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 چكيده 
در اين مقاله مؤلف ضمن طرح كلياتي درباره ارتباط فرهنگ بـا امنيـت در قالـب مفهـوم بنيـادين       

وجود انسجام فرهنگي پـيش   )1(نمايد.  انسجام فرهنگي، به دو واقعيت به ظاهر متضارب اشاره مي
رود و از اين حيث حفظ و صـيانت   به شمار ميهاي سياسي واقتصادي  شرط اوليه توسعه در حوزه

واقعيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي غالبا متحول بوده و در نتيجه با  )2(نمايد.  از آن ضروري مي
شوند.  آيند و خواهان تغيير آنها مي ايجاد فضا و شرايط تازه در مقام تقابل با انسجامهاي پيشين برمي

انسجام فرهنگي پويا با عنايت به ارزشهاواصول دروني شـده كـه   كه مؤلف قايل به الگوي  نتيجه آن
اش اقدام به تأسيس نهادهاي تازه بـراي   مطابق آن جامعه ايراني به دلخواه خود و مطابق اصول اوليه

اي  نمايد و از طريق يك مديريت فرهنگي قوي، سطح تـازه  گويي به نيازهاي جديد جامعه مي پاسخ
هاي بعدي اصالح خواهد  نمايد، انسجامي كه متحول بوده و در برهه د مياز انسجام فرهنگي را ايجا

اي از قبيل مساجد، بازار  شد. در همين زمينه مؤلف با سير در تاريخ ايران و شناخت نهادهاي سنتي
توان با  كه چگونه مي كند و اين اي چون فرهنگسراها اشاره مي شده و خانواده به نهادهاي تازه تأسيس

به انسـجام   -مثال تنظيم كاركردهاي فرهنگي مساجد و فرهنگسراها  -گرايي الزم بين آنها ايجاد هم
 فرهنگي مناسبي ويژه عصر حاضر دست يافت.

 
 مقدمه

انسـجام  "اي، مقولـه مهـم    كننـده امنيـت داخلـي در هـر جامعـه      هاي تأمين يكي از مهمترين مؤلفه 
بل قبولي از هماهنگي بـين نهادهـاي متـولي    باشد. غرض از اين مفهوم وجود سطح قا مي "فرهنگي

فرهنگي در جامعه است كه در نتيجه آن تضـاد و تضـارب در حـوزه كاركردهـاي      -امور اجتماعي 



رود. بديهي است كه فضـاي مبتنـي    نهادهاي فرهنگي جامعه به حداقل ممكن رسيده و يا از بين مي
اي پيشـرفتهاي اقتصـادي و سياسـي را    فكري، بستر الزم بر -از حيث رواني  "انسجام فرهنگي"بر 

 آورد و اين امر داللت بر اهميت و ضرورت وجود انسجام فرهنگي دارد. فراهم مي
هاي اجتماعي روزمره غافل سازد. حقيقت اين است جوامع  بداهت اصل فوق نبايد ما را از واقعيت 

 -آزماينـد   را مـي انساني در گذر زمان شرايط و تحوالت اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي متعـددي     
گيري ساختارها و روابط سياسي تازه، و يـا طـرح الگوهـاي     آوريهاي تازه، شكل همچون كشف فن

كه همگي اقتضاي نفي انسـجام فرهنگـي    -عملي و ارزشهاي فرهنگي متفاوت با گذشته در جامعه 
نگـي امـري   اي از انسجام را دارند. به عبارت ديگر اگر چـه انسـجام فره   سنتي و طراحي سطح تازه

برهه و زماني، واقعيات اجتمـاعي، سياسـي،    نمايد ولي تاريخ به ما نشان داده كه در هر مطلوب مي
اند كـه بـا انسـجام سـابق از در تعـارض درآمـده،        اي متحول و نو شده اقتصادي و فرهنگي به گونه

 .اند خواهان تغيير آن گشته
 :ايم تفاوت بودهدر واكنش به وضعيت فوق ما شاهد اتخاذ دو رويكرد م 
 حفظ انسجام سابق و مقابله با تحوالت تازه -1
 خروج از انسجام سابق و تالش براي بناي انسجامي ديگر -2

ايم: ايستا و پويا انسجامهاي ايسـتا بـا توجـه بـه      گر دو نوع انسجام فرهنگي بوده بنابراين ما مشاهده
در مواجه بـا جهـان تـازه از     -كم يا زياد  - اند مدت زماني شان توانسته ميزان قابليت و توان داخلي

اند (نگـاه   خود مقاومت نشان دهند ولي در نهايت تن به شكست داده، تراژديهاي تاريخي را آفريده
تـر عمـل    كنيد به تجربه اتحاد جماهير شوروي، كوبا و) در مقابل انسـجامهاي پويـا اگرچـه موفـق    

وامـع مـوردنظر، نـوعي خودبيگـانگي را بـه دنبـال       اند ولي اغلب با امحاي اصالتهاي اوليـه ج  كرده
 اند. آورده

شـو مناسـبي اسـت كـه      در حقيقـت بـرون   "با نگاه به درون -انسجام فرهنگي پويا "طرح الگوي  
تواند ضـمن تـأمين انسـجام الزم، شـرايط و مقتضـيات زمـاني و مكـاني را نيـز لحـاظ نمايـد.            مي

هان متحول از پوسته پيشين خود به آرامي درآمـده  صورت كه جامعه بايد همسو و همگام با ج بدين
در سـطح   -گوي نيازهاي تازه جوامـع هسـتند تأسـيس نمايـد      اي را كه پاسخ يعني نهادهاي تازه -

ترتيـب مـا    اي را پديد آورد. بـدين  تري با تمسك به اصول و مباني نظري خود، هماهنگي تازه عالي
 اشيم كه پيوسته در حال اصالح و پيشرفت است.ب تري از انسجام مي هميشه شاهد شكل متكامل

