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Abstract 
Trauma research and detoxification, especially in the social sphere, are the most important 
stages of social research and public culture management. Although extensive research on 
pathology in the last three decades has focused on "describing" and "explaining" social 
injuries, little research has been done on "managing" and "controlling" social injuries and 
modifying social behaviors. The main issue of the present article is what scientific or 
practical considerations or prerequisites should be considered for trauma research and 
social injury reduction? In answer to this question, we have reached four considerations in 
the field of trauma research and three considerations in the field of detoxification through 
analytical methods. Paying attention to "the multifactorial nature of social injuries", "not 
being satisfied with internal solutions", paying attention to "pathology difficulty" as the last 
stage of social research And "creating public demand and social reform discourse" have 
been considered as four important scientific considerations in the field of trauma research 
and attention to "difficulty of elimination" and change of behavioral habits, attention to 
"gradual change of behavior" and the necessity of jihadi work and Uninterrupted and 
"unauthorized delay" in detoxification are discussed in this paper as three important practical 
considerations in detoxification.
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چکیده
ترین مراحل تحقیقات اجتماعی و مدیریت فرهنگ  ویژه در گستره اجتماعی از مهم یی بهزدا یبآسی و پژوه یبآس

شناسی صورت گرفته  ای که در سه دهه اخیر درباره آسیب که تحقیقات گسترده ینا باوجودروند.  می به شمارعمومی 
های اجتماعی بوده و تحقیقات اندکی در حوزه  آسیب» تبیین«و » توصیف«است، بیشتر تحقیقات معطوف به 

. مسئله اصلی نوشتار های اجتماعی و اصالح رفتارهای اجتماعی صورت گرفته است آسیب» کنترل«و » مدیریت«
ی را باید عملنیازهای علمی و  یی اجتماعی چه مالحظات یا پیشزدا یبآسی و پژوه یبآسحاضر این است که برای 

ی و سه مالحظه در پژوه یبآسداشت؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی به چهار مالحظه در حوزه  مدنظر
، »های درونی حل عدم اکتفا به راه«، »های اجتماعی لی بودن آسیبچندعام«ایم. توجه به  یی رسیدهزدا یبآسحوزه 

ایجاد مطالبه عمومی و «آخرین مرحله تحقیقات اجتماعی و  عنوان به» شناسی دشواری آسیب«توجه به 
قرار گرفته  موردتوجهی پژوه یبآسچهار مالحظه علمی مهم در حوزه  عنوان به» گری اجتماعی سازی اصالح گفتمان 

و لزوم کار » تدریجی بودن تغییر رفتار«های رفتاری، توجه به  و تغییر عادت» ییزدا یبآسدشواری «است و توجه به 
یی در این زدا یبآسسه مالحظه عملی مهم در  عنوان بهیی زدا یبآسدر » عدم جواز درنگ«وقفه و  جهادی و بی

.اند قرار گرفته موردبحثنوشتار 
یی، عاملیت، ساختار.زدا یبآسی، پژوه یبآسهای اجتماعی،  آسیب :ها کلیدواژه

.................................................................................................................................................................
٠٢/٠٥/١٤٠٠، تاریخ پذیرش: ١٥/٠٢/١٤٠٠تاریخ دریافت: . *
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مقدمه
هایی که در  یی است. سایر فعالیتزدا یبآسی و پژوه یبآسهای علوم اجتماعی و فرهنگی  ترین دغدغه مهماز 

عی گیرد به یک معنا مقدمه کنترل و مدیریت رفتارهای اجتما های انسان صورت می علوم اجتماعی درباره کنش
کدام اصالت ندارند، بلکه همه از مقدمات و شرایط  یچه» بینی پیش«و » تبیین«و » تفسیر«و » توصیف«یعنی ؛ است

در علوم اجتماعی  األسف مع). ۱۰۴-۱۰۰، ص۱۳۹۳روند (شریفی،  کنترل و مدیریت رفتارهای آدمیان به شمار می
ها و  المقدمه تأمل شده است. روش ف ذیبیشتر مطالعات و تحقیقات مصروف مقدمات شده و کمتر در اطرا

بینی) تولید  از آن مراحل مقدماتی (توصیف، تفسیر، تبیین و پیش هرکدامدقیقی برای  نسبتاً متدهای بسیار زیاد و 
در حوزه کنترل و مدیریت رفتار اجتماعی خیر. اصول و قواعد علمی و عملی حاکم بر آن مراحل  اند، اما کرده

درباره اصول و قواعد علمی و عملی  گیرند، اما و می گرفته قرارت و حساسیت مورد تحلیل مقدماتی همگی با دق
ای که در قالب کتاب و مقاله و  رود. از میان صدها و بلکه هزاران تحقیق علمی یی کمتر سخن میزدا یبآسحاکم بر 

یی، رضا؛ ١٣٨٢ید شده است، (کرباسی، تولهای اجتماعی  همایش و نشست علمی و امثال آن درباره آسیب
اند. ضعف مطالعات در  های اجتماعی بوده آسیب» تبیین«و درنهایت، » توصیف«غالبًا ناظر به  األسف مع) ١٣٨٧
یی رسانده است که حتی برخی از فیلسوفان علوم جا بههای اجتماعی کار را  یی و مدیریت ناهنجاریزدا یبآسحوزه 

اند! به این صورت که مقوله کنترل و مدیریت  ای برای علوم اجتماعی شده نین وظیفهاجتماعی از اساس منکر چ
اند! ای ایدئولوژیک پنداشته، آن را خارج از وظایف علمی عالمان علوم اجتماعی پنداشته رفتارهای اجتماعی را مقوله

)١٧٧-١٧٦، ص۱۳۷۰(سروش، 

های اجتماعی افزوده شود و هم  های جوامع مدرن موجب شده است که هم بر دامنه آسیب پیچیدگی هرحال به
های متکثر و پیچیده اجتماعی باید با چشمی باز و نگاهی جامع  . به همین دلیل در مواجهه با آسیبها آنبر عمق 

ها و  ی شناخت و در پژوهشرستد بهیی را زدا یبآسی و پژوه یبآسبرخورد کرد. باید اقتضائات علمی و عملی 
ی و پژوه یبآسچهار مالحظه مهم علمی درباره  اختصار بهکوشم  ها به کار گرفت. در نوشتار حاضر می ریزی برنامه

کنیم. می یی را بحثزدا یبآسسه مالحظه مهم عملی درباره 

ی اجتماعیپژوه بیآسمالحظات علمی 
. چندعاملی بودن1

ویژه  های اجتماعی باید توجه داشت این است که امور اجتماعی و به ای که در مطالعه آسیب نخستین مسئله
دهند تا  هم می دست به دستاند؛ یعنی علل و عوامل آشکار و نهان فراوانی  های اجتماعی از امور چندعاملی آسیب
رواج یابند. عواملی مانند باورها، محیط تربیت و هایی مانند اعتیاد و طالق و بیکاری و امثال آن در جامعه  آسیب

