








 وزارت تحصیالت عالی پیام

حفظ، پخش  در جریان تاریخ برشیت کتاب و اثر علمی برای کسب،

و نرش  علم و دانش نقش عمدۀ را بازی کرده و جز اساسی پروسه 

درسی پنداشته میشود که در ارتقای کیفیت تحصیالت دارای ارزش 

ی شناخته شدۀ جهانی و از ایرنو باید با در نظر داشت نیازهای روز، معیارها خاص میباشد.

 رضوریات جوامع برشی، کتب و مواد درسی جدید  برای محصلین آماده و چاپ گردد.

  از اساتید و مؤلفین محرتم کشور قلباً اظهار سپاس و قدردانی مینامیم که با سعی وتالش

لیف و ترجمۀ کتب درسی دَین ملی خود را اداء و أدوامدار  در جریان سالهای متامدی با ت

 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 

قدم نیکی را  ،در پیرشفت پروسه علمی گرامی قرار داده تا در ارتقای کیفیت تحصیالت  و

 برداشته باشند.

 ،جهت ارتقای سطح دانش محصلین عزیزدر وزارت تحصیالت عالی وظیفۀ خود میداند تا 

 کتب و مواد درسی جدید و معیاری را  به رشته های مختلف علوم آماده و چاپ مناید.

حیی وردک صمیامنه تشکر  و قدر و همکار ما داکرت ی ( KASبنیاد کانراد ادناور )در اخیر از 

کتب درسی  اساتید و سایر دانشمندان گرانقدر  را  دانی مینامیم، که زمینۀ چاپ و تکثیر

  .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. 

 

 احرتام با

 پوهنمل دوکتور نجیب هللا خواجه عمری

 وزیر تحصیالت عالی

 ۹۳۱۶کابل، 



 

 استادان گرامی و محصالن عزیز!

نبود کتب درسی در پوهنتون های افغانستان یکی از مشکالت عمده  هدش ردمر مددرود  کمبود و

هدش ملوومدات یهیده  اکداا   آنهدا .ش اسد کش محصالن و استادان را ها مشکالت زیداد روهدرو سدا ت

دنمینده کدش کهندش هدود  و در هدازار هدش از چپرت ها ولکچرنوت های اسدتااد  م دسرتسی نهارتش و

 وعرضش مدگردد. فوتوکاپیکداد  پایدن 

پدوهنیی هدای  درسیعنوان کتب مختوف  ۸۵۲ما تا هش حال هش تلهاد هرای رفع این مشکالت 

 ۹۶و زراعد    ، اقتصداد، وورندالدز سداین،، انننددریوتریرنی، فارمسدی، روانشناسدی، طب، 

عندوان  DAAD ،۱۴۰ نمن همکاریهدای عمودی آندانان عنوان کتب طبی توسط کمک مالی

-kinderhilfe ط کمدتد  یرمندی هدرای اطادال افغانسدتانغددر طبدی توسدو طبی مختوف کتب 

Afghanistan ،۷عنوان کتاب توسدط یمدلد  پوهنتونهدای آندانی و افغدانیDAUG  ،۸  عندوان

، Afghanistan-Schulenکتداب توسدط  ۸کتاب توسط یرنال کنسوګری آنان در مزار رشیدف، ، 

عندوان کتداب توسدط هندداد  ۲توسط سدووا  ایده،  کتاب دیګر ۱ ،کتاب توسط هنداد صافی۱

، کاهد،، البدروندیهدرات،  ،ننگرهار،  وسد ، کندههار، هود  تون های( پوهنKASکانراد ادناور 

اسد   یآور  ادیدقاهد،  .اید  پوهنتون طبی کاه، را چاپ مندود پوهنتون پولی تخندک کاه، و 

ادارات و  اتیدمتا  پوهنتون ها، تلدهاد ز یهرا یمذکور هصورت منان ۀ  کتب چاپ رهکش متا

 انه. ه یگرد عیمؤسسات کشور توز

داونودود  www.ecampus-afghanistan.org پورتدالمتا  کتاب های چاپ رهۀ طبی و غدرطبدی را از 

 منود  مدتوانده.

  کشور هدان می دارد:( ۸۰۱۴ – ۸۰۱۰پالن سرتاتدژیک وزارت تحصدالت عالی  در حالدکش 

عومی هرای  هرای ارتقای سطح تهری،، آموزش و آماد  سازی ملوومات یهیه، دقدق و »

پشدتو زمدندش مسداعه  و محصالن، هایه هرای نورنت و نرش کتب عومی هش زهان های دری

پشتو و  تریمش از کتب و منالت انگودسی هش دری ،هرای ریاور  در نصاب تلودمی .گردد

ههون امکانات فوق نداممکن اسد  تدا محصدالن و اسدتادان در  .و الزمی مدباره حتمی

 «متامی هخش ها هش پدرشف  های مهرن و ملوومات یهیه زود تر دسرتسی هداهنه.

در زمدن  تهددش کتدب درسدی هدا پوهنتدون هدای  ند ما مدخواهد  کش این رونه را ادامش داد ، تا هتوا

سسدات ؤ  و لکچرندوت را  امتدش دهدد . ندداز اسد  هدرای مکشور همکاری مناید  و دوران چپدرت



 عنوان کتاب درسی چاپ گردد. ۱۰۰حهاق، هش تلهاد  ساالنش تحصدالت عالی کشور

، تتلیف از متام استاااا  حرتت م اهامنتیم که دت  اش هات  متای حوتش ک اتهک  دات    کت  

چتا  ااکمت  و اش ااافتاش حتا  تراش  ۀتر ی  و کا مه ی چرنهت ما و چپت  متای اتها شا اکت کآ و  حتاا

امم ، تا ها دفففآ عتایک چتا  و هت   تهش ح تانک هت  است ی هتهممرک متای حرهه ت ، استاااا  و 

 حرتصشفن  راش اااه شها. 

تتا  ،میچما  اش حهشا ن ات ذدر شت ه هفنتمدااات و نیرکتات اتها شا هت   اشی حتا خکت  ستااا 

 شا هرااشکه. یر اش اکن شاساا   م مای حؤثرتا  هاهانفه حن د

 د  اش احهش ذدر ش ه ها حا و اساااا  حرت م می اشی ااکم . ،ازحرتصشفن عزکز نفز اهامنیم که

قاه، تذکر اس  کش از طرف مؤلف ونارش نهای  کوردش گردیده  تدا محتویدات کتدب هدش اسدا  

درصورت مویودید  مشدکالت درمدنت کتداب، از  وانندهگان  .ملدار های هدن انوی آماد  گردد

یدا مؤلدف  محرت   واهشدمنهی  تدا نیریدات و پدشدنهادات ردانرا هصدورت کتبدی هدش آدر  مدا و

 های آینه  اصالح گردد. پهارستنه، تا در چا

 درسیعنوان کتب  ۲کش تا اکنون مصارف چاپ   دنمئدتشکر م اردهس (KASهنداد کانراد ادناور  از 

 را هش عهه  دارتش انه.

 & CIM  (Center for International Migration( وGIZ   یددز یآ  یفددرت یددهطددور  ددا  از د

Development )را از  یامکاندات کدار   یو انکشداف، کدش هدرا یانوود ندهد یپناهندهگ یمرکز هدرا ای

 . ینمدسا تش هود، اظهار سپا  و امتنان م اددر افغانستان مه ۸۰۱۶ یال ۸۰۱۰

پوهنم، دیپودو  وزیر تحصدالت عالی، محرت   یش عمریپوهنم، دوکتور نندب هللا  وا رت از مح

 ، یو ادار  یمدالداکرت احمه سدر مهنور ملدن محرت  ملدن عومی،  اننندر عبهالتواب هاالکرزی

در محدرت  داکدرت گد، رحدد  صدافی مشداور ، یو ادار  یمدال ،درئد یقیمحرت  احمه طارق صه

گرامدی هدا و اسدتادان  ییحرت  پوهنرؤسای م، پوهنتونها رؤسای محرت وزارت تحصدالت عالی، 

 تشکر مدنمی  کش پروس  چاپ کتب درسی را تشویق و حمی  منود  انه.

داکددرت نسددد  همچنددان ازهمکدداران محددرت  دفددرت هرکددها  حکمدد  هللا عزیددز، فهددد  حبدبددی و 

 ندز تشکر مدنمی  کش در قسم  چاپ منودن کتب همکاری منود  انه.  وگدانی

 وزارت تحصدالت عالیمشاور  ، داکرت یحدی ورد
 

   ۸۰۱۷ دسمربکاه،، 

  ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰منرب تدوداون دفرت:  

 textbooks@afghanic.deایمد، آدر : 
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.عربـــی فارســـی وشـــده بـــه نگاشـــته هـــایههـــا و مقالـــابتـــک. 7



 

 چاپ دوم مقدمه

ــه پیشــینه مووــوع پــژوهش پیرامــون مطالعــه ســکت هــا    در رابطــه ب

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.

گـروه هـای اجتمـاعی بسـته، مطالعـه جامعـه       » نخستین چـاپ کتـاب   

ــا   ــکت ه ــناختی س ــتیتو      « ش ــر  انس ــل از ی ــاا قب ــت س ــه هش ک

مطالعــا  اجتمــاعی دانشــگاه رووان فرانســه انجــام شــد، کتــاب       

ــه      ــد و ب ــع گردی ــا توزی ــه ه ــی و کتابخان ــای علم ــانون ه ــد در ک فق

نســبت تــازه بــودن م تــوا و اهمیــت مطالــر مــورد ب ــ  در  ن، از  

ــرد       ــر ف ــرای ه ــاد ب ــین ل  ــد، از هم ــوردار ش ــوب برخ ــتقباا خ اس

 سترسی به  ن  سان نبود.د

عالقمنــدان کتــاب کــه در ویکــی پــدیا و یــف ا  مجــازی از        

گــروه »چـاپ  ن ایــالع یافتنـد بــه تکــرار تقاوـا کردنــد کـه کتــاب    

 های اجتماعی بسته، را از کجا میتوانند بدست  ورند.
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ــاب   ــار دوم کت ــاپ ب ــه    » در چ ــته، مطالع ــاعی بس ــای اجتم ــروه ه گ

قاوــای مکــرر عالقمنــدان  ن نظــر بــه ت« جامعــه شــناختی ســکت هــا

انجــام مــی گیــرد، تــالش یــور  گرفتــه تــا بــا بــازنگری، کمــی و  

ــد و      ــد جل ــا یراحــی جدی ــردد، ب ــاب ترــ یب گ ــای کت ــتی ه کاس

یــ افت متفــاو  بــه چــاپ برســد و بــه عالقمنــدان مووــوع مــورد 

ــوم      ــته علـ ــدر رشـ ــتادان گرانقـ ــلین و اسـ ــم از م رـ ــه، اعـ مطالعـ

ان لبیــه گفتــه شــود و اجتمــاعی تقــدیم گــردد، و بــه خــواهش شــ 

 زمینه مطالعه فراهم گردد.
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 مقدمه

حکـــام و تفســـیر ســـنتی ا هـــا دردگرگـــونی ت ـــود  در بیـــنش و

ــون دینــی ــرا  در ســاخیتغ ،مت ــت و ب ــران  ،خــانواده هــایتاری هوی

 ،ییــگرارشــد ملــی  ،هــاولوژیئایــدعــدم مرــداقیت   ،هــاارزش

 ،ی اســت کامهــازمینــهخالقــی اجتمــاعی و ا ،اقترــادی هــایب ــران

ــعه ــروه رشـــد و توسـ ــای اجتمـــاعیگـ ــراهم  هـ ــیرا  فـ ــدمـ  و کننـ

. ایـن  دهنـد مـی را تشـکیل   هـا  ن برخـی از  بسـته  های اجتمـاعی گروه

ــاگــروه ــش  ه ــت و نق ــانمثب ــازنده انس ــه  س ــه مخــایره را در جامع ب

 اند.انداخته

ــروه    ــری متشــکل از گ ــع بش ــف اجتمــاعی  جوام  هــای مختل

 لـــت متفـــاو زای خاســـتگاه و منهـــر کـــدام از  نهـــا دار و اســـت

ــن جایگــاه موجــر  اســت.  ــیای ــن گــروهکــه  شــودم ــا ای ــام و ه مق

ــان  ــاعی یکسـ ــت اجتمـ ــته  یموقعیـ ــه از نداشـ ــند. هریـ ــن ا باشـ یـ

هـای متقابـل   و افـراد بـا کـنش    سـت هـا ازافـراد تشـکیل یافتـه ا    روهگ

زمینـه ت قـا اهـدا  خـویش      ،مـنظم یـا غیـر  به شکل مـنظم   خویش

ــروهیـــن ارا در  ــگـ ــراهم هـ ــیا فـ ــدمـ ــدگاه مـــی .کننـ ــوان از دیـ تـ
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ــه ــناجامع ــدهختش ــن پدی ــتی ای ــا و واقعی ــاعیه ــای اجتم ــم از ) ه اع

را بــر  (هــای اجتمــاعیهــای جمعــی افــراد و گــروههــا و کــنشرفتــار

 د.کرمطالعه ویژه شراید اجتماعی  مبنای

و  داردنـــ یمفهـــوم مطلقـــ ،گرچـــه گـــروه اجتمـــاعی بســـتها

ــوان  نمــی ــ ت ــ یــور نهرا ب ــرار داد. ب ــابی ق هــم  نا ســبی مــورد ارزی

 کــه مطالعــه  ن اســتهــای اجتمــاعی نــوعی از گــروه ،بســته گــروه

 . مهم است

ــه هــر ــدیدارای یــنف ایجامع ــر هــای اجتمــاعی و سلســله بن مرات

متفــار  یــه جامعــه نســبت بــه دیگــری  هــایاســت. معیــار یخایــ

 یرمعیارهــای دینــی و اخالقــی ارزش بیشــته . جوامــع ســنتی بــاســت

ــی ــدم ــا ،دهن ــرای  ام ــه دیگــر  ب ــه جامع ــی  ،هافتخــارا  تکنالوژی

ــدرن ــرفت م ــای اقتو پیش ــری  ه ــمرــادی و هن رمه ــتا ت ــکل س . ش

ــروه  ــخیگ گ ــاعی  تش ــای اجتم ــز ه ــه  نی ــر جامع ــاو  دارد در ه  تف

بنـدی اجتمـاعی   نـد کـه سیسـتم یـنف    یهازیرا همـین معیـار و ارزش  

 .کندمی جامعه دیگر متفاو  هب ایجامعهرا از 
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هــای هــا را در ســطب  جامعــه و  گــروهشناســی روابــد انســانجامعــه

ــاعی  ــه اجتمـ ــیمطالعـ ــدمـ ــه. کنـ ــدگاهدر جامعـ ــی دیـ ــا و شناسـ هـ

ــت ــدد وریئ ــای متع ــاره یه ــاختار     درب ــرد در س ــش ف ــونگی نق چگ

یرفـداران هـر    ود ثیر جامعـه بـر تکـوین فـرد وجـود دار     أیا تـ جامعه 

ــههــا ن  کــدام از ــاوتی ماجتمــاعی  تجــاربو  یاســتددل هــایپای تف

مطالعــه  درمــا بــه  هادیــدگاههــا و وریئــ. ارزیــابی ایــن ت دارنــد

ــونگی ــروه   چگ ــد گ ــدایش و رش ــه   پی ــه کم ــته در جامع ــای بس ه

پدیـــده مختلـــف جوانـــر ی ختشـــناتـــا از نظـــر جامعـــه کنـــدمـــی

 یم.کنت لیل ها را «کتسِ»چون  ایهای بستهگروه

کــه  یــا همـــه    تدرخـــواهیم یافــ ایــن پدیــده   مطالعــه  بــا  

ــروه ــاعی  گ ــای اجتم ــتهه ــکت  ایبس ــون س ــرد و   چ ــرر ف ــه و ــا ب ه

اجتمــاع انســانی اســت  هــریبیعــی دزمــه   نهــاظهــور یــا  انــدجامعــه

بــرای حفــا منــافع و ت قــا اهــدا      اعضــای  ن  برخــی از کــه

ــاد    ــه ایج ــویش ب ــینخ ــ چن ــه   یگروه ــا ورود ب ــاز ن ی ــرم ینی  مب

 دارند؟
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ــته در ذ    ــاعی بس ــروه اجتم ــر گ ــا ه ــا  و   ی ــود خطرن ا  خ

ددلــت بــر خطرنــا  بــودن  ،مخــرب اســت؟  یــا میــزان بســته بــودن

 ،هـای اجتمـاعی بـه شـکل نسـبی     اکثـر گـروه  یـا   ؟کندمییه گروه 

ــدبســته ــار ان ــا    وجــود داردهــای دیگــری و معی ــزان خطرن کــه می

 ؟کندمیبودن گروه را مشخگ 

هــای اجتمــاعی هــای بــارز ایــن گــروهیکــی از نمونــه ،ســکت

از  ،هـــای اجتمـــاعی و هـــویتیبســـته اســـت کـــه در عرـــر ب ـــران

ــراد را  یـــگرافـــرد ،خردگرایـــی ی و ب ـــران هویـــت اســـتفاده و افـ

فــراد بــدون شــناخت ا .کــردهــای خــود هــا و شــعارنامــهمجــذوب بر

ــت و یــ یب از  ــی درس ــروه برخ ــاگ ــا  ه ــاعی خطرن ــا  ،ی اجتم ب

ــا    ــه  نهـ ــتن بـ ــود  پیوسـ ــیت خـ ــابود ورا شخرـ ــیرازه نـ ــا و شـ هـ

 . کنندمیمتزلزا را  شانگیخانوادهای ختاراس

ــام ســکت ــر ن ــاگونزی ــی یهــای گون ــا شــعار کوشــدم هــای ب

ــهمــردمتبلیغــا  و  ذبکــ ــوذ  اجتمــاعیاقشــار مختلــف در  فریبان نف

 هـا و مشــکال  روزمـره انســان  بــرای نگرانـی  گویـا چنـان کــه   کنـد. 

 تیرــاا،اس از ایــن گـروه  .کنـد مـی ه عروــحـل  راه ،عنـوان نــاجی ه بـ 
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ــدی ــطربا ،ناامیـ ــا  ا و وـ ــزواحسـ ــان یانـ ــایانسـ ــرق در هـ  غـ

ــال  ــانوادگی معضـ ــادی  ،خـ ــاعی و اقترـ ــید اجتمـ ــتفاده  م ـ اسـ

ــدمــی ــر انســان قــرن بیســت و ی  کن ــ مکــو خــود را در براب ــوان ه ب عن

خـالی   خیـالی   دنیـای وعـده   هـا انسـان  هبـ  .ددهـ قـرار مـی   گزینهیه 

ــا وزشــتی از ــ  ه ــارن ــد  ه ــعادتو نوی ــیو عشــا  دیمنس ــم د. در ده

 مــادی و روانــی ،وابســتگی جســمی دچــارپیــروان خــود را حقیقــت 

ـانــزوا و زواا شخرــیت و احســا  خــود    و گرفتــار ،بــه خــود 

 .کندمیگربینی ید

دامنگیــر اکثــر جوامــع     ،ایــن پدیــده خطرنــا  اجتمــاعی    

ــیش وکــمشــده اســت و  ــه ا درب ــاعیهم ــوذ  یــنا  اجتم ــرنف ده ک

یـن واقعیـت و خطـرا  ناشـی از     بـه ا افـراد   کثـر بـدون اینکـه ا   .است

ــند  ــف باش ــه ، ن واق ــی در عری ــای سیاس ــاد ،ه ــادی نه ــای اقتر  ،ه

هــای گــروهدر  ،رزشــییــ ی و و ،یقضــای ،ی موزشــهــای کــانون

هـای  نـام انجمـن  ه بـ هـا  سـکت  .کنـد مـی نفع  نقش بـازی  ذی فشار و

ــراید   ــه از ش ــافرهنگــی و خیری ــام ب ــان و اندی حــا ن  شــه و زادی بی

ــی  ــو  دموکراس ــع خ ــه نف ــتفاده دب ــود را  اس ــهو خ ــدر    ب ــز ق مراک
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ــه  ــینزدی ــدم ــابراین .کنن ــاره  ن دزم اســت  بن ــهدرب ــهب ــه  مثاب ی

ــا    ــده اجتمــاعی خطرن ــل پدی ــا درتأم ــرد و  و ب ــافع ف نظرداشــت من

ــه ــه  ،جامع ــاهی جامع ــور  نگ ــد ظه ــر فراین ــناختی ب ــارکرد ،ش ــا و ک ه

هـم  هنـوز  ،در اکثـر جوامـع   .کنـده شـود  هـا اف های این گـروه گیویژ

اســت  یــور  نگرفتــه  دزم ایــن پدیــده ت قیــا و پــژوهش دربــاره

 یدلخــراش و المنــاک رخــدادهای از پــ  ی،هــای اروپــایکشــورامــا 

 کردنـد بـه ایـن مووـوع  توجـه      6جمعـی هـای دسـته  چون خودکشی

  . نددر نظر گرفتهای خایی برنامه  ن،و برای جلوگیری از 

ــور ــای اســـالمیدر کشـ ــ ،هـ ــورخرـــو  کهبـ ــون شـ ی چـ

ــتان ــردم  ،افغانسـ ــرای مـ ــاو بـ ــینتفـ ــزاری بـ ــکت گـ ــایر  و سـ سـ

 چنــیندر اینکــه  نخســت .بســیار دشــوار اســت ،هــای مــذهبیگــروه

مشـخگ بـرای ایـن مقولـه  سـان نیسـت و        یتعریفـ  عروـه  یجوامع

فهمــی  بلنــد و یبینشــدر ایـن زمینــه  مــردم کنــون  تــااز یـر  دیگــر  

ــروهتــا  نــددارن روشــن ی هــارا از ســکتمــذهبی  ی واقعــاًهــاگ

ــا تفکیــه کننــد.مخــرب  و خطرنــا  از  اســت کــهدشــوار  براینبن

                                                           

 . در دهه نود قرن بیستم  6
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 ســویعقایــد و مــذاهر مــردم م تــرم شــمرده شــود و از   ســویــه 

ــو فعالیــت ــینهــای دیگــر جل ــر ی  فعــاا هاگــروه چن ــام مــذهر زی  ن

ــه  ــده و وگرفت ــان و عقی ــردی  زادی بی ــوق ف ــرادحق ــز تضــمین  اف نی

 د.شو

ــاور «قــد ت»مفهــوم کــه  انیاز زمــ هــای انســان جایگــاه در ب

بـه وجـود  مـد     در جامعـه انسـانی   نیـز   پدیـده سـکت   ،یافـت متعالی 

ایـــلی و را در مقابـــل جریـــان  ایجداگانـــه ای یـــرز تفکـــرعـــده

ویـژه بعـد از سـ ری شـدن     هبـ  ،نـد کردایجـاد  ادیـان و مـذاهر    غالر

 ندی پیــدا شــدیهـا انســان ، نهـا و اوج دعــو  ادیـان  تی از ظهــور مـد 

ــام  بنیا کــه ــاندخــود را در مق ــذاهر  ،گــذاران ادی ــا م ــهی ــای ن ل ه

بـــه ایشـــان  کـــهند و از مـــردم خواســـت ی جدیـــد قـــرار دادعقیـــدت

فکــری و عقیــدتی را  هــایایــن جریــانامــا  ن ــه  داشــته باشــند.باور

شــان از ایــوا  را ان ــ ،دهــدتردیــد قــرار مــی   مــورد ســواا و 

فـرد و   ایشـان بـر  خطـرا   ،بسـته بـودن   میـزان  ،عقیدتی ادیـان الهـی  

 است.اجتماع  شان ازجامعه و انزوای
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 یچنـــدانتـــاریخی  پیشـــینهمطالعـــه و ارزیـــابی ایـــن پدیـــده 

از یـه یـا دو دهـه     هـای غربـی نیـز بـه ایـن گـروه      در کشـور   ندارد

ــن ــه ایـ ــر   بـ ــه یـ ــدی توجـ ــدجـ ــه .ه اســـتشـ ــان و جامعـ شناسـ

 مثابـه بـه هـا  ه سـکت بـ  مزدهوشناسان در غرب تـا اواخـر قـرن نـ    مردم

ــد   ــا را   یــه گــروه اجتمــاعی خــا  توجــه نکــرده بودن بلکــه  نه

 ترـــورمـــردم عـــادی فکـــری و مـــذهبی  هـــایگـــرایش مثابـــهبـــه

ــی ــدم ــع . کردن ــت درواق ــرن بیس ــه دوم ق ــروه مدر نیم ــد  گ ــای جدی ه

ه شــده ئــمفهــوم اراکــه بــا  در جوامــع غربــی ظهــور کردنــدمــذهبی 

ــا و   ــد کلیس ــ توس ــف کالس ــاک  »یه تعری ــرم ــرولتش»و  «7وب  «9ت

ــه را   دمطابقــت نداشــتن ــرد و شــیرازه خــانواده و جامع و شخرــیت ف

 به مخایره انداختند.

ــ ــدان توجــه خا  هــایدولــتن یهم ن ــی چن ــای غرب یــی اروپ

ــده  ــه پدی ــروهب ــته چــون  گ ــاعی بس ــای اجتم ــکته ــا س ــتنده  .نداش

مــذهبی ـیــه گــروه اجتمــاعی مثابــهبــهرا در جامعــه  نهــا حضــور 

                                                           

2. Max Weber (1864-1920)  

3. Ernst Troeltsch (1865-1923)  
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ی هـا در چـارچوب قـوانین رایـ  زیـر نـام انجمـن       کـه ه بودند پذیرفت

 دهــه هشــتاد مــیالدی ازکردنــد. امــا فعالیــت مــی فرهنگــی و خیریــه

ــن ــه ای ــ  از  ،یــر  ب ــاگوارپ هــای خودکشــیچــون  یحــوادن ن

ــته ــیدس ــی   ،جمع ــاوزا  جنس ــل و تج ــورهت می ــای مفک ــادره و  ن

 تو تربیــ بــا مقایعــه از نظــام تعلــیم زمــانهمبــر کودکــان  بــارفاجعــه

و  دمـ وجـود   ه بـ هـا  سـکت  بـاره درنگرانـی   ه وشه و شـبه  ،دولتی

و  کردنـــدســـالمت فـــرد و جامعـــه تلقـــی ای  نهـــا را خطـــری بـــر

ــروا را نهــا  هــایفعالیــت ــد  کنت ــر  نهــا را  غــاز کردن  .و نظــار  ب

ــه ــ مدرنیتـ ــت ابـ ــه دسـ ــدهوردااینکـ ــای ارزنـ ــع و  ایهـ ــرای جوامـ بـ

هــای تقویــت زمینــه ، ن مــوازا  بــهامــا   اجتماعــا  بشــری داشــت

ــداوم ــدایش  ، وو ت ــی پی ــای اجتمــاعی بســته  گــروه ی ازشــمارحت ه

 . دکررا نیز فراهم 

ــکت ــا س ــاعی     ه ــد اجتم ــه دارای رواب ــع ک ــه جوام ــبت ب نس

در   کننــدمــیتــر نفــوذ هب بــاوردر جوامــع ســنتی و فــرد ،قــوی باشــند

از  در جوامــع مــدرن جوامــع ســنتی از جهــل و بســته بــودن جامعــه و

ــرد ــگراف ــت و ارزش ی ــران هوی ــتفاده  ی و ب  ــیاس ــدم ــ کنن ــا ب ه . ام
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ــی و   ،جوامــع شــرقی و ســنتی ،یــور  کــل ــه جوامــع غرب نســبت ب

ــه ،مــدرن ــذیر ســیرمراتــر ب ــرپ ــد وت ــه همــین  ن هــا ســکت دلیــلب

 کننـد تـر نفـوذ   مراتـر  سـان  هتواننـد بـ  مـی درجوامع شـرقی و سـنتی   

 .گسترش یابندو 

اجتمــاعی هــای گـروه » ،ن کتــابیــا هـای م ـور ایــلی ب ــ  

 ، نهــای زنــده یکــی از نمونــه مثابــهبــههــا را ســکت واســت « بســته

خطــرا   دربـاره  در حقیقـت ایـن کتـاب   . کنـد مـی مطالعـه و ت لیـل   

ــای از گــروهناشــی  ــه ه ــبســته در جامع ــد یهشــدار م کــه نقــش ده

جوامـع   درویـژه  ه. بـ انـدازد مـی  بـه مخـایره  را در جامعـه  سالم انسان 

نـــد و اهـــای گونـــاگونب ـــران گرفتـــارهـــا انســـان وزی کـــهامـــر

ــا  گــروه ــف ب ــای مختل ــایه ــتفاده از ابزاره ــوع اس از ووــعیت  یمتن

 دسـتیابی بـه   انیو  نهـا را قربـ  اسـتفاده  سـو  بسـامان افـراد و جامعـه    نا

ــویش    ــاا خ ــدا  و امی ــیاه ــدم ــا کنن ــر . ب ــت در   ی ــران هوی ب 

  ند.اانوادهخنهاد ها و شیرازه یدد انهدام شخریت انسان

 ،لیف این کتابأتانگیزه خاستگاه ایلی است که  دادنی تذکر

 زمـانی . اسـت فرانسـه   «رووان»در دانشـگاه  شناسـی  های جامعـه در 
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یکـی از  مووـوع   ،کردمتدری  میشناسی جامعهکه  (7111-7113)

یکـی از   مثابـه بـه  سـکت در  ن  بود و« های بستهگروه»ی من هادر 

بـرای  هـا   مـادگی . شـد بررسی مـی های بسته گروه رجستهای بهنمونه

 بــهشناسـانه  از منظـر جامعـه   کـه موجـر شـد    ایـن مووـوع   تـدری   

 .پـژوهش کـنم   دربـاره  نهـا   بیشـتر توجـه و  های اجتماعی بسته گروه

ازینکه این کتاب در ذا  خودش، نخستین اثر روی مووـوع جامعـه   

 را کـه  این اثـر دگان ارجمند خواننواریم امیدشناختی سکت هاست. 

هـای  و مراجعـه بـه کتـاب    تـدری   هنگـام م در هـای داشـت یـاد  نتیجه

  .ب سندد ،است ین زمینها شده درنوشته

 احمدسیر مهجور

 7113اپریل  ،فرانسه
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 پیشگفتار

ــاره ب ـــ  از پـــیش ــاعیگـــروه دربـ ــای اجتمـ ــژ ،هـ ــیویـ ــاگـ  ،هـ

ــه  ــا  و نمون ــامشخر ــل جام و   ن یه ــه و ت لی ــهمطالع ــناع ی ختش

ــکت  ــهس ــهب ــاا  مثاب ــی از مث ــای یک ــده ه ــده زن ــروهو برازن ــای گ ه

ــاعی  ــتهاجتم ــت  ،بس ــتدزم اس ــروری  نخس ــرم ــد ب ــاعی  رون اجتم

عنرـر اساسـی در اجتمـاع      مثابـه بـه . زیـرا انسـان   بیفکنـیم شدن انسان 

ــنش  ــا ک ــل خــویش  ب ــای متقاب ــاختاره ــروه در س ــاعی  گ ــای اجتم ه

هـای اجتمـاعی   گـروه  ،ون شـه و بـد  کنـد مـی  یبـاز نقش م وری 

 ایرابطـه  ،شـان و حجـم  نـوع  ،فکـری  هـای با یر  نظـر از گـرایش  

ــا انســان و موقعیــت    جامعــه در جامعــه دارد.  ناجتمــاعی مســتقیم ب

 ردهــای جمعــی دادر تولیــد افکــار و اندیشــهمســئولیت اساســی  نیــز

خــود فــراهم  بســتر هــای ظهــور گــروه اجتمــاعی بســته را درو زمینــه

 .کندمی

انســان از  یهــاهــا و واکــنشکــنشهمــه تــوان گفــت کــه مــی

از دو منبـــع سرچشـــمه  ،گشـــایدکــه دیـــده بـــه جهـــان مــی   روزی
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ــردمــی ــای فطــری خرــایگ و ویژگــییکــی   گی  هایویژگــی وه

شــکل ه نیاکــان خــویش بــ مــادر و ،کــه از پــدراســت فــرد انترــابی 

ــی  ــه ارن م ــا او یکجــا  فطــری ب ــرد و همــراه ب ــدر خــانواده ب ــا ه ب دنی

ــدگیمــی  ،. دیگــریکنــدمــیاش او را همراهــی  یــد و در یــوا زن

ــی  ــایگ و ویژگ ــابی خر ــای اکتس ــان ه ــتا انس ــه س ــا را  ک از  نه

ــا دیگــران از خــالا تمــا )اش اجتمــاعیم ــید   (هــا و معاشــر  ب

ــت  ــیدریاف ــدم ــ .کن ــر ه اب ــن ترتی ــت  ،ی ــیت هوی ــان و شخر انس

 . گیردشکل می ،خرایگاین  نتیجه مثابهبه

ــالم  ــر اسـ ــان ،از نظـ ــا  انسـ ــر بـ ــاب  فطـ ــدینـ زاده  توحیـ

ــی ــودم ــد     و ش ــر  مق ــن فط ــتر ای ــددر بس ــی رش ــدم ــامبر کن . پی

و  کنـــدمـــی عروــه  هـــاانســان اســالم نیـــز ایــن مفهـــوم را بـــرای   

فـأبواه یوهدانـه    ،ادسـالم  هکـل مولـود یولـد علـی فطـر     » :فرمایـد مـی 

اســالم  نــاب  هــر نــوزادی بــر اســا  فطــر :ینرــرانه او یمجســانه او

یــا مجوســی نرــرانی  ،ش او را یهــودیوالــدینامــا  ،یــد دنیــا مــیه بــ

ــی ــازند.م ــید و ن  «س ــن م  ــادای ــاه ــه در  نیه ــای ک ــان  ه ــد انس رش

شــکلو  هــابــر انتخـاب و  انـد عامـل اساســی فــرهیختن فرد  ،کنــدمـی 
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و  نــدگذارمــی نبــهجاژر  و همــه یهــاثیرأشخرــیت  نهــا تگیــری 

 .دهندمی جهتبه  نها 

ــی ــدنی عل ــم م ــودن رغ ــع ب ــان،ا الطب ــ  وا نس ــاعی ب ــا ه اجتم دنی

ــی ــدنم ــی     ی ــدن را م ــاعی ش ــه اجتم ــوزد.بلک ــدن    م ــاعی ش اجتم

و  شـود مـی  غـاز   ،گشـاید کـه دیـده بـه جهـان مـی      هنگامیانسان از 

ــه در ــدگی ادامـ ــتمراراش زنـ ــی اسـ ــدمـ ــدن در   .یابـ ــاعی شـ اجتمـ

 ،هـا هنجـار  ،هـا زشار ،هـا الگـو  ،هـا دانسـتنی دریافـت   فرایندحقیقت 

ــیوه ــاکارش ــر ت الگــویو  ه ــا  فک ــو احس ــروه  مرب ــه گ ــه  ی وط ب

 .اســت کــه فــرد خواهــان زنــدگی در  ن اســتیــا اجتمــاعی خــا  

 .بریـر  کنـد  هـای خـود را    نهـا نیـاز   ه میـانجی بـ کوشـد  مـی انسان 

 و  موزنـد هـا را مـی  بسـیار چیـز   ،در جریـان اجتمـاعی شـدن   ها انسان

ــاارزش ــی ا ،ه ــمیک ــرین ز مه ــت نها ت ــا،. ارزشس ــعدر ه ــدا واق هی

عبـار  دیگـر   ه . بـ اسـت گروهـی از مـردم   یـا  های یـه جامعـه    ا 

یــا یــه واکــنش نشــان دادن یــه نهــاد  چگــونگیو  «بــودن» شــیوه

و هـر   شـود مـی پذیرفتـه  ا  هیـد ا مثابـه بـه کـه  اسـت  اجتمـاعی  گروه 

ــان ــود را بــ  یانس ــ   ا رزو دارد خ ــ ن هماهن ــر جا. دکن ــهه  ایمع
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همــه اقشــار  بــرایهــا  ن کــه برخــی از ویــژه اســتهـای  ارزش دارای

ــد وپــذیرفتنی ــرای)چــون خشــونت(  برخــی دیگــر ان م تــرم همــه  ب

ــتند ــی ازنیسـ ــا م ســـو  و ملمـــو  . برخـ ــر و  نهـ ــی دیگـ  ،برخـ

 .بندیامیها بازتاب هنجار توسدکه  اندغیرملمو 

ــا ــت  هنجاره ــادر حقیق ــد و  ،الگوه ــیوهقواع ــهاکارش ــدایی  ن

 هــابــا  نخــود را  ،بــرای زنــدگی کــردن در جامعــه کــه افــراد الزامــاً

ومبتنـی بـر    یافتـه وبـیش سـازمان  کـم  ،. ایـن قواعـد  کنندمیهماهن  

ــثالً یهاارزش ــد. م ــالق  ن ــدنیاخ ــومی  ،م ــت ی»ارزش»مفه ــا   اس ام

  اســت یارزشــمفهــومی  ،یــا ویــن. اســت« یــه هنجــار»ی دادن أر

ــاع از  ــا دف ــت جنــ در حا  نام ــیدانســته  یــه هنجــار ،ل . شــودم

ــن ارزش ــا و ای ــ هــاهنجاره ــراد کســر  ه ب شــکل عمــومی توســد اف

هـا  هنجـار  .کنـد مـی افـراد رشـد    وـمیر  مرور زمـان در  هب و شوندمی

دهـد  ه اسـت کـه بـه گـروه اجـازه مـی      کننـد مجموعه قواعـد رهبـری  

 و دهـــد ســـازمان دیگـــران را خـــود و اعضـــای رفتارهـــای خـــا 

ــدهمبســتگی  ــدکتقویــت  ی رارون هــا و چگــونگی کــارکرد مثــل  ن

 .یه گروههای وردادست
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در جامعــه  خــود مقــام جایگــاه و ازکــه یــه فــرد هــر عملــی 

. موقعیــت و مقــام  شــودمــی دانســتهاو  «نقــش» ،دهــدانجــام مــی 

 . او استاجتماعی احرازشده ها جایگاه ،اجتماعی یه فرد

ــدن  ــاعی ش ــرم   ،اجتم ــرورتی مب ــردر و ــه ه ــت. ایجامع  اس

یــه سیســتم  ،ولوژیئکــه بــه یــه ایــد یهــایویــژه بــرای گــروهه بــ

زیـرا ایـن فراینـد      یـا بـه یـه دیـدگاه خـا  وابسـته باشـند       ارزشی 

ــه و  ــت درســت جامع ــه موجــر فعالی اجتمــاعی  پیوســتگی ســاززمین

 .شودمی

 ایهـــای اجتمـــاعیســـازی توســـد نهـــادپروســـه اجتمـــاعی

تکـوین شخرـیت فـرد در     مـی بـر  ثیر مهأکـه تـ   کنـد مـی ت قا پیـدا  

ســــازی در . عنایــــر اولیــــه اجتمــــاعیدارد اشزنــــدگییــــوا 

گیـرد کـه قواعـد و مقـررا  را بـه انسـان انتقـاا        انجام مـی  یهاینهاد

ــدمــی ــاد  و دهن هــای اساســی اجتمــاعی کــردن  خــانواده یکــی از نه

شــنا  فرانســوی از  ن جامعــه ،1ر بوردیــویــپی .شــودمــیدانســته فــرد 

ــه ــهب ــور   » مثاب ــا ی ــا ی ــاد  «0نم ــیی ــدم ــه    کن ــامل مجموع ــه ش ک

                                                           

4. Pierre Bourdieu (1930-1999) 

5. Habitus  
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ــواهش ــاخ ــلو  ،ه ــاس ــاب  ،ه ــکل اکتس ــه  و ش ــرد از   ن  ــه ف ی

 ن  بــارهو در اســت دهکــراش کســر و م ــید زیســت  خــانواده

)یـور   براسـا  همـین نماهـا    .شـوند مـی  ،کنـد مـی بیان  احسا  و

ــاهری( ــوروثی  یظ ــا انتم ــه از خــود     ،ابیســی ــان در جامع ــر انس ه

ســازی در مراحــل دشــوار نقــش اجتمــاعیدهــد. شــان مــیواکــنش ن

هــای اجتمــاعی و  زمــونخرــو  در وقــت تنگدســتی هبــ ،زنــدگی

هـای  یکـی از نهـاد   مکتـر نیـز  ن یهم نـ  .یابـد مـی   شدو اقترادی 

ــاعی ــازی اجتم ــت وس ــتنی اس ــوزش  دانس ــان  م ــه انس ــا را ب  ،داده ه

 . دهدوی انتقاا میه و مقررا  را ب قواعد

نــده  کنهماهنــ  ینقشــ  ،ســازیوی اجتمــاعی انعنایــر ثــ 

ــرای ــاعی در   ب ــرد اجتم ــه ف ــالت ی ــا م یطــ  یح ــا   یی ــازی خ ب

ــی ــدم ــاد . کنن ــاهعب ــاگ ــی  ،ه ــاط جمع ــایل ارتب ــا و شــرکت ،وس ه

ــ  ــه کل ــای ورزشــی نمون ــای ه ــارزه ــن ا از یب ــهی در  عنایــراند ک

و بــه  نهــا اخــالق و  دارنــدنقــش ثــانوی هــا ســازی انســاناجتمــاعی

ــدگی مقــررا ــا دیگــران  گروهــی  زن در یــه حــوزه مســلکی  را ب

ر د کـه نقـش بسـیار مهـم     اسـت عنایـر  ایـن   مسـجد از  نـد.  مـوز می
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احســــا  همــــدردی و . مســــجد داردســــازی افــــراد اجتمــــاعی

ــتر  و   ــده مشـ ــا  عقیـ ــتگی را براسـ ــاهیم همبسـ ــویمفـ ــه  معنـ بـ

ــان ــاانس ــی  ه ــاا م ــا    انتق ــی )مطبوع ــاط جمع ــایل ارتب ــد. وس  ،ده

. بــه دارنــد نقــشســازی افــراد اجتمــاعیدر تلویزیــون( نیــز  رادیــو و

ــزار اجتمــاعی  ــدازه اب ــدازه  ،ســازی نیرومنــد باشــدهــر ان ــه همــان ان ب

یبیعــت انســان   ووــمیر  بــر تــریثیرا  عمیــاأتــ بــوده و ثرؤمــ

 گذارد.می

ــه ــان جامع ــارهشناس ــاعی   درب ــا اجتم ــونگی ت ق ــازی چگ س

 بـــارههرکـــدام در زیــرا  ،ندارنـــد یهــای مشـــترک دیـــدگاه ،انســان 

. در ندارنـــدنظـــر  و م ـــور ایـــلی ایـــن فراینـــد توافـــا  م ـــر 

و  یـــا اجتمــاع اخــتال  نظــر دارنـــد   روی ایــالت فــرد   حقیقــت  

ــدگاه    ــین دی ــا  هم ــر اس ــا  ب ــی را  روش  ،هرجن ــرد خای و رویک

ــیتعقیــر  ــدم ــرای    پرســش. کن ــد ب ــا بای ــن اســت کــه  ی اساســی ای

هــای تفســیر کــنشبــرای یــا شــناخت جامعــه بــه فــرد مراجعــه کنــیم 

ــفــرد از جامعــه  غــاز  ــرد یــه عنرــر فعــاا کن ــا ف ــا  اســت یم؟  ی ی

ی یـ کشـاند کـه فردگرا  مـا را بـه ب ثـی مـی     هـا پرسـش این  ؟فعااغیر
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ــل ( را یختی و روانشــناختشــناجامعــه نظریــه) هولیســم )ایــالت  مقاب

مفرـل   نظـری هـای  دهـد. بـا یـر  نطـر از ب ـ      ( قرار مـی اجتماع

اســــتددا هــــر دو  ،اجتمــــاعی یختروانشــــنا ی وختشــــناجامعــــه

 م.کنینجا خالیه میا تفکر را در شیوه گرایش و

 

 طرفداران اصالت فرد

هــــای م ــــور ایــــلی ت لیــــل ،فــــرد ،ایــــن مکتــــراز نظــــر  

 ،مــاک  وبــر. ســتایــالت فــرد معتقــد ا هبــ اســت وی ختشــنامعـه اج

ســادران ایــن مکتــر یکــی از قافلــه ،شــنا  معــرو   لمــانیجامعــه

 :معتقد است و. ارودشمار میه یرز تفکر ب و

 است. فعاا یموجودانسان  -

 ثر از انسان است.أجامعه مت -

 فرد نسبت به جامعه برتری دارد. -

ــاهنجار - ــاارزش ،هـ ــش ،هـ ــانقـ ــهیال   ،هـ ــا  و تسـ  ،امکانـ

ــه ــاعطیـ ــا یهـ ــرای انسـ ــد ونی بـ ــان  انـ ــام دادن انسـ در انجـ
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ــارکرد ــایک ــا حــدی از  زادی ب   ه ــه ت ــود همیش ــوردار خ رخ

 .کوشدمی ت قا منافع شخری خود برای است. انسان

 

 انســـان از .عنرـــر فعـــاا اجتمـــاعی اســـت فـــرد  ،در نتیجـــه

حــوادن بــرای ت قــا منــافع شخرــی خــود اســتفاده        حــاد  و

 سازد.ها را دگرکون میهنجارها و و ارزش کندمی

 

 طرفداران اصالت اجتماع

ــن مکتــر ــه ،ای ــل  جامع ی ختشــناجامعــه هــایرا م ــور ایــلی ت لی

ــی ــد وم ــ دان ــد   هب ــاع معتق ــالت اجتم ــتای ــایم اس ــل دورک  ،1. ایمی

ــهگـــذاران جامدیکـــی بنیا ــه)شناســـی عـ ــه از (فرانسـ ــردازاننظریـ  پـ

ــهور  ــر   مش ــرز تفک ــر و ی ــن مکت ــ ای ــی ه ب ــمار م ــد  و. ارودش معتق

 :است

 است. غیرفعاا یموجودانسان  -

 ثر از جامعه است.أانسان مت -

 .جامعه بر فرد برتری دارد -
                                                           

6. Emile Durkheim (1858-1917) 
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ــه ارزش - ــاجامع ــاهنجار ،ه ــش و ه ــل   نق ــراد ت می ــر اف ــا را ب ه

ــی ــدمـ ــرد کنـ ــل فـ ــاد   ،. عمـ ــش نهـ ــه نقـ ــروط بـ ــای مشـ هـ

 مکتر و... است. ،سازی چون خانوادهاجتماعی

جامعــه  اخــالق مقــررا  ومطــابا  هنجــاربــهافــراد  ،در نتیجــه

و بـــر اســـا   داردهـــا احتـــرام هنجاربـــه کـــه  یابـــدمـــی پـــرورش

ی هاییـن زمینـه اسـتثنا   ا . البتـه در کنـد مـی  شـده عمـل  هـای داده نقش

 وجود دارد.