در نوشتار حاضر سعي بر تبيين اين مهم و ارزيابي امنيتي آن در تاريخ ايران با تأكيد بر نهاد مهمي  
آيد صرفا طرح كليـاتي دربـاره    چون مساجد در اين جامعه است. بديهي است كه آنچه در اينجا مي

 طلبد مورد تأمالت دقيق بعدي قرار گيرد. باشد كه مي حل پيشنهادي ما مي صورت مسأله و راه
 



 پذيري ضرورت تحول و تنوع نهادهاي اجتماعي و كارگزاران جامعه -الف  
نمايند  اي را تأسيس مي جوامع انساني در گذر زمان با توجه به سطح نيازهايشان، نهادهاي اجتماعي 

طلبد تـا   است كه مقتضيات زمان و مكان مي پذيري در آن جامعه باشند. بديهي تا متولي امور جامعه
تري شكل بگيرد كه از آن به توسعه سياسـي   اي متحول شده در سطح عالي اين انسجام در هر دوره

گذارند، نكتـه   شود. اين كه جوامع مختلف چگونه اين تجربه را پشت سر مي اجتماعي نيز ياد مي -
جامعـــه داشـــته و   مهمـــي اســـت كـــه تـــأثيرات بســـزايي بـــر روي امنيـــت داخلـــي       

 است. اي ويژه وتأمل دقت مستلزم حيث ازاين
 بازخواني تجربه غرب -1
موجـود بـين نهادهـاي متـولي امـور       1كار ناشي از آن، انسجام اجتمـاعي   انقالب صنعتي و تقسيم 

 فرهنگي در جامعه غرب را برهم زد.
زودي  ليسـا مسـتقر بـود، بـه    انسجام اجتماعي كه تا آن زمان بر ستونهاي عظيمي مانند خـانواده و ك 

گاه مـدارس و   دستخوش التهاب گرديد. ابتدا هنر از وابستگي خويش به نهادهاي مذهبي كاست، آن
نهادهاي آموزشي اعالم استقالل كردند؛ سپس از قدرت خانواده و كليسا كاسته شد و بـا واگـذاري   

يـد اجتمـاعي، برتعـداد    جد 3و مؤسسـات   2اجتمـاعي آنهـا بـه نهادهـا      1بخشهايي از كاركردهاي 
قديم بسياري از وظايف وكاركردهاي خود را  4پذيري افزوده شد. خانواده گسترده  كارگزاران جامعه

سپرد. وظايف آموزشي، پرورشي و اقتصـادي بـه    5اي  از دست داد و جاي خود را به خانواده هسته
واگذار گرديد؛ وسايل ارتبـاط   ها منفك گرديده و به سازمانهاي جديدالتأسيس مرور ايام از خانواده

جمعي اعالم وجود كرده و مؤثر واقع شدند. شهرها و محالت شهري نيز در كنار سازمانها و مراكز 
دار پرورش اجتمـاعي افـراد گرديدنـد. بعـدها نيـز       نمايي پرداخته و داعيه اجتماعي شهري به قدرت

رد ميدان شدند و به جمـع رقيبـان و   احزاب، ادارات و سازمانهاي دولتي و در نهايت دولت ملي، وا
پذيري پيوستند. همين دولتها بعدها با دخالت بيشتر در فعاليتهـاي اجتمـاعي و    فعاالن در امر جامعه

پـذيري تبـديل    متراكم كردن نيروهايي از جامعه، به رقيبي جدي در مقابل تمـامي نهادهـاي جامعـه   
افزوده شد؛ امري كه بـه   6يژه گروههاي دومين، و شدند. به اين ترتيب بر تعداد نهادهاي اجتماعي به

پذيري دامن زده است. تعدد گروههاي دومـين و كـارگزاران جديـد،     تنوع و تعدد كارگزاران جامعه
روي  تمام نشده اسـت؛ از ايـن   7تر و گروههاي نخستين،  لزوما به قيمت كنار زدن كارگزاران قديمي

و دركنار يكـديگر، افـت و خيزهـاي فراوانـي را در      عوامل و كارگزاران نخستين و دومين، كماكان
 اند. واردان، آزموده عرصه اجتماعي كردن تازه



پذيري و گروههاي نخسـتين   جا كه ارزشها، هنجارها و اولويتهاي هركدام از كارگزاران جامعه از آن 
فرايندي و دومين با يكديگر متفاوت است، طبيعي است كه فرايند اجتماعي كردن در دنياي جديد، 

 ناهماهنگ و پرتنش باشد.
صرف وجود انواع گوناگون عوامل اجتماعي كردن، بـه نـاهمگرايي شـديد بسـيار ميـان بينشـهاي        

 انجامد. كودكان، نوجوانان و نسل پدر و مادري مي
تبليغ ارزشهايي متفاوت، و در اكثر موارد، مغـاير بـا يكـديگر، ماحصـل تعـدد و تكثـر كـارگزاران        

 ست.پذيري ا جامعه
باشـند، بلكـه غالبـا     پذيري همواره با هم سازگار نمـي  كه تأثير عوامل گوناگون جامعه بديهي است 

ممكن است در تضاد با يكديگر باشند. مـثال خـانواده ممكـن اسـت ارزشـهايي كـامال متفـاوت از        
 .ارزشهاي محيط نظامي و گروه همساالن ارزشهايي كامال متفاوت از ارزشهاي مدرسه داشته باشد

تصور كنيد در چنين وضعيتي، تكليف كودكان چه خواهد شد. آيا آنها مجبورند راه خانواده خـود   
را ادامه دهند يا با مدارس همساز گردند؟ و يا اين كه به سمت و سوي نهادهاي مـذهبي بگرونـد؟   

آنهـا   هاي گروهي و خصوصا راديـو و تلويزيـون كنـار بياينـد؟ آيـا      آيا بايد با فرهنگ القايي رسانه
كه با گرايش  ساالري نوين را پيشه خويش سازند و يا اين مكلفند كه آداب خشك و سازماني ديوان

