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پنجشنبه  ۱۹بهمن ۱۳۹۶

عواقب سوءمصرف «زولپیدوم»

زولپیـــدم یـــک داروی خوابآوری اســـت که بـــرای درمان
کوتاهمدت بیخوابی اســـتفاده میشـــود .اســـتفاده از این
دارو در برخی افراد ســـبب ایجاد تحمل میشـــود .قطع دارو
میتواند ســـبب بـــروز دلیریوم ،تشـــنج یا عـــوارضجانبی
دیگر شـــود؛ بهویـــژه اگر به مـــدت طوالنی و بـــا دوز بیش
از حد توصیه شـــده مصرف شـــده باشـــد .به افـــراد مبتال به
افســـردگی توصیه میشـــود در رابطه با مصـــرف زولپیدوم
جوانـــب احتیـــاط را رعایت کنند چراکه ایـــن دارو میتواند
دلســـردی را تعمیق و حتی اندیشـــه خودکشـــی ایجاد کند.
پرویز افشـــار سخنگوی ســـتاد مبارزه با موادمخدر میگوید:
«متاســـفانه برخی افراد خارج از نســـخه مبادرت به مصرف
قرص میکننـــد .این دارو دارای تلورانس و ایجاد وابســـتگی
زیاد اســـت و اگر بدون تجویز پزشـــکان باشـــد ،وابستگی و
درنهایـــت افزایش دوز مصرف را به همـــراه دارد .زولپیدوم از
آن دســـته داروهایی اســـت که اگر میزان مصرف آن افزایش
پیدا کنـــد بهگونهای وابســـتگی ایجاد میشـــود که کاهش
دوز آن بـــرای ترک دارو به ســـختی انجـــام میگیرد».

 ۸فوریه  ۲۰۱۸شماره ۲۴۳۳

هجوم آنفلوآنزا به پایتختنشینان

آلودگی هوای تهران باعث شـــده میزان برخـــی از بیماریها
در پایتخت نســـبت به قبل افزایش زیادی داشـــته باشـــد؛
یکـــی از این بیماریها آنفلوآنزاســـت که ایـــن روزها در صدر
بیماریهـــای عفونی پایتخت اســـت .مهرناز رســـولینژاد،
اســـتاد دانشـــگاه علوم پزشـــکی تهران در ارتبـــاط با تاثیر
آلودگـــی هوا در بروز بیماریهای عفونـــی میگوید« :بهطور
کلی هوا در انتقال بیماریهای ویروســـی نقش بسیاری دارد.
بهطـــور مثـــال زمانی که فـــرد مبتال به ویـــروس آنفلوآنزا در
محیط عطســـه یا ســـرفه کند ،هوا عامل انتشـــار آن محسوب
میشـــود؛ بهطور کلی هـــوا در انتقال بیماریهای ویروســـی
نقش بســـیاری دارد ».وی معتقد است« :هوای آلوده بیماری
ریوی را تشـــدید میکند چراکه عفونتهای تنفســـی بهویژه
ویروســـی در این شرایط شـــدت مییابد؛ همچنین در زمان
آلودگی هوا میزان اضطراب بیشـــتر شـــده و این مســـاله در
بروز بیماریهای عفونی و تشـــدید آن نقـــش زیادی دارد که
در صـــدر بیماریهای عفونـــی میتوان به بیمـــاری آنفلوآنزا
اشاره کرد».

قدردانی عجیب از مصوبه وزیر!

