
 
  

 
 
 
 

  تظاهر در ايران گيری  شكلعوامل ساختاری 

  *محمدرضا انواری

 چكيده

های اجتمـاعى اسـت كـه از رهگـذر ارتبـاط بـا ديگـران پديـد آمـده و  يكى از سنخ ،منافق

متضاد  كامالً انسان متظاهر، دوچهره . محصول كنش و توقّعات ديگران از چنين فردی است

وجدان جمعـى ايرانيـان در . اش هماهنگ است باطنانسان سالم، ظاهر و  كه حالى دارد، در

يـك  عنوان به ،دهد تظاهر ند اما، برخى تحقيقات نشان مىك ظاهر و زبانى، تظاهر را نهى مى

مقالـه درصـدد يـافتن . شـود ی برای رسيدن به اهداف، تلقـى مىكار راهمهارت اجتماعى و 

يابى بـه  كدامند؟ برای دسـتاين پرسش است كه عوامل ساختاری تظاهر در ايران به پاسخ 

سـعى   ی تئوريـك و مفهـومىها دلشناسى انتقادی و تمركز بر م مهم، با استفاده از روش اين

و » ريـا«و » نفـاق«شناسـى  ابتـدا بـا مفهوم ،مقاله. شودشده ساختارهای پنهان جامعه واكاوی 

و همچنـين  شود؛ سـپس بـا الهـام از نظريـه ماكيـاولى كردن مراد از تظاهر آغاز مى مشخص

. و تأمل در ساختارهای موجود، عوامل تظاهر را برشمرده است» و غيررسمى  جامعه رسمى«

بـا رويكـرد تضـاد، . اند ميـانى و خـرد مشـخص شـده ؛های پژوهش در سه سطح كالن يافته

اليـه زيـرين و  عنوان بـهدر ايـران را » و غيررسـمى  های رسمى تعارض ميان ارزش«توان  مى

كسـب منفعـت و . شـود از آن ناشـى مـى) عوامـل ميـانى(كه عوامل متعددی پنهانى دانست 

  .منزلت نيز در سطح خرد معرفى شده است

  ها كليدواژه

  .و غيررسمى  نفاق، تظاهر، دوگانگى ارزشى و هنجاری، جامعه رسمى
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  مقدمه

بودن،  برحسب انسـان ها انسان. ستها انسانهای بسيار پيچيده در ميان  نفاق يا تظاهر از پديده

در  كـه اينعلـت . سـتها انسانظاهر افراد و روی ديگر بـاطن  ،رو رو هستند؛ يك دارای دو

بيشـتر بـه ايـن مسـئله پرداختـه  قـرآنتب آسمانى پيشين كمتر پديده نفاق مطرح شده، اما ك

  .)204: 25 ج ،1390مطهری،( شدن انسان نسبت به گذشته است است، پيچيده

انسـان تـا جـايى اسـت كـه گـاهى فرشـتگان هـم قـدرت بودن فهم رياكـاری در  دشوار

عمـل  ،فرشـته«: فرمايـد مى 9پيـامبر! تشخيص عمل خـالص را از عمـل رياكارانـه ندارنـد

خداونـد  ؛بـرد كـه حسـنات او را بـه بـاال مى بـرد هنگامى ای را با شـادی بـه آسـمان مى بنده

כلینـی، (» انجام نداده اسـتآن را در جهنم قرار دهيد، او عمل خود را به نيت من  :فرمايد مى

شود رياكاری در آخرالزمـان شـدت بيشـتری  از برخى روايات استفاده مى. )295: 2 ، ج1407

كـه بـاطن  رسد مىزمانى بر مردم فرا «: كند نقل مى 9از پيامبر 7امام صادق. كند پيدا مى

آنچـه را نـزد هرگـز  .باشـد ها آلوده و ظاهرشان زيبا است و اين به خاطر طمع در دنيا مى آن

شـان نيسـت،  كنند، دين آنها ريا است و خـوف خـدا در قلب پروردگارشان است اراده نمى

خواننـد ولـى  ها همچون فرد غريـق او را مى فرستد و آن خداوند مجازاتى فراگير بر آنها مى

  .)296: ھمאن(» كند دعای آنان را اجابت نمى

دينـى اسـت؛ امـا بـا تأمـل بيشـتر مخصـوص جوامـع  ،تظاهر رسد مىدر نگاه اول به نظر 

دليل عـدم  به. شود جوامع ديده مى  شويم اين تصور اشتباه است و تظاهر در تمامى متوجه مى

اری در ايران بيشتر رواج كن است تصور شود رياكشورهای ديگر، ممكشناخت از فرهنگ 

اقتصـاد،  :هـايى ماننـد اری در حوزهكشورهای ديگر، رياكن است در كه ممك آن دارد؛ حال

 داند مىجوامع بشری   رياكاری را يكى از مصائب عمده ،چامسكى. اتفاق بيفتد... سياست و

ای كـه در سـطح  رفتارهای دوگانـه. شود ، نابرابری اجتماعى و جنگ مىعدالتى بىكه منشأ 

ها آمريكـا، در موضـوعاتى  المللى از سوی كشورهای غربى و استعمارگر و در رأس آن بين

شود، شـاهد خـوبى بـر وجـود  ديده مى ...رزه با تروريسم، حقوق بشر، آزادی ومبا :همچون

  . مردان است ميان دولت ويژه بهجوامع   اين خصلت در تمامى

 ،اعتمـادی بىمساله اعتمـاد و . شود اجتماعى مى اعتمادی بىديگر تظاهر، منجر به  ازسوی

گاهى در روابط افـراد  ،عتمادیا بى. منشأ بسياری از مسائل و انحرافات در يك جامعه است
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 ،اعتمـاد. با يكديگر است و گاهى نسبت به ساختار سياسى و اجتمـاعى جامعـه وجـود دارد

ی مهم روابـط انسـانى ها جنبهيكى از  كه اينين بعد سرمايه اجتماعى است و عالوه بر تر مهم

عتماد اجتماعى ا ،بنابراين. باشد مشاركت و همكاری ميان اعضای جامعه مى ساز زمينهاست، 

 حـالى دهـد؛ ايـن در سرمايه اجتماعى بوده و پايـه تعـامالت اجتمـاعى را شـكل مى عنوان به

كه نتايج بسياری از مطالعات اخير در سطح كشور حاكى از كـاهش سـطح نسـبى ايـن  است 

 .)100: 1383 אرمכی،(در نزد اقشار مختلف اجتماعى است  غيرمت
 -تـر از سطوح خرد گرفته تـا سـطوح كالن -جمعى بررسى رفتارهای فردی و ،در ايران

داليل متعدد فرهنگـى، سياسـى، تـاريخى، طيفـى از رفتارهـای  دهد كه از ديرباز به نشان مى

اســاس، بســياری از روابــط   ايــن های مختلــف جامعــه نهادينــه شــده و بــر رياكارانــه در اليــه

قـدر در رفتارهـای   مصـاديق ايـن آسـيب مهـم فرهنگـى، آن. فردی شكل گرفته اسـت ميان

. رسـد مىنظر  روزمره مشهود است كه انكار آن اگر هم غيـرممكن نباشـد، قطعـاً بيهـوده بـه

ها، مباحـث  ها، مصـاحبه نظراتى كـه اشـخاص بـرخالف اعتقـاد واقعـى خـود در نظرسـنجى

 چنـين در. كنند، بيانگر وجود تظاهر و رياء در ميان افراد جامعـه اسـت ابراز مى... گروهى و

تقريبـاً غيـرممكن  هـا كنش بينى نتايج ايـن سخت و پيش ،ی جمعىها كنش، تحليل ای عهجام 

انگيزد  حيرت ناظران را برمى -در انتخابات ازجمله-شود؛ نتايجى كه در بسياری از مواقع مى

در ايـران پيشـرفت  :يكـى از مستشـاران خـارجى معتقـد اسـت. زنـد مىو معادالت را بـرهم 

توان فهميد افراد در چه موضـوعات و  جهت مشكل است كه نمى بدين  جمعى كارهای دسته

ظاهر سـرهای خـود را  بـه ،ها آنـان در كميسـيون. موافـق  يـا  اند با شما مخالف  هنگامى به چه

. )180: 1344שـאملو، (! پيمايـد يك راه خود را مى ولى بعداً هر دهند مىعالمت توافق تكان  به

دهد، تظاهر و  يم قرن قبل در مورد اين پديده نشان مىاظهارنظر اين مستشار خارجى حدود ن

فردی وجـود  های اخير نبوده بلكه از گذشته در روابط ميان رياكاری در ايران مربوط به سال

  .داشته است

اوضاع سياسى، فرهنگى و اجتماعى ايـران  بارهبرخى تحقيقات در بازه زمانى دورتر، در

يـك آسـيب  عنوان به )ق ه(های هفتم و هشتم سده دهد، تظاهر و چاپلوسى حتى در نشان مى

اجتماعى مطرح بوده و در رفتار و گفتار شاعران و مورخان و همچنين متون ادبى و تاريخى 

ممكـن اسـت پيـدايش  ،بنـابراين. )1392نعمتـی، : כ.ر(خورده اسـت  چشم مى آن دوره نيز به
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  .تظاهر در ايران، منشأ تاريخى داشته باشد

توان آمار دقيقى ارائـه داد و دسترسـى بـه آمارهـای  مسائل اجتماعى نمىهر چند درباره 

 یهـا پژوهشها و  سـخت اسـت، امـا نظرسـنجى -وجود داشته باشـد كه اينفرض  به - دقيق

هـا  و با اسـتناد بـه آن داردياكاری در ايران وجود ردهد ميزان زيادی از  مى  ، نشانشده انجام

ا نهـى ران جمعـى ايرانيـان در ظـاهر و زبـانى، تظـاهر توان نتيجه گرفت كه هرچند وجد مى

توجـه . دانـد مىی برای رسيدن به اهـداف، مفيـد كار راه عنوان بهعمل آن را   ند اما، درك مى