 تر را براي تحركات خود فراهم سازند؟ تر و منعطف به همساالن خويش، محيطي عاطفي
ود هاي متعدد را به همراه يكـديگر، در خـ   توانند، گزينه آيا آنها مجبور به يك گزينش هستند يا مي 

جمع نمايند؟ بديهي است، از آن جا كه افراد با كارگزاران و گروههاي يادشده در ارتباطند و به آنها 
نياز دارند، امكان حذف بعضي از آنها، يا اكثر آنها از فرايند اجتماعي كردن، وجود نـدارد و در هـر   

نفـع ديگـري    بـه  پذيري، حاضر به خـالي كـردن ميـدان    صورت نيز، هيچ كدام از كارگزاران جامعه
نيست. پس هم به منزله يـك واقعيـت و هـم در حكـم يـك ضـرورت، افـراد، عمـال مجبـور بـه           

باشند. به اين ترتيب تعارض ارزشها و هنجارها ظاهر  پاسخگويي به نداي اكثريت نهادهاي فوق مي
ونـه  گردد. بـديهي اسـت هرگ   شود و جامعه در اجتماعي كردن خردساالن با اختالالتي روبرو مي مي

كوتاهي و سستي نظام اجتماعي در به حداقل رساندن تعارض و تضاد ميان ارزشها، آينده نامعلومي 
 .را براي نظام اجتماعي رقم خواهد زد

باتبعات ناشـي از تعـدد    ايران،تاحدودي جامعه وازجمله امروزي جوامع تمامي رسد كه اكنون به نظر مي 
رود، فـرد درگيـر و دار كشـيده شـدن ميـان       بيم آن مـي  .پذيري دست به گريبانند كارگزاران جامعه

 .ارزشهاي گوناگون، هويت و ثبات خويش را از دست بدهد
 
 بازخواني تجربه ايران -2



پـذيري،   براي ارزيابي تجربه تاريخي ايران در زمينه تحول نهادهاي اجتماعي و كـارگزاران جامعـه   
تا قرون اخير دست يافته و سپس پيامدهاي  نخست الزم است به توصيفي اجمالي از تحوالت ايران

 امنيتي آن را شناسايي كنيم.
تا قبل از تحوالت اجتماعي قرون اخير در ايران، قسمت اعظم كاركردهاي اجتماعي ميان سه نهـاد   

ولـي   -تـر   اي نـازل  عمده اجتماعي؛ يعني مسجد، خانه و بازار؛ تقسيم شده بود. دولت نيز بـا رتبـه  
نار اين سه نهاد فعال بود. خانه و خانواده (به مفهوم خانواده گسترده)در مركز ثقل در ك -روبه رشد 

 ترين حلقه واسط ميان فرد و اجتماع بوده است. نظام اجتماعي و مهم
 خانواده -اول  
شـده اسـت.    تـرين نيازمنـديهاي انسـاني، در يـك خـانواده گسـترده بـرآورده مـي         بيشترين و مهم 

وليد و مصرف)، آموزشي و اجتماعي كـردن، تفريحـي، نگهـداري اطفـال و     كاركردهاي اقتصادي (ت
وپز،  سالخوردگان و برقراري نوعي نظام تأمين اجتماعي، خدمات مربوط به زندگاني روزمره (پخت

اي و  وشو و)، كاركردهاي توليد مثل، كاركردهاي عاطفي و ايجـاد اشـتغال و آمـوزش حرفـه     شست
 يك خانواده ايراني قديم سراغ گرفت.توان در  انتقال مهارت را مي

 مساجد -دوم  
انـد. سـياهه    كـرده  مساجد نيز (به همراه روحانيون)وظايف و كاركردهاي متنوعي را سرپرستي مـي  

تـوان بـه    بندي نهايي مي توان تهيه كرد. بااين حال در يك جمع مفصلي از كاركردهاي مساجد را مي
جتماعي (اوقاف، دستگيري از نيازمندان)، پـرداختن بـه   كاركردهاي ديني و عبادي، عرضه خدمات ا

اي امور قضايي (آن چـه دادگاههـاي شـرع در تقابـل دادگاههـاي عـرف ناميـده شـده اسـت)           پاره
كاركردهاي آموزشي و سياسي و بلكه نقشهاي هنـري و فرهنگـي مسـاجد (در مـورد كاركردهـاي      

كه تجلي عمده هنرهاي اسـالمي و ايرانـي   شود  هنري و فرهنگي مساجد تنها به اين نكته اشاره مي
منزلـه يـك    توان از كاركرد ارتباطي مساجد و نقش آن بـه  در مساجد ظهور يافته است.)همچنين مي

 مركز تجمع ياد كرد.
تجمع كاركردهاي گوناگون اجتماعي، سياسي، آموزشي و فرهنگي در مساجد باعث گرديده است  

ترتيـب   هاي ارتباطي در جوامع اسالمي باشد. بـدين  ين حلقهتر تا اين تأسيس اجتماعي، يكي از مهم
گيري ارتباطات در جامعه اسالمي (چه شهري و چه روستايي)بدانيم، بـه   اگر مساجد را محور شكل

ايم. محوريت مساجد در جهان اسالم، حتي در جايگاه جغرافيايي آن نيـز تـأثير داشـته     گزاف نگفته
 اند. تماعات اسالمي، قرار داشتهاست. از اين نظر مساجد در قلب اج

شهر اسالمي شروع آن با ساختمان يك محل عبارت، كه مركز آن شهر را تشكيل خواهد داد، آغاز  
 )3(شود.  مي



 بازار -سوم  
تـوان بـه كـاركرد     انـد. در ايـن ميـان مـي     دار بـوده  بازارها نيز برخي كاركردهاي اجتماعي را عهده 

ارهـا و مركزيـت آن در تجمـع انسـانها اشـاره كـرد. از ايـن رو در        اقتصادي و نقش ارتباطـاتي باز 
گشته است، نه تنها كاال داد و سـتد   بازارهايي كه در كنار مساجد عمده شهر (مساجد جامع)برپا مي

