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کارگزاران و متولیان امر، راحت سر به بالین نگذارند. 
سـه- مطالع��ات، پژوهش ها، کتب، مقاالت، رس��اله ها 
و پایان نامه ه��ای دانش��جویی، گزارش ه��ای س��ازمانی، 
سمینارها، نشست های تخصصی، جلسات علمی و.... 
بسیار فراوان و متعددی در سطح ملی و استانی و شهرستانی 
در خصوص آسیب های اجتماعی و ابعاد مختلف آن در 
کش��ور، می توان جستجو و احصاء کرد اما تورم و انباشت 
همه آنها، درماِن درِد آسیب های اجتماعی در کشور نبوده 
است که البته در جای خود باید ناکامی یا کم اثربودنشان 
را تعلی��ل و تحلیل کرد. گرچه یکی از علت های اصلی را 
می توان در رویکرد و مبانی نظری حاکم بر آنها مش��اهده 
 نه با نگاه بومی و اسالمی بلکه با منظری 

ً
نمود؛ آنها عمدتا

غربی ولیبرال، امالء و انشاء نموده اند.
چهار- آن گونه که پیداس��ت جدی نگرفتن یا کم توجهی 
به نگاه و رویکرد اس��المی در تم��ام فرآیندهای مربوط به 
کنترل و مواجهه با آس��یب های اجتماعی در کش��ور طی 
سالیان گذشته، لطمات جدی در این عرصه نیز به بار آورده 
 در عرصه »مدیریت» و »پژوهش« 

ً
است؛ ما باید خصوصا

آسیب های اجتماعی راه هایی می رفتیم و کارهایی بایستی 
انج��ام م��ی دادیم اما ن��ه آن راه ها را رفتیم و ن��ه آن کارها را 
کردی��م؛ »چ��ه از روی غفلت یا جهالت ی��ا خدای نکرده 

تنبلی و بی اعتنایی«

یـک- هیچ جامعه ای در فراخنای تاریخ و از بدو پیدایش 
اجتماعات انسانی تاکنون بدون آسیب نبوده است گرچه 
ت و نوع آسیب های اجتماعی، در بین 

ّ
گستره، عمق، شد

جوامع هم متفاوت بوده و هم فراز و فرود داش��ته اس��ت؛ 
جوامع اسالمی نیز از این واقعیت، مستثنی نبوده اند. زیرا 
برخی انسان ها و بخشی از جامعه به اقتضای تأثیرپذیری 
از متغیرهای بیرونی و یا دالیل درونی، گرفتار آسیب هایی 
می شوند و در جدال بین ارزش ها و هنجارهای اجتماعی 
با ضدارزش ها و هنجارها ، همواره گروهی از مردم در دایره 

دومی قرار می گیرند.
دو- در ه��ر اجتماع��ی و از جمله نظام اس��المی، وجود 
حداقلی از آس��یب های اجتماعی ممکن است طبیعی و 
گریزناپذیر به نظر برس��د اما اگر گستره و عمق هر یک از 
 برای 

ً
آسیب های اجتماعی شدت و عمومیت یافت قطعا

حکومت اس��المی زیبنده نخواهد بود و مسؤالن ذیربط، 
بایستی کار و تالش در این عرصه را اگر مهم تر از نان شب 
نمی دانند کمتر از آن ندانند؛ به عنوان نمونه طالق، به مثابه 
مبغوض ترین حالل نزد خداون��د، اگر در حد ضرورت و 
آخرین راه حل لحاظ شود و کمّیت آن چندان به چشم نیاید 
می تواند قابل قبول باش��د اما در صورتی که آمار و ارقام آن 
به گونه ای ش��د که در قیاس با هر سه یا چهار ازدواج، یک 
ط��الق رخ داد، آژی��ر خطر باید به ص��دا در آید و حداقل، 

 »مسأله اول«
 جمهوری اسالمی ایران

علی آقاپور
سردبیر فصلنامه
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مبانی نظری بومی است.  نظریات غربی نمی تواند محور و 
مدار شناخت و تصمیم گیری نظام در عرصه یاد شده باشد 
و چاره ای جز اتخاذ و ارائه الگوهای نظری بومی نیست. بر 
همین اساس، برای تحقق مقصود یادشده، وزارت کشور 
با محوریت دانش��گاه شاهد و همکاری و مشارکت مراکز 
آموزش عالی حوزوی و دانشگاهی و موسسات پژوهشی 
کوشیده است تا گام های مختلفی را در این مسیر پی ریزی و 
اجرا نماید که راه اندازی مرکز ملی رصد مسائل اجتماعی،  
برگزاری جلس��ات تخصصی، تشکیل نشس��ت ها و هم 
اندیشی های علمی و پژوهشی، طراحی و انجام طرح های 
مطالعاتی و پژوهش��ی، تأس��یس فصلنامه ه��ای علمی- 
پژوهشی و تخصصی معطوف به آسیب های اجتماعی و 

الیه های مختلف آن  از نگاه اسالمی است.
دانش��گاه شاهد، با بهره بردن از همه ظرفیت های علمی و 
پژوهش��ی درون دانشگاه و با مشارکت و هم فکری نهادها 
و مجموعه های علمی و پژوهشی موجود در کشور، یک 
اهتمام راس��خ و مداوم را به منظ��ور لبیک گویی به مطالبه 
رهبر معظم انقالب اس��المی در باب پیشگیری و مقابله 
با آس��یب های اجتماعی وجه��ه عمل خویش ق��رار داده 
اس��ت و امید می رود با استمداد از عنایات خداوند متعال 
و  تالش های جهادگرانه همه اندیش��مندان و صاحبنظران 
و دغدغه مندان این موضوع خطیر و سرنوشت ساز نظام و 
انقالب، سهمی موثر در گره گشایی نظری و علمی داشته 

باشد.
فصلنامه حاضر نیز در چهارچوب همین تفکر، راه اندازی 
و عرضه ش��ده است؛ در این ش��ماره از زوایای مختلف و 
با نگرش و رویکردی اس��المی و بومی، نظرات و اندیشه 
های صاحبنظران و محققان حوزوی و دانشگاهی در باب 
آسیب های اجتماعی رجاء واثقی داریم، احصاء و فراروی 
مخاطبان قرار گرفته است که البته امید می رود با مدد الهی 
و نیز با نق��د و ارزیابی های عالمانه و اندیش��ه ورزانه همه 
مس��ؤالن و فعاالن این »مسأله اول کش��ور«، شماره های 
بعدی آن، بتواند ارتقاء و تعالی یافته و به عنوان نشریه ای در 

تراز انقالب اسالمی شناخته شود انشاءا...

پنج-  برای رصد و پایش آسیب های اجتماعی و شناخت 
وضعیت موجود، برخی کارهای محدود و آمارسنجی ها 
و پیمایش هایی انجام ش��ده است اما هنوز ضعف جدی 
در آمار آسیب های اجتماعی و شاخص های بررسی آنها 
مش��اهده می ش��ود و برای رفع این زخم کهن��ه به صورت 
همیشگی باید چاره اساسی اندیشید در غیراین صورت با 
تش��تت آماری و شاخص های نامنسجم موجود نمی توان 
تصمیم سازی و سیاستگذاری و در مرحله بعد مدیریت و 

برنامه ریزی کرد.
شش- فارغ از ضرورت فهم جامع و دقیق وضعیت موجود 
آسیب ها، در حوزه استخراج و تبیین مبانی نظری و علمی 
بررسی آس��یب های اجتماعی، از منظر اسالمی و بومی 
کارهای بر زمین مانده زیادی وجود دارد لذا ش��کل گیری 
هس��ته ها و گروه های مختلف علمی و اندیش��ه ای مرکب 
از اس��اتید و صاحبنظران و محققان حوزوی و دانشگاهی 
معتق��د و متخصص در قال��ب هایی همچون هیئت های 
ت ضرورت دارد و گری��زی هم از این 

ّ
اندیش��ه ورز به ش��د

کار نیس��ت؛ نمی توان در عرصه نظری و تئوریک، راه رفته 
چند دهه گذش��ته را همچنان ادامه داد و انتظار هم داشت 
ک��ه در عرصه مواجهه با آس��یب های اجتماعی، توفیقات 

چشمگیری به دست آید.
هفت- مس��ؤالن عالی نظ��ام و در رأس آنه��ا رهبر فرزانه 
 به موض��وع ورود کرده و از س��ال 1394 

ً
انقالب ش��خصا

تاکنون به طور منظم و در باالترین سطح، جلساتی را برگزار 
می نمایند و پیگیر موضوع در الیه های گوناگون مدیریتی 
و علمی می باشند. دستگاه های مختلف و به طور خاص، 
ش��ورای اجتماعی کش��ور هم ع��زم را جزم نم��وده اند تا 
دغدغه های نظام و رهبری معظم را در این زمینه به ش��کل 
مطلوبی پاس��خ دهند و نگرانی های موجود در خصوص 
گسترش دامنه و نوع آسیب های اجتماعی را کاهش دهند.

هشـت- یکی از فعالیت های اصلی تعریف شده در امر 
مواجهه با آسیب های اجتماعی، بازنگری و بازسازی نظام 
اندیشه ای و علمی مرتبط با چیستی و چگونگی و چرایی 
ش��کل گیری آسیب های اجتماعی با ابتنا بر نگاه اسالم و 
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چیستی آسیب اجتماعی
رهب��ر انق��الب، جامع��ه را همچون ارگانیس��م زن��ده ای 
می بیندکه هر ارگان آن وظیفه مش��خص و تعریف شده ای 
را عهده دار اس��ت و بین عناصر گوناگون این سیستم زنده 
نیز ارتباطات دقیق و مشخصی وجود دارد. تا زمانی که هر 
عنصر کارکردهایش را به درستی انجام می دهد و ارتباطات 
بین عناصر مختلف نیز درس��ت و منضبط است، جامعه 
دچار آس��یب و اختالل نیس��ت در غی��ر این صورت نظام 
اجتماعی دچار آس��یب و معضل خواهد ش��د. عدم حل 
معضل به وجود آمده در یک نقطه موجبات س��رایت آن به 
س��ایر بخش ها را فراهم خواهد کرد و ممکن اس��ت اصل 

حیات ارگانیسم اجتماعی را با خطر مواجه سازد:
»اگر در جس��م انسان بی نظمی پدید آید، با بیماری  همراه 
 همی��ن مطلب در 

ً
اس��ت، یا نام��ش بیماری  اس��ت. عینا

رفتارهای انس��ان- چه در زندگی فردی و چه در رفتارهای 
اجتماعی- وجود دارد.« )01/ 09/ 1381( 

بنابراین، آس��یب اجتماعی نوعی بی نظم��ی و بیماری در 
کالبد اجتماعی اس��ت. در بیانی دیگر، آسیب اجتماعی 

مقدمه
مبتنی بر نظرگاه ها و مبانی فکری، هر مکتب و رویکردی 
نسبت به جامعه و فرد و رابطه بین این دو دیدگاهی مختلف 
داشته و مسئله آسیب ها را نیز در همین چارچوب تصویر 
 آسیب اجتماعی را امری طبیعی و 

ً
می کند. برخی اساس��ا

مقتضای ذاتی هر جامعه می دانند و چاره ای جز پذیرش 
آن نمی بینند. برخی دیگر در مقابل این دیدگاه قرار داشته 
و البته راه برخورد با آن را در مکانیسم های جبری جستجو 
می کنند و معتقدن��د فرایند طبیعی تحوالت اجتماعی در 
نهایت به طور خودکار مسائل اجتماعی را حل خواهد کرد.
در جهان بینی اس��المی فرد و جامعه هر دو دارای اصالت 
هس��تند. انس��ان مختار و صاحب اراده و اندیشه می تواند 
برای هر موضوعی تدبیر کند و راه حلی بیابد، در عین حال 
س��اختارهای اجتماعی می تواند مس��تقل از اراده انسانی 
حرکت کرده و آثاری داش��ته باش��د. رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در خصوص آس��یب های اجتماع��ی مبتنی بر 
جهان بین��ی توحیدی دیدگاه مش��خصی دارند ک��ه در این 

نوشتار در حد اجمال به آن پرداخته می شود.

 آسیب های اجتماعی در اندیشه رهبر معظم انقالب 
حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی(

دکتر امیر سیاهپوش
مدرس دانشگاه معارف اسالمی
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وجود شرایط اجتماعی مطلوب و سالم است. 
اما اهمیت آس��یب ها در ش��رایط کنونی کش��ور دوچندان 
می ش��ود وقت��ی آم��ار و ارق��ام در ح��وزه ه��ای مختل��ف 
نش��ان دهنده عمومیت و رش��د معضالتی چ��ون طالق، 
اعتیاد، حاشیه نشینی، فحش��ا و مفاسد اخالقی است. در 
چنین موقعیتی است که آسیب های اجتماعی  بزرگ ترین 
خطر برای کشور  و بزرگ ترین غمی است که باید در نظام 
اسالمی مسؤالن داشته باشند) 96/8/23(. به این دلیل که 
آسیب های اجتماعی مانند زلزله که می تواند بنای خانه ها 
را تخریب کند، می تواند بنیان خان��واده و اجتماع را برهم 
بریزد. معضلی مثل اعتیاد  هم خسارات اقتصادی سنگین 
و فزاین��ده دارد و هم خس��ارت های جانی، ملی، آبرویی و 

اخالقی) 96/8/23(.
با چنین وضعیتی به هیچ وجه نمی توان نسبت به آسیب های 
اجتماعی کوتاه��ی کرد و تبعات م��رگ آور آن را کوچک و 
بی اهمیت ش��مرد. و البته مهم ترین آسیب  های اجتماعی 
در کش��ور با توجه ب��ه داده ه��ای در اختیار ش��امل اعتیاد، 
حاشیه نشینی،  فساد اخالقی و  طالق می شود. ضمن اینکه 
در کنار اینها نقاط بحرانی شهری را هم باید در نظر داشت.

عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی
اصالح مفاسد و آسیب های اجتماعی تا حدود زیادی تابع 
شناخت عوامل به وجود آورنده آن است. البته این به معنی 
عدم امکان برخورد با معضالت پیش از ش��ناخت عوامل 
شکل گیری آن نیست؛ رهبر انقالب چنین نگاهی ندارند. 
در نظام فکری ایشان در وقوع هر پدیده سیاسی و اجتماعی 
نق��ش عوامل گوناگون را باید در نظر گرفت: عوامل فردی 
و عوامل جمع��ی، عوامل داخل��ی و خارجی، زمینه های 
تاریخی و معاصر و بسترهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی. بنابراین نباید هیچ کدام از 
موارد مذکور را در تعلیل آسیب های اجتماعی حذف کرد 
اما باید در مطالعه نظری و میدانی دقیق، سهم هر عامل را 
مشخص و برای دفع و رفع آن برنامه ریزی دقیقی انجام داد.

1- عوامل درونی آسیب ها
در اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی مهم ترین زمینه و 

را نوع��ی خرابی و فس��اد می دانند ک��ه در همه جا می تواند 
مصداق داش��ته باشد؛ روابط جنسِی ناسالم، وجود اعتیاد 
در جامعه، پایین بودن س��طح معرفت و ش��عور عمومی، 
عدم وظیفه شناس��ی مس��ؤالن،  وجود عام��الن ناامنی در 
خانواده ها، ش��هرها، خیابان ها، جاده ها و روستاها، وجود 
جرم و جنایت، عدم دسترسی به قضاوِت عادالنه، طوالنی 
شدن رسیدگی های قضائی و پرونده ها)26/ 01/ 1379(،  
تمام اینها نش��انه فساد و آسیب اس��ت که هم شامل ابعاد 
شناختی و ذهنی می شود و هم اشکال رفتاری و کنشی را 
در بر می گیرد. در عین حال به مشکالت ساختاری هم می 
پردازد. اما این نوع مفاس��د زمانی عنوان آسیب اجتماعی 
پیدا خواه��د کرد که عمومیت پیدا کن��د)94/8/11(. این 
تعریف از آس��یب اجتماعی همسو و س��ازگار با تعاریف 
جامعه شناختی ارائه شده از آسیب اجتماعی است. در این 
تعریف معضلی مثل طالق تا زمانی که شیوع پیدا نکرده 
و درصد پایینی از خانواده ها را درگیر می س��ازد، اجتماعی 
نیس��ت اما به محض اینک��ه عمومیت پیدا ک��رده و کیان 
اجتماع را در معرض خطر قرار می دهد و مردم نس��بت به 
آن نگرانی جدی پیدا می کنند، آسب اجتماعی خواهد شد.

اهمیت آسیب های اجتماعی
رهبر معظم انقالب اس��المی به طور کلی و ماهوی وجود 
آسیب های اجتماعی را یک عیب و نقص جدی برای هر 
جامعه ای می دانند و معتقدند شاید از نگاه جامعه شناسانه، 
وجود آس��یب های اجتماعی در هر اجتماع بش��ری امری 
طبیعی باشد، اما در شأن کشوری که آرمان »ساخت تمدن 
نوین اس��المی« دارد، به هر میزان، و لو اندک هم شایسته 
نیست. )95/2/11( به این دلیل که اسالم از ما یک جامعه 
س��الم خواسته)94/8/11( و شرط نیل به کمال انسانی در 

همچـون  را  جامعـه  انقـالب،  رهبـر 
ارگانیسـم زنـده ای می بیندکه هـر ارگان 
یف شده ای را  آن وظیفه مشخص و تعر
عهده دار اسـت و بیـن عناصر گوناگون 
این سیسـتم زنـده نیز ارتباطـات دقیق و 

مشخصی وجود دارد.
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توطئه اس��ت؛ از نظر اینان منشأ تمام آس��یب ها را باید در 
داخل جامعه جس��تجو کرد. برخی نیز بالعکس همه چیز 
را تابع عوامل بیرونی دانس��ته و نقش عوام��ل داخلی را یا 
در نظ��ر نمی گیرند یا آن را کم رنگ تصویر می کنند. رهبر 
معظم انقالب هر دو نظرگاه را نادرس��ت می دانند. ایشان 

هم به دشمنان بیرونی و هم دشمنان بیرونی در شکل گیری 
بیماری ها و آسیب ها توجه دارند. این نگاه هم متکی به یک 
مبنای نظری است که مطابق با آن تمام جوامع و فرهنگ ها 
ب��ا هم ارتباطی تنگاتنگ دارن��د و در جهان معاصر چنین 
ی تر و نزدیک تر اس��ت. در عین حال 

ّ
ارتباطی بس��یار جد

واقعی��ت تخاصمات و تقابل های سیاس��ی و فرهنگی نیز 
امری اس��ت مشهود و غیرقابل انکار. از طرف دیگر ایشان 
دیدگاه شان، مس��تند به اطالعات عینی و داده های آماری 
مشخص است. از نظر ایشان دست ها و مغزهای سیاسی 
برای تباه کردن نیروی فعال جامعه در حال برنامه ریزی دقیق 

است:
»من به مسأله  شیوع اعتیاد و حالت ولگردی و بیکارگی و به 
بعضی از تحرکات سیاسی به هیچ وجه به چشم یك پدیده  
عادی و متعارف نگاه نمی کنم. پشت همه ی اینها، دستها 
و مغزهای پلید و توطئه گِر دشمن را من مشاهده می کنم؛  
پشت سر مسأله اعتیاد، مسأله گرایش به سمت الابالی گری 
و رهایِی شهوانی و جنسی و مسائلی از این قبیل، دست ها 
و مغزهای سیاس��ی است که در اتاق های سیاست گذاری 
در دنیا برای این کار نقشه کش��ی ها انجام می شود.« )16/ 

  )1383 /04
»دش��من برای تباه ک��ردن و ضایع نمودن نی��روی کار، وارد 
میدان می شود. چگونه؟ با دو عامل: عامل فساد اخالقی و 

عامل وقوع آسیب های اجتماعی را باید در عوامل درونی 
جس��تجو کرد. ش��رایط اقتصادی، عوامل فرهنگی، شیوه 
 بر ش��کل گیری آسیب ها موثرند 

ً
حکومت داری و... تماما

اما در این میان، ایشان چند موضوع را بسیار مهم می دانند. 
فقر و محرومیت و ثروت فاسد دو روی یک سکه اند و هر 
دو نقش مهمی در شکل گیری آسیب ها دارند. از آن طرف 

ثروت فاسد، عامل مهمی در شکل گیری آسیب ها است:
»اگر در جامعه ای پول و ثروت باش��د، اما بد خرج ش��ود، 
بدتر از این است که ثروت نباشد؛ چون هم  محرومیت ها 
ه ای با آن ثروت های 

ّ
به جای خود باقی خواهد ماند، هم عد

ناصحیح به دست آمده ناحق و توأم با فساد، فساد را به وجود 
می آورند. تهی دس��ت بودن قش��رهایی از جامعه، خودش 
فس��ادآور است- فس��اد و اعتیاد و هرزگی های گوناگون بر 
ه ای از راه فساد هم 

ّ
اثر فقر پیش می آیند- ثروتمند شدن عد

خودش باز مرداب فساد دیگری زیر پای مردم است؛ لذا با 
فساد باید مبارزه شود.« )28/ 02/ 1380(

عارضه اش��رافی گری نیز یکی از عوامل موثر بر آس��یب ها 
اس��ت. از نظر ایشان اش��رافی گری مثل یك بیماری  است 
که بر هرکجا که وارد شد بسیاری از خوی های مستحسن 
و پس��ندیده را تحت الش��عاع قرار می دهد، کم کم آن ها را 

ضعیف می کند و شاید از بین می برد. )1386/10/12(
در بی��ن عوامل فرهنگی و اجتماع��ی باید به رواج فرهنگ 
تبرج و مدگرایی در زنان توجه کرد که خود منش��أ بسیاری 
از مفاسد و انحرافات اخالقی و زمینه ساز ترویج طالق و 

سست شدن بنیان خانواده هاست: 
»اگر ارتباط بی قیدوش��رط و بی بندوب��اری در روابط زن و 
مرد وجود داشته باشد، این موجب فساد خواهد شد. اگر 
به صورت افراطی به ش��کل ُمدپرستی درآید، این به فساد 
خواهد انجامید. اگر این مقولهی زیباسازی و رسیدن به سر 
و وضع و لباس و امثال اینها، مش��غله  اصلی زندگی شود، 

انحراف و انحطاط است.« )1377/2/7(

2- نقش دشمنان بیرونی
برخ��ی از تحلیل گ��ران یا نق��ش دش��منان بیرون��ی را در 
شکل گیری آس��یب ها نادیده می گیرند و معتقدند باور به 
تاثیر دشمن در مشکالت گوناگون کشور، ناشی از توهم 

آسـیب های اجتماعـی ماننـد زلزلـه که 
یب کند،  می توانـد بنای خانه هـا را تخر
می توانـد بنیـان خانـواده و اجتمـاع را 
یـزد. معضلـی مثل اعتیـاد  هم  برهـم بر
خسـارات اقتصـادی سـنگین و فزاینده 
دارد و هـم خسـارت های جانـی، ملی، 
آبرویی و اخالقی
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1374( و البته در درون جوامع مختلف گیرندگان این نوع 
تفکر، به جذب و نش��ر آن مدد رس��انده اند و ابزاری شده 
اند برای ش��یوع بیماریهای فرهنگی و اخالقی. نمونه آن را 
در تقلید هنرمندان و اش��راف جامعه ایران از سبک زندگی 
غربی باید دید. تقلیدی که باعث سس��ت شدن پایه های 
زندگی خانوادگی در بین این اقش��ار شده است به گونه ای 
که مطابق با آمار نرخ طالق در بین هنرمندان و طبقات مرفه 
شمال شهر تهران حدود60  درصد یعنی نزدیک به سه برابر 

نرخ میانگین طالق در کشور است.  
چه باید کرد؟

در اندیش��ه رهب��ر انق��الب آس��یب اجتماع��ی عوام��ل و 
زمینه های��ی دارد و ب��ا ش��ناخت دقیق و مس��تند عوامل و 

برنامه ریزی مدبرانه می توان با آسیب ها روبرو شد. 

الف( برنامه ریزی برای ایجاد یک تحول اساسی
اولین قدم برای برخورد با آس��یب ها، برنامه ریزی درست 
است. اما در این موضوع پس از انقالب به دالیل گوناگون 
)غفلت، جهالت، تنبلی یا بی اعتنایی( تاخیر ش��ده است 
)94/8/11(. اما در ش��رایط کنونی باید برای ایجاد تحول  
باال نه تحول س��ه ی��ا چهار درصدی، برنامه ریزی ش��ود) 
96/8/23(. اهتم��ام ب��ه آس��یب های اجتماع��ی از ن��ان 
ش��ب مهم تر نباش��ند کمتر از نان شب  نیس��ت و  در قله 
تصمیم های یک حکومت و یک دولت برای اداره کش��ور 

محسوب می شود.)94/8/6(

ب( تشدید احساس بیماری در مسئوالن
اما ایجاد همت در مس��ؤالن برای چنی��ن امر خطیری در 
صورتی ممکن خواهد بود که مس��ؤالن امر، عمق مسئله 
را احس��اس کنند. تا آنها چنین احساس��ی نداش��ته باشند 
همت کاف��ی برای برخورد ب��ا آن را نخواهند داش��ت. اما 
چگونه چنین امری حاصل می شود؟ به نظر رهبر انقالب، 
مس��ؤالن مردم را باید عائله خودش��ان بدانند و به مس��ئله 
آس��یب های اجتماعی در سطح کش��ور جوری نگاه کنند 
که »اگر این آس��یب در داخل خانواده ما بود، آن جور نگاه 
می کردیم. اگر بنده یک بچه معتاد داشته باشم چه حالی 
دارم؟ اگر کس��ی در خانه یک دختر فراری از خانه داش��ته 

عامل اعتیاد. من به ش��ما مردم عزیز هشدار می دهم. اآلن 
رسانه هایی از کشورهای دیگر هستند اسم نمی آورم از کجا 
که برنامه های فاس��دکننده و مبتذل به خصوص برای ش��ما 
جوانان تولید می کنند؛ برای اینکه بتوانند از آن سوی مرزها بر 
روی جوان پاك و سالم و صحیح العمل و صحیح الّنیِه ایرانی 
اثر بگذارند... دش��من برای فاس��د کردن، منحرف کردن و 
ضعیف کردن پنجه قدرتمند اینها در میدان سازندگی و عمل 
 دفاع، برنامه می ریزد؛ برنامه هم فس��اد اخالقی و 

ً
و احیان��ا

اعتیاد است؛ مراقب باشید.« )11/28/ 1376(
و این مسئله مخصوص تنها ایران نیست گرچه دشمن به 
دلیل قدرت فرهنگی و سیاس��ی جمهوری اسالمی بیشتر 
تالش و برنامه خود را مصروف به ایران ساخته است اما این 
نوع سیاست ها و شیطنت ها در خصوص سایر کشورهای 
غیرهمسو با جبهه استکبار و عدم مطیع در مقابل آنان هم 

اجرا شده است:
»اینک��ه ش��اید ش��ما در بعض��ی از کتاب ه��ا ی��ا مقاله ها 
خوانده ای��د که در بعضی از کش��ورهای امریکای التین یا 
شرق آسیا، نسل جوان غرق در فسادهای گوناگون است؛ 
از مواد مخدر و س��کرآور و فساد جنسی، این طور نیست 
که روال کار از اول چنین بوده اس��ت؛ این سیاس��ت پیاده 
ش��ده اس��ت....هر حرکتی که منجر به این بشود که نسل 

جوان احس��اس کند باید از صحنه  مقاومت کناره بگیرد، 
این حرکت، با واس��طه یا بی واس��طه، مرب��وط به امریکا و 
نظام استکباری اس��ت؛ این یك معیار کلی است.« )15/ 

 )1370 /8
منشأ اصلی این فساد، کش��ورهای غربی- امریکا و اروپا 
- هس��تند. آنها با فرهنگ خودش��ان، فس��اد را به س��مت 
کش��ورهایی که پذیرای آن بودن��د، صادر کردن��د. )9/8/ 

وقـوع  عامـل  و  زمینـه  یـن  مهم تر
آسـیب های اجتماعی را باید در عوامل 
درونی جسـتجو کرد. شرایط اقتصادی، 
عوامـل فرهنگی، شـیوه حکومت داری 
آسـیب ها  بـر شـکل گیری   

ً
تمامـا و... 

موثرند .
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پس از ش��ناخت و تحلیل نظ��ری بای��د وارد میدان عمل 
شد. عدم توقف در ذهنیات وپرهیز از تکرار کلیات امری 
اس��ت مهم. »این جور نباش��د که همان حرف ها را تکرار 
کنی��م و کلیاتی را مثال بر زب��ان بیاوریم. باید تصمیم ها را 
جدی ت��ر، ریزتر، عملیاتی ت��ر و برنامه ای ت��ر در مقابل ما 
بگذارد.«)96/8/11( بایستی اقدام فوری کرد، تدبیر دقیق 

اندیشید وکار همه جانبه انجام داد.)96/8/11(

در مقام اجرا هم اشکاالتی هست که الزم است مرتفع شود. 
مقررات و سازمان ها به اندازه کافی و گاه زیاده از حد وجود 
دارد و نیاز به افزایش ندارد. حلقه مفقوده، پیگیری اس��ت. 
 تمام وقت کار نمی کنند. 

ً
برخی از دستگاه های مسؤل اوال

ثانیا،متحد و یکپارچه کار نمی کنند. در برخی دستگاه ها ... 
هم سهم مسائل اجتماعی کم است.)94/8/11(

بنابراین هم کار نظری و علمی جامع و کامل باید صورت 
گیرد و هم اقدام عملیاتی.

چند راهکار سلبی و ایجابی
رهبر معظم انقالب برای برخورد با آس��یب های مختلف 
راهکارهای عملی نیز ارائه کرده اند. این راهکارها را در دو 

دسته کلی سلبی و ایجابی می توان جای داد.

الف( چند نمونه از  راهکارهای سلبی
1. ممانعت از انتشار عوامل فرهنگی مزاحم و مخرب

در نظرگاه لیبرالیس��تی که ب��ر ذهن و زب��ان تحلیل گران و 
سیاستگذاران دنیای معاصر استیال یافته و همگان را مقهور 
خود ساخته، اصل بر رهایی و واگذاشتن شرایط فرهنگی و 
اخالقی به دست امیال و خواسته های عمومی است. حال، 

باش��د چه حالی دارد؟ تصورش را بکنی��د.«)96/8/11(. 
ع��الوه بر آن باید  در این نوع کاره��ا انگیزه ها را در رضای 
الهی متمرکز کرد و انگیزه های دیگر )اقتصادی، سیاسی 
و...( را از اط��راف این کار باید دور ک��رد.)96/8/11(. اگر 
مس��ئوالن اخالص در کار داشته باش��ند و در توجه به این 
موضوع انگیزه های حاشیه ای را دخیل نکنند، همت و اراده 

الزم را خدای متعال در آنها به وجود خواهد آورد.

ج(اقدام نظری و علمی
از نظر رهبر انقالب در برخورد با آسیب ها هم کار نظری مهم 
است و هم اقدام عملی. بی توجهی به هر کدام باعث نقص در 
کار و بی ثمر بودن و در مواردی آسیب زایی بیشتر خواهد شد. 

شناخت علمی مسائل و آسیب ها امری است بسیار مهم:
»جوان را باید بشناس��ید؛ فکر او را باید بشناسید؛ آنچه را 
که به او هجوم آورده، باید بشناسید. تا میکروب و بیماری  
یی 

ّ
را نشناس��ید که ع��الج نمی توان ک��رد. اینها هم��ه مال

می خواه��د. درس خواندن، مطالعه ک��ردن و کار کردن.« 
 )1385 /08 /17(

برای دستیابی به چنین شناخت راه گشایی، مقدماتی الزم 
اس��ت. تشکیل هیئت های اندیشه ورز و هم افزایی حوزه و 
دانش��گاه یک مقدمه اس��ت)95/8/10(. رفع اش��کاالت 
تحلیلی و نظری و رفع ضعف در آمار  و رّد آمارها به خاطر 
خوداظه��اری) 96/8/23( و تقویت آمارها با مالحظات 
میدانی )94/8/11( یک مقدمه مهم دیگر اس��ت. در این 
فرآیند علت و معل��ول را باید همزمان مورد توجه قرار داد. 
ریش��ه یابی علتها و توجه به معلول ه��ا هر دو اهمیت دارد 
)95/8/10(. در تحلی��ل نهای��ی در کنار کالن نگری الزم 

است تحلیل جزءنگرانه مورد توجه قرار گیرد:
»ما معموال به آس��یب ها به شکل کالن نگاه می کنیم... با 
ش��کل کالن که نگاه می کنیم. برداش��ت ما، تلقی ما یک 
چیز اس��ت وقتی جزئی ن��گاه می کنیم، وارد ریز مس��ئله 
می ش��ویم آن وقت وضع فرق می کند«)94/8/11( نتیجه 
این نوع نگاه، درک مس��ائل و تبعات موضوع است مثال با 
نگاه جزءنگرانه به اعتیاد به درک مسائل زیر خواهیم رسید : 
ناامیدیها، تنش، طالق، دزدی از خانه و خانواده، تعدی به 

افراد خانواده  و... )94/8/11(

پشـت سر مسـأله اعتیاد، مسأله گرایش 
به سـمت الابالی گری و رهایِی شهوانی 
قبیـل،  ایـن  از  مسـائلی  و  جنسـی  و 
دست ها و مغزهای سیاسی است که در 
اتاق هـای سیاسـت گذاری در دنیا برای 
این کار نقشه کشی ها انجام می شود.
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خب شما مجبورید جلوی این را بگیرید؛ یعنی اگر چنانچه 
می خواهی��د طالق  در جامع��ه رواج پیدا نکند، بایس��تی 
به این معنا توجه بکنی��د؛ یعنی باید جلوی این چیزی که 
به طور طبیعی مردم را، جوان را، دختر را، پسر را می کشاند 
ب��ه بی میلی ب��ه خان��واده و بی اعتنایی به کان��ون خانواده و 
 معارضه وجود دارد، 

ً
بی اعتنایی به همس��ر، بگیرید؛ قهرا

مزاحمت وجود دارد.« )23/ 01/ 1375( 
جلوگیری از انتش��ار کتابهای محرک و گمراه کننده نیز در 

همین چارچوب معنا می یابد:
 در جامعه  ما کتابی هست که هنرش 

ً
»اگر دیدیم که فرضا

فقط این است که احساسات جنسی را در جوانان تحریك 
کند، این مضّر اس��ت. این را نمی شود به عنوان اینکه یك 
فرآورده  فرهنگی اس��ت، آزاد بگذاریم که هرکه خواست، 

تولید و عرضه کند.«)05/ 03/ 1377( 
نمونه های باال، مثال هایی از ممانعت عملی در برابر عوامل 
مخرب فرهنگی است. گاهی هم شیوه تقابل و ممانعت در 
هجمه تبلیغاتی نسبت به یک مقوله منفی است که می تواند 
آسیب زا باشد مثل تبلیغات و کار فرهنگی علیه تشریفات 

تجملی و زاید ازدواج:
»تشریفات ازدواج، پدر مردم را درآورده است؛ هرچه هم 
گفته می شود، اثر نمی کند؛ این را شما به میان مردم بیاورید 

فرجام چه خواهد شد هیچ اهمیتی ندارد مگر جایی که با 
منافع سرمایه ساالران و مستکبران متعارض باشد. در این 
حالت هر مقبولی، مردود و هر مجازی ممنوع می شود. اما 
در جهان بینی توحیدی همه چیز باید قاعده مند و متکی به 
اصول باش��د البته با عنایت به اختیار و آزادی انسان. رهبر 
انقالب بر این اساس معتقدند باید جلوی عوامل مزاحم 
و مخرب فرهنگی را گرفت. نمی شود در مقابل کسانی که 

مبانی اس��المی را در ذهن ها متزلزل می کنند، ش��عارهای 
ی قرار می دهند، نهاد 

ّ
اصلی انقالب را مورد تع��ّرض جد

خان��واده را بی ارزش جلوه می دهن��د و ازدواج را بی معنی 
وانمود می کنند، بی  تفاوت ماند. )01/ 01/ 1393(:

»ف��رض کنید در فرهنگ عمومی یك عامل و یك آس��یب 
مهم��ی به نام طالق  مث��ال وجود دارد. ح��اال اگر چنانچه 
فرض کنیم در مجموعه  کش��ور یك تبلیغاتی شروع بشود 
که بنیان خانواده را سس��ت می کند و به طالق  می انجامد، 

از  اجتماعـی  آسـیب های  بـه  اهتمـام 
نـان شـب مهم تـر نباشـند کمتـر از نان 
شب  نیسـت و  در قله تصمیم های یک 
حکومت و یک دولت برای اداره کشور 

محسوب می شود.
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که در میدان عمل برای برخورد با عوامل آسیب زا می توان 
انجام داد.

ب( چند نمونه از راهکارهای ایجابی
رهبر انقالب، راه های مختلفی را برای پیشگیری از آسیب ها 
ب��ا تقوی��ت وجوه مثبت فرهنگ��ی، اخالق��ی و اجتماعی 
پیش��نهاد می کنند. رس��انه ها و دستگاه های تبلیغاتی می 
توانند با معرفی الگوهای موفق و مثبت ورزش��ی و هنری 
و تولید محصوالت باکیفیت و پر محتوا، در پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی موثر باشند. چند نمونه از راهکارهای 
پیشنهادی ایشان عبارتند از:

مقابله با حاشیه نشینی از طریق افزایش جاذبه روستاها 	 
و در نتیجه تقویت مهاجرت معکوس )نمونه روستای 

قلعه گنج( ) 95/8/10(
تسهیل نکردن مسیر آسیب ها: ما وسیله ای برای توسعه 	 

بدحجابی و نمی دانم ارتباط نامشروع زن و مرد به دست 
خودمان فراهم نکنیم) 95/8/10(.  تقویت این نگاه که 
تظاهر به گن��اه در نظام اس��المی یک جنایت عمومی 

است)96/8/23(
تقویت ش��بکه های اجتماع��ی داخلی به گون��ه ای که 	 

احساس نیاز به خارج نکنند)95/8/10(
چهره س��ازی از ورزش��کاران س��الم در ص��دا و س��یما 	 

)95/8/10(  و تقویت ورزش همگانی
اولویت دادن پیشگیری بر درمان)96/8/11(	 
کار فوق عادت؛ عدم اکتفا به کارهای معمولی و جاری 	 

دس��تگاه ها: در مقابله با آسیب های اجتماعی نباید به 
کارهای معمولی و جاری دستگاه ها اکتفا شود و هر از 
گاهی برای رفع تکلیف گزارش��ی  داده شود.. »انتظارم 
از مجموع��ه ی حاضر کارهای فوق العاده اس��ت؛ یک 

و آن کس��انی ک��ه دنبال مهریه زی��ادی و جهیزیه  آن چنانی 
هس��تند، یك هفته خوب عرق ش��ان را در بیاورید!« )29/ 

 )1370/11

2. مقابله عملی با عوامل انتشار مفاسد 
رهب��ر انقالب معتقدند آن گاه که الزم اس��ت باید جدی و 
محکم با ابزارها و عوامل میدانی نش��ر مفاسد و مخدرات 
فرهنگ��ی و مادی برخورد ک��رد و در این مبارزه نباید متهم 

شدن به ضدیت با آزادی و ... هراس داشت. 
»من از شهرستان ها خبر دارم. از شهرهای مختلف کشور 
خبر دارم. خبرهای آن چنانی را به ما می دهند. روز و شبی 
نیس��ت که ما، از این گونه خبرها نشنویم. این کارها را چه 
کس��ی می کند؟ دش��من! جوان، دچار شهوترانی می شود 
و ایم��ان خودش را از دس��ت می دهد. در اوایل کار، حتی 
همان جوان گری��ه می کند؛ اما به تدری��ج او را همین طور 
می برن��د. بچه مدرس��ه ای های م��ا را، دبیرس��تانی های ما 
را، حت��ی بچه ه��ای م��دارس راهنمایی م��ا را، همین طور 
فاس��د می کنند. اف��رادی را پیدا می کنند که م��واد مخدر و 
عکس های ناجور به مدرس��ه می برند. م��ن می خواهم از 
شما سؤال کنم: اگر مدیر مدرسه ای، نسبت به فاسد شدن 
پانصد یا ششصد یا هزار نوجوانی که به دست او سپرده اند، 
حس��اس بود و گوش کسی را که وسیله  دشمن قرار گرفته 
و داخل آن مدرس��ه هروئی��ن آورده، پیچاند، ما باید به این 
مدیر مدرس��ه چه بگوییم؟ بگوییم: »آقا، ش��ما برخالف 
آزادی عمل کردی؟ این چه روشی است؟ شما ضد آزادی 

هستی؟!« )21/ 05/ 1371(
ع��الوه بر م��وارد مذک��ور در عرصه میدانی الزم اس��ت با 
قاطعیت و تدبیر مانع قدرت گیری عوامل آس��یب زا ش��د؛ 
برخورد قاطع با عامالن سرقت و ناامنِی اجتماعی و شیوع 
مواد مخدر )07/ 04/ 1379(، شکس��تن کمر اقتصادی 
قاچاقچی)96/8/23(، عدم مماشات بدون وجه با معتاد 
بیم��ار ) 96/8/23(،  جلوگیری جدی از س��یاه نمایی در 
صدا و س��یما و ارزیابی دانه دانه تمام فیلم ها) 95/8/10(، 
عدم تحمل ممشای سینمایی مخالف با آموزه های دینی) 
96/8/23(، استفاده از فیلترینگ به عنوان یک حق نظام و 
عدم ترس از فیلترینگ) 95/8/10( از دیگر اقداماتی است 

بـه نظر رهبـر انقالب، مسـؤالن مردم را 
باید عائله خودشـان بدانند و به مسـئله 
آسـیب های اجتماعی در سـطح کشور 
جـوری نگاه کننـد که »اگر این آسـیب 
در داخـل خانواده مـا بود، آن جور نگاه 
می کردیم. 
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هم می کنند، منتها برنام��ه می خواهد که چه جوری از 
نیروهای مردمی اس��تفاده کنیم. جذب دل های مردم و 
جذب کمک های مردم-چه کمک های مالی شان چه 
کمک های فکری و بازویی شان-خیلی هنر می خواهد 

و این برنامه ریزی الزم دارد.« )95/2/11(
به کارگیری جوانان در مقابله با آس��یب ها: »جوان های 	 

شجاع و پیش��رو باید در مقابله و مبارزه با خطر مهلك 
اعتی��اد و آلودگی ب��ه مواد مخدر هم پیش��رو باش��ند؛ 
خودش��ان بایس��تی مقاومت کنند، خودش��ان بایستی 
 
ً
 و توأما

ً
مبارزه کنند. این یك مبارزه ای اس��ت که مشترکا

بر دوش مس��ئوالن و بر دوش خود مردم است. بنده به 
جوان ها خیلی خوش��بین هستم. عقیده ام این است که 
جوانان عزیز ما اراده کنند، می توانند با خطرات بزرگ، از 
جمله خطر مواد مخدر ... مقابله و مبارزه کنند.« )24/ 

 )1391 /07
توجه به س��المت قضایی: »در تم��ام دنیا، قّوه قضائیه، 	 

مالك و معیار سالمت  جامعه  است. اگر قّوه قضائیه یی 
س��الم و دقی��ق و عامل به ع��دل و انص��اف و مقررات 
اس��المی وجود داشته باشد، به مرور تمام دستگاه های 
کشور و جامعه اس��المی اصالح خواهند شد. ممکن 
نیس��ت که کشوری به سالمت کامل اجتماعی برسد، 
مگر آنکه دستگاه قضائی سالم و بی عیبی به وجود آید. 
اگر دستگاه قضائی سالم نباشد، دستگاه های دیگر هم 
به تدریج به فساد خواهند گرایید. به همین دلیل، اسالم 
نسبت به قضا و قضاوت و قاضی و محکمه و مقدمات 
کار و ابزار کار قضائی، حداکثر اهتمام را ورزیده است 
و ش��اید در تعالیم اسالمی، چیزی به اندازه عدالت در 

قضا موردتأکید واقع نشده باشد.« )07/ 04/ 1368( 

جمع بندی
در منظومه فک��ری رهبر معظم انقالب اس��المی، هدف 
اصلی حکومت اس��المی تس��هیل زمینه برای اف��راد برای 
رس��یدن به کمال نهایی و تش��کیل جامعه سالم اسالمی 
است. در جامعه توحیدی، به حیات طیبه ای خواهیم رسید 
ک��ه ابعاد مادی و معنوی و اه��داف دنیوی و اخروی با هم 
مورد توجه خواهد بود و هیچ کدام به خاطر دیگری مغفول 

کارهایی هست که کارهای طبیعی دستگاه شما است 
و باید انجام بدهید، البد هم انجام می دهید، بعد از این 
هم-این جلسه و امثال این جلسه باشد یا نباشد-انجام 
می دهید؛ این چیزی نیس��ت که ما را قانع کند؛... یک 
کار فوق عادت انجام بگیرد، یک تالش مضاعف انجام 

بگیرد.« )95/2/11(
تکی��ه ب��ر کار بلندم��دت:  ممک��ن اس��ت حت��ی در 	 

کوتاه مدت، نتایج این تالش شبانه روزی مشخص نشود 
اما نفس تالش مسؤلین، برای مردم مایه  آرامش و مرهم 

است)همان(.
نقش آفرین��ی همه دس��تگاه ها: »همه دس��تگاه ها باید 	 

نقش آفرینی کنن��د؛ هم دس��تگاه های دولتی-منظورم 
قوه مجریه است -هم دستگاه های غیرقّوه مجریه مثل 
مجلس، مثل قوه  قضائیه، مثل نهادهای انقالبی. همه 
باید نقش آفرینی کنند، باید نقش خودش��ان را، س��هم 
 پیدا کنند، بفهمند چه هست، و 

ً
خودش��ان را مشخصا

آن س��هم را به بهترین وجهی با ش��تاب متناسب انجام 
بدهند.« )95/2/11(

توجیه دستگاه های تبلیغاتی: »عدم توجیِه فرض کنید 	 

س��ازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات نسبت به این قضیه 
موجب می ش��ود که در این زمین��ه کار نکنند. خب ما 
این همه امکانات داریم... باید دنبال کنند.... مجموعه 
صدا وسیما باید مطلع بش��وند از آنچه که واقعیت کار 
اس��ت تا بتوانند برنامه ریزی کنند، صدا وس��یما خیلی 
می تواند نقش ایفا کند« )همان( صداوسیما الزم است 
از صدها هنرمندی که نه می شناسدشان و نه سراغ شان 

می رود، استفاده کند)95/8/10(
نیروه��ای مردم��ی:  	  ب��ه می��دان آوردن ظرفیت ه��ا و 

»نیروهای مردمی خیلی می توانند کمک کنند و کمک 

بـا  برخـورد  در  انقـالب  رهبـر  نظـر  از 
آسـیب ها هـم کار نظـری مهم اسـت و 
هـم اقدام عملی. بی توجهی به هر کدام 
باعـث نقـص در کار و بی ثمر بودن و در 

مواردی آسیب زایی بیشتر خواهد شد. 
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تکرار ش��ده. ما وظیفه مان را از اینجا بفهمیم... هم دولت 
اسالمی -یعنی مسؤلین دولتی، قّوه مجرّیه، قّوه  قضائّیه، قّوه 
مقّننه- هم علما، وظیفه ش��ان این است که تربیت ایمانی 
ت را؛ تربیت 

ّ
ت را؛ تربیت تقوائی کنند این مل

ّ
کنند این مل

صبر، تربیت احسان بین مردم و بین مؤمنین؛ ما باید مردم 
را این جوری تربیت کنیم. از همه مهم تر دستگاه های دولتی 
هستند که با برنامه ریزی می توانند این کار را انجام بدهند. 
ما یک دستگاه عظیمی داریم به نام آموزش وپرورش، یک 

دس��تگاه عظیمی داریم به نام آموزش عالی، یک دستگاه 
عظیم��ی داریم ب��ه نام صداوس��یما، غیر از دس��تگاه های 
اختصاصِی مجموعه ی ما. اینهایی که گفتم، در همه ی دنیا 
همه دارند؛ یک دستگاه هایی هم هست که اختصاصی ما 
است، مثل ائّمه  جمعه و جماعات، مثل منبرها؛ این منبرها 
و تما س��های با مردم خیلی مهم است. ...یا آن کسانی که 
سخنان شان شنونده زیادی دارد، مثل خود این حقیر، مثل 
رئیس جمهور، مثل دیگران که مردم می شنوند سخنان اینها 
را -چهره های معروف دینی و علمی و سیاسی که می شنوند 
مردم حرفهای اینها را، اینها بایس��تی اهداف مهّم ش��ان را 
متمرکز کنند روی همین تربیت های مذکور؛ برای اینکه اگر 
ذیَن ُهم ُمحِسنوَن« 

َّ
این تربیت ها انجام گرفت، آن وقت »َوال

وا« به وج��ود می آید و از این 
َ

ق
َّ
ذیَن ات

َّ
به وجود می آی��د، »ال

 
ً
قبیل، و دنبالش »ِاَنّ اللَه َمَعنا« به وجود می آید؛ یعنی قطعا

معّیت الهی حاصل خواهد ش��د؛ دیگر هیچ جای خوف 
و حزن��ی وجود ندارد.« )1396/12/24 ، بیانات در دیدار 

رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری(

و یا معطل نخواهد ماند. در چنین جامعه ای خانواده، رکن 
اصلی اس��ت و ازدواج بر اس��اس شاخص های الهی یک 
ارزش و مطلوب درجه اول محس��وب می ش��ود و تن شها 
و تخاصمات خانوادگی و طالق در آن امری اس��ت منفور 
و مذموم. حیات طیبه در جامعه توحیدی با شیوع هر نوع 
مسکر و مخدر جسمی و روحی و مخرب ها و مزاحم های 
فرهنگی و سیاس��ی منافات دارد. بنابراین مسئله قاچاق و 
اعتیاد به مواد مخدر امری حرام و ممنوع است و مسئوالن 
امر با همه توان و امکان باید به مقابله با آن برخیزند. سایر 

ص می یابند. 
ّ

آسیب ها نیز در همین چارچوب تشخ
عوام��ل به وجود آورنده این مصائب اجتماعی هم ریش��ه 
تاریخی دارند و هم در شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی معاصر زمینه پیدا کرده اند؛ هم عوامل بیرونی 
و نقش دش��منان در آنها موثر است و هم منافذ و شیاطین 
درونی در ش��کل دهی به آن دخیل است و صد البته نقش 

اراده و اختیار انسان در آن را نباید نادیده گرفت.
برای مقابله به آس��یب های اجتماعی نیز به علت و معلول 
به ط��ور توأم��ان الزم اس��ت پرداخته ش��ود؛ س��اختارها و 
شخصیت ها را همزمان باید دید؛ نقش مردم و توان جوانان 
را در کنار دستگاه ها باید در نظر گرفت؛ نگرش لیبرالیستی 
را باید از عرصه ذهن و زبان مدیران و سیاس��ت گذاران دور 
ک��رد؛ برخورد قاطع با برخی عوامل را نباید نادیده گرفت؛ 
هماهنگی دستگاه های مختلف، سالمت قضایی و قصور 
و تقصیر دس��تگاه ها را باید در نظر گرف��ت و در کنار همه 
آنه��ا باید نصرت الهی و امدادهای غیبی را همواره در نظر 
داشت؛ دست قدرت الهی همیشه و در همه حال پشتیبان 
مس��ؤالن و مردم خواهد بود در صورتی که لوازم نصرت و 

معیت پروردگار متعال را فراهم کنند:
»م��ا می خواهی��م ای��ن معّیت]اله��ی[ را ب��رای خودمان 
تأمی��ن کنی��م؛ راه��ش چیس��ت؟ مهم ای��ن اس��ت. این 
معّی��ت وج��ود دارد، اّم��ا ش��رط دارد؛ برای همه نیس��ت. 
در ق��رآن چند ش��رط گذاش��ته اس��ت ب��رای ای��ن معّیت. 
وا 

َ
ق

َّ
ذی��َن ات

َّ
در آخر س��وره نحل ]میفرمای��د[: ِاَنّ اللَه َمَع ال

ذی��َن ُهم ُمحِس��نون؛تقوا. »ِاَنّ  اللَه َم��َع الّصِبرین  و »َو 
َّ
َوال

َنّ اللَه َمَع 
َ
قین« و »ا َنّ اللَه َم��َع الُمَتّ

َ
الل��هُ  َمَع  الّصِبرین« و »ا

َمَع الُمحِسنین« در چند جای قرآن 
َ
الُمؤِمنین «و »َو ِاَنّ اللَه ل

نمی شـود در مقابـل کسـانی کـه مبانی 
اسـالمی را در ذهن هـا متزلزل می کنند، 
شعارهای اصلی انقالب را مورد تعّرض 
ی قـرار می دهنـد، نهاد خانـواده را 

ّ
جـد

بـی ارزش جلـوه می دهنـد و ازدواج را 
بی معنـی وانمـود می کننـد، بی  تفـاوت 
ماند. 
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داریم که به خلقِت الهی خلق شده است کارهایی می کند 
لقی داریم که آن هم 

ُ
لق الهی کار می کند، یك  خ

َ
اما این خ

کار می کند اوصاف نفسانی ما چه به صورت حال باشد، 
لق اس��ت. ما موظف 

ُ
چه به صورت َملکه، اینها کار آن خ

لق حسن  
ُ

هستیم در جامعه افرادی داشته باشیم که دارای خ
لق؛ یعنی هوّیت درونِی هستی دار حقیقی که 

ُ
هس��تند خ

اوصاف او این اس��ت که عادل است، باتقواست، متواضع 
است، قانع است، فرهیختگی دارد و مانند آن، اینها آثار آن 

هوّیت درونی است.

توصیف پیامبر اکرم به ُخلق حسن 
ذات اقدس الهی رس��ول خود را به اوصاف خوب ستایش 
نکرد، نفرم��ود تو عادلی، تو باتقوایی، ت��و اوصاف خوب 
داری، تو حسنات خوب داری، تو سجایای اخالقی خوب 
 

َ
ك داری؛ فرم��ود: آن هوّیت درونی  تو َحس��ن اس��ت: ﴿ِإنَّ
ٍق َعظی��ٍم﴾. پس عدالت، تقوا، همه این اوصاف 

ُ
ل

ُ
َعلی  خ

َ
ل

برجس��ته ای که در کتاب و س��ّنت مطرح است، اینها کار 
و وص��ف آن هوّیت درونی اس��ت و وجود مبارك رس��ول 

بسم الله الرحمن الرحیم
ی الله علی جمیع األنبیاء 

ّ
الحم��د لله رّب العالمین و صل

و المرسلین س��ّیما خاتمهم و أفضلهم محمد و أهل بیته 
ی و 

ّ
األطیبین األنجین سّیما بقّیة الله فی العالمین بهم نتول

من أعدائهم نتبّرُء الی الله!

لزوم تربیت صاحبان ُخلق َحسن در جامعه
ه اس��اتید و 

ّ
همان ط��وری که در مس��ائل ح��وزوی یك عد

مجتهد الزم است، در مسائل دانشگاهی یك عده اساتید 
و فرهیخته الزم اس��ت، در مس��ائل اخالق��ی هم یك عده 
لق َحسن هستند الزم است. دو مطلب را 

ُ
کسانی که پیرو خ

ف 
ّ

نباید بدون تفکیک از آنها رّد شد: یکی اینکه همه ما موظ
هستیم کاِر خوب کنیم، صفت خوب داشته باشیم این با 
موعظه کردن، با گفتن، با نوش��تن تا حدودی آسان است؛ 
اما به ما نگفتند فقط کاِر خوب کن، به ما گفتند آدِم خوب 
باش، کار خوب، وصف خوب، یك مبدأ ذاتی می طلبد، 
لق َحسن است، اوصاف َحسن داشتن، افعال 

ُ
آن مبدأ، خ

لق حسن داش��تن است. ما بدنی 
ُ

حس��ن داشتن غیر از خ

ضرورت و جایگاه ّخلقیات مثبت اجتماعی 
از منظر قرآن و عترت

حضرت آیت اهلل جوادی آملی
مورخ 1395/4/15
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اوس��ت تا نشان می دهد که در این امور آن که حرف اول را 
می زند خدای سبحان است.

یك بیان نورانی از وجود مبارك پیغمبر رس��یده اس��ت که 
امیرالمؤمنین)علیهما آالف التحّیة و الثناء( همان بیان را در 
نهج البالغه دارد و آن بیان جزء آداب و س��نن س��فر است، 
مسافر که سفر می کند، مستحب است این دعا را بخواند: 
هِل َو 

َ
 ِفی األ

ُ
ة

َ
ِلیف

َ
ِر َو الخ

َ
��ف اِحُب ِفی السَّ نَت الصَّ

َ
ُه��مَّ أ

ّ
»الل

ال یجمعهما غیره ألّن المس��تصحب ال یکون مس��تخلفا 
« اینکه در نهج البالغه 

ً
وُن ُمسَتصِحَبا

ُ
و الُمسَتخلِف ال َیک

هست همین دعاس��ت؛ یعنی مس��افر هنگام سفر کردن 
به خ��دا عرض می کند پروردگارا! تو همراه من در س��فر و 
جانشین من هستی که فرزندان من، زندگی من را در غیاب 
من حفظ می کنند و این کار از غیر تو ساخته نیست؛ زیرا 
آن که همسفر من است جانشین من نیست، آن که جانشین 
من است همسفر من نیست: »ألّن المستصحب ال یکون 
« پس اگر 

ً
وُن ُمس��َتصِحَبا

ُ
مستخلفا و الُمس��َتخلِف ال َیک

انساِن کامل، خلیفةالله شد؛ یعنی مظهر خداست؛ یعنی 
آینه ای است که فیض خدا در این آینه ظهور می کند وگرنه 

خدا غیبت نکرده است:
کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را 

 کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را
غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور

 پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را
 شیء« است و هیچ غیبتی ندارد 

ّ
خدای سبحان حاضر »کل

﴾که 
ً
ة

َ
لیف

َ
ْرِض خ

َ ْ
 ِفی األ

ٌ
ی جاِعل و خلیفه خدا که گفت: ﴿ِإنِّ

 ﴾
ٌ

به صورت جمله اسمیه است با تأکید است، این ﴿جاِعل
﴾ صفت مشبهه است، بر وزن 

ٌ
اس��م فاعل نیست، ﴿جاِعل

 خلیفه خلق می کنم. امروز آن 
ً
اس��م فاعل؛ یعنی من دائما

کس��ی که خلیفه واقع��ی ذات اقدس الهی اس��ت، وجود 
مبارك حضرت حّجت)س��الم الله علیه( است، شاگردان 
و پی��روان اینها به دنبال خالفت اینها حرکت می کنند، اگر 
کسی مأموم »خلیفةالله« شد، مقتدای او خالفت »الله« 
 سهمی 

ً
است و این خالفت را قدوه خود قرار می دهد و قهرا

از خالف��ت دارد، این خالفت از بهترین و برجس��ته ترین 
اوصاف نفسانی ماست،

گرامی)علیه و علی آالف التحّیة و الثناء( هوّیت درونی او 
خداس��اخته بود و َحسن و زیبا بود از آن ُحسن درونی این 

اوصاف تراوش می کرد.

روش الگ�و پذی�ری از پیامبر اک�رم در ایجاد ُخلق 
َحسن 

 ما اگر بخواهیم رس��ول خدا)علی��ه و علی آالف التحّیة و 
س��وه قرار دهیم، اول باید کارهای خوب کنیم تا 

ُ
الثناء( را ا

این کار برای ما به صورت وصف حال در بیاید. تمریِن زیاد 
کنی��م تا این حال به صورت َملکه در بیای��د، تکرار زیاد را 
لق 

ُ
در فراز و نش��یب زندگی کنیم تا کم کم زمینه برای آن خ

پیدا شود، آن را خود ما باید بسازیم، این مطلب اول. پس 
مطل��ب اول این اس��ت که اوصاف خوب غی��ر از هوّیت 
خوب اس��ت و قرآن کریم پیامب��ر را تنها به اوصاف خوب 
لق تو خوب 

ُ
نستود فرمود هوّیت درونی ات خوب است، خ
است نه کارهای خوب، اوصاف خوب داری.

معنای خالفت متقابل انسان و خدای سبحان 
مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الهی انسان را خلیفه 

خود ق��رار داد. ای��ن از بهترین و برجس��ته ترین اوصاف و 
برکاتی است که دین در اختیار ما گذاشت که انسان بتواند 
خلیفه او باشد؛ البته در غیر خدا این خالفت معنایی قابل 
فهم دارد، کس��ی جانش��ین یك وزیر است، جانشین یك 
وکیل است، جانشین یك مرجع است؛ یعنی در غیاب او، 
کار او را انجام می دهد امضا می کند اما درباره ذات اقدس 
الهی یك خالفت متقابل است چون او غیبت ندارد، مطلق 
﴾ است او 

ٌ
یٍء ُمِحیط

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
است »مع کل شیء« است، ﴿ِبک

غایب نیست تا کسی در غیاب او به صورت خالفت کار را 
انجام دهد؛ لذا اگر انسانی خلیفه خدا شد خدا هم خلیفه 

همان طوری که در مسـائل حوزوی یك 
ه اسـاتید و مجتهـد الزم اسـت، در 

ّ
عـد

مسـائل دانشـگاهی یك عده اسـاتید و 
فرهیخته الزم اسـت، در مسائل اخالقی 
لق َحسن 

ُ
هم یك عده کسانی که پیرو خ

هستند الزم است. 
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ساخته می شود.
ل��ق را، آن هوّیت را 

ُ
 ما اگ��ر »خلیفةالل��ه« هس��تیم آن خ

می س��ازیم از آن هوّیِت ساخته ش��ده، آثار ف��راوان عدل و 
لق را باید خلق کنیم، موظف 

ُ
احسان ظهور می کند. ما آن خ

هستیم خلق کنیم، چه اینکه بعضی ها دارند خلق می کنند؛ 

لق درندگ��ی و حمله و تجاوز و مانند آن؛ آنها هم 
ُ

منتها خ
در درون خودشان دارند؛ صورت حیوانی ترسیم می کنند 
﴾ همین است این که 

ُّ
ل

َ
ض

َ
 ُهْم أ

ْ
اینکه قرآن کریم فرمود: ﴿َبل

لق درندگی در خودش ایجاد 
ُ

»انعام« است؛ یعنی دارد خ
می کند؛ وقتی این پوس��ته برآمد این به صورت حیوان در 
می آی��د. اینکه به صورت حیوان در می آید یا قرآن کریم از 
آنها به عنوان حیوان یاد کرده اس��ت؛ برای اینکه اینها شب 
لق را می سازند اول نقاشی می کنند، بعد 

ُ
و روز دارند آن خ

در آن روح می دمند، این نقاشی کردن صورت، بعد در آن 
روح دمیدن با همین افعال، اوصاف، رفتار، گفتار، کردار، 
َمنش و نوش��تار ما پدید می آید؛ ول��ی ذات اقدس الهی به 
رس��ول خود)علیه و علی آله آالف التحّیة و الثناء( فرمود: 
ٍق َعظیٍم﴾؛ 

ُ
ل

ُ
َعلی  خ

َ
 ل

َ
ك لق َحس��ن آفریدم ﴿ِإنَّ

ُ
من تو را با خ

لق در قبال بیرون 
ُ

یعنی در درون تو هوّیتی اس��ت به نام خ
لق من 

ُ
لِق من است آن درون هم خ

َ
لق، این بدن خ

َ
به نام خ

است آنچه در درون است من ساختم آنچه در بیرون است 
من ساختم؛ منتها تو مظهر و خلیفه کار من هستی.

م��ا در جامعه به چنین افرادی نیاز داری��م، اگر هر از چند 
گاهی می شنوید، در نجف فالن شخص بود، در قم فالن 
ش��خص بود، در فالن حوزه فالن شخص بود؛ یعنی اینها 
 

َ
ك لق َحسن هستند، شاگرد ﴿ِإنَّ

ُ
کسانی   هستند که دارای خ

ی 
َ
عاَوُنوا َعل

َ
ٍق َعظیٍم﴾ هستند. یك وقت است که ﴿ت

ُ
ل

ُ
َعلی  خ

َ
ل

انسان محوری مبنای مکتب اومانیسم
 اما دهان آمده متأس��فانه بدلی جعل ک��رده به جای اینکه 
انس��ان را خلیفه خدا و جانشین خدا بداند او را جایگزین 
خ��دا ق��رار داد مکتب منحوس اومانیس��م را ط��رح کرد، 
انس��ان محوری را طرح کرد که همان معن��ا را ذات اقدس 
 ِإلَهُه َهواُه﴾ 

َ
ذ

َ
خ

َّ
ْیَت َمِن ات

َ
َرأ

َ
 ف

َ
الهی در قرآن کریم به عنوان: ﴿أ

یاد کرده اس��ت. اینکه کسی می گوید من هر چه بخواهم 
می گویم، هر چه بخواهم انجام می دهم، هر جا بخواهم 
می روم، او یك اومانیسم مذموِم مستوری است که خود این 
شخص نمی داند او به جای اینکه خلیفه خدا شود � معاذ 
الله � جایگزین خدا ش��ده. ذات اقدس الهی به ما فرمود: 
انس��ان می تواند »خلیفةالله« باش��د، یك وظیفه مشترك 
ه آن 

ّ
هست، این صفت »خالفة الله« برای همه هست، قل

برای اولیای الهی و معصومین و انبیاست.
بیان مطلب این اس��ت کسی که بشر خلق می کند؛ نظیر 
ه﴾، آن »خلیفة الله« اس��ت که 

َّ
ِن الل

ْ
عیس��ای مس��یح ﴿ِبِإذ

ْیِر﴾ و خدای 
َّ

َهْیَئ��ِة الط
َ
یِن ک

ِّ
ْم ِمَن الط

ُ
ک

َ
ُق ل

ُ
ل

ْ
خ

َ
می گوی��د: ﴿أ

ْیِر 
َّ

َهْیَئِة الط
َ
ی��ِن ک

ِّ
ُق ِمَن الط

ُ
ل

ْ
خ

َ
 ت

ْ
س��بحان هم فرم��ود: ﴿َو ِإذ

َمْوتی﴾ این احیای 
ْ
ْحی��ِی ال

ُ
ن��ی﴾ این خلق��ت پرنده یا ﴿أ

ْ
ِبِإذ

ه﴾ اس��ت، این کار از دس��ت هر کس��ی 
َّ
ِن الل

ْ
ُمرده ه��ا ﴿ِبِإذ

برنمی آید؛

ُخلق آفرینی، توانایی مشترک خلیفه اللهی
 اما آن مظهرّیت و خالفتی که از همه ما برمی آید و همه ما 
لق مقدور ما 

َ
لق بیافرینیم، خ

ُ
ف هستیم این است که خ

ّ
موظ

نیست که کسی را خلق کنیم؛ ولی در درون ما می توانیم، 
ل��ق قرار دهی��م. اآلن ما که اینجا 

ُ
ف هس��تیم خ

ّ
بلکه موظ

نشسته ایم یك موجود سه اشکوبه هستیم اشکوبه و طبقه 
همکف، همین بدن ماست، مرحله سوم آن روحی است 
ل می کند، تجّرد تام یا نیمه تام دارد، در این مرحله 

ّ
که تعق

وس��طی ما داریم هوّیت می س��ازیم که در برزخ با همین 
هوّیت محشور می ش��ویم، حاال تا برگردیم در قیامت که 
به بدن اصلی برمی گردیم. اینکه بعضی سیه روی هستند 
و روسیاه، بعضی سفیدروی هستند و روسفید؛ آن بدن را 
ما داریم می س��ازیم، آن بدن که با آن بدن در برزخ به س��ر 
لق 

ُ
می بریم تا در قیامت به بدن اصلی برگردیم، آن بدن با خ

اول بایـد کارهای خوب کنیم تا این کار 
برای ما به صورت وصف حال در بیاید. 
یاد کنیم تا این حال به صورت  یـِن ز تمر
یـاد را در فراز و  َملکـه در بیایـد، تکرار ز
نشـیب زندگی کنیم تا کم کم زمینه برای 
لـق پیدا شـود، آن را خـود ما باید 

ُ
آن خ

یم بساز
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و 
َ
علیهما( طبق این سفارش معروف فرمود: به آنها بگو »أ

ُبونی«؛ اگر شما شهید داشتید، 
َ

اند
َ
ِهید ف

َ
ِریٍب أَو ش

َ
َسِمعُتم ِبغ

مقتولی داشتید، کس��ی از دست دادید، مجلسی تشکیل 
دهی��د و به بهانه او ب��رای من گریه کنید، نه م��را بهانه قرار 
دهید، برای او گریه کنید، اگر کسی نام مبارك اهل بیت را 
در مجالس س��وگ و ماتم می برد، باید به این فیض و فوز 
توجه کند که از دس��ت رفتهٴ خود را بهانه قرار دهد تا برای 
ِریٍب 

َ
و َسِمعُتم ِبغ

َ
سّید الشهداء)س��الم الله( گریه کند، »أ

ُبون��ی«؛ او را بهانه ق��رار دهید برای من ندبه 
َ

اند
َ
��ِهید ف

َ
أَو ش

ش��ته خودتان یا از 
ُ
کنی��د، نه مرا بهانه ق��رار بدهید، برای ک

دست رفته خود نوحه کنید، حاال این پرانتز بسته تا معلوم 
شود وظیفه ما در این مراسم سوگ و ماتم چیست. گفتند 
یَسِت 

َ
چرا حرف آن ش��خص اثر دارد دیگران نه، گفت: »ل

ی«؛ گفت اگر در مجالس سوگ 
َ
کل

َّ
الث

َ
 الُمسَتأِجرُة ک

ُ
ائَحة النَّ

و ماتم جوانی از دست رفت، مادر او محفلی تشکیل داد، 
زن ها برای عرض تسلیت به حضور مادر داغ دیده می روند 
در این گونه از مراس��م نائحهای و زنی می آید، نوحه سرایی 
می کند آن زن که نوحه س��رایی کرد، حاضران خیلی اشك 
نمی ریزند؛ اما م��ادر داغ دیده همین که دهن باز کرد همه 
اش��ك می ریزند س��ّر آن این اس��ت که آن م��ادر، داغ دید. 
گفت اگر می بینید حرف فالن شخص در جامعه اثر دارد 
حرف دیگران اث��ر ندارد، برای اینک��ه دیگران می خواهند 
سخنرانی کنند، مزدش��ان را بگیرند، اما فالن شخص درد 
دارد، این درد را کشیده است، آه دارد، از دل برمی آید، دل ها 
ی«. 

َ
کل

َّ
الث

َ
 الُمسَتأِجرُة ک

ُ
ائَحة یَسِت النَّ

َ
را منقلب می کند »ل

»ثکلی«؛ یعنی زن داغ دیده. »نائحه مستأجره« همین زن ها 
جرِت خود 

ُ
یا مردهایی که اینها را دعوت می کنند این برای ا

می خواند، او برای داغ و سوزش می نالد، ما در جامعه اینها 
را هم الزم داریم.

 پ��س دو کار در جامع��ه باید باش��د تا جامع��ه به صورت 
ن الهی بار یاب��د: یکی وظیفه عمومی همه ماس��ت 

ّ
تم��د

که عادل باش��یم، دارای اوصاف َحسن باشیم، این وظیفه 
ماست که � ان شاءالله � به این وظیفه عمل کنیم. یکی هم 
مردان صاحب نفس و صاحب نظری پیدا ش��وند که اینها 
لق بیافرینند و »خلیفةالله« این 

ُ
»خلیفةالله« باش��ند و خ

کار را می تواند بکند وگرنه ما مأمور نبودیم. از وجود مبارك 

وا ُهَو 
ُ
وی﴾ این کار خیلی س��خت نیس��ت ﴿اْعِدل

ْ
ق ِبرِّ َو التَّ

ْ
ال

َه﴾ 
َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
وی﴾ این کار، کار س��خت نیست ﴿َو ات

ْ
ق َرُب ِللتَّ

ْ
ق
َ
أ

م﴾ این 
ُ
وا ِبامَواِلک

ُ
این کارها، کارهای سخت نیست ﴿َجاِهد

لق عظیم پیدا کردن و هوّیت 
ُ

کار، کار سخت نیست اما خ
ساختن، کار هر کسی نیست، ما در جامعه به چنین افرادی 
نیازمندیم تا خودمان به اینها مراجعه کنیم، مشکالت ما را 

اینها حل کنند، حرف اینها در ما اثر داشته باشد.

نقش حوزه ه�ای علمیه در پ�رورش صاحبان ُخلق 
َحسن

لق 
ُ

بهترین و مناس��بت ترین جا برای پ��رورش صاحبان خ
َحسن، حوزه های علمیه اس��ت آنها که مرتب با قال الله، 
قال رسول الله، قال ولّی الله، قال حّجة الله)علیهم آالف 
التحّیة و الثناء( مأنوس  هستند اینها هم مأمور میباشند هم 

مقتدر، می توانند این کار را بکنند.
ِعقدالفرید نقل کرد گفت کسی سؤال کرد که ما حرف ها 
زیاد می ش��نویم، تا حدودی در ما اث��ر می کند، اما حرِف 
ف��الن ش��خص را، ف��الن زاه��د را، ف��الن عاب��د را وقت��ی 

می شنویم، منقلب می شویم این سّرش چیست؟

سّر تاثیر گذارِی برخی صاحب نفسان در جامعه
این شخص به فرزند خود که این مطلب را سؤال کرد گفت: 
ی« گفت پسر! شما 

َ
کل

َّ
الث

َ
 الُمس��َتأِجرُة ک

ُ
ائَحة یَس��ِت النَّ

َ
»ل

در مجالس عزا و مراسم س��وگ و ماتم دیدید، اگر جوانی 
� خ��دای ناکرده � در حال جوانی رخت بربس��ت، مادر او 
مجلس عزا گرفت، زن ها در آن مجلس عزا شرکت می کنند 
 در این گونه از مراسم یك نائحه یا نائحی می آورند 

ً
معموال

که این مداح نوحه سرایی کند؛ البته این هم در پرانتز بماند 
ما در مجالس، در مراسم سوگواری و عزاداری یك مداحی 
می کنیم، نام مبارك سّیدالشهداء را می بریم و گریه می کنیم؛ 
ولی حضرت در کنار قتلگاه به فرزندش سکینه)سالم الله 

اینکه کسی می گوید من هر چه بخواهم 
انجـام  بخواهـم  چـه  هـر  می گویـم، 
می دهـم، هـر جـا بخواهم مـی روم، او 
یك اومانیسم مذموِم مستوری است که 

خود این شخص نمی داند 
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ش��هود باشد یا توفیقی نصیب او شود که ولّی ای از اولیای 
الهی پرده از جلوی چش��م او بردارد یا چند روز صبر کند 
بعد از موت ببیند چه کسی انسان است چه کسی حیوان. 
فرمود این چنین نیس��ت که این بخواه��د تحقیر کند این 
کتاب تحقیق است کتابی است سرتاسرش ادب این طور 
 ﴾

ُّ
ل

َ
ض

َ
 ُه��ْم أ

ْ
ْنعاِم َبل

َ ْ
األ

َ
 ک

َ
ولِئ��ك

ُ
نیس��ت که اگر فرم��ود: ﴿أ

بخواهد سّب کند، لعن کند، تحقیر کند، فحش بدهد نه، 
 برخی ها سعی کردند در درون 

ً
 این طور اس��ت واقعا

ً
واقعا

لق کنند. یك 
َ

لق درندگی و اختالس و مانند آن خ
ُ

خ��ود خ
عده هم با مالئکه و با فرشته ها مأنوس هستند، اگر با فرشته 
مأنوس نبودند، چگونه فرشته ها اینها را می شناختند، بعد از 
وها 

ُ
ل

ُ
اْدخ

َ
ْم ِطْبُتْم ف

ُ
ْیک

َ
موت به اینها سالم می کنند: ﴿َسالٌم َعل

خاِلدیَن﴾ اینها را می شناسند به اینها سالم می کنند، درهای 
بهش��ت را باز می کنن��د می گویند بفرمایی��د! پس معلوم 
لقی بسازد همانند فرشته و 

ُ
می شود انسان هم می تواند خ

لقی بسازد همانند درنده.
ُ

خ

ض�رورت تربی�ت صاحب�ان ُخل�ق َحس�ن توس�ط 
حوزه های علمیه

 اگر گفتند انس��ان بین این دو وصف واقع شده است باید 
جهاد کند رازش همین اس��ت اگر در جه��اد اصغر پیروز 
ش��دیم نوبت به جهاد اوسط می رس��د، اگر � ان شاءالله � 
در جهاد اوسط پیروز شدیم � ان شاءالله � به جهاد اکبر بار 
می یابیم، تالش و کوش��ش حوزه ها باید این باشد که یك 
لق َحسن داشته باشیم که مرجع ما باشند، 

ُ
عده صاحبان خ

مالذ ما باشند، حرف اینها در ما اثر کند، نگاه اینها در ما اثر 
ُم اللَه« دیدار اینها، محفل 

ُ
ُرک

ِّ
ک

َ
کند اینکه گفتند کسی که »ُیذ

اینها، َدم اینها، سفارش اینها، تحّولی در انسان ایجاد کند تا 
ی« نباشد.

َ
کل

َّ
الث

َ
 الُمسَتأِجرُة ک

ُ
ائَحة یَسِت النَّ

َ
»ل

پی نوشت

1- برگرفته از پایگاه اطالع رسانی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء

رسول گرامی)علیه و علی آله آالف التحّیة و الثناء( رسیده 
م« یك وقت است به ما می گویند 

ُ
ک

َ
خالق

َ
ُنوا أ است »َحسِّ

لق  خود را درست کنید صورت و موی سر خود را شانه 
َ

خ
ر کنید این بدن را آراس��تن اس��ت، اما 

ّ
کنید خودتان را معط

دیگر ما نمی توانیم این بدن کوچك را بزرگ کنیم، بدن بزرگ 
را کوچك کنیم، خلقت را عوض کنیم، این نمی شود، اما 
 تغییرپذیر است، گاهی انسان، فرشته می شود، 

ً
لق کامال

ُ
خ

لق درنده پیدا می کند، 
ُ

لق فرش��ته پیدا می کند، گاهی خ
ُ

خ
ل��ق را در درنده ها هم می بینید، می ش��ود با تربیت 

ُ
ای��ن خ

عوض کرد. کار سگ، دّرندگی است، وقتی هم که گرسنه 
شد به غذا رسید، فرصت نمی دهد؛ ولی وقتی تربیت شد، 
م ش��د به همراه صّیاِد خ��ود وقتی این 

َّ
لب معل

َ
ب��ه عنوان ک

بِك دری را صاحبش صید 
َ
دامنه های کوه را طی کرد؛ اگر ک

کرد این از همه این سنگالخ ها عبور میکند گرسنه و تشنه 
و عرق ریخت��ه این صید را می گیرد، ب��ا دهانش و دندانش 
ِکشانکشان به صاحب نشان می دهد و ُدم می جنباند؛ یعنی 
من امین بودم و این گرسنگی را تحمل می کنم. این بزرگان 
ما گفتند س��ّر اینکه قرآن کریم فرمود: بعضی از حیوانات 
َپست تر هس��تند، برای آن است که حیوان، با تربیت امین 
می شود، اهل اختالس نیست و انسان با همه این گفته ها و 
نوشته ها و رفتارهایی که اولیای الهی به او نشان دادند دست 
به اختالس می زند، اگر قرآن فرمود، این تحقیر نیست، این 

.﴾
ُّ

ل
َ

ض
َ
 ُهْم أ

ْ
ْنعاِم َبل

َ ْ
األ

َ
 ک

َ
ولِئك

ُ
عِقیر است که فرمود: ﴿أ

َ
ت

راه های مشاهده باطن اعمال توسط انسان
سه راه بیشتر ندارد یا انسان خودش باید به جایی برسد که 
باطن این تبهکاران را ببیند مثل انبیا و اولیای الهی)علیهم 
الس��الم( یا فیضی نصیب او شود که امام عصرش پرده از 
چشم او بردارد باطن افراد را نشان دهد؛ مثل آنچه امام باقر، 
امام سجاد)سالم الله علیهما( در سرزمین عرفات در قّصه: 
 الَحِجیَج« از هر دو امام نقل شد 

َّ
ل

َ
ق
َ
ِجیَج َو أ

َّ
َر الض

َ
کث

َ
»َما أ

که نشان دادند که کس��ی در سرزمین عرفات در برابر امام 
زمان��ش موضع گیری کند به همان ص��ورت در می آید که 
امام س��جاد نشان داد و امام باقر نش��ان داد وقتی پرده را از 
جلوی چشمان سائل کنار بردند، آنها باطن خیلی ها را در 
س��رزمین عرفات دیدند. یا خود انسان باید اهل کشف و 
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بسم الله الرحمن الرحیم
اگر اشتباه نکنم، حاال چون می خواهم نسبتش را به مقام معظم 
 
ً
رهبری بدهم، یک وقت ممکن اس��ت اش��تباه کنم. نه ظاهرا
درست می گویم. به نظرم می آید که از آقا شنیدم، در تلویزیون 
هم پخش شد که اگر من مشکالت رهبری را نداشتم، درست 

است؟ خودم مسؤل فضای مجازی می شدم. 
ویژگی ها و امتیازات فضای مجازی

ای��ن فضای مج��ازی ی��ک خصوصیات��ی دارد. اول اینکه 
امتیازاتی دارد.

اشاره
در این مجال، تالش شـده تا به شـکل اجمال 
از زبان حجه السالم و المسلمین استاد قرائتی 
در خصوص نحوه اسـتفاده از فضای مجازی 
و رعایـت احتیاط و دقت در بهره گیری از آن و 
نیز توجه به آسـیب های آن مطالبی ارائه گردد. 
آنچه در پی می آید برگزیده ای از متن سـخنرانی 
ایشـان در قالـب برنامـه درس هایـی از قـرآن1 در 

مورخ1394/2/9 می باشد.

فضـای مجـازی، چالش ها و بایستگی ها؛
مبتنی بر آموزه های قرآن کریم

حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی
مفسر قرآن کریم



23ویژه نامه اولین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسالم، تابستان 97

سخنــــــــــــــــرا�

ای��ن یک مورد. و لذا تولید می کنند. یک عده افراد فاس��د 
هم، توزیع می کنند. یک عده با تبلیغات مغرضانه، تبلیغ 
می کنند. هدف ش��ان هم این است که مردم غافل بشوند. 
اهل سازش بشوند. از هنر استفاده می کنند. همان طور که 
سامری از هنر مجسمه سازی و گوساله سازی استفاده کرد. 
َواٌر« )طه/88( با زرق و برق! 

ُ
ُه خ

َّ
با تبلیغات و سر و صدا »ل

باالخره یک عده کار خودشان را می کنند. ما چه کنیم؟ ما 
هم باید فضای مجازی را پرکنیم.

5- ترویج افکار درست و حرف های واقعی در فضای 
مجازی

اولین حق این است که خبر صحیح باشد. حدس نباشد، 
تهمت نباش��د، شایعه نباش��د، برداشت شخصی نباشد. 
خبر درست باشد. خبر یقینی باشد. آیه اش چیست؟ »ِبَنَبٍإ 

َیِقیٍن« )نمل/22(. خبر صحیح باشد.
 

6-  ارائه ضعف و قوت ها به مسـؤالن، نه بزرگ نمایی 
مشکالت

هر محتوایی به اهلش گفته ش��ود.  سه بار خضر دست به 
یک کارهایی زد، موسی ُبرید. آخرش گفت:  نمی توانیم با 
« )کهف/78( 

َ
 َبْیِنی َوَبْیِنك

ُ
ا ِف��َراق

َ
هم زندگی کنیم. »َه�ذ

گاه��ی وقت ها حضرت خضر ی��ک کارهایی می کرد که 
وا 

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 ت

َ
موسی تحمل دیدنش را نداشت. قرآن می گوید: »ال

ْم« )مائده/101(  خبری را نقل 
ُ
ُسْؤک

َ
ْم ت

ُ
ک

َ
 ل

َ
ْبد

ُ
َیاَء ِإن ت

ْ
ش

َ
َعْن أ

نکنید که اگر پخش بش��ود، امنیت جامع��ه برهم بخورد. 
 خبر به موقع باشد. خبر باید سریع باشد. 

ح��رکات دیگ��ران را رصد کنی��م. در س��ایت ها ببینیم چه 

1- فضای مجازی در دسترس است
فضای مجازی کم هزینه اس��ت. سریع اس��ت. فرامرزی 
است. فرادینی است. تنوع دارد. هم عکس، هم فیلم، هم 
ص��وت، هم متن، به روز اس��ت، جذاب اس��ت، دوطرفه 
اس��ت، همزمان اس��ت، خوب یک ش��رایطی پیش آمده 

است، ما باید از این شرایط استفاده کنیم.

2- حضور فعال در فضای مجازی
فضای مج��ازی را باید پ��ر کنیم. در فض��ای مجازی هم 
می ش��ود کار حق انج��ام داد و هم کار باطل! دانش��مندان 
ما،  اس��اتید دانش��گاه، علماء، طالب فاضل، فرهنگیان، 
دانش��جویان و اهل فرهنگ، فضای مج��ازی را از حق پر 
کنند... یک جایگاهی در فضای مجازی برای ما باز شده 

است، کتاب ها و نوارها و هر چه داریم آنجا بریزیم.

3- بهره گیـری از ابزارهـای مـورد عالقـه نوجوانان و 
جوانان

4- اهداف شـیطانی دشـمن در بهره گیـری از فضای 
مجازی

دیگران که از فضای مجازی استفاده می کنند، هدف شان 
چیس��ت؟ بعضی طرح ها طرح شیطانی اس��ت. در قرآن 
یک آیه داریم که می گوید ش��یطان هم به یک سری آدم ها 
ُیوُحوَن 

َ
َیاِطیَن ل

َّ
وحی می کند. آیه اش این اس��ت: »َوِإنَّ الش

ُیوُحوَن« یعنی وحی می کند. 
َ
ْوِلَیاِئِهْم« )انعام/121( »ل

َ
ی أ

َ
ِإل

ش��یطان به ذهن این می اندازد، که چنین کاری بکن. آنها 
رهبرش��ان شیطان است، وسوسه هایشان از شیطان است. 
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8- برخـورد قاطع با سوء اسـتفاده کنندگان از فضای 
مجازی

باید با تولید کنندگان منحرف برخورد انقالبی کنید. در آیه 
وَن« در این آیه 

ُ
ُمْرِجف

ْ
ماقبل آخر سوره ی احزاب است. »ال

« )نازعات/6( رجف 
ُ
��ة

َ
اِجف  الرَّ

ُ
ْرُجف

َ
آمده اس��ت. »َیْوَم ت

یعن��ی لرزید. یک ع��ده در جامعه یک اخب��اری را پخش 
می کنند، روی سایت ها می گذارند، در فضای مجازی پر 
می کنند از چیزی که در جامعه ولوله می افتد... مردم حق 
دارند راحت زندگی کنند. اگر کس��ی با یک نواری، با یک 
شعری، با یک طنزی، با یک کاریکاتوری، با یک فیلمی،  
در فضای مجازی آمد و یک زلزله در جامعه راه انداخت. 
قرآن می گوید: افرادی که با هر وس��یله ای در جامعه زلزله 
 مجازات، مجازات 

ّ
و اضط��راب ایجاد کنند، باید به اش��د

بشوند. اگر کسی از طریق فضای مجازی جامعه ی آرام را 
متشنج کرد، برمی دارند، یک چیزی را حق یا باطل، با آن 
امنیت و آرامش را برهم می زنند. این قانون فقط برای اسالم 
نیست. در هر رژیمی، در هر تاریخی، اگر افرادی یا فردی، 
امنیت را تبدیل به استراس و اضطراب کرد، برخود انقالبی 
باید کرد. در فضای مجازی باید سالم باشیم. حّب و بغض 
شخصی نباید داشته باشیم. مواظب باشید که به افراد بیگناه 

آسیبی نرسد. 

پی نوشت
1- برای دسترسی به متن کامل رجوع شود به:

http://gharaati.ir پایگاه اینترنتی 

هس��ت؟ البته این کار خواص اس��ت. جوان ها درس شان 
را بخوانن��د. ولی آن هایی که مس��ؤل هس��تند، مثل نیروی 
انتظام��ی، وزارت اطالعات، س��ازمان تبلیغ��ات، حوزه، 

دانشگاه ها رصد کنند.
ُنوا«  َتَبیَّ

َ
اِسٌق ِبَنَبٍإ ف

َ
ْم ف

ُ
 خبر باید تضمین داشته باشد.»ِإن َجاَءک

)حجرات/6( اگر یک فاس��ق خبری را آورد، تحقیق کنید. 
خبرها باید کارشناسی بشود. قرآن یک آیه دارد، می گوید: 
اینها بد آدمی هستند. تا خبری را شنیدند، بدون اینکه بدانند 
راست یا دروغ است، پخش می کنند. اگر هر کس خبری 
ش��نید، این را به خدا و رس��ول و اهل اس��تنباط برگردانید. 
وَنُه« )نساء/83( یعنی هر خبری را 

ُ
ِذیَن َیْس��َتنِبط

َّ
َعِلَمُه ال

َ
»ل

شنیدید، روی س��ایت نگذارید. بررسی کنید که این حق 
اس��ت، یا باطل؟ اگر توس��ط افراد عادل و بصیر و سیاسی 
تحلی��ل ش��د، اگر تحلیل درس��ت بود، بعد روی س��ایت 

بگذارید.

7- سرگرم کننده صرف و آسیب زا نباشد
لودگی نباش��د. س��رگرمی صرف نباش��د. خیلی بحث ها 
سرگرمی است. س��ؤال کردن هم دوره می خواهد. بعضی 
افراد س��ؤاالتی ک��ه می کنند، در س��ؤال یا نیش اس��ت، یا 
آبروریزی اس��ت، یا تحقیر قومی اس��ت، لهجه ای است، 
نژادی است، باید مواظب باشیم. لودگی نباشد. سایت  ها 
باید خروجی داشته باشد. معروف ها زنده شود. منکرها از 
بین برود. منبع خبر روشن باشد. ضد کتاب و سنت نباشد. 
فضای مج��ازی مانع فضای حقیقی نش��ود. یعنی چنان 
بچه ها را سرگرم نکند که دیگر مسجد نروند، نماز جمعه 
نروند، آن قدر فیلم ها جاذبه نداشته باشد که دیگر بچه در 

خانه به پدر و مادرش هم نگاه نکند. 
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عاملی نامید که زمینه ساز پیامدهای فرهنگی و اجتماعی 
بسیاری است و آن تعریف »فضای مجازی« است؛ زمانی 
صحبت از مجاز می ش��ود که در مقابل آن واقعیتی وجود 
داشته باشد. وقتی ما پذیرفتیم که این فضای جدید، فضای 
مجازی است، آن گاه توجه ما به بسیاری از اتفاقات در این 
عرصه نیز مجازی خواه��د بود و رنگ و بویی از حقیقت 
و واقعیت نخواهد داش��ت. این خالء مجاز و واقعیت در 
س��ال های متمادی باع��ث بی توجهی ب��ه عرصه حقیقی 
زندگی حیات بشری در کشور ما شده است. به تعبیر دقیق 
 
ً
و ظری��ف آیت الله جوادی آملی: »فضای مجازی حقیقتا

مجازی نیست! جایی که اندیشه مبادله می شود و می تواند 

با ظه��ور و گس��ترش صنعت ارتباط��ات و در امت��داد آن 
اینترنت به عنوان شبکه ارتباطی و اطالعاتی جهانی، فضای 
جدیدی، ب��ا عناوینی همچون »فض��ای دوم« و »فضای 
مج��ازی« در عرص��ه زندگ��ی به وج��ود آم��د و به بخش 
تفکیک ناپذیری از زندگی انسان ها تبدیل شده و با سرعت 
شتابان، تمامی ش��ئون و عرصه های زیست بشر را تحت 
تأثیر قرار داد، به نحوی که به تدریج و بیش ازپیش الزامات، 
قواعد هنجارها، الگوهای کنش��گری، تعامل و ارتباطات 
نمادین، نهادها، اجتماعات، ارزش ها و ضد ارزش ها را با 

یک تغییر محسوس مواجه کرد.
شاید بتوان مفهوم و برداشت از فضای مجازی را نخستین 

نقش قوای ادراک باطنی در کاهش آسیب های 
اجتماعی در فضای سایبر

محمدمحسن دوباشی
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
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ان این فضای به ظاهر مجازی با مشکل 
ّ
باید در کنترل سک

مواجه بود در جای خود بحث دقیق تری را طلب می کند 
اما به زعم نویسنده یکی از پیامدهای فرهنگی اجتماعی در 
واقعیت فضای جدید زندگی، مجاز گرفتن فعالیت ها در 
این عرصه است. فلذا در بررسی های میدانی دیده می شود 
که انس��ان های در ظاهر پایبند به ارزش ها، در این فضای 
به ظاهر مجازی رفتارهایی را از خود بروز می دهند که آن 
را ج��دی نمی دانند و در یک مطالعه میدانی در خصوص 
اینس��تاگرام، این موضوع خود را به ش��دت بروز می دهد. 
آنجا که دیدن عکس ها و تصاویر مختلف و خارج از شئون 
ارزش��ی دینی، عرفی و انس��انی به راحتی اتفاق می افتد و 
استدالل مخاطبان در وهله اول برگرفته از ماهیت سرگرمی 
این فضا است و یک رفتار ضدارزشی در فضای مجازی، 

آرام آرام رنگ حقیقت می گیرد.
زمان��ی ای��ن موض��وع جالب تر می ش��ود ک��ه در برخورد 
با مفهوم��ی با عن��وان »جامعه مجازی« نی��ز تعریف، به 
ش��دت حقیقی اس��ت اما واژه به هیچ عن��وان آن مفهوم را 
منتقل نمی کند. تا به حال به عبارت جامعه مجازی توجه 
 حقیقی بیان می کند: 

ً
کرده ای��د؟ تعریف آن را ویلبر کامال

جامع��ه مج��ازی، مجموعه ای از افراد اس��ت ک��ه خود را 
ش��هروند جایی می پندارند که تحت نام فضای س��ایبر یا 
نت )شبکه( است. از دید هاوراد راینگولد، جامعه مجازی 
وقتی در درون شبکه ظاهر می شود که تعداد کافی از مردم 
با احساسات بشری، بحث هایی عمومی را به قدری ادامه 
دهند تا ش��بکه هایی از روابط ش��خصی در فضای سایبر 

شکل بگیرد.
در خص��وص ای��ن مفه��وم و معن��ای ای��ن واژه، در می��ان 
اندیشمندان اختالف بس��یاری وجود دارد. عده ای فضای 
مجازی را فضایی روانی- خیالی می دانند که در آن افکار، 
مجذوب توهمی رویاگونه می شود. در تعریفی دیگر این 
فضا، دنیایی مفهومی از تعامالت شبکه ای شده بین افراد 
همراه با تعامل  است. در یک نگاه دیگر، حالتی از اندیشه 
اس��ت که توس��ط افراد در ارتباط و به وسیله بازنمایی های 
دیجیتال زبان و تجربه حسی، به اشتراک گذاشته می شود. 
افرادی که به دلیل وجود زمان و مکان، از یکدیگر جدایند 
ولی به وس��یله ش��بکه هایی از ابزار فیزیکی دسترس��ی، به 

تاثیر بپذیرد و اثر بگذارد فضای حقیقت است، بنابراین ما با 
فضای حقیقی روبه رو هستیم.«

نگاهی به خلق این واژه می تواند قابل توجه باشد؛ نوربرت 
وینر، بنیانگذار علم س��ایبرنتیک در کتاب س��ایبرنتیک و 
جامعه می گوید که سایبرنتیک از واژه یونانی کوبرنتس 1به 
معنای سکاندار که منشأ آن واژه انگلیسی گاورنر2  است، 
اقتباس ش��ده اس��ت. وی معتقد اس��ت که پیش از آن نیز 
این واژه در س��ده 19 توسط آمپر در اشاره به مفهومی ذیل 
علوم سیاس��ی، مورد استفاده قرار گرفته است. در تعریف 
س��ایبرنتیک، وینر ارتباط گیری و کنترل را ب��ه طور توأمان 
دخیل دانسته چرا که معتقد است زمانی که فرد با شخص 
دیگری در حال برقراری ارتباط است و پیامی را برای او می 
فرستد و طرف مقابل پیام وابسته ای را به فرد باز می گرداند 
که حاوی اطالعاتی است که در آغاز در دسترس او بوده، 
این فرآیند حاوی میزان خاص از کنترل طرفین بر ارتباط و 

آگاهی از پیام است.
واژه سایبراس��پیس3 یا فض��ای مجازی اولین بار در س��ال 
1984 در رم��ان علم��ی- تخیلی ویلیام گیبس��ون4 با نام 

نیوورومنسر5 طرح شد. این اصطالح برای توصیف فضای 
خیال��ی به کار برده  ش��د، جایی ک��ه در آن واژه ها، روابط، 
داده ه��ا، ث��روت و ق��درت از طریق ارتباطات و به واس��طه 
کامپیوت��ر و خارج از واقعیت و حقیقت زندگی انس��ان ها 
پدیدار می شدند. فضای مجازی برای گیبسون در حقیقت 
فضایی تخیلی اس��ت که از اتص��ال رایانه هایی پدید آمده 
است که تمامی انسان ها، ماشین ها و منابع اطالعاتی در 

جهان را به هم متصل کرده اند.
دقت نظر به ریشه های استفاده شده آن قدر پر معنا است که 
جایی برای تحلیل باقی نمی گذارد؛ وقتی ریشه یک کلمه 
انداری اس��ت و در یک فکر مجازی، 

ّ
در یک تفکر، س��ک

از دید هاوراد راینگولد، جامعه مجازی 
وقتـی در درون شـبکه ظاهـر می شـود 
که تعـداد کافـی از مردم با احساسـات 
بشـری، بحث هایی عمومـی را به قدری 
ادامـه دهنـد تـا شـبکه هایی از روابـط 

شخصی در فضای سایبر شکل بگیرد.
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انسان به دست می آید.
قوای ُمدرکه به دو گروه تقس��یم می شوند که عبارت است: 
از ق��وای ُمدرک��ه ظاه��ری  و ق��وای باطنی. ق��وای ُمدرکه 
ظاهری متش��کل از حواس پنجگانه انسان است و وظیفه 
ورود اطالع��ات را بر عه��ده دارد و  مهم ترین قوای ُمدرکه 
باطنی، حس مش��ترک و ق��وای خیال، متصّرف��ه، واهمه، 

وا، 
ُ
حافظه و عاقله می باش��ند که به ط��ور کلی وظیفه این ق

دریافت، تشخیص، تجزیه و تحلیل اطالعات وارد شده 
توسط ورودی های اطالعاتی و در نهایت، تصمیم سازی 
و صدور فرمان است. هر چه که موجب اختالل در فرایند 
 در مرحله صدور فرمان، ایجاد اختالل 

ً
یاد شده گردد قطعا

و انح��راف می کند. بنابراین فهم فرآیند تصمیم س��ازی در 
انس��ان، می تواند در اتخاذ روش های نف��وذ و تاثیرگذاری 
موثر باشد. در واقع محصوالت موجود در فضای سایبر به 
صورت کامال مدیریت شده در اختیار کاربران قرار می گیرد 
تا در محاسبات قوای ُمدرکه، انسان را دچار خطا و اشتباه 

کند.
برای توضیح بیش��تر باید کمی در قوای باطنی  دقت کرد. 
قوای ادارک باطنی عبارتند از حس مش��ترک، وهم، خیال، 
حافظه، متخّیله و عاقله. بیان کلی در تقس��یم بندی قوای 
ادراک باطنی بدین قرار است که این قوا یا ُمدرک اند یا ُمعین 
بر ادراک. قوای ُمدرک، یا  ُمدرک صورت هستند یا ُمدرک 
معانی. ُمدرک معانی نیز یا معانی جزیی را درک می کنند یا 
معانی کلی را. قوای ُمعین بر ادراک یا حافظ اند یا متصّرف. 
قوای حافظ نیز یا حافظ صورت اند یا حافظ معانی. حکما 
قوه ُم��درک صور را »حس مش��ترک«، قوه ُم��درک معانی 
جزی��ی را »وهم« و »متوّهمه«، ق��وه ُمدرک معانی کلی را 
عق��ل، قوه حافظ صور را »خیال« یا »مصّوره«، قوه حافظ 
معان��ی را »حافظه و ذاک��ره« و قوه متصّرف��ه را »متخّیله و 

یکدیگر متصل ان��د.6 در واقع فضای مج��ازی در معنا به 
مجموعه های��ی از ارتباط��ات درون��ی انس��ان ها از طریق 
کامپیوتر و وسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای 

فیزیکی گفته می شود7.
ب��رای اینکه موضوع مجاز و واقعیت و نق��ش آن در ایجاد 
آسیب های اجتماعی مشخص شود در این مجال به حیطه 
های ذهنی، احساسی و رفتاری کاربران جهت تاثیرگذاری 

بر آنها اشاره می گردد. 
روح انس��ان  به عنوان ُبعد ماندگار وی، برای رشد و تعالی 
نیازمند نیروها و قوایی اس��ت که او را در مسیر الهی یاری 
می کند. ب��ه طور قطع آنچه موجب س��عادت یا ش��قاوت 
انسان می گردد به تربیت و تغذیه روح انسان بستگی دارد 
جایی که نقطه هدف و محل تأثیرگذاری اساسی در کمال 
انسان است. نیروها و قّوه های که خدای متعال برای رسیدن 
به کمال مطلوب در وجود انسان به ودیعه نهاده، به دو دسته 

کلی تقسیم می شوند:
ی��ا این نیروها به درک مس��ائل پیرامونی و تجزیه و تحلیل 
اطالع��ات بپردازند ک��ه از آن قوای ُمدرکه یاد می ش��ود و 
یا مانند نیروی محّرکه انس��ان برای انجام عمل یا دس��ت 
کش��یدن از آن می باش��ند ک��ه از آن به ق��وای ُمحّرکه تعبیر 
می ش��ود. همان طور که در علوم تربیتی کنش ها، برگرفته 
از بینش ه��ا و نگ��رش هاس��ت در واقع این ق��وای ُمدرکه 
هستند که بینش و نگرش انسان را جهت می دهند. وظیفه 
اصلی قوای ُمدرکه، دریافت، تجزیه و تحلیل اطالعات و 
در مرحله آخر صدور آن به عنوان تصمیم و زمینه س��ازی 
برای تبدیل آن به رفتار است. در واقع، اینکه چه اطالعاتی 
به انسان برسد و آن را چگونه تجزیه و تحلیل کنند، زمینه 
بسیار مهمی برای رفتارسازی انسان است؛  زیرا برآیند قوای 
 منجر به تحریک قوای محّرکه جهت تعیین 

ً
ُمدرک��ه نهایتا

کنش های انسانی می شود.
 اگر مبنای تجزیه و تحلیل اطالعات، غلط باش��د انسان 
از انس��انیت خ��ود دورمی گ��ردد و در صورت��ی که مبنای 
ورود و تجزی��ه و تحلیل اطالع��ات و پردازش آن صحیح 
باشد،  انسان به سوی س��عادت راه می یابد؛ بنابراین روند 
ورود اطالعات و پردازش آن در انسان بسیار ضروری است 
که از بررس��ی آن، منافذ و روش های نفوذ و تاثیرگذاری بر 

 اگـر مبنای تجزیـه و تحلیل اطالعات، 
غلـط باشـد انسـان از انسـانیت خـود 
دورمـی گـردد و در صورتـی کـه مبنـای 
ورود و تجزیـه و تحلیـل اطالعـات و 
پـردازش آن صحیـح باشـد،  انسـان به 
سوی سعادت راه می یابد؛
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عنوان ابزار ورودی اطالعات،  در خدمت نفس باشند قوه 
خیال را به محل ذخیره  اطالعات نامناسب تبدیل می کنند. 
ای��ن چنین ذهنی اس��ت که به بهترین جوالنگاه ش��یطان 
تبدیل می شود و با وسوس��ه های دائمی تخیالت انسان را 
در اختیار خود می گیرد. چ��را که این قوه، به صورت ذاتی 
به نفس��انّیات گرایش دارد و عالقه مند است آنچه را که به 
آن میل دارند توس��ط اعضا و جوارح به دست آورد و خود 
را س��یراب کند. به همین جهت شریعت اسالم در کنترل 
ح��واس  تأکید فراوان��ی دارد. امام خمین��ی )ره( در چهل 
حدیث می فرماید:»  این ممالک سبعه) گوش چشم زبان 
شکم فرج دست و پا(  در تحت تصرف وهم هستند؛ زیرا 
وهم،  س��لطان قوای ظاهری و باطنی نفس است پس اگر 
وهم بر آنها حکومت کند، این قوا جنود شیطان می شوند 
و لش��گر رحمان و جنود عقل شکست خورده و مملکت 

خاص شیطان می گردد.9« 
با این اوصاف، سیر تدریجی حاکم بر قوه واهمه در  فضای 
س��ایبر را می توان اینگونه توضیح داد؛ ش��یطان در ابتدا با 
مب��ادی ورودی اطالعات نامناس��ب ترین اطالعات را  به 
بخش تجزیه و تحلیل وارد می سازد  سپس با القائات سوء 
خود قوه واهمه و متخّیله را به کار می اندازد؛ این مبداء شر 
ش��یطان، تخیالت بی موردی را به ذهن انس��ان می اندازد 
که منجر به بروز آس��یب های فردی و اجتماعی می گردد. 
ای��ن تخیالت یا منجر به عمل نمی ش��ود و خیال محض 
است؛ در این صورت تخیالت بی مورد فقط محل آرزوها 
و آمال دروغین و اندیش��ه های فاسد می شود و یا منجر به 
عمل می گردد و انسان را به گناه وا می دارد. اگر این روند به 
صورت دائمی درآید، این فضای به ظاهر مجازی با ایجاد 

��ره« می نامند. با ای��ن توضیح که اگر ق��وه وهم، قوه 
ّ
متفک

متصّرفه را به کار گیرد »متخّیله« و اگر قوه عقل آن را به کار 
ره« می گویند.8

ّ
گیرد »متفک

در توضیح باید گفت که قوای خیال، مخزن ذخیره سازی 
اطالع��ات ورودی اس��ت و در واق��ع  تم��ام اطالعاتی که 
توسط حواس پنجگانه دریافت می شود، صورت های آن 
در این قوه ذخیره می ش��ود به گون��ه ای که با قطع ارتباط با 
بیرون موارد ضبط ش��ده توس��ط قوای دیگ��ر قابل بازیابی 
اس��ت. مثال هم اکنون بدون اینکه والدی��ن خود را ببینیم 
میت وانی��م  تصویرآنها  را در ذه��ن خود تصور کنیم. این 
تصاویر ذخیره ش��ده در قوه خیال،  توس��ط قوه عاقله و قوه 
وهمّیه مورد استفاده قرار می گیرند. این دو نیز برای دسترسی 
به اطالعات  نیازمند ابزاری هستند که این ابزار قوه متصّرفه 
نام دارد که این قوه تنها ابزار دسترس��ی به اطالعات ذخیره 
شده است. اگر این دسترسی به اطالعات توسط قوه واهمه 
انجام بگیرد، آن را متخّیله می گویند و اگر توسط قوه عاقله 

ره گویند.
ّ
صورت گیرد آن را متفک

نقش ق�وای ادارک باطنی در کاهش آس�یب های 
اجتماعی در فضای سایبر

ه مهم و 
ّ
باید خاطرنش��ان کرد که قوه متخّیله و واهمه دو قل

تاثیرگذار در تعیین سعادت و شقاوت انسان هستند. تمام 
اطالعاتی که پیرامون انسان توسط حواس پنجگانه به ذهن 
منتقل می ش��ود، در قوه خیال ثبت می گ��ردد چنانچه این 
اطالعات غلط، نامناس��ب، ناقص و جهت دار باشند قوه 
خیال به انبار اطالعات دور از حقیقت الهی و نیازمندهای 
واقعی حیات بش��ری تبدیل می گردد. اگر حواس انسان به 

 

درک معانی نیز یا معانی درک معانی. مُ درک صورت هستند یا مُدرک، یا  مُعین بر ادراک. قوای مُیا مُ انددرکمُ
قوای حافظ نیز یا حافظ ف. اند یا متصرّیا حافظادراک عین بر مُای . قوکنند یا معانی کلی راجزیی را درک می

و « وهم»درک معانی جزیی را ، قوه مُ«حس مشترک»درک صور را اند یا حافظ معانی. حکما قوه مُصورت
حافظه و »، قوه حافظ معانی را «رهمصوّ»یا « خیال»درک معانی کلی را عقل، قوه حافظ صور را ، قوه مُ«مهمتوهّ»

فه را به کار گیرد نامند. با این توضیح که اگر قوه وهم، قوه متصرّمی« رهله و متفکّمتخیّ»فه را و قوه متصرّ« ذاکره
 3گویند.می« رهمتفکّ»و اگر قوه عقل آن را به کار گیرد « لهمتخیّ»

تمام اطالعاتی که سازی اطالعات ورودی است و در واقع  در توضیح باید گفت که قوای خیال، مخزن ذخیره
شود به گونه ای که با قطع ارتباط با های آن در این قوه ذخیره میشود، صورتتوسط حواس پنجگانه دریافت می

بازیابی است. مثال هم اکنون بدون اینکه والدین خود را ببینیم بیرون موارد ضبط شده توسط قوای دیگر قابل
قوه  و ط قوه عاقلهتصویرآنها  را در ذهن خود تصور کنیم. این تصاویر ذخیره شده در قوه خیال،  توس وانیم میت
این دو نیز برای دسترسی به اطالعات  نیازمند ابزاری هستند که این ابزار  گیرند.ه مورد استفاده قرار میوهمیّ

فه نام دارد که این قوه تنها ابزار دسترسی به اطالعات ذخیره شده است. اگر این دسترسی به اطالعات قوه متصرّ
 ره گویند.ه صورت گیرد آن را متفکّگویند و اگر توسط قوه عاقلله میا متخیّتوسط قوه واهمه انجام بگیرد، آن ر

 
 

 نقش قوای ادارک باطنی در کاهش آسیب های اجتماعی در فضای سایبر
ه مهم و تاثیرگذار در تعیین سعادت و شقاوت انسان هستند. له و واهمه دو قلّ کرد که قوه متخیّ خاطرنشانباید 

گردد شود، در قوه خیال ثبت میپیرامون انسان توسط حواس پنجگانه به ذهن منتقل میتمام اطالعاتی که 
چنانچه این اطالعات غلط، نامناسب، ناقص و جهت دار باشند قوه خیال به انبار اطالعات دور از حقیقت الهی و 

قوای ادراک باطنی
قوای مُدرک

(حس مشترک)مُدرک صورت •
مُدرک معانی•

(وهم)مُدرک معانی جزیی •
(عقل)مُدرک معانی کلی •

قوای مُعین بر ادراک

حافظ•
(خیال یا مصورّه)حافظ صورت•
(حافظه یا ذاکره)حافظ معانی•
(متخیّله یا متفکرّه)متصرف •



29ویژه نامه اولین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسالم، تابستان 97

سخنــــــــــــــــرا�

فریبکاری قّوه  وهم و تخیل خویش نمی تواند بگریزد. نظیر 
انس��انی تنها که میخواهد شب را در کنار مرده ای به صبح 
برساند: با آنکه می داند از مرده هیچ فعلی صادر نمی شود، 
می ترسد و اگر نتواند وجودش را تحت سیطره  عقل بکشاند 
و خود را با استدالل ها و براهین عقلی قانع سازد، چه بسا 
که در اوج توهم، کارش به جنون منجر شود. با این همه، 

جای این سوال وجود دارد که چرا تماشاگر با وجود ترسی 
که بر جانش مستولی می شود سینما را ترک نمی گوید.10«
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تصاویر در ذهن انسان،  فضای مجازی را مقدمه ای برای 
ب��روز فعالیت های حقیقی قرار می دهد و دقت کالم آیت 
الله جوادی آملی که در باال ذکر شد اینجا نمایان می شود 
که جایی که اندیشه مبادله می شود و می تواند تاثیر بپذیرد و 
اثر بگذارد فضای حقیقت است و ما با پیامدهای به ظاهر 
ساده و س��رگرم کننده در فضای س��ایبر در میدان حقیقت 
مواجه هستیم و دقت به این موضوع ما را بر آن می دارد که 
به فضای مجازی با نگاه واقع بینانه نگاه کنیم و اگر این اتفاق 
حاصل نشود عقل اجتماعی تحت سیطره وهم در می آید و 
جامعه به جای خداپرستی به نفس پرستی و شیطان پرستی 

رو خواهد آورد.
دلیل عمده تسخیر انسان ها توسط حاکمان رسانه ها،  حاکم 
شدن قوه وهم و خیال در انسان و منزوی بودن عقل است. 
این مهم باید روش��ن شود تا انس��ان در طول حیات مادی 
خویش اج��ازه ندهد که مراتب عالی وج��ودش به میدان 
ش��هوت و غضب وارد ش��ود بلکه اعم��ال او از مبدأ خیر 

نشات  بگیرد نه از شّر.
سید شهیدان اهل قلم در این زمینه می گوید: »اهل سلطه 
برای تسخیر دیگران از طریق ضعف ها و نقص ها و نیازهای 
آنان وارد عمل می ش��وند. خرگوش را با هویج می فریبند، 
موش را با پنیر، و کبوتر را با دانه. فی المثل، دیدن فیلم های 
»بروس لی«، »جیمز باند« و یا »رمبو« می تواند مخاطب 
مستعد را از طریق پاسخ های مناسبی که به نیازهای کاذب 
ق��وه غضبیه اش می ده��د، از خود بیگانه کند، به تس��خیر 
کامل بکشاند و استعدادهای بالقوه  شیطانی اش را در این 
جهان به فعلیت برس��اند. تماشاگری این چنین، رفته رفته 
در توهم��ی که از وجود بروس لی یا رمبو به او ارائه ش��ده 
است استحاله می یابد. تکرار و استمرار، به تثبیت خصائل 
و ملکات��ی می انجامد که از این طریق یافته اس��ت و بیش 
از پیش امکان بازگشت به اصل فطری خویش را از دست 
می دهد و کارش به جنون می کشد، جنونی بسیار عمیق تر 
و ریش��ه دارتر از آن جنون اصطالحی که ناشی از عوارض 

روحی و عصبی است.
در فیلم های ترسناک، تسخیر روانی تماشاگر از طریق قوه  
واهمه  او انجام می گیرد. تماشاگر با آنکه  »می داند« آنچه 
در پیش چشم دارد دروغی بیش نیست، اما با این همه، از 

اگر حواس انسـان به عنوان ابزار ورودی 
اطالعـات،  در خدمـت نفـس باشـند 
قـوه خیال را به محـل ذخیره  اطالعات 
نامناسـب تبدیـل می کننـد. ایـن چنین 
یـن جوالنگاه  ذهنـی اسـت کـه بـه بهتر
شیطان تبدیل می شود. 



