پیام وزارت تحصیالت عالی
در جریان تاریخ برشیت کتاب و اثر علمی برای کسب ،حفظ ،پخش
و نرش علم و دانش نقش عمدۀ را بازی کرده و جز اساسی پروسه
درسی پنداشته میشود که در ارتقای کیفیت تحصیالت دارای ارزش
خاص میباشد .از ایرنو باید با در نظر داشت نیازهای روز ،معیارهای شناخته شدۀ جهانی و
رضوریات جوامع برشی ،کتب و مواد درسی جدید برای محصلین آماده و چاپ گردد.
از اساتید و مؤلفین محرتم کشور قلبا ً اظهار سپاس و قدردانی مینامیم که با سعی وتالش
دوامدار در جریان سالهای متامدی با تألیف و ترجمۀ کتب درسی دَین ملی خود را اداء و
موتور علم و دانش را به حرکت در آورده اند.
از سایر اساتید و دانشمندان گرانقدر نیز صمیامنه تقاضا مینامیم که در رشته های مربوطۀ
خود کتب و سایر مواد درسی را تهیه و به چاپ برسانند ،بعد از چاپ به دسرتس محصلین
گرامی قرار داده تا در ارتقای کیفیت تحصیالت و در پیرشفت پروسه علمی ،قدم نیکی را
برداشته باشند.
وزارت تحصیالت عالی وظیفۀ خود میداند تا در جهت ارتقای سطح دانش محصلین عزیز،
کتب و مواد درسی جدید و معیاری را به رشته های مختلف علوم آماده و چاپ مناید.
در اخیر از بنیاد کانراد ادناور ( )KASو همکار ما داکرت یحیی وردک صمیامنه تشکر و قدر
دانی مینامیم ،که زمینۀ چاپ و تکثیر کتب درسی اساتید و سایر دانشمندان گرانقدر را
مهیا و مساعد ساخته اند.
امیدوارم این کار سودمند ادامه و توسعه یابد ،تا در آینده نزدیک در هر مضمون درسی حد
اقل یک کتاب درسی معیاری داشته باشیم.
با احرتام
پوهنمل دوکتور نجیب هللا خواجه عمری
وزیر تحصیالت عالی
کابل۹۳۱۶ ،

استادان گرامی و محصالن عزیز!
کمبود و نبود کتب درسی در پوهنتون های افغانستان یکی از مشکالت عمده هدش ردمر مددرود
کش محصالن و استادان را ها مشکالت زیداد روهدرو سدا تش اسد  .آنهدا اکداا هدش ملوومدات یهیده
دسرتسی نهارتش و از چپرت ها ولکچرنوت های اسدتااد مدنمینده کدش کهندش هدود و در هدازار هدش
کداد پایدن فوتوکاپی وعرضش مدگردد.
هرای رفع این مشکالت ما تا هش حال هش تلهاد  ۸۵۲عنوان کتب مختوف درسی پدوهنیی هدای
طب ،وتریرنی ،فارمسدی ،روانشناسدی ،سداین ،،انننددری ،اقتصداد ،وورندالدز و زراعد

۹۶

عنوان کتب طبی توسط کمک مالی اننمن همکاریهدای عمودی آندان  ۱۴۰ ،DAADعندوان
کتب مختوف طبی و غددر طبدی توسدط کمدتد

یرمندی هدرای اطادال افغانسدتان kinderhilfe-

۷ ،Afghanistanعنوان کتاب توسدط یمدلد پوهنتونهدای آندانی و افغدانی  ۸ ،DAUGعندوان
کتاب توسط یرنال کنسوګری آنان در مزار رشیدف ۸ ، ،کتداب توسدط ،Afghanistan-Schulen
۱کتاب توسط هنداد صافی ۱ ،کتاب دیګر توسط سدووا ایده ۲ ،عندوان کتداب توسدط هندداد
کانراد ادناور  )KASپوهنتون های ننگرهار ،وسد  ،کندههار ،هود  ،هدرات ،البدروندی ،کاهد،،
پوهنتون پولی تخندک کاه ،و پوهنتون طبی کاه ،را چاپ مندود اید  .قاهد ،یداد آوری اسد
کش متا کتب چاپ رهۀ مذکور هصورت منانی هرای متا پوهنتون ها ،تلدهاد زیدات ادارات و
مؤسسات کشور توزیع گردیه انه.
متا کتاب های چاپ رهۀ طبی و غدرطبدی را از پورتدال  www.ecampus-afghanistan.orgداونودود
منود مدتوانده.
در حالدکش پالن سرتاتدژیک وزارت تحصدالت عالی  )۸۰۱۴ – ۸۰۱۰کشور هدان می دارد:

« هرای ارتقای سطح تهری ،،آموزش و آماد سازی ملوومات یهیه ،دقدق و عومی هرای
محصالن ،هایه هرای نورنت و نرش کتب عومی هش زهان های دری و پشدتو زمدندش مسداعه
گردد .هرای ریاور در نصاب تلودمی ،تریمش از کتب و منالت انگودسی هش دری و پشتو
حتمی و الزمی مدباره .ههون امکانات فوق نداممکن اسد تدا محصدالن و اسدتادان در
متامی هخش ها هش پدرشف های مهرن و ملوومات یهیه زود تر دسرتسی هداهنه».
ما مدخواهد کش این رونه را ادامش داد  ،تا هتواند در زمدن تهددش کتدب درسدی هدا پوهنتدون هدای
کشور همکاری مناید و دوران چپدرت و لکچرندوت را امتدش دهدد  .ندداز اسد هدرای مؤسسدات

تحصدالت عالی کشور ساالنش حهاق ،هش تلهاد  ۱۰۰عنوان کتاب درسی چاپ گردد.
از متام استاااا حرتت م اهامنتیم که دت اش هات

متای حوتش ک اتهک

دات

کت تتلیف ،

تر ی و کا مه ی چرنهت ما و چپت متای اتها شا اکت کآ و حتااۀ چتا ااکمت و اش ااافتاش حتا تراش
امم  ،تا ها دفففآ عتایک چتا و هت

تهش ح تانک هت است ی هتهممرک متای حرهه ت  ،استاااا و

حرتصشفن راش اااه شها.
میچما اش حهشا ن ات ذدر شت ه هفنتمدااات و نیرکتات اتها شا هت اشی حتا خکت

ستااا  ،تتا

هاهانفه حن دااش اکن شاساا م مای حؤثرتری شا هرااشکه.
ازحرتصشفن عزکز نفز اهامنیم که ،د اش احهش ذدر ش ه ها حا و اساااا حرت م می اشی ااکم .

قاه ،تذکر اس کش از طرف مؤلف ونارش نهای کوردش گردیده تدا محتویدات کتدب هدش اسدا
ملدار های هدن انوی آماد گردد .درصورت مویودید مشدکالت درمدنت کتداب ،از وانندهگان
محرت واهشدمنهی تدا نیریدات و پدشدنهادات ردانرا هصدورت کتبدی هدش آدر مدا و یدا مؤلدف
هارستنه ،تا در چاپ های آینه اصالح گردد.
از هنداد کانراد ادناور  )KASهسدار تشکر مدنمئد کش تا اکنون مصارف چاپ  ۲عنوان کتب درسی
را هش عهه دارتش انه.
هطددور ددا

از دفددرت یددی آی زیدد

 )GIZو

& (Center for International Migration

CIM

 )Developmentیا مرکز هدرای پناهندهگی هددن انوودی و انکشداف ،کدش هدرای امکاندات کداری را از
 ۸۰۱۰الی  ۸۰۱۶در افغانستان مهدا سا تش هود ،اظهار سپا

و امتنان مدنمی .

از محرت پوهنم ،دوکتور نندب هللا وایش عمری وزیر تحصدالت عالی ،محرت پوهنم ،دیپودو
اننندر عبهالتواب هاالکرزی ملدن عومی ،محرت داکرت احمه سدر مهنور ملدن مدالی و اداری،
محرت احمه طارق صهیقی رئدد ،مدالی و اداری ،محدرت داکدرت گد ،رحدد صدافی مشداور در
وزارت تحصدالت عالی ،رؤسای محرت پوهنتونها ،رؤسای محرت پوهنیی هدا و اسدتادان گرامدی
تشکر مدنمی کش پروس چاپ کتب درسی را تشویق و حمی منود انه.
همچنددان ازهمکدداران محددرت دفددرت هرکددها حکم د هللا عزیددز ،فهددد حبدبددی و داکددرت نسددد
وگدانی ندز تشکر مدنمی کش در قسم چاپ منودن کتب همکاری منود انه.
داکرت یحدی ورد  ،مشاور وزارت تحصدالت عالی
کاه ،،دسمرب ۸۰۱۷
منرب تدوداون دفرت۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰ :

ایمد ،آدر

textbooks@afghanic.de :

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

مقدمه چاپ دوم6 .......................................................
مقدمه 9 ...................................................................
پیشگفتار 61 ..............................................................
فصل اول -گروه چیست؟ 72 ........................................
الف :گروههای نخستین 93 .............................................
ب :گروههای ثانوی 93 .................................................
الف :گروه مشارکت یا تعلقی 11 ......................................
ب :گروه مرجع 16 ......................................................
 :6گروههای دایمی 11 ..................................................
 :7گروههای موقت11 ...................................................
ب :گروههای غیررسمی 10 .............................................
فصل دوم -گروههای اجتماعی13 ...................................
ویژگیهای گروههای اجتماعی 01 ....................................
انواع گروههای اجتماعی 03 ............................................

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

گروههای منظم و نامنظم 03 ............................................
گروههای فشار و ذینفع11 .............................................
گروههای باز و بسته 11 ..................................................
فصل سوم -گروههای اجتماعی بسته12 .............................
انواع گروههای بسته13 ..................................................
کاستها 21 ..............................................................
فصل چهارم -سِکتها 30 ............................................
مقولة فرقه 31 .............................................................
فصل پنجم -نگاهی تاریخی به پدیدة سکت 619 ..................
فصل ششم -سکت و دین 660 .......................................
تعریف دین 661 .........................................................
سکت و جامعهشناسی مذهبی 663 .....................................
فرق میان دین و سکت670 .............................................
فصل هفتم -ویژگیهای سکت616 ................................
روشها و وسایل سکتها 606 .........................................
رهبران سکت 601 .......................................................

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

فصل هشتم -انواع سکتها 602 .....................................
الف :سکتهای مذهبی 603 ...........................................
ب :سایر سکتها 629 ..................................................
فصل نهم  -ارزیابی نقش سکتها 622 .............................
سکت و فرد 622 ........................................................
سکت و اجتماع 636 ....................................................
سکت و دولتها 636 ...................................................
سکت و مدرنیته 630 ....................................................
فصل دهم -ویژگیهای قربانیان سکت 633 .......................
فصل یازدهم -پیامدهای سکتها 713 .............................
فصل دوازدهم -فرجام سکتها 761 ..............................
نتیجهگیری 777 ..........................................................

منابع:
 .6کتابها و مقالههای نگاشتهشده به انگلیسی و فرانسوی.
 .7کتـ ـابهـــا و مقالـ ـههـــای نگاشـــتهشـــده بـــه فارســـی و عربـــی.

مقدمه چاپ دوم
در رابطــه بــه پیشــینه مووــوع پــژوهش پیرامــون مطالعــه ســکت هــا
از دیدگاه جامعـه شناسـی بایـد گفـت کـه بـرای نخسـتین بـار اسـت
که سـکت هـا بـه عنـوان یـه گـروه اجتمـاعی بسـته مـورد مطالعـه
جامعه شناختی قرار می گیرد.
نخستین چـاپ کتـاب « گـروه هـای اجتمـاعی بسـته ،مطالعـه جامعـه
شــناختی ســکت هــا» کــه هشــت ســاا قبــل از یــر

انســتیتو

مطالعــا اجتمــاعی دانشــگاه رووان فرانســه انجــام شــد ،کتــاب
فقــد در کــانون هــای علمــی و کتابخانــه هــا توزیــع گردیــد و بــه
نســبت تــازه بــودن م تــوا و اهمیــت مطالــر مــورد ب ـ در ن ،از
اســتقباا خــوب برخــوردار شــد ،از همــین ل ــاد بــرای هــر فــرد
دسترسی به ن سان نبود.
عالقمنــدان کتــاب کــه در ویکــی پــدیا و یــف ا مجــازی از
چـاپ ن ایــالع یافتنـد بــه تکــرار تقاوـا کردنــد کـه کتــاب«گــروه
های اجتماعی بسته ،را از کجا میتوانند بدست ورند.
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در چــاپ بــار دوم کتــاب « گــروه هــای اجتمــاعی بســته ،مطالعــه
جامعــه شــناختی ســکت هــا» نظــر بــه تقاوــای مکــرر عالقمنــدان ن
انجــام مــی گیــرد ،تــالش یــور گرفتــه تــا بــا بــازنگری ،کمــی و
کاســتی هــای کتــاب ترــ یب گــردد ،بــا یراحــی جدیــد جلــد و
یـ افت متفــاو بــه چــاپ برســد و بــه عالقمنــدان مووــوع مــورد
مطالعـــه ،اعـــم از م رـــلین و اســـتادان گرانقـــدر رشـــته علـــوم
اجتمــاعی تقــدیم گــردد ،و بــه خــواهش ش ـان لبیــه گفتــه شــود و
زمینه مطالعه فراهم گردد.
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مقدمه
ت ـــود در بیـــنش و دگرگـــونیهـــا در تفســـیر ســـنتی احکـــام و
متــون دینــی ،تغییــرا در ســاختارهــای خــانواده ،ب ــران هویــت و
ارزشهــا ،عــدم مرــداقیت ایــدئولوژیهــا ،رشــد ملــیگرایــی،
ب ــرانهــای اقترــادی ،اجتمــاعی و اخالقــی زمینــههــای اســت کام،
رشـــد و توســـعه گـــروههـــای اجتمـــاعی را فـــراهم مـــیکننـــد و
گروههای اجتمـاعی بسـته برخـی از نهـا را تشـکیل مـیدهنـد .ایـن
گــروههــا نقــش مثبــت و ســازنده انســان در جامعــه را بــه مخــایره
انداختهاند.
جوامــع بشــری متشــکل از گــروههــای مختلــف اجتمــاعی
اســـت و هـــر کـــدام از نهـــا دارای خاســـتگاه و منزلـــت متفـــاو
اســت .ایــن جایگــاه موجــر مــیشــود کــه ایــن گــروههــا مقــام و
موقعیـــت اجتمـــاعی یکســـانی نداشـــته باشـــند .هریـــه از ایـــن
گروههـا ازافـراد تشـکیل یافتـه اسـت و افـراد بـا کـنشهـای متقابـل
خویش به شکل مـنظم یـا غیـرمـنظم ،زمینـه ت قـا اهـدا

خـویش

را در ایـــن گـــروههـ ـا فـــراهم مـــیکننـــد .مـــیتـــوان از دیـــدگاه
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جامعــهشــناختی ایــن پدیــدههــا و واقعیــتهــای اجتمــاعی (اعــم از
رفتــارهــا و کــنشهــای جمعــی افــراد و گــروههــای اجتمــاعی) را بــر
مبنای شراید اجتماعی ویژه مطالعه کرد.
اگرچـــه گـــروه اجتمـــاعی بســـته ،مفهـــوم مطلقــی نــدارد و
مــیتــوان ن را ب ـهیــور نســبی مــورد ارزیــابی قــرار داد .ب ـا نهــم
گــروه بســته ،نــوعی از گــروههــای اجتمــاعی اســت کــه مطالعــه ن
مهم است.
هــر جامعــهای دارای یــنفبنــدیهــای اجتمــاعی و سلســلهمراتــر
خایـی اســت .معیــارهــای یــه جامعــه نســبت بــه دیگــری متفــار
اســت .جوامــع ســنتی بـه معیارهــای دینــی و اخالقــی ارزش بیشــتری
مــیدهنــد ،امــا بــرای یــه جامعــه دیگــر افتخــارا تکنالوژی ـه،
مــدرن و پیشــرفتهــای اقترــادی و هنــری مهــمت ر اســت .شــکل
تشــخیگ گــروههــای اجتمــاعی نیــز در هــر جامعــه تفــاو دارد
زیرا همـین معیـار و ارزشهاینـد کـه سیسـتم یـنفبنـدی اجتمـاعی
را از جامعهای به جامعه دیگر متفاو میکند.
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جامعــهشناســی روابــد انســانهــا را در ســطب جامعــه و گــروههــای
اجتمـــاعی مطالعـــه مـــیکنـــد .در جامعـــهشناســـی دیـــدگاههـــا و
تئــوریهــای متعــددی دربــاره چگــونگی نقــش فــرد در ســاختار
جامعه یا تـأثیر جامعـه بـر تکـوین فـرد وجـود دارد و یرفـداران هـر
کــدام از نهــا پایــههــای اســتددلی و تجــارب اجتمــاعی متفــاوتی
دارنــد .ارزیــابی ایــن تئــوریهــا و دیــدگاهها بــه مــا در مطالعــه
چگــونگی پیــدایش و رشــد گــروههــای بســته در جامعــه کمــه
مـــیکنـــد تـــا از نظـــر جامعـــهشـــناختی جوانـــر مختلـــف پدیـــده
گروههای بستهای چون «سِکت»ها را ت لیل کنیم.
بــا مطالعــه ایــن پدیــده درخـــواهیم یافــت کــه یــا همـــه
گــروههــای اجتمــاعی بســتهای چــون ســکتهــا بــه وــرر فــرد و
جامعــهانــد یــا ظهــور نهــا دزمــه یبیعــی هــر اجتمــاع انســانی اســت
کــه برخــی از اعضــای ن بــرای حفــا منــافع و ت قــا اهــدا
خــویش بــه ایجــاد چنــین گروهــی یــا ورود بــه ن نیــازی مبــرم
دارند؟
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یــا هــر گــروه اجتمــاعی بســته در ذا خــود خطرنــا
مخــرب اســت؟ یــا میــزان بســته بــودن ،ددلــت بــر خطرنــا

و

بــودن

یه گروه میکند؟ یـا اکثـر گـروههـای اجتمـاعی بـه شـکل نسـبی،
بســتهانــد و معیــارهــای دیگــری وجــود دارد کــه میــزان خطرنــا
بودن گروه را مشخگ میکند؟
ســکت ،یکــی از نمونــههــای بــارز ایــن گــروههــای اجتمــاعی
بســـته اســـت کـــه در عرـــر ب ـــرانهـــای اجتمـــاعی و هـــویتی ،از
خردگرایـــی ،فـــردگرایـ ـی و ب ـــران هویـــت اســـتفاده و افـــراد را
مجــذوب برنامــههــا و شــعارهــای خــود کــرد .افــراد بــدون شــناخت
درســت و یــ یب از برخــی گــروههــای اجتمــاعی خطرنــا  ،بــا
پیوســـتن بـــه نهـــا شخرـــیت خـــود را نـــابود و شـــیرازههـــا و
ساختارهای خانوادگیشان را متزلزا میکنند.
ســکت زیــر نــامهــای گونــاگونی مــیکوشــد بــا شــعارهــای
ک ـذب و تبلیغــا مــردمفریبانــه در اقشــار مختلــف اجتمــاعی نفــوذ
کنـد .چنـان کــه گویـا بــرای نگرانـیهـا و مشــکال روزمـره انســان
بـه عنـوان نــاجی ،راهحـل عروـه مـیکنـد .ایــن گـروه از استیرــاا،
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انـــزوای انســـانهـــای غـــرق در

ناامیـــدی ،اوـــطرب و احســـا

معضـــال خـــانوادگی ،م ـــید اجتمـــاعی و اقترـــادی اســـتفاده
مــیکنــد و خــود را در برابــر انســان قــرن بیســت و یک ـم ب ـه عنــوان
یه گزینه قـرار مـیدهـد .بـه انسـانهـا وعـده دنیـای خیـالی خـالی
از زشــتیهــا و رنــ هــا و نویــد ســعادتمندی و عشــا مــیدهــد .در
حقیقــت پیــروان خــود را دچــار وابســتگی جســمی ،روانــی و مــادی
بــه خــود ،و گرفتــار انــزوا و زواا شخرــیت و احســا

خــود ـ

دیگربینی میکند.
ایــن پدیــده خطرنــا

اجتمــاعی ،دامنگیــر اکثــر جوامــع

شــده اســت و کــموبــیش در همــه ایــنا

اجتمــاعی نفــوذ کــرده

است .بـدون اینکـه اکثـر افـراد بـه ایـن واقعیـت و خطـرا ناشـی از
ن واقــف باشــند ،در عریــههــای سیاســی ،نهــادهــای اقترــادی،
کــانونهــای موزش ـی ،قضــایی ،ی ـ ی و ورزشــی ،در گــروههــای
فشار و ذینفع نقش بـازی مـیکنـد .سـکتهـا بـه نـام انجمـنهـای
فرهنگــی و خیریــه از شــراید بــا نــام حــا زادی بیــان و اندیشــه و
دموکراســی بــه نفــع خــود اســتفاده و خــود را بــه مراکــز قــدر
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نزدیــه مــیکننــد .بنــابراین دزم اســت دربــاره ن بــهمثابــه یــه
پدیــده اجتمــاعی خطرنــا

تأمــل و بــا درنظرداشــت منــافع فــرد و

جامعــه ،نگــاهی جامعــهشــناختی بــر فراینــد ظهــور ،کــارکردهــا و
ویژگیهای این گـروههـا افکنـده شـود .در اکثـر جوامـع ،هنـوزهـم
دربــاره ایــن پدیــده ت قیــا و پــژوهش دزم یــور نگرفتــه اســت
امــا کشــورهــای اروپــایی ،پـ

از رخــدادهای دلخــراش و المنــاکی

چون خودکشیهـای دسـتهجمعـی 6بـه ایـن مووـوع توجـه کردنـد
و برای جلوگیری از ن ،برنامههای خایی در نظر گرفتند.
در کشـــورهـــای اســـالمی ،بـ ـهخرـــو

کشـــوری چـــون

افغانســـتان ،بـــرای مـــردم تفـــاو گـــزاری بـــین ســـکت و ســـایر
گــروههــای مــذهبی ،بســیار دشــوار اســت .نخســت اینکــه در چنــین
جوامعی عروـه تعریفـی مشـخگ بـرای ایـن مقولـه سـان نیسـت و
از یـر

دیگــر تــا کنــون مــردم در ایـن زمینــه بینشـی بلنــد و فهمــی

روشــن ندارنــد تــا گــروههــای واقعــاً مــذهبی را از ســکتهــای
خطرنــا

و مخــرب تفکیــه کننــد .بنــابراین دشــوار اســت کــه از

 .6در دهه نود قرن بیستم
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یــه ســو عقایــد و مــذاهر مــردم م تــرم شــمرده شــود و از ســوی
دیگــر جلــو فعالیــتهــای چنــین گــروههای فعــاا زیــر نــام مــذهر
گرفتــه و زادی بیــان و عقیــده وحقــوق فــردی افــراد نیــز تضــمین
شود.
از زم ـانی کــه مفهــوم «تقــد » در بــاورهــای انســان جایگــاه
متعالی یافـت ،پدیـده سـکت نیـز در جامعـه انسـانی بـه وجـود مـد
عـــدهای یـــرز تفکـــر جداگانـــهای را در مقابـــل جریـــان ایـــلی و
غالر ادیـان و مـذاهر ایجـاد کردنـد ،بـهویـژه بعـد از سـ ری شـدن
مـدتی از ظهــور ادیـان و اوج دعــو

نهـا ،انســانهـایی پیــدا شــدند

کــه خــود را در مقــام بنیادگــذاران ادیــان ،مــذاهر یــا ن لــههــای
عقیـــدتی جدیـــد قـــرار داد و از مـــردم خواســـتند کـــه بـــه ایشـــان
باورداشــته باشــند .امــا ن ــه ایــن جریــانهــای فکــری و عقیــدتی را
مــورد ســواا و تردیــد قــرار مــیدهــد ،ان ــرا شــان از ایــوا
عقیدتی ادیـان الهـی ،میـزان بسـته بـودن ،خطـرا شـان بـرای فـرد و
جامعه و انزوایشان از اجتماع است.

3

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

مطالعـــه و ارزیـــابی ایـــن پدیـــده پیشـــینه تـــاریخی چنـــدانی
ندارد در کشـورهـای غربـی نیـز بـه ایـن گـروه از یـه یـا دو دهـه
بـــه ایـــن یـــر

توجـــه جـــدی شـــده اســـت .جامعـــهشناســـان و

مردمشناسان در غرب تـا اواخـر قـرن نـوزدهم بـه سـکتهـا بـهمثابـه
یــه گــروه اجتمــاعی خــا

توجــه نکــرده بودنــد بلکــه نهــا را

بـــهمثابـــه گـــرایشهـــای فکـــری و مـــذهبی عـــادی مـــردم ترـــور
مــیکردنــد .درواقــع در نیمــه دوم قــرن بیســتم گــروههــای جدیــد
مــذهبی در جوامــع غربــی ظهــور کردنــد کــه بــا مفهــوم ارائ ـه شــده
توســد کلیســا و تعریــف کالســیه «مــاک

وبــر »7و «تــرولتش»9

مطابقــت نداشــتند و شخرــیت فــرد و شــیرازه خــانواده و جامعــه را
به مخایره انداختند.
هم ن ـین دولــتهــای اروپــای غربــی چنــدان توجــه خایــی
بــه پدیــده گــروههــای اجتمــاعی بســته چــون ســکتهــا نداشــتند.
حضــور نهــا را در جامعــه بــهمثابــه یــه گــروه اجتمــاعی ـمــذهبی
)2. Max Weber (1864-1920
)3. Ernst Troeltsch (1865-1923
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پذیرفته بودند کـه در چـارچوب قـوانین رایـ زیـر نـام انجمـنهـای
فرهنگــی و خیریــه فعالیــت مــیکردنــد .امــا از دهــه هشــتاد مــیالدی
بــه ایــن یــر  ،پ ـ

از حــوادن نــاگواری چــون خودکشــیهــای

دســتهجمعــی ،تجــاوزا جنســی و ت میــل مفکــورههــای نــادر و
فاجعــهبــار بــر کودکــان همزمــان بــا مقایعــه از نظــام تعلــیم و تربیـت
دولتی ،شه و شـبهه و نگرانـی دربـاره سـکتهـا بـه وجـود مـد و
نهـــا را خطـــری بـــرای ســـالمت فـــرد و جامعـــه تلقـــی کردنـــد و
فعالیــتهــای نهــا را کنتــروا و نظــار بــر نهــا را غــاز کردنــد.
مدرنیتـــه بـــا اینکـــه دســـتاوردهـــای ارزنـــدهای بـــرای جوامـــع و
اجتماعــا بشــری داشــت امــا بــه مــوازا

ن ،زمینــههــای تقویــت

و تــداوم ،و حتــی پیــدایش شــماری از گــروههــای اجتمــاعی بســته
را نیز فراهم کرد.
ســکتهــا نســبت بــه جوامــع کــه دارای روابــد اجتمــاعی
قــوی باشــند ،در جوامــع ســنتی و فــردبــاور بهتــر نفــوذ مــیکننــد در
جوامــع ســنتی از جهــل و بســته بــودن جامعــه و در جوامــع مــدرن از
فــردگرایــی و ب ــران هویــت و ارزش اســتفاده مــیکننــد .امــا بــه
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یــور کــل ،جوامــع شــرقی و ســنتی ،نســبت بــه جوامــع غربــی و
مــدرن ،بــهمراتــر ســیرپــذیرتــرنــد و بــه همــین دلیــل ســکتهــا
درجوامع شـرقی و سـنتی مـیتواننـد بـهمراتـر سـانتـر نفـوذ کننـد
و گسترش یابند.
م ـور ایــلی ب ـ هـای ایـن کتــاب« ،گـروههــای اجتمــاعی
بســته» اســت و ســکتهــا را بــهمثابــه یکــی از نمونــههــای زنــده ن،
مطالعـه و ت لیـل مـیکنـد .در حقیقـت ایـن کتـاب دربـاره خطــرا
ناشــی از گــروههــای بســته در جامعــه هشــدار م ـیدهــد کــه نقــش
انسان سالم را در جامعـه بـه مخـایره مـیانـدازد .بـهویـژه در جوامـع
امـــروزی کـــه انســـانهـــا گرفتـــار ب ـــرانهـــای گونـــاگونانـــد و
گــروههــای مختلــف بــا اســتفاده از ابزارهــای متنــوعی از ووــعیت
نابسـامان افـراد و جامعـه سـو اسـتفاده و نهـا را قربـانی دسـتیابی بـه
اهــدا

و امیــاا خــویش مــیکننــد .بــا یــر ب ــران هویــت در

یدد انهدام شخریت انسانها و شیرازه نهاد خانوادهاند.
تذکر دادنی است که خاستگاه ایلی انگیزه تألیف این کتاب،
در های جامعـهشناسـی در دانشـگاه «رووان» فرانسـه اسـت .زمـانی
67

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

( )7113-7111که جامعهشناسی تدری

میکردم ،مووـوع یکـی از

در های من «گروههای بسته» بود و در ن سـکت بـهمثابـه یکـی از
نمونههای برجسته گروههای بسته بررسی مـیشـد .مـادگیهـا بـرای
تـدری

ایـن مووـوع موجـر شـد کـه از منظـر جامعـهشناسـانه بــه

گروههای اجتماعی بسته بیشـتر توجـه و دربـاره نهـا پـژوهش کـنم.
ازینکه این کتاب در ذا خودش ،نخستین اثر روی مووـوع جامعـه
شناختی سکت هاست .امیدواریم خوانندگان ارجمند این اثـر را کـه
نتیجه یـادداشـتهـایم در هنگـام تـدری

و مراجعـه بـه کتـابهـای

نوشتهشده در این زمینه است ،ب سندد.
احمدسیر مهجور
فرانسه ،اپریل 7113
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پیشگفتار
پـــیش از ب ـ ـ

دربـــاره گـــروههـــای اجتمـــاعی ،ویـــژگـــیهـــا،

مشخرــا و نمونــههــای ن و مطالعــه و ت لیــل جامعــهشــناختی
ســکت بــهمثابــه یکــی از مثــااهــای زنــده و برازنــده گــروههــای
اجتمــاعی بســته ،دزم اســت نخســت مــروری بــر رونــد اجتمــاعی
شدن انسان بیفکنـیم .زیـرا انسـان بـهمثابـه عنرـر اساسـی در اجتمـاع
بــا کــنشهــای متقابــل خــویش در ســاختار گــروههــای اجتمــاعی
نقش م وری بـازی مـیکنـد و بـدون شـه ،گـروههـای اجتمـاعی
نظـر از گـرایشهـای فکـری ،نـوع و حجـمشـان ،رابطـهای

با یر

مســتقیم بــا انســان و موقعیــت اجتمــاعی ن در جامعــه دارد .جامعــه
نیــز مســئولیت اساســی در تولیــد افکــار و اندیشــههــای جمعــی دارد
و زمینــههــای ظهــور گــروه اجتمــاعی بســته را در بســتر خــود فــراهم
میکند.
مــیتــوان گفــت کــه همــه کــنشهــا و واکــنشهــای انســان از
روزی کــه دیـــده بـــه جهـــان مــیگشـــاید ،از دو منبـــع سرچشـــمه
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مــیگیــرد یکــی خرــایگ و ویژگــیهــای فطــری و ویژگــیهای
انترــابی فــرد اســت کــه از پــدر ،مــادر و نیاکــان خــویش ب ـه شــکل
فطــری بــه ارن مــیبــرد و همــراه بــا او یکجــا در خــانواده ب ـه دنیــا
مــی یــد و در یــوا زنــدگیاش او را همراهــی مــیکنــد .دیگــری،
خرــایگ و ویژگــیهــای اکتســابی انســان اســت کــه نهــا را از
م ــید اجتمــاعیاش (از خــالا تمــا هــا و معاشــر بــا دیگــران)
دریافــت مــیکنــد .بــه ایــن ترتیــر ،هویــت و شخرــیت انســان
بهمثابه نتیجه این خرایگ ،شکل میگیرد.
از نظـــر اســـالم ،انســـان بـــا فطـــر نـــاب توحیـــدی زاده
مــیشــود و در بســتر ایــن فطــر مقــد

رشــد مــیکنــد .پیــامبر

اســالم نیـــز ایــن مفهـــوم را بـــرای انســانهـــا عروــه مـــیکنـــد و
مـیفرمایـد« :کـل مولـود یولـد علـی فطـره ادسـالم ،فـأبواه یوهدانـه
او ینرــرانه او یمجســانه :هــر نــوزادی بــر اســا

فطــر نــاب اســالم

بـه دنیــا مــی یــد ،امــا والــدینش او را یهــودی ،نرــرانی یــا مجوســی
مــیســازند ».ایــن م ــید و نهــادهــایی کــه در نهــا انســان رشــد
مـیکنــد ،عامـل اساســی فــرهیختن فردانـد و بــر انتخـابهــا و شــکل
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گیــری شخرــیت نهــا تأثیرهــای ژر

و همــهجانبــه مــیگذارنــد و

به نها جهت میدهند.
علــیرغــم مــدنیالطبــع بــودن انســان ،او اجتمــاعی بــه دنیــا
نمــی یــد بلکــه اجتمــاعی شــدن را مــی مــوزد .اجتمــاعی شــدن
انسان از هنگامی کـه دیـده بـه جهـان مـیگشـاید ،غـاز مـیشـود و
در ادامـــه زنـــدگیاش اســـتمرار مـــییابـــد .اجتمـــاعی شـــدن در
حقیقت فرایند دریافـت دانسـتنیهـا ،الگـوهـا ،ارزشهـا ،هنجـارهـا،
کارشــیوههــا و الگــوی تفکــر و احســا
خــا

مربــوط بــه یــه گــروه

یــا اجتمــاعی اســت کــه فــرد خواهــان زنــدگی در ن اســت.

انسان مـیکوشـد بـه میـانجی نهـا نیـازهـای خـود را بریـر

کنـد.

انسانها در جریـان اجتمـاعی شـدن ،بسـیار چیـزهـا را مـی موزنـد و
ارزشهــا ،یکــی از مهــمتــرین نهاســت .ارزشهــا ،درواقــع ایــده
اهای یـه جامعـه یـا گروهـی از مـردم اسـت .بـه عبـار دیگـر
شــیوه «بــودن» و چگــونگی واکــنش نشــان دادن یــه نهــاد یــا یــه
گروه اجتمـاعی اسـت کـه بـهمثابـه ایـده ا پذیرفتـه مـیشـود و هـر
انســانی رزو دارد خــود را بــا ن هماهنــ
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دارای ارزشهـای ویــژه اســت کــه برخــی از نهــا بــرای همــه اقشــار
پــذیرفتنیانــد و برخــی دیگــر (چــون خشــونت) بــرای همــه م تــرم
و ملمـــو

نیســـتند .برخـــی از نهـــا م ســـو

و برخـــی دیگـــر،

غیرملمو اند که توسد هنجارها بازتاب مییابند.
هنجارهــا در حقیقــت الگوهــا ،قواعــد و کارشــیوههایــیانــد
کــه افــراد الزام ـاً بــرای زنــدگی کــردن در جامعــه ،خــود را بــا نهــا
هماهن

میکنند .ایـن قواعـد ،کـموبـیش سـازمانیافتـه ومبتنـی بـر

ارزشهاینــد .مــثالً اخــالق مــدنی ،مفهــومی «ارزش«ی اســت امــا
رأی دادن «یــه هنجــار» اســت .یــا ویــن ،مفهــومی ارزش ـی اســت
امــا دفــاع از ن در حالــت جن ـ

 ،یــه هنجــار دانســته مــیشــود.

ایــن ارزشهــا و هنجارهــا ب ـه شــکل عمــومی توســد افــراد کســر
میشوند و به مرور زمـان در وـمیر افـراد رشـد مـیکنـد .هنجـارهـا
مجموعه قواعـد رهبـریکننـده اسـت کـه بـه گـروه اجـازه مـیدهـد
رفتارهـــای خـــا

اعضـــای خـــود و دیگـــران را ســـازمان دهـــد و

همبســتگی درون ـی را تقویــت کنــد مثــل چگــونگی کــارکردهــا و
دستاوردهای یه گروه.
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هــر عملــی کــه یــه فــرد از جایگــاه و مقــام خــود در جامعــه
انجــام مــیدهــد« ،نقــش» او دانســته مــیشــود .موقعیــت و مقــام
اجتماعی یه فرد ،جایگاهها احرازشده اجتماعی او است.
اجتمــاعی شــدن ،وــرورتی مبــرم در هــر جامعــهای اســت.
بـه ویــژه بــرای گــروههــایی کــه بــه یــه ایــدئولوژی ،یــه سیســتم
وابسـته باشـند زیـرا ایـن فراینـد

ارزشی یـا بـه یـه دیـدگاه خـا

موجــر فعالیــت درســت جامعــه و زمینــهســاز پیوســتگی اجتمــاعی
میشود.
پروســـه اجتمـــاعیســـازی توســـد نهـــادهـــای اجتمـــاعیای
ت قا پیـدا مـیکنـد کـه تـأثیر مهمـی بـر تکـوین شخرـیت فـرد در
یــــوا زنــــدگیاش دارد .عنایــــر اولیــــه اجتمــــاعیســــازی در
نهادهایی انجام مـی گیـرد کـه قواعـد و مقـررا را بـه انسـان انتقـاا
مــیدهنــد و خــانواده یکــی از نهــادهــای اساســی اجتمــاعی کــردن
فــرد دانســته مــیشــود .پییـر بوردیــو ،1جامعــهشــنا

فرانســوی از ن

بــهمثابــه «نمــا یــا یــور  »0یــاد مــیکنــد کــه شــامل مجموعــه
)4. Pierre Bourdieu (1930-1999
5. Habitus
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خــواهشهــا ،ســلو هــا ،شــکل اکتســاب و ن ــه یــه فــرد از
خــانواده و م ــید زیســتاش کســر کــرده اســت و دربــاره ن
احسا

و بیان مـی کنـد ،مـی شـوند .براسـا

همـین نماهـا(یـور

ظــاهری)ی مــوروثی یــا انتســابی ،هــر انســان در جامعــه از خــود
واکــنش نشــان مــیدهــد .نقــش اجتمــاعیســازی در مراحــل دشــوار
زنــدگی ،بـهخرــو

در وقــت تنگدســتی و زمــونهــای اجتمــاعی

و اقترادی شد مـییابـد .هم نـین مکتـر نیـز یکـی از نهـادهـای
اجتمــاعیســازی اســت و دانســتنیهــا را بــه انســان مــوزش داده،
قواعد و مقررا را به وی انتقاا میدهد.
عنایــر ثــانوی اجتمــاعیســازی ،نقشــی هماهنــ

کننــده

بــرای یــه فــرد اجتمــاعی در حــالتی یــا م یطــی خــا

بــازی

مــیکننــد .عبــاد گــاههــا ،وســایل ارتبــاط جمعــی ،شــرکتهــا و
کل ـ هــای ورزشــی نمونــههــای بــارزی از ایــن عنایــراند کــه در
اجتمــاعیســازی انســانهــا نقــش ثــانوی دارنــد و بــه نهــا اخــالق و
مقــررا زنــدگی گروهــی بــا دیگــران را در یــه حــوزه مســلکی
می مـوزنـد .مسـجد از ایـن عنایـر اسـت کـه نقـش بسـیار مهـم در
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اجتمــــاعیســــازی افــــراد دارد .مســــجد احســــا
همبســـتگی را براســـا

عقیـــده مشـــتر

همــــدردی و

و مفـــاهیم معنـــوی بـــه

انســانهــا انتقــاا مــیدهــد .وســایل ارتبــاط جمعــی (مطبوعــا ،
رادیــو و تلویزیــون) نیــز در اجتمــاعیســازی افــراد نقــش دارنــد .بــه
هــر انــدازه ابــزار اجتمــاعیســازی نیرومنــد باشــد ،بــه همــان انــدازه
مــؤثر بــوده و تــأثیرا عمیــاتــری بــر وــمیر و یبیعــت انســان
میگذارد.
جامعــهشناســان دربــاره چگــونگی ت قــا اجتمــاعیســازی
انســان ،دیـــدگاههــای مشـــترکی ندارنـــد ،زیــرا هرکـــدام دربـــاره
م ـــر

و م ـــور ایـــلی ایـــن فراینـــد توافـــا نظـــر ندارنـــد .در

حقیقــت روی ایــالت فــرد یـــا اجتمــاع اخــتال
هرجنــا بــر اســا

نظــر دارنـــد و

همــین دیــدگاه ،روش و رویکــرد خایــی را

تعقیــر مــیکنــد .پرســش اساســی ایــن اســت کــه یــا بایــد بــرای
شــناخت جامعــه بــه فــرد مراجعــه کنــیم یــا بــرای تفســیر کــنشهــای
فــرد از جامعــه غــاز کن ـیم؟ یــا فــرد یــه عنرــر فعــاا اســت یــا
غیرفعاا؟ این پرسـشهـا مـا را بـه ب ثـی مـیکشـاند کـه فردگرایـی
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(نظریــه جامعــهشــناختی و روانشــناختی) را مقابــل هولیســم (ایــالت
نطـر از ب ـ هـای نظـری مفرـل

اجتماع) قرار مـیدهـد .بـا یـر

جامعــــهشــــناختی و روانشــــناختی اجتمــــاعی ،اســــتددا هــــر دو
گرایش و شیوه تفکر را در اینجا خالیه میکنم.
طرفداران اصالت فرد
از نظــــر ایــــن مکتــــر ،فــــرد ،م ــــور ایــــلی ت لیــــلهــــای
جامعـهشــناختی اســت و بـه ایــالت فــرد معتقــد اســت .مــاک
جامعــهشــنا

معــرو

وبــر،

لمــانی ،یکــی از قافلــهســادران ایــن مکتــر

و یرز تفکر به شمار میرود .او معتقد است:
 انسان موجودی فعاا است. جامعه متأثر از انسان است. فرد نسبت به جامعه برتری دارد. هنجارهـــا ،ارزشهـــا ،نقـــشهـــا ،امکانـــا و تســـهیال ،عطیـــههـــایی بـــرای انســـانانـــد و انســـان در انجـــام دادن
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کــارکردهــای خــود همیشــه تــا حــدی از زادی برخــوردار
است .انسان برای ت قا منافع شخری خود میکوشد.
در نتیجـــه ،فـــرد عنرـــر فعـــاا اجتمـــاعی اســـت .انســـان از
حــاد و حــوادن بــرای ت قــا منــافع شخرــی خــود اســتفاده
میکند و ارزشها و هنجارها را دگرکون میسازد.
طرفداران اصالت اجتماع
ایــن مکتــر ،جامعــه را م ــور ایــلی ت لیــلهــای جامعــهشــناختی
مــیدانــد و بــه ایــالت اجتمــاع معتقــد اســت .ایمیــل دورکــایم،1
یکـــی بنیادگـــذاران جامعـــهشناســـی (فرانســـه) از نظریـــهپـــردازان
مشــهور ایــن مکتــر و یــرز تفکــر بــه شــمار مــیرود .او معتقــد
است:
 انسان موجودی غیرفعاا است. انسان متأثر از جامعه است. جامعه بر فرد برتری دارد.)6. Emile Durkheim (1858-1917
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 جامعــه ارزشهــا ،هنجارهــا و نقــشهــا را بــر افــراد ت میــلمـــیکنـــد .عمـــل فـــرد ،مشـــروط بـــه نقـــش نهـــادهـــای
اجتماعیسازی چون خانواده ،مکتر و ...است.
در نتیجــه ،افــراد بــههنجــار مطــابا مقــررا و اخــالق جامعــه
پـــرورش مـــییابـــد کـــه بـــه هنجارهـــا احتـــرام دارد و بـــر اســـا
نقشهـای دادهشـده عمـل مـیکنـد .البتـه در ایـن زمینـه اسـتثناهایی
وجود دارد.
با وجـود مرـداق داشـتن نظریـههـای مکتـر مـاک

وبـر در

اغلر موارد ،امـا تـاریب بشـر و دسـتاورد هـای جوامـع بشـری نقـش
اساســی و برتــر جامعــه را بــر فــرد ب ـه اثبــا رســانده اســت .بــه ایــن
معنــا کــه م ــیدِ اجتمــاعی ،انســان را دگرگــون و مقــامش را در
جامعــه مشــخگ مــیکنــد .هم ن ـین فــرد بایــد همــه منــافع خــود را
در خــدمت و در حیطــه مرــالب علیــای جامعــه ترــور کنــد و منــافع
خود را جزئی از ن بداند.
پـ

ایــن جامعــه ،سیســتم و نهــادهــای حــاکم بــر نانــد کــه

زمینــه ظهــور و تــداوم گــروههــای اجتمــاعی بســته را در بســتر خــود
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فــراهم مــیکننــد و بــه نهــا شــکل مــیدهنــد .علــیرغــم اینکــه فــرد
ایــودً بــر اســا

منــافع شخرــی خــود مقابــل کــنشهــای جمعــی

واکنش نشان میدهـد ،امـا گـرایش بـه سـوی گـروههـای اجتمـاعی
بســته از سرشــت و ویژگــیهــای فطــری او نشــأ نمــیگیــرد بلکــه
خرــایگ و ویژگــیهــای اکتســابیاش کــه از م ــید و پیرامــون
خــویش بــه دســت ورده اســت ،او را بــه ســوی ایــن گــروههــا
میکشاند.
رابطه فرد با گروه
بــا درنظــرداشــت مطالــر بــاد ،فــرد ایــودً برابــر گــروه مــوقفی
دفــاعی دارد .فــرد در حقیقــت از گــروه هــرا

دارد زیــرا ترــور

مــیکنــد گــروه اســتقالا وی را تهدیــد و کــنشهــای فــردیاش را
م ــدود مــیکنــد .امــا از یــر

دیگــر رغبــت و احســا

گــرایش

ارتباط بـا دیگـران ،در وـمیر انسـان نهفتـه اسـت .او عالقمنـد اسـت
کــه بــه منظــور اشــباع و تبــادا نیازمنــدیهــا ،بــا دیگــران شــنایی و
شــناخت پیــدا و بــا نهــا پیونــد ایجــاد کن ـد .ایــن تمــا هــا الزام ـاً
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زمینــههــای تفــاهم را مســاعد مــیکنــد و منجــر بــه تشــکیل یــه
گروه اجتماعی میشود.
انسـان بــه همـان پیمانــه کـه از گــروه احسـا

خطــر مـیکنــد

و مــیخواهــد خــود را از گزنــد ن در امــان نگهــدارد ،بــه همــان
پیمانــه بــرای ت قــا منــافع خــویش ،احســا

نیــاز بــه پیوســتن بــه

یـــه گـــروه مـــیکنـــد و ســـعی مـــیورزد خـــود را بـ ـا یکـــی از
گــروههــای اجتمــاعی هماهنــ

و تلفیــا کنــد .یــا مــیکوشــد بــا

دیگــران واحــد اجتمــاعی جدیــدی بســازد کــه مــافوق فــرد عمــل
کنــد .و در ایــن واحــد اجتمــاعی« ،مــا» را جــایگزین «مــن» کنــد.
زیــرا انســانهــا همیشــه در ذهــن ترــور گــروه اجتمــاعی مت ــدی
چــون یــه مخلــوق اجتمــاعی واحــد را در ســر مــیپروراننــد تــا
یـــه هویـــت جمعـــی را ایجـــاد کننـــد و در ن رمـــانهـــا و
ارزشهای مشتر
پـ ـ

گروه را بازتاب دهند.