 .شده است شده، بلكه اخبار و اطالعات فراوان و گوناگوني، رد و بدل مي مي
 
عي به وسيله سه تأسيس نامبرده، زمينه چنداني بـراي  با تصدي كميت فراواني از كاركردهاي اجتما 

گيـري نهادهـا و سـازمانهاي     گيري تأسيسات اجتماعي جديد، فراهم نبوده است. حتـي شـكل   شكل
اجتماعي جديد نيز در بسياري از موارد در سايه تأسيسات محكم و قدرتمندي مانند خانه، مسجد و 

اني براي تنوع در سازمانهاي اجتماعي فراهم نبوده است رو زمينه چند بازار، رنگ باخته است. از اين
 .اند باني اخبار را بر عهده داشته رساني و دروازه و اين سه تأسيس، وظيفه اطالع

و رفتـاري ايـن سـه     2هنجـاري   1از اين گذشته، با توجه به همسو بـودن ديـدگاههاي شـناختي،     
ح نازلي قرار داشـته، بـدين خـاطر انسـجام     تأسيس، تزاحم و تضاد ميان هر كدام با ديگري، در سط

اجتماعي قابل توجهي، به علت همگونگي خانه، مسجد و بازار وجود داشته است. بسته بودن نظـام  
اجتماعي و محدوديت ارتباطات اجتماعي، نيز مزيد بر علت شده و شرايط فـوق را تقويـت كـرده    

 است.
 :ذكر شده را به شرح زير ترسيم كرد توان شرايط بعدي ديدن مسايل، مي با پذيرش خطر تك 
 

 )عوامل مؤثر در انسجام اجتماعي ايران در گذشته1تصوير شماره(
 

 محدوديت نهادهاوتا سيسات اجتماعي
+ 

 ارزشي ورفتاري ميان آنها-هماهنگي شناختي
 پيامدهاي ناشي از اين تحوالت در ايران -ب 

يري؛ گوياي نوعي انسجام بود. اين كـارگزارن  پذ جامعه نيمه بسته قديم؛ از حيث كارگزاران جامعه 
از حيث كمي، محدود بودند (خانه، مسجد و بازار)؛ و از حيث كيفي نيز، با يكـديگر در همـاهنگي   

 قرار داشتند.
هاي گسترده و ارزشها و هنجارهاي نسبتا هماهنـگ   در جامعه سنتي ايران، دين و خانواده با شبكه 

كردنـد. پـرورش دينـي و خـانوادگي و      ز انتظام خاصي برخوردار ميخود، به اتفاق؛ اجتماعات را ا
 )4(كرد.  انتقال اعتقادات و ارزشهاي آنها، حفظ و استحكام چنين نظمي را كم و بيش تضمين مي



بخش نهادهاي اجتماعي تقويت شده و كارگزاران موصوف از طريق  در اين وضعيت، وجه انسجام 
هـاي تعـارض آفـرين بـه داخـل نظـام اجتمـاعي،         از ورود دادهگـري اخبـار،    باني و گزينش دروازه

كردند. منحصر بودن راههاي ورود اطالعات به درون نظام اجتماعي، به كانالهايي كـه   جلوگيري مي
پذيري است، باعث گرديده است تا اطالعات و اخبـار ورودي بـه    در كنترل همين كارگزاران جامعه

اجتماعي قرار گيرد. در اين فراينـد، اطالعـات و اخبـاري كـه     صورتي پااليش شده، در اختيار نظام 
كردند (چه از نوع اطالعات شناختي و چه از نـوع   گران را با نوعي تعارض مواجه مي احتماال كنش

شدند، تا عمال نظام اجتماعي از تعـارض و تضـاد    اطالعات هنجاري)، دچار تحريف يا سانسور مي
 ارزشي در امان باشد.

د جامعه ايران به دنياي جديد، شرايط دگرگون شد. كشور ما در طول قريـب بـه يكصـد    اما با ورو 
سال تغييـرات فراوانـي را تجربـه كـرده اسـت. در طـول ايـن دوره، كميـت و كيفيـت كـارگزاران           

پذيري تحول پذيرفته و به تبع آن مجاري ورود اطالعات به درون نظام اجتماعي، متعدد شده  جامعه
 .اند گران وظايف و نقشهاي جديد و متعددي را برعهده گرفته است. همچنين كنش

وجود آمده، جالب و قابل توجهند. ابتداء و از حيـث   پذيري، تحوالت به در مورد كارگزاران جامعه 
نهاد آموزشي و مدرسه از يكسو و دولت از سوي ديگـر،   )5(كمي، بر تعداد آنها افزوده شده است. 

گشتن كاركردهاي سه نهاد پيشـين، بخـش معظمـي از     ند. سپس با رقيقدر صدر اين تحول قرار دار
كاركردهاي اجتماعي به نهادها و سازمانهاي اجتماعي جديد، منتقل شد و قسمت عمده كاركردهاي 
آموزشي از خانه به مدارس منتقل گرديد. همچنين با تمايز ميان توليد و مصرف و تبـديل خـانواده   

اي توليد، براي خود وجودي مستقل از خانه و خـانواده دسـت و پـا    به مركزي براي مصرف، نهاده
 كردند.