پرونهد
نشست مه اندیشی اسایتد 
و پژوهشگران مطالعات 
اسالیم آسیب های اجامتعی
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اس��ت؛ امروز رقابت��ی بین مدیران اجرایی و پژوهش��گران 
ایجاد شده و هرکسی می خواهد آمار بیشتری را ارائه دهد 
و افکار عمومی را بیشتر نسبت به آسیب اجتماعی تهییج 
کند و یا با هدف خیرخواهانه، می خواهد نگاه ها را به این 

سمت جلب کند.
تالشم در این فرصت این است که سیمای واقع بینانه ای از 
وضعیت موجود ترسیم کنم. متأسفانه دفرمه شدن تصویر، 
خیلی ه��ا را به انح��راف انداخته و باعث ش��ده در بعضی 
جاه��ا ایجاد یأس و ناامی��دی پدید آید؛ بعضی می گویند 
جامعه ایرانی به بن بست رس��یده است؛ بعضی از زوال و 
فروپاشی خانواده، فرهنگ و تمدن ایران سخن می گویند 
اما در نقطه مقابل، برخی پژوهشگران برخی آسیب ها مثل 

طی چند س��ال اخیر که مسئله آس��یب های اجتماعی در 
کش��ور مطرح ش��ده، آس��یبی عارض همین آس��یب های 
اجتماعی شده است؛ امروز با پمپاژ و انباشت میزان زیادی 
اطالعات، آمار و داده ها مواجه هس��تیم که همه به ش��کل 
خام به افکار عمومی عرضه می ش��ود و تفس��یر، تحلیل و 
داده کاوی در مورد این ها اعمال نمی شود؛ خود این آسیبی 

است که عارض پروژه آسیب های اجتماعی شده است.
اولی��ن نکته ای ک��ه به عنوان ض��رورت و ال��زام مطالعات 
آسیب های اجتماعی می توان تلقی کرد، این است که این 
مطالع��ات باید با نگاهی واقع بینان��ه، منطقی و منطبق بر 
واقعیت های آسیب اجتماعی باشد؛ این که معنا و مفهوم 
آمار و اطالعات چه می تواند باش��د، نکته بس��یار مهمی 

 آسیب مطالعات آسیب های اجتماعی،
 ارائه اطالعات بدون تحلیل است

دکتر تقی رستم وندی
قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور
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 می توان تنه��ا از آزمایش خون، تمام وضعیت بیمار 
ً
واقعا

را تشخیص داد؟ لذا آسیب های اجتماعی را باید درست 
تشخیص دهیم و فهم کنیم و در کنار آن، سایر شاخص ها 

را مدنظر قرار دهیم.
ابت��دا از بخ��ش زندان ک��ه مهم ترین بخش اس��ت و باید 
به عنوان یک س��ازمان بازدارنده عمل و روند ش��کل گیری 
جرائم در کش��ور را اصالح کند، شروع می کنم. متأسفانه 
زندان در کش��ور ما و بس��یاری از کشورها بالعکس عمل 

می کند و آموزش��گاهی برای گس��ترش جرم اس��ت؛ طی 
اقداماتی که در دو س��ال اخیر انجام گرفت��ه، روی خانواده 
زندانی��ان تمرکز کردی��م ؛ آمار می گوید بخ��ش زیادی از 
کسانی که به چرخه آسیب ها و جرم می پیوندند، خانواده 
زندانیان هستند؛ در برخی نقاط کشور و مثال در یک شهر، 
4 زندان کش��وری و ملی داریم که خانواده این زندانیان از 
اس��تان های مختلف کشور به این شهر مهاجرت کردند و 
اطراف این چهار زندان س��اکن شدند و اآلن بخش بزرگی 
از آن شهر دچار جرائم و آسیب های اجتماعی در خانواده 

این افراد شده است.
طب��ق آمار، ب��ه ازای ه��ر 100 هزار نف��ر، 287 زندانی در 
کش��ور وجود دارد اما کش��ور ترکیه که از لحاظ جمعیت 
و فرهنگی با ما همخوانی دارد، 164 زندانی دارد؛ س��ؤال 
مهم اینجاست که آیا کشور ما جرم خیزتر است یا عوامل 
پنهانی پشت این ماجرا است که ما افراد را بیشتر دستگیر 
و زندانی می کنیم؛ اآلن دو هزار عنوان اتهامی در کشور ما 
شناسایی شده، به نظر می رسد  بخشی از مشکل ما به نظام 

قضایی  و وضعیت زندان های ما برمی گردد.
جمهوری اسالمی متأسفانه در رتبه هشتم تعداد زندانیان در 
جهان هست. سالیانه 460 هزار نفر وارد زندان های کشور 

اعتیاد، طالق و گسترش این حد از مفاسد را طبیعی تلقی 
می کنند، یعنی دو قطب مخالف در مقابل هم، یکی افراط 

و دیگری تفریط.
در ای��ن میان��ه چی��زی ک��ه دارد گ��م می ش��ود، حقیقت 
آسیب های اجتماعی در جامعه ما است؛ می خواهم بین 
این دو نقطه بایستم و بگویم نه باید این آسیب ها را طبیعت 
آس��یب های اجتماعی تلقی کرد و نه آن قدر تصویر س��یاه 
و تاری��ک از جامعه خودمان عرضه کنی��م که ایجاد یأس 
و ناامیدی از گره گش��ایی و بن بس��ت ش��کنی ایجاد شود؛ 
بخش��ی از ناامیدی و نارضایتی جامعه ایرانی را ناش��ی از 
س��یاه نمایی در حوزه آسیب شناسی اجتماعی می دانم لذا 
پیشنهاد من این است که بخشی از همت و جدیت اساتید 
در کار علمی، صرف ارائه تصویر واقعی و حقایق بیرونی 

در مورد آسیب های اجتماعی شود.
 راجع به شاخص هایی که می شود با آن آسیب های 

ً
معموال

اجتماعی را بررس��ی کرد، دو ش��اخص عمده »وضعیت 
پرونده ه��ای قضایی در هر کش��ور« و »وضعیت زندان و 
مجرمان زندانی« مطرح می ش��وند؛ این دو، سیمای کلی 
آس��یب و جرائم را در کشورها نشان می دهد؛ بنده پاسگاه 
و کالنت��ری را که محل رجوع مناقش��ات مردم هس��ت را 
نیز اضافه می کنم؛ این س��ه سازمان اجتماعی به ما نشان 
می دهد وضعیت جرائم و آسیب های کشور در چه شرایطی 
است؛ حتی گاه می توان گفت که اگر پاسگاه ها، دادگاه ها 
و زندان ها را خلوت کنیم خود این، بهترین شاخص برای 

توفیق ما در حل آسیب های اجتماعی است.
تأکی��د من در مرحل��ه اول  در خصوص تصوی��ری که از 
وضعیت اجتماعی کشور ترسیم می ش��ود، این است که 
آس��یب های اجتماعی نباید تنها ش��اخص م��ا برای فهم 
وضعیت اجتماعی کش��ور باش��د، ده ها ش��اخص دیگر 
داری��م ک��ه باید در کن��ار وضعیت آس��یب های اجتماعی 
قرار بگیرد و سرجمع این ها برای فهم وضعیت اجتماعی 
کشور اس��تنتاج شود؛ مثل این است که ش��ما از آزمایش 
خون یک بیمار بخواهید کل وضعیت بیمار را تش��خیص 
دهید، آزمایش خون نهایت به شما می گوید آهن بدن این 
فرد در چه شرایطی اس��ت، ویتامین »دی« او کاهش پیدا 
کرده یا وضعیت های دیگری که بر آن بیمار وارد است اما 

آسیب های اجتماعی نباید تنها شاخص 
مـا برای فهم وضعیت اجتماعی کشـور 
یم که  باشـد، ده هـا شـاخص دیگـر دار
آسـیب های  وضعیـت  کنـار  در  بایـد 
اجتماعی قـرار بگیرد و سـرجمع این ها 
بـرای فهـم وضعیـت اجتماعی کشـور 
استنتاج شود؛
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افزایش پیدا کرده و دیگری، سرقت هست که البته می توان 
بین آن با وضعیت سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی مردم، 

ارتباط معناداری را تخمین زد.
بااین حال اگر از منظر تطبیقی این دو جرم را با کشورهای 
غربی حتی نسبت به کشورهای توسعه یافته اروپای مرکزی 
بس��نجیم، وضعیت خیلی بهتری داریم ؛ سرقت را به سه 
دس��ته س��رقت خودرو، اموال و مسلحانه تقسیم می کنند 
که ما در س��رقت مسلحانه رتبه 71 بین المللی را داریم که 
وضعیت خوبی اس��ت، در سرقت اموال رتبه 58 جهانی 
و س��رقت خودرو رتب��ه 31 را داریم؛ این در حالی اس��ت 
که در س��رقت خودرو کشورهای سوئد، نیوزیلند، ایتالیا و 
سوییس، چهار کشور اول جهان هستند و هر چهار کشور 

در ردیف کشورهای پیشرفته اروپایی هستند.
نکته خیلی مهمی جای کنکاش دارد و آن این است که به 
رغم افزایش  منازعه و خش��ونت در 10 سال گذشته ، قتل 
کاهش داشته اس��ت و روند نزولی در قتل داریم؛ در سال 
حدود 2300 قتل صورت می گیرد که طی 10 سال اخیر 
19 درصد قتل در کش��ور کاهش پیدا کرده اس��ت و  جای 
سؤال دارد که چطور می شود منازعه و خشونت زیاد شده 

ولی قتل کاهش پیدا کرده است.
 البت��ه می توان برای موضوع یاد ش��ده یعن��ی کاهش قتل، 
توجیهات و دالیل گوناگونی احص��اء نمود: یک احتمال 
می تواند این باش��د که سیس��تم ناجا در ثبت ش��کایات و 
موضوعات مربوط با منازعه پیشرفت کرده و آمار را به شکل 
خیلی دقیق ثبت و ضبط می کند؛ توجیه دوم می تواند این 
باش��د علیرغم این که مردم عصبانی تر ش��دند و سالمت 
روانی ش��ان تضعیف ش��ده و آلودگی، ترافیک و سکونت 
در کالن ش��هرها روی اعصابش��ان تأثیر گذاشته است اما 
با پیش��رفت فرهنگ توانس��ته اند در منازعاتی که به وجود 
می آید، خودشان را کنترل کنند و لذا قتل کاهش پیدا کرده 

است.
اما ام المسائل کش��ور ما بحث اعتیاد بوده  که البته بحث 
پیچیده ای است و نمی ش��ود تک علتی با آن برخورد کرد. 
ما روند فزاینده ای در کش��ور در سال های اخیر داشته ایم؛ 
در 5 سال اخیر الگوی زنانه شدن اعتیاد در کشور دو برابر 
ش��ده اس��ت. جمع معتادان کش��ور طبق آمار رسمی، 2 

می ش��ود و به طور مس��تمر 220 هزار نفر ساکن زندان ها 
هس��تند که برای کش��ور و فرهنگ ما مناسب نیست. این 
وضعیت در مقایسه با ژاپن که 40 میلیون جمعیت بیشتر 
دارد اما تعداد زندانیانش 70 هزار نفر است جای تأمل دارد 
و قابل بررس��ی اس��ت. نظام قضایی ژاپن با ما چه تفاوتی 
دارد؟ چه عواملی در نظام قضایی ما منجر به افزایش تعداد 
زندانیان می شود؟ چرا موفق نمی شویم مجازات جایگزین 
زندان را در س��طح وس��یع در کش��ور اعمال و اجرا کنیم؟ 
بخشی از مطالعات اسالمی آسیب های اجتماعی باید این 

سؤاالت را پاسخ دهد.
در خص��وص دادگاه ها نیز آمار نش��ان می دهد س��االنه 9 
میلی��ون پرونده جدی��د در قوه قضاییه وارد می ش��ود که 3 
میلیون آن در شورای حل اختالف بررسی می شود و حدود 
5 تا 6 میلیون به دادگاه ها ارجاع می شود در حالی که در در 
ژاپن 4.5 میلیون پرونده وجود دارد و البته با میزان قضات 
کمتر و زمان رس��یدگی کمتر از ایران؛ ژاپن را مثال می زنم 
چون کشوری شرقی محسوب می شود، جمعیتش فاصله 
معناداری با ما دارد ولی توفیقاتشان در امر زندان و دادگاه با 

ما متفاوت است.
در ایستگاه اول یعنی کالنتری ها و پاسگاه ها که اولین سنگر 
مواجه��ه مردم در آس��یب ها و جرائم با نظ��ام و حاکمیت 
اس��ت، س��االنه بیش از 30 میلیون تماس تلفنی با پلیس 

110 در سراسر کشور گرفته می شود و ماهانه 2 میلیون نفر 
و در سال، 24 میلیون مراجعه حضوری در کالنتری های 
کشور داریم که نشان دهنده باال بودن اختالفات و منازعات 
در کشور دارد؛ متأسفانه در 10 سال اخیر، روند آسیب ها 
و جرائم نش��ان می دهد دو عنوان جرم در کش��ور طی 10 
سال، 4 برابر شده است؛ یکی نزاع و خشونت می باشد که 
از 200 هزار پرونده در س��ال به 800 هزار پرونده در سال 

آمـار نشـان می دهـد سـاالنه 9 میلیون 
وارد  قضاییـه  قـوه  در  جدیـد  پرونـده 
می شـود که 3 میلیون آن در شورای حل 
اختالف بررسی می شود و حدود 5 تا 6 

میلیون به دادگاه ها ارجاع می شود.
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اثر مصرف مواد مخدر فوتی داریم که باتوجه به جمعیت 
چهار برابری آمریکا نسبت به ما، این آمار قاب  توجه است.

طی س��ال های قبل در زمس��تان ها، معتادان قابل توجهی 
داش��تیم که به خاطر س��رما با مرگ روبرو می شدند اما به 
لطف خدا طی دو س��ال اخیر حتی یک م��ورد مرگ ومیر 
ناش��ی از س��رما و یخ زدگی در معتادین متجاهر در کشور 
نداش��تیم؛ در س��رمای اخیر ته��ران، 3 هزار نفر پن��اه داده 
ش��دند. گرچه برای یک ش��هر 8 میلیونی، حضور 3 هزار 

معتاد عدد زیاد بزرگی نیست اما بازهم می گوییم که مواد 
مخدر ام المسائل و ام المصائب ما است.

البته باید نگاه افراطی و س��یاه نمایی را با دو س��ه شاخص 
دیگر تعدیل کنم و بگویم که در کنار شاخص های مرتبط با 
آسیب های اجتماعی باید نقاط قوت جامعه ایرانی را نیز در 
نظر بگیریم، زیرا جمع این شاخص ها منجر به قضاوتی در 

مورد حیات اجتماعی کشور خواهد شد.
یکی از این شاخص ها، بحث احساس خوشبختی است، 
در ش��اخص های بین الملل��ی تحت عنوان س��عادت1 یاد 
می ش��ود. نظریه پردازان روی نظریه ش��ادکامی، که پادشاه 
بوت��ان مبدع آن بوده اس��ت کار کرده ان��د. از نظر  او  معیار 
اصل��ی برای ان��دازه گیری پیش��رفت، »ش��ادکامی  ملی« 
اس��ت و نه تولید ناخالص ملی. بر این مبنا باید دید مردم 
چقدر شادکام هستند؛ در ایندکس بین المللی شادکامی، 
کش��ورهای آمری��کای التی��ن ب��ه رغ��م نابرخ��ورداری از 
زیرس��اخت های رفاهی، مردمان ش��ادکامی هستند که به 
فرهنگ عمومی و نگاه ش��ان به زندگی مردم این کش��ورها 
برمی گردد؛ مردم کم برخوردار هستند اما به کم خود راضی 

و قانع اند.
برخالف مردم و جامعه ایرانی، کس��انی ک��ه از بیرون وارد 
کشور می شوند، می گویند شما امکانات در خانه تان زیاد 
 مردم کشور ناراضی هستند. چرا؟ این به 

ً
اس��ت اما عمدتا

میلیون و 802 هزار نفر اس��ت که 10 درصد از این میزان 
بانوان هس��تند؛ به تعبیر دقیق تر در سال 1390 از جامعه 
کل معتادان، حدود 5 درصدش��ان را بانوان مصرف کننده 
تش��کیل می دادند و این عدد بعد از 5 س��ال به 10 درصد 
رس��یده اس��ت که البته در این چهارچ��وب نباید پدیده به 

وجود آمدن فرزندان معتاد را نادیده گرفت. 
راجع به اعتیاد خبر بس��یار نگران کننده و  شاید  دهشتناک 
این اس��ت که از زمان حضور  و حمله ناتو در افغانس��تان 
ت��ا امروز، تولید مواد مخدر افغانس��تان از حدود 250 تن 
به 4800 تن در س��ال 2016 افزایش پیدا کرده و متأسفانه 
خبر تکان دهنده این اس��ت که در س��ال 2017 بر اساس 
اطالعات دفتر س��ازمان ملل در مقابله با جرم و جنایت، 
این رقم با 87 درصد افزایش به حدود 2 برابر یعنی 9 هزار 
تن رس��یده که بیش از 70 تا80 درص��د آن به ایران صادر 

می شود.
نکت��ه جالب توجه این اس��ت که تا پیش از س��ال 2017، 
چاه های آبی که ویژه کشت خشخاش در مزارع افغانستان 
بود ب��ا گازوئیل کار می کردند و دولت نیز با اعمال قدرت 
در توزی��ع گازوئی��ل بر تولید خش��خاش تاثیرگ��ذار بود و 
محدودسازی را اعمال می کرد اما کشاورزان موفق شدند 
در س��ال 2017 به انرژی خورش��یدی مجهز ش��وند و از 
سوی دیگر واریته جدید از خشخاش را توانستند پرورش 
دهند ک��ه ظرفیت این گونه تولیدکننده خش��خاش، به دو 
برابر واریته های قبلی ارتقا پیدا کرده اس��ت و براین اساس 
هم موفق شدند در سال 2017 از 4800 تن به 9000 تن 
تولید دس��ت پیدا کنند؛ این آمار باعث می شود تا به درک 
درس��تی از خط��ر بزرگی که جمهوری اس��المی را از نظر 

اعتیاد تهدید می کند، داشته باشیم.
ترامپ در س��خنرانی اکتبر 2017، موض��وع بحثش مواد 
مخدر و اعتیاد در آمریکا بود؛ تعبیرش این بود که: »با چنان 
بحران بزرگی در تاریخ آمریکا مواجهیم که پیش ازاین هیچ 
نشانی از این بحران با این ابعاد در تاریخ آمریکا نداشتیم«. 
واشنگتن پس��ت یادداشتی ذیل این حرف ترامپ گذاشت 
ک��ه در س��ال 2015، 50 ه��زار نفر از س��وءمصرف مواد 
مخدر در امریکا فوت کردند. همین آمار را اگر در کش��ور 
 بین سه تا چهار هزار نفر بر 

ً
بررسی و مقایسه کنید، معموال

در سـرقت خـودرو کشـورهای سـوئد، 
چهـار  سـوییس،  و  ایتالیـا  یلنـد،  نیوز
کشـور اول جهـان هسـتند و هـر چهار 
پیشـرفته  کشـورهای  ردیـف  در  کشـور 
اروپایی هستند.
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دو سه گلوگاه اساسی در آسیب های اجتماعی وجود دارد 
که می خواهم با ع��دد و رقم مطرح کنم، این را هم اضافه 
کنم که به خاطر عدم شناخت دقیق از وضعیت کشور و در 
نظر نگرفتن جامع همه شاخص ها گاه حتی توسط برخی 
مدیران عالی کشور در عرصه ارائه نسخه و راهکار، دچار 
تی دیدن آسیب شدیم؛ 

ّ
تقلیل گرایی، ساده انگاری و تک عل

به عنوان نمونه گفته ش��د اگر بیکاری حل ش��و، مش��کل 
آس��یب های اجتماعی حل می ش��ود و یا اگر تورم کاهش 
پیدا کند و چرخ اقتصاد کش��ور راه بیفتد، مش��کل آسیب 
اجتماعی حل می ش��ود. این اظهارات نش��ان دهنده نبود 
شناخت الزم نسبت به ابعاد پیچیده آسیب های اجتماعی 
و تقلیل دادن یک موضوع چندبعدی و چندالیه ای به یک 

موضوع ساده است.
ب��ه هر روی آمارها نش��ان م��ی دهند بی��ش از 22 درصد 
معت��ادان ما در کارگ��ران و محیط های کاری هس��تند؛ در 
جوامع پیش��رفته صنعت��ی امروزی می بینی��م به رغم پایین 
بودن تورم، داشتن اشتغال و وجود زیرساخت های رفاهی، 
 یکی از معضالت 

ً
فحشا در این کشورها غوغا می کند؛ مثال

اصلی ژاپن، رسمیت فحشا در این کشور است. در آلمان 
16 میلیارد دالر درآمد از مالیات مراکز فحشا بوده است. 
اس��پانیا 28 میلیارد دالر از مراکز فحشا درآمد دارد، مگر 
می شود به این س��ادگی گفت تورم را پایین بیاوریم؛ رکود 
را از بین ببریم و به جامعه ای مطلوب و پایین از نظر آسیب 

اجتماعی تبدیل شویم.
به چن��د کانون که بای��د مرکز تحقیق و پژوه��ش در مورد 
آسیب های اجتماعی قرار بگیرد اشاره می کنم؛ نظام تعلیم 
و تربیت در کش��ور و جامعه دانش آموزی؛ از  بس��ترهایی 
هس��تند که می توانند کانون های تولید آس��یب اجتماعی 
باش��ند.  یک نکته بس��یار مه��م در آموزش وپ��رورش این 
است که اآلن کدام آسیب نظام تعلیم و تربیت ما را تهدید 
می کند. فکر می کردم بحث اعتیاد و دخانیات باشد که رتبه 
اول را دارد اما نزاع و خش��ونت در م��دارس، در صدر قرار 
دارد و اس��تعمال دخانیات و س��ایر بزهکاریها در رده های 

بعدی قرار دارند.
از مقطع دانش آموزی به دانشجویی که می رویم، بر اساس 
نتایج یکی از پیمایش های اخیر متأس��فانه شاهد افزایش 

بحث فرهنگی ما بازمی گ��ردد که باید تا حدودی اصالح 
شود؛ این شاخص در کشور ما نشان می دهد طبقه خیلی 
ناراضی در سال 1382 که می گفتند احساس خوشبختی 
نداری��م از 12.1 درص��د ب��ه حدود 1.8 درصد در س��ال 
1395 کاهش پیدا کرده است؛ یعنی مردم در سال 1395 
نسبت به سال 1382 بیشتر احساس خوشبختی می کنند 
هرچند در س��ه طبقه ای که برای احس��اس خوشبختی در 
نظر گرفته ش��ده تفاوت هایی وجود دارد. در س��ال 1382، 
احساس خوشبختی بیشتر ناش��ی از وضعیت خانوادگی 
مردم بوده اما سال 1395، پول و ثروت را عامل خوشبختی 
اعالم کرده اند. یعنی یک سوم از مردم مورد پرسش در سال 
1395 گفتند پول و ثروت، ما را به خوشبختی می رساند و 
یک سوم مردم عامل بدبختی را نداشتن پول و ثروت اعالم 
کردند درحالی که 15 سال پیش مردم وضعیت خانوادگی 
را پشتوانه خوشبختی خود می دانستند که نشانگر تغییر در 
اولویت های ارزشی و رجحان های زندگی مردم می باشد.

سال 1353 که اولین پیمایش ملی تحت عنوان »صداهایی 
که شنیده نشد«، انجام شد. مقایسه آمارها گویای آن است 
که دیدگاه مردم طی 40 س��ال بعد از انقالب به نس��بت و 
در مقایسه با 4 سال قبل از انقالب در خصوص وضعیت 
کشور و وضعیت زندگی شان، دو برابر بهتر و مثبت تر شده 
است  که نش��انگر عملکرد مثبت نظام و نگاه روبه جلوی 

مردم است؛ همچنین راجع به امید به آینده شاخصی داریم 
که نشان دهنده بهتر شدن نگاه مردم به زندگی می باشد. البته 
باید  کار علمی بیش��تر و آمارهای دقیق تری در خصوص 
نگاه انتقادی و گاه بدبینانه مردم در خصوص نحوه عمل و 
کارکرد مسئولین و دست اندرکاران مختلف کشور در بخش 
های مختلف انجام داد تا خألها و کاستی ها و ریشه های 
اصلی نگاه منفی بخشی از جامعه شناسایی و مرتفع شود.

از  بعـد  سـال   40 طـی  مـردم  دیـدگاه 
انقالب به نسبت و در مقایسه با 4 سال 
قبـل از انقـالب در خصـوص وضعیت 
کشـور و وضعیت زندگی شان، دو برابر 

بهتر و مثبت تر شده است
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انجام دهیم، می توانیم امیدوار باش��یم در بازه زمانی 10 تا 
15 س��اله، آسیب ها را کاهش دهیم. البته باید به این نکته 
مهم توجه داشت که  یکی از آسیب های پروژه آسیب های 
اجتماعی، افزایش توقعات برای کاهش سریع آسیب های 
اجتماعی اس��ت؛ درحالی که آسیب هایی که ظرف 40 و 
50 سال تحت تأثیر متغیرهای کالن شکل گرفته، نمی توان 
 
ً
انتظار داشت ظرف دو س��ه سال آنها را مرتفع کرد. بعضا

برخی مس��ؤوالن می گوین��د که فالنی، چقدر پیش��رفت 
ک��ردی، ط��الق و اعتیاد و فس��اد چه ش��د؟ ما ه��م مدام 

مجبوریم توضیح دهیم اقداماتی انجام می دهیم؛ 
فقرزدایی و کاهش نابرابری های اقتصادی در کشور، یکی 
از اقدامات اساس��ی اس��ت که باید انجام ش��ود.  توسعه و 
وجود اقتصاد دولتی و نفتی باعث شده نتوانیم مدل بومی 
و دینی مطلوب خودمان را در حوزه توسعه ایجاد کنیم که 
نتیجه آن ایجاد نابرابری های اقتصادی است و باید بگوییم 
متأسفانه بعد از توفیق 15 ساله در کاهش فقر به 10 درصد، 
طبق نظر برخی پژوهشگران مستقل حوزه فقر، میزان فقر 
مطلق افزایش یافته اس��ت. البت��ه باید تصریح کنیم که در 
مسیر کاهش فقر و نابرابری حرکت هایی شده، اما متأسفانه 
ناهماهنگی و عدم نقش��ه راه مشخص یکی از مشکالت 
پیش رو اس��ت؛ ش��اهد مثال اینکه یک سازمانی در یکی 
از نقاط کش��ور 3 باب مدرس��ه تأس��یس کرده ب��ود اما نه 
دانش آموزی بود که در آن مدرسه درس بخواند و نه معلمی 

که درس بدهد.
کانون دوم، آموزش وپرورش است. باید پذیرفت بچه های 
ما تحت فشار روحی و روانی در آموزش وپرورش هستند و 
مهارت های عاطفی و اجتماعی به شکل سبک زندگی به 

آنان آموزش داده نمی شود. 
نقطه س��وم، س��بک زندگی س��الم اس��ت که هیچ رصد و 
 تیمی از کشور به 

ً
نظارتی بر آن در کش��ور نمی شود؛ اخیرا

اندونزی رفتند و تجربه خوبی آوردند، به رغم این که بیش 
از دویست میلیون نفر در آن مسلمان هستند، تکنیکی در 
این خصوص به کار گرفتند که موفق بوده و ما داریم روی 
آن کار می کنیم تا بعد از انتقال تجربه در کشور پیاده کنیم. 
در بحث س��بک زندگی س��الم و الگوی موفق و شادکام، 
باید به س��مت غلبه گفتمانی در کشور برویم که متأسفانه 

ریسک آسیب ها هستیم بدین معنا که برخی آسیب های 
فرهنگی و اخالقی افزایش یافته اس��ت. البته در کنار این، 
در زمینه تقید به مناسک دینی 73.8درصد دانشجویان، 
اع��الم کردند هم نماز و هم ق��رآن می خوانند، 80 درصد 
دانشجویان اعالم کردند به طور زیاد قران کریم را راهنمای 
زندگی خود می دانند، یعنی این بچه ها نمازخوان هستند 

و باورهایشان، باورهای اعتقادی قوی هم یافت می شود. 
در بح��ث خان��واده، مش��کالتی همانند ط��الق، کاهش 
ازدواج، افزایش س��ن ازدواج، افزایش مرگ ومیر و کوچک 
ش��دن بعد خانوار، آن را به عن��وان یکی از کانون های مهم 
آسیب های اجتماعی قرار داده است. البته نقش فناوری و 
 مورد توجه 

ّ
فض��ای مجازی را ه��م در این میان باید به جد

قرار داد. 
چن��د آم��ار جدید را خدمت ش��ما عرض می کنم؛ س��ال 
2000، کارب��ران اینترنت در ای��ران 250 هزار نفر بودند، 
ام��روز 45 میلیون نفر در کش��ور کاربر اینترنت هس��تند، 
یعنی ظرف 17 س��ال، یک جهش ب��زرگ از لحاظ ارتباط 
و فض��ای مجازی ایجاد ش��ده و ح��دود 53 درصد مردم 
عضو شبکه های اجتماعی هستند. دانشجویان ما روزانه 5 
ساعت و دانش آموزان ما روزانه 2 ساعت از وقت شان را در 
فضای مجازی صرف می کنند، 23 میلیون نفر در کشور 
 جوان هس��تند، بازی کننده بازی های دیجیتال و 

ً
که عمدتا

رایانه ای هستند، این افراد ساالنه 11 میلیارد ساعت صرف 
بازی رایانه ای می شود، بخش قابل توجهی از این بازی ها 
بس��تری برای خش��ونت و بزهکاری های دیگر در جامعه 

است.
جرائم فضای مجازی در س��ال جاری، 36 درصد افزایش 
یافت��ه که  46 درص��د از جرایم در فض��ای تلگرامی و 25 
درصد در اینستاگرام رخ می دهد؛ بیشترین جرایم در حوزه 
کالهب��رداری های مالی وبرداش��ت های غیرمجاز با 35 
درصد است. طی 6 سال گذشته، 60 هزار نفر دستگیری 

جرائم سایبری در کشور داشتیم. 
بخش پایانی عرضم به پنج مورد اشاره می کنم که می  توان 
از آنه��ا به عنوان اقدام های زیرس��اختی مش��ترک در حوزه 
آس��یب های اجتماعی ن��ام ب��رد و  اگر در ای��ن پنج حوزه 
بتوانیم نظریه پردازی کنی��م و اقدامات کارآمد و اثربخش 
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 تکمیل یا اصالخ 
ً
است دوستان از شما نقل قول کنند، لطفا

 5 درصد 
ً
بفرمایید. اشاره کردید در مورد اعتیاد زنان، که قبال

از بانوان، معتاد بودند و اآلن 10 درصد آنها، معتاد هستند یا 
بالعکس یا 5 تا 10 درصد معتادان، خانم هستند.

پاسـخ دکتر رسـتم وندی: عرض نکردم ک��ه 10 درصد 
بان��وان معتاد هس��تند، گفتم الگوی مص��رف مواد مخدر 
بان��وان تغییر کرده و از 5 درصد، به 10 درصد رس��یده؛ از 
جمع معتادان کش��ور طبق آمار رس��می، 10 درصدش��ان 

بانوان هستند.
دکتـر محمـود حکمت نیا: آم��ار و ارقام خوب��ی را ارائه 
دادید و استفاده کردیم. جنابعالی به عنوان یک محقق وارد 
موضوع ش��دید در حالی که اگر گزارش��ی در خصوص از 
اقدامات انجام ش��ده توسط دستگاه متبوع تان ارائه می شد 

مناسب تر بود.
امام علی )ع( با کمیل از ش��هر خارج ش��دند و به صحرا 
رفتند و در حدیثی مردم را به سه دسته تقسیم کردند، عالم، 
��م و همج الرع��اع؛ آمارهای ارائه ش��ده به عامه مردم 

ّ
متعل

برمی گشت درحالی که در نظام آموزش عالی باید بگویید 
استادان چه مشکلی دارند. این دانشجویان که شما آمار آن 
را ارائه کردید، دانشجویان ما هستند، چه آماری از اساتید 
و معلمان قابل ارائه اس��ت؟ به نظرم آسیب شناسی را باید 
از اس��اتید و معلمان ش��روع کرد و تحلیل کنیم که ما چه 
تحویل دادیم و انتظار چه چیز را داریم؟ باور دینی اساتید 
ما چقدر است؟ اساتید ما چقدر می توانند سبک زندگی را 
به دانشجویان منتقل کنند؟ چرا دانشجوی من 5 ساعت 
وقت آزاد دارد که برود در اینترنت چرخ بزند؟ اگر دانشجو 
درس داشته باشد آیا این فرصت را پیدا می کند؟ اگر درس 
ن��دارد به خاطر این اس��ت که اس��تاد به او تکلی��ف نداده 
است، تکلیف از کجا می آید؟ چند پروژه تعریف کردیم و 
دانشگاه ها را مأمور کردیم که دانشگاه ها بیایند در این پروژه 
به وزارت کشور کمک کنند؟ فکر می کنم ارتباط هنوز قطع 
اس��ت، آمارها خیلی خوب است، مسؤالنی که مسؤلیت 
در این حوزه دارند و کار را به دس��ت گرفته اند، آمار گرفتیم 
و بررسی کردیم که خود آن مسئول چقدر تخصص در آن 

حوزه کاری دارد؟
اگر بناس��ت ما برنامه ریزی کنیم بای��د محوریت آموزش 

این غلبه گفتمانی ایجاد نشده اس��ت. کارهای رسانه ای، 
روش��نفکری و مطبوعاتی صورت می گیرد اما طی 2 سال 
اخیر علیرغم تالشی که می شود نتوانستیم بین دستگاه های 
مختل��ف هماهنگی ایجاد کنیم؛ هم��ه در حوزه فرهنگی 
جزیره ای عمل می کنیم، قرارگاه هم که می زنیم گاهی خود 
قرارگاه ایجاد مشکل می کند. لذا باید مقداری از اغتشاش 
مفهومی و نظ��ری در حوزه آس��یب های اجتماعی خارج 

شویم.
تعداد فراوانی نظریه و مفهوم از نظریه پردازان علوم انسانی 
غرب��ی در قالب ه��ای متنوع��ی از قبیل س��المت روانی، 
س��المت اجتماعی، بهزیس��تی معنوی، هوش عاطفی و 
��ر و پراکندگی آنها 

ّ
اجتماعی به دس��ت ما رس��یده که تکث

به نوعی اغتش��اش نظری و مفهوم��ی را در بین ما به وجود 
آورده اس��ت و به همین خاطر انتظ��ار از چنین لجنه ها و 
هم اندیشی هایی این اس��ت که کمک موثری بنمایند تابه 
یک غلبه گفتمانی در کشور برسیم و در کشور آن را به عنوان 

نگاه اسالمی مبنای عمل قرار دهیم.
کانون چهارم، کیفیت زندگی اجتماعی هست؛ متآسفانه 
بی نظم��ی و قان��ون س��تیزی به مثاب��ه ی��ک روش و منش 
اجتماعی در جامعه ما غلبه یافته است و بر این اساس هم 
بخش قابل توجهی از افراد جامعه، قانون گریز و قانون ستیز 
به بار می آیند و نظام تعلیم و تربیتی ما نمی تواند در مدیریت 
اجتماعی مشارکت جدی داشته باشد؛ به همین دلیل است 
که بخش��ی از جوانان ما در جامعه احساس طرد و انزوای 

اجتماعی می کنند.
موضوع آخر، بحث تربیت و کیفیت حکمرانی در کشور 
است. پیداست که بخش بزرگی از آسیب های اجتماعی 
با نگاه های سیاس��ی پیوند می خورد؛ ب��ه این معنا که فرد 
از نظام سیاس��ی ناراضی اس��ت و نظام سیاسی را در حل 
مش��کالت کشور ناکارآمد می بیند و با نشان دادن گریز از 
جامعه و قانون گریزی می خواهد این را در قالب اجتماعی 
نشان دهد، باید همین قانون گرایی ابتدا در نظام حکمرانی 
خودمان پیاده کنیم تا از مردم انتظار داشته باشیم قانون پذیر 

باشند.
پرسش و پاسخ 

خانم دکتر سهیال صادقی: آماری فرمودید، چون ممکن 
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 سنتی و کالسیک مال 
ً
کالنی که صورت گرفته، مدل کامال

حداقل 40، 50 سال پیش است، اآلن در بحث دیتاساینس 
اتفاق��ات جدی افتاده و علوم اجتماعی محاس��باتی ورود 
جدی در عرصه پیدا کرده و از داده های مختلف اس��تفاده 
می کند و به تحلیل های قشنگی می رسد. به طور مشخص 
این بحث در فضای مجازی موجود است و البراتواری که 
در دانشگاه تهران تأسیس ش��ده روی این موضوع دارد کار 
می کند اما روی علوم اجتماعی محاسباتی بسیار ضعیف 
هستیم و فکر می کنم دوستانی که در این فضا کار می کنند، 

 این فضا را نمی فهمند.
ً
اساسا

دولت هم دولت متعهد و مس��ؤولیت پذیر نیست، دولتی 
است که می گوید من زمینه س��ازی می کنم، زمینه سازی 
می خواهیم چ��ه کار؟ از یکجا باید بکنی��م و ببریم جای 
دیگر، غرب را هم نباید یک کاسه کنیم، خودمان را با آمریکا 
مقایس��ه نکنیم، با دانمارک و خیلی از کشورهای دیگر که 
اسم نمی خواهم ببرم و بگویند ما غرب گرا هستیم، خیلی 
از کشورهای غربی دارند خوب عمل می کنند، ما بدترین 
مدل توس��عه را به ایران آوردیم و تبع��ات آن دارد روزبه روز 

دامن گیر ما می شود و ادامه پیدا می کند.
پاسـخ دکتر رستم وندی: فرمایش شما هم لطیف بود و 
هم تلخی در آن نبود، تشکیل این جلسه یعنی ما منحصر 
در آن کانون ه��ای فکر و اتاق های در بس��ته نیس��تیم، این 
جمع، شده هیئت اندیشه ورز اصلی که می خواهیم تکیه 
را روی همین جمع بگذاریم، اگر قرار بود منحصر شویم، 
دیگر چرا  دنبال مطالعات اسالمی آسیب های اجتماعی 
 
ً
می رفتیم. شما از همین نشانه ها باید متوجه شوید که واقعا

این طوری نیس��ت. در بخش محاسباتی هم که فرمودید، 
ان شاءالله تشریف آوردید وزارت کشور، بازدیدی بفرمایید 
از نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی که در حال ایجاد 
هس��تیم. امروز از چندین دانش��گاه بزرگ کشور، مؤسسه 
ایران داک، دانش��گاه صنعتی ش��ریف و مرکز ملی فضای 
مجازی دارد با ما همکاری می کند و بچه ها مجهز شدند به 
آخرین متدهای داده کاوی، سناریونویسی، آینده پژوهی که 

همه بر اساس مدل های ریاضیاتی انجام می گیرد.
حجه االسـالم دکتر پیروزمند: این که مجریان کش��ور، 
فض��ای تکی��ه و توجه به اهل فک��ر را ب��از می کنند، جای 

عالی را روی اس��تاد و محوریت آموزش  و پرورش را روی 
معلم ببریم و محوریت سیستم اجرایی کشور را هم روی 
مسؤالن ببریم، بعد بنشینیم روی این موضوعات صحبت 
کنیم. اول باید آسیب شناسی نقش خودمان را انجام دهیم، 

محور کار باید عوض شود.
پاسـخ دکتر رسـتم وندی: همه عزیزان حاضر را دعوت 
می کنم در تهران جلسه ای خدمتتان باشیم تا اقداماتی که 
صورت گرفته را مطلع ش��وید و نقاط��ی که امکان کمک 
وج��ود دارد، کم��ک کنی��د، در این وقت اندک نمی ش��د 

اقدامات دو ساله را در این جلسه مطرح کنم.
 همین طور است، اساتید 

ً
در موضوع اساتید و معلمان، قطعا

و معلمان، ژنرال های ما در خط مقدم هس��تند؛ چند روز 
پیش جمله ای شنیدم که یکی از اساتید گفت رفتم فرانسه، 
در فرانسه گفتم من حاضرم از مهدکودک شروع کنم برای 
کار آموزش��ی، مسؤلش گفت ممکن است ما اجازه دهیم 
شما در دبیرستان تدریس کنید اما مهدکودک به این سادگی 
نیست، باید کلی حضور داشته باشید و دوره های مختلف 

را طی کنید.
دکتر عبدالحسین کالنتری: داده هایی که تولید می کنید، 
تبدیل شده به داده های انحصاری در دست عده ای خاص 
که ملک خودشان می دانند و اعتقاد دارند کسی صالحیت 
اس��تفاده از این داده ها را ن��دارد. بماند که صالحیت افراد 
تولیدکننده این داده ها نیز محل تأمل است، باید منت کشی 
کنیم که به این داده ها دسترس��ی پیدا کنیم؛ خواهشم این 
اس��ت بخش��ی از این داده ه��ا را آزاد کنید تا پژوهش��گران 
بتوانند روی داده های شما تحلیل کنند و به بحث های شما 
کمک کنند. خیلی از افراد و پژوهش��گرانی که با شما کار 
می کنند، کسانی بودند که در دوره ای این مسائل اجتماعی 
را که امروز با آن دست وپنجه نرم می کنیم را ایجاد کرده اند 
 به شما کمک 

ً
و امروز در اتاق فکر ش��ما النه کردند و مثال

می کنند و خودشان بسیاری از این یأس ها و ناامیدی ها را 
ساطع و گسترش می دهند و به نوعی خودشان تحلیل های 

اشتباه ارائه می کنند.
داده های پایه که بتوان داده کاوی را روی آن س��وار کرد، ارائه 
دهید و خواهش می کنم روی این دو قصه بازنگری صورت 
بگیرد؛ داده کاوی هایی که شما انجام دادید و پیمایش های 
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مؤلفه استخراج شده است.
خانـم دکتر سـهیال صادقـی: معتقدم آمارها به ش��دت 
می توانن��د گ��ول زننده باش��ند و پش��ت آماره��ا، نگاه ها و 
نظریه های متفاوتی دارد که برخی اوقات پژوهش��گران از 
آن نگاه های نظریه ای به ش��دت غفلت می ورزند. یکی از 
مشکالت، این است که به آمارها بسیار تک نگر و بخشی 
 در بحث 

ً
و به قول معروف خیلی جزئی نگاه می کنند، مثال

جنابعالی به تعداد پرونده های ژاپن اشاره شد که 4 میلیون 
 9 میلیون پرونده داریم، این ها قابل 

ً
پرون��ده دارد و ما مثال

قیاس نیستند.
ژاپن باالترین نرخ خودکش��ی را در تمام دنیا دارد، چه بسا 
آدم هایی که می توانند پرونده هایشان را در جریان بیندازند، 
می روند یک گوشه و جان خود را می گیرند و تمام می شود، 
این دیگر جزو پرونده ها محسوب نمی شود. آمار جرائم و 
آسیب های اجتماعی را نمی شود بخشی نگاه کرد، باید در 
کنار هم نگاه شود؛ نرخ طالق در غرب کشور خیلی پایین 
است اما نرخ خودکشی خیلی باالست، یعنی همین دوتا 
باهم مرتبط است؟ نمی توانید به مسائل خانواده نگاه کنید 
و بگویید چه الگوی موفق خانواده ای وجود دارد چون نرخ 
طالقش پایین است، باید به آمار خودکشی زنان متأهلش 

هم نگاه کنیم.
نکته بعدی که روی آن تأکید داشتید که اگر پاسگاه، دادگاه 
 
ً
و زندان تحلیل شود، تصویری از جرائم ما می دهد؛ اصال
چنین نیست، چه بس��ا جرایمی اتفاق می افتد که هیچ گاه 
به این سه کشیده نمی ش��ود و چه بسا افرادی که پایشان به 
پاس��گاه، دادگاه و زندان کشیده می شود و هنوز متهم اند و 
هیچ جرمی در مورد آنان ثابت نشده است؛ در واقع یکی 
از ام المفاسد و ام المصائب ما، عدم بسندگی مدیریت در 
کش��ور است، اگر نگاه کنید، نه جرم تعریف می شود و نه 
در آمارهای جرم خودش را نش��ان می دهد، یعنی اگر قرار 
باشد مدیران بی کفایت این مملکت را به زندان بیندازند و 
 یکی از لیست های مهم جرم شما این 

ً
دستگیر کنند، یقینا

خواه��د بود و در واقع یکی از زیربناهای اصلی اس��ت که 
خودش تولیدکننده بسیاری از جرائم دیگر است.

مطلب دیگر این که در بحث های نظرسنجی ها، بسیاری 
 قابل مقایسه نیست، به سال 53 

ً
از این نظرسنجی ها اصال

تش��کر و تقدیر دارد؛ نکته دیگر این که به نظر می رس��د با 
فرمایشات حضرت عالی، آس��یب اجتماعی را به اموری 
که به جرم منتهی شده تقلیل می دهید درصورتی که شاید 
این گونه نباشد، این که بگوییم آسیب اجتماعی چیست، 
برویم ببینیم چه اتفاقی در پاسگاه، دادگاه و زندان می افتد، 
الیه حادی از آس��یب اجتماعی اس��ت ک��ه تبدیل به رفتار 
و ناهنج��اری ش��ده، ح��ال اینک��ه الیه های پنهان ت��ری از 
آسیب های اجتماعی وجود دارد که ممکن است آن قالب 
را به خود نگرفته باشد لذا می خواهم این مطلب را به سؤال 
 به چه چیز بگوییم آسیب 

ً
مفهومی تری پیوند دهم. اصوال

اجتماعی، مرز آسیب فرهنگی و آسیب اجتماعی چیست 
و آیا آس��یب های اجتماعی برآیند آس��یب های سیاس��ی، 

فرهنگی و اقتصادی هستند؟
نکته بعدی که معط��وف به بخش پایانی فرمایش��ات تان 
اس��ت، به نظر می آید باید نس��بت ب��ه طراحی چارچوب 
مفهومی که عوامل دور و نزدیک آسیب های اجتماعی را با 
تکیه بر هویت اسالمی روشن کند، اقدام کرد و ما باید این 
کمک را به شما بکنیم، تا با این نوع صورت بندی بتوان دید 

این کالف را از کجا باید باز کرد.
پاسـخ دکتر رسـتم وندی: آسیب ها اعم از جرائم است. 
جرائ��م را م��واردی می دانیم ک��ه در قانون ب��رای آن کیفر و 
مجازات در نظر گرفته شده و بحث های مفهومی پیچیده ای 
 باید مطالعات اسالمی روی آن انجام 

ً
هم هست که قاعدتا

دهی��م. اگر بر اس��اس نظری��ات متداول طیف��ی را در نظر 
بگیریم و بگوییم پدیده اجتماعی، مسئله اجتماعی، آسیب 
اجتماعی، انحراف و کج روی اجتماعی، بزه اجتماعی و 
در نهایت جرم اجتماعی، در سوی دیگر از دوستان انتظار 
می رود موارد مش��ابه در معارف دینی مثل گناه، سیئه، ظن 
و سایر واژه های مشترکی که داریم را احصاء و تبیین نموده 
و رابطه مفهومی اینها را با مفاهیم موردنظر علوم اجتماعی 

روشن نمایند.
راجع به علل دور و نزدیک نیز مطالعات زیادی در کش��ور 
شده است. به عنوان مثال طی چند وقت اخیر دو مقاله فرا 
تحلیلی با مرور نظام مند سه دهه تحقیقات در مورد طالق 
انجام شده و با تحلیل نتایج تحقیقات و پایان نامه ها و کتب 
و مقاالت موجود و مرتبط، 15 دس��ته از علل به همراه 56 
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اجتماعی ما را آن طور که هست، نمایان کند؛ اعتیاد همیشه 
جرم اول کش��ور ما در میان مردان و زن��ان بوده و این، آمار 
جرم ما را خیلی باال می برد؛ چون نتوانس��تیم کاری کنیم، 
آمدیم گفتمان را در مورد اعتیاد عوض کردیم؛ اعتیادی که 
بعد از انقالب جرم تلقی می ش��د، جرم انگاری می شد و 
زندان می رفت، گفتیم معتاد که مجرم نیست، بیمار است؛ 
آمدیم دانشگاه بهزیستی را هم به خدمت گرفتیم و گفتیم 
شما این گفتمان بیماری را برای ما برجسته کنید در جامعه؛ 
بحث گفتمان س��ازی ها و برس��اخت کردن ها می تواند بر 
روی افزایش و کاهش آمارهای شما تأثیر داشته باشد، ببینید 

در عمل، محتوا چگونه است؟
دکتر رستم وندی: طی دو سال اخیر با تدبیر رهبر معظم 
انقالب، شورای اجتماعی به عنوان مغز متفکر و فرماندهی 
بحث آسیب ها معین شدند و خود رئیس جمهور ریاست 
این ش��ورا را به عهده گرفتند؛ تعبیر خود رهبری اس��ت که 
فرمودند ما احتیاج به جایی داریم که همه اقدامات را به هم 
گره بزند، اگر فرصتی بود و توفیق ش��د تهران خدمت شما 

باشم، برخی اقدامات را توضیح می دهم.
برخی اختالفات بین دستگاه ها وجود دارد، دو معاون وزیر 
آمدند به من می گویند 10 س��ال اس��ت می خواهیم سند 
سالمندی بنویسیم، او می گفت من باید بنویسم و دیگری 
می گفت من باید بنویس��م اما امروز به برکت پروژه کنترل 
و مهار آس��یب های اجتماعی، امروز کنار شما نشستیم و 
در مورد تدوین س��ند س��المت اجتماعی باهم همکاری 
می کنیم؛ یعنی کارهای بزرگی که در کشور روی زمین مانده 
بود، ظرف یک س��ال، یک س��ال و نیم دارد پیش می رود. 
امیدوارم در آینده نه چندان دور توفیقات خوبی در این حوزه 

داشته باشیم.

پی نوشت
1- Happiness

اشاره کردید که فکر می کنم به تحقیق مرحوم اسدی اشاره 
ش��ده باشد و آن را مقایسه می کنید با آمار نظرسنجی سال 
95 که نشان می دهد که نگاه مردم دو برابر بهتر شده است؛ 
 مفاهیم که مرحوم اس��دی به کار می ب��رد و بحث 

ً
اص��ال

اعتماد و رضای��ت را اندازه می گیرد ب��ا مضمون موردنظر 
 آقای اسدی، دید، 

ً
محققان در سال 95 متمایز است. یقینا

مفهوم سازی و نظریه سازی ما را نسبت به اعتماد و رضایت 
نداش��ته است و قیاس این دو قیاس اشتباهی است. پشت 
هرکدام از این مفاهیم نظریه هایی وجود دارد که 40 س��ال 
بعد پرداخته وخلق ش��دند و مفاهیم جدیدی را در اختیار 

محققین ما گذاشته اند.
پاسـخ دکتر رسـتم وندی: راجع به کار آقای اس��دی در 
پیمایش سال 53 با پیمایش سال گذشته )95( یک گویه 
مشترک وجود داش��ته است و اینطور نبوده که واژه سرمایه 
اجتماعی 40 س��ال قبل ابداع ش��ده باش��د بلکه آن گویه 

مشترک برای ما مدنظر بود که اعالم کردم. 
در خص��وص پاس��گاه، دادگاه و زن��دان، گفتم می خواهم 
ساده س��ازی کنم، یعنی بحث علمی هم نکردم؛ هرچند 
دادگاه و پرونده های قضایی، ش��اخص جهانی است، من 
نمی دانم اگر به این به عنوان یک ش��اخص برای س��نجش 
وضعی��ت اجتماع��ی اعتماد نکنی��د، دیگر چ��ه می تواند 

شاخص باشد؟
خانم دکتر سـهیال صادقـی: با توجه به این که سیس��تم 
قضایی ما سیس��تمی کند اس��ت، پرونده های دادگاهی و 
تراک��م ای��ن پرونده ها، هی��چ تصوی��ری از وضعیت به ما 
نمی دهد؛ نظریه جالبی وجود دارد که همه این بحث های 
نظ��ری را به ه��م می ریزد؛ گفتید آمار دو ج��رم در میان ما 
خیلی باالس��ت، یکی خش��ونت و نزاع که موافقم و یکی 
 نرخ سرقت در جوامعی باالست 

ً
بحث س��رقت؛ معموال

که به لحاظ اجتماعی، وضعیت تثبیت شده ای برخوردارند 
و خش��ونت در جوامعی بیش��تر اتفاق می افتد که ش��رایط 
آنومیکی را تجربه می کنند؛ خیلی جالب است که هر دوی 
ای��ن ج��رم را که مخصوص جوامع آنومی��ک و دیگری که 

مخصوص جوامع توسعه یافته است را در کنار هم دارید.
ی��ا نگاه های نظ��ری ما می لنگد ی��ا جم��ع آوری داده های 
ما درس��ت نیس��ت، به همین خاط��ر نمی تواند وضعیت 
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 هایی را بیابند و گره گش��ایی کنند 
ّ

تالش هس��تند تا راه حل
تا انقالب، دچار تنگنا و چالش نش��ود و از س��وی دیگر، 
بسیاری از مردم هم در انتظار اقدامات عملی و محسوس 
مس��ئوالن هس��تند تا در اثر آن، فضای جامعه تغییر کند و 
زندگی جمعی، بهبود و ارتقاء یابد و به معیارهای اسالمی و 

انقالبی، نزدیک تر شود. 
در ط��ول دو ده��ه گذش��ته، م��ا از پرداخت��ن ب��ه »س��طح 
اجتماع��ی« غفلت ک��رده  و در گزارش ها و نشس��ت های 
تخصصی و جلس��ات مدیریتی، حبس شده ایم. تعامل و 
ارتباط مستمر و مستقیم با سطح اجتماعی، الزمه قطعی 

ت��ا ب���رآم���د آفت����اب انبی����ا
ش دور شو، صافی بیا

َ
گفت ای غ

)جالل الدین محمد مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دّوم، بخش 9.(

مقّدمه
ی و اساس��ی در رهبر 

ّ
ب��ه دنبال ش��کل گیری دغدغه ج��د

انقالب درباره پرداختن به موضوع »آسیب های اجتماعی« 
و برپایی چندین جلسه رسمی با حضور عالی ترین مقامات 
نظام جمه��وری اس��المی، اکن��ون ن��گاه صاحب نظران 
و اندیش��مندان ب��ه این موض��وع معطوف گردیده اس��ت؛ 
��ران انقالبی در 

ّ
به طوری ک��ه از یک س��و، محققان و متفک

 آسیب  ُزدایی از جهان اجتماعی 
در سیاست اجتماعی دین َمدارانه
)خطوط مبنایی و قواعد کّلی در ایران کنونی(

دکتر مهدی جمشیدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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است؟ ریشه این دوگانگی و تضاد و عدم تفاهم چیست؟ 
و ... . تصوی��ری از فعالّیت فرهنگی و مددکارانه در جهان 
اجتماعی که در پس این پرس��ش ها نهفته اس��ت، بس��یار 
سیاه نمایانه و مبالغه آمیز است؛ این که تصّور کنیم ارزش ها 
از دس��ت رفته    و جهان اجتماعی به دّره ضاللت و بی دینی 
و بی اخالقی افتاده اس��ت، با واقعیت های عینی، س��ازگار 
نیست. مشاهدات تجربی، هرگز جانب این قبیل روایت ها 
و قرائت ه��ای نومیدانه را نمی گیرد و آنها را تأیید نمی کند؛ 

زیرا به روش��نی می توان دریافت که با وجود نمود و تظاهر 
دی که داللت 

ّ
داش��تن رذائل و نقائص، واقعّیت های متعد

بر فضائ��ل و کماالت دارند نیز، جلوه گ��ری و خودنمایی 
می کنند. برداشت جامع و برآیندی از جهان اجتماعی، کام 
ما را تلخ نمی کن��د و امید و خوش بینی به ثمردهی تالش 

اصالح گرایانه و تکاپوی فرهنگی را زائل نمی گرداند.

دی، درد هس�تند  1. نظریه ه�ای علم اجتماعی تجدُّ
نه درمان

 هایی 
ّ

ما به مثابه جامعه اسالمی، نمی توانیم از تمام راه حل
ک��ه علم اجتماعی غربی برای برطرف کردن آس��یب های 
اجتماعی پیش��نهاد کرده ، استفاده کنیم و وضع اجتماعی 
خود را بر اساس طرحی که این علم ارائه کرده، بازسازی و 
صورت بندی نماییم. بنابراین، محتاج نظریه پردازی مستقل 
و اسالمی هستیم و باید راه درمان و عالج امراض اجتماعی 
را در س��ّنت فکری اسالمی خویش بیابیم و بر اساس آن، 
نس��خه پردازی و تجویز کنیم. در غیر این صورت، گرفتار 
همان آفت ها و بیماری هایی می شویم که جوامع غربی را 
در م��رداب بحران اجتماعی، فرو برده و در معرض افول و 
انحطاط قرار داده است. از آنجاکه ما نمی توانیم برداشت ها 
و تحلیل های غربی را درباره آسیب های اجتماعی بپذیریم 
و از آنها به منظور اصالح جامعه خود و زدودن آس��یب ها 
اس��تفاده کنیم، ناچاریم پیش از پا نهادن به الیه تجربی و 

و حتمی دس��تیابی به شناخت عمیق و واقع بینانه از جهان 
اجتماعی است، ولی ما برخالف سال های اولّیه انقالب، 
از چنین روّیه و سّنتی فاصله گرفته ایم. این اشکال که فراگیر 
و غلیظ است، یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره اصالح 
جهان اجتماعی است. ما تصّور کردیم سطح اجتماعی، 
اهّمّی��ت و منزل��ت ن��دارد و توده های مردم، بی ش��کل و 
بی محتوا هستند و هر تصمیمی که در سطح حاکمّیتی و 
سیاس��ی گرفته ش��ود، خود به خود، التزام و همراهی آنها را 
در پ��ی دارد، در حالی که واقعّیت های اجتماعی، خالف 
این را نشان می دهند. سطح اجتماعی، هرگز کم اهّمّیت و 
بی منزلت نیست، بلکه ریشه و اساس »قدرت اجتماعی« 
و مبدأ »تحّوالت ماندگار و دیرپا« را باید در همین قلمرو 
ُجست. تمام تصمیم هایی که در سطح سیاسی و حاکمّیتی 
گرفته می شود، اگر با عمق جهان اجتماعی، ارتباط نداشته 
و از متن خواست و اراده جمعی مردم نجوشیده باشند، از 
پوسته و قشر زندگی اجتماعی فراتر نمی روند و حاصل و 
نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهند داشت. در این چارچوب، 
نباید از این س��خن تعجب کرد سطح اجتماعی از سطح 
سیاسی و دولتی، بسیار مهم تر و بنیادی تر است. باید سخن 
ی انگاشت و ایجاد 

ّ
گفتن رو در رو و مستقیم با مردم را جد

تغییر در آگاهی و ش��ناخت و بینش م��ردم را اصل قلمداد 
ک��رد و نیازها و خالء های زندگی روزم��ره و جاری آنها را، 
به روشنی و بی واسطه مشاهده کرد، شناخت و با اهتمام، 

عالج کرد.
از آن س��و، گاهی تأّمل درباره آس��یب های اجتماعی، ما را 
دچار پرسش هایی می کند که رنگ یأس و نومیدی دارند، 
از ای��ن قبیل که چرا با وج��ود انجام فعالّیت های فرهنگی 
و اجتماع��ی، روز ب��ه روز، بر حجم و تراکم آس��یب های 
اجتماع��ی افزوده می ش��ود؟ چ��ه باید کرد؟ آیا می ش��ود 
کاری ک��رد یا ای��ن روند، قه��ری و اجتناب ناپذیر اس��ت 
و دس��ت وپا زدن م��ا، هی��چ حاصلی ندارد؟ چ��را هر چه 
بیش��تر تالش می کنیم، گویا کاری نکرده ای��م؟ چرا ما بر 
واقعّیت ه��ای جهان اجتماعی، تأثی��ر نمی گذاریم؟ آیا از 
قواع��د مهار جهان اجتماعی بی خبریم و در ُدوری باطل، 
گرفتار شده ایم؟ و یا این که زبان و نظام معنایی ما با زبان و 
نظام معنایی کنشگران جهان اجتماعی، متفاوت و بیگانه 

نباید از این سخن تعجب کرد که سطح 
اجتماعی از سطح سیاسی و دولتی، 
بسیار مهم تر و بنیادی تر است.
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اجتناب ناپذیر اس��ت، دیگر تجّرد و افزایش سن ازدواج را 
آس��یب اجتماعی، تصّور نخواهیم کرد.برای توضیح این 
اس��تدالل باید گفت آسیب اجتماعی، چند خصوصّیت 

قطعی دارد: 
نخس��ت این که یک واقعّیت اجتماعی به دلیل تعارض و 
ناس��ازگاری با »هنجارهای جامعه« - یعن��ی ارزش های 
ذهنی و عینی رایج و اکثری در جهان اجتماعی - آس��یب 
خوانده می ش��ود، این در حالی اس��ت که از بینش الهی و 
توحیدی، باید »خدای متع��ال« را معیار و مالک ارزیابی 
و س��نجش جهان اجتماعی ق��رار داد، و ن��ه خود »جهان 
اجتماعی« را. به بیان دیگر، جهان اجتماعی، مبدأ ارزش ها 
نیست و ارزش های متداول در جهان اجتماعی، هر چند 
اکثری و غالب باشند، به طور ضروری و مطلق، مطلوب و 
انسانی نیستند، و از آن سو، نمی توان آنچه که با هنجارهای 
اجتماع��ی، مخالفت و تعارض دارد را آس��یب اجتماعی 
 انس��انی و 

ّ
نامید؛ چه بس��ا در جامع��ه ای، ارزش های ضد

طاغوتی حاکم باشند و همگان به چنین ارزش هایی پایبند، 
ام��ا اقلّیت اندک و محدودی، راه متفاوتی را انتخاب کرده 
و تس��لیم وضع جتماعی نش��ده باش��ند. در این صورت، 
نمی توان این گون��ه قضاوت کرد که اقلّیت، دچار آس��یب 
هس��تند و اکثرّی��ت، مبنا و معیار. خصوصّی��ت دیگر این 
است که آسیب اجتماعی، واقعّیتی اجتماعی است، و نه 
فردی. به عبارت دیگر، صفت اجتماعی، در مقابل صفت 
فردی ق��رار دارد و ناظ��ر به واقعّیت هایی اس��ت که ُبعد و 
صورت اجتماعی یافته است. درست است که آسیب های 
اجتماعی، در نهایت، به افراد انسانی باز می گردد، نه جامعه 
که امری انتزاعی و اعتباری است، اما غرض این است که 
آسیب باید به یک جریان اجتماعی تبدیل شده باشند و در 
افراد زیادی، مش��اهده ش��ود، نه این که هیچ گونه داللت و 
ه 

ّ
ن اجتماعی نداشته و منحصر به زندگی شخصی عد تعیُّ

ناچیزی از افراد باشد. 
نکته مهم دیگر این که »دین«، پشتوانه »اخالق« - چه فردی 
و چه اجتماعی - است. درست است که وجدان اخالقی، 
منقطع از امر و نهی الهی، خود نیز به انسان حکم می کند 
چنان که خدای متع��ال در قرآن کریم می فرماید که فجور 
و تقوا، به انس��ان الهام و القاء ش��ده است و انسان، حقایق 

انجام مطالعات عینی و میدانی، به مجموعه ای از مباحث 
نظری و معرفتی بپردازیم و از نقطه صفر، مبادی تصّوری و 

تصدیقی خود را بنا نهیم. 
مطالعه نظریه ه��ای غربی درباره آس��یب های اجتماعی، 
بیانگر این امر اس��ت ک��ه ما حّتی گاه در تعریف آس��یب 
اجتماع��ی و همچنی��ن مصادی��ق آن، اخت��الف نظرهای 
اساس��ی و غیر قابل اغماض با نظریه پردازان غربی داریم، 
 ه��ا و راهکاره��ا. بنابراین، 

ّ
تا چه رس��د به تجوی��ز راه حل

اگرچ��ه انتزاعی اندیش��ی و نظریه زدگی و توق��ف کردن در 
مسأله های نظری، خطاست، ولی غفلت از مبناپردازی و 
چارچوب سازی مستقل اس��المی نیز به هیچ رو، موّجه و 

به جا نیست.
تعیین کردن چشم انداز اسالمی در مقام مطالعه آسیب های 
اجتماعی، امری صوری و تزیینی و خالی از کارکرد عملی 
نیست، بلکه سرنوشت و فرجام مطالعه را شکل می دهد. 
جهان بینی و نگرش��ی ک��ه انتخاب می کنیم، ن��ه فقط در 
 ها، بلکه در اصل 

ّ
قلمرو مبادی فلسفی و انتزاعی یا راه حل

مسأله نیز تأثیر اساسی می گذارد. برای مثال، جریان علوم 
دی معتقد است که برخی از واقعّیت های 

ُّ
اجتماعی تجد

اجتماعی که ما آنها را آسیب می انگاریم، آسیب نیستند، 
دانه را 

ّ
د و س��بک زندگی ُمتجد

ُّ
بلکه ما به دلیل این که تجد

به رس��مّیت نش��ناخته و با آن معارضه می کنیم، این قبیل 

واقعّیت های اجتماعی را به غلط، آسیب می پنداریم. اگر 
از چنین منظری به جه��ان اجتماعی نگاه کنیم، برخی از 
آسیب ها، دیگر آسیب قلمداد نمی شوند و طبیعی و بهنجار 
جلوه می کنند. نمونه ای از این امر، مسأله تجّرد و افزایش 
س��ن ازدواج اس��ت؛ چنانچه قبول کنیم که نسل امروز به 
سبب عواملی مانند تحصیل، اشتغال، عالقه به اندوختن 
تجربه های عینی از ارتباطات جنس��ی غیررسمی و ... از 
ازدواج خ��ودداری می کند، و این وضع، مطابق میل آنها و 

بـا وجـود نمـود و تظاهر داشـتن رذائل 
دی کـه 

ّ
و نقائـص، واقعّیت هـای متعـد

داللـت بر فضائل و کمـاالت دارند نیز، 
جلوه گری و خودنمایی می کنند.
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اس��ت و »عمل فاس��د«، »آس��یب«. اصطالحات قرآنی 
»َمعروف« و »منکر« نیز چنین داللتی دارند؛ به گونه ای که 
 ارزش ها«. 

ّ
َمعروف ها، »ارزش ها« هستند و منکرها، »ضد

ی این که از یک سو، بر اساس ادبّیات قرآن کریم 
ّ
نتیجه کل

»آسیب های اجتماعی«، مس��تقل از »آسیب های دینی« 
نیس��تند بلکه بخش��ی از آس��یب های دینی  اند؛ و از سوی 
دیگر، باید از اس��الم به عنوان اهرم و اب��زاری کارآمد- که 
البت��ه در ذات خوی��ش، هدف و غایت اس��ت- برای رفع 

آس��یب های اجتماعی به��ره گرفت. این برداش��ت، نافی 
برداشت سکوالر از آسیب های اجتماعی است.

در یک چش��م انداز وسیع، اس��الم به عنوان یک دین الهی 
هم »مکتب ساز« است و هم »نظام ساز«؛ به این معنی که 
 دس��تیابی به یک 

ّ
می توان معارف و تعالیم اس��الم را تا حد

ایدئول��وژی جامع نگر، بس��ط و تفصیل داد. باید مس��أله 
نس��بت میان اس��الم و آس��یب های اجتماعی را در چنین 
بستری بنشانیم و در پرتو اقتضائات آن، نتیجه گیری کنیم، 
به خص��وص، اگر نظام اجتماعی اس��الم را ک��ه نمایانگر 
صورت عملی و عینی اس��الم است در نظر گرفته و تأّمل 
کنیم که در چنین نظامی، آسیب های اجتماعی چه وضعی 
دارند و چه سازوکارها و روش هایی برای پیش گیری و عالج 
آنها معرفی شده است، به برداشت و تحلیل واقع بینانه تر و 

منطقی تری دست خواهیم یافت.

2. برنامه توس�عه در دولت ها، جهان اجتماعی ما را 
دستخوش تالطم کرده است

پاره ای از سیاست های دولتی که مبتنی بر برنامه های توسعه 
ت یافتن 

ّ
بوده اند، موجبات شکل گیری و یا دست کم، شد

آسیب های اجتماعی را فراهم کرده اند. برنامه های توسعه 
س در پیش گرفته شد، 

ّ
که در دوره تاریخی پس از دفاع مقد

برگرفته و اقتباس شده از سیاست های مبتنی بر ایدئولوژی 
لیبرالیستی بودند که علوم انسانی سکوالر، توصیه و تجویز 
می کرد و البته کوش��یده ش��ده بود با اصالحات ظاهری و 

عالی اخالقی را بر اساس ادراکات درونی و ذاتی خویش 
درمی یابد اما با این حال، در مرحله عمل باید انگیزه ای در 
میان باش��د که حس التزام در انس��ان شکل بگیرد و به این 
د و ملزم به اخالقّیات باش��د.  ترتیب او در مقام عمل، مقیَّ
پس باید میان مرحله شناخت و مرحله عمل، تفکیک نمود 
و تصّور نکرد که به صرف دستیابی به شناخت، التزام عملی 
نیز در پ��ی آن خواهد آمد. دین که تعالیم اش ناظر به مبدأ 
م دیگر 

َ
و معاد اس��ت و از سعادت یا شقاوت انسان در عال

س��خن می گوید، چنین خالئ��ی را برطرف می کند. هیچ 
عامل دیگری قادر نیست برای ایفای این نقش، جایگزین 
دین ش��ود و همانند آن، از اخالق پشتیبانی کند. از طرف 
دیگر، عمده ترین و بنیادی ترین عنصر فرهنگ جامعه ما، 
»دین اسالم« است؛ به طوری که تمام ساحات و الیه های 
ر از 

ّ
زندگ��ی فردی و جمعی ما، به درج��ات گوناگون، متأث

ارزش های اسالم است. در واقع، اسالم، بخشی از هوّیت 
تاریخی و  کنونی ما نیست بلکه روح حاکم بر هوّیت ما 
اس��ت و از این نظر، هیچ امر دیگری در عرض آن نیست. 
مه باید نتیجه گرفت ک��ه در مقام اصالح گری 

ّ
از ای��ن مقد

اجتماع��ی، هرگز نباید از منزلت و قدرت دین غفلت کرد 
بلکه باید ظرفّیت ها و قابلّیت های دین را به کار گرفت و در 
چارچوب نگرش دینی، به مسأله ها و معضله ها نگریست. 
حّت��ی فرات��ر از ای��ن، باید گف��ت »اص��الح اجتماعی«، 
چیزی جز »دینی تر ش��دن جامعه« نیست و مقصود ما از 
»آس��یب ها«، واقعّیت هایی هستند که با تعالیم و معارف 
دین، ناس��ازگار هس��تند و نتیجه »فاصله گیری از دین« به 
شمار می آیند. »جامعه سالم و مطلوب«، جامعه ای است 
ک��ه در آن احکام خ��دای متعال جاری اس��ت و »جامعه 
معیوب و مذموم«، جامعه ای اس��ت که در آن، انسان ها از 

همه یا پاره ای از احکام الهی، رو گردانده اند.
 بنابراین، اگرچه از اصطالح »آس��یب اجتماعی« استفاده 
می کنیم، ولی مقصود ما از آن، همان اصطالح قرآنی »فساد 
اجتماعی« اس��ت. در ادبّیات قرآن کری��م، از »صالح« و 
»فس��اد« س��خن به میان آمده که مطابق ب��ا اصطالحات 
»هنجار« و »آسیب« در یک جامعه دینی است؛ چنان که 
هنج��ار در جامعه دینی، همان اعمال صالحی باش��د که 
در قرآن کریم آمده اس��ت. پس »عمل صالح«، »هنجار« 

باید راه درمان و عالج امراض اجتماعی 
را در سّنت فکری اسالمی خویش بیابیم
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جهان اجتماعی ایجاد خواهند کرد و آسیب های اجتماعی 
را خواهند ُزدود. چنین امید و توقعی، با سرشت دولت هایی 

از این دست، سازگار نیست. 
از طرف دیگر، ما در چرخه ای تکراری و فرصت س��وز از 
اس��تقرار و قدرت یابی دولت های اس��المی- لیب��رال قرار 
گرفته ایم که گویا توقف ندارد و از آنجاکه دولت، اختیارات 
فراوانی دارد و می تواند سایر جریان ها و نهادها را به سویی 
س��وق دهد که خود، خواهان آن اس��ت، این مسأله بیشتر 
ب��ه حرکت تکاملی انقالب، لطمه می زند و از ش��تاب آن 
می کاهد. نباید نس��بت به این وضع، بی تفاوت و نظاره گر 
بود و آن را قهری و اجتناب ناپذیر قلمداد کرد، بلکه باید در 
پی عالج بود و به این چرخه باطل، پایان داد. بدیهی ست 
که نمی  توان حاکمّیت سیاس��ی را در دو جهت متناقض، 
حرکت داد اما به مقصد واحد رساند. نظامی که به دوگانگی 
و تناقض درونی مبتال باش��د، فرسوده و ناتوان خواهد شد 
و دیری نخواه��د پایید. از آنجاکه دول��ت لیبرال، طبقه ی 
اجتماعی متناسب با خود را پدید می آورد، به تدریج، »طبقه 
د« نیز شکل گرفت و یا تقویت شد. سال هاست که 

ّ
متجد

ی و ایجادی، میان »دولت لیبرال« و »طبقه 
ّ
مناس��بات عل

د«، به صورت چرخه ای تکرار شونده و فزاینده درآمده 
ّ

متجد
اس��ت به  گونه ای  که این دو، یکدیگ��ر را تثبیت و بازتولید 
می کنند. تنها از یک طریق می توان این چرخه مس��تمر را 
شکس��ت و آن عبارت از این اس��ت ک��ه بدنه ی اجتماعی 
ی های خود بازاندیشی 

ّ
دولت های لیبرال، در اندیشه ها و تلق

د«، به »سّنت اسالمی و انقالبی«  بازگردد. 
ُّ

کند و از »تجد
روشن اس��ت که چنین تغییری، دستوری و آمرانه نیست، 
بلکه باید به واس��طه بازس��ازی آگاه��ی و جهان معنایی و 
معرفتی بدن��ه ی اجتماعی دولت های لیب��رال، به روند رو 
به رش��د آنها پایان داد و جهت حرکت را معکوس و رو به 

بازتولید مستمر ارزش ها کرد.
ف��ارغ از این ک��ه برنامه های توس��عه که در ط��ول دهه های 
دی داش��ته و از نظریه 

ُّ
اخی��ر به اجرا درآم��د، ماهّیت تجد

توس��عه، نمی توان توقع داش��ت ک��ه در راس��تای غایات و 
مقاصد انقالب اسالمی حرکت کند باید گفت در چنین 
برنامه هایی، مقوله ای به عنوان »سیاست اجتماعی«، مبتال 

به معضالت و تنگناهایی از این دست بوده است:

صوری، تصّرفات و تغییراتی در این نس��خه های وارداتی 
انجام ش��ود تا تعارض ها و تناقض ها، آن چنان هم آشکار 
و برجسته نباشند. از این رو، خطاست اگر تصّور کنیم که 
نظریه دولت اس��المی در ساخت سیاسی کنونی، تحقق 
عین��ی یافته و می ت��وان آنها را منطبق و ی��ا حّتی نزدیک به 
معیارها و شاخص های اسالمی قلمداد کرد؛ به طوری که 
باید این دولت ها را که اس��اس و مبن��ای کار خود را برنامه 
توسعه نهادند، دولت های نیمه اسالمی و التقاطی دانست 
که در وضع بینابینی قرار داش��تند و همزم��ان به اضالع و 
الیه هایی از ایدئولوژی اسالمی و ایدئولوژی لیبرالیستی، 

وفادار بودند.
مه بای��د به صراحت گفت دولت هایی که 

ّ
پس از این مقد

در عرصه اجتماعی، نگاه لیبرلیس��تی – خ��واه رقیق، خواه 
ی و دگرگون کننده در راس��تای 

ّ
غلیظ – دارن��د، اقدامی جد

ُزدودن آسیب های اجتماعی انجام نمی دهند بلکه ابتالی 
جهان اجتماعی به آسیب، ناشی از سیاست های خشن و 
بی رحمانه ای اس��ت که این دولت ها به اجرا درمی آورند و 
به این واسطه، جهان اجتماعی را به بهای دستیابی به منافع 
د دولتی«، 

ُّ
هر چه بیشتر خود، نابود می کنند. همین »تجد

جامعه ما را آشفته و پریشان کرده و جریانی از آسیب های 
اجتماع��ی متن��ّوع و درهم تنی��ده را ب��ه راه اندخته اس��ت. 
د هستند، اما 

ُّ
دولت های لیبرال وطنی، کارگزاران بومی تجد

د که ادعا می ش��ود علمی و فارغ از جهان 
ُّ

صورتی از تجد
ارزشی غرب است؛ یعنی نظریه و برنامه »توسعه«. تجربه 
تاریخی نشان داده که حّتی اگر در اثر فشارها و اصرارهای 
بدنه اجتماعی انقالب، آنها وادار شوند که اندکی از مواضع 
خود عقب نشینی کنند و یا به صورت موقت، الیه هایی از 
آنها را کنار گذارند هیچ گاه جهت گیری های اصلی خویش 
را رها نخواهند کرد. از این رو، باید این تصّور را از ذهن دور 
س��اخت که دولت های توسعه گرا، چه از نوع تکنوکراتیک 
و چه از نوع دموکراتیک،  تحّوالتی اس��المی و انقالبی در 

غفلت از مبناپردازی و چارچوب سازی 
مستقل اسـالمی نیز به هیچ رو، موّجه و 

به جا نیست.
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و نه احکام. به خصوص احکام، پوسته تاریخی دین است 
که چیزی فراتر از روش نیست. دولت باید آزادی و امنیت 
و معیشت را برای مردم فراهم سازد تا آنها خودشان، دست 
به انتخاب بزنند و در جهان اجتماعی، راهی که َصواب و 
صالح می شمارند را انتخاب کنند. دولت، مسولّیتی بیش 
از این بر عهده ندارد. سوق دادن جامعه به سوی بهشت با 
تکیه بر اجبار و اکراه و زور، نه منطقی اس��ت و نه ش��دنی. 
استبداد و اختناق، نه تنها به اشاعه دین نمی انجامد، بلکه 

ریشه دیانت را در جامعه می خشکاند. مبنای عمل دولت 
و افراد جامعه، باید تس��اهل باش��د و نه خشونت. تندی و 
افراطی گری و رادیکالیس��م در زمینه سیاس��ت اجتماعی، 
جامعه را متش��نج و متالطم می کند و موجب شکل گیری 

نزاع هوّیتی میان نیروهای اجتماعی می شود.
]5[. تجربه نظام جمهوری اس��المی در عرصه سیاس��ت 
اجتماعی، ُپرخطا و شکس��ت خورده بوده و اکنون جامعه 
از ایدئولوژی رس��می که نظام، هوادار و خواهان آن است، 
فاصله گرفته اس��ت. به این ترتیب، پایه های مش��روعّیت 
اجتماعی این نظام، متزلزل و تخریب ش��ده است. تالش 
برای هوّیت پردازی دولتی و یکسان  س��ازی هوّیتی، ناکام 
خواهد ماند. هوّیت، امری نیست که ساختن آن در اختیار 
م آمی��ز و آمرانه دولت بتواند آن 

ّ
دولت باش��د و اراده ی تحک

ر خویش گرداند. در جامعه، تماُم هوّیت ها باید 
ّ

را مس��خ
مجال بیان واظهار خود را داشته باشد و هیچ غیر و دگری، 

از صحنه بازی هوّیت ها طرد و حذف نشود.

3. آسیب های اجتماعی، خاستگاه و صورت »ساختار«ی 
دارد

جهان اجتماعی ما، دچار نوعی »اختالل ساختاری« شده 
اس��ت. نباید آسیب های اجتماعی را به سطح »عاملّیتی« 
و متغّیره��ای »موقعّیت��ی« و »گذرا«، فروکاهی��د و تصّور 
کرد که پدی��د آمدن تنش ها و کمش��کش ها، »موردی« و 
»غیر اصیل« هستند بلکه چون ساختارهای اجتماعی ما 

ی، مغفول و مهجور واقع شد.
ّ
]1[. به طور کل

]2[. منزلت حاش��یه ای و فرعی داش��ت و اص��ل و متن، 
انگاشته نشد و بسیار رقیق و کم رنگ بود؛ چراکه اقتصاد و 
یا سیاست، در کانون توّجهات و سایر ساحات و شئون، در 

حاشیه قرار گرفتند.
ب��ات و دوام و 

َ
]3[. با تغییر دولت ها، دچار تغییر  ش��د و ث

ماندگاری نداشت.
]4[. چ��ه در مرحله تولید و نظریه پردازی و چه در مرحله 
ی واحد و مش��خصی داش��ت و نه 

ّ
اج��را و اق��دام، نه متول

دی که درگیر آن بودند، هماهنگ و یکپارچه 
ّ

نهادهای متعد
عمل  کردند.

]5[. همخوان و مطابق با سرشت و مقاصد انقالب نبودند 
د داشتند.

ُّ
و رو به سوی تجد

سناد این چنین مهمی به 
َ
هنگامی که سیاست اجتماعی در ا

فراموشی سپرده می ش��ود و یا دچار ندانم کاری و انحراف 
می گ��ردد، نمی توان توقع داش��ت که جه��ان اجتماعی به 
دسّیت حرکت کند. بنابراین، 

ُ
شودگی و ق

ُ
سوی صالح و گ

وجود و رشد آسیب های اجتماعی، بی ارتباط با غفلت از 
سیاست گذاری اجتماعی نیست.

در امت��داد بند پنج��م از فرض ه��ای یاد ش��ده باید گفت 
سیاس��ت گذاری و هوّیت پردازی اجتماع��ی در رهیافت 
فه ها و 

ّ
د روش��نفکری و دولتی، مبتنی بر مؤل

ّ
جریان ُمتجد

اوصاف زیر است:
د قرار گرفته و در حال 

ُّ
]1[. جامعه ما در میانه سّنت و تجد

د اس��ت. بنابرای��ن، غلظت هوّیت 
ُّ

گذار از س��ّنت به تجد
دی در انسان ایرانی، رو به فزونی است.

ُّ
تجد

]2[. ایدئولوژی لیبرالیس��تی، بهترین شیوه جامعه پردازی 
اس��ت که تاکنون انس��ان به آن دس��ت یافته است و تاریخ 
کنونی، گریزی از آن ن��دارد. نباید به یافته ها و تجربه های 
عق��ل بش��ری، بی اعتنایی ک��رد و خ��ود را از فرصت های 

جهانی، محروم نمود.
]3[. قرائ��ت س��ّنتی از دین نمی تواند پاس��خگوی جامعه 
دی یافته است. باید در دین بر 

ُّ
معاصر باشد که هوّیت تجد

اساس ایدئولوژی لیبرالیستی، بازاندیشی و تجدید نظر کرد 
دی مطابق نمود.

ُّ
و آن را با اقتضائات تجد

صالت دارد، اخالق است، نه عقاید 
َ
]4[. آنچه که در دین، ا

ین عنصر فرهنگ  ین و بنیادی تر عمده تر
جامعه ما، »دین اسالم« است؛
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ت رخ 
ّ

جه��ان اجتماعی، امری نیس��ت ک��ه در کوتاه م��د
د در زمان 

ّ
مات متعد

ّ
بدهد، بلکه محتاج فراهم آوردن مقد

ت می توان پ��اره ای اقدامات 
ّ

طوالن��ی اس��ت؛ در کوتاه مد
»جزئ��ی« و »م��وردی« و »س��طحی« انج��ام داد و در راه 
اصالح و س��امان دهی گام برداشت اما در اینجا، سخن از 
»دگرگونی های بنیادی و ساختاری« است. اگر جامعه ای 
در طول چندین دهه، در مس��یر نه چندان مطلوبی حرکت 
ک��رده اس��ت و زندگ��ی و ذائقه ش��خصی اف��راد جامعه و 
جهت گیری ساختارهای اجتماعی به رنگ آن درآمده اند، 
دیگر نباید انتظار داشت که به آسانی و در زمان اندک، همه 
واقعّیت های اجتماعی زیر و رو ش��وند و وضع دیگری بر 
ط گردد. اندیشه ها و غایات ما باید 

ّ
جهان اجتماعی مس��ل

ناظر به ایجاد »انقالب در س��اختارها« باش��ند و بمانند، 
اما باید در مس��یر تغییر، صبر و حوصله از خود نش��ان داد 
و توقع نداش��ت که به یکباره، ارزش های رایج، از بیخ و ُبن 
نده شوند و ارزش های دیگری جایگزین آنها گردند. آنچه 

َ
ک

ک��ه در اینجا اهّمّیت فراوان دارد بهره مندی کارگزاران تغییر 
اجتماعی از استقامت و اراده راسخ و ثابت است و در غیر 
این صورت، گذر زم��ان و ماهّیت دیریاب اصالح جهان 
اجتماعی، آنها را دچار روزمرگی و ُسستی و انفعال می کند  

و موجب می گردد این مسیر تا نقطه نهایی پیموده نشود.
از جمله، حساس��ّیت نس��بت به مفهوم »س��بک زندگی« 
نش��ان می دهد که نابس��امانی های جه��ان اجتماعی، به 
چارچوب ها و س��ّنت های هنجارین بازمی گردد که که از 
وضع طبیعی خویش خارج گردیده و مناسبات اجتماعی 
را دچار اغتشاش و تنش کرده است. در این باره، چند اقدام 

رد باید انجام گیرد: 
ُ

کالن و پهن دامنه و فراتر از سطح خ
توصیف و شرح سبک زندگی کنونی از منظر آسیب شناسانه 
و انتقادی؛ تعلیل و ریش��ه یابی معضالت و آفات س��بک 
زندگی کنونی؛ توصیف و توضیح سبک زندگی اسالمی؛ 
اصالح و تغییر سبک زندگی کنونی در چارچوب الگوی 

سبک زندگی اسالمی. 
یک��ی از مس��أله های راه گش��ا که ب��ه تعلیل و ریش��ه یابی 
معض��الت و آفات س��بک زندگی کنونی، مرتبط اس��ت، 
شناس��ایی »منابع اخذ س��بک زندگی« اس��ت. به عبارت 
دیگ��ر، باید دریافت که مردمان جامعه ما، س��بک زندگی 

به لحاظ درونی و یا در نس��بت با س��اختارهای اجتماعی 
دیگر، گزند دیده و س��اختارها در آس��یب های اجتماعی، 
ی پیدا کرده اند، باید آس��یب های اجتماعی 

ّ
مدخلّی��ت عل

را واقعّیت های��ی »ریش��ه دار« و »عمده« قلم��داد کرد که 
از لحاظ س��اختاری، تولید و بازتولید می ش��وند. اختالل 
س��اختاری، امری اس��ت که به طور معمول، تمام گس��تره 
جهان اجتماعی را دربرمی گیرد و شعاع تأثیرش، محدود 
و تنگ دامنه نیس��ت؛ چراکه س��اختار، هم بر ساختارهای 
دیگر اثر می گذارد و هم عاملّیت های اجتماعی را در درون 
خود جای می دهد. در اینجا، مش��کل ب��ه اراده یک فرد یا 
گروه یا سازمان یا جریان اجتماعی، محدود نمی شود که 
بتوان به سرعت و سادگی، آن را برطرف کرد بلکه تعادل و 
ت آنچه که اختالل ساختاری خوانده 

ّ
بات اجتماعی به عل

َ
ث

ش��د، از دس��ت رفته و پریش��انی و آش��فتگی حاکم شده 
اس��ت. تفاوت میان دو گونه تحلیل ساختاری و عاملّیتی، 
بس��یار زیاد و تعیین کننده است؛ زیرا هر یک، تجویزها و 
توصیه های از اس��اس متفاوتی را به دنبال خواهد داشت و 
نظام اجتماعی را به سویی خواهد کشاند. به همین سبب، 
نباید به مش��اهدات و مطالعات »جزئی« و »ش��خصی« 
و »تنگ دامن��ه« بس��نده ک��رد و ب��ا شناس��ایی نقصان ها و 
رد«، در این الیه متوقف شد 

ُ
ناراس��تی هایی در »س��طح خ

و ب��ه »الی��ه کالن« وارد نگردی��د، بلکه باید ب��ه الیه کالن 

نیز پا نهاد و وضع و حال س��اختارهای اجتماعی را از نظر 
گذرانید؛ چه بس��ا تمام و یا بخش عم��ده ای از آنچه که در 
رد روی داده است، برخاسته از سطح کالن باشد، 

ُ
سطح خ

نه »خودبنیاد« و »مس��تقل« و »مجزا«. اگر چنین باش��د، 
 و عالجی که معطوف و منحصر به س��طوح 

ّ
هیچ راه حل

رد باشد، آسیب ها را به صورت »عمیق« و برای 
ُ

تحلیلی خ
ت«، برطرف نخواهد کرد و تع��ادل و ثَبات را به 

ّ
»بلندم��د

جهان اجتماعی، باز نخواهند گرداند.
وق��وع تغییر اساس��ی - یعنی تحّول - در اوض��اع و احوال 

در مقـام اصالح گـری اجتماعی، هرگز 
نبایـد از منزلـت و قـدرت دیـن غفلـت 

کرد.
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الهی و قدس��ی انسان ها«س��ت که حقیق��ت را درمی یابد 
و به س��وی آن گرایش پیدا می کن��د. پس باید در پی ایجاد 
نوع��ی »تنّب��ه و خودآگاهی فطری« باش��یم و م��ردم را به 
جهان فرهنگی خود و منابع و خاستگاه های سبک زندگی 

اسالمی – انقالبی، وفادار و مؤمن گردانیم.

