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چکیده

ناهنجاری ها و کج رفتارهای اجتماعی را آســیب اجتماعی می دانند.  هر فرهنگی 

برای خود متناســب بــا ارزش ها و هنجارهایش این آســیب ها را تعریف می کند.  

با توجه به مراودات فرهنگی گســترده بین جوامع مختلف در قرن بیســتم، تا حد 

زیادی این کج رفتاری ها مشــابه هم شناسائی می شوند اما، بر اساس تحلیل های 

مختلف، مواجهۀ با آن ها می تواند متفاوت باشــد.  در این مقاله ادعا شــده که در 

نظریه پردازی های علوم اجتماعِی موجود مدیریت آســیب ها و نه حل آن ها مورد 

نظر است.  بر عکس این رویکرد، در نظریه پردازی اسالمی هدف حل آسیب های 

اجتماعی اســت. معتقدیم در نظریه پردازی اسالمی حاضر، ضمن حل آسیب ها، 

مدیریــت آن ها هم صورت می پذیرد. برای بررســی این ادعــا و درک کم و کیف 

آن، اصــل را بر ارادۀ فردی و اجتماعی می گذاریم. فرد و یا جمعی که انحراف پیدا 

می کنــد و در اصطالحات علوم اجتماعی امــروز هنجار های فردی و یا اجتماعی 

را می شــکند، ایــن کار را مبتنی بر ارادۀ خویش انجام می دهــد؛ بنابراین، راه حل 

در تنظیم نظام اراده های فردی و اجتماعی اســت. در فرد و در جامعه قائل به ســه 

ســطح ارزش ها و اخالق، علم و معرفت و رفتار هستیم. در هر یک از این سطوح 

و بیــن آن ها انحراف در فرد، در جامعه و یــا در بین فرد و جامعه می تواند راه یابد. 

آسیب های اجتماعی
)پیشنهادی نظری از موضع اسالمی(

سید سعید زاهد زاهدانی
دانشیار جامعه شناسی و عضو پژوهشکدۀ تحول در علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز.شیراز. ایران.
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• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 19 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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اندیشمندان علوم اجتماعی غرب تالش می کنند این سه سطح را در فرد، در جامعه 

و بین فرد و جامعه بر مبنای واحدی هماهنگ کنند که منجر به مدیریت ناهنجاری 

می شود. در اندیشۀ اســالمی به علت وجود اصول توحید، نبوت و معاد، اصل بر 

هماهنگ شــدن ناهماهنگی های فردی، اجتماعی و یا بین فرد و جامعه بر اســاس 

ارادۀ الهی است؛ به این ترتیب، آسیب مدیریت و حل می شود. در این مقاله تالش 

کرده ایــم که با اتــکا به مفاهیم قرآنی مــوارد فوق را با اســتدالل منطقی به بحث 

بگذاریم و نظریه پردازی کنیم.

روان پریشــی،  روان نژنــدی،  اســالمی،  کلیدواژه هــا: سکوالریســم، علــوم 

ناهنجاری های اجتماعی.

1. مقدمه

در سال های اخیر، بسیاری از اندیشمندان و محققان اجتماعی درمورد ناهنجاری ها و کج رفتارهای 

اجتماعی که به آنان آســیب های اجتماعی گفته می شود، ســخن گفته اند؛ همایش ها و نشست ها 

و گردهمایی های گوناگونی در این زمینه برگزار شــده اســت. متأسفانه، آســیب های اجتماعی در 

 تحمل مسئوالن دلسوز گذشته 
ّ

جامعۀ ما سالیانی است که روبه ازدیاد گذاشــته، به طوری که از حد

و روحیه و توان برخی از مردم را، که در معرض این آســیب قرار گرفته اند و یا شــاهد آن هســتند، 

تضعیف کرده است. به خصوص، فساد در دســتگاه های دولتی و سازمان های اجرایی بیش از همه 

اثر نامطلوب به جا گذاشته است. البته روش های جدید برخورد های قضائی مرهمی بر دردهاست، 

اما چارۀ اصلی کار پرداختن ریشــه ای به فقر و فســاد و تبعیض در سطح جامعه است و باید ریشۀ 

این ناهنجاری ها خشکانده شود. تالش هایی که تا کنون صورت گرفته یا بی اثر مانده و یا سرعتی که 

الزم است و انتظار می رود را ندارد. 

تصور ما این اســت که عدم توفیق در فائق آمدن بر این مسائل به علت نارسایی در نظریه پردازی 

درمورد این آسیب هاســت؛ تا نتوانیم این مسئله را درست نظریه پردازی کنیم و ابعاد آن را به درستی 

تحلیل کنیــم، حاصلی قابل قبــول و ماندگار از تالش های خود به دســت نخواهیــم آورد. اغلب 

اندیشــمندان اجتماعی ما، با استفاده از دانش رشد یافته در تمدن مدرن، درصدد رفع این آسیب ها 

هستند. به نظر می رســد که متفکران تمدن مدرن فقط به مدیریت این آسیب ها می پردازند و از حل 

آن عاجزنــد؛ از  این رو، به نظریه پردازی نو و نگاه به مســئله از زاویــه ای دیگر نیازمندیم؛ نظریه ای 
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که بتواند ضمن توصیف درســت مســئله، تحلیل کاملی از آن به دست دهد و راه حل مناسبی برای 

برنامه ریزی درجهت رفع آن پیش  روی مان بگذارد؛ نظریه ای که بتواند ضمن بررســی آســیب های 

اجتماعی در تمدن مدرن، چراغی فرا راه ما برای ارزیابی این آســیب ها باشد. عالوه برآن، وقتی که 

دین اســالم و ارزش ها و اصول و قواعد آن را وارد می کنیم، بتواند پاسخ علمی قانع کننده  ای برای ما 

تدارک ببیند؛ نظریه ای، که نه به صورت شــعاری و صوری، بلکه به طرزی اساسی با مسئله روبه رو 

شود و راه حلی تجربی و قابل اجرا پیش روی ما قرار دهد. 

در این مقاله، تالش بر  این است تا نظریه ای را که در همایش آسیب های اجتماعی، که در سال 

1396 دانشــگاه شــاهد برگزار کرد، و تحت عنوان مقالۀ حاضر ارائه گردید کامل تر کنیم؛ نظریه ای 

که نه تنها بتواند آســیب های اجتماعی را مدیریت کند، بلکه بــه حل آن ها بپردازد. مقالۀ حاضر با 

مبنا قرار دادن مقالۀ فوق، که در ســال 1397 در فصلنامۀ مطالعات اســالمی آسیب های اجتماعی 

دانشگاه شــاهد به چاپ رسیده، و با اســتفاده از دو مقالۀ دیگر تنظیم شده است. یکی از دو مقاله 

تحت عنوان »مبانی روان شــناختی و جامعه شــناختی معروف و منکر با اســتناد بــه مفاهیم قرآنی 

)طرحی نو درجهت تولید علوم انسانی اسالمی مبتنی بر معارف اسالمی(« در فصلنامۀ تحقیقات 

بنیادین شمارۀ پیاپی 12، در پاییز سال 1397، به چاپ رسیده است. دیگری مقالۀ »فرهنگ به مثابٔه 

رســانه ای میان اراده و عمل جمعی« که با همکاری برادران گرامی، جناب آقای دکتر جاجرمی زاده 

و دکتر تقوی، نوشــته شــده و در سال 1392 در مجلۀ رســانه و فرهنگ، از طرف پژوهشگاه علوم 

انســانی و مطالعات فرهنگی، به چاپ رسیده است. باتوجه به این که اســتفاده از سه مقالۀ فوق، به 

ترتیب ذکر نام، شــاکلۀ اصلی مقالۀ حاضر را تشــکیل داده است و درواقع مقالۀ حاضر بازنگری و 

جمع بندی مقاالت فوق، باتوجه به موضوع آســیب های فردی و اجتماعی است، از ارائۀ ارجاعات 

به آن هــا خودداری کرده ایم )فقط به مواردی ارجاع داده شــده که در مقــاالت فوق از این قلم در 

نوشته های دیگر و از دیگران اخذ شده است(؛ اما، خوانندگان گرامی توجه داشته باشند که مطالب 

مربوط به این قلم، در آن ســه مقاله، در تنظیمی جدید در این مقاله آمده است؛ به عبارت دیگر، این 

مقاله ترکیبی از آن ســه مقاله در ویرایشــی تازه و البته در بسیاری از موارد تکرار مطالب آن هاست. 

این تکرار به گونه ای انجام شــده که هم افزایی این ســه مقاله لحاظ شــود. از این رو، خواندن مقالۀ 

حاضر، برای کسانی که آن سه مقاله را جداگانه دیده باشند، مطلب و نگاهی جدید خواهد داشت. 

خوانندگان گرامی مقالۀ حاضر را ویرایش جدید و ترکیب سه مقالۀ فوق در موضوع آسیب های فردی 

و اجتماعی در نظر بگیرند.
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یه پردازی 2. نظر

هــر عمل فــرد و جامعه مبتنی بر ارادۀ فردی و ارادۀ جمعی شــکل می گیــرد. ارادۀ فردی محصول 

سیاست گذاری فرد و ارادۀ جمعی محصول سیاســت گذاری اجتماعی است. ارادۀ انسان معطوف 

به دریافت های او از جهان اطراف اســت و ارادۀ جمعی براساس دریافت های به توافق جمع رسیده 

شــکل می گیرد. دریافت ها در افراد براساس شناخت شکل می گیرند؛ از همین روست که باید ببینیم 

در فرد و در جمع این دریافت ها چگونه شــکل می گیرند، چگونه ارزیابی می شوند و به اراده تبدیل 

می شوند. 

ابتدا، به شــکل گیری ارادۀ فردی می پردازیم و سپس ارادۀ جمعی را دنبال می کنیم؛ ضمن اینکه 

باید بدانیم ایــن دو از یکدیگر جدا نبوده و به هم متقوم اند. ازاین جهت، در ادامۀ بحث خط ســیر 

دریافت هــای فردی را درنظر می گیریم و بدون توجه به عوامــل جمعی همان خط را پیش می بریم؛ 

بعد، به شــکل گیری دریافت های جمعی می پردازیم؛ و در یک بازگشت، تأثیر عوامل اجتماعی بر 

فرد را مالحظه می کنیم؛ در نهایت فرد و جامعه را متقوم به یکدیگر وصف می کنیم و تحلیل خود از 

آسیب های اجتماعی را در سطح فردی و در سطح اجتماعی بیان می داریم. 

