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چکیده

گودرزی

تحقیق و نگارش :محمد
آســیب اجتماعــی اصطالحــی در حــوزه علــوم اجتماعــی اســت .ایــن اصطــاح بــا توجــه بــه خاســتگاه آن ،یعنــی
جامعهشناســی رایــج ،نظــام مفهومــی خاصــی دارد و دایــره مصادیــق آن نیــز بــا توجــه بــه همیــن نظــام مفهومــی تعییــن
میشــود .ویژگــی بســیار مهــم تعریــف رایــج از ایــن اصطــاح در جامعهشناســی رایــج ،نســبیت حداکثــری آن در تعییــن
شــاخص اثبــات آســیب اســت؛ تــا جایــی کــه ممکــن اســت آنچــه در یــک جامعــه آســیب اجتماعــی شــناخته میشــود ،در
جامعــه دیگــر ،یــا در همــان جامعــه و در زمانــی دیگــر ،آســیب نباشــد و حتــی بهعنــوان یــک هنجــار یــا قانــون پذیرفتــه
شــود .ایــن ویژگــی و برخــی ویژگیهــای دیگــر در تعریــف رایــج از ایــن اصطــاح ،بــا مبانــی اســامی در ترســیم
وضعیــت مطلــوب جامعــه و مخاطــرات آن تعارضاتــی دارد؛ بــه همیــن منظــور ،در ایــن تحقیــق به بررســی مفهومشــناختی
آســیب اجتماعــی در رویکــرد اســامی میپردازیــم و بــا مقابلــه تعریــف رایــج بــه مبانــی اســامی ،مالحظــات عمــده را
1

 . 1دانشآموخته کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و طلبه حوزه علمیه قم.
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لحــاظ کــرده و بــه تعریــف متناســب بــا ایــن مبانــی میرســیم .براســاس ایــن مســأله ،ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر
ایــن اســت کــه مفهــوم آســیب اجتماعــی در رویکــرد اســامی بــه جامعــه انســانی و الگــوی مطلــوب آن چــه عناصــر
مقومــی دارد؟ روش جمـعآوری دادههــا بهصــورت کتابخانـهای و رویکــرد پژوهــش تحلیــل و تطبیــق اســت .خروجــی ایــن
تحقیــق ،بهصــورت گــزارش پژوهشــی ارائــه میگــردد.
کلید واژه :آسیب اجتماعی ،انحراف اجتماعی ،هنجار ،قانون ،فطرت ،توحید ،اسالم.
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درآمد

ســاحت اجتماعــی حیــات انســان در دنیــا ،یکــی از محورهــای اساســی در تعالیــم ادیــان الهــی اســت .بخــش مهمــی از
آموزههــا و احــکام الهــی ،خصوصـ ًا در شــریعت خاتــم متوجــه حیــات اجتماعــی انســان در زندگــی دنیــوی اوســت .ایــن
آموزههــا و احــکام در مــواردی از جنــس گزارههــای ا ِخبــاری اســت کــه واقعیتهایــی از ســاحت اجتماعــی انســان را
گــزارش میکنــد (بــا تســامح :انسانشناســی از منظــر جامعهشــناختی)؛ در مــوارد دیگــری امــا از جنــس گزارههــای
ا ِنشــایی اســت کــه بایدهــا و نبایدهایــی (اخالقــی ،عِبــادی ،حقوقــی و )...پیرامــون حیــات اجتماعــی انســان بیــان مـیدارد.
حیــات اجتماعــی انســان ،مبتنــی بــر تعامالتــی پیچیــده بــوده و بــروز مســائل ،مشــکالت و بلکــه بحرانهــای
اجتماعــی در ایــن روابــط قابــل انتظــار و طبیعــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل بخــش مهمــی از آموزههــا و احــکام الهــی در
زمینــه ســاحت اجتماعــی انســان ،متوجــه آسیبشناســی ،پیشگیــری و حلوفصــل اختاللهــا در روابــط و تعامــات
اجتماعــی اســت.
اجتماعــی متــداول ،معنــا و مفهــوم تخصصــی خــود را دارد .معنــا و مفهــوم
آسیبشناســی امــا در ادبیــات علــوم
ِ
آسیبشناســی در ترکیــب آسیبشناســی اجتماعــی بــر اســاس معنــا و مفهــوم آســیب اجتماعــی تحلیــل میشــود .از
آنجــا کــه علــوم اجتماعــی رابطــه تنگاتنگــی بــا فرهنــگ و مقتضیــات فرهنگــی جوامــع دارد ،آســیب اجتماعــی در مقــام
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معنــا و مفهــوم و نیــز در مقــام مصادیــق ،از ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی متأثــر اســت .بــا ایــن حســاب ،مالحظــه
تنــوع و اختــاف ارزشــی و هنجــاری میــان جوامــع و فرهنگهــای مختلــف ،مالحظــات ارزشــی و هنجــاری در تحلیــل
مفهومــی و تعییــن حیطــه مصادیــق آســیب اجتماعــی و آسیبشناســی اجتماعــی بــه دنبــال دارد.
مصادیــق آســیب اجتماعــی بــه قرینــه مفهــوم و معنــای آن و شــاخصهایی کــه ذیــل ایــن مفهــوم و معنــا تعریــف
میشــود ،قابــل شناســایی اســت .بــر ایــن اســاس ،مصادیــق آســیب اجتماعــی تابــع مفهــوم و دایــره معنایــی آن اســت؛
بــه همیــن دلیــل تحلیــل مفهومــی آســیب اجتماعی بــر تعییــن مصادیــق تقــدم دارد؛ از ســوی دیگــر ،ارزشهــا و هنجارها
در یــک جامعــه ،خــود ریشــه در جهانبینــی حاکــم بــر آن جامعــه دارد .فرهنــگ یــک جامعــه کــه روح حاکــم بــر روابــط
اجتماعــی مردمــان آن اســت ،پیــش و بیــش از همــه ،از بینــش ایشــان نســبت بــه انســان ،مبــدأ و مقصــد ،هدف و نســبت
او بــا غیــر خــود (خــدا ،انســانها ،مــاورای طبیعــت ،طبیعــت و )...سرچشــمه میگیــرد .بــر ایــن اســاس ،تحلیــل مفهومــی
آســیب اجتماعــی بــدون مالحظــه مبانــی و مبــادی جهانشــناختی ،دقــت الزم را نخواهــد داشــت.
مســأله تحقیــق حاضــر تحلیــل مفهومــی و بازتعریــف اصطــاح آســیب اجتماعــی متناســب بــا جهانبینــی اســامی
و ارزشهــا و هنجارهــای حاصــل از آن اســت؛ بــه بیــان دیگــر ،ایــن تحقیــق در جس ـتوجوی آن اســت کــه مفهــوم
«آســیب» را در مــورد «اجتمــاع انســانی» ،از منظــر مبانــی اســامی تحلیــل و عناصــر مقــوم آن را بازشناســی کنــد .تفاوت
بنیادیــن جهانبینــی اســامی بــا جهانبینــی حاکــم بــر جوامــع غربــی ،خصوص ـ ًا رویکــرد مبتنــی بــر انســانگرایی و
اصالــت فــرد انســانی ،مبانــی بســیار متفاوتــی در رابطــه بــا ســاحت اجتماعــی انســان بهدســت میدهــد و ارزشهــا و
هنجارهــای متمایــزی را بهدنبــال دارد .بــر ایــن اســاس ،در تحلیــل مفهومــی آســیب اجتماعــی از منظــر اســامی ،بایــد
نتیجــه متفاوتــی را نســبت بــه تعریــف رایــج در جامعهشناســی متعــارف انتظــار داشــت.
الزم اســت توجــه شــود کــه واژه آســیب اجتماعــی معادلــی فارســی بــرای یــک واژه التیــن بــا معنــا و مفهــوم
مخصــوص بــه خــود اســت .بنابرایــن ،تحقیــق جــاری در جسـتوجوی ریشـهیابی ایــن واژه در منابــع اســامی نیســت،
بلکــه براســاس یــک معنــای اجمالــی (انحــراف از الگــوی مطلــوب) ،بــا مطالعــه در منابــع اســامی ،ایــن معنــای اجمالی را
در قالــب تحلیــل مفهومــی تفصیــل میدهــد .بــر ایــن اســاس ممکــن اســت مناســبت واژه آســیب اجتماعــی بــرای نظــام
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مفهومــی حاصــل از تحقیــق ،از اســاس مــردود باشــد و الزم شــود واژه جایگزینــی اســتفاده شــود.
حفــظ جامعــه از آســیبهایی کــه آن را از مســیر مطلــوب منحــرف میکنــد مســتلزم دو نــوع آسیبشناســی
پیشگیرانــه و درمانــی (اصالحــی) اســت .در مــورد اول بایــد جامعــه را پایــش کــرد تــا آســیبهایی کــه مســتعد آن اســت
شناســایی شــود و از بــروز ایــن آســیبها پیشــگیری صــورت پذیــرد .در مــورد دوم الزم اســت آســیبهایی کــه جامعــه
بــدان گرفتــار شــده شناســایی شــود و بــرای درمــان آن چــارهای شــود تــا جامعــه بــه مســیر صحیــح خــود بازگــردد.
ایــن هــر دو ضــرورت زمانــی صــورت میپذیــرد کــه تعییــن مصادیــق آســیب بهدرســتی صــورت پذیــرد .ایــن الزمــه
امــا صــورت نمیپذیــرد مگــر بــا بــه کار بســتن شــاخصههایی درســت کــه بــر اســاس نظــام مفهومــی آســیب اجتماعــی
تعییــن میشــوند .بــر ایــن اســاس اســت کــه مفهومشناســی آســیب اجتماعــی از منظــر تعالیــم اســامی ضــرورت و
بلکــه تقــدم پیــدا میکنــد.
بــر اســاس مســأله تحقیــق ،ســؤال اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه مفهــوم آســیب اجتماعــی در رویکــرد
اســامی بــه جامعــه انســانی و الگــوی مطلــوب آن چــه عناصــر مقومــی دارد؟ ایــن پرســش را در قالــب پرسـشهایی از
ایــن قــرار پــی میجوییــم:
آســیب اجتماعــی در تعریــف اســامی بــا مفهــوم رایــج آن در جامعهشناســی متعــارف چــه وجــوه تمایــزی دارد؟
آیــا ایــن تمایــز بنیادیــن و اساســی اســت یــا ســطحی و قابــل اغمــاض؟
نســبیت ناشــی از تأثیــر فرهنگهــای ملــی و خردهفرهنگهــای قومــی و ماننــد آن در جوامــع اســامی چــه
میزانــی در نظــام مفهومــی آســیب اجتماعــی (مبتنــی بــر آموزههــای اســامی) مؤثــر اســت؟ آیــا تحــوالت فرهنگــی در
نظــام مفهومــی بهدســت آمــده جایــی دارد؟
الگــوی ضمانــت اجرایــی در مصونیــت جامعــه از آســیبهای اجتماعــی ،در تعریــف رایــج و تعریــف بهدســت
آمــده از ایــن پژوهــش چــه نســبتی دارنــد؟
در ایــن تحقیــق محدودیتهایــی وجــود دارد کــه مهمتریــن آن عبــارت اســت از نبــود پیشــینه مرتبــط در زمینــه
تطبیــق مفهــوم آســیب اجتماعــی در خاســتگاه آن (جامعهشناســی رایــج) و منابــع اســامی مرتبــط .تحقیقــات متعــددی در
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زمینــه آسیبشناســی اجتماعــی بــا رویکــرد اســامی وجــود دارد کــه همگــی بــا مفــروض گرفتــن تعاریــف رایج از آســیب 
اجتماعــی انجــام شــده اســت؛ امــا در ایــن تحقیــق بحــث در همیــن نقطــه ،یعنــی تعریــف و تحلیــل آســیب اجتماعــی
براســاس مبانــی اســامی شــکل میگیــرد .از ایــن نظــر ،تحقیــق پیـش رو بدیــع اســت.
ایــن تحقیــق بــا روش جمـعآوری دادههــا بــه صــورت کتابخانـهای و بــا رویکــرد تحلیــل و تطبیــق صــورت میگیــرد
و خروجــی آن بــه صــورت یــک گــزارش پژوهشــی ارائــه میگــردد .ســاختار گــزارش ارائهشــده عبــارت اســت از :بررســی
مبانــی نظــری ،در دو بخــش جامعهشناســی رایــج و رویکــرد اســامی؛ بحــث و نظــر در نســبت رویکــرد رایــج بــا مبانــی
اســامی مــورد بررســی؛ جمعبنــدی و نتیجهگیــری کــه بــا ارائــه تعریــف مختــار از آســیب اجتماعــی (براســاس مبانــی
اســامی) ســرانجام مییابــد .در پایــان ،پیشــنهاداتی در راســتای همیــن پژوهــش ،بــرای توســعه و تکمیــل موضــوع مــورد
بررســی ارائــه خواهــد شــد .

▪.1

مبانی نظری

▪ .1.1تحلیل مفهومی آسیباجتماعی در جامعهشناسی رایج

در جامعهشناســی آســیب اجتماعــی اینگونــه تعریــف شــده« :هرگونــه عمــل فــردی یــا جمعــی ...کــه در چارچــوب
اصــول اخالقــی و قواعــد عــام عمــل جمعــی ،رســمی یــا غیررســمی ،جامعــه محــل فعالیــت کنشگــران قــرار نمیگیــرد
و در نتیجــه بــا منــع و یــا قبــح اخالقــی و اجتماعــی روبـهرو میگــردد» (عبداللهــی .)15 :1381 ،چنیــن اعمالــی بهعنــوان
آســیب اجتماعــی ،موضــوع آسیبشناســی اجتماعــی  1قــرار میگیــرد.
خاســتگاه اصطــاح آسیبشناســی  ،2علــوم زیســتی و پزشــکی اســت؛ «آسیبشناســی از دیــدگاه پزشــکی بــه فرآینــد
1 . Social Pathology
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 2ریشه کلمه  pathیا  pathoبه صورت پیشوند بهکار رفته و مشتق از کلمه یونانی  pathosبه معنی احساسات ،تجربه ،غضب ،رنج ،محنت و آسیب
است و با  logyبه معنی شناخت و پساوند «شناسی» ترکیب شده است.

( )processریشــهیابی بیماریهــا گفتــه میشود»(ســهرابزاده .)14 :1389 ،در تحلیــل وجــه تعمیــم ایــن اصطــاح
و مفهــوم آن ،از حــوزه علــوم زیســتی و پزشــکی بــه حــوزه جامعهشناســی« ،مشــابهانگاری» جامعــه بــا جســم انســان
مطــرح میشــود.
بــر همیــن اســاس ،ناهمســازیهای موجــود در جامعــه ،در تعبیــری مشــابه بــا ناهمســازی در عملکــرد کالبــد موجــود
زنــده ،آســیب نامیــده شــدهاند و بــه همیــن مناســبت« ،بــه تبــع علــوم زیســتی کــه در میــان آنهــا «آسیبشناســی
(پاتولــوژی)» وظیفــه ریشــهیابی بیماریهــای تنــی را برعهــده دارد ،در قلمــرو جامعهشناســی نیــز نــام آسیبشناســی
اجتماعــی بــر حــوزه مطالعــه بینظمیهــا و نابهســامانیهای اجتماعــی نهــاده [شــده اســت]».
(سلیمی و داوری.)122 :1385 ،
بــا ایــن توصیــف ،آســیب اجتماعــی عبــارت اســت از بــروز وضعیــت بیمارگونــه بــرای جامعــه کــه نتیجــه انحــراف از
مســیر هنجارهــای اخالقــی و قوانیــن اســت .بــروز ایــن بیمــاری میتوانــد محصــول رفتــار فــردی افــراد ،یــا رفتــار جمعــی
بخشــی از جامعــه باشــد؛ بهعبارتدیگــر« ،ایــن تعریــف ،کژکرداریهــای فــردی و کژکرداریهــای واحدهــای جمعــی
را در ســطح خــرد و کالن دربرمیگیرد»(عبداللهــی.)19 :1381 ،
زندگــی اجتماعــی انســان مبتنــی بــر قواعــد یــا هنجارهایــی تنظیــم میشــود کــه عبــارت اســت از نظامــی از الگوهای
رفتــاری بــرای تحقــق همــکاری و وابســتگی متقابــل بشــری کــه بــه نظــم و تعــادل اجتماعــی منجــر میشــود .بــرای
صــورت بخشــیدن بــه ایــن نظــم ســازنده ،الزم اســت تــا افــراد جامعــه ،اجتماعــی شــوند؛ یعنــی عمــوم افــراد یــک جامعــه
بــا الگوهــای رفتــاری آن جامعــه همنوایــی داشــته باشــند (حســینینثار و فیوضــات.)13 :1390 ،
1
کژکــرداری یــا کژرفتــاری و بهعبارتــی کــجروی  ،زمینــه بــروز آســیب اجتماعــی اســت؛ در تعریــف کــجروی
میخوانیــم« :شــیوههای رفتــاری کــه بــا هنجارهــا یــا ارزشهــای اکثــر اعضــای یــک گــروه یــا جامعــه همنــوا
نیستند»(ســهرابزاده .)291 :1389 ،مطابــق ایــن تعریــف ،کـجروی یــک کنــش اجتماعــی  2اســت کــه بهعنــوان گونـهای
1. deviance