یـــه گـــروه اجتمـــاعی ،تنهـــا مجموعـــهای از افـــراد

نیســتند کــه از خــود واکــنش نشــان مــیدهنــد بلکــه ایــودً گــروه
نهــادی اجتمــاعی اســت کــه توســد حرکــا  ،ســکنا  ،ارزشهــا،
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هنجـــارهـــا ،قواعـــد و مقـــررا خـــویش مســـیر ،کـــنشهـــا و
خـــواهشهـــای اعضـــای خـــود را ســـاختارمند مـــیکنـــد .دربـــاره
مفاهیم ،شکل و انـواع گـروههـا در ادامـه بـهتفرـیل ب ـ
کرد.
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خـواهیم

فصل اول

گروه چیست؟
بــرای مطالعــه و ارزیــابی گــروههــای بســته نیازمنــدیم کــه نخســت
نگــاهی مقــدماتی بــر مفهــوم گــروه افکنــیم و ســ

گــروههــای

اجتمــاعی را بـه شــکل عــام و مخترــر بررســی کنــیم .زیــرا شــنایی
بــا تعریــف گــروه و مفــاهیم دادهشــده بــرای گــروههــای اجتمــاعی،
مـــا را در فهـــم و شـــناختِ درســتِ گـــروههـــای اجتمـــاعی بســـته
کمه خواهد کرد.
بــا وجــود اینکــه انســانهــا بــه منظــور دسترســی بــه منــافع و
اهــدا

خــویش ،گروهــی را تأســی

یــا خــود را بــه گروهــی

وابســته مــیکننــد ،امــا مفهــوم گــروه را نمــیتــوان بــهســادگی
مشخگ کـرد .هرچنـد کـه گـروه جـز د ینفـه زنـدگی روزمـره
ماســـت و بـــه مجموعـــهای از دوســـتان ،همکـــاران م ـــل کـــار،
همب ـ هـا ،دسـتههـای مشـارکت اجتمـاعی ،عـدهای از همفکـران
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یــا کــارگران ،دســتهای از ورزشــکاران ایــالق مــیشــود .در عمــل
اما بـدون تشـخیگ معیـارهـا ،انگیـزههـا ،اهـدا  ،یـفا مشـتر
اعضــا  ،ارزشهــا و عوامــل گرد ورنــده نهــا ،نمــیتــوان بــرای
گروه تعریف جامعی عروه کرد.
تعریــفهــای متعــددی از گــروه عروــه شــده اســت .هــر
گـــرایش و جریـــان فکـــری بـــرای گـــروه مشخرـــا  ،یـــفا و
ویژگــیهــای خایــی ووــع کــرده اســت .در یــه نگــاه چُنــان
مــینمایــد کــه گویــا تجمــع چنــد تــن از افــراد را مــیتــوان گــروه
دانســت ،امــا بــرای مطالعــه گــروه از دیــدگاه علمــی ،دزم اســت
نگاه عمیاتری بـه ایـن پدیـده اجتمـاعی افکنـد .هـر تجمـع فزیکـی
افــراد را نمــیتــوان الزامـاً گــروه نامیــد زیــرا فقــد وحـد مکــان و
زمــان افــراد ب ـه شــکل خودکــار ،یــه واحــد اجتمــاعی را تشــکیل
نمــیدهـد .هم نـین گردهمــایی افــراد بــا خرویــیا  ،کــنشهــای
متقابـــل و معیـــار مشـــتر  ،ممکـــن اســـت تنهـــا یـــه کتگـــوری
اجتماعی 6بـا هـد

مطالعـا

مـاری و مـارگیری ایجـاد کنـد امـا
1. Social categorie
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یــه گــروه دانســته نشــود .زیــرا حضــور مشــتر

افــرادی کــه

دارای مشخرــا مشــابهانــد ،الزامــاً ددلــت بــر عضــویتشــان در
یـــه گـــروه اجتمـــاعی نمـــیکنـــد .بـــا اینکـــه بـــرای بررســـی و
ارزیـــابیهـــای جامعـــهشناســـانه قشـــرهای مختلـــف اقترـــادی و
اجتمـــاعی ،جامعـــه را بـــر اســـا

یـــنفهـــای مســـلکی مطالعـــه

مــیکنــیم امــا یــه گــروه اجتمــاعی ،قشــر اجتمــاعی نیســت زیــرا
قشــرهــای اجتمــاعی شــامل افــرادی مــیشــود کــه بــر اســا

یــه

معیــار اجتمــاعی دادهشــده تشــکیل یافتــه ،دارای موقعیــت باشــند و
در امتیازا در مرتبه مشابهی قرار داشته باشند.
تعریـف درسـت و جـامع بـرای هـر مقولـه دشـوار اسـت زیـرا
هـــر گـــرایش و هـــر رشـــته علمـــی (اعـــم از علـــوم اجتمـــاعی و
غیــراجتمــاعی) ،یــه مقولــه را بــر اســا

معیــارهــا و ایــوا خــود

تعریف میکند.
در ایـــل ،مفهـــوم گـــروه ،مووـــوع ب ـــ ِ روانشناســـی
اجتمــاعی اســت کــه گــروه را ب ـه عنــوان نمونــهای از اجتماعــا و
تجمعــا عامــه وارد ب ــ

جامعــهشناســی کــرده اســت .در ن،
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روابــد اجتمــاعی بــین افــراد و مــداهــای تلفیــا اجتمــاعیشــان
مطالعه میشود.
گـــروه از دیـــدگاه روانشناســـی اجتمـــاعی ،مجموعـــهای از
افــرادی بــا روابــد متقابــل اســت .ایــن تعریــف نشــان مــیدهــد کــه
گـــروه تنهـــا یـــه دســـته از مـــردم نیســـت .بـــه همـــین دلیـــل،
دانشـــمندانی چـــون فیشـــر 6گـــروه را یـــه مجمـــع اجتمـــاعی
مشـــخگ ،مـــنظم و متشـــکل از چنـــد تـــن (معـــدود) از افـــرادی
مــیدانــد کــه در داخــل ن روابطــی متقابــل وجــود دارد و ایــن
روابــــد براســــا

هنجارهــ ـای هــــدایتکننــــده و ارزشهــــای

مشتر  ،برای دستیابی به اهدا شان نقش بازی میکنند.
پـ

گــروه بایــد بــر اســا

روابــد چندگانــه اســتوار باشــد

کــه ددلــت بــر وابســتگیشــان بــه هنجارهــا و ارزشهــا (گـروههــای
مســلکی) ،مشــارکتشــان بــه یــه سیســتم فعالیــت (گــروههــای
کــاری) ،برقــراری شــکل خــا

از ارتبایــا کــه بــه اعضــای

)1. Hervé Fischer(1941-
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گــروه توانــایی وارد کــردن فشــار و ت ـأثیر متقابــل مــیدهــد (کــانون
دانشمندان و انجینران) ،میکند.
بــه نظــر فرویــد 6یــه گــروه ابتــدایی متشــکل از افــرادی
اســت کــه دارای یــه رمــان مشــتر انــد کــه در شخرــیت رهبــر
یــا مســئوا تجلــی کــرده و بــر اســا

فضــیلت( 7همــان رمــان)،

هویت خود را از دیگران مشخگ و متمایز میسازند.
جامعهشناسـان نسـبتاً دیـرتـر بـه گـروههـا توجـه کردنـد ،زیـرا
قبل از اینکـه بـه مطالعـه گـروههـای اجتمـاعی ب ردازنـد ،توجـهشـان
را بــه واقعیــتهــای مجمــوعی و پدیــدههــای عینــی جامعــه معطــو
داشــتند .نهــا بــه ارزیــابی و ت قیــا روی شــکل کلــی جامعــه،
ســنتهــا ،فرهن ـ
مشــتر

هــا ،هنجارهــا ،کــنشهــای جمعــی و ارزشهــای

و ویژگــیهــای جامعــه مــدرن پرداختنــد تــا راه خــود را از

فالســفه کهــن متمــایز ســازند و ب ـه جــای «جماعــت یــا کمــونیتی،»9

)1. Sigmund Freud (1856-1939
2. Vertue
3. Communauty
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تــرجیب دادنــد دربــاره «جامعــه یــا سوســایتی »6در پرتــو مدرنیتــه و
خردباوری ب

و مطالعه کنند.

از نخســتین رویکردهــای جامعــهشناســانه در ایــن زمینــه کــه
ســـعی در اســـتفاده از روش متمـــایز نســـبت بـــه فالســـفه داشـــته،
ت لیــلهــا و ارزیــابیهــای فردینانــد تــونی  ،7جامعــهشــنا

لمـانی

اســت کــه در کتــاب مشــهورش «جامعــه و جماعــت »9کوشــیده
جامعــه را مقابــل «جماعــت» یــا اجتمــاع مطالعــه کن ـد .او عــالوه بــر
بیــان مشخرــا و ویژگــیهــای هــر کــدام ،ایــن دو نــوع پدیــده
اجتمــاعی را بـهمثابــه گــروههــای تعلقــی یــا مشــارکت و گــروههــای
مرجــع قلمــداد و مقایســه کــرده اســت .بــه ن ــوی کــه تــونی
جماعـت یــا کمــونیتی را گروهـی مــیدانــد کـه در ن روابــد افــراد
بســیار یــمیمانه ،شخرــی ،ســنتی و بیــانگر تشــریه مســاعی افــراد
در نهــادهــای مشــتر شــان اســت و خــانواده را مــیتــوان یکــی از
نمونـههــای بـارز جماعــت دانســت .امـا تــونی

جامعـه یــا سوســایتی

1. Society
)2. Ferdinand Tönnies (1855-1936
(3. Gemeinschaft und Gesellschaft )1887
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را گروهـــی مـــیدانـــد کــه روابـــد در ن غیـــرشخرـــی و دور از
تعهدا به هنجـارهـای سـنتی اسـت و بـا توسـعه مدرنیتـه ،ایـن نـوع
روابد رشد و است کام بیشتری مییابد.
در چنــین شــرایطی ،گــروههــای ثــانوی تقویــت مــیشــوند،
ســازمانهــا مرــداقیت بیشــتری مــییابنــد و بــا مســلکی شــدن امــور،
ظرفیــتهــای افــراد توســعه پیــدا مــیکنــد و بیــنشهــای بــاز جــای
تن

نظری اعضای گروههای تعلقی یا مشارکت را میگیرند.
از نظــر گیــدنز ،1جامعــهشــنا

مشــهور انگلیســی ،گــروه،

مجموعــهای از افــراد اســت کــه بــه شــکل مــنظم بــا یکــدیگر کــنش
متقابل دارنـد و بـه اشـکاا و انـدازههـای متفـاوتی چـون انجمـنهـا،
نهادهـا و سـازمانهـای بـزر  ،تبـارز مـیکنـد .افـراد بـرای ت قـا
اهــدا

و منــافع شخرــی و بــه منظــور رفــع نیازمنــدیهــای خــود و

توســعه فعالیــتهــای ســازنده اجتمــاعی بــه گــروههــای مــورد عالقــه
خــود مــیپیوندنــد و گــروههــا تــا زمــانی تــداوم پیــدا مــیکننــد کــه
نقــششــان بــرای فــرد یــا جامعــه ملمــو

باشــد .داشــتن اهــدا

)1. Anthony Giddens(1938-
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تعلـا بـه گـروه را در افـراد رشـد مـیدهـد و ایـن

واقعیــت را مــیتــوان بــه کمــه شــاخگهــای گونــاگون در گــروه،
مطالعه و اندازهگیری کرد.
گــروههــا ســاختارهاییانــد کــه میــان فــرد و جامعــه رابطــه
برقرار میکننـد  .نهـا پیونـدی بـرای تبـادا و تکـوین روابـد روانـی
و اجتمــاعیانــد .یــه گــروه بــا حضــور نفــر ســوم در یــه جفــت،
بــا پدیــده ائــتال  ،یــرد ،اکثریــت و اقلیــت غــاز مــیشــود .از نظــر
تئوریــه ،حــداکثــر تعــداد اعضــای یــه گــروه بنــا بــر شــراید
خــا

و شــکل نهــا ،مشــخگ نیســت امــا معیــارهــا و ویژگــیهــای

یــــه گــــروه را مــــیتــــوان بــــر یــــه دســــته ســــهنفــــره از
شرکتکنندگان ،بهخوبی ایالق کرد.
مــادو و گیتیــت 6کــه دربــاره روابــد میــان اعضــای گــروههــا
پــژوهش کــردهانــد ،بــه ایــن نظرنــد کــه بــرای حــل یــه مُعضَــل
منطقــی ،بایــد از  9تــن بیشــتر نباشــد و یــه گــروه متشــکل از  1تــن
بـرای حـل مشـکلی کـه دارای چنــدین راه حـل اسـت ،مـؤثر اســت.
1. Gilles Amado & André Guittet
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امــا بــرای یــه تبــادا نظ ـر بسیارســازنده ،حضــور دوازده تــن دزم
است.
یکــی تــأثیر یــه گــروه اســت و دیگــری ،تشــکیل یــه
گــروه .اینکــه چــه تعــداد از افــراد دارای مشخرــا و ویژگــیهــای
یــه گــروه باشــند ،مــیتــوان نهــا را یــه گــروه نامیــد .ب ـه نظــر
برخـــی دیگـــر از کـــارشناســـان ،تعـــداد اعضـــای یـــه گـــروه،
دستکـم دو تـن یـا بیشـتر از ن اسـت کـه مـدتی بـا هـم یکجـا در
حرکـت بــوده باشــند و بـه یــور متقابــل بـر همـدیگر تـأثیر بگذارنــد
و نزد دیگران چون «ما» تبارز یافته باشند.
گروهها بـر اسـا
اســـا

نقـش و وظـایفشـان مشـخگ شـده و بـر

شـــراید تشـــکیل و رشـــدشـــان معرفـــی مـــیشـــوند .پــ

گــروههــا دارای ویژگــیهــا و مشخرــاتیانــد کــه ددلــت بــر میــزان
پختگـــی ،رشـــد و جایگـــاهشـــان در جامعـــه مـــیکنـــد و ایـــن
خروییا را میتوان در چهار نکته ذیل خالیه کرد:
 داشـتن اهـدا

مشــتر  ،بـه ن ــوی کـه منــافع گـروه ،منــافع

شخری هر فرد تلقی شود.
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 بـــر قـــراری روابـــد دوجانبـــه و تمـــا هـــای مســـتمر میـــان
اعضای گروه.
 تشــخیگ حــدود و وجــود ت ـأثیرا متقابــل و خلــا احســا
وابستگی.
 تشکیل یه سازمان همراه بـا فکـر توزیـع نقـشهـا ،مقـامهـا،
ایجاد ارزشها و هنجارها برای گروه.
عـــالوه بـــر ایـــن خرویـــیا  ،حجـــم گـــروه ،یکـــی از
مشخرــا

ن دانســته مــیشــود .تعــداد افــراد ،تــأثیر یــه گــروه را

نیــز مــیتوانــد مشــخگ کنـد .یــه گــروه بــزر  ،نیــازی مبــرم بــه
مقــررا واوــب ،بــهخرــو

در ســطب تمــا  ،دارد .کمتــر بــه

وـرور هــای انفــرادی توجـه مــیشــود ،بــرعکـ

زمــانی کــه نیــاز

بــه همکــاری قــوی باشــد ،یـه گــروه کوچــه بــرای ت قــا یــه
مأموریت مشکل بسـیار کـاراتر و مـؤثرتر اسـت .پـ
که گروه ،کوچکتر باشـد ،بـه همـان انـدازه تمـا

بـه هـر انـدازه
بـه سـانی انجـام

و ترــامیم ســریعتــر اتخــاذ مــیشــود و در حــل مشــکال موفقیــت
بیشـــتری دارد .بـــهزودی مـــیتـــوان مهـــار هـــای گونـــاگون را
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تشــخیگ داد .علــیرغــم ســهولت در واگــذاری نقــشهــا ،امــا
توزیع مسئولیتها بهدشواری یور میگیرد.
گــروههــا انــواع و اشــکاا مختلف ـی دارنــد کــه ب ـه نــامهــایی
چــون جمعیــت ،بانــد ،انجمــن ،جماعــت ،تنظــیم ،ســازمان و فرقــه
یــاد مــیشــوند .شــمار هنگفتــی از افــراد را بــر م ــور فعالیــت،
وظــایف و مــأموریتی مشــخگ بــاهم یکجــا مــیشــوند و در قبــاا
روابــد میــان افــرادِ گــروه و برابــر نهــاد (بــر اســا

ســاختارهــا و

ایولنامه پـیشبینـیشـده) واکـنش نشـان مـیدهنـد .جامعـهشناسـان،
بــهحســر وــرور و نیــازهــای پژوهشــیشــان ،گــروههــا را بــه
دسـتههــا و اشـکاا مختلفـی تقسـیمبنــدی مـیکننــد .و در هـر حــوزه
ت قیقــاتی از دســتهبنــدیهــای دزم اســتفاده مــیکننــد کــه بتواننــد
مووــوع مــورد پــژوهشش ـان را ب ـهخــوبی تووــیب دهنــد .مــا اینجــا
چند نوع از این دسـتهبنـدیهـای عمـده را بـه یـور خالیـه معرفـی
میکینم.
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یکــی از نخســتین تقســیمبنــدیهــا بــر اســا

تمــا

و ارتبــاط

افــراد بــا یکــدیگر ،بــا نــامهــای گــروه نخســتین 6و گــروه ثــانوی

7

معرفی شده است.

الف :گروههای نخستین

گــروهه ـای نخســتین ،گــروههــای م ــدود و زادنــد کــه ب ـه
شکل یبیعـی تشـکیل مـییابنـد و ارتبـاط افـراد در نهـا بـه یـور
مســتقیم ،یــمیمانه و شخر ـی اســت ،چــون خــانواده یــا گروه ـی از
دوســتان ،عمومـاً بــر م ــور منــافع مشــتر

یــا گــرایشهــای متقابــل

گرد هم می ینـد .تعـداد اعضـای ایـن گـروه کـم و معـدود اسـت و
روابــد میــان اعضــا ن نشــاندهنــده وابســتگی بســیار قــوی و بــر
اســا

احساســا  .در ایــن نــوع گــروههــا هنجارهــای مشــتر ،

ســبه گفتــار و نمــادهــایی بــه چشــم مــی یــد کــه جــز اعضــای
گروه ،کسی دیگر به ن بهدرستی پی نمیبرد.

1. primary group
2. secondary group
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ب :گروههای ثانوی

گروههـای ثـانوی ،گـروه هـاییانـد کـه در نهـا روابـد میـان
اعضــا غیــرشخرــی اســت و الزامــاً بــر یــه سیســتم اجتمــاعی و
نهــادهــای اداری ،سیاســی ،اقترــادی و ...اســتوار اســت کــه افــراد
به شـکل گاهانـه و ارادی بـه ایـن گـروههـا مـیپیوندنـد .در داخـل
ایــن گــروههــا ،مبتنــی بــر واقعیــت اجتمــاعی ،دســته بنــدیهــای
خایــی وجــود دارنــد :چــون شــفاخانه و حــزب سیاســی .روابــد
داخلــیشــان هرمــی و دارای سلســله مراتــر ،و گــاه ،غیــرشخرــی
اســت و همیشــه میــانشــان روی منــافع کشــمکش وجــود دارد و
اعضـایشــان یکــدیگر را انتخــاب نکــردهانــد امــا وظــایفشــان نهــا
را باهم یکجا کرده است.
از نگــاه هویـــت اجتمـــاعی ،دو نـــوع گـــروه داریـــم یکـــی
گروههای مشـارکت یـا تعلقـی اسـت و دیگـری ،گـروههـای مرجـع
و همه به ن وی از ان ـا یـا بـه شـکلی از اشـکاا ،بـه ایـن گـروههـا
وابســتهایــم .پ ـ

بهتــر اســت بــه تووــیب هــریــه از ایــن گــروههــا

ب ردازیم.
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الف :گروه مشارکت یا تعلقی

گــروه تعلقــی یــا گــروه مشــارکت  ،6گروه ـی اســت کــه فــرد
در ن بـه خــایر کســر یــه هویــت شــرکت مــیکنــد و همــراه ســایر
اعضــای گــروه در درون ن رشــد مــیکنــد« .مــا» در ن ایــن گــروه
جـــایگزین «مـــن» مـــیشـــود .گـــروه بـــرای افـــراد یـــه قاعـــده
مرــونیت ور مقابــل تهدیــد خــارجی تلقــی مــیشــود .فــرد در ن
ارزشهــا و عــادا زنــدگی را کســر مــیکنــد و گــروه او را در خــود
هضــم مــیکنــد .ب ـه عبــار دیگــر گــروه تعلقــی ،گروهــی اســت کــه
فــرد در ن بــهمثابــه یــه نهــاد ،ارزشهــای هــویتی خــود را بــه دســت
می ورد و این گروه خود را بر فرد ت میل میکند.
اولــین گــروه تعلقــی ،خــانواده اســت .مــا همــه بــه چنــین
گروهــی نیازمنــدیم کــه چــون قاعــده بنیــادین ت قــا هویــت مبتنــی
بر هنجارها و ارزشها ،از ن استفاده کنیم.
از گــروه تعلقــی 7هم ن ـین بــهمثابــه رونــد تفکیــه و تشــخیگ
اســتفاده مــیشــود .فــرد تــا زمــانی کــه بــه گــروهش تعلــا دارد و بــه ن
1. Groupe d’appartenance / Group of membership
2. Différenciation/ Differentiation
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وابسته است ،رونـدهـای فـردگرایانـه را بـه زمـون مـیگـذارد .در ایـن
فرایند ،احسا تعلا و وابستگی بسیار قوی میماند.
مدرنیتـــه ،ترـــنیف اجتمـــاعی را گســـترش داده و ایـــن مســـأله
باع ـ افــزایش تعــداد گــروههــای تعلقــی و گــروه مرجــع ش ـده اســت.
چنانکــه در ازدواجهــا مــیبینــیم اکثــرا افــراد مــیخواهــد بــا کســانی
ازدواج کننــد کــه دارای ســطب اجتمــاعی و فرهنگــی مشــابه بــا نــان
باشند.
می ــویلی ،6روانشــنا اجتمــاعی ،گــروه تعلقــی را گروهــی
مــیدانــد کــه در ن فــرد دارای روابــد مســتقیم ،تــنبــهتــن بــا ســایر
ایـن یـه گـروه ابتـدایی اسـت کـه احتمـادً

اعضای گروه اسـت .پـ

فرد در مرحلهای از زندگیاش ن را تر

میکند.

ب :گروه مرجع

بنیــاد گــروههـــای مرجــع 7را ،معیــارهـــای ذهنــی تشـــکیل
میدهـد کـه فـرد بـر اسـا

ن هویـت خـود را مشـخگ مـیکنـد.

)1. Roger Mucchielli (1919- 1981
2. Groupe de référence / Groups of reference
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فرد حرکـا و سـکنا خـود و پدیـدههـای مـاحوا خـویش را بـر
اســا

ن ارزیــابی مــیکنــد و معیــارهــای دادهشــده توســد گــروه

مرجع ،در قضـاو هـایشـان ،بـهمثابـه الگـو تلقـی مـی شـود .گـروه
مرجـع زمـانی ظــاهر مـیشــود کـه وابسـتگی و تلفیـا فـرد در گــروه
تعلقــی وـعیف شــود و فــرد نتوانــد دیگــر هــویتش را حفــا کنــد و
فــرد وارد کشمکش ـی بــا ارزشهــای هــویتی پیشــین خــود مــیشــود
که تا کنون م ر

ایلیاش دانسته میشدهاند.

عــادا  ،عملکــردهــا ،بــاورهــا و ارزشهــا نــزد اعضــای ایــن
نــوع گــروههــا ،ب ـهمثابــه معیــارهــایی تلقــی مــیشــوند کــه نــان بــر
اســا

نهــا یــه حالــت را ارزیــابی مــیکننــد و در قبــاا ن از

خــود واکــنش نشــان مــیدهنــد .گــروه مرجــع مــیتوانــد گروهـی از
مردم ،یه فرد یـا یـه تفکـر باشـد کـه وظیفـه دوگانـه مقایسـوی

6

و هنجاری 7را داشته باشد.
گرایش فرد بـه گـروه مرجـع ،زمـانی نهادینـه مـیشـود کـه فـرد
ترــور کنــد در ن ،پشــتوانههــویتی بهت ـری از گــروه تعلقــی خــود پیــدا
1. Comparative
2. Normative
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کــرده اســت .نگـــاه فــرد درگـــروه مرجــع بـــرای تکــوین هویـــت
اجتمــاعیاش ،نیــز بــه دســت وردن هنجارهــا ،ارزشهــا و احتمــادً
جایگــاه اجتمــاعی مــیکوشــد .گــاه برخــی از گــروههــای مرجــع از
حیـ ارزشهــا ،مشـابه گــروههــای تعلقــی یــا مشــارکتانــد و ایــن امــر
باع مغالطه میان هر دو گروه میشود.
فــرد از گروه ـی بــه گروه ـی دیگــر ب ـه شــکل مشــخگ منتقــل
مــیشــود .برخــی افــراد تــا دیــرزمــان بــه گــروه تعلقــیاش وابســته
مــیماننــد یــا کمــی از تعلــا خــود را نگــه مــیدارنـد یــا هی گــاه گــروه
مرجــع ندارنــد .برخــی دیگــر بــهعکــ  ،همیشــه بــرای یــافتن گــروه
مرجــع جدیــد مــیکوشــند .نهــا قاعــده ع ـام گروه ـی ویــژهای ندارنــد
کــه هویــتشــان را پشــتیبانی کنــد .برخــی دیگــر چــون تــیمهــای
ورزشــی یــا بانــدهــا خــود را وابســته بــه گــروه مرجــع مــیداننــد .گــروه
مرجع زمینه ت لیل ت ر

اجتماعی را فراهم میکند.
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الف :گروههای رسمی

ایــن گــروههــا از اعضــایی تشــکیل یافتــهانــد کــه رســماً بــرای
اشغاا یـه نقـش مشـخگ ،تعیـین شـدهانـد و مـیتـوان نهـا را بـه
دو دسته تقسیم کرد.

 :1گروههای دایمی
اعضــای ایــن گــروههــا بــه شــکل دایمــی بــه منظــور ت قــا
اهدا

روزمـرهشـان اسـتخدام شـدهانـد ،ایـن افـراد اغلـر بـه یـه

دســتگاه خــدمت یــا یــه تــیم شــکار در چــارچوب تشــکیال
یه سازمان تعلا دارنـد و تـأثیر گـروه وابسـته بـه میـزان تولیـدشـان
است :چون کارمندان یه شرکت یا کارگران یه کارخانه.

 :2گروههای موقت
اعضای ایـن گـروههـا بـرای ت قـا اهـدا

بـه شـکل موقـت

استخدام میشـوند تـا یـه مشـکل را حـل یـا یـه نقـش مشـخگ
را ایفــا کننــد .زمــانی کــه اهــدا
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مــیشــود .چــون گــروه از کارشناســان کــه بــه منظــور ایجــاد یــه
واحــد تولیــدی در یــه کشــور خــارجی مطالعــا دزم را انجــام
میدهند و تـأثیر گـروه ،وابسـته بـه میـزان احتـرام بـه جـدوا زمـانی
پیشبینیشده برای مأموریتشان است.

ب :گروههای غیررسمی

ایــن گــروههــا بــه شــکل غیررســمی براســا
کــه دارای خــواهشهــا ،منــافع مشــتر

اراده افــرادی

شخرــی و مســلکیانــد،

تشــکیل مــیشــوند .چــون کارمنــدان یــه شــرکت کــه روزانــه
یکجــا در رســتورانت شــرکت غــذا مــیخورنــد .در چنــین گروه ـی
احترام میان افراد قویتر از احترام به نهاد است.
جایگــاه و موقعیــت فــرد در یــه گــروه ،ارتبــاط دارد بــه
ســن ،ســابقه ،وظیفــه فــرد در ســازمان و موقعیــت او در خــارج از
گــروه .مــثالً یــه کــدر کــه بــر اســا

موقعیــت سلســلهمراتبــی،

ریاســت یــه تــیم را بــه عهــده مــیگیــرد ،دارای اتوریتــه یبیعــی
اســت بــه شــرط اینکــه از یــر
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اســتعدادش ب ـه رســمیت شــناخته شــده باشــد .عک ـ

یــه جــوانی

کــه جدیــداً دی لــوم خــود را ب ـه دســت ورده و ب ـهیــور زمایشــی،
پــروژهای را در چــارچوب یــه تــیم رهبــری مــیکنــد کــه در ن
افــراد مســنتــر و مجــربتــر از او وجــود دارنـد ،از ایــن رو ،موجــر
ایجاد نوعی اختناق در گروه خواهد شد.
دربــاره نقــشهــا در یــه گــروه مــیتــوان گفــت کــه برخــی از
افراد رهبـری گـروه را بـه عهـده مـیگیرنـد ،برخـی دیگـر در ن سـهم
مــیگیرنــد و ایــن نقــشهــا بــر اســا شــراید و شخرــیتهــای
گونــاگون تجلــی پیــدا مــیکنــد .مــثالً توانــایی فــرد بــرای حــل یــه
کشــمکش ،ارائــه دیــدگاههــایی کــه گــروه را بــه ت ــر

وادارد و

شــوخیهــایی کــه موجــر درهــمشکســتن نــوعی رکــود و خســتگی
شود.
نقــش فــرد در گــروههــای رســمی اغلــر توســد یــاحر
کــار بــر اســا

موقــف مســلکیاش مشــخگ مــیشــود امــا در

گروههای غیـررسـمی ،نقـش افـراد بیشـتر وابسـته بـه شخرـیت فـرد
اســت .بــرای نیــل بــه نتــای بهتــر ،یــه گــروه بایــد مهــار هــای
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متعــددی را فــرا گیــرد .بــرای ت قــا اهــدا

دُشــوار ،نیــاز بــه تنــوع

اســـتعدادهـــا و تجـــارب اســـت .یـــه گـــروه بســـیار منســـجم و
هماهنــ

کــه در ن همــه اعضــا دارای مشخرــا مشــابهانــد،

دســتاورد کمتــری خواهنــد داشــت .هم ن ـین فرامــوش نبایــد کــرد
کــه تنــوع بســیار زیــاد افــراد نیــز باع ـ

مشــکال دیگــر در ســطب

پخش معلوما و مدیریت اختالفا میشود.
در گــروههــا ،افــراد دارای کــنشهــاییانــد هــر یــه بــه
منظـــور ت قـــا اهـــدا

مشـــتر  ،بـــه دیگـــری وابســـته اســـت.

دســتاوردهــای مشــتر  ،نهــا را بــه یکــدیگر وابســته مــیکنــد و
دســتاورد دیگــران مشــروط بــه دســتاورد شخرــی هــر فــرد اســت
چــون تــیم فوتبــاا .هم نــین اعضــای گــروه بــر یکــدیگر تــأثیر
مــیگذارنــد و عادت ـاً در یــه گــروه ،رفتــارهــای فــردی زیــر ت ـأثیر
حضــور دیگــران دگرگــون مــیشــوند .و کــار گروهــی مــیتوانــد
اثــرا معکوس ـی را ب ـر فــرد بگــذارد مــثالً گــاهی فــرد در تنهــایی
بهتر عمل میکند.
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برخــی از دانشــمندان گــروههــا را بــر اســا

گــرایش افــراد

مبتنــی بــر یــه تعهــد زیــر نــام گــروههــای ارادی و غیــرارادی نیــز
تقســیمبنــدی مــیکننــد .گــروه ارادی ،ن دســته افــراد را مــیداننــد
که بـا اراده زاد و ییـر خـایر ،عضـویت ایـن گـروههـا را بدسـت
وردهانــد و بــه اهــدا

نهــا تعه ـد دارنــد .احــزاب سیاســی ،یکــی

از نمونــههــای بــارز چنــین گــروههــای دانســته مــیشــوند .امــا گــروه
غیـــرارادی ،گـــروههـــاییانـــد کـــه فـــرد در نهـــا زادی انتخـــاب
نداشتهانـد چـون معیـوبین کـه موقعیـت و حالـتشـان ،عضـویت را
بر نها ت میل میکند.
ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه دانشــمندان ســایر رشــتههــای
علمــی ،هــر یــه بــر اســا

ایــوا همــان علــم ،گــروه را تعریــف،

دســتهبنــدی و ویژگــیهــای ن را بــر اســا
رشته بیان میکنند که موووع ب

و مقتضــیا همــان

ما در این کتاب نیست.
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فصل دوم

گروههای اجتماعی
از نظــر جامعــهشناســان ،گــروه اجتمــاعی 6تجمــع تعــدادی از
افراد دارای معیارهـای مشـتر

اسـت کـه بـه یـور مـنظم و مسـتمر

بــا یکــدیگر کــنش متقابــل دارنــد و اهــدا
مــیکننــد .ایــن مشخرــا مشــتر

مشــتر

را دنبــاا

بــهمثابــه یــه شــعار ،روابــد

اجتمــاعی قــوی را میــان اعضــای گــروه اجتمــاعی پدیــد مــیآورد
کـــه در جامعـــهشناســـی از ن بـ ـه نـــام «پیونـــد اجتمـــاعی »7یـــاد
میکنند.
پیونـــدهای اجتمـــاعی زمینـــههـــای همـــاهنگی اجتمـــاعی و
تلفیــا فــرد را در جامعــه فــراهم مــیکنــد .ایــن فراینــد بــا پــذیرش
ارزشهـای مشــتر

یــا بـا بـهرســمیتشـناختن اجتمــاعی اختالفــا
1. Social group
2. Social link / social cohesion / Lien social
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و تفاو ها در جریـان اقامـه قواعـد اجتمـاعی ت قـا پیـدا مـیکنـد.
ارزشهــای هــویتی مشــتر  ،پیونــد اجتمــاعی را مســت کمتــر و
اســتمرار یــه گــروه اجتمــاعی را تقویــت مــیکنــد .پیونــدهــای
اجتمــاعی موجــر مــیشــوند کــه افــراد بــه هویــت واحــد اجتمــاعی
دســت یابنــد .هویــت اجتمــاعی تجلــی مشــتر ِ هویــت فــردی و
هویــت جمعــی اســت .هویــت فــردی عبــار اســت از مشخرــا
ویـژه ،نقــشهـا و ارزشهــایی کـه فــرد بـرای خــود قایـل اســت .امــا
روشـی کــه افــراد خــود را (یــا دیگــران نهــا را) بــر اســا

تعلقــا

اجتمــاعیشــان (چــون ســن ،جــن  ،دیــن ،قــوم ،ســرزمین ،خــانواده
و )...تعریف میکنند ،هویت جمعی نامیده میشود.
پیونــد اجتمــاعی را بــا روابــد اجتمــاعی نبایــد خلــد کــرد.
برخـــی از روابـــد اجتمـــاعی ممکـــن اســـت پیونـــد اجتمـــاعی را
تضعیف کند یـا از بـین ببـرد .اسـتفاده از مفهـوم پیونـد اجتمـاعی بـه
شــکل مــبهم اغلــر موجــر مــیشــود کــه از پیشــرفتهــا و تکامــل
جامعــه ،ت لیــل درســتی یــور نگیــرد .در ایــن ت لیــلهــا ممکــن
اســت از یــهیــر

جامعــه بســیار بــاز و مهربــان تلقــی شــود،
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احتـرام بـه قواعـد جمعـی ایجـاد

میشود و توسد سـلطههـای تـأثیرگـذار ،مشـروعیت پیـدا مـیکنـد.
از یــر

دیگــر ،جامعــه امــروزی بــهمثابــه حامــل یــه قــرارداد

اجتماعی جدیـد مـیکوشـد خـود را بـا مقتضـیا روابـد اجتمـاعی
میـــان افـــراد تطـــابا دهـــد و راه را بـــرای شـــکلگیـــری جدیـــد و
همبستگی زندگی جمعی با تعریفهای جدید باز کند.
عوامــل متعــددی چــون کــاهش یــا زواا نقــش ســلطههــای
تـأثیرگــذار (دولــت ،کــانونهــای تعلیمــی ،خــانواده و )...زمینــههــای
ب ــران در پیونــد اجتمــاعی را فــراهم مــیکننــد .هم نــین قواعــد
جدیـــد روزافـــزون در زنـــدگی مشـــتر
بــهخرــو

در نتیجـــه فردگرایـــی

در عریــههــای شــغلی در مــورد پیونــد اجتمــاعی

مشکل ایجاد میکنند.
در مـــداهـــای جدیـــد روابـــد اجتمـــاعی ،عکـ ـ

گذشـــته،

روابــد کمتــر عمــودی و بیشــتر افقــی اســت زیــرا افــراد خــود را در
روابد شان با دیگـران برابـر مـیداننـد .قواعـد روابـد بـین افـراد ،بیشـتر
مالیم ،متغیـر و کمتـر سـازمانیافتـه اسـت .بـا پیشـرفتهـای جدیـد ،مـا
33

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

در شـــکل اکتســـاب هویـــت اجتمـــاعی نیـــز تفـــاو هـــایی مالحظـــه
میکنیم که روند تلفیا اجتماعی را نیز دگرگون کرده است.
شــاخگهــایی وجــود دارنــد کــه مــیتــوان ب ـه واســطه نهــا
حضــور و قــدر روابــد اجتمــاعی را انــدازهگیــری ک ـرد .از ایــن
شــاخگهــای مــاری ،مــیتــوان بــرای دانســتن میــزان پیشــرفت و
رشــد روابــد اجتمــاعی در بعضــی ســاحا فعالیــتهــای اجتمــاعی
اســتفاده کــرد .شــکل و حجــم خــانواده ،تطبیــا احکــام مــذهبی ب ـه
شـــکل ســـنتی و مـــدرن ،نـــوع شـــغل ،تزلـــزا در شـــغل و تعـــداد
بیکــاران در جامعــه ،تخطــی از قــوانین ،شــکل و رشــد ن ـوع جــرم و
جنایــت در جامعــه ،همــه ددلــتهــاییانــد کــه مــا را در تعیــین
شاخگها کمه میکنند.
اعضــای یـــه گـــروه اجتمــاعی در حقیقـــت ،مجموعــهای از
کــنشهــا ،تعلقــا متقابــل و قواعــد اجتمــاعی را بــه شــکل وــمنی
مــیپذیرنــد ،زیــرا میــان گــروه اجتمــاعی و پیونــد اجتمــاعی رابطــه
متقابلی وجـود دارد کـه گـروه اجتمـاعی نمـیتوانـد بـدون تـأثیر پیونـد
اجتمــــاعی اســــتمرار یابــــد .اوجگیــــری فردگرایــ ـی و اوــــم الا
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ارزشهــای اجتمــاعی در برخــی از جوامــع مــدرن امــروزی ،موجــر
ب ــران در پیونــدهــای اجتمــاعی و تضــعیف ســاختارهــای اجتمــاعی
شــدهانــد .امــا مــا شــاهد شــکل جدیــدی از اســتمرار گــروههــای
اجتمــاعیایــم کــه براســا عنرــرهای متعــدد اقترــادی ،اجتمــاعی،
فرهنگــی و سیاســی ،خــود را ب ـا شــراید و اووــاع هماهن ـ

و منطبــا

کردهاند و بهمثابه پدیدههای جدید عرض اندام میکنند.
جوامــع انســانی فقــد مجمــوعی از افــراد نیســتند کــه بــا هــم یکجــا
زنــدگی مــیکننــد ،بلکــه در درون جامعــه واحــدهــای اجتمــاعی وجــود
دارد کــه ب ـه شــکل دایــم یــا موقــت ،مــنظم و غیــرمــنظم فعــااانــد و در
میــانشــان بــه ن ــوی از ان ــا روابــد اجتمــاعی وجــود دارد کــه تــابع
مقررا ساختاری و وظیفهای است.
ایـــودً واحـــدهـــای اجتمـــاعی ،گـــروههـــای اجتمـــاعی را
مــیســازند .مشخرــا اجتمــاعی واحــدهــای اجتمــاعی بــر اســا
موقعیــتهــا و مراتــرشــان تعریــف مــیشــوند .مــثالً گــروههــای
م لی ،قومی ،مذهبی ،نیـز کاسـتهـا ،سِـکتهـا و دیگـر یـنفهـا
و تشخیگ هـر یـه از نهـا مربـوط بـه یـفا داخلـی و بیرونـی و
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معیارهای عینی و ذهنی هـر گـروه مـیشـود .ایـن واحـدهـا منـت بـه
تشــکیل گــروههــای اجتمــاعی مــیشــود کــه در جامعــه بــه اشــکاا
گونــاگونی تبــارز مــیکننــد .مــثالً ریشــههــای مشــتر

قــومی،

فرهنگی ،دینـی ،پیونـدهـای خـانوادگی ،بـهمثابـه معیـارهـای داخلـی
عینـی عمــل کـرده و اعضــای یــه گـروه را یکجــا مـیســازند .نیــز
احســا

تعلــا و همبســتگی ،بــهمثابــه معیــارهــای داخلــی ذهنــی

عمل و اعضـای ن را بـه هـم نزدیـه مـیکنـد .امـا عملکـردهـای
تــاریخی مشــتر  ،موقعیــت در ســطب عمــومی اجتمــاعی ،نقــش
اقترادی ،فعالیـت مشـتر

بـهمثابـه معیـارهـای بیرونـی عینـی عمـل

میکنـد .هم نـین نگـرش جوامـع همجـوار در برابـر گـروه بـهمثابـه
معیارهای بیرونی ذهنی عمل و اعضای ن را مت د میسازد.
گروه اجتمـاعی دسـتهای از مـردم اسـت کـه بـه یـه اندیشـه
و ارزشهــای مشــتر

خــود را وابســته مــیدانــد و در واقعیــت،

مــردم در میــان گــروههــای اجتمــاعی موجــود در جامعــه ،گروهــی
را برمــیگزیننــد کــه مطــابا رمــانهــا و ترــورا شــان باشــد و
اهدا شان را در جامعه ت قا ببخشد.
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گــروه اجتمــاعی بـه معنــی اجتمــاعی از افــراد اســت کــه معیارهـا
و مشخرــا مشــترکی را بازتــاب مــیدهنــد .ایــن ویژگــیهــا نهــا را
بــاهم مت ــد مــیکنــد و از نــانی کــه بــه ایــن گــروه اجتمــاعی تعلــا
ندارنـد ،متمــایز مــیسـازند .مشخرــا مشــتر

گـروه بــه اعضــای ن

هویــت اجتمــاعی مــیدهد کــه بــر کــنش متقابــل اجتمــاعی 6اســتوار
اســت .کــنش متقابــل اجتمــاعی قاعــده و اســا کــار گــروه اجتمــاعی
را تشــکیل مــیدهد و زمینــهســاز همــاهنگی دزم مبتنــی بــر تـأثیر متقابــل
میــان اعضــای گــروه اســت کــه در حرکــا و ســکنا

نهــا انعکــا

پیدا میکند.
در حقیقــت دو معیــار ،یــه گــروه اجتمــاعی را مشــخگ
میسـازد .اوا اینکـه شـاخگهـا و عنایـر مشـتر

در یـه گـروه

اجتمــاعی وجــود داشــته باشــد ،ثانی ـاً ایــن عنایــر ،ســایر افــراد را از
ایــن گــروه اجتمــاعی متمــایز کن ـد .پ ـ
اختال

همزمــان ایــوا هویــت و

و تمایز از دیگران مطر میشود.