پوسـد و  از درون مى ،سـازد و جامعـه رياكـار محتوا مى نكته كه رياكاری، جامعه را بى اين به

بـا : سوال اصلى مقاله اين است كـه .شود مىريزد، ضرورت نگارش اين مقاله اثبات  فرو مى

به نام تظاهر و رياكاری ميان مردم  ای پديدهحاكم بر ايران، چرا شاهد  توجه به نظام اسالمى

  هستيم و چه عواملى باعث شيوع اين پديده در ايران شده است؟

  شناسى مفهوم

  نفاق) الف

رغم اخـتالف معـانى تـا  علـى -يـه رويى، توريـه و تق از ميان واژگان نفاق، تظاهر، رياء، دو

نوعى  از بقيه بيشتر اسـت و بـه» نفاق«شهرت و كاربرد  - حدودی با يكديگر مترادف هستند

دهيم و در ادامـه مـراد  لذا ابتدا معنای نفـاق را توضـيح مـى. ريشه معانى واژگان ديگر است

  1.خود از تظاهر در اين مقاله را مشخص خواهيم كرد

هم را از اصـل و ريشـه ايـن واژه  بـه  پـژوهش دومعنـای نزديـك ی لغـت مـوردها كتاب

ــدا آورده و از شــدن  اول، بريده :دو ريشــه معنــايى دارد »نفــق«مــاده : گويــد مىفــارس  ابن. ن

نفق و  :گويد مىسپس . پوشى بر چيزی داشتن شيئى و پرده نگاه رفتن چيزی و دوم، پنهان ميان

 .)455: 5 ج ق،1404 فאرس، אبن( نافقاء هر دو از معنای دوم هستند
                                                           

است كه معنای آن به ظاهر درست است، اما   بيان سخنى» توريه«. معنای توريه و تقيه در اين مقاله مدنظر نيست. 1

كه مخاطـب از  شود مىصادقانه بيان ای به ظاهر  ، نادرست است؛ يعنى جملهكند مىآنچه مخاطب از آن درك 

نيز به آن معنى است كـه يـك فـرد مسـلمان بـرای نجـات » تقيه«. كند مىآن جمله، مفهوم ديگری را برداشت 

عنوان نمونه اگر مسلمانى در برابر كفار محـارب قـرار گيـرد و خطـر  جان، از انجام برخى اعمال پرهيز كند؛ به

  .خود را پنهان كندبودن  لماند مستوان مىجانى او را تهديد كند، 
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نافقاء . ديگری راه دارد جای بهنفْق، سوراخى در زير زمين است كه : گويد مىمنظور  ابن

اش را در سطح زمـين  گريزگاه النه موش صحرايى است كه قسمتى از ديواره النه«معنای  به

آن كنـد و از  آن اليـه نـازك را تخريـب مى ،نازك نموده، هنگام خطر با يـك ضـربه سـر

منافق از آن جهـت كـه بـه نـام . در لغت راه زيرزمينى و پنهانى است» نفاق«. »شود خارج مى

ای چـون مـوش سـاخته و در مواقـع  كاری، النـه شود و با فريب مى اسالم وارد امت اسالمى

  .)357: 10 ج ،1414 منظور، אبن( شود، به اين نام ناميده شده است لزوم از اسالم خارج مى

. نو و البته متناسب با معنای لغـوی خـود پيـدا كـرد  ، مفهومىقرآناق، با نزول اما واژه نف

ه كـاصـطالحى اسـت  ،نفـاق«: گويد مى قرآنواژه در  منظور درباره تغييريافتن معنای اين ابن

فر و اظهار ايمان آشنا نبود، استعمال نفاق نمودن ك يعنى پنهان ؛عرب با معنای مخصوص آن

 »آمده است؛ گرچه اصل اين واژه در لغت معـروف بـوده اسـت قرآنر در با معنا اولين اين به

در ديـن شـدن  نفاق، وارد«: كند ى نفاق را چنين تبيين مىقرآنراغب نيز كاربرد . )359: ھمאن(

  .)819: ق1412 رאغب אصفهאنی،( »از طرف ديگر است ،شدن از آن سو و خارج كاز ي

گـى در چـه زمينـه و  نيسـت ايـن دوچهرهولى مشخص . رويى است معنای عام نفاق، دو

براساس تعيين قلمرو و موضـوع آن، اصـطالحات متعـددی پديـد  ،بنابراين. موضوعى است

  .)17-21: 1393 אعرאفی،(آمده است 

  اصطالح اول

زيرا مـاده نفـاق در زبـان عربـى  ؛است» ىقرآناصطالح «اولين اصطالح از نظر تاريخى، 

ى در مقابل ايمان و كفر مطرح شده است قرآناين اصطالح . برای انسان كاربرد نداشته است

در اينجـا، نفـاق » كردن كفر در باطن و نماياندن اسـالم در ظـاهر پنهان«: كه عبارت است از

  .رويى در اصل دين و اسالم آمده است دو معنای به

  اصطالح دوم

ن و در اصـل ايمـادو رويـى  در ايـن اصـطالح،. دومين اصطالح، اصطالح حديثى است

نيسـت كـه در اصـطالح اول بـود بلكـه در مراتـب، ضـعف و  گونه آناعتقاد به اصول دين، 

نيسـت كـه در  گونه آنگاهى شخص متظاهر به ايمان، . قوت، سستى و استواری ايمان است
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ای از شك، سستى، كاستى و هوا  باطن، هيچ باوری به حق نداشته باشد، اما ايمانش با درجه

در فـرض اول كـه . نمايانـد خود را مـومن تمـام عيـار مى كه حالى رد ؛و هوس آميخته است

هـا فـرا  فرض دوم كه باطن را هوس. ى استقرآنكفر، باطن را فرا گرفته، نفاق در اصطالح 

  .گرفته و ايمان فرد دچار ترديد است، نفاق در اصطالح حديثى است

مـا در اصـطالح دوم، ا. زيرا در باطن، كفر اسـت ؛درجاتى ندارد ،نفاق در اصطالح اول

توان گفـت كـه فقـط در  شـايد بـه. مراتب متعددی دارد؛ زيـرا خلـل در ايمـان، درجـه دارد

. شـود تصور نمىدو رويى  وجه هيچ  به -و مطهر است ندي: كه مخلَص - برترين مرتبه ايمان

شرك است كـه مراتبـى  ،كفر باطنى و در اصطالح دوم ،در اصطالح اول ،ديگر نفاق بيان به

  .رددا

  اصطالح سوم

ای گسـترده  انـدازه قلمرو اين اصطالح به. ای دارد معنای گسترده ،نفاق در اصطالح سوم

كسـى كـه زيـاد بـا حـرف ديگـران » ثـرة الوفـاق، نفـاقك«: است كه در روايت آمده اسـت

: 1366 אمـدی،( منـافق اسـت -آورد و در هيچ مورد اظهارنظر و نقدی نمـى -كند موافقت مى

معـروف و نهـى از منكـر  شود كه امـر بـه در اين اصطالح، حتى شامل كسى مىمنافق . )459

شديدترين مردم از لحاظ «: فرمايند مى 7حضرت على. كند كند و خود به آن عمل نمى مى

نفاق، كسى اسـت كـه بـه اطاعـت خـدا امـر كنـد و خـود بـه آن عمـل نكنـد و مـردم را از 

اصـطالح،   ايـن همچنين نفـاق در. )459: ھمאن(» ها برحذر دارد و خود مرتكب شود معصيت

 ،منظور از منافق در اين اصطالح. شود كه امروزه رايج است های غيرواقعى مى شامل تعارف

در مقابل ايـن نفـاق، ايمـان . كسى است كه به همه تبعات و لوازم ايمان و اسالم مقيد نيست

حديث منقول . از ايمان استبندی به همه لوازم، اصول و احكام ناشى  معنای پای است كه به

ظاهری بر خشـوع  هراندازه خشوعِ «: ستااشاره به اين نوع نفاق  9از پيامبر 7امام صادق

در نتيجـه  )163: 4 ج ق،1407 כلینی،(» شود قلبى افزون باشد، پس آن نزد ما نفاق محسوب مى

و آداب نكـردن صـداقت  اظهـار اسـالم و ايمـان و رعايـت معنای بـه ،نفاق در اين اصـطالح

  .و يا احكام اسالم است  اسالمى

كـه   معنا اين در آيات و روايات، عموم و خصوص مطلق اسـت؛ بـه» نفاق«نسبت كاربرد 
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، امـا »نمودن كفر و آشكارساختن دروغين ايمان اسـت پنهان«، معنای آن محدود به قرآندر 

ــات ــن واژه در رواي ــرده و در مصــداق ،اي ــدا ك ــايى پي ــعه معن ــد توس ــاری و  هايى مانن رياك

  .كار رفته است گويى نيز به دروغ

كردن يك واقعيت در باطن و  جانبه برای مخفى يعنى كوشش همه ؛در نتيجه معنای نفاق

رويـى،  كاری، ظاهرسازی و دو كاری با زيركى، فريب اين پنهان. ارائه ظاهری برخالف آن

اسـاس نفـاق، رفتـاری  بـراين. )16: 1393 אعرאفـی،(آميخته و در جهت تخريـب و فـرار اسـت 

 كه اينكارانه است كه اوال بر نگرشى ناهمگون با نگرش واقعى فرد داللت دارد، دوم  فريب

  .جلب نظر مثبت و نفوذ در مخاطب است ،دادن آن هدف از انجام

 از. كـاری و عنصـر مخفىدو رويـى  عنصـر: دو عنصر قطعا وجـود دارد ،در معنای نفاق

كسى  ،منافق. كاری را نيز اضافه كرد رويى، پنهان در كنار دو در ترجمه فارسى بايد ،رو اين

  .)27: 1379 خאتمی،( كند است كه دورو بوده و اين صفت خويش را پنهان مى

در اين تحقيق مراد ما از تظاهر، بيشتر معنای سوم از معانى اصطالحى نفاق اسـت؛ يعنـى 

ت رفتارهای متظاهرانه افرادی را منظور كفر و عدم ايمان به خدا نيست؛ بلكه قصد داريم عل