در روش این نظریه پردازی چون هدف رســیدن به یک رویکرد اســالمی در توصیف و تحلیل 

آسیب های اجتماعی اســت، مبنا مراجعه به قرآن کریم و روایات است. کتاب قرآن کریم را، که از 

جانب خداوند تبارک و تعالی نازل شده است، مستند علم الهی درنظر می گیریم و به آن به مثابٔه یک 

مرجع اسالمی استناد می کنیم؛ در این استنادها، نظر شاذی را از ترجمه و تأویل آیات ارائه نمی کنیم 

و بر چیزی یقین می کنیم که اکثر علمای قرآن شــناس بر آن توافــق نظر دارند. در مورد روایات هم 

به روایات متواتر اســتناد می گردد. مطالب آمده در قرآن کریم و دیگر منابع مورد استفاده، به روش 

منطقی مورد بررسی قرار گرفته و شاکلۀ اصلی این نظریه پردازی را شکل داده است.

2-1. آسیب شناسی فردی

اگر بر اســاس دانش قرآنی انســان را دارای سه ابزار شــناخت: حس، عقل و قلب )شهید مطهری، 

1361: صص 98-53( در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که در جریان جامعه پذیری انســان ســه 

مجموعۀ شناخت در او تشکیل می شود؛ به عبارت دیگر، در لحظۀ تولد همۀ انسان های طبیعی با سه 

وســیلۀ شناخت به دنیا می آیند. دریافت های حسی همان دریافت های از طریق حواس انسان است 

 مزۀ تلخ 
ً
)همان: ص57(. خوب و بد های حسی از قبل تعریف شده است و با ما به دنیا می آید؛ مثال
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نزد قوۀ  ذائقه بد و مزۀ شــیرین خوب اســت؛ برخی از موج های صوتی گوش خراش و برخی مالیم 

با قوۀ شــنوایی است؛ و چنین است درمورد دیگر قوای حسی. هرچه مطابق طبع حس باشد خوب 

و آنچه مخالف طبیعت و فطرت آن اســت بد تلقی می شــود )وجود فطرت در آدمی به آیۀ 30 در 

سورۀ روم مستند است(؛ به عبارت دیگر این توافق بر خوب و بدهای حسی در بین انسان ها، هرچند 

نسبی، به اجمال یکسان اســت. همه دریافت کمابیش یکسانی از شیرینی یا تلخی دارند؛ درمورد 

نرمی و زبری یا سردی و گرمی نیز چنین است؛ همین طور است دربارۀ بوی بد و خوب یا منظرۀ زیبا 

و زشــت یا صدای مطبوع و گوش خراش؛ اختالف درمورد این دریافت های حسی به دلیل تجارب 

زندگی و تفاوت های فرهنگی است که دربارۀ آن گفتگو خواهیم کرد. 

 
ً
دربارٔه کاربرد عقل و ابزار استدالل و برهان )همان: ص58( در عرف اندیشمندان جهان، معموال

هرچه تنظیمات عقلی منطقی تر باشــد درست تر تشخیص داده می شــود. قدرت منطق به کارگرفته 

شــده و شدت به کارگیری صحیح آن تعیین کنندۀ میزان درســت تر تعریف شدن یک مطلب عقلی 

توسط به کارگیرندۀ آن است. اولین وســیله ای که به ما منطق را می آموزد زبان است. همۀ زبان های 

دنیا دارای نظم منطقی اند. نحوۀ به کارگیری لغات و آهنگ آن، همچنین ساختار جمله و هماهنگی 

آوایــی آن طبق قاعده ای صورت می گیرد که نظم و انضباط به خصوصی دارد. این نظم خاص اولین 

منطقی است که هر کودك، بنابر طبیعت اجتماعی زیستن و نیاز به سخن گفتن، می آموزد. استعداد 

این آموزش در فطرت او نهاده شده است و با او به دنیا می آید. منطق زبان به او کمك می کند تا افکار 

خود را منظم کند. درســت و غلط تلقی شــدن هر مطلب عقلی و این وسیلۀ شناخت هم طبیعی و 

فطری اســت، زیرا زبان آموزی در انسان طبیعی و فطری است )چامسکی، 1374(. باتوجه به اینکه 

زبان وســیلۀ مشترکی بین افراد یك جامعه اســت، درست و غلط های عقلی نیز در بین افراد جامعه 

مشترك است. در بین جوامع مختلف نیز، باآنکه زبان ها متفاوت اند، اما چون همۀ زبان ها در داخل 

خود قاعده مندند، در مقایسه با یکدیگر، آن قواعد، افکار را ملتزم به قاعده مندی می کنند.

قلب که محل الهامات است )شهید مطهری، 1361: صص75-72( به تصدیق بد و خوب های 

حســی و درســت و غلط های عقلی مبادرت می ورزد و درعین حال، در مجموعۀ خود گرایش های 

مطلــوب و نامطلوب را از نو دســته بندی و تعریف می کند. خاصیت تصدیــق یا باور به مطلوب یا 

نامطلوب نیز با ابزار قلب متولد می شــود. گرایش های قلبی، مانند دوستی و دشمنی، از ابتدا برای 

قلب انســان تعریف شده اســت. با آنچه به سوی آن گرایش دارد دوســت می شود و آن را مطلوب 

می داند و آنچه را که نمی پســندد، درخواســت دوری از آن را می کند و آن را نامطلوب می شمارد؛ 
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بنابراین، مطلوب و نامطلوب های قلبی نیز طبیعی و فطری اند و باالجمال با انســان متولد می شوند. 

هرچند، همان طور که دربارۀ دریافت های حســی گفته شد، درمورد دریافت های عقلی و قلبی نیز 

توافق اجمالی و البته نسبی وجود دارد و اختالف ها به دریافت های اجتماعی بازمی گردد. 

حــواس اطالعــات را جمع آوری می کننــد؛ عقل دســته بندی و نتیجه گیــری می کند؛ و دل، 

اگر اطالعات و دســته بندی های صورت گرفته را مطلوب تشــخیص دهد، بــاور می کند و در غیر  

این صورت رد می کند. چون دل وســیلۀ پذیرش و عدم پذیرش اســت، عشــق و نفرت در او جای 

می گیرد. اعتماد و اطمینان و بی اعتمادی و نامطمئن بودن نیز به وســیلۀ قلب حاصل می شــود. دل 

هرچه را باور کند انسان به آن اطمینان و اتکا می کند و هر چه را غلط بداند و باور نکند شخص روی 

آن حساب نکرده به آن تکیه نمی کند. 

چون ابزار شناخت و خواص آن، مانند دیگر اعضاء بدن انسان، با انسان متولد می شوند، دارای 

مراحل رشدند و می توانند مشمول اشتباه و خطا شوند. ازاین رو، همۀ انسان ها  باید به رشد و تربیت 

حواس، عقل و قلب خویش اهتمام ورزند و آن ها را از خطا مصون دارند. برای رشــد و تربیت ابزار 

شناخت، مانند دیگر اعضاء بدن، بهترین وســیله ممارست در به کارگیری درست آن هاست. حس 

باید بر بــد و خوب های فطری اصرار ورزد و نباید با مخدوش کردن آن ها راه غلط برود. عقل نیز با 

کید بر گرایش های فطری  توسعه و اصالح منطق، در تمیز درست از غلط، تالش کند. قلب هم با تأ

تالش نماید از باور های مطلوب فطری پیروی کند. 

ابزار شناخت ابعاد مختلف موضوعات را شناسایی می کند؛ حس ُبعد ملموس و قابل مشاهدۀ 

موضوع را درمی یابد؛ عقل انتظام و ساخت آن موضوع را دریافت می کند؛ و قلب، براساس اطالعات 

حســی و دریافت تنظیمات عقلی و یا مجموعه نگری خود، گرایــش خویش را تنظیم می کند. این 

ســه مجموعه را می توانیم مانند ســه کرۀ تودرتو درنظر بگیریم که دریافت هــای قلبی کرۀ مرکزی، 

دریافت های عقلی کرۀ روی آن و دریافت های حسی کرۀ بیرونی را تشکیل می دهد. اگر این سه کره 

متحدالمرکز باشــند رفتارهای انسان در تعادل اســت، اما اگر اتحاد مرکز این سه کره، به هر علت، 

به هــم  بخورد، عدم تعادل در رفتارهای فرد هویدا می شــود. پایۀ اصلی ارادۀ انســان در باورهای او 

قرار دارد؛ بر اســاس باورهای خود می اندیشد و براساس اندیشه اش الگوهای رفتاری خود را شکل 

می دهد و بر اساس این الگوها عمل می کند. 

دریافت درســت و غلِط این مجموعه و ایجاد هماهنگی بین ابعــاد آن نیازمند به کارگیری منطق 

اســت. منطقی که بتواند جایگاه دریافت های حسی با خواص فطری شــان را دریابد، درست و غلط 
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تنظیمات فکری را ارزیابی کند و گرایش های قلبی را نیز، باتوجه به امور فطر ی آن ها، بسنجد و ارزیابی 

کند؛ عالوه بر همۀ این ها، هماهنگی مجموعۀ دریافت شــده را نیز بسنجد. ازاین روست که در وهلۀ 

اول می توان گفت منطِق سیســتمی نزدیک ترین منطقی اســت که می تواند در این تنظیمات به انسان 

کمــک کند. گفتیم که در زبان آموزی این منطق به صورت فطری عمل می کند و ادای جمله به صورت 

مجموعه ای از کلمات، که در ربط خاصی معنای به خصوصی پیدا می کنند، مؤید این مطلب است.

مالک صحت، در منطق سیســتمی، هماهنگی اســت؛ یعنی هر مجموعه ای که می خواهد به 

هدف خاصی دســت یابد الزم است نسبت بین اجزاء خود را معین و رعایت کند و همۀ امور فوق 

 اجزاء آن 
ً
را هماهنــگ نماید )زاهد زاهدانی، 1394: ص59(. وقتی سیســتم هماهنگ شــد، قهرا

در جای درســت خود قرار گرفته اند و به این ترتیب هدف محقق می شود. یک عضو ناساز می تواند 

هماهنگی سیستم را برهم زند. براســاس منطق سیستمی، با این مالک صحت می توان به ارزیابی 

محسوســات )مجموعٔه حس شــده ها(، معقوالت )مجموعــٔه دریافت های عقلی( و اشــراقات 

)مجموعٔه دریافت های قلبی( انسانی پرداخت. این منطق کمک می کند، غیر از ارزیابی هماهنگی 

داخلــی و درونی هریک از ایــن مجموعه ها، به هماهنگی بین هر ســه مجموعه نیز پرداخت و به 

صحیح به کارگرفتن دســتگاه شناخت، که خود شامل کاربرد هر سه وسیله می شود، نیز پی برد. البته 

الزم به ذکر اســت که باتوجه به دریافت های فطری الهی، هرنوع هماهنگی صحیح تلقی نمی شود. 