 در مـاک  وبـر  هـای مکتـر   نظریـه  داشـتن  مرـداق با وجـود  

ورد هـای جوامـع بشـری نقـش     اامـا تـاریب بشـر و دسـت     ،اغلر موارد

اســت. بــه ایــن  دهه اثبــا  رســانفــرد بــ جامعــه را بــر و برتــر اساســی

ــه  ــا ک ــیدِ معن ــاعی م  ــون  ،اجتم ــان را دگرگ ش را در اممقــو  انس

ن فــرد بایــد همــه منــافع خــود را  یهم نــ .کنــدمــیجامعــه مشــخگ 

منــافع  ودر خــدمت و در حیطــه مرــالب علیــای جامعــه ترــور کنــد 

 .بدانداز  ن  ئیجز را خود

کــه  انــدهــای حــاکم بــر نسیســتم و نهــاد ،پــ  ایــن جامعــه

را در بســتر خــود بســته هــای اجتمــاعی ظهــور و تــداوم گــروهزمینــه 
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رغــم اینکــه فــرد علــی .دهنــدمــیشــکل  نهــا بــه و  کننــدمــیفــراهم 

ــر اســا  منــافع شخرــی خــود   ایــودً هــای جمعــی مقابــل کــنشب

 هـای اجتمـاعی  سـوی گـروه  ه امـا گـرایش بـ    ،دهـد نشان می واکنش

بلکــه   دگیــرنشــأ  نمــی وهــای فطــری او ویژگــیسرشــت  از بســته

ــایگ و ــی خر ــابی ویژگ ــای اکتس ــید و  ه ــه از م  ــوناش ک  پیرام

ــویش بــ  ــتدســت  ورده ه خ ــ ،اس ــروه  ه ســویاو را ب ــن گ هــا ای

 کشاند.می

 

  رابطه فرد با گروه

ــا در ــرب ــت نظ ــر داش ــادمطال ــودً  ،ب ــرد ای ــر  ف ــروه  براب ــوقفگ  یم

ــاعی ــرد  .دارد دف ــرا   ف ــرا  دارد زی ــروه ه ــت از گ ــور در حقیق تر

اش را هــای فــردیو کــنشوی را تهدیــد  گــروه اســتقالا کنــدمــی

ــدمــیم ــدود  . امــا از یــر  دیگــر رغبــت و احســا  گــرایش  کن

عالقمنـد اسـت    . اودر وـمیر انسـان نهفتـه اسـت     ،ارتباط بـا دیگـران  

ی و یبــا دیگــران  شــنا ،هــااشــباع و تبــادا نیازمنــدی بــه منظــور کــه

ــدا شــناخت پ ــا ی ــا  نه ــدو ب ــایجــاد  پیون ــن تمــا د. کن ــا ای ــاًه  الزام
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ــه ــاعد  زمین ــاهم را مس ــای تف ــیه ــدم ــر  و کن ــه  منج ــکیل ی ــه تش ب

 .شودمیگروه اجتماعی 

 کنــدمـی از گــروه احسـا  خطــر  کـه  انسـان بــه همـان پیمانــه   

ــی ــدو م ــود را از  خواه ــد خ ــدارد   نگزن ــان نگه ــان   ،در ام ــه هم ب

ــه  ــافع خــویش پیمان ــا من ــرای ت ق ــه   ،ب ــاز ب ــه احســا  نی ــتن ب پیوس

یکـــی از  اخـــود را بـــورزد و ســـعی مـــی کنـــدمـــییـــه گـــروه 

ــاعی گــروه ــای اجتم ــ  ه ــا  وهماهن ــتلفی ــا کن ــید. ی ــد م ــا کوش ب

ــاعی  دیگــران ــدی واحــد اجتم ــازدجدی ــل   بس ــرد عم ــافوق ف ــه م ک

ــد. و در ــنا کن ــاعی  ی ــد اجتم ــا» ،واح ــا« م ــن»گزین یرا ج ــ« م د. کن

ــرا  ــانزی ــن ترــور  انس ــه در ذه ــا همیش ــاعی مت ــد ه  یگــروه اجتم

ــد    ــاعی واح ــوق اجتم ــه مخل ــون ی ــی را چ ــر م ــا  در س ــد ت پرورانن

هـــا و  رمـــان  ن در و نـــدکنایجـــاد  یـــه هویـــت جمعـــی را  

 .دنهای مشتر  گروه را بازتاب دهارزش

از افـــراد  ایتنهـــا مجموعـــه ،پـــ  یـــه گـــروه اجتمـــاعی

ــدمــینیســتند کــه از خــود واکــنش نشــان   گــروه  بلکــه ایــودً دهن

 ،هــاارزش ،ســکنا  ،کــه توســد حرکــا  اســتاجتمــاعی نهــادی 
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ــار ــاهنجـ ــررا   ،هـ ــد و مقـ ــویش قواعـ ــیر خـ ــن ،مسـ ــا شکـ و هـ

 بـــارهدر .کنـــدمـــیمند اعضـــای خـــود را ســـاختار هـــایخـــواهش

خـواهیم  ب ـ    تفرـیل بـه  ادامـه  درهـا  گـروه و انـواع  شکل  ،مفاهیم

 د.کر

 

 



 

 
 

 فصل اول

 ؟چیست گروه
 

ــابی گــروه  ــه و ارزی ــرای مطالع ــای بســته ب ــدنیازه ــهیم من نخســت  ک

ــروه اف    ــوم گ ــر مفه ــدماتی ب ــاهی مق ــکنگ ــروه  یمن ــ   گ ــای و س ه

ی یزیــرا  شــنا کنــیم.شــکل عــام و مخترــر بررســی ه ی را بــاجتمــاع

 ،هــای اجتمــاعیگــروهشــده بــرای دادهبــا تعریــف گــروه و مفــاهیم 

 بســـتههـــای اجتمـــاعی گـــروه درســـتِ فهـــم و شـــناختِ مـــا را در

 د کرد.کمه خواه

ــا ــه منظــور  اینکــه انســان وجــود ب ــا ب ــافع و  دسترســیه ــه من ب

 یبــه گروهــ   خــود رایــا  ســی   أگروهــی را ت ،اهــدا  خــویش 

ســادگی هتــوان بــ مفهــوم گــروه را نمــی  امــا  ،کننــدمــیوابســته 

 ینفـه زنـدگی روزمـره    گـروه جـز  د  هرچنـد کـه    کـرد. مشخگ 

ــه مج ــت و بـ ــهماسـ ــتان ایموعـ ــاران  ،از دوسـ ــارهمکـ ــل کـ  ،م ـ

ن همفکـرا  از ایعـده  ،مشـارکت اجتمـاعی  هـای  دسـته  ،هـا ب ـ  هم
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ــا کــارگران  . در عمــلشــودمــیق ایــالاز ورزشــکاران  ایدســته ،ی

 یـفا  مشـتر    ،اهـدا   ،هـا انگیـزه  ،هـا معیـار  بـدون تشـخیگ  اما 

ــا  ــده    ارزش ،اعض ــل گرد ورن ــا و عوام ــاه ــین ،نه ــوان م ــرای ت ب

 . کرد هعرو یجامعتعریف گروه 

ــف ــروه  تعری ــددی از گ ــای متع ــه ه ــت  عرو ــده اس ــر  .ش ه

یـــفا  و  ،بـــرای گـــروه مشخرـــا و جریـــان فکـــری گـــرایش 

ــی ــای ویژگ ــی ه ــع خای ــروو ــتک ــاه  در  .ده اس ــه نگ ــان چُی ن

ــد کــهمــی ــاگو نمای ــراد را مــی  ی ــن از اف ــد ت ــوان گــروهتجمــع چن  ت

ــت ــا  ،دانس ــروه  ام ــه گ ــرای مطالع ــی  ب ــدگاه علم ــت  ،از دی دزم اس

هـر تجمـع فزیکـی     .کنـد افجتمـاعی  بـه ایـن پدیـده ا    یترنگاه عمیا

د  مکــان و زیــرا فقــد وحــ  گــروه نامیــد الزامــاًتــوان نمــیرا  افــراد

یــه واحــد اجتمــاعی را تشــکیل   ،خودکــارشــکل ه زمــان افــراد بــ

هــای کــنش ، اخرویــیی افــراد بــا ین گردهمــاید. هم نــدهــنمــی

 کتگـــورییـــه تنهـــا ممکـــن اســـت  ،و معیـــار مشـــتر  متقابـــل

 د امـا و  مـارگیری ایجـاد کنـ     مـاری مطالعـا   هـد    ابـ  6اجتماعی

                                                           

1. Social categorie 
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ــ ــروه ی ــود ه گ ــته نش ــور دانس ــرا حض ــر  . زی ــتر  اف ــه  یادمش ک

ــابه دارای م ــدشخرــا  مش ــاً ،ان ــر  الزام ــت ب ــان در عضــویت ددل ش

ــا اینکـــه . کنـــدمـــییـــه گـــروه اجتمـــاعی ن بـــرای بررســـی و بـ

ــابی ــه ارزیـ ــای جامعـ ــهـ ــادی و   انهشناسـ ــف اقترـ ــرهای مختلـ قشـ

مطالعـــه مســـلکی  یهـــایـــنفجامعـــه را بـــر اســـا   ،اجتمـــاعی

ــرا ز  قشــر اجتمــاعی نیســت ،امــا یــه گــروه اجتمــاعی  کنــیممــی ی

ــرادی هــای اجتمــاعی شــامل قشــر ــر شــودمــیاف اســا  یــه  کــه ب

ــار ــاعی داده معی ــه اجتم ــت ،شــده تشــکیل یافت ــند  دارای موقعی و باش

 د.نقرار داشته باش یمشابه هدر مرتبامتیازا   در

شـوار اسـت زیـرا    تعریـف درسـت و جـامع بـرای هـر مقولـه د      

اجتمـــاعی و علـــوم  اعـــم از) رشـــته علمـــی هـــر گـــرایش و هـــر

ــر اســا  معیــار  ،(جتمــاعیاغیــر ــه را ب  خــود ایــوا وهــا یــه مقول

 .کندمیتعریف 

ــل ــروه  ،در ایـ ــوم گـ ــ ِ  ،مفهـ ــوع ب ـ ــی  مووـ روانشناسـ

ــ کــه اجتمــاعی اســت ــهه گــروه را ب ــوان نمون ای از اجتماعــا  و عن

ــه    ــ  جامع ــه وارد ب  ــا  عام ــت.   تجمع ــرده اس ــی ک  ،در  نشناس



 
 (های سکتختشنامطالعه جامعه)                                    های اجتماعی بستهگروه

03 

   

ــاعی   ــد اجتم ــدا  رواب ــراد و م ــین اف ــا اج ب ــای تلفی ــاعیته ــان م ش

 .شودمیمطالعه 

از  ایمجموعـــه ،از دیـــدگاه روانشناســـی اجتمـــاعی گـــروه 

دهــد کــه . ایــن تعریــف نشــان مــیاســتروابــد متقابــل  بــا یافــراد

ــا  ــروه تنهـ ــت. گـ ــردم  نیسـ ــته از مـ ــه دسـ ــل  یـ ــین دلیـ ــه همـ  ،بـ

ــمندان ــر  یدانشـ ــون فیشـ ــروه را  6چـ ــع اجتمـــاعی   گـ ــه مجمـ یـ

ــخگ ــنظم ،مشـ ــن   و مـ ــد تـ ــکل از چنـ ــ)متشـ ــراد (ددومعـ  یاز افـ

ــی ــه در داخــل  ن روابطــ   دانــدم ــل وجــود دارد   یک ایــن  ومتقاب

ــا   ــد براســ ــهنجارروابــ ــدایتهــ ــده و ارزشای هــ ــای کننــ هــ

 .کنندمینقش بازی شان اهدا  دستیابی بهبرای  ،مشتر 

ــه ا   ــد چندگان ــر اســا  رواب ــد ب ــ  گــروه بای ســتوار باشــد پ

هــای روههــا )گــهــا و ارزشهنجارشــان بــه وابســتگی ددلــت بــرکــه 

ــلکی( ــارکت ،مس ــروه   مش ــت )گ ــتم فعالی ــه سیس ــه ی ــان ب ــای ش ه

برقــراری شــکل خــا  از ارتبایــا  کــه بــه اعضــای        ،(کــاری

                                                           

1. Hervé Fischer(1941-) 
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)کــانون دهــد مــیثیر متقابــل أدن فشــار و تــکــری وارد یگــروه توانــا

 .کندمی ،(راندانشمندان و انجین

ــه  ــد ب ــر فروی ــدا   6نظ ــروه ابت ــه گ ــرادی  یی ــکل از اف ی متش

 رهبــرکــه در شخرــیت  انــدمشــتر   رمــان اســت کــه دارای یــه

ــئوا  ــا مس ــی  ی ــا   کــرتجل ــر اس ــان) 7فضــیلتده و ب ــان  رم  ،(هم

  سازند.می مایزو مت هویت خود را از دیگران مشخگ

زیـرا   ،دنـد کرهـا توجـه   تـر بـه گـروه   دیـر  شناسـان نسـبتاً  جامعه

 انشـ توجـه  ،هـای اجتمـاعی ب ردازنـد   ینکـه بـه مطالعـه گـروه    ا قبل از

هــای عینــی جامعــه معطــو  پدیــده ومجمــوعی  یهــاواقعیــترا بــه 

 ،جامعــه  کلــی نهــا بــه ارزیــابی و ت قیــا روی شــکل      .داشــتند

هــای و ارزشهــای جمعــی کــنش ،هــاهنجار ،هــافرهنــ  ،هــاســنت

هــای جامعــه مــدرن پرداختنــد تــا راه خــود را از مشــتر  و ویژگــی

 ،«9تیمــونیکیــا  جماعــت»جــای ه ســازند و بــفالســفه کهــن متمــایز 

                                                           

1. Sigmund Freud (1856-1939) 

2. Vertue 

3. Communauty  
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ــد ــرجیب دادن ــاره  ت ــه»درب ــا  جامع ــایتیی ــه« 6سوس ــو مدرنیت و  در پرت

 ند.کنب   و مطالعه باوری خرد

ــتین  ــایاز نخس ــه رویکرده ــجامع ــنا در انهشناس ــه ی ــه  زمین ک

ــعی  ــتفاده از  درسـ ــایزروش اسـ ــفه   متمـ ــه فالسـ ــبت بـ ــته،نسـ  داشـ

انی شــنا   لمــجامعــه ،7تــونی  فردینانــد هــایو ارزیــابی هــات لیــل

 یدهکوشــ «9و جماعــت جامعــه»ش در کتــاب مشــهور ت کــه اســ

ــا اجتمــاع« جماعــت» مقابــل جامعــه را  ــمطالعــه  ی ــر عــالوه او . دکن ب

ــی  ــان مشخرــا  و ویژگ ــدام بی ــر ک ــای ه ــده   ،ه ــوع پدی ــن دو ن ای

هــای هــای تعلقــی یــا مشــارکت و گــروهگــروه مثابــههاجتمــاعی را بــ

 تــونی کــه  ن ــوی بــه ده اســت.کــرقلمــداد و مقایســه  مرجــع 

روابــد افــراد دانــد کـه در  ن  مــی یجماعـت یــا کمــونیتی را گروهـ  

ــراد   ســنتی ،بســیار یــمیمانه، شخرــی و بیــانگر تشــریه مســاعی اف

ــوان یرا مــیخــانواده و  اســتشــان هــای مشــتر در نهــاد کــی از ت

جامعـه یــا سوســایتی  تــونی  امـا   .دانســت جماعــتهــای بـارز  نمونـه 

                                                           

1. Society  

2. Ferdinand Tönnies (1855-1936) 

3. Gemeinschaft und Gesellschaft )1887( 
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دور از  و شخرـــیغیـــردر  ن ه روابـــد دانـــد کـــرا گروهـــی مـــی

نـوع  ایـن   ،همدرنیتـ توسـعه  بـا   و هـای سـنتی اسـت   تعهدا  به هنجـار 

 .یابدمی یروابد رشد و است کام بیشتر

ــیندر  ــرایط چن ــروه ی،ش ــت  گ ــانوی تقوی ــای ث ــیه ــوندم  ،ش

 ،و بــا مســلکی شــدن امــور یابنــدمــی یهــا مرــداقیت بیشــترســازمان

ــراد ظرفیــت ــد توســعههــای اف ــدمــیا پی ــاز جــای  و بیــنش کن هــای ب

 گیرند.های تعلقی یا مشارکت را میگروهاعضای نظری تن 

ــراز  ــدنز نظ ــی  جامعــه ،1گی ــنا  مشــهور انگلیس ــروه ،ش  ،گ

مــنظم بــا یکــدیگر کــنش  کــه بــه شــکل اســت از افــراد یامجموعــه

 ،هـا چـون انجمـن   یهـای متفـاوت  و بـه اشـکاا و انـدازه    متقابل دارنـد 

بـرای ت قـا   افـراد   .کنـد مـی تبـارز    ،بـزر   هـای ازمانهـا و سـ  نهاد

هــای خــود و رفــع نیازمنــدی بــه منظــورو  شخرــی منــافع واهــدا  

هــای مــورد عالقــه هــای ســازنده اجتمــاعی بــه گــروهتوســعه فعالیــت

کــه  کننــدمــیهــا تــا زمــانی تــداوم پیــدا پیوندنــد و گــروهخــود مــی

ــش ــرد  نق ــرای ف ــان ب ــد.  ش ــو  باش ــه ملم ــا جامع ــتن ی ــدا   داش اه

                                                           

1. Anthony Giddens(1938-) 
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و ایـن   دهـد افـراد رشـد مـی    درگـروه را   احسا  تعلـا بـه   ،مشتر 

 ،گــروه گونــاگون در هــایشــاخگتــوان بــه کمــه واقعیــت را مــی

 گیری کرد.اندازه ومطالعه 

ــروه ــاختارهای گ ــا س ــه    یه ــه رابط ــرد و جامع ــان ف ــه می ــد ک ان

.  نهـا پیونـدی بـرای تبـادا و تکـوین روابـد روانـی        کننـد می برقرار

 ،در  یــه جفــت مانــد. یــه گــروه بــا حضــور نفــر ســوتمــاعیو اج

 نظــر. از شــودمــی غــاز  اکثریــت و اقلیــت ،یــرد ،ائــتال  بــا پدیــده

ــئت ــد ه،وری ــ   ح ــه گ ــای ی ــداد اعض ــر تع ــااکث ــراید   روه بن ــر ش ب

هــای هــا و ویژگــیامــا معیــار یســتمشــخگ ن ،شــکل  نهــا خــا  و

ــی  ــروه را مــ ــته  یــــه گــ ــر یــــه دســ ــوان بــ ــهتــ ــرهســ از  نفــ

 د.کرخوبی ایالق هب ،دگانکننشرکت

هــا میــان اعضــای گــروهروابــد  دربــارهکــه  6 مــادو و گیتیــت

ــژوهش  ــرپ ــدادهک ــ ،ن ــه   ه اب ــرای حــل ی ــد کــه ب ــن نظرن ــلی  مُعضَ

 تــن 1بیشــتر نباشــد و یــه گــروه متشــکل از  تــن 9از بایــد  ،منطقــی

. اســتثر ؤمـ  ،کـه دارای چنــدین راه حـل اسـت    یمشـکل بـرای حـل   

                                                           

1. Gilles Amado & André Guittet 
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ــ  ــادا نظ ــرای یــه تب ــا ب ــن حضــور دوازده  ،ر بسیارســازندهام  دزمت

 است.

ــی  ــأثیریک ــروه  ت ــه گ ــت و  ی ــر اس ــه   ی،دیگ ــکیل ی تش

هــای دارای مشخرــا  و ویژگــی چــه تعــداد از افــراد اینکــه .گــروه

ــی ،یــه گــروه باشــند  ــا را یــه م ــوان  نه ــد. ت ــ گــروه نامی نظــر ه ب

ــار  ــر از کـ ــی دیگـ ــانبرخـ ــروه  ،شناسـ ــه گـ ــای یـ ــداد اعضـ  ،تعـ

کـه مـدتی بـا هـم یکجـا در       اسـت ا بیشـتر از  ن  یـ  تـن دو  کـم دست

 بگذارنــدثیر أدیگر تــر همــیــور متقابــل بـ ه و بـ  بــوده باشــند حرکـت 

 .یافته باشندتبارز « ما»و نزد دیگران چون 

 ربـ  ده وشـ شـان مشـخگ   نقـش و وظـایف  اسـا    ها بـر گروه

. پـــ  شـــوندمـــیمعرفـــی شـــان و رشـــداســـا  شـــراید تشـــکیل 

انــد کــه ددلــت بــر میــزان خرــاتیهــا و مشهــا دارای ویژگــیگــروه

ــی ــاه  ،پختگـ ــد و جایگـ ــه  رشـ ــان در جامعـ ــیشـ ــدمـ ــن  کنـ و ایـ

 :دکرتوان در چهار نکته ذیل خالیه خروییا  را می

  منــافع  ،کـه منــافع گـروه   بـه ن ــوی  ،  مشــتر اهـد ا داشـتن

 .دشوتلقی شخری هر فرد 
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 میـــان  ســـتمرم هـــایو تمـــا  دوجانبـــه بـــر قـــراری روابـــد

 .گروه اعضای

 و خلــا احســا   ثیرا  متقابــلأتــ وجــودو  حــدود تشــخیگ

 وابستگی. 

 هـا مقـام  ،هـا همراه بـا فکـر توزیـع نقـش     تشکیل یه سازمان، 

 .گروهی برا هاهنجارها و ایجاد ارزش

ــالوه  ــر عـ ــن بـ ــیا ایـ ــروه  ،خرویـ ــم گـ ــی از  ،حجـ یکـ

یــه گــروه را  تــأثیر ،تعــداد افــراد .شــودمــیدانســته مشخرــا   ن 

مبــرم بــه  ینیــاز ،د. یــه گــروه بــزر نــکتوانــد مشــخگ مــینیــز 

ــب  ــررا  واو ــ ،مق ــا  هب ــطب تم ــه   ،خرــو  در س ــر ب دارد. کمت

نیــاز کــه عکـ  زمــانی  بــر ،شــودمــیتوجـه  هــای انفــرادی وـرور  

یــه ه گــروه کوچــه بــرای ت قــا یــ ،بــه همکــاری قــوی باشــد

بـه هـر انـدازه    پـ    ثرتر اسـت. ؤو مـ  ترکـارا بسـیار  موریت مشکل أم

  سـانی انجـام  بـه همـان انـدازه تمـا  بـه      ،دباشـ  ترکوچک ،که گروه

موفقیــت  مشــکال حــل  درو  شــودمــیاتخــاذ  تــرســریعو ترــامیم 

ــتری دارد ــبیشـ ــیه. بـ ــار  زودی مـ ــوان مهـ ــاگون را  تـ ــای گونـ هـ
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امــا   ،هــا واگــذاری نقــش  رغــم ســهولت در تشــخیگ داد. علــی 

 گیرد.دشواری یور  میها بهتوزیع مسئولیت

ــ  هــاگــروه ــواع و اشــکاا مختلف ــد کــه یان ــ دارن ــامه ب ــاین  یه

ــت  ــد ،چــون جمعی ــن ،بان ــت ،انجم ــیم ،جماع ــه   ،تنظ ــازمان و فرق س

 ،افــراد را بــر م ــور فعالیــت    هنگفتــی از شــمار .شــوندمــییــاد 

ــ  ــایف و م ــا  یموریتأوظ ــاهم یکج ــخگ ب ــی مش ــوندم ــاا  و ش در قب

ــرادِ  ــان اف ــد می ــروه و  رواب ــر گ ــاد براب ــر) نه ــا  ب ــاختار اس ــا و س ه

 ،شناسـان جامعـه  .دهنـد مـی واکـنش نشـان    (شـده بینـی پـیش  ایولنامه

ــ ــاز هب ــرور  و نی ــر و ــی حس ــای پژوهش ــانه ــروه ،ش ــا را گ ــه ه ب

 و در هـر حــوزه  .کننــدمـی  بنــدیتقسـیم  یهــا و اشـکاا مختلفــ دسـته 

ــدیاز دســته ت قیقــاتی ــیزم اســتفاده هــای دبن ــدم ــد  کــه کنن بتوانن

ینجــا امــا  نــد.دهخــوبی تووــیب هرا بــ انشــشهومووــوع مــورد پــژ

یـور خالیـه معرفـی    ه را بـ  عمـده  یهـا بنـدی ین دسـته ا چند نوع از

  کینم.می
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اســا  تمــا  و ارتبــاط  بــر هــابنــدیتقســیمنخســتین از یکــی 

ــا یکــدیگر  ــراد ب ــا ،اف ــام ب ــاین ــتین گــروه ه ــانوی 6نخس ــروه ث  7و گ

 .معرفی شده است

 

 نخستینهای گروه: الف

ــدو  زاهــای م ــدود گــروه ،نخســتین ایهــهگــرو ــد کــه ب ه ن

ارتبـاط افـراد در  نهـا بـه یـور        و بنـد یامـی تشـکیل  شکل یبیعـی  

از  یگروهــیــا چــون خــانواده  ،اســت ی، یــمیمانه و شخرــمســتقیم

متقابــل  هــاییــا گــرایش م ــور منــافع مشــتر  بــر عمومــاً ،دوســتان

و  اسـت معـدود   کـم و  ایـن گـروه  تعـداد اعضـای     ینـد. هم می گرد

ــان اعضــا  ــد می ــان ن   رواب ــده نش ــوی دهن ــیار ق ــتگی بس ــر و  وابس ب

ــ  ــا  احساس ــوع  ا در .ا اس ــن ن ــروهی ــا گ ــاهنجاره ــتر  یه  ،مش

ــار و   ــبه گفت ــادس ــاینم ــی  یه ــم م ــه چش ــدب ــه   ی ــز ک اعضــای ج

 برد.نمیپی درستی هب به  نکسی دیگر  ،گروه

 

                                                           

1. primary group 

2. secondary group 
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 های ثانوی گروه: ب

روابـد میـان    هـا انـد کـه در  ن  هـایی گـروه  ،هـای ثـانوی  گروه

ــ ــراعض ــیا غی ــت  شخر ــاًاس ــاعی و    و الزام ــتم اجتم ــه سیس ــر ی ب

ــاد ــای ادارینه ــی ،ه ــتوار .اقترــادی و.. ،سیاس ــت اس ــه اس ــراد  ک اف

در داخـل  پیوندنـد.  هـا مـی  شـکل  گاهانـه و ارادی بـه ایـن گـروه     ه ب

ــروه  ــن گ ــاای ــی  ،ه ــاعی  مبتن ــت اجتم ــر واقعی ــدی  ،ب ــته بن ــای دس ه

ــی  ــود دارخای ــوج ــفاخانه  :دن ــون ش ــزب و چ ــی. ح ــد  سیاس رواب

ــی ــی شــان داخل ــرو هرم ــر ،و گــاه ،دارای سلســله مرات شخرــی غی

ــت ــان  اس ــه می ــافع  و همیش ــان روی من ــمکش ش ــود داکش  و ردوج

شــان  نهــا امــا وظــایف انــدشــان یکــدیگر را انتخــاب نکــردهاعضـای 

 .ه استکردرا باهم یکجا 

یکـــی   داریـــم گـــروهدو نـــوع  ،نگــاه هویـــت اجتمـــاعی  از

 مرجـع هـای  گـروه  ،و دیگـری اسـت   تعلقـی  رکت یـا مشـا  هایگروه

هـا  ایـن گـروه  بـه   ،اشـکاا  شـکلی از  بـه یـا    همه به ن وی از ان ـا  و

هــا یــن گــروها از یــههــربــه تووــیب پــ  بهتــر اســت  .یــماســتهواب

 یم.ب رداز
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 مشارکت یا تعلقی گروه: الف

ــا گــروه مشــارکتتعلقــی  گــروه ی اســت کــه فــرد گروهــ ،6 ی

ســایر و همــراه  کنــدمــیشــرکت کســر یــه هویــت خــایر ه بــدر  ن 

ــروهاعضــای  ــد   ندر درون  گ ــیرش ــدم ــا» .کن ــروه  « م ــن گ در  ن ای

ــایگزین  ــن»جـ ــی« مـ ــودمـ ــروه. شـ ــراد   گـ ــرای افـ ــده  بـ ــه قاعـ یـ

 . فــرد در  نشــودمــیتلقــی  تهدیــد خــارجی  مقابــل   ورتونیمرــ

خــود در او را  گــروهو  کنــدمــیکســر هــا و عــادا  زنــدگی را ارزش

گروهــی اســت کــه  ،دیگــر گــروه تعلقــی  عبــاره بــ .کنــدمــی هضــم

بــه دســت هــای هــویتی خــود را ارزشیــه نهــاد،  مثابــهبــهدر  ن فــرد 

 .کندمیاین گروه خود را بر فرد ت میل  و  وردمی

ــین  ــروهاول ــت  ،تعلقــی گ ــانواده اس ــه  خ ــین  . مــا هم ــه چن ب

مبتنــی  کــه چــون قاعــده بنیــادین ت قــا هویــت  منــدیمنیازگروهــی 

  کنیم.از  ن استفاده  ،هاارزش و هاهنجاربر 

ــ 7تعلقــی گــروه از ــهن یهم ن ــهب ــد مثاب  تفکیــه و تشــخیگ رون

بــه  ن ش تعلــا دارد و گــروهکــه بــه  فــرد تــا زمــانی. شــودمــیاســتفاده 

                                                           

1. Groupe d’appartenance / Group of membership 

2. Différenciation/ Differentiation 
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یـن  ا در د.گـذار مـی زمـون    بـه را  یانـه گراهـای فـرد  رونـد  ،وابسته است

 ماند.می تعلا و وابستگی بسیار قوی احسا  ،فرایند

و ایـــن مســـأله اجتمـــاعی را گســـترش داده  ترـــنیف ،تـــهمدرنی

 .ده اســتشــ تعلقــی و گــروه مرجــع یهــاگــروهتعــداد افــزایش  باعــ 

ــچنان ــا ه در ازدواجک ــیه ــم ــی یم بین ــراد م ــرا اف ــد اکث ــانی  خواه ــا کس ب

ــابه   ــد کــه دارای  ســطب اجتمــاعی و فرهنگــی مش ــان  ازدواج کنن ــا  ن ب

 باشند.

ی گروهــ تعلقــی را  گــروه ،ا  اجتمــاعیروانشــن ،6می ــویلی

ــی ــتقیم  م ــد مس ــرد دارای رواب ــه در  ن ف ــد ک ــن ،دان ــهت ــن ب ــایر ت ــا س ب

 احتمـادً ی اسـت کـه   یابتـدا  گـروه پـ  ایـن یـه     .اسـت  گروهاعضای 

   .کندمیتر   را اش  ناز زندگی ایمرحله درفرد 

 

 مرجع گروه: ب

یل هـــای ذهنــی تشـــک معیــار  ،را 7هـــای مرجــع گــروه بنیــاد  

. کنـد مـی فـرد بـر اسـا   ن هویـت خـود را مشـخگ        دهـد کـه  می

                                                           

1. Roger Mucchielli (1919- 1981) 

2. Groupe de référence / Groups of reference 
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هـای مـاحوا خـویش را بـر     فرد حرکـا  و سـکنا  خـود و پدیـده    

توســد گــروه  شــدههــای دادهمعیــار و کنــدمــیاســا   ن ارزیــابی 

 گـروه  .شـود مـی  تلقـی  مثابـه الگـو  هبـ  ،شـان هـای قضـاو   در ،مرجع

 گــروها فـرد در  کـه وابسـتگی و تلفیــ   شــودمـی  ظــاهرزمـانی   مرجـع 

و  کنــد ش را حفــا عیف شــود و فــرد نتوانــد دیگــر هــویتتعلقــی وــ

ــا ارزش یکشمکشــفــرد وارد   شــودمــی خــود پیشــینهــای هــویتی ب

 .اندشدهدانسته می اشم ر  ایلی کنونتا  که

نــزد اعضــای ایــن هــا  هــا و ارزشبــاور ،هــاعملکــرد ،عــادا 

ــ ،هــانــوع گــروه ــه معیــارهب ــر  نــان  کــه شــوندمــیتلقــی  ییهــامثاب ب

ــا   ن ــااس ــابی    ه ــت را ارزی ــه حال ــیی ــدم ــاا  ن از و  کنن در قب

از  یگروهــتوانــد گــروه مرجــع مــی .دهنــدمــینشــان  واکــنشخــود 

 6کـه وظیفـه دوگانـه مقایسـوی     یـه تفکـر باشـد   یـا  یه فرد  ،مردم

 .دته باشداشرا  7و هنجاری

فـرد   کـه  شـود مـی زمـانی نهادینـه    ،مرجـع  گـروه فرد بـه  گرایش 

پیــدا خــود تعلقــی  گــروه از یرهــویتی بهتــانهوپشــت ،در  نترــور کنــد 

                                                           

1. Comparative    

2. Normative 
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بـــرای تکــوین هویـــت   مرجــع  گـــروهدرفــرد   نگـــاه  .ده اســت کــر 

ــاعی ــ ، نیــزاشاجتم ــاهنجاردســت  وردن ه ب  حتمــادًهــا و اارزش ،ه

ــاعی  ــاه اجتم ــی جایگ ــد.کوم ــاه ش ــی از گ ــروه برخ ــایگ ــع از  ه مرج

و ایــن امــر  انــدمشــارکت یــا تعلقــی هــایابه گــروهمشــ ،هــاحیـ  ارزش 

 .شودمیباع  مغالطه میان هر دو گروه 

ــرد از  ــه  یگروهــف ــب ــ یگروه شــکل مشــخگ منتقــل ه دیگــر ب

ــی ــودم ــی  .ش ــراد برخ ــر اف ــا دی ــان ت ــزم ــروه هب ــی گ ــته اتعلق ش وابس

 گــروهیــا هی گــاه د نــدارمــی تعلــا خــود را نگــهاز یــا کمــی نــد نمامــی

ــد مرجــع ــر  .ندارن ــهبرخــی دیگ ــه  ،عکــ ب ــافتنهمیش ــرای ی ــروه ب  گ

ندارنــد ای ویــژه ی گروهــ ام قاعــده عــ نهــا  کوشــند.مــیجدیــد مرجــع 

ــت  ــه هوی ــت ک ــر  یشــان را پش ــی دیگ ــیم  بانی کنــد. برخ هــای چــون ت

گــروه  .نــدنداخــود را وابســته بــه گــروه مرجــع مــی هــایــا بانــدورزشــی 

 .کندمیهم اجتماعی را فرا زمینه ت لیل ت ر مرجع 
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 های رسمی گروه: الف

بــرای  انــد کــه رســماًتشــکیل یافتــه یهــا از اعضــایایــن گــروه

ه تـوان  نهـا را بـ   مـی  انـد و ین شـده یـ تع ،اشغاا یـه نقـش مشـخگ   

 د.کرتقسیم دسته  دو

 

 مییهای داگروه: 1

ــن گــروه  ــاعضــای ای ــا ب ــا  یشــکل داه ه ــه منظــور ت ق مــی ب

بـه یـه    لـر ایـن افـراد اغ   ،انـد اسـتخدام شـده   شـان اهدا  روزمـره 

ــدمت  ــتگاه خ ــیم  دس ــه ت ــا ی ــکیال    ی ــارچوب تش ــکار در چ  ش

شـان  گـروه وابسـته بـه میـزان تولیـد      تـأثیر یه سازمان تعلا دارنـد و  

 یا کارگران یه کارخانه.چون کارمندان یه شرکت  است:

 

 قتوهای مگروه: 2

 قـت وشـکل م ه هـا بـرای ت قـا اهـدا  بـ     اعضای ایـن گـروه  

یـا یـه نقـش مشـخگ     مشـکل را حـل   تـا یـه    شـوند می استخدام

ــت   کــه نــد. زمــانی کنرا ایفــا  ــروه من ــل   ،اهــدا  ت قــا یاف گ
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ــه منظــور ایجــاد یــه   شــودمــی . چــون گــروه از کارشناســان کــه ب

ــارجی   ــور خ ــه کش ــدی در ی ــد تولی ــام   واح ــا  دزم را انج مطالع

وابسـته بـه میـزان احتـرام بـه جـدوا زمـانی         ،گـروه  تـأثیر  و دهندمی

 .استشان موریتأرای مشده ببینیپیش

 

 رسمیهای غیرگروه: ب

ــروه  ــن گ ــ ای ــا ب ــراد  ه ه ــا  اراده اف ــمی براس ــکل غیررس  یش

ــواهش  ــه دارای خ ــاک ــلکی   ،ه ــتر  شخرــی و مس ــافع مش ــدمن  ،ان

ــکیل  ــیتش ــوندم ــدان  . ش ــون کارمن ــرکت چ ــه ش ــه ی ــه  ک روزان

 یگروهــ چنــیندر  .خورنــدمــی غــذایکجــا در رســتورانت شــرکت 

 تر از احترام به نهاد است.قوی  اداحترام میان افر

ــروه     ــه گ ــرد در ی ــت ف ــاه و موقعی ــاط  ،جایگ بــه  داردارتب

ــن ــابقه ،س ــت ا   ،س ــازمان و موقعی ــرد در س ــه ف ــارج از  ووظیف در خ

ــثالً  ــروه. م ــدر   گ ــه ک ــه ی ــله  ک ــت سلس ــا  موقعی ــر اس ــب  ،یمراتب

ــ  ــیم را ب ــه ت ــیه ریاســت ی ــده م ــردعه ــی دارای  ،گی ــه یبیع اتوریت

مهــار  و  ،رتبــهینییــر  افــراد پــا   از اینکــهشــرط ه بــ اســت 
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ــ  ییــه جــوان  عکــ رســمیت شــناخته شــده باشــد.  ه اســتعدادش ب

ــ کــه جدیــداً  ،یــور  زمایشــیهو بــ دســت  وردهه دی لــوم خــود را ب

ــروژه ــری   ایپ ــیم رهب ــه ت ــیرا در چــارچوب ی ــدم کــه در  ن  کن

وجــر م ، از ایــن رو،دنــوجــود داراز او تــر تــر و مجــربافــراد مســن

 خواهد شد. در گروه اختناق نوعیایجاد 

تــوان گفــت کــه برخــی از هــا در یــه گــروه مــینقــش بــارهدر 

 سـهم برخـی دیگـر در  ن    ،گیرنـد عهـده مـی  ه افراد رهبـری گـروه را بـ   

هــای شخرــیت هــا بــر اســا  شــراید و   ایــن نقــش  و گیرنــدمــی

ــدا   ــی پی ــاگون تجل ــدمــیگون ــثالًکن ــا . م ــرای حــل یــه  یتوان ــرد ب ی ف

ــمک ــارا ،شکش ــدگاهه ئ ــایدی ــروه را  یه ــه گ ــر    ک ــه ت   وادارد وب

ــایشــوخی ــه موجــر در یه ــمک ــوعی شکســتنه  خســتگیرکــود و  ن

 د.شو

ــرد در    ــش ف ــروهنق ــایگ ــمی  ه ــررس ــاحر   اغل ــد ی توس

در  امــا شــودمــیاش مشــخگ کــار بــر اســا  موقــف مســلکی    

وابسـته بـه شخرـیت فـرد      تربیشـ د افـر انقـش   ،رسـمی های غیـر گروه

ــرا اســت. ــای   ب ــه نت ــل ب ــری نی ــار   ،بهت ــد مه ــه گــروه بای ــای ی ه
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نیــاز بــه تنــوع  ،دُشــواربــرای ت قــا اهــدا   .گیــرد را فــرا یمتعــدد

ــتعداد ــت اسـ ــارب اسـ ــا و تجـ ــجم و   .هـ ــیار منسـ ــروه بسـ ــه گـ یـ

ــا    ــه اعض ــه در  ن هم ــ  ک ــا دارای   هماهن ــابه مشخر ــدمش  ،ان

ــرورد ادســت ــد داشــت یکمت ــخواهن ــد کــرد  ی. هم ن ن فرامــوش نبای

دیگــر در ســطب  مشــکال باعــ  نیــز افــراد  نــوع بســیار زیــادکــه ت

 .شودمیمدیریت اختالفا   پخش معلوما  و

ــروه ــادر گ ــراد ،ه ــنش اف ــادارای ک ــد ییه ــر  ان ــهه ــه  ی ب

ــدا   ــا اهـ ــور ت قـ ــتر  منظـ ــت  ،مشـ ــته اسـ ــری وابسـ ــه دیگـ  .بـ

ــت ــتر  وردادس ــای مش ــته    ،ه ــدیگر وابس ــه یک ــا را ب ــی نه ــدم  و کن

ــه دســتورد دیگــران مشــروادســت ــرد اســت اط ب ــر ف   ورد شخرــی ه

ــاا.   ــیم فوتب ــون ت ــ چ ــروه بــ  یهم ن ــای گ ــدیگر تــ  رن اعض ثیر أیک

ثیر أهــای فــردی زیــر تــرفتــار ،در یــه گــروه گذارنــد و عادتــاًمــی

ــیحضــور دیگــران دگرگــون   ــی شــوندم ــار گروهــی م ــد . و ک توان

ــ یاثــرا  معکوســ  یهی فــرد در تنهــایگــا مــثالً بگــذارد فــرد  ررا ب

 .ندکمیبهتر عمل 
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ــراد   برخــی از دانشــمندان گــروه  ــر اســا  گــرایش اف ــا را ب ه

ــام  ــر ن ــر یــه تعهــد زی ــرگــروه مبتنــی ب ــزارادی هــای ارادی و غی  نی

داننــد دســته افــراد را مــی ن  ،ارادی گــروه .کننــدمــی بنــدیتقســیم

را بدسـت   هـا ایـن گـروه   عضـویت  ،ییـر خـایر  و  بـا اراده  زاد که 

ــ  ورده ــه اهــدا   نهــا تعه یکــی  ،. احــزاب سیاســیدارنــدد انــد و ب

گــروه . امــا شــوندمــیدانســته  یهــاگــروه چنــینهــای بــارز از نمونــه

دی انتخـــاب  زا در  نهـــا انـــد کـــه فـــردیهـــایگـــروه ،ارادیغیـــر

را عضـویت   شـان، کـه موقعیـت و حالـت    چـون معیـوبین    انـد نداشته

 .کندمیت میل   نهابر 

هــای شــتهناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه دانشــمندان ســایر ر     

 ،گــروه را تعریــف ،همــان علــم بــر اســا  ایــوا یــههــر  ،علمــی

ــته ــدی دس ــیو بن ــای  نویژگ ــر  ه ــا را ب ــان   و اس ــیا  هم مقتض

 .نیستین کتاب ا که موووع ب   ما در کنندمیرشته بیان 

 

 



 

 

 فصل دوم

 های اجتماعیگروه

 

 تعــدادی از تجمــع 6گــروه اجتمــاعی ،شناســاناز نظــر جامعــه

 سـتمر م مـنظم و  یـور ه بـ  اسـت کـه   هـای مشـتر   ارای معیارد افراد

دنبــاا  اراهــدا  مشــتر   و  رنــدیکــدیگر کــنش متقابــل دا   بــا

ــی ــدم ــن کنن ــهمشــتر   مشخرــا . ای ــهب ــه شــعار مثاب ــد  ،ی رواب

ــاعی  ــاعی   اجتم ــروه اجتم ــان اعضــای گ ــوی را می ــدق ــی پدی  آوردم

ــه ــه در جامعـ ــام ه شناســـی از  ن بـــکـ ــاعی» نـ ــد اجتمـ ــاد  «7پیونـ یـ

  .کنندمی

ــه  ــاعی زمینـ ــدهای اجتمـ ــای پیونـ ــاعی و هـ ــاهنگی اجتمـ همـ

ــر  ــه ف ــرد را در جامع ــا ف ــیاهم تلفی ــدم ــن  .کن ــدای ــذیرش فراین ــا پ  ب

شـناختن اجتمــاعی اختالفــا   رســمیتهیــا بـا بــ هـای مشــتر   ارزش

                                                           

1. Social group 

2. Social link / social cohesion / Lien social   
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 .کنـد مـی ت قـا پیـدا    اقامـه قواعـد اجتمـاعی    جریـان ها در و تفاو 

ــتر   ارزش ــویتی مش ــای ه ــد اجت ،ه ــت کم پیون ــاعی را مس ــر م و ت

ــتمرار ــروه   اس ــه گ ــاعی را ی ــت اجتم ــیتقوی ــدم ــد. کن ــای پیون ه

اجتمــاعی واحــد هویــت  بــهافــراد  کــه شــوندمــیاجتمــاعی موجــر 

ــت  ــدیابدس ــاعی   .ن ــت اجتم ــیهوی ــتر ِ تجل ــردی و   مش ــت ف هوی

ــار  اســت از مشخرــا   . اســتهویــت جمعــی  ــردی عب هویــت ف

خــود قایـل اســت. امــا   رایکـه فــرد بـ   یهــایهـا و ارزش نقــش ،ویـژه 

بــر اســا  تعلقــا   ( نهــا را دیگــران یــا) را خــود کــه افــراد یروشــ

خــانواده  ،ســرزمین ،قــوم ،دیــن ،جــن  ،شــان )چــون ســناجتمــاعی

 . شودمیهویت جمعی نامیده  ،کنندمیریف و...( تع

ــرد     ــد ک ــد خل ــاعی نبای ــد اجتم ــا رواب ــاعی را ب ــد اجتم  .پیون

ــاعی مم  ــد اجتمـ ــی از روابـ ــاعی را  برخـ ــد اجتمـ ــت پیونـ ــن اسـ کـ

یـا از بـین ببـرد. اسـتفاده از مفهـوم پیونـد اجتمـاعی بـه         کند تضعیف 

 هــا و تکامــلاز پیشــرفت کــه شــودمــیموجــر  شــکل مــبهم  اغلــر

ممکــن هــا یــن ت لیــلا در گیــرد.یــور  ن درســتیت لیــل  ،جامعــه

ــه  ــت  از ی ــود     اس ــی ش ــاز و مهربــان تلق ــه بســیار ب   ،یــر  جامع
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قواعـد جمعـی ایجـاد    بـه  اجتمـاعی بـر اسـا   احتـرام      پیوند براینبنا

. کنـد مـی مشـروعیت پیـدا    ،گـذار ثیرأهـای تـ  و توسد سـلطه  شودمی

ــر  ــر  دیگ ــ   ،از ی ــروزی ب ــه ام ــرارداد   هجامع ــه ق ــل ی ــه حام مثاب

خـود را بـا مقتضـیا  روابـد اجتمـاعی       کوشـد مـی اجتماعی جدیـد  

 و گیـــری جدیـــدو راه را بـــرای شـــکل هـــدمیـــان افـــراد تطـــابا د

 های جدید باز کند.با تعریف همبستگی زندگی جمعی

ــدد  ــل متع ــاهش   یعوام ــون ک ــلطه چ ــش س ــا زواا نق ــای ی ه

هــای زمینــه (خــانواده و... ،هــای تعلیمــیکــانون ،دولــت) گــذارثیرأتــ

ــران  ــاعی  در ب  ــد اجتم ــراهم پیون ــیرا ف ــدم ــکنن ــد ی. هم ن ن قواع

ــه فردگرا   ــتر  در نتیجـ ــدگی مشـ ــزون در زنـ ــد روزافـ ــجدیـ ی یـ

 در مــورد پیونــد اجتمــاعی    هــای شــغلی عریــه  خرــو  در هبــ

 .کنندمیمشکل ایجاد 

ــاعی مـــدا در ــته عکـــ   ،هـــای جدیـــد روابـــد اجتمـ  ،گذشـ

ــودی   ــر عم ــد کمت ــ ورواب ــیبیش ــت  تر افق ــود را در   اس ــراد خ ــرا اف زی

تر بیشـ  ،بـین افـراد  روابـد  . قواعـد  داننـد یبرابـر مـ   شان با دیگـران روابد 

مـا   ،هـای جدیـد  . بـا پیشـرفت  اسـت یافتـه  سـازمان  و کمتـر  متغیـر  ،میمال
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مالحظـــه  یهـــایدر شـــکل اکتســـاب هویـــت اجتمـــاعی نیـــز تفـــاو 

 .کرده استکه روند تلفیا اجتماعی را نیز دگرگون  کنیممی

ــد کــه  یهــایشــاخگ ــوانمــیوجــود دارن ــ ت  هــاواســطه  نه ب

ــد اجتمــاعی  ــدر  رواب ــدازه را حضــور و ق ــان ــری ک ــن . ردگی از ای

ــاریشــاخگ ــای  م ــی ،ه ــوان م ــزان پیشــرفت و  ت ــرای دانســتن می ب

هــای اجتمــاعی رشــد روابــد اجتمــاعی در بعضــی ســاحا  فعالیــت 

ــ  ،و حجــم خــانواده شــکل اســتفاده کــرد. ــا احکــام مــذهبی ب ه تطبی

و تعـــداد  تزلـــزا در شـــغل ،شـــغل نـــوع ،شـــکل ســـنتی و مـــدرن

ــوانین ،بیکــاران در جامعــه ــ ،تخطــی از ق جــرم و  وعشــکل و رشــد ن

ــت  ،جنایــت در جامعــه  انــد کــه مــا را در تعیــین    یهــایهمــه ددل

 .کنندمیها کمه شاخگ

 از یاهمجموعـــ ،در حقیقـــت اعضــای یـــه گـــروه اجتمــاعی  

ــنش ــاک ــا  ،ه ــل تعلق ــاعی   و متقاب ــد اجتم ــمنی  را قواع ــکل و ــه ش ب

ــی ــدپذیرم ــرا ،ن ــاعی     زی ــد اجتم ــاعی و پیون ــروه اجتم ــان گ ــه می رابط

پیونـد   ثیرأتـ توانـد بـدون   ارد کـه گـروه اجتمـاعی نمـی    وجـود د  یمتقابل

اوــــم الا  ی ویــــگیــــری فردگرااوج .اســــتمرار یابــــداجتمــــاعی 
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ــای ارزش ــاعی در ه ــی ازاجتم ــع  برخ ــدرن جوام ــروزیم ــر  ،ام موج

ــران  ــددر ب  ــاعی و  پیون ــای اجتم ــعیفه ــاختار تض ــای س ــاعی ه اجتم

هــای  گــروه اســتمراراز  یشــکل جدیــد . امــا مــا شــاهد   انــددهشــ

ــاعیا ــماجتم ــه ی ــا   ک ــدد اقترــادی عنرــربراس ــاعی ،های متع  ،اجتم

ــ ،و سیاســی فرهنگــی ــا  شــراید و اووــاع اخــود را ب هماهنــ  و منطب

 .کنندمیهای جدید عرض اندام پدیده مثابهبه و اندهکرد

از افــراد نیســتند کــه بــا هــم یکجــا  یفقــد مجمــوعانســانی جوامــع 

هــای اجتمــاعی وجــود احــدبلکــه در درون جامعــه و ،کننــدمــی نــدگیز

ــ ــا مشــکل دایــم ه دارد کــه ب ــر ،قــتوی ــد افعــاا مــنظم مــنظم و غی در  ون

ــان ــمی ــان ب ــداز ان ــا  ن ــوی ه ش ــاعی  رواب ــابع وجــود دارداجتم ــه ت  ک

 .  است ایهقررا  ساختاری و وظیفم

هـــای اجتمـــاعی را گـــروه ،اجتمـــاعی یهـــاواحـــد ایـــودً

ــر اســا جتمــاعی هــای اواحــدمشخرــا  اجتمــاعی  ســازند.مــی  ب

ــت ــاموقعی ــر ه ــان و مرات ــف ش ــیتعری ــوندم ــثالً. ش ــروه م ــای گ ه

ـ  ،هـا کاسـت  نیـز  ،مذهبی ،قومی ،م لی  هـا فیـن  دیگـر و  هـا کتسِ

 و یو بیرونـ  یداخلـ  ا فیـ ط بـه   نهـا مربـو  از  یـه  هـر و تشخیگ 
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منـت  بـه   هـا  ایـن واحـد  . شـود مـی  هـر گـروه   ذهنی عینی وهای معیار

ــه اشــکاا  در جامعــهکــه  شــودمــیاجتمــاعی هــای وهتشــکیل گــر ب

ــاگون ــدمــیتبــارز  یگون ــای مشــتر  قــومی  ریشــه مــثالً .کنن  ،ه

هـای داخلـی   معیـار  مثابـه بـه  ،خـانوادگی هـای  پیونـد  ،یدینـ  ،یفرهنگ

 . نیــزســازندیکجــا مـی ده و اعضــای  یــه گـروه را  کـر عینـی عمــل  

ــا  ــا  تعل ــتگی و احس ــه ،همبس ــهب ــار مثاب ــی ذه معی ــای داخل ــی ه ن

هـای  عملکـرد امـا   .کنـد مـی هـم  نزدیـه   ه را بـ  اعضـای  ن عمل و 

ــتر   ــاریخی مش ــت در  ،ت ــطبموقعی ــاع  س ــومی اجتم ــش  ،یعم نق

عمـل  هـای بیرونـی عینـی    معیـار  مثابـه بـه فعالیـت مشـتر     ،اقترادی

 مثابـه بـه گـروه  برابـر    در ن نگـرش جوامـع همجـوار   یهم نـ  .کنـد می

 د.سازمی مت درا  نو اعضای  عمل  ذهنیهای بیرونی معیار

کـه بـه یـه اندیشـه      سـت ا از مـردم  ایگروه اجتمـاعی دسـته  

 ،در واقعیــت نــد ودامشــتر  خــود را وابســته مــی    هــایو ارزش

ــان گــروه مــردم در گروهــی  ،هــای اجتمــاعی موجــود در جامعــه می

ــی ــابا   نگزیرا برم ــه مط ــد ک ــانن ــا رم ــورا  ه ــد و  و تر ــان باش ش

 د.قا ببخششان را در جامعه ت اهدا 
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ا هــکــه معیار اســتافــراد  ی ازمعنــی اجتمــاعه گــروه اجتمــاعی بــ

 نهــا را  هــاایــن ویژگــی .دهنــدمــیرا بازتــاب  یو مشخرــا  مشــترک

ــاهم مت ــد  ــیب ــدم ــانی کن ــه اکــه  و از  ن ــا  ب ــن گــروه اجتمــاعی تعل ی

مشخرــا  مشــتر  گـروه بــه اعضــای  ن   د.نسـاز متمــایز مــی ،ندارنـد 

ــاعی  ــت اجتم ــیهوی ــه دهدم ــر  ک ــاعی ب ــل اجتم ــنش متقاب ــتوار  6ک اس

کــنش متقابــل اجتمــاعی قاعــده و اســا  کــار گــروه اجتمــاعی   اســت.