4. آس�یب های اجتماع�ی، مناس�بات »ش�بکه  وار« و 
»غیرخطی« با یکدیگر دارند

جهان اجتماعی، بسیار پیچیده و تو در تو و چندالیه است؛ 
به طوری که تفکیک کردن واقعّیت ها در آن، دش��وار است 
و از این رو، نمی توان مس��أله ای را منقطع از سایر مسأله ها 
و واقعّیت ه��ای اجتماعی، عالج ک��رد. پس نگاه نقطه ای 
و بخش��ی به جهان اجتماعی، خطاس��ت و ب��ه اصالح و 
تغییر مطلوب نمی انجامد. گویا جهان اجتماعی، نقطه ی 
ش��روع ندارد؛ یعنی همانند یک کتاب نیست که مشتمل 
ب��ر صفحات پی در پی باش��د و نظمی ترتیب��ی و خطی بر 
آن حاک��م باش��د. در جهان اجتماعی، نظم وج��ود دارد و 
ی، برقرار است، اما این نظم، شبکه ای است و 

ّ
مناسبات عل

ی که از الگوی نظم 
ّ
نه خطی. بنابراین، با طراحی زنجیره عل

خطی پیروی می کند، نه به واقعّیت های جهان اجتماعی 
نزدیک خواهیم ش��د و نه از عهده مهندس��ی و تدبیرشان 
برخواهیم آمد. در منطق تحلیل شبکه ای، باید به صورت 
همزمان از »چندین نقط��ه کانونی« آغاز کنیم و نه از یک 
نقطه. پس در ابتدا باید نقاط کانونی را شناسایی کنیم. نقاط 
کانونی، نقاطی هستند که همچون گره های متراکم و بزرگ، 
دی از 

ّ
مشتمل بر تمرکز و انباشتگی هستند و خطوط متعد

آنها عبور می کنند. بر این اساس، هیچ نقطه ای، »مستقل« 
از نقطه ی دیگر نیست و نمی توان آن را جزیره ای فرض کرد 
که اصالح آن، وابس��ته به اصالح نقاط دیگر نیست. همه 
نقاط، از یکدیگر اثر می پذیرند و بر یکدیگر اثر می گذارند. 
در منطق تحلیل شبکه ای، خطوط اثرگذاری و اثرپذیری، 
از نقطه ای به نقطه دیگر مّتصل هستند و چه بسا یک نقطه، 

خود را - که مبتال به آسیب ها و لغزش هایی است - از چه 
مراجع و منابعی کسب می کنند و فرامی گیرند. از این  رو، 
راه عالج و اصالح سبک زندگی این است که خاستگاه ها و 
ت 

ّ
سرچشمه ها را دگرگون سازیم در غیر این صورت، از عل

و ریش��ه غفلت کرده و به معلول ها و شاخه ها پرداخته ایم. 
مطالعات تجربی نشان می دهند که در دوره تاریخی اخیر 
- که از مش��روطه به این سو را در بر می گیرد - منابع اخذ 
س��بک زندگی در جامع��ه ما، به تدریج دس��تخوش تغییر 
ش��ده و همین تغییر در منابع، آسیب ها و گرفتاری هایی را 
به دنبال داشته است. برای دگرگون ساختن این مناسبات و 
معادالت و تغییر منابع اخذ سبک زندگی، راهبردهایی که 

از پی می آیند، نافع هستند: 
نخس��ت این که پس از دوره مش��روطه، تم��اس فرهنگی 
ر و غلبه ابزارها و 

ّ
د افزایش یافته و اکنون نیز تکث

ُّ
ما با تج��د

رسانه های ارتباطی، سبب گشته که تعامالت ما با جهان 
فرهنگی غرب، رو به گس��ترش هر چه بیشتر بنهد اما باید 
 بضاعت و امکانات، از »اختالط« و »آمیختگی« 

ّ
در حد

جه��ان فرهنگ��ی خود ب��ا جه��ان فرهنگی غ��رب، پرهیز 
کنیم؛ این میّسر نیس��ت مگر از طریق تقویت »مرزها« و 
»حصارها«ی جهان فرهنگی خود. ایجاد جامعه بسته، نه 
ممکن است و نه مطلوب، اما نباید به بهانه قدرت نیروهای 
مدعی جهانی شدن، جهان فرهنگی مان را در برابر هجوم 
سیل آسا و ویرانگر اندیشه ها و محصوالت فرهنگی غرب، 

رها سازیم. 
دّوم این ک��ه در مقاب��ل موج انب��وه و متراکم محصوالت و 
فرآورده ه��ای فرهنگ��ی غرب، ما نی��ز به اب��داع و ایجاد و 
آفرین��ش »محتواه��ا و مضامین فرهنگی فاخ��ر و دینی« 
بپردازی��م تا م��ردم در خالء قرار نگرفت��ه  و برای »مصرف 
فرهنگی«، بدیل های مناس��ب در اختیار داش��ته باش��ند. 
درس��ت اس��ت که غرب با تکیه بر قدرت و ث��روت فراوان 
خود، پیش تر از ما اس��ت اما در عین حال نباید مرعوب و 
منفعل شد و »مقاومت فرهنگی« را بی فایده دانست. این 
قبیل محصوالت و محتواهای فرهنگی می توانند به تدریج 
و به صورت نامحسوس، منابع اخذ سبک زندگی را دگرگون 
س��ازند و مردم را به س��وی منابع اسالمی - انقالبی سبک 
زندگی، هدایت کنند. مایه و پش��توانه اصلی ما، »فطرت 

»جامعه معیـوب و مذموم«، جامعه ای 
اسـت کـه در آن، انسـان ها از همـه یـا 
پاره ای از احکام الهی، رو گردانده اند.
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 »
ّ

ناظر به زندگی فردی و اجتماعی انسان است، یک »کل
د است، 

ّ
به هم پیوسته و مش��تمل بر ارتباطات درونی متعد

چنان که نمی توان توقع داشت با اجرا و تحقق »بخش هایی 
از اسالم«، جامعه به سامان و اصالح شود و در مسیر خیر 
و سعادت قرار گیرد. دین، »همه دین« است و تنها با التزام 
به همه آن، نظم اجتماعی برقرار می ش��ود و اختالالت، از 

جامعه زائل می گردد.

5. »آگاهی« در روند عالج آس�یب های اجتماعی، 
منزلت کانونی دارد

عنصر »آگاهی«، موتور محّرکه »تغییر اجتماعی« است. 
ما برخ��الف جریان هایی که برای چگونگی معیش��ت و 
صالت قائل هس��تند و همچنین 

َ
وض��ع ماّدی و طبقاتی، ا

ر مطلق، 
ّ
جریان های��ی که س��اختارهای اجتماع��ی را مؤث

تصوی��ر می کنن��د، نگاه��ی »اراده گرایانه« و »انس��انی« 
ب��ه جه��ان اجتماع��ی داری��م و ب��ر »آزادی« و »اختی��ار« 
عاملّیت های انسانی تأکید می ورزیم؛ به طوری که عنصر 
آگاه��ی در عاملّیت های انس��انی را به مثابه خاس��تگاه و 
زیربنای تغییرات اجتماعی قلمداد می کنیم. برطرف کردن 
آسیب های اجتماعی نیز مصداقی از تغییر اجتماعی است 

و تابع قواعد آن. 
تجربه ی انقالب اسالمی ایران، از نمونه های روشنی است 
که نسبت میان عنصر »آگاهی« را با »تغییر اجتماعی« به 
نمای��ش می گذارد. در این انقالب اجتماع��ی بزرگ، امام 
خمینی – رحمه الله علیه – ابزاری جز ایراد »س��خنرانی« و 
نوشتن »بیانیه« در دست نداشت؛ او نه در قدرت سیاسی، 
حضور و مش��اکت داشت، نه بیرون از آن، حزب سیاسی 
تأس��یس کرد و نه از نیروهای نظامی برخوردار بود. ایشان 
در طول پانزده سال توانس��ت به تدریج، »آگاهی« مردم را 
دگرگون سازد و نوعی »آگاهی انقالبی« در توده های مردم 
ایجاد نماید که ریشه در »خودآگاهی تاریخی و دینی« آنها 
داش��ت. »بیان« و »قلم« با اندیشه و معرفت انسان ارتباط 
دارند و می توانند جوهر و ذات شناخت انسان را تغییر دهند 
و این کاری بود که امام خمینی بر اس��اس تراوشات بیان و 
قلم اش انجام داد و در نهایت، انقالب بزرگی را به پیروزی 
رس��انید. البته معرفت و ش��ناختی که از آن سخن گفتیم، 

ب��ه ده ها نقطه ی دیگر مرتبط باش��د. تنها امری که موجب 
می شود برخی از نقاط، اولوّیت داشته باشند، »تمرکز« و 
»تراکم« خطوط ربط دهنده در یک نقطه نس��بت به نقاط 
م« و 

ّ
دیگ��ر اس��ت، اما فارغ از ای��ن، دیگر نمی ت��وان »تقد

ر«ی را شناس��ایی کرد و یکی را بر دیگری »ترجیح« 
ّ

»تأخ
داد. 

برنامه عملّیاتی درباره آس��یب های اجتماعی، باید شامل 
چنین مراحلی باشد:

]1[. توصیف وضع موجود؛
]2[. توصیف وضع مطلوب؛

]3[. دالیل و علل شکل گیری وضع موجود؛
]4[. کژکارکردها و تأثیرات تداوم یافتن وضع موجود؛

]5[. مسیر آتی وضع موجود؛
]6[. راهکارها و چاره های کاهش دادن آسیب اجتماعی.

در هیچ یک از مراحل یاد شده، نباید از مناسبات آسیب ها 
ب��ا یکدیگر غفلت ک��رد و هر یک را مس��تقل و بی ارتباط 
انگاش��ت، ک��ه در ای��ن ص��ورت، سیاس��ت اجتماعی با 
شکست روبرو خواهد شد و حضور ُپررنگ و بحران زای 
آسیب ها در جهان اجتماعی، همچنان ادامه خواهد یافت.

برای مثال، برطرف کردن آس��یب های اجتماعی را باید از 
خانواده آغاز کرد، یا رسانه ها و یا نظام آموزشی؟ اگر این گونه 
ی 

ّ
بود که یکی از این نقاط نسبت به نقاط دیگر، مبدأّیت عل

داشت و بر همگان اثر می نهاد، باید آن را مبنا می انگاشتیم 
و اصالح گری را از آن شروع می کردیم، ولی چنین نقطه ای 
که در ُحکم علت العلل و زیربنای مطلق باشد، در جهان 
اجتماعی وجود ندارد، بلکه حداکثر این است که تعدادی 

از نقاط محوری و کانونی شناسایی شوند. 
همچنین در مقام آس��یب ُزدایی از جهان اجتماعی، نباید 
از ای��ن حقیقت غفلت کرد که اس��الم به مثابه مکتبی که 

یه  خطاسـت اگـر تصـّور کنیـم کـه نظر
سیاسـی  سـاخت  در  اسـالمی  دولـت 
کنونی، تحقق عینی یافته و می توان آنها 
را منطبق و یـا حّتی نزدیک به معیارها و 

شاخص های اسالمی قلمداد کرد؛
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و هم خاصّی��ت »برطرف کنندگی«؛ یعنی هم می تواند از 
ش��کل گیری آس��یب های اجتماعی جلوگیری کند و هم 
می تواند آس��یب های پدید آمده را رفع کن��د. انبیای الهی 
– علیهم الس��الم – از طریق »حکمت« و »موعظه«، نظام 
ط بود 

ّ
معنایی طاغوتی را - که بر جوامع معاصرشان مسل

– برچیدند و به این واسطه، مردم را به خیر و صالح دعوت 
کردند.

این در حالی است که نظام آموزشی ما، موضع بی طرفی و 
بی تفاوتی را در نسبت با آسیب های اجتماعی انتخاب کرده 

است. کارکرد نظام آموزشی، به انتقال مجموعه محفوظاتی 
که ارتباطی با واقعّیت های زندگی نوجوانان و جوانان ندارند، 
فروکاهیده شده است و دانش آموزان نیز از سر اجبار و اکراه، 
باید بیش از یک دهه از عمر خود را َصرف انباش��ته کردن 
معلوماتی در ذهن خود کنند که به زودی، به فراموشی سپرده 
می شوند بی آن که حاصلی برای آنها به دنبال داشته باشد. 
نظام آموزش��ی، خود را موظف نمی داند که »بینش  ها« و 
»مهارت ها«ی ضروری برای زندگی سعادتمندانه و مؤمنانه 
را به دانش آموزان بیاموزد، به صورتی که نتیجه گذراندن این 
 مسأله است و 

ّ
دوره طوالنی، نه برخورداری از توانایی حل

نه کس��ب روحّیه بردباری و مقاومت و صبوری. از طرف 
دیگ��ر، نظام آموزش��ی کنون��ی، آنچنان فربه و فراخ ش��ده 
که کس��ی به خود جرأت نمی دهد در بافت و ش��الوده آن 
تجدیدنظر کند و تحّول اساسی و بنیادی در آن پدید آورد. 
در حقیق��ت، یک چرخه معیوب و مخّرب به راه افتاده که 
همچنان خود را بازتولید کرده و پیچیده تر و گسترده تر شده 
اس��ت تا به نقطه ای از رشد رسیده که امروز با آن دست به 
گریبان هستیم. اگر تصّور کنیم که چنانچه این حجم عظیم 
از س��رمایه های س��اختاری و ماّدی و انسانی، یکپارچه به 
خدمت اصالح و بازس��ازی جهان اجتماع��ی درآیند و از 
پایه و زیربنا، نظم تازه ای را پدید آورند، چه رخ خواهد داد، 
بسیار بیش از این تأّسف خواهیم خورد! در اینجا، باز هم 

نوعی اندیشه پردازی خشک و فلسفی و نخبه گرایانه نبود و 
نمی توان گفت توده های مردمی که در انقالب ایران حضور 
ر تبدیل شدند و بر اساس دالیل 

ّ
داش��تند، هر یک به متفک

مفّص��ل و پیچیده، به جریان انقالب��ی گرایش پیدا کردند. 
واقعّیت این گونه نبوده و ما نیز چنین ادعایی نداریم، بلکه 
س��خن در این اس��ت که نوعی »معرفت قدسی و الهی« 
در مردم ایران پدید آمد که از عمق جان آنها برمی خاست 
و با فطرت آنها س��ازگار ب��ود و همین معرفت خاص، آنها 
را مج��ذوب امام خمینی کرد و انقالب را به ثمر رس��اند. 
ت تاّمه نیس��ت، ام��ا »زیربنایی ترین« و 

ّ
البت��ه آگاهی، عل

»اساس��ی ترین« الیه در جهان اجتماعی اس��ت که باید با 
تص��ّرف در آن، جهان اجتماع��ی را متحّول نمود. اگر قرار 
باش��د که تغییری در جهان اجتماعی شکل گیرد، باید از 
»انسان« آغاز کرد؛ انسان، مبدأ تغییرات اجتماعی است. 
 س��اختارهای اجتماعی ش��ورانید و 

ّ
باید انس��ان را بر ضد

ای��ن، از طری��ق اثرگ��ذاری بر »ش��ناخت ها«ی او ممکن 
است. این گفته با گفته پیشین، تناقض ندارد؛ آری، جهان 
اجتماعی، نقطه ش��روع ن��دارد؛ به این معن��ی که آگاهی 
انس��ان، معلول یک عامل نیس��ت،  بلکه به گونه ای است 
که ه��م عاملّیت ه��ای انس��انی دیگر و هم س��اختارهای 
اجتماع��ی، به صورت تو در تو و غیر متقارن و ش��بکه وار، 
بر آگاهی انس��ان تأثیر می نهند و چه بسا، آن را دستخوش 
تحّوالت اساسی کنند. نظریه »اصالت آگاهی«، بیش از 
ای��ن نمی گوید که برای ایجاد تغیی��ر در جهان اجتماعی، 
باید به درون جهان معنایی و فکری عاملّیت های انسانی، 
نف��وذ و رس��وخ کرد و ب��ا صورت بندی دوب��اره آن، جهان 
د آدم دیگر، 

ّ
اجتماع��ی دیگری را پدید آورد. در واقع، با تول

��م اجتماعی دیگری نیز به تبع آن به وجود خواهد آمد. 
َ
عال

پس زور و فشار و سرکوب، نتیجه بخش نیست و تغییراتی 
که چنین پش��توانه ای دارند، ماندگار و عمیق نیستند. باید 
بر »سخن« و »دلیل« و »تبیین« و »توضیح«، تکیه کرد و 
»جهل« را زدود؛ »جهل«، مشکل کمی نیست و چه بسیار 
ش��وده می شوند. از این رو، راه 

ُ
گره هایی که با رفع جهل، گ

 »ریشه ای« و »بنیادی«، بازسازی آگاهی عاملّیت های 
ّ

حل
انس��انی اس��ت؛ آگاهی – البته س��نخی از آن که »معرفت 
قدسی و الهی« اس��ت – هم خاصّیت »بازدارندگی« دارد 

نمی  تـوان حاکمّیـت سیاسـی را در دو 
جهـت متناقـض، حرکـت داد امـا بـه 
مقصد واحد رساند.
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دولت هس��تند. آری، به یقین، دولت دارای تکالیف مهم و 
اجتناب ناپذیری است و نباید تدبیر جامعه را به خود جامعه 
واگذار کرد، اما سخن در این است که در کنار دولت، افراد 
جامع��ه و گروه ها و نهادهای غیر رس��می و غیر دولتی نیز 
 مس��أله های اجتماعی س��ازند. در 

ّ
باید خود را درگیر حل

گام نخس��ت، باید این مطلب در متن سیاست اجتماعی 
گنجان��ده ش��ود، و در گام دّوم، الزم اس��ت س��ازوکارها و 
روش ه��ای واقع بینان��ه و کارآمد برای جذب مش��ارکت و 
هم افزایی آنها یافت، چون با این که گفته شود مردم نیز باید 
به اصالح جهان اجتماعی بیندیش��ند و درده��ا و امراض 

فاقی نخواهد افتاد.
ّ
اجتماعی را عالج کنند، ات

ظرفّی��ت مردم��ی و نخبگان��ی، ه��م می توان��د در زمین��ه 
»فعالّیت های فکری و تولید معرفت اصالحی و انتقادی« 
به کار گرفته ش��ود و هم می تواند به خدمت »فعالّیت های 
عملی و میدانی« درآید. درباره فعالّیت نخست باید گفت 
اصالح جامعه و زدودن آسیب های اجتماعی، باید به یک 
»گفتمان اجتماعی« تبدیل شود؛ یعنی به شکل »مطالبه و 
ی و جمعی« درآید و همچون »دغدغه ای 

ّ
خواسته ای جد

بنیادی«، ذهن همگان را تس��خیر کند. در این حالت، امر 
گفتمان شده، در سطح نخبگانی و مردمی متوقف نخواهد 
ماند بلکه حاکمّیت سیاسی، خواه ناخواه مجبور می شود 
که در همین مس��یر حرکت کند و برای تحقق عینی یافتن 
گفتمان اجتماعی فراگیر، سیاس��ت گذاری و اقدام نماید. 
باید از چنین اس��تعداد و قابلّیتی اس��تفاده کرد و گفتمانی 
مقتدر و متنفذ پدید آورد که کسی نتواند از زیر سایه گسترده 

آن خارج شود.

به این نتیجه دست می یابیم که بازاندیشی در ساختارهای 
رسمی و بازآفرینی آنها متناسب با اقتضائات و واقعّیت های 
زندگی روزمره و چالش های جهان اجتماعی، امری است 
که نباید از نظر پنهان بماند؛ چراکه امراض و دردهای جهان 
اجتماعی، ریشه ها و خاستگاه های عمیق ساختاری دارند و 

اگر ساختارها همین طور که اکنون هستند، باقی بمانند تمام 
طراحی های ما برای زدودن آسیب های اجتماعی ثمرات و 

اثرات موقتی و قشری خواهند بود.

6. هم افزایی میان دول�ت و گروه های غیر دولتی، 
اجتناب ناپذیرست

آسیب های اجتماعی، متعلق به جهان اجتماعی هستند؛ 
یعنی فضا و پهنه ای که مردم در آن به َسر می َبرند و به زندگی 
روزمره خود می پردازند. بنابراین، نظام سیاسی نمی تواند 
منقطع از همکاری و هم افزایی مردمی، تغییری ماندگار و 
عمیق در جهان اجتماعی ایجاد کند و آفت ها و گزندها و 
زشتی ها را بزداید. به بیان دیگر، نباید پنداشت که اصالح 
اجتماعی، فرایندی اس��ت که تنها حاکمّیت سیاسی باید 
عهده دار آن باشد و نباید مردم در آن، همراهی و مساعدت 
ل یافته و 

ّ
کنند. به قطع، باید مردم را در قالب گروه های تشک

مستقل، به صحنه عمل سوق داد و مشارکت و تعاون آنها 
را طلبید. بار تکالیف دولت، سنگین و حجیم شده است؛ 
چراکه در دوره تاریخی ما، مناسبات و تعامالت در سطح 
ی شده است و افراد جامعه، 

ّ
اجتماعی، محدود و رقیق و اقل

خود را مس��ئول ندانسته و در انتظار حضور و نقش آفرینی 

وجـود و رشـد آسـیب های اجتماعـی، 
بی ارتباط بـا غفلت از سیاسـت گذاری 

اجتماعی نیست.
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هیچ تردیدی وجود ندارد که ما امروز با رش��د آسیب های 
اجتماعی روبرو هستیم؛ اعتیاد، طالق، مفاسد اخالقی و 
فحشا، حاشیه نشینی، افزایش فزاینده پرونده های قضایی، 
بیکاری، بیماری های روحی و روانی، پیری جمعیت و از 
همه مهم تر، لطمه خوردن به س��رمایه اجتماعی و هویت 
ملی- دینی، ازجمله آس��یب هایی اس��ت که جامعه ما را 
به ویژه در سال های اخیر در رنج و گرفتاری قرار داده است.
البته هیچ جامعه ای را نمی توان سراغ گرفت که بی آسیب 
باش��د، چراکه به اقتضای قواعد حاکم بر حیات دنیوی و 
تزاحم��ات و تصادفاتی که در این عالم و در س��یر حرکت 
موجودات رخ می دهد، شکل گیری آفت و آسیب یک امر 
اجتناب ناپذیر است لکن بحث ما بر سر رشد آسیب ها و 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصالة 
و الس��الم علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین، و لعنة 

الله علی اعدائهم اجمعین
ضمن تقدیم خالصه ترین و عالی ترین س��الم ها به روح 
مطهر و منّور ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه آالف التحّی��ه و الثناء، عرض ادب و احت��رام دارم به 
حضور اس��اتید و محققان گرامی. الزم می دانم از جناب 
آقای دکتر ثقفی، رئیس محترم دانش��گاه جامع ش��اهد به 
خاطر فراهم کردن این فرصت سپاس گزاری کنم. همچنین 
تشکر می کنم از جناب آقای دکتر رستم وندی، قائم مقام 
محترم وزیر کش��ور در امور فرهنگی و اجتماعی، که بانی 

این حرکت ارزشمند شده اند.

ضرورت و منطق مطالعات اسالمِی 
آسیب های اجتماعی
حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا غالمی
رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا  
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با عدالت، تکثیر و گسترش کالن شهرها، سنت ستیزی و 
مدرنیزاسیون کور، بی توجهی به فرهنگ و تهاجم فرهنگی 
و قربانی کردن آن به پای توسعه اقتصادی، عملیات روانی 
و غیره اش��اره کرد که مبدأ بعض��ی از این موارد مانند نظام 
برنامه ری��زی مغای��ر با عدال��ت، ب��ه دوران رژیم منحوس 
پهلوی و زمانی برمی گردد که آمریکایی ها سازمان و تفکر 
برنامه ری��زی را در ای��ران پایه گذاری کردند و تا س��ال های 
 مدیریت برنامه ریزی در 

ً
متمادی عوامل آمریکایی، رأس��ا

کشور ما را عهده دار بودند.
البته روش��ن است که اگر پیش��گیری از ظهور آسیب های 
اجتماعی و از بین بردن بسترها و یا به تعبیری موتور تولید 
آسیب ها یک اصل است، مقابله با آسیب های پدید آمده 
 عقالنی اس��ت که متأس��فانه در 

ً
یک عکس العمل کامال

دولت های فعلی و گذشته یعنی از دولت پنجم تا اآلن، یا 
مورد غفلت قرارگرفته و یا نوع عکس العمل ها و اقدامات، 
خنثی و از آن بدتر، در مواردی موجب تشدید آسیب های 
اجتماعی شده است. البته طی دو سال اخیر و با ورود رهبر 
بزرگوار انق��الب به این میدان، دول��ت یازدهم و دوازدهم 
اقداماتی را آغاز کرده که بی انصافی اس��ت اگر به آن اشاره 
نکن��م هرچند معتقدم این اقدامات به هیچ وجه با س��طح 

انتظارات منطبق نیست.
بن��ده در اینجا قص��د دارم از دلیل اصلی به ثمر ننشس��تن 
اقدام��ات، چه در س��احت پیش��گیری و چه در س��احت 

مقابله، پرده برداری کنم.
واقعیت این است که مدل های فهم و حل مسائل اجتماعی 
از پیش از انقالب تا اآلن، چه با تابلو و چه بی تابلو، غربی 
و مبتنی بر تفکر و ایدئولوژی الحادی بوده است؛ یعنی ما 
 منفعالنه، سرمایه های فکرِی اسالمی 

ً
در یک رفتار کامال

در ش��ناخت و ح��ل مس��ائل اجتماعی را کنار گذاش��ته و 
ب��ا قبول مبان��ی انسان شناس��ی مادی انگارانه و س��کوالر، 
 با عینک غرب به جامعه و مس��ائل آن نگاه کرده ایم 

ً
عمال

و با قلم غرب برای حل مس��ائل اجتماعی خودمان نسخه 
پیچیده ای��م. این در حالی اس��ت که ن��گاه ناقص و علیل 
غرب به انس��ان و عدم درک گوهر وجودی آن، مس��ئله ای 
نیست که بتوان از کنار آن گذشت. بحث بر سر این است 
که جامعه شناسی و روان شناسی غربی با تنزل دادن انسان 

شکل گیری چالش اجتماعی است که یک امر فوق العاده 
محسوب می شود.

ای��ن را هم تأکید می کنم که رش��د آس��یب های اجتماعی 
یک مس��ئله عالم گیر است و چه بسا ش��رایط امروز ما در 
ای��ران در بعضی م��وارد، در مقایس��ه با کش��ورهای دیگر 
حتی کشورهای به اصطالح پیشرفته، به مراتب بهتر باشد. 
پروفسور جان مشونیس، جامعه شناس کالج کینیون گامبیر 
اوهایو در کتاب مسائل اجتماعی1 می نویسد: تعجبی ندارد 
اگر مردمی که در آمریکا زندگی می کنند بگویند جامعه ما 
کوهی از مش��کالت دارد؛ م��ردم در امریکا معتقدند کار 
چندانی برای حل مسائل انجام نمی دهیم. ما بیش از آنکه 
به پیشرفت اقتصادی نیازمند باشیم، به مهار جرائم، مبارزه 
با اعتیاد، بهبود مدارس، ارتقاء بهداشت، گسترش مراقبت 
از کودکان و همچنین حفاظت از محیط زیست نیاز داریم.

در ج��ای دیگ��ر در کت��اب مس��ائل اجتماع��ی از دیدگاه 
انتقادی2، دی اس��تنلی ایتزن می نویس��د: از هش��ت نفر 
آمریکایی یک نفر فقیر است؛ در سال 2009، حدود 36 

میلیون آمریکایی بن غذا دریافت کرده اند؛ در سال 2008، 
حدود 46/3 میلیون آمریکایی ازجمله یک-پنجم شاغالن 
و 7/3 میلیون کودک، فاقد بیمه خدمات درمانی بوده اند؛ 
در س��ال 2008، 17/1 میلی��ون آمریکایی از طرف دولت 

 فقیر معرفی شده اند.
ً
شدیدا

از طرف دیگر، همه قبول داریم که آس��یب های اجتماعی 
یک شبه و آنی خلق نمی شوند؛ خیلی از آسیب ها، امواج و 
حتی سونامی حوادثی است که در دهه های قبل در کشور 
ما رخ داده اس��ت. بعضی از این حوادث، طبیعی و خارج 
از اراده و دایره مدیریتی انسان هاس��ت مانند زلزله، س��یل، 
خشک سالی و تهاجمات غیرمنتظره  بیگانگان به کشور و 
بعضی از حوادث در دایره مدیریت جامعه و جزو خطاهای 
سهوی و یا عمدی گذشتگان است که برای نمونه می توان 
به سیاست های نادرست اقتصادی، نظام برنامه ریزی مغایر 

حتـی  و  امـواج  آسـیب ها،  از  خیلـی 
سـونامی حوادثی اسـت که در دهه های 

قبل در کشور ما رخ داده است.
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به رفاه دارد، یکی از موتورهای تولید آسیب های اجتماعی 
به ش��مار می رود و لذا ش��ما نمی توانید وجود آسیب های 
اجتماعی در پیش��رفته ترین و مرفه ترین کش��ورها را منکر 
شوید هرچند جنس آسیب های اجتماعی در جوامع مرفه 

با جوامع ضعیف و محروم متفاوت است.
در نقطه مقابل، رویکرد متمایز اس��الم به انسان و جامعه، 
به طورقط��ع در نح��وه پرداخت به آس��یب های اجتماعی 
اثرگذار اس��ت و نمی توان انتظار داش��ت از انسان شناسی 

اسالمی دستگاه متفاوتی برای شناخت مسائل اجتماعی و 
سپس پیشگیری و حل آن مسائل خلق نشود.

به نظ��ر می رس��د دس��تگاه فک��ری اس��الم در مواجهه با 
آسیب های اجتماعی از سه جهت متمایز است: نخست به 
جهت مخالفت با شیء انگاری انسان و کرامت و شرافتی 
که اسالم برای انسان به خاطر گوهر وجودی او قائل است؛ 
و دوم، به جهت هویت و شخصیت نیمه مستقلی که برای 
جامعه، فراتر از فرد قائل است و آن را ذی روح تلقی می کند. 
حتی اگر برای جامعه هویت و روح قائل نشویم، باورها و 
ارزش های اسالمی و نفوذ آن در جان انسان مسلمان )در 
هر درجه ای( بافت متفاوتی به جامعه مسلمانان می دهد 
و آن جامعه را به جامعه اس��المی تبدیل می کند و تا بافت 
جامعه اس��المی با بافت جوامع غیر اس��المی به درس��تی 
درک نش��ود، طبیعی است که مس��ائل این جامعه و نحوه 
مواجهه آن با این مس��ائل قابل درک نیست. سومین امتیاز 
دستگاه فکری اسالم در مواجهه با آسیب های اجتماعی، 
مخالفت آن با تخدیر و مس��تی و بنایی است که اسالم در 
هوشیارسازی و حفظ هوشیاری انسان در جهت پیشگیری 
یا مقابله با آسیب های اجتماعی دارد. به بیان دیگر، اگر غرب 
مدیریت مس��ائل اجتماعی را از رهگذر تخدیر جس��تجو 
می کند، اسالم در نقطه مقابل آن، پیشگیری و حل مسائل 
اجتماعی را از مس��یر هوشیارس��ازی انسان و تشویق او به 
خردورزی دنبال می کند. حتی غرب در مواردی که مسیر 
تفکر را م��ی رود، باب تفکر را بر چارچوب نس��بی گرایی 

 انس��ان را به 
ً
به یک ش��یء و یا یک حیوان اقتصادی، عمال

مذب��ح برده اند و در چنین ش��رایطی، محصول تالش این 
جامعه شناسی و روان شناسی، سطحی نگری مفرط در فهم 
آس��یب های اجتماعی و ناتوان��ی در درک بخش مهمی از 
واقعیت های حاکم بر زیس��ت انسان و به طریق اولی، حل 
مس��ائل اجتماعی اس��ت که برآیند این وضع، چیزی جز 

تشدید آسیب های اجتماعی در ایران نبوده و نخواهد بود.
 تائید می فرمایید که غرب یک خط قرمز بس��یار 

ً
احتم��اال

مهم دارد و آن، سبک زندگی غربی است؛ وجود این خط 
قرمز موجب می شود که در هرگونه مواجهه با آسیب های 
اجتماعی، عدم مغایرت راه حل با سبک زندگی غربی، یک 
اصل تلقی شود و با در نظر گرفتن این واقعیت که بخشی 
از آس��یب های اجتماع��ی معلول قس��م مهمی از س��بک 
زندگی غربی است، طبیعی است که حل ریشه ای مسائل 

اجتماعی بی معناست.
خط قرمز اصلی دیگر در مدل های غربی، عدالت است. 
درواق��ع، آش��تی دادن میان نظ��ام لیبرال- س��رمایه داری و 
عدالت، خیالی بیش نیس��ت و کسانی هم که مانند جان 
رالز ب��ه دنبال ارائه قرائت��ی غرب پذیر از عدال��ت بوده اند، 
 توفیقی در حفظ ذات عدال��ت در این نوع قرائت ها 

ً
عمال

نداش��ته اند و لذا باید گفت در موقعیت��ی که حفظ و تداوم 
نظام سرمایه داری- آن هم به هر قیمت- یک اصل حیاتی 
محسوب می شود، صحبت از عدالت در جامعه، در حد 
یک ش��وخی اس��ت و با این وضع مدل های غربی قادر به 
حل آسیب های اجتماعی نخواهند بود؛ و لذا من معتقدم، 
جامعه شناسی و روان شناسی غربی در یک روند غیرعلمی، 
بیش از آنکه به حل ریشه ای مسئله توجه کنند، به مدیریت 
مسئله یا عبور از آن می پردازند و در چنین شرایطی است که 
بخشی از نسخه های جامعه شناسی و روان شناسی مدرن، 
نقش تخدیری دارند و مایل نیس��تند هیچ گونه تعرضی به 

نظم و دیسیپلین غربی حاکم بر جوامع داشته باشند.
 همان طور ک��ه دکتر مش��ونیس در کتاب مس��ائل 

ً
ضمن��ا

اجتماعی اشاره می کند، نه فقط پیشرفت های اقتصادی - 
حتی اگر با توزیع س��طحی از رفاه در بین اقش��ار معمولی 
ل آس��یب ها و گرفتاری های 

ّ
جامع��ه ت��وأم باش��د - ح��ال

اجتماعی نیست بلکه خود این پیشرفت و نوع نگاهی که 

با قلم غرب برای حل مسـائل اجتماعی 
خودمان نسخه پیچیده ایم.
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نظام تربیت اسالمی، جلوی بسیاری از آفت های اجتماعی 
را س��د می کند. عنصر ششم، کار و رویکرد خاص اسالم 
به کار و تالش است که می تواند ضمن رفع بخش مهمی 
از محرومیت ه��ای عرضی، به ارتقاء و پیش��رفت جامعه 
کمک شایان توجهی بکند. عنصر هفتم، تعاون اجتماعی 
اس��ت که مبتنی ب��ر انگیزه های معنوی و نه م��ادی، در دو 
جنبه ایجابی و س��لبی قادر به پیش��گیری و مقابله قاطع با 
آسیب هاست. عنصر هشتم، توجه منحصربه فرد اسالم به 
نهاد خانواده و مناسبات درونی و قواعد حاکم بر این نهاد 
اس��ت که در پیش��گیری و مقابله با آسیب های اجتماعی 
قدرت اعجاز گونه ای دارد. عنصر نهم، قناعت است که در 
نقطه مقابل مصرف زدگی و افزایش دائم انتظارات مادی، 
آرام��ش را به زندگی مردم برمی گرداند و عنصر دهم که به 
نظ��ر من جزو مهم ترین و کلیدی ترین عناصر محس��وب 
می شود، عدالت اجتماعی است که می تواند مانع پوالدین 
در برابر شکل گیری و رشد آسیب های اجتماعی ای باشد 
که از پیامدهای تبعیض و توزیع ناعادالنه منابع و امکانات 

در جامعه به حساب می آیند.
البته بنده در اینجا فقط به دنبال ذکر چند نمونه بارز هستم 
و درصدد احصاء کامل عناصر یا طبقه بندی منطقی آن ها 

نیستم.
م است، مواجهه اسالم با آسیب های اجتماعی 

ّ
آنچه مسل

یک مواجهه سیس��تماتیک اس��ت و ده ها عنصر اصلی و 
فرعی در سیس��تم پیشگیری و مقابله اسالم با آسیب های 
اجتماع��ی نه فقط در ج��ای واقعی خود ق��رار دارند، بلکه 
بخشی از کارکرد خود را با هماهنگی، هم افزایی و تعامل 
چندطرف��ه عینیت می بخش��ند. طبیعی اس��ت که هدف 
از ط��رح این مباحث، باز ش��دن پنجره های ت��ازه به روی 
پژوهش��گرانی اس��ت که مایل اند در این عرصه قدم های 
محکمی بردارند. درعین حال، در اینجا جای طرح و پاسخ 
به یک س��ؤال اساسی باز می شود و آن این است که به چه 
مطالعه و پژوهشی در ساحت آسیب های اجتماعی عنوان 
»اس��المی« اطالق می ش��ود؟ آیا هرگونه دریافت ذوقی و 
بی قاعده از اسالم آن هم توسط کسانی که اشراف کافی بر 
ظرایف تفکر اسالمی ندارند می تواند رویکرد اسالمی به 

پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی قلمداد شود؟

 آشوب زدگی، 
ً
استوار می کند که محصول این تفکر بعضا

اضط��راب، ترس و درنهایت نیهیلیس��م اس��ت که همین 
پوچ گرای��ی عامل بخش مهمی از آس��یب های اجتماعی 
مانند اعتیاد، الکلیسم و بیماری های روحی و روانی است 

 به خودکشی منجر می شود.
ً
که عمدتا

 تبدیل اسالمی جامعه به را جامعه آن و دهدیم مسلمانان جامعه به متفاوتی بافت (یادرجه هر در) مسلمان انسان جان در آن فوذن و اسالمی
 با آن مواجهه نحوه و جامعه این مسائل که است طبیعی نشود، درک یدرستبه اسالمی غیر جوامع بافت با اسالمی جامعه بافت تا و کندیم

 بنایی و مستی و تخدیر با آن مخالفت اجتماعی، یهابیآس با مواجهه در اسالم فکری دستگاه امتیاز سومین .نیست رکدقابل مسائل این
 غرب اگر ،گریدانیببه دارد. اجتماعی یهابیآس با مقابله یا پیشگیری جهت در انسان هوشیاری حفظ و یسازاریهوش در اسالم که است

 مسیر از را اجتماعی مسائل حل و پیشگیری آن، مقابل نقطه در اسالم ،کندیم جستجو تخدیر رهگذر از را اجتماعی مسائل مدیریت
 چارچوب بر را تفکر باب ،رودیم را تفکر مسیر که مواردی در غرب حتی .کندیم دنبال خردورزی به او تشویق و انسان یسازاریهوش

 ییگراپوچ همین که است نیهیلیسم تیدرنها و ترس اضطراب، ،یزدگآشوب بعضاً تفکر این محصول که کندیم واراست ییگراینسب
 .شودیم منجر خودکشی به عمدتاً  که است روانی و روحی یهایماریب و الکلیسم اعتیاد، مانند اجتماعی یهابیآس از مهمی بخش عامل

 

 دارد. برنامه و طرح کشنده، یهابیآس از آن داشتننگه مصون و سالم جامعه ساخت برای اسالم که است عقیده این روی ،من اصلی تکیه
 توانیم عناصر این از یک هر بطن از که کنمیم اشاره کننده صیانت و بخشاتیح اجتماعی عنصر چند به نمونه باب از فقط اینجا در بنده

 .کرد پیدا دست وهشیپژ موضوع و مسئله هاده به

 تعبیر العملعکس یا عمل همچنین و فکر در نفس مدیریت برای لیبدیب و قدرتمند سمیمکان یک به آن از باید که تقواست اوّل، عنصر
 و معروفامربه دوم، عنصر دارد. حیات که است ایمان اتمسفر در تنها و است اسالمی ایمان مولود تقوا که کنمیم یادآوری البته کرد.
 نقش مقابله و پیشگیری ساحت دو هر در تواندیم یکدیگر، به نسبت جامعه اعضاء «اجتماعی والیت» اساس بر که است منکر از نهی

 و درونی یهاآشوب و اضطرابات رفع در یاالعادهفوق تأثیر نماز، هاآن رأس در که است عبادت سوم، عنصر کند. ایفا یفردمنحصربه
 اسالمی، تربیت نظام بنیادی سلول عنوانبه که است اخالقی اعتدال چهارم، عنصر دارد. هایکین به ترغیب و منکرات از اشتنبازد در

 نظام مرکزی سلول دیگر عنوانبه که است ییگراآخرت و باوری معاد پنجم، عنصر ببرد. بین از را هابیآس از مهمی بخش بستر تواندیم
 که است تالش و کار به اسالم خاص رویکرد و کار ششم، عنصر .کندیم سد را اجتماعی یهاآفت از بسیاری جلوی اسالمی، تربیت

 تعاون هفتم، عنصر بکند. توجهی شایان کمک جامعه پیشرفت و ارتقاء به عرضی، یهاتیمحروم از مهمی بخش رفع ضمن تواندیم

دستگاه فکری تمایزهای 
اسالم در مواجهه با آسیب 

های اجتماعی

مخالفت با 
شیءانگاری انسان
و تاکید بر گوهر 

وجودی انسان

هویت مستقل 
جامعه

ر مخالفت با تخدی
و مستی و تکیه بر 

هوشیارسازی

تکی��ه اصلی من، روی این عقیده اس��ت که اس��الم برای 
ساخت جامعه سالم و مصون نگه داشتن آن از آسیب های 
کشنده، طرح و برنامه دارد. بنده در اینجا فقط از باب نمونه 
به چند عنصر اجتماعی حیات بخش و صیانت کننده اشاره 
می کنم که از بطن هر ی��ک از این عناصر می توان به ده ها 

مسئله و موضوع پژوهشی دست پیدا کرد.
عنصر اّول، تقواست که باید از آن به یک مکانیسم قدرتمند 
و بی بدیل برای مدیریت نفس در فکر و همچنین عمل یا 
عکس العمل تعبیر کرد. البته یادآوری می کنم که تقوا مولود 
ایمان اس��المی اس��ت و تنها در اتمس��فر ایمان است که 
حیات دارد. عنصر دوم، امربه معروف و نهی از منکر است 
که بر اساس »والیت اجتماعی« اعضاء جامعه نسبت به 
یکدیگر، می تواند در هر دو س��احت پیش��گیری و مقابله 
نقش منحصربه فردی ایفا کند. عنصر سوم، عبادت است 
که در رأس آن ها نماز، تأثیر فوق العاده ای در رفع اضطرابات 
و آش��وب های درونی و در بازداشتن از منکرات و ترغیب 
به نیکی ها دارد. عنصر چهارم، اعتدال اخالقی اس��ت که 
به عنوان سلول بنیادی نظام تربیت اسالمی، می تواند بستر 
بخش مهمی از آسیب ها را از بین ببرد. عنصر پنجم، معاد 
باوری و آخرت گرایی است که به عنوان دیگر سلول مرکزی 
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همان طور که اش��اره شد، عقل به عنوان یک منبع فّعال در 
هر سه منطقه نقش خود را برحسب جایگاهی که برای آن 
در نظر گرفته شده ایفا می کند. منطقه سوم که می توان از آن 
به منطقه الفراغ تعبیر ک��رد، باب اعتباریات و تولید قواعد 
جزئِی اجتماعی را باز می کند که البته چنانچه عرض کردم 
در زیر چتر جهان بینی و شریعت اسالمی است. از طرف 
دیگ��ر، در منطقه اول که می��دان اختصاصی و انحصاری 
تعالیم دینی است، روش شناسی اجتهاد حرف اول و آخر 
را می زند. در حقیقت، استنباط از قرآن و حدیث و نسبت 

دادن یک آموزه به اس��الم، جز از مس��یر اجتهاد نمی گذرد 
 »اجتهادمحوری«، مانع از برداشت های بی مبنا و 

ً
و طبعا

سلیقه ای از تعالیم اسالمی می شود.
در این نقطه از بحث، اهمیت تحقیقات بنیادی را یادآوری 
می کنم. در حقیقت، در این برهه که در ابتدای راه هستیم 
و هنوز الیه س��خت دس��تگاه فکری اس��الم در مواجهه با 
آسیب های اجتماعی شکل نگرفته است، ورود بی حساب 
به تحقیقات کاربردی می تواند لطمه زننده تلقی شود. البته 
ما برای پاس��خگویی به سؤاالت کاربردی ناچار به تعیین 
مفروض��ات اساس��ی و تکیه کردن ب��ه آنها ب��رای ورود به 
مطالعات کاربردی هستیم لکن همان طور که اشاره کردم 
 حساب ش��ده 

ً
باید ورود ب��ه پژوهش های کاربردی کامال

باشد.

پی نوشت
1- ب��ه نقل از: کتاب »مس��ائل اجتماعی«، جان مش��ونیس؛ ترجمه 
هوشنگ نایبی؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1396

2- کتاب مس��ائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی؛ دی استنلی ایتزن؛ 
ترجمه هوشنگ نایبی؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 

1396

روشن است که کسی به این پرسش پاسخ مثبت نخواهد 
داد. بنده برای پاس��خگویی به این سؤال، ابتدا لزوم منطقه 
بندی علم انسانی و اجتماعی را یادآوری می کنم. درواقع، 
عل��م انس��انی و اجتماعی اس��المی به س��ه منطقه عمده 
قابل تقسیم اس��ت: منطقه یک، منطقه قرآن و سنت که بر 
مون، حوزه 

َ
عل

َ
م ما لم تکونوا ت

ُ
ُمک

ِّ
اس��اس آیه ش��ریفه وُیَعل

 در این منطقه 
ً
انحصاری تعالیم دین به شمار می رود و طبعا

حضور علوم عرفی، حضور ابزاری و از باب بسترس��ازی 
است. منطقه دوم، منطقه علوم عقلی است که البته بخشی 
از کارکرد این منطقه مقدم بر کارکرد منطقه اول و در زمان 
شکل گیری ایمان است که جای بحث آن اینجا نیست. این 
منطقه، س��احت عقل برهانی و ریاضی است که می تواند 
نیازهای علم انسانی و اجتماعی را به گزاره های یقینی و نیمه 
 حضور علم تجربی در این ساحت 

ً
یقینی فراهم کند و طبعا

جنبه مقدمی دارد. منطقه سوم، منطقه علوم عرفی و تجربی 
اس��ت که در زیر چتر جهان بینی و ش��ریعت اسالمی – نه 
خارج از آن- می تواند به بخش مهمی از مسائل جزئی یا 
عملیاتی سازِی دستورات اسالمی پاسخ دهد؛ و البته این 
سه منطقه که در بطن هرکدام روش شناسی های گوناگونی 
قرارگرفته، می توانند در منطقه خود یا در یک منطقه جدیدی 
ک��ه می ت��وان از آن به منطقه چهارم تعبی��ر کرد با یکدیگر 
 منطقه اول به سه الیه عقاید، اخالق 

ً
هم افزایی نمایند؛ ضمنا

 مربوط به الیه 
ً
و احکام تقسیم می شود، اما منطقه دوم عمدتا

مبانی و هسته سخت علم انسانی و اجتماعی است هرچند 

آسـیب های  وجـود  نمی توانیـد  شـما 
یـن  ین و مرفه تر اجتماعـی در پیشـرفته تر
کشـورها را منکـر شـوید هرچند جنس 
آسـیب های اجتماعـی در جوامع مرفه با 
جوامع ضعیف و محروم متفاوت است.

 عنصر .هاستبیآس با قاطع مقابله و پیشگیری به قادر سلبی و ایجابی جنبه دو در مادی، نه و معنوی یهازهیانگ بر مبتنی که تاس اجتماعی
 یهابیآس با مقابله و پیشگیری در که است نهاد این بر حاکم قواعد و درونی مناسبات و خانواده نهاد به اسالم فردمنحصربه توجه هشتم،

 را آرامش مادی، انتظارات دائم افزایش و یزدگمصرف مقابل نقطه در که است قناعت نهم، عنصر دارد. یاگونه جازاع قدرت اجتماعی
 که است اجتماعی عدالت ،شودیم محسوب عناصر نیتریدیکل و نیترمهم جزو من نظر به که دهم عنصر و گرداندیبرم مردم زندگی به
 امکانات و منابع ناعادالنه توزیع و تبعیض پیامدهای از که باشد یایاجتماع یهابیآس رشد و یریگشکل برابر در پوالدین مانع تواندیم

 .ندیآیم حساببه جامعه در

 

 
 .نیستم هاآن منطقی یبندطبقه یا عناصر کامل احصاء درصدد و هستم بارز نمونه چند ذکر دنبال به فقط اینجا در بنده البته

 پیشگیری سیستم در فرعی و اصلی عنصر هاده و است سیستماتیک مواجهه یک اجتماعی یهابیآس با اسالم مواجهه است، ممسلّ آنچه
 و ییافزاهم هماهنگی، با را خود کارکرد از بخشی بلکه دارند، قرار خود واقعی جای در فقطنه اجتماعی یهابیآس با اسالم مقابله و

 که است پژوهشگرانی روی به تازه یهاپنجره شدن باز مباحث، این طرح از هدف که است طبیعی .بخشندیم عینیت چندطرفه تعامل
 است این آن و شودیم باز اساسی سؤال یک به پاسخ و طرح جای اینجا در ،حالنیدرع بردارند. محکمی یهاقدم عرصه این در اندلیما

 از قاعدهیب و ذوقی دریافت هرگونه آیا ؟شودیم اطالق «اسالمی» نوانع اجتماعی یهابیآس ساحت در پژوهشی و مطالعه چه به که
 یهابیآس با مقابله و پیشگیری به اسالمی رویکرد تواندیم ندارند اسالمی تفکر ظرایف بر کافی اشراف که کسانی توسط همآن اسالم

 شود؟ قلمداد اجتماعی

 و انسانی علم بندی منطقه لزوم ابتدا ،سؤال این به پاسخگویی برای بنده داد. نخواهد مثبت پاسخ پرسش این به کسی که است روشن
 سنت و قرآن منطقه یک، منطقه است: میتقسقابل عمده منطقه سه به اسالمی اجتماعی و انسانی علم ،درواقع .کنمیم یادآوری را اجتماعی

 علوم حضور منطقه این در طبعاً و رودیم شمار به دین تعالیم انحصاری حوزه تَعلَمون، ونواتک لم ما ویُعَلِّمُکُم ریفهش آیه اساس بر که

بخش و صر اجتماعی حیاتاعن
از دیدگاه اسالمصیانت کننده

تقوا
امر به معروف 
و نهی از منکر

عبادت

اعتدال اخالقی

معادباوری و 
آخرت گرایی

کار و تالش
تعاون اجتماعی

خانواده

قناعت

عدالت 
اجتماعی
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در حوزه نگاه اس��المی به آس��یب های اجتماعی، پیشینه 
دقیق علمی وجود ن��دارد و علی رغم این که داده های اولیه 
م��ا در حوزه آس��یب های اجتماعی هم در آیات، س��نن و 
تاریخ و معارف انبیا، سنت و سیره اهل بیت به وفور وجود 
دارد ام��ا در خص��وص آنها اندیش��ه ورزی و نظریه پردازی 
نش��ده و کارهایی که به عنوان پیشینه علمی داشته باشیم، 
نداریم. لذا ورود در این عرصه کار نویی تلقی می شود که 
دش��وار و پرزحمت است؛ البته نباید غفلت کرد که ما بر 
سر گنجی در حوزه معارف در حوزه آسیب های اجتماعی 
هس��تیم؛ الگوی مبارزه با آس��یب های اجتماعی و تحول 

در دنیا مدل های مختلف جامعه شناختی در مراکز مختلف 
در دست مطالعه و پژوهش است و دغدغه فقط مخصوص 
کشور ما نیست؛ اما در این مجال مبنای ما، نگاه اسالم به 

مقوله آسیب های اجتماعی است.
مطالع��ات اجتماع��ی و انس��انی در ح��وزه آس��یب های 
اجتماعی، جزو پیچیده ترین مطالعات است؛ این پیچیدگی 
به دلیل ذو ابعاد بودن موضوع، به دلیل موضوعات خاص 
و کنش گران ویژه با مؤلفه های خود و به دلیل بین رش��ته ای 
بودن اس��ت؛ لذا از یک دریچ��ه نگاه کردن، ما را به نتیجه 

نمی رساند و چه بسا به انحراف نیز بکشاند.

چارچوب نظریه مطالعات اسالمی در 
آسیب های اجتماعی

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(
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اجتماعی با 6 کالن مس��ئله مواجه ایم؛ 6 مسئله اصلی در 
هر حوزه آسیبی می شود تعریف کرد:

 

یکی »تعریف« . تعریف ما از آسیب چیست؟ نگاه اسالم 
به یک آسیب چیست؟ اسالم چه چیز را آسیب می داند؟ 

متون و منابع ما به چه چیزی آسیب اجتماعی می گویند؟
دوم،  موضوع »توصیف» آس��یب های اجتماعی اس��ت. 
آماره��ای مربوط به این حوزه مثل وضعیت طالق چگونه 
است؟ و...؛ »توصیف« البته  اصول، مبانی و روش شناسی 
مخصوص خود را می خواهد. به این معنا که اصول، مبانی 

و روش شناسی مقام تألیف با توصیف متفاوت است.
 
ً
سوم، مقام »تبیین« اس��ت. »تعریف« و »توصیف« نوعا

به عنوان مقدمه محسوب می شوند برای مقام تبیین؛ ده ها 
مدل در کتاب های روانشناسی، روش شناسی، فلسفه علوم 
اجتماعی و ... نوشته شده است. مقام تبیین در واقع، کشف 
 ،

ً
علت و علت یابی است. رسالت ما در این عرصه نیز فعال

تبیین اسالمی مقوله آسیب ها از نگاه اسالم است. از نگاه 
اس��الم، چرا این آس��یب ها رخ می دهند؟ فقر و ش��کاف 
طبقاتی چقدر نقش دارد؟ اعتقادات، باورها و ضعف اینها 
چقدر نقش دارد؟ تغییر نظام ارزشی چه اندازه نقش دارد؟ 
باید توجه داشت از نگاه اسالم »تبیین«، تک بعدی نیست 
و ابعاد فرهنگی، اقتصادی، تاریخی، اعتقادی، سیاس��ی 
حاکمیتی، سیاسی و بین المللی دارد؛ تبیین، روش خودش 
را می طلبد و روش شناسی اسالمی نیز در این زمینه وجود 

عظیم اجتماعی، شخص پیامبر اسالم )ص( است که در 
جامعه ای جاهلی که یکی از پرآسیب ترین جوامع است، 
ظهور پیدا کرد. در دوران جاهلی آس��یب های خانوادگی، 
اخالقی، بهداش��تی، س��المت و امنی��ت در اوج ناامنی و 
آس��یب بود اما پیامبر اسالم )ص( در فرصت زمانی کمی 
جامعه را دگرگون کرد که موارد و نمونه های آن فراوان است. 
در س��نت و سیره اهل بیت، آیات و روایات متعددی وجود 
دارد اما نظریه پردازی نشده و هدف ما گام برداشتن در این 

مسیر است؛
 در حوزه آس��یب های 

ً
مطالع��ات اجتماع��ی مخصوص��ا

 در نوسان و پی درپی در حال افزایش است. 
ً
اجتماعی دائما

 مطالعه اینها نیز مطالعه دشواری است و همچون 
ً
طبیعتا

تیراندازی به اهداف متحرک می ماند. اگر بخواهید بر روی 
وضعیت موجود کارکنید تا تحقیق شما به نتیجه می رسد، 
 تولید مواد مخدر طی یک سال، دو 

ً
آمار تغییر می کند؛ مثال

برابر شده است.
نکته ای که من تأکید می کنم، آسیب شناسی بر محور اسالم 
است؛ جامعه ما باید جامعه اسالم پسند باشد. این که آمار 
کش��ور را با فالن کشور مقایسه کنیم، خوب است - نفی 
نمی کنم، ما در این دنیا زندگی می کنیم و عوامل تأثیرگذار 
در کشور ما نیز مؤثر است  اما الگوی ما جامعه اسالم پسند 
اس��ت. نباید دلگرم به این باش��یم ک��ه وضعیت طالق ما 
 ما 23 درصدیم و 

ً
نس��بت به آلمان خیلی کمتر است مثال

آنان 25 درصد هس��تند، دو درصد هم برای ما در جامعه 
اسالمی زیاد است.

اگ��ر بخواهیم چارچوب نظری بیان کنیم، می ش��ود مدل 
سهل و ساده ای برای مطالعه آسیب های اجتماعی پیشنهاد 
داد. بر این اس��اس، به نظر می رس��د در حوزه آسیب های 

مطالعـات اجتماعی و انسـانی در حوزه 
ین  آسیب های اجتماعی، جزو پیچیده تر
مطالعات است؛
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پیشگیری کنیم و این آسیب ها را درمان کنیم؛ فقه، آیات، 
روای��ات و باورهای ما به چه می��زان می توانند در این حوزه 

ایفای نقش کنند.
اسالمی س��ازی مطالع��ات اجتماعی و نگاه اس��المی به 
آسیب های اجتماعی در 6 مقوله ذکرشده متفاوت است. 
نگاه اسالمی ما نگاه تش��کیکی است؛ نگاهی، اسالمی 
اس��ت که مبتنی بر نگاه اسالم باشد؛ مبانی فکر اسالمی 
ناظر به حوزه معرفت، جهان، انس��ان، دین، جامعه، فرد، 
روش و ارزش باش��د؛ اگر ب��ر این مبنا حرکت کنیم، کف 
ن��گاه اس��المی راداریم اما در مقام کنترل، اس��المی بودن 
خیلی بیشتر از تناسب و سازگاری با مبانی است. اسالم، 
روش ها و دس��تورالعمل های فراوانی بیان کرده و در سنت 
و س��یره پیامبر وجود دارد، باید به روز سازی شود و با نگاه 
اجتهادی به تحلیل اینها بپردازیم و مدل هایی متناسب با 

عصر کنونی ارائه کنیم.
حتی کس��انی که علوم اجتماعی و علوم انسانی اسالمی 
را قب��ول ندارند، مقام کنت��رل اش را قبول دارند و  می گویند 
در این قسمت اسالم می تواند راهکار ارائه دهد. معتقدند 
ایدئولوژی اس��المی می تواند نقش داش��ته باش��د؛ حتی 
مخالفان علوم انسانی و اجتماعی اسالمی نیز این را قبول 
دارن��د و بیان می کنند که اس��الم در آن زمین��ه حرف دارد. 
گنج های زیادی در مبانی و معادن اسالمی در حوزه علوم 
اجتماعی وجود دارد که باید استخراج شود و همتی برای 

آن داشت.
در چهارچوب مدل مذکور  اگر بخواهیم روش اسالم برای 
درمان و مواجهه با یک آس��یب اجتماعی استخراج کنیم، 
چه کاری باید انجام دهیم؟ گام اول مسئله شناسی است. 
سپس و بعد از تعریف مسئله، حرکت به سمت جست وجو 
در منابع و متون اس��المی، آیات و روایات، سنت و سیره و 

دارد و منابعی در اختیار است.
مقام چهارم، »تفسیر و معناکاوی« است. البته اختالف بین 
تبیین گران و تفسیرگران در علوم اجتماعی خیلی زیاد است 
که به نظر من قابل جمع هس��تند؛ جوانی ک��ه رو به اعتیاد 
می آورد می خواهد پیام و معنایی به ما منتقل کند؛ کس��ی 
که گرایش به کاالی خارجی دارد، شاید حرفی خطاب به 
ما دارد. در حوزه تفس��یر و معن��اکاوی کنش ها، مدل های 
مختلف تفسیر و مبانی تفسیری وجود دارد و مبانی تفسیر 

اسالمی با غرب متفاوت است؛ 
مقول��ه پنج��م، »پیش بین��ی« آسیب هاس��ت، روش های 

مختلف��ی برای پیش بینی وج��ود دارد اما اص��ول اعتقادی 
اس��المی در پیش بین��ی بای��د مدنظر ق��رار بگی��رد. مبانی 
انسان ش��ناختی، الهیات��ی و دین ش��ناختی را نمی ش��ود 
نادی��ده گرف��ت و ب��ر اس��اس مدل ه��ای غربی دس��ت به 
پیش بینی زد؛ باید در پی این باش��یم که چطور می شود بر 
اس��اس مدل ها و مبانی اس��المی به پیش بینی آسیب های 
اجتماعی پرداخت.؛ به عنوان نمونه بررسی نمود که روند 
عفت گریزی سرنوشت اش بر اساس مدل های پیش بینی 

اسالمی چیست؟
مقام شش��م ک��ه مهم تری��ن مقام اس��ت، مق��ام »کنترل« 
می باشد؛ یعنی وقتی تعریف کردیم، توصیف کردیم، تبیین 
و معنا کاوی کردیم و وضعیت آینده را پیش بینی کردیم، راه 
مقابله و پیش بینی چیست؟ چطور می توانیم از آسیب ها 

و  الهیاتـی  انسان شـناختی،  مبانـی 
دین شـناختی را نمی شـود نادیده گرفت 
و بر اسـاس مدل هـای غربی دسـت به 

پیش بینی زد؛
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یک روایت مش��خصی اس��ت که هم صحیح است و هم 
داللت اش قطعی است. بلکه ضوابط حاکم بر آن عرصه 

را بای��د بدانیم و در آن قالب عرضه کنیم. ضوابط حاکم بر 
رواب��ط اقتصادی و بین الملل را باید دانس��ت و به آن عمل 
ک��رد؛ مبانی و مفاهیم چطور به دس��ت می آید؟ از طریق 
تشکیل خانواده یا مجموعه یکپارچه حدیثی، قرآنی، سیره 
و سنت اهل بیت.  در این خانواده یا مجموعه جامع، یک 
ضابطه به دست می آید؛ تفسیری که شهید مطهری از سیره 
نبوی دارد چنین چیزی است. به نظر وی باید  سیره و قاعده 
حاکم بر آن حوزه زیست را به دست بیاوریم و لذا نباید به 

تک گزاره ها بسنده کرد.
گام بعدی این مرحله، عرضه بر قواعد اس��المی حاکم بر 
زیست انس��انی است، به مرحله قبل نمی شود اکتفا کرد، 
یعنی با قواعد حاکم بر خانواده نمی ش��ود گفت کار تمام 
اس��ت، باید موارد حاکم بر قواعد زیس��ت انسانی از نگاه 
اسالم نیز س��ازگار باشد؛ یعنی با عدالت همخوان باشد، 
قاعده ای که عدالت ورزی دارد و قواعدی که ظلم ستیزی 
دارد؛ زیرا هیچ راه حل اسالمی، ناعداالنه و ظالمانه نیست.
عرضه به مقاصد زیست انسانی از نگاه اسالم، راه درمانی 
ما برای کنترل و پیش گیری است؛ هدف باید رساندن انسان 
به سعادت و سوق دادن جامعه به مسیر هدایت باشد؛ البته 
این موضوع در 10 گام طراحی ش��ده بود که در این مجال 
و به علت ضیق وقت اهّم موارد، انتخاب و خالصه گویی 

شد.

کاویدن منابع و متون اس��المی اس��ت و اگر پاسخی برای 
مسئله ما داده شده را دریابیم؛ 

در گام س��وم باید به اعتبارسنجی مستندات گردآوری شده 
ق نبوده و 

ّ
پرداخت، ممکن است خیلی از مستندات، موث

 ظنی الصدور و 
ً
اعتبار علمی نداشته باش��د. روایات غالبا

در بس��یاری از موارد ظنی الدالله هستند؛ لذا نمی شود با 
استناد به یک روایت بگوییم دلیل فساد، فقر است یا علت 
مرگ ومیر و یا همه آسیب ها، ربا است؛ روایت داریم که اگر 
ربا در جامعه زیاد شود، این آسیب ها را دارد اما تک روایتی 
نگاه کردن ب��ه موضوعات، یک نو نگاه غیرعلمی اس��ت 
که موجب سوءاس��تفاده و تمسخر می ش��ود؛ باید به متن 
اصلی حدیث و سیره دست پیدا کرد و بر اساس مستندات 
معتبر، تصحیح ها و تحریف هایی که در روایات و آیات راه 
پیداکرده را باز بشناسیم و موارد غیرمستند را کنار بزنیم که 

البته این کار افراد متخصص نیاز دارد.
گام چهارم، فهم عمیق متون گردآوری ش��ده اس��ت؛ باید 
مفهوم آیه و روایات را به خوبی درک کنیم، باید ساختار ادبی 
جمالت را درک کنیم، توجه به قرینه ها، ش��أن نزول و شأن 
صدور و...را باید توجه و نسبت به آن فهم عمیق پیدا کرد. 
شأن نزول یک حدیث در مورد بیان یک آسیب را باید بدانیم 
 به امیرالمؤمنین اعتراض می کردند که 

ً
چه بوده است؛ مثال

پیامبر )ص( طور دیگری عمل می کردند، ش��ما چرا طور 
دیگری عمل می کنید؟ حضرت فرمودند زمان تغییر کرده 
است. البته یکی از لغزشگاه ها، همین مرحله استنباط دینی 

است و نمی شود با همه چیز به یک شکل مواجه شد.
گام دیگ��ری ک��ه بس��یار مهم اس��ت، عرض��ه مطالب بر 
ضوابط اس��المی حاکم بر قلمرو مربوطه است. حتی اگر 
روایت مستند، معتبر و مدون پیدا کردیم، نمی شود به این 
اکتف��ا کنیم و بگوییم تنها راه مواجه��ه با طالق، مبتنی بر 

نمی شود با استناد به یک روایت بگوییم 
دلیل فساد، فقر است یا علت مرگ ومیر 
و یا همه آسیب ها، ربا است؛
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تشدید شده است. این که رفع و از بین بردن 
و کاه��ش آس��یب های اجتماعی ب��رای ما 
هدف اس��ت یا نتیجه و دستاورد تحقق یک 
هدف دیگر است؟ بحث من این نیست که 
پیشگیری بهتر از درمان است،! این که معلول را رفع نکنیم 
و به فکر رفع علت ها باش��یم هم نیست! این که پدیده های 
اجتماعی چند عاملی هستند هم نیست! بعضی می گویند 
این قدر سلبی بحث نکنیم و ایجابی بحث کنیم، این را هم 
نمی خواهم بگویم! برخی می گوین��د این قدر کوتاه مدت 
بحث نکنیم، بیاییم میان م��دت و بلندمدت بحث کنیم، 
این را هم نمی خواهم بگویم! در تمام فرض هایی که گفته 
می ش��ود و در تمام اشکال از بحث، رفع آسیب اجتماعی 
مطرح می ش��ود، در حالی که به نظر من رفع آس��یب های 
اجتماعی باید نتیجه طبیعی یک جریان خیلی اساسی تر و 

اشاره
در بهمـن مـاه 1396، جمع قابـل توجهی از 
اسـاتید و صاحبنظـران مطالعـات اسـالمی 
آسـیب های اجتماعـی در یـک هم اندیشـی 
تخصصـی و علمـی  و در قالبـی همچـون 
و   آمدنـد  هـم  گـرد  اندیشـه ورز  هیئت هـای 
نقطه نظرات خود را در خصوص نحوه بررسی و 
مطالعه آسـیب های اجتماعی از منظر اسـالمی 
مطرح نمودند. آنچه که در پی می آید خالصه ای 
اجمالی از گفتگوهای تخصصی اساتید محترم 

حوزه و دانشگاه می باشد.

خانم دکتر مرضیه ابراهیمی1
 بنده دغدغه ای در ذهن داشتم که این دغدغه لحظه به لحظه 

هم اندیشی تخصصی اساتید حوزه و 
دانشگاه در باب آسیب های اجتماعی
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جنس حوزه و دانش��گاه این طور نیست که از باال به پایین 
دس��تور بدهید و آنان هم بگویند چش��م؛ بعد به انسان که 
می رسد بگوییم من می گویم، شما هم انجام دهید. نظریه 
که با دستور درنمی آید. ساختار بانکی و ساختار دانشگاه 
این طور نیست؛ ما این ساختار دانشگاه را به عاریت گرفتیم 
و اجرا می کنیم؛ ساختار، محصول یک نظریه عملی است 
و نظری��ه عملی، محصول مبانی اس��ت و ای��ن نظریه ها، 
گفتمان سازی ش��ده و در نهایت تفوق گفتمانی پیدا کرده 
است . این که دوستان تحمل ندارند و می گویند 40 سال 
چه شد، 400 سال هم بگذرد طوری نمی شود؛ مگر آنچه 
در جهان غرب می بینیم محصول یک روز و دو روز و سه 
روز اس��ت؟ یکی از آس��یب های موجود همین نگاه های 
کوتاه مدتی اس��ت که به جامع��ه تزریق می کنیم، درنتیجه 

تقاضا تشدید می شود و انتظارات را غیرواقعی می کنیم؛
نکته اول من این اس��ت که امیرالمؤمنین 5 سال حکومت 
کردند، انسان همان انسان بوده، ممکن است نوع آسیب ها 
عوض ش��ده باش��د. ببینیم یک معصوم در رأس حکومت 
چطور عمل کرده است؛ حضرت مدام در مورد کارگزار و 
قاضی هرگاه بحث می کند بر درمان ریشه آن تأکید می کند 
نید؛ نکته دوم، علت ها در عرض 

َ
و می گوید ریشه آن را برک

هم نیستند. خانواده یکی از موضوعات قابل توجه است. 
رهبری فرمودند اگر در جامعه ای خانواده نباشد، بزرگ ترین 
صالحان هم نمی توانند کاری بکنند و بعد تدکید داشتند 
اگر اش��تغال درست ش��ود، مفاس��د اخالقی هم درست 
می شود، مفاسد اجتماعی درست می شود. فرمود اشتغال 
را درس��ت کنید، خیلی از مسائل درست می شود، برویم 
روی علت ها، علت های کلیدی مشخص می شود؛ همین 
نشس��ت ها و تکاپوها مؤثر خواهد بود. لذا تقاضا دارم که 

ناامیدی به مردم تزریق نکنیم.

خانم دکتر سهیال صادقی3
هن��وز خانواده مهم ترین نه��اد اجتماعی در 
ایران اس��ت و هنوز به ش��دت اکثریت افراد 
جامع��ه ای��ران طرف��دار خانواده هس��تند و 
جالب اس��ت بدانید با وج��ود اینکه مفهوم 
جوانی ما به ش��دت بس��ط پیدا کرده و جوان 34 ساله هم 

کالن تر باشد؛ آن انرژی که می خواهیم صرف کنیم چه به 
لحاظ تولید فکر، محتوا، اقدام، بودجه و .... چقدر دنبال 
این بودیم که فهم درس��تی برای ایجاد جامعه تراز داش��ته 
باش��یم. در جامعه تراز اگر همه چیز جای خودش باش��د، 
اگر آن نهادهای اصل��ی در تراز حاکمیت، دولت و تمدن 
اسالمی باش��د، به طور طبیعی دیگر آس��یب ها با حداقل 

خودش خواهد رسید.
اگر برای رفع آسیب، هدف گذاری کنیم هرگز به این هدف 
نخواهی��م رس��ید. حت��ی ارزیابی های ما به خط��ا می رود 
درحالی ک��ه اگر هدف اساس��ی تر و کالن تری مدنظرمان 
باشد؛ مثل این فرمایش حضرت آقا که روی تمدن سازی 
اسالمی تأکید می کنند. این را می فهمم که قرار نیست بنای 
حاضر را مقاوم سازی و بهسازی کنیم، قرار است از اساس 
یک بنا بسازیم؛ اتفاقی که می افتد در موضوع آسیب های 
اجتماع��ی و هدف گذاری ب��رای رفع آن، حت��ی در کالن 
 آسیب ها ما را مدیریت می کند 

ً
نگرترین شکل این کار، اوال

 
ً
و در کالن ترین نگاه اگر هدف ما رفع آسیب ها باشد، دائما

به وصله کردن می رسیم.
 می گوییم یکی از عوامل فحش��ا، زنان بی سرپرست 

ً
مثال

و بد سرپرس��ت فقیر هستند، بیاییم برای این ها پیشگیری 
کنیم و اشتغال ایجاد کنیم. وقتی بیاییم وضع این ها را بهبود 
ببخشیم. انگیزه خیلی ها برای طالق افزایش پیدا می کند، 
بگوییم خوب طالق را سخت کنیم، چه شرایطی در درون 
خانواده اتفاق می افتد؟ در قالب جوامع، اعتیاد ام المصائب 
ما و عامل بسیاری از بزه های دیگر در مجردین است اما در 
کشور ما بیش از 60 درصد معتادین ما متأهل هستند؛... 
ل��ذا فکر می کنم باید نظام بح��ث و جهت گیری بحث را 

تغییر دهیم. 

دکتر فرزاد جهان بین2
یکی از مشکالت، بحث هایی است که قائل 
به نگاه رادیکال است. یک دلیل اش به خاطر 
این اس��ت که نه انس��ان را و ن��ه جامعه و نه 
فرایند تغییر را شناختیم؛ اگر بنا بود با کارهای 
رادیکال اصالح انجام ش��ود، این قدر نیاز به زمینه سازی و 
فرصت سازی نبود؛ در مورد حوزه و دانشگاه گفته می شود، 
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ک��ه در بح��ث عفاف و حجاب داش��ته ایم؛ ن��وع برخورد 
ممک��ن اس��ت خیلی وقت ه��ا مورد نق��د قرار بگی��رد؛ با 
سیاس��ت گذاری هایی که انجام دادیم خیلی از جوانان ما 
بی اعتماد ش��دند. پیشنهاد این اس��ت که مقداری متمرکز 
شویم روی سیاس��ت گذاری هایی که داشتیم و تأثیر آن بر 
آسیب های اجتماعی؛ با قسمت سوم محورهای پیشنهادی 
همایش خیلی موافق نیس��تم، یعنی چه نقش برنامه های 
5 س��اله در شکل گیری آس��یب های اجتماعی؟ یعنی ما 
در س��ازمان برنامه نشس��تیم و برنامه ریزی کنیم که آسیب 
اجتماعی به وجود بیاوریم؟ اگر بحث آس��یب های پنهان 
هم مطرح باش��د، باز هم این عنوان، عنوان درستی نیست 

که می شود به تفصیل در مورد آن بحث کرد.
در بح��ث جامعه پذی��ری، نهاده��ا و کارگ��زاران در انتقال 
ارزش ها شکست خوردند. در مراکز آموزشی می بینیم هر 
جا می خواهیم مفاهیم اجتماعی را در قالب دینی ارائه کنیم، 
سریع نسل جوان و حتی نسل قدیم مقاومت می کنند. یکی 
از پیشنهادهایم این است که فرایند جامعه پذیری را از نگاه 
اسالمی نقد کنیم و ببینیم این اختاللی که در انتقال ارزش ها 
به وجود آمده، چیس��ت؟ خود کارگزاران و منتقل کنندگان 
این ارزش ها هم در بحث نهادی و هم فردی نقد ش��وند. 
در فرآیند جامعه پذیری به افراد مهارت های دینی را آموزش 
نمی دهیم که بتوانند با آسیب های اجتماعی مقابله کنند؛ نه 
در سطح فردی و نه در سطح اجتماعی. در همان دانشگاه 
شاهد در جلس��ه دفاعی بودم که در حوزه روانشناسی کار 
کرده بودند و با تکنیک های روانشناسی ثابت کرده بودند که 
معنویت، نماز خواندن و عبادت چقدرمی تواند در کاهش 
بعضی آسیب های اجتماعی تأثیرگذار باشد، پس چرا در 

نسل جدیدمان نمی تواند این اتفاق بیفتد.

حجت االسالم دکتر علی ذوعلم5
نکته اول این که در مسائل اجتماعی، مرکزی 
که این مس��ائل را رصد کنند، نداریم و باید 
صبر کنیم رهبری وارد یک موضوع شوند و 
ما جمع شویم دورهم و بگوییم فالن مسئله 
دارد مشکل س��از می ش��ود. تلقی این جم��ع و جمع های 
مشابه نباید این باشد که رهبری مطلبی بگویند و ما دنبال 

جوان حساب می شود اما همه در چارچوب خانواده دارند 
زندگی می کنند. خان��واده هنوز اقتضائات خودش را دارد. 
واقعیت ها، از زوال و فروپاشی خانواده سخن نمی گویند، 
با این که آمار افزایش طالق را نشان می دهد اما نرخ ازدواج 
ما هنوز بس��یار باال و قابل قبول است. بیشتر طالق های ما 
ناشی از ازدواج های خودس��رانه، پیش آمدی، موقعیتی و 
اجباری است، ازدواج های هدفمند ما کجا به طالق منجر 

شده است؟
 در دانشگاه تهران انجام داده ایم، برای 

ً
در تحقیقی که اخیرا

بخش زیادی از جوانان ایرانی، ازدواج یک اولویت است 
و گ��ذر به بزرگ س��الی را ازدواج تعیین می کند نه ش��غل، 
درحالی که در جوامع غربی، گذر به بزرگ سالی را کار تبیین 
می کند یعنی اگر کسی کار پیدا کرد ادعا می کند من بزرگ 
ش��دم اما در خانواده ایرانی، جوانی که کار هم داشته باشد 

اما تشکیل خانواده نداده باشد خود را بزرگ سال نمی داند.

خانم دکتر فهیمه فرهمندپور4
در چنین کارهایی به مش��کلی برمی خوریم 
که موضوع دو قس��مت می شود، مطالعات 
 
ً
اس��المی و آس��یب های اجتماعی. معموال

تجربه نش��ان داده تمام مقاالتی که دریافت 
می کنیم و انجام می دهیم، یک شکاف بین شان هست لذا 
اول باید این موضوع حل شود، وقتی باهمکاران دانشگاهی 
صحبت می کنیم، می گویند این موضوع حوزه ما نیست، 
نگرانی دوم این اس��ت که متمرکز نشویم و توجه نکنیم که 
دیگران چه کارهایی کردند که آسیب ها به وجود آمده است، 

به نظرم باید به این سؤال پاسخ دهیم که ما چه کردیم.
ما سه مفهوم داریم، تغییر اجتماعی، جامعه پذیری و تضاد 
که هر س��ه این موارد آنجایی اس��ت که پیوند می خورد به 
مس��ائلی که می ش��ود نگاه دینی و اس��المی به آن داشت؛ 
چی��زی ک��ه نظ��م را در ی��ک جامعه مش��خص می کند، 
ارزش ه��ای جامع��ه اس��ت ک��ه در جامع��ه در حوزه های 
دینی و اس��المی اس��ت؛ چه ش��ده که در عرصه مس��ائل 
اجتماعی، گاهی سیاست گذاری هایی که در حوزه دینی و 
اس��المی داریم، خودش آسیب می زند به باورهای دینی و 
اس��المی ما، مصداق بارز، برخوردها  و مواجهه ای است 
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مس��اجد شکل گرفت و بدون س��ازمان دهی مبانی نظری 
 
ً
به طور عملی توانست جامعه را اداره کند تا یک سال تقریبا

مدیری��ت جامعه به دس��ت کمیته انقالب اس��المی بود؛  
 به نهاد 

ً
 ما در بحث آس��یب های اجتماع��ی اصال

ً
اما مثال

مسجد نپرداختیم. باید کاری کرد که مردمی بودن انقالب 
و نگاه هایی که امام و رهبری نس��بت به صحنه آمدن مردم 
داشتند، شکلی واقعی پیدا کند. گروه هایی مردمی هستند 
که در همین زمینه های مواجهه با آس��یب های اجتماعی، 
دچار پیچ وخم های بوروکراتیک شدند که باید مطالعات ما 

این موانع را بردارد.
مطالعات اس��المی ک��ه می گوییم به چه معناس��ت؟ این 
بحث را در بحث علوم اسالمی انسانی هم مطرح کردم؛ 
م��ا یک عل��وم انس��انی کارآمد و مبتنی ب��ر مبانی حقیقی 
داریم که می ش��ود اس��المی و یک علوم انسانی که مبتنی 
بر پیش فرض های نادرس��ت و توهمی و نگاه های بش��ری 
شکل گرفته و چون نتوانسته کارآمد باشد شکست خورده 
است. مطالعات اسالمی یعنی مطالعات علمی، حقیقی، 
واقع بینانه و عقلی. مثال در مورد موضوع حاش��یه نش��ینی 
باید بر این مبنا نگاه کرد که بخشی از کسانی که به اطراف 
شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند، برخی از آنان با انگیزه 
فرهنگی مهاجرت کردند لذا به تعبیری همه حاشیه نشینی 

نمی تواند تهدید باشد.

مهندس عبدالحمید نقره کار6
پی��ش داوری،  ب��دون  موج��ودی  هی��چ 
پیش معرفت و پیش انتخاب از جایش تکان 
می خورد؟ دارند دنیاپرستی، هواپرستی، کفر 
و ش��رک و نف��اق را به ما تحمیل می کنند، ما 
با کلمات قش��نگ آن را اس��تفاده می کنیم، این را در علوم 
انسانی دارند مطرح می کنند، چرا علوم انسانی ما ساکت 
اس��ت؟ چرا دانش��گاه های ما فریاد نمی زنند ؟ همه قرآن 
طبقه بندی است؛ علم از طبقه بندی شروع می شود؛ صدها 
آیه و صدها هزار حدیث این طبقه بندی اجتماعی را برای 
ما تش��ریح کرده اس��ت. فکر، عمل و نگاه دینی در قالب 
منافقین، مشرکین، ظالمین و مفسدین مطرح شده است اما 

چرا این عبارات در ادبیات سیاسی ما استفاده نمی شود؟

کنیم، انتظار ایش��ان از ما نخبگان فرهنگی این اس��ت که 
فعال عمل کنند و از ایشان مطالبه کنند. مطالعات هم باید 
مس��تند، معتبر و مستدل باشد، چه کس��ی باید این کار را 

انجام دهد؟
اگر بناس��ت پژوهش��کده ای با عنوان مطالعات اس��المی 
آس��یب اجتماعی تأس��یس ش��ود، فکر می کنم می توانیم 
بگوییم پژوهش��کده مطالعات اجتماع��ی. بعد هم نباید 
روی آسیب ها متمرکز شویم؛ باید ظرفیت ها و فرصت های 
 یک کش��ور 

ً
ما باه��م دیده ش��ود. این که فک��ر کنیم واقعا

آسیب زده داریم به این نحو که دچار بحران هستیم برداشت 
درس��تی نیست، خود رهبری هم این بحث را علنی اعالم 
نکردند بر خالف بحث الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و 
تمدن اس��المی، این دو بحث خیلی علنی طرح شده و از 
دانشگاهیان خواستند ورود کنند اما این بحث را از مسؤالن 

خواستند که پیگیری کنند.
نکته من این اس��ت که پیگیری آس��یب های اجتماعی در 
مجموعه منظومه مطالبات حضرت آقا چه وزنی دارد، باید 
روی آن بحث شود؟ پژوهشکده ای که روی تمدن تاریخی 
اس��المی کار کرده باش��د نداریم، روی الگوی پیش��رفت 
کارهای��ی ش��ده اما کار جدی نش��ده اس��ت؛ بای��د کاری 
انجام دهیم که آن کار نتیجه اش این باش��د که آسیب های 
 برخورد با 

ّ
اجتماعی در جامعه اسالمی مدیریت شود واال

این موضوع با نگاه رفرمیستی در مقابل نگاه تحولی خیلی 
نمی تواند جواب دهد.

مدل هایی که در حال حاضر در حمایت از آس��یب زدگان 
وجود دارد، نیاز به بازنگری دارد؛ کمیته امداد، بهزیستی و 
بنیاد شهید ما مدل های کاری شان پاسخگو نیست. اگر این 
پژوهشکده به بحث طراحی و الگودهی بپردازد، توانسته 
کاری انجام دهد، نتیجه نظریه مبنایی ما باید برسد به همه 
راهکارهایی که دوستان تأکید کردند. مطالعات نظری برای 
ما خیلی ارزان تر است، این که با صرف هزینه عده ای دور 
هم بنش��ینند و فکر کنند و جمع بندی کنند راحت اس��ت 
اما این که به یک الگو فرایند تبدیل ش��ود که اثرگذار باشد، 
خأل اساس��ی ماس��ت. در کنار مطالعات اسالمی باید از 
الگوهایی که در انقالب اس��المی تجربه ش��ده اس��تفاده 
کنیم؛ در آغ��از انقالب، کمیته های انقالب اس��المی در 
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فرهنگی تغییرات خاص خودش را دارد؛ زمان بر و مستمر 
اس��ت و در طوالنی مدت خود را نشان می دهد؛ مشکلی 
در نظام سیاسی ما وجود دارد که چون پیچیدگی مدیریت 
فرهنگ را نمی فهمند، کل آن را کنار گذاشته اند، هر آسیب 
اجتماعی اگر اقتصادی و سیاسی باشد تا بخواهد به کنش 
انسان وارد شود، به موضوع فرهنگی تبدیل می شود و بعد 
تبدیل به رفتار می ش��ود، اگر ش��ما معضل فرهنگی را رها 
کردید، فقط با حل معضل اقتصادی، مسئله حل نمی شود.

رد، من هم ب��ا عزیزانی ک��ه معتقدند باید به 
ُ

در بح��ث خ
تمدن سازی اسالمی برگردیم و در دانشگاه ها بحث کنیم 
موافق��م؛ اگر افتادیم به حل معض��الت اجتماعی، همان 
نیت که دشمن می خواس��ت ما را سرگرم کند اتفاق افتاده 
اس��ت تا با سرگرم کردن ما با ایجاد معضالت مختلف در 
حوزه آس��یب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با خیال 
راح��ت تهاجم فرهنگی خود را اجرا کند؛ اآلن دش��من با 
این استراتژی با ما برخورد می کند، معضالت روزمره برای 
مدیریت ما ایجاد می کند و تهاجم فرهنگی آرام آرام نتایج 

خود را نشان می دهد.
اگر خواس��تید به تمدن سازی اسالمی برگردید باید توجه 
کنید که یک انس��ان در غرب است که نیازهای جسمی او 
بیشتر تأمین می شود و سیستم در اختیارش هم این است که 
نیازهای حیوانی انسان را جواب می دهد اما ما می خواهیم 
به سیس��تم نیازهای فطری انس��ان جواب دهیم؛ برای این 
کار، ی��ک تمدن غربی در ایران وجود داش��ته که محورش 
لذت جویی بوده که برایش نظام شاهنشاهی وجود داشته 
و این تفکر هنوز در کشور ما دارد تنفس می کند، الیه های 
زیرینش را کمتر توجه می کنیم که این سازمان ها، نهادها، 
قوانین، ارزش ها و هنجارهای مشترک دارند؛ ارزش ها هم 
این اس��ت که در برنامه و بودج��ه می گویند باید با رقابت 
مش��کل را حل کنیم، رقابت که تنها در بخش خصوصی 
نیس��ت، در س��اختارهای دولت��ی ه��م هس��ت ک��ه باهم 
نمی توانند همکاری کنند، چرا همکاری کنند که معضل 
حل شود؟ باید کاری کنند که بگویند کار شما به من گیر 
است، باید پول بدهید! این تفکر چه در بخش خصوصی و 

چه در بخش دولتی مرتب بازتولید می شود.
نکته بعد این اس��ت که با وجود این س��اختار می خواهیم 

امروز برخی می گویند »ایران شهر«!  برای این که از هویت 
ما اس��الم زدایی کنند، به ج��ای هویت اس��المی ایرانی، 
می گوید ایران شهر، می خواهد برای ما معیار تولید کند؟ 
کدام دین؟ کدام مذهب؟ این مغالطه ها در باالترین سطح 
کشور ما مطرح می شود، علوم انسانی ها کجا هستند؟ با 
منطق، استدالل و دلیل باید مطرح شود، البته به هیچ وجه 
ج��زو آن اف��راد ناامید نیس��تم و پرانرژی و آم��اده برای کار 
هس��تم و دلیلم ب��رای این کار، فرمایش رهبری اس��ت که 
فرمودند برای شکل گیری تمدن اسالمی، نیاز به 5 مرحله 
داریم، اول پیروزی بر نظام ستم ش��اهی؛ دوم، تحقق نظام 
اس��المی به عنوان جایگاه والیت فقیه و تفکیک قوا؛ سوم، 
تحقق دولت اسالمی است و ما در این دوره هستیم؛ تمام 
آسیب شناس��ی های ما از آسیب شناسی دولت باید شروع 
شود، دولت فقط قوه مجریه نیست، همه قوا و همه سطوح 
را در بر می گیرد.، مشکل ما، نظام نیست، مشکل ما دولت 
 مورد 

ّ
اسالمی است، الناس علی دین ملوکهم را باید به جد

توجه قرار دهیم .

دکتر حسن بنیانیان7
در ح��ل بحران ه��ای اجتماع��ی، در کج��ا 
دنبال  راه حل بگردیم؟ من مسؤل کمیسیون 
فرهنگ��ی و پیوس��ت نگاری ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی هس��تم، تجرب��ه اجرایی 
دارم و با عزیزان دانشمند که کار نظریه پردازی می کنند نیز 
نشس��ت و برخاس��ت زیادی داریم. نکته ای که همه روی 
آن تأکی��د داریم، کلی��ت انقالب روبه جلوس��ت؛ در این 
زمینه ها پیش��رفت داش��تیم اما در پیشرفت فرهنگی دچار 
عقب افتادگی جدی هستیم؛ ما هم کاستی های اندیشه ای 
داریم، هم کاستی در ساختارها و هم فرهنگ جامعه، همه 
این س��ه عرصه روی آس��یب های اجتماعی اثر می گذارد 
و هم افزای��ی این ه��ا ه��م روی آس��یب های اجتماعی اثر 

می گذارد؛
مسائل جامعه را در سه عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگی 
می ش��ود توزی��ع کرد ام��ا جنس تح��والت اینه��ا خیلی 
متفاوت اس��ت. اقتصاد را می توان با ابزار کّمی بازی کرد. 
سیاس��تمداران س��ریع می توانند تصمیم بگیرند اما قواعد 
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و هم دانشگاه نسبت به جامعه به روز است و هم علم استاد 
به بدنه اجرا وارد می ش��ود، ما در کشور یک حوزه داریم و 
یک دانش��گاه که هر دو نقد جدی به هم دارند؛ مدیران ما 
به جای این ک��ه در حوزه تخصص خود باش��ند، مهندس 
می شوند و پشت میز استانداری می نشینند،  در طرف دیگر 
هم که حوزه و دانشگاه  یکدیگر را قبول ندارند پس در فکر 
مدیر این می آید که شما باهم دعوا کنید، حرف هیچ کدام 
را گوش نمی دهد، این طور توسعه علوم انسانی در توسعه 
کش��ور ما کمکی نمی کند لذا همین میزان علمی هم که 

داریم بسیار کم در تصمیم گیری های مدیران ما می آید.
برای حل کدام موضوع به اسالم مراجعه می شود؟ نصف 
جامعه ما در خأل مدیریت فرهنگی به سر می برد، ما متمرکز 
شدیم روی بچه حزب اللهی ها و خودی ها. چه کسی باید 
روی بقی��ه جامع��ه تمرکز کند؟ مطالعات نش��ان می دهد 
هرچه س��طح عل��م در دانش��گاه ها افزایش پی��دا می کند، 
درصد بی دینی هم باال می ش��ود مگر آن ف��رد با یک نهاد 
مذهبی در ارتباط باش��د اما اگر به نهاد اصیل دینی وصل 
نباشد، این علوم انس��انی در فرایند آموزش، آرام آرام انسان 
را بی دین می کند؛ یک بحران سیاسی داریم که آموزه های 
ناب اسالمی از باال دست به جامعه می آید، زمانی نظامی 
پایدار اس��ت که نظ��ام مدیریت فرهنگی، خواس��ته های 
مردم را با خواس��ته هایی که از باال می آیند هماهنگ کند، 
در شرایط فعلی، نظام فرهنگ ساز وارداتی قوی تر از نظام 
فرهنگ س��از داخلی عمل می کند و رفته رفته سلیقه مردم 
عوض می ش��ود، دولت ها بر سر دوراهی ترجیح می دهند 
با باالدست خودشان تنش ایجاد کنند، ریشه بحران های ما 
در این مسئله است، باید برکردیم و به نظام فرهنگ سازمان 

نگاه کنیم.
معضالت را در مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی 
انقالب فرهنگی و ش��ورای اس��المی مس��ائل را  بررس��ی 
می کنیم تا سیاس��ت گذاری کنیم اما نه��اد برنامه ریزی ما 
چقدر مشکالت اقتصادی کوتاه مدت را می فهمد و نسبت 
به آن عکس العمل نش��ان می دهد؟ بنابراین سیاست های 
کشور در حوزه های اجتماعی و اقتصادی به همدیگر پیوند 

نمی خورد.
الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی و مهندسی فرهنگی نظام 

مملک��ت را اداره کنی��م. نمی ش��ود ملک��ت را ره��ا کرد، 
حاکمیت را رها کرد و بگوییم باید س��راغ نهادهای مدنی 
برویم اما باید توجه داش��ت که نهادهای مدنی با اصالح 
دول��ت همراه اس��ت، نهاد مدنی در اس��تان اس��ت و باید 
اس��تاندار حمای��ت کند، مگ��ر بدون اص��الح حاکمیت 
می ش��ود از ظرفیت های مردمی اس��تفاده کرد؟ در فضای 
کادمی��ک باید بدانی��م می خواهیم مبتنی ب��ر وحی همه  آ
این الیه ها را اصالح کنیم تا محورش بشود فضیلت های 
انسانی؛ ما مبتنی بر انقالب توقع ایجاد کردیم که منشوری 
متفاوت خواهیم داش��ت نه این که بگوییم س��وئیس از ما 
بیشتر خودکشی دارد، پس ما خوب هستیم، ما می خواهیم 
حرف جدید بزنیم، اگر ح��رف جدید را گم کنیم، مزیت 
انقالب را از دست می دهیم آن حرف جدید این است که 

می خواهیم جامعه آرمانی بسازیم.
مصیبت��ی ک��ه در آن گرفتار ش��دیم، تفکیک عل��وم و نبود 
جمع کنن��ده در هنگام تصمیم گیری اس��ت؛ این که علوم 
را نمی توانیم جمع بندی کنیم یک مش��کل است ؛ این که 
معضالتی بین رشته ای هست و از همه علوم باید استفاده 
ک��رد اما مدیر ما توان این را ندارد با 15 تخصص دور یک 
میز بنشینند و به اندازه از دانش همه استفاده کنند و تصمیم 
منطقی بگیرند؛ نکته بعد، منطق علوم سکوالر؛ سوم، کندی 
رشد علوم اسالمی؛ چهارم، نبود تقاضای مؤثر در کاربرد 
علوم انسانی و اشکال پنجم، بیکاری فارغ التحصیالن علوم 
انسانی است که باعث می شود استعدادهای جدید دیگر به 

این رشته نیایند.
در علوم عدم تع��ادل وجود دارد؛ علوم به گونه ای تفکیک 
ش��ده اند که خود باعث رشدی نامتوازن ش��ده است. در 
پزش��کی فوق تخصص جراح��ی زانو داریم ام��ا در حوزه 
فلسفه و دین حرف های کلی تحویل می دهیم. مدیر چون 
نمی توان��د حرف های کلی و جزئ��ی را باهم تطبیق دهد، 
ترجی��ح می دهد اگر می خواهد آخوند تحویل دهد، برای 
نماز جماعت تحویل دهد و یک طلبه فاضل را در جلسه 

برنتابد .
در هم��ه دنی��ا ی��ک دانش��گاه وج��ود دارد و ی��ک اج��را. 
همه کسانی که در اجرا هس��تند، شاگرد دانشگاه هستند، 
وقتی می خواهند چیزی را اجرا کنند، می آیند سراغ دانشگاه 
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اس��ت که بای��د روی آن کار ش��ود اما آنچه مهم اس��ت و 
می خواهم به آن اشاره کنم، بحث کالن اجتماعی است، 
دوستان مستحضرند که گزاره ها و مسائل کالم اجتماعی 
اس��ت که پیامد مس��تقیم و غیرمس��تقیم در منش و رفتار 
اجتماعی دارد، در نهادهای اجتماعی اثر می گذارد و ابعاد 
زندگی اجتماعی را هدف می گیرد، به این حوزه کمتر توجه 

شده است.
پیش��گامان کالم اجتماع��ی مثل مرحوم مفی��د و مرحوم 
خواجه به صورت ضمنی بحث کردند اما در دوره معاصر، 
غیر از سید جمال و اقبال، مرحوم عالمه و مرحوم مطهری 
را داریم و شخصیت هایی که در این حوزه حرف برای گفتن 
دارند و کمتر از آنان اس��تفاده کردی��م به خصوص مرحوم 
عالمه طباطبایی، س��عادت، س��نت، حمای��ت و عدالت 
اجتماعی را به صورت مبس��وط بحث کردند و حرف شان 
این اس��ت که ادعای دین، اصالح جامعه اس��ت؛ تعبیری 
دارند که می گویند نه اصالت الفردی و نه اصالت الجمعی 
هستیم، می گویند فرد شامل جمع، فردی که ذات خودش 
را به اندازه جامعه گس��ترده می کند، وقتی انسان خودش را 
بزرگ کرد و توسعه داد، خانواده، همسایه و جامعه جزئی از 
آن می شود و به طور مثال، ائمه وجودشان به اندازه کل عالم 

هستی توسعه می یابد.
هرچه انس��ان بزرگ تر ش��ود، وجودش سعه بیشتری پیدا 
می کند و خودش را در مقابل بقیه نمی بیند، دغدغه آنان نیز 
برای او اهمیت پیدا می کند. کالم اجتماعی ظرفیتی است 
که م��ورد غفلت قرار گرفته، لذا پیش��نهاد ویژه ام، توجه به 
کالم اجتماعی است؛ توجه بر اندیشه های کالم اجتماعی 
عالمه طباطبایی، ش��هید مطه��ری، آیت الل��ه خامنه ای، 
بازتعریف سبک زندگی در حوزه های مختلف به خصوص 
در ارتباط با خود، خانواده، خدا، جامعه و محیط و طبیعت.

دکتر امیر سیاه پوش9
 خدا را شکر که رهبر ما شبیه هیچ یک از ما 
نیست، نه در زیبانمایی افراطی و غیر مستند 
و مستدل و نه در زشت نمایی که مستندات 
و مس��تدل هایی برای آن وجود دارد. ایش��ان 
مهاجمی درجه یک نس��بت به همه مفاس��د و مشکالتی 

اجرای��ی کش��ور به مفهوم اص��الح کارک��رد فرهنگی کلیه 
نظام های اجرایی دو بحث بسیار حیاتی است . در برهه ای 
بحث پیوست فرهنگی را برای طرح های مهم مطرح کردند 
که اگر این سه اتفاق با اقتصاد مقاومتی پیوند بخورد با دو 
جریان پشتیبانی کننده تحول بنیادین در نظام های آموزشی 
و تولید علوم انس��انی و اس��المی بومی، رون��د جامعه به 
سمت تمدن س��ازی می شود، راه حلی که باید دنبال کنیم 
این است که چطور دولت ها باید ذیل رهنمودهای رهبری 
سیاست های عملیاتی و اجرایی پیدا کنند که این هم نقش 

مهندسی فرهنگی در کشور است.
سال 92 مظلومانه حضرت آقا دوباره تأکید می کنند، چون 
6 سال قبل فرمودند اما سازمان برنامه مقاومت کرد، این که 
فرمودیم مس��ائل اقتصادی و گوناگون پیوس��ت فرهنگی 
داش��ته باشد، معنای آن همین اس��ت که  اگر می خواهید 
حرکت اساسی در اقتصاد، سیاست، سازندگی، فناوری، 
تولد و پیشرفت علمی  داشته باشید، ملتزم لوازم فرهنگی 
آن باشید؛ پیوست فرهنگی یک کار قطعه سازی برای آماده 
شدن مهندسی فرهنگی نظام های اجتماعی است که بعد 

بتوانیم دولت سازی اسالمی کنیم.