هماهنگــی براســاس فطرت الهی مالک صحت اســالمی تلقی می شــود؛ بنابرایــن، در تربیت 

انسان های ســالم، براساس ارزش های اسالمی، الزم اســت دریافت های آنان با منویات اسالمی 

هماهنگ شود. ازاین رو، می توانیم بگوییم آسیب های فردی نتیجۀ ناهماهنگ بودن با منویات الهی 

است. درمورد جامعه نیز همین طور است. اگر جامعه ای ناهماهنگ با منویات اسالمی باشد دارای 

آســیب اجتماعی اســت. اگر مبنایی غیر از مبانی الهی برای هماهنگی انتخاب شود، به ظاهر و در 

کوتاه مدت ممکن اســت هماهنگی مشاهده شــود، اما در بلند مدت این هماهنگی شکننده و زایل 

شونده است که دراین مورد سخن خواهیم گفت.

براین اساس، برای مبارزه با آسیب های فردی و اجتماعی باید افراد و جامعه هماهنگ با منویات 

اســالمی تربیت شــوند و ســلوک کنند؛ به عبارت دیگر، باید اراده های فردی و اجتماعی به سمت 

منویات اســالمی موضع گیری نمایند. بنابراین، برای پرهیز از آسیب های فردی و اجتماعی بهترین 

راه، مطابق با منطق اســالمی، تربیت کردن ابزار شناخت و درنتیجه دریافت های فردی و اجتماعی 

اســت. درمورد فرد، اگر این تربیت از همان اوان کودکی در انســان جای گیرد تا حد زیادی او را از 
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افتادن در دام خطا مصون می دارد. باید به ابزار شناخت یاد داد که مطابق با منطق اسالمی کار خود 

را انجام دهد. 

طبق روایات نقل شده از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و آله، دوران تربیت کودک تا سن 21 

سالگی طی سه هفت ســال صورت می پذیرد )معین االسالم، 1384(. وقتی کودک به دنیا می آید 

با حواس خویش به شناســایی جهان اطراف خود می پردازد. این شناســایی از حس شروع می شود 

و به وســیلۀ عقل دســته بندی کلی و اجمالی صورت می گیرد و با عقد قلب به باور تبدیل می شود. 

طبق گفتۀ اغلب متخصصین علوم رفتاری و شــناختی، محور شناسایی های این زمان کودک همان 

حس اســت، اما دو وسیلۀ دیگر نیز به کارگرفته می شوند. به ترتیب بعد از حس، عقل و قلب استفاده 

 باال کار خود را انجام می دهد، عقل بعد از آن 
ّ

می شــوند، می توان گفت در این ســنین حس درحد

و قلب پس از هردوی آن ها به کار می پردازد. به  تعبیری  دیگر، در این ســال ها مدیریت عقل و قلب 

را حس دراختیار دارد؛ می توان چنین نیز گفت که در این سن و ســال قوۀ دریافت های عقلی و قلبی 

هنوز به اندازۀ دریافت های حسی رشد نکرده است. این وضع تا حدود سّن هفت سالگی ادامه پیدا 

می کند. باتوجه به زبان آموزی در ســنین زیر هفت ســال، منطق اولیه برای دسته بندی دریافت های 

عقلی نیز در این سنین آغاز به کار می کند، اما قوام آن در هفت سالۀ  دوم به وقوع می پیوندد.

از سّن هفت ســالگی تا سّن بلوغ، که درحوالی چهارده ســالگی فرا می رسد، کودک یا نوجوان 

به دســته بندی اطالعات حســی، عقلی و قلبی خویش می پردازد. در این سنین عقل کاربرد خود را 

افزایش می دهد و بااســتفاده از منطق زبان و نگاه بــه دیگران و از روی تقلید، اطالعات جمع آوری 

شــده را دســته بندی می کند؛ در این دوره عقل مدیریت دریافت ها را به عهده می گیرد. در این سنین 

شــخص، با استفاده از مدل جمع بندی و دسته بندی دیگران و با کمك مفاهیم و ساختارهای زبانی، 

دســته بندی و جمع بندی های خود را تنظیم می کند. در این دورۀ ســنی الگوپذیری زبانی و رفتاری 

 باالی خود می رسد. وجود الگوهای مناسب برای رشد مطلوب نوجوانان در این سنین بسیار 
ّ

به حد

اهمیــت دارد؛ این الگوها ممکن اســت الگوهای زنده و یا در داســتان ها و اســطوره ها و هنرهای 
مختلف باشند.1

از ســّن بلوغ به بعد، تا حوالی بیست و یک سالگی، سنین تنظیم دریافت های سه گانۀ ذکر شده 

با قوۀ اختیار است. از سّن بلوغ به بعد قوۀ اختیار در انسان رشد می کند. آنچه در سنین بین هفت تا 

1. کتاب داستان راستان شهید مطهری نمونه های بسیاری از این الگوها را در خود دارد.
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چهارده سالگی به صورت تقلیدی تنظیم شده بود، از چهارده تا بیست و یک سالگی، بازبینی می شود 

 تنظیم می شود. اگر آنچه تاکنون تنظیم شده منطقی و بااطمینان نظام 
ً
و توســط اختیار انسان مجددا

یافته باشد، در این سنین، خطر چرخش های ناگهانی و یک صد و هشتاد درجه ای در نوجوان وجود 

ندارد، اما اگر دریافت های قبلی تحمیلی بوده و بر  پایه های سست قرار داشته باشد، امکان چرخش 

بســیار است. در این سال ها بااستفاده از قوۀ اختیار، نوجوان نظام های حسی، عقلی و قلبی خود را 

تنظیم می کند؛ به بیان دیگر، در این دوره قلب مدیریت دریافت ها را به عهده می گیرد. 

هماهنگی میان این ســه نظام بسیار مهم است و هرچه این دریافت ها هماهنگ تر کنار یکدیگر 

قرار گیرند، شخصیت و هویت منسجم تری برای جوان تدارک دیده خواهد شد. دریافت های قلبی، 

در دورۀ هفت سالۀ سوم، به باالترین قدرت خویش می رسند و ازاین روست که عشق های جادویی 

بی ســرانجام در همین سنین به سراغ کسانی می آید که نمی توانند دریافت های خویش را با یکدیگر 

به خوبی هماهنگ کنند. 

آنچه در دورۀ هفت سالۀ اول به صورت حسی جمع شده و با اتکا به همین سطح از شناخت به 

باور در آمده اســت، و آنچه در هفت سالۀ دوم با عقل سنجیده شده و به صورت تقلیدی دسته بندی 

 از خود می شود. خوب 
ً
شــده است، در هفت سالۀ سوم با قوۀ اختیار هر فرد به باور درمی آید و قلبا

و بد در هفت ســالۀ اول بیشتر حسی، درست و غلط در هفت ســالۀ دوم بیشتر عقلی و تقلیدی و 

مطلوب و نامطلوب در هفت سالۀ سوم قلبی و از خود یا به اختیار است. خوب و بد و درست و غلط 

حسی و عقلی محصول دو هفت ســال اول زندگی، در هفت سال سوم مداقه می شود و درصورت 

تصویب قلب، به مطلوب و نامطلوب تثبیت شده تبدیل می شود. درصورتی که چرخشی ایجاد شود 

 پذیرفته شــود باقی می ماند؛ درواقع، هفت ســالۀ سوم هفت 
ً
و تغییری هم اتفاق بیفتد، هر چه قلبا

سالۀ بازنگری دریافت های گذشته است. 

باتوجه به منطق سیستمی، می توان گفت که اگر نظام دریافت ها غیرمتعادل شود، متناسب با این 

عدم تعادل، ناهنجاری رفتاری و درونی برای شخص حاصل می شود. ازاین رو، در سنین چهارده تا 

بیســت و یک سالگی باید نهایت دقت در رسیدن به هماهنگ ترین انتخاب دریافت و رفتار را داشته 

باشیم. والدین  باید این هماهنگی را، به صورت منطقی، از سنین خردسالی به فرزندان خود بیاموزند 

و  در مقابل آن ها، در رفتارهای شــان، کمترین تناقض را داشــته باشــند. آزاد گذاشتن امکان تجربه 

ممکن و آموزش منطق قبل از هفت ســالگی، فراهم آوردن و تبلیغ کردن الگوهای مناســب، 
ّ

تاحد

درمقابل الگوهای نامناســب و بد، در ســنین هفت تا چهارده سالگی، و کمک به انتخاب و اختیار 
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بهترین نظام دریافتی و رفتاری، در قالب مشــورت در سنین بعد از بلوغ، بهترین هدیه ای است که 

مربیان و پدران ومادران می توانند به فرزندان خود بدهند.

باتوجه بــه اینکه در این مقاله می خواهیم از موضع اســالمی به موضوع و مســئلۀ آســیب ها و 

 هم گفتیم، تعادل و 
ً
ناهنجاری ها بنگریم، هنجار ما معروف و ناهنجار ما منکر اســالمی است. قبال

هماهنگی درست و پایدار با تمسک به منویات اسالمی حاصل می شود و اگر بر گرد تمایل دیگری 

هماهنگی ظاهری ایجاد کنیم در بلندمدت عدم تعادِل آن خود را نشــان خواهد داد. ازاین رو، اگر از 

زاویۀ اســالمی و معروف و منکرهای دینی به موضوع نگاه کنیم، می توان گفت معروف و منکر های 

 در هفت سال دوم، و معروف و 
ً
 در هفت سال اول، معروف و منکرهای عقلی عمدتا

ً
حســی عمدتا

 در هفت سال سوم جای خود را در نظام شخصیتی فرد پیدا می کنند. معروف  
ً
منکرهای قلبی عمدتا

و منکرهای حســی همان دریافت خوب و بدهای حســی مانند تلخ و شیرین یا سرد و گرم و از این 

قبیل اســت که با ما بر اســاس فطرت به دنیا می آیند. معروف و منکرهای عقلی را با آموزش منطق 

در می یابیم که با زبان آموزی همراه است و به صورت فطری در انسان به ودیعه گذاشته شده است. 

مطلوب و نامطلوب های قلبی هم همان تولی و تبری اســت؛ دوســت داشتن آن چه الهی است و 

دشــمن داشتن آن چه غیر الهی اســت. این قبیل مطلوب و نامطلوب ها هم در نهاد ما و در فطرت 

انسانی به ودیعه گذاشته شده است. دستگاه های تربیتی  باید با تشخیص درست معروف و منکر، در 

موقع مناســب، معروف و منکرهای اسالمی را به کودکان، نوجوانان و جوانان آموزش دهند. فطرت 

آدمــی، اگر در جریان تربیت و جامعه پذیری مخدوش نشــود، قادر به تمیــز معروف و منکر الهی 

اســت. همان طور که چشم می تواند رنگ ها را تشخیص دهد فطرت نیز می تواند معروف و منکر را 

تمیز دهد. منطق صحیح این امر را تســهیل می کند، اما اشتباهات منطقی می تواند موجب انحراف 

در تشخیص شود.