ثیر متقابــل أمبتنــی بــر تــســاز همــاهنگی دزم و زمینــه دهدمــیرا تشــکیل 

 نهــا انعکــا   حرکــا  و ســکنا کــه در  اســتاعضــای گــروه  میــان

 .کندمیپیدا 

خگ ی را مشــیــه گــروه اجتمــاع   ،در حقیقــت دو معیــار 

مشـتر  در یـه گـروه     و عنایـر هـا  د. اوا اینکـه شـاخگ  سـاز می

را از  ســایر افــراد ،ایــن عنایــر ثانیــاً ،باشــد هاجتمــاعی وجــود داشــت

هویــت و  ایــوا همزمــانپــ  د. نــکمتمــایز اجتمــاعی ایــن گــروه 

 .شودمیاز دیگران مطر  تمایز و اختال  

                                                           

1. Social interaction 
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ــد یــه یبقــه اجتمــاعی یــه گــروه اجتمــاعی مــی   یــه  ،توان

ــ ــانواده  ،تمل ــه خ ــت  ،ی ــه کاس ــز  ،ی ــتان نی ــی از دوس ــم ،گروه ه

ه ــای ت رــیلیدور ــان ،ه ــردان ،زن ــن ،م ــان و ،ســادنکه  د.... باشــجوان

کـه   اسـت یـه گـروه اجتمـاعی     دلیـل از مـردان بـه ایـن     یگروهـ  مثالً

ــترک  دارای ــاط مش ــوخی  ینق ــون ش ــه چ ــای مردان ــه  ،ه ــرور مردان و  غ

از زنــان متمــایز   وگر ا مشــابه همــدی کــه  نهــا ر نــد اعیــوب مردانــه 

 .کندمی

 

 های اجتماعی های گروهویژگی

ــروه ــاعی گـ ــای اجتمـ ــاگون  هـ ــدد و گونـ ــیا  متعـ دارای خرویـ

ــت ــی از  اسـ ــا برخـ ــا  ا امـ ــن مشخرـ ــر   ،یـ ــتر  اکثـ ــه مشـ وجـ

بـه  تـوان  مـی یـور عـام   ه بـ  .دهنـد مـی تشـکیل   را های اجتماعیگروه

  در این باره پرداخت:ذیل های ویژگی

دارای  ابســتگی در گــروه بایــد  وشــرکت و ی فــراد بــرا ا  -6

ــام اراد ــه و  زادای ت ــوی نباش ــه ن  ــته   د ب ــاه خواس ــه هرگ ک
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ــا گــرورابطــهد نباشــ ــده قطــع شــان را ب ــی  کنن ــدون نگران و ب

 .ترمیم بگیرند

فلســفه و افکــار   ابــ  اعضــا نکــردن موافقــتدر یــور   -7

یـا جسـمی   روحـی  هـای  فشـار اسـتفاده از  بـدون   بایـد  ،گروه

ــتق ــود  شــان ناع هــای دزم در غیــر  ن زمینــه  ،حایــل ش

 (شــان یبــا نظریــا )شــان مــورد عالقــهگــروه  یــافتنبــرای 

 د تا به گروه مورد نیاز ب یوندند.شوفراهم 

ــد  -9 ــارگــروه بای ــرای هــای عضــویت معی ــدب ــراد جدی ــ را اف ه ب

ــان یــور   ــن بی ــد روش ــدو تووــیب دکن ــه ه ــا از هرگون  ت

 .دشوناب اجتمغالطه  اغماض و ،خدعه

بایــد از قــوانین و مقــررا  حــاکم  گــروه اجتمــاعی یاعضــا -1

 ند.کنپیروی و برابر  سانشکل یکه بگروه  بر

نظریـــا  و  یـــدد ت میـــلنبایـــد درگـــروه و اعضـــای  ن  -0

 ههـر گـروه بایـد بـ    بلکـه   ،باشـند  بـه هرقیمـت  خـویش   افکار

 موفقیت یبیعی خودش توسعه پیدا کند. تناسر
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ــروه -1 ــد گ ــا بای ــار و ن ه ــا  افک ــد و ظری ــمفی ــد و ؤم ثر را رش

ــرایرا مناســر هــای روش ،هــدتوســعه د ــ ب اهــدا   تتقوی

ــافع اعضــای خــویش  ــکناتخــاذ  و ت قــا من ــه و دن هــای زمین

 ن و رشـد   هـای مشـابه  سـایر گـروه   عضـای افکـار بـا ا  تبادله 

 بــرای رفــع مشــکال گــروه بایــد ن یهم نــ .دنــکنفــراهم را 

 درکـه   تهیـه کنـد   را یهـای اعضـایش برنامـه   هـای و نیازمندی

ــه ن  ــراهم هــــایمشــــور  زمینــ ــع بــــرای  و دزم فــ رفــ

 .دشو اقدام ،یگروهروناختالفا  د

 

 های اجتماعی انواع گروه

ــروه ــایگ ــاعی  ه ــاختاراجتم ــرایش دارای س ــاو  و گ ــای متف ــایه  ه

 کــهنــد اهنــریحتــی سیاســی و  ،اقترــادی ،مــذهبی ،گونــاگون فلســفی

. گــاهی برخــی از  نهــا کننــدمــیتبــارز  یدر جوامــع بــه اشــکاا مختلفــ

ــ ــوره ب ــت      ی ــ  حرک ــکل هماهن ــه ش ــیر ب ــه مس ــا در ی ــه ام جداگان

 اهــدا  کــامالً ،گیرنــدمــی مقابــل یکــدیگر قــرار وگــاهی در کننــدمــی
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ــاوت  ــر  یمتضــاد و متف ــیرا در س ــدپرورانم ــا  ن  ن ــرای ت ق ــاو ب ــر ،ه  ه

 .کنندمیرا دنباا  یاستراتیژی و سیناریوی مشخر یه

بـــر اســـا   ،تـــوانمـــی ،هـــابنـــدیتقســـیم بـــر ایـــنافـــزون 

نیــز شــکل دیگــری ه بــهــا را گــروه ،هــای ســاختاری و فکــریمعیــار

 . انجامیدخواهد ها گروهبهتر شناخت  هاین کار ب و کردتقسیم 

 

 منظم نا های منظم وگروه

بـه  شـان  ریختاهـا را بـر اسـا  نظـم سـا     شناسـان گـروه  برخی جامعه

یــن دو گــروه ا تشــخیگ یکــی از .کننــدمــییم منظم تقســنــامــنظم و 

کارشناســان بــرای   براینبنــا ســت تــا دومــی را بشناســیم.   ا کــافی

 :اندذکر کردههای منظم مشخرا  ذیل را گروه

 وجــود  شــکل ذاتــیه بــ در  ن قواعــد و مقــررا  بــرای اعضــا

 داشته باشد.

  و دارای  اشــدهمکــاری متقابــل مثبــت اســتوار ب    بــر مبنــای

 باشد. نظم راتر ومقواعد سلسله

  بــر اســا   هــا و نقــشبنــدی شــان دســته در داخــلافــراد

 ند. شو اعضا توزیعدر میان های انفرادی و جمعی مهار 
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   ًــترکا ــویش را مش ــورا  خ ــ تر ــیم   ه ب ــی ترس ــکل جمع و ش

و اســتراتیژی هــا م ور ،اهــدا  ،شــانهــایبــرای فعالیــت 

 .کننددزم را تعیین 

 د.بینی شده باشیشیه سیستم دفاعی پ  در  نها 

ــی  ــزاب سیاس ــه  ،اح ــی از نمون ــوب  یک ــای خ ــروهه ــای گ ه

ــاعی  ــنظم اجتم ــدم ــت ان ــی   ،و درحقیق ــم داخل ــی نظ ــزاب سیاس  اح

ــدی و    ــر قدرتمن ــت ب ــزان ددل ــمی ــروه  ثیرأت ــذاری گ ــرگ ــرد و  ب ف

ــه  ــیجامع ــدم ــه  کن ــتمرارو زمین ــراهمگــروه را  اس ــی ف ــازدم ــه  .س ب

 ،دارنــدن یدهــی خــوبانســازمنظــم و کــه  یهــایهمــین منــواا گــروه

  .افتدمیبه خطر شان در جامعه حضور و تداوم نقش
 

 نفع های فشار و ذیگروه

ــروه ــایگ ــروه  ه ــار و گ ــای ذیفش ــعه ــاختار  نف ــدام س ــر ک ــا و ه ه

ــرایش ــایگ ــ    ه ــه ب ــد ک ــود را دارن ــری خ ــاوت ه فک ــکل متف در  یش

ــه عمــل   ــا درند کوشــمــی و کننــدمــیجامع  نظرداشــت شــراید ب

 ود را فـــراهم کننـــد.خـــو منـــافع زمینـــه ت قـــا اهـــدا   ،جامعـــه

و  انــددارای منــافع مشــتر نــد از افــراد ایدســته ،هــای فشــارگــروه
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هــای  اشــخا  و نهــاد   ربــ  دبــرای ت قــا اهــدا  و منــافع خــو    

ه هــا بــو در فرهنــ  انگلیســی کننــدمــیگیرنــده فشــار وارد ترــمیم

 .شوندمینیز یاد  «هابید»نام 

ــطال  ــید ایـ ــتین  6بـ ــرای نخسـ ــار بـ ــاا بـ در  6379در سـ

ــا د  ــده امریکـ ــاد  مت ـ ــارهرایـ ــز  بـ ــه در دهلیـ ــرادی کـ ــای افـ هـ

ــ   ــه منظــور ت ــانگر   ثیرأکــانگر  امریکــا ب ــر اعضــای ک گــذاری ب

ــتند  ــد داشـ ــت و  مـ ــ ،رفـ ــته بـ ــار رفـ ــروز دکـ ــریبی. امـ ــه  گـ بـ

ــت ــایفعالی ــه منظــور یه ــرثیرگــذاری مســتقیم أت ب ــا غی ــر  مســتقیمی ب

و  مقــررا  ،هــاهنجار ،نیانوقــیــا تفســیر اجــرا  ،یگــذارقــانون رونــدِ

 .شودمیایالق  ،و ترامیم منابع قدر  هاهمه عملکرد

بــرای ت قــا انــد کــه منظمــی هــایگــروه ،هــای فشــارگــروه

ــه شــکل مســتقیم و  ،اهــدا  ــ ،مســتقیمنا ب  فشــارسیســتم سیاســی  رب

 شــان گــرفتنخــال  احــزاب سیاســی کــه هــد بــر .کننــدمــیوارد 

ــدر   ــتق ــار  ،اس ــروه فش ــاًع ،گ ــا موم ــد  ب ــادی پیون ــافع اقتر  یمن

ــد و   ــا دارن ــیعمی ــندم ــر ترــامیم   کوش ــابع ترــمیم ب ــدهمن  ایگیرن

                                                           

1. Lobby  influencage 
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ــه ــوه مقنن ــران ،چــون ق ــیاز یریــا د سیاســی هــایو نهــاد رهب  ،هــاب

و اجتماعـــا  عامـــه و ســـایر وســـایل علنـــی و مخفـــی فشـــار وارد 

 . ندکنمین تضتأمین و یریا این را از  دمنافع خو

ــای فشــار گــروهخرویــیا   ــیه ــل  را م ــه شــکل ذی ــوان ب ت

 د:کرخالیه 

 ،دهنده که گروه را تمثیل کندساختار سازمان وجود -6

 ، واعم از مادی و معنویاع از اهدا  مشتر  جمعی دف -7

 .های دولتیقدر  ربفشار  کردنوارد  -9

هــای هــای فشــار یکــی از مؤلفــهگــروه ،در اکثرجوامــع غربــی

هــای ســازمان زیــر نــام کــه  شــوندمــیدانســته اســی سیســتم سی

و  تفری ــی ،ورزشــی ،هــای خیریــهانجمــن ،هــاترــدی ،المللــیبــین

 ها نفوذ دارند.و در بدنه سیاسی دولت کنندمیغیره فعالیت 

 و نـد گویمـی نفـع نیـز   هـای ذی گـروه  های فشـار را گـاه  گروه

ارای و د شـــان بســـیار زیـــاد  هـــا اعضـــای در برخـــی از کشـــور 

ــ  ــازماندهی منظم ــدایس ــوی   ن ــه ن  ــروه  ب ــن گ ــه ای ــاک ــدر   ،ه ق

ــا نـــامرئی حکومـــت ــع  را گـــروه ذی .شـــوندمـــی م ســـوبهـ نفـ
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کــه بــه منــابع منفعــت مشــتر    دانســتاز افــراد تــوان مجمعــی مــی

ــد.    ــافی دارن ــناخت ک ــتگی و ش ــروه ذیوابس ــی گ ــع را م ــوان از نف ت

ــای ســایر گــروه ــه ،خــانواده چــون) اجتمــاعیه ــوم و...( ،قبیل ــر  ،ق ب

  قـدر  کـه در  یو احزابـ  هـای دولتـی  بـا نهـاد   شارابطـه  اسا  نـوع 

 تفکیه کرد. ،سیاسی نقش فعاا دارند

ــازمان، هـــای فقیـــردر برخـــی از کشـــور ــه و سـ هـــای خیریـ

هــا نفــوذ ای کشـور هــحــدی در سیاسـت المللــی بـه هــای بـین سـازمان 

ــی   ــد کــه حت ــد مــیقــوی دارن ــکــدر رهبــری مملکــت را تغیتوانن ر ی

 قدر  برسانند.ه شان را بدهند و افراد دلخواه

 یــورهنفــع بــهــای ذیفشــار را از گــروه هــایگــروه تــوانمــی

نفـــع تنهـــا از یریـــا فشـــار هـــای ذی. گـــروهردعـــام تفکیـــه کـــ

ــان ن  ــنش نش ــیواک ــدم ــی ،دهن ــز و م ــد ج ــند.    توانن ــت باش ــا دول ام

ع نــافم ،مشــابههــای شـیوه بــا نــد کــه ایهـای انجمــن ،هــای فشــارگـروه 

ــاعی  ــدا  اجتم ــاا  خــا  و اه ــعهو را دنب ــرای توس ــه  ب ــه ی برنام

را دزم هــای فشــار یاز یــرق مختلفــ ،دعملــی و ت قــا اهــدا  خــو

  .کنندمیوارد  یگیرنده دولتمقاما  ترمیم رب
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 بسته های باز وگروه

 نهــا  ،هــای اجتمــاعیبــرای شـناخت و معرفــی درســت گـروه   تــوانمـی 

ــ  ــدگاه  جامع ــناهرا از دی ــی ختش ــری  ه ب ــکل دیگ ــز ش ــنفنی ــدی ی بن

 بنـدی دسـته یکـی هـم    ،هـای اجتمـاعی  گـروه  هـای بنـدی ینفاز . ردک

ه بـ معطـو   هـای بسـته اسـت کـه مـا را      هـای بـاز و گـروه   روهبه گـ  ها ن

 .  کندمی بستهبسیار های گروه مثابهبه هامطالعه سکت

 ن  درانــد کــه افــراد یهــایگــروه ،هــای اجتمــاعی بــازگــروه 

در  شــانشــرکت و کننــدمــیرا  زادانــه انتخــاب خــود  یهــااندیشــه

ــروه بــه  اســت   زاد هادربــر اســا  ا بــه  ن، شــان و وابســتگی گ

 بیرون شود.  نتواند از می دنکه هرگاه خواسته باش ن وی

 اســت نســبی  ،هــای اجتمــاعیمیــزان بســتگی و بــاز بــودن گــروه

ــروهاز  برخــیجــز  ــ گ ــه ب ــاعی ک ــای اجتم ــی ه ه ــا م ــوان شــکل مطل ت

ــم   ــه حک ــا    ب ــودن  نه ــاز ب ــودن و ب ــته ب ــردبس ــروه  ،ک ــایر گ ــای س ه

انـد کـه بـرای تشــخیگ و    یـا بـاز  بســته  یاانـدازه  تـا  یـه اجتمـاعی هـر   

ــا  ــد معی ــت  ن بای ــی رتثبی ــا و ویژگ ــ ه ــای مشخر ــرد  یه از و  ووــع ک

یــه یبقــه  الًمـث  .بـرد  هــرهب شـان انــدازگیریبـرای  خایــی هـای  روش
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امـا   رد کـه حضـور قـانونی نـدا    اسـت   یـه گـروه اجتمـاعی    ،اجتماعی

ــراد ــت اجتمــاعی یکســان را   دارای موقــف و اف ــدمــییکجــا موقعی  .کن

 بـه شـکل قـانونی   ه بـ تواننـد  زیـرا افـراد مـی    سـت  ا بـاز  ،گـروه  نـوع  این

 شوند.   خارجو از  ن  وارد ن 

ــا  ــروه ام ــته  گ ــاعی بس ــای اجتم ــا ه ــبت ،مطل ــه  نس ســایر ب

دتـر کـم  هاگروه  ،شـان ملمـو  هـای  نمونـه  ارزیـابی بـا  تـوان  مـی  .ان

ــر .کــردمطالعــه را   نهــا ــزون ب ــه گــروه اف  ،هــای اجتمــاعی بســتهبقی

ــا نســکت ــهه ــارزی مون ــا   ةی اجتمــاعی بســتهــاگــروه از ب خطرن

ــا کــه شــوندمــیم ســوب  ــاره  م ــه نهــا درب ــهب ــه» مثاب ب ــ   ،«نمون

ایــن پدیــده  بــه هــای  ینــده  در فرــل کوشــیممــیو  کنــیممــی

 . ب ردازیمور مفرل یهباجتماعی 
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 ومفصل س

 بستهاجتماعی های گروه

 

ایــولنامه داخلــی انــد کــه یهــایگــروه ،بســتههــای اجتمــاعی گــروه

مسـتلزم  عضـویت در  نهـا    و اسـت مبتنـی  ای بـر مقـررا  ویـژه    ها ن

ــا    ــیا  و مشخر ــیخروی ــت  خای ــوی  اس ــه ن  ــافع   ب ــه من ک

ــلی در  ن اولویــ   ــای ای ــدن   و ردت دااعض ــل ش ــهداخ ــروه و  ب گ

 رکـه تطبیـا  ن بـ    شـود مـی  یهـای مشـموا پروسـه    ن بیرون شدن از

 همه  سان نیست. 

هــا و دارای ویژگــی یهــایگــروه، هــای بســتهگــروه براین،بنــا

ــا را از ســایر گــروه یمشخرــات ــد کــه  نه ــاان ــایز ی اجتمــاعی ه متم

ــ  ،هــای بســته اجتمــاعی گــروهســازد. مــی ــد. تههمیشــه وجــود داش ان

ــا ــور    نه ــه منظ ــافع ب ــا من ــداوم ارزش حف ــایو ت ــانه ــالش  ،ش ت

گرفتــه و در داخــل گــروه جلــو ت ــر  اجتمــاعی را  کــه کننــدمــی

 نند. بزشان یدمه هایبه ساختاردیگران نگذارند که 
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از نگــاه ســاختاری و   اینکــهرغــم علــی هــای بســته  گــروه

 نهــا را  امــا همــه ،دارنــد ینقــاط مشــترکهــا بــا ســکت ،ســازماندهی

ــوان مــین ــا  و مخــربهــا خطرســکتچــون ت ــرا . دانســت ن ــازی  ب

ــا  اســت اجتمــاعی بســته گــروه یــه  ،هــر ســکت اینکــه وجــود ام

ــاری ســایر مشخرــا  ــا ن ،رفت گــروه اجتمــاعی بســته   را از ســایر ه

 .کنندمیمتمایز  ،عادی

 

 های بستهانواع گروه

دیگــر بنــدی بــا یــه دســتهتــوان هــای اجتمــاعی بســته را مــیگــروه

بـه   ،شـود مـی هـای بسـته نیـز    که مربوط بـه مطالعـه و ارزیـابی گـروه    

مـا   بنـدی تقسـیم ایـن  . کـرد تقسـیم  مـذهبی  های مـذهبی و غیـر  گروه

ــکت  را  ــناخت س ــم و ش ــا در فه ــه ــههب ــاعی    مثاب ــروه اجتم ــه گ ی

 کمه خواهد کرد.و خطرنا   بسیار بسته

ــترین  ــاریخی، بیش ــدگاه ت ــروه از دی ــته گ ــاعی بس ــای اجتم  ،ه

ــود را از  مـــذهبی  ن بـــوده ــداقیت خـ ــه مشـــروعیت و مرـ انـــد کـ

انــد و بــر اســا  منطــا و دهکــرمــذهبی کســر  یپایگــاه و جایگــاه
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بـر  . نیـز  انـد فراخوانـده مـردم را بـه پیـروی از خـویش      ،شعار مـذهبی 

بـه گونـه مسـتمر    را بـه خـود   وابسـتگی مـردم    ،اسا  همان اسـتددا 

دکــردهحفــا    ،ای اجتمــاعی بســتههــگــروهاز امــا برخــی دیگــر  .ان

ــ ــور  هب ــر ظه ــرخرــو  در دوران معای ــرای   دهک ــد ب ــه فق ــد ک ان

ــافع و مرــالب خــو  ــ  دحفــا من ــشــکل یــه گــروه بس خــود ه ته را ب

 د.کرخواهیم ب    بعداً از  نها یهاینمونهدرباره  .اندگرفته

 ،مــذاهر ،بــه پدیــده ادیــانمــذهبی  انهشناســبــا مطالعــه جامعــه

خـوریم کـه   مـی بی کالسـیه و جدیـد بـر   هـای مـذه  گروه ها وفرقه

ــان   ــاریب انس ــذر ت ــکال  در رهگ ــه اش ــا را ب ــاگون  یه ــود  گون ــه خ ب

ــدمعطــو  نگــه داشــته ــع هــای عقیــدتی، ایــن نظــام. ان مرــدر و منب

ــادا  ــای   اعتق ــر  الگوه ــراهم و مع ــادا  و ف ــده عب ــازکنن ــای نی ه

ــان  ــی انس ــوی و روح ــا معن ــته ه ــیدانس ــوندم ــده  .ش ــن پدی ــا ای از ه

 ،تـاریب بشــری و فـرد در ادوار  انـد  هویـت فـرد   دهنـده کلشـ عنایـر  

ــا افلســـفه زنـــدگی ــر اسـ ــیم و مبـــادی ش را بـ ــو  ن تنظـ  در پرتـ

هـای مـذهبی نیـز    گـروه یـن  ا برخـی از انـد.  دهکـر  تفسیر ن مقررا  

کــه دارای  شــوندمــیشــمرده هــای اجتمــاعی بســته روهنــوعی از گــ
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ــات ــژه یمشخر ــی اوی ــد و نم ــا را  ن ــوان  نه ــایر  ت ــا س ــروهب ــای گ ه

ــته  ــاعی بس ــه  اجتم ــا نیم ــی ی ــته سیاس ــاعی و ،بس ــ  اجتم ــادی ب ه اقتر

 د. کرشکل یکسان مطالعه 

ماهیـــت ادیـــان و مـــذاهر مختلـــف بـــر چگـــونگی شـــکل و 

ــای گــروهســاختار ــا جــدا   ه ــه  نه ــذهبی کــه از بدن ــای اجتمــاعی م ه

ــده ــ ش ــد ت ــر  أان ــاده و ه ــهثیر نه ــی  ی ــایز م ــری متم ــازد.را از دیگ  س

ــروه  ــی از گ ــابرخ ــذهبیه ــاختار ،ی م ــی دارای س ــنظم هرم ــای م و  ه

ــله ــسلس ــدیمراتب ــی ،برخــی دیگــر و ان ــم اینکــه در درونعل ــان رغ ش

ــله ــسلس ــا یمراتب ــوان ب ــایعن ــوی   ه ــی و معن ــمبولیهعلم ــود  س وج

ــا  ،دارد ــازماندهی خــوب ام ــد. ارزشداری نظــم و س ــای ن ــا و هنجاره ه

ــر     ــذهبی دیگ ــروه م ــذهبی از گ ــروه م ــه گ ــری ــا  ب ــاداده اس ی ه

 تــواننمــی دلیــل،بــه همــین  .کنــدمــیتــاریخی و اجتمــاعی نیــز فــرق 

گونــاگون در جامعــه  یمتعــدد و انــواع یایــن پدیــده را کــه بــه اشــکال

 و همیشــه در حــاا دگرگــونی و ت ــر     کنــدمــیانســانی تبــارز  

 .ردک تلقی سانیک ،با بیان عمومیا و  دادتعمیم  ست،ا
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ــژ   ــر از وی ــه گــییکــی دیگ ــای جامع ــناه ــختش ــای روهی گ ه

نمونـه همـه    مثابـه بـه تـوان  هـا را مـی  مذهبی این است کـه ایـن گـروه   

 کـرد. مطالعـه   ـالبتـه بـه میـزان و درجـا  مختلـف     ـهـا    انواع گـروه 

ــثالً ــا را  م ــان نه ــی همزم ــوام ــ نت ــههب ــه  گــروه نخسســتین مثاب مطالع

هـای مـذهبی   گـروه  . نیـز انویگـروه ثـ   مثابـه بـه  د و در عـین حـاا  کر

ــد گــنتوامــی ــا تعن ــ نلقــی باشــروه مشــارکت ی ع د و هــم گــروه مرج

تــوان هــم را مــی هــاگــروهایــن  ،بــه همــین منــواا .دم ســوب شــون

هـم   یافتـه هـم گـروه مـنظم و سـازمان     ،گروه بـاز و هـم گـروه بسـته    

 د. کرمنظم قلمداد ناگروه 

مفرـــل و  یب ثـــ منـــدنیاز ،هـــای مـــذهبیگـــروه مووـــوع 

ــودنی  ــتی ــه  اس ــ  ایندر ک ــت و امک ــا فری ــتج ــا انش نیس ــه . ام ب

ــوط   ــه مرب ــه  ن  ــکت  ب ــده س ــیپدی ــودم ــده  ،ش ــوا  ین  از در فر

 .خواهیم پرداختشناسی دیدگاه جامعه

گــرایش مــذهبی  ،هــای اجتمــاعی بســتهگــروه بیشــترکــه اینبــا 

ــته ــا   داش ــا م ــد ام ــارخی ان ــر ت ــه  از منظ ــاهد نمون ــادی از ش ــای زی  ه

ــته ــدیدس ــاعی بن ــای اجتم ــم اه ــرو  ی ــوعی از گ ــه ن ــته هک ــای بس  ه
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رونـد و در جوامـع مختلـف بشـری بـه انـواع       شـمار مـی  ه اجتماعی بـ 

ــارز    ــف تب ــکاا مختل ــردهو اش ــروه دارای  و ک ــا  گ ــای مشخر ه

بـرای بقـا و تـداوم خـویش از      هـا انـد. ایـن گـروه   بودهاجتماعی بسته 

ــردههــای اجتمــاعی بســته هــای رایــ  در گــروهشــیوه دبهــره ب ــا  ان ت

 ه گونـه بـ  نـد. کنحفـا   ی،بـه هـر قیمتـ   ، را دهویت جمعی گروه خـو 

ــاا ــتان شــهرهایدر  ،مث ــان باس ــراد  ،یون ــه  رااف ــایگــروهب چــون  یه

ــدکرتقســیم مــی« بردگــان»و « ی  زادهــاخــارجی» ،«شــهروندان»  دن

 .شدمیدانسته یه گروه اجتماعی بسته  ،هاینا که هر کدام از

ــ ــاًن یهم ن ــدانهمــه  تقریب ــد یهــاخان در  ،ســلطنتی و قدرتمن

ــده ــته س ــای گذش ــهاز  ه ــدا نمون ــای ابت ــاعی  ی یه ــای اجتم ــروه ه گ

 مثابـه بـه خـانواده را   ،گـروه کـه اعضـای  ن    رونـد شـمار مـی  ه ببسته 

هــای هــویتی ارزش ،خــویش پنداشــتهتعلقــی و گــروه مرجــع گــروه 

هـا  ورود بـه ایـن گـروه    کردنـد. جسـتجو مـی   ن در فقـد  خویش را 

در هـا   نتخطـی از مقـررا    کـه حتـی    ه اسـت دشـوار بـود   به حـدی 

 بــردهمــیو مشــروعیت گــروه را زیــر ســواا  اعتبــار ،برخــی حــاد 

 .رده استکنه فروپاشی  نها را فراهم میو زمی
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ــی   ــز م ــروز نی ــوانام ــروه ت ــته  گ ــاعی بس ــای اجتم ــه  را ه در هم

ــن گــروه   ،ه کــردمشــاهد هــاعریــه ــودن ای ــزان بســته ب ــا می ــرق هــا ام ف

ــی ــدم ــررا برخــی   کن ــد یهاکتســشــدیدی چــون  نســبتاً دارای مق ن

 شـوند مـی  خـود سیسـتم داخلـی    بدنـه ایـلی   دیگـران در  که مـانع نفـوذ  

 .  کنندمیشان ت میل بار و خطرنا  را بر پیروانو افکار فاجعه

هـــای اجتمـــاعی گـــروهنیـــز هـــا  پرســـتان و فاشیســـتنـــژاد

منتقـل  اتبـاع خـود    های را بـ هـای ویـژه  اند کـه افکـار و عملکـرد   بسته

در علیــه ســایر اقشــار جامعــه      را کینــه و احســا  نفــر   ،کــرده

ــاد ــیشــان نه ــدم ــای افرایــی راســت و چــ  در  حرکــت .پرورانن ه

. ایــن دنــروشــمار مــیه هــای بســته بــگــروهاز نیــز جریانــا  سیاســی 

ــروه ــد   هاگـ ــه ایـ ــا یـ ــه  ئبـ ــر بـ ــودولوژی من رـ ــت   ،خـ ذهنیـ

ــروان ــان را تغپی ــر یش ــیی ــدم ــدی در    و دهن ــه ح ــیش شخرــیت ب ک

ــروه    ــت اعضــای گ ــینــه نهادیسرش ــودم ــه  نهــا  گاهانــه و    ش ک

ه هبــران گــروتســلد و حاکمیــت ر چــرا بــدون چــون وو   گاهانــهنــا

 د. پذیرنمیشان بر رو  و روانرا 
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 (اعـــم از شـــرق و غـــرب)در همـــه جوامـــع  ،بـــه همـــین رواا

شــان د کــه میــزان بســته بــودننــدار هــای بســته وجــوداز گــروه یشــمار

ــروه اســت.بی نســ ــه گ ــاعی راینگون ــای اجتم ــیا ه وانم  عریــهدر  ت

ــذهبی ،اقترــادی ــی ،م ــی ،سیاس ــری ،فرهنگ ــی  ،هن ــی در علم و ورزش

گونـاگون مـانع نفـوذ دیگـران      یکـه بـا وسـایل    ردکـ هر جامعه مشـاهده  

بلکـه   یسـتند هـا خطرنـا  ن  . ایـن گـروه  شـود مـی شـان  در حوزه فعالیـت 

ــ  ــد ب ــا فق ــأمین و حف ــد  ت ــویش  ا ه ــی خ ــافع گروه ــزمن ــرای  ، نی ب

ــران د وجلـــوگیری از ور ــه دیگـ ــوزه فعالیـــتبـ ــانحـ ــررا  و  ،شـ مقـ

برخـــی از  نهـــا چـــون  کـــه انـــددهکـــرووـــع را  یهـــایم ـــدودیت

   اند.دهکرهای فشار نیز تبارز یا گروهنفع های ذیگروه

ــان ازبرخــی  ــذهبی هــایگــروه بیشــترو  ادی ــوع ،م دیگــری  ن

ــته  از ــاعی بس ــ گــروه اجتم ــیه ب ــمار م ــدش ــه هر رون ــهک  حــوزه ی

ــود را  ــر وخ ــه   من ر ــدود ب ــی م  ــرادی م ــداف ــرین   دانن ــه دکت ک

ــدتی و  ــی عقی ــادی کل ــانی  مب ــند. و  ن ــه باش ــان را پذیرفت ــه   ش ــه ب ک

ــاور ــه هــی  ،ه معتقــد نیســتندهــای بنیــادین گــروب ایــن  وجــه عضــوب

 .شوندمین شمردهها گروه
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ــان و مــذاهر  ــ ،امــا پیــروان برخــی از ادی را در دیــن  یمقررات

ــرده    ــاد ک ــویش ایج ــذهر خ ــه ورود و م ــد ک ــراد را در درون  ان اف

شـکل یـه گـروه    ه و بـ  ،سـازند گروه مـذهبی خـویش م ـدود مـی    

بــر عــالوه یهودیــت امــروزی  ،یــور مثــااه . بــکننــدمــیبســته عمــل 

ــذهبی   ــه گــروه م ــن اینکــه ی ــا دی ــی ی ــیتلق ــه گــروه  ،شــودم ی

عکـ    . بـر شـود مـی  دانسـته نیـز   یـه نـژاد   اجتماعی بسته مبتنی بـر  

ــان چــون اســالم و مســی   ــراد ،یتســایر ادی ــت اف خــود را  در یهودی

 مثابـه بـه داننـد کـه   منسـوب مـی   بـه یـه قـوم    یبر اسا  رابطه خـون 

مطــر   یــه گــروه اجتمــاعی بســته دارای عقایــد و دکتــرین خــا 

 یــر  مــادربــر اســا  مــیالد از  گــروه یهــودی اســت. عضــویت در

، نسـبت بـه هرگـروه اجتمـاعی دیگـر      ،در غیـر  ن  ،شـود مـی حایل 

ــ ــتهبـ ــدسـ ــراید ویت  ن  وردن عضـ ــوارشـ ــرا اردد تریدشـ . زیـ

هــا و شارز ،هــاســنتبــر  و اســتهــای ایــن گــروه بســیار بســته نهــاد

یـه  د یهـودی شـدن   کـه فراینـ   اسـت  اراسـتو  یمشخرـ  هـای هنجار

 .گیردر میبهای ساا را درساا ،فرد جدید
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  هاکاست

ــر ــه ه ــر  ایجامع ــه ب ــلی ــت.   ای ــتوار اس ــاعی اس ــنیف اجتم  تر

هــای گــروه از تفکیــه و ترتیــراســت عبــار   یترــنیف اجتمــاع

ــد جامعــه    ــف اجتمــاعی توس ــکیل شــده     ایمختل ــه از  نهــا تش ک

هــای ی کاسـت بنـدی اجتمـاعی بــر مبنـا   در قـدیم ایـن یــنف   اسـت. 

ــخگ     ــوعی مش ــود ن ــه خ ــود ک ــتوار ب ــاعی اس ــروه اجتم ــای از گ ه

 د. ن یمی شماره اجتماعی بسته ب

 برخــی ازدر تــوان یمــ پدیــده کاســت رابــه ل ــاد تــاریخی، 

 بســته بــودنو  .دکـر مشــاهده  ،هنــد و افریقـا ویــژه هبـ  ،بشــریجوامـع  

ــفا    ن ــاو مشخرــا  و ی ــا یتمتف ــکت ب ــاس ــار. دارد ه ــا و معی ه

ــودن  ــانی بســته ب ــافع   ن مب ــر حفــا من ــرموقعیــت اجتمــاع ،ب  و ی برت

 مثابــهبــهرا  دخــوهــا کاســت . اعضــایســتایــالت نــژادی  اســتوار ا

 ایگروهــهــا کاســت ،شناســند و از یــر  دیگــرمــی یگــروه تعلقــ

 6گونـه ت ـر  اجتمـاعی   هـر  هـا  ن دراز بیـرون   کـه  انـد مـنظم  نسبتاً

 هــا در جامعــه ســنتی هنــد و ن کاســتیهم نــ .نیســت پــذیرمشــاهده

                                                           

1. Social mobility 
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ــای گــروه  ــع افریق ــته را  برخــی جوام ــوروثی و بس ــاعی م ــای اجتم ه

ــیتشــکیل  ــدم ــه دهن ــزش از  م ک ــا  و ی ــایر یبق ــا س ــ ب ــای روهگ ه

ــاعی ــی  اجتمـ ــاب مـ ــد اجتنـ ــد. روابـ ــا ورزنـ ــد و   نهـ دارای قواعـ

 اعضــای مقــام و ووــعیت اجتمــاعی ،میــران بــر کــه اســتمقرراتــی 

 . نهدمیثیر أت  نها

کـــه یـــه گـــروه  کنـــدمـــی شـــکار هـــا مطالعـــه کاســـت

 اســت،مــذهبی غیــر ی کــهحــالوانــد در تاجتمـاعی بســته چگونــه مــی 

 ،بــر اســا   نو   وردمــیدســت ه مشــروعیت خــود را از مــذهر بــ

ــژاد  ــت و مرــداقیت ن ــتانه خــود را  موجودی ــل  پرس ــه ت می ــر جامع ب

ــدمــی ــن رو، .کن برخــوردار از  ةبســت هــایگــروهاز هــا کاســت از ای

را زمــانی یــه گــروه اجتمــاعی   نــد.ابــودهقــانونی   مشــروع حضــور 

 د کـه در  ن جریـان  اجتمـاعی بسـته تلقـی کـر    گـروه  تـوان یـه   می

ــت  ــه گروهــ    اجتمــاعیحرک ــروه ب ممکن نــا ،دیگــر یاز یــه گ

ــد. ــت باش ــده کاس ــاا زن ــا مث ــتهجو بر ه ــه    س ــت ک ــف اس ــن تعری ای

ــویت  ــا ن در عض ــاً ه ــوروثی  تقریب ــوده وم ــای  ن خــود را   ب اعض

ــایف  ــی  دارای وظـ ــاعی مشخرـ ــادی و اجتمـ ــیاقترـ ــتدانمـ ند. سـ
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ــرد،مــیهــا در داخــل گــروه یــور   ازدواج  هــر یــه از یعنــی گی

گــروه  از اعضــایدیگــر تــن  یــهبــا  اســت اعضــای گــروه مجبــور

  ازدواج کند. خود اجتماعی

 «یبقـه بـاد  » ،«یبقـه متوسـد  » یی چـون هـا نعنـوا  بـا  هـا کاست

و و اعضــای  نهــا در رفتارهــا    شــوندمــی ادیــ «یبقــه مردمــی »و 

تـا خـود را از    کننـد مـی عایـت  را ر ینکـات همیشـه   هـای خـود  کردار

 جلوه دهند.دیگران متمایز 

از  یهــاینمونــه ی غربــی نیــزهاکشــور بیشــتر کهــناریب در تــ

هــای ویژگــی دارایکــه  انــدوجــود داشــتهماننــد کاســت یهــاگــروه

ــابه  ــدکاســتمش ــای هن ــا یه ــوده ییو افریق ــد ب ــرای ان ــا و و ب حف

بنــدی اجتمــاعی یـنف  ای ازگونــههـای خــود  تـداوم منــافع و ارزش 

ــیایجــاد را  ــددهکــرم ــه  .ان ــا یبق ــر قشــر ی ــراودا  خــود ایه از ) م

ــه ازدواج ــان را در  (جمل ــد وهدادمــیانجــام خــود یــنف می یــرز  ان

ــدگی ــت ،زن ــافعالی ــرگرمی ه ــایو س ــان ه ــت برش ــرایش و ددل گ

 .  ه استکردمییبقه اجتماعی خا  به یه شان وابستگی
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یـه   مثابـه بـه  دهـد کـه سیسـتم کاسـت    تاریب هنـد نشـان مـی   

چـــرخش ه خـــود بـــ حســـر میـــلرا نـــد جامعـــه ه متمـــایزگـــروه 

 ،عملکــرد شــدند ردقــاتنهــا هــا نــه ایــن گــروه نــد. ه بود ورددر

 مشــــروعیتدر جامعـــه  خـــویش را  گـــروه  مقـــررا  و قواعـــد   

انســانی خــویش غیــربنــدی اجتمــاعی بلکــه تبعــیط و یبقــه ،دبخشــنب

 ایـن دیـدگاه را   ،در تـاریب هنـد   چنان ـه   دنـد نیـز دا مـذهبی   جنبهرا 

 . نیمبیمیخوبی هبدر مذهر هندو 

رونـد  شـمار مـی  ه هـای بسـته بـ   هـا گـروه  کاسـت  که در حالی

یــه گــروه بســیار هـا  تـوان ســکت خوانــد. کاســت امـا  نهــا را نمــی 

ی هـــامشخرـــا  و معیـــار ،مراتـــرمـــنظم و دارای سلســـه ،بســـته

ــتخایــی ا ــذهبی  س ــررا  م ــوانین و مق ــماری از. ق ــت ش ــاکاس  ه

ــوع ،ترکیــر ــازا  هــر کاســت را م  ن ه کــرد شــخگوظــایف و امتی

هــا بــا تولــد فــرد در عضــویت در کاســت ،هــاســکت خــال ِ اســت.

و وابســتگی بــه کاســت  شــودمــیکاســت ثابــت موجــود در خــانواده 

از ماننــد برخــی هــا . کاســتیابــدمــیبــه نســل دیگــر انتقــاا  ینســلاز 
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فقـد در داخـل   را ازدواج نـد کـه   ا6هـای اینـدوگیم  گـروه  ،هـا سکت

 .کنندمیت مل کاست خود 

ایــن جامعــه از  امــا اســتزیــاد  کاســت تعــدادتــاریب هنــد در 

ــار ــة چه ــت  گون ــهور کاس ــت   مش ــوده اس ــأثر ب ــتر مت ــه دارای  بیش ک

 .کنیممییور خالیه  نها را معرفی هب. اندبودهخا   جایگاه

 ــا ــه دا   7برهم ــا  رابط ــا مقدس ــه ب ــتک ــا ه ش ــامل روح نیون و ش

کاســـت برتـــر اســـت،  بـــودهمعلمـــان و مرشـــدان  ،مـــذهبی

 . ه استدش سوب میم

 و شــامل  ه اســتشــتبــا مــدیریت و جنــ  رابطــه دا 9کشــاتریا

 .ه استدش وران میمدیران و جن  ،دشاهانپا

 و شـامل   ه اسـت شـت کـه بـا پیشـه و مسـله رابطـه دا      1یا ویش

 .ه استدشو مالداران می کشاورزان ،تاجران ،نسبااک

                                                           

1. Endogames 

2. Brahmins (brāhmaṇa, ब्राह्मण) 

3. Kshatriyas (kṣatriya, क्षत्रिय  (  

4. Vaishyas (vaiśya, वैश्य          (  
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 ــودرا ــا خــدمت رابطــه دا    6هــاش ــتکــه ب ــتش و شــامل  ه اس

افــزون . ه اســتدشــان مــیاســیر کــارگران عــادی و ،وکراننــ

کـــه  نهـــا ازهمـــه  هســـتند گروهـــی از مـــردم ،هـــاایـــن بـــر

ــ ــرایینپ ــدات ــت  و ن ــود را دالی ــی 7خ ــت  یدنامم ــد و در حقیق ن

 .اندشدهدانسته می ناپذیر9معاملهنج  و 

منــافع خـود دفــاع   انــد کـه از یهـای هـا گــروه ن کاســتیهم نـ 

 بـه گـاهی  نـد کـه   داررقابـت  خـود  میـان  ین حـاا  عـ  امـا در  کننـد می

الگــوی بــر اعضــای خــود  ی. هــر کاســتانجامــدمــی یدشــمنی عمیقــ

ــر ــنش ،تفکـ ــاواکـ ــاارزش ،هـ ــل  هنجارو  هـ ــود را ت میـ ــای خـ هـ

در همــه ایـن مقــررا  را   کـه  اسـت مکلــف  یعضـو  و هــر کنـد مـی 

 ینــد. هــر کاســتکت یــعاربــا دیگــران  و معــامالتشفــردی ســلو  

ــی داری  ــه خایـ ــله و پیشـ ــز ،مسـ ــذهبی  نیـ ــا  مـ دارای مشخرـ

. کنــدمـی تعریـف  هــای یـه یبقـه اجتمــاعی را   کـه م ـدوده   اسـت 

ــهکاســت  ــهب دارای یــه ســازمان مجمعــی  ،یــه ذا  حقــوقی مثاب

                                                           

1. Shudras (śūdra, शूद्र)    

2. Dalit 

3. Untouchable 
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ــام  د ورزکــه ســعی مــی اســتدفتــری  ــر ن همــه اعضــای خــود را زی

 . گرد  وردیه کاست در سطب هند 

ــد   ــت در هن ــتم کاس ــابقه سیس ــودنی و دارای س ــه  ی ــا ب متعل

اسـتعمار   پـ  از تثبیـتِ  امـا   اسـت. مراتـر جامعـه سـنتی هنـد     سلسله

ــی   ــهانگل ــ ،در منطق ــان انگلیس ــا و کاســتیمی ــاتیه ــا تفاهم ــر  ه ب

ــافع ایجــاد شــد کــه در نتیجــه   ــادا من ــه  ،اســا  تب کاســت در جامع

 ههــا بــکاســت ،. بــا اســتفاده از شــرایدیافــتمفهــوم جدیــدی  ،هنــد

جامعــه  ،دنــد و بــه ایــطال  مــارک کر یه بیشــترتوجــ منــافع خــود

ــل   ــاتی را ت میـ ــد.کریبقـ ــنا دنـ ــرای   ی شـ ــه بـ ــا مدرنیتـ ــد بـ ی هنـ

هــا یکــه انگلیســ بــه ن ــوی ،هــا مشــروعیت رســمی بخشــیدکاســت

ــد  در ــتعمار هن ــماریرس در ،دوران اس ــه  ش ــروهدر  ن ک ــاگ ــر  ه ب

 مثابــهبــههــا را کاســت ،شــدنداداری تعریــف مــی بنــدیدســتهاســا  

 رسمیت شناختند.ه خا  ب روه و یبقه اجتماعییه گ

ــا ــد اکنــون اینکــه  ب ــوانین رســمی هن ــژاد ق تبعــیط براســا  ن

 یکاســتنظــام شناســد و رســمیت نمــی ه بــرا در نظــام اجتمــاعی  
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ــدار رســمیت ــوز هــمامــا   دن ــه ل ــاد  ،هن ــه مفهــومچــه ب ی و چــه ب

 .دنپذیرمشاهدهدر این جامعه  هاکاست ل اد اجتماعی،

ــر ــزون ب ــاکاســت اف ــی ،ه ــوانم ــاکــانون ت ــز  6ه ــهرا نی ــهب  مثاب

ــه  حاوــرکــه در عرــر  دکــرقلمــداد  بســتهاجتمــاعی هــای گــروه ب

مــدرن از   یهــا نــوع کــانون انــد. هکــرد ظهــور  یاشــکاا دیگــر 

شــکل قــانونی ه کــه بــ شــوندمــی دانســتههــای اجتمــاعی بســته گــروه

ــرهــای ت ــر  اجتمــاعو زمینــه رنــدحضــور دا جامعــهدر  ی ای را ب

ــی   ــه م ــدود م ــا  جامع ــایر یبق ــازند. س ــانونس ــروه ک ــا گ ــای ه ه

شـان بـر اسـا     انـد کـه تمـایز و تبـاین    مراتبـی سلسـه اجتماعی بسته و 

بــا اینکــه در ظــاهر . شــودمــیمشــخگ  هــای حقــوقیو رتبــه مراتــر

 و سـت ا اسـتوار  بـر افتخـارا  و مشخرـا     مراتـر بنیاد ایـن سلسـله  

اســـتادان  ،)چـــون کـــانون وکـــالی  نهـــا را بـــه وظـــایف اجتمـــاع

امـــا در حقیقـــت  ،دنســـازوابســـته مـــی( کـــانون ایبـــا و  دانشـــگاه

یـه   مثابـه بـه هـا  کـانون  اسـت کـه  ده شـ موجـر   تضمین منافع اعضا

                                                           

1. Ordres 
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ــته  ــاعی بسـ ــروه اجتمـ ــران  ،گـ ــانع ورود دیگـ ــهمـ ــه بـ ــای عریـ هـ

  . دنشوشان مسلکی

هــای اجتمــاعی بســته وجــود ن برخــی دیگــر از گــروهیهم نــ

هــا کشــوربرخــی  در و تقریبــاً انــدکــه بســیار خطرنــا    ددارنــ

ربایـان و  م د ،ییهـای مافیـا  بانـد  . مـثالً کننـد مـی هـای مخفـی   فعالیت

ه هــای بســیار بســته بــگــروههــای تجــار  مــواد مخــدر کــه از گــروه

در ایــن تنهــا وارد شــدن نــه نــد.االعــاده مــنظمرونــد و فــوقشـمار مــی 

 هــااز  ن ارج شــدن  زادانــهبلکــه خــ اســتبســیار دشــوار  هــاگــروه

 دارد. جدی نیز خطرا 

 



 

 

 مچهارفصل 

 هاکتسِ

 

ــتر  ــاد ور پیش ــه  ی ــدیم ک ــکت ش ــه س ــی از نمون ــا یک ــای ه ه

ــیار  ــارز بس ــروهب ــ گ ــته ب ــاعی بس ــای اجتم ــی ه ه ــمار م ــروش ــ د.ن یب

ــد ــی  ،تردیـ ــری مـ ــع مختلـــف بشـ ــوان در جوامـ ــهتـ ــاینمونـ از  یهـ

ممیـــزا  و  یافـــت کـــه دارای هـــا هـــای مشـــابه ســـکت  فرقـــه

ــی ــ ویژگـ ــه سـ ــای یـ ــندکت هـ ــا از ،باشـ ــه ا امـ ــینکـ  و نامورخـ

ــردم ــا  م ــان در ت قیق ــانشناس ــه  ش ــینب ــده چن ــاپدی ــه ییه ــهب  مثاب

 تــوانینمــ ،انــدهــای اجتمــاعی بســته نگــاه نکــرده یــا گــروهســکت 

 .کردمطالعه مشخگ به گونه  نها را 

ــیار   ــه بس ــامتوج ــه دیرهنگ ــان جامع ــکت شناس ــده س ــه پدی ، ب

کـه بـرای یـافتن     باشـد دشـوار  نیـز    نهـا  بـرای  ر شـده اسـت کـه   سب

ــیار   ــه بس ــهنمون ــکت پارین ــاس ــری     ،ه ــع بش ــن جوام ــاریب که ــه ت ب

 . بررسی کنندسکت ها را  تری ازهای قدیمینمونهو مراجعه 
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همـــه  در کنـــار، یســـت اگـــر گفتـــه شـــودناز واقعیـــت  دور

از بدنــه  کــه انــدکــردهظهــور  ایگونــهســکت هــایگــرایش ،ادیــان

 ،مشــروعیت در جامعــه ده و بــرای کســر  شــدیــن ایــلی جــدا   

ــراد  ــذب افـ ــتمرار      جـ ــافع و اسـ ــأمین منـ ــا و تـ ــود و حفـ ــه خـ بـ

کــه  یــاد ور شــدبایــد  .کننــدهمــه وســایل اســتفاده از  شــان،حیــا 

 ،انـد دهکـر بـزر  جـدا   کـه خـود را از بدنـه ادیـان     ی هـای گروه همه

ــر اســامــیهــا را بلکــه ســکت  یســتندســکت ن ــزا  و   تــوان ب ممی

میــزان بســته بــودن و خطــرا  ناشــی از خایــی چــون  هــایویژگــی

ــ ــه  رای ن ب ــرد و جامع ــروه  ،ف ــایر گ ــود در  از س ــذهبی موج ــای م ه

 .کرد مشخگ جوامع بشری

 

 سکت واژه گزینش

انتخــاب واژه  بــردزم اســت  ،یم ــردازبســکت  مقولــهبــه ینکــه ا قبــل از 

 ،لـه در ادبیـا  فارسـی   مقو زیـرا ایـن   تأمـل شـود   ین کتـاب  ا سکت در

شناســان و ســایر پژوهشــگران بــا جامعــهرد. نــداچنــدانی تــاریخی پیشــینه 

بـا  و  پرداختـه هـای دتـین بـه  ن    شـده در زبـان  مطالعـا  انجـام   توجه به
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و یــا  «ســکت»فرانســوی واژه یــا  «کالــت»واژه انگلیســی اســتفاده از 

 .  اندت لیل و بررسی کردهرا  ن  «فرقه»عربی واژه 

 .شـده اسـت   یهاِی اروپایداخل زبان زبان دتین ازه سکت واژ

ز ی اشـمار  اسـت.  مشتا شدهاز دو ریشه این واژه شناسان نظر زبانه ب

ه ب)دارای ریشه دتینی( « 6سکی» از کلمه که این واژه  نان باورمندند

بـه ایـن    خـی دیگـر  بر وروی گرفته شده اسـت  معنای تعقیر و دنباله

به معنای قطع کردن یا جدا کـردن   «7سکتار» ندتیکلمه از ند که باور

 .مشتا شده است

ــکت ــ 9واژه سـ ــه بیشـ ــ  جامعـ ــه  تر در فرهنـ ــی فرانسـ شناسـ

تعریــــف  بــــرایرا  هــــا  نکاتولیــــه اســــت.داشــــته  کــــاربرد

ــرده پروتستانیســم ــه کــار ب ــر همــه ت میــل و  ب ــددهکــرب ــن  .ان ــا ای ام

 یکمتــر منفــی   مفهــوم دارای  ،کاتولیــه جوامــع غیــر  در  مقولــه 

ــان انگلیســی مــثالً .اســت ــرا .خنثاســت یمفهــومدارای  ،در زب در  زی

ــن  ــانای ــت ،زب ــا  بیشــ 1واژه کال ــاد  و ی تر مفهــوم روش و شــیوه عب

                                                           

1. sequi 

2. sectare 

3. Secte 

4. Cult 
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 ،گــروه بســتهتــوان از  ن مفهــوم و نمــی کنــدمــیمناســه را افــاده 

 پیگیـــری هکـــه بـــ دکـــرســـازمان و تنظـــیم را اســـتنباط و اســـتنتاج 

 .کندددلت و انقطاع از دیگران  ته بودنبس ،اهدا  مشتر 

 ،سـکت کلمـه  جـای  ه بـ  نیـز هـای امریکـای شـمالی    در کشور

ــت ــای   ،واژه کالـ ــه معنـ ــکلی از روشبـ ــذهبی  شـ ــاعی و مـ  ،اجتمـ

ــه تقاوــا شــودمــیاســتفاده  مشــکال  بــه و توجــه هــای افــراد کــه ب

ــا ــیرســیدگی    نه ــدم ــت  .کن ــران کال ــه رهب ــاوظیف ــه ) ه چــون ی

بــرای میــانجیگری و وســایت   هئــارا(، شــتریانشبــرای م ترــدی

ــروان مشــکال حــل  ــان پی ــا ســکت. اســت ش ــینتولوژیه  چــون س

بــه  راایــن مفهــوم  رود(شــمار نمــیه )در امریکــای شــمالی ســکت بــ

در  .کننــدمــیو در پوشــش  ن فعالیــت   دهنــدمــیبت نســخــود 

مفهــوم تجربــه شخرــی  ،رایــ  اســتواژه کالــت کــه  یهــایکشــور

را  یافتــه افــرادینـه تجربــه ســازمان  ،کنــدمــیدیــن را افــاده  انسـان از 

ــه  ــا ِ  ک ــا  احساس ــر اس ــذهبی  ب ــتر  م ــه   مش ــارچوب ی در چ

ــردگــروه بســته  ــمگ ــنده ــده باش ــارچوب در.  م ــت  چه ــده کال پدی

 امـا  ،کننـد مـی  عـرض وجـود  گـروه متزلـزا   یـه   مثابـه بـه این افراد 
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ــران ایــلی  ن   یهنگــام ــه رهب ــیک ــدم ــه ،میرن ــهب ــ مثاب ــروه ی ه گ

ــارز  متمــایز ــیتب ــدم ــه یــه سیســتم   کنن ــا ب ــدی  . اگــرشــوندمــیا ب

هویــت دارای  ،برســد دهیســازمان درجــه ت بــه ســطب بلنــدی ازکالــ

ســی  أســکتی را ت ،رهبــران  نهــا  نگــاه  شــودمــیجمعــی مشــتر  

ــدمــی ــد نســل  .کنن ــ  از چن ــن ســکت رشــد   ،پ ــیای ــدم ــر  ،کن تغیی

 او بـ  کنـد مـی سـازگار  ی شـراید اجتمـاع  ا خـود را بـ   ،دهـد شکل می

ــار  ــی از معی ــ     برخ ــی هماهن ــذاهر م ل ــدا م ــا و مشخرــا  م ه

ــی ــکت   م ــن س ــاه ای ــازد.  نگ ــه س ــه ب ــاعی ی ــروه اجتم ــت گ و  ثاب

 . شودمیبدا مذهبی  یه نهادِ  مشابه

ــی   ا از ــا  فارس ــه در ادبی ــرینک ــمندان   ،معای ــی از دانش برخ

گـروه  انـد و  ردهکـار بـ  ه سـکت بـ  برابرنهـاد واژه   مثابـه بهرا واژه فرقه 

مفهـوم   دربـاره دزم اسـت   ،انـد را فرقـه نامیـده   چـون سـکت   ایبسته

ــن واژه ــه  ای ــهب ــاینکت ــردازیم یه ــان فارســی  .ب  دشــوار اســت در زب

ــرای ســکت ــی لفظــی کلمــه  واژه ،ب ــدا کــرد کــه هــردو معن  ای را پی

نیــز مبــین تعریــف رایــ  امــروزی ســکت  و را افــاده کنــد  ن دتــین

چــون  یهــایواژه هواژه ســکت را بــ  لغــت،هــای باشــد. فرهنــ  
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، ی، مکتــر فلســف ی، دســته مــذهب ، دســته، حــزب، مســلهفرقــه

ــدن، قســمتبخــش ــد. دهکــرترجمــه  ، قســمت کــردن، بری  بیشــتران

در ایــن مــورد از  ،ان(شــدر مقــاد  فارســی)ایرانــی  شناســانجامعــه

کـاربرد  لـت  عبـه   امـا  م ایـن سـطور  راقـ  انـد. استفاده کردهکلمه فرقه 

ــاچندگ ــا  ن در  ةن ــالمی مطالع ــردن  ن از  ،اس ــار ب ــه ک ــن ا در ب ی

 د.ورزمیاجتناب کتاب 

 

 فرقهمقولة 

ــه ــی اســت ایواژه ،فرق ــن    .عرب ــوی، ای ــه ل ــاد لغ ــان، ب ــن زب در ای

ــت  واژه  ــراق ددل ــر اخــتال  و افت ــیب ــدم ــراق  کن ــه مرــدر افت . فرق

ــت ــی اس ــاهیم و از ن م ــوان مف ــونت ــدا ،دوری ی چ ــش ،ییج  ،بخ

از مــــردم را  ایدســــته ی وییکتــــا ،ووــــاحت بیــــان و ،انشــــعاب

بـدون اینکـه ددلـت     ،فرقـه در زبـان عربـی    ،خالیـه برداشت کـرد.  