گى رفتارهـای زنـد  مىبررسى كنيم كه مسلمان بوده و ايمان به خدا دارند اما در حوزه عمو

  .زند مىمتظاهرانه از آنها سر 

  ريا) ب

» رأی«از مـاّدۀ » ريـا«. 1ای يونانى به معنى ادا، تظاهر و تزوير گرفته شده رياكاری از واژه

فـאرس،  אبن( اری را به انگيزۀ جلـب توجـه مـردم انجـام دهـدك ه شخصكبه معنى اين است 

ار خــوبى انجــام دهــد و قصــدش تظــاهر و كــانســان  يعنــى ؛و در اصــطالح )473: 2 ج ،1404

  .به مردم باشد نه برای خدادادن  نشان

 تظاهر و ظاهرسـازی بـه نيكـى، معنای به» رای«يا » روی«از ماده  ،واژه ريا در زبان عربى

بـه دادن  معنى انجام كار برای نشان همچنين به )1700: 2 ج ،1384 معین،(فاق است و ندورويى 

 .)631: 1 ، ج1378 سیאح،(ديگری آمده است 
                                                           

  .است hypocrisyمعادل انگليسى آن . 1
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دادنى، ريا نيست؛ زيرا خداوند واجب دانسته تا برخى از اعمـال بـا  البته هر تظاهر و نشان

نماز  :شود مثل انجام مى جمعى صورت بههايى كه  عبادت :مانند. تظاهر و آشكار انجام گيرد

. منظـور تـرويج عمـل خيـر ميـان مـردم اسـت كه به... جماعت و جمعه، حج، نماز عيدين و

تظاهر به حزن و اندوه در عـزای  :همچنين در برخى موارد به تظاهر سفارش شده است مانند

فريـب و به قصد  ،اين دو در اين است كه تظاهر مدنظر ما در اين مقاله تفاوت). تباكى( ائمه

  .شود استفاده ديگران انجام مى سوء

  تظاهر فردی و اجتماعى

جمعـى و صـورت  بهشـود كـه در جامعـه  دسته از رياكـاری گفتـه مى تظاهر اجتماعى به آن

بسياری از افـراد ممكـن اسـت خـود را بـه ظـواهر  ،مثال عنوان به. گيرد مىالگويافته صورت 

و مزايای اجتماعى و اقتصادی كه ممكـن اسـت  دينى بيارايند تا بتوانند از حقوق شهروندی

هـا شـود برخـوردار شـوند، ايـن وضـعيت  اين آراستگى به ظواهر دينى نصـيب آن ۀدر نتيج

 طور بـهيعنى عده زيادی  ؛جمعى و الگويافته تعريف شودصورت  به اگر) تظاهر به دينداری(

هه با اين رياكاری، با نوعى نوع عمل رياكارانه را انجام دهند و جامعه نيز در مواج مشابه يك

نوعى ايـن رياكـاری را  جامعه بـه عبارتى ؛ بهتسامح و مدارا رفتار كند، تظاهر اجتماعى است

ضرروت اجتمـاعى يـا تـوجيهى ديگـر  عنوان بهحال  فهمد و درعين پذيرفته، معنای آن را مى

دهـد، امـا  ام مىكار، كسى رفتار رياكارانـه انجـ گاهى در محيط كه اين. آن را پذيرفته است

اسـت كـه خودشـان هـم در مـوقعيتى  سـبب يندب ،كنند نوعى رفتار او را تاييد مى ديگران به

يـك  عنوان بـهباهم رفتـار رياكارانـه را  پـس گويـا همـه. دهنـد مىديگر همان كار را انجـام 

با  كامالً اين نوع رياكاری . اند دادهاستراتژی تعامل، قبول دارند و به آن مشروعيت اجتماعى 

ــرد رياكاری ــطح ُخ ــای س ــى رياكاری ،ه ــراد در موقعيت يعن ــه اف ــايى ك ــايى  ه ــونه  همچ

چـون فقـط در . متفـاوت اسـت ،دهند مىفردی انجام  های خانوادگى يا مناسبات بين مناسبت

علـت رياكـاری فـردی، . مناسبات ميان من و يك عضو از خانواده چنين تظاهری معنـا دارد

بـه  ای جامعهع بشر هم بستگى دارد؛ اما رياكاری اجتماعى از تاريخى و تمدنى است و به نو

  .كند و تابع فرهنگ جامعه است ديگر فرق مى ای جامعه
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  پيشينه

مقاالتى اسـت كـه اصـل  ،دسته اول :سازد بررسى پيشينه، ما را با چند دسته مقاالت آشنا مى

تـب آن را بررسـى شناسـى و مرا هـا، مفهوم شناسـى، ويژگى پيدايش نفاق، معناشناسى، سنخ

 و آخوندی) 1390و 1383( ؛ ميرزايى)1385( نوری ؛)1384( مقاالت غفاری :مانند ،كند مى

 ،دسته دوم. پردازد ى است و به بازه صدر اسالم مىقرآن ،رويكرد كلى اين مقاالت). 1393(

آن در صدر اسـالم  گيری  شكلهای  شناسى نفاق و بررسى انگيزه مقاالتى است كه به جريان

 زاده و طبسـى مقالـه قاضـى :وحيانى است؛ مانند ها، بنابراين رويكرد كلى آن ؛پرداخته است

مقـاالتى اسـت كـه بـا رويكـرد علـوم  ،دسـته سـوم). 1393( و مقاله بستانى و باجى) 1387(

های مقابلـه كار راهكه نفاق در علم انسانى و ) 1390( ظهيری :مانند ؛انسانى نوشته شده است

كه با رويكرد مديريتى، پديده نفـاق در ) 1395( نژاد و اميرخانلو ى كرده و هادویبا آن را بررس

آخرين دسته، مقاالتى است كه با رويكـرد اجتمـاعى و تـاريخى بـه . اند سازمان را بررسى كرده

) 1391( مقاله محسنى تبريزی و ديگـران. گيری آن پرداخته است  تبيين پديده نفاق و علل شكل

 همچنـين نعمتـى. گيری نفـاق بپـردازد  هام از آيات قرآن به تبيين اجتماعى شكلسعى كرده با ال

های هفتم و هشتم در ايران را بررسى كرده  علل و پيامدهای تظاهر و چاپلوسى در سده) 1392(

در . است بر وجود تظاهر در ايران شود نيز تاييدی دو پژوهش ديگر كه در ادامه بيان مى. است

 17000انجام شده، در يك جامعه آمـاری   زارت فرهنگ و ارشاد اسالمىپژوهشى كه توسط و

خيلى زياد است  اعالم كردند كه دورويى، تظاهر و چاپلوسى در بين مردم ٪65نفری در ايران، 

  .)1381ھא و نگرש אیرאنیאن،  אرزש(اند  رواج تملق و چاپلوسى را كم دانسته ٪18و تنها 

 30در منـاطق شـهری و روسـتايى   بليغـات اسـالمىپيمايش ديگری كه توسط سازمان ت

 ٪78دهـد در مجمـوع حـدود  شده، نشان مى انجام 1389-1390های  طى سال ،استان كشور
داننـد دينـدار واقعـى كيسـت و  نمى واقعـاً اين روزها مردم « :يان در پاسخ به پرسشگو پاسخ

 ھאی پژوھש ملی دیندאری אیرאنیאن هیאفت(انـد  يا موافق  موافق كامالً » آدم متظاهر و رياكار كيست؟

  .)132و 22: 1390، )گزאرש כل(

  

 موافق  ها سنجه
ً
 مخالف  مخالف  مردد  موافق  کامال

ً
  گویان تعداد پاسخ  کامال

  18045  6/2  3/8  8/10  3/41  37  درصد
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داننـد دينـدار واقعـى كيسـت و آدم  نمى واقعـاً ايـن روزهـا مـردم : پرسشنتايج پاسخ به 

 كيست؟متظاهر و رياكار 
. است در تهران انجام شده 1393پژوهش ديگر مربوط به نظرسنجى تلفنى است كه در سال 

پژوهشـگاه  ، در سـايت»ميزان شيوع تملق و دو رويى در جامعه«: گزارش اين نظرسنجى درباره

های  يافتـه. )ricac.ac.ir/news.php?item.1074.1: כ.ر( فرهنگ، هنر و ارتباطات قابل دسترسـى اسـت

بودن  راهگشـا«: داننـد عبارتنـد از دهد، علل كسانى كه تملق را جايز مى تحقيق نشان مى اين

توجـه بـه تملـق بـرای «، »مثابه داشتن عرضـه و مهـارت اجتمـاعى تملق به«، »تملق در جامعه

پـذيرش «، »باور به تملق برای ايجاد دوستى و روابط«، »)پذيرش اجتماعى(كسب محبوبيت 

، و »ترين راه بـرای كسـب موفقيـت اعتقاد به طى كوتـاه«، »عى سختتملق در شرايط اجتما

  .»اثر نداشتن تملق بر احساس مسئوليت و تعهد«

بودن بررسـى  توان گفت، نقصان اين مقاالت، فقدان يا كمرنگ بندی پيشينه مى در جمع

ى قرآنـعمده مقاالت مذكور با رويكرد . نفاق در جامعه كنونى ايران است گيری  شكلعلل 

اسـت امـا  ای شايسـتهصدر اسالم است و هرچنـد كوشـش   و ناظر به نفاق در جامعه اسالمى

كند اين خأل  كه اين مقاله سعى مى اند دادهنفاق در شرايط كنونى ايران را مورد توجه قرار ن

  .را پوشش دهد

  چارچوب مفهومى

  .گيرد مىاين مقاله شكل   نظريه، چارچوب مفهومى با الهام از دو

  بودن هدف خاطر مقدس ياولى و توجيه وسيله بهماك - 1

روش و هدف سياسـت اسـت و در كتـاب شـهريار  درباره 1نيكال ماكياولىمحور نظريه 

را بـه هـيچ حكـم اخالقـى  و آن دانـد مىيـابى بـه قـدرت  خود، هدف عمل سياسى را دست

