردگرا؛ همچون آگوست کنت ،هربرت اسپنسر ،امیل دورکیم ،رادکیف براون ،مالینوفسکی ،تالکوت پارسونز و رابرت
مرتن بودند.
از آنجایی که بیماری «کوئید  »49از جمله بیماری هایی است که ،ویروس آن میتواند از شخصی به شخص دیگر منتقل شود
و زمینه این انتقال در ازدحام جعیت و تماس بیمار با سایرین فراهم می شود«.این ویروس به طورکلی در تجمعات به راحتی منتقل
می شود(».همان) پس بنابراین در جوامعی که دست دادن ،روبوسی کردن ،به آغوش کشیدن و سایر ویژگیهای رفتاری این چنینی
که در احوالپرسیهای روزمره خود بکار می برند هرچند کارکردشان حس نوع دوستی ،تحکیم روابط و عواطف است؛ و ریشه در
باورها ،ارزشها و هنجارهای آنها دارد؛ زمینه انتقال و انتشار بیماری کرونا و سایر بیماریهای ویروسی را فراهم میکند و تهدید
جدی برای سالمت فرد و جامعه محسوب می شود .بسیار حائز اهمیت است«،بدانید که فرد ناقل بدون عالمت بیماری نیز می تواند
منبع عفونت باشد(».همان) پس این احتمال وجود دارد که بیمار در میان ما و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم باشد؛ این احتمال
به نوبه خود با تعریف «سالمت» سازگاری ندارد چرا که حالت آسودگی کامل جسمی ،روانی و اجتماعی برای اعضای جامعه حاصل
نمی شود مدامی که در دل خطر و آسیب زندگی کنند .مسلما کاهش و یا دست برداشتن از این ویژگیهای رفتاری که «سبک
زندگی» ما است؛ در قطع زنجیره انتقال موثر است در عین حال ،هم سخت است و هم مقاومت فرهنگی اعضای جهان اجتماعی را
در پی دارد.
«بنابراین ،مسئله ی مقاومت فرهنگی منحصر به جامعه ایران نیست .اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که
جوامع مختلف به میزان متفاوتی در برابر نوآوریها و تغییرات مقاومت میکنند .برخی فرهنگ ها بازتر و برخی
بسته هستند .این باز و بسته بودن نیز به تجربهی تاریخی ،شرایط محیط طبیعی ،جهان بینی و دین ،و بسیاری
عوامل دیگر بستگی دارد.
«ما عادت داریم مطابق عادت هایمان رفتار کنیم و بیندیشیم .هم چنین،عادت داریم عاداتمان را ترک نکنیم .از
این رو تاب خرق عادت را نداریم و در مقابل آن”مقاومت فرهنگی"نشان می دهیم .یعنی از پذیرش آن ،با خلق
توجیه های فرهنگی سرباز می زنیم.البته تا آن جا که ممکن باشد ،به مقاومت های سیاسی و خشونت بار هم
دست می زنیم .مقاومت فرهنگی در مقابل نوآوری ها و پدیده های نوظهور در تمام جوامع وجود داشته و هم
چنان وجود دارد؛ اگرچه هرقدر به دوره مدرن و زمان حاضر نزدیکتر میشویم ،از شدت این مقاومتها کاسته
میشود .به عبارت دیگر ،هرقدر فرایند مدرن شدن رشد بیشتری مییابد ،میزان مقاومت در برابر چیزهای نو و
تازه هم کمتر می شود ،و برعکس ،هر قدر ساختارهای سنتی سختتر باشند ،مقاومت هم شدیدتر
است(».فاضلی)8-6:4:56،
مقاومت اعضای جهان اجتماعی در برابر نوآوریها ،که گاها کشفیات علمی ،فرهنگی و اجتماعی است ،به هر طریقی در
ابتدای ورود پدیدههای نو ظهور شکل میگیرد؛ اما پذیرش آنها در گذر زمان و با افزایش سطح آگاهی و بینش مردم ،به نفع جامعه
بوده و موجب ثبات ،دوام و انسجام نظام اجتماعی خواهد بود.

نتیجه گیری
انسان ها در زندگی اجتماعی خود همواره دچار مشکالت و معضالتی بوده اند که نتیجه تقابل و رویایی آنها با دیگران در
جامعه خود و سایر جوامع است ،از این روی،آنها برای غلبه بر مشکالت بدنبال راه حل و چارهاندیشی برآمدهاند؛ چه بسا موفق هم
شده اند .بنابراین در این تحقیق با خاطر نشان نمودن این نکته،راه چاره برون رفت جامعه ما از شیوع بسیاری از بیماریهایی که با
حضور در اجتماعات ،دست دادن ،روبوسیکردن به سایرین انتقال پیدا می کند؛ این است که با بها دادن به یافتهها و دانش علمی
خود و سایر اقصی نقاط جهان ،برای حفظ سالمتی ،رعایت اصول اولیه بهداشتی از بسیاری عادات و ویژگیهای رفتاری که هزاران
سال است مردمان ما آنها را در زندگی روزمره خود جاری و ساری میدانند و تحت عنوان دانش عمومی دربرگیرنده بخشی از ذخیره
دانشی آنهاست ،دست بردارند .هرچند که مدتها طول میکشد تا زمینه برای پذیرش این تحول در «سبک زندگی» ایجاد شود؛در
جهان اجتماعی هرگاه بین دانش عمومی و دانش علمی تعارض و منافاتی ایجاد شده است معموال اعضای جهان اجتماعی با دست
برداشتن از یکی به نفع دیگری آن هم به نفع دانش علمی به حل تعارض می پردازند .چرا که تالشهای علمی ،در همه جوامع اوال
به منظور رشد وافزایش آگاهیهای بشری ثانیا عملیاتی نمودن دانشها صورت میگیرد و در این میان موجب غنی شدن دانش
عمومی هم می گردد .بسیار حائز اهمیت است که بدانیم کسانی که دانش علمی دارند از درک و شناخت عمیقی از جامعه و فرهنگ
برخوردارند و آسیبها و معضالت جهاناجتماعی را بهتر شناسایی می کنند و در پی راه حل و چاره اندیشی آنها برمیآیند .بنابراین
با بکارگیری رهنمودیشان که دست برداشتن از بعضی عادات و ویژگیهای رفتاری است ،سالمتی را برای خود و دیگران به ارمغان
آوریم.
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چکـیده
هدف مقالۀ پیش رو بررسی جامعهپذیری و بهطور خاص جامعهپذیری یا اجتماعی شدن سیاسی است .جامعهپذیری به
معنای همسازی و همنوایی فرد باارزشها ،هنجارها و نگرشهای گروهی است یا به مفهوم دیگر ،اجتماعی شدن فراگردی
است که بهواسطه آن هر فرد ،دانش و مهارتهای اجتماعی الزم برای مشارکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی
را کسب میکند .مجموعه این ارزشها ،هنجارها ،نگرشها ،دانشها و مهارتها ،فرد را قادر میسازد که با گروهها و افراد
جامعه ،روابط و کنشهای متقابل داشته باشد .فراگرد اجتماعی شدن ،امری مستمر و بهنوعی مادامالعمر است .جامعهپذیری
سیاسی یعنی انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر و یا شکلگیری ایستارها و هنجارهای سیاسی فرد در جامعه.
جامعهپذیری سیاسی را میتوان جریانی مستمر در تمام طول زندگی دانست که طی آن ،شخصیت سیاسی افراد شکل
میگیرد .این نوع از جامعهپذیری و یا به تعبیر دیگر فرهنگ پذیری سیاسی ،همان انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل
دیگر است .در تحقیق پیش رو مفهوم اجتماعی شدن سیاسی موردبررسی قرارگرفته و عوامل ،پیشفرضها و کارکردهای
آن ارائهشده و همچنین جامعهپذیری سیاسی در جامعه ایران مورد کنکاش قرار میگیرد.

