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Abstract 
Various sociological, psychological and biological explanations have been given for social 
perversion and corruption. In the field of sociological explanations, social researchers also 
tried to conceptualize and explain it by highlighting some social aspects that are effective in 
this issue. This research has made sensory culture its central issue and tries to analyze the 
effects of this culture in the formation of injuries and social deviations and corruptions. 
Thus, this article, which is organized in a logical analytical way, tries to answer the 
fundamental question of what path the culture of sensuality takes in the formation of social 
corruption. Important pathways associated with the culture of sensitization that lead to the 
production and promotion of social perversions and injuries are: Understanding and 
explaining the social issue, human liberation, the feeling of relative deprivation, and the 
dramatization of the world. 
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 چکیده
شناختی صورت گرفته  شناختی، رواشناختی و زیست های مختلف جامعه و مفاسد اجتماعی تبیین روی کجنسبت به 

سازی برخی وجوه  نیز پژوهشگران اجتماعی تالش کردند با برجسته شناختی های جامعه است. در قلمرو تبیبین
سازی و تبیبین آن بپردازند. این پژوهش مسئله محوری خود را فرهنگ  اجتماعی اثر گذار در این مسئله به مفهوم

 ١و مفاسد اجتماعی روی کجها و  گیری آسیب ات این فرهنگ را در شکلتأثیرکند تا  حسی قرار داده است و تالش می
کند به این پرسش بنیادین  گیرد تالش می بنابراین این مقاله که به روش تحلیلی منطقی سازمان می؛ تحلیل نماید

مسیرهای مهم مرتبط  کند. گیری مفاسد اجتماعی طی می گرایی چه مسیری را برای شکل پاسخ دهد که فرهنگ حس
از؛ فهم و تبیین  اند عبارتانجامد  های اجتماعی می انحرافات و آسیبگرایی که به تولید و ترویج  با فرهنگ حس

 و نمایشی شدن جهان. مسئله اجتماعی، رهایی انسان، احساس محرومیت نسبی
 گرایی، محرومیت نسبی، نمایشی شدن، مفاسد اجتماعی. فرهنگ، حسکلیدواژه: 
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مقدمه و طرح مسئله
دهد. غریزی  اجتماعی بخشی از مسائل زندگی انسان اجتماعی را شکل میوجود برخی انحرافات و مفاسد 

به طمع ورزی و افزون خواهی و انحصار طلبی گرایش دارد در کنار  که ناای از ابعاد وجودی انس بودن جنبه
سازد. منابع جامعه انسانی، امکان بروز رفتار انحرافی و ارتکاب برخی مفاسد را فراهم می یتمحدود

در جایگاه متغیر مستقل آثار  که آنخیزند ضمن  عنوان متغیر وابسته از عوامل مختلفی برمی مفاسد اجتماعی به
گذارند. اهمیت این آثار باعث شده تا اندیشوران اجتماعی، درصدد فهم و تبیین چرایی  سوئی در جامعه برجای می

هایی جهت تعدیل و کنترل آن ارائه نمایند. بدین  وقوع و پیامدهای فردی و اجتماعی آن برآیند و متعاقب آن راه حل
های اجتماعی و تکوین دانش اجتماعی را به همین مسئله ارجاع داد. پردازی یهتوان اساس نظر ترتیب می

های مختلفی در باب انحرافات و مفاسد اجتماعی ارائه شده است که  در سیر اندیشورزی اجتماعی، تبییین
ا به ویژگی ر روی کجآن هستند. یکی  ازجملهشناختی  شناختی و جامعه شناختی و زیست های روان تبیین
کند و برخی آن را به عوامل  های زیستی او جستجو می دهد و دیگری آن را در جنبه شناختی انسان ارجاع می روان

شناختی  نوعی از تبیین جامعه روی کجطور خاص فرهنگی از مسئله  سازند. تحلیل معرفتی و به اجتماعی مستند می
گیرد. قرار می یموردبررساست که در این مقاله 

های اجتماعی و به عبارتی فرهنگی بودن زیست اجتماعی انسان، این نوع تبیین را مهم  معنا محور بودن کنش
گیرند از این جهت نوع  های ارادی انسان بر پایه آگاهی؛ اعم از تصورات و تصدیقات شکل می دهد. کنش جلوه می

رهنگ جامعه را شکل دهد، رفتار انسان را جهت ها و هنجارهایی که در ذهنیت جامعه ورود یافته و ف معرفت و ارزش
گرایی رفتار اقتصادی  فرهنگ رفاه طلبی و مصرف که نادهد چن قرار می تأثیرداده و روابط اجتماعی وی را تحت 

فرهنگ بر میزان همنوایی انسان نسبت  که آنکند. ضمن  کوشی ایجاد می متفاوتی را نسبت به فرهنگ قناعت و سخت
گذارد. ه منافع جمعی و حقوق عمومی نیز اثر میب

لحاظ مادی و معنوی و منظرهای متفاوت آن نسبت به جهان و انسان و نوع مواجه متفاوت آن  ماهیت فرهنگ به
کند. فرهنگ حسی،  های اجتماعی ایجاد می های رفتاری متفاوت را در کنش با اهداف و موفقیت کنشگران، جلوه

دهد که بر پایه سود و زیان دنیوی و  کند و عقالنیتی را ترویج می حصار تنگ دنیوی خالصه میجهان و انسان را در 
محاسبات کّمی شکل یافته است.

تواند انسان اجتماعی را در راه  به رغم اهمیت معرفت حسی در زندگی انسان، اما این معرفت در صورتی می
ویژه در فرهنگ عمومی  خودش در چارچوب نظام دانشی و به رسیدن به اهداف زندگی یاری کند که به مقدار ظرفیت

های اجتماعی و محور  عنوان تنها منبع تنظیم مناسبات و تولید ارزش به که آنو نخبگانی ایفای نقش نماید، نه 
ها قرار گیرد. سنجش و ارزیابی و امتیازدهی کنش
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ای است که در ظرف محقق جامعه جریان  زندگی هیوشگرایی در این مقاله، فرهنگ عینی و  مراد از فرهنگ حس
شان به انسان و  دارد؛ هرچند کنشگران متعلق به خرده فرهنگ نخبگانی یا فرهنگ عمومی، در نگاه معرفت شناسانه

 .های دیگر را نیز برای فهم انسان و جهان معتبر بدانند گرا نباشند و معرفت جهان در سطح فرهنگ آرمانی، حس

ها و هنجارهای  و ارزش هنگامی که معرفت حسی هویت بین االذهانی یابد و مبنای عمل اجتماعی قرار گیرد
های مهم اجتماعی شناخته شود. این  ین آسیبتر مهمعنوان یکی از  تواند به اجتماعی بر مدار آن سازمان گیرد، می

وقتی  درواقع،کند.  جنبه دنیوی و سعادت این جهانی وی را نیز مختل می، بلکه آسیب نه فقط زندگی معنوی انسان
عنوان تنها معیار متعین در جامعه نهادینه شود و هویت اجتماعی انسان را شکل دهد و  گرایانه به های حس داده

نظم بخشی به زندگی تواند بجای  خروجی آن، معیار تنظیم روابط اجتماعی در وضع و اجرای قوانین قرار گیرد، می
اجتماعی و تأمین سعادت جمعی، مسیر نابهنجاری و شقاوت اجتماعی را فراهم نماید و انسان اجتماعی را به سمت 