رد اهـداف، ای را در سياسـت بـرای پيشـب كاربردن هر وسـيله به ،كند و در نتيجه محدود نمى

اعتقاد ماكيـاولى،  بـه. دانـد مىكلى از اخالق جـدا  گونه سياست را به شمارد و بدين مجاز مى

                                                           
1.  Niccolò Machiavelli 
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 ؛آميز بترسـد نبايد از شرارت و اعمال خشونت ،زمامدار اگر بخواهد باقى بماند و موفق باشد

ماكياولى معتقد است داشـتن صـفات خـوب . زيرا بدون شرارت، حفظ دولت ممكن نيست

داشـتن ايـن صـفات را خـوب بلـد  هم نيست؛ مهم اين است كه پادشاه فن تظـاهر بهچندان م

اگر او حقيقتاً دارای صفات نيك باشد و بـه  :گويد مىو  رود مىحتى از اين هم فراتر . باشد

صفات نيك  گونه اينداشتن  تظاهر به كه حالىدر ؛ضررش تمام خواهد شد به ،آنها عمل كند

  .)105-101: 1380 ولی،مאכیא(برايش سودآور است 

يابى  شود كه برای دست نحوه مديريت غيراخالقى نظام سياسى اطالق مى ماكياوليسم، به

ماكياوليسـم بـر تلفيـق . گيـرد مىای مـورد اسـتفاده قـرار  به قدرت و حفظ آن هر نوع وسيله

ــت ــه. اخــالق از سياســت متكــى اس ــاولى راه اصــلى دســت ب ــه  نظر ماكي ــهرياران ب يابى ش

گـويى نيسـت، بلكـه او مـدعى اسـت شـهريار  دستى، گذشـت و راسـت شان، گشاده اهداف

خردمند برای حفظ مقام و موقعيت خويش بايد دارای اين قوه باشـد كـه از نيكـويى پرهيـز 

از . كرده و براساس موقعيت و زمان برای حفظ حكومت خويش نيكـويى يـا بـدی كنـد

و سازگاری با شـرايط و زمـان بـرای  ها و كردار نظر او برای حفظ حكومت، تغيير شيوه

از نظر او شـهرياران بايـد تركيبـى از . شهريار مهم است و اين نشان از خردمندی اوست

او . را بــر حســب موقعيــت داشــته باشــند) گری حيلــه(و روباهــان ) زور(صــفات شــيران 

 ماكيـاولى معتقـد اسـت شـهريار نبايـد از. داند رياكاری را امری واجب برای شهريار مى

در . ران بداننــد، هراسـى داشـته باشــد كـار و شـهوت گنــاه كـه او را خسـيس، سـنگدل، اين

سـازد، نبايـد از عمـل  يابى قـدرت توانـا مى دسـت هـا او را به يـك از رذيلت صورتى كـه هر

  . )146و  144: 1390אزאد אرمכی، (ها اجتناب كند  آن به

هـای  برای رسـيدن بـه ارزشای  حفظ حكومت هدف است؛ نه صرفاً وسيله ،منظر اين از

ای بـرای تحكـيم  های متعـالى اوالً زمينـى شـده و ثانيـاً وسـيله ترتيب آن ارزش اين به. متعالى

  .شوند مى قدرت

ماكياوليسـم «تـوان از  مى ،با بسط تئوريك نظريـه ماكيـاولى و در تحليـل شـرايط ايـران

وليسم سكوالر وجـود دارد در جهان امروز نوعى ماكيا«: افروغ معتقد است. نام برد» مذهبى

توان اين ماكياوليسم سـكوالر را  مى. كند ای برای تحكيم قدرت استفاده مى كه از هر وسيله

در ايـن نـوع گـرايش، از همـه . های ديگری هم نشان داد؛ مثل ماكياوليسم مـذهبى در قالب
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. )29: 1386، אفروغ( »توان استفاده كرد برای پيشبرد حكومت و قدرت مى - ولو دين - ابزارها

های ماكياوليستى را در بستر مذهبى  و نگرش ها روشماكياوليسم مذهبى به اين معناست كه 

اند  ها وسيله كار بگيريم و عمًال اين نگرش را رواج بدهيم كه قدرت هدف است و ارزش به

و ما مجازيم كه برای حفظ قدرت خودمان يا حتى برای حفظ حكومت اسالمى، دسـت بـه 

بزنيم و هر كاری را مباح بـدانيم؛ ايـن يعنـى ماكياوليسـم مـذهبى؛ يعنـى اسـتفاده هر كاری 

گرايى اقتصادی در قالب جديـد و بـا  ابزاری از اخالق و دين و بازگشت ابزارگرايى و عمل

هـدف  كـه اينهای دينى ما به جـای  ارزش به عبارت ديگر،. )282: 1387، ھمو(پشتوانه دينى 

چـه  آن گويـد مىكه  - انگاشتن اصل طاليى اخالق بتوانيم با ناديدهباشند، وسيله شوند و ما 

در ايـن شـيوه، . حكومت را حفظ كنيم - برای خودت هم مپسند ،پسندی برای ديگری نمى

 از. چرخـد شود و اخالق و دين حول مدار منافع سياسى مى سياست در حكومت مذهبى مى

  .فهم است تظاهر در رفتار مسئولين و مردم قابل ،منظر  اين

  و غيررسمى  پور و جامعه رسمى فرامرز رفيع - 2

بـرای تحليـل تحـوالت ايـران و نقـش  دریغ است ایران که ویران شودكتاب  پور در رفيع

كشـد و  تصوير مى  به  و غيررسمى  بخش جامعه رسمى استعمار در آن، جامعه ايران را در دو

مچنين شكسـت دكتـر مصـدق تبيـين را در جنبش تحريم تنباكو و ه  نقش جامعه غيررسمى

  .)133-123: 1393 پور، رفیع(كند  مى

 ،يكـى :شـود بخش اساسـى تفكيـك مى در تئوری جامعه غيررسمى، جامعه ايران به دو

  بخـش غيررسـمى ،شود و ديگری كه توسط حكومت و نيروهای آن اداره مى  بخش رسمى

منظـور از بخـش غيررسـمى،  .خارج از سيستم حكـومتى هسـتند كه تأثيرگذاران آن عموماً 

اسـت كـه اغلـب بـدون سـازماندهى » توده مـردم«نيستند؛ زيرا منظور از ملت، بيشتر » ملت«

وی . اسـت  سـازماندهى غيررسـمى  سـاختار و يـك دارای يك  اما بخش غيررسـمى. هستند

عـه دو متغيير اصـلى جام) برهه تاريخى  در اين دو ويژه به(و بازرگانان را ) مذهب(روحانيون 

  .)123: ھمאن(شمارد  برمى  غيررسمى

تـوان  مى  تظاهر در ايران با اسـتفاده از تئـوری جامعـه غيررسـمى گيری  شكلبرای تبيين 

بـر   بعد از پايان جنگ، عالوه ويژه بهدر طول ساليان بعد از انقالب،   جامعه غيررسمى :گفت
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ــ ــدايش طبق ــا پي ــان، ب ــه روحــانيون و بازاري ــد اتطبق ــه ،جدي ــته شــدتر  فرب ــه . از گذش طبق

ی ورزشـى، هـا گروه :ماننـد )هـاNGO( ی مـردم نهـادهـا گروه، روشـنفكران، كرده تحصيل

گسـترش ايـن . ها هسـتند برخى از آن مانند آن خواه، بازيگران سينما و تحول  موسيقى، زنان

ايــن . هــا شــدند تــدريج باعــث تغييــر نمادهــا، الگوهــای رفتــاری و ارزش هــا به فرهنگ خرده

 فرهنگ رسـمى« ۀكم به بطن جامعه و توده مردم سرايت كرده و دوگان ت ارزشى كمتغييرا

جامعـه   های بخـش غيررسـمى را توليد كرد و منجر به ايجاد تضاد ميان ارزش» و غيررسمى 

از عوامـل جـدی  ،هـا دوگـانگى در ارزش  ايـن. گـردد جامعه مى  های بخش رسمى با ارزش

  .گردد مى  های رسمى تعامل با ارزش از مردم در بخشى  تظاهر در رفتار

  روش تحقيق

شناسى انتقادی، روش مناسبى برای تبيين نظـری علـل وقـوع تظـاهر در  روش رسد مىنظر  به

انتخـاب . را تحليل كنـيم ها كنشتظاهر، بايد ذهن و  گيری  شكلايران است؛ برای فهم علل 

موجود در ذهن مـردم و همچنـين تواند معانى  گرايى اين نقصان را دارد كه نمى روش اثبات

همچنين اشكال . )69: 1388אیمאن، (های احساسى و ادراكى آنان را درست تبيين كند  ظرفيت

های مـردم را  ديـدگاه  كه اين مكتب، تمامى است  كه بر روش تفسيری وارد است اين  مهمى

كـه ديـدگاه  معنـا دم نسـبى اسـت؛ بـدينهای مـر ديدگاه كه حالى؛ درداند مىبرابر و يكسان 

امـا . اسـت تـر مهمبرخى طبقات مردم كه در جهت تغيير و تحوالت اجتماعى قـرار دارنـد، 

دنبال طرح و گسترش فهم و آگاهى است كـه از  شناسى انتقادی اين است كه به امتياز روش

كنـد  شناسى انتقادی، روشـى را پيشـنهاد مى روش. شود سطح ظاهر به عمق واقعيت وارد مى

سازهای اجتماعى تأكيد دارد و معتقـد  و معرفت نظری درباره چگونگى ساخت كه بر توسعه

. های ظــاهر و پنهــان را نشــان دهنــد يى اســتفاده شــود كــه ســاختهــا روشبايــد از  :اســت

اعــم از  ؛مشــاهده) الــف: كنــد عبارتنــد از شناســى پيشــنهاد مى يى را كــه ايــن روشهــا روش