واژگـان کلـیدی :جامعهپذیری ،جامعهپذیری سیاسی ،جامعهشناسی سیاسی

 -2کارشناسی جامعه شناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
Ali.poorsaeed@yahoo.com
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جامعهپذیری 2یا اجتماعی شدن به معنای همنوایی فرد باارزشها ،هنجارها و نگرشهای گروهی و اجتماعی است و یکی از
زیرشاخههای جامعهپذیری ،نوع سیاسی آن است .جامعهپذیری سیاسی 4یعنی انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر و یا
شکلگیری ایستارها و هنجارهای سیاسی فرد .بیتردید یکی از مهمترین کارویژه های دولتهای مدرن در درون یک کشور و یا
محیط اجتماعی-سیاسی ،تالش در جهت حفظ و سپس انتقال و گسترش ارزشهای سیاسی و اجتماعی نظام سیاسی خویش به
نسلهای بعدی میباشد که در صورت بیتوجهی به این مهم ،تداوم کارکردی نظام سیاسی مذکور با مشکل مواجه میگردد (خواجه
سروی.)04 :2082 ،
با مشاهده منظم و استمرار الگوهای رفتار سیاسی افراد باگذشت زمان ،دانشمندان در دهه  2893توجه خود را به لزوم مطالعه
فرایندهای اجتماعی شدن زودهنگام سیاسی جلب میکردند )Hyman,1995(.معاشرت سیاسی را میتوان بهعنوان یادگیری یک
فرد از الگوهای اجتماعی متناسب با موقعیت اجتماعی وی تعریف کرد که از طریق واسطههای مختلف جامعه حاصل گشته است.
این فرایند از یادگیری تا حد زیادی غیررسمی است که تقریباً همه در طول زندگی بهعنوان نتیجه تعامل با والدین ،خانواده ،دوستان،
همسایگان ،همساالن ،همکاران و غیره تجربه میکنند )Marelman,1986(.بعالوه ،جامعهپذیری سیاسی را بهعنوان روندی که
مردم با آن نسبت به سیاست بهطورکلی و نسبت به سیستم سیاسی خود پایدار میشوند توصیف میکنند.
از زمان شکلگیری محیط اجتماعی و پیدایش و تشکیل حکومتها ،حاکمان و برنامهریزان جامعه بهمنظور حفظ و ثبات نظام
سیاسی درصدد همسو و هماهنگ کردن آحاد افراد جامعه با اهـداف و آرمانهای خویش بودهاند و از هر وسیله ممکن برای این کار
بهره میجستهاند(آذین و جهانشاهی .)239: 2098 ،جامعهپذیری سیاسی به معنای گستردهاش ،جریانی است که از طریق آن
فرهنگ سیاسی از یک نسل به نسل دیگر منتقل میگردد .جامعهپذیری سیاسی را میتوان جریانی مستمر در تمام طول زندگی
دانست که طی آن ،شخصیت سیاسی افراد شکل میگیرد .عوامل زیادی در جامعهپذیری سیاسی افراد مؤثرند که از آن جمله
میتوان به خانواده ،وسایل ارتباطجمعی ،مدرسه ،گروه همساالن و ...اشاره کرد .جامعهپذیری سیاسی و یا به تعبیر دیگر فرهنگ
پذیری سیاسی ،همان انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر است و به بیانی سادهتر بایستی کاری کرد تا مردم به هنجارها
و بایدها و نبایدهای نظام سیاسی احترام بگذارند و مهمترین کارکرد آن برای نظامهای سیاسی ،همسوسازی گرایشات ،جهت
گیریها و رفتارهای جامعه با مطالبات نظام سیاسی است (آذین و جهانشاهی  .)231 :2098 ،با توجه به این که جامعهپذیری
سیاسی ،فراگردی است که به واسطۀ آن فرد ،دانش و مهارتهای سیاسی الزم برای مشارکت مؤثر و فعال درعرصه سیاسی را
کسب میکند ،لذا ایجاد هرگونه اختالل در این فرایند موجب بی تفاوتی سیاسی و عدم حضور و مشارکت آگاهانۀ شهروندان در
عرصههای سیاسی خواهد شد .بنابراین فهم عوامل مؤثر بر جامعهپذیری سیاسی درجوامع و گروههای مختلف ،امروزه بهعنوان یکی
از مهمترین موضوعات دولت ها و دانشمندان علوم اجتماعی است و از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
هرچند مفهوم ((جامعهپذیری سیاسی)) یکی از اصطالحات نوین در جامعهشناسی سیاسی است ولی این نظریه ریشه در سوابق
تاریخی دارد و از دیرباز موردتوجه فالسفه و نظریه پردازان سیاسی قرار داشته است .آموزش شهروندی و جامعهپذیری مدنی در آثار
"جمهوری" افالطون" ،سیاست" ارسطو و "امیل" روسو مورد تأکید قرارگرفته است .با این وجود  ،طرح نظریه جامعهپذیری
سیاسی به صورت احتصاصی و بهعنوان شاخهای از معرفت انسانی ،به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم برمیگردد .نخستین بحث
نظام یافته درباره اجتماعی شدن سیاسی را یک دانشمند علوم سیاسی به نام هربرت هایمن )2898(0مطرح کرد و بعد از آن در
دهـههای  13و  13این موضوع مورد توجه بسیاری از صاحبنظران قرار گرفت.
بهطورکلی جامعهپذیری سیاسی با گرایـشهای توجـیهی مردم از مسائل و وقایع سیاسی ارتبـاط دارد و مقوله ای است که
توجه را به کیفیت شناخت سیاسی ،اعتقادات و ارزشهای یک شهروند متوسط جلب میکند؛ مثالً یک شهروند از دولت خود چه
انتظاراتی را دارد؟ آیا به پشتیبانی از قوانین ،احکام و مقررات مملکتی تمایلی نشان می دهد؟ و تحت چه شرایطی؟
برخی معتقدند که جهت گیری های اساسی بدست آمده در اوایل زندگی ،بعدها جهت گیری ها و عقاید سیاسی صورت گرفته
افراد را شکل می دهند ،و این که این جهت گیری ها و اعتقادات ماندگار هستند)Easton and Dennis 1969(.

 -2تعریف جامعهپذیری و جامعهپذیری سیاسی

1 Socialization
2 Political socialization
3 Herbert Hyman
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جامعهپذیری یا اجتماعی شدن ،به معنای همسازی و همنوایی فرد باارزشها ،هنجارها و نگرشهای گروهی و اجتماعی تعریف
شده است .بر اساس تعریفی دیگر جامعهپذیری فرایندی است روانی -اجتماعی که بر پایه آن ،شخصیت اساسی فرد تحت تاثیر
محیط مخصوصاً نهادهای تربیتی ،دینی و خانوادگی شکل می یابد .آنتونی اُروم 2بیان داشته که جامعهپذیری عبارت از فرایندی
است که توسط آن انسانها چهارچوب اعتقادی ،ارزشی و گرایشات موجود در جامعه را کسب میکنند .این تعریف توسط((کاردینر))
چنین تکمیل گردید که فرایند جامعهپذیری وسیلۀ رسیدن به توافق جمعی میان اعضای جامعه است که از طریق آن شیوه ها ،
ارزشها و نقش های اجتماعی را فراگرفته و هر یک از اعضا دارای هویتی اساسی گردد .از این تعاریف معلوم میشود که
جامعهپذیری در مفهوم عام داللت بر فرایندی است که به انتقال و کسب ارزشها ،نقش ها و رفتارهای اجتماعی منجر می شود
(آذین و جهانشاهی به نقل از بیرو.)239 :2098 ،
اصطالح جامعهپذیری سیاسی یکی از اصطالحات مهم در علوم سیاسی و اجتماعی است که در حال حاضر استفاده از آن
بهعنوان یک نظریه رفتاری کاربرد فراوان دارد .جامعهپذیری یا فرهنگ پذیری سیاسی فرآیندی است که بر اساس آن جامعه
گرایشها ،دانشها ،ارزشها و معیارهای سیاسی خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند (مهرداد .)21 :2011 ،از دید سیگل،
جامعهپذیری سیاسی یادگیری تدریجی هنجارها ،نگرشها و رفتار قابل قبول برای یک نظام سیاسی جاری است .جامعهپذیری
سیاسی را میتوان جریانی مستمر در تمام طول زندگی دانست که طی آن  ،شخصیت سیاسی افراد شکل میگیرد .جامعهپذیری
سیاسی و یا به تعبیر دیگر فرهنگ پذیری سیاسی  ،همان انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر است و به بیانی سادهتر
بایستی کاری کرد تا مردم به هنجارها و بایدها و نبایدهای نظام سیاسی احترام بگذارند و مهمترین کارکرد آن برای نظامهای
سیاسی ،همسوسازی گرایشات ،جهت گیری ها و رفتارهای جامعه با مطالبات نظام سیاسی است (آذین و جهانشاهی.)231 :2098 ،

موضوعات جامعهپذیری سیاسی چند پیش فرض را در بر دارد:
* نخستین پیش فرض این است که در کشورهای مختلف  ،شهروندان نسبت به رهبران و ساخت های سیاسی خود احساس
مختلفی دارند و عقاید گوناگونی را ابراز میکنند.
* دومین پیش فرض این است که گرایش هایی که شهروندان یک مملکت درباره امور سیاسی کشورهای خود دارند  ،بر
چگونگی عملکرد سیاسی نظام اثر می گذارد.
* سومین پیش فرض این است که عملکرد یک نظام سیاسی بهطور قابل مالحظه ای با حاالت رفتار و ارزشهای مردم آن
ارتباط بسیار نزدیک دارد .بدین معنی که سیاست در هر جامعه به همانگونه ای شکل میگیرد و پیاده می شود که شهروندان تحت
لوای یک نظام به آن اعتقاد دارند و احساس میکنند.
با توجه به پیشفرضهای فوق میتوان سوال اساسی تری را نیز مطرح ساخت .مثالً چه مکانیسم های اجتماعی وجود دارد که
تعیین کننده خصوصیات و مشخصات سیاسی یک ملّت است؟ بخشی از پاسخ به این سوال را میتوان در مسئله جامعهپذیری
سیاسی جستجو کرد .همانگونه که قبال نیز اشاره شد ،جامعهپذیری سیاسی به فراگردی اطالق می شود که در جریان آن،
شهروندان دیدگاههای خود را از جهان سیاست کسب میکنند .به بیان دیگر ،جامعهپذیری سیاسی کانالی است که از مجرای آن
یک نسل دیدگاهها ،عقاید و معیارهای سیاسی خود را به نسل بعد از خود منتقل می کند .همچنین واژه انتقال فرهنگی در واقع
همان فراگرد جامعهپذیری سیاسی است؛ فرایندی که هم از طریق برنامههای آموزش رسمی و هم از طریق آموزش غیررسمی
وظیفه نگهداری  ،انتقال و تداوم نگرشها و ارزشهای سیاسی بین نسل ها را برعهده دارد (هزار جریبی و دیگران.)81 :2080 ،
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 -3پیشفرضهای اجتماعی شدن سیاسی

 -4سطوح جامعهپذیری سیاسی
الف) جامعهپذیری سیاسی در سطح ماکرو( جامعه)
ب) جامعهپذیری سیاسی در سطح میکرو( فرد)
جامعهپذیری سیاسی در سطح ماکرو عبارت است از :انتقال فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر .ملل ،گروهها ،قبایل و اقوام
مختلف معیارها ،استانداردها و ارزشهای سیاسی خود را از طریق فراگرد جامعهپذیری و به صورت الگوهای فکری-عقیدتی و رفتاری
بهمنظور تداوم آن به نسل جدید منتقل می سازند.