بــرای دریافت بهتر لزوم تمســک به دیــن و تربیت دینی جهت پرهیز از آســیب های فردی، و 

 خواهیم گفت اجتماعی، الزم اســت در تفاوت هماهنگی های سیستمی براساس 
ً
همان طورکه بعدا

منویات الهی و غیر آن تأمل کنیم. هر سیســتمی دارای یک مبناست )زاهد زاهدانی، 1370: صص 

41-40(. سیســتم دریافت های هر فرد نیز یک مبنا دارد که براساس آن بقیۀ اجزاء شناخت تنظیم، 

رتبه بندی و هماهنگ می شــوند. برخی ممکن است در طول زندگی خود به این نتیجه رسیده باشند 

که ثروت قابل اطمینان ترین وســیله در جهان اســت؛ این افراد دنیای خود را براساس پول و ثروت 

ل همۀ مشکالت است؛ 
ّ

تنظیم می کنند. شــاید عده ای به این نتیجه رســیده باشــند که قدرت حال
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تنظیمات دریافت های این گروه از افراد براســاس قدرت است. برخی هم خداوند تبارک و تعالی را 

بزرگترین عامل تعیین کننده می دانند، برای آنان خداوند در محور دســتگاه شــناخت قرار می گیرد. 

آنچه که در محور دســتگاه شناخت شخص قرار می گیرد مطلوب ترین یا معروف ترین وجود از نظر 

اوســت؛ بنابراین، انسان ها چیزی را می پرســتند که به آن بیش از هر چیز اطمینان دارند و آن را در 

محور دریافت های خود قرار داده اند. سه محور یاد شده رایج ترین محورهای دریافت در جهان اند. 

مطلوب و نامطلوب، درســت و غلط، و خوب و بدهای هر کس تابع همین محور و شــیوۀ تنظیم 

دریافت ها حول آن است. اگر مال محور باشــد، ثروت مادی وسیلۀ ارزیابی مطلوب و نامطلوب، 

درست و غلط، و خوب و بدهای شخص قرار می گیرد. اگر قدرت محور باشد، زور معرف مطلوب 

و نامطلوب، درســت و غلط، و خوبی ها و بدی هاست، اما اگر خداوند تبارک و تعالی محور باشد، 

منویات الهی نزد او معروف و آنچه غیرالهی اســت منکر می شــود؛ به عبارت دیگر، می توان گفت 

تولی و تبری برای هر کس حول محور تنظیم نظام دریافت هایش شــکل می گیرد. برای مســلمانان 

ی و تبّرای الهی وظیفۀ شرعی است. 
ّ
تول

اشتباه در انتخاب محور اعتقادات می تواند محصول کج اندیشی فردی و یا جریان جامعه پذیری 

و تحمیل های اجتماعی و یا اشــتباه منطقی باشــد. براساس فطرت انســانی، یکتاپرستی و اعتقاد 

بــه خداوند تبارک و تعالی صحیح ترین محور قابل اتکا اســت. این ادعا را، در طول تاریخ بشــر، 

پیامبران الهی بارها و بارها به انسان ها تذکر داده اند. عده ای به این تذکرها توجه کرده و برخی دیگر، 

بی توجــه، از هوا و هوس ها و حدس و گمان های خود پیروی نموده اند. اعتقاد به ثروت و قدرت دو 

انحراف رایج تاریخی اند. سیستم های ساخته شده بر مبنای ثروت و قدرت سیستم هایی نامتعادل و 

ناپایدارند. امروزه به علت پیشــرفت در نظام سازی اجتماعی در جوامع بشری، براساس این دو مبنا 

نظام های اجتماعی ســاخته شده اند که در بلندمدت ناپایداری خود را نشان می دهند. به این موارد، 

به صورت تفصیلی، در بحث مبانی جامعه شناختی آسیب های اجتماعی خواهیم پرداخت.

تا سن بیست و یک سالگی، شخص برای نظام دریافت های خود فلسفه می سازد و به آن قوام می بخشد. 

از سن بیست و یک سال به بعد، انسان ها با نظام دریافت های شان، خود را توجیه می کنند و زندگی شان را 

براساس آن می سازند. فعالیت های زندگی تا حدود سن چهل سالگی به همین منوال می گذرد. در حوالی 

چهل ســالگی بازنگری مجددی بر مبانی شناخت، باتوجه به تجربیات کسب شده، صورت می گیرد. در 

این سنین است که شخص مدل دریافت های خود را نهایی کرده و به هویت خویش شکل نهایی می دهد. 

 در سال های بعد، با آن هویت زندگی می کند و تا پایان عمر با آن به سر می برد. 
ً
عمدتا
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همۀ مراحِل فوق برای یک زندگی عادی و طبیعی، به گونه ای که ذکر شد، طی می شود. اگر شرایط 

غیر طبیعی ایجاد شود، درآن  صورت این مراحل به هم می خورد و ناهنجاری هایی در شخصیت فرد 

بروز می کند. جبران این ناهنجاری ها غیرممکن نیست، اما دشوار می نماید.

جمع بندی آنچه گفته شد این است که انسان ها در بدو تولد، با استفاده از سه وسیلۀ شناخت، با 

جهان اطراف ارتباط برقرار می کنند. در هفت سالۀ اول زندگی با مدیریت حس، در هفت سالۀ دوم 

با مدیریت عقل، و در هفت ســالۀ سوم با مدیریت قلب جهان اطراف را می شناسند. آنان، در هفت 

ســالۀ اول، در درون خود دریافت ها را به صورت پراکنده دارند، اما در هفت ســالۀ دوم با تقلید از 

دیگران و در هفت سالۀ سوم، به وسیلۀ منطقی که فراگرفته اند، این دریافت ها را تنظیم می کنند. فطرت 

انســانی از ابتدا قدرت تمیز مطلوب و نامطلوب، درســت و غلط، و خوب و بدها را در دریافت ها 

و در تنظیم دارد. همین نیرو انســان را به ســوی دریافت و تنظیم درست دریافت ها هدایت می کند، 

اما شــیوه های گوناگون تربیتی، فشارهای اجتماعی و انحرافات درونی، به علت ضعف منطقی و یا 

پیروی از هوا و هوس، می تواند انسان را از مسیر دریافت و تنظیم درست دریافت ها، بازدارد )بحث 

وجود فطرت در آیۀ 30 ســورۀ روم آمده است(؛ به عبارت دیگر، اگر بین مجموعۀ باورها، تفکرات و 

الگوهای تنظیم شدۀ رفتاری انسجام و هماهنگی وجود داشته باشد رفتارها هماهنگ خواهند بود، 

اما اگر بین این ســه کره هم مرکزی رخ ندهد، تشــتت در رفتار هویدا می شود. این تشتت می تواند 

 رفتارهایی که در علم روان شناســی آن ها را مبتنی بر روان نژندی ارزیابی می کنند شروع شود 
ّ

از حد

و دامنــۀ آن تا رفتارهای روان پریش گســترش یابد. باور مرکزی فرد نقطۀ اصلی  محوری اســت که 

همه چیز حول آن نظم می یابد. این باور اگر قابلیت نظم دهی داشــته باشــد می تواند به رفتارها نظم 

 نمی تواند گزاره های فکری و سپس الگوهای رفتاری 
ً
بخشد، اما اگر این توان را نداشته باشد، طبیعتا

را نظم دهد. پس، یکی از موارد مهمی که در بررسی آسیب ها باید به آن توجه کرد باوِر محوری فرد 

اســت. اگر این باور از استواری الزم برخوردار نباشد، نمی تواند به دیگر اقالم شناختی قوت بخشد 

و از همین جا عدم تعادل ها شروع می شود. به این  ترتیب، با بررسی باور محوری در فرد و میزان تعادل 

و یا عدم تعادل در بین مجموعه های دریافتی او می توان به آسیب های فردی پی برد.

یکی از عوامل ایجاد انحراف، که می تواند وســیلۀ پیشــگیری از انحراف نیز باشــد، فشارهای 

اجتماعی در جریان جامعه پذیری اســت. در قســمت بعد به مبانی جامعه شــناختی آســیب های 

اجتماعی می پردازیم و چگونگی ایجاد انحراف و یا هدایت به وسیلۀ جامعه را توضیح می دهیم.
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2-2. آسیب شناسی اجتماعی

در جامعه شناســی رایج معاصر، که توسط نظریه پردازان تمدن مدرن ســاخته و پرداخته شده است، 

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی با توافق اکثریت به دســت  می آید. همین ارزش ها و هنجارها اساس 

هنجار یا ناهنجار تلقی کردن رفتارهاست، یعنی آسیب های اجتماعی، در عرف  جامعه شناسی امروز، 

عدول از نظام اکثریت اســت. در این مقاله، در تعریــف فرهنگ با روِش درنظر گرفتِن توافق اکثریت 

همراهی می کنیم و فرهنگ را »دریافت های به توافق جمع رسیده« تعریف می نماییم )زاهد زاهدانی، 

1384: ص 83(. درمــورد آســیب ها می توانیم بگوییم مجموعۀ ادراکات به توافق جمع رســیده از 

معروف و منکرها، معروف و منکرهای اجتماعی اند که مالک تلقی رفتارهای بهنجار و ناهنجارند. 

بنابر تعریف فوق از فرهنگ، مجموعۀ ادراکات حاصل از حس، عقل و دل، که در یك اجتماع 

و یا جامعه بر آن توافق شده باشد، فرهنگ آن اجتماع یا جامعه را به وجود می آورد. الزم به ذکر است 

 مشروعیت شرعی. اگر توافق ها براساس 
ً
که این توافق مشروعیت اجتماعی ایجاد می کند و نه لزوما

معروف و منکرهای شرعی باشد، فرهنِگ جامعه اسالمی می شود.

 گفتیم که مجموعۀ ادراکات ناشــی از حس را محسوســات، مجموعۀ ادراکات ناشــی از 
ً
قبال

عقل را معقوالت، و مجموعۀ ادراکات ناشــی از قلب را اشــراقات یا باورها می نامیم. اشراقات یا 

باورها، درواقع، نظام ارزش های هر فرد را تشکیل می دهند. در ُبعد اجتماعی، مجموعۀ اشراقات یا 

باورهای جمعی به نظام ارزش ها و اخالق جمعی جامعه منتهی می شود، مجموعۀ ادراکات عقلِی 

جمعی علم و معرفت جامعه را تشــکیل می دهد و مجموعۀ دریافت های حســی یا محسوسات به 

توافق رسیدۀ جمع مجموعۀ رفتارهای ظاهری را تشکیل می دهد. ارزش ها و اخالق جمعی زیربنا و 

بنیان رفتارهای اجتماعی اســت. علم و معرفت در بخش تخصصی جامعه شکل می گیرد و رفتارها 

در قالب آداب و رسوم در جامعه جاری می شوند؛ ازاین رو، می توان الیۀ زیرین را الیۀ بنیادی، بخش 

بعــد را الیۀ تخصصی و الیۀ رویین را فرهنگ عمومــی نامید. بنابراین، فرهنگ هر جامعه را از نظر 

ســطح تحقق و عمق می توان به سه الیه تقســیم کرد: فرهنگ بنیادی، فرهنگ تخصصی و فرهنگ 

عمومی. فرهنگ بنیادی ریشــه های اصلی فرهنگ و جهت کلیــۀ عناصر فرهنگی را معین می کند. 