ی تئـوريكى و ها دلتوسـعه مـ) ج ؛عميـق مصاحبه متمركز و) ب ؛مشاركتى و غيرمشاركتى

  .)56-55: ھمאن(های پنهان و فرآيندها در جامعه  از ساخت  مفهومى

ای كـه  دهد كه دنيا بر اساس نـابرابری شناسى انتقادی را اين معنا تشكيل مى اساس روش

ديگر، واقعيـت اجتمـاعى  عبارت بـه. منافع متعارض در آن وجـود دارد، سـاخته شـده اسـت
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 بسـتאن،(» شده توسـط سـاختارهای بنيـادين پنهـان يافته و هدايت تضاد بسط«: ست ازعبارت ا

شناسى آن است كه در جامعه امروز، يك نوع تعـارض و  فرض اصلى اين روش. )10: 1388

كشمكش و نابرابری ميان طبقه حـاكم و محكـوم وجـود دارد و مكتـب انتقـادی در تـالش 

شناسى انتقادی، واقعيتـى  بر اساس روش. تغيير دهد است اين شرايط را به نفع طبقه محكوم،

شود، سيال و پوياست و تفسير آن از طريق  مشاهده خلق مى  های غيرقابل ساخت واسطه بهكه 

پذيرد؛ روابـط مملـو از تضـاد  تضاد و تعارض در سازمان روابط اجتماعى و نهادها انجام مى

شناسـى  روش. شـود ك توضـيح داده مىدنبال و در قالـب ديالكتيـ ،كه در آن تغيير واقعيت

های  كند كه پشـت اليـه ظـاهری، سـاخت های متعددی در واقعيت تأكيد مى انتقادی به اليه

ها بـا  ها يـا مكانيسـم كشـف ايـن سـاخت. مشاهده وجود دارد های غيرقابل عميق يا مكانيسم

امـور جهـان و های معتبر درباره نظـام حـاكم بـر  های عميق و مستقيم، نظريه توجه به پرسش

گـران و  در مسـير كشـف واقعيـت، معنـای ذهنـى كنش. پذير اسـت رويكرد تاريخى امكان

ــه ترتيــب در  دهنــد مىكــه اســاس روابــط اجتمــاعى را تشــكيل ) مــادی( روابــط عينــى و ب

های تفسيری و اثباتى محوريت دارند، بنيان شناسايى و تحليـل رويـدادها را در  شناسى روش

شناسى انتقادی در نگاه به انسـان، هـم بـه  روش. )57: ھمאن( دهند مى رويكرد انتقادی تشكيل

ذهنيات افراد در خلق معنا و آگاهى و هم به شرايط و عوامل خارجى اجتماعى در شـناخت 

تنهـايى كـافى  كـدام را بـه جهان اجتماعى توجه دارد و هـيچ گيری  شكلرفتارهای انسانى و 

  . داند مىن

شود اين است كـه، تظـاهر در اثـر  ی در اين مقاله استفاده مىشناسى انتقاد آنچه از روش

يافتن ايـن . گيرد مىهای افراد با ايدئولوژی حاكم شكل  تضاد و تعارض ميان منافع و ارزش

تضاد، تنها با توجه به ساختارهای آشكار موجود در ايران قابل شناسايى نيست بلكـه عـالوه 

ان، بايــد ســاختارهای پنهــان موجــود را نيــز شــ یهــا كنشبــر تحليــل معــانى ذهنــى مــردم از 

هايى كـه منجـر  كرد و با عبور از سطح ظاهر و رسيدن به عمق واقعيت، مكانيسم وجو جست

اعـم  ؛برای رسيدن به اين هدف از مشـاهده. گردد را شناسايى كرد تظاهر مى گيری  شكلبه 

های پنهـان و  سـاخت از  ی تئوريكى و مفهـومىها دلاز مشاركتى و غيرمشاركتى و توسعه م

  .فرآيندها در جامعه استفاده خواهيم كرد
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  تظاهر در ايران گيری  شكلعوامل ساختاری 

توان در  ای كه در چارچوب نظری بيان شد، عوامل تظاهر در ايران را مى با تكيه بر دو نظريه

تظـاهر  نظريه ماكياولى بيشتر ناظر به مصـاديقى از. رد تحليل كردسه سطح كالن، ميانى و خُ 

های مختلف حكومت هسـتند، نمـود پيـدا  ی كارگزارانى كه در بخشها كنشاست كه در 

كند كه از تضاد ميان فرهنگ  و غيررسمى، عواملى را تبيين مى  نظريه جامعه رسمى. كند مى

شود؛ اين تضاد حتى ممكن اسـت در رفتـار كـارگزار يكـى از  ناشى مى  و غيررسمى  رسمى

عضو سازمان حكـومتى اسـت و  كه اينشود؛ به اين معنى كه فرد با  نهادهای حكومتى ديده

هـا معتقـد اسـت در  بـه آن واقعـاً هـايى كـه  پايبند باشـد امـا ارزش  های رسمى بايد به ارزش

  .است  های رسمى تعارض با ارزش

  سطح كالن) الف

  ی استبدادی در طول تاريخها حكومتترس و احساس ناامنى از  .1

شناختى، تظاهر در فرهنگ ايرانيان را مورد بررسـى قـرار  ويكرد جامعهاگر بخواهيم با ر

گـر در  هجوم اقوام غارت سبببه  ،ناامنى. هاست ين آنتر مهمدهيم، داليل تاريخى يكى از 

ابـزار  عنوان بـهتظـاهر را  ،طول تاريخ و ترس از حاكمان استبدادی، سـبب شـده تـا ايرانيـان

يعنـى دوران پرالتهـاب تهـاجم مغـول و  )ق ه(هشـتم م و های هفـت سده. كار گيرند دفاعى به

ايرانـى گسـترش   شود كه تظـاهر در جامعـه های پس از آن، از ادواری شناخته مى ناپايداری

در ايـن . نمايـد متون ادبى و تاريخى اين دوره نيز؛ اين شرايط را به روشنى آشكار مى. يافت

آسـيبى اجتمـاعى شناسـايى كـرد و هـم  عنوان بـهتـوان تظـاهر و چاپلوسـى را  هم مى ،متون

را در رفتار و گفتار شاعران و نويسندگانى مشـاهده كـرد كـه بـرای  ای پديدهتوان چنين  مى

. ندشـد مىيابى به امتيازات مختلـف بـه چنـين روشـى متوسـل  حفظ مقام و موقعيت و دست

مخالفـت   ود اجازهمردم نيز با تأسى به نخبگان جامعه به اين پديده گرايش پيدا كرده و به خ

  .)1392نعمتی، (ند داد مىبا حاكمان مغول را ن

هـا بـر جـان و  چون و چـرای آن ی استبدادی و سلطه بىها حكومتحاكميت درازمدت 

جا كه فقدان امنيت فـردی و اجتمـاعى را بـا خـود بـه همـراه داشـته اسـت،  مال مردم، از آن
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ايرانى برجـای گذاشـته كـه برخـى از باری را بر شخصيت و منش فرد  تأثيرات عميق و زيان

های رفتاری و گفتـاری و  از عادت  اليه ضخيمىصورت  بهدرپى  های پى ها در طول سده آن

انفكاك ميان باور و كنش، يكـى . اند نشين شده يابى اجتماعى، ته نيز گونه خاصى از ساخت

استبداد و  عى در مقابلكار دفا صورت يك سازو ترين آثار و نتايج اين امر است كه به از طبيعى

يابى اجتمـاعى  نمودهايى از اين رسوبات را در ساخت. قانونى حاكم، ظاهر گرديده است بى

   .)29: 1374 مשیرزאده،: כ.برאی نمونه ر( توان رديابى كرد و فرهنگ گفتاری جامعه ما مى

. ده استرفتن اعتماد بين اقشار مختلف اجتماعى ش هايى، سبب ازبين اين ناامنى در دوره

از ديدگاه كاركردگرايان، ريا در فرهنگ ايرانى به اين دليل بـه بقـای خـود ادامـه داده كـه 

ادامه دارد، ريـا نيـز جزئـى  بخشى ه اين كاركرد و اثركتا زمانى . دارای اثربخشى بوده است

  . جدانشدنى از اخالق و روحيات ايرانيان خواهد بود

، »گلـيم خـود را از آب بيـرون بكشـد«خواهد  دنبال منافع خودش است و مى هر كس به

های فرهنـگ  ترين اليه كه در عميق ای گونه به ؛اهد بسيار داردوچنين وضعيتى در تاريخ ما ش

چسـبيدن «شـماری كـه بـر  های بى المثل وجود ضـرب. و زبان و ادبياتمان رسوخ كرده است

كنـد،  ، تأكيـد مى»داشـتن زبان سـرخ را در كنتـرل«و » آمدن رفتن و آسته آسته«، »كاله خود

شـرايط تـاريخى و . اجتمـاعى در جامعـه مـا دارد اعتمـادی بىهای تاريخى  حكايت از ريشه

ساخت قدرت عمودی و آمرانه ناشـى از تـداوم حكومـت اسـتبدادی در ايـران شـرايطى را 

تظـاهر بـه . تـوان آن را فرهنـگ سياسـى تابعيـت قلمـداد نمـود آورده است كه مى وجود به

  .)105: 1383 אرمכی،(پيامد مهم اين فرهنگ است  ،يى كه مورد قبول حكومت استرفتارها

  هنجاری /دوگانگى ارزشى -2

اسـت كـه   و غيررسـمى  محصول پيدايش فرهنـگ رسـمى ،هنجاری/ دوگانگى ارزشى

ی اعتقادی، ارزشى و هنجاری، مراجع اقتدار و منابع حمايـت ها نظامبيانگر تعدد و واگرايى 

هــا يــا تغييــرات ســريع و عميــق سياســى،  در انقالب ويژه بــهجامعــه اســت كــه اجتمــاعى در 

گـانگى ارزشـى، دچـار  در فرآينـد دو ،فـرد. آينـد اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى پديـد مى