 یــا گــرایش اعتقــادی داشــته باشــد خایــی بــه یــه گــروه مــذهبی  
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ای دســته یــاگــروه ، ده باشــدکــریکجــا  نهــا را  ینقــاط مشــترک کــه

  .6داز مردم را گوین

 یـــا  و احادیـــ  دارای یـــه مفهـــوم     ایـــن لغـــت در  

ــر ــه اســت. غی ــااعجانبداران ــین و تشــخیگ  او مفســر نلم ــرای تبی ن ب

ــا   ــروه خ ــه گ ــه ،ی ــن واژه  ب ــفتای ــافی  یی ــددادهاو ــا  ان ــا ت ب

 ثــار  در ســازند. ومتمــایز هــای خــوب و بــد را فرقــهاســتفاده از  ن، 

ــروهاز  ،خــویش ــیگ ــای فرع ــالم   ایه ــه اس ــه از بدن ــا جــدا ک ــی  هب

ــن دیــنایــوا اساســی  یکــی از ــاور و  باشــند دهکــرشــه  ای ــه ب )ب

ــان(  ــن  از  ن ــیر ایــلی دی ــالم مس ــند اس ــده باش ــ ،من ــر  ش ــامب  ا ن

 پیــروان)من ــر  هــای گــروهیــا ( ههــای گمــراه )الفــرق الضــالفرقــه

 7اند.دهکریاد  گذار(هو  و بدعت

ــا در ایــطال   ــار   فر ،ام ــه عب ــت ق ــته ازاس ــردم ایدس  از م

مــایز و از دیگــران متگــردهم  مــده  واحــدی فلســفهکــه بــر اســا  

ــند.  ــالمی  ن باش ــوم اس ــراق در مفه ــتال     ،افت ــن واخ ــرق در دی تف

                                                           

 المنجدقامو   .3

 موسوعه اددیان و المذاهر. 7
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 یددلتــدارای چنــین  ینــ قربرخــی از  یــا   و گویــدمــیدر  ن را 

یــا بیــرون شــدن امــا افتــراق در ایــطال  اســالمی ان ــرا    .6اســت

ــامبر، اســــالمایــــوا دیــــن از  ــاران ،روش پیــ و جماعــــت  او یــ

 . کندمیافاده را مسلمانان 

از  یگروهــ و دربــارهبــار  یــهفقــد ن کلمــه فرقــه   در قــر

در دیــن را  «تفقــه»راه  «جهــاد»جــای ه کــه بــ  مــده اســت   منــانؤم

ــده ه بــ «فریــا» امــا کلمــه  .7اســت یمفهــوم مثبتــ و دارای  انــدبرگزی

کـه   ه اسـت  مـد  ییـا  متعـدد   در  ،از افـراد  ییـا گروهـ  دسـته   مفهوم

ــوع گروهــ   ــر ن ــم از) یه ــ اع ــافر ومن ؤم ــوب  ،ک ــد وخ ــامل  (ب را ش

ــرَ»واژه  .شــودمــی ــه کســر  «قفِ ــز( « »)ب ــار یــه فقــد نی ــر در ب  9ن ق

 .کندمیرا افاده  و جدا شدنقسمت  ،بخش است و مده 

ــ ی   ــدی  ی ــامبر از  یح ــوم   پی ــن مفه ــه ای ــت ب ــالم ددل اس

ی هـا گـروه  و هـا یش فرقـه پیـدا   نبـا توجـه بـه    تـوان  و مـی  کنـد می

فرمــوده اســت کــه یهودهــا  پیــامبر اســالم» د.کــر مطالعــه را مختلــف

                                                           

   603و األنعام،  یه  610 619.  ا عمران،  یه 6

    677التوبة،  یه . 7

   19الشعرا ،  یه . 9
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ــاد  ــه هفت ــت      و ب ــا در بهش ــی  نه ــه یک ــدند ک ــیم ش ــه تقس ــه فرق ی

هــا مســی ی ،رود و هفتــاد فرقــه دیگــر در دوزن خواهنــد رفــت مــی

بـــه هفتـــادو دو فرقـــه تقســـیم شـــدند کـــه یکـــی  نهـــا در بهشـــت 

سـت کـه امـت    ا دسـت او ه جـان م مـد بـ   رود. قسـم بـذاتی کـه    می

ــه هفتــاد ســه فرقــه تقســیم خواهنــد شــد کــه یکــی  نهــا در    و مــن ب

ــی  ــت مـ ــاد بهشـ ــد  و رود و هفتـ ــر در دوزن خواهنـ ــه دیگـ دو فرقـ

ــامبر اســال .رفــت شــت هم پرســیده شــد کــه ایــن فرقــه کــه در ب از پی

 انیمســلمانایشــان فرمودنــد کــه جماعــت ) ؟انــدرود چــه کســانیمــی

 .6«(شان در اکثریت قرار داردزندگیکه روش 

زبــان  شــده بــرای فرقــه در  داشــت مفــاهیم داده درنظــر بــا

جـــای ه واژه فرقـــه بـــ اســـتفاده ، یـــا  و احادیـــ  نبـــوی ،عربـــی

ــی    ــر نم ــه نظ ــت ب ــکت درس ــدس ــوم و رس ــایمفه ــ ه ــدههعرو  ،ش

 .ددارســکت مطابقــت نــامــروزی  هــایو تعریــفبــا مفــاهیم  چنــدان

ــ   ــپ ــور م ــه منظ ــاب از ا ب ــو  اجتن ــاهم س ــا تف ــهی ــی   مغالط ــا برخ ب

هــای یــه ســکت را   موجــود کــه ویژگــی  اســالمی هــای فرقــه

                                                           

 داوود و ابن ماجة و بر اسا  ترمذی )این یه حدی  ی یب است(. . روایتی از ابو6
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 واژه ســکت را در ،فرقــهلغــت جــای ه بــدهــیم تــرجیب مــی ،ندارنــد

 .کار ببریمه ین کتاب با

شناسـان  که جامعـه « 6های جدید مذهبیگروه»مقوله  دربارهاما 

بـه دیگـران تویـیه    را  یـا  ن  دهندمیرا ترجیب  غرب استفاده  ن در

 ،یـه گـروه اجتمـاعی بسـته     مثابهبه سکت اودً ،باید گفت ،کنندمی

  هـای متعـدد  در تاریب مـا نمونـه  زیرا   یه گروه جدید مذهبی نیست

 . درانـد هوجود داشت ،های امروزی  سکتدارای مشخرا  و ممیزا

 چنیناز  یهایتوان نمونهمی ( سمانی سمانی و غیر اعم از)همه ادیان 

 بـا  دکـه بـا راه و روش خـا  خـو     های مذهبی را مشاهده کردگروه

در عرر  ثانیاً اند.دهکرتعقیر را  دو دکترین خا  خو مقایعهجامعه 

هـای گونـاگون   ها مذهبی نیسـتند بلکـه بـا اندیشـه    همه سکت ،حاور

 یهایسکتو  کنندمیگونه خویش را دنباا فلسفه سکت ،مذهبیغیر

دارای نیــز انــد و تشــکیل دادهمــذهبی هــای غیــر  اندیشــهبــر اســارا 

جدیـد   هـای گـروه »پ  از نظر ما کـاربرد   ند.اهای بسیار بستهساختار

                                                           

1. New religious movement 
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جـای واژه  ه تـوان بـ  و نمـی  دررا نداچندانی مرداقیت کافی « مذهبی

 د.کراستفاده شناسان غرب این ایطال  جامعهاز  ،سکت

 سکت  ةمقول ممفهو

ــرای ایــطال  ســکت تعریــف دقیــا دشــوار اســت کــ جــامع  و  ،ه ب

دارنـده   کـه نیـاز داریـم    یتعریفـ زیـرا مـا بـه     عروـه کـرد    یمشخر

دربــر گیرنــده معیارهــا  وســکت  مقولــههــای و ددلــتمفــاهیم همــه 

 .شده امروزی نیز باشدا  ووعو مشخر

ــاریخی ــن واژه ،از حیــ  ت ــن ،نامورخــتوســد  ای شناســان دی

ــا معــهو جا ســکت  و .ســتا اســتفاده شــدهدینــی  یهــوممفشناســان ب

ــدهدانســت گروهــی از مــردم را ــد امکــه مرــم ان ــا از یــه متفکــر ن ی

 ،مقــررا  و براســا  نــدکنپیــروری  شــکل ارادیه بــ اندیشــمند

ــان ــا رم ــار ه ــان  و معی ــای هم ــده ــود را   ،مرش ــدگی خ ــار زن و عی

 .اجرا کنندگفتار وی را 

ــر  ــی دیگ ــکت  برخ ــهرا س ــراد ایمجموع ــی یاز اف ــه  دانم ــد ک ن

اســا  ایــن  مــذهبی یــا فلســفی باشــند. بــرمشــتر  یــه دکتــرین  دارای
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ــت، ــم    دریاف ــی از بودیس ــذهبی ناش ــری و م ــذاهر فک ــمئهندو ،6م  ،7یس

 .شوندمیهمه سکت م سوب  1میسئشینتو و 9یسمئوئتا

د نــگــروه منظمــی از افــراد را گوی ،در مســی یت نیــز ســکت 

ــرین مشــترک  ــه دکت ــاور داشــته یکــه ب ــن کاتولیــه  اشــند، ب ب ــه دی ب

 بیشــتردر  دلیــل،بــه همــین  .باشــند  ن جــدا شــده ازو تــوهین کــرده 

نـد کـه   دانرا یـه فرقـه مـذهبی مـی    سـکت   ،ثار نویسندگان غربـی  

ــروه ــدا   خــود را از گ ــت ج ــرداکثری ــد. ک ــرب در ایــل ه باش در غ

 درجارایــه و هــا در تعریــف ســکت م منفــی را کاتولیــهایــن مفهــو

ــ .دنــدکر از  راه خــود رادند یکوشــ شــماریکــه  زمــانیخرــو  هب

ــدکاتولیــه جــدا  یکلیســا راه ــد کنن مخالفــت  در یو تفســیر جدی

 نهــا هــا کاتولیــه ،نــدکرده عروــاکثریــت  نظریــا  مت جرانــه ابــ

ان ـرا   نهـا    ه دلیـل بـ  مفهـوم منفـی را    نهـا ایـن   .را سکت نامیدند

                                                           

1. Buddhism 

2. Hinduism 

3. Taoism 

4. Shintoism 
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ــا دنــدکرپخــش کاتولیــه  یاز ایــوا کلیســا ا ر شــانپیــاممــردم  ت

 .داز  نها پیروی نکننو  شمرده مردود

ــه ــا جامعـ ــان اروپـ ــاز در ییشناسـ ــکت ، غـ ــا   را سـ براسـ

 کــه چنــانامــا  ،دنــدکرمــی مطالعــهکلیســا توســد شــده تعریــف داده

 ایــطال  دهنــدمــیتــرجیب غــرب امــروزی شناســان جامعــه ،گفتــیم

زیـرا   نـد. کنجـای سـکت اسـتفاده    ه را بـ « های جدیـد مـذهبی  گروه»

تلقــی منفــی پیشــداوی  یــهدارای  ،تفاده از واژه ســکت رااســ نهــا 

ــی ــدم ــد    ن را  و کنن ــاعی خــود مفی ــی و اجتم ــا  علم ــرای مطالع ب

ــی ــدنم ــ .دانن ــا معتیهم ن ــدن  نه ــن  ق ــه ای ــد ک ــرای ان واژه ســکت ب

ــا نیســت. تشــخیگ گــروه ــان هــای ســکتی دقی ــا چن ــاد ه کــ ام در ب

 بـه ل ـاد   ،یـز ن «هـای جدیـد مـذهبی   گـروه »ایـطال    ،تذکر دادیـم 

 ،خطرنــا  ةهــای اجتمــاعی بســتگــروه چنــینتویــیف  در ،ددلــت

 ندارد. رسایی دزم را 

ــزدهم مــیالدی جامعــه  ــر  یشناســاندر قــرن ن چــون مــاک  وب

مــذهبی افرایــی   گــروهســکت را یــه  » ،6ترولتســش و ارنســت

                                                           

1. Max Weber / Ernst Troeltsch 
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ــر دانســتهســخت ــدگی ــه   ان ــا جامع ــه ب ــهک ــی مقایع ــدم ــن ا در« .کن ی

مقابــل دیــن پیــدا  مرــداقیت خــود را در مفهــوم و ســکت ،تعریــف

 معرفـی اجتمـاعی دیـن    بـدیل  مثابـه بـه خـود را   کوشـد مـی  و کندمی

ــد  ــهن را  جــای  وکن ــهب ــوی   مثاب ــاد معن ــه نه ــردی ــین  .بگی ــه هم ب

تعریــف نهــاد دیــن   مخــالفبرابــر  را ســکت ،انشناســجامعــه ،دلیــل

ــی ــن رو،کننــدم ــاد   . از ای ــر دو یمفهــومبــه ل  ملــزوم و  زمد ه

 د.شومشخگ  رابطه میان هر دوگونه، اینتا  شوندمیدانسته 

ایـــلی مطالعـــا   خاســـتگاهد کـــه ایـــنممـــی ایـــن دیـــدگاه

ــه ــارهی ختشــناجامع ــن مســ یت   ،ســکت در غــرب درب کلیســا و دی

 .کنندمیکه یکی را در مقابل دیگری تعریف و ت لیل  است

ــی  ــکت را م ــوان از زاویــای مختلفــ  س ــف  یت د. از کــرتعری

ــه ــنانظــر جامع ــا گــروهســکت»: یختش ــاه ــا و  ییه ــد کــه کرداره ان

ــایباور ــاعی را مــورد تردیــد و    هنجار ،شــانه  پرســشهــای اجتم

یکـی از   ختی،شـنا جامعـه  دیـدگاه از  ،مثـاا  یـور ه بـ « .دهنـد میقرار 

ــارز   ــا  بــ ــای مشخرــ ــکتاعضــ ــا،ســ ــه  دوری هــ و از جامعــ

 .استانزواگزینی 
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عبــار  ســکت » ،شناســاناز جامعــهدیگــر از دیــدگاه برخــی 

ــرادی  از ــع اف ــتر  اســتتجم ــان مش ــه دارای  رم ــا  ک ــذهبی و ی   م

ــوده ــر فلســفی ب ــا و ارزش و اغل ــه  از باوره ــراد جامع ــای ســایر اف ه

ــده ــا   بری ــد و احس ــیان ــدم ــالت و    کنن ــه رس ــل ی ــا حام ــه  نه ک

ــت أم ــوقموری ــادهف ــد.الع ــن ان ــهای ــد  عرــیان گون ــاعیو تردی  ،اجتم

ــار گــاهی خشــونت ــه باعــ  عــداو  و اســتب ــوزی جامعــه و کین ت

 «د.گردسکت می مقابلدر 

ــهفریبکار اســت کــه یگروهــ ،شناســیســکت از نظــر روان  ان

اهـدا    ،کنـد مـی  اجـرا بـر افـراد   ا شـوی روانـی ر  نوع خایی از مغز

ــرار ــزاس ــی دار  می ــارهد و دو مخف ــته رب ــی اشگذش ــدروغ م  .دگوی

ــن ــا     ای ــردن از اعض ــان ک ــور پنه ــه منظ ــه را ب ــاا و  هم ــروان ح و پی

ــده ــی اش ین ــدم ــه  روان .کن ــد ک ــاور دارن ــان ب ــن   شناس ــران ای رهب

ن افــراد بـــرای تضـــغیف  کـــردهـــوش بــی  کتیـــهاهـــا از تگــروه 

 نهـا   تـا  کننـد مـی شـان اسـتفاده   پیـروان  هوشـمندی استعداد انتقـاد و  

یریــا کــم دادن  نــد. و ایــن کــار را ازبگیر یترــمیم درســتنتواننــد 
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ــذا ــی ،غ ــی ودادن خــوابی ب ــه ب ــابحــد مطالع ــای کت ــورد نظــره  ،م

 .کنندمیاعماا 

ــه   ــاک  بودیرلی ــکت 6م ــ س ــی  یرا گروه ــالیتر م ــد داتوت ن

براسـا    .دگیـر قـرار مـی    نمقابـل  که از بدنـه جامعـه جـدا شـده و     

ــف با ــای تعریـ ــدهورهـ ــار ،شـ ــذیر وانکـ ــذیر تغییر ناپـ ــی  أتناپـ سـ

اعضــای خــود  جانبــه در امــورهمــه تفتــیش بــاســکت  نیــز .شــودمــی

ــدا  ــداوم پی ــیت ــدم ــت   ،کن ــا  خــویش را حقیق ــینظری ــدام  و درپن

دشــمن ســایر اعضــا  و مرشــد  ،دکنــ  ن شــه هکــه بــکســی را هــر

 .داندمی (7گورو)سکت 

ســـکت دیـــدگاه  بـــارهدرشناســـان شناســـان و مـــردمجامعـــه

ــاوت ــد. یمتف ــه دارن ــ  جامع ــان س ــان می ــا کتشناس ــرق  ه ــان ف و ادی

هـای جدیـد   گـروه را هـا  سـکت  نهـا    ،فتـیم ه گکـ  چنان. گذارندمی

 9چــون کلــود لیفــی اســترو  یشناســانداننــد. امــا مــردممــذهبی مــی

متمــایز  چنــدین یبقــهو دارای هــای ارتبــاط جوامــع را چــون سیســتم

                                                           

1. Max Bouderlique 

2. gourou 

3. Claude Lévi-Strauss (1908-) 
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یبقـــه  ،یبقـــه روابـــد خـــانوادگی مشـــتر   کننـــدمـــیتعریـــف 

ــت ــتر  و فعالیـ ــادی مشـ ــای اقترـ ــاور   هـ ــه بـ ــانی. بـ ــه همزبـ یبقـ

ــردم ــد  ،ســانشنام ــاز باش ــازه   ،هرچــه سیســتم ب ــدازه اج ــان ان ــه هم ب

قــرار شــود و بــه همــان هــای دیگــر تمــا  بـر بــا گـروه  کــهدهــد مـی 

ــاز شــدن و  امکــان ،پیمانــه جامعــه ــدمــییــافتن و توســعه  رشــدب  .یاب

بـر اسـا    بلکـه   م ـا هـای بسـته   گـروه  مثابـه هنـه بـ  ها را  نها سکت

کلـود لیفـی    از نظـر . کننـد مـی مطالعـه   انشـ سیسـتم  بسته بـودن  میزان

و  جبـــر»یـــه  ر ذا  خـــودهـــا دبســـته بـــودن ســـکت ،اســـترو 

ــدیر ــت « تق ــا واس ــ  نه ــی  ه ب ــری نم ــکل دیگ ــتوانش و فعالیــت د ن

 .دکننرا تضمین  شاناستمرار حیا 

یـه  تـوان  سـکت را مـی   ،شـده هـای داده توجه بـه تعریـف  با 

ــته  ــاعی بسـ ــروه اجتمـ ــه   گـ ــت کـ ــرو دانسـ ــای  ن پیـ ــه  اعضـ یـ

بــاهم  بســته یــه جماعــت در و انــدخطرنــا وژی مشــتر  ولئایــد

ــدگی  ــیزن ــدم ــه جدا  .کنن ــه جامع ــد واز بدن ــت  ین ــرت  ــه  اوام ی

میــان  در. کننــدمــیفعالیــت  وی( در مقابــل جامعــه بــه نفــع)و  مرشــد

کــه  ردثیر روانــی داأروان پیــروان تــ ایــن گــروه دکتــرین مرشــد بــر 
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خـانواده   ،فـرد  و منجـر بـه تخریـر    دهشـ   نـان باع  کنتـروا افکـار   

ــه   ــی جامع ــیو حت ــودم ــکت   ش ــه س ــت ک ــد گذاش ــه نبای ــا . ناگفت ه

ــا تبلیغــا  و فعالیــت  کوشــندمــی هــای ایــن مفهــوم منفــی رایــ  را ب

ــاعی   ــی و اجتم ــته  فرهنگ ــای برجس ــا اعض ــا از یری ــه در  ی ــان ک ش

بــین ببرنــد و شــهر   از ،بــادی جوامــع مختلــف قــرار دارنــد مراتـر 

 گزین  ن سازند.یمثبت را جا

  ن (یدکتــرین)باورهــا  ایــدرای شــناخت درســت ســکت ببــ

 ،مـــذهبی هـــایســـکت از ســـایر گـــروه و دشـــومطالعـــه درســـت 

ــاعی  ــا فکــری اجتم ــ ،ی ــه  هب ــتی تفکی ــودرس ــه   د.ش ــا  ن  ــه ام ی

ــاً ــروه ســـکت را واقعـ ــایر گـ ــت از سـ ــاعی بسـ ــای اجتمـ ــایز  هـ ه متمـ

بـــودن  ن خطرنـــا  و  ن از جامعـــه مقایعـــه میـــزان  ،ســـازدمـــی

  است. فرد عه وبرای جام
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 فصل پنجم

 سکت ةپدید بهتاریخی  نگاهی

 

سـکت  اگـر   ،تـوان گفـت  مـی  ،هشـد هـای یـاد  بـه تعریـف   نظر

 یـا فلسـفی کـه از بدنـه یـه جریـان      یه گـروه اجتمـاعی    مثابهبهرا 

ده و در مقابــل کــرخــود را جــدا ر جامعــه بــفلســفی ایــلی و حــاکم 

ــه   ــرار گرفت ــت  ن ق ــیم اس ــف کن ــا ن ،تعری ــ گ ــاریخی،  ب ــاد ت ه ل 

ــ هــایگــروهدر تــوان را مــی پدیــدهایــن  هــایریشــه رد و فلســفی خ 

ــزر  ــتان  ب ــان باس ــل  ،یون ــد  ازدوران قب ــیالد در هن ــین  ،م و در چ

 جسـتجو کـرد   (ییابتـدا جوامـع   هـای مـذهبی در  میـان گـروه  ) اافریق

 و در مقابــل کــردهکــه از جریــان اندیشــه ایــلی خــود را جــدا      

 .نداگرفته قرار عقیده اکثریت

ــ  ــکت را  ن یهم ن ــر س ــهاگ ــی   مثابــهب ــروه سیاس ــه گ ـی

ــل    ــود را در مقاب ــه خ ــذهبی ک ــن  م ــه دی ــوا و  ی ــرار داده و ای ق

ــام  ن ــورد تر احک ــرار درا م ــد ق ــا  و  داده  ی ــر خ ــیر و تعبی ــا تفس ی
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ــادر ــل دیگــران اســت  کــردهکــام  الهــی از اح ن ــای و در مقاب ــر مبن ب

ــواهش ــاخـ ــویش  و هـ ــافع خـ ــرینمنـ ــهجداگ دکتـ ــداع را ای انـ ابـ

را  ایـن پدیـده  وجـود  بـدون شـه    گـاه  ن ،تعریـف کنـیم   ،انـد دهکر

ــین ــوانمـ ــاریخ  تـ ــف تـ ــرد  یدر ادوار مختلـ ــار کـ ــرا . انکـ  درزیـ

ــوان مــی یهرعرــر ــه کــه  را یافــتای عــدهت ــه منظــور دســتیابی ب  ب

ــافع شخرــی ــه ،من ــه    ایفرق ــر اســا  ی ــان ب ــا ادی را در مخالفــت ب

ــر م ــور رای شــمارو  ســی أت ،گروهــیو  تفکــر دینــی اندیشــه و  ب

 .اندگرد  وردهدکترین خویش 

ــالم در  ــاریب اس ــین  ،ت ــی اول ــه گروه ــن  ک ــارچوب ای در چه

حضــر   عهــد در گــروه. ایــن خــوارج اســت گنجــد،تعریــف مــی

در  (مــریمطــابا دهــه ســوم هجــری ق)تم مــیالدی فــدر قــرن ه علــی

علـی بـرای    معاویـه و کـه  د کـر ظهـور   هنگـامی  اثنای جنـ  یـفین  

ــا   ــل اختالف ــانح ــرو ،ش ــ عم ــا  و ن ب ــع ــا اوأب ــعریموس  را ش

ـ  مثابهبه تـا ایـن زمـان  نهـا از یرفـداران حضـر        ــ  دنـد برگزی محَکَ

هــا را در دادن انسـان  قـرار  محَکَــ خـوارج  ـرفتندـ شـمار مــی ه علـی بـ  

ــت(   ــی )خالف ــه قضــیه دین ــردود شــمردند وی ــ م ــرار دادن م حَکَ ق
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برخــی از  یحتــ نهــا  ،یــن دلیــله ا. بــنددانســتافــراد را موجــر کفــر 

  .دندکررا تکفیر  ـاز جمله یاران پیامبر اسالمـ مسلمانان

ــران  ــن گــروهرهب ــر ا ،ای ــل نظ ــتدر مقاب ــر ،کثری ــر ب خــا   نظ

ــرار ورزید  ــود ای ــدخ ــور   و ن ــذیرفتن رندر ی ــانیأ  ــونت  ،ش خش

ــتند. برخــی از احکــام   ــه حکــام را مشــروع دانس ــن را  علی ــیدی ــار ب اعتب

نظریــا  جدیــدی را در  ،در تضــاد بــا  یــا  و احکــام الهــی و دانســتند

ن گنـــاه کبیـــره را کـــافر امرتکبـــ  نهـــا چـــون دنـــد.کردیـــن ابـــداع 

ــاه  ودانســتند مــی ــزد درگن ــاداشــان ن ــود مع ــر ب ــه همــین اســا    ،کف ب

ا  نهــکردنــد. تکفیــر مــی ،شــان بــاور نداشــتندکــه بــه نظریــا را   نــانی

ــه مخــالفین  ــارزه مســل انه را علی ــدهقع مب ــام مســل شــان جــایز ی انه و قی

ــردر برابرحکومــت  ــاداغی ــن رو، دانســتند. ازمــیمشــروع  را ع ــا  ای  نه

 .  جنگیدند انلمانمس زعمای بایودنی  د م

ــ ــم اینکــهیعل ــروان  رغ ــ  نه ــیاری  در جن ــر ســران و بس اکث

ــان  ن ــااز حامی ــد   ،ه ــین رفتن ــی  از ب ــد حضــر  عل ــا  ،توس ــاقی ام ب

مکتـر مسـتقلی تأسـی  کردنـد و     شـان  بـر اسـا  فلسـفه خـود     نان 

ــدین شـــکل اندیشـــه خـــوارج     ــان مســـلمانان  را بـ دوام تـــدر میـ
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ــه .بخشــیدند ــار جهــان اســالم  فرق هــای ناشــی از  ن در گوشــه و کن

اســی سی نســبتاً یمــوقف ،موقــف خــوارج وجــود دارنــد.تــا هنــوز هــم 

 یـن از د ینـادر کتـرین و برداشـت   د ربـ  شـان نظـر  و شـود مـی قلمداد 

 براین،بنـا  .اسـت  کـه از بدنـه دیـن اکثریـت جـدا شـده       اسـت ر استوا

ــ ــف اب ــای تعری ــی خــوارج را ،شــدههعروــه ــوانم ــه ت ــهب ــه  مثاب ی

 د.کرمطالعه سکت 

ــان   ــایر ادیـ ــماندر سـ ــمانیغیر ی و سـ ــز  سـ ــی نیـ ــوان مـ تـ

ــه ــاینمونـ ــین  از یهـ ــروهچنـ ــا گـ ــاهده را هـ ــردمشـ ــه دارای کـ  کـ

ایــن پدیــده را  هکــ نچنــا د.نباشــهــای یــه ســکت مــذهبی ویژگــی

ــهمــی ــوان در فرق ــودا ت ــی یمــذهبی ب ــام  ه ب ــن  .یافــت «6نیشــرین»ن ای

ــکت      یــه گــروه مــذهبی م ــط     مثابــهبــهفرقــه بــا تعریــف س

کـه   کنـد مـی یـه دیـن حـاکم بـر جامعـه مطابقـت        شده از بدنهجدا

یــه  ،7در قــرن ســیزدهم مــیالدی توســد مــان میوهــو رنگــو کیــو 

ــودا ــر ب ــان یراه ــد ی در جاپ ــی  ش ــوز وتأس ــا هن ــ همت در  یپیروان

ایـن گـروه بـا دکتـرین      .داردی جهـان  هاکشـور  و دیگـر  این کشـور 

                                                           

1. Nichiren 

2. Nam-Myoho-Rengo-Kyo 
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ــ ــا    یخای ــر اس ــه  ب ــاد ب ــون   اعتق ــود در مت ــا  موج ــری نظری برت

ای اساســی هــود  مــده کــه از نوشــتهجــوه ی لوتــو  ســوترا بــیبــودا

ــم  ــت.بودیس ــاا اس ــو   » .م6709 در س ــو کی ــو رنگ ــان میوه ــاً «م  علن

را بـا تفسـیر جدیـدی     همـه بشـر  ادر اسـت  ادعا کـرد کـه تنهـا وی قـ    

ــوترا » از ــو  س ــانی بــ   6«لوت ــه در جاپ ــی ه ک ــانون «معن ــرین ق  «بهت

ش افــا جدیــدی را در فهــم ااندیشــهو بــا ایــن  نجــا  بدهــد ،اســت

ــا  ــودا و تطبی ــذهر ب ــاز و ییم ــ ب ــود را درفرق ــان   ه خ ــل جری مقاب

اکثــر  گرفــت.لقــر نشــیرین   و دکــرســی  أعمــومی بودیســم ت 

ــته را  ن، پژوهشــگرا ــروه بس ــن گ ــهای ــکت  ی ــتهس ــهو  دانس ــهب  مثاب

 . کنندمیاش مطالعه سکتیه 

ــا وجــود  مــذهبی و  ،هــای اجتمــاعیقانونمنــد شــدن فعالیــتب

ــی ــت  ،فرهنگـ ــد دولـ ــهروند توسـ ــت شـ ــاحمایـ ــدار ،هـ دادن  هشـ

ــن ــای انجم ــکت  ه ــد س ــارهو ــکت   درب ــرا  س ــرد و  خط ــه ف علی

 ،هــاســکت ةیش و توســعشــراید دزم بــرای پیــدا فقــدان و خــانواده

هـای یـه سـکت    گـی دارای ویـژ  کـه کـامالً   یهـای اد سـکت تعد اما

                                                           

1. Lotus Sutra 
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 تعـداد  در عرـر حاوـر کـم نیسـت.     ،دنبه مفهـوم واقعـی کلمـه باشـ    

ــکت ــادی از سـ ــا درزیـ ــور هـ ــفکشـ ــای مختلـ ــ ،هـ ــو  هبـ خرـ

هـای  عنـوان هـای خیریـه و   انجمـن هـای  زیـر نـام   ،هـای غربـی  کشور

 پـــیرا  انشـــو اهـــدا  ددارنـــون گگونـــا یهـــایفعالیـــت ،دیگـــر

 6«گواهــان یهــوه» ،هــاتــرین ایــن ســکتهوریکــی از مشــ رنــد.گیمــی

ــه  ــت ک ــود را  اس ــه خ ــنی ــته و  دی ــور دانس ــه منظ ــ ب ــمیت ه ب رس

هبــ) هــادر همــه کشـور  ،عنـوان یــه دیـن  ه بــ دســکت خـو شـناختن  

م رمانـه   هبـ  ایـن سـکت   .کننـد مـی  یهـای زیـاد  تـالش  (ویژه غربـی 

 ایــن ســکت .شــان بــاور دارنــدعقایــدبــودن ســازمان و علنــی بــودن 

ــاا در ــاز    6331 سـ ــارلز تـ ــد چـ ــا توسـ ــده امریکـ ــاد  مت ـ در ایـ

کـه یـه سـازمان مسـی ی اسـت.       کـرد و ادعـا   سی  شـد أت 7روسل

ــلی  ــم ای ــار اس ــا  ،اشدر کن ــادر امریک ــام  ب ــو »ن ــان ن ــازمان جه  «س

 .بــوده اســتهــا ثیر یهــودأزیــر تــســی  أبــدو ت کــه از مشــهور اســت

ــکت   ــن س ــتدر ای ــور ربیش ــت دارد کش ــا فعالی ــای دنی ــا و ه ــود  ب وج

ــ ،هــایــن کشــورا در برخــی از ممنوعیــت رســمی و  روش ،شــکله ب

                                                           

1. Jehovah's Witnesses  

2. Charles Taze Russell (1852-1916) 
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بـه  مسـی ی  هـای خیریـه   بـا همکـاری سـازمان   و خـا    یهـای شگرد

ــو لفعا ــت خ ــزون ی ــرد )اف ــدا  ب ــر اه ــع    (دیگ ــه نف ــالم و ب ــه اس علی

  .دهندمیادامه  یهودیت

ــن ســـکتروش  ــکت ایـ ــایر سـ ــا دراز سـ ــراد  هـ ــذب افـ جـ

ــاو  اســت  ــا  متف ــت و از نه ــی ب ــران معنوی ــه  عالقگــیب ــردم ب م

تر بـر تمـا    بیشـ ین ابنـابر  .کنـد مـی اسـتفاده   ی،کلیسا و مراکـز عبـاد  

 هـا چایخانـه  ،بـه منـازا  کـه   بـه ن ـوی   دارنـد، ایـرار   مستقیم با مردم

ــع ــان و م ــل تجم ــه و منشــور  ن ــارفت ــته ه ــای خــود و نوش ــه ه را ب

ور یـه دیـن    امیـ پ چـون و خـود را   دهنـد مـی ا  نهـ به  گونه مستقیم

ــایه    ــر س ــان را زی ــه ادی ــه هم ــد ک ــی جدی ــرار م ــداش ق ــی  ،ده معرف

ــی ــدمـ ــر .کننـ ــان از نظـ ــوه» ،کارشناسـ ــان یهـ ــه  6«گواهـ دارای همـ

اسـت کـه خطـرا  زیـادی     هـای یـه سـکت    مشخرا  و ویژگـی 

 است. پدید  وردهجوامع برای بیشتر 

یــه  چـون خشـونت   هـا بـا وجـود اینکـه در برخـی از سـکت     

ــل  ــته ای ــودمــیدانس ــادر میــان امــا  ،ش چــون  ییهــاســکت  نه

                                                           

1. Jehovah's Witnesses 
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ــم ــود دار 6جاینیس ــه وج ــاً د ک ــونت را مطلق ــردود  خش ــیم ــدم و  دان

ــه ــا   اکارنام ــر اس ــهش را ب ــفه و ی ــرین  فلس ــونتدکت ــزخش  پرهی

ــد. ایــن فاهدکــرگــذاری پایــه تــرین مــذاهر یکــی از قــدیمی ،رقــهن

 یپیـروان زیـاد  هـم در جنـوب هنـد    هنـوز  رود کـه  شمار مـی ه ب هند

ــاد ــل ی ــه درا ری ودارد. قاب ــدی   ســت ک ــرن بیســتم گان ــل ق  دراوای

ــتعمار   شایلبانـــهاســـتقالا  زادیخواهانـــه و مبـــارزا  علیـــه اسـ

ــروی  اســتفاده و نهــا فلســفه برخــی از ایــوا  از ،انگلــی  . دکــرپی

ــم ــارز  جاینیس ــه ب ــکت نمون ــایس ــت یه ــه اس ــیوه   ک ــا روش و ش ب

و در  کننـد مـی بـا جامعـه مقایعـه     دت قـا اهـدا  خـو    خایی برای

  .گیرندمیقرار   نمقابل 

ــ  ــونت هتمســه ب ــ ،خش ــه از  یبخش ــربرنام ــکت اکث ــاس یی ه

بـار در  از وسـایل خشـونت   دکه بـرای رسـیدن بـه اهـدا  خـو      ستا

دسـت   حتـی و  کننـد مـی علیـه دیگـران اسـتفاده    یـا   مناسبا  درونـی 

ــه  ــالفین بــ ــرور مخــ ــتــ ــی انشــ ــدمــ ــطال   ا. زننــ ــه ایــ گرچــ

ــیکافدهشــت» ــزم ن ــر  «تروری ــیار دی ــین و  بس ــرای اول ــاا  ب ــار در س ب

                                                           

1. Jainism 
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کـار رفتـه اســت. امـا بــا    ه در فرهنـ  زبـان اکــادمی فرانسـه بــ    6233

ــا   ــاریخی و ت قی ــژوهش ت ــارهپ ــز و   درب ــایل قهر می ــتفاده از وس اس

ــه   ــرا تمســه ب ــیکافه ــن     ،ن ــه ای ــد ک ــن باورن ــه ای ــان ب کارشناس

کـه بـرای    دیـد هـا  برخـی از سـکت   یهـا نشتوان در کـ پدیده را می

ــه  ن تمســه جســته دت قــا منــافع خــو ــدب  «حشاشــیش» ســکتِ. ان

ــرای  اســتنخســتین گروهــی  ــه اهــدا  خــویش دســتیابیکــه ب  و ب

ــ  ــه مخالف ــربه زدن ب ــر نشاو ــرور ،از قه ــایل   ،ت ــایر وس ــار و س انت 

 .بردبهره میمشروع نا

ــاا    ــین در سـ ــه حشاشـ ــازد   ق.ه191فرقـ ــرن یـ ــابا قـ هم مطـ

ــیالدی ــزاری )توســد حســن یــبا    م ــماعلیه ن ــه اس ــروان فرق  (از پی

ــ  أت ــران را ب ــزوین ای ــه المــو  در ق ــر و ه ســی  شــد و قلع ــوان مق عن

یان ئیکــی از مقرهــای تربیــت فــدا ،پایگــاه خــود برگزیــد. ایــن قلعــه

 مــوزش  شبــرای تــرور ســردمداران مخــالفکــه اســت مطلــا بــوده 

ت حشاشـــیش در قـــرن در حقیقـــدیدنـــد. مـــیعملیـــا  انت ـــاری 

ــه  ــتین نمون ــیالدی نخس ــازدهم م ــه گــروه تروریســتی   از ی  اســتی

 گــروه حســن یــبا   ده اســت.کــرعهــد ســلجوقیان ظهــور   کــه در
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ــان ــ در زب ــف ب ــای مختل ــامه ه ــاد  ن ــاگون ی ــای گون ــیه ــودم . در ش

ــألیف شــدهه کــه بــ یهــای تــاریخکتــاب ــان عربــی ت ــدزب ایــن از  ،ان

ــه  ــفرق ــوانب ــایی چــونا عن ــیو ه ــان ،ناألساس ــا   ،الموتی ــون ی ال شاش

ــین  ــده  حشاش ــاد ش ــتی ــاندر ز .اس ــوی  ب ــی و فرانس ــای انگلیس  ،ه

ایــــن گــــروه  نامگــــذاری بــــرای «assassin»واژه  ازن امورخــــ

ــه  بازدیـــدش از هنگـــام مـــارکوپولو در و کننـــدمـــیاســـتفاده  قلعـ

واژه حشاشــــین را شــــنید و علــــت    .م6729المــــو  در ســــاا  

ــدائیان ایــن گــروه از   وعضــارا اســتفاده ا نامگــذاری  ن  حشــیش ف

ــت نامگــذاری  ن   د.کــرقلمــداد  )چــر (  ــا برخــی دیگــر عل را  ام

 و یســتیترور بــه روش حســن یــبا  گــروه کنانــةافهــرا  عملیــا 

 دانند.می اری انت

مثابــه یــه وســیله سیاســی و دینــی بــرای      هقتــل بــ  و تــرور

رفـت و مخـالفین خـود را توسـد     شـمار مـی  ه شـان بـ  ترسیب معتقـدا  

یــن ا هــای زیــادی درکردنــد. مثــاامــی فیزیکــیشــان ترــفیه فــدائیان

علیـه  ایـن گـروه   بخش وجـود دارد کـه ددلـت بـر اعمـاا تروریسـتی       

ــ ،شــاندشــمنان ــه کنــدمــی ،ســلجوقیانزعمــای خرــو  هب ــه گون . ب
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ــاا،  هــا الملــه کــه بــا اســماعیلی   واجــه نظــام خ 6137در ســاا  مث

   .6شد این گروه ترور توسد ،مخالف بود شدیداً

ــبا   ،از نگـــاه عقیـــدتی ــرا یرفـــداران حســـن یـ دلیـــل ه بـ

 بــاین قــر ن و بــهعتقــاد ا ادعــای و خــود عقایــد مخفــی نگهداشــتن

رین بـــا وجـــود اینکـــه  خِـــنامنـــد. گـــروه بـــاینی نیـــز مـــی ،دیـــن

در ســوریه توســد ممالیــه تســخیر     6721شــان در ســاا  پایگــاه

 ،لبنـان  ،هسـوری  ،ندر ایـرا انـدکی   هـم دارای پیـروان  هنـوز ولـی   ،شد

 ند.امیانه یهای  سیادر برخی از جمهوری وهند  ،یمن

هــا هــای بـارز سـکت  گـروه حسـن یـبا  نیــز یکـی از نمونـه      

رود کـه بـر ایـل خشـونت بـرای      شـمار مـی  ه بـ این پدیده در تاریب 

ــین     ــرای اول ــتند و ب ــاور داش ــدا  ب ــا اه ــرای   ت ق ــاریب ب ــار در ت ب

ده کـــرانت ـــاری اســـتقاده  یـــا ن از عملامخالفـــ فیزیکـــی حـــذ 

ــا  انجــام  ــر مطالع ــد. در اکث ــا  ،شــدهبودن ــام حشاشــیش ب ــن ــههب  مثاب

ــال ــده  یمث ــی زن ــوم از و واقع ــکتمفه ــی س ــوریم.برم ــژوهش خ  پ

 انگیز است. ن بسیار جالر و حیر  درباره

                                                           

1. Thirry Varoilles, Encyclopédie du terrorisme international, 

l’Harmattan, paris, 2001.p :8 
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 کنـیم مـی ما در اینجا بـا بیـان ایـن چنـد نمونـه تـاریخی اکتفـا        

ــا  ــارهام ــایر درب ــکت  س ــواع س ــر ان ــای در فرــل ،در دوران معای ه

کــه  دیــدخــواهیم و  داشــتخــواهیم  یهــای مخترــربعــدی ب ــ 

ــه ــف در عریـ ــای مختلـ ــی)هـ ــم از سیاسـ ــی  ،اعـ ــادی و حتـ اقترـ

 اند.دهکرعرض اندام گونه هچها سکت (زیستی و علمیم ید



 

 

 مفصل شش

 سکت و دین

 

ــاً  ــاریخی تقریب ــاه ت ــکت  از نگ ــه س ــهم ــذهبیه ــکلی از   ای م ــه ش ب

ــک ــ  اش ــدا ش ــزر  ج ــان ب ــه ادی ــدادهاا از بدن ــد  و ن ــررش ــددهک  .ان

ــن ــزر دی ــای ب ــن انشــعابا از ، همــه،ه ــای ــه کــرده ه ــدرا تجرب . ان

ــعابی     ــروه انش ــتگی هرگ ــزان وابس ــت  می ــن اکثری ــه دی ــادی و ،ب  مب

هــا و رویــداد و بــوده اســت نســبی  ،ش از  ناحکــام  ن و افتــراق 

ــونگی    ــاریخی در چگ ــود  ت ــا   ت  ــان  نه ــه می ــروی  و رابط  ن ت

میـزان  کـه  دشـوار اسـت   انـد. بـرای پژوهشـگران    داشـته  نقش اساسی

تـا   کننـد را مشـخگ   یـا خیانـت بـه  ن   تعهد به ایوا دیـن اکثریـت   

ــذ ــه   نرســمی موجــود در اهر م ــن را از فرق ــیدی ــای ان راف ــا  ه ی

ــکت ــاس ــا  یه ــرب  خطرن ــایزو مخ ــه ک و متم ــتفکی ــرا نن د. زی

ــذهبی  ــران م ــانرهب ــد ) برخــی ادی ــامبرانبع ــرای  (شــاناز عرــر پی ب

ایــوا  ،هــا و ایــوا بنیــادین دیــن خــویش ارزش تضــمینحفــا و 
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 تفســـیرتعریـــف و را بـــر اســـا  برداشـــت خـــود دیـــن  و مبـــادی

پیرامــون ایــن ایــوا و مفــردا  دینــی نیــز میــان   حتــینــد. و ادهکــر

ــرامین    ــد کــه در  و شــناخت احکــام و ف خــود اخــتال  نظــر دارن

 سازد.شکل میاساسی را برای پیروان م

ت لیــل و بررســی   رافــرق میــان دیــن و ســکت    ینکــه ا قبــل از

ــ ــن شــویم اهب ــ  مقایســوارد و  یمکن ــان ســکت و دی دزم اســت  ،ی می

ــز    ــن نی ــوم دی ــه مفه ــاهی ب ــیمکافنگ ــر   .ن ــن مطل ــرا ای ــه زی ــا ب ــر م در ام

ا ایــن دو پدیــده اجتمــاعی کمــه    یــتفکیــه میــان ایــن دو مقولــه    

ــ ــرد. خواه ــد ک ــک بالًق ــف س ــردیم ت را تعری ــاره  ن و ک ــیب درب توو

اکتفـــا دیـــن  و تبیـــین فقـــد بـــه تعریـــف اینجـــااز ایـــن رو در  ،دادیـــم

 .کنیممی

 تعریف دین 

هــــا، بــــاور  ای ازشناســــی دیــــن مجموعــــهاز دیــــدگاه جامعــــه

 ادکــه افــر اسـت  مــذهبی هـای مناسـه و نهــاد  ،ســلو  ،احساسـا  

ه بــداننــد. بشــر در جوامــع مختلــف خــود را بــه  ن وابســته مــی      

ای از شــکل عــام عبــار  از مجموعــه   ه دیــن بــ  ،دیگــر  عبــار
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ــاور ــعایر ب ــا و ش ــته ــا    ی اس ــان را ب ــه انس ــه رابط ــر ک ــد  و ام مق

ــان از برخــی ســازد.الوهیــت مشــخگ مــی و الهــام وحــی  یــه ادی

ــه و ــاریخ سرچشــمه گرفت ــه ت ــر پای یــه  و یــه قــوم ،مشــخگ یب

 .استتوار اس ، رمان یه زندگی را  موزش دادهکه  پیامبر

دیـــن » ،شـــنا  مشـــهور غـــربجامعـــه« دورکـــیم»از نظـــر 

ــا و  داب   ــتگاهی از باورهـ ــتدسـ ــردم را  اسـ ــه مـ ــر  کـ ــا  بـ اسـ

هـای اجتمـاعی   بـه یـور  گـروه    هـا را  ن وبـه هـم ربـد    مقدسا  

ــی   ــد م ــدیگر پیون ــه یک ــد.ب ــان « ده ــت رون ــرین و   ارنس ــن را برت دی

ــی یبیعــت انســان مــی جالــر ــرین تجل ــد.ت هنــ  مخترــر در فر دان

شــناخت یــه موجــود فــوق بشــری کــه »مثابــه دیــن بــه ، کســفورد

ــه اســت و خ  ــدر  مطلق ــاًدارای ق ــا    روی ــدا ی ــه خ ــتن ب ــاور داش ب

ــخ  ــدایان مش ــتش  خ ــت و پرس ــته ایاع ــه شایس ــدگ ک ــف  ،«ان تعری

 شده است.