فرهنگ تخصصی زمینۀ اجرای اهداف فرهنگ بنیادی را تبیین و روشــن می نماید و فرهنگ عمومی 

بخش عملیاتی و اجرایی نظام فرهنگی است. نتیجۀ بنیان های فرهنگی معین شده در فرهنگ بنیادی 

و طراحی ها و تبیین های فرهنگ تخصصی در فرهنگ عمومی شــکل عملیاتی به خود می گیرد. این 

سه سطح از فرهنگ را می توانیم به سه کرۀ تودرتو تشبیه کنیم که فرهنگ بنیادی کرۀ مرکزی و فرهنگ 
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عمومی کرۀ بیرونی را تشکیل می دهد )همان: ص 84(.

ازآنجا که گفته شــد برای رسیدن به شناخت کامل از یك موضوع الزم است ابعاد حسی، عقلی 

و قلبی آن دریافت شــود، برای شناخت هر فرهنگ و الیه های آن نیز الزم است ابعاد حسی، عقلی 

و قلبی آن  شناسایی شود. ُبعد قلبی هر فرهنگ را می توان گرایش خواند، ُبعد عقلی را می توان بینش 

 آشکار کننده است و آخرین محصول ادراکات هر الیه را دارد، دانش 
ً
نامید و ُبعد حســی، که عمدتا

آن الیه است. 

برای دســت یابی به الگوی فرهنگی هر جامعه، باتوجه به اینکه برای هر فرهنگ ســه ُبعد درنظر 

گرفته شد، اگر ســه ُبعد فرهنگ را در سه الیۀ فرهنگ های بنیادی، تخصصی و عمومی ضرب کنیم 

ماتریس زیر برای کل مجموعۀ فرهنگ به دســت می آید، در این ماتریس به دنبال کشف سه ُبعِد سه 

فرهنِگ بنیادی، تخصصی و عمومی، درارتباط با یکدیگر، هســتیم به طوری که سه الیه بودن این سه 

نوع فرهنگ نیز فراموش نشود.

یس الگوی فرهنگ جدول 1. جدول یا ماتر

دانشبینشگرایشابعاِد الیه های فرهنگ

دانش بنیادیبینش بنیادیگرایش بنیادیبنیادی

دانش تخصصیبینش تخصصیگرایش تخصصیتخصصی

دانش عمومیبینش عمومیگرایش عمومیعمومی

در مطالعۀ کامل هر فرهنگ و یا پدیدۀ فرهنگی باید ماتریس فوق را از ابعاِد الیه های آن مطالعه کرد.

گرایش بنیادی هر جامعه، اگر به تبــع گرایش های قلبی افراد آن به مواردی مانند ثروت، قدرت 

و یــا حضرت حق ســبحانه و تعالی تعلق گیرد، بقیۀ نظامات فرهنگی هم در راســتای آن گرایش و 

هماهنگ با آن تنظیم می شــود. گرایش بنیادی به هریك از این ســه مبنــا، در بخش بینش بنیادی، 

توجیه نظری الزم را به وجود می آورد و در قسمت دانش بنیادی آن را به  عنصری هماهنگ کننده برای 

دیگر بخش های فرهنگ تبدیل می کند. افکار براین اساس نظم و جهت می یابد )گرایش تخصصی( 

و فرمول های اصلی تولید دانش را در بخــش بینش تخصصی برای تولید این دانش های تخصصی 

به وجود می آورد. گرایش عمومی، که از آن مبنا خط می گیرد، شکل اجتماعی و اجرایی خود را نشان 

می دهد و فرمول های اجرایی آن بینش عمومی را تنظیم می کنند و به شکل دانش عمومی تعلیم داده 

می شود.
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ایــن فعالیت هــای فرهنگی فضایی ایجاد می کنند که نســل بعدی در همان فضا رشــد و نمو 

می یابــد و در جریان جامعه پذیری در معرض تعلیمات آن قــرار می گیرد. اگر بر آن فرهنگ ثروت 

و قدرت گرایی، و یا به عبارت دیگر، ثروت و قدرت پرســتی حاکم باشد تعلیمات داده شده انسان ها 

را بــه جدایی از فطرت فرامی خواند و اگر بر مبنای الهی باشــد تعلیمات فطــری را دنبال می کند. 

ازاین جاســت که ارادۀ فرد و جامعه در مقابل هم قرار می گیرند. هم نوایی ارادۀ فرد با جامعه بهنجار 

تلقی می گردد و ناهماهنگی آن، درصورتی که نمود اجتماعی پیدا کند، ناهنجار شــناخته می شود. 

البته ناهماهنگی فردی و اجتماعی ممکن اســت تظاهر اجتماعی نداشته باشد، اما فشار روانی بر 

فرد به علت غلبۀ ارادۀ جامعه بر ارادۀ فرد وجود دارد. دراین میان برخی دچار مشکل شده روان نژندی 

یا روان پریشی به سراغشان می آید؛ در برخی دیگر مبارزۀ اجتماعی شکل می گیرد و فرد یا رفتارهای 

ضد اجتماعی از خود بروز می دهد، مانند دزدی و اعتیاد و غیره، و یا به دنبال تغییر جامعه با ابزارهای 
موجود می رود که دراین صورت، در اغلب جوامع، قهرمان تلقی می شود. 

فرهنگ های موجود در عالم را، باتوجه به »بینش بنیادی«، می توان به ســه دســته تقســیم کرد: 

فرهنگ هایی که در ادراکاتشــان واقعیت را فقط واقعیت مشــهود می دانند و از واقعیت غیب غفلت 

می ورزنــد؛ اجتماعاتی که عالوه بر واقعیت مشــهود بــه واقعیت غیب نیز بــاور دارند؛ و آن ها که 

بــه واقعیت غیب و مشــهود اعتقاد دارند و رابط بین واقعیت غیب و مشــهود را هــم به  منزلۀ یک 

واقعیت غیر قابل انکار می پذیرند. در دســتۀ اول تنها وسیلٔه شناخت، در خدمت دریافت، واقعیت 

قابل مشاهده است و در دســتۀ دوم برای دریافت هم از واقعیت قابل مشاهده وهم از واقعیت غیب 

استفاده می شــود، اما در دریافت واقعیت غیب فقط به عقل و دریافت خود از وحی اتکا می کنند. 

دستۀ ســوم اجتماعاتی هستند که غیر از توجه به واقعیت مشــهود، واقعیت غیب را هم می پذیرند 

و معتقدند برای ارتباط با واقعیت غیب، به علت اینکه ابزار شــناخت انســان اعم از حس و عقل و 

قلب نارسا هستند، الزم است از جانب خداوند پیامبرانی فرستاده شوند تا انسان هاِی مجهز به ابزاِر 

شــناخِت واقعیِت مشهود را با واقعیت غیب آشنا سازند. آن ها در دریافتشان از وحی، ابزار شناخت 

خــود را به علت خطاپذیــر بودن، کافی نمی دانند و از پیامبران و معصومین برای دریافت درســت 

وحی کمک می گیرند. کســانی که قائل به دو نوع واقعیت مشهود و غیب  هستند خداپرست اند، اما 

او را خالقی می دانند که امور را خلق کرده و انســان را جانشین خود در زمین قرار داده و همه چیز را 

هم به او سپرده است. آنان، با تالش در راه رشد علوم عقالنی و تجربی و حتی در برخی دانش های 

اشراقی، ســعی می کنند اسرار عالم را کشف کنند و راه زندگی خود را براساس آن بیابند. گروه سوم 
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کسانی هستند که از ادیان تبعّیت می کنند. 

دین ها در تاریخ زندگی بشــر از مراحل گوناگونی گذشــته اند. به روایتی، ادیان از خداپرســتی 

 به خداپرستی 
ً
شروع کرده اند، به بت پرستی رســیده اند و سپس، بنابر وجود پیامبران مرسل، مجددا

سوق یافته اند. به عبارت دیگر، با فراموش کردن تعلیمات و دانش پیامبران، خود را مستغنی از مراجعه 

به آنان دیده اند و به تدریج چیز دیگری، غیر از خداوند تبارک و تعالی، را در مرکز باورهای خود قرار 

داده اند، بت پرست شده اند. بت پرســتی خود انواع گوناگون دارد، بسته  به اینکه چه چیزی در مرکز 

باورهــا قرار گیرد. عقالی عالــم تکامل ادیان را در ادیان ابراهیمی جســتجو می کنند. پیروان ادیان 

ابراهیمی خداپرســت اند و وجود او را که غیب اســت باور دارند؛ آخرت را نیز، که قابل مشــاهده 

نیســت، می پذیرند و عالوه برآن به پیام آوران الهی، که رابط بین واقعیات مشــهود من جمله انسان و 

واقعیت غیب هستند، معتقدند. در این سلســله، مسلمانان آخرین پیامبر را پیامبر اسالم می دانند. 

از نظر آنان تعلیمات رســول اکرم )ص( کامل ترین نوع دســتورات الهی است. دستۀ اول که فقط به 

 به آنان سکوالر می گویند. از نظر آنان ورای 
ً
واقعیت مشــهود باور دارند دنیاگرا هســتند و اصطالحا

جهان مادی چیز مؤثری وجود ندارد. اگر چیزی هم وجود داشــته باشــد تأثیرات خود را از طریق 

ماده اعمال می کند و الغیر. دســتۀ دوم که فقــط خداوند را واقعیت غیب می دانند و توجهی به رابط 

 خدای ساعت ساز می بینند، که جهان را خلق کرده و 
ّ

بین واقعیت غیب و مشهود ندارند، او را درحد

نظم و قانونی بر آن ســاری و جاری کرده که با دریافت آن نظم و قانون بشر می تواند هر نوع دخل و 

تصرفی در آن بکند. تنها دســتۀ سوم است که برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت معتقد است که 

باید از دســتورات پیامبران تبعیت کند. این گروه فرهنگی می ســازند که در آن علم و عمل پرتوی از 

علم و عمل معصومین، علیهم الّسالم، خواهد بود.

در فرهنگ معتقد به واقعیت غیب، بدون توجه به واقعیت رابط، خداوند پرســتیده می شود، اما 

 خالقیت؛ بنابراین، دریافت های تخصصی در این جوامع، مانند جوامع ســکوالر، برمبنای 
ّ

درحــد

اعتماد به ابزار شــناخت انســان و به خصوص عقل ساخته و پرداخته می شــود و چندان تفاوتی با 

فرهنگ سکوالر ندارد. 