توان  شخصی را می های مرجع، امیال و سالیق و غرایز رشد، وضعیت اقتصادی، شرایط سیاسی، نوع حاکمیت، گروه
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؛ ۳۹-۳۵ ص تا ؛ راغب، بی۱۳۹۲ترین عوامل ایجاد یا تغییر یک رفتار اجتماعی دانست. (شریفی،  مهم ازجملهٔ 
 )۱۴۱-۱۳۹ص، ۱۳۶۷مالصدرا، 

شناسی را شرط  ، مزاجشناسان روانپیشین و کثیری از  اخالق شناسانای از  افزون بر علل و عوامل یادشده، پاره
شناسان معاصر و  دانند. توضیح آنکه به اعتقاد اخالقیان کالسیک و تعدادی از روان ی میپژوه یبآسالزم برای 

ای  ترین عوامل زمینه ای افراد از مهم ی شرایط جسمی و تغذیهطورکل بههمچنین بر اساس طب سنتی، مزاج افراد و 
). ۵۳، ص۱ ج تا گوید (نراقی، بی رود. مرحوم مالمهدی نراقی در جامع السعادات می به شمار می ساز یبآس

عد ای دیگر مست اند و پاره ای از اخالقیات ها مستعد پاره ای از مزاج دخالتی تام در صفات نفسانی دارد: پاره مزاج
شوند و برخی دیگر خیلی دیر؛  اند که خیلی سریع خشمگین می ای به گونه ذاتاً خالف آن اخالقیات. برخی از افراد 

شود؛  ها هم لبخندی بر لبانشان جاری نمی آورترین جک خندند و برخی دیگر با خنده برخی به کمترین مناسبتی می
در  هرحال بهها دارند.  ی اجتماعی را بیش از بقیه مزاجها ی آسیبسو بهها زمینه و استعداد گرایش  مزاج برخی
ای افراد هم  های جسمی و تغذیه شناسی و ویژگی ی حتمًا الزم است مزاجاجتماعهای  ناخت عمیق آسیبو ش تحلیل

تحلیل شود.

اند. علل و عوامل آشکار و نهان و  های اجتماعی از امور چندعاملی آنکه اوًال باید دانست آسیبنتیجه 
ی هرکستوان انتظار داشت که  تأثیر دارد. طبیعتًا نمی ها آندهی به  پذیر بسیاری در شکل پذیر و غیرمدیریت مدیریت

ن انتظار داشت که بعد از شناخت علل و عوامل توا را داشته باشد، حتی نمی ها آنتوانایی شناخت همه علل و عوامل 
پذیر نباشند. ثانیًا  و کنترل باشند؛ زیرا برخی از عوامل ممکن است مدیریت رفع قابل ها آنهای اجتماعی، همه  آسیب

و نگاهی  جانبه همهدرمان و اصالح چنین مسائلی نیازمند نخبگی مضاعف، کار و کوشش دوچندان و تمرکز و توجه 
یافتنی است، دست نا تنها نهای معصوم بود، چنین آرمانی  . ثالثًا هرگز نباید در جستجوی ساخت جامعهجامع است

های اجتماعی بدان معنا  و عوامل آسیب پذیر نبودن همه علل شود که البته کنترل بلکه منجر به یأس و ناامیدی هم می
زم را به عمل نیاوریم.پذیر هم تسلیم شده و اقدام ال نیست که در برابر عوامل کنترل

هاي درونی حل . عدم اکتفا به راه2
های  ی باید در نظر گرفته شود این است که برای اصالح آسیبپژوه یبآسمالحظه علمی دیگری که در حوزه 

داری شخصی افراد اکتفا کرد.  هایی مثل تقوا و عفت و خداباوری و دین حل باید به راه توان و نمی اجتماعی هرگز نمی
 مهمسازی ارزشی، بسیار  اند، اما کافی نیستند. بسترسازی فرهنگی برای فرهنگ تقوا و عدالت فردی الزم رچنده

را فراهم  ها آنبسترهای کنشی  ها را بیان نمود، اما توان همواره ذهنیت اخالقی افراد را تحریک کرد و آرمان است. نمی
ها و  های فردی سلطه دارند. اولویت عواطف و امیال و خواستهها و  بر گرایش ها سازماننکرد. امروز ساختارها و 

 یبآسشخصی، متأثر از ساختارهایند. متأسفانه در بسیاری از مطالعات  ظاهر بههای  های فردی و میل و گرایش اراده
کید بر جنبهزدا یبآسی و پژوه شترین و فرهنگ شیعی بی در تاریخ علم مثال عنوان بههای فردی است؛  یی تکیه و تأ
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بوده است؛ عدالت  ها آنمهم تفکر شیعی، تحلیل ابعاد فردی  شاخصهٔ دو  عنوان بهعدالت و نظم  دربارهٔ ها  بحث
توجهی به عدالت و نظم سیستمی موجب بروز روابط ناسالم اجتماعی  . بیاند ماندهسیستمی و نظم اجتماعی مغفول 

ها  ها و سیستم ی اجتماعی را باید در ناکارآمدی سازمانها شود. عامل بسیاری از ناهنجاری و اداری فراوانی می
 ماههنامه المثنی یک ساختار پیچیده و چندین  ، وقتی ساختار صدور شناسنامه یا گواهیمثال عنوان بهجستجو کرد؛ 

 کشاند. یا وقتی صدور پروانه بازی و روابط ناسالم اداری می و پارتی دادنیرمستقیم افراد را به رشوه غباشد، 
مدت باشد، در  یطوالنمدارس و تأسیس مؤسسات و ... یک فراینده پیچیده و  وساز ساختساختمانی و مجوزهای 

، ۲۲، ج۱۳۸۹گیرد. شهید مطهری (مطهری،  آن صورت روابط ناسالم اداری و اخالقی و فرهنگی شکل می
اند  ای تصور کرده گوید، عده یبت در میان برخی از زنان در جوامع سنتی میغیلٔه رذ) در تحلیل چرایی رواج ۷۹۰ص

دانند که اهل  شود؛ یعنی جنس زن را اساسًا جنسی می ی به طبیعت زن و جنس او مربوط مینوع بهکه این مسئله 
کنند. نمی جهت فرقی ینازاکه این سخن کامًال غلط و نادرست است. زن و مرد  یدرحالغیبت است. 