1. Social interaction
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یــه گــروه اجتمــاعی مــیتوانــد یــه یبقــه اجتمــاعی ،یــه
ملــت ،یــه خــانواده ،یــه کاســت ،نیــز گروهــی از دوســتان ،هــم
دور ههــای ت رــیلی ،زنــان ،مــردان ،کهــنســادن ،جوانــان و ...باشــد.
مثالً گروهـی از مـردان بـه ایـن دلیـل یـه گـروه اجتمـاعی اسـت کـه
دارای نقــاط مشــترکی چــون شــوخیهــای مردانــه ،غــرور مردانــه و
عیــوب مردانــهانــد کــه نهــا را مشــابه همــدیگر و از زنــان متمــایز
میکند.

ویژگیهای گروههای اجتماعی
گـــروههـــای اجتمـــاعی دارای خرویـــیا متعـــدد و گونـــاگون
اســـت امـــا برخـــی از ایـــن مشخرـــا  ،وجـــه مشـــتر

اکثـــر

گروههای اجتماعی را تشـکیل مـیدهنـد .بـه یـور عـام مـیتـوان بـه
ویژگیهای ذیل در این باره پرداخت:
 -6افــراد بــرای شــرکت و وابســتگی در گــروه بایــد دارای
اراده و زادای تــام باشــند بــه ن ــوی کــه هرگــاه خواســته
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باش ـند رابطــهشــان را بــا گــروه قطــع کننــد و بــدون نگرانــی
ترمیم بگیرند.
 -7در یــور موافقــت نکــردن اعضــا بــا فلســفه و افکــار
گروه ،بایـد بـدون اسـتفاده از فشـارهـای روحـی یـا جسـمی
قناعــتشــان حایــل شــود ،در غیــر ن زمینــههــای دزم
بــرای یــافتن گــروه مــورد عالقــهشــان (یبــا نظریــا شــان )
فراهم شود تا به گروه مورد نیاز ب یوندند.
 -9گــروه بایــد معیــارهــای عضــویت بــرای افــراد جدیــد را ب ـه
یــور روشــن بیــان کنــد و تووــیب دهــد تــا از هرگونــه
خدعه ،اغماض و مغالطه اجتناب شود.
 -1اعضــای گــروه اجتمــاعی بایــد از قــوانین و مقــررا حــاکم
بر گروه به شکل یکسان و برابر پیروی کنند.
 -0گـــروه و اعضـــای ن نبایـــد دریـــدد ت میـــل نظریـــا و
افکار خـویش بـه هرقیمـت باشـند ،بلکـه هـر گـروه بایـد بـه
تناسر موفقیت یبیعی خودش توسعه پیدا کند.
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 -1گــروههــا بایــد افکــار و نظریــا مفیــد و مــؤثر را رشــد و
توســعه دهــد ،روشهــای مناســر را بــرای تقوی ـت اهــدا
و ت قــا منــافع اعضــای خــویش اتخــاذ کنن ـد و زمینــههــای
تبادله افکـار بـا اعضـای سـایر گـروههـای مشـابه و رشـد ن
را فــراهم کنن ـد .هم ن ـین گــروه بایــد بــرای رفــع مشــکال
و نیازمندیهـای اعضـایش برنامـههـایی را تهیـه کنـد کـه در
ن زمینــــه مشــــور هــــای دزم فــــراهم و بــــرای رفــــع
اختالفا درونگروهی ،اقدام شود.
انواع گروههای اجتماعی
گــروههــای اجتمــاعی دارای ســاختارهــای متفــاو و گــرایشهــای
گونــاگون فلســفی ،مــذهبی ،اقترــادی ،سیاســی و حتــی هنــریانــد کــه
در جوامــع بــه اشــکاا مختلف ـی تبــارز مــیکننــد .گــاهی برخــی از نهــا
بــه یــور جداگانــه امــا در یــه مســیر بــه شــکل هماهنــ

حرکــت

مــیکننــد وگــاهی در مقابــل یکــدیگر قــرار مــیگیرنــد ،اهــدا کــامالً
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متضــاد و متفــاوتی را در ســر مــیپروراننــد و بــرای ت قــا نهــا ،هــر
یه استراتیژی و سیناریوی مشخری را دنباا میکنند.
افـــزون بـــر ایـــن تقســـیمبنـــدیهـــا ،مـــیتـــوان ،بـــر اســـا
معیــارهــای ســاختاری و فکــری ،گــروههــا را بـه شــکل دیگــری نیــز
تقسیم کرد و این کار به شناخت بهتر گروهها خواهد انجامید.
گروههای منظم و نامنظم
برخی جامعهشناسـان گـروههـا را بـر اسـا

نظـم سـاختاریشـان بـه

مــنظم و نــامنظم تقسـیم مــیکننــد .تشــخیگ یکــی از ایــن دو گــروه
کــافی اســت تــا دومــی را بشناســیم .بنــابراین کارشناســان بــرای
گروههای منظم مشخرا ذیل را ذکر کردهاند:
 در ن قواعــد و مقــررا بــرای اعضــا بـه شــکل ذاتــی وجــود
داشته باشد.
 بــر مبنــای همکــاری متقابــل مثبــت اســتوار باشــد و دارای
قواعد سلسلهمراتر و نظم باشد.
 افــراد در داخــلشــان دســتهبنــدی و نقــشهــا بــر اســا
مهار های انفرادی و جمعی در میان اعضا توزیع شوند.
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 ترــورا خــویش را مشــترکاً بــه شــکل جمعــی ترســیم و
بــرای فعالیــتهــایشــان ،اهــدا  ،م ورهــا و اســتراتیژی
دزم را تعیین کنند.
 در نها یه سیستم دفاعی پیشبینی شده باشد.
احــزاب سیاســی ،یکــی از نمونــههــای خــوب گــروههــای
مــنظم اجتمــاعیانــد و درحقیقــت ،نظــم داخلــی احــزاب سیاســی
ددلــت بــر قدرتمنــدی و میــزان تــأثیرگــذاری گــروه بــر فــرد و
جامعــه مــیکنــد و زمینــه اســتمرار گــروه را فــراهم مــیســازد .بــه
همــین منــواا گــروههــایی کــه نظــم و ســازماندهــی خــوبی ندارنــد،
حضور و تداوم نقششان در جامعه به خطر میافتد.
گروههای فشار و ذینفع
گــروههــای فشــار و گــروههــای ذینفــع هــر کــدام ســاختارهــا و
گــرایشهــای فکــری خــود را دارنــد کــه بــه شــکل متفــاوتی در
جامعــه عمــل مــیکننــد و مــیکوشــند بــا درنظرداشــت شــراید
جامعـــه ،زمینـــه ت قـــا اهـــدا

و منـــافع خـ ـود را فـــراهم کننـــد.

گــروههــای فشــار ،دســتهای از افــرادنــد دارای منــافع مشــتر انــد و
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و منــافع خــود بــر اشــخا

ترــمیمگیرنــده فشــار وارد مــیکننــد و در فرهن ـ

و نهــادهــای
انگلیســیهــا ب ـه

نام «دبیها» نیز یاد میشوند.
ایـــطال دبـــی 6بـــرای نخســـتینبـــار در ســـاا  6379در
ایـــاد مت ـــده امریکـــا دربـــاره افـــرادی کـــه در دهلیـــزهـــای
کــانگر

امریکــا بــه منظــور ت ـأثیرگــذاری بــر اعضــای کــانگر

رفـــت و مـــد داشـــتند ،بـــه کـــار رفـــت .امـــروز دبیگـــری بـــه
فعالیــتهــایی بــه منظــور تأثیرگــذاری مســتقیم یــا غیــرمســتقیم بــر
رونـدِ قــانونگــذاری ،اجــرا یــا تفســیر قـوانین ،هنجارهــا ،مقــررا و
همه عملکردها و ترامیم منابع قدر  ،ایالق میشود.
گــروههــای فشــار ،گــروههــای منظمــیانــد کــه بــرای ت قــا
اهــدا  ،بــه شــکل مســتقیم و نامســتقیم ،ب ـر سیســتم سیاســی فشــار
وارد مــیکننــد .بــرخــال

احــزاب سیاســی کــه هــد شــان گــرفتن

قــدر اســت ،گــروه فشــار ،عمومــاً بــا منــافع اقترــادی پیونــدی
عمیــا دارنــد و مــیکوشــند بــر ترــامیم منــابع ترــمیمگیرنــدهای
1. Lobby influencage
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چــون قــوه مقننــه ،رهبــران و نهــادهــای سیاســی از یریــا دبــیهــا،
اجتماعـــا عامـــه و ســـایر وســـایل علنـــی و مخفـــی فشـــار وارد و
منافع خود را از این یریا تأمین و تضمین کنند.
خرویــیا گــروههــای فشــار را مــیتــوان بــه شــکل ذیــل
خالیه کرد:
 -6وجود ساختار سازماندهنده که گروه را تمثیل کند،
 -7دفاع از اهدا مشتر

جمعی اعم از مادی و معنوی ،و

 -9وارد کردن فشار بر قدر های دولتی.
در اکثرجوامــع غربــی ،گــروههــای فشــار یکــی از مؤلفــههــای
سیســتم سیاســی دانســته مــیشــوند کــه زیــر نــام ســازمانهــای
بــینالمللــی ،ترــدیهــا ،انجمــنهــای خیریــه ،ورزشــی ،تفری ــی و
غیره فعالیت میکنند و در بدنه سیاسی دولتها نفوذ دارند.
گروههای فشـار را گـاه گـروههـای ذینفـع نیـز مـیگوینـد و
در برخـــی از کشـــورهـــا اعضـــایشـــان بســـیار زیـــاد و دارای
ســازماندهی منظمــیانــد بــه ن ــوی کــه ایــن گــروههــا ،قــدر
نـــامرئی حکومـــتهـــا م ســـوب مـــیشـــوند .گـــروه ذینفـــع را
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مــیتــوان مجمعــی از افــراد دانســت کــه بــه منــابع منفعــت مشــتر
وابســتگی و شــناخت کــافی دارنــد .گــروه ذینفــع را مــیتــوان از
ســایر گــروههــای اجتمــاعی (چــون خــانواده ،قبیلــه ،قــوم و ،)...بــر
اسا

نـوع رابطـهاش بـا نهـادهـای دولتـی و احزابـی کـه در قـدر

سیاسی نقش فعاا دارند ،تفکیه کرد.
در برخـــی از کشـــورهـــای فقیـــر ،ســـازمانهـــای خیریـــه و
سـازمانهــای بـینالمللــی بـهحــدی در سیاسـتهـای کشـورهــا نفــوذ
قــوی دارنــد کــه حتــی مــیتواننــد کــدر رهبــری مملکــت را تغیی ـر
دهند و افراد دلخواهشان را به قدر برسانند.
مــیتــوان گــروههــای فشــار را از گــروههــای ذینفــع بـهیــور
عـــام تفکیـــه کــرد .گـــروههـــای ذینفـــع تنهـــا از یریـــا فشـــار
واکــنش نشــان نمــیدهنــد ،و مــیتواننــد جــز دولــت باشــند .امــا
گـروههــای فشــار ،انجمــنهـاییانــد کــه بــا شـیوههــای مشــابه ،منــافع
خــا

و اهــدا

اجتمــاعی را دنبــاا و بــرای توســعه یــه برنامــه

عملــی و ت قــا اهــدا

خــود ،از یــرق مختلفـی فشــارهــای دزم را

بر مقاما ترمیمگیرنده دولتی وارد میکنند.
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گروههای باز و بسته
مـیتــوان بــرای شـناخت و معرفــی درســت گـروههــای اجتمــاعی ،نهــا
را از دیــدگاه جامعــهشــناختی بــه شــکل دیگــری نیــز یــنفبنــدی
کرد .از ینفبنـدیهـای گـروههـای اجتمـاعی ،یکـی هـم دسـتهبنـدی
نها به گـروههـای بـاز و گـروههـای بسـته اسـت کـه مـا را معطـو بـه
مطالعه سکتها بهمثابه گروههای بسیار بسته میکند.
گــروههــای اجتمــاعی بــاز ،گــروههــاییانــد کــه افــراد در ن
اندیشــههــای خــود را زادانــه انتخــاب مــیکننــد و شــرکتشــان در
گــروه و وابســتگیشــان بــه ن ،بــر اســا

اراده زاد اســت بــه

ن وی که هرگاه خواسته باشند میتواند از ن بیرون شود.
میــزان بســتگی و بــاز بــودن گــروههــای اجتمــاعی ،نســبی اســت
جــز برخــی از گــروههــای اجتمــاعی کــه بــه شــکل مطلــا مــیتــوان
حکــم بــه بســته بــودن و بــاز بــودن نهــا کــرد ،ســایر گــروههــای
اجتمـاعی هـر یـه تـا انـدازهای بســته یـا بـازانـد کـه بـرای تشــخیگ و
تثبیــت ن بایــد معیــارهــا و ویژگــیهــای مشخرــی ووــع کــرد و از
روشهـای خایــی بـرای انــدازگیریشـان بهــره بـرد .مـثالً یــه یبقــه
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اجتماعی ،یـه گـروه اجتمـاعی اسـت کـه حضـور قـانونی نـدارد امـا
افــراد دارای موقــف و موقعیــت اجتمــاعی یکســان را یکجــا مــیکنــد.
این نـوع گـروه ،بـاز اسـت زیـرا افـراد مـیتواننـد بـه شـکل قـانونی بـه
ن وارد و از ن خارج شوند.
امــا گــروههــای اجتمــاعی بســته مطلــا ،نســبت بــه ســایر
گروهها کـم تـران د .مـیتـوان بـا ارزیـابی نمونـههـای ملمـو شـان،
نهــا را مطالعــه کــرد .افــزون بــر بقیــه گــروههــای اجتمــاعی بســته،
ســکتهــا نمونــه بــارزی از گــروههــای اجتمــاعی بســتة خطرنــا
م ســوب مــیشــوند کــه مــا دربــاره نهــا بــهمثابــه «نمونــه» ،ب ـ
مــیکنــیم و مــیکوشــیم در فرــلهــای ینــده بــه ایــن پدیــده
اجتماعی بهیور مفرل ب ردازیم.
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فصل سوم

گروههای اجتماعی بسته
گــروههــای اجتمــاعی بســته ،گــروههــاییانــد کــه ایــولنامه داخلــی
نها بـر مقـررا ویـژهای مبتنـی اسـت و عضـویت در نهـا مسـتلزم
خرویــیا و مشخرــا خایــی اســت بــه ن ــوی کــه منــافع
اعضــای ایــلی در ن اولویــت دارد و داخــل شــدن بــه گــروه و
بیرون شدن از ن مشـموا پروسـههـایی مـیشـود کـه تطبیـا ن بـر
همه سان نیست.
بنــابراین ،گــروههــای بســته ،گــروههــایی دارای ویژگــیهــا و
مشخرــاتیانــد کــه نهــا را از ســایر گــروههــای اجتمــاعی متمــایز
مــیســازد .گــروههــای بســته اجتمــاعی ،همیشــه وجــود داش ـتهانــد.
نهــا بــه منظــور حفــا منــافع و تــداوم ارزشهــایشــان ،تــالش
مــیکننــد کــه جلــو ت ــر

اجتمــاعی را در داخــل گــروه گرفتــه و

نگذارند که دیگران به ساختارهایشان یدمه بزنند.
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گــروههــای بســته علــیرغــم اینکــه از نگــاه ســاختاری و
ســازماندهی ،بــا ســکتهــا نقــاط مشــترکی دارنــد ،امــا همــه نهــا را
نمــیتــوان چــون ســکتهــا خطرنــا

و مخــرب دانســت .زیــرا بــا

وجــود اینکــه هــر ســکت ،یــه گــروه اجتمــاعی بســته اســت امــا
ســایر مشخرــا رفتــاری ،نهــا را از ســایر گــروه اجتمــاعی بســته
عادی ،متمایز میکنند.

انواع گروههای بسته
گــروههــای اجتمــاعی بســته را مــیتــوان بــا یــه دســتهبنــدی دیگــر
که مربوط بـه مطالعـه و ارزیـابی گـروههـای بسـته نیـز مـیشـود ،بـه
گروههای مـذهبی و غیـرمـذهبی تقسـیم کـرد .ایـن تقسـیمبنـدی مـا
را در فهــم و شــناخت ســکتهــا بــهمثابــه یــه گــروه اجتمــاعی
بسیار بسته و خطرنا

کمه خواهد کرد.

از دیــدگاه تــاریخی ،بیشــترین گــروههــای اجتمــاعی بســته،
مـــذهبی ن بـــودهانـــد کـــه مشـــروعیت و مرـــداقیت خـــود را از
پایگــاه و جایگــاهی مــذهبی کســر کــردهانــد و بــر اســا
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شعار مـذهبی ،مـردم را بـه پیـروی از خـویش فراخوانـدهانـد .نیـز بـر
اسا

همان اسـتددا ،وابسـتگی مـردم بـه خـود را بـه گونـه مسـتمر

حفــا کــردهان د .امــا برخــی دیگــر از گــروهه ـای اجتمــاعی بســته،
بــهخرــو

در دوران معایــر ظهــور کــردهانــد کــه فقــد بــرای

حفــا منــافع و مرــالب خــود شــکل یــه گــروه بس ـته را ب ـه خــود
گرفتهاند .درباره نمونههایی از نها بعداً ب

خواهیم کرد.

بــا مطالعــه جامعــهشناسـانه مــذهبی بــه پدیــده ادیــان ،مــذاهر،
فرقهها و گروههـای مـذهبی کالسـیه و جدیـد بـرمـیخـوریم کـه
در رهگــذر تــاریب انســانهــا را بــه اشــکالی گونــاگون بــه خــود
معطــو

نگــه داشــتهانــد .ایــن نظــامهــای عقیــدتی ،مرــدر و منبــع

اعتقــادا و معــر

الگوهــای عبــادا و فــراهمکننــده نیــازهــای

معنــوی و روحــی انســانهــا دانســته مــیشــوند .ایــن پدیــدههــا از
عنایـر شـکلدهنـده هویـت فـردانـد و فـرد در ادوار تـاریب بشــری،
فلســـفه زنـــدگیاش را بـــر اســـا
مقررا

مبـــادی ن تنظـــیم و در پرتـــو

ن تفسیر کـردهانـد .برخـی از ایـن گـروههـای مـذهبی نیـز

نــوعی از گ ـروههــای اجتمــاعی بســته شــمرده مــیشــوند کــه دارای
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مشخرــاتی ویــژهانــد و نمــیتــوان نهــا را بــا ســایر گــروههــای
اجتمــاعی بســته یــا نیمــهبســته سیاســی ،اجتمــاعی و اقترــادی بــه
شکل یکسان مطالعه کرد.
ماهیـــت ادیـــان و مـــذاهر مختلـــف بـــر چگـــونگی شـــکل و
ســاختارهــای گــروههــای اجتمــاعی مــذهبی کــه از بدنــه نهــا جــدا
شــدهانــد تــأثیر نهــاده و هــر یــه را از دیگــری متمــایز مــیســازد.
برخــی از گــروههــای مــذهبی ،دارای ســاختارهــای مــنظم هرمــی و
سلســلهمراتبــیانــد و برخــی دیگــر ،علــیرغــم اینکــه در درونشــان
سلســلهمراتبــی بــا عنــوانهــای علمــی و معنــوی ســمبولیه وجــود
دارد ،امــا نظــم و ســازماندهی خــوبی دارنــد .ارزشهــا و هنجارهــای
یــه گــروه مــذهبی از گــروه مــذهبی دیگــر بــر اســا

دادههــای

تــاریخی و اجتمــاعی نیــز فــرق مــیکنــد .بــه همــین دلیــل ،نمــیتــوان
ایــن پدیــده را کــه بــه اشــکالی متعــدد و انــواعی گونــاگون در جامعــه
انســانی تبــارز مــیکنــد و همیشــه در حــاا دگرگــونی و ت ــر
است ،تعمیم داد و با بیان عمومیا  ،یکسان تلقی کرد.
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یکــی دیگــر از ویــژگــیهــای جامعــهشــناختی گــروههــای
مذهبی این است کـه ایـن گـروههـا را مـیتـوان بـهمثابـه نمونـه همـه
انواع گـروههـا ـالبتـه بـه میـزان و درجـا مختلـف ـ مطالعـه کـرد.
مــثالً نهــا را همزمــان مــیتــوان ب ـهمثابــه گــروه نخسســتین مطالعــه
کرد و در عـین حـاا بـهمثابـه گـروه ثـانوی .نیـز گـروههـای مـذهبی
مــیتواننــد گ ـروه مشــارکت یــا تعلقــی باش ـند و هــم گــروه مرج ـع
م ســوب شــوند .بــه همــین منــواا ،ایــن گــروههــا را مــیتــوان هــم
گروه بـاز و هـم گـروه بسـته ،هـم گـروه مـنظم و سـازمانیافتـه هـم
گروه نامنظم قلمداد کرد.
مووـــوع گـــروههـــای مـــذهبی ،نیازمنـــد ب ثـ ـی مفرـــل و
یــودنی اســت کــه در اینجــا فریــت و امکــانش نیســت .امــا بــه
ن ــه مربــوط بــه پدیــده ســکت مــیشــود ،در فرــوا ینــده از
دیدگاه جامعهشناسی خواهیم پرداخت.
بــا اینکــه بیشــتر گــروههــای اجتمــاعی بســته ،گــرایش مــذهبی
داشــتهانــد امــا مــا از منظــر تــارخی شــاهد نمونــههــای زیــادی از
دســتهبنــدیهــای اجتمــاعیایــم کــه نــوعی از گــروههــای بســته
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اجتماعی بـه شـمار مـیرونـد و در جوامـع مختلـف بشـری بـه انـواع
و اشــکاا مختلــف تبــارز کــرده و دارای مشخرــا گــروههــای
اجتماعی بسته بودهانـد .ایـن گـروههـا بـرای بقـا و تـداوم خـویش از
شــیوههــای رای ـ در گــروههــای اجتمــاعی بســته بهــره بــردهان د تــا
هویت جمعی گروه خـود را ،بـه هـر قیمتـی ،حفـا کننـد .بـه گونـه
مثــاا ،در شــهرهای یونــان باســتان ،افــراد را بــه گــروههــایی چــون
«شــهروندان»« ،خــارجیهــای زاد» و «بردگــان» تقســیم مــیکردنــد
که هر کدام از اینها ،یه گروه اجتماعی بسته دانسته میشد.
هم ن ـین تقریب ـاً همــه خانــدانهــای ســلطنتی و قدرتمنــد ،در
ســدههــای گذشــته از نمونــههــای ابتــدایی گــروه هــای اجتمــاعی
بسته به شـمار مـیرونـد کـه اعضـای ن گـروه ،خـانواده را بـهمثابـه
گــروه تعلقــی و گــروه مرجــع خــویش پنداشــته ،ارزشهــای هــویتی
خویش را فقـد در ن جسـتجو مـیکردنـد .ورود بـه ایـن گـروههـا
به حـدی دشـوار بـوده اسـت کـه حتـی تخطـی از مقـررا

نهـا در

برخــی حــاد  ،اعتبــار و مشــروعیت گــروه را زیــر ســواا مــیبــرده
و زمینه فروپاشی نها را فراهم میکرده است.
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امــروز نیــز مــیتــوان گــروههــای اجتمــاعی بســته را در همــه
عریــههــا مشــاهده کــرد ،امــا میــزان بســته بــودن ایــن گــروههــا فــرق
مــیکنــد برخــی دارای مقــررا نســبتاً شــدیدی چــون س ـکتهاینــد
که مـانع نفـوذ دیگـران در بدنـه ایـلی سیسـتم داخلـی خـود مـیشـوند
و افکار فاجعهبار و خطرنا

را بر پیروانشان ت میل میکنند.

نـــژادپرســـتان و فاشیســـتهـــا نیـــز گـــروههـــای اجتمـــاعی
بستهاند کـه افکـار و عملکـردهـای ویـژهای را بـه اتبـاع خـود منتقـل
کــرده ،کینــه و احســا

نفــر را علیــه ســایر اقشــار جامعــه در

نهــادشــان مــیپروراننــد .حرکــتهــای افرایــی راســت و چــ در
جریانــا سیاســی نیــز از گــروههــای بســته بـه شــمار مــیرونـد .ایــن
گـــروهها بـــا یـــه ایـــدئولوژی من رـــر بـــه خـــود ،ذهنیـــت
پیــروانشــان را تغییــر مــیدهنــد و کــیش شخرــیت بــه حــدی در
سرشــت اعضــای گــروه نهادینــه مــیشــود کــه نهــا گاهانــه و
نــا گاهانــه و بــدون چــون و چــرا تســلد و حاکمیــت رهبــران گــروه
را بر رو و روانشان میپذیرند.
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بـــه همـــین رواا ،در همـــه جوامـــع (اعـــم از شـــرق و غـــرب)
شــماری از گــروههــای بســته وجــود دارنـد کــه میــزان بســته بــودنشــان
نســبی اســت .اینگونــه گــروههــای اجتمــاعی را مــیت وان در عریــه
اقترــادی ،مــذهبی ،سیاســی ،فرهنگــی ،هنــری ،علمــی و ورزشــی در
هر جامعه مشـاهده کـرد کـه بـا وسـایلی گونـاگون مـانع نفـوذ دیگـران
در حوزه فعالیـتشـان مـیشـود .ایـن گـروههـا خطرنـا

نیسـتند بلکـه

فقــد بــا هــد تــأمین و حفــا منــافع گروهــی خــویش ،نیــز بــرای
جلـــوگیری از ورود دیگـــران بـــه حـــوزه فعالیـــتشـــان ،مقـــررا و
م ـــدودیتهـــایی را ووـــع کـــردهانـــد کـــه برخـــی از نهـــا چـــون
گروههای ذینفع یا گروههای فشار نیز تبارز کردهاند.
برخــی از ادیــان و بیشــتر گــروههــای مــذهبی ،نــوع دیگــری
از گــروه اجتمــاعی بســته بــه شــمار مــیرونــد کــه هریــه حــوزه
خــود را من رــر و م ــدود بــه افــرادی مــیداننــد کــه دکتــرین
عقیــدتی و مبــادی کلــیشــان را پذیرفتــه باشــند .و نــانی کــه بــه
بــاورهــای بنیــادین گــروه معتقــد نیســتند ،بــه هــی وجــه عضــو ایــن
گروهها شمرده نمیشوند.
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امــا پیــروان برخــی از ادیــان و مــذاهر ،مقررات ـی را در دیــن
و مــذهر خــویش ایجــاد کــردهانــد کــه ورود افــراد را در درون
گروه مـذهبی خـویش م ـدود مـیسـازند ،و بـه شـکل یـه گـروه
بســته عمــل مــیکننــد .بـه یــور مثــاا ،یهودیــت امــروزی عــالوه بــر
اینکــه یــه گــروه مــذهبی یــا دیــن تلقــی مــیشــود ،یــه گــروه
اجتماعی بسته مبتنی بـر یـه نـژاد نیـز دانسـته مـیشـود .بـر عکـ
ســایر ادیــان چــون اســالم و مســی یت ،در یهودیــت افــراد خــود را
بر اسا

رابطه خـونی بـه یـه قـوم منسـوب مـیداننـد کـه بـهمثابـه

یــه گــروه اجتمــاعی بســته دارای عقایــد و دکتــرین خــا
اســت .عضــویت در گــروه یهــودی بــر اســا

مــیالد از یــر

مطــر
مــادر

حایل مـیشـود ،در غیـر ن ،نسـبت بـه هرگـروه اجتمـاعی دیگـر،
بـــهدســـت وردن عضـــویت ن شـــراید دشـــوارتری دارد .زیـــرا
نهــادهــای ایــن گــروه بســیار بســته اســت و بــر ســنتهــا ،ارزشهــا و
هنجارهـای مشخرـی اسـتوار اسـت کـه فراینـد یهـودی شـدن یـه
فرد جدید ،سااهای ساا را دربر میگیرد.
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کاستها
هــر جامعــهای بــر یــه ایــل ترــنیف اجتمــاعی اســتوار اســت.
ترــنیف اجتمــاعی عبــار اســت از تفکیــه و ترتیــر گــروههــای
مختلــف اجتمــاعی توســد جامعــهای کــه از نهــا تشــکیل شــده
اسـت .در قـدیم ایـن یــنفبنـدی اجتمـاعی بــر مبنـای کاسـتهــای
اجتمــاعی اســتوار بــود کــه خــود نــوعی مشــخگ از گــروههــای
اجتماعی بسته به شمار می یند.
بــه ل ــاد تــاریخی ،پدیــده کاســت را م ـیتــوان در برخــی از
جوامـع بشــری ،بـهویــژه هنــد و افریقـا ،مشــاهده کـرد .و بســته بــودن
ن مشخرــا و یــفا متفــاوتی بــا ســکتهــا دارد .معیــارهــا و
مبــانی بســته بــودن ن بــر حفــا منــافع ،موقعیــت اجتمــاعی برتــر و
ایــالت نــژادی اســتوار اســت .اعضــای کاســتهــا خــود را بــهمثابــه
گــروه تعلق ـی مــیشناســند و از یــر

دیگــر ،کاســتهــا گروه ـای

نسبتاً مـنظمانـد کـه از بیـرون در نهـا هـرگونـه ت ـر

اجتمـاعی

6

مشــاهدهپــذیر نیســت .هم ن ـین کاســتهــا در جامعــه ســنتی هنــد و
1. Social mobility
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برخــی جوامــع افریقــای گــروههــای اجتمــاعی مــوروثی و بســته را
تشــکیل مــیدهنــد کــه از میــزش بــا ســایر یبقــا و گــروههــای
اجتمـــاعی اجتنـــاب مـــیورزنـــد .روابـــد نهـــا دارای قواعـــد و
مقرراتــی اســت کــه بــر میــران ،مقــام و ووــعیت اجتمــاعی اعضــای
نها تأثیر مینهد.
مطالعـــه کاســـتهـــا شـــکار مـــیکنـــد کـــه یـــه گـــروه
اجتمـاعی بســته چگونــه مــیتوانــد در حــالی کــه غیــرمــذهبی اســت،
مشــروعیت خــود را از مــذهر بـه دســت مــی ورد و بــر اســا

ن،

موجودیــت و مرــداقیت نــژادپرســتانه خــود را بــر جامعــه ت میــل
مــیکنــد .از ایــن رو ،کاســتهــا از گــروههــای بســتة برخــوردار از
حضــور مشــروع قــانونی بــودهانــد .زمــانی یــه گــروه اجتمــاعی را
میتـوان یـه گـروه اجتمـاعی بسـته تلقـی کـرد کـه در ن جریـان
حرکــت اجتمــاعی از یــه گــروه بــه گروهــی دیگــر ،نــاممکن
باشــد .کاســتهــا مثــاا زنــده و برجســته ایــن تعریــف اســت کــه
عضــویت در نهــا تقریبــاً مــوروثی بــوده و اعضــای ن خــود را
دارای وظـــایف اقترـــادی و اجتمـــاعی مشخرـــی مـــیدانســـتند.
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ازدواجهــا در داخــل گــروه یــور مــیگیــرد ،یعنــی هــر یــه از
اعضــای گــروه مجبــور اســت بــا یــه تــن دیگــر از اعضــای گــروه
اجتماعی خود ازدواج کند.
کاستهـا بـا عنـوانهـایی چـون «یبقـه متوسـد»« ،یبقـه بـاد»
و «یبقــه مردمــی» یــاد مــیشــوند و اعضــای نهــا در رفتارهــا و
کردارهـای خـود همیشـه نکـاتی را رعایـت مـیکننـد تـا خـود را از
دیگران متمایز جلوه دهند.
در ت ـاریب کهــن بیشــتر کشــورهای غربــی نیــز نمونــههــایی از
گــروههــای کاســتماننــد وجــود داشــتهانــد کــه دارای ویژگــیهــای
مشــابه کاســتهــای هنــدی و افریقــایی بــودهانــد و بــرای حفــا و
تـداوم منــافع و ارزشهـای خــود گونــهای از یـنفبنــدی اجتمــاعی
را ایجــاد مــیکــردهانــد .هــر قشــر یــا یبقــهای مــراودا خــود (از
جملــه ازدواج) را در میــان یــنف خــود انجــام مــیدادهانــد و یــرز
زنــدگی ،فعالیــتهــا و ســرگرمیهــایشــان ددلــت برگــرایش و
وابستگیشان به یه یبقه اجتماعی خا
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تاریب هنـد نشـان مـیدهـد کـه سیسـتم کاسـت بـهمثابـه یـه
گـــروه متمـــایز جامعـــه هنـــد را حســـر میـــل خـــود بــه چـــرخش
در ورده بودنــد .ایــن گــروههــا نــهتنهــا قــادر شــدند عملکــرد،
مقـــررا و قواعـــد گـــروه خـــویش را در جامعـــه مشــــروعیت
ببخشــند ،بلکــه تبعــیط و یبقــهبنــدی اجتمــاعی غیــرانســانی خــویش
را جنبه مـذهبی نیـز دادنـد چنان ـه در تـاریب هنـد ،ایـن دیـدگاه را
در مذهر هندو بهخوبی میبینیم.
در حالی که کاسـتهـا گـروههـای بسـته بـه شـمار مـیرونـد
امـا نهــا را نمــیتـوان ســکت خوانــد .کاســتهـا یــه گــروه بســیار
بســـته ،مـــنظم و دارای سلســـهمراتـــر ،مشخرـــا و معیـــارهـــای
خایــی اســت .قــوانین و مقــررا مــذهبی شــماری از کاســتهــا
ترکیــر ،نــوع وظــایف و امتیــازا هــر کاســت را مشــخگ کــرده
اســت .خــال ِ ســکتهــا ،عضــویت در کاســتهــا بــا تولــد فــرد در
خــانواده موجــود در کاســت ثابــت مــیشــود و وابســتگی بــه کاســت
از نســلی بــه نســل دیگــر انتقــاا مــییابــد .کاســتهــا ماننــد برخــی از
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سکتهـا ،گـروههـای اینـدوگیم6انـد کـه ازدواج را فقـد در داخـل
کاست خود ت مل میکنند.
در تــاریب هنــد تعــداد کاســت زیــاد اســت امــا ایــن جامعــه از
چهــار گونــة مشــهور کاســت بیشــتر متــأثر بــوده اســت کــه دارای
جایگاه خا

بودهاند .بهیور خالیه نها را معرفی میکنیم.

 برهمــا 7کــه بــا مقدســا رابطــه داشــته و شــامل روحــانیون
مـــذهبی ،معلمـــان و مرشـــدان بـــوده اســـت ،کاســـت برتـــر
م سوب میشده است.
 کشــاتریا 9بــا مــدیریت و جن ـ
پادشاهان ،مدیران و جن

رابطــه داشــته اســت و شــامل

وران میشده است.

 ویشیا  1کـه بـا پیشـه و مسـله رابطـه داشـته اسـت و شـامل
کاسبان ،تاجران ،کشاورزان و مالداران میشده است.

1. Endogames
)2. Brahmins (brāhmaṇa, ब्राह्मण
(3. Kshatriyas (kṣatriya, क्षत्रिय
( 4. Vaishyas (vaiśya, वैश्य
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 شــودراهــا 6کــه بــا خــدمت رابطــه داشــته اســت و شــامل
ن ـوکران ،کــارگران عــادی و اســیران مــیش ـده اســت .افــزون
بـــر ایـــنهـــا ،گروهـــی از مـــردم هســـتند کـــه نهـــا ازهمـــه
پــایینتــرانــد و خــود را دالیــت 7مــینامیدنــد و در حقیقــت
نج

و معامله9ناپذیر دانسته میشدهاند.

هم نـین کاســتهـا گــروههـاییانــد کـه از منــافع خـود دفــاع
میکننـد امـا در عـین حـاا میـان خـود رقابـت دارنـد کـه گـاهی بـه
دشــمنی عمیق ـی مــیانجامــد .هــر کاســتی بــر اعضــای خــود الگــوی
تفکـــر ،واکـــنشهـــا ،ارزشهـــا و هنجارهـــای خـــود را ت میـــل
مـیکنـد و هــر عضـوی مکلــف اسـت کـه همــه ایـن مقــررا را در
ســلو

فــردی و معــامالتش بــا دیگــران رعای ـت کنــد .هــر کاســتی

داری مســـله و پیشـــه خایـــی ،نیـــز دارای مشخرـــا مـــذهبی
اسـت کـه م ـدودههــای یـه یبقـه اجتمــاعی را تعریـف مـیکنــد.
کاســت بــهمثابــه یــه ذا حقــوقی ،مجمعــی دارای یــه ســازمان
)1. Shudras (śūdra, शूद्र
2. Dalit
3. Untouchable
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دفتــری اســت کــه ســعی مــیورزد همــه اعضــای خــود را زیــر نــام
یه کاست در سطب هند گرد ورد.
سیســتم کاســت در هنــد دارای ســابقه یــودنی و متعلــا بــه
سلسلهمراتـر جامعـه سـنتی هنـد اسـت .امـا پـ

از تثبیـتِ اسـتعمار

انگلــی

در منطقــه ،میــان انگلیســیهــا و کاســتهــا تفاهمــاتی بــر

اســا

تبــادا منــافع ایجــاد شــد کــه در نتیجــه ،کاســت در جامعــه

هنــد ،مفهــوم جدیــدی یافــت .بــا اســتفاده از شــراید ،کاســتهــا ب ـه
منــافع خــود توجـه بیشــتری کردنــد و بــه ایــطال مــارک  ،جامعــه
یبقـــاتی را ت میـــل کردنـــد .شـــنایی هنـــد بـــا مدرنیتـــه بـــرای
کاســتهــا مشــروعیت رســمی بخشــید ،بــه ن ــوی کــه انگلیس ـیهــا
در دوران اســتعمار هنــد ،در سرشــماری کــه در ن گــروههــا بــر
اســا

دســتهبنــدی اداری تعریــف مــیشــدند ،کاســتهــا را بــهمثابــه

یه گروه و یبقه اجتماعی خا

به رسمیت شناختند.

بــا اینکــه اکنــون قــوانین رســمی هنــد تبعــیط براســا

نــژاد

در نظــام اجتمــاعی را بــه رســمیت نمــیشناســد و نظــام کاســتی
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رســمیت نــدارد امــا هنــوز هــم ،چــه بــه ل ــاد مفهــومی و چــه بــه
ل اد اجتماعی ،کاستها در این جامعه مشاهدهپذیرند.
افــزون بــر کاســتهــا ،مــیتــوان کــانونهــا 6را نیــز بــهمثابــه
گــروههــای اجتمــاعی بســته قلمــداد کــرد کــه در عرــر حاوــر بــه
اشــکاا دیگــری ظهــور کــردهانــد .کــانونهــا نــوعی مــدرن از
گــروههــای اجتمــاعی بســته دانســته مــیشــوند کــه بـه شــکل قــانونی
در جامعــه حضــور دارنــد و زمینــههــای ت ــر

اجتمــاعی را بــرای

ســایر یبقــا جامعــه م ــدود مــیســازند .کــانونهــا گــروههــای
اجتماعی بسته و سلسـهمراتبـیانـد کـه تمـایز و تبـاینشـان بـر اسـا
مراتــر و رتبــههــای حقــوقی مشــخگ مــیشــود .بــا اینکــه در ظــاهر
بنیاد ایـن سلسـلهمراتـر بـر افتخـارا و مشخرـا اسـتوار اسـت و
نهـــا را بـــه وظـــایف اجتمـــاعی (چـــون کـــانون وکـــال ،اســـتادان
دانشـــگاه و کـــانون ایبـــا ) وابســـته مـــیســـازند ،امـــا در حقیقـــت
تضمین منافع اعضا موجـر شـده اسـت کـه کـانونهـا بـهمثابـه یـه

1. Ordres
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گـــروه اجتمـــاعی بســـته ،مـــانع ورود دیگـــران بـــه عریـــههـــای
مسلکیشان شوند.
هم ن ـین برخــی دیگــر از گــروههــای اجتمــاعی بســته وجــود
دارنــد کــه بســیار خطرنــا انــد و تقریبــاً در برخــی کشــورهــا
فعالیتهـای مخفـی مـیکننـد .مـثالً بانـدهـای مافیـایی ،دمربایـان و
گــروههــای تجــار مــواد مخــدر کــه از گــروههــای بســیار بســته بـه
شـمار مــیرونــد و فــوقالعــاده مــنظمانــد .نــهتنهــا وارد شــدن در ایــن
گــروههــا بســیار دشــوار اســت بلکــه خ ـارج شــدن زادانــه از نهــا
نیز خطرا جدی دارد.
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فصل چهارم

سِکتها
پیشــتر یــاد ور شــدیم کــه ســکتهــا یکــی از نمونــههــای
بســیار بــارز گــروههــای اجتمــاعی بســته بــه شــمار مــیرونــد .بــی
تردیـــد ،در جوامـــع مختلـــف بشـــری مـــیتـــوان نمونـــههـــایی از
فرقـــههـــای مشـــابه ســـکتهـــا یافـــت کـــه دارای ممیـــزا و
ویژگـــیهـــای یـــه ســـکت باشـــند ،امـــا از اینکـــه مورخـــان و
مــردمشناســان در ت قیقــا شــان بــه چنــین پدیــدههــایی بــهمثابــه
ســکت یــا گــروههــای اجتمــاعی بســته نگــاه نکــردهانــد ،نم ـیتــوان
نها را به گونه مشخگ مطالعه کرد.
توجــه بســیار دیرهنگــام جامعــهشناســان بــه پدیــده ســکت،
سبر شـده اسـت کـه بـرای نهـا نیـز دشـوار باشـد کـه بـرای یـافتن
نمونــه بســیار پارینــه ســکتهــا ،بــه تــاریب کهــن جوامــع بشــری
مراجعه و نمونههای قدیمیتری از سکت ها را بررسی کنند.