 آورد. انواع مفاسد سوق دهد و آثار سوئی در جامعه به بار می

ی اثر گذاری گفته، هدف پژوهش تبیین فرهنگی مفاسد اجتماعی و تحلیل نظری چگونگ با توجه به نکات پیش
 پژوهش را به شرح ذیل بیان کرد: یها پرسشتوان  بنابراین می؛ گرایانه در این فرایند است فرهنگ حس

کند؟ و صورت نظری و عملی غلبه  گرایانه فرایند تکوین مفاسد اجتماعی را چگونه تبیین می فرهنگ حس
 ت؟گرایانه بر تکوین مفاسد اجتماعی چگونه اس فرهنگ حس

 شناسی مفهوم
شود و  اجتماعی دنبال می روی کجشناسی تحت عناوینی چون  مباحث مربوط به مفاسد اجتماعی در جامعه

شناسی ماهیت نسبی گرایانه دارد؛  در جامعه روی کجهمچون بسیاری از مفاهیم اجتماعی وفاقی بر آن وجود ندارد. 
 یابد.  و مکان مختلف مصادیق متعدد می زمانبه این معنا که در 

برند که هنجارهای اجتماعی و قواعد پذیرفته و رسمیت یافته را  را برای رفتاری بکار می روی کجشناسان  جامعه
). نسبی بودن این مفهوم ١٥٣-١٥٤، ص١٣٨٦؛ ارل ببی، ٣٠٩-٣١٣، ص١٣٨٨زیر پاگذشته باشد (محسنی، 

های اجتماعی  ها و ارزش ها و سلیقه های مختلف است. تنوع ذائقه در جوامع و فرهنگ روی کجبخاطر تنوع مصایق 
ای مقبولیت داشته، در جامعه دیگر منفور شده باشد. این مسئله افزون بر  شود که برخی رفتارها در جامعه باعث می

و حتی  شدهدر یک دوره زمانی، هنجار تلقی بسا رفتاری  جغرافیای مکانی در باره شرایط زمانی نیز مصداق دارد؛ چه
 کم دستانگیخته، ولی در زمان دیگر خالف هنجار تلقی شده یا  حساسیت اجتماعی را نسبت به خودش بر می

 ١اش نزول کرده است. اعتبار اجتماعی
................................................................................................................................................................. 

آید؛  ها از اعتبار عام برخورد است و شکستن آن، انحراف و گاهی تابو شکنی به حساب می . البته برخی از هنجارها در بیشتر فرهنگ١
 توان به قتل و زنای با محارم و تجاوز به عنف اشاره کرد. می ،عنوان نمونه به
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دهد.  ارائه نمیگرانه از آن  فرهنگ اسالمی چنین موضعی نسبت به رفتار انحرافی ندارد و تعریف نسبیت
های فردی و اجتماعی اسالم بر اساس مبانی معرفتی وحیانی سازمان گرفته است و مصلحت و مفسده فردی و  آموزه

ی که در تأثیربنابراین ارزیابی هنجارهای اسالمی بر اساس همین مالک و نوع ؛ اجتماعی خاصی را مد نظر دارد
باید صورت پذیرد. این رابطه بین رفتار و عمل، دائمی است و به شرایط  سعادت دنیوی و اخروی فرد و جامعه دارد

رو تخلف از هنجارها و قواعد اجتماعی اسالمی، همواره ممنوع است  گردد؛ ازاین زمانی و مکانی خاص محدود نمی
آن تدوین های رسمی و غیر رسمی مختلف برای صیانت از  شود و نظارت و از آن تحت عنوان مفسده و گناه یاد می

شده است.

آثار متفاوت در جامعه باقی  یجهدرنتطبیعی است که هنجارهای اسالمی وزن اجتماعی یکسان ندارند و 
گذارند، ولی از اصل احترام و اعتبار مطلق برخوردارند. در این پژوهش همین معنا مد نظر قرار گرفته است و  می

شود. یها و پیامدهای آن بررسی م عوامل و زمینه

فرهنگ مفهوم محوری دیگر در این پژوهش است. پژوهشگران علوم اجتماعی تعاریف مختلفی برای آن ارائه 
گیرد.  اند. این پژوهش بر محور تعریف استاد پارسانیا سازمان می اند و برخی آن را تا دویست مورد تعمیم داده کرده

جهان افراد وارد شده است. مراد از  ا جامعه و یا در زیستمراد از آن، معرفتی است که در ذهنیت مشترک افراد و ی
فرهنگ  یگرد عبارت به؛ معرفت معنای عامی است که احساس، عاطفه، گرایش، اعتقادات، عادات و آداب را فرا گیرد

شود که از طریق تعلیم و تعلم  ها، هنجارها، آداب و عاداتی را شامل می ها، ارزش در این تعریف، عقاید، آگاهی
)٤٢-٤٣، ص١٣٨٩کند. (پارسانیا،  یابد و صورت جمعی پیدا می انتقال می

گرایانه انحرافات اجتماعی فرهنگ حس
سازد.  قوا و معرفت حسی را در زندگی جمعی ضروری مینیاز انسان به امور مختلف مادی، توسل به حس و 

از کانال این نیاز،  درواقع،دهد  بنیاد تکوین زندگی اجتماعی را نیاز طبیعی؛ از قبیل جنسی و عاطفی شکل می
تن دادن انسان به  از سوی دیگر،یابد.  واحد جمعی یعنی خانواده و بنیاد زیست اجتماعی تکوین می ینتر کوچک

حضور در جامعه و قواعد زندگی جمعی و به بیان دیگر انتخاب و ترجیح زیست جمعی بر زندگی فردی نیز بر مدار 
وجود انواع نیازهای مادی تعبیه شده در ساختار وجودی  ،یگرد عبارت به؛ پذیرد نیازهای متنوع مادی صورت می

١انی وی در رفع این نیازها، انتخاب زندگی اجتماعی را برای اوگزیر ناپذیر کرده است.انسان و ناتو

ها بر اهمیت نیروی حس و معرفت حسی برای شناخت طبیعت و ساخت ابزار تسلط بر آن و  همه این واقعیت

.................................................................................................................................................................
امکان رشد معنوی و تکامل وجودی او را نیز فراهم ، بلکه گردد؛  . البته ضرورت زیست اجتماعی در رفع نیازهای مادی محدود نمی١

)٦٦، صکند. (جوادی آملی، جامعه در قرآن می
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اجتماعی و رفع نیازهای بنابراین ساخت جامعه و تنظیم روابط ؛ کند گیری از منابع و مزایای آن حکایت می بهره
 پذیر نیست. های حسی امکان گیری از داده زیست جمعی بدون بهره

تواند در تأمین  اش در فرهنگ جامعه حضور یابد می معرفت حسی در صورتی که در چارچوب ظرفیت وجودی
ی که فراتر از آن بخش از نیازهای اجتماعی بشر که بر مدار این معرفت سازمان یابد کمک نماید، ولی در صورت

ویژه در خرده فرهنگ نخبگانی سلطه براند و مرجع تفسیر کنش و  اش بر ذهنیت اجتماعی؛ به ظرفیت وجودی
لحاظ  ماند و جامعه را به پیامدهای اجتماعی آن و تنظیم روابط اجتماعی قرار گیرد، از رسالت اصلی خود نیز باز می

 شود: ها اشاره می ین این آسیبتر مهمکند. در ادامه به  معرفتی دچار آسیب می

 ها و انحرفات اجتماعی فهم و تبیین آسیب. 1
های زیست اجتماعی انسان است. زندگی جمعی با آگاهی و اندیشه عجین شده است و به  فرهنگی بودن از مؤلفه