ای از زنان، هیچ شغل و کاری نداشتند، نه در  ه اعتقاد شهید مطهری علت مهم این مسئله این است که پارهب
نشستند و اهل مطالعه هم که نبودند؛ بنابراین، راهی غیر  می دورهمداخل خانه و نه بیرون از خانه، اینها صبح تا شب 

عظه و نصیحت چندان مؤثر نیست، نباید سنگینی همه این از غیبت کردن به روی آنان باز نبود. در چنین حالتی، مو
ها  ی شناخته نشوند و تا به درمان علتدرست بهای  گران نهاد. تا علل چنین رذیله یحتنصبار را بر دوش واعظان و 

اجتماعی تغییر پیدا کند. نپردازیم این رویه همچنان ادامه خواهد داشت. راه اصلی این است که ساختار

های اجرا و تحقق عینی  ید و فراهم شدن زمینهبسط محض به (ص)اکرمدلیل است که اولین اقدام پیامبر به همین 
قبا  دهکدهٔ ی بود. آن حضرت به هنگام هجرت به مدینه، چند روزی را در مسجد سازهای دینی،  و خارجی آموزه

پس از حدود یک هفته اقامت در قبا، در همان چند روز، نخستین مسجد اسالمی را بنا کردند.  اقامت داشتند، اما
بن عوف نخستین نماز  سالم یبنیلٔه قب محلهٔ االول، به مدینه حرکت کرد و در بین راه در  یعربروز جمعه شانزدهم 

مرکزی  عنوان بهبعد از استقرار در مدینه نیز تأسیس مسجد  (ص)اکرمجمعه را اقامه کرد. نخستین اقدام مهم پیامبر 
رسیدگی به  منظور بهمسجد،  محدودهٔ نظامی و مدیریتی بود. آن حضرت جایگاهی را در بیرون از عبادی، سیاسی، 

سرپناهان تأسیس کردند که به سایبان اهل صفه مشهور شد. فقرا و مستمندان و بی

. افزون بر این، در نخستین سال ورود به مدینه پیمان برادری (عقد اخوت) میان مهاجرین و انصار منعقد کردند
توانست منشأ  آن حضرت با این پیمان بسیاری از مشکالت اقتصادی و سکونتی و امنیتی مهاجران را که می

های فراوان اخالقی و تربیتی و اجتماعی شود، حل کرد. عقد اخوت موجب شد تا امنیت روحی و روانی و  آسیب
آزرد، حل کرد.  ای از مهاجران را می که عدهاخالقی در جامعه مدینه ایجاد شود. مشکالت دوری از خانه و کاشانه را 

ای به این وسیله لغو شد. عرب با عجم، سفید با سیاه، فقیر با غنی  ای و عشیره های قبیله امتیازات فقر و غنا و برتری
برادر شدند.

یرا توان انتظار تحقق تربیت اجتماعی را داشت؛ ز باید دانست که با سازوکارهای تربیت فردی نمی هرحال به
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، باید »عامل«های اجتماعی افزون بر توجه به  سازوکارهای اجتماعی با سازوکارهای فردی متفاوت است. در بحث
 هم رفت.ها »ساختار«سراغ اصالح 

سامان پیدا کنند که در خدمت تقویت هنجارهای اجتماعی و  یا گونه بهها و ساختارهای اجتماعی باید  سازمان
ی باشد که اذن و ا گونه بههای اجتماعی باشند. ساختارهای اداری و حاکمیتی باید  ها و آسیب تضعیف ناهنجاری

کشی و در یک کلمه اذن و اجازه ظلم را به کارکنان و  ی و ضعیفحق سوزکشی و  گیری و حق دهی و رشوه اجازه رشوه
 .مسئوالن سازمان ندهد

ی خوب بهیی باشند زدا یبآستوانند در خدمت  یرفرهنگی که میغفرهنگی و  های باید از ظرفیت در این مسیر، می
جدی مدیران فرهنگی  موردتوجهنظیری وجود دارد که باید  نظیر یا الاقل کم های بی استفاده کرد. در کشور ما ظرفیت

یی، بلکه در جهت ازد یبآسدر جهت  تنها نهرا  ها آنتوان  شده می یریتمدواقع شوند. قطعًا با استفاده درست و 
های اخالقی و معنوی جامعه اسالمی به کار گرفت. باید مطالعات پژوهشی و اقدامات علمی برای  تقویت آرمان

ها هزار کانون فرهنگی و  هزار هیئت مذهبی ثبت شده، ده ۱۰۰ها هزار مسجد، حدود  مندی از ظرفیت ده بهره
ها  و بقعه متبرکه در کشور داریم و ساالنه پذیرای میلیون امامزاده، ۹۰۰۰(که حدود  ها امامزاده وها  یارتگاهزهمچنین 

ی سامان یابد. افزون بر این، نباید از ظرفیت حدود درست بهی اخالق گستریی و زدا یبآساند) در جهت  زائر دلباخته
 گرفت. یگاه بسیج که در سراسر کشور وجود دارد غافل شد و آن را نادیدهپاهزار  ۲۵

نهاد) در  های مردم یه و صنف و سمن (سازماناتحادگفته شد، استفاده از ظرفیت هزاران  آنچهه در کنار هم
های اجتماعی را چند برابر کند. اینها اگر  تواند سرعت اصالح ناهنجاری یی اجتماعی میزدا یبآسجهت 
بافان، عکاسان،  فرش های توانند بسیاری از مشکالت را کاهش دهد: اتحادیه گیری فرهنگی پیدا کنند، می جهت

، مهندسان و معماران، تاالر دارانداران و  ، رستورانهتلدارانداران،  تاکسی  داران، آرایشگران، خیاطان، اتوبوس 
ها و صدها اتحادیه خرد و کالن دیگری که  کاران، تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک و ده کارگران، فرهنگیان، ورزش

فرهنگی  مسئوالن های صنفی و حقوق و مزایای صنفی است، اما دغدغه ها آنهای  در حال حاضر بیشترین دغدغه
یی، بلکه در جهت توسعه اخالق صنفی و اخالق زدا یبآسدر جهت  تنها نهها  توانند از این ظرفیت کشور می

 کنند. ای استفاده حرفه

ساختارها و عوامل بیرونی هرگز به معنای اینجا الزم است نکته مهمی را متذکر شوم و آن اینکه بیان نقش در 
 درست، اما» ساختار«نادیده گرفتن مسؤولیت فردی در اصالح اخالق و تحقق خلقیات نیکو نیست؛ زیرا نتیجه 

جامعه، محیط، دوستان،  هرچندین، بنابرا نادرست با فقدان ساختار یا ساختار نادرست، یکی است؛» عامل«
دهی به رفتارهای اجتماعی انسان نقشی جدی دارند،  حتی شرایط اقلیمی در شکل خانواده، ساختارهای اجتماعی و

را به رفتاری ناپسند سوق  این عوامل، انسان همهٔ نباید مسؤولیت فردی را در این زمینه نادیده گرفت. حتی اگر  اما
 انی است.فرد انس عهدهٔ آزاد انسان، مسؤولیت نهایی بر  ارادهٔ با توجه به اختیار و  دهند، اما
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ُهْم َو « ». یابند یمروز قیامت منفرد و تنها به پیشگاه حضرتش حضور  ها آنو تمام ؛ آتیِه یْوَم اْلِقیاَمة َفْردا ُکلُّ
)٩٥ (مریم:

ْنساَب َبیَنُهْم یْوَمِئٍذ َو ال یَتساَءُلون«
َ
وِر َفال أ ی میان نسبگونه  یچهدر صور دمیده شود  کهی زمانپس  ؛َفِإذا ُنِفَخ ِفی الصُّ

)١٠١(مؤمنون: ». ی ساخته نیستکسی از کاریرا ؛ زکنند ینم کمکی تقاضانخواهد بود و از یکدیگر  ها آن