حجت االسالم دکتر محمد باقر پورامینی8
شهید مطهری جمله ای دارند که می فرمایند 
پیامبران دو مقصد داش��تند، یکی سعادت 
و زندگ��ی اخروی که بحث تولید فردی چه 
نظری و چه عملی را مطرح می کنند؛ مقصد 
دوم انبیا را سعادت زندگی دنیوی می دانند و 
بحث توحید اجتماعی را مطرح می کنند و حرف زیبایی که 
دارند این است که توحید فردی، مقدمه توحید اجتماعی 

است و هدف، توحید اجتماعی است.
صحبت من ناظر به سؤال سوم است؛ راه حل های مختلفی 
برای حل گره های اجتماعی بیان ش��ده و اشاره شده که از 
برخ��ی ظرفیت ها غفلت کردیم مثل باور و ایمان صحیح 
نیس��ت به خ��دا و حجت خدا، این که آنان را ش��اهد خود 
ببینیم، بح��ث خودنظارتی، بح��ث زعامت عقل، بحث 
پاسخگو بودن همه، چه توده و چه نخبه و بحث مسؤولیت 
نس��بت به دیگران به خصوص جامعه، باالخره حلقه هایی 
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می کند بیمار نیست، نمی شود امید داشت به این که برود 
دکتر و نس��خه ای آم��اده کند و مش��کل اش را درمان کند. 
خوب! خیلی از مسؤالن ما این گونه نیستند. در مرحله دوم 
معتقدند باید کار نظری و عملی کرد، هیئت اندیش��ه ورز 
باید تش��کیل ش��ود، خطاب به روحانیون می گویند باید 

جامعه را بشناسید، ابعاد را بشناسید و کار تولید کنید.
در بخش س��وم هم  معتقدند که نباید در افکار و ذهنیات 
معط��ل مان��د، باید وارد اجرا ش��د و اقدام ک��رد. در همین 
 داشتند راجع به آسیب های اجتماعی، 

ً
جلس��اتی که اخیرا

با تشرهای جدی و به نوعی تکان دهنده برخورد می کنند، 
دستگاهی می آید و می گوید: » بله، ما برای فاز اول چنین 
کاری کردیم!« می گویند: »ب��ا کی دارید حرف می زنید؟ 
این که ما مشغول پایه ریزی برای فاز اول هستیم، فاز اول این 
بود که شما را گذاشتیم مسؤل فالن جا، فالنی هم معاون 
شما باش��د، آن وقت به من می گویید فاز اول این است که 

فالن کار را پایه ریزی کردیم؟« 

دکتر علیرضا پوی��ا10
 یکی از آسیب های اجتماعی دهه های اخیر 
که در کشور ما و دیگر کشورها به وجود آمده، 
حاصل رس��انه ها و همین فض��ای مجازی 
اس��ت که در بررسی آس��یب های اجتماعی 

باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
وقتی در نظرات رهبر انقالب تأمل می کنیم تصور می کنم 
دیدگاه های ایش��ان مبتنی بر مبانی ناب اس��المی اس��ت، 
ایش��ان از یک س��و تأکید می کنند باید تمدن اس��المی را 
پی ریزی کنیم و از طرف دیگر تأکید دارند به مش��کالت 
م��ردم باید برس��یم، مبانی ایش��ان ه��ر دو وج��ه را در نظر 
می گیرد؛ جایی که به راهکار ساده یا دشوار می رسیم، باید 
عمل کنیم، در برخی جاها دچار کوتاهی در عمل هستیم 
در برخی دستگاه هایمان. رهبری جایی می فرمایند: مبانی 

علوم اسالمی خود را باید از قرآن بگیریم.
مقاله ای نوشتم با عنوان »ضرورت های بسترسازی اجرای 
قانون از نگاه قرآن«، فکر می کنم اسالم نه تنها ظرفیت های 
باالیی در پیشگیری از آسیب ها دارد، بلکه ظرفیت باالیی 
 اجازه نمی دهد آس��یب ها ب��روز کند. نظام 

ً
دارد ک��ه اصال

که در کش��ور وجود دارد هستند و مدافعی دالور است که 
مش��کالت و ظرفیت های آدم هایی که با او کار می کنند را 
می شناسد و می داند خیلی از سرجوخه های جبهه سیاسی 
فرهنگی و اجتماعی، سرجوخه هایی بیش نیستند و خیلی 
از سرجوخه هایش، ظرفیت سردار شدن را دارند اگر مجال 

به آنان داده شود.
از نظر رهبر معظم انقالب، همه چیز درهم تنیده اس��ت و 
در این نظام اجتماعی، آسیب های اجتماعی هم معنا پیدا 
می کند، همه چیز باهم مرتبط است، همان ساختاری که 
در جهان هس��تی حاکم اس��ت، در نظام اجتماعی و نظام 
فردی نیز حاکم است، آسیب ها را باید در این قالب تعریف 
کرد؛ در این منظر، بیماری های اجتماعی مثل بیماری های 
فردی اس��ت و هر بخش��ی از بدن و هر عض��وی از حوزه 
اجتماعی درد کند، به سایر بدن هم منتقل می شود. عامل 
این آسیب ها و بیماری ها چیست؟ از نظر ایشان متغیرهای 
فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی، هرکدام نق��ش خودش را 
دارد. ایش��ان کل عوام��ل را در دو بخش داخلی و خارجی 

می بینند.
در فرمایشات دوستان، هیچ کدام به عوامل خارجی اشاره 
ندارن��د، رهبر انقالب هم از همه دلس��وزتر اس��ت و هم 
اشراف اطالعاتی و نظری اش از همه ما بیشتر است. وقتی 
می فرمایند دستگاه اس��تعمار و استبداد بین المللی نقش 
مس��تقیم دارد در ترویج مواد مخدر و ش��هوات جنس��ی. 
عجیب اس��ت ک��ه در تحلیل های م��ا به این م��ورد توجه 
نمی شود. باید دشمن درون را ببینیم و به آن توجه کنیم اما 
ایش��ان بارها و بارها تصریح دارند که »من اطالع مستقیم 
دارم، خبر دارم«، تحلیل نیست که دستگاه هایی نشستند و 
فکر می کنند؛ همین اطالعی که آقای رستم وندی دادند، 
از وقت��ی ناتو آمدند، در عرض حدود 20 س��ال، 20 برابر 
شد و در حدود یک سال، آن 20 برابر، دو برابر شد، این را 
نمی توانید در برنامه ریزی و تحلیل تان بی توجه باشید لذا در 
نوع نگرش سیاسی و برنامه ریزی هایتان کاری کنید که این 

منفذها باز شود.
راهکارهای رهبر انقالب چیست؟ سه حوزه منظر ایشان 
را ب��ه ترتی��ب آوردم، اول کاری که می ش��ود ک��رد: آدم ها، 
جامعه و مس��ؤالن احس��اس بیماری کنند، کسی که فکر 
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در برنامه ریزی خطرناک اس��ت؛ مفاد، دستورالعمل های 
کلی و ارزش آن مجزا است اما برنامه ریزی را نباید مصداق 
حکم ش��رعی و تقلید دانست؛ سه دستگاه حل مسئله در 
معضالت اجتماعی است، یک دستگاه که از کل به جزء 
می آید ول��ی آن که از کل به جزء می آید، باید یک مس��ئله 
را حل کند، نمی ش��ود همیش��ه در انتزاعیات باشید و باید 

بگوییم راه حل هایش این است و آن را حل کنیم.
فلس��فه حق��وق کارش ای��ن اس��ت ک��ه مبن��ا را می گیرد، 
یک مس��ئله را حل می کند یا مس��ئله را می گی��رد و به یک 
مبن��ا می رس��د. اآلن احس��اس می کنم از س��طح جامعه 
نمی خواهیم پایین تر بیاییم، چیزی نگوییم که کسی بدش 
نیاید، به کسی برنخورد و به همین دلیل در انتزاعیات گرفتار 
ش��دیم. تصور من این است که دستگاه های اسالمی یک 
ع��رض دارد و یک حریم طولی. ما این دس��تگاه حریم را 
بحث نکردیم، خیلی از ارزش های ما دایره حریم و حرمت 
دارد، دایره حرمت ها باید مشخص شود که دولت و مردم 
چه نقش��ی در قبال آن دارند اما ما همیش��ه می خواهیم در 

هسته مرکزی پیرامون آن بحث کنیم.

دکتر محمد روشن12
 ب��ا تش��کر از برگزارکنندگان محت��رم؛ دکتر 
حکمت نی��ا ب��ه نح��و کالن بحث هایی را 
مط��رح کردند که آس��یب های اجتماعی از 
دی��دگاه حقوقی اهمی��ت دارد، من هم یک 
مطلب موردی را مطرح می کنم. بحث خانواده؛ اعتقادی 
داریم که خانواده اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی است و 
طالق به عنوان معضلی که هم به آن اذعان دارند و معتقدند 
خیلی از آس��یب های اجتماعی به خاطر عدم اس��تحکام 
نهاد خانواده است، چه این که در شکل گیری نهاد خانواده 
رعایت کفویت را نکنیم یا این که خانواده در بستر مناسبی 
رشد نکند و خودش را در مقابل آسیب ها مصون سازی یا 

ترمیم کند.
بس��یاری از آس��یب ها ناش��ی از خانواده نامناسب است؛ 
اشکال خانواده از هسته ای به گسترده تغییر کرده و اتفاقات 
دیگری در حوزه خانواده رخ می دهد از جمله هم باش��ی؛ 
ما به این بسنده نکنیم که در مقایسه با کشورهای اروپایی 

اس��المی در برخی زمینه ها بای��د کار جدی کند، تقویت 
عقای��د و باوره��ای توحیدی، تقویت باوره��ای معاد گرا، 
سالمت اخالقی، گسترش علم و دانش متقن، خردمندی 
و اندیشه ورزی و پیروی از پیشوایان صالح نشانه هایی است 
که آیات ق��ران به ما می دهد. با گس��ترش این طور مبانی، 
می ت��وان جامع��ه را در مقاب��ل این آس��یب های اجتماعی 

سالم سازی کرد.
ب��ه نظر می رس��د در راس��تای بخ��ش توجه ب��ه مبانی که 
می فرمایند در حوزه علوم انسانی، باید روی زیرساخت ها 
کار کنیم بدون این که اجازه دهیم این ها به برخی تفکرات 
دیگر آلوده شود و نباید اجازه داد جامعه به هر سمت وسویی 
 این 

ّ
م معطوف به حل

ّ
می خواهد برود و به راهکارهایی مسل

مشکالت، بی تفاوت بود.

دکتر محمود حکمت نیا11
چون موضوع بسیار مهم و گسترده ای است، 
اگ��ر در این زمینه نشس��ت ها و گفت وگو و 
نقدها انجام ش��ود، بهتر می شود؛ چینی ها 
وقتی می خواهند حل مسئله کنند، سهم بندی 
 10 

ً
در مسئله می کنند، مسئله را تفکیک می کنند که مثال

بعد دارد، یک بعدش نظریه پردازی اس��ت، یک مرکز این 
را بررس��ی کند، یک ُبعد واژه شناسی و ادبیات است، یک 
مرکز واژه های آن را اس��تخراج می کند و یک هیئت تلفیق 
اس��ت که نتایج را تلفیق و تبدیل به س��ند می کند؛ اگر این 
پژوهشکده به صورت سهم بندی جلو برود، زودتر به نتیجه 
می رسد نسبت به این که همه موارد را خودتان انجام دهید.

در حل مسئله، نباید ساده انگاری کرد اما باید ساده سازی 
کرد، نباید آن قدر پیچیده شود که قابل حل نباشد بلکه باید 
س��نخ مس��ئله شناس��ایی و برای حل آن اقدام کرد. محور 
مشخص شود و بعد به کسی که می خواهد مسئله محوری 
را حل کند، بگوییم به این ابعاد هم توجه داش��ته باش��د و 
 وقتی می خواهید قانون 

ً
دیگران بیایند اظهارنظر کنند؛ مثال

بنویسید همین بحث مطرح می شود، ابتدا باید مسئله سنخ 
شناسی ش��ود، محور مشخص ش��ده و بحث ها پیگیری 

شود.
برنامه ریزی جنبه عقالنی دارد و اخباری گری و اشعری گری 
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می توانیم دست به کار شویم و امیدوارم بتوانیم کاری انجام 
دهیم که خانواده متعالی در کشور داشته باشیم.

دکتر سید سعید زاهد13
در بحث مسائل اجتماعی نباید شتاب زدگی صورت بگیرد، 
بح��ث نظریه پ��ردازی پیرامون آس��یب های 
اجتماع��ی یک��ی از ضرورت هاس��ت، اول 
باید فکر کنیم، جمع بندی کرده و نقش��ه راه 
طراحی ش��ده را عمل کنیم، شتاب زدگی ها 

آسیب های زیادی برای جامعه به وجود آورده است.
اگر بخواهیم نظریه جامعی در مورد آسیب های اجتماعی 
داشته باش��یم، از ریش��ه ای ترین موضوع باید شروع کنیم 
و آن اصل اراده اس��ت؛ دو اس��تراتژی و رویکرد می ش��ود 
 و دیگری مدیریت آسیب هاست، غرب 

ّ
داشت، یکی حل

آس��یب ها را مدیریت می کند، ح��ل نمی کند و ما به عنوان 
نظام اسالمی باید به دنبال حل آسیب ها باشیم؛ سه سطح 
مختلف را می شود تمیز داد برای ورود به بحث آسیب ها، 
یکی ارزش ها و اخالق اس��ت که فردی و احتماعی است 
و س��ه سطح علم و معرفت و رفتارها را باید ذیل آنها مورد 

مطالعه قرار داد.
اگر این س��طوح در ف��رد یا جامعه به تع��ادل و هماهنگی 
برسند، آسیب ها مدیریت می ش��ود اما اگر بر اساس ذات 
اقدس الهی و ارزش های دینی شکل بگیرد، حل می شود 
بنابرای��ن اگر ارزش ها، اخالق، علم و معرفت و رفتارهای 
جمعی و فردی را متعادل کنیم، می توانیم امید داشته باشیم 
مسائل مان مدیریت می شود اما اگر بر اساس مبانی دینی 
باشد، مسائلمان حل می شود، همین ها را باید در سیاست، 
فرهنگ و اقتصاد نیز ضرب کنیم، مشابه این موضوع را در 

حیطه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هم مواجه هستیم.

 دکتر امیر حسین بانکی پور فرد14
پنج نکت��ه دارم که یکی روی واژه اس��المی 
اس��ت، واژه اسالمی بعضی وقت ها خالف 
 
ً
آنچه قصد داریم، اس��تفاده می ش��ود، مثال
می گویند پیامبر اسالم، گاهی قصدی که از 
کالم ما پیدا می کنند، قصد مضاف و مضاف الیه اس��ت، 

یا همسایه، نرخ ازدواج مان باالتر است. مهم این است که 
چرا نرخ رش��د در طالق وجود دارد؟ برای تس��کین آالم و 
دردها خوب است بگوییم فالن جا خوب است مثل این که 
در خانه غذا نداشته باشیم، به بچه ها بگوییم ببینید همسایه 
ما هم غذا ندارد، این بچه ها را سیر نخواهد کرد؛ در حوزه 
خان��واده در تقویم وقت��ی می روبم، س��ال 56، 86 و ...، 
وقتی می خواهیم قانون حمایت از خانواده بنویسیم، قانون 
حمایت از طالق می نویسیم، کاری که انجام دادیم بعد از 
انقالب اس��المی، قانون خانواده را 7 بار تغییر دادیم و باز 
مجدد رسیدیم به قانون سال 53، این هم یکی از هنرهای 
ما بوده که 7 بار قانون را تغییر می دهیم و باز می شود قانون 

.53
در حوزه تقنین در خانواده، مشکالت خاصی را داریم؛ در 
حوزه قضا به استناد بند 23 قانون اساسی بنا شد دادگاه های 
اختصاصی تشکیل شود و این دادگاه ها چون غیرتخصصی 
رس��یدگی می کنند، خودشان شدند آسیب خانواده و شما 
ن��گاه می کنید در این دادگاه ها بنا بر آنچه در دوره تصویب 
بودجه در مجلس به زبان متولیان امر در قوه قضاییه می آید، 
می گویند هر قاضی متوس��ط 15 دقیق��ه فرصت دارد یک 
پرونده را بررسی کند. نتیجه این داوری چه خواهد بود و آیا 
این خانواده این گونه پایدار می ماند و یا ما برای این که آمار 

بدهیم، باید سریع تصمیم بگیریم.
بح��ث وکالی دادگاه ه��ای خانواده با آس��یب های جدی 
روبروست؛ آنان هم تخصصی نیستند و در امر وکالت دور 
از انتظار عمل می کنند؛ آنان هم اگر پرونده ها زودتر خاتمه 
پیدا کند، به حق الوکاله می رسند، مشکالت اجرای احکام 
خانواده و... هم جای خود دارد. مثالی می زنم! کشور آلمان 
که  کشوری اروپایی است و می گوییم خانواده از اصالت 
برخوردار نیس��ت و به سوی خانواده های هم باشی و غیره 
می رون��د و خانواده در خیلی از موارد معن��ا ندارد، وزارت 
خان��واده و جوانان دارد ام��ا در ایران ما به حرف می گوییم 
خانواده مهم است اما آن قدر مهم است که وقتی قرار است 
مرک��زی بزنیم یا معاونتی ذیل ریاس��ت جمه��وری ایجاد 
کنیم، آدمی را که نه نظریه پرداز در حوزه خانواده است و با 
او رودربایستی داریم، می گوییم این حوزه را راهبری کند؟!.
به هر ش��کل آسیب هایی که می توانیم و دانشش را داریم، 
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حجه االسالم دکتر علیرضا پیروزمند15
در مواجه��ه ب��ا آس��یب های اجتماعی باید 
ب��ا ن��گاه و ظرفیت ه��ای اس��المی در س��ه 
فاز تفکی��ک کنی��م، در کوتاه م��دت باید از 
ظرفیت ه��ای بالفعل��ی ک��ه در اختیارداریم 
استفاده کنیم، ظرفیت هایی که اختصاصی جامعه اسالمی 
هست اعم از زمان ها و مکان هایی که در مناسک اسالمی 
وج��ود دارد و همچنین ایجاد مطالبه مردمی در خصوص 

حل آسیب های اجتماعی از دستگاه های ذی ربط.
در میان م��دت، ظرفیت ه��ای شناخته ش��ده ای ک��ه فعال 
نش��ده اند را بای��د فعال ک��رد مثل امربه مع��روف و حضور 
گسترده روحانیت و گسترش خدمات اجتماعی در جامعه 
و ایجاد عضویت به ویژه جوانان در ایجاد شبکه جهانی در 
مقابله با مفاسد که آن جوان ما وقتی چند ساعت وقت اش 
را صرف فضای مجازی می کند، اگر جهت دهیم به وقت 

او در فضای مجازی می تواند مؤثر باشد.
در بلندمدت، بحث های الگوی ایرانی اس��المی، سبک 
زندگی و اصالح روند فن س��االری ک��ه باعث بحث های 

مهاجرتی شده باید مورد توجه و تأمل قرار گیرد.

حجت االسالم دکتر رضا غالمی
 از اساتید بزرگوار تشکر می کنم که حوصله 
ب��ه خرج دادند و 7 س��اعت نشس��تند و هم 
مباحث بعضی دوس��تان را به خوبی گوش 
دادند و موضوعات را مطرح کردند، جلسه 
خوبی ب��ود. از صحبت برخی دوس��تان محروم ش��دیم، 
 فرص��ت نکردند صحب��ت کنند که من 

ً
برخ��ی هم اصال

تقاضا می کنم بزرگوارانی که روی این سؤاالت تأمل کردند 
و آمادگی دارند، یادداشت کنند و در اختیار همکاران دکتر 

ثقفی قرار بدهند.
فرص��ت طالیی ایجاد ش��ده که مباحث اس��المی در این 
زمینه به ش��کوفایی برس��د، این که گفته می ش��ود مباحث 
اس��المی همان مباحث علمی و عقالنی اس��ت، همین 
اس��ت اما همین که می گوییم باید رویکرد اسالمی وجود 
داش��ته باش��د، یعنی رویکرد اس��المی با حس��اب وکتاب 
مشخص، نمی شود اجازه داد هرکسی هر حرفی خواست 

می گویند پیامبر اسالم، یعنی پیامبر جهان نیست، پیامبر 
مسلمانان است اما وقتی می خواهند بگویند شهر یهودی، 
می گویند اورشلیم، یعنی شهر سالم، وصف جهانی به کار 
می برند، ما می گوییم شهر اس��المی، یعنی شهری که به 
درد مسلمانان می خورد نه جهان البته می دانیم قصد شما 
از مطالعات اسالمی، صفت و موصوف است. البته آفات 
 می گویند فرد باید مجتهد 

ً
خ��ودش را پیدا می کند که مثال

باش��د تا بتواند آیات و روایات را استخراج کند، باید روی 
این تأملی کنیم.

 نکته دوم، آقای مطهری در داستان راستان می گویند فساد 
از باال ش��روع می ش��ود و به پایین می رسد اما صالح باید 
از پایین ش��روع شود تا به پایین برسد، باید از ریشه شروع 
کنیم، عزیزی که گفتند باید روی معلمان، مدیران و اساتید 
کار کنیم، معتقدم شدنی نیست، باید از پایین کار کنیم تا 

جامعه درست شود.
س��وم، مواظب باشیم بحث آس��یب های اجتماعی جنبه 

مردمی بودنش تقویت شود و جزو حاکمیت نیاورید
 چه��ارم، هرچه مفاهی��م را در حوزه و دانش��گاه معقول تر 
انتخاب می کنیم، س��اده تر حل می ش��ود اما واقعیت های 
اجتماع��ی را هرچه ریزت��ر انتخاب کنیم، س��ریع تر حل 
می ش��ود. لذا آس��یب های اجتماعی، وحدت��ی که ایجاد 
می کند در زیر موضوعاتی که پیدا می کند، وحدت واقعی 
نیست مثل واژه فرهنگی لذا می بینیم قران هیچ گاه واژه هایی 
که مابه ازایی در واقعیت ندارد اس��تفاده نمی کند، مفاهیم 
کلی که انتخاب می شود، هیچ وقت هم حل نمی شود لذا 
معتقدم موضوع را خاص انتخاب کنیم اما کلی نگر به آن 

نگاه کنیم.
مورد آخ��ر، در زمینه حرکت روی غریزه اس��ت، اتصالی 
که هم عوامل و هم نخبگان می فهمند، تمام مبانی نظری 
مبتنی می ش��ود به غری��زه، اگر مبنای جایگزی��ن غریزه را 
که »فطرت« اس��ت به عنوان مبن��ای  مطالعات اجتماعی 
مش��خص نکنیم، نمی توانیم پیوند دقیقی بین مطالعات 
نخبگی و عموم جامعه ایجاد کنیم، آنان چون غریزه را زمینه 
قرار می دهند، کل عوامل، نظریه های اقتصادی و اجتماعی 
را راحت متوجه می شوند و راحت منتقل می شود اما ما از 

ادبیات فطرت غفلت کردیم.
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ما به هرحال در عرصه درمان و مقابله خیلی جاها نگاه مان 
پروژه ای اس��ت، چه اشکالی دارد! ببینید ما نمی گوییم آن 
رویکرد کالن تمدن سازی نباشد اما به هر صورت اآلن یک 
سری بیماری های در جامعه ظاهر شده است که نمی شود 
نسبت به آن بی تفاوت بود. یک مریضی آمده سراغ شما و 
می گوید :قلب من دچار مشکل است ، نمی توانیم بگوییم 
حاال برو تا ما کار پروسه ای مان را انجام بدهیم تا آن پروسه 
انجام بشود ان شاءالله تو هم خوب می شوی! من می گویم 
واقع بینانه بگویم که دچار چالش های اجتماعی هس��تیم 
که باید رسیدگی کنیم البته این باعث نشود که نگاه کالن 

پروسه سازی و تمدن سازی را فراموش کنیم.
نکته بعدی دکتر کالنتری صبح اشاره کردند، باالخره کار 
اگ��ر بخواهد پیش برود به ویژه در مس��ائلی ک��ه راهبردی 
هست نیاز به داده داریم، البته بعضی از داده ها تشکیک شد 
که به نظر من هم درس��ت بود که چه کسانی با چه روشی 
رفتند جلو، در جای خودش قابل بحث است، شاید تا اآلن 
چندین میلیارد تومان جهت همین داده ها هزینه شده است 
 باید در اختیار اعضای دانشگاه شاهد قرار بگیرد، 

ً
که حتما

این پیوند دانشگاه شاهد وزارت کشور به نظر من فرصتی 
را ایجاد می کند که دوس��تان بتوانند از این داده ها اس��تفاده 
کنند که پیش بینی های الزم در این زمینه هم صورت گرفته 

است.
 در بحث ه��ای محتوای��ی چند مطلب را نوش��تم که بیان 

می کنم که در گزارش جلسه لحاظ شود :
 مطل��ب اول، ما در عرصه مفاهیم و مبانی نظریه اندیش��ه 
اسالمی و متناظر به ساحت مسائل آسیب های اجتماعی 
خألهای جدی داریم که اکثر دوستان به آن اشاره کردند. تا 
وقتی این خألها اصالح نشود ساختمان فکری اسالمی در 
این حوزه بنا نخواهد شد. لذا ما در این مقطع که شروع این 
حرکت به حس��اب می آید کارهای نظری تا مدتی اولویت 

دارد تا دچار سطحی نگری نشویم،
 دوم اینک��ه موض��وع شناس��ی به ویژه تداخ��ل جهان های 
گوناگون با یکدیگر و شرایطی که این تداخل به وجود آورده 
است، قدرت اجتهاد در پاس��خگویی به مسائل روز را از 

دیدگاه اسالم را نباید نادیده گرفت. 
س��وم اینکه اگر بشود در مدل نظری مطالعات آسیب های 

 من یک 
ً
بزند و اس��مش را بگذارد رویکرد اسالمی. فرضا

متخصص جامعه شناسی هستم، به صرف این که یک نگاه 
کالن اس��المی را در نظر گرفتم، هر آنچه گفتم اس��المی 
است، این حساب وکتاب را باید در نظر بگیریم، همه هم 
نباید مجتهد باشند؛ ممکن است شما یک دکترین اسالمی 
در ای��ن عرصه را مبنا ق��رار دهید و بحث تان را بر مبنای آن 
 بگوید مجتهد است، مجتهد 

ً
جلو ببرید، نمی شود حتما

فقط شامل فقه نمی شود، در مباحث کالمی و اخالقی هم 
ش��امل اجتهاد می شود، یا فرد خودش قدرت اجتهاد دارد 
یا اگر ندارد از دانش درجه دو اس��المی استفاده می کند. از 
همه عزیزانی که در این عرصه فعالیت می کنند به ویژه در 
دانش��گاه ها زحمت می کش��ند و دغدغه اندیشه اسالمی 
دارند، اس��تفاده کنیم و حتی گروه های مشترک از فضالی 

حوزه و اساتید دانشگاه تشکیل دهیم.
نکته بعد، گفتند نباید با این بحث ش��تبازده برخورد شود، 
به هرحال عقب افتادگی طوالنی داریم اما سرعت به معنای 
شتاب زدگی نیست، می شود کندتر هم عمل کنیم که 20 
 
ً
سال، 30 سال دیگر به نتیجه برسیم، به نظرم سرعت حتما
 مورد نظر این جمع نیست.

ً
الزم است اما شتاب زدگی قطعا

باید نس��بت به چیزی که حضرت آقا خواستند، احساس 
مس��ؤلیت کنیم. همه ما خودمان را سرباز انقالب و نظام 
می دانیم، این طور نباشد که بایستیم دانشگاه شاهدی بیاید 
و همایش برگزار ش��ود تا به این مناس��بت و بهانه کارهایی 
انجام دهیم. معتقدم برخی عزیزان به اندازه یک پژوهشکده 
توانایی دارند و رس��اله هایی زیر دست آنان انجام می شود 
و جهت دهی های��ی به مباحث مختل��ف انجام می دهند. 
احس��اس مس��ؤلیت کنیم و این بحث را جلو ببریم. همه 
اساتید ان شاءالله در این زمینه ورود پیدا کنند، پژوهشکده 
آمادگ��ی دارد، دوس��تانی که مایل هس��تند وارد تحقیقات 
اساس��ی بش��وند، پروپ��وزال بدهن��د، توس��ط گروه های 
پیش بینی شده، بررسی، تأیید و تصویب بشود، قرارداد بسته 
شود. ان ش��اءالله کارهای پژوهشی جدی در این فرصت 

انجام بشود.
نکته دیگری را دوستان اشاره کردند، این بود که مطالعات 
اسالمی در حوزه آسیب های اجتماعی هم پروسه هست 
 پروسه هست، 

ً
هم پروژه است، در عرصه پیشگیری عمدتا
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متصل کنیم به کارهای مدیریتی و یک سری کارها را آزمون 
کنیم و چکش کاری شود. ضمن اینکه مدیریت اسالمی 
مبتنی بر وجود تفکر اسالمی روشن و شفاف است و بدون 
 وارد مدیریت آسیب های اجتماعی شد. 

ً
آن نمی توان صرفا

پی نوشت
1- عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2-عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه شاهد
3- عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

4- عضو هیات علمی دانشگاه تهران
5- رئیس پژوهش��کده فرهن��گ و مطالعات اجتماعی، پژوهش��گاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی
6- عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

7- رییس کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی 
انقالب فرهنگی

8- عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
9- عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسالمی

10- عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما
11- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

12- عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
13- عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

14- عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
15- عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی

اجتماع��ی بتوانیم به دال مرکزی دس��ت پی��دا کنیم، ورود 
اس��الم در دو عرصه پیش��گیری و درمان متحول می شود 
و س��رعت الزم را پیدا می کند، در مدیریت آس��یب ها هم 
خیلی تأثیرگذار اس��ت. حدس هایی می زنیم اما این خود 

می تواند موضوع پژوهشی برای ما باشد. 
نکته چهارم محصول عدم جامع نگری در مباحث اسالمی 
به ویژه در عرصه تبیین نگاه کاریکاتوری به جامعه اس��ت 
 
ً
و گم کردن دیدگاه اس��الم. دیدگاه اس��الم این طوری واقعا

گم می ش��ود و این مش��کل زمانی بغرنج می شود که این 
دیدگاه های کاریکاتوری را به شکل قطعی به اسالم نسبت 

می دهیم درحالی که در واقع این طور نیست.
 نکته پنجم اینکه، حضور قوی فقه و ظرفیت های فقهی در 
عرصه پیشگیری و مقابله مستلزم عینیت بخشیدن به فقه 

نظام و ساختار ساز هست
 نکته شش��م ظهور س��ه علم جامعه شناس��ی اس��المی، 
روانشناسی اسالمی و فقه علوم اسالمی است که دوستان 
خارج از چهارچوب این همایش مدت هاس��ت در قالب 
تحول علوم انس��انی روی آن متمرکز ش��دند. عالوه بر این 
ما به عرصه های بین رشته ای نیز نیاز داریم مثل آسیب های 
اجتماعی و اقتصاد اسالم و، علوم سیاسی اسالمی که در 
جای خودش باید در نظر گرفته شود، باید این ها را در کنار 
یکدیگر ببینیم. حاال اینکه فرمودند عنوان اسالمی روی آن 

نگذاریم، ما داریم از تفکر اسالمی وام می گیریم.
 مطلب هفتم اینکه ساحت ویژه ای در مطالعات اسالمی 
داری��م و آن قوانین اس��المی در تاریخ اس��ت که ما تحت 
عنوان فلسفه الهی تاریخ از آن یاد می کنیم. تصور می شود 
که می تواند به عنوان یک منبع در طول فلسفه از آن استفاده 

کرد.
آخرین نکته درگیر شدن اساتید و پژوهشگران با حوزه عمل 
است و آزمون بعضی از دیدگاه ها در عمل. از این فرصت 
اتصال وزارت کش��ور اس��تفاده کنیم بعض��ی از عزیزان را 
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 انجام تحقیقات با فرض جامعیت، روزآمدی، روایی، 
ً
اوال

پایایی و  قابلیت بهره وری کاربردی تنها، ش��رط الزم برای 
ایج��اد و اعمال تغییرات محیطی اس��ت. تحقق این مهم 
عالوه بر پش��توانه های اطالعاتی به عزم جدی کارگزاران، 
سیاس��ت گذاری، برنامه ری��زی، فضاس��ازی، تخصیص 

امکانات، اصالح ساختارها و انگیزه زایی نیاز دارد.
عالوه اینک��ه غالب تحقیقات انجام ش��ده نیز به زعم من 
 می توانند 

ً
نه برای چنین هدفی انجام گرفته اند و نه اساس��ا

تکیه گاه متقن��ی برای تامین ای��ن هدف فراه��م آورند. در 
توضیح این موضوع نکاتی را فهرست وار عرض می کنم: 

1( جامعه مدرن، به دالیل مختلف همچون مادی گرایی، 
آزادی  اخالق��ی،  تربی��ت  ضع��ف  ارتباط��ات،  تراک��م 
و  فردگرای��ی  ارزش��ی،  نس��بیت گرایی  اباحی گرای��ی،  و 
خودمحوری، انفجار خواسته ها، حرص شدید برای تحقق 

اشاره 
دکتر شـرف الدین عضو هیئت علمی موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( می باشند. 
ایشان در این مصاحبه مکتوب به شکلی موجز 
و موشـکافانه به چرایی بی تاثیـری یا اثرگذاری 
ناچیز مطالعات متعـدد صورت گرفتـه درباره 
آسـیب های اجتماعـی در عرصه زندگی عینی و 
روزمره و کاهش نرخ وقوع آسیب های اجتماعی 
در کشـور پرداخته و به اهّم متغیرهای مرتبط با آن 

اشاره نموده است.
چ�را به رغم انج�ام مطالعات و تحقیقات گس�ترده در 
خصوص آس�یب های اجتماعی رایج  در کشور، تغییر 
محسوس�ی را در واقعیت امر و کاهش نرخ وقوع این 

آسیب ها شاهد نیستیم؟ 

تأملی بر کاربردپذیری مطالعات انجام شده 
در حوزه آسیب های اجتماعی

دکتر حسین شرف الدین
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شناسایی، تبیین، روندشناس��ی آسیب ها صورت پذیرفته 
است.

طبق آمار، وقوع گونه های مختلف آسیب روندی رو 
به رشد را نشان می دهد. چرا پژوهش های انجام شده 
نتوانس�ته اس�ت کارگزاران نظام را در تغییر و اصالح 
محیط مس�اعدت کن�د؟ از نظر جنابعال�ی اصلی ترین 
مس�ائل و  دالیل�ی ک�ه موجب ش�ده اند فعالیت های 
صورت گرفته، مکفی و وافی به مقصود نباشند کدامند؟
مه��م ترین دالیل��ی ک��ه باع��ث گردیده ان��د مطالعات و 
تحقیقات گس��ترده انجام شده در کش��ور، مکفی نباشند 

عبارت می باشند از:
- وجود محدودیت های مختلف در مسیر انجام تحقیقات 
اجتماعی به ویژه در خصوص موضوعاتی که ممکن است 
نتایج آن، واکنش هایی را در مسُوالن و جامعه برانگیزاند.   

- فقدان یک مرکزیت ستادی در مقیاس ملی برای انجام، 
پایش، بایگانی، حمایت، اعتبارسنجی، بهره برداری و... از 

پژوهش های ناظر به آسیب های اجتماعی.    
- حوزه ای و بخش��ی بودن غالب مطالعات انجام شده )با 
قابلیت تعمیم پذیری بس��یار محدود( و محدودیت انجام 
مطالع��ات در مقی��اس ملی. ای��ن نوع مطالع��ات تنها در 
خصوص برخی آس��یب ها صورت گرفته و نتایج درخور 
توجهی در اختیار نهاده است. بدیهی است که تحقیقات 
مل��ی به دلیل نیازمندی ش��دید به مجموع��ه ای از عوامل 
انس��انی، س��ازمانی، مالی، تجهیزاتی، ارتباطاتی، زمانی 
و ... از عه��ده محققان فردی و پژوهش��کده های کم مایه 

برنمی آید.  
- ع��دم توجه مت��وازن به همه آس��یب های موجود:  برخی 
آسیب ها مثل طالق و اعتیاد تاکنون در قالب صدها پروژه 
با اقتضائات متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند؛ 
در مقابل، برخی آسیب ها همچون روابط ناسالم جنسی، 
رانت و پول ش��ویی ب��ه دالیل مختلف کمت��ر مورد توجه 

پژوهشی قرار گرفته است. 
- ضع��ف ارتب��اط ارگانیک غالب تحقیقات انجام ش��ده 
ب��ا یکدیگر. تحقیقات انجام ش��ده در خصوص مس��ائل 
اجتماع��ی، حکم تک نگاری هایی را دارن��د که هر یک با 

آرزوها، ضعف کنترل های محیطی، کاهش هزینه ارتکاب 
برخی انحرافات، تحریکات و وسوسه های محیطی  و ... 
جامعه ای پرآسیب و پرمسأله لقب گرفته است. جامعه ما 
نیز به اعتبار تجربه دوران گذار، اجرای ناقص سیاست های 
توسعه مدرن، شهرنش��ینی فزاینده، تحوالت ساختاری و 
برخی عوامل ثانوی همچون تهاجم فرهنگی وتوطئه های 
رنگارنگ دش��من؛ ب��ه صورت��ی غیرمنتظره ب��ه طیفی از 
آسیب ها و مسائل اجتماعی مبتالء شده است. از این رو، 
توقع داش��تن یک جامع��ه کامال عاری از هر نوع آس��یب 
و اختالل، آرمانی تحقق نایافتنی اس��ت. ش��اید به همین 
دلیل اس��ت که برخی جامعه شناس��ان، وقوع درصدی از 
انحرافات را برای جامعه طبیعی و اجتناب ناپذیر دانسته اند.
2( آسیب در تلقی آسیب شناسان اجتماعی عبارت است از 
کجروی ها و انحرافات رفتاری در مقیاس فردی و عاملیت 
انس��انی )بزه و جرم( و آسیب در سطوح ساختاری که گاه 
از آن به مسأله اجتماعی تعبیر می شود مثل فاصله طبقاتی، 

فقر ناشی از ناشی از محدودیت امکانات، بیکاری.  
3( آسیب در هر جامعه با مرجعیت ارزش ها و هنجارهای 
پذیرفته شده و خطوط قرمزآن جامعه )قانون، اخالق، فقه، 
آداب و رسوم، مصالح عقالیی، انتظارات جمعی( تعیین 
می ش��ود. از این رو، مصادیق آس��یب در جوامع مختلف،  
متفاوت بوده و به اس��تثنای برخی آسیب های جهانشمول 
و مشترک میان جوامع انسانی، غالب آسیب ها پدیده های 
محیط��ی و متنی اند و به اقتضای تغییرات زمانی و مکانی 
وضعیتی متغیر دارند. عالوه اینکه کّمیت و کیفیت وقوعی 
آسیب ها و نیز میزان حّساسیت جامعه در مواجهه با آنها و 
همچنین نح��وه برخورد با آنها نیز امری کامال زمینه مند و 

بافت محور است. 
4( به دلیل ویژگی فوق الذکر، هر جامعه ای برای مواجهه 
هدفمن��د با آس��یب ها، نیازمند مطالعه دقی��ق و روزآمد و 
انجام پژوهش های متناسب در خصوص آسیب های رایج 
و در گام بع��د تمهید راهکارهای مناس��ب برای کاهش و 
ترمیم آنهاس��ت. از این رو، نمی توان به نتایج  مطالعات و 

تحقیقات انجام شده در سایر جوامع بسنده کرد. 
5( ب��ه همین اعتبار در کش��ور ما نیز تاکن��ون مطالعات و 
تحقیقات گس��ترده ای با رویکردهای مختلف در راستای 



مطالع��ه، مناط��ق مختلف کش��ور، ع��الوه ب��ر دارا بودن 
زمینه های نس��بی مش��ترک ب��رای وقوع و اس��تمرار برخی 
آس��یب ها، اس��تعدادها و ظرفیت های متفاوت��ی نیز برای 
شکل گیری، بسط، تکثیر و تنوع برخی آسیب های خاص 
دارن��د. برای مثال، مناطق مرزی یا مناطق محروم کش��ور 
به دلیل موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیکی،  ژئواکونومیکی 
 اختصاصی برای وقوع و 

ً
و فرهنگی بس��تر مناسب و بعضا

اشاعه برخی آسیب ها دارند. از این رو، انتظار این است که 
به این ویژگی ها و قابلیت های منطقه ای در مقام پژوهش و 
ارائه راه حل ها توجه جدی تری مبذول شود. به احتمال زیاد، 
محققان بومی، امکان بیش��تری برای شناس��ایی و تحلیل 

وقایع جاری و زیرجلدی این مناطق را دارند.
- تک رشته ای بودن مطالعات انجام شده. بدیهی است که 
آس��یب های اجتماعی نیز همچون سایر پدیده ها الیه ها و 
سطوح متعددی دارند و از عوامل مختلفی ناشی می شوند. 
از این رو، رویکردهای ترکیبی و تلفیقی یا چندرشته ای برای 
واکاوی سطوح والیه های مختلف این پدیده ها مناسب تر 
و موجه ترن��د. این ضرورت به وی��ژه هنگامی که محقق یا 
محققان در مق��ام ارائه راه کارهای مواجهه و نتایج موثر در 
اقدامات بالینی باشند، شدت و اهمیت بیشتری می یابد. 
البته ای��ن نقیصه، تقریب��ا در همه تحقیقات انجام ش��ده 
در خصوص مس��ائل اجتماعی جاری و س��اری اس��ت و 

اختصاصی به حوزه آسیب ها ندارد. 
- ع��دم ی��ا ضع��ف انج��ام مطالع��ات فراتحلی��ل ب��رای 
اعتبارسنجی مطالعات انجام ش��ده و بهره گیری نظری از 
آنها در راستای تایید و ابطال نظریه های پیشین یا استنتاج 

نظریه جدید.
- عدم ارجاع و عدم بهره گیری عملی مدیران و مس��ئوالن 
اجرایی کشور از مطالعات و تحقیقات انجام شده که خود 
در فرض وقوع می توانس��ت قوت وضعف آنها را در عمل 
آش��کار سازد. متاسفانه وجود شکاف میان مراکز علمی و 
پژوهشی با مراکز متقاضی و مصرف کننده تحقیقات افت 
فاحشی را در استانداردهای پژوهش و نوعی بی انگیزگی 
در انج��ام تحقیقات برجس��ته را در محقق��ان ایجاد کرده 
اس��ت. زبان ق��ال و حال خیلی ها این اس��ت که مگر قرار 

است از این تحقیقات استفاده شود. 

فرض اعتبار و قابلیت های فی نفسه خود، ارتباط روشنی با 
سایر تحقیقات این حوزه ندارند و حتی بازخوانی همه آنها 
نیز محقق را به یک نتیجه برآیندی و یک انباشت اطالعاتی 
رهنمون نمی ش��ود. عنصر تک��رار، س��رقت اطالعاتی از 
تحقیقات پیشین، مبانی و مفروضات نظری نامشخص، 
آمارس��ازی های غیرمستند، نمونه گیری های غیرروشمند 
و نتیجه گیری های ناموجه، عیب عمده این نوع تحقیقات 

است.     
- روزآمد نبودن غالب مطالعات. برخی مطالعات به ویژه 
مطالعات انجام شده در مقیاس ملی، به بازسازی و به روز 
رسانی در بازه های زمانی مشخص با هدف بهره گیری های 

متناسب دارند.  
- کّمی بودن غالب مطالعات با روش های خاص همچون 
پرس��ش نامه و ضعف بهره گیری از مطالعات با روش های 
کیفی که برتری و مزیت نسبی آنها به ویژه در مطالعه برخی 

آسیب ها محرز و مسلم است.  
- تاکید زیاد بر جنبه های عاملی کنشگران و ضعف توجه به 

عوامل ساختاری موثر در وقوع و تشدید مسائل اجتماعی و 
ترغیب کنش گران به انحرافات و اختالالت رفتاری

- تاکید بیشتر به تبیین های علی )شناخت عوامل موثر در 
وقوع و اس��تمرار پدیده ها( و توجه اندک به تبیین کارکردها 
)تأثیر سوء آسیب ها بر نظام ها و خرده نظام های اجتماعی( 
- عدم توان در ترس��یم مکانیس��م های وقوعی آس��یب ها. 
 ب��ه احصای عل��ل و دالیل موثر 

ً
غال��ب تحقیق��ات صرفا

در ایجاد و تقویت کّمی وکیفی پدیده ها بس��نده کرده و از 
طراحی و ترسیم مکانیسم تاثیرگذاری این عوامل )ترسیم 
زنجیره به هم پیوسته عوامل، نحوه اثربخشی و نسبت های 
درون��ی آنها با یکدیگ��ردر قالب ماتریس ه��ا و الگوهای 

شماتیک( عاجزند.   
- ضع��ف توجه ب��ه موقعیت جغرافیایی آس��یب ها. طبق 

انجـام تحقیقـات بـا فـرض جامعیت، 
قابلیـت  و   پایایـی  روایـی،  روزآمـدی، 
بهره وری کاربردی، تنها شرط الزم برای 
ایجاد و اعمال تغییرات محیطی است. 
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مختلف)روان شناختی، جامعه شناختی، حقوقی، اخالقی، 
تربیتی، دینی، اقتصادی، سیاسی و...(در مطالعه آسیب ها، 
اقدام در جهت شناسایی علل و عوامل فردی، اجتماعی، 
سیاس��ی، اقتصادی، جغرافیایی، خانوادگ��ی و ارتباطاتی 
موثر در وقوع و تش��دید آسیب ها؛ شناسایی و تبیین آثار و 
پیامدهای مستقیم و باواسطه آسیب ها، شناسایی راه های 
پیشگیری و کنترل آسیب ها در سطوح مختلف، شناسایی 
شیوه های اعمال نظارت های رسمی و غیررسمی و مستقیم 
و غیرمس��تقیم بر فضای عمومی، ایجاد حساس��یت های 

الزم در مس��ؤالن و م��ردم از طری��ق اطالع رس��انی دقیق، 
هش��دارهای الزم در خص��وص آث��ار س��وء تصمیمات و 
سیاس��ت های اجرای��ی دول��ت در بخش ه��ای فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، هدایت مسؤالن در جهت  
برنامه ریزی های استانی، منطقهای و ملی با هدف کاهش 
و مهار آسیب ها، زمینه سازی جهت تدوین سیاست های 
اجتماعی بایسته در برخورد با آسیبهای اجتماعی، شناسایی 
وظایف دستگاه های اجرایی ذیربط و توجیه آنها، شناسایی 
نحوه مشارکت سازمان های دولتی، خصوصی و نهادهای 
مردمی در این زمینه، شناسایی راه های گسترش خدمات 
مددکاری اجتماعی، روان شناختی و مشاوره های مختلف، 
شناسایی خالء های قانونی در این بخش؛ شناسایی مناطق 
و کانون های آس��یبزا و نحوه انجام مداخالت اصالحی در 
آنها، شناسایی راه های موثر در فرهنگسازی به ویژه ازطریق 
رسانه ها و آموزش و پرورش رسمی و...؛ بدیهی است که 
قانه از یافتههای 

ّ
تأمین این اهداف از طریق بهرهگیری محق

علمی و تجارب سایر کشورها در زمینه آسیبهای اجتماعی 
و  اهتمام جدی به انجام پژوهش��های بنیادی، توس��عه ای 

وکاربردی  ممکن خواهد بود.

از دید شما، یک پژوهش مطلوب، مفید و موثر در این 
حوزه، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ برای انجام 
این نوع پژوهش ها چه اقداماتی ضروری به نظر می 

رسد؟ 
- به این س��وال در دو س��طح م��ی توان پاس��خ گفت: 1(
ردمقیاس 

ُ
ویژگی ه��ای مطلوب یک پژوهش م��وردی و خ

)پروژه، پایان نامه، رساله، مقاله( و 2( ویژگی های مطلوب 
یک نظام پژوهشی و تحقیقاتی جامع در حوزه آسیب های 
 ازجمله وظایف یک مرکزیت ستادی 

ً
اجتماعی )که قاعدتا

با ظرفیت های پژوهشگاهی و سایرملزومات مطالعاتی و 
پژوهشی در این بخش در مقیاس های مختلف به ویژه در 

سطح کالن و مقیاس ملی است( 
- در خصوص سطح اول، طبق رویه های مألوف در مراکز 
علمی و تحقیقاتی انتظار این است که یک پژوهش واجد 
ویژگی هایی از این دس��ت باش��د: تمرکز بر یک آسیب یا 
گونه خاصی از آس��یب ها با سؤاالت مشخص، پیشینه و 
مرورتحلیل��ی و انتقادی ادبیات نظ��ری موجود،  جامعه و 
نمونه آماری مشخص، مفاهیم و مفروضات نظری منقح، 
رویک��رد و روش متناس��ب، تبیین علل و دالی��ل موثر در 
شکل گیری و استمرارآن، متغیرهای فردی و محیطی موثر 
در تشدید و تقویت آن، در حد امکان تبیین آثار و پیامدهای 
متنوع آن و ارائه پیشنهادات کاربردی برای سیاست گذاران و 

محققان بعدی.  
-  در س��طح دوم یا س��طح کالن، اقداماتی از این دس��ت 
 می تواند نیازهای پژوهش��ی کش��ور را در بخش 

ً
مجموعا

آسیب شناسی اجتماعی درحد امکان تأمین کند: شناسایی 
و گ��ردآوری مطالع��ات و تحقیقات انجام ش��ده در داخل 
و خ��ارج از کش��ور، انج��ام مطالعات اکتش��افی با هدف 
شناس��ایی آس��یب های موج��ود و رونده��ای وق��وع آنها، 
گونه شناسی آس��یب های موجود با مالک های مختلف، 
شناس��ایی ابع��اد آن)همچ��ون فراوانی وق��وع، پراکندگی 
جغرافیای��ی، ویژگی ه��ای جمیعت ش��ناختی کنش��گران 
و قربانی��ان و...(، شناس��ایی و بهره گی��ری از روش ه��ای 
ترکیبی)ترکیب��ی از روش ه��ای کّمی و کیفی( به تناس��ب 
آس��یب های موردمطالع��ه و اقتضائ��ات روش ش��ناختی 
آنه��ا، تا ح��د ام��کان بهره گی��ری توأم��ان از رویکردهای 

توقـع داشـتن یـک جامعه کامـال عاری 
از هـر نـوع آسـیب و اختـالل، آرمانـی 
تحقق نایافتنی است. شاید به همین دلیل 
اسـت که برخـی جامعه شناسـان، وقوع 
درصـدی از انحرافـات را بـرای جامعـه 
طبیعی و اجتناب ناپذیر دانسته اند.
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سپاس�گزارم از این که وقت خود را در اختیار ما قرار 
دادید. در ابتدا لطفاً در خصوص ماهیت آس�یب های 
اجتماع�ی نظ�ر خ�ود را بی�ان و چند مص�داق برای 

آسیب های اجتماعی ذکر بفرمایید؟
آس��یب های اجتماعی ناظر ب��ه یک نوع ناهنج��اری و یا 
نوعی بیماری در جامعه اس��ت ک��ه ارزش های فرهنگی، 
انس��انی و دینی را تهدید می کند و سالمت اجتماعی را به 
خطر می اندازد. لذا بیماری های اجتماعی را باید کشف، 
ریشه یابی و کنترل کنیم. از جمله آسیب های شایع می توان 
به طالق، اعتیاد، عدم عفت س��ایبری در فضای مجازی، 
ناهنجاری های جنسی و افول سرمایه های اجتماعی اشاره 

کرد.

اش�اره
حجت االسالم دکتر ابوالفضل ساجدی عالوه 
بر گذرانـدن دروس عمومی حـوزوی و درس 
خارج فقه و اصـول در حوزه علمیه قم، دارای 
مدرک دکترای فلسفه دین از دانشگاه مک گیل 
کانادا می باشند. وی تسلط کامل به زبان عربی 
و انگلیسی نیز داشته و تألیفاتی نیز به این زبان ها 
دارنـد. کتاب هایـی همانند »دین گریـزی چرا؟ 
دیـن گرایی چه سـان؟«، » دین و دنیـای مدرن« 
از جمله آثار او هستند. در گفتگوی زیر ایشان از 
ظرفیت های بی نظیر دیـن و اخالق در مواجهه با 

آسیب های اجتماعی سخن گفته است

اثرات دین و معنویت در مواجهه با 
آسیب های اجتماعی

حجت االسالم دکتر ابوالفضل ساجدی
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دانش ه��ا و ارزش ه��ای خودمان و پایبندی ب��ه آنها نوعی 
تعص��ب اس��تلذا عصبیت همیش��ه غلط نیس��ت. اگر ما  
عصبیت را از انسان بگیریم خیلی جاها به راحتی ممکن 
اس��ت هم خودش را و هم ارزش های خودش را از دست 
بدهد. مردم از تعصب شان دست بر نمی دارند، چون ناشی 

از پیوند دانش با قلب است. به طور کلی در باور، در ایمان 
و در تعص��ب ی��ک پیوندی میان ذهن و دل حاصل ش��ده 
است فقط ذهن تنها نیس��ت. ذهن با وجودش گره خورده 
اس��ت. پس برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، باید 
دانش های صحیح ایجاد کنیم، سپس این دانش ها را با دل 
و گرایش ها گره بزنیم. در این صورت دانش فعال می شود و 
اصال دین برای همین آمده است. دین اگر درست بیان شود 
ذهن را با دل گره می زند تعصبش می شود تعصب درست 

و مبتنی بر دانش. 
 
ٌ
در مورد آسیب هایی که در جامعه مشاهده می کنیم معموال
دانش های غلط با گرایش ها گره خورده اس��ت و یک میل 
غلطی برای فرد ایجاد ش��ده که منشأ آسیب است. کسی 
که اعتیاد دارد وابس��تگی اش به این امر مضر درونی ش��ده 
و ب��ا گرایش او گره خورده اس��ت. یا انحرافات جنس��ی به 
این خاطر اس��ت که گراش های غلط در فرد تثبیت شده و 
آن را به س��مت غلط حرکت می دهد، ی��ا طالق به خاطر 
گرایش های غلطی اس��ت که در فرد نس��بت به همسرش 

ایجاد شده است.

در خصوص پیشگیری  از آسیب های اجتماعی از منظر 
دین، معنویت و عبادت چه شیوه هایی وجود دارد؟

ابتدا در اهمیت باور در کاهش آسیب ها، مقدمه ای را اشاره 
می کنم. به نظر می رسد باورهای دینی هم در مقام پیشگیری 
و هم در درمان می توانند نقشی بسیار جدی داشته باشند. 
باور در کاهش آسیب های اجتماعی در دو جهت  اثر دارد. 
باور درست ما را به سمت کنش ها و فعالیت های صحیح 
و باورهای غلط ما را به س��مت فعالیت های غلط هدایت 

می کند.
 آن چیزی که جامعه را به یک سمتی حرکت می دهد 

ً
اساسا

 مطابق باورهای 
ٌ
بیش��تر باور اس��ت نه دانش. افراد معموال

خودش��ان عمل می کنند نه مطابق علم و دانش خودشان. 
دانش ها در جامعه وجود دارد اما منجر به عمل نمی شود، 
افراد تابع آن دانش��ی هس��تند که به باور تبدیل شده است. 
دانش های��ی که به باور تبدیل نش��ده اس��ت منجر به رفتار 
نمی شود. برخی از باورهای اجتماعی نیز چون با باورهای 

دینی فاصله دارد منجر به رفتاری متفاوت می شود. 
ایم��ان با ب��اور پیوند دارد، ب��اور یک دانش تثبیت ش��ده و 
درونی ش��ده اس��ت ولی ایمان با قلب گره خورده اس��ت و 
اسالم هم بیشترین وزنه را روی تقویت ایمان و باور گذاشته 
 چیزی که از ما خواستند ایمان 

ٌ
است تا روی دانش. معموال

و عمل صالح است. ضعف ایمان منجر به عمل نمی شود 
و قّوت ایمان ما را به حرکت وا می دارد . 

نکته مهم دیگر جایگاه و نقش تعصب است. تعصب هم 
دو نوع مثبت و منفی دارد. تعصب یعنی پایبندی محکم به 
آنچه می دانم؛ اگر آنچه را می دانم و عمل می کنم صحیح 
باش��د، تعصب به آن مثبت و اگر غلط باش��د، تعصب به 
آن منفی اس��ت. اما پای فشردن و استحکام به خرج دادن 
و صبوری و مقاومت در مس��یر صحیح و از دست ندادن 

آسـیب های اجتماعی ناظـر به یک نوع 
ناهنجـاری و یا نوعی بیماری در جامعه 
اسـت کـه ارزش های فرهنگی، انسـانی 
و دینـی را تهدیـد می کنـد و سـالمت 
اجتماعی را به خطر می اندازد.
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آسیب های اجتماعی مقابله کند.
دین پس از اینکه دانش صحیح و کامل را به افراد می دهد، 
قدرت جنگی��دن در این میدان را هم ایجاد می کند. یعنی 
اراده را تقویت می کند به خاطر همین انسان مؤمن اراده اش 
برای انجام فعالیت ها قوی است و کنترل می کند. مراقبت 
نفس که اس��الم روی آن تأکید می کند، در حقیقت یعنی 
خودم��ان دور خودم��ان حصاری بکش��یم و اجازه ندهیم 
عواملی که می تواند گرایشات ما را به سمت غلط هدایت 

کند در ما ایجاد شود.

ارتباط باورها با گرایش ها یک سویه است یا دوسویه؟ 
یعن�ی می توانیم گاهی گرایش�ات را اص�الح کنیم تا 

باورها اصالح شوند؟
ارتباط دو سویه است، بین نظام گرایشی و شناختی انسان و 
حتی رفتار یک تعامل دوسویه وجود دارد. یعنی وقتی زاده 
می شویم یک دانش اولیه و یک گرایش اولیه داریم، تعامل 
هم وج��ود دارد. دان��ش، گرایش ایجاد می کن��د، گرایش 
منجر به رفتار می ش��ود و خود این رفتار به تثبیت آن دانش 
می انجامد و باور را تقویت می کند؛ در نقطه مقابل چه در 
جهت مثبت و چه در جهت منفی. بنابراین یک تعامل دو 

سویه میان ذهن، دل و رفتار وجود دارد.

راجع به انواع باورها و اینکه کدام باورها مهم ترند در 
مواجهه با آسیب ها توضیح بفرمایید.

باورها به دو دس��ته مادی و امور ماورایی تقسیم می شوند. 
باورهای مادی مانند اینکه می دانم اگر آب جوش به دستم 
برس��د می س��وزد، این باور را دارم. یکس��ری باورها، غیر 
مادی هستند اینکه من باور داشته باشم اگر دعا کنم نتیجه 
می دهد یا اگر در زندگی غیبت و دروغ بگویم دچار مشکل 

فرهنگ س��ازی، هدایت افراد به سمت باورهای اجتماعی 
اس��ت. در فرهن��گ نوع��ی پیوند می��ان دان��ش و ارزش را 
می بینی��م، دانش و ارزش و ایمان هر س��ه در کنار هم قرار 
می گیرند و فرهنگ سازی یعنی هدایت باورهای اجتماعی. 
دنیای غرب هم دنبال فرهنگ سازی است یعنی می خواهد 
باورها را هدایت کند. پس باید بپذیریم که منشأ آسیب ها، 
باورهای غلط یا گرایش های غلط تثبیت شده در افراد است 
که با ش��ناخت غلطی پیوند خورده است؛ جهل هایی که 
با گرایش��ات پیوند پیدا کرده است، چه جهل مرکب و چه 
جهل بسیط که با گرایشات پیوند برقرار می کند و منجر به 

باور غلطی می شود و این یک رفتاری را به دنبال دارد.
با توجه به ماهیت باورهای غلط و نقش آن در آس��یب ها، 
اگر ما آموزه های دین را به طور دقیق بررسی کنیم، می بینیم 
اسالم با توجه به تأکیدی که روی هر دو بعد دانش و ارزش 
دارد اگر این باور تثبیت و تقویت بش��ود خود بخود ریشه 
آس��یب های اجتماعی مرتفع خواهد ش��د؛ هم در مرحله 
پیش��گیری و هم در مرحله درمان می تواند قدرت مقابله 
داشته باشد. علت اینکه دین می تواند آسیب های اجتماعی 
را کاه��ش دهد این اس��ت ک��ه توانایی هدایت ریش��ه آن 
آسیب ها را دارد. اسالم هم دانش مادی و هم دانش ماورایی 
را در اختیار فرد قرار می دهد و گرایشات متناسب با این دو 
دانش هدایت می ش��ود و همین سبب می شود که بتواند با 

 آن چیـزی کـه جامعـه را به یک 
ٌ
اساسـا

سمتی حرکت می دهد بیشتر باور است 
 مطابق باورهای 

ٌ
نه دانش. افـراد معموال

خودشان عمل می کنند نه مطابق علم و 
دانش خودشان.
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باور را دو چیز می تواند ایجاد و تقویت کند؛ 
1. مشـاهده آثـار ملمـوس؛ برای اینک��ه بتوانیم به این 
اهداف دست پیدا کنیم باید کمک کنیم تا مردم آثار عملی 
ب��ه دین را در زندگی لمس کنند. باید برای نس��ل جوان در 
خانواده و در مدرسه و محیط کار فضایی را فراهم کنیم تا 

اینها اثر ایمان را لمس کنند. 
اگر مس��ؤلین امر در یک کشوری نتوانند به مردم اثر ایمان 

را بچش��انند، عدالت، رفاه، تواضع و فروتنی، مردم داری، 
خداگرایی، وظیفه  محوری را اگر در زندگی محقق نکنند و 
اثر دین را نچشانند مردم هرگز باور نمی کنند یعنی باور دینی 

در آنها تقویت نمی شود.
2.تلقین و تکرار؛ مثل نماز، نماز به انسان تلقین می کند و 

جایگاه خدا را در زندگی به انسان تلقین می کند. 

می ش��وم. باورهای اخالقی و معنوی تحقق شان در انسان 
 بعد از س��ن 

ٌ
نیازمند تالش های ویژه ای اس��ت که معموال

بلوغ تقویت می شود.

راه اص�الح باورها و ترویج باورهای صحیح در جامعه 
کدام است؟

اگر بخواهیم باورها را در جامعه اصالح کنیم باید در مراحل 
مختلف ابزارها و باورس��ازی را هدایت کنیم. در س��ه مسیر 
دانش، گرایش و رفت��ار، باید هدایت صورت بگیرد. عوامل 
شناختی و نهادهای اجتماعی مثل خانواده، مدرسه که ذهن 
را هدایت می کنند، باید مورد توجه قرار گیرند. اگر می خواهیم 
باورهای جامعه اصالح شود یک نوع تعاملی باید بین اینها 
صورت گیرد و ابتدا باید از خانواده ش��روع شود چون اولین 
جایی که فرد با آن مواجه اس��ت، نهاد خانواده اس��ت. نهاد 

خانواده اولین نهادی است که باورها را شکل می دهد.

سه سازوکار معموال مطرح می شود یکی آموزش است 
که اشاره نمودید و یکی تقلید و یکی هم تلقین، نقش 

تقلید و تلقین را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
البته تلقین و تقلید هم، یک نوع آموزش غیر مستقیم است. 
برای این س��ه س��ازوکار اول باید هدف را مشخص کنیم. 
هدف باید تقویت ابعاد معنوی و ش��کوفایی ظرفیت های 
او باش��د. در بخش آموزش، آموزش های غیرمستقیم اثر 
بیش��تری بر افراد دارد. تقلید در برخی دوره ها اثر بیشتری 
 در دوره اولیه کودکی تقلید نقش بس��یار مؤثری 

ٌ
دارد. مثال

دارد. اما تلقین اختصاصی به دوران کودکی ندارد، در همه 
دوران های زندگی وجود دارد و بسیار هم مؤثر است. البته 
تلقین یکی از نقش هایی اس��ت که دین برای تقویت باور 

دارد. 

جامعـه  در  کـه  آسـیب هایی  مـورد  در 
 دانش هـای 

ٌ
مشـاهده می کنیـم معمـوال

غلط بـا گرایش هـا گره خورده اسـت و 
یک میل غلطی برای فرد ایجاد شـده که 
منشأ آسیب است.
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بر پای��ه نظام آموزشي و تربیتی یک جامعه است كه نظم و 
انضباط اجتماعي حالت نهادی به خود می گی��رد .آموزش 
مناسب و پیش��گیرانه انس��ان را در چارچوب هنجارهای 
اجتماع��ی ق��رار می ده��د و ای��ن مه��م  از ره آورد آموزش 
وپرورش امکان پذیر است. برای موفقیت در پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی و مقابله با آن به علت ذو ابعاد  بودن  
موضوع و نیاز به هماهنگی وسیع سازمان های مختلف، 
م است که جوامعی که به 

ّ
همه  دستگاه ها نقش دارند. مسل

نظام تعلیم و تربیت به عن��وان عامل بازدارندگی و کاهش 
آسیب های اجتماعی توجه دارند، موفقیت مطلوب تری را 
کسب نموده اند. نقش آموزش وپرورش با توجه به طیف 
فراوان مخاطبانش در پیشگیری، بی بدیل است؛ از آنجا که 

اشاره
دکتر محسن فراهانی فرمهینی دانشیار و عضو 
هیـآت علمی دانشـگاه شـاهدبوده و سـالیان 
 
ً
طوالنی در عرصه مطالعات تربیتی و خصوصا
فلسـفه تعلیم وتربیـت ، به امر تتبـع و پژوهش 
مشـغول بوده انـد. ایشـان کتـب، طرح هـای 
پژوهشی و مقاالت گوناگونی را در این زمینه ارائه 
کرده اند. آنچه در پی می آید گفتگویی کوتاه با این 
صاحبنظـر در باب نقـش و اثر تعلیم و تربیت در 

روند مواجهه با آسیب های اجتماعی است.
از نظ�ر حضرتعال�ی، نقش عم�ده تربی�ت در کاهش 

آسیب های اجتماعی چیست؟

نقش پیشگیرانه تعلیم و تربیت در مواجهه 
با آسیب های اجتماعی

دکتر محسن فراهانی فرمهینی
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سوم : بازتوانی و توانمندسازی
در پیش��گیری سط��ح اول، دادن اطالعات واقع��ی در باره 
پیامده��ا و عوارض آسیب ه��ای اجتماع��ی باعث تغییر 
نگ��رش اف��راد به آسیب می ش��ود. ای��ن رویکرد همچنین 
تمرکز به رشد اجتماعی و شخص��ی دارد و پرورش عزت 
نفس، خویش��تن شناسی و بهبود روابط عاطفی از طریق 
آموزش مهارت های زندگی را مدنظر قرار می دهد. اجرای 
برنامه های آموزش مهارت های زندگی در مدارس ابتدایی، 
متوسطه و دانشگاه، آموزش مهارت های زندگی به مربیان 
مهدکودک، معلمان و اساتید دانشگاه، آموزش مهارتهای 
زندگ��ی از طری��ق اختص��اص دروس عموم��ی، تقویت 
فعالیت های فوق برنامه در مدارس ودانش��گاه ها از جمله 

اقدامات پیشگیرانه قابل طرح در این سطح است.
در ای��ن  تقس��یم بندی ب��ه نظرم تاکی��د نظام تربیت��ی باید 
بیش��تر روی پیش��گیری در سطح اول یعنی اطالع رسانی 
واگاه س��ازی باش��د . اگر امکانات و نیروی انس��انی کافی 
در نظ��ام آموزشی مهیا گردید می توان از سطوح دیگر هم 
صحبت کرد. پیشگیری در سایر سطوح نیازمند امکانات 
فراوان است. راهبردهای ایجاد شده در پیش��گیری سطح 
دوم  و س��وم  برای دانش آموزان��ی است که به آسیب مبتال 
 شامل 

ً
شده ان��د. در پیش��گیری آموزش محورک��ه عمدت��ا

پیش��گیری در سطح اول است تالش می شود که کودک، 
با فکر و اندیش��ه، نوج��وان جامعه پذی��ر و جامعه گرا و در 
بزرگسالی مسئولیت پذیر تربیت شده و پا به عرصه اجتماع 
بگذارد . برای رسیدن به چنین هدفی، نظام آموزش رسمی 
و غیررسمی، خانواده و جامعه مکمل هم هستند. چنانچه 
هر یک از ارکان این مثلث به وظایف خویش عمل ننماید، 
آسیب ظاه��ر می شود. در گروه سن��ی نوجوانی رفتارهای 
پرخط��ر به دلیل اقتضائات سن��ی و ویژگی هایی همچون 
کنجک��اوی، خطرجویی، هیج��ان خواه��ی و تمایالت 
مشابه به توجه بیشتری نیاز دارد چرا که ممکن است زمینه 
مخاطرات مهم به ویژه آسیب های اجتماعی را فراهم کند. 

 به نظر جنابعالی نظام تربیتی چه اهدافی را در مواجهه 
با آسیب های اجتماعی باید لحاظ کند؟

از آنج��ا که هدف اصل��ی نظام تربیتی، کنت��رل و کاهش 

پیشگیری همواره ساده تر، عملی تر و کم هزینه تر از درمان 
اس��ت، دارای اهمیت بس��یار می باشد لذا از منظر تربیتی 
پیشگیری بهترین راه مقابله با آسیب های اجتماعی است.  
اقدامات پیشگیرانه در نظام اموزشی شامل دو بخش است: 
الف- تمرکز بر آگاه سازی متربی؛ ب- تقویت مهارتهای 
زندگ��ی و اجتماعی. البته از پیش��گیری با توجه به سطوح 
آن تقسیم بندی های مختلفی صورت گرفته که هر کدام از 

سطوح در نظام تربیتی قابل بحث است.

با توجه به س�طوح مختلف پیشگیری در نظام تربیت، 
کدام سطح باید بیشتر مد نظر قرار گیرد؟

 ب��ه طورکلی می ت��وان با توجه ب��ه انواع پیش��گیری ها، دو 
رویکرد اصلی را در مواجهه با آسیب های اجتماعی مطرح 

کرد: رویکردهای موّسع و رویکردهای مضّیق.
در رویک��رد موّسع ) فراگیر (، ه��ر اقدامی در زمینه مبارزه 
ب��ا آسیب ه��ای اجتماعی ، حت��ی پاسخ ه��ای کیفری و 
جبران خسارت از آسیب دیدگان به عنوان امری پیشگیرانه 
محس��وب می شود . این بینش فراگی��ر و تمامیت خواه از 
 در بسیاری از کشورها مطرح شده است. 

ً
پیشگیری اخیرا

در این رویکرد، پیش��گیری یک هدف اس��ت؛ ٴٴ ٴاقع فقط 
به نتٴج�ه توج�ه م�يش�وٴ و ه��ر وسیل��ه و اب��زاری که برای 
دستیاب��ی به این هدف به کار رفته شود، به عنوان یک ابزار 

پیشگیرانه مورد توجه قرار می گیرد.
در رویکرد مضّیق، پیش��گیری عبارت است از شیوه های 
غی��ر قهرآمیز جهت کنترل آسیب های اجتماعی از طریق 
حذف ی��ا محدودس��ازی عوام��ل آسیب و نی��ز از طریق 
مدیری��ت مناسب عوامل محی��ط فیزیکی و اجتماعی که 
فرصت های مناس��ب ارتکاب آسیب را فراهم می آورد. به 
نظر میرسد حداقل در نظام آموزشی با توجه به محدودیت 

های موجود، این رویکرد کارایی بیشتری دارد.
ام��ا در م��ورد پیش��گیری  از آسی��ب ه��ای اجتماع��ی 
تقس��یم بندی های مختلفی از نظر صاحبنظران این حوزه 
صورت گرفته است که به تعدادی اشاره  می کنم. پیشگری 
بر اساس سطوح آن را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. الف( 
پیش��گیری سطح اول: اطالع رسانی و آگ��اه سازی؛ ب( 
پیشگیری سطح دوم : ارائه خدمات؛ ج( پیشگیری سطح 
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در مراک��ز آموزشی است. اصطالح آسیب های اجتماعی 
نوپدید  ناظر به برخی از آسیبهای اجتماعی است که بروز 
 در جامعه  افزابش یافته است. از جمله این 

ً
و شیوع آنها اخیرا

آسیب ها می توان به آسیب های ناشی از فضای مجازی، 
اینترن��ت ،ماهواره و آسیب های مرتب��ط با تکنولوژی های 
جدی��د ارتباطی اش��اره کرد.  عدم اقدامات پیش��گیرانه در 
استف��اده از تکنولوژی م��درن می تواند ع��وارض روانی ، 
خانوادگ��ی  وپیامدهای حقوقی و جرم آمی��ز در پی داشته 
باشد. جذابیت و تنوع سرگرمی های فضای مجازی مانند 
شبکه های اجتماعی و بازی های رایانه ای در بین نوجوانان 
و دانش آموزان و قابلیت هایی که در اختیار فرد قرار می گیرد 
مانند ایجاد محیطی شخصی، انتخاب دوستان، آزادی در 
بیان نظ��رات و مخالفت با نظرات دیگران، آزادی عمل در 
استف��اده از تفریحات مختلف  و حس عدم کنترل توسط 
دیگران، یکی از اصلی ترین دالیل گرایش افراد به خصوص 
جوانان به شبکه های اجتماعی است .مهم ترین عوارض 
منفی و مخاط��رات فضای مجازی عبارتن��د از: اعتیاد به 
اینترنت واستفاده بی رویه و داشتن حرص و ولع در استفاده 
از آن، پورنوگرافی، قرار گرفتن در معرض پیام ها و تبلیغات 
شبکه ه��ای غیراخالقی و مبتذل، ق��رار گرفتن در معرض 
پیام ها و تبلیغات سایت های فرقه های انحرافی و ضددینی، 
دسترس��ی آسان و در عین حال محرمانه به فضایی جهت 
ایجاد رابطه با جنس مخالف در قالب شبکه های اجتماعی 

مجازی. 
اطالع از نحوه پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوپدید 
و توج��ه والدی��ن به رفت��ار فرزن��دان در این عرصه بس��یار 
مهم اس��ت. اکثر والدین به دلیل ع��دم آشنایی با اینترنت 
و ظرفیت ه��ای آن و شبکه ه��ای اجتماع��ی مج��ازی و 
فناوری های نوین ارتباطی از رفتارهای آنالین فرزندانشان 
در فضاهای مجازی اطالعی ندارند. از این رو برای مقابله 
و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد فرهنگی و آموزشی در 

مراکز آموزشی  باید چاره اندیشی کرد.

لطف�اً برخی از اقدامات�ی که در نظ�ام تعلیم وتربیت 
می تواند  در پیش�گیری از آسیب های اجتماعی موثر  

باشد را اشاره فرمایید؟

آسیب های اجتماعی اجتماعی با تاکید برنقش پیشگیرانه 
است. نظام تربیتی ضروری است دانش، نگرش و توانش 
متربی��ان را در زمینه آسیب های اجتماع��ی  افزایش دهد. 
درحیط��ه دانش، باالب��ردن دانش آنها در م��ورد انحراف�ات 
اجتماعی مث��لموادمخ�در، مش�روبات الکل�ی، مس�ائل 
آگاهی  افزایش  پیشگیری،  حی��ث  از  و  غی�راخالق�ی 
و  شهری  مقررات  و  تکالیف  و  حقوق  از  دانش آموزان 
دانش آموزان  آگاهی  افزایش  آنها،  به  احترام  و  شهروندی 

درباره استفاده صحیح از فضای مجازی مد نظر است.
دراجرای  مشارکت  روحیه  تقویت  نگرش،  حیط��ه  در 
مقررات شهری مثل قوانین راهنمایی و رانندگی، تقویت 
ضد  رفتارهای  از  پرهیز  و  مثبت  الگوپذیری  روحیه 
اجتماعی، تقویت حس مسؤلیت پذیری در دانشآموزان، 
تقویت اعتماد به نفس و روحیه خودباوری دانش آموزان، 
تقویت روحیه تحرك و نشاط و صمیمیت بین دانش آموزان 

نظر است.
ّ

مد

درحیط��ه توان��ش و مهارت، تقویت و پرورش مهارت��های 
دانش آموزان  گرفتن  فاصله  و  اجتماعی  و  زندگیفردی 
در  انتخاب  قدرت  تقویت  و  اجتماعی  انحرافات  از 
دانشآموزان مد نظر است. البت��ه برای تحقق اهداف فوق 
همک��اری و تقویت ارتباط میان والدی��ن و دانش آموزان با 

مربیان ضروری است.

به نظر شما کدام آسیب اجتماعی نظام تربیتی را بیشتر 
تهدید می کند؟

آسیب های اجتماعی نوپدید نظام تربیتی را بیشتر تهدید 
می کند،گرچه مسائل جنسی دانش آموزان، ترك تحصیل، 
فرار از مدرس��ه، اعتیاد، سرقت، خشونت و پرخاشگری، 
تشکیل گروه های معارض نیز از سایر آسیب های اجتماعی 

برای موفقیت در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و مقابله با آن به علت ذو ابعاد  
بودن  موضوع و نیاز به هماهنگی وسـیع 
سـازمان های مختلف، همه  دسـتگاه ها 

نقش دارند.
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همکاری آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی 
-   ارتق��ای سطح آگاه��ی اساتید دانشگاه  ها و مؤسسات 
آموزش عالی، معلم��ان، مربیان، مددکاران اجتماعی، 
روان شناسان و مشاوران در زمینه آسیب های اجتماعی 

-  تقوی��ت و گست��رش خدمات مش��اوره، روان شناسی و 
مددکاری اجتماعی در مراکز آموزشی

-   فراه��م ک��ردن زمینه آم��وزش مهارت فن��ی و حرفه ای 
ب��ه دانش آم��وزان و دانشجویان آسیب دی��ده اجتماعی  
به کم��ک سازمان آم��وزش فنی و حرف��ه ای و سازمان 
بهزیست��ی  و سایر دستگاه های ذیرب��ط و سازمان های 

غیردولتی
-   فراه��م کردن زمینه پذی��رش دانش آموزان ودانشجویان 
آسیب  دیده اجتماع��ی در مدرسه، خانواده و جامعه با 

هدف بازگشت آنها به زندگی مناسب و سالم 

 در انته�ا، چ�ه توصیه کل�ی در رابطه ب�ا نقش تعلیم و 
تربیت در کاهش آسیب های اجتماعی دارید؟

در مجموع با توجه به تحلیل��ی که از وضعیت برنامه ها و 
فعالیت های حوزه پیشگی��ری از آسیب های اجتماعی در 
اموزش وپ��رورش وجود دارد و با عنای��ت به اینکه اسالم 
ب��ه پیشگی��ری پیش و بی��ش از درم��ان و اص��الح اهتمام 
دارد، اولویت ه��ای برنامه ای نظام  تربیتی به صورت ویژه 
بای��د معطوف ب��ر برنامه های پیشگیری اولی��ه در مدارس 
و دانشگاه ه��ا، راه ان��دازی نهضت فرهنگ��ی پیشگیری از 
آسیب های اجتماع��ی در مدارس و دانشگاه ها، طراحی و 
استقرار نظ��ام آموزش درسی و کمک درسی پیشگیری در 

مدارس  و دانشگاه های کشور در پیشگیری باشد.

یک��ی از راه ه��ای برون رفت از این آسیب ه��ا، بهره برداری 
از راهکاره��ای تربیت��ی دین در پیشگی��ری از آسیب های 
اجتماعی است؛ بر این اساس بازنگری در اصول، روش، 
الگو و مبانی تربیت��ی می تواند در جهت کاهش آسیب ها 
راهگشا باشد. به رغم دغدغه خانواده ها، مدارس و جامعه، 
ب��روز ناهنجاری ه��ای رفت��اری و عدم توجه ب��ه ارزش ها 
و انضب��اط اجتماع��ی در بین برخی از جوان��ان، از جمله 
نشانه ه��ای وجود نقصان و خأل در نظ��ام تعلیم و تربیت 
است ک��ه تأثیرگ��ذاری آموزش ه��ای ارائه ش��ده در زمینه 

موضوعات اجتماعی را با تردید مواجه کرده است
از جمله  اقدامات پیشگیرانه در مراکز اموزشی می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
-  هماهن��گ ک��ردن بخش ه��ای عموم��ی و خصوصی 
ک��ه در زمینه پیشگی��ری از وقوع جرم فعالی��ت دارند، 
مانن��د آموزش و پرورش ، نی��روی انتظامی، کار و امور 
اجتماع��ی، شهرداری ه��ا، شوراه��ا، ام��ور جوان��ان و 

بهزیستی 
-  آگاهی دادن به خانواده ها برای نظارت و کنترل بیشتر آنان 

بر فرزندان  وتعامل بیشتر اولیاء و مربیان 
 -  برنامه ریزی مناسب برای تنظیم اوقات فراغت نوجوانان 

و جوانان
 -  تقویت ارتباط میان والدین دانش آموزان با مربیان و عدم 
واگذاری مسؤلیت تربیت فرزندان به مدرسه یا خانواده 

به تنهایی
-  بها دادن به مسئله ترك تحصیل و یا اخراج دانش آموزان از 

مدرسه و ضرورت ارتباط با خانواده های آنان
-   تشکی��ل کمیته پیشگی��ری از آسیب های اجتماعی در 

سطح استان ها و مناطق آموزش و پرورش 
-  تدوین نقشه خطرپذیری مدارس کشور 

-   تدوی��ن سن��د پیشگی��ری از آسیب ه��ای اجتماعی در 
آموزش وپرورش و آموزش عالی

  -  آم��وزش مهارت های زندگی ب��ه دانشجویان از طریق 
اختص��اص واحد درسی به عنوان دروس عمومی برای 
دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی کلیه رشته های 

تحصیلی در دوره های روزانه و شبانه 
  -  آموزش مهارت های زندگی مربیان مهد های کودك  با 

در رویکرد موّسـع )فراگیر(، هر اقدامی 
در زمینه مبارزه با آسیب های اجتماعی، 
جبـران  و  کیفـری  پاسـخ های  حتـی 
خسـارت از آسـیب دیـدگان بـه عنوان 
امری پیشگیرانه محسوب می شود.
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با تشکر از این که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید؛ 
موضوع مصاحبه، آس�یب های اجتماعی در دو محور 
پیش�گیری و مواجهه اس�ت ک�ه قصد داری�م از منظر 
حقوقی و قانونی، مورد تحلیل قرار گیرد. لذا س�وال 
ابتدای�ی ای�ن اس�ت که چ�ه تعریفی از آس�یب های 

اجتماعی می توان ارائه نمود؟
آسیب ه��ای اجتماعی، کجروی و تخط��ی از هنجارهای 
اجتماعی و قانونی بوده و نمایانگر جرائم، تخلفات و انواع 
بزهکاری ها و پیامدهای آن است. البته باید توجه داشت که 
د بزهکاری است و هم 

ّ
برخی از آسیب ها، هم عامل و مول

ناشی از بزهکاری، مثل اعتیاد.
ارتک��اب جرم در قانون ممنوع ش��ده است. در فصل 156 

اشاره
حجت االسـالم سیدابراهیم حسـینی 15سال 
در دروس خارج فقه و اصول )دروس اجتهادی( 
فقهـای بزرگـی همچـون آیـات عظـام فاضل 
لنکرانی، سید محمود هاشمی شاهرودی، شیخ 
جواد تبریزی، وحید خراسانی،  جعفر سبحانی 
و شـبیری زنجانی و درس تفسیر قرآن حضرت آیه 
الله جوادی آملی شـرکت نموده و از محضر آنان 
کسب فیض نموده است . ایشان در گفتگوی زیر، 
در باب نقش قوانین و تأثیر برخی گروه های مرجع 
در امـر کنترل و مواجهه با آسـیب های اجتماعی، 

مباحثی را بیان نموده است.

جایگاه حقوق و قوانین در مواجهه با 
آسیب های اجتماعی

حجت االسالم سید ابراهیم حسینی
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دستگاه قضا است و باید جرم به صورت جدی کشف و با 
آن مقابله شود.

ب��رای انجام ای��ن راهکارها باید به ویژگی ه��ای زیر توجه 
داشت؛

1. در برخ��ورد ب��ا آسیب ه��ای اجتماع��ی بای��د ریشه ای 
عم��ل کرد و با عل��ت  آسیب ها برخورد ش��ود. بسیاری از 
آسیب ها، نتیجه فساد است و بسیاری از فسادها ریشه در 
فس��اد مسؤلین دارد. در روای��ات داریم، »الناس علی دین 

ملوکهم«؛ لذا باید با آنها جدی تر برخورد شود. 
2. در مواجه��ه ب��ا آسیب ه��ای اجتماع��ی نیازمند بسیج 
همگانی هستیم. پیگیری وضعی و اجتماعی الزم است و 
نه فقط قانونی و قضایی. ایجاد بستر مناسب برای ترویج 
فضایل و از بی��ن بردن زمینه های ظهور بزه کاری، اهمیت 
باالی��ی دارد، مثال کاهش ازدواج و افزایش طالق، موجب 
بروز آسیب های فراوانی شده است؛ بنابراین باید تسهیالت 
ازدواج، فرهن��گ ازدواج آس��ان، ح��ل مشک��ل مسکن و 
پرداخت وام ازدواج و ایجاد شغل در دستور کار قرار گیرد. 
همه نمی توانند مثل ابوذر و سلمان باشند. البته افراد شاغل 

و افراد متاهل هم انحراف دارند.
3.  بای��د اص��الح فرهنگ را در اولویت ق��رار داد: فرهنگ 
 فساد زاست زیرا بر اساس شهوت و لذت بنا شده 

ً
لیبرال ذاتا

است. آسیب های موجود نتیجه کم کاری فرهنگی است و 
سبک زندگی ما در نتیجه تهاجم فرهنگی تغییر کرده است. 
مقام معظم رهبری از حدود سی سال پیش تهاجم فرهنگی 
را مطرح کرده اند. اما در این عرصه، کم کاری شده است. 
م��ا باید عقاید و باورها، ارزش ه��ا و گرایش های افراد را به 

عنوان عناصر فرهنگی مورد توجه قرار دهیم.

مح�ور دوم بح�ث، مواجهه با آس�یب های اجتماعی 

قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و 
اصالح مجرم از جمله وظایف دستگاه قضا برشمرده شده 
است. بر اساس اصل 3، دولت جمهوری اسالمی موظف 
است با به کارگیری همه امکانات خود، محیطی مناسب 
برای رشد فضایل اخالقی و مبارزه با فساد و تباهی، ایجاد 

نماید.

ب�ه نظ�ر ش�ما چ�ه راهکارهای�ی ب�رای پیش�گیری از 
آسیب های اجتماعی وجود دارد؟

در ابتدا باید توجه داشت که عدم پیشگیری موجب گسترش 
آسیب ه��ا به صورت تصاعد هندسی و نه حسابی خواهد 
شد بنابراین پیشگیری از اهمیت مضاعفی برخوردار است. 
راهکارها را به طور کلی به دو دسته ایجابی و سلبی می توان 

تقسیم نمود:
1. راهکارهـای ایجابـی: مهم تری��ن راهک��ار ایجابی، 
گست��رش فضائل اخالقی است. خداوند متعال در آیه 41 
سوره حج، می فرماید: »الذین ان مکناهم فی االرض اقاموا 
الصلواه و ءاتوا الزکوة وامروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و 
لل��ه عاقبه االمور«؛ همان کسانی که اگر ایشان را در زمین 
جایگاه و قدرت دهیم نماز را بر پا دارند و زکات دهند و به 
کار نیک و پسندی��ده فرمان دهند و از کار زشت و ناپسند 
بازدارند؛ و خ��دای را است فرجام کارها. در این آیه امر به 
مع��روف و نهی از منک��ر به عنوان راه برخ��ورد با کجروی 
مطرح می شود، اما اقامه نماز و پرداخت زکات نیز به عنوان 
وظیف��ه حکومت دینی و به منظ��ور پیشگیری از آسیب ها 

مورد توجه جدی است.
تئ��وری  نیوی��ورک،  شه��ردار  سـلبی:  2.راهکارهـای 
پنجره ه��ای شکسته را مطرح می کند ک��ه اگر اولین پنجره 
شکسته شده یک ساختمان تعمیر نشود، نشانه این است 
ک��ه سرنوش��ت ساختمان ب��رای کسی مهم نیس��ت و این 
موجب شکسته ش��دن شیشه های بیشت��ری می شود. وی 
می گوید اگر جوان��ان سرگردان، به حال خ��ود رها شده و 
کنترل نشوند روز ب��ه روز بزه کارتر می شوند. اولین دزدی، 
اخت��الس و جرم در صورت عدم برخورد، موجب توسعه 
جرم و جنایت می شود و جامعه را دچار آسیب می نماید. 
طبق بند 4 از اصل 156 قانون اساسی،  کشف جرم وظیفه 

گسـترش  موجـب  پیشـگیری  عـدم 
آسـیب ها به صورت تصاعد هندسی و 
نه حسابی خواهد شد بنابراین پیشگیری 
از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
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و تغییر مدیریت ها اکنون وضعیت بسیار بهتری مشاهده 
می شود.

در خص�وص نقش ائم�ه جمعه و جماعات و ش�ورای 
فرهن�گ عموم�ی در ام�ر پیش�گیری و مواجه�ه ب�ا 

آسیب های اجتماعی، چه نظر ی دارید؟
شورای فرهنگ عمومی زیر نظر امام جمعه است و باالترین 
رده مسئولین شهر مثل فرماندار، شهردار، مسئولین سازمان 
تبلیغ��ات، اداره ارشاد، نیروهای سپاه و ... نیز در این شورا 
عضو هستن��د و در مواقع لزوم از متخصصین و مسئولین 
مختلف نیز در صح��ن عمومی یا در کمیسیون ها دعوت 

می شود. از جمله فعالیت های این شورا موارد زیر است؛
1. شناسایی آسیب ها و جرائم و بزهکاری ها.

2. عزم جمعی، بسیج نیروها و تقسیم کار: این شورا تالش 
می کن��د نیروها را بر اساس یک تقسیم کار منطقی بسیج 
کند. یکی از مشکالت ما بخشی نگری است و تقسیم کار 

هماهنگ میان دستگاه ها وجود ندارد.
3. فرهنگ س��ازی: در آیه 84 سوره مبارک��ه اسرا، خداوند 
متعال می فرماید: »قل کل یعمل علی شاکلته«؛ یعنی هر 
کس بر اساس شاکله خود عمل می کند. بر این اساس ما 
بای��د اعتقادات، نگرش ها، گرایش ه��ا و رفتارها را اصالح 
کنیم تا »شاکله« تغییر کند. پس تعلیم و تربیت اصل است. 
برگزاری جلسات سخنرانی و تبلیغات، اردوها، کارگاه های 
متف��اوت، تربیت مربی و ارسال آنها به م��دارس، پارک ها 
و ... از جمل��ه فعالیت های شورا ب��رای آگاهی بخشی در 
خصوص آسیب های اجتماعی است اما متاسفانه به دلیل 
نی��از مالی و کمب��ود متخصص هن��وز وارد عرصه فضای 

مجازی نشده ایم.
4. نظ��ارت اجتماعی: بر اساس اص��ل 8 قانون اساسی، 
نظارت اجتماعی و تقویت آن مانع آسیب هاست. بنابراین 
نظارت اجتماعی نیز در دستور کار شورای فوق قرار دارد. 
سرکشی نامحسوس به ادارات و شناسایی آسیب هایی مثل 
مشکالت ارباب رج��وع، ارتشا، عفاف و اجح��اف و ... 
استفاده از گزارش های مردمی و ... از جمله فعالیت های 

این شورا برای کاهش آسیب های موجود است. 

اس�ت که در ضم�ن مباحث فوق نیز مطرح ش�د. در 
خص�وص راهکاره�ای مواجهه و ش�یوه های آن نظر 

تکمیلی خود را مطرح فرمایید
یک��ی از راهکاره��ای مهم مجازات اس��ت. همه مکاتب 
حقوقی قبول دارند که فلسفه مجازات بازدارندگی از جرم و 
انحراف است. مجازات هم برای مجرم و هم برای دیگران 
باید بازدارنده باشد. لذاست که برخی از مجازات ها علنی 
ص��ورت می گیرد. البت��ه مجازات نبای��د گزینشی باشد و 
 مجازات نتیجه 

ّ
هم��ه باید در برابر قانون یکسان باشد و اال

نخواهد داد. 
شخصی از اشراف عرب به نام فاطمه در عصر رسول الله، 
سرقت کرده بود. وی را نزد پیامبر بردند و پس از اثبات جرم 
و بررسی شرایط آن، پیامبر دستور مجازات دادند. عده ای 
از خواص نزد پیامبر واسطه شدند که چون ایشان از اشراف 
هستند از مجازات ایشان صرف نظر کنید. پیامبر فرمودند: 
اگ��ر این زن، فاطمه- دختر من- ب��ود هم همین دستور را 

می دادم. حضرت علی نیز اول از برادر خود شروع کردند. 
در قانون ما نیز، همه مسئولین با مردم برابرند و باید به این 

قانون پای بند بود.
بر اساس اص��ل 156 قانون اساسی، ق��وه قضائیه مسئول 
تحقق عدالت، کشف جرم، احیای حقوق عامه، گسترش 
عدل و آزادی های مشروع ماست. بنابراین کار دستگاه قضا 
فقط مجازات نیست. دستگاه قضا باید برای پیشگیری از 

جرم و انحراف نیز، اقدام کند.
یکی از اقدامات مناسب، ایجاد اشتغال است. کارآفرینی، 
مسؤلی��ت دستگاه قضا نیس��ت اما در این راست��ا به سایر 
دستگاه ها کمک می کند تا مان��ع از بیکاری و فساد شود. 
ب��ه عنوان نمونه در برخی از شرکت ه��ای شهر ساوه که به 
دلیل سوء مدیریت، زیان دهی رخ داده بود با ورود مناسب 

امـر به معروف و نهـی از منکر به عنوان راه 
برخـورد با کجـروی مطرح می شـود، اما 
اقامه نمـاز و پرداخت زکات نیـز به عنوان 
وظیفه حکومت دینی و به منظور پیشگیری 

از آسیب ها مورد توجه جدی است.
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به عنوان سوال اول، بفرمایید که آسیب های اجتماعی 
در چهارچوب مباحث سازمانی چه تعریفی دارد؟

رفت��اری که در جهت خالف اهداف سازمان باشد یا ما را 
به هدف سازمان نرساند، آسیب  سازمانی تلفی می شود. 
بنابراین خ��روج از بعضی قوانین برای پیشرفت سازمان را 
 تغییراتی ک��ه در قوانین و 

ٌ
آسی��ب نمی گوییم. زی��را عموما

ساختاره��ای سازمان داده می شود ناش��ی از این است که 
قوانین نمی توانند ما را به هدف سازمان برسانند. از این رو 
قانون و رویه را عوض می کنند اصال اختراعات و ابتکارات 
سازمان��ی از این انحراف جزئی ش��روع می شود. این ها را 

آسیب نمی گوییم.

اشاره
حجت االسـالم دکتـر محسـن منطقی هیئت 
علمـی موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام 
خمینـی)ره( دارای مدرک دکتـرای مدیریت با 
گرایش »رفتار سازمانی« اسـت. ایشان دارنده 
آثـار گوناگـون در قالب های مختلـف اعم از 
مقالـه و کتاب می باشـند. از جمله کتب ایشـان 
می تـوان به » تصمیم گیـری در مدیریت بر مبنای 
آمـوزه هـای اسـالمی«، اشـاره داشـت. وی در 
گفتگوی اجمالی  زیر از منظر مدیریتی و سازمانی 
به مقوله آسیب های اجتماعی نگریسته و نظرات 

خود را ارائه نموده است.

 مواجهه با آسیب های اجتماعی 
در عرصه سازمانی

حجت االسالم والمسلمین دکتر محسن منطقی
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خط مشی گ��ذاری در سطح کالن یعن��ی در سطح کشور 
 
ٌ
انجام می شود و همه سازمان ها با آن مطابقت می کنند. مثال
وقتی چشم انداز بیست ساله تهیه می شود همه سازمان ها یا 
همه وزارت خانه ها در راستای آن برای خودشان چشم انداز 
تعری��ف می کنند. بعض��ی از زیرمجموع��ه سازمان ها یا 
وزارتخانه ها هم برای خودشان چشم انداز تعریف می کنند 

که اگر خالف آنها باشد آسیب است.

لطف�ا چند مصداق از آس�یب های اجتماع�ی را ذکر 
بفرمایید؟

 امروز به دلیل اینکه زندگی با سازمان توأمان شده و انسان  از 
بدو تولد در زایشگاه، اداره ثبت احوال، بعد آموزش مدرسه 
و دانشگاه و حوزه و محل کار به عنوان سازمان سروکار دارد 
ت��ا موقعی که در آرامستان، فرد آرام می گیرد که آن هم یک 
سازمان است. سازمان ها توانستند کارهایی را بکنند که از 
دس��ت افراد بر نمی آی��د، سازمان توانست سرعت جامعه 
و هم افزای��ی نیروها را اضافه کن��د. همین خاصیت هایی 
که سازمان ه��ا برای جامعه دارد می توانیم زیان هایش را به 
همین شکل ببینیم، یعنی ممکن است یک نفر دزدی کند 

اما دزدی سازمان یافته متفاوت است. 
این مشک��الت اقتصادی ک��ه اکنون شاه��د هستیم همه 
سازمان یافته اس��ت. پرونده های اختالس ک��ه در سالیان 
گذشت��ه داشتیم هی��چ وقت متوج��ه یک نفر نب��وده بلکه 
 حقوق��دان، متخص��ص اداری و 

ٌ
ی��ک تی��م هستند مث��ال

مالی، متخصص بازرگان��ی و ... با هم همکاری داشتند. 
اینه��ا مجموع��ه منسجمی را تشکی��ل داده بودن��د با یک 
م��رز مشخص و ب��ا ساختار آگاهانه ب��رای رسیدن به یک 
هدف. در مشک��الت اقتصادی، فعالیت ه��ای سازمانی 
موفقی��ت اش بیشتر از فعالیت فردی است. به همین دلیل 
مجموعه هایی که در جهت زیان به جامعه ما و در جهت 

اهداف سازمان کجا تعریف می شوند؟
مؤسسی��ن ی��ا اداره کنندگان سازم��ان، اه��داف را تعریف 
می کنند. اهداف به سه دسته عالی، میانی و عملیاتی تقسیم 
می شوند. اهداف عال��ی اهدافی است که در سازمان ها و 
در اساسنامه هایشان درج شده و یا مؤسسین بر اساس آنها 
سازمان تشکیل داده اند. تغییر اهداف عالی به سختی اتفاق 
می افتد، همان طور که اساسنامه سازمانی به راحتی تغییر 
پیدا نمی کند. اهداف میانی اهدافی هستند که زیر مجموعه 
و در چارچ��وب اه��داف عالی هستن��د. اهداف عملیاتی 

اموری هستند که قابل تبدیل شدن به ارقام کمی هستند. 

تعریف سازمان چیست؟ 
سازمان مجموعه ای منسجم اس��ت که جهت رسیدن به 
یک هدف مشخص با یک ساختار آگاهانه و با مرزبندی 
مشخص حرکت می کند. سازمان ها یک ساختار آگاهانه 
هم دارند و آن تقسیم، تفکیک وظایف و ایجاد هماهنگی 

بین کارهاست. 

با این تعریف، ممکن اس�ت س�ازمان ها دچار انحراف 
نش�وند، ول�ی عدم هماهنگی بین س�ازمان ها آس�یب 

محسوب شود، این را چگونه می بینید؟ 
یک��ی از بحث های��ی که در مدیریت مط��رح است بحث 
سیاست گ��ذاری عموم��ی ی��ا خط مشی گ��ذاری اس��ت. 

اهـداف  خـالف  جهـت  در  کـه  رفتـاری 
سـازمان باشـد یـا ما را بـه هدف سـازمان 
نرسـاند، آسـیب  سـازمانی تلفی می شود. 
بنابرایـن خـروج از بعضـی قوانیـن بـرای 

پیشرفت سازمان را آسیب نمی گوییم.
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کارمند جزء تا مدیران میانی و عالی، متدّین و مقّید باشند 
سازم��ان از آسیب محفوظ است. همه تأکیداتی که روی 
رعای��ت تقوا و حفظ هوی و ه��وس شده، برای پیشگیری 
از ای��ن آسیب هاست. سه ابزار را برای جلوگیری از آسیب 

داریم. 
1. قوانی��ن، مق��ررات و رویه ها: بایستی قوانی��ن را درست 
طراحی کنی��م، تدوی��ن قوانین به شکل صحی��ح یک راه 
پیشگیری است. وقت��ی در سازمانی قانون نداریم یا اینکه 
قان��ون را درست طراحی نکردیم همه را سوق می دهیم به 

سمت خطا.
2. نظارت در سازمان: نظارت به سه دسته تقسیم می شود. 
الف. نظارت پی��ش از عمل؛ ب. نظارت حین عمل؛ ج. 
نظ��ارت پ��س از عمل. ابزاره��ای فراوانی ب��رای کنترل در 
اهداف به شکل های مختلف وجود دارد اما مراحل کنترل، 
سه مرحله است. بایستی کنترل ها در سازمان  را فعال کنیم، 
کنترل پیش از عمل مانند گزینش نیرو و در استخدام نیرو؛ 
باید کنترل کنیم که از نظر دینی چگونه است؟ دست پاک 
است؟ سوابق او چگونه است؟ خانواده اش چگونه است؟ 
فرد ای��ن مراحل را ط��ی می کند و استخ��دام می شود. در 
حین کار نباید کنترل را در سازمان رها کنیم. اعتماد خوب 
اس��ت، اما کنترل بهتر است. در حین انجام کار هیچ کس 
صاحب چک سفید نباشد و باید نظارت بشوند. هروقت 
فرد احساس صاحب اختی��اری بکند، آنجا محل حضور 

شیطان است. 

خالف اهداف شان هستند، آن کسی که اختالس می کند 
به اسم شرکت واردکننده و به عنوان شرکت های خدماتی و 
تولیدی وارد کارش می شود اما در عمل سراغ اختالس رفته 
و مجوز گرفته برای ورود این کاال، اما کاالی دیگر قاچاق 

می کند. 
در گذشت��ه حکم قطاع طری��ق یک حکم مشخصی بود، 
ام��ا بعد از انقالب وقتی بحث مجاهدین و منافقین پیش 
آمد، خانه های تیمی تشکیل دادند و با همدیگر می رفتند 
ت��روری را انجام می دادند، ضارب یک نفر بود اما چندین 
نف��ر تدارک چ��ی این کار بودن��د، حکم مرحوم ام��ام )ره( 
عوض شد، امام فرمود اینها یک سازمان هستند، گروهی 
این کار را کردند و همه شان باید مجازات شوند. آن کسی 
که شناسایی کرده و آن کسی که ماشین تهیه کرده و آن کسی 
که ترور کرده، همه شان یک حکم دارند. این به خاطر جا 
افتادن مفهوم سازمان در جنایت در نزد فقها بود که این قطاع 
طری��ق، سازمان یافته است و حکم اش گسترده است و در 
قوانین این گونه پیش بینی شده است. بعضی از جنایت ها و 
سرقت هایی که اتفاق می افتد بازجوها و قاضی ها دنبال این 
هستند که ارتباطات افراد را با همدیگر بفهمند و اگر بفهمند 

یک کار سازمان یافته است، جرم خیلی سنگین تر است 
بنابراین هدف ثبت شده برای هیچ سازمانی آسیب نیست، 
منتهی در عمل آسیب رخ می دهد مانند پزشکی که قسم 
می خورد خدمت کند ولی خالف عمل می کند و خیانت 
می کند. سازمان ها اینطورند، ثبت می شوند برای خدمت، 

ولی می توانند خیانت کنند.

برای پیش�گیری از این آس�یب ها چه راهکارهایی را 
مناسب می دانید؟

برای پیشگیری در نگاه دینی، تأکید فراوان روی خودسازی 
افراد است، یعنی اف��رادی که وارد سازمان می شوند اگر از 

مشـکالت اقتصـادی که اکنون شـاهد 
اسـت.  سـازمان یافته  همـه  هسـتیم 
سـالیان  در  کـه  اختـالس  پرونده هـای 
گذشـته داشـتیم هیچ وقـت متوجه یک 
نفر نبوده بلکه یک تیم هستند
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گاهی اشکال در قوانین، نظارت و مجازات نیست؛ اما چون 
ساختار غلط است سازمان خود به خود آسیب زاست. در 

این مورد توضیح دهید؟
ساخت��ار عبارت است از تقسیم ک��ار و ایجاد هماهنگی. 
گاهی اوق��ات در طراحی سازمان��ی، طوری تقسیم بندی 
می کنیم که قدرت در نزد بعضی از واحدها قرار می گیرد. 
نوع تقسیم امکانات در سازمان باید آگاهانه باشد فقط یک 
بخ��ش صاحب اختیار همه چیز نباش��د. اآلن در مجلس 
ش��ورای اسالم��ی بعض��ی از کمیسیون ه��ا امتیاز خاص 
 سفر خارجی، ارتباط با وزیر صنایع و.... همه 

ٌ
دارن��د مثال

نمایندگان می خواهند بروند در آن کمیسیون. در سازمان 
ه��م همین طور اس��ت برخی از بخش ه��ا اختیارات شان 
خیلی زی��اد است این ساختار ناقص اس��ت. وقتی اموال 
عموم��ی را در اختیار یک سازمان ق��رار می دهیم باید نوع 
ساخت��ار به گون��ه ای باشد که هیچک��س احساس قدرت 
نکند. توزیع قدرت و تفکیک قوا اتفاق بیافتد آن مشکالت 

ایجاد نمی شود.