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

دور از واقعیـــت نیســـت اگـــر گفتـــه شـــود ،در کنـــار همـــه
ادیــان ،گــرایشهــای ســکتگونــهای ظهــور کــردهانــد کــه از بدنــه
دیــن ایــلی جــدا شــده و بــرای کســر مشــروعیت در جامعــه،
جـــذب افـــراد بـــه خـــود و حفـــا و تـــأمین منـــافع و اســـتمرار
حیــا شــان ،از همــه وســایل اســتفاده کننــد .بایــد یــاد ور شــد کــه
همه گروههـایی کـه خـود را از بدنـه ادیـان بـزر

جـدا کـردهانـد،

ســکت نیســتند بلکــه ســکتهــا را مــیتــوان بــر اســا

ممیــزا و

ویژگــیهــای خایــی چــون میــزان بســته بــودن و خطــرا ناشــی از
ن بــرای فــرد و جامعــه ،از ســایر گــروههــای مــذهبی موجــود در
جوامع بشری مشخگ کرد.
گزینش واژه سکت
قبــل از اینکــه بــه مقولــه ســکت ب ــردازیم ،دزم اســت بــر انتخــاب واژه
سکت در این کتـاب تأمـل شـود زیـرا ایـن مقولـه در ادبیـا فارسـی،
پیشــینه تــاریخی چنــدانی نــدارد .جامعــهشناســان و ســایر پژوهشــگران بــا
توجه به مطالعـا انجـامشـده در زبـانهـای دتـین بـه ن پرداختـه و بـا
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اســتفاده از واژه انگلیســی «کالــت» یــا واژه فرانســوی «ســکت» و یــا
واژه عربی «فرقه» ن را ت لیل و بررسی کردهاند.
واژه سکت از زبان دتین داخل زبانهاِی اروپایی شـده اسـت.
به نظر زبانشناسان این واژه از دو ریشه مشتا شده اسـت .شـماری از
نان باورمندند که این واژه از کلمه «سکی( »6دارای ریشه دتینی) به
معنای تعقیر و دنبالهروی گرفته شده اسـت و برخـی دیگـر بـه ایـن
باورند که از کلمه دتین «سکتار »7به معنای قطع کردن یا جدا کـردن
مشتا شده است.
واژه ســـکت 9بیشـــتر در فرهنـــ

جامعـــهشناســـی فرانســـه

کــــاربرد داشــــته اســــت .کاتولیــــههــــا ن را بــــرای تعریــــف
پروتستانیســم بــه کــار بــرده و بــر همــه ت میــل کــردهانــد .امــا ایــن
مقولــه در جوامــع غیــرکاتولیــه ،دارای مفهــوم منفــی کمتــری
اســت .مــثالً در زبــان انگلیســی ،دارای مفهــومی خنثاســت .زیــرا در
ایــن زبــان ،واژه کالــت 1بیش ـتر مفهــوم روش و شــیوه عبــاد و یــا
1. sequi
2. sectare
3. Secte
4. Cult
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مناســه را افــاده مــیکنــد و نمــیتــوان از ن مفهــوم گــروه بســته،
ســـازمان و تنظـــیم را اســـتنباط و اســـتنتاج کـــرد کـــه بــه پیگیـــری
اهدا

مشتر  ،بسته بودن و انقطاع از دیگران ددلت کند.
در کشورهـای امریکـای شـمالی نیـز بـه جـای کلمـه سـکت،

واژه کالـــت ،بـــه معنـــای شـــکلی از روش اجتمـــاعی و مـــذهبی،
اســتفاده مــیشــود کــه بــه تقاوــاهــای افــراد توجــه و بــه مشــکال
نهــا رســیدگی مــیکنــد .وظیفــه رهبــران کالــتهــا (چــون یــه
ترــدی بــرای مشــتریانش) ،ارائــه میــانجیگری و وســایت بــرای
حــل مشــکال پیــروان شــان اســت .ســکتهــا چــون ســینتولوژی
(در امریکــای شــمالی ســکت بـه شــمار نمــیرود) ایــن مفهــوم را بــه
خــود نســبت مــیدهنــد و در پوشــش ن فعالیــت مــیکننــد .در
کشــورهــایی کــه واژه کالــت رای ـ اســت ،مفهــوم تجربــه شخرــی
انسـان از دیــن را افــاده مــیکنــد ،نـه تجربــه ســازمانیافتــه افــرادی را
کــه بــر اســا

احساســا ِ مــذهبی مشــتر

در چــارچوب یــه

گــروه بســته گــردهــم مــده باشــند .در چهــارچوب پدیــده کالــت
این افراد بـهمثابـه یـه گـروه متزلـزا عـرض وجـود مـیکننـد ،امـا
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هنگــامی کــه رهبــران ایــلی ن مــیمیرنــد ،بــهمثابــه یــه گــروه
متمــایز تبــارز مــیکننــد یــا بــه یــه سیســتم بــدا مــیشــوند .اگــر
کالـت بــه ســطب بلنــدی از درجــه ســازماندهی برســد ،دارای هویــت
جمعــی مشــتر

مــیشــود نگــاه رهبــران نهــا ،ســکتی را تأســی

مــیکننــد .پ ـ

از چنــد نســل ،ایــن ســکت رشــد مــیکنــد ،تغییــر

شکل میدهـد ،خـود را بـا شـراید اجتمـاعی سـازگار مـیکنـد و بـا
برخــی از معیــارهــا و مشخرــا مــدا مــذاهر م لــی هماهنــ
مــیســازد .نگــاه ایــن ســکت بــه یــه گــروه اجتمــاعی ثابــت و
مشابه یه نهادِ مذهبی بدا میشود.
از اینکــه در ادبیــا فارســی معایــر ،برخــی از دانشــمندان
واژه فرقه را بهمثابـه برابرنهـاد واژه سـکت بـه کـار بـردهانـد و گـروه
بستهای چـون سـکت را فرقـه نامیـدهانـد ،دزم اسـت دربـاره مفهـوم
ایــن واژه بــه نکتــههــایی ب ــردازیم .در زبــان فارســی دشــوار اســت
بــرای ســکت ،واژهای را پیــدا کــرد کــه هــردو معنــی لفظــی کلمــه
دتــین ن را افــاده کنــد و مبــین تعریــف رایـ امــروزی ســکت نیــز
باشــد .فرهنــ

هــای لغــت ،واژه ســکت را بــه واژههــایی چــون
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فرقــه ،مســله ،حــزب ،دســته ،دســته مــذهبی ،مکتــر فلســفی،
بخــش ،قســمت ،بریــدن ،قســمت کــردن ترجمــه کــردهانــد .بیشــتر
جامعــهشناســان ایرانــی (در مقــاد فارســیش ـان) ،در ایــن مــورد از
کلمه فرقه استفاده کردهانـد .راقـم ایـن سـطور امـا بـه علـت کـاربرد
چندگانــة ن در مطالعــا اســالمی ،از بــه کــار بــردن ن در ایــن
کتاب اجتناب میورزد.

مقولة فرقه
فرقــه ،واژهای عربــی اســت .در ایــن زبــان ،بــه ل ــاد لغــوی ،ایــن
واژه بــر اخــتال

و افتــراق ددلــت مــیکنــد .فرقــه مرــدر افتــراق

اســت و از ن مــیتــوان مفــاهیمی چــون دوری ،جــدایی ،بخــش،
انشــــعاب ،بیــــان و ووــــاحت ،یکتــــایی و دســــتهای از مــــردم را
برداشت کـرد .خالیـه ،فرقـه در زبـان عربـی ،بـدون اینکـه ددلـت
خایــی بــه یــه گــروه مــذهبی یــا گــرایش اعتقــادی داشــته باشــد
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کــه نقــاط مشــترکی نهــا را یکجــا کــرده باشــد ،گــروه یــا دســتهای
از مردم را گویند.6
ایـــن لغـــت در یـــا و احادیـــ دارای یـــه مفهـــوم
غیــرجانبدارانــه اســت .عالمــان و مفســران بــرای تبیــین و تشــخیگ
یــه گــروه خــا  ،بــه ایــن واژه یــفتی اوــافی دادهانــد تــا بــا
اســتفاده از ن ،فرقــههــای خــوب و بــد را متمــایز ســازند .و در ثــار
خــویش ،از گــروههــای فرعــیای کــه از بدنــه اســالم جــدا یــا بــه
یکــی از ایــوا اساســی ایــن دیــن شــه کــرده باشــند و (بــه بــاور
نــان) از مســیر ایــلی دیــن اســالم من ــر

شــده باشــند ،بــا نــام

فرقــههــای گمــراه (الفــرق الضــاله) یــا گــروههــای من ــر
هو

و بدعتگذار) یاد کردهاند.

(پیــروان

7

امــا در ایــطال  ،فرقــه عبــار اســت از دســتهای از مــردم
کــه بــر اســا

فلســفه واحــدی گــردهم مــده و از دیگــران متمــایز

باشــند .افتــراق در مفهــوم اســالمی ن ،تفــرق در دیــن واخــتال

 .3قامو

المنجد

 .7موسوعه اددیان و المذاهر
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در ن را مــیگویــد و برخــی از یــا قر ن ـی دارای چنــین ددلت ـی
اســت .6امــا افتــراق در ایــطال اســالمی ان ــرا

یــا بیــرون شــدن

از ایــــوا دیــــن اســــالم ،روش پیــــامبر ،یــــاران او و جماعــــت
مسلمانان را افاده میکند.
در قــر ن کلمــه فرقــه فقــد یــه بــار و دربــاره گروهــی از
مؤمنــان مــده اســت کــه بــه جــای «جهــاد» راه «تفقــه» در دیــن را
برگزیــدهانــد و دارای مفهــوم مثبتــی اســت .7امــا کلمــه «فریــا» بــه
مفهوم دسـته یـا گروهـی از افـراد ،در یـا متعـددی مـده اسـت کـه
هــر نــوع گروهــی (اعــم از مــؤمن و کــافر ،خــوب و بــد) را شــامل
مــیشــود .واژه «فِ ـرَق» (بــه کســر « ») نیــز فقــد یــه بــار در قــر ن

9

مده است و بخش ،قسمت و جدا شدن را افاده میکند.
حــدی

یــ ی ی از پیــامبر اســالم ددلــت بــه ایــن مفهــوم

میکنـد و مـیتـوان بـا توجـه بـه ن پیـدایش فرقـههـا و گـروههـای
مختلــف را مطالعــه کــرد« .پیــامبر اســالم فرمــوده اســت کــه یهودهــا
 .6ا عمران ،یه  610 619و األنعام ،یه 603
 .7التوبة ،یه 677
 .9الشعرا  ،یه 19
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بــه هفتــاد و یــه فرقــه تقســیم شــدند کــه یکــی نهــا در بهشــت
مــیرود و هفتــاد فرقــه دیگــر در دوزن خواهنــد رفــت ،مســی یهــا
بـــه هفتـــادو دو فرقـــه تقســـیم شـــدند کـــه یکـــی نهـــا در بهشـــت
میرود .قسـم بـذاتی کـه جـان م مـد بـه دسـت او اسـت کـه امـت
مــن بــه هفتــاد و ســه فرقــه تقســیم خواهنــد شــد کــه یکــی نهــا در
بهشـــت مـــیرود و هفتـــاد و دو فرقـــه دیگـــر در دوزن خواهنـــد
رفــت .از پیــامبر اســالم پرســیده شــد کــه ایــن فرقــه کــه در بهشــت
مــیرود چــه کســانیانــد؟ ایشــان فرمودنــد کــه جماعــت (مســلمانانی
که روش زندگیشان در اکثریت قرار دارد)».6
بــا درنظــرداشــت مفــاهیم دادهشــده بــرای فرقــه در زبــان
عربـــی ،یـــا و احادیــ نبـــوی ،اســـتفاده واژه فرقـــه بــه جـــای
ســکت درســت بــه نظــر نمــیرســد و مفهــومهــای عروــهشــده،
چنــدان بــا مفــاهیم و تعریــفهــای امــروزی ســکت مطابقــت نـدارد.
پــ

مــا بــه منظــور اجتنــاب از ســو تفــاهم یــا مغالطــه بــا برخــی

فرقــههــای اســالمی موجــود کــه ویژگــیهــای یــه ســکت را
 .6روایتی از ابوداوود و ابن ماجة و بر اسا

ترمذی (این یه حدی ی یب است).
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ندارنــد ،تــرجیب مــیدهــیم ب ـه جــای لغــت فرقــه ،واژه ســکت را در
این کتاب به کار ببریم.
اما درباره مقوله «گروههای جدید مذهبی »6که جامعـهشناسـان
در غرب استفاده ن را ترجیب میدهند یـا ن را بـه دیگـران تویـیه
میکنند ،باید گفت ،اودً سکت بهمثابه یـه گـروه اجتمـاعی بسـته،
یه گروه جدید مذهبی نیست زیرا در تاریب مـا نمونـههـای متعـدد
دارای مشخرا و ممیزا سکتهای امروزی ،وجود داشتهانـد .در
همه ادیان (اعم از سمانی و غیر سمانی) میتوان نمونههایی از چنین
گروههای مذهبی را مشاهده کرد کـه بـا راه و روش خـا
جامعه مقایعه و دکترین خا

خـود بـا

خود را تعقیر کردهاند .ثانیاً در عرر

حاور ،همه سکتها مذهبی نیسـتند بلکـه بـا اندیشـههـای گونـاگون
غیرمذهبی ،فلسفه سکتگونه خویش را دنباا میکنند و سکتهایی
را بــر اســا

اندیشــههــای غیــرمــذهبی تشــکیل دادهانــد و نیــز دارای

ساختارهای بسیار بستهاند .پ

از نظر ما کـاربرد «گـروههـای جدیـد

1. New religious movement
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مذهبی» مرداقیت کافی چندانی را ندارد و نمـیتـوان بـه جـای واژه
سکت ،از این ایطال جامعهشناسان غرب استفاده کرد.
مفهوم مقولة سکت
دشــوار اســت ک ـه بــرای ایــطال ســکت تعریــف دقیــا ،جــامع و
مشخری عروـه کـرد زیـرا مـا بـه تعریفـی نیـاز داریـم کـه دارنـده
همــه مفــاهیم و ددلــتهــای مقولــه ســکت و دربــر گیرنــده معیارهــا
و مشخرا ووعشده امروزی نیز باشد.
از حی ـ

تــاریخی ،ایــن واژه توســد مورخ ـان ،دیــنشناســان

و جامعــهشناســان بــا مفهــومی دینــی اســتفاده شــده اســت .و ســکت
را گروهــی از مــردم دانســتهانــد کــه مرــممانــد از یــه متفکــر یــا
اندیشــمند بــه شــکل ارادی پیــروری کننــد و براســا

مقــررا ،

رمــانهــا و معیــارهــای همــان مرشــد ،زنــدگی خــود را عیــار و
گفتار وی را اجرا کنند.
برخــی دیگــر ســکت را مجموعــهای از افــرادی مــیداننــد کــه
دارای یــه دکتــرین مشــتر

مــذهبی یــا فلســفی باشــند .بــر اســا ایــن
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دریافــت ،مــذاهر فکــری و مــذهبی ناشــی از بودیســم ،6هندوئیســم،7
تائوئیسم 9و شینتوئیسم 1همه سکت م سوب میشوند.
در مســی یت نیــز ســکت ،گــروه منظمــی از افــراد را گوین ـد
کــه بــه دکتــرین مشــترکی بــاور داشــته باشــند ،بــه دیــن کاتولیــه
تــوهین کــرده و از ن جــدا شــده باشــند .بــه همــین دلیــل ،در بیشــتر
ثار نویسندگان غربـی ،سـکت را یـه فرقـه مـذهبی مـیداننـد کـه
خــود را از گــروه اکثریــت جــدا کــرده باشــد .در ایــل در غــرب
ایــن مفهــوم منفــی را کاتولیــههــا در تعریــف ســکت ارایــه و درج
کردنــد .ب ـهخرــو

زمــانی کــه شــماری کوش ـیدند راه خــود را از

راه کلیســای کاتولیــه جــدا کننــد و تفســیر جدیــدی در مخالفــت
ب ـا نظریــا مت جرانــه اکثریــت عرو ـه کردنــد ،کاتولیــههــا نهــا
را سکت نامیدند .نهـا ایـن مفهـوم منفـی را بـه دلیـل ان ـرا

نهـا

1. Buddhism
2. Hinduism
3. Taoism
4. Shintoism
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از ایــوا کلیســای کاتولیــه پخــش کردنــد تــا مــردم پیــامشــان را
مردود شمرده و از نها پیروی نکنند.
جامعـــهشناســـان اروپـــایی در غـــاز ،ســـکت را براســـا
تعریــف دادهشــده توســد کلیســا مطالعــه مــیکردنــد ،امــا چنــان کــه
گفتــیم ،جامعــهشناســان امــروزی غــرب تــرجیب مــیدهنــد ایــطال
«گروههای جدیـد مـذهبی» را بـه جـای سـکت اسـتفاده کننـد .زیـرا
نهــا اس ـتفاده از واژه ســکت را ،دارای یــه پیشــداوی منفــی تلقــی
مــیکننــد و ن را بــرای مطالعــا علمــی و اجتمــاعی خــود مفیــد
نمــیداننــد .هم نــین نهــا معتقــدانــد کــه ایــن واژه ســکت بــرای
تشــخیگ گــروههــای ســکتی دقیــا نیســت .امــا چنــان ک ـه در بــاد
تذکر دادیـم ،ایـطال «گـروههـای جدیـد مـذهبی» نیـز ،بـه ل ـاد
ددلــت ،در تویــیف چنــین گــروههــای اجتمــاعی بســتة خطرنــا ،
رسایی دزم را ندارد.
در قــرن نــزدهم مــیالدی جامعــهشناســانی چــون مــاک

وبــر

و ارنســت ترولتســش« ،6ســکت را یــه گــروه مــذهبی افرایــی
1. Max Weber / Ernst Troeltsch
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ســختگیــر دانســتهانــد کــه بــا جامعــه مقایعــه مــیکنــد ».در ایــن
تعریــف ،ســکت مفهــوم و مرــداقیت خــود را در مقابــل دیــن پیــدا
میکند و مـیکوشـد خـود را بـهمثابـه بـدیل اجتمـاعی دیـن معرفـی
کنــد و جــای ن را بــهمثابــه یــه نهــاد معنــوی بگیــرد .بــه همــین
دلیــل ،جامعــهشناس ـان ،ســکت را برابــر مخــالف نهــاد دیــن تعریــف
مــیکننــد .از ایــن رو ،بــه ل ــاد مفهــومی هــر دو دزم و ملــزوم
دانسته میشوند تا اینگونه ،رابطه میان هر دو مشخگ شود.
ایـــن دیـــدگاه مـــینمایــد کـــه خاســـتگاه ایـــلی مطالعـــا
جامعــهشــناختی دربــاره ســکت در غــرب ،کلیســا و دیــن مس ـ یت
است که یکی را در مقابل دیگری تعریف و ت لیل میکنند.
ســکت را مــیتــوان از زاویــای مختلفــی تعریــف کــرد .از
نظــر جامعــهشــناختی« :ســکتهــا گــروههــاییانــد کــه کردارهــا و
باورهــایشــان ،هنجارهــای اجتمــاعی را مــورد تردیــد و پرســش
قرار می دهنـد ».بـه یـور مثـاا ،از دیـدگاه جامعـهشـناختی ،یکـی از
مشخرــــا بــــارز اعضــــای ســــکتهــــا ،دوری از جامعــــه و
انزواگزینی است.
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از دیــدگاه برخــی دیگــر از جامعــهشناســان« ،ســکت عبــار
از تجمــع افــرادی اســت کــه دارای رمــان مشــتر

مــذهبی و یــا

فلســفی بــوده و اغلــر از باورهــا و ارزشهــای ســایر افــراد جامعــه
بریــدهانــد و احســا

مــیکننــد کــه نهــا حامــل یــه رســالت و

مأموریــت فــوقالعــادهانــد .ایــنگونــه عرــیان و تردیــد اجتمــاعی،
گــاهی خشــونتبــار اســت و باع ـ

عــداو و کینــهتــوزی جامعــه

در مقابل سکت میگردد».
ســکت از نظــر روانشناســی ،گروه ـی اســت کــه فریبکارانــه
نوع خایی از مغزشـوی روانـی را بـر افـراد اجـرا مـیکنـد ،اهـدا
اســرار میــز و مخفــی دارد و دربــاره گذشــتهاش دروغ مــیگویــد.
ایــنهمــه را بــه منظــور پنهــان کــردن از اعضــا و پیــروان حــاا و
ینــدهاش مــیکنــد .روانشناســان بــاور دارنــد کــه رهبــران ایــن
گــروههـــا از تاکتیـــه بــیهـــوش کـــردن افــراد بـــرای تضـــغیف
استعداد انتقـاد و هوشـمندی پیـروانشـان اسـتفاده مـیکننـد تـا نهـا
نتواننــد ترــمیم درســتی بگیرنــد .و ایــن کــار را از یریــا کــم دادن
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غــذا ،بــیخــوابی دادن و مطالعــه بــیحــد کتــابهــای مــورد نظــر،
اعماا میکنند.
مــاک

بودیرلیــه 6ســکت را گروهــی توتــالیتر مــیدانــد

که از بدنـه جامعـه جـدا شـده و مقابـل ن قـرار مـیگیـرد .براسـا
باورهـــای تعریـــفشـــده ،انکـــارناپـــذیر و تغییرناپـــذیر تأســـی
مــیشــود .نیــز ســکت بــا تفتــیش همــهجانبــه در امــور اعضــای خــود
تــداوم پیــدا مــیکنــد ،نظریــا خــویش را حقیقــت مــیپنــدارد و
هــرکســی را کــه ب ـه ن شــه کن ـد ،دشــمن ســایر اعضــا و مرشــد
سکت (گورو )7میداند.
جامعـــهشناســـان و مـــردمشناســـان دربـــاره ســـکت دیـــدگاه
متفــاوتی دارنــد .جامعــهشناســان میــان ســکتهــا و ادیــان فــرق
میگذارند .چنان کـه گفتـیم ،نهـا سـکتهـا را گـروههـای جدیـد
مــذهبی مــیداننــد .امــا مــردمشناســانی چــون کلــود لیفــی اســترو

9

جوامــع را چــون سیســتمهــای ارتبــاط و دارای چنــدین یبقــه متمــایز
1. Max Bouderlique
2. gourou
)3. Claude Lévi-Strauss (1908-
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تعریـــف مـــیکننـــد یبقـــه روابـــد خـــانوادگی مشـــتر  ،یبقـــه
فعالیـــتهـــای اقترـــادی مشـــتر

و یبقـــه همزبـــانی .بـــه بـــاور

مــردمشناســان ،هرچــه سیســتم بــاز باشــد ،بــه همــان انــدازه اجــازه
مـیدهــد کــه بــا گـروههــای دیگــر تمــا

بـرقــرار شــود و بــه همــان

پیمانــه جامعــه ،امکــان بــاز شــدن و رشــد و توســعه یــافتن مــییابــد.
نها سکتها را نـه بـهمثابـه گـروههـای بسـته م ـا بلکـه بـر اسـا
میزان بسته بـودن سیسـتمشـان مطالعـه مـیکننـد .از نظـر کلـود لیفـی
اســـترو  ،بســـته بـــودن ســـکتهـــا در ذا خـــود یـــه «جبـــر و
تقــدیر» اســت و نهــا بــه شــکل دیگــری نمــیتواننــد فعالیــت و
استمرار حیا شان را تضمین کنند.
با توجه بـه تعریـفهـای دادهشـده ،سـکت را مـیتـوان یـه
گـــروه اجتمـــاعی بســـته دانســـت کـــه اعضـــای ن پیـــرو یـــه
ایــدئولوژی مشــتر

خطرنــا انــد و در یــه جماعــت بســته بــاهم

زنــدگی مــیکننــد .از بدنــه جامعــه جداینــد و ت ــت اوامــر یــه
مرشــد (و بــه نفــع وی) در مقابــل جامعــه فعالیــت مــیکننــد .در میــان
ایــن گــروه دکتــرین مرشــد بــر روان پیــروان ت ـأثیر روانــی دارد کــه
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کنتـروا افکـار نـان شـده و منجـر بـه تخریـر فـرد ،خـانواده

و حتــی جامعــه مــیشــود .ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه ســکتهــا
مــیکوشــند ایــن مفهــوم منفــی رای ـ را بــا تبلیغــا و فعالیــتهــای
فرهنگــی و اجتمــاعی یــا از یریــا اعضــای برجســتهشــان کــه در
مراتـر بــادی جوامــع مختلــف قــرار دارنــد ،از بــین ببرنــد و شــهر
مثبت را جایگزین ن سازند.
ب ـرای شــناخت درســت ســکت بایــد باورهــا (دکتــرین)ی ن
درســـت مطالعـــه شـــود و ســـکت از ســـایر گـــروههـــای مـــذهبی،
اجتمــاعی یــا فکــری ،بــهدرســتی تفکیــه شــود .امــا ن ــه یــه
ســـکت را واقعـ ـاً از ســـایر گـــروههـــای اجتمـــاعی بســـته متمـــایز
مـــیســـازد ،میـــزان مقایعـــه ن از جامعـــه و خطرنـــا
برای جامعه و فرد است.
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فصل پنجم

نگاهی تاریخی به پدیدة سکت
نظر بـه تعریـفهـای یـادشـده ،مـیتـوان گفـت ،اگـر سـکت
را بهمثابه یه گـروه اجتمـاعی یـا فلسـفی کـه از بدنـه یـه جریـان
فلســفی ایــلی و حــاکم بـر جامعــه خــود را جــدا کــرده و در مقابــل
ن قــرار گرفتــه اســت تعریــف کنــیم ،نگــا بــه ل ــاد تــاریخی،
ریشــههــای ایــن پدیــده را مــیتــوان در گــروههــای فلســفی خ ـرد و
بــزر

یونــان باســتان ،دوران قبــل از مــیالد در هنــد ،چــین و در

افریقا (میـان گـروههـای مـذهبی در جوامـع ابتـدایی) جسـتجو کـرد
کــه از جریــان اندیشــه ایــلی خــود را جــدا کــرده و در مقابــل
عقیده اکثریت قرار گرفتهاند.
هم نــین اگــر ســکت را بــهمثابــه یــه گــروه سیاســی ـ
مــذهبی کــه خــود را در مقابــل یــه دیــن قــرار داده و ایــوا و
احکــام ن را مــورد تردیــد قــرار داده یــا تفســیر و تعبیــر خــا
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نــادر از احکــام الهــی کــرده اســت و در مقابــل دیگــران بــر مبنــای
خـــواهشهـــا و منـــافع خـــویش دکتـــرین جداگانـــهای را ابـــداع
کردهانـد ،تعریـف کنـیم ،نگـاه بـدون شـه وجـود ایـن پدیـده را
نمـــیتـــوان در ادوار مختلـــف تـــاریخی انکـــار کـــرد .زیـــرا در
هرعرــری مــیتــوان عــدهای را یافــت کــه بــه منظــور دســتیابی بــه
منــافع شخرــی ،فرقــهای را در مخالفــت بــا ادیــان بــر اســا
تفکــر دینــی و گروهــی ،تأســی

یــه

و شــماری را بــر م ــور اندیشــه و

دکترین خویش گرد وردهاند.
در تــاریب اســالم ،اولــین گروهــی کــه در چهــارچوب ایــن
تعریــف مــیگنجــد ،خــوارج اســت .ایــن گــروه در عهــد حضــر
علــی در قــرن هفـتم مــیالدی (مطــابا دهــه ســوم هجــری قمــری) در
اثنای جنـ

یـفین هنگـامی ظهـور کـرد کـه معاویـه و علـی بـرای

حــل اختالفــا شــان ،عمــرو بــن عــا

و أبــوموســا اشــعری را

بهمثابه حَکَـم برگزیدنـد ــتـا ایـن زمـان نهـا از یرفـداران حضـر
علـی بـه شـمار مــیرفتندــ خـوارج حَکَـم قـرار دادن انسـانهــا را در
یــه قضــیه دینــی (خالفــت) مــردود شــمردند و حَکَ ـم قــرار دادن
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افــراد را موجــر کفــر دانســتند .بـه ایــن دلیــل ،نهــا حتـی برخــی از
مسلمانان ـاز جمله یاران پیامبر اسالمـ را تکفیر کردند.
رهبــران ایــن گــروه ،در مقابــل نظــر اکثریــت ،بــر نظــر خــا
خــود ایــرار ورزیدنــد و در یــور ن ــذیرفتن رأیشــان ،خشــونت
علیــه حکــام را مشــروع دانســتند .برخــی از احکــام دیــن را بــیاعتبــار
دانســتند و در تضــاد بــا یــا و احکــام الهــی ،نظریــا جدیــدی را در
دیـــن ابـــداع کردنـــد .چـــون نهـــا مرتکبـ ـان گنـــاه کبیـــره را کـــافر
مــیدانســتند و گنــاه در نــزدشــان معــادا کفــر بــود ،بــه همــین اســا
نــانی را کــه بــه نظریــا شــان بــاور نداشــتند ،تکفیــر مــیکردنــد .نه ـا
مبــارزه مســل انه را علیــه مخــالفین عقیــدهشــان جــایز و قیــام مســل انه
در برابرحکومــت غیــرعــادا را مشــروع مــیدانســتند .از ایــن رو ،نهــا
مد یودنی با زعمای مسلمانان جنگیدند.
عل ـیرغــم اینکــه در جن ـ

نهــروان اکثــر ســران و بســیاری

از حامیــان نهــا ،توســد حضــر علــی از بــین رفتنــد ،امــا بــاقی
نان بـر اسـا

فلسـفه خـودشـان مکتـر مسـتقلی تأسـی

کردنـد و

بـــدین شـــکل اندیشـــه خـــوارج را در میـــان مســـلمانان تـــدوام
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بخشــیدند .فرقــههــای ناشــی از ن در گوشــه و کنــار جهــان اســالم
تــا هنــوز هــم وجــود دارنــد .موقــف خــوارج ،مــوقفی نســبتاً سیاســی
قلمداد مـیشـود و نظـرشـان بـر دکتـرین و برداشـت نـادری از دیـن
استوار اسـت کـه از بدنـه دیـن اکثریـت جـدا شـده اسـت .بنـابراین،
ب ـا تعریــفهــای عرو ـهشــده ،خــوارج را مــیتــوان بــهمثابــه یــه
سکت مطالعه کرد.
در ســـایر ادیـــان ســـمانی و غیر ســـمانی نیـــز مـــیتـــوان
نمونـــههـــایی از چنـــین گـــروههـــا را مشـــاهده کـــرد کـــه دارای
ویژگــیهــای یــه ســکت مــذهبی باشـند .چنــان کـه ایــن پدیــده را
مــیتــوان در فرقــه مــذهبی بــودایی ب ـه نــام «نیشــرین »6یافــت .ایــن
فرقــه بــا تعریــف ســکت بــهمثابــه یــه گــروه مــذهبی م ــط
جداشده از بدنه یـه دیـن حـاکم بـر جامعـه مطابقـت مـیکنـد کـه
در قــرن ســیزدهم مــیالدی توســد مــان میوهــو رنگــو کیــو ،7یــه
راهــر بــودایی در جاپــان تأســی

شــد و تــا هنــوزهم پیروانــی در

این کشـور و دیگـر کشـورهای جهـان دارد .ایـن گـروه بـا دکتـرین
1. Nichiren
2. Nam-Myoho-Rengo-Kyo
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بــودایی لوتــو

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

اعتقــاد بــه برتــری نظریــا موجــود در متــون

ســوترا بـه وجـود مــده کــه از نوشــتههـای اساســی

بودیســم اســت .در ســاا 6709م« .مــان میوهــو رنگــو کیــو» علنــاً
ادعا کـرد کـه تنهـا وی قـادر اسـت همـه بشـر را بـا تفسـیر جدیـدی
از «لوتــو

ســوترا» 6کــه در جاپــانی بــه معنــی »بهتــرین قــانون»

اســت ،نجــا بدهــد و بــا ایــن اندیشــهاش افــا جدیــدی را در فهــم
و تطبیــا مــذهر بــودایی بــاز و فرقــه خــود را در مقابــل جریــان
عمــومی بودیســم تأســی

کــرد و لقــر نشــیرین گرفــت .اکثــر

پژوهشــگران ،ایــن گــروه بســته را یــه ســکت دانســته و بــهمثابــه
یه سکت مطالعهاش میکنند.
بــا وجــود قانونمنــد شــدن فعالیــتهــای اجتمــاعی ،مــذهبی و
فرهنگـــی ،حمایـــت شـــهروند توســـد دولـــتهـــا ،هشـــدار دادن
انجمــنهــای وــد ســکت دربــاره خطــرا ســکت علیــه فــرد و
خــانواده و فقــدان شــراید دزم بــرای پیــدایش و توســعة ســکتهــا،
اما تعداد سـکتهـایی کـه کـامالً دارای ویـژگـیهـای یـه سـکت
1. Lotus Sutra
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به مفهـوم واقعـی کلمـه باشـند ،در عرـر حاوـر کـم نیسـت .تعـداد
زیـــادی از ســـکتهـــا در کشـــورهـــای مختلـــف ،بـــهخرـــو
کشورهـای غربـی ،زیـر نـامهـای انجمـنهـای خیریـه و عنـوانهـای
دیگـــر ،فعالیـــتهـــایی گونـــاگون دارنـ ـد و اهـــدا شـ ـان را پـــی
مــیگیرنــد .یکــی از مشـهورتــرین ایــن ســکتهــا« ،گواهــان یهــوه»

6

اســت کــه خــود را یــه دیــن دانســته و بــه منظــور بــه رســمیت
شـناختن ســکت خـود بـه عنـوان یــه دیـن ،در همــه کشـورهــا (بـه
ویژه غربـی) تـالشهـای زیـادی مـیکننـد .ایـن سـکت بـه م رمانـه
بــودن ســازمان و علنــی بــودن عقایــدشــان بــاور دارنــد .ایــن ســکت
در ســـاا  6331در ایـــاد مت ـــده امریکـــا توســـد چـــارلز تـــاز
روسل 7تأسی

شـد و ادعـا کـرد کـه یـه سـازمان مسـی ی اسـت.

در کنــار اســم ایــلیاش ،در امریکــا بــا نــام «ســازمان جهــان نــو»
مشــهور اســت کــه از بــدو تأســی

زیــر تـأثیر یهــودهــا بــوده اســت.

ایــن ســکت در بیشــتر کشــورهــای دنیــا فعالیــت دارد و بــا وجــود
ممنوعیــت رســمی در برخــی از ایــن کشــورهــا ،ب ـه شــکل ،روش و
1. Jehovah's Witnesses
)2. Charles Taze Russell (1852-1916
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و بـا همکـاری سـازمانهـای خیریـه مسـی ی بـه

فعالیــت خــود (افــزون بــر اهــدا

دیگــر) علیــه اســالم و بــه نفــع

یهودیت ادامه میدهند.
روش ایـــن ســـکت از ســـایر ســـکتهـــا در جـــذب افـــراد
متفــاو اســت نهــا از ب ــران معنویــت و بــیعالقگــی مــردم بــه
کلیسا و مراکـز عبـادی ،اسـتفاده مـیکنـد .بنـابراین بیشـتر بـر تمـا
مستقیم با مردم ایـرار دارنـد ،بـه ن ـوی کـه بـه منـازا ،چایخانـههـا
و م ــل تجمــع نــان رفتــه و منشــورهــا و نوشــتههــای خــود را بــه
گونه مستقیم به نهـا مـیدهنـد و خـود را چـون پیـام ور یـه دیـن
جدیــد کــه همــه ادیــان را زیــر ســایهاش قــرار مــیدهــد ،معرفــی
مـــیکننـــد .از نظـــر کارشناســـان« ،گواهـــان یهـــوه» 6دارای همـــه
مشخرا و ویژگـیهـای یـه سـکت اسـت کـه خطـرا زیـادی
برای بیشتر جوامع پدید ورده است.
بـا وجـود اینکـه در برخـی از سـکتهـا خشـونت چـون یــه
ایــل دانســته مــیشــود ،امــا در میــان نهــا ســکتهــایی چــون
1. Jehovah's Witnesses
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جاینیســم 6وجــود دارد کــه خشــونت را مطلقــاً مــردود مــیدانــد و
کارنامــهاش را بــر اســا

یــه فلســفه و دکتــرین خشــونتپرهیــز

پایــهگــذاری کــردهانــد .ایــن فرقــه ،یکــی از قــدیمیتــرین مــذاهر
هند به شمار مـیرود کـه هنـوز هـم در جنـوب هنـد پیـروان زیـادی
دارد .قابــل یــاد وری اســت کــه در اوایــل قــرن بیســتم گانــدی در
مبـــارزا

زادیخواهانـــه و اســـتقالایلبانـــهاش علیـــه اســـتعمار

انگلــی  ،از برخــی از ایــوا فلســفه نهــا اســتفاده و پیــروی کــرد.
جاینیســم نمونــه بــارز ســکتهــایی اســت کــه بــا روش و شــیوه
خایی برای ت قـا اهـدا

خـود بـا جامعـه مقایعـه مـیکننـد و در

مقابل ن قرار میگیرند.
تمســه بــه خشــونت ،بخشــی از برنامــه اکثــر ســکتهــایی
است که بـرای رسـیدن بـه اهـدا

خـود از وسـایل خشـونتبـار در

مناسبا درونـی یـا علیـه دیگـران اسـتفاده مـیکننـد و حتـی دسـت
بــــه تــــرور مخــــالفینشــــان مــــیزننــــد .اگرچــــه ایــــطال
«دهشــتافکنــی تروریــزم» بســیار دیــر و بــرای اولــینبــار در ســاا
1. Jainism
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زبـان اکــادمی فرانسـه بـه کـار رفتـه اســت .امـا بــا

پــژوهش تــاریخی و ت قیــا دربــاره اســتفاده از وســایل قهر میــز و
تمســه بــه هــرا افکنــی ،کارشناســان بــه ایــن باورنــد کــه ایــن
پدیده را میتوان در کـنشهـای برخـی از سـکتهـا دیـد کـه بـرای
ت قــا منــافع خــود بــه ن تمســه جســتهانــد .ســکتِ «حشاشــیش»
نخســتین گروهــی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه اهــدا

خــویش و

وــربه زدن بــه مخالفــانش از قهــر ،تــرور ،انت ــار و ســایر وســایل
نامشروع بهره میبرد.
فرقـــه حشاشـــین در ســـاا 191ه.ق مطـــابا قـــرن یـــازدهم
مــیالدی توســد حســن یــبا (از پیــروان فرقــه اســماعلیه نــزاری)
تأســی

شــد و قلعــه المــو در قــزوین ایــران را ب ـه عنــوان مقــر و

پایگــاه خــود برگزیــد .ایــن قلعــه ،یکــی از مقرهــای تربیــت فــدائیان
مطلــا بــوده اســت کــه بــرای تــرور ســردمداران مخــالفش مــوزش
عملیـــا انت ـــاری مـــیدیدنـــد .در حقیقــت حشاشـــیش در قـــرن
یــازدهم مــیالدی نخســتین نمونــه از یــه گــروه تروریســتی اســت
کــه در عهــد ســلجوقیان ظهــور کــرده اســت .گــروه حســن یــبا
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در زبــانهــای مختلــف بــه نــامهــای گونــاگون یــاد مــیشــود .در
کتــابهــای تــاریخی کــه ب ـه زبــان عربــی تــألیف شــدهانــد ،از ایــن
فرقــه بــا عنــوانهــایی چــون األساســیون ،الموتیــان ،ال شاشــون یــا
حشاشــین یــاد شــده اســت .در زبــانهــای انگلیســی و فرانســوی،
مورخــ ـان از واژه « »assassinبــــرای نامگــــذاری ایــــن گــــروه
اســـتفاده مـــیکننـــد و مـــارکوپولو در هنگـــام بازدیـــدش از قلعـــه
المــــو در ســــاا 6729م .واژه حشاشــــین را شــــنید و علــــت
نامگــذاری ن را اســتفاده اعضــا و فــدائیان ایــن گــروه از حشــیش
(چــر ) قلمــداد کــرد .امــا برخــی دیگــر علــت نامگــذاری ن را
عملیــا هــرا افکنانــة گــروه حســن یــبا بــه روش تروریســتی و
انت اری میدانند.
تــرور و قتــل بــهمثابــه یــه وســیله سیاســی و دینــی بــرای
ترسیب معتقـدا شـان بـه شـمار مـیرفـت و مخـالفین خـود را توسـد
فــدائیانشــان ترــفیه فیزیکــی مــیکردنــد .مثــااهــای زیــادی در ایــن
بخش وجـود دارد کـه ددلـت بـر اعمـاا تروریسـتی ایـن گـروه علیـه
دشــمنانشــان ،ب ـهخرــو

زعمــای ســلجوقیان ،مــیکنــد .بــه گونــه
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مثــاا ،در ســاا  6137خواجــه نظــامالملــه کــه بــا اســماعیلیهــا
شدیداً مخالف بود ،توسد این گروه ترور شد.6
از نگـــاه عقیـــدتی ،یرفـــداران حســـن یـــبا را بـ ـه دلیـــل
مخفــی نگهداشــتن عقایــد خــود و ادعــای اعتقــاد بــه بــاین قــر ن و
دیـــن ،گـــروه بـــاینی نیـــز مـــینامنـــد .بـــا وجـــود اینکـــه خِــرین
پایگــاهشــان در ســاا  6721در ســوریه توســد ممالیــه تســخیر
شد ،ولـی هنـوزهـم دارای پیـروان انـدکی در ایـران ،سـوریه ،لبنـان،
یمن ،هند و در برخی از جمهوریهای سیای میانهاند.
گـروه حسـن یـبا نیــز یکـی از نمونـههــای بـارز سـکتهــا
در تاریب این پدیده بـه شـمار مـیرود کـه بـر ایـل خشـونت بـرای
ت قــا اهــدا
حـــذ

بــاور داشــتند و بــرای اولــینبــار در تــاریب بــرای

فیزیکـــی مخالفــان از عملیـــا انت ـــاری اســـتقاده کـــرده

بودنــد .در اکثــر مطالعــا انجــامشــده ،بــا نــام حشاشــیش ب ـهمثابــه
مثــالی زنــده و واقعــی از مفهــوم ســکت برمــیخــوریم .پــژوهش
درباره ن بسیار جالر و حیر انگیز است.
1. Thirry Varoilles, Encyclopédie du terrorisme international,
l’Harmattan, paris, 2001.p :8
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ما در اینجا بـا بیـان ایـن چنـد نمونـه تـاریخی اکتفـا مـیکنـیم
امــا دربــاره ســایر انــواع ســکت در دوران معایــر ،در فرــلهــای
بعــدی ب ـ هــای مخترــری خــواهیم داشــت و خــواهیم دیــد کــه
در عریـــههـــای مختلـــف (اعـــم از سیاســـی ،اقترـــادی و حتـــی
م یدزیستی و علمی) سکتها چهگونه عرض اندام کردهاند.
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فصل ششم

سکت و دین
از نگــاه تــاریخی تقریبــاً همــه ســکتهــای مــذهبی بــه شــکلی از
اشــکاا از بدنــه ادیــان بــزر

جــدا شــدهانــد و رشــد کــردهانــد.