همين سازمانها، كه در پيوندي نزديك با بازار بودند، بعـدها قـدرت وافـري يافتنـد و خصوصـا بـا       
دخالت دولت مركزي، رودرروي بازار نيرومند قديم ايستادگي كردند. نهادها و مؤسسات تفريحـي  

تقل شد. نهادينه شدن ورزش نيز باعث شد تا كنترل خانواده بر سهم وافـري  نيز به خارج از خانه من
هـاي   از فعاليتهاي تفريحي اعضايش، كاستي پذيرد. حتي با تأسيس مهدكودكها، كودكستانها وخانـه 

سالمندان، وظيفه نگهداري از اطفال و سالمندان نيز متوليان جديدي يافت. در همين جهت، بخشـي  
تـوان از   ور زندگي روزمره مردم به بيرون از خانه برده شـد. در ايـن بـاب مـي    از خدمات مربوط ام

عبـارت   يـا بـه   -رستورانها و فروشگاههاي اغذيه آماده، خشكشوييها و نام برد. دولـت نيـز متـولي    
اي و تـأمين اشـتغال اعضـاي خـانواده      كاركرد تأمين اجتماعي، آمـوزش حرفـه   -تر، مدعي  صحيح

كاركردهاي عاطفي خانواده نيز به نهادهايي از جنس نهادهاي دومين، كه بـا  گرديد. حتي قسمتي از 



هايي از نيازهـاي عـاطفي اعضـاء را پاسـخ      جمع كردن گروههاي همسال يا گروههاي منافع، گوشه
 گفت، به خارج از خانه منتقل شد. مي
كردهـاي دينـي و   مانده براي مساجد در حال حاضر، شايد بتوان به كار از مجموع كاركردهاي باقي 

اي از خدمات اجتمـاعي نيـز هسـتند (مـثال      عبادي آنها اشاره كرد. گرچه مساجد كماكان متولي پاره
برقراري رابطه ميان مستمندان و توانمندان و ايجاد نوعي نظام تأمين اجتماعي) با اين حال به علـل  

دستخوش تحول شده و اين وظايف در اختيار  اي از كاركردهاي مساجد نيز گوناگون، قسمت عمده
 .است مؤسسات اجتماعي ديگر قرارگرفته

بخـش آن بـا خانـه و مسـجد      كه ارتباط انسجام بازار نيز فرايند مشابهي را طي كرده است. اوال اين 
طلبـي گرديـده اسـت. ايـن      گسسته شده و ثانيا به اين دليل كه از درون نيز دستخوش نوعي تجزيه

اي از نهادهـا و مؤسسـات اجتمـاعي ديگـر نيـز آنهـا را حمايـت         طلب كه مجموعه زيهنيروهاي تج
 اند. كنند، يكپارچگي و انسجام بازار را نيز متحول كرده مي
 :نتيجه اين تحول عبارتست از 
متعدد شدن نهادها و تأسيسات اجتماعي كـه هركـدام ارزشـها، هنجارهـا و الگوهـاي رفتـاري        -1

 برند. كنند و بلكه از كانالهاي ارتباطي خاصي بهره مي متفاوتي را ترويج مي
 گران به مساجد و گذران اوقات بيشتري در خانه. مراجعه كمتر كنش -2
بودن خارج  "حريم خلوت فرد"حضور قوي و وسيع راديو و تلويزيون در خانه، كه خانه را از  -3

 .ساخته است

جديد و متعددي كه دربسياري مـوارد   1اي حضور بيشتر فرد در خارج از خانه و پذيرش نقشه -4
 .با يكديگر همسازي ندارند

فرضها و  پيش كه تعارض 3فرد و گروههاي مرجع  2 "اجتماعي شدن"تعدد كارگزاران مؤثر در  -5
پذيري و گروههاي مرجـع، بـه    الگوهاي رفتاري هر كدام را در پي دارد. اين تعدد كارگزاران جامعه

 انجامد كه، الاقل در حال حاضر سرنوشت مباركي ندارد. درون فرد مي تعارضات و كشاكشهايي در
سرانجام بايد به نقش مؤثر دولت در يكصد سال اخير اشاره كرد كه از طريـق اهرمهـاي متنـوع     -6

قدرت و نهادها و سازمانهاي وابسته به خود، سعي دارد تا مردمان اين سـرزمين را، بـا هنجارهـا و    
 .همگام سازدارزشهاي موردنظر خود 

و  )6(هـاي علـي اسـدي،     اما درخصوص تحول مجاري كسب اطالعات و اخبار، مروري بـر داده  
و مقايسه كلي آن با شرايط حدود يكصد سال قبل، ضـروري اسـت. براسـاس     )7(منوچهر محسني 

و  ، از راههاي كسب اخبـار 21، %1353ها، كانالهاي ارتباط بين فردي (گفتگو)،كه در سال  اين يافته
تنـزل  4/4% ، بـه 1375ديگر حوادث را در ميان پاسخگويان به خود اختصـاص داده بـود، در سـال    



 بـه 21% و رشد شـديد تلويزيـون از  3/12% ،به7% يابد. در همين دوره، شاهد رشد مطبوعات از مي

 "رخانه، مسجد و بازا"، ابزار دوره محوريت "گفتگو"ايم. اگر بپذيريم كه كانال ارتباطي  بوده%7/70
معنادار خواهد بود. در 4/4% به21% در نظام ارتباطي جامعه بوده است، سقوط ارقام مربوط به آن از

حتي پس از انقالب اسالمي كه حكومت ديني بر جامعه حاكم  -مقابل اگر توجه كنيم كه تلويزيون 
و  هم به علل ساختاري ( تنوع مخاطب و يادگيري پنهـان) و هـم بـه علـل كـاركردي      -شده است 

توانسته است مؤيـد نظـام    تبليغي (ضعف تبليغات و استفاده ناصحيح از اين رسانه)، نتوانسته و نمي
بخش پيشين (با محوريت خانه، مسجد و بازار) باشد؛ شرايط ناهمگون نظام ارتباط جمعـي   انسجام

. شناسي ونگرشها و هنجارهاي فرد است، درك خـواهيم كـرد   گيري جهان جامعه را كه اساس شكل
شـود؛   بديهي است كه با افزودن نظام ارتباطي فراملي، كه روزبروز بر گستره و قدرتش افـزوده مـي  

 .تر خواهد شد بخش ارتباطات اجتماعي در ايران، هر چه ضعيف كفه انسجام
و انتشار محصـوالت خـارجي بـه وسـيله      توان به وضعيت ويدئو در كشور، پخش در اين زمينه مي

هـاي موجـود حكايـت از     هاي پخش مستقيم اشاره كـرد. داده  عيت ماهوارههاي داخلي و وض رسانه
كه امكان قابل توجهي را براي گزينش  )8(كند  دستگاه ويدئو در كشور مي000/500/3وجود حدود