 . 2از منظر جامعهشناسان ،زندگی اجتماعی انسان از یکسو بدون وجود حداقلی از همنوایی امکانپذیر نیست و از سوی دیگر ،ناهمنوایی نیز یکی از
مشخصههای حتمی در اجتماعهای انسانی شناخته میشود(سلیمی و داوری.)133 :1385 ،
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خــاص از انــواع اعمــال و رفتــار انســانها نســبت بــه یکدیگــر بــه حســاب میآید(ســلیمی و داوری)108 :1385 ،؛ بــا
ایــن توضیــح کــه رفتــار نابههنجــار از ســوی فــرد یــا مجموعـهای از افــراد ،زمانــی بهعنــوان کـجروی و آســیب شــناخته
میشــود کــه زودگــذر نباشــد و بــه صــورت مــداوم انجــام گیرد(همــان.)291-292 :
بهعبارتدیگــر« ،هــرگاه فرآینــد اجتماعــی شــدن بهدرســتی صــورت نگیــرد و فرآیندهــای نظــارت اجتماعــی نیــز
نقــش خویــش را بهطــور مؤثــر ایفــا نکننــد ،جامعــه بــا اشــکالی از هنجارشــکنی و قانونشــکنی مواجــه خواهــد شــد کــه
حتــی ممکــن اســت موجودیــت ســازمان اجتماعــی و نظــم اجتماعــی را بــه خطــر انــدازد».
(حسینینثار و فیوضات.)13 :1390 ،
امــا از ســویی کــجروی و آســیبزایی بــا واکنــش جامعــه روبــهرو میشــود .ایــن واکنــش عبــارت اســت از منــع
قانونــی و  قبــح اخالقــی و اجتماعــی؛ «بههمیندلیــل کــجروان ســعی دارنــد کجرویهــای خــود را از دیــد ناظــران
قانــون ،اخــاق عمومــی و نظــم اجتماعــی پنهــان نماینــد .در غیــر ایــن صــورت بــا تعقیــب قانونــی ،تکفیــر اخالقــی و
طــرد اجتماعــی مواجــه میشــوند»(عبداللهی .)15 :1381 ،در اینجــا بــا ســه موضــع مواجــه هســتیم :تعقیــب قانونــی،
تکفیــر اخالقــی و طــرد اجتماعــی.
تعقیــب قانونــی ،متوجــه ک ـجروی مجرمانــه اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه در جوامــع مبتنــی بــر قوانیــن مکتــوب و
مــدون ،تخلــف از قانــون یــا هنجارهــای رســمی و مکتــوب جامعــه و ارتــکاب خــاف آن بــه عنــوان جــرم  1مــورد تعقیــب
قــرار میگیرد(ســلیمی و داوری .)118 :1385 ،بنابرایــن جــرم بهعنــوان یکــی از انــواع انحرافــات اجتماعــی (ک ـجروی/
آســیب) شــناخته میشــود کــه عاملــی عمــدی و ارادی علیــه قانــون بــوده و قابــل حمایــت و بخشــودن نیســت ،بلکــه
فــرد مرتکــب بایــد مــورد تعقیــب و مجــازات قــرار گیرد(ســهرابزاده.)145-146 :1389 ،
جامعــه در قبــال ایــن نــوع از کـجروی ،حیــات خــود را شــدیداً در مخاطــره میبینــد و بــه همیــن دلیــل حاکمیــت و
ابزارهــای انتظامــی و قضایــی آن را بــه مقابلــه جــدی وامیدارد(ســلیمی و داوری .)130 :1385 ،ورود حاکمیــت بــرای مهــار
و مجــازات مجــرم از ایــن جهــت اســت کــه او از قانــون کــه بــرای حمایــت از عمــوم مــردم وضــع شــده ،تخطــی کــرده
12
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و مرتکــب تجــاوز بــه نظــم عمومــی شــده اســت (اجاللــی.)55 :1381 ،
امــا تکفیــر اخالقــی و طــرد اجتماعــی در مقابــل هتــک هنجارهــای اخالقــی و عمومــی جامعــه صــورت میپذیــرد؛
هنجارهایــی کــه مرجــع تعییــن و نظــارت در مــورد آن ،جامعــه متبــوع کنشگــر اســت .رفتارهــای خــاف هنجــار،
بهعنــوان ناهنجــاری بــا واکنــش جامعــه مواجــه میشــود .بــه همیــن مناســبت اســت کــه بســیاری از جامعهشناســان
ک ـجروی و آســیب ناشــی از آن را امــری نســبی میشــمارند ،چراکــه «اســتانداردهای کژکــرداری و راس ـتکرداری یــا
کژکارکــردی و راس ـتکارکردی ثابــت و غیرقابــل تغییــر نیســتند ،بلکــه از زمانــی بــه زمــان دیگــر و از جامع ـهای بــه
جامعــهای دیگــر فــرق میکنند»(عبداللهــی.)19 :1381 ،
در مقابــل ایــن دیــدگاه ،برخــی نیــز توافــق جمعــی دربــاره هنجارهــا را بــه چالــش میکشــند .مطابــق مبنــای ایشــان،
انحــراف و آســیبهای ناشــی از آن ،بهعنــوان پدیدههــای واقعــی شــناخته میشــود؛ در مقابــل مبنــای مبتنــی بــر
نســبیت هنجارهــا کــه انحــراف را لزوم ـ ًا واقعــی نمیشــمارد و آن را حاصــل تعریــف دیگــران از رفتــار فــرد و برچســب
زدن بــه او قلمــداد میکند(حســینینثار و فیوضــات.)17-18 :1390 ،
مطابــق مبنــای نخســت (کــه رویکــردی نســبی دارد) ،مطابــق بــا شــاخصها و حالــت طبیعــی در هــر جامعــه،
ناهنجــاری عبــارت اســت از هــر آن رفتــاری کــه انحــراف و خــروج از حالــت طبیعــی تلقــی شــده و بــا شــاخصها دچــار
تعــارض گردد(ســهرابزاده.)336 :1389 ،
بــر ایــن اســاس ،شــناخت و تعییــن کــجروی و آســیبها نیــز بهعنــوان یــک امــر منطقــهای شــمرده میشــود؛
ـون یــک جامعــه ،بایــد کیفیــت و شــرایط
بهصورتیکــه در جوامــع مختلــف ،یــا در موقعیتهــای مکانــی و زمانــی گوناگـ ِ
آن جامعــه و موقعیــت مکانــی و زمانــی را در نظــر گرفت(فرجــاد.)33 :1375 ،
واکنــش جامعــه بــه ناهنجاریهــا ،متناســب بــا اهمیــت و میــزان اجبارگــری در قبــال هنجارهــا صــورت میگیــرد؛
بــر همیــن اســاس ،نــوع و میــزان واکنــش بــه کجرویهــا متفــاوت اســت .وجــه تمایــز در ایــن زمینــه ،عبــارت اســت
از اهمیــت هنجارهــا و میــزان جریحــهدار شــدن احساســات جمعــی در اثــر بــروز انــواع کــجروی کــه در نتیجــه آن،
واکنشهــای متفــاوت اجتماعــی در پــی میآید(ســلیمی و داوری.)129 :1385 ،
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در اینجــا مفهومــی بــا عنــوان حــد مــدارا مطــرح میشــود؛ حــد مــدارا مــرز تحمــل ناهنجــاری را مشــخص میکنــد
و تجــاوز از آن منجــر بــه واکنــش میشــود .نکتــه مهــم اینکــه همیــن حــد مــدارا نیــز نســبت بــه عوامــل مختلفــی
نســبی میشــود؛ یعنــی در شــرایط مختلــف و نســبت بــه افــراد گوناگــون تغییــر پیــدا میکنــد (فرجــاد.)29 :1375 ،
در یــک دســتهبندی کلــی ،واکنــش اجتماعــی بــه کـجروی بــه دو گونــه واکنــش رســمی و واکنش غیررســمی تقســیم
میشــود .در ایــن دو گونــه ،از یکســو پیگــرد قضایــی بــا هــدف مهــار و مجــازات مجــرم مطــرح میشــود کــه بــا
نقــض قانــون ،مرتکــب تجــاوز بــه نظــم عمومــی شــده اســت(اجاللی)53 :1381 ،؛ ایــن نــوع واکنــش در شــکلهایی
ماننــد محــروم کــردن از حقــوق اجتماعــی ،جریمــه مالــی ،بازداشــت ،تبعیــد ،حبــس و حتــی اعــدام صــورت میپذیــرد و
از آن بــه واکنــش رســمی تعبیــر میشــود.
از ســوی دیگــر ،واکنــش عمومــی بــه کـجروی در قالــب واکنــش غیررســمی مطــرح اســت کــه شــکلهایی ماننــد رو
تــرش کــردن ،رو برگردانــدن ،قهــر کــردن ،نکوهــش زبانــی ،اظهــار تنفــر ،خشــم ،طــرد یــا حتــی تنبیــه بدنــی و ماننــد آن
نمــود مییابد(ســلیمی و داوری .)130 :1385 ،
پدیــده دیگــری کــه در واکنــش بــه انحــراف و آســیبهای اجتماعــی صــورت میپذیــرد ،آنجایــی اســت کــه برخــی
گروههــای اجتماعــی بــه پــارهای از کجرویهــا پــس از مدتــی جنبــه هنجــاری میبخشــند .ایــن ناهنجاریهــای
تبدیــل شــده بــه هنجــار ،گروههــای اجتماعــی بــا ترغیــب فــردی و جمعــی و یــا بــا کســب اعتبــار اجتماعــی را دوام
میبخشــند(فرجاد.)25 :1375 ،
ایــن واکنــش ،در رویکــردی معنــا مییابــد کــه کجرفتــاری را مفهومــی ســاخته جامعــه میدانــد؛ یعنــی گروهــی
در جامعــه (کــه اکثریــت یــا برتــری دارنــد) بــا توصیــف قوانینــی کــه تخطــی از آنهــا ناهنجــاری تلقــی میشــود ،ایــن
مفهــوم را رقــم میزنند(حســینینثار و فیوضــات .)110 :1390 ،فرآینــد تحــول موازیــن ناهنجــاری هــم بــه همیــن منــوال
اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه برخــی گروههــا بــا اســتفاده از قــدرت اجتماعــی خــود ،نظــام هنجارهــای خودشــان را بــر
گروههــای دیگــر تحمیــل میکننــد تــا ایشــان وادار بــه پیــروی از موازیــن آنهــا بشــوند(فرجاد.)38 :1375 ،
در بررســی انجامشــده پیرامــون نظــام مفهومــی آســیب اجتماعــی در جامعهشناســی رایــج ،بــه منظــور تطبیــق و
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مقابلــه ایــن نظــام مفهومــی بــا مبانــی اســامی ،بحــث را در پنــج محــور جمعبنــدی میکنیــم .پــس از بررســی مبانــی
نظــری مرتبــط بــا ایــن بحــث در تعالیــم اســامی ،مالحظــات عمــدهای را کــه از تطبیــق و مقابلــه دو رویکــرد در ایــن پنج
محــور بهدســت میآیــد ،مــرور کــرده و بــه تعریــف متناســب بــا مبانــی اســامی مــورد بررســی میرســیم.
ایــن محورهــای پنجگانــه عبارتنــد از -1 :آســیب اجتماعــی بــه مثابــه بیمــاری ،بینظمــی و هنجارشــکنی-2 .
نســبیت هنجارهــا و محوریــت عــرف ،مــکان و زمــان در تعییــن ارزشهــا و هنجارهــا -3 .تحولپذیــری نظــام ارزشهــا
و هنجارهــای اجتماعــی ناشــی از آن -4 .واکنــش ســلبی جامعــه بــه آســیبها متناســب بــا وزن انحــراف از هنجارهــا و
ارزشهــای اجتماعــی -5 .ضــرورت وجــود ضمانــت اجرایــی بــرای حراســت از نظــام هنجارهــای اجتماعــی و پیشــگیری
یــا کنتــرل آســیبهای اجتماعــی.
▪ .1.2بررسی مبانی نظری مرتبط در تعالیم اسالمی