دیــنهــای بــزر  ،همــه ،از ایــن انشــعابهــا را تجربــه کــردهانــد.
میــزان وابســتگی هرگــروه انشــعابی بــه دیــن اکثریــت ،مبــادی و
احکــام ن و افتــراقش از ن ،نســبی بــوده اســت و رویــدادهــا و
ت ــود تــاریخی در چگــونگی رابطــه میــان نهــا و تــروی

ن

نقش اساسی داشـتهانـد .بـرای پژوهشـگران دشـوار اسـت کـه میـزان
تعهد به ایوا دیـن اکثریـت یـا خیانـت بـه ن را مشـخگ کننـد تـا
مــذاهر رســمی موجــود در ن دیــن را از فرقــههــای ان رافــی یــا
ســکتهــای خطرنــا

و مخــرب متمــایز و تفکیــه کننــد .زیــرا

رهبــران مــذهبی برخــی ادیــان (بعــد از عرــر پیــامبرانشــان) بــرای
حفــا و تضــمین ارزشهــا و ایــوا بنیــادین دیــن خــویش ،ایــوا

گروههای اجتماعی بسته
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برداشـــت خـــود تعریـــف و تفســـیر

کــردهانــد .و حتــی پیرامــون ایــن ایــوا و مفــردا دینــی نیــز میــان
خــود اخــتال

نظــر دارنــد کــه در

و شــناخت احکــام و فــرامین

اساسی را برای پیروان مشکل میسازد.
قبــل از اینکــه فــرق میــان دیــن و ســکت را ت لیــل و بررســی
کن ـیم و وارد ب ـ مقایس ـهای میــان ســکت و دیــن شــویم ،دزم اســت
نگــاهی بــه مفهــوم دیــن نیــز افکنــیم .زیــرا ایــن مطلــر بــه مــا در امــر
تفکیــه میــان ایــن دو مقولــه یــا ایــن دو پدیــده اجتمــاعی کمــه
خواهــد کــرد .قــبالً ســکت را تعریــف کــردیم و دربــاره ن تووــیب
دادیـــم ،از ایـــن رو در اینجـــا فقـــد بـــه تعریـــف و تبیـــین دیـــن اکتفـــا
میکنیم.
تعریف دین
از دیــــدگاه جامعــــهشناســــی دیــــن مجموعــــهای از بــــاورهــــا،
احساسـا  ،ســلو  ،مناسـه و نهــادهـای مــذهبی اسـت کــه افــراد
بشــر در جوامــع مختلــف خــود را بــه ن وابســته مــیداننــد .بــه
عبــار دیگــر ،دیــن بــه شــکل عــام عبــار از مجموعــهای از
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بــاورهــا و شــعایری اســت کــه رابطــه انســان را بــا امــر مقــد

و

الوهیــت مشــخگ مــیســازد .برخــی ادیــان از یــه وحــی و الهــام
سرچشــمه گرفتــه و بــر پایــه تــاریخی مشــخگ ،یــه قــوم و یــه
پیامبر که رمان یه زندگی را موزش داده ،استوار است.
از نظـــر «دورکـــیم» جامعـــهشـــنا

مشـــهور غـــرب« ،دیـــن

دســـتگاهی از باورهـــا و داب اســـت کـــه مـــردم را بـــر اســـا
مقدسا بـه هـم ربـد و نهـا را بـه یـور گـروههـای اجتمـاعی
بــه یکــدیگر پیونــد مــیدهــد ».ارنســت رونــان دیــن را برتــرین و
جالــرتــرین تجلــی یبیعــت انســان مــیدانــد .در فرهن ـ

مخترــر

کســفورد ،دیــن بــهمثابــه «شــناخت یــه موجــود فــوق بشــری کــه
دارای قــدر مطلقــه اســت و خرویــاً بــاور داشــتن بــه خــدا یــا
خــدایان مشــخگ کــه شایســته ایاعــت و پرســتشانــد» ،تعریــف
شده است.

از دیگــــاه ادیــــان ســــمانی ،دیــــن عبــــار اســــت از
مجموعــهای از بــاورهــا و احکــام اســت کــه رابطــه انســان را بــا
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قــدر الهــی مشــخگ مــیکنــد .یــا مجموعــهای از قــوانین الهــی
اســت کــه در پــی رســتگاری انســانهاســت و بــر اســا

همــین

دیــدگاه ،از نظــر اســالم «دیــن ،عطی ـة الهــی اســت کــه انســان را در
اعتقـــادا بــه یـــر

حـــا و در کـــردار و معـــامال بـــه یـــر

نیکویی هدایت میکند».6

سکت و جامعهشناسی مذهبی
در اروپــا ( واخــر قــرن ن ـوزدهم) مطالعــا علمــی جامعــهشناس ـانه
درباره سـکتهـا توسـد مـاک

وبـر غـاز شـد کـه بـه موجودیـت

اشـــکاا اجتمـــاعی مختلـــف فرقـــههـــای مســـی ی پرداخـــت .وی
چگــونگی رشــد و توســعه ســکتهــا در جامعــه و رابطــهشــان بــا
اقتراد را بررسـی کـرد .ت لیـل او ایـن زمینـه را فـراهم کـرد کـه بـا
اسـتفاده از روش مقایســهای و بررســی شــگردهـای نهــا ،میــان نهــاد
کلیســا و ســکت تفکیــه شــود .ارنســت تــروولتش 7کــه یــه
دیــنشــنا
 .6التهانوی ،کشا

پروتســتانی بــود ،مطالعــا مــاک

وبــر را توســعه داد.

ایطالحا الفنون و العلوم ،بیرو  :مکتبه لبنان ناشرون6331 ،
)2. Ernst Troeltsch (1865-1922

332

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

مطالعـــا هـــردو بـــر مشـــاهدا شخرـــیشـــان اســـتوار بـــود و
پدیــدههــای رای ـ در جامعــه غــرب را م ــه و معیــار خــود قــرار
داده بودنــد .هرچنــد نظریــا

نهــا دربــاره ســکت بــا واقعیــتهــا

مطابقــت کامــل نداشــت ،امــا نظریــا

نهــا در غــرب ،اســا

کــار

جامعهشناسان را در زمینه مطالعه سکت تشکیل میدهد.
از مطالعــه ثــار ایــن دو دانشــمند غربــی مــیبــر یــد کــه در
لمــان (مهــد پروتستانتیســم) ،مووــوع ســکت را کســی بــه ایــن
منظــور کــه موجودیــت مــذهر و گــرایش دینــی شخرــی خــود
(پروتستانتیســم) 6را مشــروعیت ببخشــد ،بررســی کــرده اســت و بــه
همــین اســا  ،وبــر و تــروولتش تعریــف خیلــی مثبتــی از ســکت
عرو ـه کــردهانــد .بــه ایــن دلیــل ،از نظــر جامعــهشناســان کالســیه
غربــی ،کلیســا (دیــن مســی یت) چــون یــه ســازمان ،نشــاندهنــده
قله رشـد جامعـه اسـت و دایـره مـوفقیتش را بـه گسـتره یـه تمـدن
توســـعه داده اســـت .دیـــن بـــهمثابـــه یـــه ســـاختار و تشـــکیال
اجتمـــاعی دارای اهـــرم قـــدر  ،توســـد فرهنگـــی بـ ـه رســـمیت
1. Protestantism
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شــناخته شــده اســت کــه در بطــن ن حضــور دارد .دیــن ،نهــاد
مشهودی است که ان رار نجا و حقیقت را در اختیار دارد.
ســکتهــا اغلــر در مقابــل یــه نهــاد دینــی اظهــار وجــود
مــیکنــد و نمونــههــای زنــده ن را در همــه ادوار تــاریخی در همــه
ادیـــان (اعـــم از مســـی یت ،یهودیـــت ،بودیســـم و هندوئیســـم)
میتوان مشاهده کرد.
یــه ســکت ممکــن اســت ب ـه مــرور زمــان عنــوان اقلیــت را
از دست بدهـد مـثالً از نظـر غربـیهـا مسـی یت بـه ل ـاد تـاریخی
در اکثر جاها بهمثابـه یـه سـکت در برابـر یهودیـت تلقـی مـیشـد
کـــه سـ ـ

یهودیـــت را از یـ ـ نه خـــارج کـــرد و جـــای ن را

گرفـــت .چنـــان کـــه پروتسانتیســـم از هنگـــام ظهـــور ن در قـــرن
پــانزدهم مــیالدی تــا زمــان درازی بــرای کاتولیــههــا یــفت یــه
ســکت را داشــت .ولــی ن ــه یــه دیــن حقیقــی را از یــه ســکت
متفــاو مــیســازد ،زادی و ســهولت در فراینــد داخــل شــدن و
پیوســتن بــه ن اســت یعنــی افــراد جویــای ســعاد و معنویــت،
زادانــه و بــدون خــو

و هراســی وارد ن شــود .درســت اســت
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تولــد بــه دیــن بــایی خــود ایمــان

دارنـد ،امــا ایـن وابســتگی بـه مــرور زمـان شــکل تعهـد و باورمنــدی
اعتقــادی ب ـه خــود مــیگیــرد و بــهمثابــه یــه انتخــاب زاد و ارادی
در شخریت فرد تبارز کند.
کشــمکش میــان کلیســا و علــم ،بــه نفــع علــم تمــام شــد و
حــاد عــدهای در غــرب بــرای انتقــامگیــری از کلیســا ،گــروهه ـای
کوچــه مــذهبی و ســکتهــا را تشــویا مــیکننــد کــه در جامعــه
نقــش دیــن را بــازی کننــد .نهــا در انظــار عمــوم ،دیــن را ب ـهمثابــه
یــه ســکت معرفــی مــیکننــد تــا مــردم دچــار حیــر شــوند و
نتواننــد میــان ایــن دو ،تفــاو گزارنــد .چنــین اســت کــه اغلــر
دانشـــمندان و روشـــنفکران در غـــرب دیـــن و ســـکت را بـــا یـــه
معیار مـورد مطالعـه مـیدهنـد .علـیرغـم اینکـه نهـادهـای دینـی در
غــرب ســااهــا مالکیــت حقیقــت را من رــر بـه خــود مــیدانســتند و
دانشــمندان دییــه قــرنهــا خــود را پنهــان مــیکردنــد تــا زنــده
بماننــد ،امــا امــروزه موازنــه قــدر در جوامــع غربــی تغییــر کــرده،
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نان خود را ماله حقیقـت مـیداننـد و نهـاد دیـن را نقـد مـیکننـد
و زیر سواا میبرند.
ســکتهــا نــهتنهــا بــه یــه حالــت مــذهبی واکــنش نشــان
مــیدهنــد بلکــه در برابــر یــه حالــت اجتمــاعی نیــز عک ـ

العمــل

نشــان مــیدهنــد .ســکت قــدر مقایعــه اســت .اکثــر ســکتهــا
سیاســی شــدهانــد و در عــین حــاا در برابــر قــدر سیاســی حــاکم
قرار گرفتهاند کـه قـدر دینـی وی را بـه رسـمیت نمـیشناسـد .بـه
همــین دلیــل ،ســکت جهــانشــموا نیســت ،هرگونــه گفتگــو و
تفــاهم بــا کســانی را کــه مبــادی اساســی ن را نمــیپذیرنــد ،مــردود
مــیشــمارد .در حــالی کــه دیــن بــا هــر کــ

در مفاهمــه را بــاز

گذاشــته اســت (خــواه او را ب ـه رســمیت بشناســد یــا نشناســد) زیــرا
مــیخواه ـد پیــامش را انتقــاا دهــد و از اینکــه ایــن پیــام را بــه نفــع
خــود و رســتگاری دیگــران مــیدانــد ،مــاده اســت ن را بــدون
هرا

از نقد یا پاسب منفی به همه منتقل کند.
تغییـــر مفهـــوم دیـــن در جوامـــع غربـــی ،مـــردم را در یـــه

مغالطه قرار داده اسـت بـه ن ـوی کـه نهـا نمـیتواننـد حـدود دیـن
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و ســکت را مشــخگ ســازند بــهویــژه کلیســا کــه بــا ترــویری
غیرواقعبینانـهای کـه از دیـن عروـه مـیکنـد ،مـردم را از نهـادهـای
ت ــت رهبــریاش متنفــر کــرده اســت .چنــین چیــزی مــردم را وا
مــیدارد کــه بــرای اشــباع نیــازهــای معنــوی خــویش در جســتجوی
منــابعی دیگــر باشــند .ایــنگونــه اســت کــه مــردم قربــانی تبلیغــا
ســـکتهـــا مـــیشـــوند و در دام شـــعارهـــای فریبنـــده نهـــا گیـــر
میافتند .نانی که بـه سـکتهـا جـذب مـیشـوند تـا خـواهشهـا و
تمایال

خـویش را بـا چنـد تـن دیگـر شـریه سـازند ،درحقیقـت

در جســـتجوی پناهگـــاهیانـــد کـــه در ســـایه مدرنیتـــه یافـــت .و
ســکتهــا از چنــین شــرایطی اســتفاده مــیکننــد و بــا ســربازگیری از
میان چنین جوامعی ،پیروان خود را افزایش میدهند.
عــدهای در غــرب بــدون اینکــه خطــرا ناشــی از ســکتهــا
علیه فـرد و جامعـه را بررسـی کننـد ،مـیکوشـند نهـا را از دیـدگاه
دیــن نقــد کننــد .نهــا مــیگوینــد پیــروان ســکت دنبــاا عقایــد
شخرــی رهبــر یــه گ ـروه مــذهبی حرکــت مــیکننــد ،در حــالی
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کــه او هــی گونــه اهلیــت و جایگــاه ایــلی مــذهبی نــدارد کــه وی
را در مقام پیامبر قرار دهد.
ســکتهــا هرگونــه وســایت رجــاا دین ـی را در زمینــه حــل
مشــکال و کشــمکشهــای میــان پیــروانشــان مــردود مــیدانن ـد و
مدعیانـد در سـکت همـه اعضـا دارای حقـوق مشـابه و تـابع نـوعی
مقـــررا و قیـــود شخرـــی و بـــه متعهـــد بـــه نانـــد .در غـــرب
ســکتهــا هم ن ـین نقــش و موقعیــت رهبــران کلیســا را زیــر ســواا
بــرده مــدعیانــد کــه ســردمداران کلیســا ،تشــابه حقــوق و زادی
انتخــاب را بــرای پیــروان کلیســا نمــیپذیرنــد ،خــود را از دیگــران
برتــر شــمرده و فقــد بــرای خــود نقــش میــانجی میــان انســان و
معبودش قائلاند.
مطالعـــا جامعـــهشـــناختی مـــذهبی (و در تـــاریب ادیـــان)
نشــان مــیدهــد کــه بعــد از مــرور زمــانی دو یــا ســه نســل و پدیــد
مدن شراید جدیـد ،رشـد حرکـتهـای سـکتی و مخـالفشـان بـا
جامعــه وــعیف و موقــفشــان نــرم مــیشــود .و ســرانجام ب ـه یــه
گــروه مــذهبی بــدا مــیشــود و ادعــای خــویش مبنــی بــر «یگانــه
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مرـــدر نجـــا و ســـعاد بـــودن بشـــر» را کنـــار گذاشـــته و
فلســـفهشـــان را بـــا شـــراید کثـــر گرایانـــه اجتمـــاعی هماهنـ ـ
میکنند.
فرق میان دین و سکت
بـــا اینکـــه بیشـــتر ســـکتهـــا از بدنـــه ادیـــان جـــدا شـــدهانـــد و
مشــابهتهــای زیــادی را مــیتــوان از دیــدگاه جامعــهشــناختی میــان
ادیان و سکتهـا مالحظـه کـرد ،ولـی بـا مطالعـه مقایسـوی ادیـان و
ســکتهــا ،مــیتــوان تفــاو هــای واوــ ی میــان ایــن دو پدیــده
مشــاهده کـرد .بــه منظــور جلــوگیری از یــودنی شــدن ب ـ  ،فقــد
تفاو های میان دین اسالم و سکت را بررسی میکنیم.
یکم :نخستین ایـل اساسـی کـه دیـن اسـالم را از سـکت یـا هـر
گــروه اجتمــاعی بســته دیگــر متمــایز مــیکنــد ،نقــش بنیــادین
اســالم در امــر «اجتمــاعیســازی» انســان بــهمثابــه گــروه
مشــارکت یــا تعلقــی اســت کــه بــرای بیشــتر مــردم ،هویــت
نخســتین را عروــه مــیکنــد .اســالم بیشــتر از ادیــان دیگــر
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روی مســأله اجتمــاعیســازی انســان تمرکــز و تأکیــد دارد.
نیــاز بــه دیــن و معنویــت در سرشــت انســانهــا نهفتــه اســت و
در حقیقــت انســانهــا بــا فطــر ســلیم توحیــدی ،دیــده بــه
جهــان مــیگشــایند و ایــن م ــید خــانواده و اجتمــاع اســت
کـــه انســـان را بـــه ســـمتی مـــیکشـــاند و بـــه او هویـــت
اجتمــاعیاش مــیدهــد .هــد

اســالم ســازگاری و تفــاهم

بــا م ــید خــود اســت و مــیخواهــد همــه عنایــر جامعــه در
تفــاهم و م بــت زنــدگی کننــد ،و انســان نیــز بــا داشــتن
سرشـت مــدنی ،بــه همزیســتی اجتمـاعی عالقــهمنــد اســت .در
حــالی کــه ســکت از همــان وهلــه نخســت موجودیــت خــود
را بــا مقایعــه از جامعــه و انزواگرایــی غــاز مــیکنــد و در
قبـاا جامعـه مـوقفی خرـمانه مـیگیـرد و خـود را در مووــع
مقابلــه بــا ن مــیپنــدارد .هرکســی کــه ترــمیم مــیگیــرد بــه
ســـکت وارد شـــود ،در واقعیـــت راه مقایعـــه بـــا جامعـــه را
انتخاب میکند.
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برخــی دانشــمندان بــر ایــن نکتــه ایــرار م ـیورزن ـد کــه ایــن
مهم نیسـت کـه پیـروان سـکت بـاهم زنـدگی مـیکننـد یـا نـه بلکـه
ن ــه ســکت را مشــخگ مــیســازد ،منطــا مقایعــه بــا اجتمــاع
است .دیـن ،انسـانهـا را بـه زنـدگی اجتمـاعی و همبسـتگی تشـویا
و ترغیــر مــیکنــد تــا بــا یکــدیگر همــدردی کنــد و بــرای تــأمین
منافع مشتر

دنیوی و اخروی همنوعان خویش ،بکوشند.

ســکتهــا در قــدم اوا ،انســان را بــیهویــت و شخرــیت
وی را تخریــر مــیکننــد ،بــا عقــل و روان انســان بــازی مــیکننــد و
شیرازه خـانواده را از بـین مـیبرنـد .زنـدگی و همـه دارونـدار افـراد
را فدای منافع رهبر میکنند.
در برخــی از ســکتهــا ،اعمــاا خشــونتبــار جــز برنامــه
کـاری اســت و افـراد تشــویا مـیشــوند بـه حکــم رهبـر بــه زنــدگی
خــود پایــان دهنــد و خودکشــیهــای دســتهجمعــی ،نمونــه زنــده ن
است .پدیـدههـای خشـونتبـار ،بـهویـژه خـودکشـیهـا را مـیتـوان
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در میــان ســکتهــایی چــون گوینــه 6و واکــه 7و یــا معبــد فتاب

9

مشاهده کرد.
دوم :در دیـــن اســـالم زادی بیـــان و اندیشـــه م تـــرم دانســـته
مــیشــود و هــرک

حــا دارد در حیطــه اخــالق انســانی در قبــاا

هــر قضــیه زادانــه موقــف بگیــرد .اســالم بــا احتــرام بــه زادی
اندیشــه و بیــان ،انســانهــا را بــه ایفــای نقشــی فعــاا و ســازنده در
اجتمــاع تشــویا مــیکنــد .امــا در ســکت حــا زادی اندیشــه و
تفکــر از انســان ســلر مــیشــود و همــه اعضــا تــابع مقــررا و
قیــودیانــد کــه مرشــد یــا مؤس ـ

بــر نهــا ت میــل کــرده اســت.

ظهــور ســکتهــا از کنــار ادیــان و اســتمرار حیــا

نهــا خــود

ددلــت بــر ت مــل و مــدارای ادیــان دارد و نشــان مــیدهــد کــه
علــیرغــم قدرتمنــد بــودن ادیــان ،شــراید و ظرفیــتهــایی وجــود
دارد کـــه عـــدهای از افـــراد بـــا اســـتفاده از ن ،روش دیگـــری را

1. Guyana
2. Wacco
3. The Temple of the Sun / Le Temple du Soleil
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بــرگزی ـدهانــد ســکت تشــکیل داده و در مقابــل ادیــان مــادر قــرار
گرفتهاند و سااها و حتی قرنها ادامه حیا دادهاند.
بیشــترین ســکتهــا بــه ل ــاد ســاختار داخلــی ،نــوعی از
گــروههــای توتــالیتر بــه شــمار مــیرونــد هــرگونــه انتخــاب را از
انســان ســلر مــیکننــد و بــرای فــرد جــز ایاعــت و پیــروی از
قیاد  ،راه دیگـری بـاقی نمـیگذارنـد .نیـز تفکـر مخـالف و زمینـه
هــر نــوع انشــعاب را از بــین مــیبرنــد .نقــد هدفمندانــه و ب ــ
سـازنده انسـانهـا را بـه مـدارج بــادتـر فکـری مـیرسـاند و در فهــم
حقــایا نهفتــه کمــه مــیکنــد امــا سیســتم تمــا

در ســکتهــا

بســـته اســـت و هـــی نـــوع تبـــادا افکـــار در ن وجـــود نـــدارد.
ســـکتهـــا راه و اندیشـــه خـــویش را حقیقـــت مطلـــا دانســـته و
پیروانشـان را از نقـد منـع مـیکننـد و نهـا را بـه قبـوا کورکورانـه
همــهچیــز فرامــیخواننــد تــا هی گــاه دربــاره فلســفه و دکتــرین
مختارشان تردید روا ندارند و ن را زیر سواا نبرند.
سوم :دین پیـام جهـانشـموا دارد و مخایـر دیـن ،همـه مـردم
اســـت در حـــالی کـــه ســـکتهـــا از شـــعار جهـــانشـــموا
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اجتنــاب مــیورزنــد .دیــن تــرجیب مــیدهــد پیــامش بــدون
اســتثنا بــه همــه برســد ،ن ـهتنهــا خــود را بــه جامعــه هماهن ـ
مــیکنــد ،بلکــه جامعــه را هــد

ایــلی قــرار مــیدهــد و ب ـا

همــه عنایــر ن (اعــم از نهــادهــای اجتمــاعی و سیاســی) راه
مســالمت میــز و تفــاهم پــیش مــیگیرنــد .در حــالی کــه
ســکتهــا ،بــر عک ـ  ،خــود را از رونــد عمــومی جامعــه بــه
انزوا میبرند بـه حـدی کـه هرگونـه رابطـه و تعامـل بـا ن را
مــردود مــیدانن ـد و بــه پیــروانشــان دربــاره تفــاهم و مــذاکره
بـــا اجتمـــاع هشـــدار مـــیدهنـــد .ســـکتهـــا شـــیوه و روش
خایــــی در برخــــورد بــــا ســــایر گــــروههــــای مــــذهبی،
بهخرو

ادیـان ،دارنـد و مـیکوشـند فقـد خـود را بـهحـا

جلوه دهند و مرداقیت خود را به اثبا برسانند.
چهارم :ادیـان سـمانی منبـع حقیقـت را ذاتـی مـافـوق کائنـا
مــیداننــد کــه از همــه امــور گذشــته و ینــده گــاهی تــام
دارد و منبــ ـع همــــه ایالعــــا خــــود را ن ذا اقــــد
مــیداننــد .امــا در ســکتهــا ،رهبــر (گ ـورو) خــود را یگانــه
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مرــدر حقیقــت دانســته و مــوزههــای خــود را تنهــا منبــع
سعاد انسان میداند.
در ســکتهــا ،مرشــد شخرــی معرفــی مــیشــود کــه فقــد او
مالـــه همـــه اســـرار و دارای مقـــامی برتـــر و بـــینظـــر اســـت .در
ســکته ـای مــذهبی ،پیــروان ،مرشــد را یگانــه وســیله گفتگــو میــان
جهـــان مـــادی و جهـــان مقـــد
مقـد

دانســـته و او را برگزیـــده جهـــان

مـیداننــد کـه مـأموریتی بسـیار مهــم و ارزنـده دارد .پیــروان

ســکتهـــا در حقیقــت سرنوشـــت خـــود را در دســت یـــه تـــن
س ـ ردهانــد کــه بــه هــر ســویی کــه درســت دانســت ،اعضــا را ســوق
دهــد .اگرچــه ایــن ویــژگــی را مــیتــوان در درون دیــن مســی یت
امــروزی در وجــود پــاپ نیــز مشــاهده کــرد امــا در اســالم چنــین
رهیــافتی پــذیرفتنی نیســت زیــرا خداونــد ،یگانــه منبــع و مرجــع
قانونگذاری و ترمیمگیرنده حقیقی دانسته میشود.
پایــان جهــان ،یکــی از مووــوعا بســیار عمــده ب ــ در
همه ادیان و مکترهـای فلسـفی اسـت کـه بـرای انسـانهـای عـادی
چنــدان فهمیــدنی نیســت ،و بــه همــین دلیــل ،بیشــتر ســکتهــا بــا
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ادعــای واقــف بــودن بــه ایــن مطلــر ،مــردم را دربــاره ن هشــدار
داده و خــود را قــیم و دارای یــالحیت مــادهســازی نهــا بــرای
رویــارویی بــا ایــن حادثــه بــزر

مــیداننــد .در عرــر حاوــر،

رهبــران ســکتهــا ،خــال ِ رهبــران معنــوی ادیــان ،ینــده را بــرای
پیــروان خــویش پــیشبینــی مــیکننــد و چنــان وانمــود مــیکننــد کــه
گویــا از مــاورای یبیعــت و حــوادن ینــده گــاهی دارنــد .بــا ایــن
گفتـــارهـــا در حقیقـــت افـــرادی را کـــه از ینـــده و مســـایل و
رخــدادها در ن هــرا

دارنــد ،بــه خــود جــذب مــیکننــد کــه

نــهتنهــا از یریــا ســکتهــا از رویــدادهــا در ینــده گــاه شــوند،
بلکه باور کنند که زیر سایه سکتها در امان خواهند بود.
درحــالی کــه در دیــن اســالم ،تنهــا خداونــد عــالم الغیــر
است و فقد او اسـت کـه از ینـده گـاه و بـاخبـر اسـت .بـر اسـا
عقیــده اســالمی پیشــگوییهــای پیــامبران بــر اســا

الهــام و وحــی

الهــی بــه وقــوع پیوســته اســت .انســان بــه یــفت بشــر مــیتوانــد
براســا

عقــل و علــم و وســایل تکنالوژیــه ینــده را بررســی و

ت لیل کنـد ولـی هرگـز توانـایی پـیشبینـی کـردن پایـان جهـان را
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ندارد .برخـی از سـکتهـا ،چـون سـکتهـای علمـی ،بـرای اثبـا
پــیشبینــیهــای خــویش ،گــاهی خــود حادثــهای را بــهمثابــه پایــان
جهــان خلــا مــیکننــد .هم نــین گــاهی یــه حادثــه بـــزر
واقــعشــده را بــه عنــوان پایــان جهــان تلقــی مــیکننــد و بــرای
مرــداقیت اندیشــههــایشــان و متقاعــد کــردن پیــروان خــویش از
ن اســتفاده مــیکننــد و اعضــا و پیــروان خــود را قربــانی چنــین
حــوادثی مــیســازند .مــثالً ســکت رایلــین 6مــردم را دربــاره حادثــه
پایگـــاه اتمـــی چرنوبیـــل (اوکـــراین ،اپریـــل  )6331هشـــدار داد.
گویــا ایــن حادثــه ،یکــی از نمونــههــای پایــان جهــان اســت پــ
دزم اســت خــود را ب ـرای پایــان یــافتن جهــان مــاده کــرد و یگانــه
گروهــی کــه مــیتوانــد مــردم را بــرای رویــارویی بــا ایــن حادثــه
بزر

ماده سازد ،رایلین است.

پنننجم :پیــام اســالم ،رســالت جــاودانــه و ابــدی اســت کــه بــا
ت ـــود و مـــرور زمـــان هرگـــز بـــیاعتبـــار و جـــوهر ن
دگرگــون نمــیشــود .انســان در هــر زمــانی مــیتوان ـد بــرای
3. Raëlien

300

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

حــل مســایل اساســی خــود از اســالم الهــام بگیــرد .در حــالی
کــه پیــام ســکتهــا ،پیــام مقطعــی اســت و در یــه م ــدوده
جغرافیــایی متوجــه یــه قشــر خــا

از مــردم اســت کــه

فریر رهبران سـکت را مـیخورنـد .سـکتهـا اهـدا

خـود

را بــا مــرور زمــان تغییــر مــیدهنــد و فقــد منــافع رهبــران
خویش را در ن مد نظر میگیرند.

ششم :دیـن بـهمثابـه مالـه حقیقـت مطلـا ،خواسـتار حاکمیـت
معنوی بـر جهـان اسـت و در عـین حـاا ،تـابع دیگـران اسـت
کــه از ن تفســیری را بیــان مــیکننــد .امــا ســکت هــی گــاه
ادعــای حاکمیــت بــر جهــان را نمــیکنــد و معمــودً بــا یبقــه
پــایین و متوســد جامعــه ســروکار دارد .ســکت در یــور
تضــمین منــافعش ،در قبــاا دولــت بــییــر

اســت و در

یـور خســران منـافعش در مقابــل دولــت قـرار مــیگیــرد و
امــا همیشــه بــا نهــادهــای مــذهبی خرــومت دارد .هــر نــوع
تفــاهم و گفتگــو بــا جهــان بیرونــی را مــردود مــیدان ـد زیــرا
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نها را بـد و شـر تلقـی مـیکنـد و انـزوا را بـر تفـاهم تـرجیب
مـــیدهـــد .از ایـــن رو ،از پیـــروانش ،بـــه گونـــه ت میلـــی،
ایاعـت مطلـا مــیخواهـد زیـرا هــرا

دارد مبـادا پیــروانش

در نتیجــه ارتبــاط بــا بیــرون اعتمــاد و تعهــدشــان را از دســت
بدهنـــد .ســـکت انســـان را از اجتمـــاع و خـــانوادهاش دور
مــیکنــد و بــیاعتمــادی ،شــه و شــبها را در درون یــه
گروه اجتماعی افـزایش مـیدهـد .دیـن هـرگونـه یبقـهبنـدی
اجتمــاعی و تبعــیط را مــردود مــیدان ـد .دیــن در حــالی کــه
ظهــور ســکتهــا را بــه نفــع خــود نمــیدانــد امــا همزمــان
همکــار و زمینــهســاز شــراید ـبــه ایــطال ـ ســربازگیری
بــرای ســکتهاســت .زیــرا اگــر دیــن بتوانــد بــر اســا
واقعیــتهــای زنــدگی بــه نیــازهــا و خــواهشهــای انســان
پاســـبهـــای درســـت و قـــانعکننـــده بدهـــد ،نگـــاه نقـــش
ســکتهــا را در جامعــه تضــعیف مــیکنــد .امــا اگــر نتوانــد
تفســیر یــ یب و منطقــی مبتنــی بــر واقعیــتهــای زنــدگی
انســان بــرایش عروــه کنــد و مقــام گــروه مرجــع را بــازی
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کنــد ،نگــاه زمینــهســاز ظهــور و تقویــت ســکتهــا شــده
پیـروان خــود را بــه نفــع نهــا از دسـت مــیدهــد .بـه هــرحــاا
دیــن در مقابــل ســکتهــا همیشــه مشــروعیتی بیشــتر ،نقشــی
مثبــتتــر ،جایگــاهی برتــر و اعتمــاد بیشــتر مــردم را بــا خــود
داشــته اســت .بــه همــین علــت ســکتهــا مــیکوشـند خــود را
زیــر نــام دیــن بازتــاب داده و ب ـه شــکل دیــن خــود را ب ـرای
مردم مطر و عروه کنند.
هفتم :ایـود یـداقت ،عـدم تظـاهر و دورویـی ،از معیـارهـای
مهــم پیــروان دیــن اســالم اســت .نهــا مــردم را بــه داشــتن
چنــین یــفاتی امــر مــیکننــد تــا اعتمــاد را در جامعــه ایجــاد
کننــد و حســن نظــر را در میــان افــراد گســترش دهنــد کــه در
هــر شــرایطی ،حقیقــت را بیــان دارنــد و از حــا و عــدالت
عــدوا نکننــد .در حــالی کــه ســکتهــا اعضــای خــود را بــه
دورویــی و تظــاهر تشــویا مــیکننــد ،در درون یــادقانه و
در بیــرون متظاهرانــه رفتــار مــیکننــد .از ایــن رو ،از اتبــاع
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حا بیان حقیقـت و رفتـار یـادقانه سـلر مـیشـود و بـه نهـا
دنبالهروی و پیروی کورکورانه موزش میدهند.
هشتم :در سـکتهـا ،مرشـد و رهبـر هـد

را بـرای اتبـاع خـود

تعیـین و مشــخگ مــیکنــد و از پیــروان بــه نفــع رهبــر کــیش
شخرــیت مــیشــود .مرشــد یــا رهبــر ســکت ،اهــدا

و

وســایل رســیدن بــه نهــا را یــوری اعیــار مــیکنــد کــه همــه
ســـتایشهـــا و ســـودها نهایتـ ـاً از ن رهبـــر باشـــد .رهبـــران
ســکتهــا فقــد خــود را مالــه حقیقــت و فهــم درســت
اساســنامه ن مــیداننــد و خوشــبختی پیــروانش را منــوط بــه
سرس ردگی کامل بـه رهبـر مـیداننـد و بـه اتبـاع خـود تلقـین
مـــیکننـــد کـــه فقـــد نهـــا در راه راســـتانـــد و رســـتگار
مــیشــوند .هم ن ـین در اهــدا

ســکت هــی گونــه تــوازن و

تعــادلی میــان رو و جســم ،ایمــان و عمــل ،فــرد و اجتمــاع و
مادی و معنوی وجود ندارد و گرفتار افراط و تفریداند.
در حــالی کــه در دیــن اســالم ،اهــدا

از جانــر خــدا و

پیــامبرش تعیــین شـده اســت کــه در احکــام دینــی بازتــاب یافتــهانــد.
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ســتایش ،عبــاد و ایاعــت فقــد از ن خداســت .رهبــران دینــی
در ایـــن زمینـــه نقـــش اجراکننـــده را بـــازی مـــیکننـــد کـــه در
چـــارچوب ایـــوا و ارزشهـــا بـــرای روـــای پروردگـــار تـــالش
مــیورزنــد و وجایــر خــود را بــدون درنظرداشــت جــاه و جــالا
انجــام دهنــد .هــر مــذهر اســالمی ،پیــروان ســایر مــذاهر اســالمی
را کــه ایــوا کلــی اســالم را پذیرفتــه باشــند ،در حــوزه اســالم
دانســته و نهــا را نیــز از رســتگار شــدن م ــروم نمــیداننــد .اســالم،
دینـــی اســـت دارای تـــوازن و بـــر اعتـــداا (دوری از افـــراط و
تفرید) در همه عریـههـای زنـدگی تأکیـد کـرده اسـت .بـه همـین
دلیـــل ســـکتهـــا را در تـــاریب اســـالم و فقـــه اســـالمی بـ ـه نـــام
گــروههــای گمــراه (الفــرق الضــاله) یــاد مــیکننــد .دانشــمندان
مســلمان عقایــد و کــنشهــای ایــن فرقــههــا را مطالعــه کــردهانــد و
حتــی برخــی از ایــن گــروههــا را از حــوزه اســالم بیــرون مــیداننــد.
فقهای مسلمان نیز بر تکفیر عدهای از نها اتفاق نظر دارند.
اما دربـاره فـرق میـان مـذهر و سـکت بایـد گفـت ،علـیرغـم
مشــابهتهــای نزدیــه میــان ایــن دو پدیــده ،تفــاو هــایی را نیــز
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مــیتــوان میــان نهــا دیــد .بــرای تفکیــه میــان ســکت و مــذهر نیــز
دزم اســت تعریفــی از مــذهر عروــه کنــیم تــا بتــوان در پرتــو ن
نکا اختال

میان هردو را روشن کرد.

«مــذهر» در زبــان عربــی از فعــل «ذهــر» بــه معنــای رفــتن،
مـردن ،زایــل شــدن و زایـل کــردن ،بــه جهتـی حرکــت کــردن ،شــیوه
و روشــی را اتخــاذ کــردن ،نظــر و اندیشــه را ایجــاد کــردن مشــتا
شـــده اسـ ـت .مـــذهر در لغـــت راه و روش و بـــاورهـــای یـــاحر
اندیشــه را گوینــد امــا در ایــطال  ،مــذهر مجموعــهای از نطریــا
و افکــار یــه انســان دربــاره تعــدادی از مووــوعا علمــی وعملــی
است که به ن معتقد بوده است.
در ایــطال فقهــا ن ــه را کــه مجتهــد از احکــام شــرعی بــا
اســتفاده از ددیــل ظنــی اس ـتنباط کــرده باشــد ،مــذهر مــیگوین ـد .امــا
قــامو «الوســید» مــذهر را افکــار و نظریــا علمــی و فلســفی مــرتبد
با هم میداند که به شکل یه مجموعه منظم در مده باشد.
از نظــر جامعــهشناســی ،مــذهر گــروه دینــی اســت کــه پیــدایش
ن در نتیجــه مقایعــه مطلــا بــا جریــان ایــلی دیــن یــور نگرفتــه
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باشــد .دارای افکــار و دکتــرین ایــیل باشــد ام ـا اساســا دیــن را مــورد
شــه قــرار ندهــد .مــذهر قوی ـاً وابســته بــه شخرــیت عالمانــه پیشــوای
ن اســت .برخــی مــذاهر عمــر یــودنی دارنــد کــه مــردم تــا چنــدین
نســل ،از شــیوه و نظــرا

ن پیــروی مــیکننــد و برخــی مــذاهر عمــر

بسیار کوتاه دارند که با وفا رهبر ،نها نیز منقرض میشوند.
مـا در تــاریب نمونــههــایی از ســکتهــای عــادی و غیــر مخــرب
داریــم کــه در یــه مقطــع تــاریخی خــا

ظهــور کــردهانــد و بــه

مرور زمـان میـزان بسـته بـودن و مقایعـهشـان بـا جامعـه کـاهش یافتـه
و نهایتـاً راه مفاهمــه و مرـال ه را بــا ن پـیش گرفتــهانـد .اکثــر چنــین
سکتها پـ

از چنـد نسـل رشـد مـییابنـد و تغییـر شـکل مـیدهنـد.

نهـــا هم نـــین خـــود را بــا شـــراید اجتمـــاعی جدیـــد و برخـــی از
معیــارهــا و مشخرــا مــدا مــذاهر م لــی هماهنــ

مــیکننــد.

نگــاه ایــن ســکتهــا ب ـه فرقــههــای ثــابتی چــون یــه مــذهر بــدا
مـیشــوند .بــا وجــود حفــا برخــی از اهــدا

اساســی خــویش ،نقــش

یــه مــذهر را در جامعــه بــازی مــیکننــد و منــافع خــود را زیــر نــام
مذهر تعقیر میکنند.
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فصل هفتم

ویژگیهای سکت
چنــان کــه گفتــیم ،پدیــده ســکت از دیــرزمــان در جامعــه انســانی
وجــود داشــته ولــی جامعــهشناســان و مــردمشناســان تــا اواخــر قــرن
ن ـوزدهم بــه نهــا ب ـه یــفت یــه گــروه اجتمــاعی خــا

توجــه

نکـــرده بودنـــد .هرکـــدام از ســـکتهـــا دارای ویژگـــیهـــا و
ســاختارهــایی اســت کــه فرهنــ

 ،معتقــدا فــردی و بــاورهــای

اجتمــاعی در چگــونگی شــکلگیــری نهــا تــأثیر بــهســزایی دارد.
دکتــرین ،کــارکردهــا و تشــکیال داخلــی هــرکــدام متفــاو از
دیگــری اســت .حتــی نــوع فعالیــتشــان از جامعــهای بــه جامعــه
دیگر متفاو است.
در غــرب از پایــان دهــه شرــت بــه ایــن یــر  ،ســکتهــا
روزبــــهروز افــــزایش یافتــــهانــــد .شــــماری از دانشــــمندان و
جامعــهشناســان معتقــدانــد کــه در ایــل ،فلســفه ایــن ســکتهــا از
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شــرق وارد جامعــه غــرب شــدهانــد .ســکتهــا امــروز در غــرب
شــکلی از ادیــان جدیــد را ب ـه خــود گرفت ـهانــد کــه در اوج ب ــران
معنویــت و ب ــران نهــادهــای دینــی در جوامــع غربــی ،زمینــههــای
خـــوبی بـــرای عضـــوگیری یافتـــهانـــد .زیـــرا ســـکتهـــا در بـــا
درنظــرداشــت نیــازهــای کلــی مــردم و خــأ معنــوی جامعــه ،بــرای
خــود اهــدا

و ابزارهــایی تعیــین کــردهانــد کــه خــود را بــهمثابــه

ناجیان و نویددهندگان عرر جدید معرفی کنند.
عروــه مشخرــا و ویژگــیهــای مطلــا بــرای ســکتهــا
بســیار دشــوار اســت زیــرا معیــارهــایی کــه بــه مــا در تشــخیگ و
تعریف سـکتهـا یـاری رسـاند ،نسـبیانـد و خطـر ن اسـت کـه بـا
ســادهاندیشــی ،شــماری از گــروههــای مــذهبی یــا اجتمــاعی ،قربــانی
ایــطال ســکت ش ـوند .ب ـه رهب ـران و پیــروانشــان اتهــام وارد ی ـد
و در باورهای ناب مردم تردید روا داشته شود.
دربــاره دیــدگاه جامعــهشناســان مطــالبی را بیــان داشــتیم،
هم نـین در بقیــه کتــاب بــه نظریــا

نهــا بــاز خــواهیم گشــت .امــا

در ایــنجــا مــیخــواهیم ب ـر نظــر مــردمشناســان دربــاره گــروههــای
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بســته مکثــی کنــیم .از نظــر نهــا مشــکل اساس ـی ســکتهــا ،بســته
بودن این گروههـاسـت کـه مـانع ت ـر

و برقـراری رابطـه توسـد

پیروانشان با دنیای بیرون مـیشـود .بسـته بـودن یـه گـروه نـهتنهـا
برای خـودش مشـکلزاسـت بلکـه مشـکال زیـادی را بـرای سـایر
اعضای جامعه ایجاد میکند.
بــه بــاور مــردمشناس ـان ،هرچــه سیســتم بــاز باشــد ،بــه همــان
انــدازه اعضــای گــروه اجــازه مــییابنــد بــا گــروههــای دیگــر تمــا
برقـرار کننـد و بـه همـان پیمانـه جامعـه ،شـان

بـاز شـدن و مترقـی

شــدن و توســعه را پیــدا مــیکنــد و زمینــه همگرایــی اجتمــاعی
فــراهم مــیشــود .بنــابراین بســته بــودن مــانع تکامــل فکــری انســان
میشـود ،انگیـزههـای ابـداع و رشـد را در وـمیر افـراد مـیکشـد و
باع

ایجاد اختناق و استبداد میگردد.
بــه نظــر کلــود لیفــی اســترو  ،مــردمشــنا

ســکت را مــیتــوان بــر اســا

معــرو  ،یــه

میــزان بســته بــودن ن در پرتــو

پاسبهای دادهشده سه پرسش ذیل مطالعه کرد:
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یـا سیســتم حــاکم بـر سـکت ،یکجــا بــودن زن و شــوهر را
اجازه میدهد؟

 - یــا تولیدکننــدگان و مرــر کننــدگان ،بــا هــم کــادهــا
و خدما مبادله میکنند؟


یــا شــیوه تعبیــر و شــکل گفتــار میــان افــراد اجــازه تبــادا
نظر درباره یه موووع را میدهد؟
بــا دریافــت پاســبهــا بــه پرســشهــای فــوق ،مــیتــوان یــه

گــروه اجتمــاعی بســته چــون ســکت را ارزیــابی کــرد .نظریــا
کلود لیفی استرو

را اکثر م ققان ت لیل و تجزیه کردهاند.