ورزی  ها است. ساخت جامعه و شناخت و حل مسائل آن از مسیر اندیشه عبارتی جهان اجتماعی، جهان اندیشه و استدالل
های که توسط نخبگان تولید شده، بسط یافته است،  وریپذیرد و انسان اجتماعی از دریچه تئ و تئوری پردازی صورت می

 پارسانیابه اعقتاد کند.  گیری می بیند و شناسایی علل تکوین و ارائه راه حل و اصالح آن را پی اش را می مشکالت اجتماعی
دهند و از آن پس در همان افق،  کنشگران اجتماعی نشان می یشهاندمسائل و مشکالت اجتماعی، نخست خود را در آیینه 

کاری  شوند و به دنبال آن، راه ها، تفسیر و تبیین می ها و تئوری یهازنظرهای معرفتی موجود، در قالب برخی  با استفاده از زمینه
 )١٠، ص١٣٨٨شود. (پارسانیا،  تشخیص داده می ها آنمناسب برای حل و فصل 

ها همراه بوده است. توفیق جامعه در رسیدن  زندگی اجتماعی همواره با مسائل و مشکالت و آفت از سوی دیگر،
گردد  است. این مقوله از مسیر نظریه پردازی محقق می مسائلبه اهداف زیست اجتماعی در گرو شناخت و حل آن 

متفکران اجتماعی اصل تکوین دانش اجتماعی به معنای عام و  که ناکه علم اجتماعی این وظیفه را بر عهده دارد؛ چن
؛ جیمز ٧٦، صی اجتماعیها نااند. (پارسانیا، جه شناسی بطور خاص را به همین واقعیت مستند نموده علم جامعه

 )٢٣، صشناسی مسائل اجتماعی کرون، جامعه

های اجتماعی او  ای موفق است که دریافت درستی از انسان اجتماعی و مبدأ و پیامد کنش در این مسیر نظریه
گیری کنش و آثار آن به جامعه ارائه دهد. این مهم در  داشته باشد تا بتواند تحلیل مناسب نسبت به فرایند شکل

شناختی گرفتار نشده و جهان و انسان را از زاویه  پردازان اجتماعی در خطای روش افتد که نظریه صورتی اتفاق می
تنگ حس و تجربه نبینند و فقط از این منظر برای شناخت و حل مسائل جامعه به تجویز نسخه نپردازند؛ همان 

 اند. آن جوامع اسالمی بدان گرفتار بوده تبع بهخطایی که همواره خرده فرهنگ نخبگانی جامعه غرب و 

پردازان جامعه که از دریچه منطق  گرایانه در خرده فرهنگ نخبگانی غلبه یابد و نظریه رد حسهنگامی که رویک
راه حل  که آنمانند، ضمن  های اجتماعی محروم می گرایانه به جهان اجتماعی بنگرند، از دیدن بسیاری از آسیب حس
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گرایی، در توصیف و تبیین  های بر آمده از منطق حس نظریه ،یگرد عبارت به؛ نما نخواهد بود نظری آنان نیز واقع
 شود. اجتماعی بزرگی برای جامعه تبدیل می یبآسشود و خود به  مسائل اجتماعی با ناکامی مواجه می

بیند، از دیدن برخی زوایای هستی و پیوند آن با انسان  از آنجا که نگاه تنگ حسی باالتر از افق تجربه را نمی
های  توان به پیوند بین ملک و ملکوت و بازتاب می ،عنوان نمونه به؛ ها و پیامدهای آن ناتوان است کنشبرخی 

شناسی تفسیر اجتماعی) و نیز اثر گذاری عوامل متافیزیکی؛  ملکوتی رفتار فردی و اجتماعی انسان (گلستانی، روش
-٢٣٦، ص١٤٢٠ناک در تکوین شخصیت و رفتار انسان (صدر،  غذای حرام و شبهه تأثیر و زادگی حرام قبیل از

طلبد که بیرون از افق حس قرار دارد.  پردازی می شناخت و حل این عناصر منبع دیگری برای نظریه .کرد اشاره) ٢٣٥
طلبد. شفا بودن قرآن  میها و رفتارهای انحرافی متعاقب آن، درمان متناسب خودش را  طبیعی است که این نوع مرض

١یابد. ها در همین چارچوب معنا می کریم برای برخی قلب

تنها از شناخت و ارائه راه حل نسبت به برخی مسائل اجتماعی  گرایی نه های برخاسته از فرهنگ حس نظریه
کند و این بدان  ماعی تلقی نمیاین امور را مسئله و مشکل جامعه یا انحراف و مفسد اجت اساساً بلکه ، عاجز است

سازد و سعادت  گرایی غایات وجودی زیست اجتماعی را در سعادت دنیوی محدود می جهت است که منطق حس
آن بخش از رفتارهایی که سعادت اخروی مبتنی بر زیست اجتماعی را  ،رو ازاین ٢.یابد دیگری برای این زندگی نمی

توان به عدم رعایت حریم  می عنوان نمونه،  ؛ بهآید بیند و در صدد ارائه نسخه بر نمی آسیب نمی عنوان بهکند  تهدید می
گرایانه تهدیدی برای جامعه به حساب  حجاب و عفاف و یا کسب حرام اشاره کرد. این امور هرچند در افق نگاه حس

کند. ی یا همان غایات وجودی زندگی جمعی را تهدید میهای دنیوی، اهداف اخرو نیاید، ولی صرف نظر از آسیب

که ناتوانی جامعه در فهم مسائل اجتماعی آفتی است که حرکت اصالحی جامعه را با مشکل  جمله آخر این
سوء  تأثیرویژه وقتی که این آسیب مدیران و متصدیان حل مسائل اجتماعی را گرفتار نماید که  سازد؛ به مواجه می

یی که به مقوله ها نابخشی از جامعه یا نهادها و سازم ،ف در جامعه بر جای خواهد گذاشت؛ به تعبیر پارسانیامضاع
هستند؛  یاجتماعترین مرکز در جریان تحوالت و تغییرات  پردازند، حساس های اجتماعی می مشکالت و آسیب

.................................................................................................................................................................
ُل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو . «١ مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل  یبرا) و ما آنچه را ۸۲؛ (اسراء: »ِلْلُمْؤِمِنیَن  َرْحَمهٔ َو ُنَنزِّ

)۴۴؛ فصلت: ۵۷. (یونس: دیافزا ینم] ستمگران را جز زیان یلو [ میکن یم

متفکران مسلمان، آفرینش اجتماعی انسان برای دستیبابی به غایات وجودی است که بخشی از آن، سعادت اخروی متناسب با  ازنظر. ٢
و  ٤٤١، صسینا، حسین بن عبدالله، الشفاء االلهیات و ابن ١١٧ابونصر فارابی، کتاب آراء اهل المدینه الفاضله، ابعاد ملکوتی او است. 