1 Anthony Orum
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جامعهپذیری سیاسی در سایت میکرو :فرایندی است که بر اساس آن شخص ،مجموعه دیدگاه ها و نقطه نظرهای سیاسی
جامعه خود را کسب می کند .باید توجه داشت که این دو سطح هر دو مکمل یکدیگرند و مطالعه هر یک از آنها بهمنظور درک و
شناخت دیگری الزامی است (آذین و جهانشاهی به نقل از مهرداد .)223 :2098 ،

 -5کارکردها
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 )2در سطح فردی مهمترین کار ویژه این فرایند را میتوان پرورش افراد برای تبدیل شدن به شهروندان سازگار و کارآمد در
نظر گرفت .از خالل این فرایند ،ارزشهای رایج نظام سیاسی به فرد القا می شود و او قادر میگردد با نظام سیاسی ارتباط برقرار
کند؛ بدین معنی که برخی از رفتارهای خاص را از حکومت انتظار داشته باشد و بداند حکومت از او چه انتظاری دارد .برای مثال،
آگاه میگردد که حکومت از وی انتظار اطاعت از قانون ،مشارکت در امور کشور و رای دادن در انتخابات را دارد (آذین و جهانشاهی
به نقل از روسکین و دیگران .)223 :2098 ،
 )4در سطح نظام سیاسی چند کارکرد را میتوان برشمرد:
الف :جامعهپذیری سیاسی موثر را میتوان به مثابه جانشینی برای اجبار به صورت ابزار حفظ روابط قدرت طبقه حاکم به کار
برد.
ب :جامعهپذیری سیاسی موثر را میتوان به مثابه ابزار بسیج توده ها برای تامین هدف های خاص طبقه حاکم به کار برد که
در غیر این صورت تامین این اهداف دشوار خواهد بود (آذین و جهانشاهی به نقل از تاج مزینانی .)222 :2098 ،
بهطورکلی برخی از دستاوردها و کارکردهای جامعهپذیری سیاسی عبارتند از :اکتساب جهتگیریهای سیاسی ،یادگیری
ارزشها و رفتارها ،اکتساب هنجارها و رفتارهای سیاسی مطلوب و مقبول نظام سیاسی (آذین و جهانشاهی به نقل از شارع پور،
.)222 :2098

 -6عوامل مؤثر بر جامعهپذیری سیاسی
الف-عوامل اولیه جامعهپذیری سیاسی :عواملی هستند که تحت عنوان جامعهپذیری نخستین نیز شناخته میشوند .در
این دسته عوامل ،جامعهپذیری سیاسی میان افراد و گروهی که با او در تماس بسیار نزدیک و صمیمی هستند به وقوع می پیوندد
مثل گروه خانواده و دوستان.
ب -عوامل ثانویه جامعهپذیری سیاسی :عواملی هستند که از طریق انتقال آگاهانه و مستقیم به جامعهپذیری سیاسی
کمک میکنند .معموال این حالت جامعهپذیری ،در وضعیت های رسمی رخ می دهد و هیچ یک از وضعیت ها شخصی نیست.
عواملی مثل رسانههای گروهی و به ویژه مدرسه از این دسته هستند( .آذین و جهانشاهی )222 :2098 ،
شرح مختصر عوامل جامعهپذیری سیاسی:
 خانواده :خانواده نخستین پنجره کودک به جهان بیرون نخستین تماس او با اقتدار است .خانواده تاثیر آشکار و پنهانی رابر ذهن کودک برجای میگذارد تاثیر های پنهان سراسر ایستارهای او را نسبت به اقتدار متاثر میکنند و تاثیر های آشکار سبب
تحول افکار سیاسی او می شود.ایستارهای فرمانبرداری و همکاری ،ایستارهای اعتراض و مبارزه طلبی در معرض تأثیرهای
خانوادگی است(.هزار جریبی به نقل از عالم  . )233 :2080 ،در نظر گرفته می شود که والدین حداقل از دو طریق بر پیشرفت
جهتگیری های سیاسی فرزندان خود تأثیر می گذارند .اول ،والدین از طریق خصوصیات سیاسی صریح زندگی خانوادگی بر سطح
آگاهی سیاسی فرزندانشان تأثیر می گذارند .(Jennings and Niemi 1968; Beck and Jennings, 1982).
والدین بسیار سیاسی ،ممکن است جهت گیری های مدنی مثبت را تحریک کنند که مشارکت در سیاست را تحریک
میکند) .(Beck and Jennings 1982, 98عالوه بر این جنینگز ،استوکر و بورز ( )4338شواهدی ارائه می دهند که انتقال موفقیت
آمیز والدین و فرزند بیشتر در مواقع سیاسی تر شدن محیط خانواده رخ می دهد  ،با بیان این که والدین در این مورد  ،سیگنال های
ثابتی در مورد جایگاه سیاسی دارند .وجود مدلهای نقش  ،به ویژه والدین  ،ممکن است منجر به تقلید و متعاقباً اتخاذ رفتارها و
نگرشها شود.
 مدرسه :برای مدت طوالنی استدالل می شد که آموزش مدنی و برنامه درسی بهطور گسترده تر تقریباً هیچ تاثیری برنگرش دانش آموزان نمی گذارد ) (Langton and Jennings 1968اما غیرقابل انکار است که مدرسه نیز به مانند خانواده تاثیرهای
آشکار و پنهانی را بر روند جامعهپذیری سیاسی افراد برجای میگذارد .مدارس در شکل گرفتن ایستارهای مربوط به قواعد نانوشتۀ
بازی سیاسی نقش مهمی دارند .در عین حال که نظام آموزشی اثر های مهمی در روند جامعهپذیری دارد ،اما ممکن است
ارزشهایی که مدارس و دانشگاه ها از آن برخوردار هستند نتیجه تلقین سیاسی مستقیم نباشد ؛ همانگونه که "لیپست" عنوان
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میکند :تأثیر دانشگاه بر ارزشهای سیاسی پیچیده است و ممکن است محیط آن صرفاً آگاهی سیاسی را بیشتر کند بیآنکه بر
ایستارهای عمده سیاسی اثر بگذارد(.هزارجریبی به نقل از شارع پور )232 :2080،
 گروههای همتا :این گروهها تاثیر پایدارتری از مدارس و دانشگاه ها دارند .این گروهها متشکل از افرادی بیرون ازخانواده و به نسبت همسال میباشد که موقعیت ،مسائل و عالقه مندی های مشابهی دارند .تجربیات افراد در میان دوستان در
ایجاد تحقیقی کامل در ایستارهای ذهنی آنها اساسی است در نتیجه چنین تاثیراتی ایستاری خصومت آمیز و پرخاشگرایانه به
آسانی ممکن است به ایستار همکاری تبدیل شود یا برعکس(.هزار جریبی به نقل از عالم  )232 :2080 ،در واقع در برخی موارد
گروههای همسال اعضای خود را با تهدید و فشار مجبور به تطبیق با نگرشهای رفتار مورد قبول میکنند(.هزار جریبی به نقل
از قوام )232 :2080 ،
 محیط(کار) آموزشی :شامل محیط های کاری و مدارس و دانشگاه ها نیز می شود .تجربه های محیط کار بسیار مهماست؛ طرز رفتار کارفرما با کارگران ،بینش و قضاوتی درباره طبیعت بشر در آنها می پروراند .کودکی که در محیط خانوادگی
دموکراتیک بزرگ شده باشد ،اگر رفتار کارفرما از روی پستی باشد خشم نشان می دهد(.هزار جریبی به نقل از جعفری نژاد :2080 ،
)232
 وسایل ارتباطجمعی :به ابزارهایی اشاره دارد که کار انتقال پیام به جمع کثیری از افراد را بر عهده دارد .نظام کنترلشده رسانههای جمعی نقش بسیار موثری در جامعهپذیری سیاسی بازی می کند .رسانههای جمعی در ایجاد یکپارچگی و هماهنگی
نظرات افراد نسبت به نظام سیاسی میتوانند با اهمیت باشند و بنابراین نقشه شناسایی افراد را شکل دهند .رسانهها نقش بسزایی را
در انتقال پیام های سیاسی ،تقویت گرایش های سیاسی موجود ،ایجاد نگرشهای سیاسی جدید ،آماده سازی افکار عمومی در
جهت پذیرش و انجام مشارکت سیاسی و نهایت مشروعیت سیاسی و انسجام سیاسی در یک جامعه بر عهده دارند( .هزار جریبی به
نقل از حاجیان )232 :2080 ،
 حکومت و کارگزاری های حزبی :ارتباط مستقیم رسمی یا غیررسمی با نخبگان نظام سیاسی ،نیروی پرتوانی بهوجود می آورد که یکی از مهمترین عوامل جامعهپذیری سیاسی را شکل می دهد .احزاب سیاسی با تبلیغات سیاسی ،مبارزه و
فعالیت انتخاباتی ،ارائه نظریات سیاسی به صورت نوشته یا شفاهی و با مشخص و متراکم کردن منافع سیاسی ،نقش عامل مستقیم
جامعهپذیری سیاسی را بازی میکنند(.هزار جریبی به نقل از عالم )234 :2080 ،
 دین و نهادهای دینی :دین بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای فرهنگی تاثیر بسزایی را در جامعهپذیری فرد بهطوراعم و جامعهپذیری سیاسی بهطور اخص دارد(هزار جریبی به نقل از آلموند و دیگران  .)234 :2080 ،ارزشها و هنجارهای دینی در
تمام اجزای جامعه رسوخ کرده و همواره آنها را متاثر میسازد .افراد بهعنوان چهره فعال جامعه از این تأثیر مستثنی
نیستند .مطالعات نشان میدهد که بین افراد دارای تعهد دینی باال و پایین در رفتار سیاسی تفاوت وجود دارد به این معنی که
مجموعۀ نهاد دین همواره کسانی را که وابستگی دینی باالتری دارند بیشتر متاثر کرده و این تأثیر رفتار سیاسی فرد را نیز شامل
می شود .بهطورکلی میزان التزام دینی همواره میتواند یکی از عوامل تاثیر گذار بر شیوه جامعهپذیری سیاسی فرد در نظر گرفته
شود (فیروزجاییان و جهانگیری .)81 :2091 ،