دربـــاره نکتـــه اوا خـــانم ســـوزان جـــان پـــالمر ،6اســـتاد
جامعــهشناســی مــذهبی در کانــادا مطالعــا جــالبی را روی نقــش
زنــان در ـبــه ایــطال ـ گــروههــای جدیــد مــذهبی انجــام داده
اسـت .وی تشـکل چنــدین نـوع زوج یــا نـازوج را در ایــن گـروههــا
بررســی کــرده کــه شــکل «ســاختن» و «تخریــر» روابــد زناشــوی
را نشــان مــیدهــد و بــه ازدواجهــای ســازمانیافتــه توســد رهبــران
1. Susan Jean Palmer
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میــان اعضــای ســکت (وجــدان کرشــنا در هنــد و مــون در کوریــا و
امریکا) می پـردازد کـه مـانع میـزش پیـروان بـا سـایر اقشـار جامعـه
مــیشــود .امــا از ســوی دیگــر ایــن ازدواجهــای داخلــی باعــ
مــیشــود ســکتهــا بــه ســایر اقشــار جامعــه از یریــا ازدواج توســعه
پیــدا نکنــد .در حــالی کــه برخــی ســکتهــای دیگــر چــون «راج
نــیش» 6بــرعک  ،مخــالف تشــکیل روابــد مســتمر مبتنــی بــر تــداوم
روابــد زناشــویانــد .در ایــن ســکت ،همــه اعضــای گــروه جــای
زوج را میگیرد یا پـارتنرهـا را مبادلـه مـیکننـد تـا از سیسـتم ایـل
خــانواده زاد شــوند .ایــن زادی جنســی مطلــا کــه فقــد در میــان
اعضــای ســکت مجــاز اســت ،عــدهای را بــه یــر

ایــن ســکت

کشــانیده اســت .امــا بــا نهــم ایــن ســکت مثــل ســایر ســکتهــا
بــهشــد بســته اســت و مــانع تجدیــد و توســعه نســل اعضــای خــود
میشود.
امــا دربــاره نکتــه کلــود لیفــی اســترو

دربــاره ان رــار

مبادلـــــه کـــــادهـــــا و خـــــدما میـــــان تولیدکننـــــدگان و
1. Rajneesh
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مرــر کننــدگان یــه گــروه و قشــر معــین نیــز ت قیقــاتی یــور
گرفته اسـت کـه نشـان مـیدهـد برخـی از سـکتهـا مـیکوشـند بـا
ایــن یــرز تفکــر و ش ـیوه زنــدگی ،بنیــه اقترــادی خــود را تقویــت،
سیسـتم خـود را از سـایر جامعـه جـدا و میـان پیـروان خـود معاملــه و
مبادل ـه منــافع کننــد .نهــا مکتــر و فروشــگاهه ـای خــا

خــود را

دارند کـه همـه اعضـا از ن اسـتفاده مـیکننـد .فعالیـتهـای سـکت
«راج نــیش» را بعــد از رفــتن از هنــد بــه منطقــه اوراگــان امریکــا ،از
ایــن قبیــل ســکتهــا مــیتــوان قلمــداد کــرد کــه جامعــهشــنا
پا

6

انــزو

ن را مطالعه کرده است.
نکتــه ســوم ،برخــی از کارشناســان دربــاره شــیوه تعبیــر ،بیــان

و گفتــار ب ـهمثابــه تبــادا نظــر میــان افــراد نیــز مطالعــه کــردهانــد کــه
سیســــتم تمــــا

و ارتبــــاط را در ن بررســــی کننــــد .شــــکل و

ســـاختارهای زبـــانی مـــورد اســـتفاده افـــراد نیـــز مـــیتواننـــد از
شاخرــههــای خــوب تشــخیگ یــه ســکت باشــد .و از خــالا
بررسیهـای ن مـی تـوان میـزان بسـته بـودن یـه سیسـتم را تثبیـت
1. Enzo Pace
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کــرد .در ســکتهــا واژههــا و ایــطالحا خایــی بـه کــار مــیرود
کـــه بـــا کـــاربرد ن در میـــان پیـــروان ن ،یـــه کلمـــه ،معنـــی
ایــلیاش را از دســت مــیدهــد .بــرای اتبــاع بســیار دشــوار اســت
کـــه مووـــوعی را بـــدون تمثیـــل ســـمبولیه ن در
اگرچــه شــیوه تعبیــر و بیــان زبــانی خــا
میان شـان بـا سـبه و روش خـا

باعــ

کننـــد.

مــیشــود اتبــاع

خـویش تبـادا افکـار کننـد کـه

خــود در بســته نگــه داشــتن گــروهشــان مــؤثر اســت .امــا ایــن مســئاله
موجــر مــیشــود کــه ارتبایــا

نهــا بــا بیــرون مختــل شــود .نمونــه

بســیار روشــن ایــن نــوع ســکتهــا ،یکــی هــم گــروه «معبــد فتــابی»
اســت کــه از اعضــایش بــین هــم از ایــطالحا خــا

اســتفاده

مــیکننــد و خــود را اســیر اســتدداهــای خای ـی کــردهانــد کــه در
ن مــر

را بــا ســفر بــه کهکشــانهــا ارتبــاط مــیدهنــد .تنه ـا ایــن

مســأله نیســت کــه نهــا را بــه چنــین ترــوری مــیکشــاند بلکــه
مجموعــهای از نظریــا و مقــررا  ،پیــروان ایــن ســکت را بــه ایــن
حالــت مــیکشــاند .ســکت «معبــد فتــابی» بــاور دارد کــه بایــد
عدالت را بـه شـکل خایـی نخسـت بـر خـود تطبیـا کـرد و سـ
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دیگــران را بــه تنفیــذ ن فــرا خوانــد .بــه همــین دلیــل اســت کــه
هرازگاه دست به خودکشی میزنند.
تعریــف مــردمشناســان بــر میــزان بســته بــودن گــروه تأکیــد
کـــرده و ســـکت را دارای سیســـتم ارتبـــایی بســـیار بســـته معرفـــی
میکنـد .امـا ایـن تعریـف را نمـیتـوان تعمـیم داد و مطلـا دانسـت.
بسته بودن بـهتنهـایی نمـیتوانـد معیـاری بـرای سـکت شـدن باشـد
زیــرا مــا در جامعــه امــروزی گــروههــای اجتمــاعی چــون کــانونهــا
داریم کـه بـه شـکلی از اشـکاا بسـتهانـد ،امـا نهـا در جامعـه نقـش
مثبت و سـازندهای نیـز ایفـا مـیکننـد .بلکـه ن ـه کـه سـکتهـا را
واقعاً متمـایز مـیسـازد ،میـزان مقایعـهشـان بـا جامعـه و تهدیـدشـان
برای فرد و اجتماع است.
کارشناســان و پژوهشــگران پدیــده ســکت ،هــرکــدام بــر
اسـا

قضـاو  ،بیــنش و یـرز تفکــر خـویش ،معیــارهـایی را بــرای

تشــخیگ یــه ســکت بیــان داشــتهانــد ،و نمــیتــوان بــه همــه ایــن
معیارهـا پرداخـت .برخـی از نهـا سـکتهـا را دارای ویژگـیهـا و
مشخرا ذیل میدانند:
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 -6بــرای کنتــروا افــراد از تخلــل روانــی مــداوم در اذهــان و
شستوشوی مغزی استفاده میکنند.
 -7ســکتهــا یــه جامعــه بســته توتــالیتر اســت کــه بــر ایــل
کــیش شخرــیت اســتوار اســت و در ن قــدر در دســت
یه تن متمرکز است.
 -9ســــکتهــــا مــــنظم ،پی یــــده ،دارای سلســــلهمراتــــر،
درجــهبنــدی و ســازماندهی هرمــیانــد .بنیانگــذار یــا رهب ـر،
دارای شخرــــیت کاریزماتیــــه ،و در داخــــل گــــروه،
مقد

و مقام برتر است.

 -1سکتهـا بـر ایـل «هـد

وسـیله را توجیـه مـیکنـد» بـاور

دارنــد و منــابع مــالی ســازمان در اختیــار رهبــری یــا عــدهای
مع ـدود از مقامــا بــاد قــرار دارد و اعضــای نهــا همیشــه
در خدمت مقام رهبری قرار دارند.
 -0پــذیرش مطلــا مقــررا و ایــولنامه فکــری توســد اعضــا،
یکــی از شــراید اساســی ســکتهاســت .و در نهــا هرگونــه
انتقاد ممنوع است.
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افــزون بــر ن ــه یــاد ور شــدیم ،کارشناســان ایــن مووــوع
یــا ســکتشناســان مشخرــا دیگــری را نیــز بـهیــور وــمنی بــرای
تشخیگ سکتهـا بیـان مـیدارنـد و نهـا مـیگوینـد کـه سـکتهـا
حــوادن را از جانــر قــدر مــافــوق یبیعـت دانســته امــا ارتبایــا
را بــا نیــروی خــارقالعــاده من رــر بــه خــویش مــیداننــد .ســکتهــا
به اعضای خود تلقـین مـیکننـد کـه بـه افـرادی ایـده ا بـدا شـوند
و خـــود را مخلـــگ و وفـــادار ســـازند ،از ایـــن رو همـــواره بایـــد
تالش و فعالیت مستمر داشته باشند.
در درون ســـکتهـــا افـــراد دارای درجـــههـــای مختلـــف
هستند و اعضای جدیـد حـا ندارنـد بـا اعضـای بـاسـابقه ارتبایـاتی
نزدیه داشـته باشـند امـا سـکتهـا بـه همـه اعضـای خـود احسـا
برتــری از ســایر افــراد جامعــه را مــیدهنــد .در هــر ســکت دکترینـی
وجــود دارد کــه بــهمثابــه اســرار بــوده و اظهــار و افشــای ن در
بیــرون مجــاز نیســت و اعضــای ســکتهــا بایــد همــه ایالعــا
خــویش را ب ـهمثابــه اس ـرار نگهدارنــد ،بــه همــین منظــور ،ســکتهــا
مــیکوشــند رابطــه پیــروان خــود را بــا جهــان بیــرون قطــع کننــد .در
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یور تخطـی ،پیـروان سـکت بایـد خـود را بـه شـدیدترین شـکل
تنبیــه کنــد و بــه اشــتباه خــود علن ـاً اعتــرا

کننــد .رهبــران ســکت،

خـــود را مالـــه و یـــاحر پیـــروان خـــویش دانســـته و هرگونـــه
استفاده از نها را برای خود مجاز و مشروع میدانند.
ســکتهــا درواقــع بــهنــوعی بــا کلمــا بــازی مــیکننــد و
مـیکوشـند دیگـران را نسـبت بــه ماهیـت سـکتگونـه خـود فریــر
دهنـــد .نکتـــهای کـــه ســـکتهـــا را خطرنـــا

مـــیســـازد و

جامعهشناسـان همـواره ن را هشـدار مـیدهنـد ایـن اسـت کـه هـی
سکتی خود را سـکت نمـیدانـد و نمـیکوشـد خـود را بـه نـام دیـن
نجا بخش یا پیام ور خوشبختی و سعاد معرفی کند.

روشها و وسایل سکتها
هرگــروه اجتمــاعی بــه منظــور ت قــا اهــدا

خــویش ،از وســایلی

اســتفاده مــیکنــد کــه ســاختار و ســازمان درونــی خــویش را حفــا
کنـــد و از یـــر

دیگـــر بـــه واســـطه ایـــن وســـایل اهـــدا

و

رمــانهــای خــویش را ت قــا ببخش ـد .ســکتهــا نیــز چــون ســایر
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گــروههــای اجتمــاعی بســته ،بــرای نیــل بــه اهــدا

خــویش از

وسایل و شیوههـای متعـددی بهـره مـیبرنـد تـا سـاختارهـای سـکت
را تــداوم بخشــیده و منــافع رهبــران ن تضــمین شــود .در ســکتهــا
وســـایل دارای اهمیـــت فـــوقالعـــاده اســـت و نقـــش اساســـی در
موفقیــت نهــا بــازی مــیکننــد .زیــرا اســتفاده از وســایل ،حیــا
ســکت را یــودنی مــیکنــد و وابســتگی و تعهــد اعضــای ســکت را
تمدیـــد مـــیکنـــد .امـــا اکثـــر ایـــن وســـایل بـــرای پیـــروان ن
پیشبینیناشده و در ناشدنی است.
نیز سایر وسایل مورد استفاده سکتها ،مغزشویی با روشهای
گونــاگون ،یکــی از مهــمتــرین ابزارهــای نهــا بــه منظــور ت قــا
اهدا شان شمرده میشود .سکتهـا بـا کنتـروا ذهـن افـراد کـه بـا
مجموعهای از تکتیههای روانی انجام میگیـرد ،پیـروان خـویش را
به خود وابسته نگه میدارند .اگرچه شیوههای کنتروا ذهـن مخـتگ
به سکتها نیست زیرا برخی از گروههای اقترادی به منظور فـروش
کادهای خویش از چنین تکتیههایی استفاده میکنند اما روشهای
سکتها بسیار تخریرکننده و خطرنا اند .مغزشویی بـه ایـن دلیـل
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دانسته میشود که انسانها را بـه وابسـتگی جسـمی،

روانی و مادی کشانده و نها را از جامعه و واقعیـتهـای ن منـزوی
میکند و در نتیجه ،نها شخریت ایلی خود را از دسـت مـیدهنـد.
تخریر شخریت ،ارزشها و اعتقادا ایلی افراد را از بین میبرد و
در عوض ،برای افراد ،خانواده جدید (سکت) را ایجاد مـیکنـد کـه
گویا این خانواده برای نان عشا فـرین اسـت .در حـالی کـه انسـان
برای استقرار شخریت خود به اجتماع و زندگی در ن نیـاز دارد تـا
منافع خود ،خانواده و جامعه را بهمثابه یه عنرر مفید و مؤثر تـأمین
کند .عنرر زمـان را نـزدشـان بـیمفهـوم و در اذهـانشـان بـر اسـا
ارزشهای جدید ،رزوهای جدیدی نهادینه مـیکنـد .سـکتهـا بـه
بهانه استراحت و رامش اعراب یا مدیتاسیون از تکنیههای کنترا
ذهنی چون ه نوتیزم بـرای جـذب و وابسـتگی افـراد بهـره مـیبرنـد.
هرگونه رو ابداع را در درون اعضا خنثا مـیکنـد و تخـم تقلیـد و
ایاعت را به منظور الگوسازی در میانشان میکارند.
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رهبران سکت
رهبران سکت انسـانهـای عـادی نیسـتند بلکـه دارای خرویـیا و
ویژگیهاییاند که نها را از سایر افراد جامعه نسبتاً متفاو میکنـد.
در حقیقت همه ایوا و مقررا حاکم در درون سکتها ،ناشـی از
افکار رهبر است که به وسیله نهـا منـافع و بقـای حاکمیـت خـود را
تضمین میکند.
رهبران سکت میکوشند به هرقیمتی افراد تازهای را جـذب و
عقایــد خــود را بر نهــا ت میــل کننــد .رهبــران ســکت ،انترــابی و
قدسیمابانـد و فقـد خـود را مسـت ا ایـن مقـام و مالـه حقیقـت
میدانند ،به همین دلیل ،خود را مسئوا انجام مأموریتی بهحا معرفـی
میکنند ،مافوق دیگران میپندارند و از دیگران فرمانبرداری را توقع
دارند .رهبران سکتها در حالی که خود را مست ا هـر نـوع رفـاه و
امکانــا فــوقالعــاده مــیداننــد ،از انتقــاد دیگــران نفــر دارنــد،
پیروانشان دوستان او م سوب مـیشـوند امـا نـانی کـه افکـار او را
نمیپذیرند ،دشمنان او تلقی میشوند .با افزایش تعـداد پیـروانشـان،
اعتمــاد بــه نفــ شــان زیــاد مــیشــود .بــا وجــود اینکــه حاوــرند
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دشواریهای بزرگی را در زندگی ت مل کنند اما خود را مطیع هی
مقررا و ایولی و در برابر دیگران خود را پاسخگو نمیدانند بلکـه
به خود حا مـیدهنـد بـهیـراحت حتـی در امـور زنـدگی شخرـی
دیگران دیکتاتورانه مداخله کنند.
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فصل هشتم

انواع سکتها
بــا کــاوش و ت قیــا دربــاره گــروههــا ،مــا بــه نمونــههــای زیــادی از
گــروههــای اجتمــاعی بســته بــرمــیخــوریم کــه هــرکــدام از نهــا
دارای ویژگیهای خاییاند.
بیشــترین گــروههــای بســته از مــذهر و گــروههــای مــذهبی
سرچشـــمه مـــیگیرنـــد ،و مـــیکوشـــند خـــود را چـــون ادیـــان و
گــروههــای حقیقــی مــذهبی جلــوه داده ،اعتمــاد افــراد و جامعــه را
کسر کنند .بیشـتر سـکتهـای سـدههـا و دهـههـای گذشـته از ایـن
نــوع گــروههـــای اجتمــاعی بســـتهانــد امــا در چنـــد ســاا اخیـــر
ســکتهــای جدیــد بــا گــرایشهــای غیــرمــذهبی در عریــههــای
اقترــادی ،سیاســی و م ــیدزیســت در جوامــع مختلــف ،بــهویــژه
غربــی ،پــا بــه عریــه وجــود گذاشــتهانــد کــه فعالیــتهــا و نظریــا
خــویش را بــر مبنــای مرجعیــت دینــی نمــیداننــد .ولــی ســاختار
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درونـــی و یرزالعمـــلهـــای برخـــی از نهـــا کـــامالً بـــه شـــکل
ســکتهــای مــذهبی بــوده ،از روشهــا و وســایل ســکتهــا در
درون خود و در ارتباط با دیگران پیروی و استفاده میکنند.
در دهــه شرــت مــیالدی ،یینگــر ،6دیــنشــنا

امریکــایی در

ت قیقاتش سکتها را به سه دسته تقسیم کرده است:
 ســکتهــایی کــه بــا جامعــه مقایعــه کــرده و بــر م ــور فــرد
میچرخند و از افراد سو استفاده میکنند.
 ســکتهــایی کــه عــالوه بــر اینکــه بــا جامعــه مقایعــه کــرده،
با جامعه مقابله میکند.
 ســکتهــایی کــه در انــزوا بــه ســر مــیبرنــد و بــا بــدبینــی
(فلســفی) بــه زنــدگی جدیــد مــینگرنــد .هم نــین اعضــای
خــــود را قربــــانی روش خــــویش مــــیســــازند و اکثــــراً
مقد مآباند .این سکتها از همه خطرناکتراند.
ســکتهــا بــرای ت قــا اهــدا

و برنامــههــای خــویش در

جامعـــه از شــــگردهــــای متفـــاوتی در برابــــر افــــراد اســــتفاده و
1. J.Milton Yinger, Religion, Society and the Individual, New York,
1957.
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موقــفهــای متفــاوتی در برابــر نهــا اتخــاذ مــیکننــد .هــرکــدام از
این سـکتهـا بـر پایـه فلسـفه و دکتـرین خـا

اسـتوار اسـت .نـوع

مـذهبی ،یکـی از انـواع مهـم سـکتهــا بـه شـمار مـیرود کـه خــود
را با اتکـا بـه دیـن مشـروعیت مـیبخشـند و اهـدا

خـود را م قـا

میکنند.

الف :سکتهای مذهبی
گفتــیم کــه بیشــتر ســکتهــا از بدنــه ادیــان و مــذاهر جــدا
شدهانـد و نـود دریـد سـکتهـا یبیعـت مـذهبی دارنـد و کوشـش
مــیکننــد مرــداقیتشــان را از یــه فلســفه و یــرز تفکــر مــذهبی
حایل کننـد .ایـن نـوع سـکتهـا یـه دکتـرین اعتقـادی را پایـه و
بنیــاد یــرز تفکــر خــود قــرار مــیدهنــد کــه گــاهی قســمتی از ن را
از ایــوا برخــی از ادیــان گرفتــهانــد و گــاهی ،چــون یــه مکتــر
التقـــایی ،از عقایـــد و مفکـــورههـــای ادیـــان و مـــذاهر مختلـــف
بشــری مختلــف ســاختهانــد ،گــاهی خــود یــه سیســتم اعتقــادی را
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اجتمـــاعی و سیاســـیشـــان ایجـــاد

شـــراید و ظـــرو

کردهاند.
ســکتهــای مــذهبی دارای یــه جامعــه زنــدگی اشــتراکی
اســت و ورود بــه نهــا و خــروج از نهــا بســیار دشــوار اســت .امــا
نهــا نیــز یــرز تفکــر و اندیشــه خــود را بــه واســطه تکنیــههــای
کنتــروا ذهــن ب ـه پیــروانشــان انتقــاا داده ت میــل مــیکننــد .ایــن
ســـکتهـــا در شـــراید ب رانـــی بـــرای تـــداوم حیـــا و ت قـــا
اهــدا شــان ،پروتک ـلهــای مشــتر

بــا گــروههــایی کــه اهــدا

سیاســی و اســـتراتیژی مشـــابهی دارنـــد ،منعقـــد و در عریـــههـــای
مختلف باهم همکاری میکنند.
ســـکتهـــای مـــذهبی مـــردم را از نیـــروی شـــر و اعمـــاا
شــیطانی ترســانیده و ادعــا مــیکننــد کــه مــیتواننــد انســان را بــه
حقیقـت برســانند .از اینکــه مــردم بــه دیـن بیشــتر اعتمــاد مــیکننــد و
در اکثــر جوامــع ،دیــن م ــور هویــت و فرهنــ

مــردم دانســته

میشـود ،سـکتهـای مـذهبی خـود را بـرای نهـا بـهمثابـه مـدافعان
دین معرفی مـیکننـد یـا مـیکوشـند خـود را بـه نـام دیـن بـه مـردم
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عروــه کننــد .بــه ل ــاد تــاریخی ،ایــن نــوع ســکتهــا (مــذهبی)
پرشـــمار بـــودهانـــد و در عرـــر مـــا نیـــز نمونـــههـــای بـــارز ن در
کشورهای مختلف جهان دیده میشود.
در شــرق ،در جوامــع ســنتی ،بــرایشــان بســیار دشــوار اســت
کـه بــه نفـع داعیــه مــذهبیشـان زادانــه و بــه شـکل شــکار تبلیـ و
دعــو کننــد ،بلکــه نهــا مــیکوشــند خــود را در زیــر پوشــش
ادیــان و مــذاهر بــزر

رایـ در جامعــه قــرار داده و بــا اســتفاده از

نــام و نهــادهــای ن بــرای خــود مشــروعیت و مرــداقیت کســر
کننــد .هم ن ـین ســکتهــای مــذهبی تــالش مــیکننــد خــود را بــا
عــادا و ســنتهــای موجــود ســازگار کننــد و از ایــن رهگــذر
افکــار خــود را تــروی کننــد افکــاری کــه بــه منظــور دســتیابی بــه
اهــدا

فکــری ،اقترــادی ،احتمــاعی و سیاســی خــویش بــر پایــه

خرافا استوار کردهاند.
امـــا در غـــرب در کشـــورهـــای کـــاتولیکی چـــون ایتالیـــا و
فرانســه ،زمینــه فعالیــت قــانونی ســکتهــا خیلــی م ــدود اســت ،امــا
در کشــورهــای پروتســتانتی چــون ایــاد مت ــده امریکــا ،شــراید
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پیــدایش و رشــد ســکتهــا بســیار مناســر اســت و حتــی ســکتهــا
دارای جایگــاه ادیــانانــد .زیــرا پروتسانتیســم خــود از بدنــه یــه
دیــن اکثریــت کــه کاتولیسیس ـم اســت ،جــدا شــده و مجبــور اســت
بــرای مرــداقیت ظهــور و بق ـای خــویش ،حضــور و فعالیــت ســایر
سکتها را که در جوامـع غربـی اقلیـت بـه شـمار مـیرونـد ،ت مـل
کند .سکت هـای مـذهبی در غـرب از فضـای بـاز سیاسـی مبتنـی بـر
زادی بیــان و اندیشــه زیــر چتــر دموکراســی اســتفاده کــرده و در
چه ـارچوب انجمــنهــا و ات ادیــههــا ،بــه حضــور و فعالیــت خــود
مشروعیت میدهند.
یکــی از مشــهورتــرین ایــن نــوع ســکتهــای مــذهبی در
غرب ،سکت «گواهان یهـوه» اسـت کـه خـود را بـهمثابـه یـه دیـن
قلمــداد مــیکنــد و بــرای رســمیت یــافتنش بــهمثابــه یــه دیــن ،در
همه کشـورهـا بـهویـژه اروپـای غربـی تـالش مـیکنـد .ایـن سـکت
ب ـه م رمانــه بــودن ســازمان و علنــی بــودن عقایــدش مشــهور اســت.
مــا ن را بــا عنــوان «نگــاه تــاریخی بــه پدیــده ســکت» معرفــی و
مطالعه کردیم.
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یکــی دیگــر از ســکتهــای خطرنــا

مــذهبی در غــرب کــه

در حــاا حاوــر فعالیــت دارد ،ســکت «مــون» اســت کــه شــکارا
ادعـای دیــن بــودن یــا مأموریــت دینـی دارد و مــردم را بــه مقابلــه بــا
نیروهای شر و شـیطان دعـو و بـه نهـا کمـه مـادی مـیکنـد تـا
نها بتوانند این نیروهای شر را شکست بدهند.
ســــکت «مــــون» 6در ســــاا  6301توســــد یــــه راهــــر
کوریــایی ســن مــون (متولــد  )6371در کوریــا تأســی
ســاا  6391بـــه بعـــد ادعـــا کــرد کـــه وی در تمـــا

شــد و از
مســـتقیم بـــا

حضــر مســیب اســت و از ســمان ب ـه او وحــی مــیشــود و بــرای
مســی یان ادعــای اولوهیــت کــرد .دکتــرین ســکت مــون ،بــر ایــن
نظــر اســت کــه جهــان در دســت نیروهــای شــر قــرار دارد ،گویــا
حضر مسـیب در مبـارزهاش بـا ایـن نیـروهـا ناکـام مانـد زیـرا وی
امکانــا مــادی دزم را بــرای موفقیــت در اختیــار نداشــت و بــه
همــین دلیــل ،بــدون اینکــه خــانواده تشــکیل دهــد از جهــان رحلــت

1. Moon

360

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

کــرد .6ایــن ســکت معتقــد اســت کــه اکنــون مــون مــیتوانــد بــا
امکانــا مــالی و سیاســی خــویش شــیطان را مغلــوب ســازد و مــردم
بایــد کمــههــای خــود را بــرای مغلــوب کــردن ن در اختیــار
رهبــران ایــن گــروه قــرار دهنــد .باورمنــد اســت کــه پیــروان ایــن
سکت سربازان برگزیـده ایـن مأموریـتانـد و فقـد بـه واسـطه نهـا
میتوان جهان را نجا داد.7
در حقیقــت ســکت مــذهبی مــون بــه یــه مفکــوره التقــایی
باور دارد .این سـکت بـرای توحیـد ادیـان فعالیـت مـیکنـد و بـرای
دسترسی به ایـن هـد

کنفـران هـای بـینالمللـی برگـزار مـیکنـد

تــا همــه ادیــان را متفــرق و مضــم ل ســاخته و فلســفه خــود را
جــاگزین نهــا ســازد .چــون تعــدادی دیگــری از ســکتهــا ،در
جریــان جنــ

ســرد ،ایــاد مت ــده امریکــا از ســکت مــون بــه

گرمــی اســتقباا و از ن علیــه کمــونیزم اســتفاده کــرد .ایــن ســکت
در جنــوب و وســد امریکــا و هم ن ـین در کوریــا فعالیــت بیشــتری
 .6از نظر اسالم این عقیده مردود است.
2. Malherbe Michel, Les religions de l’humanité, Criterion,
Paris, 2004. p 316
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دارد .ایــن ســکت بــا شــعارهــای کاذبانــهاش از دارای ـیهــای مــردم
ســـو اســـتفاده مـــیکنـــد و در جاپـــان ،نیویـــار

و قبـــر

در

بخـــشهـــای مختلـــف بعضـــی از رهبـــران ســـکتهـــای مـــذهبی
ســرمایهگــذاری کــردهانــد .علــیرغــم اینکــه رهبــر ایــن ســکت بــه
دلیــل فســاد مــالی در امریکــا زنــدانی شــد ،امــا بــه پیــروانش چنــان
وانمود کـرد کـه بـه خـایر عقایـدش زنـدانی شـده اسـت .در حـالی
کــه ایــن ســکت ســیرهــای زیــادی بــه مــردم وارد کــرده و تعــداد
زیـــادی از افـــراد را از خـــانوادههـــایشـــان جـــدا ســـاخته و بـــرای
خانوادهها فاجعههایی را به بار ورده است.
ســکت مــون یــا کلیســای وحــد  6در عریــه ارتبایــا
بســیار نیرومنــد اســت ب ـهن ــوی کــه بــه مطبوعــا ارزش خایــی
قایــل اســت .مــثالً روزنامــه واشــنتن تــایمز توســد ایــن ســکت در
ســاا  6337تأســی

شــد و بــا دنبــاا کــردن یــه سیاســت راســت

افرایی ،درحقیقت در پی ت قا اهدا

خود است.

1. Unification Church
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ظهـور سـکتهـای مـذهبی ،من رـر بـه قـاره اروپـا و امریکـا
نبــوده اســت ،بلکــه در قــرن بیســتم نمونــههــای زیــادی از ن در
جهــان اســالم داریــم کــه خــود را بــا ادعــاهــای عجیــر و غریبــی
مطــر کــرده و کوشــیدهانــد در جوامــع اســالمی مشــروعیت دینــی
و عقیدتی کسر کنند.
یکــی از ایــن ســکت (مــذهبی)« ،گــروه قادیــانی» اســت کــه
در شــبه قــاره هنــد بــه کمــه انگلیســیهــا تأســی

شــد .قادیــانی

یــه ســکت مــذهبی اســت کــه توســد میــرزا غــالمم مــد قادیــانی
( )6313 -6393در یکــی از دهکــدههــای هنــد بــه نــام قادیــان در
قــرن نــوزدهم مــیالدی (زمــان حاکمیــت اســتعمار انگلــی ) بــه
وجود مد.
غــالمم مــد قادیــانی بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه حاکمیــت
اســتعمار انگلــی

جهــاد بــا نهــا را ملغــی قــرار داده و ایاعــت از

حکومــت نهــا را واجــر دانســت .وی در برخــی از ایــوا و عقایــد
دینی مسـلمانان تردیـد روا داشـت بـهن ـوی کـه بازگشـت حضـر
مســیب را تکــذیر کــرد و خــود را مهــدی منتظــر و مســیب موعــود
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خوانـــد و ادعـــای نبـــو کـــرد .تناســـب اروا را ترـــدیا و بـــرای
توجیــه اعمــاا خــود ،عقیــده مســلمانان مبنــی بــر خــتم نبــو را
تکذیر کرد و برای خدا یفا انسانی نسبت داد.
پیــروان قادیــانی ،کتــاب قادیــانی را کتــاب مقــد

خــویش

مــیخواننــد .دهکــده قادیــان و قبــر غــالمم مــد قادیــانی را م ــل
ح ـ و ن را از امــاکن مقــد

در کنــار مکــه و مدینــه مــیداننــد.

شــــراب و مخــــدرا را حــــالا دانســــته و دیگــــران را تکفیــــر
مــیکننــد .پارلمــان پاکســتان ایــن فرقــه را یــه اقلیــت غیــرمســلمان
دانســته و نهــادهــای بــینالمللــی مســلمانان چــون «رابطــه عــالم
اســالمی« ،ایــن گــروه را مســلمان نمــیداننــد .اکثــر پیــروان ایــن
ســکت در هنــد ،پاکســتان و انگلســتان زنــدگی و فعالیــت مــیکننــد
و در اسراییل دارای موقعیت خوبیاند.
یکی دیگر از سکتهای مذهبی که در جهـان اسـالم از کنـار
مذهر تشیع ظهور کرده و تا امروز نیـز در بیشـتر کشـورهـای جهـان
پیروانی دارد ،گروه بهـایی اسـت .ایـن گـروه در سـاا  6319توسـد
میرزا حسینعلی ملقر به بها اهلل ( )6319-6362تأسی
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به نام بها اهلل شهر یافت .در حاا حاور مرکـز ایـلی ن در حیفـا
(سرزمینهای اشغالی فلسطین) است ،امـا اکنـون زیـر سـیطره دولـت
اسراییل است .هم نین این گروه مراکز متعـدد دیگـری در گوشـه و
کنار جهان دارد و دارای تشکیال و سازماندهی فوقالعاده است.
میــرزا حســینعلــی در ســاا  6311در شــهر شــیراز ایــران
اعــالم داشــت کــه یبــا افکــار شــیعه شــیخیه 6وی بــرای یــافتن
خداونــد «بــاب» م ســوب مــیشــود .بهــائیهــا بــودا ،کنفوســیو ،
براهمــا و زردشــت را پیــامبر مــیداننــد .نهــا بهــا اهلل را جدیــدتــرین
پیــامبر خــدا دانســته و بـه بقــا و تــداوم اروا معتقــدانــد .نهــا برخــی
از یــفا الهــی را بــه بهــا اهلل مــیدهنــد و هم ن ـین وی را مهــدی
موعـود مـیخواننـد .رهبـران بهـایی در اویـل قـرن بیسـتم بـه کمـه
انگلیسیهـا رابطـه قـوی را بـا یهـودیهـا برقـرار کردنـد .در کنگـره
 .6شــیخیه ،گروهــی از شــیعه دوازدهامــامی اســت کــه بــه شــیب احمــد بــن زیــنالــدین
ادحســـایی منســـوب اســـت .وی ظهـــور مهـــدی موعـــود را قریـــرالوقـــوع دانســـت و
شــاگردانش از نخســتین کســانی بودنــد کــه در قــرن نــوزدهم بــه بهائیــت گرویدنــد .پ ـ
شــــیب احمــــد ادحســــایی ،شــــاگرد او ســــید کــــاظم رشــــتی و پــ ـ

از

از وی ،حــــاج

م مــدکریمخــان قاجــار کرمــانی جانشــین او شــدند .در ایــطال شــیخیه ،شــیب احمــد
ادحسایی را «شیب جلیل» و سید کاظم رشتی را «سید نبیل» میخوانند.
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ســاا  6366یهیونیســتهــا کــه خــود یــه گــروه بســیار بســته ب ـه
شــمار مــیرود ،شــرکت کردنــد .بهائیـت علــیرغــم داشــتن فعالیــت
در اکثــر کشــورهــای دنیــا ،یــه گــروه مــذهبی بســیار بســته اســت
که داخل شدن به این گروه بسیار دشوار است.
امــروز در همــه کشــورهــای اســالمی ،ســکتهــای مــذهبی
زیـــر نـــامهـــای گونـــاگون در ســـطو مختلـــف جامعـــه حضـــور و
فعالیـــت دارنـــد کـــه دزم اســـت دربـــاره نهـــا مطالعـــا دقیـــا
جامعهشـناختی شـود .مـا در ایـن کتـاب مـیکوشـیم ازنگـاه تئوریـه
چند نمونه از سـکتهـا را بـهمثابـه گـروههـای اجتمـاعی بسـته مطالعـه
و مشخرــا و ویژگــیهــای نهــا را بیــان و از ایــن رهگــذر ،مــردم
را از خطــرا ناشــی از نهــا گــاه کنــیم .ایــن کــار زمینــه را بــرای
مقایســـه و ارزیـــابی ســـایر گـــروههـــای موجـــود در جامعـــه فـــراهم
میکند .امیدواریم دیگران نیز چنین گروههایی را بررسی کنند.
یکــی از ســکتهــای بســیار مشــهور مــذهبی کــه در بســتر
مدرنیتـه غــرب تولــد یافتـه اســت ،ســکت «سـینتولوژی »6اســت کــه
1. Scientology
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توســد یــه امریکــایی ب ـه نــام رونالــد هوبــارد )6331-6366( 6در
شــد و اولــین کلیســای خــویش

ایالــت کلیفورنیــای امریکــا تأســی

را در ســاا  6301بــاز کردنــد .کتــاب اساســی ایــن ســکت را مرشــد
ن زیــر نــام «علــوم مــدرن و درمــان روانــی» تهیــه کــرده اســت و
پیــروان ن ،مــردم را بــر اســا

ن دعــو مــیکننــد .از ســاا

 6322بــه ایــن یــر  ،رهبــر ایــن ســکت غایــر شــده و از زنـده یــا
مــرده بــودن او خبــری نیســت .ایــن ســکت مثــل گواهــان یهــوه
مــیکوشــد در جامعــه مقــام یــه دیــن را کســر کنــد و از یــر
دولــتهــا بـا ایــن عنــوان بـه رســمیت شــناخته شــود .ایــن ســکت بــا
برگــزاری مراســم بنیانگــذاری معبــدشــان 7در ســاا  6303بــه ایــن
ادعــای خــود رســمیت بخشــید .در ایــاد مت ــده امریکــا ایــن
سکت یـه دیـن م سـوب مـیشـود .مؤسـ
«ســاین

ن بـا نوشـتن رمـان

فیکشــن» ادعــا کــرد راهــی بــرای زادی کامــل یافتــه

است .او با تبلی این پیـام خـود بـرای دیگـران ،بـازاریـابی کـرد کـه
بـــرای م رـــود فکـــری خـــود مشـــتری پیـــدا کنـــد .براســـا
1. Hubbard Ronald
2. Ceremonies of the Founding Church
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ت قیقــا انجـــامشــده در اروپـــا ،در مـــد ســادنه ن بـــه هشـــتاد
میلیون دالـر مـیرسـد .و تعـدادی بـیشـماری از پیـروان خـود را در
حالـت اقترــادی فالکــتبــاری قـرار داده اســت کــه بــرای دســتیابی
به حقیقت پیام ،همه دار و ندار خود را فروختهاند.
ســـینتولوژی ،یکـــی از ســـکتهـــایی اســـت کـــه زیـــر نـــام
انجمــنهــای خیریــه در بیشــتر از ســی کشــور دنیــا فعالیــت دارد و
عـــالوه بـــر اینکـــه دارای یـــه معبـــد و مرکـــز ارتبایـــا اســـت،
برنامــههــای وســیعی زیــر نــام «خــدما گروهــی و انســانی» نیــز دارد.
ب ـه گونــه مثــاا ،درجنــوری ســاا  ،7110معبــد خــود را در انــدونیزیا
در منطقــه «بانــدی اچــه »6پ ـ

از وقــوع حــوادن مــاه دیســمبر 7111

زیر نام یـه مؤسسـه خیریـه بـاز کردنـد .نهـا بـه مـردم سـیردیـده
ســینتولوژی

م ــل ،در کنــار کمــههــای خــود ،روشهــای خــا

را بــرای مقابلــه بــا حــوادن ،مقــررا  ،نیــز تطبیقــا مــذهبی ســکت
خـــویش را مـــوزش دادنـــد .در حقیقـــت نهـــا مـــیکوشـــیدند
افکارشان را برای جذب پیروان جدید خود منتشر کنند.
1. Banda Aceh
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ایــن ســکت خــود را دارای یــه فلســفه مــذهبی تطبیقــی
میداند و ادعا میکنـد کـه مـیتوانـد انسـان را بـه مرحلـه بـادیی از
موجودیــت ارتقــا داده بــه زادی معنــوی برســاند .6ایــن ســکت
خــود را یــه دیــن مــیپنــدارد و در دکتــرین خــویش احســا
فردیـت را زیـر سـواا قـرار مـیدهـد و در نتیجـه ،هویـت را دوبــاره
برای فرد تعریف میکند.
از اینکه سکتها بـا یـه میتودولـوژی حسـابشـده بـا افـراد
تما

برقرار میکنند و پرسـشهـای بسـیار حیـاتی و مهـم را کـه بـا

واقعیــتهــای زنــدگی انســان پیونــد مســتقیم دارد ،یــر مــیکننــد،
هی کسی نمیتواند در برابر چنین پرسشهایی بیتفاو باقی بمانـد.
مــثالً در س ـینتولوژی پرســشهــایی چــون «مــن کیســتم»« ،چــرا مــن
اینجایم»« ،من کجا میروم» و «چگونه میتوانم از این مخمره نجا
یابم» از پرسـشهـای بنیـادی اسـت .سـینتولوژی مـدهی کـه بـه ایـن
پرسشها ،پاسب دارد.

1. Encyclopédie de terrorisme international, Thirry Varoilles,
l’Harmattan, paris, 2001.p :318
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ب :سایر سکتها
ســکتهــای غیــرمــذهبی ،پـ

از ب ــران ارزشهــای مــذهبی

در غـــرب ظهـــور کردنـــد و بـــا رشـــد مدرنیتـــه تقویـــت شـــدند و
گســترش یافتنــد در همــه عریــههــای زنــدگی انســان نفــوذ کردنــد
و بــه اشــکاا مختلفــی چــون انجمــنهــا ،دبــیهــا ،کــانونهــا،
گــروههــای ذینفــع در ســاحه سیاســی ،اقترــادی ،یبــی ،علمــی و
تکنالوژیـــه خـــود را مطـــر کـــردنـــد .در عریـــه اقترـــادی،
سکتها به مردم وعدههای گوناگون میدهند.
ایــن ســـکتهــا نیـــز از اخــالا و کنتـــروا ذهــن اســـتفاده
مــیکننــد و مــردم را زیــر تــأثیر تبلیغــا و وعــدههــای کاذبانــه
خویش قرار میدهنـد .در حـالی کـه هـد شـان فقـد فریـر مـردم
اســت تــا از ایــن رهگــذر بــه ســرمایه دســت یابنــد .بــا اســتفاده از
وسایل مختلـف م رـود فکـری خـود و سـایر مـواد را بـه مـردم
بفروشند و نهـا را بـه بهانـه رسـیدن بـه رزوهـا و رمـانهـایشـان،
بـــه خـــویش وابســـتهتـــر ســـازند .نیـــز بـــا اســـتفاده از وســـایل
تکنالوژیـه ،بـهویــژه انترنــت ،بــر ذهــن مــردم تـأثیر بگذارنــد .ایــن
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ســکتهــا گــاهی ســیمینارهــا و جلس ـاتی را بــرای جــذب افــراد یــا
تقوی ـت نفــوذ بــر نهــا برنامــهریــزی و نهــا را بــه ورود بــه مراحــل
بعدی تشویا میکنند.
از جملـه سـکتهــای غیـرمــذهبی سـکتهــای درمـانی اســت
که بیشتر زیر نـام ات ادیـههـای خیریـه فعالیـت مـیکننـد یـا مـردم را
بــا ابــزارهــای دروغــین فریــر و بــه نــان وعــدههــای شــفابخشــی
مــیدهنــد .ایــن ســکتهــا در حقیقــت اهــدا

اقترــادی را دارنــد و

بــا وعــدههــای گونــاگونی مــردم را فریــر داده و بــه بهانــههــای
معالجـــه خـــارقالعـــاده بیمـــاران و معیـــوبین ،پـــواهـــای مـــردم را
مــیگیرنــد .هم نــین دواهــا و ســایر مــواد دروغــین را در وــمن
تبلیغــا خــویش بـه فـروش مــیرســانند .مــیکوشــند بــر کســانی را
که به چنین خرافـاتی بـاور دارنـد ،بـه قرـد کنتـرا ،تـأثیر بگذارنـد.
نمونـــــههـــــایی از ن را مـــــیتـــــوان در اعالنـــــا برخـــــی از
تلویزیــونهــای مــاهوارهای مشــاهده کــرد .ســ

بــه کشــورهــای

مختلـــف بـــرای فـــروش شـــعارهـــای خـــویش (بـــه افـــراد ت ـ ـت
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کنتــرواشــان) ،ســفر مــیکننــد و بــا ی ـ نهســازی مــردم را فریــر
داده و افکار خود را حقیقت مینمایند.
نوع دیگری از سکتهـای غیـرمـذهبی ،سـکت علمـی اسـت.
سکتهای علمی شراید و حوادثی را فراهم مـیکنـد یـا از حـوادن
واقعشده برای متقاعد کردن پیروان خود استفاده میکنند تـا خـود را
برای پایان یافتن جهـان مـاده سـازند .سـکت رایلـین 6کـه در ریشـه
دارای یه فلسفه یهودی است ،خود را دین مـینامـد ،امـا در بیشـتر
کشورها این گروه یه سکت به شمار مـیرود .ایـن سـکت توسـد
یه فرانسوی به نـام کلـود ووریلـون 7در سـاا  6321تأسـی

شـد.