وزارت آموزش و پرورش ،مصوبهای داشـــت کـــه در آن عنوان
شـــده بـــود ،آزمـــون از دوره ابتدایی حذف میشـــود و آزمون
ورودی مـــدارس پایـــه هفتم نیز دیگر برگزار نمیشـــود .پس
از انتشـــار این خبر ،مصاحبههای متعـــددی در این وزارتخانه
جهت حمایت از این مصوبه منتشـــر شـــد امـــا عجیبتر از
آن ،بیانیههایـــی بود کـــه معاونان آموزش ابتدایـــی و آموزش
متوســـطه منتشـــر کردند .در این بیانیهها از اقدام شجاعانه
نام برده شـــده اســـت و حال اینکه این اقدام شـــجاعانه دقیقا
برای چهکاری اســـت؟ آیا تصویب یک مصوبه در وزارت آموزش
و پـــرورش آن هم توســـط وزیـــری که در رأس ایـــن وزارتخانه
قـــرار دارد و شـــورای عالـــی آموزش و پرورش کـــه قانونگذار
این وزارتخانه اســـت ،ســـخت بوده که نیاز به اقدام شجاعانه
داشـــته اســـت؟ امانکته عجیـــب آگهی یکـــی از مدیران کل
آموزش و پرورش اســـتانها در صفحـــه اول یکی از روزنامههای
کشـــور اســـت .این مدل تقدیر از یک مصوبه در وزارت آموزش
و پـــرورش ،روالجدیـــدی اســـت که به نظر میآیـــد با آنچه
نظام تعلیم و تربیت کشـــور به آن احتیـــاج دارد ،فاصله دارد.

جشنواره مشکالت پس از گذشت سه ماه در کرمانشاه

عصر یخبندان

گزارش میدانی

نوشتنازآنچهدرحالحاضر
در مناطق زلزلهزده کرمانشاه
در حال اتفاق افتادن است،
بسی سخت و دردآور است.
مناطقـــی کـــه مردمانش
مهدینیکصفتمطلق
بعد از گذشـــت حدود سه
روزنامهنگار
مـــاه از زلزلـــه همچنان در
شرایط بســـیار بغرنجی بهسر میبرند.
زلزله کرمانشـــاه مانند تمـــام حوادث
ناراحتکننـــده چند روزی تیتر اخبار و
سوژه ســـلبریتیها بود اما امروز ما در
مناطق زلزلهزده شاهد وضعیتی هستیم
که نه کسی آن را میبیند و نه کسی آن
را سوژه کمکرسانی قرار میدهد .حتی
ســـلبریتیها هم مشغول جشنواره فجر
هســـتند و احتماال اطالعی از وضعیت
فعلی این مناطق ندارند .با گذشت سه
ماه ما شاهد جشنوارهای از رنج و درد در
کرمانشاه هستیم .مشکالت مردم روزبهروز در اینجا
در حال افزایش است و ابری تیره از مشکالت بر آینده
مردمان اینجا ســـایه افکنده است .برای آنکه بتوان
راحتتر با مشـــکالت اینجا روبهرو شد ،نیاز است که
به تفکیک به اهم مشکالتی که در این مناطق وجود
دارد اشاره کنیم:

 ۲۱جمادیاالول ۱۴۳۹

یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای مسائل اجتماعی

فقدان سازماندهی مشخص
بین نیروهای کمک رسان

در حال حاضر در کرمانشـــاه نهادهای گوناگون در
حال کمکرســـانی به مناطق محروم هســـتند اما
به دلیل تخریب شـــدید خانهها ،هنوز سازماندهی
مشخصی در خدماترســـانی به مردم وجود ندارد.
در برخی مناطق شاهدیم به دلیل آمایش جمعیتی
نامنظم ،کانکسها به صورت نابرابر توزیع شدهاند.
مثال در یک روســـتای  50خانواری ،تنها  25خانوار
آن صاحب کانکس هستند .این قضیه به خودی خود
باعث شده است که دعواهای خانوادگی و قومیتی باال
بگیرد و این خودش در برخی موارد مانع کمکرسانی
نیروهای کمکرسان شده است .یکی از اهالی دیروز
نقل میکرد که دستشویی و حمام سیاری که مربوط
به چند خانوار بـــود را یک خانواده به محدوده خانه
خودش برده و این قضیه باعث شـــده زنان و دختران
ما با مشکل روبهرو شوند .فقدان آمایش سرزمینی و
آمایش جمعیتی درست در منطقه بیداد میکند و تا
موقعی که این اتفاق صورت نگیرد همچنان ما شاهد
این مسائل در این مناطق هستیم.