، مصباح یزدی، ٦٦، ص، عبدالله جوادی آملی، جامعه در قرآن١١، ج١٨، ص٨، جباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآنمحمد حسین ط
های  بنابراین برخی از عوامل اجتماعی که مانع رسیدن انسان به آن غایات وجودی هستند، آسیب؛ ١٤٨، صحقوق و سیاست در قرآن

باشد. رو شناخت و حل این موانع ضروری می ینشوند؛ ازا اجتماعی شمرده می
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های اجتماعی  ها و آفت، متوجه این بخش از نظام اجتماعی شود، مشکالت و ناهنجاری ای که اگر آسیب گونه به
اخیر، مربوط به نحوه  ساله ین مسئله و مشکل جامعه ما در صدتر مهمیکی از  که چنانکند؛  روندی مضاعف پیدا می

اند؛ آنان اغلب در تحلیل  سی جامعه با مسائل اجتماعی خود داشتهبرخوردی است که نخبگان فرهنگی و سیا
اند که بیشتر در ساختار فرهنگی جامعه و  هایی دچار بوده ها و آسیب شناخت و تبیین مسائل اجتماعی خود، به آفت

 )١٢، ص١٣٨٨نهادهای مربوط به آن ریشه دارد. (پارسانیا، 

 روي کج. رهایی و 2
گشاید، مشروعیت بخشی و تجویز  گرایی، برای انحرافات و مفاسد اجتماعی می مسیر دیگری که فرهنگ حس

عنوان یک منبع غیر  های دینی به افسارگسیختگی اخالقی و رهایی مطلق انسان نسبت به الزاماتی است که آموزه
های نهادی شده را در چهارچوب  ارزش گرا همه باورها و دهد. از آنجا که فرهنگ حس حسی فراروی انسان قرار می

 ،یجهدرنتیابد.  بیند، هیچ نوع معیاری برای سنجش رفتار فردی و اجتماعی در ورای امور حسی نمی حس و تجربه می
تواند برای تعیین شیوه زندگی و رفتاراجتماعی او معنا داشته باشد. در این صورت قوانینی  الزامات غیر تجربی نمی

اش را مشخص کند که در افق حس قرار گرفته، به دست او اعتبار  د تعینات زندگی و حدود تعامالت اجتماعیتوان می
 گیرد. ها قرار می ها و داوری یافته باشد. مطابق این فرهنگ، انسان رها شده از هر نوع الزام وحیانی، مرکز سنجش

در تحصیل مزایای زندگی این جهانی اصالت با مرکزیت یافتن انسان، ارضای نیازهای غریزی و موفقیت وی 
گردد. در این راستا هیچ محدودیتی ورای  های اجتماعی نیز بر همین مدار بسط یافته و استوار می کند و ارزش پیدا می

 قوانین اجتماعی تولید شده ذهن بشر مرجعیت ندارد؛ قوانینی که نیاز طبیعی او را مد نظر دارد.

ها، از ناحیه  در این اندیشه، همه حریم پارسانیااعتقاد  به .مصداق کامل این اندیشه استمکتب لیبرالیسم در غرب 
شوند. در قیاس به بشر، همه چیز مباح است و پس از گزینش و گرایش یا  ذات انسان و به خواست و اراده او مشخص می

یابد. مباح بودن همه امور در قیاس با  عدم میگریز و نفرت انسان نسبت به امری خاص، آن امر ضرورت وجود و یا 
آورد که در برابر  همان اباحیت و آزادانگاری بشر از تمام تکالیف و احکام الهی است، نوعی آزادی را به ارمغان می که ناانس

 )١٢١-١٢٢صآزادی دینی و رستگاری انسان از تعینات خلقی و خلقی است. (پارسانیا، حدیث پیمانه، 

نهادینه شدن  ،یگرد عبارت به؛ ها، الزمه منطقی این فرهنگ خواهد بود روی کجارتکاب انواع مفاسد اجتماعی و 
ارتکاب  از سوی دیگر،کند و  شود را ایجاد می رفتارهایی که در نگاه دینی، مفاسد شمرده می سو یکاین فرهنگ، از 

کند  شود تسهیل می انواع رفتارهایی که در جامعه به خاطر مخالفت با هنجارهای پذیرفته شده، انحراف شناخته می
 شود. که در ادامه بررسی می

 تجویز مفاسد اجتماعی .2-1
شود  عنوان مفسده اجتماعی شمرده می که قبًال اشاره شده است، بسیاری از رفتارها در فرهنگ دینی به گونه ناهم
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توان به  می عنوان نمونه،  به ؛عنوان هنجارشکنی و رفتار انحرافی به حساب نیاید های دیگر به هرچند در فرهنگ
گرا در ایجاد این نوع مفاسد  فرهنگ حس یرتأثو...، اشاره نمود.  اندزوی و رباخواری انحرافات جنسی، اسراف و مال

کند و بر  از آن جهت است که این فرهنگ خوشبختی و بدبختی فرد و جامعه را در قلمرو امور مادی محاسبه می
که نظم  یمادامگری مطلق  رو به اباحه دارد؛ ازاین یدتأکارضای حداکثری نیاز مادی از قبیل سود و ثروت انسان 

بنابراین در این فرهنگ ارتکاب هر نوع ؛ دهد اجتماعی را تهدید نکند و با قوانین رسمی مخالفت ننماید، فتوای می
؛ هرچند این رفتار مرزهای اخالق را در استرفتار که مخالفت با قوانین مدون را در پی نداشته باشد، مشروع 

ندارد  جایگاهی اخالق و معارف فرهنگ یندر ا طباطبایی عالمه تعبیر بهفسده شمرده شود. لحاظ دین، م نوردیده، به
 اخالقی غیر رفتار نوع هر رو ازایننشده است؛  یفمردم تعر یاخالق یدر قبال رفتارها مسئولیتی یچجامعه ه یو برا
؛ ١٠٨و  ١٠١، ص٤، ج١٤٢٥ طباطبایی،. (بود خواهد پذیر توجیه باشد نداشته یگرانبا منافع د یکه مزاحمت یمادام

 )٨٧، ص١٣ج 

برعکس، دخالتش در تعارض با ، بلکه ای ندارد های ذکر شده وظیفه تنها جامعه در زمینه در این فرهنگ نه
شود. شعاعی از همین فرهنگ در جوامع  گردد و نوعی هنجارشکنی شناخته می های اجتماعی تلقی می آزادی

رو است که رفتار مسئوالنه برخی شهروندان نسبت به  جامعه ما نیز رسوخ پیدا کرده است؛ ازاین ازجملهاسالمی و 
رو حتی از سوی برخی از  شود؛ ازاین برخی مفاسد اجتماعی، مخالف حقوق شهروندی و نوعی فضولی تلقی می

گیرد. رار میمورد نکوهش قبلکه شود؛  تنها حمایت نمی مسئوالن تغذیه شده با این فرهنگ نه

های اخالقی در جامعه خواهد بود. جامعه غرب  گی الزمه منطقی این رویکرد، ارتکاب انواع مفاسد و هرزه
های آمریکا،  گسترش جنون جنسی نمونه بارز آن است. به گفته بنت: در همه ایالت که چناننمونه بارز آن است؛ 

) به گفته نمونه ویلیام گاردنر در باره کشور سوئد ١٥١، ص١٣٨١(بنت،  اکثریت فرزندان نوجوانان، نامشروع هستند
، نرخ ازدواج و باالترین نرخ جدا ترین کمنویسد: سوئد یکی از ملحدترین کشور دنیا است. این کشور دارای  می

جنگ  ،ایم یلیو(درصد از کل متولدان آن نامشروع هستند  ٥٠شدن زوج از یکدیگر میان کشورهای جهان است و 
ها، پیش از ازدواج، دارای زندگی مشترک خارج از چارچوب  ). تقریبًا همه سوئدی١١٢-١١٣، صعلیه خانواده

طور متوسط سه برابر  با داشتن یک فرزند) بهافراد (گونه  نرخ فروپاشی زندگی مشترک این که آنازدواج هستند ضمن 
)١١٥، صجنگ علیه خانواده ،ایم یلیواند. ( مشابهی است که ازدواج کردهنرخ طالق میان افراد 

روي کجروانی و اجتماعی  يبسترساز .2-2
یابد. شکستن هنجارهای متعارف و قوانین موضوعه نیز از  صرف نظر از مفاسدی که در نگاه دینی مصداق می