 

ــان   ــاه ادیــ ــماناز دیگــ ــت از    ،ی ســ ــار  اســ ــن عبــ دیــ

ــه ــاورای مجموع ــا و از ب ــت ه ــام اس ــا   احک ــه انس ــه رابط ــا ک ن را ب
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ــی مشــخگ   ــدر  اله ــیق ــدم ــا. کن ــه ی ــی ای مجموع ــوانین اله از ق

ــت ــه  اس ــتگاری  ک ــی رس ــدر پ ــتهاانانس ــر س ــین   و ب ــا  هم اس

الهــی اســت کــه انســان را در  ةعطیــ ،دیــن»از نظــر اســالم  ،دیــدگاه

معـــامال  بـــه یـــر   و کـــردار در یـــر  حـــا وه اعتقـــادا  بـــ

 «.6کندمیهدایت  ینیکوی

 

 مذهبیشناسی سکت و جامعه

ــا  ــ )در اروپ ــرن ن ــهلمــی مطالعــا  ع م(زدهو واخــر ق  انهشناســجامع

توسـد مـاک  وبـر  غـاز شـد کـه بـه موجودیـت          هـا سـکت  بارهدر

. وی پرداخـــتهـــای مســـی ی فرقـــه مختلـــفاشـــکاا اجتمـــاعی 

ــکت   ــعه س ــد و توس ــونگی رش ــه چگ ــا در جامع ــه ه ــا  و رابط ــان ب ش

راهم کـرد کـه بـا    او ایـن زمینـه را فـ   د. ت لیـل  کـر بررسـی  را اقتراد 

میــان نهــاد  ،هـای  نهــا شــگردبررســی  ای واز روش مقایســه اسـتفاده 

کــه یــه   7ارنســت تــروولتش  کلیســا و ســکت تفکیــه شــود.   

ــود یشــنا  پروتســتاندیــن ــر را  ،ب داد.  توســعهمطالعــا  مــاک  وب

                                                           

  6331التهانوی، کشا  ایطالحا  الفنون و العلوم، بیرو : مکتبه لبنان ناشرون،  .6

2. Ernst Troeltsch (1865-1922) 
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ــا   ــردومطالعـ ــر  هـ ــیبـ ــاهدا  شخرـ ــود و  مشـ ــتوار بـ ــان اسـ شـ

ــار رایــ  در جامعــه غــرب را  هــایپدیــده ــرار خــود م ــه و معی ق

ــد. ــد داده بودن ــا در  هرچن ــا   نه ــارهنظری ــکت  ب ــتس ــا واقعی ــا ب ه

اســا  کــار  ،در غــرب  نهــانظریــا   امــا ،مطابقــت کامــل نداشــت

 دهد.سکت تشکیل می در زمینه مطالعهشناسان را جامعه

ــن دو دانشــمند  از ــار ای ــه  ث ــی  مطالع ــیغرب ــرم ــد کــه  ب در ی

ــان  ــد پروتستانتیســ ) لم ــکت   ،(ممه ــوع س ــن   موو ــه ای ــی ب را کس

ــ ــه ومنظ ــود    ر ک ــی خ ــی شخر ــرایش دین ــذهر و گ ــت م موجودی

ــه  کــرده اســتبررســی  ،مشــروعیت ببخشــدرا  6)پروتستانتیســم( و ب

ــا   ــین اس ــف خ  ،هم ــروولتش تعری ــر و ت ــ وب ــی مثبت ــکت  ییل از س

شناســان کالســیه جامعــه از نظــر ،. بــه ایــن دلیــلانــدهکــرده عروــ

ــدهنشــان ،ســازمان چــون یــه( یتمســی  کلیســا )دیــن ،غربــی  دهن

یـه تمـدن    گسـتره ش را بـه  تدایـره مـوفقی   جامعـه اسـت و   رشـد  قله

 ســـاختار و تشـــکیال یـــه  مثابـــهبـــهدیـــن  اســـت. توســـعه داده

ــاعی ــدر   اجتمـ ــرم قـ ــ  ،دارای اهـ ــی بـ ــد فرهنگـ ــمیت ه توسـ رسـ

                                                           

1. Protestantism 
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 نهــاد ،دیــن .کــه در بطــن  ن حضــور دارد  اســت ده شــناخته شــ 

 ار نجا  و حقیقت را در اختیار دارد.که ان ر ی استمشهود

ــاســکت ــر ه ــی  اغل ــاد دین ــه نه ــل ی ــار وجــود  در مقاب اظه

در همــه  یدر همــه ادوار تــاریخ  ن را هــای زنــدهنمونــه و کنــدمــی

ــان  ــی یت اعـــم از)ادیـ ــت ،مسـ  (یســـمئهندوو بودیســـم  ،یهودیـ

 توان مشاهده کرد.می

ــ ســکتیــه  لیــت را مــرور زمــان عنــوان اق هممکــن اســت ب

بـه ل ـاد تـاریخی    مسـی یت   هـا از نظـر غربـی   مـثالً   دست بدهـد  از

 شـد مـی یهودیـت تلقـی   در برابـر  سـکت   مثابـه یـه  به در اکثر جاها

ــه ــ   کـ ــ نه  سـ ــت را از یـ ــردیهودیـ ــارج کـ ــای  ن خـ را  و جـ

 در قـــرن ظهـــور  نهنگـــام  پروتسانتیســـم ازچنـــان کـــه . گرفـــت

هــا یــفت یــه اتولیــهبــرای ک درازی زمــانتــا  مــیالدی نزدهمپــا

یــه دیــن حقیقــی را از یــه ســکت ولــی  ن ــه  ســکت را داشــت.

ــی  ــاو  م ــازدمتف ــدن و    ،س ــل ش ــد داخ ــهولت در فراین  زادی و س

ــتن ــه  پیوس ــت  نب ــیاس ــرا   یعن ــای  داف ــت جوی ــعاد  و معنوی  ،س

ــه  ــدون و  زادان ــ ب ــو  و هراس ــود یخ ــت   .وارد  ن ش ــت اس درس
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ــه د انســان بیشــترکــه  ــد ب ــر اســا  تول ــا ب ــن ه ــا ی ایمــان  دی خــویب

مــرور زمـان شــکل تعهـد و باورمنــدی    هامــا ایـن وابســتگی بـ   ،دارنـد 

ارادی  مثابــه یــه انتخــاب  زاد وبــهو گیــرد خــود مــیه بــاعتقــادی 

 کند.در شخریت فرد تبارز 

ــم   ــا و عل ــان کلیس ــمکش می ــد و    ،کش ــام ش ــم تم ــع عل ــه نف  ب

ــام  در ایعــدهحــاد  ــرای انتق ــری از کلیســاغــرب ب ــهگــرو ،گی ای ه

ــیهــا را تشــویا کوچــه مــذهبی و ســکت  ــدم ــه  کــه کنن در جامع

ــد  ــازی کنن ــ ،عمــومانظــار  در .  نهــانقــش دیــن را ب ــه هدیــن را ب مثاب

ــی   ــکت معرف ــه س ــیی ــدم ــا  کنن ــردمت ــوند و د م ــر  ش ــار حی  چ

ــن دو   ــان ای ــد می ــد  ،نتوانن ــاو  گزارن ــه  . تف ــت ک ــین اس ــر  چن اغل

یـــه  بـــاســـکت را دیـــن و  در غـــرب روشـــنفکراندانشـــمندان و 

هـای دینـی در   رغـم اینکـه نهـاد   علـی . نـد دهمـی مطالعـه  مـورد   معیار

دانســتند و خــود مــیه هــا مالکیــت حقیقــت را من رــر بــغــرب ســاا

ــمندان د ــرن یدانش ــه ق ــی  ی ــان م ــود را پنه ــا خ ــده  کره ــا زن ــد ت دن

ــه هامــا امــروز ،بماننــد ــی تغییــر   موازن  ،دهکــرقــدر  در جوامــع غرب
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 کننـد مـی  را نقـد نهـاد دیـن   و  ننـد دامـی خود را ماله حقیقـت    نان

 .ندبرزیر سواا میو 

ــکت ــه س ــا ن ــان    ه ــنش نش ــذهبی واک ــت م ــه حال ــه ی ــا ب تنه

بلکــه در برابــر یــه حالــت اجتمــاعی نیــز عکــ  العمــل   دهنــدمــی

ــان  ــینش ــدم ــت  دهن ــه اس ــدر  مقایع ــکت ق ــر .. س ــکت اکث ــاس  ه

ــداسیاســی شــده ــردر عــین  و ن قــدر  سیاســی حــاکم  حــاا در براب

بـه   شناسـد. رسـمیت نمـی  ه کـه قـدر  دینـی وی را بـ     اندهقرار گرفت

و  گفتگــو  رگونــهه ،شــموا نیســت ســکت جهــان  دلیــل، همــین 

مــردود  ،نــدپذیررا نمــی  نبــادی اساســی م کــه را تفــاهم بــا کســانی

ــی ــمارم ــالی. دش ــ  در     در ح ــر ک ــا ه ــن ب ــه دی ــاز   ک ــه را ب مفاهم

 زیــرا ( شناســدیــا نشناســد برســمیت ه خــواه او را بــ) اســت گذاشــته

ــه نفــع  ایناز  و ش را انتقــاا دهــدد پیــامخواهــمــی کــه ایــن پیــام را ب

ــود ــران   و خ ــتگاری دیگ ــیرس ــدم ــت   ،دان ــاده اس ــدون را   ن م ب

 .منتقل کندهمه  هب منفییا پاسب از نقد  هرا 

یـــه  مـــردم را در ،جوامـــع غربـــیدر تغییـــر مفهـــوم دیـــن 

حـدود دیـن    نـد تواننمـی  کـه  نهـا   بـه ن ـوی  غالطه قرار داده اسـت  م
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ــازند   ــخگ س ــکت را مش ــ  و س ــا  هب ــژه کلیس ــه وی ــویری  ک ــا تر ب

هـای  اداز نهـ را  مـردم  ،کنـد مـی  عروـه از دیـن   ای کـه واقعبینانـه غیر

ــری  ــت رهب ــر  اشت  ــردمتنف ــت. هک ــردم  اس ــزی م ــین چی وا را  چن

هــای معنــوی خــویش در جســتجوی بــرای اشــباع نیــاز کــهد رادمــی

ــابع ــن .باشــنددیگــر  یمن ــه ای ــانی تبلیغــا   اگون ســت کــه مــردم قرب

گیـــر هـــا  نهـــای فریبنـــده در دام شـــعار و شـــوندمـــیهـــا ســـکت

و  هـا هشاتـا خـو   شـوند مـی هـا جـذب   سـکت  بـه که  ند.  نانیافتمی

حقیقـت  در ،خـویش را بـا چنـد تـن دیگـر شـریه سـازند        تمایال 

ــتجو ــاهی یدر جسـ ــه در پناهگـ ــد کـ ــایهانـ ــه  سـ ــتمدرنیتـ . و یافـ

از بــا ســربازگیری  و کننــدمــیاســتفاده  یشــرایط چنــینهــا از ســکت

 .دهندمیپیروان خود را افزایش  ،یجوامع میان چنین

هــا غــرب بــدون اینکــه خطــرا  ناشــی از ســکت  درای عــده

از دیـدگاه  را هـا   ند نکوشـ مـی  ،نـد کنبررسـی  را علیه فـرد و جامعـه   

ــن  ــد دی ــکننق ــی  .دن ــا م ــد نه ــکت   گوین ــروان س ــد  پی ــاا عقای دنب

ــه   ــر ی ــدمــیحرکــت روه مــذهبی گــشخرــی رهب  در حــالی ،کنن
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ــه اهلیــت و هــی  اوکــه  ــدا جایگــاهگون کــه وی  ردایــلی مــذهبی ن

 .هدرا در مقام پیامبر قرار د

ــ ســکت  ــه وســایت رجــاا دین در زمینــه حــل را  یهــا هرگون

ــمــردود مــیشــان میــان پیــروان ی هــامشــکال  و کشــمکش د و دانن

 ینـوع و تـابع   حقـوق مشـابه  دارای  همـه اعضـا   در سـکت  انـد مدعی

ــود ــررا  و قیـ ــی مقـ ــه  ن  شخرـ ــد بـ ــه متعهـ ــدو بـ ــرب . انـ در غـ

ســواا  زیــرنقــش و موقعیــت رهبــران کلیســا را  نیهم نــ هــاســکت

ــر ــدعیده ب ــدم ــه ان ــردمدارا ک ــاس ــا ،ن کلیس ــوق و  زادی بتش ه حق

ــروان  ــرای پی ــا نمــی انتخــاب را ب ــدکلیس  انخــود را از دیگــر ،پذیرن

ــمرده و  میــان انســان و   میــانجیقــش نبــرای خــود   فقــد برتــر ش

    .اندلئقامعبودش 

ــه ــا  جامعـ ــنامطالعـ ــذهبیختشـ ــاندر و ) ی مـ ــاریب ادیـ  (تـ

ــی ــا ســه نســل   دهــد کــهنشــان م ــانی دو ی ــد از مــرور زم ــد بع  و پدی

شـان بـا   و مخـالف  هـای سـکتی  رشـد حرکـت   ،جدیـد شراید   مدن

ــرموــعیف و موقــف جامعــه ــســرانجام . و شــودمــی شــان ن یــه ه ب

ــذهبی گــرو ــدا ه م ــیب ــر   شــودم ــی ب ــه »و ادعــای خــویش مبن یگان



 
 (های سکتختشنامطالعه جامعه)                                    های اجتماعی بستهگروه

383 

   

 و را کنـــار گذاشـــته   «بشـــر  بـــودن مرـــدر نجـــا  و ســـعاد   

هماهنـــ   اجتمـــاعی یانـــهگراکثـــر  شـــان را بـــا شـــرایدفلســـفه

 .کنندمی

 

 فرق میان دین و سکت

ــا ــه  بـ ــتراینکـ ــکت بیشـ ــده سـ ــدا شـ ــان جـ ــه ادیـ ــا از بدنـ ــد و هـ انـ

ی میــان ختشــنادیــدگاه جامعــه تــوان ازهــای زیــادی را مــیمشــابهت

بـا مطالعـه مقایسـوی ادیـان و     ولـی   ،هـا مالحظـه کـرد   ادیان و سکت

ــاســکت ــی ،ه ــوانم ــاو  ت ــایتف ــده  یواوــ  ه ــن دو پدی ــان ای  می

فقــد  ،بــه منظــور جلــوگیری از یــودنی شــدن ب ــ  .ردمشــاهده کــ

 .کنیممیبررسی اسالم و سکت را های میان دین او فت

یـا هـر    را از سـکت اسـالم  اساسـی کـه دیـن    یـل  ا نخستین :یکم

نقــش بنیــادین  ،کنــدمــیمتمــایز  دیگــرگــروه اجتمــاعی بســته 

گــروه   مثابــهبــه  انســان «ســازی اجتمــاعی»در امــر   اســالم 

ــی اســت   ــا تعلق ــرای مشــارکت ی ــه ب ــردم بیشــترک ــت  ،م هوی

ــه   ــتین را عرو ــینخس ــدم ــالم  .کن ــتر ازاس ــان  بیش ــر ادی دیگ
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ــ ــاعیأروی مس ــازله اجتم ــان  یس ــزانس ــدأتو  تمرک  .دارد کی

نهفتــه اســت و هــا نیــاز بــه دیــن و معنویــت در سرشــت انســان

ــا انســاندر حقیقــت  ــا ب ــلیمفطــر  ه ــدی س ــه  ،توحی ــده ب دی

ــیج ــان م ــن م ــید خــانواده و اجتمــاع اســت   و گشــاینده ای

ــ  ــه انسـ ــی  کـ ــمتی مـ ــه سـ ــاند ان را بـ ــه او و کشـ ــت بـ هویـ

ــاعی ــیاش اجتم ــد. م ــالم ده ــد  اس ــازگاری و  ه ــاهم س تف

خواهــد همــه عنایــر جامعــه در مــی اســت و خــود م ــیدبــا 

و انســان نیــز بــا داشــتن     ،تفــاهم و م بــت زنــدگی کننــد   

در  .منــد اســتعالقــه یبــه همزیســتی اجتمـاع  ،سرشـت مــدنی 

ــه نخســت مو زاکــه ســکت  حــالی ودیــت خــود جهمــان وهل

ــه و انزواگرا  ــه از جامع ــا مقایع ــرا ب ــاز ی ــیی  غ ــدم در و  کن

مووــع خـود را در  و  گیـرد مـی خرـمانه   یوقفمـ قبـاا جامعـه   

 بــهگیــرد کــه ترــمیم مــی هرکســی پنــدارد.مقابلــه بــا  ن مــی

ــهراه مقایعـــه در واقعیـــت  ،شـــود واردســـکت  ا ر بـــا جامعـ

 .کندمی نتخابا
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ــ برخــی د د کــه ایــن ورزنــیانشــمندان بــر ایــن نکتــه ایــرار م

یـا نـه بلکـه     کننـد مـی بـاهم زنـدگی    یسـت کـه پیـروان سـکت    مهم ن

ــه  ن ــی    ــخگ م ــکت را مش ــازدس ــاع    ،س ــا اجتم ــه ب ــا مقایع منط

همبسـتگی تشـویا    و هـا را بـه زنـدگی اجتمـاعی    انسـان  ،است. دیـن 

ــدمــیو ترغیــر  ــا یکــدیگر همــدردی   کن ــا ب ــد وت ــأمین  کن ــرای ت ب

 .بکوشند ،وی و اخروی همنوعان خویشینمنافع مشتر  د

و شخرــیت هویــت انســان را بــی  ،هــا در قــدم اوا ســکت

و  کننــدمــین انســان بــازی ارو عقــل وبــا  ،کننــدمــیتخریــر را  وی

افـراد  همـه دارونـدار   و برنـد. زنـدگی   شیرازه خـانواده را از بـین مـی   

 . کنندمی ی منافع رهبرفدارا 

ــکت  ــی از س ــادر برخ ــ  ،ه ــاا خش ــز تنواعم ــار ج ــه   ب برنام

زنــدگی بــه بـه حکــم رهبـر    شــوندمـی تشــویا افـراد   و اســتکـاری  

 ن زنــده  نمونــه ،جمعــیهــای دســتهخودکشــی و نــددهپایــان خــود 

 تـوان مـی هـا را  کشـی دویـژه خـو  هبـ ، بـار هـای خشـونت  پدیـده  .است



 
 (های سکتختشنامطالعه جامعه)                                    های اجتماعی بستهگروه

382 

   

ــان ــکت در می ــایس ــه  یه ــون گوین ــه 6چ ــد فتاب  7و واک ــا معب  9و ی

 .دشاهده کرم

ــالم  در :دوم ــن اسـ ــرم    دیـ ــه م تـ ــان و اندیشـ ــته زادی بیـ  دانسـ

ــی ــه  شــودم ــرک  حــا دارد در حیط ــاا  قاخــال و ه انســانی در قب

ــرد    ــف بگی ــه موق ــیه  زادان ــر قض ــه  زادی     .ه ــرام ب ــا احت ــالم ب اس

ــان ــه و بی ــان ،اندیش ــا را انس ــهه ــ ب ــای نقش ــازنده در   یایف ــاا و س فع

ــویا   ــاع تش ــیاجتم ــدم ــه و    .کن ــا  زادی اندیش ــکت ح ــا در س ام

ــلر    ــان س ــر از انس ــیتفک ــودم ــا  ش ــه اعض ــررا  و   و هم ــابع مق ت

ــد کــه یقیــود ــا ان ــل   ســ ؤممرشــد ی ــر  نهــا ت می . ســتا دهکــرب

ــور  ــکتظه ــان   س ــار ادی ــا از کن ــا   ه ــا   نه ــتمرار حی خــود و اس

ــر   ــت ب ــدارا ددل ــل و م ــان  یت م ــی  داردادی ــان م ــه  و نش ــد ک ده

ــان علــی ــودن ادی ــد ب وجــود  هــاییفیــتشــراید و ظر ،رغــم قدرتمن

روش دیگـــری را  ،بـــا اســـتفاده از  ناز افـــراد  ایکـــه عـــده رددا

                                                           

1. Guyana 

2. Wacco 

3. The Temple of the Sun / Le Temple du Soleil 
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ــر ــب ــدادهگزی ــل دادهتشــکیل  ســکت  ن ــان  و در مقاب ــادر ادی ــرار  م ق

 .انددادهحیا  ادامه ها حتی قرنو ها سااو  اندگرفته

نــوعی از  ،داخلــی ســاختارل ــاد  بــههــا ســکت بیشــترین 

ــروه ــ گ ــالیتر ب ــای توت ــیه ه ــمار م ــدش ــر  رون ــه انتخــاب را از ه  گون

از  پیــروی جــز ایاعــت و  فــرد  بــرای و  کننــدمــی ســلر  انســان

زمینـه  تفکـر مخـالف و    نیـز  .نـد گذارمـی نبـاقی  دیگـری   هرا ،یاد ق

ــر نــوع انشــعاب    ــی را ه ــین م ب ــ   نقــد هدفمندانــه و . برنــداز ب

و در فهــم  رسـاند مـی تـر فکـری   هـا را بـه مـدارج بــاد   سـازنده انسـان  

ــه کمــه   ــایا نهفت ــیحق ــدم ــا   کن ــا  درام ــا ســکت سیســتم تم ه

ــته  ــتبسـ ــی   اسـ ــوعو هـ ــار  نـ ــادا افکـ ــداردن در  تبـ ــود نـ  .وجـ

ــکت ــا راه وسـ ــته و    هـ ــا دانسـ ــت مطلـ ــویش را حقیقـ ــه خـ اندیشـ

رانـه   نهـا را بـه قبـوا کورکو    و کننـد مـی شـان را از نقـد منـع    پیروان

ــه ــز فرامــی هم ــخوانچی ــا هی  دن ــاره گــاه ت ــفه و دکتــرین  درب فلس

 . نبرندسواا  ن را زیر  وروا ندارند تردید  مختارشان

همـه مـردم    ،مخایـر دیـن   و ددارشـموا  دین پیـام جهـان   :سوم

شـــموا از شـــعار جهـــان هـــاکـــه ســـکت در حـــالی ســـت ا
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ــی ــاب م ــد.اجتن ــی  ورزن ــرجیب م ــن ت ــد دی ــامده ــدون ش پی ب

خــود را بــه جامعــه هماهنــ   تنهــاهنــ ،بــه همــه برســداســتثنا  

ــ ودهــد جامعــه را هــد  ایــلی قــرار مــی بلکــه  ،کنــدمــی ا ب

راه  (سیاســی وهــای اجتمــاعی اعــم از نهــاد)  نهمــه عنایــر 

کــه  گیرنــد. در حــالی پــیش مــی  میــز و تفــاهم  مســالمت

ــر  ،هــاســکت ــد عمــومی جامعــه   ،عکــ ب ــه خــود را از رون ب

را   نبـا   تعامـل رابطـه و  کـه هرگونـه    بـه حـدی   برندمی انزوا

تفــاهم و مــذاکره  دربــاره شــانپیــروانبــه و  دنــدانمــردود مــی

روش  شـــیوه وهـــا . ســـکتدهنـــدمـــیبـــا اجتمـــاع هشـــدار 

 ،هــــای مــــذهبیســــایر گــــروه در برخــــورد بــــاخایــــی 

حـا  هقـد خـود را بـ   فند کوشـ مـی و  نـد ارد ،خرو  ادیـان هب

  د.ود را به اثبا  برساننمرداقیت خ و هندجلوه د

فـوق کائنـا    مـا  یذاتـ ی منبـع حقیقـت را    سـمان ادیـان   :چهارم

ــی ــام     م ــاهی ت ــده  گ ــته و  ین ــور گذش ــه ام ــه از هم ــد ک دانن

 ن ذا  اقــــد  را  خــــودهمــــه ایالعــــا  ع منبــــو  دارد

ــد.دانمــی ــا در ســکت ن ــر ،هــاام ــه  (رووگــ) رهب خــود را یگان
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ــدر  ــته و  مر ــت دانس ــوزهحقیق ــع   م ــا منب ــود را تنه ــای خ  ه

 داند.سعاد  انسان می

کــه فقــد او  شــودمــیمعرفــی  شخرــیمرشــد  ،هــادر ســکت

. در نظـــر اســـتبـــی و برتـــر یمقـــامو دارای  همـــه اســـرارمالـــه 

میــان  گفتگــورا یگانــه وســیله  مرشــد ،پیــروان ،ای مــذهبیهــســکت

جهـــان مـــادی و جهـــان مقـــد  دانســـته و او را برگزیـــده جهـــان  

دارد. پیــروان و ارزنـده   بسـیار مهــم  یموریتأمــداننــد کـه  مقـد  مـی  

 تـــن هـــا در حقیقــت سرنوشـــت خـــود را در دســت یـــه  ســکت 

ســوق را  اعضــا درســت دانســت،کــه  ســوییانــد کــه بــه هــر ســ رده

ــژ ا دهــد. ــن وی ــن مســی یت  گــی را مــیگرچــه ای ــوان در درون دی ت

ــز مشــاهده کــرد  ــاپ  نی ــا   امــروزی در وجــود پ ــیناســالم  درام  چن

ــافتی ــذیر رهی ــتنی فتنیپ ــرا  س ــد زی ــع    ،خداون ــع و مرج ــه منب یگان

 .شودمیدانسته حقیقی  هگیرندو ترمیمقانونگذاری 

ــان  ــان جه ــ  در    ،پای ــده ب  ــیار عم ــوعا  بس ــی از موو  یک

هـای عـادی   کـه بـرای انسـان    اسـت هـای فلسـفی   و مکتر همه ادیان

ــدان  ــدنیفهمچن ــل  ،نیســت ی ــین دلی ــه هم ــتر ،و ب ــکت بیش ــا  س ــا ب ه
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ــودن   ــف ب ــنادعــای واق ــه ای ــر ب ــردم را  ،مطل ــارهم  ن هشــدار  درب

ــیم  ــود را ق ــالحیتو  داده و خ ــاده دارای ی ــا م ــا زیس ــرای  نه  ب

ــارویی ــا  روی ــی   ب ــزر  م ــه ب ــن حادث ــد. دای ــر دانن ــر حاو  ،ر عر

 ینــده را بــرای  ،رهبــران معنــوی ادیــان خــال ِ ،هــارهبــران ســکت

کــه  کننــدمــیوانمــود چنــان و  کننــدمــیبینــی پــیش پیــروان خــویش

ی یبیعــت و حــوادن  ینــده  گــاهی دارنــد. بــا ایــن  از مــاوراگویــا 

مســـایل و  ینـــده و را کـــه از  یافـــرادهـــا در حقیقـــت  گفتـــار

ــدادها در ــرا  ن  رخ ــد ه ــ ،دارن ــودب ــذب  ه خ ــیج ــدم ــه کنن  ک

ــه ــا ن ــا ســکتتنه ــا از یری ــداده ــااز روی ــده  در ه   گــاه شــوند، ین

 .خواهند بوددر امان  هازیر سایه سکتکه کنند بلکه باور 

ــالی ــه در درح ــن  ک ــالمدی ــر     ،اس ــالم الغی ــد ع ــا خداون تنه

بـر اسـا     .خبـر اسـت  و فقد او اسـت کـه از  ینـده  گـاه و بـا      است

ــده ــر اســا  الهــام و وحــی   ییپیشــگو اســالمی عقی ــامبران ب هــای پی

ــ  ــی ب ــت ه اله ــته اس ــوع پیوس ــ  .وق ــان ب ــی ه انس ــر م ــفت بش ــد ی توان

ــ    ــایل تکنالوژی ــم و وس ــل و عل ــا  عق ــی و   هبراس ــده را بررس  ین

دن پایـان جهـان را   کـر بینـی  ی پـیش یولـی هرگـز توانـا     دت لیل کنـ 
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 اثبـا   بـرای  ،هـای علمـی  چـون سـکت   ،هـا برخـی از سـکت   .دندار

ــیش ــیپ ــه گــاهی ،هــای خــویشبین ــهرا ای خــود حادث ــهب ــان  مثاب پای

گــاهی یــه حادثــه بـــزر     هم نــین   .کننــد مــی جهــان خلــا   

بــرای  و کننــدمــیان جهــان تلقــی  یــعنــوان پاه شــده را بــ واقــع

ــه ــایمرــداقیت اندیش ــان و ه ــد ش ــردمتقاع ــویش ک ــروان خ از  ن پی

ــتفاده   ن ــیاس ــدم ــو   و کنن ــروان خ ــا  و پی ــانی د را قراعض ــینب  چن

ــین مــثالً ســازند.مــی یحــوادث ــارهمــردم را  6ســکت رایل ــه  درب حادث

ــی  ــاه اتمـ ــل پایگـ ــراین، چرنوبیـ ــل )اوکـ ــدار داد( 6331اپریـ  .هشـ

ــن  ــا ای ــهگوی ــه ،حادث ــان اســت یکــی از نمون ــان جه ــای پای ــ    ه پ

ــه  کــردجهــان  مــاده  یــافتن پایــان رایبــ خــود رادزم اســت  و یگان

ــی  ــه م ــی ک ــردم گروه ــد م ــ راتوان ــاب ــارویی ب ــه  رای روی ــن حادث ای

  .استرایلین  ، ماده سازدبزر  

ــام  :پنننجم ــالت ،اســالمپی ــهجــاو رس ــدیو  دان ــه  اســت اب ــا ک ب

  نجـــوهر اعتبـــار و بـــیمـــرور زمـــان هرگـــز  و ت ـــود 

ــانی انســان  .شــودمــیدگرگــون ن ــیدر هــر زم ــم ــرای  دتوان ب

                                                           

3. Raëlien 
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ــردبالهــام اســالم  از داساســی خــو حــل مســایل  در حــالی .گی

یــه م ــدوده در و  اســتپیــام مقطعــی  ،هــایــام ســکتکــه پ

ــافجغرا ــردم    ی یی ــا  از م ــر خ ــه قش ــه ی ــتمتوج ــه اس  ک

هـا اهـدا  خـود    . سـکت خورنـد ریر رهبران سـکت را مـی  ف

ــان    ــرور زم ــا م ــر را ب ــیتغیی ــدم ــافع   دهن ــد من ــران و فق رهب

 گیرند.را در  ن مد نظر می خویش

 

حاکمیـت  خواسـتار   ،مثابـه مالـه حقیقـت مطلـا    هدیـن بـ   :ششم

تـابع دیگـران اسـت     ،عـین حـاا   بـر جهـان اسـت و در   معنوی 

ــان   ــیکــه از  ن تفســیری را بی ــدم ــا ســکت هــی   .کنن  گــاهام

بــا یبقــه  معمــودًو  کنــدمــینرا  ادعــای حاکمیــت بــر جهــان 

ــا ــروکار دارد یپ ــه س ــد جامع ــکت در یــور    .ین و متوس س

و در  اســتیــر  در قبــاا دولــت بــی   ،شتضــمین منــافع 

و  دگیــرمنـافعش در مقابــل دولــت قـرار مــی   خســران یـور  

ــاد  ــا نه ــه ب ــا همیش ــذهبی ام ــای م ــوع داردخرــومت ه ــر ن . ه

ــی  گفتگــوتفــاهم و  ــا جهــان بیرون ــمــردود مــیرا ب ــرا دان د زی
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و انـزوا را بـر تفـاهم تـرجیب      کنـد مـی  نها را بـد و شـر تلقـی    

ــی ــدمـ ــن رو، از .دهـ ــروان از ایـ ــی،   ،شپیـ ــه ت میلـ ــه گونـ بـ

 شمبـادا پیــروان د زیـرا هــرا  دار  واهـد  خمــیایاعـت مطلـا   

ــا بیــرون   شــان را از دســت تعهــداعتمــاد و در نتیجــه ارتبــاط ب

ــد ــانواده    .بدهنـ ــاع و خـ ــان را از اجتمـ ــکت انسـ اش دور سـ

ــدمــی ــی و کن شــه و شــبها  را در درون یــه  ،اعتمــادیب

بنـدی  گونـه یبقـه  دهـد. دیـن هـر   گروه اجتماعی افـزایش مـی  

کــه  ر حــالیدیــن د د.دانــدود مــیاجتمــاعی و تبعــیط را مــر

ــور  ــکتظه ــی   س ــود نم ــع خ ــه نف ــا را ب ــا ه ــد ام ــان دان  همزم

ــه  ــار و زمین ــراید    همک ــاز ش ــه ایــطال  ـس ــربازگیری  ـب س

بــر اســا    بتوانــداگــر دیــن  زیــرا  .اســتهبــرای ســکت 

ــتقوا ــاز  عی ــه نی ــدگی ب ــای زن ــواهش ه ــا و خ ــایه ــان  ه انس

 نقـــش ،  نگـــاهکننـــده بدهـــددرســـت و قـــانع هـــایپاســـب

ــه تضــعیف  ســکت ــا را در جامع ــیه ــدم ــا .کن ــر  ام ــاگ  دنتوان

ــت    ــر واقعی ــی ب ــی مبتن ــ یب و منطق ــیر ی ــدگی  تفس ــای زن ه

ــرایش   ــان ب ــانس ــدعرو ــازی    ه کن ــع را ب ــروه مرج ــام گ و مق
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ــد ــاه ،کن ــه  نگ ــ زمین ــور و تقوی ــاز ظه ــکت تس ــده  س ــا ش ه

حــاا هــره بــ دهــد.از دسـت مــی   نهــا پیـروان خــود را بــه نفــع 

ــل ســکت  ــن در مقاب ــا همیشــه دی نقشــی  یشــتر،ب یمشــروعیته

ــا خــود  بیشــتر مــردمو اعتمــاد تــر بر یجایگــاه ،تــرمثبــت را ب

خــود را ند کوشــمــیهــا ســکت بــه همــین علــت. شــته اســتدا

ــ  ــن بازتــاب داده و ب ــام دی ــر ن ــخــود را شــکل دیــن ه زی رای ب

 ند. کن مطر  و عروهمردم 

هـای  معیـار از  ،ییـ روعـدم تظـاهر و دو   ،یـداقت ایـود   :هفتم

ــن   ــروان دی ــم پی ــالممه ــا  اس ــت.  نه ــتن   اس ــه داش ــردم را ب م

ــا اعتمــاد را در جامعــه ایجــاد   کننــدمــیامــر  ییــفات چنــین ت

در  کــه دهنــد گســترشو حســن نظــر را در میــان افــراد  کننــد

ــر ــرایط ه ــان دا  ی،ش ــت را بی ــدحقیق ــدالت   و رن ــا و ع از ح

ــه  کــه ســکت عــدوا نکننــد. در حــالی هــا اعضــای خــود را ب

ــدو ــویا   یروی ــاهر تش ــیو تظ ــدم و  قانهدایــدر درون  ،کنن

ــرون  ــار  تظاهرمدر بی ــه رفت ــیان ــدم ــن رو، . کنن ــاع از ای از اتب
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بـه  نهـا   و  شـود مـی سـلر   رفتـار یـادقانه  حا بیان حقیقـت و  

 . دهندمیوزش مکورکورانه   پیرویروی و دنباله

خـود   مرشـد و رهبـر هـد  را بـرای اتبـاع      ،هـا در سـکت  :هشتم

کــیش بــه نفــع رهبــر  از پیــروانو  کنــدمــیمشــخگ  وین تعیــ

اهــدا  و  ،یــا رهبــر ســکت  . مرشــد شــودمــیشخرــیت 

کــه همــه  کنــدمــیوســایل رســیدن بــه  نهــا را یــوری اعیــار  

ــاســـتایش ــر از  ن  نهایتـــاًو ســـودها  هـ ــران . باشـــدرهبـ رهبـ

ــت و    ســکت فهــم درســت   هــا فقــد خــود را مالــه حقیق

ــی ن  اساســنامه ــد و خوشــبختی م ــه دانن ــوط ب ــروانش را من  پی

تلقـین  بـه اتبـاع خـود     داننـد و سرس ردگی کامل بـه رهبـر مـی   

 رســـتگار انـــد وکـــه فقـــد  نهـــا در راه راســـت کننـــدمـــی

ــه تــوازن و در اهــدا  ســکت هــی  نی. هم نــشــوندمــی گون

 و فــرد و اجتمــاع ،ایمــان و عمــل ،تعــادلی میــان رو  و جســم

  ند.اتفرید افراط و رد و گرفتارمادی و معنوی وجود ندا

 اهــدا  از جانــر خــدا و   ،کــه در دیــن اســالم   در حــالی

انــد. ده اســت کــه در احکــام دینــی بازتــاب یافتــهشــپیــامبرش تعیــین 
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ــتایش ــت   ،س ــد از  ن خداس ــت فق ــاد  و ایاع ــی   .عب ــران دین رهب

ــش  ا در ــه نقـ ــن زمینـ ــازی  اجرایـ ــده را بـ ــیکننـ ــدمـ ــه در  کننـ کـ

تـــالش  بـــرای روـــای پروردگـــار هـــاو ارزشچـــارچوب ایـــوا 

ــی ــد م ــروج وورزن ــدون در  ای ــود را ب ــالا  خ ــاه و ج نظرداشــت ج

پیــروان ســایر مــذاهر اســالمی   ،هــر مــذهر اســالمیانجــام دهنــد. 

در حــوزه اســالم   ،را کــه ایــوا کلــی اســالم را پذیرفتــه باشــند     

 ،داننــد. اســالمدانســته و  نهــا را نیــز از رســتگار شــدن م ــروم نمــی 

افـــراط و  )دوری از ا اعتـــدابـــر  تـــوازن و دینـــی اســـت دارای  

. بـه همـین   تأکیـد کـرده اسـت   هـای زنـدگی   در همه عریـه  (تفرید

ــ  ســـکت دلیـــل ــالمی بـ ــه اسـ ــاریب اســـالم و فقـ ــا را در تـ ــام ه هـ نـ

ــروه دانشــمندان  .کننــدمــی( یــاد ههــای گمــراه )الفــرق الضــال   گ

ــد دهکــرمطالعــه هــا را هــای ایــن فرقــهمســلمان  عقایــد و کــنش  وان

. داننــدمــیهــا را از حــوزه اســالم بیــرون ایــن گــروه حتــی برخــی از

      نها اتفاق نظر دارند.از ای نیز بر تکفیر عده مسلمانفقهای 

رغـم  علـی  ،بایـد گفـت   تفـرق میـان مـذهر و سـک     بـاره اما در

ــابهت ــده   مش ــن دو پدی ــان ای ــه می ــای نزدی ــاو  ،ه ــایتف ــزرا ی ه  نی
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 بــرای تفکیــه میــان ســکت و مــذهر نیــز .میــان  نهــا دیــد تــوانمــی

ــت  ــذهر  دزم اس ــی از م ــتعریف ــیم عرو ــوان ه کن ــا بت ــو  ن  ت در پرت

 .روشن کردنکا  اختال  میان هردو را 

ــذهر» ــل   «م ــی از فع ــان عرب ــر»در زب ــه «ذه ــتن  ب ــای رف  ،معن

شــیوه  ،بــه جهتـی حرکــت کــردن  ،زایــل شــدن و زایـل کــردن  ،مـردن 

ــردن  ــاذ ک ــی را اتخ ــردن     ،و روش ــاد ک ــه را ایج ــر و اندیش ــتا نظ مش

ــ هـــای یـــاحر بـــاورو روش و  راه. مـــذهر در لغـــت تشـــده اسـ

ــا در ایــطال   ــد ام ــذهر مجموعــه ،اندیشــه را گوین ــا  م ای از نطری

ــارهو افکــار یــه انســان  ــی   درب تعــدادی از مووــوعا  علمــی وعمل

 به  ن معتقد بوده است.   که است

احکــام شــرعی بــا     ن ــه را کــه مجتهــد از   در ایــطال  فقهــا 

ــی   ــل ظن ــی ،کــرده باشــد تنباطاســاســتفاده از ددی ــمــذهر م ــا د. گوین ام

مــرتبد مــذهر را افکــار و نظریــا  علمــی و فلســفی   «الوســید» قــامو 

 باشد. در مدهمنظم  مجموعهبه شکل یه  کهداند میبا هم 

ــی  ،شناســیاز نظــر جامعــه ــدایش  اســتمــذهر گــروه دین کــه پی

ــه        ــور  نگرفت ــن ی ــلی دی ــان ای ــا جری ــا ب ــه مطل ــه مقایع  ن در نتیج
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ــرین ایــیل بباشــد ا اساســا  دیــن را مــورد امــ اشــد. دارای افکــار و دکت

ــرار ن ــاًشــه ق ــه شخرــیت  دهــد. مــذهر قوی ــهوابســته ب پیشــوای  عالمان

ــودنی دا  ن اســت ــر ی ــذاهر عم ــر. برخــی م ــه  دن ــک ــدین م ــا چن ردم ت

ــیوه ،نســل ــروی   ن نظــرا و  از ش ــیپی ــدم ــر   کنن ــذاهر عم و برخــی م

 .شوندمی منقرضنیز   نها ،ا وفا  رهبرکه ب رندبسیار کوتاه دا

مخــرب  هــای عــادی و غیــراز ســکت یهــایمـا در تــاریب نمونــه 

ــه در  ــم ک ــور    داری ــاریخی خــا  ظه ــع ت ــه مقط ــری ــد ودهک ــ ان  هب

شـان بـا جامعـه کـاهش یافتـه      مرور زمـان میـزان بسـته بـودن و مقایعـه     

 چنــین. اکثــر انـد پـیش گرفتــه   نراه مفاهمــه و مرـال ه را بــا   و نهایتـاً 

 .دهنـد مـی تغییـر شـکل    یابنـد و مـی رشـد   پـ  از چنـد نسـل   ها سکت

برخـــی از و جدیـــد شـــراید اجتمـــاعی ا خـــود را بـــ نهـــا هم نـــین 

ــار ــ     معی ــی هماهن ــذاهر م ل ــدا م ــا  م ــا و مشخر ــیه ــدم . کنن

ــ هــا نگــاه ایــن ســکت ــابت هــایفرقــهه ب بــدا یــه مــذهر  چــون یث

نقــش  ،بــا وجــود حفــا برخــی از اهــدا  اساســی خــویش .شــوندمـی 

را زیــر نــام  دو منــافع خــو کننــدمــییــه مــذهر را در جامعــه بــازی 

 .کنندمیتعقیر مذهر 
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 مهفتفصل 

 های سکتگیویژ

 

ــان ــ چن ــیمک ــر  ،ه گفت ــده ســکت از دی ــانی  پدی ــه انس ــان در جامع زم

قــرن شناســان تــا اواخــر شناســان و مــردمولــی جامعــه وجــود داشــته

ــ ــه مزدهون ــ ب ــا ب عی خــا  توجــه یــفت یــه گــروه اجتمــا ه  نه

هـــا و ای ویژگـــیهـــا دارهرکـــدام از ســـکت  نکـــرده بودنـــد. 