در جوامعی که غیر از خداشناســی تمسک به فرســتادگان او هم موضوعیت دارد، خداپرستی 

به معنای درســت آن شــکل می گیرد. هرچند آنان به واقعیت رابط معترف اند، اعتبار واقعیت رابط 

بــه میزان و تا زمانی اســت که وحی الهی را بیان می کند و نشــر می دهد؛ بنابرایــن، او را در مقام 

فرستادۀ الهی و بیان کنندۀ منویات الهی ارج می نهند و برای او اهمیت قائل اند. در این نوع فرهنگ 
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دریافت هــای تخصصی برای تبیین امر الهی و دانش الهی شــکل می گیــرد. ازاین جهت، در این 

فرهنگ همۀ دانشــمندان علمای الهی اند و وظیفۀ خود را تبیین دانش الهی می دانند؛ این دانش ها با 

مراجعۀ به واقعیِت رابط شــکل می گیرند. به بیان دیگر، آنان شارحین وحی الهی و بیان معصومین، 

علیهم الّسالم، هستند، البته با استفادۀ کامل از ابزار شناخت و تعمیم کلیات بر جزئیات. ارزش ها و 

هنجارهای عمومی اجتماعی هم مبتنی بر دریافت از گفتۀ پیامبران الهی است. در این نظام قدرت 

و ثروت هم برای صرف در راه خدا مطلوب است.

در ادامه جدول فرهنگ در دو نظام اسالمی و سکوالر آمده است. 

جدول 2. جدول فرهنگ در نظام های اسامی و سکوالر
دانشبینشگرایشابعاِد الیه های فرهنگ

بنیادی

اسامی
خالقیت

ربوبیت تکوینی
ربوبیت تشریعی

واقعیت  برپایۀ  هستی شناسی 
غیــب و مشــهود و رابط بین 

غیب و مشهود

عبودیت
تقرب جویی

جلب رضایت الهی

انسان گراییسکوالر
واقعیت  برپایۀ  هستی شناسی 

مشهود

لذت جویی
سودجویی
عمل گرایی

تخصصی

اسامی
معرفت شناسی برپایۀ اصالت 

وحی
عقل و تجربه

علوم پایۀ اسالمی
نظام  موردنیاز  فّناوری های 

اسالمی

سکوالر
معرفت شناسی برپایۀ اصالت 

تجربه
علوم پایۀ سکوالر

نظام  موردنیاز  فّناوری های 
سکوالر

عمومی
اسامی

به احکام )ارزشــی،  گرایش 
توصیفی و تکلیفی( الهی

معروف و منکرهای دینی
زندگــی  ســبک  دانــش 
اســالمی )تمــدن نویــن 

اسالمی(

سکوالر
گرایش به قوانیــن و مقررات 

بشری
هنجارهای اجتماعی بشری

مدرن  زندگی  سبک  دانش 
)تمدن مدرن(

جامعه را می توان به ســه زیرنظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم کرد. »تمایالت جمعی« 

براســاس باورهای به توافق جمع رسیده، یعنی نظام فرهنگی، شــکل می گیرد و الگوهای طراحی 

شــدۀ آن در نظام سیاسی جامعه خودنمایی می کند؛ در نظام سیاســی این تمایالت متبلور گشته، 

ســازماندهی می شــود و امکانات الزم را برای اجرا تخصیص می دهــد؛ تخصیص این امکانات، 

باز به وســیلۀ الگوهای طراحی شــده در فرهنگ جامعه، نظام اقتصادی را شکل می دهد. بنابراین، 
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می توان گفت نظام های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در نظام فرهنگی طراحی می شوند و تمایالت 

اجتماعی نظام سیاســی را شکل می دهد و این نظام با به کارگیری نظام فرهنگی نظام اقتصادی را، با 

تخصیص امکانات، عملیاتی می کند. تعامل بین این ســه نظام به صورت تکاملی سیر می کند. در 

ادامه فرهنگ های نظام های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در دو نظام اسالمی و سکوالر در جداولی 

ارائه می شود.

جدول 3.  جدول فرهنگ سیاسی در دو نظام اسامی و سکوالر

دانشبینشگرایشابعاِد الیه های فرهنگ

بنیادی

اسامی
ــه

ّ
الل  والیــت 

ه(
ّ
 ِبالل

َّ
َة ِإال وَّ

ُ
 ق

َ
 َو ال

َ
 )ال َحْول

از  الهی  والیــت  عمومیت 
طریق نبی اکرم )ص( و ائمۀ 

معصومین

انتظــار فرج )تحقــق نظام 
الهی در جهان(

نظم نوین جهانیعمومیت حاکمیت اکثریتحاکمیت انسانسکوالر

تخصصی

اسامی

اعمــال والیت نبــی اکرم 
معصومین  ائمــۀ  و  )ص( 
از طریق احکام ارزشــی، 
توصیفی و تکلیفی سیاسی

علوم نظــری موردنیاز نظام 
سیاســی دینــی بــا مالک 

صحت احکام

علوم عملــی موردنیاز نظام 
سیاســی اســالم با تکیه بر 

علوم نظری اسالمی

سکوالر
اصالــت عقل ابــزاری در 

سیاست
علوم نظــری موردنیاز نظام 

سیاسی سکوالر
علوم عملــی موردنیاز نظام 

سیاسی سکوالر

عمومی

مشروعیت والیت فقیهاسامی
پذیرش معروف و منکرهای 

نظام سیاسی

مردمی  حکومــت  طراحی 
)مردم ســاالری  اســالمی 

اسالمی(

سکوالر
لیبــرال  مشــروعیت 

دموکراسی
سیاسی  هنجارهای  پذیرش 

نظام بشری
لیبــرال  نظــام  طراحــی 

دموکراسی

جدول 4. جدول فرهنگ فرهنگی در دو نظام اسامی و سکوالر
دانشبینشگرایشابعاِد الیه های فرهنگ

بنیادی
دنیا-آخرت گراییحضور از طریق انبیاء و اولیاءعلم مطلق از آن خداستاسامی

دنیاگراییحضور عقلی و تجربیاصالت علم بشرسکوالر
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تخصصی

اسامی
اعتقاد به منابع دینی، )کتاب 

و سنت(
تولید علــوم موردنیاز جامعۀ 

اسالمی
موردنیــاز  فّناوری هــای 

جامعۀ اسالمی

اتکا به وقوع و عقل ابزاریسکوالر
تولید علــوم موردنیاز جامعۀ 

سکوالر
موردنیــاز  فّناوری هــای 

جامعۀ مدرنیته

عمومی

گرایش به معارف دینیاسامی
پذیــرش هنجارهــای نظام 

فرهنگ اسالمی
نظام فرهنگی اسالمی

گرایش به مکاتب مادیسکوالر
پذیــرش هنجارهــای نظام 

فرهنگ بشری
نظام فرهنگی مدرنیته

جدول 5. جدول فرهنگ اقتصادی در دو نظام اسامی و سکوالر

دانشبینشگرایشابعاِد الیه های فرهنگ

بنیادی
کسب روزی حاللقسط و عدلایمان به رزق حالل و حراماسامی

حرصسکوالر
همه چیــز قابــل تبدیل به 

ثروت است
سودجویی

تخصصی
اسامی

اســالمی  اقتصادی  روابط 
)احکام اقتصادی(

علوم اقتصادی اسالمی
نظام  موردنیاز  فّناوری های 

اقتصادی اسالمی

علوم اقتصادی مادیاصالت سرمایه و یا کارسکوالر
نظام  موردنیاز  فّناوری های 

اقتصادی مدرنیته

عمومی

اسامی
به رعایت دســتورات  باور 
شرع در زمینٔه تولید، توزیع 

و مصرف

معــروف و منکرهای نظام 
اقتصادی اسالمی

الگوی اقتصاد اسالمی

سکوالر
منابع  بر  تســلط  به  اعتقاد 

اقتصادی به هرطریق
اقتصادی  نظام  هنجارهای 

بشری

الگوی اقتصاد مادی 
)سرمایه داری و 

سوسیالیستی(

جامعۀ امروز ما از عناصری از فرهنگ اســالمی و ســکوالر تشــکیل شده اســت و بسیاری از 

ناهنجاری ها و آســیب های اجتماعی از عدم تعادل های درون فرهنگی ناشی می شود؛ به عبارت دیگر، 

طبــق جدول های فوق برخی از اقالم مربوط به نظام اســالمی در جامعه وجود دارند و برخی مربوط 

به نظام سکوالر. عدم هماهنگی عوامل موجود باعث التهاب و بسیاری از آسیب های اجتماعی فعلی 

 فرهنگ بنیادی ما اسالمی است و 
ً
ماست. برای مثال، در نظام های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عمدتا

در الیۀ فرهنگ تخصصی بیشتر سکوالر است. ازاین جهت، فرهنگ عمومی در نوعی سرگردانی به سر 

می برد؛ تکلیف مردم روشن نیست که باید براساس اعتقادات خود عمل کنند و یا براساس علم رایج در 

جامعه. ضرورت تحول در علوم، به خصوص علوم انسانی، از همین جا ناشی می شود. 
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درمورد میزان عدم تعادل در نظام فرهنگی می توان به مدد تحقیقات میدانی و براســاس عوامل 

متناظر اسالمی و سکوالر در جدول های فوق آسیب های فرهنگی را به دست آورد. 

باتوجه به ســه زیر نظام سیاســی، فرهنگی و اقتصــادی می توانیم ســطح پیچیده تری از تعادل 

اجتماعی را تصور کنیم. تعادل و یا عدم تعادل اجتماعی به محور باورها بازمی گردد، یعنی ارزش ها 

و اخالق اجتماعی، که در وهلۀ اول در نظام فرهنگ بنیادی و ســپس در ســطح فرهنگ تخصصی 

و بعد در ســطح فرهنگ عمومی، تعادل ایجاد می کند. هم زمان تعادل در ســطح وسیع تر سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی به متحدالمرکز بودن کره های سیاســت، فرهنــگ و اقتصاد جامعه برمی گردد. 