 -7رابطه بین اجتماعی شدن سیاسی و رفتار سیاسی
بررسی رابطه میان اجتماعی شدن و رفتار دشوارترین جنبه نظریه اجتماعی شدن است .بیشتر پژوهشهایی که درباره آن انجام
شده بر داده هایی استنتاجی استوار است که اصوالً داده های اجتماعی  -اقتصادی را با رفتار واقعی تطبیق می دهند .این شیوه
بویژه در مطالعات رفتار انتخاباتی معمول است که در آن از همبستگیهای بین ویژگیهای اجتماعی  -اقتصادی مانند شغل و
تحصیالت و رفتار رأی دادن برای تأیید این استدالل استفاده میشود که ،رفتار رأی دادن به میزان قابل توجهی نتیجه اجتماعی
کردن سیاسی است .همبستگی هایی با نیروی متفاوت بین ویژگیهای اجتماعی  -اقتصادی و رفتار انتخاباتی وجود دارند و به هیچ
وجه به جوامع صنعتی با دموکراسیهای لیبرالی محدود نمی شود .برای مثال انتخابات در بسیاری از جوامع جهان سوم از نظر میزان
باالی آرای قبیله ای یا قومی قابل توجه است .مطالعات دیگر ،همبستگی هایی میان ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی و احساس بی
تفاوتی ،بیگانگی و مفاهیم مشابه آنها یافته اند .اما یک مسأله تجربی عمده هنوز وجود دارد و آن هم اثبات اینکه رابطه میان
ویژگیهای اجتماعی  -اقتصادی معین و رفتار سیاسی بهطورکلی یک رابطه علّی به میزان قابل مالحظه ای نتیجه اجتماعی شدن
سیاسی است .همچنین شکاف تجربی مهمی بین مطالعات روانشناسی که معموالً توجه خود را بر فرد متمرکز می سازند و مطالعات
جامعهشناسی که توجهشان را بر گروهها متمرکز می سازند وجود دارد .با این همه اینکه اکثر قریب به اتفاق این گونه روابط به ویژه
در مواردی که از نظر آماری نیرومندند غیرواقعی باشند ،مورد تردید است و بنابراین نیازمند تبیین هستند .اجتماعی کردن سیاسی
دست کم تبیین جزئی ارائه می کند .هم مارکسیستها و هم غیرمارکسیستها اجتماعی شدن سیاسی را بهطور گسترده ای تبیین
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عمده مشروعیت نیز در نظر می گیرند .مسأله پایایی جامعه برای نظریه اجتماعی شدن دارای اهمیت اساسی است ،چون بهطور
مستدل ،انتقال دانش ،ارزشها و نگرشها از یک نسل به نسلی دیگر است که توانایی یک نظام سیاسی را برای بقا از طریق پذیرش
گسترده آن در جامعه و دست یافتن به مشروعیت و حفظ آن تبیین می کند .اما این خطر وجود دارد که به پیوند میان اجتماعی
شدن سیاسی و مشروعیت به گونه ای بیش از حد جبرگرایانه نگریسته شود ،به گونه ای که راه را بر دگرگونی اجتماعی ببندد ،تا چه
رسد به تبیین آن .بدیهی است یک پاسخ این است که تغییرات بنیادی در جامعه نتیجه گسیختگی در اجتماعی کردن سیاسی است
که در بعضی از جوامع و نمایانتر از همه در جوامعی که دارای گرایشهای توتالیتر هستند ممکن است کامالً درست باشد .یک
رهیافت دیگر این است که استدالل شود که در بیشتر جوامع اجتماعی کردن سیاسی یکپارچه نیست ،بلکه تضادهای گوناگونی را
که در یک جامعه معیّن یافت میشوند تا آنجا که فرایندهای اجتماعی شدن جایگزین یا رقیب وجود داشته باشند بازتاب میدهد.
به عالوه با اثبات این مطلب که اجتماعی شدن فرایندی مادام العمر است و اینکه شخصیت و تجربه متغیرهای اصلی در آن
فرایند هستند میتوان استدالل کرد که اجتماعی شدن سیاسی ممکن است هم در دگرگون ساختن جامعه و هم در حفظ آن نقشی
ایفا کند .دو مثال چنین دیدگاهی را روشن میکنند :نخستین مثال ناشی از مطالعاتی است که در طی دهه  2893درباره پناه جویان
شوروی انجام شده است .یکی از این مطالعات نشان داد که پاسخگویان جوانتر که در رژیم شوروی بزرگ شده بودند معموالً نظام
شوروی را در آغاز میپذیرفتند و بندرت همیشه مخالف با رژیم بودند .عالوه بر این آنها عموماً تعهدات مهم ایدئولوژیک مانند
حمایت از دولت رفاه و مالکیت دولتی صنایع گوناگون را حفظ میکردند و برای سرخوردگی خود معموالً «رهبری» شوروی را مقصر
می دانستند ،نه «نظام سیاسی» را .مثال دوم به تغییر نگرشها نسبت به جمهوری فدرال آلمان در سالهای پس از تأسیس آن در
سال  2828مربوط می شود .در سال  2892نظرسنجیها نشان داد که تنها  04درصد از پاسخگویان با این نظر موافق بودند که آلمان
در به راه انداختن جنگ جهانی دوم مقصر است ،اما در سال  2814این نسبت به  14درصد افزایش یافت .به همین گونه درباره
«چهار آزادی» مشهور روزولت  -یعنی آزادی مذهب ،آزادی بیان ،آزادی از ترس و آزادی از نیازمندی  -بین سالهای  2828و
 2819هنگامی که از پاسخگویان سؤال شد که کدام یک از آنها را مهمتر میدانند تغییرات قابل توجهی در مورد همه آنها بجز
مذهب به وجود آمده بود .در سال  2828ترتیب رتبه بندی عبارت بود از :آزادی از نیازمندی ( 09درصد) ،آزادی بیان( 41درصد)،
آزادی از ترس( 21درصد) و آزادی مذهب ( 24درصد) ،در صورتی که در سال  2819این نسبتها عبارت بودند از :آزادی بیان(92
درصد)،آزادی از نیازمندی ( 28درصد) ،آزادی مذهب ( 22درصد) و آزادی از ترس( 23درصد) .در مورد نخست میتوان استدالل کرد
که نظام شوروی و برخی از ارزشهای ایدئولوژیک مهم آن به رغم سرخوردگی از جهات دیگر هنوز به میزان قابلتوجهی مشروعیت
خود را حفظ کرده بودند و در مورد دوم میتوان گفت که در طول یک دهه و نیم آلمان غربی بتدریج مشروعیت بهطور قابل
مالحظه بیشتری کسب کرد که با تأکید بسیار بیشتر بر ارزشهای آرمانگرایانه لیبرال  -دموکراتیک و کاهش آشکار در توجه مادی
گرایانه به بقا مشخص میگردد .منطق این استدالل این است که بنا به تعریف  ،اجتماعی شدن سیاسی فرایند نسبتاً کندی است،
اما فرایندی است که میتواند دست کم در رابطه با مشروعیت ،با دگرگونی ارتباط داده شود (راش .)43-21 :2080 ،