َل  َخَلْقناُکْم  َکمای ُفرادَلَقْد ِجْئُتُمونا  َو « وَّ
َ
هٔأ ْلناُکْم ما  َتَرْکُتْم َو  َمرَّ ُهْم  ُشَفعاَءُکُم  َمَعُکْم ی َنر َو ما  ُظُهوِرُکْم َوراَء  َخوَّ نَّ

َ
ذیَن َزَعْمُتْم أ الَّ

َع  ُشَرکاءُ یُکْم ف روز  که گونه همانما بازگشتید  یسو بهمحققًا همه شما یکایک  ؛َتْزُعُمون ُکْنُتْم ما  َعْنُکْم یَنُکْم َو َضلَّ بَ َلَقْد َتَقطَّ
به خیال باطل به نفع خود  کهیعانی را شفرا به شما بخشیده بودیم پشت سر نهادید و و آنچه  اول شما را آفریدیم

کردید از شما دور و گم  یمگاه خود تصور  یهتکیوندهای شما بریده شد و تمام آنچه را پبینیم،  ینمپنداشتید با شما  یم
مقدم بر تحقق » ناظم«و وجود » عدل«مقدم بر تحقق » عادل«رسد که وجود  ، بلکه به نظر می)٩٤: (انعام» شدند

های عادل و منظمی نباشند نباید انتظار تحقق عدالت و نظم ساختاری و سیستمی را  اناست؛ یعنی تا انس» نظم«
مقدم بر » خودسازی«طور که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم نشان داده است،  داشت. به همین دلیل، همان

)۱۳۹۷، ای است. (خامنه» یجامعه پرداز«

صه را خالی کنیم و کناری بنشینیم؛ زکریا بن آدم، یکی از شیخان ساختارهای بد، عر در برابرما مجاز نیستیم که 
بود؛ انسانی  (ع)جوادو اما م  (ع)رضا، امام (ع)کاظم، امام (ع)موجود در قبرستان شیخان قم که معاصر امام صادق

م و مؤسس یک گذاران اصلی مکتب تشیع در ق یانبنالسالم) و از  یهمعلبزرگ و مورد اعتماد ائمه اطهار ( العاده فوق
ِر  یِإنِّ «نویسد:  یم (ع)حکومت شیعی در قم بود، خطاب به امام رضا

ُ
ْهِل بَ یأ

َ
َفَهاُء فِ  َکُثَر َفَقْد  یتِ یُد اْلُخُروَج َعْن أ  !ِهْم یالسُّ

در  (ع)رضاامام  .»در میان آنان زیاد شده است خرد کمخواهم از طایفه و قوم خود هجرت کنم؛ زیرا افراد سفیه و  می
ْهَل «فرماید:  پاسخ او می

َ
بِ ی َکَما، ِبَک ْدَفُع َعْنُهْم ییِتَک بَ َال َتْفَعْل َفِإنَّ أ

َ
ْهِل َبْغَداَد ِبأ

َ
؛ (کشی، ع)اْلَکاِظِم(اْلَحَسِن  یْدَفُع َعْن أ

طور  شود همان ات موجب دفع بال از آنان می ) این کار را نکن؛ زیرا وجود تو در میان قوم و قبیله۵۹۴، صق ۱۴۰۹
هم یک معنای باطنی و عرفانی و  (ع)رضااین توصیه امام ». شد بال و آفات از مردم بغداد دفع می (ع)کاظمکه با امام 

یی، از علل و عوامل معنوی دفع آالم و بالیای غیرمترقبه از آنان درجاهای پاک و پارسا  ملکوتی دارد که وجود انسان
ن استفاده کرد و آن اینکه خوبان و مربیان اخالقی، حق ندارند در برابر توان یک معنای تربیتی از آ است و هم می

ها و وجود ساختارهای رذیله، از زیر بار مسؤولیت  ساختارهای غلط و نادرست تسلیم شوند و به بهانه شیوع بدی
کنند. شانه خالی

. آخرین حلقه3
گیرند.  یده شکل میتن درهمی از مسائل ا کهشب درونرفتارهای آدمیان، اعم از رفتارهای درست یا نادرست، در 

های کالن آنان به هستی، معرفت، انسان و زندگی  فهم چرایی رفتارهای آدمیان بدون توجه به باورها و نگرشحتی 
 یبآسهای  یرا فهم راهزاند؛  های کالن به هستی ها و نگرش بینی های درخت باورها و جهان ممکن نیست. اینها میوه
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هاست، طبیعتًا این مرحله از پژوهش درباره  گیری آسیب شناسی و فهم علل و عوامل شکل بر آسیب یی متوقفزدا
 .هاست آن تر از مرحله توصیف و تبیین دشوارتر و سخت مراتب بههای اجتماعی  آسیب

های فرهنگی  تحقیقات و پژوهش مرحلهٔ های اجتماعی ناظر به آخرین  تغییر و اصالح آسیب مقولهٔ توضیح آنکه 
های فراوان پیشین است طبیعتًا دشوارتر از مراحل پیشین هم  و اجتماعی است و به این دلیل که متوقف بر پژوهش

داریم: سروکار باهمحال مرتبط  یندرعو  ی اجتماعی با شش حوزه مستقلپژوه یبآسهست. توضیح آنکه در 

شناسی اجتماعی ناظر به همین بخش است؛  ای از تحقیقات آسیب مفاهیم که بخش عمده» تعریف«اول، حوزه 
، وفاداری و امثال آن.داری، غیرت یرا اعتیاد، عفت، خویشتنز مفاهیمی؛ حدودوثغوریعنی تعیین 

کسی  مخصوصاً ؛ یعنی یک پژوهشگر مسائل اجتماعی، موردمطالعه جامعهٔ وضعیت فرهنگی » توصیف«دوم، 
خودش را بداند و طبیعتًا  موردمطالعههای اجتماعی است باید وضعیت اخالقی فرد یا جامعه  که دنبال اصالح آسیب

اند. است که در علوم اجتماعی عرضه شده ها و متدهای خاصی شناسی فرهنگی و اخالقی نیازمند به روش وضعیت

رسد؛ یعنی یک پژوهشگر  تماعی میهای اج کنش» تبیین«و » تفسیر«در مرحله سوم و چهارم نوبت به 
ها، مرادها و مقاصد کنشگران اجتماعی، علل و عوامل بیرونی  اجتماعی باید افزون بر کشف دالیل، انگیزه

ی ها بخشی (تبیین) هم علت کاوی (تفسیر) و کاو یلدلرفتارها و خلقیات را هم بداند.  شدن ینهنهادگیری و  شکل
.اند پژوهی مهمی از آسیب

بینی کرد؛ یعنی یک محقق  را پیش موردنظرله پنجم، الزم است وضعیت آینده مسائل اجتماعی جامعه مرحدر 
خود ولو  موردمطالعههای اجتماعی  یندٔه کنشآنیافته  اندیش الزم است نسبت به وضعیت مشاهده نشده و تحقق ژرف
طلبد. اسی خاص خود را میشن بینی، روش داشته باشد که البته پیش ظنی و احتمالی اطالعاتی صورت به

