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Abstract

Paying attention to anticipating the social issues before they occur 

is an active action aimed at preventing the social harms. In a society 

like Iran, with an Islamic cultural context, the lack of an Islamic 

futurological framework for the identification of the social harms is 

a terrible absence of approach. Therefore, this paper aims to present 

an Islamic futurological framework for the identification of social 

harms.

This paper, using futurological methods, imaging the future, and 

qualifying the results of the future trends and uncertainties, is 

based on a qualitative approach. The descriptive data have been 

collected through libraries and interviews. The data show that in 

order to identify the factors that cause the social harms to form, 

the lower layers of the social realities have to be searched for the 

semantic, social, political, and cultural structures. The results show 

that any kind of the examination, findings, and evaluation of the 

future issues of the Islamic society of Iran and its consequences 



and social harms for formulating the strategies mechanisms to face 

and manage these issues are at the heart of the Islamic futurological 

activities. Therefore, managing social harms requires the adoption 

of a futurological approach in an Islamic framework based on the 

system of planning, which has been systematically designed in the 

present study.
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چکیده

توجه به پیش  بینی مسایل اجتماعی قبل از وقوع، اقدامی کنش  گرایانه با هدف جلوگیری 

از آسیب های اجتماعی است. در جامعه ای مانند ایران که از بافت فرهنگی اسالمی برخوردار 

برای شناسایی مسائل و آسیب  های اجتماعی  است؛ فقدان چارچوب آینده  پژوهی اسالمی 

ارایه  ی چارچوب  مقاله،  این  اصلی  بنابراین هدف  می شود.  بزرگی محسوب  رویکردی  خأل 

از  استفاده  با  مقاله  این  است.  اجتماعی  آسیب های  شناسایی  برای  اسالمی  آینده  پژوهی 

روش های آینده پژوهانه؛ تصویرپردازی از آینده و کیفی نگری نسبت به نتایج حاصل از روندها 

و عدم قطعیت های آینده مبتنی بر رویکرد کیفی است. گردآوری اطالعات توصیفی از طریق 

کتابخانه ای و مصاحبه ای انجام شده است. داده ها نشان می دهد؛ برای شناسایی عواملی که 

موجب شکل گیری آسیب های اجتماعی می شوند، باید در الیه های زیرین واقعیت های اجتماعی 

به جستجوی ساختارهای معنایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... پرداخت. نتایج حاصل از 

پژوهش حاضر نشان می دهد؛ هرگونه بررسی، اکتشاف و ارزیابی مسائل آینده  ی جامعه اسالمی 

ایران، پیامدها و آسیب های اجتماعی آن در راستای تدوین راهکارها و راهبردهای مواجه و 

مدیریت این مسائل در کانون فعالیت های آینده  پژوهی اسالمی قرار دارد. بنابراین مدیریت 



آسیب های اجتماعی مستلزم اتخاذ رویکردی آینده پژوهانه، در یک چارچوب اسالمی مبتنی بر 

نظام تدبیر است  که در این پژوهش به شکل نظام مند طراحی خواهد شد . 
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مقدمه و بیان مسئله
42 سال از انقالب اسالمی می گذرد و جامعه مسایل داخلی و خارجی بسیاری را تجربه 

کرده و اکنون برای حفظ ثبات و آرامش در دنیایی کاماًل ناپایدار و بحران خیز، برای ساخت 

آینده تالش می کند. بسیاری از این مسایل، جامعه  ی ایران را با چالش فرهنگی مواجه کرده 

و  مواجه شده  بسیاری  اجتماعی  مسایل  با  ایران  تحول، جامعه  ی  دهه  درکارنامه 4  است. 

دستاوردهای انقالب را تهدید نموده است. از آنجا که آینده در معرض تبدیل چالش های امروز 

به آسیب های فردا می  باشد؛ لذا، باید به شناسایی آسیب های اجتماعی پرداخت و از زوایای 

مختلف آن را بررسی کرد. الیه  های پنهان در هر جامعه، منشأ پیدایش آسیب  های اجتماعی 

بوده و آینده الیه  ی پنهان سطحی از این مشاهدات است. در همین حال، چون ساختار نظام 

اجتماعی در معرض تغییرات بی وقفه است؛ لذا هر لحظه در معرض مبتال شدن به آسیب  های 

اجتماعی قرار دارد. این در حالی است که آسیب  های اجتماعي هم از حیث عمق  ، وسعت، 

پیامد، زمان و ... از جامعه اي تا جامعه دیگر متفاوت هستند. بنابراین آینده در معرض مسایل 

بسیاری است که باید شناسایی شوند و عالج رویدادها را قبل از وقوع پیش بینی نمایند و 

آینده  پژوهان باید در این امر پیشگام باشند.

اسالم به سالمت جسم و روح توجه ویژه دارد، زیرا سالمتی جامعه را در گرو سالمتی جسم 
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و روح می داند و مراقبت از آن را، مراقبت از سرمایه  ی اجتماعی یک ملت واجب می  داند. از 

طریق سالمت اجتماعی، هر جامعه ای می  تواند شاداب و با نشاط به تکالیف و مسئولیت های 

فردی و اجتماعی عمل کند و به پیشرفت اجتماعی کمک کند  . بنابراین الزم است با شناخت 

منابع پیدایی آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن ها، آمادگی الزم و چگونگی 

برخورد صحیح مواجه با آسیب ها را  آموخت. در این مقاله تالش می شود با پشتوانه پژوهش های 

اجتماعی و آینده پژوهانه، مدلی برای آینده  پژوهی اسالمی آسیب های اجتماعی ارایه شود. لذا 

بررسی، اکتشاف و ارزیابی مسائل آینده آسیب ها و پیامدهای آن به موازات تدوین راهکارها و 

راهبردهای مواجهه و مدیریت این مسائل درکانون ادبیات آینده پژوهی قرار دارد.

1. اهداف و سؤاالت پژوهش
این پژوهش با هدف طراحی چارچوب آینده  پژوهی اسالمی برای شناسایی آسیب های 

اجتماعی آینده انجام شده و پرسش اصلی این است که، چارچوب آینده  پژوهی اسالمی برای 

شناسایی آسیب های اجتماعی آینده  ی جامعه ایران چیست؟ در ذیل هدف اصلی تالش شده 

است به نکاتی چون، شناسایی معیارهای اسالمی آینده  پژوهی در شناخت آسیب  های آینده، 

شناسایی عوامل موثر در شکل  گیری مسایل اجتماعی )حال و آینده(، تعیین شاخص ها و 

مالک های آسیب اجتماعی اشاره شود.

2. پیشینه پژوهش
درحوزه  ی معرفتی موضوع مورد تحقیق، کارهای مختلفی صورت گرفته که در ذیل به 

برخی از آنها اشاره می  شود. در ادامه نیز به وجه متمایز این تحقیق با کارهای انجام شده 

پرداخته خواهد شد.

»معیاری بر شناسایی آسیب ها با تأکید بر آسیب شناسی آینده مسائل اجتماعی« عنوان مقاله 

ای از مؤلف طرح و پژوهش حاضر است که در آن از نگاه جامعه شناسی موضوع آسیب شناسی 
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بحث شده و مسائل اجتماعی حلقه های اتصال گذشته، حال و آینده یک حیات اجتماعی 

محسوب می شوند. بر اساس این مطالعه، پیوستگی و زمان از وجوه مهم مسئله اجتماعی است 

و از آنجا  که، مهم ترین مولد مسائل اجتماعی تغییرات می باشند؛ لذا وقوع تغییرات دائماً منجر به 

تولید مسائل جدیدی می گردد که احتمال دارد، به آسیب اجتماعی منجر شود. در واقع، وقوع 

تغییرات اجتماعی مولد مسائل اجتماعی خواهد شد و در صورتی که زمینه  ی اجتماعی مساعد 

باشد، این مسائل در آینده عامل بروز آسیب های اجتماعی خواهند شد. از این نظر، مطالعه  ی 

آسیب شناسی آینده  ی مسائل اجتماعی بستر مهمی در آسیب شناسی مسائل اجتماعی است، 

با تأکید بر اینکه برای بررسی حال، نیازمند مطالعه  ی گذشته هستیم و جهت پیش بینی آینده 

نیز، گذشته و حال باید توأمان مورد کنکاش قرار گیرد. در تحلیل مسئله  ی فوق در این مقاله، 

تغییرات اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و آسیب های اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و بستر 

اجتماعی مساعد آینده که زمینه های شکل گیری مسائل اجتماعی نوظهور و شگفتی سازها 

خواهد بود، متغیر میانجی می باشد. وجه پیوستگی و عنصر زمان نیز از وجوه مهم این پژوهش 

به شمار می آید )عیوضی، 1397(.