 -8جامعهپذیری سیاسی در ایران
در فرایند جامعهپذیری سیاسی یکسری از نهادهای اجتماعی در استمرار و پویایی این فرایند تأثیر گذارند؛ در ذیل به برخی
موارد که مربوط به جامعۀ ایران می شود اشاره خواهیم کرد:
الف) خانواده :این نهاد اجتماعی بهعنوان هسته اجتماعی هر جامعه ای بر شکلگیری بینش ها و نگرشهای افراد جامعه در
تمام زمینهها اثر گذار است « .فرایند جامعهپذیری کودک از خانواده شروع می شود .خانواده برای کودک کم سن و سال معرف همه
دنیایی است که او را احاطه کرده است .تصویر خود در نزد کودک انعکاس حساسی است که اعضای خانواده نسبت به او دارند؛
بنابراین ،تصوری که فرد از خود و نیز از جهان پیرامـون و از افـرادی کـه در پیـرامون او هستند دارد ،بهطور مستقیم تحـت تأثیـر
وجهه نظـر و باورهـای خانوادههایشان قرار دارد .ارزشهایی که فرد می پذیرد و نقش های مختلفی را که از او انتظار می رود ایفا
کند ،در بدو امر در درون شبکه روابط خانوادگی آموخته می شود.و کودک آنها را فرا میگیرد .».از بُعد جامعهپذیری سیاسی ،در زمان
فرایند شکلگیری انقالب اسالمی و بعد از پیروزی انقالب ؛ جوانان این مرزوبوم با توجه به نگرش عقیدتی که در خانوادههای خود
داشتهاند و تحت تأثیر مستقیم آموزشهای دینی خانوادههای خود قرار داشتهاند ،در پیـروزی انقالب و دفـاع از آرمانهای این
نـظام بعد از پیروزی نقش بسیـار مهمی را ایفا کردهاند.
ب) رسانههای همگانی :در اغلب کشور های پیشرفته صنعتی رسانههای جمعی نقش مهمی در جامعهپذیری باالخص
جامعهپذیری سیاسی بازی میکنند .در طی این سه دهـه از انقـالب اسالمـی گسترش و بسـط روزنامهها ،مجالت ،کتب،
صداوسیما ،نشریات ارگانی و دانشگاهی و هفتهنامهها ،ماهنامهها ،سالنامهها ،سایت های اینترنتی و ...همگی در فرایند جامعهپذیری
سیاسی باالخص در شرایط حساس و ویژه ای چون"دفاع مقدس ،تهاجم فرهنگی ،راهپیماییها ،انتخابات و سایر جنبههای
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مشارکت اجتماعی و سیاسی" ملت ایران را به حضور گسترده در صحنه دعوت کردهاند؛ و از نظر گرایش سیاسی مطالبی را در
جهت استمرار نگرش حزبی در اختیار حضار و طرفداران حزبی خود قرار داده اند .در واقع نقش رسانه ها در فرایند جامعهپذیری
سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران این است که بتواند هنجارهای اجتماعی نظام را تقویت کند و همان ها را انعکاس دهد؛ بدین
معنا که هر آنچه که پخش یا نشر میگردد ،معرف انعکاس واقعی جامعه جلوه دهند.
ج) گروههای همساالن :این دسته از عوامل جامعهپذیری سیاسی همانند خانواده اثر بسیاری بر نگرش سیاسی افراد جامعه
می گذارد .از آنجا که گروه همساالن تقریباً همسن یکدیگرند و احساس برتری میکنند ،معموالً از معیار های مشترکی که به
اشخاص مسئول گروه مرتبط است پیروی میکنند .گروه همساالن بهعنوان عامل جامعه پذیر ساختن افراد ،در دوران بلوغ به اوج و
اهمیت و تأتیر خود می رسد .در این هنگام کسب محبوبیت و مورد پسند واقع شدن یکی از اهداف مهم نوجوانان می شود .تأثیر
این عامل را میتوان در مراکز آموزشی و دانشگاهی بین جوانان و نوجوانان در طی این سه دهه در شرایط مختلف سیاسی جامعه در
این نظام از نظر رفتار سیاسی موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد .در واقع تعامالتی که دانشجویان و دانش آموزان این ملت در
طی دوران تحصیل دارند؛ توانسته در بین نگرشهای مختلف دانشجویی طیف های سیاسی را به وجود آورد ،همچنین در ایام
پیروزی انقالب اسالمی در طی  24سال مبارزه پنهان و آشکار تأثیر گروههای همسن و سال اثرگذاری بسیاری در بین قشر جوان و
نوجوان جامعه در پیروزی انقالب داشته است؛ در طی دوران  9ساله دفاع مقدس هم تأثیر گروههای همسن و سال اثر بسیاری بر
جوانان و نوجوانان برای حضور در جبهه ها داشته است.
د) مدرسه :در جوامع پیشرفته و عصر حاضر مدرسه از طریق فرآیند آموزش مستقیم و غیر مستقیم در پرورش سیاسی افراد
تأثیر بسیاری داشته است .در طی این سه دهه از عمر انقالب نظام سیاسی جامعه با تغیرات وتحوالتی که در کتب آموزشی و
دانشگاهی به وجود آورده ،باعث شده که مدرسه بهعنوان عامل تأثیر گذار در بینش سیاسی جوانان و نوجوانان تلقی گردد.
ه)نهادهای دینی :نظام حکومتی ما دینی و بر پایۀ آموزه های شریعت سامان یافته و حاکمیت ارزشـی و هنجارهای دینی در
عرصـه های مختلف (سیاست ،اقتصاد ،اجتماع و فرهنگ) در رأس برنامه ها و اهداف آن قرار دارد .از طرفی بین سیاست و دین،
جدایی و گسستی وجود ندارد .از این رو «پاسداران مرز دین» و «مبلغان راستین شریعت» وظایف و تکالیف حساس و دشواری در
امر جامعهپذیری سیاسی دارند؛ حتی در نگاشته های سیاسی ،یکی از کارگزاران و عوامل این امر ،نهادهای مذهبی دانسته شده
است .عالوه بر این نیز باید با آموزه ها و فرهنگ سیاسی اسالم آشنا شده و در این فرایند ،خود را از جامعه و سیاست جدا ندانند.
امام خمینی می فرماید « :تبلیغات و تعلیمات دو فعالیت مهم و اساسی ماست .وظیفه فقها و علما این است که عقاید و نظامات
اسالم را تبلیغ کنند و به مردم تعلیم دهند تا زمینه برای اجرای احکام و برقراری نظام اسالمی در جامعه فراهم شود .بر این اساس
از «جامعهپذیری سیاسی» میتوانیم با عنوان «تربیت سیاسی» نیز یاد کنیم .تربیت سیاسی ،مهمترین نوع تربیت است که در تحقق
اهداف مادی و معنوی جامعه نقش اساسی دارد.کم کاری و غفلت و بی اعتنایی مسئوالن کشور نباید مبلغان و عالمان دینی را از
سیاست و آموزه های بنیادین آن دور کند و آنان را از توجه به این وظیفه بنیادین غافل سازد .سستی در این امر ،باعث تضعیف نظام
دینی در آینده و رونق گرفتن اندیشه های الحادی و سکوالریستی ـ به خصوص در عرصه سیاست ـ می شود .افتخار ما این است
که دارای دولت دینی هستیم که بر اساس شریعت شکل گرفته و هدف آن تعمیق و گسترش باورهای دینی است و این در جامعه
ملحد جهانی ،یک پدیده سترگ و شکوهمند است .مسئولیت علمای دین در زمینه تربیت و اجتماع سازی ،از دیگران سنگین تر و
گسترده تر است؛ بکله این تکلیف نخست متوجه آنان است؛ زیرا با ورود در این شغل ،مسئولیت ترویج و تبلیغ دین و نشر فرهنگ و
تربیت اسالمی را بهعنوان یک وظیفه پذیرفته اند.
یکی از عوامل مهم و اصلی در جامعهپذیری سیاسی ،نهادهای مذهبی (عالمان ،مبلغان ،مساجد و هیئتهای مذهبی) هستند.
بدیهی است دین میتواند عامل بسیار مهم و مؤثری در جامعهپذیری افراد باشد و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،در انتقال فرهنگ
سیاسی ،نقش ایفا کند .آلموند در این زمینه مینویسد« :مذاهب دنیا ،حامالن ارزشهای فرهنگی و اخالقی ای هستند که خواه ناخواه
پیامدهای سیاسی دارند و بر مسائل سیاسی و سیاستهای عمومی تأثیر می گذارند .رهبران مذهبی بزرگ خود را آموزگار مردم
میدانند و پیروان آنها معموال کوشیده اند تا از طریق آموزش درسی ،به جامعهپذیری کودکان شکل بخشند و از طریق موعظه و
مناسک مذهبی ،نومذهبان را از هر سنی که باشند ،جامعه پذیر سازند ...وجود هویت دینی و سازمانهای مذهبی در بیشتر نظامهای
سیاسی احساس میشود.
نهادهاى دینى در تاریخ معاصر ایران یکى از نهادهاى اصلى جامعهپذیر کننده در جامعه ایران به شمار مىآید  .این نهاد همواره
در تحوالت سیاسى  -اجتماعى ایران با ابزارهایى که در اختیار داشته است ،نقشهاى بسزایى ایفا کرده است.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی (ره) و اشاعه ایدئولوژی اسالم محمدی توسط ایشان در بین ملت
ایران ،باعث این شد که از همان ماههای اولیه شروع حکومت اسالمی مردم همچون ایام مبارزه انقالب اسالمی بر سرنوشت
سیاسی جامعه خود تا به امروز اهمیت قائل گردند و در لحظات و شرایط حساس به حمایت از نظام مقدس اسالم و جمهوری
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اسالمی بپردازند و با حضور سیاسی خود در صحنههای مختلف چون راهپیماییها ،جنگ تحمیلی ،دفاع مقدس و انتخابات مختلف
در طی این سالها ؛ با توجه به ارزشها و هنجارهای سیاسی حاکم بر جامعه ،فرایند جامعهپذیری سیاسی خود را متکامل کنند .در
زمان فرایند شکلگیری انقالب اسالمی و بعد از پیروزی انقالب جوانان این مرزوبوم با توجه به نگرش عقیدتی که در خانوادههای
خود داشتهاند و تحت تأثیر مستقیم آموزشهای دینی خانوادههای خود قرار داشتهاند و در پیروزی انقالب و دفاع از آرمانهای این
نظام بعد از پیروزی نقش بسیار مهمی را ایفاء کردهاند .رسانههای همگانی در طی این سه دهه از انقالب اسالمی؛ گسترش و بسط
روزنامهها ،مجالت ،کتب ،صداوسیما ،نشریات ارگانی و دانشگاهی و هفتهنامهها ،ماهنامهها ،سالنامهها ،اینترنت و ...همگی در فرایند
جامعهپذیری سیاسی باالخص در شرایط حساس و ویژهای چون دفاع مقدس ،تهاجم فرهنگی ،راهپیماییها ،انتخابات و سایر جنبه
های مشارکت اجتماعی و سیاسی ملت ایران را به حضور گسترده در صحنه دعوت کردهاند؛ گروههای همساالن ،در واقع تأثیر این
عامل را میتوان در مراکز آموزشی و دانشگاهی بین جوانان و نوجوانان در طی این سه دهه در شرایط مختلف سیاسی جامعه در این
نظام از نظر رفتار سیاسی موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
جامعهپذیری سیاسی ساختار نظام اسالمی ایران ،بر این استوار بوده است که اندیشه های اسالمی و انسانی مدینه النبی را در
جهت فراهم نمودن شرایط ظهور حضرت صاحب الزمان(عج) در این جهان پر آشوب پایدار و مستمر نگه دارد؛ و بهعنوان یک
ایدئولوژی برتر اشاعه دهد .این اشاعه از طریق برپایی مراسم نماز جمعه در تمام نقاط کشور ،برگزاری مراسم ها و اعیاد اسالمی و
دینی در طی ایام سال و تبیین این شرا یط با شرایط انقالب اسالمی ایران از سوی کارشناسان و رهبران نظام برای مردم و ...نمونه
هایی از اشکال اشاعه اجتماعی شدن سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران است .در جامعه ایران اسالمی ،جامعهپذیری سیاسی در
جهت ثبات سیاسی حاکمیت برای نسل دوم و سومی که با حال و فضای ایدئولوژی اسالمی انقالب کمتر آشنا بودهاند ،در قالب
برزگداشت ها و برپایی مراسم های مختلف سیاسی در طی سال مثل برزگداشت ایام دفاع مقدس ،هفته بسیج ،ایام دهۀ فجر،
سالروز آزادی خرمشهر،روز پاسدار و روز جانباز و ...قابل بررسی کارکردی است .جامعهپذیری سیاسی ایران در این سه دهه ،در واقع
انتشار اطالعات اسالمی و بسط ارزشها و شیوه های انسانی و سیاسی اسالمی است که توسط کارکرد های سازمان یافته
نهادهایی همچون بسیج ،سپاه ،حوزه های علمیه ،آموزش و پرورش ،آموزش عالی ،رسانههای جمعی و سازمان تبلیغات اسالمی،
سازمان حج و زیارت ،بنیاد حفظ آثار ارزشهای دفاع مقدس ،آستان قدس رضوی و ...انجام گرفته است .تمام این فعالیت ها در قالب
یادگیری سیاسی رسمی و غیررسمی در قالب برنامه ریزی های ساختاری و غیر ساختاری در هر مرحله از عمر انقالب شکل گرفته
است .در مجموع بر اساس چنین پارامتر هایی از جامعهپذیری سیاسی میتوان بیان کرد که جامعهپذیری سیاسی فرایندی است که
افراد در جامعه معین با نظام سیاسی آشنا می گردند و تا اندازه قابل توجهه ادراکشان از سیاست و واکنشهایشان نسبت به پدیده
های سیاسی تعیین می شود .نظام سیاسی حاکم بر جامعه حال حاضر ایران و نوع تصمیمات سیاسی ای که در هر مرحله از فرایند
سه دهه سیاسی انقالب اسالمی گرفته شده است ،ناشی ازتأثیر پذیری نگرشها  ،بینش ها ،ارزشها ،ایدئولوژی ها و الگو های
رفتاری اسالمی و ایرانی موجود در جامعه است .در جامعه اسالمی ایران با توجه به اشاعه و بسط فرهنگ اسالمی و ایرانی برنامه
ریزان نظام ،برای نظرات و نگرشهای مردم اهمیت بسیاری قائل گردیده اند ،بهعنوان مثال این مسئله را میتوان در برگزاری03
دوره انتخابات مختلف در این سه دهه از انقالب مشاهده نمود؛ که مسئوالن وقت؛ هرگونه نتایج بدست آمده از هر دوره انتخابات را
پذیر فته اند .همچنین در هر دوره زمانی از انتخابات تمام دستگاه های اجرایی ،احزاب سیاسی و رسانه ای و ...از چندین ماه قبل از
انتخابات ،با ایجاد یک نگرش مساعد و مثبت در بین مردم ،آنها را به مشارکت سیاسی در جامعه دعوت کردهاند و بهطور مسالمت
آمیز و رقابتی در جهت اعتالی نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه سیاسی و انتخاباتی خود از نامزد مورد حمایت خود دفاع کرده
و به افراد جامعه آگاهی و اطالعات الزم را در این زمینه رسانده اند.
در انقالب اسالمی ایران با توجه به ایدئولوژی و نگرشی که در دستگاه نظام سیاسی و جود دارد ،دستگاه های سیاسی جامعه با
آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم  ،همچنین تبلیغات،سخنرانی های مختلف و متنوع یک منش سیاسی را برای ملت اشاعه داده
اند .در واقع این پدیده همان شخصیت سیاسی بنیادین مردم یک ملت اطالق گردیده است .در این نظام مقدس در طی این سه
دهه منش سیاسی با الهام از اسالم محمدی آموزش داده شده است .بخشی از فرایند آموزش جامعهپذیری سیاسی هر جامعه ای
ارتباط با پرورش سیاسی نظام موجود دارد ،محتوای این پرورش سیاسی را باید در موضوع شهروندی و پرورش شهروندان یک
جامعه در هر نظام آموزشی موردبررسی قرار داد .در جامعه حال حاضر ایران این نظام در قالب فرآیند پرورش سیاسی ،هدف
آشکارش شکل دادن به رفتار های کودکان و نوجوانان به اقتضای قالب های اجتماعی و سیاسی است؛ در واقع نظام اسالمی ایران
پرورش سیاسی را از طریق ارزشهای اجتماعی و سیاسی و جذب درونی کردن هنجارهای سیاسی به افراد جامعه آموزش می دهد؛
این مسئله از کارکرد های عمده آموزش و پرورش در هر نظام سیاسی محسوب میگردد.