حضور بسیار کمرنگ نیروهای دولتی

دولت بـــه مثابه بزرگترین نیروی اجرایی کشـــور،
همواره موظف است که در شرایط خاص و بحرانهایی
چون زلزله ،سیل ،توفان و ...بیشترین خدمات را به
مردم ارائه بدهد .در ایـــن چند روزی که در مناطق
مختلف اینجا مشغول به فعالیت هستیم ،هیچ اثری
از کمکرسانی نیروهای دولتی ندیدیم .فارغ از اینکه
دولـــت در اینجا به وظیفه خود عمل نمیکند ،مردم
این مناطق هم دید بســـیار بدی به دولت بهعنوان
مهمترین نهاد کمکرســـان پیـــدا کردهاند و حس
میکنند که حقشـــان خورده شـــده است .یکی از
اهالی روستای نودیه از توابع شهرستان سرپل ذهاب
اینچنین نقل میکرد کـــه« :چطور به اختالسها

به ســـمت شـــما هجوم بیاورند .در بیمارستانها و
رسیدگی نمیشه ولی ما اینجا توی این شرایط داریم
مراکز درمانی اینجا به وفور بیمارانی پیدا میشـــوند
زندگی میکنیم .با این وجود ســـپاه ،آستان قدس
که از شدت فشارهای روانی به خودشان آسیب وارد
رضوی و همینطور گروههای مردمی ،در حال حاضر
کردهانـــد .در صورتی که در همان بیمارســـتان یک
بیشترین کمکرسانی را انجام میدهند .نیروهای
روانپزشـــک وجود ندارد تا با معاینه این سنخ افراد،
سپاهی در چندین قرارگاه همواره در حال بازسازی
رنج روحی و روانیشـــان را تســـکین بخشد .شدت
و خانهســـازی در روستاها هســـتند .قرارگاه جاوید
گرفتن این وضعیت زمانی محســـوس میشـــود که
االثر احمد متوســـلیان در روستای کوییک حضور
گزارشهای اقدام به خودکشی
بسیار پررنگی دارد و شبانهروز
باال میرود و این به آن معناست
در حال توزیع کانکس ،ساخت
که مشکالت روحی و روانی از
حمام و دستشوییهای سیار
سوی نهادهای گوناگون جدی
و ...است.
دولت به مثابه بزرگترین نیروی اجرایی
گرفته نمیشـــود .نیروهای
با این وجـــود حضور کمرنگ
کشور ،همواره موظف است که در شرایط
کمکرســـان اکثرا مشغول به
نیروهای دولتی باعث شـــده
خاص و بحرانهایی چون زلزله ،سیل،
عملیاتهای عمرانی هستند
تا کار نیروهـــای جهادی هم
توفان و ...بیشترین خدمات را به مردم
در صورتی کـــه یکی از وجوه
به مشکل بخورد .بهطور مثال
ارائه بدهد .در این چند روزی که در
مهم ایـــن کمکرســـانی در
کندن پی ساختمانی به کمک
مناطق مختلف اینجا مشغول به فعالیت
حال حاضـــر در این مناطق،
بیل مکانیکـــی تنها در یکی
هستیم ،هیچ اثری از کمکرسانی
کمکهـــای روحـــی و روانی
دو ســـاعت انجام میشود اما
نیروهای دولتی ندیدیم
اســـت .البته هستند گروهها
نیروهای جهادی و مردمی در
و نیروهایـــی که مشـــغول به
فقدان بیل مکانیکی ناچارند با
مشاوره و کار فرهنگی هستند منتهی اقلیتیاند که
بیل و کلنگ این عملیات یکی دوساعته را طی چند
جوابگوی این نیازها نیستند.
روز انجام دهند .دادن یک بیل مکانیکی از ســـوی
دولت که کمترین سطح کمکرسانی هست ،در این
افزایش بیکاری و عدم درآمد کافی
مناطق کار نیروهای کمکرسان را زیاد کرده و باعث
در روســـتاها درآمد اکثر اهالی مبتنیبر دامداری
تحلیل رفتن نیروها شده است.
و کشـــاورزی بود .در ماجرای زلزله ،طویلهها از بین
رفته است و دامها اکثرا از بین رفتهاند .گاوهایی هم
افزایش عارضههای روانی
که زنده ماندند بر اثر نبود طویله یا تلف شـــدهاند یا
و نبود روانشناس ،روانپزشک و مشاور
در حال تلف شـــدن هستند .از طرفی به دلیل باران
وقتی در یک زلزله ،عزیزانتان را از دست میدهید و
نیامدن ،کشـــاورزی خوابیده است و مردم روستاها
کسبوکارتانازدستمیرودوخانوادهتانبیخانمان
که اکثرا به کشاورزی مشغول بودند ،عمال درآمدی
میشود ،طبیعی است که بحرانهای روحی و روانی