ها و راهکارهایی برای  رسد. ارائه دستورالعمل مرحله است که نوبت به کنترل و مدیریت و راهبری میدر آخرین 
شناسی اجتماعی است.  ترین بخش مطالعات آسیب است که مهم ها آنکردن کمیت و کیفیت   ها یا کم زدودن آسیب

بر موفقیت در مراحل پیشین است، طبیعتًا کاری دشوار است. موفقیت در این مرحله متوقف ازآنجاکه

. همگانی بودن4
باید امری دستوری یا مربوط به گروه خاصی از مردم دانست، بلکه باید به گفتمان  توان و نمی یی را نمیزدا یبآس

های اجتماعی نیاز به تغییر و اصالح را  مردم و همه گروه همهٔ همگانی تبدیل شود. باید در  مطالبهٔ و فرهنگ عمومی و 
کاری از پیش ببرند. کسی که خود را مستغنی  توانند برانگیخت. تا مردم احساس نیاز نکنند، مصلحان اجتماعی نمی

بیند. بیند، هیچ دلیلی برای حرکت اصالحی نمی نقص می خود را بی جامعهٔ و کامل و 

ترین غذاهای معنوی و اخالقی را هم بچینند، وقتی احساس گرسنگی و نیاز نباشد،  یها و مغذ ترین سفره رنگین
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نخواهد آمد، بلکه ممکن است نفرت و دشمنی نسبت به مصلحان را نیز موجب شود؛ زیرا آنان را  ها آنکسی سراغ 
ایجاد  ها آنمالی برای کند. هیچ ک را برطرف نمی مشکالتشانهیچ مشکلی از  ها آنخوانند که به گمان  به اموری می

ترین دالیل مخالفت با پیامبران و اولیای الهی و همچنین مخالفت با مصلحان راستین  کند. یکی از مهم نمی
مانده از گذشتگان خود را کامل  یبرجا ورسوم آداباجتماعی همین مسئله بوده است. مردمان عمومًا سنت و 

لیل حاضر نیستند زیر بار منادیان تغییر بروند. قرآن کریم فراوان و در آیات ، به همین داند بسته دل ها آندانند و به  می
؛ ۸۷و  ۶۲؛ هود: ۷۸؛ یونس: ۷۰؛ اعراف: ۱۰۴؛ مائده: ۱۷۰متعددی درباره این مسئله سخن گفته است. (بقره: 

 نمونه: عنوان به) ۲۱لقمان: 

هٔ ی َعلَبْل قاُلوا ِإنَّا َوَجْدنا آباَءنا « مَّ
ُ
ْرَسْلنا ِمْن  َکذِلَک َو  ُمْهَتُدوَن ی آثاِرِهْم َعلَو ِإنَّا  أ

َ
ا َقْر ی ف َقْبِلَک ما أ یٔه ِمْن َنذیٍر ِإالَّ قاَل ُمْتَرُفوها ِإنَّ

هٔ ی َعلَوَجْدنا آباَءنا  مَّ
ُ
ی یافتیم و ما نیز به آثار مذهبیاکان خود را بر نگویند ما  یم ها آن بلکه ؛ی آثاِرِهْم ُمْقَتُدونَعلَو ِإنَّا  أ

ینکه انفرستادیم مگر  انذار کنندهیامبری پیاری پیش از تو دگونه در هیچ شهر و  ینهمیم و ا شدههدایت  ها آن
)۲۳-۲۲(زخرف: ». کنیم یماقتدا  ها آنی یافتیم و به آثار مذهبثروتمندان مست و مغرور گفتند ما پدران خود را بر 

مهره از حالت تعادل  ت که رفتارهای اجتماعی ماهیت دومینویی دارند. خارج شدن یکافزون بر این، باید دانس
یی زدا یبآسها کافی است. به همین دلیل، اگر فضای همگانی در راستای  برای به هم ریختن تعادل و نظم سایر مهره
سًا امکان اصالح نخواهد توان امیدی به موفقیت داشت که اسا نمی تنها نهاز یک ناهنجاری اجتماعی شکل نگیرد، 

کید قرآن بر تواصی  سرباشند. شاید  یی باید همدل و همراه و همکارزدا یبآسبود. به همین دلیل، همه اعضا در  تأ
و  حق بهباید خود اهل ایمان و عمل صالح باشند، بلکه باید همدیگر را  تنها نهیعنی مؤمنان ؛ و صبر همین باشد حق به

محورانه نباشد،  مگی متضرر خواهند شد. اگر فضای اجتماعی، فضایی اخالقی و فضیلتصبر سفارش کنند و اال ه
فردی هم کاری دشوار خواهد بود: حفظ ایمان

ْنساَن «  اْإلِ
ْبرِ َلفَو اْلَعْصِر ِإنَّ اِلحاِت َو َتواَصْوا ِباْلَحقِّ َو َتواَصْوا ِبالصَّ ذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ سوگند به عصر. ؛ ی ُخْسٍر ِإالَّ الَّ

 کردهسفارش  حق بهایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و یکدیگر را  که یکساناند. مگر  یانزدر  ها انسانهمانا 
)۳-۱(عصر، ». اند نمودهیبایی و استقامت توصیه شکو یکدیگر را به 

اجتماعی ییزدا بیآسمالحظات عملی 
. دشواري کار1

. خواهد های فرهنگی است. نخبگی و جهاد مضاعف و مستمر می ترین فعالیت پیچیدهیی اجتماعی از زدا یبآس
ُقوا و إذا  َمکاِنهِ إذا َسِمعُتم ِبَجَبٍل زاَل عن «فرماید:  در حدیثی می (ص)اکرمپیامبر  زاَل عن ُخْلِقِه فال  ِبرجٍل  َسِمعُتمَفَصدِّ
اگر شنیدید که اخالق کسی تغییر کرده  دیق کنید، امااز مکانش جابجا شده است، تص؛ اگر شنیدید که کوهی تصّدقوا

های  ) بدون شک معنای این حدیث این نیست که اصالح آسیب۱۹۶، ص۱۳۶۳(پاینده، » است، تصدیق نکنید!



 زدایی اجتماعی پژوهی و آسیب آسیبمالحظات علمی و عملی 

 

41 

یرا چنین معنایی با روح دعوت اسالمی و دینی ناسازگار است؛ مگر نه ز اجتماعی و رذایل اخالقی ناممکن است؛
گری و راهبری آنان  یرقابل تغییر باشند، هدایتغگری است؛ اگر مردم  مبران و اولیای دین، هدایتاینکه کار اصلی پیا

خواهد دشواری کار  در این سخن می (ص)رسد پیامبر اعظم ی حق، کاری لغو و بیهوده خواهد بود. به نظر میسو به
های اجتماعی را  یی را گوشزد کند و لزوم بردباری و پشتکار و صبوری در مواجهه با ناهنجاریزدا یبآسفرهنگی و 

ْصَعُب : «(ع)یعلو دشوارترین کارهاست. به تعبیر امام  ترین یی، جزء سختزدا یبآسیادآور شد؛ زیرا حقیقتًا 
َ
 أ