دکترین این سکت بر این نظریه متکی است که گویا رایل با جهـانی
دارای تکنالوژی بسیار پیشرفته در تما

است .باورهای پیـروان ایـن

سکت بر مبنای اهمیت پیشرفتهـای علمـی و تکنالوژیـه ،بـهویـژه
درباره کلونژ 9و انتقاا گاهی اسـتوار اسـت و گویـا ایـن امـر زمینـه
رسیدن به ابدیت را فراهم میکند.
1. Raëlism
2. Claude Vorilhon
3. Clonage
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فصل نهم

ارزیابی نقش سکتها
ارزیابی سـکتهـا مربـوط اسـت بـه خاسـتگاه اجتمـاعی ،زمینـههـا و
شـــراید ظهـــور و بســـتر رشـــد نهـــا .هم نـــین بررســـی نقـــش
سـکتهـا ،مسـتلزم گـاهی از میــزان انـزوا و مقایعـهشـان بـا جامعــه
و درجــه بســته بــودنشــان (بــرای ورود و خــروج افــراد از نهــا)
است .اثـرا و خطـرا ناشـی از سـکتهـا را مـیتـوان از زاویـای
مختلفــی مطالعــه و رابطــه ســکتهــا را بــا فــرد ،اجتمــاع و دولــت
بررسی کرد.
سکت و فرد
فــرد ،هــد

اساســی ســکتهاســت و از یریــا شســتوشــوی

مغــزی بــا تبلیغــا  ،شخرــیت فــرد را تــرور مــیکننــد .هویــت او را
مــیرباینــد و بــه او هــویتی مجــازی بــر اســا

ایــوا و مقــررا

خــود مــیدهنــد .نهــا را از زنــدگی نرمــاا اجتمــاعی دور ســاخته،
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افکــار خــویش را بــر نهــا ت میــل مــیکننــد تــا اوا خــود را و بعــداً
دیگــران را مقرــر دانســته ،گنهگــار تلقــی کننــد .ایــنگونــه ســایر
افــراد را انســانهــای بــد و شــرور بنماینــد و بــا نهــا ب ـهمثابــه عضــو
جامعــه شــیطانی مقایعــه کننــد .چنــان ک ـه بیــان شــد ،در ســکتهــا،
مقایعه با جامعـه یـه ایـل اسـت زیـرا بـرای ایاعـت کامـل بایـد
افراد تـابع مطلـا افکـار و قـوانین نهـا باشـند .سـکتهـا بـا اسـتفاده
از روشهـــای مختلـــف ،در حقیقـــت زمینـــههـــای دزم را بـــرای
تخریــر و از بــین بــردن شخرــیت افــراد از حیـ

جســمی ،روانــی،

اخالقی و اجتماعی فراهم میکنند.
بــا درنظــرداشــت ســوابا افــراد ،پیــروان ســکتهــا عادت ـاً بــا
احساســی نیــه و اراده یــادق بــرای بــه دســت وردن حقیقــت
وارد ســـکتهـــا مـــیشـــوند تـــا در درون نهـــا بـــرای مشـــکال
روزمــره خــویش پاســخی مناســر ب ـه دســت ورنــد و دور از رن ـ
روزگــار بــه رســتگاری برســند .امــا فشــارهای روانــی و گــاهی
جســمی وارده توســد رهبــران ســکت ،نهــا را ب ـه گونــه خودکــار
بــه عنایــر فاقــد اراده ،مفکــوره مســتقل و زادی عمــل و بیــان بــدا
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مــیکنــد .ت ــت تــأثیر گــرفتن افــراد بــه شــخگ فــرد من رــر
نمــیمانــد بلکــه دامنــه ن بــر ســایر اعضــای خــانواده او توســعه پیــدا
کــرده و بــه نهــا نیــز ســیر مــیزنــد .زیــانهــا و خطــرا روانــی و
جســمی بــهســرعت ب ـه اقــارب ،اعضــای خــانواده (اعــم از فرزنــدان،
والــدین و همســر) گســترش یافتــه و موجــر متزلــزا شــدن نهــاد
خــانواده و باع ـ

از هــم پاشــیدن شــیرازه ن مــیشــود .در یــور

عــدم توافــا خــانواده بــا مفکــورههــای قربانیــان ســکت ،اعضــای
ســکتهــا خــود بهــای عضــویت در ن را پرداختــه و از خــانواده
تجریــد مــیشــوند یــا خــود روش ســکتهــا را مبنــی بــر مقابلــه و
مقایعه برمیگیزنند.
هم نــین اعضــای ســکتهــا یــرز تفکــر و روش زنــدگی
خود را م ـدود بـه شـخگ خـود نمـیگـذارد بلکـه بـر کسـانی کـه
ت ــت سرپرســتی نهاینــد ،ت میــل مــیکننــد .مــثالً فرزنــدانشــان را
از ایفـــای نقـــش ســـازنده در زنـــدگی اجتمـــاعی و جامعـــه مـــدنی
م ـــروم مـــیســـازند و نمـــیگذارنـــد در نهـــادهـــای موزشـــی
ارزشها ،هنجارها و نقـشهـا را چـون سـایر افـراد فـرا گیرنـد .نهـا
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را از رفتن بـه مکتـر منـع مـیکننـد و جلـو امتـزاج نهـا بـا دیگـران
را میگیرند.
رهبـری سـکتهـا ،پیـروانشــان را بـه ایثـار و قربـانی مــادی و
معنــوی تشــویا و ترغیــر مــیکنــد تــا نهــا امکانــا مــالی و
دارایــیهــای خــویش را در خــدمت ســکت قــرار دهنــد .امــا از
اینکـــه ســـکتهـــا در امـــور مـــالی شـــفافیت دزم را ندارنـــد ،از
کمههای مردم به نفع خویش سو استفاده میکنند.
هم نــین ســکتهــا اتبــاعشــان را از مــواد غــذایی اعــم از
مقـــدار و نـــوع ن م ـــروم ،نیـــز بـــه کـــمخـــوابی مجبورشـــان
مــیســازند .رهبــران ســکتهــا ایــن اعمــاا را بــر پیــروان خــویش
(چــون شــکنجه) ت میــل مــیکننــد .بــا وجــود اینکــه ایــنگونــه
کــنشهــا را زیــر نــام ریاوــت انجــام مــیدهنــد و خــود گــاهی ب ـه
شــکل ســمبولیه در ن شــرکت مــیکننــد .امــا در حقیقــت ایــن را
بــرای وابســتگی هرچــه بیشــتر افــراد بــه ســکت انجــام مــیدهنــد.
هم نــین رهبــران برخــی از ســکتهــا ،اســتفاده جنســی نــامشــروع از
اتبــاع را حــا مشــروع خــود دانســته و بــر اســا
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ن را بــرای ســایر اعضــا فــراهم و بــا

همین هـد  ،مجـال  ،مراسـم و شـرنشـینیهـایی را برنامـه ریـزی
میکنند.

سکت و اجتماع
در حقیقــت ایــن جامعــه و م ــید ن اســت کــه فــرد را از بدنــهاش
جدا میکنـد و بـه یـه گـروه اجتمـاعی بسـته پیونـد مـیدهـد .ایـن
بیــانگر وــعف و شکســت جامعــه اســت کــه گــروههــای اجتمــاعی
بســته را در بطــن خــود پــرورش و ســامان مــیدهنــد .جوامــع خــود
قربانیــان ایــلی چنــین پدیــدههــای خطرنــاکیانــد کــه ارزشهــای
غلـــد و ناشایســـته را در میـــان اجتمـــاع گســـترش مـــیدهنـــد ،بـــه
ســاختارهــای ســالم و بنیــادین جامعــه ســیر مــیزننــد و احتمــادً
موجر اوم الا شیرازه نها میشوند.
ســکتهــا وســیله را قربــانی هــد
اهدا

مــیکننــد و بــرای ت قــا

خـویش هـر عملـی را ،بـدون درنظـرداشـت کـدام معیـاری،

مشــروع مــیداننــد .نهــا بــرای دســتیابی بــه اهــدا
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جامعــه را پایمــاا مــیکننــد .اوا اینکــه ســکتهــا خــود را جــز
جامعــه نمــیداننــد بلکــه جامعــه و نظــم حــاکم بــر ن را دشــمن
ایــلی تــداوم و بقــای خــویش مــیپندارنــد زیــرا نهــا بــا جامعــه
مقایعــه مــیکننــد و بــا بســته کــردن خــود ،ســو ظــن و دشــمنی
جامعه را علیه خود برمیانگیزند.
در درون ســکتهــا همیشــه ایــن ترــور القــا مــیشــود کــه
افــراد بــرای هــدفی مقــد
«مأموریــت مشــتر

مقــد » برگزیــده شــدهانــد .بنــابراین ،گــاهی

بــه ایــن دلیــل باعــ
میشود ،خطرنـا

یــا بــه عبــار دیگــر ،بــرای یــه

بــرانگیختن خشــم جامعــه نســبت بــه نهــا

باشـد چـرا کـه اسـا

سـکت مقایعـه و نـوعی

نفــر از جامعــه اســت .ایــدئولوژی و دکتــرین ســکتهــا بــر م ــور
خرـــومت بـــا افکـــار و ارزشهـــای حـــاکم بـــر جامعـــه شـــکل
میگیرد .بـه همـین دلیـل ،قـوانین جامعـه را همیشـه نقـط مـیکننـد
و در جهــت مخــالف مســیر جامعــه در حرکــتانــد .نهــا ب ـه اتبــاع
خود چنـان ذهنیـت مـیدهنـد کـه گویـا هـر عضـوی جـز دینفـه
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گــروه ســکتی بــوده بقــای عضــو ،بقــای گــروه اســت و زنــدگی
سکت استمرار زندگی عضو را تضمین میکند.
ســکتهــا دارای پیــامهــای وــد اخالقــیانــد و در اجتمــاع
تخــم کینــه ،نفــاق ،دشــمنی و بــیاعتمــادی را پخــش و تبعــیط را
در سطو مختلف نهادینـه مـیکننـد .تقاوـاهـای تـوأم بـا تشـویا و
ترغیـــر اعضـــا بـــرای ســـهمگیـــری در بنیـــه اقترـــادی گـــروه،
زمینــههــای تــروی فســاد مــالی را در اجتمــاع فــراهم و موجــر
تقلر و خیانـت مـیشـود .سـکتهـا نظـم و قـوانین رایـ در جامعـه
مــورد قبــوا ندارنــد .بــا زیــر پــا کــردن زادی ،کرامــت ،حقــوق و
منزلت انسانی افراد ،نظـم اجتمـاع را بـر هـم مـیزننـد و مـیکوشـند
کارشیوه و نظم مورد نظر خود را بر جامعه ت میل کنند.
ســکتهــا از اینکــه جامعــه رکــود و انــزوای نهــا را مــورد
نقــد قــرار داده و ایــواشــان را مــردود بشــمارد ،همیشــه نگــرانانــد.
«گواهـــان یهـــوه» نمونـــه خـــوبی بـــرای اثبـــا ایـــن کارشـــیوه
ســـکتهاســـت .کـــارکردهـــای «گواهـــان یهـــوه» بـــا هنجارهـــا
وارزشهـــای اجتمـــاعی و فرهنگـــی حـــاکم بـــر جامعـــه در تضـــاد
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اســت .مــرد از نهــا ،بــه دلیــل ســلو

و رفتارهــای نــام ـأنو شــان،

انتقاد میکنند زیـرا نهـا بـه وظـایف و مسـئولیتهـای مـدنی خـود
(چــــون شــــرکت در انتخابــــا و خــــدمت عســــکری) عمــــل
نمــیکننــد .بلکــه بــه گونــه خای ـی از نظــام موزش ـی بــرای خــود
(بیــرون از نظــام مــوزش رســمی (دولتــی)) قائــلانــد .مــثالً عــدم
مشـــارکتشـــان در عیـــدهـــا ،مراســـم ملـــی ،درمـــان نکـــردن
بیمــارانشــان در مراکــز ی ـ ی رای ـ و ...همــه اســباب تجریــدشــان
را فراهم کردهاند.

سکت و سیاست
سکتهـا فعالیـتهـای خـویش را در سـطو پـایین جامعـه م ـدود
نمــیگذارنــد بلکــه در مراکــز قــدر اقترــادیو سیاســی دولتــی و
مراجع ترمیمگیری نفـوذ مـیکننـد تـا منـافع گـروه و پیـروان خـود
را در امــان نگهدارنــد .ســکتهــا همیشــه توجــه خــا

بــه منــابع و

مراکـــز قـــدر داشـــته و مـــیکوشـــند شخرـــیتهـــای برجســـته
سیاســی ،اجتمــاعی و اقترــادی را کــه در جامعــه و کشــور نقــش
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برجســـته و فعـــاا را بـــازی مـــیکننـــد ،جـــذب کننـــد یـــا در
دستگاههای ترمیمگیرنـده دولتـی نفـوذ مـیکننـد تـا جلـو تبلیغـا
منفی را گرفته و مانع ایدار قوانین علیه خود شوند.
چنان کـه در تاریخ ـه سـکتهـا مشـاهده کـردیم کـه حتـی
گــروه حســن یــبا در منــابع قــدر در دربــار ســلجوقیان نفــوذ
کـــرده بـــود و اخطارنامـــههـــایی را علیـــه دولتمـــردان ن دوران
ارســاا مــیکــرد .در یــورتی کــه مطالبــا شــان عملــی نمــیشــد،
نهـــا را تهدیـــد مـــیکردنـــد .علـــیرغـــم اینکـــه در اروپـــا (در
کشــورهــای کاتولیــه مــذهر) ،ســکتهــای مشــهوری چــون
ســینتولوژی نتوانســته اســت از مشــروعیت دینــی مطلــا برخــوردار
شوند ،اما در ایـاد مت ـده امریکـا بـا بهـرهگیـری از نفـوذشـان در
مراکز قدر  ،موفا شـدهانـد تـا مقـام یـه دیـن رسـمی نیـز ارتقـا
یابند.
با مطالعـه علـل تـاریخی پیـدایش سـکتهـا ،درمـییـابیم کـه
برخـــی از ســـکتهـــا هدفمندانـــه توســـد اســـتعمارگران بـــرای
دســـتیابی بـــه اهـــدا

سیاســـی چـــون تضـــعیف رو مقاومــت در
323

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

شــدهانــد .امکانــا دزم را بــرای

جوامــع مــذهبی ـســنتی تأســی

رشــد و جــذب افــراد در اختیــار نهــا نهــاده و زمینــههــای تبلیغــاتی
مناســر را بــرایشــان فــراهم کــردهانــد .از جملــه مــیتــوان از
پیدایش قادیـانیهـا در شـبهقـاره هنـد توسـد انگلیسـیهـا یـاد کـرد
کــه بــرای ان ــرا

ذهنیــت مســلمانان زادیخــواه از مســیر ایــلی

جهــاد و مقاوم ـت علیــه نیروهــای اســتعمارگر ،نقــش چشــمگیری را
ایفا میکردند.
در برخــی از جوامــع کــه سیاســت جــدایی دیــن از دولــت
وجود دارد ،سکتها مـیکوشـند چـون یـه حـزب سیاسـی (یـا بـا
همکــاری یــه حــزب سیاســی) در زنــدگی سیاســی نقــش بــازی
کننــد .مــثالً در برخــی کشــورهــا ،ســکت ســینتولوژی ،ی ـه گــروه
سیاسی افرایی م سوب میشود.
ســکتهــا عالقمنــدنــد بــر جریانــا معتبــر سیاســی تــأثیر
گذاشــته و پشــتیبانی نهــا را بــه دســت ورنــد .هم نــین نهــا بــا
نعـــده از سیاســـتمدارانی کـــه بـــا نهـــا دارای نظریـــا سیاســـی
مشــتر انــد ،احــزاب سیاســی جدیــدی را تأســی
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ایــن رهگــذر بــه جــذب افــراد جدیــد مــیپردازنــد و بــاورهــای
خویش را گسـترش مـیدهنـد .یـا پیمـانهـای مشـتر

فرامـرزی را

با احزاب سیاسی کشـورهـای دیگـر بـه امضـا مـیرسـانند .بـه گونـه
مثــاا ،شــاخه سیاســی ســکت کوریــای کلیســای (مــون) بــا حــزب
راست افرایی فرانسه همپیمان شده بود.
جامعـــهشناســـان و روانشناســـانی کـــه روی پدیـــده ســـکت
پژوهش میکننـد ،بـدین باورنـد کـه در عرـر حاوـر نیـز برخـی از
مشخرــا و ویژگــیهــای ســکت را در عملکــرد رهبــران ســایر
گــروههــای سیاســی و اجتمــاعی مــیتــوان مشــاهده کــرد .ب ـه گونــه
مثــاا ،تمرکــز قــدر

در اکثــر احــزاب سیاســی ،حتــی در جوامــع

غربــی ،چــون ســکتهاســت رهبــری گــروه سیاســی نقــش و مقــام
مرشـــد در ســـکت را دارد و هم نـــین امـــور مـــالیشـــان دارای
شفافیت دزم نیست.
در گذشـــته نیـــز ســـکتهـــا چـــون یـــه گـــروه اجتمـــاعی
من رـربـهفــرد ،نقــاط مشــتر

و مشـابهتهــایی بــا برخــی دیگــر از

گـــروههـــای سیاســـی ـاجتمـــاعی داشـــتهانـــد .حتـــی ایـــطال
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«سکتاریســم» را کــه از ریشــه ســکت اشــتقاق یافتــه در ایــطالحا
سیاسـ ـی رایـــ جنـــاج چـــ

مالحظـــه مـــیکنـــیم .در فرهنـــ

ایـــطالحا سیاســـی »سکتاریســـم را بریـــدن از تـــودههـــا و بـــدا
شــدن بــه یــه دســته جــدا از خلــا تعریــف مــیکننــد .سکتاریســم
نــزد جریــانهــای چــ

افرایــی بــه ایــطال سیاســتی ایــالق

مــیشــود کــه بــه جــدا شــدن حــزب کمونیســت از تــوده وســیع
زحمـــتکشـــان منجرمـــیشـــود .سکتاریســـم زاییـــده جمـــود و
دگماتیسم اسـت .در پوسـته تنـ

خـود مـیتنـد ،هرگونـه تمـا

و

ارتبـــاط بـــا زنـــدگی و تـــوده مـــردم را قطـــع مـــیکنـــد و بـــه
م افظــهکــاری و ت ریــف ایــوا مارکسیســمـ ـلنینیســم و فراموشــی
دیالکتیـــه رونـــدهـــای اجتمـــاعی مـــیانجامـــد .سکتاریســـم در
جامعــه ،حــزب یبقــه کــارگر را از یبقــا و قشــرهای مت ــد یبقــه
کارگر جـدا مـیکنـد و در حـزب بـه مناسـبت شـیوه غلـد خـود در
مبــارزه درونحزبــی وحــد را بــه هــم مــیزنــد و موجــر تزلــزا
دایمــی مــیشـــود .از نظــر م تــوای فلســـفی ،سکتاریســم نـــوعی
ســبه ذهنـــی در تفکـــر و عمـــل اســت کـــه کـــل را تـــابع جـــز
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میکنـد .فـرد را بـر جمـع ،مرـالب افـراد معـین و گـروه معـین را بـر
مرــالب حــزب و مرــالب مفــروض حــزب را بــر مرــالب نهضــت و
خلــا مقــدم مــیشــمارد ،در حــالی کــه جــز تــابع کــل اســت 6».در
ایـــن تعریـــف و تووـــیب دربـــاره سکتاریســـم همـــان مفـــاهیم را
درمیــابیم کــه در تعریــف ســکت بــهمثابــه یــه فرقــه اجتمــاعی
منــزوی مشــاهده مــیشــود .ن ــه ایــن دو نظریــه را بــه هــم مشــابه و
نزدیــه مـــیســازد ،اندیشـــه توتـــالیتریزم اســت کـــه در باورهـــا،
ســـاختارهای نهـــا و شـــکل ســـازماندهی هـــر دو نهـــاد اجتمـــاعی
بهخوبی مالحظه میشود.
برخــی از گــروههــای افرایــی ،بــهویــژه احــزاب چــ

و

راست افرایـی ،نمونـههـای خـوبی از ایـن نـوع سـکتهـای سیاسـی
ب ـه شــمار مــیرونــد احزابــی کــه چــون گــروههــای بســته عمــل و
ســکتگونــه رفتــار مــیکننــد .ایــن گــروههــای سیاســی چــون
سکتهـا ادعـا دارنـد کـه فقـد نهاینـد کـه در راه حـا روانانـد و
دیگــران در راه بایــل قــرار دارنــد .در کــار کــیش شخرــیتانــد،
 .6واژهنامه سیاسی ،نیه یین
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برنامه یـا کارشـیوه مقـد گونـه دارنـد ،حـا زادی بیـان و اندیشـه
و انتخــاب را از پیــروانشــان ســلر مــیکننــد و هــرکســی کــه بــه
دســتورکار و سیاســتهــایشــان انتقــاد کنــد ،بــه خیانــت مــتهم
میشود و توسد همقطاران خویش نکوهش میشوند.
ســکتهــای سیاســی نیــز نخســت بــه تــرور شخرــیت و
هویــت افــراد مــیپردازنــد .ســ

افــراد را شســتوشــوی مغــزی

میدهنـد تـا کـامالً بـر روانشـان حـاکم شـوند .نگـاه همـه حقـوق
را از اعضــای خــود ســلر کــرده و متعلــا ب ـه خــود مــیســازند و از
نهــا بهــرهکشــی سیاســی مــیکننــد .ســکتهــای سیاســی هــی گــاه
نمـــیتواننـــد رفتـــار دموکراتیـــه داشـــته باشـــند زیـــرا مناســـبا ِ
دموکراتیــه در داخــل گــروه ،نقــش توتــالیتر مرشــد یــا رهبــر را
تضـــعیف و زمینـــه ظهـــور و اســـتمرار گـــرایشهـــای مختلـــف در
درون گروه را فـراهم مـیکنـد .از جریـانهـای سیاسـی ،نمونـههـای
زیـــادی را ســـراغ داریـــم کـــه ایـــدئولوژیهـــای افرایـــی را بـــر
افـــرادشـــان ت میـــل کـــردهانـــد .از ن جملـــه حـــزب کمونیســـت
شـــوروی ســـابا ،مجاهـــدین خلـــا ایـــران و ســـایر گـــروههـــای
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مائوئیســتی را مــیتــوان نــام بــرد کــه تــداوم خــویش را مبتنــی بــر
تســـلد بـــر افـــراد دانســـته و اســـتفاده از هـــر وســـیلهای را بـــرای
دسترسی به هد

مجاز میشمردند.

سکت و دولتها
سکتهـا همیشـه مـیکوشـند بـه فعالیـتهـای خـود در کشـورهـای
مختلــف مشــروعیت بخشــیده و از دولــتهــا مجــوز قــانونی بــه
دســت ورنــد .چنــان ک ـه گفتــیم ،نهــا تــالش مــیکننــد در مراکــز
قــدر دولتــی نفــوذ یابنــد تــا کســی جلــو ت قــا اهــدا

نهــا را

نگیرد.
رابطــه دیــن بــا دولــت در غــرب شــکل دیگــری دارد در
غــرب (از دیــدگاه تــاریخی) ،کشــمکش علــم بــا کلیســا ،منــت بــه
بیــرون رانــدن کلیســا از یــ نه زنــدگی سیاســی شــد و هــرگونــه
نقــش سیاســی را از دیــن ســلر کــرد .در حــالی کــه دیــن از حــا
داشــتن نقــش در زنــدگی سیاســی م ــروم اســت امــا ســکتهــا حــا
دارنـد زیـر عنــاوین گونـاگونی ،بـهویـژه در چــارچوب انجمـنهــای
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فرهنگــی یــا ات ادیــههــای خیریــه ،زادانــه بــه فعالیــت خــود ادامــه
دهند.
دولــتهــای غربــی در پیونــد بــا پدیــده ســکت ،بــا چــالش
بزرگ ـی روبــهرو شــدهانــد از یــه یــر

بایــد خــود را متعهــد بــه

رعایــت زادی بیــان ،اندیشــه و فعالیــتهــای مــذهبی و فکــری در
چــارچوب قــانون مــیداننــد و از یــر

دیگــر ،حــامی و مــدافع

حقــوق فــرد و جامعــه از گزنــد هــرعــاملیانــد کــه ســالمت روانــی و
جســمی فــرد و جامعــه را تهدیــد مــیکنــد .زیــرا دولــتهــا حــا
ندارنــــد زادیهــــای افــــراد در گــــزینش ادیــــان و برگــــزاری
اجتماعـا را م ــدود کننـد .بــه همـین دلیــل ،هـریــه از دولـتهــا
بــرای مقابلــه بــا پدیــدههــای خطرنــا  ،نخســت تعریــف مشخرــی
بــرای ســکت ووــع کــردهانــد و س ـ

بــا حفــا ایــل احتــرام بــه

زادیها ،برای مبـارزه بـا سـازمانهـای سـکتی برنامـههـایی در نظـر
گرفتــهانــد .مــثالً در کشــور فرانســه 629 ،گــروه بــهمثابــه ســکت
شــناخته شــدهانــد .فرانســه یکــی از کشــورهــای مهمــی اســت کــه بــا
ســکتهــا بــهشــد مبــارزه مــیکنــد .دولــت بــرای حفــا حقــوق
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شـــهروندان خـــود و حمایـــت از نهـــا ،نهـــادهـــا و گـــروههـــای
اجتمــاعی و مــذهبی را مکلــف مــیســازد دربــاره عملکردهــایشــان
پاسخگو باشند.
بــا قانونمنــدشــدن فعالیــتهــای گــروههــای اجتمــاعی و
مذهبی ،زمینـه فعالیـت سـکتهـا تنـ

تـر مـیشـود .زیـرا هـر نهـاد

اجتماعی کـه در یـه کشـور فعالیـت مـیکنـد مجبـور اسـت خـود
را با قـانون اساسـی کشـور هماهنـ

کنـد .بـرای سـکتهـا دشـوار

اســت اساســنامه و کارنامــه ســادنه خــویش را ب ـه یــور شــفا

در

اختیــــار دولــــتهــــای متبــــوع خــــویش بگذارنــــد ،هم نــ ـین
یــور حســاب درامــدها و هزینــههــا را نــهتنهــا بــه دولــت گـزارش
دهند بلکه در اختیـار اعضـا و پیـروان خـود نیـز قـرار دهنـد .زیـرا بـا
قانونمنــدی فعالیــتهــای گروهــی ،ســکتهــا خــود را زیــر نــام
انجمــن هــای فرهنگــی ،موزشــی و خــدما اجتمــاعی عامــه و
خیریــه ثبــت مــیکننــد و ایــن ثبــت نــام مســتلزم ارائــه اهــدا ،
اساســـنامه و گـ ـزارشهـــای ســـادنه اســـت .بـــه همـــین دلیـــل ،در
سااهای اخیـر در نتیجـه کنتـرا بیشـتر سـکتهـا توسـد دولـتهـا،
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گســتره فعالیــت ســکتهــا در کشــورهــای اروپــایی نســبتاً م ــدود
شــده اســت .هم نـین شــکایتهــای مکــرر مــردم و اعضــای پیشــین
ســکتهــا ،نهــا را در مقابــل دادگــاههــا قــرار دادهانــد و برخــی از
ایشان م کوم نیز شدهاند.
ژان بــودیرو ،6جامعــهشــنا

فرانســوی یرفــدار جلــوگیری

از پخش اندیشـه سـکتهاسـت .وی معقتـد اسـت کـه «دولـت بایـد
به گروههـایی کـه افـراد را در یـه شـکل از اندیشـه و افکـار اسـیر
مــیســازند ،اجــازه فعالیــت ندهــد .زیــرا افــراد نمــیتواننــد بیــرون از
اندیشههای نها به چیـز دیگـری فکـر کننـد .ایـن گـروههـا بـهمثابـه
ویرانگــران زادی بیــان و اندیشــه ،بــرای افــراد درد وران ـد .دولــت
بهمثابه حامی و حـافا منـافع شـهروندان ،بایـد جلـو چنـین گـروههـا
را بگیرد که به نفع فرد و جامعه نیستند».

)1. Jean Baubérot (1941-
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سکت و مدرنیته
ظهــور و رشــد برخــی از گــروههــای جدیــد مــذهبی یــا ســکتهــا در
برخــی از جوامــع ،در حقیقــت شــکلی از واکــنش در برابــر مدرنیتــه
است انسانها از مدرنیتـه فـرار مـیکننـد و بـه چنـین گـروههـایی پنـاه
میبرند .سـکتهـا خـود را بـهمثابـه راهحـل و بـدیل فلسـفه اجتمـاعی
بــرای نجــا از ب ــران هویــت و اخــالق ناشــی از ب ــران مدرنیتــه،
مطــر مــیکننــد و در مقابــل مدرنیتــه معرفــی مــیکننــد .بــه همــین
دلیــل ،نهــا در برخــی جوامــع مــدرن موفــا شــدهانــد شــماری را
جــذب افکــار خــویش کننــد .بــهخرــو

افــرادی از میــان قشــر

میــانســاا کــه در شــراید دشــوار اجتمــاعی بــه ســر مــیبرنــد و از
ب ــران اخــالق و ارزشهــای معنــوی رنـ مــیبرنــد ،ســکتهــا را بــه
حی پناهگاه برمیگزیند.
ســکتهــا بــا گســترش پدیــده جهــانی شــدن و ارزشهــای
مدرنیتــه ،شــعار خــود را شــکل جهــانی دادهانــد و همــه یبقــا
جامعــه را مخایــر قــرار داده و خــود را در مقابــل همــه نهــادهــای
اجتمــاعی (اعــم از خــانواده) مطــر کــرده و دریــدد نهــادســازی
323

گروههای اجتماعی بسته

بر مـــدهانـــد .نهـــا پـ ـ

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

از کســـر قـــدر دزم در جامعـــه ،راه

مرــال ه و مفاهمــه را بــا نهــادهــای حــاکم در پــیش مــیگیرنــد تــا
مشروعیت و مرداقیت خود را همگانی سازند.
ســکتهــا ـبــهخرــو

در جوامــع غربــی ـ از وســایل

تکنالوژی ـه مــدرن (از جملــه انترنــت) بــرای تبلیغــا و تمــا

بــا

دیگــران اســتفاده مــیکننــد .ســکتهــا زمــانی کــه افــراد مــورد نظــر
خــود را جــذب کردنــد ،روان نهــا را زهر لــود ســاخته و زادی
نها را از نهـا مـیگیرنـد .نـان در حـالی کـه بـه منظـور بـه دسـت
وردن برخــی از زادیهــا بــه نهــا وارد مــیشــوند ،نمــیداننــد کــه
داخل یه سکت شدهاند.
برخــی از ســکتهــا بــا اســتفاده از وســایل مــدرن ،نظــم و
ســـالمت جامعـــه ،ســـاختار و شـــیرازه خـــانواده و ثبـــا روانـــی و
جســمی شــهروندان را تهدیــد مـیکننــد .تبلیغــا ِ نهــا بــا اســتفاده از
وســایل تکنالوژیــه مــدرن (چــون تلویزیــونهــای مــاهوارهای و
انترنــت) بــرای گســترش ارتبایــا  ،تــأثیرگــذاری و ســربازگیری،
منت به سیرپـذیری هـر چـه بیشـتر جوامـع سـنتی نسـبت بـه جوامـع
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مــدرن شــده اســت .زیــرا در جوامــع مــدرن غربــی ،فعالیــتهــای
گـروههــای اجتمــاعی تــا حــد زیـادی قانونمنــد شــده اســت .در شــرق
و افریقــا مــردم بــه خــایر فقــر و جه ـل ،قربــانی ســکتهــا مــیشــوند
ســاختارهــای ســنتی جامعــه ،قبیلــهســادی ،کــیش شخرــیت همــه
زمینههای قربانی شدن مردم را فراهم میکنند.
امــروزه بیشــتر ســکتهــا خــود را کــامالً شــبیه یــه دیــن
جلــوه مــیدهنــد تــا مــردم دچــار ســردرگمی مطلــا شــوند و بــه
پیــروان خــود ایــن احســا

را مــیدهنــد کــه نهــا بــه نفــع فــرد و

جامعه عمـل مـیکننـد .سـکتهـا در اکثـر کشـورهـا مـیکوشـند از
نــام دیــن و مــذهر چــون یــه شخرــیت حقــوقی اســتفاده کننــد
تــا از پرداخــت مالیــا معــا

و از زادی بــه منظــور فعالیــتهــای

فرهنگی و سکتی خویش زیر نام دین برخوردار شوند.
مدرنیتـــه ،جهـــان را دچـــار ب ـــران معنویـــت کـــرده اســـت.
پایــان ایــدئولوژیهــا ،جهــانی شــدن ،ب ــران کاپیتالیســم ،همــه،
توجــه انســان را بــه معنویــت بیشــتر معطــو

کــرده اســت .امــا در

عــین حــاا ،ادیــان و مــذاهر بــا توجــه بــه رعایــت نکردن نتوانســتن
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تــوازن میــان عقــل و رو  ،دنیــا و خــر  ،مادیــت و معنویــت ،فــرد
و اجتمــاع ،بــه تقوی ـت ســکتهــا کمــه اســت .بــدینســان زمینــه
دوری انســـان را از دیـــن فـــراهم کـــرده و انســـان را بـــه یـــر
گروههای بسـته رانـدهانـد .زیـرا در جوامـع غربـی دشـوار اسـت کـه
مــرز میــان دیــن و ســکت را ،بــا توجــه بــه تعریــف دیــن در ایــن
کشــورها ،مشــخگ کــرد .فقــد معیــار و ویژگــیهــای ووــعشــده
توســد دولــتهــا مــیتوانــد ســکت را از دیــن جــدا ســازد .در اوج
مدرنیتــه ،مــردم در غــرب گرفتــار ب ــران معنویــت و جویــای ن
بودنــد .کلیســا بــهمثابــه نهــاد دینــی رســمی غــرب ،دچــار ب ــران
عظیمــی بــود و توانــایی پاســخگویی بــه نیــازهــای معنــوی افــراد را
نداشــت .بنــابراین ،مــردم بــرای بــر وردن خــواهشهــای معنــوی
خویش به هر یرفـی رو مـی وردنـد تـا راههـای حـل مناسـر بـرای
معضلهای عینـی زنـدگیشـان پیـدا کننـد .سـکتهـا در جسـتجوی
افـــرادیانـــد کـــه گرفتـــار چنـــین ســـردرگمیانـــد و از مشـــکال
گونـــاگون رنــ مــیبرنـــد .ســـکتهـــا بـــر نهـــا تــأثیر گذاشـــته
برنامههای تبلیغاتی خود را برای شکار نها عملی میکنند.
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ویژگیهای قربانیان سکت
مســایل مربــوط بــه قربانیــان ســکتهــا را بایــد در پرتــو ب ـ هــایی
کــه در فرــلهــای گذشــته داشــتیم ،بررســی و ارزیــابی کنــیم .زیــرا
در روشــنایی نظریــا  ،تعریــفهــا و معیــارهــای دادهشــده مــیتــوان
بهخوبی ویژگیهای قربانیان نها را دریافت.
مووــوع اجتمــاعی شــدن و فراینــد اجتمــاعیســازی را در
غــاز کتــاب بررســی کــردیم و گفتــیم کــه انســان دارای خرــایگ
فطــری و اکتســابی اســت کــه در بــاورهــا و کــنشهــای او بازتــاب
مــییابــد و بــر اســا

همــین خرــایگ ،جایگــاه انســان در جامعــه

مشــخگ مــیشــود .گــرایش افــراد بــه ســوی ســکتهــا ناشــی از
م ــید اجتمــاعی ،حالــت روانــی ،فکــری و اقترــادی نــان اســت
که سـبر ب ـران هویـت فـردی و اجتمـاعی مـیشـود .زیـرا پـ

از

اینکــه انســان رابطــه خــویش را بــا گــروه تعلقــی یــا مشــارکتی از
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دســت مــیدهــد و قــادر بــه انتخــاب یــه گــروه مرجــع درســت
مبتنــی بــر معیــارهــا و ارزشهــای خــود نمــیشــود یــا از یــافتن چنــان
گروههایی عاجز اسـت ،اعتمـاد بـه نفـ

را از دسـت مـیدهـد و بـا

از دســت دادن هویــت خــود ،جویــای هویــت جدیــد مــیشــود.
بــرای نجــا از ایــن مشــکال و بــه منظــور دســتیابی بــه هویــت و
شخرــیت مــیکوشــند بــه گروهــی بگرونــد تــا بــه ن پنــاه بــرده،
اهــدا

و رزوهــای خــود را ت قــا ببخشــد .یــا ســعی مــیکننــد در

چــارچوب یــه گــروه بســته ،هویــت خــود و اعضــای خــانواده
خــود را کــه بــه ن بــاور پیــدا کــرده از خطــرا بیرونــی در امــان
نگهدارنــد .امــا بــا پیوســتن انســان بــه گــروه اجتمــاعی بســته چــون
یــه ســکت ،الگــو و معیــار رابطــه اجتمــاعی ن فــرد بــا دیگــران
دگرگــون مــیشــود ،زیــرا فــرد در پرتــو ارزشهــای گــروه جدیــد،
در قباا دیگران مووعگیری و درباره نها داوری میکند.
پدیــده ســکت را مــیتــوان پدیــده مشــتر

جوامــع بشــری

دانســت .امــا شــکل و ایــدئولوژی ســکتهــا از جامعــهای بـه جامعــه
دیگــر متفــاو اســت زیــرا ارزشهــا و معیــارهــای نهــا باهمــدیگر
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تفــاو دارد .بــه همــین دلیــل ،راهبــرد و عملکــرد ســکتهــا در
همــه جوامــع یکنواخــت نیســت تــا بتوانن ـد بــا فلســفه و روش کــار
واحد در چندین کشـور یـا جامعـه فعـالیتی مشـابه داشـته باشـند .امـا
همــه نهــا ب ـهیــور کلــی اهــدا

مشــابهی را دنبــاا مــیکننــد کــه

پیـروانشــان را قربــانی منـافع خــویش مــیســازد .سـکتهــا بــا بــازی
کــردن بــا احساســا مــردم ،در قــدم اوا مــیخواهنــد افــراد از
رفتــارشــان پیــروی کننــد و س ـ

افکــار و عقایــد خــود را بــه نــان

انتقاا میدهند.
هـــر ســـکتی ،یبقـــه خایـــی از اجتمـــاع را هـــد

قـــرار

میدهد .البته بـه خرویـیتهـای عنایـر عمـده همـان یبقـه توجـه
کرده ن را در مرکـز برنامـه خـویش قـرار مـیدهـد .بـهیـور مثـاا،
جوانــان بیشــتر قربانیــان ســکت ســینتولوژیانــد .یبقــه نســبتاً فقیــر
جامعــه ،یکــی از مهــمتــرین گــروههــای اجتمــاعی مــورد هــد
ســکت گواهــان یهــوه ب ـه شــمار مــیرود .بــه همــین منــواا برخــی
ســکتهــا در میــان روشــنفکران فعالیــت مــیکننــد و قشــر علمــی،

833

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

یکـی از مهــمتـرین هــد هــا بـرای ســکت «جماعـتهــای جدیــد»

6

م ســوب مــیشــود .زیــرا ایــن ســکت مــیدانــد کــه انســانهــای
علــمدوســت بــا تووــیب عمــومی مشــکال اجتمــاعی ـعلمــی بشــر
عالقمنــدانــد و ذهنیــت ،بیــنش و ت لیــل یــه عــالم یبیعــی بــا یــه
دانشمند علوم اجتماعی متفاو است.
در جوامــع ســنتی ،ســکتهــا از جهالــت مــردم بــه دیــن و
ارزشهــای عقیــدتیشــان اســتفاده کــرده ،خــود را ب ـهمثابــه نــاجی و
همــدرد نــان معرفــی مــیکننــد .در چنــین جــوامعی از فقــر ،نــادانی،
بیمــاری ،نیازمنــدی ،خــوشبــاوری و ســادهلــوحی مــردم اســتفاده
میکنند ،و به نهـا چیـزی را وعـده مـیدهنـد کـه نهـادهـای دولتـی
و دینی نمـیتواننـد بـدین شـکل بـرایشـان عروـه کننـد .در چنـین
اجتماعـــاتی جامـــه مـــذهر ،ولـــی ،یبیـــر را بـ ـر تـــن کـــرده از
تکنیــههــای کنتــرا ذهنــی اســتفاده مــیکننــد و یبــا شــراید و بــا
بازی کـردن بـا احساسـا

مـردم ،پیـام و م رـود فکـری خـود

را ب ـه فــروش مــیرســانند ،بــدون اینک ـه قربانیــان ســکت نظریــا و
1. The new communities / Les nouvelles communautés
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تقاوــاهــای ســکتهــا را بررســی و دربــاره نهــا تأمــل کننــد.
هرکســی فکــر مــیکنــد یگانــه راه حــل مشــکل موجــود ،همــین
اســت .در حــالی کــه افــراد مــیتواننــد بــا کمــی تعقــل و مقایســه
افکار ،از این تهاجم نجا یابند.
امــا جوامــع مــدرن بــر اســا
و رابطــه انســانهــا بــر اســا

فــردبــاوری شــکل گرفتــه اســت

منــافع و معیــارهــای مــادی مشــخگ

مــیشــود و نهــا را اســیر قواعــد خــود مــیســازد .در بســتر مدرنیتــه،
ب ــران نهــاد دیــن منــت بــه ب ــران معنویــت شــده و انســان (مــدرن)
مــیکوشــد بــرای حــل ن چــارهجــویی کنــد تــا بــه نیــازهــای خــود
پاسـبهــای مناسـر و کارامــد دهـد .بــنبسـت در روابــد اجتمــاعی،
فقــدان همــدردی و همبســتگی (حتــی در میــان خــانواده واحــد)،
ب ــران هویــت و الگوهــای جدیــد زیســت در تمــامی عریــههــا،
برخــی از غربــیهــا را واداشــته اســت کــه ب ـه ســکتهــا پنــاه ببرنــد
زیــرا نهــادهــای دینــی کالســیه (مســی یت) از پاســخگویی بــه
نیازهـای انسـان مـدرن عـاجز مانـده اسـت .بـه همـین دلیـل ،بـهیـور
رســمی امــروز در حــدود پــن تــا ده دریــد غربــیهــا بــه یکــی از
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گروههـای سـکتی تعلـا دارنـد .در جوامـع غربـی ،سـکتهـا بیشـتر
افــرادی کنجکــاو ،هوشــمند و واقــعگــرا را هــد

قــرار مــیدهنــد

کــه دارای ت رــیال عــالی و ووــعیت مناســر اقترــادی بــوده
باشــند .زیــرا ایــن افــراد ،دارای ت لیــل عقالنــی نیرومنــدانــد .ایــن
مسـئاله را مــیتــوان در میــان قشـر خردگــرا ،بـهخرــو

در جوامــع

مــدرن ،بـهخــوبی مشــاهده کــرد .زیــرا چنــان کـه گفتــیم ،ســکتهــا
در مرحله نخسـت نـهتنهـا مـیخواهنـد هویـت انسـان را سـلر کننـد
بلکــه او را در مقابــل هویــت ایــلیاش قــرار مــیدهنــد و س ـ
نهــا مــیخواهنــد هویــتشــان را نقــد و دربــاره ن احســا

از
گنــاه

کننــد .از شخرــیت و عملکــرد گذشـــته خــود پشــیمان شـــوند و
هویــت جدیــد (ســکتی) را ب ذیرنــد .ایــن پروســه نیازمنــد یــرز
تفکــر و ت لیــل عقالنــی بســیار قــوی اســت زیــرا انســان بایــد از
یــه یــر

واقع ـاً مت ـأثر از اندیشــه ســکت شــده باشــد و از یــر

دیگــر ،بــه حــدی عقــلگــرا باشــد کــه توانــایی نقــد هویــت و
عملکــردهــای خــود را مبتن ـی بــر ارزشهــای ســکت داشــته باشــد.
ایـن فراینــد را مــیتـوان بــا یــه جامعــه سـنتی مقایســه کــرد کــه در
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ن بایــد بــرای مرحلــه گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه ،معیــارهــای
مدرنیتـه را بــهحــدی رشــد داد تــا سـنتهــا را م کــوم کــرده درهــم
شــکند ،ســ

ارزشهــای مدرنیتــه را در همــه ســطو بازتــاب

دهــد .امــا یــه انســان عقــلگــرا نیــاز بــه درجــه عــالی از عقالنیــت
دارد تــا خــود را از یــه گــروه مرجــع بــه گــروه مرج ـع دیگــر ب ـه
شــکل ارادی انتقــاا دهــد .اگرچــه ایــن پروســه بــه اشــکاا مختلــف
روی همه قربانیان سـه یـدق مـیکنـد امـا در جوامـع مـدرن ایـن
عمل بهیور بسیار دقیا انجام میپذیرد.
امــا در مجمــوع اکثــر قــربانیــان ســکت در جهــان کســانیانــد
که از ثبـا فکـری سـالم م ـرومانـد و در حالـت افسـردگـی تـوأم
بـــا تـــر

و وحشـــت از مـــر  ،منـــزوی از اجتمـــاع و دور از

اعضــای خــانوادههــایشــان ب ـه ســر مــیبرنــد .هم ن ـین نــانی کــه
رمـــانگرا ،رزوپرســـت ،معجـــزهیلـــر ،ســـادهلـــو  ،ترســـو و
موشــکا انــد ،اعتمــاد بــه نفــ

پــایینی دارنــد و دچــار ب ــران

هویتاند ،زودتر شـکار گـروههـای سـکتی مـیشـوند .زیـرا نهـا از
جامعه احسا

خطر مـیکننـد ،بنـابراین نهـا بیشـتر بـه یـه مرشـد
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نیــاز مــیکننــد تــا از نهــا در مقابــل

جامعه دفاع و حمایت کنند.
قربانیـــان ایـــلی ســـکتهـــا در حقیقـــت و در قـــدم اوا
اعضــای ایــن ســکتهاینــد کــه از نهــا ســلر هویــت شــده اســت و
از حیـ ـ

روانـــی و فزیکـــی ســـیر دیـــدهانـــد .چشـــمدیـــدها و

داســتانهــای اشخایــی کــه قــادر شــدهانــد از چنگــاا ســکتهــا
نجــا یابنــد ،وانمــود مــیکننــد کــه چگونــه ســکتهــا توانســتهانــد
همهچیـز انسـان را اعـم از منـزا ،کـار ،سـرمایه و حتـی خـانوادهاش
را نــابود کننــد .امــا بیشــترین اعضــای پیشــین ســکت از گــواهی
دادن دربــاره ن و افشــای اســرار و اوــرار نهــا هــرا

دارنــد کــه

مبادا سکتها نها را بـه قتـل برسـانند .زیـرا سـکتهـا نـانی را کـه
بــه چنــین افشــاگریهــایی دســت مــیزننــد ارعــاب و بــه مــر
تهدید میکنند.
تمــا

مســتمر و یــودنی ،زنــدگی در درون قیــد و بنــدهــای

ذهنــی و اجتمــاعی یــه ســکت ،بــرای حتــی مــد کوتــاهی،
مــیتوانــد اثــرا فاجعــهبــاری داشــته باشــد .مــثالً انســان اســتعداد
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قضــاو درســت ،اســتقالا و قــدر انتخــاب را از دســت مــیدهــد
و نمــــیتوانــــد مفــــاهیم و کلمــــا را بــ ـهزودی در

کنــــد و

ایــنســان ،ت لیــل عقالنــیاش وــعیف مــیشــود .افــزون بــر ایــن،
ثــار ســو تغذیــه در ســیمایش هویداســت و قــدر فزیکــیاش
کــاهش مــییابــد .ایــن مشخر ـا باع ـ

تــوهم ،نگرانــی روانــی،

دلســردی از تــداوم زنــدگی و تمایــل بــه خــودکشــی مــیشــود.
احســا

گنــاه و بــدگمانی ،ظرفیــت برقــراری روابــد یــمیمانه و

دوستانه با دیگران را از او سلر میکند.
روژه ایکــــور ،6نویســــنده فرانســــوی معتقــــد اســــت کــــه
«ســکتهــا از دیگــران چــون بردگــان اســتفاده بــرده و نهــا را در
فقــر و بینــوایی روانــی قــرار مــیدهــد .پیــامهــای ســکت ،مــردم را از
زنـــدگی و ارزشهـــای تمـــدن امـــروزی ،روحیـــه انتقـــاد ،ت مـــل،
احتــــرام بــــه بشــــر ،زادی بیــــان و عقیــــده ،اراده زاد ،ترقــــی و
پیشرفت دور میسازد».