ــاختار ــایس ــ  اســت یه ــه فرهن ــردی و  ،ک ــدا  ف ــاور معتق ــای ب ه

ــاعی  ــگدر چگــونگی شــکلاجتم ــ ن یری ــا ت ــأه ــزایهثیر ب  رد.دا یس

ــرین ــارکرد ،دکت ــر  ک ــی ه ــکیال  داخل ــا و تش ــدام ه ــاو  ک از متف

ــری  ــتدیگ ــی. اس ــوع حت ــت ن ــان از فعالی ــش ــ ایهجامع ــه  هب جامع

 .دیگر متفاو  است

ــرب  ــان ازدر غ ــن  پای ــه ای ــه شرــت ب ــا ســکت ،یــر  ده ه

دانشــــمندان و  شــــماری از .دانــــروز افــــزایش یافتــــه هبــــروز

ــه ــدشناســان مجامع ــد عتق ــن ســکتفلســفه  ،در ایــلکــه ان ــاای از  ه
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ــده    ــرب ش ــه غ ــرق وارد جامع ــد. ش ــکتان ــاس ــرب   ه ــروز در غ ام

ــان  ی ازشــکل ــادی ــد را ب ــد خــوه جدی ــدهگرفت کــه در اوج ب ــران  ان

ــت و ــاد ب ــران معنوی ــی نه ــع غرب ــی در جوام ــای دین ــه ،ه ــای زمین ه

ــوب ــرایخـ ــو ی بـ ــ گیریعضـ ــد.هیافتـ ــک  انـ ــرا سـ ــا تزیـ ــا هـ در بـ

ــازدرنظــر ــرا ،معنــوی جامعــه کلــی مــردم و خــأ هــایداشــت نی ی ب

ــدا  و  ــاییخــود اه ــین  ابزاره ــرتعی ــددهک ــهخــود را  کــه ان ــهب  مثاب

 ند.کنمعرفی  هندگان عرر جدیددنویدو  انناجی

ــ ــی عرو ــکت  ه مشخرــا  و ویژگ ــرای س ــا ب ــای مطل ــا ه ه

ــوار اســت  ــیار دش ــار  بس ــرا معی ــایزی ــه  یه ــه ک ــا ب تشــخیگ و  درم

بـا  کـه   اسـت و خطـر  ن   انـد نسـبی یـاری رسـاند،   هـا  تعریف سـکت 

قربــانی  ،اجتمــاعییــا هــای مــذهبی از گــروه شــماری ،اندیشــیســاده

 د یــشــان اتهــام وارد ران و پیــروانه رهبــبــ وند.شــایــطال  ســکت 

 .روا داشته شودتردید های ناب مردم باوردر و 

 ،بیــان داشــتیم   طــالبی را شناســان م دیــدگاه جامعــه   بــارهدر

. امــا شــتگخــواهیم   نهــا بــاز نظریــا بــه در بقیــه کتــاب  نیهم نــ

ــخــواهیم جــا مــییــنادر  ــارهشناســان نظــر مــردم رب هــای گــروه درب
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ــی مکبســته  ــیم.ث ــا  کن ــاســکت یمشــکل اساســاز نظــر  نه بســته  ،ه

توسـد  رابطـه   برقـراری سـت کـه مـانع ت ـر  و     هـا این گروه نبود

 تنهـا یـه گـروه نـه    نبسـته بـود  . شـود مـی با دنیای بیرون شان پیروان

ی سـایر  بلکـه مشـکال  زیـادی را بـرا     زاسـت کلمشـ برای خـودش  

 . کندمیاعضای جامعه ایجاد 

ــاور مــردم ــه ب ــاز باشــد  ،انشناســب ــه همــان  ،هرچــه سیســتم ب ب

هــای دیگــر تمــا  گــروهبــا  نــدیابمــیاجــازه  گــروهاعضــای  انــدازه

مترقـی  شـان  بـاز شـدن و     ،د و بـه همـان پیمانـه جامعـه    کننـ قـرار  بر

اجتمــاعی   همگرایــیزمینــه   و کنــدمــی شــدن و توســعه را پیــدا   

ــراهم  ــیف ــابراین. شــودم ــودن  بن ــل فکــری انســان  بســته ب ــانع تکام م

کشـد و  را در وـمیر افـراد مـی   هـای ابـداع و رشـد    هانگیـز  ،شـود یم

  گردد.ایجاد اختناق و استبداد میباع  

یــه  ،شــنا  معــرو مــردم ،کلــود لیفــی اســترو  بــه نظــر

پرتــو  در  نمیــزان بســته بــودن    ر اســا بــ تــوانرا مــی ســکت

 کرد:مطالعه ذیل  پرسشسه شده دادههای پاسب
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  یکجــا بــودن زن و شــوهر را  ،ر سـکت بــحــاکم   یـا سیســتم

 دهد؟اجازه می

 -  هــاکــادبــا هــم  ،کننــدگان یــا تولیدکننــدگان و مرــر 

 ؟کنندمیبادله م و خدما 

 ــر و ــا شــیوه تعبی ــادا    ی ــراد اجــازه تب ــان اف ــار می شــکل گفت

 دهد؟میرا  یه موووع بارهدرنظر 

یــه  تــوانمــی ،هــای فــوقهــا بــه پرســشبــا دریافــت پاســب 

ــروه اجتمــ  ــکت  گ ــون س ــته چ ــابی را  اعی بس ــرارزی ــا  ک د. نظری

 اند.دهکرن ت لیل و تجزیه ارا اکثر م قق کلود لیفی استرو 

ــارهدر ــه بـ ــانم اوا  نکتـ ــالمر  خـ ــان پـ ــوزان جـ ــتاد ،6سـ  اسـ

ــه ــی شناجامع ــذهبی س ــادام ــش   در کان ــالبی را روی نق ــا  ج مطالع

ــان در  ــه ایــطال  ـزن ــروه ـب ــ گ ــد م ــای جدی ــام داده ه ذهبی انج

هــا ایــن گـروه  زوج را دریــا نـا تشـکل چنــدین نـوع زوج   . وی اسـت 

ــر»و « ســاختن»ده کــه شــکل کــربررســی  ــد زناشــوی « تخری رواب

ــی ــه و دهــدرا نشــان م ــرا هــای ســازمانازدواج ب ــه توســد رهب ن یافت

                                                           

1. Susan Jean Palmer 
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کوریــا و  مــون در هنــد و کرشــنا در میــان اعضــای ســکت )وجــدان

ر اقشـار جامعـه   سـای  پیـروان بـا    میـزش  انعکـه مـ   پـردازد می امریکا(

ــی ــودم ــوی دیگــر ایــن ازدواج    .ش ــای داخلــی باعــ    امــا از س ه

جامعــه از یریــا ازدواج توســعه اقشــار  هــا بــه ســایرســکت شــودمــی

ــالی  ــد. در ح ــدا نکن ــه  پی ــی ک ــکتبرخ ــون  س ــر چ ــای دیگ راج »ه

بــر تــداوم مبتنــی  مخــالف تشــکیل روابــد مســتمر ،بــرعک  6«نــیش

ــد ــوی رواب ــدزناش ــکت ا در .ان ــن س ــه اعضــای  ه ،ی ــروهم ــای  گ ج

ایـل   سیسـتم  تـا از  کننـد مـی بادلـه  مرا هـا  یا پـارتنر گیرد زوج را می

ــان    خــانواده  زاد شــوند. ایــن  زادی جنســی مطلــا کــه فقــد در می

ــت   ــاز اس ــکت مج ــای س ــده ،اعض ــ ایع ــکت   ه را ب ــن س ــر  ای ی

ــان ــ یکش ــا ب ــت. ام ــکت   ا ده اس ــایر س ــل س ــکت مث ــن س ــم ای ــا  نه ه

 خــوداعضــای نســل و توســعه دیــد مــانع تج و اســتبســته  شــد بــه

 .شودمی

 ان رــار دربــارهکلــود لیفــی اســترو    نکتــه  بــارهامــا در

و خـــــدما  میـــــان تولیدکننـــــدگان و    هـــــابادلـــــه کـــــاد م

                                                           

1. Rajneesh 
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عــین نیــز ت قیقــاتی یــور  کننــدگان یــه گــروه و قشــر ممرــر 

ا بـ  کوشـند مـی هـا  برخـی از سـکت   دهـد نشـان مـی  کـه   گرفته اسـت 

 ،بنیــه اقترــادی خــود را تقویــت ،یوه زنــدگیایــن یــرز تفکــر و شــ

و  معاملــه و میـان پیـروان خـود    جـدا م خـود را از سـایر جامعـه    سیسـت 

ــم ــافع  هبادل ــد. کنمن خــا  خــود را ی اهــهمکتــر و فروشــگا  نهــان

 هـای سـکت  . فعالیـت کننـد مـی  اسـتفاده از  ن  کـه همـه اعضـا    رنددا

ــه منطقــه اوراگــان امریکــا از هنــد را بعــد از رفــتن  «راج نــیش»  از ،ب

شــنا  انــزو جامعــهد کــه کــرتــوان قلمــداد هــا مــیقبیــل ســکت یــنا

 . ن را مطالعه کرده است 6پا 

ــارهبرخــی از کارشناســان  ،نکتــه ســوم بیــان  ،شــیوه تعبیــر درب

کــه انــد کــردهمطالعــه مثابــه تبــادا نظــر میــان افــراد نیــز  هگفتــار بــ و

. شــــکل و کننــــد ن بررســــی  سیســــتم تمــــا  و ارتبــــاط را در

ــاختار ــی   سـ ــز مـ ــراد نیـ ــتفاده افـ ــورد اسـ ــانی مـ ــد از های زبـ تواننـ

ــه ــد. و     شاخر ــکت باش ــه س ــوب تشــخیگ ی از خــالا  هــای خ

تـوان میـزان بسـته بـودن یـه سیسـتم را تثبیـت        هـای  ن مـی  بررسی

                                                           

1. Enzo Pace 
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رود کــار مــیه هــا و ایــطالحا  خایــی بــهــا واژهســکت در د.کــر

ــروان  ن   ــان پیـ ــاربرد  ن در میـ ــا کـ ــه بـ ــه ،کـ ــه کلمـ ــی  ،یـ معنـ

ــیرا از دســت اش ایــلی ــدم ــاع بســیار  ده ــرای اتب ــوار. ب اســت  دش

ــه  ــدون تمثیـــل ســـ   یمووـــوعکـ د. نـــکن در مبولیه  ن را بـ

ــه ا ــ     گرچ ــا  باع ــانی خ ــان زب ــر و بی ــیوه تعبی ــیش ــودم ــاع  ش اتب

کـه   کننـد شـان بـا سـبه و روش خـا  خـویش تبـادا افکـار        میان

ایــن مســئاله امــا  .شــان مــؤثر اســتخــود در بســته نگــه داشــتن گــروه

نمونــه  د.شــوکــه ارتبایــا   نهــا بــا بیــرون مختــل  شــودمــی موجــر

 «معبــد  فتــابی»یکــی هــم گــروه  ،هــاســکت بســیار روشــن ایــن نــوع

ــه از   ــت ک ــم از  اس ــین ه ــایش ب ــطالحا  اعض ــا  ای ــتفاده خ اس

کــه در  انــدکــرده یخایــهــای اســتددا اســیرو خــود را  کننــدمــی

ــا ســفر بــه  را  ن مــر  ا ایــن تنهــ .دهنــدمــیارتبــاط  هــاکهکشــانب

ــه     ــا را ب ــه  نه ــت ک ــأله نیس ــینمس ــو چن ــیرتر ــه  ی م ــاند بلک کش

ایــن ســکت را بــه ایــن  پیــروان ،نظریــا  و مقــررا  از  ایمجموعــه

ــی  ــت م ــکت .کشــاندحال ــابی » س ــه  «معبــد  فت بایــد  بــاور دارد ک

و سـ    د کـر بـر خـود تطبیـا     نخسـت  یشـکل خایـ  ه عدالت را بـ 
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ــد    ــرا خوان ــذ  ن ف ــه تنفی ــران را ب ــین   .دیگ ــه هم ــه  ب ــت ک ــل اس دلی

  .زنندکشی میبه خوددست  هرازگاه

ــف  ــردمتعری ــانم ــودن گــروه ت   شناس ــته ب ــزان بس ــر می ــد أب کی

معرفـــی بســـیار بســـته  یسیســـتم ارتبـــای دارایســـکت را  ده وکـــر

 .مطلـا دانسـت   داد وتـوان تعمـیم   ایـن تعریـف را نمـی    امـا  .کنـد می

 اشـد  بمعیـاری بـرای  سـکت شـدن     توانـد  نمـی  یتنهـای بسته بودن بـه 

هــا چــون کــانونهــای اجتمــاعی عــه امــروزی گــروهزیــرا مــا در جام

در جامعـه نقـش    امـا  نهـا   ،انـد از اشـکاا بسـته   یداریم کـه بـه شـکل   

هـا را  بلکـه  ن ـه کـه سـکت    . کننـد مـی نیـز ایفـا    ایمثبت و سـازنده 

 شـان تهدیـد شـان بـا جامعـه و    مقایعـه میـزان   ،سـازد متمـایز مـی   واقعاً

 .تاس اجتماعفرد و  برای

کــدام بــر  هــر  ،پدیــده ســکت کارشناســان و پژوهشــگران  

را بــرای  یهـای معیــار ،بیــنش و یـرز تفکــر خـویش   ،اسـا  قضـاو   

ــان داشــته  ــدتشــخیگ یــه ســکت بی ــواننمــیو  ،ان ــه  ت همــه ایــن ب

هـا و  را دارای ویژگـی هـا  سـکت  از  نهـا  برخـی  . پرداخـت هـا  معیار

 : دانندمی مشخرا  ذیل
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ــراد از  -6 ــروا اف ــرای کنت ــل ب ــداوم  تخل ــی م ــان روان و  در اذه

 .کنندمیاستفاده شوی مغزی وشست

ــالیتر هــا ســکت -7 ــرکــه اســت  یــه جامعــه بســته توت ایــل  ب

قــدر  در دســت  و در  ن اســتاســتوار کــیش شخرــیت 

 . است تمرکزم تن یه

ــا ســــکت -9 ــده، هــ ــنظم، پی یــ ــلهدارای مــ  ،مراتــــرسلســ

 ،ریــا رهبــ انگــذاریبن انــد.و ســازماندهی هرمــیبنــدی درجــه

ــیت ک ــهاریزدارای شخرــ ــل  و ،ماتیــ ــروه، در داخــ گــ

 .استبرتر و مقام  قد م

بـاور  « کنـد مـی هـد  وسـیله را توجیـه    »هـا بـر ایـل    سکت -1

ای یــا عــدهن در اختیــار رهبــری منــابع مــالی ســازماو  رنــددا

ــم ــاد دود ع ــا  ب ــرار دارداز مقام ــا همیشــه نی اعضــاو  ق  ه

  رهبری قرار دارند. مقامدر خدمت 

ــذیرش مط -0  ،توســد اعضــا ایــولنامه فکــری لــا مقــررا  وپ

هرگونــه  ســت. و در  نهــاهااساســی ســکت شــرایدیکــی از 

 .ممنوع استانتقاد 
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ــر ــزون ب ــاد  ن ــه  اف ــن مووــوع  ،شــدیم وری  کارشناســان ای

بــرای یــور وــمنی هبــشناســان مشخرــا  دیگــری را نیــز یــا ســکت

هـا  سـکت گوینـد کـه   و  نهـا مـی   دارنـد بیـان مـی  هـا  تشخیگ سکت

ارتبایــا   دانســته امــا تفــوق یبیعــمــا قــدر  جانــر حــوادن را از

هــا نــد. ســکتدانمن رــر بــه خــویش مــیالعــاده را بــا نیــروی خــارق

ا شـوند  بـد  ا بـه افـرادی ایـده   کـه   کننـد مـی تلقـین  به اعضای خود 

ــازند  ــادار سـ ــد  رویـــن ا از ،و خـــود را مخلـــگ و وفـ ــواره بایـ همـ

 .تالش و فعالیت مستمر داشته باشند

ــکت ــه  در درون سـ ــراد دارای درجـ ــا افـ ــف هـ ــای مختلـ  هـ

 یسـابقه ارتبایـات  ند و اعضای جدیـد حـا ندارنـد بـا اعضـای بـا      هست

اعضـای خـود احسـا      همـه  ههـا بـ  سـکت  امـا  نزدیه داشـته باشـند  

 ی. در هــر ســکت دکترینــدهنــدمــیبرتــری از ســایر افــراد جامعــه را 

در  ی  نشــااظهــار و افمثابــه اســرار بــوده و   هوجــود دارد کــه بــ  

ــرون ــاز نی بی ــتمج ــکت و  س ــای س ــا     اعض ــه ایالع ــد هم ــا بای ه

 هــاســکت ،بــه همــین منظــور ،رار نگهدارنــدســا مثابــههرا بــخــویش 

در . نــدکن بــا جهــان بیــرون قطــعرا  پیــروان خــودرابطــه  کوشــندمــی
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سـکت بایـد خـود را بـه شـدیدترین شـکل       پیـروان   ،یور  تخطـی 

ــه اشــتباه و کنــدتنبیــه  ــاً ب  ،ســکت انرهبــر تــرا  کننــد.اع خــود علن

هرگونـــه دانســـته و  پیـــروان خـــویشخـــود را مالـــه و یـــاحر 

  .دندانمشروع  میمجاز و استفاده از  نها را برای خود 

ــاســکت ــه در ه ــع ب ــازی  واق ــا  ب ــا کلم ــوعی ب ــین ــدم و  کنن

گونـه خـود فریــر   ند دیگـران را نسـبت بــه ماهیـت سـکت    کوشـ مـی 

ســـازد و مـــیرا خطرنـــا   هـــاســـکتای کـــه نکتـــهدهنـــد. 

سـت کـه هـی     ا ایـن  دهنـد مـی شناسـان همـواره  ن را هشـدار    جامعه

نـام دیـن   ه خـود را بـ   دکوشـ نمـی و  دانـد سکتی خود را سـکت نمـی  

  د.کن ور خوشبختی و سعاد  معرفی یا پیامبخش نجا 

 

 هاو وسایل سکت هاروش

ــه منظــور ت قــا اهــدا  خــویش   یوســایلاز  ،هرگــروه اجتمــاعی ب

ســاختار و ســازمان درونــی خــویش را حفــا   کــه کنــدمــیاســتفاده 

ــد ــ   کنـ ــر بـ ــر  دیگـ ــایل   ه و از یـ ــن وسـ ــطه ایـ ــداواسـ  و  اهـ

ــز ســکت د.را ت قــا ببخشــهــای خــویش رمــان  چــون ســایر هــا نی
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ــروه از اهــدا  خــویش   نیــل بــه  بــرای ،هــای اجتمــاعی بســته  گ

هـای سـکت   رنـد تـا سـاختار   بمـی  بهـره هـای متعـددی   شیوهو  وسایل

هــا در ســکتد. شــوو منــافع رهبــران  ن تضــمین  را تــداوم بخشــیده

ــایل  ــوقوسـ ــت فـ ــاده دارای اهمیـ ــتالعـ ــی  اسـ ــش اساسـ در و نقـ

ــازی   ــا ب ــت  نه ــیموفقی ــدم ــایل  .کنن ــتفاده از وس ــرا اس ــا  ح ،زی ی

را  وابســتگی و تعهــد اعضــای ســکت و کنــدمــیرا یــودنی  ســکت

ــد  ــیتمدیـ ــدمـ ــر    .کنـ ــرای پیـ ــایل بـ ــن وسـ ــر ایـ ــا اکثـ   نوان امـ

 ست.ا ناشدنیدر و ناشده یبینپیش

های ی با روشیشومغز ،هاسایر وسایل مورد استفاده سکت نیز

ــاگون ــم  ،گون ــی از مه ــرین ابزاریک ــایت ــا  ه ــور  نه ــه منظ ــا  ب ت ق

بـا  کـه   کنتـروا ذهـن افـراد   هـا بـا   . سکتشودمیشمرده شان اهدا 

پیـروان خـویش را    ،گیـرد انجام میهای روانی از تکتیه ایمجموعه

های کنتروا ذهـن مخـتگ   گرچه شیوها د.ندارمی وابسته نگهخود ه ب

ترادی به منظور فـروش  قهای ازیرا برخی از گروه نیستها به سکت

های اما روش کنندمیاستفاده  ییهاتکتیه چنینهای خویش از کاد

بـه ایـن دلیـل     یشویمغز .اندو خطرنا  هکنندها بسیار تخریرسکت
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 ،ها را بـه وابسـتگی جسـمی   که انسان شودمی دانستهخطرنا   یعمل

هـای  ن منـزوی   مادی کشانده و  نها را از جامعه و واقعیـت  روانی و

. دهنـد مـی دسـت   شخریت ایلی خود را از نها  و در نتیجه، کندمی

 برد ومیها و اعتقادا  ایلی افراد را از بین ارزش ،تخریر شخریت

کـه   کنـد مـی اد جای )سکت( را خانواده جدید ،برای افراد ،در عوض

کـه انسـان    در حـالی   فـرین اسـت.  عشا  نان گویا این خانواده برای

برای استقرار شخریت خود به اجتماع و زندگی در  ن نیـاز دارد تـا   

مین أثر تـ ؤیه عنرر مفید و م مثابههخانواده و جامعه را ب ،منافع خود

شـان بـر اسـا     در اذهـان  ومفهـوم  شـان بـی  عنرر زمـان را نـزد   د.کن

بـه  هـا  سـکت  .کنـد مـی نهادینه  یهای جدید رزو ،های جدیدارزش

های کنترا تکنیه ازاعراب یا مدیتاسیون  استراحت و  رامشبهانه 

 .برنـد بهـره مـی  بـرای جـذب و وابسـتگی افـراد      ه نوتیزمچون ذهنی 

و  و تخـم تقلیـد   کنـد مـی  اخنث  گونه رو  ابداع را در درون اعضاهر

 کارند.شان میسازی در میانالگو به منظورا رایاعت 



 
 (های سکتختشنامطالعه جامعه)                                    های اجتماعی بستهگروه

333 

   

 رهبران سکت

هـای عـادی نیسـتند بلکـه دارای خرویـیا  و      رهبران سکت انسـان 

. کنـد می متفاو  اند که  نها را از سایر افراد جامعه نسبتاًیهایگیویژ

ناشـی از   ،هاسکتدرون حاکم در  و مقررا  ایوا در حقیقت همه

سیله  نهـا منـافع و بقـای حاکمیـت خـود را      وه که ب استرهبر افکار 

 .کندمیتضمین 

و ذب را جـ  ایافراد تازه یقیمتبه هر کوشندمیان سکت رهبر

ــد خــود را بر ــا عقای ــل  نه ــدت می ــران ســکت .کنن و  انترــابی ،رهب

و مالـه حقیقـت    و فقـد خـود را مسـت ا ایـن مقـام      انـد مابقدسی

معرفـی  حا هبموریتی أانجام م ود را مسئواخ دلیل، به همین ،دانندمی

را توقع فرمانبرداری و از دیگران  پندارندمیفوق دیگران ما ،کنندمی

رفـاه و  هـر نـوع   خود را مست ا که  ها در حالیرهبران سکت .دارند

ــوق ــا  ف ــی امکان ــاده م ــدانالع ــد   از ،دن ــر  دارن ــران نف ــاد دیگ  ،انتق

کـه افکـار او را    نی نـا امـا   شـوند مـی دوستان او م سوب شان پیروان

 ،شـان پیـروان  افزایش تعـداد با  .شوندمی تلقیاو دشمنان  ،پذیرندنمی

ــ   ــه نف ــاد ب ــاد  اعتم ــان زی ــیش ــودم ــود اینکــه حاوــر   .ش ــا وج ند ب
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خود را مطیع هی   ند امات مل کن در زندگی را یبزرگ یهادشواری

لکـه  ب دانندپاسخگو نمیخود را و در برابر دیگران  مقررا  و ایولی

امـور زنـدگی شخرـی     حتـی در  یـراحت بـه  دهنـد مـی خود حا ه ب

 ند. کنمداخله دیکتاتورانه دیگران 
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 متشفصل ه

 هاانواع سکت

 

هــای زیــادی از مــا بــه نمونــه ،هــاگــروه دربــارهبــا کــاوش و ت قیــا 

ــر گــروه ــای اجتمــاعی بســته ب ــیه ــر م ــا خــوریم کــه ه کــدام از  نه

 اند.یهای خایگیدارای ویژ

هــای مــذهبی بســته از مــذهر و گــروه هــایگــروه یشــترینب 

ــندمـــیو  ،گیرنـــدسرچشـــمه مـــی ــان و  کوشـ خـــود را چـــون ادیـ

ــوه داده گــروه ــذهبی جل ــی م ــه را   ،هــای حقیق ــراد و جامع ــاد اف اعتم

یـن  ا هـای گذشـته از  هـا و دهـه  هـای سـده  سـکت  بیشـتر ند. کنکسر 

 یـــرامــا در چنـــد ســاا اخ   انــد بســـته هـــای اجتمــاعی نــوع گــروه  

ــا گــرایش ســکت ــد ب ــای جدی ــایه ــر ه ــذهبی غی ــای در عریــهم ه

ــی و م ــید  ،اقترــادی ــف زیســت سیاس ــع مختل ــ ،در جوام ــژه هب وی

هــا و نظریــا  انــد کــه فعالیــتپــا بــه عریــه وجــود گذاشــته ،غربــی

ــی     ــی نم ــت دین ــای مرجعی ــر مبن ــویش را ب ــد.خ ــاختار   دانن ــی س ول
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ــل  ــی و یرزالعمـ ــامالً  درونـ ــا کـ ــی از  نهـ ــای برخـ ــ هـ ــکل ه بـ شـ

در  هــاســکت و وســایل هــااز روش ،بــوده هــای مــذهبی ســکت

 .کنندمی و استفاده دیگران پیروی ارتباط بادرون خود و در 

 در ییامریکــا شــنا دیــن ،6یینگــر ،در دهــه شرــت مــیالدی

 :استده کرها را به سه دسته تقسیم سکت ت قیقاتش

 ــا جامعــه مقایعــه  یهــایســکت ــر م ــور فــرد کــرکــه ب ده و ب

 .کنندمیاستفاده راد سو و از اف دنچرخمی

 دهکــراینکــه بــا جامعــه مقایعــه بــر ی کــه عــالوه یهــاســکت، 

 .کندمیجامعه مقابله  با

 ــکت ــایس ــ  یه ــزوا ب ــه در ان ــی ه ک ــر م ــدس ــا  برن ــدو ب ــی ب بین

ــ)فلســفی(  ــد  هب ــدگی جدی ــیزن ــینم ــد. هم ن اعضــای  نگرن

ــی  ــویش مــ ــانی روش خــ ــود را قربــ ــازندخــ ــراً ســ  و اکثــ

 اند.ها از همه خطرناکتراین سکت .دانمآبمقد 

ــکت ــه   س ــدا  و برنام ــا اه ــرای ت ق ــا ب ــویش در  ه ــای خ ه

و اســــتفاده افــــراد  برابــــردر  ی متفـــاوتی هــــاشــــگرداز جامعـــه  

                                                           

1. J.Milton Yinger, Religion, Society and the Individual, New York, 

1957. 
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ــر  نهــا  یهــای متفــاوتموقــف  کــدام ازهــر. کننــدمــیاتخــاذ در براب

بـر پایـه فلسـفه و دکتـرین خـا  اسـتوار اسـت. نـوع          هـا ین سـکت ا

خــود رود کـه  شـمار مـی  ه هــا بـ ی از انـواع مهـم سـکت   یکـ  ،مـذهبی 

م قـا  و اهـدا  خـود را   بخشـند  مـی مشـروعیت  دیـن   را با اتکـا بـه  

 .کنندمی

 

 های مذهبیسکت: الف

هــا از بدنــه ادیــان و مــذاهر جــدا  ســکت بیشــتر کــه گفتــیم

هـا یبیعـت مـذهبی دارنـد و کوشـش      یـد سـکت  و نـود در  انـد شده

ــدمــی یــرز تفکــر مــذهبی  یــه فلســفه و از را شــان مرــداقیت کنن

پایـه و  هـا یـه دکتـرین اعتقـادی را     حایل کننـد. ایـن نـوع سـکت    

 را قســمتی از  ن کــه گــاهی دهنــدمــیبنیــاد یــرز تفکــر خــود قــرار 

چــون یــه مکتــر  ،گــاهی و انــدبرخــی از ادیــان گرفتــهاز ایــوا 

ادیـــان و مـــذاهر مختلـــف هـــای از عقایـــد و مفکـــوره ،التقـــایی

 یــه سیســتم اعتقــادی را گــاهی خــود ،انــدختهمختلــف ســابشــری 
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ایجـــاد  شـــانبـــر اســـا  شـــراید و ظـــرو  اجتمـــاعی و سیاســـی

 .انددهکر

ــذهبی داســکت ــای م ــتراکی  ه ــدگی اش ــه زن ــه جامع رای ی

ــهورود  اســت و ــا  ب ــا  از و خــروج نه ــا  .اســتبســیار دشــوار  نه ام

ــ    ــه خــود را ب ــرز تفکــر و اندیش ــز ی ــا نی ــهه  نه ــطه تکنی ــای واس ه

ــر ــکنت ــدمــیشــان انتقــاا داده ت میــل پیــروانه وا ذهــن ب ــن  .کنن ای

ــداوم  ســـکت ــرای تـ ــی بـ ــراید ب رانـ ــا در شـ ــا  هـ ــا حیـ و ت قـ

ــا گــروه مشــتر هــای لتکــوپر ،شــاناهــدا  ی کــه اهــدا  یهــاب

هـــای در عریـــهو  منعقـــد دارنـــد، یمشـــابهی ژاســـتراتی سیاســی و 

 .کنندمیهمکاری باهم مختلف 

ــکت ــاسـ ــذهبیهـ ــردم را از  ی مـ ــر و مـ ــروی شـ ــاا  نیـ اعمـ

ــانیده و  ــیطانی ترس ــا ش ــی ادع ــدم ــه  کنن ــیک ــه  م ــان را ب ــد انس توانن

 و کننــدمــیمــردم بــه دیـن بیشــتر اعتمــاد  ینکــه ا از .دنحقیقـت برســان 

دانســته مــردم  فرهنــ  وهویــت  م ــوردیــن  ،اکثــر جوامــع  در

 نامـدافع  مثابـه هبـرای  نهـا بـ   خـود را  ی مـذهبی  هـا سـکت  ،شـود می

مـردم  ه نـام دیـن بـ   ه خـود را بـ   کوشـند مـی یـا   ننـد کمـی معرفی دین 
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ــد.کنعروــه  ــاریخی،   ن ــه ل ــاد ت ــوع ســکت ب ــن ن ــاای ــذهبی) ه  (م

هـــای بـــارز  ن در و در عرـــر مـــا نیـــز نمونـــه انـــدبـــوده پرشـــمار

 . شودمیهای مختلف جهان دیده کشور

ــرای ،در جوامــع ســنتی ،در شــرق شــان بســیار دشــوار اســت  ب

 زادانــه و بــه شـکل  شــکار تبلیــ  و   شـان مــذهبیبــه نفـع داعیــه   کـه 

ــو   ــددع ــا   ،کنن ــه  نه ــیبلک ــندم ــش    کوش ــر پوش ــود را در زی خ

از  بــا اســتفاده و و مــذاهر بــزر  رایــ  در جامعــه قــرار داده ادیــان

ــاد  ــام و نه ــر    ن ــداقیت کس ــروعیت و مر ــود مش ــرای خ ــای  ن ب ه

ــد.  ــکنن ــالش  ن ســکتیهم ن ــذهبی ت ــدمــیهــای م ــا خــود را  کنن ب

ــادا  ــنتو  ع ــای س ــوده ــد  موج ــازگار کنن ــن رهگــذر  و س  از ای

ــه نــدکنتــروی  خــود را افکــار  ــه منظــور دســتیابی ب    افکــاری کــه ب

ــدا   ــویش  اقترــادی، فکــریاه ــی خ ــاعی و سیاس ــه  ، احتم ــر پای ب

 د. ناهکرداستوار  خرافا 

چـــون ایتالیـــا و  یهـــای کـــاتولیکدر غـــرب در کشـــورامـــا 

امــا  اســت، هــا خیلــی م ــدودزمینــه فعالیــت قــانونی ســکت ،فرانســه

شــراید  ،چــون ایــاد  مت ــده امریکــا  یهــای پروتســتانتدر کشــور
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هــا ســکت حتــی واســت هــا بســیار مناســر پیــدایش و رشــد ســکت

ــان  ــاه ادی ــددارای جایگ ــرا پروتسانت .ان ــمزی ــود یس ــه   خ ــه ی از بدن

جــدا شــده و مجبــور اســت   ،م اســتیســدیــن اکثریــت کــه کاتولیس

ــ  ــرای مرــداقیت ظهــور و بق ــت ســایر  حضــور و ،ای خــویشب فعالی

ت مـل   ،رونـد شـمار مـی  ه که در جوامـع غربـی اقلیـت بـ    ها را سکت

هـای مـذهبی در غـرب از فضـای بـاز سیاسـی مبتنـی بـر         سکت کند.

ــتفاده     ــی اس ــر دموکراس ــر چت ــه زی ــان و اندیش ــر زادی بی ده و در ک

ــنهــچ ــهارچوب انجم ــا و ات ادی ــاه ــه  ،ه ــت خــود  ب حضــور و فعالی

 .دهندیممشروعیت 

ی مــذهبی در هــاتــرین ایــن نــوع ســکت   یکــی از مشــهور 

یـه دیـن    مثابـه هاسـت کـه خـود را بـ    « گواهان یهـوه » سکت ،غرب

ــرایو  کنــدمــیقلمــداد  ــه یــافتنش رســمیت ب ــه ب در  ،یــه دیــنمثاب

ایـن سـکت     .کنـد مـی تـالش  اروپـای غربـی   ویـژه  هبـ  هـا همه کشـور 

 ســت.مشــهور ا شن و علنــی بــودن عقایــدبــودن ســازما م رمانــه هبــ

ــا ــارا   ن م ــوان  ب ــکت   »عن ــده س ــه پدی ــاریخی ب ــاه ت ــی« نگ و  معرف

 یم.کردمطالعه 
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هــای خطرنــا  مــذهبی در غــرب کــه یکــی دیگــر از ســکت

ــر  ــاا حاو ــت دارد در ح ــکت  ،فعالی ــون»س ــکارا  «م ــه  ش ــت ک  اس

مقابلــه بــا بــه و مــردم را  داردموریــت دینـی  أیــا م بــودن ادعـای دیــن 

تـا   کنـد مـی  نهـا کمـه مـادی     و بـه  عـو  د نیروهای شر و شـیطان 

 شکست بدهند. را های شر بتوانند این نیرو نها 

توســــد یــــه راهــــر  6301در ســــاا  6«مــــون»ســــکت 

ــون    ــن م ــایی س ــد کوری ــا ت( 6371)متول ــد أدر کوری ــی  ش از  و س

در تمـــا  مســـتقیم بـــا ادعـــا کــرد کـــه وی   بـــه بعـــد 6391ســاا  

ــ حضــر  مســیب اســت  ــرای  و شــودمــیوحــی  ه اوو از  ســمان ب ب

ــ ــر یمس ــت ک ــای اولوهی ــون  .د یان ادع ــرین ســکت م ــر ،دکت ــن ا ب ی

ــر ــ  نظ ــه جه ــت ک ــرار دارد  اس ــر ق ــای ش ــت نیروه ــا  ،ان در دس گوی

وی زیـرا    ناکـام مانـد   هـا نیـرو ایـن   بـا اش حضر  مسـیب در مبـارزه  

بــه  و در اختیــار نداشــت  موفقیــتامکانــا  مــادی دزم را بــرای   

خــانواده تشــکیل دهــد از جهــان رحلــت بــدون اینکــه  دلیــل،همــین 

                                                           

1. Moon 
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ــر ــن ســکت .  6دک ــد ای ــه  اســت معتق ــوناک ــی  کن ــون م ــد م ــا توان ب

مــردم و  امکانــا  مــالی و سیاســی خــویش شــیطان را مغلــوب ســازد

 اختیــار در  نن کــردبــرای مغلــوب  هــای خــود را  بایــد کمــه 

ــد   ــرار دهن ــروه ق ــن گ ــران ای ــه  . رهب ــت ک ــد اس ــن  باورمن ــروان ای پی

واسـطه  نهـا   ه انـد و فقـد بـ   موریـت أبرگزیـده ایـن م  سکت سربازان 

 .7توان جهان را نجا  دادمی

بــه یــه مفکــوره التقــایی  مــون مــذهبیســکت در حقیقــت 

بـرای   و کنـد مـی عالیـت  بـرای توحیـد ادیـان ف    . این سـکت دباور دار

 کنـد مـی  برگـزار المللـی  هـای بـین  کنفـران  دسترسی به ایـن هـد    

فلســفه خــود را   و مضــم ل ســاخته   ه ادیــان را متفــرق و   تــا همــ 

ــاز   ــا س ــاگزین  نه ــکت    د.ج ــری از س ــدادی دیگ ــون تع ــاچ در  ،ه

ــرد  ــ  س ــان جن ــکت    ،جری ــا از س ــده امریک ــاد  مت  ــونای ــ م ه ب

. ایــن ســکت دکــرعلیــه کمــونیزم اســتفاده و از  ن گرمــی اســتقباا 

 یفعالیــت بیشــتردر کوریــا   نیو هم نــ در جنــوب و وســد امریکــا

                                                           

 .نظر اسالم این عقیده مردود است از6. 

2. Malherbe Michel, Les religions de l’humanité, Criterion, 

Paris, 2004. p 316 
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ــا  دارد.  ــن ســکت ب ــهشــعارای ــاش از داراهــای کاذبان ــردم یی هــای م

ــو  ــتفاده سـ ــیاسـ ــدمـ ــان کنـ ــر  ،و در جاپـ ــار  و قبـ در   نیویـ

هـــای مـــذهبی رهبـــران ســـکتاز بعضـــی  هـــای مختلـــفبخـــش

ــدادهکــرگــذاری ســرمایه ــه رهبــر ایــن ســکت رغــم اینکــه علــی. ن ب

ــدانی شــد  دلیــل ــالی در امریکــا زن ــا  ،فســاد م ــه ام ــروانش ب ــان پی چن

 در حـالی  ش زنـدانی شـده اسـت.   خـایر عقایـد  ه بـ  کـه  کـرد وانمود 

 و تعــداد کــردهوارد بــه مــردم  هــای زیــادیســیر  ســکتایــن کــه 

و بـــرای ســـاخته  شـــان جـــداهـــایزیـــادی از افـــراد را از خـــانواده

 است.  به بار  ورده را  ییهافاجعهها خانواده

در عریــه ارتبایــا    6وحــد   کلیســای یــا  ســکت مــون 

ــد  ــ اســت بســیار نیرومن ــه مطبوعــا  ارزش خایــی   ن ــویهب کــه ب

ــل  ــثالً اســت.قای ــ م ــنروزنام ــایمز ته واش ــکت در  ن ت ــن س توســد ای

ــاا  و ســی  شــدأت 6337ســاا  ــا دنب یــه سیاســت راســت  دن کــرب

 .است خوداهدا  در پی ت قا درحقیقت  ،افرایی

                                                           

1. Unification Church 
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من رـر بـه قـاره اروپـا و امریکـا       ،هـای مـذهبی  سـکت ظهـور  

ــوده ــت، نب ــت   اس ــرن بیس ــه در ق ــهنم مبلک ــادی  ون ــای زی در از  ن ه

ــم کــه   ــان اســالم داری ــاخــود را جه ــا ادع ــاب ــه ــر و غریب  یی عجی

ــد دهکوشــیده و کــرمطــر   مشــروعیت دینــی در جوامــع اســالمی ان

 د.نکنکسر  و عقیدتی

ــن ســکتا یکــی از ــانی» ،(مــذهبی) ی اســت کــه  «گــروه قادی

ــد   در ــاره هن ــ شــبه ق ــه کمــه انگلیس ــا تیب ــانی  ســی  شــد.أه قادی

م مــد قادیــانی کــه توســد میــرزا غــالم اســتت مــذهبی یــه ســک

ــده 6313 -6393) ــی از دهک ــ  ( در یک ــد ب ــای هن ــامه ه ــان در  ن قادی

ه بــ (زمــان حاکمیــت اســتعمار انگلــی    ) مــیالدی مقــرن نــوزده 

 وجود  مد.

حاکمیــت بــه مــد قادیــانی بــرای مشــروعیت بخشــیدن م غــالم

ــی    ــتعمار انگل ــاد اس ــاجه ــا  ب ــرار داده و ا را  نه ــی ق ــت از ملغ یاع

برخــی از ایــوا و عقایــد در  وی هــا را واجــر دانســت. نحکومــت 

ضـر   حبازگشـت  کـه   ن ـوی بـه  روا داشـت  تردیـد  دینی مسـلمانان  

ــیب  ــذیر مس ــرد ورا تک ــود  ک ــر و را خ ــدی منتظ ــود   مه ــیب موع مس
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و بـــرای  د. تناســـب اروا  را ترـــدیاکـــرخوانـــد و ادعـــای نبـــو  

را  خــتم نبــو   نــی بــر عقیــده مســلمانان مب  ،توجیــه اعمــاا خــود  

 .نسبت داد یفا  انسانیخدا  رایب و دکرتکذیر 

ــانی  ــروان قادی ــانی را  ،پی ــاب قادی ــاب مقــد  خــویش  کت کت

ــی ــد.م ــان  خوانن ــالمدهکــده قادی ــر غ ــانی را و قب ــد قادی م ــل م م

ــد  و  ن را ازحــ   ــاکن مق ــار مکــه  ام ــه و در کن ــیمدین ــدم . دانن

و دیگــــران را تکفیــــر ه دانســــتشــــراب و مخــــدرا  را حــــالا 

مســلمان یــه اقلیــت غیــر را پارلمــان پاکســتان ایــن فرقــه .کننــدمــی

رابطــه عــالم   »المللــی مســلمانان چــون    هــای بــین  و نهــاد  دانســته

ــالمی ــروه را   ،»اس ــن گ ــی ای ــلمان نم ــدندامس ــر .ن ــن   اکث ــروان ای پی

 کننــدمــیو فعالیــت زنــدگی  و انگلســتان پاکســتان ،در هنــدســکت 

 .ندایموقعیت خوب داراییل یااسر درو 

نـار  از کهای مذهبی که در جهـان اسـالم   یکی دیگر از سکت

هـای جهـان   ورکشـ  بیشـتر و تا امروز نیـز در   کردهظهور  مذهر تشیع

توسـد   6319در سـاا   ایـن گـروه   اسـت. ی یگروه بهـا  ،دارد یپیروان

 سـ    د.شـ سی  أ( ت6319-6362)اهلل  ملقر به بها علیمیرزا حسین
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در حیفـا    ن . در حاا حاور مرکـز ایـلی  اهلل شهر  یافت نام بهاه ب

 زیـر سـیطره دولـت    کنـون امـا ا  است، (اشغالی فلسطینهای زمینرس)

در گوشـه و  ی دیگـر  متعـدد کز امر هم نین این گروه است.ل یاسرای

  .است العادهتشکیال  و سازماندهی فوق دارایو  ردهان داکنار ج

 در شــهر شــیراز ایــران    6311ســاا علــی  در میــرزا حســین 

ــیخی      ــت کــه یبــا افکــار شــیعه ش ــالم داش  یــافتنبــرای وی  6هاع

ــد  ــاب»خداون ــودا هــابهــائی. شــودمــیم ســوب  «ب  ،کنفوســیو  ،ب

تــرین جدیــدرا اهلل  بهــا .  نهــانــددانمــیپیــامبر را مــا و زردشــت براه

رخــی انــد.  نهــا با  معتقــدبقــا و تــداوم ارو هبــو خــدا دانســته پیــامبر 

ــا  ــه به ــدمــی اهلل از یــفا  الهــی را ب ــ دهن را مهــدی  ن وییو هم ن

کمـه  ه بـ در اویـل قـرن بیسـتم    ی یبهـا  رهبـران  د.خواننـ یوعـود مـ  م

 دنـد. در کنگـره  کرهـا برقـرار   رابطـه قـوی را بـا یهـودی    هـا  یانگلیس
                                                           

ــی از شــیعه دوازده   6  ــیخیه، گروه ــامی اســت . ش ــن      ام ــد بــن زی ــه شــیب احم ــه ب الــدین ک

ــر     ــود را قریـ ــدی موعـ ــور مهـ ــت. وی ظهـ ــوب اسـ ــایی منسـ ــت و  ادحسـ ــوع دانسـ الوقـ

. پــ  از شــاگردانش از نخســتین کســانی بودنــد کــه در قــرن نــوزدهم بــه بهائیــت گرویدنــد 

، شــــاگرد او ســــید کــــاظم رشــــتی و پــــ  از وی، حــــاج  ادحســــایی شــــیب احمــــد

ــدکریم ــد      م م ــیب احم ــیخیه، ش ــطال  ش ــدند. در ای ــین او ش ــانی جانش ــار کرم ــان قاج خ

 خوانند.می« سید نبیل»و سید کاظم رشتی را « شیب جلیل»ادحسایی را 
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ــ  هــا یهیونیســت 6366 ســاا  ه کــه خــود یــه گــروه بســیار بســته ب

ــئابه دنــد.کرشــرکت  ،رودشــمار مــی رغــم داشــتن فعالیــت علــی تی 

ــادر اکثــر کشــور  اســتبســیار بســته مــذهبی یــه گــروه  ،هــای دنی

 ین گروه بسیار دشوار است.ابه  داخل شدنکه 

ــور   ــه کش ــروز در هم ــالمی ام ــای اس ــکت ،ه ــذهبی  س ــای م ه

جامعـــه حضـــور و هـــای گونـــاگون در ســـطو  مختلـــف زیـــر نـــام

ــت ــت   فعالیـ ــه دزم اسـ ــد کـ ــارهدارنـ ــا مطال دربـ ــا   نهـ ــا  دقیـ عـ

وریـه  ئازنگـاه ت  کوشـیم مـی یـن کتـاب   ا د. مـا در شـو ی ختشـنا جامعه

مطالعـه  هـای اجتمـاعی بسـته    گـروه  مثابـه هرا بـ  هـا سـکت  چند نمونه از

ــان    و ویژگــیو مشخرــا ــا را بی ــن رهگــذر،هــای  نه ــردم  و از ای م

ــا ن را از خطــرا  ناشــی از ــیم ه ــاه کن ــار گ ــن ک ــرای  . ای ــه را ب زمین

هـــای موجـــود در جامعـــه فـــراهم گـــروه بی ســـایرمقایســـه و ارزیـــا

 ند.کنبررسی را  هاییگروه چنیننیز دیگران واریم امید .کندمی

ــکت   ــی از س ــاییک ــذهبی  ه ــهور م ــیار مش ــ بس ــتر  ه درک بس

اســت کــه   «6سـینتولوژی » ســکت ،اســت غــرب تولــد یافتـه مدرنیتـه  

                                                           

1. Scientology 
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ــ یتوســد یــه امریکــای ــارده ب ــد هوب ــام رونال ( در 6331-6366) 6ن

ســی  شــد و اولــین کلیســای خــویش أیالــت کلیفورنیــای امریکــا تا

کتــاب اساســی ایــن ســکت را مرشــد  کردنــد.بــاز  6301را در ســاا 

ــام  ــر ن ــی ع» ن زی ــان روان ــدرن و درم ــوم م ــرده اســت و  « ل ــه ک تهی

ــروان  ن، ــردم  پی ــا   ن بــرا  م ــو  ر اس ــدمــیدع از ســاا  .کنن

 یــاده رهبــر ایــن ســکت غایــر شــده و از زنــ ،یــر  بــه ایــن 6322

ــرده  ــودن اوم ــت.  ب ــری نیس ــکت   خب ــن س ــوه   ای ــان یه ــل گواه مث

و از یــر   کنــدمقــام یــه دیــن را کســر  جامعــه  در کوشــدمــی

بــا ایــن ســکت رســمیت شــناخته شــود. ه ایــن عنــوان بــ اهــا بــدولــت

ــد  ــم بنیانگــذاری معب ــانبرگــزاری مراس ــاا  در 7ش ــن  6303س ــه ای ب

ــید.    ــمیت بخش ــود رس ــای خ ــده امری ادر  ادع ــاد  مت  ــن  ی ــا ای ک

مـان  سـ   ن بـا نوشـتن ر   ؤم .شـود مـی یـه دیـن م سـوب     سکت

یافتــه راهــی بــرای  زادی کامــل   کــرد  ادعــا «ســاین  فیکشــن »

 کـرد کـه  یـابی  بـازار  ،دیگـران  رایبـ  این پیـام خـود   بلی با ت است. او

خـــود مشـــتری پیـــدا کنـــد. براســـا  فکـــری  م رـــود بـــرای 

                                                           

1. Hubbard Ronald 

2. Ceremonies of the Founding Church 
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بـــه هشـــتاد  ن نه در مـــد ســاد  ،شــده در اروپـــا ت قیقــا  انجـــام 

شـماری از پیـروان خـود را در    . و تعـدادی بـی  رسـد مـی میلیون دالـر  

 دســتیابیکــه بــرای  قـرار داده اســت  یبــارحالـت اقترــادی فالکــت 

 اند.ندار خود را فروخته همه دار و ،پیام به حقیقت

ــینتولوژی ــایســـکت یکـــی از ،سـ ــام   یهـ ــر نـ ــه زیـ اســـت کـ

ــن ــور   انجم ــی کش ــتر از س ــه در بیش ــای خیری ــ ه ــت دادنی و  ردا فعالی

 اســـت،رای یـــه معبـــد و مرکـــز ارتبایـــا  اینکـــه دا بـــرعـــالوه 

. داردنیــز  «خــدما  گروهــی و انســانی»نــام  زیــر یهــای وســیعبرنامــه

ــ ــه ب ــااه گون ــوری ســاا  ،مث ــد خــود را  ،7110درجن ــدونیزیادر معب  ان

 7111دیســمبر  هپــ  از وقــوع حــوادن مــا «6بانــدی اچــه» در منطقــه

دیـده  دنـد.  نهـا بـه مـردم  سـیر     کرخیریـه بـاز    سسـه ؤزیر نام یـه م 

ــار ،م ــل هــای خــا  ســینتولوژی  روش ،هــای خــودکمــه در کن

ــا حــوادن تطبیقــا  مــذهبی ســکت  ، نیــزمقــررا  ،را بــرای مقابلــه ب

ــویش را  ــد خـ ــوزش دادنـ ــا   . مـ ــت  نهـ ــیدر حقیقـ ــیدندمـ  کوشـ

 .خود منتشر کنندجذب پیروان جدید  را برای انافکارش

                                                           

1. Banda Aceh 



 
 (های سکتختشنامطالعه جامعه)                                    های اجتماعی بستهگروه

338 

   

ــن ســکت خــود را   ــفه مــذهبی تطبیقــی     ای دارای یــه فلس

ی از یه بـاد توانـد انسـان را بـه مرحلـ    کـه مـی   کنـد میداند و ادعا می

 ایــن ســکت  .6رســاندببــه  زادی معنــوی  موجودیــت ارتقــا داده  

ــی   ــن م ــه دی ــود را ی ــدارخ ــویش اح  دپن ــرین خ ــا  و در دکت س

هویـت را دوبــاره   ،در نتیجـه  و دهـد مـی فردیـت را زیـر سـواا قـرار     

 .کندمید تعریف برای فر

افـراد   بـا  شـده ها بـا یـه میتودولـوژی حسـاب    ینکه سکتا از

بسـیار حیـاتی و مهـم را کـه بـا       هـای پرسـش و  کنندمیبرقرار تما  

 ،کننــدمــییــر   ،مســتقیم دارد پیونــد هــای زنــدگی انســانواقعیــت

تفاو  باقی بمانـد.  بیهایی چنین پرسشتواند در برابر نمی یکسهی 

چــرا مــن » ،«مــن کیســتم»ی چــون هــایپرســشینتولوژی در ســ مــثالً

ین مخمره نجا  ا توانم ازچگونه می»و « روممن کجا می» ،«میاینجا

مـدهی کـه بـه ایـن     سـینتولوژی   هـای بنیـادی اسـت.   از پرسـش  «یابم

 . دارد پاسب ها،پرسش
 

                                                           

1. Encyclopédie de terrorisme international, Thirry Varoilles, 

l’Harmattan, paris, 2001.p :318 
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 ها سکت سایر :ب

هــای مــذهبی پــ  از ب ــران ارزش ،یمــذهبغیــر هــایســکت

شـــدند و و بـــا رشـــد مدرنیتـــه تقویـــت  کردنـــدب ظهـــور در غـــر

 کردنــدهــای زنــدگی انســان نفــوذ در همــه عریــه  یافتنــد گســترش

ــکاا مختلفــ   ــانون ،هــابــید ،هــاون  انجمــنچــ یو بــه اش  ،هــاک

ــای ذیگــروه ــع در ســاحه سیاســی ه ــی ،اقترــادی ،نف ــی ،یب و  علم

ــ ــر    هتکنالوژیـ ــود را مطـ ــردخـ ــد.کـ ــادی  نـ ــه اقترـ  ،در عریـ

 .دهندمیگوناگون  هایها به مردم وعدهسکت

کنتـــروا ذهــن اســـتفاده  اخــالا و  از نیـــز  هــا ســـکتایــن   

ــی ــدم ــر تــ   کنن ــردم را زی ــا  أو م ــدهثیر تبلیغ ــای کاذبانــه  و وع ه

شـان فقـد فریـر مـردم     کـه هـد    در حـالی  .دهنـد میخویش قرار 

ــا اســت ــذر  ت ــن رهگ ــد   از ای ــت یابن ــرمایه دس ــه س ــا  .ب ــتفاده از ب اس

ردم مـ  هبـ  و سـایر مـواد را  خـود  ل مختلـف م رـود  فکـری    یاوس

 ،شـان هـای بـه  رزوهـا و  رمـان    را بـه بهانـه رسـیدن    ند و  نهـا بفروش

ــ ــویش ه بـ ــتهخـ ــروابسـ ــازند. تـ ــز  سـ ــا نیـ ــتفاده ازبـ ــایل  اسـ وسـ

ایــن  نــد.بگذارثیر أتــمــردم بــر ذهــن  ،ویــژه انترنــتهبــ ه،تکنالوژیــ
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ــراد  یاتو جلســهــا ســیمینارگــاهی هــا ســکت ــرای جــذب اف ــا را ب ی

ــ ــر  تتقوی ــه  و یریــز نهــا برنامــهنفــوذ ب ــه  نهــا را ب  مراحــلورود ب

 .کنندمیتشویا بعدی 

اســت  مـانی هــای درسـکت  مــذهبیهــای غیـر از جملـه سـکت  

مـردم را  یـا   کننـد مـی هـای خیریـه فعالیـت    زیر نـام ات ادیـه  بیشتر  که

ــزار ــا اب ــین ب ــای دروغ ــان  ه ــه  ن ــر و ب ــای شــفاهعــدوفری بخشــی ه

نــد و ارد دی رااهــدا  اقترــاهــا در حقیقــت . ایــن ســکتدهنــدمــی

ــده  ــا وع ــاگون ب ــای گون ــه   یه ــه بهان ــر داده و ب ــردم را فری ــای م ه

را  هـــای مـــردمپـــوا ،بیمـــاران و معیـــوبین العـــادهمعالجـــه خـــارق

ــی ــد. م ــگیرن ــواد  یهم ن ــایر م ــا و س ــمن   ن دواه ــین را در و دروغ

را  کســانیکوشــند بــر مــی رســانند.مــیروش فــه تبلیغــا  خــویش بــ

. بگذارنـد  ثیرأتـ بـه قرـد کنتـرا،     ،دارنـد  بـاور  یخرافـات  چنینکه به 

تـــــوان در اعالنـــــا  برخـــــی از را مـــــی  ن ی ازهـــــاینمونـــــه

ــون ــاتلویزی ــاهواره یه ــاهده م ــ    کــرد.ای مش ــه س ــورب ــای کش ه

ت بـــه افـــراد ت ـــ)خـــویش  هـــایمختلـــف بـــرای فـــروش شـــعار
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ــروا ــدمــی ســفر شــان(،کنت ــا یــ کنن ــر  ســازینه و ب مــردم را فری

 .نمایندمیحقیقت خود را  فکارداده و ا

 سـکت علمـی اسـت.    ،مـذهبی هـای غیـر  نوع دیگری از سکت

یـا از حـوادن    کنـد مـی را فراهم  یهای علمی شراید و حوادثسکت

خـود را  تـا   کنندمیاستفاده  دن پیروان خوکردشده برای متقاعد واقع

کـه در ریشـه    6سـکت رایلـین  .  مـاده سـازند  جهـان   یافتن پایانبرای 

 بیشـتر امـا در   ،دنامـ خود را دین مـی  ،لسفه یهودی استدارای یه ف

توسـد   ایـن سـکت    رود.شمار مـی ه یه سکت بکشورها این گروه 

. سـی  شـد  أت 6321در سـاا   7نـام  کلـود ووریلـون   ه یه فرانسوی ب

 یت که گویا رایل با جهـان متکی اس نظریهاین  دکترین این سکت بر

های پیـروان ایـن   باور .در تما  است بسیار پیشرفتهارای تکنالوژی د

ویـژه  هبـ  ه،هـای علمـی و تکنالوژیـ   مبنای اهمیت پیشرفت سکت بر

زمینـه   امـر ایـن   گویـا  اسـت و اسـتوار   و انتقاا  گاهی 9کلونژ درباره

 . کندمیرسیدن به ابدیت را فراهم 

                                                           