در جهانبینــی اســامی ،انســان بهعنــوان موجــودی اجتماعــی و مســئول شــناخته میشــود کــه شــخصیت او در
جامعــه شــکل میگیــرد و هویــت واقع ـیاش در اجتمــاع ظهــور و بــروز مییابد(جــوادی آملــی .)23-24 :1391 ،عالمــه
طباطبایــی بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن کریــم ،اصــل اجتماعــی بــودن نــوع انســان را امــری فطــری میشــمارد کــه اثبــات
آن نیــاز بــه بحــث چندانــی ندارد(طباطبایــی -1391 ،الــف  .)48-49 :در قــرآن کریــم میخوانیــم:
ـم ِع ْنـ َد َّ
ـم شُ ـ ُعوب ًا َو َقبائِـ َ
ـم
ـم ِمـ ْ
»یــا أَ ُّی َهــا ال َّنـ ُ
اللِ أَتْقا ُکـ ْ
عار ُفــوا إِ َّن أَ ْک َر َم ُكـ ْ
ـن َذ َکـ ٍر َو ُأنْثــى  َو َج َعلْنا ُکـ ْ
ـاس إِنَّــا خَ لَقْنا ُکـ ْ
ـل ل ِ َت َ
إِ َّن َّ َ
ـر« (حجــرات .)13/اى مــردم ،مــا شــما را از مــرد و زنــى آفريديــم ،و شــما را ملــت ملــت و قبيلــه قبيلــه
الل َعلیٌــم خَ بیـ ٌ
گردانيديــم تــا بــا يكديگــر شناســايى متقابــل حاصــل كنيــد .در حقيقــت ارجمندتريــن شــما نــزد خــدا پرهيزگارتريــن
شماســت .بىترديــد ،خداونــد دانــاى آگاه اســت.
ان َربُّـ َ
ـرا» (فرقــان .)54/و اوســت كســى كــه از
« َو ُهـ َو الَّـذِي خَ لَـ َ
ـق ِمـ َ
ـرا َو َك َ
ـك َقدِيـ ً
ـبا َوصِ ْهـ ً
ـن الْ َمــا ِء بَشَ ـ ً
ـرا َف َج َعلَـ ُه نَ َسـ ً
آب ،بشــرى آفريــد و او را [داراى خويشــاوندى] نســبى و دامــادى قــرار داد ،و پــروردگار تــو همــواره تواناســت.
ـن َق َسـ ْم َنا بَ ْي َن ُه ْم
خــدای تعالــی تقســیم لــوازم معــاش انســانها میــان ایشــان را بــه خــود نســبت داده میفرمایــد« :نَ ْحـ ُ
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الدن َْيــا» (زخــرف)32/؛ مــا [وســايل] معــاش آنــان را در زندگــى دنيــا ميانشــان تقســيم كردهايــم .
َمعِيشَ ـ َت ُه ْم ِفــي الْ َح َيــا ِة ُّ
همیــن امــر ،ماهیــت اجتماعــی زندگــی انســان را تشــکیل میدهــد؛ اینکــه نیازهــا ،بهرههــا و برخورداریهــا ،کارهــا
و فعالیتهــای او ماهیــت اجتماعــی دارد و زندگــی او جــز بــا تقســیم کارهــا و بهرههــا و رفــع نیازمندیهــا در قالــب
نظامــات اجتماعــی میســر نیســت(مطهری -1389 ،ب.)18 :
مطابــق ایــن مبنــا ،در تحلیــل ماهیــت اجتماعــی حیــات انســان در دنیــا ،تفاوتــی کــه میــان انســانها در نــوع و
میــزان بهرهمنــدی از قــدرت ،هــوش ،تدبیــر و ...وجــود دارد ،زمینــه احتیــاج ،تمایــل و اشــتیاق بــه پیوندهــای جمعــی
را فراهــم مــیآورد کــه بــه زندگــی اجتماعــی منتهــی میشــود .ناظــر بــه همیــن مبنــای اساســی ،در قــرآن کریــم
ـم بَ ْع ًضــا ُســخْ ِر ًّيا» (زخــرف)32/؛  برخــى از آنــان را از
ـض َد َر َجـ ٍ
ـم َف ـ ْو َق بَ ْعـ ٍ
ـات ل َِي َّتخِ ـ َذ بَ ْع ُض ُهـ ْ
میخوانیــمَ « :و َر َف ْع َنــا بَ ْع َض ُهـ ْ
[نظــر] درجــات ،باالتــر از بعضــى [ديگــر] قــرار دادهايــم تــا بعضـى از آنهــا بعضــى [ديگــر] را در خدمــت گيرنــد .چــه بســا
ایــن اصیلتریــن نکتــه جامعهشناســانه باشــد کــه در ایــن بیــان قرآنــی بــه آن اشــاره میشــود و راز گرایــش اجتماعــی
انســان را بــه روشــنی تبییــن مینماید(مصبــاح یــزدی.)210-211 :1392 ،
مــا بــه روشــنی میبینیــم کــه حتــی در یــک خانــواده هــم ذوقهــای مختلــف و متفاوتــی وجــود دارد و افــراد
زمینههــا و رشــتههای مختلــف را بــرای فعالیــت خــود انتخــاب میکننــد .ايــن وضعیــت ،حالــت طبيعــى اجتمــاع انســانی
اســت؛ يعنــى فطــرت اجتماعــى انســان اقتضــا مىكنــد كــه هريــك از انســانها بــه ســوى رشــتهاى كشــيده شــود و در
مجمــوع ،جامعــه تــا حــدى حالــت اعضــاى يــك پیکـر را پيــدا کند(مطهــری.)152-153 :1390 ،
تردیــدی نیســت کــه اســام تنهــا دینــی اســت کــه بــا صراحــت اســاس نظــام دعــوت و گســترش خــود را بــر پایــه
اجتمــاع گذاشــته و در هیــچ شــأنی از شــئون خــود ،امــر جامعــه را نادیــده نگرفتــه یــا از آن اهمــال نکــرده اســت(طباطبایی،
 -1391الــف .)54 :بــر همیــن اســاس ،میبینیــم کــه مکتــب اســام در آموزههــا و احــکام خــود ،حیــات اجتماعــی انســان
را در شــئون مختلــف فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و ...مــورد توجــه قــرار داده و از هیــچ زمینـهای غفلــت نکــرده اســت .
قــرآن کریــم از ســویی حیــات فــردی و خصوصــی انســانها را مــورد توجــه قــرار میدهــد و از ســوی دیگــر ،حیــات
اجتماعــی و عمومــی را پوشــش میدهــد؛ چنانکــه میبینیــم بخــش مهمــی از آیــات الهــی ناظــر بــه ســاحت اجتماعــی
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انســان اســت(جوادی آملــی .)31-32 :1391 ،
عالمــه طباطبایــی پذیــرش تعامــل مبتنــی بــر تعــاون از ســوی انســان را اینگونــه تحلیــل میکنــد کــه آدمـیزاد بــه
ســبب طبــع اولــی خــود خودخواهانــه در مســیر بهرهبــرداری یکطرفــه بــه نفــع خــود قــرار میگیــرد ،امــا  آنچــه او را
بــه طبــع اجتماعــی کــه فطــرت او اقتضــای آن را دارد هدایــت میکنــد ،درک نیــاز متقابــل انســانها و ناگزیــر بــودن از
تعامــل اســت« .اینجاســت کــه [انســان] اضطــراراً بــه تعــاون اجتماعــی تــن میدهــد و مقــداری از منافــع کار خــود را
بــرای رفــع نیازمنــدی بــه دیگــران میدهــد و در مقابــل ،آن مقــداری کــه بــرای رفــع نیازمندیهــای خــود الزم دارد ،از
منافــع کار دیگــران دریافــت میکنــد» (طباطبایــی -1391 ،ب.)106 :
ایــن بحــث ظاهــراً بــا فطــری دانســتن حیــات اجتماعــی انســان منافــات دارد؛ چــه اینکــه اضطــرار و اجبــار در
انتخــاب تعامــل و تعــاون را بهعنــوان علــت اجتمــاع انســانها و پیوندهــای جمعــی معرفــی میکنــد ،امــا پیــش از ایــن
یشــود کــه ایــن
دیدیــم کــه ایشــان اجتماعــی بــودن انســان را فطــری و بدیهــی دانســتند . 1بــا کمــی دقــت روشــن م 
تعــارض در کار نیســت؛ چراکــه عالمــه در کالم اخیــر بــه حالــت طبعــی انســان کــه در مقابــل اقتضــای فطــری او مقاومت
میکنــد ،ســخن میگوینــد.
بهعبارتدیگــر ،اصــل اجتماعــی بــودن بــرای ســاختار انســان ،نظــر بــه فطــرت او ،طبیعــی اســت نــه اضطــراری؛
هرچنــد تعــادل متقابــل ،پذیــرش قانــون عدالتمــدار ،قبــول محکمــه حقمحــور و هــر امــری کــه بــا طبــع خودخواهــی
آدمـیزاد تعــارض داشــته باشــد ،نســبت بــه طبیعــت طیـنزده او تحمیلــی اســت (جــوادی آملــی .)25 :1391 ،پــس مــا از
ســویی بــا فطرتــی ســروکار داریــم کــه اقتضــای اجتمــاع مبتنــی بــر تعامــل و تعــاون دارد و از ســویی بــا طبــع اولی انســان
ســروکار داریــم کــه انحصــار و خودخواهــی را اقتضــا دارد و تعــادل و تعــاون را تهدیــد میکنــد.
امــام خمینــی (ره) طبــع اولــی آدم ـیزاد را اینگونــه بیــان م ـیدارد کــه در بــدو تولــد ،جهــات انســانی (مقتضیــات
فطــرت) ،فعلیــت نــدارد و آنچــه فعلیــت دارد همــان طبیعــت حیوانــی اســت؛ حیوانیــت ضعیفــی کــه تنهــا قابلیــت انســان
 . 1شهید مطهری ذیل آیه  32سوره مبارکه زخرف میآورد« :این آیه کریمه داللت دارد بر اینکه زندگی اجتماعی انسان امری طبیعی است ،نه صرف ًا
قراردادی و انتخابی و نه اضطراری و تحمیلی»(مطهری -1389 ،ب.)23 :
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شــدن ،او را از حیوانــات متمایــز میسازد(موســوی خمینــی (ره) .)168 :1391 ،بــر همیــن اســاس اســت کــه عالمــه
طباطبایــی مینویســد« :جامعــه انســانی ،از نخســتین روز پیدایــش ،بهصــورت تــام و کامــل پدیــدار نگشــته کــه دیگــر
قابــل رشــد و نمــو نباشــد ...جامعــه انســانی ماننــد ســایر امــور روحــی و ادراکــی انســان ،پیوســته ه ـمگام بــا کمــاالت
مــادی و معنــوی او ،بهســوی کمــال میرود»(طباطبایــی -1391 ،الــف.)50 :
بــر ایــن مبنــا ،انســان مســتخدم بالطبــع و مدنــی بالفطــره اســت؛ یعنــی یــک حیثیــت طبیعــی دارد و یــک حیثیــت
فطــری .بــر ایــن اســاس ،انســان طبعـ ًا بایــد در جامعــه بــه ســر ببــرد ،ولــی ایــن گرایش بــه اجتمــاع ،غیــر از قانونمــداری،
عدلمحــوری و حقطلبــی اســت .ایــن گرایشهــای عالــی مقتضــای فطــرت اســت کــه از مســیر خــوی طبیعــی و طبــع
اولــی حاصــل نمیشــود(جوادی آملــی.)44 :1391 ،
عالمــه طباطبایــی ایــن بحــث را در مــورد انســان در مســیر کودکــی تــا بزرگســالی تطبیــق میدهنــد؛ «کــودک هرچــه
دلــش میخواهــد ،بیچونوچــرا و بهطــور گــزاف ،درخواســت میکنــد و درخواســت خــود را بــا گریــه تأکیــد مینمایــد
و کمکــم کــه بــا بــاال رفتــن ســن بــه صحنــه اجتمــاع نزدیكتــر و بــه اوضــاع آشــناتر میشــود ،از تقاضاهــای گــزاف
خــود تدریجـ ًا چشــم میپوشــد تــا کامـ ً
ا وارد جامعــه شــده ،گزافگویــی را بــه شــكلی فرامــوش مینماید»(طباطبایــی،
 -1391ب.)106-107 :
حاصــل اینکــه بــا وجــود ایــن کشــش کــه هــر فــردی همــواره در پــی تحصیــل منافــع و مصالــح خویــش اســت،
خیلــی زود درمییابــد کــه نمیتوانــد هــم اســتقالل و آزادي فــردي خــود را حفــظ كنــد و هــم منافــع و مصالــح خویــش
را رقــم بزنــد ،بلكــه الزم اســت بــا افــراد ديگــر متحــد شــود و در تشــكيل جامعــه تعاونــی مشــارکت داشــته باشــد و در
ایــن مســیر بخشــی از منافــع و آزادیهــای خــود را از دســت بدهد(مصبــاح یــزدی -1391 ،ب .)396-397 :درواقــع،
ســاحت اجتماعــی انســان ،در مســیر شــدن (از طبــع اولــی بــه مقتضــای فطــری) ،ماننــد ســایر ویژگیهــای انســانی کــه
بــا دو نیــروی «علــم» و «اراده» در ارتبــاط اســت ،بهتدریــج رشــد مییابــد و مســیر کمــال را پــی میگیرد(طباطبایــی،
 -1391الــف.)50 :
امــا طبــع اولــی و خــوی خودخواهانــه حتــی پــس از گرایــش انســان بــه مقتضــای فطــری خــود ،یعنــی حیــات
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اجتماعــی و تعامــل مبتنــی بــر تعــاون در رف ـع نیازهــای متقابــل هــم خامــوش نمیشــود .دخالــت همیــن طبــع اولــی
باعــث میشــود کــه تعامــل اجتماعــی در جامعــه انســانی دچــار اختــال شــود  .نوســان میــان طبــع اولــی و مقتضیــات
فطــرت (طبــع ثانــوی) ،ویژگــی انســان اســت کــه آن را از حیوانــات متمایــز میســازد .حیوانــات بــه صــورت قالبــی
زندگــی میکننــد و ویژگیهــای حیوانــی غالبـ ًا نوعــی هســتند ،امــا انســان هــم در مقــام فــرد و هــم در مقــام اجتمــاع،
قابلیــت تحــول و تغییــر دارد(مطهــری .)128 :1392 ،بــر همیــن اســاس اســت کــه کش ـشهای خودخواهانــه ناشــی از
طبــع اولــی ،انســان اجتماعــی را بــرای اختــال در نظــم اجتمــاع تعاملــی تحریــک میکنــد.
در بــادی امــر وقتــی انســان میبینــد کــه طــرف مقابــل نیــز (بــه مقتضــای) بــا همــان ســاحی کــه او وارد شــده
ورود کــرده اســت؛ یعنــی طــرف مقابــل نیــز بنــا دارد او را در مســیر تأمیــن نیازهــای خــود یکطرفــه اســتخدام کنــد
(یعنــی بــه اســتثمار بکشــد) ،بــه تعــادل متقابــل رضایــت میدهــد ،امــا طبــع اولــی طرفیــن  قانونپذیــری و قبــول تعــادل
نیســت(جوادی آملــی.)45-46 :1391 ،
طبــع اولــی انســانها از ســر اضطــرار در مقــام برخــورد بــا همنوعــان ،بــه اجتمــاع تعاونــی تــن میدهــد و آزادیهــای
خــود را در مســیر شــکلگیری اجتمــاع مبتنــی بــر تعــاون محــدود میکنــد .عــدم تعــادل و تفــاوت فاحــش در موازنــه
نیروهــای جســمی و روحــی افــرادی ،ســازمان جامعــه را تهدیــد میکنــد و در اثــر برخــورد منافــع افــراد ،فســاد و اختــاف
بــروز و ظهــور مییابد(طباطبایــی -1391 ،ب.)108 :
همــه انســانها ،موحــد باشــند یــا ملحــد ،در یــک الگــوی اجتماعــی زندگــی میکننــد ،امــا همــه ایشــان بــرای
جریــان زندگــی خــود بــه قانــون نیــاز دارنــد .همــه بــه امــور حیاتــی وابســتهاند و همــه ایــن امــور ،حتــی خــوردن و
پوشــیدن و خوابیــدن ،در قالــب جریــان قوانیــن مخصــوص بــه خــود ممکــن میشــود(جوادی آملــی.)370 :1391 ،
در کشــاکش تعامــل افــراد جامعــه ،مــادام کــه همــه یــا اکثریــت افــراد جامعــه ،منافــع عضويــت در جامعــه را بیــش
از زیــان آن بداننــد ،جامعــه متعــادل يــا متــوازن خواهــد بــود؛ خــواه ســنجش و داوري ایشــان آگاهانــه و صحيــح باشــد
و خــواه نتيجــه ناآگاهــي و بيخبــري از اوضــاع و احــوال واقعي(مصبــاح یــزدی-1391 ،ب .)397 :اگــر ایــن موازنــه دچــار
چالــش شــود ،منجــر بــه شــکاف میشــود و خــوی خودخواهــی ،یــا همــان طبــع اولــی ،فرصــت بــروز و ظهــور مییابــد.
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از ســویی ممکــن اســت طغیــان طبــع اولــی افــراد ناشــی از عــدم تــوازن نباشــد ،بلکــه زیادهخواهــی افــراد ایــن زمینــه
را فراهــم آورد .عالمــه طباطبایــی مینویســد« :عادتـ ًا میبینیــم کــه هــر وقــت انســان قدرتــی کــه فــوق قــدرت دیگــران
تِپا زده بــه اســتخدام [:اســتثمار] افــراد میپــردازد
باشــد بهدســت آورد ،بیمحابــا بــه اجتمــاع تعاونــی و لــوازم آن پش ـ 
و منافــع کارشــان را بــدون عــوض بــه خــود اختصــاص میدهــد» (طباطبایــی -1391 ،ب.)107 :
قدرتطلبــی يكــي از گرايشهــاي قــوي در انســان اســت کــه بــه صــورت ميــل بــه قــدرت و برتریجویــی از
نخســتين ســالهاي زندگــي كــودك ،خــود را نشــان میدهــد و بــه اندازهــاي كــه زمينــه قدرتنمايــي بــراي طفــل
فراهــم باشــد ،ايــن گرايــش در او فعــال ميشــود و اعمــال و رفتــارش را جهــت ميدهــد .ایــن گرایــش میتوانــد در مســیر
رشــد و ســعادت باشــد ،یــا ســر از جاهطلبــی درآورد؛ همیــن انگیــزه جاهطلبــی اســت کــه باعــث میشــود آدمــی دیگــران
را زیرســلطه گیــرد و حاصــل تــاش ایشــان را بــرای منافــع و مقاصــد خــود تســخیر کند(مصبــاح یــزدی -1391 ،ب:
 .)109-112همیــن گرایــش ســوء میتوانــد زمین ـهای آســیبزا در مســیر تعــادل اجتماعــی باشــد.
کیفیــت ســاده زندگــی انســانها در قدیمتریــن دوران ،فاقــد اختالفــات جــدی و بــروز تعــارض در میــان افــراد بــوده
اســت؛ تــا اینکــه بــا گذشــت زمــان ،اختالفــات جــدی در جوامــع انســانی شــکل میگیــرد (طباطبایــی -1391 ،الــف:
ــاس إِ َّل ُأ َّمــ ًة َواحِــ َد ًة َفاخْ َتلَفُوا»(یونــس)19/؛ و مــردم جــز يــك امــت
 .)52در قــرآن کریــم میخوانیــمَ « :و َمــا َ ك َ
ان ال َّن ُ
نبودنــد ،آنگاه اختــاف پيــدا كردنــد.
ایــن اختــاف درســت ناشــی از بــروز و ظهــور همــان طبیعــت غریــزی اســت کــه انســان بــا تحریــک آن بــه حریــم
دیگــران تجــاوز کــرده و منافــع ایشــان را مصــادره میکند(طباطبایــی -1391 ،ب .)108 :بــه تعبیــر دیگــر ،انســان بــر
اســاس فطــرت پــاک توحیــدی خــود پــای بــه عرصــه دنیــای مــادی میگــذارد ،امــا بــر اثــر گذشــت زمــان ،پاکــی
فطــرت او دســتخوش پلیدیهــای طبیعــت شــده و از اصــل خــود بازمیمانــد (جــوادی آملــی .)149 :1391 ،برخــی آیــات
قــرآن نیــز بــه همیــن خــوی انســان تصریــح میکنــد؛ مثـ ً
ان َظ ُلو ًمــا َج ُه ً
ول»(احــزاب)72/؛
ا اینکــه میفرمایــد« :إِنَّـ ُه َ ك َ
ـان لَ َظ ُلــو ٌم َ ك َفّا ٌر»(ابراهیــم)34/؛ قطعـ ًا انســان ستمپيشـهای
بهراســتى انســان ســتمگرى نــادان بــود .یــا اینکــه «إِ َّن ْ ِ
الن َْسـ َ
ناســپاس اســت.
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در کشــاکش ایــن اختالفــات اســت کــه ضــرورت وضــع مجموعــه مقــررات مشــترکی کــه در جامعــه مــورد احتــرام
باشــد ،خــود را نشــان میدهــد .بســیار روشــن اســت کــه حتــی در یــک دادوســتد بســیار جزئــی ،مقــررات مشــترکی کــه
مــورد قبــول فروشــنده و خریــدار باشــد الزم اســت تــا معاملــه صــورت پذیــرد؛ در غیــر ایــن صــورت معاملـهای تحقــق
نخواهــد یافــت .پــس بایــد در میــان افــراد قوانینــی برقــرار شــود کــه بــا جریــان آن ،اجتمــاع از متالشــی شــدن و منافــع
افــراد از ضایــع شــدن محفــوظ و مصــون بماند(طباطبایــی -1391 ،ب .)108 :ضــرورت زندگــی انســان در اجتمــاع و
متوقــف بــودن رشــد او در ایــن الگــوی زندگــی بســیار روشــن اســت ،امــا در ایــن میــان شــیوه زندگی بســیار اهمیــت دارد،
نیــاز بــه قانــون از همیــن بــاب احســاس میشــود و بایــد بــه آن توجــه کرد(جــوادی آملــی.)369 :1391 ،
در تعریــف و تحلیــل واژه «حقــوق» کــه نظــام قوانیــن و مقــررات را در یــک جامعــه دربرمیگیــرد ،آمــده اســت:
«مجمــوع قواعــدی کــه بــر اشــخاص ،از ایــن جهــت کــه در اجتمــاع هســتند ،حکومــت میکنــد ...انســان اندیشــمند از
آغــاز خودشناســی دریافــت کــه بقــای اجتمــاع او بــا آشــوب و زورگویــی امــکان نــدارد و ناچــار بایــد قواعــدی بــر روابــط
اشــخاص ،از جهتــی کــه عضــو جامعهانــد ،حکومــت کند»(کاتوزیــان .)13 :1393 ،متناســب بــا همیــن تعریــف ،قانــون
عبــارت اســت از میــزان و معیــار حفــظ تعــادل اجتماعــی کــه شــاخص بهرهمنــدی از منافــع را ارزش کار و وزن اجتماعــی
قــرار میدهــد تــا زورمنــدی و ناتوانــی موجــب ســتمگری و ست مکِشــی نشــود(طباطبایی.)225 /2 :1389 ،
بیــان قــرآن چنیــن اســت کــه انبیــای الهــی (ع) در حفــظ و گســترش وحــدت اجتماعــی نقــش محــوری داشــتهاند،
بهگونهایکــه اگــر انبیــای الهــی تعالیــم توحیــدی را تبلیــغ و ترویــج نمیکردنــد ،جامعــه انســانی در مســیر تباهــی پیــش
میرفــت .گام بســیار مهــم رســوالن الهــی ایــن بــود کــه مــردم را بــا حیثیــت اجتماعیشــان آشــنا کردنــد و اصــول و
مبانــی مشــترکی بــه ایشــان ارائــه دادنــد کــه زمینــه رشــد کمــی و کیفــی جامعــه بشــری را فراهــم آورد(جــوادی آملــی،
.)360 :1391
عالمــه طباطبایــی مینویســد« :قــرآن خبــر میدهــد کــه آدمیــان در قدیمتریــن ادوار ،بــه طــور ســاده زندگــی
میکردنــد و هیچگونــه اختالفــی بینشــان نبــود ،تــا اینکــه اختالفــات پدیــد آمــد و مشــاجرات درگرفــت و خداونــد
پیغمبرانــی را مبعــوث کــرد و بــا آنهــا کتــاب فرســتاد تــا اختــاف را از میــان بردارنــد و مــردم را بــه وحــدت اجتماعــی
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کــه بــا قوانیــن تشــریع شــده محفــوظ خواهــد مانــد ،بازگشــت دهند»(طباطبایــی -1391 ،الــف .)52 :ایــن رســالت حیاتــی،
یکــی از اصــول مشــترک بیــن پیــامآوران الهــی و از قوانیــن کلــی نبــوت و رســالت الهــی اســت(جوادی آملــی)87 :1389 ،؛
در قــرآن کریــم میخوانیــم:
ـث َّ ُ
ـاس
ـاس ُأ َّمـ ًة َوا ِحـ َد ًة َف َب َعـ َ
ـن ال َّنـ ِ
ـاب بِالْ َحـ ِّ
ـم بَ ْيـ َ
ين َو ُم ْن ِذ ِريـ َ
ـن ُم َب ِّشـ ِر َ
الل ال َّنبِ ّيِيـ َ
َك َ
ان ال َّنـ ُ
ـم الْ ِك َتـ َ
ـن َوأَنْـ َز َل َم َع ُهـ ُ
ـق ل َِي ْح ُكـ َ
ِيمــا اخْ َتلَ ُفــوا فِيـ ِه (بقــره)213/؛ مــردم ،امتــى يگانــه بودنــد؛ پــس خداونــد پيامبــران را نويــدآور و بيمدهنــده برانگيخــت و
ف َ