نخواهند داشـــت .وضعیت توزیع ثروت بهشدت بد
اســـت ،خیلی از مردم نمیتوانند وام بگیرند و این
قضیه باعث شده است که آنها مشکالت شدید مالی
داشته باشند.

چادرنشینی مردم شهر سرپل ذهاب

تقریبا در همه پارکهای شـــهر ،جمعیت زیادی در
چادر زندگی میکنند .این وضعیت آنها را بهشـــدت
در مقابل سرما و باد و توفان آسیبپذیر کرده است.
از طـــرف دیگر مشـــکالت جدی بهداشـــتی وجود
دارد و حمام و دستشـــوییهای اشتراکی برای مردم
چادرنشین شهری ،مشکل ساز شده است .توصیفات
باال ،تنها بخشـــی از مشـــکالت موجود در مناطق
زلزلهزده اســـت .مشکالتی که تحمل هر یک از آنها
چیزی شبیه یک کابوس تراژیک و تلخ است .حضور
نیروهای کمکرسان غیردولتی کمک شایانی به حل
برخی از این مشکالت کرده است اما این کمکها در
بازهای کوتاهمدت نمیتواند اکثر مشکالت را حل کند
چراکه ماجرا پیچیدهتر و دردآورتر از آنچه اســـت که
بشود خیلی از آنها را در کوتاهمدت حل کرد.
حل مشـــکالت این مناطق نیاز به برنامهریزی بلند
مدتی دارد که قطعا با کمک دولت قابل اجرا شـــدن
است .متاســـفانه دولت در حال حاضر ثابت کرده
که عزم حل مشـــکالت کوتاهمدت را در این مناطق
نداشته اســـت و با این حســـاب نمیتوان چندان
حسابی روی دولت کرد .بنابراین باید بتوان از طریق
سازمانهای مردم نهاد نخبگانی و با کمک نیروهای
کمکرســـان حال حاضر در منطقه ،ازجمله سپاه
و آســـتان قدس به حل این مشکالت در بلندمدت
پرداخت تا مردم مســـتضعف این مناطق به حقوق
ابتدایی خودشان برسند.

قبل از خوشحالی به دنبال نتیجه باشید
جمعی از فرهنگیان در نامهای سرگشـــاده به وزیر
آموزش و پرورش 11 ،سوال پیرامون حذف آزمون
از دوره ابتدایی مطرح کردهاند:
برچیده شدن بساط آزمونهای چهار گزینهای از
دوره ابتدایی نوید امیدبخشی برای بازگشت آموزش
و پرورش به مسیر صحیح خود در حوزه ساحتهای
تربیتی است.
برداشته شدن شبح خوفانگیز و ماراتن نفسگیر
آزمونهای کنکورگونه موجب میشـــد نشـــاط و
زندگی در عالم کودکی فضای مدرســـه را تسخیر
کنـــد و تصمیم حذف آزمون از مـــدارس ابتدایی
اگر همهجانبهنگر و با رویکردی جامع اتخاذ شود،
مفید خواهد بود.
اکنون طرح چند ســـوال اساسی و البته بیپاسخ
اجـــرای این طـــرح را با تردیدهـــای جدی مواجه
میکند.
 .1تکلیف دیگر مدارس خاص دولتی ازجمله نمونه،
شاهد ،هیات امنایی و ...در امر پذیرش دانشآموز
در دوره متوسطه اول چگونه خواهد بود؟
 .2دلیل آغاز این طرح از مدارس سمپاد چیست؟
 .3آیا طرح موســـوم به شـــهاب که نخستینبار