) این ۱۱۳، ص۱۳۷۶(لیثی، ». هاست و مدیریت ها یتمسئولها دشوارترین  عادت؛ تغییر یاَساِت َتْغییُر اْلَعاَداِت السِّ 
؛ ترک دادن َکاْلُمْعِجزِ َردُّ اْلُمْعَتاِد َعْن َعاَدِتِه «داند:  وار می آن را کاری معجزه (ع)یهادامام  کهدشواری تا جایی است 

 )۴۸۹، ص۱۳۶۳شعبه حرانی،  (ابن». وار است عادت، کاری معجزه

توان ذکر کرد این است که برای تغییر یک رفتار  یی اجتماعی میزدا یبآسدیگر از دالیلی که برای دشواری یکی 
انجام داد: هم باید رفتارهای ناپسندی که به  زمان هم صورت بهنهادینه اجتماعی دو کار بسیار پیچیده و دشوار را باید 

پسندیده را نهادینه کرد. به اند را زدود و هم باید رفتارهای  عادت رفتاری جامعه یا بخشی از افراد جامعه تبدیل شده
 جهاد مضاعف است. نیازمند فعالیتی جهادی است، بلکه نیازمند تنها نههمین دلیل، 

 . تدریجی بودن2

گیری و طبیعتًا  ی، شکلطورکل بهشده اجتماعی امری تدریجی است.  های نهادینه ها و ناهنجاری اصالح آسیب
گیرد.  اصالح رفتارهای اجتماعی حتی در عصر ارتباطات و سرعت، معموًال بسیار کند و نامحسوس صورت می

توان  شوند. همین مسئله را می یل میزایج نیز تدر بهشوند؛  یج حاصل میتدر بهگونه که  های اجتماعی همان آسیب
رسمی نسبت به اصالح مسائل فرهنگی و اجتماعی دانست که  ئوالنمسرغبتی مدیران سیاسی و  یکی از دالیل بی

توان ذکر کرد و آن ریزش آراء فرد یا جناحی  ساالر می های مردم رغبتی در نظام البته دالیل دیگری نیز برای این بی
کید  کند. می است که بر مسائل فرهنگی و اجتماعی تأ

های اجتماعی  ترین آسیب شایع عنوان بهخواری  واری و شرابداری، رباخ مطالعه تاریخی مبارزه اسالم با برده
های اجتماعی است. نوع مواجهه پیامبر  ین الگوهای مواجهه با آسیببهترعصر بعثت و دوران اولیه اسالم، از 

 یبآسالگویی برای  عنوان بهتوان  های اجتماعی را می السالم) با این ناهنجاری یهماطهار (علص) و ائمه اعظم(
 کرد. یی معرفیزدا یبآسی و هپژو

داری با ساختار فکر  کند که نظام برده پژوهی این حقیقت را درک می شناس و اسالم توضیح آنکه هر اسالم
و انسانیت را تقوا و  اسالمی سازگاری چندانی ندارد. اسالم از نخستین روزهای پیدایش خود معیار کرامت

تغییر سریع و جبری و تحمیلی نظام  اصل و نسب قبیلگی، اما پرهیزگاری معرفی کرد و نه طبقه اجتماعی و
بلکه کشورهایی مثل ایران و  ویرا زندگی اجتماعی مردم مکه و مدینه ز پذیر بود و نه مطلوب؛ داری، نه امکان برده



)5(پیاپی  1400، بهار و تابستان 1، شماره 3هاي اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب
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جتماعی و گرفته بود. تغییر سریع و دستوری آن به معنای فروپاشی نظام ا شکلیونان و امثال آن همگی بر همین پایه 
روابط اقتصادی و تولیدی و توزیعی و نظام ارتباطات انسانی بود. به همین دلیل، اسالم با وضع قوانین خاصی 

ای وارد  داری را بدون آنکه به مصالح زندگی اجتماعی مردم لطمه زایل شدن نظام برده خردمندانهٔ های  باره زمینه یندرا
یری وجود داشت، تنها برده گداری و  ها عاملی که در جوامع آن روز برای برده شود، فراهم کرد؛ برای مثال، از میان ده

) و این ۶۷با شرایط خاصی دانست. (انفال:  هم آنعامل مشروع و مجاز بردگی را منحصر در جنگ حق و باطل و 
زا و  وابط آسیبهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی برچیده شدن نظام و ر رفته زمینه نوع برخورد موجب شد که رفته

فراهم شود. داری غیراخالقی برده

های سهمگین اقتصادی و اخالقی و خانوادگی بر مردم  های بزرگ اجتماعی که ضربه دیگر آسیباز 
العرب وارد کرده بود، ربا و رباخواری بود. اسالم در مبارزه با ربا و رباخواری نیز همین مسئله تدریج را در نظر  یرةجز

ُبَوا «فرمود:  سوره روم نازل شد که ۳۹نخست آیه داشت. در گام  بًا ِلیْر ِه َو فَو ما آَتیُتْم ِمْن ِر ُبوا ِعْنَد اللَّ اِس َفال یْر ْمواِل النَّ
َ
ی أ

ِه  َزکاهٔما آَتیُتْم ِمْن  یُدوَن َوْجَه اللَّ ولِئَک ُتر
ُ
نزد   پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، ربا می عنوان بهآنچه ؛ ُهُم اْلُمْضِعُفوَن  َفأ

طلبید (مایه برکت و فزونی  پردازید و تنها رضای خدا را می زکات می عنوان بهخدا فزونی نخواهد یافت؛ و آنچه را 
».اند کنند دارای پاداش مضاعف است و) کسانی که چنین می

بیانگر حرمت ربا و رباخواری در آیین یهود بود که  سوره نساء نازل شد که ۱۶۱و  ۱۶۰در مرحله دوم آیات 
های مسلمین را آماده بیان حکم نهایی  کند و ذهن تلویحی حکم این مسئله را هم در اسالم بیان می صورت به
ِهْم َعْن َسبیِل «کند:  می ْت َلُهْم َو ِبَصدِّ ِحلَّ

ُ
ْمنا َعَلیِهْم َطیباٍت أ ذیَن هاُدوا َحرَّ ِه  َفِبُظْلٍم ِمَن الَّ َبوا َو َقْد ُنُهوا َعْنُه َو َکثاللَّ ْخِذِهُم الرِّ

َ
یرًا َو أ

ْکِلِهْم 
َ
ْعَتْدنا  أ

َ
اِس ِباْلباِطِل َو أ ْمواَل النَّ

َ
لیماً ِلْلکاِفر أ

َ
خاطر ظلمی که از یهود صادر شد و (نیز) به خاطر ؛ به یَن ِمْنُهْم َعذابًا أ

حالل شده بود بر آنان  ها آنهای) پاکیزه را که برای  (و خوراکی از راه خدا، بخشی از چیزها ها آنبازداشتن فراوان 
که از آن نهی شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل؛ و برای  یدرحالحرام کردیم و (همچنین) به خاطر ربا گرفتن، 

 ».ایم کرده ، عذاب دردناکی، آمادهها آنکافران 

ذیَن آَمُنوا ال «کند:  ه گویا از نوع خاصی از ربا منع مینازل شد ک عمران آلسوره  ۱۳۰در مرحله سوم آیه  یَها الَّ
َ
یا أ