کیدزیرا ؛ گرایی خواهد بود نتایج فرهنگ حس های این  گرا بر رها شدگی انسان و اصالت یافتن لذت فرهنگ حس تأ
گرا رشد کرده شخصیت  سازد. انسانی که در فرهنگ حس تر می ناپذیر او را آزمندتر و فربه جهانی، طبیعت سیری

افزون  که نابیند. در این فرهنگ فطرت انس یابد و همه چیز را از منظر حس و لذت مادی می تک بعدی می یاجتماع
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بر قانع بودن نسبت به حق خود و محترم شمردن حقوق دیگران، به تعبیر قرآن کریم مسیر احسان و ایثار و تقدم 
گیرد. در فرهنگی که تربیت تک ساحتی جریان دارد،  ها قرار می در اسارت هوس ١گزیند دیگران بر خویشتن را بر می

سبقت در جهت تحصل منافع زندگی و راضای مشتهیات ، بلکه معنا شده بسا بی تنها احسان و ایثار، کم رنگ و چه نه
 گردد.شود؛ هرچند در این روند حقوق دیگران ضایع گردد رفاه زندگی بر فراز مناقع دیگران بنا  نفسانی یک ارزش می

طور طبیعی بر ثروت اندوزی حداکثری و  دهد و به این فرهنگ که شخصیت اجتماعی تک بعدی را پرورش می
کیدهای دنیوی  صرف کامیابی کند و بدین  ورزد، هرگونه رفتارهای متناسب با این وجه از زندگی را تحسین می می تأ

گونه بازتاب یافته  یف این فرهنگ در خطبه حضرت امیر(ع) ایننماید. توص ترتیب راه را برای انواع انحرافات باز می
ْهُل اْلَجْهِل ِفیِه «است: 

َ
ْهِلِه اْلَغْدَر کیسًا، َو َنَسَبُهْم أ

َ
کَثُر أ

َ
َخَذ أ ْصَبْحَنا ِفی َزَماٍن َقِد اتَّ

َ
؛ امروز در محیط و ةیلَ اْلِح ُحْسِن  یِإلَ َو َلَقْد أ

پندارند وافراد جاهل، آنان را اهل تدبیر  کنیم که بیشتر مردم، حیله و نیرنگ رِا زیرکی می میی زندگی ها نازم
)٦٤-٦٥، ص، ترجمه محمد دشتی٤١(نهج البالغه، خطبه ». خوانند می

شود که در راستای منافع طبیعی و ارضای نیاز زیستی افراد باشد؛  در این جامعه مادامی قانون محترم شمرده می
کند. طبیعی  ارضای حداکثری آن تشویق می یسو بهگرایانه بر پایه آن بنا شده و افراد را  ن نیازی که فرهنگ حسهما

ها و قواعد اجتماعی نتیجه طبیعی این فرهنگ خواهد بود. است که تجاوز به حقوق دیگران و دریدن مرزهای ارزش

 یریکارگ بهتواند ازطریق  نمیـ  گرایانه تقویت رویکرد حسکه آیا جامعه به رغم شود  اکنون این پرسش مطرح می
های  پذیری و تربیت اجتماعی و نظارت رسمی و غیر رسمی، از آسیب سازوکار پیشگیرانه و کنترلی؛ از قبیل جامعه

اجتماعی افراد گردد؟ های روی کجگیری کند و مانع  احتمالی بر خاسته از این فرهنگ پیش

کند و از  ریزی و عملیاتی می افراد طرح یهنجارمندسازنظام اجتماعی سازوکار مختلفی برای تردیدی نیست هر 
سازد و آنان را در جهت  های اجتماعی را در اعضایش درونی می پذیری، هنجارها و ارزش طریق فرایند جامعه
سازوکار  یریکارگ بهاز طریق  چنین همسازد،  شان آماده می وژیکها و هنجارها، در رفع نیاز بیول همنوایی با آن ارزش

دارد و به تعبیر  های رسمی و غیر رسمی، کنشگران را به التزام نسبت به قواعد زندگی وا می کنترلی و اعمال مجازات
ها  تر باشد امکان استواری ارزش این زمینه موفق جامعه در اندازه،کند. هر  دیگر نظم ساختاری را در جامعه ایجاد می

های این واقعیت است.  و هنجارها و تحقق نظم اجتماعی آن نیز بیشتر خواهد بود. جامعه غرب از بارزترین نمونه

.................................................................................................................................................................
وَن َمْن . «١ یماَن ِمْن َقْبِلِهْم یِحبُّ اَر َو اْإلِ ُؤا الدَّ ِذیَن َتَبوَّ وُتوا َو یْؤِثُروَن  حاَجهٔ هاَجَر ِإَلیِهْم َو ال یِجُدوَن ِفی ُصُدوِرِهْم  َو الَّ

ُ
ا أ ْنُفِسِهْم َو َلْو کاَن ِبِهْم  یَعلِممَّ

َ
َو َمْن  َخصاَصهٔ أ

ولِئک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
ُ
آنان  یسو به؛ هر کس را که اند آوردهگرفته و ایمان  یجا] نهیمد] در [مهاجرانکه قبل از [ یکسان؛ [نیز] یوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأ

] مبرم[ یاجیاحت؛ و هرچند در خودشان ابندی ینم یحسدکوچ کرده دوست دارند؛ و نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در دلهایشان 
»هر کس از خّست نفس خود مصون ماند، ایشانند که رستگارانند. و دارند یمرا بر خودشان مقّدم  ها آنباشد، 
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اما از  ،های زندگی نفوذ داده است گرایی را در الیه این جامعه که بر مبانی لیبرال دموکراسی بنا شده و فرهنگ حس
یق سازوکار ذکر شده تا حدودی توانسته است نظم ساختاری را در جامعه ایجاد نماید.طر

ویژه نظم ساختاری، تنها در شرایط عادی جامعه و نسبت به برخی قواعد و مقررات  بهگفته،  پیشفرایند کارآمدی 
گرایانه بنا شده است تنها بر بعد حسی و نیازهای  ای که بر پایه رویکرد حس رسد؛ زیرا جامعه اجتماعی به ظهور می

کیدطبیعی  سازد و بعد غریزه افزون خواه و  ربه میپذیری در این فرهنگ، بعد مادی شخصیت انسان را ف جامعهدارد و  تأ
رو با این رشد تک ساحتی انسان، هرچند ممکن  کند ازاین تفرعن درونی او را زنده می یگرد عبارت بهسیری ناپذیر وی و 

هنگامی اش را نسبت به آن نشان دهد؛ ولی  سازی قوانین و مقرارت، پایبندی است او در شرایط عادی و از طریق درونی
ها و کمبودها جلوه کنند در آن صورت، آن نیاز طبیعی که همین فرهنگ برآن اصرار  زندگی و محدودیت های بحرانکه 
یابد و هنجار شکنی نتیجه طبیعی آن خواهد بود. ورزد دلیلی برای احترام به این قوانین و همنوایی آن نمی می

کند و  تری دارد. نظم ساختاری تنها صورت رفتار را کنترل می این مسئله در باره نظم ساختاری مصداق روشن
تواند  مادامی که مجریان و ناظران بیرونی جهت کنترل رفتار اجتماعی و صیانت از قوانین و نظم حضور دارند می

کاری و دور زدن قوانین به وجود آید، ها و شرایطی که امکان مخفی  کارکردش را حفظ کند، ولی در خلوت
نماید. مصادیق فراوانی از این واقعیت را در جامعه غرب  گریزی رخ می های مختلف هنجار شکنی و قانون صورت

کیدشان نیز بر آن  توان مشاهده کرد که برخی از نویسندگان در سطوح مختلف می اند.  نموده تأ