بــا آنــان كتــاب [خــود] را بــه حــق فــرو فرســتاد ،تــا ميــان مــردم در آنچــه بــا هــم اختــاف داشــتند داورى كنــد.
مطابــق مبنــای قرآنــی ،هدایــت انــواع موجــودات بــه ســوی هــدف و سعادتشــان جــزء برنامــه نظــام آفرینــش
اســت و مطابــق همیــن نامــوس ،انســان نیــز بــه ســوی قانونــی کــه ســعادت جامعــه را تضمیــن میکنــد هدایــت
السـ َ
ـر ُه»
میشــود»(طباطبایی -1391 ،ب .)108 :در قــرآن کریــم میخوانیــمِ « :مـ ْ
ـن ن ُْط َف ـ ٍة خَ لَ َق ـ ُه َف َق ـد ََّر ُه * ُثـ َّ
ـم َّ
ـبيل َ ي َّسـ َ
(عبــس .)19-20/اصــو ًال هدفمنــدی آفرینــش اســت کــه زمینــه معنــادار بــودن نظــام حقوقــی را فراهــم م ـیآورد؛ اگــر
نظــام آفرینــش بــه یــک تصــادف کــور تفســیر شــود کــه مبــدأ و مقصــدی نــدارد ،همــه ایــن بحثهــا بیمعنــا خواهــد
بود(مطهــری.)202 /1 :1387 ،
ایــن موضــع بــر آن مبنــای اساســی اســتوار اســت کــه نظــام حقــوق انســانی بــر حقایــق تکوینــی بنــا میشــود .بــر
ایــن اســاس ،در رویکــرد توحیــدی ،حقــوق هــم در مقــام ثبــوت و هــم در مقــام اثبــات بــر بینــش توحیــدی تکیــه دارد؛ بــه
ایــن ترتیــب کــه خــدای تعالــی هــم مبــدأ فاعلــی نظــام حقوقــی اســت و هــم غایــت آن(جــوادی آملــی .)5 :1383 ،عقایــد
بنیادیــن یــک مکتــب در بــاب هســتی ،حیــات ،انســان و ...در تعییــن عالیــق حقوقــی میــان انســان بــا دیگــران ،اعــم از
انســانها و ســایر موجــودات ،نقــش تعیینکننــدهای دارد؛ مث ـ ً
ا در مکاتــب مادیگــرا معنایــی نــدارد کــه بگوییــم میــان
انســان و مواهــب عالَــم ،عالقـهای غایتمــدار وجــود دارد(مطهــری -1389 ،الــف.)52 :
عالمــه طباطبایــی در تفســیر آیــات  19-20ســوره مبارکــه عبــس(  1کــه پیــش از ایــن بــه آن اشــاره شــد) مینویســد:
«آســان نمــودن راه زندگــی بــرای انســان کــه زندگــی اجتماعــی برایــش مقــدر شــده ،ایــن اســت کــه قوانیــن و مقرراتــی
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الس َ
بيل يَ َّس َر ُه» (عبس.)19-20/
« . 1م ِ ْن ن ُْط َف ٍة خَ َل َق ُه َف َقدَّ َر ُه * ث ُ َّم َّ

در دســترس وی گذاشــته شــود»(طباطبایی -1391 ،ب .)108 :رســالت انبیــای الهــی درســت در همیــن مســیر تعریــف
شــده اســت؛ اینکــه مــردم را در اختالفاتــی کــه بــه آن گرفتــار میشــوند در مســیر انســجام و تعــادل اجتماعــی هدایــت
کنند(جــوادی آملــی .)360-361 :1391 ،در قــرآن کریــم میخوانیــم:
ـول َو ُأولِــي ْ َ
ـر ُّدو ُه إِلَـ َّ
ـن آ َم ُنــوا أَطِ ي ُعــوا َّ َ
الر ُسـ َ
ـى اللِ
َيــا أَ ُّي َهــا الَّذِيـ َ
ـي ٍء َفـ ُ
الل َوأَطِ ي ُعــوا َّ
ـم َف ـإِ ْن تَ َنا َز ْع ُتـ ْ
ال ْم ـ ِر ِم ْن ُكـ ْ
ـم ِفــي شَ ـ ْ
ـون بِـ َّ
ـاللِ َوالْ َيـ ْو ِم ْال ِخـ ِر َذلِـ َ
ـن تَ ْأ ِو ًيل(نســاء)59/؛ اى كســانى كــه ايمــان آوردهايــد،
الر ُسـ ِ
ـر َوأَ ْح َسـ ُ
ـم ُت ْؤ ِم ُنـ َ
ـك خَ ْيـ ٌ
َو َّ
ـول إِ ْن ُ ك ْن ُتـ ْ
الفنظــر يافتيــد،
خــدا را اطاعــت كنيــد و پيامبــر و اوليــاى امــر خــود را [نيــز] اطاعــت كنيــد؛ پــس هــرگاه در امــرى اخت 
اگــر بــه خــدا و روز بازپســين ايمــان داريــد ،آن را بــه [كتــاب] خــدا و [ســنت] پيامبــر [او] عرضــه بداريــد ،ايــن بهتــر و
نيكفرجامتــر اســت.
هدایــت الهــی جامعــه در مســیر رفــع اختالفــات ،براســاس قوانیــن و احــکام الهــی ،بــا هــدف تحقــق عدالــت و قســط
ـاس بِالْق ِْســطِ (حدید/
در جامعــه صــورت میپذیــرد« :لَ َقـ ْد أَ ْر َسـلْ َنا ُر ُسـلَ َنا بِالْ َب ّيِ َنـ ِ
ـاب َوالْمِيـ َز َان ل َِي ُقــو َم ال َّنـ ُ
ـم الْ ِك َتـ َ
ـات َوأَنْ َزلْ َنــا َم َع ُهـ ُ
)25؛ بهراســتى [مــا] پيامبــران خــود را بــا داليــل آشــكار روانــه كرديــم و بــا آنهــا كتــاب و تــرازو را فــرود آورديــم تــا
مــردم بــه انصــاف برخيزنــد .ایــن هــدف واال کــه در مــورد رســالت رســوالن الهــی بیــان میشــود ،متوجــه تحقــق توحیــد
عملــی اجتماعــی اســت .هــدف اصلــی در رســالت انبیــا ،حقیقــت بخشــیدن بــه همیــن توحیــد اجتماعــی در جامعه انســانی
اســت و توحیــد نظــری و توحیــد فــردی مقدماتــی بــرای تحقــق ایــن هــدف عالــی بهحســاب میآید(مطهــری:1362 ،
.)160-163
در جهانبینــی مــادی هدفــی جــز بهرهمنــدی حداکثــری از مزایــای زندگــی مــادی بــرای اجتمــاع و مقــررات اجتماعــی
تعریــف نمیشــود؛ بــه همیــن دلیــل وجهــی نــدارد کــه خــود را بــه قوانینــی بیــش از آنچــه مقاصــد ایشــان را در زندگــی
مــادی تأمیــن میکنــد ملتــزم شــوند .در چنیــن شــرایطی ،امــور اخالقــی و معنــوی ،ماننــد صداقــت ،محبــت ،نیکــوکاری و
ماننــد آن نیــز در راســتای همیــن هــدف محــوری (بهرهمنــدی حداکثــری از مواهــب مــادی) تعریــف میشــود(طباطبایی،
.)228 /2 :1389
بــا ایــن تفصیــل روشــن میشــود کــه نظــم و نظــام اجتماعــی ،متناســب بــا جهانبینــی و فلســفهای کــه آن را
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پشــتیبانی میکنــد انــواع گوناگونــی پیــدا میکنــد؛ نظــم و نظــام توحیــدی غیــر از نظــم و نظــام غیرتوحیــدی اســت و در
انــواع نظامــات غیرتوحیــدی براســاس تفــاوت در جهانبینیهــا اختــاف وجــود دارد .نظامــات مــادی انســان را براســاس
برداشــت خــود از طبیعــت انســانی تنظیــم میکننــد ،امــا نظــام توحیــدی انســان را منحصــر در طبیعــت او نمیشناســد،
بلکــه انســان را در هندســهای تعریــف میکنــد کــه تألیفــی از طبیعــت و فطــرت اســت  .فطــرت در معنــای خــاص
در مقابــل طبیعــت اســت؛ «یعنــی انســان مرکــب از بــدن مــادی و روح مجــرد اســت کــه طبیعــت بــه بــدن مــادی او
برمیگــردد و فطــرت بــه روح مجــرد او»(جــوادی آملــی -1390 ،الــف.)27 :
بــه یــک تعبیــر ،ســاحت فطــری انســان عبــارت اســت از آن جهتــی کــه آدمــی را از موجــودات دیگــر کــه محــدود بــه
طبایــع و غرایــز هســتند ،جــدا میســازد و انســانیت او را رقــم میزند(مطهــری -1391 ،ج .)34 :آنچــه بســیار اهمیــت
دارد اینکــه قــرآن اســاس و ریشــه دیــن توحیــد را فطــرت الهــی انســان معرفــی میکند(طباطبایــی)96 /2 :1360 ،؛
ـر َت َّ
ـم َو ْج َهـ َ
ـاس َعلَ ْي َهــا»(روم)30/؛
ـك ل ِل ِّديـ ِ
ـر ال َّنـ َ
چنانکــه در قــرآن کریــم میخوانیــمَ « :ف َأ ِقـ ْ
اللِ الَّتِــي َف َطـ َ
ـن َحنِي ًفــا ف ِْطـ َ
پــس روی خــود را متوجــه آییــن خالــص پــروردگار کــن! ایــن فطرتــی اســت کــه خداونــد ،انســانها را بــر آن آفریــده.
دو ویژگــی بســیار مهــم از فطــرت کــه زمین ـه هدایــت عمــوم انســانها را از طریــق دیــن توحیــد کــه مبتنــی بــر
همیــن فطــرت الهــی اســت ،فراهــم م ـیآورد ،یکــی همگانــی بــودن آن اســت و دیگــری تغییرناپذیــری گوهــر ایــن
آفرینــش الهــی 1؛ «تنهــا زبانــی کــه جهــان گســترده بشــریت را هماهنــگ میکنــد ،زبــان فطــرت اســت کــه فرهنــگ
مشــترک انســانها اســت و هــر فــردی از آن بهرهمنــد و بــدان آشناســت ...و دســت تطــاول تاریــخ بــه دامــن پــاک و
پایههــای اســتوار آن نمیرســد؛ زیــرا خداونــد فطرتآفریــن ،او را از هــر گزنــدی ایمــن کــرده اســت»(جوادی آملــی،
 -1390ب.)188-189 :
بــا ایــن توصیــف ،فطــرت و مقتضیــات فطــری امــوری نیســتند کــه تفــاوت انســانها در محــل تولــد یــا زندگــی،
نــژاد ،عــادات ،فرهنــگ و رســوم و ماننــد آن کــه در همــه چیــز (حتــی احــکام عقلــی) منجــر بــه اختــاف میشــود ،در
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 . 1ثابت بودن گوهر فطرت در نگاه اسالمی منافاتی با تحولپذیری و کمالطلبی انسان ندارد ،بلکه تحول و تکامل انسان را در یک بستر حقیقی و نه
قراردادی صرف ،معنادار میسازد (مطهری -1391 ،ج .)144 :در ادامه بحث به این مسأله پرداخته خواهد شد.

فطــرت و فطریــات نیــز باعــث بــروز اختــاف شــود .همچنیــن اختــاف در فهــم یــا ضعــف و قــوت ادراک و یــا عواملــی
ماننــد عــادات (فــردی و اجتماعــی) کــه امــور غیرفطــری را دچــار تحــول میکنــد ،در فطــرت و امــور فطــری انســان بــه
تحــول و اختــاف دامــن نمیزند(موســوی خمینــی (ره).)180-181 :1391 ،
متناســب بــا فطــرت ،دیــن کــه ریشــه در همیــن فطــرت الهــی دارد (و تشــریع مقتضیــات فطــرت اســت) نیــز گوهــری
واحــد و ثابــت دارد؛ آنچــه بهعنــوان اختــاف در شــرایع مطــرح اســت ،در حقیقــت اختــاف نیســت ،بلکــه اجمــال و
تفصیــل اســت .جانمایــه و گوهــر همــه ادیــان الهــی همــان توحیــد فطــری اســت کــه فطــرت الهــی بشــر اقتضــای آن
را دارد و چــون در فطــرت انســان کــه ذاتــی اوســت تحــول و تبدیلــی راه نــدارد ،در ایــن اقتضــای فطــری نیــز تبدیــل و
تحولــی صــورت نمیپذیرد(طباطبایــی.)343 /7 :1360 ،
چنیــن توصیفــی از حقیقــت وجــودی انســان کــه هندسـهای تألیفــی (از طبیعــت و فطــرت) ترســیم میکنــد ،مســتلزم
مالحظــه ایــن تألیــف در نظــام حقوقــی روابــط انســانی اســت؛ اینکــه او ًال انســان ،تألیفــی از دو ســاحت طبیعــی و فطــری
اســت و عــاوه بــر آن ،ایــن فطــرت الهــی اســت کــه در هندســه وجــودی او اصالــت دارد (و طبیعــت فــرع اســت و اصالتی
نــدارد) .بــا ایــن حســاب ،نظــام حقوقــی مبتنــی بــر طبیعــت صــرف (بــا رویکــرد مادیانــگاری حقیقــت آدمــی) ،یــا نظــام
حقوقــی مبتنــی بــر همســطحانگاری طبیعــت و فطــرت و یــا اولویــت طبیعــت بــر فطــرت ،هیچیــک منطبــق بــا واقعیــت
وجودی انســان نیســت(جوادی آملــی.)8 :1383 ،
در ارزششناســی و اخــاق نیــز همیــن بحــث جریــان دارد؛ اینکــه متناســب بــا فطــرت همگانــی و تحولناپذیــر
الهــی در انســان ،ارزشهــای اساســی و زیربنایــی (احــکام ارزششــناختی فطــری) نیــز دســتخوش تحــول و دگرگونــی
نمیشــود(مصباح یــزدی .)204 :1393 ،ایــن درســت خــاف مبنــای نســبیت اخــاق (بــه معنــای نســبیت گوهــر اخــاق)
اســت؛ اینكــه هيــچ معيــارى بــراى اخالقــى بــودن [يــك فع ـل] خــارج از خــود انســان وجــود نــدارد و تنهــا پســند و
انتخــاب خــود انســان (براســاس مقتضــای طبیعــت) اســت کــه اخالقی بــودن یــا نبــودن افعــال را تعییــن میکند(مطهری،
 -1391ب.)96 :
الزم اســت دقــت شــود کــه بحــث از اصالــت فطــرت بــه معنــای نفــی طبیعــت نیســت؛ فطــرت و طبیعــت هــر دو از
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قــوای روحــی انســان اســت کــه اولــی مرتبــه وجــودی باالتــری نســبت بــه دیگــری دارد و دومــی نیــروی تدبیــری روح
انســان اســت کــه تدبیــر امــور طبیعــی را برعهــده دارد .بحــث در اینجــا بــر ســر حاکمیــت فطــرت اســت تــا شــاکله
ـل حاکمیــت طبیعــت کــه انســانی مــادی و طبیعـتزده رقــم میزند(جــوادی
روحانــی و الهــی انســان را رقــم بزنــد؛ در مقابـ ِ
آملــی.)169 :1392 ،
از ســوی دیگــر ،بحــث از فطــرت تبدیلناپذیــر و بنــا ســاختن نظــام حقوقــی و اخالقــی بــر مبنــای آن نیــز بــه منزلــه
نفــی تحــول و تکامــل نیســت .بــا ایــن توضیــح کــه الزمــه تحــول و تکامــل انســان فــارغ بــودن از زیربنــای تحولناپذیــر
و احــکام و ارزشهــای ثابــت نیســت ،بلکــه تکامــل و تحــول زمانــی معنــا مییابــد کــه مراتــب کمالــی واقعــی (و نــه
اعتبــاری) بــرای انســان وجــود داشــته باشــد و انســان بــا تــاش و کوشــش خــود بــه آن مراتــب دســت یابــد .در غیــر ایــن
صــورت ،تکامــل بیمعنــا شــده و بــه اعتباراتــی بــدون واقعیــت کاهــش خواهــد یافت(مطهــری -1391 ،ج.)153-154 :
رویکــرد مبتنــی بــر مادیانــگاری انســان و تکامــل انســانی ،الزمــه تحــول و تکامــل آدمــی و جامعــه بشــری را
بــه نفــی قوانیــن و واقعیتهــای ثابــت و پایــدار منــوط میکنــد؛ حــال آنکــه آنچــه دســتخوش تحــول اســت و بــا
پیشــرفت دایمــی زمینــه تســلط و بهرهبــرداری بیشــتر انســان از مواهــب طبیعــی را فراهــم میکنــد ،علــوم کاربــردی
تجربیانــد و ایــن منافاتــی بــا وجــود معــارف الهــی کــه از گوهــری ثابــت و تحولناپذیــر برخــوردار اســت ،نــدارد .البتــه
علــوم انســانی مبتنــی بــر ایــن معــارف نیــز رویکــردی تکاملــی داشــته و از حیــث دقــت و تعمــق قابلیــت ارتقــا دارد ،امــا
تحــول بــه معنــای دگرگونــی و تغییــر ماهــوی کــه مســتلزم تغییــر بنیادیــن اســت در ایــن معــارف راه ندارد(جــوادی آملــی،
 -1390الــف.)108 :
امــا اینکــه بتــوان در مــورد پیشــرفتهای علمــی و فنــی انســان در علــوم کاربــردی و فناوریهــای ناشــی از آن
تعبیــر تکامــل را بــه کار بــرد ،خــود یــک مســأله اساســی اســت؛ آیــا پیشــرفت در ایــن زمینههــا ،بــه هــر صورتــی و بــا
هــر شــرایطی کــه باشــد ،منجــر بــه تکامــل بشــر و جامعــه انســانی میشــود؟ پاســخ اینکــه پیشــرفت لزومـ ًا همــراه بــا
تکامــل نیســت؛ پیشــرفت میتوانــد منجــر بــه تکامــل شــود ،میتوانــد بــه تکامــل منتهــی نشــود و یــا حتــی خــاف
مســیر تکاملــی انســان باشــد .در تکامــل مفهــوم تعالــی وجــود دارد؛ یعنــی پیشــرفتی کــه از ســطحی بــه ســطح باالتــر
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باشــد ،نــه پیشــرفت در یــک ســطح واحــد .بــا ایــن حســاب ،وقتــی از تکامــل اجتماعــی ســخت بــه میــان میآیــد ،مــراد
تعالــی اجتماعــی اســت ،نــه صــرف پیشــرفت(مطهری.)62-63 :1385 ،
ایــن رویکــرد بــر ایــن مبنــای اساســی اســتوار میشــود کــه ایدئولــوژی بــر جهانبینــی مبتنــی اســت و ارزشهایــی
کــه کمــاالت انســانی را بــر اســاس آن میســنجیم ،خــود بــر واقعیتهــای عینــی منطبــق اســت .در ایــن رویکــرد،
اینگونــه نیســت کــه ارزشهــا برســاخته ذهــن انســان و ابداعــات عقــل عملــی او باشــند (مصبــاح یــزدی:1392 ،
 .)331اینجاســت کــه نســبت میــان فطــرت و دیــن ،خــود را بــه خوبــی نشــان میدهــد؛ اینکــه دعــوت بــه دیــن
(نظــام ارزشهــا) درواقــع ترغیــب بــه فطــرت (کمــاالت واقعــی) و مقتضیــات اســت و اخــذ دیــن ،چیــزی جــز دریافــت و
پاسداشــت فطــرت خداجــو و خداخــواه انســان نیســت( 1جــوادی آملــی.)149 :1390 ،
در اینجــا ،پــس از بررســی ابعــادی از بحــث ،بــه ایــن مبنــای بســیار مهــم بازمیگردیــم کــه مطابــق قانــون دســتگاه
آفرینــش ،خلقــت همــراه بــا هدایــت اســت؛ یعنــی همــان نظام عالــی خلقــت کــه موجــودات از جملــه انســان را میآفریند،
هــدف و مســیر ســعادتی را نیــز تعییــن و مخلــوق را در ایــن مســیر هدایــت میکند(طباطبایــی -1391 ،ب .)109 :در ایــن
مســیر ،تکامــل عبــارت اســت از اینکــه :او ًال هــدف مشــخصی بــرای موجــود در مســیر تکامــل وجــود داشــته باشــد و
آنگاه بــرای نیــل بــه ایــن هــدف ،مســیر معینــی در دســترس قــرار بگیــرد؛ بــر ایــن اســاس ،اگــر هدفــی در کار نباشــد
و یــا مســیر رســیدن بــه ایــن هــدف میســر نشــود ،بحــث از تکامــل بیمعنــا خواهــد بود(جــوادی آملــی.)151 :1390 ،
در کشــاکش تحوالتــی کــه انســان در مســیر زندگــی خــود بــا آن مواجــه اســت ،نظــام هدایــت (فطــرت در مقــام
تکویــن و دیــن مبتنــی بــر آن در مقــام تشــریع) در موضــع ثبــات قــرار دارد و بســتر تحــول انســان در مســیر تکامــل
اســت ،نــه آنکــه خــود تابعــی از تحــوالت باشــد؛ بهعبارتدیگــر ،دیــن عبــارت اســت از قوانیــن تکامــل اجتماعــی کــه
خــود بایــد در موضــع ثبــات و اتقــان باشــد .بنابرایــن ،دیــن و احــکام تکاملــی انســان کــه مبتنــی بــر فطــرت همگانــی و
ثابــت اســت ،پدیدههایــی اجتماعــی نیســت تــا محکــوم بــه تحــول باشــد(مطهری .)79 :1385 ،معنــی ثبــات فطــرت و
 . 1کلمه «فطرت» در آیه « َف َأق ِ ْم َو ْج َه َ
ت َّ
ّاس َع َليْ َها» (روم ،)30/منصوب به فعل محذوفی با مفهوم «اغراء» است؛ یعنی
ك لِل ّ ِدينِ َحنِي ًفا ف ِ ْط َر َ
الل ِ الَّتِي َف َط َر النَ َ
فطرت را بگیر« :خذ فطرت اهلل»(جوادی آملی.)148-149 :1390 ،
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بــه تبــع آن دیــن توحیــدی مبتنــی بــر فطــرت درســت همیــن اســت کــه جهتگیــری اساســی فطــرت و قوانیــن عالــی
کمــال انســانی در ایــن مســیر ،دســتخوش تغییــر و دگرگونــی نیســت .وحــی الهــی در ایــن میــان ،رابطــه علمــی انســان را
بــا حقایــق تکوینــی عالــم برقــرار میکنــد (تــا مســیر فطــرت را گــم نکند)(جــوادی آملــی.)196-197 :1390 ،
امــا آنچــه بیــان شــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه تمامــی احــکام حقوقــی و اخالقــی مــورد نیــاز بشــر بــرای تحــول در
مســیر تکامــل ،بهصــورت یکپارچــه و بــدون انعطــاف ،در قالــب شــریعت بــه آدمــی عرضــه شــده اســت ،بهگونهایکــه
گــذر زمــان یــا تغییــر شــرایط و حتــی اختــاف اقتضائــات گوناگــون در جوامــع مختلــف بشــری کــه دســتخوش تغییــر
اســت ،بهکلــی نادیــده گرفتــه شــود .انعطــاف و تغییــر در برخــی شــئون شــریعت کــه متوجــه شــئون متغیــر زندگی انســان
اســت ،خللــی در ثبــات احــکام توضیــح اینکــه تغییــر و تحــوالت ناشــی از گــذر زمــان (یــا موقعیــت) ،تــا آنجــا کــه متوجه
صــورت زندگــی باشــد ،بــه اختــاف در شــئون کلــی زندگــی نمیانجامــد ،بلکــه تنهــا اختــاف در مصادیــق و مــوارد
اســت(طباطبایی -1391 ،الــف.)112-113 :
ـق فعــل و رفتارهــای اخالقــی نیســت؛ چــه اینکــه ارزشگــذاری
در بــاب اخــاق ،بحــث از عــدم نســبیت ،متوجــه مطلـ ِ
رفتارهــا میتوانــد نســبی باشــد و بــا تغییــر شــرایط و زمــان ،در مــورد یــک رفتــار خــاص ،قضــاوت متفاوتــی ارائــه شــود .
در اخــاق ،بنیادهــا و مبانــی اساســی مطلــق اســت ،امــا رفتارهــا ،یعنــی مظاهــر و نمودهــای عملــی اخــاق ،بــا توجــه بــه
موقعیتهــای مختلفــی کــه پیــش میآیــد میتوانــد ارزشگــذاری متفاوتــی پیــدا کنــد( 1مطهــری -1389 ،ب)109 :؛
بهعبارتدیگــر ،آنجــا کــه مصلحــت یــا مفســده یــک رفتــار ،تابــع شــرایط و قیــود خاصــی باشــد کــه بــا تغییر آن شــرایط
و قیــود ،مصالــح یــا مفاســد واقعــی تغییــر میکنــد ،بــا نســبیت در ارزشگــذاری اخالقــی مواجــه هســتیم ،بــدون آنکــه
ایــن تبصــره خللــی در اطــاق اخــاق و گزارههــای اخالقــی بنیادیــن وارد آورد(مصبــاح یــزدی.)204 :1393 ،
اینجــا تفــاوت میــان اخــاق و آداب مطــرح میشــود؛ اینکــه اخــاق غیــر از آداب اســت و بــه نظامــی گفتــه
میشــود کــه آدمــی بــه غرایــز و قــوای طبیعــی خــود میدهــد ،امــا آداب شــامل امــوری ماننــد رســوم اســت کــه در
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 . 1مث ً
ال راستگویی حکم اخالقی ثابتی دارد ،اینکه راستگویی ممدوح است ،اما آیا راستگویی در موقعیتی که منجر به گرفتاری و تهدید یک بیگناه به
دست فردی ظالم میشود چطور؟! اینجا با توجه به موقعیت خاصی که وجود دارد ،تکلیف متفاوتی از شرایط طبیعی برعهده ما قرار میگیرد(رک :مطهری،
 -1389ب.)105-107 :