اس�تفاده از نرم افزار و اتوماس�یون که برخورد چهره 
به چهره را کاهش می دهد هم می تواند مانع آس�یب 

باشد؟
اتوماسیون های اداری یا حکومت الکترونیک، تسهیالت 
فراوانی را برای سازمان ها گذاشته است. هزینه کم، سرعت 
زیاد، اینکه فرد در هر زمانی و در هر مکانی بتواند با کمترین 
امکانات ) موبایل( از خدمات ارائه شده استفاده کند. این 
خصوصی��ت اتوماسیون و الکترونیک اس��ت. این ابزارها 
و ای��ن تشکیالت الکترونیکی سبب شده که حجم اسناد 
فیزیکی سازمان ها کاهش پیدا کند، دیگر بایگانی نداریم 
و همه در یک حافظه بایگانی می شوند. سرعت گزارش ها 
افزایش پیدا کرده و اشراف مسئولین در بخش های مختلف 
سرع��ت پیدا ک��رده است اما با این هم��ه فواید، زیان های 
 احتمال سرقت اطالعات افزایش 

ٌ
خودش را هم دارد؛ مثال

3. بخش سوم کنترل، پس از عمل می  باشد. یعنی اگر کار 
تمام شد نگوییم گذشت، نه همان ها را بازخواست کنیم 
و اقدامات انجام شده با قوانین تطبیق داده شود که درست 

طی شده یا نه.
در این عرص��ه، قانون داریم ولی مج��ازات نیست، یعنی 
نتیجه کنترل ها را به کار نمی گیریم. یک فردی در یک جایی 
خطا می کند و اخراج می شود، فردا در جای دیگر منصوب 
می شود، این خودش مبنای پرش سازمانی است. کسانی 
که خطا می کنند باید مجازات شوند. امیرالمؤمنین)ع( در 
نامه ای به مالک اشتر می فرماید: قاضی اگر خطا کند طوق 
بندگ��ی در گردنش بیانداز و آن را در بین شهر بچرخان. ما 
این کار را نمی کنیم، فرد مصونیت دارد؛ لذا عدم مجازات 

برای متخلفین، از مشکالت جامعه ماست.

انواع مجازات کدامند؟ 
در قوانین اداری انواع مجازات برای تخلف اداری ثبت شده 
است. از مراحل ساده شروع می شود، تذکر شفاهی، کتبی، 
درج در پرون��ده تا معرفی به دادگاه و اخراج از سازمان، در 
این بین، محرومیت از سازمان، کسر حقوق، کاهش رتبه 

و... نیز وجود دارد. 
در کش��ور ما ع��الوه بر اینکه هم��ه سازمان ه��ا دفاتری یا 
واحدهایی ب��ه عنوان بازرسی دارن��د ، دیوان محاسبات و 
دیوان عدالت اداری به سازمان ها نظارت دارند و هرکدام در 
حیطه خاصی برای حل و فصل مشکالت سازمان کمک 

می کنند.

سـرقت هایی  و  جنایت هـا  از  بعضـی 
کـه اتفاق می افتـد بازجوهـا و قاضی ها 
دنبال این هسـتند که ارتباطـات افراد را 
بـا همدیگـر بفهمند و اگـر بفهمند یک 
کار سـازمان یافته اسـت، جـرم خیلـی 

سنگین تر است
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چ��ون خیلی از اینها الگوبرداری از ثروتمندان بی حساب 
و کت��اب است. به نظر من یک رابطه مستقیم بین اتفاقات 

و انحرافات موج��ود سازمان ها می افتد و انحرافاتی که در 
جامع��ه می افتد وج��ود دارد، چون بدنه سازم��ان، مدیران 
  فعل و 

ٌ
و کارکن��ان جدای از مردم نیستند، لذا م��ردم دائما
انفعاالت اینها را می بینند و از اینها تأثیر می پذیرند.

اگ�ر بخواهی�م آس�یب ها ی�ا انحراف�ات س�ازمانی را 
اولویت بندی کنیم و به مهم ترین آسیب ها برسیم، آیا 

با حل آنها، آسیب های دیگر حل می شود؟
مهم تری��ن موضوع تمرکز بر اعمال قان��ون است. به اندازه 
کافی قانون داریم و اگر قان��ون درست اجرا شود خیلی از 
آسیب های جامعه حل و فصل می ش��ود. ما قانون فراوان 
داریم اما مجریان ما خیلی مقید به اعمال قانون نیستند و 
این آغاز همه انحراف��ات دیگر در سازمان هاست. منظور 
از قانون، قانونی است که در مراجع باالدستی به تصویب 
رسیده است نه آن قوانینی که خود سازمان برای خودشان 
تصوی��ب می کن��د و ب��ر اساس آنه��ا هم خط��ا می کنند. 
بحث حقوق ه��ای نجومی یک بخش��ی از آن قانون های 
خودساخت��ه بود، چون دولت تعیین حقوق و مزایای اینها 
را به خود هیئت مدیره واگذار کرده بود که اصل کار اشتباه 
بود. اما اگر قوانینی که قوه مقننه تصویب می کند و مجریه 

اجرا بکند چنین اشتباهی رخ نمی دهد.

پیدا می کند و نیز حک شدن سایت ها و اتوماسیون ها.

جمع بندی ش�ما در مواجهه با آس�یب های اجتماعی 
چیست؟

برای مواجهه با آسیب های اجتماعی باید عزم ملی داشته 
باشیم. همان طور که در تحقق و پیروزی انقالب اسالمی 
و در مقابله با صدام و جنگ تحمیلی یک عزم ملی اتفاق 
افت��اد، نسبت به این آسیب ه��ای سازمان ها باید یک عزم 
ملی اتفاق بیافت��د. اآلن متأسفانه در افکار عمومی به این 
ع��زم نرسیدیم، االن کسی جایی برود و پول هنگفتی را به 
جیب بزند می گوییم فالنی خیلی تیز و زرنگ است و این 
را به عنوان موفقیت برای آدم خطاکار در نظر می گیریم. این 

نشان می دهد که هنوز عزم ملی اتفاق نیافتاده است. 
مقام معظم رهب��ری راجع به قاچاق فرمودند: آتش بزنید، 
مسئولین ما این کار را و حتی از بعضی افراد مختل کننده 
اقتص��اد، را به عنوان ذخیره نظام یاد می کنند، آن وقت چه 
توقع��ی است که دیگری ای��ن مسیر را طی نکن��د، اما در 
کشوره��ای دیگر مثل چین یک اتف��اق افتاد تا نهصد نفر 
یکجا اع��دام می شوند. در روایت داریم ک��ه علی )ع( در 
بازار قدم می زد در حالی که تازیانه به دست داشت. غضب 
را باید نشان بدهد و اال کسی که توان سوء استفاده دارند به 

ویژه در سازمان ها، با این حرف ها نمی ترسند.

ارتب�اط بی�ن آس�یب های س�ازمانی ب�ا آس�یب های 
اجتماعی خاص که شاید سازمانی نباشند چیست؟ آیا 
این آسیب های سازمانی می توانند عامل آنها باشند یا 

پیشگیری از آنها بکنند؟
سازمان ها به عنوان اداره کننده جامعه، در ویترین هستند و 
 
ٌ
مردم آنها را می بینند، مدیران به چشم مردم می آیند، قطعا
وضع زندگی آنها، تجمالت آنها روی جامعه اثر می گذارد. 
 در انحرافاتی که در جامعه اتفاق می افتد اثرگذار 

ٌ
این قطعا

 فساد اخالقی، دزدی و انواع اینها اثرگذار است 
ٌ
است. مثال

کید  بـرای پیشـگیری در نـگاه دینـی، تأ
فـراوان روی خودسـازی افـراد اسـت، 
یعنی افرادی که وارد سـازمان می شـوند 
اگـر از کارمنـد جـزء تا مدیـران میانی و 
عالی، متدّین و مقّید باشـند سـازمان از 
آسیب محفوظ است.
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از نظر جنابعالی، تعریف آسیب اجتماعی چیست؟
آسیب های اجتماعی پدیده ای است که انسجام اجتماعی 
را به هم می ریزد و باعث می شود برخی از افراد در جامعه 

از اهداف اجتماعی موردنظر جامعه اسالمی دور گردد.

از منظ�ر اجتماع�ی، ب�ه نظر ش�ما جامعه اس�المی چه 
اهداف�ی دارد؟ چه چیزی می تواند نمایانگر آس�یب 
اجتماع�ی در آن به ش�مار رود؟ به طور مش�خص چه 

مصداق هایی را در این زمینه در ذهن دارید؟
یک��ی از اهدافی که خداوند برای جامعه اسالمی، ترسیم 
کرده است، این است که جامعه اسالمی با قّوت و قدرت 
ب��ه سمت قله ه��ای کمال حرکت کن��د و در برابر دشمنان 

اشاره
حجت االسالم والمسلمین دکترمحمدحاج 
ابوالقاسم دوالبی معروف به ابوالقاسم نیک نام 
دارای دکتـرای علـوم قـرآن و حدیث و سـطح 
چهار فقه و اصول و سابقه پانزده ساله تدریس 
در حوزه علمیه و ده سـال تدریس در سـطوح 
عالیه و خارج است؛ او از محضر استادانی چون 
حضرات آیات وحیدخراسانی، فاضل لنکرانی، 
مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی 
و سیسـتانی و تبریزی بهره برده اسـت. ایشان در 
گفتگوی کوتاه زیر، دغدغـه ها و نظرات خود را 

در باب آسیب های اجتماعی بیان نموده است

ضرورت نهادینه سازی افق حرکت و ارزش های 
حداکثری به جای تمرکز بر آسیب ها

حجت االسالم والمسلمین دکترمحمدحاج ابوالقاسم دوالبی
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م��ی افتیم لذا برای اینکه از این آسیب ها در امان بمانیم به 

نظ��رم بهتر است اهداف مسیر جامعه اسالمی بهتر تبیین 
شود و این اهداف به صورت اهداف بلندمدت، میان مدت 
و کوت��اه مدت ترسیم گ��ردد و البته فرهنگ سازی الزم هم 
انج��ام شود به نحوی که هر فرد و ه��ر گروه و هر دسته ای 
در رسیدن به این اهداف نقش خود را بداند و با فضاسازی 
فرهنگ��ی و معنوی و اقدامات اجرای��ی برای حرکت در آن 
مسیر مورد حمایت قرار بگیرد؛ این کمک می کند که ما از 
آسیب های اجتماعی در امان بمانیم. به عنوان مثال جوانان 
را ب��رای حرکت در جهت نشر اس��الم و مبارزه با استکبار 
و روحیه استکبار ستی��زی در داخل و خارج کشور بسیج 
کنیم تا جوانان ما جایگاه خود را در موقعیت کنونی انقالب 
اسالمی پیدا کنند و از گرفتار شدن به آنچه که از آن به عنوان 
آسیب یاد می کنیم در امان بمانند. در واقع بنده معتقدم در 
کن��ار حل آسیب های اجتماعی،  برای رفع این مشکل از 
دام��ن انقالب اسالمی باید به جای پرداختن  به آسیب ها 
باید افق حرکت و ارزش های حداکثری را در جامعه نهادینه 

کنیم.

داخلی و خارجی بایستد و از درون خود را تربیت کند و به 
تمام اجزای درونی خود توجه داشته و یک انسجام خوبی 
در اج��زای جامعه اسالم��ی ایجاد کند و در نقطه مقابل با 
بیگانگان و  مهاجمان فرهنگی و  سیاسی باقدرت مقابله کند. 
اگر اتفاقاتی بیفتد که بعضی از نیروهایی که در جبهه جامعه 
اسالمی می توانند ایفای نقش کنند دچار آسیب بشوند و  از 
ایفای کارکرد و  نقش اجتماعی خودشان باز بمانند من از 
آن به آسیب اجتماعی تعبیر می کنم؛ حال میخواهد آسیب 
اجتماعی اعتیاد باشد و شخص را مطرود جامعه و خانواده 
قرار دهد و یا طالق باشد که باعث می شود یک  مشکالت 
خانوادگی در مسیر زندگی شخصی ایج��اد شود و او را از 

ادامه حرکت در بستر اجتماع باز بدارد.
همچنین با ای��ن تعریف برخ��ی از آسیب های اجتماعی 
مانند بزهکاری های فرهنگی، آلودگی به فضای مجازی و 
اینترنت و یا آلودگی به برخی از ورزش ها به شکل افراطی 
را ، آسیب اجتماعی می دانم. اگر چه گاهی مسؤالن ما فکر 
می کنند برای مقابله با اعتیاد و یا مقابله با طالق باید ورزش 
قهرمان��ی را در کش��ور ترویج کنند و جوان��ان را به سمت 
تشویق ه��ای افراطی یک تیمی سوق دهند اما بنده معتقد 
هستم که این هم ی��ک نوع آسیب اجتماعی است؛ یعنی 
هر پدیده ای که باعث شود یک جوان و نوجوان از اهداف 
تعریف شده برای حرکت اجتماعی جامعه دینی باز بماند، 

یک آسیب اجتماعی است. 

ش�ما چه اقدامات�ی را در مواجهه ب�ا وضعیت موجود 
مدنظر دارید؟ از نظر شما اقدام اولویت دار این عرصه 

چه چیزی می تواند باشد؟
گاهی ما برای نجات از یک آسیب در دامن آسیب دیگری 

آسـیب های اجتماعی پدیده ای اسـت 
یزد و  که انسجام اجتماعی را به هم می ر
باعث می شـود برخی از افراد در جامعه 
از اهـداف اجتماعـی موردنظـر جامعه 
اسالمی دور گردد.
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به عنوان س�ؤال اول، بفرمایید ک�ه جایگاه حجاب و 
عفاف را به عنوان یک مساله اجتماعی چگونه برآورد 

می کنید؟
 اس��الم به عن��وان کامل ترین شریعت ب��رای جلوگیری از 
انحرافات اخالقی دستوراتی داده است و عفاف و حجاب 
به عن��وان یک خصل��ت و ارزش اختی��اری را از گام های 
نخست برای ساختن جامع��ه ای سالم برشمرده است اما 
متاسفانه شاهد آن هستیم که بی حجابی به عنوان یکی از 
مظاهر مدرنیته روز به روز در تمامی کشورها چه مسلمان و 
چه غیرمسلمان، بیشتر گریبان آحاد جامعه را گرفته است. 
با این وجود در برابر هج��وم مدرنیته، افراد و نهادهایی که 
توجه شان معطوف به امکانات و توانایی های دین توحیدی 

اشاره
حمید قبـادی دبیـر کارگروه سـاماندهی مد و 
لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد 
و  مجموعه تحت مدیریت ایشان طی چند سال 
گذشته به عنوان متولی امر نظم بخشی به مقوله 
مد و پوشش، اقدامات و فعالیت های مختلفی 
را طراحـی و بـه اجرا در آورده اسـت. ایشـان در 
گفتگوی ذیل، به ظرفیت ها و فرصت های موجود 
در کشـور از یک سـو و تهدیـدات و چالش های 
فراروی حوزه حجاب و عفاف اشاره نموده و فراز 
و فرودهـای عملکردهای صـورت گرفته را تبیین 

نموده است.

فرهنگ عفاف و حجاب؛
راه های رفته و نرفته

حمید قبـــــــــادی
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زن��ان به صورتی کلیدی و زیربنایی مورد توجه بوده است. 
دین مقدس اسالم نیز، نگاهی بسیار ویژه به حفظ حجاب 
و عف��اف دارد زی��را نبودن حجاب و عف��اف باعث سقوط 
جامعه می شود و آفاتی از جمله اشاعه فحشا، تبدیل گناه 

صغیره به کبیره، سقوط شخصیت زن، گسیختگی امنیت 
و... را در بردارد. 

یکی از آسیب های اجتماعی مربوط به حوزه پوشش 
وحجاب در جامعه اس�ت، برای مواجهه با آنها از نظر 

شما اسالم چه توصیه هایی را در این خصوص دارد؟
 از م��ن انتظارمی رود که بیشتر در مورد مسائل و اقدامات 
اجرایی صحبت کنم. البته مبانی نظری دین در این زمینه 
کامال روشن است. یکی از اصلی ترین و مهم ترین مبانی 
فک��ری، عدم تفکی��ک بین رفتاره��ای ف��ردی و رفتارهای 
اجتماعی است. بسیاری از چالشگران این حوزه معتقدند 
حجاب ی��ک امر فردی است و برای��ن اساس می خواهند 
اقدام��ات، روش ه��ا و خ��ط فکره��ای معطوف ب��ه حوزه 
فردی برجسته سازی و تحمیل کنن��د  این در حالی است 
که طبق مبانی نظری دین��ی و قرآنی اگر در مقوله حجاب 
وارد اجتماع می شویم، جنب��ه های فردی تبدیل به مسأله 

اس��الم است و با تکیه بر ابزاری چ��ون عفاف و حجاب، 
ت��الش دارندکه بش��ر را از بحران های ایجاد ش��ده در این 

عرصه نجات دهند.
باید پوشش نامناسب زنان و م��ردان در جامعه امروز را به 
عنوان یک آسیب اجتماعی پذیرفت اما سوال اینجاست که 
چرا جامعه به سمت و سوی بدحجابی کشانده شده است و 
آیا به چرایی ماجرا کسی پاسخ داده است؟ عفاف و حجاب 
در دین مبین اسالم از جایگاه ویژه ای برخورداراست و آن 
زمان که موضوع تخصیص بخشی از نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم به بخش عفاف و حجاب مطرح شد این عنوان 
در مقام یک مسأله بنیادین مورد پذیرش مسؤلین قرار گرفت 
و در سال های متمادی برگزاری، دستاوردهای چشمگیری 

را به ارمغان آورد.

از نظ�ر جنابعال�ی، آیا حجاب و عف�اف صرفاً به جامعه 
ایرانی اختصاص دارد یا خیر یک ارزش عام اجتماعی 
اس�ت؟ در این صورت اثرات اجتماعی آن را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
بناب��ر گواه��ی متون تاریخ��ی، حجاب و پوش��ش در بین 
اکثریت  قریب به اتفاق ملت ها و آیین ها به صور مختلف 
معمول بوده است. عفاف نیز یک ارزش اخالقی است که 
سبب حفظ کرام��ت و ارزش انسانی می شود و به همین 
سب��ب در ادی��ان الهی دو مقوله حج��اب و عفاف در کنار 
همدیگر تأکید و توصیه شده است. با توجه به بررسی های 
انجام شده می توان گفت پوشش و حجاب از زمان خلقت 
انسان موردتوجه بوده است و در آموزه های دینی و مذهبی، 
عالوه بر حجاب و پوشش، عفاف و پاکدامنی در مردان و 

یعت  ین شـر  اسـالم بـه عنـوان کامل تر
بـرای جلوگیـری از انحرافـات اخالقی 
دستوراتی داده است و عفاف و حجاب 
به عنوان یک خصلت و ارزش اختیاری 
را از گام هـای نخسـت بـرای سـاختن 
جامعه ای سالم برشمرده است. 
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و حج��اب ایرانی اسالمی، الگوهایی را در جهت استفاده 
و مصرف مردم ایجاد کنیم که شلوغ بودن بخش عفاف و 
حجاب در بیست وششمین نمایشگاه بین الملل قرآن کریم 
گویای این حقیقت مهم است که تاحدودی ما توانسته ایم 
حرفی برای گفتن داشته باشیم و به نسل جوان امروز الگوی 
پوششی مناسب با عرف جامعه ایرانی اسالمی ارائه کنیم. 
وقتی حرف از پوشش و حجاب می زنیم باید الگویی برای 

ارائه به مردم داشته باشیم.
ب��ه جرأت می توان گفت که بخ��ش فروش پوشاک ایرانی 
اسالم��ی توس��ط کارگروه م��د ولباس در نمایشگ��اه قرآن 
امسال یکی از پرمخاطب ترین بخش های نمایشگاه بود.  
دلی��ل این شلوغی این است ک��ه این بخش توانسته است 
نیازه��ا و سلیقه های گوناگون م��ردم را پاسخ بدهد. هرگاه 
بتوانی��م الگوهای جدی��د و نمونه های جدی��د متناشب با 
فط��رت و ذات انسانها و پاسخگو به تنوع طلبی و نیازهای 
 مورد استقبال قرار می 

ً
زیبایی شناسانه آنه��ا را بدهیم طبعا

گیرد.نمایشگاه مد و لب��اس و نمایشگاه عفاف و حجاب 
یکی از نمونه های موفق چنین رویکردی است.

معضل و مانع اصلی در مس�یر گسترش و غلبه رویکرد 
کارگ�روه در کل کش�ور چیس�ت؟ چ�را اقدام�ات 
صورت گرفته صرفاً به بخش حجاب و عفاف نمایشگاه 
محدود می ش�ود یا حداقل چنین جنبه تبلیغی را در 

فضای جامعه شاهد هستیم؟
ب��رای معرف��ی مده��ای گوناگ��ون ایران��ی و اسالم��ی، 
فعالیت های گوناگون اطالع رسانی و ابزارهای تبلیغاتی به 
شدت مورد نی��از است که در حال حاضر م��ا از این ابزار 
 
ً
قدرتمند برخ��وردار نیستیم. در کشوره��ای غربی اصوال

مده��ای غیرقابل موردنظ��ر ما را ب��ه شکل های مختلف 
تبلیغی و ترویجی مطرح می کنند و یک مد یا پوشش پیش 
از اینک��ه وارد جامعه شود، طرف��داران زیادی را به خودش 
جلب کرده  و گروه های زیادی را به خودش جذب می کند 
اما  ما در بحث تبلیغات مد ولباس و پوشش حجاب ایرانی 

و اسالمی ضعف جدی داریم. 
البت��ه خوشبختانه در ح��وزه مدسازی و الگوه��ای ایرانی 
 
ً
اسالم��ی در شرایط بسیار خوبی به س��ر می بریم و  اخیرا

اجتماع��ی می ش��ود.. در زمینه حجاب آی��ه ای صریح در 
قرآن سوره نور داریم که خداوند در مورد پوشش، سفارش 
أکی��د به زنان پیغمبر و دیگر زنان و حتی مردان کرده است 

لذاجنبه اجتماعی آن پررنگ تر از جنبه فردی است. 

مهم ترین چالش یا چالش هایی که در موضوع حجاب 
و عف�اف در جامعه مطرح می ش�وند کدامن�د و برای 
مقابل�ه با آنها جنابعالی به عنوان یک�ی از متولیان این 
ح�وزه چه اقداماتی انجام داده اید؟ چه فعالیت هایی 

هم مورد غفلت قرار گرفته و باید انجام شود؟
حج��اب و پوشش به عنوان یک مص��داق اعتقادی و یک 
رفت��ار و کن��ش اجتماعی است. ام��ا پی��ش از اینکه ما به 
حجاب به عناون یک مصداق بپردازیم، به مراحل قبل از آن 
باید توجه کنیم. چالش های مختلف اجتماعی در برگیرنده 
رفتارهای اجتماعی هست. اعتق��ادات فردی و اعتقادات 
اجتماعی خاستگاه و زیست بوم رفتاری انسان ها را تشکیل 
می دهد و بر این اساس نمی توان موضوع حجاب و پوشش 

را در ی��ک قالب تک بعدی نگریست بلکه در شکل های 
گوناگ��ون و در موضوعات پیش زمین��ه ای و مقدماتی و در 

نهایت در خود حجاب باید آن را توجه نمود.
 در ای��ن راستا نهادهای مختلف پژوهشی رادعوت کردیم 
تا دالی��ل واکنش های محدود اجتماع��ی را بررسی کنند 
و چرایی شک��ل گیری برخی رفتاره��ای هنجارشکنانه را 

ارزیابی و تعلیل کرده و راهکارهایی را نیز پیشنهاد دهند.
بن��ده معتقدم یکی از عوامل، عدم دسترسی کافی مردم به 
پوش��ش مناسب ملهم از و مبتنی بر فک��ر و اندیشه ایرانی 
و اسالمی می باش��د و باید بگویم کارگروه ساماندهی مد 
و لب��اس نیز برهمین اساس و هدف شکل گرفته است. ما 
توانستیم با گردآوری بهترین طراحان لباس در زمینه پوشش 

یخـی، حجاب و  بنابـر گواهی متون تار
یب به اتفاق  یت  قر پوشـش در بین اکثر
ملت هـا و آیین هـا بـه صـور مختلـف 
معمـول بـوده اسـت. عفـاف نیـز یـک 
ارزش اخالقـی اسـت کـه سـبب حفظ 

کرامت و ارزش انسانی می شود. 
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شناسایی شود.در حال حاضر مشکالت، شناسایی شده 
اس��ت و ما می توانی��م آن را  در اختیار دستگاه های ذیربط 
ق��رار دهیم. این طور نیست ک��ه مشکالت برای ما مکتوم 
مان��ده باشد و در اجتماع بخواهیم چرخ را از اول بسازیم. 
بناست در آینده نزدیک اطالعات مربوط به حوزه پوشش و 

مشکالت آن در اختیار دستگاه های ذیصالح به خصوص 
شورای اجتماعی کشور و شورای عالی انقالب فرهنگی، 
کمیسیون ه��ای ذیربط مجلس ش��ورای اسالمی و بخش 

های مرتبط دولت  قرار گیرد. 

آیا در مسیر احصاء مشکالت، به راه حل های کارآمد و 
موثر هم رسیده اید؟

با مشورت اعض��ای کارگروه به این اتفاق نظر رسیدیم که 
یک��ی از روش های کاهش آسی��ب های اجتماعی به ویژه 
در زمین��ه مد و لباس و پوشاک، بحث فرهنگی است و بر 
ای��ن مبنا راه حل هایی شناسایی و تعیین شده است. از این 
 طرد اجتماعی افرادی 

ً
مننظر به عنوان نمونه باید گفت صرفا

ک��ه دچار آسیب اجتماعی شده اند ب��ه هیچ وجه کارساز 
نیست، بلکه در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی باید به 

وسیله های ایجابی نیز توجه جدی داشت.
 لذا کارگ��روه ساماندهی مد ولباس مبتن��ی  براین اندیشه 
 رویکرد 

ً
ایجاد شده است که بتواند الگوسازی کند. طبیعتا

الگوسازی هم ب��ا واکنش ها و رفتارهای قبضی و قهری ) 
به استثنای بخشی از هنجارشکنان مغرض( خیلی موافق 
نیس��ت.در این زمینه باید تصریح کنم برخی از گروه های 
معان��د جمه��وری اسالم��ی ایران هستن��د ک��ه رفتارها و 
پوشش ه��ای تشکیالت��ی دارند و رفتاره��ای حساب شده 
و پشت پ��رده ای را در جامع��ه از خود ب��روز می دهند.آنها 

نمونه های جالب،جدید و مطابق با عرف و سلیقه جامعه 
 در سال گذشته بیش از 11 هزار طرح 

ً
طراحی می شود؛ مثال

وارد جامعه شد. پیش بینی ما این است که امسال این آمار 
در سال 97 به دو برابر برسد و بیش از 22هزار طرح جدید 

 وارد بازار شود که تاکنون سابقه نداشته است. 
نمون��ه های م��د ولباس قبلی اگ��ر بخواه��د وارد اجتماع 
ب��رای عرضه شود باید نشان »شیم��ا« را دریافت کند زیرا 
مبن��ای ارزیابی ما نشان شیما است. نشان شیما به معنای 
شناس��ه یکپارچه مد ولب��اس ایرانی و اسالم��ی است.لذا 
با ای��ن نگاه می توانی��م بخشی از چالش ه��ای اجتماعی 
را پاس��خ بدهیم.البته به نظر من این ک��ار، کافی نیست و 
همکاری،انسجام،مشارکت و همراهی سایر دستگاه ها در 
این مسئله بسیارحائز اهمیت است.وقتی در نمایشگاه قرآن 
فضای کامال اختصاصی و مناسب رابرای عرضه پوشاک 
ایرانی و اسالمی عرضه می کنیم،مردم استقبال می کنند و 

این مسئله در سایر حوزه ها نیز به شدت نیاز است.

آیا تصدیق می کنیدعلیرغم اقداماتی که انجام شده و 
بخش�ی از آن را ذکر کردید، هنوز با اندکی مشاهده 
در ویترین مغازه ها و فروشگاه های سطح خیابان های 
ش�هرها و به ویژه کالن ش�هرها می ت�وان دریافت که 
پوش�اک های عرضه ش�ده چن�دان نمایانگ�ر فرهنگ 
بومی و اسالمی نیستند و عمدتاً وارداتی و نمانام های 
خارجی هستند؟چرا این گونه است؟ در این زمینه چه 

کار مشخصی انجام شده است؟
متأسف هستیم که بگوییم هنوز هم به رغم همه تالش ها، 
اقدام��ات و شعارهای��ی ک��ه داده ش��ده اس��ت، بهتری��ن 
ویترین های سطح شهر تهران و سایر شهرهای کشورمان 
به سایر برندها و نمونه های غیر ایرانی اختصاص پیدا کرده 
است. البته  باید بگویم تالش های خوبی از سوی طراحان 
مدو لب��اس ایرانی شکل گرفته است و طرح های جدیدی 
 
ً
زیادی  توسط طراحان داخلی وارد جامعه می شود.  اتفاقا
 
ً
یکی از حوزه هایی که دولت کمترین دخالت را دارد و صرفا
وظیف��ه ریل گذاری و ایجاد بستر فعالی��ت را بر عهده دارد 

حوزه مد و لباس است.
البت��ه باید ت��الش کنیم موان��ع و مشک��الت در این حوزه 

یکـی از عوامـل، عـدم دسترسـی کافی 
از  ملهـم  مناسـب  پوشـش  بـه  مـردم 
و  ایرانـی  اندیشـه  و  فکـر  بـر  مبتنـی  و 
اسالمی می باشد و باید بگویم کارگروه 
سـاماندهی مـد و لبـاس نیـز برهمیـن 
اساس و هدف شکل گرفته است.
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اع��الم عقیده افرادی که به حجاب عالق��ه دارند و آن را به 
عنوان پوشش خود پذیرفته اند، راه اندازی شده است..

»م��ن حجاب را دوس��ت دارم«، نام گروهی مردمی است 
که از سال  1393 سعی کرده است با استفاده از جلوه های 
هنری و با زبانی س��اده ،ضمن تشویق و تائید معتقدان به 
حج��اب، از عموم م��ردم دعوت کند تا درب��اره این مقوله 
فرهنگی بیشتر تدبیر و تفکر کنند. این کمپین در حقیقت 
ی��ک پویش مردمی است که از افرادی تشکیل شده است 
که یا دغدغه حجاب را داشته اند  و یا به مرور زمان پس از 
تحقیق و تعقل درباره حجاب  و انتخاب آن این دغدغه را 

پیدا کردند. 
براس��اس مرام نامه ای��ن کمپین اعضا موظ��ف به رعایت 
مواردی هستند از جمله اینکه آنها در حین انجام فعالیت 
روزم��ره خود اع��الم موضع می کنند.این اف��راد و اعضای 
کمپین به صورت دائمی نمادی از »من حجاب را دوست 
را دوس��ت دارم« را به هم��راه دارند ت��ا در فضای حقیقی و 
غیرمجازی هم نشانی ازعضویت کمپی��ن را داشته و هم 

معّرف آن باشند. 
فعالیت این کمپین در دو ح��وزه مجازی و میدانی است؛ 
فعالیت مجازی آنها حضور در شبکه های اجتماعی بوده 
و در بخش میدانی نیز در سه بخش نمایشگاهی،مدارس 
و فض��ای عمومی کار می ش��ود. از افتخارات اعضای این 
کمپی��ن این است که باه��ر عقیده و پوشش��ی، عضو این 
جنب��ش ش��ده و به مرور زم��ان بادالیل منطق��ی و مستند 

حجاب و نیز زیبایی های حجاب آشنا می شوند. 
این کمپین در سراسرایران در شهرها و استان های مختلف 
نمایندگان��ی دارد که به صورت خودج��وش و تحت نظر 
کمیته مرکزی فعالیت می کنند،درضمن در این کمپین گروه 
سنی خاصی مطرح نیست و همه می توانند در آن حضور 
پیدا کنند.نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم 
حمای��ت از کاالی ایرانی ،بخ��ش عفاف و حجاب نیز در 
نمایشگ��اه قرآن امسال باعرضه بهتری��ن  مدهای ایرانی و 

اسالمی پر مخاطب ترین بخش نمایشگاه بود.

اه��داف ضد ارزشی دارند و با مبانی ارزشی و دینی کشور 
ما مخالفت علنی می کنند که حساب این بدحجاب ها با 
مردم��ی که از روی ناآگاه��ی و به شکل احساسی از مد و 
مد گرایی پیروی می کنند و ب��ه علت نبودن الگوی ایرانی 
اسالمی ، بدپوششی را انتخاب می کنند جداست. برخی 
از خانواده ها شاید حجاب کاملی نداشته باشند اما دلداده 
انقالب و کشورهستند حساب اینگونه افراد جداست زیرا 
اینه��ا فرزن��دان این مرز و بوم  هستند و بای��د در برخورد با 
ن��وع پوشش آنها رأفت و مهربانی ص��ورت گیرد و الگوها 
و نمونه ه��ای موجود مناس��ب در کشور برای آنه��ا ارائه و 

فرهنگ سازی شود.
نکته بسیار مه��م این است که بعضی علل موثر در شکل 
گی��ری فضای موجود را باید بتوانیم پاسخ بگوییم و تنهابا 
مص��داق نباید اف��راد را م��ورد سنجش ق��رار دهیم. نقش 
مشکالت و مسایلی ک��ه در یک خانواده مانند مشکالت 
معیشتی،اجتماع��ی و فرهنگی و غیره  وج��ود دارد  را باید 
ارزیاب��ی کنیم؛ روش��ن است ک��ه اتخاذ تدابی��ر مناسب 

ب��رای رفع مشکالت یادشده، باع��ث کاهش آسیب های 
اجتماعی و انحرافات ناشی از پوشش نامناسب در جامعه 

خواهد شد. 

به طور مش�خص آی�ا از ظرفیت های فض�ای مجازی 
برای فرهنگ سازی امر حجاب و عفاف بهره برده اید؟ 

دقیقاً چه اقداماتی در این زمینه شده است؟
بن��ده در کار گروه ساماندهی م��د و لباس موضوع خاص 
دیگ��ری را هم دنبال می کن��م و آن این است که کمپینی را 
ب��ا شعار »من حجاب را دوس��ت دارم«،  راه انداخته ایم و  
ای��ن طرح تبلیغی و ترویجی را در بخش عفاف و حجاب 
نمایشگ��اه قرآن بیست و ششم اج��را کردیم. این کمپین، 
عنوان فعالیتی مردمی و خود ج��وش است که در راستای 

به جرأت می توان گفت که بخش فروش 
پوشاک ایرانی اسـالمی توسط کارگروه 
مـد ولبـاس در نمایشـگاه قرآن امسـال 
بخش هـای  یـن  پرمخاطب تر از  یکـی 

نمایشگاه بود.  
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قضاییـه و چندیـن مرکز  به کارهای پژوهشـی نیز 
مبادرت نموده است.

در این گفتگو ایشـان با اشـاره به برخـی جرائم و 
آسیب های فضای مجازی، مسائل و راهکارهایی 
را در بـاب پیشـگیری و مقابلـه بـا آن بـه ویـژه با 

محوریت خانواده تأکید می کند.

ب�ا توجه ب�ه تجاربی ک�ه جنابعالی دارید از نظر ش�ما 
وضعیت کلی آس�یب های ا جتماعی چگونه اس�ت و 

کدام آسیب، عمق و گستره بیشتری دارد؟
 با توجه به حوزه کاری خودم، پاسخ سؤال شما این خواهد 
ب��ود ک��ه در حال حاضر طب��ق بررسی های انج��ام شده و 

اشاره
دکتـر ابراهیـم اسـالمی، عضو هیئـت علمی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی تهران و قاضـی دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران و مولف چندین کتاب 
تحت عنـوان حقوق جزای اختصاصی جرایم 
رایانـه ای و جرم شناسـی سـایبری می باشـد. 
ایشـان یکی از جوان ترین و باسابقه ترین قضات 
دادگاه کیفری یک اسـتان تهـران و تجدیدنظر به 
حسـاب می آید که پرونده های متعـدد جنایی را 
رسـیدگی کرده اسـت. وی عالوه بـر تدریس در 
دانشگاه های مختلف مانند شهید بهشتی، عالمه  
طباطبایی، پلیس، عدالت و ... در پژوهشگاه قوه  

آموزش و افزایش آگاهی فرزندان؛ راه عمده 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

دکتر ابراهیم اسالمی
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عظمت انقالب اسالمی برای ما اهمیت دارد یعنی می توان 
از این فضا هم به نفع خود و به ضرر دشمن استفاده کرد. 
اما اقداماتی که انجام می شود علیرغم ارزشمند بودنشان، 
تاحدی که بتواند در پیشگی��ری از آسیب اجتماعی مفید 

باشد هنوز به نتایج مطلوبی نرسیده است.

پیامدهای آس�یب های اجتماعی موج�ود در فضای 
مجازی در عرصه زندگی واقعی را چگونه می بینید؟

آسیب ه��ای زی��ادی در ح��وزه خانواده ه��ا داری��م؛ بیشتر 
طالق هایی که در این حوزه صورت در کشورمان صورت 
می گیرد ناشی از تاثیرات ناآگاهانه فضای مجازی توسط 
خانواده ه��ا است. متأسفانه باید بپذیریم که امروزه فضای 
مج��ازی در حوزه های متفاوت اعم از خان��واده، اقتصاد، 
اجتم��اع، فرهنگ و سیاست ما تاثی��رات بسیاری گذاشته 
است. امروزه تمام سازوکارهایی که در فضای واقعی داریم 
در فض��ای مجازی نیز داریم. اما تفاوت فضای مجازی با 
فضای واقع��ی این است که ما م��رزی در فضای مجازی 
نداری��م و تمام قاره ها و کشوره��ا در این فضا متصل بهم 
هستند و به نوعی همان دهکده جهانی کوچک شکل گرفته 
است. در این کره خاکی در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون 
فاصله مکانی هر  ارتباطی شکل می گیرد. یعنی به صورت 

بالقوه در کنار مزایا، امکان هر نوع آسیبی وجود دارد.

آیا ماهواره در فضای خانواده بیشترین آسیب را زده 
است یا فضای مجازی و شبکه های اجتماعی؟

فضای مجازی به دلی��ل دسترسی آسان و فضای متنوع تر 
و کان��ال های متعدد بیشترین آسیب را ب��ه کانون خانواده 
وارد کرده است. موثرترین راهکاری که تاکید می کنم این 
است که ابت��دا والدین خودشان به فضای مجازی آگاهی 
داشته باشند و سپس راهنمای فرزند خود در این فضا باشند 
و نظ��ارت براستفاده این فضا توسط فرزن��دان خود داشته 
باشند. شیوه استفاده از رایانه ها و همراهی والدین با فرزندان 
نیز عامل کاه��ش آسیب های اجتماعی ناشی از این فضا 

خواهد بود خواهد بود.

در ای�ن زمینه، یعنی آس�یب های ح�وزه خانواده که 

ارزیابی هایی که انجام داده ایم بیشترین آسیب اجتماعی در 
فضای مجازی، هرزه نگاری است. هرزه نگاری بیشترین 
آم��ار مجرمانه در فضای مج��ازی را تشکیل می دهد. در 
مرحله بعد، نشر اکاذیب در فضای مجازی به عنوان دومین 
آسیب به حریم خصوصی افراد را تشکیل می دهد. هتک 
حیثی��ت افراد، سلب آرامش و حری��م خصوصی افراد نیز 
بیشتری��ن آمار شکایت از فضای مج��ازی را تشکیل داده 
اس��ت؛ متاسفانه فض��ای مجازی به محلی ب��رای اعمال 
مجرمانه در جهت هتک حیثیت افراد جامعه تبدیل شده 

است.

خوب س�ؤال این اس�ت ک�ه اگر وضعیت بر اس�اس 
نگاه شما این گونه نگران کننده است، قوه قضائیه چه 

اقداماتی در این راستا انجام داده است؟
ب��رای پیشگیری و مقابل��ه با آسیب های این ح��وزه ما هم 
همانند کشورهای دیگر در حوزه قوه مجریه، قوه قضائیه و 
قوه مقننه قوانینی وضع کرده ایم. همچنین در چهارچوب 

رهنمودهایی که مقام معظم رهبری در زمینه فضای مجازی 
داشته ان��د تالش هایی برای سر و سام��ان دادن به موضوع 
انجام شده است اما واقعیت این است که دشمن به شدت 
و ب��ا تمام قوا و امکان��ات، در فضای مجازی صف آرایی و 
برنامه ریزی کرده و برای همه طیف های سنی و برای دوری 
آنه��ا از آموزه ه��ای دینی در فضای مج��ازی طراحی های 

پیچیده و گسترده ای انجام داده است.
به جرأت می توان گفت که دشمن��ان اسالم برای انحراف 
طیف سنی نوجوان و جوان کشور ما و به خصوص دخترانی 
که مادران فردای این مرز و بوم هستند در فضای مجازی به 
اشکال گوناگون برنامه ریزی کرده اند. لذا حمالت پی درپی 
و شبان��ه روزی بدخواهان در فضای مج��ازی، احتیاج به 
دفاع و خنثی سازی حربه ها و حیله های دشمن دارد. مقام 
معظم رهب��ری فرمودند: تالش درفضای مجازی به اندازه 

بررسـی های  طبـق  حاضـر  حـال  در 
یابی هایـی کـه انجـام  انجام شـده و ارز
ین آسـیب اجتماعی در  داده ایـم بیشـتر

فضای مجازی، هرزه نگاری است. 
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فرزندانم��ان می شود را از آنها گرف��ت. پرونده های بسیار 
ثابت می کنند که اکثر ابراز عشق های مجازی به اخاذی و 
باج گیری ختم می شود ضمن اینکه افزایش خودکشی ها 

هم از آسیب های ناشی از شبکه های اجتماعی است.
در بحث موضوع��ات مبتذل و فیلم ه��ای مستهجن اگر 

مخاطبان اطالع داشته باشند که انتشار تصاویر مستهجن 
اگر از حد قانونی بیشت��ر شود باعث می شود اشخاص به 
عنوان مفسد فی االرض شناخته و مجازات می شوند قطعا 
اگر اطالع داشته باشند، بیشتر در رفتار خود دقت خواهند 

کرد.
البت��ه در برخورد با جرائم فض��ای مجازی این نکته را باید 
اشاره کنم ک��ه مجازات های اف��رادی که مرتکب جرائمی 
شده اند سعی می شود مجازات های مناسب و مفید برای 
تربی��ت افراد طراحی گردد. قاض��ی در زمان صدور حکم 
سعی می کند بنابر شخصیت و استقالل فرد، تجربه، سابقه 
و با توجه به ویژگی ها و شرایطی که دارد تصمیم گیری الزم 

را انجام دهد.

جنابعالی به عنوان فردی صاحب تجربه و متخصص در 
حوزه قضایی، کارآمدی قوانین را در عرصه مواجهه با 

آسیب های اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟
واقعیت این است که بای��د مسؤالن کشور در حوزه وضع 
قوانین جدید به منظور پیشگیری از وقوع حوادث مجرمانه 
در فضای مج��ازی اهتمام جدی ت��ر و بیشتری بنمایند . 
همان ط��ور که می دانید در حوزه قانون و وضع قوانین برای 
فض��ای مجازی خألهای بسیاری وج��ود دارد و مجرمان 
از این فضا برای اعمال مجرمانه استفاده می کنند و روزانه 
با پرونده های زیادی در دستگاه قضایی مواجه هستیم که 

منشاء آنها فضای مجازی است.

متأثر از فضای مجازی هس�تند، آیا اقدامات مشخصی 
انجام شده است؟

یکی از فعالیت های معطوف به ارائه آموزش به خانواده ها 
بوده است ت��ا راهکارهای الزم را برای پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی در فضای مجازی به آنها آموزش داده شود 

تا کمتر دچار آسیب شوند.
البت��ه باید ای��ن مطلب را تصریح کنم که ع��دم پای بندی 
خان��واده ها به آموزه های دینی، ی��ک عامل بسیار مهم در 
ب��روز آسیب های اجتماعی است. ل��ذا یکی از مهم ترین 
راهکارهایی که می تواند هر شخص را از آسیب اجتماعی 
حفظ کند باالبردن سطح اعتقادات دینی است که اخالق 
اجتماعی و رفتار اجتماعی درست و صحیح را رقم خواهد 
زد. در واق��ع هر چه اعتق��ادات و ارزش های دینی افزایش 

یابد، خانواده ها از هرآسیبی مصون می مانند.
پیشگی��ری اصل��ی از آسیب ه��ای اجتماع��ی در دل نهاد 
خانواده اتفاق می افتد لذا نباید از این نهاد غافل شویم. باید 
در تربیت فرزندان حساس باشیم چرا که خانواده به عنوان 
اولی��ن نهاد اجتماعی در تربی��ت فرزندان نقش بی نظیری 
دارد. ب��ر ای��ن مبنا هم دان��ش خانواده ب��ر محوریت آموزه 
ه��ای دینی باید افزایش یابد و رسانه ها به خصوص صدا و 
سیما و نهادهای مردم��ی در آموزش افراد خانواده بایستی 

نقش آفرینی جدی ایفا نمایند.

علت آسیب پذیری افراد به ویژه نوجوانان و جوانان 
در فض�ای مج�ازی را اساس�اً چه عامل�ی و یا عواملی 

می دانید؟
یک��ی از عوامل مه��م در به دام افتادن اف��راد توسط شیادان 
فضای مجازی، »کنجکاوی« و »ناآشنایی« است و اینکه 
اف��راد ناخواسته و برای کنجکاوی وارد فضای مجازی می 
شوند. در یک��ی از پرونده های قضایی، دختری در فضای 
مج��ازی با پسری آشن��ا می شود که بعده��ا منجر به قتل 
وی م��ی شود. در واقع این ط��ور می توان گفت که یکی از 
آسیب ه��ای وارد شده به افراد ناآشنا ب��ودن افراد به فضای 

مجازی است. 
قرار دادن فضای خل��وت برای فرزندان زمینه ساز بسیاری 
از آسیب هاس��ت و بای��د ه��ر چیزی ک��ه موجب خلوت 

دشـمنان اسـالم بـرای انحـراف طیـف 
سـنی نوجـوان و جـوان کشـور مـا و به 
خصوص دخترانی که مادران فردای این 
مرز و بوم هسـتند در فضـای مجازی به 
یزی کرده اند. اشکال گوناگون برنامه ر
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تـا  توهـم  از  نفتـی  پیامبرخداسـت؟درآمدهای 
واقعیت، اشاره کرد.ایشان در گفت وگوی حاضر، 
 اقتصادی به موضوع آسیب های 

ً
از دریچه عمدتا

اجتماعی نگریسـته و تنبلی را یکی از متغیرهای 
بسیار اثرگذار در شکل گیری و افزایش آن دانسته 

است.

از نظ�ر جنابعال�ی، مهم تری�ن عوامل ش�کل گیری و 
تشدید آسیب های اجتماعی در کشور چیستند؟

 اجازه بدهید بحث در خصوص آسیب های اجتماعی را از 
یک موضوع خیلی مهم شروع کنم؛ دو مسئله ای که ذهنیت 
جامعه را درگیر کرده است و بنده این آسیب را ام المصائب 

اشاره
دکتـر محمدحسـن قدیری ابیانه، کارشـناس 
عالـی امور اسـتراتژیک و دارای مدرک دکترای 
علـوم دفاعی اسـتراتژیک با گرایـش مدیریت 
معمـاری  دکتـرای  همچنیـن  و  اسـتراتژیک 
از فلورانـس ایتالیـا اسـت. وی متولـد سـال 
1332در تهران و سفیر سابق جمهوری اسالمی 
ایران در مکزیک، گواتماال، بلیز و استرالیا بوده و 
تاکنون تألیفات زیادی به زبان فارسی، انگلیسی 
و اسـپانیایی از او منتشر شده اسـت. از تالیفات 
ایشان می توان به کتاب هایی همچون زن در اسالم 
و غرب، نیمه پنهان مسیحیت و آیا محمد)ص(

 تنبلی؛ متغیر کلیدی در
 افزایش آسیب های اجتماعی

دکتر محمدحسین قدیری ابیانه
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پیش بینی 96 هزار میلی��ارد تومان است. 96 هزار میلیارد 
توم��ان یعنی به ازای هر ایران��ی ماهانه حدود یکصد هزار 
توم��ان ولی مردم فک��ر می کنند این رقم خیل��ی بیشتر از 
اینه��ا است و این فاصله توهم و واقعیت باعث بسیاری از 

مشکالت اجتماعی کشور ما است .

در ای�ن خص�وص، لط�ف کنی�د و توضی�ح بیش�تری 
بفرمایید. باالخره روش�ن است که اختالس به عنوان 
یک آسیب اقتصادی موجب بروز برخی آسیب های 

اجتماعی در کشور می شود.
 سه 

ً
راج��ع به اختالس ها باید این توضیح را بدهم که مثال

هزار میلیارد تومان اختالسی اتفاق افتاد ولی مردم نمی دانند 
ک��ه  امیر مسعود آریا، عامل آن دستگیر و اعدام شد و پنج 
هزارمیلیارد تومان هم مصادره شد. از طرفی اگر باز این رقم 
را با درآمد ماهیانه مردم مقایسه کنیم، سه هزار میلیارد تومان 
یعنی ب��ه ازای هر ایرانی ماهانه سی و هفت هزار و پانصد 
توم��ان، نه بیشتر بلکه کمتر از رقم یارانه ه��ا می شود. اما 
من بسیار شنیده ام که اگر این پول اختالس نمی شد چند 
سال ایران به درآمد نفت نیازی نداشت. این دو تصور یکی 
راجع به درآمدهای نفتی و دیگری میزان اختالس ها تشدید 
کننده آسیب های اجتماعی است و شاید بتوان حتی از آن 

آسیب های اجتماعی می دانم، یکی تصور ناصحیح مردم 
از می��زان درآمدهای نفتی کشور و سایر درآمدهای کشور 
اس��ت؛ در اینجا تصور مردم صدها و هزاران برابر واقعیت 
موجود اس��ت است. تصور نادرست دیگر مردم، از میزان 
اختالس ها و فسادهای اقتصادی است. که به نظرم نیز  از 
مسائل مهمی هستند که باید باآگاهی بخشی به مردم حل 

شوند. 
مردم تصور می کنند که اگر درآمدهای نفتی درست هزینه 
می ش��د و اگر در کش��ور اختالس نمی شد ب��ا این درآمد 
می شد نیازهای م��ردم از قبیل مسکن، معیشت، اشتغال 
، درآم��د، درمان، رف��اه، ازدواج و ... را تامین کرد. بنده در 
جلسات متعددی که در سراسر کشور برای اقشار مختلف 
داشت��م از مردم پرسیدم فکر می کنی��د درآمد نفت به ازای 
هر ایرانی ماهانه چقدر است؟ مردم، فقط تصور می کنند 
درآمدهای نفتی زیاد بوده و نجومی است. مگر اینکه یک 
مقایس��ه ای با درآمدهای خودشان انجام دهیم. یعنی اگر 
یکس��ال درآمد نفت را تقسیم بر جمعیت کشور کنیم، در 
طول یکسال سرانه هر نف��ر چند میلیون است؟ بر اساس 
تصورات مردم این عدد، ماهانه بین یک میلیون تا ده میلیون 
توم��ان است. حال آنکه این تص��ورات غلط است زیرا ما 
در  بهترین حالت حداکثر روزی دو میلیون و سیصد هزار 
بشکه نفت صادر می کنیم. یعنی به ازای هر ایرانی ماهانه 
کمتر از یک بشکه نفت، اما تصورات مردم به ماهی کمتر 

از یک بشکه نفت نیست.
در بودجه امسال رقمی ک��ه از درآمد نفت پیش بینی شده 
است با کسر سه رقم یعنی هزینه وزارت نفت، سه درصد 
مناطق  جن��وب و سهم صندوق توسع��ه، مابقی آن طبق 

یکی از مسـائلی که در ذهن نه تنها مردم 
بلکه مسـؤلین هم هسـت این می باشد 
کـه فکر می کنند تأمین همه نیازهایشـان 
بـا دولـت اسـت. در حالـی کـه در دنیا 
مردم، بر عکس فکر می کنند.
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 وقتی افراد فکر کنند تأمین نیازهایشان با حکومت است، 
دچار تنبلی اجتماعی می شوند در حالی که باید بدانند که 
تامین نیازشان به کار و ت��الش خودشان بستگی دارد. اما 
متأسفانه همه از حکومت توقع دارند و مطالبه گر شده اند. 
اگر شما دقت کنید تمام بحث های سیاسی و اجتماعی و 
اقتص��ادی کشور حول توزیع ثروت است نه تولید ثروت، 
اینها همه آسیب های اجتماعی است که امروزه ما دچار آن 

هستیم.
 مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت رهایی اقتصاد کشور 
از وابستگی به نفت تاکید کردند اما یک مانع بزرگ بر سر 
راه ای��ن موضوع وج��ود دارد و آن وابستگی ذهنی به نفت 
است. یعنی تصور مردم آن قدر از درآمد نفت باالست که 
فکر می کنند خواسته هایشان برآورده شدنی است لذا همه 
چی��ز را از حکومت می خواهند، همه دست بگیر دارند و 
همه مطالبه گر هستند. سال روز دانشجو در تقویم به روز 
مطالبه گری تبدیل شده است و همه فکر میکنند حق شان 
ضایع ش��ده است و ه��ر چه می گیرند فک��ر می کنند کم 

گرفته اند.

ب�رای مواجه�ه و مقابل�ه با آس�یبی ک�ه فرمودید چه 
راه حل موثر و کارگش�ایی را به عنوان یک صاحبنظر 

مسائل استراتژیک پیشنهاد می دهید؟
 کار بسیار مهم امروز این است که نگاه های مردم را اصالح 
کنیم یا به تعبیر درست تر نگاه های مردم را واقعی کنیم. این 
نگاه نادرس��ت باعث به وجود آمدن چند چیز شده است: 
یکی مطالبه گر شدن افراطی مردم و دوم تصور ناکارآمدی 
دول��ت ها؛ که ای��ن ناکارآمدی ها را ب��ه نظام، حاکمیت و 

گاهی هم به اسالم نسبت می دهند. 
ع��ده ای تصور می کنند انقالب ش��ده و چهل سال است 
ک��ه حاکمیت دست دینداران و مسلمانان ب��وده و اگر قرار 
بود مشکلی حل شود تا به حال باید حل می شد اما چون 
نشده یا در حد انتظار آنها نبوده، پس در نتیجه یک عده دزد 
هستند و می خورند و می برند و لذا اسالم و انقالب برحق 
نیست. بر همین مبنای باطل هم، یک موضوع اجرایی در 
سطح کشور به بحث مقایسه ادیان می رسد و اینکه وضع 
معیشتی مسیحیان در کشورهای غربی بهتر از مسلمانان 

ب��ه ام المصائب وضعیت اجتماعی کشور تعبیر کرد؛ این 
عوامل باعث اغتش��اش در کشور و نارضایتی عموم مردم 
است و وقتی مردم چنین تصورات نادرستی از درآمدهای 
کشور دارند به یک نتایجی می رسند که این نتایج خطرناک 
و غلط است که باعث زمینه سازی شورش های اجتماعی 

و عدم اعتماد مردم به دولت می شود. 

یعن�ی از نظ�ر حضرتعال�ی، تص�ور ناصحیح م�ردم از 
وضعیت دولت موجب بروز آسیب اجتماعی می شود؟ 
یکی از مسائلی که در ذهن نه تنها مردم بلکه مسؤلین هم 
هست این می باشد که فکر می کنند تأمین همه نیازهایشان 
ب��ا دولت است. در حال��ی که در دنیا مردم، بر عکس فکر 
می کنند و همین طور هم هست. واقعیت این است که در 
بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، تامین نیازهای حکومت 
ب��ا مردم است. وقتی مردم  فکر می کنند درآمد آن قدر زیاد 
است که می تواند مشکالت را حل کند ولی حل نمی شود 
 عده ای می دزدند و 

ً
پس این گونه به ذهن می رسد که حتما

می خورند و می برند. لذا تصور غلط عمومی این می شود 
که آنهایی که دست شان به بیت المال می رسد همه دزدند 
و مردم هم برای گرفتن حق خودشان از این سیستم به تعبیر 
خودشان ناکارآمد بای��د به رفتارهای نامطلوب اجتماعی 
دست بزنند و رش��وه و فساد در جامعه فراگیر می شود. در 
مورد وام های بانکی و وضعیت نقدینگی کشور نیز مردم 
آگاهی الزم را ندارند و این فاصله توهم تا واقعیت در آنجا 

نیز وجود دارد.

بر این اس�اس از نظر جنابعال�ی  انتظارت غیر معمول 
مردم از دولت ها چه پیامدهای اجتماعی دارد؟

تصـور غلـط عمومـی این می شـود که 
آنهایـی کـه دست شـان بـه بیـت المال 
می رسـد همـه دزدنـد و مردم هـم برای 
گرفتـن حـق خودشـان از ایـن سیسـتم 
بـه تعبیـر خودشـان ناکارآمـد، بایـد به 
رفتارهـای نامطلـوب اجتماعی دسـت 

بزنند 
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خودشان عمل نکنند به نتیجه دلخواه نخواهند رسید. نهج 
البالغه پ��ر است از گالیه های امیرمومن��ان از مردم زمانه 
خودش که ب��ه وظیفه خودشان عمل نکردند. پس ما باید 
به جای اینکه همه چیز را از مدیران بخواهیم باید خودمان 

درست فکر کنیم. 

ما ایرانی ها متاسفانه به دلیل توقعاتی که داریم تبدیل به یکی 
از تنبل ترین ملت های جه��ان شده ایم؛ معیارهایی وجود 
دارد ب��ه عنوان تنبلی اجتماعی و مطابق معیارهای جهانی 
در رتبه ه��ای اول، م��ردم چند کشور عرب��ی نفت خیزند، 
بعد ایرانی ها هستند و بعد آفریقایی ها و بقیه مردم جهان 
حضور دارند. ما ایرانی ها ج��زو مسرف ترین مردم جهان 
هستیم. البته ما مزیت ها و ویژگی های مثبت زیادی داریم 
ول��ی در فرهن��گ ک��ار و فرهنگ مص��رف بسیار ضعیف 
هستی��م. ساعت مفید کاری در ای��ران، در وزارتخانه های 
دولتی و غیره کمتر از یک ساعت در روز است درحالی که 
ژاپن 8 ساعت و کره جنوبی 10 ساعت است. امیرمومنان 
می فرماید بهترین تفریح کار است ولی باور رایج جامعه 
ما این است که بهترین کار، تفریح است. کار برای کسی 
است که احتیاج دارد و کار مال تراکتور است و از زیر کار 
در رفتن زرنگی است. فیل��م سینمایی تقریبا وجود ندارد 
که ک��ه از کار کردن به عنوان س��گ دو زدن و حمالی اسم 
نبرد. عبارانی مثل عمله و حمال که جزو شریف ترین شغل 

هاست فحش تلقی می شود.
امی��دوارم تصور ناکارآمدی نظ��ام در ذهن ما با مطالعه و 
افزای��ش دانایی رنگ بب��ازد و وحدت ملی مستحکم تر از 
سابق در کشور شکل بگیرد. باید تأکید کنم که مردم خود 
متولی اصالح افکار خود هستند و باید دیدگاه های خود را 

اصالح نمایند.
 

است و حرف های بی اساس دیگر. اگر بتوانیم این تصور 
را راج��ع به درآمدهای نفت��ی و اختالس و غیره  برای مردم 
روشن کنیم از بخش قابل توجهی از آسیب های اجتماعی 

که منشاء آنها تنبلی است پیشگیری کرده ایم.
وقتی مردم بدانند درآمد و صادرات نفت به ازای هر ایرانی 
در م��اه کمتر از یک بشکه است، دیگر میلیونی فکر نمی 
کنن��د. ما این ضرب و تقسی��م ساده را نتوانست��ه ایم برای 
م��ردم بگوییم، چ��را؟؟؟ برای اینک��ه مسؤلین هم متوهم 
هستن��د. تمام مردم جنوب ایران، خودشان را با کشورهای 
 می گویند 

َ
همسای��ه خلیج فارس مقایسه می کنن��د. مثال

اماراتی ه��ا پولی را که به مردم خود به عنوان یارانه می دهند 
از حقوق ه��ای کارمن��دان داخل ایران بیشت��ر است!!! یک 
ض��رب و تقسیم ساده همه چی��ز را روشن می کند و نشان 
می ده��د. حجم صادرات، ب��ه ازای هر اماراتی در یکسال 
مع��ادل بیش از هشتاد س��ال صادرات نفت ای��ران است. 
اماراتی ها جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر دارند و از ایران 
بیشتر ص��ادرات می کنند. ما هم اگر همه درآمد نفتمان را 
در قشم و یا کیش خ��رج می کردیم این دو جزیره می شد 
یک چیزی شبیه دبی امروز، همه می دانیم وسعت ما بیست 
برابر آنها است و جمعیت ما هشتاد برابر امارات است. این 
چیزها به درستی گفته نشده و هیچ کس نخواسته به دنبال 
آن ب��رود. هیچ کس هم نیامده این شبه��ات را برای اذعان 

عمومی روشن کند.

از نظر جنابعالی، رس�الت نخبگان در عرصه مواجهه با 
چنین آسیب هایی چه می تواند باشد؟

مهمتری��ن کار ام��روز ما این است که هم��ه این تصورات 
غل��ط را برای م��ردم روشن کنیم و این وظیفه همه دستگاه 
ها از جمله حکومت، صدا و سیما، اساتید دانشگاه و سایر 
 در آموزش و پرورش ما امروزه فکر 

ً
سازمان هاست. اصوال

کردن را به دانش آموزان یاد نمی دهیم و فقط حفظ کردن را 
یاد می دهیم. 

ببینی��د قرآن و اس��الم چه می گوید؟ اس��الم نمی  وید که 
سرنوش��ت قومی تغییر نمی کند اال اینکه مدیران صالحی 
داشت��ه باشد. مدیر صالح الزم اس��ت البته اگر مدیر، امام 
معص��وم هم باشد مانند امام عل��ی )ع( اما مردم به وظیفه 

یـن کار امـروز مـا این اسـت که  مهم تر
همه ایـن تصـورات غلط را بـرای مردم 
روشـن کنیم و این وظیفه همه دسـتگاه 
هـا از جملـه حکومت، صدا و سـیما، 
اساتید دانشگاه و سایر سازمان هاست. 
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شای��د ای��ن واژه را در قرآن نداشته باشیم؛ ب��ه این معنا که 
آسیب های اجتماعی امری عقلی است که ممکن است در 
اجتم��اع برای افراد پیش بیاید ام��ا اگر به لحاظ اسالمی و 
ادبیات قرآنی به آسیب های اجتماعی نگاه کنیم به نظر من 

زیرمجموعه منکرات قرار می گیرد.
در قرآن و ادبیات دینی بحثی داریم با عنوان امر به معروف 
و نه��ی از منکر و نسبت به مع��روف و منکرات؛ در اینجا 
شای��د برخ��ی سءال کنندکه مع��روف و منکر چیست؟ 
معروف و منکر به لحاظ فقهی تعریف شده است که وارد 
آن نمی شوم اما در واقع هر آنچه که در شرع و قانون ممنوع 

شده باشد، می توانیم بگوییم نوعی منکر هست.
در بحث آسی��ب های اجتماعی نیز م��ی توانیم بگوییم، 

اشاره 
دکتـر اکبـر طالبکی عضو هیـات علمی مرکز 
مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران 
و دارای دکتری حقوق عمومی می باشد. ایشان 
آثار و تألیفاتی در مسائل و موضوعات حقوقی 
و قانونی به رشته تقریر در آورده است. آنچه که 
در پـی می آید گفتگویی اجمالی با ایشـان درباره 

موضوع آسیب های اجتماعی است

 به عنوان س�ؤال اول بفرمایید که از نظر ش�ما تعریف 
قرآنی از آسیب اجتماعی چیست؟

 ب��ه نظر م��ن آسیب اجتماع��ی یک واژه جدی��دی است، 

 نداشتن اطالعات و آگاهی؛
 علت اصلی ایجاد آسیب های اجتماعی

دکتر اکبر طالبکی
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هستیم و از سوی دیگر آنها آسیب محسوب می شوند و در 
برخی از آسیب ها نیز ما ضمانت اجرایی کیفری برای آنها 
قایل نیستیم اما آنها را نوعی آسیب می دانیم. طالق نوعی 
منکر است اگ��ر چه ضمانت اجرایی و کیف��ری نداریم و 

ممنوع نیست اما چون به ارکان یک جامعه آسیب می زند 
باعث مفاسد دیگری در جامع��ه می شود ما این مسئله را 

نوعی منکر و آسیب اجتماعی می دانیم.

به لح�اظ حقوقی، مهم ترین عوام�ل موجده و موثر 
در ش�کل گیری و تشدید آسیب های اجتماعی کدام 

موارد هستند؟
عل��ل و عوامل پدید آم��دن آسیب اجتماعی بسیار متعدد 
اس��ت. از جمل��ه می ت��وان عل��ل اجتماع��ی، فرهنگی، 
اقتصادی، سیاسی و غیره را برایش تعریف کرد تا بر اساس 
آن اولویت بن��دی کنی��م. اگر بخواه��م از ادبیات معروف 
و منک��ر استفاده کن��م مقام معظم رهب��ری می فرمایند که 
منک��رات را بای��د اولویت بندی کنی��م. به عن��وان مثال در 
 حجاب 

ً
الویت بن��دی، رهب��ری اع��الم می کنند که مث��ال

اولوی��ت دهم در منکرات اس��ت و منکراتی مانند مفاسد 
اقتصادی، رشوه، حقوق های نجومی و غیره، همه به نوعی 
می تواند منکر  وآسیب اجتماعی باشد که به بدنه اجتماع 

آسیب ه��ای اجتماعی نوعی منکر هستن��د. اگر در کلمه 
معروف دقت کنیم می بینیم که معروف امری است شناخته 
شده و در واقع هر آنچه که برای مردم حسن و خوبی شناخته 
شده باشد، می شود معروف و هر آنچه که از نظر شرع و از 
منظر عمومی امر غیرُحسن شناخته شود، می شود منکر؛ 
بر این اساس، آسیب اجتماعی منکری است که به لحاظ 
اجتماعی پسندیده نیست و این نوع تعریف را از آسیب های 

اجتماعی می توان تعریف قرآنی محسوب کرد.

ب�ر اس�اس تعریفی که بی�ان فرمودید ب�رای احصاء و 
شناس�ایی آس�یب های اجتماعی از منظر اسالمی باید 

چه معیارهایی را به کار گرفت؟
 اگ��ر معروف را ب��ه تعبیر مرحوم محق��ق در کتاب شرایع 
 فعل حسن، 

ّ
این گون��ه معرف��ی کنیم ک��ه »المعروف ک��ل

اخت��ّص بوصف زاید علی حسنه«؛ و منکر را نقطه مقابل 
مع��روف قرار بدهی��م، هر آنچه که در ش��رع مستحبات و 
واجبات است، معروف و هر آنچه محرمات و مکروهات 
است، نوعی منکر است. لذا معیار تشخیص آسیب های 
اجتماعی در جامعه اسالمی این است که شرع را بشناسیم 
و شرع معیار فعالیت های اجتماع��ی باشد و بر اساس آن 
آسیب ه��ا را شناسایی کنیم . البته برخی ه��م قایل به این 
هستند که عرف عق��ال و متشرعین هم می توانند به نوعی 

آسیب را از منکر و معروف مشخص نماید.

از منظ�ر حقوق�ی، بفرمایی�د ک�ه ک�دام پدیده های 
اجتماعی را می توان نوعی آسیب اجتماعی محسوب 

نمود؟
 ما برای برخی از آسیب ها در قانون ضمانت اجرایی قایل 

آسیب های اجتماعی امری عقلی است 
که ممکن اسـت در اجتماع بـرای افراد 
پیـش بیایـد اما اگر به لحاظ اسـالمی و 
ادبیـات قرآنی به آسـیب های اجتماعی 
یرمجموعـه  نـگاه کنیـم بـه نظـر مـن ز
منکرات قرار می گیرد.
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در این خصوص باید بداند. باید بگویم اینها مسائلی است 
ک��ه به صورت کارب��ردی به آنها آموزش کاف��ی نداده ایم و 
آثارش را هم می بینیم؛ کالهبرداری ها نتیجه ناآگاهی است 
و چه بسیاری آسیب هایی که از کالهبرداری آغاز می شود. 
 مدیریت زمان را به جوانان آموزش ندادیم و خیلی از 

ً
یا مثال

جوانان وقت و زمان با ارزش خود را به بطالت می گذرانند. 
همچنین مدیریت روابط اجتماعی را نیز آموزش نداده ایم 
و ای��ن باعث می شود که ج��وان و نوجوان با عدم مدیریت 
صحی��ح اوقات فراغ��ت خود با دوست��ان نامناسب، خود 
و جامع��ه را درگیر آسیب های اجتماعی کن��د. ما آموزش 
نمی دهیم پس چگونه انتظار داریم که آسیب به وجود نیاید؛ 
همه چیز در آگاهی و آموزش است؛ البته هستند کسانی 
ک��ه آسیب های اجتماعی را ب��ا آگاهی انجام می دهند که 

موضوع این افراد از افراد ناآگاه جداست.

پس، جنابعالی علت اصلی بروز آسیب های اجتماعی 
را ناآگاهی می دانید؟ 

نداشتن اطالع��ات و آگاهی الزم عل��ت اصلی به وجود 
آم��دن آسیب اجتماعی اس��ت. البته عملک��رد مسئولین 
همه دخیل در عملکرد م��ردم  است و اثر دارد. در روایات 
داری��م که آمده است: »الن��اس علی دین ملوکهم«، یعنی 
تأثیرپذیری م��ردم از مسؤلین کشورش��ان خیلی بیشتر از 
تاثیرپذی��ری آنها از پدران و مادران شان است و  این یعنی، 
منشاء بخش قابل توجهی از آسیب های اجتماعی را باید در 

عملکرد و رفتار مسئولین جستجو کرد.
در چهارچ��وب راهکارهای مواجهه، طرد افراد از اجتماع 
بای��د جزو آخرین راه حل ها باش��د، و اگر کسی که گرفتار 
آسی��ب اجتماعی ای مانن��د اعتیاد و ایدز ش��ده است را از 
اجتماع طرد کنیم، آسیب ها تشدید می شود؛ بنابراین باید 
پی��ش از و قبل از ه��ر اقدامی، زمینه پیشگی��ری از ایجاد 

آسیب های اجتماعی را فراهم کنیم.

ضربه وارد می کند.
بحث اس��راف می تواند یک نوع آسی��ب اجتماعی باشد. 
طالق، اعتیاد و حاشیه نشینی و غیره می تواند نوعی آسیب 
اجتماعی تلقی شوند. س��وال اینجاست که این آسیب ها 
چگونه ایجاد می شوند؟ یک علت پدیدآمدن این آسیب ها 
فرهنگ��ی است؛ به جرأت می توان گف��ت که ما در بحث 
آسیب ه��ای اجتماع��ی و پیشگی��ری ازآن نتوانسته ایم در 
مدارس کشورم��ان به جوانان و نوجوان��ان خوب آموزش 

بدهیم.
بسیاری از م��واد درسی در آینده جوان��ان ما تاثیر چندانی 
ندارد و برعکس بسیاری از چیزهایی که در زندگی واقعی 
آنها موثر است را به آنها آموزش کافی نمی دهیم. مدیریت 

زندگ��ی و سبک زندگی به فرزندان مان آموزش نمی دهیم. 
در واق��ع به جوان��ان از سنی��ن کودکی تا جوان��ی آموزش 
نمی دهی��م که هنگام ازدواج چ��ه مالک هایی باید در نظر 
داشته باشند. ما به فرزندان مان آموزش نمی دهیم که طرز 
رفتار با همسر و فامیل همسر چگونه باید باشد و نتیجه آن 
می شود که اختالفات زیادی در جامعه و در بین خانواده ها  
رخ می ده��د و بخشی از زندگی ه��ا در همان ابتدای راه به 

طالق می انجامد.
ی��ا به عن��وان مثال ج��وان بیکار و بی شغل اگ��ر بخواهد با 
سرمایه ای، معامله ای انجام دهد، چه کاری باید انجام دهد 
و چگونه وارد بازار تجارت شود؟ چه باید بکند و چه قوانینی 

 به جـرأت می توان گفت که ما در بحث 
آسـیب های اجتماعی و پیشگیری ازآن 
نتوانسـته ایم در مـدارس کشـورمان بـه 
آمـوزش  خـوب  نوجوانـان  و  جوانـان 

بدهیم.
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خواهد شـد؛ در نوشـتار حاضر گزارشی از شش 
جلسه برگزار شده، آمده است.

در وهل��ه اول با یک نگاه کالن و مبتنی بر رویکرد تمدنی 
باید گفت که عالوه بر اینکه این مباحث به دنبال مواجهه 
با شرایط امروز جامعه ایران است، خطوط کالن و شفافی 
را نیز در جامعه سازی و صیانت از سالمت جامعه که جزو 
مؤلفه های اصلی تمدن نوین اسالمی است، ترسیم خواهد 
کرد. از آنجا که هنوز پایه های نظری مواجهه تفکر اسالمی 
با آسیب های اجتماعی از اجمال به تفصیل نرسیده است، 
ب��ه طور طبیعی بخشی از مباحث این درس گفتارها جنبه 
نظری خواهد داشت اما بناست حتی االمکان از مباحث 
راهب��ردی ص��رف نظ��ر نش��ود و در نق��اط مشخص��ی از 

درس گفتارها، مباحث راهبردی هم گنجانده شود. 

اشاره
سلسـله درس گفتارهای اسـالم و آسیب های 
اجتماعی   از برنامه های پژوهشکده مطالعات 
اسـالمی آسـیب های اجتماعی   اسـت که از 
بیست و سوم اردیبشهت ماه 1397 با تدریس 
حجت االسـالم و المسـلمین غالمی، رئیس 
مرکز پژوهش های علوم انسـانی اسـالمی صدرا 
، آغـاز گردیـده و در دوازده جلسـه برگزار خواهد 
شد. این مباحث در محورهای اصلی شامل نظم 
اجتماعی مطلوب از دیدگاه اسالم، واقعیت های 
آسـیب های اجتماعی   در ایران، مسأله شناسـی 
اجتماعی، دسـتگاه فکری اسـالم در مواجهه با 
آسـیب های اجتماعی و نسـخه های اسـالم در 
پیشـگیری و درمان آسـیب های اجتماعـی ارائه 

اسالم و آسیب های اجتماعی 
حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا غالمی
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را نمایان می سازند

عصر قاجار 
ک��م و بی��ش می دانید ک��ه طی س��ده اخی��ر، آسیب های 
اجتماعی در ایران رشد صعودی داشته است. در این بیان، 
ی��ک نکته ظریفی وج��ود دارد و آن اینک��ه اگر آسیب های 
اجتماعی   را یک سیالب اجتماعی در نظر بگیریم، منشأ 
این سیالب دوران کنونی نبوده است بلکه منشأ آن را باید در 
اتفاقات مهمی که پیش از پیروزی انقالب اسالمی افتاده 
است جستجو کرد. البته طبیعت سیالب این است که هر 
ق��در جلوتر می آید، در اثر هم افزایی، پرحجم تر، مرتفع تر 
 
ً
و مخّرب تر می شود. البته تصور جامعه بی آسیب، اساسا

تصور صحیحی نیست و ای��ن پیش فرض، شامل جامعه 
اسالمی- حتی در دوران معصوم )ع(- نیز می شود. به بیان 
دیگر، هر جامع��ه ای در این عالم، مادام که قواعد دنیوی 
ب��ر آن حاکم باشد، و انسان در میدان ابتالئات و در مسیر 
رویارویی جنود عقل و جهل به کمال مطلوب خود برسد، 
در معرض آسیب است. لکن بعضی جوامع مانند جوامع 
اسالم��ی به معنی دقیق کلمه، به دلی��ل امتیازاتی که دارند 
از توانایی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی برخوردار 
می باشن��د. حال اگ��ر به تاریخ تحوالت جهان��ی و به تبع 
آن، ای��ران و نق��ش این تحوالت در گست��رش آسیب های 
اجتماعی دقت داشته باشیم، با یک گردنه تاریخی مهم در 
دوران قاجاریه روبرو می شویم که من از این گردنه به ورود 
»مدرنیت��ه« از غرب به ایران تعبیر می کنم که عامل خیلی 
از تغیی��رات منفی و مثبت در ای��ران محسوب می شود. از 
نظر من، عصر قاجار، عصر غروب تمدن اسالمی است 
و نه تنها دیگر خبری از دستاوردهای تمدنی دوران صفوی 
وجود ندارد بلکه در این عصر شاهد یک عقب گرد مدنی 
در ای��ران هستیم. م��ا از اواسط عصر قاجار، شاهد تماس 
متفاوت و البته رو به گسترش غرِب مدرن با ایران هستیم که 
مظهر آن، ورود کاالها و در مرتبه بعد، بعضی فناوری های 
درج��ه دو و سه غرب به ای��ران است. من در اینجا به عمد 
به جاری استف��اده از تعبیر ورود »مدرنیسم« ب��ه ایران، از 
تعبیر ورود »مدرنیته« به ایران استفاده کردم چراکه معتقدم، 
مظاهر عینی مدرنیس��م زودتر از خود مدرنیسم- به مثابه 

مطالعه آسیب های اجتماعی؛ مقوله ای بین رشته ای
در پاسخ به سوال »اسالم و آسیب های اجتماعی را باید در 
 
ً
کدام منطقه یا رشته علمی جستجو کرد؟« باید گفت: اوال

اسالم و آسیب های اجتماعی در ذیل علوم انسانِی اسالمی 
 در خود عل��وم انسانِی اسالمی نیز 

ً
تعری��ف می شود؛ ثانیا

ای��ن مبحث را بای��د یک عرص��ه »بین رشت��ه ای« در نظر 
گرف��ت. با این وجود، من معتقدم که پایه مباحث »اسالم 
و آسیب های اجتماعی« را »حکمت اجتماعِی اسالمی« 
می س��ازد. شاید عن��وان حکمت اجتماع��ِی اسالمی که 
تلقی م��ن از آن »دانش درجه دو« می باشد، برای بعضی 
شناخته ش��ده نباشد لذا در همین ح��د توضیح می دهم 
ک��ه حکمت در اینجا بر خالف تلق��ی رایج، محصور در 
مباحث فلسفی- کالمی نیست بلکه شامل کل شاخه های 
مطالع��ات اسالمی یعن��ی، فلسفه، کالم، فق��ه، اخالق، 
تفسی��ر، تاریخ و غیره می ش��ود. البته وجه ممیزه حکمت 
اسالم��ی با سایر شاخه های مطالع��ات اسالمی، حضور 
سراس��ری و تعیین کننده مبانی عقلی در حکمت اسالمی 
است به طوری که می توان گفت مبانی و روش عقلی، نقش 
نخ تسبیح را در حکمت اسالمی بالمعنی االعم بازی می 
کند. از سوی دیگر، حکم��ت اسالمی می تواند به فردی 
و جمع��ی، و حکم��ت جمعی به شاخه ه��ای اجتماعی، 
فرهنگی، سیاس��ی و اقتصادی تقسیم شود. نکته دیگر در 
ارتب��اط با حکمت اجتماعِی اسالمی، به روش آن مربوط 
می شود. از نظر من، در ای��ن دانش اسالمی، روش رایج، 
روش اجتهادی است که البته هرقدر این روش اجتهادی به 
معنای مصطلح خود نزدیک می شود، این دانش از درجه 
دو ب��ه درج��ه یک تبدیل می شود یعن��ی به جای حکمت 
اجتماعی اسالمی باید بگوییم حکمت اجتماعی اسالم؛ 
ب��ا این وصف، جن��س مباحث ما در ای��ن درس گفتارها، 

 ِحکمی است.
ً
عمدتا

 گفتار اول
آسیب های اجتماعی در آیینه تاریخ

در این مجال به طور اختصار به برخی عوامل و روندهایی 
 دو سده اخیر داللت هایی بر 

ً
اشاره می شود که  طی حدودا

شکل گیری یا تشدید آسیب های اجتماعی در جامعه ایران 
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اول، شاه��د اشغ��ال مجدد ایران توسط ق��وای متفقین در 
جنگ جهانی دوم هستیم که آسیب های مهمی را به جامعه 

ایران وارد کرد.
در دوره پهل��وی دوم بخ��ش مهمی از جامع��ه سنتی ایران 
پوست ان��دازی ک��رده و خواست��ه یا ناخواست��ه به کسوت 
م��درن در می آی��د. نکته مه��م در پهل��وی دوم، گسترش 
فرهنگ شهرنشینی و شکل گیری شهرهای بزرگ است که 
ه��م محصول دنیای صنعتی و سب��ک زندگی غربی و هم 
محص��ول نارسایی های جدی در جامعه ای��ران است. در 
واق��ع، تبعیض ها و بی عدالتی های نهادینه ش��ده در ایران، 
 موج��ی از مهاجرت ها به سوی شهره��ای بزرگ را 

ً
عم��ال

رق��م زد که باید آن را نیز  به عنوان یکی از موتورهای تولید 
آسیب های اجتماعی   در ایران شناخت.

در عصر پهلوی دوم، امریکایی ها مغرافزار مدیریت کشور 
یعنی نظام برنامه و بودجه را در دست گرفتند؛ هم متناسب 
ب��ا سیاست های خود آن را تکامل دادند و هم برای آن نیرو 
تربیت کردن��د. از نظر من، نظام برنام��ه و بودجه ایران در 
دوران پهلوی سه مسأله اساس��ی داشت؛ اول تبدیل ایران 
 وابسته در آن نهادینه 

ً
به یک کشور مصرف کننده و کام��ال

ش��ده ب��ود؛  دوم، گست��رش شهرنشینی ب��ود؛ و سوم روح 
عدالت به نفع سرمای��ه داری در آن کشته شده بود. همین 
سه مسأله کافی است ک��ه یک موتور قدرتمند برای تولید 
ان��واع آسیب ه��ای اجتماعی در ایران روش��ن شود. اگر به 
روندنگاری آمارهای آسیب های اجتماعی توجه فرمایید، 
هرچه ب��ه دهه 50 نزدیک تر می شوی��د، رشد آسیب های 
اجتماعی در ایران بیشتر است. یعنی نظام برنامه و بودجه 
ظرف بیست سال و اندی، کاری با ایران کرد که بسترهای 

اوج گیری انقالب اسالمی را در دهه پنجاه مهیا کرد.

دهه اول انقالب اسالمی 
با تدابیر هوشمندانه امام خمین��ی )ره(، و برگزاری رفراندم 
جمه��وری اسالمی در س��ال 1358، برگزاری همه پرسی 
قانون اساسی در س��ال 1359 و سپس برگزاری انتخابات 
مجل��س و ریاست جمهوری و تأسیس مجلس و دولت، 
خیل��ی زود ثبات سیاس��ی بر اساس یک نظ��م جدید در 
 هر ق��در فرایند شکل گیری نظام 

ّ
ایران شک��ل گرفت و اال

 سطحی وارد ایران شد 
ً
یک اندیشه- آن هم به شکل کامال

و همی��ن امر اغتشاشاتی را در جامعه ای��ران به وجود آورد. 
این سبک زندگی، خود تضمینی بر مصرف این کاالها و 
 همین سبک 

ً
حف��ظ بازار غرب در ای��ران است و البته بعدا

زندگی غربی به شمشیری بّرنده برای سیطره غرب در همه 
عرصه ه��ا اع��م از اقتصادی، سیاس��ی، امنیتی و فرهنگی 
تبدیل می شود. بحث اصلی در اینجاست که سبک زندگی 
غرب��ی که متعلق به دنبای مدرن اس��ت، در چه جامعه ای 
فرود آمده است؟ پاس��خ این سئوال روشن است. جامعه 
ایرانی یک جامعه سّنتی است که نه فقط در عرصه اندیشه و 
هنجارهای اجتماعی با جهان بینی و ایدئولوژِی عالم مدرن 
در تض��اد است بلک��ه از جهت رفتاری نی��ز به سنت های 
نژادی- قومی خود ک��ه در خیلی از موارد با سبک زندگی 
غربی ناسازگ��ار است، وابسته و متعصب است. در واقع، 
از یک ط��رف جامعه ایرانی به سنت ه��ای خود عالقمند 
است و این سنت ها را تضمینی برای بقاء و دوام خود تلقی 
می کند و از طرف دیگر، نمی تواند از جذابیت های مدرنیته 
به راحتی چشم پوشی کند. تازه این جدای از مواردی است 
 پ��روژه ای، به دنبال تحمیل 

ً
که غربی ه��ا به صورت کامال

سبک زندگ��ی خودشان به مردم ای��ران و شکستن هرگونه 
مقاومتی در برابر سبک زندگی غربی هستند.

جامعه سنتی ایران در عصر قاجار آسیب های مخصوص 
به خ��ودش را داش��ت و تالق��ی مدرنیته و سب��ک زندگی 
سنتی ب��ه عنوان منشأ ظهور جنس ت��ازه ای از آسیب های 
اجتماعی شد. من از این موضوع به بزرگ ترین موتور تولید 
آسیب های اجتماعی در ایران تعبیر می کنم چرا که این نوع 
شیفتگی نسبت به غرب و مدرنیت��ه در بین طیف هایی از 

مردم ایران بر حجم آسیب های اجتماعی افزود؛

عصر پهلوی ها 
ک��ار به نقطه ای می رسد که در پهلوی اول، مدرن یا غربی 
ک��ردن ایران تح��ت عنوان استق��رار نظم جدی��د در ایران، 
آن ه��م به صورت اجب��اری و قهری از ط��رف انگلیس و 
هم پیمانان��ش، به دستور ک��ار رژیم سیاس��ی ایران تبدیل 
می شود که تغییر در پوشش بانوان ایرانی و کشف حجاب، 
 در پایان پهلوی 

ً
فقط بخشی از این دستور کار است. ضمنا
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سال 1368 به بعد است. در واقع، غرب برای خنثی سازی 
ق��درت فزاینده انقالب اسالم��ی در جهان، نزدیک به 30 
سال است که یک هجمه فرهنگی گسترده و منحصربفرد 
را علیه ایران آغاز کرده است که هرچند مردم ایران در برابر 
 
ً
آن مقاومت نشان داده اند لکن تأثیرات مخرب آن خصوصا
در شکل گی��ری انواع گوناگون��ی از آسیب های اجتماعی 
قابل انک��ار نیست. من معتقدم، ام��روز بخشی از مشکل 
جامعه ما در عرصه حاشیه نشینی، اعتیاد، طالق و مفاسد 
اخالقی به تهاجم فرهنگی مرتبط می شود و اگر این تهاجم 
گست��رده به شکست کشانده نش��ود، روند بازتولید و رشد 

آسیب های اجتماعی در ایران ادامه خواهد یافت.
تحول عظیم در عرصه فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی 
و  شک��ل گیری و گسترش فض��ای مجازی، با وجود همه 
مزیت های��ی که برای جوام��ع دارد، توان تولید آسیب های 
اجتماعی را به هزاران برابر آن هم در یک بازه زمانی بسیار 
کوت��اه که صدها برابر کمتر از قبل می باشد، به وجود آورده 
است و تازه این، جدای از آسیب های اجتماعی اختصاصی 

است که فضای مجازی برای جوامع ایجاد می کند.

 گفتار دوم
 مقدمات ضروری آسیب شناسی اجتماعی

فهم مؤلفه ه��ای جامعه اسالمی به عن��وان مقدمه واجب 
آسیب شناسی اجتماعی است. در این راستا باید به برخی 
 یک موجود اجتماعی 

ً
سئواالت توجه داشت: آیا انسان ذاتا

و مدن��ی اس��ت و یا بالض��روره و باالضط��رار وارد زندگی 
اجتماعی می شود؟ در این زمینه بحث های مفصلی بین 
متفکران مسلمان و غیرمسلمان شکل گرفته است. در بین 
متفکران معاصر، مرحوم عالمه طباطبایی )ره( مقدم بر بقیه 
وارد این بحث ش��ده و حق آن را تا حد زیادی ادا کرده اند. 
نقطه کانونی بحث در این است که انسان منهای جامعه و 
حیات مدنی، حقیقت وجودی اش را حفظ می کند و لذا 
نمی توان گفت که اجتماعی بودن جزئی از حقیقت وجود 
م است که انس��ان برای برآورده 

ّ
انس��ان می باشد لکن مسل

ساختن حوائج اولیه و ثانویه خود مانند امنیت، پیشرفت، 
 
ً
رفاه و غیره به جامعه وابسته است و این وابستگی را کامال

حس می کند. به نظر من، هرچند اثبات عقلی مدنی الطبع 

سیاسی طوالنی تر می شد، به طب��ع آن، دوران گذار، خود 
حجم وسیعی از آسیب های اجتماعی را به جا می گذاشت. 
در حقیق��ت، بعد از وقوع هر انقالبی، جامعه با یک سری 
ه��رج و مرج ها و نابسامانی ها روبرو می شود که خود این 
هرج و مرج ها و نابسامانی ها، تولیدکننده انواع آسیب های 
اجتماعی است لکن تأسیس سریع نظام جمهوری اسالمی 
و ایج��اد ثبات سیاسی، موجب شد ت��ا دوره نابسامانی به 

شدت کوتاه شود. 
خ��ود وقوع جن��گ در هر کش��وری تا دهه ه��ای متوالی، 
تولیدکننده انواع آسیب های اجتماعی است و ایران هم از 
ای��ن موضوع مستثنی نیست ل��ذا من از جنگ تحمیلی 8 
ساله، علی رغم برکات فراوانی که برای ایران داشت، به یکی 
دیگر از موتورهای تولید آسیب های اجتماعی در ایران تعبیر 
می کنم. بی خانمانی جمع کثی��ری از مردم در استان های 
مرزی و مهاجرت ه��ای وسیع آنان به مناطق مرکزی ایران 
به عالوه شهدا، زخمی ها، اسرا و فشارهای اقتصادی که از 
ناحیه هزینه های سرسام آور جنگ به مردم تحمیل می کرد، 
نمونه های ب��ارزی از معضالت اجتماعی ناشی از جنگ 
بود که نمی توان در تحلیل های جامعه شناختی آنها را نادیده 
گرفت. اما این، همه ماجرا نبود، تحمیل انواع تحریم ها از 
ط��رف کشورهای غربی و امریکا ک��ه تا اآلن نیز با ابعادی 
وسیع تر ادام��ه دارد مسأله دیگری بود که باید نقش آن در 

کنار جنگ 8 ساله به درستی مد نظر قرار گیرد. 
در کنار خرابی های ناش��ی از جنگ و مهم تر از آن، شکل 
گی��ری تفکر سازندگی و توسعه ای��ران در دوران سازندگی 
موج��ب بروز معض��الت و آسیب ه��ای قابل توجهی شد 
زیرا برخی مسائل بنیادی مورد غفلت قرار گرفت از جمله 
اینک��ه که سازندگی و توسعه با کدام تفکر؟ با کدام الگو؟ 
آی��ا دولت پنجم و ششم، حاضر به عبور از الگوی توسعه 
غربی و تبعیت از  الگوی اسالمی- ایرانی برای سازندگی و 
پیشرفت کشور بود؟ آیا با گذشت 10 سال از عمر انقالب 
اسالم��ی، پیام انقالب به نظام برنامه و بودجه ایران رسیده 

بود؟ 
م��ن در اینج��ا قص��د دارم، از ی��ک موت��ور دیگ��ر تولی��د 
آسیب های اجتماع��ی در ایران پرده ب��رداری کنم که وجه 
 روشن است و آن »تهاجم فرهنگی« از 

ً
برون زای آن کامال
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پروردگارشان محشور می گردند. 
تاکیدات روایی زیادی بر ضرورت شکل گیری یک جامعه 
ه در ایات 

ّ
منسجم و هماهنگ اسالمی وجود دارد و  با مداق

و روای��ات می توان داللت های روشن��ی را برای ضرورت 
یادشده احصاء و تبیین نمود از قبیل: اصل تشکیل جامعه 
مدن��ی، اص��ل مسئولیت پذی��ری در قبال جامع��ه، اصل 
وح��دت و همدلی، اصل یکپارچگ��ی و ساختار جامعه، 
اصل پرهیز از اختالفات اجتماعی، اصل نیکی در اجتماع 

و اصل اهمیت نماز جمعه و جماعات.
 از س��وی دیگ��ر بای��د گفت ک��ه دولت اسالم��ی در قبال 
معضالت اجتماع��ی باید مسئولیت پذیری داشته باشد و 
نقش دولت و تکالیفی که دولت در قبال شرایط اجتماعی 
دارد، موضوعی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. 
البت��ه در این جا دو دیدگاه اصلی وج��ود دارد : دیدگاه اول 
که متأث��ر از مکتب لیبرالیسم اس��ت، ورود دولت به امور 
فرهنگ��ی و اجتماعی را بر نمی تابد و معتقد است که باید 
ضمن احترام ب��ه آزادی های فردی و قب��ول هزینه های آن، 
فرصت الزم را برای نوعی »خودتنظیمی« به جامعه داد. در 
نقطه مقابل، دیدگاه دوم که ملهم از اندیشه اسالمی است، 
نه تنها ورود دولت به صحنه فرهن��گ را ضروری می داند 
بلک��ه معتقد اس��ت دولت ه��ا در قبال شرای��ط نامطلوب 
اجتماعی مسُول اند و بای��د در قبال کم کاری های خود در 

این زمینه پاسخگو باشند. 

 گفتار سوم
 مختصات جامعه اسالمی مطلوب

چند نکته
 
ً
نکته اول اینکه، در معرفی جامعه اسالمی مطلوب، توأما

به دنب��ال »جامع نگری« و »کالن نگری« هستیم و جامع 
نگری نقطه مقابل زاویه نگری است؛ مفهوم آن این است که 
در این بحث، جامعه اسالمی مطلوب به نحو همه جانبه 
توصیف می شود و حتی االمکان تالش در این است که در 
اص��ول ] نه در فروع [ از چی��زی فروگذار نشود؛  اما کالن 
نگری که نقطه مقابل جزئی نگری است، به این معناست 
ک��ه در بحث از جامعه اسالمی مطلوب، قرار نیست وارد 
ه��زاران هزار جزئی��ات مرتبط با جامع��ه اسالمی بشویم 

بودن انسان کار آسانی نیست اما تشکیل خانواده به عنوان 
سلول بنیادی جامعه، جزئی الینفک از طبیعت انسان است 
و عموم انسان ها در شرایط عادی نه فقط به تشکیل خانواده 
می��ل دارند بلک��ه آن را محق��ق می کنند؛ از س��وی دیگر، 
هرچن��د حقیقت وجودی انساِن منه��ای جامعه محفوظ 
می مان��د اما حقیقت انس��ان از مراحل مهم��ی از رشد و 
 در میدان جامعه فعلیت می یابد، محروم 

ً
تکامل که ضرورتا

می شود. با این وصف، عالوه بر اینکه زندگی انسان ها در 
ه��ر شرایطی با جامعه و جامعه گرای��ی پیوند خورده است 
بلکه رشد حقیقت انسان و خروج آن از رکود، به شدت به 

اجتماعی بودن انسان وابسته است. 
ص��رف نظر از اینکه فرد اساس سی��ر تکاملی است و این 
کنش های فردی است که بر سایر افراد و کل جامعه اثرگذار 
 یک ابزار قراردادی نیست 

ً
است، از نظر قرآن، جامعه صرفا

بلکه فراتر از فرد، صاحب یک باطن و حقیقت است. در 
اینج��ا منظور از حقیقت جامعه، یعن��ی جامعه مانند فرد 
انسانی یک واحد حقیقِی صاحب ذات و روح است. سند 
م��ا در این زمینه کاربرد ف��راوان واژه »امت« در قرآن کریم 
اس��ت که در مجم��وع 65 بار در قرآن تک��رار شده است. 
واقعیت این است که قرآن کریم در موارد بسیار، مخاطب 
خود را- چه در هدای��ت، چه در بشارت و انذار، و چه در 
وعده و وعید- به جای فرد، امت ها  قرار داده است که یکی 
از نمونه ه��ای بارز آن در سوره بق��ره آیه 134 قابل مشاهده 
ْم 

ُ
ک

َ
َسَبْت َول

َ
َها َما ک

َ
ْت ل

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
 ق

ٌ
ة َمّ

ُ
 أ

َ
ك

ْ
است که می فرماید : ِتل

وَن؛ یعنی آنها امتی 
ُ
اُنوا َیْعَمل

َ
ا ک وَن َعَمّ

ُ
ل
َ
ْسأ

ُ
 ت

َ
َسْبُت��ْم َوال

َ
َما ک

بودند که درگذشتند. اعم��ال آنان، مربوط به خودشان بود 
و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست؛ و شما هیچ گاه 
مسئول اعمال آنها نخواهید بود. همچنین قرآن کریم فراتر 
از اینکه تجمعات انسان��ی را »امت« خطاب کرده است، 
تجمعات سایر موجودات عالم را نیز »امت« خطاب کرده 
ْرِض 

َ ْ
ٍة ِفی األ و در سوره انعام، آیه 38 می فرماید : َوَما ِمْن َداَبّ

ِکَتاِب 
ْ
َنا ِفی ال

ْ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
 ط

َ
َوال

ُروَن؛ یعنی هیچ جنبنده ای در 
َ

ِهْم ُیْحش ی َرِبّ
َ
َمّ ِإل

ُ
ْیٍء ث

َ
ِمْن ش

زمین و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند، نیست 
مگر اینکه امت هایی همانند شما هستند. ما هیچ چیز را 
در ای��ن کتاب، فرو گ��ذار نکردیم؛ سپس همگی به سوی 
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می گیرد. با این وجود، منظور من از بینش و کنش، باورها 
و درک��ی است ک��ه با اتکاء به باورها نسب��ت به پدیده های 
اجتماع��ی شکل می گیرد؛ منظ��ور از ارزش، هنجارها و 
مطلوب ه��ای اجتماع��ی؛ منظور از کن��ش، رفتار و عمل 
فع��ال اجتماعی و همچنین منظور از زیرساخت، بسترها 
و پایه هایی است که اس��اس و مقدمه شکل گیری جامعه 
اسالمی مطلوب محسوب می شود. البته همه نگرش ها 
و ارزش ها و همچنین زیرساخت ها وجه کنشی نیز دارند؛ 
عالوه بر ای��ن، همه کنش ها و زیرساخت ها نیز بر باورها 
و ارزش های مشخصی استوار می شوند که در جای خود 
می ت��وان چندوجهی ب��ودن آنه��ا را در قالب یک ماتریس 

توضیح داد.
ممک��ن است بگویی��د، بعضی از جوام��ع غیراسالمی یا 
سک��والر، خیل��ی از ای��ن ویژگی ها را دارن��د؛ پس مزیت 
جامع��ه اسالمی نسبت به جامعه سکوالر در چیست؟ یا 
ممکن است سُوال ش��ود که آیا جامعه ای که تابلوی دینی 
ندارد ام��ا از چنین ویژگی هایی بهره من��د است، در باطن 
ام��ر، یک جامعه دین��ی و اسالمی است؟ ب��رای پاسخ به 
ای��ن پرسش، به چهار نکته باید توج��ه داشت؛ اول اینکه، 
انسان ه��ا بر اس��اس نظام احسن خلق��ت و فطرتی که در 
وج��ود همه آنهاس��ت، چه مسلمان باشن��د و چه نباشند 
به ُحسن فعل��ی گرایش دارند. البته این ُحسن فعلی بدون 
ایم��ان ناقص و ضعیف است ولی به میزانی که باشد، چه 
ُمسِلم باشند و چه کافر، نظام أحسن خلقت زمینه موفقیت 
آنه��ا را تضمین می کند. دوم اینکه، ُحسن فعلی به تنهایی 
ب��رای سعادت ابدی انس��ان کفایت نمی کند و باید ُحسن 
فاعلی هم��راه آن باشد. سوم اینک��ه، جوامع غیرمسلمان 
ممکن است در بعضی عرصه ها به توفیقات خوبی رسیده 
باشن��د اما توجه داشته باشید که غیبت دین و ایمان دینی، 
در کنار موفقیت ها، گرفتاری های بزرگ و منحصربفردی را 
نی��ز برای آنها تولید کرده که واقع بینی حکم می کند در هر 
ن��وع قضاوتی، به این گرفتاری های ب��زرگ نیز توجه شود. 
چهارم اینک��ه، ایمان اسالمی و دین��داری به معنای دقیق 
کلمه، شرایط بی نظیری را برای شکل گیری جامعه مطلوب 
و سالم و همچنین صیانت از جامعه و در گام بعد، مقابله با 

آسیب ها به وجود می آورد.

بلک��ه هدف، نگ��اه از ب��اال و توصیف مؤلفه ه��ای مادر و 
 یکی از گمشده های ما در حکمت 

ً
اصولی است که اتفاقا

اجتماعی اسالم محسوب می شود. نکته دوم اینکه، آنچه 
به عنوان مؤلفه های جامعه اسالمی مطلوب بیان می شود، 
 مفهومی و عینی است 

ً
حاکی از یک زنجی��ره و نظام توأما

 
ً
که اگر هر یک از حلقات زنجیره کم یا جابجا شود، عمال

این زنجیره کارکرد صحیح خ��ود را از دست خواهد داد و 
در این صورت، صحبت کردن از نظام و سیستم اجتماعی 
 
ً
بی معناست. از طرف دیگ��ر، حلقات این زنجیره، صرفا

مفاهی��م انتزاعی ب��ه شمار نمی روند بلکه ه��ر یک از این 
مؤلفه ها عینیت و وجود خارجی دارند.