1. Raëlism 

2. Claude Vorilhon 

3. Clonage 
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 مفصل نه

 هاسکت نقشارزیابی 
 

 و هـا زمینـه  ،بـه خاسـتگاه اجتمـاعی   اسـت  هـا مربـوط   ارزیابی سـکت 

ــور  ــراید ظهـ ــتر شـ ــد و بسـ ــا.  رشـ ــ نهـ ــش  یهم نـ ــی نقـ ن بررسـ

جامعــه بـا  شـان  نـزوا و مقایعـه  ان امیــزمسـتلزم  گـاهی از    ،هـا سـکت 

ــودن   ــته ب ــه بس ــان و درج ــرای ش ــراد از  )ب ــروج اف ــا(ورود و خ   نه

 تـوان از زاویـای  هـا را مـی  کتاشـی از سـ  خطـرا  ن  اثـرا  و  .است

ــ ــه  یمختلف ــکت مطالع ــه س ــا راو رابط ــا  ه ــرب ــت   ،دف ــاع و دول اجتم

 .بررسی کرد
 

 فرد  سکت و

وشــوی  از یریــا شســت   و ســت هاســکت هــد  اساســی    ،فــرد

را  او هویــت .کننــدمــیشخرــیت فــرد را تــرور  ،بــا تبلیغــا مغــزی 

ــی ــدم ــ رباین ــویت ه اوو ب ــا  ایــوا و   یه ــر اس ــازی ب ــررا   مج مق

ــی خــود ــدم ــا را از  .دهن ــدگی  نه ــاا اجتمــاعین زن  ،دور ســاخته رم
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 تــا اوا خــود را و بعــداً کننــدمــیخــویش را بــر  نهــا ت میــل افکــار 

ــته  ــی  گنهگــار ،دیگــران را مقرــر دانس ــنتلق ــد. ای ــهکنن ــایر  گون س

ــد ورا انســانافــراد  ــد ورشــر هــای ب ــا و بنماین ــ نهــا  ب ــههب عضــو  مثاب

هــا، ســکتدر  شــد، ه بیــانکــ چنــان نــد.کنمقایعــه جامعــه شــیطانی 

زیـرا بـرای ایاعـت کامـل بایـد       اسـت  جامعـه یـه ایـل     مقایعه با

بـا اسـتفاده   هـا  سـکت . هـا باشـند   نافکـار و قـوانین    تـابع مطلـا   افراد

ــف،  از روش ــای مختلـ ــه  درهـ ــت زمینـ ــرای  حقیقـ ــای دزم را بـ هـ

 ،روانــی ،تخریــر و از بــین بــردن شخرــیت افــراد از حیــ  جســمی

 .کنندمیاخالقی و اجتماعی  فراهم 

ــا د ــراد نظــررب ــروان ســکت ،داشــت ســوابا اف ــا پی ــاًه ــا  عادت ب

ــ ــادق   یاحساس ــه و اراده ی ــرای بــ نی ــت  ه ب ــت  وردن حقیق دس

تـــا در درون  نهـــا بـــرای مشـــکال   شـــوندمـــیهـــا وارد ســـکت

ــمناســر  یروزمــره خــویش پاســخ ــده ب ــ   دســت  ورن و دور از رن

رهای روانــی و گــاهی   امــا فشــا  .گاری برســند رســت  روزگــار بــه 

ــهــا را  ن ،ســکت رهبــران توســد وارده جســمی  خودکــار ه گونــهب

ا بــدمســتقل و  زادی عمــل و بیــان مفکــوره  ،اراده فاقــد یــراعنبــه 
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ــی ــت تــ  .کنــدم ــرد من رــر      أت  ــه شــخگ ف ــرفتن افــراد ب ثیر گ

ا توســعه پیــد اومانــد بلکــه دامنــه  ن بــر ســایر اعضــای خــانواده نمــی

روانــی و  خطــرا هــا و زیــان .زنــد ســیر مــینیــز  نهــا بــه کــرده و 

 ،اعــم از فرزنــدان)اعضــای خــانواده  ،اقــارب هســرعت بــجســمی بــه

ــر  ــدین و همس ــاد      (وال ــدن نه ــزا ش ــر متزل ــه و موج ــترش یافت گس

در یــور  . شــودمــیخــانواده و باعــ  از هــم پاشــیدن شــیرازه  ن 

ــانواد  ــا خ ــدم تواف ــوره ع ــا مفک ــای قربانه ب ــکت ه ــان س ــای  ،ی اعض

ــکت ــویت در   س ــای عض ــود به ــا خ ــانواده   ن ه ــه و از خ را پرداخت

ــد  ــیتجری ــا خــود روش شــوندم ــه و ســکت ی ــر مقابل ــی ب ــا را مبن  ه

 ند.نگیزبرمی مقایعه

ــ ــکت ن یهم ن ــای س ــدگی    اعض ــر و روش زن ــرز تفک ــا ی ه

کـه   بـر کسـانی  گـذارد بلکـه   م ـدود بـه شـخگ خـود نمـی     خود را 

شــان را فرزنــدان مــثالً .کننــدمــیت میــل  ت ــت سرپرســتی  نهاینــد،

از ایفـــای نقـــش ســـازنده در زنـــدگی اجتمـــاعی و جامعـــه مـــدنی 

ــی  ــروم مـ ــی م ـ ــازند و نمـ ــد سـ ــادگذارنـ ــی در نهـ ــای  موزشـ  هـ

 نهـا  گیرنـد.  فـرا  سـایر افـراد    چـون  را هـا نقـش  هنجارها و ،هاارزش
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ن امتـزاج  نهـا بـا دیگـرا    و جلـو   کننـد مـی از رفتن بـه مکتـر منـع    را 

 ند.گیرمیرا 

و قربـانی مــادی و   ایثـار شــان را بـه  پیـروان  ،هـا سـکت  رهبـری 

تــا  نهــا امکانــا  مــالی و      کنــد مــی معنــوی تشــویا و ترغیــر   

 هــای خــویش را در خــدمت ســکت قــرار دهنــد. امــا از      ییــدارا

ــکت ا ــه سـ ــاینکـ ــور هـ ــالی  در امـ ــفامـ ــددزم  یتفشـ از  ،را ندارنـ

 .کنندمیتفاده اسسو به نفع خویش  های مردمکمه

ــ  ــکتیهم ن ــاع ن س ــا اتب ــانه ــذا را از  ش ــواد غ ــم از یم ی اع

ــوع  ــدار و نـ ــروم مقـ ــز ن م ـ ــم  ، نیـ ــه کـ ــوابی مجبوربـ ــانخـ  شـ

ــی ــازم ــران ســکت .ندس ــروان خــویش   رهب ــر پی ــاا را ب ــن اعم ــا ای ه

ــون ) ــکنجهچ ــل  (ش ــیت می ــدم ــن  کنن ــه ای ــود اینک ــا وج ــه. ب  گون

ــام ریاوــت انجــام  کــنش ــر ن ــدمــیهــا را زی ــو خــود  دهن ه گــاهی ب

امــا در حقیقــت ایــن را  .کننــدمــیشــکل ســمبولیه در  ن شــرکت 

ــکت    ــه س ــراد ب ــتر اف ــه بیش ــتگی هرچ ــرای وابس ــام  ب ــیانج ــدم . دهن

از  مشــروعاســتفاده جنســی نــا ،هــارهبــران برخــی از ســکت ننــیهم 

ــود     ــروع خ ــا مش ــاع را ح ــته واتب ــاری     دانس ــوا ک ــا  ای ــر اس ب
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ــویش  ــهخ ــر زمین ــروی   ن را ب ــای ت ــراهم  ه ــا ف ــایر اعض ــ وای س  اب

ریـزی   را برنامـه  ییهـا شـینی نمراسـم و شـر   ،مجـال   ،همین هـد  

 .کنندمی

 

 اجتماع   سکت و

ــه کــه فــرد را از ســت ن ا ــید م جامعــه وایــن  در حقیقــت  اشبدن

ایـن  دهـد.  بـه یـه گـروه اجتمـاعی بسـته پیونـد مـی        و کنـد میجدا 

 اجتمــاعی هــایجامعــه اســت کــه گــروه  شکســتبیــانگر وــعف و 

ــرورش   بســته ــیســامان  ورا در بطــن خــود پ ــدم ــع . دهن خــود جوام

ــان ایــلی  ــینقربانی ــده چن ــاکپدی ــای خطرن ــدیه ــای ارزشکــه  ان ه

بـــه  ،دهنـــدمـــیگســـترش غلـــد و ناشایســـته را در میـــان اجتمـــاع 

ــاختار ــای س ــالم ه ــادینو س ــه  بنی ــیجامع ــیر م ــد  س ــادً وزنن  احتم

 .ندشومی  نهاشیرازه اوم الا موجر 

ــانی هــد   ســکت ــرای ت قــا  و کننــدمــیهــا وســیله را قرب ب

 ،داشـت کـدام معیـاری   نظـر بـدون در  ،اهدا  خـویش هـر عملـی را   

افع منــ ،بــه اهــدا  خــویش دســتیابیبــرای  .  نهــاداننــدمشــروع مــی
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ــاا   ــه را پایم ــیجامع ــدم ــکت  .کنن ــه س ــز اوا اینک ــود را ج ــا خ   ه

ــی  ــه نم ــه  جامع ــه جامع ــد بلک ــر  و دانن ــاکم ب ــم ح ــمن  ن  نظ را دش

ــداوم و  ــی ایــلی ت ــای خــویش م ــدبق ــرا  پندارن ــه   زی ــا جامع ــا ب  نه

ــه  ــیمقایع ــدم ــته   کنن ــا بس ــرو ب ــودک ــو  ،دن خ ــن س ــمنی ظ و دش

 .انگیزندمیرا علیه خود برجامعه 

ــکت ــا   در درون س ــن ترــور الق ــه ای ــا همیش ــیه ــودم ــه  ش ک

بــرای یــه   ،یــا بــه عبــار  دیگــر   افــراد بــرای هــدفی مقــد     

ــده شــده« مقــد  موریــت مشــتر أم» ــد.ابرگزی ــابر ن گــاهی  ،اینبن

ــل   ــن دلی ــه ای ــ   ب ــه  ن    باع ــبت ب ــه نس ــم جامع ــرانگیختن خش ــاب  ه

و نـوعی   مقایعـه کـه اسـا  سـکت     چـرا   خطرنـا  باشـد   ،شودمی

هــا بــر م ــور ولوژی و دکتــرین ســکتئایــد نفــر  از جامعــه اســت.

ــار و ارزش  ــا افکـ ــومت بـ ــاکم  خرـ ــای حـ ــهـ ــکل  بـ ــه شـ ر جامعـ

 کننـد مـی جامعـه را همیشـه نقـط     نقـوانی  ،ن دلیـل بـه همـی  . گیردمی

ــه در حرکــت مســیرجهــت مخــالف و در  ــد. اجامع ــا ن ــ نه ــاع  هب اتب

 نفـه دیجـز    یکـه گویـا هـر عضـو     دهنـد مـی خود چنـان ذهنیـت   
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ــ    ــای عض ــوده بق ــکتی ب ــروه س ــروه   ،وگ ــای گ ــتبق ــدگی  اس و زن

 .کندمیزندگی عضو را تضمین  استمرارسکت 

ــکت ــا س ــامه ــایدارای پی ــی  ه ــد اخالق ــد وو ــاع  ان در اجتم

ــه ــاق ،تخــم کین ــمنی ،نف ــیو  دش ــادب ــیط را  وپخــش را  یاعتم تبع

م بـا تشـویا و   أتـو  یهـا اتقاوـ  .کننـد مـی نهادینـه  در سطو  مختلف 

 ،گیـــری در بنیـــه اقترـــادی گـــروه بـــرای ســـهم  ترغیـــر اعضـــا

موجــر  وهــای تــروی  فســاد مــالی را در اجتمــاع فــراهم      زمینــه

نظـم و قـوانین رایـ  در جامعـه     هـا  سـکت  .شـود مـی  خیانـت  و تقلر

ــدمــورد قبــوا  ــا کــردن  . ندارن ــر پ ــا زی و  حقــوق ،کرامــت ی، زادب

 کوشـند مـی و  زننـد را بـر هـم مـی    نظـم اجتمـاع   ،انسانی افراد منزلت

 ند.کنجامعه ت میل  بررا خود  مورد نظر نظم و کارشیوه

ــکت ــا از س ــود ه ــه رک ــه جامع ــا را  اینک ــزوای  نه ــورد  و ان م

. انــدنگــرانهمیشــه  ،شــماردبشــان را مــردود نقــد قــرار داده و ایــوا

ــ» ــوهگواهـ ــن     «ان یهـ ــا  ایـ ــرای اثبـ ــوبی بـ ــه خـ ــیوهنمونـ  کارشـ

ــکت ــارکرد سـ ــت. کـ ــای هاسـ ــان»هـ ــوه گواهـ ــا  «یهـ ــا هنجارهـ  بـ

در تضـــاد گـــی حـــاکم بـــر جامعـــه هـــای اجتمـــاعی و فرهنوارزش
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، شــانأنو مــنــا رفتارهــایبــه دلیــل ســلو  و مــرد از  نهــا، . اســت

خـود  هـای مـدنی   و مسـئولیت  وظـایف زیـرا  نهـا بـه      کنندمیانتقاد 

ــا  ) ــرکت در انتخابــ ــون شــ ــکری و چــ ــدمت عســ ــل  (خــ عمــ

ــدمــین ــه . بلکــهکنن ــه گون ــرای خــود موزشــنظــام  از یخایــ ب  ی ب

ــرون از ) ــوزش بی ــام  م ــمی نظ ــ) رس ــقا ((یدولت ــدلئ ــثالً .ان ــدم  م ع

ــارکت ــان در عیـــد مشـ ــاشـ ــم ملـــی  ،هـ ــان نکـــرد  ،مراسـ  ندرمـ

شــان همــه اســباب تجریــد ...و در مراکــز یــ ی رایــ شــان بیمــاران

 .اندکردهفراهم را 

 

 سیاست سکت و

  ـدود ین جامعـه م یهـای خـویش را در سـطو  پـا    هـا فعالیـت  سکت

ــد بلکــه در مراکــز قــدر  اقترــادی نمــی دولتــی و سیاســی و گذارن

 دپیـروان خـو  تـا منـافع گـروه و     کننـد مـی وذ فـ گیری نمراجع ترمیم

ــد.را در امــان نگه ــابع و  ســکت دارن ــه من هــا همیشــه توجــه خــا  ب

هـــای برجســـته شخرـــیت کوشـــندمـــیمراکـــز قـــدر  داشـــته و 

ــی ــش      ،سیاس ــور نق ــه و کش ــه در جامع ــادی را ک ــاعی و اقتر اجتم
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در  یـــا نـــدکنجـــذب  ،کننـــدمـــیعـــاا را بـــازی  ف برجســـته و

جلـو تبلیغـا    تـا   کننـد مـی گیرنـده دولتـی نفـوذ    های ترمیمدستگاه

  د.نشو خودعلیه و مانع ایدار قوانین  را گرفته منفی

هـا مشـاهده کـردیم کـه حتـی      ه در تاریخ ـه سـکت  کـ  چنان

ــدر  در د   ــابع ق ــبا  در من ــن ی ــروه حس ــلجو رگ ــار س ــوذ ب قیان نف

ــرده ــود کـ ــه  بـ ــایو اخطارنامـ ــه دولترا  یهـ ــردان  ن دوران علیـ مـ

 ،شــدلــی نمــیشــان عمکــه مطالبــا  در یــورتی .کــردارســاا مــی

ــا را  ــد نهـ ــی تهدیـ ــدکرمـ ــی .دنـ ــا علـ ــه در اروپـ ــم اینکـ در ) رغـ

چــون  یمشــهورهــای ســکت ،(هــای کاتولیــه مــذهر  کشــور

ــته ا  ــینتولوژی نتوانس ــتس ــوردار   ا س ــا برخ ــی مطل ــروعیت دین ز مش

شـان در  نفـوذ  گیـری از بـا بهـره  اما در ایـاد  مت ـده امریکـا     ،دنشو

نیـز ارتقـا    یـه دیـن رسـمی    مقـام  انـد تـا   موفا شـده  ،مراکز قدر 

 .یابند

کـه   یـابیم ، درمـی هـا تـاریخی پیـدایش سـکت    با مطالعـه علـل  

ــکت  ــی از سـ ــا برخـ ــههـ ــرای   هدفمندانـ ــتعمارگران بـ ــد اسـ توسـ

ت در مـــتضـــعیف رو  مقاواهـــدا  سیاســـی چـــون دســـتیابی بـــه 



 
 (های سکتختشنامطالعه جامعه)                                    های اجتماعی بستهگروه

326 

   

ــع  ــذهبیجوام ــنتی ـم ــدســی  شــدهأتس ــرای  .ان ــا  دزم را ب امکان

ــار  ــراد در اختی ــه  نهــا رشــد و جــذب اف هــای تبلیغــاتی نهــاده و زمین

از  تــوان از جملــه مــی  انــد.  دهکــر شــان فــراهم   مناســر را بــرای 

 کـرد  هـا یـاد  یقـاره هنـد توسـد انگلیسـ    هـا در شـبه  قادیـانی  پیدایش

ــه  ــرایک ــیر ایــلی     ب ــواه از مس ــلمانان  زادیخ ــت مس ان ــرا  ذهنی

نقــش چشــمگیری را  ،علیــه نیروهــای اســتعمارگرت مــجهــاد و مقاو

 .کردندا میایف

ــه    ــع ک ــی از جوام ــدای در برخ ــت ج ــت   یسیاس ــن از دول دی

 ایـا بـ  ) یـه حـزب سیاسـی    چـون  کوشـند مـی  هاسکت ،دارد وجود

ــی   ــه حــزب سیاس ــاری ی ــدگیدر  (همک ــی  زن ــازی  سیاس ــش ب نق

ه گــروه یــ ،ســکت ســینتولوژی ،هــادر برخــی کشــور مــثالً نــد.کن

 .شودمیسیاسی افرایی م سوب 

ــکت ــد س ــا عالقمن ــد ه ــر جن ــا  ب ــرریان ــی  معتب ــسیاس  ثیرأت

ــته و ــت گذاش ــا بانی یپش ــد را  نه ــت  ورن ــه دس ــب ــا ن نی. هم ن ــا  ه ب

ــتمداران ــده از سیاسـ ــا    ی نعـ ــا دارای نظریـ ــا  نهـ ــه بـ ــی کـ سیاسـ

ــدامشــتر  ــد  ،ن ــیســی  أرا ت یاحــزاب سیاســی جدی ــدم و از  کنن
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ــذر  ــن رهگ ــی    ای ــد م ــراد جدی ــذب اف ــه ج ــد رپب ــاورو دازن ــای ب ه

هـای مشـتر  فرامـرزی را    پیمـان یـا  . نـد دهمـی خویش را گسـترش  

 ه گونـه رسـانند. بـ  هـای دیگـر بـه امضـا مـی     با احزاب سیاسی کشـور 

ــاا ــای کلیســای   ،مث ــا حــزب   (مــون)شــاخه سیاســی ســکت کوری ب

 .پیمان شده بودهم راست افرایی فرانسه

کـــه روی پدیـــده ســـکت  یشناســـانشناســـان و روانجامعـــه

برخـی از   حاوـر نیـز  در عرـر  بـدین باورنـد کـه     ،کننـد میپژوهش 

ــی  ــا  و ویژگ ــکت را در مشخر ــای س ــرد  ه ــران عملک ــایر رهب س

ه گونــه تــوان مشــاهده کــرد. بــهــای سیاســی و اجتمــاعی مــیگــروه

ــاا ــر احــزاب سیاســی  ،مث ــدر   در اکث ــع  ،تمرکــز ق ــی در جوام حت

گــروه سیاســی نقــش و مقــام  رهبــری ســت هاســکت چــون ،غربــی

ــد  ــدر مرشـ ــکت را دارسـ ــالی  نید و هم نـ ــور مـ ــامـ  دارایان شـ

 نیست. دزم شفافیت 

یـــه گـــروه اجتمـــاعی  چـــونهـــا ســـکتدر گذشـــته نیـــز 

بــا برخــی دیگــر از  یهــاینقــاط مشــتر  و مشـابهت  ،فــردهبــمن رـر 

ــروه ــیگـ ــای سیاسـ ــاعی ـهـ ــتهاداجتمـ ــدشـ ــی .انـ ــطال   حتـ ایـ
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ایــطالحا  در ریشــه ســکت اشــتقاق یافتــه از را کــه  «سکتاریســم»

ــ ــاج سیاسـ ــ  جنـ ــی رایـ ــه   چـ ــیمالحظـ ــیممـ ــ   .کنـ در فرهنـ

ا بـــدهـــا و بریـــدن از تـــوده را سکتاریســـم«ایـــطالحا  سیاســـی 

ــه یــه دســته جــدا از خلــا  . سکتاریســم کننــدمــیتعریــف  شــدن ب

ایــالق  سیاســتی   افرایــی بــه ایــطال   هــای چــ    جریــان  نــزد

ــی ــودم ــیع       ش ــوده وس ــت از ت ــزب کمونیس ــدن ح ــدا ش ــه ج ــه ب ک

ــت ــان منجرزحمـ ــیکشـ ــودمـ ــ .شـ ــود و  یم زاسکتاریسـ ــده جمـ یـ

هرگونـه تمـا  و    ،تنـد در پوسـته تنـ  خـود مـی     .دگماتیسم اسـت 

ــاط ــردم   ارتبـ ــوده مـ ــدگی و تـ ــا زنـ ــع  بـ ــیرا قطـ ــدمـ ــه  کنـ و بـ

لنینیســم و فراموشــی ـــکــاری و ت ریــف ایــوا مارکسیســمم افظــه

ــه  ــددیالکتیـ ــی رونـ ــاعی مـ ــای اجتمـ ــم در هـ ــد. سکتاریسـ انجامـ

شــرهای مت ــد یبقــه جامعــه، حــزب یبقــه کــارگر را از یبقــا  و ق

و در حـزب بـه مناسـبت شـیوه غلـد خـود در        کنـد مـی کارگر جـدا  

ــارزه درون ــی مب ــه هــم م ــی وحــد  را ب ــزا  حزب ــد و موجــر تزل زن

سکتاریســم نـــوعی   ،ی فلســـفیا. از نظــر م تــو  شـــودمــی مــی  یدا

ســبه ذهنـــی در تفکـــر و عمـــل اســت کـــه کـــل را تـــابع جـــز    
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گـروه معـین را بـر     ، مرـالب افـراد معـین و   . فـرد را بـر جمـع   کنـد می

ــر مرــالب نهضــت و    مرــالب حــزب و مرــالب مفــروض حــزب را ب

 در 6«شــمارد، در حــالی کــه جــز  تــابع کــل اســت. خلــا مقــدم مــی

ــن ا ــف یـ ــیب تعریـ ــارهو تووـ ــم  دربـ ــاهیم را سکتاریسـ ــان مفـ همـ

ــکت بــ    ــف س ــه در تعری ــابیم ک ــه هدرمی ــه مثاب ــاعی  ی ــه اجتم فرق

را بــه هــم مشــابه و ایــن دو نظریــه .  ن ــه شــودمــیشــاهده منــزوی م

 ،هـــاریزم اســت کـــه در باور اندیشـــه توتـــالیت ،ســازد نزدیــه مـــی 

 نهـــاد اجتمـــاعی دو و شـــکل ســـازماندهی هـــر ســـاختارهای  نهـــا

   .شودمیخوبی مالحظه هب

ویــژه احــزاب چــ  و   هبــ ،هــای افرایــی برخــی از گــروه 

هـای سیاسـی   ایـن نـوع سـکت    ی ازهـای خـوب  نمونـه  ،راست افرایـی 

ــ ــدشــمار مــیه ب ــی کــه چــون   رون و بســته عمــل  یهــاگــروه احزاب

هــای سیاســی چــون   . ایــن گــروه کننــدمــی رفتــارگونــه ســکت

نـد و  اروان نـد کـه در راه حـا   یدارنـد کـه فقـد  نها    هـا ادعـا  سکت

ــد   ــرار دارن ــل ق ــران در راه بای ــار  .دیگ ــیش شخرــیت در ک ــدک  ،ان

                                                           

 ن یینامه سیاسی، نیه. واژه6
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شـه  ندیاحـا  زادی بیـان و    ،گونـه دارنـد  مقـد   کارشـیوه یـا  برنامه 

ــروان ــلر و انتخــاب را از پی ــان س ــیش ــدم ــر کنن ــو ه ــ یکس ــه ب  هک

ــتورکار ــتو س دس بــه خیانــت مــتهم    ،شــان انتقــاد کنــد  هــاییاس

  .شوندمینکوهش همقطاران خویش  توسدو  شودمی

بــه تــرور شخرــیت و   ی سیاســی نیــز نخســت   هــاســکت 

ــی  ــراد م ــت اف ــدهوی ــ   .پردازن ــت  س ــراد را شس ــویواف ــزی  ش مغ

 نگـاه همـه حقـوق     شـوند.  حـاکم  شـان بـر روان  کـامالً  اتـ  دهنـد می

از ســازند و خــود مــیه ده و متعلــا بــکــررا از اعضــای خــود ســلر 

 گــاههــای سیاســی هــی ســکت .کننــدمــی سیاســی کشــیبهــره نهــا 

 مناســـبا ِ زیـــرا  ننـــد رفتـــار دموکراتیـــه داشـــته باشـــندتوانمـــی

ــروه  ــل گ ــه در داخ ــال  ،دموکراتی ــش توت ــد نق ــا رهیتر مرش ــر را ی ب

مختلـــف در  هـــایگـــرایشاســـتمرار ظهـــور و زمینـــه  وتضـــعیف 

هـای  نمونـه  ،هـای سیاسـی  جریـان  از .کنـد مـی فـراهم  را درون گروه 

ــادی را  ــمزیـ ــراغ داریـ ــه  سـ ــدکـ ــر  ولوژیئایـ ــی را بـ ــای افرایـ هـ

حـــزب کمونیســـت  جملـــه از  ن .نـــداهدکـــرن ت میـــل شـــاافـــراد

ــابا ــوروی سـ ــرو   ،شـ ــایر گـ ــران و سـ ــا ایـ ــدین خلـ ــای همجاهـ هـ
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ــتی ئمائو ــییس ــرد را م ــام ب ــوان ن ــر    ت ــی ب ــداوم خــویش را مبتن ــه ت ک

ــلد  ــر تسـ ــته و بـ ــراد دانسـ ــتفاده از افـ ــیلهاسـ ــر وسـ ــرای را  ایهـ بـ

 ند.درشمهد  مجاز میبه  دسترسی

 

 ها سکت و دولت

هـای  در کشـور هـای خـود   فعالیـت بـه  ند کوشـ مـی هـا همیشـه   سکت

ه بــ قــانونی  هــا مجــوز مختلــف مشــروعیت بخشــیده و از دولــت   

در مراکــز  کننــدمــیتــالش  نهــا  ،ه گفتــیمکــ چنــان .دســت  ورنــد

ــوذ   ــی نف ــدر  دولت ــدق ــا را    یابن ــا اهــدا   نه ــو ت ق ــا کســی جل ت

 نگیرد.

ــکل      ــرب ش ــت در غ ــا دول ــن ب ــه دی ــری دارد رابط در   دیگ

ــاریخی)غــرب  ــدگاه ت ــا کلیســا  (،از دی ــم ب ــه  ،کشــمکش عل ــت  ب من

ــدن   ــرون ران ــبی ــدگی   اکلیس ــی از یــ نه زن ــدسیاس ــر ش ــه و ه گون

ــن ســلر  ن ــن از حــا   در حــالی .کــردقــش سیاســی را از دی ــه دی ک

هــا حــا داشــتن نقــش در زنــدگی سیاســی م ــروم اســت امــا ســکت

هــای ویـژه در چــارچوب انجمـن  هبــ ی،دارنـد زیـر عنــاوین گونـاگون   
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ــافرهنگــی  ــه ی ــه هــایات ادی ــه  ،خیری ــه  زادان ادامــه خــود  فعالیــتب

 . دهند

ــت ــادول ــیه ــا  در ی غرب ــد ب ــکت  پیون ــده س ــا ،پدی ــالش  ب چ

ــه یبزرگــ ــدهرو شــدروب ــه   از  ان یــه یــر  بایــد خــود را متعهــد ب

ــعار ــانت ی ــت ، زادی بی ــه و فعالی ــذهبی و فکــری در  اندیش ــای م ه

ــی   ــانون م ــارچوب ق ــر  چ ــر  دیگ ــد و از ی ــدافع   ،دانن ــامی و م ح

روانــی و  ســالمتکــه  نــداعــاملیحقــوق فــرد و جامعــه از گزنــد هــر

ــ  ــمی ف ــد  جس ــه را تهدی ــیرد و جامع ــدم ــرا  .کن ــتزی ــا  دول ــا ح ه

ــد  ــراد  زادیندارنــ ــای افــ ــزینشدر هــ ــان و  گــ ــزاری ادیــ برگــ

هــا یــه از دولـت هـر  ،بــه همـین دلیــل  .را م ــدود کننـد اجتماعـا   

ــابــرای مقابلــه  مشخرــی نخســت تعریــف  ،هــای خطرنــا پدیــده ب

ــرای ســکت ووــع  ــه   اهدکــرب ــرام ب ــا حفــا ایــل احت ــد و ســ   ب ن

در نظـر   یهـای برنامـه هـای سـکتی   سـازمان  بـا مبـارزه   ایبر ،اه زادی

ــه ــدگرفت ــثالً. ان ــور  م ــهدر کش ــ  629 ،فرانس ــروه ب ــههگ ــکت  مثاب س

 بــاهــای مهمــی اســت کــه انــد. فرانســه یکــی از کشــورشــناخته شــده

ــههــا ســکت ــارزه شــد  ب ــدمــیمب ــرای حفــا حقــوق   .کن ــت ب دول
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ــهروندان  ــود شـ ــتو خـ ــا،از  حمایـ ــاد  نهـ ــنهـ ــا و گـ ــایروههـ  هـ

شــان هــایعملکرد دربــارهســازد اجتمــاعی و مــذهبی را مکلــف مــی

 ند.   گو باشپاسخ

و  هــای اجتمــاعی هــای گــروه شــدن  فعالیــت بــا قانونمنــد 

زیـرا هـر نهـاد     .شـود مـی تـر  هـا تنـ   زمینـه فعالیـت سـکت    ،مذهبی

مجبـور اسـت خـود     کنـد مـی یـه کشـور فعالیـت     اجتماعی کـه در 

دشـوار  هـا  د. بـرای سـکت  کنـ هماهنـ   قـانون اساسـی کشـور    را با 

ــنامه ــه اســت اساس ــ  و کارنام ــادنه خــویش را ب ــور شــفا  در ه س ی

ــار دولــــت ــد اختیــ ــویش بگذارنــ ــوع خــ ــای متبــ ــ ،هــ ن یهم نــ

ارش زتنهــا بــه دولــت گــرا نــه هــاهزینــهو  درامــدهاحســاب یــور 

نیـز قـرار دهنـد. زیـرا بـا       ددهند بلکه در اختیـار اعضـا و پیـروان خـو    

ــدی فع ــتقانونمن ــی الی ــای گروه ــکت ،ه ــر  س ــود را زی ــا خ ــام  ه ن

ــن هــای فرهنگــی   ــی و خــدما  اجتمــاعی عامــه و     ،انجم  موزش

ــه ــت  خیری ــیثب ــدم ــتل   کنن ــام مس ــت ن ــن ثب ــزم اراو ای ــدا ئ  ،ه اه

در  دلیـــل،بـــه همـــین  .اســـتهـــای ســـادنه ارشزو گـــ اساســـنامه

 ،هـا هـا توسـد دولـت   تا بیشـتر سـک  های اخیـر در نتیجـه کنتـر    ساا
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ــایهــا در کشــورســکتفعالیــت  گســتره م ــدود  نســبتاً یهــای اروپ

 پیشــین و اعضــایهــای مکــرر مــردم شــکایت نیهم نــاســت.  شــده

ــل دادگــاه را  نهــا ،هــاســکت ــرار دادهدر مقاب ــداهــا ق و برخــی از  ن

 اند.دهنیز شایشان م کوم 

ــودیرو ــه ،6ژان ب ــوی جامع ــنا  فرانس ــدار ش ــوگیری  یرف جل

دولـت بایـد   »معقتـد اسـت کـه     وی .هاسـت از پخش اندیشـه سـکت  

 اسـیر یـه شـکل از اندیشـه و افکـار      دررا کـه افـراد    یهـای به گروه

 بیــرون ازتواننــد نمــیافــراد ندهــد. زیــرا لیــت فعااجــازه  ،ســازندمــی

مثابـه  ههـا بـ  ایـن گـروه   .دیگـری فکـر کننـد    چیـز به  نها  یهااندیشه

ــان و ا ــرای افــراد درد ،ندیشــهویرانگــران  زادی بی ــا ورب . دولــت دن

 هـا گـروه  چنـین لـو  جبایـد   ،امی و حـافا منـافع شـهروندان   ح مثابههب

 «.که به نفع فرد و جامعه نیستندبگیرد را 

 

                                                           

1. Jean Baubérot (1941-) 
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 سکت و مدرنیته

هــا در یــا ســکتهــای جدیــد مــذهبی گــروه و رشــد برخــی از ظهــور

ــع ــت  ،برخــی از جوام ــه   در حقیق ــر مدرنیت ــنش در براب ــکلی از واک ش

پنـاه   ییهـا گـروه  چنـین و بـه   کننـد مـی ه فـرار  ها از مدرنیتـ انسان  است

فلسـفه اجتمـاعی    بـدیل حـل و  راه مثابـه ههـا خـود را بـ   . سـکت ندبرمی

ــرای  ــت واز نجــا  ب ــه  اخــالق  ب ــران هوی ــی از ب ــران مدرنیت  ،ناش

ــیمطــر   ــدم ــه  و کنن ــل مدرنیت ــیدر مقاب ــی معرف ــدم ــین کنن ــه هم . ب

ــل، ــدرن   دلی ــع م ــی جوام ــا در برخ ــده   نه ــا ش ــدموف ــماری ان را  ش

ــذب ــار ج ــویش  افک ــد. بــ کنخ ــو  هن ــرادی خر ــر  ازاف ــان قش  می

ــان ــ   می ــاعی ب ــوار اجتم ــراید دش ــه در ش ــاا ک ــی ه س ــر م ــد و از س برن

هــا را بــه ســکت ،برنــدرنــ  مــیهــای معنــوی و ارزشب ــران اخــالق 

 گزیند.حی  پناهگاه برمی

ــکت ــا  س ــا ب ــترشه ــدن و  گس ــانی ش ــده جه ــای ارزش پدی ه

ــود  ،مدرنیتــه انــد و همــه یبقــا    را شــکل جهــانی داده  شــعار خ

ــاد   ــه نه ــل هم ــرار داده و خــود را در مقاب ــه را مخایــر ق ــای جامع ه

ــم از خــانواده)اجتمــاعی  ــادو در کــردهمطــر   (اع ســازی یــدد نه
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ــد.بر مـــده ــا پـــ  از کســـر انـ ــهقـــدر  دزم   نهـ راه  ،در جامعـ

ــا نهــادرا مرــال ه و مفاهمــه  ــدهــای حــاکم در پــیش مــی ب ــا  گیرن ت

 .شروعیت و مرداقیت خود را همگانی سازندم

از وســایل  ـخرــو  در جوامــع غربــی  هبـــهــا    ســکت

ــ ــه انترنــت)مــدرن  هتکنالوژی ــا   (از جمل ــرای تبلیغــا  و تمــا  ب ب

کــه افــراد مــورد نظــر  هــا زمــانی. ســکتکننــدمــیدیگــران اســتفاده 

ــود را  ــد خ ــذب کردن ــاخته   ،ج ــود س ــا را زهر ل و  زادی  روان  نه

دسـت  ه بـه منظـور بـ   کـه   در حـالی  نـان   .گیرنـد  نهـا مـی   نها را از 

داننــد کــه نمــی ،شــوندمــی بــه  نهــا واردهــا  وردن برخــی از  زادی

 اند. داخل یه سکت شده

 نظــم و ،بــا اســتفاده از وســایل مــدرن   هــا برخــی از ســکت 

ــه ســـالمت ــانواده و  ،جامعـ ــیرازه خـ ــاختار و شـ ــا   سـ ــی و ثبـ روانـ

بــا اســتفاده از  نهــا  تبلیغــا ِ .کننــدیمــجســمی  شــهروندان را تهدیــد 

ای و هــای مــاهواره تلویزیــون )چــون مــدرن هوســایل تکنالوژیــ 

ــت ــرای  (انترن ــترشب ــا  گس ــ ،ارتبای ــربازگیری ثیرأت ــذاری و س  ،گ

چـه بیشـتر جوامـع سـنتی نسـبت بـه جوامـع        پـذیری هـر   سیر همنت  ب
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ــدرن  ــم ــرا  ش ــت. زی ــع  درده اس ــدرن جوام ــیم ــت ،غرب ــای فعالی ه

در شــرق  .اســت شــدهقانونمنــد  یتــا حــد زیـاد اجتمــاعی هــای گـروه 

  شــوندمــیهــا قربــانی ســکت، لجهــو فقــر  بــه خــایرو افریقــا مــردم 

ــاختار ــه س ــنتی جامع ــای س ــه ،ه ــادیقبیل ــیت   ،س ــیش شخر ــه ک هم

 . کنندمیرا فراهم  مردمهای قربانی شدن زمینه

ــروز ــترام ــکت ه بیش ــود را  س ــا خ ــامالًه ــن   ک ــه دی ــبیه ی ش

ــ ــیوه جل ــدم ــردم د  دهن ــا م ــردرگمی ت ــار س ــا  چ ــومطل ــه ش ند و ب

ــن احســا  را   ــروان خــود ای ــیپی ــدم ــع   دهن ــه نف ــا ب ــرد و کــه  نه ف

از  کوشـند مـی  هـا هـا در اکثـر کشـور   . سـکت کننـد مـی عمـل  جامعه 

ــن  ــام دی ــذهر ن ــوقی اســتفاده   چــونو م ــدیــه شخرــیت حق  کنن

ــا از  ــا  معــا   پرداخــتت ــه منظــور و از  زادی مالی هــای فعالیــتب

 فرهنگی و سکتی خویش زیر نام دین برخوردار شوند.

 .اســـت دهکـــرب ـــران معنویـــت دچـــار را جهـــان  ،مدرنیتـــه

 ،همــه ،ب ــران کاپیتالیســم  ،جهــانی شــدن  ،هــاولوژیئپایــان ایــد 

ــان را  ــه انس ــتوج ــه ب ــمعنوی ــرده اســت تر ت بیش ــا در  .معطــو  ک ام

انســتن رعایــت نکردن نتو بــا توجــه بــهمــذاهر  ادیــان و ،عــین حــاا



 
 (های سکتختشنامطالعه جامعه)                                    های اجتماعی بستهگروه

322 

   

فــرد  ،مادیــت و معنویــت ،دنیــا و  خــر  ،میــان عقــل و رو  تــوازن

ــه ،اجتمــاع و ــ ب ــدینهــا کمــه ســکت تتقوی ــه  ســاناســت. ب زمین

ــراهم   ــن فـ ــان را از دیـ ــردوری انسـ ــ کـ ــان را بـ ــر  ه ده و انسـ یـ

دشـوار اسـت کـه    در جوامـع غربـی   زیـرا   .انـد رانـده های بسـته  گروه

ــکت   ــن و س ــان دی ــرز می ــ ،را م ــه ب ــها توج ــن در  ب ــف دی ــن ا تعری ی

ــار و ویژگــی  کــرد.مشــخگ  ،هاکشــور شــده هــای ووــعفقــد معی

ــد ســکت را از دیــن جــدا ســازد. هــا مــیتوســد دولــت در اوج  توان

ــه ــرب   ،مدرنیت ــردم در غ ــار م ــت گرفت ــران معنوی ــای  ن و  ب  جوی

ــد ــا بودن ــ. کلیس ــههب ــرب   مثاب ــمی غ ــی رس ــاد دین ــار ،نه ــران  دچ ب 

ــودعظیمــی  ــا و ب ــه پاســخگوییی یتوان ــاز ب ــراد نی ــوی اف را  هــای معن

ــت.ندا ــا ش ــرای   براین،بن ــردم ب ــر م ــواهشب ــایوردن خ ــوی  ه معن

 مناسـر بـرای   هـای حـل  راه تـا  وردنـد  ی رو مـی خویش به هر یرفـ 

در جسـتجوی   هـا  پیـدا کننـد. سـکت   شـان  زنـدگی  های عینـی معضل

از مشـــکال   و نـــداســـردرگمیگرفتـــار چنـــین کـــه انـــد افـــرادی

گذاشـــته ثیر أتـــ نهـــا بـــر هـــا . ســـکتبرنـــدیگونـــاگون رنـــ  مـــ

 . کنندمیرا برای شکار  نها عملی های تبلیغاتی خود نامهبر



 

 

 همفصل د

 های قربانیان سکتگیویژ

 

 یهــایبایــد در پرتــو ب ــ را هــا قربانیــان ســکتمســایل مربــوط بــه 

زیــرا  کنــیم.بررســی و ارزیــابی  ،یمشــتداهــای گذشــته کــه در فرــل

تــوان شــده مــیهــای دادههــا و معیــارتعریــف ،ظریــا ی نیدر روشــنا

 .دریافترا   نهاهای قربانیان خوبی ویژگیهب

در را ســازی اجتمــاعی فراینــداجتمــاعی شــدن و   مووــوع

یم و گفتــیم کــه انســان دارای خرــایگ بررســی کــرد غــاز کتــاب 

ــاور اســت فطــری و اکتســابی ــا و کــنشکــه در ب ــاه ــاب  او یه بازت

ــی ــدم ــر اســا یاب ــه   ،  همــین خرــایگو ب جایگــاه انســان در جامع

ــیمشــخگ  ــودم ــ  .ش ــراد ب ــرایش اف ــکت ه گ ــوی س ــی از س ــا ناش  ه

ــاعی ــی ،م ــید اجتم ــت روان ــان  فکــری و ،حال  اســتاقترــادی  ن

 زیـرا پـ  از   .شـود مـی ب ـران هویـت فـردی و اجتمـاعی      سـبر  که

ــی     ا ــروه تعلق ــا گ ــویش را ب ــه خ ــان رابط ــه انس ــارکت ینک ــا مش از  یی
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ــی  ــت م ــددس ــت     ده ــع درس ــروه مرج ــه گ ــه انتخــاب ی ــادر ب و ق

 چنــاناز یــافتن یــا  شــودمــیهــای خــود نهــا و ارزشمبتنــی بــر معیــار

بـا   و دهـد اعتمـاد بـه نفـ  را از دسـت مـی      ،عاجز اسـت  ییهاگروه

ــت  ــت دادن هوی ــود، از دس ــایج خ ــد   وی ــت جدی ــیهوی ــودم  .ش

ــه منظــور   ــن مشــکال  و ب ــرای نجــا  از ای ــه هویــت و  دســتیابیب ب

ــیت شخرــی ــندم ــه  کوش ــب ــدگروه ــرده  ی بگرون ــاه ب ــه  ن پن ــا ب  ،ت

 در کننــدمــیســعی یــا هــای خــود را ت قــا ببخشــد. اهــدا  و  رزو

ــته    ــروه بس ــه گ ــارچوب ی ــانواده     ،چ ــای خ ــود و اعض ــت خ هوی

ــدا    ــاور پی ــه  ن ب ــان  کــرخــود را کــه ب ــی در ام ده از خطــرا  بیرون

ــا  ــد. ام ــا نگهدارن ــه  ب بســته چــون  گــروه اجتمــاعیپیوســتن انســان ب

ــه  ــار ،ســکتی ــا دیگــران    الگــو و معی ــرد ب ــه اجتمــاعی  ن ف رابط

 ،هــای گــروه جدیــددر پرتــو ارزشزیــرا فــرد  ،شــودمــیدگرگــون 

 .کندمی درباره  نها داوریو  گیریوعدر قباا دیگران مو

ــده ســکت را مــی   ــوان پدی ــدهت ــع بشــری   پدی مشــتر  جوام

جامعــه  هبــ ایامعــهجهــا از ولوژی ســکتئامــا شــکل و ایــد .دانســت

 نهــا باهمــدیگر  یهــاهــا و معیــارزیــرا ارزش  متفــاو  اســتدیگــر 
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ــاو  دارد. ــین   تف ــه هم ــل،ب ــکت   دلی ــرد س ــرد و عملک ــا در راهب ه

ــا بتوان   ــع یکنواخــت نیســت ت ــهمــه جوام ــا فلســفه و روش کــار  ن د ب

د. امـا  نمشـابه داشـته باشـ    ییـا جامعـه فعـالیت   واحد در چندین کشـور  

ــ ــی اهــدا  مشــابه یــور کههمــه  نهــا ب ــاا  یل ــدمــیرا دنب کــه  کنن

هــا بــا بــازی سـکت  د.ســازشــان را قربــانی منـافع خــویش مــی پیـروان 

افــراد از خواهنــد در قــدم اوا مــی  ،احساســا  مــردم  ادن بــکــر

شــان پیــروی کننــد و ســ   افکــار و عقایــد خــود را بــه  نــان  رفتــار

 . دهندمیانتقاا 

ــکت  ــر سـ ــه ی،هـ ــد    یبقـ ــاع را هـ ــی از اجتمـ ــرار خایـ قـ

توجـه   یبقـه هـای عنایـر عمـده همـان     خرویـیت  هالبته بـ  .دهدمی

 ،یـور مثـاا  ه. بـ دهـد برنامـه خـویش قـرار مـی     رکـز را در م  ن کرده

ــینتولوژی   ــکت س ــان س ــتر قربانی ــان بیش ــبتاً جوان ــه نس ــد. یبق ــر  ان فقی

ــه ــم  ،جامع ــی از مه ــروه یک ــرین گ ــد    ت ــورد ه ــاعی م ــای اجتم ه

ــ گواهــان یهــوهســکت  ــه همــین منــواا  برخــی  رودشــمار مــیه ب . ب

ــاســکت ــا در می ــت ه ــین روشــنفکران فعالی ــدم  ،علمــیقشــر  و کنن
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 6«هــای جدیــدجماعـت »بـرای ســکت   هــاهــد تـرین  یکـی از مهــم 

ــن .شــودمــیم ســوب  ــرا ای ــی زی ــد کــه انســان ســکت م ــای دان ه

 علمــی  بشــرـ  اجتمــاعیمشــکالدوســت بــا تووــیب عمــومی علــم

یــه  ت لیــل یــه عــالم یبیعــی بــا بیــنش و ،ذهنیــت و انــدعالقمنــد

 .متفاو  استعلوم اجتماعی  نشمنددا

ــنتی  ــع س ــکت ،در جوام ــا از جهس ــاه ــردم  تل ــن و  م ــه دی ب

نــاجی و  مثابــههخــود را بــ ،کــردهشــان اســتفاده هــای عقیــدتیزشار

 ،نــادانی ،از فقــر یجــوامع چنــین. در کننــدمــیمعرفــی   نــانهمــدرد 

ــاری ــدی ،بیم ــوش ،نیازمن ــاوریخ ــا ب ــوحیدهو س ــتفاده   ل ــردم اس م

هـای دولتـی   کـه نهـاد   دهنـد مـی به  نهـا چیـزی را وعـده     و ،کنندمی

. در چنـین  کننـد عروـه  شـان  بـدین شـکل بـرای   تواننـد  نمـی و دینی 

ــات ــذهر یاجتماعـ ــه مـ ــی ،جامـ ــ ،ولـ ــر را بـ ــن  ریبیـ ــردهتـ از  کـ

و بــا  و یبــا شــراید کننــدمــینــی اســتفاده هــای کنتــرا ذهتکنیــه

خـود   فکـری  م رـود  پیـام و   ،مـردم ساسـا    اح بـا  دنکـر بازی 

قربانیــان ســکت نظریــا  و  هبــدون اینکــ ،رســانندفــروش مــیه را بــ

                                                           

1. The new communities / Les nouvelles communautés 
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 .نــد و دربــاره  نهــا تأمــل کن   بررســی هــا را  هــای ســکت  تقاوــا

ــ ــر  یهرکس ــیفک ــدم ــل   کن ــه راه ح ــکل میگان ــود،ش ــین  موج هم

ــالی  ــت. در ح ــی  اس ــراد م ــه اف ــ  ک ــی تعق ــا کم ــد ب ــه توانن ل و مقایس

 ند. یابا  جاین تهاجم ناز  ،افکار

اســت  شــکل گرفتــهبــاوری فــردبــر اســا   جوامــع مــدرنامــا 

ــانرابطــه انســا و ــر اســا   ه ــافع وب ــار من ــادی معی ــای م مشــخگ ه

 ،در بســتر مدرنیتــه .ســازدقواعــد خــود مــی را اســیر  نهــا و شــودمــی

)مــدرن( منــت  بــه ب ــران معنویــت شــده و انســان  ب ــران نهــاد دیــن

 خــود هــاینیــازبــه تــا  جــویی کنــدحــل  ن چــارهکوشــد بــرای مــی

 ،روابــد اجتمــاعیدر بسـت  بــن .هــای مناسـر و کارامــد دهـد  پاسـب 

ــدان  ــتگی  فق ــدردی و همبس ــد  )هم ــانواده واح ــان خ ــی در می  ،(حت

ــت  ــران هوی ــای و ب  ــد  الگوه ــه جدی ــامی عری ــت در تم ــازیس  ،ه

  پنــاه ببرنــدهــا ســکته بــ کــه شــته اســتهــا را واداغربــی برخــی از

ــاد ز ــرا نه ــایی ــ ه ــیه  یدین ــ)کالس ــه از (  یتیمس ــخگویی ب  پاس

یـور  هبـ  دلیـل، بـه همـین    .عـاجز مانـده اسـت   هـای انسـان مـدرن    نیاز

ــی   ــا ده دریــد غرب ــن  ت ــه یکــی از رســمی امــروز در حــدود پ هــا ب
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تر بیشـ هـا  سـکت  ،هـای سـکتی تعلـا دارنـد. در جوامـع غربـی      گروه

ــرادی کنجکــاو ــع هوشــمند ،اف ــر هــد گــرا را و واق ــدمــیار ق  دهن

ــالی    ــیال  ع ــه دارای ت ر ــعیت و ک ــروو ــوده   مناس ــادی ب اقتر

ــند. ــراد  باش ــن اف ــرا ای ــد دارای ت  ،زی ــی نیرومن ــل عقالن ــد.لی ــن  ان ای