»نقش آینده  پژوهی در کاهش آسیب  های فرهنگی« عنوان مقاله  ای از عباسعلي قیومي 

و فرشاد نادري  نیا است که در آن به نقش آینده  ی پژوهشي در کشف و خلق آینده  اي بهتر 

در موضوع اجتماعی، مبتني بر دانش  محوري و فرهنگ  ساالري پرداخته شده است. در این 

مقاله، امکان شناخت آسیب  هاي فرهنگي، گسست  هاي فرهنگي اجتماعي از قبیل گسست 

جنسي، سني، مهاجرتي و طبقاتي و...، با استفاده از روش آینده  پژوهی  مورد بحث قرار گرفته 

است)قیومی و نادری نیا، 1391(.

نویسندگان مقاله  ی »آینده  پژوهی در مدیریت تهدیدات و آسیب  های سبک زندگی ایرانی-

اسالمی« نیز بر مقابله و مهار تهدیدات و آسیب های سبک زندگی ایرانی - اسالمی با تأکید بر 

مسائل، پدیده ها و معضالت آینده تأکید دارند )مطلبی، کرمی و حسینی، 1395(.

در  ایران  اسالمی  جمهوری  اجتماعی  چالش های  مؤثر  روند های  و  عوامل  »شناسایی 
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15 سال آینده« عنوان دیگری از کارهای پژوهشی مؤلف است که در آن اقدام به بررسی 

آینده  پژوهانه  ی روند ها و عوامل مذکور در افق زمانی 15 سال آینده  ی ساخت اجتماعی نظام، با 

بهره  گیری از روش پیمایشی، سه عدم قطعیت بحرانی؛ »افزایش فقر و تضاد طبقاتی«، »واگرایی 

ارزشی و هنجاری« و »افزایش آسیب های اجتماعی« شده است. در این مقاله، مطابق با عدم 

قطعیت های بحرانی شناسایی شده، چهار سناریوی احتمالی و ممکن ساخت اجتماعی نظام، 

تدوین و سپس راهبرد های نیل به سناریوی مطلوب )تعدیل و کاهش چالش های اجتماعی( با 

بهره  گیری از روش تونل باد احصاء گردیده است )عیوضی و اینانلو، 1398(. این در حالی است 

 که تاکنون چند دور آینده  نگری در روانشناسی و علوم تربیتی نیز برگزار شده است. رومیر

 دالیل این عدم وفاق تعریفي را چنین ذکر می کند:

1. رفتارها و شرایطي که مسئله  ی اجتماعي در نظر گرفته مي شوند، بسیار تحت تأثیر 

قضاوت هاي ارزشي، نسبیت فرهنگي و درگیري هاي سیاسي هستند.

2. مسائل اجتماعي از مکاني به مکان دیگر و از زماني به زمان دیگر متغیرند. به این دلیل 

که چون جوامع مختلف به طور متفاوتي از مسائل اجتماعي متأثر مي شوند، ادراک و تعاریف 

این مسائل متفاوت خواهد بود )رومیر، 2001: 2(.

بنابراین، توجه به یک مسئله  ی اجتماعي نیازمند بررسي سایر مسایل است و هر جامعه اي 

و  تربیت  و  تعلیم  فرهنگ،  اخالق،  سنن،  رسوم،  آداب،  خود،  مقررات  و  موازین  اساس  بر 

اجتماعي مي باشند  از جمله عوامل تشخیص مسائل  دارد که  ویژه اي  اجتماعي  هدف هاي 

)عیوضی، 1397(.

نگاهی به پیشینه  ی مطالعات آسیب  شناسی اجتماعی حال و آینده نشان می  دهد؛ تاکنون 

این قبیل مطالعات با آسیب های نظری و عملی مواجه بوده است. مطالعات موجود نشان 

می دهد؛ ظرفیت های کارهای انجام شده تاکنون اوالً، کمتر با دغدغه های آینده  پژوهی همراه 

بوده و ثانیاً، در چارچوب مبانی و آموزه های اسالمی قرار نداشته و همین مسئله در محافل 

علمی، انتظارات از دین را مخدوش و مطالعات آینده به چالش کشیده شده است. لذا مرکز ثقل 



867 ارائه  ی مدلی برای شناخت آسیب های اجتماعی )با تأکید بر آینده پژوهی اسالمی(

آسیب های اجتماعی، نادیده گرفتن مبانی قرآنی و روایی و سنت های اصیل معصومین و سیره 

نبوی است که صرفاً، مستند به مبانی ارزشی آینده پژوهی غربی است و در برخی موضوعات 

و عرصه ها به التقاط نیز منجر شده است. چنین شرایطی به نتایج نامطلوبی خواهد رسید  که 

به برخی اشاره می  شود.

1. ناتوان نشان دادن ظرفیت  های معرفتی اسالم برای حل مسایل اجتماعی،

2. حاشیه  نشینی معیارهای شاخص و ضوابط و قواعد دینی در مواجه  ی جامعه با مسایل 

اجتماعی، ناتوانی در تقویت حس اجتماعی و جایگزین  سازی معیارهای عصر مدرن،

3. فقدان تعریف عملیاتی روشن و واضح از رویدادها و روندهای اجتماعی ناشی از مسایل 

اجتماعی،

4. بی  متولی ماندن بسیاری از مفاهیم کلیدی در جامعه  ی اسالمی چون عدالت، وحدت  ، 

معنویت  ، اخالق  ، معیشتی و تربیت انسان اجتماعی و

5. دولتی شدن مسایل اجتماعی و اجتماعی شدن مسایل دولتی )تعارض دو گانه سوی 

مدیریت(.

در این پژوهش با تأکید بر آموزه های اسالمی و ظرفیت های کاربردی آینده  پژوهی در 

حوزه  ی مطالعاتی جامعه  ی ایران، چارچوب نظری معرفی شده است که در نهایت به مدل 

طرشت منجر خواهد شد.

3. مالحظات مفهومی و نظری
مهم  ترین مفهوم در این پژوهش، تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت یکی از مهم  ترین 

دغدغه  های مشترک همه  ی جوامع بشری در طول تاریخ بوده است. بر همین اساس نیز، همواره 

یکی از ارکان نظری فالسفه در مکاتب مختلف، بحث پیرامون حوزه و چگونگی تعلیم و تربیت 

بوده است. درباره  ی اساس و لزوم تعلیم و تربیت بین اغلب علما توافق نسبی با تفاوت  های نه 

چندان فاحش وجود دارد؛ اما اختالف  ها درباره  ی ابعاد، چگونگی و اهداف تعلیم و تربیت است. 
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به لحاظ مفهومی در کل، چه در نزد علمای غیرمسلمان و چه در نزد علمای مسلمان، از تعلیم 

و تربیت، به عنوان فراهم کردن زمینه  ها و عوامل به منظور شکوفا ساختن شخص در جهت 

رشد و هدف تکامل فردی و اجتماعی یاد می  شود )کاردان، 1378: 341-366(.

ارسطو، متولیان تعلیم و تربیت را خانواده یا دولت و هدف را فضایل اخالقی و مدنی معرفی 

می  کند. فارابی، مسئولیت تعلیم و تربیت را متوجه فیلسوف و حکیم و هدف را کمال دنیا 

و آخرت می  داند. رجوع به آرای سایر اندیشمندان اسالمی نیز، نتایج مشابهی در تبیین لزوم 

تعلیم و تربیت دارد که با هدف تدبیر نفس و باطن و اصالح امور دنیوی و اخروی سفارش 

می  شود. در واقع یکی از ابعاد تعلیم و تربیت اجتماعی است که دالیل آن کنترل مسائل 

اجتماعی و نیل به زندگی اجتماعی متعالی است. چنانچه، مفهوم دیگر این پژوهش مسائل 

یا آسیب  های اجتماعی است. سیف اللهي مفهوم مسئله  ی اجتماعي را این گونه بیان مي کند: 

»امور و پدیده هایي که موجب تنش ها و ناسازگاري هاي اجتماعي شده و به نحوي جامعه و یا 

زندگي افراد جامعه را مورد تهدید و تضعیف قرار دهد« )سیف اللهي، 1381: 41(.

با تعاریف یاد شده، بطور منطقی استنباط می  شود؛ برنامه  ریزی در حوزه  ی تعلیم و تربیت، 

مستلزم شناخت مسائل اجتماعی است و شناخت آینده  ی مسائل اجتماعي و آسیب هاي آن 

نیز در قلمرو آینده پژوهي تابع چارچوب ها، ضوابط و قواعد علمي است تا فرایندهاي پویایي را 

که نظم هاي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، امنیتي و فرهنگي را دگرگون مي کنند، شناسایي 

کنند )عیوضی، 1391: 20(.