 -9نتیجه گیری
ما در حقیقت نمیتوانیم از سیاست و زندگی سیاسی دوری کنیم و امکان انفکاک و جدایی بین سیاست و زندگی اجتماعی
وجود ندارد .همچنین رابطه ای میان زندگی شهروندان و سیاست وجود دارد و سیاست بنا به تعریف خاصی که دارد تاثیر مستقیم،
روزمره و ساعت به ساعت در زندگی ما دارد و هر لحظه زندگی ما متاثر از سیاست است.
بی تفاوتی نسبت به عملکرد دولت در حقیقت بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خود خواهد بود و در صورتی که بی تفاوت باشیم
در واقع دیگران را به سرنوشت خود حاکم کرده و عمالً آنان برای ما تصمیم میگیرند بنابراین سیاست جز آنچه که دولت انجام
میدهد چیز دیگری نیست و زمانی دولت در اقدامات و تصمیم های خود احساس مسئولیت می کند که مردم در قبال عملکردهای
دولت بی تفاوت نبوده و به خصوص در هنگام انتخابات باید نسبت به عملکرد های دولت داوری آگاهانه کنند تا در جامعه بهعنوان
یک سنت عقالنی نهادینه شده و حکومتهای آینده خود را همیشه در معرض داوری مردم دیده و مسئوالنه تر عمل کنند و این
مهم میسر نمیشود مگر با آگاهی و دانش سیاسی افراد جامعه و پذیرش اخالق و منش سیاسی و ترویج و بسط آن طی نسلهای
متمادی .افراد از طرق مختلف به آگاهی و منش سیاسی دست پیدا میکنند و وظیفۀ دولت این است تا در انجام این وظیفۀ مهـم،
همیشه و در همه حال خود را موظف بداند .در صورت داشتن شناخت کافـی از ذائقه ها و خواستـه های افراد و سیاست گذاری
های مطلوب ،جامعهپذیری سیاسی در تمامی طیف های جامعه هدایت شده و در جهت یادگیری اصول و ارزشهای مورد توافق
نظام سیاسی موجود حرکت خواهد کرد.
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آذین ،احمد و جهانشاهی ،رضا (" )2098نقش رادیو و تلویزیون در جامعهپذیری سیاسی دانشجویان" ،فصلنامه تخصصی
علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی ،سال چهارم ،شماره نهم
تاج مزینانی ،علی اکبر (" )2094جامعهپذیری سیاسی جوانان"  ،فصلنامۀ مطالعات جوانان ،شماره سوم و چهارم
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعهشناسی
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

بررسی تطبیقی داستانها و متون کتب صابئین مندایی با آداب و رسوم
آنها در زندگی روزمره از دیرباز تا به امروز

شکیبا رحمانی

1

تاریخ دریافت99/20/41 :
تاریخ پذیرش99/20/20 :
کد مقاله60026 :

چکـیده
مذهب همواره بهعنوان یکی از معیارهای تمییز انسانها تلقی میشود که بر اساس الگوهای رفتاری برطبق ویژگیها و
فرایض دینیشان میتوان آنها را مورد مطالعه قرار داد .در حقیقت امروزه جایگاه مذهب در مطالعات انسانشناختی و
تعیین الگوهای فعالیتی انسانها نقش بهسزایی دارد .در واقع مذهب به مثابه یکی از عناصر فرهنگی و یک پدیده ،منشاء
ایجاد تفاوت رفتارهای انسانی شناخته شده و نیز نقش محیط بر عملکرد و اعمال و اعتقادات مذهبی و همچنین در
فعالیتهای اجتماعی افراد به وضوح قابل مشاهده است .صابئین مندایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و فرایض دینی
آنها با رفتار و عملکرد روزانه آنها پیوند خورده است .بهطور کلی آداب و رسوم منداییان ،مانند غسل تعمید و برخی
آیینهای دیگر ،بازمانده آداب و رسوم آنها از دوران کهن است که به تمامی ،این آیینها را منداییان ساکن ایران و
ساکنین دیگر نقاط جهان حفظ کردهاند .بنا بر این بررسی آیینهای ایشان به درک و تحلیل انسانشناسانه این قوم کمک
خواهد کرد .این آداب و رسوم با آنچه که در کتب مقدس آنان عنوانشده مطابقت داشته و بخش بزرگی از زندگی
امروزهشان را در بر میگیرد .در این مقاله مهمترین ارکان آیین عبادی صابئین مندایی مطرح شده و پس از آن با اشاره به
تاثیرپذیری آنچه که از دوران کهن در انجام این آداب و فرایض دینی اعمال میشد نقش این آیینها از منظر
انسانشناسانه ،مورد تحلیل قرار میگیرد .در این مقاله در هر بخش ابتدا به نحوه انجام فرایض عبادی صابئین پرداخته و
سپس این اعمال و فرایض را با داستانهای اساطیری و متون کهن مذهبی آنها تطبیق خواهیم داد که در پایان مقاله با
جمعبندی آنها ،به کلیتی در باب ارتباط زندگی روزمره منداییان و شکل کلی آیینهای آنان از دوران کهن خواهیم رسید.

واژگـان کلـیدی :صابئین مندایی ،گنزاربا ،تعمید ،مذهب ،فرهنگ

 -4دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات patientr@gmail.com
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 -1مقدمه
آداب و رسوم منداییان ،مجموعهای از رفتارهای دینی این مردم است که براساس زیر بنای فکری از باورهای آنها شکل
گرفته است .آنچه که امروز به عنوان آداب و رسوم منداییان میشناسیم ،بازمانده باور و رفتارهای ملتی بسیار قدیمی است که با
پیام آسمانی آدم ابوالبشر ،شیتل (شیث) ،نو (نوح) ،شوم (سام فرزند نوح) ،و آخرین پیامبر آنان که با حضرت یحیی یهانا یا یحیی
تعمید دهنده ختم میشود همساز گشته است .این استمرار آیین در زندگی منداییان بدان معناست که زندگی هر فرد مندایی از
هنگام تولد تا مرگ با آیینهای دینی به پیش میرود .مراحل مهم و کلیدی زندگی هر مندایی در حصاری از کالم مقدس گنزاربا4
حفاظت شده و تا آدابی در هنگام احتضار برای فرد و پس از مرگ وی ادامه مییابد.
آیینهای مذهبی مندایی ،با نیایش رسمی عالمان مذهبی آنها همراه بوده و این آیینها مهمترین حلقه پیوند آنها با زندگی
روزمرهشان است .اما آنچه که مطرح است ،این است که هر یک از این آیینها را میتوان واحدی مستقل شمرد که از اجزایی
مختلف تشکیل شدهاند و تمامی این اجزاء با نظمی معین در کنار هم قرار گرفته و مجموعه واحدی را به وجود آوردهاند .برای نمونه
مکان برگزاری آیینها ،نیایشهایی که قرائت میشوند ،حضور مردم و عالمان دینی و نیز نمادهای دینی و مذهبی ،هرکدام
ویژگیهایی دارند که خاص مراسم آنها بوده اما در کنار هم به وحدت رسیدهاند .در این مقاله سه مورد از مراسم و مناسک عبادی
منداییان و سپس داستانهای اساطیری آنان به عنوان ریشههای این مناسک مورد بررسی و تطبیق قرار خواهند گرفت.

 -2تعمید
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

یکی از بارزترین و مهمترین آیین دین صابئین مندایی ،غسل تعمید است و به وسیله این غسل است که یک مندایی جزء
منداییان به حساب میآید .این مراسم را میتوان از دسته بیرونی آیینهای منداییان به حساب آورد که دارای دو وجه است :غسل
روحانی و غسل جسمانی .که غسل روحانی بر جنبه نمادین تطهیر روح و روان و غسل جسمانی ،بر تطهیر در آب روان تاکید دارد
(اسماعیلپور  .)14 ،4096صابئین بر این عقیده هستند که حضرت آدم و حوا توسط هیبل زیوا 0در آب روان تعمید داده شدهاند .این
غسل دو گونه است :غسل تعمید رسمی (مصوتا) :که برای پاکیزگی و طهارت روح و جسم در آب روان و با نظارت روحانی مندایی
انجام میشود .غسل تعمید معمولی (طماشه) که هر کس به تنهایی با فر رفتن در آب روان و یا زیر دوش میتواند انجام دهد .طبق
روایات ،مراسم تعمید از زمان حضرت آدم رایج بوده اما در زمان به قدرت رسیدن یهودیت و تصرف فلسطین و ایجاد محدودیت
برای اقوام و ادیان دیگر از طرف یهودیان ،این عمل قابل اجرا نبوده و پس از اینکه حضرت یحیی نبوت خود را اعالم میکند
اولین عملی که برای تطهیر نمودن مردم (صابئین) از گناهان انجام میدهد ،مراسم تعمید است که عده کثیری از صابئین را درون
رودخانه تعمید مینماید .پس از این عمل صابئینی که در گوشه و کنار بهطور مخفیانه به سر میبردند از قدرت و حمایت پیامبر
جدیدشان برخوردار میشوند و گرد وی جمع میگردند.