بـــه صورت ناقص و ابترگونه از یکی از اســـتانها
کلید خورد و پس از ســـالها بحـــث در معاونت
علمی ریاســـتجمهوری در دولت هشتم و نهم،
منتقدان جدی داشت از چنان اعتباری در عمل
برخوردار اســـت که بتواند بدون استفاده از ابزار
آزمون ،استعدادهای درخشان و برتر را خاصه در
حـــوزه علوم نظری شناســـایی و هدایت کند؟ آیا
به سرنوشت ارزشـــیابی کیفی ـ توصیفی گرفتار
نمیشود؟
 .4روانه کردن مصوبات ناپخته و آزمون نشده با برند
شـــورای عالی به میدان آموزش و پرورش میتواند
نافی مسئولیت وزیر آموزش و پرورش باشد؟
 .5آیـــا وزیر آمـــوزش و پـــرورش میتواند حریف
قدرتمندی مانند مدارس غیردولتی را که هماکنون
هم خودمختار هستند و علم استقالل برافراشتهاند
را متقاعـــد به حذف کنکـــور کند؟ با چه تضمینی
باید حرف معاون وزیر را درخصوص حذف آزمون از
مدارس غیردولتی بپذیریم در حالی که نان برخی از
این مدارس بهویژه در تهران عالوهبر معدل باالی 19
در برگـــزاری آزمون چندباره و مصاحبههای علمی
و عقیدتی است؟

 .6آیا میدانید چـــرا مدیران مدارس غیردولتی از
حذف ناگهانی سمپاد ذوقزده شدند؟ خدمتی که
با این تصمیم ناگهانی به مدارس غیردولتی شد بازار
خیلی از آنها را سکه خواهد کرد .زیرا سادهانگاری
است کسی باور کند با ماندگاری کنکور سراسری
شب
دانشگاهها ،مســـابقات علمی و المپیادهای ِ
کنکور کســـی حاضر باشد فرزند نازنین خود را در
مدارس دولتی آن هم با کالسهای متراکم ،معلمان
ناراضی از حقوق و معیشـــت و فاقد کمک ســـرانه
ثبتنام کند؟
 .7آیـــا میدانیـــد با اعالم این تصمیـــم و افزایش
عالقهمندان مدارس غیردولتی ،احتماال باید شاهد
افزایش شهریه این مدارس باشیم؟
 .8آیا فکر نمیکنید بـــه جای یک تصمیم ناقص
باید یک بســـته تصمیمی ارائه میشـــد و با اعالم
تصمیمات مکمل این پازل تکمیل میشد؟
 .9چرا آموزش و پرورش علیرغم وضع دوباره قانون
اعمال سوابق تحصیلی و پذیرش دانشجو ،مایل به
ضربه فنی کردن کنکور نیست و حتی مرکز سنجش
آموزش و پرورش برای این کار اظهار عجز میکند؟
 .10آیا میدانیـــد بیتوجهی به دانشآموزان

با اســـتعداد برتر که به لحـــاظ توانمند یهای
هوشـــی متفاوت هســـتند در مـــدارس عادی
دولتی ،آن هم با توصیفی که از آن شـــد ،عین
بیعدالتی است؟
 .11آیا باید به عملکرد مدارس غیردولتی که بخش
قابـــل توجهی از وزرا و معاونان پیشـــین آموزش و
پرورش از آن منتفع هستند ،چشم بسته خوشبین
باشـــیم؟ آیا قرار نیست ســـناریوی رشد دستوری
مدارس غیردولتی به قیمت تضعیف مدارس دولتی
که مقام معظم رهبری در مراســـم بزرگداشت مقام
معلم در زمان وزارت آقای فانی از آن اظهار نگرانی
کردند ،متوقف شود؟
قطعا همه دلســـوزان آموزش و پرورش در کشور از
اقدام وزارت آموزش و پرورش در جهت کاهش فشار و
استرس و ایجاد مشکالت برای دانشآموزان خرسند
هستند و برای مجموعه آموزش و پرورش و مسئوالن
آرزوی توفیق دارند اما واکنشهای شتابزده و فرح
قبل از نتیجه بخشـــی اجرای این طرح شاید ادامه
مسیر را با حواشی و چالشهایی مواجه کند که به
صالح آموزش و پرورش نیست و روند مثبت اجرای
طرح را با کندی مواجه خواهد کرد.