میــان مــردم جریــان دارد؛ مث ـ ً
ا رســومی کــه در فرهنگهــای مختلــف بــرای مراس ـمهای مختلــف شــادی و عــزای
خــود دارنــد .همچنیــن در مــورد هنرهــا و مهارتهایــی کــه در میــان مــردم وجــود دارد و بــا اســتفاده از آن نیازهــای
خــود را برطــرف میکننــد (ماننــد خــط ،موســیقی ،خیاطــی ،آشــپزی و .)...ایــن امــور ،متناســب بــا جغرافیــای مکانــی و
فرهنگــی مختلــف ،صورتهــای گونهگونــی بــه خــود میبینــد و (بــه معنــای دقیــق کلمــه) نســبی اســت(مطهری،
.)165-169 :1387
در فقــه و اصــول ،بحــث از عــرف و حجیــت شــرعی آن یکــی از مباحــث بســیار مهــم اســت .شــریعت الهــی ،در مقــام
ـرعی مربــوط بــه جامعــه و تعامــات اجتماعــی ،عــرف را بــا ضوابطــی مخصــوص به رســمیت میشناســد .
بیــان احــکام شـ ِ
عــرف از ســویی در مفــاد احــکام ،اســتنباط حکــم و تشــخیص موضــوع مؤثــر اســت و از ســوی دیگــر ،در امــور جــاری
جامعــه کــه مســتقیم ًا موضــوع احــکام شــریعت واقــع نشــده ،مــادام کــه تعارضــی بــا احــکام الهــی در میــان نباشــد ،عــرف
عقـ ً
ا (یعنــی آنچــه عمــوم عقــای جامعــه مطابــق آن عمــل میکننــد) ،مــورد تأییــد شــریعت الهــی اســت؛ بــرای مثــال،
امــام خمینــی (ره) در بحــث معامــات رایــج میــان مــردم ،همیــن مبنــا را ذکــر کــرده و میفرماینــد :اگــر عــرف و بنــای
عقــای رایــج ،مــورد پذیــرش شــارع نباشــد ،الزم اســت تــا از آن ممانعــت کنــد؛ پــس همیـن کــه مخالفتــی نشــده ،دلیــل
بــر نافــذ بــودن اســت( 1موســوی خمینــی (ره).)315 :1368 ،
بــر ایــن اســاس ،ثبــات فطــرت و تحولناپذیــری دیــن و بنیادهــای اساســی شــریعت ،تعارضــی بــا انعطافپذیــری در
زمینههایــی کــه طبیعتـ ًا محکــوم بــه تفــاوت و تغییــر اســت نــدارد ،بلکــه یــک قــدم جلوتــر از ایــن شــریعت الهــی خــود
زمینــه را بــرای انعطــاف در ایــن مــوارد بــاز گذاشــته و آنجــا کــه بــه اخــذ تصمیــم و قانونگــذاری نیــاز باشــد ،ایــن
ابــزار را در اختیــار متولیــان امــر قــرار داده اســت .ماننــد اینکــه زمامــداران جامعــه اســامی (مطابــق بــا مصالــح عمومــی و
متناســب بــا اهــداف عالــی الهــی) حــق دارنــد در شــئون داخلــی و خارجــی جامعــه تصمیمگیــری کننــد و در امــور مختلــف
اقتصــادی ،انتظامــی ،نظامــی و دفاعــی و ...تصمیمــات الزم را متناســب بــا شــرایط و مقتضیــات اخــذ کــرده و اجــرا کننــد .
صحتها و نفوذها ،فالمعاملة النافذة عند العقالء لو لم تكن نافذة لدى
 . 1متن عربی« :إنّ اعتباريّتها ال تالزم احتياجها إليه ،فنفس عدم ردع الشارع يكفي في ّ
الشرع ،ال بدّ من الردع عنها و يكفي في النفوذ عدم ردعه»(موسوی خمینی (ره).)315 :1368 ،
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ایــن انعطافپذیــری بــا تمــام ابعــادش ،هیــچ خللــی در بنیانهــای اصیــل و تحولناپذیــر فطــری نــدارد (طباطبایــی،
 -1391الــف.)114-115 :
آنچــه بــرای رویکــرد توحیــدی اهمیــت دارد ،حفــظ چارچوبهــای فطــری و حرکــت در مســیر فطــرت توحیــدی
اســت؛ یعنــی همانکــه از آن بــه پیشــرفت در مســیر تکامــل ســخن گفتیــم .دیــن توحیــدی ،متناســب بــا فطــرت الهــی
انســان ،جامعــه را در ایــن مســیر خطیــر راهبــری میکنــد و نظــم ویــژهای بــه آن میبخشــد ،چراکــه هرگونــه نظمــی
نمیتوانــد مفیــد اهــداف توحیــدی جامعــه انســانی باشــد .ایــن هــدف غایــی (هــدف یــا اهــداف عالــی) اســت کــه نظامــات
مختلــف را از هــم متمایــز میســازد و تعییــن غایــت از نــوع جهانبینــی ریشــه میگیــرد .اینجاســت کــه دو نظــام
کالن از هــم متمایــز میشــود :نظــام الهــی (مبتنــی بــر توحیــد) و نظــام الحــادی (شــرکآمیز)(جوادی آملــی:1391 ،
.)79-80
بنابرایــن ،نظــم اجتماعــی تابــع تصــور مــا از حقیقــت جهــان هســتی اســت ،از جملــه تصــوری کــه مــا انســانها از
خودمــان بهعنــوان جزئــی از ایــن مجموعــه داریم(طباطبایــی .)30:1 :1389 ،نظــم میــوه ایدئولــوژی اســت؛ یعنــی الگــوی
نظــام اجتماعــی مطابــق ایدئولــوژی کــه بایدهــا و نبایدهــای زندگــی فــردی و جمعــی را مشــخص میکنــد ،بنــا میشــود؛
از ســوی دیگــر ،ایدئولــوژی نیــز خــود محصــول جهانبینــی اســت؛ یعنــی جهانبینــی زیربنــا و زیرســاخت فکــری اســت
کــه نظــام بایدهــا و نبایدهــا براســاس آن بنــا میشــود (مطهــری -1391 ،د .)13-15 :الگــوی توحیــدی همــه شــئون
فــردی و اجتماعــی را مطابــق موازیــن توحیــدی نظــم میبخشــد و ثمــره آن در همــه ابعــاد زندگــی انســان و جامعــه
انســانی نمایــان میشــود (جــوادی آملــی.)90-91 :1391 ،
در رویکــرد غیرتوحیــدی ،وحــدت و نظــم اجتماعــی ،پیرامــون بهرهبــرداری حداکثــری از مواهــب زندگــی دنیــوی
اســت و ســعادت در همیــن چارچــوب تعریــف میشــود ،امــا در رویکــرد توحیــدی وحــدت و نظــم اجتماعــی ،در چارچــوب
معادبــاوری معنــا مییابد(طباطبایــی -1391 ،الــف .)85 :بــا ایــن توصیــف ،نظــم اجتماعــی در رویکــرد توحیــدی ،آدمــی را
در پــس زندگــی دنیــوی ســرگردان میگــذارد ،امــا نظــم اجتماعــی در رویکــرد توحیــدی ،متوجــه یــک افــق جاودان اســت .
بــه بیــان شــهید مطهــری ،برخــاف نظــام شــرک کــه در آن انســان هــر لحظــه بــه ســویی م ـیرود ،نظــام توحیــدی
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ماننــد یــک کشــتی مجهــز بــه دســتگاههای راهنمایــی اســت و در یــک حرکــت منظــم و هماهنــگ ،از ســویی راهنمایــی
خیرخــواه در مســیر رســتگاری هدایــت میشــود(مطهری.)105 :1362 ،
ـوت َونَ ْح َيــا َو َمــا
ـي إِ َّل َح َيا ُت َنــا ُّ
الدن َْيــا نَ ُمـ ُ
قــرآن کریــم شــعار جامعــه غیرتوحیــدی را اینگونــه بیــان م ـیدارد« :إِ ْن ِهـ َ
ِين»(مؤمنــون)37 /؛ جــز ايــن زندگانــى دنيــاى مــا چيــزى نيســت .مىميريــم و زندگــى مىكنيــم و ديگــر
نَ ْحـ ُ
ـن ب ِ َم ْب ُعوث َ
برانگيختــه نخواهيــم شــد .ایــن یعنــی زندگــی انســان خالصــه میشــود در نــان ،مســکن و رهایــی؛ منتهــا در چارچــوب
قوانینــی کــه نظــام اجتماعــی را (از اختــال و فروپاشــی) محافظــت کند(جــوادی .)82-83 :1391 ،ایــن اختــاف مبنــا،
میــان رویکــرد توحیــدی و غیرتوحیــدی اهمیــت بســیار زیــادی دارد و مقتضیــات هریــک ،بــا مقتضیــات دیگــری تفــاوت
اساســی دارد .همیـن کــه مــا انســان را موجــودی مــادی و محــدود بــه دنیــای مــادی بشناســیم ،یــا موجــودی کــه ابعــاد
روحانــی دارد و افــق حیــات او محــدود بــه ایــن دنیــا نیســت ،در مبــادی حقوقــی و اخالقــی جامعــه انقالبــی اساســی روی
میدهد(مصبــاح یــزدی -1391 ،الــف.)42-43 :
برنامــه الهــی پیامبــران کــه رهــاورد وحــی اســت ،شــکوفایی جامعــه انســانی را هــدف قــرار داده اســت؛ ویژگــی مهــم
ایــن برنامــه ایــن اســت کــه از ســوی خــدای تعالــی ابــاغ میشــود و پشــتوانه علــم و حکمــت الهــی را بــا خــود بــه
همــراه دارد .برنامههــای بشــری (کــه تکیـهای بــر قوانیــن الهــی نــدارد) ،هــر مقــدار هــم کــه مترقــی باشــد ،از پشــتوانه
علــم و حکمــت الهــی بیبهــره اســت و آگاهــی انســان در مقابــل علــم و حکمــت خــدای تعالــی اعتبــار ناچیــزی
دارد(جــوادی.)370 :1391 ،
انســان منفعتطلــب در زندگــی خــود و در چارچــوب زندگــی اجتماعــی ،منظــور و مقصــدی باالتــر از ایــن نــدارد کــه
تــا میتوانــد در تکاپــوی بقــای وجــود خویــش باشــد و بــه خواســتههای غریــزی خــود برســد .انســان اگــر در نخســتین
قدمــی کــه برم ـیدارد بــا همنوعــان خــود گــرد هــم آمــده ،اجتماعــی منعقــد میکنــد و بــرای حفــظ اجتمــاع زیــر بــار
قوانیــن و مقرراتــی رفتــه ،بــه همــان انــدازه از آزادی فــردی محــروم میشــود ،همــه بــرای ایــن اســت کــه میخواهــد
بــا محرومیــت از بخشــی از آزادی خــود ،بخشــی دیگــر از آزادی را بهدســت آورده ،از آن برخــوردار شــود و بقــای وجــود و
خواسـتهای غریــزی خــود را بهتــر تأمیــن کند(طباطبایــی.)29 /1 :1389 ،
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در اینجــا ،مســأله ضمانــت اجرایــی مطــرح میشــود؛ اینکــه ضمانــت اجرایــی بــرای حفــظ نظــم اجتماعــی،
مطابــق نظــام حقوقــی و قانونــی چگونــه اســت؟ هــر رویکــردی بایــد بــرای ایــن پرســش ،پاســخ مناســب بــا مبانــی خــود
را ارائــه دهــد .فقــدان غایــت هدفمنــدی کــه خــارج از چارچــوب منافــع زندگــی دنیــوی تعریــف شــود ،ضمانــت اجرایــی
پایبنــدی بــه نظــام اجتماعــی و نظــم مبتنــی بــر قوانیــن از ســوی افــراد جامعــه را حتــی در مــورد کارگــزاران نظــام (کــه
وظیفــه حراســت از آن را دارنــد) ،بــا چالــش مواجــه میســازد(جوادی.)83-85 :1391 ،
عقــل منفعتطلــب (کــه از طریــق ایمــان مهــذب نشــده باشــد) ،مادامـی در ســیطره قوانیــن اجتماعــی عمــل میکنــد
کــه تخلــف از آن را مزاحــم منافــع خــود کــه در تعامــل بــا جامعــه حاصــل میشــود ،بیابــد؛ همیـن کــه مزاحمــی در مســیر
خــود نبینــد ،از حریــم قانــون تجــاوز میکنــد و ابایــی از گردنکشــی نــدارد (طباطبایــی -1391 ،ب .)110 :در قــرآن
ـان لَ َي ْط َغــى * أَن َّرآ ُه ْاس ـ َت ْغ َنى» (علــق)6-7/؛ حقــا کــه انســان اهــل سرکشــی اســت!
کریــم میخوانیــمَ « :ك َّل إِ َّن ْ ِ
نسـ َ
ال َ
هــرگاه كــه خويشــتن را بىنيــاز بينــد.
یکــی از لــوازم پیشــرفت یــک جامعــه انســانی احتــرام و التــزام بــه قانــون اســت؛ در مقابــل ،قانونشــکنی و بیاعتنایــی
بــه قانــون از عوامــل اصلــی انحطــاط یــک ملــت بهشــمار میرود(جــوادی آملــی .)371 :1391 ،عامــل تعــدی و طغیــان
انســان هوسهــای نفســانی اســت؛ آنچــه کــه از ابتــدا مســیر فطــری و یکپارچگــی جامعــه ســاده بشــری را بــر هــم
زد و زمینــه شــکاف را فراهــم آورد .هــوس نیــز در کنــار فطــرت و عقــل ،در وجــود انســان خلــق شــده و کارکــرد
مخصــوص بــه خــودش را دارد .در الگــوی توحیــدی ،فطــرت و عقــل ( ُم َهــذب) بــر هــوس و قــوای آن حاکمیــت دارد
(تــا در مســیر تعــادل بمانــد) ،امــا طغیــان هــوس و انفعــال عقــل و فطــرت در ســیره آن ،در ســطح جامعــه بــه تنــش و
اختــاف میانجامد(حکیــم .)139 :1391 ،ایــن همــان اســت کــه عالمــه طباطبایــی بــه سرکشــی طبــع اولــی انســان
تعبیــر میکنــد کــه مقتضــای آن اســتثمار دیگــران اســت و تــا فرصتــی دســت دهــد ،خــود را نشــان میدهد(طباطبایــی،
 -1391ب.)106-107 :
هوسمــداری مطابــق مبانــی قرآنــی ،نظــام حیــات را از اســاس مختــل میکنــد و نظامــات حقوقــی حاصــل از آن
نیــز منجــر بــه تباهــی جامعــه انســانی میشــود(جوادی آملــی)232-233 :1391 ،؛ چنانکــه در قــرآن کریــم میخوانیــم:
32