)1. Roger Ikor (1912-1986
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بــرای قربانیــان ســکتهــا (بـا ایــن مشخرــا ) دشــوار اســت
کــه بــدون کمــه دیگــران بتوانــد نقــش ســازندهاش را در خــانواده
و اجتمــاع بــهدرســتی ایفــا کننــد .زیــرا پروســه اجتمــاعی شــدن و
تلفیــا اجتمــاعی بــرای چنــین افــرادی زمــانبــر و نیازمنــد کوشــش
زیاد و مراحل متعدد است.

832

فصل یازدهم

پیامدهای سکتها
سکتها از قرن هـا بـه ایـن یـر

در جوامـع بشـری وجـود داشـته و

بـر زنــدگی افــراد و جامعــه تـأثرا منفــی گذاشــتهانــد .امــا حــوادن
دلخراش از اواخـر قـرن بیسـت بـه اینطـر
جهــان توســد ســکتهــا ،باع ـ

در کشـورهـای مختلـف

پیامــدهــای دلخراش ـی بــرای فــرد،

خــانواده و جامعــه بــوده اســت .ایــن خطــرا روزافــزون ،ســکتهــا
و اهــدا شــان را بــا شــه و تردیــدهای فراوانــی در افکــار عمــومی
روبهرو کرده است.
مطالعـــا و بررســـیهـــای اجتمـــاعی پژوهشـــگران دربـــاره
گروههـای اجتمـاعی بسـته (سـکتهـا) در کشـورهای غربـی ،نتـای
مهمــی داشــته کــه بــرای شــناخت ســکتهــا ســودمند و مهــم اســت.
امــا در بســیاری از کشــورهــای شــرقی و افریقــایی ،بــهخرــو
کشورهای اسـالمی ،تـا هنـوز بـه ایـن پدیـده اجتمـاعی خطرنـا

و

گروههای اجتماعی بسته

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

مخــرب توجــه خایـی نشــده اســت تــا مــردم را از گزنــد پیامــدهــای
نــاگوار افکــار و الگوهــای زیســتی نهــا گــاه کنــد و بــرای مراقبــت
و رهایی شهروندان از چنگاا نها اقدام شود.
تــا زمــانی کــه جوامــع غرب ـی ب ـهشــکل واقعــی بــا مشــکال
ناشــی از کارنامــههــا و برنامــههــای افتضــا میــز ســکتهــا چــون
خــودکشــیهــای دســتهجمعــی مواجــه نشــده بودنــد ،در برابــر نهــا
واکــنشهــای جــدی نشــان نمــیدادنــد و حتــی تعریــف مشــخگ و
جــامعی از ایــن پدیــده اجتمــاعی در قــامو هــای زبــان خــویش
نداشتند .به همـین دلیـل ،بـه نظـر برخـی ،سـکت بـه گروهـی ایـالق
میشود که از بدنـه جریـان ایـلی یـه دیـن جـدا شـده باشـد .مـثالً
فرهنــ

زبـــان روبـــر  6در فرانســـه ســـکت را دســـتهای از افـــراد

مــیدانــد کــه بــه دکتــرین مشــتر

بــاور داشــته باشــند .امــا قــامو

ادیــان ،ســکت را گــروه اعتراوــی در مقابــل دکتــرین و تشــکیال
کلیســا مــیدانــد کــه اغلــر از ن انشــعاب کــرده باشــد .پــ

از

اینکــه برخــی دولــتهــا (چــون فرانســه و بلژیــه) بــه خطــرا ایــن
1. Le Robert : Monolingual French dictionaries
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فرقــههــا پــی بردنــد ،کمیســونهــای ویــژهای را بــرای رســیدگی بــه
مسایل مـرتبد بـا نهـا موظـف کردنـد تـا گزارشـی را در ایـن بـاب
مـــاده کننـــد .امـــا گزارشـــگران بـــا پـــیشداوری بـــه ایـــن قضـــیه
پرداختنــد کــه موجــر قربــانی شــدن ســایر اقلیــتهــای مــذهبی در
جامعــه شـده اســت .بـه گونــه مثــاا ،در فرانســه ،کمیســیون موظــف،
نظریــا مــاک

وبــر ،جامعــهشــنا

لمــانی را پایــه کــار خــویش

قــرار داده ،ســکت را در مقابــل کلیســا تعریــف کــرد .هم ن ـین نهــا
اوــافه کردنــد کــه ســکت از اجتمــاع عمــومی عقــرنشــینی کــرده و
هــرنــوع رابطــه ـحتــی گفتگوـــ بــا ایــن اجتمــاع را رد مــیکنــد.
تعریــف عرو ـهشــده خیلــی جانــردارانــه اســت و دیــدگاهی مطلــا
مسی ی را بازتـاب مـیدهـد .بـا مطالعـه دیگـاه ت لیلگـران غـرب در
ایــن عریــه درمــییـابیم کـه نهــا برخــی ســکتهــای مــذهبی را در
جامعــه غــرب مشــروعیت بخشــیدهانــد ،امــا گــروههــای اســالمی را
در دســته ســکتهــا قــرار مــیدهنــد زیــرا از نظــر ایشــان گـروههــای
اســالمی در بیــرون از حــوزه دیــن اکثریــت اروپــاییهــا قــرار دارنــد.
قابــل تــذکر اســت کــه اکثــر گــروههــای اســالمی در غــرب بــا
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ارزشهــای مشــتر

(مطالعه جامعهشناختی سکتها)

جامعــه غربــی مقایعــه مــیکننــد و از گزنــد

مضــرا ارزشهــای اخالقــی غربــی در هــرا انــد .بنــابراین در
حالی کـه در غـرب زنـدگی مـیکننـد امـا ارزشهـای جامعـه غربـی
را عمـ ـالً مـــردود مـــیشـــمارند .در مقابـــل ،ســـکتهـــای بســـیار
خطرنــا

مســی ی در کشــورهــای اســالمی زیــر نــام ات ادیــههــا و

انجمنهای خیریه فعالیت میکنند.
ســکتهــا مــدعی دادن زادی کامــل بــه پیــروانشــانانــد امــا
در داخــل ســکت روابــد بــه گونــهای ایجــاد مــیشــود کــه زادی
افــراد را ســلر مــیکنــد و نهــا را در مقابــل یــه انتخــاب مطلــا و
تعیینشـده قـرار مـیدهـد .خطرنـاکتر اینکـه در یـورتی کـه یکـی از
اعضــا از قــوانین و مقــررا داخلــی ســکت ســرپی ی کنــد ،دچــار
احســا

گنــاه مــیشــود و مجبــور اســت ن را بــا تــالش وافــر جبــران

و ثابت کند که استعداد و اهلیت عضویت در سکت را دارد.
از دهــههــا و حتــی قــرنهــا بــه ایــن یــر

ســکتهــای

گونــاگون در بطــن جامعــه غربــی ظهــور کــرده ،رشــد و توســعه
یافتــهانــد کــه اثــرا شــگفتانگیــز و فاجعــهبــاری داشــتهانــد .چنــان
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کـــه یـــاد ور شـــدیم ،از ســـااهـــا بـــه ایـــن یـــر

خودکشـــی

دستهجمعـی و تجـاوز جنسـی در سـکتهـا ،نگرانـیهـای زیـادی را
در جامعـــه غربـ ـی ــ ـبـ ـهخرـــو
وحشــتنا

اروپاـ ــ پدیـــد ورده و نتـــای

ن در رســـانههـــای جمعـــی بازتـــاب یافتــه اســت .بـــا

مــروری کوتــاه ،مــیتــوان نمونــههــایی از حــوادن دلخــراش ســی
ســاا اخیــر را خالیــه کــرد .مــثالً بـه تــاریب  63نــومبر  6323ســکت
«معبــد مــردم »6نهرــد و چهــارده عضــو ـاز جملــه  711کــود

ـ را

از بــین بردنــد .بــه همــین منــواا ،در  63ســبتمبر ســاا  6330شرــت
تــن از اعضــای ســکت «داتــو منگــه یــانون »7در فلی ــین خودکشــی
کردنـــد .هم نـ ـین در ســـاا  6331در جاپـــان و در ســـاا  6332در
کوریــای جنــوبی و در ســاا  6339در تکــزا
 6332-6331در ســـوی

امریکــا و در ســاا

و در ســـاا  6332در فرانســـه و حتـــی در

افریقـــا در  63مـــار  7111در اوگانـــدا پنجرـــد تـــن از اعضـــای
ســکتی ب ـه نــام «حرکــت احیــای احکــام دهگانــه خــدا» خــود را در
داخــل یــه کلیســا تــش زدنــد .ایــن کشــتار وحشــتنا  ،افکــار
1. People's Temple
2. Datu Mangayanon
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عامــه را متــأثر کــرد و بــاألخره منــازا فرقــه «جــون

تــاون »6در

گویانــا( 7م ــل خــودکشــیهــای دســتهجمعــی) ،توجــه مــردم جهــان
را بــه ســوی معضــل ســکت یــا گــروههــای جدیــد مــذهبی جلــر
کــرد .علــیرغــم فقـدان اتفــاق نظــر میــان ترــمیمگیرنــدگان دربــاره
تعریــف و اهــدا

ســکتهــا ،ایــن حــوادن باعـ شــد کــه امــروزه

جامعــهشناســان ســکتهــا ،ســاختارهــا و پیامــدهــای نهــا را ب ـهمثابــه
یه پدیده اجتماعی خطرنا

مطالعه و ارزیابی کنند.

در جوامـــع شـــرقی و افریقـــایی بیشـــترین ســـکتهـــا ،چـــون
بــهمثابــه گــروه مــذهبی فعالیــت مــیکننــد ،از جهــل و بیــنش وــعیف
مــردم از دیــنشــان ســو اســتفاده کــرده بــرای دســتیابی بــه اهــدا و
اجــرای برنامــههــای خــود فعالیــت مــیکننــد .ســکتهــا در چنــین
جوامـــع ســـنتی ،زیـــر نـــامهـــای گونـــاگون ،نقـــش بســـیار مهـــم و
برازنــدهای در میــان مــردم بــازی مــیکننــد .از اینکــه جوامــع شــرقی و
افریقــایی مثــل همــه جوامــع ســنتی بســیار بســتهانــد ،دشــوار اســت کــه
در شـــراید فعلـــی میـــزان نفـــوذ و خطـــرا حایـــله از حضـــور
1. Jonestown
2. Guyana
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ســکتهــا را در ن ارزیــابی کــرد ،امــا ب ـهووــاحت مــیتــوان گفــت
که جوامع سـنتی بـهمراتـر سـیرپـذیرتـر از جوامـع مـدرنانـد زیـرا
نبـود قـوانین واوــب و دقیـا و نهـادهــای مـدافع حقـوق شــهروندان در
عریــه فعالیــتهــای اجتمــاعی و مــذهبی ،باعـ مــیشــود کــه برخــی
از گــروههــای اجتمــاعی بســته از شــراید بــه نفــع خــویش بیشــترین
اســتفاده را بکننــد .از ســوی دیگــر ،نبــود بیــنش دزم بــرای تفکیــه
مذاهر دینـی از سـکتهـای مخـرب و خطرنـا  ،موجـر مـیشـود
افــراد بــه ســانی قربــانی اهــدا و امیــاا نادرســت ســکتهــا شــوند.
هم ن ـین ســکتهــا از فقــر و ووــعیت فالکــتبــار اقترــادی مــردم
استفاده و برنامههای خویش را در جوامع سنتی اجرا میکنند.
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فرجام سکتها
علــتهــا و دلیــلهــای متفــاوتی ســبر ظهــور هــر گــروه
اجتمــاعی بســته در یــه جامعــه مــیشــود یــا بــر اســا

مجموعــهای

از معیــارهــا و مقــررا حســابشــده تشــکیل مــیشــوند .برخــی از
ایــن گــروههــا مــیکوشــند ب ـا بهــرهبــردن وســایل گونــاگون منــافع و
مرــداقیت خــود را حفــا کننــد ،امــا بــه دیگــران ب ـهیــور مســتقیم
وــرر نمــیرســانند مثــل کــانون وکــال یــا ایبــا متخرــگ .در
ح ـالی کــه ورود اعضــای جدیــد را تهدیــدی بــرای منــافع مــادی و
مقــام مســلکی خــویش مــیپندارنــد ،امــا ایجــاد قــوانین مشــخگ
دولتــی ،میــزان بســته بــودن برخــی از ایــن کــانونهــا را تضــعیف
کـرده و زمینــه ورود اعضــای جدیــد بــه نهــا را ســانتــر مــیســازد.
ایـن ت ــود  ،گــاهی بــه اشــکاا دیگـر نیــز رن مــیدهــد کــه منــت
به فروپاشی یه گروه اجتماعی بسته میشود.
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نخســت :اســباب و انگیــزههــای مختلــف و متعــددی مــیتواننــد
زمینههـای فروپاشـی یـه سـکت را فـراهم کننـد .مهـمتـرین
نهــا ،عوامــل ظهــور و رشــد ســکتهاینــد .ســکتهــا نقــش
گــروههــای مرجــع را ،بعــد از مقایعــه افــراد بــا گــروههــای
تعلقی ،ایفا مـیکننـد .هنگـامی کـه توانـایی ایفـای ایـن نقـش
(اعطــای هویــت جدیــد بــرای افــراد) را از دســت دهنــد و
نتواننـــد هویـــت ،ارزشهـــا و اعتقـــادا ایـــلی و حقیقـــی
انسان را گرفتـه هویـت گـروه خـود را بـه نهـا انتقـاا دهنـد،
مرـــداقیت خـــود را از دســـت مـــیدهنـــد .زیـــرا چنـــین
گروههایی تـا زمـانی ادامـه مـی یابنـد کـه کـارکردهـای نهـا
دارای توجیـــه اجتمـــاعی باشـــد .هم نـ ـین تـــداوم نهـــا در
حقیقـــت بـــه عوامـــل بیرونـــی وابســـته اســـت .علـــیرغـــم
خطرنا

بـودن سـکتهـا ،بـه هـر پیمانـه ب ـران اجتمـاعی و

هویتی قویتـر باشـد ،بـه همـان پیمانـه ،میـزان قـدر تـأثیر و
عضــوگیری نهــا بــاد مــیرود زیــرا افــراد نمــیتواننــد بــرای
خود ارزشهای بدیل پیدا کنند.
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دوم :از ن رو کـــه جوامـــع انســـانی در حـــاا نوســـان و ت ـــوا
است ،دشوار اسـت سـکتهـا ادعـاهـا و تقاوـاهـای خـویش
را در درازمـــد حفـــا و بـــر ایـــواشـــان بـــرای همیشـ ـه
ایــرار و پــا فشــاری کننــد .روزی ،نــاگزیر بــرای نجــا
حیا خـویش خـود را قربـانی اهـدا

خـویش مـیکننـد یـا

راه تفــاهم بــا جامعــه را در پــیش مــیگیرنــد .هنگــامی کــه
ســکت کــموبــیش بــا جامعــه بــه تفــاهم رســید ،هســته هســته
دوباره به جامعـه نزدیـه مـیشـود .بـا ایـن کارشـیوه جدیـد،
برخــی ســکتهــا ب ـهمــرور زمــان قــادر مــیشــوند خــود را بــه
یه مـذهر یـا یـه نهـاد مـذهبی پذیرفتـهشـده بـدا کننـد.
و حتــی در برخــی جوامــع بــه جایگــاه یــه دیــن برســند.
چنـــان کـ ـه نمونـــههـــای بـــارز ن را در امریکـــا و بعضـــی
کشورهای اروپایی و سیایی مشاهده میکنیم.

سوم :برخی جامعهشناسـان معتقـدانـد کـه برخـی از سـکتهـا در
غــاز بنیــادگــرا و جــدایییلــرانــد ولــی بعــد از اینکــه
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موقعیــت نهــا در جامعــه تثبیــت شــد ،نگــاه هســته هســته
حــوزه خــود را وســیع ســاخته منعطــف مــیشــوند .نگــاه ب ـا
اســـتفاده از روش جدیـــد و مشـــروعیت نســـبی در جامعـــه،
بــرای کســر جایگــاه بــادتر و توســعه فعالیــتهــا بــه منظــور
ت قـا اهـدا

خـویش بـاب مــذاکره بـا جامعـه مـدنی را بــاز

می کنند .این پروسه بـهیـور عـادی ت قـاپـذیر نیسـت بلکـه
با توجـه بـه عوامـل و انگیـزههـای بیرونـی ،سـکتهـا تـن بـه
تغییر پالیسی داده روش جدیدی را در پیش میگیرند.
چهــارم :دگرگــونی و تلفیــا در جامعــه مــیتوانــد براثــر عوامــل
مختلفــی ت قــا یابــد .فشــار بســیار زیــاد توســد دولــت یــا
بـرعکـ

فــراهم شــدن شـراید عــالی بــرای تــروی و توســعه

اهدا شـان ،باعـ

مـیشـود سـکتهـا بـا قـدر حـاکم بـه

تفــاهم نیــز برســند و از مقــام و موقعیــت اجتمــاعی خــوبی
برخوردار شـوند .در نیـور سـکت نـهتنهـا بـرای جـذب
افــراد جدیــد بــه فعالیــت خــویش ادامــه خواهــد داد بلکــه از
موقعیــت اجتمــاعی کــه برخــوردار شــده اســت ،بــه نفــع
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اعضــای خــویش حــداکثر اســتفاده را مــیکنــد و دیگــران را
بــا عرو ـه نمونــههــای عملــی و عینــی زیــر ت ـأثیر افکــار خــود
مـــی ورد .ســـکتهـــا در چنـــین شـــرایطی ،از برخـــی از
ایواشان عبـور کـرده بـرای بـه دسـت ورن اجـازه فعالیـت
قــانونی شــماری از مقــررا مــدنی دولــت را نیــز مــیپذیرنــد.
مــثالً گواهــان یهــوه ب ـا باورمنــدی بــه پایــان خیلــی نزدیــه
جهــان ،قــبالً فرزنــدانشــان را بــه مکتــر نمــیفرســتادند و
هم ن ـین مــانع ت رــیال عــالی نهــا مــیشــدند .برخــی از
ســـکتهـــا بیمـــارانشـــان را در مؤسســـا یـ ـ ی دولتـــی
تــداوی نمــیکردنــد ،امــا بعــد از اینکــه بــا دولــت بــه تفــاهم
رســــیدهانــــد ،روشهــــای خــــویش را تغییــــر دادنــــد،
کودکـانشـان را بـه مکتـر فرسـتادند و بـرای درمـانشـان بـه
مراکز ی ی رسمی با روش مدرن مراجعه کردند.
پنجم :عامل دیگری کـه مـیتوانـد نقـش سـکتهـا را در جامعـه
تضــعیف و ادامــه حیــا شــان را تهدیــد کنــد ،بــرمال شــدن
اهدا

خطرنـا شـان اسـت .رسـانههـا و برخـی گـروههـای
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مخالف نها ،با افشـاگریهـای همـراه ارائـه نمونـههـای زنـده
نهــا را بــرای فــرد و جامعــه

از قربانیــان ســکتهــا ،خطــرا

روشـــن مـــیســـازند .ایـــالع مـــردم از افکـــار فاجعـــهبـــار و
اهدا

مخـرب نهـا خـودبـهخـود یـه سـکت را بـیاعتبـار

مــیکنــد .ســکت هــر نــوع پشــتوانه مــالی را از دســت داده
بهکلی منزوی و دچار فروپاشی میشود.
ششــم :در برخــی از ســکتهــای فــردم ــور ،همــه سیســتم توســد
یــه فــرد مــیچرخــد .مــر

بنیادگــذار یــا رهبــر نهــا موجــر

متالشــی شــدن شــیرازه ســاختار نهــا مــیشــود و ســایر پیــروان
قــادر نیســتند از میــان خــود کســی دیگــر را ب ـه هبــری انتخــاب
کننــد .ایــن اوــم الا ،در نهایــت باعـ مــیشــود کــه اعضــای
ســکت بــه شــکلی روزافــزون دوبــاره بــه جامعــه برگردنــد .در
این حالت ،سکت خودبهخود از بین میرود.
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نتیجهگیری
از دیــدگاه جامعــهشــناختی ،مطالعــه گــروههــای اجتمــاعی بســته
شکار میکنـد کـه ظهـور و رشـد ایـن گـروههـا ،در گـام نخسـت،
ناشــی از شکســت فراینــد اجتمــاعیســازی افــراد و داا بــر موفــا
نبــودن نهــادهــایی اســت کــه ایــن کــارکرد را دارنــد .بــه ن ــوی کــه
خرــایگ و ارزشهــای مثبــت اکتســابی ب ـهخــوبی بــه افــراد انتقــاا
نیافتهاند تا بر بنیـاد ن شخرـیت نهـا تکـوین یابـد ،نیـز کـنشهـا و
واکنشهایشان ت قا یابند.
گــروههــای مشــارکتی یــا تعلقــی(چــون خــانواده) ،بنیــاد
ایلی فرایند اجتمـاعیسـازی را تشـکیل مـیدهنـد کـه انسـانهـا در
چــارچوب ن ،ارزشهــای هــویتی خــود را کســر مــیکننــد و
خــود را جــز ایــن نهــاد اجتمــاعی مــیداننــد و ینــده خــود را در
پرتـــو ن ترســـیم مـــیکننـــد .امـــا عـــواملی گونـــاگون اقترـــادی،
اجتمــاعی و فرهنگــی باعــ

مــیشــود کــه رابطــه فــرد بــا گــروه

مشــارکتی یــا تعلقــی متزلــزا و منجــر بــه مقایعــه شــود .ایــن حالــت
ســبر مــیشــود کــه افـراد در جســتجوی یــه گــروه مرجــع جدیــد
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شــوند تــا هویــت خــود را بــر اســا

ارزشهــای ن تثبیــت کنن ـد.

زیــرا افــراد بــرای ب ـه دســت وردن ارزشهــا ،هنجارهــا و احتمــادً
جایگـــاه اجتمـــاعی بـ ـه منظـــور تکـــوین هویـــت اجتمـــاعیشـــان
مــیکوشــند .از ایــن رو ،نبــود گــروههــای مرجــع ســالم و ارزشــمند
در جامعــه موجــر مــیشــود کــه افــراد بــه یــر

ســایر گــروههــای

نــامطلوب کشــیده شــوند و گــروههــای اجتمــاعی بســته ،یکــی از ن
گونههاینـد .سـکتهـا چـون سـایر گـروههـای بسـته ،مـیکوشـند از
ب ـــران ارزشهـــای هـــویتی اســـتفاده و خـــود را بـ ـهمثابـــه بـــدیل
گــروههـــای مرجــع مطـــر کننــد و از ایـــن رهگــذر ،اهـــدا

و

شعارهای خود را بـر افـراد بقبودننـد .بـدینسـان ،انسـانهـا (افـراد و
خـــانوادههـــا) اســـیر و قربـــانی برخـــی از ســـکتهـــای مخـــرب
میشوند.
بــدون تردیــد ،ایــن جامعــه اســت کــه زمینــههــای ظهــور و
فروپاشــی یــه گــروه اجتمــاعی را فــراهم مــیکنــد .پیــدایش هــر
گـــروه ان رافـــی در جامعـــه ،ددلـــت بـــر ناکـــارایی ن در ت قـــا
رســالتهــای ن اســت ،نیــز بی ـانگر ایــن امــر کــه جامعــه در مســیر
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دســتیابی بــه منــافع و رســتگاری اعضــایش در حرکــت نیســت .زیــرا
اگــر جامعــه بــه وظــایف خــویش بــهدرســتی عمــل کنــد ،امکــان
ظهــور چنــین گــروههــای بســتهای در بســتر ن ،بســیار کــم خواهــد
بــود .در ن یــور  ،جامعــه نــهتنهــا در ارشــاد درســت و فــرهی تن
افــراد شکســت خــورده بلکــه تعــدادی از اعضــایش را نــاگزیر بــه
تــر

حــوزه عمــومی و انزواگرایــی و مقایعــه بــا خــود کــرده

است.
گــروههــای خطرنــا

اجتمــاعی در همــه جوامــع موجودنــد

گروههـایی کـه مفکـورههـای شـگفتانگیـز و فاجعـهبـاری دارنـد و
در ســطو مختلــف جامعــه بــا اســتفاده از وســایل گونــاگون عمــل
مـیکننــد .ایــن گــروههــا بــه هـر شــکلی کــه باشــد خــود را حــامی و
مــدافع اعضــایش قلمــداد مــیکننــد چــون یــه خــانواده کــه
دریدد کسـر منـافع بـرای اعضـا و دسترسـی بـه اهـدا

مشـتر

نهاست .اعضای گروههـا نیـز ـبـا کنتـروا ذهنـی کـه در سـکتهـا
وجــود دارد ـ بــه اهــدا

گــروه بــاور پیــدا مــیکننــد و مــیکوشــند
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خــود را در ایــن کــنش جمعــی شــریه بداننــد ،از ایــن رو ،منــافع
شخری را قربانی منافع گروه میکنند.
نهادهـای دینـی و رهبـران ادیـان حقیقـی بـهمثابـه گـروههـای
مرجــع ،مســئولیت ظهــور و رشــد گــروههــای بســته ،بــهخرــو
ســکتهــا ،را بـه عهــده دارنــد .زیــرا نهــا نتوانســتهانــد بــه نیــازهــای
اساســی و فکــری مــردم ،بــهخرــو

پیــروان خــود ،پاســبهــای

درســت و منطقــی بدهنــد .هم نــین انســان را در انتخــاب مســیر و
ت قــا اهــدافش همراهــی و در تفســیر پدیــدههــای جدیــد بــه وی
کمه کنند .هنجـارهـای اجتمـاعی را ایـال کننـد و بـه انسـانهـا
راه سالمت ،اعتداا و عقالنیت را نشان دهند.
افــزون بــر ایــن ،نابــهســامانی اجتمــاعی ،بــیعــدالتی ،نبــود
زادی بیــان و اندیشــه بــرای فــرد و اجتمــاع و نهــادهــای اجتمــاعی،
فضــای سرشــار از اختنــاق و اســتبداد ،گــاه نبــودن بــه ارزشهــای
دینــی ،ب ــران اعتمــاد ،همــه ،زمینــههــای جــذب شــدن افــراد بــه
سکتها و قربانی شدن نها میشوند.
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بــا مطالعــه ادیــان و مــذاهر داخــل ن مــیتــوان واکــنش
شــدید و گــرایش اکثریــت را در مقابــل ســکتهــا فهمیــد زیــرا
پیــدایش و تــداوم نهــا را تهدیــدی بــرای کیــان و منــافع خــود
مــیداننــد .امــا اگــر گــرایش بیشــتر مــردم یــه کشــور کــه خــود از
شــاخه ایــلی دیــن اکثریــت در جهــان باشــد ،در جوامــع دییــه
نســبت بــه جوامــع ســنتی فرهنــ

ت مــل گــرایشهــای ســکتی

قــویتــر اســت .اگــر در جــوامعی ،مــذاهر ســکتگونــه حاکمیــت
را در دسـت داشــته باشـند ،زمینــه را بـرای فعالیــت سـایر گــروههــای
مــذهبی تن ـ

تــر مــیکننــد و اعتبــار نهــا را زیــر ســواا مــیبرن ـد.

خــود را ب ـهحــا ،مشــروع و بــه نفــع جامعــه مــیداننــد و دیگــران را
بایـــل و بـــه وـــرر ن معرفـــی مـــیکننـــد .مـــثالً در کشـــورهـــای
کــاتولیکی چــون ایتالیــا ،اســ انیا و فرانســه ،زمینــه فعالیــت قــانونی
بـــرای ســـکتهـــا خیلـــی م ـــدود اســـت امـــا در کشـــورهـــای
پروتســتانتی چــون ایــاد مت ــده امریکــا ،شــراید پیــدایش و رشــد
ســکتهــا بســیار مناســر اســت و حتــی ســکتهــا از مقــام ادیــان
برخوردارانـد .زیـرا پروتستانتیسـم خـود از بدنـه یـه دیـن اکثریـت
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(کاتولتیســم) جــدا شــده و مجبــور اســت ب ـه منظــور تثبیــت ظهــور و
مشــروعیت بقــای خــود ،بــرای حضــور و فعالیــت ســایر ســکتهــا
توجیــه و ت مــل داشــته باشــد .ن ــه ت قیــا دربــاره ســکت را
دشــوار مــیســازد ،توافــا نداشــتن اندیشــمندان و دانشــوران روی
تعریــف ایــن مقولــه اســت کــه در ثــار و تألیفــا

نهــا بــه اشــکاا

مختلف بازتـاب یافتـه اسـت .ایـن نکتـه مـردم را در شـناخت پدیـده
ســکت گرفتــار ســردرگمی مــیکنــد .بــه ل ــاد علمــی ،علــیرغــم
مثبــت بــودن ایــل نامگ ـذاری امــا نامگــذاری نهــا بــه «گــروههــای
جدیـد مـذهبی» نمــیتوانـد مرــداق درسـتی داشــته باشـد زیــرا اوا
اینکــه ســکت حتم ـاً یــه گــروه جدیــد نیســت ،دوم اینکــه الزام ـاً
همه سکتها ،گروههای مذهبی نیستند.
ویژگــیهــای گــروههــای مــذهبی را جامعــهشناســان غربـی در
مقایســه بـا نهــادهــای م ـذهبی رســمی حــاکمی چــون کلیســا مطالعــه
کــردهانــد .کلیســا را بــهمثابــه ســازمانی تعریــف مــیکننــد کــه از
یــر

مقامــا مــدنی در قلمــرو مشخرــی بــه رســمیت شــناخته

شــده باشــد .در حــالی کــه کلیســاهــا اغلــر متعلــا بــه یــا مــرتبد ب ـا
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قــدر سیاســی اســت یــا بــه شــکلی بــرای حفــا منــافع خــود بــه
همدیگر مشروعیت میبخشند.
دیـــن اســـالم یکـــی از عنایـــر مشـــروعیت دولـــتهـــا و
نظــامهــای سیاســی بــه شــمار مــیرود کــه بــه قــدر سیاســی
مشــروعیت و اعتبــار مــیبخشــد .بــه تفــاو هــا و نکــا زیــادی
بــرمــیخــوریم کــه اســالم را از کلیســای مســی یت امــروزی متمــایز
مــیســازد .اوا اینکــه مطالعــا انجــامشــده در غــرب کلیســا یــا
مســی یت را بــهمثابــه یــه نهــاد تعریــف و مطالعــه مــیکننــد ،در
حــالی کــه اســالم یــه نهــاد نیســت بلکــه نهــادهــا ممکــن اســت
بخشــی از ایــن دیــن را تشــکیل بدهنــد کــه در بخــش تنظــیم امــور
زنـدگی انسـان نقـش بــازی مـیکننـد .درســت اسـت کـه در قــوانین
اساسی همه کشورهـای اسـالمی ،بـهیـراحت تـذکر یافتـه کـه دیـن
رســمی کشــور ،اســالم اســت امــا ایــن تــذکر فقــد در م ــدوده
عقاید ،عبـادا  ،مناسـه و گـاهگـاه تـا گسـتره معـامال گسـترش
مــییابــد کــه در قــوانین مــدنی کشــور بازتــاب یافتــه اســت .امــا
درســـطب جهـــان و در ســـطب هریـــه از کشـــور هـــای اســـالمی،
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نهادی نیسـت کـه از اراده همـه پیـروان دیـن اسـالم نماینـدگی کنـد
و به نام نها سخن بگوید.
برخی به این بـاورنـد کـه هـر گروهـی کـه بـرای عضـوگیری
و کنتـــرا اعضـــایش از عملکـــرد روانشـــناختی ،تکتیـــه کنتـــرا
ذهــن کــار بگیــرد ،ســکت م ســوب مــیشــود ،امــا ایــن مشخرــا
نمـــیتوانـــد در ذا خـــود تعیـــینکننـــده باشـــد زیـــرا احـــزاب و
گــروههــای سیاســی و مــذهبی ،بــهن ــوی از چنــین وســایلی بــرای
جــذب و تــداوم وابســتگی اتبــاعشــان بهــره مــیگیرنــد .نیــز وســایل
ارتبــاطجمعــی کوشــش مــیکننــد اذهــان مــردم را کنتــرا کننــد و
کادهای فکری و مادی خود را به نها بفروشند.
برخی از سـکتهـا را گـروههـایی مـیداننـد کـه دارای یـه
جامعـــه بســـته توتـــالیترانـــد یـــا بنیانگـــذاران نهـــا را رهبـــران
خــودانترــاب دانســته ،دگماتیــه ،قدســیمــاب و کاریزماتیــه
مـــیداننـــد ،در حـــالی کـــه ایـــن امـــررا بــهیـــور نســـبی در اکثـــر
گــروههــای اجتمــاعی بســته مشــاهده مــیکنــیم چــون احــزاب
افرایــی (از جملــه مجاهــدین خلــا ایــران) .فقــدان تعریفـی جــامع از
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سکت و قابل قبوا بـرای همـه ،حتـی بـر سیاسـت گـذاری دولـتهـا
درباره ایـن پدیـده سـایه افکنـده و باعـ

شـده کـه هرکـدام از ایـن

دولتها پالیسی متفاوتی در پیوند با ن یراحی کنند.
هرگــروه اجتمــاعی بــه منظــور ت قــا اهــدا

خــویش ،از

وســایلی اســتفاده مــیکننــد کــه ســاختار و ســازمان درونــی خــویش
را حفــا و از یــر

دیگــر ،راه رســیدن بــه هــد

را ب ـا اســتفاده از

این وسایل کوتاهتـر کننـد .سـکتهـا نیـز بـه منظـور ت قـا اهـدا
خـویش از وسـایلی اسـتفاده مـیکننـد ،امـا بیشـتر ایـن وسـایل بــرای
پیــراوانشــان قابــل پــیشبینــی و در

نیســت .رهبــران ســکتهــا از

تکنیــههــای روانــی بــرای مغــزشــویی افــراد ســود مــیبرنــد تــا بــر
اعضای خود تسلد کاملی داشته باشند.
ن ــه یــه ســکت را واقعــاً از ســایر گــروههــای اجتمــاعی
بسته متمـایز مـیسـازد ،میـزان خطرنـا

بـودن ن نسـبت بـه فـرد و

جامعــه اســت .ایــن مهــم نیســت کــه پیــروان ســکتهــا در جماعــت
بــاهم زنــدگی مــیکننــد یــا نــه ،بلکــه ن ــه ســکت را مشــخگ
مــیکنــد منطــا مقایعــه بــا اجتمــاع اســت .امــا در جــوامعی کــه
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معیارهــای انتســابی بــر معیارهــای اکتســابی غلبــه دارنــد ،مســیر ارتقــا
و ت ــر

یــعودی در مقابــل افــراد بســته مــیشــود و زمینــه بــرای

ایجاد انسداد اجتماعی به وجود می ید.
من سکتهـا یـا گـروههـای جدیـد مـذهبی را در ایـن کتـاب
بــه شــکل نظــری بررســی کــردم ،امیــدوارم در ینــده زمینــههــای
پــژوهش علمــی در افغانســتان و ایــران روی چنــین پدیــدههــایی
فــراهم شــود تــا بتــوان از نزدیــه گــروههــای اجتمــاعی ـ مــذهبی
بســته ایــن کشــورهــا را نیــز ارزیــابی کــرد و نتــای بـهدســت مــده را
در اختیار عالقمندان موووع قرار داد.
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خالصه
جامعـــه انســـانی همیشـــه در حـــاا تغییـــر و دگرگـــونی اســـت امـــا
دگرگونیهـای سـریع در قـرن بیسـت و یکـم همـراه پدیـده جهـانی
شــدن ،جوامــع بشــری را بــا چــالشهــای بزرگــی در عریــههــای
مختلــف روبــهرو کــرده اســت .ت ــود در بیــنش و دگرگــونیهــا
در تفســیر ســنتی احکــام و متــون دینــی ،تغییــرا در ســاختارهــای
خــانواده ،ب ــران هویــت و ارزشهــا ،بــیاعتبــاری ایــدئولوژیهــا،
رشــد ملــیگرای ـی ،ب ــرانهــای اقترــادی ،اجتمــاعی و اخالقــی و
نیــاز بــه معنویــت ،زمینــههــای رشــد ،توســعه و اســت کام گــروههــای
اجتماعی بسته را فراهم کردهاند.
انســانهــا بــه منظــور دســتیابی بــه منــافع و اهــدا
خویش ،گروهـی را تأسـی

شخرــی

مـیکننـد یـا بـه گروهـی مـیپیوندنـد،

بهن وی کـه گـروههـای اجتمـاعی ،یکـی از اجـزای ایـلی اجتمـاع
انســانی شــمرده مــیشــوند .گــروههــای اجتمــاعی بســته ،گونــه
خایــی از گــروههــای اجتمــاعی اســت کــه در ســطو مختلــف
جوامــع معایــر حضــور ملمــو

و فعــاا دارنــد .علــیرغــم اینکــه
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کــنشهــای گــروههــای اجتمــاعی بســته بــر م ورمنــافع رهبــر یــا
هیـــأ رهبـــری مـــیچرخـــد ،امـــا در حقیقـــت میـــزان انســـداد و
خطرنــا

بــودن نهــا بــرای فــرد و جامعــه ،نهــا را از همــدیگر

متمــایز مــیکنــد .چــه اینکــه زنــدگی نرمــاا ،حقــوق ،اســتقالا و
نقش سازنده برخی از انسانها را به مخایره انداختهاند.
دکتــور احمدســیر مهجــور ،عضــو مرکــز مطالعــا علــوم
اجتمـــاعی در دانشـــگاه رووان فرانســـه در ایـــن کتـــاب دربـــاره
شــکل ،چگــونگی ظهــور و مشخر ـا گــروههــای اجتمــاعی بســته
ب ــ

و بــهمثابــه نمونــه بــارز و روش ایــن گــروههــا ،اثــرا و

پیامــدهــای نــامطلــوب ســکتهــا را بــر فــرد و جامعــه از دیــدگاه
جامعهشناسی مطالعه و بررسی کرده است.
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Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 258 different
textbooks of Medicine, Veterinary, Psychology, Pharmacy, Engineering,
Science, Economics, Journalism and Agriculture (96 medical textbooks
funded by German Academic Exchange Service, 140 medical and nonmedical textbooks funded by German Aid for Afghan Children, 6
textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 textbooks
funded by Consulate General of the Federal Republic of Germany, Mazare Sharif, 2 textbook funded by Afghanistan-Schulen, 1 textbook funded by
SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation and 8 textbooks funded
by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat,
Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities.
The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook.
It should be mentioned that all these books have been distributed among
all Afghan universities and many other institutions and organizations for
free. All the published textbooks can be downloaded from www.ecampusafghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language
textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for
curriculum reform. Without this facility it would not be possible for
university students and faculty to access modern developments as
knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace,
in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The
Ministry of Higher Education together with the universities will examine
strategies to overcome this deficit ”.

We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.
I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Konrad Adenauer Stiftung (KAS) which has
provided fund for this book. We would also like to mention that they have
provided funds for 8 textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education
Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul
Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr.
Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Administrative & Financial Director Ahmad
Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi,
Chancellor of Nangarhar University, Deans of faculties, and lecturers for
their continuous cooperation and support for this project .
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz, Fahim Habibi and Dr. Nasim Khogiani in the office for
publishing books.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, December, 2017
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to Konrad Adenauer Stiftung (KAS) and
our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities
for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Dr. Najibullah K. Omary (PhD)
Minister of Higher Education
Kabul, 2017