در جوامــع خرــو  هبــ ،تــوان در میــان قشـر خردگــرا ا مــیر مسـئاله 

هــا ســکت ،ه گفتــیمکــ زیــرا چنــان .خــوبی مشــاهده کــردهبــ ،مــدرن

نـد  نرا سـلر ک  انسـان هویـت   اهنـد خومـی تنهـا  هنـ در مرحله نخسـت  

ــلبلکــه او  ــرار هویــت ایــلی را در مقاب ــدمــیاش ق از و ســ    دهن

ــد  نهــا مــی ــارهو دررا نقــد  شــانهویــتخواهن ــاه ب   ن احســا  گن

و  پشــیمان شـــوند شخرــیت و عملکــرد گذشـــته خــود     د. ازنــ کن

یــرز  منــدنیاز را ب ذیرنــد. ایــن پروســه   ی(ســکت) هویــت جدیــد 

ــل عق  ــر و ت لی ــی تفک ــیارالن ــوی  بس ــت ق ــد  اس ــان بای ــرا انس از  زی

و از یــر   شــده باشــد ثر از اندیشــه ســکتأمتــ یــه یــر  واقعــاً

ی نقــد هویــت و  یگــرا باشــد کــه توانــا   بــه حــدی عقــل   ،دیگــر

ــمبهــای خــود را عملکــرد ــر ی تن ه باشــد. داشــت هــای ســکتارزشب

کــه در  یــه جامعــه سـنتی مقایســه کــرد تـوان بــا  ایـن فراینــد را مــی 



 
 (های سکتختشنامطالعه جامعه)                                    های اجتماعی بستهگروه

833 

   

ــد   ن ــنت بــه مدرنیتــه     بای هــای معیــار ،بــرای مرحلــه گــذار از س

هــم در کــردهم کــوم  را هــاسـنت حــدی رشــد داد تــا بــهرا مدرنیتـه  

در همــه ســطو  بازتــاب    مدرنیتــه راهــای ارزشســ    ،شــکند

گــرا نیــاز بــه درجــه عــالی از عقالنیــت  . امــا یــه انســان عقــلدهــد

ــ   ــه گــروه مرج ــا خــود را از یــه گــروه مرجــع ب ــ دیگــر عدارد ت ه ب

پروســه بــه اشــکاا مختلــف گرچــه ایــن ا انتقــاا دهــد. شــکل ارادی

امـا در جوامـع مـدرن ایـن      کنـد مـی روی همه قربانیان سـه یـدق   

 پذیرد.یور  بسیار دقیا انجام میهب عمل

انــد کســانیدر جهــان بانیــان ســکت امــا در مجمــوع اکثــر قــر

م أتـو  یگـ افسـرد حالـت  انـد و در  م ـروم سـالم  فکـری   ثبـا  که از 

دور از  و از اجتمـــاع منـــزوی   ،تـــر  و وحشـــت از مـــر     بـــا 

ــشــان هــایاعضــای خــانواده ــد. ســر مــیه ب ــبرن ــانین یهم ن کــه   ن

ــانگرا ــت رزو ، رمـ ــزه ،پرسـ ــرمعجـ ــاده ،یلـ ــو سـ ــو و  ،لـ ترسـ

ــکا  ــدموش ــ     ،ان ــه نف ــاد ب ــد اعتم ــایینی دارن ــارو د پ ــران  چ ب 

از . زیـرا  نهـا   ندشـو مـی هـای سـکتی   زودتر شـکار گـروه   ،نداهویت

بـه یـه مرشـد     بیشـتر  نهـا   براینبنـا  ،کننـد مـی جامعه احسا  خطر 
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ــازاحســا  و یــه گــروه مــنظم  ــدمــی نی ــا  کنن ــل از  نهــا ت در مقاب

  .ندحمایت کنجامعه دفاع و 

هـــا در حقیقـــت و در قـــدم اوا   قربانیـــان ایـــلی ســـکت  

و  ســتا ســلر هویــت شــده از  نهــا نــد کــهیهااعضــای ایــن ســکت

ــم انـــد.روانـــی و فزیکـــی  ســـیر دیـــده از حیـــ   ــدها و چشـ دیـ

ــتان ــای داس ــد  اشخایــیه ــادر ش ــه ق ــد اهک ــاااز ن ــکت چنگ ــا س ه

 انــدتوانســتههــا کــه چگونــه ســکت کننــدمــیوانمــود  ،نــدیابنجــا  

ش اخـانواده حتـی  و سـرمایه   ،کـار  ،را اعـم از منـزا   انسـان چیـز  همه

ــابود را  ــکت از گــ  پیشــیناعضــای  بیشــترینامــا  .نــدکنن واهی س

ــارهدادن  ــد  و افشــا  ن درب  کــهی اســرار و اوــرار  نهــا هــرا  دارن

هـا  نـانی را کـه    قتـل برسـانند. زیـرا سـکت    ه ها  نها را بـ مبادا سکت

ــاگری  ــین افش ــه چن ــاب ــت  ییه ــیدس ــد م ــاب زنن ــر    وارع ــه م ب

 .کنندمیتهدید 

 هــایبنــدقیــد و درون  در زنــدگی ،یــودنیو  ســتمرتمــا  م

اهی، ، بــرای حتــی مــد  کوتــ   تذهنــی و اجتمــاعی یــه ســک   

ــی ــه م ــرا  فاجع ــد اث ــارتوان ــ یب ــته باش ــثالًدداش ــتعداد . م  انســان اس
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دهــد مــیدســت  و قــدر  انتخــاب را از اســتقالا ،قضــاو  درســت

و  کنــــدزودی در  هکلمــــا  را بــــ و مفــــاهیم توانــــدو نمــــی

ــن ــی ســان،ای ــل عقالن ــیاش وــعیف ت لی ــن،  .شــودم ــر ای ــزون ب  اف

ــو   ــار س ــه ث ــت ومایش هویدایدر ســ تغذی ــدر  فزیکــی  س اش ق

ــیکــاهش  ــدم ــن  .یاب ــوهم   باعــ امشخرــای ــی ،ت ــی روان  ،نگران

ــود     ــه خ ــل ب ــدگی و تمای ــداوم زن ــردی از ت ــی دلس ــیکش ــودم . ش

ــدگمانی  ــاه و ب ــا  گن ــت  ،احس ــراریظرفی ــمیم  برق ــد ی و  انهرواب

 .کندمیاو سلر از را با دیگران دوستانه 

 فرانســــوی معتقــــد اســــت کــــهنویســــنده  ،6روژه ایکــــور

ــکت» ــا را در     س ــرده و  نه ــتفاده ب ــان اس ــون بردگ ــران چ ــا از دیگ ه

مــردم را از  ،هــای ســکتپیــام .دهــدی روانــی  قــرار مــییفقــر و بینــوا

 ،ت مـــل ،انتقـــاد یـــهروح ،هـــای تمـــدن امـــروزیزنـــدگی و ارزش

ترقــــی و  ،اراده  زاد ، زادی بیــــان و عقیــــده ،بشــــربــــه احتــــرام 

 .«سازدمی پیشرفت دور

                                                           

1. Roger Ikor (1912-1986) 
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اســت دشــوار  (مشخرــا ایــن  ابــ) هــاقربانیــان ســکتبــرای  

در خــانواده را  اشســازنده بــدون کمــه دیگــران بتوانــد نقــش کــه 

ــ  ــاع ب ــتهو اجتم ــا ک یدرس ــد.نایف ــرا  ن ــدن و  زی ــاعی ش ــه اجتم پروس

ــا اجتمــاعی ــرای تلفی ــین ب ــراد چن ــان یاف ــرزم ــد کوشــش  و ب نیازمن

 .استو مراحل متعدد  زیاد



 

 

 صل یازدهمف

 هاسکت هایپیامد

 

هـا بـه ایـن یـر  در جوامـع بشـری وجـود داشـته و         ها از قرنسکت

ن حــوادامــا  .انــدگذاشــتهمنفــی ثرا  أر زنــدگی افــراد و جامعــه تــبــ

هـای مختلـف   در کشـور  از اواخـر قـرن بیسـت بـه اینطـر       دلخراش

ــر یدلخراشــ هــایمــداپی باعــ  ،هــاوســد ســکتتجهــان   ،فــرد ایب

هــا ســکت ،ایــن خطــرا  روزافــزون اســت. دهبــوجامعــه  وخــانواده 

های فراوانــی در افکــار عمــومی شــه و تردیــد بــارا  نشــاو اهــدا 

 .رو کرده استروبه

 دربـــارهپژوهشـــگران  هـــای اجتمـــاعیمطالعـــا  و بررســـی

نتـای    ،در کشـورهای غربـی   هـا( )سـکت  هـای اجتمـاعی بسـته   گروه

. اســت مهــمو  ندســودم هــاشــناخت ســکتکــه بــرای  داشــتههمــی م

ــیاری از کشــور   ــا در بس ــرقی ام ــای ش ــ ،ییو افریقــا ه خرــو  هب

ایـن پدیـده اجتمـاعی خطرنـا  و      بـه تـا هنـوز    ،های اسـالمی کشور
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هــای از گزنــد پیامــدرا تــا مــردم  نشــده اســت یخایــتوجــه مخــرب 

مراقبــت  بــرایو  کنــد گــاه  افکــار و الگوهــای زیســتی  نهــا نــاگوار

 .شود اقدام ا  نهاچنگا شهروندان از و رهایی

ــا ــانی ت ــ امــعوکــه ج زم ــ یغرب ــاشــکل واقعــی هب مشــکال   ب

ــه ــهناشــی از کارنام ــا و برنام ــای افتضــا ه ــز ســکته ــا چــون  می ه

ــد هــای دســتهکشــیخــود ــر  نهــا  ،جمعــی مواجــه نشــده بودن در براب

ــدنشــان نمــی هــای جــدیواکــنش و  تعریــف مشــخگ حتــیو  دادن

ــامع ــاعی در قــ  ا از یج ــده اجتم ــن پدی ــویش   امو ی ــان خ ــای زب ه

ایـالق   یسـکت بـه گروهـ    ،بـه نظـر برخـی    دلیـل، به همـین   .نداشتند

 مـثالً  .دکه از بدنـه جریـان ایـلی یـه دیـن جـدا شـده باشـ         شودمی

ای از افـــراد در فرانســـه ســـکت را دســـته 6زبـــان روبـــر  فرهنـــ 

دکتــرین مشــتر  بــاور داشــته باشــند. امــا قــامو    دانــد کــه بــهمــی

ــان ــرین و تشــک ســکت را گــر ،ادی ــل دکت ال  یوه اعتراوــی در مقاب

ــا  ــیکلیس ــدم ــر  دان ــه اغل ــعاب از ک ــد   ن انش ــرده باش ــ  از. ک  پ

بــه خطــرا  ایــن  (بلژیــه و چــون فرانســه)هــا برخــی دولــتینکــه ا

                                                           

1. Le Robert : Monolingual French dictionaries 
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ــه ــدفرق ــژه هــایکمیســون ،هــا پــی بردن ــه وی ــرای رســیدگی ب ای را ب

 در ایـن بـاب  را  یارشـ گز تـا   نـد کردموظـف   مسایل مـرتبد بـا  نهـا   

بـــه ایـــن قضـــیه  یداورامـــا گزارشـــگران بـــا پـــیش مـــاده کننـــد. 

ــانی شــدن ســایر اقلیــت   ــد کــه موجــر قرب ــذهبی در پرداختن هــای م

 ،موظــفکمیســیون  ،در فرانســه ،مثــااه گونــه بــده اســت. شــجامعــه 

ــر  ــاک  وب ــا  م ــه کــار خــویش  جامعــه ،نظری شــنا   لمــانی را پای

ن  نهــا یهم نــ .دکــرســکت را در مقابــل کلیســا تعریــف  ،قــرار داده

 شــینی کــرده وندنــد کــه ســکت از اجتمــاع عمــومی عقــرکراوــافه 

ــر ــه  ه ــوع  رابط ــیـن ـــ حت ــاع   گفتگو ــن اجتم ــا ای ــیرد را ب ــدم  .کن

 مطلــا یدیــدگاهو  اســتدارانــه خیلــی جانــرشــده هعروــتعریــف 

 گـران غـرب در  دهـد. بـا مطالعـه دیگـاه ت لیل    را بازتـاب مـی  مسی ی 

در  رای مــذهب یهــاســکت برخــی  نهــا هکــابیم یــمــیدریــن عریــه ا

ــه غــرب  ــدمشــروعیت بخشــیدهجامع ــا ،ان را  یاســالمهــای گــروه ام

هــای روهگــاز نظــر ایشــان زیــرا   دهنــدمــیقــرار هــا ســکت دســته در

 هــا قــرار دارنــد.یدر بیــرون از حــوزه دیــن اکثریــت اروپــایاســالمی 

ــت کــه    ــل تــذکر اس ــروه  قاب ــالمی در اکثــر گ غــرب بــا   هــای اس
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ــایارزش ــه  ه ــتر  جامع ــ مش ــه  یغرب ــیمقایع ــدم ــد  کنن و از گزن

در  براینبنــا .انــددر هــرا  یهــای اخالقــی غربــ  مضــرا  ارزش

 یجامعـه غربـ   هـای امـا ارزش  کننـد مـی کـه در غـرب زنـدگی     حالی

ــالًرا  ــی عمـ ــردود مـ ــمارنمـ ــل د.شـ ــکت ،در مقابـ ــیار سـ ــای بسـ هـ

ــا هــای اســالمیدر کشــورمســی ی خطرنــا   ــر ن ــه مزی و هــا ات ادی

  .کنندمیهای خیریه فعالیت منانج

ــرواندادن  زادی کامــل  مــدعیهــا ســکت ــه پی ــا اشــانب ــد ام ن

ــه    ــه گون ــد ب ــکت رواب ــل س ــاد در داخ ــیای ایج ــودم ــه  ش  زادی ک

ــراد را  ــیســلر اف ــدم ــا را و  کن ــا و   نه ــه انتخــاب مطل ــل ی در مقاب

کـه یکـی از    در یـورتی کـه  خطرنـاکتر این دهـد.  قـرار مـی   شـده نیتعی

ــ  اعضــا  از ــررا  داخل ــوانین و مق ــد  یق ــرپی ی کن ــار ،ســکت س  دچ

 جبــرانوافــر را بــا تــالش  مجبــور اســت  نو  شــودمــیاحســا  گنــاه 

 سکت را دارد. در  یتبت کند که استعداد و اهلیت عضوثا و

ــه  ــرن  از ده ــی ق ــا و حت ــن  ه ــه ای ــر  هــا ب ــکت ی هــای س

ــاگون  ــن گون ــه غربــ در بط ــور  یجامع ــردهظه ــعه   ،ک ــد و توس رش

 چنــان .انــدی داشــتهبــارانگیــز و فاجعــهکــه اثــرا  شــگفت انــدیافتــه
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ــ ــادکـ ــدیمه یـ ــاااز  ، ور شـ ــاسـ ــن  هـ ــه ایـ ــی  بـ ــر  خودکشـ  یـ

را  زیـادی  هـای نگرانـی  ،هـا سـکت در  جنسـی  و تجـاوز  جمعـی دسته

ــ ــه غربـ ــ یدر جامعـ ــــ ــهبـ ــد  ورده  ـخرـــو  اروپاـ ــای   پدیـ و نتـ

بـــا  .ته اســـبازتـــاب یافتـــ هـــای جمعـــیرســـانهدر  ن وحشــتنا   

ــرور ــاه یم ــی ،کوت ــوان م ــهت ــاینمون ــی   یه از حــوادن دلخــراش س

ســکت  6323نــومبر  63تــاریب ه بــ ســاا اخیــر را خالیــه کــرد. مــثالً

را  ـ کــود 711از جملــه ـچهــارده عضــو    و نهرــد «6معبــد مــردم»

ــد از ــین بردن ــواا .ب ــه همــین من شرــت  6330ســبتمبر ســاا  63در  ،ب

ــکت   ــن از اعضــای س ــه »ت ــو منگ ــانوندات ــی   «7ی ــین خودکش در فلی 

ــ ــاا یکردنـــد. هم نـ ــاا  6331ن در سـ ــان و در سـ در  6332در جاپـ

ــوبی  ــای جن ــاا  کوری ــ 6339و در س ــاا  زدر تک ــا و در س ا  امریک

در  حتـــیو  در فرانســـه 6332در ســـوی   و در ســـاا  6331-6332

ــا ــار   63در  افریقـ ــد  7111مـ ــدا پنجرـ ــندر اوگانـ ــای تـ  از اعضـ

ــ یســکت ــام ه ب ــه خــدا حرکــت »ن ــای احکــام دهگان خــود را در « احی

ــد.   ــش زدن ــا  ت ــه کلیس ــل ی ــتنا   داخ ــتار وحش ــن کش ــار  ،ای افک

                                                           

1. People's Temple 

2. Datu Mangayanon 
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ــه را  ــمعام ــرر ثأت ــ دک ــه  خره ألاو ب ــازا فرق ــاون »من ــون  ت در  «6ج

توجــه مــردم جهــان  ،(جمعــیهــای دســتهکشــیم ــل خــود) 7گویانــا

ــ ــوی معضــله را ب ــا گــروســکت  س ــر  هی ــذهبی جل ــد م ــای جدی ه

 گان دربــارهگیرنــدترــمیممیــان  نظــراتفــاق  دانفقــرغــم علــی. دکــر

 هوزامــر کــه حــوادن باعــ  شــد ایــن ،هــاتعریــف و اهــدا  ســکت

 مثابــههبــرا ی  نهــا هــامــداپی و هــاتارســاخ ،هــاســکت شناســانجامعــه

 .کنند مطالعه و ارزیابی خطرنا یه پدیده اجتماعی 

چـــون  ،هـــاســـکت بیشـــترینی یدر جوامـــع شـــرقی و افریقـــا

از جهــل و بیــنش وــعیف  ،کننــدمــیگــروه مــذهبی فعالیــت  مثابــهبــه

ــه ده کــراســتفاده شــان ســو مــردم از دیــن ــرای دســتیابی ب اهــدا  و ب

ــرای  ــهاج ــود  برنام ــای خ ــت ه ــیفعالی ــدم ــکتکنن ــا در . س ــین ه چن

ــنتی ــام ،جوامـــع سـ ــر نـ ــای گونـــاگونزیـ ــم و  ،هـ ــیار مهـ نقـــش بسـ

جوامــع شــرقی و  اینکــهاز  .کننــدمــیدر میــان مــردم بــازی  ایزنــدهابر

اســت کــه  دشــوار ،نــدای مثــل همــه جوامــع ســنتی بســیار بســتهیافریقــا

ــله از     ــرا  حایـ ــوذ و خطـ ــزان نفـ ــی میـ ــراید فعلـ ــور  در شـ حضـ

                                                           

1. Jonestown 

2. Guyana 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jonestown
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ــامــا  ، ن ارزیــابی کــرد هــا را درســکت  گفــتتــوان ووــاحت مــیهب

زیـرا   انـد مـدرن  تـر از جوامـع  پـذیر مراتـر  سـیر  هکه جوامع سـنتی بـ  

 هــای مـدافع حقـوق شــهروندان در  و نهـاد و دقیـا   قـوانین واوــب  نبـود 

برخــی  کــه شــودمــیباعــ   ،هــای اجتمــاعی و مــذهبیعریــه فعالیــت

ــروه ــویش    از گ ــع خ ــه نف ــراید ب ــته از ش ــاعی بس ــای اجتم ــترین ه بیش

ــداســتفاده  ــود ،از ســوی دیگــر .را بکنن ــه   نب ــرای تفکی ــنش دزم ب بی

 شـود مـی موجـر   ،هـای مخـرب و خطرنـا    مذاهر دینـی از سـکت  

ــه ــراد ب ــاا نادرســت ســکت اف ــانی اهــدا  و امی  هــا شــوند. ســانی قرب

ــ ــر و ووــعیت فالکــت ن ســکتیهم ن ــا از فق ــردم  ه ــار اقترــادی م ب

 .کنندمیاجرا وامع سنتی های خویش را در جبرنامه وده استفا

 



 

 

 فصل دوازدهم

 هاسکت فرجام

 

ــت ــا و دلیــل عل هــر گــروه  هــای متفــاوتی ســبر ظهــور    ه

 اییــا بــر اســا  مجموعــه شــودمــیجامعــه ر یــه داجتمــاعی بســته 

ــار ــا واز معی ــررا   ه ــیتشــکیل شــده حســابمق  . برخــی ازشــوندم

وســایل گونــاگون منــافع و  بــردنا بهــرهبــ کوشــندمــیهــا یــن گــروها

ــدحفــا مرــداقیت خــود را  ــ  ،کنن ــه دیگــران ب ــا ب یــور مســتقیم هام

ــی  ــرر نم ــانندو ــال     رس ــانون وک ــل ک ــگ مث ــا  متخر ــا ایب در  .ی

ــر   الیحــ ــدی ب ــد را تهدی ــادی و  ایکــه ورود اعضــای جدی ــافع م من

ــی   ــویش م ــلکی خ ــام مس ــدمق ــخگ    ،پندارن ــوانین مش ــاد ق ــا ایج ام

ــی ــی از   ،دولت ــودن برخ ــته ب ــزان بس ــانون ا می ــن ک ــعیف  ی ــا را تض ه

 ســازد.تــر مــیرا  ســانبــه  نهــا ده و زمینــه ورود اعضــای جدیــد کـر 

کــه منــت  هــد دشــکاا دیگـر نیــز رن مــی گــاهی بــه ا ،ایـن ت ــود  

 . شودمییه گروه اجتماعی بسته فروپاشی به 
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ــزه :نخســت ــد مــی یمختلــف و متعــدد هــای اســباب و انگی توانن

 تـرین  مهـم  نـد. نکسـکت را فـراهم   یـه   فروپاشـی هـای  ینهزم

هــا نقــش ســکت نــد.یهارشــد ســکت ظهــور و عوامــل هــا، ن

ــای مرجــع راگــروه ــا گــروه   ،ه ــراد ب ــه اف ــد از مقایع ــای بع ه

نقـش  ایـن  ایفـای  ی یتوانـا کـه   هنگـامی . کننـد مـی ایفا  ،قیتعل

ــراد   ) ــرای اف ــد ب ــت جدی ــای هوی ــت را  (اعط ــدهاز دس  و دن

ــد هویـــتننتوا ــاارزش ،نـ ــی   و هـ ــلی و حقیقـ ــادا  ایـ اعتقـ

 ،دنـ انسان را گرفتـه هویـت گـروه خـود را بـه  نهـا انتقـاا ده       

ــت    ــود را از دسـ ــداقیت خـ ــیمرـ ــدمـ ــرا  .دهنـ ــینزیـ  چنـ

 هـا  ن هـای کـارکرد کـه   یابنـد ادامـه مـی  مـانی  زتـا   ییهاگروه

ــ. باشـــد اجتمـــاعی توجیـــهدارای  ــا تـــداومن یهم نـ در   نهـ

ــی   ــل بیرونـ ــه عوامـ ــته اســـت.حقیقـــت بـ ــی وابسـ ــم علـ رغـ

بـه هـر پیمانـه ب ـران اجتمـاعی و       ،هـا خطرنا  بـودن سـکت  

ثیر و أمیـزان قـدر  تـ    ،بـه همـان پیمانـه    ،تـر باشـد  قویهویتی 

تواننــد بــرای زیــرا افــراد نمــی  رودهــا بــاد مــی نعضــوگیری 

 ند. کنپیدا  های بدیلارزش خود
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جوامـــع انســـانی در حـــاا نوســـان و ت ـــوا   ن رو کـــه از: دوم

هـای خـویش   تقاوـا  و هـا هـا ادعـا  سـکت دشوار اسـت   ،است

 هشـــان بـــرای همیشـــیـــواا و بـــرمـــد  حفـــا را در دراز

 بــرای نجــا    نــاگزیر  ی،روزنــد.  کنپــا فشــاری    ایــرار و 

یـا   کننـد مـی اهـدا  خـویش   خـود را قربـانی   حیا  خـویش  

ــه   ــا جامع ــاهم ب ــیش را راه تف ــیدر پ ــد. م ــامیگیرن ــه  هنگ ک

 هســته  هســته ،رســیدتفــاهم  وبــیش بــا جامعــه بــهکــمســکت 

 ،جدیـد  کارشـیوه  بـا ایـن   .شـود مـی باره به جامعـه نزدیـه   دو

خــود را بــه  شــوندمــیمــرور زمــان قــادر هبــ هــابرخــی ســکت

د. نـ نکا بـد شـده  یـا یـه نهـاد مـذهبی پذیرفتـه     مـذهر   یه

ــی  ــع  و حت ــی جوام ــه در برخ ــاه ب ــه جایگ ــن ی ــدی  .ندبرس

را در امریکـــا  و بعضـــی  هـــای بـــارز  نه نمونـــهکـــ چنـــان

 .کنیممیی مشاهده یو  سیا یهای اروپایکشور

 

هـا در  سـکت  برخـی از انـد کـه   شناسـان معتقـد  جامعهبرخی : سوم

ینکــه ا بعــد ازانــد ولــی  یلــریدایگــرا و جــ  غــاز بنیــاد 
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ــا  ــت  نه ــه موقعی ــت شــد،در جامع  هســته  هســته نگــاه  تثبی

ــ نگــاه  .شــوندمــیمنعطــف حــوزه خــود را وســیع ســاخته   ا ب

ــتفاده از ــد  اسـ ــروعیت وروش جدیـ ــبی مشـ ــه، نسـ  در جامعـ

ــرای  ــادتر جایگــاهکســر ب ــه منظــورهــا و توســعه فعالیــت ب  ب

امعـه مـدنی را بــاز   بـا ج مــذاکره  بـاب ت قـا اهـدا  خـویش    

پـذیر نیسـت بلکـه    یـور عـادی ت قـا   هاین پروسه بـ   .کنندمی

هـا  تـن بـه    سـکت  ،هـای بیرونـی  عوامـل و انگیـزه   با توجـه بـه  

 گیرند.تغییر پالیسی داده روش جدیدی را در پیش می

عوامــل توانــد براثــر مــیجامعــه  دگرگــونی و تلفیــا در: چهــارم 

ــ ــد.   یمختلف ــا یاب ــ ت ق ــیار زی ــار بس ــداد فش ــت  توس ــا دول ی

بــرای تــروی  و توســعه عــالی عکــ  فــراهم شــدن شـراید  بـر 

بـه   بـا قـدر  حـاکم    هـا سـکت  شـود مـی باعـ    ،شـان اهدا 

ــاعی خــوب      ــام و موقعیــت اجتم ــز برســند و از مق ــاهم نی  یتف

تنهـا بـرای جـذب    یـور  سـکت نـه    ن ند. درشـو برخوردار 

ــد  ــراد جدی ــه اف ــهفعالیــت خــویش ب از  خواهــد داد بلکــه ادام

بــه نفــع    ســت، ا موقعیــت اجتمــاعی کــه برخــوردار شــده    
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ــدمــیرا  اســتفادهحــداکثر خــویش  اعضــای و دیگــران را  کن

خــود ثیر افکــار أهــای عملــی و عینــی زیــر تــه نمونــهعروــبــا 

ــی ــکتور مـ ــا در د. سـ ــینهـ ــرایط چنـ ــی از  ی،شـ از برخـ

دسـت  ورن اجـازه فعالیـت    ه بـرای بـ   عبـور کـرده  شان ایوا

 .پذیرنــدمــینیــز مقــررا  مــدنی دولــت را از  شــماریقــانونی 

ــثالً ــان م ــوه گواه ــ یه ــدیباور اب ــه من ــان  ب ــه پای ــی نزدی خیل

ــان ــبالً ،جه ــدان ق ــی  فرزن ــر نم ــه مکت ــان را ب ــتادند وش  فرس

ــ ــانع نیهم ن ــالی  ت رــیال م ــی ع ــا م از برخــی . شــدند نه

سســـا  یـــ ی دولتـــی ؤرا در م شـــانهـــا بیمـــارانســـکت

ــدتــداوی نمــی ــه تفــاهم  ا ازامــا بعــد  ،کردن ــا دولــت ب ینکــه ب

 ،ادنــــدهــــای خــــویش را تغییــــر د  روش ،انــــدرســــیده

 شـان بـه  بـرای درمـان  و  ندادفرسـت شـان را بـه مکتـر    کودکـان 

 .مراجعه کردندمدرن  روشمراکز ی ی رسمی با 

هـا را در جامعـه   نقـش سـکت  توانـد  عامل دیگری کـه مـی  : پنجم

ــا و تضــعیف  ــه حی ــانادام ــد را  ش ــتهدی ــرم ،دکن ــدن ب ال ش

هـای  هـا و برخـی گـروه   رسـانه  .شـان اسـت  اهدا  خطرنـا  
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هـای زنـده   ه نمونـه ئـ هـای همـراه ارا  با افشـاگری   نها،مخالف 

ــر  نهــا خطــرا  هــا،از قربانیــان ســکت فــرد و جامعــه  ایرا ب

بـــار و ایـــالع مـــردم از افکـــار فاجعـــه .ســـازندروشـــن مـــی

اعتبـار  بـی یـه سـکت را   خـود  هبـ خـود  نهـا  اهدا  مخـرب  

ــ ــدیم ــت داده   کن ــالی را از دس ــتوانه م ــوع پش ــر ن ــکت ه  . س

 .شودمیدچار فروپاشی و کلی منزوی هب

ــرد یهــابرخــی از ســکتدر  :ششــم توســد  همــه سیســتم ،م ــورف

موجــر   نهــایــا رهبــر گــذار دمــر  بنیا .چرخــدیــه فــرد مــی

ــروان  شــودمــی نهــا شــیرازه ســاختار متالشــی شــدن  و ســایر پی

ــادر نیســتند  ــ  ازق ــان خــود کســی دیگــر را ب ــری انتخــاب ه می هب

اعضــای  کــه شــودمــیباعــ  در نهایــت  ،ایــن اوــم الا .نــدکن

ــ ــکله ســکت ب ــزون دو یش ــه  روزاف ــاره ب ــه ب ــدجامع  در .برگردن

 رود.بین می خود ازهبسکت خود ،ین حالتا
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 گیرییجهنت

ــه   ــدگاه جامع ــنااز دی ــه  ،یختش ــروهمطالع ــاعی  گ ــای اجتم ــته ه بس

 گـام نخسـت،  در  ،هـا ظهـور و رشـد ایـن گـروه    کـه   کنـد می شکار 

ــی ــتاز  ناش ــاعی  شکس ــد اجتم ــر  فراین ــراد و داا ب ــازی اف ــاس  موف

کــه  بــه ن ــوی .کــه ایــن کــارکرد را دارنــد ی اســتهــاینهــاد نبــودن

ــ هــای مثبــتخرــایگ و ارزش ــه افــرادهاکتســابی ب انتقــاا  خــوبی ب

هـا و  کـنش  نیـز  ،بـد یاتکـوین   هـا  نشخرـیت  بر بنیـاد  ن  تا  ندانیافته

 .ت قا یابند شانهایواکنش

بنیــاد   ،(چــون خــانواده )یــا تعلقــی   یهــای مشــارکت گــروه

در  هـا نسـان اکـه   دهنـد مـی سـازی را تشـکیل   اجتمـاعی  فرایند ایلی

و  کننــدمــیخــود را کســر   یهــویتهــای ارزش ، ن چــارچوب

ــاعی    ــاد اجتم ــن نه ــیخــود را جــز  ای ــدم ــده خــود را در  دانن و  ین

 ،امـــا عـــواملی گونـــاگون اقترـــادی .کننـــدمـــی رســـیم ن ت رتـــوپ

ــ    ــی باع ــاعی و فرهنگ ــیاجتم ــودم ــه  ش ــروه  ک ــا گ ــرد ب ــه ف  رابط

ایــن حالــت  د.بــه مقایعــه شــو منجــرو متزلــزا یــا تعلقــی  یمشــارکت

جدیــد راد در جســتجوی یــه گــروه مرجــع فــا کــه شــودمــی ســبر
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ــر اســا   شــوند  ــت خــود را ب ــا هوی ــکن تثبیــت ن هــای ارزشت  .دن

ــرا  ــراد زی ــرایاف ــ ب ــاارزشدســت  وردن ه ب ــاهنجار ،ه ــادً ه  و احتم

ــ ــاعی بـ  شـــانتکـــوین هویـــت اجتمـــاعی ه منظـــورجایگـــاه اجتمـ

هــای مرجــع ســالم و ارزشــمند گــروه نبــود از ایــن رو، د.کوشــنمــی

هــای ســایر گــروه یــر  افــراد بــه کــه شــودمــیدر جامعــه موجــر 

  ن یکــی از ،هــای اجتمــاعی بســتهگــروهکشــیده شــوند و نــامطلوب 

 از کوشـند مـی  ،هـای بسـته  هـا چـون سـایر گـروه    سـکت  .ینـد هاگونه

بـــدیل  مثابـــههو خـــود را بـــهـــای هـــویتی اســـتفاده ب ـــران ارزش

اهـــدا  و از ایـــن رهگــذر،   کننــد و طـــر  مهـــای مرجــع  گــروه 

و افـراد  )هـا  انسـان  سـان، بـدین  .د را بـر افـراد بقبودننـد   های خوشعار

ــانواده ــیر و  خـ ــا( اسـ ــکت هـ ــی از سـ ــانی برخـ ــرب  قربـ ــای مخـ هـ

 .شوندمی

ــد  ــدون تردی ــه    ،ب ــت ک ــه اس ــن جامع ــهای ــای زمین ــور و ه ظه

ــراهم   فروپاشــی ــه گــروه اجتمــاعی را ف ــیی ــدم ــر  .کن ــدایش ه پی

در ت قـــا   نی ایکـــارناددلـــت بـــر  ،گـــروه ان رافـــی در جامعـــه

ــز هــایرســالت ــ  ن اســت، نی ــن بی ــرانگر ای در مســیر کــه جامعــه  ام
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زیــرا  نــافع و رســتگاری اعضــایش در حرکــت نیســت.م ســتیابی بــهد

ــر ــه  اگ ــه جامع ــایب ــویش وظ ــف خ ــتی هب ــلدرس ــد، عم ــان  کن امک

بســیار کــم خواهــد  ،در بســتر  ن ایبســته هــایگــروه چنــینظهــور 

 و فــرهی تن درســت ارشــادتنهــا در جامعــه نــهدر  ن یــور ،  بــود.

ــورد  ــت خ ــراد شکس ــدادی از اعضــایش  هاف ــه تع ــه  را  بلک ــاگزیر ب ن

بــا خــود کــرده   مقایعــه  حــوزه عمــومی و انزواگرایــی و   ر تــ

 . است

موجودنــد  هــای خطرنــا  اجتمــاعی در همــه جوامــع گــروه

و  نـد دار یبـار و فاجعـه انگیـز  هـای شـگفت  مفکـوره  هـایی کـه  گروه

ــا  در ســطو  مختلــف جامعــه  ــاگون عمــل  وســایلاســتفاده از ب گون

و  حــامی بــه هـر شــکلی کــه باشــد خــود را  هــاگــروهایــن  .کننــدمـی 

کــه ون یــه خــانواده  چــ  کننــدمــیاعضــایش قلمــداد   مــدافع

 اهـدا  مشـتر   دسترسـی بـه   و بـرای اعضـا   منـافع   کسـر یدد در

هـا  بـا کنتـروا ذهنـی کـه در سـکت     ـهـا نیـز     اعضای گروه . نهاست

 کوشــندمــیو  کننــدمــیبــه اهــدا  گــروه بــاور پیــدا  ـوجــود دارد
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ــی شــریه  ا خــود را در ــن کــنش جمع ــدبدانی ــن رو، ،ن ــافع  از ای من

 .کنندمیشخری را قربانی منافع گروه 

هـای  گـروه مثابـه  هبـ و رهبـران ادیـان حقیقـی     یهـای دینـ  نهاد

ــع ــروه   ،مرج ــد گ ــور و رش ــئولیت ظه ــته مس ــای بس ــ ،ه خرــو  هب

 هــاینیــازبــه انــد  نهــا نتوانســتهزیــرا  .عهــده دارنــده را بــ ،هــاســکت

ــی ــری  و اساس ــردمفک ــ ،م ــود هب ــروان خ ــب ،خرــو  پی ــایپاس  ه

ــی   ــت و منطق ــد. بدهدرس ــین ن ــان راهم ن ــیر و   انس ــاب مس در انتخ

ــداف ــا اه ــی ت ق ــدهش همراه ــیر پدی ــد و در تفس ــای جدی ــه ه وی ب

 هـا انسـان  هو بـ  ایـال  کننـد  را  اجتمـاعی  یهـا د. هنجـار کننکمه 

 د.  ندهنشان را  اعتداا و عقالنیتسالمت، راه 

ــن،   ــر ای ــزون ب ــ اف ــامانهناب ــاعس ــی ی،ی اجتم ــدالتیب ــود  ،ع نب

 ،هــای اجتمــاعینهــادفــرد و اجتمــاع و بــرای  زادی بیــان و اندیشــه 

ــاقسرشــار از فضــای  ــه  گــاه ،و اســتبداد اختن ــودن ب ــای ارزش نب ه

ــی ــاد  ،دین ــران اعتم ــه ،ب  ــه ،هم ــایزمین ــدن  ه ــذب ش ــراد  ج ــه اف ب

 .شوندمی اشدن  نهقربانی ها و سکت
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ــان   ــه ادی ــا مطالع ــذاهر دا ب ــی و م ــل  ن م ــنش خ ــوان واک  ت

ــدید ــرایش اکث و ش ــکت  گ ــل س ــت را در مقاب ــا ری ــد ه ــرا فهمی  زی

خــود  کیــان و منــافع   ایپیــدایش و تــداوم  نهــا را تهدیــدی بــر    

 ازخــود کــه  یــه کشــور بیشــتر مــردماگــر گــرایش امــا  داننــد.مــی

ــاخه  ــلیش ــد   ای ــان باش ــت در جه ــن اکثری ــع د ،دی ــه یدر جوام ی

ــ  ت    ــنتی فرهن ــع س ــه جوام ــبت ب ــرایش نس ــل گ ــای م ــکتی  ه س

حاکمیــت گونــه مــذاهر ســکت ی،در جــوامع اگــر. اســتتــر قــوی

هــای فعالیــت سـایر گــروه را بـرای  زمینــه  ،را در دسـت داشــته باشـند  

ــر تنــ مــذهبی  ــدمــیت ــارو  کنن ــر نهــا را  اعتب ــمــیســواا  زی د. برن

ــه نفــع جامعــه  ،حــاهخــود را بــ دیگــران را  داننــد ومــیمشــروع  و ب

هـــای در کشـــور مـــثالً .کننـــدمـــیمعرفـــی   نوـــرر بایـــل و بـــه 

ــاتولیک ــونک ــا ی چ ــه ایتالی ــ انیا و فرانس ــانونی   ،، اس ــت ق ــه فعالی زمین

ــرای  ــکتبـ ــا سـ ــدود هـ ــی م ـ ــتخیلـ ــور اسـ ــا در کشـ ــای امـ هـ

شــراید پیــدایش و رشــد  ،چــون ایــاد  مت ــده امریکــا یپروتســتانت

ــیار مناســر  ســکت ــا بس ــی واســت ه ــان  ســکت حت ــام ادی ــا از مق ه

 از بدنـه یـه دیـن اکثریـت     خـود  یسـم انتتزیـرا پروتس  .انـد داربرخور
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ظهــور و  تثبیــت ه منظــوربــجــدا شــده و مجبــور اســت  (کاتولتیســم)

ــای خــومشــروعیت  ــرای حضــور و ،دبق ــت ســایر ســکت  ب ــافعالی  ه

ســکت را  دربــارهت قیــا   ن ــه توجیــه و ت مــل داشــته باشــد.   

ــوار ــی دش ــازدم ــا ،س ــتن تواف ــمندان و نداش ــوران روی دان اندیش ش

بــه اشــکاا  نهــا لیفــا  أتعریــف ایــن مقولــه اســت کــه در  ثــار و ت 

کتـه مـردم را در شـناخت پدیـده     ایـن ن  .مختلف بازتـاب یافتـه اسـت   

رغــم علــیبــه ل ــاد علمــی، . کنــدمــیگرفتــار ســردرگمی ســکت 

هــای گــروه»بــه  امــا نامگــذاری  نهــااری ذنامگــ بــودن ایــلمثبــت 

 ازیــرا او  باشـد  داشــته یدرسـت  مرــداقتوانـد  نمــی «جدیـد مـذهبی  

ــاًســکت اینکــه  ــه حتم ــد نیســتگــروه  ی ــاً دوم اینکــه ،جدی  الزام

 مذهبی نیستند. هایگروه ،اهسکتهمه 

در  یشناســان غربــهــای مــذهبی را جامعــههــای گــروهویژگــی

مطالعــه کلیســا  چــون یحــاکمهبی رســمی ذمــ هــاینهــاد امقایســه بــ

ــرده ــدک ــ ان ــا را ب ــهه. کلیس ــازما مثاب ــف  ینس ــیتعری ــدم ــه از  کنن ک

ــ  ــر  مقام ــدنی در ی ــ ا  م ــرو مشخر ــ یقلم ــمیته ب ــناخته  رس ش

 ابــیــا مــرتبد بــه متعلــا  اغلــرهــا کلیســا کــه در حــالی .باشــدشــده 
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ــدر  سیاســی ــا اســت  ق ــه ی ــافع خــو  یشــکلب ــا من ــرای حف ــه  دب ب

 . بخشنددیگر مشروعیت میهم

ــی از  ــالم یکـ ــن اسـ ــت  دیـ ــروعیت دولـ ــر مشـ ــا و عنایـ هـ

قــدر  سیاســی  بــه رود کــه شــمار مــی ه ای سیاســی بــ هــنظــام

ــروعیت و  ــارمش ــی اعتب ــد. م ــاو  بخش ــه تف ــاب ــا  ه ــادی  و نک زی

خــوریم کــه اســالم را از کلیســای مســی یت امــروزی متمــایز  مــیبــر

ــی ــازد.م ــام  س ــا  انج ــه  مطالع ــده دراوا اینک ــا   ش ــا ی ــرب کلیس غ

ــ  ــی یت را ب ــههمس ــاد   مثاب ــه نه ــف ی ــه  وتعری ــیمطالع ــدم در  ،کنن

 هــا ممکــن اســتبلکــه نهــاد  کــه اســالم  یــه نهــاد نیســت  حــالی

ــن از  بخشــی ــن ای ــددی ــور   را تشــکیل بدهن کــه در بخــش تنظــیم ام

درســت اسـت کـه در قــوانین    .کننـد مـی زنـدگی انسـان نقـش بــازی    

یـراحت تـذکر یافتـه کـه دیـن      هبـ  ،هـای اسـالمی  اساسی همه کشور

ــور  ــمی کش ــت  ،رس ــالم اس ــد د    اس ــذکر فق ــن ت ــا ای ــدوده ام ر م 

معـامال  گسـترش    گـاه تـا گسـتره   مناسـه و گـاه   ،عبـادا   ،عقاید

ــی ــدم ــوانین   یاب ــه در ق ــت   ک ــه اس ــاب یافت ــور بازت ــدنی کش ــا  .م ام

 ،کشـــور هـــای اســـالمی هریـــه ازدر ســـطب  و ســـطب جهـــاندر
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نماینـدگی کنـد    اسـالم کـه از اراده همـه پیـروان دیـن      یسـت نهادی ن

 د.گوینام  نها سخن به و ب

کـه بـرای عضـوگیری     ینـد کـه هـر گروهـ    ه این بـاور برخی ب

تکتیـــه کنتـــرا  ،شـــناختیروان ا اعضـــایش از عملکـــردو کنتـــر 

امــا ایــن مشخرــا   ،شــودمــیســکت م ســوب  ،ذهــن کــار بگیــرد

زیـــرا احـــزاب و   کننـــده باشـــدتعیـــین توانـــد در ذا  خـــودنمـــی

ــذهبی گــروه ــای سیاســی و م ــه ،ه ــینن ــوی از ب ــایل چن ــرای  یوس ب

وســایل  نیــز .گیرنــدمــیبهــره  شــانو تــداوم وابســتگی اتبــاع جــذب

ــاط ــدمــیجمعــی کوشــش ارتب ــردم  کنن ــان م ــررا اذه ــدا کنت و  کنن

 بفروشند.  نها هبهای فکری و مادی خود را کاد

ای یـه  نـد کـه دار  دانمـی  یهـای را گـروه هـا  سـکت از  برخی

ن هـــا را رهبـــرا  نبنیانگـــذاران یـــا انـــد جامعـــه بســـته توتـــالیتر  

ــود ــابخ ــته انتر ــی ،یــهدگمات ،دانس ماتیــه زاریکمــاب و قدس

یـــور نســـبی در اکثـــر هکـــه ایـــن امـــررا بـــ در حـــالی ،داننـــدمـــی

ــروه ــته مشــاهده    گ  احــزاب   چــونکنــیممــیهــای اجتمــاعی بس

از جــامع  یتعریفــ فقــدان .(مجاهــدین خلــا ایــران)از جملــه افرایــی 
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هـا  دولـت  گـذاری بـر سیاسـت   حتـی  ،و قابل قبوا بـرای همـه  سکت 

یـن  ا ازهرکـدام  کـه  باعـ  شـده    نـده و کایـن پدیـده سـایه اف    بارهدر

 . یراحی کنند پیوند با  ن متفاوتی درپالیسی ها دولت

ــویش      ــدا  خ ــا اه ــور ت ق ــه منظ ــاعی ب ــروه اجتم از  ،هرگ

ســاختار و ســازمان درونــی خــویش  کــه کننــدمــیاســتفاده  یوســایل

ا اســتفاده از را بــ راه رســیدن بــه هــد  ،و از یــر  دیگــررا حفــا 

ت قـا اهـدا     بـه منظـور  هـا نیـز   کتسـ . کننـد تـر  این وسایل کوتاه

ایـن وسـایل بــرای    بیشـتر امـا   ،کننـد مـی اسـتفاده  وسـایلی  از خـویش  

از هــا ســکترهبــران بینــی و در  نیســت. شــان قابــل پــیشپیــراوان

بــر  تــانــد برمــی ســود افــراد یشــویبــرای مغــز هــای روانــیتکنیــه

 .داشته باشند یکامل لداعضای خود تس

ــاً  ن ــه  ــه ســکت را واقع ــای ی ــروهاز س ــاعی ر گ ــای اجتم ه

ت بـه فـرد و   میـزان خطرنـا  بـودن  ن نسـب     ،سـازد مـی بسته متمـایز  

هــا در جماعــت  جامعــه اســت. ایــن مهــم نیســت کــه پیــروان ســکت 

ــدگی   ــاهم زن ــیب ــدم ــه  کنن ــا ن ــه  ن ،ی ــبلک ــخگ  ه   ــکت را مش س

ــی ــدم ــ   کن ــا اجتم ــه ب ــا مقایع ــت.منط ــه    اع اس ــوامعی ک ــا در ج ام
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ارتقــا  مســیر ،معیارهــای انتســابی بــر معیارهــای اکتســابی غلبــه دارنــد

ــل درو ت ــر  یــعودی  ــراد بســته  مقاب ــرای  شــودمــیاف ــه ب و زمین

  ید.ایجاد انسداد اجتماعی به وجود می

در ایـن کتـاب   هـای جدیـد مـذهبی را    هـا یـا گـروه   من سکت

ــ ــکل ه ب ــریش ــردم  نظ ــی ک ــدوا ،بررس ــده رم امی ــهدر  ین ــای زمین ه

 ییهــاپدیــده چنــینروی ایــران  افغانســتان و در علمــی پــژوهش

ــراهم ــوان  ف ــا بت ــذهبی  ـهــای اجتمــاعیگــروه از نزدیــه شــود ت م

 مــده را ســتدهنتــای  بــ و کــردارزیــابی هــا را نیــز ایــن کشــوربســته 

 . قرار داداختیار عالقمندان موووع  در
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 خالصه

 امـــا اســـتدگرگـــونی  تغییـــر وحـــاا  ردجامعـــه انســـانی همیشـــه 

پدیـده جهـانی   قـرن بیسـت و یکـم همـراه     هـای سـریع در   دگرگونی

ــدن ــری را   ،ش ــع بش ــاجوام ــالش ب ــی در عر چ ــای بزرگ ــای یــهه ه

هــا دگرگــونی ت ــود  در بیــنش و .رو کــرده اســتروبــهمختلــف 

ــی   ــون دین ــرا  در ســاختاریتغ ،در تفســیر ســنتی احکــام و مت ــایی  ه

ــت و ارزشب ــر ،خــانواده ــاان هوی ــی ،ه ــاریب ــد اعتب ــاولوژیئای  ،ه

ــگرارشــد ملــی ــی  ،هــای  اقترــادیب ــران ،یی و اجتمــاعی و اخالق

هــای گــروه اســت کامو توســعه  ،هــای رشــدزمینــه، نیــاز بــه معنویــت

   اند.دهکرفراهم  رااجتماعی بسته 

ــه منظــور  انســان ــا ب ــتیابیه ــدا    دس ــافع و اه ــه من شخرــی ب

 ،پیوندنـد مـی  ییـا بـه گروهـ    کننـد مـی سـی   أرا ت گروهـی  ،خویش

 اجتمـاع  یکـی از اجـزای ایـلی    ،اجتمـاعی هـای  گـروه  کـه  ن ویبه

 گونــه ،بســتههــای اجتمــاعی  گــروه. شــوندمــیشــمرده انســانی 

ــ ــروه یخای ــااز گ ــاعی ه ــتی اجتم ــه  اس ــف  ک ــطو  مختل در س

ــعج ــاا ملمــو  حضــور  معایــر وام ــیو فع ــد. عل ــم اینکــه دارن رغ



 
 (های سکتختشنامطالعه جامعه)                                    های اجتماعی بستهگروه

800 

   

ــایکــنش ــرو ه ــر    هگ ــافع رهب ــر م ورمن ــته ب ــاعی بس ــای اجتم ــا ه ی

انســـداد و میـــزان در حقیقـــت امـــا  ،چرخـــدرهبـــری مـــی هیـــأ 

ــا   ــودن  نه ــا  ب ــرای خطرن ــه  ب ــرد و جامع ــا را از همــ  ن ،ف دیگر ه

ــایز  ــیمتم ــدم ــه کن ــه اینک ــدگی  . چ ــاازن ــ ،نرم ــتقالا ،وقحق و  اس

 .اندبه مخایره انداخته ها راانسانبرخی از  نقش سازنده 

عضــو مرکــز مطالعــا  علــوم     ،احمدســیر مهجــور  وردکتــ

ــه    ــگاه رووان فرانسـ ــاعی در دانشـ ــاب ا دراجتمـ ــن کتـ ــاره یـ  دربـ

هــای اجتمــاعی بســته ا  گــروهی ظهــور و مشخرــچگــونگ ،شــکل

اثــرا  و  ،هــانمونــه بــارز و روش ایــن گــروه    مثابــههبــ وب ــ  

ــداپی ــای م ــاه ــوب ن ــکتمطل ــاس ــدگاه    را ه ــه از دی ــرد و جامع ــر ف ب

 .ده استو بررسی کرمطالعه ی شناسجامعه

 



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 non-

medical 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, Mazar-

e 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.ecampus-

afghanistan.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 
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