ات َو ْ َ
ـن فِي ِه َّن»(مؤمنــون)71 /؛ و اگــر حــق از هوسهــاى آنهــا
ال ْر ُ
ـع الْ َحـ ُّ
ـما َو ُ
ض َو َمـ ْ
« َولَـ ِو اتَ َّبـ َ
السـ َ
ـق أَ ْه َوا َء ُهـ ْ
ـم لَف ََسـ َدتِ َّ
پيــروى مىكــرد ،قطع ـ ًا آســمانها و زميــن و هركــه در آنهاســت ،تبــاه مىشــد.
حاکمیــت هوسمــداری بــر اراده انســانی ،در مــورد حــکام و کارگــزاران جامعــه اهمیــت بیشــتری دارد؛ چنانکــه
عالمــه طباطبایــی از آن بــه بــای بــزرگ تعبیــر میکنــد ،بهگونــهای کــه بیمهــاری زمامــداران در ایــن شــرایط،
زمینهســاز ســلطه مطلــق اراده ایشــان بــر عمــوم افــراد جامعــه اســت(طباطبایی .)226 /2 :1389 ،موضــوع هــوی و هــوس
لزومـ ًا شــهوت غریــزی و غضــب طبیعــی نیســت ،بلکــه در ســطحی ریشـهایتر امــارت و ســلطنت اســت و خــود را بــه
صــورت ریاســتطلبی نشــان میدهد(جــوادی آملــی.)263-264 :1391 ،
امــا ایــن آفــت اختصاصــی بــه زمامــداران نــدارد و عمــوم افــراد جامعــه را شــامل میشــود؛ چنانکــه هــر فــردی در
حــوزه مربــوط بــه خــود میتوانــد قــوا و امکاناتــی کــه خــدای تعالــی در اختیــار انســان قــرار داده و بهرهمنــدی از اراده و
اختیــار را بهعنــوان زمینـهای بــرای ســلطه بــر مواهــب طبیعــی و بــه بیــگاری کشــیدن دیگــران بـهکار بنــدد (و از مســیر
خــود خــارج میســازد)(حکیم.)148 :1391 ،
هدایــت الهــی بــا هــدف تعالــی و ســعادت نــوع بشــر ،تعدیــل آدمــی را هــدف خــود قــرار میدهــد تــا انســان را از
محاســن آزادی بهرهمنــد ســازد و بــدون تعطیــل ایــن حریــت ،او را از بنــد رهایــی و القیــدی نجــات دهــد .از ایــن رهگــذر،
بهرهمنــدی از مواهــب طبیعــی در چارچــوب معتدلــی کــه هدایــت الهــی بــه آن رهنمــون میشــود قــرار میگیرد(جــوادی
آملــی -1390 ،ب .)64-65 :ســعادت حقیقــی انســان کــه جهانبینــی توحیــدی مدعــی آن اســت ،جامــع هــر دو ســاحت
جســمانی و روحانــی انســان اســت و هــر دو مرتبــه از هســتی و حیــات او ،یعنــی دنیــا و عقبــی را دربرمیگیرد(طباطبایــی،
.)30 /1 :1389
عامــل اساســی در اختــال ناشــی از هوسمــداری کــه بــه تنشهــای اجتماعــی دامــن میزنــد ،عــدم بهرهمنــدی
از تربیــت توحیــدی و گرفتــاری در دامــان شــرک اســت؛ اینکــه انســان در لذتجوییهــا و شــهوترانیهای خــود،
بهجــای خداونــد از هــوس فرمــان میبرنــد و در قــدرت و نیــرو بــه جــای خداونــد ،زورمــداران را میپرســتند(حکیم،
 ،)151 :1391امــا در مقابــل ،نظــام هدایــت الهــی در صــدد تأمیــن ســامت جامعــه و افــراد آن اســت ،تــا همــه مظاهــر
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سِ ــلم و اَمــن را بــرای افــراد و جوامعــی کــه از ایــن مســیر تبعیــت کننــد ،فراهــم آورد(جــوادی آملــی -1390 ،ب .)63 :در
السـ َ
ـع الْ ُه َدی»(طــه.)47 /
ـا ُم َعلَــی َمـ ِ
ـن اتَ َّبـ َ
قــرآن کریــم میخوانیــمَ « :و َّ
در ایــن رویکــرد ،ضمانــت اجرایــی نظــم جامعــه (ضمــن وجــود نهادهــای قانونــی و رســمی کــه نقــش نظــارت و
اجــرای قوانیــن را برعهــده دارنــد) ،بــه یــک عامــل درونــی بازمیگــردد؛ عالمــه طباطبایــی از ایــن عامــل درونــی ،بــه
عنــوان «اخــاق واال» یــاد کــرده و آن را اینگونــه تبییــن میکنــد« :نقــض قانــون و از هــم پاشــیدگی جامعــه بــدان
ســبب اســت کــه جوامــع بــه آن چیــزی کــه بــا قــدرت و ســیطره خــود ،عامــل حفــظ اراده آنهاســت ،اهمیــت ندادهانــد .
ایــن نیــروی نگهبــان ،عبــارت اســت از اخــاق واال؛ زیــرا آنگونــه کــه در روانشناســی تبییــن شــده اســت ،اراده در بقــا و
ادامــه حیــات ،خــود جــز از اخــاق مناســب از چیــز دیگــری کمــک نمیگیرد»(طباطبایــی -1391 ،الــف.)88 :
اخــاق واال کــه مبتنــی بــر شــرافت انســان اســت ،بــدون پشــتوانه خداپرســتی ،قابــل توجیــه و تأییــد نیســت .ممکــن
اســت انســان مطابــق ایــن موازیــن حرکــت کنــد ،بیآنکــه ایــن رویکــرد او آگاهانــه باشــد؛ یعنــی عملکــرد او مطابــق
فطــرت ،اخالقمــدار اســت ،امــا پشــتوانه آن آگاهــی نیســت .در ایــن میــان رســالت پیامبــران همیــن اســت کــه ایــن
شــعور ناخــودآگاه بــه شــعور خــودآگاه تبدیــل شــود(مطهری -1391 ،الــف .)112-113 :انســانها ،متناســب بــا ظرفیــت
وجودیشــان ،از مــکارم اخالقــی بهرهمنــد میشــوند؛ بــه عبارتــی ،مراتــب اخالقــی متناســب بــا ســعه وجــودی افــراد
اســت(جوادی.)140 :1393 ،
در رویکــرد مادینگــر ،روش و مقــررات حیــات را طــوری تنظیــم میکننــد کــه تنهــا پاســخ نیازمندیهــای مــادی در
زندگــی دنیــا را میدهــد و فقــط بــه ســوی کامیابــی محــدود مــادی راهنمایــی میکند(طباطبایــی)30 /1 :1389 ،؛ در ایــن
میــان ،معــارف ربانــی و اخــاق الهــی کــه دغدغههایــی ورای ســعادت تعریفشــده در جوامــع مادیانــگار دارد ،اصالــت
و محوریتــی پیــدا نمیکنــد و عم ـ ً
ا همانگونــه تصــور میشــوند کــه قانــون آنهــا را تصویــر میکنــد؛ یعنــی تابــع و
طفیلــی قانــون و روح مادیانــگار آن تعریــف میشــود .نتیجــه ایــن رونــد نابهصــاح ایــن اســت کــه معــارف و اخــاق
الهــی ،بــه حکــم طفیلــی بــودن بــا قانــون مصالحــه و توافــق کــرده و بــه مــرور زمــان بــه صــورت مجموعـهای از آداب و
رســوم ظاهــری در میآیــد ،بــدون اینکــه ماهیــت معنــوی داشــته باشــد(طباطبایی -1391 ،الــف.)84 :
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اعتقــاد بــه جاودانگــی روح انســان و معادبــاوری کــه دســتاورد وحــی اســت ،در اینجــا اهمیــت ویــژهای پیــدا میکنــد؛
اینکــه نظــام اعمــال و رفتــار آدمــی بــا مــرگ او پایــان نمییابــد و عالَمــی بــا اقتضائــات وســیعتر در انتظــارش اســت
کــه بــرای پــاداش و جــزای اعمــال نیــک و بــد او ظرفیــت الزم را دارد(تهرانــی .)82-83 :1391 ،ضمانــت اجرایــی اخــاق
فاضلــه در الگــوی الهــی ،ســاحت عقیدتــی آن اســت؛ موازیــن عقیدتــی اخــاق فاضلــه عبــارت اســت از اینکــه انســان
معتقــد باشــد کــه جهــان ،خــدای واحــدی دارد و هــدف او از آفرینــش خلــق ،تکامــل و نیکبختــی مخلوقــات اســت .
خدایــی کــه خیــر و صــاح را نجاتبخــش ،و شــر و فســاد را مخــل ســعادت میدانــد و ســرانجام همــه مردمــان را
بــه منظــور فیصلــه دادن بــه امــور و رســاندن ایشــان بــه پــاداش و جــزای عملکردشــان جمــع خواهــد کرد(طباطبایــی،
 -1391الــف.)88-89 :
الگــوی مطلــوب در آموزههــای توحیــدی ایــن اســت کــه انســان بــه نحــوی عمــل کنــد کــه بتوانــد همــه امــور خــود
را بــا نــام خــدا انجــام دهــد؛ یعنــی در مســیر رضــای الهــی عمــل کنــد .در ایــن الگــو کار بایــد بــه نحــوی انجــام بگیــرد
کــه پایــان آن نیــز ،هماننــد آغــازش ،شایســتگی ذکــر نــام خــدا را داشــته باشــد(جوادی آملــی .)54-55 :1391 ،از ایــن
منظــر ،اخــاق هــم نمیتوانــد ضامــن ســعادت انســان و جامعــه انســانی باشــد و آدمــی را در انجــام کارهــای شایســته
راهبــری کنــد ،مگــر آنکــه کــه متکــی بــه توحیــد باشــد(طباطبایی.)227 /2 :1389 ،
بــر ایــن اســاس ،اخــاق فاضلــه شــأنی از شــئون توحیــد اســت؛ توحیــد در مقــام عمــل ،چــه در ســطح فــردی و چــه
در ســطح اجتماعــی ،نفــی شــئون مختلــف شــرک اســت؛ یعنــی نفــی هرگونــه خودپرســتی و هواپرســتی از ســوی فــرد و
جامعه(مطهــری .)104-105 :1362 ،در تبییــن بازگشــت الگــوی اخــاق الهــی بــه جهانبینــی توحیــدی میتــوان گفــت:
«همــه اجــزای دیــن اســام اگــر خــوب تجزیهوتحلیــل شــود ،بــه توحیــد بــر میگــردد و توحیــد اگــر بــه حــال ترکیــب
درآیــد ،بــه صــورت اخــاق و اعمــال درمیآیــد» (طباطبایــی -1391 ،الــف.)86 :
نکتــه بســیار مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه مطابــق مبنــای قرآنــی کــه فطــرت انســان را توحیــدی میدانــد ،گرایــش
بــه توحیــد در شــئون مختلــف ،از جملــه ســاحت اخــاق ،مقتضــای فطــرت بــوده و مالیــم خلقــت خــاص انســانی اســت .
وحــی و شــریعت درســت در جهــت شــکوفایی ایــن زمینــه فطــری تعریــف میشــود (جــوادی آملــی .)78-79 :1393 ،
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بــر همیــن اســاس ،آموزههــای توحیــدی وحــی همــه شــئون و مراتــب انســانی را ،از ســطح اعتقــاد عالــی تــا اخــاق
اجتماعــی پوشــش میدهــد؛ بــه تعبیــر عالمــه طباطبایــی« :اگــر توحیــد از مقــام عالــی اعتقــادی فــرود آیــد ،اخــاق و
اعمــال میشــود و اگــر اخــاق و اعمــال از درجــه نــازل خــود باالتــر رونــد ،توحیــد خواهنــد بود»(طباطبایــی-1391 ،
الــف .)86 :
در قــرآن کریــم ،ثمــره عملکــرد افــراد جامعــه در الگــوی اخــاق توحیــدی ،بــرکات الهــی از آســمان و زمیــن اســت
کــه در حیــات فــردی و اجتماعــی ایشــان تحقــق مییابد(جــوادی آملــی .)218 :1390 ،خداونــد متعــال در قــرآن کریــم
ـما ِء َو ْ َ
میفرمایــدَ « :ولَـ ْو أَ َّن أَ ْهـ َ
ض»(اعــراف)96 /؛ و چنانچــه
ال ْر ِ
ـر َكاتٍ ِمـ َ
السـ َ
ـری آ َم ُنــوا َواتَّ َقـ ْوا لَ َف َت ْح َنــا َعلَ ْي ِهـ ْ
ـن َّ
ـم بَـ َ
ـل الْ ُقـ َ
مــردم شــهر و دیارهــا همــه ایمــان آورده و پرهیــزکار میشــدند ،همانــا مــا درهــای برکاتــی از آســمان و زمیــن را بــر روی
آنهــا میگشــودیم .
ایــن تعبیــر از عالمــه طباطبایــی میتوانــد جمعبنــدی بحــث و بررســی پیرامــون مبانــی نظــری مســأله تحقیــق در
چارچــوب منابــع اســامی باشــد:
«روی ایــن اصــول و مبانــی اســت کــه اســام بــرای مــردم هــدف معیــن میکنــد .هدفــی کــه از نظــر اســام ،جامعــه
بشــری بــر مبنــای آن بهوجــود میآیــد و وحــدت پیــدا میکنــد ،دیــن توحیــد و یکتاپرســتی اســت.
اســام همــه قوانیــن خــود را بــر همیــن پایــه وضــع میکنــد و در ایــن کار فقــط بــه تعدیــل اراده و کار مــردم اکتفــا
نکــرده ،بلکــه قانــون را بــا اعمــال عبــادی ،تکمیــل و معــارف حقــه و اخــاق فاضلــه را بــدان میافزایــد و آنگاه ضمانــت
اجرایــی قوانیــن خــود را او ًال بــر عهــده حکومــت اســامی و ثانی ـ ًا بــه عهــده جامعــه میگــذارد و ای ـن را بــا تعلیــم و
تربیــت شایســته علمــی و عملــی و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر تضمیــن میکنــد» (طباطبایــی -1391 ،الــف.)85 :

▪.2

بحث و نظر

در فصــل اول مربــوط بــه مبانــی نظــری ،طــی دو بخــش ،ابتــدا بــه بررســی مفهومــی آســیب اجتماعــی در ادبیــات
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تخصصــی جامعهشناســی رایــج پرداختیــم و آنگاه مبــادی نظــری مرتبــط بــا ایــن بحــث را از منظــر رویکــرد اســامی بــا
تأکیــد بــر منابــع تفســیری تعــدادی از اندیشــمندان شــاخص در دوره معاصــر بــه بررســی گذاشــتیم .حــال نوبــت آن اســت
کــه براســاس مبانــی نظــری بــا عرضــه هندســه مفهومــی آســیب اجتماعــی بــه مبانــی اســامی و بازتعریــف آن بــر همین
اســاس ،بــه هندســه مفهومــی متناســب بــا رویکــرد اســامی دســت یابیــم.
بــه همیــن منظــور ،ابعــاد پنجگانــه هندســه بهدســت آمــده از بررســی مفهــوم آســیب اجتماعــی در جامعهشناســی
رایــج را براســاس مبانــی نظــری رویکــرد اســامی بررســی میکنیــم و در هــر مــورد بــه جمعبنــدی میرســیم؛ تــا
اینکــه در مجمــوع ،جمعبنــدی کلــی را ناظــر بــه همــه ابعــاد مــورد بررســی در قالــب هندســه متناســب بــا مبانــی
اســامی بهدســت آوریــم.
▪ .2.1محور اول؛ نظم جامعه و سالمت اجتماعی

