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 ایران در اقتدار و استبداد بازتولید کارخانه پذیری، جامعه نظام

  ساختارهای مهم جامعه-  جامعه اقتدارمحور

وپرورش و بازار نظام آموزش عمده خانواده، ساختار  سهو  فراساختار نظام سیاسی و نظام دینی، دوجوامع بشری همواره دارای 

مواره ه  اجتماعی انسان،فراساختارها، ساختارهای بزرگی هستند که در همه شئون زندگانی شخصی و . اندکار و پیشه را داشته

پذیری فرایند جامعه. کنندهرکدام در مقطعی از زندگانی شخص، او را همراهی می اما ساختارهای عمده،. باشندهمراه با او می

 ها،ممعل  مانند والدین، ;شده و با اعمال اراده افراد دارای صالحیت آن جامعهافراد، یا بر طبق نقشه اندیشیده و از پیش طراحی

اجتماع،  ای اتفاقی توسطگونهکه در اصطالح تعلیم و تربیت نام دارد و یا به های روحانی و یا استادکارهاست،مربیان، شخصیت

ار سازوک در سمینارهای پیشین،. پذیری افراد استکه روند عمومی جامعه ;پذیردهای همگانی صورت میگروه همساالن و رسانه

ان سازم یعنی فرهنگ و فلسفه و عرفان و دین و در ساختارهای مهم جامعه، یعنی حکومت، فهومی،اقتدارگرایی را در فضای م

 :مپردازیخانواده، نهاد آموزش و بنیاد پیشه و کار می ;ساختار یعنی سهاکنون ابتدا به . تصوف و سازمان دین شرح دادیم

 خانواده

دهه اخیر، این مدل سنتی، در  دوخصوص در اکنون و به. و مردساالر بودکامالً سنتی  ساختار خانواده در ایران تا چند دهه قبل،

 یککشور ما در . داده و دستخوش تغییرات اساسی گردیده است های وسیعی شهرهای بزرگ حاکمیت خود را ازدستبخش

 .ه را نیز شامل گردیده استساختار خانواد دامنه این تحول بنیادین و وسیع،. زا، در حال تحولی بنیادین استدوران گذار درون

 .های میانی خانواده گسترده و یا خانوار بوده استدهد، شکل خانواده در ایران باستان و در دورهتا آنجا که اطالعات ما اجازه می

سر ه به رئیس خانواد یکهای نسبی و سببی استوار است، که همه افراد خانواده، زیر چتر خانواده گسترده، بر اساس وابستگی

فا خانواده خودک. کندخانواده گسترده، اقتصاد خود را بر اساس فعالیت کشاورزی و دامداری اعضای خانواده تأمین می. برندمی

در ایران  .این نوع خانواده سنتی بوده و اغلب به کشاورزی و یا شبانی اشتغال دارد. کننده استاست، هم تولیدکننده وهم مصرف

 احترام. وچرا دارندچوندر این نوع خانواده، همه از پدر خانواده اطاعت بی. است پدرمحورپدرساالر و  باستان، خانواده گسترده

ایرانی  هایدرصد خانواده ششهنوز بیش از . شدت از باال به پایین استهاست و روابط بهاستمرار اقتدار آن  ترها، باعثبزرگ

ها در شهرهای کوچک، هنوز این نوع خانواده گاهاًو در ایالت و عشایر و مناطق کشاورزی و   در این الگوی خانواده قرار دارند

مانند ولی دختران خانه را ترک پسران در این خانواده پس از ازدواج، در بسیاری از موارد در خانه باقی می. خورندبه چشم می

ترتیب روابط خویشاوندی اینپیوندند و بهباشند، میمی کرده و به خانواده گسترده جدید دیگری که همسران آنان جزء آن

ن باال ادامه ها تا سنیآن سوسیالیزاسیونپذیری افراد، یعنی تربیت فرهنگی، مذهبی و همچنین جامعه. گیردای شکل میگسترده

 فرهنگی و مذهبی  فقط ازلحاظ اقتصادی بلکه از جهت نهای گسترده، به خانواده. پذیردصورت میدارد و عمدتاً درون خانواده 