از دیدگاه آینده پژوهی؛ تهیه و تنظیم قواعدي براي تحوالتي که در آینده اتفاق مي افتد، 

درک صحیح از مسائل نوظهور و نحوه  ی برخورد با آنها، انجام برنامه ریزي بلندمدت و کوتاه 

مدت و پیشگیري از نتایج زیانبار رویدادهاي پیش  بیني نشده، پرهیز از گام نهادن در محیط 

پرخطر و ناشناخته  ی آینده، درک اهمیت ایده ها، ارزش ها و نگرش هاي مثبت گذشته و حال 

در خلق آینده، تحلیل روندهاي گذشته و حال به منظور شناخت مسائل بازدارنده و تجربه هاي 

منفي که تهدیدي براي تحوالت آینده محسوب مي شود و پدید آوردن نگرشي سیستماتیک، 
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منظم و منطقي به تحوالت آینده از جمله اهداف مطالعات آینده پژوهي به شمار مي روند 

)دیتور، 1996(.

4. روش تحقیق
حرکت مسیر در آینده  پژوهی از گذشته آغاز می  شود و تمامی عوامل اثرگذار بر آینده  ی 

موضوع را مد نظر قرار می  دهد. توجه به مفهوم زمان در هر بستری، نیاز به شناخت دقیق 

آن حوزه و موضوعات تغییر دهنده  ی کالن آن دارد. یکی از مهم ترین اقداماتی که می توان 

 برای شناخت آینده انجام داد، شناسایی مؤلفه های آینده است. در این خصوص جیمز دیتور

از:   معتقد است؛ آینده از درهم کنش چهار مؤلفه پدید آمده است. این مؤلفه ها عبارتند 

»رویدادها«، »روندها«، »تصاویر« و »اقدام  ها« )دیتور، 1996(. همچنین متخصصان آینده پژوهی 

در مطالعات خود با نظام مسایلی مواجه هستند که با سایر علوم تفاوت قابل تأملی دارد. این تفاوت 

 از دو بُعد قابل بررسی است، بعد اول »بعد زمانی« و بعد دوم »میزان عدم قطعیت« است )کوسا

.)2009 ،

الگوی آینده نگاری شولتز از جمله روش هایی است که با التزام به اهمیت نظام پایش، به 

اقدام و بازخورد در آینده پژوهی می پردازد که به اختصار مراحل آن ذکر می شود.

مرحله  ی نخست، تشخیص و پایش تغییر است که این مرحله، شامل ارزیابی و  بررسی 

الگوهای تغییر در گذشته و جمع  آوری داده های اساسی در خصوص وضعیت فعلی است. 

مرحله  ی دوم، مالحظه و نقد اثرات تغییر است که این مرحله، اثراتی را که تغییرات مداوم 

بر محیط دارند، ارزیابی می کند. مرحله  ی سوم، به تصویر کشیدن آینده های ممکن گوناگون، 

مرحله  ی چهارم، به تصویر کشیدن آینده های مرجح؛ ساختن مدل هایی ذهنی از آینده  ی 

ایده آلی که عالقه ای برای ساخت آن وجود دارد، این امر نخستین مرحله در برنامه  ریزی و 

رهبری تحوالت است.

علی )ص( می  فرماید: »آَفُة الَمعاِش سوُء التَّدبیرِ«. آفِت گذران زندگی، برنامه  ریزی نادرست 



راهبرد اجتماعی - فرهنگی    سال 10    شماره 41    زمستان 8701400

است)محمدی ری شهری، 202:1390(.

مرحله  ی پنجم، برنامه  ریزی، تیم  سازی و اجرای تغییر مورد عالقه است این پنج فعالیت، 

وابسته به هم هستند و داده ها و فعالیت از یکی به دیگری جریان می یابد و هنگامی بیشترین 

انجام  مستمر  و  پیش  رونده  فرآیندی  در  و  یکدیگر  با  هماهنگی  با  که  دارند  را  اثرگذاری 

شوند)شولتز، 1997(. بنابراین از طریق نظام پایش به بازخورد اقدام های انجام شده پرداخته 

می شود.

5. یافته  های پژوهش
بر اساس پژوهش های صورت  گرفته در جهت کاربست آینده پژوهی اسالمی در مسایل 

اجتماعی با تمرکز بر این پرسش اصلی که چارچوب آینده  پژوهی اسالمی برای شناسایی 

ایران چیست ؟، یافته های زیر حاصل شده است؛ در  آسیب های اجتماعی آینده  ی جامعه 

چارچوب آینده  پژوهی اسالمی، چشم  انداز آرماني مبتنی بر مشارکت و حجم قابل توجه  ای 

از عدم قطعیت ها می  باشد. بنابراین مي توان با تعیین چشم اندازي عملیاتي در یک افق زماني 

مشخص، و تدوین راهبردهایي به تحقق آینده پژوهي اسالمي اندیشید. آنچه در این مسیر 

اهمیت دارد؛ حرکت براساس جهان بیني اسالمي و ایجاد جریان اجتماعي به منظور تحقق 

آینده  پژوهي اسالمي و تدوین راهبردها است )عیوضی و پدرام، 1392(.

این در حالی است که هر گونه پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی، شناخت و رفع 

آسیب های اجتماعی مستلزم اتخاذ رویکرد آینده پژوهی نسبت به آسیب های اجتماعی در یک 

چارچوب مبتنی بر نظام تدبیر است که عبارتند از:

الف- نظام تدبیر

1. نظام پایش: نظام رصد مستمر محیطی به منظور تحصیل نظام مند اطالعات،

2. نظام اقدام: نظام مداخله  ی هوشمندانه در قالب آگاهندگی و بازدارندگی،

3. نظام بازخورد: نظام فراگیر انباشت نتایج فرایندی و فراورده ای،
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ب- نظام مسایل: مسایل و کانون های توجه و

ج- نظام اثر: نظام سالمت اجتماعی

لذا، مدل تدبیر در این پژوهش برای پیش  بینی  ، کنترل و پیشگیری آسیب  شناسی آینده 

بر سه پایه نظام پایش، اقدام و بازخورد قرار دارد که به عنوان ورودی »طرح راهبردی شورای 

تربیتی - تعلیمی آینده پژوهی در کنترل و پیشگیری آسیب های اجتماعی« می  باشد.

1-5. نظام تدبیر با رویکرد اسالمی

مفهوم تدبیر در اسالم با استناد به آیات و رویات بسیاری اشاره شده است. آینده  پژوهی از 

نگاه اسالم، دارای دو وجه اکتشافی و تجویزی است. وجهه اکتشافی، سعی در واکاوی محیط 

محسوس، واکاوی محیط نامحسوس و ظرفیت های روحی و روانی انسان و جامعه برای تدبیر 

بهتر امور فردی و اجتماعی دارد و وجه تجویری نیز برای ساخت آینده  ی مطلوب، مستلزم 

نگاه به آینده  پژوهی از زاویه ی دید اسالم، فراتر از سطح »روش و ابزار بررسی آینده« بوده و 

در خصوص »چرایی، محتوا و فلسفه  ی بررسی آینده  « و در حقیقت، جهت  دهی به روش ها، 

ابزارها و فرآیندها بحث می کند، اما هم در جنبه  ی اکتشافی آینده و هم در جنبه  ی تجویزی 

آن، بر روش  شناسی های منطقی و تدبیر همه جانبه در امور، تأکید دارد. در واقع اصالح اجتماع، 

چیزی جز دینی تر شدن جامعه نیست در آیه ای که خداوند به پیامبر اکرم)ص( دستور داده 

که براساس احکام الهی جامعه را تدبیرکند، نه بر مبنای هواهای دیگر.

2-5. نظام پایش؛ اقدام و بازخورد از منظر آینده  پژوهی اسالمی

نیاز، پایش رویدادها و روندهای گذشته و حال است. در  از مهم  ترین حوزه های مورد 

تعریف جامع و منطبق بر منطق این پژوهش که به ارزیابی و قضاوت محیط بیرونی ارتباط 

دارد؛ تعریفی با وسعت بیشتر از پایش و ارزشیابی و نیز پایش و تفسیر محیطی خواهد شد.  

پایش و ارزشیابی، فعالیت هایی هستند که کارکرد عمده  ی آنها، تهیه  ی اطالعات مفید در زمان 
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مناسب، برای کاربران تصمیم  گیر بوده و با هدف بهبود فرآیند تصمیم گیری به عنوان نتیجه 

انجام می شوند. پایش و تفسیر محیط، یک فعالیت هوشمندانه  ی سازمانی است و سازمان ها 

همواره به دنبال اطالعات هستند؛ اطالعات در سازمان ها ذخیره، بازیافت و انتقال داده می شوند 

و از آن ها جهت تفسیر محیط، حل مسئله و تصمیم گیری استفاده می شود.

در طی مطالعات انجام شده  ی چهار دهه انقالب اسالمی از طریق پایش، ارزیابی و تفسیر 

محیط اجتماعی ایران، 50 روند فعال با قدرت آینده  نگری باال و 10 جوانه  های تأثیرگذار بر 

جامعه  ی ایران شناسایی شدند که می تواند تصمیم  گیران را با گام های مهمتری به هدف هدایت 

کند. این مجموعه روندها و جوانه ها که با بافت اجتماعی ایران همسو می باشد، زمانی که با 

پیشران ها و عدم قطعیت های آینده ترکیب می شوند؛ منجر به تولید مسایل اجتماعی مهمی 

در آینده خواهند شد و سناریوهای پیچیده و پر تحرکی را برای آینده رقم می زنند. 