 نکته سوم اینکه، زنجیره نظام اجتماعی اسالم، یک هم آیی 
یا اتص��ال صناعی و مکانیکی نیست بلکه ما از زنجیره یا 
نظامی سخن می گوییم که طبیع��ی و ارگانیک محسوب 
می ش��ود و لذا حیات دارد و می تواند با جهت گیری مثبت 
ی��ا منفی رشد و نم��ّو پیدا کند. نکته چه��ارم اینکه، ما در 
بیان مؤلفه های جامع��ه اسالمی مطلوب، از مجموعه ای 
از مفاهی��م اعتبارِی محض صحبت نمی کنی��م، بلکه از 
مفاهیم��ی صحبت می کنیم که اگر هم اعتباری باشند که 
هستند، به حقایق تکوینی نظام أحسن خلفت تکیه دارند. 
نکت��ه پنجم اینک��ه، مؤلفه های جامع��ه اسالمی مطلوب 
همه در عرض هم نیستند و به دلیل برخورداری از حیات 
ارگانیکی، از قابلیت ادغام در یکدیگر و ایجاد یک یا چند 
مؤلفه اصلی برخوردارند؛ برای نمونه، عدالت از مؤلفه هایی 
است که می تواند اکثر مؤلفه ه��ا را در بطن خود جا دهد؛ 
ب��ا این حال، ما در مقام بحث، سعی بر ُبرش زنی به پیکره 
جامعه اسالمی و تبیین جداگانه مؤلفه های اصلی هستیم. 
از طرف دیگر، توجه داشته باشید که وزن و اثربخشی این 
م��وارد نیز با هم یکسان نیستند و در جای خود می توان به 

وزن گذاری هر یک از مؤلفه ها مبادرت نمود.
در تبیین مختصر مؤلفه های جامعه اسالمی مطلوب، در 
یک طبقه بندی ساده می توان به 43 مؤلفه اصلی اشاره کرد. 
قرارگرفتن هر عنوان در ذیل طبقه بندی مورد نظر ما در این 
جلسه، به شدت به زاویه دید افراد وابسته است. برای مثال، 
ی��ک عنوان در یک زاویه دید، در طبقه مؤلفه های ارزشی، 
و در زاوی��ه دی��دی دیگر، در طبقه مؤلف��ه های کنشی قرار 
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 جاهل است.
ً
1. انسان، طبعا

ْم 
ُ
َرَجک

ْ
خ

َ
ُه أ

َّ
قرآن کریم در سوره نحل آیه 78 می فرماید : َوالل

ْمَع  ُم الَسّ
ُ
ک

َ
 ل

َ
ْیًئ��ا َوَجَعل

َ
ُموَن ش

َ
ْعل

َ
 ت

َ
ْم ال

ُ
َهاِتک َمّ

ُ
��وِن أ

ُ
ِمْن ُبط

ُروَن؛ با این مالحظه، کسانی 
ُ
ک

ْ
ش

َ
ْم ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
َة ل

َ
ِئد

ْ
ف
َ ْ
ْبَصاَر َواأل

َ ْ
َواأل

ک��ه در عم��ل شکرگذار نعمت الهی هستن��د و از گوش و 
چشم و دل شان برای عالم شدن به��ره الزم را می برند، در 
ای��ن دنیا به حیات معقول و الهی ک��ه بر محور تعادل قرار 
 ثمره جهل، چیزی جز افراط 

ّ
دارد، دست پیدا می کنند و اال

و تفری��ط نیست. امیرالمؤمنین عل��ی )ع( می فرمایند : ال 
طا؛ یعنی همیشه جاهل را یا  رِّ

َ
تری الجاهل اال مفِرطا او ُمف

افراط گر می بینی و یا تفریط کار و همین افراط و تفریط منشأ 
انواع فراوانی از آسیب های اجتماعی است.

 بسیار ظالم و جاهل است.
ً
2. انسان، طبعا

َنا 
ْ

ا َعَرض قرآن کریم در سوره احزاب، آیه 72 می فرماید : ِإَنّ
َنَها 

ْ
ْن َیْحِمل

َ
َبْیَن أ

َ
أ
َ
ِجَباِل ف

ْ
ْرِض َوال

َ ْ
َماَواِت َواأل ی الَسّ

َ
 َعل

َ
َماَنة

َ ْ
األ

؛ در 
ً

وًما َجُهوال
ُ
ل

َ
اَن ظ

َ
ُه ک ْنَساُن ِإَنّ ِ

ْ
َه��ا ال

َ
َن ِمْنَها َوَحَمل

ْ
ق

َ
ف

ْ
ش

َ
َوأ

این آیه شریف��ه، از صیغه مبالغه استفاده ش��ده و انسان به 
خاطر ع��دم درک موقعیت بی نظیر خود و پذیرش دعوت 
شیط��ان، بسیار ظالم و بسیار جاه��ل خوانده شده است. 
توجه بفرمایید که این بسیار ظالم و جاهل بودن انسان که 
قرآن از آن پرده ب��رداری کرده است، و به چرخش از مسیر 
حق منتهی می شود، منشأ بسیاری از آسیب های اجتماعی   

می باشد.

 ضعیف است.
ً
3. انسان، طبعا

ْن 
َ
ُه أ

َّ
 الل

ُ
ق��رآن کریم در سوره نساء، آیه 28 می فرماید : ُیِرید

ا؛ یعنی خدا می خواهد 
ً

ِعیف
َ

ْنَساُن ض ِ
ْ

ِلَق ال
ُ

ْم َوخ
ُ
 َعْنک

َ
ف

ّ
ِف

َ
ُیخ

) با احکام خود( کار را بر شما سبک کند؛ و انسان، ضعیف 
آفریده شده؛ ) و در برابر طوفان غرایز، مقاومت او کم است 
( در واقع، این آیه شریفه به تاب نیاوردن عموم انسان ها در 
برابر هجمه غرایز و شه��وات تاکید دارد که می تواند منبع 

بخش مهمی از آسیب های اجتماعی   قلمداد گردد.

 احساس بی نیازی می کند.
ً
4. انسان، طبعا

 
َّ

ال
َ
ق��رآن کریم در سوره عل��ق، آی��ات 6 و 7 می فرماید : ک

 گفتار چهارم
ریش���ه شن��اس������ی

ما به دنبال ریشه یابی آسیب ها در جامعه اسالمی هستیم 
نه ه��ر جامع��ه ای، چراکه ممک��ن است بر اس��اس نظام 
ارزش ه��ای اسالم��ی، چیزی در جامع��ه اسالمی آسیب 
تلقی شود که در جامعه غیراسالمی یا سکوالر آسیب تلقی 
نشود. به نظر می رسد آسیب های اجتماعی از حیث منشأ 
به دو بخش عم��ده »درون زا« و »برون زا« قابل تقسیم اند. 
از ط��رف دیگر، خود آسیب های درون زا را می توان به سه 
قسم: نفسی و روانی، جمعی یا مدنی و نیز طبیعی تقسیم 
نم��ود. همچنین آسیب های برون زا را می توان به دو بخش 

عمده : خصمانه و غیر خصمانه و طبیعی تقسیم کرد. 
ذیـل آسـیب های درون زا، یکـی از موارد آسـیب های 
نفسـی و روانی است. همان طور که می دانید جمادات، 
نبات��ات، حیوانات و انس��ان در زندگی خ��ود بی وقفه و به 
سرع��ت در حال حرک��ت هستند و مقص��د این حرکت، 
کماالت وج��ودی اعم از مادی و معن��وی و به اصطالح، 
»شدن« می باشد. در این بین، در حرکت به سمت کماالت 
مادی، شکل گیری تزاحمات و به تبع آن، تصادفات امری 
طبیعی است. البت��ه در حرکت به سمت کماالت معنوی 
به دلیل وسعت بی انتهایی که می��دان حرکت دارد و تغییر 
پارادایمی در شاکله رقابت، ایجاد تزاحم و تصادف امری 
 
ً
بی معناس��ت لکن این موض��وع، در عرصه م��ادی کامال

قاب��ل فهم است. منظور از آسیب های نفس��ی و روانی در 
ساده تری��ن بیان، آسیب هایی است که متوجه نفس و جان 
انس��ان است که البته در اینجا فقط شامل جنبه طبیعی آن 

می شود نه فطری و روحانی. 
روش��ن است که برای شناخت آسیب های نفسی و روانی 
باید وارد حوزه انسان شناسی ش��د. از آنجا که بحث ما از 
پایگ��اه حکمت اسالم��ی است، تالش م��ا مصروف این 
خواهد شد که اهّم نق��اط ضعف یا بیماری و آسیب های 
بالقوه و بالفعل انس��ان را از منظر قرآن کریم مورد بررسی 
قرار دهیم و هر جا که نیاز بود در تفسیر آیات از روایات نیز 
استفاده نماییم. در قرآن کریم، نقاط ضعف و بیماری های 
انسان که به شکل صریح و نیمه صریح بیان شده است به 

این شرح است:
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در محاسبات شان در نظر می گیرند و به آن افتخار می کنند 
اِبَر(.

َ
َمق

ْ
ُم ال

ُ
ی ُزْرت )َحَتّ

 تنگ نظر است.
ً
8. انسان، طبعا

ْنُتْم 
َ
ْو أ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
قرآن کریم در سوره اسراء، آیه 100 می فرماید: ق

اِق 
َ

ْنف ِ
ْ

 ال
َ
َیة

ْ
ش

َ
ُتْم خ

ْ
ْمَسک

َ َ
ا أل

ً
��ی ِإذ َزاِئَن َرْحَمِة َرِبّ

َ
��وَن خ

ُ
ْمِلک

َ
ت

ُتوًرا؛ یعنی بگ��و: »اگر شما مالک خزائن 
َ
ْنَساُن ق ِ

ْ
��اَن ال

َ
َوک

رحمت پروردگار من بودید. در آن صورت، ) بخاطر تنگ 
نظری ( امساک می کردید، مبادا انفاق، مایه تنگدستی شما 
شود« و انسان تنگ نظر است! این تنگ نظری نوعی بخل 
است و روشن است که با وجود این نوع از تنگ نظری ها، 

جامعه اسالمی دچار چه مصیبتی خواهد شد.

 بخیل است.
ً
9. انسان، طبعا

ْحِضَرِت 
ُ
قرآن مجید در سوره نساء، آیه 128می فرماید : َوأ

؛ یعنی بخل نزد آدمیان حاضر است. بخیل  َحّ
ُّ

ُس الش
ُ

ْنف
َ ْ
األ

کس��ی است ک��ه از به مص��رف رساندن آن چی��زی که در 
اختیار اوست اعم از مادی و معنوی امساک می کند خواه 
از حقوق الهی باشد و خواه از حقوق مردم، که از نظر قرآن 
ج��زو رذائل اخالقی ب��زرگ و دامنه دار محسوب می شود. 
حنی به 

ّ
ق��رآن کریم در سوره نس��اء آیه 37 به نحو شدیدالل

کسانی که بخل می ورزند و دیگران را هم به بخل تشویق 
می کنند کافر می خواند و به آنها هشدار می دهد.

 متکبر و خودستاست. 
ً
10. انسان، طبعا

قرآن حکیم در سوره لقمان آیه 18 از زبان لقمان به فرزندش 
ْرِض 

َ ْ
ْمِش ِفی األ

َ
 ت

َ
اِس َوال  ِللَنّ

َ
ك

َّ
د

َ
ْر خ َصِعّ

ُ
 ت

َ
می فرماید : َوال

وٍر؛ یعنی با بی اعتنایی 
ُ

خ
َ
َتاٍل ف

ْ
 ُمخ

َّ
ل

ُ
 ُیِحُبّ ک

َ
َه ال

َّ
َمَرًحا ِإَنّ الل

از م��ردم روی مگ��ردان، و مغروران��ه بر زمی��ن راه مرو که 
خداوند هیچ متکّبر مغروری را دوست ندارد. هرچند این 
آیه شریفه مستقیم این نقطه ضعف را بیان نمی کند و یا بیان 
آیه مشابه آیات قبل، همچون یک اصل و قاعده بیان نشده 
است، اما معلوم است که قرآن دارد از یک نقطه ضعف و 
بیماری رایج صحبت به عمل م��ی آورد که فوق العاده در 

جامعه آسیب زننده است.
 ناسپاس است.

ً
11. انسان، طبعا

َنی؛ ی��ا در سوره یس، آیه 
ْ

ْن َرآُه اْسَتغ
َ
��ی أ

َ
غ

ْ
َیط

َ
ْنَس��اَن ل ِ

ْ
ِإَنّ ال

ا 
َ
ِإذ

َ
ٍة ف

َ
ف

ْ
َناُه ِمْن ُنط

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ َنّ

َ
ْنَس��اُن أ ِ

ْ
ْم َیَر ال

َ
َول

َ
77 می فرمای��د : أ

ِصی��ٌم ُمِبیٌن؛ توجه کنید، انسانی ک��ه در برابر خالق 
َ

ُهَو خ
هست��ی مّتصف به این صفت ش��د، به طریق اولی نسبت 
به موج��ودات عالم احس��اس بی نیازی می کن��د و با آنها 
مستکبرانه رفتار می کند و این استکبار خود منشأ عظیم ترین 

گرفتاری های بشر محسوب می شود.

 عجول است.
ً
5. انسان، طبعا

ِلَق 
ُ

ق��رآن کری��م در سوره انبی��اء، آیه 37 می فرمای��د: خ
وِن؛ در این 

ُ
ْسَتْعِجل

َ
 ت

َ
ال

َ
ْم آَیاِتی ف

ُ
ِریک

ُ
ْنَساُن ِمْن َعَجٍل َسأ ِ

ْ
ال

آیه، در عی��ن حال که بر حسب شأن نزول، مخاطب به 
عدم عجله برای مشاهده آیات الهی دعوت شده است، 
از یک قاعده کلی در نظام خلقت نیز پرده برداشته است 
 موجودی عجول 

ً
و آن قاع��ده این است که انس��ان طبعا

است. البته سرعت فی نفسه چیز بدی نیست و حتی در 
مواردی برای سبقت گرفتن امری الزم است ) کما اینکه 
قرآن می فرماید: فاستبقوا الخیرات ( اما عجله که معنای 
 می تواند 

ً
آن سرعت نامعق��ول و متهورانه اس��ت، حتما

انسان را به شکست بکشاند.

 دوستدار مادیات است.
ً
6. انسان، طبعا

ُه ِلُحِبّ  ِإَنّ ق��رآن کریم در سوره عادیات، آیه 8 می فرماید: َو
؛ شاید معنای روشن تر آیه این باشد که انسان 

ٌ
ِدید

َ
ش

َ
ْیِر ل

َ
خ

ْ
ال

مادی��ات را به معنویات ترجی��ح می دهد و پرواضح است 
د آسیب های 

ّ
که این نقطه ضعف در انس��ان می تواند مول

پرخطر اجتماعی باشد.

 حریص است.
ً
7. انسان، طبعا

ْنَساَن  ِ
ْ

ق��رآن کریم در سوره معارج، آیه 19 می فرماید: ِإَنّ ال
وًع��ا؛ یعنی به یقین انس��ان حریص و کم طاقت 

ُ
ِل��َق َهل

ُ
خ

آفریده شده است. در مورد قبلی بیان شد که انسان دوستدار 
مادیات است و در اینجا می فرماید : نه تنها انسان دوستدار 
مادی��ات است، بلکه حریص و طم��ع کار هم هست. در 
سوره تکاثر، آی��ات 1 و 2 می فرماید: کار این افزون طلبان 
به جایی می رسد که حتی عدد قبور هم کیشان خود را هم 
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ک��ه تا این ضع��ف به صورت ریش��ه ای در انسان برطرف 
نش��ود، در شرایط گوناگون احتمال سرباز کردن آن هست 
و قوانی��ن جوامع سکوالر تنها  در بعضی موارد نه در همه 

امور، آن را به آتش زیرخاکستر تبدیل می کنند.
 

یک سوال
مهم ای��ن است که بدانیم، ای��ن نقطه ضعف ها که البته با 
بررسی روایات می توان به عدد آنها افزود، جامعه اسالمی 
مطل��وب را تضعی��ف یا فلج می کند. البت��ه همان طور که 
اشاره شد این نقاط ضع��ف مربوط به طبیعت این جهانی 
انس��ان اس��ت و اسالم آم��ده است تا طبیع��ت را به وسیله 
فط��رت انسان ها تأدیب کند. باید توجه نم��ود که اگر این 
نقاط ضع��ف یا بیماری ها نادیده گرفته شود و برای رفع آن 
نسخه شفابخشی وجود نداشته باشد، فجایع بزرگی به بار 
خواهد آمد که نمونه های آن را دنیای امروز شاهد هستیم. 

حال سوال اینجاست که چگونه می شود که از یک طرف 
قرآن انس��ان را دارای این هم��ه نقطه ضعف معرفی کند و 
از ط��رف دیگر، در سوره تی��ن، از »لقد خلقنا االنسان فی 

احسن تقویم« سخن به میان بیاورد؟
، خلقت 

ً
 در پاسخ به این سوال دو نکته عرض می کنم؛ اوال

انس��ان دو وجه دارد. یک وجه آن طبیع��ت انسان است و 
وج��ه دیگر آن فطرت الهی انسان است. لذا قرآن کریم در 
سوره شمس، آیه 7 می فرماید : »و نفس و ما سّواها«؛ یعنی 
قسم ب��ه جان آدمی و آن کس ک��ه آن را به صورت متعادل 
خلق کرد. این تعادل در آیه بعدی سوره شمس توضیح داده 
می شود که می فرماید : »فألهمها فجورها و تقواها« یعنی 
فجور و تقوا ) خیر و شر ( را به او الهام کرد. پس همان طور 
که مالحظه می کنید، این ضعف ها زمانی در انسان بروز 
و ظه��ور عینی می یابد که انسان ج��ان خود را منحصر به 
طبیع��ت خود بکن��د و به تعبیر قرآن در س��وره شمس، آیه 
10 فط��رت و سرمایه اصلی وجود خ��ود را زیر شهواتش 
 انسانی ک��ه از این دو وجه به شکل متعادل 

ّ
دف��ن کند و اال

برخ��وردار است، همان مخلوقی است که خدای تبارک و 
تعالی در سوره مؤمنون، آیه 14 بعد از خلق آن، »فتبارک الله 
احسن الخالقین« می گوید. چیزی که خدای متعال بعد از 
، این 

ً
خلق هیچ یک از سایر موجودات نفرموده است. ثانیا

ْنَساَن  ِ
ْ

قرآن مبین در سوره عادیات، آیه6 می فرمای��د: ِإَنّ ال
ُنوٌد؛ یعنی انسان در برابر نعمت های پروردگارش 

َ
ک

َ
��ِه ل ِلَرِبّ

بسی��ار ناسپاس اس��ت. ناسپاسی در اینج��ا هم به معنای 
قدرناشناس��ی، ه��م به معن��ای ناشکری و ه��م به معنای 
بی ثباتی است. قرآن در چندین جا از این ناسپاسی سخن 
ب��ه میان آورده است : برای نمون��ه در سوره شوری، آیه 48 
ا ِإْن 

ً
ْیِهْم َحِفیظ

َ
 َعل

َ
َن��اك

ْ
ْرَسل

َ
َما أ

َ
وا ف

ُ
ْعَرض

َ
��ِإْن أ

َ
می فرمای��د : ف

ِرَح ِبَها َوِإْن 
َ
 ف

ً
ا َرْحَمة ْنَساَن ِمَنّ ِ

ْ
َنا ال

ْ
ق
َ
ذ

َ
ا أ

َ
ا ِإذ ِإَنّ   َو

ُ
غ

َ
َبال

ْ
 ال

َّ
 ِإال

َ
ْیك

َ
َعل

وٌر؛ عالوه بر 
ُ

ف
َ
ْنَساَن ک ِ

ْ
ِإَنّ ال

َ
ْیِدیِهْم ف

َ
َمْت أ

َّ
د

َ
 ِبَما ق

ٌ
َئة ِصْبُهْم َسِیّ

ُ
ت

 
ّ

ِل
ُ
ْم ِمْن ک

ُ
اک

َ
این، در سوره ابراهی��م، آیه 34 می فرماید : َوآت

ْنَساَن  ِ
ْ

ْحُصوَها ِإَنّ ال
ُ
 ت

َ
ِه ال

َّ
وا ِنْعَمَت الل

ُّ
ُعد

َ
ُتُموُه َوِإْن ت

ْ
ل
َ
َم��ا َسأ

اٌر؛ یعنی و از هر چیزی که از او خواستید، به شما 
َّ

ف
َ
وٌم ک

ُ
ل

َ
ظ

َ
ل

داد؛ و اگر نعمت های خدا را بشمارید، هرگز آنها را شماره 
نتوانید کرد! انسان، ستمگ��ر و ناسپاس است! دقت داشته 
باشی��د که  منشأ خیلی از بی دینی ه��ا در بین عوام و حتی 
خواص این نقطه ضعف می باشد ضمن اینکه این ضعف، 

د انواع اختالالت رفتاری در جامعه است.
ّ
مول

 مأیوس است.
ً
12. انسان، طبعا

ُم 
َ
 َیْسأ

َ
قرآن حکیم در سوره فصلت، آی��ه 49می فرماید : ال

؛ 
ٌ

ُنوط
َ
َیُئ��وٌس ق

َ
ُرّ ف

َّ
ُه الش ْی��ِر َوِإْن َمَسّ

َ
خ

ْ
ْنَس��اُن ِم��ْن ُدَعاِء ال ِ

ْ
ال

ْنَعْمَنا 
َ
ا أ

َ
همچنین قرآن در سوره اسراء، آیه83 می فرماید : َوِإذ

اَن َیُئوًسا؛ 
َ
ُرّ ک

َّ
ُه الش ا َمَسّ

َ
ی ِبَجاِنِبِه  َوِإذ

َ
 َوَنأ

َ
ْعَرض

َ
ْنَساِن أ ِ

ْ
ی ال

َ
َعل

ای��ن مأیوس بودن انسان ارتب��اط وثیقی با همان ناسپاسی 
انسان دارد و شاید بتوان گفت از آثار همان ناسپاسی است 

که به دلیل اهمیت جداگانه باید مورد توجه باشد.

 مرزشکن است.
ً
13. انسان، طبعا

 
ُ

 ُیِرید
ْ

قرآن کری��م در سوره قیام��ت، آیه 5 می فرماید: َب��ل
َماَمُه؛ یعنی او می خواه��د )آزاد باشد و 

َ
ُج��َر أ

ْ
ْنَس��اُن ِلَیف ِ

ْ
ال

ب��دون ترس از دادگاه قیامت( در تم��ام عمر گناه کند! این 
نقطه ضعفی که قرآن از آن پرده برداری کرده، شاید مهم ترین 
و کلیدی ترین نقطه ضعفی است که انسان دارد و بسیاری 
از مصیبت های بزرگ در عالم از همین نقطه ضعف منشأ 
می گیرد. البته قوانین انسانی بر اساس منافع فردی و جمعی 
این بیماری انسان را سرکوب می کنند اما واقعیت این است 
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وظایف خ��ود در این دو میدان درست عمل کند، طبیعی 
است که نه تنها از آسیب های اجتماعی پیشگیری نمی شود 
بلکه امکان مقابله با آسیب ها هم فراهم نخواهد شد. حتی 

وجود نظام تربیتی ناکارآمد فی نفسه آسیب زاست.
4- اسالم بنای مبارزه با همه سنت های غیردینی را نداشته 
و ندارد و با امضاء سنت های خوب، به آن سنت ها صورت 
و آب��روی دین��ی می دهد. از ط��رف دیگر، ه��ر جامعه ای 
دارای یک س��ری عادت هاست که ملکه شدن آن می تواند 
خصلت های جامعه را بسازد؛ خصلت هایی که به هویت 
یک جامعه تبدیل می شود و جامعه با آن شناخته می شود. 
لذا خیلی مهم است که جامعه اسالمی با سنت های خوب 
و بد و از همه مهم تر، با عادت های اجتماعی چه برخوردی 
می کن��د و آیا موفق می شود سنت ها و ع��ادات آسیب زا را 

به نفع سنت ها و عادات مفید و سازنده مهار کند یا خیر؟ 
5- در جامع��ه ای ک��ه معروف و منکر در ج��ای خود قرار 
دارند و عقالنیت عموم��ی قادر به فهم صحیح آنهاست، 
 دارای ضعف و 

ً
طبیعی است که انسان هر قدر هم که فردا

بیماری باشد، نه تنها این ضعف ها و بیماری ها در جامعه 
تشدی��د نمی شود بلک��ه جامعه می توان��د در معالجه این 
ضعف ها به انسان کمک کند و بر عکس این وضعیت هم 
متص��ور است آن هم در نوع شدید آن، که جامعه خودش 
ب��ه صورت ابتدایی آلوده کننده ف��رد است و به طریق اولی 
نمی توان��د در برطرف کردن این آلودگی ها به انسان کمک 

کند و نقش تشدیدکننده دارد.    

پیامد ضعف های نفسی و روانی
نباید تصور کرد که جهل، ستمگری، ناسپاسی، بخل، یأس 
و غیره فقط در حوزه فرد لطمه زننده باقی می ماند بلکه این 
بیماری ها خیلی سریع از دایره فرد به دایره جامعه نفوذ کرده 

و جامعه را آبستن انواع گرفتاری ها می کند. 
حوادثی مانند زلزله، سیل، طوفان، سونامی، آتش سوزی 
های فصلی جنگل ها، خشکسالی و بیماری های مسری 
بعد از وقوع، به  عنوان یکی از موتورهای تولید آسیب های 
اجتماعی هستند هرچند باید توجه داشت که نوع مواجهه 
 آمادگی های قبلی، 

ً
حکومت ها با این حوادث و خصوصا

می توان��د پیامده��ای منفی آنه��ا را به جد کاه��ش دهد. 

نقاط ضعف در انسان یک قابلیت است و انسان می تواند با 
نوع انتخاب خود این قابلیت را هیچ گاه به فعلیت نرساند. 
به تعبیر قرآن مجید در سوره تغابن آیه 2 : هو الذی خلقکم 
فمنکم کاف��ر و منهم مؤمن؛ یعنی این انس��ان است که با 

انتخاب آزادانه خود، سرنوشتش را معین می کند.

برخی از مهم ترین آسیب های جمعی و مدنی
1- باید توجه داشت که اداره موفق هر جامعه ای در درجه 
اول تاب��ع قوانین و مقررات خ��ود می باشد. هر چند منبع 
قوانین اسالم��ی، شرع مقدس اسالم است لکن در عصر 
غیب��ت، نوع و کیفیت اجتهاد و می��زان توفیق در نظام مند 
دیدن احکام شرع، نه فقط دست یابی به قوانین و مقررات 
صحیح را ممکن می کند بلکه کارآمدی آنها را هم تضمین 
م��ی سازد. اگ��ر دقت کرده باشید، بخش��ی از آسیب های 
اجتماع��ی  ، ناشی از قوانین و مقررات غل��ط یا نارکارآمد 
است و عدم توجه الزم به پیچیدگی های حاکم بر مسائل 
اجتماع��ی و یا هماهنگی قوانین، می تواند یک قانون را به 

عاملی در جهت تولید آسیب تبدیل نماید.
2- شکل گیری نظام سیاس��ی امامت و در عصر غیبت، 
نظام مبتنی بر والیت فقیه که در طول امامت شناخته می 
شود، خ��ودش مسیری واض��ح برای دس��ت یابی به یک 
حکومت صال��ح و قدرتمند اسالمی اس��ت لکن روشن 
 در عصر غیبت مانند 

ً
است حکومت اسالم��ی خصوصا

پازل چند هزار قطعه ای است که اگر هر قطعه از این پازل 
به درستی جاگذاری نش��ده باشد، آن پازل شکل مطلوب 
خ��ود را نمایان نخواهد ساخ��ت، یک مجموعه است که 
بای��د همه اجزاء آن ب��ا رأس آن سازگ��اری داشته باشند در 
غی��ر اینصورت طبیع��ی است که عملک��رد ناصواب الیه 
های میانی حکومت خودش تولید کننده انواع آسیب های 

اجتماعی   است.   
3- ه��ر جامع��ه ای برای تحق��ق اهداف خ��ود ناگزیر به 
ی��ک نظام تربیتی قوی محتاج است ت��ا بتواند از طریق آن 
سیاست های بنیادین و همچنین قوانین و نظم اجتماعی را 
در عمق جان مردم خود قرار دهد. در اسالم، نظام تربیتی 
ع��الوه بر میدان پیشگی��ری، در میدان مقابل��ه نیز از یک 
نقش منحصربفرد برخوردار است و اگر این نظام نتواند به 
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را کامل می کنند بلکه بین اینها یک هم افزایی دائمی وجود 
دارد. بنابراین، نمی توان گفت که امور معنوی مانند ایمان یا 
عبادات به جنبه های شخصی و آخرتی مرتبط است و برای 
مواجهه با مسائل دنیوی و اجتماعی، باید از امور معنوی 
 با این دیدگاه موافق نیستم و معتقدم 

ً
عبور ک��رد. من اصال

ک��ه امور معنوی در اسالم مثل نماز در پیشگیری و درمان 
آسیب های اجتماعی از نقشی مهم و بی نظیر برخوردارند. 
نکته سوم این است که تفکر اسالمی، اصل در مواجهه با 
 
ً
 پیشگیری می داند و حتما

ً
آسیب ه��ای اجتماعی را منطقا

بخش عم��ده ای از تعالیم اسالمی ناظ��ر بر پیشگیری از 
ظهور و بروز آسیب هاست؛ ب��ا این حال، این گونه نیست 
ک��ه اسالم ب��رای مقابله ی��ا درمان آسیب ه��ای اجتماعی 
حرف های اساسی نداشته باشد و جامعه آسیب دیده را به 
حال خود رها کند. بعضی تصور می کنند اگر در پیشگیری 
موف��ق نبودیم، به طریق اولی در درمان هم موفق نخواهیم 

بود لکن این دیدگاه در تفکر اسالمی طرفداری ندارد.
سوالی ک��ه طرح می شود این است ک��ه کدامیک از تعالیم 
اسالم��ی در خشکاندن ریشه آسیب ه��ای اجتماعی نقش 
کلی��دی دارن��د و چگونه می ت��وان بین این دست��ه از تعالیم 
اسالمی و اصالح گری و ارتقاء اجتماعی ارتباط برقرار نمود؟ 
در ای��ن جلسه، در نظر دارم به سی��زده رکن از ارکان تعالیم 
اسالمی که نق��ش برجسته تری در پیشگی��ری و مقابله با 
آسیب های اجتماعی دارن��د اشاره کنم و نسبت کلی آنها 
 توضی��ح دهم. البته نسبت 

ً
با ریشه آسیب ه��ا را مختصرا

این ارکان با ریشه آسیب ها یکسان نیست چراکه بعضی از 
این ارکان به تنهایی برای خشکاندن ریشه عمده آسیب ها 

کفایت می کنند.

یکم. آزاداندیشی و مقابله با جهل و بی سوادی
ت��ا زمانی که انس��ان اسیر جه��ل و دگم اندیش��ی است و 
 حّسی و به تبع آن، موهومات 

ً
وجودش را محاسبات صرفا

فراگرفته است، طبیعی است ک��ه از قدرت الزم برای درک 
حقیق��ت وجودی خود و سپس فهم عال��م و معناداری آن 
برخوردار نیست. ل��ذا قدم اول و اساسی اسالم، باز کردن 
غل و زنجیر جه��ل و بردگی فکری از جان انسان و اعطاء 
مق��ام آزاداندی��ی ب��ه اوست. پ��س از آنکه انس��ان به مقام 

 زلزله های بزرگی مانند زلزله ب��م در سال 1383 که 
ً
مث��ال

در آن بی��ش از 26 ه��زار نفر جان خ��ود را از دست دادند، 
خسارت ه��ای بزرگی را ب��ه همراه داشت. بخش��ی از این 
خسارت ه��ا مانند تخریب خانه ها و نظی��ر آن قابل جبران 
اس��ت لک��ن خسارت هایی مانند کشته ش��دن افراد، یتیم 
شدن شمار قابل توجهی از کودکان یا بی همسر شدن عده 
کثی��ری از زنان و مواردی از این قبیل، آسیب هایی را تولید 
می کند که تا سال های متمادی خسارت زننده است. یکی 
دیگ��ر از حوادث طبیع��ی که به وی��ژه در آرایش شهرهای 
بزرگ در ایران نقش مهمی داشته است، خشکسالی است. 
خشکسالی نه فقط کشاورزی را به نابودی می کشد و زمینه 
بیکاری و فقیر کثیری از مردم را به وجود می آورد بلکه خود 
عامل مهمی برای مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و 

خلق پدیده حاشیه نشینی است.

 گفتار پنجم
 نحوه مواجهه اسالم با آسیب های اجتماعی

در ابتدا مایلم نظرتان را به سه نکته اساسی جلب کنم: اول 
اینکه، ب��رش زدن به تعالیم اسالمی، چه در معرفی ریشه 
آسیب های اجتماعی و چ��ه در پیدا کردن نسخه اسالمی 
ب��رای خشکان��دن ریشه آسیب ه��ا، کار دقیق��ی نیست و 
اگ��ر ضرورت ایجاب نمی کرد ت��ا مطالبی را از متون دینی 
گزین��ش کنیم، ترجی��ح م��ی دادم عرض کن��م که کلیت 
اسالم- یعنی صفر تا صد تعالیم اسالمی- یا به آسیب ها 
و ام��راض فردی و اجتماعی اش��اره دارد و یا به راه معالجه 
آنها می پردازد. لذا اگر به تمامیت تعالیم اسالمی به مثابه 
یک پیکره واحد توجه شود و در اجرای دستورات اسالمی 
ه��ر چند به صورت نسب��ی اهتمام ورزی��ده شود، جامعه 
اسالمی با کمترین آسیب و بیماری روبرو خواهد بود. در 
حقیقت، هر کجا که جامعه اسالمی با مشکل و گرفتاری 
روبروس��ت، تردید نباید کرد که جامعه اسالمی در فهم و 

پیاده سازی اسالم موفق عمل نکرده است. 
نکته دومی که باید عرض کنم، به ارتباط ُبعد معنوی انسان 
و جامعه اسالمی با ُبعد م��ادی آن مربوط است. در واقع، 
در اس��الم بین این دو ساحت هیچ فاصله ای نیست و این 
دو مانند دو روی یک سکه اند به نحوی که نه فقط همدیگر 
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فقط تأویل کننده قرآن بلک��ه گسترش دهنده سنت پیامبر 
گرامی )ص( هستند.

چهارم. شریعت و قانون مترقی اسالمی
شریع��ت الهی که از آن به قانون اسالمی تعبیر می کنم، به 
مجموعه موازین زنده و مترقی ای اطالق می شود که اسالم 
ب��رای ساماندهی حیات فردی و اجتماعی مسلمانان ارائه 
می دهد. در قرآن تصریح شده است که مبنای اداره جوامع 
اسالمی و شرط دستیابی به سعادت واقعی عمل شریعت 
الهی است نه چیز دیگ��ر و بر فرض که در منطقه الفراغی 
امکان روی آوردن به وضع قانون های انسانی و عرفی وجود 
داشته باشد، این قوانین آن گاه از مشروعیت برخوردارند که 
ب��ا قوانین الهی مغایرتی نداشت��ه باشند. پس اگر شریعت 
الهی، که صددرصد بر اقتضائات خلقت و مصالح حقیقی 
انس��ان است��وار است، ب��ه درستی فه��م و در صحنه عمل 
محقق شود، تردیدی وجود ن��دارد که جامعه اسالمی در 
برابر اکثر آسیب های اجتماعی مصونیت پیدا خواهد کرد، 
ضمن اینکه در صورت ظهور آسیب های اجتماعی، با آنها 

به موفق ترین شکل ممکن مقابله خواهد نمود. 

پنجم. اخالق و معنوّیات
اخ��الق فطری است و منب��ع آن در وجود هم��ه انسان ها 
وج��ود دارد لکن  باید توجه نمود که ادیان الهی و در رأس 
همه اسالم، اخالق را چه از جهت معارفی و چه از جهت 
عملی به نقطه اوج می رسانند چنانچه پیامبر گرامی اسالم 
)ص( می فرمایند : »انما بعث��ت التمم مکارم االخالق« 
یعنی ب��ه راستی که من مبعوث شدم تا اخالق را نه تنها به 

کمال بلکه به تمام یعنی به رفیع ترین قله آن برسانم. 
اخ��الق اسالمی  مسی��ری است که انس��ان در آن، »خود 
حیوان��ی« را ب��ا »فطرت اله��ی« تأدیب می کن��د. در کنار 
اخالق، معنویات یعنی توجه انسان به عالم معنا و ملکوت 
و غور در آن و کسب لذائذ و آرامش بی نظیر روحی، یکی 
دیگ��ر از ارکان مهم تعالیم اسالمی است که نه تنها نقش 
پیشگیری کننده را در قبال آسیب های اجتماعی دارد بلکه 
ریشه بسیاری از آسیب ها را در وجود انسان می خشکاند. 

ششم. ساماندهی نظام ارزشی

آزاداندیشی رسید و به حقیقت و گوهر وجودی خود علم 
پی��دا کرد، طبیعی است که ب��رای پاسخگویی به نیازهای 
فردی و اجتماعی اش در پی کسب دانش صحیح و منطبق 
با حقیقت وجودی خود حرکت خواهد کرد. آزاداندیشی 
و مب��ارزه با جهل و بی سوادی اگ��ر در جامعه اسالمی در 
مسیر صحیحی نهادینه شود، بخش مهمی از آسیب های 
اجتماعی مج��ال ظهور پیدا نخواهند کرد و اگر هم به هر 
دلیل آسیب هایی ظهور و بروز عینی پیدا کند، بدون تردید 
جامعه صاحب علم و عقالنیت و جامعه ای که بند اسارت 
را از فکر و جان خود باز کرده است، در مقابله با آسیب ها 

درمانده نخواهد شد.

دوم. ایمان الهی
ایم��ان، مساوی علم نیس��ت؛ علم، هر ق��در هم که قوی 
باشد و حتی به مرز یقین برسد، به تنهایی مساوی با ایمان 
نیست؛ بلکه ایمان پیوند علم با قلب انسان است که علم را 
به باور تبدیل می کند. وقتی علم به ایمان تبدیل شد، انسان 
به قدرتی عظیم و تحول آفرین دست پیدا می کند که بزرگ 
تری��ن قدرت های عالم در براب��ر این قدرت تاب مقاومت 
ندارن��د.. نکته اساسی در ایمان، نی��روی منحصربفرد آن 
در ق��راردادن انسان در مسی��ر رشد و کمال و نجات انسان 
از رهاشدگی، پوچی و نا امیدی مطلق در این عالم است. 

سوم. امامت
ایم��ان به پیامبر اسالم )ص( یکی از اجزاء ضروری ایمان 
اسالم��ی است اما ایمان به پیامب��ر )ص( دو وجه اساسی 
دارد : وجه اول، ایمان به پیامبر )ص( به عنوان ارائه دهنده 
طری��ِق سعادت از منبع وحی، و وجه دوم، ایمان به پیامبر 
)ص(، هم به عنوان ارائه دهنده راه سعادت و نجات، و هم 
رساننده انسان به مقصد یعنی همان سعادت و نجات. در 
پیامب��ر گرامی اسالم )ص( و برخی دیگر از پیامبران الهی 
)ع(، هر دو وجه موجود است لکن بعد از رحلت جانسوز 
ایشان، هر چند مقام نبّوت به پایان می رسد لکن وجه دوم 
یعنی رساندن انسان ها به مقصد، به جانشینان بر حق پیامبر 
)ص( یعنی ائمه اطهار )ع( منتقل می شود. بیان ائمه )ع( 
خ��ودش جزئی از منبع دین به شمار می رود و ائمه )ع( نه 
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تشکیل شده و پیکره آن آمیخته به خضوع و خشوع است، 
نه فقط معراج مؤمن و وسیل��ه غواصی انسان در اقیانوس 
ملکوت و کسب آرام��ش و سکونت حقیقی است، بلکه 
وجود آن مشروط به صحت و خلوص، انسان را از فحشا 
و منکر باز م��ی دارد. قرآن مجید در سوره حج، آیه 41 می 
َة«؛ 

َ
ال اُموا الَصّ

َ
ق
َ
ْرِض أ

َ ْ
اُهْم ِف��ی األ َنّ

َّ
ِذیَن ِإْن َمک

َّ
فرمای��د: »ال

یعنی هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا 
 از نظر قرآن، اولی��ن عالمت حکومت 

ً
می دارن��د. اساس��ا

صالحین همین اقامه نماز است. دقت داشته باشید که نماز 
را برپ��ا می دارند نه یعنی فق��ط در مساجد در سه نوبت یا 
بیشتر نماز می خوانند، بلکه یعن��ی همه ارزش های الهی 
را زن��ده می کنند. بنابراین، من در اینجا با اطمینان و بدون 
ذره ای تردید عرض می کنم که اگر همین اقامه نماز با همه 
مقدمات��ش در جامعه اسالمی ج��دی گرفته شود، بخش 
مهمی از بسترهای شکل گیری آسیب های اجتماعی جمع 

می شود. 

نهم. زکات
زکات بالمعنی االعم شامل همه نوع انفاقی می شود و منظور 
ق��رآن از زکات در خیلی از موارد مطلق انفاق و در مواردی 
نیز زکات اصطالحی است. زکات، نه فقط محرومیت های 
ذات��ی و عرض��ی را به شدت کاهش می دهد بلکه بخشی 
از زمین��ه شکل گیری فاصله طبقاتی که محصول انباشت 
ثروت ه��ای حرام است را از می��ان برمی دارد. البته عرض 
کردم بخشی از زمینه شکل گی��ری فاصله طبقاتی چراکه 
معتقدم برای از بین بردن فاصله طبقاتی عناصر دیگری هم 
دخالت دارند. به هر حال، مهم تر از همه، نقشی است که 
زکات و انفاق در تأدیب نفس و فروکش کردن نیروی بخل و 
آزمندی در وجود انسان دارد که می تواند هم برای فرد و هم 
برای جامعه فوق العاده سازنده بوده و در پیشگیری و مقابله 

با آسیب های اجتماعی  سهمی مؤثر داشته باشد. 

دهم. امر به معروف و نهی از منکر 
 بعد از تقوا، هیچ عنصری به اندازه امر به معروف و نهی از 
منکر در پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی کارساز 
نیست حتی اقامه نماز هم مقدمه و بستر امر به معروف و 

 شناساندن معروف 
ً
منظور از ساماندهی نظام ارزشی، اوال

و منک��ر یا ارزش و ض��دارزش از سوی تعالیم اسالمی به 
 توازن بخشی میان 

ً
وی��ژه از طرق زن��ده کردن عقول، ثانی��ا

، عینیت بخشی به آنه��ا در جامعه است با این 
ً
آنه��ا و ثالثا

مالحظه که ساماندهی نظام ارزشی نقش منحصربفردی 
در پیشگی��ری و مقابله با آسیب ه��ای اجتماعی   بر عهده 
دارد. جامع��ه ای که عقول م��ردم به دلیل موانع، معروف و 
منکر را از یکدیگر تمیز نمی دهد و جای منکر با معروف 
ع��وض می شود، این جامعه مستعد مبت��ال شدن به انواع 
آسیب های اجتماعی از نوع کشنده آن است؛ بنابراین یکی 
از برنامه های مهم اسالم، جلوگیری از میرایی عقل فردی و 

اجتماعی است.

 هفتم. تقوا  
 از آن به نیروی بازدارنده در برابر گناه تعبیر 

ً
تقوا که معموال

می ش��ود، دستگاهی است ک��ه به پشتوانه ایم��ان الهی و 
عنصر حیا، و البته با مساعدت کلّیت اخالق و شریعت، 
زمین��ه شکل گیری گناه در فرد را از بی��ن می برد. البته تقوا 
ه��م جنبه ف��ردی دارد و هم جنبه اجتماع��ی؛ خود تقوای 
اجتماع��ی نیز به تقوای فرهنگی، تق��وای سیاسی و تقوای 
اقتصادی قابل تقسیم است. در واقع، اجتماعی بودن تقوا 
سرای��ت آن نیروی خود کنترل��ی از فرد به جامعه است که 
قادر است انسان مسلمان را به صورت خودجوش و بدون 
نی��از به نی��روی بازدارندۀ خارجی مانن��د پلیس، جریمه، 
تنبیه و غی��ره در برابر گناه و تخط��ی از دستورات اسالمی 
مصونیت ببخش��د. البته وجود پلیس، جریم��ه و غیره در 
هر جامعه حت��ی جامعه اسالمی ض��روری است چراکه 
 همه اعضای جامعه اسالمی به مقام تقوا نمی رسند و 

ً
اوال

، تقوا شدت و ضع��ف دارد و ضعف تقوا خود، باب 
ً
ثانی��ا

سطحی از تخلف��ات را باز نگه می دارد. مهم ترین مزیت 
جامعه اسالمی به جامعه سکوالر، بهره مندی آن از نعمت 
تقواست که قله باشکوه آن را باید در خطبه مشهور همام در 

نهج البالغه به تماشا نشست.   

هشتم. نماز
نماز از چهار ضلع معرفت توحیدی، حمد، تسبیح و دعا 
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دوازدهم. عدالت اجتماعی
عدالت در اینجا یعنی رساندن حق به صاحب واقعی حق 
با فراهم کردن زمینه رشد و کمال برای هر کس بر حسب 
استعداد و شایستگی ای که ب��رای رشد و کمال برخوردار 
 

ْ
د

َ
ق

َ
است. قرآن کریم در سوره حدید، آیه 25 می فرماید: »ل

وَم 
ُ

ِمیَزاَن ِلَیق
ْ
ِکَتاَب َوال

ْ
َنا َمَعُهُم ال

ْ
ْنَزل

َ
َناِت َوأ َبِیّ

ْ
َنا ِبال

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
أ

ِقْسط«. معلوم می شود که مهم ترین مأموریت انبیاء 
ْ
اُس ِبال الَنّ

)ع( و ادیان الهی اقامه عدالت آن هم با مشارکت حداکثری 
خود مردم است. در اینجا »لیقوم الناُس بالقسط« یعنی این 
م��ردم هستند که عدالت را بین خ��ود و در کل جامعه برپا 
می کنند هرچند اقامه عدالت به معنای دقیق کلمه، بدون 
هدایت و دستگیری دین و در سطوحی، بدون مکانیزم های 
حکومی ممکن نیست و پیامبران الهی هم برای همین امر 
مهم و حیاتی مبع��وث شده اند. از امیرالمؤمنین علی )ع( 
در خطبه 15 نهج البالغه روایت شده که فرمودند: یعنی در 
عدالت گشایش است. به بیان دیگر، امام )ع( می فرمایند، 
اگر در زندگی به دنبال گشایش و عبور از تنگناها هستید، 
بدانید که این گشایش با عدالت ورزی فراهم می شود. به هر 
حال، عدالت اجتماعی که یکی از ارکان اصلی دین است، 
با رساندن حق به صاحب حقیقی آن که البته تشخیص حق 
و صاحب حق در سطوحی خاص تنها بر عهده امام جامعه 
است، از شکل گیری بخش مهمی از آسیب های اجتماعی 
که محصول جابجایی ح��ق و باطل و خارج شدن حق از 
دست صاحب حقیق��ی اش می باشد، جلوگیری می کند 
ضمن آنکه مقابله با آسیب های اجتماعی نیز بدون عدالت 

میسر نیست.

سیزدهم. جهاد
جهاد انواعی دارد لکن در اینجا منظور جهاد اصغر است 
ک��ه معنای آن مقابله سخت با دشمنانی است که از طرق 
خصمان��ه و یا ب��ا جنگ نظامی مستقیم، ان��واع فراوانی از 
آسیب های اجتماعی را به جامعه اسالمی تحمیل کرده اند. 
البته تنها راه رهایی از آسیب های اجتماعی وارداتی، جهاد 
نیس��ت لکن خیلی اوقات، دشمن خ��ود با به راه انداختن 
جنگ، موتور تولید آسیب ها را روشن کرده و راه سد کردن 
مسی��ر دشمنی که بن��ا دارد با تحمیل جن��گ و وارد کردن 

نه��ی از منکر قلمداد می شود. قرآن در سوره حج، آیه 41، 
سه عالمت را برای حکومت صالحین معرفی می کند که 
اولی نم��از، دومی زکات و سوم��ی، امر به معروف و نهی 
از منک��ر است. در نام��ه 47 نهج البالغه از امام علی )ع( 
نق��ل شده که در آخرین وصایای خود به امام حسن و امام 
حسین ) علیهماالسالم ( می فرماید: »امر به معروف و نهی 
از منک��ر را ترک نکنید که در این ص��ورت بدان شما زمام 
امورت��ان را به دست م��ی گیرند و آنگاه ه��ر چه دعا کنید 
مستجاب نخواهد شد«. از این روایت معلوم می شود که 
اگ��ر مؤمنین در جامعه اسالمی در اثر سستی و کم کاری، 
مسئولیت های اجتماعی خود را فراموش کنند و در اثر این 
فراموشی، بدان و ستمکاران بر جامعه مسلط شوند و منکر 
جای معروف را بگیرد، خداوند متعال باب رحمت خود را 
به روی آن جامعه می بندد و وقتی باب رحمت بسته شد، 
دعا دیگر مستجاب نمی شود و وقتی دعا مستجاب نشد، 
راه کمال فردی هم بسته می شود. البته مقدمه واجب برای 
، قبول والیت اجتماعی 

ً
امر به معروف و نهی از منکر، اوال

، وجود ق��درت تمیز منکر و 
ً
مؤمنی��ن ب��ر یکدیگر و ثانی��ا

معروف در جامعه است. اگر برای عقول جامعه ارزش ها 
دوست و ضد ارزش ها غریبه نبود، در آن جامعه امکان امر 
به معروف و نهی از منکر نیست و باید ابتدا مقدمات امر به 

معروف و نهی از منکر را فراهم کرد.   

یازدهم. تعاون و همکاری اجتماعی
تعاون و همکاری برای آبادانی معنوی و مادی جامعه یکی 
از ارکان تعالیم اسالمی است و قرآن کریم در قالب صیغه 
امر، مؤمنین را به تعاون و همکاری با یکدیگر فرا می خواند. 
)تعاونوا علی البر و التقوی ( البته تعاون و همکاری مولود 
مسؤلیت اجتماعی اس��ت و چنانچه مسؤلیت اجتماعی 
نب��ود، به طریق اول��ی تعاون و همک��اری ب��رای آبادانی و 
اص��الح جامعه هم نخواهد بود. در جامعه اسالمی نقطه 
کانون��ی یا باطن تعاون و همکاری کسب رضایت الهی و 
قرب الی الله است لکن در جوامع سکوالر، اگر هم تعاون 
و همک��اری بالضروره شکل بگیرد، گوهر و باطن آن سود 

شخصی و باز کردن مسیر برای تأمین منافع فردی است.
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ِقْسِط«؛ یعنی ما رسوالن 
ْ
اُس ِبال وَم الَنّ

ُ
ِمیَزاَن ِلَیق

ْ
ِکَتاَب َوال

ْ
ال

خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( 
و می��زان )شناسایی ح��ّق از باطل و قوانی��ن عادالنه( نازل 

کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
6. قانون اسالمی یا عین متن دین است ) کتاب و سنت (، 
یا مولود استنباط از متن دین است ) احکام فقهی ( و یا در 

منطقه الفراغ، دارای عدم مغایرت با متن دین است.
7. از آنجا که در جوام��ع امروزی قانون از صورت و زبان 
خاصی تبعیت می کند، حتی احکام فقهِی اجتماعی نیز با 

صورت و زبان قانون بازارائه می شوند.
8. برای جهت دهی صحیح به قانون اسالمی و انطباق آن 
با نیازها و اولویت های جامعه اسالمی، )در عصر غیبت( 
ولی فقیه می تواند ب��ه سمت تعیین سیاست های کالن و 

مبنایی حرکت کند.
9. قان��ون برای اجراست و الزمه اج��رای صحیح آن ریل 
گ��ذاری دقیق در جامعه است. این ریل گذاری به ضوابط 
و آیین نامه هایی اطالق می ش��ود که تهیه و تصویب آن از 
سوی قانون گذار به دولت ی��ا دستگاه های اجرایی واگذار 

می شود.
10. ع��الوه بر قانون و مقررات، گاه��ی ارزش ها و عادات 
اجتماعی ی��ا سبک زندگِی جا افت��اده اجتماعی نیز نقش 

قانون نانوشته را بازی می کنند.
11. در اسالم این قانون نیست که در بند حاکم است بلکه 
حاکم است که در بند قانون است و لذا حاکمیت اسالمی 
حاکمیت قانون اسالمی است و هیچ کس حتی شخص 

حاکم از قانون مستثنی نیست.

س�هم و نق�ش قوانی�ن در پیش�گیری و مقابل�ه ب�ا 
آسیب های اجتماعی؟

در خص��وص موضوع یاد ش��ده، چند مطلب اساسی زیر 
قابل ذکر است: 

، قان��ون را صرف نظر از بحث مشروعیت، می توان به 
ً
اوال

ب��د و خوب تقسیم کرد. از سوی دیگر، قانون بد و خوب، 
م است، قانون هر ق��در قوی تر و 

ّ
مرات��ب دارد. آنچ��ه مسل

کارآمد تر باشد خوب ت��ر و اثر آن در پیشگیری و مقابله با 
آسیب های اجتماعی بیشتر است.

آسیب ه��ای اجتماعی فرصت براندازی نظ��ام اسالمی را 
فراهم کند، جز از طریق غیرت ورزی و جهاد میسر نیست 
 
ً
و جامع��ه ای که ظرفیت و جس��ارت جهاد را ندارد، عمال
ذلت و درماندگی در برابر دشمن را برای خود خریده است 
لذا توجه داشته باشید که جهاد در اسالم خیلی مهم است؛ 
چنانچه قرآن مجید در سوره توبه، آیه 111 با برترین تعابیر از 
جهادگران در راه خدا تجلیل نموده و به آنها وعده رستگاری 
و بهشت را می دهد؛ » انَّ الله اشتری من المؤمنین انفسهم 
و اموالهم بأن لهم الجنبه یقتلون فی سبیل الله و یقتلون ...«

 گفتار ششم
قان�ون و تربیت اجتماعی و نق�ش آن در مواجهه با 

آسیب های اجتماعی
موضوع این بخش، قانون و  نقش کلیدی آن در مواجهه با 
آسیب های اجتماعی است ابتدا وارد بحث قانون می شویم 

و از باب مقدمه به چند نکته کلیدی اشاره می کنم:

مقدمات ضروری
1.  قان��ون همزمان با تشکیل جامعه و حیات مدنی متولد 
می ش��ود. به بیان دیگر، شما هیچ جامعه ای – هر قدر هم 
ابتدایی و کوچک باشد- پیدا نمی کنید که فاقد قانون باشد.
2. مهم تری��ن کارکرد قان��ون، ایجاد نظم و پای��ان دادن به 
تعارضات اجتماع��ی است. در واقع، جامعه محل ظهور 
تصادف��ات، تزاحمات و تعارض مناف��ع است و این قانون 

است که تعارضات را حنثی می کند.
3. قان��ون به معنای مصطلح، یک ام��ر مدرن نیست زیرا 
قانون همزاد جامعه است چه آن جامعه سنتی باشد و چه 
م��درن؛ با این وجود، شکل قان��ون در طول تاریخ همواره 

متحول شده است. 
4. هر قانونی از منب��ع روشنی زاییده می شود و به آن تکیه 
دارد و نمی توان قانونی پیدا کرد که به هیچ منبع و تکیه گاهی 
متصل نباش��د. در اسالم، دین، مبنع و در موارد بسیاری ) 

یعنی احکام فقهی ( عین قانون است.
5. هر قانونی یک گرانیگاه یا نقطه ثقل دارد وگرانیگاه قانون 
اسالمی، »عدالت« است. قرآن مجید در سوره حدید، آیه 
َنا َمَعُهُم 

ْ
ْنَزل

َ
َناِت َوأ َبِیّ

ْ
َنا ِبال

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
25 می فرمای��د: »ل
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بلکه اجبار کردن مردم به اجرای قانون، هر چند در مواردی 
بدیه��ی و الزم است لکن فرصت اج��رای قانون را بیش از 
آنچ��ه تصور می شود کاهش می دهد. بنابراین، جامعه ای 
موفق تر است که قادر باشد اعضاء خود را از دوران کودکی 

تربیت کند.
تربی��ت اجتماع��ی زمین��ه ای را فراهم می کند ت��ا قوانین، 
 در حکم قانون 

ً
ارزش ه��ا و سنت های اجتماعی که بعضا

ب��ه شمار می روند، در جان م��ردم نفوذ کرده و قانون گرایی 
و تبعیت از قانون، به بخش الینفکی از شخصیت اعضاء 
جامعه تبدیل ش��ود. برای مثال، رعای��ت آداب معاشرت 
اجتماعی، استفاده صحیح از سیستم حمل و نقل عمومی، 
رعای��ت مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت بهداشت و 
نظاف��ت اماکن عمومی و امثال اینها، در تربیت اجتماعی 
به جزئی از شخصیت افراد تبدیل می شود که چه پلیس و 
مجری قانون باشد و چه نباشد از طرف اکثریت جامعه به 

جد رعایت می شود.
بنا بر آنچه بیان شد، خیلی از آسیب های اجتماعی، بیش از 
آنکه مولود قانون ضعیف و ناکارآمد باشد، محصول عدم 
سرمایه گذاری کافی و صحیح در عرصه تربیت اجتماعی 
اس��ت؛ چیزی که جامعه م��ا نیز به آن مبتالس��ت و از آن 
رنج می کشد. در واقع، نظ��ام آموزش و پرورش کشور که 
اصلی ترین مسیر برای تربیت اجتماعی محسوب می شود، 
به دالیل گوناگون به ویژه به خاطر نبود یک تفکر و دستگاه 
تربیتی قوی، منعطف و کارآمد، در تربیت اجتماعی توفیق 
چندانی نداشته و از سایر مسیرهای تربیتی مانند مساجد 
نیز استفاده درستی صورت نگرفت��ه است. با این وصف، 
من اعتق��اد دارم، مهم ترین نقطه ای که نظام اسالمی باید 
برای پیشگیری و حتی مقابله و درمان آسیب ها بر روی آن 

سرمایه گذاری کند، تربیت اجتماعی است.    

، قانون خوب را قانون گذار خوب یعنی متعهد، عالم، 
ً
ثانیا

مج��رب، تیزهوش و محیط به وضع جامعه می نویسد؛ و 
لذا اگر در اثر ضعف ه��ای دموکراسی، فرد ذیصالحی به 
عنوان قانون گذار تعیین نشد، و افرادی کم تعهد،کم سواد و 
نامجّربی به کان��ون قانون گذاری راه پیدا کردند، جامعه از 

قانون خوب نیز برخوردار نخواهد شد.  
، سیاست های کالن و مبنایی ک��ه از سوی ولی فقیه 

ً
ثالث��ا

تعیین می گردد، نقش مهمی در جهت گیری های صحیح 
قوانین دارند.

، ی��ک قانون خوب ب��ه ضواب��ط و دستورالعمل های 
ً
رابعا

اجرایی خوبی هم نیاز دارد.     
 
ً
، زیاد بودن قوانین و کثرت قوانین هم عرض، لزوما

ً
 خامسا

د قوانین، متقن و 
ّ

مفی��د نیست؛ مهم ت��ر از فراوانی و تع��د
کارآمد بودن آن است.

، قانون گذار خوب، سیاست ه��ای کالن و مبنایی 
ً
سادس��ا

خوب، ضوابط و سازوکار اجرایی خوب و امثال اینها یک 
ط��رف، و اجرای درست قانون نیز یک طرف. البته اجرای 
قانون دو سو دارد : یک سو کارگزاران جامعه و سوی دیگر، 
عم��وم مردم و میزان التزام آن��ان به قانون که هر دوی آنها از 

اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

تربیت اجتماعی
از نظ��ر من بحث قانون و تربیت اجتماع��ی دو روی یک 
ه اند چراکه من معتقدم اگ��ر جامعه ای بین آحاد خود 

ّ
سک

و قان��ون و درون مایه آن، انس و الفت ایجاد نکند و تربیت 
اجتماعی درستی وجود نداشته باشد، هر قدر هم که قانون 
متعالی و کارآم��دی وجود داشته باشد، توفیقی در اجرای 
قانون حاصل نخواه��د شد. علت وابستگی تحقق قانون 
به تربیت اجتماعی این است که نه تنها نمی توان جامعه را 
به صورت تصنعی و با اجبار به اجرای قانون متمایل کرد، 
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اصلی بحث، رابطه متقابل خانواده و آسیب های اجتماعی 
اس��ت. در بررس��ی رابطه متقاب��ل خان��واده و آسیب های 
اجتماع��ی دو نوع نگاه وجود دارد که باید مکمل یکدیگر 
شوند، یکی تأثیر نگاه اسالمی به خانواده و توجه به »درون 
خانواده«، به  این معنی که اسالم چه ساختاری را در درون 
خان��واده طراحی و مهندسی کرده اس��ت و دیگری »برون 
خان��واده«؛ از این دو زاویه که هم به درون خانواده و هم به 
برون خانواده بنگری��م آنگاه خانواده چه تأثیرات مثبتی در 

کاهش آسیب های اجتماعی خواهد داشت.
همچنین در بحث آسیب زایی خانواده اگر به هم ریختگی 
در درون نقش های خانواده اتفاق بیفتد، موضوع را یک بار 
از درون خانواده به جامعه و آسیب های اجتماعی باید نگاه 

اشاره
نشسـت تخصصی بـا موضـوع »خانـواده و 
آسیب های اجتماعی« از سلسله نشست های 
بررسـی آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسالم 
روز سه شـنبه چهارم اردیبهشـت ماه 1397 در 
پژوهشـکده مطالعات اسـالمی آسـیب های 
اجتماعـی دانشـگاه شـاهد برگـزار شـد که متن 

سخنان مطرح شده در ادامه آورده شده است.

ساختار بحث
همان طور که از عنوان بحث به دست می آید موضوع این 
نشست »خانواده و آسیب های اجتماعی« است و مسئله 

فضای مجازی بیشترین آسیب را به بنیان 
خانواده وارد کرده است

حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی
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اجتماعی را در جامعه ای که خ��ودش را انقالبی می داند، 
تقویت کند و زمینه های افول جامعه را فراهم کرده تا اصل 

ضرورت استمرار انقالب زیر سؤال برود.
از س��وی دیگر پیشرف��ت اسالمی - ایران��ی که یک جنبه 
دیگ��ر از انقالب اسالمی اس��ت و پیام  آور این است که ما 
باید نویددهنده جامعه ای باشیم که آسیب های اجتماعی 
در آن در کمترین ح��د وجود داشته باشد. حفظ و ارتقای 
هوی��ت اسالمی، این ضرورت را اقتض��ا می کند و اگر ما 
 یکی از 

ً
نتوانیم آسیب های اجتماع��ی را مهار کنیم قاعدتا

موضع های تهدید ش��ده در جامعه را بای��د هویت ایرانی 
اسالمی بدانیم. همچنین یکی دیگر از آسیب هایی که این 
بحث به ارمغان می آورد این است که از تربیت نسل مؤمن 
و انقالبی و کارآمد بازخواهیم ماند. برای اینکه این اتفاقات 
یعنی استم��رار انقالب، پیشرفت هوی��ت و تربیت اتفاق  

بیفتد، باید آسیب های اجتماعی را کنترل کنیم.
اما برای کنترل آسیب های  اجتماعی از طریق پاسداشت 
الگ��وی اسالمی در درون خانواده، به عنوان نقطه محوری 
در آسیب خانواده و آسیب رسانی خانواده، کارکرد اسالمی 
خانواده در محیط پیرامون به معنی تعامل خانواده اسالمی 
ب��ا محیط پیرامون خودش و اص��الح الگوی پیشرفت، از 

سرفصل های بعدی ماست که به آن می پردازیم.

بررسی آسیب های اجتماعی به سه گونه امکان پذیر است 
که ما سومین مورد آن را پیشنهاد می کنیم:

سط��ح اول یعنی سطح خرد، ب��ه دنبال مصونیت بخشی 
نسبی خان��واده از ایجاد آسیب اجتماعی است. یعنی چه 

 از بیرون خانواده به خانواده نگاه 
ً
کنیم و یک بار هم متقابال

کنیم تا اگر الگوی پیشرف��ت در بیرون خانواده تغییر کرد، 
 
ً
بدانی��م  چه تأثیری در کاهش تأثیرگذاری خانواده و احیانا

فروپاشی خانواده دارد. ما در این نشست می خواهیم به این 
سؤاالت پاسخ دهیم:

سوال اصلی: 
ش�کل گیری و کاه�ش آس�یب های اجتماع�ی ب�ه 

واسطه خانواده چگونه امکان پذیر است؟

سواالت فرعی: 
1. آسیب های اجتماعی ناش��ی از تضعیف بنیان خانواده 

کدام است؟
2. انح��راف در الگ��وی خان��واده چ��ه تأثی��ری در ایجاد 

آسیب های اجتماعی دارد؟
3. انح��راف در الگوی پیشرفت چ��ه تأثیری در تضعیف 

خانواده و ایجاد آسیب های اجتماعی دارد؟
4. ظرفیت ه��ای اسالم��ی در صیانت خان��واده و کاهش 

آسیب های اجتماعی کدام است؟

در پایان این نشست سعی خواهیم کرد به ارائه راهبردها و 
محورهای راهبردی بپردازیم. 

ضرورت
چند عام��ل ایجاب می کن��د که برای کنت��رل آسیب های 
اجتماعی برنامه ریزی کنیم و تا حد امکان آنها را رفع کنیم. 
یک، ض��رورت استمرار و جهانی ش��دن انقالب اسالمی 
است و اینکه پیام انقالب اسالمی یک پیام جهانی است 
و به همین دلیل یک رقیبی در مقابل تمدن غرب محسوب 
می ش��ود. طبیعی است که تم��دن غرب این رقی��ب را بر 
نمی تابد و تالش می کند این هدف و آرمان پا نگیرد و یکی 
از محورهای��ی که باید دنبال کند این است که آسیب های 

فرهنگ یک امر منفعل نیست که دیگران 
برای جامعه ما آسـیب ایجـاد کنند و ما 

 در جهت حل مشکالت برآییم؛
ً
صرفا
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است و بتوانیم در درون خانواده بگوییم بینش ها، گرایش ها 
و رفتارها درون خانواده چگونه است و بعد بینش، گرایش 
و رفتار جامعه را ارزیابی کنیم و ببینیم چه تأثیری متقابلی با 
خانواده دارد. در یک الیه سوم نیز بدانیم اتفاقات دورتر از ما 
از نظر فرهنگی و مکانی در حال رخ دادن است و به  سرعت 
به محیط فرهنگی ما وارد می شود و باید بگویم ترکیب اینها 

آسیب ها را ایجاد می کند. به  عنوان  مثال خانه های خالی از 
سکنه در جنوب ته��ران از جمله آسیب هایی است که در 

ادامه بحث به آن توجه خواهیم کرد.

بحث اصلی و مهم این است که اگر به موضوع آسیب های 
اجتماع��ی، خانواده محور نگاه شود باید ببینی��م در درون 
خانواده چه اتفاقات چه به هم ریختگی حاصل می شود که 
ما شاهد آسیب در نهاد خانواده می شویم؛ آسیب هایی که 
اگر اتفاق بیفتد، باید انتظار داشته باشیم که این خانواده در 
محیط جامعه تبدیل به یک عنصر آسیب زا باشد. در واقع 
باید بیندیشیم که در مولفه های خانواده چه تغییراتی حاصل 
شده است که خانواده نه تنها نمی تواند خود را از آسیب ها 
محفوظ بدارد و نه تنها در رفع آسیب ها در جامعه نمی تواند 
پیشگ��ام باشد بلکه خودش به ی��ک قطب آسیب زا تبدیل 

می شود و باید دید در چه صورتی این اتفاق خواهد افتاد؟

کنیم تا خانواده ها آسیب نبینند و آسیب  اجتماعی در درون 
خان��واده وارد نش��ود و خانواده ه��ای ایران��ی را از بین نبرد. 
سطح دوم این است که ببینیم چگونه می توانیم خانواده ها 
را توانمن��د کنیم تا آسیب ه��ای اجتماعی کاهش پیدا کند 
و سطح س��وم که گام بلندتری اس��ت این است که ببینیم 
نقش آفرینی خانواده در پدید نیامدن آسیب های اجتماعی 

چگونه امکان پذیر است؟
سه رویکرد را ه��م در بحث آسیب های اجتماعی اهم از 
اینکه خان��واده و یا حاشیه نشینی و فضای مجازی و یا هر 

آسیب اجتماعی دیگری باشد بدین شرح است: 
در رویک��رد اول در ای��ن بحث قصد داری��م آسیب ها را از 
ه��م تفکیک کنیم و عوام��ل راه حل ه��ای آن را به  صورت 
مج��زا مورد بررسی قرار دهیم و در رویکرد دوم با مالحظه 
تأثی��ر متقاب��ل آسیب ه��ا، راه حل های��ی را ارائ��ه دهیم که 
هماهنگ باشند. یعنی بگوییم طالق ب��ا طالق، خانواده 
با حاشیه نشینی با پدی��ده قاچاق و فقر اقتصادی به همین 
ترتیب همه اینها با یکدیگر ارتباط دارند. در رویکرد سوم 
توصی��ه و ت��الش ما این خواه��د بود که بگویی��م به دنبال 
مالحظه مطلوبیت ها و ظرفیت های فرهنگ اسالمی و ارائه 
راه ح��ل هماهنگ بر این اساس هستیم و اسم این رویکرد 
را رویک��رد تکاملی گذاشتیم به ای��ن معنا که ادعا و تالش 
باید بر همی��ن اساس باشد که فرهن��گ اسالمی ظرفیت 
پیش برندگی دارد و اگر ظرفیت اسالم به کار گرفته نشود، 
فرهنگ جامعه منتظر ما نخواهد بود و نیاز خود را از فرهنگ 
های دیگر تامین خواهد کرد چرا که فرهنگ یک امر منفعل 
نیس��ت که دیگران برای جامعه م��ا آسیب ایجاد کنند و ما 
 در جهت حل مشکالت برآییم؛ اگر امروز این اتفاق 

ً
صرفا

برای جامعه ما افتاده است و ما در این مرحله از آسیب های 
اجتماعی هستیم ناشی از این است که ما نتوانستیم ظرفیت 

فرهنگ اسالمی را درست احصاء و فعال کنیم.
مقدمه سوم اینکه دو الگو تقدیم خواهم کرد که بخشی از 
بحث معطوف به الگ��وی اول و بخشی دیگر معطوف به 
الگوی دوم می شود. اگر ما بخواهیم با محوریت خانواده، 
آسیب ه��ا را ببینیم باید چنین مؤلفه هایی را دنبال کنیم که 
ببینیم بینش، گرایش و رفت��ار مردم در سه محیط خانواده، 
جامع��ه و باالتر از جامعه ای��ران )جامعه جهانی( چگونه 

مطالعـات فمینیسـمی زن سـاالرانه و یا 
زن مدارانه از حوزه زن و مرد خارج شده 
و تـا حـوزه معرفت شناسـی پیـش رفتـه 
است
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است و امروزه معرفت شناسی فمینیسمی مطرح می شود. 
این بحث تا جایی پیش  رفته که نوع نگاه و نوع بینش و نوع 
کسب معرفت نیز زنانه و مردانه دارد. می خواهند بگویند 
که معرفت شناسی ه��ای گذشته مردساالرانه ب��وده و باید 
تغییر کند. لذا بحث را از حد ارتباط حقوقی بین زن و مرد 
فرات��ر برده اند و جریانی اس��ت که به سوی جلو در حرکت 
است. این موج  فمینیسمی اولین آسیبی که زده، این است 
ک��ه این سؤال را مطرح نموده که مردان چه حقی دارند؟ و 
حق تعریف ش��ده به ویژه در سنت اسالم��ی مردان ورای 
خانواده مورد چالش قرار گرفته است. این نوع حق، یعنی 
تضییع حق��وق دیگران و این مسئله با دموکراسی و برابری 
سازگاری ندارد. توازن خانواده در حال به هم خوردن است 
و وقتی صحبت از محوریت مرد در خانواده می شود معنی 
آن این نیست که مرد حق دارد ظلم کند و سلطنت به معنای 
پادشاهی در خانواده داشته باشد، منطق نداشته باشد، اهل 
تفاهم نباشد و اهل پرخاشگری باشد و اینها را اسالم توجیه 

 کند. اسالم این رفتارها را تأیید هم نمی کند.
آسیب دیگری که ما در درون خانواده با آن مواجه هستیم و 
به نوعی یک فرهنگ وارداتی می باشد، این است که گرچه 
ما در سن��ت اسالمی و سیره گذشت��ه تاریخ ما محوریت 
تربیت، خانواده و محیط خانوادگی بوده است اما هرچه به 
سم��ت ابزارهای مدرن و ارتب��اط با دنیای مدرن رفتیم این 
نقش به شدت کم رنگ شده است؛ به ویژه بحث اشتغال 
زنان، که به طورجدی در جامعه ما وارد شده است و زنان 
دیگر فرصت کافی ندارند تا ب��رای خانواده وقت بگذارند 
و ای��ن در نهایت موجب تضعیف خان��واده شده است. از 
طرف دیگر به دلی��ل دیرازدواجی، فرصت فرزند آوری نیز 
کمتر شده است. اگ��ر خداوند فرزندی به خانواده ای عطا 
می کند باید والدین فرصت کافی ب��رای تربیت و رشد آن 
داشته باشند ولی مادر و پدری که در بیرون از منزل شاغل 
هستن��د نمی توانند فرصت برای تربی��ت فرزندشان داشته 
باشند لذا او را تحویل مهد کودک می دهند و در واقع فرایند 

تربیت برون سپاری می شود. 
یکی از معضالت فرهنگی جامعه ما، امروزه مهدکودک ها 
هستند و متاسفانه کسی هم حساسیت نشان نمی دهد که 
درون این مهدکودکها چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؛ 

 ای��ن مطلب مهم است ک��ه اگر درباره خان��واده صحبت 
می کنی��م، روشن سازی��م الگوی توحیدمح��ور و الگوی 
اسالمی در خانواده از چه ساختاری پیروی می کند و باید 
پیروی کند و چه تغییری اگر درون خانواده اتفاق بیفتد، ما 
باید بگوییم  تع��ادل به  هم خورده است و بر همین اساس 
انتظ��ار داشته باشیم که پیامدهایی را ب��ه ارمغان بیاورد. به 
تعبیر دیگر باید بگویم این اتفاقات و عدم تعادل، کم و بیش 
در خانواده ها اتفاق افتاده است و به همین دلیل خانواده های 

امروزی ماآسیب پذیر و آسیب زا شده اند.
فهرست اهم آسیب های اجتماعی به شرح ذیل است:

عوامل درون خانوادگی ایجاد آسیب های  اجتماعی
در بررس��ی نقش خان��واده و ساخت��ار خان��واده و بررسی 
عوام��ل درون خانوادگی ایجاد آسیب های اجتماعی یکی 
از موضوعات قابل توجه، تفکر فمینیستی در جامعه است. 
موج فمینیسم به عنوان تساوی حقوق زن و مرد در جامعه 
ب��ه وجود آم��د و امروز بسیار گسترش یافت��ه است. یعنی 
مطالعات فمینیسمی زن ساالرانه و ی��ا زن مدارانه از حوزه 
زن و م��رد خارج شده و تا حوزه معرفت شناسی پیش رفته 

یکـی از معضالت فرهنگـی جامعه ما، 
امروزه مهدکودک ها هستند و متاسفانه 

کسی هم حساسیت نشان نمی دهد
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بعدی منتقل کند.

عوامل برون خانوادگی ایجاد آسیب های اجتماعی 
ب��ه عنوان اولین عامل م��ی توان از نظ��ام آموزشی نام برد. 
متاسفانه نظام آموزشی ما نتوانسته است همراه با انقالب 
اسالمی جلو بیاید و در خودش تحول ایجاد کند و تاکنون 
بنی��ان وارداتی خ��ودش را حفظ ک��رده است. بحث طرح 
تح��ول نظام آموزش��ی در شورای عال��ی انقالب فرهنگی 

ج��دی شده است. البته برخی طرح تح��ول نظام آموزش 
و پ��رورش را به جهت سند مربوطه تقلی��ل دادند که نظام 
آموزشی شش، سه، سه ش��ود و بعضی هم سراغ اسنادی 
مانند 2030 رفتند و سعی کردند بند مربوط به آموزش در 
سن��د توسعه یونسکو را به سرعت عملیاتی کنن؛ که یکی 
از محوره��ای آن نیز بحث برابری حقوق زن و مرد در رفع 

تبعیض به اصطالح خودشان جنسیتی بود.
عام��ل دیگر اینک��ه در نظام رسان��ه، ما تکنول��وژی روز را 
آوردیم اما سواد رسان��ه ای را نیاوردیم؛ ما دسترسی فراهم 
کردیم قبل از آنکه فرصت ها و تهدیداتی که این دسترسی 
ایج��اد می کند را به مردم تفهیم کرده باشیم و لذا نتیجه آن 

غاف��ل از اینکه نطفه تربیت در هم��ان دوران مهدکودک به 
صورت بصری و ازطریق هوش و گوش بسته می شود و در 
بسیاری از مهدکودک ها مشاهده شده که داروی خواب آور 
به کودکان داده می شود تا بی دردسر آنها را نگه بدارند و یا 
با آوازهای مهیج کودکان را به حرکت درمی آورند. امروزه 
خانواده ه��ا الگوی تربی��ت را عوض کرده ان��د و نظارت و 

سرپرستی درستی بر روی فرزندشان ندارند.
مسئله بع��دی از عوامل درونی خان��واده، اشتغال زنان در 
جامع��ه امروز ماس��ت که معضل و بح��ث مهمی است 
و زوای��ای مختلف��ی دارد. مانن��د اینکه زن��ان باید حضور 
اجتماع��ی داشته باشن��د و می توانند نوع��ی از مسئولیت 
پذیری و تاثیرگذاری را در جامعه  داشته باشند که مردان از 

عهده آن بر نمی آیند.
در مبحث زنان ک��ه در حضور مقام معظم رهبری مطرح 
شد در آنجا توضیحاتی را ع��رض کردم و منظور بنده این 
نبود که زنان محبوس در خانه باشند بلکه مقصود این بود 
که باید جامعه و زنان اولویت بندی کنند. اگر قرار باشد که 
حض��ور اجتماعی زنان در جامع��ه، به قیمت از بین رفتن 
و تضعی��ف بنیان خانواده قلم��داد شود و م��ردان در خانه 
آرام��ش کافی نداشته باشند و ای��ن آرامش که در قرآن بیان 
ش��ده است »خلق لکم من انفسکم ازواجا لیسکنوالیها« 
اتفاق نیفت��د، باید تأمل جدی نمود. سکونت و آرامش در 
خانواده به واسطه حض��ور زن اتفاق می افتد و تربیت الزم 
در کانون خانواده برای فرزند نیز همین طور؛ تزلزل در این 
رویکرده��ا باید خط قرمز ما باش��د و میدانی باشد که اگر 
م��ا آن را از دست بدهیم دل مان را به جای دیگر نمی توانیم 

خوش کنیم.
از دیگ��ر عوام��ل آسیب زا در درون خان��واده ها، تضعیف 
رواب��ط خانوادگ��ی اس��ت یعن��ی اگ��ر خانواده ه��ا رابطه 
خویشاوندی خود و فرصت صحبت کردن و در کنار هم 
بودن را تحت تأثیر دنیای مدرن و شهرنشینی های جدید و 
تکنولوژی جدید از دست بدهند و نتوانند غصه همدیگر را 
بخورند و در شادی های همدیگر شریک باشند به نوعی 
آسیب به روابط خویشاوندی خویش زده اند. آسیب اصلی 
ای��ن معضل این شده که شکاف نسلی ایجاد شود و نسل 
انقالب نتواند احساس الگوی درست اسالمی را به نسل 

را  تربیـت  الگـوی  خانواده هـا  امـروزه 
پرسـتی  عـوض کرده اند و نظارت و سر
درستی بر روی فرزندشان ندارند.
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آس�یب های  کنت�رل  درون خانوادگ�ی  راه ح�ل 
اجتماعی

 راه ح��ل  درون خانوادگ��ی کنترل آسیب ه��ای  اجتماعی 
بازگشت ب��ه ساختار و کارکرد اسالمی خان��واده است که 

مولفه های آن عبارتند از:
1( محوریت مرد در مدیریت خانواده

2( محوریت زن در تربیت فرزندان
3( مسئولیت سپاری و مشارکت فرزندان متناسب با رشد 

دینی
4( طراحی و استفاده مفید از اوقات فراغت  و عدم اعتیاد 

به فضای مجازی و ...
5( تقویت روابط خانوادگی بر محوریت ذکر

6( ارتقاء مهارت نقش آفرین��ی خانواده در محیط انسانی 
مرتبط

راه حل برون خانوادگی کنترل آسیب های اجتماعی
راه حل کالن عبارت است از بازگشت مهندسی اسالمی 

در بیرون خانواده که زیربخش های آن عبارتند از:
1( مهندس��ی زم��ان: اعی��اد اسالم��ی، ماه ه��ای وی��ژه، 
مناسبت های مل��ی، مناسبت های انقالب��ی، روزها و 

شب های خاص
2( مهندسی مکان: مشاهد مشرفه، بقاع متبرکه، مساجد، 

حسینیه ها و ...
3( مهندس��ی روابط: تقوی��ت در دسترسی به روحانیت، 
گست��رش ام��ر به مع��روف و نه��ی از منک��ر، افزایش 

شد که هرکس با گوشی هم��راه خودش خلوت می کند و 
باوج��ودی که همه اعض��ای خانواده کنار ه��م هستند از 

یکدیگر بیگانه اند.
نظ��ام کارشناسی سکوالر در حال آسی��ب زدن به خانواده 
اس��ت و فرهنگ انقالب  آن طور ک��ه باید، در محصوالت 
هنری ما دیده نمی شود و جامعه هنری ما آن طور که باید، 
این فرهنگ را متجلی نکرد. بحث نقش فضای مجازی و 

ماهواره هم در این مسیر، واضح و روشن است. 

از عوامل بیرونی ایجاد آسیب های اجتماعی همچنین باید 
به مرجعیت سازی اشاره کنم. مرجعیت سازی های جدید 
در جامعه یکی از نکاتی است که ما باید به آن توجه کنیم. 
روحانیت در جامعه امروز ما، تخریب و تضعیف می شود 
که البته آسیب هایی نیز متوجه روحانیت بوده است و همه 
این آسیب ها فقط بح��ث تسویه حساب سیاسی نیست؛ 
فقط بحث اینکه روحانیت را از مرجعیت سیاسی خارج 
کند نیست بلکه بحث انحراف فرهنگی است. وقتی مرجع 
مردم در دین شان، روحانیت نشد، طبیعی است که دیگری 
مرج��ع می شود ک��ه اهلیت ندارد و همی��ن، مبدأ انحراف 
فرهنگ��ی در جامعه می ش��ود. لذا ما باید ای��ن را به عنوان 
یک مطالعه اجتماع��ی رصد کنیم که بعداز انقالب روند 
مرجعیت ها چگونه بوده است و چ��را بوده است؟ قبل از 
انقالب مشخص است که گروه های مرجع چه بودند! بعد 
از انق��الب و دوران جنگ و بعد از جنگ چه شده است؟ 
بحث های سیاسی و القای ناکارآمدی نظام سیاسی اسالم 
بالفاصله آثار سیاسی و فرهنگی خودش را در جامعه نشان 
می دهد. وقتی جوان امروز به نظام سیاسی بی اعتماد شد، 

مطالبات رهبری را هم جدی نخواهد گرفت.

متاسـفانه نظـام آموزشـی مـا نتوانسـته 
اسـت همراه بـا انقالب اسـالمی جلو 
بیایـد و در خودش تحـول ایجاد کند و 
تاکنون بنیـان وارداتی خـودش را حفظ 

کرده است



135ویژه نامه اولین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسالم، تابستان 97

نشست تخصیص

در رواب��ط ه��م همین طور اس��ت علم��اء و زن و شوهر را 
گفته اند اگر به چهره شان نگاه کنیم عبادت است؛ علما را 
اگر به درب خانه اش نگاه کنیم عبادت است. برخی علما را 
قبول ندارند و به سخره می گیرند در حالی که همه فرزندان 
انق��الب با یک روحانی مأن��وس بودند و مسائل خود را با 
یک روحانی درمیان می گذاشتند؛ من نمی گویم روحانیت 
کم ک��اری نکرده اس��ت و ضعف ندارد بلک��ه می گویم از 

همین ظرفیت موجود هم می توان استفاده کرد.

ب�ا  اجتماع�ی  آس�یب های  از  پیش�گیری  راه ح�ل 
محوریت خانواده )رویکرد تکاملی(

راه دیگ��ر این است که ما خودم��ان را در محیط مهندسی 
الهی زندگی قرار دهیم. این ظرفیت ها را باید پاس بداریم و 
نگذاریم تحت تأثیر الگوهای وارداتی رنگ ببازد. خانواده 
اسالمی یک ظرفیت مهم پیشرفت و مصونیت اجتماعی 

است.
خان��واده به عنوان پ��در، مادر، فرزند در س��ه الیه می تواند 
اثرگ��ذار باش��د. یک الی��ه خویشاوندان اس��ت. الیه دوم، 
محیط سازمانی و محیط کار است. یعنی هر کدام از این 

اعضای خانواده بالقوه و بالفعل عضو یک مجموعه دیگر 
ه��م هستند، یا معلم یا استاد دانشگاه یا کارگر و یا مدیر و 
... اس��ت یعنی یک  محیط دیگ��ری دارند و مسؤلیت ایفا 
می کنند. محیط سوم هم محیط جامعه است؛ در هر کدام 
از این محیط ها سه کارکرد می توانند با محوریت فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند.
یعن��ی  خانوادگ��ی  محی��ط  در  در  تاثیرگ��ذاری  یعن��ی 
خویشاوندان، در محیط کار و سازمان و در جامعه؛ تاثیری 
که یک خانواده می تواند در این سه محیط بگذارد و از این 

طریق، مصونیت اجتماعی ایجاد کند. 

خدمت رسانی به ضعفا، پویایی در نظام قانون گذاری، 
ایجاد ناامنی برای مفسدین

ما باید به سمت اصالح سبک زندگی برویم و در اصالح 
سب��ک زندگی پیشنه��اد دارم که مهندسی زم��ان، مکان و 
رواب��ط با محوریت فرهنگ  مذه��ب  انجام شود. محیط 
 اگر به 

ً
پیرام��ون ما، مک��ان و زمان و روابط است ک��ه اتفاقا

منابع دین��ی مراجعه کنیم مشاه��ده می کنیم که شریعت 
مقدس اسالم روابط مسلمانان را مهندسی کرده است. در 
هر مکان و هر زمان و در هر رابطه ای، همه ما را به سمت 
عبودی��ت و به پیوند با هم بر مح��ور عبودیت دعوت کرده 

است.
در مهندس��ی زمان ب��ه ما گفته شده است ک��ه شب و روز 
جمع��ه ویژگی خاص��ی دارد و با ای��ام دیگر هفته متفاوت 
است. از غروب شب جمعه من��ادی ندا می دهد تا سحر 
هرک��س استغف��ار کند م��ن اجابتش می کنم. اگ��ر خود و 
خانواده مان را در این تربیت قرار بدهیم چه اتفاقی خواهد 
افتاد. در بین ایام گفته اند بر اعیاد فطر، قربان، مبعث، غدیر 
و ... تاکید می شود یا در مورد نیمه شعبان می گویند بعد از 
شب های قدر ماه رمضان، بافضیلت ترین شب ها است و 
رات در آن تعیین می شود. در طول روز سفارش به نماز 

ّ
مقد

شده است. 
در مهندسی مک��ان، روایاتی که راجع به فضیلت حضور 
در مسج��د و تفاوت نماز خوان��دن در مسجد و در خانه، 
از هم��ان قدمی که از منزل خ��ارج می شویم  تا به مسجد 
می رسی��م،آورده شده است. خواندن نم��از جماعت 70 
ث��واب دارد و نشان دهنده این است که م��ا را رها نکرده اند 
و بستر پ��رورش را در ما ایجاد می کنند. وقتی شما دست 
فرزندتان را گرفتید و به مسجد رفتید و این فرزند مسجدی 
ب��ار می آی��د و اهل نم��از و ثواب و جماع��ت می شود و با 
مسجد مأنوس شود، این خانواده 70 درصد از آسیب های 
اجتماع��ی مصونیت پیدا کرده اس��ت. حسینیه ها، هیآت 
مذهب��ی، مساج��د و اماک��ن متبرک��ه ظرفیت هایی است 
که م��ا داریم اما دیگران ندارن��د و ظرفیت های جوشنده و 
مصونیت بخشی اس��ت. فقط کافی است م��ا خودمان و 
خانواده خود را در این محیط و فضا قرار دهیم و بقیه ماجرا 

را خداوند متعال و اهل بیت مدیریت می کنند.

در نظـام رسـانه، ما تکنولـوژی روز 
را  رسـانه ای  سـواد  امـا  آوردیـم  را 
نیاوردیم؛
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الی��ه دوم،  در محی��ط ک��ار است که افرادی ک��ه در چنین 
خان��واده ای تربیت شدند، در محیط کارشان حسن خلق 
و وج��دان کاری دارند و عفت خ��ود را حفظ می کنند. در 
رواب��ط اجتماعی، قانون م��دار و مردم دار هستن��د؛ به کار 
جمعی تن می دهند و در مسائل سیاسی، مسؤلیت پذیری 
دارند. مصالح سازمان��ی و ملی را فدای مسائل شخصی 
خودشان نمی کنن��د و در مسائل اقتصادی نیز بهره وری و 

پاکدستی دارند. 

در محیط ملی، چنین خانواده ای می تواند در ارتقاء فرهنگ 
عمومی و مزیت دانش در جامعه و نیز استفاده مناسب از 

در محور فرهنگی هر خانواده می تواند در تربیت فرزندان 
خان��واده دیگر یعن��ی خویشاون��دان مؤثر باش��د؛ برخی 
خانواده ها این رسم را دارند که حلقه های ثابت خانوادگی 

دارند. این نوع جلسات به خصوص اگر در آنها موعظه ای 
مانند تفسیر قرآن، حدیث، گفته شود و بچه ها نیز تشویق 
شوند و کاری هم از بچه ها خواسته شود خوب است زیرا 
در ای��ن محیط بچه ها با هم بزرگ می شون��د و خانواده ها 
از ای��ن طریق به یکدیگر برای تربی��ت فرزندانشان کمک 
می کنن��د. در رشد عقل��ی، عاطفی، ارتباط��ی در مسئله 
ازدواج می توانند به یکدیگر کمک کنند. باید تالش کنیم 
ب��ا محوریت خان��واده  بخصوص در بح��ث آسیب های 
اجتماعی جامعه، بار حکومت را سبک کنیم نمی توان همه 

تقصیرها را به گردن حکومت انداخت.

وقتی مرجع مردم در دین شان، روحانیت 
نشـد، طبیعی اسـت که دیگـری مرجع 

می شود که اهلیت ندارد
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بیرونی است که به آن اشاره شد.
 اگر می خواهیم خانواده را در جای خودش، که تأثیرگزاری 
فع��ال است بنشانی��م باید به همه جوان��ب آن دقت کنیم. 

خانواده ای که پیش برنده در سه محیط خانوادگی، محیط 
کار و جامعه است بای��د روی آن تدبیر و راهکارهای آن را 
دنبال کنیم. هر کدام از اینها می تواند به سیاست گذاری های 

جزیی تر و بسته های سیاستی تبدیل شود. 
مالحظ��ه و ک��الم آخر اینک��ه آنچه که گفت��ه شد مقصود 
این نب��ود که فقط از طریق خان��واده می توانیم آسیب های 
اجتماع��ی را از بین ببریم. آسیب ه��ای اجتماعی عوامل 

مختلفی دارد که باید برای رفع آن تالش کنیم.

ظرفیت های شبکه اجتماعی و امر به معروف ونهی از منکر 
اثرگذار باشد. اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشد، فساد 
و انحراف در جامعه امنیت پیدا می کند و وقتی امنیت پیدا 
کرد مانند میکروبی است که رشد می کند. امیرالمؤمنین، 
سیدالشهدا و همه ائم��ه، به امر به معروف و نهی از منکر 
سف��ارش کرده ان��د که باید عمل بشود. ی��ک الیحه امر به 
مع��روف و نهی از منکر بعد از سی سال در حال تصویب 
در مجل��س شورای  اسالمی بود که دیدید چطور شد؟ از 
ماست که برماست! امر به معروف و نهی از منکر و عمل 
ب��ه این فریضه مهم را اسالم تاکید کرده است و در جامعه 
می بینی��م عده ای زی��ر بار آن  نمی روند و آسی��ب آن را هم 
می بینن��د؛ در راهبردهای اجتماع��ی، سیاسی، اقتصادی 

خانواده می تواند در مقیاس ملی، اثرگزار باشد.

نتیجه گیری
در ای��ن نشست ظرفیت خانواده ب��رای کاهش آسیب ها را 
از دو منظر بررسی کردیم. اول آنکه خانواده خود آسیب زا 
نباشد و دوم کاهش آسیب های اجتماعی و سوم پیشگیری 
و مصونیت جامعه؛ خانواده ای که آسیب زا می شود و توان 
کاهش آسیب اجتماعی را ندارد به دو دلیل عوامل درونی و 

وقتـی جوان امـروز به نظام سیاسـی بی 
اعتمـاد شـد، مطالبـات رهبـری را هم 
جدی نخواهد گرفت.
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زندگی جمعی، بهبود و ارتقاء یابد و به معیارهای اسالمی و 
انقالبی، نزدیک تر شود. 

اساس و شالوده بحث ما در این باره این است که چنانچه 
جهان اجتماعی در چارچ��وب دین الهی و حّق، طراحی 
شود، آسیب ها و آفت ها از آن رخت برمی بندند و برکات و 

دسی بر آن نازل می شوند:
ُ
نعمات آسمانی و ق

اٍت مَن 
َ
ْیهْم َبَرک

َ
َتْحَن��ا َعل

َ
ف

َ
ْوا ل

َ
ق

َّ
َری آَمُنوا َوات

ُ
ق

ْ
 ال

َ
ْه��ل

َ
نَّ أ

َ
ْو أ

َ
َول

سُبوَن 
ْ
اُنوا َیک

َ
َناُهْم بَما ک

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ُبوا ف

َّ
ذ

َ
کْن ک

َ
ْرض َول

َ ْ
َماء َواأل السَّ

)أعراف، 96(
و اگ��ر مردم شهره��ا، ایمان آورده و به تق��وا گراییده بودند، 
به قط��ع، برکاتی از آسمان و زمی��ن برای شان می  گشودیم، 

مرور اجمالی
ی و اساسی در رهبر انقالب 

ّ
به دنبال شکل گیری دغدغه جد

درب��اره پرداختن به موض��وع »آسیب ه��ای اجتماعی« و 
برپایی چندین جلسه رسمی با حضور عالی ترین مقامات 
نظام جمه��وری اسالم��ی، اکن��ون نگ��اه صاحب نظران 
و اندیشمن��دان ب��ه این موض��وع معطوف گردی��ده است؛ 
��ران انقالبی در 

ّ
به طوری ک��ه از ی��ک سو، محققان و متفک

 هایی را بیابن��د و گره گشایی کنند 
ّ

تالش هستند ت��ا راه حل
تا انق��الب، دچار تنگنا و چالش نش��ود و از سوی دیگر، 
بسیاری از مردم هم در انتظار اقدامات عملی و محسوس 
مسئ��والن هستند تا در اث��ر آن، فضای جامعه تغییر کند و 

مناسبات اسالم و سیاست اجتماعی در 
زمینه زدودن آسیب های اجتماعی

دکتر مهدی جمشیدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی
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��ت نیست(؛ باید 
ّ
جهان اجتماع��ی، معیشت ماّدی و عل

جمع ه��ا و گروه ه��ای تخصصی غیر دولت��ی را به صحنه 
عالج آسیب های اجتماعی سوق داد )بیان سلبی آن چنین 
می ش��ود: دولت، حّتی در شک��ل جامع القوا و حداکثری 
خویش، ب��ه تنهایی قادر ب��ه ُزدودن آسیب های اجتماعی 

نیست(.

1. توضی�ح نظری جه�ان اجتماعی دین�ی، به »علم 
اجتماعی دینی« نیاز دارد

 هایی 
ّ

ما به مثابه جامعه اسالمی، نمی توانیم از تمام راه حل
ک��ه علم اجتماعی غربی برای برط��رف کردن آسیب های 

اجتماعی پیشنهاد ک��رده ، استفاده کنیم و وضع اجتماعی 
خ��ود را بر اساس طرحی که این علم ارائه کرده، بازسازی 
و صورت بن��دی نماییم. قرآن کری��م، به صورت همزمان، 
دع��وت به عب��ادت خدای متع��ال و اجتن��اب از طاغوت 
می کند و طاغوت را هر امر غیر الهی می شمارد که انسان به 

اطاعت از آن روآورد:
��َه َواْجَتنُبوا 

َّ
وا الل

ُ
ن اْعُبد

َ
 أ

ً
��ٍة َرُس��وال مَّ

ُ
 أ

ّ
ل

ُ
َنا ف��ی ک

ْ
 َبَعث

ْ
��د

َ
ق

َ
َول

 )نحل، 36(.
َ

وت
ُ

اغ
َّ

الط
و در حقیقت، در میان هر اّمتی، فرستاده  ای برانگیختیم ]تا 

بگوید:[ خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید.
از سوی دیگر، بر اساس قاعده اجتماعی نفی سبیل، اسالم 
به مسلمانان اجازه نمی دهد که خود را ذیل غیرمسلمانان 
ق��رار دهند و سلطه و غلبه آنه��ا را در هیچ یک از نظامات 

اجتماعی بپذیرند:
 )نساء، 141(.

ً
ُمْؤمنیَن َسبیال

ْ
ی ال

َ
افریَن َعل

َ
ک

ْ
ُه لل

َّ
 الل

َ
ْن َیْجَعل

َ
ل

طی[ 
ّ
خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان، برای کافران، راه ]تسل

قرار نداده است.
از ای��ن رو، قرآن کریم نسبت به اینکه  مسلمانان به والیت 
ت حساس است و آن را 

ّ
غیرمسلمان��ان گردن نهند، به شد

ولی تکذیب کردند. پس به ]کیفر[ دستاوردشان، ]گریبان[ 
آنان را گرفتیم.

ری 
ْ
 َعْن ذک

َ
ْعَرض

َ
ی َوَمْن أ

َ
ق

ْ
 َیش

َ
 َوال

ُّ
 َیضل

َ
ال

َ
اَی ف

َ
َبَع ُهد

َّ
َمن ات

َ
ف

ْعَمی )طه، 123-
َ
قَیاَمة أ

ْ
ُرُه َیْوَم ال

ُ
ا َوَنْحش

ً
ْنک

َ
 ض

ً
ة

َ
ُه َمعیش

َ
إنَّ ل

َ
ف

)124
پس اگر برای شما از جانب من، رهنمودی رسد، هر کس 
از هدایتم پیروی کند، نه گمراه می شود و نه تیره  بخت. و هر 
ک��س از یاد من، دل بگرداند، در حقیقت، زندگی تنگ ]و 

سختی[ خواهد داشت.
ر خدای 

ّ
از ای��ن رو، چنانچه جه��ان اجتماعی از ی��اد و ذک

متعال اعراض کند و گرفتار هوس ها و غایات ماّدی محض 
و خودخواهان��ه ش��ود، خودبه خود، سیل��ی از مصائب و 
دشواری ه��ای اجتماعی، شکل می گیرد ک��ه افراد جامعه 
را در خ��ود فرو خواه��د ُبرد. از آنجاکه این واقعّیت، بسیار 
تعیین کننده و همجنین یک��ی از ریشه های اصلی و عمده 
به وجود آمدن آسیب ه��ای اجتماعی در جهان اجتماعی 
کنونی ماس��ت، توضیح بیشتر درب��اره آن، به فهم دقیق تر 

مباحث بعدی خواهد انجامید.
هدف ما، طراحی یک ساخت تجویزی دینی برای مواجهه 
توصیف��ی و توصی��ه ای با آسیب ه��ای اجتماعی است که 
مشتمل بر چند جزء است: توضیح نظری جهان اجتماعی 
دین��ی، به »علم اجتماعی دینی« نیاز دارد. )بیان سلبی آن 
دی«، درد 

ُّ
چنین می شود: نظریه های »علم اجتماعی تجد

هستند نه درمان(؛ تدبیر عملی جهان اجتماعی دینی، که 
به »الگوی پیشرفت دینی« نیاز دارد )بیان سلبی آن چنین 
می ش��ود: برنامه »توسع��ه سک��والر« در دولت ها، جهان 
اجتماع��ی م��ا را دستخوش تالطم ک��رده است(؛ تحلیل 
صال��ی و اّول��ی آسیب های اجتماع��ی، در »سطح کالن 

َ
ا

و ساخت��اری« است. )بیان سلبی آن چنین می شود: نباید 
رد وعاملّیتی« 

ُ
تحلیل آسیب های اجتماعی را به »سطح خ

فروکاهید(؛ در تحلیل آسیب های اجتماعی، باید چینش 
ی شبکه  وار و غیر خطی« 

ّ
متغّیرها را مبتنی بر »مناسبات عل

دانس��ت. )بیان سلبی آن چنین می شود: متغّیرهای جهان 
ی خطی و ساده« قرار ندارند(؛ 

ّ
اجتماع��ی، در »زنجیره عل

»آگاهی« و »دلیل« در روند عالج آسیب های اجتماعی، 
منزلت زیربنایی دارد. )بیان سلبی آن چنین می شود: مقّوم 

از  منقطـع  نمی توانـد  سیاسـی  نظـام 
همـکاری و هم افزایی مردمـی، تغییری 
مانـدگار و عمیـق در جهـان اجتماعـی 
ایجاد کند
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استق��رار و قدرت یاب��ی دولت های اسالمی- لیب��رال قرار 
گرفته ایم که گویا توقف ندارد، و از آنجاکه دولت، اختیارات 
فراوانی دارد و می تواند سایر جریان ها و نهادها را به سویی 
س��وق دهد که خ��ود خواهان آن اس��ت، این مسأله بیشتر 
ب��ه حرکت تکاملی انقالب، لطمه می زن��د و از شتاب آن 

می کاهد. 
3. تحلی�ل اَصالی و اّولی آس�یب های اجتماعی، در 

»سطح کالن و ساختاری« است
جهان اجتماعی ما، دچار نوعی »اختالل ساختاری« شده 
است. نباید آسیب های اجتماعی را به سطح »عاملّیتی« و 
متغّیرهای »موقعّیتی« و »گذرا«، فروکاهید و تصّور کرد که 
پدید آمدن تنش ها و کمشکش ها، »موردی« و »غیراصیل« 
هستن��د، بلکه چ��ون ساختارهای اجتماعی م��ا به لحاظ 
درون��ی یا در نسبت با ساختارهای اجتماعی دیگر، گزند 
ی 

ّ
دیده و ساختارها در آسیب های اجتماعی، مدخلّیت عل

پیدا کرده اند، باید آسیب ه��ای اجتماعی را واقعّیت هایی 
»ریشه دار« و »عمده« قلمداد کرد که از لحاظ ساختاری، 
تولی��د و بازتولی��د می شوند. اخت��الل ساخت��اری، امری 
اس��ت که به طور معمول، تمام گست��ره جهان اجتماعی را 
دربرمی گیرد و شعاع تأثیرش، محدود و تنگ دامنه نیست؛ 
چراکه ساختار، هم بر ساختارهای دیگر اثر می گذارد و هم 

عاملّیت های اجتماعی را در درون خود جای می دهد.