در جوامع مدرن صنعتی، خانواده متشکل از پدر و مادر و چند فرزند . گرا خودکفا و تحت ریاست پدر خانواده استنیز درون

معموالً . چرخانندا میکنند و با همکاری باهم امور زندگانی رمی و زندگیپدر و مادر بااراده آزاد خود باهم آشنا شده . باشدمی

برای خود و یا دیگری و داشتن درآمد و یا حقوق، استوار  اقتصاد خانواده اغلب بر اساس کار افراد،. کنندها کار میآن دوهر 

تکوین شخصیت کودکان و . خصوص پس از گزار در فرزندان از سنین کودکی، افقی استروابط در درون خانواده به. است

همکاری و تشخص فردی و استقالل  با روحیهکودکان . پذیردفقط در مرحله کودکی در خانواده صورت می آنان،پذیری جامعه
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هم پسران و هم دختران پس از سن بلوغ و ختم مراحل . باشندآیند و کمتر به پدر و مادر خود متکی میفکری و عملی بارمی

ب روابط خویشاوندی گسترده نیست و اغل. نمایندو مستقل زندگی می کنندتحصیلی و گاهی قبل از آن خانه والدین را ترک می

 .باشدبه چند خانواده محدود می

  نماد خانواده در ایران معاصر

وران و روحانیون، بازاریان و پیشه نیز، شهرها محل سکنی کارکنان حکومت،  در دوران قبل از قاجار و در اغلب این دوران

های بزرگ و به همراه شدند که اغلب در خانوادهغالباً از پدر خانواده و چند همسر او تشکیل میخانواده شهری . بود خوانین

خانه به اندرونی که محل سکونت اعضای خانواده بود و . کردندفرزندان متعدد و گماشتگان و مستخدمین فراوان زندگی می

 .شده بودنددفتر کار او بود تقسیم منزلهبیرونی که محل رجوع افراد به پدر خانواده و در حقیقت به

در غیاب او، اغلب پسر . زنان و دختران بخصوص، هیچ حق و اراده وی از خود در مقابل او نداشتند. پدر فرمانروای مطلق بود

ها اثر دهرفته در تغییر فرم خانوارفته آشنایی با تمدن غرب،. مقام او بودپدر، که در حکم قائم اولارشد خانواده و گاها همسر 

بخصوص پس از اصالحات ارضی، در دوره شاه و تغییر فرم کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن، با عدم مدیریت . گذاشت

که منجر به کاهش سهم تولیدات کشاورزی در تولید ملی گردید،  گذاری کالن در صنعت،صحیح بخش کشاورزی و سرمایه

دان های با اقتصاد خودکفا چندیگر حتی در اغلب روستاها نیز، خانواده. بگذارد های گسترده رو با کاهشباعث شد تعداد خانواده

دادند در شغل پدری نمانند و برای تحصیل و یا یافتن کار راهی ترجیح می  ها اغلباعضای جوان خانواده. شدندیافت نمی

ای انواده هستهبه خ  تغییر فرم خانواده گسترده ترین عاملکوچ گسترده از مراکز روستایی به شهرها، یکی از بزرگ. شهرها بشوند

گفته آمد،  هنچآ بنابر. نمودندشهرهای سنتی از خود تولید اندکی داشتند و از تولیدات کشاورزی روستا تغذیه می. باشدمدرن می

 .نوع خانواده در شهر نیز خانواده گسترده در شکل تطبیق یافته شهری آن بود

محصولی نفت، سهم تولید شهرها هرچند تکیه به اقتصاد تک. ا نیز ازلحاظ اقتصادی مولد شده بودنداما در دوران مدرن، شهره

وجود اقتصاد خانواده در زندگانی شهری، نهایتاً بر اساس کسب درآمد از طریق تجارت کند، ولی بااینناچیز می  را در اقتصاد ملی

در حاشیه شهرها . باشدخانواده شهری متشکل از زن و مرد و فرزندان آنان میبنابراین . و صنعت و یا کار برای دیگران است