در اسالم، نظام پایش در چارچوب مطالعات اسالمی مبتنی بر منابع اصلی و فرعی بنا شده 

است؛ منابع اصلی به قرآن، سنت و سیره  ی معصومین، اختصاص دارد و منابع فرعی عقل، 

اجماع و سایر فراوردهای معرفتی بشری است که از طریق عرفان، شهود و ادراکات درونی 

حاصل می شود.

برای ورود به بحث شناخت آسیب های اجتماعی آینده در یک نظام پایش و در چارچوب 

مطالعات اسالمی باید منابع معرفتی را به خوبی سازماندهی کرد. نظام پایش باید درهمین گام 

اول در سطح قابل قبولی طراحی شود.

سطح اول: اصول، مبانی، منابع و نظریه های اسالمی در حوزه  ی آینده و 

سطح دوم: آینده  پژوهی منتج از دریافت های بشری و تجارب مبتنی بر عقالنیت خصوصاً 

در عرصه  ی آینده  پژوهی. 

از آنجا که اغلب موضوعات آسیب های اجتماعی در جوامع مختلف از حیث موضوعی در 

بسیاری از جهات مشترک است؛ لذا به میزان زیادی از این اشتراک موضوعی، باید از تجارب 

آینده  پژوهی استفاده کرد.
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در نظام اقدام نیز همین اشتراکات موضوعی، ظرفیت استفاده از تجارب دیگر جوامع را 

افزایش می  دهد و اقدام مشترک در مصادیق مشترکی چون اعتیاد، اشتغال و ... را امکان  پذیر 

می کند  . 

3-5. نظام اقدام از منظر اسالمی

یکی از مباحث مهم که در اسالم از اولویت باالیی برخوردار است؛ تأکید بر قاعده ی تقدم 

تربیت بر تعلیم و آموزش است. اگر این اصل را بپذیریم، قدری جریان مواجه ی جامعه ی 

اسالمی با مقوله ی آسیب شناسی آینده بیشتر قابل فهم خواهد شد. چنانچه امام خمینی 

)ره( می فرمایند: »شما می دانید، در طول تاریخی که ما و شما و ملت ما صدمت دیده است و 

وابستگی های کشور به حد اعلی رسیده بوده است، این فقط برای این بوده است که علم بوده 

است و تربیت اخالقی، دینی و معنوی نبوده است. گرفتاری ها همه برای این است که اعوجاج 

اخالقی و تهذیب نفس در کار نبوده است« )صحیفه امام، جلد 16، ص 507-495(.

اصوالً در نسبت بین تعلیم و تربیت دو فرض متصوراست:

الف- تقد تربیت بر تعلیم

یعنی راه هر گونه آموزش و تعلیم در نظام شناختی، گذار از تربیت است. اگر ابتدا  	

انسان تربیت شود، مطمئن تر می تواند راه تعلیم و آموزش را طی نماید و از این آموزش ها، 

جامعه بهره  مند شود. بسیاری از آسیب های امروز جامعه  ی ایران این است که نظام شناختی 

حاکم بر جامعه بر پایه  ی تعلیم است و آن هم متأسفانه پس از 4 دهه از انقالب متأثر از منابع، 

دیدگاه ها و شخصیت  پردازی های آموزشی اقتباس از غرب است. بسیاری از دانشگاه ها و مراکز 

مختلف خصوصاً در علوم انسانی، ترجمانی از انتقال مفاهیم و داده های ترجمه شده هستند. 

از طرفی همه  ی دغدغه  ی والدین این است که فرزندان در تحصیل کمیت  محور، رشد کنند و 

تنها به کسب رتبه اول و معدل باال می  اندیشند. از تربیت ضمن تعلیم، کاماًل غافل هستند و 

چندان تمایلی به صرف هزینه در این مسیر نیستند. شهریه های بسیاری را حتی با در تنگنا 
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قرار دادن شرایط معیشتی خانواده صرف کالس های تقویتی و تست های نفس گیری می کنند 

که زایل کننده  ی استعداد، قدرت یادگیری و تنها با هدف کسب معدل باال است. نظام یادگیری 

در کنار والدین تنها به چیزی جز آموزش نمی  اندیشند. در چنین شرایط اجتماعی، بین تربیت 

و تعلیم فاصله ای شکل می گیرد که پایه و اساس شکل  گیری آسیب های اجتماعی در آینده 

می  باشد.

از  	 بسیاری  عامل  واقع،  در  است.  اخالقی  توسعه  نیافتگی  با  مصادف  تربیت،  ضعف 

آسیب های اجتماعی ایران ریشه در تقدم آموزش بر پرورش و یا تعلیم بر تربیت دارد. از این 

بابت جامعه دچار یک کج  روی اخالقی شده است و این در نظام پایش و اقدام برای آینده 

نشانه های خوبی را نشان نمی دهد. امروز حتی مسئله به حدی بر جامعه سیطره دارد که 

نظام مدیریتی کشور نیز از آن فاصله گرفته است. در جامعه  ی امروز، مرجعیت اخالقی برای 

اقشار مختلف اجتماعی کم  رنگ شده است. اخالق فردی و شخصیتی به یک نهاد یا نهادهای 

تشریفاتی و پرهزینه، اما کم ثمر تبدیل شده است. امروز در ایران، نظام چندپاره  ی آموزشی که 

دچار بحران انتقال معانی است، تنها ارزش تلقی می شود. آموزشی که گرفتار تقلید، تحریف و 

تحمیل آن چیزی است که با آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی سازگار نیست. پس در چارچوب 

مطالعات اسالمی، باید یک اصل را مبنا قرار داد و آن هم حمایت از نظام پایش، اقدام و بازخورد 

از قالب های تربیتی به تعلیمی و آموزشی است.

ب - تقدم تعلیم بر تربیت

تقدم تعلیم بر تربیت، فرض دومی است که نتایج نامطلوب برای جامعه  ی ایده  آل انقالب 

اسالمی را به دنبال دارد. این فرض عبارتست از: حمایت از نظام پایش، اقدام و بازخورد از 

قالب  های آموزشی بر تربیتی که مصداق آن، حال امروز جامعه  ی ایران است که قطعاً احتمال 

افزایش آسیب های اجتماعی آینده را افزایش می دهد.

با تأکید براین دو سطح می توان، ارتباط بین نظام پایش، اقدام و بازخورد را با حوزه  ی 
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آسیب های اجتماعی برقرار کرد و تحلیل جامعی از آن داشت.

در واقع، رویکرد پیشنهادی مدل طرشت این است که برای شناسایی آسیب های اجتماعی 

باید سطوح زیر را از هم تفکیک ساخت.

1. اگر جامعه بخواهد مسیر تربیتی را از طریق تعلیم و آموزش، با این سبک و قاعده که 

کاماًل متمرکز به آموزشی تقلیدی است طی کند، چه سرنوشتی در انتطار خواهد بود و در 

آینده با چه آسیب  هایی مواجه می شود؟ بروز چنین شرایطی، سطح مهمی از آسیب  شناسی 

اجتماعی جامعه  ی امروز و فردای آینده  ی ایران است.

2. اگر جامعه بخواهد مسیر تعلیم و آموزش خود را از طریق نظام تربیتی طی کند و تربیت 

مقدم بر آموزش دیده شود، مطلوب های چنین سیاستی چه خواهد بود؟ در این رابطه، مطالب 

زیادی قابل طرح است که باید مورد توجه قرار گیرد.

3. یک سطح سومی هم می توان فرض کرد که عبارتست از توجه به آموزش محض؛ یعنی 

آموزشی که در آن تربیت و ابعاد معنوی دیده نمی شود.

مسئله این است که اگر همه  ی سرمایه  ی اجتماعی را در یادگیری خالصه کرد؛ یادگیری 

حتماً نیاز به موضوع، شخصیت و غایت دارد، این سه مورد از دو پایه  ی نظری و کاربردی 

تشکیل شده است؛ چه چیزی را باید آموخت و در چه راهی باید به کار برد و غایت این سلسله 

روابط موضوع شخصت و غایت چیست؟

این از بحث های مهم روانشناسی شخصیت است که باید در یک نظام معنایی و دقیق تعلیم 

و تربیتی سازماندهی شود. پس آموزش برای آموزش، احتمال تولید مسایل منتهی به آسیب 

  اجتماعی را افزایش می دهد. خصوصاً در جوامعی که از یک نظام آموزشی تقلیدی و اقتباسی 

عمل می کنند، شرایط بغرنج در تولید مسایل ایجاد خواهد داشت 

به طور کلی در تربیت اسالمي، هدف غایي تربیت رسیدن به قرب الهی اسـت. راه رسیدن 

بـه این هدف از مسیر تعلیم و تربیت امکان  پذیر است. بحث دورکیم برای تبیین پدیده  ی 

آسیب  شناسی از دو لفظ نُرم )بهنجار( و آنومی )نابهنجار( استفاده می کند ) امیل دورکیم قواعد 
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، روش جامعه شناسی ص74(. بروز ناهنجاري هاي رفتاري و عدم توجه به ارزش ها و انضباط 

اجتماعي، نشانه هاي نوعي خأل در نظام تعلیم و تربیت است که تأثیرگذاري آموزش هاي ارائه 

شده در زمینه  ی موضوعات اجتماعي را با تردید مواجه کرده است. لذا، براي اتخاذ راهبرد مهم 

پیشگیري، مي توان با طراحي علمي برخي آموزش ها که داراي جذابیت است و بر اساس اصول، 

روش ها و مباني درستي استوار است، در دانش آموزان مصونیت الزم را ایجاد کرد. با توجه به 

اینکه، اسالم به پیشگیری بیش از درمـان و اصالح اهتمـام دارد؛ لذا نقش آمـوزش و پرورش 

در پیشگیري بي بدیل است و ترسیم الگوي تربیتي اسالم در پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي 

مي تواند راهگشا باشد.

پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي، مجموعه  ی به  هم  پیوسته  ی راهبردهایي است که افراد 

جامعه قادر هستند، به صورت خودکنترلي از ارتکاب به آسیب پرهیز نمایند. تأکید بر تربیت و 

تغییر نگرش در آموزش و پرورش اسالمی، بدین معناست که تغییر در دانش باید در خدمت 

تربیت و تغییر نگرش باشد. به دیگر سخن، در آموزش و پرورش اسالمی، تربیت از تعلیم جدا 

نیست؛ بلکه هر دو، دو روی یک سکه  اند. پس از انقالب اسالمی بر تربیت دینی کودکان، 

نوجوانان و جوانان به عنوان یکی از اهداف تعلیم و تربیت اسالمی تأکیدهای فراوان شد؛ از این 

رو، انتظار می  رفت که به این امر توجه شود، اما تحقیقات و تجربه ها نشان می  دهد که به رغم 

همه  ی تالش ها متأسفانه بی رغبتی و بی تفاوتی قابل توجهی در این نسل، نسبت به مسائل 

تربیتی دیده می شود. بنابراین، در ورودی طرح اسالمی طرشت توجه شده است که تعلیم در 

شمار زیر شاخه های تربیت است . در نگرش اسالم، تربیت اسالمی علم آماده  سازی انسان برای 

زندگی مطلوب و سودمند در دنیا و توشه  ی راه آخرت است و پیشران اصلی در آسیب  شناسی 

آینده  ی اجتماعی است و باید در ارتقاء آن تالش داشت.

در نظام پایش و اقدام طرح طرشت، شناخت و حل نیازهای فکری جامعه، تزکیه  ی نفس 

و سالمت جامعه  ی اسالمی و مدیریت بر مسایل اجتماعی همه وظیفه متولیان است. آنان باید 

در جهت تربیت مدیران و شهروندانی عدالت طلب، مسلح به اخالق سلیم و تعصب سازنده 
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به حفظ جامعه و حراست از ناموس ملیت ایرانی و منافع عمومی آنها، امر به معروف و نهی از 

منکر اهتمام داشته باشند. باید تأکید داشت؛ ریشه  ی اصلی و عامل انگیزشی امر به معروف 

و نهی از منکر، امر تربیتی است نه آموزشی. تحقق حس مسئولیت  پذیری در اقدام نیز، با امر 

به معروف و نهی از منکر جنبه  ی تربیتی دارد. نکته  ی مهم این است که انسان نباید از معلم 

اخالق زندگی خود جدا باشد؛ این معلم می  تواند آموزگار، والدین، دوستان، اطرافیان و ... باشد. 

شاید، آموزش از راه دور و یادگیری امکان  پذیر باشد و ایجاد فاصله خلل کمتری در امر آموزش 

به دنبال داشته باشد، اما در تربیت پیوستگی وجود دارد و فاصله ها می توانند، اثرات یک فرایند 

تربیتی را از بین ببرند؛ مانند جدایی باغبان از درختان که به پژمردگی گل ها منجر خواهد شد. 

باغبان زینت  بخش زیبایی های طبیعت است و وظیفه  ی پرورشی را بر عهده دارد. قرآن در آیه  ی 

41 سوره احزاب، ارتباط دایمی با خداوند به عنوان معلم اخالق و مربی دلسوز را ضمانتی در 

تربیت انسان می داند. انسان، همچون بذری است که باید رشد کند و مسیر هدایت و درستی را 

با مراقبت ها طی کند تا در آینده دیگران از آن بهره  مند شوند. انسان در حرکت تکاملی خویش 

حد و اندازه  ای ندارد و می تواند تا بی نهایت پیش رود؛ منوط به اینکه، فرایند تربیتی خوب 

عمل کند. پس با این نگرش به تعلیم است که معلمی در اسالم، شغل انبیا شناخته شده است.

در طرح طرشت نیز برای شناسایی آسیب  شناسی آینده  ی مسایل اجتماعی، باید مدخل 

ورود به این سیستم بر تربیت متمرکز شود. اما این مسئله از ارزش تعلیم نمی کاهد؛ حتی 

می تواند ارزش ها و قابلیت های واقعی ظاهر و پنهان آموزش را به عنوان یکی از مهم  ترین 

نهاد های فرهنگ  پذیر و جامعه پذیر به نحو پر کاربردتری نشان دهد و از هدر رفتن ظرفیت های 

نظام آموزشی جلوگیری کند. تعلیم اگر با تربیت آمیخته شود؛ راه بسیاری از آسیب های 

اجتماعی آینده گرفته می شود و مسایل آینده بر پایه  ی منطق دینی، تحلیل صادقانه و قدرت 

اجتماعی هوشمندانه حل می شود. به تعبیر امام)ره( تعلیم باید پهلویش تربیت باشد. اگر تعلیم 

بدون تربیت باشد فایده ندارد، بلکه گاهی مضر است. تربیت بی تعلیم هم به نتیجه نمی رسد. 

این دو باید با هم باشند، توأم باشند، انسان یک موجودی است که با تربیت و تعلیم رشد 
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می کند )صحیفه نور ج8 ص 514( پس در این طرح، تأکید بر این است که باید نظام متولی 

امور جامعه کوشش کنند که در درجه  ی اول خودشان و سپس مردم تربیت شوند. از نتایج 

تربیتی اینکه، فضای سالمی برای کشت دانه  های دانشی فراهم می  شود و علم در اختیار انسان 

ساخته شده و خادم قرار می گیرد. چنین فضای معنا کاوانه بین تعلیم و تربیت، نکته  ی مهم 

این طرح در نظام  سازی پیش  بینی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آینده است.

از این حیث، طرح طرشت بر نظام تربیتی -  تعلیمی استوار است که پس از تشریح سه 

نظام پایش، اقدام و بازخورد، ورود به حوزه  ی مسئله  شناسی اجتماعی امکان  پذیر است. از 

این مرحله هر گونه اکتشاف، توصیف، تبیین و ارزیابی به عنوان اهداف کالن طرح در کانون 

و محور فعالیت های مسئله  شناختی قرار دارد. در این رابطه و با هدف شناسایی معیارهای 

اسالمی آینده  پژوهی در شناخت آسیب  های آینده، پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی 

در شناخت آسیب های اجتماعی و زمینه سازی شکل گیری و تحقق آنها مستلزم اتخاذ رویکرد 

پدیده  شناختی نسبت به ابعاد مختلف اجتماعی است که به شرح زیر انجام می شود.

1. ماهیت شناسی: به پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت، ماهیت، 

ویژگی ها و مؤلفه های آسیب های  اجتماعی می پردازد. در این رویکرد، ضمن برجسته سازی 

»متعالی ترین شکل مناسبات اجتماعی«، بر چشم انداز محوری )هدف مندی و جهت مندی(، 

مکان مندی)منطق  یه  دوردست(،  یا  نزدیک  زمان  مندی)آینده  ی  سبک مندی)روش مندی(، 

جغرافیایی محدود یا وسیع(، و دستاوردمداری )کارکردمندی( تأکید می شود. مجموعه مسایل 

اجتماعی در این رویکرد از دو دسته مؤلفه های نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل می گردد. 

مؤلفه های نرم افزاری به عناصر ذهنی و معنوی مانند دین، فرهنگ، هنر و سایر ارزش های 

اجتماعی -  اشاره دارد و مؤلفه های سخت افزاری مانند اقتصاد و فناوری است.