4. در تحلی�ل آس�یب های اجتماع�ی، بای�د چینش 
متغّیرها را مبتنی بر »مناس�بات عّلی ش�بکه  وار و غیر 

خطی« دانست
جهان اجتماعی، بسیار پیچیده و تو در تو و چندالیه است؛ 
به طوری که تفکیک کردن واقعّیت ه��ا در آن، دشوار است 
و از ای��ن رو، نمی توان مسأله ای را منقطع از سایر مسأله ها 
و واقعّیت ه��ای اجتماعی، عالج کرد. پ��س نگاه نقطه ای 
و بخشی ب��ه جهان اجتماع��ی، خطاست و ب��ه اصالح و 
تغییر مطلوب نمی انجامد. گویا جهان اجتماعی، نقطه ی 
شروع ندارد؛ یعنی همانند یک کتاب نیست که مشتمل بر 
صفحات پی در پی باشد و نظمی ترتیبی و خطی بر آن حاکم 
باش��د. در جه��ان اجتماعی، نظم وج��ود دارد و مناسبات 
ی، برقرار است اما این نظم، شبکه ای است و نه خطی. 

ّ
عل

برنمی تابد، به طوری که قبول کردن والیت غیرمسلمانان را 
به معنی تعلق داشتن به آنها قلمداد می کند:

ُهْم 
ُ

ْولَیاَء َبْعض
َ
َصاَری أ َیُهوَد َوالنَّ

ْ
وا ال

ُ
خذ تَّ

َ
 ت

َ
ذیَن آَمُنوا ال

َّ
َها ال یُّ

َ
َیا أ

 َیْهدی 
َ

َه ال
َّ
ُه مْنُهْم إنَّ الل إنَّ

َ
ْم ف

ُ
ُهْم مْنک

َّ
ْولَی��اُء َبْعٍض َوَمْن َیَتَول

َ
أ

المیَن )مائده، 51(.
َّ

ْوَم الظ
َ

ق
ْ
ال

ای کسانی که ایم��ان آورده  اید! یهود و نص��اری را دوستان 
]خود[ مگیری��د، ]که[ بعض��ی از آن��ان، دوستان بعضی 
دیگرن��د و هر کس از شما، آنه��ا را به دوستی گیرد، از آنان 

خواهد بود.

2. تدبی�ر عملی جهان اجتماعی دین�ی، به »الگوی 
پیشرفت دینی« نیاز دارد

دولت هایی که در عرصه اجتماعی، نگاه لیبرلیستی – خواه 
ی و دگرگون کننده در 

ّ
رقیق، خواه غلیظ – دارند، اقدامی جد

راستای ُزدودن آسیب های اجتماعی انجام نمی دهند، بلکه 
ابتالی جه��ان اجتماعی به آسیب، ناشی از سیاست های 
خش��ن و بی رحمان��ه ای است که ای��ن دولت ها ب��ه اجرا 
درمی آورن��د و به این واسطه، جه��ان اجتماعی را به بهای 
دستیاب��ی به مناف��ع هر چه بیشت��ر خود، ناب��ود می کنند. 
د دولتی«، جامعة ما را آشفته و پریشان کرده 

ُّ
همی��ن »تجد

و جریانی از آسیب های اجتماعی متنّوع و درهم تنیده را به 
راه اندخته است. دولت های لیبرال وطنی، کارگزاران بومی 
د که ادعا می شود علمی 

ُّ
د هستند، اما صورتی از تجد

ُّ
تجد

و ف��ارغ از جهان ارزشی غرب است؛ یعنی نظریه و برنامه 
»توسع��ه«. تجربه تاریخی نشان داده ک��ه حّتی اگر در اثر 
فشارها و اصرارهای بدنه اجتماعی انقالب، آنها وادار شوند 
که اندکی از مواض��ع خود عقب نشینی کنند یا به صورت 
موق��ت، الیه های��ی از آنه��ا را کن��ار گذارند، ام��ا هیچ گاه 
جهت گیری ه��ای اصلی خویش را ره��ا نخواهند کرد. از 
این رو، باید این تصّور را از ذهن دور ساخت که دولت های 
توسعه گرا، چه از نوع تکنوکراتیک و چه از نوع دموکراتیک،  
تحّوالتی اسالم��ی و انقالبی در جه��ان اجتماعی ایجاد 
خواهد کرد و آسیب های اجتماعی را خواهند ُزدود. چنین 
امید و توقعی، با سرشت دولت هایی از این دست، سازگار 

نیست. 
از طرف دیگر، ما در چرخ��ه ای تکراری و فرصت سوز از 
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ْحَسُن )نحل، 125(
َ
تی هَی أ

َّ
بال

با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت کن و با 
آنان به ]شیوه  ای[ که نیکوتر است، مجادله نمای.

6. بای�د جمع ها و گروه های تخصصی غیردولتی را 
به صحنه عالج آسیب های اجتماعی سوق داد

آسیب های اجتماعی، متعلق به جهان اجتماعی هستند؛ 
یعنی فضا و پهنه ای که مردم در آن به َسر می َبرند و به زندگی 
روزمره خود می پردازند. بنابراین، نظام سیاسی نمی تواند 
منقطع از همکاری و هم افزایی مردمی، تغییری ماندگار و 
عمیق در جهان اجتماعی ایجاد کند و آفت ها و گزندها و 
زشتی ها را بزداید. به بیان دیگر، نباید پنداشت که اصالح 
اجتماعی، فراین��دی است که تنها حاکمّیت سیاسی باید 
عهده دار آن باشد و نباید مردم در آن، همراهی و مساعدت 
ل یافته و 

ّ
کنند. به قطع، باید مردم را در قالب گروه های تشک

مستقل، به صحنه عمل سوق داد و مشارکت و تعاون آنها 
را طلبید. بار تکالیف دولت، سنگین و حجیم شده است؛ 
چراکه در دوره تاریخی ما، مناسبات و تعامالت در سطح 
ی شده است و افراد جامعه، 

ّ
اجتماعی، محدود و رقیق و اقل

خ��ود را مسئول ندانسته و در انتظار حضور و نقش آفرینی 
دول��ت هستند. آری، به یقین، دولت دارای تکالیف مهم و 
اجتناب ناپذیری است و نباید تدبیر جامعه را به خود جامعه 
واگذار کرد، اما سخن در این است که در کنار دولت، افراد 
جامع��ه و گروه ها و نهاده��ای غیر رسمی و غیر دولتی نیز 
 مسأله های اجتماع��ی سازند. در 

ّ
باید خ��ود را درگیر حل

گام نخس��ت، باید این مطلب در متن سیاست اجتماعی 
گنجان��ده ش��ود، و در گ��ام دّوم، الزم اس��ت سازوکارها و 
روش ه��ای واقع بینان��ه و کارآمد، برای ج��ذب مشارکت 
و هم افزایی آنها یاف��ت، چون با این که گفته شود مردم نیز 
باید به اصالح جهان اجتماعی بیندیشند و دردها و امراض 

فاقی نخواهد افتاد:
ّ
اجتماعی را عالج کنند، ات

َراَدی )سبأ، 
ُ
َنی َوف

ْ
ه َمث

َّ
وُموا لل

ُ
ق

َ
ْن ت

َ
ٍة أ

َ
��ْم بَواحد

ُ
ک

ُ
عظ

َ
َما أ  إنَّ

ْ
ل

ُ
ق

)46
بگ��و: من فقط به شم��ا یك اندرز می  دهم، ک��ه دو دو و به 

تنهایی، برای خدا به پا خیزید.

��ی که از الگوی نظم خطی 
ّ
بنابرای��ن، با طراحی زنجیره عل

پیروی می کند، نه به واقعّیت های جهان اجتماعی نزدیک 
خواهی��م شد و نه از عهده مهندسی و تدبیرشان برخواهیم 
آمد. در منطق تحلیل شبکه ای، باید به صورت همزمان از 
»چندی��ن نقطه کانونی« آغاز کنیم و ن��ه از یک نقطه. پس 
در ابت��دا باید نقاط کانونی را شناسایی کنیم. نقاط کانونی، 
نقاطی هستند که همچون گره های متراکم و بزرگ، مشتمل 
دی از آنها عبور 

ّ
بر تمرکز و انباشتگی هستند و خطوط متعد

می کنند. بر این اساس، هیچ نقطه ای، »مستقل« از نقطه ی 
دیگر نیست و نمی توان آن را جزیره ای فرض کرد که اصالح 
آن، وابست��ه به اص��الح نقاط دیگر نیست. هم��ه نقاط، از 
یکدیگر اثر می پذیرند و بر یکدیگر اثر می گذارند. در منطق 
تحلیل شبکه ای، خطوط اثرگذاری و اثرپذیری، از نقطه ای 
ب��ه نقطه دیگر مّتصل هستند و چه بس��ا یک نقطه، به ده ها 
نقطه ی دیگر مرتبط باشد. تنه��ا امری که موجب می شود 
برخی از نقاط، اولوّیت داشته باشند، »تمرکز« و »تراکم« 
خطوط ربط دهنده در یک نقطه نسبت به نقاط دیگر است، 
ر«ی را 

ّ
م« و »تأخ

ّ
ام��ا فارغ از ای��ن، دیگر نمی ت��وان »تق��د

شناسایی کرد و یکی را بر دیگری »ترجیح« داد. 

5. »آگاه�ی« و »دلیل« در روند عالج آس�یب های 
اجتماعی، منزلت زیربنایی دارد

عنصر »آگاهی«، موتور محّرکه »تغییر اجتماعی« است. 
م��ا برخالف جریان ه��ای که برای چگونگ��ی معیشت و 
صالت قائل هستند و همچنین 

َ
وض��ع ماّدی و طبقات��ی، ا

ر مطلق، 
ّ
جریان های��ی که ساختاره��ای اجتماع��ی را مؤث

تصویر می کنند، نگاهی »اراده گرایانه« و »انسانی« به جهان 
اجتماع��ی داریم و ب��ر »آزادی« و »اختیار« عاملّیت های 
انسانی تأکی��د می ورزیم؛ به طوری که عنص��ر آگاهی در 
عاملّیت های انسانی را به مثابه خاستگاه و زیربنای تغییرات 

اجتماعی قلمداد می کنیم:
َن��ا َوَمن 

َ
ی َبصی��َرٍة أ

َ
��ه َعل

َّ
ی الل

َ
ْدُع��و إل

َ
 َه��ذه َسبیل��ی أ

ْ
��ل

ُ
ق

َبَعنی)یوسف،108(
َّ
ات

بگ��و این است راه من، که م��ن و هر کس پیروی  ام کرد، با 
بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم.

ُهْم 
ْ
َحَسَنة َوَجادل

ْ
ة ال

َ
َمْوعظ

ْ
َمة َوال

ْ
حک

ْ
 بال

َ
ی َسبیل َرّبك

َ
اْدُع إل
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حقوقی تحکی��م خانواده« است. به ط��ور کلی این سوال 
اساسی را مطرح می کنم که آیا انسان محور سیاستگذاری 
ها است؟ این سوال اساسی ما است که چه کسی و یا چه 
چیزی محور است؟ آیا انسان محور توسعه است؟ وقتی 
صحب��ت از توسعه یافتگی می کنیم آیا انسان محوراصلی 
اس��ت و آیا خانواده مح��ور برنامه ریزی های خرد و کالن، 
کوت��اه مدت، میان م��دت و درازمدت کش��ور ما است؟ و 
اینکه تفک��ر خانواده مح��ور در اسناد توسع��ه ای به عنوان 
مهم ترین سن��د باالدستی وجود داشته و ی��ا وجود ندارد؟ 
قوانی��ن حوزه خانواده از آغاز قانون گذاری در ایران تاکنون 
چه سیر و چه تحولی را داشته است وچقدر اینها می توانند 

اشاره
از  اجتماعـی  آسـیب های  بررسـی  نشسـت 
دیـدگاه اسـالم بـا ارائه دکتـر محمد روشـن، 
عضو هیئت علمی دانشـگاه شهید بهشتی در 
خصوص نقـش قوانیـن و مولفه های حقوقی 
 31 دوشـنبه  روز  عصـر  خانـواده،  تحکیـم 
اردیبهشـت ماه 1397 در پژوهشکده مطالعات 

اسالمی آسیب های اجتماعی برگزار شد.

مسأله اصلی 
بحثی که امروز به آن می پردازیم »نقش قوانین و مولفه های 

 نقش قوانین و مولفه های حقوقی
 تحکیم خانواده

دکتر محمد روشن
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
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انسان داشته است براساس آن کرامت ذاتی،تعیین دیه می 
کنیم و می گوییم چه خسارتی بر تن آدمی روا شده است، 
ک��ه براساس آن خسارت وارده باید جبران شود. مثل اینکه 
انسان اگر زنده بود و قطع عضوی صورت می گرفت باید 
دیه او داده بشود. از این مثال ها در شریعت و فقه زیاد سراغ 

دارم.
ام��ا مهم ترین مولفه هایی که فکر می کنم باید راجع به آن 
صحب��ت کنی��م اول سیاست گذاری مناس��ب درباره نهاد 
خانواده در چارچوب و منبعث از شریعت است. اصل 10 

و 21 قانون اساسی را ببینید، در مورد خانواده سیاست گذران 
ما بایست��ی بر اساس اصول قانون اساسی در قوانین عادی 
سیاست گذاری کنند. و اگر قانون گذاری می کنند، قانون  
بایست��ی جامع کارآمد و شفاف باشد. آی��ا قوانین ما دارای 
جامعیت هستن��د؟  آیا از شفافیت الزم برخوردارند؟ و آیا 

کارآمد هستند؟ 
نکت��ه دیگری که در حوزه حقوق به  آن اهمیت می دهیم، 
آیین دادرس��ی است اگر قرار است در حوزه خانواده کاری 
را انج��ام بدهیم، آیا دادرسی های متناسب با آن هم انجام 
م��ی دهیم یاخیر؟ چون دادرسی ه��ا بنا بر موضوع آن باید 
متف��اوت باشد یعنی گاهی اوق��ات موضوع کیفری است 
و اص��ول دادرسی کیفری بر این محاکم��ه و بر این دادگاه 
بایستی حاکم باشد. گاهی اوقات امر، امری مدنی است و 
باید آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم باشد. اما چون مدنیت 
خان��واده، مدنیت خاص است ما می گوییم آیین دادرسی 
مدنیت خاص بایستی بر آن حاکم باشد. البته قانون گذار 
در این زمینه انعطاف های الزم را به خرج داده است و چه 
در قان��ون حمایت خان��واده فعلی و چ��ه در قوانین سابق، 
پذیرفته بودند که در رسیدگی های دعاوی خانوادگی آیین 

دادرسی آنجایی که الزم نیست اجرانشود.
 از مهم ترین مولفه ها، دادگاه های اختصاصی است. یکی 
از مشکالتی که ما داریم این است که اگر بناست رسیدگی 
ش��ود بهت��ر این اس��ت که برای ه��ر رسیدگ��ی  یک سری 

موثر باشند؟ 
آخرین قانونی هم که م��ا در اختیار داریم، قانون حمایت 
از خان��واده مصوب اسفند 1391 است که روی این قانون 
بیشتر تمرکز می کنیم تا ببینیم قانون حاکم بر نهاد خانواده 
از چ��ه ویژگی های��ی برخوردار اس��ت. البته طبیعی است 
ک��ه همه ویژگی های قوانی��ن را نمی خواهیم بررسی کنیم 
و ویژگ��ی هایی را در اینجا تبیین می کنیم و با هم بررسی 
م��ی کنیم که در راستای تحکیم خانواده اثر مثبت یا منفی 
دارد. از نظر حقوقدانان مسلمان که زیرساخت فکری آنها 
مبتنی بر فقه است و بر اساس قرآن کریم، ما انسان را دارای 
کرامت ذاتی می دانیم و معتقدیم که از روح الهی بهره مند 
است تا جایی که مسجود فرشتگ��ان قرار می گیرد. آیه 17 
س��وره اسرا می فرماید »لقد کرمنا بن��ی آدم«؛ البته من از 
ای��ن آیه یک استفاده دیگری هم میکن��م و آن اینکه آیا بین 
زن و م��رد هم باید حقوق متفاوت��ی و یا غیرمتعادلی قائل 
بود یاخیر؟ هرکس متصل به وصف انسان به ماهو انسان 
 می گوییم ذات مکرم و این کرامت ذاتی را 

ً
ش��د اصطالحا

ک��ه دارد ف��ارغ از هر رنگ و ن��ژاد و ویژگی است و بایستی 
ب��ه این کرامت ذاتی او احترام گذاشت. البته ممکن است 
بح��ث های دیگری هم پیش بیاید که آیا این کرامت ذاتی 
مخت��ص انسان های مسلمان است یا ب��رای غیرمسلمان 
هم هست؟ درغیرمسلمانان بین انسان معتقد به کتاب با 
انسان غیرمعتقد به کتاب آیا تفاوت هست و یا نیست؟ اینها 

نکاتی است که قابل بررسی هستند.
االن بحث حقوق بش��ری که می شود، بشر به ما هو بشر 
یک حقوقی دارد و ما این را تا جایی می رسانیم که در بدو 
و در ختم��ش هم حقوق قائلیم. من خیلی خوشحالم که 
این  را عرض کنم وقتی غربی ها از حقوق کودک صحبت 
م��ی کنند از کودک متولد شده صحب��ت می کنند ولی در 
شریع��ت ما از ک��ودک استعدادی )از زم��ان انعقاد نطفه(
صحبت می ش��ود؛ یعنی آنچه استعداد ش��دن دارد تا چه 
برسد ب��ه آن چیزی که بالفعل متولد ش��ده است. پس در 
این زمینه ما می توانیم بگوییم که حقوق کودک را مراعات 
بیشتری کردیم. از طرف��ی ما جنایت بر مرده داریم، یعنی 
اگر کسی بر جسد یک انسان به ما هو انسان جنایتی را روا 
دارد، جسد هیچ روحی ندارد ولی به خاطر کرامت ذاتی که 

بین رشـته ای قضـات و وکال  آمـوزش 
یـان احـکام بـرای مـا از اهمیت  و مجر
ویژه ای برخوردار است.
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ریی��س قوه قضائیه باشند؛ این خیلی نکته جالب و مثبتی 
اس��ت. به این معنی که ممکن اس��ت قاضی، صالحیت 
رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری داشته باشد ولی معلوم 
نیست صالحیت دع��اوی دادگاه خان��واده را داشته باشد. 
این قضیه نشان می دهد که قضات دادگاه خانواده بایستی 
از ویژگی های دیگری برخوردارباشن��د. اما در مورد وکال 
متاسفانه این گونه نیس��ت. یعنی شما می توانید یک وکیل 
جوان که پایه یک دادگستری داشته باشد و مجرد و یا بدون 
فرزند باشد را به عنوان وکیل یکی از طرفین دعاوی خانواده 
داشته باشید. نتیجه این می شود که وکالی ما به جای اینکه 
به دنبال آشتی بین زن و شوهر باشند چون درک درستی از 
موضوع ندارند، ممکن است پی این باشند که زودتر پرونده 
مختومه بشود و حکم صادر شود و او بتواند پرونده دیگری 

را قبول کند. 
آموزش بین رشته ای قضات و وکال و مجریان احکام برای 
ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مجریان احکام چه 
کسانی هستند؟ آنها کسانی هستند که قضات پس از آنکه 
رای خود را صادر کردند آنها باید اقدام به اجرای آن  کنند. 
اگر مجری حکم صادر ش��ده، خانواده را نشناسد و دارای 
آموزش ه��ای ویژه ای نباشد موج��ب می شود آسیب های 
 در قضییه اجرای حکم  طالق برای طرفیت 

ً
بیشتری مثال

دعوا شکل بگیرد.
 آخری��ن نکته در این بخش بحث پلی��س ویژه است. اگر 
در جمه��وری اسالمی ایران ادعا می کنی��م که انسان را به 
عنوان خلیفه برتر خداوند بر روی زمین می شناسیم و همه 
برنامه هایمان بایستی برای تعالی او باشد باید برای او بیشتر 
اهتم��ام و هزینه کنیم و به او بیشتر بیاندیشیم. مثال پلیس 
ویژه فتا داریم، چرا ؟ چون جرایم سایبری اهمیت پیدا کرده 
است و ما نگران جرایم سایبری هستیم. آیا ما همان گونه که 
اعض��ای  پلیس فتا را از دانش آموختگان رشته های مرتبط 
مانند نرم افزار و سخت افزار و رشته هایی مرتبط  استخدام 
می کنیم و تشکیالت ایجاد می کنیم. آیا برای پلیس خانواده  
هم که انسان، محور همه بحث های ماست چنین کاری را 
انجام داده ایم؟ یعنی ما یک پلیس ویژه داشته باشیم که فقط 

کارش این باشد که در امور خانواده دخالت کند. 
در سال 1381 تحقیقی را در دانشگاه شهید بهشتی انجام 

اف��راد متخص��ص و تشکی��الت مناس��ب داشت��ه باشیم؛ 
ل��ذا دادگاه ه��ای اختصاص��ی را ایجاد کردی��م اما ضعف 
عم��ده دادگاه ه��ای اختصاصی ما این است ک��ه دادگاه ها 
اختصاصی هستند ولی رسیدگی تخصصی نمی کنند. به 
چه معنا؟ به این معنا که کسانی که به عنوان قضات دادگاه 
خانواده مشغول به کار هستند و در مجتمع قضایی خانواده 
کار می کنند، هیچ فرقی با بقیه مجتمع های قضایی ندارند. 
مجتمع خان��واده  باید ی��ک مق��داری از مجتمع قضایی 
کیف��ری و مدن��ی، متفاوت باش��د. بعد از ای��ن، رسیدگی 
های تخصصی است که باید انجام بگیرد و قاضی دادگاه 
خانواده بایستی یک قاضی باشد که در حوزه خانواده دارای 
اطالعات بین رشته ای باشد. یکی از مهم ترین مشکالت 
قضات ما در دادگاه های خانواده، این است که آنها ممکن 
است به قانون احاطه کافی و کاملی داشته باشند اما آیا به 
ابع��اد روان شناختی یک زن و به ابع��اد روان شناختی یک 
مرد متاهل و به ابعاد روان شناختی یک کودک که در مورد 
حضانت او دادگاه می خواهد، تصمیم بگیرد آیا ورود دارد؟ 

ب��ه یاد دارم که قاضی یک��ی از دادگاه های تهران یک زمان 
فردی بود که سال ه��ا در دادگاه اطفال رسیدگی انجام داده 
بود و در آخر خدمت که بازنشسته شد بر اثر یک تصادف 
متوج��ه شدی��م که ایش��ان فاقد فرزن��د بوده اس��ت. یعنی 
قاضی ای ک��ه 30 سال در دادگاه اطفال، رسیدگی قضایی 
به ام��ور جوانان و نوجوانان  و کودکان ک��رده، اصوال خود 
دارای هیچ فرزندی نبوده است که بتواند بفهمد پدر یعنی 
چه؟ و فرزند یعنی چه؟ آیا او  برای قضاوت درک درستی از 
این روابط می تواند داشته باشد؟ امروز ما به وکالیی اجازه 
م��ی دهیم در امور خان��واده دخالت کنند که این وکال قید 
تأّهل ندارند. البته خوشبختان��ه براساس قانون، کسانی را 
که در دادگاه خانواده اقدام به قضاوت میکنند باید یک سن 
مشخص و دارای تاهل باشند و دارای اجازه مخصوص از 

مداخلـه مجـری حکـم و یـا مداخلـه 
پلیـس بـه صـورت غیرحرفـه ای باعث 

گرفتاری های شدیدی شده است
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و ضبط این اظهارات را دار و تمامی اظهارات افراد مستند و 
مکتوب و رسمی و قابل استناد در پرونده ای در دادگاه باقی 
می ماند. باز هم تاکید می کنم که در هر صورت قضا زدایی 

باید در اولویت قرار گیرد. 
قانون اساس��ی ما به عنوان اساس القوانی��ن در اصل دهم 
می گوید: » از آنجا که  خانواده  واحد بنیادی  جامعه  اسالمی  
است ، همه  قوانین  و مقررات  و برنامه ریزی های  مربوط باید 
در جهت  آسان  کردن  تشکیل  خانواده ، پاسداری  از قداست  
آن  و است��واری  رواب��ط خانوادگی  بر پایه  حق��وق  و اخالق  

اسالمی  باشد«. 

در ی��ک جلسه کرسی ترویجی در دانشگ��اه خوارزمی به 
یک��ی از حقوقدانان شورای محترم نگهب��ان  عرض کردم 
که بر مبنای اصل 10 قانون اساسی شورای محترم نگهبان 
ب��ه ما بگوید طی این سال ها  آی��ا یک مورد قانون مصوب 
مجل��س شورای اسالمی را به علت مغایرت با اصل دهم 
قان��ون اساسی لغو ک��رده است ؟ گفتند ن��ه! پرسیدم آیا به 
عن��وان حقوق��دان معتقدید هم��ه قوانینی ک��ه در مجلس 
ش��ورای اسالمی تصویب شده اس��ت به تحکیم خانواده 
کم��ک کرده و مغایر نبوده اس��ت؟  می خواهم بگویم اگر 
در اساس القوانی��ن و در قانون اساسی چنین چیزی گفته 
می شود همان گونه که مقام معظ��م رهبری در مورد طرح 
های عمرانی فرمودند که هر طرح عمرانی باید یک پیوست 
فرهنگی داشته باشد. آیا یکی از اموری که ما در آن پیوست 
فرهنگی باید به خوبی و روشنی ببینیم این نیست که بحث 
 باید بگوییم بایستی هر طراحی 

ً
خانواده چه می شود؟ مثال

که انجام می دهید، هر نوع مسکن اجتماعی که می سازید 
بای��د حقوق کودک را بر حق بر ب��ازی لحاظ کنید. آیا اگر 
مسکن اجتماعی درست کردیم، گفتیم که الزاما باید اینجا 
یک پارک درست شود.  پارک برای چه؟  برای حق بر بازی 
کودکان؛ کودکان حق دارند که در دوره کودکی بازی کنند. 
به گفته امام جعفر صادق )ع( کودکان تا هفت سالگی باید 

دادی��م و کتابی نیز بر اساس این تحقیق بنده منتشر شد به 
اسم »پلیس ویژه کودکان و نوجوانان«. می دانید که اولین 
مالقات��ی که ک��ودک با پلیس ی��ا با ضابط قضای��ی انجام 
می دهد، مهم ترین اتفاقی است که در مقابله با یک بزهکار 
در ح��ال انجام است. نگهداری اینها باید به وسیله پلیس 
انجام بگیرد. آیا این پلیس، آموزش دیده است؟ آیا می داند 

که چگونه باید باکودک رفتار کند؟ 
ای��ن را بدانید ک��ه ازسال 1338 در ای��ران قانونی تصویب 
شده بود که باید کسانی که با کودکان می خواهند کار کنند 
آموزش ه��ای ویژه ببینند ولی ما این ک��ار را انجام ندادیم. 
سال ها بعد از ما کشور فرانسه پلیس ویژه اطفال را تاسیس 
کرد. درکتاب تازه تالیف خودم، این قضیه را مفصل تر بازگو 
ک��رده ام. در کشور ب��ه پلیس تخصصی ویژه نی��از داریم. 
البته سوالی مطرح می ش��ود که آیا خوب است که پلیس 
در اجتم��اع دیده شود؟ آیا ای��ن دیده شدن جزیی از اقتدار 
پلیس است؟ فارغ از پاسخ به این سوال، باید پذیرفت که 
پلیس ها اگر آموزش دیده باشند یک جور رفتار می کنند و 

اگر آموزش دیده نباشد یک جور دیگر. 
مداخل��ه مج��ری حک��م و ی��ا مداخله پلیس ب��ه صورت 
غیرحرفه ای باعث گرفتاری ه��ای شدیدی شده است که 
دیگر هیچ گاه این زخم التیام پیدا نکرده است ضمن اینکه 
رفتار عامیانه در بیشتر شهرهای کشور وجود دارد که معموال 
اگ��ر خانمی ازشوهرش شکایت کند و پای شوهرش را به 
دادگ��اه بکشاند به اصطالح ام��روزی می گوید این خانم 
دیگ��ر برای ما زن نمی شود و یا زن بگوید این مرد برای ما 
دیگ��ر شوهر خوبی نمی شود؛ مشاهدات م��ن در دادگاه، 
این موضوع را تأیید می کند. به هر روی این تفکرات اثرات 
سوء خود را بر ذهن و زندگی افراد می گذارد. به همین دلیل 
در ق��رآن کریم بحث حکمیت مطرح شده است و ما هم 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی بحث حکمیت  را مطرح 
کردیم. یعنی گفتیم تا آنجا که ممکن است و می توانیم از 
مسائل و مشکالت خانواده، قضا زدایی کنیم و به صورت 
کدخدامنشانه و با حکمیت، مسائل را حل نماییم. امروزه 
در ح��وزه خانواده احتی��اج به قضا زدایی بیشت��ری داریم. 
گاهی اوق��ات در دادگاه ها اظهارات��ی صورت می گیرد که 
 آنها را نمی توان درستش کرد. چون دادگاه وظیفه ثبت 

ً
بعدا

مـا چـه زمـان آمده ایـم ترسـیم کرده ایم 
کـه در افـق 1404 شـاخص های نهـاد 
کشـورمان  در  خانـواده  مسـتحکم 
چیست؟
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شدیم در یکی از کشوره��ا یک میلیون کد برای معماری 
وج��ود دارد. یعنی هر کسی حق ن��دارد، هر نمایی بسازد. 
هیچ کسی حق ندارد خانه ای بسازد که نور و هوای مستقیم 
از بیرون نگیرد؛ یعنی باید هوا در درون سازه به دو طرف هم 
از داخ��ل و هم از خارج جابجا شود.  نمی توانید یک اتاق 
بسازید و بعد بگویید که من برق نمی کشم و آن را روشن 

نمی کنم! اصال چنین اجازه ای را به افراد نمی دهند. 
اگ��ر سند چشم ان��داز بیست ساله ای��ران را در افق 1404 
ببینیم در خواهیم یاف��ت که در این سند بحث شده است 
که »جامعه ایرانی در افق این چشم انداز با اتکال به قدرت 
الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی 
شده و مدبرانه ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول 
قانون اساسی ، در چشم ان��داز بیست ساله، ایران کشوری 
است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری 
در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در 
جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل 

چنین ویژگی هایی خواهد داشت«. 
یک��ی از ویژگی های ای��ن سند، نهاد مستحک��م خانواده 
است. ع��ده ای راحت درباره ان��رژی صحبت می کنند و 
می گویند در اف��ق 1404 باید انرژی، تجدیدپذیر باشد و 
بایستی از انرژی های پاک استفاده کنیم. ولی ما چه زمان 
آمده ایم ترسیم کرده ایم که در افق 1404 شاخص های نهاد 
مستحکم خان��واده در کشورمان چیست؟ آمار نشان می 
دهد که در این نهاد، آن استحکامی که انتظارش را داشتیم 
 
ً
نه تنها برقرار نیست بلکه همه صدایشان درآمده است. مثال

شخص مقام معظم رهبری برای آسیب های اجتماعی با 
تاکید بر طالق، اهتمام می کنند که خود نشان می دهد در 
سایر حوزه ها اتفاقی نیفتاده است که ایشان مجبور شدند 

این اهتمام را داشته باشند. 
درسیاست های کلی برنامه ششم توسعه در بند 46 آن آمده 
اس��ت: »تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و حقوق 
شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش 
سازنده آنان«؛ یکی از اشکاالتی که در سیاست گذاری ها 
وج��ود دارد تفکی��ک زن از نهاد خان��واده است. یعنی این 

بازی و بچگی کنند. حکومت وظیفه دارد که برای کودکان 
تدارکات الزم را ببیند زیرا این، در واقع جزء حقوق بنیادین 
ک��ودک است و می تواند مورد مطالبه قرار بگیرد. در حالی 
که ما به این چیزها هیچ توجهی نداریم. عالوه بر ساخت 

پارک و تجهیزات، ما مسؤل بازی کودکان نیز هستیم. 
ه��دف از بحث های فوق این ب��ود که اگر بناست قوانین و 
مقررات و برنامه ریزی هایی  در جهت آسان کردن تشکیل 
خان��واده و پاس��داری از قداس��ت آن و است��واری رواب��ط 
خانوادگی داشته باشیم، ما باید همه برنامه های آن را رصد 
کنیم که این جور بوده یا نبوده است. من می توانم مثا ل هایی 
را از بخشنامه ه��ای وزارت نیرو بزنم که در جهت تحکیم 
خانواده نبوده است البته نمی گوی��م که علیه خانواده بوده 
است. بخشنامه ای از وزارت مسکن با پیشنهاد الگوهای 
مسکنی ک��ه می گوید اگر زیر مت��راژ 75 متر ساخته شود 
امتیازاتی را به فرد می دهد در واقع با رویکرد خانواده محور 
نیست؛ زیرا بدین معناست که رفت و آمدها محدود شود! 

حال آنکه در برخی از کشورها وقتی شما می خواهید خانه 
ای را اجاره کنید، از شما سوال می کنند چند نفر هستید؟ 
مثال می گوییم سه نفر. آن گاه می گویند که به طور الزامی 
باید سه خوابه بگیرید، شما می گویید بچه پیش خودمان 
اس��ت و احتیاجی به اتاق اضافی نداری��م. آنها در جواب 
ب��ه شما می گویند که کودک شما ح��ق دارد که دارای اتاق 
مجزایی برای خود باشد. همین رویکرد را در شریعت دین 
اسالم و رفتار حضرت رسول )ص( می بینیم که می فرمایند 
که محل خواب فرزندان را جدا کنی��د و برای واردشدن به 
اتاق بچه ها حتما اجازه بگیرید و بر عکس کودک هم برای 
رفتن به اتاق والدی��ن از پدر و مادر خود باید اجازه بگیرد. 
در جمه��وری اسالمی ایران به هیچ عن��وان کنترلی روی 
این نکات نداریم. در حین تبیین حقوق  معماری، متوجه 

بـه  فقـط  توسـعه  اول  برنامـه  درسـند 
قداسـت نهاد خانواده اشاره شده است 
و هیچ بحث دیگری را راجع به خانواده 

یم. ندار
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خان��واده مطرح ش��ده است اما صرفا م��ی گویند تقویت 
نهاد خانواده؛ باز یک انشای خوب می بینیم. این تقویت 

خانواده کجاست؟ چه کار باید کنیم؟ معلوم نیست. 
سند برنام��ه چهارم توسعه، در م��اده 33 موضوع تحکیم 
خان��واده ذی��ل آسیب ه��ای اجتماعی دیده می ش��ود و بنا 
می شود که برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی تقویت 
نه��اد خانواده صورت بگی��رد و در م��اده 111 این سند نیز 

تکلیف ک��رده است طرح ها و لوایح��ی در حوزه تحکیم 
خان��واده باید تدوین، ارسال و تصویب ش��ود. تعدادی از 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی طرحی را نوشتند که 
خان��م های مجرد، بعد از 28 سال نی��از به اذن پدر و جد 
پدری برای ازدواج اول نداشته باشند. اما من سوال می کنم 
که که عدد 28 ازکجا آمده است؟ که دختر بالغه و رشیده 
28 ساله بدون اذن پدر می تواند ازدواج کند؟ یعنی چه ما 
گاهی اوقات هم که قانون می نویسیم اصالمعلوم نیست 
این اعداد را از کجا آورده ایم. یکی دیگر از این اعداد، عدد 
110 اس��ت که به عنوان مهری��ه در قانون حمایت خانواده 

مصوب 1391 ذکر شده است. 
در برنام��ه پنجم توسعه باز می بینید که، نگاه کلی است و 
بیشت��ر توصیه است و 13 محور ب��وده که در کنار آنها یک 
محور هم به عنوان محور تحکیم خانواده آورده شده است.

شای��د، اقدام عملی را که ما بخواه��م بگویم در این راستا 
ص��ورت گرفته، قانون تسهیل ازدواج است که  در مجلس 
ش��ورای اسالمی مط��رح شد ولی جال��ب است که مقرر 
شد آیین نامه اجرای��ی آن بوسیله دولت نوشته شود؛ و این 
یعنی اینکه ، که ما در دولت وقتی بخواهیم کاری را انجام 
ندهیم، بلد هستیم چطوری انجام ندهیم. به تعبیر دقیق تر،  

آیین نامه اجرایی نوشته نمی شود.

مسئله هم یک درد العالج شده است. گویا اینکه زن یک 
حقوق��ی دارد و خانواده هم یک حقوق دیگ��ری دارد. زن 
در بست��ر خانواده است؛ یا زوجه اس��ت، یا مادر است، یا 
دخت��ر است. یعنی از این حاالت خارج نیست؛ حتی زن 
سرپرست خانوار هم م��ادر اینها هست گرچه سرپرست 
خانواراست. خانواده تک نفره هم اگر داشته باشیم، خانواده 
تک نف��ره ای است که یک زن متکف��ل این خانواده است و 

هیچ عضو دیگری هم ندارد.
درسند برنامه اول توسعه فقط به قداست نهاد خانواده اشاره 
شده است و هیچ بحث دیگری را راجع به خانواده نداریم. 
در سن��د برنامه دوم می بینی��م که یک سری توصیه ها شده 
اس��ت مثل فراهم نم��ودن امکانات م��ادی زوج از جمله 
تسهی��الت بانکی و  مسکن، ام��ا اینکه این زیرساخت ها 
چگونه باید ایجاد شود، هیچ صحبتی نشده است. ما یک 
انش��ای خوب را در سند دوم توسعه می بینیم ولی به علت 
اینکه ویژگی های اجرای��ی شدن را در این قانون نمی بینیم 

عمال اتفاق خاصی هم نمی افتد.
ام��ا در سند برنام��ه سوم توسعه یکی از اشک��االت دوباره 
خودنمای��ی می کند؛ تشکی��ل مرکز ام��ور مشارکت زنان 
ریاست جمهوری. که نشان میدهد تا آن زمان فقط بحث 
زن��ان، مهم بود و بحث خانواده برای مان مهم نبوده است. 
یکی از مشکالت اساس��ی این کشور این است که ما زن 
را جدا از نهاد خانواده می بینیم و زمانی که خواستیم ببینیم، 
فق��ط مشارکت زنان را دیدیم و مشارکت زنان را نیز تنها در 
ابعاد سیاسی دیدی��م و در ابعاد دیگر نه. بعدها مرکز امور 
مشارکت زنان  تبدیل شد به مرکز امور مشارکت خانواده و 
زنان و یا مرکز امور زنان و خانواده، که چندین بار تغییر کرده 
اس��ت.  من مخالف این بودم که مرکز امور زنان و خانواده 
داشته باشیم. چون خانواده مهم نیست حتی بعدها حدود 
س��ی سال که می گذرد، مرکزی به ن��ام امور خانواده ایجاد 
 نقشی نمی تواند 

ً
می کنیم و باز می بینیم که این مرکز عمال

ایفا کند به خاطر اینکه در حد معاون رییس جمهور خالصه 
شده است. 

در برنامه سوم توسعه در ذیل ماده 151 بحث تقویت نهاد 

آسـیب مصوبـات شـورای  یـن  مهم تر
عالـی انقـالب فرهنگـی این اسـت که 
فاقد پشتوانه مالی و اجرایی هستند
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شای��د یک نفر پیدا شود که بگوید پولش را کنار بگذارید. 
مثال دیگر اینکه ، در موضوع عفاف و حجاب دستگاه های 

زیادی را مکلف کرده ایم ولی عمال اتفاقی نمی افتد. 
در مورد قوانین حمایت خانواده مص��وب 1346، 1353 
و 1391  نی��ز تأم��الت ج��دی وج��ود دارد. واقعی��ت این 
است که اگر از من بپرسی��د این قانون حمایت از خانواده 
هست در جواب می گوی��م این قوانین، قانون حمایت از 
طالق است، چرا؟ چون اگر قانون مصوب سال 1346 را 
بخوانید مهم ترین بحث اش این است که در چه شرایطی 
زن می توان��د از مردش طالق بگیرد و بعد در چه شرایطی 
مرد می تواند ازدواج دوم کند. در چه شرایطی زن می تواند 
م��رد را از شغلی که بدان اشتغال دارد ب��از بدارد و متقابال 
مرد تحت چه شرایطی می تواند زن را از شغلی که دارد باز 
بدارد. سپس این زن و شوهر که از هم جدا شدند حضانت 
کودک��ان با چه کسی اس��ت. سال 1353 هم��ان قانون با 

تغییراتی همراه می شود و می شود قانون 1353.
 م��ا در س��ال 91 قانون��ی را تصویب کردی��م که بد نیست 
مقدم��ه ک��ار را برایتان عرض کن��م؛ این قان��ون از معدود 
قوانینی است که س��ه دوره مجلس به خودش دیده است. 
یعنی جزء عجایب است ک��ه یک قانون سه دوره مجلس 
به خود دیده و در طی هشت سال تصویب شده است. در 
مقدمه الیحه حمایت از خانواده آمده می خواهیم تمامی 
قوانی��ن خانواده را تجمیع و کاستی های آنها را رفع کنیم و 
متناسب با خانواده متعال��ی موردنظر جمهوری اسالمی 
ای��ران آن را تدارک ببینیم. این قانون را نوشتند و به مجلس 
شورای اسالمی تحویل دادند. قانونی که قوه قضائیه نوشته 
اس��ت در دولت و  مجلس تغییراتی کرد، یک دوره توقف 
هشت ساله داشته است. حال باید پرسید تغییرات مهم آن 
چه بود؟ اول بحث ازدواج مجدد بود، دوم مالیات بر مهریه 
بود؛ یک ماده ای نوشته بودندکه باید از مهریه مالیات گرفته 
شود. ما گفتیم قانون بایستی خالی از ابهام و اجمال باشد. 
اگر این قانون تصویب شد، چه کسی باید مالیات را بدهد. 
گفته شد زن باید مالیات بر مهریه خود را بپردازد. پرسیده 
شد که از کسی که مهریه به آن داده شد مالیات گرفته شود؟ 
خانم ها نیز گفتند ماکه هنوز مهریه را نگرفته ایم برای چه 

نمودار بررسی نسبت ازدواج به 
طالق و آثار آن را در برنامه توسعه 

 این نمودار، نم��ودار تکان دهنده ای است؛ طی سال های 
1368 ت��ا 1392 ، می بینید که چقدر سیر صعودی داشته 
اس��ت و در سال 1393 کام��ال در حال اوج گرفتن است. 
ای��ن آمار در مناطق ته��ران و در شهرستان های کشور و در 
روستا نیز متفاوت است اما سرجمع آن را که نگاه می کنید 
می بینید که ح��دود 27 درصد نرخ طالق در کشور رشد 
داشت��ه شده است. معن��ای آن این است ک��ه  از هر چهار 
 یک مورد طالق داریم. مصیبت بارتر اینکه 

ً
ازدواج مطمئنا

عم��ده طالق ها بین سالهای اول تا پنجم تشکیل خانواده 
رخ می ده��د که این هم یک مصیبت بزرگی است؛ یعنی 

فراوانی دختران جوان مطلقه در کشور ما باال رفته است. 
ح��ال می خواه��م یک نکته مثبت و ه��م یک نکته منفی 
ع��رض کنم. نکته مثبت اینکه بر اس��اس پیشنهاد شورای 
فرهنگ��ی اجتماعی زنان، ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
در سال 1384،  اهداف و اصول و سیاست های تشکیل، 
تحکیم و تعالی خانواده را تصویب کرده است. با تصویب 
ای��ن طرح، وظایفی برای یک سری نهادها پیش بینی شده 
اس��ت  اما باید توجه کنی��م که مهمترین آسیب مصوبات 
شورای عالی انق��الب فرهنگی این است که فاقد پشتوانه 
مالی و اجرایی هستند و یک س��ری حرف های خوب زده 
می شود امابدون پشتوانه مالی و اجرایی.. اگر این مصوبات 
به جای شورای انقالب فرهنگی در مجلس تصویب شود، 

فرهنگـی  شـورای  پیشـنهاد  اسـاس  بـر 
اجتماعـی زنـان، شـورای عالـی انقالب 
فرهنگی در سال 1384،  اهداف و اصول 
و سیاست های تشـکیل، تحکیم و تعالی 

خانواده را تصویب کرده است.
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نبود اگر کسی می خواست زنش را طالق دهد مثل بچه آدم 
طالق می داد. اما االن چه اتفاقی می افتد؟ چون باید اموال  
خود را با زنش نصف کند، آن قدر زن را اذیت می کند که زن 
متقاضی طالق بشود یا اینکه زن را از منزل اخراج می کند 
ولی با هیات قانونی وانمود می کند که او منزل را ترک کرده 
است. دادگ��اه می گوید چون شما خان��ه را ترک کردید به 
شما نصف اموال تعلق نمی گیرد. یعنی می خواهم بگویم 
در آنجای��ی ه��م که فکر کردیم که با ش��روط ضمن عقد، 

برخ��ی از کاستی های قوانین کشورم��ان را می توانیم حل 
کنیم؛ سخت در اشتباه هستیم چون نه تنها آنجا هم کمکی 
نکردیم بلکه یک معضل جدیدی برای زنان ایجاد کردیم 
و زمینه های بروز خشونت و شکل گیری خشونت را علیه 
زنان فراهم کردیم؛ در طول یکی دو سال، کاری با این زن 
می کنند که به ستوه بیاید و آن اصطالح همیشگی رخ دهد 

که زنان با ناراحتی می گویند »مهرم حالل و جانم آزاد«. 
امیدوارم که با توجه به روندی که وجود دارد و تالش هایی 
ک��ه ص��ورت می گیرد ب��ه وی��ژه پژوهشکده ای ک��ه حول 
آسیب ه��ای اجتماعی شکل گرفت��ه و می خواهد مسائل 
حوزه آسیب های اجتماعی را به روش های اسالمی پاسخ 
بده��د، این توفیق را بیابد که زیرساخ��ت های نظری این 
مباح��ث را فراهم کند و ما بتوانیم در حوزه قوانین گام های 
اساسی برداریم و بیش از پیش شاهد گسترش خانواده های 

متعالی در ایران باشیم.

باید مالیات بدهیم، م��رد باید مالیات را بدهد. حال آنکه 
قان��ون بایستی خالی از ابهام باشد. بح��ث ازدواج مجدد 
پیش آمد و به علت ابعاد و پیامدهای اجتماعی وسیاسی 
آن، ماده قانونی را حذف کردند و چون حذف کردند مجبور 
شدند قان��ون مصوب 53 را به قوت خ��ود باقی بگذارند. 
یعن��ی آمدند قانون خان��واده را برای س��ال 1391 بنویسند 
و  مشک��الت را بر طرف کنند اما به کج��ا رسید. در مورد 
عق��د موقت و اشتغال زنان و مهریه هم مسائل گوناگون و 
چالش برانگیزی مطرح شد. اما دوباره کدام قانون مصوب 
شد، قانون مصوب 53؛ به هر حال این قانون قرار بود همه 

قوانین قبل از خودش را نقض کند اما نتوانست. 
یکی از موارد دیگری که در این قانون گفته شده است این 
است ک��ه زن از محل اقامت خ��ودش می تواند علیه مرد 
شکایت کند. فرض کنیم زنی در جزیره کیش از مرد مقیم 
تهران، شکایت کند و به دادگاه بکشاند. در گذشته این طور 
بود که می گفتند محل وقوع عقد کجا بوده و آخرین محل 
زندگی مشترک کجا ب��وده است. در حالی که با این تغییر 
اگر زنی به کیش رفت و در آنجا اقامه علیه شوهرش اقامه 
دعوا کرد، مرد باید در دادگستری کیش جواب بدهد؛ یعنی 
مح��ل اقامت زن مالک اس��ت. این یعنی مفروض گرفته 
است متعدی بودن مردان را و بنده که همیشه طرفدار حقوق 
زنان و کودک هستم و به این عناوین در دانشگاه ها شناخته 
می شوم؛ اما واقعا مبنای این قانون را متوجه نمی شوم؟ این 
قانون یعنی مفروض گرفتیم ذی حقی زنان و  بی حقی مردان 
را و م��ن معتقدم این نگاه ه��ای افراطی هم به حقوق زنان 
کمکی نمی کند. خیلی از اوقات به جای اینکه به زنان در 
حوزه خانواده کمک کنیم، باعث مشکالت بیشتر شده ایم.  
این خالف اصل سرزمینی بودن و صالحیت های محلی 
دادگاه ها اس��ت. جزء اصول ما این است ک��ه کدام دادگاه 
صاحب رسیدگی است؟ می گویند آنجا که قرارداد و نکاح 

عقد منعقد شده است.
همچنی��ن به عنوان مثال در ش��روط ضمن عقد، تنصیف 
دارایی ه��ای زوجین پس از عقد را آورده ایم در صورتی که 
طالق به در خواست زوج باشد و این درخواست به واسطه 
نشوز زوجه نباشد. قبال این طور بود این شرط ضمن عقد 

در موضوع عفاف و حجاب دستگاه های 
یـادی را مکلـف کرده ایـم ولـی عمـال  ز
اتفاقی نمی افتد.
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آسیب های اجتماعی یک ویژگی های خاصی وجود دارد 
و آن اینکه به علت ماهیت پدیده های انسانی و کنش های 
ف��ردی و اجتماعی، مسئله مطالعات انسانی به طور عام و 
بخصوص آسیب های اجتماعی کار بسیار دشواری است.

یک��ی از وج��وه دش��واری بح��ث ای��ن اس��ت ک��ه پدیده 
موردمطالع��ه ما یک پدیده اختی��اری است و ما با انسانی 
مواجه هستیم که شاخصه برجست��ه ای به نام اختیار دارد. 
انس��ان کارهای��ش را از روی »اختی��ار« انج��ام می ده��د 
یک س��ری مقدمات بینش��ی و گرایشی پیش��ا اراده و پیشا 
اختیاری داریم که باعث شکل گیری رفتار اختیاری انسان 
می شون��د. اگر بخواهیم این رفتار را تحلیل کنیم آگاهی و 

اشاره
آسـیب های  علمی»بررسـی  نشسـت 
ارائـه  بـا  اسـالم«  دیـدگاه  از  اجتماعـی 
حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدحسین 
شریفی عضو هیئت علمی گروه عرفان موسسه 
امام خمینی )ره( عصر روز دوشنبه 11 دی ماه 

1396 در دانشگاه شاهد برگزار شد.

مقدمه
ابت��دا چن��د مبح��ث مقدمات��ی درب��اره دش��واری بحث 
)آسیب های اجتماعی( مطرح می کنم. در حوزه مطالعات 

 روش  های مواجهه 
با آسیب های اجتماعی از نگاه اسالم

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی
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نظریه هایی در تحلیل خود در زمینه آسیب های اجتماعی 
ارائ��ه داده اند. به عنوان مثال یک��ی از رشته هایی که درگیر با 
آسیب های اجتماعی می تواند باشد، فلسفه است -نظریه 
ی رفت��ار یا تبیی��ن عقالنی رفت��ار- یا رشته 

ّ
مکانیس��م عل

زیست شناس��ی قدی��م و جدید درگیر مسئل��ه آسیب های 
اجتماع��ی هستند و تئوری هایی ارائ��ه می دهند؛ در قدیم 
مزاج ه��ای چهارگانه و نقش آن در شکل گیری یک آسیب 
و کجروی را تحلیل می کردند و در دوران جدید هم نظریه 

وراث��ت و نظریه ه��ای دیگری که هن��وز ه��م رواج دارد و 
مطرح است را بیان می کنند. در ژن شناسی عده ای معتقد 
هستن��د که تئوری های��ی وجود دارد که عام��ل بسیاری از 
کجروی ه��ا و آسیب ها، »ترکیب ژنتیک��ی« افراد هست و 
در این خص��وص نظریه ارائه می دهند و تحلیل می کنند. 
روانشناسی و روانکاوی از نظریه های فروید گرفته تا مازلو 
و دیگ��ران در ح��وزه آسیب های اجتماعی تحلی��ل دارند. 
در جامعه شناس��ی نظریه ه��ای زیادی در ح��وزه تحلیل و 
تبیین آسیب های اجتماعی مطرح شده است. روانشناسی 
اجتماعی هم عمیق ت��ر از جامعه شناسی ب��ه آسیب های 
اجتماعی پرداخته اند. اقتص��اد، مردم شناسی، مطالعات 
ادی��ان و نگاه ادی��ان مختلف به آسیب ها، نق��ش ادیان در 
آسی��ب زدایی اجتماعی، اخالق و سیاست همه و همه با 
حوزه آسیب های اجتماعی مرتبط هستند. درواقع از ابعاد 

تسلط و شناخت آنها ی��ک شرط الزم است. به این معنی 
که آگاهی ها و مقدمات بینشی و گرایشی عاطفی و میلی 
هستند که اراده را شک��ل می دهند؛ در واقع با یک موجود 
طبیع��ی مواجه هستیم ک��ه رفتارهایش متأث��ر از آگاهی و 
اختیار اس��ت و به سادگی نمی توانیم رفتارهایش را تحلیل 
کنی��م و از ط��رف دیگ��ر ب��ا رفتارهایی مواج��ه هستیم که 
وابست��ه به موجودی پیچیده و ناشناخته و هوشمند است؛ 
یعنی انسان با موجودات طبیعی دیگ��ر فرق دارد. در واقع 
مطالعات علوم انسانی بسیار متفاوت تر از مطالعات علوم 

طبیعی است و به تعبیر مولوی:
گر به ظاهر آن َپری پنهان بود 

آدمی پنهان تر از پریان بود
نزد عاقل زان پری که مضَمر است

 آدمی صدبار خود پنهان تر است
کنش ها، رفتارهای فردی و اجتماعی انسان ظاهر و باطنی 
دارد ل��ذا توصیف های آن نیز دشوار اس��ت. به عنوان مثال 
فردی که معتاد به مواد مخدر است اگر بخواهیم کنش او و 
ابعاد پنهان آن را توصیف کنیم بدون شناخت رفتارهای او 
چیزی دستمان را نمی گیرد زیرا رفتار معتاد الیه های پنهانی 
دارد که می خواهد پیامی را به خانواده، جامعه و اقوام منتقل 
کند ی��ا اگر بخواهی��م مفاسد اقتص��ادی را تعریف کنیم، 
نمی توان به ظواهر اکتفا کرد. در حقیقت مطالعات علوم 
انسان��ی به مثابه تیراندازی به اهداف متحرک است لذا کار 

بسیار دشواری است.
دومی��ن نکت��ه که دش��واری مطالع��ات را برای م��ا نمایان 
می کن��د بین رشت��ه ای ب��ودن مطالع��ات عل��وم انسانی و 
آسیب های اجتماعی اس��ت. رشته های مختلف تجربی 
و انسانی درگیر آسیب های اجتماعی هستند و هرکدام نیز 

در حقیقـت مطالعـات علـوم انسـانی 
به مثابـه تیرانـدازی بـه اهـداف متحرک 
است لذا کار بسیار دشواری است.
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هدایت کند ارزش اش بیش از آن چیزی است که خورشید 
بر آن طلوع کرده و غروب می کند. معلوم است که این امر 
کار بسیار دشواری است که این می��زان پاداش برای آن در 

نظر گرفته شده است.

مسائل اصلی مطالعات آسیب شناسی
به طورکلی در مطالعات اجتماعی و انسانی با هفت مسئله 

اساسی مواجه هستیم:
1( »تعریف« )سؤال از چیستی(

2( »توصیف« )سؤال از چگونگی(
3( »تبیین« )سؤال از چرایی و علل و عوامل پدیده(
4( »تفسیر« )سؤال از انگیزه ها و معانی و مقاصد(

5( »پیش بینی و سؤال از وضعیت«
6( »ارزش گذاری« )سؤال از فضیلت و رذیلت ها / خوب 

یا بد بودن(
7( »کنترل« )سؤال از اینکه چه باید کرد( و برای پیشگیری 
و مقابله با آسیب های اجتماعی چه کارهایی باید کرد؟

هرکدام از این مراحل اص��ول و قواعد خاص خود رادارند 
و هرکدام روش شناسی ویژه ای دارند. برای برخورداری از 
نگاه اسالمی به مسئله آسیب های اجتماعی الزم است در 
ای��ن هفت مرحله هم اصول و مبان��ی و هم روش شناسی 
ما مبتنی بر مبانی و روش شناسی اسالمی باشد. متأسفانه 
دانشگاه ه��ا و حوزه های علمیه در بحث علوم انسانی و به 
نحو کلی فلسفه علوم انسان��ی اسالمی ضعیف هستند. 
کتاب هایی در مبانی و روش شناسی علوم انسانی نوشته و 
چاپ شده است اما اگر ما می خواهیم نگاه اسالمی داشته 
باشی��م باید به مبانی و روش شناسی ناظر به این مرحله از 

نگاه اسالم آشنا باشیم.
برای مواجهه با آسیب های اجتماعی قالب دیگری را مبتنی 
بر علوم تربیتی مطرح می کنم. در علوم تربیتی برای مواجهه 
با آسیب های اجتماعی و تربیت اجتماعی و تربیت فردی 

قالب زیبایی را بیان می کنند.
لذا میگویند اگر می خواهی جامعه ای را اصالح کنی اول 
تربیت بینش��ی )باورهای فرد(، دوم تربیت گرایشی )میل، 
گرایش ه��ای فرد، عواطف و احساسات( را باید بتوانیم در 
سمت وسوی مقصد و هدف و خواسته ها جهت دهی کنیم 

مختلف می توان به مسئله آسیب های اجتماعی نگریست.
نکته دیگر اینکه نگاه تک بعدی ب��ه این عرصه نیز جواب 
نخواهد داد. ل��ذا کسانی که به عرصه مطالعه آسیب های 
اجتماع��ی وارد می شوند، ک��اری بسیار دش��وار خواهند 
داش��ت. به طور طبیعی ژن ه��ا در آسیب ه��ای اجتماعی 
اثر دارن��د، مزاج اثر دارد و این ها را کسی نفی نمی کند اما 
سنجش میزان تأثیرگذاری دین، اخ��الق، اقتصاد و ... در 
آسیب های اجتماعی مشخص نیست؟ میزان تأثیرگذاری 
کفرورزی ه��ا و ناهنجاری ه��ا فقر هست؟ ی��ا یک زمینه 
است؟ یا علت ناقصه هست؟ اینها نیاز به تحلیل علمی 

پیچیده ای دارد.
یک نکته هم این اس��ت که آسیب های اجتماعی ناظر به 
تربی��ت اجتماع��ی است. ه��دف اصلی تربی��ت، زدودن 
آسیب ه��ای اجتماعی است و ناظر ب��ه تحلیل رفتارهای 
شبه نهادین��ه است؛ کسی که دچ��ار یک آسیب اجتماعی 
شده است آن آسیب، درون شخص نهادینه شده است مثل 
اعتیاد، مفاس��د اخالقی، خشونت و مسائل دیگر ناظر به 

این تیپ رفتارها است؛لذا به طورکلی این نوع مطالعات با 
دشواری هایی روبرو خواهد بود.

ْصَعُب 
َ
امیرالمؤمنین عل��ی )ع( در حدیثی می فرماین��د: أ

َع��اَداِت1، دشوارتری��ن مدیریت ه��ا و 
ْ
 ال

ُ
��ل

ْ
َیاَس��اِت  َنق السِّ

 کسی 
ً
برنامه ریزی ها جابجایی ع��ادت واره ها است؛ مثال

که به اعتیاد مبتالست و درون او رفتاری نهادینه شده است 
اگر بخواهیم او را از این کار نهی کنیم کاری بسیار سخت 
و دش��واری خواهیم داشت. امام حس��ن عسگری )ع( در 
ُمْعَت��اِد َعْن َعاَدِتِه 

ْ
آن حدیث مشهور نی��ز می فرماید: َردُّ ال

ُمْعِجِز2، افرادی که به ک��اری عادت کردند بازگرداندن 
ْ
ال

َ
ک

آن ها کاری معجزه وار است.
وج��ود مقدس پیامبر )ص( ب��ه امیرالمؤمنین علی )ص( 
می فرمای��د: ی��ا علی اگر خداون��د به دست تو ی��ک نفر را 

رشـته های مختلـف تجربـی و انسـانی 
درگیـر آسـیب های اجتماعی هسـتند و 
یه هایـی در تحلیل خود  هرکـدام نیز نظر
در زمینـه آسـیب های اجتماعـی ارائـه 

داده اند.
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وضع قوانین عادالنه و روزآمد  .3.2
اجرای قانون در برخورد با مجرمان  .3.3
اصالح رفتار مسئوالن و ذی نفوذان  .3.4

استفاده از تجربیات دیگران  .3.5
یک��ی از راه هایی که دین مبین اسالم خیلی روی آن تأکید 
دارد، تصحی��ح بینش ها اس��ت؛ به ط��ور اساسی حرکت 
اسالم و حرکت وجود مقدس پیامبر گرامی اسالم )ص( از 
اصالح بینش ها شروع شد. پیامبر )ص( در جامعه ای رشد 
کرد و مطرح شد و اعالم رسالت کرد که جامعه آن زمان پر 

از مفاسد اخالقی و اقتصادی و امنیتی بود و هر مفسده ای 
که در آن روزگار معنا داشت وجود داشت.

حض��رت زه��را )س( در خطب��ه فدکی��ه م��ردم آن زمان را 
معرف��ی می کند و به آنها یادآوری می کند که چه وضعیتی 
قب��ل از آم��دن پیامب��ر )ص( داشتند؛ بهداش��ت و درمان 
وجود نداشت، امنیت اخالقی در حد فاجعه بود، مفاسد 
گوناگونی مانند شراب خواری، ب��رده داری جنسی و ... در 
اوج خود بود. حال با این مثال می خواهیم بدانیم که پیامبر 
)ص( باآن همه مفسده ای که در زمان قبل از طلوع اسالم بر 
سرزمین های اعراب وجود داشت چطور مواجهه و  مقابله 
کردند. سه سال مخفیانه مردم را به دین اسالم دعوت کردند 
و در زم��ان اعالم رسمی دین اسالم، 18 ماه وجود مقدس 
رسول اکرم )ص( پانزده قبیل��ه اطراف مکه را سر می زدند 
این جمله را)نه یک کلمه اضافه و نه یک کلمه کم( تبلیغ 
می کردند:»قولوا ال اله اال الله تفلحوا«؛ یعنی مردم خدایی 
هست توحید را بپذیرید ک��ار تمام می شود و همه شما به 
سعادت و رستگاری در دوعالم می رسید؛ یعنی پیامبر ابتدا 
بینش و نگاه م��ردم آن زمان را تغییر دادند و موفق شدند و 
به تعبیر آیت الله جوادی آملی ازنظر ادب اجتماعی حتی 
مسلمان��ی در مدینه ب��دون اجازه وارد خان��ه پیامبر )ص( 
می شدن��د و او را به نام محمد خطاب کرد که آیه نازل شد 

و درنهایت محصول این دو گام کنش و رفتار خواهد شد. 
درواقع مراح��ل اصلی مواجهه با آسیب های اجتماعی از 

 نگاه علوم تربیتی در قالب ذیل خالصه می شود:

 

 

 

 

 

 

این است که  فعل فلسفه نگاه از اجتماعی یهابیآس با مواجهه اصلی مراحلو  ندیگویم فالسفه هم را مدلی
 مقدماتی ناهنجار، یا هنجار بد، یا خوب فعل این شود صادر فردی از بخواهد فعلی اینکه برای شودیم گفته
 اعضا در نیرویی و ردیگیم صورت عزم و تصمیم و قصد و اراده شوق ،دهیفابه تصدیق فعل، تصور ازجمله دارد

 شکل اجتماعی یا فردی ناهنجار، یا هنجار رفتار، یک شودیم همآن نتیجه و ابدییم جریان فرد جوارح و
 به ناظر دهیفابه تصدیق و فعل تصور دهیم تطبیق تربیتی مدل با بخواهیم را فلسفی مدل اگر. ردیگیم

 در .است امیال و احساسات و عواطف و گرایش به ناظر شوق مرحله ست،ا باورها و بینش یا نگرش مرحله
 شوق نوجوانم و جوان برای بخواهم اگر بنده شخص که کرد تحلیل و بحث توانیم مراحل این از هرکدام

 .کنم ایجاد بتوانم هاآن در را شوق این تا داد انجام باید ییکارهاچه کنم ایجاد را کاری

 :از اندعبارت شودیم تقسیم ییهاشاخه به هرکدام که اجتماعی یهابیآس با مواجهه یهاراهبر این اساس 

 نگرشی و بینشی یهاراه .1
 هانشیب تصحیح .1.1
 کاربردی یهاآموزش ارائه .1.2

 فرهنگی یهاراه .2
 یرساناطالع سیستم اصالح .2.1
 هایخوب یسازبرجسته .2.2
 همگانی نظارت .2.3

 مدیریتی و ساختاری یهاراه .3
 ساختاری نظم و عدالت .3.1
 روزآمد و عادالنه قوانین وضع .3.2
 مجرمان با برخورد در قانون اجرای .3.3
 نفوذانیذ و والنئمس رفتار اصالح .3.4

فعلمیلباور

تربيت کنشيتربيت گرايشيتربيت بينشي

مدل��ی را هم فالسفه می گویند و مراحل اصلی مواجهه با 
آسیب های اجتماعی از نگاه فلسفه فعل این است که گفته 
می شود برای اینکه فعلی بخواهد از فردی صادر شود این 
فعل خوب یا بد، هنجار یا ناهنجار، مقدماتی دارد ازجمله 
تصور فعل، تصدیق به فایده، شوق اراده و قصد و تصمیم 
و ع��زم صورت می گیرد و نیرویی در اعض��ا و جوارح فرد 
جریان می یابد و نتیج��ه آن هم می شود یک رفتار، هنجار 
یا ناهنج��ار، فردی یا اجتماعی شکل می گی��رد. اگر مدل 
فلسفی را بخواهیم با مدل تربیتی تطبیق دهیم تصور فعل 
و تصدی��ق به فایده ناظر به مرحله نگرش یا بینش و باورها 
است، مرحله شوق ناظر به گرایش و عواطف و احساسات 
و امی��ال است. در هرک��دام از این مراحل می توان بحث و 
تحلیل ک��رد که شخص بن��ده اگر بخواهم ب��رای جوان و 
نوجوانم ش��وق کاری را ایجاد کنم چه کارهایی باید انجام 

داد تا این شوق را در آن ها بتوانم ایجاد کنم.
بر این اس��اس راه های مواجهه با آسیب های اجتماعی که 

هرکدام به شاخه هایی تقسیم می شود عبارت اند از:
1. راه های بینشی و نگرشی

تصحیح بینش ها  .1.1
ارائه آموزش های کاربردی  .1.2

2. راه های فرهنگی
اصالح سیستم اطالع رسانی  .2.1

برجسته سازی خوبی ها  .2.2
نظارت همگانی  .2.3

3. راه های ساختاری و مدیریتی
عدالت و  نظم ساختاری  .3.1

متأسفانه دانشگاه ها و حوزه های علمیه 
در بحـث علوم انسـانی و بـه نحو کلی 
فلسـفه علوم انسـانی اسـالمی ضعیف 
هستند.
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بازخورد بسیار خوبی داشت.
در عص��ر حاض��ر ما باوج��ود رسانه ه��ای مختلف هنوز 
نتوانسته ای��م آموزش های اخ��الق اجتماعی و شهروندی 
به مردم جامعه بدهیم و ب��ه دلیل نبود این آموزش ها مردم 
نمی دانن��د هنگام خشم و عصبانیت چه عکس العملی را 
بای��د داشته باشند. اخالق شهرون��دی را آموزش نداده ایم 
و نمی دانی��م با راننده ای که قوانین و مق��ررات راهنمایی و 
رانندگ��ی را رعایت نمی کند و پرخاشگر است، چه کنیم. 
اخ��الق همس��رداری و خانوادگ��ی از منظر اس��الم را هم 
به م��ردم آموزش ندادی��م؛ یکی مهم تری��ن عوامل طالق 
در جامعه امروز ما همین موض��وع آموزش ندادن اخالق 
همس��رداری به دخت��ران و پسران اس��ت؛ بنابراین آموزش 
تنه��ا در صورتی می تواند به عن��وان عواملی برای مقابله با 

آسیب های اجتماعی به کار آید که:
، مستمر و پایدار باشد.

ً
اوال

، اساس موازین علمی و تبلیغی واقع گرایانه باشد.
ً
ثانیا

، حتی االمکان به صورت غیرمستقیم باشد.
ً
ثالثا

، به صورت کاربردی و عینی و مصداقی باشد.
ً
رابعا

تقویت نق��ش پیشگیرانه م��دارس و باال ب��ردن کیفیت و 
محت��وای آموزش ه��ای علم��ی و تربیتی باه��دف ایجاد 
سپرهای بازدارنده در برابر کج روی و افزایش مراکز مشاوره 
اجتماعی در مدارس و محالت باهدف تسهیل زمینه حل 
مشکالت خانوادگی، رفتاری و اجتماعی به عنوان عوامل 

تأثیرگذار می تواند مطرح شود.

افراط در انعکاس خبری آس�یب های اجتماعی در 
جامعه

در ح��وزه اطالع رسان��ی آسیب ه��ای اجتماعی ب��ه مردم 
خ��وب و سازن��ده عمل نمی کنی��م، درواق��ع نپرداختن به 
برجسته سازی خوبی ها در این حوزه یکی از ضعف های 
فرهنگ��ی در کشور اس��ت؛ در رسانه های کشور ژاپن پس 
از آم��دن سونامی، مردم به فروشگاهی حمله ور  می شوند 
و مایحتاج ضروری خ��ود را تهیه می کنند و پول صاحب 
فروشگ��اه را حت��ی باوج��ود حضور نداشت��ن او پرداخت 
می کنند این خبر در رسانه های این کشور منتشر می شود 
و یادآوری خوبی ها و تکثی��ر خوبی ها در بین مردم است 

کس��ی حق ندارد پیامب��ر را مانند دیگران خط��اب به اسم 
کوچک کند و تنها باید بگویند یا رسول الله )ص( و یا کسی 
حق ندارد بی اجازه پیامبر )ص( وارد خانه او شود و سؤالی 
درب��اره دین بپرسد و اگر سؤالی ک��رد از خانه پیامبر بیرون 
برود. پس از آموزش هایی که پیامبر گرامی اسالم به اعراب 
آن زم��ان دادند، ادب اجتماع��ی عرب ها در زمان پیغمبر 
این ط��ور شد که با ناخن در من��زل پیامبر را می کوبیدند تا 
مبادا پیامبر در خواب باشند و صدای آزاردهنده ای ایشان را 
از خواب بیدار کند؛ بدین ترتیب وقتی بینش مردم جاهلی 
آن زم��ان تغییر یافت، آرام آرام امنیت اخالقی و اجتماعی، 

بهداشت و درمان و همه و همه سامان پیدا کرد.
پیامبر اکرم )ص( نوشته ای را در اختیار حضرت زهرا )س( 
قراردادند که حضرت زهرا )س( فرمودند ارزش این نوشته 

باالتر از حسن و حسین من است و در آن نوشته شده بود:
کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد، همسایه خود 
را آزار نده��د و کسی ک��ه به خدا و روز قیامت ب��اور دارد، 
میهمان خود را اکرام می کند و کسی که به خدا و روز قیامت 

ایمان دارد سخن خیر بگوید و یا سکوت کند.
ای��ن مطلب آثار ایم��ان و اخالق را بی��ان می کند یعنی در 
جامعه بجای سخن چین��ی و غیبت اگر مسلمانی حرفی 

ندارد، بهتر است سکوت کند.
به نظر من ندادن آموزش های کاربردی یکی از بزرگ ترین 
خأله��ای حوزه تربیت��ی و آموزشی در جامع��ه، خانواده، 
دانشگاه ها، حوزه های علمیه و ... است. پیامبر اکرم هرگز 
به کلی��ات اکتفا نمی کردند و ریزترین مسائ��ل آن زمان را 
به مردم آم��وزش می دادند و به مردم می گفتند رفتارهایتان 
را از م��ن الگوبرداری کنید. متذک��ر می شوم آموزش های 
کارب��ردی در آن زمان فیل��م و سریالی نبود که تولید بشود 
و م��ردم آموزش ببینند بنابراین پیامبر برای تبلیغ سیره های 
دینی به صورت عملی، رفتار خودشان را تبلیغ می کردند که 

یکی از راه هایی که دین مبین اسـالم خیلی 
روی آن تأکیـد دارد، تصحیـح بینش هـا 
اسـت؛ به طـور اساسـی حرکـت اسـالم 
و حرکـت وجـود مقـدس پیامبـر گرامـی 
اسالم)ص( از اصالح بینش ها شروع شد.
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مطرح می شود که سیستم چک دهی در کشور غلط است. 
بسترسازی فرهنگی و اجتماعی شرط الزم فرهنگ سازی 
ارزش��ی است زیرا بسی��اری از آسیب ه��ای اجتماعی در 
کش��ور ساختاری است. ام��روزه ساختارها بر افراد تسلط 
دارن��د و اراده ها متأثر از ساخت��ار است. بسیاری از قوانین 
م��ا روزآمد نیست بلکه قدیمی اس��ت در حوزه ساختارها 
و تآثر آنها بر شکل گیری آسی��ب های اجتماعی، جا دارد 
پروژه های علمی صورت بگیرد. سیستم قضایی ما مشکل 
دارد که به سادگ��ی پرونده های قاچاق به طورجدی مطرح 

نمی شود. سیستم گمرک اشک��ال دارد که به  صورت های 
مختلف قاچ��اق وارد کشور می شود. باید قوانینی روزآمد 
و عادالنه و لحظه ای وضع شود و مجلس شورای اسالمی 
نیز به طور دائم به هوش باش��د. اجرای قانون در برخورد با 
مجرمان باید عادالنه باشد، حتی اگر ساختار عادالنه باشد 

اما قانون اجرا نشود اوضاع بدتر می شود.
گفته ش��ده است که هن��د ابن آب��ی هاله فرزن��د حضرت 
خدیج��ه از همسر اول ایش��ان، در زمان حضرت علی در 
قید حیات بوده است و امام حسین و امام حسن به ایشان 
دایی می گفتند ی��ک روز از ایشان خواستند تا سیره پیامبر 
)ص( را برایش��ان توصیف کند. توصی��ف مفصلی بازگو 
می کند ازجمله این را می گوید که امور دنیوی رسول اکرم 
را خشمگی��ن نمی کرد اما زمانی ک��ه حقی زیر پا گذاشته 
می ش��د پیامبری ک��ه خلق عظیم داش��ت و همه دوستش 
داشتند از شدت غضب صورتش طوری می شد که پیامبر 
را دیگرکسی نمی شناخت؛ این وجود نازنین و مقدس به ما 

یاد می دهد که همه مردم هم باید این گونه مانند او باشند.

اجرای قانون در برخورد با مجرمان
 جهل اخالقی نیست؛ 

ً
عامل بسیاری از ناهنجاری ها، لزوما

بلکه زیاده خواهی ها و خواسته های نفسانی بی پایان را نیز 

چراکه در احادیث و روایات اسالمی بسیار داریم که رسول 
خوبی ها پیامبر گرامی اسالم )ص( مردم را به خوب بودن 
و گفتن خوبی ها تشویق می کند، چی��زی که به ندرت در 
رسانه ه��ای ایران دیده ایم. اگ��ر در رسانه های داخلی ایران 
خبر زیرمیزی گرفتن پزشکان را پخش می کنیم خبر دیگری 
نیز پخش کنیم و بگوییم باوجودی که برخی پزشکان این 
ک��ار ناشایست را انجام می دهند، اما هستند پزشکانی که 
در ماه مبارک رمضان بیمارانی را رایگان ویزیت می کنند. 
اگر خبری با این پیام پخش شود دیگر مردم نسبت به همه 

پزشکان بدبین نمی شوند.
اخب��ار مربوط به اختالس ها و دزدی ها و توقیف کاالهای 
 به ص��ورت روزانه 

ً
قاچ��اق و آسیب ه��ای اجتماعی تقریبا

در بخش ه��ای مختلف خبری منتشر می شود، اما پخش 
این گون��ه خبرها، نه تنها بازدارندگ��ی نداشته بلکه موجب 
احس��اس ناکارآمدی نظ��ام شده اس��ت؛ بنابراین یکی از 
راه های کنترل آسیب ه��ای اجتماعی، استفاده از ابزارهای 
مدرن اطالع رسانی در جهت اهداف فرهنگ و اصالحات 
اجتماع��ی است. رسانه ه��ا باید صحنه ه��ای فداکاری و 

همدلی مردم به یکدیگر را برجسته و بیشتر منتشر کنند.

ضرورت نظارت همگانی یا پیشگیری اجتماعی 
بدون همکاری آحاد مردم نمی توان با ناهنجاری ها مبارزه 
ک��رد. مهم تری��ن راهبرد فرهنگ��ی اسالم ب��رای مواجهه با 
آسیب ها و تکثیر فضیلت امربه معروف و نهی از منکر در 
هم��ه سطوح اجتماعی است؛ یعنی مردم نسبت به مردم، 
مردم نسبت ب��ه دولت و دولت نسبت به مردم و گروه های 
اجتماعی نسبت به یکدیگر با حمایت های مادی و  معنوی 
از گروه های مردمی در پیشگیری و  مقابله با آسیب ها توجه 

داشته باشند و به نوعی هرکدام پلیس جامعه باید باشند.
طبق اعالم مسئوالن بانک مرکزی در هفت ماهه اول 1396 
 پانصد میلیارد تومان 

ً
حدود 59 میلیون چک به رقم تقریبا

برگشت خ��ورده است! به نظر شما آیا می توان این مسئله را 
ب��ا موعظه حل کرد، به طورقطع نمی توان مردم را با موعظه 
از انج��ام این کار بازداش��ت. این سؤال مطرح می شود که 
چ��را موضوعی به نام چک برگشتی در کشورهای پیشرفته 
وج��ود ندارد. ب��ه نظر من بح��ث ساخت��ار در این مسئله 

بـه نظر من نـدادن آموزش هـای کاربردی 
ین خألهای حوزه تربیتی و  یکی از بزرگ تر
آموزشی در جامعه، خانواده، دانشگاه ها، 
حوزه های علمیه و ... است.
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در پایان باید عرض کنم که باید از تجربیات دیگران استفاده 
کنی��م. ارتباط ب��ا دیگر ملت ها و آشنای��ی با سبک زندگی 

دیگران دست کم از دو جهت مفید است:
 اول آنکه خطاها همواره آموزنده اند و در صورت مواجهه با 
سبک های زندگی آلوده و انحرافی، می توان عبرت گرفت. 
دوم اطالع از چگونگی تحقق فضایل، در صورت مواجهه 
ب��ا سبک های زندگی درس��ت و انسانی است که می تواند 

مؤثر باشد.

پی نوشت
1- تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ص 331

2- تحف العقول، ص 489
3- بحار، ج 75، ص 46

بای��د در نظر گرف��ت. در برخورد با چنی��ن مواردی توصیه 
اخالق��ی نمی تواند مؤثر باشد و گست��رش توانمندی های 
نهادهای قانونی در عرصه مواجهه با آسیب های اجتماعی 
)پلیس، دستگاه قضایی، مؤسسات مددکاری اجتماعی( 
و کارآم��د ساخت��ن دو عنصر مجازات و تنبی��ه در جهت 
پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی می تواند مؤثر 

باشد.
ب��ه نظر شما چنین سخنانی چقدر در تغییر سبک زندگی 
مردم ما تأثیر داشت��ه است؟ این سخنان یکی از مسئوالن 

نظام در سال 1362 است.
»این قدر بحث از اخت��الس و دزدی نکنید و روحیه مردم 
را خ��راب نکنید. وقتی ما یک س��دی را می سازیم و ده ها 
میلی��ارد خرج می کنیم ممک��ن است از ِقَب��ل آن، پانصد 
میلیون هم اختالس شود، اما این سد برای کشور می ماند 

و هیچ کس نمی تواند از این سد اختالس یا دزدی کند.«
یا در جای دیگری می گوید: »اظهار فقر و بیچارگی کافی 
اس��ت. این رفتاره��ای درویش مسلکانه وجهه جمهوری 

اسالم��ی را ن��زد جهانیان تخری��ب کرده اس��ت. زمان آن 
رسیده است که مسئولین ما به »مانور تجمل« روی آورند. 
از ام��روز به خاطر اسالم و انقالب، مسئولین وظیفه دارند 
مرتب و باوقار باشند هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به 
سام��ان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان 
و غیرمسلمان »ملتی مفل��وک« جلوه نکنیم الزم است تا 
»جلوه هایی از تجمل« در چهره کشور و مسؤلین حکومتی 

رؤیت شود.«

لزوم اصالح رفتار مس�ئوالن و ذی نفوذان )به عنوان 
الگوهای رفتاری(

سبک زندگی ذی نف��وذان و عاملی مهم در فرهنگ سازی 
َرَج 

َ
خ

َ
است. ق��رآن کریم در داست��ان قارون می  فرمای��د: ف

یـن عوامل طالق در جامعه  یکی مهم تر
امروز ما همیـن موضوع آموزش ندادن 
اخالق همسـرداری به دختران و پسـران 

است؛
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نتیجه عدم وجود خانواده و یا جداکردن کودک از 
خانواده، شکست و انحطاط ملت هاست«. 

بـا توجـه بـه اهمیـت خانـواده،  ضـرورت دارد  
همـواره نسـبت به رصـد و پایش شـاخص های 
مرتبـط با حـوزه خانواده  اقدام شـود  تـا متولیان 
و سیاسـتگذاران جامعـه  مبتنـی بـر داده های به 
دسـت آمده، در راستای تحکیم و تعالی خانواده 

برنامه ریزی نمایند.
در باب مسـائل مرتبـط با خانـواده، تحقیقات و 
مطالعـات زیادی در کشـور طی چنـد دهه اخیر 
صورت گرفته اسـت. همچنین به طـور دوره ای 
نظرسنجی هایی نیز در بین مردم صورت می گیرد تا 
تغییرات نگرشی و بینشی مردم راجع به وضعیت 
خانواده سـنجیده شود. آنچه که در ادامه می آید 

اشاره
و  مهم تریـن  خانـواده،  اسـالم،  منظـر  از 
بنیادی ترین نهاد اجتماعی محسوب می شود و 
از جایگاه مهمی در راستای تعالی و رشد جامعه  
اسالمی برخوردار است. به همین دلیل، اسالم 
به کارکردهای مختلف این نهاد ارزشمند توجه 
نمـوده و همگان را به تشـکیل خانـواده و تحقق 

صحیح این کارکردها توصیه نموده است.
خانـواده  زنجیره ارتباطی و تضمین کننده آرامش 
و ثبات جامعه اسـت. نخسـتین وابستگی های 
عاطفی افراد در خانواده شـکل می گیرد و درونی 
کردن ارزش هـا و هنجارهای فرهنگی در آن آغاز 
می شـود. در اهمیـت خانـواده در دیـدگاه امـام 
خمینـی)ره(  همیـن بس که ایشـان میفرمایند »  

 نقبی به نگاه مردم درخصوص 
وضعیت مسائل خانواده در کشور

تلخیصی از نتایج یک نظرسنجی معتبر
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کسان��ی ک��ه ض��رورت ازدواج و تشکیل خان��واده را برای 
جوانان »خیلی کم یا کم« دانسته اند)یعنی 24.1 درصد 
از پاسخگوی��ان( مهم ترین دالیل شان ب��رای این پاسخ را 
به ترتیب مشکالت اقتص��ادی )38.5 درصد(، بیکاری 
)23.2 درصد( و نابسامانی جامعه )5.9 درصد( عنوان 
کرده اند. اما پاسخ دیگری که نشان از تغییرات اجتماعی در 
سط��ح جامعه دارد این است ک��ه 38.9 درصد از تمامی 
پاسخگوی��ان، رواب��ط خ��ارج از ازدواج دخترها و پسرها 
را ی��ک امر عادی و طبیع��ی دانسته اند که جامعه باید آن را 
بپذیرد؛ این درصد با توجه به بازه سنی و تحصیالت آنها، 
نشانگر تغییر رفتار نسل جوان جامعه یعنی رفتار اجتماعی 

دختران و پسران در آینده خواهد بود. 
  شنرست ددرا ااار،ا  مر  مرما  م،مشر   هاا رو ماصر  یر، تممر  یر  یر،ز  مرنس ب ت  ردخم آ  ر،ن  شر،  ؛ر  م،مشر  ی، ر  آ  اا ییرذ ام

 ااا،ا اماع،حس ماااا  ب  ماا  ما آ ن   امال  یممم 

 
 دالیل ضرورت نداشتن ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان -  2نمودار 

 هدف از ازدواج و تشکیل خانواده-2

؛ مرر   ما دالرر،  تررا و ترر،ادا ازمبات ب تشررکد  ارر، مام  حنررما  رام رر اا م   رسیییدن بییه آرامیی ماصرر   ،مرریهم ،    22

تکامیل قللیی و ماصر  ن  9.8ه تیامین نیازهیای جی ییماصر  ن  10.1ه افیرادایجیاد تهدید بیرای  م ها ی  تاتدره 

 6ه حفیید دییینماصرر   ب  6.3ه م ییتلل شییدنماصرر  ن   7.3ه دار شییدنبچییهماصرر  ن  9.7ه شخصیییتی افییراد
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نمودار 2  - دالیل ضرورت نداشتن ازدواج و تشکیل خانواده 
برای جوانان

2-هدف از ازدواج و تشکیل خانواده
22 درصد پاسخگویان  رسیدن به آرامش را مهم ترین تاثیر 
ازدواج و تشکی��ل خانواده عن��وان کردند؛ سهم متغیرهای 
دیگر به ترتی��ب  ایجاد تعهد برای اف��راد )10.1 درصد(، 
تامی��ن نیازهای جنس��ی )9.8 درص��د(، تکامل عقلی و 
شخصیت��ی اف��راد )9.7 درص��د(، بچه دار ش��دن )7.3  
درص��د(، مستقل ش��دن )6.3 درصد( و حف��ظ دین )6 

درصد( پاسخ های دیگر بوده است.

گزراشـی اجمالی از نتایج یکـی از پیمایش هایی 
 
ً
  انجام گرفته و در این مجال صرفا

ً
است که اخیرا

به بخشی از داده های آن اشاره شده است. 

مشخصات کلی نمونه آماری
ای��ن نظرسنج��ی در آذرماه س��ال 1396 با نمون��ه آماری 
16095 نف��ر توسط یکی از موسسات معتبر کشور انجام 
شده است. جمعیت نمونه آماری شام��ل افراد 18 سال و 
باالت��ر بوده ک��ه 50.1 درصد آنها م��رد و 49.9 زن بوده 
اند. میانگین سنی پاسخگویان 37 سال میباشد و میانگین 
سالهای تحصیل آنها در حدود 11 سال اعالم شده است. 
میانگین تعداد فرزندان نمونه مورد بررسی 2.4 بوده است. 
محل سکونت پاسخگویان به ترتیب متعلق به مراکز استان 
با 40.1 ، شهرهای تابعه 30.8 و روستاها با 29.1 بیان 

گردیده است.

1-ضرورت ازدواج و تشکیل خانواده
در پژوه��ش ص��ورت گرفته 75.8 درص��د پاسخگویان 
ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان را ضروری می دانند 
اما زمانی که این پاسخ را با متغیرهای مختلفی مانند جنس، 
وضعیت تاهل، سن، تحصیالت، نوع فعالیت، میزان هزینه 
ماهیان��ه خانواده و تعداد فرزن��دان تحلیل می کنیم روابط 
معناداری به دست می آید. به طوری که زنان 6.4 درصد 
بیش از مردان و متأهل ها 15.4 درصد بیش از مجردها بر 
این ضرورت تأکید می کنند. این نگاه مجردها به ضرورت 
ازدواج و اینک��ه چرا حدود 64 درصد آنها به این ضرورت 
تأکی��د کرده اند س��ؤاالت مهمی را ایجاد م��ی کند. اینکه 
بای��د مجردها به دلیل نیازهای روحی و جسمی به ازدواج 
نیازمندتر باشند اما چرا اینگونه نیست؟؛ وقتی به گروه های 
سنی نگاه می کنیم زمانی این حساسیت بیشتر می شود که 
گروه سن��ی 18 تا 29 سال کمتر از گروه های سنی دیگر و 
دانشجویان و دانش آموزان کمتر از دیگر گروه های فعالیتی 

به این ضرورت توجه دارند. 

 ضرورت ازدواج و تشکیل خانواده-1
ضررابا  مررس ما نرر  امرر، زمرر، س ماصرر   ،مرریهم ،  ازمبات ب تشررکد  ارر، مام  یرراا  مما رر،  اا  75.8ما  ررهبلو صررمام گااارر  

زا  لز نر  م،لد، ر  ار، مام  ر  ا رو  ،مرر اا یر، ما دالر،  میا  رس م، نر  مرنین بضرشده ت،لر ن مرون ت  ردخمن  رم  اش، درهن مدر

لر، ل أماصر  یردو از مراما  ب ما 6.4ب تش ام ااز  ا  ت  در  مرس رنرد  ابایر  مشنر،ماا  یر  ممره مرس آ ر م یر  ضرما  رر  ز ر،  

 64ردرر  مررس رننرر م ا ررو  هرر،  مراملرر، یرر  ضررابام ازمبات ب ا نکرر  خرراا هرر بم أماصرر  یرردو از مراملرر، یررا ا ررو ضررابام ت 15.4

ابم م عررس اا ا ررر،م مررس رنرر م ا نکرر  ی، رر  مراملرر، یرر  م درر   د،زلرر،  ابهررس ب ؤا رر  مررردرر  رام أضررابام تماصرر  آ  رر، یرر  ا ررو 

؛ بقارس یر  گراب  لر،  مرنس  هر،  مرس رنرد  زمر، س ا رو هم،مرده یدشراا امر، خراا ا نهم ر   دمره  ممعس ی  ازمبات  د،زمن تا ی،شن 

لرر،  آمررمزا  رعاررا از م هررا گاب ما شرررم ،  ب ما و هررا ب لرر،  مررنس ممرر،ل رعاررا از گاب  29ترر،  18  مررنس مررس شررمم ررر  گرراب

 اش، داس ی  ا و ضابام تمم  ماا  م 

 
 نظر پاسخگویان درباره ضرورت ازدواج و تشکیل خانواده برای جوانان – 1نمودار 

ماصررر  از  24.1ما مرررا  ا ررر ه شنس « اد رررس رررر   ررر، رررر »رمررر، س رررر  ضرررابام ازمبات ب تشرررکد  اررر، مام  اا یررراا  مما ررر،  

ماصرر   ب  23.2ماصرر  ن یدکرر،ا  ه 38.5مشررکخم اقا رر،م  هیرر  تاتدرره یرراا  ا ررو  ،مررر اا  شرر، تررا و مب   ،مرریهم ،   م  

ا رر م امرر،  ،مررر م هررا  ررر   شرر،  از ت ددرراام اماعرر،حس ما مررطح م،مشرر  ماام ا ررو ماصرر   حنررما  رام  5.9 ،یمرر،م، س م،مشرر  ه

ا     از تعرر،مس  ،مرریهم ، ن ابایرر  ارر،ات از ازمبات مااالرر، ب  مررال، اا  ررب امررا حرر،م  ب ض دشررس ما مررا ماصرر 38.9امرره ررر  
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نمودار 1 – نظر پاسخگویان درباره ضرورت ازدواج و تشکیل 
خانواده برای جوانان
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بودند که  افراد متاهل، سالمت روانی بیشتر دارند.
 نگ��رش پاسخگوی��ان درباره کارک��رد خان��واده در تأمین 
نیازه��ای جنسی زن و مرد در قالب پنج سوال پرسیده شد 
که 93.6 درصد پاسخگویان معتقد هستند که نیازهای 
جنسی افراد باید در چارچوب خان��واده )همسر( برآورده 

شود. 
در خصوص ارتباط اختالف��ات زناشویی و بی بندوباری 
جنس��ی در جامع��ه موض��وع از دو زاوی��ه پرسی��ده شد و 
91.2 درص��د ب��ر این ب��اور هستند که وقت��ی اختالفات 
زناشوی��ی بیشتر می شود، بی بندوب��اری های جنسی در 
جامعه هم بیشتر می شود همچنین 91 درصد معتقدند بی 
بندوباری های جنسی در جامعه، ساختار خانواده را به هم 

ریخته است. 
درب��اره کارکرد خانواده در زمینه تأمین نیازهای جنسی زن 
و م��رد، شاخص نگرش پاسخگوی��ان محاسبه گردید که 
میانگین نمره با نگرش کامال مثبت و نگرش کامال منفی، 
74.27 درصد ب��ه دست آمد. یافته ها همچنین نشانگر 
آن بودن��د که با افزایش سن، پاسخگویان نگرش مثبت تر 
و ب��ا افزایش تحصیالت، نگرش منفی تری به این موضوع 

داشته اند.
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نمودار 5 - نگرش پاسخگویان درباره کارکرد خانواده در زمینه 
تأمین نیازهای جنسی زن و مرد

 
 مدم ترین تاثیر ازدواج و تشکیل خانواده برای افراد - 3نمودار 

 کیونی و قلل آن فاصله خانواده مطلوب با خانواده -3
امره رر  ما ا رو  رهبلو یر  آ  تممر    امرو لر، سلر،  امرابز  از ا، مام  مق، مر  آ  یر،آل ب مط رم  ب  ه،  یر  ار، مام  ا ر  

آل ب ماصرر  از  ،مرریهم ،  ما هرر  اد ررس ز رر،م ب ز رر،م مشاقرر  لمرران  ررر  ارر، مام  امررابز  یرر، ارر، مام  ا رر   65.2 ؛شرر   امرره

وجییود مشییک ت  یرر  تاتدرره  ،شررس از ما دالرر، لرر،  امررابز  اا ا، مام   آل   ررممتررا و مب رر  ا رر  مط ررم  ا،صرر   ماام ب م  

ماصرر   ب  7.2ه ات و تجمیی تتوجییه بییه مادی ییماصرر  ن  7.3ههای مجییازی تییاثیر شیی کهماصرر  ن  25.9ه اقتصییادی

 ا  مرام حنما  ماص   6ه هاتغییر ارزش
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نمودار 3 - مهم ترین تاثیر ازدواج و تشکیل خانواده برای افراد

3- فاصله خانواده مطلوب با خانواده  کنونی و علل آن
نگاه به خانواده ایده آل و مطلوب و مقایسه آن با خانواده های 
ام��روزی از پرسش هایی است که در ای��ن پژوهش به آن 
توج��ه شده است؛ 65.2 درص��د از پاسخگویان در حد 
خیل��ی زیاد و زی��اد معتقد هستند که خان��واده امروزی با 
خان��واده ایده آل و مطلوب فاصل��ه دارد و مهم ترین دالیل 
ایده آل نب��ودن خانواده های امروزی را ب��ه ترتیب ناشی از 
متغیرهای وجود مشکالت اقتص��ادی )25.9 درصد(، 
تاثیر شبکه های مج��ازی )7.3 درصد(، توجه به مادّیات 
و تجم��الت )7.2 درصد( و تغیی��ر ارزش ها )6درصد( 

عنوان کرده اند.

 
 نظر پاسخگویان درباره فاصله خانواده های امروزی با خانواده مطلوب - 4نمودار 

 

 کارکردهای مختلف خانوادهدیدگاه پاسخگویان درباره  -4
ر،اراملرر،  گم رر،گم  تشررکد  ارر، مام  یررمم ررر  ما آ  از  ،مرریهم ،  صررمام گااارر  ما مررمام  تارد ررس ل،  امررو کررس از  

ما ا رو  رهبلو ل،  یر  ممره آمر  ن یرا امر،ی  ،اار  اماما  شر   ظراام ارمم اا ما مرمام  د،مر ل،  ما ره ار، مام  یدر،   ع، نر م

 خمه ابا س یدشاا ماا  مماص  از  ،میهم ،  مشاق  یمم   ر   اااام ما،ل ن م 85.4

 93.6مدو  د،زلرر،  منمررس ز  ب مررام ما ق، رره  ررن  مررمال  امررد   شرر  ررر  أ هررا   ،مرریهم ،  مایرر،ا  ررر،ارام ارر، مام  ما ترر 

  د،زل،  منمس اااام ی،   ما خ،اخم  ا، مام  هلعما  یاآبام  شممم ماص   ،میهم ،  مشاق  لمان  ر  

ماصرر  یررا  91.2ب  یررس ینرر بی،ا  منمررس ما م،مشرر  ممضررم  از مب زاب رر   امررد   شرر ما ا ررما اات رر،ط اااخارر،م ز ،شررم س ب 

 لعچنرردوشررمم ینرر بی،ا  لرر،  منمررس ما م،مشرر  لرر  یدشرراا مسبقاررس اااخارر،م ز ،شررم س یدشرراا مررس شررممن یسا ررو یرر،با لمرران  ررر  

 م م،اا،ا ا، مام  اا ی  ل  ا یا  امه نل،  منمس ما م،مش  یس ین بی،اماص  مشاق     91

مدو  د،زلرر،  منمررس ز  ب مررامن شرر،ا   هررا   ،مرریهم ،  م ،مرر   گام رر  ررر  مدرر، هدو أمایرر،ا  ررر،ارام ارر، مام  ما زمدنرر  ترر

یرر، ل، لعچنرردو  شرر، ها آ  یمم رر  ررر   ،اارر  مماصرر  یرر  ممرره آمرر  74.27 عررا  یرر،  هررا  ررر،مخ ما رره ب  هررا  ررر،مخ من ررسن 

 ا  متا  ی  ا و ممضم  ماشا ت  دخمن  ها  من س تا ب ی، اازا وها  ما هاازا و مون  ،میهم ،   
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نمودار 4 - نظر پاسخگویان درباره فاصله خانواده های امروزی 
با خانواده مطلوب

کارکرده�ای  درب�اره  پاس�خگویان  دی�دگاه   -4
مختلف خانواده

یک��ی از پرسش ه��ای ترکیب��ی ص��ورت گرفت��ه در م��ورد 
کارکرده��ای گوناگ��ون تشکیل خان��واده بود ک��ه در آن از 
پاسخگویان خواسته شد نظرات خود را در مورد پیامدهای 
مثب��ت خانواده بیان نمایند. بر اس��اس یافته های به دست 
آمده، در این پژوهش 85.4 درصد از پاسخگویان معتقد 
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نتیجه گیری 
با توجه به این کارکردها و اهدافی که برای تشکیل خانواده 
در اندیش��ه  اسالمی بیان شده اس��ت، می توان برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی مشخصی را ارائه نمود. چراکه تفکر 
و اندیش��ه  سکوالر غربی که با اب��زار مختلف رسانه ای در 
ح��ال ترویج است، همی��ن کارکردها و اه��داف را هدف 
ق��رار داده و با ترویج فرهنگ لذت گرایی و منفعت طلبی، 
انگیزه  افراد به خصوص نسل جوان را برای تشکیل خانواده 
کاهش می ده��د. ازاین رو ضروری است که برنامه ریزان و 
مسئوالن فرهنگی کشور ب��ه این معضالت توجه نموده و 
با ریشه یابی درست آنها به فک��ر چاره جویی باشند. برای 
تحلیلی دقیق تر از وضع موجود، تغییراتی که در سال های 
اخیر در جنبه های مختلف خانواده رخ داده است از دیدگاه 
پاسخگوی��ان بررسی شده ک��ه نشان می ده��د وضعیت 
اهمی��ت دادن به مادی��ات و تجمل گرای��ی در خانواده ها، 
تقسیم کار خان��واده و کمک اعضای خانواده به یکدیگر، 
شیوه های فرزندپروری و تربیت فرزند، روابط بین والدین 
و فرزن��دان، روابط عاطفی بین همسران، وفاداری زوجین 
به یکدیگر، پایداری و دوام خانواده و صله رحم و ارتباط با 

خویشاوندان بدتر شده است. 
نتای��ج بررسی نش��ان می دهد ک��ه زنان بیش از م��ردان و 
متأهل ه��ا بیش از مجرده��ا، خانواده ه��ای ایرانی را موفق 
ارزیابی کرده اند. اما آنچه بیش از هر چیز دیگر در تحیلیل 
داده های آماری خودنمایی می کند نگرش منفی مجردها 
و گروه سنی 18 تا 29 سال در باب تشکیل خانواده است 
که نگرانی ها نسبت به آینده نهاد خانواده را بیشتر می کند. 
متاسفانه نتایج حاصل از این پژوهش در خصوص میزان 
تأثیر رسان��ه ه��ا در تغیی��رات رخ داده در خانواده ها زنگ 
خطری برای آینده ایران اسالمی است. از نظر پاسخگویان 
رسانه ها شامل شبکه های ماهواره ای، شبکه های اجتماعی 
و شبکه های داخلی در عوامل چون تشدید شکاف ارزشی 
بی��ن فرزن��دان و والدی��ن، افزایش تجّمل گرای��ی و تشدید 
مصرف گرایی در خانواده، کاهش روابط اعضای خانواده 
با یکدیگر، کمرنگ شدن گرایشات مذهبی و اخالقی در 
خانواده ها، کاهش تمایل به فرزندآوری و ترویج دوستی ها 

و روابط خارج از ازدواج  تأثیرگذار بوده اند.
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نمودار 6 – گروه بندی شاخص نگرش پاسخگویان درباره کارکرد 

خانواده در زمینه تأمین نیازهای جنسی مرد و زن
 

5- نگرش نسبت به داشتن فرزند
در پاسخ به س��ؤال نگرش نسبت به داشتن فرزند، 67.2 
درص��د پاسخگویان معتقد هستند که بدون داشتن فرزند 
هم می توان زندگی زناشویی خوبی داشت. 54.2 درصد 
هدف از بچ��ه دار شدن را تدوام نس��ل نمی دانند و 29.6 

درصد  بچه را مانع آزادی و پیشرفت زن و مرد می دانند.

6- نگ�رش در خصوص جای�گاه خانواده در تربیت 
فرزند

اما در تحلیل نگرش پاسخگویان درباره تربیت فرزند نیز 
81.2 درص��د بر این باور بودند ک��ه این روزها خانواده ها 
کمتر به آم��وزش اصولی مبانی دینی و مذهبی به فرزندان 
خود توجه دارند اما 41.2 درصد از پاسخگویان معتقدند 
ارزش ها و آدابی که ام��روز در خانواده حذف شده است، 
هم��ه زائد و دست و پاگی��ر بوده اند و بهتر ب��ود که حذف 
شون��د؛ این دو پاسخ متضاد کنار ه��م را می توان به عنوان 

نوعی آشفتگی در کارکرد تربیتی خانواده تحلیل کرد.