دهـد. از قضـا بـه علـل گونـاگون بيشـترين        شنيداري به افراد مي -و پخش انواع توليدات ديداري 
اين ابزار، متوجه استفاده از محصوالت توليد شـده در خـارج از كشـور     برداريها از تمايالت و بهره

ترين)  ترين (و بلكه رسمي ترين، گسترده چه بوسيله مهم همچنين حجم قابل توجهي از آن )9(است 
هاي توليد شده در خارج از كشور  يابد، چيزي جز پخش برنامه رسانه كشور (صدا و سيما)انتشار مي

هاي كشور و تماسهاي علمي، فني و تجاري بـا   ن محتواي خارجي ديگر رسانهنيست. با اضافه كرد
جهان غرب (كه در بردارنده نتايج شـناختي و هنجـاري و رفتـاري بـراي طـرفين مبادلـه اسـت) و        

المللـي (ماننـد    رسـاني بـين   هاي اطـالع  هاي پخش مستقيم و شبكه همچنين رشد روزافزون ماهواره
هاي شناختي، هنجـاري و رفتـاري فراملـي در جامعـه      ميزان انتشار دادهاينترنت)، وضعيت مبادله و 

 تر خواهد بود. ايران محسوس
 )2تصوير شماره(

 درصد-)1375و 1270،1353راههاي كسب اخبار و ديگر اطالعات در چند دوره زماني مختلف (
 

 
 



 .علي اسدي و همكاران: گرايشهاي فرهنگي و نگرشهاي اجتماعي در ايران -مأخذ  
 .فرهنگي در ايران -منوچهر محسني و ديگران: بررسي نگرشها و رفتارهاي اجتماعي  -  

عينا از مأخذ مربوطه اخذ شـده و افـزايش جمـع درصـدها از صـد،       1353ارقام مربوط به سال  × 
 .مستند به ارقام ذكر شده در همان مأخذ است

فقط  1375نيز بوده است. در سال شامل روستاهاي كشور  1353جامعه آماري در تحقيق سال ××  
 .جامعه شهري كشور به تحقيق درآمده است

رود كه در سطح شناختها، نگرشها و  پذيري و گروههاي مرجع، انتظار مي با تعدد كارگزاران جامعه 
گران، تفاوتهايي را شاهد باشيم. در ابتدا، اين تحول، دنياي وسيع و عرض عريضـي   رفتارهاي كنش

يابد. با گسترش  دهد. به اين ترتيب گستره شناختي ايشان، توسعه مي گران قرار مي كنشرا در اختيار 
 رود كه نگرشهاي ايشان نيز، دستخوش تحول شود. كميت و كيفيت آگاهيهاي افراد، انتظار مي

وقـوع پيوسـته اسـت.     شواهد متعددي گوياي اين واقعيت است كه اين تحوالت، در جامعه مـا، بـه  
اي ابعادي از تحول در نظام تمايالت و حب و بغضهاي افراد است. اگرچه آمارهاي جداول زير گوي

هـاي   دقيقي از سالهاي گذشته (تا عمق يكصد سال گذشته) در دست نيست، با اين حال، اندك داده
مـا   -و سـپس رفتـاري    -موجود حكايت از وقوع تحوالتي شگرف، در گستره شناختي و نگرشي 

 كند. ايرانيان مي
 )3ير شماره(تصو

 درصد-)1373نگاري با اشخاص مورد عالقه خود ( جوانان براي نامه تمايل فراواني توزيع
 



 
 
تـا  17اصغر صباغپور آذريان: بررسي نگرشهاي سياسي، مذهبي جوانان ذكور تهراني (  علي -مأخذ  

، دانشـكده  نامه كارشناسـي ارشـد علـوم اجتمـاعي     گيري آن، پايان ساله) و عوامل مؤثر بر شكل 22
 .1373تربيت مدرس و دانشكده علوم انساني، 



كند و هم،  تصوير فوق هم تمايالت و نگرش پاسخگويان به افراد مورد عالقه خويش را نمايان مي 
اكثر افرادي كه در رأس جدول قرار دارند، حداكثر فاصله جغرافيايي را بـا   .ميزان شناخت ايشان را

گونه شناخت و نگرشـي نسـبت    جغرافيايي، عاملي بود بر اين كه، هيچ ما دارند. در زمان قديم، بعد
به افراد و موضوعات دوردست، شكل نگيرد؛ اما امروزه و به مدد ابزارهاي ارتباط جمعي معاصر نه 
تنها با دوردستها ارتباط داريم، بلكه، چه بسا بسياري از كساني را كه با مـا بعـد جغرافيـايي دارنـد،     

آنهـا را مـورد حـب و بغـض قـرار       -از همه مهمتـر   -شناسيم و  از نزديكانمان ميبيش از بسياري 
 .دهيم مي
جداول زير ميزان تأثير اشخاص و گروههاي مرجع بر پاسخگويان و تمايل ايشـان بـه شـركت در     

 دهد. مراسم مذهبي را، نمايش مي
 )4تصوير شماره(

 )1373هاي اشخاص مختلف ( ميزان پذيرش راهنماييها و توصيه
 

 
 
تا  17اصغر صباغپور آذريان: بررسي نگرشهاي سياسي، مذهبي جوانان ذكور تهراني (  علي -مأخذ  

 .گيري آن ساله) و عوامل مؤثر بر شكل 22
 )5تصوير شماره(

 درصد -) 1373تمايل پاسخگويان به شركت در مراسم مذهبي (
 

 
 
تا  17ي، مذهبي جوانان ذكور تهراني ( اصغر صباغپور آذريان: بررسي نگرشهاي سياس علي -مأخذ  

 .گيري آن ساله) و عوامل مؤثر بر شكل 22
هـاي   پـذيري و مجـاري ارتبـاطي بـه تـرويج داده      نهادها و مؤسسات اجتماعي و كارگزاران جامعـه 