اما در  ،یافته است درصد افزایش ٤٨تا پایان قرن بیستم  ١٩٦٠ا از سال جمعیت کشور امریک ١به اعتقاد بنت:
ی، حمله مسلحانه، جرائم علیه اموال، ورود به عنف به ملک از قبیل قتل، تجاوز، راهزن همین مدت، جرائم عمده

درصد  ٥٠ یانزندان) و تعداد ١٧، ص١٣٨١درصد (بنت،  ١٦٠و ایجاد حریق عمدی، بیش از  دیگران و سرقت
ترین،  کنیم، مبتذل ای که در آن، زندگی می ). وی بر این باور است جامعه٣٥، ص١٣٨١افزایش داشته است (بنت، 

به راحتی خودکشی  مردم تر از گذشته است. رفتارتر و افسرده تر، کج تر، پریشان جوتر، گستاخ ناهنجارتر، عیب
کنند، ازدواج و بنیان  شان را رها می ، زنان و مردان به آسانی، یکدیگر و کودکانکشند کنند و یا دیگران را می می

)١٣، ص١٣٨١شود. (بنت،  تر و ناپایدارتر و ناهنجارتر می خانواده در امریکا سست

گ ها تا دزدیدن ماکس و غیره که بخشی از واقعیت فرهن هنجارشکنی فضاحت بار در ایام کرونا؛ از هجوم به فروشگاه
های جهان نمایش گذاشت نمونه اخیر آن مسئله است. های رسانه الی سانسور شدید حاکم بر غول غرب را از البه

گروهی جهان  گرا در جامعه غرب بیان شده در مقیاس رابطه برون قابل ذکر است آنچه از پیامد فرهنگ حس

.................................................................................................................................................................
کید. ایشان ١ های متفاوت متعددی  ها و مقاالت کارشناسان رشته در نگارش این کتاب از اسناد دولتی، مطالعات دانشگاهی، کتاب تأ

)٢٦٩، صاستفاده شده است. (همان
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ویژه جوامع ضعیف را مطالعه کنیم و به  تری دارد. هنگامی که رابطه غرب با دیگر جوامع به غرب مصادیق روشن
صورت کل  غرب را به ،یگرد عبارت بهگفته المیزان رابطه شخصیت اجتماعی غرب با دیگر جوامع مقایسه کنیم و 

، ١٤٢٥ طباطبایی،یابد ( تری می یکپارچه در نظر بگیریم و رابطه آن را با جوامع دیگر در نظر بگیریم این جلوه روشن
بندی انواع انسان، دو  گرای غرب در تیب ). شخصیت اجتماعی انسان پرورش یافته در فرهنگ حس١٠٥، ص٤ج

گذارد. مصداق چهره انسان اجتماعی غرب،  را به نمایش می ١چهره متفاوت وحشی بالطبع و اجتماعی غیر وحشی
ها وجود دارد،  روی کجن جامعه هرچند انواع کند؛ به این معنا که در ای اش مصداق پیدا می در ارتباط درون گروهی

پذیری و کنترلی توانست یک نوع نظمی را در آن جامعه ایجاد کند، اما چهر وحشی  ولی سازوکارهای مختلف جامعه
در  ازجملهتوان مشاهده نمود که قتل و جنایت و کشتار در اقصی نقاط جهان  غرب را در ارتباط با جهان دیگر می

 هایی از آن چهره است. ویژه در دو دهه اخیر نمونه ورهای اسالمی بهکش

ولی این فرهنگ در جوامع  ،گرایی در غرب وجود دارد قابل ذکر است هرچند مصداق کامل فرهنگ حس
گرایی در خرده فرهنگان نخبگانی را در سطح نظام دانشی و در  اسالمی نیز نفوذ کرده است. نفوذ فرهنگ حس

توان یافت. فرهنگ عمومی در نظام ارزشی نهادی یا همان فرهنگ واقعی می

داف زندگی را در صورت مادی گرایی بر فرهنگ واقعی به این معنا است که هرچند اعضای جامعه، اه غلبه حس
در تبیین حوادث زندگی نیز به عوامل غیر  یاناً احسازند و به افق دیگری ورای عقالنیت مادی باور دارند و  محدود نمی

ای دیگر  گونه شان به سازند، اما در رفتار نهادی کنند و پیروزی و شکست را به آن مستند می حسی نیز مراجعه می
های حسی و این جهانی  شیوه زیست خود در تعامل با دیگران را بر مدار معیارهای تجربی و شاخصهاندیشند و  می

ارزشهای اجتماعی در این فرهنگ بر پایه عناصر تجربی بنا شده و معیار ارزیابی  یگرد عبارت به؛ دهند سازمان می
پذیرد. این فرهنگ از وقتی که در  ن جهانی صورت میهای ای های اجتماعی بر محور عقالنیت مادی و شاخصه کنش

 جهان اسالم نفوذ نموده، انواع مفاسد را نیز با خود به دنبال آورده است.

در دوران ما، نویسد:  کند و می طباطبایی در تبیین انحطاط جوامع اسالمی به غلبه همین فرهنگ اشاره می عالمه
های دینی و مادی  ما از انگیزه جامعهها نفود کرده است.  از نفوذ دین در جامعه کاسته شده و هوا و هوس مادی در دل
های دینی جایگاه ضعیفی در میان مردم داشته و از اقبال  فرهنگ غربی ترکیب یافته است. با این تفاوت که انگیزه

.................................................................................................................................................................
اندیشند و برخالف حیوان  همانند حیوان به هیچ قانونی تن نداده و جز به استفاده از دیگران نمی اند که ی وحشی بالطبع کسانیها نا. انس١

ها تسلط  کنند و به حریم دیگر کشورها، تجاوز و بر قاره کند، به استثمار یک منطقه بسنده نمی که به دریدن یک یا چند حیوان بسنده می
هستند که توحش بالطبع خود را تا حدودی تعدیل کرده و نوعی از استخدام متقابل را  یکساناما انسان اجتماعی غیر وحشی، ؛ یابند می

اند. (جوادی آملی، شریعت در  بهره پذیرند هرچند از زندگی عقلی سالم که ناظر به وحی و نبوت باشد بی در محدوده حیات حیوانی می
)٤١٢-٤١٣، صآیینه معرفت
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های مادی بنا شده است، اقبال  مقابل، فرهنگ مادی غرب که بر فرو رفتن در لذتعمومی کمی برخوردار است. در 
جلب کرده است. این ترکیب بروز اختالف و کشمکش شدید بین آن دو انگیزه را در گسترده عموم مردم را به خود 

جامعه  بایست در سطح وحدت نظامی که می هجیدرنتهای دنیوی انجامیده است.  داشته و همواره به پیروزی انگیزه پی
 چنین همگسترش یابد پاره شده و هرج و مرج در روحیات مردم ایجاد گردیده و از پی آن، اعتماد نسبت به قوانین دینی و 

این فرایند به سقوط اخالق و فضیلت و  ؛ و)٢١٠-٢١١، ص٦ج، ١٤٢٥ طباطبایی،قوانین جدید هم از بین رفته است (
). ١٨٦ص، ١ج ، ١٤٢٥ طباطبایی،آداب شریعت و فرو رفتن در لهو و لعب و شهوات و فحشا و منکرات انجامیده است (

 فساد جنسی و شکسته شدن حریم حجاب و عفاف در ارتباطات یبن زن و مرد نمونه بارز آن است.