های گروه  صورتاغلب مجبور به تجزیه و تقسیم خانواده گسترده به چندین خانواده هسته ای شده و به ،کوچندههم، روستاییان 

خانواده دچار بحران  بنیان وگذار است  جامعه در حال یکایران . برندخویشاوند، اغلب در محالت نزدیک به هم به سر می

فرم خانواده از خانواده گسترده به خانواده هسته ای تغییریافته است و اکنون تقریباً بیش از . باشدتعیین هویت جدید خویش می

 نتی به شکلس نهروابط درون خانواده  اما. باشندهای ایران در شکل خود شبیه به خانواده هستی مدرن میدرصد خانواده  نود

کشمکش قدرت در باال و پایین خانواده و بین زن و مرد . و خودمختار است  مدرن به شکل روابط افقی افراد مستقل نهسابق و 

بط روا. پایان استاختالفی دائمی و بی ها،های فردی، در محیط خانوادهو حقوق و آزادی  رابطه نوع سر برو والدین و فرزندان، 

به شکل فشار اجتماعی قوی بااراده و خواست فردی اعضای خانواده  ورسوم را،حکومت سنت و آداب خویشاوندی،گسترده 

 .نمونه کامل از گذار اجتماعی ما از سنت به دوران مدرن است یکزندگی خانوادگی . کندتحمیل می

شد یخالصه م هاخانهمدارس جدید ابتدا به مکتب تا قبل از تأسیس ساختار نهاد آموزش نیز، در ایران پس از اسالم، نهاد آموزش

 ومشق وظیفه ناتمامها معلم با خشونت و تنبیه بدنی، در کنار درسخانهدر مکتب. یافتو سپس در مدارس دینی امتداد می
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ط مدارس خص به محیطوری که با ورود شبه. رساندترها به شاگردان به اتمام میخانواده را در تعلیم تسلیم در برابر قدرت بزرگ

شاگرد خود فراگرفته بود که مقام قدسی و واالی استاد را بپذیرد  تر بود،دینی، که در آن روابط استادشاگردی تا حد زیادی آزادانه

د دینی بدانیم، در آنجا نیز رابطه با مرش اگر خانقاه را نیز نوعی دیگری از مدارس. و او را به چشم موجودی واال و برجسته ببیند

هم در مجالس خانوادگی و هم در مجالس عمومی،  نتیجه اینکه،. خاکساری بود و و قطب رابطه مریدی و مرادی و بندگی

در موقع ورود و خروج به مجالس، . نشستندگشودند و بدون اجازه آنان نمیلب به سخن نمی ترها،ترها بدون اجازه بزرگکوچک

همگان دست بزرگ مجلس را . شده بودخانوادگی و اجتماعی تقسیم  خصباالی مجالس به ترتیب سن و موقعیت و تش

ته پس از تأسیس مدارس جدید، الب همراه با سایر تغییرات اجتماعی،. کردندشدند و تعظیم میبوسیدند و در مقابلش خم میمی

تعدیل شد ولی رابطه بین استاد و شاگرد، تاکنون نیز  اقتدارمحوری وگونه آداب و سنن و رسوم پدرساالری مقداری ازاین

 ورسوم کامالًعالوه بر آن محتوای آموزشی کتب درسی نیز با این نوع آداب. همچنان مقتدرانه و از باال به پایین مانده است

 .شدت رایج استمتأسفانه در فضای آموزشی امری به تنبیه بدنی و خشونت کالمی،. همخوانی دارد

در  برای برانگیختن خالقیت ذهنی، جای خود را به ممارست در محتوای آموزشی با ترتیب بحث و گفتگوی آزاد، مشارکت

آموز آموزد و دانشآنچه که استاد می. سویه از باال به پایین و منفعالنه ذهنی یکحفظ کردن یعنی، آموزش . حفظیات داده است

از  پس. دهدمی پس وارآن را طوطی  منتقدانه درباره محتوای مواد آموزشی،و دانشجو بدون مجال بحث و اندیشیدن مستقل و 