پردازند. سرعت تحوالت اجتماعي از يكسو و تعـدد   شناختي، الگوهاي هنجاري و رفتاري خود مي



گـذارد. از   جتماعي از سوي ديگر، بر اين وضعيت تأثيرات نامطلوبي برجاي مينهادها و مؤسسات ا
يك طرف، همبستگي و انسجام اجتماعي از بين رفته و از طرف ديگر، بر تراكم اطالعـات منتشـره   

 چنين، با مجاري متعدد ارتباطي و كارگزاراني مواجه هستيم كه: افزوده خواهد شد. در دنيايي اين
 كنند.(بعد شناختي) اسي خاص خود را ترويج ميشن هركدام هستي .1
 .دهند شناسي ويژه خود را تبليغ كرده و نمايش مي هريك ارزش .2
 دهند. هركدام مستقيما يا غيرمستقيم، رفتارهاي خاصي را ترويج مي .3

كنـد، بـا    شود تضادي ميان الگويي كه تلويزيون و سـينما تبليـغ آن را مـي    كه مشاهده مي نتيجه اين 
چـه در فضـاي سـنتي     كه هـردو بـا آن   شود وجود دارد. همچنان كتاب و مدرسه ترويج مي چه با آن

 )10(شود، تفاوت بارزي دارند.  خانواده بر آن تأكيد مي
رسـد كـه در جهـان معاصـر هريـك از نهادهـا و مراجـع ارتبـاطي، راه          كه به نظـر مـي   نهايت اين 

اندازند. نتيجه اين تعارضها، تضعيف  تناقض ميكنند و مخاطبان را در تضاد و  اي را طي مي جداگانه
روند اجتماعي كردن و سرگردان شدن افراد است. غيرمنطقي نيست اگر نسل امروز را، نسل حيران 

 و سرگردان بناميم.
كننـد، بـا    كه خانه و مدرسه [و هر كارگزار اجتماعي ديگري] ، هركدام راه جدايي را طي مي زماني 

هـا باطـل اسـت، و كـودك [و هـر       كنند؛ همـه هزينـه   ر يكديگر را خنثي مييكديگر مخالفند و تأثي
 )11(مخاطب ديگري] ، موجودي است سرگردان. 

 گيري (راهبرد پيشنهادي؛ با نگاهي به نقش مساجد) نتيجه -ج 
توان به تحوالت و تغييرات ايجاد  اي از التهابات اجتماعي و فرهنگي موجود در كشور را مي گوشه 

پذيري كشور، ارجاع داد. هماهنگي ميـان نهادهـاي    زمانهاي اجتماعي و كارگزاران جامعهشده در سا
اي ديگـر   پذيري، تا حدود زيادي زايل شده است و با افزايش مجموعه اجتماعي و كارگزاران جامعه

اي مـواجهيم كـه    پذيري به جمع موجود و كاهش نقش برخي ديگر، بـا جامعـه   از كارگزاران جامعه
اي نه چندان دور ميان خانه و خانواده و مسـجد و   دگونه و ناسازگار دارد. اگر در گذشتهآهنگي چن

روحاني و بازار، نوعي سازگاري فكري و هماهنگي در شناختها، هنجارها و رفتارها وجود داشـت،  
توان اين سازگاري را در مجموعه متنوعي از مؤسسات اجتماعي كه در جامعه ما حضور  امروزه نمي

 د (و مؤثر نيز هستند)، مشاهده كرد.دارن
رسد كه هركدام از سازمانهاي اجتماعي موجود، متعلق به دنياي خاصـي هسـتند    در واقع به نظر مي

كه با ديگر سازمانهاي اجتماعي، ناسازگارند. اما چاره كار چيسـت؟ آيـا تسـليم در مقابـل شـرايط      
به حصارهاي گذشته خود را در ايمني قـرار  كه بايد با بازگشت  موجود يگانه راه ممكن است يا اين

 داد؟



حلهاي موجود، به بررسي شرايط ايجاد شده براي يكي از سازمانهاي مهم  براي بررسي مقدماتي راه 
تري بتوان به راهبردهاي  پردازيم و اميد داريم تا ضمن مطالعات دقيق اجتماعي در ايران(مساجد) مي

 .تري دست يافت تر و منطقي دقيق
 هي از ناظران شرايط اجتماعي كشور، با توجه به ترقيق نقشهاي اجتمـاعي مسـاجد، نگرانـي   گرو 

انـد. ايشـان بـا نگـاهي      اعالم كرده 1خود را از تضعيف نقشهاي مساجد در اعمال نظارت اجتماعي 
اند كه بسياري از خدمات اجتمـاعي كـه تـا چنـدي پـيش در مسـاجد سرپرسـتي         دقيق متوجه شده

اي از ايـن نـاظران،    شود. در نگاه عده به دست سازمانهاي اجتماعي ديگري انجام ميشد، امروزه  مي
تواند به معناي حذف مساجد از صحنه فرهنگـي   رشد فرهنگسراها، سينماها و راديو و تلويزيون مي

 كشور باشد. اما واقعيت اين است كه اين تلقي نيازمند برخي نقاديهاي جدي است.
تـوان بـه ايـن     اند، نمي هنگسراها، سينماها و راديو و تلويزيون تقويت شدهاز اين واقعيت كه فر -1

نتيجه رسيد كه مساجد از صحنه فرهنگي كشور حذف خواهنـد شـد. همانگونـه كـه خـانواده نيـز       
 عليرغم كاهش از كاركردهاي اجتماعيش، كماكان در صحنه اجتماع حضور مؤثر و نافذي دارد.