 -1-2روایت اسطورهای تعمید
یردنا0

منداییان بر این باورند که پیش از رواج تعمید در میان فرزندان آدم (قوم مندایی) ،فرشتگان برای تقرب به خداوند در
تعمید میکردند (شیرالی  .)1 ،4039اما بهطور کلیتر ،آب ،در ادیان مختلف همواره مورد تکریم و تقدس بوده و تا عصر حاضر نیز
ادامه دارد .بهعنوان مثال هرودوت در این باره مینویسد" :ایرانیان به آب روان حرمتی خاص میگذارند ،در رود روان ادرار نمیکنند
و در آن تف نمیاندازند .در آن دست نمیشویند و متحمل نمیشوند که دیگری آن را به کثافاتی آلوده کند .احترامات بسیاری به
آب منظور میدارند" (هرودوت  .)06 ،4032این تقدس در باورها و فرهنگ ها تا جایی پیش میرفت که برای آن قربانی در نظر
میگرفتند .چنانچه شیخ فرشی مینویسد" :در باورهای هند و ایرانی ،قربانی آغازین که پیدایش جهان را از آن میدانستند ،اهمیت
زیادی داشت و در آن یک انسان ،یک اسب و یک گاو قربانی میشده و خون و اعضای آن به رستاخیز طبیعت و پیدایش جانوران،
گیاهان ،فصلها و جهان مادی میانجامید" (فرشی .)69 ،4030
با این توضیحات میتوان به داستان اسطورهای منداییان که در کتاب گنزاربا قسمت راست آمده ،اشاره داشت:

 -4کتاب مقدس صابئین مندایی به معنی گنج بزرگ میباشد و از دو قسمت راست و چپ تشکیل شده است .گنزاربای راست ،شامل مطالب
علوم الهی ،چگونگی خلقت ،علم اخالق ،روایات تاریخی و اسطورهای است .گنزاربای چپ نیز به وضعیت آدمی در برزخ و عالم آخرت میپردازد.
 -0هیبل زیوا که خوانده میشود :جبرئیل رسول ،معادل جبرئیل در آیین اسالمی است.
 -0یردنا به معنی آب جاری ،از محیط فلسطین که محل اقامت منداییان بوده گرفته شده است.
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«پس از خلقت زمین ،در نخستین روز ملکا اپثاهیل 4و ملکا اواثر 0به اتفاق ملکا هیبل زیوا ،0به فرمان خداوند به سوی
زمین آمدند نخست شروع به ساختن آسمان نمودند و بعد آسمان بوجود آمده و شکل گرفت ،آنگاه آسمان دهان گشوده و
باز گردید و بر زمین باران فروریخت و بدین ترتیب از آب سیلآسای باران دریاها به وجود آمدند سپس کوهها بر روی
زمین پدیدار شدند و سه فرشته پس از خلق حیوانات ،درختان را در زمین کاشته و بار خوشمزه بر آنها نشاندند و اینان را
همه و همه خداوند قادر برای آدمی خلق فرمود ،تا آدم و همسرش بر روی زمین از آنها به اندازه نیاز بهرهمند گردند و
شکر خداوند عادل را به جا آورند (گنزاربا قسمت راست)».
در جای دیگر در این کتاب نام دو فرشته نگهبان آبهای روان آمده تحت عنوان شُلمی و نُدوی که نگهبان و ناظر بر آبهای
روان هستند و در مراسم تعمید نیز از آنان نام برده میشود .در این کتاب آمده :اِبرِخ یَردِنا ربّا میا اَد هیی یعنی :مبارک باد نامت ای
آب حیات .و عقاید شفاهی منداییان بر این باور است که پیدایش خط آنان نیز توسط آب جاری انجام شده است .و نیز در متون
دینی صابئین مندایی آمده که" :نور آب را دید که نیکوست و در آن ساکن شد .رودها و نهرها را جاری ساخت و زندگی از او بود.
آب جاری از شمال میآمد و گناه آدم و فرزندانش را میشست و به جنوب میبرد (اسکندری .)403 ،4093

 -3درفش

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

یکی از نمادهایی که همواره در مراسم تعمید منداییان بطور نمادین استفاده شده و مورد تکریم قرار میگیرد نماد درفش
مقدس است که اصلیترین نماد و سمبل دین منداییان است .به عبارت دیگر درفش نماد وحدت صابئین مندایی و یادگار هیبل زیوا
است .این نماد از دو عدد نی خیزران که به صورت صلیب و توسط پارچه سفید رنگی به هم متصل شدهاند ،تشکیل شده و با پارچه
ابریشمین خام پوشیده شده است .در باالی این درفش اِکلیل 1قرار داده شده که از برگ درخت یاس بوده و نشاندهنده عقل و
ادراک انسان است .برافراشته شدن درفش در زمان اعیاد اتفاق میافتد و تعمید شوندگان هنگام تعمید و در اعیاد قبل از ورود به آب
ابتدا بوثه (آیه) درفش را قرائت کرده و سپس بوثه ورود به آب را میخوانند .در بخشی از این بوثه اینگونه عنوان میشود (ترجمه):
"هیبل تو را تبرک نمود با تبرکی بزرگ و به آدم پنهان داد ،آدم تو را تبرک نمود با تبرکی بزرگ و به برگزیدگان نیکوکار داد ،تو را
داد و به برگزیدگان نیکوکار برای منور نمودن و پا برجا نمودن شکلهایشان از سرتاسر" و در جایی دیگر آمده " :برگزیدگان
نیکوکار بر پاهایشان قیام نمودند و با دست راستشان تو را گرفتند و به سوی یردنای آب حیات رفتند و تو را برپا کردند برای تابیدن
درخششات بر یردنا .آب و درخششات با همدیگر میآمیزند و شلمی و ندوی را میافزایند .این برگزیدگان نیکوکار که به سوی
یردنا میروند با درخششات منور می شوند ،آنها را محافظت کن و استوار نما و باال ببر تعمیدشان را به عرش .خداوند پیروز است"
(گزیده ای از بوثه ها .)40 ،4030
پارچه درفش دارای بافت خاصی است که به این نوع بافت شصتبندی میگویند .بافت این پارچه طوری است که حدود 062
خانه لوزی شکل که هر خانه نماد چشمه نور است در آن ترسیم شده است .همانطور که گفته شد در باالی درفش یک اکلیل قرار
دارد که نماد عقل و ادراک آدمی بوده و روحانیون مندایی در اعیاد این نماد را در هنگام تعمید در برابر تعمید شوندگان نصب
میکنند .به عبارت دیگر درفش را میتوان به انسانی که دارای پوشش کامل است و یا انسانی که رسته 4پوشیده است تشبیه کرد.

 -1-3روایت اسطورهای درفش
در کتاب سیدرا اد نشمتا 6در آیه اِدقشش 0در مورد درفش و اکلیل اینگونه آمده است:

 -4نام فرشته
 -0نام فرشته
 -0فرشتهای که از جانب خداوند مامور ایجاد آبادی بر روی زمین گردید.
 -1شاخه باریکی از درخت آس (یاس) ،که به صورت انگشتر مدوّر بافته و تعمید شونده هنگام تعمید آن را در انگشت کوچک خود قرار میدهد.
 -4منداییان چه زن و چه مرد در مراسم غسل تعمید باید از لباس دینی به نام رسته که از  4تکه تشکیل شده است استفاده کنند .این لباس از
جنس نخ کتان و پنبه سفید رنگ است.
 -6این کتاب ،از کتابهای اصلی منداییان به شمار میرود .برخی از مطالبی که در این کتاب درباره آنها بحث میشود عبارت است از :دعاهای
روزانه ،چگونگی انجام دادن مراسمی مانند تشییع جنازه ،دفن میت ،تلقین مردهها و دالیل حرمت گریه بر اموات ،کیفیت بیرون رفتن روح از
جسد و مطالبی در مورد مرگ و معاد .همچنین در این کتاب درباره نفس انسانی و تعمید و تطهیر آن گفتگو میشود .کاربرد وسیع و گسترده این
کتاب در مراسم مختلف دینی تا آنجاست که بر روحانیان صابئین الزم است تا آن را حفظ کنند و به خوبی با مطالب آن آشنا باشند (رستمی
.)063 ،4090
 -0در کتاب سیدرا اد نشمتا و کتاب انیانی
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زمین در آغاز جامد و سرد نبوده و حد و مرزی نداشت و بر روی آن اثری از آبادی و حیات یافت نمی شد .بعدها زمین
سرد گردیده و روی آن را آبی متعفن و گندیده به نام میّا سِیاوی فرا گرفت که از این آب متفن و گندیده موجودات ریزی
سر برآوردند که هر شاخه آنان به هزاران هزار نوع از شکل خویش می رسید ،آنگاه از جانب خداوند تصمیم گرفته شد تا
حضرت آدم ،اَسوثا و زَکوثا نِهویلی (سالم و درود خداوند بر او باد) به وسیله فرشتگان بر روی زمین فرستاده شود اما وقتی
حضرت آدم بر زمین هبوط کرد موجودات اهریمنی به وی هجوم بردند ،پس حضرت آدم دست به دعا برداشت و فرمود
ای خالقم که مرا خلق کردی ،خدای عظمت و متعال ،موجودات اهریمنی به من خشم گرفته اند و غضبناک شده اند و می
گویند شخصی که راه افتاده و به سویمان آمده اکلیلی بر سرش نیست ،پس خداوند قرار داد اکلیل را که عالمتی از نور و
پاکیزگی و وقار و متانت و راهنمایی است را بر سر آدم نصب نموده و خداوند بر او قرار داد دست حقیقت راستین بزرگ
شفاهایش که کمک کنندهای (مساعدی) بزرگ بر او باشد و به او فرمود که ایمان و وقار تو چون سام گُفن ،4سام گُفّین 0و
سام پیراهِوارا 0خواهد بود .زیرا که فرشتگان مظهر خوبی و وقار و طهارتند .مَلِکا مِنداد هیّی 1هر آدم مومن را به امر خداوند
به سالح قوی ایمان مجهز کرده تا راه فالح را پیش گرفته و رستگار گردد.
در جای دیگر آمده که بعد از تکمیل ارا اد تیبل 4و سرسبز شدن آن ،ملکا هیبل زیوا درفش که نماد وحدت منداییان است را
هنگام عروج به آسمان برای آنان به یادگار گذاشت (بیت مندا .)40 ،4090