ب اساس مراتانقالب متأسفانه در مدارس خشونت و تنبیه بدنی ادامه یافت و محتوای ایدئولوژیک کتب درسی وضعیت را به

 .اسفناک تر نیز نموده است

 بازار کار

استاد در  .های گوناگون استها و حرفهکسوتان آزموده پیشه وفن آن از پیشتورود به بازار کار نیز غالباً مستلزم فراگیری فو

های حرفه های فنی و آموزشگاههنوز هم باوجود هنرستان. کندبازار کار و پیشه نقش مربی را نیز نسبت به شاگرد خود ایفا می

تاد به و از اس  سینهبهدانش دینی از طریق سینهای، بخصوص در نوع سنتی آن، انتقال های حرفهای گوناگون، در اغلب رشته

دار مانند طبعاً پدر در بازار کار نیز نقش استاد و مربی را عهدههای که فرزندان در شغل پدر باقی میدر خانواده. باشدشاگرد می

ش به شاگردان به شمار و از بدیهیات و لوازم آموز  در محیط کار نیز خشونت کالمی و تنبیه بدنی امری متداول است. است

اگر در نظر بگیریم که، بسیاری از نوجوانان و جوانان، به علت محرومیت مالی سنینی را که قاعدتاً باید در نظام آموزشی . رودمی

ان بنقش مهم این نهاد را، در اشاعه تمایل به اقتدارگرایی و خشونت در صاح  کنند؛ آنگاهاجباراً در بازار کار سپری می سر کنند،

 .یابیدوفن درمیوکار و حرفهکسب

عل هایی ناپرسشگر، منفمدرسه و بازار کار؛ انسان خانواده، گانهسههای اطاعت مطلق از پدر، معلم و استادکار و مربی، در سیستم

 .آوردو اقتدارطلب به بار می

 پذیری در ایرانروند اجتماعی شدن یا جامعه

ایه، های پپذیری فرایند است که در طی آن، ارزشجامعه. باشدشدن انسان پس از تولدش میپذیر انسان اجتماعی حاصل جامعه

های الزم برای زندگی در اجتماع ها و مهارتاو به روش  شده و با دستیابی تدریجیبه شخص منتقل ها و رسوم اجتماعی،سنت
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یت نتیجه این فرایند پیدایش شخص. العمری استفرایندی ماداماین فرایند، . کندمعینی، زندگی شخص را در اجتماع تسهیل می

 .و هویت فردی و تشخص اجتماعی اشخاص است

محیط . دهدهر شخص به لحاظ فیزیکی و روانی، مشخصات ویژه خود را دارد، که واقعیت درونی هر شخص را تشکیل می

 .دهندنی دربرگیرنده او را تشکیل میهای مادی و فرهنگی واقعیت بیروپیرامونی هر شخص نیز ازلحاظ داده

پذیری عمدتاً در خانواده و سپس فرایند جامعه. نمایدپذیر میهای بیرونی، شخص را جامعهتعامل دوسویه واقعیات درونی با داده

ر دوران خصوص دبه پذیری،قسمت عمده دیگری از جامعه. گیرددر گروه همساالن و در نظام آموزشی یا در بازار کار شکل می

 جمعیجای وسایل ارتباططور انحصاری بهبه قبالً منابر و وعاظ و خطبا،. پذیردهای جمعی صورت میاز طریق رسانه مدرن،

ز رل هنو جمعی،امروز در ایران همچنان نیز منابر و تکایا و مراسم مذهبی در کنار وسایل ارتباط. این کار را بر عهده خود داشتند

 .دارندبه عهده  زمینه بخصوص در اقشاری از جامعهمهمی را در این 

نهاد و مذاهب گوناگون های مردموسیله تشکلجامعه باز، افراد جامعه نیز، هم به لحاظ فردی و هم به حالت گروهی به یکدر 

اگونی را های گونجمعی ای که هرکدام به طرز فکری تعلق دارند و ارزشهای فکری متفاوت و هم وسایل ارتباطو مشرب