اجتماعي مانند فرهنگسراها، سينماها و راديـو و تلويزيـون بـه     حضور و رشد برخي سازمانهاي -2
اين معنا نيست، كه اين مؤسسات لزوما در تقابل با مسجد و ارزشهاي ديني قرار دارند. از نگاه يك 
كارشناس ارتباطات، تمامي سازمانهاي اجتماعي، واجد برخي توانمنديها براي برقـراري ارتبـاط بـا    

برداري صحيح از  ان است. بديهي است فعليت اين توانمنديها منوط به بهرهگران و نفوذ در ايش كنش
باشد. ادعاي تقابل ميان مسجد و فرهنگسرا و تلويزيون زماني پـذيرفتني بـود كـه     اين مؤسسات مي

امكان مديريت بر فرهنگسرا و تلويزيون به وسيله حكومت ديني، ميسر نبود. اما در دوره حاكميـت  
كه مبين تقابل ميان برخـي سـازمانهاي اجتمـاعي (فرهنگسـرا و سـينما و       ش از ايندين، اين ادعا بي

برداي از تواناييهـاي   راديو و تلويزيون)با برخي ديگر (مسجد)باشد، گوياي ضعف و ناتواني در بهره
 بالقوه سازمانهاي اجتماعي و نهادهاي ارتباطي است.

كـه كنتـرل و    داند. حال آن ظارت اجتماعي ميترين نقش نهادهاي اجتماعي را، ن تلقي فوق، مهم -3
نظارت اجتماعي، تنها كاركرد نهادهاي اجتمـاعي نيسـت. يـك نهـاد بـه معنـاي شـكل رايجـي از         
كاركردهاي همگن و هماهنگ است كه در جهت اعمال كنتـرل اجتمـاعي و هـم ارضـاي نيازهـاي      

 )12(گيرد.  اساسي مورد استفاده قرار مي
شوند، بلكه ارضـاي   عي در ابتدا براي اعمال نظارت اجتماعي، تأسيس نميدر واقع نهادهاي اجتما 

شود. پس از اين مرحله (ارضاي نيازهاي اساسي)است  نيازهاي اساسي است كه باعث ايجاد آنها مي
اي نيازهـاي انسـاني،    گردد؛ زيرا بـدون ارضـاي پـاره    كه كاركرد نظارتي نهادهاي اجتماعي فعال مي

 قد قدرت و نفوذ الزم براي اعمال كاركردهاي نظارتي خويش خواهند بود.نهادهاي اجتماعي فا



با اين مقدمه، در تقابل دانستن فرهنگسرا و راديو و تلويزيون و سينما با مسجد، به اين معنا خواهد  
منزلـه جانشـين آنهـا در ارضـاي      توان آنها را از صحنه اجتماع حذف كرد و مساجد را به بود كه مي

پـذيريم كـه كاركردهـاي فرهنگسـراها در حـوزه       نيازهاي اساسي، معرفي كرد. اما آيا مـي  اي از پاره
موسيقي و كاركردهاي سينما در زمينه انتشار انواع فيلمها، به مساجد منتقل شود؟ بديهي اسـت كـه   

 پذيرنـد. در نگـاه   حتي ناظران يادشده نيز اين انتقال كاركرد را از فرهنگسرا و سينما به مسجد، نمي
بسياري از ما محدوديتهاي قابل توجهي در عرضه كاركردهاي اجتماعي به وسـيله مسـاجد وجـود    
دارد (خواه اين محدوديتها را ناشي از شرع بدانيم و خواه آنها را ناشـي از مالحظـات تـاريخي). از    

گيـري مراكـز    قضا، توجه به همين محدوديتها باعث گرديده است تا در كنار مساجد، شـاهد شـكل  
ها در كنار مسـاجد تهديـدي بـراي مسـاجد      گري با عنوان حسينيه باشيم. امروزه حضور حسينيهدي

انـد)زيرا   هـايي از كاركردهـاي مسـاجد را در اختيـار گرفتـه      ها گوشه شود (گرچه حسينيه تلقي نمي
ها مورد اذعان و وثوق عامه است. همچنين تجربـه نـاموفق    محدوديتهاي مساجد در برخي از زمينه

ش برخي كاركردهاي اقتصادي مساجد در اوايل انقالب (حضور ستادهاي بسـيج اقتصـادي در   پذير
رو  اي محدوديتها براي مساجد است. از ايـن  مساجد)نيز به معناي اذعان بر به رسميت شناختن پاره

 حذف اين كاركرد اقتصادي از مساجد نيز، تهديدي براي مسجد و فرهنگ آن تلقي نشده است.
دانيم و مـادام كـه بـراي     ي كه نياز به زيبايي، تناسب و هنر را، يكي از نيازهاي بشر ميپس تا هنگام

شناسيم، ضرورت دارد تـا از   مساجد محدوديتهايي را در زمينه ايفاي چنين نقشهايي به رسميت مي
رودررو ديدن مسجد و هنر جديد (به همراه سازمانهاي اجتماعي حاملش) اجتنـاب كنـيم و تقابـل    

سـينماها و راديـو و    موجود ميـان فرهنـگ مسـجد و فرهنـگ جـاري در فرهنگسـراها و       عملي و
برداري از اين سازمانها بدانيم. فقيد فرزانه، شـهيد مطهـري در    تلويزيون را، ناشي از ضعف در بهره

 :دهد فرداي پيروزي انقالب اسالمي، به همين انديشه تقابلي اشاره كرده و ما را از آن پرهيز مي
شـود.البته الزمسـت دركنـار     ضرورت احياي مسجد بـيش ازهرزمـان ديگـري احسـاس مـي     اكنون 

تعليمـات    و كانونهـاي  اسـالمي   باشـند.حزب   داشته  مذهبي  هاي  برنامه هم  مسجد،راديو و تلويزيون 
وقـت   وجود بيايند. اما اگر همه اين نهادها، جاي مسـجد را بگيرنـد، آن   سياسي و مذهبي هم بايد به

آيد. راه جلوگيري از اين فاجعه، تعطيـل ايـن نهادهـا [هـم] نيسـت، بلكـه ايـن         وجود مي بهفاجعه 
مساجدند كه بايد در وضع خود تجديدنظر كنند و در اين ميان سهم عمده و نقش اصلي، بـه دوش  

 )13(روحانيت است. 
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