یا علل  و شناخت علت  ارزیابی  تبیین،  توصیف،  اکتشاف،  پردازش،  2. علت شناسی: 

رویدادی، وجودی و یا بقاپذیری آسیب های اجتماعی  ؛ در نظام تعلیمی و تربیتی آینده برخی 

مسایل اجتماعی ریشه در علت  ها دارد  . علت شناسی به معنای پردازش، اکتشاف، توصیف، 
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تبیین، ارزیابی و شناخت علت یا علل رویدادهای اجتماعی است که منجر به آسیب  های 

آینده می  شود. اسالم سیر حرکت اجتماعی را هدفمند دانسته و مهم  تر  اجتماعی حال و 

با تمامی مسایل اجتماعی، دغدغه  مندانه بسته  های هدایتی و نقشه  ی  این  که، برای مواجه 

راهنما دارد. وجود مجموعه توجهات دین به زندگی اجتماعی، موجب امید به آینده  ی روشن 

شده و انگیزه  ی درونی مضاعفی برای ارتقاء سطح جامعه  پذیری، مشارکت اجتماعی، تالش و 

استقامت به انسان می  بخشد. اسالم، انسان  ها را به شناخت علت  های شکل  گیری رویدادهای 

خوب و بد زندگی فرا می  خواند؛ تا نه تنها، به حل بهتر مسائل زندگی خود موفق شوند؛ بلکه 

در جایگاه شهروندی، عامل  محرکه  ای در سالمت جامعه و خیر و برکت به دیگران باشند. این 

معنای کمال واقعی است و پیش درآمدی بر جلوگیری از آسیب  های اجتماعی آینده می  باشد.

و شناخت  ارزیابی  تبیین،  توصیف،  اکتشاف،  پردازش،  گونه  هر  3. کارکرد شناسی: 

عملکردها، کارکردها و نقش های ناشی از پدیده  های نوظهور بسترساز آسیب  های اجتماعی 

است. توضیح اینکه، بُعدی از مسایل اجتماعی که امکان تبدیل شدن به آسیب اجتماعی در 

آینده را دارد ناشی از عملکردها، رفتارها و کارکردهای اجتماعی افراد است. به عنوان مثال، 

اختالس ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی و مسئولیتی یک مسئله  ی اجتماعی کارکردی 

است که جامعه را با آسیب مواجه می  کند  . دکترسیف اللهی مفهوم مسئله  ی اجتماعی را 

این  گونه بیان می  نماید: »امور و پدیده  هایی که موجب تنش  ها و ناسازگاری  های اجتماعی 

گردیده و به نحوی از انحا، جامعه یا زندگی افراد جامعه را مورد تهدید و تضعیف قرار دهد. 

مانند بی سوادی، بیکاری، تورم اقتصادی، اعتیاد، افسردگی، برخوردهای فیزیکی بین افراد 

جامعه، بی  عدالتی  های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سرقت، طالق، توسعه  یافتگی و 

توسعه  نیافتگی، عدم امنیت فردی، اجتماعی و سیاسی و ... « )سیف اللهی، 1381: 41(. یکی از 

جدی  ترین، مسایل اجتماعی در عمکرد مدیران یا دیگر افراد ذی نفوذ است. چنین رفتاری وقتی 

تبدیل به یک رویه  ی اجتماعی و مدیریتی شود؛ به مراتب عمق و سرعت آسیب  های اجتماعی 

را بیشتر می  کند. بدیهی است، نتایج و پیامدهای تهدیدسازی جامعه  ی در بستر اختالس را 
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پوشش می  دهد؛ از جمله، کاهش سطح زندگی دیگر شهروندان اجتماعی، گسترش بیکاری 

ناشی از ناپایداری شغلی، کاهش امید به زندگی  ، فقر و حاشیه  نشینی، بی  اعتمادی به کلیت 

نظام مدیریتی کشور و ... . بنابراین یک مسئله  ی اجتماعی مانند اختالس از زوایای مختلف 

و مهمی جامعه را در گیر آسیب  های سخت اجتماعی می  کند و به سایر الیه  های اجتماعی 

چون ویروس واگیری نفوذ می  کند. مهم این است که کارکرد سیستمی انقالب اسالمی، برای 

بقا کارویژهای تعالی  بخش داشته باشد تا کارکردهای سیستمی ضد ارزشهای انقالب اسالمی 

امکان حضور در جامعه را به دست نیاورد. انقالب اسالمی با اعتقاد به اصل شفافیت، قاطعیت، 

اسالمیت به پیروزی رسید و اگر این خصایص ویژه را از دست بدهد، مهم  ترین سرمایه  ها را 

برای ادامه  ی راه نابود خواهد کرد. این در حالی است که برخی از مسایل کارکردی برای یک 

جامعه  ی مطلوب انقالبی برای آینده عبارتند از: استانداردسازی رفتار اسالمی در کارکردها، 

هر رفتاری که بر مبنای اسالمی قرار دارد، باید شناخت و عواطف اسالمی را پشتوانه  ی خود 

قرار دهد، نهادینه شدن عقالنیت، انتظام بخشی اجتماعی، بسترسازی برای خالقیت و نوآوری، 

وحدت  و یکپارچه سازی و ارائه  ی سبک زندگی اسالمی -  ایرانی.

4. پیامدشناسی: پیامدشناسی به هر گونه پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی 

و شناخت آثار و پیامدهای آسیب  های اجتماعی بر محیط، انسان و سایر پدیده های اجتماعی 

اشاره دارد. در شرایطی مسایل اجتماعی، ناشی از پیامدهایی از روندها و فرایندهای گذشته 

می  باشد که باید شناسایی و از تجارب آن استفاده شود. چنین روندهایی می تواند، به میزان 

از آینده را پیش  بینی کند و جامعه در حال و آینده را گرفتار می  کند.  بسیاری تصاویری 

پیامدشناسی مسایل اجتماعی به پیامدهای ناشی از روندها و رویدادهای در گذشته که به 

سراغ جامعه می  آید و آن را درگیر آسیب و تهدید می  کند، می پردازد. لذا هر گونه پیامدهای 

دور از انتظار که در جامعه خللی وارد کند و یا در آنها نشانک  هایی مبنی بر ایجاد خلل مشاهده 

شود، هشداری است برای آینده و مسایل اجتماعی آن . لذا، انتظار از یک جامعه  ی مطلوب این 

است که با برخورداری از چشم انداز راهبردی و کاربردی در چار چوب اسالمی، نسبت به انسان، 
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محیط و سایر پدیده ها، ضمن حفظ ظرفیت های تداوم بخش، متضمن پیشرفت، توسعه، رفاه، 

آسایش و پیامدهای مثبت و تعالی بخشی  باشد. در آموزه  های دینی به تأثیر نظام سیستمی 

آفرینش بر ساخت آینده  ها به طور خوشبینانه تأکید دارد. تأکیدات قرآنی نسبت به پیامدهای 

اعمال و سرنوشت گذشتگان نشان می  دهد که خداوند به اعمال، رفتار و نتیجه  ی کارها امتیاز 

می  دهد و نه شعار بی  عمل و خواب بی  ثمر.

5. فرآیندشناسی: عبارت است از هر گونه پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی 

و شناخت مسایل اجتماعی و مراحل پیوسته و نظام مند شکل گیری و ظهور آسیب های 

اجتماعی. منظور از فرآیندشناسی مسایل اجتماعی این است که برخی مسایل ناشی از سیر 

حرکت خطی و رو به جلو  جامعه است. در مسیر حرکت خطی و افقی، جامعه درگیر رویدادها، 

روندها و گذرگاه  های مختلف می  شود که تولید مسئله می  کند. مروری به گذشته نشان می  دهد؛ 

بخشی از مسایل اجتماعی انقالب ناشی از فرایند  ها بوده است که با تولید روندهای چالشی، 

منشأ بسیاری از مسایل اجتماعی شده است. توضیح و تشریح فرایندی انقالب اسالمی، از این 

حیث دارای اهمیت است که انقالب به مجموعه  ی شبکه  ای از ظرفیت  های اجتماعی امکان 

حضور داد که در جای خود نوآوری و خالقانه بود. فرایند انقالب اسالمی نفی استکبار بود و 

چشم انداز آرمانی جامعه  ی مهدوی، رهبری الهی، پویایی دایمی و ساخت سازنده  ی انسان در 

تغییرات حتمی و غیر ایستای آینده. بنابراین انتظار می  رود در استمرار فرایند انقالب اسالمی 

خصوصاً در دهه  ی پنجم، به شبکه  ای نگریستن به فرایندها توجه شود، تا از بروز فرایندهایی 

که منجر به جدایی جامعه از دستاوردهای انقالب می  شود، جلوگیری شود. یکی از مسایل مهم 

شکاف بین نظام و ملت، تعارض در دو فرایند حاکمیت و مردم است که زمانی در تقابل قرار 

گیرد، جامعه را با آسیب مواجه خواهد کرد. جامعه با اولویت دادن به تقدم تربیت به عنوان 

یک حرکت دایمی اصالحی از بیرون و حاکمیتی از درون نیاز دارد تا در آینده مواجه با آسیب 

اجتماعی نشود. همچنین در آینده  ی انقالب اسالمی باز تعریف هویت، تدوین چشم انداز، تأکید 

بر سلسله اقدامات و راهبردهای شکل دهنده  ی آینده  ی مطلوب  ، تأکید بر حاکمیت حکمرانی 
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مطلوب از الزامات مسئله  ساز در فرایندشناختی آینده است.