تفاهمنامه سرقفلیهای پالسکو
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مهرونـــد ،مدیر امالک تجاری بنیاد مســـتضعفان از عموم
مالـــکان ســـرقفلی واحدهای تجاری پالســـکو دعوت کرد
تا از دوشـــنبه  23بهمن ماه  96بهمنظـــور عقد تفاهمنامه
در رابطـــه با حقـــوق ملک تجـــاری خود در ســـاختمان
پالســـکو که مقرر شـــده پس از اخذ پروانه طی دو ســـال
ساخته شـــود ،حضور یابند.
تفاهمنامـــه مذکور براســـاس هماهنگـــی بهعملآمده در
جلسات مشـــترک با وزارت صنعت ،معدن و تجارت تهیه
شده اســـت و در قســـمتی از این تفاهمنامه تصریح شده
اســـت« :ارزش ســـرقفلی مـــورد اجاره قبـــل از تخریب
توسط کارشـــناس رســـمی منتخب مراجع قضایی تعیین
و با اعمال و احتســـاب نرخ شـــاخص تورم ساالنه اعالمی
بانـــک مرکزی جمهوری اســـامی ایران تا زمـــان تحویل
ملک از ارزش کارشناســـی ســـرقفلی مـــورد اجاره جدید
بـــر مبنـــای نظر کارشـــناس رســـمی منتخـــب مراجع
قضایی در زمان تحویل کســـر و محاســـبه و از مســـتاجر
دریافت میشـــود».