ز جامعه ها نیرفته، آنگذارند و رفتههای مرسوم برجای میکنند، اثر متقابل خود را در فرهنگ و سنت اجتماعی و ارزشترویج می

اغلب . نندکدادوستد متقابل به تفاهم و درک متناسب با آن دوره تاریخی دست پیدا می یکفرد و اجتماع در . دهندرا تغییر می

رابطه افقی و دموکراتیک افراد بر . کندآرام مطابق با خواست زمان تغییر پیدا میتدریج و آرامها بهها و روشها و سنتارزش

شود که شخصیت فردی افراد مستقل از هویت گروهی شکل وشنود دائمی دوسویه، باعث میاساس دیالوگ دموکراتیک و گفت

ی کند و حقوق مدنی افراد داراامکان بروز پیدا می فردمحورییعنی  ،یسمایندیویدووالای در چنین جامعه. بگیرد و شکوفا شود

 سویهکیجمعی انحصاری، دریک جامعه بسته، ارتباط جامعه از طریق مربیان مقتدر و یا وسایل ارتباط اما. شودمعنای واقعی می

 ه شخص شانس اندکی برای تأثیرگذاریکطوریبه است و همیشه نیز استمرار دارد، سویهیکتربیت امری . شده استو کنترل

 پذیری، که خارج از کنترل ساختارهای رسمی است،این فرصت اندک را نیز روش عمومی جامعه. باشدمقابل در اجتماع دارا می

اتیک و سیستم تربیت از کمتربسیار  اش اغلبدهد و البته چون امری اتفاقی است، دامنه اثرگذاریتا حدودی به اشخاص می

و غالباً  جامعه بسته، در طول زمان بسیار آهسته یکبنابراین تغییرات فرهنگی در . اقتدارگرایانه ساختارهای عمده اجتماعی است

 ارزش  ای فرد در چنین جامعه. است کلکتیویستیجوش و چنین جامعه ای همگرا و درهم. از مقتضیات زمانه، عقب تراست

مربیان گوناگون، بزرگ مربی یا رهبر و حکیم  راس در ای،در چنین جامعه. زش اصلی از آن اجتماع استبسیار اندکی دارد و ار

دلخواه، از هایی است که اغلب بهها و ارزشاو پاسدار سنت. بدوش او است حاکم قرار دارد که وظیفه تربیت همه اجتماع،

البته خارج از اراده ما . ها را جهت داده استسلیقه و منافع خویش آنزندگانی جمعی و فرهنگ اجتماعی انتخاب کرده و بنا به 

ها، نیز باعث تغییرات ناگهانی در فرهنگ جمعی و درنتیجه درروند ها و انقالبها، حوادث بزرگ طبیعی و دوران جنگانسان

رهنگی وسیعی گردیده که در باعث تغییرات ف جواری با غرب،همچنین در دوران مدرن، هم. شوندپذیری افراد میجامعه

 لوگمونوشدن فرهنگ و ارتباطات نیز، عامل جدید است که فرصت جهانی. ها اشاره نمودیمسمینارهای گذشته اینجاوآنجا بدان

ذیری افراد پوجود، چون جامعهبااین. گرفته است ها،را از دست مربیان اقتدارگرای جوامع بسته و رهبران کاریزماتیک آن یکسویه

گیرد، فرهنگ همساالن و در مدارس ابتدایی صورت می  گروه وخانواده  درون درترین بخش خود در دوران کودکی و عمیق در
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پذیری سنتی، در دوران مدرن نیز، به علت عدم امکان دسترسی همگانی کافی کودکان و نوباوگان به اقتدارگرا و روند جامعه

در سنین ابتدائی رشد،  و معلمین، مادر و پدرمنابع دیگر اطالعات، خارج از خانه و مدرسه و نیز تأثیرپذیری عمده کودکان از 

 .ای برای بازتولید خود داردهمچنان شانس عمده

 استبدادهای تولید اقتدار و یا کارخانه پذیری در ایران معاصرامعهنهادهای ج

 :حال نگاهی به ایران معاصر بیفکنیم

 .دهنده آینده بهتر و جامعه ای بازتر نیستطور اتوماتیک نشانمفهوم گذار، الزاماً و به. ای در حال گذار استجامعه ایران جامعه