. احساس محرومیت نسبی3
کند ایجاد و گسترش احساس محرومیت نسبی است.  گرایی بر جامعه وارد می که فرهنگ حس یگریدآسیب 

گرایانه وی  این پدیده در امتداد فربه شدن جنبه غریزی انسان و تکوین و تقویت و بسط شخصیت اجتماعی مادی
رایط موجود با شرایط مطلوب و آید. احساس محرومیت به وضعیتی اشاره دارد که از سنجش و مقایسه ش بوجود می

شود و به تعبیر برخی پژوهشگران:  های موجود برای رسیدن به آن شرایط مطلوب حاصل می ناتوانی ظرفیت
کند. انتظارات ارزشی،  های ارزشی حکایت می محرومیت نسبی از وجود اختالف میان انتظارات ارزشی و توانایی

های ارزشی قواعد و بستر و شرایط . توانایی١دانند می ها آنخود را مستحق ای هستند که مردم  کاالها و شرایط زندگی
 .)١٥٨، ص١٣٧٠؛ گسن، ١٦٤و  ٥٤، ص١٣٧٧موجود و رسمیت یافته جامعه هستند (گر، 

این تفاوت بین اهداف و ابزار نهادی ممکن است در سطح گروه یا کل جامعه و نیز در مقایسه با وضعیت واقعی 
ی ذهنی ها ناو یا وضعیت غیر واقعی و انتظارات و آرم ظرف محقق (مثل زندگی گروه مرجع درون و برون گروهی)و 

شکل یافته باشد؛ به این معنا که برخی اهداف فرهنگی در جامعه نهادینه شده است ولی در قامت گروه مرجعی در 
ظرف محقق تعین نیافته است.

به همین  کندها را فراهم  روی کجتواند زمینه برخی  خی شرایط اجتماعی میاحساس محرومیت نسبی در بر
شود. ها مطرح می یهازنظرعنوان یکی  به روی کجشناسی  جهت در جامعه

در جامعه انسانی وجود داشته است. محدودیت ظرفیت و  ینوع بهالبته همواره احساس محرومیت نسبی 
نهادی، مؤید این واقعیت است. این محدودیت امکان دسترسی همگان  اهدافهای جامعه برای پاسخگویی به  توانایی

اما گاهی این ؛ کنند رو برخی افراد نسبت به آن اهداف احساس محرومیت می سازد؛ ازاین به آن اهداف را غیر ممکن می

.................................................................................................................................................................
قابل توجه؛ از قبیل مسکن گرانقیمت و درآمد باال و یا  یمنزلتتوان به برخورداری از امکانات مادی فراوان و نمادهای  می ،عنوان نمونه . به١

قدرت و حیثیت اجتماعی اشاره کرد.
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در سطح وسیع جامعه ، بلکه گیرد و احساس محرومیت نسبی را نه در برخی  واقعیت اجتماعی صورت غیر طبیعی می
خاطر برخی  به، بلکه گاهی ابزار نهادی نه فقط بخاطر محدودیت طبیعت امکانات جامعه؛  که آنآورد؛ چن بوجود می
رو جایگزینی و خلق سازوکار بهتر و متناسب با اهداف  ارکردش را از دست داده؛ ازاینهای نظام اجتماعی، ک ناکارآمدی

ها، نسبت به آن  طلبد دارد؛ اما جامعه به رغم وجود امکان خلق و جایگزینی این سازوکارها و توانایی نهادی را می
ضابطه، برخی  یز در اثر تغییرات فرهنگی بیگاهی ن از سوی دیگر،زند.  دهد و از آن سرباز می توجهی نشان می بی

 ها و سازوکارهای موجود تناسب ندارد. شود که با توانایی اهداف اجتماعی در جامعه ترویج و نهادینه می

بنابراین تکوین احساس محرومیت نسبی محصول عوامل و شرایط مختلف است ولی در دو صورت اخیر نمود 
بیشتری دارد.

گرایی بستر روانی جامعه را برای احساس  یابد و فرهنگ حس گرایی مصداق زیادی می حساین پدیده در فرهنگ 
که گفته شده است فرهنگ  گونه نازیرا هم؛ افزاید طور مستمر بر گستره و عمق آن می سازد و به محرومیت نسبی هموارتر می

اجتماعی نهادینه  ارزشعنوان  کند و آن را به می تأکیدفته ی که مبتنی بر حس سازمان یاها ناگرا بر اهداف مادیگرای حس
های طبیعی وجود او  رو شخصیت اجتماعی پرورش یافته در این فرهنگ که جنبه سازد؛ ازاین می از سوی دیگر،سازد.  می

کند. فربه شده، همواره نسبت به انتظار ارزشی ذهنی که تعین اجتماعی یافته احساس محرومیت می

ها و  با نداشتههای محسوس خود را  شود تا افراد همواره داشته های تعین یافته در این فرهنگ باعث می ارزش
های جامعه با انتظارات فرهنگی  کنند و به دلیل عدم تناسب ظرفیت انتظارات خیالی که زیبا جلوه داده شده، مقایسه می

های موجود و آن اهداف اجتماعی، احساس  فاصله بین ابزارها و توانایی یگرد عبارت بهکه در اذهان تعین یافته و 
های جامعه  شود بسیاری از افراد و گروه شناختی بستر و اشتهای ذهنی باعث می ین ویژگی روانکند. ا محرومیت می

بسا بسترهای موجود و هنجارهای تعین یافته را  تالش خود را جهت رسیدن به آن هدف بکار بندند و در این مسیر چه
تجاوز به  ازجملهت انواع رفتارهای انحرافی نادیده بگیرند و روش انحرافی را برای رسید به آن هدف برگزیند. طبیعی اس

شناسی  آن شمرده شود. از همین رو است که در جامعه ازجملهتواند  حریم دیگران و درگیری و نزاع اجتماعی می
کنند. شناسان یکی از عوامل انحرافات اجتماعی را محرومیت نسبی معرفی می برخی از جامعه روی کج

های اجتماعی، جامعه را  روی کجبرای وقوع برخی  یبسترسازنکته قابل توجه این که این پدیده، صرف نظر از 
سازد. قرآن کریم از این وضعیت تحت عنوان زندگی تنگ یاد  مواجه می ها اضطراببا انواع فشارهای درونی و 

ْعَرَض َعْن ِذکِری «کند.  می
َ
 ِی زندگ) و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، ١٢٤؛ (طه: »َضْنکاً  ةیَش َمِع َفِإنَّ َلُه َو َمْن أ

در این جامعه ممکن است. این قفس  .کنیم یمو روز رستاخیز او را نابینا محشور  ] خواهد داشتیسختتنگ [و 
کند در حالی است که به گفته مفسران  ها را بر افراد وارد می آهنینی که جامعه را در خود گرفتار کرده و انواع اضطراب

؛ ٢٢٥، ص١٤، ج١٤٢٥اسالمی: ممکن است از مزایای زیاد دنیوی همچون ثروت نیز برخورد باشند. (طباطبایی، 
)١٧٠، ص١٥، ج١٤١٩الله، ؛ فضل٣٢٨، ص١٣، ج١٣٦٧شیرازی، مکارم 
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. نمایشی شدن جهان اجتماعی4
گرایی افزون بر سبقت در مظاهر دنیوی، فرهنگ نمایش و تالش برای دیده  نهادینه شدن و گسترش فرهنگ حس

های منزلت اجتماعی ایجاد  گرا در مالک آید که فرهنگ حس تغییراتی بوجود می تبع بهشدن را بدنبال دارد. این پدیده 
کند. های معنوی و عقالنی می های این جهانی را جایگزین مالک کند؛ به این صورت که عناصر کّمی و شاخصه می