دانســتیم کــه در جامعهشناســی رایــج ،آســیب بــه بیمــاری تشــبیه میشــود کــه حالــت ســامت جامعــه را مختــل
میکنــد؛ همانطــور کــه یــک بیمــاری بــه اختــال در نظــام ســامت بــدن منجــر میشــود .از ســویی دانســتیم کــه از
چنیــن اختاللــی میتــوان بــه بینظمــی تعبیــر کــرد کــه ســاختار منتظــم جامعــه را دچــار کــژی و عــدم تعــادل میکنــد،
بهگونهایکــه متناســب بــا وزن آســیب واردشــده ،جامعــه از مســیر متعــارف خــود منحــرف میشــود و بــه بیراهــه
مـیرود .بــر ایــن مبنــا ،آســیب اجتماعــی نقطــه مقابــل ســامت ،نظــم و تعــادل در نظــام جامعــه بــوده و عبــارت اســت از
حالتــی بیمارگونــه کــه بــه صــورت بینظمــی و عــدم تعــادل نمــود مییابــد.
در رویکــرد اســامی کــه در خــال مباحــث تعــدادی از اندیشــمندان شــاخص بررســی شــد ،دانســتیم کــه جامعــه و
نظــام و انتظــام اجتماعــی اهمیــت بســیار زیــادی دارد ،بهصورتیکــه بعثــت انبیــای الهــی بــا همیــن مأموریــت خطیــر
تعریــف شــده ،تــا مبتنــی بــر موازیــن الهــی بــه اختالفــات پایــان دهنــد و وفــاق اجتماعــی را تحقــق بخشــند .بنابرایــن،
رســیدن بــه نظامــی متناســب از هنجارهــا کــه ســامت و تعــادل جامعــه انســانی را رقــم بزنــد ،یکــی از اهــداف و
آرمانهــای اساســی در مکتــب توحیــد اســت.
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اهمیــت ایــن امــر اینجــا خــود را نشــان میدهــد کــه در رویکــرد اســامی ،مســیر ســعادت نــوع بشــر در چارچــوب
حیــات اجتماعــی رقــم میخــورد؛ مســیری کــه آدمــی ناگزیــر و بــه مقتضــای فطــرت ،راه آن را میجویــد و در متــن آن
قــرار میگیــرد .بــر ایــن اســاس ،تأمیــن لــوازم حیــات منتهــی بــه ســعادت در بســتر جامعــه کــه نظــم و ســامت زیربنــای
آن اســت ،اولویتــی گریزناپذیــر پیــدا میکنــد.
حاصــل اینکــه در رویکــرد اســامی نیــز آســیب اجتماعــی از جنــس بینظمــی ،عــدم تعــادل ،تعــارض بــا نظــام
ارزشهــا و بــروز حالــت بیمارگونــه اســت کــه ســامت ،نظــم و تعــادل اجتماعــی را مختــل و مســیر جامعــه انســانی را بــا
انحــراف و مخاطــره همــراه میســازد ،امــا اینکــه کیفیــت و موازیــن تعیینکننــده در ســامت ،نظــم و تعــادل اجتماعــی
چــه باشــد ،بحــث دیگــری را میطلبــد کــه در ادامــه بــه بررســی آن خواهیــم پرداخــت.
▪ .2.2محور دوم؛ مرجع تعیین هنجارها و موازین اجتماعی

در رویکــرد رایــج جامعهشناســی دانســتیم کــه نظــام هنجارهــا و موازیــن اجتماعــی کــه هندســه منتظــم و متعــادل
جامعــه را رقــم میزنــد ،کامـ ً
ا عرفــی و نســبی تعریــف میشــود؛ بــه ایــن صــورت کــه در جوامــع مختلــف ،بــا اختــاف
مکانــی (منطقـهای) و زمانــی ،نظــام هنجارهــا دگرگــون شــده و چــه بســا آنچــه در یــک جامعــه هنجــار اســت و مراعــات
آن بــه ســامت و تعــادل اجتماعــی میانجامــد ،در جامعــه دیگــر یــا در همــان جامعــه امــا در زمــان دیگــر ،ناهنجــاری
اســت و ســامت و تعــادل اجتمــاع را مختــل میســازد .البتــه میدانیــم کــه بخــش قابلتوجهــی از هنجارهــا در میــان
جوامــع مختلــف ،بــه صــورت نســبت ًا مشــابهی مشــترک اســت؛ بــا ایــن وجــود امــا اختــاف جوامــع در نظــام هنجارهــا و
حتــی تحــول و تغییــر نظــام هنجــاری یــک جامعــه در گــذر زمــان ،اختالفــی معنــادار و قابــل توجــه اســت کــه در تعامــل
میــان جوامــع و تغییــر نس ـلها اهمیــت ویــژهای مییابــد.
بخشــی از اختالفــات مــورد بحــث ،از جنــس آداب و رســوم و مناســک عرفــی اســت کــه شــرایط اقلیمــی و پیشــنه
تاریخــی جوامــع نقــش بســیار مهمــی در آن دارد .ایــن جنــس از اختالفــات معمــو ًال بــا جذابیــت همــراه اســت و مردمــان
را در فرهنگهــای مختلــف ،بــرای آشــنایی و معاشــرت بــا یکدیگــر ترغیــب میکنــد .ایــن زمینــه از اختالفــات ،چنــدان
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ریشـهای نیســت و وجــود آن کامـ ً
ا طبیعــی شــمرده میشــود ،امــا بخــش مهــم دیگــری از اختالفــات ،ریشـهای بــوده و
نمیتــوان آن را در زمــره اختــاف آداب و رســوم و مناســک عرفــی برشــمرد ،چراکــه بســیار ریشـهای و ماهــوی اســت.
اینکــه در رویکــرد رایــج جامعهشناســی ،زمینــه اختــاف جوامــع در نظــام هنجارهــا و موازیــن تعیینکننــده آن ،بــا
انعطــاف حداکثــری پذیرفتــه و توصیــف میشــود ،بــه یــک نســبیت حداکثــری میانجامــد .البتــه رویکــرد دیگــری در
جامعهشناســی وجــود دارد کــه هنجارهــا و در مقابــل آن ،آســیبها را ناظــر بــه امــوری واقعــی قلمــداد میکنــد .در ایــن
رویکــرد نیــز حســاب آداب و رســوم محلــی و مناســک عرفــی از موازیــن اساســی و زیربنایــی در مــورد انســان و جامعــه
انســانی جــدا بــوده و محــل بحــث در هنجارهــای بنیادیــن اســت.
رویکــرد اســامی در ایــن زمینــه بــا همیــن مبنــای اخیــر ســازگار اســت .در مکتــب توحیــد ،انســانها بــر حســب
فطــرت کــه زیرســاخت همگانــی و تحولناپذیــر در آفرینــش نــوع بشــر اســت ،در موازیــن بنیادیــن انســانیت بــا یکدیگــر
یگانــه هســتند .ایــن یگانگــی ،پذیــرش نظامــات ارزشــی متعــارض را در جوامــع مختلــف بشــری و در تحــول جوامــع تأیید
نمیکنــد ،چراکــه اقتضــای نظــام فطــری کــه طــرح الهــی بــرای نــوع بشــر اســت ،اشــتراک در زمینههــای بنیادیــن
انســانیت را میطلبــد.
مطابــق ایــن مبنــا ،نظامــات اجتماعــی شــکلگرفته بــر اســاس موازیــن خــاف فطــرت ،اصــو ًال ســعادت نــوع انســان
و جامعــه بشــری را تضمیــن نمیکنــد تــا بتــوان آن را ضامــن ســامت اجتماعــی و تعــادل منتهــی بــه ســعادت دانســت .
آنچــه مقتضــای فطــرت انســان اســت ،براســاس آموزههــای توحیــدی ،تنظیــم نظــام ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی بــر
مبنــای موازیــن شــریعت توحیــدی و احــکام الهــی اســت؛ همانکــه خــدای تعالــی از طریــق وحــی ،بهعنــوان مقتضیــات
فطــرت انســانی و بــا عنــوان دیــن توحیــدی ،در قالــب شــریعت مــدون در اختیــار او قــرار میدهــد.
بــر همیــن اســاس اســت کــه انبیــای الهــی بــه مبــارزه بــا نظــام هنجارهــای کفرآمیــز و شــرکآلود میپرداختنــد و
علیــه نظــم اجتماعــی جوامــع گرفتــار کفــر و شــرک خــود قیــام میکردنــد .در ایــن تقابــل اســتدالل دشــمنان ایشــان ایــن
بــود کــه مــا مطابــق نظــام هنجارهایــی رفتــار میکنیــم کــه ســنت جامعــه مــا و میــراث فرهنگــی اجــداد مــا بــه حســاب
میآیــد! بــا همیــن اســتدالل هــم پیامبــران الهــی و پیــروان ایشــان را هنجارشــکن و منحــرف قلمــداد و ایشــان را تکفیــر
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و طــرد میکردنــد و یــا بــه همیــن جــرم بــه قتــل میرســاندند ،درحالیکــه نظــم اجتماعــی ایــن جوامــع در مســیر
انحــراف بــوده و هنجارهــای فطــری را نقــض میکــرد و مبــارزه بــا نظــام هنجــاری مــورد قبــول آنهــا ،در چارچــوب
مکتــب توحیــدی ،قیــام بــرای اقامــه نظــم حقیقــی و حاکمیــت نظــام هنجارهــای ســعادتآفرین بــه حســاب میآیــد.
البتــه دانســتیم کــه عــرف عقــای جامعــه ،مــادام کــه در تعــارض بــا موازیــن و احــکام شــرعی قــرار نمیگیــرد و
در حلوفصــل امــور جــاری جامعــه انســانی نقــش مؤثــر دارد ،مــورد تأییــد اســت .بســیاری از امــور اجتماعــی از همیــن
طریــق حلوفصــل میشــود .ایــن امــر تعارضــی بــا محوریــت فطــرت و شــریعت متناســب بــا آن نــدارد.
حاصــل اینکــه در رویکــرد اســامی ،میــزان و معیــار در نظــام ارزشهــا و پذیــرش هنجارهــای اجتماعــی فطــرت
الهــی اســت کــه در قالــب شــریعت توحیــدی تدویــن شــده و از طریــق وحــی در اختیــار انســان قــرار گرفته اســت .چه بســا
نظامــات اجتماعــی منتظمــی کــه براســاس موازینــی متعــارض بــا مقتضــای فطــرت شــکل گرفتــه باشــد ،امــا در رویکــرد
توحیــدی خــاف مصالــح نــوع بشــر شــناخته شــود؛ همچنــان کــه در دنیــای امــروز شــاهد آن هســتیم .بنابرایــن ،مطلــق
نظــم از منظــر رویکــرد توحیــدی مــورد پذیــرش نیســت ،بلکــه نظمــی مــورد پذیــرش اســت کــه مطابــق موازیــن فطــری
باشــد و ســعادت دنیــا و آخــرت انســان را تأمیــن کنــد .
▪ .2.3محور سوم؛ امکان تحول و تکامل در نظام هنجارها

در بررســی محــور دوم از هندســه مفهومــی آســیب اجتماعــی بــه ایــن مســأله اشــاره کردیــم کــه در رویکــرد رایــج
جامعهشناســی ،تحــول در نظــام ارزشــی یــک جامعــه در طــول زمــان بهعنــوان امــری پذیرفتهشــده توصیــف و بررســی
میشــود .در ایــن فرآینــد ،نظــام هنجارهــای اجتماعــی نیــز دســتخوش تغییــر قــرار میگیــرد؛ ایــن تغییــر گاهــی در
ســطح اولویتهــا خــود را نشــان میدهــد و گاهــی بــه صــورت تغییــری اساســی ظهــور مییابــد و یــک امــر هنجــاری
بــه ناهنجــاری ،یــا برعکــس بــدل میشــود .رویکــرد دیگــری در جامعهشناســی بــا اتخــاذ ایــن مبنــا کــه بنیــاد ارزشهــا و
هنجارهــا بــه امــور واقعــی بازمیگــردد ،رویکــرد صرفـ ًا قــراردادی بــه ایــن مســأله را مــردود میدانــد .مطابــق ایــن مبنــا،
چنیــن تحوالتــی را بایــد براســاس موازیــن واقعــی در ارزششناســی بررســی کــرد؛ یعنــی نســبیت حداکثــری در تعییــن
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ارزشهــا مــورد قبــول نیســت.
همچنیــن روشــن شــد کــه در رویکــرد اســامی نیــز بنیــاد ارزشگــذاری و ارزیابــی هنجارهــا براســاس موازیــن واقعــی
صــورت میگیــرد؛ ایــن موازیــن بــه طــرح فطــری خــدای تعالــی بازمیگــردد کــه شــاخصهای آن در قالــب شــریعت
توحیــدی تدویــن شــده اســت .ویژگــی بســیار مهــم فطــرت کــه در مقتضیــات آن نیــز راه دارد ،تحولناپذیــری اســت
کــه در قــرآن کریــم بهصراحــت بیــان میشــود .بــر ایــن اســاس ،در رویکــرد فطــری بــه ارزششناســی و ارزیابــی نظــام
هنجارهــا بــا یــک الگــوی مبتنــی بــر تحولناپذیــری اصــول ارزششــناختی ســروکار داریــم.
مســألهای کــه در اینجــا طــرح میشــود ایــن اســت کــه تحــول در نظــام زندگــی بشــر ،بهعنــوان یــک واقعیــت
گریزناپذیــر جریــان دارد؛ بــا ایــن وجــود و بــا توجــه بــه اینکــه پیشــرفت انســان و جامعــه انســانی در گــرو همیــن
تحولپذیــری بــوده اســت ،چگونــه میتــوان از یــک الگــوی تحولناپذیــر (فطــرت و ارزشــیابی فطــری) ســخن گفــت؟
آیــا ایــن الگــو در مقابــل پیشــرفت بشــر قــد علــم میکنــد؟!
مطابــق آنچــه در مبانــی نظــری رویکــرد اســامی بررســی کردیــم ،در ایــن بحــث بایــد میــان دو نــوع تحــول تفــاوت
قائــل شــویم؛ یکــی تحــول در چارچــوب بنیادهــای فطــری و دیگــری تحــول برخــاف ایــن بنیادهــا .بــر ایــن اســاس،
ثبــات و تحولناپذیــری در مبــادی و بنیادهــای فطــری بــه معنــای رکــود و ایســتایی انســان و جامعــه انســانی نیســت،
چراکــه انســان در قالــب همیــن بنیادهــا و براســاس ارزشهــا و اهــداف آن امــکان حرکــت و تکاپــو دارد .باالتــر از ایــن،
تنهــا زمانــی میتــوان از تکامــل ســخن گفــت کــه ارزشهــا و اهــداف تعریفشــدهای وجــود داشــته باشــد و انســان بــا
دنبــال کــردن ایــن اهــداف و تحقــق ارزشهــای متناســب بــا آن ،مســیر تکامــل را طــی کنــد.
اگــر اهــداف و موازیــن ارزششــناختی بــر بنیادهــای واقعــی اســتوار نباشــد و اســاس آن را اعتبــار و قــرارداد تشــکیل
دهــد ،دیگــر نمیتــوان از تکامــل ســخن گفــت .بــا ایــن مبنــا ،پیشــرفت و تحــول لزوم ـ ًا بــه تکامــل نمیانجامــد؛ چــه
بســا تحــوالت و پیشــرفتهایی کــه خــاف تکامــل اســت و انســان را از موازیــن فطــری انســانیت دور میســازد ،امــا
در مقابــل نظــام ارزشهــای توحیــدی مســیر ترقــی و پیشــرفت مبتنــی بــر تکامــل را بــرای انســان بــاز میگــذارد تــا بــا
بهرهمنــدی از مواهــب الهــی ،هــم زندگــی دنیــوی خــود را پیــش بــرد و هــم کمــاالت معنــوی خویــش را ارتقــا داده و
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ســعادت اخــروی را در افــق ابــدی رقــم زده و توســعه دهــد.
حاصــل آنکــه مطابــق مبنــای توحیــدی ،بنیادهــای فطــرت و اصــول اساســی ارزششــناختی (کــه ارزیابــی هنجارهــا
بــر اســاس آن صــورت میپذیــرد) ،امــوری ثابــت و تحولناپذیــر اســت .بــر ایــن اســاس ،تحــول در جامعــه و پیشــرفت در
زمینههــای مــادی تنهــا در صورتــی بــه منزلــه کمــال اســت کــه در چارچــوب مســیر فطــرت باشــد و بــا موازیــن شــریعت
الهــی (کــه تابــع فطــرت اســت) هماهنــگ باشــد .بنابرایــن ،تحولناپذیــری بنیادهــای فطــری تعارضــی بــا پیشــرفت
انســان نــدارد ،بلکــه انســان میتوانــد زندگــی مــادی و معنــوی خــود را در همیــن چارچــوب توســعه دهــد و ســعادت ابــدی
را بــرای خــود رقــم زنــد و در طــول زندگــی خــود ،آن را ارتقــا بخشــد.
▪ .2.4محور چهارم؛ مالک شدت آسیبهای اجتماعی و واکنش مناسب به آن

یکــی از موضوعــات بســیار مهــم در آسیبشناســی اجتماعــی ،تعییــن اولویتهــا در مبــارزه بــا آســیبهای اجتماعــی
اســت؛ بــه همیــن منظــور ،مــاک تعییــن شــدت آســیب اجتماعــی اهمیــت ویــژهای مییابــد .در بررســی رویکــرد رایــج
جامعهشناســی دانســتیم کــه کیفیــت و شــدت واکنشهــا بــه آســیبهای اجتماعــی در عــرف جامعــه شــکل میگیــرد .
اگــر ک ـجروی ماهیــت مجرمانــه داشــته باشــد ،برخــورد پلیســی و قضایــی را میطلبــد و جامعــه از طریــق نهادهــای
رســمی مســئول بــا آن مواجــه میشــود و متناســب بــا شــدت جــرم بــه مجــازات مجــرم میپــردازد.
در غیــر مــوارد مجرمانــه ،جامعــه متناســب با شــدت انحــراف کـجروان از نظام هنجارها و آســیب ناشــی از عملکردشــان
نســبت بــه ایشــان واکنــش نشــان میدهــد .ایــن واکنــش از ســطح تغییــرات رفتــار (مث ـ ً
ا ترشرویــی) تــا اعتــراض و
تحریــم و طــرد اجتماعــی متغیــر اســت .همچنیــن اینکــه آســیب از ناحیــه چــه کســی یا کســانی وارد شــده باشــد و ایشــان
چــه جایگاهــی در جامعــه داشــته باشــند و پیشــنه آنهــا چگونــه بــوده باشــد ،در نــوع و شــدت واکنــش عمومی تأثیــر دارد .
در مجمــوع ،واکنشهــا از جایــی آغــاز میشــود کــه انحــراف از هنجارهــا بــه مــرز مــدارا برســد و تحمــل ناهنجــاری
بــرای جامعــه ممکــن نباشــد؛ از اینجــا واکنشهــا آغــاز میشــود.
اصــل ایــن رونــد و فرآینــد تعریفشــده بهعنــوان یــک روال متــداول مــورد بحــث نیســت؛ مالحظـهای کــه از منظــر
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رویکــرد اســامی بــه ایــن مســأله مطــرح میشــود ایــن اســت کــه الگــوی واکنــش اجتماعــی بــه آســیبها ،زمانــی بــرای
ســامت حقیقــی جامعــه مفیــد واقــع میشــود کــه مبتنــی بــر مالکهــای صحیــح باشــد .شــاخص صحــت مالکهــا،
همچنــان کــه پیــش از ایــن بحــث کردیــم ،تناســب بــا فطــرت و اقتضائــات آن اســت .الگــوی مطلــوب آن اســت کــه
انحــراف از ارزشهــا و هنجارهــای فطــری ،بــه میــزان اهمیــت و حساســیت آنهــا ،بــا حساســیت و واکنــش مقتضــی
همــراه باشــد.
چــه بســا در جوامعــی ،مبتنــی بــر نظــام ارزششناســی نادرســت ،الگــوی حساســیت اجتماعــی در قبــال آســیبها،
خــود گرفتــار آســیب فرهنگــی و اجتماعــی باشــد! در ایــن صــورت ،برخــی اعمــال و رفتارهــا ،کــه حقیقتـ ًا از الگــوی فطری
انحــراف دارد ،بهعنــوان هنجــار پذیرفتهشــده ،تأییــد و حتــی حمایــت میشــود؛ حــال آنکــه اعمــال و رفتــار دیگــری کــه
مطابــق الگــوی فطــرت اســت ،بهعنــوان ناهنجــاری بــا واکنــش قهرآمیــز جامعــه مواجــه میشــود ،یــا اینکــه دسـتکم
در شــدت و ضعــف آســیبها اولویتبنــدی مبتنــی بــر واقعیــت صــورت نمیپذیــرد.
اصــو ًال اینکــه در رونــد تحــوالت اجتماعــی ،بســیاری از آنچــه پیــش از ایــن از ســوی عمــوم جوامــع ناهنجــاری
شــناخته میشــد و ایــن اتفاقنظــر مطابــق موایــن فطــری بــود ،بهعنــوان هنجارهــای جدیــد شــناخته میشــود،
ناشــی از همیــن مســاله اســت .الگــوی ناصحیــح در قبــال ارزششناســی هنجارهــا باعــث میشــود حساســیت جامعــه در
قبــال برخــی کجرویهــا پاییــن بیایــد و زمینــه عمومــی شــدن آن فراهــم شــود؛ بــه ایــن ترتیــب ،در یــک فرآینــد آرام،
ناهنجــاری هنجــار میشــود و حتــی مــورد حمایــت جامعــه و قوانیــن اجتماعــی قــرار میگیــرد!
از ســویی دانســتیم کــه برخــی بــا اســتفاده از نفــوذ و قــدرت اعمــال نظــر خــود در جامعــه ،نقــش تعیینکننــدهای در
مهندســی نظــام ارزشهــا و هنجارهــا دارنــد؛ ایــن نفــوذ و قــدرت ،خصوصـ ًا آنجــا کــه از جنــس نــرم (مثـ ً
ا رســانه یــا
نظــام آموزشــی) باشــد ،خــود را در فرآینــد تحــوالت نظــام ارزشــی و هنجــاری نشــان میدهــد .در ایــن مــوارد ،رویکــرد
توحیــدی حساســیت ویــژهای دارد .نظــام تربیتــی و جریــان فرهنگــی در جامعــه اســامی بایــد از جهــت آفــت نفوذپذیــری
حراســت شــود و دســتگاههای نظارتــی و قضایــی نیــز در پاسداشــت نظــام ارزشهــا جــدی باشــند؛ بــا ایــن هــدف کــه
حاکمیــت شــاکله فطــری و شــریعت متناســب بــا آن خدشـهدار نشــود.
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مفهومشناسیآسیباجتماعی
براساستعالیماسالمی