 .های هدفمند بسیاری صورت گیردتالشای بهتر، باید برای دستیابی به آینده

ات در زیر فشار الزام سخت سنت،های سنتی و شکسته شدن گفتمان جانرنگ شدن ارزشطور خالصه یعنی کممعنای گذار به

 هایو فرهنگ هابا ارزشها گرای زمان معاصر و تحرک اجتماعی برای جایگزینی این ارزشگرا و مدرنیسم برونمدرنیته درون

های فکری جامعه جامعه در حال گذار بنیان یکدر . باشندهای مهم و مرجع اجتماعی در تکاپوی آن میگونی که بخشگونا

ه سنتی، در جامعه بست. انددادهمعنی شده و قداست خود را ازدستارزش سنتی، برای بسیاری بی. دستخوش تالطم و تغییر است

روحانیون گروه  انقالب، اولهای مثالً در ایران قبل از انقالب و در سال. باشندهای مرجع مهم جامعه میپاسداران سنت گروه

مانند احمد فردید،  کردند،و سپس فرهیختگان و دانشگاهیانی بودند که در قالب مدرنیسم از سنت دفاع می اولمرجع درجه 

راجعه اینک محل م های مرجع قبلی،ن، گروهحال در این زما. نصر، دکتر شریعتی و بسیاری دیگر دکترسیدحسینجالل آل احمد، 

کری های فتری از جامعه، با انتخاب بنیانبخش بزرگ. اندماندهتر باقیتری از جامعه هستند، که هنوز سنتیهای کوچکبخش

ختص مها، اما باید توجه داشت که این پدیده. های مرجعشان نیز تغییریافته استهای سنتی قبلی، گروهجدید و ترک ارزش

کماکان، دوران کودکی و رشد خود   باشند و اشخاص در جامعهپذیری پس از دوران بلوغ و در مرحله رشد اشخاص میجامعه

ات و تحت تأثیر تعلیم( البته اگر کاری پیدا شود)را با گذراندن آن در خانواده و مدرسه و در مرحله جوانی با ورود به بازار کار 

این  .بنیاد خانواده در ایران معاصر دچار بحران است. باشندپذیری مهم اجتماعی میبنیادهای جامعه تلقینات و الگوهای رفتاری

های سنتی و هم الگوی رفتاری و هنجارها بوده و عالوه بر آن، اقتدار عمودی و از باال به پایین نیز ترک بحران هم شامل ارزش

ی الگوی سنت. ر و والدین و فرزندان و فرزندان با همدیگر شده استبرداشته و خانواده صحنه کشمکش دائم بین پدر و ماد

نیز به قدرت سابق خود  ایالت و تر و قصبات و دهاتخورده و در شهرهای کوچکهمخانواده در اغلب شهرهای بزرگ به

نواده منتقل کرده و و فشار اجتماعی را به درون خا پیچیده بدورای حلقه خویشاوندان که در جامعه سنتی چون هاله. نیست

ز و اما هنو. دهد، نیز به همین تناسب استحکام قبلی خود را نداردنموده و جهت می خود کنترلشخص را مطابق سنت و رسوم 

 هایهای کهن به درجاتی از رواج افتاده و ارزشارزش. ترین و اثرگذار استدر کلیت خویش، خانواده و حلقه خویشاوندان مهم

فضای  اما. در شکل شعارگونه و بدون عمق و محتوای کافی، در سطح گفتمان عمومی نسل جوان مطرح است نوین نیز بیشتر

اقتدار و سنت استبدادی خانواده، از سوی حکومت حمایت . دهدها را نمیاجازه رشد و قوام یافتن این ارزش بسته حاکم،

ن فرزند چنی. گرددریزی میدائماً از سوی حاکمیت برنامه شود و برای بازگشت به الگوی استبدادی سنتی در خانواده،می