6. روندشناسی: برخی مسایل اجتماعی ریشه در روندهای گذشته یا جاری دارند و 

هر گونه پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت الگوی تغییر منظم روندها در 

شکل  گیری آسیب های اجتماعی مؤثر است. مسایل اجتماعی از این منظر با ریشه  های دینی 

جامعه  ی ایران ارتباط دارند.

با توجه به آموزه های دینی، شکل گیری آینده صرفاً در بستر اراده  ی الهی قابل بررسی است. 

به عبارت دیگر در اسالم، گزاره ای مهم تر از آنچه آینده  پژوهان غربی از عوامل شکل  دهنده  ی 

آینده مطرح می کنند، طرح می شود و آن »اراده  ی الهی« است. بنابراین، علیرغم بسیج منابع، 

امکانات و تالش  های بشری به منظور تحقق امری در آینده، فصل  الخطاب برای شکل گیری 

آینده  ، اراده  ی الهی خواهد بود. این گزاره، فقط در جهان بینی اسالمی قابل فهم و تحلیل 

می باشد)عظیمی، 1388(. بر این اساس، روندهای اجتماعی در جامعه  ی ایران، بی  اذن و اراده  ی 

الهی امکان حضور ندارد. چنین نگرشی به مسایل اجتماعی، متأثر از اراده  ی انسان در طول 

اراده  ی خداوند باید تحلیل شود. یکی از ضعف  های موجود در تحلیل مسایل اجتماعی ایران که 

آسیب  های بالقوه  ای برای آینده را به دنبال خواهد داشت، کم رنگ  شدن این نگرش وحیانی در 

تحوالت ایران است. قطعاً، چنین وضعیتی به گسترش تمایالت سکوالریستی در ایران منجر 

خواهد شد و به آسیب  های ماهیتی منجر می  شود  . باید بررسی کرد که در چهار دهه  ی انقالب 

اسالمی، روندهای گذشته منتهی به چه مسایل اجتماعی شده است و یا بر چه مصادیقی تأکید 

داشته است  . بنابراین، آینده در شرف تحوالت مهمی در حوزه  ی روندهای ناشی از چهار دهه 

انقالب اسالمی است که با پیش  نگری در جهت مبانی زیر بنایی انقالب، باید این روندها را 

هدایت کرد. یکی از راه  کارهای مهم که در چارچوب طرح طرشت قابل پیگیری است؛ ساخت 

روندهای انقالبی و قدرت روندشکنی رقیب است.

ناکارآمدی  و  ساختاری  ضعف  از  ناشی  اجتماعی  مسایل  برخی  ساختارشناسی:   .7

گونه  هر  لذا  می  شود.  سبب  را  آینده  اجتماعی  آسیب های  پیکربندی  اجتماعی،  نهادهای 
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از مسایل  و شناخت ساختارها مستلزم درکی  ارزیابی  تبیین،  توصیف،  اکتشاف،  پردازش، 

اجتماعی است. ساختار جمهوری اسالمی مستلزم »پیوند مستحکم میان یک چشم انداز جهانی 

و دیرینه  شناسی یک نظام تاریخی« است. دین اسالم به دلیل جامعیت در هستی شناختی، 

معرفت شناختی و روش شناختی از ظرفیت تأمین تمامی الزامات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی برخوردار می باشد. برهم خوردن این پیوستگی موجب شکاف در ساختار و کارگزاران 

جامعه شده و وحدت اجتماعی را مختل می  کند. یکی از مسایل اجتماعی در بعد ساختاری، 

ناتوانی نهادهای ساختارمند در نظام است که به هر دلیلی از کارآیی الزم برخوردار نباشند. 

امروز مهم  ترین آسیب  ها، نه در سطح فردی جامعه بلکه در سطح نهادی به چشم می  خورد 

و بازتاب چنین آسیبی به متن جامعه باز می  گردد و اقشار مختلف اجتماعی خصوصاً، اقشار 

آسیب  پذیر را مبتالی مصیبت  های خود می  کند.

8. مکان شناسی: مکان  شناسی، یعنی شناخت موقعیت مکانی آینده و مسایل مرتبط 

با آن می  باشد. برخی از آسیب  های اجتماعی، ناشی از مسایلی هستند که به لحاظ شرایط و 

مقتضیات مکانی رخ می  دهند و هر  گونه پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، ارزیابی و شناخت 

مکان و فضای جغرافیای به کشف برخی از آسیب های اجتماعی می  انجامد. بنابراین مکان  یابی 

و محیط اجتماعی، محور شکل  گیری برخی از مسایل اجتماعی می  تواند، باشد. اینکه، این 

محیط چگونه محیطی است و چه ویژگی  هایی دارد، بسیار مهم است. آینده  پژوهی، ضرورت 

مسئله  شناسی در چارچوب موقعیت مکانی یک جامعه را نشان می  دهد. در آینده  پژوهی اسالمی، 

موقعیت مکانی و محیطی از جمله وسعت سرزمین، کمیت و کیفیت جمعیت، امکانات نظامی، 

اقتدار سیاسی، امکان نفوذ منطقه ای و بین المللی، منابع طبیعی، سرمایه  ی اجتماعی و شرایط 

ژئوپولتیک مورد تأکید قرار دارد.

زمان  و شناخت  ارزیابی  تبیین،  توصیف،  اکتشاف،  پردازش،  منظور  9. زمان شناسی: 

شکل گیری، وقوع و استقرار آسیب های اجتماعی است. بسیاری از مسایل اجتماعی ناشی 

از مقتضیات زمان و مکان هستند. در دهه  ی پنجم انقالب اسالمی، مسئله  کاوی از انقالب 
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اسالمی نشان می  دهد؛ تجربه نقش زمان  ها و مکان  های گذشته متغیر مهمی در ایجاد تغییرات 

اجتماعی بوده است. شرایط امروز نیز همان چشم  انداز به آینده را پیش  بینی می  کند. یعنی 

آینده به مثابه  ی »زمان«، انقالب اسالمی را به مسایل اجتناب  ناپذیری که ریشه در شرایط 

زمانی آینده دارد را فرا می  خواند. زمان، جامعه را محکوم به پذیرش اجباری بسیاری از رویدادها 

می  کند  . این تهدید زمانی جدی خواهد بود که مسئولین و جامعه با توجیه جبر زمانه به مرور 

از دستاوردهای انقالب فاصله بگیرند  . شاید این جمله را بارها از مسئولین و نهادهای متولی 

انقالب اسالمی شنیده و یا دیده باشیم که گفته می  شود؛ شرایط ایجاب می  کند که به فالن 

سیاست  های انفعالی که نباید تن داد، عمل نماییم. تهدید در جایی است که این توجیه، توأم 

با چاره  اندیشی نباشد و از مقاومت هوشمندانه عاری شود و به تسلیم تدریجی منجر شود. این 

مسئله، می  تواند در آینده تا جایی پیش رود که ناتوانی در مدیریت بر اقتضائات زمانه به ناتوانی 

در بازسازی، شکل گیری و ظهور ارزش  های اسالمی -  ایرانی در مواجهه با فرهنگ جهانی  سازی 

تبدیل شود. در این اوضاع  بدون تردید، برون  داد تعامل و برهم کنش ارکان شکل گیری آینده 

از جمله روندها، رویدادها، تصاویر و اقدامات به آسیب اجتماعی منتهی می  شود. در این شرایط، 

به دلیل عدم امکان محاسبه  ی ظرفیت موجود در مواجه با زمان  شناسی درست و به موقع از 

مسایل اجتماعی و مدیریت بر ارکان آن، امکان ارائه  ی زمانمندی شکل گیری، ظهور و اسقرار 

گفتمان انقالب اسالمی میسر نمی باشد. از این حیث، مسایل مربوط به زمان  شناسی انقالب 

اسالمی همیشه مورد توجه آینده  پژوهی اسالمی قرار دارد. به تعبیر قرآن کریم، مسئله  ی 

زمان از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند به آن قسم یاد کرده است. پس انسان مؤمن 

نباید زمان، را با مصلحت  های به ظاهر توجیه  پذیر معامله کند. در اسالم برای مواجه با هر 

کنش  گری، راه  کارهای سازنده  ای وجود دارد که می  تواند، هر شرایط را به فرصتی برای سالم 

سازی جامعه تبدیل نماید. ضعف در مواجهه با مسایل ناشی از مقتضیات زمانی، جامعه را به 

تدریج با آسیب  های جبران  ناپذیر مواجه می  کند. برای آینده  شناسی آسیب  های اجتماعی باید 

به زمان  شناسی آینده به شکل جامعی توجه داشت. رود به تونل تاریک آینده را باید با شمع 
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فروزان وحیانی و عقالنیت روشن کرد تا به نجات جامعه بیانجامد.