ها نسبت به شکست و  های اجتماعی بطور طبیعی معیارهای منزلت و احترام اجتماعی و ارزیابی ارزش درواقع،
زنند؛ زیرا تأمین احترام اجتماعی در حاشیه  ها و در سطح کالن جامعه را رقم می های افراد و گروه کامیابی
دهد که همان  های منزلت متناسب با خود را تولید و بسط می مالک یحسهای  گیرد. ارزش اجتماعی سازمان می های ارزش

بخشد.  زند و بدان اعتبار می امور کمی و این جهانی باشد. حسی شدن معیارهای منزلت، پدیده نمایشی شدن را دامن می

رای کسب منزلت نتیجه آن خواهد عنوان راهی ب ها به آرایی جلوهشدن در افکار عموی و  یدهدتالش برای  درواقع،
های هستی  بود. برخی از پژوهشگران علوم اجتماعی در توصیف ویژگی نمایشی دنیای مدرن، آن را از ویژگی

به این  .از تاریخ هنر بازشناخت خوبی بهتوان  اند و بر این باورند که این ویژگی را می شناسانه عصر جدید شمرده
 پنهان را نگاه را نقاشان، خود و حجاران و ان بزرگ قرون وسطی در فرانسه، یعنی معمارانصورت که بیشتر هنرمند

نیست. انسان مدرن عالقه دارد که خود را بنمایاند و معرفی کند و در برابری  چنین مدرن جهان در اما ،اند داشته
آسا که  وبلن، در توصیف طبقه تن ).٢٥، ص١٣٨١تحسین دیگران به خود افتخار نماید (مجموعه نویسندگان، 

نویسد: برای به دست آوردن حفظ اعتبار، فقط داشتن ثروت  می خوبی بهداری است  محصول فرهنگ جامعه سرمایه
آید.  یا قدرت کافی نیست، ثروت یا قدرت باید نشان داده شود؛ زیرا اعتبار فقط با آشکار کردن آن به دست می

)٨٣، ص١٣٩٢وبلن، ب اعتبار، در ایجاد و حفظ آسودگی خیال شخص نیز اثر دارد. (نمایش ثروت افزون بر کس

های  کند. پهنه شبکه گری می صورت هیجانی جلوه امروزه با گسترش و تنوع ابزار نوین ارتباطی این اشتها به
مجازی مسیری برای ارضای این بعد رفتار اجتماعی انسان شده است. در این بازار افراد برای جذب و افزایش فالور، 

های علمی و عقالنی، از نمادهای  حسی، به جای جاذبه کنند و متناسب با فرهنگ تالشی دریغ نمی هرگونهاز 
های  گیری از انواع تکنیک شناختی و بهره های روان گیرند و با استفاده از داده می های ظاهری بهره جسمانی و زیبایی

پژشکی سعی در نمایش آن دارند.

معه ایجاد کند که آسیب اقتصادی نمونه ی دیگری برای جاها ناتواند زی عنوان متغیر مستقل می این آفت، خود به
نماید. رونق جراحی پالستیک  های مختلف برای بهتر دیده شدن رخ می آن است. در این بازار نمایش صرف هزینه

ای را  هزینه اقتصادی را به جامعه تحمیل نموده و جیب عده ازجملههای مختلف  چنان هزینه نمونه آن است که هم
یی بازار نمایش به نفع گروه دیگر خالی کرده است.در مسابقه زیبا

آید، نمونه دیگر آن  گرایی که از مسیر تنوع طلبی برخاسته از پدیده نمایشی شسدن بوجود می نهادینه شدن مصرف
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و جامعه را نیاز واقعی شکل  خانوادههای اقتصادی برای  پیامد اقتصادی است. در این بازار، مبنای بسیاری از هزینه
ممکن است افراد  رو، ؛ ازاینکند مطالبات بازار نمایش و میزان پذیرش در این بازار نمایش تعیین می، بلکه دهد؛  نمی

گرایی و تغییر ابزار و نمادهای منزلتی از قبیل منزل و محل سکونت و اثاثیه و نوع  بدون نیاز واقعی به سمت مصرف
 شود. های دیگر غیر اقتصادی نیز بر خانواده و جامعه تحمیل می هزینه ،فریحات سوق یابند. ناگفته نماند که این پدیدهت

در این بازر نمایش، جامعه زنان آسیب منحصر به فردی را تجربه خواهند کرد؛ این بخاطر وجود برخی 
خاطر اهداف متناسب با غایات وجودی زیست  ههایی است که نظام تکوین ب ها و لطافت ها؛ همچون جلوه ویژگی

ترین وسیله  مناسب ،های ذکر شده شان تعبیه نموده است. طیبعی است که ویژگی در ساختار وجودی ١اجتماعی،
از عناصر رقابت در این بازار را استفاده از  یتوجه قابلست که بخش رو ازاین. برای جلب مشتریان بیشتر خواهد بود

های اقتصادی نیز تأمین منافع خود را در این مسیر  دهد و حتی بنگاه های فریبایی آنان شکل می نمادهای زنان و جلوه
 دهند. کنند و بخشی از تالش خود را در این زمینه سازمان می دنبال می

عنوان وسیله لذت  به ها آنشئ وارگی و کاالیی شدن آنان است. در این بازار به شود  آفتی که در این فرایند متوجه زنان می
یابد. زنانی که به  شود. منزلت اجتماعی زن در این بازار در کاال شدن آنان تعین می جویی و کسب منافع اقتصادی نگاه می

مجبور خواهند بود برای صیانت از منزلت اجتماعی و امنیت شغلی خودشان در این مسیر کاالیی  اند دادهلوازم این بازار تن 
 نوازی متناسب با اقتضای نوع به نوع این بازار نمایش گام بردارند. انتهای فریبایی و چشم شدن و رقابت بی

 که ناجامعه تحمیل خواهد کرد؛ چنهای مختلف دیگر نیز بر  البته این آفت مثل دومینویی است که پی در پی هزینه
 های اجتماعی مصداقی از آن است. ها و نا امنی روی کجبرافروختگی و التهاب جنسی و از پی آن، بروز بسیاری از 

 گیري نتیجه
شناختی و حتی  شناختی، روان رفتار اجتماعی انحرافی و مفاسد اجتماعی در اثر عوامل مختلف جامعه

شناختی  عنوان یکی از بسترهای جامعه های فرهنگی به کن است ایجاد شود. این پژوهش زمینهشناختی مم زیست
های  ترین عوامل و زمینه گرایی یکی از اساسی تکوین این پدیده را بررسی کرده است. به اعتقاد نگارنده فرهنگ حس

زیرا این فرهنگ افق نگاه انسان را به آید؛  اجتماعی برای تکوین رفتار انحرافی و مفاسد اجتماعی تلقی به حساب می
نماید. این نگاه با توجه به طبیعت افزون خواه و  انداز تنگ محدود می های مقدور این جهانی با منافع و چشم هستی

تواند بستر روانی مسابقه در کسب ثروت حداکثری و رقابت در قلمروهای محدود جامعه  تنوع طلب انسان می
این پژوهش تالش کرد تا  ...خروجی آن شکستن برخی حریم و قواعد زندگی خواهد بود انسانی فراهم نماید که

گرایی را بررسی نماید؛ مشکل فهم و تببین  ها و مفاسد اجتماعی توسط فرهنگ حس ین مسیر وقوع آسیبتر مهم
................................................................................................................................................................. 
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بود که در  ها آنین تر مهماجتماعی، رهایی انسان، احساس محرومیت نسبی، نمایشی شدن جهان اجتماعی  مسائل
 این مقاله بررسی شده است.
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