ُکُلوا
ْ
ْضعافًا  َتأ

َ
َبوا أ َه  ُمضاَعَفهٔ الرِّ ُقوا اللَّ ُکْم َو اتَّ اید، ربا را چند برابر نخورید و از  ؛ ای کسانی که ایمان آوردهُتْفِلُحوَن  َلَعلَّ

».(مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید تا رستگار شوید

سوره بقره بیان  ۲۷۹تا  ۲۷۵و باالخره در چهارمین مرحله حکم نهایی و حقیقی و نفس االمری ربا در آیات 
با ال یُقوُموَن ِإالَّ «فرماید:  شده که می ُکُلوَن الرِّ

ْ
ذیَن یأ یطاُن ِمَن اْلَمسِّ  َکماالَّ ُطُه الشَّ ذی یَتَخبَّ َما ذِلَک یُقوُم الَّ ُهْم قاُلوا ِإنَّ نَّ

َ
اْلَبیُع ِمْثُل  ِبأ

با َفَمْن جاَءهُ  َم الرِّ ُه اْلَبیَع َو َحرَّ َحلَّ اللَّ
َ
با َو أ ِه  َمْوِعَظهٔ الرِّ بِّ ْمُرهُ َفاْنَتهِمْن َر

َ
ِه َو َمْن عاَد ِإلَ ی َفَلُه ما َسَلَف َو أ ولِئَک ی اللَّ

ُ
اِر ُهْم  َفأ ْصحاُب النَّ

َ
أ

بِ  با َو یْر ُه الرِّ ُه ال یِحبُّ فیها خاِلُدوَن یْمَحُق اللَّ َدقاِت َو اللَّ ارٍ  ُکلَّ ی الصَّ با  َکفَّ َه َو َذُروا ما َبِقی ِمَن الرِّ ُقوا اللَّ ذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
ثیٍم ... یا أ

َ
أ

ِه َو َرُسوِلِه َو ِإْن ُتْبُتْم  ُکْنُتْم ِإْن  َذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَّ
ْ
ْمواِلُکْم ُرُؤُس  َفَلُکْم ُمْؤِمنیَن َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفأ

َ
کسانی که ؛ ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُموَن  أ
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خیزد.  یبرمتماس شیطان، دیوانه شده (و تعادل خود را از دست داده)  براثرخورند (در قیامت) مانند کسی که  ربا می
حالل کرده و ربا را حرام و که خدا بیع را  یدرحال» ) مانند ربا استدادوستدبیع (و «این، به خاطر آن است که گفتند: 

اگر کسی اندرزی از جانب پروردگارش به او رسد و (از رباخواری) خودداری کند، سودهای پیشین (و قبل از 
و جاودانه  اند دوزخکسانی که (به رباخواری) بازگردند، اهل  شود، اما تحریم) از آن اوست و کار او به خدا واگذار می

ی را گناهکاردهد و خداوند هیچ ناسپاس  کند و صدقات را افزایش می با را نابود میدر آن خواهند بود. خداوند ر
اید از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و آنچه را از (سود) ربا باقی  دارد. ... ای کسانی که ایمان آورده دوست نمی

کنند و اگر توبه  شما اعالن جنگ می بدانید خدا و رسولش به  کنید، مانده رها کنید، اگر ایمان دارید. اگر چنین نمی
 ».شود کنید و نه بر شما ستم می هایتان (بدون سود) از آن شماست (و به این صورت) نه ستم می کنید، سرمایه

ها و  های اجتماعی آن دوران، نیز از نمونه ترین آسیب یکی دیگر از بزرگ عنوان بهخواری،  شرابمبارزه اسالم با 
که از قرآن و همچنین شواهد و قرائن تاریخی به  گونه آنهای اجتماعی است.  مبارزه با آسیبالگوهای برجسته روش 

 خواری را بیان کرد: شراب تدریجی حکم نهایی صورت بهآید، خدای متعال در طی چهار مرحله و  دست می

این دو ایجاد کرد و  قرار داد و بدین ترتیب تفاوتی میان» روزی پاکیزه«را در مقابل » شراب«نخستین گام، در 
خیِل َو «باشد: » نیکو زرق«تواند  برای اذهان قوی و افراد زیرک این دغدغه را ایجاد کرد که شراب نمی َو ِمْن َثَمراِت النَّ

ِخُذوَن ِمْنُه  ْعناِب َتتَّ
َ
انگور، مسکرات و روزی خوب  ؛ و از درختان خرما ویٔه ِلَقْوٍم یْعِقُلونَآل ذِلَک ی فَو ِرْزقًا َحَسنًا ِإنَّ  َسَکراً اْأل

 )٦٧(نحل: ». اندیشند روشنی است برای گروهی که می نشانهٔ گیرید؛ در این  و پاکیزه می

مرحله، این مسئله با شفافیت بیشتری مطرح شد و ضمن تأیید وجود محاسن و منافعی در شراب، در دومین 
یٌر َو َمناِفُع َکبَعِن اْلَخْمِر َو اْلَمیِسِر ُقْل فیِهما ِإْثٌم  ْسَئُلوَنَک ی«معرفی شد:  ها و ضررهای آن بیشتر از منافعش ها و بدی زشتی

اِس َو ِإْثُمُهما  ْکَبُر ِللنَّ
َ
ُه  َکذِلَک ِمْن َنْفِعِهما َو یْسَئُلوَنَک ما ذا یْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو  أ ُکْم اآلْیاِت  َلُکُم یَبیُن اللَّ ُرون َلَعلَّ  شراب و دربارهٔ ؛ َتَتَفکَّ

از  ها آنو منافعی برای مردم در بردارد، ولی گناه  و زیان بزرگی استدر آن دو گناه «کنند، بگو:  قمار از تو سؤال می
چنین خداوند  ینا» از مازاد نیازمندی خود«بگو: » چه چیز انفاق کنند؟«پرسند:  و از تو می» نفعشان بیشتر است

 )٢١٩ :(بقره». بیندیشیدسازد؛ شاید  آیات را برای شما روشن می

با حالت مستی ممنوع و حرام اعالم شد. با توجه به اینکه مسلمانان نمازهای  نمازخواندندر سومین مرحله، 
 (ص)اکرمخواندند و افزون بر آن نمازهای مستحبی زیادی نیز از سوی پیامبر  خود را در پنج وعده می روزانهٔ واجب 

یژٔه نماز در آیین اسالم، این دستورالعمل موجب شد تا حد زیادی واه بسیار معرفی شده بود و با توجه به جایگ
رونق  بلکه بی بازار تجارت مشروبات الکلی به بازاری کم رونق و ؛ واسالمی رنگ ببازد جامعهٔ خواری در  شراب

ُبوا « تبدیل شود: ذیَن آَمُنوا ال َتْقَر یَها الَّ
َ
الیا أ ْنُتْم  ةالصَّ

َ
اید در حال  ؛ ای کسانی که ایمان آوردهی َتْعَلُموا ما َتُقوُلوَن َحتَّ ی ُسکار َو أ