10. تکامل شناسی: اصل تکامل اجتماعی مسئله  ای است که با سرشت ذاتی یک جامعه  ی 

اسالمی همسو می  باشد  . یکی از وجوه تمایز انقالب اسالمی با دیگر انقالب  ها، تأکید بر دو 

واژه  ی تکامل و تعالی است. در واقع یکی از رسالت  های انقالب اسالمی که از چرخه  ی حیات 

دینی برخوردار می باشد، عبارت است از: مرحله  ی شکل گیری )نوسازی، بازسازی، بازپروری(، 

مرحله  ی ظهور )تبلور، بازنمایی ، معرفی(، مرحله  ی رشد )پیشرفت(، مرحله  ی تکامل )بلوغ(، 

مرحله  ی تثبیت )استقرار، نهادینه شدگی( و مرحله  ی عمومیت )فراگیری، جهان شمولیت(. بعد 

دیگری از تکامل  گرایی بروز و ظهور شناخت و معرفت در رفتار ظاهري اجتماعی است؛ یعنی 

تکامل جامعه اسالمی منوط به تربیت اجتماعی است. انسان فطرتاً گرایش به کمال  جویی دارد 

و تالش می  کند در این مسیر حرکت نماید، اگر چه در تشخیص مصادیق کمال دچار اشتباه 

می  شود و حس کمال خواهی از درون با تعارض درونی مواجه می  شود و همین انحراف به یک 

مسئله  ی اجتماعی در آینده منجر خواهد شد. تکامل شناسی به عنوان یک مسئله  ی اجتماعی 

ارزیابی و شناخت چرخه  ی حیات اجتماعی و سیر  به پردازش، اکتشاف، توصیف، تبیین، 

تکوین، تحول و رشد جامعه  ی ایران و گفتمان انقالب اسالمی در آینده توجه دارد.

4-5. نظام اثر

اساسی  ترین، مهم  ترین و حساس  ترین  از  اجتماعی یکی  به عنوان منبع قدرت  جامعه 

ظرفیت  های هر نظام و ساختار قدرت تلقی می  شود، از این حیث سالمت جامعه به منزله  ی 

سالمت کلیت یک نظام است. شاخص سالمت هر نظام را سالمت اجتماعی نشان می  دهد که 

در آن عوامل اجتماعی نقش مؤثری دارند. از سویی، ابعاد مختلف سالمت جامعه بر یکدیگر 

نیز تأثیر می گذارند. ابعاد روانی، اقتصادی، سیاسی، بدنی و اجتماعی در سالمت اجتماعی 

در شرایط خاص، بازیگران مهمی محسوب می  شوند و هر کدام بر دیگری تأثیرگذار هستند؛ 

 ... اتفاق سیاسی یا اقتصادی مهم در جامعه و یا یک مسابقه  ی ورزشی و  برای مثال یک 
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می تواند، سالمت روان افراد آن جامعه را تحت تأثیر قرار دهد یا شیوع یک بیماری مانند 

کرونا می  تواند، زیرساخت  های اقتصادی را در معرض تهدید قرار دهد. به طور مثال، کاهش 

نرخ بیکاری می تواند به کاهش فقر، خشونت، افسردگی و عالئم اضطراب جامعه کمک کند. 

ضعف در یک ساختار متولی سالمت می  تواند بر عملکرد سایر ساختارهای فعال در این زمینه 

تأثیرگذار باشد. اما در سالمت اجتماعی، عوامل اجتماعی مؤثرند و ابعاد اجتماعی نیز بیشتر 

از ابعاد فردی مورد توجه قرار می گیرد. ابعاد روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جسمی در 

سالمت اجتماعی هر کدام بر دیگری تأثیرگذار می باشد. دراین  رابطه، تمامی ابعاد سالمت 

اجتماعی باید در فرایند مدیریت آسیب های اجتماعی لحاظ گردیده و توازن و تعادل راهبردی 

آنها حفظ شود. بنابراین از یک منظر، سالمت اجتماعی به معنای توانایی تعامل با انسان ها و 

محیط، با هدف ایجاد ارتباط رضایت  بخش بین فردی است. جهت تشریح موضوع به برخی از 

زیرمجموعه های سالمت اجتماعی مانند احترام گذاشتن به دیگران، مسئولیت در قبال جامعه 

و ... اشاره می  شود.

نظام اثر به عنوان خروجی طرح طرشت پس از گذار از مسیر پیچیده مسایل اجتماعی 

به یک جامعه  ی سالم در آینده می  اندیشد  . در راستای تعیین شاخص ها و مالک های آسیب 

اجتماعی، در این پژوهش در نظام اثر، در ذیل سالمت اجتماعی و جامعه  ی سالم برای سالمت 

اجتماعی به چهار بعد فعال اشاره خواهد شد.

بعد اول سالمت: داشتن ظرفیت  ها و قابلیت  های الزمی است که بتواند عملکرد اجتماعی 

افراد را در جهت تأمین اهداف مطلوب و مورد نظر تضمین نماید. 

بعد دوم سالمت: با توجه و تأکید بر هنجارها و رفتارهای اخالقی و ارزشی ارزیابی می  شود. 

جامعه قادر باشد؛ سالمت هنجاری، رفتاری و مقاومت در برابر ناهنجاری  ها و بدرفتاری  ها را در 

خود مدیریت نماید.

بعد سوم سالمت: داشتن شخصیت اخالق  مدار شهروندی است. شناخت صحیح وظایف 

محول اجتماعی و سایر مسئولیت ها همراه با تدبیر و تدبر در قبال مسئولیت  های خود، نسبت 
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به مسائلی که در آینده به وقوع خواهند پیوست.

بعد چهارم سالمت: داشتن شکوفایی، بالندگی و ارتقای جایگاه فعلی خود در مواجهه با 

پدیده  ها و مسایل آینده است.

جمع  بندی و نتیجه  گیری
برای تحقق ابعاد مختلف آسیب  های اجتماعی در یک جامعه  ی اسالمی، نوعی دیده  بانی 

اجتماعی و رصد آینده ضرورت می  یابد  . اگر به هر دلیل، آینده و اقتضائات آن نادیده گرفته شود 

و صرفاً با اتخاذ رویکرد روزمرگی، به عملکردهای در زمان حال پرداخته شود، پاسخ  ظگویی 

به مسائل عمیق و ریشه  دار آینده فراموش خواهد شد. امروزه با سرعت وقوع تغییرات، مسائل 

اجتماعی متعددی مبتالبه جامعه از حد و اندازه  های عادی خارج خواهد شد. چرا که مهم  ترین 

عامل مولد »مسائل«، تغییرات اجتماعی است. خاصیت فرایندی تغییرات اجتماعی این است 

که از گذشته شروع و از مرز حال عبور می  کند و با شتاب فزاینده و حرکت رو به جلو در آینده 

ادامه خواهد داشت. عدم توجه به آینده و تغییرات پیش  بینی نشده  ی آن، سالمت جامعه را 

به چالش می  کشد و به بحران تبدیل می  کند. از این  رو، بعد مهمی از سالمت اجتماعی رصد 

مسایل آینده است، در یک نظام پایش، اقدام و بازخورد امکان  پذیر است.

یکی از مهم  ترین مفروضات آینده  پژوهی، نگاه طیفی و کثرت  گرا به حوزه  ی سالمت است. 

به عبارت دقیق  تر، در آینده  پژوهی تنها با یک جز از کلیت نظام سالمت روبرو نیستیم؛ بلکه 

همواره طیفی از حوزه  های سالمت از جمله سیاسی، اقتصادی، قضایی، امنیتی، فرهنگی و ...، 

مد نظر آینده  پژوهان است. خصوصاً با نگرش آینده  پژوهی اسالمی که انسان را چند بعدی و 

برای او شخصیت اکثریتی قایل است. به تعبیری انسان خلیفه  ی خدا و موضوع توسعه، تعالی 

و کمال  خواهی است و موضوع سالمت در رابطه با چنین انسان اجتماعی شده، در این ابعاد 

تعریف خواهد شد. آینده  پژوهان با ارائه  ی توصیف  ها و تجویزهایی در خصوص آینده  ی سالمت 

اجتماعی،  شرایطی را مهیا می  کنند که بتوان از طیف آینده  های بدیلی که پیش رو قرار دارند  ، 
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یکی را انتخاب کنند. انتخابی که زمینه  ی رفتار کنش  گرانه و پیش  دستانه را فراهم کند و از بروز 

آسیب  های اجتماعی جلوگیری کند. آسیب  هایی که ریشه در مسایل مبتال به سالمت جامعه 

دارد. اما مبانی این انتخاب، داشتن تصویری از آینده است )عیوضی، 1395، 179(. مروری 

به طرح طرشت و خروجی آن نشان می  دهد که آینده پژوه، مواجه با چالش هایی در حال و 

فرصت  هایی برای آینده است که باید کنترل شوند.
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