یادداشت
گلهمندی عمومی از تجملگرایی

در بیـــن تمام رخدادهـــای اجتماعی که
منجر به نارضایتیهای عمومی و گلهمندی
شهروندان جامعه میشود و بستر بسیاری
از رخدادهای اجتماعی مانند بیقانونی
اســـت ،تجمل یا رژه ثروت توسط عدهای
محمدرضا امیری
در مقابل دیدگان عمـــوم مردم و طبقات
فعالاجتماعی
ضعیف ،سهم بســـزایی دارد .ثروت تحت
هر عنوان و در هر دوره از تاریخ و بهعنوان عامل محرک ســـازنده و
نیاز اولیه پیشبرد جامعه برای رفاه عمومی مقولهای کامال متفاوت
از تجمل است اما ذات تجملگرایی هم که مولود بدون شک تمرکز
ثروت است ،چندان تاثیری در رویدادهای عمومی نسبت به جامعه
نداشته است .کسی نمیتواند انکار کند که ثروتمندان بخشی از
جامعه ایران در دهه  60نبودهاند یا ثروتمندان و تاجران و صاحبان
زمینها به یکباره از آغاز مدرنیته متولد شده و از همان ابتدا با انتقاد
شـــدید مخالفانشان مواجه شدهاند .بحث امروز ما علل پیدایش
ثروت و تجمل نیست ،بلکه نحوه رخنمایی تاثیرات و پیامدهای آن
در جامعه امروز ایران اســـت .اما موضوع اصلی نحوه مشارکت فرد
در جامعه است ،افراد براساس نوعی دوگانگی در جامعه به هستی
خود پی میبرند و در مفهوم کالن جامعه را ایجاد میکنند .البته در
اینجا از این پیشفرض پیروی کردیم که اجتماع همان جامعه است
و تفاوتهای آشکاری بین آنها نیست .اگر سطح دید خود را به فرد
تقلیل دهیم ،ابتدا باید بگوییم که چگونه انســـان به بازیگری خود
در جامعه پی میبرد یا اینکه چه مرحلهای طی میشـــود تا انسان
در بستر جامعه خود را بهعنوان بازیگر به رسمیت بشناسد .انسان
حداقل انســـان امروزی و در دید کلیتر اکثریت انسانهای امروز
در خانواده متولد شـــده و شـــروع ادراک از خود به بودن موجودی
جدا از موجودات دیگر با منیت مستقل را در یک تشابه و دگرگونی
طول زمان در بستر خانواده درک میکنند.
در واقع خود انســـان ابتـــدا در تعامل با دیگران و ســـنجش بین
شـــباهتها و تفاوتها با دیگر اطرافیان ادراک میشود .تعامالت
با این اجتماع انسانی بر پایه قانون بایدها و نبایدها ،هنجارها و به
مرور زمان ارزشها شکل میگیرد و این تعامالت در بستر نیازهای
طرفین ایجاد میشـــود ،که ریشه در غرایز و خواستههای میلی هر
یک از کنشـــگران درون خانواده دارد .این نیازها میتوانند شکل
انتزاعی و عاطفی یا مادی داشته باشند که در تعامل بین افراد ارضا
شده و اوضاع را به صورت تعادل حفظ میکنند .اما چند پرسش و
بست آن برای رسیدن به سطح جامعه الزم است:
مجموع هنجارها و ارزشهای خانواده بهعنوان اجتماعی کوچک از
کجا تامین میشود؟ در پاسخ به این پرسش باید از درون خانواده
بهعنوان اجتماع خارج شویم و نظر به جریان کلیتر جامعه بیندازیم.
در واقـــع خانواده آمیزهای انتخابی از ارزشها و هنجارهای جامعه
را براســـاس ســـیر تاریخی به صورت زنجیرهوار وارد خود میکند.
پس آموزشهای اولیه قبل از شـــروع مراحل اصلی جامعهپذیری
افـــراد و تعامل تنه به تنه با پدیدههای اجتماعی ،متاثر از مجموع
آموزشهای قبلی اســـت و فرد خود را ابتدا در خانواده درک و فهم
میکند .پس قابل مشاهده اســـت که آموزههای درونخانوادگی
متاثر از جامعهای اســـت که بستر زیست آن خانواده است و تماما
تحت تاثیر آن نیست و همانطور که هنجارها و ارزشهای اجتماعی،
طی یک زمان تاریخی و دورههای تاریخی تغییر و تحول داشتهاند،
بســـتهای از آموزههای درونخانوادگی هـــم در یک تطور تاریخی
شـــکلدهی شـــدهاند که خارج از افراد یا اشخاص یا دیدگاههای
فردی معنا پیدا کردهاند.
بهتر است سادهتر بگوییم که فرهنگ اجتماعی طبقاتی تا قبل از
جریان انفجار اطالعات در قرن  21موجود بوده که مانند حســـاب
بانکی و اندوخته ارزی بین طبقات تفاوت ایجاد میکرده است .در
ایران از گذشته تا به امروز این تفاوتهای فرهنگی در بین طبقات
از گویـــش تا نوع آموزش تربیت حتـــی برخوردهای اجتماعی بین
افراد وجود داشته است؛ یعنی میتوان این گونه دید که در ساخت
اجتماعی امروز متاثر از جریان تاریخی ،یک جریان فرهنگی طبقاتی
وجود دارد که بین هر طبقه اجتماعی براساس سطح درآمد و مرتبه
اجتماعی که فرد در آن زیســـت میکند و نوع بنیانهای فرهنگی
بومـــی منطقه و هنجارهای خانوادگی متفاوت اســـت .گرچه این
فرهنگ به شرایط وابسته بوده اما رخدادهای اجتماعی و بزنگاههای
تاریخی تاثیر شدیدی در شکلگیری ،افزودن یا کم شدن از طبقات
دارد .جامعه ایران هم از این تالطمهای شدید سیاسی و اقتصادی
در ســـده اخیر جدا نبوده و طبقات باالی اجتماعی آن براســـاس
درآمد و مناصـــب حاکمیتی تغییرات عظیمی را به خود دیدهاند و
این سطوح فرهنگی بارها طی سده گذشته در سطح خانوادههای
پردرآمد در آن تغییر ساختار داده است.