بـاور، نگـرش، (شود كه بيانگر تعارض دو يـا چنـد مؤلفـه شـناختى  ناهماهنگى شناختى مى

در . ارز اسـت های هم رويارويى با بديل و حتى حس تهديد يكپارچگى خود در پى )عاطفه
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: امور زير است ساز زمينهكه  گيرد مىها قرار  گزينش بين آن  چنين حالتى فرد در سردرگمى

جـويى حمايـت  دانيم، پى چه ارزشـمند مـى بندی به آن تغيير در نگرش و كنش، كاهش پای

  .)100و 97: 1391دیگرאن،  محسنی تبریزی و( كند ها كه جامعه تأييدشان نمى اجتماعى برای آن

پــور در مطالعــات خــود در ايــران نشــان داده اســت كــه بعــد از انقــالب بــا شــروع  رفيع

نظام ارزشى جامعه دستخوش تغيير شده  ،تبع آن های توسعه، نظام اجتماعى جامعه و به برنامه

هـای مـادی و تضـعيف  سوی تقويـت ارزش است و در اين فرايند تغيير ارزشى، چرخشى به

  .)27: 1378پور،  رفیع(های مذهبى صورت گرفته است  رزشا

ی پيدايش و رشد دوگانگى ميان نظر و عمل در ايران، وجود نوعى دوآليسـم ها زمينهاز 

فرد ايرانـى  ،به عبارت ديگر ؛فكری فرهنگى است كه ريشه در اعماق فرهنگ باستانى دارد

شـى و زنـدگى فرشـى سـرگردان و های عر خود را ميان دو عنصر بعضا متضاد، يعنى آرمان

باورداشـتن  سـوی بهگرايى و عشق به كمال، او را  ويژگى آرمان ،از سويى. متحير يافته است

زندگى و معيشت مادی با همـه الزامـات  ،ها سوق داده و از سوی ديگر به كماالت و ارزش

صـوص خ و بـه  عرصه فرهنگ عمـومى. دهد وسو مى آن، او را به كنش و رفتار فرشى سمت

فرهنگ دينى، عرصه جدال پنهان دو شيوه زيست اجتماعى اسـت كـه برگرفتـه از فرهنـگ 

 رسـمىغيرتدريج به سمت چيرگى فرهنـگ  به ،گرايى اين دوگانه. است و غيررسمى  رسمى

مردم در روابط اجتماعى خود ناگزير بـه رعايـت  ،از سويى. رود مىپيش   بر فرهنگ رسمى 

بـه دليـل تغييـر مراجـع  ،سياسـى هسـتند و از سـوی ديگـرهنجارهای مورد حمايت قـدرت 

ها و هنجارهـای جديـد گـرايش  فرهنگى و ارزشى و پيدايش مراجع جديد، به سمت ارزش

و فرهنـگ واقعـى، بـروز روحيـاتى   ميان فرهنگ رسمى  نتيجه اين سردرگمى. اند پيدا كرده

دوگانگى در شخصـيت و كاری، ترس دائم از افشاشدن، خودسانسوری، ترويج  پنهان :نظير

از مصـاديق ايـن دوگـانگى . )41-42: 1384 אبوאلقאسمی،( گويى و رياكاری، است رفتار، دروغ

 .ارزشى و هنجاری، وجود رفتارهای دوگانه افراد بين خانه و محيط كار است

  سطح ميانى) ب

  كههای چندت گذاری در زيست جهان مدرن و پيدايش هويت مراجع متعدد و متعارض ارزش .1

رياكاری در  همچون آمدن پيامدهای بسياریوجود بهعوامل فرهنگى كه باعث ديگر از 
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ورود تدريجى، عنصری جديد به نام فرهنـگ غربـى بـه سـاحت فرهنگـى  ،رفتارها گرديده

تا يكى دو سده قبل، دو اليه فرهنگى موجود در كشور ما، يعنى فرهنـگ ملـى . استجامعه 

رابطــه  جــواری، به ى، بــا تــأثير و تــأثر متقابــل و حســن همشــيع  باســتانى و فرهنــگ اســالمىِ 

شـده از  های ترسـيم آل ها و ايـده آميزی با يكديگر رسيده بودند و كمتر ميان آرمان مسالمت

سوی منابع فرهنگى با زندگى روزمره و اقتضائات گونـاگون آن، دوگـانگى و ناسـازگاری 

ی رسـيدن بـه نيازهـای خـود ها شـيوهميـان باورهـای ذهنـى و  ،در نتيجـه فـرد ؛آمد پيش مى

  . كرد نمىتعارضى احساس 

اما ورود مظاهر مدرنيته و نمودهای فرهنگ غربى، بسياری از مفروضات حاكم بر ذهـن 

هــايى كــه بــا  هــای جديــدی در مقابــل او پديــد آورد؛ انگاره ايرانــى را بــر هــم زد و انگاره

نيـاز از  يل حقانيـت و حقيقـت، خـود را بىدال عنوان بهها،  ها و پيروزی ای از موفقيت پشتوانه

ــوه ــانى جل ــه اســتدالل و بره ــر و اعجــاب حاصــل از مشــاهده  1.ســاخت گر مى هرگون تحي

و فناوری غرب با ايجاد تصور تقابـل اخـالق بـا علـم و حفـظ ارزش بـا   های علمى پيشرفت

شد و نوعى  های اخالق در جامعه منجر موفقيت در عمل، به نابودی و ويرانى مستمر پشتوانه

  ای گونه بهی فكری و فرهنگى حاكم ساخت؛ ها گروهپراگماتيسم افراطى را بر اذهان برخى 

. همانـا موفقيـت عملـى آن اسـت ،گويى تنها معيار اصالت و حقانيت هر بينش و ارزشى كه

اسالمى، تنها در سطح نمادهای غيردينـى نمـود  -درآميختن فرهنگ غربى با فرهنگ ايرانى

های مورد قبـول جامعـه نيـز ديـده  ه اثر تخريبى آن در الگوهای رفتاری و ارزشنداشت بلك

يــابى گســترده منــابع  هــای اجتمــاعى و تنوع پيچيــدگى روزافــزون ســاخت ،در نتيجــه. شــد

های بسياری شـود و خـود را  باعث شده جوان امروز اسير پارادوكس ،ساز از طرفى فرهنگ

بـديل نهادهـای  و از طرف ديگـر نقـش بى )96: 1387אفروغ، ( بيابد چندگانههای  اسير هويت

 ای گونـه ساز مورد توجه جامعه سنتى ايران را تغيير داده بـه تنها منبع فرهنگ عنوان بهمذهبى 

منـدی  يگانه منبع الهام بخش مردم، با ورود مدرنيته خود را با رقبای قدرت عنوان بهكه دين 

منبـع  عنوان بههای مذهبى، كه  ها و هيئت حسينيهمساجد،  :نهادهای مذهبى، مانند. مواجه ديد

ی جامعه بودند، به منابع متكثر برآمده از مدرنيته ها كنشبخش  ساز، الهام مند فرهنگ قدرت

                                                           
  .436و 421: 1376 حائری،: ك.برای آشنايى بيشتر با اين تاثيرات ر. 1
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هايى  ارزش ،اين منابع متكثر. گرفتند  های چندتيكه شكل يى با هويتها انسانتبديل شدند و 

وجود . ارزشى حاكم بر ايران واگرايى داشتدادند كه با نظام  را با خود در جامعه گسترش 

 ،هنجـاری شـده اسـت/ گذاری كه منجر به دوگـانگى ارزشـى چنين مراجع متعارض ارزش

مثابـه منبـع  مـاهواره به. وجودآمدن باورها و رفتارهای متظاهرانه را ايجاد كرده است هزمينه ب

ال، مباحـث معرفتـى، فـيلم، سـري :هـای مختلفـى ماننـد توليد نظـام هنجـاری واگـرا در قالب

. گذاری است يكى از اين مراجع متعارض ارزش... سياسى، فرهنگى، اقتصادی و اجتماعى و

و حيرت   ناسازگاری و تعارض الگوهای رفتاری جديد با الگوهای سنتى، نوعى سردرگمى

آورده است كه در بروز شـكاف ميـان بـاور و  وجود بهی گوناگون زندگى مردم ها جنبهدر 

هـای قـديم و  گرايش به تظاهر در راسـتای همـين شـكاف ميـان ارزش. تأثير نيست عمل بى

همسـويى  ی فكری و ارزشى، عدمها نظامتراكم و انباشت  ،بنابراين. جديد قابل تحليل است

هـا، موجـب قرارگـرفتن سـوژه انسـانى در معـرض فشـارهای سياسـى،  بودن آن جهـت و هم

 ،د؛ به ايـن معنـا كـه سياسـت فرهنگـى حـاكمشو اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی مختلف مى

خواهان سبك زندگى خاصى است؛ اما مجموعه نيروهای اجتماعى، سياسى و اقتصادی كه 

نـاتوانى . پـارچگى هسـتند سويى و يك ، فاقد ويژگى يكدهند مىرا شكل  »من«های  تجربه

و  دهنـد مـىرا شـكل  »مـن«های  سازی ميـان نيروهـايى كـه تجربـه پارچه در مديريت و يك

ها، مديريت، نظارت و كنترل كنند باعـث قرارگـرفتن  خواهند بر اين تجربه نيروهايى كه مى

شـود كـه پـذيرش چنـدگانگى در شخصـيت و  سوژه، در كانون موقعيت بسـيار پيچيـده مى

در چنين . هويت سوژه و استفاده از راهبرد تظاهر هنگام گفتار و رفتار پيامد طبيعى آن است

كه خصوصى بوده و آن را در  ؛حقيقى خودِ : فرد دارای دو نوع خود است ،ىحالت نامتعادل

نوعى بازيگری نقش اسـت  ؛دروغين خودِ . دهد جمع خانواده، دوستان و همفكران بروز مى

نمـايش   و اجتماعى شخصيت و وجود فرد را شامل شده و در اجتمـاع بـه  كه بخش عمومى

تبـديل   يى، تظاهر يـا رياكـاری بـه امـری عمـومىگو های دروغ پديده ،در نتيجه. آيد در مى