بنابراین، آســیب های اجتماعی )به معنی کالن نظام اجتماعی( وقتــی بروز می  کنند که هماهنگی 

بین این ســه کرۀ اقتصاد، فرهنگ و سیاست جامعه ازبین رفته باشــد. یکی از علل عمدٔه آسیب ها 

مرتبط با محور ارزش ها و اخالق جامعه اســت. این محور اگر قابلیت ایجاد نظم فرهنگی را داشته 

باشــد، با همیاری نظام سیاســی و اقتصادی، انتظام اجتماعی حاصل می کند؛ در غیراین صورت، 

عدم تعادل بین این سه نظام ناهنجاری های اجتماعی ایجاد می کند. قابلیت محور در ایجاد انسجام 

در ارزش ها و اخالق جامعه، ایجاد انسجام در علم و معرفت جامعه، و ایجاد انسجام در الگوهای 

رفتاری جامعه در نظام فرهنگی الزمٔه تعادل فرهنگی اســت. عالوه برآن، این محور  باید بتواند نظام 

سیاســی و نظام اقتصادی را هم با نظم خود هماهنگ کند. اگر بخواهیم کمی جزئی تر و با تفصیل 

بیشتر بیان کنیم، الزم است در دستگاه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه یک محور حاکم شود و 

این محور قدرت انسجام دهی در هر سیستم و بین هر سه سیستم با هم را داشته باشد و در عمل هم 

توســط ارادۀ جمعی اعضاء جامعه )متبلور در نظام سیاسی و دولت به معنای اعم آن( سازماندهی 

شده باشد. این محور درواقع محور تمایالت مبتنی بر ارزش ها و اخالق افراد جامعه برپایۀ باورهای 

به توافق جمع رســیده و اختیار شــده توسط جمع اســت. این محور که در نظام فرهنگی به توافق 

می رسد، در نظام سیاسی به منزلۀ تمایالت جمعی اختیار می شود و باتوجه به الگوهای رفتار جمعِی 

به توافق رســیده در نظام فرهنگی، در اقتصاد جامعه کاربردی می شــود و به هر مقدار و کیفیت که 

قدرت سازماندهی داشته باشــد می تواند نظم ایجاد کند. به این ترتیب، می توان گفت متمایل شدن 

 محوِر باورهای جمعی، یعنی ارزش ها و اخالق اجتماعی، و توان الگوسازی براساس 
ِ

و اختیاِر نوع

آن، و میزان همتی که جمع )دســتگاه حکومتی( برای اجرای الگوهای طراحی شــده به کار می برد، 

تعیین کنندۀ کمیت و کیفیت هماهنگی و انسجام اجتماعی است. به  هر مقدار که در این سه مرحله 

ضعف و فتور ایجاد شــود، به همان مقدار در انســجام اجتماعی خلل وارد می شــود و آسیب های 
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اجتماعی چهرۀ خود را نشان می دهند. 

در تاریخ معاصر بشــر و در اوایل قرن بیســت و یکم میالدی در ســطح کالِن جهان، سه نوع 

نظام اجتماعی: سرمایه داری، سوسیالیســتی و اسالمی مطرح و مدعی است. خوب و بد، درست 

و غلــط، و مطلوب و نامطلوب اجتماعی برای معتقدین به این ســه نوع فرهنگ و نظام اجتماعی با 

یکدیگر متفاوت است. بحث آســیب های فرهنگی و اجتماعی را در کالن ترین وجه آن می توان از 

 وقتی فرهنگ بنیادی براساس ثروت تنظیم شود بدین معنی است که نهایت 
ً
همین جا آغاز کرد. مثال

اعتماد به ثروت معطوف است و همۀ گرایش ها به ثروت ختم می شود؛ در چنین فرهنگی شدیدترین 

خواســته ثروت خواهد بود. در این جامعه فرهنگ تخصصــی نیز راه و چاه افزایش ثروت را، بدون 

هر قید و شــرطی، فراهم می کند. دانش ها درجهت جمع آوری مال و افزایش ثروت بی قید و شرط 

تنظیم می شوند و متخصصینی که ثروت بیشتری تولید کنند از احترام و امکانات بیشتری برخوردار 

خواهند بود. در فرهنگ عمومی هم، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی مؤید شدت عالقه 

به ثروت اســت. وقتی این فرهنگ شکل اجتماعی به خود می گیرد و تمایالت اجتماعی و امکانات 

اجتماعی را هم به خود جلب می کند، نظام اجتماعی براساس اتکا و اعتماد به ثروت شکل می گیرد. 

نظام ســرمایه داری در جهان برهمین اساس شکل گرفته است. در این نظام ثروت است که پرستش 

می شــود )زاهد زاهدانی، 1390: صص 84-83(. از نگاه خداپرستی و دیگر مبانی باوری این نوع 

جامعه دارای آســیب بنیادی است. باتوجه به مبنای به خصوص الهی، فاسد بودن امر ثروت پرستی، 

با ســرایت به همٔه روبناهای جامعه ای که براین اساس شکل می گیرد، موجب آسیب آن  می شود. در 

این جوامع عدم تعادل با مبنای ثروت آســیب تلقی می شــود؛ چه این عدم تعادل در فرد باشد و چه 

در جامعه.

 مثــال دیگر، مبنای قدرت اســت. وقتی فرهنگ بنیادی براســاس قدرت شــکل گیرد، قدرت 

نهایت میل و خواســت و در معرض پرستش است. دانش ها برای کســب قدرت تنظیم می شوند. 

کید بر قدرت تنظیم می شــوند  در فرهنگ عمومی هم، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در تأیید و تأ

و قدرت مندترین افراد جامعه مهم ترین و محترم ترین خواهند بود. همانطور که اشــاره شد، در این 

جامعه قدرت پرستیده می شود )همان: صص 84-83(. وقتی این نظام فرهنگی تمایالت اجتماعی 

و امکانات اجتماعی را با خود همراه می کند و نظام سیاسی و اقتصادی خود را شکل می دهد، نظام 

اجتماعی قدرت پرســت را ایجاد می کند. یکی از مثال های چنین جوامعی جامعۀ کشــور شوروی 

سوسیالیســتی بود. شدت توجه به قدرت در این جامعه موجب فروپاشی و ورشکستی اقتصادی آن 
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شــد. این نوع جامعه چه از دیدگاه خداپرستانه و چه از نگاه جوامعی با مبانی غیر از قدرت، از بنیاد 

دارای آســیب است. در این جوامع، مانند جوامع ســرمایه داری، عدم تعادل از مبنای قدرت آسیب 

فردی و یا اجتماعی تلقی می شود. 

الزم به ذکر اســت که در جامعۀ ثروت پرست و یا قدرت پرست، به ترتیب به قدرت و ثروت هم 

 در نظام ســرمایه  داری به قدرت توجه 
ً
توجه می شــود، اما در ردیف دو، بعد از ثروت و قدرت. مثال

می شــود، اما برای به دست آوردن ثروت. هرجا کوچك شــدن و حتی اظهار عجز موجب افزایش 

ثروت شود این کارها صورت می گیرد، اما در جامعۀ قدرت پرست، ثروت در خدمت قدرت است. 

در مبارزۀ بین آمریکا و شــوروی، شوروی از قدرت نظامی بیشــتری برخوردار بود، اما ورشکست 

شد، ازاین رو فروپاشید. در جامعۀ سرمایه داری هرجا از قدرت استفاده می شود برای افزایش ثروت 

 حضور بلوك غرب در غرب آسیا، همانطور که به وضوح هم گفته می شد، برای حفظ 
ً
اســت؛ مثال

منافع مادی کشورهای سرمایه داری است. 

غیــر از آســیب های فرهنگی، که در فوق به تفصیل بیشــتری در مورد آنان ســخن گفته شــد، 

آسیب های نظام تمایالت یا سیاسی و آســیب های نظام امکانات مادی یا اقتصادی نیز می تواند به 

طور مفصل مالحظه شود. همۀ این آسیب ها در ابتدا و در کالن ترین وجه خود در عدم تعادل سه کرۀ 

سیاســت، فرهنگ و اقتصاد قابل دسته بندی است. در سطوح بعدی می توان در دسته بندی آسیب ها 

به نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی پرداخت و سپس به خرده نظام های هر یک وارد شد. 

برای مثال، در نظام اجتماعی امروز ما در کالن ترین سطح، محور انسجام دهندۀ نظام تمایالت 

اجتماعی قدرت متمرکز در دســت دولت است. این تمرکزگرایی در ســه نظام سیاسی، فرهنگی و 

اقتصادی دیده می شــود. همین تنظیم تمرکزگرا با مبانی اسالمی، که در آن انحصار حرام است )به 

 
ّ

فتوای حضرت امام )ره( در تحریرالوسیله(، سازگار نیست. در نظام های قدرت محور، تمرکز درحد

 رقابت انحصاری شــکل 
ّ

اعال مطلوب تلقی می شــود و در نظام های ثروت محور هم تمرکز درحد

می گیرد. نظام اجتماعی ما در دوران پهلوی، براساس طرح نظام تمرکزگراِی سرمایه دارِی دولتی، در 

زمان رضاشــاه و توسط مشاوران اروپایی تنظیم شد. این نظام تمرکزگرا در دوران محمدرضاشاه، با 

برنامه ریزی هاِی توســعۀ آمریکایی، تداوم پیدا کرد و تحکیم یافت. بعد از انقالب نیز، متأسفانه به 

علت سهولت در مدیریت و نبود نمونۀ شــفاف و روشن غیر تمرکزگرای اسالمی، به همان صورت 

ادامه یافت. متأســفانه تاکنون در بخش فرهنگی، توافق جمعی بر محور انسجام اجتماعی حاصل 

از انقالب، که همان اقتدار امام معصوم از طریق ولی فقیه اســت، به نظام سازی فرهنگی و اقتصادی 
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تعمیم نیافته است. در زیر بخش های سیاســی و همچنین در نظام فرهنگی و نظام اقتصادی، هنوز 

نظریه  ای که جمع نخبگان انقالبی موافق آن باشــند، بر مبنای اعتقــاد به ربوبیت خداوند تبارک و 

تعالی، حاصل نشده است. ازاین رو نظام تمرکزگرای دولتی سرمایه داری ادامه یافته است. این نظام 

 پول حاصل از فروش نفت، قرار داده و در توزیع آن، نظام تمرکزگرای 
ً
محور تمرکز خود را پول، عمدتا

فرهنگی و اقتصادی، امکانات را تمرکزگرا تقســیم کرده است. حاصِل اختیار این مبنا، توزیع نابرابر 

امکانات و ایجاد نابرابری های اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی شده است. این نابرابری ها علت 

اصلی ناهنجاری ها و آســیب های اجتماعی امروز ما یعنی فقر و فساد و تبعیض است که تظاهر آن 

از جمله در حاشیه نشینی، فساد اداری، اعتیاد، فساد اخالقی و ... قابل مشاهده است. 

عالوه بر آنچه درمورد نظام فرهنگی گفته شــد، درحال حاضــر وقایعی که در فرهنگ و اقتصاد 

جامعۀ ما رخ می دهد، انتظار دســتگاه سیاسی انقالبی را برآورده نمی کند و مطلوب آن نیست؛ زیرا 

آن بخش از نظام ســازی سیاسی انقالبی، که بر مبنای والیت فقیه شکل گرفته، نظام های فرهنگی و 

اقتصادی متناســب با خودش را طراحی و عملیاتی نکرده است؛ همچنین مردمی که با جان و مال 

خود انقالب کرده اند آنچه می بینند برخالف خواست و انتظارشان است؛ ازاین رو، این ناهماهنگی 

منشــأ نارضایتی های موجود اســت. وقتی در سطح خانواده توقعات همســران از یکدیگر برآورده 

نمی شــود، با اندک نا مالیمتی ایدۀ طالق شــکل می گیرد. وقتی توقعات فرزنــدان از پدر و مادر و 

توقعات پدر و مادر از فرزندان حاصل نمی شود، بحران اخالقی در خانواده ایجاد می شود. در نظام 

اداری همین ناهماهنگی ها فســاد اداری را تدارک می بیند. دسترســی آساِن عده ای به امکانات که 

می توانند از ِقَبل دستگاه دولتی بهره برند و دور از دسترس بودن آن برای عدۀ دیگر انواع نارضایتی ها 

و فســاد را موجب می شود. به طور کلی، با این نحوۀ سازماندهی، نظام فرهنگی و اقتصادی با رانت 

دولتی کار می کند و همین منشأ اغلب ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی می شود.