 )٤٣(نساء، ». گویید تا بدانید چه می مستی به نماز نزدیک نشوید

یک رفتار شیطانی معرفی شد و دستور اکید  عنوان بهخواری  و باالخره در چهارمین و آخرین مرحله، شراب
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ْزالُم ِرْجٌس «گردید:  حاالت صادر همهٔ نسبت به اجتناب از آن در 
َ
ْنصاُب َو اْأل

َ
َما اْلَخْمُر َو اْلَمیِسُر َو اْأل ِذیَن آَمُنوا ِإنَّ یَها الَّ

َ
یا أ

یطاِن َفاْجَتِنُبوهُ  ُکْم ِمْن َعَمِل الشَّ ها و ازالم [= نوعی  اید، شراب و قمار و بت ؛ ای کسانی که ایمان آوردهُتْفِلُحوَن  َلَعلَّ
)٩٠ (مائده: ». عمل شیطان است، از آن دوری کنید تا رستگار شوید آزمایی] پلید و از بخت

. عدم جواز درنگ3
های بیشتر و امید کمتر به اصالح و  های اجتماعی موجب هزینه هرگونه درنگ و تعللی در مواجهه با آسیب

شود. به تعبیر زیبای سعدی شیرازی: (سعدی، گلستان، باب هفتم) می ها آنزدودن 

او برخاست در بزرگی فالح از خردیش ادب نکنند هرکه در
نشود خشک جز به آتش راست خواهی پیچ که چنانرا  تر چوب

یی و زدودن رذایل و صفات بد و جلوگیری از ملکه شدن زدا یبآسالدین بلخی نیز برای لزوم تسریع در  جاللمال
گوید فردی در مسیر عبور و مرور مردم  ) و می۱۳۷۳کند (مولوی،  تمثیل زیبای خاربن و خارکن را ذکر می ها آن

اعتنا به اعتراض و سرزنش رهگذران حاضر نشد آن درخت خار که موجبات آزار و  درخت خاری را کاشت! و بی
ارهای این درخت در رنج بودند و خارکن گذشت و مردم همچنان از خ کرد، بردارد. روزها می اذیت مردم را فراهم می

یت، مردم خسته از آزارها، شکایت به حاکم بردند. حاکم هم به درنهاگر اوضاع بود.  اعتنا به رنج مردم نظاره نیز بی
وعده داد که این کار را خواهد کرد.صاحب خار دستور داد که آن درخت خار را از جا برکند. خارکن نیز به حاکم 

شد درخت خار او محکم نهاد فردا وعده داد مدتی فردا و
حاکم او را احضار کرد و نسبت به سرپیچی از دستور، او را توبیخ کرد و در ضمن به او گفت:

آید زمان که به هر روزی که می گویی که فردا این بدان تو که می
شود وین َکننده پیر و مضطر می شود تر می آن درخت بد جوان

خارکن در پیری و در کاستن در قوت و برخاستن خاربن
های رفتاری و  گوید در این داستان منظور از درخت خار همان ناهنجاری مولوی بعد از نقد این داستان می

ای: را هم فراوان چشیده ها آنهای  اخالق ناپسند توست که آسیب

بارها در پای خار آخر زدت خار بن دان هر یکی خوی بدت
کند: های اخالقی را چنین بیان می کار مواجهه با آسیب و در ادامه راه

وار این در خیبر بکن تو علی یا تبر برگیر و مردانه بزن
وصل کن با نار نور یار را یا به گلبن وصل کن این خار را
وصل او گلشن کند خار تو را تا که نور او ُکشد نار تو را
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شود درنهایت، مولوی در پایان این تمثیل، دو یا سه راهکار عمده برای اصالح اخالق  طور که مشاهده می همان
 کند: می یی بیانزدا یبآسو 

 ها: کن کردن ناهنجاری . تقویت اراده و تکیه بر عزم و تصمیم شخصی و برداشتن تبر عزم و اراده و ریشه١

وار این در خیبر بکن تو علی یا تبر برگیر و مردانه بزن
 . ارتباط با مربیان بزرگ و پیران وارسته و اتصال با گلستان معنویت اولیای الهی:٢

وصل کن با نار نور یار را یا به گلبن وصل کن این خار را
به  ها در سایه ارتباط با نور پاکان، شود که خار وجود انسان به گل تبدیل بشود و آتش رذیلت این کار موجب می

 حرارت و گرمی و نور مبدل گردد.

اراده و عزم و  قوت باتوانی  تواند معنای دیگری هم داشته باشد به این صورت که اگر نمی پایانی می. بیت ٣
پربار کن که  قدر آنزیاد کن و گلستان فضایلت را  قدر آنکم فضایلت را  تصمیم، رذایل را از وجود خود برکنی، دست

 به چشم نیاید: ها، وجود چند بوته خار چندان وانی آن گلدر کنار عظمت و فرا

وصل کن با نار نور یار را یا به گلبن وصل کن این خار را
وصل او گلشن کند خار تو را تا که نور او کشد نار تو را

 بندي جمع
پذیر و  ی است. علل و عوامل آشکار و نهان و مدیریتچندعاملهای  های اجتماعی از پدیده آسیب
آید. به همین  دهند تا یک آسیب یا ناهنجاری در گستره جامعه پدید می هم می دست به دستپذیر فراوانی  غیرمدیریت

یت دشوار است؛ نیازمند نخبگی غا بهیی کاری زدا یبآسهای اجتماعی و هم  دلیل، هم فهم عمیق و دقیق آسیب
 است. هاد عملی مضاعفعلمی و ج

های درونی اکتفا کرد، بلکه افزون بر اصالح عامل  حل یی هرگز نباید به راهزدا یبآسهمچنین  شناسی و آسیبدر 
دهی به رفتارهای فردی و اجتماعی کمتر  زا هم پرداخت. نقش ساختارها در شکل ی آسیبساختارها اصالحباید به 

 نیست. از نقش اراده و خواست عامل

دهی به  ها و شناخت علل و عوامل شکل یی به این دلیل که متوقف بر شناخت آسیبزدا یبآسفهم چگونگی 
ای دشوار از  های اجتماعی است، مرحله روشن از وضعیت آینده آسیب نسبتاً ها و همچنین داشتن فهمی  آسیب

 است. یپژوه یبآستحقیقات اجتماعی و 

ت. انقالب (به معنای مصطلح) در تربیت و اصالح اجتماعی تربیت و اصالح اجتماعی امری تدریجی اس
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های  توجهی به این حقیقت موجب ناامیدی زودهنگام یا عدم اقدام نسبت به اصالح آسیب ناشدنی است. بی
 شد. اجتماعی خواهد

درنگ و تعلل در آن نیز جایز نیست. هرگونه درنگی در زدودن  یی امری تدریجی است، امازدا یبآس هرچند
کند، بلکه امید به اصالح را هم  را چند برابر می ها آنهزینه مواجهه با  تنها نههای اجتماعی  ها و ناهنجاری سیبآ

 کرد. کمرنگ خواهد
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