  .شود مى

  منابع واگرای حمايت اجتماعى .2

دهنـد كـه همگـى در ويژگـى تظـاهر  هـايى را تشـكيل مى تـدريج گروه به ،افراد متظاهر
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 و غيررسمى  ها متناسب با اهداف و منافع خود به مراكز قدرت رسمى اين گروه. اند مشترك

ی متظاهرانـه از افـراد هـا كنش اكز قدرت در حوادث گوناگون كـهاين مر. شوند مرتبط مى 

كنند و ضـمن حمايـت از رفتارهـای متظاهرانـه،  مثابه منابع حمايتى عمل مى به ،شود واقع مى

فرد يا افـرادی كـه در  ،مثال عنوان به. كنند نوعى، رياكاری را در جامعه بسط و نهادينه مى به

ها و منافع با حكومت تعارض دارنـد  ر باورها، ارزشكنند و د يك حزب سياسى فعاليت مى

را قبـول ندارنـد، سـعى  های رسمى باورها و ارزش ،جا كه اين افراد از آن ؛را در نظر بگيريد

داشتن هويت منافقانه خـود، ضـمن پيونـد بـا ديگـر مراكـز قـدرت  نگه  كنند برای مخفى مى

هـا وجـوه  ی اجتمـاعى بـا آنهـا كنشيى را كـه در اعتقـاد و هـا گروهرسـمى، غيرو   رسمى

تدريج منافع مشترك بيشتری را ميان خود تعريف  اشتراك دارند، به خود نزديك كنند و به

از سـوی فـرد يـا   شـود در مـواقعى كـه جرايمـى وجود اين منافع مشترك موجـب مى. كنند

نـان ماهيت نفاق آشدن  های قضايى و آشكار دهد كه امكان پيگيری ی منافق رخ مىها گروه

ی مختلف سياسى و تبليغـاتى، ضـمن ها روشبا استفاده از   ی حامىها گروهوجود دارد، اين 

و افراد منافق، از برمالشدن هويت منافقانـه آنهـا  ها گروهباالبردن هزينه برخورد حكومت با 

و بسـط روحيـه رياكارانـه در شـدن  مندتر باعـث قدرت ،حـال عينكننـد و در  جلوگيری مى

های  ها، بيانيه ايجاد جنجال، هياهو و التهاب در جامعه كه در قالب سخنرانى. دشون مىجامعه 

ی منـافق و عليـه هـا گروهآميز و تند با هدف حمايـت از  آتشين و همچنين مقاالت تحريك

از  ،كنـد های جمعـى بـروز و ظهـور پيـدا مى شـود و در رسـانه های قضايى انجام مى دستگاه

   .ستها حمايت گونه اينمصاديق 

  شونده های منبع نظارتى و نظارت تضاد ميان ارزش -3

منصـب،  كآن، افـراد بـرای تصـدی يـ  اسـاس ه بـركنترل خاصى دارد كجامعه سيستم 

تواند در زندگى آنان مؤثر واقع شـود  ها مى گيرند و نتيجه اين ارزيابى مورد ارزيابى قرار مى

های منبع نظارتى و فـردی  ان ارزشدر صورت تعارض مي. همراه آورد ا منفعتى بهآنه و برای

يابى بـه  فـرد بـرای دسـت. شـود ، زمينه وقوع تظاهر فراهم مىگيرد مىكه مورد نظارت قرار 

. ها و هنجارهای مورد قبول مراكز نظارتى تظاهر كنـد كند به ارزش سعى مى ،منصب خاص

بـا  ،تيجـهدرن ؛شـود هـا مى بودن، مـانع پيشـرفت آن كننـد صـادق افـراد احسـاس مى ،درواقع
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جـای نمـايش خـود فـاعلى، خـود  كنند به خودسانسوری و نمايش رفتار متظاهرانه، سعى مى

ايـن  ،گـافمن. مفعولى را بروز دهند تا موقعيت و پايگاه اجتمـاعى خـود را از دسـت ندهنـد

نامـد  مى» شـده انسـانى و خودهـای اجتماعى كـامالً مغايرت اساسى بين خودهـای «حالت را 

 .)56: 1959 گאفمن،(
وقتـى متقاضـيان كـار و  ؛شـود ها باعث مى مديران جامعه به ظواهر و كليشهدادن  اصالت

ظـاهر خـود را بـا  - بـا زيركـى - شـوند مىارباب رجوع متوجه اهميت ظواهر برای مديران 

و بـا دو شخصـيت پنهـان و آشـكار از سـد  دادهگـذرا مطابقـت صورت  بهخواسته آنان ولو 

  .)213: 1384 زرھאنی،(گذرند  مىنظارت مديران 

شـود،  ای اعمـال مى سـليقه صـورت بهوجود قوانين نظارتى كه در برخى موارد  ،بنابراين

گردد كه تظـاهر يكـى  مى  و غيررسمى  باعث ايجاد شكاف هرچه بيشتر ميان فرهنگ رسمى

 .از پيامدهای اين وضعيت خواهد بود

  ها و نخبگان سياسى در شيوع تظاهر نقش رسانه -4

انسـان از طريـق يـادگيری بـر محـيط خـود تـأثير . اسـت  ری، اساس رفتـار آدمـىيادگي

يـادگيری اجتمـاعى، فرآينـدی . )69: 2 ج ،1376 پـور، قلی( پـذيرد گذارد و از آن تأثير مى مى

 -بر طبق نظريه يادگيری اجتمـاعى. شود آموخته مى است كه طى آن، رفتارهای خوب و بد

مطـرح  - اجتماعى شناسى روانشناس كانادايى در حوزه  روان - 1شناختى كه آلبرت بندورا

 شـود كرد، غالب رفتارهای انسان از طريق مشاهده و در طول فرآيند الگوسازی آموخته مى

ــلیمی( ــاهده. )405: 1387 و دאوری،  س ــادگيری از راه مش ــد ، 2ي ــوبرداری 3تقلي ــام  4و الگ انج

مند در يادگيری اجتماعى  از عوامل قدرتای  تلويزيون، مجموعه ويژه بهها و  رسانه. شود مى

  .)300: 1389 אرونسون،( هستند

های  ای كه از احـزاب و شخصـيت طور مستقيم و غيرمستقيم از رفتارهای دوگانه مردم به

                                                           
1. Albert Bandura 

2. Observation 

3. Imitation 

4. Modeling 
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ها  هـا و سـريال ای كه در فيلم كنند و همچنين الگوهای رفتاری رياكارانه سياسى مشاهده مى

ی هــا كنشهــا و  خودآگــاه تظــاهر در رفتــار را در موقعيتشــود، نا ها بازتوليــد مى در رســانه

يك شخصيت سياسـى يـا يـك روزنامـه يـا رسـانه  كه اين. گيرند گوناگون اجتماعى فرا مى

تصويری، در يك دولت نسبت به يك معضل اجتماعى رويكرد انتقـادی دارد امـا بـا تغييـر 

گوهای رفتاری ناشـى از كند، ناخودآگاه ال دولت نسبت به همان موضوع سكوت اختيار مى

يكــى از عوامــل اجتمــاعى  ،بنــابراين. دهــد ريــاء و تظــاهر را در جامعــه آمــوزش و نشــر مى

و گسترش تظاهر در جامعه، ناشـى از چـرخش موضـع ايـدئولوژيك اصـحاب  گيری  شكل

  .)247: 1387 אفروغ،( شود تدريج به بدنه جامعه منتقل مى رسانه هست كه به

ای كـه توسـط نخبگـان حكـومتى ماننـد نماينـدگان  متظاهرانه رفتارهای ،از سوی ديگر

موجـب  ،شـود ها بازنمـايى مى شود و از طريـق رسـانه انجام مى... مجلس، مجموعه دولت و

  .گردد يادگيری و گسترش تظاهر در جامعه مى

  گرايى يافتن فرم اصالت -5

ى پيدايش تظـاهر در های فرهنگ ها و دوری از محتوا و معناگرايى از ريشه تأكيد بر قالب

گرايى،  شـكل :هـايى از قبيـل آسـيب ،هر چـه از تفكـر و تأمـل فاصـله بگيـريم. جامعه است

گری و تظـاهر در جامعـه رواج پيـدا  زدگى، قشـری برداری، تقليـد كوركورانـه، عـوام گرته

  .)249: ھمאن(خواهد كرد 

ما اعتقادات بـاطنى ، ادهند مىگرايى، ظاهر را مطلوب جلوه  شدن فرم علت حاكم افراد به

بايد محتوا و جوهر را واحد دانسته و قالـب را  كه حالىآنها در تعارض با ظاهرشان است؛ در

. قالب واحد هـم بـود  دنبال  ه محتوا واحد است، بهك  نبايد به اين دليل. متعدد در نظر بگيريم

ورتى كه در ص در ؛در طول دوران پس از انقالب به فرم توجه شد و محتوا فراموش گرديد

قالـب خـاص را  كاگــر يـ. نمـود» بازتوليد«و   تـعريف  هر عصری، بايد قالب خاص آن را

نش نشـان خواهـد داد و ممكـن اسـت بـه كنپسندد، وا  چه فرد آن قالب را نيم، چنانكتعيين 

دستى اجتماعى و افـراط در حفـظ قالـب  فشار برای ايجاد يك رو، از اين. تظاهر روی آورد

 در. شـود گـويى مى موجب ظهور و تقويـت رياكـاری و دروغ ،گى اجتماعىخاص در زند

گاهـان كـه از منـزل  سازند كه صبح يى اجتماعى برای خود مىها صورتك ،حالت افراد  اين
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ی ها صـورتك. شـان پنهـان شـود كشـند تـا چهـره واقعى شـان مى بر صورت شوند مىخارج 

ماننـد محـل   نگام ورود به محافل عمـومىبه معنى تغيير رفتارهايى است كه فرد ه ،اجتماعى