د رسد باید تسلیم باشد و کرنش کنتر تا زورش نمیبرادر بزرگ و مادر وآموزد که در مقابل قدرت پدر ای، به تجربه میخانواده

ه در خانواده از چیزی ک. ایداگر توانست ناچار برای رهایی از سلطه آنان باید شورش بنم که صاحب قدرت کافی بود،و هنگامی

کوین ترین بنیان تیعنی در مهم. خبری نیست گفتگوی متمدنانه و سازش با یکدیگر بر اساس حقوق انسانی مساوی است
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کرنش تا . کرنش و یا شورش در مقابل قدرت  امکان دارد؛ دوکند که او فقط شخصیت، جوان ایرانی این آموزه را درونی می

ها بر پذیری کودکان و نوجوانان و عموماً همه انساناصوالً جامعه. شودکه صاحب قدرت مینگامیضعیف است و شورش ه

تنبیه زبانی  ، اصل براقتدارمحورتبع آن خانواده در جامعه اقتدارگرا و به. گیرداساس روش بسیار قدیمی تشویق و تنبیه انجام می

 بیشتر برای پاداش به کرنش و آنهم وشود موارد بسیار اندک استفاده میاز تشویق کمتر و در . آور استو بدنی خشن و رنج

در طول زمان، در تداوم کرنش، شخص برای . نگهبان اقتدار، ترس دائم و روش استمرار آن تنبیه خطاکار است. اطاعت است

. شوندصاف خصوصیات درونی او میتدریج، این اوآورد و بهگویی، دورویی و تملق و تقلب روی میجلوگیری از تنبیه، به دروغ

ا و ترهگردد، زیرا ابتکار عمل همیشه در دست بزرگالعملی بودن خصوصیت بارز او میترس همراه او شده و انفعال و عکس

 تهمه در جه کنند،آموزند و اگر به خطا رفت او را تنبیه میها و رسومی که به او میهنجارها و نرم. ترها و زورگویان استقویی

خواهد از چنین فشار دائمی رها آموزد که اگر میحال، او میدرعین. تر از خود استاقتدار پذیری و انفعال و تسلیم او به قوی

در  .طور ناخودآگاه منتظر فرصت طالیی رهایی استپس همیشه به. هرجا که توانست جای مستبدین را بگیرد شود، خود باید

 حتی انتخاب شورش نیز برای همیشه از برنامه زندگانی اندازه کافی درونی شود،پذیری او بهتسلیمبسیاری از موارد، چنان روحیه 

 ست،ا استبدادجوئیافسردگی و اضطراب دائم و ترس عالئم مزمن بیماری پرورش در چنین بنیاد ستمگر . گردداو حذف می

ودک در البته اگر ک. گذاردرد پای خود را در افراد خانواده می یشه،چنین تربیتی متأسفانه برای هم. ایمبه آن نام خانواده نهاده  که

ای شنو باشد و یا حداقل نابهنجار نباشد، خانواده ایرانی برای چنین فرزندی خانوادهالگوی موردپذیرش خانواده حرف

نواده، به درجات عالی و خا مادر و پدرازخودگذشته و فداکار است و اغلب آرزو داد که فرزندش با حفظ هویت و فرهنگ 

علمی دست یابد البته عالوه بر مهر پدر و مادر که ذاتی انسان است و در فرهنگ ما نیز بسیار جای برجسته ای دارد، شاید دریک 

چنین  شود و بنابراین کسبجامعه بسته همگرا، افتخار علمی و یا ورزشی به همه خانواده و فامیل و حتی محله و شهر تقسیم می

نیز مستبدی کوچک است،  ایبه هر صورت محصول چنین خانواده. باشدهمواره موردحمایت خانواده و والدین می زی نیز،امتیا

بند وارد نهاد  منیتر از خود متجاوز و مستبد باشد و با این شخصیت تر تسلیم و در مقابل ضعیفکه یاد گرفته در مقابل قوی

 .استبداد از معلمین و مربیان خود بی آموزد و شخصیت خود را تکمیل نمایدشود تا بقیه درس ناتمام آموزشی می