▪ .2.5محور پنجم؛ ضمانت اجرایی در حفظ سالمت اجتماعی

بحــث از ضمانــت در پاسداشــت هنجارهــای جامعــه و حفــظ نظــم و تعــادل اجتماعــی یکــی از محورهــای بســیار
مهــم در رابطــه بــا آســیبهای اجتماعــی اســت .نظــام هنجارهــا و قوانیــن در جامعــه در حکــم میثــاق عمومــی اســت کــه
حیــات جامعــه و حفــظ تعــادل آن در گــرو پایبنــدی بــه ایــن میثــاق صــورت میپذیــرد .در الگــوی غیرتوحیــدی ،ضمانــت
اجرایــی ایــن میثــاق اجتماعــی از طریــق قوانیــن پیشگیرانــه و تنبیهــی و دســتگاه حاکمیــت متولــی آن ،بهعــاوه
ســازوکارهایی بــرای نظــارت عمومــی و البتــه نظــام آموزشــی و تشــویقی بــرای نهادینهســازی هنجارهــا.
امــا رویکــرد توحیــدی مالحظــات بســیار مهمــی در ایــن زمینــه دارد .مالحظــه اول کــه اهمیــت بســیار زیــادی دارد،
اینکــه نظــام قانونگــذاری و تدویــن الگــوی هنجــاری جامعــه بایــد براســاس فطــرت و شــریعت متناســب بــا آن باشــد .
ایــن مالحظــه الاقــل دو حکمــت بســیار مهــم دارد :یکــی اینکــه هیــچ مرجعــی کــه بتــوان آن را در کرســی وضــع قوانیــن
و تعییــن چارچــوب هنجارهــا قــرار داد ،از جهــت اشــراف بــر ســاختار وجــودی انســان ،مصالــح او در مســیر زندگــی دنیــوی
و خصوص ـ ًا اخــروی و خطــرات و آفاتــی کــه او را در ایــن مســیر تهدیــد میکنــد ،نســبت بــه خــدای تعالــی اص ـ ً
ا بــه
حســاب نمیآیــد تــا جــای مقایســه باشــد! حکمــت دیگــر اینکــه ،افــراد بشــر همگــی در زندگــی اجتماعــی و مناســبات آن
ذینفــع هســتند؛ بــر ایــن اســاس حاکمیــت ایشــان در کرســی قانونگــذاری و اعمــال قانــون ،بــا ایــن مخاطــره همــراه
اســت کــه در مســیر ســلطهگری و اســتثمار قــرار گیــرد.
مالحظــه دوم اینکــه ،نظــام قوانیــن و تشــکیالت اجرایــی و حاکمیتــی ضامــن آن ،بــرای تضمیــن ســامت اجتماعــی
کفایــت نمیکنــد و چــه بســا از ســوی متولیــان آن نیــز تهدیــد میشــود .وجــود قوانیــن و تضمیــن آن بــا دســتگاه
حاکمیتــی قدرتمنــد قطعـ ًا الزم اســت ،امــا آنچــه میتوانــد حقیقتـ ًا ضمانــت اجرایــی باشــد و جامعــه را در تزاحـم منافــع
و زمینههــای ســوء ،از گرفتــار شــدن در آتــش تنشهــا و آســیبها مصــون بــدارد ،یــک ضمانــت درونــی اســت .ایــن
ضمانــت اجرایــی ،بــه تعبیــری عبــارت اســت از اخالقیــات کــه انســان را در مقــام اراده و تصمیمگیــری در مســیر درســت
راهبــری کنــد.
چنیــن اخالقــی جــز در ســایه نظــام تربیــت توحیــدی کــه پشــتوانه آن جهانبینــی مبتنــی بــر توحیــد اســت تحقــق
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نمییابــد ،چراکــه الزمــه آن اعتقــاد بــه نظــارت عالــی الهــی (کــه همــواره بــا انســان همــراه اســت) و نیــز ایمــان بــه
معــاد و حیــات پــس از مــرگ اســت کــه در چارچــوب آن ،همــگان در قبــال اعمالــی کــه در زندگــی دنیــوی انجــام دادهانــد
ـاق مبتنــی بــر ایمــان اســت کــه منجــر بــه تقــوای درونــی میشــود و پایبندی
پــاداش یــا کیفــر خواهنــد دیــد .همیــن اخـ ِ
بــه هنجارهــا و ارزشهــا را ضمانــت میکنــد؛ پیــش از آنکــه الزم باشــد نظــارت بیرونــی اعمــال شــود یــا قــوه قهریــه بــا
اعمــال حاکمیــت ،افــراد را در چارچــوب درســت راهبــری نمایــد.
مالحظــه ســوم در بــاب نظــارت عمومــی اســت .نظــارت عمومــی کــه امــروزه در جوامــع مــدرن نیــز مــورد توجــه قــرار
گرفتــه و بــا ســازوکارهای مخصــوص بــه خــود از مواهــب آن بهــره میبرنــد ،در آموزههــای اســامی بــا تأکیــد ویــژهای
ارائــه شــده اســت .امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا ابعــاد بســیار گســتردهای کــه دارد ،ســازوکاری راهگشــا در حراســت
از ارزشهــا و هنجارهــای جامعــه در مقابــل خطــر آســیبها و انحرافــات اســت .نکتــه مهمــی کــه در اینجــا مطــرح
میشــود اینکــه ســازوکار امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،خــود متکــی بــر پشــتوانه عقیدتــی و ایمانــی اســت ،نــه
اینکــه در ســطح مراقبــت از منافــع مــادی و نظــم ظاهــری جامعــه باقــی بمانــد و رویکــردی منفعتطلبانــه داشــته باشــد.
حاصــل اینکــه ،ضمانــت اجــرای نظــام قوانیــن و هنجارهــای اجتماعــی در رویکــرد توحیــدی ،عــاوه بــر مــوارد رایــج
در جوامــع مــدرن ،لــوازم ویــژهای دارد؛ لــزوم مطابقــت قوانیــن و نظــام هنجارهــا بــا موازیــن فطــری ،اخــاق مبتنــی بــر
ایمــان توحیــدی (بهعنــوان عامــل کنترلکننــده درونجــوش) و نظــارت عمومــی در چارچــوب امــر بـه معــروف و نهــی
از منکــر (کــه پشــتوانه اعتقــادی دارد).
جمعبندی و نتیجهگیری

بحــث را بــا ایــن تعریــف از آســیب اجتماعــی در جامعهشناســی رایــج شــروع کردیــم :هرگونــه عمــل فــردی یــا جمعی
کــه در چارچــوب اصــول اخالقــی و قواعــد عــام عمــل جمعــی ،رســمی یــا غیررســمی ،جامعــه محــل فعالیــت کنشگــران
قــرار نمیگیــرد و در نتیجــه بــا منــع و یــا قبــح اخالقــی و اجتماعــی روبـهرو میگــردد .در بررســی و شــرح ایــن تعریــف،
در چارچــوب جامعهشناســی رایــج ،بــه پنــج محــور اساســی رســیدیم؛  -1آســیب اجتماعــی بـه مثابــه بیمــاری ،بینظمــی و
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هنجارشــکنی -2 .نســبیت هنجارهــا و محوریــت عــرف ،مــکان و زمــان در تعییــن ارزشهــا و هنجارهــا -3 .تحولپذیــری
نظــام ارزشهــا و هنجارهــای اجتماعــی ناشــی از آن -4 .واکنــش ســلبی جامعــه بــه آســیبها متناســب بــا وزن انحــراف
از هنجارهــا و ارزشهــای اجتماعــی -5 .ضــرورت وجــود ضمانــت اجرایــی بــرای حراســت از نظــام هنجارهــای اجتماعــی
و پیشــگیری یــا کنتــرل آســیبهای اجتماعــی.
در ادامــه بــه بررســی محورهایــی از مبانــی عل ـم االجتمــاع در حــوزه معــارف اســامی پرداختیــم و آرای چنــد تــن
از چهرههــای شــاخص (از اندیشــمندان معاصــر در ایــن حــوزه) را ،در چارچــوب مســأله تحقیــق مــرور کردیــم .در ایــن
بخــش ،تمرکــز اصلــی خــود را بــر مباحثــی گذاشــتیم کــه در قالــب تفســیر قــرآن کریــم ارائــه شــده اســت .
در گام بعــدی محورهــای پنجگانــه فــوق را بــا لحــاظ مبــادی بررسیشــده در چارچــوب جامعهشناســی رایــج ،بــه
مبانــی اســامی مــورد بررســی عرضــه و مالحظــات عمــده در ایــن مقابلــه را مطــرح و تبییــن کردیــم .در اینجــا ،حاصــل
ایــن بررســی و تطبیــق را در چنــد بنــد جمعبنــدی کــرده و براســاس آن ،بــه تعریــف بدیــل بــرای آســیب اجتماعــی
میپردازیــم.
 در رویکــرد اســامی نیــز آســیب اجتماعــی از جنــس بینظمــی ،عــدم تعــادل ،تعــارض بــا نظــام ارزشهــا وبــروز حالــت بیمارگونــه اســت کــه ســامت ،نظــم و تعــادل اجتماعــی را مختــل و مســیر جامعــه انســانی را بــا انحــراف و
مخاطــره همــراه میســازد ،امــا اینکــه کیفیــت و موازیــن تعیینکننــده در ســامت ،نظــم و تعــادل اجتماعــی چــه باشــد،
بحــث دیگــری را میطلبــد کــه در ادامــه بــه بررســی آن خواهیــم پرداخــت.
 در رویکــرد اســامی ،میــزان و معیــار در نظــام ارزشهــا و پذیــرش هنجارهــای اجتماعــی فطــرت الهــی اســتکــه در قالــب شــریعت توحیــدی تدویــن شــده و از طریــق وحــی در اختیــار انســان قــرار گرفتــه اســت .چــه بســا نظامــات
اجتماعــی منتظمــی کــه بــر اســاس موازینــی متعــارض بــا مقتضــای فطرت شــکل گرفتــه باشــد ،امــا در رویکــرد توحیدی
خــاف مصالــح نــوع بشــر شــناخته شــود؛ همچنانکــه در دنیــای امــروز شــاهد آن هســتیم .بــر ایــن اســاس ،مطلــق نظــم
از منظــر رویکــرد توحیــدی مــورد پذیــرش نیســت ،بلکــه نظمــی مــورد پذیــرش اســت کــه مطابــق موازیــن فطــری باشــد
و ســعادت دنیــا و آخــرت انســان را تأمیــن کنــد .
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 در مبنــای توحیــدی ،بنیادهــای فطــرت و اصــول اساســی ارزششــناختی (کــه ارزیابــی هنجارهــا بــر اســاس آنصــورت میپذیــرد) ،امــوری ثابــت و تحولناپذیــر اســت .بــر ایــن اســاس ،تحــول در جامعــه و پیشــرفت در زمینههــای
مــادی تنهــا در صورتــی بــه منزلــه کمــال اســت کــه در چارچــوب مســیر فطــرت باشــد و بــا موازیــن شــریعت الهــی (کــه
تابــع فطــرت اســت) هماهنــگ باشــد .بنابرایــن ،تحولناپذیــری بنیادهــای فطــری تعارضــی بــا پیشــرفت انســان نــدارد،
بلکــه انســان میتوانــد زندگــی مــادی و معنــوی خــود را در همیــن چارچــوب توســعه دهــد و ســعادت ابــدی را بــرای خــود
رقــم زنــد و در طــول زندگــی خــود ،آن را ارتقــا بخشــد.
 ضمانــت اجــرای نظــام قوانیــن و هنجارهــای اجتماعــی در رویکــرد توحیــدی ،عــاوه بــر مــوارد رایــج در جوامــعمــدرن ،لــوازم ویــژهای دارد؛ لــزوم مطابقــت قوانیــن و نظــام هنجارهــا بــا موازیــن فطــری ،اخــاق مبتنــی بــر ایمــان
توحیــدی (بهعنــوان عامــل کنترلکننــده درونجــوش) و نظــارت عمومــی در چارچــوب امــر بـه معــروف و نهــی از منکــر
(کــه پشــتوانه اعتقــادی دارد).
بــا در نظــر گرفتــن ایــن مالحظــات ،نظــر بــه تعریفــی کــه از جامعهشناســی رایــج پیرامــون آســیب اجتماعــی آوردیــم،
بــه تعریــف بدیلــی دســت مییابیــم از ایــن قــرار :هرگونــه عمــل فــردی یــا جمعــی کــه بــا چارچــوب نظــام قوانیــن
ـی مبتنــی بــر (یــا هماهنــگ بــا) موازیــن و اقتضائــات فطــری انســان کــه در چارچــوب شــریعت
و هنجارهــای اجتماعـ ِ
توحیــدی تدویــن شــده اســت ،دچــار تعــارض باشــد ،بــه صورتــی کــه مســتلزم تقبیــح ،منــع و برخــورد از ســوی جامعــه
یــا نهادهــای رســمی باشــد .براســاس ایــن تعریــف و مبانــی نظــری آن ،ضمانــت اجــرای نظــام قوانیــن و هنجارهــای
اجتماعــی و مصونیــت جامعــه از آســیبها ،لوازمــی دارد کــه اهــم آن عبــارت اســت از تدویــن نظــام قوانیــن و هنجارهــا
براســاس موازیــن فطــری و هماهنگــی بــا آن ،توســعه اخــاق مبتنــی بــر ایمــان توحیــدی در چارچــوب تعلیــم و تربیــت
(بهعنــوان عامــل بازدارنــده درونجــوش) و حاکمیــت نظــام نظــارت عمومــی در قالــب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر.
بــا ایــن تعریــف ،آنچــه از اعمــال و رفتــار فــردی و جمعــی ،یــا آداب و عــادات اجتماعــی کــه بــا موازیــن فطری انســان
هماهنــگ نبــوده یــا متعــارض باشــد ،ولــو آنکــه در جامعــه بهعنــوان هنجــار یــا حتــی قانــون مــورد پذیــرش قــرار گیــرد،
همچنــان بهعنــوان آســیب اجتماعــی شــناخته میشــود.
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در جوامــع مــدرن امــروزی امــوری کــه صراحتـ ًا بــا فطــرت انســان ســازگاری نــدارد و بــا نهــی صریــح شــریعت الهــی
(در ادیــان توحیــدی) مواجــه اســت ،بهعنــوان هنجــار پذیرفتـه شــده و حتــی قوانینــی در حمایــت از آن وضــع میشــود؛
ماننــد انــواع روابــط زوجیــت غیرمشــروع کــه بســیار رایــج اســت .بــا تعریــف حاصــل از ایــن تحقیــق ،همــه ایــن مــوارد
آســیب اجتماعــی بهشــمار مـیرود و پذیــرش عمومــی و حمایــت نهادهــای قانونگــذار ،ماهیــت آســیبزای آن را تغییــر
نمیدهــد.

پیشنهادات پژوهشی

پیشــنهاد میشــود در راســتای همیــن پژوهــش ،پیرامــون امــوری کــه در چارچــوب تعریــف بهدســت آمــده از ایــن
پژوهــش ،آســیب شــناخته میشــود ،امــا طبــق تعریــف جامعهشناســی رایــج ،در برخــی جوامــع آســیب و در برخــی دیگــر
هنجــار و طبیعــی تلقــی میشــود ،تحقیقاتــی صــورت پذیــرد .در ایــن پژوهــش میتــوان شــواهد آســیبزایی چنیــن
امــوری در جوامــع انســانی را بررســی کــرد و نشــان داد کــه شــاخص اتفاقنظــر یــک جامعــه در هنجــار دانســتن افعــال و
رفتارهــا و حتــی حمایــت قانونــی از آن ،بــرای  شناســایی و تعییــن آســیبهای اجتماعــی کافــی نیســت.
همچنیــن میتــوان پژوهشهــای صــورت گرفتــه پیرامــون آسیبشناســی اجتماعــی در جامعــه ایــران را کــه براســاس
تعاریــف رایــج صــورت گرفتــه اســت ،بــا توجــه بــه تعریــف بهدســت آمــده از ایــن پژوهــش ،بررســی و تعارضــات احتمالــی
را شناســایی کرد.
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