دهد تا برخالف اخالقيات و اعتقـادات واقعـى خـود از رفتارهـايى كـه  كار از خود بروز مى

فرد پشت اين شدن  پنهان. پيروی كرده باشند ،مورد قبول و حمايت نظام سياسى حاكم است

. حقيقـى اسـتواقعى و پذيرش نوعى شـيوه زنـدگى دروغـين و غير، انكار خودِ ها صورتك

بر اسـاس اصـول خاصـى  كه اينچنين فرآيندی در عمل سبب خواهد شد كه افراد جامعه با 

پديـدۀ  ،اجتمـاعى اعتمـادی بىاين . اعتماد باشند با هم تعامل دارند ولى همه نسبت به هم بى

ايـن رونـد هـم محصـول عـدم  ،براين اساس. ی اجتماعى را تشديد خواهد كردها صورتك

تفـاوت پوشـش برخـى زنـان در محـيط منسـوب بـه . ى و هم علت آن اسـتاعتماد اجتماع

هايى حاكم نيسـت،  فرماست با محيطى كه چنين ارزش حكم های رسمى حكومت كه ارزش

  .گاهى ناشى از تأكيد بيش از حد بر قالب يكسان است

  سطح خرد) ج

  كسب منفعت و منزلت 

تـرس  معموالً در سنين نوجوانى، . تواند متفاوت باشد اری مىكبسته به سن فرد، دليل ريا

جويى  اما در سنين بـاالتر، منفعـت دارد مىگويى و تظاهر وا  از مجازات، نوجوان را به دروغ

برخى افراد برای رسـيدن بـه منفعـت يـا . دهد و كسب منزلت، فرد را به اين سمت سوق مى

را بـه نمـايش » خود«ای از  در هنگام كنش متقابل سعى دارند چهره ،منزلت، به تعبير گافمن

تالش دارند مخاطب را متقاعد سازند كـه  ،درواقع. بگذارند كه مورد پذيرش ديگران باشد

ايـن موضـوع را بـه  ،گـافمن. اين همان خودی است كـه كنشـگر قصـد نمـايش آن را دارد

 كه گافمن به» خودی«. )328-327: 1393 ریتزر و گودمن،(كند  تعبير مى 1»مديريت اثرگذاری«

ــاره داردآن   ــه ،اش ــه مجموع ــت، بلك ــى نيس ــتن حقيق ــز دارای خويش ــای  هرگ ای از خوده

های مختلف سازگار كند و هر لحظـه در كـنش  است كه سعى دارد خود را با موقعيتغيرمت

محصـول  ،شـود و درواقـع و ابـراز مى گيـرد مىاجتماعى در شـرايط خـاص و معـين شـكل 

                                                           
1. Impression Management 
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يـابى بـه  طمع دست گاهى به. )252: 1959 گאفمن،( دهد شرايطى است كه كنش در آن رخ مى

سياسى، افراد با ابراز خود غيرواقعى، بـه باورهـا و  یها گروهمنفعت و مواهِب حكومت و يا 

هـا و رفتارهـای  تغيير ديدگاه. كنند های مورد نظر حكومت يا گروه خاصى تظاهر مى ارزش

نفر با  كشود ي شاهده مىوقتى م. ی انتخابات يكى از اين مصاديق استها زمانسياسيون در 

در  .نندكهمان مسير را طى  شوند مىند، ديگران تشويق ك قلب واقعيت، پاداشى دريافت مى

 كاين روند از افـراد شـروع شـده و تبـديل بـه يـ. شود اری تقويت مىكفرهنگ ريا ،نتيجه

ه اگر در سطوح فردی با آن مقابله نشود، بـه كـل جامعـ ،بنابراين .شود ت اجتماعى مىكحر

؛ يك اسـتاد در گيرد مىگاهى تظاهر به انگيزه كسب منزلت صورت . ندك گسترش پيدا مى

دهـد و يـا بـا  مى  ، جواب مبهمـى»بلد نيستم«گفتن  جای بهمواجهه با پرسش دانشجوی خود 

ارتباط، برای حفظ منزلت استادی، بـه پاسـخ عالمانـه تظـاهر  استفاده از عبارات پيچيده و بى

پاسـخ اسـتاد هـيچ  كـه درحالى. متوجه نشود و جرأت بيـان نداشـته باشـد كند تا دانشجو مى

ترين  ای تـوان از ريشـه كسب منفت و منزلـت را مى ،بنابراين. ارتباطى با پرسش نداشته است

  .تظاهر دانست گيری  شكلعوامل 

  گيری نتيجه

ابتـدا بـا  ،منظـور بـدين. نگاشته شداين مقاله با هدف بررسى عوامل پيدايش تظاهر در ايران 

سپس . شواهد وجود تظاهر در رفتارهای ايرانيان بيان گرديد ،شده های انجام پژوهشاتكا به 

 طور بهاتكای نظری . شناسى نفاق و ريا، مراد از تظاهر در اين مقاله توضيح داده شد با مفهوم

ن ايـن تعارض ميا. استوار بود و غيررسمى جامعه ايران به جامعه رسمى بندی صورتويژه بر 

و غيررسمى، ما را به عواملى   های فرهنگ رسمى دو بخش و حركت ديالكتيك ميان ارزش

كـالن، ميـانى و  :عوامل در سه سطح. شود تظاهر در ايران منجر مى گيری  شكلكه به رساند 

هـا و  بـا ارزش  های جامعـه غيررسـمى تعارض و تضاد ميان ارزش«. اند بندی شده خرد تقسيم

عامل سطح كالن است كـه تحـت عنـوان دوگـانگى ارزشـى و  عنوان به» ىايدئولوژی رسم

ــد ــرده ش ــام ب ــانى. هنجــاری از آن ن ــطح مي ــارض  ،در س ــدد و متع ــع متع ــل مراج ــه عوام ب

گــذاری، منــابع واگــرای حمايــت اجتمــاعى و وجــود قــوانين نظــارتى غيرهمســان بــا  ارزش

و نخبگــان سياســى در ها  گرايــى و نقــش رســانه هـای جامعــه غيررســمى، اصــالت فرم ارزش
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رد عامـل ُخـ عنوان بـهكسب منفعت و منزلت نيـز . بازتوليد تظاهر در جامعه اشاره شده است

به راستى و درسـتى دادن  رفت از آسيب تظاهر، اصالت راه برون. مورد توجه واقع شده است

عـه كـه جام ای گونـه صداقت در گفتار و رفتار در مناسبات ساختاری است؛ بهشدن  و نهادينه

، 7امـام علـى به فرموده اّال  نه در زبان بلكه در عمل تظاهر و نفاق را نفى كند و  غيررسمى

شان شفابخش است؛ ولى  درمان و سخنان ،شان توصيف«: دردی است كه درمان ندارد ،نفاق

1»درمان است درد بى ،شان عمل
  .)307: 194ق، خ 1414رضی،  שریف(

    

                                                           
اُء الَْعيَاءُ  َوْصفُُهْم َدَواءٌ «. 1 َو قَْولُُهْم ِشفَاٌء َو فِعْلُُهُم الد«.  
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  نامه كتاب

  

  قرآن كريم *

بررسـى تطبيقـى اعتمـاد (جنسـيت  اعتماد، اجتماع و«، )1383( مكى، تقى و افسانه كمالىآزادار .1

شناسـى  انجمـن جامعه: ، ناشـر2، دوره پـنجم، ششناسـی جامعه، مجلـه »)جنس بين دو متقابل در

  .ايران

: ، تهـران1 ، ج)شناسی های جامعه نظریه( شناسی تاریخ تکون جامعه، )1390( آزاد ارمكى، تقى .2

  .سمت

مكتـب : ، قـمتصـنیف غـررالحکم و دررالکلـم، )1366( محمـد آمدی، عبد الواحـد بـنيمى تم .3

  .االعالم االسالمى

  .مكتب االعالم االسالمى :، قم2 ، جمعجم مقاییس اللغة، )ق1404(  فارس، احمد ابن .4

  .دار صادر :، بيروتالعرب لسان، )ق1414( مكرم بن منظور، محمد ابن .5

هـا،  آسـیب( سـوی توسـعه فرهنـگ دینـی در جامعـه ایـران به، )1384( ابوالقاسمى، محمـدجواد .6
  .پژوه عرش: ، تهران)ها و راهبردها چالش

  .های ملى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ، دفتر طرح)1381( ها و نگرش ايرانيان ارزش .7

  .رشد: تهران  كن، حسين شكر : ، ترجمهشناسی اجتماعی روان، )1389( ارونسون، اليوت .8

  .موسسه فرهنگى هنری اشراق و عرفان :، قمشناسی نفاق، )1393( ااعرافى، عليرض .9

  .33 ، شاندیشه، سوره »لط انقالب و جمهوری اسالمىواكاوی خَ «، )1386( افروغ، عماد .10

  .انتشارات سوره مهر: ، تهرانهویت ایرانی و حقوق فرهنگی، )1387(ــــــــــــــــــــ  .11

، و کیفـی در علـوم انسـانی  یهای تحقیق کمّـ روش  مبانی پارادایمی، )1388( ايمان، محمدتقى .12

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم

شـناختى پديـده  بررسـى جامعه( شناسى نفاق در قرآن مجيد ، سنخ)1393( آخوندی، محمدباقر .13

  .20 ، شهای قرآنی آموزه، )نفاق
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لـوم شناسـی ع روش، »سـوی يـك پـارادايم شناسـى اسـالمى؛ به جامعه«، )1388( بستان، حسـين .14
  .61 ، شانسانی

گيری نفاق در جامعه دينى و پيامدهای آن در   علل شكل«، )1393( باجىو نصره بستانى، قاسم  .15

  .43 ، ش11، سال سفینه، »7بيان حضرت زهرا

گران ایــران بــا دو رویــه تمــدن  هــای اندیشــه نخســتین رویارویی، )1367( حــائری، عبــدالهادی .16
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