 نگرش ن  ت به داشتن فرزند -5
تررما  یر ب  ماشرراو ااز رر  لرر  مسمشاقرر  لمرران  ررر   ،مریهم ،  ماصرر   67.2 نماشرراو ااز رر   مر ه یرر  هررا  ما  ،مرر یرر  مررؤال 

یچرر  اا مرر،    ماصرر   29.6ب  ما نرر ماا شرر   اا ترر باا  مرر   عسلرر ا از یچرر ماصرر   54.2 مز رر گس ز ،شررم س اررمیس ماشرره

 مما ن آزام  ب  دشااه ز  ب مام مس

 نگرش در خصوص جایگاه خانواده در تربیت فرزند -6
لرر، رعاررا یرر  ا ررو ابزلرر، ا، مام ماصرر  یررا ا ررو یرر،با یمم رر  ررر   81.2امرر، ما ت  درر   هررا   ،مرریهم ،  مایرر،ا  تایدرره ااز رر   دررز 

لرر، ب آمایررس ااز ماصرر  از  ،مرریهم ،  مشاق  رر   41.2امرر،  ااز رر ا  اررمم تممرر  ماا رر آمررمز  اصررم س م رر، س م نررس ب مررذل س یرر  

ما ر،م ا رو مب  ،مرر  شرم  ؛ا ر  ب ی ارا یرمم رر  هرذا ر  امابز ما ار، مام  هرذا شر   امرهن لعر  زالر  ب ممره ب  ر،گدا یمم 

 اس ا، مام  ت  د  راممدر،ارام تای ما آش اهس محس  تما  ی  حنما رن،ا ل  اا مس

 

 
 
 

 نتیجه گیری 
ل،  االنهرس ترما  یا ،مر امرخمس یدر،  شر   امرهن مس ی، تممر  یر  ا رو ر،اراملر، ب الر ااس رر  یراا  تشرکد  ار، مام  ما ا   شر 

ا  ما هرر،ل ترراب   امررهن مررکمبا غایررس ررر  یرر، ایررزاا میا ررا امرر،   ب اماعرر،حس مشی ررس اا ااالرر   عررممم خااررر  ت کررا ب ا   شرر 
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در مطالعـات و  تحقیقـات متعـدد خویـش، از 
بسـترهای داده ای تهیه شـده، بهره گیری نمایند و 
حتی با تطبیق داده های چند پیمایش به استخراج 
و تحلیـل روندها و پیش بینـی وضعیت های آتی 

مبادرت کنند.
در کشور ما نیز، طی سال های گذشته پیمایش های 
مختلفـی در حوزه هـای گوناگـون و از جملـه 
بخش های اجتماعی و فرهنگی انجام شده است 
که رجوع به آنها می تواند نمایه و آیینه روشنی از و 
ضعیت متغیرهای مربوط به آن عرصه ها فراروی 

سیاستگذاران و فعاالن این حیطه ها قرار دهد.
آنچه که در پی می آید  گزارش اجمالی نتایج یکی 

اشاره
ی کـه در عرصه های 

ّ
پیمایش هـای مختلف مل

سیاسـی،  اجتماعـی،  فرهنگـی،  گوناگـون 
اقتصـادی و... در کشـورها انجام می شـود از 
دو جهـت همواره نقـش تعیین کننـده ای پیدا 

می کنند: 
الـف- با توجه به دامنه شـمول و طیف گسـترده 
نمونه های آماری مورداستفاده در آنها، داده های 
ارزشمندی برای تصمیم سازان و سیاست گذاران 

فراهم می شود. 
ب- مرجـع معتبـر و مسـتندی بـرای محققان و 
پژوهشـگران و صاحبنظـران ایجـاد می گـردد تـا 

 داده های اجتماعی در باب
 وضعیت کشور چه می گویند؟

گزارشی از نتایج یک پیمایش ملی

؟
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رضایتمندی از این موارد زیاد است، اما از مواردی همانند 
رضای��ت از وضعیت شغلی، رضایت از وضعیت مالی و 
رضایت از مسکن به ترتیب کمترین رضایتمندی را دارند. 
نقطه اشتراک بهترین ها، خانواده و نقطه اشتراک بدترین ها، 
اقتص��اد و مسائل مالی اس��ت. به طور خالص��ه می توان 
گف��ت باالترین سط��ح رضایتمندی مربوط ب��ه خانواده و 
پایین تری��ن آن مربوط به اقتصاد است. نکت��ه ای که حائز 
اهمیت است این است که همه مواردی که برای سنجش 
میزان رضایتمندی آورده شده اند با هم همبستگی مثبت و 
گ��اه خیلی باال دارند. به عن��وان مثال رضایت از وضعیت 
مالی با رضایت از محله، رضایت از اعضای خانواده و ... 
همبستگی مثبت دارد. به همین ترتیب در مورد سایر موارد، 
ب��ه نوعی می توان نتیجه گرفت که افزایش رضایتمندی در 
یک��ی از این معیارها باع��ث افزایش رضایتمندی در سایر 

معیارها می شود. نمودار زیر خالصه نتایج را بیان می کند.

 
 

2 

 

 رضایتمندی
 از رضایتهای کم، متوسط و زیاد بیان کنند. نتایج بدین صورت است که زینهگزمینه خواسته شده که رضایتمندی خود را با انتخاب  8از افراد در 

 از رضایتمندی کهاند گفته درصد 84 که نحوی به دارند را رضایتمندی سطح باالترین ازدواج از رضایت و زندگی شریک از رضایت خانواده، اعضای
 را رضایتمندی کمترین ترتیب به مسکن از رضایت و مالی وضعیت از رضایت شغلی، وضعیت از رضایت اما از مواردی همانند ،است زیاد این موارد

 رضایتمندی سطح باالترین گفت توانمی خالصه طور به .است مالی مسائل و اقتصاد ،هابدترین اشتراکنقطه و خانواده ،هابهترین اشتراکدارند. نقطه
 رضایتمندی میزان سنجش برای که مواردی همه که است این است اهمیت حائز که اینکته .است اقتصاد به مربوط آنترین پایین و خانواده به مربوط
...  و خانواده اعضای از رضایت محله، از رضایت با مالی وضعیت از رضایت مثال عنوان به. باال دارند خیلی گاه و مثبت همبستگی هم بااند شده آورده

 افزایش باعث معیارها این از یکی در رضایتمندی افزایش که گرفت نتیجه توانمی نوعی به ،موارد سایر مورد در ترتیب همین به .دارد مثبت همبستگی
 کند.زیر خالصه نتایج را بیان می نمودار .شودمی معیارها سایر در رضایتمندی

 
 رضایتمندی افراد-1-1نمودار 

 

 ازدواج
 مطلوبسن ازدواج  و 2.6د مطلوب در کشور واج و مسائل مختلف مربوط به آن است. میانگین تعداد فرزندکننده نظر مردم نسبت به ازجدول زیر بیان

بیشترین تعداد فرزند مطلوب را دارند عبارتند از: سرباز، قصرقند، فنوج، ایرانشهر، شهری که  10 .عنوان شده است 21.5و برای دختران  26برای پسران 
آباد و نیک شهر. نکته قابل توجه این است که به غیر از شهر نهم مابقی از استان سیستان و حاجی کوهخاش، سیب و سوران، سراوان، دلگان، زیره

سن مطلوب  ترین، مهرستان)زابلی(، ایرانشهر، سیب و سوران و کنارک شهرهایی هستندکه پایینشهر سرباز، فنوج، دلگان 7. همچنین بلوچستان هستند
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نمودار  1-رضایتمندی افراد

3. ازدواج
ج��دول زیر بیان کننده نظر مردم نسبت به ازدواج و مسائل 
مختلف مربوط به آن است. میانگین تعداد فرزند مطلوب 
در کش��ور 2.6 و سن ازدواج مطلوب ب��رای پسران 26 و 
ب��رای دخت��ران 21.5 عنوان ش��ده اس��ت. 10 شهری که 
بیشترین تع��داد فرزند مطلوب را دارند عبارتند از: سرباز، 
قصرقند، فنوج، ایرانشهر، خاش، سیب و سوران، سراوان، 
دلگان، زیره کوه حاجی آب��اد و نیک شهر. نکته قابل توجه 
این است که به غی��ر از شهر نهم مابقی از استان سیستان 
و بلوچست��ان هستن��د. همچنی��ن 7 شهر سرب��از، فنوج، 

از پیمایش داده های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی اسـت که چند سـال قبـل در مقیاس 
ملی انجام شده است؛ نمونه آماری این تحقیق، 
82255 نفر می باشـد که به لحـاظ جغرافیایی، 
تعداد نفرات یادشده از ساکنان 425 شهر از 31 

استان کشور بوده اند. 

1. مشخصه های فردی و خانوادگی
 اطالع��ات کل��ی جامع��ه موردمطالع��ه در ج��داول زیر 
آمده است. بیشترین درصد در هر زمینه با رنگ سبز متمایز 

مشخص شده است.
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 جدول  1- مشخصه های فردی و خانوادگی 
جامعه موردمطالعه

2. رضایتمندی
از افراد در 8 زمینه خواسته شده که رضایتمندی خود را با 
انتخاب گزینه های کم، متوسط و زیاد بیان کنند. نتایج بدین 
صورت است ک��ه رضایت از اعضای خان��واده، رضایت 
از شری��ک زندگ��ی و رضای��ت از ازدواج باالترین سطح 
رضایتمندی را دارند به نح��وی که 84 درصد گفته اند که 
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7 خیر و کارگشا بودن

8 علم و دانش داشتن

18 دیندار و متدین بودن

244 عاقبت به خیر شدن

جدول  3- ارزش ها و مالک های افراد

5. دیندار و متدین بودن
ب��ا بررسی مالک دین��دار و متدین ب��ودن مشخص شد با 
افزای��ش اهمیت این مالک برای اف��راد، توجه به باور های 
دینی در خانواده هم بیشتر می شود که نشانگر اهمیت نقش 
خانواده در باوره��ای دینی فردی است. مطابق تحقیقات 
مشاه��ده شد با افزایش اهمیت دینداری برای افراد افتخار 
به ایرانی��ت، رضایت از اعضای خانواده و اهمیت شرکت 
در انتخاب��ات افزایش، و همچنین م��وردآزار جنسی واقع 
شدن، تمایل به زندگ��ی در کشور دیگر، تجربه رفتارهای 
پرخط��ر )استعمال سیگار،رفتن به پارتی و ....( و استفاده 
از پارتی برای انجام کارها کاهش پیدا می کند. همچنین در 
کل با افزایش اهمیت دینداری رضایتمندی نیز افزایش پیدا 

می کند.

6. نوع کتاب مورد مطالعه افراد جامعه
با بررسی کتاب های مورد مطالعه  افراد جامعه مشخص شد 
که کتاب های داستان و رمان با 30 درصد انتخاب بیشترین 
کتاب هایی هستند که توسط مردم مطالعه می شوند. پس 
از آن کت��ب مذهب��ی و کتب علم��ی و دانشگاهی با 22 و 
14 درص��د در رده ه��ای دوم و سوم ق��رار دارند. همچنین 
کتاب های هنری-سرگرمی  و تاریخی-اجتماعی به ترتیب 

با 5 و 7 درصد کمترین کتب مورد مطالعه هستند.

7. نظر مردم در مورد عملکرد حکومت
در 10 زمینه مختلف نظر مردم نسبت به عملکرد حکومت 
پرسیده شده است و از آن ها خواسته شده که با انتخاب یکی 
از گزینه های کم، متوسط و زیاد میزان موفقیت حکومت 
را در هر کدام از زمینه ها ارزیابی کنند. از نظر مردم ایجاد 

دلگ��ان، مهرستان)زابل��ی(، ایرانشهر، سی��ب و سوران و 
کنارک شهرهایی هستندک��ه پایین ترین سن مطلوب برای 
ازدواج دختر را دارند. همگی این شهرها از استان سیستان 
و بلوچست��ان هستن��د. همچنی��ن 4 شهر سرب��از، فنوج، 
مهرستان)زابل��ی( و سیب و س��وران 4 شهری هستند که 
پایین تری��ن سن مطلوب ب��رای ازدواج پس��ر را دارند. این 

شهر ها نیز از استان سیستان و بلوچستان هستند.

ارزش ها و هنجار های 
ازدواج مخالف

نه موافق نه 
مخالف موافق

زندگی دختر و پسر بدون 
ازدواج قانونی و شرعی

%88 %7 %5

وجود مهریه باال %67 %20 %13

داشتن جهیزیه کامل %37 %30 %33

ناپسند بودن طالق %22 %22 %56

جدول  2-ارزش ها و هنجار های ازدواج افراد

4. ارزش ها و مالک ها
ب��ا توجه به نظر م��ردم در م��ورد مالک ه��ا و ارزش ها و با 
استف��اده از مقی��اس لیک��رت، مهم تری��ن م��الک در بین 
مالک ه��ا عاقبت به خیر ش��دن و پ��س از آن درست کاری 
و آبرو داشتن است. ک��م اهمیت ترین مالک و ارزش هم 
مشهور بودن و داشتن پست و مقام بوده است. مالک های 
مشهور بودن، پست و مقام و ثروتمند بودن با هم ضریب 
همبستگ��ی بسیار باالیی دارند. ما بقی مالک ها نیز با هم 
ارتباطات باال و قابل توجهی داشتند. جدول زیر خالصه 

وضعیت اهمیت مالک ها را بیان می کند.

تعداد شهرهایی که این مالک 
مهم ترین مالک بوده است

مالک

12 داشتن مال و ثروت

2 داشتن پست و مقام

174 درستکاری و آبرو داشتن

2 مشهور بودن
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کاهش فاصله بین فقرا و 
ثروتمندان

%65 %22 %14

جدول  14-عملکرد حکومت از نظر مردم

8. مشکالت کشور از نظر مردم
از نظ��ر مردم، مشک��الت اقتصادی و بیک��اری مهم ترین 
مشکالت کش��ور هستند و ک��م اهمیت ترین مشکالت 
کشور مربوط به مهاجرت و طالق است. همچنین از نظر 
م��ردم بیشترین مخاطره های اجتماعی مربوط به بی ثباتی 
اقتصادی و بیکار شدن است. از مردم سوال شده است که 
اگر جای رئیس جمهور بودند چه می کردند؟ ازنظر مردم، 
گزینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال بیشترین درصد و پس از 

آن حل مشکالت اقتصادی بوده است.

درصد مشکل درصد مشکل

%1
 مشکالت زیست 

محیطی
%36

 مشکالت 
اقتصادی

%1 32% ازدواج  بیکاری

%1 8% مسکن
 عملکرد دولتی 

-اداری

%1
 اختالف و چند 

دستگی
%4  تبعیض و نابرابری

%1
 نبود شایسته 

ساالری و استفاده 
از نیروهای بومی

%3  روابط خارجی

%1
 مسائل آموزشی و 

علمی
%3

 فقر و نبود امکانات 
رفاهی

%0
 آینده فرزندان 
و ارزش های 

خانوادگی
%2  فرهنگی

%0
 مسائل بهداشتی و 

درمانی
%2

 نا امنی و وجود 
جرم و جنایت

%0 1% طالق
 اعتیاد، مواد 

مخدر، دخانیات

%0
 هیچ مشکل و 

نگرانی ندارم
%1  سایر

%0 1% مهاجرت  مشکالت شهری

جدول  15-مشکالت کشور از نظر مردم

امنی��ت در جامع��ه موفق ترین عملکرد حکوم��ت بوده به 
نح��وی که 53 درصد میزان موفقیت حکوم��ت را در این 
زمنیه زیاد دانسته اند. همچنی��ن کاهش فاصله بین فقرا و 
ثروتمندان ضعیف ترین عملک��رد حکومت بوده است به 
نحوی که 65 درصد میزان موفقیت حکومت در این زمینه 
را کم ارزیابی کرده اند. در دو زمینه ایجاد امنیت در جامعه 
و حف��ظ ارزش های دینی بیشترین درصد مربوط به گزینه 
موفقیت زیاد بوده است. در چهار زمینه گسترش خدمات 
و فرصت های آموزشی، گسترش خدمات و فرصت های 
بهداشتی، حفظ و نگه��داری از بناهای تاریخی و میراث 
فرهنگ��ی و اجرای قان��ون بیشترین رای م��ردم به موفقیت 
متوسط است. و در چهار زمینه حفاظت از محیط زیست، 
حمای��ت از آزادی بی��ان و مطبوعات، جلوگی��ری از فساد 
اداری و کاهش فاصله بین فقرا و ثروتمندان بیشترین رای 
مرب��وط به گزینه موفقیت کم است. خالصه نظر مردم در 
نمودار و جدول زیر بیان شده است. در جدول زیر بیشترین 

رای هر سطر با رنگی متمایز مشخص شده است.
 

 
موفقیت 

کم
موفقیت 
متوسط

موفقیت 
زیاد

ایجاد امنیت در جامعه %17 %30 %53

حفظ ارزش های دینی %26 %36 %38

گسترش خدمات و 
فرصت های آموزشی

%23 %40 %37

گسترش خدمات و 
فرصت های بهداشتی

%28 %39 %33

حفظ و نگهداری از 
بناهای تاریخی و میراث 

فرهنگی
%35 %35 %30

اجرای قانون %32 %38 %30

حفاظت از محیط 
زیست

%39 %36 %25

حمایت از آزادی بیان و 
مطبوعات

%41 %36 %22

جلوگیری از فساد اداری %57 %27 %16
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 اهمیت همچنین و اجتماعی و سیاسی مسائل در علما و روحانیون نظر اهمیت شهرها در افراد این درصد افزایش با که شد مشخص ،گرفت صورت
 پیدا افزایش نیز داشتند( مالی توانایی داشتن صورت در) آمریکا به مهاجرت به تمایل که افرادی درصد همچنین .شودمی کاسته انتخابات در شرکت

 .(بود شده کشف ارتباطاتترین مهمها این البته که) کرد
 

 
 مبرای برقراری ارتباط از نظر مرد بهترین و بدترین کشورها -2-1نمودار 

 

 یارانه
ها خواسته شده نظر خود را در مورد یارانه بیان کنند. است. از جمله از آننظر مردم در مورد مسائل مختلفی حول مسائل اقتصادی سواالتی پرسیده شده

کننده نظر نمودار زیر بیان .ستهایارانه مندسازی هدف طرح اجرای از قبل وضعیت به بازگشت است داشته بیشتری درصد بقیه به نسبت که ای گزینه
 مردم نسبت به پرداخت یارانه است.
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بهترین و بدترین کشورها برای برقراری ارتباط از نظر مردم

بهترین بدترین

0%
10%
20%
30%
40%

فقط به نیازمندان 
پرداخت شود

به طور کامل قطع 
شود

در حوزه های عمومی 
مانند بهداشت، صرف

شود

به همین شکل فعلی
ادامه یابد

بازگشت به وضعیت
قبل از اجرای طرح

27%

2% 5%

31% 35%

نظر مردم نسبت به پرداخت یارانه

 نمودار  2- بهترین و بدترین کشورها برای برقراری ارتباط
 از نظر مردم

11. یارانه
نظر مردم در مورد مسائل مختلفی حول مسائل اقتصادی 
سواالتی پرسیده شده است. از جمله از آن ها خواسته شده 
نظر خود را در مورد یارانه بیان کنند. گزینه ای که نسبت به 
بقیه درصد بیشتری داشته است بازگشت به وضعیت قبل 
از اج��رای طرح هدف مندسازی یارانه هاست. نمودار زیر 

بیان کننده نظر مردم نسبت به پرداخت یارانه است.
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بهترین و بدترین کشورها برای برقراری ارتباط از نظر مردم

بهترین بدترین

0%
10%
20%
30%
40%

فقط به نیازمندان 
پرداخت شود

به طور کامل قطع 
شود

در حوزه های عمومی 
مانند بهداشت، صرف

شود

به همین شکل فعلی
ادامه یابد

بازگشت به وضعیت
قبل از اجرای طرح

27%

2% 5%

31% 35%

نظر مردم نسبت به پرداخت یارانه

نمودار  3-نظر مردم نسبت به پرداخت یارانه

12. عدالت
از نظر مردم سودجویی و بی عدالتی جامعه بیشترین علت 
فقر و پس از آن سیاست های اقتصادی دولت، عامل اصلی 
فقر می باش��د. از نظر بخشی از مردم نیز، در خانواده فقیر 
به دنیا آمدن کمترین علت فقر بوده  است. نمودار زیر نظر 

مردم نسبت به علت فقر را بیان می کند.
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 ارانهی پرداخت به نسبت مردم نظر-3-1نمودار 
 عدالت

 مردمبخشی از باشد. از نظر عامل اصلی فقر می ،های اقتصادی دولتسیاستعدالتی جامعه بیشترین علت فقر و پس از آن از نظر مردم سودجویی و بی
 کند.. نمودار زیر نظر مردم نسبت به علت فقر را بیان میاست در خانواده فقیر به دنیا آمدن کمترین علت فقر بوده نیز،

 
 مردم علت فقر از دید -4-1نمودار 

 
 دیدگاه نسبت به جایگاه طبقاتی

درصد اعتقاد دارند که  29درصد از جامعه این است که در طبقه متوسط قرار دارند. همچنین  67در مورد جایگاه طبقاتی جامعه باید گفت که پنداشت 
 است.در نمودار زیر آمده . این اطالعاتکنند که در طبقه باالی جامعه قرار دارنددرصد احساس می 4در طبقه پایین و تنها 

 
 شانیطبقات ساخت به نسبت افراد پنداشت-5-1نمودار 

 فداکاری و عرق ملی
درصد تمایل به زندگی در کشور دیگری را دارند که شاید تا  30را ندارند. با این وجود  یدرصد( تمایل به زندگی در کشور دیگر70اکثریت جامعه )

روابطی در  .دارد وجودها آن برای مهاجرت برای تمایل بیشترین که هستند یکشورهای ترکیه و کانادا ،آمریکا اروپایی، حدی زیاد باشد. کشورهای
های هر کدام به نمودار ،آمدند. با توجه به تعداد زیاد روابطئل مشاهده شد که به نظر مهم میقسمت تمایل به زندگی در کشور دیگر با سایر مسا

است. منظور از رابطه مثبت این است که با افزایش  است و در جدولی روابط به صورت روابط مثبت و منفی آورده شدهصورت جداگانه آورده نشده
 برعکس آن است. ،ظور از رابطه منفیکنند و منگر دارند این موارد افزایش پیدا میدرصد افرادی که تمایل به زندگی در کشور دی
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یقسمت و بدشانس سودجویی و بی 
عدالتی جامعه

تنبلی خود افراد در خانواده فقیر به
دنیا آمدن

سیاست های 
اقتصادی دولت

8.3%

48.8%

16.0%
5.4%

21.5%

علت فقر

0%

50%
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باال متوسط پایین

4%

67%
29%

پنداشت افراد نسبت به ساخت طبقاتی شان

نمودار  4- علت فقر از دید مردم

9. مشارکت اجتماعی- سیاسی
از نظر اکثر مردم )64 درصد( اهمیت شرکت در انتخابات 
زیاد است. با افزایش درصد افرادی که اهمیت شرکت در 
انتخابات را کم می دانند درصد افرادی که معتقدند عدالت 
قضایی کم است و همچنین درصد افرادی که مخالف این 
نظر هستند که ایران به کشوری پیشرفته تبدیل خواهد شد 
افزای��ش پیدا می کند. همچنین درصد افرادی که موفقیت 
حکوم��ت در آزادی بی��ان و مطبوع��ات را کم می دانند نیز 
افزایش پیدا می کند و تمایل به زندگی در کشورهای دیگر 
افزایش و افتخار به ایرانیت کاهش پیدا می کند و همچنین 

رضایت از عملکرد سازمان ها نیز کاهش پیدا می کند. 

10 روابط خارجه
از م��ردم خواسته ش��ده که نظر خ��ود را در م��ورد بهترین 
و بدتری��ن کشور برای برقراری رابط��ه با ایران بیان کنند در 
قسمت بدترین کشورها برای برقراری ارتباط از نظر مردم 
آمریک��ا و کانادا، رژیم صهیونیستی و عربستان بدترین ها 
شناخت��ه شدن��د، در قسم��ت بهترین ها ه��م کشورهای 
اروپایی، آمریکا و کانادا و روسیه بهترین ها شناخته شدند. 
نکته قابل توجه، آمریکا است که هم در قسمت بهترین ها 
بوده است هم در قسمت بدترین ها. ولی باید به این نکته 
ه��م اشاره کرد که اف��رادی که معتقد بودند آمریکا بدترین 
کشور برای برقراری ارتباط است 11 درصد بیشتر از کسانی 
ب��وده است که معتق��د بودند آمریکا بهتری��ن کشور برای 
برق��راری ارتباط است. با تحلیلی ک��ه روی درصد افرادی 
که معتقد بودند آمریکا و کانادا بهترین کشور برای برقراری 
ارتباط است ص��ورت گرفت، مشخص شد که با افزایش 
درص��د این افراد در شهرها اهمیت نظر روحانیون و علما 
در مسائل سیاسی و اجتماعی و همچنین اهمیت شرکت 
در انتخابات کاسته می شود. همچنی��ن درصد افرادی که 
تمایل به مهاجرت به آمریک��ا )در صورت داشتن توانایی 
مالی( داشتند نیز افزایش پیدا کرد )که البته اینها مهم ترین 

ارتباطات کشف شده بود(.
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میزان رضایت از خدمات و 
عملکرد سازمان

درصد افرادی که تجربه رفتار 
پرخطر دارند

اهمیت شرکت در انتخابات پرسه زنی در فضای مجازی

جدول  6-رابطه به تمایل به زندگی در کشور دیگر با دیگر ویژگی 
شهر ها

15. تجربه رفتار پرخطر
در همه م��وارد مربوط به تجربه رفتار پرخطر، نتایج نشان 
می دهد اکثریت جامعه تجربه مورد گفته شده را ندارند به 
نحوی که حداقل آن 79 درصد است که در مورد مصرف 
قلیان است که درصد بسیار باالیی است. نکته قابل توجه 
ای��ن است که هر تجربه پرخطر روی دیگر تجربه پرخطر 
 ای��ن روابط بسی��ار قابل توجه 

ً
تاثی��ر مثب��ت دارد که بعضا

اس��ت. به عنوان مثال با باال رفتن استعمال سیگار در یک 
شهر، تجربه مابقی رفتارهای پرخطر نیز بیشتر شده  است. 
همچنین با افزایش رفتار های پرخطر، افتخار به ایرانیت کم 
شده و تمای��ل برای زندگی در کشور دیگر نیز افزایش پیدا 

می کند. ارتباط هایی که البته دور از انتظار هم نبودند. 
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 هارابطه تمایل به زندگی در کشور دیگر با دیگر ویژگی شهر

 رابطه مثبت رابطه منفی
 درصد افراد مجرد درصد افراد متاهل

 درصد افرادی که تحصیالت عالی دارند افتخار به ایرانیت
 درصد افرادی که تجربه رفتار پرخطر دارند از خدمات و عملکرد سازمانمیزان رضایت 

 پرسه زنی در فضای مجازی اهمیت شرکت در انتخابات
 هاشهر یژگیو گرید با گرید کشور در یزندگ به لیتما به رابطه-6-1جدول 

 خطرر پرتجربه رفتا
درصد است  79اکثریت جامعه تجربه مورد گفته شده را ندارند به نحوی که حداقل آن  دهد، نتایج نشان میخطررفتار پر هتجرب مربوط به در همه موارد

 دارد مثبت تاثیر پرخطر تجربه دیگر روی پرخطر تجربه هر که است این توجه قابل . نکتهکه در مورد مصرف قلیان است که درصد بسیار باالیی است
 .است شده بیشتر نیز پرخطر رفتارهای مابقی تجربه ،شهر یک در سیگار استعمال رفتن باال با مثال عنوان به .است توجه قابل بسیار روابط این بعضاً که

که البته دور  ییهاارتباط .کندمی پیدا افزایش نیز دیگر کشور در زندگی برای تمایل و شده کم ایرانیت به افتخار ،پرخطر یهارفتار افزایش با همچنین
  .از انتظار هم نبودند

 
 پرخطر رفتار تجربه-6-1نمودار 

 

 اهمیت نظرات افراد در مسائل سیاسی و اجتماعی
 و علما و دانشگاه اساتید آن از پس دارد، اجتماعی و سیاسی مسائل در مردم برای را اهمیت بیشترین سفیدان ریش و بزرگان نظر ،مردم نظر طبق

 .است نگارانروزنامه هنرمندان ورزشکاران، نظرات دارد، را اهمیتترین کم مردم برای که نظراتی .دارد را اهمیت بیشترین نظرشان ،روحانیون
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

استعمال سیگار
مصرف قلیان

استفاده از مشروبات الکلی
استعمال مواد مخدر

رابطه با جنس مخالف
سابقه دستگیری و یا تذکر

دیدن فیلم های پورنو و سکسی
رفتن به پارتی

81%

79%

92%

95%

93%

97%

90%

96%

تجربه رفتار پرخطر

بلی خیر

نمودار  6-تجربه رفتار پرخطر

16. اهمیت نظرات افراد در مسائل سیاسی و اجتماعی
طبق نظر مردم، نظر بزرگان و ریش سفیدان بیشترین اهمیت 
را ب��رای مردم در مسائل سیاس��ی و اجتماعی دارد، پس از 
آن اساتید دانشگاه و علما و روحانیون، نظرشان بیشترین 
اهمی��ت را دارد. نظراتی که ب��رای مردم کم ترین اهمیت را 

دارد، نظرات ورزشکاران، هنرمندان روزنامه نگاران است.

13. دیدگاه نسبت به جایگاه طبقاتی
در مورد جایگاه طبقاتی جامعه باید گفت که پنداشت 67 
درصد از جامعه این است که در طبقه متوسط قرار دارند. 
همچنی��ن 29 درصد اعتقاد دارند که در طبقه پایین و تنها 
4 درص��د احساس می کنند که در طبقه باالی جامعه قرار 

دارند. این اطالعات در نمودار زیر آمده است.
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 ارانهی پرداخت به نسبت مردم نظر-3-1نمودار 
 عدالت

 مردمبخشی از باشد. از نظر عامل اصلی فقر می ،های اقتصادی دولتسیاستعدالتی جامعه بیشترین علت فقر و پس از آن از نظر مردم سودجویی و بی
 کند.. نمودار زیر نظر مردم نسبت به علت فقر را بیان میاست در خانواده فقیر به دنیا آمدن کمترین علت فقر بوده نیز،

 
 مردم علت فقر از دید -4-1نمودار 

 
 دیدگاه نسبت به جایگاه طبقاتی

درصد اعتقاد دارند که  29درصد از جامعه این است که در طبقه متوسط قرار دارند. همچنین  67در مورد جایگاه طبقاتی جامعه باید گفت که پنداشت 
 است.در نمودار زیر آمده . این اطالعاتکنند که در طبقه باالی جامعه قرار دارنددرصد احساس می 4در طبقه پایین و تنها 

 
 شانیطبقات ساخت به نسبت افراد پنداشت-5-1نمودار 

 فداکاری و عرق ملی
درصد تمایل به زندگی در کشور دیگری را دارند که شاید تا  30را ندارند. با این وجود  یدرصد( تمایل به زندگی در کشور دیگر70اکثریت جامعه )

روابطی در  .دارد وجودها آن برای مهاجرت برای تمایل بیشترین که هستند یکشورهای ترکیه و کانادا ،آمریکا اروپایی، حدی زیاد باشد. کشورهای
های هر کدام به نمودار ،آمدند. با توجه به تعداد زیاد روابطئل مشاهده شد که به نظر مهم میقسمت تمایل به زندگی در کشور دیگر با سایر مسا

است. منظور از رابطه مثبت این است که با افزایش  است و در جدولی روابط به صورت روابط مثبت و منفی آورده شدهصورت جداگانه آورده نشده
 برعکس آن است. ،ظور از رابطه منفیکنند و منگر دارند این موارد افزایش پیدا میدرصد افرادی که تمایل به زندگی در کشور دی

 

0.0%
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30.0%
40.0%
50.0%

یقسمت و بدشانس سودجویی و بی 
عدالتی جامعه

تنبلی خود افراد در خانواده فقیر به
دنیا آمدن

سیاست های 
اقتصادی دولت

8.3%

48.8%

16.0%
5.4%

21.5%

علت فقر

0%

50%

100%

باال متوسط پایین

4%

67%
29%

پنداشت افراد نسبت به ساخت طبقاتی شان

نمودار  5-پنداشت افراد نسبت به ساخت طبقاتی شان

14. فداکاری و عرق ملی
اکثریت جامع��ه )70درصد( تمایل ب��ه زندگی در کشور 
دیگری را ندارند. با این وجود 30 درصد تمایل به زندگی 
در کش��ور دیگ��ری را دارند که شاید تا ح��دی زیاد باشد. 
کشوره��ای اروپایی، آمریک��ا، کان��ادا و ترکیه کشورهایی 
هستند که بیشترین تمایل برای مهاجرت برای آن ها وجود 
دارد. روابط��ی در قسمت تمایل به زندگی در کشور دیگر 
ب��ا سایر مسائل مشاهده شد ک��ه به نظر مهم می آمدند. با 
توجه به تعداد زیاد روابط، نمودار های هر کدام به صورت 
جداگانه آورده نشده اس��ت و در جدولی روابط به صورت 
روابط مثبت و منفی آورده شده  است. منظور از رابطه مثبت 
این است که با افزایش درصد افرادی که تمایل به زندگی در 
کشور دیگر دارند این موارد افزایش پیدا می کنند و منظور از 

رابطه منفی، برعکس آن است.

رابطه تمایل به زندگی در کشور دیگر با دیگر ویژگی شهر ها

رابطه منفی رابطه مثبت

درصد افراد متاهل درصد افراد مجرد

افتخار به ایرانیت
درصد افرادی که تحصیالت 

عالی دارند
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18. اوقات فراغت
ب��ا بررسی اوقات فراغت مشخص ش��د که بیشتر از همه 
اوق��ات فراغت با استراحت در من��زل، تماشای تلویزیون 
و معاش��رت با اقوام و دوستان گذشته می شود. نمودار زیر 
بیان کنن��ده این است که هر ک��دام از موارد، چند درصد از 

اوقات فراغت را به خود اختصاص می دهند.
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 فراغت اوقات گذراندن-9-1نمودار 

 
 کههایی داشت نمونه یهاویژگی با زیادیمعنادار و  رابطه گذرانندمی خانه قهوه و شاپ کافی به رفتناز طریق  را خود فراغت اوقات که افرادی درصد

 .بودند اخالقی و دینی یهاارزش مخالف غالباً
 هم درصد 20 ،است بوده عراق به سفرشان ،اندداشته خارجه سفر که افرادی از درصد 44 .دارد وجود توجهقابل اینکته ، یدر مورد سفرهای خارج

 که است این دهنده نشان این که است بوده مذهبی سفرهای آن اتفاق به قریب درصد باال احتمال با ولی نشده گفتهها سفر دلیل .است بوده عربستان
 مقصد بیشترین مذهبی شهرهای و توریستی تاریخی شهرهای ،هم داخلی یهاسفر در .است دینی یهاسفر ،کشور خارجی سفرهای ازنیمی از بیش

 .است بوده گردشگران
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گذراندن اوقات فراغت

نمودار  9-گذراندن اوقات فراغت

درص��د افرادی که اوقات فراغت خ��ود را از طریق رفتن به 
کافی شاپ و قهوه خانه می گذرانند رابطه  معنادار و زیادی با 
 مخالف ارزش های 

ً
ویژگی های نمونه هایی داشت که غالبا

دینی و اخالقی بودند.
در مورد سفرهای خارجی ، نکته ای قابل توجه وجود دارد. 
44 درص��د از افرادی که سفر خارجه داشته اند، سفرشان 
ب��ه عراق بوده اس��ت، 20 درصد هم عربستان بوده است. 
دلیل سفر ها گفته نش��ده ولی با احتمال باال درصد قریب 
به اتفاق آن سفرهای مذهبی بوده است که این نشان دهنده 
این است که بی��ش از نیمی از سفره��ای خارجی کشور، 
سفر های دین��ی است. در سفر های داخلی هم، شهرهای 
تاریخی توریست��ی و شهرهای مذهب��ی بیشترین مقصد 

گردشگران بوده است.
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 یاسیس مهم موضوعات و مسائل درها گروه ای افراد نظر تیاهم-7-1نمودار 

 

 خبر و صدا و سیما
کنند. پس از آن اینترنت و ماهواره قرار دارد که با از مردم از رادیو و تلوزیون به عنوان منبع کسب خبر استفاده می %54با توجه بررسی صورت گرفته 

 . سایر موارد در نمودار زیر مشخص است.در رده بعدی است %22

 
 منبع کسب خبر افراد-8-1نمودار 

 تمایل به زندگی در کشور دیگر کمتر است. ،زیون به عنوان منبع کسب خبر بیشتر استیدر شهرهایی که استفاده از رادیو و تلو
 مجالس وها مهمانی در شرکت  و پسر و دختر غیرشرعی معاشرت و دوستی معتقدند که افرادی درصد ،خبر کسب برای ماهواره از استفاده افزایش با

 در شرکت اهمیت . همچنیناست کرده پیدا افزایش دیگر کشوری در زندگی تمایل و کاهش ایرانیت به افتخار و یافته افزایش ،ندارد اشکال مختلط
 مواجه بوده است. کاهشنیز با  انتخابات

 اوقات فراغت
زیون و معاشرت با اقوام و دوستان گذشته یاوقات فراغت مشخص شد که بیشتر از همه اوقات فراغت با استراحت در منزل، تماشای تلو با بررسی

 دهند.چند درصد از اوقات فراغت را به خود اختصاص می ،کننده این است که هر کدام از موارد. نمودار زیر بیانشودمی

بزرگان و ریش سفیدها
اساتید دانشگاه

علما و روحانیون
معلمان

مسئولین
روزنامه نگاران

هنرمندان
ورزشکاران
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ماهواره

دوستان و 
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ترکیبی از
موارد باال

3%
54% 22% 7% 13%

منبع کسب خبر افراد

نمودار  7-اهمیت نظر افراد یا گروه ها در مسائل و موضوعات 
مهم سیاسی

17. خبر و صدا و سیما
ب��ا توج��ه بررسی صورت گرفت��ه 54% از م��ردم از رادیو و 
تلوزی��ون به عنوان منبع کسب خبر استفاده می کنند. پس 
از آن اینترنت و ماهواره ق��رار دارد که با 22% در رده بعدی 

است. سایر موارد در نمودار زیر مشخص است.
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 یاسیس مهم موضوعات و مسائل درها گروه ای افراد نظر تیاهم-7-1نمودار 

 

 خبر و صدا و سیما
کنند. پس از آن اینترنت و ماهواره قرار دارد که با از مردم از رادیو و تلوزیون به عنوان منبع کسب خبر استفاده می %54با توجه بررسی صورت گرفته 

 . سایر موارد در نمودار زیر مشخص است.در رده بعدی است %22

 
 منبع کسب خبر افراد-8-1نمودار 

 تمایل به زندگی در کشور دیگر کمتر است. ،زیون به عنوان منبع کسب خبر بیشتر استیدر شهرهایی که استفاده از رادیو و تلو
 مجالس وها مهمانی در شرکت  و پسر و دختر غیرشرعی معاشرت و دوستی معتقدند که افرادی درصد ،خبر کسب برای ماهواره از استفاده افزایش با

 در شرکت اهمیت . همچنیناست کرده پیدا افزایش دیگر کشوری در زندگی تمایل و کاهش ایرانیت به افتخار و یافته افزایش ،ندارد اشکال مختلط
 مواجه بوده است. کاهشنیز با  انتخابات

 اوقات فراغت
زیون و معاشرت با اقوام و دوستان گذشته یاوقات فراغت مشخص شد که بیشتر از همه اوقات فراغت با استراحت در منزل، تماشای تلو با بررسی

 دهند.چند درصد از اوقات فراغت را به خود اختصاص می ،کننده این است که هر کدام از موارد. نمودار زیر بیانشودمی
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نمودار  8-منبع کسب خبر افراد

در شهرهایی که استفاده از رادیو و تلویزیون به عنوان منبع 
کسب خبر بیشت��ر است، تمایل به زندگی در کشور دیگر 

کمتر است.
با افزایش استفاده از ماهواره برای کسب خبر، درصد افرادی 
ک��ه معتقدند دوستی و معاش��رت غیرشرعی دختر و پسر 
و  شرک��ت در مهمانی ها و مجالس مختلط اشکال ندارد، 
افزایش یافته و افتخار به ایرانیت کاهش و تمایل زندگی در 
کشوری دیگ��ر افزایش پیدا کرده است. همچنین اهمیت 

شرکت در انتخابات نیز با کاهش مواجه بوده است.



ویژه نامه اولین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسالم، تابستان 97 168

گـــــــــــــــــــــــــــزارش



169ویژه نامه اولین همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسالم، تابستان 97

گـــــــــــــــــــــــــــزارش

شکاف طبقاتي، تبعیض هاي اجتماعي، ابتال به انواع اعتیاد 
و حت��ي بیکاري و فقر در صدر قرار دارند. في المثل، طبق 
آمارهایي که مجل��س آمریکا و رئیس جمه��ور آن کشور 
در ماه ه��اي اخیر ارائ��ه دادند، حدود یک شش��م از مردم 
آمریک��ا در فق��ر مطلق به س��ر مي برند. یعن��ي روزانه باید 
می��ان پرداخت کرای��ه ماشین یا پول غذای��ي بخور و نمیر 
در ط��ول روز، یکي را انتخاب کنند! ای��ن در حالي است 
ک��ه وضعیت فقر در کشور ما هرگز به این سطح از شدت 
نیست. ام��ا اگر بخواهیم وضعی��ت فرهنگي و اجتماعي 
کشور خود را با جامعه اسالم پسند مقایسه کنیم، که توصیه 
ما به اندیشمندان و عالمان علوم اجتماعي در کشور همین 
اس��ت، در آن صورت وضعیت��ي رضایت بخش نخواهیم 
داش��ت. بر اس��اس آمار ه��اي منتشره از س��وي مسؤالن، 
)ک��ه البته به دلیل تناقضات میان آمارهاي مختلف و تنوع 
و تع��دد مراکز آمارگی��ري خیلي ه��م قابل اعتماد نیست( 
وضعیت فعلي جامعه ما در پاره اي از آسیب ها مثل اعتیاد، 
طالق، بیکاري، حاشیه نشیني و پاره اي از مفاسد اخالقي، 

وضعیتي نامطلوب و نگران کننده است.

ضرورت و چرایی برگزاری همایش
آسیب هاي اجتماعي، مسأله اي مربوط به امروز نیست و 
 در هر عصر 

ً
همچنین اختصاصي به جامعه ما ندارد. اساسا

و مصري، با حفظ اختالف در شدت و تنوع، آسیب هایي 
وجود داشته است. چرا که هیچ جامعه معصوم و بي عیبي 
وج��ود نداشت��ه و نخواهد داش��ت. بنابراین، ب��ه صورت 
پیش فرض مي ت��وان پذیرفت که در هر جامعه اي درجات 
و سطوح��ي از آسیب  وج��ود دارد. جامعه ما نیز همچون 
همه جوامع دیگر، محاسن و معایبي دارد. البته اگر مقیاس 
و معی��ار سنجش آسیب، معیاره��ا و ضوابط شناخته شده 
بین المللي در حوزه  آسیب شناس��ي و جرم شناسي باشد، 
وضعی��ت کشور ما، از نظر کّمی��ت و کیفیت آسیب هاي 
اجتماع��ي در سط��ح متوس��ط ق��رار دارد. زیرا ب��ر اساس 
مقایسه هایي که میان جوامع مختل��ف صورت مي گیرد، 
کشورهاي آمریکایي و اروپایي در صدر فراواني آسیب هاي 
اجتماعي قرار دارند. یعني کشورهاي به اصطالح پیشرفته 
م��ادي، در اموري مثل طالق، فحشا، روسپیگري، تجاوز 
به عنف، ضرب و شتم زنان و کودکان، فروپاشي خانواده، 

گزارش اجمالی در خصوص
نخستین همایش ملی مواجهه با آسیب های 

 اجتماعی از دیدگاه اسالم؛ 
پیشگیری و مقابله

حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی
دبیر علمی همایش و دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(
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نداشته ان��د. به این معنا که از هم��ان مدل هاي مفهومي و 
توصیفي و تبییني و پژوهشي اي استفاده کرده  اند که غربیان 
تولید و توصیه کرده اند. بدون آنکه توجهي داشته باشند که 
آیا في المثل تعریف فالن جامعه شناس غربي از خانواده و 
زندگي خانوادگي و روابط اجتماعي و امثال آن با آموزه هاي 
اسالم��ي و ایراني، سازگاري و تناسب��ي دارد یا نه. به تعبیر 
دیگ��ر، مطالع��ات آسیب شناسي اجتماعي ب��ه تبع سایر 
مطالعات در علوم انساني و اجتماعي، مطالعاتي غیردیني 
و غیربوم��ي بوده است. طبیعي اس��ت جامعه شناسي که 
اعتقادي به جامعه شناسي اسالمي ندارد، هرگز در اندیشه 
استف��اده از راه کاره��اي اسالمي براي کنت��رل آسیب هاي 

اجتماعي نیز نخواهد بود.
ای��ن مسائ��ل و مسائلي از این قبیل، ما را ب��ر آن داشت که 
براي پاي ک��ار آوردن ظرفیت هاي اسالمي و اندیشمندان 
مسلمان، همایشي ملي را با موضوع »مواجهه با آسیب هاي 
اجتماع��ي از نگاه اسالم: پیشگیري و مقابله« ساماندهي 
کنیم. همان طور که  مالحظ��ه مي کنید در این همایش با 
تأکید بر »از نگاه اسالم«  و همچنین با توجه ویژه به مقوله 
»پیشگیري و مقابله« تالش کرده ایم آن دو خأل مهمي را که 
در مطالعات آسیب هاي اجتماعي وجود داشت، برطرف 

نماییم. 

اهداف همایش
ای��ن همایش نیز همچون ه��ر همایش علمي و پژوهشي 
دیگ��ري، به دنبال اه��داف علمی خاص خ��ود است. در 
مجم��وع مي توان گف��ت در برگزاري ای��ن همایش، چهار 

هدف عمده زیر در دستور کار قرار گرفته است:
شناسای��ي ظرفیت هاي علمي کش��ور در حوزه مطالعات 
اسالمي پیشگیري و مقابله با آسیب هاي اجتماعي؛ )2( 
ایج��اد گفتمان اسالم��ي در عرصه مقابله ب��ا آسیب هاي 
اجتماعي؛ )3( ایجاد حساسیت مضاعف در میان اساتید 

درباره آسیب هاي اجتماعي در کشور ما، تاکنون مطالعات 
بسیار زی��ادي صورت گرفت��ه است. در ط��ول چهار دهه 
اخیر هزاران کتاب و مقاله تدوین شده و صدها همایش و 
نشست علمي در این موضوعات برگزار شده است. اما دو 
نکت��ه  مهم در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار 
گیرد: نخس��ت آنکه بیشتر تالش هایي که تاکنون صورت 
 »تبیین« یا 

ً
گرفته اس��ت، »توصی��ف« آسیب ها و احیان��ا

»تعلیل« آنها بوده است. اما در حوزه  پیشگیري و مقابله، 
ه��ر چند اقدام��ات عملي فراواني ص��ورت گرفته است و 
 قابل  قبولي نیز در این 

ً
اراده ه��اي قوي  و بودجه هاي نسبت��ا

زمین��ه وج��ود داشت��ه و دارد؛ اما از فقر علم��ي و تئوریک 
رن��ج مي بریم. بسی��اري از راه کارهاي ارائه ش��ده از سوي 
اندیشمندان جامعه ما، راه کارهاي غیربومي و غیراسالمي 
اس��ت. صرف نظ��ر از نقدهایي ک��ه به راهکاره��اي علوم 
انساني  موجود وجود دارد، که کمترین آن ناکارآمدي آنها 
 و بالذات 

ً
در همان کشورهایي است که چنین نظریاتي اوال

ب��راي درمان آسیب هاي آنها مط��رح شده است، به اعتقاد 
م��ا، با توجه به وضعیت هاي خ��اص فرهنگي، تاریخي و 
 مواجهه 

ِ
سیاسي جامعة ایران، راه کارهاي غربي و لیبرالیستي

با آسیب هاي اجتماعي در کشور ما نه تنها راهگشا نیست؛ 
 خود نیز آسیب زا هستند؛ به تعبیر دیگر، خود 

ً
بلکه بعضا

ای��ن راه کارها بخش��ي از مشکل اند و ن��ه راه حل. البته این 
سخن را نباید به معناي نگاه صفر و صدي به اندیشه هاي 
 تجربه هاي عملي 

ً
اجتماعي غربیان تلقي کرد. زیرا بعضا

مفیدي نیز در برخي از جوامع غربي در مواجهه با پاره اي از 
آسیب هاي اجتماعي مشاهده مي شود که باید از آنها درس 

گرفت.
نکت��ه دوم اینکه ب��ا فراتحلیل کاره��اي انجام گرفته متوجه 
مي شویم که درصد قابل توجهي از آنها اگر نگوییم در تقابل 
با آموزه هاي اسالمي و تحت تأثیر فکر و اندیشه لیبرالیستي 
بوده است؛ دست کم نسبت به آموزه هاي اسالمي توجهي 
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تماس گرفته شد و با توجه به تخصص هایشان، موضوعاتي 
ب��ا آنان در می��ان گذاشته شد و از آن��ان خواسته شد که در 
صورت امکان همایش ما را مزین به اندیشه خود کنند که 
در این جهت نیز با روي باز از سوي آنان مواجهه شدیم و 
الحمدلله از حدود 45 نفري که با آنان تماس گرفته شد، 
حدود 40 نفر دع��وت ما را اجابت کردند و علیرغم همه 
مشغله هاي علمي خود، براي این همایش وقت گذاشتند و 
مقاالت خوب و مفیدي به دبیرخانه همایش ارسال کردند.

روش ما در بررسي مقاالت، روشي فعال و اصالح گرایانه 
ب��ود. البته بع��د از پاالیش اولیه اي ک��ه توسط دبیر علمي 
همایش ص��ورت مي گرف��ت، مقاالتي که قاب��ل ارزیابي 
تشخی��ص داده مي شدند، با سرعت و دقت مورد ارزیابي 
قرار مي گرفتن��د. روش ما به این صورت بود که با تشکیل 
چند تیم ارزیابي، مقاالت دریافتي را ابتدا راستي آزمایي و 
اعتبارسنجي مي کردیم و سپس آنها را به طور دقیق ارزیابي 
مي کردی��م، و حتي االمکان نقاط ضعف یا نقص مقاالت 
را ب��ه صورت مشخص براي نویسندگان ارسال مي کردیم 
و در اص��الح مقاله کمک کار آنان بودی��م. تا جایي که در 
چن��د مورد، تا ده بار رف��ت و برگشت مقاله میان دبیرخانه 
همای��ش و نویسنده مقاله صورت گرفت��ه است. افزون بر 
این، در کنار تیم هاي ارزیابي، یک گروه ویرایشي متمرکز 
نیز تعریف کردیم که در سریع ترین زمان ممکن به ویرایش 
مقاله مي پرداختند و نقص هاي احتمالي را به منظور تکمیل 
کردن، براي نویسندگان ارسال مي کردیم. به همین دلیل، 
مي توان گفت این همایش، از معدود همایش هایي است 
که همه مقاالت پذیرفته شده آن، از وحدت رویه  در مسائل 
ویرایشي و عنوان گذاري ها و چکیده ها و نتیجه گیري ها و 

فهرست منابع و امثال آن برخوردار است.

و پژوهشگران معتقد به مباني اسالمي، نسبت به موضوع 
آسیب هاي اجتماعي؛ و )4( فراهم سازي بستر الزم براي 
تولی��د فکر و ارائ��ه راهبردهاي اسالمي ب��راي پیشگیري و 

مقابله با آسیب هاي اجتماعي.

نکات�ی اجمال�ی در م�ورد فرآین�د اجرای�ی ام�ور 
همایش

البته نمي  توان گفت که در دستیابي به این اهداف موفقیت 
ص��ددر صد حاصل شده است؛ اما در مجموع با توجه به 
فرصت کمي که در اختیار داشتیم، نتایج رضایت بخشي 
حاص��ل شد. ضعف ه��ا و خأله��اي مطالعات��ي در این 
حوزه ها به خوبي شناسای��ي شد. محققان و اندیشمندان 
و پژوهشگ��ران عالقمند به این حوزه ها و برخي از کساني 
که از قبل در این موضوعات کارهاي پژوهشي انجام داده 
بودند یا پایان نامه و رساله خود را در این موضوعات سامان 
داده بودن��د، تا حدودي شناسایي شدند. و البته به صورت 
استطردادي با مراکز یا گروه هاي علمي در برخي از مراکز 
پژوهشي و آموزشي نیز آشنا شدیم که به صورت متمرکز در 

این موضوعات مشغول فعالیت علمي اند.
در ای��ن همایش، که ب��ا محوریت دانشگ��اه شاهد برگزار 
مي شود، ما از همکاري علمي و مشارکت فعال و نیمه فعال 
چندین مرک��ز آموزشي و پژوهشي همسو نی��ز برخوردار 
بودیم. همایش ما شش محور اصلي داشت که در پوستر 
همای��ش به تفصیل معرف��ي شده است . ب��ا اینکه پوستر 
 در اسفندماه سال 1396 منتشر شد اما در 

ً
همایش تقریبا

این فاصله کوتاه، در مجموع تاکنون 232 مقاله به دبیرخانه 
همایش رسیده و همه آنها مورد ارزیابي قرار گرفته اند که از 

این میان 56 مقاله مورد تأیید نهایي قرار گرفته اند.
البته در فراخوان همایش،  به صرف انتشار پوستر یا پیام هاي 
تبلیغ��ي یا تبلیغات مرس��وم اکتفا نشد، بلکه با پ��اره اي از 
متخصصان و اندیشمندان این حوزه به صورت شخصي 
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فصل دوم- مواض�ع ک�لی قرآن کری�م در حوزه ارزش ها
فصل سوم- مفاهیم عام ناظر به ارزش های اجتماعی

فص��ل چهارم- مف�اهی�م خ�اص ناظ���ر ب�ه ارزش ه�ای 
اجتم�اعی

فصل پنجم- ارزش های اجتماع��ی ناظر به ح�وزه ه�ای 
مخت�لف رفت��اری

از هدف ه��ای این کت��اب می ت��وان به م��واردی همچون  
شناسای��ی ابعاد خاصی از جنبه ه��ای معارفی قرآن کریم 
و عناصر فرهنگ اسالم��ی،  زمینه سازی برای تولید علوم 
اجتماعی دینی، بسترسازی برای سیاستگذاری در جهت 
ارتق��ای فرهنگ دین��ی جامعه و پاسخگویی ب��ه برخی از 

سؤال ها و شبهه های این حوزه اشاره کرد.
ارزش ها مهم ترین، کانونی ترین و زنده ترین بخش فرهنگ 
محسوب می شوند و از این رو شناخت یک فرهنگ بدون 
شناخ��ت تحلیلی نظ��ام ارزش��ی و عناصر و اج��زای آن، 
ارتباطات  متنوع میان عناصر این نظام، پیوستگی این نظام 

 کت��اب ارزش های اجتماعی از منظ��ر قرآن کریم، نتیجه 
ت��الش علمی دکت��ر سیدحسین شرف الدی��ن عضو گروه 
مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین پژوهی 
است که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در 

سال 1396 و در 564 صفحه به نگارش در آمده است. 
نوشت��ار حاض��ر در واق��ع یک تحقی��ق گست��رده در حوزه 
اندیشه ه��ای اجتماع��ی ق��رآن کری��م است ک��ه موضوع 
ارزش ه��ای اجتماع��ی را در کان��ون توجه خود ق��رار داده 
است. نویسنده در این اثر، با رویکردی فرهنگی اجتماعی،  
ارزش های انعکاس یافته در قرآن کریم را به عنوان یکی از 
مؤلفه های گوهری و اساسی فرهنگ اسالمی مورد بررسی 

و تحلیل قرار داده است. 
 کتاب »ارزش های اجتماعی از منظر قرآن کریم« در پن�ج 

فص�ل و متناظر به عناوین زیر تهیه و تنظیم شده است:
فص��ل اول- ارزش ه���ای اجتم�اع��ی از دی�دگ��اه عل��وم 

اجتماعی

ارزش های اجتماعی از منظر قرآن کریم
دکتر سید حسین شرف الدین
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اجتماع��ی  ناظر به حریم های جنس��ی، روابط خانوادگی 
و خویشاوندی،  ح��وزه دین، حوزه تعلیم و تربیت، حوزه 

سیاست و حوزه اقتصاد را بررسی نموده است.
مطالعات ارزش شناختی به صورت انتزاعی و نظری و در 
قالب تحلیل ه��ای زبان شناختی، معناشناختی و فلسفی 
درباره مجموعه ای از گزاره های بایدها و نبایدهای مربوط 
و گاه به صورت انضمامی و عینی در چارچوب پدیده هایی 
همچون قواعد و هنجار، هدف ها و آرمان های، گرایش ها و 
ترجیح ها،  نمادها و نشانه ها و کنش های فردی و اجتماعی 
مط��رح می ش��ود.  ای��ن پژوه��ش درص��دد آن اس��ت که 
ارزش های اجتماعی امکان در قرآن کریم را در حد امکان 
شناسایی، استخراج، دسته بندی و با بیانی جامعه شناختی، 
ش��رح و تفسیر نماید ک��ه این مفاهیم ارزش��ی به صورت 

انضمامی و از فحوای آیات استنباط شده اند.
البت��ه نویسنده کتاب تصریح نموده است که هدف عمده 
در ای��ن مرحله بیشت��ر ارائه تصویری کل��ی از دیدگاه های 
قرآن کریم در حوزه ارزش های اجتماعی است و بر همین 
ق و ویژه 

ّ
ق به هیچ وجه مدع��ی ارائه کار خال

ّ
اساس محق

نیست. این مطالعات به دلیل نو بودن رویکرد، فقدان سابقه 
پژوهش��ی مناسب،  فقدان الگوی مناس��ب،  تنوع ابعاد و 
زوایای مورد بحث، سطح باالی انتظارات و داشتن محیط 
 از پیچیدگی های 

ً
میان رشت��ه ای و چندرشته ای، معم��وال

خاص��ی برخوردار اس��ت و امید دستیابی ب��ه نتیجه های 
منظ��ور، به ندرت با کامیابی در این خواهد بود.  و این اثر 
باب جدیدی است  که فراروی محققان گشوده شده  تا با 
رویکردهای اجتماعی به مطالعات و پژوهش های قرآنی 

روی آورند.

با نظام باورها، هنجارها،  شخصیت و رفتارها غیرممکن 
خواهد بود.

بررسی اجمالی معارف اسالمی نیز نمایانگر جایگاه برتر 
و موقعیت مح��وری ارزش ها در فرهنگ دینی  است. اگر 
معارف دین را طبق تقسیم بندی معروف و رایج، مرکب از 
سه بخش به هم پیوست��ه و در هم تنیده ))باورها احکام و 
اخ��الق(( بدانیم، ارزش ها در تاروپود این اجزا به گونه ای 
انفکاک ناپذی��ر در هم آمیخته شده که بح��ث از ارزش ها 
پای هر سه بخش را به میان می کشد. از این رو ارزش های 
اجتماعی موردبحث نیز  ارزش هایی است که قرآن کریم 
به طور مستقیم و غیرمستقیم و در قالب عبارات و بیانات 

مختلف از آن سخن گفته است.
تتب��ع  نسبتا گسترده در منابع  فلسف��ی، جامعه شناختی، 
مردم شناخت��ی، حقوقی و تعلیم��ی و تربیتی  با هدف نیل 
ب��ه آرا و اندیش��ه ه��ای ارائه شده در خص��وص ارزش ها و 
موضوع ه��ای مرتبط در فص��ل اول کتاب به تفصیل مورد 

بحث و بررسی قرار گرفته است.
فص��ل دوم این کتاب به به مبانی ع��ام و اعتقادی ارزش ها 
پرداخته شده و ضمانت اج��رای ارزش ها و ضرورت های 

زندگی اجتماعی،  واکاوی و تبیین شده است. 
در فصل س��وم  مفاهیم عام ناظر به  ارزش های اجتماعی 
در شان��زده مفه��وم  مانن��د عبودی��ت، ص��راط مستقی��م، 
شریعت، ح��ق، عدل و غیره و همچنین مفاهیم عام ناظر 
ب��ه ارزش های منف��ی و ضدارزش ه��ا در بیست و هشت 
عنوان مانند هواپرستی، عصیان، طغیان، منکر، فساد و غیره  
موردکنکاش قرار گرفته و در ادامه  در فصل چهارم مفاهیم 
خ��اص ناظر به ارزش های مثب��ت و ارزش های منفی  به 

تفصیل بیان گردیده است.  
فص��ل پایان��ی کت��اب، ارزش ه��ای اجتماع��ی ناظ��ر به 
حوزه های مختلف رفتاری را  بررس��ی کرده و ارزش های 
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داشته های��ش را نداشته و ندارد. از این رو خدا یکی حکیم 
هم��راه و همرازی را در کنارش خلق کرد تا این موجود بی 
بدی��ل به کمک هم نوع خود، ب��ا ساختن زندگی گروهی، 
بتواند بخش��ی از استعداده��ای نهفت��ه در جانش نمایان 
نماید. ب��ر اساس این حقیقت است ک��ه گروهی از انسان 
شناس��ان و اندیشمندان علوم اجتماعی انسان را موجودی 
مدن��ی بالطبع می دانن��د به این معنا ک��ه زندگی گروهی و 
اجتماعی، اقتضای ذات است؛ نه اینکه ضرورت و نیاز او 
را به گزینش حیات جمعی وادار کرده باشد. اگر چه عده ای 
زندگی اجتماعی را زاییده ض��رورت و احتیاج دانسته اند، 
ولی این دو دسته بر این واقعیت اتفاق نظر دارند که زندگی 
گروهی در قالب جامع��ه، نقش برجسته و تاثیرگذاری بر 
رشد و تحول شخصیتی انس��ان داشته و دارد؛ هر چند در 
تعیین میزان تأثیر جامعه اختالف رأی دارند. به گونه ای که 
گروه��ی بر این گمان پای می فشارند ک��ه افراد انسانی در 
حکم یاخته ها و اعضایی اند که سازنده پیکر جامعه اند، ولی 

کتاب  بررسی عوامل موث��ر در تجربی و نقش خانواده در 
آن، نوشته حجت االس��الم و المسلمین دکتر شمس الله 
مریجی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم می باشد 
که به کوشش نشر مع��ارف در سال 1393 منتشر گردیده 

است. 
این کتاب مشتمل بر مقدمه و پنج فصل »جامعه، فرهنگ 
و ارزش ه��ا«، »تئوری ه��ای انح��راف اجتماعی«، »علل 
انحراف از منظر مت��ون دین«، »نقش رسانه ها در انحراف 

ارزش ها« و »نقش خانواده در کجروی« می باشد.
 در مقدم��ه کتاب چنین آمده اس��ت: »در میان موجودات 
عال��م، انسان پ��ر افتخار ترین مخلوقی اس��ت که احسن 
مخلوق��ات نام گرفته و عالوه بر آن تنها موجودی است که 
م��دال افتخار جانشینی خ��دا را از آن خود کرده و مسجود 
مالئک قرار گرفته است ولی این موجود پر رمز و راز الهی 
که ج��ز آفریدگارش بر توانمن��دی او  آگاه نیست، با همه 
استع��داد خدادادی خ��ود به تنهایی توان ب��ه رخ کشاندن 

 بررسی عوامل موثر در کجروی و
 نقش خانواده در آن

حجت االسالم والمسلمین دکتر شمس اهلل مریجی
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خدشه دار و امنیت انسانی و اجتماعی را کمرنگ می کنند. 
این  اثر در جهت شناخت و شناساندن عوامل و زمینه های 
پیدای��ش رفتاره��ای انحرافی، اق��دام شایست��ه ای است و 
دستاوردهای علمی است که می تواند برای جامعه علمی 

و مسؤالن امنیت مورداستفاده قرار گیرد.
نویسنده کت��اب در فصل اول، به موضوع جامعه، فرهنگ 
و ارزش ه��ا پرداخته ویژگی های زندگ��ی جمعی انسان را 
بررس��ی می کند. در این فصل فرهن��گ، تمدن و ارزش ها 
و تف��اوت ارزش ها در جوامع مورد اشاره ق��رار گرفته و در 
بخ��ش پایانی آن، ویژگی ه��ای ارزش های دینی  بیان می 
ش��ود. در بی��ان ویژگی های ارزش ه��ای دینی موضوعاتی 
مانند ثبات و دوام، طراوت و بالندگی، قداست ارزش های 
دین��ی، انسجام بخش��ی و مطلق ب��ودن ارزش ه��ای دینی 
اشاره می ش��ود. در فصل دوم موضوع تئوری های انحراف 
اجتماع��ی طرح می ش��ود و با بیان سنجه ه��ای انحراف و 
کجروی،  انواع انحرافات و نظریه های انقالب اجتماعی 
عنوان می گردد سپ��س به بررسی دیدگاه های روان شناسی 
اجتماعی مانند نظریه های کنت��رل، نظریه های یادگیری و 

رویکرد کنش متقابل پرداخته می شود. 
علل انحراف از منظر متون دینی، بخش مهمی از کتاب را 
به خود اختصاص داده است؛ در فصل سوم عدم شناخت 
و آگاهی، تخلف نخبگان، تعارض هنجارها، عدم نظارت 
اجتماع��ی، عدم اج��رای صحیح قانون مج��ازات و فقر و 
تنگدست��ی را عل��ل انح��راف از منظر مت��ون دینی معرفی 

می کند.
 نقش رسانه ه��ا درانحراف  ارزش ه��ا از دیگر موضوعات 
مورد توجه در کت��اب است. نویسنده در این فصل با بیان 
مفاهیم کلی حوزه ارتباطات جمعی به رسالت رسانه های 
گروهی اش��اره کرده و مطبوعات سینم��ا و تلویزیون را به 

ماهیت انسانی انسان در ظرف جامعه و زندگی اجتماعی 
تحقق می یابد و انسان فرآورده جامعه است و همه انسانیت 
خویش را از جامعه دریافت کرده است.  جمعی نیز بر این 
باورند که جامعه چیزی جز جمع جبری افراد نیست و تنها 
زمینه به فعلیت رسیدن قوای فطری انسان را مهیا می کند؛ 
زندگی جمعی در حقیقت، این فرصت را به آدمی می دهد 
ت��ا بتواند آنچه را که خدای حکیم در فط��رت او نهاده، در 
عالم امکان شکوفا سازد. اما آنچه که همگان بر آن اعتراف 
دارن��د این است که بروز و ظه��ور توانمندی های انسانی، 
تنها در ظرف جامعه و زندگی گروهی، امکان پذیر خواهد 
بود، اما آیا این امکان در هر جمع و جامعه ای وجود دارد؟ 
کدام جامعه و با چه شرایط��ی می تواند این امکان را برای 
اعضای خود فراهم نمای��د؟ آنچه که همگان بر آن اذعان 
داشت��ه و توافق دارند این است ک��ه جامعه ای که از آرامش 
الزم برخوردار نبوده و وضعیت نامساعد بر آن حکمفرما 
است، امک��ان بروز رفتار تکامل��ی و انسانی انسان وجود 
نخواهد داشت؛ زی��را امنیت اساسی ترین عنصری است 
ک��ه بقای جامعه و بروز رفتار انسانی، وابسته به آن است و 
این عنصر نیز در پرتو رفتار مطابق با ارزش ها و هنجارهای 
 عدم 

ً
مقبول و حاک��م بر جامعه پدیدار خواهد شد. اساسا

انطباق رفتار افراد جامعه با ارزش های حاکم بر آن، حیات 
جامع��ه را متزلزل می کند؛ چون ق��وام جامعه به فرهنگ و 
قوام فرهن��گ به عنصر شناختی اش یعن��ی ارزش های آن 
است؛ نادیده گرفتن ارزش ها، پیامدهای ناگواری خواهد 

داشت«.
کتاب حاضر ب��ه یکی از دغدغه ه��ای اندیشمندان حوزه 
علوم اجتماعی پرداخته است و در خصوص افرادی است 
که ارزش های حاکم بر جامعه را نادیده می گیرند و رفتاری 
خ��الف آن انجام می دهند و آرام��ش و سالمت جامعه را 
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اق نظر دارند زیرا فرد در خانواده فرایند 
ّ

بر اثر ویژه خانواده اتف
فرهنگ پذی��ری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه 
در آغوش خانواده رشد می کند و شکل می گیرد در حالی 

که سایر عوامل، بیشتر در جامعه پذیری افراد نقش دارند.
نویسنده، در بررسی عوامل موثر در کجروی و نقش خانواده 
در آن، به موضوع تربیت اشاره کرده و آن را مهم ترین وظیفه 
خانواده دانسته اند. در بخش پایانی کتاب، این رسالت مهم 
یعنی تربیت را طی مراحلی انجام پذیر دانسته و از مراحلی 
مانن��د مرحله ان��س دینی، مرحل��ه عادت دین��ی، مرحله 
معرفت دینی، مرحله شاکل��ه دینی و مرحله خودجوشی 
دین��ی یاد می کند و در مرحله آخر یعنی خودجوشی دینی 
می گوید، در این مرحله فرزنِد تحت تاثیِر آموزش و تربیت 
دینی نمی خواه��د لحظه ای از وقت خ��ود را به بطالت و 
بیهودگی بگذراند و در هر زمان و مکانی رسالت و وظیفه 
دینی خود را انجام می دهد .البته بدیهی است که خانواده ها 
ب��رای اجرای مراحل یاد شده از سبک و روش یکسان بهره 
نخواهند برد. ایش��ان، خانواده ها را به سه دسته سختگیر، 
سهل گیر و مقتدر تقسیم بن��دی می نماید و بر اساس این 
تقسیم بندی، آثار مختلف تربیتی در شکل گیری شخصیت 
و رش��د و تربیت اجتماع��ی، عاطفی، هیجانی و عقالنی 

فرزندان را اشاره می کند.

عن��وان عامل مهمی در انح��راف از ارزش ها مورد بررسی 
قرار داده است؛ در این خصوص به نمونه هایی از انحراف 
از ارزش ها در مطبوعات، سینما و تلویزیون اشاره می کند.

بخ��ش پایان��ی و فص��ل پنجم کت��اب به موض��وع اصلی 
بحث اشاره ک��رده و نقش خانواده در کج��روی را بررسی 
می کند. مول��ف کتاب، ضم��ن اشاره به عوام��ل موثر در 
جامعه پذی��ری و فرهنگ پذی��ری، تفاوت ای��ن دو را بیان و 
موضوع فرهنگ پذیری را با تأکید بر آموزه های دینی تبیین 
می کند. به عنوان نمونه به آیه دوم سوره جمعه اشاره کرده و 
می گوی��د: ارزش های وحیانی و فرهنگ دینی مواد درسی 
اس��ت که پیامب��ران از جانب خدا بر بش��ر عرضه داشته و 
انسان ها را با آنها تحت تعلیم خود قرار داده اند اما در اینکه 
از دو شیوه جامعه پذیری و فرهنگ پذیری، پیامبر کدام مورد 
را برگزی��ده است باید گفت که پیامبر گرامی اسالم پس از 
هجرت به مدینه و تشکیل حکومت اسالمی از هر دو شیوه 
بهره گرفتند اما جامعه پذیری را بیشتر در برابر عواملی چون 
یهود و مسیحیت در دستور کار حکومتی قرار دادند؛ به این 
معن��ا که آنها اگرچه مجبور به پذیرش دین اسالم نبودند و 
می توانستند بدون دشمنی و کارشکنی به دین خود وفادار 
باشند اما در جامعه اسالمی موظف به رعایت هنجارهای 
حاکم بودند اما در مورد مسلمانان، آن دسته از افرادی که به 
دین اسالم روی آورده به آموزه های را پذیرفتند رسول گرامی 

در مسیر فرهنگ پذیری آنها گام برداشته اند.
مول��ف، خانواده را به عن��وان عامل فرهنگ پذیری معرفی 
کرده و می گوید جامعه شناسان و روان شناسان بیش از هر 
عاملی بر نقش آگاهی بخش خانواده و تأثیر بی بدیل آن بر 
تربیت تأکید دارن��د اگرچه از مدرسه، گروه های همسال، 
رسانه های جمعی و غیره غافل نیستند ولی برای تاثیرگذاری 
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کتاب، ص11(. در این اثر تنها به آیاتی اشاره شده است که 
نویسندگان آن توانسته اند برداشتی اجتماعی از آن به دست 
دهند، ل��ذا آیاتی مورد توجه قرار گرفته است که به نوعی به 
مباح��ث مربوط به موضوع جامعه شناس��ی یا روان شناسی 
اجتماع��ی پرداخته و یا موضوعاتی را طرح ک��رده که آثار و 
پیامدهای اجتماعی داشته باشد. بنابراین طبیعی است که 

برخی از آیات قرآن در آن نیامده باشد. 
امکان استنباط گزاره های جامعه شناسی از آموزه های قرآن 
کریم، موضوعی است که پژوهشگ��ران این پژوهش برای 
بررسی و پاسخ گوی��ی به آن با بهره گیری از تفاسیر شیعه با 
تکیه بیشتر بر تفسیر راهنم��ا دنبال کرده اند. مراحل اجرایی 
این پژوهش با استنباط حدود ده هزار گزاره جامعه شناختی، 

به صورت زیر بوده است:
1. گزین��ش و تشخی��ص آیاتی ک��ه به مباح��ث اجتماعی 

می پردازد؛
2. تفکی��ک و تجزیه مباحث تفسیری ذیل هر آیه شریفه به 
عناصر و مفاهیم اصلی و فرعی و نیز عرصه ها، موقعیت ها و 

نوع و چگونگی روابط بین مفاهیم؛

کتاب مفاهیم اجتماعی در قرآن بر اساس تفسیر راهنما در 
سه مجلد، نوشته علینقی ایازی و محمدباقر آخوندی است 
ک��ه به همت دفتر تبلیغ��ات اسالمی خراس��ان رضوی و از 
سوی نشر بوستان کتاب در سال 1392 توسط منتشر شده 
است؛ موضوع اثر حاضر، بررسی مولفه های اجتماعی در 

قرآن کریم است. 
این نوشتار در سه مجلد به چاپ رسیده و حاصل هفت سال 
پژوهش در چهار تفسیر گرانسنگ مجمع البیان، المیزان، 
تفسیر نمونه و تفسیر راهنما بوده که تفسیر اخیر بیش از سه 
اثر دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، آیات 
شریفه قرآن به طور مستقیم مبنای تحقیق قرار نگرفته، بلکه 
تفسی��ر راهنما اساس کار قرار گرفت��ه و به تناسب هر آیه، از 
مباحث سه تفسیر ارزشمند المیزان، نمونه و مجمع البیان نیز 

بهره  گرفته شده است.
طبق مدعای نویسندگان کتاب، ابتدا ح��دود ده هزار گزاره 
جامعه شناس��ی را از آم��وزه ه��ای قرآنی استخ��راج کرده و 
در مرحل��ه دوم آنه��ا را طبقه بن��دی و در واپسین مرحله، به 
تفسی��ر و تبیین موضوع��ی آنها مب��ادرت نموده اند )مقدمه 

 مفاهیم اجتماعی در قرآن بر اساس تفسیر راهنما
 )دوره سه جلدی(

علینقی ایازی و محمدباقر آخوندی
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ا / سوگند به 
ًّ

اِت َصف
َّ
اف به عنوان نمونه مؤلفان کتاب، آیه »َو الَصّ

آن فرشتگان که برای نیایش صف بسته اند« )الصافات/37، 
1( را ب��ا سن��ت نظم مرتب��ط دانسته و و ص��ف کشیدن هر 
گروه��ی - چه فرشتگان و چه مجاه��دان – را گویای وجود 
نظم، انسج��ام و حرکت جمعی در میان آن گروه محسوب 
نموده اند. در توصیف خداوند از گروه فرشتگان و مجاهدان 
به صف بستگان، این نکته قابل برداشت است که در کتاب 
ب��ه  آن اشاره شده اس��ت و اشاره به یک��ی از اصول مهم در 
زندگ��ی اجتماعی یعنی انسجام، همبستگی و یکپارچگی 
دارد و نظم و انضباط خصوصا در نیروی های نظامی امری 
با اهمیت و بایسته بوده و انسجام و حرکت جمعی در زندگی 

و در برابر دشمن حائز اهمیت میباشد.
در جل��د دوم کت��اب و در ذیل آیات سوره شع��را، مولف در 
ُرُهْم ُمْؤِمِنیَن«1 رسوخ 

َ
ث

ْ
ک

َ
اَن أ

َ
  َوَما ک

ً
 آلََیة

َ
ِلك

َ
ذیل آیه »ِإَنّ ِفی ذ

روحی��ه حق ناپذیری در بیشت��ر کافران را عام��ل بی تأثیری 
آی��ات الهی در آنان می دان��د و  در ادامه  ساخت های ذهنی 
که مبتنی بر کنش ه��ای اجتماعی شکل می گیرند را عامل 
تعیین کننده میزان تأثیر پیام های عرضه شده به افراد می داند. 
به عب��ارت دیگر اگر ساخت های ذهن��ی،  متناسب با پیام 
عرض��ه شده باشد، پذی��رش آن افزایش می یاب��د و در غیر 
ای��ن صورت میزان پذیرش آن پی��ام کاهش خواهد داشت. 
ای��ن نکات ذی��ل این آی��ه در کتاب  مفاهی��م اجتماعی، از 
برداشت دوم تفسیر راهنما استفاده کرده و اشاره می کند که 
 ارادی اس��ت، به گونه ای 

ً
حق ناپذی��ری کافران ام��ری کامال

ک��ه اگر چه ممکن است ساخت ذهنی فرد متناسب با پیام 
باشد ول��ی فرد با اراده خود آن پیام را نمی پذی��رد و اگر اراده 
بر پذیرش تعلق گرفت، قطعا خواهد پذیرفت. از این نمونه 
آیات مواردی همچون رویگردانی از حق سبب تکذیب حق 
اس��ت و تکذیب ها نیز باعث افزای��ش تنش های خصمانه 
می شود قابل استفاده اس��ت. در این کتاب و در ادامه آیات 
ِن 

َ
 ُموسی  أ

َ
��ک  نادی  َرُبّ

ْ
س��وره شعرا، در خصوص آی��ه »َو ِإذ

اِلمیَن2 « به سنت عدالت پل زده شده است 
َّ

ْوَم الظ
َ

ق
ْ
اْئ��ِت ال

و  در کت��اب  آورده ش��ده اس��ت: مب��ارزه با ظل��م و احیای 
عدالت، دارای اولویت نخست در مبارزه اجتماعی و رأس 
مسائل��ی است که رهبران الهی باید به آن بپردازند. برقراری 
عدالت اجتماعی در جامعه و خشکاندن ریشه های ظلم، 

3. تطبی��ق و معادل س��ازی عناص��ر و مفاهی��م و رواب��ط 
مشخص شده به زبان جامعه شناسی؛

4. تنظیم و ارائه مطالب ب��ه دست آمده در قالب گزاره های 
منطقی؛

5. مباحث گروهی و نظارت و تأیید نهایی
 در موضوعاتی چون؛ نسبت بین 

ً
ای��ن قبیل از آیات معموال

دی��ن و دنیا و توجه قرآن کری��م به معیشت مردم مورد توجه 
قرار گرفته است. 

جلد اول از این مجموعه، از سوره حمد آغاز شده و به سوره 
یون��س ختم می شود، دومین جلد از این مجموعه از سوره 
ه��ود شروع و به سوره ص ختم ش��ده است و در جلد سوم 

آیات سوره زمر تا سوره علق مورد توجه بوده است.
علوم اجتماعی و به طور خاص جامعه شناسی، علمی است 
که موضوع مورد مطالعه آنها روابط، کنش ها و تعامالت افراد 
و گروه ها در بسترهای فرهنگی هر جامعه است. در این دسته 
از علوم تالش می شود تا در وهله نخست واقعیت موجود در 
حوزه های اجتماعی موردنظر شناخته شود و در گام بعد، بر 
اساس تصویر فرهنگی مطلوب و آرمانی مورد وفاق جامعه، 
نسب��ت به ارایه راهکارها و پیشنهادها ب��رای نیل به آن اقدام 
شود. بدیهی است که تصویر فرهنگی مطلوب یك جامعه 
مستخرج از عناصر بنیادی است که فرهنگ غالب آن جامعه 
را شکل می دهد که می تواند متشکل از آداب، رسوم، پیشینه 

و میراث تاریخی، و اعتقادات و ارزش ها باشد.
بنابرای��ن، شناخ��ت و تبیین دقی��ق هر یك از ای��ن مولفه ها 
می تواند نقش به سزایی در دستیابی به یك تصویر روشن تر از 
وضعیت فرهنگی مورد انتظار جامعه ایفا و حرکت در جهت 
نی��ل به آن را تسهیل کند. با توجه ب��ه این مطلب، ضروری 
ب��ه نظر می رسد که همگام با بسط عل��وم اجتماعی در هر 
جامعه، عناصر تشکیل دهنده فرهنگ آن نیز مورد کنکاش 
و مطالع��ه ق��رار گیرند تا مسیر حرکت ه��ا و گام های بعدی 

روشن تر و متناسب با فضای ارزشی طی شود.
از آنج��ا که بر اساس برخی تقسیمبندیها، »سنن الهی« در 
شمار مفاهیم اجتماعی قرآن کریم ق��رار دارد، مطالعه این 
اث��ر برای کسانی که حوزه پژوهش آنها سنتهای الهی است 
سودمند خواهد افتاد. در اینجا به برخی از سنتهای ذکر شده 

در این کتاب میپردازیم. 
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سوره ه��ود، مفاهیم آیات ذکر شده ای��ن گونه بیان می شود 
که آدمی، به هنگ��ام از دست دادن امکانات و موهبت های 
دنی��وی، از رحمت الهی مایوس شده و تدبی��ر خداوند در 
هست��ی را منکر می شود و می��زان ارضای نیازهای مختلف 
انسان در شکل گیری نوع باوره��ای او مؤثر است. خداوند 
در ای��ن آی��ات می فرمای��د: »و اگر از جان��ب خود رحمتی 
 
ً
ب��ه انسان بچشانی��م، سپ��س آن را از وی سلب کنیم، قطعا
نومی��د و ناسپاس خواهد بود و اگ��ر پس از محنتی که به او 
رسیده نعمتی به وی بچشانی��م، حتما خواهد گفت، همه 
رنج ها از م��ن دور شد، بی گمان او شادم��ان و فخر فروش 
اس��ت.«؛ مؤلف در مفه��وم اجتماعی این آی��ه از احساس 
مصونیت انس��ان از ابتال به سختی ه��ا و محنت ها یاد می 
کن��د. این احس��اس، از حالت های انسان به هنگ��ام رفاه و 
آسایش است و اینکه میزان ارضای نیاز های مختلف انسان 
در شکل  گیری تما یالت و گرایش های او تاثیر گذار است. 
مؤل��ف در ادامه به گزاره صبر در آیه یازدهم سوره هود اشاره 
می کن��د و در درمان این احساس آسیب زا در وجود انسان، 
راه درمان را بر اساس مفاهیم قرآن، صبر بیان می کند و می 
گوید صبرپیشگان و دارندگان کارهای صالح، به هنگام زوال 
نعمت و روی آوری فقر و تنگدستی، از رحمت خدا مأیوس 
نمی شوند. صابران دارای اعمال صالح بوده و به هنگام رفاه و 
آسایش و برخورداری از محبت های دنیا، هرگز تکبر نکرده 
و فخرفروشی و شادمانی نمی کنند.  چنانچه صبر، تحمل 
و استقامت  در برابر شرایط مختلف با پایبندی به هنجارها 
و ارزش های دینی همراه باشد، باعث استواری و استحکام 
شخصیت خواهد شد به گونه ای که فرد هیچ گاه دچار تزلزل 
شخصیتی نمی ش��ود. این مطلب نیز به یکی از مشکالت 
اجتماع��ی در جامعه به عنوان بحران های شخصیتی اشاره 
می کند که می تواند زمینه ساز بخش عمده ای از آسیب های 

اجتماعی باشد.

پی نوشت
1.  س��وره شعرا، آی��ه 8 )قطعا در این عبرتی است ولی بیشترشان ایمان 

آورنده نیستند(
2.  سوره شعرا، آیه 10 )و یاد کن هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا 

داد که به سوی قوم ستمکار برو(

از استراتژی ها و راهبردهای اساسی رهبران دینی بوده است. 
نکته قاب��ل توجه آنکه در این اثر سعی ش��ده است از آیاتی 
که مضمونی فقهی دارند نیز سنتها را کشف و به مخاطبان 
خ��ود منتقل نمایند. به عنوان نمونه در ب��اب آیه 232 سوره 
بقره ک��ه می فرماید: » و هنگامی که زن��ان را طالق دادید و 
ه خود را به پایان رساندند، مانع آنها نشوید که با همسران 

ّ
عد

)ساب��ق( خوی��ش، ازدواج کنند! اگر در می��ان آنان، به طرز 
پسندیده ای تراضی برقرار گردد. این دستوری است که تنها 
اف��رادی از شما، که ایمان به خدا و روز قیامت دارند، از آن، 
پند می گیرند )و به آن، عمل می کنند(. این )دستور(، برای 
رش��د )خانواده های( شما مؤثرتر، و برای شستن آلودگی ها 
مفیدت��ر است؛ و خدا می داند و شم��ا نمی دانید« و  مرتبط 
ب��ا بحث طالق است، مؤلفان چنین آورده اند که جلوگیری 
قه، باعث رشد و طهارت فزون تر 

ّ
نکردن از ازدواج زنان مطل

برای جامعه است و ازدواج و تشکیل نهاد خانواده برای زنان 
قه، سبب از میان رفتن انحرافات اجتماعی و اصالح و 

ّ
مطل

رش��د جامعه می شود و هنجارها و ارزشهای الهی و دینی، 
زمینه پویایی و رشد و اصالح جامعه و نظام خانواده را فراهم 

میکند.
چنانکه از نام این کتاب برمیآید، سنتهایی بیشتر مورد نظر 
ب��وده است که کارک��ردی اجتماعی داشت��ه باشند گرچه به 
سنت های ف��ردی نیز اشاره شده است؛ ب��ه عنوان نمونه در 
ذیل آی��ه 112 سوره آل عمران که می فرماید: »هر جا یافت 
شوند، مهر ذلت بر آنان خورده است؛ مگر با ارتباط به خدا، 
)و تجدی��د نظر در روش ناپسند خ��ود،( و )یا( با ارتباط به 
م��ردم )و وابستگی به ای��ن و آن(؛ و به خش��م خدا، گرفتار 
شده اند؛ و مهر بیچارگی بر آنها زده شده؛ چرا که آنها به آیات 
خدا، کفر می ورزیدند و پیامبران را بناحق می کشتند. اینها 
بخاطر آن است که گناه کردند؛ و )به حقوق دیگران،( تجاوز 
می نمودند.« به لزوم پایبندی مسلمانان به قراردادهای جامعه 
اسالمی با دیگر جوامع به عنوان یک گزاره اجتماعی اشاره 
ش��ده است. در مضامین دیگر آیه مذکور به این تأکید شده 
است که جامعه اسالمی باید همواره در جهت رشد و توسعه 
اقتصادی خویش تالش کند و جامعه اسالمی همواره باید 

از نظر اقتصادی باالتر از اقلیت های جامعه باشد.
در بخشی دیگر از این اثر با توجه به معنای آیات نهم و دهم 
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مختل��ف عل��م و اندیش��ه، از ای��ن نکت��ه می گوین��د که 
ی و تعیین کننده ای بر 

ّ
همنشینی ها و همنشینان، تاثیر جد

شخصیت و رفتار اف��راد دارند؛ این اثرگذاری و اثرپذیری، 
واقعیت��ی انکارناپذیر در حیات ف��ردی و اجتماعی انسان 

است. 
نخستی��ن ب��ار ساترلن��د، اثرگذاری ه��ا و اثرپذیری ه��ای 
ب��ا ریزبینی ه��ا و  و  ب��ه شک��ل تجرب��ی  را  همنشین��ان 
جزیی نگری های��ی که الزمه یک نظری��ه علمی و تجربی 
است، بررسی کرده و یافته های خود را در قالب یک نظریه 
مستق��ل در حوزه علوم اجتماعی تدوین نمود که با عنوان 

»همنشینی افتراقی1« شهرت دارد.
نویسندگان این کتاب در این پژوهش تالش کرده اند با تکیه 
بر دیدگاه ه��ای موجود در قرآن کری��م و احادیث، الگوی 
نظری اجتماعی را درباره آثاری که همنشینان و همنشینی ها 
می توانن��د در س��وق دادن اف��راد به جرم و کج��روی داشته 
باشد، ارائه دهند. لذا به گفته خودشان کوشیده اند مسائلی 

کتاب همنشینی و کجروی )نگاهی به دیدگاه های اسالمی 
و یافته های اجتماعی(، اثر علی سلیمی، محمود ابوترابی 
و محم��د داوری، که به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
در س��ال 1388 تهیه گردی��ده است، در س��ال 1389  در 
دوازدهمی��ن همایش کتاب سال حوزه، ب��ه عنوان یکی از 

کتب برگزیده انتخاب شد.
ای��ن کتاب از مجموع��ه مطالعات کج��روی و مطالعات 
اجتماع��ی بوده و ب��ه جستجو در منابع اسالم��ی )قرآن و 
حدی��ث( و یافته ه��ای علوم اجتماعی پرداخت��ه و یکی از 
فراگیرترین علل رفتاره��ای کجروانه، یعنی اثرگذاری ها و 
اثرپذیری های کجروانه همنشینان و راهکارهای کنترل آنها 
را بررسی کرده است. این مجموعه، گام نخسِت پژوهشی 
اس��ت که ب��ا ه��دف امکان سنجی یك نظری��ه اسالمی و 
اجتماع��ِی کج��روی انجام گرفت��ه و بن��ا دارد دیدگاه های 

اسالمی را در قالب یك الگوی نظری ارائه کند. 
دی��ر زمانی است که متفک��ران و صاحب نظران حوزه های 

همنشینی و کجروی
)نگاهی به دیدگاه های اسالمی و یافته های اجتماعی(

علی سلیمی، محمود ابوترابی و محمد داوری
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ارائ��ه گردیده است؛ در فص��ل اول با عنوان »همنشینی ها 
و اثرگذاری ه��ا« اهمیت و ض��رورت همنشینی بیان شده 
و آث��ار کجروان��ه در همنشینی ها طرح گردی��ده است. در 
ادامه این فصل ماهیت اثرگ��ذاری همنشینان و آثار فردی 
و اجتماعی همنشینی و همنشینان بررسی شده است. در 
فص��ل دوم »زمینه سازهای همنشین��ی و اثرپذیری« مانند 
همجواری، خویشاوندی، نیازه��ا و جاذبه ها، مشابهت، 
آسیب پذیری ه��ا، محب��ت و اعتماد به تفصی��ل بیان شده 

است.
در بخش دوم، »عوامل اثرگذار در همنشینی« بررسی شده 
و از نفوذ اجتماعی و یادگیری به عنوان عوامل اثرگذاری یاد 
شده است. یافته ها از اثرگذار بودن عوامل مختلف در سه 
رد، میانه و ک��الن خبر می دهند که در رابطه های 

ُ
سطح خ

ی، عمل 
ّ
جزئ��ی و دوسویه و در خ��الل مکانیسم های عل

می کنن��د و در محیط ه��ای مختلِف کنش ب��ه کجروی یا 
استمرار آن می انجامند. این عوامل عبارتند از:

	 نیازهای اساسی و آسیبب پذیری ها
	 جاذبه بین فردی

	 یادگیری )شناختی، عامل، جانشین، اجتماعی(
	 جامعه پذیری

	  نفوذ اجتماعی
	 عالئق و منافع گروهی

	 هنجارها و ارزش های خرده فرهنگی
	 ترفندهای تبلیغی

اثرپذیری ه��ا در سط��ح نگرش به شکل تغیی��ر در افکار، 
باوره��ا، عواطف و تمایالت بوده و در سطح رفتار عبارت 

است از همنوایی، اجابت و اطاعت؛ 

که ساترلن��د و دیگران در این باره طرح کرده اند را در قالب 
پرسش های��ی بر قرآن و متون حدیث��ی و آثار محققانی که 
این منابع را تفسیر نموده اند، عرضه نمایند و پاسخ ها را با 
جستجوی عمیق به دست آورند. برخی از پرسش ها بدین 

شرح است:
	 آی��ا همنشینی ه��ا و همنشین��ان، تاثی��ر ج��دی ب��ر و 

تعیین کننده ای بر افراد دارند؟
	 انواع همنشینی ها و همنشینان تاثیرگذار کدام اند؟

	 این آثار چیست؟ چه ابعادی از حیات روانی و اجتماعی 
افراد را تحت الشعاع قرار می دهند؟ و تا چه حد؟

	 آی��ا اثرگذاری های همنشینی ه��ا و همنشینان، اختیار و 
قدرت گزینش را از افراد سلب می کند؟

	 همنشینی ه��ا و همنشین��ان چگونه و با استف��اده از چه 
شیوه ها و ابزارهایی بر افراد، اثر می گذارند؟

	 چ��ه عواملی م��ا را به همنشینی با اف��راد خاص ترغیب 
می کند؛ یا آنکه سبب می شوند از آنها بپذیریم؟

	 چگون��ه و ب��ا چ��ه ابزاره��ا و راه حل های��ی می ت��وان از 
همنشینی ه��ا و همنشین��ان تاثی��ر نپذیرف��ت؛ ب��ه دام 
همنشینی ها یا همنشینان خاص نیفتاد؛ یا آنکه بر آنها 

اثرگذار بود؟
	 در خصوص همنشینان کجرو و همنشینی های کجروانه، 

چه پاسخی می توان به این پرسش ها داد؟
در مرحله نخست پژوهش پس از توصیف دیدگاه های قرآن 
و اهل بیت، تحلیل محتوای قرآن و منابع روایی و تفسیری 
انجام گرفت و مضمون های جرم شناختی و جامعه شناختی 
ق��رآن و احادیث شناسایی و گزینش شد و اعتبار سندی و 

معنایی الزم در خصوص آنها انجام پذیرفت.
در بخش نخست، نسبت همنشینی و اثرگذاری در دو فصل 
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در فهم بهتر و تحلی��ل دقیق تر اشارت هایی یاری می کند 
که در آن منابع، پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد. این در 
حال��ی است که آن اشارات، از نگاه عمیق و علمی اسالم 
و دغدغه ه��ای جدی ای ک��ه دین درباره سع��ادت فردی و 
اجتماعی انسان ه��ا دارد، سرچشم��ه گرفته اند. وانگهی، 
فهم بسی��اری از آنها بدون تأمل درباره ابع��ادی که در این 

پرسش ها مطرح است، به سادگی، میسر نمی شود.
4( در صورت��ی ک��ه این پاسخ ها با رعای��ت شرایط زیر به 
دس��ت آیند؛ می توانند همچون دیگ��ر یافته های تفسیری 
و حدیث��ی، به عنوان فهم هایی ظّنی از ق��رآن و روایات، به 
آنها منتسب شوند؛ بهره گیری از توان متخصصان آشنا به 
علوم قرآن و حدیث، رعایت معیارهای مقبول در برداشت و 
استنباط از منابع؛ پرهیز از تحمیل نظریه به آنها؛ و همچنین 

دوری از تأویل و تفسیر به رای.
5( موضوع این پژوهش، یعنی اثرگذاری ها و اثرپذیری های 
همنشینان، پیشینه ای طوالنی در اندیشه اجتماعی انسان ها 
دارد؛ و مسال��ه اثرگذار ب��ودن همنشینان و همنشینی ها از 
سط��ح یک فرضیه یا نظریه خام علم��ی، بسیار فراتر رفته 
است. از سوی دیگ��ر، این موضوع در شمار قابل توجهی 
از آیات و روایات نیز، آشکارا مورد توجه قرار گرفته است. 
عمق و گستره این آیات و روایات، این اجازه را می دهد که 

ادعا کنیم می توان به فهم قابل اتکایی از آنها دست یافت.

یکی از نکات قابل توجه این اثر آن است که توانسته است 
نگاه فراگیر و دقیق کتاب آسمانی و منابع دینی را به موضوع 
نشان دهد. در این تحقیق درونمایه های قریب به دویست 
آی��ه قرآن و تفسیره��ای ارائه ش��ده در ذیل آنها ک��ه ارتباط 
مستقیم یا غیر مستقیمی با موضوع بحث داشتند، بررسی 

بخش سوم کتاب به پیشگیری و کنترل اختصاص پیدا کرده 
و ب��ه راه حل های جرم شناخت��ی و جامعه شناختی اشاره و 
اهمیت و ویژگی راه حل های اسالمی تبیین گردیده است. 
در ادامه نیز، راهکارهای پیشگیری و کنترلی در سه محور 
پیشگیری، توان بخشی و مجازات در چند سطح پیشنهاد 
شده اند: پیش هش��دار، آماده  سازی، رفع اثرپذیری ، تعیین 
محدوده همنشینی، پیام سازی فرهنگ��ی، هنجارسازی، 
کنترل های ارزشی، عاطفی و ماورای طبیعی، تقویت و ... .

به خدمت گرفتن مفاهی��م و یافته های علوم اجتماعی در 
تحلیل مفاد آیات قرآن و اهل بیت از ویژگی های مهم این 

اثر است که در ادامه به این ویژگی ها اشاره خواهد شد:
1( آموزه ه��ای اسالم��ی، روابط و مناسبت های اجتماعی 
را از نقش مهمی در سع��ادت و تکامل فردی و اجتماعی 
انسانها برخوردار می دانند. افزون بر این، دین مبین اسالم، 
بخش مهمی از رسالت خود را توجه به رفتارهای کجروانه 
و زدودن آن از صحن��ه جوام��ع انسانی و عرصه های فردی 
و اجتماع��ی حیات انسان ها می داند. پس نگاهی جامع، 
دقی��ق و نظام مند به مسائ��ل دارد که انسان و اجتماع های 

آنها، در این زمینه با آن مواجه اند.
2( یافته ه��ای نظ��ری و تجرب��ی موج��ود در ح��وزه علوم 
اجتماعی، بخش انکارناپذیر و مهمی از خردورزی های 
اندیشمندانی است که به بررس��ی روابط و مناسبت های 
اجتماعی بین افراد، گروه ها، نهاده و ساختارهای اجتمای 
پرداخت��ه ان��د؛ و نکاتی هر چند غیر قطع��ی، را از زوایای 

ناشکفته این روابط و مناسبت ها آشکار کرده اند.
3( یافته ه��ای نظ��ری و تجرب��ی موج��ود در ح��وزه علوم 
اجتماع��ی را می توان در قالب پرسش هایی بر قرآن کریم 
و روای��ات عرضه کرد. پاسخ ای��ن پرسش ها، حداقل ما را 
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محبت و مودت، مرض قلب و مضمون هایی مانند اشتراک 
در نگرش ها، باورها و ارزش ها، نیاز امنیت، منفعت طلبی، 

وابستگی عاطفی، پیوندها و مناسبات اجتماعی؛
	 تعبیرهای زیر از جمله مواردی هستند که آثار همنشینی 
را در ابعادی مانند همنوایی، اجابت، گمراه شدن، کاهش 
فرصت های راست َروی، تضعیف پیوندهای راست َروانه، 
درگیری بیشت��ر در کجروی و محاط ش��دن در پیوندهای 
کجروانه بیان می کنند: اجابت، ارداء )به هالک انداختن(، 
اطاعت، تبعیت، تقییض )مسلط یا جایگزین ساختن(، 
تّولی، رکون )اعتم��اد همراه با تمایل(، ع��وذ )پناه بردن(، 

گرایش دل، مثل کسی / از گروهی شدن.
سرانجام آنکه، یافته ها مجموعه ای غنی از ایده هایی هستند 
ک��ه جنبه های مختلف پیون��د خوردن »همنشین��ی« را با 
»کجروی« نشان می دهند. غنای این ایده ها تا آنجا است 
که می توان مدعی ارائه صورت بندی ای، هر چند ابتدایی، 
از ی��ک الگوی نظ��ری و روان��ی – اجتماع��ِی اسالمی در 
خصوص این موضوع شد. مروری بر بخش های مختلف 

این کتاب، درستی این ادعا را نشان خواهد داد. 

پی نوشت
1. differential association

شده و 165 آیه در کنار قریب به 188 مضمون حدیثی مورد 
مطالعه قرار گرفته است. نکته دیگر آنکه بیش 150 عنوان 
از آی��ات به دست آمده، استخراج شده که با مضمون های 
مطرح شده در زمینه آثار همنشینی بر رفتار مرتبط است که 

در ادامه به بخشی از آنها اشاره خواهد شد.
	 ابع��اد مورد نظ��ر مفهوم »همنشینی« ذی��ل مفهوم های 
متعددی مطرح شده اند؛ از جمله: صحبت یا مصاحبت، 
قعود، مّعی��ت، مخالطه، زوجی��ت، قرین)بودن/شدن( و 

خلوت )کردن(؛
	 اثرگ��ذاری همنشینان و همنشینی ها در درون جمع ها و 
محیط های مختلف و در خالل مناسبت های میان اعضای 
آنه��ا بررسی شده اس��ت. این محی��ط و جمع ها عبارتند 
از: خان��واده )با تعبیرهای��ی مانند آباء، والدی��ن، زوجین، 
اوالد(، عشیره، گروه های خودی و همساالن، محیط های 

همسایگی، قوم و »نادی)نشست های جمعی(«
	 تعبیره��ای زیر از جمل��ه مواردی هستند ک��ه به عوامل 
اثرگذار در همنشینی ها و شیوه ها و سازوکارهای اثرگذاری، 
اشاره دارند: انکار باورها و ارزش ها، به سخره و بازی گرفتن 
آنها، اغوا، القاء در قلب، بازداشتن از مسیر، برچسب زدن، 
به فتن��ه انداختن، تزیین، جای پا باز ک��ردن، )خریداری( 
سخ��ن بیهوده، خض��وع در گفتار، کشی��دن در گمراهی، 
دعوت، سخنان آراسته، فریب، کوشش برای تغییر باورها، 
مشاه��ده )گن��اه(، وادار ساختن، وسوسه، وع��ده یاری و 

یارگیری؛
	 عوامل��ی ک��ه می توانن��د زمینه س��از رو آوردن اف��راد ب��ه 
همنشینی ها یا همنشینان خاص و اثر پذیرفتن از آنها شوند، 
از جمل��ه با تعبیره��ا و مضمون های زیر م��ورد توجه قرار 
گرفته اند: اعجاب، سکون )یافتن به(، طلب عزت، طمع، 