فصل دیگری از آسیب ها را می توان در ناهماهنگی بین سه کرۀ فردی و سه کرۀ اجتماعی جستجو 

کرد. افراد از نظام اجتماعی مســتقل اند. ممکن اســت آنچه جمع با آن موافق اســت، در تمامیت و 

یا در اجزاء، تک تک افراد با آن موافق نباشــند. به  هر مقدار که افتراق بین ســه کرۀ فردی با ســه کرۀ 

اجتماعی وجود داشته باشد و در رفتارهای اجتماعی بروز کند، نمودی از ناهنجاری به چشم می خورد؛ 

رفتارهای ضد اجتماعی محصول چنین وضعیتی اســت. این ناهنجاری های اجتماعی در هر یک از 

سطوح باوری، فکری و رفتاری با سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می تواند وجود داشته باشد و در 

نظام فرهنگی نیز در هر یک از سطوح باوری، فکری و الگوهای رفتاری با هر یک از ارزش ها و اخالق 
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اجتماعی، علم و معرفت جامعه و یا الگوهای رفتاری اجتماعی می تواند شکل گیرد. به این ترتیب، در 

هر یک از نظام های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می توان انواع 27 گانه ای از ناهنجاری ها را برشمرد؛ 

در نظام کالن اجتماعی نیز می توان انواع 27 گانه ای از آسیب ها را نشان داد.

3. جمع بندی و  نتیجه گیری

در این مقاله، به بیان نظریه ای درمورد آســیب ها و ناهنجاری های فردی و اجتماعی پرداختیم. گفته 

شــد که در فرد ارادۀ انســان ها از طریق باورها به صورت فکر جریان می یابد و برای اجرایی شدن به 

تنظیم الگوهای رفتاری می پردازد. اگر این ســه مقوله با یکدیگر هماهنگی نداشــته باشــند و یا از 

طریقی هماهنگی آنان به هم  ریخته شود ناهنجاری رفتاری حاصل می شود. 

در آسیب شناســی اجتماعــی گفتیم اگر هماهنگی میان ســه کــرۀ تودرتوی نظــام تمایالت 

)سیاست(، نظام ادراکات یا دریافت های به توافق جمع رسیده )فرهنگ( و نظام امکانات در اختیار 

جمع )اقتصاد( مختل شود، آسیب اجتماعی هویدا می شود. درمورد فرهنگ، که عاملی برای تبدیل 

تمایالت جمعی به امکاناِت در اختیار جمع اســت، گفتیم فرهنــگ »دریافت های به توافق جمع 

رسیده« است. باورهای به توافق جمع رسیده اخالق و ارزش های جامعه را تشکیل می دهد، افکار 

به توافق جمع رســیده علم و معرفت جامعه را می ســازد و الگوهای رفتاری به توافق جمع رســیده 

فرهنگ عمومی و سبک زندگی خاص خود را ایجاد می کند. در وهلۀ اول، ناهماهنگی نظام باورها، 

افکار و الگوهای رفتاری فرد با جامعه منشــأ ناهنجاری و آســیبی اســت که در افراد بروز می کند. 

در وهلۀ دوم، عدم انســجام این ســه مقوله در جامعه می تواند منشأ آسیب های فرهنگی و به تبع آن 

اجتماعی گردد. 

به همان مقدار که محور یا مبنای انسجام بخش هر سه کرۀ فردی و یا اجتماعی قدرت و ظرفیت 

انسجام بخشی داشته باشد هماهنگی بین این سه کره بیشتر و مستحکم تر خواهد بود. در کشورهای 

غربی مبنای این انسجام بخشــی را ثروت و ســرمایه در نظر گرفته اند؛ ازاین رو، آن ها را کشورهای 

سرمایه داری می خوانند. ثروت و ســرمایه میل به تمرکز دارد و با تمرکزگرایی حول محور سرمایه و 

ثروت سعی در ایجاد انســجام اجتماعی می کند. به طور کلی، تمرکزگرایی نمی تواند انسجام کامل 

اجتماعی ایجاد کند. نظام تمرکزگرا ثقل امکانات اجتماعی را به سمت نقطۀ تمرکز اختیارات سوق 

می دهد؛ ازاین روســت که در نظام های ســرمایه داری جهان مشــاهده می کنیم که ناهنجاری هایی 

وجود دارد، اما راه حل نهایی برای از بین بردن آن، به علت مشــکل ســاختارِی تمرکزگرایی، وجود 
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ندارد و آســیب های اجتماعی آنان ازبین نمی رود، بلکه این آســیب ها به گونه ای مدیریت می شود. 

به عبارت دیگر، در اثر مدیریت این ناهنجاری ها در سطح جامعه، ناهنجاری ها و آسیب ها مشاهده 

نمی شــوند بلکه به صورت قانونــی در مکان های خاصی این نــوع از ناهنجاری ها، تحت نظارت 

اداره کنندگان جامعه، بروز می یابند. تأسیس خانه های فساد، کاباره ها، قمارخانه ها، و مراکز مشابه و 

آزاد گذاشتن مصرف برخی از انواع مواد اعتیادآور در مکان های خاص یکی از راه های مدیریت این 

آسیب هاست. از سوی دیگر، وجود کارتون خواب ها در شهرهای بزرگ و صادر کردن فشارهای فقر 

و فســاد سازمان یافته به دیگر کشورهای تحت سلطه، بروز تظاهرات این آسیب های اجتماعی را در 

ســرزمین آنان مدیریت می کند. کشورهای جنوب شرقی آسیا ازجملۀ سرزمین های قربانی این گونه 

مدیریت فساد حاصل از نظام سرمایه داری جهانی اند.

این فرهنگ، که تمدن مدرن را ایجاد کرده اســت، در تحوالت دو ســدۀ گذشته وارد ایران شده 

و کره های انســجام اجتماعی بومی ما را تحدید و تهدید کرده است. نظام سرمایه داری تمرکزگرای 

دولتی منشأ همۀ آسیب های اجتماعی ما شده است. انقالب اسالمی، با شعار بازگشت به خویشتن 

اســالمی جامعه، در صدد رفع این مشکل برآمد. انسجام اجتماعی براساس باور به خداوند تبارک 

ه علیه، و معاد، همگی با محوریت الهی، تنها راه به انســجام 
ّ
و تعالی، نبّوت نبی اکرم، صلوات الل

رساندن ســه کرۀ فرهنگ به صورتی مترقی و پایدار است. قرار دادن خداوند تبارک و تعالی در مرکز 

باورها و تفکر براساس آنچه که خود او در قرآن کریم ارائه کرده است و عمل بر اساس الگوی رفتاری 

فردی و اجتماعی کســانی که می دانیم بدون هیچ خدشه ای اسالم عزیز را عملیاتی کرده اند، یعنی 

پیغمبر اکرم )ص( و امامان معصوم، تنها راه رســیدن به سعادت است. همۀ اسماء خوب متعلق به 

خداوند است؛ بنابراین، قرار دادن همۀ خوبی ها در مرکز باورها کاری عاقالنه و دوراندیشانه است. 

خود او توســط نبی اکرم )ص( راه تفکر و اندیشه براساس مبنا و محوریت خودش را در قرآن کریم 

ارائه داده و جهان بینی کامل و بدون اعوجاجی را نظریه پردازی کرده اســت. تحت حمایت خودش 

ه علیه، و ائمۀ معصومین، علیهم الّســالم، را الگوی رفتاری 
ّ
افرادی مانند رســول اکرم، صلوات الل

فردی و اجتماعی ما قرار داده اســت. ازاین رو، تنها راه برای رسیدن به انسجام کامل سه کرۀ فرهنگ 

و نیز ســه کرۀ اجتماعی محور قرار دادن خداوند تبارک و تعالی و متمســک شــدن به قرآن کریم و 

عترت است. براساس این باور رهبران سیاسی و فکری جمهوری اسالمی ایران، با پشتیبانی بی دریغ 

ملت ســرافراز و مســلمان ایران، ارادۀ خود را در همین راســتا قرار دادند و در بخش سیاسی، نظام 

والیت فقیه را مســتقر کردند،اما در بخش های فرهنگی و اقتصادی نظام تمرکزگرای ســرمایه داری 
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دولتی، مانند گذشــته، به کار خود ادامه داده است؛ به این ترتیب، ناهنجاری کره های فرهنگی نظام 

ســرمایه داری و ناهماهنگی بین سه کرۀ فرهنگ اسالمی و فرهنگ غرب از یک سو و اقتصاد مبتنی 

بر دستورالعمل های اسالمی با نظام اقتصاد سرمایه داری، منشأ ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی 

شده است. 

تا نظام ســازی اســالمی به طور کامل انجام نشود این آســیب ها وجود خواهند داشت. راه حل 

اساسی طراحی نظام فرهنگی و اقتصادی اسالمی و اجرای الگوهای آن در جامعه است. نقطۀ آغاز 

این حرکت می تواند استقرار نظام اقتصاد مقاومتی باشد. اقتصاد مقاومتی می تواند وابستگی ما را به 

نفت و نظام اداری تمرکزگرای ســرمایه داری نفتی کاهش دهد. اقتصاد مقاومتی می تواند منبع تولید 

ثروت را، در جامعٔه ما، از صدور نفت به تولید محصوالت در داخل کشــور معطوف دارد؛ افزایش 

تولیدات داخلی می تواند نقطۀ آغازی برای برهم زدن نظام تمرکزگرای امروز و رفتن به ســمت نظام 

غیرتمرکزگرای اداری کشــور گردد. این عدم تمرکز در اداره و طراحی نظام مدیریتی آن، امکانات را 

به صورت غیرتمرکزگرا توزیع می کند و شروعی برای رفع فقر، فساد و تبعیض می شود.

پی نوشت

1. یکی از دالیل افزایش اعتیاد در جامعٔه ما می تواند وجود بستر نبرد حق و باطل در زمینۀ تاریخی 

باشــد که برخی را قهرمان کند مثل شهدا و بعضی دیگر را که این توانایی را در خود نمی بینند به 

ســوی اعتیاد بکشاند. اگر امکان قهرمان شدن در جامعه را نه فقط در حیطه های نظامی بلکه در 

بقیۀ امور ایجاد کنیم، به نظر می رسد می توانیم از تعداد معتادان کم کنیم؛ این فرضیه ای است که 

باید از نظر تجربی ارزیابی شود.

2. هرچند در این گروه هم ممکن است صورت گرایی و تحجر دامن برخی را بگیرد و برای دستگاه 

شناخت خود هیچ حجیتی قائل نشوند، مانند مکتب اخباری.
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