 -4عید کوچک
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

منداییان صاحب دو عید بزرگ و کوچک هستند که هر یک با مراسم و آیینهای خاص خود همراه است .عید بزرگ که دهوا
ربا نامیده میشود با روز اول ماه دوال برابر با  09تیر آغاز میشود و این عید آغاز سال جدید آنها محسوب میشود .اما آنچه که در
این بخش به آن خواهیم پرداخت عید کوچک منداییان یا دهوا اد طرما (دهوا اد حنینا) است .این عید در هجدهمین روز از ماه تورا
که مصادف است با  40آبان ،برگزار میشود .منداییان معتقدند در این روز دنیا تکمیل شده و سرسبزی و طراوت در جهان گسترده
میشود .به همین جهت خوراکی از کنجد و خرما و دانههای خوشبو به نام هِوِخسا درست کرده و همراه با ماست و برنج پخته شده
بهعنوان صبحانه میل میکنند .منداییان در روز یکم ماه تورا نیز خوراکی با همین ترکیبات دارند که از آن با نام فِل یاد میکنند که
در فرهنگ عامیانه ،آن را بهعنوان توشه راه ملکا هیبل زیوا و همراهانش هنگام رفتن به طبقات زیرین زمین میدانند .بر اساس
تجربه نگارنده از بازدید این عید ،آغاز مراسم عید کوچک در هنگام صبح بوده که منداییان در مندی 6گرد هم جمع شده و
روحانیون مندایی سخن خود را با داستان آفرینش آغاز کرده و به قرائت بوثههایی از کتب مقدس خود میپردازند .سپس غذاهایی
که ترکیبی از برنج پخته شده به همراه ماش و هوخسا که ترکیبی از کنجد ساییده شده ،خرما و دانههای خوشو و آرد نان بوداده
شده است به اضافه ماست میل میکنند و پس از آن کنار روخانه و آب روان رفته و مراسم تعمید خود را بهجای میآورند.

 -1-4روایت اسطورهای دهوا اد طرما (عید کوچک)
در این روز به امر خداوند و زیر نظر ملکا مندادهیی ،فرشته هیبل زیوا به طبقات زیرین ،که صوفات و دنیاهای ظلمت هستند،
فرستاده شد تا گردانندگان دنیاهای ظلمت را مهار و در مکان خودشان اسیر کند .بعد اراد اد تیبل (زمین خاکی) را فرشته هیبل زیوا
به کمک برادران خود شیتل و انش جامد نمود و به امر خداوند آبهای روان و حیات و سرسبزی و طراوت را بر روی زمین ایجاد
کردند .بعد از تکمی ل ارا اد تیبل و سرسبز شدن آن ،ملکا هیبل زیوا درفش را که سمبل وحدت اجتماع اولیه منداییان است برای
آنان به یادگار گذاشت .هنگامیکه ملکا هیبل زیوا و همراهانش می خواستند به آلما دنهورا 0عروج کنند ،به امر خداوند فرشتگان
برایشان مسقتا (توشه راه) درست کردند (بیت مندا .)40 ،4090

 -4نام فرشته
 -0نام فرشته
 -0نام فرشته
 -1ملکا منداد هیی که به معنای عرفان زندگی است تقریبا در تمام امور دخیل است .وی از طرف خداوند مامور شد تا به عالم زیرین رود و ملکه
روحا (ملکه بدیها) را در بند کشد .او از فرشتگان بلند مرتبه است که طبیعت و انسانها تحت نظارت او آفریده شدهاند (اسکندری .)01 ،4093
 -4زمین خاکی
 -6مکان مقدس منداییان جهت اقامه مراسم
 -0دنیای نور
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 -5ذبح
عمل ذبح و قربانیکردن از دیرباز در ادیان و فرهنگهای مختلف و به شیوههای مختلف وجود داشته است .این واژه به معنای
نثارکردن چیزی به موجودی ماورایی است که با کشتن آنچه که نثار میشود همراه است .این مراسم در آیینهای مختلف با آداب
و رسوم مختلف انجام میشود .بهعنوان مثال در بینالنهرین باستان ،سومریها یک مجمع تخصصی از کاهنان بودند که تقویم
کاملی از زمان برگزاری جشنها و قربانیکردنهای ضروری در اختیار داشتند و بعدها این تقویم توسط سامیها گسترش بیشتری
پیدا کرد (لطیفپور  .)44 ،4091در میان اقوام هند و اروپایی اولیه ،طبقات مختلفی از قربانیان به طبقات مختلفی از خدایان هدیه
داده می شده یا به عبارتی برخی از خدایان گوسفند ،برخی از خدایان گاو نر ،برخی از خدایان گراز و یا خوک و بز نر دریافت
میکردند ( .)Mallory, p. 130-136منداییان نیز برای خیرات مردگان خود و نیز رفع نیاز روزانه خود جهت تامین خوراک،
حیواناتی را ذبح می کنند .این حیوانات باید سالم و رنگ نکرده باشند .حیوان قبل از ذبح ،در آب جاری طماشه 4و طاهر شود .عمل
ذبح توسط یک روحانی یا اشکندا 0که رسته پوشیده و رشامه 0را انجام داده صورت میگیرد .چاقوی ذبح که تمام آن آهن و بسیار
برنده است باید در آتش سوزانده شده و سپس شسته شده تا چربی و هر نوع ناپاکی در آن برطرف شود .بر اساس آیین مندایی،
گوشت تمام چهارپایان به جز گوسفند نر و گوشت پرندگان شکاری حرام است .مصرف گوشت منداییان بیشتر از غاز ،اردک ،مرغ و
خروس کبوتر و ماهی است که عالقه آنان به گوشت کبوتر و ماهی بیشتر است .از این بین کبوتر در آیین مندایی دارای جایگاه
ویژهای است و در بعضی مراسم مثل ذبح برای مندی از گوشت کبوتر استفاده میکنند .هنگام ذبح ،شخص ذبحکننده بوثه استغفار
میخواند و در این بوثه از خداوند طلب بخشش میکند و میداند که یزدان اوا را میبخشد (چحیلی .)460 ،4090

حضرت نوح ،بسیار سعی کرد تا مردم را به راه راست هدایت کند و جامعهای موفق و موحد به وجود آورد .اما بعد از گذشت
سالها مردم دستورات حضرت را اجرا نمیکردند و عدهای بیدینان او را مسخره و استهزاء میکردند .تا آنجا که حضرت
نوح با آن همه بردباری و شکیبایی دست به دعا به درگاه خداوند برداشت و گفت :بار االها تا کی این وضع ادامه دارد ،و
این مردم متمرد اصالح نمیشوند و به سخنان من گوش نمیدهند .نمیدانم چهکار کنم .در این موقع صدایی به حضرت
نوح فرمود :ای نوح برخیز و از چوب درختان سرو و چنار سرزمین لبنان کشتی بزرگی بساز و از هر نوع موجودات زنده
روی زمین دو تا دو تا نر و ماده گرد آور و در کشتی سوار کن و آنگاه که عالمات بال و مجازات آشکار شد با اهل و
خاندان و آنان که به تو گرویدهاند به کشتی در آی تا در امان بمانید ...وقتی عالمات آشکار شد نوح به همراه خانواده و
کسانی که به او گرویده بودند سوار بر کشتی شدند و خداوند بال را نازل فرمود ...مدت  44ماه هوا و آب طوفانی و متالطم
بود و بعد از گذشتن یازده ماه هوا صاف گشت و آفتاب ظاهر گردید و آبها فروکش کرد .در این موقع حضرت به کالغ
ماموریت داد که برود و اطراف و اوضاع را بررسی کند و اگر خشکی پدیدار شده خبر دهد .مدتها گذشت و از کالغ خبری
نشد .حضرت نوح به کبوتر گفت برود و ببیند چه بر سر کالغ آمده است .پس کبوتر به پرواز درآمد و بعد از مدتی برگشت
در حالیکه شاخه زیتونی را به دهان گرفته بود به حضرت نوح چنین گفت :کالغ را دیده بر الشهای نشسته و از آن الشه
میخورد و دیگر اینکه همان نزدیکیها خشکی را دیده ،همچنین درختان زیتون که شاخهای از آن را به همراه آورد .در
این هنگام حضرت نوع به صدا درآمد و کالغ را نفرین کرد و کبوتر را دعا کرد و برکت داد (گنزا ربا سمت راست).
به همین دلیل و این برکت ،کبوتر جایگاه ویژهای در منداییت دارد و عالوه بر ذبح کبوتر برای مندی ،طرح معمای نیایشگاه
صابئین شوشتر نیز از طرح کبوتر الهام گرفته شده است.
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 -1-5روایت اسطورهای اهمیت کبوتر در آیین مندایی

نتیجهگیری
بر اساس تعالیم منداییت ،انسان موظف و مکلف به پذیرش مسئولیت خویش در قبال اعمال خود است و هیچکس در روز
حساب گناه دیگری را بر دوش نمیکشد .از آنجایی که فطرت انسان بر اساس تعالیم مندایی از عالم نور به سمت زمین حرکت
کرده و جوهر حقیقی انس ان رنگ و بوی جهان نور را دارد ،انسان مندایی باید طبق تعالیم دینی خود زندگی روزمره خویش را به
پیش برده و در حجابی از تعالیم کتب مقدس به اعمال و فرایض آیینی خود اهتمام ورزد .بر طبق نمونههای یاد شده و نمونههای
 -4شستشوی دینی
 -0اشکندا (شاهد یا پدرخوانده) که در مراسمات دینی و همچنین ذبح دستیار روحانی است.
 -0لغت رشامه از رُشمی به معنای رسم گرفته شده است .رشامه یا وضو عملی است که با تطهیر اعضای انسان همراه است و برای اجرای نماز
واجب است.
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بیشتری که در این مقاله فرصت پرداختن به آن نبود ،میتوان استناد به این موضوع داشت که زندگی یک مندایی بر طبق تعالیم
پیامبرانشان برنامهریزی شده و هیچ مندایی اجازه تخطی از این خطوط قرمز را ندارد .بنابر این داستانهای اساطیری منداییان تاثیر
مستقیم بر شیوه زندگی آنها اعم از خوراک ،پوشاک ،مراسم عبادی ،طهارت و شستشوی ظروف ،ذبح و غیره دارند.
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